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บทคัดย่อ
การวิจั ยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี มี วัตถุประสงค์เ พือศึ กษาผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลงานอุบัติเหตุ-ฉุ กเฉิ น ภายใต้ สถานการณ์ความไม่ สงบและศึ กษาการจัดการความ
ปลอดภัยของหัวหน้ างานตามการรับรู้ของพยาบาล ศึ กษาจากกลุ่ม ตัว อย่า งพยาบาลวิชาชีพ งาน
อุ บั ติเ หตุ – ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลชุ ม ชนสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ โ ดยเจาะจงเลื อ กผู้ มี
ประสบการณ์ในงาน 1 ปี ขึนไปทุ กคน จํานวนทังสิน187 คนเครืองมื อวิจัย เป็ น แบบสอบถามมี 3
ส่วน ส่วนที 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัวไป ส่วนที 2 แบบสอบถามผลกระทบจากการปฏิบัตงิ าน ส่วนที
3 แบบสอบถามการจัด การความปลอดภั ย แบบสอบถามส่ วนที 2 และ 3 ผ่า นการตรวจสอบ
คุณภาพ ทังด้านความตรงเชิงเนือหาและความเทียง ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาช เท่ ากับ
0.89 และ 0.86ตามลําดับ เก็บรวบรวมข้ อมูลทางไปรษณีย์ได้ แบบสอบถามทีสมบูรณ์กลับคืน 178
ชุ ด (ร้ อยละ 95.19) วิเคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยสถิติบรรยาย ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่ าส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติที ผลการศึ ก ษาพบว่ า (1) พยาบาลงานอุ บัติ เ หตุ-ฉุ ก เฉิ น ของ
โรงพยาบาลชุ ม ชนในสามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ มี คะแนนเฉลียผลกระทบจากการปฏิบัติง าน
โดยรวมอยู่ ใ นระดับปานกลาง (Mean=1.11, SD=0.49) เช่ น เดียวกับ ผลกระทบด้ า นจิ ตใจ
(Mean=1.87, SD=0.75) ด้ านสังคม (Mean=1.02, SD=0.66) และจิตวิญญาณ (Mean=1.27,
SD=0.83) โดยผลกระทบด้านจิตใจมีคะแนนเฉลียมากกว่าทุกด้ าน ส่วนผลกระทบด้ านร่างกายอยู่
ในระดับตํา (2) คะแนนเฉลียการจัดการความปลอดภัยของหัวหน้ างานโดยรวมตามการรับรู้ของ
พยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง (Mean=3.42, SD=0.76) ผลการวิจัยครังนี บ่งชีว่า พยาบาลงาน
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน ทังๆทีหัวหน้ า
งานมี การจัดการความปลอดภัยระดับหนึ ง สิงทีน่ าจะดําเนิน การต่อไปคือการหาแนวทางเยียวยา
พยาบาลทีได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบด้ านจิตใจ
คําสําคัญ: ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน, งานอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิน,
โรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้
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This cross-sectional descriptive research aimed to describe work efficiency of
emergency nurses working under conflict situations in the three southern border
provinces of Thailand. Also the management of head nurses to ensure the safety of the
workplace as perceived by subordinates are investigated. The participants
comprised of 178 nurses working as emergency nurses at community hospitals
selected by purposive sampling. A questionnaire was developed consisting of 3 parts,
namely (1) assessing general data, (2) investigating work efficiency based on the health
problems related the unrest situation, and (3) safety management of the head nurses.
The questionnaire was validated by three experts and the reliability of parts 2 and 3
tested using the Cronbach’s alpha coefficient, resulting in values of 0.89 and 0.86
respectively. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation and the t-test. The results showed that (1) the mean total score of work
efficiency of the emergency nurses was at a medium level (Mean=1.11, SD=0.49) as
were the psychological (Mean=1.87, SD=0.75) social (Mean=1.02, SD=0.66) and
spiritual domains (Mean=1.27, SD=0.83), but the physical domain was at low level
(Mean=0.20, SD=0.37)(2). The safety management of the head nurses as perceived
by emergency nurses was at a medium level (Mean=3.42, SD=0.76). The results of
this research indicate that emergency nurses in the three southern border
provinces are aware of hazards in the workplace. In particular, head nurses should
support and empower emergency nurses in the psychological domain to promote
safety in the workplace.
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บทนํา
ความปลอดภั ยในงานเป็ นสิทธิมนุ ษยชนขันพื นฐาน ที
ผู้ปฏิบั ติงานและองค์กรมี หน้ าทีรั บผิดชอบร่ วมกัน เพือป้ องกัน
อันตรายแก่ ผ้ ู ปฏิ บั ติงานทั งด้ านร่างกาย จิ ตใจ สังคม และจิ ต
วิญญาณสถานการณ์ความไม่ สงบในพืนทีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็ นความรุ น แรงที เกิ ดขึ นอย่ า งต่ อ เนื องโดยไม่ มี
แนวโน้ ม จะยุติ ตังแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงตุลาคม 2553
เกิดเหตุการณ์ 10,386 ครัง มีผ้ บู าดเจ็บจํานวน 7,239 ราย
เสี ย ชีวิ ต จํ า นวน 4,453 ราย ในจํ า นวนนี มี บุ ค ลากรทาง
สาธารณสุขทีถูกทําร้ ายได้ รับบาดเจ็บจํานวน 24 ราย เสียชีวิต
จํานวน 22 ราย และอาสาสมั ครสาธารณสุข ทีได้ รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต จํานวน 31 รายโดยเหตุการณ์เ ป็ น ลักษณะของ
การลอบทําร้ า ยด้ วยอาวุธปื น และระเบิด ทังนี ยังไม่ สามารถ
ระบุจาํ นวนผู้ทีได้รับบาดเจ็บทางจิตใจจากถูกข่ม ขู่คกุ คามด้ วย
วิ ธี ก ารต่ า งๆ (ศรี ส มภพ จิ ต ร์ ภิร มย์ ศ รี , 2553) งานการ
พยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็ นงานบริการด่านหน้ าทีให้ บริการ
ตลอด 24 ชัวโมง ทังภายในและนอกโรงพยาบาล ให้ บริการรับ
ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ การชันสูตรพลิกศพการส่งต่อผู้ป่ วยและ
การดูแลรั กษากลุ่ม ผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ ประสานงานและ
อํานวยความสะดวกแก่เจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง ตลอดจนการป้ องกัน
ความรุนแรงในห้ องอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินสภาพการณ์ดังกล่าวทําให้
พยาบาลและบุ คลากรด้ านสาธารณสุขมี ความวิตกกังวลและมี
ความเครีย ด (พรสุมนต์ ผ่องใส, 2550; เพชรดาว โต๊ะมี นา,
2548; มารีนี สแลแม, 2551) รู้สึกไม่ ปลอดภัยในชีวิต (พัชรี
พุทธชาด, 2550; สุวรรณี เนตรศรีทอง และศิริพร ภานุเรืองรัศมี
, 2547; สุวรรณี เนตรศรีทอง และปฐมามาศ โชติบัณ, 2547)
บุคคลไม่ ไว้ ใจซึงกันและกัน และหวาดระแวงกัน มากขึน (กิตติ
รัตนฉายา, 2548; สุภ ลักษณ์ กาญจนขุนดี และดอน ปาทาน,
2547) พยาบาลในพืนทีสามจังหวัดชายแดนใต้ ขอย้ ายออกนอก
พืนทีเพิ มขึนร้ อยละ 50 (สรรพงษ์ ฤทธิรักษา, 2548) มี ภาวะ
ขาดอัตรากําลังร้ อยละ 5 ถึงร้ อยละ 36.11 (ประณีต ส่งวัฒนา,
ปริ ศนา อัตถาผล, มนั สวีย์ อดุลยรัตน์ , และทัศนีย์ สมสมาน,
2550; สันต์ หัตถีรัตน์, 2548) ทําให้ มีการแก้ ปัญหาการขาด
แคลนอัตรากําลัง พยาบาลอย่างเร่ งด่วนด้ วยการเพิ มการผลิ ต
พยาบาลมากถึง 3,000 คน สิงคุกคามความปลอดภัย ในงาน
การพยาบาลทีเกียวเนืองกับสถานการณ์ความไม่ สงบเช่น การ
ข่มขู่ทาํ ร้ าย การลอบทําร้ ายรถส่งต่อผู้ป่วยการใช้ ฝูงชนกดดัน
เจ้ าหน้ าทีทีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การพกพาอาวุธเข้ ามาใน
โรงพยาบาล การปะทะระหว่างเจ้ าหน้ าทีตํารวจกับผู้ก่อการร้ ายใกล้
โรงพยาบาล การปฏิบัตกิ ารพยาบาลในสภาพทีเร่ งรีบ สภาพความ
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รุนแรงของการบาดเจ็บของผู้เสียชีวิต สภาพความตึงเครียดของ
ครอบครัวผู้ป่วย รวมทังสภาพความสับสนอลม่ านของผู้เกียวข้ อง
กับสถานการณ์ เป็ นต้น (จากการสัมภาษณ์พยาบาลงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมือวันที
28 กุ มภาพั นธ์2554) สภาพการทํา งานในลัก ษณะดัง กล่ า ว
ย่ อ มมี ผลเสีย ต่ อ สุข ภาพของพยาบาลงานอุ บัติเ หตุฉุ ก เฉิ น
อย่างไรก็ตาม มีพยาบาลส่วนหนึงทียัง คงปฏิบัติงานในพื นที
ภายใต้ สภาพการทํางานทีเสียงต่ออัน ตราย จากการศึกษาของ
ประณีต ส่งวัฒนา และคณะ (2550) พบว่า พยาบาลต้ องการ
ขวัญ และกําลั ง ใจ ต้ องการความปลอดภัย ในชี วิต ต้ องการ
พัฒนาความรู้ความเชียวชาญในสาขาวิชาชีพ และองค์ความรู้
ในการแก้ ไ ขปั ญหา ซึงหั วหน้ างานมีบ ทบาทสําคัญในการให้
ความช่วยเหลือเสริ มสร้ า งขวัญ กํา ลัง ใจในเบืองต้น รวมทังมี
ส่วนร่ วมดํา เนินการกับผู้บริ หารระดับที เหนื อขึนไปเพือสร้ าง
ความปลอดภั ย ในงานการพยาบาลอุบัติเ หตุ-ฉุ ก เฉิน ด้ ว ย
มาตรการต่างๆ เช่น มาตรการด้ านโครงสร้ าง ด้ านระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิ ด้ านการปรับเปลียนพฤติกรรม และด้ านการเยียวยา ซึง
หากมีการจัดการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เชือได้ ว่า
สามารถป้ องกัน หรื อบรรเทาผลกระทบต่อ ผู้ป ฏิบั ติง านได้
ระดับ หนึ ง ผลสํารวจแนวทางป้ องกัน อันตรายในงานบริ การ
สุขภาพในพื นที สามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ข องสุนี ย์ เครานวล
(2551) พบว่า มีการให้ บริการเชิงรุกในชุ มชนน้ อยลง หลีกเลียง
การออกหน่ วยบริการเคลือนทีสาธารณสุขในพืนทีเสียงภัย งดการ
ออกรั บบริการผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่ สงบ ณ จุ ดเกิด
เหตุงดการออกชันสูตรพลิกศพนอกโรงพยาบาล รวมทังหลีกเลียง
การส่งต่อผู้ป่วยตอนกลางคืน(นงนุ ช บุญยัง, นันทิยา รัตนสกุล,
กฤตยาแดงสุวรรณ, และชฏาพร ฟองสุวรรณ, 2550) แนวทาง
ดังกล่ าวเป็ นส่วนหนึ งในมาตรการปรั บ เปลียนวิ ธี ปฏิบั ติงาน
เท่ านั นยังไม่ มี การรายงานว่ าใช้ มาตรการจั ดการความปลอดภั ย
อืนๆ ร่วมด้ วยหรือไม่ อย่างไร หากผู้ปฏิบัติงานรับรู้ได้ว่าหัวหน้ า
งานมี การดําเนินการเพื อความปลอดภัยของบุคลากรมากเพี ยงใด
ย่อมมีส่วนในการเสริมสร้ างขวัญและกําลังใจ อีกทังยังไม่มี ข้อมู ล
ผลกระทบต่ อสุขภาพจากการปฏิบัติงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน ในพื นทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที
ศึกษาจากพยาบาลผู้รั บผลกระทบโดยตรงทังๆ ทีเป็ นบุ คลากร
พยาบาลทีมี โอกาสได้ รั บผลกระทบจากการปฏิบัติงานมากกว่ า
พยาบาลในส่วนอืน

ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของพยาบาลงานอุบัติเหตุ–ฉุกเฉินภายใต้ สถานการณ์ความไม่สงบในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย
และการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของหัวหน้างาน
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการปฏิบัติงานของ
พยาบาลงานอุบัติเหตุ–ฉุกเฉินภายใต้ สถานการณ์ความไม่ สงบ
ในโรงพยาบาลชุ ม ชนสามจั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ แ ละการ
จัดการความปลอดภัยของหัวหน้ างาน ตามการรับรู้ของพยาบาล

วิธีการดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
กา รวิ จั ยใ น ค รั ง นี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ ร รณ น า
(descriptive study)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและตั ว อย่ า งที ศึ ก ษาในครั งนี ได้ แ ก่
พยาบาลประจําการงานอุบัตเิ หตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน
ในพื นที สามจั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ จ ากทุ ก โรงพยาบาล
จํานวน 27 แห่ ง เฉพาะผู้ท ีมีประสบการณ์ท ํางาน 1 ปี ขึนไป
จํานวนทังสิน 187 คน

เครืองมือทีใช้และการตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมื อการวิจัยเป็ น แบบสอบถาม ทีสร้ างขึนจาก
การทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้ อง และข้ อมู ล จากการ
สัมภาษณ์พยาบาลจํานวน 10 คน และหั วหน้ างานอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน จํานวน 5 คน ประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัวไป ข้ อคําถามเป็ น
แบบเลือกตอบ และเขียนตอบ จํานวน 15 ข้ อ
ส่วนที 2 แบบสอบถามผลกระทบต่ อสุขภาพจากการ
ปฏิ บั ติ ง าน ที พั ฒ นาจากแน วคิ ด ของพงศ์ เ ทพ สุธ ี ร วุ ฒิ
(2550) มี 4 ด้ าน คือด้ านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้ านสังคม และ
ด้ า นจิ ตวิ ญ ญาณ รวม 31 ข้ อ ข้ อ คําถามเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า 4 ระดับ (0-4 คะแนน)
ส่วนที 3 แบบสอบถามการจัดการความปลอดภัยใน
งาน ทีประยุกต์จากแนวคิดมาตรการป้ องกันความรุน แรงของ
สถาบั น ความปลอดภัย และอนามั ยในการทํา งาน (NIOSH,
2002) มี 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นโครงสร้ า งสิงแวดล้ อ ม ด้ า น
ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ ด้ านการปรับเปลียนพฤติกรรมและด้ านการ
เยียวยารวม 30 ข้ อ ข้ อคําถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า 5
ระดับ (1-5 คะแนน)
โดยเครืองมือในส่วนที 2 และ 3 ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื อหาจากผู้ ท รงคุณ วุฒิ 3 ท่ า น และนํ า ไป
ทดลองใช้ กบั พยาบาลงานอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน
จั ง หวั ด สงขลาที มี เ หตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงคล้ ายคลึ ง กั บ
สามจั ง หวัด จํา นวน 30 คน คํา นวณค่า สัม ประสิท ธ์แ อลฟ่ า
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ของครอนบาช (Cronbach’salpha coefficient) ได้ ค่ า ความ
เชือมันของแบบสอบถามส่วนที 2 และ 3 เท่ ากับ 0.89 และ 0.86
ตามลําดับ

การเก็บรวบรวมข้อมู ล
การเก็บรวบรวมในการศึ ก ษาครั งนี ใช้ วิธีก ารเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยส่งแบบสอบถามไป-กลับทางไปรษณีย์ผ่าน
ทางหัวหน้ าพยาบาล ภายหลังจากผ่านการตรวจสอบประเด็น
ทางจริ ย ธรรม และได้ รั บ การอนุ ญ าตจากผู้ อํ า นว ยการ
โรงพยาบาล แบบสอบถามทีได้รับกลับคืนและมีความสมบูร ณ์
178 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 95.19

การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลโดยใช้ ใ ช้ ส ถิ ติ ร้ อยละ ค่ า เฉลี ย
ค่ า ส่ว นเบี ยงเบนมาตรฐานและสถิ ติท ี โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลีย
ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และการจัดการความปลอดภั ย
เป็ นระดับมาก ปานกลาง และน้ อย โดยใช้ ค่าพิสยั แบ่ งเป็ น 3
ช่วงเท่าๆ กัน

ผลการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่ า งครั งนี เป็ นผู้ห ญิ ง ร้ อ ยละ 85.4 อายุ
เฉลีย 32.86 ปี (SD=6.18) อายุใ นช่วง 30-39 ปี จํา นวน
มากทีสุดคิดเป็ นร้ อยละ 52.8 มีสถานภาพสมรสร้ อยละ 61.8
สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี เป็ นส่วนใหญ่ ร้อยละ 97.2
นับถือศาสนาอิสลามร้ อยละ 61.8 กลุ่ม ตัวอย่างอาศั ยอยู่กับ
ครอบครัวในเขตอํา เภอทีทํา งานร้ อยละ 57.3 ปฏิบัติงานใน
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโรงพยาบาลชุ มชนสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็ น ระยะเวลาเฉลีย 8.10 ปี (SD=5.83) มากทีสุด
26 ปี น้ อยที สุด 1 ปี ในช่วงปี ทีผ่ า นมากลุ่ม ตัวอย่า งร้ อยละ
69.1 มี ประสบการณ์ดูแลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ 2-3 ครั ง
ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างได้ รับ การพั ฒนาความรู้ความสามารถ
ในรอบปี ทีผ่านมาเรืองการช่วยฟื นคืน ชีพขันสูง ร้ อยละ 55.6
การพยาบาล ณ จุ ดเกิดเหตุร้ อยละ 43.8 การดูแลบาดแผล
จากอาวุธและวัตถุระเบิดร้ อยละ 32.6 การเคลือนย้ ายผู้ป่วย
ทางอากาศร้ อยละ 28.1 การฝึ กซ้ อมแผนเผชิญเหตุร้ อยละ
18.5 การเยีย วยาผู้ป่ วยด้ า นจิ ต ใจร้ อยละ 11.2 และการ
พยาบาลสาธารณภัยร้ อยละ 7.9
ภายใต้ สถานการณ์ความไม่ สงบพยาบาลงานเหตุ ฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคะแนน
เฉลียผลกระทบจากการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง
โดยผลกระทบด้ านจิตใจ ด้ านด้ านสังคม และด้ านจิตวิญญาณ มี
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คะแนนเฉลียระดับปานกลาง ยกเว้ นด้ านร่ างกายมีคะแนนเฉลีย
อยูใ่ นระดับตํา (ดังตารางที 1)
เมื อจําแนกพยาบาลงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตามความ
แตกต่า งของข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ การนับถือศาสนา เพศ
และสถานภาพสมรส พบว่าพยาบาลแต่ละกลุ่มมี คะแนนเฉลีย
ผลกระทบจากการปฏิบั ตงิ านโดยรวม ไม่ แตกต่ างกัน (ดังตาราง
ที 2)
การจัดการความปลอดภัยของหัวหน้ างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุม ชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม
การรั บรู้ข องพยาบาล พบว่ า คะแนนเฉลียกลวิธีการจั ดการ
ความปลอดภั ยโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (Mean=3.42,
SD=0.76) โดยใช้ ก ลวิธีด้านระเบีย บวิธีปฏิบัติใ นระดับ มาก
ส่ วนกลวิ ธี ด้า นการปรั บ เปลี ยนพฤติ ก รรมด้ า นโครงสร้ าง
สิงแวดล้ อมและด้ านการเยียวยามี คะแนนเฉลียระดับปานกลาง
(ดังตารางที 3)

บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึ กษาครั งนี อภิป รายผลการวิจั ยเรีย งลําดั บ
ดังนี
(1) ภายใต้ สถานการณ์ความไม่ สงบ พยาบาลงาน
อุบัติเ หตุ-ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลชุม ชน สามจั ง หวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้ รั บ ผลกระทบจากการปฏิบัติง าน มี คะแนนเฉลีย
โดยรวมในระดับปานกลาง (Mean=1.11, SD=0.49) โดยที
พยาบาลทีนั บถือ ศาสนาพุท ธหรือ อิสลาม พยาบาลหญิ งหรื อ
บุรุษ พยาบาล และพยาบาลที สมรสหรือ โสดได้ รับผลกระทบ
เหมือนกันเนืองจากเหตุการณ์จํานวนมากเกิดในพืนทีบริการ
ของโรงพยาบาลชุมชน พยาบาลงานอุบัติ-เหตุฉุกเฉินทุกคน
เป็ นผู้ให้ บริการพยาบาลกับเหยือของเหตุการณ์ เฉลียเดือนละ
2-3 ครัง ประกอบกับสถานการณ์ทวีความรุน แรงและ เกิดขึน
อย่า งต่ อ เนื องตลอดสิบปี หากพิจ ารณาความปลอดภัย ตาม
แนวคิดทฤษฎี ความต้องการตามลําดับขันของมาสโลว์พยาบาล
ในงานอุบัตเิ หตุ-ฉุกเฉินยังมีความต้ องการด้ านความปลอดภัย
เพราะรับรู้ว่างานทีปฏิบัติมีผลกระทบกับสุขภาพ จึงส่งผลต่อ
ความต้ อ งการด้ า นอืนได้ เช่ น ขาดแรงจู ง ใจในการทํา งาน
ร่ วมกับ ผู้อนื ให้ คุณค่ า กับบทบาทหน้ า ทีความรั บผิดชอบใน
งานน้ อยลง หรือให้ ความสําคัญกับการประสบความสําเร็จใน
งานน้ อยลงให้ ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในงานน้ อ ยลง รวมทั งมี พ ฤติก รรมการปฏิ บัติง านที ไม่ พึ ง
ประสงค์ ได้ แก่ การขาดหรือลางานบ่ อยและต้ อ งการย้า ยไป
ปฏิบัติง านที อืน จะเห็น ได้ จ ากบุค ลากรสาธารณสุขในพื นที
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ต้ องการโยกย้ าย/ลาออก ร้ อยละ 50 (สรรพงษ์ ฤทธิรักษา,
2548) ดัง นั นหากพยาบาลยัง ได้ รั บผลกระทบต่ อไป จะไม่
เป็ นผลดีต่อคุณภาพการบริการพยาบาลได้
ผลการวิ จั ย ครั งนี เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
การศึ ก ษาของพั ชรี พุ ท ธชาด (2550) ที พบว่ า แพทย์ ที
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชนพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีคุณภาพชีวติ อยู่ในระดับปานกลาง ร้ อยละ 69.8 อย่างไรก็
ตามมี ผลการวิ จั ย ที แตกต่ า งออกไป คือ อารี ย์ อ่ อ งสว่ า ง,
นิตยา นิลรั ตน์ , กิตติพงศ์ แซ่เ จ็ง , และนงลัก ษณ์ ลิมทวีกู ล
(2547) พบว่ า บุคลากรทางด้ านสาธารณสุข มี ภ าวะเครี ย ด
ด้ านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสภาพแวดล้ อมอยู่ใ นระดับ
น้ อย ที ผลก าร วิ จั ยเ ป็ นเ ช่ น นี น่ าจะ เ ป็ น เ พ ราะ ผู้ วิ จั ย
ทํ า การศึ ก ษาใน ช่ ว งปี 2547 ซึ งยั ง เป็ น ช่ ว งปี แรกของ
สถานการณ์ความรุนแรงในพืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1) ผลกระทบด้ า นจิ ตใจของพยาบาลงาน
อุบตั เิ หตุ–ฉุกเฉินภายใต้ สถานการณ์ความไม่ สงบสามจังหวัด
ชายแดนภา คใต้ คะแน นเฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ ปาน กลาง
(Mean=1.87, SD=0.75) และมี คะแนนสูงกว่าด้านร่างกาย
ด้ านสัง คม และด้ านจิ ตวิญญาณ โดยปกติงานบริการสุข ภาพ
ทังแพทย์แ ละพยาบาลต้ อ งเผชิ ญ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที มี ปัญ หา
สุขภาพแตกต่า งกัน ไป ทังเจ็บป่ วยมาก เจ็ บ ป่ วยปานกลาง
และเจ็บป่ วยเล็กน้ อยทําให้ ง านบริ การสุขภาพต้ องตอบสนอง
ตามความต้ อ งการของผู้ใ ช้ บ ริ ก ารทีหลากหลาย ก่อให้ เ กิด
ความเครียดในงานตามมาได้ รวมทังมีสงเร้
ิ าทีเป็ น สถานการณ์
ความรุ น แรงในพื นที ซึ งเป็ นปั จ จั ย ภายนอกงานบริ ก าร
พยาบาลทีพยาบาลงานอุบัตเิ หตุ-ฉุกเฉินไม่ สามารถควบคุมได้
นอกจากนีอาจมีปั จจั ยต่างๆ ทํา ให้ พยาบาลได้ รับผลกระทบ
ด้ านจิตใจมากกว่าด้านอืนๆ ดังนี
1) การรับ รู้สถานการณ์ความรุน แรงใน
พืนทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสือต่างๆ ทีนําเสนอซําๆ
ทางโทรทัศ น์ หนั ง สือ พิ ม พ์ อิน เตอร์ เ น็ ต เป็ นต้ น บางครั ง
เสนอภาพทีน่ า กลั ว ทํา ให้ พ ยาบาลทีรั บ รู้ข้ อ มู ลจากสือเกิด
ความรู้ สึก หวาดกลั ว เครี ย ด แม้ ว่ า ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นสถานการณ์
ความรุน แรงนั น นอกจากนี เนื อหาในข่ าวมีก ารนํ า เสนอใน
ลักษณะทีรุน แรงเกิน ความเป็ นจริ ง เช่น มี จ ํานวนผู้บาดเจ็บ
จํานวนผู้เสีย ชีวิต จํา นวนมากเกิน ความจริ ง (ศรีสมภพ จิตร์
ภิรมณ์ศรี, 2553)
2) การรั บ รู้ จากประสบการณ์ จ ริ ง ของ
พยาบาลทีปฏิบัติง านในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน ซึงเป็ น
พยาบาลด่ านหน้ า ทํ า หน้ าที ให้ บริ ก ารผู้ บ าดเจ็ บ จา ก

ผลกระทบจากการปฏิบัตงิ านของพยาบาลงานอุบัติเหตุ–ฉุกเฉินภายใต้ สถานการณ์ความไม่สงบในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย
และการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของหัวหน้างาน
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สถานการณ์ความไม่ สงบทังให้ บริการในโรงพยาบาล และนอก
โรงพยาบาล ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ ถูกลอบทําร้ ายหมายเอาชีวิต
ทําให้ ลกั ษณะการบาดเจ็บมี ความรุน แรงแตกต่า งกัน ไป เช่ น
ผู้บ าดเจ็บทีถู กยิง ที บริ เ วณศี ร ษะ บริ เ วณใบหน้ ามี แนวโน้ ม
เพิ มขึน (สุร กิจ วาหะ, 2550) เป็ นเหตุใ ห้ เสีย ชีวิตได้ อ ย่า ง
รวดเร็ว เป็ นจํา นวน 4,453 ราย (เกษมสัน ต์ วนวนากร,
2551; พี ร ะ เจริญ สุข , 2551; ศรี สมภพ จิ ตร์ภิร มณ์ศ รี ,
2553) เป็ นภาพทีพยาบาลงานอุบัตเิ หตุ-ฉุกเฉิน พบอยู่ซาๆ
ํ
และต้ องตัดสิน ใจแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ รวมทั งการช่ วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บให้ ปลอดภัย จากผลการศึกษาครังนี พบว่าพยาบาล
ให้ การพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ เฉลีย 2-3 ครังต่อ
เดือ น ซึงภาพเหตุการณ์ดัง กล่ าวมี ผลต่อ ความรู้สึกและจิตใจ
โดยตรง ทําให้ ร้ สู กึ กลัว เครียด ต่อเหตุการณ์ รวมไปถึงญาติพี
น้ อ งของผู้บาดเจ็บ ที แสดงอารมณ์ค วามรู้สึกทีต้ อ งสูญ เสีย
บุคคลอัน เป็ นทีรั กโดยไม่ คาดฝัน อัน เป็ นเหตุก ารณ์สะเทือน
จิตใจของพยาบาลทีเห็นเหตุการณ์ จึงทําให้ พยาบาลหอผู้ป่วย
อุบตั เิ หตุ–ฉุกเฉิน ได้รับผลกระทบด้ านจิตใจมากกว่าด้ านอืน
สถานการณ์ความรุนแรงยัง เกิดขึนอย่างต่อเนืองไม่ มี
แนวโน้ มที จะยุ ติไ ด้ ระยะเวลาอั น ใกล้ ดั ง ข้ อ มู ล รายงาน
สถานการณ์การเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืนที
สามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ ในเดือนมิถุน ายน, กันยายน และ
ตุลาคม 2553 มีเหตุการณ์ความรุนแรงจํานวน 117, 123 และ
102 ครัง ตามลําดับ และมีสถิติการตายจากเหตุการณ์เฉลียวัน
ละประมาณ 2 คน (ศรี สมภพ จิ ตร์ ภิรมณ์ศ รี, 2553) จาก
เหตุการณ์ความรุน แรงที ยังมี อยู่ ต่อ เนื อง ทํา ให้ ความเครี ย ด
ของพยาบาลในพืนทีก็ยงั คงมีอยู่ อย่างไรก็ตามผลกระทบด้ าน
จิตใจของพยาบาลงานอุบัตเิ หตุ–ฉุกเฉิน ยังอยู่ ในระดับปาน
กลางไม่ ถึง ระดับสูง ทังๆที เหตุการณ์ความรุน แรงยัง ส่ง ผล
กระทบในวงกว้ าง มีประชาชนในพืนทีเจ็บป่ วยทางจิตใจเป็ น
โรคทางจิ ต เวชตามมาทั งระยะสันและระยะยาว เช่ น โรค
ความเครีย ดเฉียบพลัน (acute stress disorder) และโรค
เครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (post traumatic stress
disorder) พบว่า ประชาชนร้ อยละ 80 มี ปัญ หาสุขภาพจิ ต
เล็กน้ อยถึงปานกลาง (กรมสุขภาพจิต,2550) และร้ อยละ 20
มีอาการรุนแรงต้ องให้ การดูแลอย่างใกล้ ชิด (สํานักสารนิ เทศ,
2550) น่าจะเกียวข้องกับปัจจัยดังนี
 พยาบาลมี ความรู้ ในการดู แ ลสุข ภาพ
ตนเองและผู้ใ ช้ บริการทีครอบคลุมทังปั ญหาสุขภาพร่ า งกาย
และสุขภาพจิตเมือต้ องปฏิบัติงานในสถานการณ์ความรุน แรง
ทีก่อให้ เกิดความเครียดในงาน พยาบาลสามารถปรับตัวและ
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี ที 6 ฉบับที 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2556

เผชิญกับปัญหาทีเกิดขึนได้บางส่วน จึงทําให้ มีผลกระทบจาก
การปฏิบัตงิ านด้านจิตใจอยู่ในระดับปานกลาง
 พยาบาลไม่ ใช่ ก ลุ่ม เป้ าหมายหลั กของ
การลอบทํ า ร้ า ย จากบทวิเ คราะห์ ข องชมรมแพทย์ ชนบท
ภาคใต้ (2551) ระบุว่ า บุคลากรสาธารณสุข ไม่ ไ ด้ ต กเป็ น
เป้ าหมายหลักของการโจมตีจากฝ่ ายผู้ก่อความไม่ สงบ ที มุ่ ง
เป้ าไปทีเจ้ าหน้ าที ตํารวจ ทหาร และฝ่ ายปกครอง จะเห็น ได้
จากรายงานสถานการณ์ ค วามรุ น แรงในพื นที สามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2547-2551ของเมตตา กูนิง , นิ ตยา
แม็ คเนล, อภิ ร ดี แซ่ ลิม, และศุ ภ วรรณ พึ งรั ศ มี (2551)
พบว่า ผู้ไ ด้ รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ สงบเป็ นทหาร
มากทีสุด ร้ อยละ 15.8 รองลงมา คือตํารวจร้ อยละ 12.6 โดยที
บุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้ รับผลกระทบน้ อยทีสุดจากอาชีพ
23 อาชีพ
 มี ก ารจั ดการเพื อป้ องกัน และบรรเทา
อัน ตรายในงานการพยาบาล จากผลการวิจัย ในตารางที 3
พบว่า หัวหน้ างานผู้ป่วยอุบัตเิ หตุ–ฉุกเฉิน มีการใช้ กลวิธีการ
จั ดการด้ า นระเบี ย บวิธี ป ฏิบั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก (M=3.98,
SD=0.72) แส ดงว่ า พ ย าบ า ลรั บรู้ ไ ด้ ว่ าหั วห น้ ามี กา ร
ดํา เนิ น การต่ า งๆ เพื อความปลอดภั ย ของบุ คลากร เช่ น มี
พยาบาลไปส่งต่อผู้ป่วย 2 คนขึนไป ในเวรบ่ าย-ดึก ไม่ ออก
ชั น สูต รพลิก ศพนอกโรงพยาบาลทั งในเวลากลางวั น และ
กลางคื น และไม่ อ อกรั บ ผู้ บ าดเจ็ บ จากสถานการณ์ ความ
รุนแรง เป็ นต้ น เมือพยาบาลปฏิบัตงิ านตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
รวมทั งหั วหน้ าหอผู้ป่วยอุบัติเ หตุ–ฉุก เฉิ น มี ก ารตรวจสอบ
ติดตามอย่างสมําเสมอ จึงป้ องกัน และบรรเทาผลกระทบด้ า น
ร่างกาย และด้ านจิตใจได้
ผลการศึ ก ษ าครั งนี สอดคล้ องกั บ ผ ล
การศึกษาของสุนีย์ เครานวล, อุไร หัตถกิจ และอุม าพร ปุญญ
โสพรรณ (2552ก) ทีศึก ษาการให้ ความหมาย ความรู้สึก
แรงจู ง ใจ และเงื อนไขการปฏิบั ติห น้ าที ของพยาบาลใน
สถานการณ์ความไม่ สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า
พยาบาลมี ความรู้สึกชีวิตมีแ ต่อันตรายเสมื อนปฏิบัติง านใน
สงคราม ปฏิบตั ิงานด้วยความหวาดระแวง มีความเครียด กลัว
ความไม่ ปลอดภัย ซึงเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกันกับการศึ ก ษา
ของสุวรรณี เนตรศรีท อง และปฐมามาศ โชติบัณ (2547)
พบว่า พยาบาลเกือบทังหมดมี ความรู้สกึ ไม่ ปลอดภัยร้ อยละ
89.9 และจากการศึ กษาของพัชรี พุ ทธชาด (2550)ทีพบว่ า
แพทย์ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชนจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ เพี ย ง
ร้ อยละ 50 มีคณ
ุ ภาพชีวติ ด้านจิตใจอยู่ในระดับดีม าก อย่า งไร
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ก็ตามมีผลการวิจยั ทีแตกต่างออกไป คือ อารีย์ อ่องสว่าง และ
คณะ(2547) พบว่ า เจ้ า หน้ าที สาธารณสุขจากสํา นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุม ชน และ
สถานี อนามัย มี ภาวะเครียดอยู่ในระดับน้ อย แสดงให้ เห็น ว่ า
ผลกระทบจากการปฏิบั ติง านด้ า นจิ ตใจของพยาบาลงาน
อุบัติเ หตุ -ฉุ ก เฉิ น ในสถานการณ์ความไม่ สงบในพื นที สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงมี มากน้ อยขึนอยู่กบั ความรุนแรง
ของเหตุการณ์ในพืนทีนันๆ
1.2) ผลกระทบด้ า นร่ า งกายของพยาบาลงาน
อุบัติเ หตุ –ฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลชุม ชนสามจั ง หวัดชายแดน
ภาคใต้ อยู่ใ นระดับ น้ อ ย (M=0.20, SD=0.37) เนื องจาก
พยาบาลไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายหลักทีผู้ความไม่ สงบจะหมายเอา
ชีวติ (ชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ , 2551) รวมทังหัวหน้ างาน
อุบตั เิ หตุ–ฉุกเฉิน มีการจัดการความปลอดภัยทังในและนอก
โรงพยาบาล ซึ งช่ ว ยป้ องกั น และลดอั น ตรายที เกิ ด ขึ นกั บ
พยาบาล มีการสร้ างเครือข่ายขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงาน
ต่า งๆ ในพื นที เช่ น เจ้ า หน้ า ทีฝ่ ายปกครองตํา รวจ ทหาร
องค์การบริหารส่วนท้ องถิน และผู้นาํ ชุมชน เป็ นต้ น
ผลการศึกษาครังนี สอดคล้ องกับการศึ กษาของพัชรี
พุ ท ธชาด (2550) ทีพบว่ า แพทย์ใ นโรงพยาบาลชุม ชน
จัง หวัดชายแดนภาคใต้ ร้ อ ยละ 54.3 มี คุณ ภาพชีวติ ด้ า น
ร่ า งกายอยู่ใ นระดับดีม าก อย่ า งไรก็ตามยัง พบว่ า พยาบาล
เสียงต่อการได้ รับ อัน ตราย เมื อออกไปรั บผู้ป่ วย ณ จุ ดเกิด
เหตุ การออกชัน สูตรพลิกศพ และการส่งต่อในเวลากลางคืน
ทังในระหว่ า งการเดิน ทางไป-กลับ (สุนี ย์ เครานวล ,อุไ ร
หัตถกิจ, และอุมาพร ปุญญโสพรรณ, 2552ข) เนื องจากเป็ น
กา รป ฏิ บั ติ ง านร่ วมกั บ เจ้ า หน้ า ที ฝ่ ายป กคร องที เ ป็ น
กลุ่ม เป้ าหมายของผู้ก่อเหตุ ซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กับ
การศึกษาประสบการณ์ของพยาบาลในจังหวัดนราธิวาสในการ
ส่งต่อ ผู้ป่วยภายใต้ สถานการณ์ความไม่ สงบในสามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ของนงนุช บุญยัง และคณะ (2550) ทีกล่าว
ว่ า ความไม่ ปลอดภั ย ในการส่ง ต่ อ ขึนกับลัก ษณะภูมิศ าสตร์
เส้นทางการส่งต่อทีคดเคียวเป็ นเหวลึกและช่วงเวลาในการส่ง
ต่อโดยเฉพาะเวลากลางคืน
1.3) ผลกระทบด้ า นสัง คมของพยาบาลงาน
อุบัติเ หตุ –ฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลชุม ชนสามจั ง หวัดชายแดน
ภาคใต้ มีค ะแนนเฉลียอยู่ใ นระดับ ปานกลาง (Mean=1.02,
SD=0.66) รู้สึกไม่ ไว้ วางใจผู้ร่วมงาน และผู้ใช้ บริการบุคคล
ในครอบครั วเป็ นห่ ว งความปลอดภั ย สอดคล้ อ งกั บ การ
วิเคราะห์ ของกิตติ รัตนฉายา (2548) กล่าวว่าความสัมพัน ธ์
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ของคนในสังคมลดลง ไม่ ไว้ ใจซึงกันและกัน และหวาดระแวง
กันมากขึน
ผลกระทบ ด้ านจิ ตวิ ญ ญา ณข อง พยาบ าล งา น
อุบัติเ หตุ –ฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลชุม ชนสามจั ง หวัดชายแดน
ภาคใต้ คะแนนเฉลียอยู่ใ นระดับปานกลาง (Mean=1.27,
SD=0.83) ผลการวิจัยนี สอดคล้ องกับการศึกษาของสุวรรณี
เนตรศรี ท องและศิ ริ พ ร ภานุ เ รื อ งรั ศ มี (2547) พบว่ า
พยาบาลวิชาชีพ ในสามจั ง หวัดชายแดนภาคใต้ เ พี ยงร้ อยละ
28.7 ทีภาคภูมิใ จในการเป็ นบุคลากรสาธารณสุขและการมี
ผลกระทบด้ านจิตวิญญาณระดับปานกลางน่ า จะเกียวข้ องกับ
ผลกระทบด้ านจิตใจ และด้ านสังคม ทีอยู่ใ นระดับ ปานกลาง
เช่นกัน เนืองจากคนเป็ นองค์รวมเมือได้รบั ผลกระทบด้ านหนึง
ด้ านใดก็จะมีผลเชือมโยงถึงทุกด้านของสุขภาวะ
(2) การจั ดการความปลอดภั ยในงานของหั วหน้ า
งาน ตามก ารรั บ รู้ ของพย าบ าลงา นอุ บั ติ เ หตุ -ฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลชุม ชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี คะแนนเฉลีย
อยู่ ใ นระดั บ ป านกลาง (Mean=3.42, SD=0.76) ผล
การศึ ก ษาครั งนี สอดคล้ องกั บ ชุ ลี บุญ เลิศ (2552)ทีพบว่ า
หั ว หน้ า งานมี ก ารจั ดการเพื อป้ องกั น ความรุ น แรงในงาน
อุบั ติเ หตุ -ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลชุ ม ชน 5 จั ง หวัดชายแดน
ภาคใต้ อยู่ในระดับปานกลางการจัดการความปลอดภัยในงาน
เป็ นหน้ าทีของผู้บริห ารองค์กรและผู้ปฏิบัติงานทุ กระดับ ตาม
กรอบมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และมาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซึงต่างก็ให้ ความสําคัญกับ
การส่งเสริม สุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า มี ก ารใช้ กลวิธีก าร
จัดการด้ านระเบียบวิธีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (Mean=3.98,
SD=0.72) เนืองจากเป็ นวิธที ีดําเนิ นการได้ ทันที ไม่ จําเป็ นต้ อง
ใช้ งบประมาณมากนั ก และสามารถปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ
สถานการณ์ความรุนแรงในพืนทีนั นๆ ของแต่ละโรงพยาบาล
สามารถปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขได้ โ ดยง่ า ย ทั น เหตุก ารณ์ท ี เกิดขึน
เพราะกํา หนดและใช้ ภายในโรงพยาบาลหากมี การถ่ ายทอด
หรือสือสารไปยังผู้ปฏิบัติ พร้ อ มทังมีก ารควบคุม กํา กับ ให้
ผู้ปฏิบตั ปิ ฏิบตั ติ ามอย่างเคร่ ง ครัด จะช่วยให้ บุคลากรทุกคนมี
ความปลอดภัย
2.1) ด้ านการปรับเปลียนพฤติกรรมและ/หรือ
กา ร ฝึ กอบ ร ม มี คะ แนน เ ฉลี ยอยู่ ใ น ร ะดั บ ป าน ก ลาง
(Mean=3.43, SD=0.92) อภิปรายได้ ว่า มาตรการนีเป็ น สิง
สํา คัญ ที พยาบาลในพื นที สามจั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ ต้อ ง

ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของพยาบาลงานอุบัติเหตุ–ฉุกเฉินภายใต้ สถานการณ์ความไม่สงบในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย
และการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของหัวหน้างาน
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พั ฒ นาศั ก ยภาพเพิ มจากโรงพยาบาลในพื นที ปกติทั วไป
เพือให้ สามารถแก้ไขปั ญ หาทีต้ องเผชิญ ได้ อย่างถูกต้ อง เช่น การ
เจรจาต่อรองการไกล่เกลีย การจัดการความเสียง การจัดทําแผน
และซ้ อมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ และการพยาบาล
สาธารณภั ย เป็ นต้ น ซึ งบางครั งไม่ สามารถส่ ง บุ คลากรไป
อบรมได้ ตามเป้ าหมาย เนืองจากอัตรากําลังไม่ เพียงพอ จาก
ปั ญ หาบุคลากรย้ า ยออกนอกพื นทีจํา นวนมาก ร้ อยละ 5072.2 (สรรพงษ์ ฤทธิรั กษา, 2548; สุวรรณี เนตรศรี ท อง
และศิ ริ พ ร ภานุ เ รื อ งรั ศ มี , 2547; สุ ภ ั ท ร ฮาสุ ว รรณกิจ ,
2548) และจากการขาดอัตรากํา ลั งร้ อ ยละ 5 ถึง ร้ อยละ
36.11 (ประณีต ส่งวัฒนา และคณะ, 2550; สันต์ หัตถีรัตน์,
2548) รวมทังการส่งบุคลากรไปอบรมนอกโรงพยาบาลนั น
ต้ อ งใช้ งบประมาณในการพั ฒ นาบุคลากร จึง ทํา ให้ ผ้ ูบริห าร
จําเป็ นต้องจัดลําดับความสําคัญตามความจําเป็ นความเร่ งด่วน
ทํา ให้ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในงานอุบั ติเ หตุ–
ฉุกเฉินไม่ ได้ไ ปตามเป้ าหมาย เช่น พยาบาลฝึ ก อบรมการช่วย
ฟื นคืนชีพขันสูงเพียงร้ อยละ 55.6 ไม่ไ ด้ฝึกอบรมทุกคน
2.2) ด้ า นสภาพแวดล้ อ มและโครงสร้ าง มี
คะแนนเฉลียอยู่ในระดับ ปานกลาง(Mean=3.24,SD=0.91)
อภิปรายได้ ว่า การปรับปรุงเปลียนแปลงสภาพแวดล้ อม และ
โครงสร้ างให้ เหมาะสมกับการรองรับสถานการณ์ความรุน แรง
ทีเกิดขึนในพืนที ตามบทบาทของหัวหน้ างาน สามารถบริหาร
จัดการได้ อย่างอิสระ เช่น การกําหนดจุ ดติดตังกล้ องวงจรปิ ด
การวางแผน/ออกแบบขยายห้ องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินให้ มีความ
สะดวกและคล่อ งตัว ในการปฏิบัติง าน การจัด ระเบีย บวัส ดุ
อุปกรณ์ทีอยู่ในห้ องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ให้ เหมาะสม การเพิ ม
แสงสว่ า งให้ เ พี ยงพอในบริ เ วณห้ อ งอุบัติเ หตุ-ฉุ ก เฉิ น การ
จัดการให้ มี ท างเข้ า และทางออกให้ ผู้ใ ช้ บริ การ สร้ า งระบบ
เตื อ นภั ย /สั ญ ญาณฉุ ก เฉิ น ติ ด ตั งวิ ท ยุ สื อสารทั งในห้ อง
อุบัติเ หตุ–ฉุก เฉิน และในรถพยาบาลและจัดหาอุปกรณ์เสริ ม
สําหรับ รถพยาบาล เช่น อุปกรณ์เ สริม ล้ อรถพยาบาลป้ องกัน
ตะปู เ รื อ ใบ เป็ นต้ น โดยการจั ดทํ า แผนโครงการประจํา ปี
งบประมาณ เพื อนํ า ไปสู่ก ารพั ฒ นางานบริก ารพยาบาลได้
อย่างเหมาะสมตามสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลชุม ชนที
มีอยู่อย่างจํากัด
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2.3) ด้ า นการเยีย วยามี คะแนนเฉลียอยู่ ใ น
ระดับปานกลาง (Mean=3.05, SD=1.11) การเยียวยาทีผ่าน
มาเป็ นการเยีย วยาผู้ที ได้ รั บผลกระทบด้ า นร่ า งกายเท่ า นั น
เพราะเป็ นผลกระทบทีเห็ น ได้ ชัดเจน หั วหน้ างานระบุตัว ผู้
ได้ รับ ผลกระทบได้ ง่ าย ส่วนผลกระทบด้ านจิตใจ ด้ านสังคม
และด้ า นจิ ตวิญ ญาณหั วหน้ า งานประเมิ น ผลกระทบได้ ย าก
หากพยาบาลไม่ ไ ด้ ม าปรึก ษาหรือ ถ่า ยทอดให้ ท ราบก็จะไม่ มี
ข้ อมูลทีใช้ ประกอบการพิจารณาให้ ความช่วยเหลือทีเหมาะสม
เพือป้ องกันการป่ วยเป็ นโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือน
ขวัญ (post traumatic stress disorder) เช่นเดียวกับประชาชน
ทัวไป (กรมสุขภาพจิต, 2550)

ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัย
(1) ผู้บริห ารการพยาบาลและสาธารณสุขระดับ สูง
ควรเสริมสร้ างขวัญกําลังใจกับผู้ปฏิบตั งิ านในพืนที ด้ วยการลง
พืนทีนิเทศหน้ างาน เพือสือสารความห่ วงใย และเป็ นโอกาสที
จะได้รับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัตงิ านโดยตรง
(2) จั ด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู้ การจั ด การความ
ปลอดภัย ทีเหมาะสม ระหว่า งโรงพยาบาลในเครื อข่ายอย่า ง
สมําเสมอ เพือเป็ นแนวทางให้ ง านอุบั ตเิ หตุ-ฉุ ก เฉิ น นํา ไป
ปฏิบัติให้ เกิดประโยชน์ และลดอันตรายทางด้ านต่า งๆ จาก
การปฏิบัตงิ าน
(3) ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการเยียวยาพยาบาล
ทีได้ รั บอัน ตรายด้ านจิตใจ ทีส่งผลให้ พ ยาบาลมี ความเครีย ด
ความกลัวลดลง

กิตติกรรมประกาศ
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ตารางที 1 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนผลกระทบจากการปฏิบัติงานของพยาบาลงานอุบัติเหตุ -ฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลชุม ชน สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (N =178)
ผลกระทบจากการปฏิบตั งิ าน
Mean
SD
ระดับ
ด้ านจิตใจ
1.87
0.75
ปานกลาง
ด้ านจิตวิญญาณ
1.27
0.83
ปานกลาง
ด้ านสังคม
1.02
0.66
ปานกลาง
ด้ านร่างกาย
0.20
0.37
ตํา
รวม
1.11
0.49
ปานกลาง

ตารางที 2 เปรียบเทียบคะแนนผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของพยาบาลงานอุบัติเหตุ-ฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทีนับ ถือ
ศาสนา เพศ และสถานภาพสมรสต่างกัน(N=178)
ผลกระทบจาก การปฏิบตั ิงาน
พยาบาลงาน
t
p-value
อุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิน
Mean
SD
ศาสนา
อิสลาม (N =110)
4.34
1.90
.046
.96
พุทธ (N=68)
4.33
1.86
เพศ
ชาย (N =26)
4.40
2.09
.169
.87
หญิง(N =152)
4.33
1.85
สถานภาพสมรส
คู่ (N =110)
4.39
1.94
.285
.78
โสด/แยก (N=68)
4.31
1.72

ตารางที 3

ค่าเฉลี ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคะแนนการจั ดการความปลอดภัยในงาน ของหัวหน้ างานอุบัติ เหตุ-ฉุ ก เฉิ นตามการรั บรู้ของ
พยาบาล(N=178)
กลวิธีการจัดการ
M
SD
ระดับ
ด้ านระเบียบวิธีปฏิบัติ
3.98
0.72
มาก
ด้ านการปรับเปลียนพฤติกรรม
3.43
0.92
ปานกลาง
ด้ านโครงสร้ างสิงแวดล้ อม
3.24
0.91
ปานกลาง
ด้ านการเยียวยา
3.05
1.11
ปานกลาง
รวม
3.42
0.76
ปานกลาง
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