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บทคัดย่อ
ความเครียดเป็นภาวะที่มีความสาคัญต่อการเจ็บป่วย ประสิทธิภาพการทางานและการลาออกของ
พยาบาลวิ ชาชีพ ในโรงพยาบาลต่ างๆ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ อั ตราก าลัง ในการให้ บริ ก าร ปั จ จั ยหนึ่ ง ที่ มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดความเครียด คือ สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ การวิจัยเชิง
สารวจในครั้ งนี้ มี วัต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ศึ กษา ความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งสภาพแวดล้อ มในการท างานกั บ
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่ าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยในสถาบัน
ประสาทวิทยา จานวน 98 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บ รวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถามสภาพแวดล้ อมในการทางานของพยาบาลวิ ชาชี พ และ
แบบทดสอบความเครียด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์โดยรวม เท่ากับ 0.83
และแบบสอบถามสภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตกิ ารแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิ จั ย พบว่ า พยาบาลวิ ชาชี พ มี ค วามเครี ย ดโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปาน ในส่ ว นของ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า
สภาพแวดล้อมด้านสังคมและด้านกายภาพ อยู่ในระดับดี สาหรับด้านองค์กร อยู่ในระดับพอใช้ นอกจากนี้
พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาลวิชาชีพด้านองค์กรมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความเครียด
ของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.21) สภาพแวดล้อมด้านกายภาพและ
ด้านสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้บริหาร
การพยาบาลควรมีการวิเคราะห์ภาระงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยยึดหลักหน่วยงานน่า
ทางาน และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา และเฝ้าระวังความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
คาสาคัญ : ความเครียด/ สภาพแวดล้อมในการทางาน/ พยาบาลวิชาชีพ
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Relationships between Work Environment and Professional
Nurses’ Stress of Prasat Neurological Institute
Maleewan Panthong*
Suwanna Anusanti** Porntip Keyuranon***
ABSTRACT
Stress has been effected to illness, work efficiency and resignation of professional
nurses in the hospitals. These were impacted to nurses staffing for nursing service. The
factors were related nurses’ stress were work environments. This survey research aimed to
examine the relationships between work environment and professional nurses’ stress. The
samples were 98 professional nurses working in Inpatient department of Prasat
Neurological Institute, selected by simple random sampling. The research instruments
consisted of work environment questionnaire and professional nurses’ stress questionnaire.
The content validity of work environment questionnaire was tested by the Indexes of itemobjective congruence (IOC) was 0.83.and Cronbach’s alpha coefficients of work
environment questionnaire was 0.78. The data were analyzed by using frequencies,
percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation.
The major findings were as follows: Professional nurses’ stress was a moderate
level. An overall work environment was at a good level. Social work environment and
physical work environment were at good level which the social work environment was the
highest score, followed by physical work environment, and organizational work
environment was at fair level. Organizational work environment had a statistically
significant positive relationships with professional nurses’ stress at p<0.01 (r = 0.212).
Physical work environment and social work environment were not related to professional
nurses’ stress. This research suggested that nursing managers should do the job
analysis,improving work environments by using Healthy workplace,and encourage
everyone to participation and professional nurses’ stress monitoring.
Keywords : Stress/ Work environment/ Professional nurse
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญ
ในการให้บริการสุขภาพกับผู้รับบริการในโรงพยาบาล
และในชุ มชน และเป็ นบุ คลากรที่ มี ความใกล้ ชิดกั บ
ผู้รั บบริการมากที่ สุ ด การให้ การดู แลและช่ วยเหลื อ
ผู้ ป่ วย ครอบครั ว และชุ มชนที่ มารั บบริ การทั้ งที่
เจ็บป่วยและปกติในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุ มโรค การฟื้ นฟู สภาพ และการช่ วยเหลื อ
แพทย์ในการรักษาโรค โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และ
ศิลปะการพยาบาล1 การทางานของพยาบาลวิชาชีพนั้น
พยาบาลวิชาชีพต้องมีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการ
ทางาน และต้องทางานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ตามสภาพการณ์ของการท างาน ต้ องเผชิญกับความ
ต้องการของผู้ป่วยและญาติ เชื้อก่อโรคที่อุบัติการณ์
ใหม่ และเชื้อดื้อยาที่รุ นแรง ท าให้ การทางานมี ความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้น การปฏิบัติงานเวรบ่ายและดึกทาให้นอน
ไม่เป็นเวลา และเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในครอบครัว
รวมทั้งมีระบบการประกันคุณภาพของโรงพยาบาล จึง
ต้องมีงานด้านเอกสารมากขึ้น2 ทาให้พยาบาลวิชาชีพ
ต้ องเผชิ ญความเครี ยดและส่ งผลท าให้ ขาดสมดุ ล
ทางด้ า นร่ า งกาย จากการกระตุ้ น ไฮโปทาลามั ส
(Hypothalamus) ให้ กระตุ้ นต่ อมไร้ ท่ อและระบบ
ประสาทอั ต โนมั ติ ใ ห้ ห ลั่ ง ฮอร์ โ มนอิ พิ เ นฟฟริ น
(Epinephrine) ทาให้กระตุ้ นการท างานของตับ ไต
หัวใจ ปอด และกระเพาะอาหาร ผลที่ตามมา คือ ปวด
ศีรษะ ความดันโลหิตสูง การเกร็งของกล้ามเนื้อ ระดับ
น้าตาลในเลื อดสู ง และนอนไม่ หลั บ เป็ นต้น ถ้าเกิ ด
อาการที่กล่าวมาข้างต้นในระยะยาวนาน อาจทาให้เกิด
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือ ไข้หวัด เป็นต้น3 การ
เจ็ บป่ วยหรื อปั ญหาสุ ขภาพดั งกล่ าวจะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพยาบาลวิชาชีพ
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จากการศึกษาพยาบาลวิชาชี พทั่วประเทศ
จานวน 18,765 คน พบว่า พยาบาลวิชาชีพมากกว่าครึ่ง
มี ค วามเครี ย ดจากการท างานร้ อ ยละ 45.50 มี
ความเครียดจากการทางานในระดับสูง และยังพบอีกว่า
ความเครียดจากการทางาน มีความสัมพันธ์ กับการ
บาดเจ็บ การถูกเข็มตา การบาดเจ็บจากของมีคม และ
การเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ4 และจาก
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่าสภาพแวดล้อมในการทางานที่
เป็นสาเหตุการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ การ
ขาดความก้าวหน้า สภาพไม่ปลอดภัย การขาดโอกาส
ภาวะงานที่หนัก ค่าตอบแทนน้อย และความเสี่ยงของ
งาน5 และพยาบาลวิชาชีพต้องทางานในสภาพแวดล้อม
ที่กดดันจากภาระงานหนัก การทางานที่ต้องเร่งรีบให้
ทันต่อเวลา และสถานการณ์ในการให้การพยาบาลที่
ต้องรองรับอารมณ์ของผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติ
ตลอดจนผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ภาวะกดดันจาก
สภาพแวดล้ อมในการท างาน จะเห็นได้ ว่า พยาบาล
วิ ชาชี พต้ องท างานในสภาพแวดล้ อม ทั้ งทางด้ าน
กายภาพ ด้านองค์กรและด้านสังคม ที่เสี่ยงต่อการเกิด
ความเครี ยดและปั ญหาสุ ขภาพ อาจท าให้ พยาบาล
วิชาชีพเกิดความไม่พึงพอใจในงานและเกิดความเครียด
ในการท างานได้ การปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้เหมาะสม จะทาให้พยาบาลวิชาชีพทางานได้
อย่างมีความสุข มีความเครียดลดลง ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีกาลังใจในการทางาน6
สถาบันประสาทวิทยาเป็นสถานพยาบาล
ระดับตติยภูมิ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแก่
ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้ วยโรคร้ ายแรง และมีความเสี่ยง
อั นตรายในระดั บสู ง ซึ่ งต้ องการอั ตราก าลั งของ
พยาบาลวิชาชีพในการให้บริการอย่างเหมาะสม จาก
ข้ อมู ลอั ตราก าลั งด้ านพยาบาลวิ ชาชี พในสถาบั น
ประสาทวิ ทยาระหว่ าง ปี พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558
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พบว่ า มี พยาบาลวิ ชาชี พลาออกทั้ งสิ้ น 24 คน
โอนย้ าย 11 คน ท าให้ อัตราก าลั งด้ านพยาบาล
วิชาชีพไม่เพียงพอต่อการให้บริการพยาบาลวิชาชีพ
ต้ อ งท างานหนั ก มากขึ้ น จากการส ารวจด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางานในสถาบันประสาทวิทยา
ของหน่ วยงานส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิต เพื่ อใช้ ในการ
รับรองคุณภาพ (Hospital Accreditation) ของ
สถาบันประสาทวิทยา ระหว่าง พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558
พบว่ า มี ปั จจั ยและสิ่ งคุ กคามทางสุ ขภาพจากการ
ทางานในด้ านต่ างๆ ได้ แก่ 1) ด้ านการยศาสตร์
ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสม (ร้อยละ 77.57) 2)
ด้านกายภาพ มีกลิ่นขยะ ท่อน้าเสีย และห้องน้า (ร้อย
ละ 28.81) 3) ด้านจิตสังคม มีปัญหาด้านการสื่อสาร
และติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถาบัน (ร้อยละ
23.73) 4) ด้านเคมี การสัมผัสหมึกพิมพ์จาก
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร (ร้อย
ละ 22.03) 5) ด้านชีวภาพ การสัมผัสเลือดหรือสารคัด
หลั่งที่มีเชื้อ HIV (ร้อยละ 16.95) และ 6) ด้าน
อุบั ติเหตุ เข็มทิ่มต า เศษแก้วบาด กรรไกร มีดคั ด
เตอร์บาด (ร้อยละ 15.25)7
จากสถานการณ์สภาพแวดล้อมการทางาน
ดังกล่าวอาจส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพในสถาบันประสาท
วิ ทยาเกิ ดความเครี ยดจากการท างาน โดยเฉพาะ
สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางที่
ให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางด้านระบบประสาท
สมอง และโรคที่เกี่ยวข้องทางระบบประสาท ทั้งภาวะ
วิกฤตและเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องเวลานานใน
การรั กษาพยาบาลและต้ องใช้ พยาบาลวิ ชาชี พที่ มี
ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
การให้การพยาบาลแก่ผปู้ ่วยเหล่านี้ และการที่พยาบาล
วิชาชี พจะสามารถให้ การพยาบาลได้เป็ นอย่างดี นั้ น
ต้องอาศัยเวลานานในการเพาะบ่ม เพื่อให้ เกิ ดความ

เชี่ยวชาญในงานที่ทา ประกอบกับที่ผ่านมา อัตรากาลัง
พยาบาลวิชาชีพของสถาบันประสาทวิทยาที่ให้บริการมี
ความจากัด และมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเครียด
ในการทางาน และทางานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ
สุขภาพ ไม่ ว่าทั้ งด้านกายภาพ โดยเฉพาะด้ านการย
ศาสตร์ ด้านองค์กร และด้านสังคม จึงเป็นสิ่งที่องค์กร
พยาบาลของสถาบันประสาทวิทยาต้องตระหนัก ในการ
ลดความเครียดและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมใน
การทางานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงอยู่ในงาน
ก็ จะท าให้ มี พยาบาลวิ ชาชี พเพี ยงพอในการให้ การ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยในฐานะ
บุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่ทางานในสถาบันประสาท
วิทยาจึงสนใจศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานของ
พยาบาลวิชาชีพในสถาบันประสาทวิทยาตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เหล่านั้นส่งผลต่อความเครียดในการทางานของพยาบาล
วิชาชี พหรื อไม่ เพื่ อจะได้ น าผลการวิจั ยมาใช้ ในการ
ปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมในการท างานของพยาบาล
วิชาชีพให้ดีขึ้น และหาแนวทางในการลดความเครียดใน
การทางานของพยาบาลวิชาชีพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของพยาบาล
วิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของพยาบาลวิชาชีพ
3. เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
สภาพแวดล้ อมในการท างานกั บความเครี ยดของ
พยาบาลวิชาชีพ
สมมุติฐานการวิจัย
สภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์
กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ความเครี ยดเป็ นการรั บรู้ ภาวะกดดันด้ าน
อารมณ์ที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม8 การ
วิจัยในครั้งนี้ จึงได้นาแนวคิดการประเมินความเครียด
ของโรงพยาบาลสวนปรุ ง มาใช้ ใ นการทดสอบ
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพสถาบันประสาทวิทยา
โดยแบบทดสอบความเครียดของสวนปรุง (Suanprung
Stress Test-20, SPST-20) ที่นามาใช้ในการวิจัยนี้ได้
สร้างมาจากกรอบแนวคิดทางด้านชีวภาพ จิตใจ และ
สังคมของความเครียด ที่วัดความเปราะบางหรือความไว
ต่อความเครียด สาเหตุที่มาของความเครียด และอาการ
ของความเครี ย ดที่ แ บ่ งตามสรี ร วิ ท ยา 9 และเป็ น
แบบทดสอบความเครี ยดมาตรฐานที่ ได้ น ามาใช้ วั ด
ความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนสภาพแวดล้อมการทางานของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนั้น
ผู้ วิ จั ยได้ น าแนวคิ ดสภาพแวดล้ อมการท างานของ
Verchuren, Groot และ Nossent10 ที่ แบ่ ง
สภาพแวดล้ อมการท างานออกเป็ น 3 ด้ าน คื อด้ าน
กายภาพ ด้านองค์กร และด้านสังคม มาใช้เป็นกรอบใน
การศึ กษาสภาพแวดล้ อมต่ าง ๆ ขณะท างานของ
พยาบาลวิ ชาชี พในแผนกผู้ ป่ วยใน สถาบั นประสาท
วิทยา ตามการรับรู้ของพยาบาล โดย
1) สภาพแวดล้ อ มการท างานด้ า น
กายภาพ (Physical work environment) ซึ่ง
Verchuren และคณะ10 ได้นาเอาสภาพแวดล้อม ด้าน
สารเคมี ด้ านชี วภาพ ด้ านการยศาสตร์ และความ
ปลอดภัยในการทางาน รวมเข้ามากับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพด้วย โดยมองว่า ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีผล
ต่อร่างกายของบุคคลที่ทางาน ในการวิจัยนี้ จึงยึดการ
แบ่งในด้านนี้ตามแนวคิดของ Verchuren และคณะ10
ซึ่งในการวิจัยนี้ สภาพแวดล้อมการทางานด้านกายภาพ
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หมายถึง สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาล
วิชาชีพ ทีป่ ระกอบด้วย ด้านกายภาพ ได้แก่ แสง เสียง
การสั่นสะเทือน สภาพอากาศ รังสี ด้าน สารชีวภาพ
ด้านสารเคมี ด้ านการรั บน้ าหนั กของกระดู กและ
กล้ามเนื้อ ด้านความปลอดภัย
2) สภาพแวดล้ อมด้ านองค์ กร หมายถึ ง
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารการจัดการต่าง ๆ ใน
การทางานของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ แบบเวลา (Time
pattern) และองค์กรการทางานและเนื้อหาของงาน
(Work organization and job content) การจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทน (Wage payment and
Compensation systems)
3) สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social work
environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมต่าง
ๆ ในขณะท างานของพยาบาลวิ ช าชี พ ได้ แ ก่
ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ด้านการ
จั ดการ ความสั มพั นธ์ กั บผู้ รั บบริ การและชุ มชน
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานกับผู้พิการ โอกาสเท่าเทียม
กัน การฝึกอบรมและการฝึกงาน และข้อมูลข่าวสาร
การให้คาปรึกษา การมีส่วนร่วม
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งส ารวจ
(Survey research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้ อมในการท างานกั บความเครี ยดของ
พยาบาลวิชาชีพ ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติ งานแผนกผู้ป่ วยใน จานวน 128 คน กลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วย
ในสถาบันประสาทวิทยา ได้กลุ่มตัวอย่าง 98 คน ที่ได้
จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie, &
Morgan11 และเลือกกลุ่ มตัวอย่างโดยวิ ธีการสุ่มกลุ่ ม
อย่างง่าย (Simple random sampling)
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ ผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เลขที่หนังสือรับรอง E
033/2560 และคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการ
วิจัย ในมนุษย์ สถาบันประสาทวิทยา วันที่ 12 กันยายน
2560 เลขที่หนังสือรับรอง ที่ สธ 0310 (13700)/1465
โดยข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความลับและผูว้ ิจัยนาเสนอ
ผลในภาพรวมเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมี
3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ปั จจั ยส่ วนบุ คคล ประกอบด้ วย
อายุ เพศ ระดั บ การศึ ก ษา แผนกในการท างาน
ประสบการณ์ท างานพยาบาลวิ ชาชี พ ประสบการณ์
ทางานในสถาบันประสาทวิทยา และประสบการณ์การ
ทางานในแผนกปัจจุบัน ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบ
เลือกตอบและเติมคาในช่องว่าง จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 สภาพแวดล้ อมในการท างาน
ของพยาบาลวิ ชาชี พ ผู้ วิ จั ยได้ สร้ างมาจากแนวคิ ด
สภาพแวดล้อมในการทางานใน 3 ด้านของ Verchuren
และคณะ10 ดั งนี้ ด้ายกายภาพ จานวน 15 ข้อ ด้าน
องค์กร จานวน 21 ข้อ และด้านสังคม จานวน 15 ข้อ
รวมจานวน 51 ข้อ ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จากเห็นด้วย
น้อยที่สุด ถึง มากที่สุด มีค่าคะแนน 1 ถึง 5 โดยเกณฑ์
การแปลผลคะแนนเฉลี่ ยสภาพแวดล้ อมการท างาน
แบ่ งเป็ น 4 ระดั บ ดั งนี้ คะแนน 1.00-2.00 หมายถึ ง
สภาพแวดล้ อมการท างานอยู่ ในระดั บไม่ ดี หรื อควร
ปรับปรุง คะแนน 2.01-3.00 ระดับพอใช้ คะแนน 3.014.00 ระดับดี คะแนน 4.01-5.00 ระดับดีมาก

ส่ วนที่ 3 ระดั บความเครี ยดของพยาบาล
วิชาชีพ การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบทดสอบความเครียด
ของสวนปรุง (Suanprung Stress Test-20, SPST-20)9
กรมสุ ขภาพจิ ต จ านวน 20 ข้ อ ที่ มี ค่ าความเที่ ยง
มากกว่ า 0.7 และสั มพั นธ์ กั บค่ าความเครี ยดของ
กล้ามเนื้อ (Electromyography: EMG) ซึ่งมีความแม่น
ตรงตามสภาพมากกว่า 0.27 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เมื่ออิงตามค่า EMG ที่ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ เพื่อนามาใช้ประเมินความเครียด
ของพยาบาลวิชาชีพในสถาบันประสาทวิทยา ลักษณะ
ข้อค าถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดั บ
จากไม่รู้สึกเครียด จนถึงรู้สึกเครียดมากที่สุด เกณฑ์การ
แปลผลระดับความเครี ยดตามเกณฑ์ ฯ ของสวนปรุ ง
แบ่งระดับความเครียด เป็น 4 ระดับ ดังนี้ คะแนน 0-24
มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย คะแนน 25-41 ระดับ
ปานกลาง คะแนน 42-61 ระดับสูง และคะแนน 62 ขึ้น
ไป ระดับรุนแรง9
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒื
ด้านการพยาบาล ด้านจิตวิทยา และด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้ อหา ได้ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องระหว่ างข้ อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence
Index, IOC) เท่ ากับ 0.83 และนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะคล้ายตัวอย่าง
จ านวน 40 คน ได้ ค่ าความเที่ ยงของแบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาหนังสือขอ
อนุญาตเก็ บข้ อมู ลจากผู้อ านวยการสถาบั นประสาท

กันยายน - ธันวาคม 2561 ปีที่ 32 ฉบับที่ 3

วิทยา และประสานงานกับรองผู้อานวยการด้านการ
พยาบาลและหัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อเก็บข้อมูล จากนั้น
ผู้วิจัยได้ชี้แจงและขอคายินยอมจากพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงาน แผนกผู้ป่วยในของสถาบันประสาทวิทยา
และเป็นตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยส่ง
และรับแบบสอบถามให้พยาบาลวิชาชีพในแต่ละหอ
ผู้ป่วยด้วยตนเอง จานวน 98 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม
ที่สมบูรณ์ กลับคืนมาจานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
100
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้การ
แจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์ข้อมูลระดับความเครียดของ
พยาบาลวิ ชาชี พ โดยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ระหว่ าง
สภาพแวดล้ อมในการท างานกั บความเครี ยดของ
พยาบาลวิ ชาชี พ โดยใช้ สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ของ
เพียร์สัน
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
1. ปั จจั ยส่ วนบุ คคล พยาบาลวิ ชาชี พ
สถาบันประสาทวิทยา ที่เป็นตัวอย่าง ส่วนมากเป็นเพศ
หญิง (87 คน) ร้อยละ 88.80 อยู่ในกลุ่มอายุ 21-30 ปี
(50 คน) ร้อยละ 51 อายุเฉลี่ย เท่ากับ 33.18 ปี จบ
การศึกษาปริญญาตรี (81 คน) ร้อยละ 82.70 ทางานใน
แผนกผู้ป่วยใน (98 คน) ร้อยละ 100 มีประสบการณ์
การทางานพยาบาลวิชาชีพระหว่าง 1-5 ปี (35 คน) ร้อย
ละ 35.70 ประสบการณ์การทางานของพยาบาลวิชาชีพ
เฉลี่ย 11.24 ปี ประสบการณ์การทางานในสถาบั น
ประสาทวิทยาระหว่าง 1-5 ปี (35 คน) คิดเป็นร้อยละ
35.70 ประสบการณ์การทางานในสถาบันประสาทวิทยา
เฉลี่ย 11.24 ปี ประสบการณ์การทางานในแผนกที่ทา
ปัจจุบันระหว่าง 1-5 ปี (66 คน) คิดเป็นร้อยละ 67.30
ประสบการณ์การทางานแผนกที่ทาปัจจุบันเฉลี่ย 5.49
ปี
2. ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
จากการศึกษาความเครียดในการทางานของ
พยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา พบว่า พยาบาล
วิชาชีพที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากมีความเครียดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 35.70 และมีคะแนนเฉลี่ย
ความเครียด เท่ากับ 39.48 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับ
ความเครียด SPST-20 ของสวนปรุง9 พบว่า พยาบาล
วิชาชี พมี ความเครียดระดั บปานกลาง ดั งตารางที่ 1
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Table 1. The stress levels of professional nurses of Prasat Neurological Institute (n = 98)
Stress levels of professional nurses

Number

Percentage

No stress

16

16.30

Slightly stress

28

28.60

Moderate stress

35

35.70

High stress

19

19.40

Highest stress

-

-

Min = 10, Max = 92 , S.D. = 19.19, Mean = 39.48

3. สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาล
วิชาชีพ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างโดยรวม อยู่ในระดับดี (  =
3.42, S.D. = 0.29) เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า มี
สภาพแวดล้อมในการทางานด้านสังคมและด้านร่างกาย

มีอยู่ในระดับดี โดยด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =
3.86, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ด้านกายภาพ ( 
= 3.43, S.D. = 0.47) และมีสภาพแวดล้อมการทางาน
ด้านองค์กร อยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (
 = 2.97, S.D. = 0.45) ดังตารางที่ 2

Table 2. The mean, standard deviation and levels of professional nurses’ work
environment of Prasat Neurological Institute (n = 98)
Working environment

S.D.

Level

Physical work environment

3.43

0.47

good

Organization work environment

2.97

0.45

fair

Social work environment

3.86

0.48

good

3.42

0.29

good

Total
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทางาน
กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
สภาพแวดล้อมด้านองค์กรมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมี

นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.01 (r = 0.212) ส่ วน
สภาพแวดล้ อ มด้ า นสั ง คมและด้ า นร่ า งกายไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ ดัง
ตารางที่ 3

Table 3. Pearson’s correlation coefficients values between work environment factors and
stress levels of professional nurses (n =98)
Working environment

r

p-value

0.132

0.053

- Physiolological

0.136

0.182

- Biological agent

0.323

0.701

- Chemical

-0.019

0.855

- Psysiolological

0.146

0.150

- Safety

0.067

0.515

0.212

0.001*

Physical work environment

Organization work environment
Social work environment
*p<0.01

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. พยาบาลวิชาชีพมีความเครียดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 39.48, S.D. = 19.19) และพยาบาล
วิชาชีพส่วนมากมี ความเครี ยดอยู่ในระดั บปานกลาง
ร้อยละ 35.70 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธิดารัตน์
ชูวงค์12 ที่ศึกษาเรื่องความเครียดในการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ
ภาควิ ชากุ มารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราช
พยาบาล พบว่า พยาบาลวิ ชาชีพมีความเครี ยดใน

0.162

0.110

การปฏฺ บั ติ งานอยู่ ในระดั บปานกลาง และจาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า สภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา
อยู่ในระดับพอใช้ โดยเฉพาะเกือบครึ่งมีปริมาณงานมาก
ระยะเวลาในการทางานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ
มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันที่ขึ้นทางาน มีการทางานเป็น
ผลัดเช้าบ่ายดึก และทางานเวรดึกมากกว่า 3 วันต่ อ
เดือน และลั กษณะงานค่ อนข้างซับซ้ อน และต้องใช้
สมาธิในการทางานมาก อาจเนื่องจากสถาบันประสาท
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วิ ทยาเป็ นสถาบั นระดั บตติ ยภู มิ ในการให้ บริ การ
พยาบาลรักษาผู้ป่วยในโรคทางระบบประสาททางด้าน
สมอง ไขสันหลัง และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นการ
ให้บริการเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความประสบการณ์ใน
การทางาน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการรักษาที่
ยาวนาน และมีผู้รับบริการมารักษาจานวนมากในแต่ละ
วัน ขณะที่อัตรากาลังพยาบาลมีจากัด ทาให้พยาบาล
วิชาชีพทางานแข่งกับเวลา ประกอบกับมีงานอื่นที่ต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือการให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วย และ
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือน ที่ พยาบาล
เกื อบครึ่ งหนึ่ งเห็ นว่ า ยั ง ไม่ มี ความเป็ นธรรมและ
เหมาะสมกับภาระงานที่ทา จึงมีส่วนที่ทาให้พยาบาล
วิชาชีพอยู่ในภาวะกดดันที่ทาให้เกิดความเครียดได้ ซึ่ง
สอดคล้ องกั บ วชิ ราภรณ์ ยมรั ตน์ ที่ กล่ าวว่ า การ
ปฏิบัติงานมากเกินไป ต้องทางานแข่งกับเวลา ตลอดจน
ภาวะที่ เกิ ดจากสภาพแวดล้ อมในการท างานท าให้
พยาบาลเกิ ดความเครี ยดได้ 13 และสอดคล้ องกั บ
การศึกษาของกฤษดา แสวงดี และคณะพบว่า พยาบาล
วิชาชีพที่ศึกษามากกว่าครึ่งมีความเครียด มีปัญหาการ
นอนหลับ ลักษณะการทางานเป็นเวรผลัดต่อเนื่องกัน
เป็นเวลานานมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน และความเครียด
มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากของมีคมหรือเข็มตา
และการเจ็ บป่ วยด้ วยโรคกระดู กและกล้ ามเนื้ อ 4 ที่
สอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ที่สภาพแวดล้อมในการ
ทางานด้านการรับน้าหนักของกระดูกและกล้ามเนื้อมี
ระดั บพอใช้ ย่ อมแสดงว่ าพยาบาลวิ ชาชี พสถาบั น
ประสาททางานอยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อสุขภาพ ที่ทาให้
เกิดความเครียดได้
2. สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาล
วิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา โดยรวม และด้านสังคม
กับด้านกายภาพ อยู่ในระดับดี ( =3.42, S.D .=
0.29), ( = 3.86, S.D. = 0.48 ) และ ( = 3.43,

S.D.= 0.47 ตามลาดับ) ยกเว้น ด้านองค์กร ที่ มี
สภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับ พอใช้ ( 
=2.97, S.D.= 0.45) อาจอธิบายได้ว่า สถาบันประสาท
วิทยามีนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีการ
ควบคุมกากับการดาเนินงานภายในองค์กร โดยคานึงถึง
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมที่ จะเกิ ดต่ อสั งคม และได้ มี
แนวทางปฏิบั ติในการจัดและรักษาสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม เช่น ระบบการจัดการขยะ ระบบบ่อบาบัดน้า
เสีย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบจราจร เพิ่มพื้นที่
สีเขียว เป็นต้น และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยยึด
หลัก 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) และมีการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลอย่ า งสม่ าเสมอ 14 จึ ง ท าให้
สภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวม และด้านสังคม
กั บด้ านกายภาพ อยู่ ในระดั บดี ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
การศึ กษาไพจิ ตร ไชยฤทธิ์ อารี รั ตน์ ข าอยู่ และ
ประนอม โอทกานนท์ เรื่ อง ปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ
ความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชนในภาคตะวันออก พบว่า สภาพแวดล้อมในการ
ทางานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง ( =3.61,
S.D.= 0.55)15 แต่การที่สภาพแวดล้อมในองค์กรอยู่ใน
ระดับพอใช้ อาจเนื่องจากสถาบันประสาทวิทยา เป็น
สถาบันระดับตติยภูมิ ที่ต้องให้บริการการดูแลผู้ป่วย
โรคระบบประสาทและสมอง จานวนมาก เนื่องจากเป็น
สถานพยาบาลเฉพาะทาง ประกอบกั บพยาบาลต้ อง
ทางานอื่นนอกเหนือจากบทบาทการให้การพยาบาลของ
พยาบาล ไม่ ว่าจะเป็ นการทานวัตกรรม การท า R2R
และ คิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย เป็นต้น จึงทาให้พยาบาลมี
ปริมาณงานมาก ในขณะที่มีอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพ
ในการทางานจากัด และลักษณะงานที่ซับซ้อน และต้อง
ทางานเป็นผลัดเช้าบ่ายดึก จึงทาให้สภาพแวดล้อมใน
การทางานด้านองค์กรอยู่ในระดับพอใช้
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3.
สภาพแวดล้ อ มในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ จาก
การศึ กษา พบว่ า สภาพแวดล้ อมในการท างานด้ าน
องค์ กรมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บความเครี ยดของ
พยาบาลวิชาชี พ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.01
(r=0.212) ส่วนสภาพแวดล้อมการทางานด้านสังคมและ
ด้ านร่ างกายไม่ มี ความสั มพั นธ์ กั บความเครี ยดของ
พยาบาลวิชาชีพ อธิบายได้ สถาบันประสาทวิทยาเป็น
สถานพยาบาลระดั บตติ ยภู มิ ดู แลผู้ ป่ วยทางระบบ
ประสาทสมองและไขสันหลัง ปัจจุบันอยู่ในแผนระยะที่
3 (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2563) โดยมีแผนการคิ ดค้ น
นวัตกรรม ส่งเสริมพยาบาลวิชาชีพ คิดค้นนวัตกรรม
และมี การส่ งตั วชี้ วั ดคุ ณภาพประจ าทุ กเดื อน ท าให้
พยาบาลวิ ชาชี พมี ภ าระงานเอกสารเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกเหนือจากงานประจา มีผลให้พยาบาลวิชาชีพเกิด
ความเครียด สอดคล้องกับ Cooper และ Cartwright
ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเครียดในงานนั้น เกิด
จากการที่ไม่ได้รับการสนับสนุนขององค์การเกี่ยวกับ
โอกาสในการทางาน งานที่หนักเกิ นไป เวลาที่กดดั น
บทบาทที่ไม่ชัดเจน16 และสอดคล้องกับการศึกษาของ
อาจารี ศิริ ทีศ่ ึกษาเรื่องความเครียดในงานและคุณภาพ
ชีวิตของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทั่วไปในเขต
ภาคเหนือ พบว่า ปัจจัยความเครียดในงานของพยาบาล
ห้องผ่าตัดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้านที่มีผลต่อความเครียด พบว่า ด้านปริมาณงาน
และแรงกดดันด้านเวลา ด้านปัญหาในองค์การและการ
บริหาร17
จุดแข็งของงานวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดแข็งในการให้พยาบาล
วิ ช าชี พ ได้ ป ระเมิ น ความเครี ย ดของตนเองด้ ว ย
แบบทดสอบความเครียดมาตราฐานที่สอดคล้องกับการ
ประเมิ นสภาพแวดล้ อมในการท างานของพยาบาล
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วิชาชีพทาให้ได้ข้อมูลระดับความเครียด และการรับรู้
ของพยาบาลวิ ชาชี พเกี่ ยวกั บสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานในหอผู้ป่วยที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านการรับน้าหนักของกระดูกและกล้ามเนื้อ
และความปลอดภั ยในการท างาน ซึ่ งค่ อนข้ างเป็ น
ปั ญหาที่ ส่ งผลต่ อสุ ขภาพกายและจิ ตของพยาบาล
วิชาชีพมาก ผลการวิจัยยังสามารถนาไปใช้ประกอบใน
การปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมในการท างานได้ตรงกั บ
ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพที่ทางานในหอผู้ป่วย
และสามารถใช้เป็นแนวทางในการลดความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เป็นอยู่
จุดอ่อนของงานวิจัย
การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทางานของ
พยาบาลวิ ชาชี พโดยใช้ แต่ แบบสอบถามวั ด
สภาพแวดล้อมในการทางานตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพเท่านั้น อาจไม่ครอบคลุมสภาพแวดล้อมในด้าน
กายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านสารเคมี ด้านการยศาสตร์
และด้านความปลอดภัยในการทางานตามหลักอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยในการทางานที่เป็นอยู่ทุกมิติ
จึ งควรตรวจวั ดสภาพแวดล้ อมในด้ านต่ างๆ โดยใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือในตรวจวัดทางอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย เช่น เครื่ องวัดระดับเสียง ระดับแสง
สว่ าง เป็ นต้ น มาใช้ ร่ วมด้ วยจะท าให้ การประเมิ น
สภาพแวดล้ อมในการท างานของพยาบาลวิ ชาชี พ
ครอบคลุมในทุกมิติ และในการแบ่งองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาลวิชาชีพควร
แบ่งตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเพิ่ม
องค์ประกอบด้านองค์กรและด้านสังคมด้วย จะทาให้
สามารถประเมินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั
ผู้ บริ หารการพยาบาลในสถาบั นประสาท
วิทยาและโรงพยาบาลต่างๆ สามารถนาผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท างานและหาวิ ธี การในการลดความเครี ยดของ
พยาบาลวิ ชาชี พในอั นที่ จะส่ งเสริ มความคงอยู่ ของ
พยาบาลวิชาชีพ โดย
1. ควรมี การวิเคราะห์ภาระงานและ
ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มในการท างานทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะด้านองค์กรในเรื่องปริมาณงาน ระยะเวลาใน
การทางาน การทางานเป็นผลัด ลักษณะงานที่ทาให้
เหมาะสม และให้สอดคล้องกับสภาพบริบทการทางาน
ของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละหอผู้ป่วย โดยการจัดระบบ
การทางาน การเพิ่มอัตรากาลัง และลดภาระงานที่ไม่
จาเป็น หรือไม่ใช่บทบาทของพยาบาลวิชาชีพลง เช่น
การคิดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย เป็นต้น ตลอดจนพิจารณา
ปรับปรุงในเรื่องระบบการจ่ายค่าตอบแทนและเงินเดือน
ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจใน
การทางานของพยาบาลวิชาชีพ
2. ควรมี การเฝ้าระวั งความเครี ยดของ
พยาบาลวิ ชาชี พโดยการประเมินความเครี ยดในการ
ทางานของพยาบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาผล
การประเมิ นมาใช้ ในการหาแนวทางป้ องกั นและลด
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ เช่น การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสันทนาการ หรือจัดโปรแกรมลดความเครียดใน
การท างาน เป็ นต้ น เพื่ อไม่ ให้ ระดั บความเครี ยดสู ง
เกินไป เป็นระยะเวลานาน เพราะอาจทาให้พยาบาล
วิชาชีพเกิดความเครียด เบื่อหน่ายการทางาน มีปัญหา
สุขภาพจากความเครียด และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานทีล่ ดลง

3. ควรส่ งเสริมและเปิ ดโอกาสให้ พยาบาล
วิชาชีพมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพในสายงานของตนเอง
อย่างเท่าเทียมกัน
4. ควรจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ท่าทางการทางานให้ถูกหลักการยศาสตร์และมีความ
ปลอดภัยในการทางาน โดยการทบทวนแนวทางปฏิบัติ
กิ จกรรมทางการพยาบาลอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อป้ องกั น
อุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากการทางานของพยาบาล
5. ควรอบรมหรือให้ความรู้กับพยาบาลวิชาชีพ
ในด้านความปลอดภัยในการทางาน วิธีการป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงในการทางาน และการจัดสภาพแวดล้อม
ในการทางานโดยใช้หลักการ Healthy workplace และ
ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมคิดและร่วมทา
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาสภาพแวดล้อมในการทางาน
อาจจะมี ปั จจั ยอื่ นที่ แตกต่ างจากสภาพแวดล้ อมที่
สัมพันธ์กับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ
2. ควรศึ ก ษาท่ า ทางในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของพยาบาล
3. ควรศึ กษาความเครี ยดของพยาบาล
วิ ชาชี พ ที่ ปฏิ บั ติ งานในทุ กแผนก และเปรี ยบเที ยบ
ความเครียดของพยาบาลในแผนกต่างๆ ด้วย เช่น แผนก
ผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน แผนกผ่าตัด เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร พยาบาลวิชาชีพ
และบุคลากของสถาบันประสาทวิทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกท่าน ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการทาวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
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