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ชุดโครงการที่ 4
การวิเคราะห์ความต้องการการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Need Analysis of Nursing as Perceived by Stakeholders

ปัญหา และความสาคัญของการวิจัย
พยาบาลเป็นทีมสุขภาพที่มีบทบาทสาคัญในระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งในโรงพยาบาลและ
ชุมชน ภายใต้แนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสนับสนุน ป้องกัน ดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งการบาบัดเสริมทางการพยาบาล การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เครือข่า ยทางสังคม การปรับสิ่ง แวดล้อม เพื่ อนาไปสู่สุขภาพ ความผาสุก และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมปัจจุบันที่มีความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของประชากรสูงอายุ เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทั้งโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และปัจจัย
กาหนดสุขภาพที่มีผลต่อความต้องการบริการสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ1,2,3,4,5
จากการทบทวนวรรณกรรม ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษามีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บริการตามกลุ่มประชากร และปัญหาสุขภาพในบริบทที่หลากหลาย เช่น หน่วย
บริการปฐมภูมิ 6 ชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเป็นการศึกษาความต้องการการพยาบาลของ
ผู้สูงอายุ7 ความต้องการบริการในมิติของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช8 ซึ่งผลการศึกษา
แบ่งเป็นคุณลักษณะของพยาบาลและการจัดการทางการพยาบาลดังนี้ 1) คุณลักษณะของพยาบาล โดยผู้ใช้บริการ
มีความต้องการการดูแลจากพยาบาลที่มีความรู้ สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา การส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง9 2)
การจัดการบริการทางการพยาบาลที่มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะปัญหาตามมิติทางสุขภาพของ
กลุ่มประชากร10 โดยกลุ่มผู้สูงอายุต้องการให้มีการตรวจสุขภาพในมิติทางกาย ได้แก่ ไขมันในเลือด ภาวะซีด การ
ตรวจสายตาและการได้ยิน และการเอ็กซเรย์ปอด7 สาหรับการศึกษาในระดับปฐมภูมิ ประชาชนต้องการใช้บริการ
ที่สถานบริการสุขภาพในภาวะที่ไม่เจ็บป่วย เจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน และต้องการบริการที่บ้านใน
ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง 11 เมื่อไม่นานมานี้ มีการศึกษาความต้องการบริการพยาบาลของในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น พบว่า
ตัวอย่างสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นต้องการการเฝ้าระวังและดูแลติดตามขณะตั้งครรภ์ รวมทั้งการดูแลด้านโภชนาการและ
ความสุขสบาย 6 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับความต้องการบริการจากพยาบาลทุกระดับ และการศึกษาจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มอื่นยังมีจากัด อีกทั้งความต้องการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์คุณภาพหรือไม่ ยังคงต้องการคาตอบทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก
สภาการพยาบาลมีความรับผิดชอบในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานในการผลิตพยาบาลทุกระดับ ตามกรอบสมรรถนะที่กาหนด ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพตาม
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นโยบายของประเทศ โดยการมี ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความต้องการการพยาบาลของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลในระดั บ ปฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ และตติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน ส านัก งานสาธารณสุ ข อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล หน่ว ยงานบริก ารสุ ขภาพในสังกั ด
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานบริการสุขภาพในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบริการสุขภาพอื่นๆ
รวมทั้งประชาชน (กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป)
คาถามการวิจัย
ความต้องการการพยาบาลตามการรับรู้/ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษา
1. ระบบ/รูปแบบ/ลักษณะการพยาบาลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ และปัญหา-อุปสรรคที่เกิดขึ้น
2. การรับรู้/ความคิดเห็น ความต้องการการพยาบาล/ความคาดหวังเกี่ยวกับพยาบาล/การทางานในบทบาท
พยาบาล ตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย แบบผสมผสาน (combined research) ที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ผสานวิธี (mixed methods)
ตัวอย่ า งคื อ ตัวแทนของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทุก กลุ่ม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข ส านัก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน ส านัก งานสาธารณสุ ข อาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบล หน่ว ยงานบริก ารสุ ขภาพในสังกั ด
กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานบริการสุขภาพในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบริการสุขภาพอื่นๆ
รวมทั้งประชาชน (กลุ่มผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถาม การศึกษาเอกสาร และกระบวนการกลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้แนวทางในการผลิตพยาบาลและจัดระบบบริการสุขภาพและบริการทางการพยาบาลโดยตอบสนองต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย
สภาการพยาบาล สถาบันการศึกษาพยาบาล สถานบริการสุขภาพและผู้ใช้บริการสุขภาพ
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ระยะเวลาดาเนินการ : 2 ปี
งบประมาณ : ไม่เกิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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