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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาล 86 สถาบัน
จำ�นวน 1,052 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่รบั ทราบนโยบายของสภาการพยาบาลเรือ่ งการบูรณาการ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 98.76 และสถาบัน
การศึกษามีนโยบายการบูรณาการหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่
Received: February 18, 2020

Revised: May 29, 2020

Accepted: June 12, 2020

* Corresponding Author, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลพืน้ ฐานและบริหารการพยาบาล
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย E-mail pphawida@gmail.com
* Corresponding Author, Assistant Professor, Fundamental of Nursing and Nursing Administration Branch,
Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing. E-mail pphawida@gmail.com
** นาวาโทหญิง, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
** Commander, Royal Thai Navy College of Nursing
*** อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
*** Lecturer, Faculty of Nursing, Siam University
*** ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
*** Director of Boromarajonani College of Nursing, Changwat Nonthaburi, Praboromarajchanok Institute
**** ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ ง สาขาพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล
**** Director of Center for Continuing Nursing Education, Thailand Nursing and Midwifery Council
282...

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 63

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล /
An Evaluation of the Policy of Integrating RDU Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors

ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีการดำ�เนินการในระดับปฏิบตั ิ คิดเป็นร้อยละ 53.52 มีการกำ�หนดผลลัพธ์
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังในเรื่องสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 75.67 และอาจารย์พยาบาลมีสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก
(Mean = 4.25, SD = 0.82) และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะด้านการประเมินปัญหาผูป้ ว่ ยที่
เกีย่ วกับการใช้ยาก่อนทีจ่ ะใช้ยากับผูป้ ว่ ย มีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ (Mean = 4.40, SD = 0.73) รองลงมา
ได้แก่ ด้านบริหารยาตามการสัง่ ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง (Mean = 4.34, SD = 0.76) และด้านพัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนือ่ งมีคา่ เฉลีย่ น้อยสุด (Mean = 4.11, SD = 0.83)
คำ�สำ�คัญ: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นโยบาย สมรรถนะ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Abstract
This study aimed to evaluate the policy of integrating RDU curriculum into the
Bachelor of Nursing Science program and RDU competency of nurse instructors.
The sample comprised 1,052 administrators and nursing instructors from 86 nursing
institutions. The data were collected using an online questionnaire and analyzed using
frequency, percentages, means, and standard deviations.
The results show that most respondents are aware of the policy of integrating RDU
curriculum into the Bachelor of Nursing Science program (98.76%). Most of nursing
institutions had a clear written policy and implemented this policy at a practical level
(53.52%), and determined the objectives and learning outcomes of RDU competencies in
the curriculum (75.67%). Nurse instructors had overall RDU competencies at a high level
(Mean = 4.25, SD = 0.82). When considering each category, the results showed that
competency in evaluating medication-related problems before using a drug with patients
had the highest mean score (Mean = 4.40, SD = 0.73), followed by competency in drug
administration with correct prescription (Mean = 4.34, SD = 0.76). The competency in
continuing to develop knowledge and ability in drug administration had the lowest mean
score (Mean = 4.11, SD = 0.83).
Keywords: rational drug use, policy, competency, nursing science program
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น การใช้ ย าอย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ลเป็ น
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศต่าง ๆ ในวงกว้าง1 ส่งผล
รุนแรงต่อผลการรักษาของผูป้ ว่ ย การเกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการได้รับยา ปัญหาเชื้อดื้อยา
ตลอดจนการสูญเสียทรัพยากร และการเงินการคลัง
ของประเทศเพิม่ มากขึน้ 2 สำ�หรับประเทศไทยการ
ใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลเป็นปัญหาหลัก และเป็น
ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ ผู้ ป่ ว ย
และส่งผลต่อค่าใช้จา่ ยด้านยาทีส่ งู ขึน้ 2 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์เกิดประมาณ
88,000 รายต่อปี โดย 38,000 ราย ได้รบั อันตราย
ถึงชีวติ 3,4 องค์การอนามัยโลกจึงให้ขอ้ เสนอแนะว่า
ควรสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้ยา ทั้งในผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
และประชาชน การแก้ ไ ขปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา
ไม่สามารถเป็นไปได้ หากไม่มกี ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล
รวมทั้ง การสร้ า งแนวคิ ดในการใช้ บัญ ชี ย าหลัก
แห่งชาติให้มากขึน้ การจัดหายาให้มยี าอย่างเหมาะสม
อย่างเพียงพอในระบบบริการสุขภาพ เป็นวิธกี ารที่
มีประสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างมี
เหตุผล5,6 นอกจากนัน้ การดำ�เนินการเพือ่ แก้ปญ
ั หา
การใช้ยาไม่สมเหตุผลต้องมีการดำ�เนินงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และใช้ ห ลากหลายมาตรการ/กลวิ ธี
ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มกั น จากทุ ก ภาคส่ ว นใน
การดำ�เนินการอย่างบูรณาการ มีความสอดคล้องและ
เชือ่ มโยงกัน นำ�มาสูก่ ารแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชวี นะ
ทีไ่ ม่สมเหตุผลและปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาอย่างเป็นระบบ
และยัง่ ยืน การใช้ยาอย่างสมเหตุผลจึงได้ถกู กำ�หนด
ไว้เป็นนโยบายแห่งชาติดา้ นยา พ.ศ. 2554 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนายาแห่งชาติ พ.ศ. 25552559 ซึง่ ได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์ทส่ี �ำ คัญ4 4 ด้าน
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ได้แก่ 1)การเข้าถึงยา 2)การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
3)การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา และ4)การ
พัฒนาระบบควบคุมยา โดยมีคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล6-8
และยังทำ�อย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายแห่งชาติ
ด้านยาและยุทศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-25646
ในส่วนของยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 2 การใช้ยา
อย่างสมเหตุผลนัน้ มีการกำ�หนดยุทธศาสตร์ยอ่ ย
7 ด้านซึง่ 1 ใน 7 ด้าน คือ การพัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพ6 มีการแต่งตัง้
คณะทำ � งานพั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นา
กำ�ลังคนด้านสุขภาพเพือ่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากเครือข่ายสถาบันการ
ศึกษา สภาวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยกำ�หนดเป้าหมาย
การพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพให้เป็นผูท้ ส่ี ามารถ
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นกลไกสำ�คัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โดยมีคณ
ุ ลักษณะทีส่ �ำ คัญ 3 องค์ประกอบ คือ เป็น
ผูท้ ม่ี คี วามรู้ ทักษะ และเจตคติทเ่ี อือ้ ต่อการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล มีการพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันของ 5 วิชาชีพ ในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์
สัตวแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล พร้อมทัง้ พัฒนา
คูม่ อื การเรียนการสอนเพือ่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขา
วิชาชีพด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 10 โมดูลหลัก
ทีค่ รอบคลุมความเข้าใจหลักการ แนวคิด ของการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ไปจนถึงแนวปฏิบัติในการ
เรียนการสอน เพือ่ สร้างความรู้ ทักษะ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยจะช่วยให้
คณะวิชาต่าง ๆ สามารถนำ�ไปใช้หรือปรับเปลีย่ นให้
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เข้ากับบริบทของการเรียนการสอนของแต่ละคณะวิชา6
การนำ�คู่มือการเรียนการสอนดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติแต่ละวิชาชีพ จำ�เป็นต้องมีรูปแบบการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ วิชาชีพพยาบาล
เป็ น วิ ช าชี พ หนึ่ งใน 5 สาขาวิ ช าชี พ ที่ มี ค วาม
เกีย่ วข้องในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จำ�เป็นต้องมี
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
ด้านสุขภาพอืน่ ๆ การบรรจุเนือ้ หาการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในหลักสูตรทางการพยาบาลจึงมีความ
สำ�คัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจตลอดจนทักษะทีจ่ �ำ เป็นแก่พยาบาลต่อไป
สภาการพยาบาลเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย
สหวิชาชีพทีไ่ ด้รว่ มทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพเพือ่ การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยสภาการพยาบาลได้ก�ำ หนดนโยบาย
การสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในวิชาชีพ
การพยาบาลว่ า “สภาการพยาบาลสนั บ สนุ น
นโยบายแห่งชาติด้านยา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติ และกลยุทธ์การพัฒนาระบบการ
ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนด้านสุขภาพเพือ่ การใช้ยา
สมเหตุผล เพือ่ พัฒนาบัณฑิตพยาบาลให้มสี ว่ นร่วม
ในการสร้ า งสั ง คมใช้ ย าสมเหตุ ผ ลเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ ลดความสูญเสียทาง
การเงิน การคลังของประเทศ” สภาการพยาบาล
ได้จัดทำ�รูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
และให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแห่ง ได้น�ำ ไป
บู ร ณาการในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
ปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้สภาการพยาบาล

ยังกำ�หนดให้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ขอ
รับรองจากสภาการพยาบาล ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560
เป็นต้นมา ต้องมีคำ�อธิบายรายวิชาเกี่ยวกับการ
ใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในรายวิ ช าเภสั ช วิ ท ยา
และรายวิชาการพยาบาลทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา รวมถึง
ต้องมีขอ้ สอบเกีย่ วกับหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในรายวิชาการพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการสอบ
ความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์8
จากการที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนได้น�ำ รูปแบบการบรรจุหลักสูตร
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลทีท่ างสภาการพยาบาลได้
ทำ�ไว้ ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจมีความแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริบทในเรื่องการนำ�นโยบาย
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของสภาการพยาบาล
มาบูรณาการในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของสถาบันการศึกษา การกำ�หนดในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การกำ�หนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล9 รวมทัง้ การมีความพร้อมด้านอาจารย์
และปัจจัยนำ�เข้าในเรือ่ ง สมรรถนะการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล ซึ่งเป็นความ
สามารถด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลที่จำ� เป็น
สำ�หรับอาจารย์พยาบาล ประกอบด้วย ความรู้
ทักษะ และเจตคติของอาจารย์พยาบาลต่อการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งบริบทและปัจจัยนำ�เข้า
จะเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญในกระบวนการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ดั ง นั้ น
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คณะผูว้ จิ ยั มีความสนใจศึกษาบริบท ได้แก่ นโยบายการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล และปัจจัยนำ�เข้า ได้แก่
สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์
พยาบาล เพือ่ สร้างความเข้าใจและมีความชัดเจน
ในด้านบริบทและปัจจัยนำ�เข้าของการนำ�หลักสูตร
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาใช้ในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การกำ�หนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและออกแบบหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของผูเ้ รียนต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและสมรรถนะ
ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล
ปีการศึกษา 2561 โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมิน
แบบซิป (CIPP Model)10 ประกอบด้วยการ
ประเมินด้านบริบท (context evaluation: C)
ด้ า นปั จ จั ย นำ � เข้ า (inputs evaluation: I)
ด้านกระบวนการ (process evaluation: P) และ
ด้านผลผลิต (products evaluation: P) ซึง่ ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ มุง่ เน้นการศึกษาเฉพาะด้านบริบทและ
ปัจจัยนำ�เข้าในการบูรณาการหลักสูตรการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 ในด้านบริบท เป็นการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกของหลักสูตร เพือ่ หาโอกาส
และแรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
มาใช้พัฒนาหลักสูตรให้ดีข้ึน11 ในงานวิจัยครั้งนี้
คือการประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการ
ศึกษาพยาบาล ซึง่ นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ ในการกำ�หนดเป้าประสงค์และ
286...
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หากสถาบันการศึกษาฯ
มีการกำ�หนดนโยบายในเรือ่ งการบูรณาการหลักสูตร
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ก็จะส่งผลให้การดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน
เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของสถาบันบรรลุ
วัตถุประสงค์มากยิง่ ขึน้ ส่วนการประเมินด้านปัจจัย
นำ�เข้า เป็นการประเมินสิ่งที่นำ�เข้ามาใช้ในการ
ดำ�เนินการหลักสูตร ผลการประเมินทีไ่ ด้จะนำ�มา
ใช้ในการออกแบบหลักสูตร11 ในงานวิจัยครั้งนี้
คื อ การประเมิ น สมรรถนะด้ า นการใช้ ย าอย่ า ง
สมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล หากอาจารย์พยาบาล
มีความรู้ เจตคติ และทักษะในด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผ ลในระดั บ ที่ ดี ก็ จ ะสามารถถ่ า ยทอด
ความรู้แ ละประสบการณ์ ใ ห้ กับ ผู้เ รี ย นได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษานโยบายการใช้ ย าอย่ า ง
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล
2. เพือ่ ศึกษาสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผ ลของอาจารย์ พ ยาบาลในสถาบั น
การศึกษาพยาบาล

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากร
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์
พยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลภาครัฐ
และเอกชนทัว่ ประเทศ จำ�นวน 86 สถาบัน ทีม่ กี าร
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
ปีการศึกษา 2561 มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 3,848 คน

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล /
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กลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่มประชากร
ทัง้ หมด จำ�นวน 3,848 คน โดยส่งแบบสอบถาม
online ให้กบั กลุม่ ตัวอย่างทุกคน โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ทีต่ อบแบบสอบถามกลับคืน มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 1,052
คน คิดเป็นร้อยละ 27.34 ของจำ�นวนประชากร
ทัง้ หมด ซึง่ อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามมี
มากกว่าร้อยละ 20 ดังนัน้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เชิงปริมาณ ข้อมูลทีไ่ ด้จงึ สามารถใช้เป็น
ตัวแทนของประชากรได้12
เครือ่ งมือการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่
1. แบบสอบถามนโยบายการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการ
ศึกษา 2561 ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยใช้รปู แบบการบรรจุ
หลั ก สู ต รการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตของสภาการพยาบาล9 เป็น
แนวทางในการพัฒนา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษาสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน จำ�นวนปีท่ี
ปฏิ บัติง านในสถาบั น การศึ ก ษา ตำ � แหน่ ง ทาง
วิชาการ ตำ�แหน่งทางการบริหาร สาขาวิชาทีส่ งั กัด
รวมจำ�นวนข้อคำ�ถาม 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับนโยบายการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากนโยบายการบูรณาการ
หลั ก สู ต รการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต ของสภาการพยาบาล
และการกำ�หนดนโยบายฯ ของสถาบันการศึกษา
พยาบาล รวมจำ�นวนข้อคำ�ถาม 8 ข้อ ลักษณะข้อ
คำ�ถาม 7 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบแบบหลายตัว

เลือก (multiple choices question) โดยระดับ
การวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (nominal
scale) ส่วนข้อคำ�ถามปัญหาอุปสรรคในการบูรณา
การหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และข้ อ เสนอแนะเป็ น
คำ�ถามปลายเปิด
2. แบบสอบถามสมรรถนะการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล เป็นแบบประเมิน
สมรรถนะทีม่ กี ารกำ�หนดสถานการณ์การใช้ยาและ
ประเมินความรู้ เจตคติและทักษะการปฏิบตั ขิ อง
ผู้ตอบจากสถานการณ์น้ัน ๆ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
ภายใต้กรอบสมรรถนะของผูส้ ง่ั ใช้ยา The Prescribing
Competency Framework” 6 ลั ก ษณะแบบ
สอบถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (น้อยทีส่ ดุ
= 1, น้อย = 2, ปานกลาง = 3, มาก = 4, มากทีส่ ดุ
= 5) มีจำ�นวน 46 ข้อ คิดคะแนนโดยการหา
ค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และ
แปลความหมายของคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
โดยใช้สูตรความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น =
(คะแนนสูงสุด-คะแนนต่�ำ สุด) / จำ�นวนชัน้ 13 โดย
กำ � หนดเกณฑ์ ร ะดั บ สมรรถนะด้ า นการใช้ ย า
อย่างสมเหตุผล ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 มี
สมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 มีสมรรถนะฯ
ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 มีสมรรถนะฯ
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 มีสมรรถนะฯ
ในระดับน้อยและค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 มีสมรรถนะฯ
ในระดับน้อยทีส่ ดุ
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีประสบการณ์ด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลจำ�นวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (content validity) ได้ค่าดัชนีความ
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สอดคล้อง (index of item-objective congruency:
IOC) ของแบบสอบถามเกีย่ วกับนโยบายการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
เท่ากับ 0.88 และแบบสอบถามสมรรถนะการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล ได้เท่ากับ
0.92 และการทดสอบความเชือ่ มัน่ (reliability)
ของแบบสอบถามทัง้ 2 ชุด โดยนำ�ไปทดลองใช้กบั
อาจารย์พยาบาลทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน คำ�นวณหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (cronbach’s
alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.92

การปกป้องสิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เป็ นโครงการย่ อ ยอยู่ ภ ายใต้
โครงการวิจัย เรื่อง “การประเมินติดตามความ
ก้าวหน้าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561” ซึง่ ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
จากสภาการพยาบาล (เลขที่ TNMC-IRB 02/
2019.04.09 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ดำ � เนิ น การ
ภายหลังจากได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ซึง่ ใน
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ผลการรับรองฯ จากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จัย ทางการพยาบาล สภาการ
พยาบาลเพียงแห่งเดียว เนือ่ งจากสภาการพยาบาล
เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีห่ ลักในการรับรองคุณภาพ
ของการศึกษาพยาบาลทัว่ ประเทศ จึงไม่ได้ขอรับ
การรับรองจริยธรรมการวิจยั จากสถาบันทีเ่ ป็นกลุม่
288...

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 63

ตัวอย่างในแต่ละสถาบัน
2. ผูว้ จิ ยั สร้าง Google form เพือ่ ใช้ในการ
ทำ�แบบสอบถามออนไลน์ จัดทำ� link และ QR
code
3. ผู้วิจัยดำ�เนินการส่งหนังสือขออนุญาต
เก็บรวบรวมข้อมูลให้กบั ผูบ้ ริหารสถาบันการศึกษา
พยาบาล
4. ผู้วิจัยติดต่อผู้ประสานงานของสถาบัน
การศึกษาเพื่อส่ง link แบบสอบถามออนไลน์
ให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง หากกลุม่ ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการ
วิจยั สามารถ download แบบสอบถามผ่านทาง
โทรศัพท์มอื ถือ หรือคอมพิวเตอร์ เพือ่ ตอบแบบ
สอบถามด้วยตนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 20-30
นาที ระยะเวลาในการดำ�เนินการเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
มีผตู้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 1,052 คน ข้อมูลทีไ่ ด้จาก
กลุม่ ตัวอย่างจะถือเป็นความลับ และในการรวบรวม
ข้อมูลจะไม่ระบุช่ือ หรือที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยจะนำ�ไปใช้ในประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น
ส่วนผลการวิจยั จะนำ�เสนอในภาพรวม และข้อมูล
ทัง้ หมดจะถูกทำ�ลายภายใน 1 ปี ภายหลังจากที่
ผลการวิจยั ได้รบั การเผยแพร่แล้ว
5. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
สูงสุด สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน จำ�นวนปีทป่ี ฏิบตั งิ านใน
สถาบันการศึกษา ตำ�แหน่งทางวิชาการ ตำ�แหน่ง
ทางการบริหาร สาขาวิชาทีส่ งั กัด วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิตโิ ดยหาค่าความถีแ่ ละร้อยละ
2. นโยบายการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลใน

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล /
An Evaluation of the Policy of Integrating RDU Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ โดยหาค่าความถีแ่ ละร้อยละ
3. ข้อมูลสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของอาจารย์ พ ยาบาลวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ทางสถิ ติ
โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลงานวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91.92 อายุ 41-50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 27.47 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 71.67
ระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึ ก ษาจำ � นวน
21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.24 ในขณะทีป่ ฏิบตั ิ
งานมานาน 6-10 ปี มีจ�ำ นวนใกล้เคียงกัน คิดเป็น
ร้อยละ 24.05 ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุม่ วิชาทีส่ งั กัด
พบว่า ส่วนใหญ่สงั กัดภาควิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
และผูส้ งู อายุ คิดเป็นร้อยละ 26.81 รองลงมาคือ
สังกัดภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 20.82 สถานทีป่ ฏิบตั งิ านส่วนใหญ่สงั กัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
คิดเป็นร้อยละ 64.07 ส่วนใหญ่ดำ�รงตำ�แหน่ง
อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 92.87 เป็นอาจารย์ประจำ�
หลักสูตร/อาจารย์ประจำ� คิดเป็นร้อยละ 73.86
รองลงมา คือรองวิชาการ/หัวหน้าภาค/หัวหน้า
สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 12.93
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษานโยบายการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561
การกำ�หนดนโยบายการบูรณาการหลักสูตร
การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต รพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต พบว่า ส่วนใหญ่มีนโยบายของ

สถาบันทีช่ ดั เจน เป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีการ
ดำ�เนินการในระดับปฏิบตั ิ คิดเป็นร้อยละ 53.52
รองลงมา คื อ ไม่ มี นโยบายของสถาบั น เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร แต่มกี ารดำ�เนินการในระดับปฏิบตั ิ
คิดเป็นร้อยละ 34.79 และส่วนใหญ่มกี ารกำ�หนด
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ค่ี าดหวังในเรือ่ งสมรรถนะการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 75.67
สถาบันมีการกำ�หนดการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษามีสมรรถนะการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล โดยส่วนใหญ่กำ�หนดไว้ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน (มคอ 3, มคอ. 4)
คิดเป็นร้อยละ 74.05 รองลงมา คือ กำ�หนดไว้ใน
แผนการสอนรายวิชา เนื้อหาภาคทฤษฎีและ/
หรือภาคปฏิบตั ิ คิดเป็นร้อยละ 61.12 กำ�หนดไว้
ในการสอนภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบตั ิ คิดเป็น
ร้อยละ 53.33 กำ�หนดไว้ในคำ�อธิบายรายวิชา
ภาคทฤษฎี และ/หรือภาคปฏิบตั ิ (มคอ. 2) คิดเป็น
ร้อยละ 42.20 และกำ�หนดไว้ในการประเมินผล
คิดเป็นร้อยละ 19.77 ตามลำ�ดับ
ผลการวิจยั พบว่ารายวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียน
การสอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษามีสมรรถนะการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ลในภาคทฤษฎี มากที่ สุ ด คื อ
เภสัชวิทยา คิดเป็นร้อยละ 73.57 รองลงมาคือ
วิชาการรักษาโรคเบือ้ งต้น คิดเป็นร้อยละ 50.00
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 44.20
วิชาการพยาบาลพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 42.49
วิชาการพยาบาลผูส้ งู อายุ คิดเป็นร้อยละ 39.73
วิชาการพยาบาลมารดาทารก คิดเป็นร้อยละ
34.60 วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คิดเป็น
ร้อยละ 33.56 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 32.22 และวิชาการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.46
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การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้
นักศึกษามีสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ภาคปฏิบตั ิ พบว่ามากทีส่ ดุ คือ วิชาปฏิบตั กิ ารรักษา
โรคเบือ้ งต้น คิดเป็นร้อยละ 46.20 วิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลผูใ้ หญ่ คิดเป็นร้อยละ 43.54 วิชาปฏิบตั ิ
การพยาบาลพื้ น ฐาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 38.88
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูส้ งู อายุ คิดเป็นร้อยละ 36.22
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาทารก คิดเป็นร้อยละ
36.03 วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน
คิดเป็นร้อยละ 34.60 วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็ก
และวัยรุน่ คิดเป็นร้อยละ 34.13 วิชาปฏิบตั กิ าร
พยาบาลจิตเวชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.27
ผลการวิจัยพบว่าสถาบันการศึกษามีการ
ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของอาจารย์พยาบาล โดยส่วนใหญ่มีการเตรียม
ความพร้ อ ม/พั ฒ นาสมรรถนะการใช้ ย าอย่ า ง

สมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 61.50
รองลงมาคือ มีการพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผ ลของอาจารย์ พ ยาบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
คิดเป็นร้อยละ 50.95 และพบว่าสถาบันทีไ่ ม่มกี าร
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสมรรถนะการใช้ ย าอย่ า ง
สมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 3.61
ผลการวิ จั ย พบว่ า สถาบั น การศึ ก ษามี
ความพร้อมด้านอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยส่วนใหญ่อาจารย์มากกว่าร้อยละ 50
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำ�เนินการได้
คิดเป็นร้อยละ 65.78 รองลงมาคืออาจารย์ทกุ คน
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำ�เนินการได้ดี
คิดเป็นร้อยละ 30.89 และมีอาจารย์ทไ่ี ม่มคี วามรู้
ความเข้าใจและสามารถดำ�เนินการได้เลย คิดเป็น
ร้อยละ 3.33 ตามลำ�ดับ

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของกลุม่ ตัวอย่าง
		 จำ�แนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n = 1,052)
สมรรถนะ
Mean
1. ด้านการประเมินปัญหาผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา ก่อนทีจ่ ะใช้ยากับผูป้ ว่ ย
4.40
2. ด้านการร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความจำ�เป็น
4.05
3. ด้านการสือ่ สารเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยร่วมตัดสินใจในการใช้ยา
4.28
4. ด้านการบริหารยาตามการสัง่ ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
4.34
5. ด้านการสามารถให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ
4.33
6. ด้านการติดตามผลการรักษาและรายงานผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้ยา 4.24
7. ด้านการใช้ยาอย่างปลอดภัยทัง้ ต่อผูป้ ว่ ยและไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 4.27
8. ด้านการใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพ
4.27
และเป็นไปตามหลักเวชจริยศาสตร์
9. ด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนือ่ ง
4.11
10. ด้านการทำ�งานร่วมกับบุคคลอืน่ แบบสหวิชาชีพ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการ
4.18
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
		
รวม
4.25
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SD
0.73
0.92
0.82
0.80
0.76
0.82
0.79
0.76

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.83 มาก
0.83 มาก
0.82 มาก

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล /
An Evaluation of the Policy of Integrating RDU Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของกลุม่ ตัวอย่าง
		 จำ�แนกเป็นรายข้อ (n = 1,052)
		
สมรรถนะ
Mean
สมรรถนะด้านประเมินปัญหาผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ วกับการใช้ยา ก่อนทีจ่ ะใช้ยากับผูป้ ว่ ย
1. ประเมินประวัตโิ รคประจำ�ตัว ประวัตกิ ารใช้ยา และประวัตกิ ารแพ้ยา/ 4.62
แพ้อาหาร 		
2. ประเมินอาการข้างเคียงจากการใช้ยา
4.42
3. ประเมินอาการเปลีย่ นแปลงหลังการใช้ยา
4.43
4. ติดตามความร่วมมือในการใช้ยาอย่างต่อเนือ่ ง
4.26
5 ส่งต่อเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาทีเ่ หมาะสมตามสภาพของผูป้ ว่ ย
4.27
สมรรถนะด้านร่วมพิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความจำ�เป็น
6. ร่วมพิจารณาข้อมูลทีส่ �ำ คัญของผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือก
3.87
ใช้ยาหรือการรักษาแบบไม่ใช้ยา
7. ร่วมพิจารณาข้อมูลสำ�คัญของผูป้ ว่ ยเพือ่ ประกอบการจ่ายยา
3.73
การปรับยา ขนาดยา การหยุดยา หรือการเปลีย่ นยา
8. ประเมินความเสีย่ งและประโยชน์ของการใช้ยาและไม่ใช้ยา
4.06
9. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการออกฤทธิข์ องยาเพือ่ ให้เกิด
4.19
ความปลอดภัยในการใช้ยา
10. ร่วมพิจารณาข้อจำ�กัดในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยแต่ละราย เช่น
3.85
โรคร่วมยาเดิมทีใ่ ช้อยู่
11. คำ�นึงถึงผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากวิธกี ารบริหารยา
4.31
12. สืบค้นความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือมาประกอบการตัดสินใจ
4.36
ใช้ยาอย่างเหมาะสม
13. มีความรูเ้ รือ่ งแนวทางการป้องกันและควบคุมเชือ้ ดือ้ ยา
4.05
สมรรถนะด้านสือ่ สารเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยร่วมตัดสินใจในการใช้ยา
14. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาแก่ผปู้ ว่ ย เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยใช้เป็นแนวทางในการ
4.20
ตัดสินใจเลือกการรักษาทีเ่ หมาะสมต่อตนเอง
15. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพในคุณค่า ความเชือ่ และ 4.51
ความคาดหวัง เกีย่ วกับสุขภาพและการรักษาด้วยยาของผูป้ ว่ ยแต่ละคน
16. อธิบายเหตุผลเกีย่ วกับความเสีย่ ง/ประโยชน์ของทางเลือกในการรักษา 4.36
ทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถเข้าใจได้

SD

ระดับ

0.62 มากทีส่ ดุ
0.69
0.68
0.78
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก

0.96

มาก

1.05

มาก

0.93
0.84

มาก
มาก

1.01

มาก

0.80
0.74

มาก
มาก

0.82

มาก

0.83

มาก

0.70 มากทีส่ ดุ
0.77
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของกลุม่ ตัวอย่าง
		 จำ�แนกเป็นรายข้อ (n = 1,052) (ต่อ)
		
สมรรถนะ
Mean SD ระดับ
17. ประเมินความร่วมมือในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยอย่างสม่�ำ เสมอ
4.26 0.83 มาก
18. หาวิธกี ารสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4.24 0.81 มาก
19. ปรึกษาหารือกับผูป้ ว่ ยและทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องก่อนใช้ยาเพือ่ ให้เกิด
4.13 0.90 มาก
ผลลัพธ์ทท่ี กุ ฝ่ายพึงพอใจ		
สมรรถนะด้านบริหารยาตามการสัง่ ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง
20. เข้าใจโอกาสทีจ่ ะเกิดผลไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาและดำ�เนินการ
4.29 0.60 มาก
เพือ่ หลีกเลีย่ ง/ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้
21. เข้าใจการสัง่ จ่ายยาของแพทย์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
4.08 0.87 มาก
22. ตรวจสอบและคำ�นวณการใช้ยาให้ถกู ต้อง
4.53 0.71 มากทีส่ ดุ
23. คำ�นึงถึงโอกาสทีเ่ กิดการใช้ยาผิด
4.57 0.66 มากทีส่ ดุ
24. ใช้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยเกีย่ วกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4.36 0.72 มาก
25. ใช้ระบบทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ การบริหารยาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
4.27 0.91 มาก
ใบ MAR (Medication Administration Record)
26. สือ่ สารข้อมูลเกีย่ วกับยาและการใช้ยาแก่ผเู้ กีย่ วข้องเมือ่ ต้องการส่งต่อ 4.30 0.82 มาก
ข้อมูลการรักษา
สมรรถนะด้านสามารถให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ
27. ตรวจสอบความเข้าใจและความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจของผูป้ ว่ ย/
4.26 0.80 มาก
ผูด้ แู ลในการจัดการ เฝ้าระวังติดตามและการมาตรวจตามนัด
28. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาทีช่ ดั เจนเข้าใจได้งา่ ยและเข้าถึงได้กบั ผูป้ ว่ ย/ผูด้ แู ล 4.39 0.72 มาก
29. แนะนำ�ผูป้ ว่ ย/ผูด้ แู ลเกีย่ วกับแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ในเรือ่ งยา
4.34 0.77 มาก
และการรักษา 		
30. สร้างความมัน่ ใจให้ผปู้ ว่ ย/ผูด้ แู ลว่าจะจัดการอย่างไรในกรณี
4.30 0.75 มาก
ทีม่ อี าการไม่ดขี น้ึ หรือการรักษาไม่กา้ วหน้าในช่วงเวลาทีก่ �ำ หนด
31. สนับสนุนผูป้ ว่ ย/ผูด้ แู ลให้มสี ว่ นรับผิดชอบในการจัดการตนเองเรือ่ งยา 4.37 0.75 มาก
และภาวะเจ็บป่วย
สมรรถนะด้านติดตามผลการรักษาและรายงานผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้ยา
32. ทบทวนแผนการบริหารยาให้สอดคล้องกับแผนการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
4.27 0.82 มาก
33. มีการติดตามประสิทธิภาพของการรักษาและอาการข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้
4.28 0.78 มาก
จากการใช้ยา
34. ค้นหาและรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์จากใช้ยาโดยใช้ระบบการ
4.18 0.85 มาก
รายงานทีเ่ หมาะสม
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของกลุม่ ตัวอย่าง
		 จำ�แนกเป็นรายข้อ (n = 1,052) (ต่อ)
		
สมรรถนะ
Mean
สมรรถนะด้านใช้ยาได้อย่างปลอดภัยทัง้ ต่อผูป้ ว่ ยและไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม
35. มีความรูเ้ กีย่ วกับชนิดสาเหตุของความคลาดเคลือ่ นทางยาทีพ่ บบ่อยและ 4.17
วิธกี ารป้องกัน การหลีกเลีย่ งและการประเมิน
36. ระบุความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการสัง่ ยาผ่านสือ่ หรือบุคคลอืน่
4.10
37. บริหารยาอย่างปลอดภัยตามกระบวนการบริหารยา
4.47
38. ศึกษาหาความรูใ้ ห้ทนั สมัยเกีย่ วกับความปลอดภัยในการใช้ยา
4.39
39. รายงานความคลาดเคลือ่ นในการใช้ยาและทบทวนการปฏิบตั ิ
4.23
เพือ่ ป้องกันการเกิดซ้�ำ
สมรรถนะด้านใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความรูค้ วามสามารถทาง
วิชาชีพและเป็นไปตามหลักเวชจริยศาสตร์
40. มัน่ ใจว่าพยาบาลเวชปฏิบตั สิ ามารถสัง่ จ่ายยาได้ตามพรบ.วิชาชีพ
4.27
การพยาบาลและการผดุงครรภ์และพรบ.ยา
41. ยอมรับความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการสัง่ ยา และเข้าใจในประเด็น 4.30
กฎหมายและจริยธรรม
42. มีความรูแ้ ละปฏิบตั ภิ ายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับ
4.25
การสัง่ ยา
สมรรถนะด้านพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนือ่ ง
43. สะท้อนคิดการบริหารยาของตนเองและการสัง่ ยาของผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่
4.14
ปรับปรุงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
44. เข้าใจและใช้เครือ่ งมือหรือกลไกทีเ่ หมาะสมในการปรับปรุงการบริหารยา 4.09
และการสัง่ ยา
สมรรถนะด้านทำ�งานร่วมกับบุคคลอืน่ แบบสหวิชาชีพ เพือ่ ส่งเสริมให้
เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
45. มีสว่ นร่วมกับสหวิชาชีพเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการดูแลมีความต่อเนือ่ ง
4.09
เชือ่ มโยงกันในทุกหน่วยโดยไม่ขดั แย้ง
46. สร้างสัมพันธภาพกับทีมสหวิชาชีพ บนพืน้ ฐานของความเข้าใจ
4.26
ความไว้วางใจ และยอมรับในบทบาทของสหวิชาชีพ

SD

ระดับ

0.77

มาก

0.84
0.72
0.68
0.84

มาก
มาก
มาก
มาก

0.73

มาก

0.77

มาก

0.78

มาก

0.81

มาก

0.84

มาก

0.87

มาก

0.76

มาก
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ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาสมรรถนะการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสมรรถนะ
ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (Mean = 4.25, SD = 0.82) เมือ่ พิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะฯ
ด้านการประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการใช้ยา
ก่อนทีจ่ ะใช้ยากับผูป้ ว่ ย มากทีส่ ดุ (Mean = 4.40,
SD = 0.73) รองลงมาคือด้านการบริหารยาตาม
การสัง่ ใช้ยาได้อย่างถูกต้อง (Mean = 4.34, SD =
0.80) และด้านสามารถให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็นต่อการใช้
ยาได้อย่างเพียงพอ (Mean = 4.33, SD = 0.76)
ตามลำ�ดับ และมีสมรรถนะฯ น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านการ
ร่วมพิจ ารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
ตามความจำ�เป็น (Mean = 4.05, SD = 0.92) รองลง
มา คือ ด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการ
ใช้ยาได้อย่างต่อเนือ่ ง (Mean = 4.11, SD = 0.83)
และด้านการทำ�งานร่วมกับบุคคลอืน่ แบบสหวิชาชีพ
เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Mean
= 4.18, SD = 0.83) ตามลำ�ดับ
จากตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และระดับสมรรถนะจำ�แนกรายข้อในแต่ละด้าน
ของสมรรถนะการใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลของ
อาจารย์พยาบาล เมือ่ พิจารณาสมรรถนะการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
สมรรถนะฯ ในข้อประเมินประวัติโรคประจำ�ตัว
ประวัตกิ ารใช้ยา และประวัตกิ ารแพ้ยา/แพ้อาหาร
มากทีส่ ดุ (Mean = 4.62, SD = 0.62) รองลงมา
คือ คำ�นึงถึงโอกาสทีเ่ กิดการใช้ยาผิด (Mean = 4.57,
SD = 0.66) ตรวจสอบและคำ�นวณการใช้ยาให้ถกู ต้อง
(Mean = 4.53, SD = 0.71) ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เคารพในคุณค่า ความเชื่อและ
ความคาดหวัง เกีย่ วกับสุขภาพและการรักษาด้วย
ยาของผูป้ ว่ ยแต่ละคน (Mean = 4.51, SD = 0.70)
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ตามลำ�ดับ
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีสมรรถนะฯ
น้อยทีส่ ดุ คือ ร่วมพิจารณาข้อมูลสำ�คัญของผูป้ ว่ ย
เพื่อประกอบการจ่ายยา การปรับยาขนาดยา
การหยุดยา หรือการเปลีย่ นยา (Mean = 3.73,
SD = 1.05) รองลงมา คือ ร่วมพิจารณาข้อจำ�กัด
ในการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละราย เช่น โรคร่วม
ยาเดิมที่ใช้อยู่ (Mean = 3.85, SD = 1.01)
ร่วมพิจารณาข้อมูลที่สำ�คัญของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง
กั บ การเลื อ กใช้ ย าหรื อ การรั ก ษาแบบไม่ ใ ช้ ย า
(Mean = 3.87, SD = 0.96) ตามลำ�ดับ

การอภิปรายผล

1. นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการ
ศึกษาพยาบาล
ผลการวิจยั พบว่า สถาบันการศึกษาพยาบาล
ส่วนใหญ่มีนโยบายการใช้ยาสมเหตุผลที่ชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการดำ�เนินการใน
ระดับปฏิบัติ มีการกำ�หนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวังในเรือ่ งสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการ
กำ�หนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม
ให้นักศึกษามีสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และกำ�หนดไว้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
การทีส่ ถาบันการศึกษาพยาบาลมีนโยบายการใช้ยา
สมเหตุผลที่ชัดเจน เนื่องจากสภาการพยาบาล
มีการขับเคลื่อนนโยบายการใช้ยาสมเหตุผลไปยัง
สถาบันการศึกษาพยาบาล มีการจัดทำ�รูปแบบ
การบูรณาการหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทัง้ ระดับนโยบาย
ระดับหลักสูตรและระดับรายวิชา และเผยแพร่
รูปแบบฯ ตลอดจนการนำ�รูปแบบไปใช้ผ่านทาง
เว็ปไซต์ของสภาการพยาบาล ตลอดจนจัดเวที

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล /
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แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารบูรณาการหลักสูตรการใช้ยา
อย่ า งสมเหตุ ผ ลฯ ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษา
พยาบาล9 ในระดับนโยบาย สภาการพยาบาลได้
กำ�หนดนโยบายอย่างชัดเจนในนโยบายการบูรณาการ
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สมรรถนะของ
บั ณ ฑิ ต ด้ า นการใช้ย าอย่า งสมเหตุผ ล กำ�หนด
ประเด็นการเรียนรู้ สภาการพยาบาลยังได้ก�ำ หนด
การรับรองหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ให้มปี ระเด็น
เรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในคำ�อธิบายรายวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ นอกจากนี้
ได้ก�ำ หนดให้มขี อ้ สอบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง การสอบความรู้ เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นรั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ซึ่งส่งผลให้สถาบัน
การศึ ก ษามี ก ารดำ�เนิน การตามแนวทางที่สภา
การพยาบาลกำ�หนดไว้ ในระดับหลักสูตรกำ�หนดให้
สถาบันการศึกษามีนโยบายการบูรณาการหลักสูตร
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของสถาบัน กำ�หนด
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น เนื้ อ หาการใช้ ย าอย่ า ง
สมเหตุผลโดยเชื่อมกับสมรรถนะการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลกับสมรรถนะผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ตามทีส่ ภาการพยาบาลกำ�หนด เพือ่
เป็นแนวทางให้อาจารย์พยาบาลทุกสาขาวิชานำ�ไป
ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทัง้ มีการ
พัฒนาอาจารย์ การจัดทำ�คลังข้อสอบการใช้ยา
สมเหตุผลของสถาบัน ซึ่งจะส่งผลให้การดำ�เนิน
การจัดการเรียนการสอนเรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของสถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์มากยิง่ ขึน้ และใน
ระดับรายวิชา มีการบูรณาการเนื้อหาการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในระดับรายวิชา ออกแบบกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยระบุไว้ใน
กำ � หนดไว้ ใ นแผนการสอนรายวิ ช า เนื้ อ หา
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ รวมทัง้ การวัดประเมินผล

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า บริบทใน
ด้านนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของสถาบัน
การศึกษาเกิดขึน้ จากการผลักดันของนโยบายของ
สภาการพยาบาลทีช่ ดั เจนอย่างเป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องกับเป้าหมาย และความต้องการของ
สังคมในปัจจุบนั 14 ในเรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
นอกจากนั้นผลการวิจัย พบว่ารายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคทฤษฎี
มากที่ สุ ด คื อ เภสั ช วิ ท ยา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากวิ ช า
เภสัชวิทยา เป็นวิชาหมวดพื้นฐานวิชาชีพที่สอน
เกี่ยวกับเรื่องยา ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาอธิบายถึง
พืน้ ฐานทางเภสัชวิทยาของยากลุม่ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการ
รักษาโรค การดูดซึม การแพร่กระจาย กลไกการ
ออกฤทธิ์ของยา การเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา
หลักการบริหารยา และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จึงทำ�ให้รายวิชาเภสัชวิทยา ส่งเสริมสมรรถนะการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผลได้มากทีส่ ดุ พยาบาลทีม่ คี วาม
รู้พ้นื ฐานด้านเภสัชวิทยาเป็นอย่างดี จะเป็นการ
เตรียมความพร้อมสำ�หรับการเป็นผูบ้ ริหารจัดการ
และให้การดูแล และการให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการ
ใช้ยาแก่ผ้ปู ่วย นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของการเป็น
พยาบาลวิชาชีพอีกด้วย15 และรายวิชาทีม่ กี ารจัด
การเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษามีสมรรถนะ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ คือ
วิชาปฏิบตั กิ ารรักษาโรคเบือ้ งต้น เนือ่ งจากรายวิชา
นีเ้ ป็นรายวิชาทางการพยาบาลทีส่ อนหลักการรักษา
โรคเบื้องต้น เรื่องการใช้ยาในการรักษาโรคและ
มีการฝึกปฏิบัติการใช้ยาในการรักษาโรคและกลุ่ม
อาการเจ็บป่วยทีพ่ บบ่อยเบือ้ งต้น
ในการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ฯ ผลการ
วิจยั พบว่า สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ มีการส่งเสริม
การพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของ
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อาจารย์พยาบาล โดยการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ทง้ั ในด้านการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้
เนื่องจากสถาบันการศึกษาเห็นความสำ�คัญของ
อาจารย์ ทีเ่ ป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูผ้ า่ นกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ สริมสร้างสมรรถนะการใช้
ยาอย่างสมเหตุผลของผูเ้ รียน ดังนัน้ การส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จึงเป็นสิง่ จำ�เป็น
อย่างยิง่ และควรดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพราะ
จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะใน
การจั ด การเรี ย นการสอนของอาจารย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล16
2. สมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารและอาจารย์
พยาบาลมีสมรรถนะด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ผูบ้ ริหารและอาจารย์พยาบาลมีสมรรถนะฯ
ด้านการประเมินปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวกับการใช้ยา
ก่อนทีจ่ ะใช้ยากับผูป้ ว่ ย มากทีส่ ดุ และสมรรถนะฯ
รายข้อมากทีส่ ดุ เรือ่ ง ประเมินประวัตโิ รคประจำ�ตัว
ประวัตกิ ารใช้ยา และประวัตกิ ารแพ้ยา/แพ้อาหาร
ทั้งนี้เนื่องมาจากวิชาชีพการพยาบาลใช้กระบวน
การพยาบาลเป็นเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญ ในการให้การ
พยาบาลผูป้ ว่ ย การประเมินภาวะสุขภาพเป็นขัน้
ตอนแรกของกระบวนการพยาบาล ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพยาบาลใดจะเริ่มจากการประเมิน
ก่อนทุกกิจกรรมรวมถึงการบริหารยา การประเมิน
ผูป้ ว่ ยก่อนการบริหารยา ช่วยให้พยาบาลได้ทราบ
อาการผิดปกติของผูป้ ว่ ยและพิจารณาความเหมาะสม
ก่อนได้รับยาและประสานงานกับแพทย์เพื่อหา
แนวทางการให้การดูแลรักษาทีเ่ หมาะสมกับอาการของ
ผู้ป่วย17 การใช้ยาในผู้สูงอายุพยาบาลเป็นผู้เฝ้า
ระวัง และต้องมีความไวในการประเมินอันตรายใน
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ระยะแรก (early detection) พยาบาลควรมี
ความรูท้ ง้ั การประเมินสุขภาพของผูส้ งู อายุเกีย่ วกับ
การใช้ยา การซักประวัติการใช้ยา ความรู้และ
ความสามารถในการบริหารยาด้วยตนเอง รวมทัง้
อาการข้างเคียงต่าง ๆ เพือ่ เฝ้าระวังอันตรายทีจ่ ะ
เกิดกับผูส้ งู อายุจากการใช้ยา18 การประเมินปัญหา
ผูป้ ว่ ยก่อนให้ยาจึงเป็นสมรรถนะทีอ่ าจารย์พยาบาล
ให้ความสำ�คัญ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี
สมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลของอาจารย์
พยาบาลรายด้านในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน
การบริหารยาตามการสัง่ ใช้ยาได้อย่างถูกต้องและ
สมรรถนะฯ รายข้อในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือสมรรถนะการคำ�นึงถึงโอกาสทีเ่ กิดการใช้ยาผิด
และสมรรถนะการตรวจสอบและคำ�นวณการใช้
ยาให้ถกู ต้อง เนือ่ งมาจากการบริหารยาเป็นบทบาท
และความรับผิดชอบของพยาบาล ตั้งแต่การรับ
คำ�สัง่ จ่ายยาจากแพทย์ การจัดเตรียมยาและบริหารยา
แก่ ผู้ป่ว ย การให้ คำ � แนะนำ � ระหว่ า งการใช้ ย า
และการสังเกตอาการข้างเคียงจากยา17 การบริหารยา
ในกลุม่ ยาปฏิชวี นะจะต้องระมัดระวังการใช้ยาที่
ไม่ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้เกิดการดื้อยาหรือ
อันตรายจากการแพ้ยาหรือตับไตถูกทำ�ลายจนเสีย
ชีวติ ได้19 รวมทัง้ ยากลุม่ เสีย่ งสูงหากมีการบริหาร
ยาผิดพลาดก็จะก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียต่อ
ผู้ป่วยที่รุนแรงแก่ผ้ปู ่วย20 การบริหารยาได้อย่าง
ถูกต้องจึงจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพการรักษาสูงสุด
ดังนัน้ อาจารย์พยาบาลจึงต้องเตรียมพร้อมทัง้ ด้าน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการบริหารยา
รวมทัง้ ตระหนักถึงความสำ�คัญและเน้นย้�ำ การบริหาร
ยาอย่างปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา เพือ่ การป้องกันและลดความคลาดเคลือ่ น
ทางยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการใช้ยาและการ
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ใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั งิ าน
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด6
สมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลของอาจารย์
พยาบาลรายด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการร่วม
พิจารณาการเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตาม
ความจำ � เป็ น (Mean = 4.05, SD = 0.92)
ซึง่ สอดคล้องกับสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลรายข้อ
น้อยทีส่ ดุ คือ ร่วมพิจารณาข้อมูลสำ�คัญของผูป้ ว่ ย
เพื่อประกอบการจ่า ยยา การปรับยาขนาดยา
การหยุดยา หรือการเปลีย่ นยา และรองลงมา คือ
ร่วมพิจารณาข้อจำ�กัดในการใช้ยาของผูป้ ว่ ยแต่ละราย
เช่น โรคร่วมยาเดิมที่ใช้อยู่ และร่วมพิจารณา
ข้อมูลทีส่ �ำ คัญของผูป้ ว่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกใช้
ยาหรือการรักษาแบบไม่ใช้ยา ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก
บทบาทการเลือกใช้ยาการจ่ายยา การปรับยาขนาดยา
การหยุดยา หรือการเปลี่ยนยาข้อจำ�กัดในการ
ใช้ยา หรือการรักษาเป็นบทบาทของแพทย์โดย
ตรง สำ�หรับพยาบาลมีบทบาทในการร่วมพิจารณา
ข้อมูลเรือ่ งดังกล่าว แต่จะมีบทบาทสำ�คัญในการ
ให้ค�ำ แนะนำ�และคำ�ปรึกษาเกีย่ วกับการใช้ยาทีถ่ กู
ต้องตามแผนการรักษาของแพทย์มากกว่า ซึ่ง
บทบาทพยาบาลในการเลือกใช้ยา จะเป็นบทบาท
เฉพาะของพยาบาลเวชปฏิบัติ ซึ่งต้องผ่านการ
อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป
(การรักษาโรคเบือ้ งต้น) โดยสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตาม
ขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ตามสภาการพยาบาลกำ�หนด
และมีขอ้ บังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยระเบียบ
สาธารณสุข ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2545 ให้พยาบาลเวชปฏิบตั สิ ามารถจ่ายยาสามัญ
ประจำ�บ้าน 52 รายการ สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา
อันตราย และกลุม่ ยา 18 กลุม่ 21 ซึง่ มีอาจารย์
พยาบาลจำ�นวนไม่มากที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

ดังกล่าว จึงทำ�ให้ในด้านนีเ้ ป็นสมรรถนะฯ ทีอ่ าจารย์
พยาบาลมีบทบาทน้อยทีส่ ดุ
สำ�หรับสมรรถนะฯ รายด้านทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ รอง
ลงมา คือ ด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถใน
การใช้ยาได้อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากอาจารย์พยาบาล
ส่วนใหญ่จะมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพการพยาบาล
ตามความเชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา มากกว่าการ
มุง่ เน้นพัฒนาในเรือ่ งการใช้ยาโดยเฉพาะแต่ในการ
เรียนการสอนมีการบูรณาการความรู้ในการใช้ยา
อยู่ในเนื้อหาการสอนของรายวิชาการพยาบาล
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอาจารย์พยาบาลเพียงส่วนหนึ่ง
เท่ า นั้ น ที่ มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ใ นด้ า นการใช้ ย า
ค่อนข้างน้อยกว่าด้านอืน่ และสมรรถนะฯ รายด้านที่
น้อยทีส่ ดุ ทีร่ องลงมาอีกด้านหนึง่ คือ ด้านการ
ทำ � งานร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น แบบสหวิ ช าชี พ เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การเรียนการ
สอนแบบสหวิชาชีพเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือทีด่ ใี นระหว่างวิชาชีพเป็นการพัฒนาผูเ้ รียน
และส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานร่ ว มกั น
ระหว่างวิชาชีพ ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ แี ก่
ผู้รับบริการ22 และการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนแบบสหวิชาชีพ ให้นักศึกษาพยาบาล
เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการสื่ อ สาร
การประสานงาน และการทำ�งานเป็นทีม ซึง่ อาจารย์
พยาบาลเป็นผู้ท่ีพัฒนาและเป็นผู้นำ�ในการริเริ่ม
ให้เกิดการเรียนรูแ้ บบสหสาขาวิชาชีพ23 แต่สถาบัน
การศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ยังมีการจัดการเรียน
การสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระหว่าง
วิชาชีพน้อย อาจเนือ่ งมาจากหลักสูตรของสถาบัน
การศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มกี ารจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบการเรียนรูแ้ บบสหสาขาวิชาชีพค่อน
ข้ า งน้ อ ย มี เ พี ย งการสอดแทรกในรายวิ ช าที่
เกีย่ วข้องประกอบกับเนือ้ หาในหลักสูตรแต่ละวิชาชีพ
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มีคอ่ นข้างมาก และใช้เวลาอย่างเต็มทีท่ ง้ั การเรียน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำ�ให้การจัดสรรเวลาที่
ตรงกันเพือ่ ทำ�การเรียนแบบสหวิชาชีพได้คอ่ นข้าง
ยาก24 นอกจากนีค้ วามรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละหลักสูตรยังขึน้ อยูก่ บั แต่ละคณะ
แต่ละสถาบัน จึงมีความยุง่ ยากในการประสานงาน
และกำ�หนดช่วงเวลาให้ตรงกันในการเรียนแบบ
สหวิชาชีพ25 ดังนัน้ การมีสว่ นร่วมในการเรียนการ
สอนของนักศึกษาพยาบาลกับสาขาวิชาชีพอื่น
สามารถทำ�ได้ค่อนข้างยาก จึงทำ�ให้การจัดการ
เรียนการสอนร่วมกับบุคคลอื่นแบบสหวิชาชีพที่
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีสมรรถนะ
น้อยกว่าด้านอืน่
พยาบาลมีความจำ�เป็นต้องมีสมรรถนะการ
ใช้ยาอย่างเพียงพอ เพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย
และการบริ หารจัดการยาอย่า งมีประสิทธิภาพ
ซึง่ เป็นบทบาทความรับผิดชอบทีส่ �ำ คัญของพยาบาล26
อาจารย์พยาบาลเป็นผู้ท่ีมีบทบาทโดยตรงในการ
จัดการเรียนการสอนเรือ่ งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
อาจารย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนใน
การบูรณาการเรียนการสอนเรื่องการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ นอกจากนี้
ผูบ้ ริหาร และสหสาขาวิชาชีพ เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในส่วนของการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาลด้วย จะเห็น
ได้วา่ ทรัพยากรทุกประเภท ซึง่ ได้แก่ ทรัพยากรเวลา
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรกายภาพและโครงสร้าง
พื้นฐานมีความสำ�คัญทั้งสิ้น ดังนั้นการจัดการ
เรี ย นการสอนจึ ง ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรทุ ก
ประเภทที่ ช่ ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้

298...

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 13 ฉ.1 ม.ค.-มิ.ย. 63

แต่อย่างไรก็ตามความรู้ ทักษะ และทัศนคติของ
อาจารย์ผสู้ อนซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ในการเรียนการ
สอน14 นอกจากนี้การประเมินปัจจัยนำ�เข้าควร
มุ่งเน้นไปที่การประเมินแนวทางการดำ�เนินงานที่
หลากหลายด้วย และต้องมีการกำ�หนดเป้าหมายให้
เหมาะสมกับแต่ละสถาบัน27

ข้อเสนอแนะ

1. สถาบันการศึกษาพยาบาลควรส่งเสริม
การบู ร ณาการการใช้ ย าสมเหตุ ผ ลในหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึง่ มีความสำ�คัญในการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยแก่
ผูป้ ว่ ย
2. สถาบันการศึกษาพยาบาลควรพัฒนา
อาจารย์เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่ออาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนเกีย่ วกับ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเป็นการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์พยาบาลและสามารถนำ�ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพือ่ การใช้ยาอย่างสมเหตุ
สมผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การทำ � วิ จัย เพื่อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มีผ ลต่ อ
สมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของอาจารย์
พยาบาล เพื่อสามารถนำ�มาพัฒนาอาจารย์และ
บูรณาการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อไป
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