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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ ประชากร คือ พยาบาลที่
สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่ ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย คือรูปแบบ
การนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณของ Fonteyn และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
คือแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลของ Johnson & Webber ในการปฏิบัติการพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเนื้อหาคือ 0.96
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Wilcoxon signed ranks test
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ ทั้งโดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนิรนัย พบว่าการนา
แผนการปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ผู้ป่วยโรคลมชัก
และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
This quasi-experimental research with one group pretest –posttest design aimed to
study and compare the reasoning in nursing practice between before and after using nursing
supervision model that integrated with critical thinking. The population were 18 professional
of new graduated nurses. Research instruments were the model of nursing supervision by
using the concepts of critical thinking of Fonteyn (1998) and the reasoning in nursing practice
questionnaire with the concepts of Johnson & Webber (2015). The instrument was passed by
3 experts. The reliability coefficients was 0.96. Data were analyzed by independent of Wilcoxon
signed ranks test.
The study results indicated that the mean scores of perceived reasoning in nursing
practice by professional nurses after experiment was higher than before but not the significant
level. And the results found that the deductive of reasoning nursing plan in IICP, Epilepsy and
Stroke patient at the 0.05 significant level.
Key Word : Nursing Supervision / Critical Thinking / Reasoning in Nursing

บทนา
ในปัจจุบันระบบสุขภาพมีความทันสมัยและเจริญ ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้ง ด้านเทคโนโลยีและ
ทางด้านการแพทย์ อีกทั้งยังมีการแข่งขันสูงทั้งคุณภาพด้านการบริการและคุณภาพของบุคลากร (สุพิศ กิตติรัชดา, 2551)
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพจึงเป็นสิ่ง สาคัญ (กฤษดา แสวงดี และณิชากร ศิริกนกวิไล, 2554)
ผู้บริหารจาเป็นจะต้องสนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความมุ่งมั่น เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนรู้จริง รู้แจ้ง
เชี่ยวชาญ คิดวิจารณญาณ กระทาโดยใช้เหตุผล หลักการที่ถูกต้อง และคิดเป็นระบบ (บุญใจ ศรีสถิตนรากรู, 2551)
โดยเฉพาะพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่ Benner ได้กล่าวว่าพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่
(Novice) เป็นพยาบาลที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เนื่องจากยังมีประสบการณ์ในการทางานน้อย
ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์จริงรวมไปถึงไม่สามารถใช้ความคิดวิจารณญาณและการ
ใช้เหตุผลเพื่อแยกแยะ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา หาสาเหตุในการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
พยาบาลนั้นๆได้เหมาะสม ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบทาให้ผู้ป่วยอาจเกิดความเสี่ยง เช่นการให้ยาผิด การ
เกิดผลัดตกหกล้ม การประเมินภาวะผิดปกติล้าช้า การวิเคราะห์การพยาบาลเร่งด่วนต่อภาวะสุขภาพของ
ผู้ป่วยไม่ถูกต้อง ส่งผลทาให้ผู้ป่วยและญาติไม่พึงพอใจในด้านการบริการพยาบาล ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลนาน
มากขึ้น เป็นต้น ผู้บริหารการพยาบาลได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบเหล่านี้ และพยายามหาแนวทางใน
การแก้ปัญหามาพัฒนาบุคลากร ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล คือ การนิเทศ
ทางการพยาบาล (Bishop, 1994)
สถาบันประสาทวิทยาเป็น สถาบันเฉพาะทางด้ านระบบประสาทระดับ ตติยภู มิ ให้บริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคระบบประสาท ซึ่ง ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด จากรูปแบบการ
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นิเทศทางการพยาบาลเดิมในสถาบันประสาทวิทยาที่ผ่านมาไม่มีรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่ชั ดเจน
โดยเฉพาะพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบั ณฑิตใหม่ การนิเทศการพยาบาลเป็นรูปแบบตามแต่ละหอผู้ ป่ ว ย
จะพิจารณามีการนิเทศตามการใช้เหตุผลตามความเคยชิน มีหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้งานสาเร็จเป็น
ส่วนใหญ่ เป็นเหตุให้เกิดความสับสน ขาดความมั่นใจในการทางานเนื่องจากที่เรี ยนมาจะเป็นการปฏิบัติการ
พยาบาลทั่วไป ทาให้พยาบาลสาเร็จการศึกษาใหม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ ทั้งการประเมินสภาพ
การวินิจฉัยปัญหา การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลเฉพาะทางด้านระบบ
ประสาท
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเรื่องนี้ จึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้การนิเทศทางการพยาบาล
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ต่ า งๆมากมาย และพบว่ า แนวคิ ด วิ จ ารณญาณของ Fonteyn (1998)
เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ ครอบคลุมในการปฏิบัติการพยาบาล เหมาะสมที่จะนามาบูรณาการกับการนิ เ ทศ
ทางการพยาบาลที่จะมาใช้นิเทศกับพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่เป็นอย่างมาก จึงได้จัดทารูปแบบ
การนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารญาณของ Fonteyn (1998) มาช่วยในการแก้ไขปัญหานี้
โดยนากิจกรรมการนิเทศทางการพยาบาล 2 ด้าน ได้แก่ 1) การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (Nursing rounds)
2) การประชุ ม ปรึ ก ษาทางการพยาบาล (Nursing conference) เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การเรี ย นรู้
แลกเปลี่ยนความรู้อันจะนาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ (Bishop, 1994) ทั้งบุคลากร
ความรู้ ทักษะ และสามารถทาให้ผู้รับการนิเทศมีความสุขในการทางานได้ รวมถึงทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย
และนามาซึ่งความพอใจในงานของพยาบาล (Winstanley, 2009)
จากความสาคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึง มองเห็นว่าการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการ
ความคิดวิจารณญาณต่อการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผลผลิตของการพยาบาลที่จะตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของพยาบาล
วิชาชีพได้เป็นอย่างดี และยังได้เพิ่มบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงคุณภาพการพยาบาล หรือเชิงธุรกิจ
ดังนั้น จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่บูรณาการ
ความคิดวิจารณญาณโดยการน าการคิ ดวิ จารณญาณของ Fontyne (1998) มาประยุกต์ใช้ในการสร้างรู ปแบบ
การนิเทศให้รูปแบบที่ได้มีหลักการทางวิชาชีพ และหลักการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความคิ ดวิจารณญาณใน
การนิเทศทางการพยาบาล และส่งเสริมให้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลมีความชัดเจน สมบูรณ์ พัฒนา
กระบวนการคิดให้เกิดการใช้เหตุผลในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติกระบวนการพยาบาล อันจะมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพพยาบาลทั้งในเชิงคุณภาพการพยาบาล หรือเชิงธุรกิจ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณต่อการรับรู้การใช้เหตุผลในการปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
การนิเทศการพยาบาลการ
คือการชี้แนะและสอนงาน
ต่างๆตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยให้บุคคลร่วม
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีกิจกรรม
ของผู้นิเทศ 2 กิจกรรม
ได้แก่
1.การเยี่ยมตรวจทางการ
พยาบาล
2. การประชุมปรึกษา
ทางการพยาบาล
(Sashkin, 1982)

การคิดวิจารณญาณ ของ
Fontyne (1998)
กระบวนความคิดอย่างมี
เหตุมีผลทุกขั้นตอน
1. การจาแนก จัดหมวดหมู่
จัดลาดับความสาคัญ
2. การติดตามตรวจสอบ
ข้อมูล
3. การตั้งสมมติฐาน และ
ทานายผลลัพธ์
4. การสรุปประเด็นปัญหา
5. การสร้างทางเลือก
6. การตัดสินใจสรุปผล
อธิบายเหตุผล อย่าง
สมเหตุสมผล

รู ป แบบการนิ เทศทางการพยาบาลที่บูรณา
การความคิดวิจารณญาณ
1. การเยี่ ย มตรวจท าง การพยาบาล
(Nursing rounds) เป็ นการสั ม ผั ส บรรยากาศ
ในการปฏิบัติงานบุคลากร มองเห็นปัญหาและ
ความต้องการได้อย่างชัดเจน เพื่อผู้นิเทศจะได้
สอน สังเกต ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหา
ตามขั้นตอนความคิดวิจารณญาณ สามารถใช้
เหตุผลในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล
โดยมี ก ารจ าแนก จั ด หมวดหมู่ จั ด ล าดั บ
ความสาคัญ การติดตามตรวจสอบข้อมู ล การ
ตั้ ง สมมติ ฐ าน และท านายผลลั พ ธ์ การสรุ ป
ประเด็นปัญหา การสร้างทางเลือก
2. การประชุ ม ปรึ ก ษาทางการพยาบาล
(Nursing conference) เป็นแนวทางที่ผู้นิเทศ
จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศได้ศึกษา การวิเคราะห์
ปัญหา การประชุมปรึกษา การใช้เทคนิคการ
แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร ร่ ว ม ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ ใ ช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อเสาะแสวงหาแนวปฏิบัติ
ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาทางการพยาบาล
ตามขั้นตอนความคิดวิจารณญาณ สามารถใช้
เหตุผลในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล
โดยมี ก ารตั้ ง สมมติ ฐ าน และท านายผลลั พ ธ์
การสรุ ป ประเด็ นปั ญ หา การสร้ า งทางเลื อ ก
การตั ด สิ น ใจสรุ ป ผล อธิ บ ายเหตุ ผ ล อย่ า ง
สมเหตุสมผล

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
การรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลใน
การปฏิบัตกิ ารพยาบาล
1. การคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลเชิ ง อุ ป มั ย
(Inductive reasoning) การคิดที่เริ่มต้นจาก
ลักษณะของข้อมูลย่อยๆ นาไปสู่ข้อมูลใหญ่
ๆ หรือข้อสรุปที่เป็นแนวทางการปฏิบัติการ
พยาบาลของผู้ป่วยที่เป็ น จริง ในทุกขั้ น ตอน
ของกระบวนการการพยาบาล เป็นการสรุป
ความโดยพิ จ ารณาข้ อมู ล หรื อเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น เฉพาะอาการและเฉพาะโรคไปสู่
หลักการการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไปในการ
ดูแลผู้ป่วย
2. การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนิรนัย
(Deductive reasoning) หมายถึง การคิดที่
เริ่มต้นจากลักษณะของข้อมูลใหญ่ๆ ไปสู่
ข้อมูลเล็กๆ ของผู้ป่วยในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล เป็นการสรุปความโดย
พิจารณาจากการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป
เพื่อไปสู่เรื่องเฉพาะอาการ และเฉพาะโรค
หรือสถานการณ์ที่ปรากฎ
3. การคิดอย่างมีเหตุผลในการ
คาดคะเน (Adductive Reasoning)
หมายถึงการคิดที่มีคาดคะเนหรือคาดการณ์
ความน่าจะเป็นของข้อมูลเกี่ยวกับอาการ
และอาการแสดงที่เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่

อาจจะเกิดขึ้น 24 ชั่วโมงข้างหน้าได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิ ชาชีพ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ
2. เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ

สมมติฐานการวิจัย
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพหลัง
ใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาล
ที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง (The one group
pre – post test design) โดยใช้รูปแบบนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณต่อการรับรู้
ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ประชากร คือ พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่ สาเร็จในปีการศึกษา 2559 ประสบการณ์
ในการทางาน 1 ปีจานวน 18 คน ในหอผู้ป่วย 11 หอผู้ป่วยได้แก่ หอผู้ป่วยหนักประสาทศัลยกรรมจานวน 1 คน
หอผู้ป่วยหนักประสาทวิทยาจานวน 2 คน หอผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต จานวน 2 คน
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายจานวน 1 คน หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง จานวน 3 คน หอผู้ป่วยประสาทวิทยาชาย
จานวน 3 คน หอผู้ป่วยประสาทวิทยาหญิงจานวน 1 คน หอผู้ป่วยผ่าตัด จานวน 2 คน หอผู้ป่วยเวชกรรม
ฟื้นฟูจานวน 1 คน หน่วยตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก 1 คน และหอผู้ป่วยจิตเวชจานวน 1 คน ในสถาบันประสาท
วิทยา โดยมีความสมัครใจและขอความร่วมมือจากพยาบาลวิชาชีพทุกคนในหอผู้ป่วย
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่ สาเร็จในปีการศึกษา 2559 ประสบการณ์ในการทางาน 1 ปี
จานวน 18 คน ในหอผู้ป่วย 11 หอผู้ป่วยได้แก่ หอผู้ป่วยหนักประสาทศัลยกรรมจานวน 1 คน หอผู้ป่วยหนัก
ประสาทวิทยาจานวน 2 คน หอผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต จานวน 2 คน หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
จานวน 1 คน หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงจานวน 3 คน หอผู้ป่วยประสาทวิทยาชายจานวน 3 คน หอผู้ป่วย
ประสาทวิทยาหญิงจานวน 1 คน หอผู้ป่วยผ่าตัด จานวน 2 คน หอผู้ป่วยเวชกรรมฟื้นฟูจานวน 1 คน หน่วย
ตรวจวินิจฉัยโรคลมชัก 1 คน และหอผู้ป่วยจิตเวชจานวน 1 คน ในสถาบันประสาทวิทยา
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เครื่องมือดาเนินการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 อย่าง ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นรูปแบบนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ
โดยได้ใช้แนวคิดของ Fontyne (1998) ประกอบด้วย คู่มือการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิ ด
วิจารณญาณ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการใช้คู่มือ แนวคิดและทฤษฎีความคิดวิจารณญาณ หลักการนิเทศ
ทางการพยาบาล บทบาทของผู้นิเทศ องค์ประกอบการนิเทศทางการพยาบาล รูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ การใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาล แผนตารางการนิเทศ
ทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ ได้แก่ 1) การพยาบาลผู้ป่วยภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
จานวน 2 สัปดาห์ 2) การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชักจานวน 2 สัปดาห์ 3) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
จานวน 2 สัปดาห์ แบบบันทึกรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ แบบบันทึก
การใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาล
ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่บูรณาการระหว่างการนิเทศทางการพยาบาลกับความคิด
วิจารณญาณ
ลาดับ กิจกรรมการนิเทศทางการพยาบาล แนวคิดความคิดวิจารณญาณ
รูปแบบการนิเทศทางการ
ของ Fontyne (1998)
พยาบาลทีบ่ ูรณาการ
ความคิดวิจารณญาณ
1 การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล
1.1 การจาแนก จัดหมวดหมู่
1. การเยี่ยมตรวจทางการ
(Nursing rounds) เป็นการมองเห็น จัดลาดับความสาคัญ
พยาบาล (Nursing rounds)
ปัญหาและความต้องการได้อย่าง
1.2 การติดตามตรวจสอบข้อมูล จาแนก จัดหมวดหมู่ปัญหา
ชัดเจนเพื่อผู้นิเทศจะได้สอน สังเกต 1.3 การตั้งสมมติฐาน และทานาย และการสรุปประเด็นปัญหา
ให้คาปรึกษาแนะนา แก้ไขปัญหาและ ผลลัพธ์
จัดลาดับความสาคัญของข้อ
กระตุ้นให้ผู้รับการนิเทศร่วม
1.4 การสรุปประเด็นปัญหา
วินิจฉัยทางการพยาบาล
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามปัญหาและ 1.5 การสร้างทางเลือก
พร้อมทั้งตั้งสมมติฐาน และ
ความต้องการได้
ทานายผลลัพธ์มีการสร้าง
ทางเลือกหัวหน้าหอผู้ป่วยนา
Case กรณีศึกษาจานวน 1
รายต่อวัน และตั้งคาถามให้
ใช้ความคิดวิจารณญาณ
ได้แก่ ข้อที่ 1 วิเคราะห์
อาการเจ็บป่วยเร่งด่วนและ
ความต้องการของปัญหา
สุขภาพ..... ข้อที่ 2 สามารถ
วิเคราะห์กิจกรรมการ
พยาบาลที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ
เป็นต้น
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ลาดับ กิจกรรมการนิเทศทางการพยาบาล
2

การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล
แนวทางในการ ศึกษา วิเคราะห์
ปัญหา และความต้องการของรับ
บริการด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจน
ผู้ร่วมงานอื่น ๆ เพื่อหาแนว ทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดต่อปัญหาหรือความ
ต้องการนั้น ๆ โดยอาศัยการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาลเป็นการใช้
เทคนิคการแก้ปัญหา และใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมกันเพื่อเสาะ
แสวงหาแนวปฏิบัติ ที่จะนา ไปสู่การ
แก้ปัญหา
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แนวคิดความคิดวิจารณญาณ
ของ Fontyne (1998)

รูปแบบการนิเทศทางการ
พยาบาลทีบ่ ูรณาการ
ความคิดวิจารณญาณ
2.1 การตั้งสมมติฐาน และ
2. การประชุมปรึกษา
ทานายผลลัพธ์
ทางการพยาบาล (Nursing
2.2 การสรุปประเด็นปัญหา
conference) การสรุป
2.3 การสร้างทางเลือก
ประเด็นปัญหา การ
2.4 การตัดสินใจสรุปผล อธิบาย ตั้งสมมติฐาน และทานาย
เหตุผล อย่างสมเหตุสมผล
ผลลัพธ์ การประชุมปรึกษา
การแก้ปัญหา การร่วม
ปฏิบัติงานเพื่อเสาะแสวงหา
การสร้างทางเลือก แนว
ปฏิบัติที่จะนาไปสู่การ
ตัดสินใจสรุปผล อธิบาย
เหตุผล อย่างสมเหตุสมผล
เพื่อการแก้ปัญหาทางการ
พยาบาล Case กรณีศึกษาที่
ได้ในช่วงเช้ามาศึกษาต่อ
จานวน 1 รายต่อวัน
และตั้งคาถามให้ใช้ความคิด
วิจารณญาณ ได้แก่ 1)การ
พยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความ
ดันในกะโหลกศีรษะสูง ข้อที่
1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
และความต้องการต่อเนื่อง
ของปัญหาสุขภาพ...... ข้อที่
2 ประเมินผลการพยาบาลกับ
ปัญหาสุขภาพ... เป็นต้น

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล
คือแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ วัดการรับรู้ความสามารถ
การใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ 21 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
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การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยขออนุมัติ และเตรียมโครงการวิจัยโดยนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ผ่านคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของวิทยาลัย
เซนต์หลุยส์ เลขที่ E.074/2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 และนาเสนอต่อผู้อานวยการสถาบันแห่งหนึ่ง เพื่อขอ
อนุมัติดาเนินการวิจัย ได้เลขที่ 61020 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อทาการวิจัยต่อไป ก่อนการวิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ วิธีการ ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อ
ขอความร่วมมือ พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงการบันทึกรหัสแทนชื่อ และผู้วิจัยนาผลที่มาวิเคราะห์
อภิปราย ในภาพรวมเท่านั้น
ขั้นตอนการทดลองวิจัย
การทดลองวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนทดลอง จัดอบรมการนิเทศทางการพยาบาลที่ บูร ณาการความคิ ดวิจ ารณญาณ
โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ด้านการบริหาร มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง นิเทศอย่างไรที่
จะกระตุ้ นให้เ กิ ดความคิ ด วิจ ารณญาณ ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 3 อาคารรั ช มงคล วั น ที่ 15 มี น าคม 2561
เวลา 13.30 – 16.00 น. ให้กับหัวหน้าหอผู้ป่วยจานวน 11 หอผู้ป่วย พร้อมกับทาความเข้าใจในคู่มือการนิเทศ
ทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ วิธีการใช้คู่มือ แนวคิด
และทฤษฎีความคิดวิจารณญาณ หลักการนิเทศทางการพยาบาลบทบาทของผู้นิเทศ องค์ประกอบการนิเทศ
ทางการพยาบาล รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ การใช้เหตุผลในการ
ปฏิบัติการพยาบาล แผนตารางการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ แบบบันทึก
รู ป แบบการนิ เ ทศทางการพยาบาลที่ บู ร ณาการความคิ ด วิ จ ารณญาณ แบบบั น ทึ ก การใช้ เ หตุ ผ ลในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากหัวหน้าหอผู้ป่วย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นทดลอง ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากประชากรคือ พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่
สาเร็จในปีการศึกษา 2559 จานวน 18 คน อธิบายงานวิจัยให้รับทราบ และขอความร่วมมือในการทาวิจัย
ให้ตอบแบบสอบถาม คือแบบสอบถามการรับรู้ ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพเพื่อวัดก่อนการทดลอง หัวหน้าหอผู้ป่วยนิเทศทางการพยาบาลตามคู่มือการนิเทศทางการพยาบาล
ที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณปฏิบัติตามขั้นตอน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ การนิเทศทางการพยาบาลที่
บูรณาการความคิดวิจารณญาณมีดังนี้
1. การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล (Nursing rounds) สามารถคิดปัญ หา และความต้องการได้
อย่างชัดเจน เพื่อจะได้สอน สังเกต ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไ ขปัญ หา ตามขั้นตอนความคิดวิจารณญาณ
สามารถใช้เหตุผลในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล โดยเริ่มต้นจากก่อนส่งเวรเช้าให้หัวหน้าหอผู้ป่วย
ยกตัวอย่าง Case กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาศึกษาจานวน 1 รายต่อวันให้กับพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่
หลัง ส่ง เวรเสร็จ เวลาประมาณ8.30-8.40 น. มีการ pre- conference ที่เตียงผู้ป่วยใช้ระยะเวลาประมาณ
5-10 นาที เพื่อประเมินข้อมูลทั่วไปติดตามตรวจสอบข้อมูล จาแนก จัดหมวดหมู่ปัญหาและการสรุปประเด็นปัญหา
จัดลาดับความสาคัญ ของข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลพร้อมทั้ง ตั้ งสมมติฐาน และทานายผลลัพธ์มีการสร้าง
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ทางเลือก เพื่อการวางแผนการพยาบาลให้ผู้ป่วยในรายนั้นๆ และตั้ง คาถามให้พยาบาลที่ สาเร็จการศึกษา
บัณฑิตใหม่ได้ใช้ความคิดวิจารณญาณ ได้แก่ 1)การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ข้อที่ 1
วิเคราะห์อาการเจ็บป่วยเร่งด่วนและความต้องการของปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
ข้อที่ 2 สามารถวิเคราะห์กิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยภาวะความดัน
ในกะโหลกศีรษะสูง ข้อที่ 3 คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยผู้ป่วยภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูง 2) การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก ข้อที่ 1 วิเคราะห์อาการเจ็บป่วยเร่งด่วนและความต้องการของปัญหา
สุขภาพในผู้ป่วยโรคลมชัก ข้อที่ 2 สามารถวิเคราะห์กิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพในผู้ป่วยโรคลมชัก ข้อที่ 3 คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นกับผู้ ป่วยโรคลมชัก และ 3 )การ
พยาบาล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้อที่ 1 วิเคราะห์อาการเจ็บป่วยเร่งด่วนและความต้องการของปัญ หา
สุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้อที่ 2 สามารถวิเคราะห์กิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้อที่ 3 คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
2. การประชุ มปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing conference) เป็นแนวทางที่หัวหน้าหอผู้ป่ ว ย
จะช่วยให้พยาบาลที่ ส าเร็ จการศึก ษาบั ณฑิ ต ใหม่ ได้ศึกษา การวิเคราะห์ ปัญ หา การสรุปประเด็น ปั ญ หา
การตั้งสมมติฐาน และทานายผลลัพธ์ การประชุมปรึกษา การแก้ปัญหา การร่วมปฏิบัติงานเพื่อเสาะแสวงหา
การสร้างทางเลือก แนวปฏิบัติที่จะนาไปสู่การตัดสินใจสรุป ผล อธิบายเหตุผล อย่างสมเหตุสมผล เพื่อการ
แก้ ปั ญหาทางการพยาบาล ตามขั้ นตอนความคิ ดวิ จารณญาณ สามารถใช้ เหตุ ผลในแต่ ละขั้ นตอนการปฏิบัติ
การพยาบาลหลังจากได้ดูแลผู้ป่วยมาทั้งวัน โดยเริ่มต้นการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล เวลาประมาณ
15.00- 15.30 น.นา Case กรณีศึกษาที่ได้ในช่วงเช้ามาศึกษาต่อจานวน 1 รายต่อวันให้กับพยาบาลที่สาเร็จ
การศึกษาบัณฑิตใหม่ มีการ post - conference ที่เตียงผู้ป่วยหรือห้องประชุมใช้ระยะเวลาประมาณ 10-15 นาที
เพื่ อ ประเมินผลทางการพยาบาล และตั้ ง ค าถามให้พ ยาบาลที่ ส าเร็จ การศึ กษาบั ณ ฑิ ต ใหม่ ไ ด้ ใ ช้ ค วามคิด
วิจารณญาณ ได้แก่ 1) การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ข้อที่ 1 วิเคราะห์ประเด็น
ปั ญ หาและความต้อ งการต่ อ เนื่องของปั ญหาสุ ข ภาพในผู้ ป่ วยภาวะความดั นในกะโหลกศี รษะสู ง ข้ อ ที่ 2
ประเมินผลการพยาบาลกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ข้อที่ 3 คาดการณ์ความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกับผู้ป่วยภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง 2) การพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก ข้อที่ 1
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความต้องการต่อเนื่องของปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยโรคลมชัก ข้อที่ 2 ประเมินผล
การพยาบาลกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยโรคลมชัก ข้อที่ 3 คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกับ
ผู้ป่วยโรคลมชัก และ 3) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้อที่ 1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการต่อเนื่องของปัญหาสุขภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้อที่ 2 ประเมินผลการพยาบาลกับปัญหา
สุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ข้อที่ 3 คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
ขั้นตอนที่ 3 หลังการทดลอง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง แจกแบบสอบถามหลัง การ
นิเทศการพยาบาล เพื่อนาไปดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือได้รับการตรวจสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการการศึกษา
การบริหารทางการพยาบาล และผู้ชานาญการการดูแลผู้ป่วยทางระบบประสาทรวมทั้งหมดจานวน 3 ท่าน
ได้ค่า Content validity index (CVI) เท่ากับ 0.96 และ ค่าความเที่ยงจากการการทาแบบสอบถามพยาบาลวิชาชีพ
จานวน 30 ท่าน ได้ค่า Inter rater reliability เท่ากับ 0.96
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการพิจารณารับรองจากประธานกรรมการจริยธรรมวิจัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เลขที่ E.074/2560 วันที 12 ธันวาคม 2560 และจากประธานกรรมการพิจารณาการวิจัยประจาสถาบันเลขที่
เลขที่ 61020 วันที่ 27 มีนาคม 2561
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยมีการชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง
กาหนดระยะเวลาในการทา และเก็บแบบสอบถามเมื่อพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่ทาเสร็จ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของประชากร นามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ และแสดงจานวนเป็นร้อยละ
2. นาคะแนนการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของการรับ รู้ ค วามสามารถการใช้ เ หตุ ผ ลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิช าชีพ ก่อนและหลัง การใช้รูป แบบการนิ เ ทศการพยาบาลที่ บูร ณาการ
ความคิดวิจารณญาณ โดยใช้สถิติ Wilcoxon signed ranks test
4. การวิจัยครั้งนี้กาหนดระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรในการทดลองสรุปได้ดังนี้ พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาใหม่ สาเร็จในปีการศึกษา
2559 เป็นประชากรจานวน 18 คน โดยมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 25 ปี
1. ก่อนและหลังการทดลองระดับการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของ
พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาหลังทดลองพบว่าการรับรู้ความสามารถ
การใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลองทั้ง 3 ด้าน ด้านที่มีค ะแนนเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดคือด้านความคิดอย่างมีเหตุผลเชิง อุปนัย (  = 3.98, S.D. = 0.415) ด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่าสุดคือด้านความคิดอย่างมีเหตุผลในการคาดคะเน (  = 3.84, S.D. =
0.475) (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบบมาตรฐาน และระดับการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลใน
การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการพยาบาลที่
บูรณาการความคิดวิจารณญาณ โดยรวมและรายด้าน
การรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลใน
การปฏิบัติการพยาบาล
1. ด้านความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงอุปนัย
2. ด้านความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนิรนัย
3.ด้ า นความคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลในการ
คาดคะเน
รวม

ก่อนการทดลอง (n=18)
S.D.
ระดับ

3.86 0.636
มาก
3.79 0.638
มาก
3.78 0.688
มาก

หลังการทดลอง (n=18)
S.D.
ระดับ

3.98 0.415
มาก
3.95 0.461
มาก
3.84 0.475
มาก

3.81

3.92

0.683

มาก

0.424

มาก

2. เมื่อพิจารณาหลังทดลองพบว่าการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนทดลองทั้ง 3 ด้าน ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดคือด้านความคิด
อย่างมีเหตุผลเชิงอุปนัย (  = 3.98, S.D. = 0.415) ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่าสุดคือด้าน
ความคิดอย่างมีเหตุผลในการคาดคะเน (  = 3.84, S.D. = 0.475) หลังการทดลองการรับรู้ความสามารถการ
ใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาล มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถการใช้ เหตุ ผลในการปฏิบั ติ ก าร
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลัง การใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการ
ความคิดวิจารณญาณ โดยรวมและรายด้าน ด้วยสถิติ Wilcoxon signed ranks test (n=18)
การรับรู้ความสามารถการใช้
ก่อน
เหตุผลในการปฏิบัติการ
การทดลอง
พยาบาล
S.D.

1. ด้ า นความคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผล 3.86 0.636
เชิงอุปมัย
2. ด้ า นความคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผล 3.79 0.638
เชิงนิรมัย
3. ด้านความคิดอย่างมีเหตุผลใน 3.78 0.688
การคาดคะเน
รวม
*p.  0.05

3.81

0.683

หลัง
การทดลอง
S.D.

3.98 0.415

Z

p-value

-.927

0.354

3.95

0.461

-1.179

0.238

3.84

0.475

-1.581

0.114

3.92

0.424

-.065

0.948
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3. การรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลด้านความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนิรนัย
ของพยาบาลวิชาชีพ หลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองโดยรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ก่อนการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากันกับหลัง การทดลองอยู่ 1 ข้อ คือข้อที่ 2รวบรวมผลลัพธ์ที่
คาดหวัง หรือเกณฑ์ประเมินผลในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง ผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองได้ และหลังการทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง 6 ข้อ ก่อนและหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่ บูรณาการความคิดวิจ ารณญาณมี ค่า คะแนนเฉลี่ยการรั บ รู้
ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาล แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้นข้อที่ 5
คือข้อนาแผนการปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ให้ เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีร ษะสูง
ผู้ ป่ ว ยโรคลมชั ก และผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง มี แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
(ดังตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเที ย บค่ า คะแนนเฉลี่ ย การรับ รู้ค วามสามารถการใช้ เ หตุ ผ ลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลด้านความคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนิรมัยของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลังการใช้รูปแบบการ
นิเทศการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ โดยรวมและรายข้อ ด้วยสถิติ Wilcoxon signed ranks
test (n=18)
การรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการ
ปฎิบัติการพยาบาลด้านความคิด
อย่างมีเหตุผลเชิงนิรมัย
1. รวบรวมเรียงลาดับความสาคัญ
ประเด็นปัญหาและข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง ผู้ป่วยโรคลมชัก
และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
2. รวบรวมผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือเกณฑ์
ประเมินผลในผู้ป่วยที่มีภาวะความดัน
ในกะโหลกศีรษะสูง ผู้ป่วยโรคลมชัก
และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
3. จัดประเภทปัญหาหรือข้อวินิจฉัยทาง
การพยาบาลเร่งด่วนในผู้ป่วยที่มี
ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง
ผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้ตามสถานการณ์นั้น ๆ
4. สามารถออกแบบกิจกรรมทางการ
พยาบาลที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ปัญหา สุขภาพในผู้ป่วยที่มีภาวะความ
ดันในกะโหลกศีรษะสูง ผู้ป่วยโรค
ลมชักและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ในแต่ละรายได้

ก่อน
การทดลอง
S.D.

3.830 0.832

หลัง
Z
p-value
การทดลอง
S.D.

3.940 0.639 -.1850 0.854

3.610

0.850

3.610 0.608 -.0540

0.957

3.830

0.707

3.940 0.639

-.707

0.480

3.940

0.725

4.110 0.676

-.832

0.405
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การรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการ
ปฎิบัติการพยาบาลด้านความคิด
อย่างมีเหตุผลเชิงนิรมัย
5. นาแผนการปฏิบัติการพยาบาลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีภาวะ
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง ผู้ป่วย
โรคลมชักและผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง
6. สามารถบูรณาการแผนการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อปรับเปลี่ยนตามความ เหมาะสมได้
7. ปรับปรุงข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
และแผนการปฏิบัติการพยาบาลใน
ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลก
ศีรษะสูงผู้ป่วยโรคลมชัก และผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองได้
รวม
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ก่อน
การทดลอง
S.D.

3.780 0.647

หลัง
Z
p-value
การทดลอง
S.D.

4.110 0.583 -2.121 0.034*

3.710

0.849

4.000 0.612

0.677

3.670

0.840

3.940 0.539

0.313

3.790

0.699

3.960 0.551

0.256

*p. 0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ หลังใช้
รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณมีระดับมาก ซึ่งมากกว่าก่อนการทดลอง
อภิปรายได้ว่าพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบั ณฑิตใหม่ ที่ใช้รูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการ
ความคิดวิจารณญาณ มีการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้น จะเห็นได้จาก
แบบบันทึกการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิดวิจารณญาณ และแบบบันทึกการใช้เหตุผลในการ
ปฏิบัติการพยาบาล พบว่าพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตใหม่สามารถปฏิบัติการพยาบาลดีขึ้นช่วงสัปดาห์ที่
3 - 4 พยาบาลที่สาเร็จการศึกษาบัณฑิตจาเป็นจะต้องได้รับการนิเทศทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบันนี้เป็นสถาบันเฉพาะทางระบบประสาท จาเป็นต้องใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล เนื่องจากการผสมผสานการใช้การคิดวิจารณญาณไว้ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม
พยาบาลวิชาชีพจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความคิดวิจารณญาณ เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือการ
พยายามที่จะตรวจสอบความเข้าใจ และข้อสรุปของตนเองด้วยการย้อนคิดอย่างมีเหตุผล ด้วยข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ ซึ่ง ทุกคนได้ร่วมปฏิ บั ติต ามขั้น ตอนของกิ จกรรมตามรูป แบบการนิ เ ทศทางการพยาบาล ที่บูรณาการ
ความคิดวิจารณญาณ สนับสนุน ส่งเสริม และแสดงถึง การใช้ความคิดวิจารณญาณ ได้แก่ การเยี่ยมตรวจ
ทางการพยาบาล การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล ระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์ (2558) กล่าวว่าผู้บ ริห าร
ทางการพยาบาลควรมีการพัฒนาให้ผู้นิเทศทางการพยาบาลได้ปฏิบัติกิจกรรมการนิ เทศทางการพยาบาลมาก
ขึ้น โดยการสนับสนุน และพัฒนาปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ โครงสร้างการบริหาร นโยบาย ระบบการจัดการ
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และการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้นิเทศทางการพยาบาลปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศทางการพยาบาลได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับ พิริยลักษณ์ ศิริศุภลั กษณ์ (2556) ได้ศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการตัดสินใจทางคลินิก และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จาเป็นที่
ต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในวิชาชีพการพยาบาลเนื่องจากการให้บริการทางการ
พยาบาลจาเป็นต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการใช้เหตุผล เพื่อการตัดสินใจทางการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
2. เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองการรับรู้ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการ
พยาบาล มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ซึ่ ง อภิ ป รายได้ ว่ า ในหอผู้ ป่ ว ยผ่ า ตั ด หอผู้ ป่ ว ยเวชกรรมฟื้ น ฟู หน่ ว ยตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคลมชั ก
และหอผู้ป่วยจิตเวช เป็นหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยในการนิเทศทางการพยาบาล 3 เรื่องจานวนน้อย บางครั้ง การ
นิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีระยะเวลาน้อยไปเพราะบาง case ต้องการระยะเวลามากกว่าที่
กาหนดไว้ ร่วมกับหัวหน้าหอผู้ป่วยมีภาระงานเร่งด่วนมาก ในบางครั้งจึงทาให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ทดลองทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคั ญทางสถิติ เช่นเดียวกับงานวิจัย สมหญิง โควศ
วนนท์, สมศิริ รุ่งอมรรัตน์ และสุพรรณิการ์ ปานบางพระ (2558) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล พบว่า ภายหลังเรียนนักศึกษา
มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลาง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษา
นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน แต่ในเรื่องการรับรู้
ความสามารถการใช้เหตุผลในการปฏิบัติการพยาบาลด้านการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงนิรนัย ของพยาบาลวิชาชีพ
สามารถนาแผนการปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสู ง
ผู้ป่วยโรคลมชักและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่สาคั ญ ทั้ง ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ ควรได้พัฒนาตนเอง ดัง นั้ นการ
พัฒนาการคิดวิจารณญาณเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ โดยการจัดสภาพการณ์และกระบวนการที่
เหมาะสมในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ Facione & Facione (1994, p. 350) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดวิจารณญาณ
สามารถเป็ นตั วก าหนดคุ ณลั กษณะของความเป็ นผู้ มุ่ งมั่ น สามารถควบคุ มตนเองในการตั ด สิ น ใจ เป็ น ผู้ ที่ มี
กระบวนการคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจสืบเสาะด้วยเหตุผล เป็นตัวกาหนดการฝึกให้มีคุณลักษณะทางวิชาชีพยา
บาลและ ใช้การคิดวิจารณญาณในการดาเนิน ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายภาวะผู้นา
ทางการพยาบาลในปัจจุบันและในอนาคต คือ การพั ฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยให้ปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ พั ฒ นาความสามารถที่ จ ะปรั บ แต่ ง ตนเองไปในทางสร้ า งสรรค์
ผู้นาจะต้องสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้ผู้ตามได้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ใช้ความคิดวิจารณญาณ
ได้เพิ่มพูนในทักษะการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีนโยบายในการนาการนิเทศทางการพยาบาลที่บูรณาการความคิด
วิจารณญาณมาใช้ในการปฏิบัติงานพยาบาลและจัดอบรมแนวคิดวามคิดวิจารณญาณให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
2. ผู้บริหารทางการพยาบาลควรให้ความสาคัญในการทาวิจัยโดยนาแนวคิดการคิดวิจารณญาณไป
บูรณาการกับวิธีการทางานอื่นๆ
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