วารสารวิชาการสาธารณสุข
ปี ที� �� ฉบับที� � มีนาคม - เมษายน ����

นิพนธ์ตน้ ฉบับ

Journal of Health Science
Vol. 26 No. 2, March - April 2017

Original Article

การศึกษาต่อหลังสําเร็จการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ
ในประเทศไทย
ทิพยรัตน์ สิงห์ทอง วท.บ (สาธารณสุข), ส.ม.(ชีวสถิติ) *
จิ ราพร เขียวอยู่ พบ.ด. (ประชากรและการพัฒนา)*
บัณฑิต ถิน� คํารพ ปร.ด. (สถิติ)*
กฤษดา แสวงดี ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)**
ตวงทิพย์ ธีระวิทย์ ส.ม.***
* สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** สํานักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
*** สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
บทคัดย่อ การศึกษานี�มวี ัตถุป ระสงค์เพื�อหาอัตราการศึกษาต่อและสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงลักษณะงานของพยาบาลวิ ชาชี พภายหลังจากการศึ กษาต่ อ โดยใช้ ข้อมู ลจากโครงการวิจั ยสุขภาพและชีวิตการทํา งานของพยาบาลวิ ชาชี พ
ในประเทศไทย ซึ� งศึกษาในพยาบาลที�มีอายุระหว่ าง �� – 64 ปี จํานวน ��,��� คน การวิเคราะห์ข้อมูลอัตรา
การศึกษาต่อนําเสนอเป็ นอัตราต่อ ��� คน–ปี คู่กบั ค่าช่วงความเชื� อมั�น ��% ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพ
��,��� คน มีประวัตทิ าํ งานและเปลี �ยนแปลงลักษณะงานตั�งแต่เริ�มทํางานครั�งแรกจนถึงปัจจุบ ันรวมทั�งสิ�น ��,���
ครั�งโดยในจํานวนนี� มผี ้ ศู ึกษาต่อ �,��� คน (�,��� ครั�ง) คิดเป็ นอัตราอุบ ัตกิ ารณ์การศึกษาต่อเท่ากับ �.�� ต่อ
��� คน–ปี (95%CI: 1.19-1.26)ระยะเวลาทํางานเฉลี�ย ��.��±�.�� ปี และระยะเวลาทํางานเฉลี �ยก่อนศึกษาต่อ
จํานวน �.�� ปี (95%CI: 4.89-5.20) ภายหลังศึกษาต่อพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั งิ านด้ านบริการลดลงจากเดิมร้ อยละ
��.�� เป็ นร้ อยละ ��.�� ในขณะที�ป ฏิบตั งิ านด้ านวิชาการและบริหารเพิ�มขึ�น จากร้ อยละ �.�� เป็ นร้ อยละ ��.��
และจากร้ อยละ �.�� เป็ นร้ อยละ �.�� ตามลํา ดับ โดยสรุปกล่ าวได้ ว่ าอัตราการศึกษาต่ อของพยาบาลวิชาชีพ
มีคอ่ นข้ างตํ�า พยาบาลวิชาชีพทีม� ปี ระสบการณ์ทาํ งานไม่เกิน �� ปี มจี าํ นวนการศึกษาต่อมาก ภายหลังจากการศึกษาต่อ
พยาบาลวิชาชีพยังคงทํางานด้ านบริการมากกว่าด้ านอื�นถึงแม้ ว่าจะมีจาํ นวนลดลงจากเดิมก็ตามแต่เป็ นเพียงเล็กน้ อย
ดังนั� นการวางแผนส่งเสริมการศึกษาต่ อของพยาบาลควรคํานึงถึงระยะเวลาการทํางานและอายุของพยาบาลวิชาชีพ
เพื�อช่วยลดอัตราการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพของไทยต่อไป
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บทนํา

สาธารณสุขจึงเป็ นกําลั งสําคัญในการพั ฒนาสุขภาพและ
ตั�งแต่ปี พ.ศ. ���� นโยบายหลักประกันสุขภาพ- สังคมของประชาชนอย่ างต่ อเนื� อง แต่ จากการสํารวจ
ถ้วนหน้ าของประเทศไทยทําให้ ประชาชนไทยเข้าถึงบริการ กําลังคนด้ านสุขภาพพบว่ ายังขาดแคลนและมีการกระสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ (1) บุคลากรทางด้ าน จายตัวอย่างไม่สมดุ ล (2) จากสถานการณ์การคงอยู่ ของ
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วิ ช าชี พทางด้ านสาธารณสุ ข จํา แนกตามสายงานพบว่ า
สายงานที�ลาออกมากที�สดุ คือผู้ช่วยพยาบาล ร้ อยละ �.�
และพยาบาลวิ ชาชี พร้ อยละ �.� (3) โดยปั จ จั ยที� ทาํ ให้
พยาบาลลาออกจากวิชาชีพนั � นมีหลายสาเหตุ ทั �งทางด้ าน
ครอบครัวซึ�งได้ แก่ การกลับภูมิลาํ เนา ดูแลบิดามารดา
การติ ดตามคู่ สมรส การได้ งานใหม่ หรื อโอนไปโรงพยาบาล อื �นๆ ด้ านความรู้สกึ ส่วนบุคคล ได้ แก่ งานหนัก
เกินไป ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับภาระงาน งานเสี ย� งต่อ
การเกิดโรคและเสี �ยงต่อการฟ้ องร้ อง การปฏิบัติงานด้ วย
การตัดสินใจด้ วยตัวเองทําให้ เกิดภาวะเครียด ไม่สามารถ
ก้ าวหน้ าในวิชาชีพ ภาระหนัก (4,5) จากระบบการรักษาที�
เปลี�ยนแปลง ความก้ าวหน้ าในความรู้และเทคโนโลยีการ
ดูแลผู้ป่วย (6-8) ความคาดหวังของสังคมที �มีต่อพยาบาลวิชาชีพ รวมทั �งปัญหาของการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ
ทําให้ ต้องมีการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอย่างรวดเร็วและ
ต่ อเนื� องอยู่ เสมอ ซึ�งกลวิ ธี หนึ� งที�จะเพิ� มสมรรถนะทาง
วิชาชีพและลดการลาออกขอพยาบาลวิชาชีพได้ คือ การ
ศึกษาต่อของพยาบาล (9,10)
หลายการศึกษาได้ แสดงผลกระทบเชิงบวก จากการ
ศึกษาต่อของพยาบาล ซึ�งกระบวนการศึกษาต่อนั �นจะเป็ น
การส่งเสริมความรู้ความสามารถมากกว่าการได้ ประสบการณ์จากการทํางานเพียงอย่างเดียว(11) เมื�อเปรียบเทียบ
ภาวะความเป็ นผู้นาํ ความเป็ นอิสระทางความคิด วิธกี าร
คิดวิเคราะห์ วิธีการตัดสินใจ และความเป็ นมืออาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพพบว่า มีความสัมพันธ์กบั ระดับการศึกษา
ที�สูงขึ�นนั� นหมายถึ งพยาบาลวิชาชีพที� มีระดับการศึกษา
สูงๆ จะมีภาวะความเป็ นผู้นาํ สูง สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี และมีความเป็ นมืออาชีพ
มากกว่ าพยาบาลที� ไ ม่ ได้ ศึ กษาต่ อ (12-14) ส่ ว นในด้ า น
ผลกระทบต่อการรั กษาและฟื� นฟูผ้ ู ป่วยนั� นพบว่าโอกาส
เสี�ยงต่อการเสียชีวิตและเสี�ยงต่อการรักษาล้ มเหลวลดลง
ลดวั นนอนรั กษาตัวในโรงพยาบาลลดลง เมื � อพยาบาล
ได้ รับการศึกษาต่อเพิ�มขึ�น รวมทั�งพยาบาลที �ได้ ศึกษาต่อ
มี การเปลี� ยนแปลงทางด้ านความรู้ และการปฏิบั ติต่ อ
ผู้ ป่ วยไปในทางที� ดีข� ึ น ไม่ ว่ า จะเป็ นการติ ดตามอาการ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

ผู้ ป่ วยอย่ างละเอี ยด การป้ องกันผลกระทบต่ อสุขภาพ
อย่ า งจริ งจั ง และการศึ กษาต่ อยั งเพิ� มทั กษะ ความรู้
การควบคุมอาการของผู้ป่ วยในการรั กษาแบบประคับประคองอีกด้ วย(15-19) โดยปัจจัยที�ส่งผลต่อการศึกษาต่อ
ของพยาบาลมีสาเหตุมาจากประสบการณ์และระยะเวลา
การทํา งาน หน่ วยงานที� ปฏิบัติงาน ภูมิภาคของการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาของการได้ รั บใบประกอบวิ ชาชี พ
ขนาดของโรงพยาบาล หน่วยงานที เ� ริ�มฝึ กปฏิบตั งิ าน (20,21)
ซึ� งมีลักษณะคล้ ายกับบุ คลากรทางด้ านสาธารณสุขอื� นๆ
ที� ต้องการศึกษาต่ อ เนื� องจากปั จจั ยทางด้ านระดับการ
ศึกษาสูงสุด ประเภทโรงพยาบาล ประสบการณ์ทาํ งาน
รายได้ รวมทั� งปั จ จั ยทางด้ านอายุ ของผู้ บริ หาร หรื อ
ผู้บังคับบัญชา (22)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาข้ างต้ นได้ บ่งชี�ถงึ คุณประโยชน์
และความสําคั ญของการศึ กษาต่ อในระดั บที� สูงขึ� น แต่
ยังพบว่าพยาบาลวิชาชีพของประเทศไทยมีการศึกษาต่อ
ค่อนข้างน้ อยเพียงร้ อยละ �.��(23) ในขณะวิชาชีพอืน� อาทิ
แพทย์ ซึ�งเลือกเรียนต่อสาขาเฉพาะทางในวิชาชีพแพทย์
ร้ อยละ ��.�(24) จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้ เห็นถึงความ
สํา คัญต่ อการเร่ งพั ฒนาพยาบาลวิ ชาชี พให้ ศึกษาต่ อใน
ระดับที�สงู ขึ�นเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการทํางานของพยาบาลในระบบสุขภาพในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จาก
การทบทวนวรรณกรรมก่ อ นหน้ า นี� ยั งไม่ มี งานวิ จั ย ใด
ที� จะอธิบ ายถึ งสถานการณ์ การศึ กษาต่ อของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลังศึกษาต่ออย่างชัดเจน
การศึกษานี� มีวัตถุประสงค์เพื � อหาอัตราการศึกษาต่อ
ของพยาบาลวิ ชาชี พและสถานการณ์ การเปลี� ยนแปลง
ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพภายหลังจากการศึกษาต่อ เพื�อให้ ได้ข้อสรุปอันจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ทํางานด้ านการพยาบาลในระบบสุขภาพของประเทศไทย

วิธีการศึกษา
การวิจัยครั�งนี�ใช้ ข้อมูลจากโครงการวิจัยสุขภาพและ
ชีวิ ตการทํา งานของพยาบาลวิ ชาชี พในประเทศไทย ซึ � ง
ศึกษาในพยาบาลวิชาชีพอายุระหว่าง �� – 64 ปี จํานวน
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��,��� คน(25)
ตัวแปรที�สนใจคือการศึกษาต่อของพยาบาลวิชาชีพ
การวิเคราะห์ข้อมูลทัว� ไปของตัวอย่างใช้ สถิติเชิงพรรณนา
โดยกรณีข้อมูลต่อเนื� องจะนําเสนอในรูปแบบของความถี �
ค่าเฉลี�ย มัธยฐาน และส่วนเบี �ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูล
จํา แนกใช้ค่ า ความถี� ร้ อยละ อั ต ราการศึ กษาต่ อของ
พยาบาลวิชาชีพจะหาค่า incidence rate หน่วยเป็ น person–year แสดงคู่กับค่าช่วงความเชื� อมั�น ��% และระยะ
เวลาทํางานโดยเฉลี � ยของพยาบาลวิชาชีพก่อนไปศึกษาต่อจะใช้ ค่ามัธยฐานระยะปลอดเหตุการณ์ (median survival time) แสดงคู่ กั บ ค่ า 95%CI การวิ เคราะห์ ใช้
โปรแกรม STATA version 10
การศึกษานี�ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยในมนุ ษย์ ของมหาวิ ทยาลั ยขอนแก่นเลขที � HE592079
วันที� �� กุมภาพันธ์ ����

ผลการศึกษา
ข้ อมูลพยาบาลวิชาชีพทั �งสิ�น ��,��� คน พบว่าโดย
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ ��.� อายุเฉลี�ย ��.�±9.7
ปี สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ ��.� ตําแหน่งเมื� อเริ�มต้ น
ทํางานคือพยาบาลวิชาชีพ ร้ อยละ ��.� ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีร้อยละ ��.� รายได้ เฉลี� ยต่อเดือน ��,���
– 40,000 บาทร้ อยละ ��.� ตําแหน่งในสายอาชีพหลัก
เป็ นพยาบาลประจําการ ร้ อยละ ��.� และสถานที �ทาํ งาน
อยู่ท�โี รงพยาบาลร้ อยละ �� (ตารางที� �)
อัตราการศึกษาต่อและระยะเวลาทํางานเฉลี ย� ก่อน
ไปศึ กษาต่อ
พยาบาลวิชาชีพ ��,��� คน ให้ ข้อมูลประวัติการ
ทํางานตั�งแต่ เริ� มทํา งานครั� งแรกจนถึงปั จจุ บัน และการ
เปลี�ยนแปลงลักษณะงานรวมทั �งสิ�น ��,��� ครั�ง พบว่า
มีผ้ ูศกึ ษาต่อในระดับที �สงู ขึ�น �,��� คนหรือ �,��� ครั�ง
ระยะติดตามทั �งหมด ���,���.�� คน-ปี คิดเป็ นอัตรา
อุบัติการณ์การศึกษาต่อเท่ากับ �.�� ต่อ ��� คน-ปี
(95%CI: 1.19-1.26) นั� นหมายถึงเมื�อติดตามพยาบาลวิชาชีพจํานวน ��� คนไป � ปี จะมีผ้ศู ึกษาต่อจํานวน
428

�.�� คนหรือ � คน มีระยะการทํางานเวลาเฉลี �ย ��.��±
�.�� ปี (95%CI: 20.20-20.40) มีระยะเวลาทํางาน
เฉลี� ยก่อนศึกษาต่อจํานวน �.�� ปี (95%CI: 4.895.20)
เมื� อจํา แนกตามลั กษณะตั ว อย่ า งพบว่ า อั ต ราการ
ศึกษาต่ อมีมากในเพศหญิ ง (�.�� ต่ อ ��� คน-ปี ,
95%CI: 1.19-1.26) กลุ่มที�มีอายุระหว่าง 25–44 ปี
(�.�� ต่อ ��� คน-ปี , 95%CI: 2.10-2.24) ระยะ
เวลาการทํางานระหว่าง �-�� ปี (�.�� ต่อ ��� คนปี , 95%CI: 2.24-2.45) อยู่ในหน่วยงานของรัฐ (�.��
ต่ อ ��� คน-ปี , 95%CI: 1.30 ถึง�.��) และเป็ น
พยาบาลวิชาชีพที �อยู่นอกภูมิลาํ เนา (�.�� ต่อ ��� คนปี , 95%CI: 2.03-2.18) (ตารางที� �)
แนวโน้มการศึกษาต่อในระดับทีส� งู ขึ� นของพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพเริ � มมีการศึกษาต่อในปี พ.ศ. ����
และมีแนวโน้ มเพิ �มขึ�นเรื�อยๆ โดยมีอตั ราอุบัติการณ์การ
ศึกษาต่อมากที�สดุ ในปี พ.ศ. ���� เท่ากับ ��.�� ต่อ
�,��� คน-ปี หรือ �.�� ต่อ ��� คน-ปี แต่หลังจากนั�น
การศึกษาต่อก็เริ�มมีแนวโน้ มลดลงอย่างชัดเจนจนกระทั ง�
ในปี พ.ศ. ���� อัตราการศึกษาต่อของพยาบาลวิชาชีพ
ลดลงตํ�าที�สดุ เหลือเพียง ��.�� ต่อ �,��� คน-ปี หรือ
�.�� ต่อ ��� คน-ปี และเมื� อพิจารณาอัตราอุบัติการณ์
การศึกษาต่อเป็ นราย � ปี พบว่ า ในระหว่ างปี พ.ศ.
2541–2545 มีพยาบาลวิชาชีพเรียนต่อมากที �สดุ โดยมี
การศึกษาต่อจํานวน �,��� ครั� ง ระยะติดตามทั�งหมด
��,���.�� คน-ปี คิดเป็ นอัตราอุบัติการณ์การศึกษาต่อเท่ากับ �.�� ต่อ ��� คน – ปี (95%CI: 2.442.74)
ระยะเวลาการทํางานของพยาบาลวิ ชาชี พกับการ
ศึกษาต่อในระดับที ส� ูงขึ� น
พยาบาลวิชาชีพที �ศึกษาต่อนั� น พบว่า ระยะเวลาการ
ทํางานระหว่ าง �-� ปี มี การศึ กษาต่ อมากที� สุด โดยมี
อัตราอุบัติการณ์ของการศึกษาต่อเท่ากับ �.�� ต่อ ���
คน-ปี (95%CI: 2.28-2.50) รองลงมาคือ ระยะเวลา
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ตารางที� � ข้อมูลทัว� ไป
ข้ อมูลทั�วไป
รวม
เพศ
หญิง
ชาย
รวม
อายุ
ตํ�ากว่า ��
ระหว่าง �� – 44
�� ขึ�นไป
Mean (standard deviation)
Median (Min : Max)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้ าย
หย่า
แยกกันอยู่
รวม
ตําแหน่งเมื�อเริ�มต้ นทํางาน
เจ้ าหน้ าที�พนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยพยาบาล
พยาบาลเทคนิค
พยาบาลวิชาชีพ
อาจารย์พยาบาล
อื�นๆ
รวม
ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
(เทียบเท่าปริญญาตรี)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื�นๆ
รวม

จํานวน ร้ อยละ
18,756

100.0

18,013
96.7
625
3.3
18,638 100.0
(ปี )
747
4.0
8,913
47.5
9,096
48.5
43.7 (9.7)
44.6 (18.6 : 65.4)
5,764
11,354
533
880
152
18,683

30.9
60.8
2.9
4.7
0.8
100.0

623
1,152
4,220
11,739
190
687
18,611

3.4
6.2
22.7
63.1
1.0
3.7
100.0

4,289

10,474
3,170
154
210
18,297

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

23.4

57.2
17.3
0.8
1.2
100

ข้ อมูลทั �วไป
รายได้ เฉลี�ยต่อเดือน (บาท)
ไม่เกิน ��,���
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 40,000
40,001 – 50,000
มากกว่า ��,���
รวม
ตําแหน่งในสายอาชีพหลัก
พยาบาลประจําการ
อาจารย์พยาบาล
หัวหน้ าตึก/หัวหน้ าหน่วย
/หัวหน้ าภาคฯ
หัวหน้ าฝ่ ายการพยาบาล
ผู้อาํ นวยการ คณบดี
หรือเทียบเท่า
นักวิชาการ/นักวิจัย
ไม่ได้ ทาํ งาน
อื�นๆ
รวม
สถานที�ทาํ งาน
โรงพยาบาล
สถานีอนามัย/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิก
ห้ องพยาบาลของสถานศึกษา/
สถานประกอบการ
วิทยาลัยพยาบาล/
คณะพยาบาลศาสตร์
กรม/กอง/สํานักงาน หรือ
หน่วยงานอื�นๆที�เทียบเท่า
อื�นๆ

จํานวน ร้ อยละ
89
2,713
6,140
6,405
1,913
1,379
18,639

0.5
14.6
32.9
34.4
10.3
7.4
100.0

11,320
554
3,886

61.2
3.0
21.0

548

3.0

489
311
1,398
18,506

2.6
1.7
7.6
100.0

14,088
1,600

79.0
9.0

98

0.6

592

3.3

498

2.8

959

5.4
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การทํางานระหว่าง ��-�� ปี อัตราอุบัติการณ์ของการ
ศึกษาต่อเท่ากับ �.�� ต่อ ��� คน-ปี (95%CI: 2.06�.��) และระยะเวลาการทํางาน ��-�� ปี อัตราอุบัติการณ์ ของการศึกษาต่ อเท่ากับ �.�� ต่อ ��� คน-ปี
(95%CI: 1.88-2.16) (ตารางที� �)
อายุของพยาบาลวิชาชีพกับการศึกษาต่อในระดับ
ทีส� ูงขึ� น
เมื�อพิจารณาในเรื�องของอายุน�นั พบว่า พยาบาลวิชาชี พที� มีอายุ ระหว่ าง ��-�� ปี มีอัตราอุบัติการณ์การ
ศึกษาต่อมากทีส� ดุ เท่ากับ �.�� ต่อ ��� คน-ปี (95%CI:
�.��-�.��) รองลงมาคื อช่ วงอายุ ��-�� ปี อัตรา
อุบตั กิ ารณ์เท่ากับ �.�� ต่อ ��� คน-ปี (95%CI: 1.90-

�.��) และอายุระหว่ าง ��-�� ปี อัตราอุบัติการณ์
เท่ากับ �.�� ต่อ ��� คน-ปี (95%CI: 1.83-2.29)
สถานการณ์ก ารเปลี� ย นแปลงลั ก ษณะงานของ
พยาบาลวิชาชีพภายหลังการศึกษาต่อ
รูปแบบการปฏิบตั ิงานของพยาบาลวิชาชีพกับการ
ศึกษาต่อ
จากประวัตกิ ารทํางานของพยาบาลวิชาชีพที �ศึกษาต่อ
�,��� คน มีการศึกษาต่อทั �งสิ�น �,��� ครั�ง เมื�อคิดเป็ น
อัตราอุบตั กิ ารณ์การศึกษาต่อ พบว่า พยาบาลที ป� ฏิบตั งิ าน
วิชาการมีอตั ราอุบัตกิ ารณ์การศึกษาต่อมากที ส� ดุ คือ �.��
ต่อ ��� คน-ปี (95%CI: 1.30-1.61) รองลงมาคือ
พยาบาลที �ปฏิบัติงานบริการอุบัติการณ์การศึกษาเท่ากับ

ตารางที� � อัตราการศึกษาต่อระดับที�สูง ขึ� นของพยาบาล (ต่อ ��� คน–ปี )
ข้ อมูล
ภาพรวม
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ตั�งแต่ �� ปี ขึ�นไป
ระหว่าง �� – 44 ปี
ตํ�ากว่า �� ปี
ระยะเวลาการทํางาน (ปี )
> 26
21 - 25
16 – 20
11 – 15
5 – 10
<5
หน่วยงาน
เอกชน
รัฐ
ที�ต�งั หน่วยงาน
ในภูมลิ าํ เนา
นอกภูมลิ าํ เนา
430

จํานวน

ระยะเวลา
(person-years)

อัตราอุบ ัติการณ์การศึกษาต่อ
(ต่อ ��� คน-ปี )

95%CI

52,183

407,843.07

1.22

1.19 - 1.26

1,866
50,000

12,793.25
392,266.67

0.99
1.23

0.83 - 1.18
1.20 - 1.27

4,645
25,384
22,062

15,469.67
181,820.04
209,697.37

0.99
2.17
0.42

0.84 - 1.16
2.10 - 2.24
0.39 - 0.45

3,134
2,831
3,946
5,476
10,626
24,048

8,801.30
12,212.24
22,522.79
37,895.73
83,185.93
221,599.36

0.85
1.94
2.18
2.06
2.34
0.64

0.67 - 1.07
1.70 - 2.20
2.00 - 2.39
1.91 - 2.21
2.24 - 2.45
0.60 - 0.67

4,540
45,691

26,650.29
357,912.33

0.27
1.34

0.21 - 0.34
1.30 - 1.37

28,471
21,618

243,233.96
139,304.44

0.78
2.11

0.75 - 0.82
2.03 - 2.18
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�.�� ต่ อ ��� คน-ปี (95%CI: 1.39-1.47) และ
พยาบาลวิชาชีพที �ทาํ งานอื�นอุบัติการณ์การศึกษาเท่ากับ
�.�� ต่อ ��� คน-ปี (95%CI: 0.73-1.23) (ตารางที�
4)
รูปแบบการปฏิบตั งิ านของพยาบาลวิชาชีพภายหลัง
การศึกษาต่อ
เมื� อพิ จ ารณาจํา นวนครั� งของการเปลี� ยนแปลง
ลักษณะงานพยาบาลวิชาชีพที �ศึกษาต่อ �,��� คน ซึ� งให้
ข้ อมูลประวัตกิ ารทํางานและการศึกษาต่อตั �งแต่เริ�มทํางาน
ครั�งแรกจนถึงปัจจุบัน ��,��� ครั� ง พบว่า ภายหลังจาก
การศึกษาต่อมีข้อมูลการเปลี �ยนแปลงลักษณะงาน �,���
ครั�งยังคงให้ ข้อมูลลักษณะงานเป็ นการศึกษาต่อ ��� ครั�ง
และไม่มีข้อมูลของลักษณะงานที �ทาํ ภายหลังศึกษาต่อใน
ระดับที�สงู ขึ�น ��� ครั�ง ทั�งนี�ก่อนศึกษาต่อพบว่า พยา-

บาลวิชาชีพปฏิบตั งิ านด้านบริการร้ อยละ ��.�� รองลงมา
คืองานวิชาการร้ อยละ �.�� และงานบริหารร้ อยละ �.��
ซึ� งภายหลังจากการศึ กษาต่ อพบว่ า พยาบาลวิ ชาชี พที�
ปฏิบัติงานด้ านบริ การมี ลดลงเหลื อร้ อยละ ��.�� ใน
ขณะที�การปฏิบัติงานด้ านวิ ชาการและด้ านบริ หารมีการ
เปลี� ยนแปลงในทางเพิ� มขึ� นนั� นคื อ มี พยาบาลวิ ชาชี พ
ปฏิบตั งิ านด้ านวิชาการร้ อยละ ��.�� และปฏิบัตงิ านด้ าน
วิชาการบริหารร้ อยละ �.�� (ตารางที� �)
สํา หรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ ที� ไ ม่ ได้ ศึ ก ษาต่ อ จํา นวน
��,��� คนให้ ข้อมูลประวัติการทํางานตั �งแต่เริ�มทํางาน
ครั�งแรกจนถึงปัจจุบัน ��,��� ครั�ง โดยพยาบาลวิชาชีพ
ที�ไม่ได้ ศึกษาต่อมีการเปลี� ยนแปลงลักษณะงาน �,���
ครั� ง ทั�งนี� พบว่ า พยาบาลวิ ชาชี พมี การปฏิบัติงานด้ าน
บริการเพิ� มขึ�นจากเดิมร้ อยละ ��.� เป็ นร้ อยละ ��.��

ตารางที� � อัตราอุ บตั ิ การณ์การศึ กษาต่ อในระดับที� สู งขึ� นของพยาบาลวิ ชาชี พ จํ าแนกตามระยะเวลาการทํา งาน
ระยะเวลาการทํางาน
(ปี )

จํานวนทั�งหมด

จํานวนที�ศึกษาต่อ

Time at risk
(person-year)

<4
5-9
10 - 14
15 – 19
20 - 24
25 – 29
30 - 34
35 - 39
>40

24,048
9,323
5,847
4,152
3,014
2,007
1,109
537
24

1,410
1,747
842
559
273
85
18
5
0

221,599.36
73,193.91
41,792.69
24,898.60
13,699.40
7,169.96
2,604.60
1,216.74
42.10

IR/100
(person-year)
0.64
2.39
2.01
2.25
1.99
1.19
0.69
0.41
0.00

95%CI
0.60 - 0.67
2.28 - 2.50
1.88 - 2.16
2.06 - 2.44
1.76 - 2.24
0.95 - 1.47
0.41 - 1.09
0.13 - 0.96
0

ตารางที� � อัตราอุบ ตั ิ การณ์การศึ กษาต่ อในระดับที�สู งขึ� นของพยาบาลวิ ชาชี พ จํา แนกตามรู ปแบบการปฏิ บ ตั ิ งาน
ลักษณะงาน
งานบริการ
งานวิชาการ
งานบริหาร
ทํางานอื�น
ไม่ทาํ งาน
อบรมระยะสั�น

จํานวนทั �งหมด
(ครั �ง)
36,115
3,073
5,772
824
485
925

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

จํานวนที�ศึกษาต่อ Time at risk
(ครั �ง)
(person-year)
4,035
353
176
59
8
58

281,738.8
24,396.4
44,999.5
6,191.3
3,886.1
7,546.7

IR/100
(person-year)
1.43
1.45
0.39
0.95
0.21
0.77

95%CI
1.39 - 1.47
1.30 - 1.61
0.34 - 0.45
0.73 - 1.23
0.09 - 0.41
0.58 - 0.99
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ในขณะที �การปฏิบัตงิ านด้ านวิชาการลดลงจากเดิมร้ อยละ
�.�� เหลือร้ อยละ �.�� และด้ านงานบริหารลดลงจาก
เดิมร้ อยละ ��.�� เหลือเพียงร้ อยละ �.�
การเปลี� ยนแปลงรู ป แบบการทํา งานระหว่ างพยาบาลวิ ชาชี พที� ศึกษาต่ อและไม่ ได้ ศึกษาต่ อในระดับที� สูง
ขึ�นนั� นพบว่ า พยาบาลวิ ชาชี พที� ไม่ได้ ศึกษาต่อมีอัตรา
อุบัตกิ ารณ์การเปลี �ยนแปลงงานเท่ากับ �.� ต่อ ��� คนปี (95%CI: 2.2-2.5) มีระยะเวลาเฉลี� ยในการทํางาน
��.� ปี (95%CI: 29.2-31.0) ในขณะทีพ� ยาบาลวิชาชีพ
ซึ�งศึกษาต่อมีอตั ราอุบตั กิ ารณ์การเปลี �ยนแปลงงานเท่ากับ
��.� ต่อ ��� คน-ปี (95%CI: 10.8-11.2) มีระยะ
เวลาเฉลี�ยในการทํางาน �.� ปี (95%CI: 6.1-6.5) และ
เมื� อเปรี ยบเที ยบโอกาสที� จะเปลี� ยนแปลงรู ปแบบการ
ทํางานพบว่ า พยาบาลวิ ชาชี พที� ศึกษาต่ อมีโอกาสที� จะ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบการทํางานเป็ น �.� เท่า (95%CI:
�.� ถึง�.�) ของพยาบาลที �ไม่ได้ ศกึ ษาต่อ และเมื�อควบ-

คุมอิทธิพลของตัวแปรระยะเวลาการทํา งานโอกาสเสี�ยง
ดังกล่าวจะลดลงเป็ น �.� เท่า (95%CI: 3.8-4.0) ของ
พยาบาลที �ไม่ได้ ศึกษาต่อ (ตารางที� �)

วิจารณ์
อัตราการศึกษาต่อและระยะเวลาทํางานโดยเฉลี ย�
ก่อนไปศึกษาต่อของพยาบาลวิชาชีพ
จากการวิเคราะห์แนวโน้ มการศึกษาต่อในระดับที �สูง
ขึ�นของพยาบาลวิชาชีพพบว่าพยาบาลวิชาชีพมีการศึกษาต่อเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ตั�งแต่ปี พ.ศ. ����-ปี พ.ศ. ����
โดยเฉพาะปี พ.ศ. ���� มีอัตราอุบัติการณ์การศึกษาต่อ
มากที�สดุ แต่หลังจากนั�นคือปี พ.ศ. ����-���� การ
ศึกษาต่อก็เริ� มมีแนวโน้ มลดลงเรื� อยๆ อย่ างชัดเจน ซึ�ง
ขัดแย้ งกับการสํารวจของประเทศสหรัฐอเมริกา(26) ที�พบ
ว่าอัตราของพยาบาลวิชาชีพทีจ� บการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในแต่ละปี มีเพิ � มขึ�นเรื� อยๆ อย่างต่อ

ตารางที� � การเปลีย� นแปลงรูปแบบการทํางานของพยาบาลวิชาชีพภายหลังการศึกษาต่อ
ลักษณะงาน
จํานวน

ก่อนศึกษาต่อ
IR/100
95%CI

หลังศึกษาต่อ
ร้ อยละ จํานวน IR/100 95%CI

(person-year)

งานบริการ
งานวิชาการ
งานบริหาร
ทํางานอื�น
ไม่ทาํ งาน
อบรมระยะสั�น

4,035
353
176
59
8
58

13.23
1.16
0.58
0.20
0.03
0.20

ร้ อยละการร้ อยละ เปลี �ยนแปลง

(person-year)

12.83-13.47 86.05 3,387
1.04-1.29 7.53 472
0.50-0.67 3.75 405
0.15-0.25 1.26
52
0.01-0.05 0.17
16
0.15-0.25 1.24
23

9.0
1.20
1.10
0.13
0.04
0.06

8.70-9.30
1.14-1.37
0.98-1.20
0.10-0.18
0.02-0.07
0.04-0.09

77.77
10.84
9.30
1.19
0.37
0.53

- 8.28
+ 3.31
+ 5.55
- 0.06
+ 0.20
- 0.71

ตารางที� � เปรี ยบเที ยบการเปลี�ยนแปลงรู ปแบบการทํางานระหว่ างพยาบาลวิ ชาชีพที�ศึกษาต่ อ กับพยาบาลวิ ชาชีพที� ไม่ได้
ศึ กษาต่ อ
ค่าสถิติ
อุบตั กิ ารณ์การเปลี�ยนแปลงงานต่อ ��� คน-ปี , 95%CI
ระยะเวลาเฉลี�ยในการทํางาน (ปี ), 95%CI
เปรียบเทียบโอกาสที�จะเปลี�ยนแปลง, 95%CI
เปรียบเทียบโอกาสที�จะเปลี�ยนแปลง, 95%CI
เมื�อควบคุมตัวแปรระยะเวลาการทํางาน
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ไม่ได้ ศึกษาต่อ
2.3 (2.2-2.5)
30.1 (29.2-31.0)
1
1

ศึกษาต่อ
11.0 (10.8-11.2)
6.3 (6.1-6.5)
4.8 (4.7-4.9)
3.9 (3.8-4.0)
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การศึกษาต่อหลังสําเร็จการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย

เนื�องตั�งแต่ปี ค.ศ. ����-���� ทัง� นี�เนื�องจากพยาบาลวิ ชาชี พในประเทศไทยมี โอกาสได้ รั บ การสนั บสนุ นให้
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ� นจากผู้บังคับบัญชามีเพียงร้ อยละ
�.��-�.�� ของบุคลากรทัง� หมด(27) และพบว่าพยาบาลวิ ชาชี พมี ภาระงานเพิ� มสู งขึ� น ซึ� งเป็ นผลของการขยาย
การสร้ างหลั กประกั นสุ ขภาพแก่ ป ระชาชนโดยสํา นั กบริ หารสารสนเทศการประกัน สํา นักงานหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติได้ สาํ รวจความครอบคลุมสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพของประชาชนชาวไทยพบว่าในปี พ.ศ.
���� หลั ก ประกั น สุ ข ภาพครอบคลุ ม ประชาชนไทย
ร้ อยละ ��.�� และเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ ทุกปี จนกระทั�งในปี
พ.ศ. ���� หลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนไทย
ร้ อยละ ��.�� ซึ� งส่งผลให้ การใช้ บริ การของผู้ ป่วยใน
โรงพยาบาลมี เพิ� มสูงขึ� นเช่ นเดียวกันโดยพบว่ าตั� งแต่ปี
พ.ศ. ����-���� จํานวนการใช้ บริการผู้ป่วยนอกและ
ผู้ ป่วยในของประชาชนผู้ มีสิทธิประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า
มี แนวโน้ มเพิ� มขึ� นเป็ นลําดั บโดยในปี พ.ศ. ���� ใช้
บริการผู้ป่วยนอกทั�งสิ�น ��� ล้ านครั� งและผู้ป่วยใน �.��
ล้ านครั� ง ปี พ.ศ. ���� ใช้ บริ การผู้ ป่ วยนอกทั� งสิ� น
���.�� ล้ านครั�ง ผู้ป่วยใน �.�� ล้ านครั � ง และในปี พ.ศ.
���� ใช้ บริ การผู้ ป่ วยนอกทั� งสิ� น ���.�� ล้ านครั� ง
ผู้ ป่วยใน �.�� ล้ านครั� ง หรื อเมื� อคิดเป็ นอัตราการใช้
บริการของผู้ป่วยนอกปี พ.ศ. ����-���� อยู่ระหว่าง
�.��-�.�� ครั�งต่อประชากรต่อคนต่อปี และอัตราการใช้
บริการผู้ป่วยในอยู่ระหว่าง �.���-�.��� ครั� งต่อประชากรต่อคนต่อปี (28) และจากผลการศึกษาเมื�อพิจารณา
ในเรื�องของอายุน�นั พบว่าพยาบาลวิชาชีพที �มอี ายุระหว่าง
��-�� ปี มีอตั ราอุบัติการณ์การศึกษาต่อมากที �สดุ เนื�อง
จากผู้ท�จี บปริญญาตรีต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลังจากเรียนจบภายในระยะเวลา � ปี (29) และพยาบาลวิชาชีพในช่วงอายุน�ี มปี ระสบการณ์การทํางานมาแล้ วระยะ
หนึ�งซึ�งจากการศึกษาที�ผ่านมา(30) พบว่าพยาบาลวิชาชีพ
อายุ ��-�� ปี เป็ นกลุ่มที�มีส่วนร่วมในการทํางานมาก
ที�สดุ ร้ อยละ ���.�� ในขณะที�พยาบาลวิชาชีพอายุ ��
– 34 ปี ทํางานในวิชาชีพร้ อยละ ��.�� ซึ�งสอดคล้ องกับ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที� �

การศึ กษาต่ างประเทศ (31-33) ที� พบว่ าพยาบาลที� มีอายุ
ตํ�ากว่า �� ปี มีความต้องการศึกษาต่อมากกว่าพยาบาลที ม� ี
อายุมากกว่า �� ปี นัน� หมายความว่าความต้ องการศึกษาต่อจะลดลง เมื�ออายุเพิ�มขึ�น
สํา หรั บระยะเวลาในการทํา งานของพยาบาลวิชาชี พ
ที�พบว่ามีการศึกษาต่อมากที �สดุ คือมีระยะเวลาการทํางาน
ระหว่ าง �-� ปี ซึ� งสอดคล้ องกับภาพรวมในประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา (34) ที� พบว่ า ผู้ ที� จบการศึ กษาระดั บ อนุ ปริญญาหรือปริญญาตรี จะทํางานหรือเว้ นช่วงระยะเวลา
ในการศึกษาต่อระดับที �สงู ขึ�นโดยเฉลี� ยเท่ากับ �.� - �.�
ปี และใกล้ เคียงกับการศึกษาที�ผ่านมา (22) ที�ทาํ การสํารวจ
ความต้ องการศึ กษาต่ อระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาในเภสั ชกร
พบว่า เภสัชกรที�ปฏิบัติงานน้ อยกว่ าหรื อเท่ากับ �� ปี
มี ค วามต้ องการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที� สู ง ขึ� นมากกว่ า
เภสัชกรที�มีประสบการณ์ทาํ งานมากกว่า หรือเท่ากับ ��
ปี นอกจากนี�การศึกษาอื�น(35) ยังพบว่ า พยาบาลวิชาชีพ
ที�ลาออกจากโรงพยาบาลมีอายุการทํางานเฉลี�ย �.� ปี
(median = 5 ปี ) โดยสาเหตุการลาออกส่วนใหญ่มาจาก
การไม่ได้ ศึกษาต่ อในระดับที�สูงขึ�น และขาดโอกาสการ
ทํางานที�ต้องการ อีกทั�งยังสอดคล้ องกับงานวิ จัยที�ผ่าน
มา(36) ซึ�งพบว่าปัจจัยที�มีผลต่อการลาออกของพยาบาลวิชาชีพคือขาดการส่งเสริมให้ ศึกษาต่อระดับที �สงู ขึ�น
การเปลีย� นแปลงลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ
ภายหลังจากการศึกษาต่อ
จากการศึ กษาครั� งนี� พบว่ า กลุ่ มพยาบาลวิ ชาชี พที�
ศึกษาต่อในระดับทีส� งู ขึ�นนั�น ภายหลังจากการศึกษาต่อ ได้
ปฏิบัติงานด้ านบริการลดลง ปฏิบัติงานด้ านวิชาการและ
ด้านบริหารเพิ �มขึ�น ในขณะทีพ� ยาบาลวิชาชีพทีไ� ม่ได้ ศกึ ษา
ต่อเปลี� ยนแปลงลั กษณะงานโดยปฏิบัติงานด้ านบริ การ
เพิ�มขึ�น ปฏิบัติงานด้ านวิชาการและด้ านบริหารลดลง ซึ � ง
อาจกล่ าวได้ ว่า การเปลี� ยนแปลงลักษณะงานของพยาบาลวิชาชี พ ทั� งที�ศึกษาต่ อและไม่ ได้ ศึกษาต่ อในระดั บ
ที�สงู ขึ�น เป็ นการเปลี� ยนแปลงงานภายในวิชาชีพพยาบาล
(งานบริการ งานวิชาการ และงานบริหาร) มากกว่าร้ อยละ
��.�� ซึ� งสอดคล้ องกั บการศึ กษาของหน่ วยงานด้ า น
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การพยาบาลที �พบว่ า รูปแบบการย้ ายงานของพยาบาลวิ ชาชี พในระยะ �� ปี (ปี ����-����) มีการย้ าย
งานภายในวิชาชีพพยาบาลร้ อยละ ��.��(23) แต่ผลการ
ศึ กษาลั กษณะงานที� ต้ องการเปลี� ยนแปลงภายหลั งจาก
การศึ กษาต่ อนั� น ขั ดแย้ งกั บการศึ กษาของบางประเทศ(34,37) ที�พบว่ าพยาบาลวิชาชีพระดับปริญญาโทหรือ
ปริ ญญาเอกต้ องการศึกษาทางด้ านเวชปฏิบัติ (clinical
practice) มากที� สุดรองลงมาคือทางด้ านบริ หารจัดการ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ และทางด้ านการพยาบาลศึ ก ษา
รวมทั�งพบว่า ภายหลั งจากการศึกษาต่อทิศทางของงาน
ที�ต�ังใจต้ องการเปลี� ยนในอนาคตมากที�สุดคือ พยาบาล
ปฏิ บั ติ งานเฉพาะทาง รองลงมาคื อ พยาบาลเพื� อการ
ส่งเสริมสุขภาพและพยาบาลที �ทาํ งานด้ านวิจัย แต่สอดคล้ องกับการศึกษาของหน่วยงานอื�น(38) ที�พบว่าหลังจบ
การศึ กษาระดั บปริ ญญาโทพยาบาลวิ ชาชี พปฏิบั ติงาน
ด้ านพยาบาลลดลง ทํา งานด้ านบริ หารและทํา งานด้ าน
วิ ชาการ วิ จั ย และการเป็ นอาจารย์ สอนมากขึ� น ทั� งนี�
อาจเนื�องจากพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยปฏิบัติงาน
บริการค่อนข้ างหนัก ต้ องมีการทํางานในลักษณะเวรผลัด
�� ชั�วโมง ซึ � งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ดังนั � น
เมื� อพยาบาลวิ ชาชี พที� มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ
ที�สูงขึ�นจึ งต้ องการแสวงหาความก้ าวหน้ าในอาชีพ และ
ต้ องการเปลี� ยนลั กษณะงานใหม่ ที� ไม่ ต้ องอยู่ เวร เช่ น
ปฏิบัติงานด้ านวิชาการหรือด้ านบริหารมากขึ � นนั�นเอง

พยาบาลวิชาชีพภายหลังจากการศึกษาต่ อกลับมา เพื� อ
เสริ มสร้ างแรงจู งให้ พยาบาลวิ ชาชี พปฏิบัติ งานได้ เต็ม
ความสามารถ มีความก้ าวหน้ าในหน้ าที �การงานและเพิ� ม
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาลต่อไป
ข้อเสนอแนะ
�. จากการวิ จั ย ของประเทศไทยที� ผ่ า นมาพบว่ า
พยาบาลเมื�ออายุ ��-�� ปี คงอยูใ่ นวิชาชีพเพียงครึ�งหนึ�ง
แต่ช่วงอายุ ��-�� ปี คงอยู่ในวิชาชีพนี� ถึงร้ อยละ ���
ทั�งนี� ผลการวิจัยในการศึกษานี � บ่งชี�ว่าพยาบาลวิชาชีพที �มี
อายุ �� –ด�� ปี มีอตั ราการศึกษาต่อมากที�สดุ และยัง
อยู่ ในระบบสุขภาพอยู่ น�ั น จึ งเป็ นไปได้ ว่ า หากมี การ
ส่งเสริมให้ พยาบาลที �มีอายุไม่เกิน �� ปี ได้ ไปศึกษาต่อ
อาจมีส่วนช่ วยให้ ลดอัตราการสูญเสียพยาบาลในระบบ
สุขภาพ ในกลุ่มอายุ ��-�� ปี ได้ มากขึ�น
�. จากการที� ภายหลั งการสําเร็ จการศึ กษาต่ อของ
พยาบาลวิชาชีพที �ทาํ งานด้ านบริการ มีอตั ราการเปลี � ยนแปลงงานที� น้ อยมาก เพราะฉะนั� น หากมี การส่ งเสริ ม
ให้ พยาบาลที� อยู่ ในงานด้ านบริ การได้ ศึกษาต่ อมากขึ� น
จะทําให้ พยาบาลด้ านบริการได้ นาํ ความรู้ที �ได้ ศึกษากลับ
มาใช้ ในงานบริ การมากขึ� น เพื� อเพิ� มประสิทธิ ภาพของ
การพยาบาลได้ ต่อไป
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This study aimed to estimate rate of continuing education among RNs and describe the change of
work pattern after their continuing education. The study utilized data from the Thai Nurse Cohort Study
(TNCS) database 18,756 RNs aged 20 – 64 years old. The rate of continuing education per 100 personyears and its 95% confidence interval. The results were as follows. Since 18,756 RNs started their work
until the present, there were 52,191 records of work history and change of work pattern. Among them,
there was 4,199 RNs (4,991 records) had continuing education; the overall rate was 1.22 per 100
person-years (95%CI: 1.19 to 1.26). The average of work experience was ��.��ฑ�.�� years. The
average of work duration before to study was 5.02 years (95%CI: 4.89 to 5.20). After RNs finished the
continuing education, their work pattern had little change. Their work as health care service had decreased,
while academic and administrative work had increased. The percentage of those works had changed from
86.05% to 77.77%, 7.53% to 10.84%, and 3.75% to 9.30% respectively. Conclusions, the rate of
continuing education of Thai RNs was quite low. Most of them who enrolled in continuing education had
work experience not more than 10 years. After finished the education, a high portion of them still worked
in health care service, although it lower than before get in to the study. Therefore, the continuing education
of Thai RNs should be promoted.
Key words: continuing education, nurses
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