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บทคัดย่อ 
 
บทน ำ : กระทรวงสาธารณสุขให้ความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มผู้ป่วยผู้ต้องขังเป็น
กลุ่มคนเปราะบาง ซึ่งต้องได้รับความคุ้มครองตามสิทธิเสมอกัน ในการรับบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานเช่นเดียวกบั
กลุ่มประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยผู้ต้องขัง จ าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อดูแลผู้ป่วยผู้ต้องขัง 
โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ถึงความต้องการเฉพาะ ด้วยความเอ้ืออาทร สอดคล้องกั บ
มาตรฐานการพยาบาลและจริยธรรมวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขังชายขณะรับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยอายุกรรมชาย 3 โรงพยาบาลสงขลา 

วิธีกำรศึกษำ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์ (Correlation research design) ศึกษาปัจจัยทีม่ี
ความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขังชายค านวณโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
86 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า  
IOC=0.82- 0.86.  และทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ โดยสูตรสัมประสิทธิ์เเอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .79  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดย
ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลกำรศึกษำ : ผู้ป่วยผู้ต้องขังชายที่ เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.51  
เข้ามารับการรักษาด้วยโรคศัลยกรรมกระดูก คิดเป็นร้อยละ 44 พบว่าปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ตอ่มาตรฐานการพยาบาล
ของผู้ต้องขังชายระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลสูงสุด คือ ปัจจัยด้านจิตใจ (r = .48, p < .05) รองลงมาคือปัจจัย
ด้านร่างกาย (r = .39, p < .05) และปัจจัยที่มีความความสัมพันธ์ต่ าสุดคือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  (r = .20, p < .05) 
สรุป : ปัจจัยด้านจิตใจของผู้ป่วยผู้ต้องขังเป็นปัญหาที่ส าคัญและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับมาตรฐานการพยาบาล 
มากกว่าด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากผู้ต้องขังเป็นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางต้องการความเข้าใจ เห็นใจ ก าลังใจ และการเข้าถึง
ระบบสุขภาพอย่างเป็นธรรม ดังนั้น ต้องพัฒนามาตรฐานการพยาบาลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยผู้ต้องขังในโรงพยาบาลต่อไป 

ค ำส ำคัญ : มาตรฐานการพยาบาล, มาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขังชาย, ผู้ต้องขังชาย 

 

ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธต์่อมำตรฐำนกำรพยำบำลของผู้ต้องขังชำย  
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Abstract 
Background : Ministry of Public Health has focused on the importance of one of the fundamental 
human rights that should be applied globally, especially to the most vulnerable group; it is to say 
the right to health. Indeed, inmates are one of most vulnerable segments of the population. Hospital 
services to inmates need to develop and practice standard nursing guidelines. Thai nurses have to 
take care of the inmate patients so they must have knowledge, understanding and awareness of 
inmates needs with caring that related to nursing standards and ethics in nursing. 

Objectives: To study factors related to nursing care standards of hospitalized male inmate patients 
in Songkhla Province. 

Methodology: This correlation research design aimed to study factors related to nursing care 
standards for the quality of the health services that are provided to the male inmate patients in 
Songkhla province, Southern Thailand. The sample were 86 hospitalized male inmates. The sample 
size was calculated using the Krejcie & Morgan formula. The research tool was a questionnaire which 
had 0.86of IOC and .79 of Cronbach's alpha coefficients. Data were analyzed using frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and Pearson's Product Moment correlation. 

Results: The sample comprised of 86 male inmate patients. The data showed that most of them 
aged over 50 years (46.51%), 44% of them received orthopedic treatment. It was found that the 
factors that had the highest and significant correlation with nursing care standards of hospitalized 
male inmates were psychological factors (r = .48, p < .05), followed by physical factors (r = .39,  
p < .05). While the lowest correlation factor was the environmental factors (r = .20, p < .05). 

Conclusions: This correlation research design aimed to study factors related to nursing care standards 
for the quality of the health services that are provided to the male inmate patients in Songkhla 
province, Southern Thailand. The sample were 86 hospitalized male inmates. The sample size was 
calculated using the Krejcie & Morgan formula. The research tool was a questionnaire which had 

 Factors Related to the Standard of Nursing Care  for Prisoners  

During Being Treated at Hospital Songkhla Province  

 



3 
 

0.86of IOC and .79 of Cronbach's alpha coefficients. Data were analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson's Product Moment correlation. 

Keywords: Nursing Care Standards, Nursing Care Standards of Male Inmates, Male Inmates
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บทน ำ 

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขใ ห้ ความ 
ส าคัญในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่ม
คนเปราะบางเป็นอย่างมาก อาทิ คนพิการ ผู้ต้องขัง 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และพระสงฆ์ เป็นต้น เนื่องจาก
บุคคลเหล่านี้ขาดความมั่นใจและมีความยากล าบากใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะ
เจ็บป่วยคุกคามทั้งร่างกายและจิตใจ  กระทรวง
สาธารณสุขได้เข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวของกลุ่มคน
เปราะบาง และให้ความส าคัญในการดูแลรักษาอย่าง
เท่าเทียมกัน เคารพสิทธิผู้ป่วยเสมือนกับบุคคลทั่วไป 
และมีสิทธิใช้บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกัน
สุขภาพได้เท่าเทียมกันตามสิทธิใน พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่มุ่งให้คนไทย "ทุกคน 
ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าเป็นบุคคลทั่วไป 
และกลุ่มคนเปราะบางต้องได้รับความคุ้มครองตาม
หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าตามมาตรฐานและ
เข้ารับการรักษาด้วยความมั่นใจ (Universal Health 
Coverage: UHC) โดยเฉพาะผู้ต้องขังต้องมีบัตรทอง
ทั้งหมด มีการร่วมมือกันโดยท าสัญญา (MOU) ระหว่าง 
สปสช กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์  
มีนโยบายการคัดกรองสุขภาพ มีแนวทางการรักษา 
การส่งต่ออย่างเป็นระบบทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผู้ต้องขังที่ต้องรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล มีระบบ
รองรับ และการส่งต่อ ระหว่างเรือนจ ากับโรงพยาบาลในพื้นที่1           

นอกจากนี้ โรงพยาบาลต้องมีระบบการดูแล
ผู้ ป่ ว ยต้ อ งขั ง ต ามมารฐาน โดยแยกหน่ วยงาน 
ที่รับผิดชอบเฉพาะ และต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ที่ เหมาะสม ความปลอดภัย  ความเป็นส่ วนตัว 
สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น การจองจ าด้วยเครื่อง
พันธนาการกรณีออกรักษานอกเรือนจ า แต่มาตรฐาน
การพยาบาลและการดูแลรักษาต้องเท่าเทียมกัน
เสมือนผู้ป่วยทั่วไปไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และให้ 
การพยาบาลครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ2 

โรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง
จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ให้มี
คุณภาพมากขึ้นโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนเพราะสิทธิ
ในการได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพดีของผู้ป่วย  
ถือเป็นสิ่งที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่า
เทียมกันเฉกเช่นมนุษย์ทุกคนควรได้รับ พิจารณาตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้กล่าวถึงสิทธิ
ขั้นต่ าของมนุษย์ทุกคน โดยได้บัญญัติให้การรับรองถึง
หลักความมีเสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ของมนุษย์แต่ละบุคคลไว้ว่า มนุษย์ทั้งหลายเกิดมา 
มี อิสระเท่า เทียมกันทั้ งศักดิ์ ศรี  และสิทธิทุ กคน  
ควรปฏิบัติต่อกันฉันท์พี่น้องและการปฏิบัติต่อมนุษย์
ทุกคน รัฐห้ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะมีความแตกต่าง 
ในเรื่องใดๆ3  โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ต้องดูแล
ผู้ป่วยผู้ต้องขังตลอด 24 ชั่วโมง ต้องมีความเข้าใจ  
เห็นอกเห็นใจ รับรู้ถึงความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย
ผู้ต้องขังด้วยความเอ้ืออาทร สอดคล้องกับมาตราฐาน
การพยาบาล การดูแลผู้ป่วยผู้ต้องขังต้องตระหนักรู้
ทางด้านความรับผิดชอบ ทั้ งด้ านกฎหมายและ
จริยธรรมที่จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยต้องขังได้อย่าง
ครอบคลุม พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยผู้ต้องขังต้องมี
ความสามารถในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ได้แก่ ทัณฑสถาน ผู้คุม พยาบาลที่ต้องดูแลต่อเนื่อง 
นักสังคมสงเคราะห์ และพบว่ายอดผู้ป่วยต้องขังที่มา
รับการรักษาในโรงพยาบาล มีจ านวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจาก
สถิติกรมราชทัณฑ์ประจ าปี 2563 พบว่าจ านวนผู้ป่วย
ต้องขังที่มีภาวะเจ็บป่วย มีปัญหาด้านสุขภาพเป็นต้อง
รับรักษาในโรงพยาบาล มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
จากปี 2560 ถึงปี 2563  ดังนี้ 64,301, 80,962,79,145 
และ 91,0644 และผู้ป่วยผู้ต้องขังที่ รับการรักษา 
ในโรงพยาบาลยังต้องการการดูแลและส่งเสริมสุข
ภาพต่อเนื่องเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป จึงต้องมีการ 
ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่เรือนจ าอย่างเป็นระบบ 
หากมีการละเลยหรือขาดความต่อเนื่องจะส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพของผู้ต้องขัง เช่น การเกิดภาวะแทรกซ้อน 
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จากโรคที่ เป็นอยู่   ดั งนั้ นความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ป่วยต้องขังครอบคลุมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ5 และเคารพสิทธิของผู้ป่วยต้องขังไม่
แตกต่างจากผู้ป่วยอื่นๆ6 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560  

โรงพยาบาลสงขลา เป็นโรงพยาบาลระดับ 
ฑุติยภูมิที่รองรับผู้ต้องขังเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย โดยมีหอ
ผู้ป่วยในรองรับการดูแลผู้ป่วยผู้ต้องขังจากการส่งต่อ
จาก 4  แหล่ง ได้แก่  ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลา 
เรือนจ ากลางสงขลา เรือนจ าจังหวัดสงขลา และ 
ทัณฑสถานบ าบัดผู้ต้องขังหญิง โดยมีหอผู้ป่วยอายุร 
กรรมชาย 3 เป็นหน่วยงานพิเศษที่รับผิดชอบในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยต้องขังที่มีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งพบว่า
ยอดผู้ป่วยต้องขังที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่
ปี 2561- 2564 มีจ านวน ดังนี้   912, 1,452 ,1642 
และ 1,757 คน ตามล าดับ และพบว่าส่วนใหญ่เป็น
ผู้ต้องขังเพศชาย ปี 2561- 2564 จ านวน  843, 1,252, 
1,342 และ 1,557 คนตามล าดับ7 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 ซึ่งดูแลผู้ป่วยผู้ต้องขังจึง
ต้องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการ
พยาบาลของผู้ต้องขังชาย เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนามาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขังต่อไป 
ในอนาคต  

วัตถุประสงค์ (Objectives) 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐาน
การพยาบาลของผู้ต้องขังชายหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
3 โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา 

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐาน
การพยาบาลของผู้ต้องขังชายหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3  
จังหวัดสงขลา 

 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงหาความสัมพันธ์  
(Correlation research design) ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยผู้ต้องขังชายที่รับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 ผู้ต้องขังชาย ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 86 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตาราง Krejcie & Morgan ระหว่าง เดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 เครื่องมือที่ใช้ 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรประมาณ 
ค่า  4 ระดับ  แบ่งออกเป็น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่  1
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 แบบประเมิน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาล 
ของผู้ต้องขังชาย  ส่วนที่ 3  มาตรฐานการพยาบาล
ของผู้ต้องขังชาย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้ เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.82 - 0.86 
น าไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง
ของเครื่องมือ โดยสูตรสัมประสิทธิ์ เ เอลฟ่าของ 
ครอนบาคเท่ากับ .79  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน  
กรอบแนวคิดวิจัย ดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัยปัจจัยที่มีความ 
สัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลของผู้ป่วย 
ผู้ต้องขังชาย 

วิธีกำรศึกษำ ระเบียบวิธีวิจัย 
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จริยธรรมวิจัย :  

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้รับรองโครงการวิจัย โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในจริยธรรมการวิจัย
โรงพยาบาลสงขลา รหัสหนังสือรับรอง SKH IRB  
2022-Nrt-IN3-1035 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

ผลกำรวิจัย (Results) 

  ข้อมูลทั่วไป ผู้ป่วยผู้ต้องขังชายที่เข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ป่วย จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 86 คน 
พบว่าส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
46.51รองลงมามีอายุน้อยกว่า 30 ปี น้อยสุดคือช่วง
อายุ  41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  1.16 ส่วนใหญ่มี
สถานะคู่  คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมามีสถานะ
หม้ายคิดเป็นร้อยละ  41.86  น้อยสุดคือ โสด คิดเป็น
ร้อยละ 11.63  ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อย
ละ 75.58 รองลงมามีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 
24.42  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
มัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย คิดเป็นร้อยละ 23.26 น้อยสุดคือ
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ12.79 
 อาชีพเดิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายคิด
เป็นร้อยละ 87.21 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 12.79  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิด
เป็นร้อยละ 87.21 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม คิด
เป็นร้อยละ 12.79 และส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้
บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 76.70 รองลงมามีระดับการ
พึ่งพาแบบช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
23.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วยอาการทางศัลยกรรมกระดูกคิดเป็น
ร้อยละ 44.19 รองลงมาเป็นผู้ป่วยด้านอายุรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 25.58 และน้อยสุดคือศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะคิดเป็นร้อยละ 9.30 
 
 

  พบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
มาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขังชายระหว่างการ
รักษาในโรงพยาบาล ทั้ง 4 ปัจจัย โดยรวม อยู่ในระดับ  

( x  = 3.54, S.D. = 0.046)  เมื่อพิจารณารายปัจจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือปัจจัยด้านร่างกาย  

( x  = 3.99, S.D. = 0.050) รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม ( x  = 3.98, S.D. = 0.028)  ปัจจัยด้าน

จิตใจ ( x  = 3.18, S.D. = 0.087) และปัจจัยด้านศาสนา

และความเชื่อซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ( x  = 3.02, S.D. 
= 0.020)  ดังตารางที่ 1 

พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐาน
การพยาบาลของผู้ต้องขังชายระหว่างการรักษาใน
โรงพยาบาล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการ
พยาบาลสูงสุด คือ ปัจจัยด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.5 (r=.48, p < 0.5) รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านร่างกายมีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับปาน
กลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (r=.39, p < 0.5) 
ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5 (r=.27, p < 0.5) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
มาตรฐานการพยาบาลต่ าสุด คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
มีความสัมพันธ์ ในทางบวกในระดับต่ าอย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.5 ( r=.20, p < 0.5)  
ดังตารางที่ 2 ตามล าดับ 
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ตำรำงที่  1  แสดงค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคะแนนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐาน
การพยาบาลของผู้ต้องขังชายระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล (N=86)  
 
ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อมำตรฐำนกำรพยำบำล �̅� S.D. แปลควำมหมำย 

1. ปัจจัยด้านร่างกาย 3.99 0.50 สูง 
ปัจจัยด้านจิตใจ 3.18 0.87 สูง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 3.98 .028 สูง 
ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ 3.02 .020 สูง 
รวม 3.54 .046 สูง 

 
 
 
 
ตำรำงที่ 2  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขังชายระหว่างการรักษา 
 ในโรงพยาบาล (N=86) 
 

ตัวแปร ค่ำสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) 
มำตรฐำนกำรพยำบำล แปลควำมหมำย 

ปัจจัยด้านร่างกาย 0.39* ปานกลาง 
ปัจจัยด้านจิตใจ 0.48* ปานกลาง 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 0.20* ค่อนข้างต่ า 
ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ 0.27* ค่อนข้างต่ า 

* p < 0.5 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย (Discussion) 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขัง
ชายระหว่างรับการรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 
โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อมาตรฐานการพยาบาลสูงสุดมี คือ ปัจจัยด้านจิตใจ
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.5 (r=.48,p <0.5) สอดคล้อง
กับการศึกษา8 กล่าวว่าผู้ต้องขังที่มีความรู้สึกตราบาป
และรู้สึกผิดในจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม
ไม่ดีนักและเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ผู้ป่วยต้องขังต้องจองจ าด้วยโซ่ที่ข้อมือและข้อเท้า การ
มีปฏิกิริยาของญาติและผู้ป่วยอ่ืนๆ ต่อผู้ป่วยผู้ต้องขัง
ในทางลบหลายๆอย่าง และถูกมองด้วยสายตาที่ไม่เป็น
มิตรหรือบางคนอาจเกิดอาการหวาดกลัวซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ต้องขังรู้สึกไม่มั่นใจ และอายต่อ
การเข้ารับการรักษา  สัมพันธ์กับการรายงาน9  กล่าวว่า
ผู้ต้องขังต้องการการรักษาเหมือนเช่นประชาชนทั่วไป
รวมถึงมีความต้องการทางด้านจิตใจ ความเห็นอกเห็น
ใจมากกว่าผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากถูกจ ากัดเสรีภาพและ
สิทธิบางประการก่อให้หดหู่และเป็นโรคคิดถึงบ้าน  
ดังนั้นพยาบาลที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยต้องขังต้องเข้าใจ 
เห็นอกเห็นใจปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอ้ืออาทร 
ด้วยความรักและความเมตตาเน้นการเคารพคุณค่า 
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พยาบาลต้องเข้าใจถึง
ความต้องการด้านจิตใจของผู้ป่วยต้องขัง ท าให้ผู้ป่วย
ต้องขังรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ และไม่ท าให้ผู้ป่วยรู้สึก
ว่าตนเป็นที่รังเกียจและถูกละเลยไม่ได้รับการดูแลเท่า
เทียมกับผู้ป่วยทั่วไป10 

อีกทั้งสภาวะทางจิตของผู้ต้องขังพบว่ามี
ความเครียดด้านจิตใจสูงโดย รู้สึกตัวเองด้อยค่า  
ไม่มีอนาคต ต าหนิตัวเอง ภาวะท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวัง 
ซึมเศร้า และมีความกังวลเกี่ยวกับการยอมรับทาง
สังคม11 ส่งผลให้ปัจจัยทางด้านจิตใจของผู้ต้องขัง 
มีความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลสูงกว่าปัจจัยด้านอ่ืน  

พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยต้องขังต้องเข้าใจ
ในความต้องการการดูแลทางด้านจิตใจโดยส่งเสริมให้
ผู้ป่วยผู้ต้องขังสามารถเผชิญกับภาวะเจ็บป่วยทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจจนสามารถพ้นจากภาวะความ
เจ็บป่วยได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านจิตใจของผู้ป่วย ผู้ต้องขัง
ชายมีความสัมพันธ์ต่อมาตราฐานการพยาบาลสูงกว่า
ปัจจัยด้านอ่ืน ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลให้การ
พยาบาลผู้ป่วยต้องขังชายต้องเข้าใจในความต้องการ
การดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยต้องขังชาย ให้การ
พยาบาลอย่างเท่าเทียมกับผู้ป่วยทั่วไป มีความเข้าใจ 
เห็นใจ และมีไมตรีจิต เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยต้องขังชายได้
บอกล่าวสิ่งคับข้องใจรวมถึงปัญหาต่าง ๆ ระหว่างเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล ให้ความเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สร้างสัมพันธ์ภาพอันดีไม่ท าให้ผู้ป่วย
ต้องขังชายรู้สึกถูกทอดทิ้งและละเลยในการดูแล 
สามารถให้การพยาบาลได้ครอบคลุมองค์รวมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ผลการศึกษาด้านปัจจัยอันดับสองคือ
ด้านร่างกายพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อ
มาตรฐานการพยาบาลในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (r = 0.39, p <0.5)  
การพยาบาลด้ านทางด้ านร่ า งกายของผู้ ป่ วยมี
ความส าคัญช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะเจ็บป่วย แม้ว่า
ผู้ป่วยจะเป็นผู้ต้องขัง มีข้อจ ากัดในด้านอิสรภาพและ
ถูกจ ากัดสิทธิบางประการ แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นั้นยังคงอยู่ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจึงไม่ควรละเมิด
ความเป็นปัจเจกชน ซึ่ งได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายและไม่มีผู้ ใดล่วงละเมิดได้  ในด้านการ
ปฏิบัติการพยาบาลจะต้องให้เกิดมาตรฐานเท่าเทียมกบั
ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยเหตุเพียง
เพราะเป็นผู้กระท าผิด12 ผู้ป่วยผู้ต้องขังต้องได้รับการ
รักษาและดูแลอย่างเหมาะสม ตรงกับปัญหาทาง 
ด้านร่างกาย ซึ่งในการดูแลผู้ป่วยต้องขังชายที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลสงขลา  

ผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมจากแพทย์เจ้าของ 
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ไข้ทุกวันและได้รับการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง และ
ได้รับการดูแลทางด้านร่างกายเสมือนผู้ป่วยทั่วไป และ
ผู้ป่วยต้องขังชายส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองได้ ท าให้
ปัจจัยทางด้านร่างกายมีความสัมพันธ์เป็นอันดับสอง  
อย่างไรก็ตาม พยาบาลวิชาชีพต้องให้การพยาบาล
อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ ตอบสนองความ
ต้องการของร่างกายครบถ้วน และส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ผู้ต้องขังชายมีสุขภาวะที่ดี 

ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อมีความสัมพันธ์
ในทางบวกต่อมาตรฐานการพยาบาลในระดับต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (r = 0.27, p <0.5)  
ในหอผู้ป่วยต้องเอ้ืออ านวย ควรอนุญาตให้มีการจัด
พิธีกรรมทางศาสนาและอนุญาตให้ประกอบพิธี
กรรมการน ามิติทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนามา
สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นก าลังใจแรงศรัทธา
ความเชื่อ ทางด้านจิตใจ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
ศาสนาซึ่งทีมสุขภาพต้องเห็นถึงความส าคัญเป็นการคิด
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม   
โดยพิจารณาที่ดูแล “ตัวคนทั้งคน” ความเกี่ยวเนื่อง
ของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนๆ นั้น หลักการ
พื้นฐานของสุขภาพไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้น  

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อมาตรฐานการพยาบาลในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5(r = 0.20, p <0.5) ซึ่งโดยปกติ
ผู้ป่วยผู้ต้องขังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความแออัดใน
สภาพแวดล้อมอันจ ากัดของเรือนจ าและทัณฑสถาน
13,15,16 ได้แก่ ความแออัด แสงสว่าง การระบายอากาศ 
ที่พักสะอาดพอแก่การพักผ่อนน้ าดื่มน้ าใช้เพียงพอและ
สะอาดเหมาะสมกับสุขภาพ ขยะมูลฝอยต่าง ๆ  ส้วม และ
การก าจัดสิ่งปฏิกูล ล้วนแต่มีความส าคัญต่อภาวะ
สุขภาพ ส าหรับทางการพยาบาลทฤษฎีการพยาบาล
ของ ไนติ ง เกล ได้ ใ ห้ความส าคัญกับการจั ดการ
สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาพยาบาลที่ต้องมีความ
สะอาดมีการระบายอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม 

รวมถึงอาหารและน้ าดื่ม ที่อยู่อาศัยและให้ธรรมชาติมี
ส่วนช่วยให้ผู้ป่วยหายเร็วขึ้นเพราะเป็นสิ่งจ าเป็นอันมี
ผลต่อสุขภาพจึงมีความส าคัญต่อชีวิตเป็นอย่างมาก
ภาวะสุขภาพและลดภาวะเจ็บป่วย 14,16 ส าหรับ 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 ได้ให้ความส าคัญในการจัด
สิ่งแวดล้อมแก่ผู้ป่วยต้องขังชาย ได้แก่ความเป็นสัดส่วน 
ความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกไม่แออัด ไม่มีเสียง
รบกวน มีห้องน้ าห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน และจัด
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป ดังนั้น ผู้ป่วย
ผู้ ต้ องขั งจึ ง ใ ห้ประ เด็นปัจจัยด้ านสิ่ งแวดล้อมมี
ความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลในระดับต่ า 

สรุปผลกำรวิจัย (Conclusions) 

  ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อมาตรฐานการพยาบาลของผู้ต้องขัง
ชายระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลสูงสุด คือ ปัจจัย
ด้านจิตใจสภาวะทางจิตของผู้ต้องขังก็เป็นปัญหาส าคัญ
ที่ผู้ป่วยผู้ต้องขังชายต้องการได้รับการดูแล ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ รวมไปถึง เจ้า
หน้าที่ฑัณฑสถานต้องเข้าใจ เห็นใจ เอาใจเค้ามาใส่ใจ
เรา ให้การดูแลด้วยจิตใจโอบอ้อมอารี ก็จะช่วยให้
ผู้ป่วยต้องขังชายมีก าลังใจจากภาวะเจ็บป่วยทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ รองลงมาคือปัจจัยด้านร่างกาย ด้าน
ปัจจัยด้านศาสนาและความเชื่อ และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง
แต่ละกลุ่มต้องมุ่งเน้นกระบวนการที่แตกต่างกัน การ
เข้าถึงระบบสุขภาพที่เป็นธรรมจึงสะท้อนคุณภาพของ
บริการสุขภาพที่เหมาะสมกับปัญหากลุ่มประชากรด้วย 
ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางให้
ได้ตามมาตรฐานการพยาบาลจึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็น
โอกาสพัฒนาให้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ให้ส าเร็จและมีความยั่งยืน   ผลการวิจัยครั้งนี้น าเป็น
แนวทางในการพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ต้องขัง
ชายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต
อย่างเป็นรูปธรรม   
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