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ของผูบริหารการพยาบาลระดับตน โรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต
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บทคัดยอ
ผูบริหารการพยาบาลระดับตนมีสวนสําคัญในการจัดการภาวะวิกฤติระหวางการแพรระบาดโรคติดเช้ือ

โควิด 19 เพื่อควบคุมและปองกันอันตรายตอผูใหบริการและผูใชบริการสุขภาพ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค

เพือ่ศึกษาระดับการจดัการ และเปรยีบเทยีบการจดัการภาวะวกิฤติในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือ

โควิด 19 ระหวางผูบรหิารการพยาบาลตางกลุมกนั ผูเขารวมการวจิยั คอื หวัหนาหนวยงานบรกิารพยาบาล

ทุกหนวยงานของโรงพยาบาลชมุชน 5 จงัหวดัชายแดนใต จํานวน 168 คน ท่ีสมัครใจท่ีเขารวมการวจิยัโดย

ไดรบัคัดเลอืกแบบเจาะจง  เกบ็ขอมูลโดยใชแบบสอบถามมี 2 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป และแบบสอบถามการ

จดัการในภาวะวิกฤติดังกลาว เครือ่งมือวจิยัผานการตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หาจากผูทรงคุณวฒุ ิ3 ทาน 

ไดคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ .91 และเม่ือตรวจสอบความเที่ยงไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ

ครอนบาก เทากับ .96 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา สถิติทดสอบที และการวิเคราะหความ

แปรปรวน ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารการพยาบาลระดับตน มีคะแนนเฉลี่ยการจัดการภาวะวิกฤติใน

สถานการณโดยรวม (M = 4.01, SD = 0.68) อยูในระดับมาก และพบวาผูที่มีประสบการณวางแผนจัดการ

ภาวะวิกฤติกับหนวยงานภายนอก มีคะแนนการจัดการภาวะวิกฤติ  มากกวากลุมท่ีไมมีประสบการณ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t (165.64) = 3.05, p<.01) และผู ท่ีมาจากตางหนวยงานกันมีคะแนน

การจัดการภาวะวิกฤติในสถานการณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 5.06, p < .05, d = 76.65) 

 คําสําคัญ: การจัดการในภาวะวิกฤติ, การแพรระบาดโรคติดเช้ือโควิด 19, ผูบริหารการพยาบาล
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Abstract
Front-Line Nursing Administrators [FLNAs] have played important roles in managing the crisis during the 

COVID-19 pandemic by mitigating and preventing harm to healthcare providers and clients. This research 

was aimed at studying the productivity levels and comparing crisis management actions [CMA] among 

different groups of FLNAs during the COVID-19 pandemic. Participants were 168 FLNAs working in 

different direct patient contact units of the community hospitals located in the five border provinces of 

southern Thailand. They volunteered to participate and were recruited using a purposive sampling. The 

research instrument consisted of two sections: a demographic survey and the crisis management action 

questionnaire. The instrument’s content validity was examined by three experts and the content validity 

index was determined to be .91. The Cronbach’s alpha coefficient of the second section was .96.  Data 

was analyzed using descriptive statistics, t-tests, and ANOVAs. The research results revealed that the 

FLNAs’, on average. had high level overall scores on the CMA (M = 4.01, SD = 0.68). The findings 

also showed that the FLNAs who had experience working on CMA planning with external agencies had 

significantly higher average score than the FLNAs without such experience (t (165.64) = 3.05, p < .01)

The type of unit in which the participants worked resulted in significantly different CMA scores 

(F = 5.06, p < .05, d = 76.65) as well.
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บทนํา
 การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (Coronavirus disease starting in 2019 

[COVID-19]) เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีคุกคามความปลอดภัยของมนุษยชาติในศตวรรษ

น้ี เน่ืองจากการแพรกระจายเชื้อเปนไปอยางรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของโลก (Pandemic) มหาวิทยาลัย

จอหนสฮอปกินส บัลติมอร สหรัฐอเมริกา รายงานผูติดเชื้อรายใหมทั่วโลก เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

จํานวน 557 คน เวลาผานไป 1 ป จํานวนผูปวยสะสมเพิ่มขึ้น 95 ลานคน ขอมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

รายงานผูติดเชือ้ทัว่โลกประมาณ 169 ลานคน เสียชวีติประมาณ 3.5 ลานคน การแพรระบาดของเชือ้โควดิ 19 

ในประเทศไทยพบผูปวยรายแรกเม่ือ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลาผานไป 1 ป มีผูปวยยืนยันสะสมประมาณ 

7 พันคน โดยพบการระบาดเปนกลุมกอนเปนระยะ ๆ มีผูเสียชีวิต 61 คน กระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

ภายหลังเก็บขอมลูวิจยันี ้สถานการณการแพรระบาดระลอกใหมมคีวามรนุแรงมากขึ้น พบผูตดิเชื้อตอวนั

มากกวาหนึ่งพันคน ขอมูลสิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรครายงานสถิติของประเทศไทย

มีผูติดเชื้อยืนยันสะสม 130,929 คน และมีผูเสียชีวิต 937 คน 

 วกิฤติการแพรระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ 19 สงผลกระทบตอสุขภาพกายและจติ ชวีติความเปนอยู

ของคนในทุกดาน มีผลโดยตรงตอการจัดการบริการสาธารณสุขท่ีจะตองตอบสนองความจําเปนของ

ประเทศ โดยปองกันและควบคุมการแพรระบาด เพือ่ลดการสูญเสียชวีติ รวมทัง้สงผลกระทบตอความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เนื่องจากลักษณะของสถานการณโรคระบาดนี้สรางการเปลี่ยนแปลง

อยางฉับพลัน มีความผันผวนยากจะคาดเดา มีความไมแนนอน มีความซับซอน และความคลุมเครือ (กรม

ควบคุมโรค, 2563ก) จงึจาํเปนตองอาศัยความสามารถในการนําและการจัดการภาวะวกิฤติท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยผูนําประเทศไดประกาศใหโรคติดเชื้อโควิด 19 เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. 2558 และประกาศใชพระราชกาํหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 (กระทรวง

สาธารณสุข, 2563ก) จัดต้ังศูนยบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินในการแกปญหาการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศอฉ.โควิด-19) เปนศูนยบัญชาการเหตุการณระดับประเทศ เพื่อใหระบบ

สาธารณสุขของประเทศมีเสถียรภาพในการปองกันโรคติดเชื้อโควิด 19  

 พืน้ท่ี 5 จังหวัดชายแดนใตมีความเสีย่งสูงตอการแพรระบาดของโรค เพราะเปนเขตพืน้ท่ีมีชายแดน

ติดตอประเทศมาเลเซียที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 รุนแรงในชวงปแรก เนื่องจากมาตรการปด

ประเทศของมาเลเซยี ทาํใหแรงงานไทยถกูผลกัดันใหเดินทางกลับประเทศจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงาน

ที่ลักลอบเดินทางเขาประเทศไทยโดยใชชองทางธรรมชาติ ทําใหไมไดผานระบบการคัดกรองและกักกัน

โรคกอนเขาประเทศ ประกอบกับประชาชนสวนใหญในพื้นที่มีวิถีชีวิตรวมกลุมกันและทํากิจกรรมทาง

ศาสนาอยางใกลชิด ทําใหพบจํานวนผูติดเชื้อโควิด 19 จํานวนมากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นของประเทศ โดย

พบจํานวนผูติดเชื้อสูงถึง 423 คน เสียชีวิต 5 คน คิดเปนรอยละ 11.20 และ 8.47 ของจํานวนทั้งประเทศ

ในชวงเวลาเดียวกัน โดยผูปวยยืนยันการติดเชื้อทั้งหมดเปนผูปวยติดเชื้อนอกพื้นที่เดินทางกลับภูมิลําเนา

ใน 5 จังหวัดชายแดนใต (กรมควบคุมโรค, 2563ข) 
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 ดังน้ันผูบริหารโรงพยาบาลชุมชนจึงตองควบคุมสถานการณการแพรระบาดในพื้นท่ีตามหลัก

การจัดการภาวะวิกฤติดานสาธารณสุข (Public health emergency management) ซึ่งประกอบดวยการ

ดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การตอบโตภาวะฉุกเฉิน และ

การเยียวยา (กรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา, 2558) ซึ่งการวางแผนในการรับมือกับการระบาดตั้งแต

เนิ่น ๆ โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน ชวยใหสามารถจํากัดโรคระบาดโควิด 19 ได (Joost, Bene-

detta, & Shaheen, 2020) ลักษณะของผูบริหารการพยาบาลที่มีความสามารถจัดการภาวะวิกฤติ คือ เปน

นกัคดิวเิคราะห มคีวามสามารถจดัการในสถานการณท่ีคลุมเครือ มีความมัน่ใจ มกีารทบทวนและฝกซอม

แผนเผชิญเหตุกบับคุลากร ไดรบัการฝกอบรมการสือ่สารกบัสาธารณะ และเปนสวนหน่ึงทมีนําบัญชาการ

เหตุการณที่มีบทบาทชัดเจน (American Organization for Nursing Leadership, 2017) 

 โรงพยาบาลชมุชนรบัผดิชอบงานดานสาธารณสขุในเขตพืน้ท่ีอาํเภอ มีหนาท่ีรบัผดิชอบในการ 1) 

ทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ 2) ดําเนินการและใหบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข 3) กํากับ 

ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข 4) สงเสริม สนับสนุน และ

ประสานงานเกีย่วกบังานสาธารณสุขใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวง 5) พฒันาระบบสารสนเทศ งาน

สุขศึกษา และการส่ือสารสาธารณะดานสุขภาพ และ 6) ปฏบัิติงานรวมกบัหรอืสนับสนนุการปฏบิติังานของ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)  เมื่อมีการระบาดโรคติดเชื้อ

โควดิ 19 ผูบรหิารโรงพยาบาลชมุชนตองมีมาตรการเรงดวนเพือ่ดําเนนิการตามหลกัระบาดวทิยา 7 ประเด็น 

ไดแก 1) การบริหารจัดการ และการบริการทั่วไป 2) การบริหารจัดการคลินิกโรคทางเดินหายใจ 3) การจัด

ตั้งหอผูปวยเฉพาะโรค 4) ระบบการทํางานของบุคลากรการแพทย 5) การดูแลคลัง อุปกรณสนับสนุน 6) 

การปองกนั ควบคุมการติดเชือ้ของบุคลากร และ 7) การทําความสะอาดและระบบการฆาเช้ือสําหรบัผูปวย 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2563ก) เนื่องจากเปนภารกิจที่ใชความรูวิชาชีพการพยาบาลและผูปฏิบัติหนางาน

สวนใหญคือบุคลากรทางการพยาบาล 

 ผูบริหารการพยาบาลระดับตนของโรงพยาบาลชุมชน และกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีหนาที่

รบัผดิชอบรวมกาํหนดนโยบาย วางแผน ออกแบบระบบบรกิาร บรหิารอตัรากาํลงั ส่ิงแวดลอม อปุกรณให

เพียงพอ ทาํหนาทีส่ัง่การในหนวยงาน กาํกับ สอนงาน เพือ่ใหบคุลากรในหนวยงานสามารถปฏบิตังิานใน

สถานการณการแพรระบาดไดในระยะเวลาอันสั้น ภายใตมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงการรับรายงานตรงจาก

บุคลากร และรายงานตอผูบริหารระดับสูง (สภาการพยาบาล, 2561) และวางระบบการเฝาระวังปองกัน

และการรักษาการดูแลผูปวยเขาขายสงสัยและยืนยันการติดเชื้อ (Patients Under Investigated [PUI]) ตาม

มาตรการปองกันการระบาด ภายใตขอจํากัดของอัตรากําลังพยาบาลและวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เพื่อตอสู

ภาวะวิกฤตินี้ใหสําเร็จ 

 การจดัการภาวะวกิฤติของผูบรหิารการพยาบาล ข้ึนอยูกบัภาวะผูนาํ ทกัษะการจดัการ ประสบการณ

การทํางาน การศึกษาอบรม และอื่น ๆ ภาวะผูนําของพยาบาลในการจัดการภาวะวิกฤติหรือสาธารณภัย 

ประกอบดวย 1) ความรูดานสาธารณภยั การพยาบาลฉกุเฉนิ ความรูท่ัวไป 2) ความสามารถการจดัการภาวะ
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วิกฤติ ทั้ง 4 ระยะ คือ กอน ขณะ และหลังเกิดภัย และ 3) กลยุทธการนํา ไดแก การสื่อสาร การประสานงาน 

การตัดสินใจ การทํางานเปนทีม และการแกปญหา (สุรางคินี วนวงศไทย และสุวิณี วิวัฒนวานิช, 2558) 

สวนประสบการณการทํางาน พบวา หัวหนาหอผูปวยที่มีประสบการณการทํางานมากมีสมรรถนะการ

จดัการสูงกวาผูมีประสบการณการทาํงานนอย (สุพฒัน ีนาคฤทธ์ิ, 2540; อางใน กฤษณา กลิน่สมทิธ์ิ, 2560) 

ผูนําทางการพยาบาลทีมี่ประสบการณการทาํงานมากกวา 5 ป มคีวามสามารถจดัการวกิฤติการแพรระบาด

โรคติดเชื้อโควิด 19 ไดดี (Holge-Hazelton et al., 2021)  

 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการปฏิบัติของผูบริหารการพยาบาลระดับตนในเรื่องการจัดการภาวะ

วกิฤติโรคติดเชือ้โควดิ 19 ในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนใต ซ่ึงจดัวาเปนพืน้ท่ีเส่ียงสูงจากปจจยัดานภมิูประเทศ 

วัฒนธรรมเฉพาะพื้นที่ เพื่อบรรยายวาผูบริหารการพยาบาลระดับตน ของโรงพยาบาลชุมชน มีการจัดการ

ภาวะวกิฤติโรคติดเชือ้โควดิ 19 ระดับใดในภาพรวม และรายดาน มกีารปฏบัิติตางกันหรอืไมระหวางผูบรหิาร

การพยาบาลทีมี่ขอมูลสวนบุคคล และขอมลูหนวยงานตางกนั ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเพิม่ความพรอม

ในการรับมือกับการแพรระบาดในระยะตอ ๆ ไป หรือรับมือกับโรคอุบัติใหมอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพือ่ศึกษาระดับการจดัการภาวะวกิฤติการแพรระบาดโรคติดเชือ้โควดิ 19 โดยรวม และจาํแนก

ตามระยะการจดัการภาวะวิกฤติของผูบรหิารการพยาบาลระดับตน โรงพยาบาลชมุชน 5 จังหวดัชายแดนใต 

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยรวม ของ

ผูบริหารการพยาบาลระดับตน ที่มีขอมูลสวนบุคคล และขอมูลหนวยงานตางกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การศึกษาครัง้น้ี ผูวจิยัใชแนวคดิการจัดการในภาวะวกิฤติดานสาธารณสขุ ท่ีครอบคลมุภาวะวกิฤติ

จากโรคระบาด ทั้ง 4 ระยะ ของ (กรมควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา, 2558) ประกอบดวย การปองกันและ

ลดผลกระทบ (Prevention & mitigation) การเตรยีมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน (Preparedness) การตอบโต

ภาวะฉกุเฉิน (Response) และการฟนฟหูลังเกดิภาวะฉกุเฉนิ (Recovery) รวมกบัการบูรณาการเตรยีมความ

พรอมที่สอดคลองกับทางระบาดวิทยา 7 ประเด็น ประกอบดวย 1) การบริหารจัดการ การบริการทั่วไป 

2) การบริหารจัดการคลินิกโรคทางเดินหายใจ 3) การจัดตั้งหอผูปวยเฉพาะโรค 4) ระบบการทํางานของ

บุคลากรทางการแพทย 5) การดูแลคลัง อุปกรณสนับสนุน การใชอุปกรณตาง ๆ 6) การปองกัน ควบคุม

การติดเชื้อของบุคลากร และ 7) ทําความสะอาดและระบบการฆาเชื้อ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563ข) โดย

ประยุกตใชเพียง 3 ระยะ คือ การปองกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน และการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหสอดคลองกับหนาท่ีรับผิดชอบของสถานบริการสุขภาพในสถานการณการ

ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดไมใหกระจายเปนวงกวางไดดีระดับ

หนึ่ง ซึ่งสถานบริการสุขภาพยังจําเปนตองใชมาตรการการปองกัน และควบคุมโรคในระยะยาวจนกวาจะ

มีการใชวัคซีนปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิผล
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วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ศึกษาตัวแปรการจัดการในภาวะวิกฤติ

การแพรระบาดโรคติดเชือ้โควดิ 19 ของผูบรหิารการพยาบาลระดับตน ในการจัดการภาวะวกิฤติ สอบถาม

ขอมูลจากผูบริหารการพยาบาลท่ีเปนหัวหนางานพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุและนิติเวช งานการพยาบาล

ผูปวยนอก งานการพยาบาลผูปวยใน และงานการพยาบาลผูคลอด ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนาหนวย

งานในชวงการระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ในโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต เก็บขอมูลในชวง

เดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนเวลาที่มีการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 มาแลวมากกวา 1 ป

คําจํากัดความเชิงปฏิบัติการ

 การจัดการในภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเช้ือโควิด 19 ของผูบริหารการพยาบาลระดับตน 

หมายถึง การจัดการ และการปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของพยาบาล

หัวหนางาน ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะการปองกันและลดผลกระทบ ระยะการเตรียมความพรอม 

และระยะการตอบโตภาวะฉกุเฉนิ รวมถงึประเด็นการเตรยีมความพรอมของโรงพยาบาลชุมชนท่ีสอดคลอง

กับทางระบาดวิทยา 7 ประเด็น โดยวัดระดับการจัดการในภาวะวิกฤติ จากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ศึกษาคือ ผูบริหารการพยาบาลระดับตน ของโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต  

จํานวน 48 โรงพยาบาล ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดสงขลา และจังหวัด

สตูล โดยขอมูลจากเว็บไซต www.k4ds.psu.co.th จํานวนทั้งสิ้น 204 คน

 กลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูบริหารระดับตน โรงพยาบาลชุมชน 5 

จังหวัดชายแดนใต ในชวงที่มีการประกาศใช พ.ร.ก การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง มีคุณสมบัติเปน

พยาบาลวชิาชพี จาํนวนทัง้สิน้ 168 คน และสมัครใจตอบแบบสอบถามสงกลบัคืน จาํนวน 168 คนโดยกลุม

ตัวอยางมีคุณสมบัติ คือ เปนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางาน ไดแก งานการพยาบาล

ผูปวยอุบัติเหตุและนิติเวช งานการพยาบาลผูปวยนอก งานการพยาบาลผูปวยใน และงานการพยาบาล

ผูคลอด  และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานไมนอยกวา 1 ป 

การพิทักษสิทธผูใหขอมูล

 การวจิยัครัง้นี ้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูบรหิารการพยาบาลระดบัตน ปฏบัิติหนาท่ี

หัวหนางานโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต ผูวิจัยดําเนินการเพื่อพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง ดังนี้

 1.  เสนอโครงรางวิทยานิพนธผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนยจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย สาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เลขท่ี 

PSU IRB 2021 – St – Nur 004 (Internal) วันที่รับรอง 23 กุมภาพันธ 2564 และคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด และไดรับหนังสืออนุญาตใหเก็บขอมูลใน

พื้นที่ 
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 2.  ผูวจัิยทําหนังสอืเปนลายลักษณอักษร ชีแ้จงใหพยาบาลหวัหนางานท่ีเปนกลุมตัวอยางรบัทราบ

เปนรายบคุคล ไดแก วัตถปุระสงค วธีิการดําเนนิการวจัิย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบัจากการวจิยัครัง้น้ี รวม

ทัง้ขอความรวมมอืในการใหขอมูลตามความสมคัรใจ และสทิธิในการถอนตัวจากการเขารวมวจิยัไดตลอด

เวลา โดยไมตองบอกเหตุผล และการถอนตัวนัน้จะไมมีผลกระทบหรอืความเสียหายเกดิข้ึนกบักลุมตัวอยาง 

ผูวิจยัจะปกปดแหลงท่ีมาของขอมลูอยางเครงครดั ไมมีการเปดเผยชือ่ของกลุมตัวอยางและนําเสนอขอมูล

ผลการวิจยัในภาพรวมเทานัน้ ไมชีเ้ฉพาะตอกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม เพือ่ประโยชนทางการศึกษา

และตอการปฏิบัติงานพัฒนาวิชาชีพเทานั้น ขอมูลจะถูกเก็บเปนความลับ เมื่อครบ 5 ป ขอมูลจะถูกทําลาย 

และผูวิจัยไดดําเนินการพิทักษสิทธิ์ผูเขารวมวิจัยตามกระบวนการวิจัยอยางเครงครัด 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจากการสัมภาษณ

ผูบริหารการพยาบาลที่มีประสบการณในการบริหารจัดการสําหรับผูปวยยืนยันติดเชื้อโควิด 19  ประสาน

แนวคิดการจัดการภาวะวิกฤติทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (2558) รวมกับประเด็นการเตรียมความ

พรอมสอดคลองกับระบาดวิทยา 7 ประเด็น ประกอบดวย 2 สวน คือ

 สวนท่ี 1 ขอมูลทัว่ไปของกลุมตัวอยาง เชน เพศ อาย ุระดับการศกึษา ลกัษณะคําถามเปนแบบเลอืก

ตอบ และเติมคํา จํานวน 13 ขอ

 สวนท่ี 2 การจัดการในภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ลักษณะของขอคําถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวนทั้งสิ้น 57 ขอ แบงเปน 3 ดาน กลุมตัวอยางประมาณคา

คําตอบเปนคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน โดยพิจารณาเปรียบเทียบเปนรอยละของการปฏิบัติหรือดําเนินการ

ตามขอความนั้น ๆ  ของกลุมตัวอยาง  โดย  5 หมายถึง มากที่สุด (รอยละ 80-100 ของการปฏิบัติ) 4 หมายถึง 

มาก (รอยละ 60-79 ของการปฏิบัติ) 3 หมายถึง ปานกลาง (รอยละ 40-59 ของการปฏิบัติ) 2 หมายถึง 

นอย (รอยละ 20-39 ของการปฏิบัติ) 1 หมายถึง นอยที่สุด (รอยละ 0-19 ของการปฏิบัติ) และ NA (Not 

applicable) หมายถึง ไมไดมีการปฏิบัติ/ดําเนินการตามขอความน้ัน ๆ สวนการแปลผลคะแนนแบงเปน 

3 ระดับ โดยแบงคาพิสัยของคะแนนเฉลี่ยเปน 3 ชวงเทา ๆ กันดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 แสดงวามี

ระดับการจัดการภาวะวิกฤติในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของผูบริหารการพยาบาล

ระดับตน ดังกลาวอยูในระดับมาก  คะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.67 มีระดับการจัดการดังกลาวอยูในระดับ

ปานกลาง และ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 มีระดับการจัดการดังกลาวอยูในระดับนอย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 เครื่องมือผานการตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 

ทาน ประกอบดวย อาจารยพยาบาลเชี่ยวชาญดานการจัดการสาธารณภัย แพทยผูมีประสบการณตรงใน

การจัดการการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 และหัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนท่ีดูแลผูปวย

ยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ผลการคํานวณหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหาแบบสอบถามสวนท่ี 2 ไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
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ทัง้ฉบบั (Content Validity Index [CVI]) คือ .91 และตรวจสอบความเทีย่งของเครือ่งมือ (Reliability) โดยนาํ

ไปทดลองใชกับพยาบาลวิชาชีพหัวหนาหนวยงานโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดตรัง 

และจังหวัดพัทลุง จํานวน 20 คน ตรวจสอบความสอดคลองภายใน (Internal consistency) โดยใชสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเที่ยงของเครื่องมือ สวนที่ 

2 ทั้งฉบับ เทากับ .96 ดานการดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ เทากับ .90 ดานการเตรียมความพรอม

รองรับภาวะฉุกเฉิน เทากับ .93 และดานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน เทากับ .96 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยทําหนงัสือขออนุมัติเกบ็ขอมูลผานคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 

ถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต โดยแนบสําเนา

ถงึหวัหนากลุมการพยาบาลชีแ้จงวตัถุประสงค เพือ่ขออนุญาตในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากหัวหนาหนวย

งาน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดไว เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยประสานงานกับผูประสาน

งานวจิยั ของกลุมการพยาบาลในแตละโรงพยาบาลดวยตัวเอง โดยทําความเขาใจเกีย่วกับการพทัิกษสทิธ์ิของ

กลุมตัวอยาง ข้ันตอนการเกบ็ขอมูล ระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม และการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม

สงคืนผูวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล

 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลดวย รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. วิเคราะหระดับของการจัดการในภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของผูบริหาร

ทางการพยาบาล โรงพยาบาลชมุชน 5 จงัหวดัชายแดนใต โดยจาํแนกเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม ดวย

สถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 3.  เปรยีบเทียบคาเฉลีย่ของการจดัการภาวะวกิฤติการแพรระบาดโรคติดเชือ้โควดิ 19 ของผูบรหิาร

ทางการพยาบาล จําแนกตามอายุงาน ระดับการศึกษา การไดรับการอบรมทางการบริหาร ประสบการณ

การบริหารภาวะวิกฤติ ประสบการณการวางแผนภาวะวิกฤติรวมกับหนวยงานภายนอก และหนวยงาน 

โดยการทดสอบ t-test, ANOVA และทําการเปรียบเทียบรายคูคาเฉลี่ยภายหลังวิเคราะหเปรียบเทียบ กอน

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการทดสอบขอตกลงเบ้ืองตน (Assumption) โดยใชสถิติทดสอบคาเฉลี่ย

ของประชากรท่ีอสิระตอกนั พบวา ขอมลูมลีกัษณะการแจกแจงแบบเปนโคงปกติ ท่ีระดับนัยสาํคญั p < .05 

ผลการวิจัย
 จากการวเิคราะหขอมูลกลุมตัวอยางท้ังหมด 168 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 94.60) มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามากสุด (รอยละ 85.10) ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานการพยาบาลผูปวย

ในมากสุด (รอยละ 27.40) ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานเฉลี่ย 12.21 ป (SD = 7.78 ) และ

พบวากลุมตัวอยางมีการจัดการในภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยรวมอยูในระดับมาก 

(M = 4.01, SD = 0.68) เมื่อพิจารณารายดาน ตามกระบวนการจัดการ พบวามีคะแนนเฉลี่ยดานการตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน (M = 4.18, SD = 0.73) อยูในระดับมากสุด รองลงมา คือ ดานการเตรียมความพรอมรองรับ
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ภาวะฉุกเฉิน (M = 3.96, SD = 0.75) และดานการดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ (M = 3.88, SD = 

0.72) ตามลําดับ ขอมูลตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการจัดการในภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรค

ติดเชื้อโควิด 19 ของผูบริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต โดยรวม และราย

ดาน (N = 168)

การจัดการภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 M SD ระดับ

การดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ 3.88 0.72 มาก

การเตรียมความพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน 3.96 0.75 มาก

การตอบโตภาวะฉุกเฉิน 4.18 0.73 มาก

รวม 4.01 0.68 มาก

 ผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต ที่มีประสบการณวางแผนจัดการ

ภาวะวิกฤติกบัหนวยงานภายนอก มีคาเฉลีย่คะแนนการจดัการภาวะวกิฤติการแพรระบาดโรคติดเชือ้โควดิ 

19 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.05, p < .01) สวนผูบริหารการพยาบาลที่อายุงานระดับการ

ศึกษา การอบรมทางการบริหารประสบการณการบริหารภาวะวิกฤติตางกัน มีคาเฉลี่ยคะแนนการจัดการ

ภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ไมตางกัน ตามลําดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาสถิติที่ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการจัดการภาวะวิกฤติโดยรวมของการแพรระบาดโรคติด

เชื้อโควิด 19 ของผูบริหารการพยาบาล ตางกลุมกัน 

* p < .01

ตัวแปร
คะแนนการจัดการ

df t p-value
M SD

อายุงาน

      ≤10 ป (n=86) 4.01 .65

     >10 ป (n=82) 4.01 .71 163.45 .05 .96

ระดับการศึกษา

     ปริญญาตรี (n=143) 4.00 .65

     ปริญญาโท (n=25) 4.02 .84 29.15 .14 .89

ประสบการณบริหารภาวะวิกฤติ

     มี (n=147) 4.02 .71

     ไมมี (n=21) 3.93 .43 37.33 .82 .42

ประสบการณวางแผนจัดการภาวะวิกฤติกับหนวย

งานภายนอก

     มี (n=82) 4.17 .63

     ไมมี (n=86) 3.86 .69 165.64 3.05 .003
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 ผลการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพือ่เปรยีบเทียบคะแนนเฉล่ียการจดัการภาวะวกิฤติการ

แพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหวางผูบริหารการพยาบาลระดับตนตางหนวยงานกัน พบวา มีคาเฉลี่ย

การจัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 5.06, p < .01) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการจัดการภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยรวม

ระหวางผูบริหารการพยาบาล งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช งานการพยาบาลผูปวย

นอก งานการพยาบาลผูปวยใน และงานการพยาบาลผูคลอด โรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต ดวย

สถิติ ANOVA 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูภายหลัง (Post Hoc analysis) ดวยวิธกีารของ Dunnett T3 ของ

คาเฉลี่ยการจัดการการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยรวม ระหวางผูบริหารงานการพยาบาลผูปวย

อุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช งานการพยาบาลผูปวยนอก งานการพยาบาลผูปวยใน และงานการพยาบาล

ผูคลอด โรงพยาบาลชุมชน  

แหลงความแปรปรวน ss df MS F P-value

การจัดการภาวะวิกฤติโดยรวม

     ระหวางกลุม 3 6.50 2.17 5.06 .002*

     ภายในกลุม 164 70.16 .43

รวม 167 76.65

* p < .05

* p < .05

หัวหนาหนวยงาน M
ER OPD IPD LR

4.06 4.94 4.27 3.74

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) 4.06 - .12 .20 .33

ผูปวยนอก (OPD) 4.94 - - .33 .20

หอผูปวยใน (IPD) 4.27 - - - .53*

หองคลอด (LR) 3.74 - - - -

 ผลการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว พบวา หวัหนางานหอผูปวยในมีคะแนนเฉลีย่การจดัการ

ภาวะวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยรวม มากกวา หัวหนางานหองคลอดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (d̄  = .53, p < .05) ดังตารางที่ 4
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจยัครัง้นีพ้บวา การจัดการภาวะวกิฤติการแพรระบาดโรคติดเช้ือโควดิ 19 ของผูบริหารการ

พยาบาลระดับตน โรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก และเมื่อพิจารณา

รายดานทั้ง 3 ดาน พบวา อยูในระดับ มาก ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ 

การเตรียมความพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน  และการตอบโตภาวะฉุกเฉิน สามารถอธิบายไดวา ผูบริหาร

การพยาบาลระดับตน มีการบรหิารจดัการอยูในระดับ มาก  เน่ืองจากตองทาํงานภายใตนโยบายเรงดวนของ

รฐับาล หลงัพบการระบาดของโรคติดเชือ้โควดิ 19 ซ่ึงถกูกาํหนดใหโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรค

โควิด 19 เปนโรคติดตออันตรายรายแรง และประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกําหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (กระทรวงสาธารณสุข, 2563ก) 

 ผูบริหารการพยาบาลระดับตน โรงพยาบาลชุมชนตองเรงดําเนินการดานตาง ๆ เพื่อปองกันการ

แพรระบาด และสวนใหญ (รอยละ 94) มีประสบการณเตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยกลุมโรคทาง

เดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory syndrome coronavirus [MERS-CoV]) อยางนอย

ปละครั้ง เพื่อเตรียมรับการเดินทางกลับของผูแสวงบุญไปนครเมกกะใน 5 จังหวัดชายแดนใต มียอด

ผูเดินทางมากกวา 4,000 คน (กองสารนิเทศ สป. มท., 2562) สอดคลองกับ ฐิติวดี ธรรมเจริญ, 

วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ, และธานี แกวธรรมนุกูล (2562) พบวา พยาบาลวิชาชีพชายแดนใต ผานการอบรม

การดูแลผูปวยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางอยางนอย 1 ครั้ง (รอยละ 92.9) และพบวาผูบริหาร

การพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต มีประสบการณวางแผนรวมกับหนวยงานภายนอก

โรงพยาบาล เกีย่วกบัการจดัการภาวะวกิฤติ/ สาธารณภยัท่ีผานมา (รอยละ 87.5) เพราะประสบการณเหลานี้ 

สงผลใหสามารถดําเนินการในระยะตาง ๆ ไดในระดับมาก 

 ผูบริหารการพยาบาลระดับตน ตางหนวยงานมีระดับการจัดการตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

โดยท่ีคาเฉลี่ยของหัวหนางานการพยาบาลผูปวยใน และงานการพยาบาลผูคลอด มีระดับการจัดการที่

แตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ ท้ังนีเ้นือ่งจากหวัหนางานการพยาบาลผูปวยในตองมีการปรบัเปลีย่น

หนวยงานบางสวนเปนหอผูปวยเฉพาะโรค (Cohort ward) และตองดูแลผูปวยกลุมเส่ียงติดเชื้อโควิด 19 

และผูปวยนอนโรงพยาบาลท่ัวไปที่ยังคงใหบริการอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการวิจัยของ บีบี และ

คณะ (Holge-Hazelton et al., 2021) พบวา ผูนําในชวงวิกฤติการแพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ควรเนน

การจัดการไปท่ีผูนํางานการพยาบาลผูปวยใน มากกวาผูนําหนวยงานอื่น ๆ เนื่องจากหอผูปวยในไดรับ

ผลกระทบดานการทํางานมากกวาหนวยงานอื่น  

สรุปและขอเสนอแนะ 
 ผูบรหิารการพยาบาลระดับตน ในการศึกษาครัง้น้ีมีระดับการจดัการภาวะวกิฤติในสถานการณการ

แพรระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของโรงพยาบาลชุมชน ในดานการดําเนินการปองกันและลดผลกระทบ 

ดานการเตรียมความพรอมรองรับภาวะฉุกเฉิน และดานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ทั้ง 3 ระยะ อยูในระดับ
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มาก และผูบรหิารการพยาบาลทีมี่ประสบการณการจดัการดานโรคระบาด และมีประสบการณการทํางาน

ที่มากกวา 5 ป จะบริหารจัดการไดดีกวาผูบริหารที่ไมมีประสบการณการทํางาน งานการพยาบาลผูปวยใน 

มีการบริหารจัดการมากกวางานการพยาบาลผูคลอด จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการนําผล

การวจิยัไปใชประโยชนสําหรบัผูบรหิารการพยาบาลในการบรหิารจัดการในสถานการณของโรคระบาด ดังน้ี 

 1. ดานการจัดสรรทรัพยากร และอัตรากําลังใหเหมาะสมกับหนวยงาน รวมไปถึงการสงเสริม

และใหความชวยเหลือในหนวยงานที่มีการบริหารจัดการอยูในระดับมาก 

 2. ผูบริหารการพยาบาลระดับตนควรหาประสบการณทํางานในสาธารณภัยหรือทํางานรวม

กับหนวยงานหรือบุคลากรภายนอก เพื่อสรางเครือขายและเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารจัดการใน

สถานการณวิกฤติในอนาคตตอไป
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