ต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาลระหว่่างวิิธีีจััดตารางเวรแบบปกติิ
กัับแบบใหม่่ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�ง
ละอองศรีี ปราณีีรุ่่�งเรืือง, M.N.S.1* เพชรน้้อย สิิงห์์ช่่างชััย, ปร.ด.2 พััชราภรณ์์ อารีีย์์, วท.ด.3
บทคััดย่่อ
การวิิจััยกึ่่�งทดลองนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเปรีียบเทีียบต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาลระหว่่างการจััดตารางเวร
แบบปกติิกับั แบบใหม่่ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนขนาด 120 เตีียง กลุ่่มตั
� วั อย่่าง คืือ รายงานต้้นทุุนค่่าปฏิิบัติั ิ
งานนอกเวลาและผลผลิิตทางการพยาบาลที่่�มาจากการปฏิิบััติิงานของบุุคคลากรทางการพยาบาลของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอก
จำำ�นวนทั้้�งหมด 84 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วยแนวทางการจััดตารางเวรแบบใหม่่ คู่่�มืือการจััดตารางเวร
แบบใหม่่ แบบบัันทึึกข้้อมููลต้้นทุุน และแบบบัันทึึกผลผลิิตทางการพยาบาลของฝ่่ายการพยาบาล วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติิ
เชิิงพรรณนาและทดสอบค่่าทีี
ผลการวิิจััยพบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลาโดยรวมของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกด้้วยการจััดตารางเวรปกติิ
เท่่ากัับ 170,646.00 บาท และการจััดตารางเวรใหม่่เท่่ากัับ 137,899.20บาท พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงาน
นอกเวลาโดยรวมระหว่่างการจััดตารางเวรแบบปกติิและการจััดตารางเวรแบบใหม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p < .05) และค่่าเฉลี่่�ยผลผลิิตทางการพยาบาลโดยรวมของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกระหว่่างการจััดตารางเวรแบบปกติิ
และแบบใหม่่มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .05) โดยการจััดตารางเวรแบบใหม่่ (ร้้อยละ 110.58) ซึ่่�ง
ใกล้้เคีียงกัับค่่ามาตรฐานมากกว่่าการจััดตารางเวรแบบปกติิ (ร้้อยละ 120.80) ผลการวิิจััยมีีข้้อเสนอแนะว่่า ผู้้�บริิหาร
ควรมีีการออกแบบงานการจััดตารางเวรแบบใหม่่เพื่่�อช่่วยทำำ�ให้้การบริิหารต้้นทุุนมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดผลิิตผลทางการ
พยาบาลตามเป้้าหมาย
คำำ�สำำ�คััญ: ต้้นทุุน ผลผลิิตทางการพยาบาล การจััดตารางเวร

	นิิสิิตหลัักสููตรพยาบาลศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการบริิหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียน
ศาสตราจารย์์ คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียน
3
	รองศาสตราจารย์์ คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียน
*	ผู้้�เขีียนหลััก e-mail: laongsribpk1@gmail.com
1
2

Received 19/08/2021 Revised 15/11/2021 Accepted 11/12/2021

Comparison of Cost and Nursing Productivity Between
Conventional and New Nurse Shift Schedules in the Nursing
Department of a Private Hospital
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Abstract
The purpose of this quasi-experimental research was to compare costs and nursing
productivity between conventional and new nurse shift schedules in the nursing department in a
230-bed private hospital. The data were reports of cost and nursing productivity of a sample of
84 nursing personnel from five sub-departments of the outpatient department. The research
instruments included a guideline for the new nurse shift schedule, a manual of the new nurse shift
schedule, cost records form and nursing productivity records form. The data were analyzed using
descriptive statistics and paired t-tests.
The results revealed that the mean total overtime costs for the outpatient department with
conventional nurse shift scheduling was 170,646.00 Baht, while the mean for the new nurse shift
schedule was 137,899.20 Baht. The difference was significantly different (p < .05). The nursing
productivity means for the conventional and new nurse shift schedules were also significantly
different (p < .05). The total nursing productivity using the new nurse shift schedule was 110.58%,
considerably closer to the standard value the conventional nurse shift schedule (120.80%). The
study results indicate that administrators should design new nurse shift schedules to improve cost
management and to achieve productivity goals.
Key words: Cost, nursing productivity, nurse shift schedule
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
	สถานการณ์์ วิ ิ ก ฤติิ โ ควิิ ด 19 ส่่งผลกระทบต่่อ
โรงพยาบาลเอกชนอย่่างมาก ผู้้�รัับบริิการมาใช้้บริิการ
น้้อยลง ทำำ�ให้้รายได้้ลดลง จึึงเป็็นความท้้าทายของผู้้บ� ริิหาร
ทางการพยาบาลในการบริิหารต้้นทุุนและการจััดการบริิการ
ที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพภายใต้้ต้นทุุนที่่
้
น้� อ้ ยที่่สุุ� ด และสร้้างคุุณภาพ
การบริิการให้้เป็็นไปตามมาตรฐานวิิชาชีีพ และบรรลุุตาม
วิิสััยทััศน์์ของโรงพยาบาล จากการทบทวนตััวชี้้�วััดต้้นทุุน
ของบุุคลากรฝ่่ายการพยาบาลในรอบปีีงบประมาณ 3 ปีี
ย้้อนหลััง พบปััญหาไม่่สามารถคุุมต้้นทุุนค่่าแรงบุุคลากรได้้
ต้้นทุุนค่่าแรงบุุคลากรฝ่่ายการพยาบาลเกิินเป้้าหมายที่่�
กำำ�หนดในแผนกผู้้�ป่ว่ ยนอก ต้้นทุุนค่่าแรงบุุคลากรเป้้าหมาย
ที่่�โรงพยาบาลกำำ�หนด คืือไม่่เกิิน 20% ของรายได้้ ต้้นทุุน
ค่่าแรงของบุุคลากรฝ่่ายการพยาบาล ประกอบด้้วยเงิินเดืือน
เงิินประจำำ�ตำ�ำ แหน่่ง เงิินค่่าเฉพาะทาง เงิินเบี้้ย� ขยัันเหมาจ่่าย
และเงิินการปฏิิบััติิงานนอกเวลา ต้้นทุุนค่่าแรงในส่่วนต่่าง
ปรัับตามนโยบายของโรงพยาบาล ส่่วนที่่�ผู้้�บริิหารทางการ
พยาบาลสามารถปรัับลดได้้คือื เงิินการปฏิิบัติั งิ านนอกเวลา
ด้้วยการออกแบบตารางเวรแบบใหม่่เพื่่�อลดจำำ�นวนชั่่�วโมง
การปฏิิบัติั งิ านนอกเวลาและต้้นทุุนการปฏิิบัติั งิ านนอกเวลา
จึึงเป็็นบทบาทที่่�สำำ�คััญของผู้้�บริิหารทางการพยาบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนที่่�ต้อ้ งบริิหารงานให้้มีคี วามคุ้้�มค่่าคุ้้�มทุุน
เพื่่�อให้้ได้้ผลผลิิตทางการพยาบาลเป็็นไปตามมาตรฐาน
(ร้้อยละ 90-110) ผลผลิิตทางการพยาบาลในที่่�นี้้�หมายถึึง
ผลลััพธ์์ที่่ไ� ด้้จากการปฏิิบัติั งิ านทางการพยาบาลโดยคำำ�นวณ
จากร้้อยละของผลรวมชั่่�วโมงการปฏิิบัติั งิ านจริิงของกิิจกรรม
การพยาบาลทางตรง กิิ จ กรรมการพยาบาลทางอ้้ อ ม
กิิจกรรมของหน่่วยงาน กิิจกรรมส่่วนตััวและการทำำ�บัันทึึก
รายงานเอกสารต่่อชั่่�วโมงการขึ้้�นปฏิิบััติิงานของบุุคลากร
ทางการพยาบาลตามการจััดอััตรากำำ�ลัังในแต่่ละแผนก
ผลผลิิตทางการพยาบาลสะท้้อนความเหมาะสมของการใช้้
ทรััพยากรโดยสำำ�นักั การพยาบาลกำำ�หนดให้้ผลผลิิตทางการ
พยาบาลที่่�ดีีควรอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 90-110 ซึ่่�งเป็็นความ
ท้้าทายผู้้�นำ�ำ องค์์กรพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่่�จะต้้อง
บริิหารจััดการให้้เกิิดประสิิทธิิภาพภายใต้้ต้นทุุนที่่
้
น้� อ้ ยที่่�สุุด
(Imran & Usman, 2011)
ภาวะการขาดแคลนพยาบาลเป็็นปััญหาที่่�พบใน
ระบบสุุขภาพทั่่�วโลก รวมถึึงในประเทศไทยการขาดแคลน
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พยาบาลนั้้�นเกิิดจากความต้้องการพยาบาลมีี มากกว่่า
จำำ�นวนพยาบาลที่่�มีีอยู่่� เนื่่�องจากมีีปััจจััยหลายด้้านที่่�มีีผล
กระทบ เช่่น พยาบาลลาออกเพราะงานหนััก ความต้้องการ
ของพยาบาลที่่จ� ะทำำ�งานในโรงพยาบาลลดลง และสิ่่ง� แวดล้้อม
ไม่่เอื้้�อต่่อการทำำ�งาน เป็็นต้้น การแก้้ไขปััญหาเร่่งด่่วนของ
โรงพยาบาลในภาวะการขาดแคลนพยาบาลที่่�ผ่่านมา คืือ
การให้้พยาบาลปฏิิบัติั งิ านล่่วงเวลาเพิ่่�มเติิมจากเวลาทำำ�งาน
ปกติิเพื่่�อให้้พยาบาลได้้ดููแลผู้้�ป่ว่ ยได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง จึึงพบว่่า
ชั่่�วโมงการปฏิิบััติิงานนอกเวลาต่่อผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นด้้าน
ผู้้�ป่่วย เมื่่�อพยาบาลปฏิิบััติิงานเกิินเวลามากกว่่า 40 ชั่่�วโมง
ต่่อสััปดาห์์ ซึ่่ง� ระยะเวลาการทำำ�งานที่่�ยาวนานของพยาบาล
จะเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อความคลาดเคลื่่�อนและความระมััด
ระวัังในการให้้การพยาบาลลดลง ส่่งผลต่่อความปลอดภััย
ของผู้้�ป่่วย การวิิจััยที่่�ผ่่านมาพบว่่าตารางเวรสำำ�หรัับการ
ปฏิิบััติิงานของพยาบาลหรืือจำำ�นวนชั่่�วโมงการปฏิิบััติิงาน
ต่่อวัั น มีี ผ ลกระทบต่่อผลผลิิ ต ทางการพยาบาล เช่่น
การศึึกษาระหว่่างปีี พ.ศ. 2523 ถึึง พ.ศ. 2560 พบว่่า
การปฏิิบััติิงานของพยาบาลที่่�เป็็นกะ ๆ ละ 12 ชั่่�วโมง ส่่ง
ผลให้้เกิิดความกัังวลด้้านสุุขภาพเชิิงลบและความไม่่พอใจ
ในงานมากกว่่ากาปฏิิบััติิงานที่่�เป็็นกะ ๆ ละ 8 ชั่่�วโมง
(Banakhar, 2017)
พยาบาลและผู้้�บริิหารทางการพยาบาลมีีบทบาท
สำำ�คััญในการจััดบริิการให้้ได้้คุุณภาพกัับผู้้�รัับบริิการ และ
การบริิหารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลต่่อผลผลิิตทางการ
พยาบาลโดยรวมขององค์์กร (Rahimaghaee, Nayeri, &
Mohammadi, 2010) การจััดการให้้เกิิดผลผลิิตทางการ
พยาบาลที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐาน ได้้ผลลััพธ์์การปฏิิบััติิการ
พยาบาลที่่�มีีคุุณภาพและประสิิทธิิภาพ (O’Brien & Boat,
2009) จึึงเป็็นหััวใจของการบริิหารการพยาบาล ผลผลิิต
ทางการพยาบาลไม่่เพีียงแต่่เป็็นมาตรฐานการทำำ�งาน แต่่ยััง
หมายถึึงการบริิหารจััดการในการดููแลให้้กัับผู้้�ป่่วยอย่่างมีี
คุุณภาพที่่�หลากหลายในโรงพยาบาล (Hadley, Graham,
& Flannery, 2005) นอกจากนี้้�ผลิิตผลทางการพยาบาล
เป็็นตััวชี้้�วััดของความก้้าวหน้้าขององค์์กรและความสำำ�เร็็จ
ของการจััดระบบบริิการสุุขภาพ (Malik, Hussain, &
Mahmood, 2014) ผลผลิิตทางการพยาบาลเป็็นตััวบ่่งชี้้�
ความสำำ�คัญ
ั เป้้าหมายของการพััฒนาวิิชาชีีพในทุุกกลุ่่ม� งาน
(Nayeri, Nazari, Salsali, & Ahmadi, 2005) ผลผลิิต
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ต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาลระหว่่างวิิธีีจััดตารางเวรแบบปกติิกัับแบบใหม่่
ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�ง

ทางการพยาบาลยัังขึ้้น� อยู่่กั� บั การออกแบบงานของผู้้บ� ริิหาร
ทางการพยาบาล เช่่น การออกแบบการจััดตารางการ
ปฏิิบััติิงานในหน่่วยงาน (Longford, 1981 as cited in
Tarawatcharasat, 2013) แบบแผนการจััดตารางเวรของ
บุุคลากรทางการพยาบาล มีีผลกระทบโดยตรงต่่อต้้นทุุน
ของแต่่ละแผนก โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในภาวะปััจจุุบัันที่่�
โรงพยาบาลเอกชนพยายามเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการ
และลดการสููญเสีีย หรืือรายจ่่ายที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็น การจััดตารางเวร
จึึงต้้องอยู่่บ� นพื้้�นฐานการใช้้ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับปริิมาณภาระงาน
ในแต่่ละช่่วงเวลาเพื่่�อได้้เปอร์์เซ็็นต์ผ์ ลผลิิตทางการพยาบาล
อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 90-110 หมายถึึง อััตรากำำ�ลัังที่่�จััด
เหมาะสมกัับงาน กรณีีผลผลิิตทางการพยาบาลได้้ค่่าต่ำำ�� กว่่า
ร้้อยละ 90 หมายถึึง อััตรากำำ�ลัังที่่�จััดมากเกิินไป ผลผลิิต
ทางการพยาบาลค่่ามากกว่่าร้้อยละ110 หมายถึึง อััตรา
กำำ�ลัังที่่�จััดน้้อยเกิินไป (Suphanchitwana, 2015) ใน
มุุมมองของโรงพยาบาลเอกชนการบริิหารต้้นทุุนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพคืือ การลดชั่่�วโมงการปฏิิบััติิงานนอกเวลา
หรืือการทำำ�งานที่่�มีชั่่ี ว� โมงที่่สมดุุ
� ลกัับการบริิหารงบประมาณ
และบริิหารคุุณภาพ (Berman, 2009) การเปลี่่�ยนแปลง
การจััดตารางเวรมีีผลต่่อจำำ�นวนบุุคลากรทางการพยาบาล
การใช้้บุุคลากรขึ้้�นเวรที่่�ต่่างกัันส่่งผลต่่อต้้นทุุนที่่�ต่่างกััน ใน
การศึึกษานี้้�ผู้้�บริิหารทางการพยาบาลศึึกษาการออกแบบ
จััดตารางเวรเพื่่�อให้้ได้้ผลผลิิตทางการพยาบาลที่่อ� ยู่่ใ� นระดัับ
มาตรฐาน และมีีทรััพยากรบุุคคลที่่�เพีียงพอและมีีคุุณสมบัติั ิ
เหมาะสมในการดููแลผู้้�รัับบริิการ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางมีี จำ ำ �น วนเตีี ย ง
120 เตีียง มีีการจััดตารางเวรการปฏิิบััติิงานแบบปกติิ
(Conventional scheduling) หมายถึึง การจััดเวลา
การทำำ�งานแบบ 2 เวรใน 1 วััน หรืือในเวลา 24 ชั่่�วโมง
ในแต่่ละเวรแบ่่งออกเป็็น 12 ชั่่�วโมงต่่อเวร ขึ้้�นปฏิิบัติั ิงาน
สััปดาห์์ละ 4 วััน และหยุุด 3 วััน โดยมีีพยาบาลผู้้�จััดการ
แผนกทำำ�หน้้าที่่�ในการมอบหมายงานในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของพยาบาลและบุุคลากรในแผนกทุุกคนซึ่่�งช่่วงเวลาการ
ทำำ�งานในแต่่ละวัันเป็็นดัังนี้้� เวรทำำ�การช่่วงเวลาการทำำ�งาน
เวรเช้้า 07.00-19.00 น. เวรดึึก 19.00-07.00 น. ซึ่่�งการจััด
ตารางเวรในลัักษณะนี้้อ� าจมีีผลต่่อผลผลิิตทางการพยาบาล
การวิิจััยนี้้�จึึงศึึกษาต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาล
ระหว่่างการจััดตารางเวรแบบปกติิกัับแบบใหม่่ของฝ่่าย
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา

การพยาบาล เพื่่�อสามารถนำำ�ไปกำำ�หนดกรอบอััตรากำำ�ลััง
ให้้สอดคล้้องกัับต้้นทุุน การกำำ�หนดภาระงานให้้สอดคล้้อง
กัับต้้นทุุน การวิิเคราะห์์และออกแบบงาน สามารถนำำ�ไป
พััฒนาเป็็นแนวทางในการจััดอััตรากำำ�ลังั ในฝ่่ายการพยาบาล
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงาน
นอกเวลาระหว่่างการจััดตารางเวรแบบปกติิกัับแบบใหม่่
ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
2. เพื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บค่่าเฉลี่่� ย ผลผลิิ ต ทางการ
พยาบาลระหว่่างการจััดตารางเวรแบบปกติิกัับแบบใหม่่
ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิ จั ั ย ครั้้� ง นี้้� ผู้ ้ �วิ ิ จั ั ย นำำ �ข้ ้ อ มููลผลผลิิ ต ทางการ
พยาบาลในแต่่ละช่่วงเวลาในปีี 2563 มาวางแผนออกแบบ
ตารางเวร ซึ่่�งในแต่่ละช่่วงเวลาต้้องการอััตรากำำ�ลัังต่่างกััน
กรณีีงานบริิการผู้้�ป่ว่ ยนอก ให้้บริิการเวลา 07.00-20.00 น.
โดยไม่่ต้้องการเพิ่่�มค่่าใช้้จ่่าย ค่่าตอบแทนทำำ�การล่่วงเวลา
และไม่่เพิ่่�มปริิมาณบุุคลากร แต่่ปรัับจััดเวลาทำำ�งานของ
บุุคลากรตามช่่วงเวลาที่่�มีปี ริิมาณงานมาก เป็็น 4 ช่่วง ๆ ละ
10 ชั่่ว� โมง คืือ ทีีมที่่� 1 ปฏิิบัติั งิ าน ระหว่่างเวลา 07.00-17.00 น.
ทีีมที่่� 2 ปฏิิบัติั ิงาน ระหว่่างเวลา 08.00-18.00 น. ทีีมที่่� 3
ปฏิิบััติิงาน ระหว่่างเวลา 9.00-19.00 น. และทีีมที่่� 4
ปฏิิบััติิงาน ระหว่่างเวลา 10.00-20.00 น. เพื่่�อนำำ�มาใช้้ใน
การบริิหารต้้นทุุนและคิิดผลผลิิต ในการบริิหารอััตรากำำ�ลังั
และผลผลิิตของสายงานพยาบาล ใช้้แนวคิิดการแบ่่งประเภท
ของต้้ นทุุนจำ ำ � แนกตามลัั ก ษณะพฤติิ ก รรมของต้้ นทุุน
(Behavior pattern cost) เป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�มีีลัักษณะของ
การเปลี่่ย� นแปลงตามสถานการณ์์หรือื เหตุุการณ์์ในการผลิิต
ประกอบด้้วย (1) ต้้นทุุนคงที่่� (Fixed costs) หมายถึึง
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�คงที่่� ไม่่เปลี่่�ยนไปตามปริิมาณการให้้บริิการแก่่
ผู้้�ป่ว่ ยหรืือจำำ�นวนผู้้�ป่ว่ ยที่่ม� ารัับการรัักษา (2) ต้้นทุุนแปรผััน
(Variable Costs) หมายถึึง ต้้นทุุนที่่�แปรเปลี่่�ยนไปตาม
ปริิมาณการให้้บริิการให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ย หรืือจำำ�นวนผู้้�ป่ว่ ยที่่�มารัับ
รัักษาถ้้าจำำ�นวนผู้้�ป่่วยมาใช้้บริิการจำำ�นวนมากค่่าใช้้จ่่าย
ก็็จะมากขึ้้�น ถ้้าผู้้�ป่่วยมาใช้้บริิการน้้อยค่่าใช้้จ่่ายนี้้�ก็็จะน้้อย

Comparison of Cost and Nursing Productivity Between Conventional and
New Nurse Shift Schedules in the Nursing Department of a Private Hospital

สำำ�หรัับการวิิจััยนี้้�จะวิิเคราะห์์ต้้นทุุนการปฏิิบััติิงานนอก
เวลา เนื่่�องจากเป็็นบทบาทที่่�สำำ�คััญของผู้้�บริิหารทางการ
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พยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ดัังแผนภาพ 1

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
รูู ป แบบการวิิ จั ั ย เป็็ น การการวิิ จั ั ย กึ่่ � ง ทดลอง
(Quasi-experimental research design)
ประชากร คืือ รายงานต้้นทุุนค่่าปฏิิบัติั งิ านนอกเวลา
และผลผลิิตทางการพยาบาลทุุกแผนกในฝ่่ายการพยาบาล
ประกอบด้้วย 11 แผนก มีีบุุคลากรทางการพยาบาลของ
ฝ่่ายการพยาบาลจำำ�นวน 238 คน เป็็นพยาบาลวิิชาชีีพ
109 คน ผู้้�ช่่วยพยาบาล 78 คน พนัักงาน และผู้้�ช่่วยเหลืือคนไข้้
51 คน
กลุ่่�มตัั วอย่่ าง ประกอบด้้วยรายงานต้้นทุุนค่่า
ปฏิิบััติิงานนอกเวลาและผลผลิิตทางการพยาบาลที่่�มาจาก
การปฏิิบััติิงานของบุุคคลากรทางการพยาบาลของฝ่่าย
ผู้้�ป่่วยนอก ซึ่่�งเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์์

คุุณสมบััติดัิ งั นี้้� 1) แผนกฉุุกเฉิินที่่ใ� ห้้บริิการตลอด 24 ชั่่ว� โมง
ในการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยอุุบััติิเหตุุทุุกประเภทและภาวะ
ฉุุกเฉิินของโรคทุุกสาขา 2) แผนกผู้้�ป่ว่ ยนอกให้้บริิการในเวลา
7.00-20.00 น. โดยให้้บริิการรัักษาพยาบาลสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย
ที่่�ไม่่ต้้องนอนพัักรัักษาตััวในโรงพยาบาล 3) แผนกที่่�การให้้
บริิการแก่่ผู้้ใ� ช้้บริิการด้้านสุุขภาพ ครอบคลุุมการตรวจรัักษา
พยาบาล การสร้้างเสริิมสุุขภาพ การป้้องกัันโรค และการ
ฟื้้�นฟููสภาพ 4) ให้้การดููแลรัักษาพยาบาลช่่วยเหลืือปฐม
พยาบาลเบื้้�องต้้นในรายที่่�มีีอาการไม่่คงที่่� อาการรุุนแรง
หรืือมีีภาวะเสี่่ย� งอัันตรายต่่อชีีวิติ เฉีียบพลััน ได้้กลุ่่มตั
� วั อย่่าง
จาก 5 แผนก คืือ แผนกห้้องฉุุกเฉิิน แผนกผู้้�ป่ว่ ยนอกศััลยกรรม
และศััลยกรรมกระดููก แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรคเรื้้�อรััง แผนก
ผู้้�ป่่วยนอกสิิทธิิประกัันสัังคม และผู้้�ป่่วยนอกสิิทธิิทั่่�วไป
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ต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาลระหว่่างวิิธีีจััดตารางเวรแบบปกติิกัับแบบใหม่่
ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�ง

รวมบุุคลากรทั้้�งหมดจำำ�นวน 84 คน ประกอบด้้วยพยาบาล
วิิชาชีีพปฏิิบัติั งิ าน 31 คน ผู้้�ช่่วยพยาบาล 31 คน ผู้้�ช่่วยเหลืือ
คนไข้้ 22 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วยเครื่่�องมืือ
ที่่� ใช้้ ใ นการทดลอง และแบบบัั นทึึ กข้้ อ มููลส่่วนบุุคคล
แบบบัันทึึกต้้นทุุน แบบประเมิินผลผลิิตทางการพยาบาล
มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. เครื่่�องมืือสำำ�หรัับใช้้ในการทดลอง คืือ การจััด
ตารางเวรแบบใหม่่ ประกอบด้้วยคู่่�มืือการจััดตารางเวร
แบบใหม่่ ช่่วงเวลาการทำำ�งานของบุุคลากรทางพยาบาล
แบ่่งเป็็น 2 เวร ดัังนี้้� 1) เวรเช้้า 12 ชั่่�วโมง ช่่วงเวลา
7.00-19.00 น. และ 8.00-20.00 น. และเวรเช้้า 10 ชั่่�วโมง
ช่่วงเวลา 7.00-17.00 น. 8.00-18.00 น. 9.00-19.00 น.
10.00-20.00 น. 2) เวรดึึก 12 ชั่่�วโมง ช่่วง 19.00-7.00 น.
2. แบบบัันทึึกข้้อมููลส่่วนบุุคคล ได้้แก่่ เพศ อายุุ
สถานภาพสมรส ระดัับการศึึกษา อายุุงาน ประสบการณ์์
การทำำ�งาน หน่่วยงานที่่�ปฏิิบัติั งิ านในปััจจุุบันั ตำำ�แหน่่งงาน
ปััจจุุบััน ประสบการณ์์การเข้้าร่่วมอบรมเกี่่�ยวเรื่่�องต้้นทุุน
และประสบการณ์์การเข้้าร่่วมอบรมเกี่่�ยวเรื่่�องผลผลิิตทาง
การพยาบาล
3. แบบบัันทึึกข้้อมููลต้้นทุุนต่่อหน่่วยบริิการ ผู้้�วิจัิ ยั
สร้้างขึ้้�นจากงานวิิจััยและแนวคิิดทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
วิิเคราะห์์ต้้นทุุนต่่อหน่่วยบริิการ และแนวคิิดการวิิเคราะห์์
ต้้นทุุน (Sirirutraykha, Wittayakan, & Khowlaor,
2015) ประกอบด้้วยแบบบัันทึึกทั้้�งหมด 5 แบบฟอร์์มคืือ
(1) แบบฟอร์์มต้นทุุนค่่
้
าแรง (LC1) แบบบัันทึึกข้้อมููลค่่าแรง
(2) แบบฟอร์์มต้นทุุนค่่
้
าวััสดุุ (MC1) แบบบัันทึึกข้้อมููลค่่าวััสดุุ
(3) แบบฟอร์์มบัันทึึกค่่าวััสดุุทางการแพทย์์ (MC2) แบบ
บัันทึึกค่่าวััสดุุทางการแพทย์์ (4) แบบฟอร์์มบัันทึึกค่่า
ครุุภััณฑ์์ (CC1) แบบบัันทึึกค่่าครุุภััณฑ์์ (5) แบบฟอร์์มบันทึึ
ั ก
ค่่าสิ่่�งก่่อสร้้าง (CC2) แบบบัันทึึกค่่าสิ่่�งก่่อสร้้าง
4. แบบประเมิินภาระงานและผลผลิิตทางการ
พยาบาลของฝ่่ายการพยาบาล ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นจากแนวทาง
การจััดการอััตรากำำ�ลัังทางการพยาบาล กองการพยาบาล
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข ร่่วมกัับการทบทวน
การแบ่่งประเภทคนไข้้ให้้บุุคลากรทางการพยาบาลเข้้าใจ
ตรงกััน และมีีการติิดตามการประเมิินประเภทผู้้�ป่ว่ ย อััตรา
การขึ้้�นปฏิิบััติิงานของบุุคลากรทางการพยาบาล และ
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ผลผลิิตทางการพยาบาล ประกอบด้้วยจำำ�นวนบุุคลากร
ทางการพยาบาล จำำ�นวนผู้้�ป่่วย ประเภทผู้้�ป่่วย จำำ�นวน
ชั่่ว� โมงการพยาบาลของกิิจกรรมพยาบาลทางตรง กิิจกรรม
พยาบาลทางอ้้อม กิิจกรรมหน่่วยงานกิิจกรรมองค์์กร
พยาบาลและโรงพยาบาล ผลรวมของชั่่�วโมงบุุคลากรฝ่่าย
การพยาบาลที่่�ปฏิิบัติั งิ าน จำำ�นวนบุุคลากรทางการพยาบาล
และผลผลิิตทางการพยาบาลของฝ่่ายผู้้�ป่ว่ ยนอกทั้้ง� 5 แผนก
ดัังนี้้� บุุคลากรแผนกห้้องฉุุกเฉิิน แผนกผู้้�ป่ว่ ยนอกศััลยกรรม
และศััลยกรรมกระดููก แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรคเรื้้�อรััง แผนก
ผู้้�ป่่วยนอกสิิทธิิประกัันสัังคม และผู้้�ป่่วยนอกสิิทธิ์์�ทั่่�วไป
Productivity มีีสููตรคำำ�นวณ ดัังนี้้�
จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�ผู้้�รัับบริิการต้้องการดููแล X 100
___________________________________
จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�พยาบาลให้้การดููแลได้้จริิง
เครื่่�องมืือทั้้�งหมดได้้รับั การตรวจสอบความตรงตาม
เนื้้�อหา โดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทั้้�งหมด 5 ท่่าน เพื่่�อตรวจสอบ
ความถููกต้้อง เหมาะสม ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหาและ
ความสอดคล้้องของข้้อมููล แล้้วนำำ�มาหาดััชนีีความตรงตาม
เนื้้�อหา (Content validity index: CVI) ได้้ค่่า CVI= .92
ค่่าความสอดคล้้องภายใน (Index of item object
congruence: IOC) เท่่ากัับ .95
การพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�กลุ่่�มตััวอย่่าง
	ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ดำ�ำ เนิินการขอเอกสารรัับรองจริิยธรรมการ
วิิจัยั โดยผ่่านคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจัยั ของ
มหาวิิทยาลััยคริิสเตีียน เลขที่่� น.10/2563 และได้้อนุุญาต
ให้้เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากผู้้�อํํานวยการโรงพยาบาลเอกชน
แห่่งหนึ่่�ง
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
	ผู้้�วิจัิ ยั เก็็บรวบรวมข้้อมููลการจััดตารางเวรแบบปกติิ
3 เดืือน ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึึงวัันที่่� 31
มีีนาคม พ.ศ. 2563 และเก็็บรวบรวมข้้อมููลการจััดตารางเวร
แบบใหม่่ระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึึงวัันที่่� 31
มีีนาคม พ.ศ. 2564 โดยข้้อมููลปฐมภููมิิ ได้้แก่่ ข้้อมููล
ผลผลิิตทางการพยาบาล และต้้นทุุนบางส่่วนที่่�นำำ�มาใช้้ใน
การกระจายต้้นทุุน ได้้จากการสอบถามและข้้อมููลจาก
บุุคลากรที่่�เกี่่ย� วข้้อง ข้้อมููลทุุติิยภููมิิ ได้้แก่่ ข้้อมููลต้้นทุุน และ
ผลการดำำ�เนิินงาน ได้้จากแหล่่งข้้อมููลรายงานประจำำ�เดืือน
เก็็บข้้อมููลย้้อนหลััง (Retrospective Study) โดยเก็็บข้้อมููล

Comparison of Cost and Nursing Productivity Between Conventional and
New Nurse Shift Schedules in the Nursing Department of a Private Hospital

จากแหล่่งข้้อมููลทุุติิยภููมิิ คืือทะเบีียนบัันทึึกเงิินเดืือนและ
รายจ่่ายอื่่น� ๆ จากฝ่่ายบุุคคลและฝ่่ายการเงิินทะเบีียนพััสดุุ
จััดซื้้�อครุุภััณฑ์์ และอาคารสิ่่�งก่่อสร้้างของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอก
โรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�งและข้้อมููลสถิิติิ การให้้บริิการ
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึึง 31 มีีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อ
คำำ�นวณต้้นทุุนค่่าแรงการจััดตารางเวรแบบปกติิของบุุคลากร
ทางการพยาบาลฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอก เก็็บข้้อมููลปััจจุุบััน จาก
การสัังเกตการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรทางการพยาบาล
ที่่�แผนกผู้้�ป่่วยนอกทั้้�ง 5 แผนก โดยการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
คืือส่่วนที่่� 1 เก็็บรวบรวมข้้อมููลต้้นทุุนต่่อหน่่วยบริิการ
ซึ่่�งต้้องใช้้เครื่่�องมืือชุุดที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล
เครื่่�องมืือชุุดที่่� 2 แบบบัันทึึกข้้อมููลการวิิเคราะห์์ต้้นทุุนต่่อ
หน่่วยบริิการซึ่่�งแบบบัันทึึกทั้้�งหมด 5 แบบฟอร์์ม ได้้แก่่
1) แบบฟอร์์มต้้นทุุนค่่าแรง 2) แบบฟอร์์มต้้นทุุนค่่าวััสดุุ
สำำ�นัักงาน 3) แบบฟอร์์มต้้นทุุนค่่าวััสดุุทางการแพทย์์
4) แบบฟอร์์มต้้นทุุนค่่าครุุภััณฑ์์ 5) แบบฟอร์์มแบบฟอร์์ม
ค่่าสิ่่�งก่่อสร้้างส่่วนที่่� 2 การเก็็บรวบรวมข้้อมููลผลผลิิตทาง
การพยาบาล แผนกห้้องฉุุกเฉิิน แผนกผู้้�ป่ว่ ยนอกศััลยกรรม
และศััลยกรรมกระดููก แผนกผู้้�ป่่วยนอกโรคเรื้้�อรััง แผนก
ผู้้�ป่่วยนอกสิิทธิิประกัันสัังคม และผู้้�ป่่วยนอกสิิทธิิทั่่�วไป
โรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�ง โดยใช้้เครื่่�องมืือชุุดที่่� 3 คืือ
แบบฟอร์์มบัันทึึกผลผลิิตทางการพยาบาล
วิิเคราะห์์ข้้อมููล
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป SPSS
กำำ�หนดค่่าความเชื่่�อมั่่�นที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ .05 ตาม
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ลัักษณะของข้้อมููลดัังนี้้� ใช้้สถิติิ เิ ชิิงพรรณนาวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง และใช้้สถิิติิเชิิงอนุุมานทดสอบ
สมมติิฐานเกี่่ย� วกัับต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาลด้้วย
สถิิติิ Paired t-test
ผลการวิิจััย
การเปรีียบเทีียบต้้นทุุนค่่าปฏิิบัติั งิ านนอกเวลาและ
ค่่าเฉลี่่�ยผลผลิิตทางการพยาบาลระหว่่างการจััดตารางเวร
แบบปกติิและการจััดตารางเวรแบบใหม่่ของฝ่่ายผู้้�ป่ว่ ยนอก
และจำำ�แนกตามแผนก ผลการวิิจัยั พบดัังนี้้ก� ารจััดตารางเวร
แบบปกติิค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลาสููงสุุดคืือ
แผนกห้้องฉุุกเฉิิน เท่่ากัับ 96,303.33 บาท น้้อยที่่�สุุดคืือ
แผนกผู้้�ป่่วยนอกสิิทธิิทั่่�วไปเท่่ากัับ 25,586.67 บาท สำำ�หรัั
การจััดตารางเวรแบบใหม่่มีีค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงาน
นอกเวลาสููงสุุดคืือ แผนกห้้องฉุุกเฉิินเท่่ากัับ 77,777.33 บาท
และน้้ อ ยที่่� สุุ ดคืื อ แผนกผู้้ �ป่ ่ ว ยนอกสิิ ท ธิิ ทั่่ � ว ไปเท่่ากัั บ
20,722.33 บาท สำำ�หรัับค่่าเฉลี่่�ยผลผลิิตทางการพยาบาล
ของฝ่่ายผู้้�ป่ว่ ยนอกที่่�ได้้จากการจััดตารางเวรแบบปกติิมีค่่ี า
มากสุุดคืือ แผนกห้้องฉุุกเฉิินร้อ้ ยละ 132.71 และน้้อยที่่�สุุด
คืือแผนกผู้้�ป่ว่ ยนอกสิิทธิิทั่่ว� ไปร้้อยละ 112.53 ส่่วนผลผลิิต
ทางการพยาบาลแยกตามแผนกของฝ่่ายการพยาบาลงาน
ผู้้�ป่่วยนอกที่่�ได้้จากการจััดตารางเวรแบบใหม่่ แผนกที่่�มีี
ค่่าสููงสุุดคืือ ผู้้�ป่่วยนอกศััลยกรรมและศััลยกรรมกระดููก
ร้้อยละ 113.81 และน้้อยที่่สุุ� ดคืือ แผนกผู้้�ป่ว่ ยนอกสิิทธิิทั่่ว� ไป
ร้้อยละ 107.96 (ตารางที่่� 1)
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ต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาลระหว่่างวิิธีีจััดตารางเวรแบบปกติิกัับแบบใหม่่
ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�ง
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ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยของผลผลิิตทางการพยาบาลและต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลาที่่�เป็็นผลจากการจััด
		 ตารางเวรแบบปกติิและการจััดตารางเวรแบบใหม่่ของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอก
แผนก
		

ต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลา
(มกราคม - มีีนาคม พ.ศ. 2563)
จััดตารางเวร
จััดตารางเวร
แบบปกติิ
แบบใหม่่
		
x̅
SD
x̅
SD
แผนกห้้องฉุุกเฉิิน	 96,303.33 13,992.64 77,777.33 11,303.31
แผนกผู้้�ป่่วยนอก 50,787.67 7,420.69 41,041.33 6,067.86
ศััลยกรรมและ
ศััลยกรรมกระดููก
แผนกผู้้�ป่่วยนอก 27,086.67 2,388.74 21,888.67 1,929.32
โรคเรื้้�อรััง
แผนกผู้้�ป่่วยนอก 84,645.67 7,464.99 68,402.33 6,032.88
สิิทธิิประกัันสัังคม	
แผนกผู้้�ป่่วยนอก 25,586.67 2,256.26 20,722.33 1,827.84
สิิทธิิทั่่�วไป
รวม	
170,646.00 97,548.03 137,899.20 78,754.47
เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� ต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติงิ านนอกเวลา
โดยรวมของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกระหว่่างการจััดตารางเวรแบบ
ปกติิและการจััดตารางเวรแบบใหม่่ พบว่่าค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุน
ค่่าปฏิิบัติั งิ านนอกเวลาโดยรวมการจััดตารางเวรปกติิเท่่ากัับ
170,646.00 บาท และค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนเงิินค่่าปฏิิบััติิงาน

ผลผลิิตทางการพยาบาล
(มกราคม – มีีนาคม พ.ศ. 2564)
จััดตารางเวร
จััดตารางเวร
แบบปกติิ
แบบใหม่่
x̅
SD
x̅
SD
132.71 14.80 112.03 3.65
124.09 5.12 113.81 5.29
119.54 19.46 110.96 8.76
115.11 4.45

108.16 4.21

112.53 4.69

107.96 4.05

120.80 7.98

110.58 2.52

นอกเวลารวมการจััดตารางเวรใหม่่เท่่ากัับ 137,899.20 บาท
เมื่่�อทดสอบด้้วยสถิิติิค่่าทีี พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิ
งานนอกเวลาโดยรวมจากการจััดตารางเวรแบบใหม่่ต่ำำ�� กว่่า
การจััดตารางเวรแบบปกติิอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p < .05)
(ตารางที่่� 2)

ตารางที่่� 2 เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลาโดยรวมของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกระหว่่างการจััดตารางเวร
		 แบบปกติิและการจััดตารางเวรแบบใหม่่
		
การจััดตารางเวร
		
x̅
การจััดตารางเวรแบบปกติิ
170,646.00
การจััดตารางเวรแบบใหม่่	
137,899.20
เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� ต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติงิ านนอกเวลา
โดยรวมของฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกระหว่่างการจััดตารางเวรแบบ
ปกติิและการจััดตารางเวรแบบใหม่่ของฝ่่ายการพยาบาล
ในฝ่่ายผู้้�ป่ว่ ยนอก ค่่าเฉลี่่ย� ผลผลิิตทางการพยาบาลโดยรวม
การจััดตารางเวรปกติิร้้อยละ 120.80 และค่่าเฉลี่่�ยผลผลิิต
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ต้้นทุุนปฏิิบััติิงานนอกเวลา
SD
t
97,548.03
3.90
78,754.47		

p-value
.02

ทางการพยาบาลโดยรวมการจััดตารางเวรใหม่่เท่่ากัับร้้อยละ
110.58 เมื่่�อทดสอบด้้วยสถิิติิค่่าทีี พบว่่า ค่่าเฉลี่่�ยผลผลิิต
ทางการพยาบาลโดยรวมการจััดตารางเวรแบบใหม่่ใกล้้เคีี
ยงมาตรฐานมากกว่่าการจััดตารางเวรแบบปกติิมีีความ
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p < .05) (ตารางที่่� 3)
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ตารางที่่� 3 เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� ผลผลิิตทางการพยาบาลโดยรวมระหว่่างการจััดตารางเวรแบบปกติิและการจััดตารางเวร
		 แบบใหม่่ของฝ่่ายการพยาบาลในฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอก
		
การทดลอง (การจััดตารางเวร)
		
x̅
การจััดตารางเวรแบบปกติิ
120.80
การจััดตารางเวรแบบใหม่่	
110.58
		
การอภิิปรายผล
	ค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุนการปฏิิบััติิงานนอกเวลาโดยรวม
สำำ�หรัับการจััดตารางเวรแบบใหม่่น้้อยกว่่าค่่าเฉลี่่�ยต้้นทุุน
ปฏิิบัติั งิ านนอกการจััดตารางเวรแบบปกติิ อภิิปรายได้้ตาม
แนวคิิดการออกแบบงาน (Hackman, 1980) ในการจััด
ตารางเวรแบบใหม่่ ด้้วยการออกแบบงานเป็็นแบบเหลื่่�อม
เวลา โดยขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะของภาระงานแต่่ละช่่วงเวลา
และตามความหลากหลายของแต่่ละแผนก จึึงทำำ�ให้้สามารถ
ลดจำำ�นวนบุุคลากรทางการพยาบาลที่่จ� ะมาขึ้้น� เวรสอดคล้้อง
กัับภาระงานกัับการดููแลผู้้�ป่่วย ส่่งผลให้้สามารถบริิหาร
ต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลาการจััดตารางเวรแบบใหม่่
น้้อยกว่่าการจััดเวรแบบปกติิ จึึงเห็็นได้้ว่่าในการออกแบบ
งาน มีีผลโดยตรงต่่อการจััดอััตรากำำ�ลัังของบุุคลากรในการ
ปฏิิบััติิงาน (Hackman & Oldham, 1975 as cited in
Inpoen, 2018) วิิธีีออกแบบงานจะมีีความแตกต่่างกัันไป
ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�บริิหารของแต่่ละโรงพยาบาล นอกจากนี้้�
การจััดตารางเวรแบบใหม่่ทำำ�ให้้โรงพยาบาลเอกชนที่่�ศึึกษา
มีีการลดต้้นทุุน อภิิปรายได้้ว่่า ในสถานการณ์์วิกิ ฤติิโรคติิดต่่อ
ที่่�ร้้ายแรงโรงพยาบาลเอกชนก็็มีีนโยบายพยายามหาวิิธีี
ลดต้้นทุุนเนื่่�องจากมีีสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด 19
นอกจากนี้้�ในมุุมมองของโรงพยาบาลเอกชนการบริิหาร
ต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพคืือการลดชั่่ว� โมงการปฏิิบัติั งิ าน
หรืือการทำำ�งานที่่�มีชั่่ี ว� โมงที่่สมดุุ
� ลกัับการบริิหารงบประมาณ
และบริิหารคุุณภาพ (Berman, 2009)
	ค่่าเฉลี่่�ยผลผลิิตทางการพยาบาลโดยรวมการจััด
ตารางเวรแบบใหม่่มีีค่่าใกล้้เคีียงมาตรฐานมากกว่่าการจััด
ตารางเวรแบบปกติิ อภิิปรายได้้ตามแนวคิิดผลผลิิตทางการ
พยาบาลอยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 90-110 หมายถึึง อััตรากำำ�ลััง
ที่่�จััดสััดส่่วนกัับภาระงาน กรณีีผลผลิิตทางการพยาบาล
ได้้ค่่าต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 90 หมายถึึง จััดอััตรากำำ�ลัังเกิินงานที่่�มีี

ผลผลิิตทางการพยาบาล
SD
t
7.98
3.67
2.52

p-value
.02

ผลผลิิตทางการพยาบาลค่่ามากกว่่าร้้อยละ 110 หมายถึึง
จััดอััตรากำำ�ลังั น้้อยกว่่างานที่่�มีี (Suphanchitwana, 2015)
นอกจากนี้้�ผลการศึึกษานี้้�สอดคล้้องกัับผลผลิิตทางการ
พยาบาลในมุุมมองขององค์์กรด้้านการบริิหารจะแสดงด้้วย
ความคุ้้�มทุุนแต่่พยาบาลจะประเมิินผลผลิิตทางการพยาบาล
ด้้วยคุุณภาพการดููแลที่่�มีีให้้กัับผู้้�ป่่วย พยาบาลเชื่่�อว่่า
ในการเพิ่่�มผลผลิิตทางการพยาบาลควรมีีทรััพยากรบุุคคล
ที่่�เพีียงพอและมีีคุุณสมบัติั เิ หมาะสมในการดููแลผู้้�รับั บริิการ
สอดคล้้องกัับผู้้�บริิหารขององค์์กรจะมีีตรรกะของการ
ประหยััดต้้นทุุน สำำ�หรับั พยาบาลที่่ใ� ห้้การดููแลที่่มี� คุุณ
ี ภาพสููง
เป็็นเป้้าหมายหลัักที่่�ไม่่เพีียงแต่่ส่่งผลให้้ผู้้�ป่่วยพึ่่�งตนเองได้้
และกลัับมามีีสุุขภาพที่่�สมบููรณ์์ (Eastaugh, 2002) ผลการ
วิิจััยการออกแบบการจััดตารางแบบปกติิและแบบใหม่่ที่่�
แตกต่่างกัันทำำ�ให้้จำำ�นวนเวรลดลงวัันละ 33 ชั่่�วโมง ส่่งผล
ให้้ต้้นทุุนที่่�ได้้จากการจััดตารางเวร 2 วิิธีีแตกต่่างกัันเพราะ
ต้้นทุุนการจััดตารางเวรแบบปกติิต้้องใช้้คนมากเท่่า ๆ กััน
ในทุุกวััน แต่่การจััดตารางเวรแบบใหม่่ จััดคนขึ้้�นเวรตาม
ลัักษณะ จำำ�นวนผู้้�ป่ว่ ย ต้้นทุุนค่่าแรงแปรผัันตามเวลาขึ้้น� เวร
พบว่่า ต้้นทุุนการจััดตารางเวรแบบใหม่่มีีต้้นทุุนการปฏิิบััติิ
งานนอกเวลาต่ำำ�� กว่่าการจััดตารางเวรแบบปกติิ และผลผลิิต
ทางการพยาบาลเป็็นไปตามมาตรฐาน ผลผลิิตทางการ
พยาบาลที่่�วัดั ได้้สอดคล้้องกัับแนวคิิดการออกแบบงานของ
แฮคแมน (Hackman, 1980) ในการจััดตารางเวรแบบใหม่่
ด้้วยการออกแบบงานเป็็นแบบเหลื่่�อมเวลา โดยขึ้้�นอยู่่�กัับ
ลัักษณะของภาระงานแต่่ละช่่วงเวลาตามความหลากหลาย
ของแต่่ละแผนก และกระบวนการมอบหมายงาน เพื่่�อให้้มีี
อััตรากำำ�ลัังที่่�เหมาะสมเพีียงพอต่่อการให้้บริิการพยาบาล
ตลอดช่่วงเวลาของการบริิการ ผลจากการศึึกษาสามารถช่่วย
ให้้ผู้้�บริิหารทางการพยาบาลนำำ�ผลผลิิตทางการพยาบาล
ไปวััดประสิิทธิิผลที่่�ดีขึ้้ี น� ไม่่เพีียง แต่่ผู้้�ป่ว่ ยจะได้้รับั ประโยชน์์
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ต้้นทุุนและผลผลิิตทางการพยาบาลระหว่่างวิิธีีจััดตารางเวรแบบปกติิกัับแบบใหม่่
ของฝ่่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�ง

แต่่คุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานของพยาบาลก็็จะดีีขึ้้�นด้้วย
การจััดตารางเวรแบบใหม่่ทำำ�ให้้โรงพยาบาลเอกชนที่่�ศึึกษา
ได้้ผลผลิิตทางการพยาบาลที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ใกล้้มาตรฐาน
มากกว่่าแบบปกติิ ส่่งผลให้้อัตั ราการลาออกลดลงจาก 3.59
ลดลงเหลืือ 1.62 บุุคลากรทางการพยาบาลมีีขวััญกำำ�ลัังใจ
และมีีความสุุขในการทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้น� การเปลี่่ย� นแปลงการจััด
ตารางเวรมีีผลต่่อจำำ�นวนบุุคลากรทางการพยาบาล การใช้้
บุุคลากรขึ้้�นเวรที่่�ต่่างกัันส่่งผลผลผลิิตทางการพยาบาล
จะมากหรืือจะน้้อยขึ้้�นอยู่่�กัับการออกแบบงาน เพื่่�อให้้ได้้
ผลผลิิตทางการพยาบาลที่่�อยู่่�ในระดัับมาตรฐาน และมีี
ทรััพยากรบุุคคลที่่�เพีียงพอในการดููแลผู้้�รัับบริิการ
ข้้อเสนอแนะ
ผลการวิิจัยั ชี้้ใ� ห้้การออกแบบจััดตารางเวรแบบใหม่่
มีีผลต่่อต้้นทุุนค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลาที่่�ต่ำำ��กว่่าการจััด
ตารางเวรแบบปกติิ และผลผลิิตทางการพยาบาลมีีแนวโน้้ม
ใกล้้มาตราฐาน ดัังนั้้�นผู้้�บริิหารระดัับสููงควรให้้ความสำำ�คััญ
เรื่่�องการออกแบบจััดตารางเวร นำำ�การออกแบบจััดตาราง
เวรแบบใหม่่ไปปรัับใช้้ การใช้้บุุคลากรขึ้้�นปฏิิบัติั งิ านในช่่วง
เวลาที่่�ต่่างกัันส่่งผลต่่อต้้นทุุนที่่�ต่่างกััน ผู้้�บริิหารทางการ
พยาบาลสามารถขยายการออกแบบจััดตารางเวรสู่่�ฝ่่าย
การพยาบาลในฝ่่ายอื่่น� ๆ โดยการจััดเป็็นโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
ที่่�ให้้สามารถลดต้้นทุุนเงิินค่่าปฏิิบััติิงานนอกเวลาที่่�ชััดเจน
ขึ้้�น เพื่่�อเป็็นการบริิหารต้้นทุุนที่่�ได้้ประสิิทธิิภาพและ
สามารถบริิการผู้้�ป่่วยได้้คุุณภาพ มีีความคุ้้�มค่่าคุ้้�มทุุน
กิิตติิกรรมประกาศ
งานวิิจััยฉบัับนี้้�สำำ�เร็็จลุุล่่วงได้้ด้้วยความกรุุณาและ
ความช่่วยเหลืืออย่่างดีียิ่่�งจากรองศาสตราจารย์์ ดร. รััชนีี
ศุุจิิจันั ทรรััตน์์ ขอขอบคุุณผู้้�อำ�น
ำ วยการโรงพยาบาล ผู้้จั� ดั การ
แผนกผู้้�ป่่วยนอก ผู้้�จััดการแผนกห้้องฉุุกเฉิิน ผู้้�จััดการฝ่่าย
บุุคคล และขอขอบคุุณบุุคลากรทางการพยาบาลฝ่่ายผู้้�ป่ว่ ย
นอกทุุกท่่านของโรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�ง ที่่�ให้้ความ
ร่่วมมืือในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลแก่่คณะผู้้�วิิจััยเป็็นอย่่างดีี
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา
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