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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องมือและวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้อ
อาทรของพยาบาลตามการรับรูของตนเองและผูปวย และเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการ
ดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ตามการรับรูของตนเองและผูปวย กลุม ตัวอยางมีจํานวน 266 คน
ประกอบดวย ผูปวยในหอผูปวยศัลยกรรมชาย จํานวน 209 ราย (78.6%) และพยาบาลหอผูปวยและหอง
ผาตัด จํานวน 57 ราย (21.4%) โรงพยาบาลบางละมุง ดําเนินการวิจัยระหวางเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
2562 เก็บขอมูล โดยใชแบบบันทึก และแบบสอบถามพฤติกรรมเอื้ออาทรของพยาบาลจํานวน 48 ขอ
(5 องคประกอบ) ตามทฤษฎีของสแวนสัน ซึ่ง มีร ะดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 สถิติที่ใชคือ ความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และ Independent T-Test
ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหองคประกอบของเครื่องมือ มีคาสถิติไคเซอร -เมเยอร-ออลคิน
(KMO) เทากับ 0.60 ทําการสกัดพบวามี 3 องคประกอบหลัก มีคาไอแกนมากกวา 1 ความแปรปรวน
สะสมทั้ง 3 องคประกอบ เทากับ 55.18% องคประกอบที่ได คือ องคประกอบที่ 1 การชวยเหลือทํา
กิจกรรมตางๆ มีจํานวน 14 ขอ องคประกอบที่ 2 การสนับสนุนใหผูปวยมีความสามารถดูแลตนเอง มี
จํานวน 5 ขอ องคประกอบที่ 3 การดํารงไวซึ่งความเชื่อและศรัทธาของผูปวย มีจํานวน 6 ขอ พบคาเฉลี่ย
การรับ รูพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรทั้ง 2 กลุม อยูในระดับ ปานกลาง โดยคาเฉลี่ยกลุมพยาบาล
เท ากั บ 65.842 (SD=7.54) ค าเฉลี่ ยกลุม ผูป วย 63.349 (SD=10.37) ซึ่ ง ค าเฉลี่ ยทั้ ง 2 กลุ ม มี ความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 องคประกอบนี้สามารถนําไปใชเปนแนวขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และพัฒนาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลใหดียิ่งขึ้น
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Abstract
The objectives of this descriptive study were to develop a questionnaire for
measuring nurses’caring behaviors as perceived by patients and nurses and to determine if
nurses rated these behaviors differently than patients. There were 266 participants: 209
patients (78.6%) and 57 nurses (21.4%) from the inpatient surgical unit and an operating
room. Data were collected between July 1 and August 31, 2019. The instruments were
adata record form and a 5 components, 48-item questionnaire rating nurses’ caring
behavior based on Swanson's Theory. The Cronbach's alpha coefficient of the overall scale
was 0.96. Data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, confirm
factor analysis and independent t-test.
The results revealed that factor analysis for a nurses’ caring behavior questionnaire
by Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) was 0.60. Cumulative Three
factors were extracted with Eigen values with more than 1.Cumulative variance was 55.18%.
The factors were grouped and categorized as 1) helping with various activities, with 14
questions; 2) empowering patients to take control of their own health care, with 5
questions; and 3) maintaining the patients’ belief and faith, with 6 questions. The mean
scores of nurses’ caring behaviors were at moderate levels in both groups: nurse’s group=
65.84 (SD=7.54), and patient’s group=63.35 (SD=10.37). There was a statistically significant
difference between these two groups (p-value <0.05). It is suggested that these factors can
be used as a basic guideline for developing of nursing practice and improving of the
nurses’caring behavior.
Keywords: Caring Behaviors, Nurses, Surgical Service
บทนํา
การปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยโดยใชหลักประกันสุขภาพถวนหนาสงผลใหโรงพยาบาล
มีผูมารับบริการเปนจํานวนมากขึ้น จํานวนเตียงไมเพียงพอกับผูมารับบริการ พยาบาลมีภาระงานมากขึ้น
และนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหขยายโรงพยาบาลแมขายทุกระดับตั้งแตระดับอําเภอและ
จังหวัดจําเปนตองรับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดใน
โรงพยาบาลศูนยทําใหทุกโรงพยาบาลประสบปญหาเรื่องไมมีเตียงรองรับผูปวย มีผ ลกระทบตอระบบ
บริการพยาบาลในหอผูปวยทําใหความพึงพอใจในคุณภาพบริการของผูปวยลดลง คณะกรรมการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติไดจัดทําแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยที่โรงพยาบาลบางละมุงมีนโยบายพัฒนา
โรงพยาบาลคุณธรรมดวยพฤติกรรมความเอื้ออาทร เพื่อใหบุคลากรและหนวยงานตางๆ ของโรงพยาบาล
ไดใหบริการตามหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลแบบองครวม ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง ใหการดูแลรักษา
ครอบคลุมทั้งดานสงเสริม ปองกัน และฟนฟู คํานึงถึงความแตกตางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
เพื่อเปนการสนองตอบตอนโยบายของโรงพยาบาล ในการพัฒนาใหผูรับบริการพึงพอใจ รวมถึงใหผูปวย
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และญาติมีสวนรวมในการดูแลรักษา ซึ่งในสายงานศัลยกรรมมีกจิ กรรมที่ประกอบดวยการพยาบาลผูปวย
ทั่วไปและผูปวยกอนและหลังผาตัด (บุญหนัก ศรีเกษม, 2551) ดังนี้ 1) การเตรียมความพรอมดานรางกาย
ของผูปวยกอนผาตัด รวมถึงการสอนผูปวยเรื่องการออกกําลังหลังผาตัด 2) การลดความวิตกกังวลของ
ผูปวยกอนและหลัง การผาตัด 3) การจัดการเรื่องความเสี่ยงและการปองกันภาวะแทรกซอน 4) การ
สงเสริมความสุขสบายทั้ง ดานรางกายและจิตใจ 5) การดูแลใหผูปวยไดรับ สารน้ําและอาหาร 6) การ
จัดการกับความเจ็บปวด 7) การใหความรูแกผูปวยและญาติในการฟนฟูและสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการ
วางแผนจําหนาย
นอกจากกิจกรรมการดูแลที่กลาวมา พยาบาลที่มีความเอื้ออาทรนั้นยังมีพฤติกรรมภายในที่ไมได
แสดงออกมาผานกิจกรรมทางการพยาบาลที่ใหบริการทั้งในขณะที่ผูปวยรูสึกตัวและไมรูสึกตัว ซึ่งผูปวยที่
รูสึกตัวจะสังเกตและรับรูได พยาบาลมีบทบาทในการปกปองความเปนบุคคลของผูปวยซึ่งถือวาเปนการ
เคารพศั ก ดิ์ ศรี คุณค าและความเชื่ อของผูป วย เป นคุ ณลัก ษณะภายในของพยาบาลที่แ สดงออกถึ ง
พฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทร การที่พยาบาลมีความเขาใจในจิตใจของผูปวยจะสงผลใหการดูแลนั้น
เปนไปในลักษณะเอื้ออาทร ใสใจในความรูสึกของผูปวย
ปจจุบันหอผูปวยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง มีผูมารับบริก ารจํานวนมากมีผูปวยคง
พยาบาลตอวันเฉลี่ย 35-40 ราย การจัดการพยาบาลในแตละเวรตองบริหารเวลาใหทันกับปญหาของ
ผูปวยและหนวยงานอื่นในทีมสุขภาพทําใหพยาบาลไมสามารถใหบริก ารพยาบาลไดครอบคลุมแบบองค
รวม จําเปนตองมุงการดูแลดานรางกายมากกวาดานจิตใจ เชน การเตรียมผูปวยกอนผาตัดใหทนั เวลา การ
ฟนฟูสภาพรางกายหลังการผาตัด โดยกระตุนและกํากับใหผูปวยไดปฏิบัติกิจกรรมการบริหารรางกายใน
เวลาที่เหมาะสมและตอเนื่อง เพื่อใหผูปวยลุกจากเตียงได การทํางานของระบบตางๆ เชน ระบบหายใจ
ระบบทางเดินอาหารเขาสูสภาวะปกติ ลดการเกิดภาวะแทรกซอน เชน ปอดแฟบ ปอดอักเสบ ทองอืด
เปนตน การเขารับการผาตัดกระตุนใหเกิดความกลัวและความวิตกกังวลทั้งผูปวยและญาติ แตจะพบมาก
หรือนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล การผาตัดบางประเภทมีโอกาสเกิดความเสี่ยง เชน การบาดเจ็บที่มี
การเสียเลือดมากจะตองทําการผาตัดทันที (วรวุฒิ เจริญศิริ, 2556) นอกจากนี้การผาตัดจะมีผลกระทบตอ
หนาที่และการทํางานตามปกติของรางกาย เชน การนอนหลับพักผอน การรับประทานอาหาร การขับถาย
การออกกําลังกาย การใชชีวิตในสังคมและการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การผาตัดจึงทําใหผูปวยเกิด
ความเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ (Kumar, Dubey& Ranjan, 2019) เมื่อกิจกรรมทางการพยาบาล
ศัลยกรรมมีความหลากหลาย ตองมีความรวดเร็วและทันเวลา ทําใหพยาบาลสวนมากใหความสํา คัญกับ
การสงงานตอใหทันเวลาจึงใหความสนใจกับการดูแลทางดานจิตใจลดลง สงผลทางออมใหเกิดพฤติกรรม
ทางการพยาบาลดานลบในสายตาของผูปวย
ผูวิจัยใหความสําคัญ กับ พฤติก รรมอยางเอื้ออาทรที่เ ปนคุณลัก ษณะทั้งภายนอกและภายในที่
พยาบาลสามารถประเมินตนเองไดวามีพฤติ ก รรมเหล านี้ม ากนอยเพียงใด จึง ตองการศึก ษาพัฒ นา
เครื่องมือและวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล จากมุมมองของผูปวยและพยาบาลที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการดูแลผูปว ยดานศัลยกรรม เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และ/หรือพัฒนาพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาลใหดียิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือและวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ตามการรับรูของ
ตนเองและผูปวย
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ตามการ
รับรูของตนเองและผูปวย
สมมติฐานของการวิจัย
พยาบาลมีการรับรูพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของตนเองสูงกวาการรับรูของผูป วย
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทรของสแวนสัน (Swanson, 1991)
มาใชเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมเอื้ออาทรของพยาบาลในการดูแลผูปวย ประกอบดวย กิจกรรม
5 ดาน ดังนี้ 1) การคงไวซึ่งความเชื่อ ความศรัทธา คือ การดูแลของพยาบาลจะชวยทําใหผูปวยสามารถ
กาวผานสถานการณที่เผชิญอยูและเผชิญหนากับสถานการณในอนาคตได 2) การรูจักผูปวยในฐานะบุคคล
คนหนึ่ง คือ การใหการดูแลโดยมีผูปวยเปนศูนยกลาง 3) การเฝาดูแลอยูเสมอ คือ การที่พยาบาลใหเวลา
กับผูปวย รับรูอารมณ และแบงปนความรูสึกไมวาจะสุขหรือทุกข 4) การชวยเหลือทํากิจกรรมตาง ๆ คือ
การที่พยาบาลชวยเหลือผูปวยในการทํากิจวัตรประจําวันตาง ๆ ใหเกิดความสุขสบาย ปลอดภัย ไมเกิด
ภาวะแทรกซอน และ 5) การสนับสนุนใหเกิดความสามารถ คือ การที่พยาบาลชวยสนับสนุนใหผูปวยไดมี
การฟนฟูความสามารถดานการทํากิจวัตรประจําวันอยางเหมาะสม จากกิจกรรมการดูแลทั้ง 5 ดาน ตาม
แนวคิดของสแวนสัน ดังแสดงในภาพที่ 1
ภาพที่ 1แลแบบเอื
กรอบแนวคิ
ดการวิจัย
พฤติกรรมการดู
้ออาทรของ
พยาบาลตามแนวคิดของสแวนสัน
1) การคงไวซึ่งความเชื่อ ความศรัทธา
2) การรูจักผูปวยในฐานะบุคคลคนหนึ่ง
3) การเฝาดูแลอยูเสมอ
4) การชวยเหลือทํากิจกรรมตาง ๆ
5) การสนับสนุนใหเกิดความสามารถ

ระดับการรับรูพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทร
ตามการรับรู ของ
- พยาบาล
- ผูปวย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อพัฒนาเครื่องมือและวัดพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้อ
อาทรของพยาบาล และเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการตามการรับรูของผูปวยและพยาบาล
ดานศัล ยกรรม โรงพยาบาลบางละมุง มีร ะยะเวลาดําเนินการวิจัย ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 256231 สิงหาคม 2562
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ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้
1. ผูปวยในศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี ที่เขารับรักษาในหอผูปวย
ศัลยกรรมชาย
2. พยาบาลวิชาชีพที่ป ฏิบัติง านเกี่ยวของดานศัล ยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง
จ.ชลบุรี ประกอบดวย พยาบาลหองผาตัด จํานวน 30 คน และ พยาบาลหอผูปวยศัลยกรรมชาย จํานวน
27 คน
กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้
1. ผูปวยในหอผูปวยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี ที่เขารับรักษาในหอผูปวย
และ/หรือไดรับการผาตัด ในชวงเวลาระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562- 31 สิงหาคม 2562 มีคุณสมบัติ
คือ สามารถอานหรือเขาใจภาษาไทยไดชัดเจน ไมมีปญหาดานการสื่อสาร ใหความรวมมือในการศึกษา
คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ จํานวน 209 ราย
2. พยาบาลวิชาชีพทุกคนจากกลุมประชากร จํานวน 57 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชผูวิจัยสรางแบบบันทึกขอมูล และแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด โดยแบงเปน
สวนที่ 1 แบบบันทึก ขอมูล ทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพปจจุบัน สิท ธิก ารรัก ษา
สาเหตุที่นอนรักษา การรักษาเกี่ยวของกับสาขาใด การไดรับการผาตัด ระยะเวลาที่เขารับการรักษา
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ผูวิจัยพัฒนาจาก
แบบสอบถามของ กุสุมา ปยะศิริภัณฑ (2545) เปนการศึกษาพฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาล
ตามการรับรูของผูปวยในหอผูปวยหนัก และ อังคณา ธัญวัฒนสวัสด (2553) เปนการศึกษาพฤติกรรม
บริก ารของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป ตามแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทรของ สแวนสัน ผูวิจัยจึง
พัฒนาเครื่องมือเพื่อใหมีความเหมาะสมกับงานดานศัลยกรรม ของโรงพยาบาลบางละมุง จํานวน 70 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และภาษา จํานวน
3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ทุกขอมีคา Index of Item – Objective Congruence
(IOC) อยูระหวาง 0.70 - 1.00 ปรับแกไขขอคําถามรวมถึงรวบรวม ลดทอนรายขอที่มีความใกลเคียงกัน
ทําใหมีจํานวนขอคําถามที่นําไปใชทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) จํานวน 48 ขอ 5 องคประกอบ
ไดแก ดานการรับรูพฤติกรรมการดํารงไวซึ่งความเชื่อและศรัทธาของผูปวย จํานวน 8 ขอ ดานการรับรู
พฤติกรรมการรูจักผูปวยในฐานะบุคคลหนึ่ง จํานวน 10 ขอ ดานการรับรูพฤติกรรมการเฝาดูแลผูปวยอยู
เสมอ จํานวน 11 ขอ ดานการรับรูพฤติกรรมการชวยเหลือทํากิจกรรมตางๆ จํานวน 10 ขอ ดานการรับรู
พฤติกรรมการสนับสนุนใหผูปวยมีความสามารถ จํานวน 9 ขอ นําไปทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพและ
ผูปวยศัลยกรรม ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง กลุมละ 30 คน รวมเปน 60 คน
2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) หาคาสัม ประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) ของ
ครอนบัค (Cronbach) ไดคาสัมประสิทธิเ์ ทากับ 0.964
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3. การสกั ด องค ป ระกอบในการวิ จั ย กั บ ตั ว แปรที่ สั ง เกตได จํ า นวน 48 ข อ (5
องคประกอบ) ภายหลังการสกัดองคประกอบ ได 5 องคประกอบตรงตามทฤษฎีที่มีคาไอเกน >1 เลือกขอ
คําถามที่มีคา Factor Loading ≥ 0.3 และพิจารณาคา KMO (Kaiser–Meyer–Olkin) เทากับ 0.604
เปนการรวมขอคําถามที่มีความสัม พันธกันไวในกลุม เดียวกันทําใหเ หลือขอคําถามที่นําไปใชกับ กลุม
ตัวอยาง จํานวน 25 ขอ ประกอบดวย 1) ดานการรับรูพฤติกรรมการดํารงไวซึ่งความเชื่อและศรัทธาของ
ผูปวย จํานวน 11 ขอ 2) ดานการรับรูพฤติกรรมการรูจักผูปวยในฐานะบุคคลหนึ่ง จํานวน 5 ขอ 3) ดาน
การรับรูพฤติกรรมการเฝาดูแลผูปวยอยูเสมอ จํานวน 4 ขอ 4) ดานการรับรูพฤติกรรมการชวยเหลือทํา
กิจกรรมตางๆ จํานวน 3 ขอ 5) ดานการรับรูพฤติกรรมการสนับสนุนใหผูปวยมีความสามารถ จํานวน 2
ขอ
4. จากคะแนนแบบสอบถามของโรงพยาบาลบางละมุง เมื่อจัดระดับของความเอื้ออาทร
ทางการพยาบาลเปนเกณฑในการวิจัยครั้ง นี้ โดยคํานวนจากคะแนนรวมจํานวน 25 ขอ (แตละขอมี
คะแนนต่ํา สุด เทา กับ 0 คะแนน และสูง สุด เท ากับ 3 คะแนน) คะแนนรวม เท ากับ 0-75 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง เทากับ 63.88 (SD=9.87, พิสัย =49) คะแนนต่ําสุด ของกลุม ตัวอยาง
เทากับ 26 คะแนนสูงสุดของกลุมตัวอยาง เทากับ 75 คะแนน จําแนกเปน 3 ระดับ ตามระยะหางของ
คาเฉลี่ยบวก/ลบกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± 1SD)
คะแนน
แปลความหมาย
ต่ํากวา 60
การแสดงออกพฤติกรรมเอื้ออาทร อยูในระดับนอย
60-70
สูงกวา 70

การแสดงออกพฤติกรรมเอื้ออาทร อยูในระดับปานกลาง
การแสดงออกพฤติกรรมเอื้ออาทร อยูในระดับมาก

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางโดย ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย
เลขที่ AF 09-10 CBO.REC NO.08.01 วันที่รับรอง 24 พฤษภาคม 2562 โดยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค
แนบเอกสารรายละเอียดแบบสอบถาม ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยความสมัครใจ หากกลุม
ตัวอยางรูสึกลําบากใจ คับของใจในการตอบแบบสอบถามสามารถปฏิเสธการทําแบบสอบถามหรือปฏิเสธ
ได และขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามถือเปนความลับ ผูวิจัยจะไมเปดเผยชื่อของกลุมตัวอยาง โดย
นําเสนอผลสรุปเปนภาพรวม ไมมีผลกระทบตอกลุมตัวอยาง และเก็บขอมูลดิบไวในที่ปลอดภัย
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการโรงพยาบาล
2. ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงคกับหัวหนากลุมการพยาบาล
3. แจกแบบสอบถามกับผูปวยทุกรายตามคุณสมบัตทิ ี่กําหนดตามลําดับเมื่อแพทยจําหนาย
4. ผูวิจัยบันทึกขอมูลและรวบรวมตรวจสอบความถูก ตอง สมบูรณทุกฉบับ เพื่อใหไดขอมูล ที่
ครบถวน และวิเคราะหขอมูลเพื่อแปลผล
ISSN: 2773-9031 (Print), ISSN: 2773-904X (Online)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr

ปที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
Vol.1 No.2 May - August 2021

35
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพปจจุบัน สิทธิการรักษา การ
เจ็บปวยที่นอนรักษา การรักษาเกี่ยวของกับสาขาใด การไดรับการผาตัด รวมระยะเวลาที่เขารับการรักษา
ใชสถิติ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหคาเฉลี่ยของการรับรูพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล โดยใช
independent T-test ระหวางกลุมผูปวยและกลุมพยาบาล
3. จัดหมวดหมู ก ลุมตัวแปรของขอคําถาม โดยการวิเคราะหองคป ระกอบเชิง ยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis (CFA)) และหมุนแกนองคป ระกอบที่เ ป นอิส ระด วยวิ ธีแวรริแ มกซ
(Varimax Orthogonal Rotation) และทดสอบความเหมาะสมของขนาด ตั วอย างที่ ใช สํ าหรั บ การ
วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบด ว ยค า สถิ ติ ไ คเซอร -เมเยอร -ออลคิ น (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy (KMO))
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 266 คน จําแนกเปนผูปวยรอยละ 78.6 (209 คน) และ
พยาบาล รอยละ 21.4 (57 คน) ในกลุมผูปวยระดับการศึกษาในกลุมผูปวยเปนระดับมัธยมศึกษา รอยละ
43.54 (91 คน) รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา รอยละ 31.58 (66 คน) ดานอาชีพ รอยละ 55.00 (115
คน) ประกอบอาชีพรับจาง รองลงมาคือ ไมประกอบอาชีพ รอยละ 20.60 (43 คน) สิทธิในการรักษาสวน
ใหญใชสิท ธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) รอยละ 65.55 (137 คน) รองลงมา คือ พระราชบัญ ญัติ
คุมครองผูประสบภัยจากรถ รอยละ 25.36 (53 คน)
สาเหตุที่น อนรั ก ษา เนื่อ งจากการเจ็บ ปวย รอยละ 36.36 (76 คน) รองลงมา คื อ
อุบัติเหตุจราจรรอยละ 32.54 (68 คน) สาขาที่เกี่ยวของ คือเปนผูปวยดานศัลยกรรมทั่วไป รอยละ 67.51
(141 คน) และศัลยกรรมกระดูก รอยละ32.54 (68 คน) ไดรับการผาตัด รอยละ 50.72 (106 คน)
จําแนกอายุของผู ปวย พบวา ชวงอายุ ที่พบมากที่สุด ในกลุม อายุ 10-20 ป รอยละ
24.40 (51 คน) รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปรอยละ 23.92 (50 คน) อายุเ ฉลี่ ย 39 ป (SD=18.24)
พยาบาลอายุเฉลี่ย 35.33 ป (SD=10.22) ชวงอายุที่พบมาก คือ 21–30 ป รอยละ 77.19 (44 คน)
ระยะวันนอนรักษาตัวนอยกวา 7 วัน รอยละ 74.16 (155 คน) รองลงมาคือ ระยะวัน
นอนรักษาตัว 7-14 วัน รอยละ 18.18 (38 คน) ระยะวันนอนเฉลี่ย 7.51 วัน (SD=16.02)
2. การทดสอบคาเฉลี่ยของพฤติก รรมเอื้ออาทรของพยาบาล ตามการรับ รูของผูปวยและ
พยาบาลดานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง พบวา ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 5.774, Sig .017) คาเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุมพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -2.028, df = 120.14) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมเอื้ออาทรของพยาบาล ตามการรับรูข องผูป วยและพยาบาล
ดานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง
Levene's
Test for
Equality of
Variances

คะแนน
พฤติ
กรรม

F
รวม

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Sig.

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

t

5.774 .017 -1.696
-2.028

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std.
Error
Difference

Lower

Upper

264

0.091

-2.493

1.470

-5.388

0.402

120.14 0.045

-2.493

1.229

-4.927

-0.059

ตารางที่ 2 แสดงถึงคาเฉลี่ยรายดานของพฤติกรรมเอื้ออาทร พบวา กลุมพยาบาลมีคาเฉลี่ยรวม
65.84 (SD=7.54) สวนกลุ ม ผู ปวย มี คา เฉลี่ ย 63.35 (SD=10.37) คา เฉลี่ ย มี ความแตกตา งกัน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในรายดานพบวา องคประกอบที่ 1 และ 3 พบคาเฉลี่ยมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในรายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบ พยาบาลใหคะแนนการรับรูของตนเอง สูงกวาการรับรู
ของผูปวย ดัง นี้ ดานการรับ รูพฤติก รรมการดํารงไวซึ่ง ความเชื่อและศรัท ธาของผูปวย กลุม พยาบาลมี
คาเฉลี่ย 28.52 (S.D=3.76) กลุมผูปวย มีคาเฉลี่ย 27.30 (S.D=5.08) เมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย
พบวา กลุม พยาบาลมีคาเฉลี่ยสูง กวากลุม ผูปวยอย างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ดานการรับ รู
พฤติก รรมการรูจัก ผูปวยในฐานะบุคคลหนึ่ง กลุม พยาบาลมีคาเฉลี่ย 13.19 (S.D=1.85) กลุม ผูปวยมี
คาเฉลี่ย 12.91 (S.D=2.33) ไม พบนัยสําคัญ ทางสถิติเ มื่อ ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย ด านการรับ รู
พฤติกรรมการเฝาดูแลผูปวยอยูเสมอ กลุมพยาบาลมีคาเฉลี่ย 10.75 (S.D=1.31) กลุมผูปวยมีคาเฉลี่ย
10.15 (S.D=1.94) เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยพบวา กลุมพยาบาลมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุม
ผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานการรับรูพฤติกรรมการชวยเหลือทํากิจกรรมตางๆ กลุม
พยาบาลมีคาเฉลี่ย 7.91 (S.D=1.09) กลุม ผูปวยมีคาเฉลี่ย 7.65 (S.D=1.57) เมื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยพบวา ไมพบนัยสําคัญทางสถิติเมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย ดานการรับรูพฤติกรรม
การสนับสนุนใหผูปว ยมีความสามารถ กลุมพยาบาลมีคาเฉลี่ย 5.46 (S.D=0.73) กลุมผูปวย มีคาเฉลี่ย 5.33
(S.D=1.00) ไมพบนัยสําคัญทางสถิติเมื่อทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย
การวิเคราะหคะแนนรายขอ ในสวนของคะแนนพฤติกรรมเอื้ออาทรที่ มีผูตอบมากที่สุด เทากับ
194 ( ̅ =2.70, S.D=0.54) คือ พยาบาลดูแลผูปวยทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ขอที่พบผูตอบที่สุด
เทากับ 131 ( ̅ =2.29, S.D=0.84) คือ พยาบาลเอื้อสิ่งแวดลอมที่ใหไดปฏิบัติกิจทางศาสนา ตามความเชื่อ
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เมื่อจัดระดับของความเอื้ออาทรทางการพยาบาลเปนเกณฑในการวิจัยครั้งนี้ คํานวนจากคะแนน
รวมจํานวน 25 ขอ แตละขอมีคะแนนต่ําสุดเทากับ 0 คะแนน และสูงสุดเทากับ 3 คะแนน คะแนนรวม
เทากับ 0-75 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง เทากับ 63.88 (S.D=9.87, พิสัย =49) คะแนนต่ําสุด
กลุมเทากับ 26 คะแนนสูงสุดเทากับ75 คะแนน จําแนก 3 ระดับ ตามเกณฑระยะหางของคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± 1SD) ดังนี้ 60-70 คะแนน หมายถึง แสดงออกระดับปานกลาง สูงกวา
70 หมายถึง แสดงออกระดับมาก และ สูงกวา 70 คะแนน หมายถึง แสดงออกระดับมาก
ตารางที่ 2 การทดสอบคาเฉลี่ยจําแนกรายดานของพฤติกรรมเอื้ออาทรของพยาบาล ตามการรับรูของ
ผูปวยและพยาบาลดานศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง จําแนกตามองคประกอบ
องคประกอบที่
รวม
1
2
3
4
5

ผูตอบ
ผูปวย
พยาบาล
ผูปวย
พยาบาล
ผูปวย
พยาบาล
ผูปวย
พยาบาล
ผูปวย
พยาบาล
ผูปวย
พยาบาล

N
209
57
209
57
209
57
209
57
209
57
209
57

Mean
63.35
65.84
27.30
28.53
12.91
13.19
10.15
10.75
7.65
7.91
5.34
5.46

S.D
10.37
7.54
5.08
3.77
2.33
1.85
1.94
1.31
1.57
1.09
1.00
0.73

F

Sig

t

Sig

5.77

0.02*

-2.03

0.05*

6.28

0.01*

-2.01

0.05*

1.98

0.16

-0.834

0.40

8.46

0.004*

-2.74

0.007*

11.52

0.001*

-1.48

0.14

3.09

0.08

-1.02

0.31

*แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3. ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น จากจํ า นวนข อ คํ า ถามทั้ ง หมด 25 ข อ มี 5
องคประกอบ ที่มีคาไอเกนมากกวา 1 พบ 3 องคประกอบ องคประกอบที่ 1 การชวยเหลือทํากิจกรรม
ตา งๆ มี จํา นวน 14 ข อ องค ป ระกอบที่ 2 การสนับ สนุน ให ผูป ว ยมี ค วามสามารถ มีจํ า นวน 5 ข อ
องคประกอบที่ 3 การดํารงไวซึ่งความเชื่อและศรัทธาของผูป วย มีจํานวน 6 ขอ พิจารณาเลือกขอคําถามที่
มีคา factor loading ≥ 0.3 พบวาองคประกอบที่ 4 มีขอคําถามจํานวน 1 ขอ และ องคประกอบที่ 5 มี
ขอคําถามจํานวน 1 ขอ ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหซ้ําโดยไมกําหนดจํานวนองคประกอบตามทฤษฎี พบวา
คา Eigen value > 1 จํานวน 3 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1, 2 และ 3 ความแปรปรวนสะสมทั้ง
3 องคประกอบ เทากับ 55.18% ขอคําถามที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ≥ 0.3 จํานวน 25 ขอ
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจําแนกรายขอในองคประกอบแตละดาน
รายขอคําถาม
องคประกอบที่ 1 การชวยเหลือทํากิจกรรมตางๆ
พยาบาลเฝาระวังและปองกัน การเกิดปญหา และภาวะแทรกซอนที่อาจเกิด
ขึ้นกับผูปวยตลอดเวลา
พยาบาลสอนผูปวยถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมกับสภาวะการเจ็บปวย
แกผูปวยทุกรายและครบถวนทุกปญหาสุขภาพ
พยาบาลชวยเหลือใหผูปวยไดรับความสุขสบายดานรางกาย และสิ่งแวดลอม
ใหสะอาด ปลอดภัย
พยาบาลสนใจ เอาใจใส และเต็มใจใหความชวยเหลือสม่ําเสมอ
พยาบาลอธิบายการปฏิบัติตัวของผูปวยซ้ํา เมื่อเห็นวาผูปวยไมเขาใจ
พยาบาลใหความรูกับผูปวยดวยขอความที่เขาใจไดงาย
พยาบาลไมละทิ้งผูปวย คอยสอบถามเปนระยะ ชวยลดความวิตกกังวล
พยาบาลใชความรูและความสามารถในการชวยเหลือผูปวยใหปลอดภัย
พยาบาลพูดปลอบโยนใหกําลังใจผูปวยในการเผชิญกับปญหาสุขภาพ
พยาบาลทําหนาที่เปนตัวแทนในการพิทักษสิทธิตางๆ ในการปกปองผูปวย
ไมใหถูกลวงล้ําในสิทธิความเปนมนุษยขณะอยูในโรงพยาบาล
พยาบาลใหความชวยเหลือผูปวยอยาง ไมรังเกียจ
พยาบาลชวยเหลือใหผูปวยทํากิจกรรมที่ไมสามารถทําไดดวยตนเอง
พยาบาลทําใหผูปวยมั่นใจในการดูแลผูปวยทั้งที่รูสึกตัวและไมรูสึกตัว
พยาบาลดูแลผูปวยทุกคนอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน
องคประกอบที่ 2 การสนับสนุนใหผูปวยมีความสามารถ
พยาบาลสนใจรับฟงปญหาและความตองการของผูปวย
พยาบาลมีความตรงตอเวลาและรับผิดชอบหนาที่ในการดูแลผูปวย
พยาบาลเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางอารมณผูปวยและใหการชวยเหลือ
พยาบาลใหการพยาบาลโดยคนหาสาเหตุของปญหาอยางครอบคลุม
พยาบาลชวยใหผูปวยดูแลสุขภาพตามความเชื่อทางศาสนาโดยไมขัดตอ
แผนการรักษา
พยาบาลใหผูปวยแสดงความรูสึก ความตองการดานจิตวิญญาณ
พยาบาลเอื้อสิ่งแวดลอมที่ใหไดปฏิบัติกิจทางศาสนา ตามความเชื่อ
พยาบาลเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรมความเชื่อของผูปวยแตละคน

Factor Mean S.D
Loading

รหัส
ใหม

0.79

2.64

0.56

Blm1

0.78

2.58

0.58

Blm2

0.73

2.62

0.58

Blm3

0.66
0.66
0.65
0.64
0.63
0.61
0.66

2.65
2.56
2.56
2.56
2.65
2.55
2.66

0.57
0.57
0.61
0.61
0.56
0.61
0.55

Blm4
Blm5
Blm6
Blm7
Blm8
Blm9
Blm10

0.59
0.54
0.49
0.48

2.67
2.53
2.59
2.70

0.56
0.62
0.57
0.54

Blm11
Blm12
Blm13
Blm14

0.76
0.72
0.64
0.63
0.81

2.56
2.65
2.53
2.53
2.46

0.61
0.53
0.63
0.63
0.80

Blm15
Blm16
Blm17
Blm18
Blm20

0.79
0.74
0.67

2.32
2.29
2.42

0.86
0.84
0.79

Blm21
Blm22
Blm23

อภิปรายผล
ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือและวัดพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล ตาม
การรับรูข องตนเองและผูปวย พบวา จากแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทรของสแวนสัน (Swanson,
1991) มาใชเปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมเอื้ออาทรของพยาบาลในการดูแลผูปวย เปนพื้นฐานใน
การสรางแบบสอบถาม จํานวน 25 ขอ ภายหลังการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชการวิเคราะหองคประกอบเปน
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ขั้นตอนในการตรวจสอบยืนยันความสอดคลองผลการวิเคราะหองคประกอบเชิง สํารวจตามทฤษฎีกับ
ขอมูลเชิงประจักษและทําการวิเคราะหหาคาน้ําหนักความสําคัญของปจจัย (มณเฑียร รัตนศิริวงศวุฒิ,
ศจีม าจ ณ วิเชียร และ มนตชัย เทียนทอง, 2553) โดยไมกําหนดจํานวนองคป ระกอบตามทฤษฎีของ
สแวนสัน สําหรับงานศัล ยกรรม โรงพยาบาลบางละมุง พบวา แบบสอบถาม 25 ขอ มีคาไอเกน >0.3
แบง เปน 3 องคประกอบ ไดแก องคป ระกอบที่ 1 การชวยเหลือทํากิจ กรรมตางๆ มีจํานวน 14 ขอ
องคประกอบที่ 2 การสนับสนุนใหผูปวยมีความสามารถ มีจํานวน 5 ขอ องคประกอบที่ 3 การดํารงไวซึ่ง
ความเชื่อและศรัทธาของผูปวย มีจํานวน 6 ขอ โดยแบบสอบถามสามารถวัดความแปรปรวนสะสมทั้ง 3
องคป ระกอบ เทากับ 55.18% Swanson ไดอธิบ ายวา “กิจกรรมการดูแลเอื้ออาทรทั้ง 5 ดานนั้นจะ
ผสมผสานเปนหนึ่งเดียวไมสามารถแบงแยกได การพยาบาลที่สมบูรณนําไปสูการมีสุขภาพที่ดีและความ
ผาสุ ก ของผูปว ยอยา งแทจ ริ ง นั้ น พยาบาลต องสื่อ ใหผู ปว ยรั บ รูไ ดว าไดรั บ การดู แลเอื้ ออาทร ทั้ ง 3
องคประกอบ มีการจัดกลุมไดใกลเคียงกับจากการพัฒนาเครื่องมือของ ชุติมา สืบวงศลี (2553) จํานวน
24 ขอ 6 องคประกอบ 1) การสรางสัมพันธภาพ 2) ความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพ 3) ความเมตตา
กรุณาและความเห็นอกเห็นใจ 4) การใหคําแนะนําที่ครอบคลุมทั้งกายและใจ 5) การใสใจอยางแทจริง
และ 6) การเคารพความเปนบุคคลของผูปวยสวน
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลอยางเอื้ออาทรของพยาบาล
ตามการรับรูของตนเองและผูปวย จากคาเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมเอื้ออาทร พบวา กลุมพยาบาล งาน
ศัลยกรรม โรงพยาบาลบางละมุง มีคาเฉลี่ยรวม 65.84 (SD=7.54) สวนกลุมผูปวย มีคาเฉลี่ย 63.35 (SD=
10.37) เมื่อพิจารณาแยกในรายองคประกอบ พบวา ทุกองคประกอบ พยาบาลใหคะแนนการรับรูของ
ตนเอง สูงกวาการรับรูของผูปวย ดังนี้ ดานการรับรูพฤติกรรมการดํารงไวซึ่งความเชื่อและศรัทธาของ
ผูปวย (คะแนนเฉลี่ย 28.53/27.30) ดานการรับรูพฤติกรรมการรูจักผูปวยในฐานะบุคคลหนึ่ง (คะแนน
เฉลี่ย 13.19/12.91) ดานการรับรูพฤติกรรมการเฝาดูแลผูปวยอยูเสมอ (คะแนนเฉลี่ย 10.75/10.15) ดาน
การรับรูพฤติกรรมการชวยเหลือทํากิจกรรมตางๆ (คะแนนเฉลี่ย 7.91/7.65) ดานการรับรูพฤติกรรมการ
สนับสนุนใหผูปวยมีความสามารถ (คะแนนเฉลี่ย 5.46/5.34) พยาบาลมีคาเฉลี่ยการรับรูพฤติกรรมเอื้อ
อาทรมากกวาการรับรูของผูปวย เนื่องจากลักษณะของพฤติกรรมเอื้ออาทรของพยาบาล บางสวนของ
พฤติกรรมมีลักษณะที่เปนการแสดงออกตามมาตรฐานของวิชาชีพพยาบาล สงผลใหมีแนวโนมที่มีคา
คะแนนสูง พยาบาลจึงมีคาคะแนนการประเมินตนเองสูง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนแบบ
เอื้ออาทรของอาจารยพยาบาลตามการรับรูของอาจารยพยาบาล สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (สวพย.มทส.) นักศึกษาพยาบาลสวพย. มทส. และพยาบาลวิชาชีพผูเกี่ยวของ พบวา
ความเขาใจในการตระหนักรูจะชวยเกื้อหนุนใหอาจารย สวพย. มทส. นํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาสรางสรรคการเรียนการสอนทางคลินิกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมายของการพยาบาลที่มี
คุณภาพและคุณคาตอสุขภาพของบุคคลและประชากรอยางยั่งยืน (วัลลภา บุญรอด, 2563)
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. เครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาตามทฤษฎีของสแวนสัน เมื่อวิเคราะหองคประกอบสามารถจัด
กลุมขอคําถามเหลือ 25 ขอ สามารถนําไปใชตอไดเนื่องจากมีจํานวนขอที่มีความกระชับ ผูตอบคําถามไม
รูสึกเปนการรบกวนเวลามากเกินไป
2. ในสวนของผลศึก ษาที่พบความแตกตางของคะแนนการรับ รูทํ าใหท ราบถึง มุม มองที่
แตกตางกันอาจเปนชองวางที่ทําใหเกิดความแตกตางที่อาจนําไปสูการเกิดขอรองเรียน
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3. ในสวนของหัวหนางาน สามารถนําผลที่ไดจากแตล ะมุม มองนําไปสูแผนการพัฒ นาเชิง
จริยธรรมทางการพยาบาลของหนวยงาน
4. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป โดยการนําแบบสอบถามที่ไดไปทดสอบกับสายงานดาน
อื่นๆ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะของงานดานศัลยกรรมเพียงดานเดียว
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