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Abstract:
Objectives: To examine and analyze the factors that predict mental health and psychiatric nursing competencies of professional
nurses in psychiatric hospitals, southern Thailand.
Design: Descriptive study
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Materials and methods: The study sample was composed of 128 professional nurses working in psychiatric hospitals, southern
Thailand. Instruments included two parts: a demographic data form, and a mental health and psychiatric nursing competent
questionnaire, which was developed by the researcher based on literature review. The mental health and psychiatric nursing
competence was scored on a scale of 1-3. Content validity was verified by 3 experts. Internal consistency of the mental health
and psychiatric nursing competent questionnaire was tested using Cronbach's alpha coefficient, which gave a value of 0.94.
Data were analyzed using basic descriptive statistics and stepwise multiple regression.
Results: Professional nurses in psychiatric hospitals, southern Thailand have a high level of overall mental health and psychiatric
nursing competencies (X=2.57, S.D.=0.29). Subjects perceived their highest level of competence in the component of
psychiatric nursing documentation (X=2.64, S.D.=0.35), followed by culture related nursing care component (X=2.60,
S.D.=0.39). Mental health promotion and psychiatric illness prevention were rated as the lowest level (X=2.45, S.D.=0.43).
Stepwise multiple regression analysis revealed that thirty-one percent of variance of mental health and psychiatric nursing
competencies was accounted by two factors: experience on working with psychiatric patients and nursing educational level.
Conclusions: The mental health and psychiatric nursing competencies of professional nurses in psychiatric hospitals, southern
Thailand, both in general and also in each components of mental health and psychiatric nursing competence, were shown to be
at a high level. The mean score of components of psychiatric nursing documentation was the highest, followed by the culture
related nursing care component. Only experience in working with psychiatric patients and nursing educational level can predict
mental health and psychiatric nursing competencies of professional nurses in psychiatric hospitals, southern Thailand. The
results can be used to enhance all components of nurses' competence equally. Nurse administrators should be concerned with
experiences in mental health and psychiatric nursing practices and promote nursing education for nurses.
Key words: psychiatric nurse, psychiatric nursing, mental health and psychiatric nursing competence

บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถทำนายความผันแปรของ
ความสามารถดังกล่าวของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลจิตเวชทีต่ ง้ั อยูใ่ นภาคใต้
แบบวิจยั : การวิจยั เชิงบรรยาย
วัสดุและวิธกี าร: กลุม่ ตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 128 คน สุม่ ตัวอย่างแบบกำหนดสัดส่วน (proportional sampling) จาก
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ ได้แก่
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา จำนวน 96 คน และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน
288 คน ในสัดส่วน 1:3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามความสามารถ
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ
แบบสอบถามโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และวิเคราะห์ความเทีย่ งโดยใช้สมั ประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาช (Cronbach's alpha coefficient) มีคา่ ความเทีย่ งของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ น้ื ฐานและวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ ตอน
(stepwise multiple regression analysis)
ผลการศึกษา: พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชภาคใต้ มีความสามารถทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง (X=2.57, S.D.=0.29) เช่นเดียวกับความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชรายด้านทุกด้าน โดยพบว่า ด้านการบันทึกทางการพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (X=2.64, S.D.=0.35) รองลงมา
ได้แก่ ด้านการดูแลโดยมีวฒ
ั นธรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง (X=2.60, S.D.=0.39) ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วย
ทางจิตมีคะแนนเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ (X=2.45, S.D.=0.43) เมือ่ วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขัน้ ตอน พบว่า ประสบการณ์การพยาบาล
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จิตเวช และระดับการศึกษาทางการพยาบาล เท่านัน้ เป็นปัจจัยทีส่ ามารถร่วมกันทำนายความผันแปรของตัวแปรตามหรือความสามารถ
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชภาคใต้ได้รอ้ ยละ 31
สรุป: ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชภาคใต้ อยูใ่ นระดับสูง ทัง้ โดยรวม
และทุกด้าน โดยความสามารถด้านการบันทึกทางการพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน
การเจ็บป่วยทางจิตมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ปัจจัยที่สามารถทำนายความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชโดยรวมคือ ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช และระดับการศึกษาทางการพยาบาล ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้เท่าเทียมกันในทุกด้าน
รวมทัง้ เป็นแนวทางในการสร้างเสริมความสามารถทางการพยาบาล โดยให้ความสำคัญประสบการณ์ในปฏิบตั กิ ารพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และส่งเสริมการศึกษาทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพให้สงู ขึน้
คำสำคัญ: พยาบาลจิตเวช, การพยาบาลจิตเวช, ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

บทนำ
พยาบาลจิตเวช เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในการให้การ
ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต มีลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติการ
พยาบาลแตกต่างจากการพยาบาลผู้ป่วยฝ่ายกาย เน้นการใช้
ตนเองเป็นเครื่องมือในการบำบัดและเป็นสื่อกลางในการสร้าง
สั ม พั น ธภาพเพื ่ อ สร้ า งความไว้ ว างใจและความร่ ว มมื อ ของ
ผู้รับบริการในการปฏิบัติการพยาบาล1 พยาบาลจึงจำเป็นต้องมี
ความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล2 โดยให้ความ
สำคั ญ กั บ การตอบสนองต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการด้านสุขภาพจิตในทุกรูปแบบทั้งกายจิตสังคมและ
จิตวิญญาณของผู้รับบริการ โดยเฉพาะการปฏิบัติการพยาบาล
ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างด้านสังคม ความเชื่อและวัฒนธรรม
เช่น ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย พยาบาลยิ่งต้องคำนึงถึง
ความแตกต่างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของ
ผูร้ บั บริการมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากการปฏิบตั กิ ารพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชต้องการการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้
ศั ก ยภาพในการดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ของตนเองตามวิ ถ ี ช ี ว ิ ต และ
ความเชือ่ ของตน3-4 โดยยังต้องการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามบทบาท
ของพยาบาลทัง้ 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเจ็บป่วย
ทางจิต บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ5 เช่นเดียวกับการ
พยาบาลสาขาอื่นๆ พยาบาลจึงต้องตื่นตัวหาความรู้ และเสริม
ความเข้าใจ ความมัน่ ใจ ในการให้การพยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยมากยิง่ ขึน้
ปัจจุบันพบว่า ยังมีพยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานด้าน
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชส่วนหนึ่งยังขาดทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าใจ6 ขาดความรู้ความมั่นใจในการปฏิบัติการ
พยาบาล7 และยังประสบปัญหาและอุปสรรคทีส่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั ิ

งานในด้านนี้คือ บุคลากรไม่เพียงพอ8-9 รวมทั้งจากนโยบาย
การจำกัดอัตราการรับพยาบาลเข้าทำงาน10 ทำให้อัตรากำลังของ
พยาบาลทีม่ อี ยูต่ อ้ งรับผิดชอบภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีจ่ ำนวน
ผู้รับบริการด้านสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ที่เน้นทางด้านปริมาณงานมากกว่าคุณภาพของงาน โดยเฉพาะ
ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยได้
สมบูรณ์11 ในขณะที่ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับ
บริการทีม่ ตี อ่ บริการด้านการพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
ต้องการพยาบาลผูด้ แู ลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ตลอดจนการได้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและต้องการ
เห็นพยาบาลที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั ริการ12
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา และ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาล
จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ
ในการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในภาคใต้ จากรายงานอัตรา
ผูป้ ว่ ยทางจิตทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลดังกล่าวทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยสถิติผู้ป่วยจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2546-2548 (หน่วยนับ : ราย) มีจำนวน 10,998
ราย, 10,558 ราย และ 10,226 ราย ตามลำดับ ส่วนโรงพยาบาล
จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 25462548 (หน่วยนับ : ราย) มีจำนวน 4,052 ราย, 3,782 ราย และ
8,109 ราย ตามลำดับ13 ในขณะที่บุคลากรทางสุขภาพที่เป็น
พยาบาลวิชาชีพของทัง้ 2 โรงพยาบาลดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกัน
มีจำนวนทัง้ สิน้ เพียง 394 คน14 และจากการศึกษาของ วัชราภรณ์
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อุทโยภาส15 เกีย่ วกับการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าทีท่ างการพยาบาล
เพือ่ คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช พบว่า พยาบาลวิชาชีพใช้เวลา
ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยคิดชั่วโมงในการทำงานได้
7.5 ชั่วโมงต่อเวร ร้อยละ 42.3 ให้การพยาบาลโดยตรง และ
ร้อยละ 57.7 ให้การพยาบาลโดยอ้อม และพบว่าผูป้ ว่ ยประเภทที่
1 , 2, 3 และ 4 (วิกฤต, แรกรับ, เร่งรัดบำบัด, บำบัดระยะยาว)
ต้องการการพยาบาลโดยตรงเพือ่ คุณภาพการดูแล 7.11, 5.41,
4.25 และ 3.32 ชั่วโมงตามลำดับ เมื่อคำนวณความต้องการ
อัตรากำลังเจ้าหน้าทีท่ างการพยาบาลพบว่า ความต้องการพยาบาล
วิชาชีพในการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างน้อย 1 คนในการดูแลผูป้ ว่ ย 2 คน
แต่ปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในหอผู้ป่วยจิตเวชต้องให้
การดูแลผูป้ ว่ ย 1 คนต่อผูป้ ว่ ย 25 คน16-17 ซึง่ จากผลการวิจยั นี้
ชี้ให้เห็นภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลอย่างมาก
โดยเฉพาะโรงพยาบาลจิตเวชในภาคใต้ซง่ึ มีเพียง 2 โรงพยาบาล
ในขณะทีต่ อ้ งให้การดูแลผูป้ ว่ ยถึง 14 จังหวัด การขาดอัตรากำลัง
เช่นนี้ทำให้พยาบาลต้องทำงานมากขึ้น ส่งผลต่อโอกาสในการ
พัฒนาความรูเ้ พิม่ เติมน้อยลง โดยเฉพาะการยกระดับการศึกษา
ทางการพยาบาลและได้ ร ั บ การอบรมเพิ ่ ม เติ ม ด้ า นการดู แ ล
ผูป้ ว่ ยจิตเวชต่างๆ ทำให้พยาบาลส่วนหนึง่ ต้องเรียนรูเ้ อง หรือใช้
ประสบการณ์ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ซึง่ ความรูแ้ ละประสบการณ์
เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที ่ ส นั บ สนุ น ความสามารถในการปฏิ บ ั ต ิ ก าร
พยาบาล18 นัน่ คือ พยาบาลต้องมีความสามารถทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชทีเ่ พิม่ มากขึน้ ภายใต้ขอ้ จำกัด
ของปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกำหนดวัตถุประสงค์ในการ
วิจยั คือ ศึกษาความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
และวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ามารถทำนายความสามารถทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช
ที่อยู่ในภาคใต้ ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา
ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาล
ในโรงพยาบาลดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของความ
สามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล และสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในภาคใต้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป

วัสดุและวิธกี าร
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จำนวน 96 คน และ
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา จำนวน

ปัจจัยทำนายความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
บุญวดี เพชรรัตน์, พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา, วันดี สุทธรังษี

32 คน รวมทัง้ สิน้ 128 คน โดยขนาดของกลุม่ ตัวอย่างคำนวณ
จากสูตรยามาเน (Yamane)19 ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05
เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธกี ำหนดสัดส่วน (proportional sampling)
1:3 จากประชากรที่เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช
สงขลาราชนครินทร์ 96 คน และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 288
คน โดยจับฉลากจากรายชื่อพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดของแต่ละ
โรงพยาบาลแบบสุ ่ ม ไม่ ค ื น กลั บ เท่ า กั บ จำนวนกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ตามสัดส่วนจนครบจำนวนทีต่ อ้ งการ
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาทางการพยาบาล ประสบการณ์การอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และประสบการณ์
การพยาบาลจิตเวช
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ความสามารถทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ประกอบด้วยความสามารถ
ทางการพยาบาล 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบำบัด 2) ด้านการบำบัดทางสุขภาพจิตและจิตเวช
3) ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และการป้ อ งกั น การเจ็ บ ป่ ว ย
4) ด้ า นการบั น ทึ ก การพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช และ
5) ด้านการดูแลทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 2 ชุด
ชุดแรกเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร รวมทั้ง
ประสบการณ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช และประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช รวมทัง้ สิน้ จำนวน
6 ข้อ แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
สามารถทางการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และการพยาบาลจิ ต เวช
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง13, 20-23
ประกอบด้ ว ยความสามารถทางการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และ
การพยาบาลจิตเวช 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบำบัด 2) ด้านการบำบัดทางสุขภาพจิตและจิตเวช
3) ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต
4) ด้านการบันทึกทางการพยาบาล และ 5) ด้านการดูแลที่มี
วัฒนธรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง รวมทัง้ สิน้ 45 ข้อ ลักษณะข้อคำถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ (1-3) และแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถโดยรวม ดังนี้
1-1.66 หมายถึง มีความสามารถในระดับต่ำ 1.67-2.33
หมายถึง มีความสามารถในระดับปานกลาง และค่าเฉลีย่ 2.343.00 หมายถึง มีความสามารถในระดับสูง
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ท างการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช
จำนวน 3 ท่าน เป็นผูต้ รวจสอบความตรงตามเนือ้ หา แบบสอบถาม
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นีม้ คี า่ แอลฟาครอนบาช (Cronbach's alpha coefficient) ทัง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.94 ค่าแอลฟาครอนบาชสำหรับความสามารถทางการ
พยาบาลด้านการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การบำบัด
ทางสุขภาพจิตและจิตเวช การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน
การเจ็บป่วยทางจิต การบันทึกการพยาบาลและการดูแลที่มี
วัฒนธรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง คือ 0.82, 0.80, 0.86, 0.81 และ
0.85 ตามลำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสถิติพื้นฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบมีขั้นตอน (stepwise multiple
regression analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถทำนายความ
ผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ทัง้ โดยรวมและรายด้าน

ผลการศึกษา
1. ร้อยละ 45.5 ของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็นส่วนใหญ่มอี ายุ
ระหว่าง 33-41 ปี อายุเฉลีย่ คือ 40 ปี ร้อยละ 83.60 เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 68.80 สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 79.70
จบปริญญาตรีดา้ นการพยาบาล ร้อยละ 60.90 ได้รบั การอบรม
หลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และร้อยละ 61.80
มีประสบการณ์การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตั้งแต่ 10 ปี
ขึน้ ไป ค่าเฉลีย่ คือ 17 ปี
2. ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจิตเวชภาคใต้ มีความสามารถ
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับสูง โดยความสามารถด้านการบันทึกการพยาบาล
มีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (X=2.64, S.D.=0.35) รองลงมาคือ

Predictive factors on mental health and psychiatric nursing
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ความสามารถด้านการดูแลที่มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง (X=
2.60, S.D.=0.39) และความสามารถด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต
และการป้องกันการเจ็บป่วยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (X=2.45,
S.D.=0.43) (ตารางที่ 1)
3. เมือ่ วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบมีขน้ั ตอน (stepwise
multiple regression analysis) เพือ่ ทำนายความสามารถทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลโรงพยาบาลจิตเวช
ทีอ่ ยูใ่ นภาคใต้พบว่า ตัวแปรอิสระทีส่ ามารถอธิบายความผันแปร
ของความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยรวม
(p=0.00) ได้แก่ ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวชสามารถอธิบาย
ความสามารถทางการพยาบาลได้ ร ้ อ ยละ 25 และเมื ่ อ เพิ ่ ม
ตั ว แปรระดั บ การศึ ก ษาทางการพยาบาลจะสามารถอธิ บ าย
ความสามารถทางการพยาบาลได้เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 34 (ตารางที่
2)
เมื่อศึกษาความสามารถของตัวแปรอิสระในการทำนาย
ความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิต และ
จิตเวชเป็นรายด้านพบว่า ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช และ
ระดับการศึกษาทางการพยาบาลเท่านั้นที่สามารถร่วมกันทำนาย
ความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช ทัง้ ด้านการสร้างสัมพันธภาพเพือ่ การบำบัด การดูแลทีม่ ี
วัฒนธรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง และด้านการบันทึกทางการพยาบาลได้
(p=0.00) โดยประสบการณ์การพยาบาลจิตเวชมีค่าอำนาจ
การทำนายความสามารถทางการพยาบาลได้ร้อยละ 26, ร้อยละ
23 และร้อยละ 14 ตามลำดับ และเมือ่ เพิม่ ตัวแปรระดับการศึกษา
ทางการพยาบาล ทำให้มคี า่ อำนาจการทำนายเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ
29, ร้อยละ 27 และร้อยละ 17 ตามลำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลวิชาชีพ
รายด้าน และโดยรวม (N=128)
ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรายด้าน
1.
2.
3.
4.
5.

การบันทึกทางการพยาบาล
การดูแลที่มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
การบำบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต

รวม

X

S.D.

ระดับความสามารถ

2.64
2.60
2.58
2.57
2.45

0.35
0.39
0.31
0.28
0.43

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

2.57

0.29

สูง

สงขลานครินทร์เวชสาร
ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2550
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ตารางที่ 2 ความสามารถของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช และระดับการศึกษาทางการพยาบาล
ที่สามารถทำนายความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยรวมและรายด้าน
(N=128)
ลำดับที่

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

ตัวแปรอิสระ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยรวม
ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช
ระดับการศึกษาทางการพยาบาล
ด้านการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช
ระดับการศึกษาทางการพยาบาล
ด้านการดูแลที่มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช
ระดับการศึกษาทางการพยาบาล
ด้านการบันทึกทางการพยาบาล
ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช
ระดับการศึกษาทางการพยาบาล

R

R2

Beta

F

Sig.

Durbin - Watson

.50
.59

.25
.34

.50
.31

42.12
32.46

.00
.00

1.89

.50
.55

.26
.29

.51
.21

44.29
27.01

.00
.00

1.94

.48
.52

.23
.27

.48
.21

37.23
23.00

.00
.00

1.89

.37
.42

.14
.17

.37
.18

20.41
12.99

.00
.00

1.58

ตารางที่ 3 ความสามารถของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษาทางการพยาบาล และประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช
ที่สามารถทำนายความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน
การเจ็บป่วย (N=128)
ลำดับที่

ตัวแปรอิสระ

R

R2

Beta

F

Sig.

Durbin - Watson

1.
2.

ระดับการศึกษาทางการพยาบาล
ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช

.38
.46

.15
.21

.38
.25

21.33
16.28

.00
.00

1.77

ตารางที่ 4 ความสามารถของตัวแปรอิสระ ได้แก่ ประสบการณ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช ระดับการศึกษา
ทางการพยาบาลและประสบการณ์การพยาบาลจิตเวชที่สามารถทำนายความผันแปรของความสามารถทางการ
พยาบาลด้านการบำบัดทางจิตเวช (N=128)
ลำดับที่
1.
2.
3.

ตัวแปรอิสระ
ประสบการณ์การอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช
ระดับการศึกษาทางการพยาบาล
ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช

R

R2

Beta

F

Sig.

Durbin - Watson

.40
.49
.53

.16
.24
.28

.40
.29
.23

23.54
19.39
15.71

.00
.00
.00

1.90
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ส่วนประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช และระดับการศึกษา
ทางการพยาบาล เป็นตัวแปรทีส่ ามารถร่วมกันทำนายความผันแปร
ของความสามารถทางการพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต
และการป้องกันการเจ็บป่วย (p=0.00) โดยระดับการศึกษา
ทางการพยาบาลเป็นตัวแปรหลักที่สามารถทำนายความสามารถ
ทางการพยาบาลด้านนีไ้ ด้รอ้ ยละ 15 เมือ่ เพิม่ ตัวแปรประสบการณ์
การพยาบาลจิตเวช ทำให้มีค่าอำนาจการทำนายได้เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 21 (ตารางที่ 3)
ประสบการณ์การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล
สุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช ระดั บ การศึ ก ษาทางการพยาบาลและ
ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
ทำนายความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลด้านการ
บำบัดทางจิตเวช (p=0.00) โดยประสบการณ์การอบรมหลักสูตร
เฉพาะทางมีคา่ อำนาจการทำนายร้อยละ 16 เมือ่ เพิม่ ตัวแปรระดับ
การศึกษาทางการพยาบาล ทำให้คา่ อำนาจการทำนายเพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 24 และเมือ่ เพิม่ ตัวแปรประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช
ค่าอำนาจการทำนายเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 28 (ตารางที่ 4)
นอกจากนัน้ ผลการวิจยั ยังแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์
เชิงทำนายระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคือ ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชของพยาบาลทั้งโดยรวมและรายด้านของพยาบาลวิชาชีพ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ พยาบาลมีประสบการณ์การพยาบาลมากขึน้ มีระดับ
การศึกษาทางการพยาบาลสูงขึ้นหรือได้รับการอบรมในหลักสูตร
เฉพาะทางเพิม่ ขึน้

วิจารณ์
1. ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวชภาคใต้ พบว่า
อยู่ในระดับสูง อาจเนื่องจากการประเมินความสามารถครั้งนี้
พยาบาลวิชาชีพซึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ระเมินตนเอง โดยการ
ตอบแบบสอบถาม อาจประเมินตนเองว่ามีความสามารถสูงกว่า
ทีเ่ ป็นจริงก็ได้ รวมทัง้ อาจเป็นไปได้วา่ เนือ่ งจากพยาบาลมากกว่า
ครึ่งหนึ่งเคยได้รับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชมีประสบการณ์ด้านการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช มานานกว่า 10 ปีขน้ึ ไป ซึง่ Benner18 พบว่า พยาบาล
ทีม่ คี วามสามารถ (competent) จะต้องมีประสบการณ์ในงานทีท่ ำ
เป็นประจำมาเป็นเวลา 2-3 ปีเป็นอย่างน้อย จึงจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยการตระหนักรู้หรือมองเห็นปัญหาของการ
ปฏิบัติในระยะยาวได้ ทำนองเดียวกันพยาบาลวิชาชีพที่เคยรับ
การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตระยะสั้นเพิ่มเติม

Predictive factors on mental health and psychiatric nursing
Petcharat B, Suwanjinda P, Suttharangsee W.

จะทำให้มีความสามารถที่จะประเมิน จัดการกับการแก้ปัญหา
ทางด้านจิตสังคมของผู้ป่วยที่มีปัญหา และสามารถปฏิบัติการ
พยาบาลมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 24-27
ความสามารถทางการพยาบาลด้านการบันทึกทางการ
พยาบาลจิ ต เวชมี ค ะแนนเฉลี ่ ย มากที ่ ส ุ ด อาจอธิ บ ายได้ ว ่ า
การบันทึกทางการพยาบาลเป็นสิง่ ทีพ่ ยาบาลต้องปฏิบตั เิ ป็นประจำ
สิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็นประจำจะส่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
ให้มคี วามสามารถมากขึน้ 18 การบันทึกทางการพยาบาลยังเป็น
หลักฐานที่แสดงถึงปฏิบัติการพยาบาล28 สามารถนำไปใช้ในการ
ประเมินอธิบายการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมของผูป้ ว่ ย29 และ
วางแผนการพยาบาลต่อไป สามารถใช้ในการสือ่ สารทัง้ ภายในทีม
การพยาบาลและทีมสหวิชาชีพเป็นหลักฐานในการอ้างอิงทาง
กฎหมายแก่ทีมการรักษาและคุ้มครองผู้ป่วย30-31 การปฏิบัติ
เป็นประจำทำให้เกิดเป็นความชำนาญ18 จากความสำคัญดังกล่าว
อาจทำให้พยาบาลให้ความสำคัญกับการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนีม้ ากก็ได้
ความสามารถของพยาบาลจิ ต เวชในอั น ดั บ รองลงมา
ได้แก่ ความสามารถด้านการดูแลที่มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง
อาจอธิบายได้วา่ การพยาบาลเน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง31 ซึง่ คำนึงถึง
สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อของผู้รับบริการด้วย เพราะจะส่งผล
ต่อการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ การวิจยั ครัง้ นี้
เป็นการเก็บข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในภาคใต้
ในบริบทที่มีความแตกต่างในด้านศาสนา ด้านความเชื่ออย่าง
ชัดเจน อาจทำให้พยาบาลวิชาชีพมองเห็นความสำคัญของการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นความแตกต่างด้านสังคมวัฒนธรรม
มากขึน้ ก็ได้
ความสามารถทางการพยาบาลที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ความสามารถด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน
ปัญหาทางจิต อาจอธิบายได้วา่ ประชากรทีศ่ กึ ษาครัง้ นีเ้ ป็นกลุม่
พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลจิตเวชภาคใต้ ซึง่ เป็น
สถาบันการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านกับ
ผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เน้นการบำบัด
รักษาและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางจิต
2. ประสบการณ์ด้านการพยาบาลจิตเวชร่วมกับระดับ
การศึกษา สามารถทำนายความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพ
จิตและจิตเวชแสดงให้เห็นว่าพยาบาลจิตเวชได้พฒ
ั นาความสามารถ
จากประสบการณ์การปฏิบตั กิ ารพยาบาลเป็นหลัก อาจเป็นไปได้วา่
ปัญหาด้านสุขภาพจิตเกี่ยวข้องกับการชีวิตของประชาชนทุกด้าน
ทำให้พยาบาลต้องเรียนรูป้ ญ
ั หาทางการพยาบาลจากประสบการณ์
การทำงานร่วมกับการใช้ความรูท้ างวิชาการจากการเรียนในชัน้ เรียน
จึงจะเข้าถึงปัญหาสุขภาพจิตของผูป้ ว่ ยนำไปสูก่ ารพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับผูป้ ว่ ยได้31
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ประสบการณ์การพยาบาลจิตเวชร่วมกับระดับการศึกษา
ทางการพยาบาลเท่านั้นที่สามารถทำนายความผันแปรของความ
สามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ทัง้ ด้านการสร้าง
สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด ด้านการดูแลที่มีวัฒนธรรมเข้ามา
เกี่ยวข้อง และด้านการบันทึกทางการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชได้ อาจอธิบายได้วา่ ความสามารถทางการพยาบาลทัง้ 3 ด้าน
เป็นการพยาบาลที่ต้องคำนึงถึงความเป็นเฉพาะบุคคลของผู้ป่วย
อย่างมาก พยาบาลจึงต้องอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์
การปฏิบัติการพยาบาลเป็นสำคัญ และเป็นกลุ่มความสามารถ
ทางการพยาบาลทีพ่ ยาบาลทุกคนต้องปฏิบตั ไิ ม่สามารถหลีกเลีย่ ง
ได้ การปฏิบตั เิ ป็นประจำมีผลต่อการสร้างเสริมประสบการณ์18
ระดับการศึกษาทางการพยาบาล ร่วมกับประสบการณ์
การพยาบาลจิตเวช สามารถทำนายความสามารถทางการพยาบาล
ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต
อธิบายได้ว่า การศึกษาเป็นวิธีการที่สำคัญในการเข้าถึงข้อมูล
ความรูต้ า่ งๆ
ประสบการณ์ ก ารรั บ การอบรมหลั ก สู ต รเฉพาะทาง
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ร่วมกับระดับการศึกษา
ทางการพยาบาล และประสบการณ์การพยาบาลจิตเวช สามารถ
ทำนายความสามารถด้านการบำบัดทางจิตเวช อธิบายได้ว่า
ความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชด้านการ
บำบัดทางการพยาบาลจิตเวชเป็นความสามารถทางการพยาบาล
ขั้นสูงที่พยาบาลจำเป็นต้องได้รับการอบรมมา จึงจะสามารถ
ให้การบำบัดทางจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ได้

สรุป
ปัจจัยสำคัญที่สามารถทำนายความสามารถทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของพยาบาลทั้งโดยรวมและ
รายด้ า นที ่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ ประสบการณ์ ก ารพยาบาลจิ ต เวช
ระดับการศึกษาทางการพยาบาล และประสบการณ์การรับ
การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง โดยประสบการณ์การพยาบาล
จิตเวชเป็นตัวแปรหลักที่สามารถทำนายความผันแปรของ
ความสามารถทางการพยาบาลที่พยาบาลต้องปฏิบัติกับผู้ป่วย
เป็นประจำ ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพเพือ่ การบำบัด การดูแล
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมเข้ามาเกีย่ วข้อง และการบันทึกทางการพยาบาล
ส่ ว นระดั บ การศึ ก ษาทางการพยาบาลจะเป็ น ตั ว แปรหลั ก
ในการทำนายความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาล
ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทาง
จิตเวชทีต่ อ้ งใช้ความรูใ้ นการสอนหรือให้ความรูเ้ ป็นหลัก ส่วน
ประสบการณ์การรับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง และ

ปัจจัยทำนายความสามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
บุญวดี เพชรรัตน์, พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา, วันดี สุทธรังษี

ระดับการศึกษาทางการพยาบาลจะเป็นตัวแปรหลักที่ทำนาย
ความผันแปรของความสามารถทางการพยาบาลที่ต้องใช้
ความรู้ และความสามารถขั้นสูง เช่น การบำบัดทางจิตเวช
ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาความ
สามารถทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวชที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของผู ้ ร ั บ บริ ก ารและความต้ อ งการของ
หน่วยงาน
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