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บทคัดย่อ

  การศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง  มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาคณุลกัษณะส่วนบคุคล

และบรรยากาศองค์การทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานการบรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรมของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย ประชากรที่ศึกษา คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานการ

บรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรมในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล  จงัหวดัหนองคาย จ�านวน 74 คน  เครือ่ง

มือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทุกข้อมีค่า 

IOC มากกว่า 0.5 และวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช 0.97 เก็บ

ข้อมูลในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 29 เมษายน 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป 

ในการหาค่าสถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิอนมุานเพือ่หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั และการวเิคราะห์การ

ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่ 0.05

  ผลการศึกษาพบว่า คะแนนระดับบรรยากาศองค์การ คะแนนระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 (S.D. = 0.39) และ 4.16 (S.D. = 0.39) คุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความ

สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการ

ปฏบิตังิานการบรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรมของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล  

จังหวัดหนองคาย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r=0.614, p-value<0.001) ตัวแปรบรรยากาศองค์การมิติด้านความรับ

ผิดชอบ  และมิติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน   สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงาน

บริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดหนองคาย ได้ร้อยละ 45.8 

ปัญหาและอปุสรรคส่วนใหญ่คอืการบรหิารเวชภณัฑ์ ผลการศกึษาในครัง้นี ้สามารถน�าไปวางแผนพฒันางานการบรหิาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลได้

ค�ำส�ำคัญ:  บรรยากาศองค์การ   การบริหารเวชภัณฑ์
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Abstract

  This cross sectional descriptive research aimed to study personal attributes and organization climate 

affecting drug management and pharmaceutical care of health officer at sub-district health promotion hospital in 

Nong Khai province. The samples consisted of 74 health officer at sub-district health promotion in Nong Khai 

province. The instruments used in this study were a questionnaire. The questionnaire was examined and verified 

by the three experts with all item was contained the IOC values higher than 0.5 for content validity and tested for 

reliability in pilot study of 30 samples and Alpha Coefficient was at 0.97. Data collected between March 

29rd, - April 29rd, 2016. The data were analyzed by using descriptive statistics and Inferential statistics were 

Pearson product moment correlation and Stepwise multiple linear regressions at statistical significant level of 0.05.

  The results showed that the organization climate, drug management and pharmaceutical care of health 

officer were at high level with averages of 4.07(S.D. = 0.39), 4.16 (S.D. = 0.39) respectively. There is positive 

relationship between organization climate and drug management and pharmaceutical care service. However, there 

was no statistically significant relationship between personal attributes and drug management and pharmaceutical 

care. The result also showed that the relationship between drug management and pharmaceutical care at medium 

level at the 0.001 level (p-value=0.001), with the correlation coefficient (r=0.614). The study also indicated 

that two factors of can be able to forecasting of drug management and pharmaceutical care of health officer at sub-

district health promotion hospital in Nong Khai province at 45.8 percentage. Most problem are related to drug 

management practice. The results of this research can be used to make plan for improvements the drug management 

and pharmaceutical care system in district level.

Keywords: organizational climate, drug Management

บทน�ำ

 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน

สาธารณสุข) พ.ศ.2560 - 2579  กระทรวงสาธารณสุข

มีเป้าหมายด้านสุขภาพ  คือ “ประชาชนสุขภาพดี 

เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ประชาชน

สุขภาพดี ได้แก่ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 

80 ปี  อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี  

เจ้าหน้าที่มีความสุข ได้แก่ ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง

ของคนในองค์กร ดัชนีสุขภาวะองค์กร และระบบสุขภาพ

ยั่งยืน ได้แก่ การเข้าถึงบริการ การครอบคลุมด้านบริการ 

ความเท่าเทียมและเสมอภาค และมีธรรมาภิบาล โดยใช้

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการด�าเนินงาน คือ 4 ยุทธศาสตร์

เป็นเลิศ (4 Excellence Strategies) ประกอบด้วย 

ส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรคเป็นเลศิ (Prevention 

& Promotion Excellence) บริการเป็นเลิศ (Service 

Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

บริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance  Excellence)(1)  

 การบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรม 

เป็นการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ 

และตามมาตรฐานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล การบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการ

เภสัชกรรม  เป็นส่วนส�าคัญเพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ที่มี

คุณภาพส�าหรับประชาชน งานบริหารเวชภัณฑ์ ต้องมี

บคุลากรรบัผดิชอบ คลงัยาและเวชภณัฑ์ มสีถานทีเ่ก็บยา

และเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม ปลอดภัย มีการเก็บยาและ

เวชภณัฑ์เป็นหมวดหมู ่มกีารควบคมุการเบกิจ่ายเวชภณัฑ์  

ไม่พบยาและเวชภณัฑ์เสือ่มสภาพหมดอายแุละส�ารองยา

และเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ กระบวนงานที่ส�าคัญในการ

บริหารเวชภัณฑ์ คือการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีประโยชน์ต่อสถานบริการสาธารณสุข 
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ท�าให้หน่วยงานประหยดังบประมาณด้านยาและเวชภณัฑ์

ในการให้บรกิารและผูร้บัรกิารได้รบัยาในการรกัษาโรคท่ี

มีคุณภาพ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  การบริหารเวชภัณฑ์ 

ได้แก่ การก�าหนดความต้องการ การจดัหา/การส�ารองยา

และเวชภณัฑ์ งานคลงัยาและเวชภณัฑ์ การควบคมุ – เบกิ

จ่ายยาและเวชภัณฑ์ การตรวจสอบและรายงานยาและ

เวชภัณฑ์ การจ�าหน่ายเวชภัณฑ์ งานบริการเภสัชกรรม 

ได้แก่ การส่งมอบและให้ค�าแนะน�าการใช้ยา  การจัดการ

ระบบดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน(2)

 การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการ

เภสชักรรม จะประสบผลส�าเรจ็ต้องอาศยัปัจจยัส�าคญั คอื 

คณุลกัษณะส่วนบคุคล ซึง่เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตัิ

งาน ประกอบไปด้วย เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ต�าแหน่ง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และการ 

ฝึกอบรม(3) คณุลกัษณะส่วนบคุคล ทีม่คีวามสมัพนัธ์และ

มผีลต่อการปฏิบตังิานหรอืการด�าเนนิงานแล้ว ยงัมปัีจจยั

ทีส่�าคญัอกีด้าน คอื บรรยากาศองค์การ  ซึง่มคีวามส�าคญั

ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงาน

บริการเภสัชกรรม บรรยากาศองค์การ ประกอบไปด้วย  

มิติด้านโครงสร้างองค์การ  มิติด้านความรับผิดชอบ 

มิติด้านรางวัล   มิติด้านความเสี่ยง  มิติด้านความอบอุ่น  

มิติด้านการสนับสนุน  มิติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

มิติด้านความขัดแย้ง มิติด้านความเป็นอันหนึ่งอัน 

เดียวกัน(4)                      

 ส�านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ได้มีการจัดท�าเกณฑ์ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลติดดาวขึ้น เพื่อใช้

ประเมินมาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ในเขตสุขภาพที่  8 และการด�าเนินการประเมิน ใน 

ปี 2557 ถึง  ปี 2559 ส�านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ได้มี 

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ เกณฑ์ประเมิน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 3 ดี  Healthy work 

place, 5 ส. เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

(Primary Care Award : PCA) หมวดส�าคัญ หมวด 3, 6 

เกณฑ์การประเมินงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ  เกณฑ์

ประเมนิมาตรฐานงานชนัสตูร  เกณฑ์ประเมนิระบบข้อมลู

ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ์ผลลัพธ์งานตาม 

ตัวชี้วัด (KPI) ของเขตสุขภาพที่ 8 เกณฑ์ประเมิน

มาตรฐานงานเภสัชกรรม การประเมินเกณฑ์การพัฒนา

คณุภาพต่อเนือ่ง (CQI)/นวตักรรม/R2R/วจิยั  คะแนน

ในภาพรวมอ�าเภอ/ต�าบลจดัการสขุภาพบรูณาการติดดาว 

ต้องได้คะแนนการประเมนิร้อยละ 90  จงึถอืว่าผ่านเกณฑ์

ประเมนิ(5) ต่อมาส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส�านกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ได้มกีารปรบัปรงุพฒันาเกณฑ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลติดดาว (รพ.สต.ติด

ดาว) ซึ่งมีเกณฑ์ประเมิน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บริการดี  

ส่วนที่ 2 ประสานงานดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ส่วนที่ 3 

บุคลากรดี  ส่วนที่ 4 บริการดี  ส่วนที่ 5 ประชาชนสุขภาพ

ดี(6)  เพื่อให้ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

ทั่วประเทศ ในปี 2560 เป็นต้นไป  จากผลการประเมิน

ของคณะกรรมการประเมิน  เขตสุขภาพที่ 8 ใน ปี 2559 

พบว่า จังหวัดหนองคาย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 72.94(7) 

แต่ถ้าแยกตามเกณฑ์เป็นรายข้อพบว่า เกณฑ์ประเมินที่

คะแนนประเมินต�่า ได้แก่ เกณฑ์ประเมินมาตรฐานงาน

ชันสูตร และเกณฑ์ประเมินงานมาตรฐานเภสัชกรรม 

โดยเฉพาะด้านการบริหารเวชภัณฑ์ ด้านงานบริการ

เภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

 จากความเป็นมาและความส�าคญัของปัญหา ผูศึ้กษา

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

บรรยากาศองค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล   จงัหวดั

หนองคาย ถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อน�า

ข ้อมูลที่ได ้ไปประยุกต์ใช ้ในการปฏิบัติงาน สู ่การ

พฒันาการปฏบิตังิานการบรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิาร

เภสัชกรรมตามงานมาตรฐานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ให้มคีณุภาพได้มาตรฐาน ส่งผลให้

ประชาชนได้รับบริการที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยากาศ

องค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ ์

และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย
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นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสขุ	หมายถงึ เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ

ที่ปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ ์และงานบริการ

เภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัด

หนองคาย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยังปฏิบัติงานอยู่ใน

ขณะที่เก็บข้อมูล

	 กำรบริหำรเวชภัณฑ์		หมายถึง การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในด้านการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ 

เริ่มตั้งแต่ การก�าหนดความต้องการ การจัดหา/การ

ส�ารองยาและเวชภัณฑ์ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ การ

ควบคุม – เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ การตรวจสอบและ

รายงานยาและเวชภัณฑ์ การจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์

 งำนบรกิำรเภสชักรรม หมายถงึ การปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในด้านบรกิารเภสชักรรม ได้แก่  การ

ส่งมอบและให้ค�าแนะน�าการใช้ยา การจัดการระบบดูแล

ต่อเนื่องด้านยาในชุมชน

	 บรรยำกำศองค์กำร	หมายถึง  ลักษณะของสภาพ

แวดล้อมของงานทีบ่คุลากรสาธารณสขุในโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย เข้าใจ หรือรับรู้ต่อ

องค์การและบุคลากรในองค์การ  ประกอบด้วยมิติด้าน

โครงสร้างองค์การ มติด้ิานความรบัผดิชอบ มติด้ิานรางวลั 

มิติด้านความเสี่ยง มิติด้านความอบอุ่น มิติด้านการ

สนบัสนนุ มติด้ิานมาตรฐานการปฏบิตังิาน มติด้ิานความ

ขัดแย้ง  มิติด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 คณุลกัษณะส่วนบคุคล	หมายถงึ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส  ระดบัการศกึษา ต�าแหน่ง ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  

การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานการ

บรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรมในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 ตัวแปรต้น  ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบ

ด้วย  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต�าแหน่ง  

ระยะเวลาการปฏิบตังิาน  การฝึกอบรม(3)  และบรรยากาศ

องค์การ ประกอบด้วย  มติด้ิานโครงสร้างองค์การ มติด้ิาน

ความรับผิดชอบ มิติด้านรางวัล มิติด้านความเสี่ยง มิติ

ด้านความอบอุน่  มิตด้ิานการสนบัสนนุ มติด้ิานมาตรฐาน

การปฏบิตังิาน มติด้ิานความขดัแย้ง มติด้ิานความเป็นอนั

หนึ่งอันเดียวกัน(4) ตัวแปรตาม คือ การบริหารเวชภัณฑ์

และการบริการเภสัชกรรม(2)                

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวจิยัเรือ่งคณุลกัษณะส่วนบคุคลและบรรยากาศ

องค์การที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ ์

และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล   จังหวัดหนองคาย   

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-

Sectional Descriptive  Research) ประชากรที่ใช้ในการ

ศึกษาคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานการ

บรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรมในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดหนองคาย จ�านวน 74 คน 

ค�านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค�านวณขนาด

ตัวอย่างส�าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 

Linear Regression Analysis) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานของ 

Cohen(8)  ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 48 คน จากการ

ค�านวณได้ขนาดตัวอย่างที่มีจ�านวนน้อย จึงท�าการศึกษา

ในประชากรจ�านวน 74 คน แต่มีการใช้สถิติอ้างอิง เพื่อ

น�าผลการศกึษาอ้างไปยงัประชากรในเวลาทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มี 4 ส่วน 

ซ่ึงประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

ลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

บรรยากาศองค์การ ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการ

เภสัชกรรม ส่วนที่ 4 เป็นค�าถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะ  โดยส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีระดับการ

วัดเป็นช่วงสเกล (Interval Scale) มีค�าตอบให้เลือก 5 

ระดบั ตามแบบมาตรวดัของ Likert(9) ตอบระดบัมากทีส่ดุ 

คิดเป็น 5 คะแนน ระดับมาก คิดเป็น 4 คะแนน ระดับ

ปานกลาง คดิเป็น 3 คะแนน ระดบัน้อย คดิเป็น 2 คะแนน 

ระดับน้อยทีส่ดุ คดิเป็น 1 คะแนน และแปลผลโดยจดัเป็น 

5 ระดับ โดยใช้ค่าการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ของส�าเริง  

จนัทรสวุรรณ และ สวุรรณ บวัทวน (10)  คอื ระดบัมากทีส่ดุ 

(คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00) ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 

3.50-4.49) ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 
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3.49) ระดบัน้อย (คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49) และระดบั

น้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49) ซึ่งแบบสอบถาม

ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

โดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 คน และท�าการตรวจสอบความ

เที่ยงของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า

ของครอนบาซ (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความ

เที่ยงของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.976 และด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติ

งานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดหนองคาย 

จ�านวน  74  คน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 29 เมษายน 

2560 น�าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมส�าเรจ็รปูโดยการวเิคราะห์ข้อมลูทางสถติ ิได้แก่ 

สถติเิชงิพรรณนา เพือ่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าสงูสดุ และค่าต�า่สดุ และสถติเิชงิ

อนุมาน หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ในส่วนตัวแปรที่มีระดับการวัดเป็นนามสเกล  (Nominal 

scale) หรืออันดับสเกล (Ordinal scale)  วิเคราะห์โดย

การท�าให้เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy variable) โดยเกณฑ์

การแบ่งระดบัคะแนนค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) แบ่ง

ตามเกณฑ์ของ Elifson Kirk.(11) มีค่าตั้งแต่  -1  ถึง  +1  

แบ่งระดับ ดังนี้ ไม่มีความสัมพันธ์ (No relationship) 

หมายถึง r = 0 มีความสัมพันธ์ต�่า (Weak  relationship) 

หมายถึง r= ± 0.01 ถึง ± 0.30 มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

(Moderate  relationship) หมายถงึ r = ± 0.31 ถงึ ± 0.70 

มีความสัมพันธ์สูง (Strong  relationship) หมายถึง r = ± 

0.71 ถึง ± 0.99 มีความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์ (Perfect  

relationship) หมายถึง r = ± 1  และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear 

Regression Analysis) ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

0.05

ผลกำรศึกษำ

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

ในโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล	จงัหวดัหนองคำย 

พบว่า กลุม่ประชากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  83.8  

อายุระหว่าง 31-40 ปีร้อยละ 31.1 อายุเฉลี่ย  38.67 ปี 

(S.D. = 9.08 ปี) อายุต�่าสุด 24 ปี อายุสูงสุด 58 ปี 

สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 73.0 ระดับการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าร้อยละ 94.6 ต�าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

ร้อยละ 63.5 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรม ระหว่าง 1-5 ป ี

ร้อยละ 51.3  มีค่าเฉลี่ย 6.64  ปี (S.D. = 5.64 ปี) 

มีค่ามัธยฐาน เท่ากับ  5 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงานต�่าสุด   

1 ปี สูงสุด 24 ปี และเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ

ปฏบิติังานการบรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรม

ร้อยละ 67.6  เคยได้รับการอบรม 1 ครั้ง ร้อยละ 44.6 

มีค่าเฉลี่ย 1.56 ครั้ง (S.D.= 0.90 ครั้ง) มีค่ามัธยฐาน 

เท่ากับ 1 ครั้ง ได้รับการอบรมต�่าสุด 1 ครั้ง และสูงสุด 

4 ครั้ง

	 ระดับบรรยำกำศองค์กำรในกำรปฏิบัติงำนกำร

บริหำรเวชภัณฑ์และงำนบริกำรเภสัชกรรมของ 

เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล	 จังหวัดหนองคำย พบว่าในภาพรวม มีระดับ

บรรยากาศองค์การ อยู ่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.07 

คะแนน (S.D. = 0.39) เมือ่พจิารณารายมติ ิพบว่าทกุมติิ

มีบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับมาก มิติที่ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือมิติด้านโครงสร้าง ค่าเฉลี่ย 4.38 คะแนน (S.D. 

= 0.50) รองลงมา คือ มิติด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 

4.28 คะแนน (S.D. = 0.47) ส่วนมิติที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ มิติด้านความขัดแย้ง มีค่าเฉลี่ย 3.74 คะแนน 

(S.D. = 0.55) ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่	1	 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลระดบัมติบิรรยากาศองค์การของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย  

 

มิติบรรยำกำศองค์กำร
ระดับบรรยำกำศองค์กำร	(n	=	74)

กำรแปลผล
Mean S.D.

1. มิติด้านโครงสร้างองค์การ 4.38 0.50 มาก

2. มิติด้านความรับผิดชอบ 4.28 0.47 มาก

3. มิติด้านรางวัล 3.81 0.59 มาก

4. มิติด้านความเสี่ยง 3.98 0.51 มาก

5. มิติด้านความอบอุ่น 4.15 0.47 มาก

6. มิติด้านความสนับสนุน 4.00 0.55 มาก

7. มิติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.15 0.51 มาก

8. มิติด้านความขัดแย้ง 3.74 0.55 มาก

9. มิติด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 4.15 0.57 มาก

ภำพรวมมิติบรรยำกำศองค์กำร 4.07 0.39 มำก

	 ระดบักำรปฏบิตังิำนกำรบรหิำรเวชภณัฑ์และงำน

บริกำรเภสัชกรรมของเจ ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขใน 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	จังหวัดหนองคำย

 เมือ่พจิารณาระดบัการปฏบิตังิานของกลุม่ประชากร 

พบว่า ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติงานการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัด

หนองคาย อยู ่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 4.16 คะแนน 

(S.D.=0.39) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ด้านที่ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

งานคลังยาและเวชภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.39 คะแนน (S.D. = 

0.54) รองลงมา คือ การควบคุม – เบิกจ่ายยาและ

เวชภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.36 คะแนน (S.D. =  0.53) ด้าน 

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การก�าหนดความต้องการ 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.84 คะแนน (S.D. = 0.61) ดังตารางที่ 2
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ตำรำงที่	2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการ

เภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย

กำรบริหำรเวชภัณฑ์และงำนบริกำร

เภสัชกรรม

กำรบริหำรเวชภัณฑ์และงำน

บริกำรเภสัชกรรม	(n	=	74) กำรแปลผล

Mean S.D.

กำรบริหำรเวชภัณฑ์

1. การก�าหนดความต้องการ 3.84 0.61 มาก

2. การจัดหา/การส�ารองยาและเวชภัณฑ์ 4.20 0.51 มาก

3. งานคลังยาและเวชภัณฑ์ 4.39 0.54 มาก

4. การควบคุม – เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 4.36 0.53 มาก

5. การตรวจสอบและรายงานยาและเวชภัณฑ์ 4.06 0.52 มาก

6. การจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ 4.27 0.50 มาก

งำนบริกำรเภสัชกรรม

7. การส่งมอบและให้ค�าแนะน�าการใช้ยา 4.22 0.52 มาก

8. การจัดการระบบดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน 3.95 0.55 มาก

ภำพรวมกำรปฏิบัติงำน 4.16 0.39 มำก

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยำกำศองค์กำรท่ี

มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์

และงำนบรกิำรเภสชักรรมของเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุใน

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	จังหวัดหนองคำย 

 คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า คุณลักษณะส่วน

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ   สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา ต�าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงานการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรม การฝึกอบรมการ

บริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรม ไม่มีความ

สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และ 

งานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย 

 บรรยำกำศองค์กำร พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามสมัพันธ์

ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์

และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  (r= 0.614, p-value<0.001) 

เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด 

คือ มิติด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ระดับปาน

กลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r= 0.643 , p-value< 

0.001) รองลงมา คอื มติด้ิานมาตรฐานการปฏบิตังิาน มี

ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(r= 0.594, p-value< 0.001)  และมิติที่มีความสัมพันธ์

น้อยที่สุด คือ มิติด้านความอบอุ่น มีความสัมพันธ์ระดับ

ต�่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.259, p-value = 

0.026) ดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่		3	 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระแต่ละตวักบัการปฏบิตังิานการบรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิาร

เภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดหนองคาย

คุณลักษณะส่วนบุคคล

และบรรยำกำศองค์กำร

กำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์และ

งำนบริกำรเภสัชกรรม ระดับควำมสัมพันธ์

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r) p-value

คุณลักษณะส่วนบุคคล

        เพศ ( หญิง) 0.048 0.687 ไม่มีความสัมพันธ์

       อายุ -0.177 0.131 ไม่มีความสัมพันธ์

       สถานภาพสมรส  (คู่) 0.035 0.764 ไม่มีความสัมพันธ์

       ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี) 0.066 0.574 ไม่มีความสัมพันธ์

       ต�าแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ) 0.156 0.185 ไม่มีความสัมพันธ์

       ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน -0.095 0.422 ไม่มีความสัมพันธ์

       การได้รับการอบรม (เคย) -0.101 0.390 ไม่มีความสัมพันธ์

บรรยำกำศองค์กำร

      มิติด้านโครงสร้างองค์การ 0.500** <0.001 ปานกลาง

      มิติด้านความรับผิดชอบ 0.643** <0.001 ปานกลาง

     มิติด้านรางวัล 0.332** 0.004 ปานกลาง

     มิติด้านความเสี่ยง 0.520** <0.001 ปานกลาง

     มิติด้านความอบอุ่น 0.259* 0.026 ต�่า

     มิติด้านการสนับสนุน 0.368** 0.001 ปานกลาง

     มิติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.594** <0.001 ปานกลาง

     มิติด้านความขัดแย้ง 0.439** <0.001 ปานกลาง

    มิติด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 0.443** <0.001 ปานกลาง

ภำพรวมบรรยำกำศองค์กำร 0.614 <	0.001 ปำนกลำง

* ค่าระดับนัยส�าคัญน้อยกว่า 0.05      

** ค่าระดับนัยส�าคัญน้อยกว่า 0.01
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 คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยำกำศองค์กำร 

ที่มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์และ 

งำนบริกำรเภสัชกรรมของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขใน 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	จังหวัดหนองคำย

 ผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการ

ปฏบิตังิานการบรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรม

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล จงัหวดัหนองคาย ทีถ่กูเลอืกเข้าสมการ คอื ตวัแปร

ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ น้อยกว่า 0.05 และที่ไม่ถูกเลือก

เข้าสมการ คือ ตัวแปรที่มีนัยส�าคัญทางสถิติ มากกว่า 

0.05 โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าสมการ  คือ บรรยากาศ

องค์การมติด้ิานความรบัผดิชอบ (p-value<0.001) และ

บรรยากาศองค์การมิติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

(p-value = 0.018) ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปร  

สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัด

หนองคาย ได้ร้อยละ 45.8 ดังตารางที่ 4

 ปัญหำ	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติ

งำนกำรบรหิำรเวชภัณฑ์และงำนบรกิำรเภสชักรรมของ

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล	จงัหวดัหนองคำย  พบว่าปัญหาและอปุสรรค ส่วน

ใหญ่  คือ การบริหารเวชภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 67.74 

ข้อเสนอแนะควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคลังยา

และเวชภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน ควรให้เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข มีส่วนร่วมในการก�าหนดกรอบบัญชียา/ 

ความต้องการใช้ยากับโรงพยาบาลแม่ข่ายให้มากขึ้น 

รองลงมา คือ บรรยากาศองค์การมิติด้านโครงสร้างคิด

เป็นร้อยละ 48.38 ควรมกีารจดัสรรบคุลากร ให้เพยีงพอ

ต่อการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ  

สรุปและอภิปรำยผล

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยำกำศองค์กำรท่ี

มีควำมสัมพันธ์กับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์

และงำนบรกิำรเภสชักรรมของเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสขุใน

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	จังหวัดหนองคำย

 คณุลกัษณะส่วนบคุคล  พบว่า เพศ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษาและต�าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับการ

ปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ซ่ึงสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ พรพิมล จิตธรรมมา และชนะพล ศรีฤาชา(12) 

ส่วน อาย ุระยะเวลาการปฏบิตังิาน และการฝึกอบรมไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของอเุทน จณิโรจน์ และวทิศัน์ 

จันทรโพธิ์ศรี(13) แต่การศึกษาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ

ศึกษาของธรรมนูญ บุญจันทร์ และวิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี(14) 

พบว่า เพศ มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต�า่กบัการปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ  เช่นเดียวกับ สมหมาย ค�าพชิติ และ 

วทิศัน์ จนัทรโพธิศ์รี(15) พบว่า อาย ุสถานภาพสมรส ระยะ

เวลาการปฏบิติังาน มคีวามสมัพนัธ์ระดับต�า่กับการปฏบิติั

งานของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ   อเุทน จณิโรจน์ และวทิศัน์ 

จันทรโพธิ์ศรี(13) พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์

ระดับต�่ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

สมหมาย  ชาน้อย และชนะพล ศรฤีาชา(16)  พบว่า ต�าแหน่ง 

มีความสัมพันธ์ระดับต�่าทางลบกับการปฏิบัติงานของ 

ตำรำงที่	4	 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการ

เภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดหนองคาย

ตัวแปร B Beta T P-value R R2 R2

Change

1. บรรยากาศองค์การมิติความรับผิดชอบ 0.369 0.444 3.707 <0.001 0.643 0.413 0.413

2. บรรยากาศองค์การมิติด้านมาตรฐาน

 การปฏิบัติงาน

0.223 0.290 2.425 0.018 0.677 0.458 0.045

คงที่	=		1.659,		F	=	29.996,		P-value	<	0.001,		R	=	0.677,		R2	=	0.458,	R 2
adj

 =	0.443
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ สมหมาย ค�าพิชิต และวิทัศน์ 

จันทรโพธิ์ศรี(15) พบว่าการฝึกอบรม มีความสัมพันธ์

ระดับปานกลางกับการปฏิบัติงานของเจ ้าหน ้าที่

สาธารณสุข 

 บรรยากาศองค์การ พบว่า ส่วนใหญ่มิติบรรยากาศ

องค์การมคีวามสมัพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรียงตามล�าดับความสัมพันธ์ 

ได้แก่ มิติด้านความรับผิดชอบ มิติด้านมาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน มิตด้ิานความเสีย่ง  มติด้ิานโครงสร้างองค์การ 

มิติด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิติด้านความ 

ขัดแย้ง  มิติด ้านการสนับสนุน และมิติด ้านรางวัล 

( r=  0 .643,  p-va lue<0.001)  ( r=  0 .594, 

p-value<0.001) (r= 0.520, p-value<0.001 ) 

(r= 0.500, p-value<0.001 ) (r= 0.443, p-value 

<0.001 )(r= 0.439, p-value<0.001 ) (r= 0.368, 

p-value= 0.001 ) (r= 0.332, p-value =0.004 )  ด้าน

ทีม่คีวามสมัพนัธ์ระดบัต�า่กบัการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ได้แก่ มิติด้านความอบอุ่น (r= 0.259,  

p-value= 0.026)  จากผลการศึกษา จะเห็นว่าส่วนใหญ่

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่า การ

ปฏิบัติงานด้านใดๆ ของเจ ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล จงัหวดัหนองคาย สิง่ท่ี

จะช่วยให้งานเกิดผลส�าเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้ ส่ิงที่

ส�าคัญ คือ การสร้างบรรยากาศองค์การให้ดียิ่งขึ้น 

ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา 

พิทักษ์วาณิชย์ และประจักร บัวผัน(17) พบว่า ภาพรวม

บรรยากาศองค์การมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลางกบัการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่ผลการศึกษาใน

ครัง้นีส้อดคล้องในระดบัทีต่่างกนักบัการศกึษาของสรุชัย 

พมิหา และประจกัร บวัผนั(18) พบว่า ภาพรวมบรรยากาศ

องค์การ มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

	 คุณลักษณะส่วนบุคคลและบรรยำกำศองค์กำรที่

มีผลต่อกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรเวชภัณฑ์และ														

งำนบริกำรเภสัชกรรมของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขใน 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 จังหวัดหนองคำย 

พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลการปฏิบัติงานการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัด

หนองคาย ได้แก่  มิติด้านความรับผิดชอบ (p-value 

<0.001) และมิติด ้ านมาตรฐานการปฏิบัติ งาน 

( p-value=0.018) สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติ

งานการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 

จังหวัดหนองคายได้ร้อยละ 45.8 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า  

บรรยากาศองค์การมีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของเจ ้าหน้าที่

สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัด

หนองคาย ควรมีลักษณะสภาพแวดล้อมของงานที ่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับรู ้ และเข้าใจต่อองค์การและ

บุคลากรในองค์การ เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การมิติด้าน

ความรบัผดิชอบ และมติด้ิานมาตรฐานการปฏบิตังิาน  คอื 

เมือ่มกีารก�าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวดั ก�าหนดมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และได้รับการไว้วางใจ

ด้วยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

งานตรงตามความรู้ความสามารถแล้ว  จะท�าให้ผู้ปฏิบัติ

งานรับรู้และเข้าใจ มีความรู้สึกว่าตนเองมีหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ สามารถตัดสินใจการปฏิบัติงานในความ 

รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย แก้ไขปัญหาต่างๆในการ

ปฏิบัติงานได้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

เป้าหมาย  มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้ได้  มีการ

ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ อย่างไร

ก็ตามจากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า บรรยากาศองค์การ

มิติด้านโครงสร้างองค์การ มิติด้านรางวัล มิติด้านความ

เสี่ยง มิติด้านความอบอุ่น มิติด้านการสนับสนุน มิติด้าน

ความขัดแย้ง  และมิติด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานการบริหารเวชภัณฑ์และ 

งานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล   จังหวัดหนองคาย 

แต่มคีวามสมัพนัธ์กับการปฏบิติังานการบรหิารเวชภณัฑ์

และงานบริการเภสัชกรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  จังหวัดหนองคาย 

ซึ่งอาจเป็นตัวแปรที่สนับสนุน ตัวแปร 2 ตัวแปร ให้มีผล

ต่อการปฏบิติังานได้  ซ่ึงบรรยากาศองค์การมคีวามส�าคญั
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ต่อการปฏิบตังิานในองค์การ เพราะการท�างานต่างๆ ต้อง

อยู่ภายใต้การควบคุมก�ากับและสิ่งแวดล้อมในองค์การ 

และมีความส�าคัญต่อผู ้บริหารและบุคลากร เพราะ

บรรยากาศมีผลต่อการปฏิบัติงาน และผู้บริหารใน

องค์การเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศองค์การและ 

ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การด้วย(19) จากปัจจยับรรยากาศ

องค์การทั้ง 2 มิติ จะท�าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล จังหวัดหนองคาย 

ปฏบิตังิานการบรหิารเวชภณัฑ์และงานบรกิารเภสชักรรม

ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ซึ่งผลศึกษาสอดคล้องกับการ

ศึกษาของ เกษมชาติ จ่าสิงห์ และวิทัศน์  จันทรโพธิ์ศรี(20) 

พบว่า บรรยากาศองค์การมิติด้านความรับผิดชอบ และ

ด้านบรรยากาศองค์การมิติด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  แต่ไม่

สอดคล้องกับการศึกษา ของ สุรชัย พิมหา และประจักร 

บวัผัน(18)  พบว่า บรรยากาศองค์การมติด้ิานความรบัผดิชอบ

และด้านบรรยากาศองค์การมติด้ิานมาตรฐานการปฏบิตัิ

งาน ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย

 1. โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล ควรมกีารมอบ

หมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามความรู้ความ

สามารถ และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานด้วยตนเอง

 2. โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุ

ภาพต�าบล ควรมีการก�าหนดรายการยาและเวชภัณฑ์ 

ก�าหนดความต้องการ และแนวทางการด�าเนินงานการ

บริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมร่วมกันให ้

มากขึ้น

 3. ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั โรงพยาบาลแม่ข่าย 

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ ควรจัดสรรงบประมาณท่ี

เพยีงพอ และสนับสนนุการปฏบิตังิาน ส�าหรบัการพฒันา

งานบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมของ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เพื่อให้ได้มาตรฐาน 

	 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆที่มีผลต่อการ

สนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรม 

 2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกับการบริหาร

เวชภัณฑ์และงานบริการเภสัชกรรมในโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล เพื่อให้ทราบปรากฎการณ์ สภาพ

ปัญหาที่แท้จริง ไว้เป็นแนวทางร่วมกับการศึกษาเชิง

ปริมาณเก่ียวกับการบริหารเวชภัณฑ์และงานบริการ

เภสัชกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
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