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บทคัดย่ อ
กำรวิ จ ัย นี้ เป็ นกำรวิ จ ัย เชิ ง พรรณนำ (Descriptive Research) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษำกำรรั บ รู้
สมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัย ของนัก ศึ ก ษำพยำบำลวิท ยำลัย พยำบำลสภำกำชำดไทย ประชำกรเป็ น
นักศึกษำพยำบำลชั้นปี ที่ 1-4 จำนวน 681 คน เครื่ องมือที่ใช้ในกำรวิจยั เป็ นแบบสอบถำมข้อมูลส่ วนบุคคล
และแบบประเมิ น สมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัย ประกอบด้ว ยสมรรถนะ 9 ด้ำ น หำค่ ำ ควำมเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของแบบประเมิ น ได้ค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ภำพรวมทุ กด้ำนเท่ำกับ 0.91 วิเครำะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปและกำรรับรู ้ ส มรรถนะพยำบำลสำธำรณภัย ด้วยสถิ ติ
พรรณนำ จำนวนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และหำควำมแตกต่ำงของกำรรับรู ้สมรรถนะ
พยำบำลสำธำรณภัยของแต่ละชั้นปี ด้วยสถิติ One-Way ANOVA
ผลกำรศึ ก ษำพบว่ำ นักศึ ก ษำพยำบำลมี ก ำรรั บ รู ้ ส มรรถนะพยำบำลสำธำรณภัยโดยภำพรวมทั้ง
9 ด้ำน อยูใ่ นระดับสู ง ( X = 3.70, S.D. = 0.49) สำหรับกำรรับรู ้สมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัยของแต่ละด้ำน
พบว่ำอยูใ่ นระดับสู ง 7 ด้ำน เรี ยงตำมค่ำคะแนนเฉลี่ยจำกระดับสู งไประดับต่ำดังนี้ สมรรถนะด้ำนคุณลักษณะ
บทบำทผูน้ ำทำงกำรพยำบำลของพยำบำลที่ปฏิ บตั ิงำนสำธำรณภัยมีคะแนนเฉลี่ ยสู งที่สุด (3.87 คะแนน)
รองลงมำได้แก่ สมรรถนะด้ำนกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลด้ำนจิตใจ (3.81 คะแนน) สมรรถนะด้ำนกำรบริ หำร
จัดกำรทัว่ ไปของพยำบำลสำธำรณภัย (3.73 คะแนน) สมรรถนะด้ำนกำรเข้ำถึงประชำชน (ผูป้ ระสบภัย)ใน
ชุ มชนสังคมที่เกิดสำธำรณภัย (3.73 คะแนน) สมรรถนะด้ำนกำรปฏิ บตั ิกำรพยำบำลผูป้ ระสบสำธำรณภัย
(3.71 คะแนน) สมรรถนะด้ำนกำรควบคุมป้ องกันและเฝ้ ำระวังโรค (3.70 คะแนน) และสมรรถนะด้ำนกำร
วำงแผนเตรี ย มกำรปฏิ บ ัติ ก ำรพยำบำลสำธำรณภัย (3.69 คะแนน) ส่ ว นกำรรั บ รู้ ส มรรถนะพยำบำล
สำธำรณภัยอีก 2 ด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ สมรรถนะด้ำนกำรส่ งต่อผูป้ ่ วยเจ็บ (3.61 คะแนน) และ
สมรรถนะด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (3.47 คะแนน)
เมื่ อศึ กษำเปรี ยบเที ยบควำมแตกต่ำงของคะแนนเฉลี่ ยกำรรับรู ้ สมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัยของ
นัก ศึ ก ษำพยำบำลแต่ ล ะชั้น ปี เป็ นรำยคู่ พบว่ำนัก ศึ ก ษำพยำบำลชั้น ปี ที่ 1 มี ก ำรรั บ รู ้ ส มรรถนะพยำบำล
สำธำรณภัย แตกต่ ำ งจำกนั ก ศึ ก ษำพยำบำลชั้นปี ที่ 2, 3 และ 4 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
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อำจำรย์ ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชนและจิตเวช วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ภำควิชำกำรพยำบำลอนำมัยชุมชนและจิตเวช วิทยำลัยพยำบำลสภำกำชำดไทย

เช่ นเดียวกับนักศึกษำพยำบำลชั้นปี ที่ 2 ที่มีกำรรับรู ้สมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัยแตกต่ำงจำกนักศึกษำชั้น
ปี ที่ 3 และ 4 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนกำรรับรู ้สมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัยของนักศึกษำ
พยำบำลชั้นปี ที่ 3 และ 4 ไม่แตกต่ำงกัน
จำกผลกำรวิจยั ครั้งนี้ สำมำรถนำไปเป็ นข้อมูลพื้นฐำนเพื่อเป็ นประโยชน์ในพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยน
กำรสอน และเป็ นแนวทำงในกำรสร้ำงเสริ มสมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัยต่อไป
คาสาคัญ : สมรรถนะพยำบำลสำธำรณภัย กำรรับรู้ นักศึกษำพยำบำล

Abstract
The purpose of this descriptive research was to examine the perception of nursing students of The
Thai Red Cross College of Nursing concerning disaster nursing competencies. The population were 681
first year to fourth year nursing students.
The data were collected by using a questionnaire, consisted of personal data and disaster nursing
competencies composing 9 dimensions. The questionnaire was examined for reliability of the scale
Cronbach’s Alpha Coefficient = 0.91. The obtained data was analyzed by a descriptive statistic; frequency,
percentage, mean, standard deviation, and analytical statistic by One-Way ANOVA.
The results revealed that the overall student’s perception of disaster nursing competencies was at
the high level ( X = 3.70, S.D. = 0.49). There were seven competency dimension as perceived by nursing
students were at the high level, the mean score of 1) Leadership during disaster 2) Psychological aspects
of disaster nursing 3) Disaster nursing management 4) Social-cultural community understanding
5) Disaster nursing 6) Recovery and surveillance and 7) Disaster planning were 3.87, 3.81, 3.73, 3.73,
3.71, 3.70, and 3.69, respectively. While other two dimensions, Casualty referring and Legislation, were
perceived at moderate level, the mean score were 3.61 and 3.47, respectively.
To compare the perception of disaster nursing competencies of each year nursing students, the
findings showed that the perception of each year nursing students were statistically significant different
(p <0.05). When comparison among each year nursing students, there were statistically significant
difference (p <0.05), except the comparison between the third year and the fourth year nursing students
was no statistical significant different.
According to the results, the researchers suggest that the findings should be used to develop
teaching program and the way to increase disaster nursing competencies.
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