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บทบรรณาธิการ
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยฉบับปฐมฤกษ์ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการริเริ่มของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ที่มีเจตนารมณ์ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนานักปฏิบัติ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์เพือ่ ทัดเทียมกับนักวิชาการและวิจยั ทางการพยาบาล ถือเป็นมิตใิ หม่ของวงการ
วิชาชีพการพยาบาลไทย ทีม่ วี ารสารเน้นการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ขนึ้ เป็นครัง้ แรก โดยมีองค์กร
วิชาชีพหลัก คือ สมาคมผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย) และวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูง
แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล เป็นผูส้ นับสนุนส่งเสริมในการยกระดับศักยภาพของพยาบาลไทยให้สงู ขึน้
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและ/หรือในระดับสากลที่มีเพิ่มขึ้นได้
เนื้อหาของวารสารฯ ฉบับนี้ เป็นการประมวลบทความรับเชิญที่ได้คัดสรรสาระส�ำคัญ ที่ผู้ปฏิบัติการ
ทางการพยาบาลสาขาต่าง ๆ พึงรับรู้และตระหนักถึงพัฒนาการวิชาชีพ นโยบาย ทิศทางและแนวโน้มของการ
พัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของไทย และของสาขาต่างๆ จากทั้งประธานคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล  และจากคณะผู้บริหารวิทยา
ลัยฯ ที่เป็นผู้แทนจากทุกสาขาฯ อันประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒบิ ตั ร วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล (สมจิต หนุเจริญกุล) บทบาท
และพัฒนาการทางการผดุงครรภ์ไทย (สุกญ
ั ญา ปริสญ
ั ญกุล) พัฒนาการของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขา
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ (วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร) พัฒนาการของผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย (อรสา พันธ์ภกั ดี) ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุกับสังคมผู้สูงอายุไทย  (ประคอง อินทรสมบัติ)  พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
กับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย (สุวรรณา  จันทร์ประเสริฐ) พัฒนาการของวิสัญญีพยาบาล
ไทยในการก้าวสูก่ ารเป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรูส้ กึ (นิม่ นวล  
มันตราภรณ์)
ในวารสารฯ นี้ ยังมีบทความรับเชิญ ตัวอย่าง Capstone project จาก APN จุฬารัตน์ สุริยาทัย เรื่อง
ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังภาคขยายในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตลอดจน
บทความจากนายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) เรื่อง บทบาทสู่ความส�ำเร็จของ APN
ในการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (เรณู  พุกบุญมี)  และสรุปผลการประชุมประจ�ำปีสมาคมผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย) จากเลขานุการของสมาคมฯ คือ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองค�ำ ด้วย
เนื้อหาสาระในวารสารฯ ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ถือเป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของการพัฒนาวิชาชีพและ
บทบาทส�ำคัญของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของไทยที่พยาบาลทุกคนพึงมีไว้ครอบครอง และพร้อมนี้ขอ
เชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก ให้ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน และร่วมส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารฯ ฉบับต่อไป  
วรรณภา ศรีธัญรัตน์
บรรณาธิการ

สมจิต หนุเจริญกุล

หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร วิทยาลัยพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล
สมจิต หนุเจริญกุล1 RN, Ph.D. (Nursing) อพย. (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)

บทคัดย่อ: การเตรียมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทั้งผู้เชี่ยวชาญคลินิก พยาบาลเวชปฏิบัติ
วิสัญญีพยาบาล และพยาบาลผดุงครรภ์เพื่อยกระดับคุณภาพของบริการและน�ำการ
เปลีย่ นแปลงสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ และสุขภาพทีด่ ขี นึ้ ของประชาชน เป็นสิง่ จ�ำเป็น สภาการพยาบาล
โดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย จึงได้จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขัน้ สูงเพือ่ วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางขึน้ หลักสูตรนีใ้ ช้มาตรฐาน
เดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกทางคลินกิ ของสหรัฐอเมริกา เนือ้ หาในหลักสูตรประกอบ
ด้วย ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติที่เข้มข้น และบูรณาการการวิจัยกับการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง
ผลลัพธ์การบริการ เป็นหลักสูตรต่อยอดจากปริญญาโทการพยาบาลทางคลินิก มีระยะการ
ฝึกอบรม 3 ปี สถาบันการศึกษาและสถานบริการจะรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมโดย
อยู่ภายใต้การก�ำกับของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยสภาการ
พยาบาล โดยคาดว่าวุฒบิ ตั รทีไ่ ด้รบั จะสามารถเทียบเท่าปริญญาเอก และผูส้ ำ� เร็จการฝึกอบรม
จะเป็นผู้น�ำทางการบริการพยาบาลและเป็นอาจารย์ที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มี
ประสิทธิภาพในสาขาทีเ่ ชีย่ วชาญ ระบบฝึกอบรมนีเ้ ป็นระบบเดียวกับการฝึกอบรมวุฒบิ ตั ร
ของแพทย์
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 05-16
ค�ำส�ำคัญ: การปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ วุฒบิ ตั ร วิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขั้นสูง ประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล (วาระ พ.ศ. 2556 - 2558)
1
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หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลกรวมทั้ ง ประเทศไทย
ก�ำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตในหลายด้านโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งสุ ข ภาพของประชาชน จากการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม
และความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นการแพทย์ แ ละ
เทคโนโลยี ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น หลายประเทศ
ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ความเจ็บป่วย
เรื้อรังและปัญหาสุขภาพจิต ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายสูงมากในระบบสุขภาพ
นอกจากนั้นประชาชนยังประสบกับปัญหาอุบัติภัยที่
เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งปัญหาครอบครัวและปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงที่ท�ำลายสุขภาพและศักยภาพของ
มนุษย์ ในขณะเดียวกันปัญหาสุขภาพมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากขึ้น และมีความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อย
โอกาส และผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ การป้องกันและ
จัดการกับปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนและการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพจึงต้องการ
บุคลากรสุขภาพที่มีความสามารถในการให้บริการ
และการจัดระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ใช้จ่าย
พยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีความส�ำคัญ
ในการช่ ว ยให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพที่
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นวิชาชีพทีม่ คี วามใกล้ชดิ
และมีโอกาสดูแลผู้รับบริการมากที่สุด มีความเข้าอก
เข้าใจในมนุษย์ เพราะการพยาบาลเกี่ยวข้องกับชีวิต
และสุ ข ภาพของบุค คล ครอบครัว และชุมชน การ
ปฏิ บั ติ จึ ง ต้ อ งบู ร ณาการการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ รวม
ทั้งการดูแลประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต
นอกจากนั้นการพยาบาล ยังรวมถึงการปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของผูป้ ว่ ยหรือผูใ้ ช้บริการ การสร้างสิง่ แวดล้อม
6

ที่ปลอดภัย การวิจัยการแปลผลการวิจัยและความรู้สู่
การปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
สุขภาพ การพัฒนาระบบและการจัดการดูแลผู้ป่วย
รวมทัง้ การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยหรือประชาชน ขอบเขต
ของการปฏิบัติการพยาบาลจึงกว้างขวางครอบคลุม
การปฏิบัติการพยาบาลทั้งในโรงพยาบาล ที่บ้าน ที่
โรงเรียน ในสถานที่ท�ำงานและในชุมชน การที่จะ
กระท�ำได้ส�ำเร็จพยาบาลจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ศั ก ยภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สามารถให้ บ ริ ก ารที่
สอดคล้องกับกลุม่ ผูป้ ว่ ยหรือผูใ้ ช้บริการและงานทีร่ บั
ผิดชอบ จึงมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาพยาบาลจ�ำนวน
หนึ่งให้เป็นผู้น�ำทางคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพของบริ ก ารและน� ำ การ
เปลี่ ย นแปลงสู ่ สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น ของประชาชนซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้อ�ำนวยการองค์การ
อนามัยโลกที่กล่าวว่า “วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์เป็นกระดูกสันหลังของระบบสุขภาพของ
ทุกประเทศทั่วโลกและได้รับการเตรียมมาอย่างดี
ระดับหนึ่ง จึงถือว่าเป็นกลุ่มที่มีพลังอ�ำนาจมากที่สุด
ทีจ่ ะก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในระบบสุขภาพ เพือ่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในศตวรรษที่
21 และเป็นผูท้ จี่ ะท�ำให้เป้าหมายในการพัฒนามนุษย์
10 ปีข้างหน้าประสบความส�ำเร็จ”1 ดังนั้น เพื่อให้มี
การพัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างจริงจัง
สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้บรรจุวาระการสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ โดยให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
นโยบายสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ และให้ พั ฒ นาและใช้
ศักยภาพของพยาบาลอย่างเต็มทีเ่ พือ่ สุขภาพอนามัย
ของประชาชน ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา
พยาบาลผู ้ น� ำ ทางการปฏิ บั ติ เ หล่ า นี้ เ ป็ น ที่
ยอมรับอย่างกว้างขวางในระบบการพยาบาลสากลทัว่ โลก

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

สมจิต หนุเจริญกุล

โดยเรียกกันว่าผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (Advanced
Practice Nurse หรือ APN) ซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ
1. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinical
Nurse Specialist ชื่อย่อ CNS)
2. พยาบาลเวชปฏิบตั ิ (Nurse Practitioner ชือ่
ย่อ NP)
3. วิ สั ญ ญี พ ยาบาล (Certified Registered
Nurse Anesthetist ชื่อย่อ CRNA)
4. พยาบาลผดุ ง ครรภ์ (Certified NurseMidwifery ชื่อย่อ CNM)
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเหล่านี้ สามารถ
ให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน หรือกลุม่ เป้าหมาย
หรือกลุ่มเสียงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพในชุมชน มีการ
ปฏิบัติงานที่ขยายขอบเขตไปสู่การเป็นผู้น�ำในการ
พัฒนาระบบการจัดการดูแลที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่
ปรึกษา เป็นผู้ประสานร่วมท�ำงานกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ ขยายและสร้างเครือข่ายการดูแล และเป็น
ผูป้ ระเมินและจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และกระบวนการการวิจยั จึงเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สุขภาพของประเทศให้ดีขึ้น และช่วยลดช่องว่างใน
การเข้าถึงระบบบริการที่มีคุณภาพของประชาชน

ทำ�ไมพยาบาลขัน้ สูงจำ�เป็นต้องได้รบั การเตรียม
ในระดับวุฒิบัตร
1. ระบบการฝึกอบรมและการออกวุฒิบัตร
เป็นการเตรียมผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญในสายวิชาชีพ
สุขภาพของประเทศไทย เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ และ
เภสั ช กร ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ (Practice discipline) เช่น
เดียวกับการพยาบาล การผลิตคนในระดับบัณฑิต
ศึกษาที่เน้นวิชาการและวิจัยอย่างเดียวไม่สามารถ

พัฒนาการปฏิบตั ใิ นระดับทีเ่ ชีย่ วชาญ หรือสามารถรับ
บทบาทที่จ�ำเป็นต้องขยายเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และได้
มาตรฐาน
2. การจัดวางระบบการออกวุฒิบัตรให้รัดกุม
ตอบสนองความต้องการของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา
พยาบาลขั้นสูงที่สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล
ต้องเป็นผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขา
การพยาบาลทางคลินิก แต่การพัฒนาคุณภาพของ
งานให้มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้มีสมรรถนะตามที่
สภาการพยาบาลก�ำหนดนั้น ต้องพัฒนาด้วยตนเอง
หลังส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว และ
กระท�ำในสถาบันทีป่ ฏิบตั งิ านนาน 1-10 ปี โดยเฉลีย่
ประมาณ 4 ปี ซึ่งการฝึกหลังปริญญาโทนี้เป็นการฝึก
ด้วยตนเองโดยไม่มรี ะบบฝึกอบรมรองรับจึงพบว่าใน
แต่ละปีมีจ�ำนวนผู้สมัครสอบที่มีผลงานจนสามารถ
สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตรเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่
เป็นเช่นนีเ้ นือ่ งจากการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
บัณฑิตศึกษาเน้นการวิจัยและวิชาการ แม้หลักสูตร
ปริญญาโทจะเพิม่ จ�ำนวนหน่วยกิตทางด้านการปฏิบตั ิ
ซึ่งท�ำให้จ�ำนวนหน่วยกิตสูงกว่าและใช้ระยะเวลาใน
การศึกษานานกว่าในสาขาอื่นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่
เพียงพอที่จะให้ได้สมรรถนะตามที่สภาการพยาบาล
ก�ำหนดนอกจากนี้ การทีป่ ระเทศไทยยังไม่มกี ารเตรียม
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
อย่างเป็นระบบ จึงไม่มีแผนพัฒนาก�ำลังคนในด้านนี้
ท�ำให้ทผี่ า่ นมามีจำ� นวนผูส้ อบได้วฒ
ุ บิ ตั รกระจุกตัวอยู่
ในบางสาขาหรือแขนงวิชา และขาดแคลนในอีกหลาย
สาขาวิชา การเตรียมในระดับวุฒบิ ตั รฯอย่างเป็นระบบ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว และ
ยังเป็นการควบคุมจ�ำนวน ต�ำแหน่ง และการกระจาย
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ทีเ่ หมาะสมของผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางในระบบบริการ
สุขภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและประชาชน
3. การขยายความรูเ้ ชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเทคโนโลยีรวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องการ
พยาบาลผู้น�ำทางคลินิกที่มีความรู้และทักษะสูงใน
การแปลและบูรณาการความรู้เหล่านี้เพื่อให้บริการ
กับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ระบบบริการสุขภาพ ความต้องการและ
ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ต้องการพยาบาลผู้น�ำ
ทางคลินิกที่รู้จักใช้ระบบสารสนเทศ และรูปแบบการ
บริการใหม่ๆ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ
5. การปฏิรูประบบสุขภาพได้เน้นถึงความ
ส� ำ คั ญ ของการท� ำ งานร่ ว มกั น ของสหสาขาวิ ช าชี พ
พยาบาลจึงต้องมีความสามารถในการท�ำงานร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับ
ผูป้ ว่ ยหรือผูใ้ ช้บริการ การส่งเสริมให้พยาบาลมีระดับ
การศึกษาที่ใกล้เคียงกับวิชาชีพอื่นๆ จะช่วยให้การ
ติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพและเกิดบรรยากาศของ
การท�ำงานที่มีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันดีขึ้น
6. การมี พ ยาบาลขั้ น สู ง ซึ่ ง เป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางหรื อ กลุ ่ ม เป้ า หมาย จะช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจ
สถานการณ์ปัญหาและการตอบสนองความต้องการ
ผูใ้ ช้บริการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เป็นการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน
7. การศึกษาอบรมเพือ่ เป็นพยาบาลขัน้ สูงทีม่ ี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ยังเป็นช่องทางในการเพิ่มจ�ำนวนอาจารย์
พยาบาลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ
พยาบาลซึง่ เป็นหัวใจส�ำคัญของการสอนพยาบาลทาง
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คลิ นิ ก ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโทการมี
เฉพาะอาจารย์ที่ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาเอกที่เน้น
เฉพาะวิชาการและวิจัยอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะ
ท�ำให้คุณภาพของการศึกษาพยาบาลดีขึ้นได้ โดย
เฉพาะการเรียนการสอนทางคลินิก เนื่องจากวิชาชีพ
การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีการปฏิบัติ
8. พยาบาลจ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำทางคลินิกเพื่อ
ร่วมก�ำหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยหรือ
ผูใ้ ช้บริการ เนือ่ งจากพยาบาลเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านอย่าง
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการจึงทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนเหล่านัน้ เป็นอย่างดี ซึง่ จะ
ช่วยให้นโยบายและระบบบริการสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เป็นการดึงดูดพยาบาลในคลินิกที่ใฝ่รู้และ
ต้ อ งการศึ ก ษาในระดั บ สู ง ขึ้ น ให้ หั น มาศึ ก ษาใน
หลักสูตรวุฒิบัตรฯ แทนที่จะศึกษาต่อในสาขาอื่น ซึ่ง
จะช่วยให้การศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ เกิดประโยชน์
กับการปฏิบัติงานโดยตรงและเป็นการธ�ำรงรักษา
พยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ไว้ในระบบบริการพยาบาล
ให้ยาวนานทีส่ ดุ จึงเป็นการช่วยแก้ปญ
ั หาการขาดแคลน
พยาบาลในระยะยาว
10. เป็ น การจั ด การฝึ ก อบรมขั้ น สู ง สุ ด ใน
วิชาชีพให้กับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้และทักษะ
ในการปฏิบตั ขิ นั้ สูงทีต่ อ้ งการความเชีย่ วชาญทางคลินกิ
เช่นอาจารย์ที่สนใจและสอนภาคปฏิบัติผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง หรือ นักบริหารการพยาบาล เป็นต้น
11. เป็นการให้คุณค่ากับการบริการพยา
บาลโดยตรง นับเป็นทางหนึ่งในการสร้างอุดมการณ์
ให้พยาบาลรักการปฏิบัติวิชาชีพที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์
โดยตรงกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

สมจิต หนุเจริญกุล

ความพร้อมของวิ า ีพการพยาบาลและการ
ผดุ ง ครรภ์ ใ นการเปิ ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ
วุฒิบัตร
การเปิ ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ วุ ฒิ บั ต ร
ต้องการอาจารย์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถทัง้ เชิงทฤษฎี
การวิจยั และการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในขัน้ สูงโดยตรง
กับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีจ�ำนวนอาจารย์พยาบาล
น้อยที่มีลักษณะดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์พยาบาล
ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอก ที่เน้น
การวิจัยมากกว่า อย่างไรก็ตาม ทางสภาการพยาบาล
และคณะพยาบาลศาสตร์ต่างได้มีการเตรียมความ
พร้อมไว้ในระดับหนึ่งคือ
1. การมีพยาบาลขั้นสูงที่ได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะทางอยู ่ แ ล้ ว การสอบ
ความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้กระท�ำมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2546 โดยผู้มีสิทธิสอบคือผู้ที่ผ่านการศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาโทการพยาบาลทางคลิ นิ ก จาก
หลักสูตรทีส่ ภาการพยาบาลให้การรับรอง จนถึงเดือน
มิ ถุ น ายน 2556 มี ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ บั ต รแล้ ว ทั้ ง หมด
1,967 คน กระจายใน 10 สาขา คือ
		 1) การพยาบาลมารดาและทารก 53 คน
		 2) การพยาบาลชุมชน 109 คน
		 3) การพยาบาลอายุรศาสตร์–ศัลยศาสตร์
747 คน
		 4) การพยาบาลเด็ก 130 คน
		 5) การพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต
243 คน
		 6) การพยาบาลผู้สูงอายุ 114 คน
		 7) การผดุงครรภ์ 25 คน
		 8) การพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน 306 คน

		 9) การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ และการ
ควบคุมการติดเชื้อ 75 คน
		 10) การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความ
รู้สึก 165 คน
ในปัจจุบนั พยาบาลขัน้ สูงเหล่านี้ ได้ปฏิบตั งิ าน
ในระบบสุขภาพทุกระดับตัง้ แต่ระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ
ตติยภูมิ ตลอดจนศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ และเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ
สุขภาพผลการวิจัยการติดตามผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูงนั้นพบว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การรักษาของระบบสุขภาพ จากการลดการกลับเข้า
รับการรักษาซ�้ำในโรงพยาบาล การลดระยะเวลาอยู่
ในโรงพยาบาล การเพิม่ ความสามารถของผูใ้ ช้บริการ
หรือผู้ป่วยในการดูแลตนเองและพึ่งพากันเอง เพิ่ม
คุณภาพชีวิต ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคและ
การรักษาโดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง ผูป้ ว่ ยมะเร็ง
และผู้ป่วยวิกฤต โดยพยาบาลขั้นสูงเหล่านี้ได้พัฒนา
โครงการการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติต่างๆ โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์2 สมรรถนะของพยาบาลขัน้ สูงในประเทศไทย
เหล่านี้มีความใกล้เคียงกับสมรรถนะของผู้ที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกทางคลินิกของอเมริกา3
(Doctor of Nursing Practice) ซึ่ ง นั บ ว่ า วิ ช าชี พ
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ข องประเทศไทย
ได้เตรียมพยาบาลขั้นสูงระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จ�ำนวนหนึง่ ซึง่ จะช่วยให้การฝึกอบรมในหลักสูตรวุฒิ
บัตรฯเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ที่ผ่านมาได้มีการก�ำหนดให้ผู้เข้าอบรมใน
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรฯผ่านการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทการพยาบาลทางคลินกิ จากหลักสูตร
ทีส่ ภาการพยาบาลให้การรับรอง ซึง่ สถาบันการศึกษา
พยาบาลได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทการ
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หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

พยาบาลทางคลินิก มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และใน
ปัจจุบันมีสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาในระดับนีอ้ ยูถ่ งึ 15 สถาบัน และสามารถ
ผลิตได้ปลี ะประมาณ 1,000 คนท�ำให้มผี ทู้ สี่ ำ� เร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาโทปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระบบสุขภาพ
ทัง้ ในฐานะผูใ้ ห้บริการโดยตรงกับผูป้ ว่ ยหรือประชาชน
อาจารย์ พ ยาบาล และผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาล
อยู่แล้ว ถือเป็นผู้ที่พร้อมจะเข้าสู่หลักสูตรฝึกอบรมนี้
ต่ อ ไปการเปิ ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ วุ ฒิ บั ต รฯ
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้พยาบาลเหล่านี้ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้น�ำทางคลินิกได้อย่าง
เป็นระบบ
3. ความพร้อมของสถาบันในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบัน
หลักในการฝึกอบรมสูง มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์
การสอน และควบคุมวิทยานิพนธ์ ทัง้ ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกมานานกว่า 20 ปีร่วมกับสถาบัน
ร่วมผลิตคือ สถาบันบริการที่มีผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง ที่ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ มีแพทย์
ร่วมสอนและเป็นปรึกษาในการฝึกการปฏิบัติ การได้
มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าฝึกอบรม กับ
แพทย์ประจ�ำบ้าน จะช่วยให้การสอนในภาคทฤษฎี
และการฝึกในคลินิกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะพยาบาลศาสตร์ตา่ งๆ ร่วมกับฝ่ายบริการ
พยาบาลจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรระยะสั้น 4
เดือน เพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถการดูแลกลุม่
ผู้ป่วยต่างๆ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2512 และขณะนี้มี
จ�ำนวนหลักสูตรกว่า 50 หลักสูตร ทีไ่ ด้มาตรฐานตาม
ทีส่ ภาการพยาบาลก�ำหนด จึงเป็นอีกช่องทางหนึง่ ของ
การเตรี ย มความเข้ ม แข็ ง ทางคลิ นิ ก ในระดั บ หนึ่ ง
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ จ ะเข้ า ฝึ ก อบรม โดยถื อ เป็ น คุ ณ สมบั ติ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการส�ำเร็จการศึกษาในระดับ
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ปริญญาโททางคลินกิ จากหลักสูตรทีส่ ภาการพยาบาล
ให้การรับรอง

ความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทางคลินิกในระดับสากล
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดหลักสูตรใน
ระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ใน 3 หลักสูตร
คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (PhD) ซึง่ เป็น
หลักสูตรที่เปิดสอนมากที่สุด
2. พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of
Nursing Science, DNS) ปัจจุบันสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ได้เปลี่ยนเป็น PhD หลักสูตร DNS จึงเหลืออยู่
น้อยมาก คาดว่าอาจจะหมดไปในที่สุด (AACN,
2006)
หลักสูตรในข้อ 1. และ 2. มีเป้าหมายเหมือนกัน
คือผลิตนักวิจยั และนักวิชาการขัน้ สูงทางการพยาบาล
(Nurse Scientist) โครงสร้างหลักสูตรมีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ในหลายสถาบันจึงได้อนุญาตให้ผู้ที่ได้
รั บ ปริ ญ ญา Doctor of Nursing Science ไปแล้ ว
สามารถน�ำมาเปลี่ยนเป็น Doctor of Philosophy ได้
3. หลักสูตรปริญญาเอกทางคลินกิ (Doctor of
Nursing Practice หรือ DNP) เริ่มในปี ค.ศ. 2002
(2545) มีเป้าหมายผลิตผู้น�ำทางคลินิกที่มีความ
สามารถในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์ที่มี
ความเชี่ ย วชาญทางคลิ นิ ก และผู ้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาล ในประเทศสหรัฐอเมริกาขณะนี้มีจ�ำนวน
สถาบันทีผ่ ลิต DNP ทัง้ หมด 241 แห่ง ในขณะที่ ผลิต
ปริญญาเอกที่เน้นการวิจัย 131 แห่ง และมีจ�ำนวน
ผูส้ นใจศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ จากปี 2555 ถึง 2556
เพิ่มจาก 11,575 เป็น 14,699 คน และผู้ส�ำเร็จการ
ศึกษาเพิ่มจากจ�ำนวน 1,858 เป็น 2,443 คน4

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
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ส�ำหรับประเทศไทย การจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (PhD) ทัง้ หมด ส่วนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (DNS) ซึ่งเปิดด�ำเนินการในปีพ.ศ.
2533 เป็นโครงการร่วมระหว่าง 6 สถาบันที่เป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ โดยคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแกนน�ำ และเมือ่ แต่ละสถาบัน
ได้แยกออกไปเปิดหลักสูตรของตนเอง ได้เปลีย่ นเป็น
PhD ทุกสถาบัน ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เปิด
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (PhD) เช่นกันในปี พ.ศ.
2544 ส่วน DNS ได้หยุดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2545 แต่ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้ปรับปรุงและเปิดหลักสูตรนี้ใหม่อีกในปี
พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยมุ่งผลิต
นักวิชาการและนักวิจยั ขัน้ สูงมากกว่า ท�ำให้ขาดแคลน
อาจารย์ พ ยาบาลที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางคลิ นิ ก
นอกจากนี้ พยาบาลผูป้ ฏิบตั งิ านในคลินกิ ก็ไม่สามารถ
ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ปริ ญ ญาสู ง สุ ด ที่ ต รงกั บ ความ
เชี่ยวชาญทางคลินิกของตนเองได้ หรือหากมีโอกาส
ได้ศึกษาจนส�ำเร็จหลักสูตรปริญญาเอกก็ไม่สามารถ
เป็นผู้น�ำทางคลินิกในสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วรเนือ่ งจากหลักสูตรไม่ได้เตรียม
ผู้น�ำที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิก
การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
แสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางของประเทศไทย
เน้นการให้คณ
ุ ค่ากับการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ความ
เ ี่ยว าญ และการขยายบทบาทของพยาบาล และ
ใช้มาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรปริญญาเอกทาง
คลินิกที่ประกาศใช้โดยสมาคมคณะพยาบาลศาสตร์
ของสหรัฐอเมริกา3 แต่ปรับให้มชี วั่ โมงของการปฏิบตั ิ

มากขึ้น รวมทั้งก�ำหนดลักษณะของผู้ป่วยหรือผู้ใช้
บริ ก ารที่ ต ้ อ งฝึ ก และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมนี้ เป็ น
หลักสูตรต่อยอดจากปริญญาโทการพยาบาลทาง
คลินิก ซึ่งการที่ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทนี้ จะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ในศาสตร์
ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวคิดการ
ดูแลแบบองค์รวม และมีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาในระดับหนึ่ง รวมทั้ง
ผ่านการเรียนวิชาวิจัย สถิติ และท�ำวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระมาแล้ว ท�ำให้ผู้เข้าอบรมมีพื้น
ฐานแข็งแกร่งในแง่ของวิชาการ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง รวมทั้งมีทักษะการท�ำวิจัยในระดับหนึ่ง ที่จะ
ต่อยอดในระดับวุฒบิ ตั รทีเ่ ทียบได้กบั ปริญญาเอกทาง
คลินิก (Doctor of Nursing Practice) หรือ DNP ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาผู้น�ำทางคลินิกที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์กระบวนการวิจัย ระบบสารสนเทศ และการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนานวัตกรรมและ
ระบบการบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจและสามารถร่ ว ม
ก�ำหนดนโยบายสุขภาพทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ประชาชน
ส่ ว นการฝึ ก อบรมนั้ น ใช้ ร ะบบการฝึ ก อบรมเพื่ อ
วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางเช่นเดียว
กั บ วิ ช าชี พ แพทย์ ทั น ตแพทย์ และเภสั ช โดยอยู ่
ภายใต้การก�ำกับของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขั้นสูงแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาล
สำ�หรับความแตกต่างระหว่างหลักสูตรฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์ วัตถุประสงค์ สมรรถนะ การเตรียม
ดังแสดงในตารางที่ 1
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หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ วุฒบิ ตั รและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์

สมรรถนะ

การเตรียม

วุฒิบัตร
เตรียมพยาบาลในระดับสูงสุดของการ
ปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งจะเป็นผู้น�ำใน
การแปลและน� ำ ใช้ ผ ลการวิ จั ย สู ่ ก าร
ปฏิบัติ
มีความรู้และทักษะในการ แปลและน�ำ
ใช้ผลการวิจยั สูก่ ารปฏิบตั ิ เป็นผูน้ ำ� เผย
แพร่ และเชือ่ มโยงความรูใ้ หม่สอู่ งค์กร
และระบบสุ ข ภาพ เป็ น ผู ้ น� ำ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หรือ ผู้น�ำใน
ระบบบริการ เช่น ต�ำแหน่งผู้บริหาร
จะต้ อ งมี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น
โดยร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พยาบาลทีจ่ บหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูง
ระดับวุฒิบัตรในแต่ละสาขา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านพยาบาล
ศาสตร์ ความรูท้ างการแพทย์ การสาธารณสุข แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และสามารถน�ำมา
ประยุกต์ในการออกแบบและปฏิบตั กิ ารดูแลโดยตรง
(Direct care) ในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและ
ระบบสุ ข ภาพ การเงิ น การคลั ง ของระบบบริ ก าร
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือ
ผู้ใช้บริการในสาขาที่เชี่ยวชาญ และสามารถน�ำมา
ประยุ ก ต์ ใ นการร่ ว มก� ำ หนดนโยบาย พั ฒ นาและ
บริหารจัดการระบบบริการได้อย่างเหมาะสม
3. มี ค วามสามารถเป็ น ผู ้ น� ำ ในองค์ ก รและ
ระบบ สามารถใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี ใน
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ปรั ญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
เตรี ย มพยาบาลในระดั บ สู ง สุ ด ของศาสตร์
ทางการพยาบาลในการท�ำวิจัย เพื่อสร้างองค์
ความรู้ ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพือ่ เป็น
พื้นฐานทางการพยาบาล และระบบสุขภาพ
มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะ เชิ ง ทฤษฎี วิ ธี ก ารและ
การวิเคราะห์ เพื่อแสวงหาความรู้ และวิธีการใน
การใช้ความรู้ในการพยาบาลและระบบสุขภาพ
นักวิจัย นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือ
สถาบันวิจัย เน้นการท�ำวิจัย
จะต้องมีประสบการณ์อย่างเข้มข้นในการท�ำวิจยั
โดยมีอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยอาวุโส มีชุดโครงการ
การวิจัยที่ได้รับทุนอย่างต่อเนื่องเป็นพี่เลี้ยง

การปรับปรุงคุณภาพการดูแล ริเริ่มโครงการต่างๆ
จัดการกับความเสีย่ งและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ และ
ประเมินผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพได้
4. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพยาบาลที่ทันสมัย
เพื่อการน�ำมาใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ใช้
บริการในสาขาที่เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม
5. มี ค วามสามารถในการท� ำ งานร่ ว มกั บ
บุคลากร เจ้าหน้าที่สุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การดูแล และ
ยกระดับสุขภาวะของคนในชาติ
6. มีความสามารถในการสอน ชี้แนะ ก�ำกับ
เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติและให้การปรึกษาแก่ผู้ใช้
บริการหรือครอบครัว นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในทีม
สุขภาพตามความเหมาะสม
7. มีความสามารถเชิงวิชาการ คิดเชิงวิเคราะห์

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
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อย่างเป็นระบบ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัย
และสามารถน� ำ เสนอรายงานทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ
8. มี คุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวแทนผู้ใช้
บริ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด นโยบายทางสุ ข ภาพที่ มี ค วาม
ยุติธรรม ความเท่าเทียม สามารถชี้น�ำความถูกต้อง
และสื่อความคิดที่ดีงามด้านสุขภาพให้กับสังคม
9. เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง

โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี รวม 92 หน่วยกิต
ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการวิจัย
1. ภาคทฤษฎี โดยการบรรยาย น�ำเสนอทาง
วิชาการ สัมมนาวิชาการ วารสารสโมสร การประชุม
วิชาการ ใช้เวลารวมกัน ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต หรือ
270 ชั่วโมงประกอบด้วย
		 1.1 หมวดวิชาแกน ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
			 1.1.1 ภาวะผู้น�ำและการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงในระบบการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อน 3
หน่วยกิต
			 1.1.2 การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ 2 หน่วยกิต
			 1.1.3 ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ
ระบบสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ 2 หน่วยกิต
			 1.1.4 การวัดและจัดการผลลัพธ์ใน
ระบบบริการสุขภาพ 2 หน่วยกิต
		 1.2 หมวดวิชาการพยาบาลเฉพาะสาขา ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
		 ประกอบด้ ว ยเนื้ อ หาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สุขภาพ โรค ความเจ็บป่วย ระบาดวิทยา และปัจจัย

ก� ำ หนดภาวะสุ ข ภาพของผู ้ ป ่ ว ย/ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารกลุ ่ ม
เป้าหมาย การรักษา และการพยาบาลที่ทันสมัยและ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่น�ำมาใช้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่
ต้องการการรักษาพยาบาล หรือการจัดการดูแลที่
ยุง่ ยากซับซ้อน หรือปัญหาทีพ่ ยาบาลจ�ำเป็นต้องขยาย
ขอบเขตของการปฏิบัติในด้านเวชกรรม ความรู้ และ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ ความผาสุก
คุณภาพชีวติ ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การ
สร้างเสริมสุขภาพและการลดปัจจัยเสีย่ งในผูป้ ว่ ย/
ผู้ บริการกลุ่มเป้าหมาย
2. ภาคปฏิบัติ 50 หน่วยกิต ต้องมีระยะเวลา
ในการฝึกปฏิบตั งิ านในแต่ละสาขา ไม่นอ้ ยกว่า 3,000
ชั่วโมง (ฝึก 60 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต)
ปีที่ 1: Advanced Practice Residency Training
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เน้นรับผิดชอบผู้ป่วย/ผู้ใช้
บริการโดยให้การพยาบาลโดยตรงเป็นรายบุคคล
(direct care) และการพัฒนาทักษะการพยาบาลขัน้ สูง
ที่จ�ำเป็นในสาขา ตามเกณฑ์ปริมาณงานขั้นต�่ำของ
แต่ละสาขา ร่วมกับการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่
จัดในและนอกสถาบัน
ปี ที่ 2: Advanced, Specialized Practice
Residency Training ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เน้นรับ
ผิดชอบผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการโดยการพยาบาลราย
กลุม่ ทีเ่ ลือกสรร มุง่ เน้นการพัฒนาทักษะการพยาบาล
ขัน้ สูงทีล่ กึ ซึง้ กับกลุม่ ผูป้ ว่ ยหรือผูใ้ ช้บริการทีเ่ ลือกสรร
การออกแบบนวั ต กรรมหรื อ ระบบการดู แ ลเพื่ อ
พัฒนาประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ปีที่ 3: Advanced, Integrated Practice and
Research Fellowship ปฏิบัติงานในคลินิก โดยใช้
ทักษะการพยาบาลขั้นสูงในการน�ำนวัตกรรมหรือวิธี
การหรือระบบการดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการหรือผู้ป่วยที่
เลื อ กสรรไปใช้ ใ นการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ และ
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หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

ผลลัพธ์ของการบริการ ด้วยกระบวนการวิจัยทาง
คลินิก และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
3. การวิจยั เทียบได้ 24 หน่วยกิต เป็นการท�ำการ
ศึกษาวิจัยต้นฉบับอย่างน้อย 1 ฉบับและเป็นการ
บูรณาการกับการปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
		 3.1 มุ่งเน้นการปรับปรุงผลลัพธ์ของการ
บริการสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ครอบครัว
กลุ่มคน ชุมชน ที่เลือกสรร ซึ่งอาจเป็นการวิจัยเชิง
ระบบ การวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ การวิจัยทาง
คลินกิ เพือ่ แก้ปญ
ั หาในการปฏิบตั ิ หรือชีน้ ำ� การปฏิบตั ิ
โดยตรง และโครงการควรมีการเอื้ออ�ำนวยให้ใช้ผล
การวิ จั ย ซึ่ ง คาดหวั ง ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงการ
ปฏิบัติ และวิเคราะห์เชิงผลลัพธ์ได้
		 3.2 ต้ อ งเขี ย นรายงานเพื่ อ เผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการที่มี Peer review หรือวารสารวิชาการ
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index
Center, TCI) หรือวารสารนานาชาติหรือมีหนังสือ
รับรองจากบรรณาธิการหากนิพนธ์ต้นฉบับนั้นก�ำลัง
อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์

การได้รับประกาศนียบัตร
ในแต่ ป ลายปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ก� ำ หนดให้
มี ก ารสอบเลื่ อ นชั้ น และ เมื่ อ สอบผ่ า นจะได้ รั บ
ประกาศนียบัตรจากสภาการพยาบาลดังนี้
1. ผู ้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมในปี ที่ 1 จะได้
ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิก
2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ 2 ในสาขาที่มี
แขนงจะได้ประกาศนียบัตรขัน้ สูงทางคลินกิ ใน แขนง
ที่เชี่ยวชาญต่อยอด
14

การได้รับวุฒิบัตร
เมือ่ ส�ำเร็จการฝึกอบรมสามารถขอสอบเพือ่ รับ
วุฒิบัตรจากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง
แห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล โดยยื่นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
1. ใบรับรองผลการปฏิบตั งิ านและเสนอชือ่ เข้า
สอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ใน
สถาบันหลัก
2. รายงานประสบการณ์การปฏิบตั กิ ารพยาบาล
รวมตลอดหลักสูตรตามแบบรายงานซึง่ คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ ได้กำ� หนดไว้พร้อมค�ำรับรองของ
ผู้สมัครสอบและผู้รับผิดชอบการฝึกปฏิบัติ
3. รายงานการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการโดย
ละเอียด จ�ำนวน 5 กรณี ตามแบบรายงานการดูแล
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการหรือ
4. งานวิ จั ย ต้ น ฉบั บ และตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
วิชาการที่มี Peer review วารสารวิชาการที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง หรือวารสารวิชาการ
ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Center, TCI) หรือ
วารสารนานาชาติหรือมีหนังสือรับรองจากบรรณาธิการ
หากนิ พ นธ์ ต ้ น ฉบั บ นั้ น ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นระหว่ า งการ
จัดพิมพ์
เมื่อผ่านการสอบเพื่อประเมินความรู้ทักษะ
และเจตคติอนั ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการ
สอบปากเปล่าตามเนื้อหาหลักสูตรซึ่งก�ำหนดความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะการพยาบาลเพือ่
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในแต่ละสาขา
จะได้รับวุฒิบัตรในสาขาที่สอบจากสภาการพยาบาล

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

สมจิต หนุเจริญกุล

การเทียบวุฒิปริญญาเอก
หลังจากสอบวุฒบิ ตั รผ่าน ผูส้ อบผ่านแต่ละคน
จะต้องส่งผลงานทั้งหมดรวมทั้งใบวุฒิบัตรให้ สภา
การอุดมศึกษาเป็นผู้เทียบ ซึ่งอาจจะส่งผลงานผ่าน
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย
สภาการพยาบาลให้ด�ำเนินพร้อมกันทุกคนก็ได้
ผูท้ ไี่ ด้รบั วุฒบิ ตั รฯ สามารถปฏิบตั งิ านในสาขา
ที่ได้รับวุฒิบัตร ซึ่งการปฏิบัติจะมีลักษณะเช่นเดียว
กั บ แพทย์ หรื อ ทั น ตแพทย์ ที่ ส ามารถเป็ น ได้ ทั้ ง
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในเวลาเดียวกัน เป็นผู้น�ำใน
การแปลหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติ ศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ ท�ำงาน
ร่วมทีมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่สุขภาพอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล

Board Certified Training Program in Advanced Nursing Practice
College of Advanced Practice Nurse and Midwife,
Thailand Nursing and Midwifery Council
Somchit Hanucharurnkul1 RN, PhD, Dip. APMSN
Abstract: Preparation of advanced practice nurse which included; clinical nurse specialist,
nurse practitioner, nurse anesthetist and nurse midwifery is necessary in leading change
to improve quality of life and health of people. Thailand Nursing and Midwifery Council
by College of Advanced Practice Nurse and Midwife developed a certified board training
program, which is based on Doctor of Nursing Practice offers in USA. The content in
the program composes of theory, residency training and integrate research and practice
fellowship, which takes three years to complete. The program admit Master graduate in
nursing specialty. The training will be offered by faculty of nursing and the services
institution under the regulation of College of Advanced Practice Nurse and Midwife,
Thailand Nursing and Midwifery Council. It is expected that those who graduate from
the program and pass certified board examination will be comparable to those receiving
doctoral degree and can be clinical leaders or faculty members who are expert in advanced
practice in the area being certified. This training and certified system is similar to physician
training system.
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2014; 1(1) 05-16
Keywords: Advanced Practice Nursing Certified Board Training Program College of
Advanced Practice Nurse and Midwife Thailand
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สุกัญญา ปริสัญญกุล

บทบาทและพัฒนาการทางการผดุงครรภ์
สุกัญญา ปริสัญญกุล.1 พย.ด, อพย. (การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์)

บทคัดย่อ: บทความนีน้ ำ� เสนอ ศาสตร์การผดุงครรภ์ในประเทศไทย บทบาทและพัฒนาการ
ของหลักสูตรการผดุงครรภ์ และการพยาบาลผดุงครรภ์ การบูรณาการหลักสูตรการผดุงครรภ์
กับหลักสูตรการพยาบาลระดับปริญญาตรี หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
ผดุงครรภ์ ที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และแนวทางการพัฒนาสู่หลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาการผดุงครรภ์
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 17-22
ค�ำส�ำคัญ การผดุงครรภ์ บทบาท พัฒนาการ

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความช�ำนาญ
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก และสาขาการผดุงครรภ์
1
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บทนำ�
การผดุงครรภ์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสตรีและครอบครัวตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอด รวมทัง้ ทารกแรกเกิด โดย
มีเป้าหมายเพือ่ ให้สตรี ทารก และครอบครัวมีสขุ ภาพ
ทีด่ ี ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และลดอัตรา
ตายของมารดาและทารกในวงจรชีวิตของการมีบุตร
บทบาทของผดุงครรภ์เป็นบทบาทที่อิสระ สามารถ
ให้การดูแลสตรีที่ปกติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะตั้ง
ครรภ์ จ นถึ ง 6 สั ป ดาห์ ห ลั ง คลอด ตลอดจนการ
ท�ำคลอดปกติ รวมถึงการดูแลทารกแรกเกิดจนถึงวัย
6 เดือน ซึง่ เป็นระยะทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งทารกด้วย
นมมารดา พยาบาลผดุงครรภ์หลายท่านอาจมีความ
สงสั ย ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งการผดุ ง ครรภ์ กั บ
การพยาบาลมารดาและทารกโดยการพยาบาลมารดา
และทารกมีจุดเน้นอยู่ที่การดูแลมารดาและทารก
เฉพาะระยะหลังคลอดเท่านั้น ในทางทฤษฎีอาจให้
ความรู้ในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอดพอสังเขป
โดยรายละเอียดของเนือ้ หาเน้นมารดาและทารกระยะ
หลังคลอด
การจัดการศึกษาหลักสูตรการผดุงครรภ์นั้น
แต่เดิมนั้นมี 2 ลักษณะคือ หลักสูตรการผดุงครรภ์ 6
เดื อ น ส� ำ หรั บ พยาบาลที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยหลักสูตร
เหล่านี้จะรวมการพยาบาลมารดาและทารกไว้ด้วย
อีกหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนการผดุงครรภ์
โดยตรง ใช้เวลา 1 ปี 6 เดือน ผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้ง 2
หลักสูตรจึงมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์มากใน
การดู แ ลสตรี ตั้ ง แต่ ร ะยะตั้ ง ครรภ์ จ นถึ ง ระยะ 6
สัปดาห์หลังคลอดได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีทักษะ
ในการท� ำ คลอดปกติ ม ากและสามารถเปิ ด คลิ นิ ก
รับท�ำคลอดปกติได้
18

ในปี พ.ศ. 2522 สถาบันการศึกษาพยาบาล
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
พยาบาล เพื่ อ ตอบสนองแผนพั ฒ นาสาธารณสุ ข
แห่งชาติฉบับที่ 4 และ 5 โดยรวมวิชาการผดุงครรภ์
ไว้ ใ นหลั ก สู ต รพยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปิ ด
หลักสูตรการผดุงครรภ์ 6 เดือน หลักสูตรการผดุงครรภ์
1 ปี 6 เดือน และหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาล การ
บูรณาการหลักสูตรการผดุงครรภ์เข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรพยาบาลระดับปริญญาตรี ท�ำให้ระยะ
เวลาการเรียนวิชาการผดุงครรภ์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ นการดู แ ลสตรี ใ นระยะ
ตัง้ ครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด การท�ำคลอดปกติรวม
ถึงการดูแลทารกลดน้อยลง ซึ่งจากการศึกษาของ
สุกัญญา ปริสัญญกุล และคณะ1 เกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาการพยาบาลผดุงครรภ์ในประเทศไทย พบว่า
พยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้วอยู่ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 1 – 3 ปี มีประสบการณ์น้อย ทักษะไม่
เพี ย งพอโดยเฉพาะการท� ำ คลอด มี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานในระดับต�ำ่ นอกจากนี้
ในการฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ถูกแบ่งเป็นส่วนๆ
ตามชั้นปี เช่น ฝึกปฏิบัติการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์
ในปีที่ 3 ฝึกปฏิบตั กิ ารดูแลสตรีระยะคลอดและระยะ
หลังคลอดในปีที่ 4 เป็นต้น ท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง
ของการดูแล ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ลดลง
จึ ง ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ค วามมั่ น ใจในการให้ ก ารดู แ ลสตรี
ดังกล่าว ซึง่ ศาสตร์การผดุงครรภ์มเี นือ้ หาวิชามากมาย
ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการดูแลสุขภาพของสตรี ทารกและ
ครอบครัวให้มปี ระสิทธิภาพดังนัน้ บทบาทผดุงครรภ์
ที่เคยมีความเข้มแข็งและมีบทบาทที่เป็นอิสระลดลง
เนือ่ งจากอิงอยูใ่ นบทบาทพยาบาลจึงท�ำให้เป็นพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานประจ�ำเฉพาะหน่วยต่างๆ คือ หน่วย

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

สุกัญญา ปริสัญญกุล

ฝากครรภ์ หน่วยคลอด และหน่วยหลังคลอดส่งผลให้
ขาดความต่อเนื่องในการให้บริการแก่สตรีที่มารับ
บริการ
จากการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีมผี ลท�ำให้ปญ
ั หาด้านอนามัยแม่และเด็กมี
ความซับซ้อนมากขึ้น มีการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้น
สูง ระบบบริการสุขภาพเน้นคุณภาพของการบริการ
มากขึน้ พยาบาลผดุงครรภ์ทสี่ ำ� เร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีไม่สามารถตอบสนองความต้องการการ
ดูแลของสตรี ทารกและครอบครัว ทีม่ คี วามซับซ้อนได้
สถาบันการศึกษาพยาบาลต่างๆ จึงเห็นความจ�ำเป็น
ที่จะขยายการศึกษาเพิ่มเป็นระดับปริญญาโท โดย
ระยะแรกๆ เป็นหลักสูตรสาขาการพยาบาลแม่และ
เด็ก บางสถาบันเป็นสาขาการพยาบาลมารดาและ
ทารก การพยาบาลสตรี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ยังไม่
สามารถสร้างความเข้มแข็งด้านการผดุงครรภ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการการดูแลทีส่ มบูรณ์แบบส�ำหรับ
สตรีที่อยู่ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลัง
คลอด ตลอดจนทารกแรกเกิดและครอบครัวได้ ดังนัน้
ในปี พ.ศ. 2547 สภาการพยาบาลจึงเห็นชอบที่จะ
เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทโดยเน้นการปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง ซึ่งสภาการพยาบาลได้ก�ำหนด
โครงสร้างของหลักสูตรไว้เป็นแนวทางให้สถาบันการ
ศึกษาพยาบาลต่างๆ ในการจัดหลักสูตรของแต่ละ
สาขา เพื่อให้มีความคล้ายคลึงกัน ส�ำหรับหลักสูตร
การผดุงครรภ์ขนั้ สูงจะครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพสตรีในภาวะปกติ และผิดปกติ ตลอด
จนการป้องกันภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิด
รวมถึ ง การท� ำ คลอดปกติ การวางแผนครอบครั ว
การแก้ปัญหาสุขภาพด้านการเจริญพันธุ์ทั้งในสถาน
บริการและในชุมชนโดยหลักสูตรการผดุงครรภ์ขนั้ สูง

นี้มีหน่วยกิตทั้งหมด 42 หน่วยกิต ซึ่ง สกอ. ก�ำหนด
หลักสูตรระดับปริญญาโทไว้ 36 หน่วยกิต ส่งผลให้
นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษาล่าช้า ต่อมาในปี พ.ศ.
2554 สภาการพยาบาลเห็นชอบให้ปรับหลักสูตร
ระดับปริญญาโทอีกครั้งโดยไม่เน้นเป็นผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูงและให้มหี น่วยกิตตามที่ สกอ. ก�ำหนด
ไว้คอื 36 หน่วยกิต ซึง่ หลักสูตรใหม่นเี้ รียกว่า พยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการผดุงครรภ์ โดยได้เริ่ม
จั ด การเรี ย นการสอนตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2555 จนถึ ง
ปัจจุบนั ซีง่ ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถ
ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกทางการพยาบาล
หรือหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงเทียบเท่าระดับ
ปริญญาเอก
สภาการพยาบาลได้จัดให้มีการสอบความรู้
ความช� ำ นาญเฉพาะทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์เพือ่ รับวุฒบิ ตั รในสาขาต่างๆ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2546 โดยในระยะแรกได้เปิดให้สอบในสาขาการ
พยาบาลมารดาและทารก เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ผู้ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาการพยาบาล
มารดาและทารก และสาขาการพยาบาลแม่และเด็ก
โดยมีผู้ผ่านการสอบและได้รับวุฒิบัตรตั้งแต่ปี พ.ศ.
2546 จนถึง พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 53 คน เป็นที่น่า
สังเกตว่า แม้จะมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโทใน
สาขาดังกล่าวจ�ำนวนมาก แต่มีผู้สมัครสอบแต่ละปี
ประมาณ 10 – 15 คน อาจเนื่องจากส่วนหนึ่งย้ายไป
เป็นอาจารย์ตามวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ส่วนหนึ่ง
ย้ายไปท�ำงานในชุมชน หรือย้ายแผนกการท�ำงาน และ
ส่วนหนึ่งไม่มีความพร้อมที่จะมาสอบ ส�ำหรับผู้ที่ได้
รับวุฒิบัตรปีละ 5 – 6 คน นั้น หลายคนได้กลับไป
พัฒนางานในหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการวิจยั คณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงาน
และ พัฒนาประชากรกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพจน
เป็นที่รู้จักของบุคลากรสุขภาพของโรงพยาบาล
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ส่วนสาขาการผดุงครรภ์นนั้ เป็นสาขาทีเ่ ริม่ เปิด
การเรียนการสอนปี พ.ศ. 2548 และได้จัดให้มีการ
สอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรในปี พ.ศ. 2551 โดยมี
สถาบันการศึกษาพยาบาลเพียง 2 แห่ง คือ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาแล้วมาสมัครสอบ
โดยเฉลีย่ ปีละ ประมาณ 5 – 6 คน ส�ำหรับผูท้ ผี่ า่ นการ
สอบและรับวุฒิบัตรไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึง
พ.ศ. 2556 มีจำ� นวนผูท้ ไี่ ด้รบั วุฒบิ ตั รแล้วจ�ำนวน 25
คน มีหลายคนที่ได้วุฒิบัตรแล้วมีการสร้างงานให้แก่
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ท�ำวิจัยพัฒนางาน R to R
(routine to research) และน�ำเสนอผลงานวิจัยจนได้
รั บ รางวั ล วิ จั ย ดี เ ด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ข องบุ ค ลากร
สุขภาพในระดับชาติ ส่วนหนึง่ ของผูไ้ ด้รบั วุฒบิ ตั รย้าย
ไปเป็นอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ทางการผดุงครรภ์
ขาดแคลน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับสถาบันการ
ศึ ก ษาพยาบาลที่ ไ ด้ อ าจารย์ ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
ช�ำนาญทางคลินกิ มาสอนและนิเทศการฝึกปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษาแต่ก็ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรปฏิบัติ
งานบนคลินิกมีจ�ำนวนลดลง
ผู ้ ที่ ม าสมั ค รสอบเพื่ อ รั บ วุ ฒิ บั ต รสาขาการ
ผดุงครรภ์นั้นหลายคนต้องผ่านการสอบหลายครั้ง
เนื่ อ งจากมี ข ้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นางาน มี
ประชากรกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งรับผิดชอบ แต่ปญ
ั หาที่
พบคือ พยาบาลผดุงครรภ์ไม่ทราบว่าจะพัฒนางาน
อย่างไร ไม่มีกลุ่มเป้าหมายของตนเองบางคนท�ำงาน
เฉพาะหน่วย เช่น หน่วยฝากครรภ์ หน่วยห้องคลอด
หน่วยหลังคลอด เป็นต้น ไม่ได้ดแู ลสตรีอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ไม่มีหลักฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนางาน จึงท�ำให้ไม่ผ่านการสอบซึ่ง
สภาการพยาบาลได้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หานี้ จึ ง ได้ จั ด ท� ำ
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรสาขา
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ต่าง ๆ รวมถึงสาขาการผดุงครรภ์ดว้ ย ชึง่ ใช้เวลาเรียน
3 ปี โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรม
พยาบาลขั้ น สู ง สาขาการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ ศัลยศาสตร์ การพยาบาลเด็ก และการพยาบาลจิตเวช
และสุ ข ภาพจิ ต แล้ ว ส� ำ หรั บ สาขาการผดุ ง ครรภ์
คาดว่าจะจัดการเรียนการสอนได้ในปี พ.ศ. 2559
โดยรับผูส้ ำ� เร็จการศึกษาปริญญาโททางการผดุงครรภ์
การพยาบาลมารดาและทารก ตลอดจนการพยาบาล
แม่และเด็ก ซึ่งขอบเขตของหลักสูตรฝึกอบรมจะ
เป็นการดูแลและช่วยเหลือในสตรีวยั เจริญพันธุ์ สตรี
ระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด
รวมถึ ง ทารกแรกเกิ ด และครอบครั ว ในภาวะปกติ
ภาวะเสีย่ ง ภาวะเจ็บป่วย ภาวะแทรกซ้อน ภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต รวมถึงการตรวจ การท�ำคลอดปกติ ครอบคลุม
การดู แ ลรั ก ษาแบบองค์ ร วม การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการตนเองอย่างเป็นระบบ
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีของการ
ผดุงครรภ์ และระบบสุขภาพ ซึง่ ผูท้ เี่ ข้าเรียนหลักสูตร
ฝึกอบรมนี้เมื่อส�ำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรการ
ผดุงครรภ์และสามารถน�ำผลงานมาเทียบเท่าระดับ
ปริ ญ ญาเอก ผลจากการจั ด หลั ก สู ต รนี้ น ่ า จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพและคุณภาพการ
บริการเพื่อท�ำให้อัตราการเจ็บป่วยและการตายของ
มารดาและทารกลดลง นอกจากนี้จะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ผดุงครรภ์ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
อย่างไรก็ตามส�ำหรับผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแล้วก็
สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวเพือ่ รับ
วุฒบิ ตั รเทียบเท่าระดับปริญญาเอก หรืออีกทางเลือก
หนึง่ คือ สามารถท�ำงานวิจยั ทางคลินกิ แล้วตีพมิ พ์เผย
แพร่ในวารสาร ซึ่งวารสารนั้นต้องอยู่ในฐานข้อมูล
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สุกัญญา ปริสัญญกุล

ระดับนานาชาติ แล้วน�ำผลงานวิจยั นัน้ มาสอบเพือ่ รับ
“หนังสืออนุมตั ”ิ เกีย่ วกับความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะ
ทางการผดุงครรภ์ได้
จากที่ ก ล่ า วมาจะเป็ น แนวทางให้ พ ยาบาล
ผดุ ง ครรภ์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านบนคลิ นิ ก ได้ มี โ อกาสที่ จ ะ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเป็นระบบและมี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพื่อตอบ
สนองความต้องการของสตรีทอี่ ยูใ่ นวงจรชีวติ ของการ
มีบุตรที่ปัจจุบันมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่ง
ผลให้สตรีมคี วามพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ
ที่ได้รับ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
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Abstract: This paper presents midwifery science in Thailand, roles and development
of midwifery program and nurse midwifery program. The integration of midwifery
program with Bachelor nursing program, master of nursing science program focuses on
advanced practice roles are also presented. The career path to Board Certified Training
Program in Midwifery is discussed.
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วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร

พัฒนาการของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร1 พย.ด, อพย. (การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ)

บทคัดย่อ: ความชุกและอุบตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลทีส่ งู ขึน้ ท�ำให้มกี ารพัฒนา
ระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล เพื่อท�ำหน้าที่ในระบบการป้องกันการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล โดยถือ
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลที่ส�ำคัญ และความต้องการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงขึ้นนี้ จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติบทบาทบริหารจัดการระบบการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วย การผลิตใน
ระดับปริญญาโทและสอบเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงพบว่ายังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการที่สูงขึ้น จึงท�ำให้ต้องมีการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้นเพิ่มขึ้น การพยาบาล
สาขานี้ ปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาต่อยอดเป็นหลักสูตรวุฒบิ ตั รการพยาบาลขัน้ สูง สาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อให้ผู้ศึกษามีสมรรถนะในการท�ำงานที่ซับ
ซ้อนขึน้ โดยผูป้ ฏิบตั ใิ นบทบาทนีบ้ างส่วนมีผลงานเชิงประจักษ์ตามบทบาททีค่ าดหวังอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางส่วนยังต้องการการพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 23-30
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุม
การติดเชื้อ

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำ�นาญ
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
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การที่โรงพยาบาลต่างๆมีต�ำแหน่งพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือ Infection
Control Nurse (ICN) เกิดขึ้นจากการที่ต้องมีระบบ
การป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เนือ่ งจากผูป้ ว่ ย
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีโอกาสเกิดการติด
เชื้อในโรงพยาบาลเนื่องจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนอย่างเป็นระบบจากรายงานตั้งแต่ปีค.ศ.
1995 - 2010 จากโรงพยาบาลทั่วโลกพบความชุก
ของการติดเชื้อในโรงพยาบาล 5.7% -19.1%1 และ
จากการส�ำรวจความชุกของการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
47 แห่งในประเทศไทยปีพ.ศ. 2553 พบความชุก
7.3%2 การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลส่งผลกระทบทัง้ ต่อ
ผู้ป่วย ญาติ โรงพยาบาลและประเทศชาติ กล่าวคือ
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยต้องทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยมากขึน้
เพิ่มการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อจุลชีพมากขึ้น
ต้องอยูโ่ รงพยาบาลนานขึน้ การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ยังท�ำให้ผู้ป่วยและญาติเสียเงินเพิ่มขึ้น โรงพยาบาล
และประเทศชาติ ต ้ อ งเสี ย งบประมาณในการดู แ ล
ผู้ป่วยมากขึ้น และผู้ป่วยอาจทุพพลภาพหรือตายได้
อย่ า งไรก็ ต ามการมี ร ะบบควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลจะช่วยลดผลกระทบดังกล่าวและส่งผล
ให้คุณภาพการบริการดีขึ้น
ระบบการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการดู แ ลสุ ข ภาพและเป็ น
เครื่องชี้วัดที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งของคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การ
ศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าองค์ประกอบหนึ่งของ
ระบบการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลที่ มี
ประสิทธิภาพคือ การทีโ่ รงพยาบาลมีพยาบาลควบคุม
การติดเชือ้ ท�ำงานแบบเต็มเวลา 1 คนต่อจ�ำนวน 250
เตียง3 โดยทีพ่ ยาบาลควบคุมการติดเชือ้ เป็นพยาบาล
วิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลผู้ป่วย
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ในหน่วยงานต่างๆมาก่อน เช่น การพยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รบั การผ่าตัด การพยาบาลผูป้ ว่ ยเด็ก การพยาบาล
ผู้ป่วยวิกฤต เป็นต้น จากประสบการณ์ในการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยนี้ จ ะช่ ว ยให้ พ ยาบาลควบคุ ม การติ ด เชื้ อ มี
ความรูแ้ ละทักษะในกิจกรรมการรักษาพยาบาลต่างๆ
ที่จะสามารถปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อร่วมกับ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี พยาบาลควบคุม
การติดเชื้อมีบทบาทที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของการขับ
เคลือ่ นงานด้านการควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ดังนัน้ แต่ละโรงพยาบาลจะต้องมีพยาบาลควบคุมการ
ติดเชื้อย่างน้อย 1 คน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มี
จ�ำนวนเตียงรับผูป้ ว่ ยมากกว่า 250 เตียงก็อาจจ�ำเป็น
ต้องมีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อมากกว่า 1 คน แต่
จากการส�ำรวจแบบเดลฟายของ วิลเลี่ยม โอบอยล์
และคณะ4 กับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 32 คน ใน
สหรัฐอเมริกาปีค.ศ. 1999 พบว่า ปริมาณงานที่รับ
ผิดชอบและการขาดแหล่งทรัพยากรเป็นอุปสรรค
หลักที่ท�ำให้พยาบาลควบคุมการติดเชื้อไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านในบทบาทได้อย่างเต็มที่ และได้ให้ขอ้ เสนอ
แนะว่า ควรมีพยาบาลควบคุมการติดเชือ้ 0.8 - 1.0 คน
ต่อ 100 เตียง สอดคล้องกับทีศ่ าสตราจารย์ นายแพทย์
สมหวัง ด่านชัยวิจติ ร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการควบคุมการ
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาล5 ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ส�ำหรับ
ประเทศไทยนัน้ พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ 1 คน จะ
ท�ำการเฝ้าระวังโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในผู้ป่วย
เพี ย ง 100 – 150 คนเท่ า นั้ น ซึ่ ง แตกต่ า งจาก
ข้อก�ำหนดของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากระบบข้อมูล
และความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในประเทศไทย
ยั ง ไม่ ดี นั ก ปั จ จุ บั น โรงพยาบาลระดั บ ศู น ย์ แ ละ
ระดับมหาวิทยาลัยบางแห่งมีพยาบาลควบคุมการ
ติดเชื้อ 4 -12 คน
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พยาบาลทีจ่ ะปฏิบตั ใิ นบทบาทด้านการควบคุม
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาลได้นนั้ ต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับ
การควบคุมการติดเชื้อทั้งในเรื่องวิทยาการระบาด
การสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม การบริหารจัดการ สารสนเทศ
สถิติและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการ
องค์กร เศรษฐศาสตร์สขุ ภาพ เป็นต้น ดังนัน้ พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อจึงต้องผ่านการศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่องดังกล่าวก่อน ในปีพ.ศ. 2535 จึงได้มีการเปิด
หลักสูตรการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อใน
ระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ที่ ค ณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นสถาบัน
เดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว
จนถึงเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2557 มีผทู้ จี่ บการศึกษา
ในหลักสูตรนีท้ งั้ สิน้ 223 คน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นพยาบาล
จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1 คน
ผู้ป่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบของพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อคือ ผู้ป่วยทุกคนที่เข้ารับบริการ
และรับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์
ของการดูแลเพือ่ ป้องกันผูป้ ว่ ยเกิดการติดเชือ้ จากการ
รับบริการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคติดเชื้อ ดังนั้นผู้ป่วยใน
ความรับผิดชอบของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อจึง
ครอบคลุ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
พยาบาลในสาขาอืน่ ๆ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการ
ทางสุขภาพหรือเข้ารับการรักษาหรือในโรงพยาบาล
ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อมีบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญดังนี้
1. ด�ำเนินการและก�ำกับดูแลระบบการเฝ้า
ระวั ง การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล เพื่ อ ประเมิ น
สถานการณ์ของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและค้นหา
ว่ามีการระบาดหรือไม่ รวมทั้งสอบสวนการระบาด

ของโรคติดเชือ้ แล้วรายงานให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทราบและ
เสนอแนะแนวทางในการควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
2. การพยาบาลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
หรือแพร่กระจายเชื้อ โดยการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การติดเชื้อของผู้ป่วย วางแผนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ และ
ผู้ที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโดยบูรณาการองค์ความรู้
จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ แบบองค์รวม เฝ้าระวังและจัดการกับปัจจัย
เสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วย ตลอดจนป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชือ้ ในหน่วยงาน/โรงพยาบาล
3. การจัดการด้านคุณภาพ โดยมีส่วนร่วมกับ
คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลใน
การก�ำหนดนโยบายและแผนงานว่าจะด�ำเนินการ
อะไรบ้างเพือ่ การป้องกันการติดเชือ้ และก�ำหนดว่าจะ
ประเมินผลอย่างไร เพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
ในส่วนของการป้องกันการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เช่น
การท�ำให้อปุ กรณ์ปราศจากเชือ้ การใช้หอ้ งแยกผูป้ ว่ ย
การประกอบอาหารส�ำหรับผู้ป่วย เป็นต้น พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อยังมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของบุคลากร เช่น การลดความ
เสี่ ย งจากการติ ด เชื้ อ จากการถู ก เข็ ม และของมี ค ม
ทิ่มแทง การให้วัคซีนป้องกันโรค การดูแลรักษาหลัง
การสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อที่รุนแรง เป็นต้น นอกจากนี้
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อยังมีส่วนในการก�ำหนด
แนวปฏิบัติทางคลินิกในการป้องกันการติดเชื้อหรือ
การแพร่กระจายเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ตลอดจนการเป็นผู้น�ำและบริหารจัดการโปรแกรม
การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. การให้การปรึกษา พยาบาลควบคุมการ
ติดเชือ้ จ�ำเป็นต้องแสวงหาความรู้ ข่าวสารเกีย่ วกับโรค
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พัฒนาการของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ

ติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลให้ทันสมัยเสมอ เนื่อ งจาก
จะได้รับการสอบถาม ขอค�ำปรึกษาหรือชี้แนะจาก
บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลเมื่อประสบปัญหา
ต่ า งๆ อยู ่ เ สมอ เช่น ไม่ทราบวิธีปฏิบัติเมื่อ ได้รับ
อุบัติเหตุสัมผัสเลือดผู้ป่วยขณะปฏิบัติงาน ไม่ทราบ
วิธีการปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยหรือการท�ำลายเชื้อ
และการท� ำ ให้ ป ราศจากเชื้ อ การจั ด การกรณี โ รค
ติดเชื้อดื้อยาหลายขนาน เป็นต้น
5. การร่ ว มเป็ น คณะกรรมการต่ า งๆ ของ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นหนทางที่พยาบาลควบคุมการ
ติดเชื้อจะได้น�ำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลและ
ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง คณะกรรมการที่ พ ยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อต้องเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยมี
หลายชุด เช่น คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานการ
พยาบาลเพือ่ ควบคุมการติดเชือ้ คณะกรรมการความ
ปลอดภั ย ของบุ ค ลากรและผู ้ ป ่ ว ย คณะกรรมการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์ท่ีจะน�ำมาใช้ในโรงพยาบาล และ
คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการบริการ เป็นต้น
6. การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ
ของบุ ค ลากรสุ ข ภาพ โดยท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลก� ำ กั บ ให้
บุคลากรสุขภาพปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิก
ในการควบคุมการติดเชื้อ เนื่องจากการควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากบุคลากรให้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดหรือแนวปฏิบตั ิ
ทางคลินกิ เช่น การป้องกันการติดเชือ้ ในกระแสโลหิต
การคัดกรองและแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การก�ำจัด
ขยะติดเชื้อ เป็นต้น พยาบาลควบคุมการติดเชื้อจึง
ต้องเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรสุขภาพใน
โรงพยาบาลทราบด้วยกลยุทธิ์ต่างๆ เพื่อให้น�ำไป
ปฏิ บั ติ ต ามได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
26

ปรับเปลีย่ นการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง แล้วติดตามควบคุม
ก�ำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นผูฟ้ งั ผูฝ้ กึ และสนับสนุนช่วยเหลือ แล้วด�ำเนินการ
ติดตามประเมินผลลัพธ์ การที่พยาบาลควบคุมการ
ติดเชื้อปฏิบัติหน้าที่นี้ได้จะต้องมีทักษะในการติดต่อ
ประสานงานทีด่ ี ซึง่ ศรัทธาของบุคลากรในโรงพยาบาล
ที่มีต่อพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานนี้ โดยทีศ่ รัทธา
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ความสามารถของ
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อร่วมกับการเป็นผู้น�ำและ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พยาบาลควบคุมการติดเชื้อจึง
ต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก ทั้งในด้าน
ความรู้ ให้แนวทางปฏิบัติ ให้ข้อมูลแก่บุคลากร เพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามสิ่งที่ก�ำหนด
นอกจากนี้พยาบาลควบคุมการติดเชื้อยังมีส่วนร่วม
ในการจัดประชุมวิชาการภายในโรงพยาบาล เพือ่ เปิด
โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นความรู ้
ประสบการณ์ และเสนอผลงานด้านการควบคุมการ
ติดเชื้อ
7. การเป็นผู้ให้ความรู้ เป็นบทบาทที่ส�ำคัญ
อย่ า งหนึ่ ง ของพยาบาลควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ที่ ต ้ อ ง
จั ด การอบรมให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรคติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลแก่บุคลากรระดับต่างๆ ในโรงพยาบาล
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อจึงต้องพัฒนาความรู้ให้
ทั น สมั ย อยู ่ เ สมอและมี ทั ก ษะในเผยแพร่ ค วามรู ้
รวมทั้ ง การผลิ ต สื่ อ ส� ำ หรั บ เผยแพร่ ค วามรู ้ เพื่ อ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพ
8. การวิ จั ย และการน� ำ ผลการวิ จั ย มาใช้
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อจ�ำเป็นต้องท�ำการวิจัย
เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งน�ำผลการวิจัยหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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9. การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รั บ มื อ กั บ
ภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากปัจจุบัน มีการระบาดของโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้�ำ เชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพ
และสงครามเชื้อโรค เช่น Avian Influenza, Ebola,
SARS, Tuberculosis, Multidrug-resistance
microorganisms เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์
ธรณีพบิ ตั จิ ากคลืน่ สึนามิและภาวะอุทกภัยรุนแรงทีม่ ี
ผลท�ำให้เกิดการติดเชื้อตามมาได้ พยาบาลควบคุม
การติดเชื้อจึงต้องท�ำหน้าที่เตรียมความพร้อมทั้งใน
เรื่ อ งสถานที่ สิ่ ง แวดล้ อ มและตั ว บุ ค ลากรสุ ข ภาพ
ให้พร้อมกับการให้บริการในภาวะฉุกเฉินเหล่านีเ้ พือ่
ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พยาบาลควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใช้ เ วลาในการ
ท�ำงานกับการบริหารจัดการระบบการควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลมากกว่าการดูแลผู้ป่วยเป็น
รายบุคคล พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ ในประเทศไทย
หลายคนไม่ ส ามารถปฏิบัติในบทบาทดังกล่าวได้
ทั้งหมดหรือท�ำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
เนื่องจากบางคนท�ำงานนี้โดยไม่ผ่านการอบรมความ
รู้ด้านการควบคุมการติดเชื้อมาก่อนหรือบางคนผ่าน
การอบรมเพียง 1-2 วันเท่านั้น แต่การท�ำงานใน
บทบาทเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ในระดับปริญญาโท
จึงจะท�ำให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยข้อจ�ำกัดที่การผลิตพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในระดับปริญญาโทในประเทศไทยไม่สามารถผลิต
ได้ทันตามความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ใน
ประเทศได้ จึ ง เกิ ด หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติด
เชื้อและการควบคุมการติดเชื้อที่มีระยะเวลาอบรม 4
เดือนขึน้ โดยมีการเปิดหลักสูตรหลักสูตรดังกล่าวขึน้
ที่ โ รงเรี ย นพยาบาลรามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่และคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแต่ละปีจะ
ผลิตผู้เข้ารับการอบรมได้ประมาณ 100 คน จนถึง
เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2557 มีผู้ที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 1,189 คน อย่างไรก็ตามผู้ที่จบ
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางนีจ้ ะมีความสามารถ
ปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในเบื้องต้นได้เท่านั้น ความรู้ความสามารถย่อมไม่
เท่าเทียมกับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การท�ำวิจัย การใช้ผลการวิจัย
หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนางาน และการเป็น
ผู้น�ำในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นพยาบาลควบคุมการ
ติดเชือ้ ทีจ่ บหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือนนีจ้ ำ� เป็นต้อง
ท�ำงานภายใต้การดูแลช่วยเหลือจากผูท้ จี่ บการศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาโท ปั จ จุ บั น พบว่ า พยาบาลที่ จ บ
หลั ก สู ต รเฉพาะทางหลายคนไม่ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ แต่ท�ำงานเป็นพยาบาล
ในหอผู้ป่วยต่างๆ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี่ และการปฏิรูประบบสุขภาพ
ท�ำให้งานด้านการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มีความซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
จึงต้องมีการพัฒนาบทบาทการท�ำงานของตนตาม
สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป ในปี พ.ศ. 2551 สภา
การพยาบาลได้เปิดการสอบความรู้เพื่อรับวุฒิบัตร
ผู้มีความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อขึ้น โดย
ผูม้ สี ทิ ธิสอบคือผูท้ ผี่ า่ นการศึกษาในระดับปริญญาโท
การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชือ้ จากหลักสูตร
ทีส่ ภาการพยาบาลให้การรับรอง จนถึงเดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีผปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
ทีไ่ ด้รบั วุฒบิ ตั รรับรองในสาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรค
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ติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อทั้งหมด 75 คน ซึ่ง
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงเหล่านี้ ปฏิบตั งิ านกระจาย
อยูใ่ นโรงพยาบาลต่างๆทัว่ ประเทศ ในทุกระดับตัง้ แต่
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการสุขภาพ โดย
ได้แสดงออกถึงสมรรถนะในการพัฒนา จัดการและ
ก�ำกับระบบดูแลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ และการควบคุมการ
ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการเฝ้าระวัง
และวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ ในโรงพยาบาล ประสานงานกับ
บุ ค คลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เสริ ม สร้ า งพลั ง
อ�ำนาจ สอน ฝึกและเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรสุขภาพ
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษากั บ ผู ้ ร ่ ว มงานในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรค
ติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ เป็นผู้น�ำในการ
เปลี่ยนแปลง ให้เหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม
โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบตั ิ รวม
ทั้งจัดการและประเมินผลลัพธ์
พยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูงส่วนใหญ่ปฏิบตั ใิ น
บทบาทหน้ า ที่ ข องพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ ใน
โรงพยาบาล และมีบางคนปฏิบัติงานรับผิดชอบงาน
ด้านการควบคุมการติดเชื้อในหน่วยงานเฉพาะ เช่น
หอผูป้ ว่ ยต่างๆ คลินกิ วัณโรค เป็นต้น พยาบาลเหล่านี้
ได้แสดงผลงานการยกระดับคุณภาพของระบบการ
ควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลที่ แ ตกต่ า งจาก
พยาบาลควบคุมการติดเชือ้ ทัว่ ไป ในเรือ่ งของการเป็น
ผู้น�ำในการพัฒนาระบบการจัดการดูแลป้องกันการ
ติดเชื้อในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ประสานงานกับทีม
สหสาขาวิชาชีพ ขยายและสร้างเครือข่ายการดูแล
ช่ ว ยในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่าย
รับผิดชอบ เป็นผูป้ ระเมินและจัดการผลลัพธ์ทางการ
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พยาบาล นอกจากนี้ยังขยายบทบาทไปดูแลงานด้าน
การควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในชุ ม ชนและที่ บ ้ า น เช่ น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ติดเชื้อวัณโรค ผู้ติดเชื้อดื้อยา
ต้ า นจุ ล ชี พ หลายขนาน ผู ้ ที่ ใ ส่ ค าอุ ป กรณ์ ท างการ
แพทย์ เช่น สายสวนปัสสาวะ สาย CAPD เป็นต้น
ตลอดจนการจัดการกรณีทเี่ กิดการระบาดของโรคติด
เชื้อในชุมชนและการเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่
เช่น Ebola เป็นต้น ดังนั้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น
โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์และ
โรงพยาบาลทั่วไปที่มีปัญหาด้านการควบคุมการติด
เชื้อที่ซับซ้อนจึงต้องการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ที่เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ปั ญ หาที่ พ บในการปฏิ บั ติ ง านในบทบาท
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทยคือ การที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้เต็มที่ เนื่องจาก
พยาบาลจ�ำนวนหนึ่งท�ำงานในหน้าที่นี้แบบบางเวลา
(part time) โดยต้องรับผิดชอบท�ำงานหลักทีห่ น่วยงาน
หนึ่ง เช่น ห้องคลอด หอผู้ป่วยวิกฤติ แล้วท�ำงานใน
หน้าที่ของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 1-2 วันต่อ
สั ป ดาห์ และบางโรงพยาบาลมี จ� ำ นวนพยาบาล
ควบคุมการติดเชือ้ น้อยกว่าทีค่ วร ท�ำให้ตอ้ งรับผิดชอบ
ภาระงานมากเกินก�ำลัง รวมทัง้ ขาดการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานในระดับต่างๆ ขาดแหล่ง
ทรัพยากรสนับสนุนการท�ำงานในบทบาท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีความสามารถ
ในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ได้รับการ
มอบหมายให้ท�ำงานด้านอื่นๆของโรงพยาบาลด้วย
เช่น งานควบคุมคุณภาพ งานฝ่ายวิชาการหรืองานวิจยั
เป็นต้น และบางคนประสบปัญหาทีข่ าดการสนับสนุน
ให้มีความก้าวหน้าในต�ำแหน่ง ปัญหาต่างๆ นี้ท�ำให้
พยาบาลผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารขั้ น สู ง บางคนเหนื่ อ ยหน่ า ย
และท้อแท้ในการท�ำงาน บางคนจึงเปลี่ยนไปท�ำงาน
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อย่างอื่นที่มีภาระงานเบากว่าและมีความก้าวหน้าได้
เร็ ว กว่ า ท� ำ ให้ โ รงพยาบาลหลายแห่ ง ขาดแคลน
พยาบาลควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ที่ มี ค วามสามารถสู ง
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จึงควรจะได้รับการแก้ไขโดย
หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
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Development of Thai Infections Disease and Infection
Control Advanced Practice Nurse
Wilawan Picheansathian1 RN, Ph.D, Dip. APICN
Abstract: Increasing prevalence and incidence of infection in hospitals led to the needs
for hospital infection control system development. This development required Infection
Control Nurse (ICN) in order to perform the roles in the system. Having ICN nurse is
an important hospital quality indicator. The needs for ICN nurse with higher competency
required the preparation program at a master level in order to perform the roles of hospital
infection control system management. However, the master prepared and advanced
practice ICN nurses at this level could not meet the demands of the hospitals in the
country. Thus, the short course ICN nurse training program was opened. Currently, the
Advanced practice in Infectious Diseases and Infection Control Nursing (APICN)
program is developed to produce nurses with complex competency. Although, some of
the master prepared APN could produce evidence based practice and perform their
expected roles well, some could not do well. The roles need to be further developed.
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2014; 1(1) 23-30
Keywords: advanced practice nurse, infectious diseases and infection control nursing
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พัฒนาการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย
อรสา พันธ์ภักดี1 RN, พย.ด, อพย. (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)

บทคัดย่อ: ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง เป็นความก้าวหน้าทางวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาล
ทีป่ ฏิบตั งิ านในคลินกิ ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
ปฏิบัติงานในผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน โดยใช้สมรรถนะผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในการดูแลกลุม่ ผูป้ ว่ ย ท�ำให้เกิดผลลัพธ์ทดี่ แี ก่ผปู้ ว่ ยในด้านการรักษาพยาบาล การท�ำหน้าที่
ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิต เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่องค์กร ในด้านการ
ลดค่าใช้จา่ ย ลดระยะเวลาผูป้ ว่ ยอยูใ่ นโรงพยาบาล การพัฒนาทีมงานและการพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล พัฒนาการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการ
พยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย เริ่มต้นที่อาจารย์พยาบาลทางการพยาบาล
อายุรศาสตร์เห็นคุณค่าของความเป็นเลิศของการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก และมีการ
พัฒนาหลักสูตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโท
เพื่อรับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล แต่ปัจจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ ปัจจัยด้าน
ตัวผู้ปฏิบัติบทบาท APN ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์กรและหน่วยงานที่ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติบทบาทของ APN และปัจจัยทางด้านการจัดการศึกษาเพื่อเตรียม APN เป็นปัจจัย
ส�ำคัญ ทีท่ ำ� ให้จำ� นวนผูไ้ ด้รบั วุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วามสามารถเฉพาะทางการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์มีจ�ำนวนน้อย ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการ การพัฒนาสมรรถนะ APN ในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒบิ ตั ร และการสนับสนุนเพือ่ พัฒนาบทบาทและงานของ APN เพือ่ ให้พยาบาลทีไ่ ม่ได้เข้า
หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สอบรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
สามารถเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
ได้ ซึ่งทั้งสองรูปแบบดังกล่าวจะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มจ�ำนวนผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 31-46
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
พัฒนาการ กระบวนการได้รับวุฒิบัตร การพัฒนาบทบาท
รองศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
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บทบาทของพยาบาลมีการปรับขยายเพื่อให้
ทันตามความต้องการการพยาบาลของประชาชนไทย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม และความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยมี
ความต้องการทีจ่ ะได้รบั การดูแลจากพยาบาลเมือ่ รับ
เข้าการรักษาทางอายุรกรรม และหรือทางศัลยกรรม
ซึ่งมีทั้งในระยะเฉียบพลันต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และระยะที่ต้องดูแลตนเองอยู่ที่บ้าน
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยผูใ้ หญ่นสี้ ว่ นใหญ่จะมีโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็น
ปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญร่วมอยู่ด้วย ท�ำให้พยาบาล
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นอายุ ร ศาสตร์ - ศั ล ยศาสตร์ ต้ อ ง
พัฒนาสมรรถนะ ให้เหมาะสมกับบทบาทพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก
เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพ
ระดับรุนแรง และมีความซับซ้อนของโรคทั้งในระยะ
เฉียบพลันและวิกฤต และระยะเรื้อรัง รวมทั้งตามทัน
กับความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ บทความนี้จึง
เสนอพัฒนาการของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขา
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (MedicalSurgical Advanced Practice Nurse) ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจถึงความเป็นมาในการเกิด
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ กระบวนการให้วุฒิบัตร
รับรองการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN)
กรณีตัวอย่างการพัฒนาบทบาทและผลงานของผู้ที่
เป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ รวมทั้งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขา
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
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การก่อกำ�เนิดผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขา
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย
การมี ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ในระบบ
บริการด้านสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็น
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพยาบาลของผูป้ ฏิบตั งิ านทาง
คลินิก ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ เป็นสาขาหนึง่ ใน 5 สาขาแรก
(การพยาบาลมารดา-ทารก การพยาบาลเด็ก การ
พยาบาลอายุ ร ศาสตร์ - ศั ล ยศาสตร์ การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลชุมชน) ที่มี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
พ.ศ. 2541 ที่ให้สภาการพยาบาลออกวุฒิบัตรให้แก่
พยาบาล ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ประเภท
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางคลินกิ การก�ำเนิดผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้ น สู ง นั้ น มาจาก แนวคิ ด การพั ฒ นาการบทบาท
พยาบาลที่ปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุกรรมโรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี ที่ เ ริ่ ม ต้ น ในปี พ .ศ. 2517 เนื่ อ งด้ ว ย
โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของคณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โครงสร้ า งขององค์ ก รของ
พยาบาลเป็นแบบ unification model คือฝ่ายการ
ศึกษาที่ผลิตพยาบาลและฝ่ายบริการการพยาบาลอยู่
ในภาควิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์พยาบาลที่สอน
นักศึกษาในคลินิกมีส่วนรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยและ
คุณภาพการพยาบาลด้วย1 ซึง่ ในขณะนัน้ ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล เป็นอาจารย์พยาบาล
และรองศาสตราจารย์ ประคอง อินทรสมบัติ เป็น
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ร่วมกับนักศึกษา
พยาบาลปริญญาตรี รุ่นที่ 1 ที่ส�ำเร็จการศึกษาและ
เลือกเป็นพยาบาลปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอายุรกรรม
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หญิง ซึง่ ผูเ้ ขียนเป็นคนหนึง่ ทีเ่ ลือกท�ำงานทีน่ ี่ อาจารย์
ได้ ด� ำ เนิ น การตั้ ง หอผู ้ ป ่ ว ยอายุ ร กรรมหญิ ง เป็ น
teaching and research unit เพื่อปรับปรุงระบบการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการพยาบาล
โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล ความรู้ทางด้านการ
แพทย์ การวิจัยและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน
ในการดูแลผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลด้วยปัญหา
ทางอายุรกรรม และมีผปู้ ว่ ยบางรายได้รบั การรักษาทัง้
ด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม เช่นผู้ป่วยเบาหวานที่
มีแผลทีเ่ ท้า ผูป้ ว่ ยโรคลิน้ หัวใจรัว่ /ตีบ ผูป้ ว่ ยความดัน
โลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดสมองเนือ่ งจากมีเลือดออก
ในสมอง รวมทัง้ ดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤติทใี่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
เนือ่ งจากในระยะนัน้ ยังไม่มี หอผูป้ ว่ ยไอซียู อายุรกรรม
พยาบาลจึงดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่ต้องกลับไปดูแลตนเองที่บ้าน พยาบาลของ
หอผูป้ ว่ ยอายุกรรมหญิงได้รบั การพัฒนาความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วยหนัก และซับซ้อนดังกล่าวโดยผ่าน
การเรียนรู้ทางคลินิกกับอาจารย์สมจิต และอาจารย์
ประคอง รวมทัง้ อาจารย์แพทย์ พยาบาลท�ำการตรวจ
ร่างกายผู้ป่วยเพื่อประเมินและค้นพบความผิดปกติ
เช่นการใช้ stethoscope ฟังเสียงการเต้นของหัวใจ
ฟังเสียงปอดผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่เครือ่ งช่วยหายใจเพือ่ ประเมิน
เสมหะ และต�ำแน่งของ endotracheal tube ที่อาจลึก
เข้าปอดข้างเดียว การตรวจร่างกายเพื่อประเมินและ
ติดตามผลการตอบสนองต่อการรักษา การเยีย่ มตรวจ
ผู้ป่วยและอภิปรายข้างเตียงผู้ป่วยกับทีมพยาบาล
และแพทย์ การให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ดูแล พยาบาลมีส่วนในการวิจัยทางคลินิก รวมทั้ง
จัดการประชุมวิชาการประจ�ำเดือนในหอผู้ป่วย และ
เข้าร่วมการประชุมวิชาการของคณะเพือ่ เพิม่ พูนความ
รู้ทางด้านการแพทย์และการพยาบาลที่ทันสมัย
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของพยาบาลหอผูป้ ว่ ย
อายุกรรมหญิงมีผลต่อการฟืน้ หายของผูป้ ว่ ยและการ

ลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งการช่วยให้ผู้ป่วยดูแล
ตนเองได้เมือ่ มีกจิ กรรมการดูแลตนเองทีต่ อ้ งไปดูแล
ต่อที่บ้าน เช่นการฉีดอินซูลิน การท�ำแผล หรือการ
เปลีย่ นน�ำ้ ยาในผูป้ ว่ ยทีท่ ำ� CAPD ท�ำให้การพยาบาล
เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย อาจารย์แพทย์ และแพทย์ที่
ร่วมท�ำงานดูแลผู้ป่วย และเป็นตัวอย่างให้นักศึกษา
รุ่นต่อๆ มามีความสนใจและรักที่จะปฏิบัติงานใน
คลินกิ พยาบาลมีความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นพยาบาล และ
มีผลงานเขียนต�ำราการพยาบาลอายุรศาสตร์ร่วมกับ
อาจารย์ โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์
การดูแลผู้ป่วยที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา จากผลลัพธ์
ดังกล่าว สนับสนุนแนวคิดของอาจารย์สมจิตที่เชื่อว่า
วิ ช าชี พ ยาบาลเป็ น วิ ช าชี พ การปฏิ บั ติ (Practice
discipline) พยาบาลจึ ง ต้ อ ง “เก่ ง คลิ นิ ก ” 1 และ
อาจารย์มีความเห็นว่าการพยาบาลในคลินิกต้องการ
พยาบาลทั้งระดับพื้นฐานที่ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อน
และพยาบาลผู้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงที่ดูแล
ผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญทาง
คลินิก (clinical nurse specialist: CNS) ซึ่งพยาบาล
ทีจ่ ะเป็น CNS การเตรียมพยาบาลในระดับปริญญาตรี
ไม่เพียงพอทีจ่ ะท�ำให้พยาบาลทีท่ ำ� งานทางคลินกิ ดูแล
ผู้ป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน ควรมีการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท อาจารย์สมจิตจึงร่วมกับคณาจารย์ของ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดีและคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต ในปี พ.ศ.2520 โดยเป็นหลักสูตรแรกที่มุ่ง
เน้นผลิตพยาบาลเชี่ยวชาญทางคลินิก เปิดสอน 4
สาขา คือ 1) สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก 2) สาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่ 3) สาขา Acute care nursing
และ4) Ambulatory nursing ซึง่ ใน 10 ปีแรกนักศึกษา
ทีม่ าเรียนจะเป็นอาจารย์พยาบาล และถ้าเป็นพยาบาล
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ที่มาเรียนในหลักสูตรนี้เมื่อส�ำเร็จการศึกษาก็จะไป
เป็นอาจารย์พยาบาลเนือ่ งจากสถาบันการศึกษาพยาบาล
ต้องการอาจารย์พยาบาลทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาโท ท�ำให้
อาจารย์พยาบาลที่ ส�ำเสร็จจากหลักสูตรมีพนื้ ฐานทาง
คลินกิ ทีด่ สี ำ� หรับการไปสอนนักศึกษาพยาบาลต่อไป2
ต่อมาในปี พ.ศ.2536 มีการปรับหลักสูตร
โดยเปลี่ยนชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เป็น
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งยังมุ่งเน้น
การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก และเปิดสอน 5 สาขา
คือ 1) การพยาบาลมารดา-ทารก 2) การพยาบาลเด็ก
3) การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 4) การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และ5) การพยาบาล
ชุมชน ซึง่ สถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแห่งเปิดสอน
เช่นกัน โดยมีทั้งแผน ก คือแผนเรียนรายวิชา และท�ำ
วิทยานิพนธ์ และแผน ข คือเรียนรายวิชาและท�ำสาร
นิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ2
ในปี พ.ศ.2541-2544 สภาการพยาบาลที่มี
รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นนายกสภา
การพยาบาลมีการท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง เนือ่ งจากสภาการพยาบาล
สามารถให้วฒ
ุ บิ ตั รแก่พยาบาลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
เป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง เช่นเดียวกับแพทยสภา
ให้วฒ
ุ บิ ตั รผ่านทางราชวิทยาลัยสาขาต่างให้แก่แพทย์
ผู้ผ่านการฝึกอบรมในสถาบันศึกษาที่ผลิตแพทย์ ซึ่ง
มีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมให้ แต่พยาบาล
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีความเชี่ยวชาญทาง
คลินกิ ยังไม่มอี ยูใ่ นโครงสร้างระบบการพยาบาล และ
อาจารย์พยาบาลก็อยูใ่ นระบบอาจารย์มหาวิทยาลัยที่
เน้นความเป็นนักวิชาการและการท�ำวิจัย จึงท�ำให้
ขาดแคลนผูส้ อนผูฝ้ กึ อบรมทางคลินกิ ให้แก่พยาบาล
ที่จะเตรียมเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ดังนั้น
สภาการพยาบาลและทีป่ ระชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
34

ได้ร่วมกันจัดประชุมเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในวันที่ 22-24 สิงหาคม
2544 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิตทีเ่ ปิดสอนในสถาบันการศึกษา เป็นหลักสูตร
ที่ ผ ลิ ต ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ทั้ ง แผน ก และ
แผน ข โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ซึ่งประกอบโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน2 เพื่อให้ผู้ที่ส�ำเร็จ
จากหลักสูตรทีป่ รับครัง้ นี้ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
แนวคิดกีย่ วกับผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง มีสมรรถนะ
ที่จะไปสร้างผลงานการดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นปัญหา
สุ ข ภาพส� ำ คั ญ ของประเทศและมาสมั ค รสอบเพื่ อ
ขอรั บ วุ ฒิ บั ต รเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ที่ มี
ความเชีย่ วชาญทางคลินกิ จากสภาการพยาบาลต่อไป
สถาบั น การศึ ก ษาพยาบาลมี ก ารปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาโท ของสภาการพยาบาล เพื่อ
ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษามีคณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะขอสอบวัดความรู้
เพือ่ รับวุฒบิ ตั รแสดงความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะทาง
การพยาบาลและผดุ ง ครรภ์ โดยปรั บ เพิ่ ม จ�ำ นวน
หน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 42
หน่วยกิต3 จากการศึกษาของอรสา พันธ์ภักดี และ
คณะ เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนา
อาจารย์เพือ่ ผลิตพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
ในสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดภาครัฐ 10 แห่ง
และ เอกชน 3 แห่ง พบว่า สาขาวิชาที่เปิดสอนมาก
ที่ สุ ด คื อ สาขาวิ ช าการพยาบาลผู ้ ใ หญ่ และสาขา
วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รองลงมาคือ
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โดยมีทงั้ แผน ก และแผน ข
หรือแผน ก อย่างเดียว หน่วยกิตรวมทัง้ หมด 43-49
หน่วยกิต แบ่งตามหมวดวิชามีดังนี้ หมวดวิชาแกน
อยูร่ ะหว่าง 15-18 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

อรสา พันธ์ภักดี

(หมวดวิชาบังคับ) เท่ากันทุกสถาบันคือ 12 หน่วยกิต
และในปี2552 มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครัง้ ซึง่ ทัง้
(แผน ก) วิชาเลือกอยู่ระหว่าง 3-6 หน่วย กิต และ
แผน ก และแผน ข มีจ�ำนวนหน่วยกิตเท่ากัน รวม 42
วิทยานิพนธ์ ของแผน ก มี 12 หน่วยกิต สารนิพนธ์
หน่วยกิต และปรับให้มีวิชาบังคับของสาขามีแขนง
หรือการศึกษาอิสระของแผน ข มี 3-6 หน่วยกิต4
เฉพาะ5 ดังแสดงในรายวิชาและจ�ำนวนหน่วยกิตของ
ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
สาขาการพยาบาลผูใ้ หญ่ทมี่ งุ่ ผลิตผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผู้ใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร ส�ำหรับ
ขั้ น สู ง ที่ ไ ปสอบรั บ วุ ฒิ บั ต รฯสาขาการพยาบาล
ผูข้ อสอบรับวุฒบิ ตั รตามประกาศของสภาการพยาบาล
อายุ ร ศาสตร์ - ศั ล ยศาสตร์ ที่ เ ปิ ด สอนที่ ภ าควิ ช า
เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา
พยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะ
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ขอสอบวัดความรู้เพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
2546 แผน ก มี 45 หน่วยกิต แผน ข มี 43 หน่วยกิต
ช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์6
รายวิ และจ�ำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
วิ แกน
ระเบียบวิธีวิจัยและการใช้ผลการวิจัย สถิติ มูลฐานทางทฤษฎีใน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง นโยบายสุขภาพและภาวะผู้น�ำ แนว
คิดการปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาธิสรีรและเภสัชวิทยา การ
ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
วิ บังคับเฉพาะสาขา
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
การพยาบาลผูใ้ หญ่เจ็บป่วยวิกฤต การพยาบาลผูใ้ หญ่เจ็บป่วยเรือ้ รัง
การพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยโรคมะเร็ง ขั้นสูง 1, 2
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่เจ็บป่วยวิกฤต ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่
เจ็บป่วยเรื้อรัง ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยโรคมะเร็งขั้นสูง
1, 2
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่เจ็บป่วยวิกฤต ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่
เจ็บป่วยเรือ้ รัง ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่เจ็บป่วยโรคมะเร็งขัน้ สูง 3
สัมมนาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูงทางคลินิก
วิ เลือก
วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์
รวม

แผน ก/หน่วยกิต แผน ข/หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
2
4

18 หน่วยกิต
2
4

6

6

-

3

3
12
42

3
3
6
42
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จะเห็นว่านักศึกษาที่เรียน หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่เน้นผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
จะมี ก ารเรี ย นและฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ เ ฉพาะด้ า นการ
พยาบาลผูใ้ หญ่เจ็บป่วยวิกฤต หรือการพยาบาลผูใ้ หญ่
เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือ การพยาบาลผู้ใหญ่เจ็บป่วยโรค
มะเร็ง ซึ่งนักศึกษาจะเลือกเรียนตามที่ตนเองสนใจ
และจะไปท�ำงานเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในด้านนัน้ และนักศึกษาทีเ่ รียน แผน ข จะมีหน่วยกิต
ฝึกภาคปฏิบตั มิ ากกว่านักศึกษาแผน ก คือ 9หน่วยกิต
หรือประมาณ 500 ชั่วโมง ท�ำให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
แผน ข ไปขอสอบรับวุฒิบัตรผู้ปฎิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงได้เลย ในขณะที่ผู้จบแผน ก ต้องไปท�ำงานเพิ่ม
ประสบการณ์ทางคลินิกอีก 6 เดือนจึงจะขอสอบได้

กระบวนการสอบเพื่อวัดความรู้ ความ
สามารถในการรั บ วุ ฒิ บั ต รเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูง (APN)
การสอบเพื่อรับวุฒิบัตรที่สภาการพยาบาล
จัดขึ้นเพื่อวัดความรู้ความสามารถของพยาบาลที่
ปฏิบัติงานทางคลินิกในระดับผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้ น สู ง สภาการพยาบาลได้ ก� ำ หนดเกณฑ์ ส� ำ หรั บ
กลัน่ กรองคุณสมบัตขิ องผูส้ ำ� เร็จปริญญาโททีม่ าสมัคร
สอบเพือ่ ขอรับวุฒบิ ตั รด้วย เนือ่ งจากพยาบาลทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลที่มุ่งผลิตผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง และจากหลักสูตรอื่นเช่น หลักสูตร
บริหารการพยาบาล เพือ่ ให้ผทู้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมที่
จะเข้าสอบรับวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มี
ความเชี่ยวชาญทางคลินิก พยาบาลผู้จบปริญญาโท
จากสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้สมัครต้องไปเรียนเพิ่มเติม
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เพือ่ มีความรูท้ างการพยาบาลในสาขา แนวคิดทางการ
พยาบาลหรือมูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง และแนวคิดการปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงด้วย เมื่อผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติแล้ว จะ
เข้าสู่กระบวนการสอบวัดความรู้ความสามารถ โดย
สภาการพยาบาลแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการออกข้อสอบ
ด�ำเนินการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า การสอบ
ข้อเขียนจะมีวิชาแกนซึ่งจะสอบเกี่ยวแนวคิดทางการ
พยาบาล นโยบายสุขภาพ ภาวะผู้น�ำ กฎหมายและ
จริยธรรม เป็นต้น ซึง่ ข้อสอบหมวดวิชานีผ้ สู้ มัครสอบ
รับวุฒิบัตรทุกสาขาต้องสอบ และสอบข้อเขียนของ
วิชาสาขา เมือ่ สอบข้อเขียนผ่านทัง้ สองหมวดวิชาจึงจะ
ไปสอบปากเปล่าได้ ซึ่งจะเป็นการสอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติในบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่
ผู้สมัครสอบรับวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ ผู้สอบ
ปากเปล่าส่วนใหญ่จะเตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาให้
กรรมการสอบพิจารณาด้วย ซึ่งผลการสอบตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556 มีผู้สอบผ่านและได้รับ
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางการ
พยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ จ�ำนวน 747 คน7 ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้
รับวุฒบิ ตั รได้สร้างผลงานทีส่ ะท้อนถึงการเป็นพยาบาล
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง สาขาการพยาบาล
อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างบทบาทและผลงานของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง
สภาการพยาบาล ประกาศขอบเขตและ
สมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขา
ต่างๆ 9 ด้าน ได้แก่ 1) มีความสามารถในการพัฒนา
จัดการและก�ำกับระบบการดูแลกลุ่มเป้าหมาย หรือ

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

อรสา พันธ์ภักดี

เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรค (Care management) 2)
มีความสามารถในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่ม
เฉพาะโรคทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพซับซ้อน (Direct care) 3)
มีความสามารถในการประสานงาน (Collaboration)
4) มี ค วามสามารถในการสร้ า งเสริ ม พลั ง อ� ำ นาจ
(Empowering) การสอน (Teaching) การฝึก (Coaching)
การเป็นพีเ่ ลีย้ ง ในการปฏิบตั ิ (Mentoring) 5) มีความ
สามารถในการให้ค�ำปรึกษาทางคลินิกในการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ต นเอง
เชี่ยวชาญ (Consultation) 6) มีความสามารถในการ
เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง (Change agent) 7) มีความ
สามารถในการใช้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม (Ethical reasoning and ethical decision
making) 8) มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based practice) และ9) มีความ
สามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ์ (Outcome
management and evaluation)8 ซึง่ APN ทีใ่ ช้สมรรถนะ
ดังกล่าวนี้ในการปฏิบัติท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่กลุ่ม
ผู ้ป ่ วยที่รับ ผิ ดชอบ ลดค่าใช้จ ่ายของโรงพยาบาล
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล และมีผลงานที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติหลายคน ดังตัวอย่าง APN สาขาสาขา
การพยาบาล อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ 2 ท่าน คือ
APN จุฬารักษ์ สุริยาทัย และ APN ยุพิณ วัฒนสิทธ์
ที่ได้ถอดบทเรียนไว้หนังสือการปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูง:บูรณาการสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ตัวอย่าง APN สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศั ล ยศาสตร์ ที่ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม โรคเรื้ อ รั ง ที่ มี
ค่าใ ้จ่ายสูง
จุฬารักษ์ สุรยิ าทัย APN ของโรงพยาบาลท่าวังผา
จังหวัดน่าน เป็นพยาบาลผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงทีท่ ำ� ให้
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียใน

จังหวัดน่านได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ผู้ป่วยได้
รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
อย่างทั่วถึง ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตามนโยบายการรักษาผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง APN
จุฬารักษ์ สุริยาทัย ใช้สมรรถนะของ APN ในการเป็น
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง พัฒนา จัดการและก�ำกับระบบ
การดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเลือดออกง่าย
ฮีโมฟีเลียซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่าใช้จ่ายสูง และเกิดความ
พิการหรือเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับการดูแลจัดการให้
ได้รับยาซึ่งเป็นแฟคเตอร์เข้มเข้นได้อย่างเหมาะสม
ก่อนการพัฒนาระบบการดูแลจัดการ APN จุฬารักษ์
สุรยิ าทัย ท�ำการวิจยั เชิงส�ำรวจเพือ่ ประเมินสถานการณ์
ปัญหาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคเลือดออก
ง่ายฮีโมฟีเลียที่มีอยู่ก่อน เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ปั ญ หาและปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่
ท�ำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์
จากหลักประกันสุขภาพและเมื่อเจ็บป่วยต้องรับไว้
ในโรงพยาบาลเพื่ อ รั บ ส่ ว นประกอบของเลื อ ด
นอนโรงพยาบาล 1-4 สัปดาห์ แล้วน�ำผลการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา มาท�ำโครงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
โดย พั ฒ นาระบบและแสวงหาแหล่ ง ประโยชน์
สนับสนุน เช่นมูลนิธโิ รคเลือดออกง่ายแห่งประเทศไทย
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลท่าวังผา โรงพยาบาล
รามาธิ บ ดี พั ฒ นาระบบจั ด การ ส� ำ รองแฟคเตอร์
เข้มเข้น ที่พร้อมใช้ในกรณีฉุกเฉินและกรณีที่เป็น
อันตรายถึงชีวิต การขึ้นทะเบียนตามสิทธิของผู้ป่วย
โรคค่าใช้จ่ายสูงของ สปสช. และวางระบบติดตาม
ข้อมูลผู้ป่วยทั้งในชุมชนและสถานีอนามัย วางระบบ
การเยีย่ มบ้าน ท�ำงานประสานงานกับทีมสุขภาพ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) การดูแลเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม Clinical
practice guideline โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย การ
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พัฒนาการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย

พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ จั ด การรายกรณี ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
การท�ำงานในระดับจังหวัด เกี่ยวกับการวางระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรของจังหวัด เช่นการจัดสรร
เงินเพื่อสั่งซื้อยา การสร้างแนวปฏิบัติเพื่อการดูแล
ผู้ป่วย วางระบบส่งต่อผู้ป่วย การจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วย
ฮีโมฟีเลียของภาคเหนือ และการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วย
และอาสาสมัครท�ำงานฮีโมฟีเลียของจังหวัดน่าน9
APN จุฬารักษ์ สุรยิ า จัดท�ำโครงการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ในปี พ.ศ. 2550 ใช้
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของ Wagner และคณะ
ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดเกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ
และระบบสุขภาพ การออกแบบระบบบริการ แหล่ง
ประโยชน์ในชุมชน การสนับสนุนการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วย การสนับสนุนการตัดสินใจ และระบบข้อมูล
สารสนเทศทางคลินกิ เป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบตั ิ
งานในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม นี้ และท� ำ การวิ จั ย เพื่ อ
ประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินโครงการดูแลผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลีย
จังหวัดน่านในปีงบประมาณ 2551 พบว่า ผลลัพธ์ที่
เกิดกับผูป้ ว่ ยคือ ผูป้ ว่ ยฮีโมฟีเลียได้ขนึ้ ทะเบียนอยูใ่ น
ระบบของ สปสช. และ เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพได้
ทุกคน หนึ่งในสี่ของผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียและการดูแล
ตนเองเพิม่ ขึน้ ความสามารถในการท�ำหน้าที่ ของผูป้ ว่ ย
เพิ่ มขึ้ น ผู้ ป ่ว ยสามารถท�ำกิจ วัตรประจ�ำวันได้ ไป
ท�ำงานได้ ไม่มีรายงานความพิการของข้อเพิ่มขึ้น
มีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง และผลลัพธ์ที่เกิด
กับองค์กรคือ ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาลดลงเกือบ
ครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 44.48) ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล
จ�ำนวนครั้งที่มีการเจ็บป่วยด้วยฮีโมฟีเลีย 1.25 ครั้ง
ต่อเดือน ไม่มีการติดเชื้อ ไม่มีการแพ้ยา และเกือบ
ทัง้ หมดของผูป้ ว่ ยมีความพึงพอใจต่อต่อระบบบริการ
สุขภาพ (ร้อยละ 95.50)9
38

การท�ำงานของ APN จุฬารักษ์ สุรยิ าทัย สะท้อน
ถึงการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่ผลักดันให้เกิด
นโยบายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายใน
โรงพยาบาลระดับชุมชน และระดับจังหวัด การน�ำเสนอ
ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยการตีพิมพ์ใน
วารสาร และการน�ำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ
ชาติและ นานาชาติ ท�ำให้เกิดการยอมรับเรื่องการ
เป็นต้นแบบของการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเลือดออกง่ายฮีโม
ฟีเลีย และการได้รับรางวัลต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้แก่
ตนเองและโรงพยาบาลท่ า วั ง ผา และท� ำ ให้ ร ะบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพการยอมรั บ ถึ ง ความต้ อ งการการมี
APN APN จุฬารักษ์ สุริยาทัย จึงเป็นหนึ่งใน APN
ของสาขาการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ - ศั ล ยศาสตร์
ภาคภูมิใจ ซึ่ง APN จุฬารักษ์ สุริยาทัยกล่าวไว้ใน
การถอดบทเรียนว่า การที่ตนเองประสบความส�ำเร็จ
ดังกล่าวนี้ เป็นเพราะได้มองเห็นปัญหาของผู้ป่วย
ได้โอกาสในการท�ำงานจากโรงพยาบาล ได้มที ปี่ รึกษา
จากคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ และการ
ได้ รับสนับสนุนจากแหล่งประโยชน์ต่าง ซึ่งการมี
สมรรถนะของ APN เป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำงานใน
กลุ่มผู้ป่วยนี้

ตัวอย่าง APN สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยวิกฤติทาง
อายุรกรรม
ยุพิณ วัฒนสิทธ์ เป็น APN ของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ยุพิณ วัฒนสิทธ์ เป็นตัวอย่างของ
APN ทีพ่ ฒ
ั นาบทบาท APN หลังจากส�ำเร็จการศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาโทจากหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ
ผลิตพยาบาลในบทบาทผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก ซึ่งยัง
ไม่มีการสอนบทบาท APN ยุพิณ วัฒนสิทธ์ ได้กล่าว
ถึงการพัฒนางานการดูแลผูป้ ว่ ยวิกฤตกลุม่ ทีใ่ ช้เครือ่ ง

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

อรสา พันธ์ภักดี

ช่วยหายใจ เพือ่ เพิม่ คุณภาพในการดูแล และลดภาวะ
แทรกซ้อน ท�ำให้การหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ส�ำเร็จ
และลดระยะเวลาในการนอนในโรงพยาบาล โดยใน
ระยะแรกที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหอผู ้ ป ่ ว ยอายุ ก รรมซึ่ ง มี
ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่หลายคน APN ยุพิณ
วัฒนสิทธ์ ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางคลินิกและ
พัฒนาสมรรถนะของ APN ด้วยตนเอง ศึกษาปัญหา
ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ การท�ำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
(Patient Care Team: PCT) ด้านอายุรกรรม น�ำไปสู่
การจัดตัง้ หอผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ (Respiratory
Care Unit: RCU) ที่ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของหอผู้ป่วย
อายุรกรรมชาย 2 โดยได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
จั ด ตั้ ง หน่ ว ยนี้ APN ยุ พิ ณ วั ฒ นสิ ท ธ์ จึ ง เตรี ย ม
โครงสร้างของหน่วยดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหาย
ทั้ ง ในด้ า นอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ ระบบแก๊ ซ
การเตรียมมาตรฐานการดูแล การวาง เกณฑ์ การรับ
การย้ายผู้ป่วยออก และระบบการจ�ำหน่ายผู้ป่วยที่ใช้
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ การพั ฒ นาความสามารถของ
พยาบาลในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
โดยการฝึกและส่งไปดูงาน การเตรียมเชิงกระบวนการ
โดยพัฒนากระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย การจัดการและการ
ก�ำกับระบบการดูแล โดยการก�ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร่วมกับทีม PCT การเตรียมมาตรฐานการดูแล การวาง
เกณฑ์ การรั บ การย้ายผู้ป่ว ยออก และระบบการ
จ�ำหน่ายผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ10
APN ยุพิณ วัฒนสิทธ์ ได้แสดงสมรรถนะของ
APN ในด้านการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยตรง
โดยการตรวจเยีย่ มผูป้ ว่ ย การประเมินปัญหาทางคลินกิ
และการตอบสนองของผู้ป่วยญาติต่อสถานการณ์
ความเจ็บป่วยและการให้การช่วยเหลือโดยใช้กรอบ
แนวคิดทฤษฎีการพยาบาล เช่น Orem, King, ทฤษฎี
การปรับตัวต่อความเครียดของ Lazarus & Folkman

เป็นกรอบแนวคิดชีน้ ำ� การปฏิบตั ิ การใช้สมรรถนะการ
ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ นัก
โภชนาการ นักกายภาพบ�ำบัด นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจได้รบั การดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สมรรถนะ
ด้านการเป็นทีป่ รึกษา เกีย่ วการดูแลผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ ง
ช่วยหายใจ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อนทางอายุรกรรมแก่
พยาบาลในหอผู้ป่วยอายุกรรม และหอผู้ป่วยอื่น
รวมทั้งพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน และได้สร้าง
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นที่
ปรึ ก ษาในกั บ พยาบาลและผู ้ ช ่ ว ยพยาบาลในการ
พัฒนานวตกรรมการดูแลผู้ป่วย เป็นที่ปรึกษาให้กับ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวเกีย่ วกับความเจ็บป่วย การปรับตัว
การเตรี ย มตั ว ดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้ า น การหาแหล่ ง
ประโยชน์เพือ่ สนับสนุนการดูแลและคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านและผู้ดูแลรวมทั้ง
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม สมรรถนะด้านการเป็น
ผู้สอน และพี่เลี้ยง โดยสอนนักศึกษาพยาบาลทั้งใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท นักศึกษาพยาบาลเฉพาะ
ทางวิกฤติ รวมทัง้ นักศึกษาแพทย์ สมรรถนะด้านการ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปรับปรุงการรักษา
พยาบาล เช่น การป้องกันการติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยใช้เครือ่ ง
ช่วยหายใจ (Ventilator Association Pneumonia:
VAP) การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างแนว
ปฏิบัติและอ้างอิงเมื่อมีความคิดเห็นในการปฏิบัติ
แตกต่ า งกั น สมรรถนะด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ปรับปรุงผลลัพธ์ทางคลินกิ เช่นการวิจยั เพือ่ หาวัสดุที่
ช่วยให้การท�ำแผลมีประสิทธิภาพ เช่น การวิจยั การใช้
แผ่นปิดแผลไทยนาโนเซลล์ส�ำหรับรักษาบาดแผล
ชนิดลึกระดับ 2 เพื่อลดความถี่ของการท�ำแผล และ
ลดความเจ็บป่วยจากการเปลีย่ นแผล ซึง่ เป็นงานวิจยั
ทางคลินิกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเอกชนของ
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พัฒนาการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย

ไทยร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ APN ยุพณ
ิ วัฒนสิทธิ์
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกท�ำให้ได้รับเชิญ
เป็นกรรมการชุดต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น เป็น
กรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ท�ำให้มี
ส่วนร่วมในการสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานใน
การดูแลป้องกันการติดเชือ้ ในกระแสเลือดในผูป้ ว่ ยที่
ใส่สายสวนทางหลอดเลือดด�ำ และน�ำสู่การปฏิบัติ
ท�ำให้ลดปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในระดับที่
ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 10
จะเห็นว่าการปฏิบตั งิ านของ APN ยุพณ
ิ วัฒนสิทธิ์
ในโรงพยาบาลระดั บ ตติ ย ภู มิ มี ผ ลต่ อ ผลลั พ ธ์ ที่
เกิดกับผูป้ ว่ ยและญาติ ผูร้ ว่ มงานทีเ่ ป็นพยาบาล เป็น
ตัวอย่างของบทบาทพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญในคลินกิ แก่
นักศึกษาพยาบาล และเป็นน�ำการเปลีย่ นแปลงในการ
พั ฒ นางานใหม่ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการรั ก ษา
พยาบาล ท�ำให้โรงพยาบาลมีชอื่ เสียงในเรือ่ งคุณภาพ
การบริการและลดค่าใช้จา่ ยของโรงพยาบาล ซึง่ APN
ยุพิณ วัฒนสิทธิ์ ได้กล่าวถึงความส�ำเร็จของตนเองที่
เป็น APN นี้เกิดจากแรงบันดาลใจที่เห็นอาจารย์
พยาบาลทีภ่ าควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล คื อ
ศาสตราจารย์ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล รองศาสตราจารย์
ประคอง อินทรสมบัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลา
ตันตโยทัย เป็นต้นแบบการปฏิบตั งิ านในคลินกิ ซึง่ ตน
ได้รับการสอนเมื่อตอนไปเรียนปริญญาโท ท�ำให้มี
แนวคิดและวิธีการน�ำกลับมาสร้างงานเมื่อเรียนจบ
นอกจากนี้มีระบบสนับสนุนจากหัวหน้าฝ่ายบริหาร
การพยาบาล และฝ่ายแพทย์ ท�ำให้สง่ เสริมการปฏิบตั ิ
งานในบทบาทของ APN ให้เป็นที่ยอมรับของแพทย์
และผูร้ ว่ มงาน และสามารถไปสอบรับวุฒบิ ตั รผูป้ ฏิบตั ิ
การพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์40

ศัลยศาสตร์ได้ ซึ่งก่อนจะไปสอบรับวุฒิบัติ ตนเอง
ต้ อ งไปประชุ ม อบรมเกี่ ย วแนวคิ ด ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูงก่อนจึงจะครบคุณสมบัติสมัครสอบ
เนื่ อ งจากตอนเรี ย นปริ ญ ญาโทไม่ มี ส อนวิ ช านี้ ใ น
หลักสูตร10

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์
จากตัวอย่าง APN ทั้งสองท่านนี้จะเห็นว่าผู้ที่
จะท�ำงานเป็น APN ได้จะมีปจั จัยส่งเสริมทัง้ ในเรือ่ งการ
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ความวิรยิ ะอุตสาหะ
ในการปฏิบตั งิ าน สร้างกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะรับผิดชอบดูแล
และพั ฒ นางาน การมี ร ะบบสนั บ สนุ น หรื อ ได้ รั บ
โอกาสจากหน่ ว ยงาน และท� ำ งานมี ผ ลงานเป็ น ที่
ประจักษ์ จึงจะสอบรับวุฒิบัตรได้ ผู้ส�ำเร็จปริญญาโท
สาขาการพยาบาลจึงถูกคาดหวังให้เป็น APN ที่ท�ำ
บทบาทดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่มีความยุ่งยากซับซ้อน กลุ่ม
ที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แต่ผู้ที่จบ
ปริญญาโทไม่ได้ไปท�ำบทบาท APN ดังที่คาดหวัง
เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว จากปีพ.ศ.
2546 ถึง ปี พ.ศ. 2556 มีผู้ได้รับวุฒิบัตรของทุก
สาขาจากสภาการพยาบาล เพียง 1,967 คน7 จากการ
ประมาณการคาดว่าประเทศชาติต้องการ มี APN
ประมาณ ร้ อ ยละ 10 ของพยาบาลทั้ ง หมด คื อ
ประมาณ 12,000 คน จ�ำนวนการมี APN จึงห่างจาก
เป้าหมายมาก
เนือ่ งผูท้ จ่ี ะได้วฒ
ุ บิ ตั รจากสภาการพยาบาล จะ
ต้องส�ำเร็จการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท และ
ต้องไปพัฒนาบทบาท สร้างงานให้ได้ หรือแม้แต่ผู้ที่
ได้รับวุฒิบัตรไปแล้ว แต่ไม่สามารถท�ำบทบาทของ
APN ได้เต็มที่ ท�ำให้การมี APN จ�ำนวนน้อยที่อยู่ใน

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

อรสา พันธ์ภักดี

ระบบบริการสุขภาพ พิกุล นันทชัยพันธ์ (2552)ได้
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบทบาท APN
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านคุณสมบัติของพยาบาลที่
เข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
คือ พยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก
หลักสูตรทีไ่ ม่ได้เน้นการสอนการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้นสูง หรือการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ
ตามขอบเขตและสมรรถนะหลั ก ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้ น สู ง ท� ำ ให้ ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาพั ฒ นา
สมรรถนะ APN เพื่อสร้างงานของ APN ได้ยาก หรือ
ต้องใช้เวลานาน 2) ปัจจัยด้านการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทีเ่ ตรียมผูส้ ำ� เร็จ
ไปเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง มีข้อจ�ำกัดในการ
สอนภาคปฏิบัติ ทั้งในส่วนของผู้เรียนที่ไม่มีความ
เข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตร ไม่มกี ลุม่ เป้าหมายผูป้ ว่ ยทีไ่ ป
ดูแล หรือหน่วยงานไม่มีแผนที่จะให้ผู้ที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาไปท�ำงานในบทบาทของ APN เนือ่ งจากหัวหน้า
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานของ APN ท�ำให้เมื่อส�ำเร็จการ
ศึกษาแล้ว ไม่ได้ไปพัฒนาบทบาท APN นอกจากนี้
การสอนภาคปฏิ บั ติ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด เกี่ ย วกั บ พยาบาล
พี่ เ ลี้ ยงในแหล่ งฝึก ไม่ได้เป็น APN และอาจารย์
พยาบาลผู ้ ส อนก็ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการ
ปฏิบัติ หรือไม่มี Faculty practice จากการศึกษาของ
อรสา พันธ์ภักดีและคณะ พบว่ามีสถาบันการศึกษา
เพียงบางแห่งเท่านัน้ ทีม่ กี ารสอนภาคปฏิบตั โิ ดย APN
และอาจารย์ที่มี Faculty practice4 ท�ำให้นักศึกษาไม่
ได้รบั เตรียมสมรรถนะ APN อย่างเพียงพอ 3) ปัจจัย
ทางด้านนโยบายและระบบสุขภาพที่ยังไม่มีความ
ชัดเจนในต�ำแหน่ง APN และขอบเขตความรับผิด
ชอบของ APN จึงมีผลต่อการพัฒนาบทบาท และการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ าก APN ในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
พยาบาลที่ต้องการจะท�ำงานในบทบาท APN ในกลุ่ม

ผูป้ ว่ ยทีต่ นเองสนใจ ต้องใช้เวลานอกเหนืองานประจ�ำ
มาท� ำ งานบทบาท APN จึ ง เป็ น ภาระที่ ห นั ก มาก
และ4) ปัจจัยด้านองค์กรวิชาชีพ คือสภาการพยาบาล
ที่ท�ำหน้าที่ควบคุม คุณภาพสถาบันการศึกษาและ
หลักสูตรที่ผลิตผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และท�ำ
หน้าที่ออกวุฒิบัตรและควบคุมคุณภาพของผู้ได้รับ
วุฒิบัตร11
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นที่ท�ำให้ APN พัฒนา
บทบาทอย่างยากล�ำบาก และผูท้ มี่ าขอสอบรับวุฒบิ ตั ร
ส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน โดยพบว่ามีเพียงร้อยละ 2530 ของผู้สมัครสอบในแต่ละปี สามารถสอบผ่านได้
รับวุฒิบัตร ซึ่งการสอบแต่ละครั้งมีกระบวนการสอบ
และเสียค่าใช้จ่ายมาก ผู้มาสอบต้องใช้เวลามากใน
การไปพัฒนาบทบาทและสร้างงานก่อนมาสอบ และ
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงมีจ�ำนวนหน่วยกิต 43-48 หน่วยกิต
ซึ่งเกินเกณฑ์ระดับปริญญาโทมาก รวมทั้งการจัด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ
ขัน้ สูงไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญา
โทในมหาวิทยาลัยทีเ่ น้นความเป็นนักวิชาการและการ
เป็นนักวิจัย ดังนั้นเพื่อให้มี APN ที่ได้รับวุฒิบัตรให้
กับระบบบริการสุขภาพมากขึน้ และสอดคล้องกับข้อ
บังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การออก
หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รแสดงความรู้ ความช�ำนาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. 255612 สภาการพยาบาลแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดตัง้ หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร
(เทียบเท่าปริญญาเอก) ซึง่ เป็นหลักสูตรทีม่ หี น่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต และมีระยะการฝึก
อบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาล
ขั้นสูงระดับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
เป็นหนึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมที่คณะกรรมการของ
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พัฒนาการผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย

วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย
สภาการพยาบาลสร้างขึ้นเพื่อให้สถาบันการศึกษา
พยาบาลทีม่ กี ารสอนระดับบัณฑิตศึกษา เปิดหลักสูตร
ฝึกอบรมนีร้ ว่ มกับสถาบันร่วมผลิต ซึง่ ทีเ่ ป็นแหล่งฝึก
ที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และการพยาบาล
ผูเ้ ข้าฝึกอบรมต้องผูส้ ำ� เร็จการศึกษาพยาบาลปริญญา
โท สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ หรือ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และเป็นพยาบาลที่
หน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้
ฝึกอบรมต้องศึกษารายวิชาภาคทฤษฎี ไม่นอ้ ยกว่า 18
หน่วยกิต หรือ 270 ชัว่ โมงและฝึกปฏิบตั ิ ไม่นอ้ ยกว่า
50 หน่วยกิต หรือ 3,000 ชั่วโมง และท�ำวิจัยเทียบ
ได้ 24 หน่วยกิต13 การส�ำเร็จการฝึกอบรมจะต้องผ่าน
การเรี ย นและฝึ ก ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ มี ผ ลงานวิ จั ย
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ จะเห็นว่าจ�ำนวนหน่วยกิต
ในโครงสร้างหลักสูตร และเกณฑ์การส�ำเร็จการศึกษา
ของผู้ฝึกอบรม มีคุณสมบัติเหมือนผู้จบปริญญาเอก
จากหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและผู้ฝึกอบรมจบจาก
หลักสูตรนีแ้ ล้วจะไปสอบเพือ่ รับวุฒบิ ตั รจากสภาการ
พยาบาล แล้วน�ำวุฒิบัตรไปเสนอต่อ ก.พ เพื่อขอวุฒิ
เทียบเท่าปริญญาเอกต่อไป
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับ
วุฒิบัตรนี้เพื่อแก้ปัญหาให้ APN ได้รับการพัฒนา
บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบตรงกั บ หน่ ว ยงาน
ต้องการ การเรียนในหลักสูตรฝึกอบรม ท�ำให้ได้
พัฒนาสมรรถนะความเชีย่ วชาญและสร้างงานในกลุม่
ผูป้ ว่ ยทีจ่ ะรับผิดชอบท�ำให้ลดความยากล�ำบากทีต่ อ้ ง
ไปใช้เวลาสร้างงานตามล�ำพังอย่าง APN แบบเดิม
และท� ำ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปรับโครงสร้างหลักสูตร
ให้มีจ�ำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 ตามมาตฐาน
โครงสร้างหลักสูตรทีส่ ภาการพยาบาลก�ำหนดใหม่ใน
42

ปี พ.ศ. 2555 จะช่วยลดระยะทีใ่ ช้ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒบิ ตั ร สาขาการพยาบาล อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
มีแขนงทีเ่ ฉพาะ 4 แขนงคือ แขนงวิกฤตและเฉียบพลัน
แขนงโรคเรือ้ รัง แขนงโรคมะเร็ง และแขนงภาวะฉุกเฉิน
การบาดเจ็ บ และสาธารณภั ย โรงเรี ย นพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษา
แห่ ง แรกที่ เ ปิ ด การฝึ ก อบรมรุ ่ น แรกในเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เป็ น
สถาบันร่วมผลิต ผู้ฝึกอบรมรุ่นแรกนี้มี ๙ คน แยก
เป็นแขนงวิกฤตและเฉียบพลัน 1 คน แขนงโรคเรือ้ รัง
6 คน แขนงโรคมะเร็ง 2 คน
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล
กล่าวว่าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้ สูงระดับวุฒบิ ตั ร
(เทียบเท่าปริญญาเอก) เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะท�ำให้
อาจารย์พยาบาลที่มาเลือกเรียนได้เก่งทางคลินิก ซึ่ง
อาจารย์พยาบาลควรมีความเชีย่ วชาญทางคลินกิ เพือ่
จะได้มคี วามมัน่ ใจในการสอนนักศึกษาทัง้ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ และเห็นปรากฏการณ์หรือปัญหาทาง
คลินกิ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำวิจยั หรือร่วมมือกับพยาบาลใน
การท�ำการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล14
นอกจากนีพ้ ยาบาลผูท้ ไี่ ม่เข้าเรียนในหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร แต่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานใน
บทบาท APN สามารถสมัครขอสอบเพือ่ ขอรับหนังสือ
อนุ มั ติ แ สดงความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์สาขาสาขาการพยาบาล
อายุ ร ศาสตร์ - ศั ล ยศาสตร์ ไ ด้ เ ช่ น กั น จากวิ ธี ก าร
ดังกล่าวนี้จะท�ำให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในบทบาท
APN ได้รับรองความเชี่ยวชาญทางคลินิก จะท�ำให้มี
จ�ำนวนพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญเพิม่ มากขึน้ และเมือ่ มีการ
ท�ำฐานข้อมูลรายชือ่ APN ผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้านไว้
ซึ่งคาดว่าในอนาคต APN นี้จะเป็นแหล่งประโยชน์ที่
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ส�ำคัญในการเป็นพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor) เป็น
ผู ้ ฝ ึ ก ความเชี่ ย วชาญ (Coach) ให้ แ ก่ ผู ้ ฝ ึ ก อบรม
หลักสูตรวุฒบิ ตั รต่อไป อย่างเช่น APN ในสหรัฐอเมริกา
จะแสดงคุณวุฒิ และความเชีย่ วชาญของตนไว้ เพือ่ ให้
นักศึกษาหลักสูตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเข้าไป
ขอให้เป็นพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง (Preceptor) แล้วนักศึกษา
จะไปเสนอชื่อ APN ที่เลือกเป็นพี่เลี้ยงกับสถาบัน
การศึกษา เมือ่ สถาบันพิจารณาเห็นชอบแล้วสถาบันจะ
เจรจาตกลงเรื่องการฝึกทางคลินิก แต่งตั้งให้พี่เลี้ยง
ให้เอกสารรายวิชา วัตถุประสงค์ แบบประเมินผล
นักศึกษา APN ทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งจะรูเ้ กีย่ วกับวัตถุประสงค์
ของวิชาทีน่ กั ศึกษามาฝึก และช่วยจัดกิจกรรมการฝึก
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จัดตารางเวลาให้นกั ศึกษา
ได้ฝึกกับตน เป็นต้นแบบให้นักศึกษา การประสาน
งานและประเมินผลนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ ซึง่ APN
ทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งจะมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยให้พยาบาล
ผู้มาฝึกด้วยปรับเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง15
จะเห็นว่าพัฒนาการผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ของไทย
เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาการผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้นสูงของประเทศไทย ซึ่งมีจุดก�ำเนิดจากอาจารย์
พยาบาลที่สนใจการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกที่
เป็นเลิศ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้ป่วยและญาติ และเป็น
ที่ยอมรับของทีมสุขภาพ น�ำไปสู่การสร้างหลักสูตร
การศึกษาทางการพยาบาลระดับปริญญาโทที่มุ่งเน้น
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก และพัฒนาเป็นหลักสูตร
พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาโทที่ มุ ่ ง เน้ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้ น สู ง สาขาการพยาบาลอายุ ร ศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ที่สภาการพยาบาลควบคุมคุณภาพของ
หลักสูตร ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีแนวทาง

พัฒนาสมรรถนะผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงเพือ่ ดูแล
ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรค และสอบเพื่อขอรับ
วุฒิบัตร จากสภาการพยาบาล เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่ง
ทศวรรษหลังจาก สภาการพยาบาลให้มีการสอบรับ
วุฒิบัตร จ�ำนวนผู้ที่ได้วุฒิบัตรไม่ได้มากขึ้นตามเป้า
หมาย เนือ่ งปัจจัยภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอก
ท�ำให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษาไม่ทุกคนที่สามารถพัฒนา
สมรรถนะ สร้ า งผลงาน และสอบเพื่ อ รั บ วุ ฒิ บั ต ร
สภาการพยาบาล โดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์
ขั้นสูงแห่งประเทศไทย ท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม
พยาบาลขั้นระดับวุฒิบัตร (เทียบเท่าปริญญาเอก)
เพื่อให้สถาบันการศึกษาพยาบาลในไปจัดการฝึก
อบรม ซึง่ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
และสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นสอง
สาขาแรกทีเ่ ปิดรับผูฝ้ กึ อบรมรุน่ แรกในปี พ.ศ. 2557
ส�ำหรับพยาบาลที่ส�ำเร็จปริญญาโทและมีผลงานของ
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงโดยไม่ได้ผา่ นหลักสูตรฝึก
อบรมพยาบาลขั้นระดับวุฒิบัตร สามารถสมัครสอบ
เพื่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญ
เฉพาะการพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ส าขาการ
พยาบาลอายุ ร ศาสตร์ - ศั ล ยศาสตร์ จากสภาการ
พยาบาลได้ด้วย ซึ่งสองวิธีการนี้จะท�ำให้มีผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูงที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมมีจ�ำนวนมากขึ้น
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Development of Thai Medical- Surgical Advanced Practice Nurse
Orasa Panpakdee1 RN, DNS, Dip. APMSN
Abstract: Advanced practice nursing reflects advancement of the nursing profession in
clinical practice. Advanced practice nurses in Medical-Surgical Nursing provide care
for patients with complex health problems. They use competency in advanced practice
nursing for patients’ desirable outcomes in treatment, functional ability, self-care ability,
and quality of life, resulting in good organizational outcomes in terms of reduced cost,
length of hospital stay, teamwork development, and human resource development, as
well as prestige of their hospital. Advanced practice nursing was initiated by clinical
nurse faculties in Medical Nursing value the excellence of clinical practice. The Master
of Nursing Science Program is developed for preparing advanced practice nurses.
However, the healthcare policy factor, the personal factor of advanced practice nurses,
the organizational factor, and the educational factor for preparing the advanced practice
nurses do not adequately facilitate their roles. Therefore, the number of certified advanced
practice nurses in Medical-Surgical Nursing is less than requirement. To enhance the
number of advanced practice nurses, two strategies should be performed by strengthening
competency of advanced practice nurses in the Board Certified Training Program in
Medical –Surgical Nursing and promoting advanced practice roles of nurses who do not
enroll in the training program to be able to pass the examination for the Diplomate
certificate, Thai Board of Advance Practice in Medical-Surgical Nursing (Dip. APMSN).
These two strategies should increase the number of advanced practice nurses and
thereby, serving to the healthcare demands of people in the Thai society.
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุกับสังคมสูงอายุไทย
ประคอง อินทรสมบัต1ิ RN, คม.(การบริหารการศึกษา), อพย. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

บทคัดย่อ: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ และ
องค์ประกอบของผู้สูงอายุวัยปลายคืออายุ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นด้วยการอยู่อาศัยของ
ผูส้ งู อายุเปลีย่ นแปลงไป การอยูก่ บั คูส่ มรสเท่านัน้ และอยูค่ นเดียวเพิม่ ขึน้ นอกจากนีป้ ญ
ั หา
สุขภาพในผูส้ งู อายุมคี วามซับซ้อนขึน้ และเป็นผูใ้ ช้บริการสุขภาพส่วนใหญ่ ทัง้ ภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน เรื้อรัง และการดูแลระยะยาว วิชาชีพพยาบาลรองรับสังคมสูงอายุ
ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุที่
ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมเฉพาะ โอกาสส�ำคัญคือการใช้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขา
การพยาบาลผูส้ งู อายุในองค์กรและก�ำหนดนโยบายก�ำลังคนเพือ่ พัฒนาบริการสุขภาพส�ำหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุ
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 47-56
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ, สังคมสูงอายุไทย

รองศาสตราจารย์ โรงเรี ย นพยาบาลรามาธิ บ ดี คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ ป รึ ก ษา
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
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บทนำ�
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรอั น
เนือ่ งจากอัตราการเจริญพันธุล์ ดลงและอัตรารอดชีวติ
ของผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสูส่ งั คม
สู ง อายุ ประชากรวั ย สู ง อายุ คื อ อายุ 60 ปี ขึ้ น ไป
เพิม่ อย่างต่อเนือ่ ง และใช้เวลารวดเร็วกว่าประเทศอืน่
จาก 1.2 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2503 เป็นประมาณ 8.5
ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 และจะเพิ่มเกิน 20 ล้านคน
ในปีพ.ศ. 2583 โดยสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิม่ จาก
ร้อยละ 4.6 ใน ปี พ.ศ. 2503 เป็นร้อยละ 5.5 และ
ร้อยละ 13.2 ในปี พ.ศ. 2523 และ2553 ตามล�ำดับ
และคาดประมาณว่าจะเป็นร้อยละ 32.1 ในปีพ.ศ.
2583 ประชากรวั ย เด็ ก จะเท่ า กั น กั บ สั ด ส่ ว นของ
ประชากรวัยสูงอายุในปีพ.ศ. 25601 ทศวรรษหน้า
ผูท้ อี่ ายุ 60 ปี ขึน้ ไปจะมีจำ� นวนมากกว่าเด็กอายุตำ�่ กว่า
15 ปี2 ส�ำหรับประชาคมอาเซียน มีเพียงประเทศ
สิงคโปร์เท่านัน้ ทีส่ ดั ส่วนผูส้ งู อายุมากกว่าประเทศไทย
นอกจากประชากรสู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากแล้ ว
ผลการคาดประมาณประชากรปีพศ. 2553 - พ.ศ.
2583 พบว่าสัดส่วนประชากรวัยปลาย (อายุตงั้ แต่ 80
ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นชัดเจนจากร้อยละ 12.7
ของประชากรสูงอายุทั้งหมดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของ
ประชากรสูงอายุ น�ำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรที่
อยู่ในภาวะพึ่งพิง นอกจากนี้สัดส่วนประชากรกลุ่ม
อายุ 80 ปี ขี้ น ไปเป็ น ผู ้ สู ง อายุ ห ญิ ง ถึ ง ร้ อ ยละ 63
ส� ำ หรั บ สถานภาพสมรส ผู ้ สู ง อายุ ห ญิ ง เป็ น หม้ า ย
มากกว่าผู้ชายสูงอายุ คือร้อยละ 41.2 และร้อยละ
13.1 การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นความท้าทายและ
โอกาสของสังคมไทยที่จะต้องก�ำหนดนโยบายและ
โปรแกรมด้านผูส้ งู อายุโดยรัฐบาล องค์กรเอกชนและ
วิชาชีพสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเป็น
48

อิสระ ช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ มีหลักประกันในชีวติ
และอยู่อย่างมีคุณค่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ระบบการเกื้อหนุนของสังคมไทยบุตรที่เป็น
ผู้ใหญ่ยังคงเป็นผู้ให้การสนับสนุนพ่อแม่ที่เป็นผู้สูง
อายุ แต่อัตราการเจริญพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลง ท�ำให้
ครอบครัวขนาดเล็กลงและเป็นทีม่ าของการอยูอ่ าศัย
ของผูส้ งู อายุเปลีย่ นแปลงไป การอาศัยอยูก่ บั บุตรลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2529 - 2554 จากร้อยละ
76.9 เป็นร้อยละ 56.52 การอยู่อาศัยคนเดียว หรือ
อาศัยอยู่กับคู่สมรส เท่านั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
ปีพ.ศ. 2550 และปีพ.ศ. 2554 นอกจากนี้ยังเกิด
ครอบครัวแหว่งกลางที่มีหลาน อาศัยอยู่กับปู่ย่าตา
ยาย แสดงถึงการเกื้อหนุนระหว่างบุตร และผู้สูงอายุ
ที่ต่างให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งผู้สูงอายุ
ยังดูแลบ้านและท�ำงานบ้านให้กับบุตรด้วย

สุขภาพและการใ ้บริการสุขภาพ
สุขภาพเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับผู้สูงอายุ และ
เป็นปัจจัยของการอยู่ดีมีสุข2 ปัญหาสุขภาพมีผลจาก
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงจากความสู ง วั ย รวมทั้ ง
ปัจจัยเสีย่ งสุขภาพในผูส้ งู อายุมหี ลายมิติ เป็นมากกว่า
มิติทางด้านการแพทย์ หรือโรค ครอบคลุมความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐานและ
กิจวัตรประจ�ำวันขั้นต่อเนื่องการศึกษาการรับรู้ความ
สุขของผูส้ งู อายุพบว่าดัชนีความสุขเฉลีย่ 7.4 คะแนน
จาก 10 คะแนน กลุ่มอายุเพิ่มขึ้นคะแนนดัชนีความสุข
มีแนวโน้มลดลง1 การประเมินสุขภาพโดยตนเอง
ของผู้สูงอายุซึ่งเป็นการรับรู้สุขภาพทั่วไป ผู้สูงอายุ
วัยปลาย คืออายุ 80 ปีข้ึนไปประเมินสุขภาพดีลดลง
รับรู้สุขภาพดีและดีมาก เพียงร้อยละ 26 และสุขภาพ
ไม่ดีร้อยละ 30 ยิ่งสูงอายุมากการรับรู้ภาวะสุขภาพ
ไปในทางเสื่อมลง2
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ส�ำหรับการประเมินความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของผู้สูงอายุ
ภาวะทุ พ พลภาพเพิ่ ม ขึ้ น ตามอายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เช่ น
เดียวกัน กิจวัตรขั้นพื้นฐานที่มีข้อจ�ำกัดมากที่สุดคือ
การใช้ห้องสุขาและการเดินไปมาในบ้านการกลั้น
ปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ความสามารถในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันขั้นต่อเนื่อง(Instrumental activity
of daily living) ที่ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด มากที่ สุ ด คื อ การใช้
โทรศัพท์ เดินไกล 400 เมตร การหิ้วของหนักการ
ท�ำงานบ้านหนัก ขับรถหรือใช้ขนส่งมวลชน ส่วน
กิจกรรมอื่นที่มีข้อจ�ำกัดได้แก่การจัดยากินเองและ
การเดินออกนอกบ้าน3 ครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ 80 ปี
ขึ้นไป มีข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันขั้นต่อ
เนื่อง 3 กิจกรรมขึ้นไป
ส่วนปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่พบบ่อยซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความสูงวัย ได้แก่ปัญหาการมองเห็น
ความชุกของต้อกระจก ปัญหาการได้ยินการบดเคี้ยว
คือมีฟันน้อยกว่า 20 ซี่ และการหกล้ม ปัญหาเหล่านี้
เป็นปัญหาซ่อนเร้น นอกจากนี้ภาวะสมองเสื่อมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น พบความชุกถึงร้อยละ 12.3 เมื่อ
พิจารณาตามอายุและเพศยังพบว่าภาวะสมองเสื่อม
เพิ่มขึ้นตามอายุ สูงสุดในกลุ่ม 80 ปีขึ้นไป ซึ่งพบ
ร้อยละ 32.5 ความชุกในเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย และ
ยังพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีไม่รู้หนังสือมีความชุกของ
ภาวะสมองเสือ่ มมากทีส่ ดุ ถึงร้อยละ 26.73 ส่วนภาวะ
เจ็บป่วยเรือ้ รังทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุจากการสัมภาษณ์
ประวัตทิ เี่ คยได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์ได้แก่โรคข้อ
เสื่อมโรคเก๊าท์ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ โรคไตเรื้อรัง
และโรคหอบหืด ส่วนโรคในกลุ่มหัวใจและหลอด
เลือดในประชากรไทย อายุ 60 ปีขึ้นไปคือ ความดัน
โลหิตสูงเบาหวานคอเลสโตรอลในเลือดสูง โรคอ้วน
ลงพุง เมตาโบลิกซินโดรม กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

และโรคหลอดเลือดสมอง ส�ำหรับการส�ำรวจปัญหา
สุขภาพจิตความชุกของภาวะซึมเศร้าเพิม่ ขึน้ ตามอายุ
เช่นกัน ผูส้ งู อายุมกั เป็นโรคหลายโรคพร้อมๆกันและ
มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ใช้ยาหลายชนิด ดังนั้น
ปัญหาและความต้องการจึงซับซ้อน เมือ่ มีการเจ็บป่วย
เฉียบพลัน เกิดการบาดเจ็บ หรือโรคเรื้อรังก�ำเริบ
จะมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพโดยรวมและความสามารถใน
กิจวัตรประจ�ำวันถดถอย ประชากรสูงอายุเป็นกลุ่มที่
ใช้บริการสุขภาพสูงกว่ากลุ่มอื่น การดูแลผู้สูงอายุ
ต้องการการดูแลอย่างบูรณาการ ต่อเนื่อง ประสาน
เชื่อมโยงกันระหว่างบ้าน ชุมชน โรงพยาบาล หรือ
สถานบริบาล และการบริการสุขภาพต้องควบคู่กับ
บริการทางสังคม

กฎหมายและแผนผู้สูงอายุแห่ง าติ
การเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นเรื่องส�ำคัญมีผลต่อ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการจ้างงาน ดังนั้นรัฐจึงมี
การเตรียมการอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง
ทางสังคม โดยมีนโยบายและแผนงานรองรับทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว เริ่มจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้ระบุถึงภารกิจที่มีต่อประชากรสูงอายุ จัดท�ำ
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2542 ออกพระราช
บัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2546) และแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564)
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี แผนผู้สูงอายุฯ เป็นแผน
ยุทธศาสตร์หลักในการด�ำเนินงานด้านผู้สูงอายุเพื่อ
ให้ มี ก รอบและแนวปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ผู ้ สู ง อายุ
ส�ำหรับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง อันจะน�ำไปสูบ่ รู ณาการ
งานด้ า นผู ้ สู ง อายุ ที่ ส อดประสานบริ ก ารสุ ข ภาพ
และบริการสังคมแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับที่ 2 ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้านคือยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice Vol. 1 No.1 June-December 2014

49

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุกับสังคมสูงอายุไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมผู้สูงอายุและพัฒนาผู้สูง
อายุ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการพัฒนา
บุคลากร และยุทธศาสตร์ที่ 5 ประมวลและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตามประเมินผลการ
ด�ำเนินการแผนฯ เมือ่ วิจยั ติดตามและประเมินแผนฯ
ระยะที่ 1 ช่วงปีพ.ศ. 2545 – 25494 พบว่างานด้าน
ผู้สูงอายุซึ่งมีทั้งหมด 57 ดัชนี ผ่านการประเมินเพียง
ร้อยละ 57.9 จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนฯ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 25525 ในยุทธศาสตร์ที่
3 ด้านระบบการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับผูส้ งู อายุ ที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งสุขภาพมีเพิม่ เติมคือ ส่งเสริมการเข้า
ถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
อย่ า งทั่ ว ถึ ง ให้ วั ค ซี น ที่ จ� ำ เป็ น ตามมาตรฐานการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครอบครัวและผู้ดูแลมีศักยภาพในการดูแล จัดตั้ง
และพัฒนาบริการทางสุขภาพและสังคมรวมทัง้ ระบบ
การดูแลระยะยาวในชุมชนที่เข้าถึงผู้สูงอายุโดยเน้น
บริการถึงบ้าน และมีการดูแลสอดประสานกันระหว่าง
บริการทางสุขภาพและทางสังคม จัดตัง้ คลินกิ ผูส้ งู อายุ
ในโรงพยาบาลของรัฐทีม่ จี ำ� นวนเตียง 120 เตียงขึน้ ไป
นอกจากนี้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและฝึกอบรม
ด้านผู้สูงอายุระดับวิชาชีพและผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่าง
เพียงพอและได้มาตรฐานเมื่อติดตามประเมินแผนฯ
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2550 - 2554) พบว่ายุทธศาสตร์ที่
1 และ3 ผ่ า นเกณท์ ต ามตั ว ชี้ วั ด ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมายโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการเข้าถึง
บริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ�ำปีอย่าง
ทัว่ ถึง ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะทุพพลภาพซึง่ มีภาวะพึง่ พิงได้
รับการเยี่ยมบ้านเพียงร้อยละ 38.7 มีข้อเสนอให้
ขยายระบบการดูแลระยะยาว
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วิ า ีพพยาบาลกับสังคมสูงอายุไทย
สังคมสูงอายุเป็นความท้าทายส�ำหรับวิชาชีพ
พยาบาลเนื่องจากวิชาชีพการพยาบาลรับผิดชอบ
สุขภาพของบุคคลตลอดช่วงวัยของชีวิตและปฏิบัติ
งานด่านหน้า กว้างขวางทั้งในสถานบริการทุกระดับ
ทั้งที่บ้านและชุมชน การเข้าสู่สังคมสูงอายุท�ำให้ผู้ใช้
บริการสุขภาพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและต้องเป็น
บริการเชิงรุกเพื่อคงสภาพ (restoration) คือด�ำรง
สภาพไม่ให้มีภาวะทุพพลภาพ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในกิจวัตรประจ�ำวันได้ยาวนานทีส่ ดุ เมือ่ เจ็บป่วย
เฉี ย บพลั น ได้ รั บ การรั ก ษาพยาบาล ป้ อ งกั น กลุ ่ ม
อาการในผู้ป่วยสูงอายุ (geriatric syndrome) การ
เสื่อมถอยของการท�ำหน้าที่ (functional decline)
ภาวะเพ้อ เป็นต้นและฟื้นฟูสภาพให้ใกล้เคียงภาวะ
ปกติโดยเร็วองค์ประกอบของการดูแลผูส้ งู อายุมดี งั นี้
1. ส่งเสริมให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีสุขภาพดี
โดยช่ ว งเวลาที่ ช ่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ย าวนานและ
ทุพพลภาพสั้นที่สุด
2. ส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะแม้จะมีโรคเรือ้ รัง 1
อย่างหรือมากกว่า 1 อย่าง
3. ให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ เ จ็ บ ป่ ว ย
ซั บ ซ้ อ นและเปราะบางได้ เ ข้ า ถึ ง และสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือในภาวะวิกฤต
4. การดูแลในภาวะเฉียบพลันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. วางแผนจ�ำหน่ายและดูแลสนับสนุนหลัง
จ�ำหน่าย
6. การฟืน้ ฟูสภาพ และให้กลับมีความสามารถ
ใกล้เคียงสภาพเดิมโดยเร็ว
7. การดูแลระยะยาวอย่างมีคุณภาพและสม
ศักดิ์ศรี
8. การดูแลในระยะท้ายของชีวิต

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

ประคอง อินทรสมบัติ

พยาบาลรองรับสังคมสูงอายุด้วยการพัฒนา
หลั ก สู ต รเพิ่ ม เนื้ อ หาการพยาบาลผู ้ สู ง อายุ ตั้ ง แต่
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ระดับปริญญาตรี การเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขา
การพยาบาลผู ้ สู ง อายุ และสภาการพยาบาลโดย
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงเปิดหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความช�ำนาญสาขา
การพยาบาลผู้สูงอายุ และออกหนังสืออนุมัติบัตร
การเข้าสูส่ งั คมสูงอายุยงิ่ ท�ำให้ปญ
ั หาสุขภาพมี
ความซับซ้อน จากการเพิม่ สัดส่วนและจ�ำนวนผูส้ งู อายุ
วัยปลาย การขยายเวลาของการเจ็บป่วยและเพิม่ ภาวะ
พึ่ ง พา การลดลงของศั ก ยภาพการเกื้ อ หนุ น ของ
ครอบครัว1 การเปลีย่ นแปลงจากความสูงวัยและภาวะ
เจ็บป่วยเรือ้ รังจึงพบว่าผูส้ งู อายุมภี าวะเรือ้ รังหลายอย่าง
(multiple chronic conditions) และใช้ยาหลายชนิด
รวมทัง้ ใช้บริการสุขภาพหลายแห่ง ดังนัน้ อาจเกิดการ
ดูแลแบบแยกส่วน ร่วมกับปัญหาและความต้องการ
การดู แ ลที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และความสามารถในการดู แ ล
ตนเองมีความจ�ำกัด การดูแลผู้สูงอายุจึงต้องการการ
ดูแลต่อเนื่อง เชื่อมโยงประสานกัน ทั้งการดูแลใน
สถานบริการ การดูแลที่บ้านและชุมชน รวมทั้งสถาน
บริบาลระยะยาว โดยครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและกลุม่ อาการสูงอายุ คัดกรองโรค รักษา
พยาบาลและฟื้นฟูสภาพ วิทยาลัยพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ขั้นสูงเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวุฒิบัตรใน
สาขาการพยาบาลและออกหนังสืออนุมัติบัตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลสาขาต่างๆรวมทัง้ สาขาการพยาบาล
ผูส้ งู อายุ เป็นแผนการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ซึง่ เป็น
ไปตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรการการผลิต
และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุระดับวิชาชีพให้เพียงพอ
ได้มาตรฐาน ในปัจจุบันมีพยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษา
ผ่ า นการสอบวุ ฒิ บั ต รสาขาการพยาบาลผู ้ สู ง อายุ

114 คน ซึ่งเป็นต�ำแหน่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
กระจายอยู่ในโรงพยาบาลทุกระดับทั่วทุกภาคของ
ประเทศ

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุและการเข้าสู่สังคมสูงอายุไทย
การพัฒนาผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขา
การพยาบาลผู้สูงอายุในปัจจุบันสอดคล้องและเป็น
ความต้องการกับการเข้าสูส่ งั คมสูงอายุของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นผู้น�ำทางคลินิกและออกแบบระบบการ
บริการผูส้ งู อายุทงั้ ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน กึง่ เฉียบพลัน
และการพยาบาลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยก�ำหนด
ขอบเขตการปฏิบัติและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลผูส้ งู อายุโดยขอบเขต
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง สาขาการพยาบาล
ผู้สูงอายุหมายถึง การกระท�ำการพยาบาลโดยตรงใน
ผูส้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยสูงอายุทมี่ ปี ญ
ั หาซับซ้อนหรือมีปญ
ั หา
สุขภาพที่ส�ำคัญ ในภาวะเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน
เรื้อรังระยะยาว และ/หรือระยะสุดท้าย โดยใช้การ
จัดการรายกรณี หรือวิธีการอื่นๆ รวมทั้งการจัดการ
ให้มีระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ บูรณาการหลัก
ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ผลการวิ จั ย ความรู ้ ทฤษฎี ก าร
พยาบาล และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้เหตุผลและ
ตัดสินเชิงจริยธรรม ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความ
ช�ำนาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง มุ่งเน้นผลลัพธ์
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว พั ฒ นานวั ต กรรมและ
กระบวนการดูแลผูส้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ เป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงานในการ
พัฒนาความรู้และทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจน
ติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธ์ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุ/
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ผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเป้าหมาย การปฏิบัติการพยาบาล
ขัน้ สูงสาขาการพยาบาลผูส้ งู อายุแบ่งเป็น 2 แขนงวิชา
คือ6
แขนงการพยาบาลผู ้ สู ง อายุ ใ นภาวะ
เฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสูง
อายุกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุที่มี
ปัญหาซับซ้อน
แขนงการพยาบาลผูส้ งู อายุในระยะยาว ผูส้ งู อายุ
หรือผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
สูงอายุทมี่ ปี ญ
ั หาซับซ้อนหรือมีปญ
ั หาสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
ในภาวะเจ็บป่วยระยะเรื้อรัง/ระยะยาว และ/หรือ
ระยะสุดท้าย และมีความต้องการการดูแลระยะยาว

สมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขา
การพยาบาลผู้สูงอายุมี 9 สมรรถนะคือ
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการพัฒนา
จั ด การและก� ำ กั บ ระบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ / ผู ้ ป ่ ว ย
สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย (Care Management)
สมรรถนะที่ 2 มี ค วามสามารถในการดู แ ล
ผู ้ สู ง อายุ / ผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ที่ มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพซั บ ซ้ อ น
(DirectCare)
สมรรถนะที่ 3 มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ประสานงาน (Collaboration)
สมรรถนะที่ 4 มีความสามารถในการเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจ (empowering) การสอน (educating)
การฝึก (coaching) และการเป็นพีเ่ ลีย้ งในการปฏิบตั ิ
(mentoring)
สมรรถนะที่ 5 มี ค วามสามารถในการให้
ค�ำปรึกษาทางคลินิกในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูง
อายุกลุ่มเป้าหมาย (Consultation)
สมรรถนะที่ 6 มี ค วามสามารถในการเป็ น
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
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สมรรถนะที่ 7 มีความสามารถในการให้เหตุผล
และการตัดสินเชิงจริยธรรม (Ethicalreasoning and
decision making)
สมรรถนะที่ 8 มี ค วามสามารถในการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice)
สมรรถนะที่ 9 มีความสามารถในการจัดการ
และประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุ
กลุ ่ ม เป้ า หมาย (outcome management and
evaluation)
ขอยกตัวอย่างสมรรถนะและการปฏิบตั ทิ แี่ สดง
ถึ ง การปฏิ บั ติ ที่ แ สดงถึ ง สมรรถนะของแขนงการ
พยาบาลผูส้ งู อายุในภาวะเฉียบพลันและกึง่ เฉียบพลัน
ในสมรรถนะที่ 1 และสมรรถนะที่ 2 จาก 9 สมรรถนะ
รวมทั้งการปฏิบัติเพื่อแสดงถีงสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถในการพัฒนา
จัดการและก�ำกับระบบการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
สูงอายุในภาวะเฉียบพลัน และกึง่ เฉียบพลัน (Care
Management)
การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ
1. วิเคราะห์สถานการณ์ผสู้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยสูงอายุ
เพือ่ พัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุ/ผูเ้ จ็บป่วยในภาวะ
เจ็บป่วยระยะเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลัน
2. สร้างทีมการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้เจ็บป่วยใน
ภาวะเจ็บป่วยระยะเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันใน
สถานบริการสุขภาพ/โรงพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยแผนก
ต่างๆเช่น แผนกผูป้ ว่ ยนอก ตลอดจนหอผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน
วิกฤติหรือหอผู้ป่วยเฉพาะต่างๆ
3. จัดระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุในสถาน
บริการสุขภาพ/โรงพยาบาลโดยอาศัยหลักฐานเชิง
ประจักษ์
4. ก�ำกับและควบคุมคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
สู ง อายุ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพ/
โรงพยาบาล ในหอผูป้ ่วย แผนกต่างๆ

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

ประคอง อินทรสมบัติ

5. สร้ า งระบบส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพระหว่าง สถานบริการสุขภาพ สถานดูแล
ผู้สูงอายุ ที่บ้าน และในชุมชน
6. ช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุให้เข้าถึง
ระบบบริการสุขภาพพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตลอดจน
การป้องกันการทารุณกรรมผูส้ งู อายุหรือผูป้ ว่ ยสูงอายุ
ในสถานบริการสุขภาพ/โรงพยาบาล ในหอผู้ป่วย
แผนกต่างๆ
7. สร้ า งฐานข้ อ มู ล ผู ้ ดู แ ลและครอบครั ว ผู ้
สูงอายุเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพและ
ในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเป้าหมาย
สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถในการดูแล
ผูส้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยสูงอายุทม่ี ปี ญ
ั หาสุขภาพซับซ้อนใน
ภาวะเฉียบพลัน และกึ่งเฉียบพลัน (DirectCare)
การปฏิบัติที่แสดงถึงสมรรถนะ
1. ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย
จิ ต สั ง คมจิ ต วิ ญ ญาณและความสามารถในการท� ำ
หน้ า ที่ โ ดยเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น สุ ข ภาพและ
เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับผู้สูงอายุ
แต่ละกลุ่ม
2. วินิจฉัยปัญหาและแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างความสูงอายุปกติกบั กระบวนการเจ็บป่วยและ
การเกิดโรคโดยใช้ศาสตร์ด้านสูงอายุ ทฤษฎีความ
สูงอายุ พยาธิสรีรวิทยาทฤษฎี การพยาบาลและทฤษฎี
อื่นๆ ตลอดจนประสบการณ์ทางคลินิก
3. ประเมิ น ป้ อ งกั น และบ� ำ บั ด รั ก ษากลุ ่ ม
อาการหรือปัญหาทางคลินิกที่ซับซ้อนโดยใช้ความรู้
ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้เหตุผลทางคลินิก
และจริ ย ธรรมในการตั ด สิ น เกี่ ย วกั บ การให้ ก าร
พยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อนแบบองค์รวม

4. คัดกรองและค้นหาภาวะผิดปกติหรือการ
เจ็บป่วยที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้ตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อ
การป้องกัน ชะลอความก้าวหน้า โดยใช้เครื่องมือ
มาตรฐาน การตรวจร่างกายและ แปลผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและจัดการได้ปลอดภัย
5. จัดโปรแกรมส่งเสริมและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
เพื่ อ ป้ อ งกั น และหรื อ ชะลอความเสื่ อ มถอยของ
ความสามารถในการท�ำหน้าทีท่ างกาย ทางจิตและการ
รู้คิดด้วยโปรแกรมที่อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์เช่น
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย โภชนาการ
และการคิดรู้ เป็นต้น
6. สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยกั บ ชุ ม ชน องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรศาสนา ศูนย์อปุ กรณ์การ
แพทย์ เพื่อใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว
7. การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยสูง
อายุ ที่ เ ปราะบาง (frailty) มี ป ั ญ หาซั บ ซ้ อ นและ
ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัว
8. ประเมินเฝ้าระวังจัดการประสานงานและ
ส่งต่อเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
สูงอายุเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
9. วางระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและให้การ
ดูแลผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน และ/
หรื อ กึ่ ง เฉี ย บพลั น อย่ า งมี คุ ณ ภาพ เช่ น ในแผนก
อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน แผนกอายุรกรรมแผนกศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์เป็นต้น
10. จัดการกับปัจจัยเสี่ยงหรือสิ่งแวดล้อมที่
อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มถอยของการท� ำ หน้ า ที่
คุณภาพชีวติ และภาวะทุพพลภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ประเมินและคาดการณ์ปัญหาที่ซับซ้อน
จากอาการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุที่
มีโรคร่วมหรือมีปัญหาซับซ้อนและวางแผนป้องกัน
แก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์
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ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุกับสังคมสูงอายุไทย

12. มี ค วามสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี
ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุที่มี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน
13. ตรวจรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น และจั ด การ
ภาวะฉุ ก เฉิ น ที่ พ บบ่ อ ยในผู ้ สู ง อายุ / ผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ
อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ตัดสินใจและวางระบบการให้วัคซีนและ
ภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยสูงอายุที่ทันเวลาและ
อาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์
15. นัดหมาย ติดตาม ให้การบ�ำบัดรักษา และ
ประเมินผลลัพธ์ผสู้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยสูงอายุทฟี่ น้ื หายจาก
ภาวะเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน/กึ่งเฉียบพลัน
16. สร้ า งระบบและจั ด การบริ ห ารยาใน
ผูส้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยสูงอายุภาวะเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน/
กึ่งเฉียบพลันอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
17. สร้างระบบพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล อาสา
สมั ค ร และหรื อ ผู ้ ดู แ ลเป็ น ทางการในการดู แ ล
ผูส้ งู อายุ/ผูป้ ว่ ยสูงอายุภาวะเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน/
กึ่งเฉียบพลัน
เมือ่ พิจารณาสมรรถนะและการปฏิบตั ทิ แี่ สดง
สมรรถนะจะเห็ น ว่ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง
สาขาการพยาบาลผู ้ สู ง อายุ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ตั้ ง แต่
การพัฒนาจัดการและก�ำกับระบบการดูแลผู้สูงอายุ/
ผูป้ ว่ ยสูงอายุในสถานบริการสุขภาพและหรือในชุมชน
รวมทั้ ง การดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ ้ า น มี ก ารวิ เ คราะห์
สถานการณ์ผู้สูงอายุ จัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อวางแผน
กลุม่ เป้าหมายอย่างครอบคลุมส�ำหรับ ผูส้ งู อายุทกุ กลุม่
เช่น ผู้ป่วยสูงอายุในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนก
อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ ผู้ป่วยแผนกออร์โธปิดิกส์
(กลุ่มที่ผ่าตัดข้อสะโพก) ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้มีปัญหา
และความต้องการเฉพาะทีเ่ ป็นการดูแลเฉพาะส�ำหรับ
ผู ้ สู ง อายุ (geriatric specific care) ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้ น สู ง สาขาการพยาบาลผู ้ สู ง อายุ ที่ ผ ่ า น
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การเตรี ย มมาทั้ ง ความรู ้ ขั้ น สู ง ความช� ำ นาญและ
ประสบการณ์สามารถพัฒนาแนวปฏิบัติ ออกแบบ
ระบบ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วย ปฏิบัติงานร่วมกับ
พยาบาล เป็นที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในหน่วยงาน ระหว่างสถาบันและระดับชาติ
รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ ในวารสารวิชาการหรือ
ช่ อ งทางอื่ น ๆ ตั ว อย่ า งการออกแบบระบบระดั บ
โรงพยาบาล ได้แก่ โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
(hospital elder life program) เป้าหมายเพือ่ ป้องภาวะ
สับสนเฉียบพลันหรือเพ้อและป้องกันความเสือ่ มถอย
ของการท�ำหน้าทีห่ น่วยดูแลผูส้ งู อายุเจ็บป่วยเฉียบพลัน
(acute care for elders unit) ทีม่ เี ป้าหมายป้องกันและ
หรือจัดการปัญหาเฉพาะที่พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ
เป็ น การท� ำ งานร่ ว มกั น เชิ ง สหวิ ช าชี พ นอกจากนี้
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสามารถพัฒนาและน�ำใช้
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะเปลี่ยนผ่านจาก
โรงพยาบาลสู่บ้าน (transitional care model) ทั้ง
โรงพยาบาลดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุสามารถปรับปรุง
คุ ณ ภาพการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ / ผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ใ นภาวะ
เฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันและมีแนวคิดการดูแลต่อ
เนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน ช่วยให้อยู่ที่
บ้านยาวนานที่สุด รวมทั้งเกิดโปรแกรมช่วยเหลือ
ครอบครั ว และผู ้ ดู แ ล ลดการเข้ า รั บ การรั ก ษาซ�้ ำ
สามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและรัฐบาล ผู้บริหาร
โรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลจึงควรได้
ใช้ศักยภาพของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสาขาการ
พยาบาลผูส้ งู อายุทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้เต็มที่ จะได้เห็น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นการ
อาศัยหลักฐานอ้างอิง
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ประคอง อินทรสมบัติ

กลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะเรือ้ รัง ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการ
พึ่งพิง เปราะบาง อาจอยู่ที่บ้าน ชุมชน โรงพยาบาล
หน่วยบริการสุขภาพหรือสถานดูแลระยะยาว เป็นก
ลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ คี วามต้องการบริการสุขภาพและความ
ต้องการทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างมาก การจัดระบบให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการด้วยกลวิธีต่างๆ เช่นการดูแล
สุขภาพที่บ้าน telehealth ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความต้องการบุคลากรระดับวิชาชีพ
และผูด้ แู ลไม่เป็นทางการและเป็นทางการ นอกจากนี้
เป็นการป้องกันโรค ชลอภาวะเสื่อมถอยทั้งร่างกาย
และการรู้คิดและกลุ่มอาการผู้ป่วยสูงอายุอื่น การคัด
กรองโรค ตรวจรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ดังนั้น
มาตรการหนึง่ ในแผนผูส้ งู อายุแห่งชาติคอื ส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การดู แ ลผู ้ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิ ง การเยี่ ย มบ้ า น การให้
ภูมิคุ้มกันโรค ที่ผู้สูงอายุทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
รวมทั้งการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 120
เตียงขึ้นไป บริการเหล่านี้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุสามารถพัฒนาโปรแกรม
ขึน้ โดยการประสานร่วมมือกับวิชาชีพแพทย์และอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการบริการที่มีมุมมองใหม่
อาศัยหลักฐานอ้างอิง ตัวอย่างเช่น โปรแกรมประเมิน
ผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบ (comprehensive assessment
program) สามารถป้องกันหรือชลอภาวะทุพพลภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นโปรแกรมที่มากกว่าการตรวจ
โรคประจ�ำปีแต่มีการคัดกรองสุขภาพ ปัญหาที่พบ
บ่อยในผูส้ งู อายุ รวมถึงการเยีย่ มบ้านทุก 3 เดือน เพือ่
ติดตามให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับสุขภาพ และกระตุ้นให้
ผูส้ งู อายุดแู ลตนเอง สามารถค้นหาปัญหา ซึง่ สามารถ
ลดการเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉิน ลดค่าใช้จ่าย
ลดการใช้ยาผิดพลาด

สรุป
การเข้ า สู ่ สั ง คมสู ง อายุ ข องไทย เป็ น ความ
ท้าทาย การเตรียมและพัฒนาบุคลากรเป็นมาตรการ
ส�ำคัญ วิชาชีพพยาบาลเตรียมการเพื่อรองรับสังคม
สูงอายุ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การฝึ ก อบรมและสอบความรู ้ ค วามช� ำ นาญสาขา
การพยาบาลผู้สูงอายุ การมีผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงจ�ำเป็นจะต้องใช้เต็มศักยภาพเพื่อผลลัพธ์ที่
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว และคุ้มค่า
ใช้จ่าย
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Gerontological Advanced Practice Nurse and Ageing Society in Thailand
Prakong Intarasombat1 RN. M.Ed (Nursing Administration), Dip. APGN
Abstract: Thailand has become an ageing society. Older people are considered one of
the population which are the largest user of health services of different nature and growing
complexity. To be responsive to the needs of older people, the continuity and quality of
care should be improved , both acute ,subacute, chronic ,and long term care. Nurses
vital for present and future care of older people, Gerontological Advanced Practice
Nurse(GAPN) are uniquely prepared to provide an important contribution in caring for
older population/patients. Because of their advanced education and specialized training
can influence and improve health care at individual and the system level. To develop the
model of evidence–based geriatric care and redesign health system to improve geriatric
care. GAPN must be part of the solution of these health care challenge in ageing society.
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2014; 1(1) 47-56
Keywords: gerontological advanced practice nurse, ageing society
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สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ1 RN, ส.ด. อพย. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและการพยาบาลชุมชน)

บทคัดย่อ: การพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน เป็นสาขาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาหนึง่
ของประเทศไทย มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้นใน
กลุ่มโรคหรืออาการทั่วไป ในภาวะซับซ้อนก่อนส่งต่อ และ และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสุขภาพบุคคล ครอบครัว และกลุ่ม
คนในชุมชนในการบริการระดับปฐมภูมิ ในหน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพระดับต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือในหน่วย
บริการภาคเอกชน ความก้าวหน้าในการศึกษาเชิงวิชาชีพสามารถพัฒนาเพื่อขอรับหนังสือ
อนุมัติ หรือฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้มีความรู้หรือความช�ำนาญเฉพาะทางวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ได้ อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าในต�ำแหน่งการปฏิบตั ติ ามโครงสร้าง
การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีข้อจ�ำกัดที่ต้องค�ำนึงต่อไป
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 57-65
ค�ำส�ำคัญ: พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาการพยาบาลชุมชน
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บทนำ�
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเป็นการปฏิบัติ
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญใน
การดูแลสุขภาพ ทีต่ อ้ งใช้องค์ความรู้ ความสามารถที่
ผ่านกระบวนการศึกษา อบรม ฝึกฝน บ่มเพาะทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงจนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญหรือ
ช�ำนาญการ ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์บูรณาการ
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ร่ ว มกั บ การปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จนเกิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ ดี ต ่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคคล ครอบครัว
กลุ่มคน ชุมชน และสังคมโดยรวมสภาการพยาบาล
ได้ก�ำหนดให้การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเป็นสาขา
การพยาบาลในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางการพยาบาล1และเป็นการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาหนึง่ ในการออกหนังสืออนุมตั หิ รือการฝึกอบรม
ระดับวุฒบิ ตั รผูม้ คี วามรูห้ รือความช�ำนาญเฉพาะทาง
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์2นอกจากนี้
ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่องมาตรฐานการ
พยาบาลและผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ (ม. ๒) ได้
ก� ำ หนดให้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลใน
โครงสร้ า งของหน่ ว ยบริ ก ารระดั บ ปฐมภู มิ ต ้ อ งมี
ต�ำแหน่งพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปที่ผ่านการอบรม
หรือพยาบาลวุฒิปริญญาโททางการพยาบาลชุมชน
หรือวุฒบิ ตั รผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาพยาบาล
ชุมชนอย่างน้อย 1 ต�ำแหน่ง3การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนประเทศไทยจึงเป็นการพยาบาลเฉพาะทางที่
องค์กรวิชาชีพให้ความส�ำคัญก�ำหนดเป็นสาขาการ
จัดการศึกษาพยาบาลสาขาหนึง่ และการก�ำหนดหน้าที่
ในการให้บริการการพยาบาลในระดับปฐมภูมิ
ในช่วงการปฏิรปู ระบบสุขภาพของประเทศไทย
ได้ให้นยิ ามของ การบริการระดับปฐมภูมหิ มายถึง การ
บริการทางสุขภาพที่ผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ ทั้ง
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ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม ที่สามารถให้
บริการแก่ประชาชนทุกวัย เน้นการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันการเจ็บป่วย การคัดกรองโรคเบื้องต้น
และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอาการไม่รุนแรง
ทั่วไป ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง
และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพในลักษณะบูรณาการ (integration)
เป็นบริการแบบองค์รวม (holistic care) อย่างต่อเนื่อง
ในชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มี
ระบบการส่งต่อและเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหรือ
หน่ ว ยบริ ก ารระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ห รื อ ตติ ย ภู มิ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีเครือข่ายการประสานกับองค์กรชุมชนใน
ท้องถิน่ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ประชาชนในการ
ดูแลตนเองเพื่อให้บรรลุสู่การมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป4,5 เป็นการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ซึ่งหมายรวมถึงหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนระดับ
ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต�ำบล
สถานี อ นามั ย การบริ ก ารสุ ข ภาพของโรงพยาบาล
ชุมชนในกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
กลุม่ งานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชน (primary care unit : PCU)
ศูนย์แพทย์ชุมชน (community medical care unit :
CMU) ฯลฯ การบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทัว่ ไป
และโรงพยาบาลศูนย์ ในภาระกิจด้านบริการปฐมภูมิ
ในกลุม่ งานเวชกรรมสังคม (งานรักษาพยาบาลชุมชน
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน) ในศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเขตเมือง (ศสม.)6 รวมทัง้ หน่วยบริการสุขภาพ
ในชุมชนของภาคเอกชนต่างๆ ในทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูร้ บั
บริการ มีโรงเรียน โรงงาน เป็นต้น

ขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขา
การพยาบาลเว ปฏิบัติ ุม น
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หมายถึง การ
กระท�ำการพยาบาลให้แก่ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

หรือ กลุ่มเฉพาะที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนส�ำหรับ
การพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนผูใ้ ช้บริการกลุม่ เป้าหมาย
ครอบคลุมทั้ง บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และองค์กร
ต่างๆ ของชุมชนการปฏิบัติพยาบาลต้องใช้ความรู้
ความช�ำนาญและทักษะทางการพยาบาลชุมชนขั้นสูง
และทางเวชปฏิบตั ใิ นการวิเคราะห์ปญ
ั หาด้านสุขภาพ
ปัจจัยเสีย่ งและปัจจัยทีเ่ ป็นเหตุแห่งภาวะสุขภาพการ
ออกแบบและด�ำเนินการจัดการกับปัญหาสุขภาพ
สร้างเสริมความเข้มแข็งพัฒนานวัตกรรม สร้างสรร
งานบริ ก ารเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยเชือ่ มโยงความรูจ้ ากศาสตร์ทางการ
พยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาการระบาด
ประชากรศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ รวมทัง้ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฏหมาย
ศิลปะการพยาบาล การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่
สุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน2
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาเวชปฏิบัติ
ชุมชนจึงต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางการ
ปฏิบตั พิ ยาบาลชุมชนขัน้ สูง บูรณาการกับศาสตร์ตา่ งๆ
ร่วมกับความรู้ ความสามารถทางด้านเวชปฏิบัติหรือ
การรักษาโรคเบื้องต้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
สุขภาพที่พบบ่อยๆ ในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 60 เป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยทีพ่ ยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ในชุมชนสามารถรักษาให้หายได้ในการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ มีบางส่วนที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน
จ�ำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นจากพยาบาลเวช
ปฏิบตั ชิ มุ ชนเพือ่ ตัดสินใจส่งต่อไปให้ได้รบั การวินจิ ฉัย
เพิม่ จากบุคลากรทางการแพทย์ ทัง้ นีก้ ารบริการรักษา
โรคเบือ้ งต้นของพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนในสองกลุม่
นี้ เ พื่ อ ช่ วยให้ ป ระชาชนได้รับบริก ารรัก ษาโรคที่มี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนการดูแลสุขภาพทั้งของ
ผู้ป่วยและของรัฐ ลดจ�ำนวนผู้ป่วยที่ไปใช้บริการใน

โรงพยาบาลที่ มี ม ากเกิ น กว่ า ก� ำ ลั ง บุ ค ลากรจะให้
บริ ก ารได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพนอกจากนี้ พ ยาบาล
เวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนยั ง ให้ ก ารรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น ใน
ภาวะฉุกเฉิน ในผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย
ได้รับการปฐมพยาบาล หรือได้รับการพยาบาลเพื่อ
ลดอันตรายและความเสี่ยงต่อชีวิตก่อนที่จะส่งต่อไป
ยังหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ หรือตติยภูมิต่อไป

สมรรถนะของพยาบาลเว ปฏิบัติ ุม นขั้นสูง
สภาการพยาบาลได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการ
ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือ
ความช�ำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
พ.ศ. 2556 โดยแบ่ ง เป็ น แขนงย่ อ ย 2 แขนงคื อ
เวชปฏิบัติครอบครัว และระบบสุขภาพชุม ชน ซึ่ง
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง ทั้ง 2 แขนงต้องมี
สมรรถนะส�ำคัญหลัก 9 ประการ สรุปได้ดังนี2้
1. มี ค วามสามารถในการดู แ ลและให้ ก าร
พยาบาลกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ วัยรุ่น ผู้สูงอายุ
มารดาและทารก ผู้ป่วยระยะท้าย และกลุ่มอื่นๆ ใน
ชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน (direct care)
2. มีความสามารถในการพัฒนาจัดการและ
ก�ำกับระบบการดูแลสุขภาพบุคคลครอบครัว และ
ชุมชน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ
3. มีความสามารถในการประสานงานความ
ร่วมมือ (collaboration)
4. มีความสามารถในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
(empowering) การสอน (educating) การฝึก (coaching)
การเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ (mentoring)
5. มีความสามารถในการให้คำ� ปรึกษาด้านการ
ดูแลบุคคล ครอบครัว กลุม่ คนและชุมชน(consultation)
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พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย

6. มี ค วามสามารถในการเป็ น ผู ้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลง (change Agent)
7. มี ค วามสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทาง
จริ ย ธรรมและการตั ด สิ น เชิ ง จริ ย ธรรม (ethical
reasoning and ethical decision making)
8. มี ค วามสามารถในการใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ (evidence-based practice)
9. มีความสามารถในการจัดการและประเมิน
ผลลัพธ์ (outcome management and evaluation)
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2557 ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมการศึกษาเพื่อวิเคราะห์
บทเรียนบทบาทวิชาชีพการพยาบาลในการสร้างเสริมสุข
ภาพในบริการสุขภาพทุกระดับ เพื่อน�ำผลการศึกษา
เสนอในเวที ข ้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
บทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบ
ประมาณของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และสภาการพยาบาล ซึ่งมีตัวอย่าง
กรณีนวัตกรรมพยาบาลทีเ่ ป็นผลจากการใช้สมรรถนะ
ของพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนในการพยาบาลแก่กลุม่
เป้าหมายต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งขอสรุปเป็นตัวอย่างให้
เห็นศักยภาพของพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน ดังนี้
กรณีตัวอย่าง “การพยาบาลถึงบ้าน ถึงใจ ใน
ชุมชน” ของพยาบาลขั้นสูง (APN) สุรีย์รัตน์ ธนากิจ
ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้า
กลุม่ งานเวชปฏิบตั คิ รอบครัวและชุมชน โรงพยาบาล
คลองใหญ่ จังหวัดตราด ซึง่ ได้ดำ� เนินการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพในชุมชน จากปัญหาผู้ป่วยเรื้อรังที่
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนล้นจ�ำนวนเตียง
ที่มีอยู่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีอัตราครองเตียงร้อยละ
123 อัตราผู้ป่วยรับกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาล
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(re admission) ร้อยละ 10 หลังจากด�ำเนินการพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ยเรือ้ รังอย่างต่อเนือ่ ง โดย
การจัดระบบการประเมินผู้ป่วยกลับบ้าน (discharge
planning) การประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพ
เพื่อร่วมบริการในชุมชนตามความจ�ำเป็นของผู้ป่วย
พัฒนาสิง่ แวดล้อมภายในบ้านให้มคี วามพร้อมในการ
รองรับผู้ป่วยให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับหอผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล พั ฒ นาศั ก ยภาพแก่ ผู ้ ป ่ ว ย สมาชิ ก
ครอบครัวและอาสาสมัครจิตอาสา (ผูด้ แู ล) ในชุมชน
ให้สามารถตอบสนองความต้องการการดูแลพื้นฐาน
ที่จ�ำเป็นในแต่ละวันของผู้ป่วยได้ ส่วนกิจกรรมการ
ดูแลที่ซับซ้อนหรือต้องใช้ทักษะเฉพาะเป็นบทบาทที่
พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องเข้าไปให้
บริการตามบทบาทวิชาชีพ การพัฒนาจิตวิญญาณที่
ท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจรับผิดชอบสุขภาพร่วม
กัน การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายทีบ่ า้ น
อย่างมีคณ
ุ ค่า การประสานกับองค์กรปกครองท้องถิน่
ในการสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งรถยนต์เพื่อการน�ำ
ส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุ ม ชนในการจั ด การกั บ ปั ญ หาโรคเรื้ อ รั ง และ
ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนจนเกิดกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพหลายลักษณะรวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ธนาคารอุปกรณ์การแพทย์ของผู้ป่วยที่บ้านที่ได้จาก
งบประมาณจากจัดกิจกรรมทีช่ มุ ชนร่วมมือกันผลการ
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งดังกล่าวท�ำให้ปจั จุบนั ปี พ.ศ.
2557 โรงพยาบาลคลองใหญ่ มี อั ต ราครองเตี ย ง
ลดลงเหลือร้อยละ 45 อัตราผู้ป่วยรับกลับเข้ารักษา
ซ�้ำในโรงพยาบาล เหลือร้อยละ 0.6 เท่านั้น มีผู้ป่วย
นอนเตียงอยู่ที่บ้าน 36 หลัง ซึ่งเทียบเท่าผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลหนึ่งหน่วย (Ward) และหากนับผู้ป่วย
ทีไ่ ด้ดำ� เนินการมาแล้วต่อเนือ่ งจ�ำนวนรวม 85 เตียง7,8
ช่วยลดค่าใช้จ่ายและภาระของโรงพยาบาลและของ

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
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ครอบครัวในการต้องเดินทางไปดูแลผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาล
ปั จ จุ บั น การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ บ ้ า นของโรงพยาบาล
คลองใหญ่เป็นสถานที่การเรียนรู้ระบบ Home Ward
ของโรงพยาบาลต่างๆ เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
และสถานที่ เ รี ย นรู ้ ก ารพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างไร
ก็ ต ามผลกระทบจาการลดอั ต ราครองเตี ย งใน
โรงพยาบาล เพิ่มเตียงในชุมชน ก็มีผลให้การจัดสรร
งบประมาณบริหารจัดการโรงพยาบาลลดลง เนือ่ งจาก
กระทรวงสาธารณสุขใช้จ�ำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เป็นงานการพิจารณางบประมาณ8
กรณีตัวอย่าง “พิการไม่ท้อ” ของพยาบาล
ขั้นสูง (APN) พรเพ็ญ ภัทรากร หัวหน้าศูนย์แพทย์
ชุมชนต�ำบลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นการพยาบาลที่
สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน เพื่อการดูแลผู้พิการ
อย่างยัง่ ยืน โดยการประสานความร่วมมือจากสหสาขา
วิชาชีพและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เสริม
สร้างพลังอ�ำนาจในการดูแลสุขภาพของตนเองแก่
ผู้พิการ ครอบครัว และแกนน�ำในชุมชน จนเกิดการ
รวมกลุ่มกันของผู้พิการ มีการด�ำเนินโครงการต่างๆ
เพือ่ การดูแลผูพ้ กิ ารอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ทางด้านสุขภาพ
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน และการประกอบอาชีพ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จนถึง ปัจจุบัน มีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในชุมชน
เพือ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ผพู้ กิ ารสามารถด�ำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่าง ๆในการจัดท�ำแผนงานเพือ่ สุขภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้พิการ9 เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ
ดูแลผู้พิการในชุมชนขององค์กรต่าง ๆ
กรณีตัวอย่าง “วัณโรค 4 วัน เอาอยู่” ของ
พยาบาลขัน้ สูง (APN) จันทร์นภิ า เภตรา หัวหน้ากลุม่
งานเวชปฏิ บั ติ ค รอบครั ว และชุ ม ชนโรงพยาบาล

วังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว ทีเ่ ป็นบุคลากรส�ำคัญในการ
ร่ ว มพั ฒ นาระบบการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคตั้ ง แต่ ไ ด้
รับการวินิจฉัยว่าป่วยจากการตรวจเสมหะพบเชื้อ
Mycobacterium tuberculosis (M+) โดยการลด
จ�ำนวนวันที่ผู้ป่วยต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
ตามแนวทางการควบคุ ม จาก 14 วั น ที่ เ ป็ น ภาวะ
เครียดของผูป้ ว่ ยและครอบครัวทีต่ อ้ งอยูโ่ รงพยาบาล
เป็ น เวลานาน เพิ่ ม จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยครองเตี ย งใน
โรงพยาบาล เพิ่ ม โอกาสเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ ของ
บุคลากรและผู้ป่วยอื่นๆ ตลอดจนเพิ่มภาระงานและ
งบประมาณของโรงพยาบาล โดยลดจ�ำนวนวันเหลือ
เพียง 4 วัน ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดท�ำแนว
ปฏิบัติที่ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
สุขภาพที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยให้ท�ำหน้าที่ในแต่ละวัน
อย่างชัดเจน มีระบบการติดตาม ก�ำกับ ประเมินผล
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประสานงานกับหน่วย
บริการสุขภาพในชุมชนที่จะค้นหาผู้สัมผัสเชื้อทันทีที่
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย รวมทั้งด�ำเนินการตรวจคัด
กรองและให้ได้รบั การรักษาทันที พัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของผูป้ ว่ ย ครอบครัว อาสาสมัคร (อสม.
DOTs) และองค์กรในชุมชนเพือ่ การควบคุมโรค การ
ปรับวิธคี ดิ ในการอยูร่ ว่ มกันของผูป้ ว่ ย ครอบครัว และ
คนในชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ท�ำงานดูแลผู้ป่วย ประสานงานกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนและรับผิดชอบกิจกรรมการ
ค้นหา คัดกรอง และการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาการรับการรักษาของผูป้ ว่ ยแต่ละราย
(ระยะเวลาอย่างต�ำ่ 6 เดือน) ด�ำเนินการจัดหากองทุน
เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ผลการด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้อัตราความ
ส�ำเร็จในการรักษาวัณโรค (success rate) ในปี พ.ศ.
2554 ซึง่ มีจำ� นวน ร้อยละ 82.8 เพิม่ เป็นร้อยละ 97.9
ในปี พ.ศ. 2556 และอั ต ราการขาดยาลดลงจาก
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พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย

ร้อยละ 4.6 เป็นไม่มีผู้ป่วยขาดยาเลย10
กรณีตัวอย่าง “รู้ทันมะเร็ง” ของพยาบาลขั้นสูง
(APN) สุรภา สุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นการด�ำเนินงาน
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการตรวจคัดกรองโรคที่
เป็นปัญหาส�ำคัญของกลุ่มสตรี คือ มะเร็งเต้านมและ
มะเร็งปากมดลูก จากสภาพบริบทของพื้นที่บริการที่
เป็นเขตอุตสาหกรรม มีแรงงานสตรีที่อพยพมาจาก
พื้นที่อื่นเข้ามาท�ำงานจ�ำนวนมาก ปัญหาที่ผ่านมามี
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
จ�ำนวนน้อย เนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพใน
เวลาท�ำงานและการท�ำงานเป็นกะท�ำให้ไม่สะดวกทีจ่ ะ
มารับบริการตรวจคัดกรองในเวลาราชการได้เพราะ
ต้องลาหยุดงาน รวมทั้งมีความหวาดกลัว วิตกกังวล
และอาย พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนจึงได้ออกแบบการ
บริการให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ใช้บริการด้วย
บริการเชิงรุก ปรับกระบวนการบริการให้สะดวก มี
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการ การมีสว่ นร่วม
ของแกนน�ำชุมชน แกนน�ำในโรงงานอุตสาหกรรม
อาสาสมัครสตรี จิตอาสา องค์กรภาครัฐและเอกชน มี
การประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาระบบอย่างต่อ
เนื่องทุก 3 เดือน ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพการ
ท�ำงานของอาสาสมัครสตรีที่ร่วมปฏิบัติงานทุก 6
เดือน มีการออกแบบอุปกรณ์ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการจัดสิ่งแวดล้อมในการให้บริการนอกสถานที่ที่
สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ นพื้ น ที่ ต ่ า งๆ ได้ ส ะดวก
สะอาด และปลอดภัย ทั้งในการตรวจคัดกรองใน
โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ในหมูบ่ า้ น หรือ
ชุมชนต่างๆ มีระบบการส่งต่อ และติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ จากการด�ำเนินงานตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2553
ถึงปัจจุบัน มีผลท�ำให้อุบัติการณ์เกิดโรคมะเร็งระยะ
ทีเ่ ป็นปัญหาในพืน้ ทีล่ ดลง ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจ
ในการเฝ้าระวังด้วยการตรวจคัดกรองประชาชนและ
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ชุมชนมีเจตคติที่ดีต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 11
จากกรณีตวั อย่างการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการใช้สมรรถนะต่างๆ ร่วม
กัน เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลเว ปฏิบัติ ุม น
ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ พยาบาลส� ำ หรั บ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั แิ ละวุฒบิ ตั ร ฯ พ.ศ.
2556 ก�ำหนดให้พยาบาลวิชาชีพที่ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโททางการพยาบาล สามารถสมัครเพือ่
รับหนังสืออนุมัติ หรือขอรับการฝึกออบรมเพื่อรับ
วุฒิบัตรเกี่ยวกับความรู้หรือความช�ำนาญเฉพาะทาง
วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ ซึ่งจะขอน�ำ
เสนอหลักเกณฑ์ ฯ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
ซึ่งแบ่งเป็นแขนงย่อย 2 แขนง คือ (1) แขนงเวช
ปฏิบตั คิ รอบครัว และ (2) แขนงระบบสุขภาพชุมชน2
โดยสรุปดังนี้
การขอรับหนังสืออนุมัติเกี่ยวกับความรู้หรือ
ความช� ำ นาญเฉพาะทางวิ ช าชี พ การพยาบาลและ
ผดุ ง ครรภ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน
ต้ อ งเป็ น พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาโททางการพยาบาล สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน และปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 6 ปีหลังส�ำเร็จการศึกษา ยื่นความจ�ำนง
ขอรับรองการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณสมบัติ
ก่อนสอบ 1 ปีการสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติ
ต้องยืน่ แบบฟอร์มแสดงหลักฐานตามคุณสมบัตแิ ละ
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ผลงาน ประกอบด้วย (1) บทความวิจยั ทีม่ สี ว่ นรับผิดชอบ
ด�ำเนินการหลักร้อยละ 50 ขึ้นไป เป็นบทความที่ได้
ลงเผยแพร่ในวารสารทีป่ รากฎชือ่ อยูใ่ นฐานข้อมูลของ
TCI หรือฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศและบทความ
วิ จั ย นี้ ต ้ อ งไม่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาหรื อ
วิทยานิพนธ์ (2) ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการสอบในแขนงเวช
ปฏิบตั คิ รอบครัวต้องจัดส่งรายงานการปฏิบตั งิ านเวช
ปฏิบตั คิ รอบครัวทีซ่ บั ซ้อน 5 ครอบครัว หรือผูต้ อ้ งการ
สอบในแขนงระบบสุขภาพชุมชน ต้องส่งรายงานการ
ปฏิบตั งิ านดูแลสุขภาพชุมชนทีซ่ บั ซ้อน 1 ชุมชน ก่อน
การสอบ ตามที่วิทยาลัยการพยาบาลและผดุงครรภ์
ขั้นสูงแห่งประเทศไทยประกาศฯการสอบส�ำหรับผู้ที่
ไม่เคยสอบมาก่อนต้องสอบ (1) ข้อเขียน (2) สอบ
สัมภาษณ์จากกรณีศึกษา 2 ครอบครัว หรือ 1 ชุมชน
ในแขนงที่ ส มั ค รสอบ (3) สอบสั ม ภาษณ์ ก รณี
สถานการณ์ครอบครัวหรือชุมชนทีค่ ณะอนุกรรมการ
สอบฯ ก�ำหนดขึ้น และ (4) สอบสัมภาษณ์รายงาน
การวิจยั ทีไ่ ด้ลงเผยแพร่แล้วนัน้ นอกจากนีผ้ ทู้ เี่ คยผ่าน
การสอบเป็นพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูง (APN) หรือ
เคยสอบผ่านเฉพาะข้อเขียนแล้วประสงค์ต้องการ
ขอรับหนังสืออนุมัติก็จะมีรายละเอียดในวิธีการสอบ
ที่ต่างออกไป ทั้งนี้ผู้อ่านควรศึกษารายละเอียดเพิ่ม
เติมในข้อบังคับฯและประกาศฯ ของวิทยาลัยฯ ใน
แต่ละปีด้วย
การขอรับวุฒิบัตร คุณสมบัติต้องเป็นผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาล สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่สภาการพยาบาลรับรอง
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลปฏิบัติ
การขั้นสูง ในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนจาก
สถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการอบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามรายวิชาที่ก�ำหนดใน
หลักสูตรประมาณ 3 ปี จัดท�ำกรณีศกึ ษา รวมทัง้ ท�ำการ

วิจยั การปฏิบตั พิ ยาบาลในแขนงทีศ่ กึ ษา และเผยแพร่
ในวารสารทีป่ รากฏชือ่ ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสาร
ต่างประเทศ
จากเส้นทางการพัฒนาสู่วิชาชีพการพยาบาล
ผู้มีความรู้หรือความช�ำนาญเฉพาะทางขั้นสูงถือเป็น
เกียรติภูมิในวิชาชีพที่น่าภาคภูมิใจส�ำหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนอย่างไรก็ตามส�ำหรับความก้าวหน้า
ในต�ำแหน่งหน้าที่การงานส�ำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนที่ให้บริการในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐม
ภูมติ ามโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข
ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ภ ายในกลุ ่ ม งานในบั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามโครงสร้างบริหารงาน
ภูมิภาค ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข6
ไม่ได้อยูใ่ นโครงสร้างการบริหารงานของกลุม่ งานการ
พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป หรือ
โรงพยาบาลศูนย์รวมทัง้ ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
พยาบาลอาจต้องด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ด้วยไม่สามารถเลือกต�ำแหน่งเมื่อเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานได้ หรือหากเข้าสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ระดับสูงขึ้น เช่น ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล ก็ต้องเปลี่ยนชื่อต�ำแหน่งจากพยาบาล
วิชาชีพเป็นต�ำแหน่งผู้บริหาร ทั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ในบทบาทของพยาบาล หรือพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
ตามสมรรถนะและวุฒิการศึกษาที่ได้ศึกษาอบรมมา
ซึง่ ข้อจ�ำกัดตามโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวง
สาธารณสุขที่ให้ความส�ำคัญในงานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมแิ ละพยาบาลวิชาชีพในสายงานดังกล่าว
แต่ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารท�ำงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในระดับปฐมภูมิกลับมีไม่มากนัก ซึ่งเมื่อถึงจุดที่ไม่
สามารถก้าวหน้าต่อไปได้ บางคนต้องเปลี่ยนหน่วย
งานหรือเปลี่ยนที่ท�ำงานเพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าต่อ
ไป ซึ่งเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถใน
การบริการระดับปฐมภูมิ ท�ำอย่างไรที่ความก้าวหน้า
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พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิในประเทศไทย

ในต�ำแหน่งหน้าที่งานจะสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ในการศึกษา อบรม และสมรรถนะในวิชาชีพโดย
เฉพาะพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิที่ไม่ใช่
บริการพื้นฐานที่ง่าย ๆ แต่มีความซับซ้อนเชิงสังคม
บริบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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Community Nurse Practitioner and Primary Health Care in Thailand
Suwanna Junprasert1 RN, Dr.P.H., Dip. ACNP
Abstract: Community nurse practitioner (CNP) is one tract of advanced practice nursing
in Thailand. Those focus the performance in promotion of health, prevention of disease
or illness, basic medical care: in common disease, primary investigate complex disease
for refer to appropriate sector and in crisis patient or in case of emergency; rehabilitation
and continuing care for chronic illness clients in community. Include of the strengthening
individual, family, and aggregate groups’ health management in primary health care
level. That can work in primary health care unit of the health promotion hospital in
sub-district, community hospital, general /or region hospital and in unit care of private
sector. The career paths of CNP in education process are acceptable. However, the
career paths on administration positions in public health ministry are limited.
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พัฒนาการของวิสัญญีพยาบาลไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

พัฒนาการของวิสัญญีพยาบาลไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก
นิ่มนวล มันตราภรณ์1 RN, CRNA, MPA, อพย. (การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก)

บทคัดย่อ: บทความนีน้ ำ� เสนอจุดก�ำเนิดของวิสญ
ั ญีพยาบาลในประเทศไทย ขอบเขต หน้าที่
ความรับผิดชอบของวิสญ
ั ญีพยาบาล มาตรฐานการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและมาตรฐานผลลัพธ์
การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก การก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรูส้ กึ ความส�ำเร็จของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
ในระดับหนังสืออนุมตั ิ และความก้าวหน้าในการเป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง สาขาวิสญ
ั ญี
พยาบาล
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 66-71
ค�ำส�ำคัญ: วิสญ
ั ญีพยาบาล ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง มาตรฐานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพระดับชำ�นาญการพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2558-2560) และประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการ
ให้ยาระงับความรู้สึก
1
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จุดกำ�เนิดของวิสัญญีพยาบาลในประเทศไทย
วิ สั ญ ญี พ ยาบาลในประเทศไทย 1 เริ่ ม จาก
กรมการแพทย์ได้เปิดโรงเรียนการใช้ยาระงับความรูส้ กึ
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2499 โดยรับ
พยาบาลที่ส�ำเร็จพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยที่จบ
และปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี เข้าฝึกอบรมใน
หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล เป็นหลักสูตร 1 ปี โดย กพ.
ให้การรับรองหลักสูตร รับนักเรียนรุน่ แรกเพียง 8 คน
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการฝึกอบรมคือ ท�ำหน้าทีช่ ว่ ย
วิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์ในการระงับความรู้สึก
ให้ผปู้ ว่ ยฟืน้ และหายเร็ว ไม่มภี าวะแทรกซ้อนจากการ
ได้ยาระงับความรู้สึก หลังจากส�ำเร็จจากการอบรม
วิสัญญีพยาบาลทั้ง 8 คน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างดียิ่ง เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วย ญาติและแพทย์
งานของวิสญ
ั ญีพยาบาล (Nurse Anesthetist) เป็นการ
ปฏิบัติงานในการให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย โดย
เริ่มตั้งแต่การประเมินและวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วย
เพือ่ เลือกและวางแผนการด�ำเนินการให้ยาระงับความ
รู้สึกได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ภายใต้
ระเบียบหรือกฎกระทรวงของกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบตั กิ ารช่วยผูป้ ว่ ยในภาวะวิกฤติเกีย่ วกับระบบทาง
เดินหายใจและให้การอภิบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติภาย
หลังการได้รับยาระงับความรู้สึก2

ขอบเขต หน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด อบของวิ สั ญ ญี
พยาบาล
ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของวิสัญญี
พยาบาล3,4 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2539 ข้อ 12 (2) ให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการพยาบาล
หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ซงึ่ ได้รบั
ประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตร
วิสญ
ั ญีพยาบาลจากกระทรวงทบวงกรมกรุงเทพมหานคร

หรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาลท�ำการให้ยาสลบ
ได้เฉพาะการให้ยาสลบชนิด General Anesthesia คือ
การท�ำให้หมดความรูส้ กึ ตัว แต่ไม่รวมถึงการให้ยาชา
ทางไขสันหลังหรือการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง
ทัง้ นีอ้ ยูใ่ นความควบคุมของเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ เป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมอย่างใกล้ชิดโดยมีภารกิจหลักของ
งานการพยาบาลวิสัญญี ดังนี2้
1. การประเมินผู้ป่วยและเตรียมความพร้อม
เพื่อระงับความรู้สึก
2. การให้ ย าระงั บ ความรู ้ สึ ก แบบทั่ ว ไป
(General Anesthesia)
3. การเฝ้าระวังผู้ป่วยและแก้ไขภาวะวิกฤติ
ระหว่างได้รับยาระงับความรู้สึก
4. การพยาบาลหลังการได้รับยาระงับความ
รู้สึกในระยะพักฟื้นและส่งต่อ
5. การติดตามประเมินผลหลังการระงับความ
รู้สึกและจัดการความเจ็บปวดหลังผ่าตัด
6. การศึกษาวิจัยและการน�ำผลการวิจัยไปใช้
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารพยาบาลวิ สั ญ ญี
(Research and Utilize of Evidence Based Practice
in Nursing Service)
7. การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการพยาบาล
วิสัญญี (Quality Improvement and Development of
Standards/ Guidelines)
8. การสอนและให้คำ� ปรึกษาในการพัฒนางาน
และการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิสัญญี
9. การจั ด การและควบคุ ม มลภาวะ และ
ป้องกันการติดเชื้อในห้องผ่าตัด
ในฐานะที่ เ ป็ น วิ สั ญ ญี พ ยาบาล วิ เ คราะห์
ลักษณะและขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะเห็นได้ว่าการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ซึ่ ง สภาการ
พยาบาลได้ พิ จ ารณาและร่ า งเป็ น มาตรฐานการ
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พัฒนาการของวิสัญญีพยาบาลไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

ปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice Standard)5
ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การใช้กระบวนการพยาบาล
ตามศาสตร์และศิลปะการพยาบาล โดยเริ่มจากการ
ประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก การ
วินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องและอาจมีผลต่อการให้ยา
ระงับความรู้สึก การวางแผนการพยาบาล สามารถ
เลือกวิธีให้การระงับความรู้สึกที่เหมาะสมปฏิบัติการ
พยาบาล สามารถเฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วยขณะได้รับการ
ระงับความรูส้ กึ ได้อย่างปลอดภัยและประเมินผลการ
ให้ยาระงับความรู้สึก ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
มาตรฐานที่ 2 สิ ท ธิ ผู ้ ป ่ ว ย จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยการเคารพในสิ ท ธิ ผู ้ ป ่ ว ย
ให้ ค วามเสมอภาค การรั ก ษาความลั บ ของผู ้ ป ่ ว ย
การให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อ
การปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้อง และเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิประโยชน์
(Advocacy) ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลให้กับ
ผู้ใช้บริการ
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิ
การพยาบาล ที่ มี ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดย
ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดัชนีชี้วัดคุณภาพ มี
ระบบการตรวจสอบและประเมิน มีการพัฒนาการ
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 การจั ด การและการดู แ ล
อย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนร่วมกันกับผู้ใช้บริการ
และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมให้ผใู้ ช้บริการดูแลตนเองได้
อย่างเหมาะสม
มาตรฐานที่ 5 การบันทึกและรายงานทางการ
พยาบาลเกี่ยวกับการให้ยาระงับความรู้สึก โดยการ
บันทึกนั้นถูกต้องตามความเป็นจริง มีความชัดเจน
และตามล�ำดับเหตุการณ์ กะทัดรัดต่อเนื่องตั้งแต่เริ่ม
ให้การดูแลจนถึงสิ้นสุดการดูแล ที่ส�ำคัญคือสามารถ
ตรวจสอบได้
68

มาตรฐานผลลัพธ์การพยาบาลด้านการให้
ยาระงับความรู้สึก พิจารณาจากตัวชี้วัดดังนี้
1. ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ
2. การได้รับยาที่ถูกต้อง
3. การติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. การบรรเทาทุกข์ทรมารจากความเจ็บปวด
5. ความรูข้ องผูใ้ ช้บริการเกีย่ วกับภาวะสุขภาพ
6. ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ใช้
บริการ
7. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

การก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลด้ า นการให้ ย าระงั บ ความ
รู้สึก
เมื่ อ วั น ที่ 14-15 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2551
สภาการพยาบาลได้ จั ด ประชุ ม วิ ช าการเรื่ อ ง การ
จัดการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงใน
ประเทศไทย ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ค ณะผู ้ จั ด ท� ำ ฯ
ได้รวบรวมข้อบังคับสภาการพยาบาล กฎกระทรวง
ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ตลอดจนได้ ก� ำ หนด
สมรรถนะของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงในสาขาต่างๆ
10 สาขา เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการระดมความ
คิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมประชุม สรุปได้กำ� หนดสมรรถนะ
ไว้ 9 สมรรถนะ แต่ส�ำหรับสาขาการพยาบาลด้านการ
ให้ยาระงับความรู้สึก จะมี 14 สมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะที่ 1 มีความสามารถประเมินสภาพ
ผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
สมรรถนะที่ 2 มีความสามารถบริหารยาระงับ
ความรูส้ กึ และเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยระหว่างให้ยาระงับความ
รู้สึกตามประกาศของสภาการพยาบาล
สมรรถนะที่ 3 มีความสามารถในการประเมิน
ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหลังให้ยาระงับความรู้สึก
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สมรรถนะที่ 4 มีความสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาภาวะวิกฤติ
สมรรถนะที่ 5 มีความสามารถกระท�ำหัตถการ
สมรรถนะที่ 6 มีความสามารถประสานงาน
ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมงานวิสัญญี
สมรรถนะที่ 7 มีความสามารถสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้ป่วยและญาติ
สมรรถนะที่ 8 มีความสามารถ สมรรถนะด้าน
การใช้เทคโนโลยี
สมรรถนะที่ 9 ร่วมพัฒนาแนวปฏิบัติ/หรือ
มาตรฐานการให้ยาระงับความรู้สึกตามหลักฐานเชิง
ประจั ก ษ์ ประเมิ น ผล และปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บั ติ /
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดให้เป็นปัจจุบันเสมอ
สมรรถนะที่ 10 วางแผนและด�ำเนินการเพื่อ
พัฒนาและฟืน้ ฟูความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการให้
ยาระงั บ ความรู ้ สึ ก ตามขอบเขตหรื อ ข้ อ ตกลงกั บ
แพทย์
สมรรถนะที่ 11 สอนและร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมวิสัญญีพยาบาล
และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ
สมรรถนะที่ 12 เป็นที่ปรึกษา/ให้ค�ำปรึกษา
แก่บุคลากรทางการพยาบาล และญาติในการให้ยา
ระงับความรู้สึก ยาระงับปวด
สมรรถนะที่ 13 ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาองค์
ความรู้และพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเกี่ยวกับการ
ให้ยาระงับความรู้สึก รวมทั้งประยุกต์ผลการวิจัยใน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
สมรรถนะที่ 14 เป็ น ตั ว แทนผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลด้านการระงับความรูส้ กึ เพือ่ ก�ำหนดนโยบาย
เสนอแนะมาตรการ/แนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย แนวทางปฏิบตั (ิ guideline)
ในการให้บริการทางวิสญ
ั ญีวทิ ยาของวิสญ
ั ญีพยาบาล

ความสำ�เร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ใน
ระดับหนังสืออนุมัติ
หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒิบัตร สถาบันที่จะเปิดอบรมได้จะต้องเป็นสถาบัน
การศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่เปิดสอน
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับปริญญาโท
และเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปี และต้องมีคณาจารย์
ทีไ่ ด้รบั หนังสืออนุมตั หิ รือวุฒบิ ตั รแสดงความรูค้ วาม
ช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์จาก
สภาการพยาบาล ในสาขาที่เปิดการฝึกอบรม จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน จากคุณสมบัตดิ งั กล่าว ท�ำให้สถาบัน
ที่จะเปิดการฝึกอบรมได้นั้น มีน้อย และส�ำหรับสาขา
การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรูส้ กึ ไม่สามารถ
เปิดการฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษา
พยาบาลได้ เนือ่ งจากเหตุผลดังกล่าว ดังนัน้ สาขาการ
พยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึกจึงขอสอบ
หนังสืออนุมัติได้เพียงอย่างเดียว โดยวิชาแกนที่จะ
สอบ สมาคมผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงจะเปิดอบรม
ในการประชุมของสมาคม ในหัวข้อทีต่ อ้ งการ ส�ำหรับ
วิ ช าเฉพาะสาขา ราชวิ ท ยาลั ย วิ สั ญ ญี แ พทย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จะเปิดอบรมในโครงการ ฟื้นฟูวิชาการ
วิสญ
ั ญีพยาบาล ซึง่ ได้จดั ท�ำให้ทกุ ปี วิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทยได้เปิดให้มกี าร
สอบเพื่ อ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ ค รั้ ง แรกและประกาศ
ผลการสอบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 มีผู้ผ่าน
การสอบทั้งหมด 17 คน6 ดังนี้
1. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์
จ�ำนวน 4 คน
2. สาขาการพยาบาลเด็ก จ�ำนวน 1 คน
3. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
จ�ำนวน 2 คน
4. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จ�ำนวน
3 คน
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พัฒนาการของวิสัญญีพยาบาลไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

5. สาขาการพยาบาลชุมชน จ�ำนวน 1 คน
6. สาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ และการ
ควบคุมการติดเชื้อ จ�ำนวน 1 คน
7. สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความ
รู้สึก จ�ำนวน 5 คน

คุณภาพที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และมีวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางที่ทัดเทียมกับ
วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช โดยอยูภ่ ายใต้การ
ก�ำกับของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่ง
ประเทศไทย สภาการพยาบาล

สรุปความก้าวหน้าในการก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง ของวิสัญญีพยาบาล

เอกสารอ้างอิง

พั ฒ นาการของวิ สั ญ ญี พ ยาบาลไทยในการ
ก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการ
พยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก แบ่งออกเป็น
2 ระดับ
1. ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระดับความ
ช�ำนาญ ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาลฯ ปี พ.ศ.
2551 การด�ำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้ก้าวสู่การเป็น
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลด้านการ
ให้ยาระงับความรู้สึก ท�ำได้ยาก ล�ำบาก แต่ด้วยความ
มุ่งมั่น ที่จะพัฒนาวิชาชีพ ท�ำให้เราสามารถก้าวผ่านมา
ได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆ ถึง 165 คน ภายใน 5 ปี
เมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆ
2. ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ในระดั บ
เชี่ยวชาญ การขับเคลื่อน จะเป็นไปตามขั้นตอนของ
ข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. 2556 แต่มปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการเปิด
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงระดับ
วุฒบิ ตั ร จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แต่กม็ ไิ ด้เป็นการ
ปิดหนทางที่ก้าวสู่การสอบหนังสืออนุมัติ ถือว่าเป็น
ความก้าวหน้าในวิชาชีพในระดับเดียวกัน
ดั ง นั้ น วิ สั ญ ญี พ ยาบาลไทยจะมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นา
ตนเองต่อไป เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะทางคลินกิ ทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ กระบวนการวิจัย ระบบสารสนเทศและ
การท�ำงานร่วมทีมสหสาขาที่พัฒนาวิชาการไปอย่าง
ไม่หยุดยั้ง พัฒนานวัตกรรม ระบบบริการเพื่อเพิ่ม

1. ชมรมวิสัญญีพยาบาล. จุดก�ำเนิดของวิสัญญีพยาบาล
ในประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ;2552.
2. ส� ำ นั ก การพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย.
หน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะวิสัญญีพยาบาล.
นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2549.
3. กระทรวงสาธารณสุข. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย
มอบหมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2539. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2539.
4. ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย. ระเบียบ
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
ขอบข่ายการประกอบเวชปฏิบตั สิ าขาวิสญ
ั ญีวทิ ยาของ
พยาบาลวิชาชีพและการพยาบาลผดุงครรภ์ ซึ่งได้รับ
ประกาศนียบัตรผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รวิ สั ญ ญี
พยาบาลจากสถานฝึกอบรมซึง่ รับรองโดยราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2541.
กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย;
2541.
5. พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ.
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา, เลม 114, ตอนที่ 74
ก, 23 ธันวาคม 2540.
6. สภาการพยาบาล. รายชือ่ ผูส้ อบผ่านการสอบเพือ่ ขอรับ
หนั ง สื อ อนุ มั ติ แสดงความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจ�ำปี พ.ศ.
2557. นนทบุร:ี สภาการพยาบาล; 2557.
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Abstract: This paper presents origin of Thai nurse anesthetist, scope and responsibilities
of nurse anesthetist, standards of nursing practice, and standard of nursing anesthetist
outcomes. The steps to success of advanced practice nurses, and Diplomate Thai Board
of Advance Practice Nursing Anesthesia are discussed.
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ผลลัพธ์ของการใช้ต้นแบบการดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังภาคขยายในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ผลลัพธ์ของการใช้ต้นแบบการดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังภาคขยาย
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จุฬารัตน์ สุริยาทัย1 RN, MNS, อพย. (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)

บทคัดย่อ: โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ได้นำ� โปรแกรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพปอดไป
ใช้ในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โดยความร่วมมือของบุคลากรทัง้ ในโรงพยาบาลและรพ.สต.
พบว่ายังมีปญ
ั หาและอุปสรรคในการพึง่ พาระบบสาธารณสุข จึงได้นำ� รูปแบบการดูแลผูเ้ ป็น
โรคเรื้อรังภาคขยาย มาใช้ใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ วิเคราะห์ความพร้อมและ
ข้อจ�ำกัดของโรงพยาบาลและของ รพ.สต. ด�ำเนินการเตรียมหุ้นส่วนในชุมชน เตรียมทีม
สุขภาพเชิงรุก 2) ระยะด�ำเนินการ ด�ำเนินการตามแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการดูแล
ผูเ้ ป็นโรคเรือ้ รัง คือ ด้านระบบสุขภาพ-องค์กรดูแลสุขภาพ ออกแบบระบบการจัดการดูแล
ส�ำหรับโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ด้านระบบข้อมูลทางคลินกิ การสนับสนุน
การตัดสินใจ พัฒนา CPG ร่วมกันระหว่าง ทีมสหสาขาวิชาชีพ และ รพ.สต. การออกแบบ
ระบบบริการสุขภาพ จัดบริการให้มียาส�ำรองรักษาอย่างเพียงพอที่ รพ.สต. การสนับสนุน
การตัดสินใจ/พัฒนาทักษะส่วนบุคคล พัฒนาทักษะให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล และชุมชน และ
ด้าน การด�ำเนินการในชุมชน ไดแก่ สร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ จากประชาคม
ในชุมชนเกิดมาตรการการสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน จัดประชุมร่วมนักพัฒนา 3) ระยะประเมินผลลัพธ์ พบมีผลลัพธ์ทางคลินิกดี
ขึ้น ผลกระทบต่อผู้ป่วยลดลง และมีความพึงพอใจที่ดี รูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังใน
ชุมชนภาคขยายนี้ สามารถน�ำใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้ผลลัพธ์ที่ดีในทุกขั้นตอน
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 72-82
ค�ำส�ำคัญ รูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังภาคขยาย, ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ, โรงพยาบาลท่าวังผา อำ�เภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กรรมการอำ�นวยการฝ่ายวิชาการ สมาคมผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วาระ พ.ศ. 2558-2560
1
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บทนำ�
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease, COPD) ทีเ่ กิดจากการอุดกัน้ การ
ระบายอากาศในปอด และเป็ น สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การ
เจ็บป่วยเรือ้ รัง ทุพพลภาพและเสียชีวติ ทีม่ ากขึน้ ของ
ประชากรโลก โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะรวมหลอดลม
อักเสบเรือ้ รัง (chronic bronchitis) และถุงลมโป่งพอง
(pulmonary emphysema) องค์การอนามัยโลกได้
รายงานอุ บั ติ ก ารณ์ ข องโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ว่ า มี
จ�ำนวนผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทั่วโลกจนถึงปี
พ.ศ. 2550 มีจ�ำนวน 210 ล้านคน และคาดว่าในปี
พ.ศ. 2573 จะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 1
ส�ำหรับประชากรทีป่ ว่ ยในประเทศไทยผูเ้ ป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมาก จ�ำนวน 200,946
218,280 และ 234,033 ราย คิดเป็นอัตรา 347.95
, 376.35 และ 400.10 รายต่อ 100,000 ประชากร
ในปี พ.ศ. 2552 – 2554 ตามล�ำดับ2 และเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิต อันดับที่ 5 ของประเทศ ภาคเหนือ
มีอัตราความชุกของโรค COPD สูง พบว่า ในปี 2552
โรคเรือ้ รังระบบหายใจส่วนล่าง มีจำ� นวน 63,279 ราย
คิดเป็นอัตรา 535.15 ราย ต่อ 100,000 ประชากร
นับว่าเป็นอัตราทีส่ งู กว่าทุกภูมภิ าค เนือ่ งจากภาคเหนือ
เป็นแหล่งปลูกยาสูบ มีความนิยมในการสูบบุหรี่มาก
มีการเผาท�ำลายป่า และควันไฟจากฟืนที่ใช้ประกอบ
อาหารจ�ำนวนมาก จากสถิติดังกล่าว โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดภาระหนัก
อย่างหนึ่งของประเทศไทย
สถิตผิ ปู้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน3
ในปี 2551–2553 พบจ�ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ที่ขึ้นทะเบียน 689, 665 และ 686 คน จ�ำนวน
ครั้งการมารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน 545, 522 และ
515 ครัง้ ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ จากโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 21,

14 และ 21 คน อัตราเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ซ�้ำ คิดเป็นร้อยละ 9.52, 9.32 และ 9.68 ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาผูป้ ว่ ยใน เป็นอันดับหนึง่ ของโรงพยาบาล
1,640,645, 1,496,687 และ 1,425,871 บาท ต่อ
ปี ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ด�ำเนินโครงการวิจัยฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์เพื่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตาม
แนวทางของสมาคมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและ
หัวใจของสหรัฐอเมริกา4,5 และประยุกต์ให้เหมาะสม
กับโรงพยาบาลชุมชน ด�ำเนินการในปี 2548-2549
นาน 1 ปี โดยศึกษาในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ า
รับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอกจ�ำนวน 30 ราย ร่วมกับ
ทีมเยี่ยมบ้านหรือทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล โดยการท�ำงานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ เน้นการฝึกทักษะต่างๆให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล
การออกก�ำลังกาย การประเมินต่างๆ การดูแลด้าน
จิตสังคม และการดูแลต่อเนื่อง ผลการศึกษา พบว่า
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต6ิ
ต่อมาจึงได้มีการขยายโปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดไปสู่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังใน
เขตอ�ำเภอท่าวังผาทุกรายโดยอาศัยความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกระดับทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เนื่องจากโรงพยาบาลท่าวังผา
ได้พฒ
ั นาระบบบริการผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังใน
โรงพยาบาลได้ผลดีระดับหนึง่ โรงพยาบาลน่านจึงได้
ส่งกลับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระยะที่ 3 – 4
และผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตให้มาดูแล
รักษาใกล้บ้านมากขึ้น พบปัญหาและอุปสรรค คือ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ บางคนอาศัยอยูต่ ามล�ำพัง
ขาดปัจจัยในการด�ำรงชีวิตหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ
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ผลลัพธ์ของการใช้ต้นแบบการดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังภาคขยายในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

สังคม ขาดผู้ดูแลเมื่อเกิดอาการหายใจล�ำบากมัก
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่สามารถปฏิบัติการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถพ่นยา
ขยายหลอดลมได้อย่างถูกต้อง เมื่อผู้ป่วยมีอาการ
หายใจล�ำบากและเหนื่อยล้า ท�ำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึก
ว่าตนเองไม่สามารถควบคุมโรคได้ ท�ำให้ต้องเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลทั้งแบบฉุกเฉิน 1-2 ครั้ง/
เดือนและกลับมานอนรักษาในโรงพยาบาลซ�ำ้ ภายใน
28 วัน คิดเป็นร้อยละ 9.68 (ปี 2553) และ 13.19
(ปี 2554) ส่งผลให้ดชั นีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปาน
7
กลางถึงต�ำ่ การด�ำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อยูใ่ น
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคมักต้องพึ่งพา
ระบบสาธารณสุขด้วยการรักษาในโรงพยาบาล
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาพบปัญหาและอุปสรรค
คือ ขาดระบบการเชื่อมโยงและต่อเนื่องในการรักษา
พยาบาลจนถึงระดับเครือข่ายในชุมชน และยังไม่พบว่า
มีระบบที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนในโรงพยาบาลชุมชน
ต่อเนื่องไปถึงบ้าน มีเพียงแต่การวางแผนจ�ำหน่าย
และการติ ด ตามเยี่ยมที่บ้าน ซึ่งด�ำเนินการเฉพาะ
เครือข่ายของระบบสาธารณสุขเท่านั้น มีการด�ำเนิน

การแยกแต่ละภาคส่วน มีการประสานงานบางส่วนที่
เกีย่ วข้อง แต่ยงั ขาดการบูรณาการเชือ่ มโยงโดยมีภาคี
เครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายที่
นับเป็นแหล่งประโยชน์ทจี่ ะสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ด�ำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ดี
จึ ง ได้ น� ำ ต้ น แบบการดู แ ลผู ้ เ ป็ น โรคเรื้ อ รั ง
ภาคขยาย (Expanded Chronic Care Model) โดยบาร์
และคณะ8,9,10 ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันและ
ดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง ใน 2
ชุมชน คือชุมชนบ้านดอนตัน ต�ำบลศรีภมู ิ และ ชุมชน
บ้านแหน ต�ำบลผาทอง อ�ำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทีม่ กี ลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน
อาศัยในชุมชน และผู้น�ำชุมชนตามต�ำแหน่งและผู้น�ำ
ตามธรรมชาติ มีความเข้มแข็งให้ความส�ำคัญและ
ความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลที่
รับผิดชอบพื้นที่ให้ความร่วมมือ ให้ความส�ำคัญกับ
ปัญหาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ชุมชนมีแหล่งประโยชน์
และทรัพยากรในชุมชนอย่างเพียงพอมี ดังแสดงใน
รูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังภาคขยาย โดย บาร์และคณะ (2003)8
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การเตรียมการ
ได้ วิ เ คราะห์ ค วามพร้ อ มและข้ อ จ� ำ กั ด ของ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำ
ต�ำบล พบว่าการด�ำเนินงานการดูแลผูป้ ว่ ยโรคปอดอุด
กัน้ เรือ้ รัง ของโรงพยาบาลมีการจัดระบบสุขภาพและ
องค์กรบริการสุขภาพในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
โดยมีบริการตัง้ รับทีห่ อ้ งฉุกเฉินและผูป้ ว่ ยใน และการ
จัดตัง้ คลินกิ โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในวันจันทร์ภาคเช้า
ตั้งแต่ปี 2548 โดยแยกให้บริการเฉพาะโรคมีการ
วางแผนจ�ำหน่าย และการติดตามเยี่ยมที่บ้าน ซึ่ง
ด� ำ เนิ น การเฉพาะเครื อ ข่ า ยของระบบสาธารณสุ ข
เท่านัน้ การดูแลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
พบว่าผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ในระยะสงบรับการ
ส่งต่อจากโรงพยาบาลเพื่อดูแลต่อเนื่องและรับยา
ตัง้ แต่ปี 2553 มีการจัดบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพปอด
และการติดตามเยี่ยมบ้านกรณีผู้ป่วยถูกส่งต่อจาก
โรงพยาบาล แต่ไม่มคี วามเชือ่ มโยงระหว่างโรงพยาบาล
กั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ� ำ ต� ำ บลและ
ชุมชน
การเตรียมหุ้นส่วนในชุมชนเชิงรุก (prepared
proactive community partner) เตรียมทีมทางด้าน
สุขภาพ (prepared proactive practice team) โดยการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของที ม ทั้ ง ในโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล จัดอบรม
เรือ่ ง ต้นแบบแบบการดูแลผูเ้ ป็นโรคเรือ้ รังภาคขยาย
การท� ำ กลุ ่ ม การจั ด การความรู ้ เทคนิ ค การเป็ น ผู ้
เอือ้ อ�ำนวยและการบันทึกทีด่ ี การเข้าสูช่ มุ ชน และการ
เสริมพลังและพัฒนาด้านวิชาการดูแลผูป้ ว่ ยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง เทคนิคการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ การใช้
ทักษะชักจูงให้เลิกบุหรี่ การติดตามประเมินผลลัพธ์
เตรียมนักพัฒนาและคนในชุมชน โดยเข้าสูช่ มุ ชนเพือ่

แนะน�ำตัว สร้างสัมพันธภาพกับชุมชนและจัดประชุม
ร่วมกับนักพัฒนาซึ่งประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชนระดับ
ต�ำบล (นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล, รองนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล, สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล, ประธานสภาวัฒนธรรม และ สารวัตร
ก�ำนัน) ผู้น�ำชุมชนระดับหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และประธานแม่บ้าน) อาสาสมัคร และ
ชมรมที่จัดตั้งในชุมชน โดยการสนทนากลุ่มเพื่อให้
แกนน�ำชุมชนได้รบั ทราบถึงปัญหา ความต้องการของ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เพื่อสร้างความตระหนัก
ต่อผู้ป่วย การให้ความรู้เรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
รวมทัง้ การชีแ้ จงจุดประสงค์ของการท�ำงาน กระบวนการ
และการด�ำเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว ด้านบทบาทและหน้าที่ กรอบ ระยะเวลาใน
การด�ำเนินการสนับสนุนด้านงบประมาณ ผลลัพธ์ที่
เกิดจากการท�ำโครงการครั้งนี้
ความตื่นตัวของชุมชน (active community)
ผู้ป่วย ผู้ดูแลที่ได้รับข้อมูลมีความตื่นตัว (informed
active patient) ได้จัดประชุมในชุมชน เพื่อคืนข้อมูล
ภาวะสุขภาพของ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เป็น
ปัญหาส�ำคัญ มีอุปสรรคในการด�ำรงชีวิตท่ามกลาง
สิง่ แวดล้อมในชุมชนทีต่ นอาศัยอยู่ ทัง้ นีไ้ ด้สอดแทรก
สาเหตุของโรคต่างๆ ที่มาจากการสูบบุหรี่ ควันไฟ
ในบ้าน ชี้แจงจุดประสงค์การมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ทัง้ ในระยะสงบและระยะก�ำเริบ
ร่ ว มหาแนวทางป้ อ งกั น ผู ้ ป ่ ว ยรายใหม่ โ ดยการ
คัดกรอง (screening) ในกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่ และ
ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ ป้องกันนักสูบบุหรีห่ น้าใหม่ ผูน้ ำ�
ชุมชนหรือหน่วยงานของรัฐเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
งดสูบบุหรี่
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ระยะดำ�เนินการ ได้มีการดำ�เนินการตามแต่ละ
องค์ประกอบของต้นแบบการดูแลผู้เป็นโรค
เรื้อรังดังนี้
1. ระบบสุ ข ภาพ-องค์ ก รดู แ ลสุ ข ภาพ
(Health System organization) ออกแบบระบบการ
จั ด การดู แ ลส� ำ หรั บ โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง โดยที ม
สหสาขาวิชาชีพ เน้นการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจและ
การจั ด การตนเองของผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว เน้ น
ความต่อเนื่องของการดูแล วางแผนจ�ำหน่ายแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะรายที่มีปัญหายุ่งยาก
ซั บ ซ้ อ น เน้ น การก� ำ กั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ และการ
สนับสนุนทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
เช่น ถังออกซิเจน อุปกรณ์สายออกซิเจน และยาพ่น
ขยายหลอดลม โดยความร่วมมือจากท้องถิ่นและ
ชุ ม ชน มี ก ารน� ำ เครื่ อ งมื อ วั ด สมรรถภาพปอด
(Spirometry) มาใช้ในการประเมินผูป้ ว่ ยรายใหม่เพือ่
คัดกรองผู้ป่วยและทบทวนการรักษาส�ำหรับผู้ป่วย
รายเก่า เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมโดยการ
ประเมินผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน
การพัฒนาระบบส่งต่อ กรณีผู้ป่วยนอนรักษา
ในโรงพยาบาลและเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาซับซ้อน มีการ
พัฒนาศักยภาพผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ล และฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
การใช้ยาพ่น การรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยโดยการสอนข้างเตียงและการจัดท�ำคูม่ อื การดูแล
ตนเองส�ำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วางแผน
จ�ำหน่ายแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะรายที่มี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อน เน้นการก�ำกับติดตามผลลัพธ์
และการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ จ� ำ เป็ น ในการดู แ ล
ผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น เช่น ถังออกซิเจน อุปกรณ์สายออกซิเจน
และยาพ่นขยายหลอดลม เชิญโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ�ำต�ำบล อสม.และชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการวางแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยเมือ่ ผูป้ ว่ ยอยูท่ บี่ า้ น
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ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และมีการติดตาม
เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ (NCD clinic,
จิตเวช, IPD และ กลุ่มเวชฯ) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ�ำต�ำบล และชุมชน กรณีผปู้ ว่ ย ER-revisit
ในโรงพยาบาล และเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
ทีม home health care ลงไปประเมินปัญหาทีบ่ า้ น และ
วางแนวทางการแก้ปญ
ั หา มีกระบวนการเช่นเดียวกับ
ข้างต้น โดยพูดคุยที่บ้านผู้ป่วย และทีม home health
care ลงไปติดตามสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าผู้ป่วยจะ
สามารถควบคุมโรคได้ (ประมาณ 1-4 ครั้ง แล้วแต่
ความรุนแรง) และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ�ำต�ำบลด้านข้อมูลที่ส่งต่อ ยา อุปกรณ์
เพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ งต่อไป พร้อมทัง้ ส่งผูป้ ว่ ย
ที่ ส ามารถควบคุ ม โรคได้ ก ลั บ ไปรั ก ษาต่ อ เนื่ อ งที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล เกณฑ์การ
ส่งต่อ ได้แก่ ความถี่ในผู้ป่วยที่ควบคุมโรคได้ ไม่มี
อาการก�ำเริบ (exacerbation) ไม่มีโรคร่วม พื้นที่
ห่างไกล มีความจ�ำเป็นเนื่องจากปัญหาการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วย
การพัฒนาการดูแลผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล ได้พฒ
ั นา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ โดย การพัฒนาศักยภาพพยาบาล
เวชปฏิบัติทุกๆ ปี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั่วทั้ง
เครือข่ายบริการสาธารณสุขอ�ำเภอท่าวังผา ใช้แนวทาง
การดูแลผู้ป่วยที่เป็นแนวทางเดียวกัน จัดระบบให้
ค�ำปรึกษาพยาบาลวิชาชีพ (Case manager) ทาง
โทรศัพท์ การใช้ยา และการพ่นยาขยายหลอดลม โดย
โรงพยาบาลท่าวังผามีการสนับสนุนการเลือกอุปกรณ์
และยา เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสนับสนุนด้านอุปกรณ์
ในการพ่นยา เนือ่ งจากปัญหาด้านระยะทาง การขนส่ง
ออกซิเจน ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย มีความ
เสี่ยงสูง และผู้บริหารเห็นความส�ำคัญ ส่งผลให้ทาง

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
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เครือข่ายบริการสาธารณสุขอ�ำเภอท่าวังผา เห็นความ
ส�ำคัญและมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลผูป้ ว่ ย
(oxygen concentrator) การประเมินผู้ป่วย ได้แก่
การประเมินสภาวะสุขภาพเพือ่ การพิจารณาเรือ่ งการ
ส่งต่อจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
และการเยีย่ มบ้าน พัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยเมือ่
มีอาการก�ำเริบ พัฒนาแนวทางการดูแลด้านจิตใจ การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันภาวะซึมเศร้าและ
ฆ่าตัวตาย และส่งเสริมภาวะโภชนาการร่วมกับทีม
สหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาล พัฒนาระบบติดตาม
เยี่ยมบ้านกรณีผู้ป่วยถูกส่งต่อ ร่วมกับโรงพยาบาล
ท่าวังผา
1.1 ระบบข้ อ มู ล ทางคลิ นิ ก (Clinical
Information System) จัดระบบจัดเก็บข้อมูลทัง้ ระบบ
IT และ การบันทึก ออกแบบบันทึกที่จ�ำเป็น ได้แก่
แบบบันทึกการมารับบริการแบบฉุกเฉิน (ER visited)
การเก็บข้อมูลการกลับมารักษาซ�้ำ (Re-admitted)
แบบบันทึกการพ่นยาขยายหลอดลม แบบบันทึก
ข้อมูลในการตรวจ แบบบันทึกการติดตามเยีย่ มทีบ่ า้ น
เพื่อเป็นข้อมูลย�้ำเตือนผู้ปฏิบัติในการบันทึกให้ครบ
ถ้วนเป็นข้อมูลที่สามารถค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังที่มีปัญหาซับซ้อนเพื่อสนับสนุนวางแผนการ
ดูแลผู้ป่วยในทั้งรายกรณีและการวางแผนในระบบ
ดูแล รวมทัง้ เป็นข้อมูลทีร่ วบรวมเพือ่ ประเมินผลลัพธ์
การด�ำเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
1.2 สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (Decision
Support) พัฒนา CPG ร่วมกันระหว่าง ทีมสหสาขา
วิชาชีพ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล
โดยอ้างอิงแนวทางการรักษาโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังของ
Global COPD11 สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย12 และ
แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุขโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

พ.ศ. 255313 เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทั้งในภาวะสงบ
และอาการก�ำเริบ (มีการปรับปรุงทุก 1 ปี) การเข้าร่วม
ระบบดู แ ลระบบ Easy COPD และการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพปอด5 โดยปรับให้เหมาะกับบริบทของ
โรงพยาบาลท่าวังผา ประกอบด้วย 3 ระยะ 6 ขั้นตอน
ระยะที่ 1 การพบกันในครั้งแรก เริ่มด�ำเนินการขั้น
ตอนที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรค
การรั ก ษา และการดู แ ลตนเอง ขั้ น ตอนที่ 2 การ
ประเมินและจัดการกับอาการของตนเอง ระยะที่ 2
การพบกันครัง้ ที่ 2 ห่างจากครัง้ แรก 1 เดือน เป็นการ
ด�ำเนินการขั้นตอนที่ 3 การประเมินและ บริหารการ
หายใจ ออกก�ำลังกาย ขั้นตอนที่ 4 การดูแลด้าน
จิตสังคม ขั้นตอนที่ 5 การเลิกสูบบุหรี่ ในผู้ที่ยังไม่
เลิกสูบบุหรี่ ระยะที่ 3 เป็นขัน้ ตอนที่ 6 การติดตามการ
ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และก�ำหนดการติดตามผลลัพธ์
ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพชี วิ ต (QOL) , Six minute walk
distance test , Oxygen saturation, COPD Assessment
Test , มาตรวัดความรู้สึกเหนื่อยในการประกอบ
กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ� ำ วั น (MMRC), Dyspnea
visual analogue scale อัตราการรักษาแบบฉุกเฉิน
และ อัตราการกลับมารักษาซ�้ำในโรงพยาบาล
1.3 การออกแบบระบบบริการ/การจัด
กระบวนการสุขภาพใหม่ (Delivery System Design/
Re-orient Health Services ) จัดบริการให้มยี าส�ำรอง
รักษาอย่างเพียงพอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�ำต�ำบลส�ำหรับการรักษาโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
จัดให้มีชุดพ่นยาละอองฝอย และชุดให้ออกซิเจนใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเข้าถึงบริการ การติดตามเยี่ยมบ้านโดย
การมีสว่ นร่วมระหว่าง โรงพยาบาลท่าวังผา โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลและแกนน�ำชุมชน การ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถดูแลผู้ป่วย
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และฟื้นฟูสมรรถภาพปอด การวางแผนจ�ำหน่าย
ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลและ
ชุมชน การดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจากโรคเรื้อรังและ
การอาศัยเพียงล�ำพัง โดยพยาบาลจิตเวชและชุมชนมี
ส่วนร่วม การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต ให้ได้
รับการดูแลอย่างอบอุ่นท่ามกลางญาติมิตรและสม
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ลดความทุ ก ข์ ท รมาน
ส่งเสริมให้ญาติสามารถเผชิญภาวะสูญเสียได้อย่าง
เหมาะสมโดยอาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ท่าวังผาและชุมชน
1.4 การสนับสนุนการตัดสินใจ/พัฒนา
ทักษะส่วนบุคคล (Self-Management/Develop
Personal skill) พัฒนาทักษะให้กับผู้ป่วย ผู้ดูแล และ
ชุมชน ในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วย การ
รับประทานยา และการพ่นยาขยายหลอดลม การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพปอด การดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้ า น การใช้
ออกซิ เ จนระยะยาวที่ บ ้ า น การน� ำ ส่ ง กรณี ฉุ ก เฉิ น
สามารถร้องขอความช่วยเหลือเมือ่ อยูใ่ นภาวะฉุกเฉิน
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลทัง้ ภาวะสงบ ภาวะก�ำเริบ
และภาวะสุดท้ายของชีวิต
2. การด�ำเนินการใน ุม น
จากการจัดเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นชุมชน
พบว่าชุมชนไม่ทราบปัญหาว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รัง มีปญ
ั หาอะไรบ้าง ต้องการความช่วยเหลืออะไร
บ้าง ภายหลังจากจัดเวทีการแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดยให้
ผู้ป่วย ผู้ดูแล และญาติ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน พบว่า
ปัญหาของผูป้ ว่ ยคือผูป้ ว่ ยยากจนไม่มคี า่ เดินทาง ญาติ
ต้องออกไปท�ำงานหาเลีย้ งชีพ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถ
เดินทางเพือ่ เข้ารับบริการในโรงพยาบาลตามนัดหมาย
ไม่มศี กั ยภาพในการขนถ่ายออกซิเจน ญาติไม่มศี กั ยภาพ
ในการดูแลด้านอาหาร การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ไม่สามารถจัดการสิง่ กระตุน้ ทีร่ บกวนเช่นการเผาขยะ
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ในชุมชน การตากยาสูบ การบ่มยาสูบ การสูบบุหรี่
ของบุคคลใกล้ชดิ ผูป้ ว่ ยมีทอี่ ยูอ่ าศัยไม่เหมาะสมกับ
โรคของผู ้ ป ่ ว ยสภาพแวดล้ อ มมี ฝุ ่ น ละอองมาก มี
ต้องการความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอาการ
ก�ำเริบ ต้องการบริการใกล้บ้านอยากให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลส�ำรองยาพ่นและยาที่
เกีย่ วข้องกับโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง อยากให้มถี งั ออกซิเจน
ส�ำรองให้ยืมกรณีมีผู้ป่วยรักษาด้วยออกซิเจนที่บ้าน
ชุมชนจึงสามารถระบุปัญหาเพื่อวางแผนการจัดการ
แก้ไขต่อไปโดยการท�ำประชาคมในชุมชน
2.1 สร้ า งนโยบายสาธารณะที่ เ อื้ อ ต่ อ
สุขภาพ (Build Healthy Public Policy) จากประชาคม
ในชุมชนเกิดมาตรการการสร้างสภาพแวดล้อมใน
ชุมชน มีการก�ำจัดขยะในชุมชนโดยหลีกเลี่ยงการเผา
จัดระบบสุขาภิบาลในการจัดการขยะ เปลีย่ นขยะเป็น
ปุ๋ย การจัดโซนนิ่งของสถานที่ตากยาสูบ การจัดสรร
เวลาในการบ่มยาของโรงบ่ม อบยาใช้ระยะเวลาสั้น
ที่สุด และใช้เชื้อเพลิงเป็นไฟฟ้าแทนถ่านหินลิกไนส์
จั ด สรรงบประมาณด้ า นการรั บ ส่ ง ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น
(EMS) จัดบริการขนถ่ายออกซิเจนขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบล และมีแนวทางการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในสถานการณ์อุทกภัย
บู ร ณาการร่ ว มกั บ โครงการที่ มี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชน เช่ น
โครงการหมูบ่ า้ นจัดการสุขภาพ (สนับสนุนโดย สสส.)
โครงการโรงเรียนครอบครัวในกลุ่มเยาวชนที่เสี่ยง
และครอบครั ว มี ม าตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ห รี่ ใ น
ชุ ม ชน มี ก ารรณรงค์ ต ้ า นบุ ห รี่ ใ นชุ ม ชน จั ด ท� ำ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อจัดสรรงบประมาณลดปัจจัย
เสี่ยงสุขภาพด้านบุหรี่
2.2 สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ
(Create Supportive Environments) 1) กลุ่มผู้ป่วย :
จั ด บริ ก ารยาพ่ น ขยายหลอดลมไว้ ที่ โ รงพยาบาล
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ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ� ำ ต� ำ บล จั ด ซื้ อ เครื่ อ งผลิ ต
ออกซิเจน จัดสถานทีฟ่ น้ื ฟูสมรรถภาพปอด เช่น ศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน (Community Learning Center)
จัดสภาพแวดล้อมในบ้านทีเ่ หมาะสม จัดระบบการน�ำส่ง
ฉุกเฉิน (EMS) องค์การบริหารส่วนต�ำบล มีสว่ นร่วม
กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยมีอาการก�ำเริบและน�ำส่งผูป้ ว่ ยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล การขนถ่ายอุปกรณ์ออกซิเจน
โดยรถขององค์การบริหารส่วนต�ำบล เยีย่ มให้กำ� ลังใจ
และให้ความช่วยเหลือโดยชมรมผู้สูงอายุ ตั้งกลุ่ม
เพือ่ นช่วยเพือ่ นท�ำกิจกรรมร่วมกัน การลดสิง่ กระตุน้
อาการก�ำเริบ เช่น การเผาขยะในชุมชน มีอาสาสมัคร
ช่วยในการก�ำจัดฝุน่ ละอองในบ้านผูป้ ว่ ยทีช่ รา ยากจน
ไม่มีผู้ดูแล การจัดสถานที่ตากยาสูบ ก�ำหนดเวลาบ่ม
ยาสูบและปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง 2) กลุ่มผู้สูบบุหรี่ :
มีนโยบาย ห้ามสูบบุหรี่ในงานเลี้ยง งานบุญในชุมชน
ขอความร่วมมือ งดจ�ำหน่ายบุหรี่ในร้านค้าภายใน
ชุมชน คัดกรองด้วยสไปโรเมตรีย์ จัดโปรแกรมบ�ำบัด
เลิกบุหรี่ในชุมชน เกิดจากการจัดกิจกรรมในชุมชน
และใช้เวลาหลังเลิกงานประจ�ำ (โดยเลีย่ งค�ำว่าคลินกิ
อดบุหรี่ เปลี่ยนมาใช้เป็นโครงการป้องกันโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง) สร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่และการ
ติดตามให้กำ� ลังใจโดยคนในชุมชนด้วยกันเอง ยกย่อง
ชื่นชมผู้ที่เลิกบุหรี่ส�ำเร็จ 3) กลุ่มเยาวชน : พระสงฆ์
สอดแทรกธรรมมะทุกครั้งที่เทศนา หรือสอนหนังสือ
เยาวชน แกนน�ำชุมชนสอดส่องดูแลสถานทีม่ วั่ สุมของ
เยาวชน การว่ากล่าวตักเตือน ชักชวนร่วมโครงการ
โรงเรียนครอบครัว
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั มุ น
(Strengthen Community Action) จัดประชุมร่วม
นักพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน และชมรมที่
จัดตั้งในชุมชนที่มีความสนใจร่วมกัน พบว่าชุมชน
สนับสนุนงบประมาณ มีแผนการจัดซื้อออกซิเจน

ส�ำรองส�ำหรับการพ่นยาในยามวิกาล การจัดสภาพ
แวดล้อม สนับสนุนการสร้างอาชีพ ทั้งนี้ผู้น�ำชุมชน
และผู้ดูแลหาแนวทางดูแลร่วมกัน พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในการดูแลผูป้ ว่ ยเพือ่ การติดตามและดูแล
ผูป้ ว่ ย ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการกับโครงการ
ด้ า นสุ ข ภาพที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในชุ ม ชน ได้ แ ก่ โครงการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ และชาวบ้านลงแรงในการ
ด�ำเนินการด้วยตนเอง

ผลลัพธ์ของการใ ้ต้นแบบการดูแลผู้เป็นโรค
เรื้อรังภาคขยายในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง
พบว่าผูป้ ว่ ยในหมูบ่ า้ นดอนตัน จ�ำนวน 33 คน
และหมู ่ บ ้ า นแหน จ� ำ นวน 24 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศชาย อายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 84.85 และ 87.5
ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนเพศชาย : เพศหญิง เป็น
2 : 1 และ 1.4 : 1 ในหมูบ่ า้ นดอนตันและหมูบ่ า้ นแหน
ตามล�ำดับ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ ในหมู่บ้านดอนตันกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
ไม่ได้รบั การศึกษาในหมูบ่ า้ นแหน ส่วนใหญ่ไม่ประกอบ
อาชีพเนื่องจากสูงอายุและรองลงมาคือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ 36.36 และ 29.17 ส่วนใหญ่
มีรายได้ของผู้ป่วยในหมู่บ้านดอนตันและหมู่บ้าน
แหน ต่อเดือนต�่ำกว่า 1,000 บาท จากเบี้ยเลี้ยงผู้
สูงอายุ ร้อยละ 58.33 และ 78.79 อาศัยอยู่กับ
บุตรหลาน มีรายงานผูป้ ว่ ยมีประวัตสิ บู บุหรีใ่ น ร้อยละ
84.84 และ 87.5 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่มีระยะเวลา
การสูบบุหรี่ 21-30 ปี เลิกสูบบุหรีแ่ ล้วร้อยละ 92.86
และ 95.23 มีระดับภาวะซึมเศร้าในหมู่บ้านดอนตัน
จ� ำ นวน 2 ราย ดั ช นี ม วลกายอยู ่ ใ นภาวะน�้ ำ หนั ก
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ผลลัพธ์ของการใช้ต้นแบบการดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังภาคขยายในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

น้อยกว่ามาตรฐานและระดับปกติ ส่วนใหญ่สูบบุหรี่
จ�ำนวน 11-20 มวนต่อวัน มีระยะเวลาในการเลิกบุหรี่
นาน มากกว่า 10 ปี และส่วนใหญ่มรี ะดับความรุนแรง
ของโรคในระดับ 2
เปรียบเทียบผลการลัพธ์ทางคลินิกในกลุ่ม
ผู ้ ป ่ ว ยก่ อ นและหลั ง เข้ า ร่ ว มโครงการ ในหมู ่ บ ้ า น
ดอนตันและหมู่บ้านแหน พบว่า
1. อาการหายใจล�ำบาก (MMRC) การรับรู้
อาการหายใจล�ำบาก (DVAS) ระยะทางการเดินบน
แนวราบ มาตรฐานใน 6 นาที (6MWT ) โดยเดินได้
เพิ่มขึ้น 30 เมตร และ 54 เมตร (เดินไกลขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ) เป็นร้อยละ 62.07 และ 20.69 ในหมูบ่ า้ น
ดอนตัน และ ร้อยละ 60 และ 25 ในหมู่บ้านแหน
เนื่องจากผู้ป่วยมีความสามารถในการดูแลตนเอง
ดีขึ้น (อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < 0.05) สามารถ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพปอดอย่างสม�ำ่ เสมอจากการกระตุน้
และความร่วมมือของผู้ดูแล ชุมชน และเจ้าหน้าที่
รพ.สต. มี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสม ลด
สิง่ กระตุน้ ไม่ให้เกิดอาการก�ำเริบ มียารักษาและได้รบั
การพ่นยาขยายหลอดลมที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ได้รับ
ออกซิเจนทีบ่ า้ นและได้รบั การเยีย่ มบ้านอย่างต่อเนือ่ ง
2. การประเมินผลกระทบ COPD ต่อผู้ป่วย
(COPD Assessment Test (CAT)) คุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วย (QOL) และ ER-visited ไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p < 0.05 แต่มีแนวโน้ม
ดีขึ้น ต้องมีการติดตามผลลัพธ์ด้านนี้ในระยะยาว
ต่อไป
3. มีระดับความพึงพอใจหลังการเข้าร่วมการ
ใช้รปู แบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการป้องกันและ
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ อย่างต่อเนือ่ ง ของกลุม่
ตัวอย่างโดยเฉลี่ยร้อยละ 90.17 และ 91.33 ใน
หมู่บ้านดอนตันและหมู่บ้านแหนตามล�ำดับ
80

ผลการด�ำเนินการพบว่ามีผู้สูบบุหรี่สมัครใจ
เข้าโครงการป้องกันโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน
หรือคลินิกเลิกบุหรี่ในชุมชน จ�ำนวน 39 คน พบว่า
ความส�ำเร็จของการจัดโปรแกรมบ�ำบัดเลิกบุหรี่ใน
ชุมชน เกิดจากการจัดกิจกรรมในชุมชน และใช้เวลา
หลังเลิกงานประจ�ำ ผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่จึง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้งา่ ยกว่าการเดินทางไปเข้า
รับการบ�ำบัดที่โรงพยาบาลซึ่งต้องรับบริการในเวลา
ราชการเท่านัน้ และผูส้ บู ต้องมีความตัง้ ใจตนเองทีแ่ น่ว
แน่เป็นส�ำคัญ จากการประเมินช่วง 6 เดือน และ 12
เดือน พบว่าส่วนมากสามารถลดปริมาณการสูบลง
ร้อยละ 43.75 และ 65.22 ที่มีอัตราการเลิกบุหรี่
ส�ำเร็จในช่วง 12 เดือน ร้อยละ 31.9
จากผลการด�ำเนินการทีม่ กี ารน�ำการใช้รปู แบบ
การดูแลผู้เป็นโรคเรื้อรังภาคขยาย เป็นแนวทางใน
การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการป้องกันการเกิด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พบว่า นอกจากการจัดระบบ
บริการตามมาตรฐานในโรงพยาบาลท่าวังผาแล้วยังมี
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล ให้สามารถ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และการจัดซือ้ เครือ่ ง
ผลิตออกซิเจนด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ให้บริการในการเปลี่ยนถ่ายออกซิเจน
และขยายผลทั่ ว ทั้ ง เครื อ ข่ า ยสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
ท่าวังผา ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารเครือข่ายสาธารณสุข
อ�ำเภอท่าวังผา ได้เห็นความส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในเขตพื้นที่เ ป็นล�ำดับต้นๆ
ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต�ำบลได้รบั รูป้ ญ
ั หาและ
ความต้องการของผูป้ ว่ ยจนกระทัง่ เกิดกระบวนการมี
ส่วนและร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการส่งต่อและ
ดูแลผู้ป่วย เช่น การจัดรถส�ำหรับน�ำส่งผู้ป่วยในกรณี

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

จุฬารัตน์ สุริยาทัย

ฉุกเฉินหรือการสนับสนุนการท�ำแผนจัดซื้อเครื่อง
สร้างออกซิเจนเพือ่ ใช้พน่ ยาผูป้ ว่ ยในระยะก�ำเริบ และ
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Outcomes of Expanded Chronic Care Model Utilization
in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Jurarat Suriyathai1 RN, MNS, Dip. APMSN
Abstract: Tha Wang Pha hospital, Nan province, employed lung rehabilitation program
for use with COPD patients under the collaboration of health professionals from the
hospital and health promoting hospitals. Barriers existed when patients were relying on
health system. Then, the hospital utilized Expanded Chronic Care Model, ECCM, in
three phases: 1) Preparation phase, analyzed the readiness and barriers of the hospital
and HPHs, prepared proactive community partner and practice team; 2) Implementation
phase, based on each components of the model were, manage health system organization,
clinical information system, decision making support, and delivery system design/reorient health services. Implementations in the community were, built healthy public
policy, developed self-management/personal skills, and strengthened community action;
3) Evaluation phase, clinical outcomes, patients impact and patients’ satisfaction were
better for COPD patients under the model. It is suggested that this model can be use for
chronically ill patients for better outcomes.
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2014; 1(1) 72-82
Keywords: Expanded Chronic Care Model, chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) patients
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เรณู พุกบุญมี

บทบาทสู่ความสำ�เร็จของ APN ในการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี
เรณู พุกบุญมี1 พย.ด. อพย. (การพยาบาลเด็ก)

บทคัดย่อ: เป้าหมายของการจัดบริการด้านสุขภาพในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นที่คุณภาพของ
บริการประสิทธิภาพของระบบ ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการและความคุ้มค่าคุ้ม
ประโยชน์ การจัดการผู้ป่วยรายกรณีจึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะน�ำพาการบริการด้านสุขภาพ
ไปสู่เป้าหมายเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นบทบาทหนึ่งที่ส�ำคัญของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการ
ท�ำงานลักษณะสหสาขาวิทยาการซึง่ ต้องการการน�ำทีมการดูแลอย่างใกล้ชดิ และมีประสิทธิภาพ
โดยมีเครือ่ งมือส�ำคัญคือแผนการดูแลทีพ่ ฒ
ั นาหรือก�ำหนดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทีม่ งุ่ เน้น
การตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ความส�ำเร็จในบทบาทนีข้ องผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้นสูงนอกจากจะต้องเก่งทั้งในบทบาทหน้าที่การดูแลผู้ป่วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
แล้ว จะต้องเก่งในบทบาทการจัดการประสานงาน จัดการข้อมูลและการสื่อสาร จัดการการ
เปลี่ยนแปลง และจัดการด้านการเงิน/งบประมาณด้วย
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2557; 1 (1) 83-91
ค�ำส�ำคัญ: ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การจัดการผู้ป่วยรายกรณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประธานหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วาระ พ.ศ. 2558-2560
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บทนำ�
เป้าหมายของการจัดบริการด้านสุขภาพใน
ยุคหลังการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยได้
มุ่งเน้นที่คุณภาพของบริการ ประสิทธิภาพของระบบ
ความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบและบริการที่มี
คุณภาพ และความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ของการให้
บริ ก าร สถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ จึ ง มี ค วาม
พยายามทีจ่ ะพัฒนางานบริการสุขภาพให้เกิดคุณภาพ
สูงสุด ในขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมค่าใช้จา่ ยเพือ่
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ พยาบาลซึง่ เป็น
วิชาชีพทางด้านสุขภาพที่มีจ�ำนวนบุคลากรมากที่สุด
และใกล้ชิดกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมากที่สุด
เป็นวิชาชีพทีม่ เี อกสิทธิ์ มีความรับผิดชอบตามกฏหมาย
ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องให้
ความสนใจในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพือ่ ให้
สามารถบรรลุเป้าหมายคุณภาพและความคุ้มค่าคุ้ม
ประโยชน์ดังกล่าว การจัดการผู้ป่วยรายกรณี (Case
Management) เป็นรูปแบบของการให้บริการหนึ่งที่
ส�ำคัญอันจะน�ำพาการบริการด้านสุขภาพไปสูเ่ ป้าหมาย
เหล่านีไ้ ด้ ซึง่ เป็นบทบาทหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของผูป้ ฏิบตั กิ าร
พยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice Nurse) ทั้งนี้
เนื่องจาก Case Management เป็นกระบวนการให้
บริการที่เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการดูแล
(Person-Centered Care) มีกระบวนการประสานการ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบ (System-Based Practice)
เพื่ อ ลดความซ�้ ำ ซ้ อ นในการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง เน้ น ทั้ ง
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการ
โดยการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด ซึ่ ง
กระบวนการเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของการท�ำงานใน
ลักษณะสหสาขาวิทยาการ (Multidisciplinary Team)
ต้ อ งการการน� ำ ที ม การดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยผู ้ จั ด การผู ้ ป ่ ว ยรายกรณี (Case
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Manager) ซึ่งพบว่าผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ท�ำ
บทบาทผู้จัดการรายกรณีจะเป็นผู้ที่จะท�ำหน้าที่นี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ Advanced Practice
Nurse Case Manager: APN-CM) ทั้ ง นี้ โ ดยมี
เครือ่ งมือส�ำคัญคือแผนการดูแล (Care Map/ Clinical
Pathway/ Critical Pathway) ที่พัฒนาหรือก�ำหนด
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจะต้องก�ำหนดผลลัพธ์
ของการดู แ ลที่ ต ้ อ งการ (Outcome-Based) ไว้
ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถควบคุมการท�ำงานในระบบ
ได้ ทัง้ นีโ้ ดยค�ำนึงถึงความเป็นองค์รวมของผูป้ ว่ ยและ
การดูแลที่ต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและส่งต่อไปที่
บ้าน โดยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในทุกขั้น
ตอนของกระบวนการการจัดการให้บริการด้วย การ
จั ด การผู ้ ป ่ ว ยรายกรณี จึ ง มี ผ ลท� ำ ให้ ส ามารถเพิ่ ม
คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยป้องกันและลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ส่งผลให้สามารถควบคุมระยะ
เวลาการนอนรักษาในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายของ
ผู้ป่วยได้ ลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ�้ำใน
โรงพยาบาล และที่ส�ำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว จึ ง เป็ น บทบาทหนึ่ ง ที่
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจะต้องพัฒนาเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแลผู้ป่วย
การจัดการผู้ป่วยรายกรณีจึงเป็นระบบการ
จัดการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการมากที่สุดในยุคปัจจุบันนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่กลับเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง กลุ่มผู้ป่วยที่มี
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลสูง กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรับ
การรักษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญหลายๆ สาขา เช่น จากแพทย์
สาขาเชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆ พยาบาล นักก�ำหนด
อาหาร หรือนักกายภาพบ�ำบัด กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

เรณู พุกบุญมี

ทีม่ แี นวโน้มจะกลับเข้ารับการรักษาซ�ำ้ ในโรงพยาบาล
เป็นประจ�ำ หรือกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีแบบแผนการรักษา
ที่แน่นอน เป็นต้น ทั้งนี้โดยสามารถใช้ร่วมกับระบบ
การดูแลที่ใช้อยู่เดิม เช่น ระบบพยาบาลเจ้าของไข้
(Primary Nursing System) ระบบการดูแลแบบราย
บุคคล (Case Method) หรือระบบการดูแลแบบ
ท�ำงานเป็นหน้าที่ (Functional Method) ในปัจจุบัน
จึงมีการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในการ
ด�ำเนินงานดูแลผูป้ ว่ ยในหลายองค์กร ซึง่ ประสบความ
ส�ำเร็จมากบ้างน้อยบ้าง บทนี้จะได้กล่าวถึงบทบาทสู่
ความส�ำเร็จของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการใช้
ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี

บทบาทสู่ความสำ�เร็จในการใ ้ระบบการจัดการ
ผู้ป่วยรายกรณี (Case Management)
การใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในการ
บริหารจัดการดูแลผู้ป่วยมีกลยุทธ์ที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ จะต้องประกอบด้วย
1. การเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย
ก่อนเริ่มด�ำเนินการในระบบการจัดการผู้ป่วย
รายกรณี การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับนโยบาย
ของโรงพยาบาล หน่วยงาน ควรมีการก�ำหนดเป้าหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการด� ำ เนิ น งานที่ ชั ด เจนว่ า
ต้องการพัฒนาอะไรเพื่อจะได้วางแผน และติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการผู้ป่วย
รายกรณี ทั้งกระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องแก่บุคลากรและทีม
สหสาขาวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ ไป
ปฏิบัติได้ทั้งในระดับของผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร และ

อาจต้ อ งชี้ แ จงกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
รับทราบด้วย นอกจากนี้การให้ข้อมูลเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในระบบซึ่งมีจุดเน้นที่การพัฒนา
คุณภาพการบริการโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของ
การดูแลและเน้นการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในระบบจ�ำเป็นต้องมีความเชื่อ ศรัทธา และมีความ
เข้าใจในระบบจึงจะสามารถด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากเป็นการเริ่มใช้ระบบการจัดการ
ผู้ป่วยรายกรณีเป็นครั้งแรกในหน่วยงาน ควรจัดท�ำ
ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ โ รคไม่ ซั บ ซ้ อ นเกิ น ไป และกลุ ่ ม
สหสาขาวิชาชีพที่ไม่ใหญ่โตมากนัก เพื่อให้สามารถ
วางแผนประสานงานและจั ด การได้ ส� ำ เร็ จ เป็ น
ประสบการณ์ครั้งแรก แล้วค่อยขยายผลไปยังกลุ่ม
ที่ซับซ้อนมากขึ้น โอกาสจะประสบความส�ำเร็จจะมี
มากขึ้น
3. การพัฒนาแผนการดูแล (Clinical Pathway)
การพัฒนาแผนการดูแล (Clinical Pathway/
Critical Pathway / Care MAP: Multidisciplinary
Approach Plan) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ย
ในแต่ละวันที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
แต่ละรายว่าจะได้รับกิจกรรมการรักษาพยาบาลหรือ
การบ�ำบัดใด ๆ ในช่วงเวลาใดบ้างและได้รับจากใคร
บ้าง แผนในการปฏิบัติในแต่ละสาขาวิชาชีพ ควรถูก
ก�ำหนดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
ผู้ป่วยอย่างจริงจัง และรับผิดชอบปรับเปลี่ยนใน
แต่ละสาขาให้ทันต่อความรู้ที่เปลี่ยนแปลงหรือเมื่อมี
ความแปรปรวนเกิดขึ้น โดยค�ำนึงถึงความเป็นองค์
รวม (Holistic) ของผู้ป่วย และควรใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) เป็นฐานในการพัฒนา
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่ดี
ที่สุดและปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งแผนการดูแลหาก
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บทบาทสู่ความสำ�เร็จของ APN ในการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี

พัฒนาได้อย่างเหมาะสมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ จะ
ช่วยก�ำกับควบคุมทรัพยากรและลดกิจกรรมทีอ่ าจซ�ำ้
ซ้อนโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ผปู้ ว่ ย และยังสร้างความ
ต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยจากแต่ละสาขาวิชาชีพและ
เชื่อมโยงประสานการดูแลในสหสาขาวิชาชีพให้เกิด
ประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด ดังนั้นหากแผนการดูแล
(Clinical Pathway) มีความชัดเจน ถูกต้อง และ
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้
สามารถควบคุ ม ระยะเวลาการนอนรั ก ษาในโรง
พยาบาลของผู้ป่วย และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้ง
ให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจทัง้ ผูใ้ ห้
บริ ก ารและผู ้ รั บ บริ ก าร นอกจากนี้ ใ นการพั ฒ นา
แผนการดูแลควรวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าว่า ขณะใช้
แผนการดูแลร่วมกันดูแลผูป้ ว่ ยนัน้ มีความแปรปรวน
(Variance) อะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้าง และจะมีวิธี
การจัดการอย่างไรได้บา้ ง โดยให้ทกุ คนทราบแนวทาง
ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในการแก้ ป ั ญ หา
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และป้องกัน
การเกิดความขัดแย้งในการด�ำเนินการแก้ไขด้วย
4. ความร่วมมือ (Coordination) จากสห
สาขาวิ ีพ
การด�ำเนินการในระบบการจัดการผู้ป่วยราย
กรณีเป็นการท�ำงานร่วมกันโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ดัง
นั้นหากทีมประสานและร่วมมือกันท�ำงานอย่างเป็น
ระบบทีด่ ี ปฏิบตั ติ ามแผนการดูแล (Clinical Pathway)
ด้วยความเต็มใจและเห็นประโยชน์จากการใช้ระบบ
การจัดการผู้ป่วยรายกรณีมีการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
และแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
และกระบวนการท�ำงาน ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบซึง่ กันและกันและมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กัน
ก็จะน�ำสู่ความส�ำเร็จในการบริหารจัดการระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พยาบาลผู้จัดการ
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ผู้ป่วยควรมีความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการสร้าง
เครือข่ายในการจัดการผูป้ ว่ ยรายกรณี ซึง่ เป็นทักษะที่
จ�ำเป็นที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยในระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี การสร้าง
เครือข่ายจะเป็นการพัฒนาและคงไว้ซงึ่ การติดต่อกัน
รวมทั้งสัมพันธภาพของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่
ท�ำงานร่วมกัน
5. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Empowerment)
แก่บุคลากรทุกฝ่าย
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ (Empowerment)
ให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและทุกคนใน
สาขาร่วมกันรับผิดชอบปฏิบตั ติ ามแผนการดูแลอย่าง
เคร่งครัด และติดตามประเมินผลลัพธ์ตามที่ก�ำหนด
และหากพบความแปรปรวนต้องสกัดให้ได้โดยเร็ว
รีบหาสาเหตุและปฏิบัติการแก้ไขให้เร็วที่สุด ระบบก็
จะด�ำเนินต่อไปได้
6. การท�ำ Quality Case Management Round
ในระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีนอกจาก
การตรวจเยี่ ย มผู ้ ป ่ ว ยร่ ว มกั น ระหว่ า งแพทย์ แ ละ
พยาบาลทุกวันที่ถูกก�ำหนดโดยระบบแล้ว การท�ำ
Quality Case Management Round ร่วมกันในทีม
สหสาขาวิชาชีพทุกสัปดาห์ ซึง่ ควรน�ำทีมโดยพยาบาล
ผูจ้ ดั การผูป้ ว่ ย โดยท�ำหน้าทีป่ ระสานงานและก�ำหนด
ประเด็นเพื่อร่วมกันอภิปราย โดยมีเป้าหมายมุ่งการ
ด�ำเนินงานที่จะท�ำให้สามารถเพิ่มคุณภาพและเกิด
ความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทักษะที่จ�ำเป็น
ต้องพัฒนาเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการท�ำ Quality
Round คือ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เพื่อน�ำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ดีที่สุด นอกจากนี้
จากการท�ำ Quality Round น่าจะน�ำไปสู่แนวคิดเพื่อ
การวิจัยแบบสหสาขาวิชาชีพ ที่จะส่งเสริมความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญสามารถอธิบายเป็นองค์ความรู้ได้อย่าง
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ถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย
รายกรณีให้มีคุณภาพสูงขึ้นได้ด้วย
7. การก� ำ กั บ ติ ด ตาม ประสานงาน จาก
พยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยรายกรณี
การก�ำกับติดตาม ประสานงาน จากพยาบาล
ผูจ้ ดั การผูป้ ว่ ยรายกรณี เป็นสิง่ ส�ำคัญมากทีจ่ ะเอือ้ ให้
เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง ภาวะผู้น�ำและการบริหาร
จัดการจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับพยาบาลผูจ้ ดั การผูป้ ว่ ย
รายกรณี การติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดทันต่อ
การเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความ
รอบรู้ทางคลินิก และความสามารถในการสืบสวน
สถานการณ์ที่อาจจะมีความซับซ้อนและหลากหลาย
ควรพิจารณาใช้แนวทางที่หลากหลายในการสืบสวน
เช่น การจัดกระท�ำข้อมูลให้กระจ่างชัด การให้ความ
สนใจในรายละเอียด นอกจากนี้ทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน และ
ทักษะด้านการสื่อสาร จากการศึกษาวิจัยพบว่าเป็น
ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะท� ำ ให้ ส ามารถจั ด การการดู แ ล
ผู ้ ป ่ วยรายกรณี ได้อ ย่างมีประสิทธิภ าพ พยาบาล
ผู้จัดการผู้ป่วยเป็นผู้ประสานงานร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ จะต้องมี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและครอบครัว
รวมทั้งหน่วยงานสุขภาพภายนอก จึงจ�ำเป็นจะต้องมี
ทักษะในด้าน การพูดและการเขียน ที่สื่อสารเข้าใจ
ได้ง่าย พยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของ
ความร่ ว มมื อ จึ ง ต้ อ งมี ทั ก ษะในการส่ ง เสริ ม การ
สนทนาอย่างเปิดเผยของสมาชิกทีม และการเจรจา
เพือ่ โน้มน้าวใจให้บคุ คลอืน่ ท�ำตาม การสร้างความน่า
เชือ่ ถือ ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ มีความยืดหยุน่
สามารถเจรจาต่อรองได้ ซึ่งจะท�ำให้สามารถพิทักษ์
สิทธิของผูใ้ ช้บริการได้ อย่างไรก็ตามการใช้ทกั ษะการ
จูงใจบุคลากรในระบบด้วยการสะท้อนคิดหรือ Reflection
Technique ด้วยการคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

ในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ให้และให้เป็นตัวขับเคลือ่ นผูป้ ฏิบตั ใิ ห้
มีการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น และมองปัญหาให้เป็น
โอกาสพัฒนา
8. ระบบบันทึกที่มีคุณภาพ
ระบบบันทึกทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน สามารถ
บันทึกและสือ่ สารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ซึง่ จะ
ช่วยให้สามารถเกิดการประสานงาน ติดตาม ก�ำกับ
ดูแลการด�ำเนินงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสามารถทวนสอบการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่
เกิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถพิจารณาปรับแผนการดูแลให้มี
คุณภาพและเกิดคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ หรือใช้แหล่ง
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้มากยิ่งขึ้น
9. การพัฒนาสือ่ ต่างๆ คูม่ อื เอกสารความรู้
และสิ่งประดิษฐ์
การพัฒนาสื่อต่างๆ คู่มือ เอกสารความรู้ใน
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นจะ
ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยและญาติตลอดจนการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่จะ
เอือ้ ให้ผปู้ ว่ ยหรือผูด้ แู ลสามารถใช้หรือเกิดทักษะการ
ดู แ ลที่ ถู ก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น หรื อ ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ดังนัน้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้กระบวนการ
จัดการผูป้ ว่ ยรายกรณีซงึ่ เกีย่ วข้องกับแหล่งทรัพยากร
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ
พยาบาลผูจ้ ดั การผูป้ ว่ ยจึงควรเป็นผูท้ มี่ คี วามคิดริเริม่
สร้างสรรค์ทสี่ ามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
10. การพัฒนาความสามารถในการบริหาร
จัดการและบทบาทของ APN ในการเป็นผู้จัดการ
ผู้ป่วยรายกรณีที่มีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบนั จากการศึกษาวิจยั พบว่าผูท้ ำ� หน้าที่
จัดการผูป้ ว่ ยรายกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced Practice
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บทบาทสู่ความสำ�เร็จของ APN ในการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี

Nurses) ซึ่งจากคุณสมบัติที่ก�ำหนดให้จบการศึกษา
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทางการพยาบาล และมี
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ตนเชี่ยวชาญอย่างต่อ
เนื่ อ งรวมถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต้องรับผิดชอบ ตลอดจน
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบโดยปกติของ APN มีความ
เกี่ ย วพั น กั บ บทบาทการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ล
ผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการในระบบการ
จัดการผู้ป่วยรายกรณีประสบความส�ำเร็จด้วย ได้แก่
		 1. Direct Care : ให้การดูแล
		 APN-CM จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ โดย
มุ่งเน้นทั้งการดูแล ให้ความรู้และฝึกทักษะที่จ�ำเป็น
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถพึง่ ตนเองและดูแลตนเองได้ใน
ที่สุด สามารถประเมินสภาวะของผู้ป่วยที่ตนช�ำนาญ
หรือรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี สามารถจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของการการดูแลรักษา และเชือ่ มโยงหรือส่งต่อ
ระหว่างหน่วยงานได้ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลที่จะเกิดจากการดูแล
		 2. Expert Coaching and Guidance :
สอน แนะ
		 จากประสบการณ์ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม ที่
APN เชีย่ วชาญ เป็นผลให้ APN-CM จะสามารถสอน
ให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แนะการดูแลผู้ป่วยให้กับพยาบาล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ
โดยตรงได้
3. Consultation : ให้ค�ำปรึกษา
จากความเชี่ ย วชาญการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ APN
รับผิดชอบ ท�ำให้ APN-CM จะสามารถให้คำ� ปรึกษา
เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว พยาบาลและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
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		 4. Collaboration : ประสานงาน
		 APN จะปฏิบัติหน้าที่ประสานการดูแลให้
แก่ผู้ป่วย ดังนั้น APN-CM จึงมีเครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยอยู่เดิม ท�ำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ความ
เข้าใจและสามารถน�ำทีมในการประยุกต์ใช้แผนการ
ดูแลร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้ สามารถรวบรวมข้อมูล
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพมีการ
ร่วมมือหรือประสานงานเพื่อการจัดการผู้ป่วยราย
กรณี มีการจัดการบริการที่จ�ำเป็นและกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน สามารถที่จะท�ำให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ดูแล มีการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่
มี ก ารวางแผนร่ ว มกั น ระหว่ า งที ม สหสาขาวิ ช าชี พ
สามารถเรียนรู้ว่าต้องท�ำหรือใช้อะไร ในทรัพยากร
บุ ค คลและสิ่ ง ของที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่ามากที่สุด
		 5. Leadership : ผู้น�ำในคลินิก
		 APN-CM สามารถท�ำหน้าที่เป็นคนกลาง
และเป็นผูน้ ำ� ในคลินกิ ในการบริหารจัดการทรัพยากร
และบริการต่างๆ ไปสู่ผู้ป่วย โดยจัดให้มีการติดต่อ
สื่อสารระหว่างทีมผู้รักษาพยาบาลกับผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประสานให้สามารถเจรจาตกลงกับ
ผู้ป่วยได้ทุกเรื่อง สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรที่
มี จ� ำ กั ด หรื อ ท� ำ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด คิ ด และ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการหรือเทคนิคการรักษา
พยาบาลใหม่ๆ หรืออุปกรณ์ เพื่อค่าใช้จ่ายที่เหมาะ
สมและประหยัดแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ APN-CM จะ
ท�ำหน้าที่พิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ป่วย โดยให้
ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการบริ ก ารแก่ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัว กระตือรือร้นที่จะท�ำให้งานนั้นบรรลุจุด
มุ ่ ง หมาย และให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยเกี่ ย วกั บ การใช้
ทรัพยากร และการสนับสนุนให้ข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการ
ตัดสินใจ
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		 6. Ethical Decision Making and
Conflict Resolution : ตัดสินทางจริยธรรมและ
แก้ไขข้อขัดแย้ง
		 APN มีบทบาทในการให้การตัดสินทาง
จริยธรรมและการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วย
ครอบครัวหรือพยาบาลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย โดยใช้องค์ความ
รู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ Clinical Knowledge ในสาขา
ความเชีย่ วชาญของตน จากข้อมูลทางคลินกิ และความ
เชี่ยวชาญทางคลินิกของ APN-CM จะสามารถส่ง
เสริมให้พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถเฝ้าระวังและ
บริ ห ารจั ด การกั บ ความขั ด แย้ ง และปั ญ หาทาง
จริยธรรมที่อาจเกิดแก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
		 7. Research Utilization & CQI : ผล
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
		 APN จะถูกเตรียมมาให้สามารถวิเคราะห์
ปัญหาทางคลินกิ สืบค้นผลงานวิจยั ประเมิน วิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อน�ำมาใช้แก้ปัญหาได้
APN-CM จึ ง สามารถใช้ ค วามรู ้ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น
Explicit Knowledge และ Implicit Knowledge
ร่วมกับทักษะทีเ่ ชีย่ วชาญ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็น
เลิศได้เป็นอย่างดี และสามารถปรับให้มคี ณ
ุ ภาพมาก
ยิ่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
จากบทบาท สมรรถนะและหน้าที่รับผิดชอบ
ของ APN หากพัฒนาได้เป็นอย่างดีจะท�ำให้ APNCM มีความพร้อมในบทบาททีจ่ ะสูค่ วามส�ำเร็จในการ
ใช้ระบบการจัดการผูป้ ว่ ยรายกรณีได้อย่างครอบคลุม
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยทั้งในด้านคุณภาพและ
ความคุม้ ค่าคุม้ ประโยชน์ได้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ APN-CM
จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการใน 5 ด้าน
ต่อไปนี้ด้วย ได้แก่
		 1. การจัดการการดูแลผู้ป่วย (Patient
Care Management)

		 โดย APN-CM จะต้องท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการประเมินปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัว และ
ท�ำการประเมินซ�้ำอย่างสม�่ำเสมอในด้านร่างกาย จิต
สังคม ด้านจิตวิญญาณ และด้านการเงินของผู้ป่วย
วางแผนให้ ก ารดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต าม
เป้ า หมายและแนวทางที่ ก� ำ หนดไว้ โดยจะต้ อ งมี
การเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
และต้องสามารถควบคุมหรือแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้
ทันเวลา
		 2. การจัดการประสานงาน (Coordination
Management)
		 โดย APN-CM จะต้องท�ำจะต้องสามารถ
ประสานงานในทีมสหสาขาวิชาชีพ ติดตามกระบวนการ
การปฏิบัติ การรักษา การให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยและ
ครอบครั ว มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการดู แ ลอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่ ก� ำ หนดไว้ และ
ป้องกันการบริการทีซ่ ำ�้ ซ้อนและฟุม่ เฟือยโดยไม่จำ� เป็น
มีการปรับปรุงคุณภาพของแผนการดูแล
		 3. ก า ร จั ด ก า ร ข ้ อ มู ล แ ล ะ สื่ อ ส า ร
(Information & Communication Management)
		 โดยAPN-CM จะต้องท�ำสามารถสื่อสาร
ข้อมูล การเจรจาต่อรอง การรายงาน การอธิบาย การ
ควบคุม การปรึกษาหารือปัญหาของผู้ป่วย และการ
สะท้อนกลับของผลงาน เพือ่ การปรับปรุงกระบวนการ
ดูแลผูป้ ว่ ยหรือเพือ่ ป้องกันการเกิดการแปรปรวนของ
แผนการดูแล
		 4. การจัดการเปลี่ยนแปลง (Change
Management)
		 โดย APN-CM จะต้องสามารถจัดการเพื่อ
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ไิ ปสูค่ ณ
ุ ภาพทีด่ ขี นึ้
ได้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. การจัดการด้านการเงิน/ งบประมาณ
(Financial Management)
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บทบาทสู่ความสำ�เร็จของ APN ในการใช้ระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี

		 โดย APN-CM จะต้องสามารถด�ำเนินการ
วางแผนให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
โดยต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการก�ำหนดระยะเวลาในการรักษา
พยาบาล สามารถวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของ
แผนการดูแลได้ เช่น การเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือ
ความล่าช้าในการดูแล
ด้ ว ยความส� ำ คั ญ ของทั ก ษะและสมรรถนะ
ต่างๆ เหล่านีข้ อง APN จึงเป็นส่วนหนึง่ ทีถ่ กู บรรจุอยู่
ในหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรที่
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย
สภาการพยาบาลได้พัฒนาขึ้นเมื่อพ.ศ.2556 ทั้งนี้
เพื่อให้ APN-CM หนึ่งในบทบาทของ APN คือ การ
พั ฒ นาระบบการจั ด การผู ้ ป ่ ว ยรายกรณี นั้ น เกิ ด
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่การ
คัดกรองผู้ป่วยเพื่อเข้าระบบการจัดการผู้ป่วยราย
กรณี การประเมินและการประเมินซ�้ำ ความต้องการ
ของผู้ป่วยแบบองค์รวม พิทักษ์สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
ปกป้องความเป็นส่วนตัวและสร้างความเชือ่ มัน่ ในการ
ดูแลรักษา ประสานงานเมือ่ แผนการดูแลเปลีย่ นแปลง
และวางแผนการจ�ำหน่ายผู้ป่วย ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
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และครอบครัวเกี่ยวกับโรคที่เป็น การปฏิบัติตัวที่ถูก
ต้อง ติดตามผลการรักษาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจน
กระทั่งจ�ำหน่าย ประเมินว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มี
คุณภาพหรือไม่ ผลของการรักษาทีพ่ บเป็นไปตามเป้า
หมายมากน้อยเพียงใด วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความ
คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ อันจะน�ำมาซึ่งการแสดงความมี
เอกสิทธิ์ทางวิชาชีพท�ำให้ผู้ใช้บริการและทีมสหสาขา
วิชาชีพยอมรับในบทบาทของพยาบาลมากขึน้ APNCM เกิดความภาคภูมิใจ และมีแนวคิดในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยและพัฒนาองค์กร
ต่อไป
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Success Roles of APN in Using Case Management
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Abstract: Aims of health care service in the present focus on quality, effectiveness,
accessibility and cost benefit. Case management is a system that can pave the way to
these aims. It is an important of APNs role, and a role of success in multidisciplinary
team work. Since this system needs closely and effective team leading by case manager
and using Care of Multidisciplinary Approach Planning / Care MAP. So, Success in
this role Advanced Practice Nurse-Case Manager /APN-CM needs to practice very
well not only direct and indirect patient care, but also management in coordination,
information, communication, change and financing.
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สรุปสาระส�ำคัญการประ ุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557
สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ�

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ได้จัดขึ้นในใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นช่วงการประชุมวิชาการประจ�ำปี ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที  ่
23-25 ตุลาคม 2557 มีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน  135 คน จากจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 367คน สรุปสาระ
ส�ำคัญดังนี้
1. วัตถุประสงค์และรายนามคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู  พุกบุญมี นายกสมาคมผู้
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย) แจ้งว่า สมาคมผูป้ ฎิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)  พ.ศ. 2552 มี
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1) สนับสนุนการสร้างความรู้ และนวัตกรรมสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
2) ส่งเสริมและควบคุมคุณภาพของผู้ปฏิบัติและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3) สนับสนุนการสอบวุฒบิ ตั รเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
สาขาต่าง ๆ
4) สนับสนุนการพัฒนานโยบายสุขภาพเพื่อการมีสุขภาวะของประชาชนไทยและประชาคมโลก
5) เผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในระดับชาติ และนานาชาติ
6) ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง และผดุงเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพการพยาบาล
7) ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รวิ ช าชี พ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการพั ฒ นาสุ ข ภาพประชาชนและกิ จ การ
สาธารณประโยชน์
8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมมือ และสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
9) ส่งเสริมความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้ปฏิบัติและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
10) ไม่ตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือไม่จัดให้มีการพนันแต่อย่างใด
คณะกรรมการของสมาคม มี 2 ประเภท ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ
คณะกรรมการอ�ำนวยการ ดังนี้
1) คณะกรรมการที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ได้แก่ สมาชิกของสมาคมหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะ
กรรมการอ�ำนวยการมีมติให้เชิญมาเป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ตามวาระการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอ�ำนวย
การ ปัจจุบนั คณะกรรมการทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ มีจำ� นวน 5 คน ได้แก่  1.1) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 1.2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล  1.3) รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา
บุญทอง 1.4) รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธ์ และ 1.5) รองศาสตราจารย์ประคอง อินทรสมบัติ
2) คณะกรรมการอ�ำนวยการ มีวาระ 2 ปี และต่อเนือ่ งได้ไม่เกิน 2 วาระ ปัจจุบนั คณะกรรมการอ�ำนวยการ
วาระ พ.ศ. 2556-2558 มีจ�ำนวน 17 คน ได้แก่
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เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2. สมาชิก ประจ�ำปี 2557
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองค�ำ เลขานุการ แจ้งว่า ในปี 2557 สมาคมฯ รับสมาชิกใหม่ จ�ำนวน
235 คน ดังนั้น ณ  วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีสมาชิกจ�ำนวนทั้งสิ้น 367 คน โดยสมาชิก มี 3 ประเภท ได้แก่
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ มีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้
1) มีสิทธิรับประโยชน์ทุกอย่างที่สมาคมจัดขึ้น เพื่อสมาชิกตามเงื่อนไขและข้อบังคับของสมาคม
2) สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมี
สิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้
3) มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
4) มีสทิ ธิเข้าชือ่ รวมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทัง้ หมด ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จดั ประชุม
ใหญ่วิสามัญได้
5) มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคม
6) มีหน้าที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
7) มีหน้าที่เสนอแนะ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสมาคม
8) มีหน้าทีแ่ จ้งให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นชือ่ -สกุล ยศ บรรดาศักดิ์
และย้ายที่อยู่
9) มีหน้าที่รับผิดชอบในทรัพย์สินและชื่อเสียงของสมาคม ซึ่งตนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย
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3. ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองค�ำ เลขานุการสมาคม แจ้งว่า สมาคมฯ จัดประชุมวิชาการในปี
2557 จ�ำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1)  วันที่  4-6 มิถุนายน 2557 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Outcome Management and
Evaluation: Cost Analysis   ณ  โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติคโฮเต็ล จ�ำนวนผู้เข้าประชุม 47 คน และ วันที่ 23-25
ตุลาคม 2557 เรือ่ ง โครงการบูรณาการการวิจยั กับการปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาคุณภาพบริการแบบครบวงจร (Capstone
Project : All in one) ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ จ�ำนวนผู้เข้าประชุม 312 คน
นอกจากนี้ มีการจัดท�ำวารสาร ชื่อ “วารสารการปฎิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย” โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ เป็นบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิษฐา พานิชาชีวะกุล และ   
รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุง่ ปันค�ำ เป็นผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ โดยวารสารจะออกฉบับปฐมฤกษ์ กรกฎาคมธันวาคม 2557
4. บัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีงบดุล ประจ�ำปี 2556
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง  ธรี ะทองค�ำ เลขานุการแจ้งทีป่ ระชุมว่า สมาคมผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
(ประเทศไทย) ได้จัดท�ำงบดุล และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2556  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
5. การเลือกตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการ วาระปี 2558-2560
การด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการอ�ำนวยการ  วาระปี 2558-2560 มี รองศาสตราจารย์
ประคอง อินรสมบัติ เป็นประธานกรรมการสรรหา ซึง่ ตามระเบียบสมาคมฯ สามารถเลือกตัง้ ได้ 2 วิธี คือ 1)  จาก
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี หรือการประชุมวิชาการประจ�ำปี โดยต้องมีสมาชิกร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
2) การด�ำเนินการของคณะกรรมการสรรหาให้สมาชิกส่งชือ่ ผูท้ เี่ หมาะสมมายังคณะกรรมการ เมือ่ คณะกรรมการ
สรรหาได้รายชื่อมาจะท�ำการคัดเลือกรายชื่อ เพื่อเสนอชื่อให้สมาชิกเลือกตั้งทางไปรษณีย์ เมื่อได้รับรายชื่อ
คณะกรรมการอ�ำนวยการแจ้งให้ปิดประกาศที่ส�ำนักงานของสมาคม ภายใน 30 วัน
อย่างไรก็ตาม การประชุมใหญ่สามัญมีสมาชิกร่วมประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกตั้ง
กรรมการอ�ำนวยการ วาระ พ.ศ. 2558-2560 โดยให้จัดท�ำบัญชีรายชื่อสมาชิก ระบุสาขา พร้อมกับแบบเสนอ
รายชื่อกรรมการอ�ำนวยการ ส่งทางไปรษณีย์ และให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการอ�ำนวยการได้
ไม่เกิน 17 คน โดย ต้องมีผู้แทนจากแต่ละสาขา จ�ำนวน 8 สาขา สาขาละ 1 คน ส่วนที่เหลือจะเป็นสาขาใดก็ได้
จ�ำนวน ไม่เกิน 9 คน และส่งกลับมายังสมาคมฯ ภายในเดือน ธันวาคม 2557 และคณะกรรมการสรรหาฯ รับการ
เสนอชื่อของสมาชิกดังกล่าว ไปพิจารณาด�ำเนินการสรรหาต่อไป
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รายนามคณะกรรมการอำ�นวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
วาระ พ.ศ. 2558-2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล
ดร.ยุวดี
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง
นางสมพร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา
พ.ต.หญิง เพ็ญแข
นายสุรชัย
อาจารย์ ดร.เสริมศรี
อาจารย์พิชญา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ
นางเอมิตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสเพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งศักดิ์

ยูนิพันธุ์
นันทชัยพันธ์
เกตุสัมพันธ์
ธีระทองค�ำ
ค�ำพรรณ์
ปริสัญญกุล
วิจิตร
สินธวาชีวะ
สันตติ
หวังปิติพาณิชย์
พิเชียรเสถียร
สิทธิมงคล
ศิริพูล
โตสิงห์
เกาะสมบัติ
ชูนวล
ศิริชัยนิยม

นายกสมาคม
อุปนายก คนที่หนึ่ง
อุปนายก คนที่สอง
เลขานุการและผู้จัดการส�ำนักงาน
เหรัญญิก
นายทะเบียน
ปฏิคม
ปฏิคม
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
วิชาการและวารสาร
วิชาการและวารสาร
วิชาการและวารสาร
วิชาการและวารสาร
สวัสดิการ
จัดหาทุน
จัดหาทุน

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ”
เพื่อเป็นผู้น�ำทางคลินิกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม  3 ปี  ขณะนี้เปิด
อบรมอยู่  4 สาขา คือ
1) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2) การพยาบาลอายุรศาสตร์–ศัลยศาสตร์
3) การพยาบาลเด็ก
ทั้ง 3 สาขานี้ เปิดอบรมที่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล
4) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  เปิดอบรมที่ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
และในปี 2559 จะเปิดสาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
โดยมีค่าใช้จ่าย ประมาณปีละ  100,000   บาท  
สนใจรายละเอียดเข้าเยี่ยมชม Web site ของวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
ที่  www.apnthai.org   หรือ โทรศัพท์  02 – 5967535   หรือ โทรสาร  02 - 951015
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice Vol. 1 No.1 June-December 2014

95

ใบสมัครสมา ิก
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice
ประเภท (   ) บุคคล (นางสาว/นาง/นาย)
เลขที่สมาชิกสมาคม
(   ) หน่วยงาน/ บริษัท (ระบุ)  
ที่อยู่
e-mail:

นามสกุล  

โทรศัพท์

มือถือ
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สมัครเป็นสมาชิก มีกำ�หนด  
ปี เริ่มตั้งแต่ฉบับที่  
ปี  
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