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ชุดโครงการที่ 2
การสารวจการกระจายอัตรากาลัง ภาระงาน และผลลัพธ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท
ในสถาบันบริการพยาบาล
A Survey of Master Prepared Nurses' Work Force, Workload and Productivity
in Service Institutions
ปัญหาและความสาคัญของการวิจัย
การกระจายอัตรากาลังบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพนับเป็นปัญหาสาคัญของหลาย ๆ
ประเทศทั่วโลก ข้อมูลจากการศึกษาด้านการกระจายอัตรากาลังส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เรื่องสัดส่วนของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในเขตเมืองและเขตชนบท และกลยุทธ์ที่จะทาให้บุคลากรสาธารณสุขไปปฏิบั ติงานในเขตชนบทให้
มากขึ้น1 จากการศึกษาสถานการณ์กาลังคนของสถาบันบริการพยาบาลในระดับต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่าโดย
ภาพรวมโรงพยาบาลชุมชน มีกาลังพยาบาลมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต แต่มีปัญหาความเหลื่อมล้าของประเภทและ
จานวนกาลังพยาบาลในสาขาต่าง ๆ โดยมีการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลชุมชนในภาคอีสานมีกาลังคนเกือบทุก
ประเภท โดยเฉพาะพยาบาลต่ากว่าโรงพยาบาลชุมชนในภาคอื่น ๆ ในขณะที่ต้องรับผิดชอบประชากรสูงสุด2
ในช่วงระยะ 15-20 ปีที่ผ่านมา การศึกษาของพยาบาลไทยมีความเจริญรุดหน้าไปมาก มีการเปิดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ช่วยเสริมความรู้ให้กับพยาบาลกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในสถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะในระดับ ปริญญาโทซึ่งมีการเปิดสอนมากที่สุด ทั้งหลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
(การพยาบาล) และพยาบาลศาสตรมหาบั ณฑิ ต รวมทั้ง สาขาอื่นๆที่เกี่ ย วข้อง ส าหรับหลักสูตรที่ทาการผลิต
พยาบาลในระดับมหาบัณฑิตนั้นมีทั้งหลักสูตรที่ผลิตผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก หลักสูตรเวชปฏิบัติ และหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง3
สาหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งได้ทาการผลิตพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงของแต่ละสาขา
โดยระยะเริ่ม แรก ในปี พ.ศ. 2541 มี ทั้ งหมด 5 สาขา และในปี 2551 ได้ก าหนดให้มีทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่
1) อายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ 2) จิตเวช และสุขภาพจิต 3) การพยาบาลเด็ก 4) ผู้สูงอายุ 5) เวชปฏิบัติชุมชน
6) ผดุงครรภ์ 7) โรคติดเชื้อ และการควบคุมการติดเชื้อ 8) การให้ยาระงับความรู้สึก โดยที่ สาขาการพยาบาล
ชุมชนให้เปลี่ยนเป็นเวชปฏิบั ติชุ มชน และ มารดา-ทารกให้อยู่ใ นผดุงครรภ์ โดยมุ่งหวังเพื่อตอบสนองความ
ต้องการบริการที่มีความซับซ้อนขึ้นและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์ ปัจจุบันพยาบาลเหล่านี้ บางส่วนได้ผ่านการสอบเพื่อขอรับวุฒิบัตรและได้รับการรับรองให้ปฏิบัติใน
บทบาทที่ขยายออกไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญ4 อย่างไรก็ตาม ยังมีพยาบาลผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาโทอีกมากมายแม้จะ
ไม่ได้รับการรับรองในความเชียวชาญเฉพาะ แต่ก็ได้ทางานเป็นกาลังสาคัญ ทางานในการพัฒนาคุณภาพของการ
พยาบาลใน/สถานบริการทางสุขภาพที่หลากหลายทั่วประเทศ5
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จะเห็นได้ว่า ผู้ที่สาเร็จการศึกษาพยาบาลในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่จะได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มี
คุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทดังกล่าว ซึ่งพยาบาลกลุ่มหนึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน ในขณะที่พยาบาลอีกกลุ่มหนึ่งได้สนับสนุนตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ใน
ปัจจุบัน จึงมีพยาบาลที่มีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ดังกล่าวกระจายไปปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ และยังได้ทาหน้าที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นับเป็นประเด็น
ที่สร้างความท้าทายให้กับผู้นาวิชาชีพการพยาบาล ผู้บริหารองค์กรและพยาบาลผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งการศึกษา
ที่ผ่านมาต่างสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการพยาบาลที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโท ทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก
เวชปฏิบัติ และการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงดังกล่าว รวมทั้งยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าพยาบาล
ที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาโทดังกล่าว ได้ช่วยให้คุณภาพการบริการพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น สถาบันการแพทย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Institute of Medicine: IOM) จึงเสนอแนะให้สถาบันการศึกษาพยาบาลเพิ่มการผลิต
บุคลากรพยาบาลระดับปริญญาโทขึ้น เพื่อให้มีพยาบาลผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้นนี้ไปปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ปัญหาสุขภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการสุขภาพที่ซับซ้อน อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลในสถาบันบริการพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป
อย่ า งไรก็ ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมในขณะนี้ ยั งไม่พ บข้อมูล ที่ส ามารถน ามาใช้ก าหนดเป็ น
นโยบายเพื่อการพัฒนาบุคลากรพยาบาลต่อไปว่าหน่วยบริการสุขภาพในแต่ละระดับ แต่ละพื้นที่มีพยาบาลที่มี
คุณวุฒิปริญญาโทเหล่านี้กระจายอัตรากาลังไปปฏิบัติงานอย่างไร ในลักษณะใดบ้าง และก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการ
ปฏิ บั ติ ใ นรู ป แบบใดบ้ า ง มากน้ อยเพี ย งใด ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง สมควรที่ จ ะให้ มี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ส ารวจสถานการณ์
อัตราก าลั ง การกระจายอั ตราก าลั ง ภาระงาน และผลลัพ ธ์ก ารปฏิบัติ งานของพยาบาลผู้มี คุณวุ ฒิ ปริญญาโท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลลัพธ์ด้านบริการพยาบาลและการวิจัยซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่แสดงถึงสมรรถนะที่สาคัญในพยาบาล
กลุ่มนี้ นอกจากนี้ควรมีการศึกษาปัจจัยเกื้อหนุน ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ด้าน
บริการพยาบาลและการวิจัยดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดทิศทางและนโยบายในการขับเคลื่อน
ทั้งในด้านการผลิต และการใช้ประโยชน์จากกาลังคนกลุ่มนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
คาถามการวิจัย
1. สถานการณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล (การกระจาย
อัตราก าลัง ภาระงาน ผลลัพธ์การปฏิบัติงานในด้านบริการพยาบาลและการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลลัพธ์การปฏิบัติงานในด้านบริการพยาบาลและการวิจัย) เป็นอย่างไร
2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในด้านบริการพยาบาลและการวิจัย ของพยาบาลผู้มีคุณ วุฒิ
ปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล มีอะไรบ้าง
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกระจายอัตรากาลังของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล ภาระ
งานในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านบริการพยาบาลและการวิจัยของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทใน
สถาบันบริการพยาบาล
2. เพื่อศึกษาผลลัพธ์การปฏิบัติงานในด้านบริการพยาบาลและการวิจัย ของพยาบาลผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท
สถาบันบริการพยาบาล
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงานในด้านบริการพยาบาลและการวิจัย ของพยาบาลผู้มี
คุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล
4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในด้านบริการพยาบาลและการวิจัย ของพยาบาลผู้มี
คุณวุฒิปริญญาโทในสถาบันบริการพยาบาล
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาครั้ง นี้ท าการศึ กษา โดยใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
(combined research) ศึกษาโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่างพยาบาลที่เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโททุกสาขา ทั้งที่อยู่ใน
สถาบันบริการพยาบาล หน่วยงาน องค์กรหรือกิจการต่างๆทั้งภาคราชการหรือเอกชน และศึกษาจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาที่ใช้ทาการเก็บข้อมูล เป็นสถาบันบริการพยาบาล หน่วยงาน องค์กรหรือกิจการต่างๆ ทั้งภาค
ราชการหรือเอกชนทั่วประเทศ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลที่สามารถนาไปใช้เป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนากรอบอัตรากาลัง และลักษณะงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะตามระดับการศึกษาที่เหมาะสมของพยาบาลที่
เป็นผูม้ ีคุณวุฒิปริญญาโท
2. ได้ข้อมูลเพื่อต่อยอดการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้ใช้ประโยชน์ของผลการวิจัย
1. ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและบริการพยาบาล
2. สานักงานการอุดมศึกษา
3. สภาการพยาบาล
ระยะเวลาดาเนินการ : 1 - 2 ปี
งบประมาณ : ไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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