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วารสารกองการพยาบาล 

สารจากบรรณาธิการ 
 

 วารสารกองการพยาบาลฉบับนี ้ เป็นฉบับแรกของปีที่  38  ซึ่งวารสารฯ  มีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม
รายละเอียดในการตีพิมพ์รายงานการวิจยั  เช่น  เพิ่มบทคดัย่อภาษาองักฤษ  ปรับกระบวนการ  peer  review   
อยา่งเป็นระบบ  และเพิ่มบทความวิชาการ  เพื่อเป็นการยกระดบัคณุภาพวารสารวิชาการระดบัชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai  Journal  Citation  Index  Centre)  ซึ่งจะประกาศ   
ค่า  TCI  impact  factor  ทกุปี  นอกจากนี ้ วารสารกองการพยาบาล  ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเป็นสมาชิก
เป็น  1  ปี  อยา่งเดียว  ทัง้ประเภทบคุคล  และประเภทหนว่ยงาน 
 ส าหรับวารสารฯ  ฉบบันี ้ ขอน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัรายงานศกึษาวิจยัที่นา่สนใจ  จ านวน  4  เร่ือง  และ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีภยัพิบตัิทางธรรมชาติมากมาย  จึงมีบทบรรณาธิการและบทความทางวิชาการที่ถ่ายทอด
ประสบการณ์  โดยบุคลากรพยาบาลที่เข้าไปช่วยเหลือ  ในสถานการณ์ภัยพิบตัิที่เกิดขึน้   ซึ่งเป็นบทเรียนที่ดี      
ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งเพื่อนสมาชิกเพื่อการเตรียมรับมือในโอกาสตอ่ไป 
 สดุท้ายนี ้ หากสมาชิกมีปัญหาข้องใจในเร่ืองการพยาบาลใด ๆ สามารถส่งค าถามไขข้อข้องใจมายงั
ทีมงานวารสารฯ  ได้ที่  nursingd@health.moph.go.th  ขอเรียนเชิญสมาชิกส่งผลงานวิจัย/วิชาการมาเผยแพร่  
ในวารสารกองการพยาบาล   และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมคัรเป็นสมาชิก  วารสารกองการพยาบาล   จะเป็น
สือ่กลางในการเผยแพร่ผลงานท่ีมีคณุภาพส าหรับพยาบาลตอ่ไปคะ 

 
 กองบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 

 

บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารกองการพยาบาล  เป็นวรรณกรรมของผู้เขียน 
กองบรรณาธิการจะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

และความเหมาะสม  โดยคงไว้ซึ่งเนือ้หาเดมิอันเป็นความรับผดิชอบของผู้เขียน 
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*  นกัวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ  ส านกัการพยาบาล 

 
 
“ภัยพบิัต”ิ สิ่งที่พยาบาลต้องรู้ 
 

ธีรพร   สถริอังกูร* ศศ.ม.  (จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา) 
 
 การระบาดของไข้หวดันก (Avian influenza) 
ที่ประเทศฮ่องกงในปี พ.ศ. 2540   การเกิด  World  
Trade  Center  (9/11)  ที่ประเทศอเมริกา ในปี พ.ศ. 
2544  การเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศญ่ีปุ่ น ในปี 2554 
นี ้สถานการณ์ดงักลา่วคร่าชีวิตมนษุย์เป็นจ านวนมาก
ถึงแสนหรือล้านคน สูญเสียทรัพย์สินเป็นอย่างมาก  
สง่ผลกระทบตอ่ระดบับคุคล  สงัคม ประเทศชาติ และ
สากล  เหตกุารณ์ภยัพิบตัิเหลา่นีม้ีแนวโน้มในการเกิด
บ่อยครัง้ขึน้  แม้แต่ในประเทศไทยมีการเกิดพายุที่
แหลมตะลมุพุก จังหวดันครศรีธรรมราช  ในปี 2505  
มีคนเสยีชีวิต 950 คน และสญูหาย 194 คน เกิดพายุ
ไต้ฝุ่ นเกย์ลูกแรกที่พัดเข้าประเทศไทย ในวันที่  1 
พฤศจิกายน 2532  ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับ
จงัหวดัชมุพรและประจวบคีรีขนัธ์ มีผู้ เสยีชีวิต 602 คน 
และสญูหาย 134 คน เกิดคลื่นยกัษ์สนึามิที่ 6 จงัหวดั
ติดฝ่ังทะเลอนัดามนั   ปี 2547 มีผู้ เสยีชีวิต 5,388  คน 
สูญหาย 3,120 คน  ในปี 2554 เกิดดินโคลนถล่ม 
(land slide) ในพืน้ที่ภาคใต้  ในฐานะที่พยาบาลซึ่ง
เป็นบุคลากรในทีมสุขภาพ  ดังนัน้พยาบาลควรมี
ความรู้ ความเข้าใจ  และทราบถึงภัยพิบัติและ      
แนวทางการจัดการภัยพิบัติตัง้แต่การเตรียมการ 

รวมถึงการป้องกนัรองรับเหตกุารณ์ดงักลา่ว เพื่อน าไป
ปฏิบตัิและช่วยเหลอืสงัคมตอ่ไป 
 ภัยพิบัติ  หรือสาธารณภัย หรือวินาศภัย 
(disaster)  เป็นเหตกุารณ์ร้ายแรง ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  รวมทัง้
รัฐบาลเป็นจ านวนมาก  สาเหตขุองภยัพิบตัินีม้าจาก 
2 สาเหตุใหญ่ คือจากธรรมชาติ และจากการกระท า
ของมนุษย์ สาเหตุจากธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว  
อุทกภัย  น า้ป่า ดินถล่ม  ภูเขาไฟระเบิด  คลื่นยักษ์     
สึนามิ  ส าหรับภัยพิบัติที่ เ กิดจากการกระท าของ
มนุษย์ ได้แก่จลาจลการเมือง  สงคราม  เทคโนโลยี
และความเจริญของอุตสาหกรรม อุบัติ เหตุการ  
จราจร-คมนาคม เป็นต้น 
 ช่วงเวลาของการเกิดภยัพิบตัิมี 3 ช่วงเวลา
โดยในแต่ละช่วงเวลามีระยะของการด าเนินการ ดงันี ้
1) ช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติ เป็นระยะของการเตรียม
ความพร้อมและป้องกนัไมใ่ห้เกิดภยัพิบตัิ รวมทัง้ระยะ
ลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติ  เป็นระยะการ
เตือนภยั  2)  ช่วงระหว่างเกิดภยัพิบตัิ เป็นระยะของ
การกู้ภยั และจดัการในภาวะฉกุเฉิน  3)  ช่วงหลงัเกิด
ภยัพิบตัิ เป็นระยะของการบรรเทาภยั ฟืน้ฟบูรูณะ 
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 การจดัการภยัพิบตัิ จึงต้องมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบตัง้แต่ป้องกัน บรรเทาภัยพิบัติและ
ฟืน้ฟูหลงัเกิดภยั และต้องประยุกต์ใช้ศาสตร์หลาย ๆ 
ศาสตร์ทัง้ทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูล  ศาสตร์ทางการบริหารจัดการในการวางแผน  
การปฏิบตัิและติดตาม ประเมินผลแผนอย่างต่อเนื่อง  
ศาสตร์เชิงวิชาชีพ  ส าหรับพยาบาลต้องผสมผสาน
หลกัการทางพยาบาล ทัง้การใช้กระบวนการพยาบาล  
การดูแลแบบองค์รวม ผสมผสานกับหลักการทาง
จิตวิทยาและทางสังคม เพื่อให้การจัดการภัยพิบัติ
บรรลผุลส าเร็จ 
 การจดัการภยัพิบตัิ ไมใ่ช่หน้าที่ของคนใดคน
หนึง่ หรือบคุลากรวิชาชีพใดวิชาชีพหนึง่ แต่เป็นหน้าที่
ของทุกคนที่ ต้องช่วยเหลือ  จัดระบบการจัดการ      
ภัยพิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นประเด็น/
หลักการที่ส าคัญ  พยาบาลเป็นวิชาชีพซึ่งต้องมี
บทบาทหน้าที่ ในการให้การสนบัสนนุ    จดัระบบงาน
ทัง้ด้านระบบบริการพยาบาลและระบบงานอื่น ๆ  ที่
เก่ียวข้อง  จดัการตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน 
 ทัง้นีแ้นวทางปฏิบตัิเพื่อการจัดการภยัพิบตัิ
ตามช่วงเวลาการเกิดภยัพิบตัิส าหรับพยาบาล มีดงันี ้
 1.  ก่อนเกิดภัยพิบัติ  ซึ่งเป็นระยะที่ต้อง
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติมี
กิจกรรมด าเนินการดงันี ้

1.1 ประเมินภัยพิบัติที่อาจเกิดขึน้ใน
พืน้ที่  ขนาด และความรุนแรงของภยัพิบตัิ ผลที่อาจ
เกิดขึน้จากภยัพิบตัินัน้ 

1.2 ป้องกนัภยัพิบตัิ  โดยการให้ความรู้  
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมแก่บุคลากรและ
อาสาสมคัรในประเด็น  การป้องกนัภยั  การระงับภยั
เบือ้งต้น  การหนีภัย  การช่วยเหลือผู้ ประสบภัย       
ทัง้ด้านการปฐมพยาบาล  การเคลื่อนย้าย  การช่วย
ฟื้นคืนชีพ  การดูแลผู้ ประสบภัยที่อยู่ในภาวะช็อค  
กา รจัดใ ช้ อุปกรณ์ช่ วย เหลือต่ า ง  ๆ   และการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ 

1.3 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์  เช่น 
จดัท าแผนสาธารณภยั การเตรียมทีม Pre-hospitalใน
ภาวะปกติและทีมส ารองภาวะฉุกเฉินการจัดเตรียม
สถานที่ในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ ประสบภัย  การ
เตรียมปัจจยั 4 และการซ้อนแผน 
 

2. ระยะเกิดภยัพิบัติ 
2.1 ส ารวจสถานการณ์การเกิดภัย  

แบง่ระดบัความรุนแรงเพื่อวางแผนช่วยเหลอืได้ 
2.2 วางแผนการจัดการ  แบ่ง เ ป็น       

2 ลกัษณะคือ การจัดการภายนอกโรงพยาบาลและ
ภายในโรงพยาบาล  ถ้าเป็นภายนอกโรงพยาบาล  
ได้แก่  ต้องรู้พืน้ที่จุดเสี่ยง และจุดปลอดภัย  การ
ก าหนดเครือข่ายในการช่วยเหลือทัง้ในระดบัจังหวดั 
ในเขต และนอกเขต  การจัดการภายในโรงพยาบาล
โดยจดัทีมพยาบาล  และทีม Intra  Hospital  คือ การ
ขอความช่วยเหลือจากเครือข่าย  จัดสถานที่  ศูนย์
บัญชาการด้านพยาบาล  จัดคัดกรองแยกประเภท
ผู้ ป่วยใน  ห้องผา่ตดั ICU 

2.3 ให้การพยาบาลและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั โดยจัดระบบการบริการพยาบาล ทัง้ใน
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และนอกโรงพยาบาล  ได้แก่  จัดตัง้หน่วยพยาบาล  
จดัพยาบาลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัในที่เกิดเหต ุ 
รวมทัง้บริการพยาบาลฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายส่งต่อ
ผู้ ประสบภัย   การใ ห้การช่ วย เหลืออื่ น  ๆ   แก่
ผู้ประสบภยั ทัง้นีพ้ยาบาลที่ปฏิบตัิงานการพยาบาล
ในโรงพยาบาลและในชุมชนต้องประสานแผนการ
พยาบาลร่วมกนัและจดัระบบบริการพยาบาล ส าหรับ
ทีมพยาบาลจากนอกหนว่ยงาน 

2.4 จัดระบบและก าหนดจุดสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ญาติให้ชัดเจนไม่
ก่อให้เกิดความสบัสน 

2.5  จัดระบบรักษาความปลอดภัย
ส าหรับผู้ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล 
 2.6 ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งเป็นระบบ 

 
3.  ระยะหลังเกิดภยัพิบัติ 

3.1 ช่วยเหลือให้การพยาบาลขัน้ต้น 
การป้องกนัโรค 

3.2 ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ  และ
สงัคมแก่ผู้ประสบภยั  ออกหนว่ยให้การปรึกษา 

3.3 ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น 
ช่วยเหลอืด้านอาชีพ  ที่อยูอ่าศยั  เป็นต้น 

3.4 ถอดบทเรียนและประเมินผลการ
จดัการพยาบาล 
 แนวทางปฏิบตัิดงักลา่วเป็นแนวทางกว้าง ๆ  
ซึ่งพยาบาลที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลและในชุมชน  
ทัง้พยาบาลผู้ บริหารหรือผู้ ปฏิบัติสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตน  ทัง้นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทของสถานการณ์จริง  อย่างไรก็ตามพยาบาล
ต้องสามารถให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภยัถูกต้อง
ตามมาตรฐานของวิชาชีพ ให้การดแูลอยา่งครอบคลมุ
ทัง้  4  มิติ  และค านึงถึงความปลอดภัยและการ
ด ารงชีวิตต่อไปของผู้ ประสบภัย  ซึ่งการปฏิบัติการ
เหล่านีเ้ป็นประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาติเป็น
อนัมาก 
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บทคดัย่อ 
            การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (research and development) มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อ
พฒันาสมรรถนะการพยาบาลในเขตพืน้ท่ีประสบภัยพิบติัสึนามิส าหรับนกัศึกษาพยาบาล  โดยเร่ิมจาก 1)  ศึกษาข้อมูลเพื่อ
ก าหนดสมรรถนะท่ีจ าเป็น โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึพยาบาลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัการดแูลผู้ ท่ีประสบภยัพิบติัสึนามิจ านวน 
12 คน และประชาชนผู้ประสบภยัพิบติัสนึามิ จ านวน 20 คน พบวา่ สมรรถนะท่ีต้องการส าหรับพยาบาลในขณะประสบภยัพิบติั 
คือ  สมรรถนะด้านการตดัสินใจ  สมรรถนะด้านการดแูลผู้ประสบภยัฉกุเฉิน  และสมรรถนะด้านการดแูลจิตใจ  2)  ผู้วิจยัสร้าง
หลกัสูตรเสริมเพื่อพฒันาสมรรถนะการพยาบาลท่ีต้องการ  น าแบบประเมินร่างหลกัสตูรเสริมไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 9 คน 
และพยาบาลผู้ปฏิบติังานในเขตพืน้ท่ีประสบภยัพิบติัสึนามิ จ านวน 30 คน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
โครงร่างหลักสูตรเสริม พบว่า โครงร่างหลักสูตรเสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความสอดคล้องกันทุก
องค์ประกอบ  ผู้วิจยัจึงน ามาสร้างเป็นคู่มือหลกัสตูรเสริม 3) การทดลองใช้หลกัสตูรเสริมกบันกัศึกษาพยาบาล จ านวน 40 คน 
เป็นเวลา 1 สปัดาห์  โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ one group pre test - post test design  ผลการศกึษา พบว่า ความรู้และ
เจตคติของนกัศกึษาพยาบาลหลงัการใช้หลกัสตูรเสริมสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.01  และทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาร้อยละ 100 อยู่ในระดบัมาก 4)  ผู้วิจัยท าการปรับปรุงหลกัสูตรเสริม  โดย
ปรับปรุงกิจกรรม เวลา และสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ และปรับปรุงรายละเอียดให้เหมาะสมในการจดัท าเป็นหลกัสตูร
เสริมฉบบัสมบรูณ์ 
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A Development  Enrich  Curriculum  for  Nursing  Competencies  in  Tsunami Area  
for  Students Nurse. 
 

Ubolratana Popattanachai RN, M.Sc 
Atiya Sarakshetrin RN, Ed.D 
Rungnapa Chantra RN, M.Ed. 
Orawan Chiphan RN, M.Ed. 
 

Abstract 
 The  aim  of  this  study  was to develop  a  supplementary  curriculum  to  enhance  a  capacity  among  
nurse  students  based  on  their  attitude  and  nursing  care  competencies  in  the  Tsunami  Area.  This  study  
was  divided  into  4  main  steps  as  the  followings. 

1. Exploring  a  capacity  that  needs  for  development 
 This  step  was  to  study  and  analyze  nursing  care  competencies  in  the  Tsunami  Area.  Data  

on  nursing  competencies  were  collected  by  using  an  in-depth  interview.  The  interview  was  done  among  
12  nurses  and  20  people  who  lived  in  the  Tsunami  Area. The  results  showed  that  nursing  care  
competencies  needed  to  be  improved  were : decision making,  emergency  care  and  mental  health  care. 

2. Designing  the  supplementary  curriculum 
  The  results  from  the  step  1  were  used  to  develop  a  curriculum  benchmark  in  accordance  
with  the  needs  of  training, curriculum  objectives, and  behavioral  objectives.  The  contents  of  the  designed  
curriculum  consisted  of  3  main  units: 1)  nurses’  decision  making;  emergency  care;  and  mental  health  
care.  This  curriculum  benchmark  was  evaluated  by  9  experts  and  30  nurses  in  the  Tsunami  area. 

3. Performing  a  tryout  of  the  supplementary  curriculum 
  A  try  out  of  this  curriculum  was  done  among  40  nurse  students  who  were  in  the  fourth  
year  of  the  nursing  course. It  was  found  that  the  knowledge  care  and  the attitude  toward  nurse  students  
and  their nursing  skill  derived  from  either  pre-test  or  post-test  were  at  good  levels.  However,  the  levels  of  
achievement  and  attitude  obtained  from  the  post-test  were  significantly  higher  than  those  obtained  form  
the  pre-test  (p-value<0.01).   

4. Improving  the  supplementary  curriculum 
  In  order  to  make  it  more  interesting, this  curriculum  was  improved  by  changing  activities, 
time,  and  media  for  learning  and  teaching.  Subsequently,  the  complete  supplementary  curriculum  was  
constructed. 
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บทน า 
 ก า ร ศึ ก ษ า พ ย า บ า ล เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า
ระดบัอุดมศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสูว่ิชาชีพพยาบาล 
มีวตัถุประสงค์หลกัของหลกัสตูรที่เน้นคณุสมบตัิของ
บัณฑิตพยาบาลที่ส าคัญ คือ พยาบาลที่ส า เ ร็จ
การศกึษาต้องมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ที่สามารถให้การ
บริการพยาบาลตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
ครอบครัวและชมุชนได้  โดยค านงึถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมและ ความต้องการของสงัคมทัง้ใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติ 

สมรรถนะวิชาชีพ (professional competency) 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้มาตรฐาน  ได้แก่  ความรู้เฉพาะสาขา 
(specialized knowledge) ทกัษะการคิดรู้ (cognitive 
skill) ทกัษะการปฏิบตัิ (technical skill) ทกัษะ
ระหว่างบคุคล (interpersonal skill) อปุนิสยั (trait) 
และเจตคติที่ผลกัดนัให้บคุคลนัน้สร้างผลงานที่ดีหรือ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมรรถนะของพยาบาลจึงเป็น
การผสมผสานความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และเจต
คติต่อการพยาบาล ซึ่งในการจัดการศึกษาหลกัสตูร
พยาบาลศาสตร์มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น 
สร้างสรรค์ มีวิสยัทศัน์กว้างไกล1 สามารถปฏิบตัิการ
พยาบาลที่มีคุณภาพได้ ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ
พยาบาล ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบญัญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและผดงุครรภ์ พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบญัญตัิวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดงุครรภ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2540 

 เหตุการณ์พิบตัิภยั เมื่อวนัที่  26 ธันวาคม 
2547 ท าให้เกิดคลื่นสนึามิ(earthquake  sea  wave) 
สร้างความเสียหายบริเวณพืน้ที่ชายฝ่ังมหาสมุทร
อินเดียใน 6 จงัหวดัภาคใต้ของประเทศไทย คือ พงังา 
ภเูก็ต กระบี่ ระนอง สตลู และตรัง มีผู้ เสียชีวิตจ านวน 
5,395 ราย บาดเจ็บ  8,457 คน สญูหาย 2,393  คน2 
นอกจากนีค้ลื่นสึนามิท าความเสียหายแก่อาคาร
บ้านเรือน สภาพภูมิประเทศทัง้ชายฝ่ังและใต้ฝ่ัง      
พงัพินาศ  ท าให้เกิดผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ  
สง่ผลให้มีผู้บาดเจ็บ ต้องการได้รับการดแูลช่วยเหลือ
อยา่งเร่งดว่นจากแพทย์ พยาบาล และทีมงานสขุภาพ  
ในวนัเกิดเหตแุละวนัที่ 2 – 3 ของการเกิดเหตุการณ์ 
พยาบาลจัดเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ใ ห้การ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ   มีการประสานงานขอรับการ
ช่วยเหลือจากโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงมาให้
การช่วยเหลือ  การบริหารจัดการเพื่อจัดส่งผู้ ป่วย
ตอ่ไปยงัโรงพยาบาลอื่น ๆ  พยาบาลจึงเป็นเฟืองจกัรที่
ส าคญัในการบริหารจดัการที่จะท าให้ผู้ ป่วยได้รับการ
ดูแลที่ดีที่สุดในขณะนัน้   ท าให้มองเห็นบทบาท
พยาบาลอย่างชัดเจนในการจัดการกับงานอุบตัิเหตุ
หมู่และเป็นบทเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
ความรู้ให้เพียงพอส าหรับนักศึกษาพยาบาลที่จะจบ
การศึกษามาเป็นพยาบาลผู้ มีประสิทธิภาพในการ
เผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
เร่งด่วนได้อย่างถูกต้อง จากกรณีเหตุการณ์สึนามิ
ดงักลา่วท าให้บทบาทของพยาบาลด้านตา่ง ๆ  ชดัเจน
ขึน้เป็นท่ีประจกัษ์  ดงันัน้ฝ่ายการจดัการศึกษาร่วมกบั
องค์กรวิชาชีพอื่น ๆ ต้องทบทวนเพื่อเตรียมความ
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พร้อมแก่บณัฑิตพยาบาลที่จบการศึกษาพร้อมรับกับ
ภาวะฉุกเฉินและสามารถให้การบริการพยาบาลได้
อย่างถูกต้อง  แต่การจัดการศึกษาพยาบาลใน
หลกัสตูร 4 ปี ในปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัการเรียนการ
สอนที่ใช้สถานการณ์การจัดการความรุนแรงของภัย
พิบัติดังกล่าว  ดังนัน้การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นที่
จะต้องปรับกระบวนการเรียนการสอนใหมเ่พื่อเสริมให้
นกัศึกษาพยาบาลในพืน้ที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดภยัพิบตัิ
ได้  ซึง่จะเป็นแนวทางให้นกัศกึษาได้คิดค้นความรู้เพื่อ
ปฏิบตัิด้วยตนเองได้ ตดัสินใจด้วยตนเองมากขึน้จาก
การเผชิญกบัเหตุการณ์จริง  ผู้ วิจัยเห็นว่าการจัดการ
เ รี ยนการสอนที่ จ ะท า ใ ห้นักศึ กษาคิ ด และ ใ ช้
ความสามารถในการปฏิบัติ ดังกล่าว ต้อง เ น้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้
นักศึ กษามี สมร รถนะของการคิ ด เ ป็นท า เ ป็ น  
คณะผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะพฒันาหลกัสตูรเสริม
เพื่อสร้างสมรรถนะการพยาบาลที่เหมาะสมในการ
พยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ ส าหรับ
นกัศึกษาพยาบาลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
พยาบาลและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่รุนแรง 
 

วัสดุและวิธีการ 
               การศึกษาครัง้นี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา 
(research and development)  โดยใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบ one group pre test - post test design   
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ศึกษา ประกอบด้วย 
พยาบาลที่ มี ป ร ะ สบกา ร ณ์ เ ก่ี ย ว กับกา รดูแ ล
ผู้ประสบภยัพิบตัิสึนามิจ านวน  12  คน  ประชาชน

ผู้ประสบภยัพิบตัิสึนามิจ านวน  20  คน นกัศึกษา
พยาบาลชัน้ปีที่ 4 จ านวน  40  คน ใช้การสุม่ตวัอย่าง
แบบ simple random sampling ในแต่ละกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 เคร่ืองมือที่ ใช้ศึกษา 1) แนวค าถามใน      
การท า Focus group 2) แบบสมัภาษณ์เชิงลึก               
3) แบบทดสอบความรู้  4) แบบวดัเจตคติต่อการ
พยาบาลในเขตพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิ 
 กระบวนการศกึษา มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน เป็น
การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานที่น ามาใช้พัฒนาหลักสูตร
เสริมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลในเขตพืน้ที่
ประสบภยัพิบตัิสนึามิ ซึง่มีแนวทางในการศกึษาข้อมลู
พืน้ฐาน 3 ขัน้ ดงันี ้
 ขัน้ที่ 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง  มีจุดมุ่งหมายและก าหนดข้อมลูพืน้ฐาน
เก่ียวกบัสมรรถนะการพยาบาล 
              ขัน้ที่ 2 การจดักลุ่มสนทนา (focus group 
discussion)  ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกั (key informant) เป็น
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสว่นร่วมในการให้บริการช่วยเหลอื
ผู้ ประสบภัยพิบัติสึนามิในเขตจังหวัด กระบี่ พังงา 
ภเูก็ต ระนอง จงัหวดัละ 3 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดย
การบนัทึกการสนทนา และสมดุจดบนัทึกข้อมลู  ท า
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสร้างข้อสรุป จากการ
วิเคราะห์เนือ้หาตามประเด็นค าถามที่ได้ก าหนดไว้  

ขัน้ที่ 3 สมัภาษณ์เชิงลึกจากประชาชน ที่
อาศัยอยู่ในช่วงเกิดเหตุการณ์ประสบภัยพิบตัิสึนามิ 
ในเขตจงัหวดักระบ่ี พงังา ภเูก็ต และระนอง จงัหวดัละ 



วารสารกองการพยาบาล 

8  ปีที ่38 ฉบับที ่1  มกราคม – เมษายน 2554 

5 คน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้างโดยการก าหนดประเด็น เก่ียวกับความ
ต้องการการช่วยเหลอืจากพยาบาลในด้านใดจากการ
ประสบภัยพิบัติสึนามิ และพฤติกรรมพยาบาลที่
ต้องการ 

ตอนที่ 2  การสร้างหลักสูตรเสริม  ให้
สอดคล้องกับข้อมูลพืน้ฐานที่ได้จากการประเมิน
สมรรถนะการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภัยพิบัติ     
สนึามิที่จ าเป็นต้องพฒันาและแนวทางในการพฒันา
หลกัสตูรเสริมและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
การสร้างหลกัสตูร แบง่เป็น 3 ขัน้ คือ  
 ขัน้ท่ี 1 การสร้างโครงร่างหลกัสตูร  ผู้วิจยัน า
สมรรถนะการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภัยพิบัติ      
สึนามิที่ต้องพฒันาจากการวิจัยในขัน้ตอนที่ 1 มา
พฒันาเป็นหลกัสตูรเสริม โดยโครงสร้างของหลกัสตูร
แบ่งออกเป็น  3  หน่วย ประกอบด้วยหน่วยการเรียน  
ที่ 1  สมรรถนะการตดัสินใจ  หน่วยการเรียนที่ 2  
สมรรถนะการพยาบาลผู้ประสบภยัฉกุเฉิน และหน่วย
การเรียนที่ 3  สมรรถนะการดแูลด้านจิตใจ 
 ขัน้ท่ี 2 การตรวจโครงร่างหลกัสตูร  หลงัจาก
สร้างโครงร่างหลกัสตูรแล้ว ได้น าโครงร่างหลกัสตูรนัน้
น าไปประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ จากความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ  
 ขัน้ที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างหลกัสตูรก่อน
น าไปทดลองใช้  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้
 3.1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
โครงร่างหลกัสตูรเมื่อเทียบกบัเกณฑ์ ถ้าคา่เฉลีย่ตัง้แต ่
3.50 ขึน้ไป ถือวา่มีความเหมาะสมมาก ผู้วิจยัให้คงไว้

ในหลกัสตูร และผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบของหลักสูตร ถ้าพบว่า ดัชนีความ
สอดคล้อง ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ถือวา่ องค์ประกอบสว่นนี ้
มีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไม่ต้องท าการ
ปรับปรุง 
 3.2 ถ้ามีข้อเสนอแนะของผู้ เ ช่ียวชาญ
นอกเหนือจากข้อค าถาม ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป มีความ 
เห็นสอดคล้องกัน ผู้ วิจัยพิจารณาเพิ่มเติมไว้ใน
หลกัสตูร โดยค านงึถึงพืน้ฐานของผู้ เรียน 
 3.3 น าหลกัสตูรเสริมที่ได้จากการปรับปรุง
ตามค าแนะน าของผู้ เ ช่ียวชาญไปทดลองใช้กับ
นกัศึกษาพยาบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แบบหนึ่งต่อ
หนึ่ง และกลุม่ขนาดเล็ก จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจในภาษาที่ใ ช้ และวันเวลาในการท า
กิจกรรม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้หลกัสตูร
ฝึกอบรมที่สมบรูณ์ก่อนน าไปทดลองใช้จริงในตอนท่ี 3 
 ขัน้ที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อประเมินผล
ผู้ เรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลผู้ เรียน ได้แก่ 
แบบทดสอบความรู้ด้านสมรรถนะการตัดสินใจ   
สมรรถนะการพยาบาลผู้ ประสบภัยฉุกเฉิน และ 
สมรรถนะการดแูลด้านจิตใจ    
 ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร เพื่อน า
หลกัสตูรที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง 
ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายในการก าหนดหลกัสตูรไปใช้จริง 
โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงทดลอง แล้วน าข้อมลูจาก
การทดลองใช้หลกัสูตรไปใช้ปรับปรุงหลกัสูตร ให้มี
ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้   
 ตอนที่  4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
หลังจากการน าหลักสูตรไปทดลองใ ช้  และไ ด้
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ประเมินผลการทดลองใช้หลกัสตูรแล้วผู้ วิจัยน าผลที่
ได้จากการวิ เคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูต ร  ทั ง้ ใน ด้ านโค รงส ร้ า งหลักสูต รและ
รายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบหลักสูตร เพื่อให้มี
ความถกูต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ฝึกอบรม
นักศึกษาพยาบาลต่อไปและการปรับปรุงหลักสูตร
พิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลหลกัสตูรเสริมและ
ข้อคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีตอ่การใช้หลกัสตูรเสริม 
 

ผลการศึกษา   
 1. การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน จากการ
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง พบว่า
สมรรถนะพยาบาลในเขตพืน้ที่ภัยพิบัติ  คือ การ
ประสานงาน การมอบหมายงาน ทักษะพืน้ฐานการ
พยาบาล ภาษาสากล การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น 
และการสร้างพลงัให้ผู้ ป่วยเพื่อให้เกิดคณุคา่ในตวัเอง 
  ผลการสมัภาษณ์เชิงลกึพยาบาลวชิาชีพ
ที่เคยปฏิบัติงานในช่วงภัยพิบัติ  พบว่า สมรรถนะที่
ต้องการเสริมสร้างให้กบันกัศึกษาคือ สมรรถนะด้าน
การดูแลผู้ ประสบภัยฉุกเฉิน  สมรรถนะด้านการ
ตัดสินใจ สมรรถนะการดูแลผู้ประสบภัยด้านจิตใจ  
สมรรถนะด้านการดูแลบาดแผล  สมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ สมรรถนะด้านภาษา สมรรถนะด้าน
การประสานงาน สมรรถนะด้านการคัดกรองผู้ ป่วย  
สมรรถนะด้านการจดัระบบข้อมลู    ฯลฯ 
 ผลการศึกษาเชิงลึกประชาชนที่ เคย
ประสบภยัพิบตัิ พบว่า สมรรถนะของพยาบาลในช่วง
ที่ประสบภัยพิบัติ คือ  สมรรถนะการพยาบาล

ผู้ ประสบภัยฉุกเฉิน  สมรรถนะการดูแลด้านจิตใจ  
สมรรถนะการเคลื่อนย้าย  สมรรถนะการห้ามเลือด  
สมรรถนะการป้องกนัการติดเชือ้  ฯลฯ 
 2.  ผลการสร้างหลักสูตรเสริม การสร้าง
หลกัสูตรเสริมนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของพยาบาลในเขตพื น้ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ  
รายละเอียดของโครงสร้างของหลกัสตูรเสริม มีดงันี ้     
                     2.1 องค์ประกอบของหลกัสตูรเสริม จะ
อธิบายเก่ียวกับ หลักการและเหตุผลของหลักสูตร
เสริม  แนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริม  
วตัถปุระสงค์และโครงสร้างของหลกัสตูรเสริม 
     2.2 การก าหนดเนือ้หาสาระในแต่ละ
องค์ประกอบ แบ่งออกเป็น  3  หน่วยการเรียน คือ 
หนว่ยการเรียนที่ 1 สมรรถนะการตดัสนิใจ  หน่วยการ
เรียนที่ 2  สมรรถนะการพยาบาลผู้ประสบภยัฉกุเฉิน  
และหน่วยการเรียนที่ 3 สมรรถนะการดแูลด้านจิตใจ  
แต่ละหน่วยการเรียนจะประกอบด้วย  1) ค าอธิบาย
หน่วยการเรียน  2) วัตถุประสงค์การเรียนรู้              
3) เนือ้หาวิชา  4) วิธีสอนและกิจกรรม 5) สือ่การเรียน
การสอน  และ  6) การวดัและประเมินผล  
    ผลการตรวจสอบเอกสารหลกัสตูรเสริม
จากผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งประกอบด้วยการประเมินความ
เหมาะสมของร่างหลกัสตูรเสริม และความสอดคล้อง
ของโครงร่างหลกัสตูรเสริมพบว่า โครงร่างหลกัสูตร
เสริมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และโครงร่าง
หลกัสูตรมีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบมีค่า
ตัง้แต ่0.6 ถึง 1.0 
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  ผลการปรับปรุงหลักสูตรเสริมก่อน
น าไปทดลองใช้ ได้ปรับปรุงความเป็นมาให้สอดคล้อง
กบัสภาพปัญหา ภาษา วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ในแต่
ละหน่วยการเรียนให้กระชบั จดักิจกรรมให้เหมาะสม
กับเวลาที่ใช้จัดสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
คณะผู้วิจยัได้ปรับปรุงจนได้หลกัสตูรเสริมที่พร้อมจะ
น าไปทดลองใช้ 
 3.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริม  มี
รายละเอียด ดงันี ้

 3.1 ผลของประสิทธิภาพหลกัสตูรเสริม
ที่ประเมินจากแต่ละหัวข้อวิชาการอบรมตามเกณฑ์ 
ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลพัธ์โดย
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของ
หลกัสตูรเสริมแต่ละหน่วยวิชาผ่านตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้
 3.2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิและ
เจตคติต่อการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภัยพิบัติ    
สนึามิ  ของนกัศึกษาพยาบาลผู้ เข้ารับการอบรมหลงั
การทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 ดงัตารางที่ 1และ 2 

 
ตารางที่  1  การเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภยัพิบัตสิึนามิก่อนและหลัง
      การใช้หลักสตูรเสริม 

ตัวแปร จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การทดสอบค่าท ี

ก่อนการทดลอง 40 18.10 2.58  
-6.73** หลงัการทดลอง 40 21.53 2.24 

    
  **  p <  .01 
 
ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบเจตคตต่ิอการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภยัพบิัติสนึามิก่อนและหลัง
 การใช้หลกัสตูรเสริม 

ตัวแปร จ านวน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การทดสอบค่าท ี

ก่อนการทดลอง 40 4.03 0.38  
-6.00** หลงัการทดลอง 40 3.75 0.23 

    
** p <  .01 
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          3.3  ผลการประเมินการทดลองใช้
หลกัสตูรจากผู้ เข้ารับการอบรมพบว่าหลกัสตูรเสริมมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก 
          3.4  ผลการสงัเกตทกัษะการพยาบาล
ของนกัศกึษาในเขตพืน้ท่ีประสบภยัพิบตัิสนึามิ  พบวา่
ทักษะทางการพยาบาลของนักศึกษาทัง้หมดอยู่ใน
ระดบัมาก 
 4. ผลการปรับปรุงหลักสูตรเส ริม  
คณะผู้วิจยัได้ปรับปรุงเขียนความเป็นมาให้สอดคล้อง
กบัสภาพปัญหา ภาษา วตัถปุระสงค์การเรียนรู้ ในแต่
ละหน่วยการเรียนให้กระชับ กิจกรรม เวลา และสื่อ
การเรียนการสอนให้น่าสนใจ ปรับปรุงรายละเอียดให้
เหมาะสม และน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกนัยิ่งขึน้ 
 

อภปิรายผล 
 1.  การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน จากเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะพยาบาลในเขต
พืน้ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ การสัมภาษณ์เชิงลึก
พยาบาลที่ปฏิบัติ ง านในเขตพื น้ที่ภัยพิบัติ และ
ประชาชนที่ประสบเหตกุารณ์สนึามิพบว่าสมรรถนะที่
จ าเป็นอนัดบัแรก ๆ  คือ สมรรถนะด้านการตดัสินใจ 
การพยาบาลฉุกเฉิน และการดูแลทางด้านจิตใจ 
สอดคล้องกบัการศึกษาของ อบุลรัตน์  โพธ์ิพฒันชยั3 
(2548) และพนูสขุ  หิงคานนท์ (2548)4 เพราะการให้
การพยาบาลเบือ้งต้น และทกัษะทางวิชาชีพ และการ
ตดัสนิใจที่ดีของพยาบาล  เพื่อให้ผู้ ป่วยได้รับความสขุ
สบายในสถานการณ์นัน้ สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
จลี  เจริญสรรพ์  (2548)5 ที่พบว่าการดูแลทางด้าน

จิตใจ ช่วยลดภาวะเครียดและความวิตกกังวลของ
ผู้ประสบภยัพิบตัิได้  การปฏิบตัิทางการแพทย์ เมื่อ
เกิดธรณีพิบัติแบ่งช่วงการปฏิบัติได้เป็น 3 ช่วง  คือ 
ระยะเร่งดว่นฉกุเฉิน   ให้การพยาบาลผู้บาดเจ็บ กู้ภยั 
กู้ ชีวิตให้รอดพ้นจากอันตราย จัดให้ได้รับการดูแล
เบื อ้งต้นมีที่อยู่อาศัยชั่วคราว รับไว้ รักษาต่อใน
โรงพยาบาลหรือสง่ต่อไปรักษาที่อื่น สดุท้ายเป็นระยะ
ฟื้นฟู เสริมสร้างสุขภาพกาย และจิตใจของผู้ ป่วย 
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตตอ่ไปได้ 6 
 2.  การสร้างหลักสูตรเสริม  ผู้วิจยัได้น า
แนวคิดจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับสมรรถนะพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภัย
พิบัติสึนามิ  ก าหนดเป็นหลักการและเหตุผลของ
หลกัสูตร และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร น าผลสรุป
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพยาบาลและประชาชนที่มี
ประสบการณ์ในพื น้ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ  ไ ด้
สมรรถนะที่เป็นอันดับต้น ๆ คือ สมรรถนะด้านการ
ตัดสินใจ สมรรถนะด้านการพยาบาลฉุกเฉิน และ
สมรรถนะการดูแลด้านจิตใจ มาจ าแนกเป็นเนือ้หา
หลักสูตรเสริมซึ่ง เ ป็นไปตามแนวคิดการพัฒนา
หลกัสตูรของไทเลอร์ (Tyler)7  ที่ต้องมีการวิเคราะห์ 
สงัคม และผู้ เช่ียวชาญ เพื่อน ามาก าหนดจุดมุ่งหมาย 
และก าหนดเนือ้หาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายโดย
วตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรมนัน้ ๆ มุ่งพฒันาผลสมัฤทธ์ิ 
เจตคติ และพฤติกรรมของแต่ละหัวข้อวิชานัน้ ๆ แต่
เนื่ อ งจากหลักสูตรนี เ้ ป็นหลักสูตร เส ริม  ดังนั น้
เนือ้หาวิชาที่ใช้เป็นเนือ้หาที่เชิงลึก ซึ่งเป็นไปตาม
หลกัการพฒันาหลกัสตูรเสริมของไพเออร์โต (Piirto)8 
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เป็นหลกัสตูรเสริมที่พฒันาขึน้เพื่อให้พฒันาสมรรถนะ
การพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภยัพิบตัิสนึามิ มีการ
วดัและประเมินผลผู้ เรียนทัง้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
ใ ห้ผู้ เ รียนได้มีการเ รียน รู้ที่หลากหลาย ซึ่ ง เ ป็น
กระบวนการที่ท าให้คนเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้าน
พฤติกรรม ความคิด และเจตคติ  ดังนัน้การด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับแบบการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาล โดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ แบบมีสว่น
ร่วม โดยใ ช้ประสบการณ์เดิมของผู้ เ รียน และ
กระบวนการกลุ่มกระตุ้ นให้เกิดการเรียนรู้ ได้รับ
ประสบการณ์ที่สมัพันธ์กับชีวิตจริง ทักษะ แสวงหา
ความรู้ แสดงออก สร้างความรู้ใหม่ กระตุ้นให้ผู้ เรียน
พฒันาไปสูก่ารเป็นคนดี เก่ง และมีความสขุ9 และการ
จดัการเรียนการสอนแบบซิปปา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้น
ผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีความรู้ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ มี
สว่นร่วมทางสงัคมและอารมณ์10 
 ผลการสร้างหลักสูตร พบว่าคุณภาพของ
หลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จากผลการ
ประเมินร่างหลกัสตูรตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
พบว่า ส่วนประกอบของร่างหลักสูตร ได้แก่ สภาพ
ปัญหาและความจ าเป็น วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการ
สอน และวิธีการวดัและประเมินผลมีความเหมาะสมที่
จะน าไปใช้ได้ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาความ
สอดคล้องภายในตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
พบวา่ สว่นประกอบทกุประเด็นของหลกัสตูร  มีความ

สอดคล้องกนัตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นว่า
หลกัสูตรเสริมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลใน
เขตพืน้ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิส าหรับนักศึกษา
พยาบาลมีความเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับ
การน าหลักสูตรไปใช้ตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
คุณภาพตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ของทาบา (Taba)11 และองอาจ  พงษ์พิสทุธ์ิบปุผา12 
และเป็นหลกัสตูรที่ขยายจากหลกัสตูรเดิมเร่ิมตัง้แต่
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน เพื่อให้ได้
ร่างหลกัสตูรที่สอดคล้องของผู้ เช่ียวชาญ แล้วปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้ร่างหลักสูตรที่สมบูรณ์
ก่อนน าไปทดลองใช้ 
 3.  การทดลองใช้หลักสูตร  โดยการหา
ประสิท ธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80  ประเมินจาก
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการกบัผลลพัธ์เฉลีย่(E1/E2)พบว่า สมรรถนะ
การพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิทุก
หน่วยวิชามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้   
สรุปได้วา่หลกัสตูรเสริมสามารถน าไปใช้ได้ 
  ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิและแบบวัดเจตคติก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม พบวา่คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
และวดัเจตคติหลงัการทดลองใช้หลกัสตูรสงูกว่าก่อน
การทดลองใช้หลกัสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .01 แสดงให้เห็นวา่หลกัสตูรเสริมที่สร้างขึน้มีผล
ต่อผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อการพยาบาลในเขตพืน้ท่ี
ประสบภยัพิบตัิสึนามิ ทัง้นีอ้าจเกิดจากส่วนประกอบ
ของหลกัสตูร อันได้แก่จุดมุ่งหมาย กิจกรรม วิธีการ
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อบรม สื่ อ  เนื อ้หาสาระ  รวมทัง้ วิ ธีการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งในหลกัสตูรนีน้ าการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมมาใ ช้ในกิจกรรมการเ รียนการสอนโดยใ ช้
กระบวนการกลุ่มเป็นหลกัในการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้ เข้า
อบรมเก่งขึน้ ดีขึน้ และมีความสขุขึน้กว่าเดิม9 รวมทัง้
ใช้รูปแบบการเรียนแบบซิปปา เพื่อให้ผู้ เ รียนได้มี   
ส่วนร่วมในการคิด มีความรู้ และกระบวนการทาง
สติปัญญา10 จากกิจกรรมและวิธีการดงักล่าวท าให้    
ผู้อบรมมีความพึงพอใจและประเมินหลกัสูตรอยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่    
ช่วยให้ผู้ เข้าอบรมเปลี่ยนความรู้และเจตคติได้  โดย  
ไม่ยึดติดกับเง่ือนไขของเวลา และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อติญาณ์  ศรเกษตริน13  พงษ์ศักดิ์    
ศรีรินทร์14   และวิยะดา รัตนสุวรรณ15   ที่พบว่าเมื่อ 
เสร็จสิน้การอบรมแล้วผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้
เพิ่มขึน้ และมีเจตคติดีขึน้ 
 ผลการสังเกตทักษะ พบว่า ทักษะที่ผู้ เข้า
อบรมแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดบัมาก เกิดจากการที่
นกัศึกษาได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเรียนรู้แบบมี
สว่นร่วมและแบบซิปปาท าให้นกัศึกษาสามารถแสดง
พฤติกรรมในกิจกรรมกลุม่ สมัพนัธ์ในทกุสถานการณ์ 
ยอ่มก่อให้เกิดพฤติกรรมได้เช่นกนั  
 ผลการประ เมินการอบรมหลักการใ ช้
หลกัสตูรเสริม พบว่าเนือ้หาวิชาวิทยากรแต่ละหวัข้อ
วิชาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม เอกสารประกอบการ
อบรม สือ่ สถานท่ี รวมทัง้ระยะเวลามีความเหมาะสม
ในระดับมาก กิจกรรมในการอบรม มีการเ รียนรู้

ตลอดเวลา และสามารถน าความรู้ไปใช้ในวิชาชีพ 
และชีวิตประจ าวนัได้ 
 4.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  เป็น
การประเมินผลหลงัจากน าหลกัสตูรเสริมไปทดลองใช้
เพื่อน าไปปรับปรุงหลกัสตูรเสริมในส่วนที่บกพร่องอยู ่
ให้เป็นหลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ผู้บริหารควรกระตุ้นให้อาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความส าคัญในการ
เสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบ
ภัยพิบัติสึนามิและศึกษาหลกัสูตรเสริมนี ้เพื่อน าไป
ปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนท่ีตนรับผิดชอบอยู่ 
 1.2 ส่งเสริมให้มีการน าหลักสูตรเสริม
เพื่อพฒันาสมรรถนะการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบ
ภัยพิบัติสึนามิ ไปใช้กับนักศึกษาชัน้ ปีที่  4  ก่อน
นกัศกึษาส าเร็จการศกึษาทกุปี 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 2.1 ผู้สอนควรมีการศึกษารายละเอียด
ของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาสมรรถนะการพยาบาล 
ในเขตพืน้ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิทุกองค์ประกอบ 
และควรมีการทดลองสอนก่อนท่ีจะน าไปใช้จริง 
 2.2 จากผลการวิจัยของหลกัสูตรเสริม
เพื่อพฒันาสมรรถนะการพยาบาลในเขตพืน้ที่ประสบ
ภัยพิบัติสึนามินี  ้ใช้ได้ผลดีกับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชัน้ปีที่ 4 ถ้าจะน าไปใช้กับนักศึกษาชัน้ปีอื่น 
ควรปรับเนือ้หาสาระให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 
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 2.3 หลกัสตูรเสริมที่สร้างขึน้ พฒันาจาก
ข้อมลูพืน้ฐานท่ีรวบรวมจากกลุม่ตวัอยา่งของวิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎร์ธานี หากต้องการน า

หลกัสตูรเสริมนีไ้ปใช้กบันกัศกึษาพยาบาลที่อื่น ควรมี
การปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลกัสตูรเสริมให้
เหมาะสมก่อนน าไปใช้ 
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การพัฒนารูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัยสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก 
 

สง่ศรี   กิตติรักษ์ตระกลู* วท.ม.   (บริหารโรงพยาบาล)  และคณะ 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยันีใ้ช้วิธีวิจยัและพฒันา (research and  development)  มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1)  พฒันารูปแบบเครือข่ายจิตบริการ
ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์  2)  ประเมินผลการใช้รูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ และ  3)  ศึกษากลยุทธ์การ
พฒันารูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์  กลุ่มเป้าหมาย  ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน  นักศึกษาทุกชัน้ปีของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  พะเยา  จักรีรัช  ชลบุรี  และนครศรีธรรมราช  จ านวน  
461, 563, 446, 521 และ506 คน  ตามล าดบั  รวมทัง้สิน้  2,497  คน  ซึง่สมคัรใจและต้องการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การด าเนินการ
วิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 พฒันารูปแบบจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์  ระยะท่ี 2 สร้างรูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วย
หวัใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน และระยะท่ี 3 ประเมินผลรูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์
ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน  ผลการวิจยั  พบวา่  1) รูปแบบจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบและทกัษะการแก้ปัญหา โดยใช้ระบบครอบครัวเสมือนท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของครอบครัวและน าไปสู่การพฒันาทกัษะ
การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวม  2) รูปแบบเครือขา่ยจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย ต้นแบบรูปแบบจิตบริการ
ด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ของวพบ.ขอนแก่น และขยายผลการใช้รูปแบบท่ีพฒันาใน  4 วิทยาลยั โดยมี วพบ.ขอนแก่นเป็นพี่เลีย้ง เกิด
ระบบครอบครัวเสมือนสามารถพฒันาคณุลกัษณะจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์  เง่ือนไขความส าเร็จ ได้แก่ การบริหารจดัการ
และการวางแผนท่ีดีของการสนบัสนนุเชิงนโยบายระดบักระทรวงและการมีส่วนร่วม ความมุ่งมัน่และความเข้มแข็งระดบัสถาบนัพระ
บรมราชชนกและผู้ปฏิบติัแตล่ะภมูิภาคในการขบัเคลื่อนนโยบายไปสูก่ารปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความเป็นกลัยาณมิตร 
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกนัในองค์กร และรูปแบบการด าเนินงานท่ีชดัเจน      3) กลยุทธ์การพฒันารูปแบบเครือข่ายจิต
บริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ คือ 1) เสริมสร้างให้ผู้บริหารองค์กรมีความตระหนกัและแรงบนัดาลใจพฒันานกัศกึษาแบบองค์รวม 
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์                2) ถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์การพฒันา
คณุธรรมจริยธรรมผู้ เรียนให้มีจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์เน้นการจดัการศึกษาแบบบรูณาการในการจดัการเรียนการสอนใน
แต่ละวิทยาลยั  3) จัดระบบการสร้างพนัธะสญัญาเครือข่ายร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   4)  ก าหนดกลไกการประยุกต์ใช้รูป
แบบอย่างเหมาะสมกบัภูมิสงัคมของแต่ละแห่งทัง้ 4 ภูมิภาค  และ  5) สนับสนุนการสร้างกระบวนการและทีมแกนน ากระตุ้นการ
เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง 
 

ค าส าคัญ : เครือขา่ยจดับริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์,  ครอบครัวเสมือน 
 

*  รองผู้อ านวยการ  สถาบนัพระบรมราชชนก 
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Developing A Network Model : Humanized Health Care among Nursing Colleges Under the 
Praboromarajanok Institute, Thailand  
 

Songsri Kittiraktrakul RN, M.Sc. et al. 
 

Abstract 
Purposes of the study 
The purpose of this research and development were 1) to develop a network model for humanized health care among nursing 
colleges within the Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health, 2) to evaluate the utilization of this novel network 
model on humanized health care 3) to analyse the strategies of this model development in Thailand   
Target Group : The target group consisted of individuals from five Colleges of Nursing that included administrators, faculty, staff, and nursing 
students from the Boromarajonnani Colleges of Nursing (BCNs). Specifically: BCN Khonkaen (n=461), BCN Phayoa (n=563), 
BCN  Jukkreerat (n=446), BCN Chonburi (n=521), and BCN Nakhon-Srithummarat (n=506). This made a total of  2,497 All 
participants volunteered to take part on the study. 
Procedures : The study  had three phases, the first phase was developing humanized care model  of Nursing Colleges 
Under the Praboromarajanok Institute, the second was the development of the network model using the simulated family 
system  and the last was the evaluation of  the network model.  
Major Findings 
The humanized health care model among nursing colleges under the PraboromarajanokInstitute should concentrate on 
developing graduates who manifest the characteristics of humanized health care. Key elements include a curriculum that 
emphasises systematic thinking and problem solving skills using a simulated family which focuses on the familys benefit 
leading to holistic problem solving.  The network model for humanized health care composed of humanized health care model 
which was developed by BCN Khonkaen and extended to 4 other colleges of nursing which are in 4 parts of Thailand with 
BCN Khonkaens coaching. The conditions that led to the project’s success are the policy supports of the MOPH, good 
administration, management and plans to strengthen of all of the nursing colleges, participation of all staff, promoting a 
positive learning atmosphere, and a clear outlined process of the model.  The strategies for the humanized health care 
model development were: 1) supporting the organizations administrators to encourage the development and implementation 
of humanized health care. 2) Deployment of the integration humanized health care into the nursing colleges learning 
curriculum. 3) Creation of a network system to encourage the sharing of knowledge. 4) Creation of an application 
mechanisms to support a humanized health care network, and 5) supporting process building to encourage ongoing learning.  
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บทน า 
 การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554 ) เน้น
เป้าหมายเพื่อพัฒนา “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
(green and happiness society) ”  โดยต้องการท่ีจะให้
คนไทยมีความรู้คู่คณุธรรม1   กระทรวงสาธารณสขุเห็น
ความส าคัญในการที่ จะตอบสนองพันธ กิจของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10         
( พ.ศ. 2550 – 2554 ) จึงมีแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
คณุธรรมจริยธรรม  กระทรวงสาธารณสขุ  พ.ศ. 2550 – 
2554  มีวิสยัทศัน์มุ่งพฒันาให้บคุลากรสาธารณสขุเป็น
ผู้ มี  คุณธรรม  รู้จักสามัคคี   มีชีวิตพอเพียง  จิตใจ
เข้มแข็ง2 
 สถาบนัพระบรมราชชนก  เป็นหนว่ยงานสงักดั
ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ  มีหน้าที่ก ากบัดแูล
การด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรด้าน
สาธารณสขุที่ตอบสนองความต้องการของระบบบริการ
สขุภาพสงักดักระทรวงสาธารณสขุ   ดงันัน้เพื่อให้บรรลุ
ยุทธศาสตร์ดงักล่าวข้างต้นและตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2550 -2554   สถาบันพระบรมราชชนกจึงมี
เจตนารมณ์ที่ จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  
โดยเฉพาะความส าคญัในการผลิตบณัฑิตพยาบาลที่มี
มาตรฐาน  เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ นั่นคือ การที่จะปฏิบัติงาน
การพยาบาลด้วย จิตที่ เ มตตา   เอื อ้อาทร   ดูแล

ผู้ รับบริการบนพืน้ฐานแนวคิดของจิตบริการด้วย        
หวัใจความเป็นมนษุย์  ( humanized health care ) ซึ่ง
ควรต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ข้อ คือ  ข้อแรก 
ความสามารถในการมองเห็นองค์ รวม  ข้อสอง 
ความสามารถในการมองเห็นมนุษย์  และข้อสาม 
ความสามารถในการมองเห็นความทุกข์3  และเพื่อให้
นักศึกษาพยาบาล  อาจารย์  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ใน
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ได้รับการ
พัฒนาเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  มี
คณุธรรมเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิต  มีความเมตตา  
กรุณา  มทุิตา  อเุบกขา  เอือ้อาทร  เพื่อสร้างบคุลากรที่
มีคุณภาพรวมถึงการเป็นคนดีของสังคม  ด้วยการ
พัฒนารูปแบบ และขยายผลไปยังวิทยาลัยในสังกัด
สถาบนัพระบรมราชชนกอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระบบ
และเครือขา่ย 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ  ผู้ บริหาร  อาจารย์  
เ จ้าหน้าที่สายสนับสนุน  นักศึกษาทุกชัน้ ปี   ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา  วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี  จักรีรัช   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
ช ล บุ รี   แ ล ะ วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ลบ ร ม ร า ช ช น นี
นครศรีธรรมราช  จ านวน  461,563,446,521  และ   
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506  คน  ตามล าดบั  รวมทัง้สิน้  2,497  คน  ที่มาด้วย
ความสมคัรใจและต้องการร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
  ระยะเวลา   3 ปี (พ.ศ.  2551 -2553) 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. พฒันารูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหวั
ใจความเป็นมนษุย์ 
 2. ประเมินผลการใช้รูปแบบเครือข่ายจิต
บริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ 
 3. ศกึษากลยทุธ์การพฒันารูปแบบเครือข่าย
จิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ 
 

วัสดุและวิธีการ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ 
 ระยะที่  1  ได้แก่ 1)  แบบรวบรวมประเด็น
สาระส าคัญของการทบทวนเอกสารและงานวิจัย ผล
การศกึษาดงูานและผลการประชมุเชิงปฏิบตัิการ 
 2)  แบบประเมินคณุลกัษณะ
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นแบบประเมินเชิง
คณุภาพ ได้แก่ แบบสงัเกต และแบบสมัภาษณ์ 
 ระยะที ่ 2  ได้แก่   แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ของแตล่ะเครือขา่ย 
 ระยะที่  3  ได้แก่ 1)  แบบประเมินผลการ 
เข้าร่วมเครือขา่ยจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ 

 2)  แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  ตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้หา (construct and 
content validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ 3 คน  คือ  
ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน 1  คน  
ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล  1  คน  และ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการพยาบาล  1  คน  แล้วน าผลจาก
การตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์ เอกสาร  โดยการศึกษา
เอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับเอกสาร  
ต ารา  บทความ  วิทยานิพนธ์  ตลอดจนงานวิจยั  
 2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ   ใช้การสงัเกตอย่าง
มีสว่นร่วม  การสนทนากลุม่  การสมัภาษณ์เชิงลกึ  และ
การสรุปผลจากการถอดบทเรียน  หลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นระยะการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 โดยการการวิเคราะห์เนือ้หา  ถอดบทเรียน 
 การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูลและผู้ร่วมวิจัย 
 ผู้ วิ จัย เสนอโครง ร่างผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ของสถาบนัพระบรมราชชนก
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัย
พยาบาลในสงักัดสถาบนัพระบรมราชชนกที่เป็นพืน้ที่
ศึกษา ในการด าเนินการวิจัย  ผู้ วิจัยยึดตามหลกัการ
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พืน้ฐานของจริยธรรมการวิจยั 3 ประการ คือ 1)  หลกัการ
เคารพในบคุคล(respect for privacy)  2)  หลกัการให้
คณุประโยชน์(beneficence)  3)  หลกัความยตุิธรรม
(5)(6)(7)(8)(9)(10)  ซึ่งหลกัการดงักลา่วผู้วิจยัค านึงถึงและถือ
ปฏิบตัิตลอดระยะการวิจยั 
 วิธีด าเนินการ 
 ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา  (research  and  
development)  คัดเลือกวิทยาลัยพยาบาลน าร่องและ
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีอาสาสมคัรด าเนินการ  3  ระยะ   
8  ขัน้ตอน  ดงันี ้
 ระยะที่   1  การพัฒนารูปแบบจิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก4  การด าเนินการระยะนีม้ี  4  
ขัน้ตอน  (ขัน้ตอนท่ี  1-4)  ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1  ก าหนดแนวทางการพฒันา
รูปแบบจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  จากการ
ทบทวนวรรณกรรม และการถอดบทเรียนร่วมกนัของคณะ
ศกึษาดงูานมลูนิธิพทุธฉือจี ้ไต้หวนั 
 ขัน้ตอนที่   2  ก าหนดกรอบการพัฒนา
รูปแบบจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยใช้การสนทนากลุม่  
 ขัน้ตอนที่  3  ด าเนินการพฒันารูปแบบจิต
บริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้
จากขัน้ตอนที่ 2 สรุปประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบ 

 ขัน้ตอนที่   4   ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานตามรูปแบบจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนษุย์ของวิทยาลยัสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก  เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางขยายผลในอีก  4  วิทยาลยั  โดยมี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  ซึ่งเป็น
วิทยาลยัต้นแบบเป็นพ่ีเลีย้งและร่วมเรียนรู้ 
 ระยะที่   2  การสร้างรูปแบบเครือข่ายจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก  มี 1 ขัน้ตอน (ขัน้ตอนท่ี  5) ดงันี ้
 ขัน้ตอนที ่  5  น าแนวทางที่ก าหนดใน
ขัน้ตอนที่  4  มาขยายผลในวิทยาลยัพยาบาลสงักัด
สถาบนัพระบรมราชชนกให้เกิดเป็นรูปแบบเครือข่ายฯ  
โดยมีวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  ซึ่งเป็น
ต้นแบบ  เป็นพี่เลีย้งและร่วมเรียนรู้  โดยร่วมประชุม
ชีแ้จงผู้บริหาร  ผู้ปฏิบตัิงาน  ร่วมวางแผนการด าเนินงาน  
ร่วมประชุมกลุ่มสนุทรียสนทนา  ถอดบทเรียน จ านวน   
7 ครัง้  และร่วมประเมินผล 5 ครัง้  ด าเนินการใน
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  4  แห่ง คือ  วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีพะเยา   วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนีจักรีรัช  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี  
และวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช 
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 ระยะที่  3  การประเมินผลรูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน  มี 3 ขัน้ตอน  
(ขัน้ตอนท่ี  6 – 8)  ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่   6   ประเมินผลการขยาย
เครือขา่ยการพฒันารูปแบบจิตบริการด้วยหวัใจความเป็น
มนษุย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน 
 ขัน้ตอนที่   7  ปรับปรุงแก้ไข เพื่อขยาย
เครือขา่ยการพฒันารูปแบบจิตบริการด้วยหวัใจความเป็น
มนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน ของวิทยาลัยใน
สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
 ขัน้ตอนที่  8  วิเคราะห์กลยทุธ์การพฒันา
รูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์
ของวิทยาลยัสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 
 

ผลการศึกษา 
 การพฒันารูปแบบเครือข่ายจิตบริการด้วยหวั
ใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลยัในสังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข   โดยใช้
รูปแบบกระบวนการพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน แต่ละระยะ 
เป็นดงันี ้
 ระยะที่  1 การพัฒนารูปแบบจิตบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก   จากการศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหารของสถาบันพระบรมราชชนก  จ านวน 35 คน  
ณ  มูลนิธิพุทธฉือจี ้ ไต้หวัน  ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาคุณธรรมจริยธรรม  กระทรวงสาธารณสขุ  พ.ศ. 
2550 – 2554  ซึ่งเป็นตวัอย่างที่มีความเป็นรูปธรรมใน
การปฏิบตัิเพื่อน าสูก่ารบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์    
จากการถอดบทเรียนร่วมกันของคณะศึกษาดูงาน  
พบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  
ประกอบด้วย  ความศรัทธาในความจริง  ความดี  ความงาม 
อนัเป็นพืน้ฐานของความเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์  พร้อมทัง้
ใช้การตัดสินใจในการด าเนินงานใช้ความเป็นเหตุเป็น
ผล ที่บง่บอกถึงปัญญา  โดยเฉพาะการบริหารจดัการท่ีดี
ในทุกปัจจัยที่เ ก่ียวข้อง  ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  และท าความเข้าใจร่วมกันใน
ความหมายของจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ว่า 
เป็นพฤติกรรมของทุกคนที่อยู่ในองค์กรที่มีการดูแล    
เอาใจใส่ประดุจญาติมิตร ทัง้ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  
สงัคม  และจิตวิญญาณ  ก่อให้เกิดความสขุทัง้ผู้ ให้และ
ผู้ รับ  โดยยึดหลักพรหมวิหาร  4  ได้แก่  เมตตา  คือ 
ความปรารถนาดีต่อกันและกัน  มีความห่วงใยและ   
เอือ้อาทร  กรุณา  คือ  การช่วยเหลือเกือ้กูลระหว่างกัน
และกนั  มุทิตา  คือ  การช่ืนชมยินดี ซึ่งกนัและกนั  การ
พลอยยินดี  และ  อุเบกขา  คือ  การวางใจเป็นกลางใน
ผลของการกระท าด้วยเหตุและผล  ซึ่งกรอบแนวทาง
ดงักลา่วได้น าสูก่ารปฏิบตัิในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  
ขอนแก่น  ที่มีความพร้อมในการน าแนวคิดจิตบริการ
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ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่การพัฒนารูปแบบโดย
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  น าแนวคิดฯ
มาใช้ในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันานกัศึกษาใน
รูปแบบของระบบครอบครัวเสมือน11  ซึ่งประกอบด้วย  
1) รูปแบบ โครงสร้างเชิงนโยบายโดยสถานศึกษา
ต้องการบ่มเพาะให้ผู้ เรียนมีจิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ตลอดระยะเวลาการศึกษา  2) รูปแบบ
โครงสร้างการด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อ
น าไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์   แนวทางการด าเนินงานตาม
รูปแบบประกอบด้วย 
 1. ระยะเตรียมการ  เตรียมความพร้อมให้มี
ความมุ่งหวังตรงกัน  คือ  การสร้างระบบครอบครัว
เสมือนที่ประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวที่มีอาจารย์
เปรียบเสมือนพ่อ แม่ มีนกัศึกษาทกุชัน้ปีเป็นพี่และน้อง  
พร้อมทัง้มีสายสนับสนุนเข้ามาเป็นพี่ ป้า น้า อา สาน
สมัพนัธ์เป็นครอบครัวเดียวกัน  แบ่งจ านวนครอบครัว
ตามความเหมาะสมของสถาบันนัน้ ๆ มีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และกิจกรรมในระบบครอบครัวเสมือนที่
สร้างขึน้มา  เพื่อให้ทุกคนได้แสดงบทบาทเสมือน
ครอบครัวจริง 
 2. ร ะยะป ฏิบัติ ก า ร   ด า เ นิ นกา รตาม
องค์ประกอบหลักของระบบครอบครัวเสมือน  ( the  
simulated  family  system)  ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ครอบครัวและกิจกรรมที่จะน าไปสู่การปฏิบตัิจริงโดยมี
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ซึ่งเป็นตวัขบัเคลื่อนพฒันาระดบั

การเรียนรู้ทัง้อาจารย์และนกัศึกษา ภายใต้กระบวนการ
เรียนรู้เดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น การท ากิจกรรมสวนสวย
ด้วยมือเรา ทัง้อาจารย์และนักศึกษาแต่ละครอบครัว
พร้อมด้วยสายสนับสนุนจะพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองความ
สวยงามของดอกไม้ ประกอบด้วย การพูดคุยด้วย
สนุทรียสนทนา  การร่วมกนัวางแผน และร่วมกนัจดัสวน   
การจัดพืน้ที่คุณธรรมไว้ทุกบ่ายวันพุธซึ่ง ถือเป็นวัน
ครอบครัวที่พบปะพดูคยุกนัเพื่อสร้างพืน้ที่ในการสื่อสาร 
ที่จะก่อให้เกิดสัมพันธภาพทางสังคม แต่ต้องอาศัย
สถานการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ประกอบ เสริมเนือ้หา
ตามแนวคิดของรูปแบบท่ีก าหนด ใน 3 องค์ประกอบ คือ 
ความสามารถในการมองเห็นองค์รวม  ความสามารถใน
การมองเห็นมนษุย์   และ ความสามารถในการมองเห็น
ความทกุข์ โดยใช้วิธีการเพิ่มความเอาใจใส ่ประดจุญาติ
มิตร  โดยยดึหลกัพรหมวิหาร 4  เพื่อให้มีการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีบง่บอกจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ ซึ่ง
จะน าไปสู่การบ่มเพาะคุณลักษณะจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนษุย์ คือ เมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา 
 3. ระยะประเมินผล  เน้นการถอดบทเรียน 
(lesson-learned)  ที่สะท้อนผลลพัธ์ที่ได้จากกระบวนการ
เรียนรู้ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนร่วมกันทัง้อาจารย์  
นกัศกึษา  บคุลากรสายสนบัสนนุในแตล่ะวิทยาลยั  โดย
พิจารณาคณุลกัษณะและพฤติกรรมของผู้ เรียนที่บ่งบอก
ถึงจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์  คือ  พฤติกรรม
ที่บ่งบอกถึงการดูแลซึ่งกันและกันของสมาชิกในระบบ
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ครอบครัวเสมือนดูแลกันประดุจญาติมิตร  โดยมีความ
เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา 
 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบเครือข่ายการพฒันา
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน  ด้วยการน าผลการพฒันาตามรูปแบบ
การพฒันาจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ภายใต้
ระบบครอบครัวเสมือนของวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี  ขอนแก่น ในระยะที่ 1 ขยายการด าเนินงานใน
รูปแบบเครือข่าย 4 ภาค  โดยมีวิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่นเป็นพี่เลีย้งพฒันาตามบริบทของแต่
ละวิทยาลยัพยาบาล  ได้แก่  วิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี  พะเยา วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุรี และวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช รวมทัง้วิทยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น(ปีที2่) ในระยะเวลา 1 ปี   
โดยใช้การจัดการความรู้ด้วยการถอดบทเรียนและ
สนุทรียสนทนาของอาจารย์ นกัศึกษา  และเจ้าหน้าที่ที่
เข้าร่วมในระบบครอบครัวเสมือนของวิทยาลยัพยาบาล
แต่ละแห่ง  สรุปรูปแบบเครือข่ายการพัฒนาจิตบริการ
ด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ ซึ่งประกอบด้วยแกนหลกั ซึ่ง
ท าหน้าที่พัฒนารูปแบบจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ และเป็นพี่เลีย้งเพื่อให้แต่ละวิทยาลยัพยาบาล
สามารถปรับรูปแบบจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ 
ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละวิทยาลยั  ดงัแผนภาพ  
ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1  รูปแบบเครือขา่ยจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมอืน 
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 ผลการขยายเครือข่ายในแต่ละวิทยาลัย มี
สาระดังนี ้
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  
ได้แบ่งระบบครอบครัวเสมือนออกเป็น  24  ครอบครัว   
ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนและบูรณาการสอดแทรก
รายวิชาของวิทยาลยัทัง้ด้านการจัดการเรียนการสอน  
กิจกรรมนกัศึกษา  และมีการน าระบบครอบครัวเสมือน  
ประยกุต์ไปสูร่ะดบัสถานีอนามยั เพื่อเช่ือมโยงไปถึงภาค
ประชาชน  ผ่านอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ท าให้เกิดพัฒนาเครือข่ายจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ที่ เ ป็นรูปธรรมร่วมกันระหว่าง
สถานศกึษา  สถานบริการ  และภาคประชาชน 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา   
ได้แบ่งระบบครอบครัวเสมือนออกเป็น  22  ครอบครัว   
ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือนและบูรณาการสอดแทรก
สู่ทุกพันธกิจของวิทยาลยัทัง้ด้านการจัดการเรียนการ
สอน  กิจกรรมนักศึกษา  การขยายผลลงสู่ชุมชนและ
บคุคลภายนอกโดยแบง่การเรียนรู้ออกเป็น  3  ระยะ  1) 
พัฒนาระบบครอบครัวเดียวกันในวิทยาลัย    2) 
ด าเนินการโดยการบูรณาการกับงานกิจการนักศึกษา
และงานวิชาการ  และ3) ขยายแนวคิดครอบครัวเสมือน  
จากการถอดบทเรียน  พบว่า  ระบบครอบครัวเสมือน
กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจในบทบาทของตนเองและผู้อื่น  
สร้างความเข้าถึงการท างานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ 
แลกเปลีย่นมมุมอง ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั  น าไปสูก่าร
คิดสร้างสรรค์ พฒันาทัง้ตนเอง และองค์กร  สงัคม และ 

ชุมชน ตอบสนองปรัชญาของวิทยาลยัที่ว่า  “ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ สู่ ชุมชน  สร้างคุณธรรมน าวิชาชีพ” 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช   
ได้แบ่งระบบครอบครัวเสมือนออกเป็น  28 ครอบครัว   
จากการถอดบทเรียน  พบว่า  การจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรด้วยระบบครอบครัวเสมือนที่ใช้สนุทรียสนทนา  
เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ โดยมี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ได้แก่ การวางแผน  (planning)  
การปฏิบตัิการ  (acting)  การสงัเกต  (observing)  การ
สะท้อน  (reflecting)  และการวางแผนใหม่  (re-planning)  
นอกจากนีย้งัได้แบง่ครอบครัวเป็น 4 ประเภท  1) ครอบครัว
ในรัว้วิทยาลยั  2) ครอบครัวรอบรัว้  3) ครอบครัวขยาย   
4) ครอบครัวสมบรูณ์  ด้วยสร้างครอบครัวเดียวกนั  ช่วย
สร้างจิตส านึกให้นกัศึกษาเกิดพฤติกรรมที่ดี   ให้บริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่ลด  “อัตตา”  ลงได้  เพื่อ
ปลูกจิตส านึกการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   
เ กิดพันธะสัญญาร่วมกันของครอบครัวคือ  รัก – 
ห่วงใย – จริงใจ – เอือ้อาทร ต่อครอบครัวและ
สังคมได้ 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี    ได้
แบ่งระบบครอบครัวเสมือนออกเป็น 20 ครอบครัว จาก
การถอดบทเรียน  พบวา่  การน ารูปแบบระบบครอบครัว
เสมือนมาใช้ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  พร้อมกบัการ
ใช้วิจัยเป็นฐานในประเด็นการสร้างและการพัฒนาจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ได้พันธะสัญญา
ร่วมกัน  คือ  “เป็นผู้ให้  มีน า้ใจ  ให้ความรักความ
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ช่วยเหลือ  ให้โอกาสผู้อื่ น โดยการรับฟังความ
คิดเห็นซึ่ งกันและกัน โดยใช้สุนทรียสนทนา ”  
กิจกรรมครอบครัวท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้สึก
และประสบการณ์ของแต่ละคน  รู้จักเพื่อน ๆ  และรู้จัก
ตนเองมากขึน้ เกิดความเข้าใจและความรู้สกึดี ๆ ระหวา่ง
นักศึกษากับอาจารย์ นักศึกษากับเจ้าหน้าที่  และ
ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน  กิจกรรมครอบครัวสะท้อน
ความรู้สึก การกล้าแสดงออก ส่งเสริมสขุภาพกายและ
สขุภาพจิต ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านความคิด 
พฤติกรรม และอารมณ์ หลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมครัง้นี ้ 
มีสมาธิในการเรียน การอ่านหนังสือ ผลการสอบดีขึน้ 
เกิดความคิดในมมุมองที่กว้างขึน้ มีก าลงัใจในการท าสิ่ง
ตา่ง ๆ รู้จกัและเห็นคณุคา่ของตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึน้ 
ควบคมุอารมณ์ตนเองได้ดีขึน้ มีความรับผิดชอบมากขึน้ 
และเกิดความมุ่งมั่นในการท าสิ่งต่าง ๆ  ให้ประสบ
ผลส าเร็จตามที่ตัง้เป้าหมายไว้  ซึ่งจะท าให้สมาชิกทุก
คนในระบบครอบครัวเสมือนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
 วิ ท ย า ลั ย พ ย า บ า ล บ ร ม ร า ช ช น นี 
นครศรีธรรมราช  ได้แบ่งระบบครอบครัวเสมือนเป็น  
24 ครอบครัว เมื่อท าการถอดบทเรียนจากทัง้หมด 24 
ครอบครัว ร่วมกบัการท าวิจยัเก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน  พบว่า นักศึกษาทัง้  4  ชัน้ปีมีความ
พอใจในการด าเนินโครงการระบบครอบครัวเสมือนใน
ระดับสูง  ผลจากการวัดพฤติกรรมจริยธรรม  ในเร่ือง
ความซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  เอือ้อาทรของนักศึกษาทัง้     

4  ชัน้ปี  อยู่ในเกณฑ์สงู  นกัศึกษาทัง้  4  ชัน้ปีได้พดูคยุ
กนัมากขึน้  มีสมัพนัธภาพที่ดีต่อกัน  ลดปัญหาการท า
ผิดวินัยของนักศึกษาได้  นักศึกษาเปิดใจมากขึน้  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากขึน้   ซึ่งเป็นการ
พฒันานกัศกึษาแบบองค์รวมให้เป็นคนดี ประกอบด้วย
ความเคารพ ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั รับผิดชอบ สามคัคี 
พฒันาตนเอง กระตือรือร้น  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีจิต
อาสา เก่ง ประกอบด้วย กล้าพดู กล้าถาม กล้าปรึกษา 
เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการแก้ปัญหา และการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสุข ประกอบด้วย 
ความอบอุ่นใจ ความสุข ความสนุก ความรัก ความ
หว่งใย มีภาวะผู้น า และสนิทสนมกนัมากขึน้ 
 ระยะที่   3   การประเ มินผล รูปแบบ
เครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน  ผลการพฒันารูปแบบ
เครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้
ระบบครอบครัวเสมือน   ในวิทยาลยัสงักดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก   จากต้นแบบวิทยาลยัทัง้ 5 แห่ง ซึ่งเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับวิทยาลัยในสังกัด
สถาบนัพระบรมราชชนกอื่น ๆ  ผลการถอดบทเรียนใน
กลุ่มผู้ บริหารของวิทยาลยัต้นแบบ ร่วมกับแก้วกัลยา
สกิขาลยั  ซึง่เป็นหนว่ยงานหนึง่ในสงักดัสถาบนัพระบรม
ราชชนก  ที่มีบทบาทส่งเสริมพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสขุ  เป็นดงันี ้
 1. เ ง่ือนไขความส าเ ร็จในการขยายผล
เครือข่ายจิตบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์   ได้แก่  
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1)  การบริหารจดัการและการวางแผนที่ดี   เป็นความ
ร่วมมือของทีมแกนน าในการด าเนินงาน โดยมีการวาง
แผนการด าเนินงานที่ชดัเจน  สมาชิกทกุคนในทีมมีสว่น
ในการร่วมคิด  ร่วมท า   ทีมแกนน ามีการติดตาม ก ากบั  
รวมถึงการถอดบทเรียนการด าเนินงานมาเป็นระยะ ๆ  
เพื่อเ รียนรู้ร่วมกันในการที่จะบริหารจัดการปัญหา
อุปสรรค  ที่จะส่งเสริมให้การประชุมด าเนินการไปได้
ด้วยดี  ซึ่งการจดัประชุมวิชาการครัง้นีเ้ป็นระยะสดุท้าย
ของการด าเนินงานโครงการวิจัยในภาพรวม  2)  การ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากระดับกระทรวง  ผู้บริหาร
ระดับสูง  ทัง้ระดับปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รอง
ปลดักระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลสถาบันพระบรมราช
ชนกและวิทยาลยัในสงักัด  ตลอดจนผู้อ านวยการและ
รองผู้ อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนกที่ได้เอื อ้
อ านวยการเชิงนโยบาย  และร่วมก าหนดแนวทางการ
ติดตาม  ก ากับ  ช่วยสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง  จึง
ส่งผลต่อการด า เนินการโครงการได้อย่างราบร่ืน          
3)  รูปแบบการด าเนินงานชดัเจน   มีการประชาสมัพนัธ์
ระหวา่งกลุม่บคุคลที่ด าเนินการ  มีการปฏิสมัพนัธ์  โดย
ใช้ รูปแบบที่ เ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เน้น
สมัพนัธภาพความเป็นกลัยาณมิตรเป็นอย่างมากในการ
ด าเนินงาน  ท าให้เกิดความเข้าใจเป้าหมาย  วตัถปุระสงค์  
กิจกรรมตลอดจนการประเมินผล  ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานและผลลพัธ์ที่คาดหวัง  บรรลุวตัถุประสงค์ 
ทกุเป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน 

 2. ข้อควรระวังในการด าเนินงาน  ในการ
บริหารจัดการโครงการปัจจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  ต้องมี
การทบทวน  ได้แก่  ต้องมีการทบทวนการเงินและ
งบประมาณ  การบริหารจดัการบคุลากร  ระยะเวลาและ
สถานท่ีให้เหมาะสม 
 แนวทางที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายจติบริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ 
 การใช้ระบบครอบครัวเสมือนในการขบัเคลื่อน
การพัฒนาคุณลกัษณะจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์  ต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญในประเด็น
ตอ่ไปนี ้
 1. โครงสร้างของระบบครอบครัวเสมือน  
เป็นการจ าลองระบบครอบครัวที่เสมือนนริง  ประกอบด้วย
ทกุคนในองค์กรนัน้ ๆ ร่วมกนัสร้างครอบครัว 
 2. กระบวนการเรียนรู้ในระบบครอบครัว
เสมือนเน้นวิธีการเรียนรู้ที่ทุกคนมีส่วนร่วมทัง้องค์กร  
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของครอบครัว  
ช่วยให้ครอบครัวมีความเข้าใจ  เข้าถึง  และพร้อมจะ
พัฒนากิจกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุดของ
ระบบครอบครัวเสมือนประกอบด้วยการใช้สุนทรีย
สนทนา  การถอดบทเรียนประสบการณ์การเรียนรู้  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันทัง้ภายใน
วิทยาลยัเครือขา่ยทัง้ 5 วิทยาลยัและเครือขา่ยภายนอก   
 3. ปัจจยัสนบัสนนุท่ีเอือ้ต่อการน าแนวทางที่
ใช้ในการพฒันารูปแบบเครือขา่ยจิตบริการด้วยหวัใจความ
เป็นมนุษย์ไปประยุกต์ใช้  คือ  1) นโยบายต้องชัดเจน
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และผู้ บริหารต้องมีคุณลักษณะใจกว้าง เปิดใจ และ
พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับบุคลากรทัง้องค์กร       
2)  การวางแผนต้องร่วมมือกันทัง้องค์กร ก าหนด
วิสยัทศัน์ร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วย
หวัใจความเป็นมนษุย์  3) การสร้างระบบครอบครัวที่
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่กระบวนการสร้าง
ความรู้และความตระหนักในกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน ที่จะเกิดคุณลกัษณะจิตบริการด้วยหัวใจความ
เป็นมนษุย์  4) ครู/อาจารย์ท าหน้าที่เอือ้อ านวยในการ
ร่วมมือและช่วยเหลือผู้ เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
หรือสร้างองค์ความรู้ที่ เ ก่ียวข้องกับจิตบริการด้วย       
หวัใจความเป็นมนษุย์ 
 ปัจจัยที่ เอื อ้ต่อการขยายเครือข่ายจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบ
ครอบครัวเสมือน 
 1. ความเข้าใจอย่างถูกต้อง /การเตรียม
อาจารย์ผู้ สอนที่มีความเป็นกัลยาณมิตรเป็นความ
จ าเป็นอยา่งยิ่ง 
 2. การจดัโครงสร้างเพื่อเอือ้ต่อการเรียนรู้ใน
องค์กร 
 3. ความถ่ีในการด าเนินกิจกรรมและพืน้ที่
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 4. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ
กลัยาณมิตรโดยใช้สนุทรียสนทนา 
 5. การจัดกระบวนการสร้างสรรค์ความคิด
ใหมเ่พื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิจริง 

 กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบเครือข่ายจิต
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  คือ 

 1. เสริมสร้างให้ผู้ บริหารองค์กรมีความ
ตระหนักและแรงบันดาลใจ  พัฒนานักศึกษาแบบ    
องค์รวม  มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีจิต
บริการด้วยหวัใจความเป็นมนษุย์ 
 2. ถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์การพฒันา
คณุธรรม  จริยธรรมผู้ เรียนให้มีจิตบริการด้วยหวัใจความ
เป็นมนุษย์เน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในการ
จดัการเรียนการสอนในแตล่ะวิทยาลยั 
 3. จดัระบบการสร้างพนัธะสญัญาเครือข่าย
ร่วมกนัในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้วยความตัง้ใจและเต็ม
ใจแบบกลัยาณมิตร 
 4. ก าหนดกลไกการประยุกต์ใช้ รูปแบบ
เครือข่ายจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ อย่าง
เหมาะสมกบัภมูิสงัคมของแตล่ะแหง่ทัง้ 4  ภมูิภาค 

 5. สนับสนุนการสร้างกระบวนการและทีม
แกนน ากระตุ้นการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

อภปิรายผล 
 การน าแนวคิดบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ และแนวคิดของมูลนิ ธิ ฉือจี  ้มาใช้ในระบบ
การศกึษามีพืน้ฐานความคิดที่วา่ “ความดีมีอยูแ่ล้วในใจ
ทกุคน”12   เป็นแนวคิดที่แพร่หลายในระบบการศึกษา
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ด้านสขุภาพทัว่โลก จะเห็นได้จากการรับการศกึษาดงูาน
จ านวนมาก และเครือขา่ยทัว่โลกของมลูนิธิฉือจี ้ ส าหรับ
ในประเทศไทย มีการน าแนวคิดนีไ้ปใช้ในระบบสขุภาพ 
น าโดยสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(สรพ.)  ส าหรับแนวคิดการบริการด้วยหวัใจความเป็น
มนษุย์ (humanized care)  ในงานแพทยศาสตร์ศึกษา
อาจเรียกได้ว่ามีมาตัง้แต่แรกเร่ิมระบบการแพทย์ใน
ประเทศไทย13  ถึงในยุคปัจจุบันที่มีการเรียกร้องให้
แพทย์ดแูล “คน” มากกว่า “โรค” 13,14  และการน าเสนอ
ให้บรรจุแนวคิดนีใ้นการศึกษาของแพทย์ ได้แก่ ขยาย
กรอบแนวคิดและการเรียนรู้เร่ืองสขุภาพ  การดแูลรักษา
ทัง้โรค  ความเจ็บป่วย และความทกุข์   เรียนรู้จากเร่ือง
เลา่และเร่ืองราวชีวิต  แสวงหาโอกาสท างานกบัคนทกุข์
ยาก  ส่งเสริมการเรียนรู้อุดมคติของชีวิต -จิตอาสา  
เรียนรู้และปลกูฝังเร่ืองสนุทรียภาพและความงาม  สร้าง
รูปแบบการจดัตัง้เชิงอดุมการณ์  และปรับโครงสร้างและ
ระบบบริการของโรงเ รียนแพทย์ 4  ซึ่งจะเห็นได้ว่า
สอดคล้องกับแนวทางของการด าเนินงานครัง้นีห้ลาย
ประการ 
 การน าระบบครอบครัวเสมือนไปใช้ สอดคล้อง
กับกระบวนการกล่อมเกลาจิตใจ การปลูกฝังให้เห็น
คณุค่าคนผ่านวิธีการที่หลากหลาย มีระบบพี่เลีย้ง  พ่อ 
แม่อปุถมัภ์  และกลุม่สมาชิกช่วยสร้างจิตส านึกที่ดีงาม 
ของมลูนิธิฉือจี ้12  วิทยาลยัร่วมโครงการทกุแห่งต่างเห็น
ประโยชน์ที่ เกิดขึน้ในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องให้มีคณุธรรมจริยธรรม  มีความเป็น

กัลยาณมิตร  ที่จะท าให้การอยู่ ร่วมกันของชุมชน
วิทยาลยัอยา่งเป็นสขุ  และยงัสะท้อนตรงกนัในประเด็น
ที่จะพฒันาระบบครอบครัวเสมือนของแต่ละภมูิภาคให้
มีความยัง่ยืน เพื่อสร้างวฒันธรรมองค์กร  ให้มีจิตบริการ
ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์  ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของ
ทกุคนที่อยูใ่นองค์กรที่มีการดแูลเอาใจใสป่ระดจุญาติมิตร 
ทัง้ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สงัคม  และจิตวิญญาณ 
ก่อให้เกิดความสขุทัง้ผู้ให้และผู้ รับ  โดยยึดหลกัพรหมวิหาร 4  
คือ  เมตตา  คือ  ความปรารถนาดีต่อกันและกัน  มี
ความห่วงใยและเอือ้อาทร  กรุณา  คือ การช่วยเหลือ
เกือ้กูลระหว่างกนัและกัน  มุทิตา  คือ  การช่ืนชมยินดี 
ซึง่กนัและกนั  การพลอยยินดี  และ  อุเบกขา  คือ  การ
วางใจเป็นกลางในผลของการกระท าด้วยเหตุและผล 
การขยายเครือข่ายตามรูปแบบเครือข่ายการพฒันาจิต
บริการด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับแนวคิด
การสร้างเครือขา่ยของมลูนิธิฉือจี ้11  วิทยาลยัทัง้ 5 แหง่ที่
ใช้รูปแบบการพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน  พบว่า  ผู้ เรียนมี
ความสขุมากขึน้จากการใช้สนุทรียสนทนา   มีจิตบริการ
พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวงัผลตอบแทน  เกิดความ
เข้าใจกันมากขึน้ มีการช่วยเหลือแบ่งปันกันและกันใน
ครอบครัวของตนเองและระหว่างครอบครัวที่ส าคญัยิ่ง
คือบคุลากรทกุคนในองค์กรสามารถเรียนรู้ร่วมกนัได้โดย
มีระบบครอบครัวเสมือนเป็นเคร่ืองมือ/วิธีการเรียนรู้
ร่วมกนั  ซึง่คณุลกัษณะดงักลา่วสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ
ของบคุลากรกระทรวงสาธารณสขุตามแผนยทุธศาสตร์
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พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คือเป็นผู้ที่มีเมตตา  กรุณา  
เอือ้อาทร  พร้อมที่จะให้บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนษุย์  (humanized  health  care) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ บริหาร
กระทรวงสาธารณสขุในการพฒันาเครือข่ายจิตบริการ
ด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสขุให้มีความ
ยั่งยืนจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  

พร้อมทัง้สนบัสนุนให้มีการวิจยัหรือการสร้างนวตักรรม
เพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  อาทิเช่น  ระบบ
ครอบครัวเสมือนของวิทยาลยัในสงักดัสถาบนัพระบรม
ราชชนกทัง้ 5 แห่ง  จึงจะท าให้บรรลยุทุธศาสตร์ในการ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสขุ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัติดตามคณุลกัษณะ
จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในบุคลากร
กระทรวงสาธารณสขุ  เพื่อท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10         
( พ.ศ. 2550 -2554 )  คือ  สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุร่วมกนั 
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วงเดอืน ฦาชา *  พย.ม. (บริหารการพยาบาล) 
สุชัญญา เบญจวัฒนานนท์ **  พย.บ.,รปศ.(การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
กาญจนา เปส ี***  พย.ม. (บริหารการพยาบาล) 
พนิตนาฏ รักษ์มณี ***  พย.ม. รปศ.(การบริหารภาครัฐและเอกชน) 
 
บทคดัย่อ 

 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ ป่วย
เบาหวานโรงพยาบาลชยัภมูิโดยความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพ จ านวน 99 คนและผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 200 ราย ด าเนินการ
ระหว่าง ปี 2550- 2553 ด าเนินการตามขัน้ตอนของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมได้แก่ 1) ขัน้เตรียมจดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัเตรียมทีมสหวิชาชีพ  วสัด ุอปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ส าหรับให้บริการ 2 ) ขัน้ปฏิบติัการมี 3 ระยะ ดงันี ้ระยะท่ี 1 
วิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการผู้ ป่วยเบาหวานโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ระยะท่ี 2  การพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วยเบาหวาน  
มีการพฒันา 3 วงจร  วงจรท่ี 1 พฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วย ใช้แนวคิด รูปแบบการบริหารการดแูลโรคเรือ้รัง  วงจรท่ี 2 น าระบบ
การดแูลผู้ป่วยเบาหวานไปทดลองใช้  วงจรท่ี 3 น าระบบการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานท่ีปรับปรุงไปปฏิบติั  ระยะท่ี 3 ประเมินผลและ
สรุปการพัฒนาโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ให้บริการก่อนหลังการพัฒนาและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ป่วย
เบาหวานโดยใช้สถิติเชิงปริมาณและการวิเคราะห์เนือ้หาในการแปลผลการวิจยัเชิงคณุภาพ  

ผลการพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานครอบคลมุถึงชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ จดัท าคู่มือการดแูลตนเอง 
ปรับปรุงระบบการสง่ตอ่จากชมุชนมายงัโรงพยาบาลค่าเฉลี่ยระดบั HbA1C ของกลุ่มตวัอย่างหลงัการพฒันามีค่าลดลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p< .05)  สามารถลดระยะเวลารอคอยจากเดิมเฉลี่ย 5 ชัว่โมง เป็น 1.27 ชัว่โมง  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และพบภาวะแทรกซ้อนได้แก่ อตัราการเกิดจอประสาทตาเสื่อมร้อยละ 5 อตัราการเกิดแผลท่ีเท้า (DM Foot ) ร้อยละ 
3.91 อตัราการเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจร้อยละ 3.13 อตัราการเกิดโรคไตเสื่อมร้อยละ2.46 ซึ่งลดลงได้ตามเกณฑ์ชีว้ดัท่ีก าหนด
ไว้  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ให้บริการก่อนและหลงัการพฒันาพบว่า ความพึงพอใจเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ     
(p < .05)  และความพึงพอใจของผู้ ป่วยเบาหวานอยู่ในระดบัมาก ( x =4.14 ,S.D.=.57) การพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วย
เบาหวานโดยทีมสหวิชาชีพสขุภาพแบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนก่อให้เกิดระบบการดแูลผู้ ป่วยท่ีครบวงจรต่อเน่ือง
และยัง่ยืน 
 

ค าส าคัญ : การพฒันาระบบการดแูล ผู้ป่วยเบาหวาน 
 

*  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลชยัภมู ิ
**  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  โรงพยาบาลชยัภมู ิ
*** พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  โรงพยาบาลชยัภมูิ
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The Development of Health Care System for Diabetes Mellitus Patients in Chaiyaphum 
Hospital 
 

Wongdeun Luecha RN, M.N.S. 
Suchunya Benjawattananon RN, M.P.P.M. 
Kanjana Pesee RN, M.N.S. 
Phanitnat Rakmani RN, M.P.P.M. 
 
Abstract  
 This participatory action research was conducted to develope a health care system for diabetes 
mellitus patients and a cooperation of a multidisciplinary team in Chaiyaphum Hospital in 2006 -2010.  Research 
participants were 99 people (of a multidisciplinary team) and 200 diabetes mellitus (DM) patients.  First, the 
preparation phase, the researchers prepared equipments and participants had a meeting for brainstorming.  
Second, the implementation phase, this phase consisted of 3 steps.  The 1st step was a situation analysis on a 
health care service system for DM patients.  This was done by a multidisciplinary team.  The 2nd  step was a 
development of a health care system for DM patients.  This included 3 cycles, which were : (1) development of a 
health care system for patients by applying a concept of a pattern in taking care of a chronic patient ; (2) a try out 
of the system developed in cycle 1 ; and (3) the use of a health care system for DM patients.  The 3rd step was an 
evaluation and conclusion of the development.  Satisfactions of service providers and of DM patients before and 
after the development were evaluated.  The descriptive statistics (percentage and mean) and pair t-test statistics 
were used for the quantitative data, while the content analysis was applied for the qualitative data. 
 The results showed that the development of a health care system had covered the community.  This 
was because the multidisciplinary team produced a handbook of self-care management and improved referral 
system between hospital and community.  The mean HbA1C level of the sample after the development was 
significantly reduced (p-value < 0.05).  The waiting period also reduced from 5 hours to 1.27 hours, which 
corresponded to the evaluation indicators.  The complications were found, including the rate of retinal 
degeneration of 5%, the rate of renal impairment of 2.46%, the rate of foot ulcer of 3.91%, and the incidence of 
cardiovascular disease of 3.13%.  The satisfaction scores among patients were at a high level.  In addition, the 
satisfaction scores of the health care team after the development were found to be higher than those before the 
development. The results suggested that the development the health care system for diabetes mellitus patients, 
which derived from the collaboration of multidisciplinary health care providers and the participation of the 
community, was effectively practical for generating the continuable and sustainable comprehensive health care.    
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บทน า 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รังที่เป็นปัญหาของ

สงัคมโลกจากข้อมูลองค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็น
โรคที่อนัตรายสงูสดุยิ่งกว่าโรคเอดส์เพราะมีผู้ เสียชีวิต
จากโรคนีถ้ึงปีละประมาณ 3.2 ล้านคน ขณะที่โรค
เอดส์เสียชีวิต 3 ล้านคนต่อปี ในปี 2003-2005 
ประชากรที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานจะเพิ่มขึน้ถึง  71% 
มีอตัราการป่วยสงูขึน้มากในทกุประเทศพบในทกุกลุม่
อายุประมาณร้อยละ2.8 และคาดการณ์ว่าในปี     
ค.ศ. 2030  จ านวนผู้ ป่วยมีอตัราสงูขึน้จากประมาณ 
171 ล้านคน เป็น 366 ล้านคนมีอตัราเพิ่มถึงสองเท่า1  
ในประเทศที่ก าลงัพฒันาจะมีอตัราการป่วยเพิ่มขึน้ถึง 
150 % เสยีชีวิต ประมาณ 8,700 คน ในทกุ 1 นาที จะ
มีคนตาย 6 คน2  องค์การอนามยัโลกได้คาดการณ์
จ านวนผู้ ป่วยเบาหวานในประเทศไทย เดิมมีเพียง 1.5 
ล้านคนในปีคศ.2000 จะเพิ่มขึน้เป็น 2.7 ล้านคนในปี 
คศ.20303  จากลกัษณะธรรมชาติของโรคเบาหวาน
ผู้ ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพ
ของอวยัวะตา่ง ๆ  ได้แก่ ตา ไต ระบบประสาท  ระบบ
หวัใจและหลอดเลอืด  หากมีการควบคมุระดบัน า้ตาล
และปัจจัยเสี่ยงร่วมได้ดีจะท าให้มีโอกาสเกิดโรค  
แทรกซ้อนน้อยลง4  มีผู้ ป่วยจ านวนมากไม่ทราบว่าตน
ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนื่องจากไมป่รากฏอาการหรือที่
เรียกว่า insulin resistance ท าให้ไม่สนใจที่จะดแูล
รักษาพบว่ามีถึงร้อยละ 20-50  และจะพบว่าตนเป็น
เบาหวานต่อเมื่อมีภาวะแทรก ซ้อนเบาหวานเกิดขึน้5  
ฉะนัน้ถ้าสามารถควบคุม   โรคเบาหวานได้ด้วยการ
ดแูลตนเองโดยการควบคมุอาหาร  การออกก าลงักาย  

การใช้ยาควบคมุและการปฏิบตัิตนเองอยา่งเหมาะสม
ก็จะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนได้6  จากสถิติผู้ ป่วย
ที่มาใช้บริการในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลชัยภูมิ    
ปี 2548 – 2550 จ านวน 5,054  11,275  และ 14,598 
ราย  ตามล าดบั  พบความชุกเท่ากบั 1.86, 1.84 และ
1.807  และอตัราป่วยโรคเบาหวานต่อแสนประชากร  
1,292.20  1,678.90  และ 1,874.878  จากจ านวน
ผู้ ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทุกปีส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการควบคุม
โรคเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนพบว่ามี  ผู้ ป่วยที่
ควบคุมน า้ตาลในเลือดได้ไม่ดี จ านวน 11,046 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 75.67  และยงัพบภาวะแทรกซ้อนต่อ
อวยัวะต่าง ๆ ได้แก่ ไตเสื่อม จ านวน 42 ราย  แผล
เรือ้รังที่เท้าจ านวน 73 ราย จอประสาทตาเสื่อม 
จ านวน  3  ราย  โรคหลอดเลือดและหวัใจจ านวน         
4  ราย  และจากการศึกษาผลการรักษาที่ผู้ ป่วยมา  
รับบริการ พบว่าสาเหตทุี่ท าให้ผู้ ป่วยควบคมุน า้ตาล
ในเลือดได้ไม่ดีเกิดจากการที่ผู้ ป่วยลืมรับประทานยา 
การปรับยาเอง  การปฏิบตัิตัวไม่ถูกต้องในเร่ืองการ
ควบคมุอาหาร  การขาดการออกก าลงักาย  รวมทัง้
การขาดคนดูแลใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ สูงอายุ   
นอกจากนีย้ังเป็นผลมาจากการดูแลของบุคลากร  
และศักยภาพด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดย
บคุลากรท่ีมีความรู้ไม่สามารถเข้าไปดแูลงานปฐมภมูิ
ขาดความเช่ือมโยงในการดูแลผู้ ป่วยแบบครบวงจร
เกิดช่องว่างระหว่างระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขึน้ 
สถานบริการระดบัปฐมภูมิซึ่งเป็นด่านแรกจึงมีความ
อ่อนแอลงจากจ านวนผู้ ป่วยที่มาใช้บริการที่คลินิก
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เบาหวานเพิ่มมากขึน้ท าให้บริการล่าช้า  เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคมากขึน้โดยเฉพาะแผลเรือ้รัง
จนกระทัง่ต้องสญูเสียอวยัวะ จ านวน 16 ราย  และ
เมื่อวิเคราะห์สาเหตขุองการเกิดโรคเบาหวานที่ส าคญั
คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากร  การ
ได้รับอาหารที่ไม่สมดลุและเกินความจ าเป็นตามหลกั
ของโภชนาการ หรือการใช้ชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีท า
ให้ขาดการเคลื่อนไหวออกก าลงักาย  ดงันัน้ผู้วิจยัจึง
ต้องการพัฒนาระบบการดูแลผู้ ป่วยเบาหวานเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดโรคแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยเกิด
ความพิการและลดอัตราตาย  การพัฒนาระบบการ
ดแูลผู้ ป่วยเบาหวานโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีส่วนร่วม  (participatory action-research)  
โดยเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ ป่วยและครอบครัวในการ
ดูแลสขุภาพตนเอง  และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
สุขภาพที่ท างานร่วมกันแบบทีมสหวิชาชีพ ในการ
แก้ปัญหาบนพืน้ฐานของการท าความเข้าใจถึง
สถานการณ์ที่เป็นจริงของกลุม่ ร่วมกันคิดและแก้ไข
รู้จกัคิดวิเคราะห์ในการด าเนินงาน 

 

กรอบแนวคิด 
ทีมวิจัยใช้แนวคิด management system 

theoryและ chronic care model9  ของวากเนอร์ 
(Wagner) ซึ่งพบว่าระบบบริการที่สามารถดูแลโรค
เรือ้รังได้เป็นอย่างดีนัน้ประกอบด้วย  1) ทรัพยากร
และนโยบายชุมชน 2) หน่วยงานบริการสขุภาพ 3) 
การสนบัสนุนการดูแลตนเอง  4) การสนบัสนุนการ
ตัดสินใจ 5) ระบบข้อมูลทางคลินิก  จึงเกิด

แนวความคิดที่ จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ ป่วย
เบาหวานตามแนวคิดด้วยกระบวนวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม (participatory action research)9 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน 

โรงพยาบาลชยัภมูิ 
 

วัสดุและวิธีการ 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม (participation action research) 
ภายใต้แนวคิด management system theory และ 
chronic care model 

กลุ่มประชากร 
กลุม่ประชากรได้แก่ผู้ ป่วยเบาหวาน ที่เข้ารับ

การรักษาในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลชัยภูมิ 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2553  ทัง้เพศชายและเพศหญิง 
และทีมสหวิชาชีพผู้ ให้บริการที่ ร่วมพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ ป่วย และให้การดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน  การ
คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง  1) ผู้ ป่วยเบาหวานผู้ใหญ่ ที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลชัยภูมิระหว่างปี 2552-
2553  คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) จ านวน 200 รายตามคณุสมบตัิที่ก าหนด  
2) ทีมสหวิชาชีพผู้ ให้บริการคัดเลือกแบบเฉพาะ 
เจาะจง (purposive sampling) จ านวน 99 คน 
 ผู้ วิ จัย ไ ด้ค านึ งถึ งการพิทัก ษ์สิท ธิกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ผู้ ป่ วยเบาหวานโดยการเ ข้า ร่ว ม
การศกึษาด้วยความสมคัรใจและลงนามในแบบฟอร์ม
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ยินยอมให้ท าการศึกษาทกุคน ชีแ้จงรายละเอียด การ
วิจยัและสามารถถอนตวัจากการวิจยัได้เมื่อต้องการ 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์ และโครงสร้าง

ค าถามในกระบวนการกลุม่ 
  2. สมดุคูม่ือประจ าตวัผู้ ป่วยเบาหวาน 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ ให้บริการ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ป่วยเบาหวาน 
ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นค าถามที่มี 5 ตวัเลือกตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านหาค่า
สมัประสิทธ์ิความเท่ียงโดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบาช  (Cronbach’s Alpha Coefficients) 
ได้ค่าสมัประสิทธ์ิความเท่ียงเท่ากับ 0.88, 0.85 
ตามล าดบั 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ กระบวนการ
กลุม่ และการสนทนากลุม่ 
 2. การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม 
 3. การตอบแบบสอบถาม 
การศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน  คือ  
 ขัน้ตอนที่ 1  ขัน้เตรียมการ ประกอบด้วย      
1)  ทบทวนเอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง     
2)  จดัเตรียมทีมสหวิชาชีพ พร้อมทัง้ก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ 3)  จัดประชุมชีแ้จงแนวทาง 
การด าเนินงานวิจยัแก่ทีมสหวิชาชีพ  4)  เตรียมวสัด ุ
อปุกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ส าหรับให้บริการ 
 ขัน้ตอนที่ 2  ขัน้ปฏิบตัิการ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงันี ้  ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการ
ผู้ ป่วยเบาหวานโดยทีมสหวิชาชีพตัง้แต่รับเข้ามาใน

คลินิก กระบวนการให้บริการในคลินิกจนกระทั่ง
จ าหน่ายกลับบ้านและการติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง 
จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เคร่ืองมือที่จ าเป็น และก าหนด
ตวัชีว้ดัเพื่อประเมินผลการพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วย
เบาหวาน   ระยะที่ 2  เป็นการพฒันาระบบการดแูล
ผู้ ป่วยเบาหวาน เพื่อสะท้อนการปฏิบตัิและปรับปรุง
ระบบการดแูลจนครบ 3 วงจร ดงันี ้วงจรที่ 1 ) พฒันา
ระบบการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานโดยประยกุต์ใช้แนวคิด
รูปแบบการบริหารการดแูลโรคเรือ้รัง (chronic care 
model:CCM)  ที่พฒันามาจากการวิจยัของวากเนอร์9   
โดยทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กระบวนการดูแล
ผู้ ป่วยเบาหวาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี    
สว่นร่วมเพื่อจดัท าคูม่ือการดแูลตนเองผู้ ป่วยเบาหวาน 
และ แบบป ระ เ มิ น ภา ว ะ แท รก ซ้ อน   แ ล ะ ใ ช้
แบบสอบถาม  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้
ให้บริการ วงจรที่  2) น าระบบการดแูลผู้ ป่วยเบาหวาน
ที่พฒันาขึน้มาทดลองปฏิบตัิ เป็นระยะเวลา 6  เดือน 
และสะท้อนผลการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม โดย
การประชุมกลุม่ย่อยระดมสมองเพื่อวางแผนงานการ
ดูแลผู้ ป่วยอย่างเช่ือมโยงระหว่างโรงพยาบาลกับ
ชุมชน และน าระบบการดูแลผู้ ป่วยเบาหวานที่พฒันา
แล้วไปทดลองปฏิบัติ ประเมินผลลพัธ์การดูแลตาม
ตัวชีว้ัดและปรับปรุง  วงจรที่ 3) น าระบบการดูแล
ผู้ ป่วยเบาหวานที่ปรับปรุงไปปฏิบตัิ  และประเมินผล
การด าเนินงานตามระบบการดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน 
ประเมินผลลัพธ์การดูแลตามตัวชี ว้ัด และน ามา
ปรับปรุงเพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลชัยภูมิแ ล้วจึ งน า ไปทดลองปฏิบัติ      
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ระยะที่  3  การประเมินผลการปฏิบัติตามระบบ      
การดแูลผู้ ป่วยเบาหวานที่พฒันา และสรุปการพฒันา
ระบบการดูแลผู้ ป่วย   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่ อ
ประเมินผลระบบการดูแลผู้ ป่วยเบาหวานที่พัฒนา
ด้วยการสนทนากลุ่ม/ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง  
การสงัเกตอย่างมีส่วนร่วม  ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ ป่วยเบาหวาน ประเมินความพึงพอใจของ        
ผู้ ให้บริการหลังการพัฒนา  และประเมินคุณภาพ     
การดูแลผู้ ป่วยตามตัวชี ว้ัดโดยใช้แบบสอบถาม    
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ประเมิน
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยเบาหวานตามตวัชีว้ดั 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมลูในการวิจยัครัง้นีม้ี 2 ประเภท ได้แก่ 
ประเภทที่ 1  ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติ

พรรณนา  โดยความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ ให้บริการก่อน-หลงั
การพฒันาโดยใช้ pair t-test   

ประเภทที่  2  ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หาและจัดหมวดหมู่ข้อมลู (qualitative 
content  analysis)  ในขัน้ตอนการด าเนินงานที่ 1, 2
และ 3  โดยมีการตรวจสอบข้อมูลใน 2 ประเด็น คือ   
มีความหลากหลายและอิ่มตัว กับมีความเป็นจริง  
ด้วยการตรวจสอบ 3 เส้า (triangulation)  โดยการ
บรรยาย การวิเคราะห์  และแปลผลเพื่อเลา่เหตกุารณ์
ที่ เ กิดขึน้ในแต่ละกระบวนการทัง้นี เ้นื่องจากการ
ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมผู้ วิจัย
และผู้ ร่วมการพฒันาระบบต้องสะท้อนเชิงเหตกุารณ์ 
ที่ปรากฏในแตล่ะขัน้ตอนของการวิจยั 

ผลการศึกษา 
ขัน้ตอนที่ 1  เตรียมการ จากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เ ก่ียวข้องทีมวิจัยพบว่า 
แนวคิด management system theoryและ chronic 
care model9  ที่กล่าวว่าระบบบริการที่สามารถ    
ดูแลโรคเรือ้รังได้เป็นอย่างดีนัน้ประกอบด้วยการมี
ส่วนในการเสริมทักษะการดูแลตนเองให้แก่ผู้ ป่วย  
และครอบครัวชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมีระบบช่วยในการตัดสินใจแก่      
ผู้ ให้บริการจัดเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส าคัญ 
ในการดูแลสุขภาพของผู้ ป่ วยในระยะยาวและ          
ยังมีความสัมพัน ธ์กับคุณภาพในการดูแลด้วย  
ส่วนข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  1)  บุคลากรใน
ทีมสหวิชาชีพ  จ านวน  99  คน  พบว่า  เป็นเพศหญิง
จ านวน  87  คนคิดเป็นร้อยละ 85.30  มีอายุเฉลี่ย  
40.44  ปี   จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ร้อยละ 
65.70 ประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 19.30  ปี        
2)  ผู้ ป่วยเบาหวานจ านวน  200  รายพบว่าเป็น     
เพศชาย  ร้อยละ 27  เพศหญิงร้อยละ 73  มีอายเุฉลีย่ 
59.93 ปี  มีสถานภาพการสมรสคู่ร้อยละ  80             
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ  73.50  มี
อาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด  ร้อยละ  52  ระยะเวลา
การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานเฉลีย่ 11.83  ปี  

ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ปฏิบตัิการ มีดงันี ้ 
ระยะที่ 1  วิเคราะห์สถานการณ์การ

ให้บริการผู้ ป่วยเบาหวานโดยทีมสหวิชาชีพ ตัง้แต่
รับเข้ามาในคลินิกกระบวนการให้บริการในคลินิก
จนกระทัง่จ าหน่ายกลบับ้าน  และการติดตามเยี่ยม
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ต่อเนื่องร่วมกันวางแผนงานและก าหนดตัวชีว้ดัเพื่อ
ประเมินผลการพฒันาระบบการดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน  
ดงันี ้
 1) ระยะเวลาในการให้บริการตัง้แต่แรกรับ
จนกระทัง่รับยากลบับ้าน  ก าหนดเป้าหมาย 90 นาที 
 2) อัตราการ เ กิดจอประสาทตา เสื่ อม  
ก าหนดเป้าหมาย ร้อยละ 5 
 3) อัต ร ากา ร เ กิ ดแผลที่ เ ท้ า   ก า หนด
เป้าหมายร้อยละ 5 
 4) อตัราการเกิดภาวะไตเสื่อม  เป้าหมาย
ร้อยละ 15 
 5) อัตราการเ กิดโรคหลอดเลือดหัวใจ  
เป้าหมายร้อยละ 5 

ระยะที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลผู้ ป่วย
เบาหวาน โดยทีมสหวิชาชีพน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์มาพฒันาโดยปรับปรุงขัน้ตอนการให้บริการ
เป็นแบบ one stop service  จัดอบรมทกัษะเชิง
ปฏิบัติการแก่บุคลากรเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ผู้ ป่วยเบาหวานจัดหาสื่อเพื่อให้พยาบาลใช้เป็น
เคร่ืองมือในการสอนให้ความรู้แก่ผู้ ป่วย   จัดท า
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนจงัหวดัชยัภมูิเพื่อค้นหาผู้ ป่วย
เบาหวานรายใหม่หากผลตรวจระดับน า้ตาลได้น้อย
กว่า 130 mg%  ให้ความรู้ทัว่ไปและนดัเจาะเลือดซ า้
อีก 1 ปี  กรณีที่ระดบัน า้ตาล ≥ 130-180 mg%ให้
ความรู้ ค าแนะน าเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนดัเจาะเลือดซ า้อีก 1 เดือนและติดตามทกุ 
6 เดือนกรณีที่ระดบัน า้ตาล ≥ 130 -200mg% สง่พบ

แพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาและนดั ติดตาม
ทกุ1 เดือนที่ ศนูย์สขุภาพชุมชน(PCU)  และ สง่พบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลทกุ 6 เดือน  มีการลดขัน้ตอนใน
การมาพบแพทย์ โดยตรวจระดบัน า้ตาลในเลือดก่อน
มาพบแพทย์โดยพยาบาลคลินิกเบาหวานที่ศูนย์
สุขภาพชุมชน   จัดท ากลุ่มสัมพัน ธ์ส ร้าง เส ริม
แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะการดูแลตนเอง  ใน
โครงการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (self help group)      
เชิงรุก และประสานชมุชนร่วมประชมุในเวทีประชาคม
องค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาและออกแบบระบบเพื่ อแก้ ไขปัญหาใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ป่วยมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นแกนน าในชุมชนจัดตัง้ชมรมออก 
ก าลงักาย จ านวน  21  ชมรม  จดัท าทะเบียนสมาชิก
มีกิจกรรมการออกก าลงักายได้แก่เต้นแอโรบิค ร าไม้
พลองในผู้สงูอาย ุอสม.ให้ความรู้เร่ืองการปฏิบตัิตวัใน
ผู้ ป่วยเบาหวานที่หอกระจายข่าวในหมู่บ้านโดยมี
พยาบาลเวชกรรมสงัคมเป็นพี่เลีย้งให้การสนับสนุน
และเป็นที่ปรึกษาจัดท าแนวทางการรักษาผู้ ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะหมดสติจากระดบัน า้ตาลในเลือด
สงูมากหรือต ่า หลงัจากทดลองปฏิบตัิแล้วประเมินผล 
วิเคราะห์ข้อบกพร่องปัญหาอปุสรรค และหาวิธีแก้ไข
โดยการประชุมคณะผู้ วิจัยและทีมสหวิชาชีพที่
เก่ียวข้องเพื่อสะท้อนผลการปฏิบตัิ 

ระยะที่ 3  ประเมินผลการปฏิบตัิตามระบบ
การดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ ป่วยเบาหวานได้แนวทางที่เป็นรูปธรรมดูแลโดย
ทีมสหวิชาชีพโดยครอบคลมุตัง้แต่การรับผู้ ป่วยเข้ามา
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ในคลินิก  การดูแลผู้ ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเครียดมี
การประเมินและวิเคราะห์ความเครียดตามแบบ
ประเมินของกรมสุขภาพจิตโดยทีมพยาบาลจิตเวช 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ได้แก่  การขาดผู้ ดูแลและ
ความรู้สกึท้อแท้ในโรคที่เป็นอยูใ่นรายที่มีความเครียด
เกินเกณฑ์จะมีการส่งปรึกษาจิตแพทย์ให้ความ
ช่วยเหลือเป็นรายๆตามความเหมาะสม ผลลพัธ์ปี
2553 เท่ากบั 98 ราย  การรับเข้าเป็นผู้ ป่วยในเมื่อมี
ภาวะฉกุเฉินได้แก่แนวทางการรักษาผู้ ป่วยเบาหวานที่
มีภาวะหมดสติจากระดบัน า้ตาลในเลือดสงูมากหรือ
ต ่า  หรือเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนมีการดูแลโดยทีม      
สหวิชาชีพจนกระทั่งจ าหน่ายกลับบ้านหลังจากนัน้  
ส่งต่อไปยังงาน home health careเพื่อการดูแล
ตอ่เนื่องในชมุชนโดยเจ้าหน้าที่จากศนูย์สขุภาพชุมชน 
อสม. และแกนน าชมุชน การค้นหาผู้ ป่วยรายใหม่ โดย
คดักรองประชาชนที่มีอายุมากกว่า 35 ปี และผู้ เป็น
กลุม่เสี่ยงผลการคดักรองคิดเป็นร้อยละ 90  และมี
ผู้ ป่วยเบาหวานรายใหม่เพิ่มขึน้จ านวน 937 ราย  
สง่ผลให้เกิดความแออดัในการมารับบริการของผู้ ป่วย
เบาหวานที่แผนกผู้ ป่วยนอกท าให้เกิดปัญหาการ
ให้บริการล่าช้าและด้อยประสิทธิภาพส านักงาน
สาธารณสขุจงัหวดัชยัภมูิได้มีนโยบายให้สถานบริการ
ทกุแหง่ด าเนินการเร่งรัดให้เกิดกิจกรรมลดความแออดั
โดยการประเมินและคัดกรองผู้ ป่วยเบาหวานที่
สามารถดูแลตนเองได้ดีตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว
สามารถส่งต่อผู้ ป่วยเบาหวานออกไปรับการรักษา
ต่อเนื่องที่สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจ  ส่วนการ
ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ เป็นเบาหวาน  ส ารวจปัจจัย

สภาพแวดล้อมที่บ้านเพื่อได้ทราบถึงวิถีชีวิตและบริบท
ของผู้ เป็นเบาหวานแต่ละราย ตลอดทัง้ตรวจหาระดบั
น า้ตาลภายหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาลเพื่ อ
ประเมินผลการดูแลตนเองของผู้ เป็นเบาหวาน และ
ผู้ ป่ ว ยที่ ข าดนัดพ ร้ อมทั ง้ ส่ ง ข้ อมูลกลับมายั ง
โรงพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพในคนปกติที่ไม่
เป็นโรคโดยสง่เสริมการออกก าลงักายให้เหมาะสมกบั
วยั เช่น การวิ่ง แอโรบิค เดิน การร าไม้พลองใน
หมู่บ้านเน้นการสร้างสุขภาพซึ่งประยุกต์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ในการออกก าลังกายให้ความรู้เร่ือง
อาหารการรณรงค์งดสบูบหุร่ีและดื่มสรุา เป็นต้น  มี 
อสม. รับผิดชอบดูแลโซนซึ่งเป็นเสมือนทีมสขุภาพ
ประจ าหมู่บ้าน คอยให้ความช่วยเหลือให้การปรึกษา
ดูแลและค้นหาผู้ ป่วยรายใหม่ผู้ เป็นกลุ่มเสี่ยงและ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริม ผู้ที่มี
ปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวานและส าหรับ
ในรายที่เป็นโรคอยู่แล้วนัน้ใช้คู่มือการประเมินโรค
แทรก ซ้อนเ ป็นแนวทางในการป้องกันและลด
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคต่อตา ไต เท้าการ
ประเมินตัวชีว้ัดในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ ป่วย
เบาหวาน ได้แก่  1) ระยะเวลาการรับบริการตัง้แต่    
เข้ามาจนกระทั่งกลับบ้านใช้เวลา  1.27 ชั่วโมง 
(เป้าหมาย 90 นาที)  คา่เฉลีย่ระดบั HbA1C ของกลุม่
ตวัอย่างหลงัการพัฒนามีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<.05)  2) ภาวะแทรกซ้อนได้แก่อตัราการ
เกิดจอประสาทตาเสื่อมร้อยละ 5  3) อตัราการเกิด
แผลที่เท้า (DM Foot) ร้อยละ 3.91  4) อตัราการเกิด
โรคไตเสื่อมร้อยละ 2.46  5) อตัราการเกิดโรคหลอด
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เลือดหวัใจ  ร้อยละ 3.13  นอกจากนีย้งัพบว่า อตัรา
การควบคุมน า้ตาลตามเกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับ 
200 mg%  ร้อยละ 80.81 
 เมื่ อประเมินความพึงพอใจของผู้ ป่วย
เบาหวาน หลงัการพฒันาระบบพบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.14, SD. = .57) 

 นอกจากนีย้งัได้เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของผู้ให้บริการก่อนและหลงัการพฒันารูปแบบพบว่า
ความพึงพอใจเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั  ดังแสดงใน
ตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนความพงึพอใจของผู้ให้บริการก่อนและหลงัการให้บริการผู้ ป่วยเบาหวาน 

 
กิจกรรม 

ความพึงพอใจ 
ก่อนการ
พัฒนา 

หลังการ
พัฒนา 

 
t 

 
p-value 

X S.D. X S.D. 
1. ด้านสถานท่ี เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการให้ 
บริการ 

1.66 .47 4.16 .58 -34.10 .000 

2. ขัน้ตอนในการให้บริการผู้ ป่วยโดยเร่ิมจาก E.R./ 
OPD/   คลนิิกDM ,ICU , Ward  

1.86 .67 4.27 .68 -27.64 .000 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ 1.92 .66 4.29 .61 -31.42 .000 
4. การสือ่สารข้อมลูกบัผู้ ป่วยเพื่อการ
รักษาพยาบาลและเอกสารแผน่พบั 

2.05 .75 4.49 .69 -25.04 .000 

5. การประสานงานในการสง่ผู้ ป่วยจากศนูย์
สขุภาพชมุชนเข้ารับการรักษา/หรือการสง่ตอ่ศนูย์
สขุภาพชมุชน 

1.98 .61 4.35 .70 -28.53 .000 

6. การจดัท ากิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์  1.86 .62 4.20 .66 -28.34 .000 
7.การจดัท ากิจกรรมกลุม่เพื่อนชว่ยเพื่อน 2.02 .73 4.42 .67 -26.50 .000 

รวม 1.87 .27 4.29 .48 -54.30 .000 
 

อภปิรายผล 
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน 

โรงพยาบาลชยัภมูิใช้แนวคิดการดแูลผู้ ป่วยเรือ้รังหรือ
chronic care model  ซึง่ประกอบด้วย  1) การค้นหา
ผู้ ป่วยกลุม่เสีย่ง 2) การจดัการวางแผนการดแูลผู้ ป่วย



 

40  ปีที ่38 ฉบบัที ่1  มกราคม – เมษายน 2554 

วารสารกองการพยาบาล 

เบาหวาน ทัง้ระยะเฉียบพลัน และระยะการฟื้นฟู
สภาพ  3) สง่เสริมการดแูลแบบองค์รวม การเช่ือมโยง
ระบบบริการที่เก่ียวข้องกับผู้ ป่วย ญาติ บ้าน ชุมชน 
ตลอดจนถึงโรงพยาบาล  4) การจัดเตรียมทีมสห
วิชาชีพดูแลผู้ ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร  5) มี
ระบบการดูแลผู้ ป่วยและญาติในโรงพยาบาล เพื่อ
สนับ สนุ น ก า รดู แ ล ตน เ อ ง  ( self-management  
support)   และ6)  ระบบการบันทึก ข้อมูลต่างๆ 
(clinical information system)  ซึ่งเป็นระบบที่สร้าง
ความร่วมมือกบัทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลชยัภมูิและ
บุคลากรในชุมชน อสม. และแกนน าชุมชนในการ
ร่วมมือกันดูแลผู้ ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจรและมี
ความเหมาะสมกับเครือข่ายการบริการสขุภาพของ
โรงพยาบาลชัยภูมิส่งผลให้ผู้ ป่วยเบาหวานได้รับการ
ดูแลและการสร้างเสริมสุขภาพ ให้เหมาะสมกับวัย  
เช่น  การเดิน เต้นแอโรบิค  ร าไม้พลอง ในหมู่บ้าน 
เน้นการสร้างสขุภาพซึง่ประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถ่ินมา
ใช้ในการออกก าลงักาย  ให้ความรู้เร่ืองอาหาร  การ

รณรงค์งดสูบบุหร่ีและดื่มสุรา  เป็นต้น  มี อสม. 
รับผิดชอบดูแลโซนซึ่งเป็นเสมือนทีมสุขภาพประจ า
หมู่บ้าน คอยให้ความช่วยเหลือให้การปรึกษา และ
ดูแลการจัดกิจกรรม ส่งเสริมผู้ ที่มีปัจจัยเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันการเป็นเบาหวานและลดจ านวนผู้ ป่วย
เบาหวานรายใหม่เพิ่มจ านวนผู้ ป่วยเบาหวานที่ดูแล
ตนเองได้ดีและสามารถดูแลคนอื่นต่อได้เพิ่มคณุภาพ
ในการให้บริการชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชนการดแูลรักษาเพื่อควบคมุระดบั
น า้ตาลในเลือด ให้ได้ตามเป้าหมายและชะลอ
ภาวะแทรกซ้อน; DM Foot ,ไตวาย,จอประสาทตา
เสือ่ม,DKA  โดยใช้คูม่ือการประเมินโรคแทรกซ้อนเป็น
แนวทางในการป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อนการ
ควบคุมระดับน า้ตาลในผู้ ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล  และการให้ความรู้ผู้ ป่วยผู้ดูแลเพื่อให้
สามารถดแูลตนเองได้อยา่งถกูต้อง สง่ผลให้เกิดความ
พงึพอใจตอ่ผู้ใช้บริการ10,11,12 
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ผลการใช้รูปแบบการจัดการตนเองต่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้  โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
 

อนัญญา บ ารุงพันธ์ุ*   วท.บ. (สาธารณสขุศาสตร์) 
วันดี     บุญเกิด** พย.ม. (บริหารการพยาบาล) 
พัชรี ประภาสิต**  ศศ.ม. (สิง่แวดล้อม) 

 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั ง้ นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ีสองท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการจดัการตนเอง โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ีสองท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้ ท่ีเข้ารับการรักษาท่ีหอผู้ ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 และหอผู้ ป่วยอายุรกรรมชาย 3 จ านวน 16 คน  เก็บ
ข้อมลูในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553  ถึงเดือนกนัยายน  พ.ศ. 2553   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่  1) แผนการจดัการตนเอง
ในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ีสองท่ีมีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้  2) คู่มือการจัดการตนเองในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ีสองท่ีมี
ภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้  3) สมดุบนัทึกการติดตามตนเอง  4) สื่อประกอบการให้ความรู้เร่ืองการปฏิบติัตนในการควบคมุโรค  
และ 5) แบบวดัคณุภาพชีวิตผู้ ป่วยเบาหวาน  เคร่ืองมือผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (content validity)  จาก
ผู้ทรงคณุวฒิุ 5 ท่าน  วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ ได้คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากบั .87  วิเคราะห์ข้อมลู
โดยหาคา่เฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่สถิติ  Wilcoxon Signed Rank Test 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดท่ีสองท่ีมีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้หลงัได้รับการดูแลด้วยรูปแบบการ
จดัการตนเอง  มีคณุภาพชีวิตสงูกวา่ก่อนใช้รูปแบบการจดัการตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครัง้นี ้  โรงพยาบาลควรมีการวางระบบการให้บริการผู้ ป่วยในลกัษณะเฉพาะโรค  
โดยเฉพาะกลุม่โรคท่ีพบบอ่ยหรือโรคเรือ้รังในสาขาอายรุกรรมและผู้ป่วยท่ีมีการเสียคา่ใช้จ่ายสงู  ส่วนด้านการบริการควรมุ่งเน้น
การรักษาพยาบาลท่ีมุง่เน้นการดแูลเชิงคณุภาพ  การสร้างเครือขา่ยการส่ือสารความรู้ให้กบัผู้ ป่วย  ลกัษณะกลุ่มมิตรภาพบ าบดั  
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Abstract 
 The objective of this study was to compare the quality of life before and after the 
intervention of self-management promotion program among type-2 diabetes patients with acute 
complications in Papokklao hospital.  The research subjects comprised sixteen patients who admitted 
to medical wards (female 1 and male 3).  The data was collected from March to September, 2010.  The 
research instruments were:  1) self-management promotion program;  2) self-management promotion 
guideline;  3) self-management form;  4) health education information about self practice in preventing 
DM ; and  5) the diabetes quality of life questionnaires, which its content validity was approved by 5 
experts and its reliability was tested, with the Cronbach’s alpha coefficient of 0.87.  The data was 
analyzed using descriptive statistics, including mean and standard deviation, and the Wilcoxon Signed 
Ranks Test. 
 The results of the study showed that the quality of life after the intervention was 
significantly higher than those before the intervention (p-value < 0.05). 
 The results suggest that the hospital should provide a specific clinic in health service 
system for chronic patients, particularly for a high-cost treatment group.  In addition, the health service 
should focus on the quality of care and the way of building communication network for chronic patients 
as a therapeutic friendship group, which could influence their self care behaviors.  
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บทน า 
โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รังที่ก าลงัทวีความ

รุนแรงและมีความส าคัญมากขึน้  ก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขทั่วโลก  สหพันธ์เบาหวาน
นานาชาติระบุว่ามีประชากรถึง  246 ล้านคนที่ป่วย
เป็นโรคเบาหวาน  และคาดวา่จะมีผู้ ป่วยโรคเบาหวาน
เพิ่มขึน้เป็น 380 ล้านคน ในปี พ.ศ.2568 ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบโรคเบาหวานในผู้ ใหญ่ร้อยละ 7  
หรือ 6 ล้านคนในผู้ใหญ่ 1  

โรคเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้จาก 33.3  ต่อประชากร 100,000 คน  ในปี
พ.ศ.  2538  และเพิ่มขึน้เป็น 586.8  ต่อประชากร  
100,000 คน  ในปี พ .ศ.25492  มีรายงานของ
ส านกังานระบาดวิทยา  กรมควบคมุโรค  ระบวุา่  ในปี  
พ.ศ. 2551  มีผู้ ป่วยเบาหวานจ านวน 645,620 ราย  
เป็นผู้ ป่วยรายใหม่ถึง  183,604 ราย  ส่วนใหญ่
โรคเบาหวานที่พบได้  เป็นชนิดไม่พึ่งอินสลุิน  ร้อยละ
90   สว่นใหญ่พบในอาย ุ 40 ปีขึน้ไป3  อตัราความชุก
ของโรคเพิ่มขึน้เมื่ออายุมากขึน้  โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีขึ น้ไป  จะพบได้ถึง  10-15%4 
ผลกระทบจากการเป็นโรคเบาหวานทางด้านร่างกาย  
จะท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทัง้ชนิดเฉียบพลันและ
เรือ้รัง  ในปี 2551  พบวา่มีผู้ เสยีชีวิตจากโรคเบาหวาน
ประมาณ 7,986 ราย  หรือประมาณ 21 รายตอ่วนั  ซึง่
อตัราตายของผู้ ป่วยเบาหวานคิดเป็น 84.36  ของกลุม่
โรคเรือ้รัง 3 โรค  คือ  เบาหวาน  กล้ามเนือ้หวัใจขาด
เลอืด และโรคหลอดเลอืดสมอง2  สว่นภาวะแทรกซ้อน
ชนิดเรือ้รัง  พบได้ที่อวยัวะทุกส่วนของร่างกาย  เช่น  

โรคต้อกระจก  หลอดเลือดหัวใจตีบ   หรือแผล
เบาหวานบริเวณเท้า  อาจท าให้ถูกตัดขาเนื่องจาก
แผลเรือ้รังและเกิดอาการเนา่ตาย จากภาวะแทรกซ้อน
ดังกล่าว   ท าใ ห้ผู้ ป่ วย ต้อง เ ข้า รับการ รักษาใน
โรงพยาบาลสูงกว่าคนปกติถึง  2.4 เท่า  และเสีย
คา่ใช้จ่ายในการรักษามากกวา่คนปกติถึง 3 เทา่5 
 จากสถิติการเข้านอนพักรักษาตัวในหอ
ผู้ ป่ วยสามัญ แผนกอายุรกรรม   โ รงพยาบาล
พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  พบว่ามีจ านวนผู้ ป่วย
เบาหวานเพิ่มขึ น้   จากการรวบรวมสถิติ รายปี 
งบประมาณ 2550-2552  มีจ านวน 2,441  2,892 
และ  2,900  รายตามล าดบั  และมีอตัราการเสียชีวิต
เฉลี่ย  3.0%, 3.20% และ 5.27% ตามล าดบั  สว่น
ผู้ ป่วยเบาหวานท่ีเข้ารับการตรวจรักษาในแผนกผู้ ป่วย
นอก  พบว่ามีจ านวนผู้ ป่วยเข้ามาใช้บริการเป็น
จ านวน 25,021 ราย6   นอกจากนีผู้้ ป่วยเบาหวานที่
เข้ารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนชั่วคราวด้วย
ภาวะ Hypoglycemia-Hyperglycemia ในปีงบ 
ประมาณ 2551  พบจ านวน 302 ราย  และ
ปีงบประมาณ 2552  มีจ านวน 312 ราย  และยงัพบ
การกลบัเข้ารักษาในโรงพยาบาลในรอบ  1 ปีของ
ผู้ ป่วยกลุ่มเดิมในปีงบประมาณ  2551 เท่ากับ 
11.13%  และในปีงบประมาณ 2552  เท่ากบั  9.61%    
และจากการทบทวนเวชระเบียนผู้ ป่วยโรคเบาหวานที่
มีภาวะคีโตนคัง่ ในปีงบประมาณ  2552  มีจ านวน  
21 ราย  เมื่อได้ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจาก       
เวชระเบียนผู้ ป่วยแตล่ะราย พบวา่ สาเหตกุารเจ็บป่วย
มาจากผู้ ป่วยไม่สามารถจัดการตนเองให้ควบคุม
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ระดับน า้ตาลได้ตามเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติได้  เช่น  
การลืมฉีดยา   การดื่มสรุา   ไม่สนใจรับประทานยา
ตามก าหนดเพื่อลดระดบัน า้ตาล   ขาดยาเนื่องจากไม่
มาตรวจตามนดั    
 จากปัญหาการจัดการการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน   ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง   
เนื่องจากกระบวนการปฏิบตัิเพื่อการดแูลสขุภาพและ
ชีวิตของบุคคลย่อมเป็นเร่ืองบุคคลคนนัน้ 7  ด้วย
จุดประสงค์หลกัของการรักษาโรคเบาหวาน  เน้นที่
กระบวนการควบคุมระดับน า้ตาลในเลือดให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ  และการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้   
ซึ่งเป็นภาวะเฉียบพลันซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วย
ตนเอง  เนื่องจากสามารถสงัเกตได้ด้วยตนเองและ
แก้ไขด้วยตนเองได้   ซึ่งการดูแลตนเองในระยะยาว
และเรือ้รัง เช่น การเกิดภาวะไตวาย  ซึ่งจะเป็นสาเหตุ
น ามาซึ่งการดแูลที่ซบัซ้อนและมีอตัราการเสียชีวิตได้
สงูขึน้  นอกจากนีค้วามสามารถในการจดัการตนเอง
เก่ียวกับการควบคุมอาหาร  การออกก าลังกาย
สม ่าเสมอ  การติดตามระดับน า้ตาลในเลือดอย่าง
ตอ่เนื่อง  ซึง่การดแูลควบคมุด้วยตนเองได้ดี  จะสง่ผล
ให้ผู้ ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน า้ตาลใน
เลือดอยู่ในเกณฑ์ที่คาดหวงั  ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน
ทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รัง   พร้อมทัง้ส่งเสริมผู้ ป่วยให้มี
คณุภาพชีวิตที่ดีได้อีกด้วย 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ท าให้ผู้ วิจัยใน
บทบาทของผู้บริหารองค์กรพยาบาลมีความสนใจใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของผู้ ป่วย

เบาหวานชนิดที่สอง  ซึ่งมีผู้ ป่วยจ านวนมากที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้
ซึ่งสามารถป้องกันได้  ถ้ามีการจัดการดูแลตนเองที่
ถกูต้อง    
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้
ก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการจดัการตนเอง  
 

กรอบแนวคิด 
การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของ

ผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง เป็นการด าเนินการตาม
รูปแบบบริการรักษาพยาบาลด้วยการปฏิบัติของ
พยาบาลที่สามารถเข้าถึงตวัผู้ ป่วย  เพื่อค้นหาปัญหา
เก่ียวกับข้อจ ากัดในการจัดการตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวานชนิดที่สอง  ประกอบด้วย  1) การเสริม
ความรู้   ทักษะการตรวจสอบระดบัน า้ตาลในเลือด
เพื่อเปรียบเทียบกบัอาหารที่ใช้ในการรับประทานเพื่อ
ควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด  2) การกระตุ้ นด้วย
ท่าทางการออกก าลังกายที่สามารถท าได้ในบุคคล
ทั่วไป  และ 3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเบาหวานด้วยกัน   โดยมี
พยาบาลเป็นผู้ ประสานงานและดูแลต่อเนื่องตัง้แต่
แรกรับจนกระทั่งเป็นที่ปรึกษาเมื่อพบปัญหาหลัง
จ าหนา่ยกลบับ้าน      
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วัสดุและวิธีการ 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (quasi 

– experimental research)  ชนิดกลุม่เดียวทดสอบ
ก่อนและหลงั   รายละเอียดการศกึษามีดงันี ้

กลุ่มตัวอย่าง   
ประชากรกลุม่ตวัอย่าง คือ  ผู้ ป่วยเบาหวาน

ชนิดที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้  โดยการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  จ านวน 
16 คน  โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างเข้าร่วม
การวิจัยดังนี  ้ 1) เกณฑ์ในการน าเข้า คือ มีสติ 
สัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถรับรู้ มองเห็น รับฟัง 
สื่อสารตามปกติได้  และยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย   
2) เกณฑ์ในการคดัออก  คือ  มีภาวะแทรกซ้อนเรือ้รัง
รุนแรง   

เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชุด ได้แก่      

1) แผนการจัดการตนเองในผู้ ป่วยเบาหวานชนิด        
ที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้เนื่องจากภาวะ 
hypoglycemia-hyperglycemia  2) คู่มือการจดัการ
ตนเองในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะแทรก 
ซ้อนระยะสัน้ 3) สมุดบันทึกการติดตามตนเอง         
4)  สือ่ประกอบการให้ความรู้เร่ืองการปฏิบตัิตนในการ
ควบคุมโรค  และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  คือ 1) แบบวดัคุณภาพชีวิตผู้ ป่วยเบาหวาน  
(DQOL-BREF-THAI)  เคร่ืองมือที่ใช้ผ่านการตรวจ 
สอบความตรงตามเนือ้หา (content validity) จาก
ผู้ ทรงคุณวุฒิผู้ เ ป็นนักวิชาการทางการพยาบาล
จ านวน 5 ท่าน  และหาค่าเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ
แบบสอบถามคณุภาพชีวิตโดยวิธีครอนบาค  แอลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coeffcient)  ได้ค่าความเที่ยง 
0.87   
 การรวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บรวบรวมข้อมลูระหวา่งเดือนมีนาคม 
- เดือนกนัยายน 2553  โดยใช้แบบสอบถามคณุภาพ
ชีวิตผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อน
ระยะสัน้  จ านวน 16 ราย   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง   วิเคราะห์
โดยใช้สถิติ  คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิต แบ่งค่าเฉลี่ย
ออกเป็น 3 ระดบัคือ  ระดบัสงู 3.67 -5.00  ระดบั  
ปานกลาง  2.34 -3.66  ระดบัต ่า 1.00 -2.33    
 3. เปรียบเทียบระดบัคณุภาพชีวิตก่อนและ
หลังการใช้ รูปแบบการจัดการตนเองของผู้ ป่วย
เบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้ โดย
ใช้สถิติ Wilcoxon Signed Rank Test  ก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 
 

ผลการศึกษา 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง  
40- 49 ปี  คิดเป็นร้อยละ 31.3  เป็นเพศหญิงและเพศ
ชายในสดัสว่นเทา่กนั  สว่นใหญ่มีสถานภาพคู่ คิดเป็น
ร้อยละ 68.8  มีระดบัการศึกษาชัน้ประถมศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 62.5  และมีการประกอบอาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 56.3  ส่วนมากมีรายได้อยู่ระหว่าง 50,001- 
100,000 บาทต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 31.2  มีระดบั
น า้ตาลในเลือดย้อนหลังครัง้ล่าสุด   ก่อนเข้าร่วม
โครงการ  น้อยกว่า 200 mg%  คิดเป็นร้อยละ 56.3    
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มีระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน 1–5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
43.80       
 2. ระดบัคุณภาพชีวิตโดยรวม ก่อนได้รับการ
ดูแลด้วยรูปแบบการจัดการตนเอง กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง     

(  =3.60 .41)  และเมื่อวิเคราะห์รายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีคะแนนสงูสดุ ได้แก่ ความพอใจกบัเวลาที่เสยีไปใน

การจดัการโรคเบาหวาน  (  =4.13 .50)  รองลงมา
มาได้แก่  ความถ่ีที่มีอาการเจ็บปวดจากการรักษา

โรคเบาหวาน (  =4.12 1.08)  และความพอใจกบั
ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพในเร่ืองเบาหวาน     

(  =4.06 .77) ตามล าดบั  หลงัได้รับการดแูลด้วย
รูปแบบการจดัการตนเอง พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบั

คณุภาพชีวิตในระดบัสงู (  =3.85 .44)  และเมื่อ
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนอยู่ในระดบัสูง

เพิ่มขึน้จากเดิม คือ เพิ่มจากระดับปานกลางไปสูง 
ได้แก่  ความพอใจกับเวลาที่เสียไปในการเข้ารับการ

ตรวจระดบัน า้ตาลในเลือด  (  =3.94 .1.06)  และ
ความถ่ีที่กังวลว่าไม่สามารถท าการงานได้ปกติหรือ

ขาดงาน (  =3.94 1.28)  รองลงมาได้แก่  ความถ่ี
ที่รู้สึกว่าโรคเบาหวานที่เป็นมีผลท าให้ท างานได้ไม่

เต็มที่  (  =3.88 1.25)  ความถ่ีที่รู้สกึว่าเจ็บป่วย

ทางร่างกาย (  =3.88 1.44)  และความพอใจกบั
เวลาที่ใช้เพื่อการเข้าตรวจโรคเบาหวาน (  =3.81 

.65) ตามล าดบั  โดยพบวา่มีเพียง 1 ข้อ  ที่มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย คือ ความถ่ีที่กังวลว่าจะเกิด
อาการหมดสติหรือหน้ามืดจากโรคเบาหวาน (  

=3.62 1.50)  ดงัแสดงในตารางที่ 1   

 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัคณุภาพชีวติรายข้อ 
(N=16) 

 
ระดบัคณุภาพชีวิต 

ก่อนใช้รูปแบบการ
จดัการตนเอง 

หลงัใช้รูปแบบการจดัการ
ตนเอง 

  SD แปล
ค่า 

 SD แปล
ค่า 

1.ความพอใจกบัผลการบ าบดัรักษาโรคเบาหวานในปัจจบุนั 3.69   .87 สงู 4.25           .57 สงู 
2.ความพอใจกบัเวลาท่ีเสียไปในการจดัการโรคเบาหวาน 4.13           .50 สงู 4.25           .57 สงู 
3. ความพอใจกบัเวลาท่ีเสียไปในการเข้ารับการตรวจวดัระดบั
น า้ตาลในเลือดในโรงพยาบาล 

3.63           .71 ปาน
กลาง 

3.94          1.06 สงู 

4. ความพอใจกบัเวลาท่ีได้ใช้ไปเพื่อการออกก าลงักาย 3.88           .95 สงู   4.19 75 สงู  
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 
 

ระดบัคณุภาพชีวิต 
ก่อนใช้รูปแบบการ
จดัการตนเอง 

หลงัใช้รูปแบบการจดัการ
ตนเอง 

  SD แปล
คา่ 

 SD แปล
คา่ 

5. ความพอใจกบัเวลาทีใ่ช้เพื่อการเข้าตรวจโรคเบาหวาน 3.44            .72 ปาน
กลาง 

3.81           .65 สงู 

6. ความพอใจกบัความรู้เก่ียวกบัการดแูลสขุภาพในเร่ือง 
โรคเบาหวาน 

4.06            .77 สงู 4.25                  .44 สงู 

7. ความพอใจกบักิจกรรมทางเพศในปัจจบุนั 3.19            .54 ปาน
กลาง 

3.31           .60          ปาน
กลาง 

8. ความพอใจกบัภาวะของโรคเบาหวานท่ีสง่ผลตอ่
ครอบครัว 

2.94             1.06 ปาน
กลาง 

3.06            .99         ปาน
กลาง 

9. ความถ่ีที่พบวา่รับประทานอาหารโดยที่ไมบ่อกผู้อื่นวา่
เป็นเบาหวาน 

3.06             1.52 ปาน
กลาง 

3.13           1.45      ปาน
กลาง 

10. ความถ่ีที่กงัวลวา่ไมส่ามารถท าการงานได้ตามปกติหรือ
ขาดงาน 

3.38              1.14 ปาน
กลาง 

3.94          1.28           สงู 

11. ความถ่ีที่มีอาการเจ็บปวดจากการรักษาโรคเบาหวาน 4.12              1.08            สงู 4.31           1.01           สงู 
12. ความถ่ีที่กงัวลวา่จะเกิดอาการหมดสติหรือหน้ามืดจาก
โรคเบาหวาน 

3.75               1.29           สงู 3.62           1.50     ปาน
กลาง 

13. ความถ่ีที่ประสบปัญหาจากเร่ืองการนอนหลบัเนื่องจาก
โรคเบาหวาน 

3.88              1.25           สงู   4.00           1.21          สงู 

14. ความถ่ีที่รู้สกึวา่โรคเบาหวานท่ีเป็น มีผลท าให้ท างานได้
ไมเ่ต็มที่   

3.63              1.31       ปาน
กลาง 

3.88        1.25          สงู 

15. ความถ่ีที่รู้สกึวา่เจ็บป่วยทางร่างกาย 3.31             1.01       ปาน
กลาง 

3.88 1.14          สงู 

            ภาพรวม   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3.60 .41 ปาน
กลาง 

3.85 .44 สงู 
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 4. ผลการเปรียบเทียบระดบัคณุภาพชีวิตก่อน
และหลงัการใช้รูปแบบการจดัการตนเอง โดยใช้สถิติ 
Wilcoxon Signed Ranks Test  พบว่า หลงัได้รับการ
ดแูลด้วยรูปแบบการจดัการตนเองของ  กลุม่ตวัอย่าง

มีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการ
ตนเอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัแสดง
ในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบระดบัคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดทีส่องที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสัน้ 
 ก่อนและหลงัการได้รับการดแูลด้วยรูปแบบการจดัการตนเอง 

ระดบัคณุภาพชีวิต Z Sig (2 tails) 

ก่อน ได้รับการดแูลด้วยรูปแบบการจดัการตนเอง และ 
หลงั ได้รับการดแูลด้วยรูปแบบการจดัการตนเอง 

2.148 .032* 

* p < .05 
 

อภปิรายผล 
  1. ระดบัคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยเบาหวานชนิด
ที่สองก่อนและหลังได้รับการดูแลตามรูปแบบการ
จดัการตนเอง  ผลการวิจยั พบว่า  ระดบัคณุภาพชีวิต
ของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่สองหลงัการใช้รูปแบบการ
จดัการตนเองมีค่าเฉลี่ยโดยรวมสงูกว่าก่อนใช้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05  สอดคล้องกบังานวิจัย
ของ  ขวัญแก้ว ปานล า้เลิศ8  ที่พบว่า ผู้ ป่วยสูงอายุ
เบาหวานหลังได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองมี
ค่าเฉลี่ยของระดบั HbA1C  และค่าเฉลี่ยความดัน
โลหิตลดต ่าลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการจัดการ
ตนเอง  และชดช้อย วฒันะ9  พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผู้ ป่วยโรคเบาหวานมีความรู้เร่ืองเบาหวานเพิ่มขึ น้  
ระดบัน า้ตาลในเลอืดลดลง  ระดบั HbA1C  และภาวะ
ความเสีย่งตอ่โรคหลอดเลอืดหวัใจลดลงเช่นกนั   และ
เมื่อวัดระดับคุณภาพชีวิตพบว่า เพิ่มขึ น้อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ .05  และผลการศกึษาของ สมพร  
พงศ์ชูและคณะ10  พบว่ากลุ่มผู้ ป่วยเอดส์ที่ติดเชือ้   
วณัโรคเมื่อได้รับโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง
ท าให้ผู้ ป่วยเอดส์หายจากโรควัณโรคได้เช่นกัน   
ดงันัน้การจัดการตนเอง  โดยการสร้างความร่วมมือ
กับผู้ ป่วยและผู้ ดูแล  ในการก าหนดแผนการดูแล
ตนเอง  โดยการใช้กระบวนการจดัการตนเองพร้อมกบั
การก ากับตนเอง   เสริมด้วยเร่ืองการสร้างแรงจูงใจ
จากการให้รางวัลตนเองหรือความภาคภูมิใจเมื่อ
สามารถจัดการปัญหาของตนเอง  จะส่งผลให้ผู้ ป่วย
สามารถควบคมุโรคของตนเองได้ดียิ่งขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการบริหาร 
 โรงพยาบาลควรมีการวางระบบการ

ให้บริการผู้ ป่วยในลกัษณะเฉพาะโรค  โดยเฉพาะกลุม่
โรคที่พบบ่อยหรือโรคเรือ้รังในสาขาอายุรกรรมและ
ผู้ ป่วยที่มีการเสียค่าใช้จ่ายสูง  เพื่อท าให้ผู้ ป่วยลด
จ านวนครัง้ของการกลับเข้ารักษาซ า้ เนื่องจากมี
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนั   และท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลมีจ านวนลดลงในภาพรวมของ
โรงพยาบาล 

2. ด้านการบริการ 
   มีการจัดบริการรักษาพยาบาลที่มุ่งเน้น
การดูแลเชิงคุณภาพ  เช่น  การจัดบริการพยาบาล
เฉพาะโรคในกลุ่มผู้ ป่วยเบาหวานเพื่ อ ป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนจากไตวายเรือ้รัง  เพราะค่าใช้จ่ายใน
การรักษาด้วยเคร่ืองไตเทียมมีราคาสงู  และเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้สูงขึน้จากระดับน า้ตาลที่ ไม่สามารถ
ควบคมุได้ 
 สร้างเครือข่ายการสื่อสารความรู้ให้กับ
ผู้ ป่วย  และจัดท าเป็นกลุ่มช่วยเหลือการดูแล  
ลกัษณะกลุม่มิตรภาพบ าบดั  ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดแูลตนเองของประชาชนเพิ่มยิ่งขึน้ 

3. ด้านการศกึษาวิจยั 
 การสบืค้น ทบทวนวรรณกรรม หาวิธีการ

ดแูลที่เหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาล   และจดัท า
เป็นหวัข้อวิจัยโดยการโปรแกรมการดูแลที่เหมาะสม
กบับริบทของผู้ ป่วย  และขึน้อยู่กบัความสามารถของ
ผู้ ป่วยและผู้ดแูลแตล่ะราย 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. American Diabetes Association (ADA). Standard of medical care for patients with diabetetes 
mellitus. Diabetes Care 1994 ; 17(6). 

2. ปราณี ภูไกรลาศ,  ประภสัสร ใจศิริ,  มธุรส ศีลพนัธ์  และคณะ.  ปัจจยัที่มีผลต่อระดบัน า้ตาลในเลือดของ
ผู้ ป่วยเบาหวาน  ศูนย์แพทย์ชุมชนโคกศรี  อ าเภอยางตลาด  จังหวดักาฬสินธุ์ . (รายงานวิจยั) กาฬสินธุ์ : 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ์ , 2552. 

3. บญุทิพย์  สริิธรังส.ี  ผู้ ป่วยเบาหวาน : การดแูลแบบองค์รวม. พิมพ์ครัง้ที่ 2  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช, 2538. 

4. ผกากรอง พนัธุ์ไพโรจน์,  สรัุตณ์ มณีแสง,  จิรพนัธ์ เอกอรุุ  และคณะ.  คณุภาพชีวิตผู้ ป่วยเบาหวานที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลสงขลา. (รายงานวิจยั) สงขลา : โรงพยาบาลสงขลา, 2551. 

5. สนุทรา พลายงาม, ฉนัทนา จนัทวงศ์, เพียงใจ สตัยตุม์.  ผลการใช้กระบวนการกลุม่ร่วมกบัแรงสนบัสนนุทาง
สงัคมตอ่ความรู้และพฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเบาหวาน ชนิดไมพ่ึง่อินสลุนิ.  วารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา 2548 ; 13(1) : 18-27. 



 

ปีที ่38 ฉบบัที ่1  มกราคม – เมษายน 2554 51 

วารสารกองการพยาบาล 

6. โรงพยาบาลพระปกเกล้า.  รายงานเวชสถิติประจ าปี 2553. จนัทบรีุ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 2553. 
7. สมจิต หนุเจริญกุล.  การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 3.  ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล.  กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลกัษณ์, 2543. 
8. ขวญัแก้ว   ปานล า้เลิศ.  ผลของโปรแกรมการจดัการตนเองต่อระดบัฮีโมโกลบินที่มีน า้ตาลเกาะและ ระดบั

ความดนัโลหิตของผู้สงูอายโุรคเบาหวานกลุม่เสีย่งตอ่การเกิดโรคเบาหวาน ขึน้จอประสาทตา.  (วิทยานิพนธ์).
กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ; 2552.  

9. ชดช้อย วฒันะ.  ผลของโปรแกรมการจดัการตนเองเก่ียวกับโรคเบาหวานต่อความรู้  เก่ียวกบัโรคเบาหวาน   
การควบคุมระดบัน า้ตาลในเลือด ภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็น
โรคเบาหวาน.  (วิทยานิพนธ์).  เชียงใหม ่: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่; 2551.   

10. สมพร พงศ์ชู.  ผลของโปรแกรมการสง่เสริมการจดัการตนเองต่อพฤติกรรมการดแูลตนเองและผลการรักษา
ของผู้ ป่วยเอดส์ท่ีติดเชือ้วณัโรคปอด.  (วิทยานิพนธ์).  กรุงเทพมหานคร : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสิต 
; 2550. 

11. มนญู ทองยินดี, ดวงดาว ศรียากลู, สภุาภรณ์ นากลาง.  การพฒันารูปแบบการดแูลผู้ ป่วยเบาหวานแบบครบ
วงจร  ศูนย์สขุภาพชุมชนต าบลท่าพล เครือข่ายบริการสขุภาพอ าเภอเมือง เพชรบูรณ์ ปี 2552  (รายงาน    
การวิจยั). เพชรบรูณ์ : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัเพชรบรูณ์,  2552. 

12. พชัรินทร์ ดวงคล้าย.  ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสง่เสริมการจดัการตนเองในผู้สงูอายุโรคข้อเข่าเสื่อม.  
(วิทยานิพนธ์).  ชลบรีุ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา ; 2546. 



 

52  ปีที ่38 ฉบบัที ่1  มกราคม – เมษายน 2554 

วารสารกองการพยาบาล 

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยประยุกต์ใช้ระบบการจัดการรายกรณี 
โรงพยาบาลพจิติร 
 

ศิริวันต์ ยิม้เลีย้ง*   กศ.ม. (บริหารการศกึษา) 
อารม ธรรมกวินวงศ์**  พย.ม.(บริหารการพยาบาล) 
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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  (participatory action research : PAR) เพื่อพฒันา
คณุภาพการดูแลผู้ ป่วยกลุ่มเป้าหมาย โดยประยุกต์ใช้ระบบการจัดการรายกรณี และพฒันาสมรรถนะของผู้จัดการรายกรณี  
ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ ผู้จดัการรายกรณี 18 คน  และผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด โรคมะเร็งเต้านมท่ีได้รับการผ่าตดั 
โรคหอบหืดในเด็ก จ านวน 355,  412 และ 508 ราย ตามล าดบั  การด าเนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะท่ี 1  การ
เตรียมการวิจยั ระยะท่ี 2  การประยุกต์ใช้ระบบการจดัการรายกรณี  ระยะท่ี 3 การประเมินและสรุปผล  เคร่ืองมือในการศึกษา 
ประกอบด้วย  1)  เคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ CPG/care maps, CNPG,  แนวทางปฏิบติัการบริหารยาท่ีมีความเสี่ยง และแนวทาง
การประสานงานกบัชุมชน/เครือข่าย  2)  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบประเมินความรู้และความสามารถในการดแูล
ตนเอง  แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบบนัทึกข้อมลูตามตวัชีว้ดัการดแูลผู้ ป่วยรายโรค  แบบบนัทึกการปฏิบติัตามแนว
ทางการดแูล  แบบประเมินสมรรถนะของผู้จดัการรายกรณี  และแบบประเมินประสิทธิภาพการใช้กระบวนการพยาบาล เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ สงัเกต และทบทวนแฟ้มประวติัของผู้ ป่วย รวมทัง้การสนทนา และประชุมระดมสมองของ
ผู้จดัการรายกรณีวิเคราะห์สาเหตรุากเหง้า  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้สถิติร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพใช้
กระบวนการวิเคราะห์สาเหตรุากเหง้า (RCA) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 1) ด้านคลินิกพบวา่ความเสี่ยงทางคลินิกผู้ ป่วยทกุกลุม่โรคลดลง 2) ด้านโรงพยาบาล พบว่า อตัรา
การกลบัมานอนโรงพยาบาลซ า้ ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล และคา่ใช้จ่ายในการดแูลผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 
และโรคหอบหืดในเด็กลดลง แต่ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดแูลของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีได้รับการ
ผ่าตัดกลับเพิ่มขึน้ 3) ด้านบุคลากร ทีมพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยมากขึน้  4)  
ด้านนวตกรรม  เกิดนวตกรรมในการดแูลผู้ป่วย  นอกจากนี ้ การพฒันาสมรรถนะผู้จดัการรายกรณีทกุคนมีการพฒันาท่ีดีขึน้กว่า
ปี  2552  ในสาขาอายรุกรรม  ศลัยกรรม  และกมุารเวชกรรม และการประเมินแยกรายด้านเพิ่มขึน้หลงัการพฒันา  

ค าส าคัญ  :  การพฒันาคณุภาพการดแูล  ระบบการจดัการรายกรณี    

* พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลพิจิตร  
** พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพิจิตร 
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Using case management system to improve the quality of the patient care in 
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Nopharat  raungsr  M.N.S. 
 
Abstract 

 This participatory action research aims to improve quality of the patient care and competency of 
case managers. The purposive sampling technique was used to obtain 18 nurse case managers and 355 patients 
with ischemic heart disease, 412 patients with CA breast status post surgery, 508 pediatric patients with asthma  
The research process  consisted  of  3  phases  ;  1)  preparedness  2)  modification  and  implementation  of  case  
management  system  3)  result  evaluation.  The instruments were separated into 2 parts: 1) research instruments 
consisted of CPG/care maps, CNPG, drug administration guideline and cooperation guideline 2) data collection 
instruments consisted of self care evaluation questionnaire of patients, satisfaction questionnaire of patients/families, clinical 
and nonclinical indicator documentation, practice evaluation form by CPG/care maps of physicians, competencies evaluation 
form of case managers and evaluation form for efficiency of nursing process. Data were collected by interviews, 
observations, reviews of the patient profile, inquiries and brain storms of  case  managers, root cause analysis.  The results 
show that 1) clinical result, clinical risks were decreased. 2) hospital result, readmission, length of stay, and cost of 
medical care of the patients with ischemic heart disease and the pediatric patients with asthma were decreased. 
On the other hand, length of stay and cost of medical care of the patients with CA breast status post surgery were 
increased. 3) caring team result, nursing team and multidisciplinary team more engaged in quality care 
improvement. The case managers’ competency did not achieve all, but also increased. Development result, the 
research created new innovation of patient care. 
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บทน า   
การเปลี่ยนแปลงระบบการเงินการคลัง

สาธารณสุข มีผลท าให้โรงพยาบาลต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง ไม่สมดุลกับ
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร และมีภาระงานที่มากเกิน
อัตราก าลังบุคลากร ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาล   
ตา่ง ๆ มีความจ าเป็นต้องทบทวนกระบวนการพฒันา
ดแูลผู้ ป่วยให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล1   เพื่อให้
เกิดระบบการดูแลที่มีคุณภาพ ผลลพัธ์ของการดูแล
ผู้ ป่วยดีขึน้ จ านวนวันนอนในโรงพยาบาลสัน้ลง 
ผู้ใช้บริการพงึพอใจ และสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสมได้ในท่ีสดุ 

การจดัการรายกรณี (case management) 
เป็นระบบที่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู้ ป่วย เพื่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ภายใต้คา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึง่มีงานวิจยัหลายฉบบัที่
สนบัสนุนการน าระบบการจัดการรายกรณีมาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของการดูแลผู้ ป่วยในโรงพยาบาล  
ดงัที่ Chiu และ Newcomer2   ศึกษาผลลพัธ์ของการ
ใช้ระบบการจัดการรายกรณีโรงพยาบาล พบว่า
สามารถลดจ านวนวนันอนโรงพยาบาล (length of 
stay : LOS) การกลับเข้ามารักษาซ า้ได้  และลด
จ านวนผู้ ป่วยที่ ต้องการการสังเกตอาการในห้อง
ฉกุเฉินลง  

จากสถิติผู้ ป่วยในของโรงพยาบาลพิจิตร 
ปีงบประมาณ 2549-2550  พบว่า 5 อนัดบัโรคส าคญั
ในกลุม่ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดนั
โลหิตสงู โรคหวัใจและหลอดเลือด  โรคระบบทางเดิน

หายใจ และมะเร็ง มีอตัราตายสงูและจ านวนวนันอน
ในโรงพยาบาลมากกว่า DRG ที่ก าหนด และเป็น
สาเหตุการตายมากที่สุดของผู้ ป่วยใน โรงพยาบาล
พิจิตร3   ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด 
พบว่าแผลผ่าตัดมีการติดเชือ้ ท่อ/สายระบาย เลื่อน
หลดุ มีระยะเวลานอนรักษาในโรงพยาบาลนาน  และ
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง นอกจากนีย้ัง
พบว่าผู้ ป่วยโรคกล้ามเนื อ้หัวใจขาดเลือด เ กิด
ภาวะแทรกซ้อนขณะนอนรักษาในโรงพยาบาล ร้อย
ละ 17.6 และโรคหอบหืดในเด็กมีอัตราการกลบัมา
นอนรักษาในโรงพยาบาลซ า้ ร้อยละ 7.7 มากกว่า
ผู้ ป่วยอื่น ๆ  จากการวิเคราะห์พบวา่ การจดัการความ
ปลอดภยัทางคลินิก หรือการป้องกนัภาวะแทรกซ้อน
ไมม่ีประสทิธิภาพ เนื่องจากการประสานแผนการดแูล
ผู้ ป่วยของสหสาขาวิชาชีพไม่ชัดเจน การสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยไม่
ตอ่เนื่อง  จึงท าให้ผู้ ป่วยทัง้ 3 กลุม่มีระยะเวลานอนใน
โรงพยาบาลนาน และมีคา่ใช้จ่ายสงู 

การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย  ท าให้
ผู้ ป่วยปลอดภยั มีความพงึพอใจตอ่บริการที่ได้รับและ
คุณภาพชีวิตที่ดี  จึงเป็นหัวใจส าคัญของกลยุทธ์การ
พฒันาคณุภาพดแูลผู้ ป่วยของโรงพยาบาลพิจิตร  ซึ่งมี
ผลท าให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ป้องกันความ
เสี่ยง  และภาวะแทรกซ้อนของผู้ ป่วย  กลุ่มการ
พยาบาลซึง่รับผิดชอบระบบงานบริการพยาบาลท่ีเป็น
พลังส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาให้
เกิดผลสมัฤทธ์ินัน้ จึงกลา่วได้วา่คณุภาพการพยาบาล
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มีความส าคัญต่อผลลพัธ์คุณภาพการดูแลผู้ ป่วยใน
ภาพรวม และคา่ใช้จ่ายในการรักษาของโรงพยาบาล4  

ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท าการวิจัยครัง้นี เ้พื่อพัฒนา
คณุภาพการดแูลผู้ ป่วยโรคส าคญัที่มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลสงู ได้แก่ โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 
โรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตดั โรคหอบหืดในเด็ก 
โดยบูรณาการแนวคิดการจัดการรายกรณี  (case 
management) และการมีส่วนร่วมของทีมการ
พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค์ 
              1.  เพื่อพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยโดย
ประยกุต์ใช้ระบบการจดัการรายกรณีในการดูแลผู้ ป่วย
โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด โรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับ
การผา่ตดั โรคหอบหืดในเด็ก  
             2.  เพื่อพฒันาสมรรถนะของผู้จดัการราย
กรณี 
 

วัสดุและวิธีการ  
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม  (participatory action research : 
PAR) ด าเนินการเป็นวงจรต่อเนื่อง5  ระหว่างวันที่ 1 
ตลุาคม พ.ศ.2550 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ.2553 โดยทีม
วิจยัและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
สะท้อนความคิด และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ประกอบด้วยขัน้ตอน  การวางแผน การ

ปฏิบตัิ การสงัเกตและสะท้อนปฏิบตัิ และการปรับปรุง
แผนการพฒันา อยา่งเป็นระบบ 3 วงจร 
 ประชากร แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 1. พยาบาลวิชาชีพระดบัช านาญการ เป็นผู้มี
ความรู้และทกัษะการปฏิบัติการทางคลินิกในการดูแล
ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด โรคมะเร็งเต้านมที่
ได้รับการผ่าตดั โรคหอบหืดในเด็ก  มีสมรรถนะด้าน
การจดัการปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยอายรุกรรม  ศลัยกรรม 
และกุมารเวชกรรมอย่างน้อย 5  ปี  รวมจ านวน 18 คน 
โดยความสมคัรใจของพยาบาลในหนว่ยงาน 

2.  ผู้ ป่วยในที่ แพทย์วินิจฉัยว่า เ ป็นโรค
กล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด มะเร็งเต้านมที่ได้รับการ
ผ่าตัด โรคหอบหืดในเด็ก ในปีงบประมาณ 2551-
2553 จ านวน 355, 412 และ 508 ราย ตามล าดับ 
รวม 1,275 ราย 

เคร่ืองมือ ประกอบด้วย 

 1. เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย พัฒนาโดย
ผู้ จัดการรายกรณีและทีมการพยาบาล ไ ด้แก่ 
มาตรฐานการพยาบาลเฉพาะโรค (CNPG)  และพฒันา
โดยสหสาขาวิชาชีพสาขาอายุรกรรม  ศัลยกรรม และ
กมุารเวชกรรม ได้แก่ 
               1.1 แนวทางการดูแลผู้ ป่ วย  (CPG/ 
care maps)  
  1.2 แนวทางปฏิบัติ การบริหารยาที่มี
ความเสีย่ง 

 1.3 แนวทางการประสานงานกบัชุมชน/
เครือขา่ย 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมลู พฒันาโดย
ผู้จดัการรายกรณีและทีมการพยาบาลได้แก่ 

 2.1 แบบประเมิ นความ รู้และความ 
สามารถในการดูแลตนเองของผู้ ป่วย ประกอบด้วยข้อ
ค าถามหลกัเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัโรค การปฏิบตัิตน
ที่เหมาะสม การสงัเกตอาการผิดปกติ โดยพฒันาจาก
แบบประเมินที่ใช้ปัจจบุนัของโรงพยาบาลพิจิตร น าไป
ให้พยาบาลผู้ช านาญการเฉพาะสาขาของโรงพยาบาล
พิจิตร ตรวจสอบเนือ้หา ความถูกต้อง และปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ 

 2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ ป่วย/ญาติต่อการให้บริการพยาบาล ปรับปรุงจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ป่วยของส านกัการ
พยาบาล กรมการแพทย์6   หาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้
สตูรครอนบาซ แอลฟา (Cronbach’s Alpha)   ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.80 มีประเด็นค าถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจต่อสถานที่ เคร่ืองมือ ขัน้ตอนการใช้
บริการ ความรู้ในการดูแลของพยาบาล การให้การ
พยาบาล และการมีสว่นร่วมในดแูล 
 2.3 แบบบันทึกข้อมูลตามตัวชีว้ัดการ
ดแูลผู้ ป่วยรายโรค ได้แก่ จ านวนครัง้การเกิดภาวะ แทรก
ซ้อน ความเสี่ยงทางคลินิก  การกลับมารักษาซ า้ใน
โรงพยาบาล จ านวนวนันอนในโรงพยาบาล  คา่ใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล 
        2.4 แบบบันทึกการปฏิบัติ ตามแนว
ทางการดแูล (CPG /care maps)  
 2.5 แบบประเมินสมรรถนะของผู้จัดการ
รายกรณี   ใช้แบบประเมินสมรรถนะของส านักการ

พยาบาล กรมการแพทย์ 7   ประกอบด้วยการประเมิน
สมรรถนะ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะที่
จ าเป็น และด้านการบริหารจดัการ ผู้จดัการรายกรณี
หลกัต้องมีสมรรถนะรายข้อทัง้สองด้านตัง้แต่ระดบั 4 
จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ และส าหรับผู้ จัดการรายกรณี
ประจ าหอผู้ ป่วยต้องมีสมรรถนะรายข้อทัง้สองด้าน
ตัง้แตร่ะดบั 3 จึงถือวา่ผา่นเกณฑ์   
 2.6 แบบประเมินประสิทธิภาพการใช้
กระบวนการพยาบาล ประกอบด้วย 5 หวัข้อ  ได้แก่ 
การประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วย  การ
วินิจฉยัทางการพยาบาล  การวางแผนให้การพยาบาล  
การปฏิบัติการพยาบาลตามแผน  ตรวจสอบความ  
ถูกต้องโดยผู้ ช านาญการแต่ละสาขาการพยาบาล 
น าไปทดลองและปรับปรุงจนมีค่าดชันีความตรงของ
เนือ้หา (content validity index) เทา่กบั 1    
 วิธีด าเนินการวิจัย  

มีขัน้ตอนแบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี ้
 ระยะที่ 1  การเตรียมการวิจยั ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอน 
 1. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์การดูแลผู้ ป่วย
ย้อนหลงั 1 ปี (พ.ศ.2550) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดูแล 
ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล  ความเสี่ยงทาง
คลินิก ภาวะแทรกซ้อนระหว่างนอนในโรงพยาบาล 
การกลับมารักษาซ า้ในโรงพยาบาล และอัตราการ
เสยีชีวิตในผู้ ป่วย MI    
 2. สรุปปัญหาและวิเคราะห์สาเหตรุากเหง้า 
(root cause analysis: RCA) ในประเด็น 
  2.1 สมรรถนะของผู้ จัดการรายกรณี 
และทีมการพยาบาล 
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  2.2 ระบบการดูแลผู้ ป่วยในทีมการ
พยาบาล และระหวา่งสหสาขาวิชาชีพ 
  2.3 การประสานการดูแลระหว่างสห
สาขาวิชาชีพ 
  2.4 การใช้กระบวนการพยาบาลของทีม
การพยาบาล  
  2.5 การดแูลตอ่เนื่อง 
 3. ประชุมทีมการพยาบาลพิจารณาเลือก
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยโดยประยุกต์ใช้
ระบบการจดัการรายกรณี (case management) ใน
ผู้ ป่วยทัง้ 3โรค 
     ระยะที่ 2  การประยกุต์ใช้ระบบการจดัการ
รายกรณีตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว่นร่วม  ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน 
 1. การบริหารจัดการระบบการจัดการ
รายกรณีสู่การปฏิบัติ ได้แก่  
               1.1 สร้างการมีส่วนร่วมภายในทีมการ
พยาบาล สื่อสารนโยบาย และเป้าหมายการพฒันา
คณุภาพการพยาบาล 
                1.2 ทบทวนบทบาทและพฒันาสมรรถนะ
ผู้จดัการรายกรณี  
                 1.3 สร้าง/พัฒนาเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การวิจยั และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดย
ใช้ข้อมูลจากการทบทวนรายงาน และหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ป่วย
ทัง้ 3  โรค เป็นกรอบแนวคิด 
            2. การติดตามและสะท้อนกลับระหว่าง
ด าเนินการตามระบบการจัดการรายกรณี  

            2.1 การสงัเกตการปฏิบตัิงานของทีมการ
พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ 
                  2.2 การประเมินสมรรถนะผู้จัดการราย
กรณี 
                 2.3 การติดตามข้อมูลตามตัว ชี ว้ัด
กระบวนการ และตวัชีว้ดัผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วย  
  2.4 การทบทวนคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย
และวิเคราะห์สาเหตเุมื่อมีความแปรปรวน (variance 
analysis) หรือผลลพัธ์ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย   
            2.5 การรายงานผลการด า เนินงาน      
แตล่ะขัน้ตอน 
            ระยะที่ 3  การประเมินและสรุปผลการวิจยั 
เพื่อหาข้อสรุปร่วม ประกอบด้วย  
  3.1 ผลการพฒันาคณุภาพการดแูลด้วย
ระบบการจดัการรายกรณี 
  3.2 ผลการพัฒนาสมรรถนะผู้ จัดการ
รายกรณี 
  3.3 ปัจจัย เอื อ้ / ปัจจัยสนับสนุนการ
พฒันาคณุภาพ 
 การเก็บข้อมูล 

การวิ จัยนี เ้ ก็ บ ข้อมูล เ ชิ งป ริมาณจาก
เคร่ืองมือต่าง ๆ  และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สมัภาษณ์  สงัเกต  สนทนากลุ่ม ประชุมระดมสมอง 
และการทบทวนแฟ้มประวัติผู้ ป่วย แล้วสะท้อนการ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค 
และความแปรปรวนในการดแูลผู้ ป่วย น าสูก่ารบริหาร
จัดการเพื่อการพัฒนาในวงจรที่ 1, 2 และ 3  และเก็บ
ข้อมูลผลลัพธ์การจัดการรายกรณีเมื่อสิ น้สุดการ
ด าเนินการวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ จัดการราย
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กรณีในแต่ละรายโรค บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก
ดังกล่าวรวบรวมส่งทีมวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมลูการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ
พรรณนา แจกแจงความถ่ีเป็นจ านวนและร้อยละ 
ได้แก่การปฏิบตัิตามแนวทางการดูแล (CPG /care 
maps) ประสิทธิภาพการใช้กระบวนการพยาบาล  
ความรู้และความสามารถในการดแูลตนเองของผู้ ป่วย 
อตัราการกลบัมารักษาซ า้ภายใน 28 วัน ระยะเวลา
การนอนในโรงพยาบาล ค่าใ ช้จ่ ายในการดูแล 
สมรรถนะของผู้ จัดการรายกรณี  ความพึงพอใจของ
ผู้ ป่วยและญาติ 

การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทบทวน
ผลลัพธ์การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
สาเหตรุากเหง้า (RCA) 

 

ผลการศึกษา 
        น าเสนอผลตามขัน้ตอนการประยุกต์ใช้ระบบ

การจดัการรายกรณีเป็น 3 สว่น  ดงันี ้
 ส่วนที่  1  จากผลการด าเนินงานในระยะที่ 
1  การเตรียมการวิจยั : สถานการณ์การดแูลผู้ ป่วย
โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด  โรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับ
การผา่ตดัและโรคหอบหืดในเด็ก (ปี พ.ศ.2550) 

1. ด้านคลนิิก/โรงพยาบาล 
 

 
ตารางที่ 1 สถานการณ์การดแูลผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด โรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผา่ตดัและ 
 โรคหอบหืดในเดก็ ปี พ.ศ.2550 

กลุ่มผู้ป่วย จ านวน (ร้อยละ) จ านวนวนันอนเฉลี่ย (วนั) ค่าใช้จ่ายการดูแล  (บาท) 
เฉพาะโรค readmition rate Actual  LOS DRG Actual  cost DRG 

MI 10 (6.8) 5.8 7 30,250 21,580 
CA breast 0 (0) 11.4 10.8 25,300 21,700 
Asthma 5 (5.7) 3.1 2.7    5,478    2,700 
ภาวะแทรกซ้อนและการเสยีชีวิตของผู้ ป่วย MI (จ านวน/ร้อยละ)   
   - เกิด haematoma จากการได้รับยาต้านการแข็งตวัของเลอืด 7 (17.6)  
  - เสยีชีวติ 15 (10.1)  
 
 2. ระบบการดูแลผู้ ป่วยของหอผู้ ป่วยใน   
อายุรกรรม  ศัลยกรรม  กุมารเวชกรรม  จากการ
วิเคราะห์สาเหตรุากเหง้า  พบประเด็นส าคญั  ดงันี ้

  2.1 กา รป ร ะ เ มิ น ปัญห า ผู้ ป่ ว ย ไ ม่
ครอบคลมุปัญหาและความเสี่ยงส าคญัในกลุม่ผู้ ป่วย 
MI มะเร็งเต้านมที่ได้รับการผา่ตดั และหอบหืดในเด็ก 



 

ปีที ่38 ฉบบัที ่1  มกราคม – เมษายน 2554  59 

วารสารกองการพยาบาล 

                  2.2 การวางแผนจ าหน่ายผู้ ป่วยไม่
สอดคล้องกบัปัญหาผู้ ป่วยและไมต่อ่เนื่อง 
  2.3 การประสานการดแูลภายในทีมการ
พยาบาล และระหวา่งสหสาขาวิชาชีพ 
 3. การวิเคราะห์ปัญหาการพฒันาคุณภาพ
การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ มีข้อเสนอ ดงันี ้ 
                   3.1 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร
พยาบาลเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการดูแลผู้ ป่วยที่
สอดคล้องและครอบคลมุปัญหาของผู้ ป่วยแตล่ะราย    
             3.2 พัฒนาศักยภาพของพยาบาลใน
การดแูลผู้ ป่วยวิกฤต 
                  3.3 พฒันาภาวะผู้น าของทีมการพยาบาล
ให้มีศกัยภาพในการประสานการดูแลผู้ ป่วยร่วมกับสห
สาขาวิชาชีพ  
                  3.4 ปรับระบบการวางแผนจ าหน่าย
ผู้ ป่วย และส่งเสริมความพร้อมในการดูแลตนเองที่
บ้าน โดยเช่ือมโยงระบบการสง่ต่อถึงชุมชน และมีการ
ติดตามประเมินผล 
                 3.5 แก้ ปัญหาเ ชิงระบบในกลุ่ม โรค
ส าคญัที่มีคา่ใช้จ่ายสงู และมีการกลบัมารักษาซ า้ 
 ส่วนที่  2  การบริหารจัดการระบบการ
จดัการรายกรณีสูก่ารปฏิบตัิ (ปี 2551-2553) 
                 2.1 การพฒันาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วย 
โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด  โรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับ
การผ่าตัดและโรคหอบหืดในเด็ก 3 วงจร  โดย
ประยกุต์ใช้การจดัการรายกรณี  ดงัตอ่ไปนี ้

  วงจรที่ 1  การพัฒนาโดยประยุกต์ใช้
ระบบการจัดการรายกรณี ทัง้ 3 กลุ่มเป้าหมาย  ผล
การพัฒนาเกิดการมีส่วนร่วมของทีมการพยาบาล 
และทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการร่วมกันพฒันาระบบ
การดแูลผู้ ป่วยที่มีประสทิธิภาพ 
  วงจรที่ 2  การบริหารจดัการกระบวนการ
และผลลัพธ์ของระบบการจัดการรายกรณี  ผลการ
พัฒนามีการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพให้มี
ความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยทัง้ 3 กลุ่มเป้าหมาย 
ส่งให้พยาบาลวิชาชีพผู้ จัดการรายกรณีมีความ 
สามารถตามบทบาทที่ก าหนดได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  วงจรที่ 3  การปรับปรุงแบบการจัดการ
รายกรณีที่มีคุณภาพและพัฒนาต่อเนื่อง  ผลการ
พฒันาส่งผลให้เกิดนวตกรรมในการดูแลผู้ ป่วยทัง้ 3 
กลุ่มเป้าหมาย เช่น แบบประเมินสภาพผู้ ป่วย MI   
แผ่นเทียบการอ่านและแปลผล EKG  อปุกรณ์บริหาร
ข้อไหล่  วิธีการป้องกันท่อ/สายระบาย เลื่อนหลุด  
รูปแบบการประเมินสมรรถนะปอดผู้ ป่วย โดยใช้ 
asthma score  เป็นต้น 

ส่วนที่ 3  การประเมินผล 
 1. ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแลด้วย
ระบบการจัดการรายกรณี  พบว่าผู้ ป่วยโรคหัวใจ   
ขาดเลือด และโรคหอบหืดในเด็กมีอตัราการกลบัมา
นอนโรงพยาบาลซ า้ ลดลง มีระยะเวลาการนอนใน
โรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการดูแลลดลง ยกเว้น
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดไม่พบว่ามีการ
กลับมา รักษาซ า้  แต่มี ร ะยะ เ วลาการนอนใน
โรงพยาบาลและคา่ใช้จ่ายในการดแูลเพิ่มขึน้ 
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             2. การประเมินสมรรถนะผู้จัดการรายกรณี 
ผลการวิจยัพบวา่สมรรถนะของผู้จดัการรายกรณีผ่าน
เกณฑ์การประเมินเพิ่มขึน้ภายหลงัการจัดระบบการ

พัฒนาสมรรถนะผู้ จัดการรายกรณี ทัง้กรณีการ
ประเมินสมรรถนะรวม 2 ด้าน และการประเมินแยก
รายด้าน ดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละผู้จดัการรายกรณีที่ผา่นเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจ าแนกรายด้าน 
                   ในปี 2552 และ 2553 
                  สมรรถนะ ปี 2552 (n=18)   

จ านวน (ร้อยละ) 
ปี 2553 (n=18)   
จ านวน(ร้อยละ) 

ด้านความรู้และทกัษะเฉพาะโรค 13 (72.2) 15 (83.3) 
1. ความรู้เก่ียวกบัโรค 14 (778) 15 (83.3) 
2.การชว่ยเหลอืฉกุเฉินเร่งดว่น 15 (83.3) 16 (88.9) 
3.การบริหารยา 14 (77.8) 16 (88.9) 
4.ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการ 14 (77.8) 15 (83.3) 
ด้านการบริหารจัดการ 9 (50.0) 13 (72.2) 
1. การคิดวิเคราะห์ ริเร่ิมสร้างสรรค์ 12 (66.7) 14 (77.8) 
2. การสือ่สารและประสานงาน 10 (55.6) 13 (72.2) 
สมรรถนะรวม 2 ด้าน 10 (55.6) 13 (72.2) 

 
             3. ปัจจัยเอือ้/ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
คณุภาพ 
  3.1 มีทิศทางการพัฒนาคุณภาพการ
ดแูลผู้ ป่วยด้านความปลอดภยัของโรงพยาบาลพิจิตร 
(safety goal) และมีการสื่อสารสู่การปฏิบัติ โดย
ก าหนดเป็นเข็มมุ่งแต่ละปีตามปัญหาและตัวชีว้ัด
คณุภาพทางคลินิก (clinical outcome) ของกลุม่โรค
ส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาล 

   3.2 มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่ง
เ ปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มงานในโรงพยาบาล และ
เครือขา่ยจงัหวดัพิจิตรน าเสนอผลงานพฒันาคณุภาพ 
                3.3 มีการก ากบัติดตามและประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ โดยก าหนดเป็นวาระส าคัญใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล 
และโรงพยาบาล และคณะกรรมการพฒันาคณุภาพ
โรงพยาบาล (board of quality) 
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  3.4 มีการประกาศเ กียรติคุณ และ
รางวลัส าหรับผู้น าเสนอ/ทีมงานที่มีผลงานดีเด่น และ
สามารถประกนัคณุภาพได้ 
 

อภปิรายผล 
 ผู้ วิจัยและคณะได้ศึกษาข้อมูลผลลัพธ์การ
ดแูลในผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด โรคมะเร็ง
เต้านมที่ได้รับการผ่าตัด โรคหอบหืดในเด็ก เพื่อท า
ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึน้ สอดคล้องกบั Olivas และ
คณะ8  กลา่ววา่การเร่ิมต้นการพฒันาคณุภาพการดแูล
ด้วยรูปแบบการจดัการรายกรณี (case management 
model) จ าเป็นต้องศกึษาข้อมลูผลลพัธ์การดแูลที่ผ่าน
มา เพื่อให้การพฒันาคุณภาพตามระบบการจัดการ
รายกรณีสามารถบรรลเุป้าหมาย ข้อมลูเหลา่นีส้ะท้อน
วา่ โรงพยาบาลพิจิตรยงัพบปัญหาด้านคลนิิกที่ส าคญั
และก่อให้เกิดความสญูเสียต่อผู้ ป่วยและโรงพยาบาล
เป็นอย่างมาก  และมีค่าใช้จ่ายในการดูแลมากกว่า 
DRG ที่ ก าหนด ผู้ วิ จัยตระหนักถึ งความส าคัญ
ผลกระทบจากการดูแลผู้ ป่วยเหล่านี ้ จึงประยุกต์การ
จดัการรายกรณีใช้ในการพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย 
3  กลุม่โรค  ใน  3  วงจร ดงันี ้

วงจรที่  1  การพัฒนาโดยประยุกต์ใช้
ระบบการจัดการรายกรณี  พบสาเหตุหลัก คือ 
ผู้จัดการรายกรณีจ านวน 3 คน ต้องขึน้ปฏิบตัิงานทัง้
บา่ยและดึก จึงไม่สามารถติดตามนิเทศ การประสาน
การดแูลของทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพไม่
ชัดเจน ผู้ ป่วยได้รับการพยาบาลที่ไม่สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการ  ผู้ วิจัยจึงได้จัดประชุม

สื่อสารนโยบายและสร้างความเข้าใจเพื่อน าสู่การ
ปฏิบัติให้ได้ผลตามเป้าหมาย จึงมีพยาบาลวิชาชีพ
ร่วมปฏิบตัิหน้าที่ในบทบาทผู้จัดการรายกรณีประจ า
หอผู้ ป่วยที่มีผู้ ป่วยเป้าหมายนอนรักษาอยู่ท าหน้าที่
ประสานการดูแลระหว่างทีมการพยาบาลและสห
สาขาวิชาชีพภายในหอผู้ ป่วย ติดตามการดูแลผู้ ป่วย
ตัง้แต่แรกรับจนจ าหน่ายผู้ ป่วย  ซึ่งเป็นบทบาทที่
ส าคญัของผู้จัดการรายกรณี9  และประสานการดูแล
กบัผู้จดัการรายกรณีหลกั กรณีต้องประสานการดแูล
ระหว่างหน่วยงาน  ซึ่งเป็นวิธีการที่ Cesta และ 
Falter10  กลา่ววา่การจดัให้มีผู้จดัการรายกรณีประจ า
หอผู้ ป่วยเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการน าระบบ
การจัดการรายกรณีมาใช้พฒันาคุณภาพการดูแลให้
บรรลเุป้าหมาย นอกจากนีผู้้วิจยัได้บริหารจดัการให้มี
การพัฒนาบริการพยาบาล  โดยพัฒนาระบบติดตาม
การปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการพยาบาลเฉพาะโรค 
(CNPG)  การใช้กระบวนการพยาบาลของทีมการ
พยาบาล และพฒันาสมรรถนะผู้จดัการรายกรณี   ซึ่ง
สอดคล้องกบั Cesta และ Falter10  กลา่วว่าหากจะ
น า care maps ไปใช้ในการประสานการดแูลระหว่าง
สหสาขาวิชาชีพจะต้องมีการน าเคร่ืองมือหรือระบบ
อื่นๆ มาใช้ประกอบด้วย การพัฒนาจึงจะประสบ
ผลส าเร็จ สาเหตุหลกัอีกประการ คือ แพทย์บางท่าน
ไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตาม CPG/care maps 
เนื่องจาก CPG/care maps ที่ใช้อยู่นัน้ ทีมพยาบาล
เป็นผู้ ริเร่ิมสร้าง  มีแพทย์บางท่านเท่านัน้ที่มีสว่นร่วม 
สอดคล้องกบั Toronto Hospital11  ที่ทีมพยาบาลเป็น
ผู้ เร่ิมต้นสร้าง care maps แล้วจึงประสานความ
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ร่วมมือกบัสมาชิกอื่นเพิ่มภายหลงั ผู้วิจยัจึงจดัการให้
มีการทบทวนและปรับปรุง CPG/care maps ใหม ่
และก าหนดให้มีระบบการติดตามการปฏิบตัิของสห
สาขาวิชาชีพ 
 วงจรที่ 2 การบริหารจัดการกระบวนการ
และผลลัพธ์ของระบบการจัดการรายกรณี 
ผลลพัธ์การพฒันาวงจรที่ 1 พบมีปัญหาด้านคลนิิกอยู ่ 
มีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
รวมทัง้ตัวชีว้ัดคุณภาพอื่น ๆ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย    
ซึ่งพบสาเหตุหลกั คือ ผู้ จัดการรายกรณีไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามบทบาทและสมรรถนะท่ีได้รับมอบหมายได้
ครอบคลุมทุกบทบาท  เนื่องจากเป็นระยะเร่ิมต้นของ
การใช้ระบบการจดัการรายกรณี ผู้จดัการรายกรณีจึงไม่
มัน่ใจในสมรรถนะและบทบาทของตนเอง สอดคล้อง
กบั  Trella12  ที่พบว่าระยะแรกผู้จดัการรายกรณีและ
ทีมงานไม่มั่นใจในบทบาทและเป้าหมาย จึงไม่
สามารถตดัสินใจได้ว่าใครควรจะเป็นผู้จัดการปัญหา
ที่ เ กิดขึ น้  ผู้ วิจัยและคณะจึงจัดระบบพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้จดัการรายกรณี ได้แก่ 1) เน้นการ
ปฏิบตัิการเชิงวิชาชีพ โดยติดตามผลการปฏิบตัิงาน
เชิงวิชาชีพจากความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผู้ ป่วย และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากความเสี่ยง
ทางคลินิกของผู้ ป่วย 2) การเสริมสร้างพลงัอ านาจ
ผู้จัดการรายกรณีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีน าเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาคณุภาพและนวตกรรม
การดูแลผู้ ป่วย ปรับปรุงระบบการดูแลระหว่างสห
สาขาวิชาชีพ เน้นให้มีการวางแผนจ าหน่ายผู้ ป่วย
ตัง้แตแ่รกรับ และเตรียมความพร้อมในการดแูลตนเอง
ของผู้ ป่วยและครอบครัว  โดยมีผู้จดัการรายกรณีเป็น

ผู้ ประสานการดูแลระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ง 
Wannack  และ  Maberry13  กลา่วไว้ว่าการวางแผน
จ าหน่ายผู้ ป่วยตัง้แต่แรกนัน้เป็นองค์ประกอบส าคญั
ต่อผลส าเร็จของการพัฒนาโดยใช้ระบบการจัดการ
รายกรณี  3) พฒันาแนวทางการดูแลผู้ ป่วยของสห
สาขาวิชาชีพให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบ  พร้อมทัง้
สร้างเครือข่ายการดแูลผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาด
เลือดระดบัจงัหวดั 4) จัดตัง้คลินิกโรคหอบหืดในเด็ก
ขึน้ให้บริการพยาบาลแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) ให้บริการกิจกรรมบางประเภทในลกัษณะ
ของผู้ ป่ วยนอกเพื่ อลดการ รับไ ว้นอน รักษาใน
โรงพยาบาลในรายที่ไม่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
Olivas และคณะ8  กลา่วว่าควรจดัการควบคมุ case 
mix ของผู้ ป่วยด้วยการให้บริการบางกิจกรรมก่อนจะ
รับผู้ ป่วยไว้นอนรักษาในโรงพยาบาล ติดตามการดแูล
ตนเอง และให้ค าปรึกษาการใช้ยาในผู้ ป่วยที่กลบัมา
นอนรักษาในโรงพยาบาลซ า้ภายใน 28 วัน  โดยใช้
โทรศพัท์ หลงัจากจัดตัง้คลินิกหอบหืดในเด็ก ไม่พบ
ผู้ ป่วยโรคหอบหืดในเด็กกลบัมารักษาซ า้ภายใน 28 
วนัอีก ซึ่งสอดคล้องกบั Gibson และคณะ9   กลา่วว่า
การใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับผู้ ป่วย และเยี่ยมบ้าน
เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้บรรลผุลลพัธ์ที่
ต้องการ และคลินิกนีย้ังมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายผู้ ป่วยโรคหอบหืด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหวา่งผู้จดัการรายกรณีและเจ้าหน้าที่สถานีอนามยั 
และ 5) จดัตัง้คลินิกผู้ ป่วย MI ให้บริการเช่ือมโยงกบั
เครือขา่ยจงัหวดัพิจิตร 
 วงจรที่  3 การปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการรายกรณีที่มีคุณภาพและต่อเน่ือง  ผลลพัธ์
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การพัฒนาวงจรที่ 2 พบปัญหาด้านคลินิกลดความ
รุนแรงลง  ไม่พบผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด
เสียชีวิต แต่ยงัพบภาวะแทรกซ้อนจากการดูแลมาก 
คือ ร้อยละ 37 และมีอตัราการกลบัมารักษาซ า้ภายใน 
28 วัน ร้อยละ 3.9 ผลการเฝ้าระวังคุณภาพตาม
ตวัชีว้ดัอื่น ๆ มีแนวโน้มดีขึน้ในผู้ ป่วยทัง้ 3 กลุม่ แต่ยงั
ไมบ่รรลเุป้าหมาย เมื่อทบทวนและวิเคราะห์หาสาเหตุ
รากเหง้า พบสาเหตุหลกัอยู่ที่ผู้ จัดการรายกรณียงัไม่
มัน่ใจจึงไม่สามารถติดตาม นิเทศการปฏิบตัิงานของ
ทีมการพยาบาลโดยเฉพาะเร่ืองการสง่เสริมการดูแล
ตนเองของผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือด และ
การประสานแผนการดูแลและการป้องกนัความเสี่ยง
ทางคลินิก ผู้ วิจัยและคณะจึงปรับการบริหารจัดการ
ดงันี ้1) ปรับกลยทุธ์การเสริมสร้างพลงัอ านาจให้แก่
ผู้จดัการรายกรณี เน้นที่การพฒันาสมรรถนะด้านการ
บริหารจัดการ เนื่องจากมีผู้จัดการรายกรณีผ่านการ
ประเมินด้านนีเ้พียง ร้อยละ 50 เสริมสร้างพลงัอ านาจ
ให้ผู้ จัดการรายกรณีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่งเสริม
ผู้ จัดการรายกรณีเข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน จน
ผู้ จัดการรายกรณีสามารถเป็นที่ปรึกษาแก่ทีมการ
พยาบาลในหอผู้ ป่วยตนและหอผู้ ป่วยอื่น และ 2) 
เสริมสร้างพลังอ านาจผู้ ป่วยและญาติในการดูแล
ตนเองเมื่อกลบับ้าน เน้นที่การเตรียมความพร้อมใน
การดูแลตนเอง และ 3) สานต่อเครือข่ายการการดูแล
ผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด และโรคหอบหืดใน
เด็ก     
 เมื่อสิน้สดุระยะเวลาการบริหารจดัการระบบ
การจดัการรายกรณีสูก่ารปฏิบตัิ ผู้วิจยัและคณะพบวา่

ผลลพัธ์ด้านคลนิิกดีขึน้ ผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับ
การผ่าตัดและโรคหอบหืดในเด็กไม่พบภาวะ แทรก
ซ้อนขณะนอนรักษาในโรงพยาบาล ส่วนผู้ ป่วยโรค
กล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือดมีภาวะแทรกซ้อนจากการ
ดแูลลดลงจากวงจรที่ 2 คือ พบร้อยละ 12.4  เนื่องจาก 
ผู้ ป่วยที่สง่ต่อมาจากโรงพยาบาลในเครือข่าย มีอาการ
วิกฤต เช่น มีภาวะ หวัใจล้มเหลว และ cardiogenic 
shock   และเป็นผู้ ป่วยสงูอายจุึงเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดง่าย จากการ
ทบทวนผู้วิจยัและคณะพบว่ามีปัญหาในการดแูลผู้ ป่วย
ระยะก่อนสง่ตอ่ และขณะสง่ต่อผู้ ป่วยอยู่  เมื่อพิจารณา
ผลการเฝ้าระวงัคณุภาพตามตวัชีว้ดัอื่น ๆ ในระยะก่อน
การพัฒนาและหลังพัฒนา พบมีแนวโน้มดีขึน้ส่วน
ใหญ่บรรลเุป้าหมาย ยกเว้นผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่
ได้รับการผ่าตดั มีระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล
และค่าใช้จ่ายในการดูแลเกิน DRG ที่ก าหนด  ทัง้นี ้
เนื่องจากอุปสรรคเร่ืองการเดินทางของผู้ ป่วย แพทย์
จึงให้อยูโ่รงพยาบาลเพื่อรับยาเคมีบ าบดัตอ่  อยา่งไรก็
ดีพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ป่วยหรือ
ญาติระยะหลงัการพฒันาสงูกว่าก่อนการพฒันาทัง้ 3 
กลุ่ม สมรรถนะของผู้จดัการรายกรณีหลงัการพฒันา
เพิ่มมากกว่าก่อนการพฒันาเช่นกัน มีการปฏิบตัิการ
เชิงวิชาชีพและมีสมรรถนะด้านบริหารจดัการท่ีเพิ่มขึน้
มากชดัเจน และสามารถประสานการดแูลกบัสหสาขา
วิชาชีพได้ดีขึน้ซึ่งเป็นบทบาทส าคญัของผู้จัดการราย
กรณีที่มีผลต่อการควบคุมระยะเวลาการนอนใน
โรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (10)    
 นอกจากนีพ้บวา่ภาพรวมระบบการดแูลของ
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โรงพยาบาลพิจิตรมีการจดัการที่ดีขึน้ทัง้ในระดบักลุม่
การพยาบาล และระหว่างกลุ่มการพยาบาลกับสห
สาขาวิชาชีพ  ท าให้คุณภาพการดูแลด้านคลินิกมี
คณุภาพมากขึน้ เช่น ไม่พบผู้ ป่วยโรคหวัใจขาดเลือด
เกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดแูลเป็นทีม และร่วมวางแผนการจ าหน่ายผู้ ป่วยมาก
ขึน้สอดคล้องกับ Kovner(14)  พบว่าโรงพยาบาลที่ใช้
ระบบการจัดการรายกรณีเป็นกลยุทธ์การพัฒนา
คณุภาพตามโครงการ Nursing Incentive Reimbursement 
Awards (NIRA)  ท าให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบตัิการ
พยาบาล เพิ่มความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ  แต่
ต้องใช้เวลาถึง 5 ปี จึงบรรลเุป้าหมายที่คาดหวงั ส าหรับ
ผลส าเร็จที่เกิดขึน้นัน้พบว่ามีปัจจัยที่สนับสนุนการ
ด าเนินงาน คือ 1) มีทิศทางการพฒันาคุณภาพการ
ดแูลผู้ ป่วยด้านความปลอดภยัของโรงพยาบาลพิจิตร 
(safety goal) และมีการสื่อสารสูก่ารปฏิบตัิ 2) มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม
งานในโรงพยาบาล และเครือข่ายจังหวัดพิจิตร
น าเสนอผลงานพฒันาคณุภาพ 3) มีการก ากบัติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ โดยก าหนดเป็น
วาระส าคญัในการประชุมคณะกรรมการทกุระดบั 4) 
มีการประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลส าหรับผู้
น าเสนอ/ทีมงานท่ีมีผลงานดีเด่น และสามารถประกนั
คณุภาพได้ 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านนโยบาย 

 สภาการพยาบาลควรบรรจุเป็นแผนพฒันา
การพยาบาลแห่งชาติ เพื่อขยายผลการจัดการราย
กรณีผู้ ป่วยในกลุม่โรคที่ส าคญั และเป็นความเสี่ยงสงู
ในด้านความปลอดภัย ตามบริบทของประเทศ ให้
ครอบคลมุพืน้ท่ี โดยสภาการพยาบาลเป็นสภาวิชาชีพ
มีทิศทาง/นโยบายในการก าหนดหลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลการจัดการรายกรณีผู้ ป่วยกลุ่มโรค
เรือ้รังของประเทศ และผลกัดนัการผลติให้พอเพียง 

ด้านการปฏิบัติ 
 1. การดแูลผู้ ป่วยด้วยระบบการจดัการราย
กรณีท าให้คณุภาพการดแูลด้านคลินิกมีคณุภาพมาก
ขึน้ ดังนัน้ควรขยายผลโดยก าหนดเป็นนโยบายของ
กลุ่มการพยาบาล ให้ด า เนินงานครอบคลุมทุก
หนว่ยงานและหอผู้ ป่วย มีการวิเคราะห์กลุม่ผู้ ป่วยที่มี
ปัญหาเสี่ยงสูง มีวันนอนในโรงพยาบาลนาน มี
ภาวะแทรกซ้อน กลบัมานอนรักษาซ า้ และมีคา่ใช้จ่าย
สงูอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพ โดยหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
เฉพาะสาขาร่วมกบัผู้จดัการรายกรณีหลกัสม ่าเสมอ  
 2. พฒันาสมรรถนะการดูแลผู้ ป่วยของทีม
การพยาบาลในเค รือข่ายจังหวัดพิ จิตร  ไ ด้แก่ 
โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่งให้มีศักยภาพในการดูแล
ผู้ ป่วย และการสง่ตอ่ที่มีประสทิธิภาพ 
 3. จั ด ร ะ บบ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ประสบการณ์การบริหารจดัการระบบการจดัการราย
กรณีสู่การปฏิบัติ ในกลุ่มผู้ ป่ วย โรค เ รื ้อ รั งอื่ นๆ  
ตลอดจนเช่ือมโยงสู่ชุมชนโดยใช้แนวคิด disease 
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management เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพเชิงรุก และการส่งเสริมการดูแล
ตนเอง เพื่อลดอตัราการมารับบริการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลระดับจังหวัดและเขต โดยก าหนดเป็น
แผนพฒันาคณุภาพการพยาบาลของเครือขา่ยจงัหวดั
พิจิตรให้ชดัเจนอยา่งตอ่เนื่อง 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา   
นวตกรรมการดูแลผู้ ป่วย น าเสนอผลงานพัฒนา      
นวตกรรมการดูแลผู้ ป่วย และพัฒนาใ ห้ได้ best 
practice  
                5. บรูณาการระบบการประกนัคณุภาพการ
ดแูลผู้ ป่วยกบัระบบการจัดการรายกรณี โดยก าหนด

ตัวชีว้ัดจากผลลพัธ์การจัดการรายกรณีเป็นตัวชีว้ัด
หลกัของการประกนัคณุภาพ 
           ด้านการศึกษา 
           สถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาล เช่น 
วิทยาลยัพยาบาล   คณะพยาบาลศาสตร์ควรเร่งรัด
และสง่เสริมให้มีการจดัการเรียนการสอนแก่นกัศึกษา
พยาบาลให้มีองค์ความรู้เร่ืองการจัดการผู้ ป่วยราย
กรณีที่เหมาะสม สมัพนัธ์กบับริบทประเทศ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบตัิงานให้มีความรู้ ทกัษะ
เบื อ้ง ต้นในการน าไปปฏิบัติต่อผู้ ป่วยได้อย่างมี
คณุภาพตามมาตรฐานการดแูลผู้ ป่วยเฉพาะโรค 
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การบริหารจดัการในกรณีภยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ: ประสบการณ์พยาบาลในจงัหวัด
ภาคใต้ 
 
อุไรพร  จันทะอุ่มเม้า* วท.ม. (จิตวิทยาชมุชน) 
สายพิมพ์  คงคุ้ม** พย.บ  (การพยาบาล) 
อรทัย  นนทเภท** ปร.ด  (การพยาบาล) 
เปรมวดี  ศรีเกษ์** พย.บ  (การพยาบาล) 
 
 กรณีภยัพิบตัิ “ สึนามิ: Tsunami” ที่ญ่ีปุ่ น
เมื่อวนัที่ 11 มีนาคม 2554 ความแรงถึง 9.0 ริกเตอร์ 
เป็นเหตใุห้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด  สร้างความหดหู่
ให้กับผู้ คนทัง้โลกรวมถึงพี่น้องชาวไทยซึ่งเป็นมิตร
ประเทศที่ดีกับญ่ีปุ่ นมาช้านาน  การระดมทุนจาก
รัฐบาลไทย และภาคประชาชนเพื่อช่วยเหลือมิตร
ประเทศยังไปไม่ทันถึงมือผู้ ประสบภัยที่ญ่ีปุ่ นดีนัก  
ประเทศไทยเองก็ต้องเผชิญกับกรณีภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ น า้ท่วม ดินถล่ม (land slide) ในพืน้ที่
จังหวัดภาคใต้อีกครัง้  ครัง้นีถ้ึงแม้จะไม่รุนแรงเท่า    
“สึนามิ”  ที่พี่น้องชาวไทยเองเคยประสบมาแล้วเมื่อ 
26 ธันวาคม 2547  แต่ก็สร้างความเสียหายให้กับพี่
น้องชาวใต้มากทีเดียว  ซึง่น า้ทว่มครัง้นีน้บัเป็นระลอก
ที่สองของความเสียหาย และบอบช า้ที่พี่น้องชาวใต้
ได้รับในปี  2554 การระดมความช่วยเหลือเกิดขึน้
ทนัทีทัง้ในระดบัพืน้ท่ี และระดบัชาติ 
 

 เหตุกา รณ์ที่ จ ะ ถ่ ายทอดต่อ ไปนี  ้ เ ป็น
เหตุการณ์ที่พี่ น้องร่วมวิชาชีพพยาบาลของเรามี
ประสบการณ์ตรง ทัง้ในฐานะผู้ประสบภยั  และผู้ ให้
การช่วยเหลอื จ านวน 3 ประสบการณ์ ดงันี ้
 
ประสบการณ์ที่  1  “การช่วยเหลือด้วยหัวใจของ 
ผู้ให้บริการกรณีดินถล่มในจังหวัดกระบี่” 
โดย  สายพิมพ์  คงคุ้ม หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาล
อา่วลกึ จงัหวดักระบ่ี 
 โดยปกติมีนาคมเป็นเดือนหนึ่งในฤดูกาล
แห่งการท่องเที่ยวของชายฝ่ังอนัดามนัในภาคใต้ ที่มี
ยอดการทอ่งเที่ยวสงูสดุของแต่ละปี  ในขณะเดียวกนั
คนพืน้ที่มีอาชีพท ามาหากินโดยการปลูกยางพารา 
ปลกูปาล์มน า้มนั ซึง่อ าเภอเขาพนมเป็นอ าเภอหนึง่ที่มี
คนพืน้ท่ีมีสวนยางพารา สวนปาล์มน า้มนัมากกว่าทกุ
อ าเภอ เนื่องจากดินท่ีอดุมสมบรูณ์มีฝนตกสลบัหา่งๆ 

บทความวิชาการ 

*  นักวิชาการพยาบาล  ส านักการพยาบาล 
**  หัวหน้าพยาบาล 
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ในทกุฤดกูาล  จนบางครัง้เคยถกูล้อจากคนมาเยือนวา่
ฝนตกในฤดูร้อน  เหมือนฤดูร้อนหายไปเลย  แต่ใน 
ครัง้นีแ้ปลกไปมีฝนตกตัง้แต่วันที่ 26 มีนาคม 2554 
ฝนตกหนักมาตลอด ตกไม่หยุดแบบ 24 ชั่ว โมง        
ซึ่งตามปกติช่วงนีจ้ะไม่มีฝนตก และเป็นช่วงการ
ท่องเที่ยวจังหวดักระบี่  ฝนตกหนกัในวนัแรกๆไม่ได้
ตื่นตระหนกอะไร เพราะในรอบ 70 ปีที่ผ่านมาไม่เคย
เกิดเหตุการณ์น า้ท่วมในฤดูร้อน แต่ครัง้นีฝ้นตกหนกั
ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆ มืดครึม้ ชนิดที่ไม่เห็นแสง
ตะวนัแม้ในตอนกลางวนั ฝนตกต่อเนื่องทุกวนัจนถึง
วนัที่ 29 มีนาคม ด้วยประสบการณ์ในการรับมือกับ
กรณีพิบตัิภยัมาแล้ว และการประเมินสถานการณ์ที่ดี
จึงได้สัง่ทีมพยาบาลเตรียมพร้อมทัง้แบบตัง้รับ และรุก 
เพื่อออกช่วยเหลือกับประชาชนในพืน้ที่อ่าวลึก และ
พืน้ที่ใกล้เคียง   เหตุฝนตกหนักครัง้นีใ้นพืน้ที่อ าเภอ
อ่าวลึกเกิดน า้ท่วมอย่างเดียวเท่านัน้  ความเสียหาย
ยงัไม่มากมายเมือเปรียบเทียบกับอ าเภอเขาพนมซึ่ง
เกิดแผ่นดินถล่มปิดทางเข้าออกหมู่บ้านจ านวน 3 
หมู่บ้านในช่วงวนัที่ 30 -31 มีนาคม  การประสานขอ
ความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเขาพนม ในครัง้แรก
ขอมาเพียงรถและพยาบาลเพื่อการ refer   แต่ด้วย
ประสบการณ์ และการประเมินสถานการณ์ที่ต้อง
เกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลา  จึงจัดทีมแบบ full 
option ประกอบด้วย พยาบาลกู้ ชีพ  พยาบาลจิตเวช 
และเจ้าหน้าที่รวม 10 คน ลงพืน้ที่ให้การช่วยเหลือ
โรงพยาบาลเขาพนม และหมู่บ้านใกล้เคียงจ านวน 3 
หมู่บ้าน ต้องอพยพชาวบ้านกว่า 400 คนมาอาศัย
รวมกันที่มสัยิดและโรงเรียน  ซึ่งเป็นที่สงู น า้ไม่ท่วม 

และไม่มีดินโคลนถล่ม ดัดแปลงให้เป็นศูนย์อพยพ  
งานใหญ่ขนาดนีค้งไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้
ครอบคลมุทัง้หมด  หากไม่มีแผนการประสานงานที่ดี
ในการประสานงานกบัผู้บริหารในท้องถ่ิน  ซึ่งในครัง้นี ้
นายอ าเภอประสทิธ์ิ  ภชูชัวณิชกลุ  นายอ าเภออ่าวลกึ  
และแพทย์หญิงจุไรรัตน์  ญาณแก้ว  ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลอา่วลกึ  ให้การสนบัสนนุปฏิบตัิการครัง้นี ้
อย่างเต็มก าลงั  นอกจากนีค้วามร่วมมือจากพี่น้อง
ประชาชน  และหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ในและนอกพืน้ที่  
ตา่งก็ระดมก าลงัร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 

ปรากฏการณ์ที่สะท้อนใจที่สดุในปฏิบตัิการ
ครัง้นี  ้ คือการได้ดูแลคุณตาวัย 77 ปี ซึ่งถูกส่งมา
รักษาที่โรงพยาบาลพร้อมหลานชายวัย 5 ปี ด้วย
ปัญหาท้องร่วง คาดวา่เกิดจากการกินอาหารส าเร็จรูป
แล้วอาหารเป็นพิษ หลงัจากพยาบาลคัดกรอง และ
เยียวยาทางจิตใจแล้ว คุณตาก็ขอยาฉีด บ ารุง จาก
หมอ  เพราะไมต้่องการนอนโรงพยาบาล คณุตามีห่วง
อยู่ที่ศูนย์อพยพ  ญาติพี่น้องคนอื่นๆอยู่ที่นัน่กันหมด
ไมอ่ยากให้ใครเป็นหว่ง หากนอนโรงพยาบาลพวกเขา
ก็มาที่โรงพยาบาลไม่ได้ เพราะน า้ท่วมคมนาคมไม่
สะดวก  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เกิดความคิดว่า 
การบริการสุขภาพจะรอรับอยู่ที่โรงพยาบาลเพียง
อย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว เหตุการณ์ของคุณตาสร้าง
ความมั่นใจในการจัดทีมออกปฏิบัติการในพืน้ที่ ซึ่ง
ด้วยจิตบริการท่ีมีหวัใจของความเป็นมนษุย์ของพี่น้อง
พยาบาลเรา  ถึงแม้ว่าครอบครัวตนเองก็ต้องประสบ
ภยัเช่นเดียวกบัพี่น้องชาวใต้คนอื่น ๆ หากแต่ยงัคงมี
สปิริต/จิตวิญญาณ ที่จะให้การดูแลผู้ อื่นแม้ในยาม
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เหนื่อยยาก และสถานการณ์ที่ยากล าบาก  การส่ง
ก าลงัความช่วยเหลือให้ก่อนโดยไม่ต้องร้องขอ การ
ตดัสินใจ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ท า
ให้ลดความสญูเสยีได้อยา่งมาก ซึง่ผลที่ได้รับมีคณุค่า
ทางจิตใจยิ่งนกั 
 

ประสบการณ์ที่ 2 “บทเรียนน า้ท่วมในต้นฤดูร้อน” 
โดย  อรทยั  นนทเภท  หวัหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลท่าศาลา  
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 จากการที่ มี ฝนตกหนักตั ง้แต่ วันที่   23  
มีนาคม  2554  จนกระทัง่วนัท่ี  26  มีนาคม  2554  
เวลาประมาณ  04.00 น.  เร่ิมมีน า้ท่วมบนถนนใน
โรงพยาบาลท่าศาลา  และระดับน า้เพิ่มสูงขึน้อย่าง
รวดเร็วจนท่วมโรงพยาบาลในที่สุด  โรงพยาบาลท่า
ศาลามีประสบการณ์น า้ท่วมมาหลายครัง้แล้ว  ระดบั
น า้ครัง้นีส้งูที่สดุ  (190 เซ็นติเมตร)  อทุกภยัครัง้นีเ้กิด
ในต้นฤดรู้อน  ซึง่ไมเ่คยมีมาก่อนเลยในช่วง 100 ปีที่ผา่น
มา (จากค าบอกเล่าของผู้สงูอายทุี่มีอายุมากกว่า 90 
ปี) โรงพยาบาลทา่ศาลาได้รับผลกระทบถึง  2  ระลอก 
(น ้าท่วม 2 วนั แห้ง 2 วนั และท่วมต่ออีก 2 วนั) 
ในช่วงเวลาติดต่อกนั 6 วนั (วนัที่ 26 - 31 มีนาคม 
2554)  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโลกเปลีย่นแปลงไป  ความ
แปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศเกิดวิปริตจะเห็นได้
ว่ามีแผ่นดินไหวบ่อย  เกิดภาวะโลกร้อน  เกิดอทุกภยั
และดินถลม่จากฝนตกหนกัมาก ๆ ติดต่อกนัหลายวนั 
ดงันัน้ การเกิดอทุกภยัในฤดรู้อนนี ้ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ประเมินสถานการณ์แบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป  ส าหรับ
บทเรียนจากประสบการณ์การจดัการกบัภาวะน า้ท่วม  

ซึง่แบง่การบริหารจดัการเป็น  3  ระยะดงันี ้ 1)  ระยะ
ก่อนน า้ทว่ม  2)  ขณะน า้ทว่ม  และ  3)  หลงัน า้ทว่ม 
 1) ระยะก่อนน า้ท่วม  การเตรียมพร้อม
ก่อนเกิดน า้ท่วมระลอกแรกในบ่ายวันที่ 25 มีนาคม 
2554 ได้มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ก่อนกลบับ้านให้
เจ้าหน้าที่ เวรเช้าทุกจุดได้เคลื่อนย้าย และยกวัสด ุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือทาง
การแพทย์ ไว้บนจุดที่คาดว่าจะพ้นจากระดบัน า้ได้ถ้ามี
น า้ท่วม ซึ่งส่วนใหญ่จะยกวางไว้บนโต๊ะ บนเก้าอี ้หรือ
วางไว้เหมือนทกุครัง้ที่มีน า้ทว่มซึง่ระดบัน า้ไมเ่คยท่วมถึง 
(แต่คราวนีน้ า้ได้ท่วมถึง โต๊ะ ชัน้วางของบางตวัลอยไป
ตามน า้และพลิกคว ่าท าให้อุปกรณ์ ข้าวของเปียกน า้ 
จมน า้)  ส าหรับรถยนต์ต้องขบัไปจอดไว้ที่ปัม้น า้มนัหน้า
โรงพยาบาล  เพราะถนนสงูกว่าโรงพยาบาล  และการ
เตรียมพร้อมก่อนเกิดน า้ท่วมระลอกหลงัในบ่ายวนัที่ 30 
มีนาคม 2554  ได้มีการเตรียมเพิ่มเติมจากระลอกแรก
โดยการสร้างท าบนกัน้น า้ด้วยถงุทรายโดยรอบอาคาร 
 2) ระยะขณะน า้ท่วม  พยาบาลเวรตรวจ
การแจ้งเหตุการณ์  ให้ผู้ บริหารรับทราบ  ได้แก่  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  หวัหน้าฝ่าย  หวัหน้างาน
เจ้าหน้าที่ในบ้านพักรับทราบ  โดยเจ้าหน้าที่ในเวร  
เพื่ออพยพ  เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์
และข้าวของที่ส าคญัขึน้ไปไว้ที่ชัน้ 2 และชัน้ 3 ของ
อาคารตึก 3 ชัน้  อีกทัง้เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย  ซึ่งมี
ผู้ ป่วยใน 94 ราย แพทย์ได้จ าหน่ายและที่ยงัมีอาการ
รุนแรงจ าเป็นต้องรักษาในโรงพยาบาลต่อก็ได้ส่งไป
รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจ านวน 
26 คน โรงพยาบาลเอกชนในตวัจังหวัดอีก 2 คน 
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หลงัจากนัน้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลได้ประกาศปิด
การให้บริการตัง้แต่บ่ายวนัที่ 26 มีนาคม 2554 ถึง
วนัท่ี 27 มีนาคม 2554 

 ในระลอกหลงั ด าเนินการเช่นเดียวกับ
ระลอกแรกและได้อพยพเคลือ่นย้ายผู้ ป่วย (6 ราย) ใน
เวลาประมาณ 20.00 น. วนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ไปยงั
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชอีกครัง้ และ
ประกาศปิดให้บริการ  (ปิดบริการตัง้แต่ ค ่าวันที่ 30 
มีนาคม 2554 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2554) 
 3) ระยะหลังน า้ท่วม  ตรวจสอบความ
เสียหายทัง้ 2 ระลอก และท าความสะอาดอาคาร 
สถานที่ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองผ้า ซ่อมแซมเคร่ือง
สาธารณูปโภค โดยบุคลากรเจ้าของพืน้ที่ และได้รับ
การช่วยเหลือจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราช  มาช่วยล้าง  ฉีดน า้  ท าความสะอาด
ทกุจุด  ได้จดัตัง้ศูนย์อ านวยการเพื่อให้ข้อมลูข่าวสาร
และการประสานงานต่าง ๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ  
ในเร่ืองซกัผ้า  อบผ้า  นึง่ของ  ขอสนบัสนนุชุดอปุกรณ์
การแพทย์  ยาและเวชภณัฑ์  ทีมแพทย์และทีมพยาบาล
บางส่วนจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
เพื่อเปิดให้บริการผู้ ป่วยในเช้าวนัที่ 28 มีนาคม 2554 
โดยจัดเต็นท์ให้บริการผู้ ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ที่
บริเวณปัม้น า้มนัหน้าโรงพยาบาล จัดทีมให้บริการ
ผู้ ป่วยในอาคารชัน้ 2 ซึง่น า้ทว่มไมถ่ึง เปิดให้บริการได้
ถึงเวลา  22.00 น. วนัท่ี  28 มีนาคม 2554 ก็ต้องหยดุ
ให้บริการเพราะฝนตกหนกัและลมพดักระโชกแรงมาก 
จนเต็นท์กางไม่ได้ จึงได้ย้ายไปเปิดให้บริการที่ลาน
หน้าห้องตรวจ ผู้ ป่วยนอก และห้องอุบัติเหตุ จนถึง 

เวลา 20.00 น. วนัที่ 30 มีนาคม 2554 ในระลอกหลงั 
ได้ขยายพืน้ที่ให้บริการท่ีศูนย์อพยพ โรงเรียนนบพิต า
วิทยา อ าเภอนบพิต า ตลอดจนออกให้บริการในพืน้ที่/
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน า้ท่วมโดยทีมช่วยฉุกเฉิน 
โดยร่วมประสานกับทีมแพทย์ทหารจากค่ายวชิราวุธ 
แพทย์ทหารบก และหลาย ๆ โรงพยาบาลที่มาให้การ
ช่วยเหลือ เช่น ทีมโรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาล
มะการักษ์และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัด
กาญจนบุรี   โรงพยาบาลโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  
โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลตากสนิ กรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนทีมจิตเวชจากกองสุขภาพจิต  โรงพยาบาล    
ศรีธญัญา  และโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นต้น 
 สิง่ที่ได้รับจากประสบการณ์น า้ท่วมในครัง้นี ้
คือ ผลส าเร็จของการให้ความร่วมมือช่วยเหลอืกนัและ
กัน เพื่อเป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือชาวบ้านที่
ประสบอทุกภยั ผู้มีความทกุข์ทัง้ร่างกายและจิตใจ ซึ่ง
ทีมงานสามารถให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้ผ่อน
คลายลง ผลลัพธ์การให้บริการด้านสาธารณสุข 
ครอบคลุมทุกพืน้ที่  สามารถให้การดูแลทัง้ในช่วง
วิกฤติ  ฉุกเฉิน สนับสนุนให้รับยาโรคเรือ้รัง และ
ติดตามในระยะฟืน้ฟ ูดแูลทัง้ด้านร่างกายและจิตใจได้
เป็นอย่างดี ทัง้ๆที่ทีมงานต่างไม่เคยมีการร่วมประชุม
เพื่อ เตรียมการในการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยใน
ภาพรวมมาก่อนเลย จากที่ทกุๆ ภาคสว่น ทัง้กระทรวง
สาธารณสขุ ทีมทหาร ต ารวจ ประชาชน อาสาสมคัร 
มูลนิธิและมหาวิทยาลยัต่างๆ ต่างร่วมด้วยช่วยกัน
เพื่อให้ประชาชนปลอดภยัทัง้กายและใจ และสามารถ
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กลับไปสู่ถ่ินฐานของตนเองได้เมื่อเหตุการณ์สงบ 
คลีค่ลายลง 
 
ประสบการณ์ที่ 3  “น า้ท่วมเกาะ” 
โดย  เปรมวดี  ศรีเกษ  หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาล
เกาะสมยุ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 “เกาะสมุย น ้ าท่วมขยาย 3 ต าบล
นักท่องเที่ยวติดเกาะ” คือพาดหวัข่าวของครอบครัว
ข่าว 3 อันเป็นผลพวงมาจาก ฝนตกหนักทั่วพืน้ที่
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีตัง้แต่วนัที่ 28 มีนาคม 2554 ใน
ความเป็นจริงความเสียหายไม่ได้เกิดขึน้แค่เพียง       
3 ต าบลซึ่งเป็นบริเวณที่มีนกัท่องเที่ยวอยู่หนาแน่น
เท่านัน้ หากแต่ความเสียหายขยายพืน้ที่ทั่วถึงทัง้ 7 
ต าบลบนเกาะสมุย  ฝนตกหนกัครัง้นีต้กต่อเนื่องจน
วันที่  30 มีนาคม 2554 ที่ เ ร่ิมสัง เกตเห็นว่ายอด
ผู้ ใช้บริการของโรงพยาบาลเกาะสมุยนัน้ลดลงอย่าง
ผิดสงัเกต  โรงพยาบาลเกาะ สมยุเองนัน้ถมที่สงู  และ
มีท านบกัน้โดยรอบ น า้จึงไม่ท่วมบริเวณโรงพยาบาล  
หากแต่ฝนที่ตกต่อเนื่องทั่วเกาะท าให้น า้ท่วมถนน
หนทางซึง่เป็นเส้นทางสญัญจรหลกัของชาวเกาะสมยุ  
หลาย ๆ บ้านต้องอยู่ในสภาพติดเกาะ ไม่สามารถ
คมนาคมไปไหนมาไหนได้  แม้แต่พยาบาลเองที่ไม่ได้
พักอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลก็ไม่สามารถลุยฝ่าน า้
ทว่มมาขึน้เวรได้  แผนการจดัการในสถานการณ์เช่นนี ้
ในฐานะหวัหน้าพยาบาล ร่วมกบัผู้บริหารโรงพยาบาล
ทกุท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถ และความสามคัคี
ในการเผชิญปัญหา ฝ่าวิกฤตน า้ท่วมหนกัครัง้นีอ้ย่าง
ยากล าบาก  ปัญหาที่ต้องเผชิญนัน้มีหลายประการ
ด้วยกนั ดงันี ้

 1) กา รบ ริห า รอัต ร า ก า ลั งพย าบาล  
สถานการณ์ฉกุเฉินครัง้นี ้ต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ใน
การระดมก าลงัจากพี่น้องพยาบาลที่พกัอาศยัอยู่ใน
บริเวณโรงพยาบาลต้องเสียสละหมุนเวียนช่วยกัน
ทดแทนผู้ที่ไม่สามารถฝ่าวิกฤตน า้ท่วมมาขึน้เวรได้  
ในขณะเดียวกันผู้ ที่ วิ กฤตไม่มากทางผู้ บ ริหาร
โรงพยาบาลก็จัดรถที่มีสมรรถนะลุยน า้ได้ รับ -ส่ง 
ให้กบัเจ้าหน้าที่ในการมาปฏิบตัิหน้าที่  นอกจากนีย้งั
ต้องจัดอัตราก าลังไว้ส าหรับหน่วยบริการสุขภาพ
เคลือ่นท่ีในการให้บริการประชาชน และด้วยหวัใจแห่ง
ความเสียสละของพี่น้องพยาบาลในการช่วยเหลือ
เกือ้กูลซึ่งกนัและกนั ท าให้การแก้ปัญหาในครัง้นีผ้่าน
พ้นไปด้วยดี 
 2) ก า ร จั ด ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่  
ประชาชนไม่สามารถเข้ามาใช้บริการสุขภาพใน
โรงพยาบาลได้ตามปกติ จ าเป็นต้องจดัการบริการเชิง
รุก เพื่ อ ใ ห้บ ริการกับประชาชนในพื น้ที่ ที่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบ โดยจัดทีมบ ริการสุขภาพเคลื่ อนที่ 
ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน  พยาบาล 2 คน เภสชักร 1 
คน และเจ้าหน้าที่อื่นๆอีก 2 คน รวม 5 คน ออก
ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินแก่กลุ่มประชาชนที่ไม่
สามารถมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกตัด
ขาดการคมนาคม 
 3) การส่งต่อผู้ ป่วย (referral system) 
โรงพยาบาลเกาะสมยุเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปซึง่เป็นแม่
ข่ายของโรงพยาบาลเกาะพงนั  โดยปกติจะรับ-สง่ต่อ
โดยทางเรือ  แต่ในเหตุการณ์ครัง้นีเ้นื่องจากมีฝนตก
ตอ่เนื่องและมีคลื่นลมแรงท าให้ไม่สามารถออกเรือได้  
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จ าเป็นต้องใช้การส่งต่อทางอากาศ  ซึ่งเป็นโจทย์ที่
ยากส าหรับโรงพยาบาลเกาะสมุยที่ไม่มีลานจอด
เฮลคิอปเตอร์ แต่ด้วยการประสานงานที่ดีของทีมงาน
เมื่อได้รับแจ้งจากศนูย์ตาปี ว่ามีผู้ ป่วยต้องการส่งต่อ
จากโรงพยาบาลเกาะพงันถึง 3 ราย  โรงพยาบาล
เกาะสมุย  ได้จัดการระบบการส่งต่อในสถานการณ์
ฉุกเฉินตามแนวทางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ประสานการส่งต่อโดยใช้เฮลิคอร์ป
เตอร์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งได้มีการท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับ สพฉ.และกระทรวงสาธารณสุขไว้
แล้ว ไปรับผู้ ป่วยที่เกาะพงัน เพื่อมาสง่ที่โรงพยาบาล
เกาะสมยุ แตเ่นื่องจากโรงพยาบาลเกาะสมยุไม่มีลาน
จอด จึงต้องใช้ลานจอดของฐานทัพเรือที่แหลมโจร
คร ่าในการล าเลียงผู้ ป่วย  ซึ่งปฏิบตัิการครัง้นีก็้ส าเร็จ
ลลุว่งด้วยการประสานงานท่ีดีเป็นระบบ 
 4) การจดัหาอาหารและน า้ดื่ม โรงพยาบาล
เกาะสมยุมีฝ่ายโภชนาการและโรงครัวที่มีความพร้อม
ในการจัดเตรียมอาหารให้ผู้ ป่วย โดยปกติจะมีการ
ส ารองอาหารสดอาหารแห้งไว้พอสมควร  จึงเป็นกอง
เสบียงส าคัญที่จะต้องจัดหาอาหารและน า้ดื่มซึ่งใน
โรงพยาบาลไมล่ าบากมากเนื่องจากมีระบบกรองน า้ที่
มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาน า้ดื่มสะอาดจึงเป็น
ภารกิจหนึง่ที่จะต้องให้บริการกบัผู้ ป่วยและ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนประชาชนในสถานการณ์ภยัพิบตัิเช่นนี ้
 การเผชิญปัญหาวิกฤตครัง้นี ้อาวธุส าคญัคือ 
“ความร่วมมือและก าลังใจ” ทัง้จากบคุลากรทางการ
พยาบาลเอง  ผู้บริหารที่จะต้องแก้ปัญหาเคียงบา่เคียง
ไหล ่หน่วยราชการอื่นๆ  และชุมชน ผู้ประกอบการใน

เกาะสมยุเอง ที่จะประสานความร่วมมือและช่วยเหลอื
ซึ่งกันและกัน  ท าให้สถานการณ์ที่ถือว่าวิกฤตที่สุด
คลีค่ลายลงด้วยดี 
 บทสรุป จากการถ่ายทอดประสบการณ์ทัง้ 
3 จงัหวดันัน้  เมื่อวิเคราะห์กระบวนการบริหารจดัการ
โดยเปรียบเทียบกบั แผนการตอบโต้ภาวะฉกุเฉินทาง
สาธารณสุข (PHER; public health emergency 
response) หรือ กรอบการบริหารจดัการระบบบริการ
พยาบาลในภาวะฉกุเฉินและภยัพิบตัิ นบัว่ามีความ
สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางดงักลา่ว  ถึงแม้จะ
ไม่ได้สรุปบทเรียนไว้ครอบคลมุตามกรอบการบริหาร
จัดการทัง้หมด ซึ่งกรอบการบริหารจัดการระบบ
บริการพยาบาลในภาวะฉกุเฉินและภยัพิบตัิ นัน้ แบ่ง
การบริหารจัดการออกเป็น 4 ขัน้ตอน เช่นเดียวกับ 
PHER ดงันี ้
 1. การป้องกนัและลดผลกระทบ (prevention 
and mitigation) 
 การบริหารจัดการในขัน้นี  ้ เ ป็นการ
วางแผนป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ  
บทบาทของกลุม่การ พยาบาลคือจะต้องมีสว่นร่วมใน
การก าหนดแผนระดับโรงพยาบาลและ/หรือแผน
จงัหวดั และการรณรงค์ความร่วมมือจากชุมชนและ/
หรือภาคประชาชน ในพืน้ที่ในการป้องกนัการเกิดภยั
พิบตัิ 
 2. การเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน
และภยัพิบตัิ (emergency and disaster preparedness) 
 การบริหารจัดการในขัน้นี  ้กลุ่มการ
พยาบาลจะต้อง 1) ประเมินภยัที่อาจเกิดขึน้ในพืน้ที่



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่38 ฉบบัที ่1  มกราคม – เมษายน 2554  73 

รับผิดชอบ  2) ประเมินศกัยภาพในการรับมือกบัภยั
พิบัตินัน้ ๆ ทัง้ในเร่ือง ความถ่ีในการเกิดอุบัติการ  
เครือข่ายในการประสานความช่วยเหลือ  อตัราก าลงั
ของบุคลากรทางการพยาบาล และทรัพยากรอื่นๆ 
(4M)  3) จดัท าแผนการบริหารจดัการภาวะวิกฤตของ
กลุ่มการพยาบาล ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ hospital 
emergency incident command system หรือแผน 
PHER ของโรงพยาบาล ซึ่งในแผนของกลุ่มการ
พยาบาลดังกล่าวจะต้องก าหนดผู้ รับผิดชอบทัง้ใน
ระดบัหน่วยงาน และบุคคล  ก าหนดเกณฑ์ขัน้ต ่าใน
การเตรียมทรัพยากร (necessary suppliers)  
ก าหนดแนวทางการสื่อสารและประสานงาน  4) การ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในกรณีภัยพิบัติ 
(job action sheet)  5) การก าหนดแนวปฏิบตัิใน
ภาวะฉุกเฉินและภยัพิบตัิ 6) การฝึกอบรม และการ
ซ้อมแผน  เป็นต้น 
 3. การตอบโต้เหตกุารณ์ฉกุเฉิน (emergency  
and  disaster response) 
 การบริหารจดัการในขัน้นี ้ต้องประเมิน
สถานการณ์ภัยพิบัติว่าความเสียหายอยู่ระดับใด 
(major or minor) เพื่อการเลือกใช้แผน และการ
บริหารจดัการในสถานการณ์ฉกุเฉิน ซึ่งจะต้องบริหาร
จัดการด้านการให้การพยาบาลที่ครอบครบทัง้ด้าน
กาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  การจัดการความเสี่ยง
ตา่ง ๆ  การจดัการทรัพยากร  การเคลื่อนย้ายและการ
ส่งต่อ  การสื่อสารและการประสานความร่วมมือ   
เป็นต้น 

 4. การฟืน้ฟูภายหลงัภาวะฉุกเฉินและภยั
พิบตัิ (recovery, reconstruction  and evaluation) 
 การบริหารจดัการในขัน้นี ้จะครอบคลมุ
ประเด็น 1)  การดแูลผู้ประสบภยัอย่างต่อเนื่อง ทัง้ใน
โรงพยาบาลและในชมุชน  2)  การควบคมุและป้องกนั
การแพร่กระจายเชือ้ และการเกิดโรคระบาด  3)  เก็บ
กวาดและตรวจสอบอปุกรณ์และทรัพยากรที่ใช้ไปหรือ
เสียหายระหว่างการเกิดสถานการณ์  4)  การลดและ
บรรเทาผลกระทบทางจิตใจของทัง้ผู้ ป่วย/ผู้ประสบภยั 
และพยาบาลผู้ปฏิบตัิงานในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
 จากบทเรียนทัง้ 3 จังหวัดนัน้จะเห็นว่า  
จุด เด่นของการบ ริหารจัดการคือการประ เมิน
สถานการณ์ในขัน้ของการเตรียมพร้อม  และการตอบ
โต้ภาวะฉกุเฉิน   ซึง่จะเห็นวา่โรงพยาบาลตา่ง ๆ มีการ
รับมือกับสถานการณ์น า้ท่วมที่สามารถบรรเทาทุกข์
ให้กบัประชาชนในพืน้ที่  ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยน
โรงเรียนเป็นศูนย์อพยพ  การปรับเปลี่ยนแผนการ
ให้บริการสุขภาพเป็นการให้บริการเชิงรุก  การใช้
แผนการส่งต่อในสถานการณ์ฉุกเฉินถึงแม้จะมี
คา่ใช้จ่ายสงูขึน้  แตเ่พื่อการช่วยชีวิตและป้องกนัความ
พิการก็นบัวา่คุ้มคา่ ซึง่ในสถานการณ์เช่นนีป้ฏิบตัิการ
ในการให้การช่วยเหลือต่าง ๆ จะไม่ราบร่ืนหากไม่มี
การสือ่สารและการประสานงานท่ีดี  จากกระบวนการ
และผลลพัธ์การจัดการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ดังกล่าว  เมื่อมองย้อนกลับถึงการวางแผนในการ
รับมือกับสถานการณ์  ก็พอจะประเมินได้ว่าในแต่ละ
จังหวัดมีการจัดท าแผนและสื่อสารแผนการตอบโต้
ภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุไว้ได้ดีในระดบัหนึง่ 
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"ค่ามาตรฐาน" ของแต่ละตวัชี้วดัในประเทศไทย เป็นอย่างไร 

 
 "คา่มาตรฐาน" ของแตล่ะตวัชีว้ดัในประเทศไทยยงัไม่มีใครก าหนดเป็นทางการ หรือยงัไม่มีงานวิจยั
ใดสรุปไว้ชัดเจน เช่น กรณีการผสมผสานอตัราก าลงันัน้  ปัจจุบนั พยาบาลปรับเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็น
ส่วนมาก ดงันัน้ หลายโรงพยาบาลค่าใกล้ 100  ไม่สามารถสรุปได้ว่าดี หรือไม่ดี  ขึน้อยู่กับว่าผลงานท่ี
เกิดขึน้ว่า ดีกว่าการผสมผสานอตัราก าลงัท่ีน้อยกว่านีห้รือไม่  อย่างไร  ซึง่จะสะท้อนถึงการใช้คนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ไม่ใช่พยาบาลท าทกุเร่ืองทกุอย่างแล้วจะดี จะคุ้มคา่ ..) 
 จ านวนชัว่โมงการพยาบาล บ่งบอกการจดัอตัราก าลงัว่ามากหรือน้อยเพียงใด  ซึง่ต้องดคูู่กนัไปกบั
ลักษณะของผู้ ป่วยด้วยว่าเหมาะสมเพียงใด  เช่น สภาการพยาบาลก าหนดให้ชั่วโมงการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน (NHPPD) ประมาณ 3 ชั่วโมง  หมายความว่า ผู้ ป่วยท่ีมีลักษณะไม่ซบัซ้อนเช่น
โรงพยาบาลชุมชนนัน้ พยาบาลควรให้เวลาการดแูลผู้ ป่วย อย่างน้อยคนละ 3 ช่ัวโมง  (คิดสดัส่วนเป็น 
พยาบาล 1 คน ต่อผู้ ป่วย 8 คน)   นอกจากนัน้ยงัต้องดผูลลพัธ์ด้วยว่า จ านวนชัว่โมงการพยาบาลท่ีจดันัน้ 
คุ้มค่า หรือไม่ ผลลพัธ์ดีเพียงใด  หากชั่วโมงการพยาบาลเหมือนคนอ่ืน แต่ผลงานไม่ดีเท่า เกิดจากอะไร 
หรือเทียบกบัตวัเองก็ได้ ว่าดีขึน้อย่างไร  ตวัอ่ืนๆ  เช่นอตัราเกิดแผลกดทบั ก็เช่นเดียวกนั หากผู้ ป่วยไม่ใช่
ผู้ ป่วยท่ีซบัซ้อน ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนาน ก็ไม่ควรมีแผลกดทบัเลย  การติดเชือ้ในผู้ ป่วยท่ีคาสายสวน
ปัสสาวะ ถ้าไม่มีผู้ ป่วยคาสายสวนก็ไม่มีข้อมลู  (ควรหาตวัชีว้ดัอ่ืนท่ีจะสามารถบอกถึงคณุภาพการดแูล
ผู้ ป่วยแทน  เช่น  อตัราการเกิดเส้นเลือดอกัเสบในผู้ ป่วยท่ีได้รับสารน า้ทางหลอดเลือด   เป็นต้น)  ส าหรับ
ความพึงพอใจ อย่างน้อยควรได้ร้อยละ 80  โดยทัว่ๆ ไป  แต่หากได้แล้ว  ก็ควรก าหนดให้สูงขึน้ (เทียบกบั
ตวัเอง)  โดยให้พิจารณาจากผลที่ยงัไม่ได้นัน้มาจากสาเหตใุด  เช่น  ได้คะแนนร้อยละ 85  แสดงว่า ร้อยละ 
15  ยงัไม่ OK  ควรหาสาเหตใุห้ได้ว่าเพราะอะไร  สามารถแก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร  นัน่คือการเพิ่มคณุค่า
ของงาน  เพิ่มคณุภาพให้กบังานของเราเอง   
 
 

* นกัวชิาการพยาบาล  ส านกัการพยาบาล 
 

ไขขอ้ขอ้งใจ 

ศิริมา  ลีละวงศ์*    วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) 
 

ค ำถำม 

ค าตอบ 
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“ขอความกรุณาให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของยุทธศาสตร์  และประเด็นยุทธศาสตร์ ต่างกนัหรือ
เหมือนกนัอย่างไร” 
 
 ความหมายของยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์มีความแตกต่างกันในระดบัของการก าหนด
ทิศทางขององค์กรกล่าวคือยุทธศาสตร์เป็นแนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน  ดงันัน้จะก าหนด
จุดหมายของหน่วยงานให้ชดัเจนเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ท่ีได้ออกมานัน้ตรงตามความต้องการและด าเนินไปใน
ทศิทางที่ถกูต้อง  ส่วนประเด็นยุทธศาสตร์นัน้เป็นประเด็นท่ีต้องค านึงถึง  ต้องพฒันา  ต้องมุ่งมัน่  ประเด็น
ยุทธศาสตร์สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าพันธกิจแต่ละข้อนัน้หน่วยงานต้อง
ด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษและหลังด าเนินการดังกล่าวแล้วต้องให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงใน
ทศิทางใดและการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต้องน าแผนบริหารราชการของกระทรวง/หน่วยงานต้นสงักดั
มาเป็นหลกัในการพิจารณาด้วย 

 
“ส านกัการพยาบาลมีบทบาทเหมือนหรือต่างกบัสภาการพยาบาลย่างไร” 
 
 บอ่ยครัง้ที่คนจะคดิวา่สภาการพยาบาลและส านกัการพยาบาลเป็นหน่วยงานเดียวกนัเพราะจะดแูล
พยาบาลทัว่ประเทศเหมือนกนัและมกัจะถกูเรียกช่ือผิดๆอยู่เป็นประจ า  ดงันัน้การตอบค าถามนีน่้าจะท าให้
เกิดความเข้าใจถึงบทบาทของทัง้  2  หน่วยงาน  สภาการพยาบาลเป็นหน่วยงานตามกฎหมายมี
พระราชบญัญัติวิชาชีพฯเพ่ือดแูลผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีก าหนดและออก
ใบอนญุาตเพ่ือการประกอบวิชาชีพพยาบาล  มีบทลงโทษเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค และผู้ ให้บริการพยาบาล 
ส่วนส านกัการพยาบาลเป็นหน่วยงานของรัฐด้านการพยาบาลระดบัประเทศ  มีบทบาทหน้าท่ีตามก าหนด
ไว้ในราชกิจจานุเบกษา  ดูแล  ก ากับ  ด้านมาตรฐานการพยาบาล  นิเทศ  ก ากับ  ติดตามและน าเสนอ
นโยบายทางด้านการพยาบาลของประเทศผ่านกระทรวงสาธารณสขุ 

ค ำถำม 

ค ำตอบ 

ค ำถำม 

ค ำตอบ 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์   

         
 วารสารกองการพยาบาล ยินดีรับบทความ      
วิชาการหรือรายงานผลการวิจัยทางการพยาบาล 
ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพยาบาล  โดยเร่ืองท่ี  
ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือก าลงัตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน
มาก่อน  ทัง้นีก้องบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตรวจทาน  แก้ไขเร่ืองต้นฉบับ  และพิจารณาตีพิมพ์
ตามล าดบัก่อนหลงั  
 

หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับส่งเรื่องเพ่ือลง

พิมพ์   
 

1. ประเภทของเรื่องที่ส่งพิมพ์ 

 รายงานการศึกษาวิจัย  เป็นรายงานผลการ 
ศกึษาค้นคว้าวิจยัของผู้ เขียน  ซึง่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
อ่ืน ควรประกอบด้วยหัวข้อเร่ืองตามล าดับต่อไปนี  ้        
ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ  ค าส าคญั  บทน า  วสัดแุละวิธีการ  
ผลการศกึษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง         
ถ้ามีกิตติกรรมประกาศหรือค าขอบคุณให้ระบุไว้ต่อจาก
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 บทความวิชาการ  เป็นบทความท่ีเขียนจาก
การรวบรวมความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จากวารสารต่าง ๆ  
ทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบด้วยช่ือเร่ือง บทคดัย่อ    
ค าส าคญั  บทน า ความรู้ หรือข้อมลู  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน ามา
เขียน บทวิจารณ์  หรือวิเคราะห์  สรุป และเอกสารอ้างอิง 
ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 สาระน่ารู้  เป็นบทความท่ีน่ารู้ทัว่ไป หรือ      
ข้อแนะน าสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ผลการวิจัยใหม่ๆ      
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ซึง่อาจเป็นเร่ืองราว  

ท่ีเกิดขึน้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ความยาวของเร่ือง    
ไม่ควรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 
2. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ 

 ควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด และใช้ภาษาท่ี    
เข้าใจง่าย  สัน้  กะทดัรัด  แต่ชัดเจน  เพ่ือประหยัดเวลา  
ของผู้ อ่าน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครัง้แรกก่อน  
ประกอบด้วย 
 ชื่อเร่ือง ควรสัน้กะทัดรัดให้ได้ใจความท่ี     
ครอบคลมุและตรงกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้เร่ือง ความยาว
ไม่ควรเกิน 15 ค า  พิมพ์ไว้หน้าแรก ชิดขอบซ้ายของหน้า   
 ชื่อผู้เขียน  คุณวุฒิและสถานที่ท างาน  ให้
เขียนช่ือ  นามสกุล  และคณุวฒุิทางการศกึษาของผู้ เขียน  
เรียงล าดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  ถ้าแบ่งเท่ากนัให้เรียงล าดบัตามตวัอกัษร  และ   
ลงอกัษรย่อของวฒุิการศกึษาสูงสุด  ส่วนต าแหน่งหรือยศ  
และสถานท่ีท างานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 
 บทคัดย่อ ก าหนดให้มีบทคดัย่อทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  โดยให้ย่อเนือ้หาส าคญัท่ีจ าเป็นเท่านัน้  
ระบุตัวเลขสถิติท่ีส าคัญ  ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ  ความยาว   
ไม่เกิน 15 บรรทดั และมีส่วนประกอบคือ วตัถุประสงค์ 
วสัดแุละวิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่าง
ย่อ)  ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถงึเอกสารอยู่ในบทคดัย่อ 
 ค าส าคัญ เป็นค าท่ีช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าถึง
งานวจิยัหรือบทความได้ง่ายซึง่จะใช้ประมาณ 2-5 ค า 
 บทน า  อธิบายความเป็นมาท่ีเป็นปัญหาใน
การท าวิจัยเร่ืองนีอ้้างทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุน 
ชีใ้ห้เห็นความส าคัญท่ีต้องท าเร่ืองนี  ้ และบอกให้รู้ว่า
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ปัญหาการวิจยัเร่ืองนีค้ืออะไร วตัถุประสงค์ของการศกึษา
ต้องสอดคล้องกบัผลการวจิยัท่ีจะเสนอในหวัข้อตอ่ไป 
 สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบุข้อ
สมมตุท่ีิใช้เป็นมลูฐานแห่งการหาเหตผุล  เพ่ือตอบปัญหา
การวจิยั 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้ระบุ
ภาพรวมของงานวิจยัว่ามีแนวคิดท่ีส าคญัอะไรบ้าง มีการ
เช่ือมโยง เก่ียวข้องกนัอย่างไร  ซึง่อาจแสดงเป็นแผนภมูิ 
 ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) ให้เขียนชีแ้นะ
ให้ผู้ อ่านทราบว่าการวิจยัมีข้อจ ากดัหรือความไม่สมบูรณ์
ในเร่ือง  หรือประเด็นอะไรบ้าง  เหตใุดจึงไม่สามารถท าให้
สมบรูณ์ได้ 
 วัสดุและวิธีการ  อธิบายวิธีการด าเนินการ
วิจยั  โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของข้อมลู  ประชากร  กลุ่ม
ตวัอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  วิธีการ  รวบรวม
ข้อมลู การใช้เคร่ืองมือในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู หรือใช้หลกัสถิตมิาประยกุต์ 
 ผลการศึกษา/วิจัย  อธิบายสิ่งท่ีได้พบจาก
การวิจยั โดยเสนอหลกัฐานข้อมลูอย่างเป็นระเบียบพร้อม
แปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ได้  และสรุป
เปรียบเทียบกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 
 วิจารณ์หรืออภิปรายผลการวิจัย ควร
เขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือ        
วตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่เพียงใดสอดคล้องกับผลการ 
วิจยัในอดีตอย่างไร ผลการวิจยัท่ีได้มีนยั (implications) 
อย่างไร ระมัดระวงัการเขียน  รายละเอียดหรือแสดง
ความหมายของข้อมลูซ า้กบัส่วนของผล   
 ข้อเสนอแนะ เขียนบอกให้ทราบว่าน าผลงาน
การวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร  หรือให้ข้อ    
เสนอแนะประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อจ ากัด หรือท่ีสามารถ
ปฏิบตัไิด้ส าหรับการศกึษา/วจิยัตอ่ไป 

 เอกสารอ้างอิง 
 1. ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง  
 2. การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver  
โดยใส่หมายเลขอารบิค  (arabic)  เอกสารอ้างอิงบนไหล่
บรรทดัด้านขวา  ไม่ต้องใส่วงเล็บ  เรียงตามล าดบัและ 
ตรงกับท่ีอ้างอิงไว้ในเนือ้เร่ือง ถ้าต้องการอ้างอิงซ า้ให้ใช้
หมายเลขเดมิ  การอ้างอิงผู้ เขียนใน บทความภาษาไทยให้
เรียงล าดบัจากช่ือต้น ตามด้วยนามสกลุ การอ้างอิงผู้ เขียน
ในบทความภาษาอังกฤษให้เรียงล าดบัจากนามสกุลของ   
ผู้ เขียน ตามด้วยอกัษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง 
 3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ช่ือเร่ืองตามรูปแบบ
ของ U.S. National Library of Medicine ท่ีตีพิมพ์ใน  
Index Medicus  ทกุปี  หรือดจูาก  web  site   
http://nlm.nih.gov  หรือใช้ตามแบบท่ีใช้ในเอกสารนัน้ ๆ 
 
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 

 การอ้างอิงเอกสารต่างๆ  ใช้ระบบแวนคเูวอร์   
ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้ในวารสารทัว่ไป  ดงันี ้
 3.1 การอ้างอิงวารสาร (โปรดสงัเกตเคร่ือง 
หมายวรรคตอน) 
 ก. ภาษาอังกฤษ 
 ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของช่ือ).       
ช่ือเร่ือง. ช่ือย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีท่ีพิมพ์ (Volume) :   
หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 
 ในกรณีท่ีผู้ แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้ แต่ง       
ทกุคนคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) แต่ถ้าเกิน 6 คน  
ให้ใส่ช่ือ 3 คนแรก  แล้วเตมิ  et al. 
 ตัวอย่าง 
 1. Kroenke K, Wood D, Mangelsdorff  D, 
et al. Chronic fatigue in  primary  care : prevalence  
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patient characteristics and outcome. JAMA 1988; 
260 : 929 - 934. 

ข. ภาษาไทย 
 ใช้เช่นเดียวกบัภาษาองักฤษแตช่ื่อผู้แตง่ให้เขียน
ช่ือเตม็ตามด้วยนามสกลุและใช้ช่ือวารสารเป็นตวัเตม็ 
 ตัวอย่าง 
 1. ดรุณี  ชุณหะวตั,   ยุวดี   ฤาชา, พิทยภูมิ  
ภัทรนุธาพร  และจารุวรรณ  รัศมีเหลืองอ่อน. ผลของ   
การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอท่ีได้รับรังสีรักษา.  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร  
2539 ;  2 : 31 - 43. 

3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือต ารา 
 ก. การอ้างอิงหนังสือหรือต าราที่มีชื่อ      
ผู้แต่ง 
 ล าดบัท่ี. ช่ือผู้ แต่ง. ช่ือหนังสือ. พิมพ์ครัง้ท่ี.  
เมืองที่พิมพ์ : ส านกัพิมพ์,  ปีท่ีพิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
 1. Simms  LM,  Price SA,  Ervin  NE.  The 
professional practice of nursing administration. 2nd 

ed. NewYork:Delmar  Publishers  Inc, 1994. 
 2. เพ็ญจนัท์  ส.โมไนยพงศ์.  คู่มือตรวจ         
ผู้ ป่วยนอก.  พิมพ์ครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 
2528. 
 ข. การอ้างอิงหนังสือหรือต าราที่มีชื่อ
บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม   
 ล าดบัท่ี. ช่ือบรรณาธิการ/ผู้รวบรวม. ช่ือหนงัสือ.  
พิมพ์ครัง้ท่ี.  เมืองท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์:  หน้า 
แรก – หน้าสดุท้าย 
 
 

 ตัวอย่าง 
 1. Dausset  J,  Colombani  J,  eds.  
Histocompatibility  testing 1972.  Copenhagen: 
Munksgaard, 1973 : 12-18. 
  ค.  การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือหรือ
ต ารา 
 ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.  
ช่ือหนงัสือ,  ครัง้ท่ีพิมพ์.  เมืองท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีท่ี
พิมพ์;  หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 
 ตัวอย่าง 
 1. Haley  RW,   Aber   RC,   Bennett   JV. 
Surveillance of nosocomial infection. In : Bennett JV, 
Brachman PS, eds. Hospitall  infection. Boston : 
Little & Brown, 1986;  51 - 71. 
 2. สมจิต  หนเุจริญกุล.  การดแูลตนเอง :     
การวินิจฉัยทางการพยาบาล.  ใน : สมจิต  หนเุจริญกุล
,บรรณาธิการ.  การดแูลตนเอง  ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาล,  พิมพ์ครัง้ที่  2.  กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั  วี  เจ  พริน้ติง้,  2536; 303 - 324. 
  ง. หนังสือชุมนุมบทความการประชุม
หรือสัมมนา 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือบรรณาธิการ.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือการ
ประชุม/สมัมนา;  ปี  เดือน  วนัท่ีประชุม;  เมืองท่ีประชุม/
สัมมนา, ประเทศท่ีประชุม/สัมมนา. เมืองท่ีพิมพ์ :      
ส านกัพิมพ์;  ปีท่ีพิมพ์; หน้าแรก–หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 
  1. Kimura  J,  Shibasaki H,   eds.   Recent 
advances in clinical neurophysiology.  Proceedings  
of  the  10th  International  Congress   of   EMG   and   
Clinical  Neurophysiology;  1995  Oct 15-19;  Kyoto,  
Japan.  Amsterdam: Elsevier; 1996; 1-5. 
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  จ. วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง. (ประเภทนิพนธ์). 
เมือง :สถาบนั;  ปีท่ีพิมพ์. 
  ตัวอย่าง 
  1. Kaplan SJ. Post-hospital  home  health  
care : The elderly’s access and utilization  
(dissertation).  St.  Louis  (MO) : Washington  Univ.; 
1995. 
  2. วรวรรณ ทองสง. การพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด          
นิยมวิภาต. (วิทยานิพนธ์).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2539. 
  ฉ. เอกสารที่ยงัไม่ได้พิมพ์หรือรอตีพิมพ์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.  ช่ือวารสาร.  รอ
ตีพิมพ์ในปี. 
  ตัวอย่าง 
  1. Leshner AL. Molecular  mechanisms  of 
cocaine addiction. N Engl J Med. In  press  1996. 
  3.3 การอ้างอิงจากหนังสือ/สิ่งพิมพ์/สื่อ
อื่นๆ 

ก.  บทความที่เสนอในที่ประชุม 
    ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง.ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.
ช่ือการประชุม/สัมมนา;  ปีเดือนวนัท่ีประชุม; เมืองท่ี
ประชุม/สมัมนา,  ประเทศท่ีประชุม/สมัมนา.  เมืองท่ีพิมพ์ 
:  ส านกัพิมพ์;   ปีท่ีพิมพ์;   หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 
  1. Bengtsson S, Solheim BG Emf or 
cement  of data protection, privacy and  security  in  
medical  informatics. In : Lun KC, Degoulet P,  
Piemme  TE, Reinhoff O, eds. MEDINFO  92.  
Proceedings  of  the  7th World  Congress on Medical 

Informatics; 1992  Sep    6-10;  Geneva, Switzerland.  
Amsterdam: North-Holland; 1992; 1561-5. 
  ข. หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือหนงัสือพิมพ์/
นิตยสาร  ปีท่ีพิมพ์ : วนัท่ี  เดือน  :  หน้าแรก-หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 
  1. Blair  T. I was wrong: PM’s U-turn on 
Junior  doctors pay  and  conditions. The  Times 
1999: 15 Aug: 1-2. 
  ค. สื่ออื่น ๆ 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทส่ือ]. สถานท่ีผลิต : 
ผู้ผลิตส่ือ;  ปีท่ีผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Gastrointestinal  tract:  Physical 
examination  for medical students.  [Videor 
ecording]. Leicester: Leicester  University  Audio  
Visual  Services; 1995. 
  2. CDATA 98 with  supermap: data for  
England.  [Computer file]. Release2.1 rev. 
Hawthorne East, Vic.: Space-Time Research;  1995. 
  3.4 การอ้างอิงจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ 

ก. CD-ROM 
  1. ล าดบัท่ี. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ]. ปีท่ีพิมพ์/
ผลิต [ปี เดือน วนัท่ีอ้างอิง];  สถานท่ีผลิต :  แหล่งท่ีผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Clinical Pharmacology: an electronic  
drug reference and teaching guide [CD-ROM].  
[cited 1998 Aug 7];   Gainesville, Fla. : Gold  
Standard  Multimedia. 
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  2. Paracetamol   monograph.  
Martindale’s :  the  extra  pharmacopoeia.  In: 
International  Healthcare  Series [CD-ROM].  [cited  
1998  Sept  3];  Englewood, Colo : Micromedex. 
  3. ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ].  
ครัง้ที่ผลิต.  สถานท่ีผลิต:  แหล่งท่ีผลิต;  ปีท่ีผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Perkin  GD, Hochberg  FH,  Miller  DC.  
Atlas  of  Clinical  Neurology  [monograph  on  CD-
ROM].  2nd  ed.  Version  1.1.  London: Mosby; 1996. 
  ข.  เวบไซต์ 
  1. บทความ 
   1.1  ล าดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [online].  ปี  เดือน  
วนัท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ีอ้างอิง];  แหล่งท่ีมา 
    ตัวอย่าง 
   1. National Organization for Rare 
Diseases.[Online]. 1999  Aug  16  [cited  1999  Aug  
21]; Available  from: 
http://www.rarediseases.org/ 
   1.2  ล าดับท่ี. ช่ือผู้ เผยแพร่. ช่ือเร่ือง. 
[online].   ปี  เดือน  วนัท่ี ท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วันท่ี
อ้างอิง]; [จ านวนหน้าท่ีอ้างถงึ].  แหล่งท่ีมา 

 ตัวอย่าง 
   1. Royal  College  of  General  
Practitioners.  The  primary  health  care  team.  
[Online]. 1998  [cited  1999  Aug  22];  [10 screens].   
Available  from: 
URL:http://www.rcgp.org.uk/informat/publicat/rcf 
0021.htm 
 
 

  2. วารสารที่เผยแพร่เป็นอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร [serial  
online] ปี เดือนท่ีเผยแพร่ [ปี เดือน วนัท่ี    อ้างอิง];  ปีท่ี
พิมพ์ (ฉบบัท่ี) : หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. ระบแุหล่งท่ีมา 
  ตัวอย่าง 
  1. Garfinkel PE, Lin E, Goering  P. et  
al.Should  amenorrhoea  be  necessary  for  the  
diagnosis  of  anorexia  nervosa?  Br.J. Psych [serial 
online] 1996 Apr.  [cited  1999  Aug  17];  168(4): 
500-506 Available from: 
URL:http://biomed.niss.ac.uk 
  2. Parkin  DM.  Breast  cancer  in  
Europe: epidemiology  and  forecasts.  Electronic  
Journal  of  Oncology  [serial  online]  1999  [cited  
1999  Aug 21];  2:45-64.  Available  from:  
URL:http://ejo.univ-lyon1.fr/ 
 
4. การส่งต้นฉบับ 

  4.1 ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสัน้  
ขนาด A4 (21.6x27.9 ซม.) ใช้ Font  Cordia UPC  ขนาด
ตวัอักษร 14 และส่งเอกสารมาพร้อมกับแผ่น diskette    
ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร  พร้อมกับส่ง E-mail ถึง  
nursingd@health.moph.go.th 
  4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง
เขียนด้วยหมึกด าบนกระดาษมนัสีขาว  ถ้าเป็นภาพถ่าย
ควรเป็นภาพสไลด์ หรืออาจใช้ภาพขาวด าขนาดโปสการ์ด
แทนก็ได้ การเขียนค าอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก ห้าม
เขียนลงในรูป 
  4.3 การส่งเร่ืองพิมพ์  ให้ส่งต้นฉบับ 3 ชุด  
พร้อมระบุสถานท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้
สะดวก ถึงบรรณาธิการวิชาการวารสารกองการพยาบาล  
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อาคาร 4 ชัน้  4  กรมการแพทย์  ถนนติวานนท์  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดันนทบรีุ   11000 
  4.4 การส่งต้นฉบบัลงในวารสารกองการ
พยาบาล 
   ฉบบัท่ี 1 ภายในวนัท่ี 10 ก.พ. ของทกุปี 
   ฉบบัท่ี 2 ภายในวนัท่ี 10 ม.ิย. ของทกุปี 
   ฉบบัท่ี 3 ภายในวนัท่ี 10 ต.ค. ของทกุปี 
 

  หากพ้นก าหนดในระยะเวลาดงักล่าว ต้นฉบบั
จะเล่ือนการพิจารณาลงในฉบบัตอ่ไป 
 
5. การรับเรื่องต้นฉบับ 

  5.1 เร่ืองที่รับไว้  กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบ
รับให้ผู้ เขียนทราบ 
  5.2 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ พิ จ า ร ณ า จั ด พิ ม พ์          
กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ  แตจ่ะไม่ส่งต้นฉบบัคืน 
  5.3 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า รณ าล งพิ ม พ์         
กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้ เขียนเร่ืองละ 1 เล่ม 

 

ตัวอย่างช่ือย่อวารสารมาตรฐาน 
 
  American Journal of Nursing  Am J Nurs 
  Journal of the American Medical Association JAMA 
  Journal of Nursing Administration J Nurs Adm 
  Nursing Clinics of North America Nurs Clin North Am 
  Nursing Forum Nurs Forum 
  Nursing Outlook Nurs Outlook 
  Nursing Research Nurs Res 
  Nurse Practitioner Nurse Pract 
  Nutrition and Cancer Nutr Cancer 
  Journal of Nursing Education J Nurs Educ 
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