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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้เีป็นการวจิยัเพือ่ทดสอบคณุสมบตัิ

แบบวดัพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของเดม็สเตอร์ ทีน่�ามา

แปลเป็นฉบับภาษาไทย โดยการวิเคราะห์ความตรง  

ความเชือ่มัน่ และวเิคราะห์โครงสร้างของแบบวดัพฤตกิรรม

ในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญ 

ได้แปลแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ 

เป็นฉบับภาษาไทย ด้วยวิธีการแปลกลับแบบไม่ทราบ

ต้นฉบับ หลังจากนั้นท�าการประเมินคุณภาพแบบวัด

พฤตกิรรมในการปฏบิตัิงานของเดม็สเตอร์ ฉบบัภาษาไทย

ด้วยการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น และการวิเคราะห ์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ กลุ ่มตัวอย่าง คือ พยาบาล 

เวชปฏิบัติที่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกจ�านวน 311 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล

ทัว่ไปและแบบวดัพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานของเดม็สเตอร์ 

ฉบบัแปลเป็นภาษาไทย วเิคราะห์ด้วยสถติ ิความถี ่ร้อยละ 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค และการวิเคราะห์ 

องค์ประกอบ 

 ผลการวจิยัพบว่า แบบวดัพฤตกิรรมในการปฏบิตังิาน 

ของเด็มสเตอร์ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย มีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .89 และมีโครงสร้าง  

7 องค์ประกอบ โดยแต่ละองค์ประกอบมีค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .81, .76, .70, .68, .65, .73 

และ .60 ตามล�าดับ

 การวิจัยครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและ

บุคลากรทางสุขภาพสามารถน�าแบบวัดน้ีไปใช้ในการวัด

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ เพื่อ 

น�าไปสู่การหาแนวทางในการพัฒนาและก�าหนดบทบาท

และขอบเขตของพยาบาลเวชปฏิบัติ 

ค�าส�าคญั: แบบวดัพฤตกิรรมในการปฏิบตังิานของเดม็สเตอร์ 

พยาบาลเวชปฏิบัติ

Abstract

 The purpose of this study is to examine 

Thai Dempster Practice Behaviors Scale [DPBS].  

A blind back translation method is employed  

by the researchers and experts. Psychometric 

analysis was used that included reliability and 

exploratory factor analysis. A random sampling 

method was used to recruit 311 nurse practitioners 

in Eastern region. Data collection was by  

demographic record form and a self-administered 

DPBS questionnaire. Data was analyzed by  

percentage, Cronbach’s alpha coefficient, and 

factor analysis. 

 The results of the study revealed that the 

Cronbach’s alpha coefficient of the Thai version 

of the DPBS of nurse practitioners was .89 and 

factor analysis showed 7 factors of structure was 

an appropriate structure. The Cronbach’s alpha 

coefficient of each factor was .81, .76, .70, .68, .65, 

.73, and .60 respectively. The findings suggest  

that nurses and healthcare personnel can use this 
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scale to evaluate the practice behaviors of nurse 

practitioners as a means for finding ways to scope 

the role of nurse practitioners.   

Keywords: The Dempster Practice Behaviors Scale 

[DPBS], nurse practitioners 

ความส�าคัญของปัญหา

 ปัจจุบันระบบการดูแลสุขภาพในหลาย ๆ  ประเทศ

มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจ�านวนมาก และต้องมี 

การเตรียมเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี สิ่งหนึ่ง

ของการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญในระบบการดูแลสุขภาพ 

ทั่วโลกได้แก่ การเพิ่มจ�านวนพยาบาลเวชปฏิบัติให้มากขึ้น 

ในระบบการดแูลสขุภาพระดบัปฐมภูมิ (Gould, Johnstone, 

& Wasylkiw, 2007) ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ท�าให้พยาบาลเวชปฏิบตัต้ิองท�าหน้าทีบ่างอย่างคล้ายแพทย์ 

(Offredy & Townsend, 2000) ซึง่พยาบาลเวชปฏิบัตกิไ็ด้

มีโอกาสที่จะได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน

อย่างมีอิสระภายใต้ขอบเขตของทีมสุขภาพเพื่อจัดการให้

บริการอย่างมีคุณภาพ

 ส�าหรบัประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีม่กีารปฏิรปู

ระบบสุขภาพ ซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริการ

สขุภาพจากเดมิทีเ่น้นการรกัษาโรค เปลีย่นมาเป็นการสร้าง

สขุภาพ โดยมรีะบบส่งเสรมิและป้องกนัโรคทีด่ ี(Kompayak, 

2011) การเปลีย่นแปลงดังกล่าวท�าให้เกดิหน่วยบริการสขุภาพ 

ระดับปฐมภูมิ (primary care)  คือ สถานีอนามัย ที่เน้น

บรกิารเชิงรุกภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(Chưngsathiansap & Kata, 2007; Wibulpolprasert, 

2007) เป็นจุดบริการสุขภาพด่านแรกที่ประชาชนเข้าถึง 

ได้ง่าย ท�าหน้าที่ให้บริการปฐมภูมิ (primary care) โดย 

ให้บริการตั้งแต่ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน เน้นการให้

บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 

เบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ในลักษณะบริการที่เรียกว่า 

“ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” มีความรับผิดชอบหลักคือ การดูแล 

ด้านสขุภาพและพฒันาศกัยภาพของประชาชนในการดแูล

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน มีความต่อเนื่องเป็น

องค์รวม อยูบ่นพ้ืนฐานของการดแูลด้วยหวัใจของความเป็น

มนุษย์ (Kompayak, 2011; Hanujarernkul, 2008)  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงระบบ

บริการสุขภาพของภาครัฐทุกระดับให้ได้มาตรฐาน โดย 

ยกระดับสถานีอนามัย เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล (รพ.สต.) และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อใน 

ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแนวทางการพัฒนา

ระบบบริการสาธารณสุขที่ควรให้ความส�าคัญกับระบบ

บริการระดับปฐมภูมิ (primary care) โดยมีพยาบาล 

เวชปฏิบัติ  ท�าหน้าที่ให้การรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขต

ของกฎหมายวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน

สุขภาพ ของประชาชน (Hanujarernkul, 2008)

 การปฏิบัติงานของพยาบาลด้านเวชปฏิบัติ หรือ 

การรกัษาโรคนัน้ เป็นหน้าทีซ่ึง่ต้องใช้ความรูค้วามสามารถ

ในการรักษาโรคเบื้องต้นตามศักยภาพและขอบเขตของ

วิชาชีพ และการฝึกฝนของแต่ละบุคคล พยาบาลเป็น

วิชาชีพหนึ่งที่ได้รับการศึกษาวิชาการด้านสุขภาพมาก 

เพียงพอท่ีจะใช้ความรู้ความสามารถในการให้การดูแล 

ผู้ป่วยในกรณีที่มีอาการของโรคไม่รุนแรง ซับซ้อน รวมทั้ง

ไม่ต้องการการดูแลที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน การพยาบาล 

เวชปฏิบัติทั่วไปจึงเป็นบทบาทหนึ่งที่ส�าคัญของพยาบาล 

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ซึ่ง

สภาการพยาบาลได้มีการออกเอกสารเกี่ยวกับข้อก�าหนด 

การรักษาโรคเบ้ืองต้น เพื่อให้ข้อก�าหนดฯ มีความชัดเจน 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อ

ประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ อีกทั้งยังได้ก�าหนด

คุณสมบัติของพยาบาลผู้ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น จะ

ต้องผ่านการอบรมตามหลกัสตูรทีส่ภาการพยาบาลก�าหนด

และต้องขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดงักล่าว 

ซึง่เป็นสิง่หนึง่ทีแ่สดงถงึความเป็นเอกสทิธิใ์นการปฏบิตักิาร

พยาบาลเวชปฏิบัติ (Junprasert, 2007)

 สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติเป็นสิ่งส�าคัญ 

อันหนึ่งที่จะบ่งบอกถึงความเป็นวิชาชีพ และเป็นสิ่งที่ช่วย

ก�าหนดขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงานและน�าไป

สู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการและมีคุณภาพได้ (Benner, 1982; 

While, 1994; Nagelsmith, 1995) ดังนั้นพยาบาล 

เวชปฏิบัติจึงควรต้องมีคุณลักษณะพื้นฐาน เช่น ทักษะ 

ในการซกัประวตัติรวจร่างกาย การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

การตัดสินใจทางคลินิกเกี่ยวกับการวินิจฉัยแยกโรค  

การวินิจฉัยโรค รวมทั้งการจัดการและการรักษาผู้ป่วย 

เสมอืนหนึง่เป็นแพทย์ทัว่ไป คณุลกัษณะอนัหนึง่ทีพ่ยาบาล


