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วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปี พ.ศ. 2558 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 นี้ เป็น
ฉบับที่สามของการออกวารสารนี้ เนื้อหาในฉบับ ประกอบด้วย บทความรับเชิญ เรื่อง ความร่วมมือระหว่าง
อาจารย์พยาบาลกับพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง: ความส�ำเร็จของวิชาชีพ ซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์ครัง้ แรก
ในหนังสือที่ระลึกวาระอายุครบ 6 รอบ  (72 ปี)  ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญ กุลการ
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารฯ  ของเราได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์ในครั้งนี้ จากทั้งท่านอาจารย์เองและจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดีฯ เพื่อการเผยแพร่แนวคิดในวงกว้างมากขึ้น กองบรรณาธิการฯ ขอกราบขอบพระคุณไว้
ณ ที่นี้  
ส�ำหรับ บทความต้นนิพนธ์   ในฉบับนี้ ประกอบด้วย เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาบทบาทพยาบาล
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บทบาทของวิสญ
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ความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาลกับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง:
ความสำ�เร็จของวิชาชีพ1
สมจิต หนุเจริญกุล2 RN, Ph.D. (Nursing) อพย. (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)

บทคัดย่อ: บทความนีก้ ล่าวถึง ความจ�ำเป็นของการมีผปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง สมรรถนะ
ของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง ความส�ำเร็จหรือประโยชน์และอุปสรรคของการใช้และพัฒนา
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ความจ�ำเป็นในความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขัน้ สูงและอาจารย์พยาบาล  บทบาทของอาจารย์พยาบาล การปฏิบัตทิ างคลินกิ ของอาจารย์
ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์ รูปแบบของการปฏิบัติทาง
คลินิกของอาจารย์ ตัวอย่างนวตกรรมการบริการสุขภาพ จากความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูงและอาจารย์พยาบาล  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตร
วุฒิบัตร กับ หลักสูตรปริญญาเอก Ph.D./D.N.S. และหลักการความร่วมมือกันระหว่าง
อาจารย์และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2558; 2 (2) 05-17
ค�ำส�ำคัญ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อาจารย์พยาบาล ความร่วมมือระหว่างกัน ปัจจัย
ความส�ำเร็จ ปัญหาอุปสรรค

บทความรับเชิญนี้ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือที่ระลึกงานมุทิตาจิต ครบรอบ 72 ปี ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต
หนุเจริญกุล และได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียนและจากผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ตีพิมพ์ซ�้ำ ในวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทยในครั้งนี้ได้
2
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล (วาระ พ.ศ. 2556 - 2558)
1
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บทนำ�
ระบบสุขภาพก�ำลังเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย
หลายอย่างตัง้ แต่การเปลีย่ นแปลงระบาดวิทยาของโรค
และประชากรทีม่ ผี สู้ งู อายุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วร่วมกับ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงท�ำให้จ�ำนวนผู้เป็นโรคเรื้อรัง
เพิม่ ขึน้ เป็นอย่างมาก พยาบาลต้องท�ำงานกับทัง้ ผูป้ ว่ ย
และระบบที่ซับซ้อนในโรงพยาบาลต้องตัดสินใจใน
ภาวะวิกฤติทเี่ กีย่ วข้องกับป่วยหนัก ผูป้ ว่ ยทีเ่ ปราะบาง
และใช้เครื่องเทคโนโลยีช่วยชีวิตขั้นสูงต้องจัดการให้
ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์
และบูรณาการการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ส่วนใน
ชุมชนพยาบาลต้องรับบทบาทการดูแลด่านหน้าตัง้ แต่
การตรวจคัดกรอง รักษาโรคเบื้องต้นและส่งต่อเพื่อ
ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทันเวลา ในผู้ป่วย
เรื้อรังต้องช่วยเหลือผู้ป่วยในการจัดการกับโรคและ
การรักษา ป้องกันการเกิดภาวะเฉียบพลัน และชะลอ
ไม่ให้โรคเลวลง นอกจากนัน้ ยังต้องสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การฟื้นฟู
สภาพ การดูแลผู้พิการ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในวาระท้าย
ของชีวิตซึ่งจะเห็นความต้องการการดูแลของผู้ป่วย
และประชาชนมีมากมาย ในขณะที่มีการขาดแคลน
พยาบาลจากการผลิตไม่ทันกับการสูญเสีย จากอายุ
การท� ำ งานของพยาบาลที่ สั้ น คื อ เพี ย ง ๒๒.๕๕ ปี
เท่านัน้ 1 การขาดแคลนพยาบาลท�ำให้พยาบาลทัง้ ฝ่าย
บริการและการศึกษาต้องท�ำงานหนักมากขึ้น อีกทั้ง
ระบบการพยาบาลนั้นแยกการบริการและการศึกษา
ออกจากกันจึงขาดการประสานพลังร่วมกันท�ำงาน
เพื่อช่วยให้วิชาชีพสามารถตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ ง
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ซึ่ ง เป็ น การขยาย
ขอบเขตตามปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ
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ของประชาชน ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ชี้ให้เห็นถึง ความจ�ำเป็นและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง การปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์
ความแตกต่างของการเตรียมผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้ น สู ง และอาจารย์ แ ละการความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
อาจารย์พยาบาลกับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเพื่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งถือเป็น
ความส�ำเร็จของวิชาชีพ

ความจำ�เป็นของการมีผปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
พยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพที่มีความส�ำคัญ
ในการช่ ว ยให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพที่
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เป็นวิชาชีพทีม่ คี วามใกล้ชดิ
และมีโอกาสดูแลผู้รับบริการมากที่สุด มีความเข้าอก
เข้ า ใจในมนุ ษ ย์ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลจึ ง ต้ อ ง
เชื่ อ มโยงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การป้ อ งกั น โรค
การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการดูแล
ประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต เนื่องจาก
ขอบเขตของการปฏิบัติการพยาบาลกว้างขวางและ
ลึกซึ้ง การเตรียมผู้น�ำทางคลินิกที่มีพื้นฐานระดับ
ปริญญาตรีจงึ ไม่เพียงพอ2 จ�ำเป็นต้องขยายการศึกษา
และการฝึ ก อบรมที่ เ น้ น ทางคลิ นิ ก ในระดั บ หลั ง
ปริญญาด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
๑. การขยายความรูเ้ ชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเทคโนโลยีรวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ์ ต้องการ
พยาบาลผูน้ ำ� ทางคลินกิ ทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะสูงในการ
แปลและบูรณาการความรู้เหล่านี้เพื่อให้บริการกับ
ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ระบบบริการสุขภาพ  ความต้องการและ
ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ต้องการพยาบาลผู้น�ำ
ทางคลินิกที่รู้จักใช้ระบบสารสนเทศ และรูปแบบการ

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

สมจิต หนุเจริญกุล

บริการใหม่ๆ เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
๓. การปฏิรูประบบสุขภาพได้เน้นถึงความ
ส� ำ คั ญ ของการท� ำ งานร่ ว มกั น ของสหสาขาวิ ช าชี พ
พยาบาลจึงต้องมีความสามารถในการท�ำงานร่วมกับ
ทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับ
ผูป้ ว่ ย/ผูใ้ ช้บริการ การส่งเสริมให้พยาบาลมีระดับการ
ศึกษาทีใ่ กล้เคียงกับวิชาชีพอืน่ ๆ จะช่วยให้การติดต่อ
สื่อสารมีประสิทธิภาพและเกิดบรรยากาศของการ
ท�ำงานที่มีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันดีขึ้น
๔. การมีผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้
เข้าใจสถานการณ์ปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้บริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพของ
ประชาชน
๕. การศึ ก ษาอบรมเพื่ อ เป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้ น สู ง ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ยงั เป็นช่องทางในการเพิม่
จ�ำนวนอาจารย์พยาบาลทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญใน
การปฏิบัติการพยาบาลซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการ
สอนพยาบาลทางคลิ นิ ก ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี และ
ปริญญาโท การมีเฉพาะอาจารย์ที่ส�ำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะวิชาการและวิจัยอย่างเดียว
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะท� ำ ให้ คุ ณ ภาพของการศึ ก ษา
พยาบาลดีขึ้นได้ โดยเฉพาะการเรียนการสอนทาง
คลินกิ เนือ่ งจากวิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพทีต่ อ้ ง
มีการปฏิบัติ
๖. พยาบาลจ�ำเป็นต้องมีผู้น�ำทางคลินิกเพื่อ
ร่วมก�ำหนดนโยบายและพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้
บริการ เนื่องจากพยาบาลเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอย่าง

ใกล้ชิดกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ จึงทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนเหล่านัน้ เป็นอย่างดี ซึง่ จะ
ช่วยให้นโยบายและระบบบริการสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. 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
พยาบาลที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ ไว้ ใ นระบบบริ ก าร
พยาบาลให้ยาวนานทีส่ ดุ จึงเป็นการช่วยแก้ปญ
ั หาการ
ขาดแคลนพยาบาลในระยะยาว
๘. เป็นการจัดการฝึกอบรมขัน้ สูงสุดในวิชาชีพ
ให้กับผู้ที่สนใจและต้องการความรู้และทักษะในการ
ปฏิบตั ขิ นั้ สูงทีต่ อ้ งการความเชีย่ วชาญทางคลินกิ เช่น
อาจารย์ ที่ ส นใจและสอนภาคปฏิ บั ติ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูง หรือ นักบริหารการพยาบาล เป็นต้น
๙. เป็นการให้คุณค่ากับการบริการพยาบาล
โดยตรง นับเป็นทางหนึ่งในการสร้างอุดมการณ์ให้
พยาบาลรักการปฏิบัติวิชาชีพที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์
โดยตรงกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

สมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สภาการพยาบาล3 ได้ก�ำหนดสมรรถนะของ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงไว้ดังนี้
๑. มีพื้นฐานความรู้ทางด้านพยาบาลศาสตร์
ความรู้ทางการแพทย์ การสาธารณสุข แนวคิด และ
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี และสามารถน� ำ มา
ประยุกต์ในการออกแบบและปฏิบตั กิ ารดูแลโดยตรง
(Direct care) ในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเชี่ยวชาญ
๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและ
ระบบสุ ข ภาพ การเงิ น การคลั ง ของระบบบริ ก าร
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ความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาลกับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: ความสำ�เร็จของวิชาชีพ

สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ย/ผูใ้ ช้
บริการในสาขาทีเ่ ชีย่ วชาญ และสามารถน�ำมาประยุกต์
ในการร่วมก�ำหนดนโยบาย พัฒนาและบริหารจัดการ
ระบบบริการได้อย่างเหมาะสม
๓. มี ค วามสามารถเป็ น ผู ้ น� ำ ในองค์ ก รและ
ระบบ สามารถใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี ใน
การปรับปรุงคุณภาพการดูแล ริเริ่มโครงการต่างๆ
จัดการกับความเสีย่ งและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ และ
ประเมินผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพได้
๔. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการพยาบาลที่ทันสมัย
เพื่อการน�ำมาใช้ในระบบการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
ในสาขาที่เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม
๕. มี ค วามสามารถในการท� ำ งานร่ ว มกั บ
บุคลากร เจ้าหน้าที่สุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ร่วมด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การดูแล และ
ยกระดับสุขภาวะของคนในชาติ
๖. มีความสามารถในการสอน ชี้แนะ ก�ำกับ
เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติและให้การปรึกษาแก่ผู้ใช้
บริการ/ครอบครัว นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ในทีม
สุขภาพตามความเหมาะสม
๗. มีความสามารถเชิงวิชาการ คิดเชิงวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัย
การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ และสามารถน�ำเสนอ
รายงานทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น
ทางการ   ผา่ นสิง่ ตีพมิ พ์ทางวิชาการตลอดจนสือ่ อืน่ ๆ  
๘. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น ตั ว แทนผู ้ ใ ช้
บริ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด นโยบายทางสุ ข ภาพที่ มี ค วาม
ยุติธรรม ความเท่าเทียม สามารถชี้น�ำความถูกต้อง
และสื่อความคิดที่ดีงามด้านสุขภาพให้กับสังคม
๙. เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ ศึกษาค้นคว้า  สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง
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ความส�ำเร็จจากผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นประโยชน์
ของการมี ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงในระบบสุขภาพ
ของประเทศในทุกด้านตั้งแต่ ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
องค์กรบริการสุขภาพ และตัวผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับงานวิจัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่พบว่า การมี
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงช่วยปรับปรุงการเข้าถึง
บริการสุขภาพของผูป้ ว่ ย/ผูใ้ ช้บริการ สามารถจัดการ
การดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง
ที่ซับซ้อน และวิกฤติ  เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วย/ผู้ใช้
บริการ และวิชาชีพอืน่ สามารถให้บริการทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพสูง
ลดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นการมี ผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้ น สู ง จะช่ ว ยแก้ วิ ก ฤติ ร ะบบสุ ข ภาพในเรื่ อ งการ
ขาดแคลนพยาบาลในระยะยาว เพราะเป็นการสร้าง
บั น ไดความก้ า วหน้ า ให้ กั บ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
โดยตรง เป็นการบ�ำรุงรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพให้
ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงให้ยาวที่สุด ท�ำให้เพิ่ม
พยาบาลทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะ ในการแก้ไขปัญหาของ
ผูป้ ว่ ยทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน และขยายบทบาทเพือ่ บรรเทา
ภาระ และการขาดแคลนแพทย์ ท�ำให้พยาบาลทั่วไป
หรือพยาบาลจบใหม่ มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นช่วย
ลดความเครียดและการขาดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
งานซึ่งจะมีผลให้เพิ่มความพึงพอใจในงานและ การ
คงอยู่ของพยาบาลในวิชาชีพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการขาดแคลนในระยะยาว
นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงยังเป็นต้น
แบบที่ดีในการปฏิบัติงาน4
อุ ป สรรคการใช้ แ ละพั ฒ นาผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขัน้ สูงยังมีขอ้ จ�ำกัด เนือ่ งจากไม่มกี รอบอัตรา
ก�ำลังและต�ำแหน่งรองรับ ท�ำให้การพัฒนางานของ
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงไม่เป็นระบบ ผูป้ ฏิบตั กิ าร
พยาบาลขัน้ สูง ต้องใช้ศกั ยภาพและพลังอย่างมากใน

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

สมจิต หนุเจริญกุล

การพัฒนางานซึ่งจะส�ำเร็จได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กั บ การให้ โ อกาสของผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ส� ำ คั ญ ไม่ มี ค ่ า
ตอบแทนในงานที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น งานที่ ยุ ่ ง ยาก
ซับซ้อน4 ผลงานวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงผู้บริหารและ
ผูก้ ำ� กับนโยบายขาดความเข้าใจ และขาดการให้คณ
ุ ค่า
กับงานพยาบาลที่นอกเหนือจากงานประจ�ำที่เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติโดยที่มุ่งเน้นการกระท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เป็นศูนย์กลาง (Task oriented) แทนมุ่งเน้น
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการบริการ
(Patient center oriented)  ผู้ที่ปฏิบัติงานในบทบาท
ที่นอกเหนือจากที่เคยท�ำกันมา จะไม่มีที่ยืนในระบบ
และโครงสร้างขององค์กร ทั้งๆที่ในระบบสุขภาพ
ขาดผูท้ มี่ สี มรรถนะในการประสานพลังและท�ำงานร่วมทีม
กับเจ้าหน้าทีส่ ขุ ภาพและทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงมีความสามารถที่จะรับ
บทบาทนี้ ดังที่แพทย์หญิงเคน5 กล่าวว่า
“ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงมาทันเวลาพอดีที่
พวกเราก� ำ ลั ง หาทางที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤต ใน
ระบบสุขภาพ จากโรคและภาวะเรื้อรัง ซึ่งผลงานได้
พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง เหล่ า นี้
สามารถที่จะจัดการได้ ดังนั้นอย่ามองผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูงง่ายๆ ว่าท�ำหน้าทีแ่ ทนแพทย์ แต่การมี
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนับเป็นนวตกรรมใหม่ใน
ระบบสุขภาพ พยาบาลเหล่านีเ้ ป็นกุญแจส�ำคัญในการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ทไี่ ด้พฒ
ั นาขึน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
สุขภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป”
รูปแบบการบริการเหล่านี้ต้องใช้ระบบชุมชน
เป็ น ฐาน ในรู ป ของการดู แ ลที่ บ ้ า นหรื อ คลิ นิ ก ที่
สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก ใน
ขณะเดียวกันสามารถช่วยลดการที่ผู้ป่วยต้องกลับมา
รั ก ษาในโรงพยาบาลซ�้ ำ   พยาบาลเหล่ า นี้ เ ป็ น ทั้ ง

ผูจ้ ดั ตัง้ คลินกิ และให้บริการ ทีล่ ดค่าใช้จา่ ยได้มากกว่า
การให้บริการโดยแพทย์6 พื้นฐานที่แข็งแกร่งของ
วิชาชีพการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม เมื่อ
ผนวกกับความรู้และทักษะทางคลินิก ท�ำให้ผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขัน้ สูงเป็นผูท้ เี่ หมาะสมในการจัดการกับ
ความท้าทายจากโรคเรื้อรัง เพราะปัจจัยที่จะช่วยให้
ประสบความส�ำเร็จในการดูแลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังเหล่านีค้ อื
การให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการดูแลตนเอง
การประสานและร่วมท�ำงานเป็นทีมเพือ่ การดูแลแบบ
บูรณาการ ซึ่งผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ที่มีความสามารถในเรื่องเหล่านี้มากที่สุด ตัวอย่าง
ในประเทศไทย เช่น คลินิกการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว รูปแบบการดูแล
ผูป้ ว่ ยเรือ้ รังและผูพ้ กิ าร ทีโ่ รงพยาบาลท่าวังผา จังหวัด
น่าน เป็นต้น
อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ�ำกัดต่างๆ ดังกล่าว
ร่วมกับการขาดแคลนพยาบาลท�ำให้ระบบสุขภาพ
ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง อย่ า งเต็ ม ที่
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาการใช้ ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ในผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จ�ำนวน
๕๖๖ คน พบว่าท�ำงานในบทบาทพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ าร
ขั้นสูง ควบคู่ไปกับการท�ำบทบาทพยาบาลประจ�ำ
หอผู้ป่วยร้อยละ ๓๗.๕  และท�ำบทบาทพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการขั้นสูง ควบคู่ไปกับงานบริหาร ร้อยละ
๒๗.๙  ทั้งนี้มีเพียงจ�ำนวน ๕๑ ราย หรือ ร้อยละ ๙  
ของกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานตามกรอบงานของการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง7
ดังนัน้ การพัฒนาการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
นอกจากต้องการการสนับสนุนในเชิงนโยบายแล้ว
ยังต้องการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของการ
ใช้ผปู้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง โครงสร้าง กระบวนการ
และผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง รวมทั้ง
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ความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาลกับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: ความสำ�เร็จของวิชาชีพ

การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติที่ดี หรือเป็นเลิศ
การเขียนและเผยแพร่ความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ ซึง่ ต้องการ
การท�ำงานร่วมกับอาจารย์พยาบาลทีไ่ ด้รบั การเตรียม
ในเรื่องการวิจัยขั้นสูง แต่น่าเสียดายที่ความร่วมมือ
ระหว่ า งผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง และอาจารย์
พยาบาลยังถือว่าน้อยมากในประเทศไทยและต้องการ
ท�ำให้เข้มแข็งและเป็นจริง ซึง่ ทัง้ สองฝ่ายจะได้ประโยชน์
ซึ่ ง กั น และกั น และที่ ส� ำ คั ญ คื อ ประโยชน์ สู ง สุ ด จะ
ตกอยูก่ บั นักศึกษาพยาบาลทุกระดับ ผูป้ ว่ ย ประชาชน
และวิชาชีพ ทั้งนี้อาจารย์พยาบาลต้องมุ่งมั่นที่จะใช้
วิชาการลงสู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก

บทบาทของอาจารย์พยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยถูกคาดหวังให้ท�ำการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยนอกเหนือจากการสอน โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งการจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยได้
นั้น จ�ำเป็นต้องจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งปริญญาโท และเอกเพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือ
ศาสตร์ของแต่ละสาขา  อย่างไรก็ตามศาสตร์ทางการ
พยาบาลเป็นศาสตร์ของวิชาชีพทีมกี ารปฏิบตั   ิ ในขณะ
ที่การเรียนการสอนต้องผลิตพยาบาลให้สามารถ
ท� ำ งานในระบบสุ ข ภาพที่ ซั บ ซ้ อ นในปั จ จุ บั น และ
อนาคต อาจารย์พยาบาลจ�ำเป็นต้องสอนการปฏิบัติ
ด้วยและได้พยายามบูรณาการ การเรียนการสอน การ
ปฏิบัติ และการวิจัย ไปด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่กระท�ำได้ง่าย
นัก ในระบบสุขภาพที่ซับซ้อน และระบบของวิชาชีพ
พยาบาลทีแ่ ยกการบริการ และการศึกษาออกจากกัน
ซึ่งถ้าหากขาดระบบประสานความร่วมมือระหว่างทั้ง
สองฝ่ายอย่างจริงจัง ช่องว่างจะยิ่งห่างออกไป ผลที่
เกิดขึน้ คือคุณภาพของทัง้ บัณฑิตพยาบาล การบริการ
และ งานวิจยั ทีต่ อบโจทย์ปญ
ั หาสุขภาพของผูป้ ว่ ยและ
สามารถน�ำไปใช้ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดยเฉพาะ
10

อย่างยิ่งถ้าอาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ดั ง นั้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของอาจารย์ ใ นการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพบริการทั้งการปฏิบัติทางคลินิก การบริหาร
จัดการ และการวิจัยจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น

การปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์
การปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ของอาจารย์ ห มายถึ ง
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย  หรือผู้ใช้บริการเป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ที่ปฏิบัติในสถาบันการ
ศึกษา  กับอาจารย์หรือพยาบาลที่อยู่ในคลินิก  เป็น
การบูรณาการบทบาทของผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ทั้งทักษะ ความรู  ้
และการวิจัย)  ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือ
วุฒิบัตรได้เห็นเป็นแบบอย่าง8 เป็นการปฏิบัติเชิง
วิชาการ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
๑. เป็นกลไกการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ  และ
พัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญทางคลินิก
๒. เชื่ อ มโยงทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ เพื่ อ แก้
ปัญหาจริงที่เกิดขึ้น
๓. การปฏิบตั นิ นั้ จะต้องเกินกว่าการดูแลผูป้ ว่ ย
โดยตรง  คือจะต้องสร้างความรู้จากการปฏิบัติ  น�ำใช้
และเผยแพร่งานวิจัย
๔. การปฏิ บั ติ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย โดยตรงท� ำ ให้ เ กิ ด
ความพยายาม และเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และ
ตอบค� ำ ถามต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มากมาย เกิ ด ปั ญ ญา
ปฏิบตั ิ หรือ Practical wisdom และเกิดความรูจ้ ากการ
ปฏิบัติ (Practical knowledge)
๕. การปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์ตั้งอยู่บน
ฐานความเชื่อว่า “ไม่มีสิ่งแวดล้อมใดๆ วิเศษไปกว่า
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านกับผูป้ ว่ ย / ผูใ้ ช้บริการในการสร้าง
ค�ำถาม และด�ำเนินการวิจยั เพือ่ ตอบปัญหาทีเ่ ป็นจริง
ในบริบทของการบริการ และการแก้ปัญหาสุขภาพ
ของประเทศ”
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๖. การปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล
เป็นการให้บริการแก่ชุมชนที่เห็นได้ชัด ท�ำให้สถาบัน
การศึกษาเป็นที่รู้จักของสังคม และประชาชนเห็น
ประโยชน์ของสถาบัน  เป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
ท�ำงานร่วมกับชุมชน

ประโย น์ ที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ของ
อาจารย์
๑. มีหลักฐานสนับสนุนว่าการปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ของอาจารย์ท�ำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น8
๒. ประสบการณ์การปฏิบัติทางคลินิกช่วยลด
ช่องว่าง ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติในการสอนใน
ชั้นเรียน เป็นการน�ำความเป็นจริงทางคลินิกมาสู่
ห้องเรียนเป็นการเชือ่ มระหว่างทฤษฎีลงสูก่ ารปฏิบตั   ิ
โดยการท�ำให้มโนทัศน์ทเี่ ป็นนามธรรม มีความหมาย
และมีชีวิตชีวามากขึ้น
๓. การให้ ตั ว อย่ า งจากการปฏิ บั ติ ช่ ว ยให้
นักศึกษาได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแก้ปญ
ั หาจากกรณีศกึ ษาจริง  
เป็นการสร้างสิง่ แวดล้อมให้นกั ศึกษาสนใจ มีสว่ นร่วม
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๔. การปฏิบตั ทิ างคลินกิ ของอาจารย์  เป็นห้อง
ทดลองที่สามารถช่วยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้
ที่เรียนในห้องเรียนภายใต้ค�ำแนะน�ำของอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญทางคลินิก
๕. เป็นเวทีที่อาจารย์ได้แสดงแบบอย่างของ
การปฏิบัติในขั้นสูง และยังเป็นการสอนที่ไม่ต้อง
เตรียม
๖. อาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ในฐานะ
ผู้ปฏิบัติ จะท�ำให้ศาสตร์ของการปฏิบัติก้าวหน้า เพื่อ
การวิจัยและวิชาการ
๗. ในสหรัฐอเมริกาอาจารย์พยาบาลมีส่วนใน
การสร้ า งนวตกรรม และการปฏิ บั ติ เ ชิ ง วิ ช าการ

ทั่วประเทศ แต่ความพยายาม และรูปแบบของการ
ปฏิบัติจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน แต่สิ่งที่
เหมือนกันนั้นคือ คุณภาพของการปฏิบัติ 9
๘. อาจารย์พยาบาลได้ติดตามความก้าวหน้า
และแนวโน้มของการปฏิบัติ และมีทักษะทางคลินกิ ที่
ทันสมัย
๙. เป็นโอกาสทีจ่ ะสร้างความร่วมมือกับวิชาชีพ
อื่นในด้านการศึกษา ซึ่งขณะนี้ถือเป็นความต้องการ
อย่างยิง่ ทีจ่ ะให้นกั ศึกษาสาขาสุขภาพทัง้ หมดได้เรียน
รู้ในเรื่องการท�ำงานเป็นทีม
๑๐. ประโยชน์ต่อวิชาชีพโดยการปฏิบัติทาง
คลินิกของอาจารย์ผู้สอนให้ การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
ปรากฏชั ด ผู ้ ค นจะเข้ า ใจ บทบาทของพยาบาล
ที่ แ ท้ จ ริ ง มากขึ้ น เป็ น แบบอย่ า งของการปฏิ บั ติ ที่
สะท้อนเอกสิทธิ์และการควบคุมตนเองของวิชาชีพ  
ซึง่ จะต้องบูรณาการความรู  ้ เชิงวิทยาศาสตร์  การวิจยั   
จริ ย ธรรม กฎหมาย ในการปฏิ บั ติ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและ
ครอบครัว และการติดต่อกับวิชาชีพอื่น

อุปสรรคของการปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์
๑. การให้ ค วามหมายของ “วิ ช าการ” ใน
มหาวิทยาลัยค่อนข้างแคบ และไม่ให้คุณค่าของการ
ปฏิบัติเชิงวิชาการ เท่างานวิจัย หรือการสอน
๒. ไม่มกี ารประเมินและการให้รางวัลในระบบ
มหาวิทยาลัย
๓. การผสมผสานบทบาทของการปฏิบัติใน
บทบาทพยาบาลวิชาชีพ กับการศึกษาและการวิจัย  
ท�ำได้ยากมาก เพราะมหาวิทยาลัยต้องการงานวิจัย  
งานสอน  เป็นหลัก
๔. ไม่ มี เ วลาปฏิ บั ติ งานล้ น มื อ หมดแรงที่
พยายามท� ำ ทุ ก อย่ า ง ไม่ ส ามารถรั บ มื อ กั บ ความ
ต้องการในทุกด้าน ทัง้ การปฏิบตั ิ งานวิชาการ และวิจยั
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ความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาลกับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: ความสำ�เร็จของวิชาชีพ

รูปแบบของการปฏิบัติทางคลินิกของอาจารย์
การปฏิบตั ทิ างคลินกิ ของอาจารย์มหี ลากหลาย
รูปแบบตามแต่ละบริบทของแต่ละสถาบัน รูปแบบที่
พบบ่อยได้แก่
๑. Unification model  เป็นรูปแบบที่ผู้บริหาร
สู ง สุ ด ของทั้ ง ฝ่ า ยการศึ ก ษาและฝ่ า ยบริ ก ารเป็ น
คนเดียวกัน อาจารย์เป็นทัง้ ผูป้ ฏิบตั ิ และสอนนักศึกษา
พยาบาลทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ใ นคลิ นิ ก
ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในคุ ณ ภาพของการบริ ก ารซึ่ ง ใน
ประเทศไทยรู ป แบบนี้ เ ป็ น รู ป แบบของโรงเรี ย น
พยาบาล และภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึง่ ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
ในยุคแรกๆ ท�ำให้อาจารย์มคี วามเชีย่ วชาญทางคลินกิ
และพยาบาลที่ส�ำเร็จจากสถาบันนี้มีความเข้มข้นใน
การปฏิบัติวิชาชีพเชิงวิชาการ มีผลงานหนังสือการ
พยาบาลทางคลิ นิ ก ที่ พ ยาบาลทั่ ว ประเทศใช้ เ ป็ น
แหล่งอ้างอิง และมีนวตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการ
พยาบาลใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น รูปแบบของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ในประเทศ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การดูแลระบบการ
พยาบาลเจ้าของไข้  รปู แบบหอผูป้ ว่ ยทีบ่ รู ณาการการ
เรียนการสอน  การวิจัย  และการสร้างความรู้จากการ
ปฏิบัติ เป็นต้น
๒. Collaborative model เป็ น รู ป แบบที่
ผู้บริหารสถานบริการ และการศึกษาเป็นคนละคน
แต่ มี ร ะบบการท� ำ งานร่ ว มกั น อาจารย์ พ ยาบาลมี
บทบาทที่ ฝ ่ า ยการศึ ก ษาเป็ น หลั ก และอาจจะถู ก
แต่งตั้งให้รับผิดชอบในคลินิกด้วย
๓. Integrated model เป็นรูปแบบบูรณาการ ที่
อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรหลังปริญญาใน
ระดับปริญญาโท หรือเอกทางการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
12

(Doctor of Nursing Practice) ร่วมรับผิดชอบในการ
ดูแลผู้ป่วย
๔. Entrepreneurial model คืออาจารย์พยาบาล
การเปิดคลินิกหรือสถานบริการและให้บริการด้วย
ตนเอง
ตัวอย่าง  นวตกรรมการบริการสุขภาพ  (The
Institute for Health Care Innovation: IHCI) 10
เกิดจากพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชิคาโก ในการสร้างนวตกรรมการบูรณาการ  การสอน  
การปฏิบัติ และการวิจัยเข้าด้วยกัน จึงเปิดสถาบันนี้
ขึ้นในรูปแบบเชิงธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แห่งนี้
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้น�ำ และเชี่ยวชาญในเรื่องการ
จัดการศึกษาและการเงินการคลัง เปิดสอนและฝึก
อบรมวิชาการใช้หลักสูตรเชิงประจักษ์ให้กบั พยาบาล  
และผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ซึ่ ง พยาบาลและ
อาจารย์มีโอกาสที่จะประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
ในสถานบริ ก ารที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง และยั ง สามารถหา
รายได้จากการให้ค�ำปรึกษาผู้บริหารของ  IHCI และ
ผู้อ�ำนวยการศึกษาต่อเนื่อง การปฏิบัติทางคลินิก
ของอาจารย์ การบริการให้ค�ำปรึกษา และการริเริ่ม
นโยบาย เป็นอาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ทงั้ หมด
กล่ า วโดยสรุ ป การปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ของ
อาจารย์   เป็นความต้องการของวิชาชีพ  เพื่อรักษา
สมรรถนะทางคลินิกที่จะช่วยการสอนทางคลินิกแก่
นักศึกษา  และเป็นความคาดหวังของคณะพยาบาล
ศาสตร์ทงั้ หลาย  หากต้องการให้เกิดขึน้ ได้จริงจะต้อง
สร้ า งคุ ณ ค่ า ระบบ  และการตอบแทน หรื อ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของงาน  ซงึ่ จะประสบความส�ำเร็จได้  จะต้อง
ร่วมมือกับฝ่ายการพยาบาล และต้องบูรณาการเข้าไป
ในวัฒนธรรมการให้คุณค่าขององค์กร  จนกลายเป็น
ธรรมเนียมการปฏิบัติให้ได้
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ประเทศไทยได้เตรียมผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้ น สู ง ในหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมพยาบาลขั้ น สู ง ระดั บ
วุฒบิ ตั รซึง่ ใช้ระบบเดียวกับวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร ด้วยความมุ่งหวังให้พยาบาลเหล่านี้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติอย่างแท้จริง
และสามารถเทียบเท่าปริญญาเอก ได้เช่นเดียวกับ
วิชาชีพข้างเคียงเพื่อสามารถจะปฏิบัติงานได้ทั้งการ
บริการ และการศึกษา ในอนาคตอาจารย์พยาบาล
ส่วนใหญ่สำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีเ่ น้นการ
วิจัยและวิชาการ แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ซึ่งความแตกต่างของหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวุฒิบัตร
เป้าหมาย เพื่อผลักดันความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติการพยาบาล และปรับปรุงผลลัพธ์ของการ
บริการสุขภาพหลักสูตรเตรียมผู้น�ำทางการพยาบาล
ในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งในการปฏิบัติการ
พยาบาล และในบทบาทของผู้บริหาร การวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติ และสร้างความรู้จากการปฏิบัติ
ดังนัน้ จึงต้องมีสมรรถนะในการแปลงผลงานวิจยั ลงสู่
การปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ก าร
ประยุกต์งานวิจัยในการตัดสินใจ การน�ำนวตกรรม
ทางคลินิกไปใช้ รูปแบบ และระบบใหม่ๆ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทางที่ดีขึ้น

หลักสูตรปริญญาเอก Ph.D./D.N.S.
เป้ า หมาย เพื่ อ ผลั ก ดั น ความก้ า วหน้ า ของ
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาลและการ
บริการสุขภาพหลักสูตรนี้ เตรียมนักวิชาการทางการ
พยาบาล (Nurse scientist) เพื่อท�ำวิจัยสร้างองค์
ความรู้ หรือทฤษฎี ที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติและ
การบริการสุขภาพ  ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตมักท�ำงานในต�ำแหน่ง
อาจารย์ และนักวิจัย ซึ่งการที่วิชาชีพการพยาบาลมี
บทบาทส� ำ คั ญ ในการท� ำ ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพดี
ฟื้นหายจากความเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้มี
ข้อจ�ำกัดจากความเจ็บป่วยได้นั้นเราต้องมั่นใจว่า
นักวิจัยของวิชาชีพสร้างความรู้ที่มีคุณภาพที่จะเป็น
พืน้ ฐานในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลและผูบ้ ริหารจัดการ
ทั้งการศึกษาและการบริการพยาบาลมีองค์ความรู้ที่
เข็งแกร่งในการตัดสินใจ และก�ำหนดนโยบาย รวมทัง้
ได้รับการเตรียมให้มีทักษะเพียงพอในการบริหาร
จัดการและการใช้ความรูแ้ ละการวิจยั ในการปฏิบตั ใิ น
บทบาท
อย่ า งไรก็ ต ามอาจารย์ พ ยาบาลผู ้ ส อนทาง
คลิ นิ ก ถู ก คาดหวั ง ให้ มี ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะความ
เชีย่ วชาญทางคลินกิ และสามารถใช้ความรูแ้ ละผลการ
วิจัยในการปฏิบัติจึงท�ำได้ยากและ ในขณะเดียวกัน
ประชาชนต้ อ งการผู ้ ป ฏิ บั ติ ที่ เ ชี่ ย วชาญที่ ส ามารถ
จัดการการบริการแบบองค์รวมให้ได้คุณภาพ ใน
ทุกระยะของความเจ็บป่วยจึงจ�ำเป็นต้องมีหลักสูตร
วุ ฒิ บั ต รความแตกต่ า งระหว่ า งสองหลั ก สู ต รดั ง
แสดงใน ตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรวุฒิบัตร กับ หลักสูตรปริญญาเอก Ph.D./D.N.S.
หลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตร Ph.D./D.N.S.
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เตรียมพยาบาลในระดับสูงสุดของการปฏิบัติการ
เตรียมพยาบาลในระดับสูงสุดของศาสตร์ทางการ
พยาบาลซึ่งจะเป็นผู้นำ�ในการแปลและนำ�ใช้ผลการ
พยาบาลในการทำ�วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี
วิจัยสู่การปฏิบัติสร้างความรู้จากการปฏิบัติ (Practical และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นพื้นฐานทางการ
knowledge)
พยาบาล และระบบสุขภาพ
สมรรถนะ
สมรรถนะ
- ความรู้และทักษะ แปลและนำ�ใช้ผลการวิจัยสู่การ - ความรู้และทักษะ เชิงทฤษฎี วิธีการและการ
ปฏิบัติเป็นผู้นำ� เผยแพร่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่สู่ วิเคราะห์ เพื่อแสวงหาความรู้ และวิธีการในการใช้
องค์กร และระบบสุขภาพ
ความรู้ในการพยาบาลและระบบสุขภาพ
- เป็นผู้นำ�ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หรือผู้นำ� - นักวิจัย นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือ
ในระบบบริการ เช่น ตำ�แหน่งผู้บริหาร
สถาบันวิจัยเน้นการทำ�วิจัย
การเตรียม
การเตรียม
- ฝึกประสบการณ์ทำ�งานกับอาจารย์หรือพยาบาลผู้ - ฝึกประสบการณ์ทำ�งานกับอาจารย์ที่ทำ�วิจัยโดย
เชี่ยวชาญ (APN) ทางคลินิก
ได้รับทุนเป็นชุดโครงการ
พยาบาลทีถ่ กู เตรียมจากหลักสูตรสองประเภท
เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การศึกษาสูงสุดในวิชาชีพ ด้วยเป้าหมาย
ที่แตกต่างกัน แต่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนี้จะต้องร่วม
มือกัน ที่จะช่วยให้พันธะกิจของวิชาชีพ ทั้ง การศึกษา
การบริการ และการวิจัยประสบผลส�ำเร็จ และบังเกิด
ประโยชน์ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง
ความร่วมมือนัน้ เป็นความร่วมมือ ทัง้ การปฏิบตั ิ
การสอน การวิ จั ย และวิ ช าการ โดยมี ห ลั ก การว่ า
ทุกคนจะได้ประโยชน์จากการประสานพลังท�ำงาน
ร่วมกัน ดังนี้
14

๑. อาจารย์ พ ยาบาลสามารถปฏิ บั ติ ง านใน
คลินิก หรือ สถานบริการที่มีผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้ น สู ง   โดยแต่ ล ะฝ่ า ยจะมี ผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ยู ่ ใ นความ
รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
๒. ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สามารถสอน
เป็นพี่เ ลี้ยง และก�ำกับผู้เ ข้าฝึกอบรมในหลักสูตร
วุฒิบัตร หรือนักศึกษาระดับปริญญาโททางคลินิกได้
เป็นอย่างดี และนักศึกษาเหล่านีจ้ ะเป็นผูช้ ว่ ยผูป้ ฏิบตั ิ
การพยาบาลขั้นสูง  และอาจารย์ในการดูแลผู้ป่วย
๓. วิจัยและวิชาการ จะเห็นว่าอาจารย์ได้รับ
การเตรียมมาอย่างดีในเรือ่ งการวิจยั ขัน้ สูงทีม่ ที งั้ ความ
รู้และทักษะทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งจะช่วย
ให้การวิจัยทางคลินิกมีความแข็งแกร่ง และลุ่มลึก

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
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มากขึ้น ส่วนผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่ท�ำงานใน
คลินกิ จะทราบปัญหาทีค่ วรศึกษาวิจยั นอกจากนัน้ การ
ถอดบทเรียนของความส�ำเร็จ หรือ Best practice ของ
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ต้องการผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพ
๔. ร่วมมือในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และขยายไปถึงการศึกษา
กลวิธีที่น�ำไปใช้ ในระบบสุขภาพที่ซับซ้อน  
๕. เผยแพร่ผลงานวิจัย และความรู้จากการ
ปฏิบัติ การเขียนผลงานวิจัยและวิชาการ ตีพิมพ์ใน
วารสารที่เป็นที่ยอมรับ ต้องการคนที่มีทักษะในเรื่อง
การเขียน อาจารย์ที่ส�ำเร็จปริญญาเอกและมีผลงาน
จะมีสว่ นช่วยเป็นอย่างมาก แต่ตอ้ งเป็นผลงานร่วมกัน
๖. อาจารย์พยาบาลที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
และทฤษฎีในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ให้แนวคิด แต่ขาดความรู้
เชิงปฏิบตั ิ ส่วนผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง  จะมีความ
รู้เชิงปฏิบัติ (Practical knowledge) แต่มีข้อจ�ำกัดใน
ความรู ้ เ ชิ ง ทฤษฎี ที่ ลึ ก ซึ้ ง เพราะฉะนั้ น ถ้ า ร่ ว มกั น
ท�ำงานจะสามารถสร้างความรูเ้ ชิงปฏิบตั ไิ ด้เป็นอย่างดี
ซึง่ จะช่วยให้การใช้ทฤษฎีมคี วามหมายและมีชวี ติ ชีวา
มากขึ้น
กล่าวโดยสรุป วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์จ�ำเป็นต้องขยายขอบเขตของวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงตามลักษณะประชากร ระบาดวิทยาของ
โรค ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ เทคโนโลยี
และความซับซ้อนของระบบสุขภาพ การพัฒนาทั้ง
ด้านการศึกษา การปฏิบัติ และการวิจัยให้ได้คุณภาพ
นั้ น เป็ น ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ของวิ ช าชี พ และไม่ ส ามา
ถกระท�ำได้ส�ำเร็จโดยปราศจากความร่วมมือระหว่าง

ทัง้ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายบริการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง ที่จะต้องขยายบทบาทการปฏิบัติ
เชิงวิชาชีพ และเชิงวิชาการ ซึ่งแตกต่างจากบทบาทที่
เคยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เน้นเทคนิค วิธีการ โดย
ปราศจากความเข้าใจในภาพรวมและระบบการวิจัย
ทางคลินิกเพื่อแสวงหาความรู้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติ และการเร่งรัดพัฒนา และผลิตผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูงทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางคลินกิ ซึง่ จะช่วย
ให้วิชาชีพประสบความส�ำเร็จในการปรับปรุงสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
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Collaboration among nursing faculties and advanced practice nurses:
The professional success1
Somchit Hanucharurnkul 2 RN, PhD, Dip. APMSN
Abstract: This article presents needs and competencies of advanced practice nurse
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ประสบการณ์การพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลเฉพาะทาง
สกาวรัตน์ พวงลัดดา พย.ม. อพย. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 1

บทคัดย่อ: บทความนีน้ ำ� เสนอ ประสบการณ์การพัฒนาบทบาทพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลเฉพาะทาง แบ่งออกเป็น
4 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนเป็นพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง จะมีแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโตในสายปฏิบัติการพยาบาล 2) ระยะพัฒนาบทบาทพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เป็นช่วงมุ่งมั่นสร้างงาน 3) ระยะเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขัน้ สูง เป็นระยะพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง และ 4) ระยะปัจจุบนั และอนาคตของการ
เป็นพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง เป็นช่วงทีเ่ ริม่ มีความก้าวหน้าในการก�ำหนดต�ำแหน่ง
พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ชัดเจน
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2558; 2 (2) 18-24
ค�ำส�ำคัญ: บทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง, การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต,
โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช

1
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สกาวรัตน์ พวงลัดดา

บทนำ�
“สุขภาพ” ได้รับการนิยาม ว่าเป็น ภาวะของ
บุคคลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ที่
เชือ่ มโยงกันอย่างเป็นองค์รวม ดังนัน้ สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จึงส่งผลซึง่ กันและกัน ภาวะสุขภาพทัง้ สอง
นื้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้1, 2 องค์การอนามัย
โลก ได้ก�ำหนดปัญหาสุขภาพจิต ว่า หมายถึง โรคทาง
จิ ต เวช โรคระบบประสาท และความผิ ด ปกติ ท าง
พฤติกรรม การเสพสุรา สารเสพติด พบว่า ผู้ที่เข้า
ไม่ถงึ การรักษา มีมากกว่า ร้อยละ 75 ในหลายประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีม่ รี ายได้ตำ�่ และรายได้
ปานกลางถึงค่อนข้างต�่ำ3 การศึกษาทางระบาดวิทยา
ด้านการเข้าถึงบริการของผูป้ ว่ ยจิตเวชในประเทศไทย
พบว่ า ในภาพรวมผู ้ มี ป ั ญ หาทางจิ ต เวชของ
ประเทศไทย เข้าถึงการรักษา เพียงร้อยละ 8 เท่านั้น4
สอดคล้องกับ ข้อมูลการมีจิตแพทย์และพยาบาล
จิตเวชที่ไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
องค์การอนามัยโลก5  ที่ควรจะมีจิตแพทย์ ประมาณ
4 คนต่อแสนประชากร และพยาบาลจิตเวช ประมาณ
13 คนต่อแสนประชากร ซึ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข มีความพยายามจะแก้ปญ
ั หาดังกล่าว โดย
การสนั บ สนุ น ให้ มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลเฉพาะทางได้มีโอกาสศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบันฑิต สาขาการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เพื่อเป็นก�ำลังหลัก
ส�ำคัญในการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชใน
ระบบสุขภาพของประเทศไทย ในบทความนี้ ผู้เขียน
กล่าวถึงประสบการณ์การพัฒนาบทบาทพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลเฉพาะทางซึง่ ผูม้ ปี ญ
ั หา

ด้านจิตเวชที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ถูกส่งต่อมารับ
การรักษา
การพั ฒ นาบทบาทพยาบาลผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูง จากประสบการณ์การพัฒนาบทบาท
ของผู้เขียน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
1. ระยะก่ อ นเป็ น พยาบาลผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูง จุดเริ่มตันส�ำคัญในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาจากค�ำบอกเล่าของอาจารย์
ที่พานักศึกษามาฝึกปฏิบัติงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่า
“สภาการพยาบาลก� ำ ลั ง จะพั ฒ นาความก้ า วหน้ า
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาล หรือ APN” เมื่อจบการ
ศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังไม่มีระบบการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงอย่างชัดเจน ท�ำให้ภายหลังส�ำเร็จการ
ศึกษา การปฏิบตั จิ งึ ไม่ได้มอี ะไรแตกต่างจากผูป้ ฏิบตั ิ
การพยาบาลคนอืน่ ผูเ้ ขียนได้แต่ตงั้ ค�ำถามกับตนเอง
ว่า “แล้วเรามีอะไรแตกต่างจากพยาบาลที่ไม่ได้จบ
ระดับปริญญาโทบ้าง” จนกระทั่งได้รับค�ำตอบจาก
ผูร้ บั บริการท่านหนึง่ ว่า “คุณเป็นพยาบาลทีไ่ ม่เหมือน
พยาบาลคนอืน่ เพราะผมรักษามา ๑๐ ปี ไม่เคยได้รบั
การช่วยเหลือแบบนี้มาก่อน” ตอกย�้ำด้วยค�ำพูดของ
พี่พยาบาลที่ท�ำงานด้วยกันว่า “น้องเป็นพยาบาลที่
ท�ำงานแตกต่างจากพยาบาลคนอื่น มีการประเมิน
ผลลัพธ์การพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมตลอด” แม้จะ
ไม่มีระบบรองรับ ทั้งสองสถานการณ์ช่วยกระตุ้นให้
เกิดแรงบันดาลใจ เริ่มพัฒนาตนเองเข้าสู่บทบาท
พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุ ข ภาพจิ ต โดยวางแผนร่ ว มกั บ หั ว หน้ า และ
พยาบาลในหอผู้ป่วยเพื่อพัฒนางานในหอผู้ป่วยโดย
เป็นผลงานร่วมกันของทุกคน เพียงแต่ผู้เขียนเป็น
ผู ้ น� ำ ในการเปลี่ ย นแปลงครั้ ง นั้ น เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงในชีวิตจึงต้องย้ายสถานที่ท�ำงานจาก
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โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดกลาง ไปท� ำ งานที่
โรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่ขึ้น
2. ระยะพัฒนาบทบาทพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ าร
ขั้นสูง แม้ว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้ว
แต่ความรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง ต้องพัฒนาตนเองให้ทัน
สมัยอยู่เสมอ ดังเช่น ในระหว่างการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทมีการศึกษาวิชาการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ในการปฏิบัติการพยาบาล แต่เมื่อผ่านไปห้าปีมีการ
กล่าวถึง การน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล ความรูท้ ที่ นั สมัย จะช่วยสนับสนุน
การสร้ า งงานได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง นั้ น การฝึ ก อบรม
การอ่านเอกสารงานวิจัยอย่างสม�่ำเสมอ จึงเป็นเรื่อง
จ�ำเป็นในการสนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาล
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง นอกจากเรือ่ งการเตรียมตัว
ในด้านความรู้แล้วการสร้างงานดูเหมือนจะเป็นอีก
หนึ่งอย่างที่ต้องระลึกไว้เสมอ เพราะในสถานการณ์
จริงของการปฏิบัติงานเราไม่สามารถก�ำหนดได้ว่า
“ฉันเป็น APN ต้องมอบหมายงานทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ ”
การมอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ได้เสมอ ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร APN ก็ต้อง
รักษาสมดุลของงานที่ได้รับมอบหมาย กับงานใน
บทบาทพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูงเสมอ เช่น การย้าย
มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดใหญ่
ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านทีก่ ลุม่ การพยาบาล โดย
มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการด้านการพยาบาล
จิ ต เวช และนิ เ ทศการพยาบาลทางคลิ นิ ก ร่ ว มกั บ
ผู้บริหารการพยาบาล
3. ระยะเป็ น พยาบาลผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารขั้ น สู ง
เนื่องจากยังไม่มีระบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
รองรับ ผู้เขียนพยายามหาโอกาสพัฒนาบทบาทการ
ปฏิบัติการโดยตรง (direct care) ของตนเอง โดยขอ
อนุญาตร่วมเป็นทีมพัฒนาคลินิกพิเศษโรคซึมเศร้า
20

หรือคลินิกคลายเศร้า ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระโรคสูง
และที่ส�ำคัญ คือ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายส�ำเร็จได้สูง
โดยเกิดมีผลลัพธ์ส�ำคัญขึ้น คือ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามี
อาการซึมเศร้าลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น6 และ
ด้วยความคาดหวังทีจ่ ะเห็นการท�ำงานของพยาบาลที่
เป็นรูปธรรม จึงพัฒนาต่อยอดเป็นการพัฒนารูปแบบ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบผู้ป่วยนอก การ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ส�ำคัญ คือ การสอน การแนะน�ำ
และการให้ค�ำปรึกษา กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งภายใน
จิตใจ จะมีการส่งปรึกษาเพื่อท�ำจิตบ�ำบัด ในกรณีที่
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงและไม่มาตามนัดจะมีการ
ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ เป็นต้น7 นอกจากนี้ มีการ
พัฒนาและใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นแนวปฏิบัติการ
พยาบาลที่พัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์8 จาก
ผลงานดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ มี โ อกาสเป็ น พี่ เ ลี้ ย ง เป็ น ที่
ปรึกษา และเป็นผู้สอนในหัวข้อการพัฒนาบทบาท
พยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้ สูงแก่นกั ศึกษาระดับปริญญา
โท สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผลงานที่
พัฒนาต่อยอดทั้งสองเรื่องน�ำเสนอในการประชุม
วิชาการและได้รับรางวัลทั้งสองเรื่อง
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงอี ก ครั้ ง เมื่ อ ได้ รั บ
มอบหมายให้ ไ ปปฏิ บั ติ ง านที่ แ ผนกการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยนอก ถึงเวลาทีจ่ ะตัง้ ค�ำถามกับตนเองเช่นเคยว่า
“เราจะอยูต่ รงไหนและจะท�ำอะไร” ใช้เวลาไม่นานใน
การปรับตัวระหว่างนั้นก็ศึกษาสถานการณ์การให้
บริ ก ารพยาบาลแบบผู ้ ป ่ ว ยนอกไปด้ ว ย เมื่ อ พบ
ช่องว่างของการบริการพยาบาล จึงพัฒนารูปแบบการ
พยาบาลด้ า นจิ ต สั ง คมส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคซึ ม เศร้ า
ผลลัพธ์การพยาบาล พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้ามีอาการ
ซึมเศร้าลดลงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น9 ปัจจุบันทีม
สหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน�ำไปปรับปรุงและ
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ขยายผลดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคซึ ม เศร้ า แบบผู ้ ป ่ ว ยใน 10
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ผู้เขียนได้รับมอบ
หมายให้ปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
จิตแห่งชาติ เพื่อรับผิดชอบพัฒนารูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชครบวงจร 4 โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วย
จิตเวชที่เป็นโรคส�ำคัญ คือ จิตเภท ซึมเศร้า สุราและ
สารเสพติด เข้าถึงบริการเพิ่มมากขึ้น ลักษณะการ
ท� ำ งานเปลี่ ย นเป็ น ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและสนั บ สนุ น แก่
หน่วยงาน และการประสานงานร่วมกับสหวิชาชีพของ
โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ ระดับทุตยิ ภูมิ มากกว่าการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง รวมถึงการพัฒนาคู่มือ
การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนก็ยงั จัดสรร
เวลาปฏิบัติงานที่คลินิกคลายเศร้าทุกสัปดาห์ เพราะ
ความเชี่ยวชาญในคลินิกจะเกิดได้ต้องมีการปฏิบัติ
เท่านัน้ ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้จากการศึกษาเอกสารงาน
วิจัยหรือต�ำราเท่านั้น
4. ปัจจุบนั และอนาคตของการเป็นพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ในปี พ.ศ. 2558 ความ
ชัดเจนของบันไดความก้าวหน้าของพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิ
การพยาบาลขั้ น สูงมีมากขึ้น ส�ำนัก งานข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ก�ำหนดเงือ่ นไขการก�ำหนดต�ำแหน่ง
ให้สูงขึ้น โดยให้ด�ำเนินการตามหนังสือส�ำ นักงาน
ก.พ.ที่ นร.1008 /ว 2 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ประเภท
วิชาการ ระดับช�ำนาญการพิเศษ ต�ำแหน่งส�ำหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านที่ มีประสบการณ์วา่ “ต�ำแหน่งในสายงาน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ลั ก ษณะงาน
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่น ที่มี
คุณค่างานเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนาซึ่ง
ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
หรือวิธีการใหม่ให้ก�ำหนดต�ำแหน่งในลักษณะกรอบ
ระดับต�ำแหน่ง เป็นต�ำแหน่งระดับปฏิบัติการ หรือ

ช�ำนาญการ หรือช�ำนาญการพิเศษได้ทุกต�ำแหน่ง”
เมื่อพิจารณาเกณฑ์ตามหนังสือเวียนของส�ำนักงาน
ก.พ. ดังกล่าว ต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นสายงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่ งานวิทยาศาสตร์
สุขภาพและการแพทย์ ในกลุ่มงานนี้มีลักษณะงาน
อยู่สองลักษณะคือ 1) บริการวิชาการหรือวิชาชีพ
2) วิจยั และพัฒนา โดยงานนีต้ อ้ งมีการปฏิบตั งิ านวิจยั
และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของการปฏิบัติ
งานประจ� ำ  ความก้ า วหน้ า ตามเกณฑ์ นี้ ไ ม่ ต ้ อ งมี
การยุ บ รวมต� ำ แหน่ ง มี ก ระบวนการและขั้ น ตอน
ในการขอก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ตามระเบี ย บต่ อ ไป
นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานข้ า ราชการพลเรื อ น ยั ง มี ม ติ
อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก�ำหนดต�ำแหน่ง
พยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาล สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุ ข ตามหนั ง สื อ ส� ำ นั ก งาน ก.พ. ที่ นร.
1008.3.3/148. ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ก�ำหนดให้มีต�ำแหน่งพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขัน้ สูง (APN) ได้สาขาละ 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ความ
ก้าวหน้าตามเกณฑ์นตี้ อ้ งมีการยุบรวมต�ำแหน่ง ซึง่ อยู่
ระหว่างการท�ำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
ส�ำหรับมุมมองของผูเ้ ขียนเกณฑ์ทมี่ คี วามเป็น
ไปได้และเหมาะสมกับบทบาทของพยาบาลผู้ปฏิบัติ
การพยาบาลขั้นสูง คือ ต�ำแหน่งส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ ที่มีลักษณะเป็นงานวิจัยและพัฒนา
โดยมี ก ารปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย และพั ฒ นาไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 60 หรือ 3 วัน ต่อสัปดาห์ ส่วนอีกร้อยละ 40
หรือ 2 วันต่อสัปดาห์ เป็นการปฏิบัติการพยาบาลใน
กลุ่มผู้ป่วยที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนที่ตนเองดูแล
จึงเสนอแผนการด�ำเนินงานนี้ต่อผู้บริหารระดับสูง
ของกลุม่ การพยาบาล และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ห ารโรงพยาบาล ให้ มี ง านวิ จั ย และพั ฒ นา
ทางการพยาบาลในโครงสร้างกลุม่ การพยาบาลตัง้ แต่
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ประสบการณ์การพัฒนาบทบาทพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ในโรงพยาบาลเฉพาะทาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และด�ำเนิน
โครงการพัฒนาคลินิกเฉพาะทางการพยาบาลจิตเวช
เพือ่ เป็นคลินกิ ส�ำหรับปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยตรงใน
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายต่อไป
5. วิ เ คราะห์ ส รุ ป ประสบการณ์การพัฒนา
บทบาทพยาบาลผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ของ
ผู ้ เ ขี ย น น� ำ เสนอปั จ จั ย เงื่ อ นไขความส� ำ เร็ จ และ
อุปสรรค ดังนี้
5.1 มุ่งมั่นสร้างงาน แม้ว่าจะไม่มีโครงสร้าง
ต�ำแหน่งทีช่ ดั เจน แต่พยายามปฏิบตั งิ านโดยคงไว้ซงึ่
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้น
สูง และงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย สิง่ ทีผ่ เู้ ขียนได้เรียน
รู้ที่ส�ำคัญอีกประเด็น คือ ต้องมีการก�ำหนดเป้าหมาย
ทีช่ ดั เจนว่าเราจะพัฒนาการพยาบาลอย่างต่อเนือ่ งใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ราดูแลอย่างไร และผลลัพธ์ทสี่ ำ� คัญของ
การพัฒนาคืออะไร
5.2 สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างความร่วม
มือกับทีมพยาบาลอืน่ ๆ หรือกับพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ าร
พยาบาลขั้นสูงสาขาเดียวกัน หรือระหว่างพยาบาล
ผู้ปฏิบัติการขั้นสูงสาขาอื่นๆ เพื่อส่งต่อหรือปรึกษา
การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วเนือ่ งกัน เช่น ผูป้ ว่ ยโรค
ซึมเศร้าที่มีปัญหาโรคร่วมทางกาย คือ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น  รวมถึงการสร้างความ
ร่ ว มมื อ กั บ ฝ่ า ยการศึ ก ษาในการพั ฒ นาบทบาท
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารขั้ น สู ง การเป็ น วิ ท ยากรและพี่ เ ลี้ ย ง
(Preceptor) นักศึกษาปริญญาโทสาขาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต ในการฝึกปฏิบัติการพัฒนา
บทบาทผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ส่ ว นช่ อ งทาง
ส�ำคัญอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้พยาบาลผู้ปฏิบัติ
การขั้ น สู ง มี เ ครื อ ข่ า ย คื อ การเป็ น สมาชิ ก ของ
องค์กรพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การสมัครเป็นสมาชิก
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย
และสมาคมผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (ประเทศไทย)
22

รวมถึงการเข้าร่วมประชุมวิชาการของสมาคมผูป้ ฏิบตั ิ
การพยาบาลขั้นสูง ที่มีการจัดประชุมวิชาการเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อติดตามความรู้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่อไป
5.3 การเผยแพร่ผลงาน เป็นเรือ่ งส�ำคัญ เช่น
เดี ย วกั บ การสร้ า งงานและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยของ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง การเผยแพร่ ผ ลงาน
เป็ น การบอกเล่ า ให้ ค นได้ ท ราบว่ า ผู ้ ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูงได้พัฒนางานอะไรบ้างและมีผลลัพธ์
จากการพัฒนางานอย่างไร การเผยแพร่นั้นท�ำได้ทั้ง
รูปแบบการน�ำเสนอผลงานด้วยวาจา (oral presentation)
การน�ำเสนอด้วยโปสเตอร์ (poster presentation) เช่น
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข การประชุม
วิชาการกรมสุขภาพจิต การประชุมวิชาการสมาคม
พยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี้
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะวารสารที่มี
ผูท้ บทวนผลงาน (peer review) เพือ่ ให้สามารถน�ำผล
งานมาใช้ ใ นการสอบอนุ มั ติ บั ต ร ตามเกณฑ์ ข อง
วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขนั้ สูงแห่งประเทศไทย
ต่อไป
5.4 ปัญหาอุปสรรค ถึงแม้จะมีอปุ สรรคเรือ่ ง
การไม่มีโครงสร้างของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
แต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ท�ำให้ผู้เขียนสามารถสร้างผล
งานและพั ฒ นางานให้ ดี ขึ้ น เพราะถ้ า ผู ้ เ ขี ย นหยุ ด
พัฒนางานเมื่อไหร่โอกาสของการมีโครงสร้างก็ยิ่ง
น้อยลงเท่านั้น  
6. ข้ อ เสนอแนะ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะต่อพยาบาลผู้ปฏิบัติการ
ขั้นสูง และพยาบาลวิ า ีพ จากประสบการณ์ของ
ผูเ้ ขียน จะเห็นได้วา่ ตลอดระยะเวลาสิบปีของการเป็น
พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิตในโรงพยาบาลจิตเวชนั้น ลักษณะการ
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สกาวรัตน์ พวงลัดดา

ท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายมีการเปลีย่ นแปลงตลอด แต่
สิ่งส�ำคัญที่ผู้เขียนยึดเป็นหลักไว้ คือ ต้องไม่ทิ้งหน้าที่
หลักในฐานะพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง หัวใจส�ำคัญ
คือ การก�ำหนดกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ผิดชอบดูแล และรักษา
สมดุลในการท�ำงานตามหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และ
ทีส่ ำ� คัญพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลผูป้ ฏิบตั กิ ารขัน้
สู ง ทุ ก คนเป็ น พยาบาลที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เหมื อ นกั น
เพียงแต่มีการก�ำหนดสมรรถนะที่แตกต่างกันตาม
บทบาท
6.2 ข้ อ เสนอแนะต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาล พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงมีเส้นทางการ
เติบโตทางวิชาชีพแตกต่างกัน การมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ตรงกับสมรรถนะ จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในบันไดอาชีพ รวมถึง
การพัฒนาบทบาทและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้มี
ความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
6.3 ข้ อ เสนอแนะต่ อ สภาการพยาบาล
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและผดุ ง ครรภ์ ขั้ น สู ง แห่ ง
ประเทศไทย และสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาล
ขัน้ สูง (ประเทศไทย) การสนับสนุนให้มกี ารก�ำหนด
ต�ำแหน่งโครงสร้างพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงใน
โรงพยาบาลทุกระดับอย่างชัดเจน จะส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าของพยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูง และ
ของวิชาชีพพยาบาลต่อไป
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Role development experiences of psychiatric and mental health
advanced practice nurse in a psychiatric specialized hospital
Skaorat Puangladda, MN.S., Dip. (PMHN)1
Abstract: This paper presents role development experiences of psychiatric and mental
health advanced practice nurses (APN) in a psychiatric specialized hospital in 4
phases: 1) Pre APN role development phase, having motivation for self development
in advanced practice nurse’ roles; 2) APN role development phase, trying to produce
work outcomes; 3) Becoming an APN, continuing work outcomes; 4) Present and
future of APN role, advancing career development in APN role.
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การให้ยาระงับความรู้สึกแบบ One Lung Ventilation (OLV)
ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอก : บทบาทของวิสัญญีพยาบาล
วรรณพร ทองประมูล1 RN, Dip. APNA.
นิ่มนวล มันตราภรณ์ 2 RN, MPA, Dip. APNA., อพย. (การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก)

บทคัดย่อ: การให้ยาระงับความรู้สึก แบบ one lung ventilation (OLV) ในผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดทรวงอก (Thoracotomy) เป็นกรณีศึกษาที่พบได้ค่อนข้างน้อยในโรงพยาบาล
ต่างจังหวัด และเป็นหัตถการทีต่ อ้ งมีเทคนิคการดูแลพิเศษ วิสญ
ั ญีพยาบาลมีบทบาทส�ำคัญ
ทั้งในการเตรียมผู้ป่วยก่อนและหลังให้ยาระงับความรู้สึก การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่างๆ การใส่ท่อหายใจ การเฝ้าระวัง การยุบปอด จึงต้องมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการและให้บริการงานวิสัญญีแก่ผู้ป่วย และสนับสนุนให้ศัลยแพทย์ท�ำผ่าตัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน จึงมีข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานจัดท�ำแนวทางการให้ยาระงับความรูส้ กึ แบบ OLV ในผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การผ่าตัด
ทรวงอก เพื่อใช้ในโรงพยาบาล และเผยแพร่ผลงานวิชาการโดยการน�ำเสนอผลงานใน
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาของโรงพยาบาลด้วย
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2558; 2 (2) 25-40
ค�ำส�ำคัญ: การผ่าตัดทรวงอก การให้ยาระงับความรูส้ กึ แบบ one lung ventilation (OLV)

พยาบาลวิชาชีพระดับช�ำนาญการ โรงพยาบาลนครนายก
พยาบาลวิชาชีพระดับช�ำนาญการพิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ขั้นสูงแห่งประเทศไทย
(วาระ พ.ศ. 2558-2560) และประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลด้านการให้
ยาระงับความรู้สึก
1
2
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บทนำ�
การผ่าตัดทรวงอก (Thoracotomy) เป็นภาวะ
จ�ำเป็นเร่งด่วน ในผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุหรือผูป้ ว่ ยทีม่ กี าร
บาดเจ็บทีท่ รวงอก (chest injury) โดยเฉพาะผูท้ มี่ กี าร
บาดเจ็บที่ทรวงอกชนิดมีแผลทะลุ ต้องได้รับการ
รักษาโดยการผ่าตัดเปิดทรวงอก1  ในประเทศไทย
พบมีรายงาน สถิตกิ ารผ่าตัดทรวงอก ของโรงพยาบาล
ศิริราช ในปี พ.ศ. 2552 มีรายงานการผ่าตัดทรวงอก
จ� ำ นวน 318 ราย  เป็ น การผ่ า ตั ด ปอด 217 ราย
การผ่าตัดบริเวณ mediastinum 64 ราย การผ่าตัด
เยื่ อ หุ ้ ม ปอด 24 รายและการผ่ า ตั ด บริ เ วณผนั ง
ทรวงอก 13 ราย2
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดทรวงอก (thoracotomy)
และโดยเฉพาะต้องให้ยาระงับความรู้สึก แบบ one
lung ventilation (OLV) เป็นกรณีศึกษาที่พบได้
ค่อนข้างน้อยในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ดังเช่นกรณี
ศึกษาของโรงพยาบาลนครนายก ในปี พ.ศ. 2556
พบมีรายงาน การผ่าตัดทรวงอก จ�ำนวนเพียง 2 ราย3
เป็นกรณีฉกุ เฉิน (emergency case) นอกเวลาราชการ
1 ราย มีวิสัญญีพยาบาลเป็นผู้ใส่ endotracheal tube
แบบธรรมดา และอีก 1 ราย เป็นกรณีพเิ ศษ (elective
case) ในเวลาราชการมีวสิ ัญญีแพทย์เป็นผูใ้ ส่ double
– lumen endotracheal tube (DLTs)โดยใช้เทคนิค
One Lung Ventilation (OLV) และมีวสิ ญ
ั ญีพยาบาล
ให้การพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนสิ้นสุดการดูแล  
การผ่าตัดทรวงอกและการให้ยาระงับความ
รู ้ สึ ก ในการผ่ า ตั ด เป็ น การผ่ า ตั ด ใหญ่ ที่ เ สี่ ย งต่ อ
การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นของระบบหายใจ หั ว ใจ
หลอดเลือด เกิดภาวะพร่องน�้ำ/เลือดในขณะและ
หลังผ่าตัด การให้ยาระงับความรูส้ กึ ในการผ่าตัดปอด
มีเทคนิคเฉพาะคือ การยุบปอดเพื่อให้ศัลยแพทย์
26

ท�ำงานได้สะดวกรวดเร็ว และผู้ป่วยปลอดภัย วิสัญญี
พยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการให้ยาระงับความรู้สึก
และดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอกโดยการ
สนับสนุนการท�ำงานของศัลยแพทย์ให้สามารถด�ำเนิน
การผ่าตัดได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงต้องมีความรู้เบื้องต้นที่จ�ำเป็นในการดูแลผู้ป่วย
และมีความสามารถในการให้การดูแลตามบทบาท
ของวิสัญญีพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

ความรู้เบื้องต้นที่จำ�เป็นในการดูแลผู้ป่วย
วิสญ
ั ญีพยาบาลจ�ำเป็นต้องมีความรูเ้ บือ้ งต้นที่
จ� ำ เป็ น ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยเกี่ ย วกั บ สาเหตุ พยาธิ
สรีรวิทยาของการบาดเจ็บทรวงอก แนวทางการรักษา
โดยการผ่าตัดเปิดทรวงอก สรีรวิทยาในการท�ำผ่าตัด
ทรวงอก แนวทางการรักษาโดยการผ่าตัดเปิดทรวงอก
ดังต่อไปนี้
สาเหตุของการบาดเจ็บทรวงอก4 แบ่งออกเป็น
1) การบาดเจ็บทรวงอกจากแรงกระแทก (blunt chest
injury) เกิดจากมีแรงกระแทกโดยไม่มีบาดแผลทะลุ
เข้าทรวงอกมีผลท�ำให้อวัยวะภายในทรวงอกช�้ำหรือ
ฉี ก ขาดได้ และ 2) การบาดเจ็ บ ทรวงอกชนิ ด มี
บาดแผลทะลุ (penetrating chest injury) เป็นการ
บาดเจ็บที่มีบาดแผลทะลุผ่านเข้าไปในทรวงอก เช่น
ถูกยิง ถูกแทง เป็นต้น ซึ่งอวัยวะภายในทรวงอกอาจ
จะถู ก ท� ำ ลายมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น กั บ ความแรงและ
มวลของวัตถุ
พยาธิสรีรวิทยาของการบาดเจ็บทรวงอก:
ที่ส�ำคัญได้แก่
1. การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ อ งเยื่ อ
หุ้มปอด การบาดเจ็บทรวงอกท�ำให้มีรูติดต่อระหว่าง
ภายในช่องเยือ่ หุม้ ปอดกับบรรยากาศภายนอก ท�ำให้
มีอากาศแทรกเข้าไปอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอด มีผลให้
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ความดันในช่องเยือ่ หุม้ ปอดเป็นบวกเท่ากับความดัน
ในบรรยากาศ ท�ำให้ปอดแฟบ (atelectasis) ได้ และ
ช่อง mediastinum จะเลื่อนมาทางทรวงอกข้างปกติ
เมือ่ ผูป้ ว่ ยหายใจเข้าความดันในทรวงอกข้างทีป่ กติมี
ค่าเป็นลบมากขึน้   รวมทัง้ ความดันบวกทีเ่ กิดจากการ
สะสมของลมรั่วหรือจากเลือด และของเหลว ที่เข้าไป
ในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม ปอดจะเพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ จึ ง ดั น
mediastinum ให้เลื่อนไปด้านตรงข้าม
2. การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับ mediastinum
เกิดจากความดันในทรวงอกสูงกว่าอีกข้างหนึ่ง เช่น
tension pneumothorax, massive hemorrhage ท�ำให้
เกิดการเบียด mediastinumไปฝั่งตรงข้ามกับปอด
ข้างที่บาดเจ็บ อาจมีผลท�ำให้หลอดเลือดขนาดใหญ่
ในทรวงอกคดงอหรือพับได้ ส่งผลให้เลือดไหลกลับ
สู่หัวใจไม่สะดวกท�ำให้ cardiac output ลดลง
3. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่องเยื่อหุ้ม
หั ว ใจ ภายในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม หั ว ใจจะมี ข องเหลวอยู ่
ประมาณ 5-20 ซี ซี ถ้ า ได้ รั บ บาดเจ็ บ ที่ ท รวงอก
อาจเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือด เกิดมีน�้ำหรือ
เลือดภายในช่องเยื่อหุ้มหัวใจในปริมาณมากท�ำให้
pericardial pressure สูงขึน้ มากกว่าความดันในหลอด
เลือดด�ำ  เลือดด�ำไหลกลับสู่หัวใจล�ำบาก cardiac
output, cardiac contraction ลดลง

แนวทางการรักษาโดยการผ่าตัดเปิดทรวงอก
การผ่าตัดช่องทรวงอก (Thoracotomy) เป็นการ
ผ่าตัดเปิดเข้าไปในช่องทรวงอกเพื่อการรักษา และ
วิ นิ จ ฉั ย โรค เช่ น การผ่ า ตั ด เพื่ อ หยุ ด เลื อ ด การ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปอดฉีกขาด การตัดเนื้อปอดออก
เป็นต้น สามารถท�ำได้ 3 แนวทาง คือ
1. การผ่าตัดเปิดทรวงอกเป็นแนวจากด้านข้าง
ไปด้านหลัง (posterolateral thoracotomy) เป็นการ
ผ่าตัดระหว่างซี่โครงที่ 4, 5 และ 6 จากด้านข้างล�ำตัว
ไปทางด้านหลัง นิยมใช้ในการตัดปอด หัวใจ เพราะ
สามารถเข้าถึงอวัยวะต่างๆภายในได้อย่างกว้างขวาง
2. การผ่าตัดเปิดทรวงอกเป็นแนวจากด้าน
หน้าระดับต�ำ่ กว่าเต้านมไปด้านหลังตามแนวซีโ่ ครงที่
4, 5
3. การผ่าตัดเปิดทรวงอกเป็นแนวทีก่ ระดูกอก
(median sternotomy) เป็นแนวจาก sternal notch
ถึ ง xyphoid นิ ย มใช้ ใ นการผ่ า ตั ด หั ว ใจ อวั ย วะ
ภายในส่วนหน้า
ข้ อ บ่ ง ี้ ใ นการให้ ย าระงั บ ความรู ้ สึ ก ด้ ว ย
เทคนิคแบบ one lung ventilation (OLV)
ในการผ่าตัดทรวงอก มีข้อบ่งชี้ในการให้ยา
ระงับความรูส้ กึ แบบ one lung ventilation (OLV) ทัง้
แบบ absolute และ แบบ relative2 (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่  1 ข้อบ่งชี้ในการท�ำแบบ absolute และ แบบ relative2
ข้อบ่ง ี้ในการทำ�แบบ absolute
1. การป้องกันปอดข้างที่ดีจากหนอง เชื้อโรค หรือเลือด
2. การช่วยหายใจเฉพาะปอดปกติได้แก่
    2.1  Bronchopleural fistular
    2.2  Bronchopleural cutaneous fistular
    2.3 Cyst ขนาดใหญ่
    2.4 มีการฉีกขาดของหลอดลม ถุงลมปอด
    2.5 การผ่าตัดหลอดลมขนาดใหญ่
    2.6โรคที่เป็นเฉพาะปอดด้านเดียวที่ก่อให้เกิด  ภาวะ
ขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง
3. การล้างปอด เช่น ผู้ป่วยโรค pulmonary alveolar
oroteinosis
4.การผ่าตัดด้วยเทคนิค video-assisted thoracoscopic
surgery (VATS)

วิสัญญีพยาบาล จะต้องมีความรู้ถึงกายวิภาค
ของหลอดลมที่แตกต่างกันทั้งด้านซ้ายและขวา ดังนี้
คือ ด้านขวา (right bronchus) จะท�ำมุม 30 องศากับ
แนวกึ่งกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ความยาว
เฉลีย่ 19-22 mm. ในขณะที่ ด้านซ้าย (left bronchus)

ข้อบ่ง ี้ในการทำ�แบบ relative
1. การผ่าตัด aorta โป่งพองระดับอก
2. การผ่าตัดปอดออก 1 ข้าง
3. การผ่าตัดปอดทั่วไป
4. การผ่าตัดก้อนบริเวณ mediastinum
5. การผ่าตัดทางรอยแผล median sternotomy
6. การผ่าตัดหลอดอาหาร

ท�ำมุม 45 องศากับแนวกึ่งกลาง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
13 mm. ความยาวเฉลี่ย 48 mm. และต้องค�ำนึงถึง
กายวิภาคของหลอดลมหรือความยาวของหลอดลม
ที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งเพศชายและหญิ ง และตาม
เชื้อชาติของผู้ป่วย (ดังตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 กายวิภาคของหลอดลม (ความยาวของ trachea) ในผู้ป่วยที่มีเชื้อชาติและเพศสภาพที่แตกต่างกัน
เ ื้อ าติ

เพศ

คนต่างชาติ

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

คนไทย
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ความยาวเฉลี่ยหลอดลม
จาก vocal cord – carina (ซม.)
12.7
12.1
12.3± 1.76
11.79±1.32
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สรีรวิทยาในการท�ำผ่าตัดทรวงอก วิสัญญี
พยาบาล จะต้องมีความรู้ถึงการจัดท่าในการผ่าตัด
ทรวงอก โดยการจัดท่า แบบ lateral decubitus เมือ่ จัด
ท่าผู้ป่วยนอนตะแคง ปอดล่างจะเรียกว่า dependent
lung ปอดบนจะเรียกว่า nondependent lung และมี
ลักษณะดังนี้
1. เมื่อผู้ป่วยหายใจเอง ใน closed chest
-Blood flow: dependent lung > nondependent lung
-Ventilation: non-dependent lung >
dependent lung
-Diaphragm of dependent lung push
higher & stretched
2. เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยดมยาสลบ: spontaneous
breathing & closed chest
-Dependent lung better perfuse, but less
compliance
-Non-dependent lung more compliance,
increase in shunt & dead space ventilation
-FRC decrease both lung
3. เมื่อผู้ป่วยดมยาสลบ: paralyzed mechanically ventilator & closed chest
- Dependent lung better perfuse
- Ventilation to nondependent lung>
dependent lung
-Mechanically ventilator obviates effect
of dependent lung diaphragm contraction
-Weigh of abdomen content physically
restricts expansion of dependent lung

บทบาทวิสญ
ั ญีพยาบาล ในการให้ยาระงับความ
รู้สึกแบบ one lung ventilation (OLV)
วิสัญญีพยาบาลจะต้องมีความรู้ และทักษะ
ขั้นสูง ใน 3 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนผ่าตัดหรือก่อนให้
ยาระงับความรู้สึก 2) ระยะระหว่างการผ่าตัดหรือ
ระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก และ 3) ระยะหลัง
ผ่าตัดหรือภายหลังให้ยาระงับความรู้สึก โยมีการ
ด�ำเนินการในแต่ละระยะดังนี้ คือ
ระยะที่ 1 การเยีย่ มและประเมินสภาพผูป้ ว่ ย
ในระยะก่อนผ่าตัด
การเยี่ยมและประเมินสภาพผู้ป่วยในระยะ
ก่อนผ่าตัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ประเมินสภาพ
ร่างกาย และจิตใจของผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด โดยการน�ำผล
การเยี่ยมผู้ป่วยมาใช้วางแผนการให้ยาระงับความ
รู้สึกได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อ
บรรเทาความวิตกกังวลและความกลัวของผู้ป่วย ใน
ระยะก่อนผ่าตัด และ หลังผ่าตัด
การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด จะท�ำให้ผู้ป่วยมี
ความคุ้นเคย อบอุ่นใจ และมั่นใจในความช่วยเหลือ
จากวิสัญญีพยาบาล ขณะเยี่ยมควรเปิดโอกาสให้
ผูป้ ว่ ยซักถามข้อข้องใจต่างๆ ตอบข้อมูลเกีย่ วกับโรค
การผ่าตัด การให้ยาระงับความรู้สึก สภาพห้องผ่าตัด
และสิ่งที่ต้องประสบภายหลังผ่าตัด ผู้ป่วยจะเกิด
ความเชื่อมั่นว่าได้รับข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ ความ
สามารถจริง
การประเมินสภาพด้านร่างกายและจิตใจ
ผู้ป่วย2 วิสัญญีพยาบาล จะมีบทบาทในการประเมิน
สภาพผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ดังนี้ คือ
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ด้ า นร่ า งกาย ได้แก่ การซักประวัติ อาการ
เจ็บป่วยปัจจุบัน และ โรคประจ�ำตัวที่เป็น เช่น โรค
เบาหวาน อาการเจ็ บ หน้ า อก หวั ด หอบหื ด และ
myocardial infarction ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
ประวัตยิ าสลบและการผ่าตัดทีเ่ คยได้รบั รวมทัง้ ภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ฟื้นจากยาสลบ
ช้า ประวัติการแพ้ยา เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิด
ปัญหาซ�้ำอีก ประวัติการใช้ยาและอาการแพ้ยาที่เคย
ใช้รกั ษา เช่น ยาโรคเบาหวาน ยาลดความดันโลหิตสูง
การได้ รับ ยา corticosteroid เพราะยาเหล่านี้อ าจ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือมีปฏิกิริยา (drug
interaction) กับยาที่ใช้ในการระงับความรู้สึก อาการ
แสดงว่า มีพยาธิสภาพของระบบทางเดินหายใจ เช่น
หายใจล�ำบาก ไอเรื้อรัง เสมหะมาก หอบเหนื่อย และ
ประวัติสูบบุหรี่จัด อาการแสดงว่า มีพยาธิสภาพของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต เช่น เจ็บหน้าอกด้าน
ซ้ายแบบ angina ใจสั่น เป็นลมบ่อย หอบเหนื่อยเมื่อ
ท�ำงานตามปกติ หรือ ออกก�ำลังกาย และนอนราบ
ไม่ได้ เป็นต้น
การตรวจร่างกาย ที่ส�ำคัญ คือ การตรวจวัด
สัญญาณชีพคล�ำชีพจรดู ทัง้ อัตราและจังหวะ การตรวจ
ช่องปากและทางเดินหายใจ เพื่อประเมินว่า ผู้ป่วย
มีโอกาสใส่ท่อหายใจยากหรือไม่ ดังนั้น จึงควรตรวจ
ศีรษะและทางเดินหายใจส่วนบน ตาม Mallampati
Classification ซึ่งประเมินโดย การให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ใน
ท่านั่งตรง ศีรษะอยู่ในท่า Neutral อ้าปากให้กว้าง
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และ ยืน่ ลิน้ ออกมากทีส่ ดุ ผูป้ ระเมินมอง
โครงสร้างด้านหลังของ pharynx ดังนี้ คือ
Class I  มองเห็นเพดานอ่อน ลิน้ ไก่ และบริเวณ
tonsillar pillars
Class II มองเห็นเพดานอ่อน แต่ไม่สามารถ
เห็น tonsillar pillars
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Class III มองเห็นเฉพาะเพดานอ่อนและโคน
ลิ้นไก่
Class IV มองเห็นเฉพาะเพดานแข็ง
(ผู้ป่วยตั้งแต่ Class III และ IV พิจารณาว่า ใส่
ท่อช่วยหายใจยาก)
- ระบบหายใจ อาการแสดงระบบหายใจอุดกัน้
หรื อ มี ก ารติ ด เชื้ อ เช่ น หอบ หายใจเร็ ว ฟั ง ปอด
ได้เสียงปกติ เช่น wheeze, rhonchi, crepitation
ต้องให้การรักษาทีถ่ กู ต้องก่อน เพือ่ ลดอาการข้างเคียง
จากการให้ยาระงับความรู้สึก
- ระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ หัวใจเต้น
ไม่เป็นจังหวะ หอบ นอนราบไม่ได้ หลอดเลือดที่
คอโป่ง หรือ แน่นหน้าอก และ ความดันโลหิตต�ำ่ หรือสูง
- ภาวะโภชนาการ ภาวะขาดอาหาร ภาวะ
พร่องน�ำ้ พร่องเลือด เช่น อ่อนเพลีย ซีด ริมฝีปากแห้ง
ความตึ ง ตั ว ของผิ ว หนั ง ลดลง สั ง เกตอาการของ
ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าอิเล็คโตรลัยท์ เช่น
กล้ามเนื้ออ่อนแรง กระหายน�้ำ คลื่นไส้อาเจียน หัวใจ
เต้นผิดจังหวะ
การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การตรวจที่
ส�ำคัญ ได้แก่ ดูผลการตรวจเลือด ระดับ hemoglobin,
hematocrit, platelets count, PT, PTT, INR แสดงถึง
ภาวะโลหิ ต จาง หรื อ เม็ ด เลื อ ดแดงสู ง การตรวจ
หมู่เลือด และ การสั่งจองเลือด ผลการตรวจปัสสาวะ
ความถ่วงจ�ำเพาะ ความเป็นกรดเป็นด่าง proteinuria
ดูผล blood chemistry ดูหน้าทีข่ องตับ ไต ได้แก่ BUN,
creatinine, electrolyte, LFT, coagulogram ดูภาพถ่าย
รังสีทรวงอก ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
การตรวจการท�ำงานของปอด ได้แก่
1. การหายใจ (respiratory mechanic)ได้แก่
การตรวจสมรรถภาพของปอด (pulmonary function
test: PFT) เพือ่ ใช้ประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัด
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2. การแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดประเมินจาก
ค่า arterial blood gas ดู PaO2 > 60 mmHg. และ
PaCO2< 45 mm.Hg
3. ประเมินการท�ำงานร่วมกันระหว่างระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจของผู้ป่วย (cardiorespiratory interaction) ประเมินจากการขึ้นบันได
การเดิ น สายพานและวั ด ปริ ม าณการใช้ อ อกซิ เ จน
สูงสุด
การตรวจระบบไหลเวียนเลือด ในผูป้ ว่ ยทีส่ บู
บุหรีม่ านานและเป็นโรค COPD จะมีภาวะ pulmonary
hypertension เกิด corpulmonale มีอาการขาบวมจาก
ภาวะหัวใจด้านขวาล้มเหลว หรือมี  coronary artery
disease: CAD อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน หลังผ่าตัดใน
วันที่3 จาก PaO2 ต�่ำ  & pain หรือ carotid artery
stenosis ควรตรวจ carotid bruit ทุกรายในผู้สูงอายุ
และผู้มีประวัติสูบบุหรี่  
การให้ค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย
ก่อนการผ่าตัด วิสัญญีพยาบาล จะต้องให้ค�ำแนะน�ำ
ในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
และผ่าตัด ได้แก่
1. การหยุดสูบบุหรีเ่ ป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ เพือ่
ลด risk postoperative complication การหยุดสูบบุหรี่
เป็นเวลา 12-48 ชม. จะช่วยลดระดับ caboxyhemoglobin และเพิ่ม hemoglobin ในการน�ำ O2 สู่เนื้อเยื่อ
ได้ง่ายขึ้น
2. การงดน�้ำและอาหาร ก่อนการผ่าตัด 6 – 8
ชั่วโมง เพื่อป้องกันการส�ำลักอาหารเข้าปอด
3. การได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและการใช้
เครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ปอดขยายได้เต็มที่หลัง
ผ่าตัด เมื่อไม่มีอาการเนื้อเยื่อขาดออกซิเจนจึงจะได้
รับการถอดท่อช่วยหายใจ

4. การให้ค�ำแนะน�ำ  เรื่องการปฏิบัติตนหลัง
ผ่าตัด เมื่อมีอาการเจ็บปวด วิธีการประเมินความ
เจ็บปวด
5. การรักษาความสะอาดของร่างกายก่อนและ
หลังผ่าตัด เพื่อความสุขสบายของผู้ป่วย
6. การ early ambulation หลังผ่าตัด 24-48
ชั่วโมง
7. สอนและแนะน�ำวิธกี ารไออย่างมีประสิทธิภาพ
(effective cough)4 และการหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ
(deep breathing) แนะน�ำให้เริม่ ท�ำทันทีทรี่ สู้ กึ ตัวหลัง
ผ่าตัดโดยท�ำทุก 2 ชัว่ โมง5 เพือ่ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน
ต่าง โดยให้ผปู้ ว่ ยนอนศีรษะสูงเล็กน้อย ใช้มอื สองข้าง
ประสานบริ เ วณแผลผ่ า ตั ด เพื่ อ ช่ ว ยประคองแผล
ผ่าตัด จากนั้นหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ผ่านทางจมูกและ
หายใจออกทางปากท�ำ 3 ครั้งและครั้งสุดท้ายให้กลั้น
หายใจไว้นาน 3 วินาทีให้ผู้ป่วยอ้าปากและไอออกมา
จากส่วนลึกของล�ำคอท�ำประมาณ 3 ครั้งเพื่อช่วยขับ
เสมหะ
8. การบริหารข้อไหล่และแขนทัง้ สองข้าง เพือ่
ให้กล้ามเนื้อทรวงอกที่ได้รับบาดเจ็บจากการผ่าตัด
แข็งแรงขึ้นสามารถท�ำงานได้ตามปกติ
การประเมินสภาพด้านจิตใจ การประเมิน
สภาวะจิตใจ อารมณ์ และสังคมเป็นสิง่ ส�ำคัญ เนือ่ งใน
ระยะก่อนผ่าตัด ผูป้ ว่ ยจะมีความวิตกกังวล และความ
กลัวเกี่ยวกับโรคที่จะเป็น วิตกกังวลในสิ่งที่จะต้อง
เผชิญในระยะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ดังนั้น ขณะเยี่ยม
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย
เพราะความกังวลของผู้ป่วย มักไม่แสดงออกทาง
ค� ำ พู ด แต่ จ ะแสดงออกทางสี ห น้ า แววตาและ
พฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกมา  
การลงนามในใบยินยอมการผ่าตัด (informed
consent) ก่อนทีผ่ ปู้ ว่ ยจะลงชือ่ ยินยอมในการได้รบั ยา
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การให้ยาระงับความรู้สึกแบบ One Lung Ventilation (OLV) ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอก : บทบาทของวิสัญญีพยาบาล

ระงับความรู้สึกแบบทั้งตัว (general anesthesia)
ผู้ป่วยควรได้รับค�ำอธิบายถึงขบวนการให้ยาระงับ
ความรูส้ กึ ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อย ภาวะแทรกซ้อน
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ขั้นตอนที่เกิดขึ้น เช่น การ
pre oxygenation ต้องครอบ mask ให้แนบสนิทกับ
หน้า ให้ oxygen 100% เป็นเวลา 3 – 5 นาทีเพื่อเป็น
ก�ำลังส�ำรองในขณะหยุดหายใจ ระยะใส่ทอ่ หายใจ การ
ใส่ทอ่ ช่วยหายใจและการใช้เครือ่ งช่วยหายใจ เพื่อให้
ปอดขยายได้เต็มที่หลังผ่าตัด อาการระคายคอหลัง
ถอดท่อช่วยหายใจ อาการปวด อาการคลืน่ ไส้อาเจียน
เป็นต้น
การจ�ำแนกผู้ป่วยและความเสี่ยงต่อการให้
ยาระงับความรู้สึก การจ�ำแนกผู้ป่วยออกเป็นระดับ
ต่างๆ ตามปัญหาและโรคทีเ่ ป็นอยูก่ อ่ น ตาม American
Society of Anesthesiologists: ASA2 แบ่งเป็น ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยมีสุขภาพดี ไม่มีความผิดปกติ
ทางชีวะเคมี พยาธิวิทยา หรือจิตใจ นอกจากพยาธิ
สภาพที่ต้องรับการผ่าตัด ซึ่งต้องเป็นพยาธิสภาพ
เฉพาะที่ ไม่ท�ำให้เกิดความผิดปกติในระบบอื่นของ
ร่างกาย
กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของร่างกายเล็ก
น้อย ผู้ป่วยสูงอายุ โรคความดันโลหิตระยะเริ่มแรก
โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และผู้ป่วยอ้วน
กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพขั้นรุนแรงขึ้น
เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้ป่วย เช่น โรค
ปอดขณะพั ก ยั ง มี อ าการหอบ โรคเบาหวานที่ มี
ผลแทรกซ้อน ซึ่งภาวะดังกล่าวเป็นปัญหาอย่างมาก
ในการให้ยาระงับความรู้สึก
กลุ ่ ม ที่ 4 ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของร่างกาย
รุนแรงมาก และ ไม่สามารถรักษาให้กลับสูส่ ภาวะปกติ
โดยยาหรือการผ่าตัด เช่น โรคต่อมไร้ท่อ โรคไต โรค
ตับ หรือ โรคหัวใจ ที่มีพยาธิสภาพและสูญเสียหน้าที่
อย่างมาก
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กลุ่มที่ 5 ผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่ได้ใน 24 ชั่วโมง
ไม่ว่าการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด
ผูป้ ว่ ยกลุม่ 3 และ 4 จะมีอตั ราตายจากยาสลบ
สูงกว่าผู้ป่วยในกลุ่ม 1 ประมาณ 4 – 5 เท่า ถ้าผู้ป่วย
ทั้ง 5 กลุ่ม มารับการผ่าตัด หรือ ได้รับยาระงับความ
รูส้ กึ ในภาวะฉุกเฉิน (emergency) จะใช้อกั ษร E ตาม
กลุม่ ดังกล่าว เช่น ผูป้ ว่ ยมารับการผ่าตัดไส้เลือ่ นอย่าง
รีบด่วน เนือ่ งจากไม่สามารถดันไส้เลือ่ นกลับคืนสูช่ อ่ ง
ท้องได้ จะก�ำหนดให้ เป็นกลุ่ม 1E เป็นต้น
การเลือก นิดและวิธีการให้ยาระงับความ
รู้สึก การเลือกวิธีการให้ยาระงับความรู้สึก ในการท�ำ
ผ่าตัด thoracotomy โดยใช้วิธี  general anesthesia &
balance
การเตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก การ
เตรียมก่อนให้ยาระงับความรู้สึกอย่างมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเตรียมทั้งตัวผู้ให้ยาระงับ
ความรู้สึก ผู้ป่วย ยา อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ให้พร้อม
ตัวผู้ให้ยาระงับความรู้สึก วิสัญญีพยาบาล
จ�ำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอที่ โดยการน�ำ
ความรู้ ความสามารถในการให้ยาระงับความรู้สึก
ทุกชนิดมาใช้กับผู้ป่วยโดยต้องสอดคล้องกับการ
ผ่าตัด เพื่อให้การผ่าตัดด�ำเนินไปด้วยดี มีผลเสียต่อ
ผู้ป่วยน้อยที่สุด และสามารถแก้ไขภาวะวิกฤติที่อาจ
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
การเตรียมอุปกรณ์เครือ่ งมือก่อนให้ยาระงับ
ความรู้สึก เมื่อตรวจเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  และ
วางแผนว่าจะให้ยาระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโดยวิธี
General anesthesia จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่อง
มือต่างๆ ให้พร้อมใช้ ดังนี้
1. ตรวจสอบวงจรการท�ำงานของเครื่องดม
ยาสลบ เตรียมพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. เตรียมเครือ่ งมือใส่ทอ่ ช่วยหายใจ laryngoscope ทดสอบว่า ไฟสว่างดี blade No. 3 และ 4 ท่อช่วย
3. ท่ อ ช่ ว ยหายใจ endotracheal tube และ
เครื่องดูดเสมหะพร้อมดูด ดังนี้
- Double- lumen endotracheal tube เตรียม
ส�ำหรับ ผูห้ ญิง คือ เบอร์ 35 และ ผูช้ าย เบอร์ 37
- Endotracheal tube แบบธรรมดา เบอร์
8.0, 7.5 และ 7.0 พร้อม stylet ในกรณีอาจใส่ท่อ
ช่วยหายใจได้ยาก
4. Face mask และ oropharyngeal airway
ขนาดพอเหมาะกับผู้ป่วย
5. Stethoscope ส�ำหรับฟังเสียง breath sound
เพื่อตรวจสอบต�ำแหน่งท่อช่วยหายใจ
6. Syringe blow cuff, clamp ส�ำหรับหนีบสาย
tracheal tube และ lubrication jelly ส�ำหรับหล่อลื่น
ท่อหายใจ
7. พลาสเตอร์ส�ำหรับยึดติดท่อช่วยหายใจ
ป้องกันการเลื่อนหลุด
การเตรียมอุปกรณ์เฝ้าระวังก่อนให้ยาระงับ
ความรู้สึก อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ได้แก่
1. Pulse oximetry เป็นเครื่องมือวัดค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดด�ำ
2. Capnograph เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ค่ า
คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก
3. EKG (คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ) ใช้ดคู วามผิดปกติ
ของจังหวะการเต้นของหัวใจ วินิจฉัยความผิดปกติ
ของ conduction วิ นิ จ ฉั ย ภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจ
ขาดเลือด ระหว่างผ่าตัดเฝ้าระวัง lead 2 เนือ่ งจากเห็น
P wave ชัดเจน
4. NIBP (non invasive blood pressure)
เครื่องวัดความดันโลหิตโดยอ้อม
5. Esophageal stethoscope ส�ำหรับฟังเสียง
หัวใจและเสียงหายใจ

6. การวัดความดันเลือดส่วนกลาง (central
venus pressure: CVP) ควรท� ำ ในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี โ รค
ประจ�ำตัว เช่น โรคไตวายเรื้อรัง
ระยะที่ 2 ระยะระหว่ า งการผ่ า ตั ด หรื อ
ระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก
การพยาบาลผู้ป่วยในขั้นตอนการให้ยาระงับ
ความรู้สึก ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการน�ำสลบและ
ใส่ท่อช่วยหายใจ ขั้นตอนการรักษาระดับความรู้สึก
และขั้นตอนการถอดท่อช่วยหายใจ แต่ละขั้นตอน
มี ข ้ อ ควรระวั ง คื อ ก่ อ นการให้ ย าระงั บ ความรู ้ สึ ก
ทุกครั้ง ต้องเตรียมความพร้อมในการใช้ standard
monitoring ได้แก่ ECG, NIBP, SPO2, EtCO2 ควร
monitor ก่อนเริ่มให้ยาระงับความรู้สึก และบันทึกไว้
เป็น base line ของผู้ป่วยไว้ด้วย และในการให้ยา
premedication ควรให้ยาที่ผู้ป่วยเคยได้รับจนถึงเช้า
ของวันผ่าตัด
การน�ำสลบและใส่ทอ่ วยหายใจ มีขนั้ ตอน คือ
การให้ Midazolam 0.1-o.4 mg/kg และ
Morphine 0.1-0.2 mg/kg เป็น pre – medication
ในห้องผ่าตัด และ Pre – oxygenation ด้วย การให้
Oxygen ผ่านทาง Mask ที่ครอบแนบสนิท และให้
ผู้ป่วยสูดหายใจเข้าออกยาวๆ ลึกๆ 4 – 5 ครั้ง หรือ
หายใจแบบ tidal volume (TV) นาน 3-5 นาที
สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนส�ำรองในร่างกายได้
เพียงพอ น�ำสลบด้วย Thiopenthal 3-5 มก/กก จะ
หลับภายใน 30 วินาที  hold mask & ventilation ได้
ดีจึงให้ใส่ท่อช่วยหายใจด้วย Succinylcholine 1.5
mg/kg hold mask & ventilation เมือ่ กล้ามเนือ้ หย่อน
ตัวดีจึงใส่ท่อช่วยหายใจ โดยวิสัญญีแพทย์เป็นผู้ท�ำ
หั ต ถการใส่ ท ่ อ ช่ ว ยหายใจชนิ ด double lumen
endotracheal tube ส�ำหรับผู้หญิง คือ เบอร์ 35 และ
ผู้ชาย คือ เบอร์ 37
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เนื่องจากท่อมีขนาดใหญ่ต้องใส่สารหล่อลื่น
เสมอ โดยท�ำ laryngoscopy เมือ่ เห็นสายเสียง ให้สอด
DLT ผ่ า นเข้ า ไปและหมุ น 90 องศาในทิ ศ ตาม
เข็มนาฬิกาส�ำหรับท่อด้านขวา และหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาส�ำหรับท่อด้านซ้าย และดึง stylet ออก ค่อยๆ
เลือ่ นท่อลึกตามความเหมาะสมเช่นผูป้ ว่ ยสูง 170 ซม.
ควรใส่ท่อลึก 29 ซม. และเปลี่ยนแปลงทุก 1ซม. ต่อ
ความสูงทุก 10 ซม.6 และตรวจสอบดังนี้ คือ
วิ ธี ต รวจสอบ ต�ำแหน่งที่เหมาะสมของท่อ
double – lumen endobronchial tubeโดยการฟัง2
ขั้นที่ 1 ได้ยินเสียงลมหายใจเข้า – ออกปอด
ทั้ง 2 ข้าง
ขั้นที่ 2 เมื่อหนีบท่อ Tracheal lumen และเปิด
ให้ลมออกจากปลายท่อได้ จากนั้น blow bronchial
cuff 1-2 ซีซี ฟังเสียงลมหายใจผ่าน bronchial cuff
เพียงแค่ไม่ให้ลมรัว่ เข้าไปทาง tracheal lumen ฟังเสียง
ลมหายใจเข้า
ขั้นที่ 3 เปิดให้ลมเข้า tracheal lumen และฟัง
เสียงลมหายใจจะได้ยนิ เสียงลมหายใจเข้า – ออกปอด
ทั้ง 2 ข้าง ติดพลาสเตอร์ยึด endotracheal tube ให้
แน่น ป้องกันการเคลื่อนหรือหลุด เข้า-ออก
การใส่ ท ่ อ หายใจ นิ ด ปกติ เ ข้ า หลอดลม
ข้างใดข้างหนึ่งโดยวิสัญญีพยาบาล
ในการท� ำ  OLV โรงพยาบาลนครนายก มี
วิสัญญีแพทย์ในเวลาราชการ และในเวลานอกเวลา
ราชการ จะมีวสิ ญ
ั ญีพยาบาล 2 คน อยูเ่ วร การท�ำ OLV
จะใช้ endotracheal tube แบบธรรมดา ขนาดเล็กเส้น
ผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 มม. และ ยาว 32 ซม. โดย
เทคนิคปกติจะใส่ท่อเข้าหลอดลมขวาส�ำเร็จทุกครั้ง
แต่การใส่เข้าหลอดลมซ้ายต้องหันหน้าผู้ป่วยไปทาง
ขวาและหมุนท่อหายใจไปทางซ้าย 90 องศา ซึ่งจะ
ประสบความส�ำเร็จ ได้ร้อยละ 922
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วิธีการยุบปอด ให้หนีบท่อ tracheal lumen
ข้างที่จะยุบปอด (nondependent lung) และเปิดให้
ลมออกจากปลายท่อ ventilation dependent lung  
ขั้ น ต อ น ก า ร รั ก ษ า ร ะ ดั บ ค ว า ม รู ้ สึ ก
(Maintenance)
- การใช้ balance anesthesia ประกอบด้วย O2
คิดเป็นร้อยละ 100 และ volatile anesthetic agent
เช่น Sevorane 1 – 1.5% ยาหย่อนกล้ามเนื้อ Non –
depolarizing ได้แก่ pancuronium (pavulon) 0.08
mg/kg และขนาดยาครั้งต่อๆไปให้ 1ใน 4 ของขนาด
แรก เฝ้าระวังให้ผู้ป่วยปลอดภัย ร่วมกับการ control
ventilation
- ไม่ให้มีภาวะขาดออกซิเจนหรือเกิดการคั่ง
ของคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมให้ปอดท�ำหน้าที่ได้
พอเหมาะ รักษาทางเดินหายใจให้โล่ง โดยการช่วย
หายใจระหว่างยุบปอด 1 ข้าง ควรลด tidal volume
เหลือ 5-6 cc/ kg ปรับอัตราการหายใจเป็น 12-20
ครั้ง/นาที คงระดับ PaCO2 35-45 mmHg ระวัง
แรงดันของทางเดินหายใจให้ < 35 mmHg  การใช้
tidal volume 10 cc/kg อาจท�ำให้เกิดในภาวะ acute
lung injury ในระยะหลังผ่าตัดได้ โดยเฉพาะในผูป้ ว่ ย
ตัดปอดออกหนึ่งข้าง โดย
- ก่อนยุบปอดให้ออกซิเจน 100% จะช่วยยุบ
ปอดได้เร็วขึน้ และเมือ่ เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต�ำ่
ระหว่างการยุบปอดควรท�ำ 
- positive end expiratory pressure (PEEP)
in dependent lung จะช่วยเพิ่ม FRC ที่ลดลงจากการ
นอนตะแคงเพราะอวัยวะในช่องท้องจะดันกะบังลม
อวัยวะใน mediastinum จะกดปอด PEEP จะช่วย
ป้องกันถุงลมปอดแฟบและเปิดง่ายขณะหายใจเข้าซึง่
จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือด
- continuous positive airway pressure
(CPAP) 5-10 ซม.น�ำ ้ ใน nondependent lung จะช่วย

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

วรรณพร ทองประมูล และนิ่มนวล มันตราภรณ์

เปิดถุงลมปอดและมีการแลกเปลี่ยนก๊าซ การช่วย
หายใจปอดที่แฟบเป็นครั้งคราวก็สามารถช่วยเพิ่ม
ออกซิเจนได้
- ถ้าไม่สามารถท�ำ CPAP & PEEP ได้อาจช่วย
หายใจปอดที่แฟบเป็นครั้งคราวโดยวิธี recruitment
คื อ การช่ ว ยหายใจให้ แ รงดั น ของทางเดิ น หายใจ
ประมาณ 35 ซม.น�้ำ นาน 30-60 วินาที 2
การจัดท่า lateral decubitus
ในขณะดมยาสลบ เป็นอีกบทบาทและหน้าทีห่ นึง่
ที่ส�ำคัญของวิสัญญีพยาบาล ท�ำให้ความดันเลือดต�่ำ
ลงเนือ่ งจากหลอดเลือดด�ำไม่ตบี ตัวสนองตอบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของท่า ฉะนั้นก่อนและหลังจัดท่าต้อง
ส�ำรวจความเรียบร้อยของผู้ป่วย ดังนี้ คือ
1. ตรวจดู oxygenation ว่าเป็นอย่างไร
2. ตรวจการหายใจของผู้ป่วย
3. ตรวจการไหลเวียนเลือด
4. ตรวจดูสายน�้ำเกลือและ arterial line
5. ตรวจอุปกรณ์ monitor ต่างๆ
6. เฝ้าระวังและป้องกันภาวะ nerve injury โดย
การสอดผ้าม้วนทีบ่ ริเวณใต้สะบักผูป้ ว่ ย ไม่ใช่ใต้รกั แร้
ไม่กางแขนไปด้านหลังมากเกินกว่าท่าปกติ หรืองอมา
ด้านหน้าเกิน 90 องศา หรือเงยคอไปด้านตรงข้ามมาก
เกินไป เพราะจะท�ำให้เกิด suprascapular injury
ถูกดึงรั้งท�ำให้ผู้ป่วยปวดลึกๆ บริเวณด้านหลังและ
ด้านล่างของไหล่ หมอนรองศีรษะต้องสูงพอดี ป้องกัน
การเกิดอาการwhiplash ขาของผู้ป่วยด้านล่างควร
งอเล็กน้อยและรองใต้เข่าด้วยผ้าป้องกัน peroneal
nerve injury ที่ nerve ทอดผ่านด้านข้างของหัวกระดูก
fibular ถูกกด และไม่ควรตรึงสะโพกแน่นจะกด sciatic
nerve ของขาทีอ่ ยูด่ า้ นบน แนวของกระดูกสันหลังส่วน
คอ – อกควรอยู่แนวเดียวกัน
7. ตรวจดูว่าตาปิดสนิทดี ไม่กดทับ

8. ตรวจดูว่าใบหูด้านล่างไม่พับงอ
วิสัญญีพยาบาลผู้ดูแลและเฝ้าระวังต้องให้
ผู ้ ป ่ ว ยปลอดภั ย ร่ ว มกั บ การ control ventilation
ไม่ ใ ห้ มี ภ าวะขาดออกซิ เ จนหรื อ เกิ ด การคั่ ง ของ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ส่ ง เสริ ม ปอดท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้
พอเหมาะ รักษาทางเดินหายใจให้โล่ง ในภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ย
ไม่รู้สึกตัว การช่วยเหลือในเรื่องการดูแลและการ
ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดให้เพียงพอ
ในภาวะผู้ป่วยรู้สึกตัวสามารถดูแลตนเองใน
เรื่องการหายใจ การรับประทานอาหาร เมื่อผู้ป่วยได้
รับยาระงับความรู้สึกชนิด general anesthesia &
balance ผูป้ ว่ ยจะมีความพร่องในการดูแลตนเอง (self
care deficit) ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ทัง้ ในเรือ่ งการ
หายใจ การรับประทานอาหาร น�ำ ้ ซึง่ ต้องใช้การให้สาร
น�้ำทางหลอดเลือด การขับถ่ายจ�ำเป็นต้องได้รับการ
สวนสายปัสสาวะ ดังนั้น วิสัญญีพยาบาลจะมีบทบาท
เป็น nursing agency ในการให้การพยาบาลและดูแล
ผูป้ ว่ ยในการควบคุมการหายใจ โดยใช้ ventilator การ
ให้สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำ ช่วยประคับประคองและ
ปกป้องผู้ป่วยให้ปลอดภัย7
การให้สารน�ำ้ ในการดมยาสลบแบบ One Lung
Ventilation2
การให้สารน�้ำระหว่างผ่าตัด ต้องระมัดระวัง
ภาวะน�ำ้ เกิน เพราะจะเพิม่ shunt และเกิดน�ำ้ ท่วมปอด
ในปอดข้างที่ช่วยหายใจ โดยการให้สารน�้ำระหว่าง
ผ่าตัด มีหลักการ ดังนี้
1. ทดแทนเฉพาะ deficit & maintenance ไม่
ต้องค�ำนวณ third space loss
2. สารน�้ำส่วนเกินต้องไม่มากกว่า 20 ซีซีต่อ
กิโลกรัม ภายใน 24 ชั่วโมง
3. ส� ำ หรั บ ผู ้ ใ หญ่ ค วรจ� ำ กั ด สารน�้ ำ ไม่ เ กิ น
3,000 ซีซี ภายใน 24 ชั่วโมง
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4. นิยมใช้สารน�ำ้ ชนิด crystalloid มากกว่าชนิด
colloid
5. ดูจำ� นวนปัสสาวะทีอ่ อกต่อชัว่ โมงไม่จำ� เป็น
ต้องมากกว่า 0.5 ซีซีต่อกิโลกรัม
6. ถ้าระบบไหลเวียนไม่ดคี วร ประเมินค่า CVP
อย่างต่อเนื่อง และพิจารณาใช้ยา inotropes มากกว่า
การให้สารน�้ำในปริมาณมาก  
ภาวะ hypothermia มีผลให้กลไก hypoxic
pulmonary vasoconstriction (HPV) จะถูกยับยั้ง
ดังนั้นควรใช้ผ้าห่มอุ่นชนิดลมร้อนบริเวณส่วนล่าง
ของร่างกายและอุ่นสารน�้ำที่ให้ทางหลอดเลือดด�ำ
การทดสอบความมัน่ คงของแผลทีห่ ลอดลม
และปอด ก่อนการผ่าตัดเสร็จสิน้ ศัลยแพทย์จะท�ำการ
ทดสอบโดยใส่น�้ำอุ่นลงในช่องทรวงอก พร้อมกับให้
วิ สั ญ ญี พ ยาบาลช่ว ยหายใจด้ว ยความดัน 30-40
ซม.น�้ำ  โดยคลายตัวหนีบท่อ tracheal lumen และ
ปิดฝาปลายท่อ tracheal lumen ข้างที่ยุบปอด สังเกต
ว่าไม่มีลมรั่วตามรอยเย็บ เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดควร
ดูดเลือด/เสมหะออกจากท่อ DLT จน clear หลังจาก
นั้นจึงบีบลมเพื่อขยายปอดสองข้าง บางครั้งอาจต้อง
ใช้ความดันสูงช่วยเปิดถุงลมปอดทีแ่ ฟบ ภายหลังการ
ผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายควรได้รับการถอดท่อช่วยหายใจ
และควรสามารถหายใจได้เอง
ขั้นตอนการถอดท่อหายใจ เมื่อผู้ป่วยตื่นดี
หรือ มีกลไก ป้องกันการดูดส�ำลักกลับมา เช่น การ
กลืน การไอ ท�ำตามสัง่ ได้ สามารถควบคุมความจุของ
ปอดได้ มี vital capacity เท่ากับหรือมากกว่า 10 ซีซี
ต่อกิโลกรัม ค่า peak voluntory negative inspiratory
pressure มากกว่ า 20 cmH 2O ค่ า tidal volume
มากกว่า 6 ซีซีต่อกิโลกรัม8 ให้ยาแก้ฤทธิ์ยาหย่อน
กล้ามเนือ้ nondepolizer ได้แก่ Neostigmine ขนาดยา
0.07 มก./กก. นิยมให้ 2.5 มก. ในผู้ใหญ่ ซึ่งมีฤทธิ์
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ยั บ ยั้ ง acetylcholinesterase ที่ มี neuromuscular
junction autonomic ganglia และ ปลายประสาท
cholinergic ท�ำให้ระดับ acetylcholine เพิ่มขึ้น เป็น
ผลให้กล้ามเนื้อกลับหดตัวได้ดี ผลดังกล่าวจัดเป็น
ฤทธิ์ nicotinic นอกจากนี้ Neostigmine ยังมีฤทธิ์
muscarinic ด้วย คือ ท�ำให้หัวใจเต้นช้า หลอดลม
หดตัว ต่อมน�้ำลาย และเมือกหลั่ง secretion เพิ่มขึ้น
กระเพาะอาหารและล�ำไส้บีบตัวมากขึ้น ฤทธิ์เหล่านี้
สามารถป้องกันได้ โดยการให้ยาพวก anti muscarinic
ร่วมไปด้วย ได้แก่ Atropine ในขนาด 0.02 มก./
กก.เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยรู ้ สึ ก ตั ว ดี หายใจดี จึ ง ถอดท่ อ
endotracheal ออกได้  
ระยะที่ 3 ระยะหลังผ่าตัดหรือภายหลังให้
ยาระงับความรู้สึก
การพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยระยะหลั ง ผ่ า ตั ด หรื อ
ภายหลังให้ยาระงับความรู้สึก การดูแลผู้ป่วยหลัง
ได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ จ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลและ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออก
จากห้องผ่าตัดไปยังห้องพักฟื้น ควรให้ความส�ำคัญ
กับทางเดินหายใจและการหายใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่
ถอดท่ อ ทางเดิ น หายใจออกแล้ ว ควรให้ สู ด ดม
ออกซิ เ จน 30 – 40% ในขณะเคลื่ อ นย้ า ยเสมอ
เนื่องจากพบว่า ผู้ป่วยที่หายใจ room air หลังให้ยา
ระงับความรู้สึก มีการขาดออกซิเจนแบบ transient
ได้ถงึ ร้อยละ 35 เมือ่ มาถึงห้องพักฟืน้ วิสญ
ั ญีพยาบาล
จะต้องแจ้งข้อมูลแก่พยาบาลผู้ดูแลในห้องพักฟื้น
(ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิสัญญีพยาบาล) ด้วย ชื่อ – สกุล
อายุ ผู้ป่วย การผ่าตัดที่ได้รับ ระยะเวลาการผ่าตัด
สภาพของผู ้ ป ่ ว ยและยาที่ ไ ด้ รั บ ในช่ ว งก่ อ นและ
ระหว่างการผ่าตัด เทคนิคการให้ยาสลบ ปริมาณเลือด
ที่สูญเสียระหว่างการผ่าตัดและสารน�้ำที่ให้ทดแทน
การประเมินสภาวะของผู้ป่วยทางเดินหายใจและ
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ความพอเพียง ระดับการรู้สึกตัว ต�ำแหน่งของท่อ
ช่วยหายใจ จังหวะและอัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น
ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดและได้รับยาระงับ
ความรูส้ กึ อาจจะมีอาการเปลีย่ นแปลง หรือ เกิดภาวะ
แทรกซ้อนได้ง่าย ต้องการการพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี้ คือ 1) การพยาบาลผู้ป่วยใน
ห้องพักฟื้น และ 2) การเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย  
1. การพยาบาลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น ผู้ป่วย
ทุกรายจะได้รบั การประเมินภาวะความรูส้ กึ ตัว การหายใจ
ชีพจร ความดันโลหิต บันทึกข้อมูลทุก 5-15นาทีจน
อาการคงที่ จัดท่านอนให้ทางเดินหายใจเปิดโล่ง ให้
O2 เสริมเพื่อให้ SpO2 94-98% หรือ 88-92% ใน
ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองจนรู้สึกตัวดีและหายใจได้
เต็มที่โดยมีเกณฑ์แสดงการฟื้นตัวจากยาระงับความ
รูส้ กึ ก่อนส่งผูป้ ว่ ยจากห้องพักฟืน้ กลับหอผูป้ ว่ ย: PAR
score ≥9 ซึ่งดัดแปลงจาก Modified Aldrete Score9
2. การเยี่ยมผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย การพยาบาล
ผู้ป่วยภายหลังได้รับยาระงับความรู้สึกตัวที่หอผู้ป่วย
การเยี่ยมผู้ป่วย คือ ในระยะ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
หลังผ่าตัด เพือ่ ประเมินผลการเยีย่ มผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ระยะ
ก่ อ นผ่ า ตั ด   ผลการให้ ย าระงั บ ความรู ้ สึ ก ให้ ก าร
พยาบาลและค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินผลการเยีย่ มผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ระยะก่อนผ่าตัด
เพื่อประเมินผลการให้ยาระงับความรู้สึก และ เพื่อ
ศึกษาปัญหาของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด เพือ่ ให้การพยาบาล
และให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย เป็นต้น
วิ สั ญ ญี พ ยาบาล จะติ ด ตามดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ
ทราบอาการและให้การดูแลแก้ไขตามสภาพปัญหา
ซึ่งการพยาบาลผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดนี้ จะต้อง
ครอบคลุมด้านร่างกายและจิตใจ  เช่นเดียวกับใน
ระยะก่อนผ่าตัด  ส�ำหรับปัญหาทางการพยาบาลใน
ระยะหลังผ่าตัดที่ส�ำคัญและพบได้บ่อย คือ4

1. เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อร่างกายได้รับออกซิเจน
ไม่เพียงพอเนื่องจากการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง จาก
พืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นก๊าซลดลงจากการตัดเนือ้ ปอด
ออกบางส่วนหรือมีสารเหลว หรือเลือดคัง่ ค้างในช่อง
เยือ่ หุม้ ปอด หรือเนือ่ งจากความสามารถในการท�ำทาง
เดินหายใจให้โล่งลดลงจากมีเสมหะคั่งค้างจ�ำนวน
มาก และประสิทธิภาพการไอลดลงจากอาการปวด
แผลผ่าตัด
2. ไม่สามารถพักผ่อนได้เพียงพอหรือรบกวน
แบบแผนการนอนหลับ เนื่องจากอาการปวดแผล
ผ่าตัด
3. เสี่ยงต่อการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด แผล
ที่ใส่ท่อระบายทรวงอก
4. เสีย่ งต่อการสูญเสียหน้าทีข่ องข้อไหล่ขา้ งที่
ท� ำ ผ่ า ตั ด หรื อ ข้ อ ไหล่ ติ ด เนื่ อ งจากผู ้ ป ่ ว ยมี ก าร
เคลื่อนไหวแขนข้างที่ท�ำผ่าตัดน้อย

การพยาบาลในระยะหลังผ่าตัด คือ
1. การประเมินอาการและอาการแสดงของ
ภาวะเนื้อเยื่อร่างกายได้รับออกซิเ จนไม่เ พียงพอ
ได้แก่
1.1 การหายใจ มีการเปลีย่ นแปลงอัตราเร็ว
และความแรงของการหายใจ
1.2 การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท
และกล้ามเนือ้ จะพบว่าผูป้ ว่ ยมีอาการกระวนกระวาย
กระสับกระส่าย อารมณ์ไม่ปกติเปลี่ยนแปลงง่าย
1.3 การเปลี่ยนแปลงของการท�ำงานของ
หัวใจ และหลอดเลือด ได้แก่ หัวใจเต้นเร็วขึ้น และ
ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกที่ประเมินได้
ในภาวะร่างกายขาดออกซิเจนและระยะต่อมาเมื่อ
ภาวะร่างกายขาดออกซิเจนไม่ได้รับการแก้ไข หรือ
ยังคงด�ำเนินต่อไปจะพบว่าการเต้นของหัวใจและ
ความดันโลหิตจะลดลง
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การให้ยาระงับความรู้สึกแบบ One Lung Ventilation (OLV) ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอก : บทบาทของวิสัญญีพยาบาล

1.4 อาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่  
อาการเคลือ่ นไส้  อาเจียน หรือ ขย้อนอาหาร เป็นต้น
1.5 อาการเขียวคล�้ำ  มักจะพบอาการเขียว
คล�้ำของผิวหนัง บริเวณปลายมือ ปลายเท้า เยื่อบุตา
ลิ้น  กระพุ้งแก้ม  หรือริมฝีปากด้านใน
2. การประเมินสัญญาณชีพทุก 15 นาที ใน
ระยะ 2-3 ชั่วโมง แรกหลังผ่าตัด จนกระทั่งสัญญาณ
ชีพคงที่ แล้วท�ำการประเมินสัญญาณชีพทุก 30 นาที
ต่ออีก  2 ชัว่ โมง  และประเมินสัญญาณชีพ ทุก 1 ชัว่ โมง
จนกว่าสัญญาณชีพมีค่าคงที่ หลังจากนั้นควรท�ำการ
ประเมินทุก 4 ชัว่ โมง ในระยะ 1-2 วัน แรกหลังผ่าตัด
3. การกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยไอ อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพื่อขับเสมหะออกจากทางเดินหายใจ ส�ำหรับในราย
ทีไ่ ม่สามารถไอเพือ่ ขับเสมหะออกมาได้  ควรช่วยดูแล
ทางเดินหายใจให้โล่ง โดยการดูดเสมหะ (suction)
ให้ผู้ป่วยด้วยเทคนิคสะอาด ปราศจากเชื้อ
4. การจัดท่านอนให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะสูง  
30 – 40 องศา เพื่อให้ปอดสามารถขยายตัวได้เต็มที่
การพลิกตัวผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนตะแคง จะช่วย
ท�ำให้มีการกระจายของการระบาย อากาศหายใจใน
ถุงปอด และท�ำให้ปริมาณเลือดที่ผ่านเข้ามายังปอด
เพิ่มขึ้น โดยการจัดท่านอนตะแคง  ก็ควรจัดให้อยู่ใน
ท่าศีรษะสูง เช่นกัน
5. การดูแลการได้รบั ออกซิเจนอย่างเพียงพอ
โดยในระยะแรกหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจต้องใส่ท่อช่วย
หายใจ ต่อกับเครื่องช่วยหายใจ ดูแลการท�ำงานของ
เครือ่ งช่วยหายใจ ให้มปี ระสิทธิภาพ และไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อน
6. การดูแลท่อระบายทรวงอกให้การระบาย
เป็นไปได้ด้วยดี เพื่อช่วยให้ปอดสามารถขยายตัวได้
อย่างเต็มที่
7. การประเมินระดับความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ย
และประเมินอาการและอาการแสดงของการพักผ่อน
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หรือนอนหลับไม่เพียงพอ ได้แก่ ผู้ป่วยบ่นนอนหลับ
ยาก หลับ ๆ ตื่น ๆ นอนหลับไม่สนิท รู้สึกไม่สดชื่น
ภายหลังการนอนหลับ อารมณ์ไม่แจ่มใส หงุดหงิด
โกรธง่าย อ่อนเพลีย เป็นต้น
8. การดู แ ลการได้ รั บ ยาระงั บ ปวดตาม
แผนการรักษา ในระยะแรกหลังผ่าตัด แพทย์จะมีแผล
การรักษาให้ยาระงับปวด เช่น morphine หรือ อนุพนั ธ์
ของมอร์ฟิน เพื่อลดความเจ็บปวดแผลผ่าตัด และ
เพิ่มความทนต่อความเจ็บปวด ท�ำให้ผู้ป่วยสงบ ง่วง
รูส้ กึ สบายและไม่เจ็บปวด หรือในบางราย  จะให้ยาชา
เฉพาะที่หรือ narcotic ขนาดน้อย เข้าทาง thoracic  
epidural catheter ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดแผล
ผ่าตัดเล็กน้อย หรือไม่มีมีอาการปวดเลย ส�ำหรับ
อาการข้างเคียงของการฉีด narcotic จะพบอาการ
คลืน่ ไส้ อาเจียนและคันตามตัว ซึง่ เป็นอาการข้างเคียง
ที่ไม่รุนแรง
9. การดูแลความสะอาดแผลโดยใช้เทคนิค
สะอาดปราศจากเชื้อ (aseptic technique)
10. การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
11. การติ ด ตามผลการตรวจทางห้ อ ง
ปฏิบัติการเพื่อประเมินการติดเชื้อในร่างกาย ได้แก่
ผลการตรวจเลือด ผลการเพาะเชื้อ (culture)  
12. การแนะน�ำและกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยท�ำการ
บริหารข้อไหล่และแขนทั้งสองข้าง เพื่อท�ำให้กล้าม
เนื้อทรวงอกมีความแข็งแรง ข้อไหล่ไม่ยึดติด

การให้คำ�แนะนำ�ผูป้ ว่ ยก่อนกลับบ้าน มีดงั นี้ คือ
1. การดูแลบาดแผล
2. การดูแลความสะอาดร่างกายทั่วไป
3. การรับประทานอาหาร รับประทานอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่
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4. การรับประทานยาตามการรักษาของแพทย์
5. การสังเกตอาการผิดปกติของแผลผ่าตัด
และสิ่งผิดปกติต้องมาพบแพทย์
6. การพักผ่อน นอนหลับ ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย
7. การบริหารข้อไหล่
8. การไม่ซื้อยารับประทานเอง
9. การมาพบแพทย์ตามนัด

สรุปและข้อเสนอแนะ
การผ่าตัดทรวงอก (thoracotomy) และการ
ให้ยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด แบบ one lung
ventilation (OLV) เป็นหัตถการที่ต้องมีเทคนิคการ
ดูแลพิเศษ วิสัญญีพยาบาลมีบทบาทส�ำคัญในการให้
บริการงานวิสญ
ั ญีแก่ผปู้ ว่ ย และในการช่วยศัลยแพทย์
ท�ำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยปลอดภัย
จากภาวะแทรกซ้อน จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่
มีการผ่าตัดในลักษณะเช่นนี้ ควรจัดท�ำแนวทางการ
ให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดทรวงอก
และต้องได้รับยาระงับความรู้สึกในการผ่าตัด แบบ
OLV เพื่อใช้ในโรงพยาบาล พร้อมทั้งควรมีการเผย
แพร่ผลงานวิชาการโดยการน�ำเสนอผลงานในกลุ่ม
งานวิสัญญีวิทยาทั้งภายในโรงพยาบาลและระหว่าง
โรงพยาบาลเครือข่ายด้วย
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การให้ยาระงับความรู้สึกแบบ One Lung Ventilation (OLV) ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทรวงอก : บทบาทของวิสัญญีพยาบาล

One lung ventilation (OLV) anesthesia in patient who undergone
thoracotomy : Role of nurse anesthetist
Wannaporn Thongpramoon1 RN, Dip. APNA.
Nimnual Muntraporn2 RN, CRNA, MPA, Dip. APNA.
Abstract: The case of patient who had thoracotomy with one lung ventilation (OLV)
anesthesia in the provincial hospital is rare.  It requires special technique and care where
nurse anesthetists have important roles, including patients’ preparation before and after
anesthesia, equipment and devices preparation, intubation, closed monitoring and
collapsing lung.  Nurse anesthetist has to be knowledgeable and manageable in order to
provide care for patients and to support surgeon in performing operation successfully
and effectively with patients’ safety and free from complications.  It is suggested that
service guidelines for one lung ventilation (OLV) anesthesia should be developed and
used as well as to present and share with others in the hospital.
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2015; 2(2) 25-40
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การพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดขณะได้รับการผ่าตัด
ข้อสะโพกภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง: กรณีศึกษา
		

นวลจันทร์ ดิเรกวุฒิกุล1 พยม.,APNA.,อพย. (การพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก)

บทคัดย่อ: บทความนี้น�ำเสนอถึงการพยาบาลในกรณีศึกษาผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดกระดูก
ต้นขาและเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดในขณะผ่าตัด และได้รับการระงับความรู้สึกทาง
ช่องน�้ำไขสันหลัง โดยกล่าวถึง อุบัติการณ์การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดในขณะผ่าตัด
การพยาบาลทั้งการประเมินสภาพก่อนผ่าตัด และการดูแลระยะก่อนผ่าตัด ระยะการผ่าตัด
การดูแลผู้ป่วยเมื่อมีภาวะวิกฤติจากการมีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดขณะผ่าตัด การดูแล
หลังผ่าตัด และสรุปบทเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษาเพือ่ เป็นแนวทางส�ำหรับวิสญ
ั ญีพยาบาลในการ
พยาบาลผูป้ ว่ ยในระยะวิกฤติจากภาวะแทรกซ้อนภาวะลิม่ เลือดอุดกัน้ ทีป่ อดอย่างเหมาะสม
ต่อไป
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2558; 2 (2) 41-50
ค�ำส�ำคัญ: การพยาบาล การระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง การผ่าตัดข้อสะโพก ภาวะลิ่ม
เลือดอุดกั้นที่ปอด

1

พยาบาลวิชาชีพระดับช�ำนาญการด้านการพยาบาลระงับความรู้สึก กลุ่มภารกิจทางการพยาบาล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
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บทนำ�
การผ่ า ตั ดกระดูก ต้นขาเป็นวิธีหนึ่งที่รัก ษา
ภาวะกระดูกต้นขาหักเพื่อให้กระดูกติดเร็วและใกล้
เคี ย งกั บ ปกติ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ มั ก เป็ น
ผู้สูงอายุ  การผ่าตัดกระดูกต้นขาเป็นการผ่าตัดที่อยู่
ในระดับต�่ำกว่าช่องท้องส่วนล่างจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์1 กรณีไม่มขี อ้ ห้ามวิสญ
ั ญีแพทย์จะให้ยาระงับ
ความรู้สึกทางช่องน�้ำไขสันหลัง เนื่องจากมีข้อดีคือ
ท�ำให้ กล้ามเนื้อต้นขาหย่อนตัว ศัลยแพทย์ผ่าตัดได้
สะดวกกว่า ลดอาการปวดหลังผ่าตัดได้ดีกว่า ฟื้นตัว
ได้เร็วกว่า และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการระงับ
ความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย อย่างไรก็ตามผลกระทบ
จากการบาดเจ็บและการผ่าตัดผูป้ ว่ ยอาจจะมีการเสีย
เลือดเป็นจ�ำนวนมาก และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ขณะและหลังการผ่าตัดได้
ภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ที่ ป อดขณะได้ รั บ การ
ผ่าตัด (perioperative pulmonary embolism) เป็น
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในขณะและหลังผ่าตัด
โดยเฉพาะ ในผู ้ ป่ว ยศัล ยกรรมอุบัติเหตุ โรคทาง
ออร์โธปิดิกส์ พบมี อุบัติการณ์เกิดภาวะลิ่มเลือด
อุ ด กั้ น ที่ ป อดขณะได้ รั บ การผ่ า ตั ด จากการผ่ า ตั ด
ต้นขาและข้อสะโพก ได้ถงึ ร้อยละ 0.7-302 เป็นภาวะ
วิกฤตที่ท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในขณะและหลังผ่าตัดได้  
กลไกลการท�ำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้น มี 3 ปัจจัย
ได้แก่ 1) การไหลเวียนของเลือดลดลงเกิดจากร่างกาย
ไม่ได้เคลื่อนไหว (immobilization) เป็นเวลานาน
2) ความผิดปกติของเลือดท�ำให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่าย
(hyper-coagulable states) 3) ผนังหลอดเลือดด�ำ
ผิดปกติ ที่เกิดจากมี การบาดเจ็บหรือการอักเสบ
ก้อนลิ่มเลือด ดังกล่าวมีโอกาสที่จะหลุดเข้าหลอด
เลือดด�ำใหญ่กอ่ นเข้าหัวใจข้างขวา3,4 (right ventricle,
42

RV) และหลุดมาอุดกั้นที่หลอดเลือดในปอด ท�ำให้
เลือดด�ำไม่สามารถแลกเปลีย่ นก๊าซออกซิเจนในปอดได้
เกิดภาวะขาดออกซิเ จนในเลือด (hypoxia) หาก
ก้อนเลือดมีขนาดใหญ่ จะท�ำให้เพิม่ แรงเสียดทานของ
หลอดเลือดในปอดมีผลท�ำให้แรงดันหัวใจห้องขวา
สูงขึ้น และจะมีการเคลื่อนของผนังหัวใจไปด้านซ้าย
ปริมาณเลือดที่ไหลมาจากปอดสู่หัวใจห้องซ้ายจะ
ลดลง ท�ำให้ cardiac output (CO)  ลดลง เกิดภาวะ
ช็อกและเสียชีวติ ในทีส่ ดุ หากได้รบั การแก้ไขไม่ทนั ซึง่
อาการของภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอด (pulmonary
embolism, PE) แบ่งตามระดับความรุนแรง ดังนีค้ อื 4
1. Low risk PE ผู้ป่วยไม่มี hypotension ไม่มี
RV dysfunction อัตราการเสียชีวติ น้อยกว่า ร้อยละ 1
2. Supmassive PE ผู ้ ป ่ ว ยไม่ มี sustain
hypotension แต่พบ RV dysfunction พบระดับ ของ
brain natriuretic peptides (BNP) สูงกว่า 90 pg/ml
หรือ พบลักษณะ right bundle branch block (RBBB)
หรือพบ ST elevation, depress or T inversion  ระดับ
ของ cardiac troponin T สู ง กว่ า ปกติ    อั ต ราการ
เสียชีวิตระยะสั้น ร้อยละ 3-15
3. Massive PE ผูป้ ว่ ยจะมี sustain hypotension
(ระดับความดันซิสโตลิคต�ำ่ กว่า 90 mmHg นานกว่า
15 นาทีซึ่งจ�ำเป็นต้องให้ inotropic support หรือมี
ชีพจรน้อยกว่า 40 ครั้ง/นาทีนานกว่า 15 นาทีจนถึง
cardiac arrest  อตั ราการเสียชีวติ ระยะสัน้ ร้อยละ 1530 ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ ยาระงั บ ความรู ้ สึ ก ทางช่ อ งน�้ ำ
ไขสันหลังและรูส้ กึ ตัวสามารถตรวจพบจาก  ภาวะการ
หายใจล�ำบาก กระสับกระส่าย ความดันเลือดตก หัวใจ
เต้นเร็ว ในระยะแรก  ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนลดลง
ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย
สามารถตรวจพบจากค่าคาร์บอนไดออกไซด์จาก
ลมหายใจออก (Et co 2) ต�่ ำ  อย่ า งทั น ที ต รวจวั ด
สัญญาณชีพไม่คงที่   ในขณะที่หากผู้ป่วยได้รับการ
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วินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีอัตราการ
เสียชีวิตจะลดลงเหลือร้อยละ 2-83  การรักษาภาวะ
ลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดขณะได้รับการผ่าตัดจะรักษา
ตามอาการ เช่นความดันเลือดตกก็ให้ vasopressor
norepinephrine dopamine ให้ออกซิเจน และให้เลือด
และสารน�้ำทดแทนอาจให้ pulmonary vasodilators1
เช่น nitric oxide ในการลดแรงดันหลอดเลือดแดงใน
ปอด (PA) จะสามารถช่วยเพิ่ม cardiac output โดย
ไม่ทำ� ให้ความดันเลือดซิสโตลิคต�ำ่ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
จากรายงานอุบตั กิ ารณ์ของโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์  ระหว่าง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 พบอุบตั กิ ารณ์ทอี่ าจเกิดภาวะ
ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น ที่ ป อดขณะได้ รั บ การผ่ า ตั ด 3 คน
โดยทั้ ง 3 คนเป็ น การผ่ า ตั ด ทางออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์
จากกระดูกต้นขาหัก ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 คน อีก 1 คน
รอดชีวิตและสามารถจ�ำหน่ายกลับบ้านได้ ผู้เขียนใน
บทบาทของวิสญ
ั ญีพยาบาล มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับบริการระงับความรู้สึก และได้รับ
หน้าที่ในการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพของหน่วยงาน
จึงได้มีการเฝ้าระวังอุบัติการณ์และภาวะแทรกซ้อน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกลุ ่ ม งานวิ สั ญ ญี โ รงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ดังกล่าว  ผู้เขียนจึงได้น�ำเสนอกรณีศึกษา
ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่
ปอดขณะได้รบั การผ่าตัดมาน�ำเสนอ เพือ่ เป็นบทเรียน
รู้ส�ำหรับวิสัญญีพยาบาลในการให้การพยาบาลระงับ
ความรู้สึกในผู้ที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดขณะได้
รับการผ่าตัดข้อสะโพก ในครั้งนี้

การพยาบาลในการระงั บ ความรู ้ สึ ก องน�้ ำ
ไขสันหลัง
การให้ยาระงับความรู้สึกช่องน�้ำไขสันหลัง
(spinal  block) คือ การฉีดยาชาเช้าช่อง subarachnoid

มีผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของระบบ
ต่างๆ ในร่างกาย ยาชาจะออกฤทธิ์ขัดขวางการน�ำส่ง
กระแสประสาทที่บริเวรรากประสาทไขสันหลัง ท�ำให้
กล้ามเนื้อหย่อน บล็อกเส้นประสาท sympathetic5
ทั้งเส้นประสาทรับความรู้สึก ร้อน เย็น ความเจ็บปวด
และการสั ม ผั ส จนถึ ง เส้ น ประสาทที่ ค วบคุ ม การ
เคลื่อนไหว  ท�ำให้ผู้ป่วยสามารถรับการผ่าตัดบริเวณ
ช่องท้องส่วนล่าง และ ขาได้  แต่ผลของยาชาจะท�ำให้
ความดันเลือกต�่ำจากสาเหตุหลอดเลือดขยาย เลือด
ไหลกลับหัวใจลดลง ท�ำให้ cardiac output ลดลง และ
หัวใจเต้นช้าลงจากระบบ parasympathetic ที่เด่น
หากระดับยาชาทีส่ งู จนกดการท�ำงานของเส้นประสาท
cardiac accelerator (T1-T4) จะกระตุ้น reflex เช่น
baro-receptor reflex, pacemaker stretch ท�ำให้
เส้นประสาท vagus nerve ท�ำงานเด่นยิ่งขึ้น ส่งผลให้
หัวใจเต้นช้าลงจนหยุดเต้นและหัวใจเต้นช้าลง รวมทัง้
การท�ำงานของกล้ามเนื้อทรวงอกมีประสิทธิภาพลด
ลงผู้ป่วยจะหายใจช้าลง หรือหยุดหายใจได้ ชนิดของ
ยาชาที่มีฤทธิ์นานส�ำหรับการผ่าตัดกระดูกต้นขาได้
เช่น bupivacaine 0.5 % ซึง่ จะแยกออกเป็น hypobaric
isobaric hyperbaric ซึ่งระยะเวลาการออกฤทธิ์นาน
จากมากไปหาน้อยตามล�ำดับ การผสมยาชากับกลุ่ม
opioid  เช่น fentanyl หรือ morphine จะช่วยเสริมฤทธิ์
ยาชาท�ำให้การชานานขึน้ การดูแลเพือ่ ป้องกันหรือลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนี้
1. ความดันเลือดตก (hypotension) พบได้
บ่ อ ย เกิ ด เร็ ว และมี อ าการรุ น แรง การป้ อ งกั น ให้
ปริมาณยาชาที่เหมาะสมกับการผ่าตัด จัดท่าผู้ป่วย
ก่อนและหลังท�ำให้เหมาะสม เพือ่ ควบคุมบริเวณทีช่ า
ให้เหมาะสม ให้สารน�้ำ isotonic ก่อนให้ยาชา 3001,000 ml พันขาด้วยผ้ายืดก่อนให้ยาชา รักษาด้วย
ยาตีบหลอดเลือด ephedrine ครั้งละ 6-10 mg V
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ในขณะที่ความดันเลือดตก ให้สูดดมออกซิเจน และ
ตรวจวั ด สั ญ ญาณชี พ ซ�้ ำ บ่ อ ยๆ ในช่ ว งครึ่ ง ชั่ ว โมง
แรกหลังได้รับยาชาทุก 1-3 นาที หลังจากนั้นอาจ
เปลี่ยนทุก 5 นาที กรณีที่สัญญาณชีพคงที่
2. หัวใจเต้นช้า (bradycardia) ถ้าอัตราการ
เต้นหัวใจไม่ตำ�่ กว่า 45 ครัง้ /นาที ความดันเลือดปกติ
ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ แต่ถา้ ความดันเลือดตก และ
ระดับความรูส้ กึ ตัวลดลงร่วมด้วย ให้ atropine 0.6 mg
V
3. ระดับการชาที่สูงมาก (high or total spinal
block) มีผลเกิด hemodynamic หรือหยุดหายใจ การ
รักษาแบบประคับประคองให้ยาตีบหลอดเลือด และ
ช่วยหายใจ อาจพิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ
4. อาการปวดหลั ง สาเหตุ จากการแทง
เข็มหลายครั้ง สาเหตุจากสรีระของร่างกายที่ผิดปกติ
ของผู้ป่วยและจากการจัดท่าที่ไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้อ
หย่อนขณะผ่าตัด ท�ำให้ความโค้งผิดปกติขณะผ่าตัด
การใช้หมอนเล็กหนุนหลังจะช่วยลดความรุนแรง
ลงได้ การรักษาด้วยการให้ยาคลายกล้ามเนื้อและ
ยาแก้ปวด  จะท�ำให้อาการดีขึ้นได้ใน 1-2 สัปดาห์
5. การถ่ า ยปั ส สาวะไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากยาชา
ขัดขวางการท�ำงานของ sacral segment ของ spinal
cord การติดตามตรวจสอบอาการคัง่ ค้างของปัสสาวะ
จึงมีความส�ำคัญ ผู้ป่วยควรได้ถ่ายปัสสาวะภายใน  6
ชั่วโมง หลังจากได้รับยาชา ถ้าถ่ายไม่ได้ควรพิจารณา
สวนปล่อยหรือสวนปัสสาวะค้างไว้ก่อน  
6. อาการปวดศีรษะ (Post-dural puncture
headache) เกิดจากการลดแรงดันของน�้ำไขสันหลัง
เพราะน�้ำไขสันหลังรั่วออกทางรูทะลุ ลักษณะ คือ
จะปวดมากในท่ า นั่ ง หรื อ ยื น ปวดมึ น ร้ า วบริ เ วณ
ท้ายทอย และขมับอาจร่วมกับอาการเห็นภาพซ้อน
กลัวแสง คลื่นไส้อาเจียน ซึ่งจะตรวจพบ ภายใน 2444

72 ชั่วโมงหลัง block การป้องกันคือ ใช้ขนาดเข็ม
ทีเ่ ล็ก จัดท่าให้เหมาะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งการแทงซ�ำ้ ให้
ผู้ป่วยได้รับน�้ำ อย่างน้อยวันละ 3,000 ml เพื่อเพิ่ม
การสร้างน�้ำไขสันหลัง และให้ยาแก้ปวด กรณีที่มี
อาการมากให้ normal saline ทาง epidural จ�ำนวน
15-25 ml. หรือฉีดเลือดของผู้ป่วย 10-15 ml. เข้า
ใน epidural space เพื่อปิดรูรั่ว
7. การบาดเจ็ บ ของเส้ น ประสาท (nerve
injury) ปัจจุบนั พบน้อยมาก จากการบาดเจ็บปริมาณ
เลือดที่ไปเลี้ยงน้อยลงหรือพิษของยาชาหรือสารพิษ
และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนกับยาชา

การพยาบาลกรณีศึกษา 
การพยาบาลกรณีศึกษาผู้ที่เกิดภาวะลิ่มเลือด
อุดกั้นที่ปอดขณะได้รับการผ่าตัดข้อสะโพกภายใต้
การให้ ย าระงั บ ความรู ้ สึ ก ทางช่ อ งน�้ ำ ไขสั น หลั ง
ประกอบด้วย กระบวนการดูแล คือ
1. การประเมินสภาพทั่วไปก่อนผ่าตัด
1.1 ข้อมูลทั่วไป  
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 74 ปี น�้ำหนัก 70 กก.
ความสูง 157 ซม. ดัชนีมวลกาย 28.4 อาชีพ ข้าราชการ
บ�ำนาญ รูส้ กึ ตัวดีสามารถสือ่ สารได้เป็นปกติ ได้รบั การ
วินิจฉัยเป็น กระดูกต้นขาหัก closed fracture neck of
right femur รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2557 ได้ รั บ การผ่ า ตั ด วั น ที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2557
ผู้ป่วยมีสามี และบุตรสาวให้การดูแลใน
ขณะทีม่ ารับการผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลเบิกค่าใช้จา่ ย
ได้ มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียงพอกับการด�ำรงชีวติ ทีด่ ี
1.2 ภาวะสุขภาพ  
1.2.1 ประวัติความเจ็บป่วยในอดีต มี
ประวัตเิ ป็นโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงได้
รับการรักษาต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

นวลจันทร์ ดิเรกวุฒิกุล

1.2.2 ประวัตคิ วามเจ็บป่วยปัจจุบนั ให้
ประวัติว่า 2วัน ก่อนมาโรงพยาบาลขุมชน ผู้ป่วย
มีอาการหน้ามืดแล้วเดินหกล้ม ท�ำให้มีอาการปวดที่
ขาขวา เดินไม่ได้ ญาตินำ� ส่งโรงพยาบาลชุมชน แพทย์
ตรวจพบว่ า มี ก ระดู ก ต้ น ขาขวาหั ก จึ ง ส่ ง ต่ อ มาที่
โรงพยาบาลที่ศึกษา
1.2.3 ประวั ติ แ พ้ ย า  amlodipine
หลังรับประทานมีผื่นคันและบวมตามตัว
1.2.4 ประวัติการผ่าตัด เคยรับการ
ผ่าตัด ต้อกระจกทัง้ 2 ข้างโดยได้รบั ยาชาเฉพาะที่ ไม่มี
อาการแพ้ยาชา ไม่มีปัญหาการมองเห็น
1.2.5 ประวั ติ ค รอบครั ว ไม่ มี ญ าติ
พีน่ อ้ งเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรับยาระงับความรูส้ กึ
และการผ่าตัด
1.2.6 ผลตรวจร่างกายแรกรับ
Head : normal shape size, symmetry
Eye: not pale no jaundice  
Ears: normal external ears pinna,
normal external orditary canal  
Nose: nasal septum in midline normal
mucosa
Mouse: open > 3cm Mallampati class 2
Throat: not engorgement, thyromental > 6.5 cm, normal atianto occipital extension
Heart: regular pulsation, normal S1S2,
no murmur,
Lung: both lung normal breath sound
Abdomen:no distension bowel sound positive no
ecchymosis
Extremity: limit range of motion of
hip, intact right leg sensation, on skin traction  

1.2.7 ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร Hct
40.7%, Plt 260,000, INR 1.51, Na 131 mmol/l,
K 2.8 mmol/l, Cr 0.93
1.2.8 ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  
normal  EKG, normal  sinus rhythm
สรุปปัญหา ผู้ป่วยรายนี้ เป็นASA Classes
2, old age with HT, DLP, hyponatremia and
hypokalemia มี closed fracture right neck of femur
แพทย์วางแผนท�ำการผ่าตัด ORIF, bipolar prosthesis
of right femur
2. การดูแลก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด
และภายหลังการผ่าตัด
วิสัญญีพยาบาลมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด จากการประเมินภาวะ
สุ ข ภาพกรณี ศึ ก ษาผู ้ ป ่ ว ยรายนี้ ใ นเบื้ อ งต้ น น� ำ มา
วิเคราะห์ปัญหา พร้อมประสานกับทีมวิสัญญีแพทย์
ศัลยแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัดเพื่อให้การดูแลอย่าง
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย
ตลอดระยะของการผ่าตัด ทั้งก่อนการผ่าตัด ระหว่าง
การผ่าตัด และภายหลังการผ่าตัด (ระยะพักฟื้น)
ดังต่อไปนี้คือ  
2.1 การดูแลก่อนผ่าตัด
การประเมินสภาพทั่วไป พบว่าผู้ป่วยมีอาการ
บาดเจ็บที่กระดูกต้นขารู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองใน
กิจวัตรประจ�ำวันบางส่วนได้ การพยาบาลระยะนี้
เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนี้
2.1.1. การเตรียมความพร้อมด้าน
จิตใจวิสัญญีพยาบาล ต้องอธิบายถึงความจ�ำเป็น
เรื่องการรักษาด้วยการผ่าตัด สอบถามความรู้สึกต่อ
การผ่าตัดสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาล ผู้ป่วย
และญาติทใี่ ห้การดูแล อธิบายวางแผนการให้ยาระงับ
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ความรูส้ กึ และความเสีย่ ง วิธกี ารให้ยาระงับความรูส้ กึ
พร้อมแจกเอกสารค�ำแนะน�ำแก่ญาติผู้ดูแล
2.1.2. การเตรียมความพร้อมด้าน
ร่างกายวิสญ
ั ญีพยาบาลต้องตรวจสอบแผนการเตรียม
ผูป้ ว่ ยจากรายงานการรักษาของศัลยแพทย์ ได้แก่ การ
งดน�ำ้ และอาหารหลังเทีย่ งคืน การให้สารน�ำ้ ทางหลอด
เลือดด�ำ(5 % D/N2) 1000 ml 30 d/min. การท�ำความ
สะอาดบริเวณขาขวา Rt leg G/M 2 unit. การให้
antibiotic prophylaxis (Cefazolin 1 gm.)ทางหลอด
เลือดด�ำ
2.1.3. การเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติตัวขณะผ่าตัดและภายหลังการผ่าตัด เช่น การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญในห้องผ่าตัด
การมี อุ ป กรณ์ เ ฝ้ า ระวั ง ต่ า งๆที่ จ�ำ เป็ น ในการดู แ ล
ผู้ป่วย การจัดท่าให้เหมาะสมกับการให้ระงับความ
รูส้ กึ และหลังการผ่าตัด การเฝ้าระวังเพือ่ ป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนจากการผ่าตัดและจากการได้รับยาระงับ
ความรู้สึกเป็นต้น
2.2. การดูแลระยะผ่าตัด
			 2.2.1 การตรวจสอบความพร้อมใน
การผ่าตัด
• ด้ า นผู ้ ป ่ ว ยวิสัญญีพยาบาลมีการ
ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย
การเตรียมด้านร่างกายตามแผนการรักษาดังนี้ การงด
น�้ำและอาหาร การให้สารน�้ำ ตรวจสอบผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้อง
เฝ้าติดตามผู้ป่วยรายนี้เป็น ค่า Electrolyte: K=2.8
mmol/l ได้รับ KCL elixir 30 ml oral ทุก 4 ชั่วโมง
3 dose เช้าก่อนผ่าตัด K=4.8mmol/l
			 • ด้านเครือ่ งมือและอุปกรณ์ยาทีใ่ ห้ยา
ระงับความรู้สึกวิสัญญีพยาบาลจ�ำเป็นต้องเตรียม
เครือ่ งดมยาสลบ อุปกรณ์เฝ้าระวัง และช่วยฟืน้ คืนชีพ
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และยาที่ใช้ในการระงับความรู้สึกและช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤติให้พร้อมทุกครั้ง
2.2.2 การดูแลระหว่างการผ่าตัด
			 • การ วยท�ำหัตการ วิสัญญีพยาบาล
มีบทบาทในการให้ยาระงับความรูส้ กึ และการเฝ้าระวัง
ขณะได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ทางช่องน�ำ้ ไขสันหลัง คือ
การได้รับ 0.5% Isobaric bupivacaine 3.6 ml. ad
Morphine 0.2 mg (spinal block) L3-4 needle no.
27 anesthetic level T10, Blood pressure (BP) start
(15.00 น.) 157/65 mmHg, pulse rate (PR)
=107/min, room air Oxygen saturation(spo2) 91
% เพือ่ ส่งเสริมให้ระบบการท�ำงานของอวัยวะทีส่ ำ� คัญ
ของร่างกาย สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนี้ คือ
			 • การดูแลระบบหายใจโดยสังเกต
ลักษะการหายใจและดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ให้
ออกซิเจนทางO2mask 6 l/min (spo2) 97 %
			 • การดู แ ละระบบไหลเวี ย นเลื อ ด
หัวใจ สมอง และไตโดยการให้สารน�้ำและเลือดที่อุ่น
และKeep warm ด้วยผ้าห่มไฟฟ้า
			 • การเฝ้าระวังการเกิดภาวะวิกฤติ
จากอุบัติการณ์หรือภาวะแทรกซ้อนจากยา า หรือ
จากผลของการผ่าตัดระหว่างการท�ำผ่าตัดผ่านช่วง
แรกหลังท�ำBP = 120/58. mmHg 30 นาทีแรก BP
อยู่ในช่วง90/40 -110/50  mmHgได้ ephedrine 6
mg 2 dose นาทีที่40-55 น.ผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤติ
BP ลดต�ำ่ ลง  80/50 -66/30 mmHg, Pulse rate 95
/min, good conscious, spo293-97%, EKGแสดงเป็น
short run PVC rate 200/min ผลการท�ำ hematocrit
stat. จาก 30% ลดลงเป็น13%, จึงได้รับ PRC 1unit
และ Dopamine (1:1) drip 15µd/min. และ Norepinephrine 4mg in 0.9%NSS 100 mlv drip 10
µd/min., Hydrocortisone 100 mg drip 16.20 น.
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			 • พบ Bradycardia rate 50/min
ได้ รั บ การ resuscitate 20นาที ค่ า BP100/40
-120/60 mmHg.ยังคงให้ Dopamine (1:1) drip
10µd/min.และ Nor-epinephrine 4mg in  0.9%
NaCl 100mlv drip 5 µd/min, total volume replacement,
Voluven 1,500 ml 0.9% NSS 1,000 ml ได้
Ondansetron 4 mg  ก่อนเย็บปิดแผลผ่าตัด
			 • การผ่าตัดเสร็จในเวลา 16.45น.
ระยะเวลารวม 1 ชั่ ว โมง 45นาที พบว่ า มี ภ าวะ
เสียเลือดระหว่างผ่าตัด ประมาณ 500 ml. วิสัญญี
พยาบาล ท�ำการประเมินสภาวะผู้ป่วยเป็นระยะๆ
พบว่า ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีตลอดระยะเวลาของการผ่าตัด
การป้องกันการบาดเจ็บต่อระบบประสาทและกล้าม
เนื้อ ด้วยการจัดท่าโดยมีอุปกรณ์รองรับการกดทับ
ตามแนวโครงสร้างของร่างกาย และตรวจเช็คต�ำแหน่ง
ที่เสี่ยงต่อการกดทับและการบาดเจ็บ  กรณีนี้ผู้ป่วย
รู้สึกตัววิสัญญีพยาบาลจะตรวจสอบร่วมกับสอบถาม
ความรู้สึกของผู้ป่วย ระมัดระวังการบาดเจ็บขณะ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอยู่เสมอ จึงด�ำเนินการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยมาดูแลต่อเนื่องในห้องพักฟื้นโดยประสานส่ง
ต่อกับพยาบาลห้องพักฟื้นต่อไป
2.3 การดูแลระยะพักฟื้น
การดูแลผู้ป่วยระยะนี้ จะมีความต้องการการ
ดูแลช่วยเหลือทั้งหมด ผู้ป่วยสามารถหายใจได้เอง
ด้วย oxygen mask with bagผู้ป่วยจะได้รับการตรวจ
สัญญาณชีพ ให้เลือดและสารน�้ำอย่างต่อเนื่อง ได้รับ
การประเมินตาม Modified Aldrete’s post anesthetic
score ได้ แ ก่ การประเมิ น activity, respiration,
circulation, conscious, color (spo2)ผู้ป่วยรายนี้ ได้
คะแนนรวม 8 คะแนน 6 คะแนน มี tachycardiaมีค่า
PRอยู ่ ใ นช่ ว ง 120-200ครั้ ง /นาที หายใจเร็ ว
respiratory rate (RR) =34ครั้ง/นาที และค่า Spo2=

97%วิสัญญีแพทย์ได้ประสานกับศัลยแพทย์ และ
ปรึกษาอายุรแพทย์ให้ร่วมดูแล จากการวินิจฉัยเบื้อง
ต้นว่ามีภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดขณะได้รับการ
ผ่าตัด ผู้ป่วยได้รับการดูแลให้ได้รับ Acetar 1,000
ml., Dopamine (1:1) drip 15µd/min., Norepinephrine 4mg in 0.9% NSS 100ml iv drip 10
µd/min. Keep BP > 90 /50 mmHgส่งต่อผู้ป่วยไป
แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ และมีการติดตามอาการ
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง  
การติดตามสภาวะผู้ป่วย ภายหลังการผ่าตัดที่
หอผู้ป่วยในระยะเวลา 3 ชั่วโมงแรก พบว่าผู้ป่วยรู้สึก
ตัวดี หายใจเร็วRR = 34 /min., monitor spo2 (8082%), ได้รับการใส่ ET tube 7.5 mark21 cm. on
bird respiratorเนื่องจากมีภาวะ hypoxiaมีค่า PaO2
45.5 และผลการตรวจ EKG 12  lead พบเป็น RBBB,
พบมี Sinus trachycardia, no ST-change, PR176174 ครั้ง/นาที และ S1Q3T3 ผล troponin T 621
ng/l, CK-MB = 21 u/l,มี ภ าวะ Hypovolemic
shock,ได้รับยา Dopamine (1:1) drip 15µd/min.
และ Nor epinephrine 4mg. in NSS 100ml iv drip
10 µd/min.ได้รับ PRC 2 unit เวลา 18.00น.
ผูป้ ว่ ยได้รบั การย้ายเข้าแผนก ไอซียศู ลั ยกรรม
แพทย์สั่งตรวจ CTA (Computer tomography of
pulmonary artery):ผลพบมี ภ าวะpulmonary
embolism in right pulmonary arteryมีภาวะ mild
cardio-megaly, RLL atelectasis, No murmur, Legs
no edema,ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย R/o PE adrenal
insufficiency, CAD plan D-diameter 37,250 mg/
ml. ค่าปกติ (0-500) ng/ml (Feu) cortisol level:
>119.6 ug/dlได้รับ PRC 2 units เวลา 18.00น.
วันที่ 30 มกราคม ได้รับการใส่ T-piece
วั น ที่ 3 1 มกราคม ได้ รั บ การถอด ET tube
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ได้รบั ยาละลายลิม่ เลือด Enoxaparin 0.6 ml sc. ทุก12
ชั่วโมง และWafarin 1x1 hs. พ่นยา Ipratropium
Bromideทุก 6ชั่วโมง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ (ระยะเวลา 4วันต่อมา)
ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจวาย (Congestive heart failure)
หายใจเหนื่อยหอบ RRอยู่ระหว่าง 32-32 ครั้ง/นาที
ผลการตรวจคลืน่ หัวใจ (EKG) พบมี Atrial fibrillation
(AF), อัตราการเต้นของหัวใจ HR =176 ครั้ง/นาที
ได้ รั บ การใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ(Bird respirator)
ได้3วันเกิด ventilation associated pneumonia (VAP)
ได้รับยาปฏิชีวนะ Cef-trimazone 2 gm. OD, ได้รับ
การใส่ T piece,และถอด ET tube และเริ่มการฟื้นฟู
สภาพ(rehabilitation)
วันที่17 กุมภาพันธ์ พบมีภาวะ electrolyte
imbalance ภายหลังได้รับการแก้ไข พบมีอาการดีขึ้น
ตามล�ำดับ จนผูป้ ว่ ยได้รบั การจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ หรือเป็นวันนอนในโรงพยาบาล
รวม 29 วัน
สรุปกรณีศึกษาผู้ป่วยรายนี้ มีภาวะแทรกซ้อน
จากภาวะ hypomagnesemia,ventilation associated
pneumonia (VAP), acute respiratory failure,bleeding
& pulmonary embolism during surgery, acute
pulmonary insufficiency, hyponatremiaและ congestive
heart failure (CHF)ภายหลั ง การผ่ า ตั ด เปลี่ ย น
ข้อสะโพก (hip replacement)

สรุปบทเรียนรู้จากกรณีศึกษา
ประเด็ น ของการเกิ ด ภาวะลิ่ ม เลื อ ดอุ ด กั้ น
ทีป่ อดเป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้นอ้ ย ในการผ่าตัด
กระดูกต้นขาหัก พบมีเหตุปัจจัยร่วมคือ ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มักถูกจ�ำกัดการเคลื่อนไหวร่างกาย อยู่นานๆ มี
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ภาวะซีดจากการสูญเสียเลือดจากการบาดเจ็บ การได้
รับซีเมนต์เชื่อมต่อกระดูก และการท�ำผ่าตัดมีส่วน
ส่ ง เสริ ม ท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะช็ อ ก และการเกิ ด ภาวะ
ลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดได้ ดังนั้น การพยาบาลโดยการ
ประเมินสภาพและและการเตรียมพร้อมด้านร่างกาย
โดยเฉพาะการให้สารน�ำ้ ก่อนทีจ่ ะมีการให้ยาชาเฉพาะ
ส่วนจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในขณะท�ำการผ่าตัด นอกจาก
นัน้ การเฝ้าระวังสัญญาณชีพ ค่าความอิม่ ตัวออกซิเจน
ในหลอดเลือด การประเมินภาวะการสูญเสียเลือดและ
ปริมาณปัสสาวะทีอ่ อก หรือการตรวจประเมินค่าความ
เข้มข้นของเลือดในขณะผ่าตัด เป็นระยะๆ รวมถึงการ
ให้เลือดและสารน�้ำทดแทนอย่างเพียงพอและอย่าง
ทันท่วงที จะสามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยผ่านพ้นภาวะวิกฤติ
ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งวิสัญญีพยาบาล จะมีบทบาท
ส�ำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย
ได้  
บทเรียนรู้จากกรณีศึกษานี้ พบว่า กรณีศึกษา
การเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นที่ปอดเป็นภาวะวิกฤต
และรุ น แรง วิ สั ญ ญี พ ยาบาลจ� ำ เป็ น ต้ อ งเรี ย นรู ้
พยาธิสภาพ ติดตามลักษณะของกลุม่ เสีย่ ง การวินจิ ฉัย
ทีส่ ำ� คัญ และแนวทางการรักษาในขณะและหลังผ่าตัด
อย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่
มารับบริการระงับความรู้สึกให้ปลอดภัย การศึกษา
อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นในระหว่ า ง
ผ่าตัดทีพ่ บว่าการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระหว่างได้รับยาระงับความรู้สึกใน
กลุ่ม physical status 1-3 จะสูงมาก ในกลุ่มที่รับการ
ผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ จึงควรมีการพัฒนาแนวทาง
การดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น ภาวะสั ญ ญาณชี พ ไม่ ค งที่
(unstable hemodynamic) และพัฒนาแบบแผนการ
ดูแลในการพยาบาลระงับความรู้สึกทั่วร่างกายต่อไป
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Nursing care for patient undergone total hip arthroplasty with
pulmonary embolism under spinal anesthesia: A case study
Nuanchan Direkwuttikul1RN, CRNA, M.SN, Dip. APNA
Abstract: This article presents nursing care for the patient who had pulmonary embolism
during total hip arthroplasty under spinal anesthesia.  The contents include the prevalence
of peri-operative pulmonary embolism, and nursing care comprised of general assessment,
nursing care before surgery, during surgery with complication of pulmonary embolism
during surgery, and nursing care after surgery.  Lessons’ learned from the case study
has been described in order to be as guidelines for nurse anesthetist to help patient during
the critical complications of pulmonary embolism.
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การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
โดยใช้รูปแบบโฮมสเตย์
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บทคัดย่อ: การศึกษาเพื่อประเมินผลการด�ำเนินโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชโดยใช้รปู แบบโฮมสเตย์  ประกอบด้วย 1) การคัดเลือกชุมชน
เป้าหมาย โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยจิตเวชจ�ำนวนมาก 2) ประชุมชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล รวมทัง้ แกนน�ำชุมชน และวางแผนการด�ำเนินการงานร่วม
กัน ในการส�ำรวจทัศนคติและความต้องการของชุมชน  3) ท�ำการสนทนากลุ่มประชาชนใน
พืน้ ที่ เพือ่ สร้างความเข้าใจในการมีสว่ นร่วมดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช 4) ส�ำรวจชุมชน โดยการเยีย่ ม
บ้าน และเตรียมความพร้อมครอบครัวในการรับผูป้ ว่ ยมาอยูพ่ กั อาศัยทีบ่ า้ น  5) ประชุมทีม
งานค่ายกิจกรรม ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพเครือข่ายสุขภาพจิต จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ�ำ รพ.สต.  6) ด�ำเนิน
โครงการตามแผน 7) ติดตามประเมินผล จากผู้ป่วยจิตเวช ผู้ดูแล และชุมชน โดยโครงการ
นี้มีการด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 -2556 มีการด�ำเนินโครงการที่
ชุมชนน�้ำน้อย อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อมาปี พ.ศ. 2557-2558 ได้ขยายพื้นที่
มายังชุมชนทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการด�ำเนินโครงการฯ พบว่า ผู้ป่วย
จิตเวช ผู้ดูแล และชุมชน มีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าร่วมโครงการ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
เจ็บป่วย และเรียนรูใ้ นการใช้ชวี ติ ร่วมกันกับผูป้ ว่ ยจิตเวช อัตราการก�ำเริบซ�ำ้ ของผูป้ ว่ ยจิตเวช
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นศูนย์ ผลการศึกษาครั้งนี้น�ำสู่การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และการ
พัฒนากิจกรรมเพื่อคงไว้ซึ่งผลลัพธ์ที่ดีต่อไป
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2558; 2 (2) 51-59
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช รูปแบบโฮมสเตย์
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บทนำ�
โรคทางจิตเวช เป็นความผิดปกติดา้ นความคิด
อารมณ์และพฤติกรรม  ผู้เจ็บป่วยจะมีบุคลิกภาพ
เปลี่ยนแปลงขาดความเข้าใจต่อสภาพความเป็นจริง
การปฏิบัติหน้าที่การงานบกพร่อง ความสัมพันธ์ทาง
สังคมเสียไป จะแยกตัว ไม่สนใจตนเองและสิง่ แวดล้อม  
เฉื่ อ ยชา มี ป ั ญ หาด้ า นการเรี ย นและการท� ำ งาน 1
จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องใช้เวลาในการรักษา
พยาบาลที่ยาวนาน เพราะถึงแม้ว่าการด�ำเนินโรค
จะสงบลง แต่ ค วามผิ ด ปกติ ท างจิ ต บางอย่ า งยั ง
หลงเหลื อ อยู ่ มี ลั ก ษณะการด� ำ เนิ น โรคที่ ย าวนาน
เรื้อรังและมีอาการเกิดขึ้นหลายครั้ง ดังเช่น ผู้ที่เป็น
โรคจิตเภท พบว่า มากกว่าร้อยละ 50 มีอาการเป็นๆ
หายๆ และร้อยละ  25 ไม่ตอบสนองต่อการรักษา
ก่อให้เกิดความเสือ่ มของความคิด  ความรูส้ กึ อารมณ์
และพฤติกรรม2
การเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้ป่วยจิตเภท นอกจาก
ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัว
ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ท�ำให้ครอบครัวเกิดความ
รู้สึกกลัว เครียด หงุดหงิด โกรธ เป็นห่วง สงสาร วิตก
กังวล ท้อแท้ อ่อนล้า หมดก�ำลังใจ รู้สึกผิด อับอาย
เป็นตราบาป3,4  นอกจากนี้ ยังพบว่าระดับความเครียด
จะมีความสัมพันธ์ทางลบกับสุขภาพจิตของผู้ดูแล
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ5 ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มี
ผลกระทบอย่างมากต่อการด�ำรงชีวติ ของผูป้ ว่ ยทัง้ ใน
ด้านชีวิตประจ�ำวัน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การ
ประกอบอาชีพ การหาที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล
เมือ่ เจ็บป่วย และสังคมจะพยายามกีดกันผูป้ ว่ ยออกจาก
กลุ่มของตนเอง  จากผลกระทบเหล่านี้ ท�ำให้ผู้ป่วย
พยายามปกปิดอาการของตน ไม่ยอมรับการรักษา
ไม่กล้าไปพบจิตแพทย์  ทำ� ให้อาการผูป้ ว่ ยมีแนวโน้ม
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รุนแรงมากขึน้ สังคมก็ยงิ่ หวาดกลัวและรังเกียจผูป้ ว่ ย
มากขึน้ เป็นวงจรเช่นนีเ้ รือ่ ยไป  ดงั นัน้ การรักษาผูป้ ว่ ย
จิตเวชจึงไม่ควรเน้นเฉพาะการรักษาด้วยยา แต่ควร
จะเน้นถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม การเตรียม
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและสร้างความรับผิดชอบ
ของชุมชนต่อผู้ป่วย  ให้ยอมรับผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม และให้โอกาสผูป้ ว่ ยจิตเวชได้กลับเข้ามาใช้
ชีวิตในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
การฟื ้ น ฟู ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวช มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้
ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด การยอมรั บ ตนเอง ยอมรั บ สั ง คม ปรั บ
ทั ศ นคติ ที่ ผู ้ ป ่ ว ยมี ต ่ อ สั ง คมและให้ สั ง คมเกิ ด การ
ยอมรับในตัวผูป้ ว่ ย  เพราะคนทุกคนอยากมีคณ
ุ ค่าใน
ตนเอง แม้ว่าคนๆ นั้น จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็ตาม การ
ฟื้นฟูศักยภาพของผู้ป่วยให้สามารถท�ำหน้าที่และ
บทบาทตามปกติ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ รั ก ษา หรื อ
คงความสมบู ร ณ์ ข องสุ ข ภาพไว้ จะช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ย
สามารถเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาการเจ็ บ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  ท�ำให้ผู้ป่วยมีความคาดหวัง
ต่อการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนั้น กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่
จึงได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบค่าย
ครอบครัวขึน้   เพือ่ ฟืน้ ฟูสมมรรถภาพทางร่างกายและ
จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม  ครอบครัวและชุมชน
อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขบนพื้นฐานการมีเจตคติที่ดี
ร่วมกัน และจากการทีท่ มี สหวิชาชีพได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
ผูป้ ว่ ยนอกของคลินกิ จิตเวช พบว่า ผูป้ ว่ ยจิตเวชอาศัย
อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่มากที่สุด รองลงมา
คือชุมชนน�้ำน้อยและทุ่งต�ำเสาตามล�ำดับ ส�ำหรับ
ชุ ม ชนน�้ ำ น้ อ ยที ม สหวิ ช าชี พ ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ค่ า ย
ครอบครัวมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งพบว่า ชุมชนน�้ำน้อยมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคจิตเวชมากขึ้น สามารถ
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ดูแลผู้ป่วยที่มีอยู่ในชุมชนได้ อีกทั้งสามารถคัดกรอง
ผู้ป่วยในเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อ เพิ่มการเข้าบริการ
ของผู้ป่วยจิตเวช6 จึงถือว่าชุมชนน�้ำน้อย เป็นชุมชน
ต้นแบบด้านสุขภาพจิต การท�ำให้ชุมชนเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยนั้น จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ชุมชนและผู้ดูแล ท�ำให้การดูแลรักษาสามารถท�ำให้
ทั่วถึง ทีมสหวิชาชีพ จึงได้ขยายโครงการเพิ่มขึ้นที่
ชุมชนทุ่งต�ำเสา เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบต่อไป
และด�ำเนินการประเมินผลโครงการในครั้งนี้

วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ณ
ชุมชนทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิด
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ตามแนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟ7 ทีอ่ ธิบาย
ถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่การวางแผน
การปฏิบัติ และการประเมินผล ร่วมกับแนวคิดการ
ฟื้นฟูสภาพจิต และตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ในการเพิม่ ขีดความสามารถของ
เครือข่ายเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน8

กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
กลุม่ เป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเวชในครอบครัวและผูป้ ว่ ย
จิตเวชที่ออกไปใช้ชีวิตที่บ้าน ครอบครัวละ 3 คน
ประกอบด้วยผู้ป่วยจิตเวช 2 คน และผู้ดูแล 1 คน
2. ตัวแทนครอบครัว Home stay ครอบครัวละ
1 – 2 คน และอาสาสมัครในชุมชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชโดยใช้รูปแบบโฮมสเตย์ ซึ่งใช้หลักการการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและการฟืน้ ฟูสภาพจิต มาก�ำหนด
เป็นรูปแบบโฮมสเตย์   ภายใต้ชื่อ “ค่ายครอบครัว
ล้อมรั้วด้วยรัก” ซึ่งมีกระบวนการด�ำเนินการ ดังนี้
1. การคัดเลือกชุมชน โดยคัดเลือกจากชุมชน
ที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยจิตเวชอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจ�ำนวน
มาก โดยปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ได้คัดเลือก
ชุมชนน�ำ้ น้อย เนือ่ งจาก มีผปู้ ว่ ยจิตเวชเป็นอันดับสอง
รองจากเทศบาลนครหาดใหญ่ จากนั้นในปี พ.ศ.
2557 ได้คัดเลือกชุมชนทุ่งต�ำเสา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ผูป้ ว่ ยจิตเวชในชุมชน เป็นอันดับ 3 เพือ่ เป็นการขยาย
งานให้กว้างขวางขึ้น หลังจากประสบความส�ำเร็จใน
การจัดโครงการที่ชุมชนน�้ำน้อยมาสองปีซ้อน6ทั้งนี้
กิจกรรมที่ด�ำเนินการ เป็นกิจกรรมรูปแบบเดียวกับ
ชุมชนน�้ำน้อย
2. การประชุมทีม รพ.สต. ทุ่งต�ำเสา เกี่ยวกับ
โครงการ ค่ายครอบครัว ล้อมรั้วด้วยรัก แก่เจ้าหน้าที่
รพ.สต.ทุ่งต�ำเสา พร้อมทั้งส�ำรวจทัศนคติและการ
ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตในพืน้ ที่ จากการประชุม
กลุ่ม พบว่า เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุ่งต�ำเสา เห็นความ
ส�ำคัญของปัญหาสุขภาพจิตและพร้อมที่จะด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ของตนเอง  
จากนั้นทีมงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ
รพ.สต.ทุง่ ต�ำเสา ได้วางแผนการด�ำเนินงานร่วมกันใน
การส�ำรวจทัศนคติและความต้องการของชุมชน
3. การประชุ ม ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ทุ ่ ง ต� ำ เสา
ทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อส�ำรวจทัศนคติและความต้องการ
ของชุมชน โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน มี
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ผู้เข้าร่วมประชุม 40-60 คน จากการประชุม พบว่า
ชาวบ้านมีความเข้าใจและสนใจที่จะเข้าร่วมการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช ทั้งหมด 20 ครอบครัว
4. การส�ำรวจชุมชน และการประชุมเตรียม
ความพร้ อ ม คณะท� ำ งานและเจ้ า บ้ า นรวม 20
ครอบครัว พร้อมทัง้ ประชุมทีมงาน เพือ่ ก�ำหนดเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้ป่วย ผู้ดูแล และจิตอาสา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมและจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 10 กิจกรรม
ครอบคลุมเนือ้ หาการพัฒนาความรูใ้ นการดูแลตนเอง
การพั ฒ นาความมี คุ ณ ค่ า แห่ ง ตน และการพั ฒ นา
ทักษะทางสังคมสู่ชุมชน
5. การด�ำเนินกิจกรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
เริ่มตั้งแต่ กลุ่มสัมพันธ์ครอบครัวชุมชนสัมพันธ์กีฬา
สีสานสัมพันธ์บ้านล้อมรักแบ่งปันรักรู้จักตนเองฐาน
สนุ ก ยกก� ำ ลั ง 4 (จิ ต สบายเมื่ อ ร่ า งกายแข็ ง แรง
เรื่องเล่าแห่งความส�ำเร็จรู้เท่าทันป้องกันได้ ศิลปะ
ฟืน้ ฟูใจ) ธาราบ�ำบัด เบากายเบาใจ แสงเทียนแห่งรัก
และคืนแห่งดาว และปิดท้ายด้วยครอบครัวชุมชน
อ�ำลา ซึง่ เป็นกิจกรรมในโปรแกรม ค่ายครอบครัวล้อม
รั้วด้วยรัก ปี พ.ศ. 25569
6. การติดตามประเมินผล ภายหลังเสร็จสิ้น
โครงการ ระยะเวลา 4 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใ ้ในการเก็บข้อมูล
เครือ่ งมือประกอบด้วย โปรแกรมค่ายครอบครัว
ล้อมรัว้ ด้วยรัก ซึง่ มีทงั้ หมด 10 กิจกรรม พัฒนามาจาก
การจัดกิจกรรมค่ายส�ำหรับชุมชนน�้ำน้อย ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ และภายหลัง
การน� ำ ไปใช้ ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นจนออกมาเป็ น
โปรแกรมค่ายครอบครัวล้อมรั้วด้วยรัก ส�ำหรับการ
ติดตามประเมินผล ผู้ด�ำเนินโครงการใช้เครื่องมือ
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ต่อไปนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย9 ข้อค�ำถาม เป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า ตั้งแต่พึงพอใจน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด
แบบสัมภาษณ์ ความรู้สึกต่อผู้ป่วยต่อกิจกรรม แบบ
ประเมินทัศนคติของผู้ดูแลต่อผู้ป่วยจิตเวช ประกอบ
ด้วย 10 ข้อค�ำถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ตัง้ แต่
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ แบบประเมิน
ตนเองของผู้ดูแลต่อทักษะพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันและโปรแกรมค่ายครอบครัวล้อมรัว้ ด้วยรัก
ซึ่งพัฒนาโดยงานจิตเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่ ผ่าน
การหาความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน�ำ
ไปใช้กบั โครงการทีจ่ ดั ขึน้ ณ อ�ำเภอน�ำ้ น้อย จากนัน้ ได้
น�ำมาปรับปรุงใช้ในการศึกษาครั้งนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล
น� ำ ข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น มาวิ เ คราะห์ ค ่ า
ความถี่ ร้อยละ ส�ำหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น�ำมา
วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสรุปประเด็นส�ำคัญ

ผลการศึกษา
จากการจั ด กิ จ กรรมค่ า ยครอบครั ว ล้ อ มรั้ ว
ด้วยรัก สามารถสรุปผลการประเมินได้ 2 ลักษณะ คือ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลเ ิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมด 181 คน เป็น
ผู้ป่วย 64  คน ผู้ดูแล 16 คน อสม./จิตอาสา 6 คน
ชาวบ้านทุ่งต�ำเสา 40 คน เจ้าหน้าที่ 55 คน  พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ
57)  มีอายุในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 31) จบการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 19) อาชีพส่วน
ใหญ่ว่างงาน (ร้อยละ 25)  รองลงมา คือ ท�ำสวนยาง
(ร้อยละ 17)

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

วิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช และวันดี สุทธรังษี

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า
โดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากถึง
มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 89) ทัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วม มีความพึงพอใจ
ในทุกกิจกรรมระดับมากถึงมากทีส่ ดุ เช่นกัน (ร้อยละ
85-90) ส�ำหรับอัตราการก�ำเริบซ�้ำภายใน 3 เดือน
ตารางที่ 1 ข้อมูลความส�ำเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด
ข้อมูล ตัว ี้วัด
-  อัตราก�ำเริบซ�้ำภายใน3 เดือนของผู้ป่วย
จิตเวชที่เข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและ
การดูแลของผู้ป่วยและผู้ดูแล
ทักษะพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตของผู้ป่วย จิตเวชที่เข้าร่วมกิจกรรม

ของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เป็นอัตราเท่ากับ
0 ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจ็บ
ป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 88-100) และมี
ทักษะพื้นฐานในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน (ร้อยละ
100) ดังตารางที่ 1

เป้าหมาย
≤25%

5552
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6552
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7552
0
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ร้อยละ 80
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69
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96

ร้อยละ 80
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001
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ร้อยละ 80

001

001

001

100

จ�ำนวนหลังคาเรือน Home Stay เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
20 หลัง 32 หลัง 02 หลัง หลัง 30
(ปีงบประมาณ 2555-2556 พื้นที่ด�ำเนินการ
ต�ำบลน�้ำน้อย ปีงบประมาณ 2557-2558
)พื้นที่ด�ำเนินการ ต�ำบลทุ่งต�ำเสา
ทัศนคติด้านบวกของชาวบ้านต่อผู้ป่วย เพิ่มขึ้น
72
67
84
จิตเวช
-ก่อนเข้าร่วมโครงการ
หลังเข้าร่วมโครงการ
001
001
100
-  ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ
    ชุมชนน�้ำน้อย
    ชุมชนทุ่งต�ำเสา

นอกจากนี้ ได้มกี ารประเมินเจตคติตอ่ การเจ็บ
ป่วยทางจิตเวชของผูเ้ ข้าร่วมโครงการซึง่ ประกอบด้วย
อาสาสมัคร เจ้าของบ้าน และหัวหน้าชุมชน จ�ำนวน 48

ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ45

24

53

34

86

คน โดยประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจคติที่ดีขึ้น ดังตาราง 2

Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice Vol. 2 No.2 July-December 2015

55

การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้รูปแบบโฮมสเตย์

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเจตคติตอ่ การเจ็บป่วยทางจิตเวช ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ
ข้อความ
1.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
เหมือนบุคคลทั่วไป
2.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชทุกคนถือว่าเป็นบุคคลที่
ไร้สมรรถภาพ
3.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชยังมีคุณค่าต่อครอบครัว
4.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถเข้าสังคมได้
5.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสมควรที่จะอยู่ในโรง
พยาบาลตลอดไป
6.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถทำ�ประโยชน์ให้
ครอบครัวได้
7.การเจ็บป่วยทางจิตเวชเป็นสิ่งที่น่าอับอาย
8.พฤติกรรมที่ไม่ปกติของการเจ็บป่วยทางจิตเวชเป็น
สิ่งที่น่ารังเกียจ
9.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชต้องการจะมีความสุข
เหมือนบุคคลทั่วไป
10.บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชไม่สมควรให้ทำ�งาน

ข้อมูลเ ิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมโครงการ สรุปได้วา่
โครงการนี้ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ
ความเข้มแข็งของชุมชนดังเป้าหมาย มีรายละเอียด
ดังนี้
1. ด้านผู้ป่วยจิตเว มีประสบการณ์ชีวิตเกิด
การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น
พัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิต และมีเจตคติที่ดี ระหว่าง
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ก่อน
เห็นด้วย
62.5%
ไม่เห็นด้วย
33.3%
เห็นด้วย
60.4%
เห็นด้วย
66.7%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
56.3%
เห็นด้วย
64.6%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
50.0%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
58.3%
เห็นด้วย
56.3%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
39.6%

หลัง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
70.8%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
62.5%
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
54.2%
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
62.5%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
75.0%
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
58.3%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
79.2%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
75.0%
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
66.7%
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
70.8%

ครอบครั ว และชุ ม ชนการปรั บ ตั ว กั บ บุ ค คลและ
สถานที่ ที่ ผู ้ ป ่ ว ยไม่ คุ ้ น เคยพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับครอบครัวจริงที่พักอาศัย
อยูด่ ว้ ยได้ทกุ คนสิง่ ทีส่ ง่ เสริมให้ผปู้ ว่ ยสามารถปรับตัว
ได้เร็ว เป็นภาพและความรู้สึกที่พวกเขาได้สัมผัส
นัน่ คือ การต้อนรับทีอ่ บอุน่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การดูแลเอาใจ
ใส่อย่างดีผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการอยู่ร่วม
กั บ ผู ้ อื่ น มากขึ้ น   แต่ ล ะคนมี ค วามสนุ ก สนาน
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กล้าแสดงออก ผู้ป่วยเล่าว่า “การได้รับการยอมรับ
จากครอบครัว เพื่อนๆและชาวบ้านท�ำให้มีก�ำลังใจ
มากขึ้น”“รู้สึกไม่โดดเดี่ยว”
2. ด้านผู้ดูแล มีประสบการณ์ชีวิต เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันพัฒนา
ทักษะการด�ำรงชีวิต และมีเจตคติที่ดี ระหว่างผู้ป่วย
จิตเวช และชุมชนความรัก  ความเข้าใจและการให้การ
ยอมรับผู้ป่วย  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ป่วย
มากขึ้น จากการบอกเล่าของญาติส่วนใหญ่เล่าว่า  
ผู ้ ป ่ ว ยอยู ่ ที่ บ ้ า นไม่ ค ่ อ ยมี สั ม พั น ธภาพกั บ คนอื่ น
ไม่สนใจที่จะท�ำงาน แต่เมื่อมาเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน
ผู้ป่วยได้เปลี่ยนแปลงไป  กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึก  
ท�ำให้อาการผูป้ ว่ ยดีขนึ้   ดงั ทีญ
่ าติผปู้ ว่ ยรายหนึง่ เล่าว่า
“จากการมาเข้าค่ายครอบครัวฯรูส้ กึ อาการของลูกสาว
ดีขนึ้ จากทีด่ แู ลมา3 ปี ยังไม่ดเี ท่ากับการพาลูกสาวมา
เข้าค่าย 3 วัน”
3. ด้าน ุม นมีประสบการณ์ ีวิต เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนา
ทักษะการด�ำรงชีวิต และมีเจตคติที่ดี ระหว่างผู้ป่วย
จิตเวช และครอบครัวภาพติดตาที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สังเกตได้จากการให้
ความอบอุ ่ น ท่ า ที ที่ เ ป็ น มิ ต ร การบอกความรู ้ สึ ก
ว่าการอยูร่ ว่ มกันท�ำให้รวู้ า่ ผูป้ ว่ ยจิตเวชเหมือนคนปกติ
ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดการได้ท�ำประโยชน์ให้กับผู้อื่น  
ครอบครัวที่รับผู้ป่วยและญาติไปอยู่ด้วยกันบอกว่า
รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งบอกว่า  “รู้สึกมีความสุขที่
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย  คิดว่าต่อไป
หากช่วยเหลืออะไรได้ก็จะช่วย  รู้สึกสงสารเขา  เขาก็
เหมือนกับเรานีแ่ หละ”ท�ำให้ชมุ ชนลดทัศนคติดา้ นลบ
ที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชโดยมีการเสนอแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชน คือ การให้โอกาส ไม่รังเกียจ
และไว้วางใจผูป้ ว่ ยให้กำ� ลังใจผูป้ ว่ ย รับฟังปัญหา สอน
หรื อ ช่ ว ยแก้ ไ ขเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หา จั ด กิ จ กรรมสร้ า ง

เสริมสุขภาพจิตในชุมชน ตลอดจนมีการคัดกรองโรค
ซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม โรคจิตในชุมชน โดยอาสา
สมัครหมู่บ้าน
4. ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ เ กิ ด ระบบพี่ ส อนน้ อ ง
เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการท� ำ งานเป็ น ที ม เครื อ ข่ า ย
สุขภาพจิตจังหวัดสงขลา เรียนรู้การท�ำงานร่วมกับ
ชุมชน มองถึงประโยชน์ของผู้ป่วย ครอบครัวและ
ชุมชนเป็นหลัก น�ำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากิจกรรม
การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ สนับสนุนแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนว่า จ�ำเป็นต้องให้ชมุ ชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนร่วม
รับผลประโยชน์ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้โครงการ
ในชุมชนด�ำเนินการได้ดว้ ยดี การใช้กจิ กรรมกลุม่ เป็น
อีกปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ เนื่องจากกระบวนการ
กลุม่ เป็นการน�ำบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปมาท�ำกิจกรรม
ร่ ว มกั น และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี
จุดมุง่ หมายเดียวกัน10 นอกจากนีจ้ ะเห็นว่าการเปลีย่ น
ทัศนคติ จ�ำเป็นต้องอาศัยกระบวนการให้ความรู้
ที่เป็นระบบ และมีการจัดให้ได้พบกับประสบการณ์
จริง ซึง่ ตรงกับแนวคิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
(experiential learning)11ทีอ่ ธิบายว่าผูเ้ รียนแต่ละคน
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นกระบวนการ มีการด�ำเนิน
กันไปเป็นวงจรซึ่งแต่ขั้นของการเรียนรู้ก็จะส่งเสริม
การเรียนรู้ของขั้นต่อไปด้วย เป็นวิธีการที่เหมาะสม
กับผู้เรียนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ความรู้สึกและยึดถือ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่ตนประสบในขณะนั้น   ต่อมา ก็
จะได้ท�ำความเข้าใจความหมายของ ประสบการณ์ที่
ได้รบั โดยการสังเกตอย่างรอบคอบเพือ่ การไตร่ตรอง
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การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยใช้รูปแบบโฮมสเตย์

พิจารณา มีการน�ำความรูม้ าทดองใช้จริง เช่นเดียวกับ
แนวคิดของแบนเนอร์12 ที่อธิบายว่าบุคคลจะมีการ
พัฒนาทักษะความสามารถ ตามประสบการณ์ที่ได้
สั่งสมมาเป็นระยะ ดังนั้นผู้ดูแล และชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ จะได้ประสบการณ์ตรงที่ให้ผู้ป่วย
จิตเวชมาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้าน ได้มีโอกาสพูดคุยกับ
ผู ้ ป ่ ว ยโดยตรง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ทัศนคติต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ขยายระบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยรูปแบบโฮมสเตย์
ออกสู ่ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง โดยให้ ชุ ม ชนน�้ ำ น้ อ ยและ
ทุ่งต�ำเสาท�ำหน้าที่พี่เลี้ยงภายใต้การดูแลของคลินิก
จิตเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นแม่ข่ายของการ
ดูแล
2. มีการติดตามประเมินผลด�ำเนินงานอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยการประชุมทีมงาน และลงพื้นที่อย่าง
น้อยปีละ 1-2 ครั้ง
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Strengthening community in caring for psychiatric persons:
Homestay model
Wirawan Prayoonsawadidech, RN, MSN (Psychiatric and Mental Health Nursing), Dip APN-Psy
		
Wandee Suttharangsee, RN, PhD. (Nursing), Dip APN-Psy
Abstract: This study was to evaluate the strengthening community in caring for
psychiatric persons using homestay model. The activities consisted of: 1) selecting a
target community; 2) setting a meeting of staff and networking; 3) focus group; 4)
community survey; 5) staff meeting; 6) implementing the project; 7) evaluating the
project. The activities had been implemented since 2012-2013 at the Num-Noy district
then extended to Tung-tum-sao community. The result showed that psychiatric persons,
caregivers, and community had better attitude and increased experiences in caring for
the patients. The relapse rate of target psychiatric persons was 0.  There is a need to
continue activities in the other communities.
Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice 2015; 2(2) 51-59
Keywords: community strengthening, psychiatric patient care, homestay model

1
2

Registered nurse, Psychiatric Unit, Hat Yai Hospital, Songkhla
Associate Professor, Department of Psychiatric Nursing, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University.

Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice Vol. 2 No.2 July-December 2015

59

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะ
ในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง
ธิดารัตน์ ลาลาด พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)*
แสงทอง ธีระทองคำ� Ph.D. (Nursing), อพย. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)**
ประคอง อินทรสมบัติ ค.ม. (บริหารการพยาบาล), อพย. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)***

บทคัดย่อ: การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาโปรแกรมการบริหาร
ร่างกายด้วยโยคะในผูท้ มี่ ภี าวะปวดหลังส่วนล่าง โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ ปี 1999 -2008
จ�ำนวน 10 เรื่อง เป็นงานวิจัยระดับ A (randomized control trial) จ�ำนวน 8 เรื่อง และงาน
วิจยั ระดับ B (quasi- experimental research) จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรม
การบริหารร่างกายด้วยโยคะส่วนใหญ่ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลัง
และการป้องกัน  ร่วมกับกิจกรรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะ โดยปฏิบัติทุกวัน ประมาณ  
30 นาที/ ครั้ง  10 สัปดาห์ ใช้ท่าก้มไปด้านหน้า (Forward Bending or Flexion Posture)
จ�ำนวน 8 เรื่อง รองลงมาคือ ท่าก้มไปด้านหลัง (Backward Bending or Extension Posture)
หรือ ท่างู (Bhujangasana) และท่าบิดสันหลัง (Twist Pose) จ�ำนวนที่เท่ากันคือ จ�ำนวน 6
เรื่อง ท�ำให้ลดอาการปวดหลัง  และเพิ่มสมรรถนะในการท�ำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหลัง ส่งผล
ให้ลดการใช้ยาแก้ปวด ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างการ
พยาบาลการบริหารร่างกายด้วยโยคะในการดูแลผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง  
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย 2558; 2 (2) 60-72
ค�ำส�ำคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย การบริหารร่างกายด้วยโยคะ  ผู้ที่มีภาวะปวดหลัง
ส่วนล่าง

*พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี สารนิพนธ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
** Corresponding author, รองศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล E-mail: sangthong.ter@mahidol.ac.th
*** รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบ�ำนาญ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
อาการปวดหลังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
ในประชากรทุกอาชีพทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากปี ค.ศ. 2005 คิดเป็นร้อยละ 40.4  เพิ่มเป็น
ร้อยละ 46.3 ในปี ค.ศ. 20131 ส่วนใหญ่อายุ 35-55 ปี2
ซึง่ เป็นวัยท�ำงาน สอดคล้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ า ผู ้ ที่ มี ภ าวะปวดหลั ง ในวั ย ผู ้ ใ หญ่ ป ระมาณ
1ใน 4 3 ส�ำหรับในประเทศไทย จากรายงานส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขพบ
ผู้ที่มีปัญหาปวดหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
23.79 ในปี พ.ศ. 2550 เพิ่มเป็นร้อยละ 34.51 ใน
ปี พ.ศ. 25574 ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพของ
ร่างกาย ท�ำให้ความสามารถในการท�ำงานลดลง และ
อาจเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ต ้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษา
พยาบาล และขาดงาน ก่ อ ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 5 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ3
อาการปวดหลังมีสาเหตุส่วนใหญ่จากการใช้
หลั ง ไม่ ถู ก วิ ธี การอยู ่ ใ นอิ ริ ย าบถที่ ไ ม่ เ หมาะสม
น�ำ้ หนักเกินหรืออ้วน ประมาณร้อยละ 70-855-6 การ
รักษาส่วนใหญ่จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาอาการ
ปวดหลังโดยการให้ยา เช่น ยา acetaminophen, nonsteroidal anti- inflammatory drugs (NSAIDs)
เป็นต้น5,7 อย่างไรก็ตาม การใช้ยาโดยเฉพาะในกลุ่ม
NSAIDs อาจท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  เช่น เลือดออก
ในระบบทางเดินอาหาร และการแพ้ยาตั้งแต่ระดับ
รุนแรงน้อยถึงรุนแรงมาก โดยอาจเกิด anaphylactic
shock หรือ angioedema จนถึงแก่ชีวิต 7-8  ดังนั้น
บุคคลจึงต้องแสวงหาวิธีการอื่น เช่น การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการท�ำงาน การบ�ำบัดเสริมหรือการ
บริหารกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรง เพื่อบรรเทาอาการ
ปวดหลัง7-9
การบริหารร่างกายด้วยโยคะเป็นศาสตร์หนึ่ง
ของภู มิ ป ั ญ ญาตะวั น ออก ที่ บู ร ณาการการบริ ห าร
ร่างกาย การหายใจ และสมาธิ ผสานให้เ ป็นหนึ่ง
เดียวกัน ท�ำให้เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยง
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เกิดการผ่อนคลาย กระตุ้น
การหลัง่ สาร endorphin จากต่อมใต้สมอง ซึง่ ออกฤทธิ์
เหมือน opioid ท�ำให้ลดการรับรู้ความรู้สึกเจ็บปวด  
และการตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวดลดลง10-12
อย่างไรก็ตาม การบริหารร่างกายด้วยโยคะมีท่าที่
หลากหลาย และแตกต่างกัน จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและ
จ�ำเป็นในการ สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
ร่างกายด้วยโยคะในผูท้ มี่ ภี าวะปวดหลังส่วนล่าง เพือ่
ประยุกต์เป็นแนวทางในการดูแลผู้ที่มีภาวะปวดหลัง
ส่วนล่าง ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
โปรแกรม ท่าโยคะ ระยะเวลา และผลลัพธ์ของการ
บริ ห ารร่ า งกายด้ ว ยโยคะในผู ้ ที่ มี อ าการปวดหลั ง
ส่วนล่าง

การสืบค้นวรรณกรรม
การรวบรวมงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
ด้วยการสืบค้นงานวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง
ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะน
ผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง จากฐานข้อมูลอิเลค
ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  PubMed, The Cochrane
Library, ScienceDirect, CINAHL, Scopus,
NursingConsult และ ProquestNursing โดยมี
ค�ำส�ำคัญคือ yoga relieve and back pain, yoga and
chronic back pain, yoga and back pain relieve, yoga
postures and back pain, yoga back stretch, yoga and
low back pain, yoga exercise and low back pain,
yoga and pain management, และ mind-body and
low back pain ตีพิมพ์ระหว่าง ค.ศ. 1999 – 2008
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากค�ำส�ำคัญทีก่ ำ� หนด
สามารถสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 154 เรื่อง
แต่ที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จ�ำนวน
10 เรื่อง

ระดับ C หมายถึง หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ การศึกษาความสัมพันธ์
(correlation) หรืองานวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive
study)
ระดับ D หมายถึง หลักฐานที่ได้จากฉันทามติ
(consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

การประเมินคุณภาพของวรรณกรรม

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
ร่ า งกายด้ ว ยโยคะในผู ้ ที่ มี ภ าวะปวดหลั ง ส่ ว นล่ า ง
จ�ำนวน 10 เรื่อง จากการสืบค้นด้วยค�ำส�ำคัญจ�ำนวน
154 เรื่อง พบว่า เป็นงานวิจัยระดับ A (randomized
control trial) จ�ำนวน 8 เรื่อง และระดับ B (quasiexperimental research design) จ�ำนวน 2 เรื่อง โดย
โปรแกรมการบริ ห ารร่ า งกายด้ ว ยโยคะส่ ว นใหญ่
ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลัง
และการป้องกันร่วมกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะ
จ�ำนวน 8 เรือ่ ง14-21  รองลงมาคือการบริหารร่างกายด้วย
โยคะเพียงอย่างเดียว จ�ำนวน 2 เรือ่ ง22-23 ส่วน ท่าโยคะ
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 42 ท่า พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ทา่ ก้มไปด้าน
หน้า จ�ำนวน 8 เรื่อง14-19, 21-22  รองลงมาคือท่าก้มไป
ด้านหลังหรือท่างู16-20, 22 ซึ่งเท่ากับ ท่าบิดสันหลัง
จ�ำนวน 6 เรื่อง14,16,19-22 ใช้เวลาในการฝึกส่วนใหญ่
ตั้งแต่ 10 สัปดาห์ จ�ำนวน 6 เรื่อง17-19,21-23 ฝึกทุกวัน
จ�ำนวน 4 เรื่อง15, 16,19-20 รองลงมาคือ 5 ครั้งต่อสัปดาห์
จ�ำนวน 2 เรื่อง21-22 ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที/ครั้ง
จ�ำนวน 5 เรือ่ ง14,17, 21-23 รองลงมาคือใช้เวลา 60 นาที

การประเมินระดับคุณภาพของงานวิจัย ค�ำนึง
ถึงผลงานวิจัยที่ตรงกับปัญหาทางคลินิกที่ต้องการ
แก้ไข (clinical relevance) และการวิจยั มีความน่าเชือ่
ถือเพียงพอ ที่จะน�ำผลไปใช้ในการปฏิบัติ (scientific
merit) โดยแบ่งระดับของหลักฐาน (level of evidence)
ตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการ Evidence-Based
Medicine & Clinical Practice Guidelines ราชวิทยาลัย
อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย13  ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดั บ A หมายถึ ง หลั ก ฐานที่ ไ ด้ จ ากการ
ทบทวนงานวิจัยเชิงทดลองอย่างเป็นระบบ (metaanalysis) หรือ งานวิจัยเชิงทดลอง ที่มีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง (randomized controlled trials)
ระดับ B หมายถึง หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่
มีการทบทวนอย่างเป็นระบบ (meta-analysis) ของ
งานวิจัยเชิงทดลอง (randomized controlled trial)
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่มี
การออกแบบรัดกุม เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research design) หรืองานวิจัยเชิง
ทดลองที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
62

การวิเคราะห์ข้อมูล
การสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 10 เรื่อง ได้ก�ำหนด
ขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ โปรแกรม
ท่ า โยคะ ระยะเวลา และผลลั พ ธ์ ข องการบริ ห าร
ร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง

ผลการศึกษา 
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ขึ้นไป จ�ำนวน 5 เรื่อง15-16,18-20 ดังตารางที่ 1
ส�ำหรับผลลัพธ์ของการบริหารร่างกายด้วย
โยคะอย่างต่อเนื่อง ได้แก่   ระดับความปวดลดลง
จ� ำ นวน 7 เรื่ อ ง 14-15, 17-21 รองลงมาคื อ เพิ่ ม ความ
สามารถในการท�ำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหลัง จ�ำนวน
5 เรือ่ ง 15-16,19,21,23   เพิม่ ความยืดหยุน่ หรือความอ่อน
ตัวของหลัง จ�ำนวน  3 เรื่อง14, 16, 20 ซึ่งเท่ากับการ
ใช้ยาบรรเทาอาการปวดหลังลดลง19-21 และท�ำให้
ความเครี ย ดลดลงและเพิ่ ม การผ่ อ นคลาย 16-18
นอกจากนี้ยังพบว่า คุณภาพชีวิตดีขึ้น18  สามารถ
ควบคุมน�ำ้ หนักและความกลัวการเคลือ่ นไหวลดลง23

ข้อจำ�กัดของการศึกษา

ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลไปใ ้
พยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชนควรพั ฒ นาแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล เรือ่ งการบริหารร่างกายด้วยโยคะ
ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะปวดหลัง
ส่วนล่างและการบริหารร่างกายด้วยโยคะด้วยท่าก้ม
ไปด้านหน้า  หรือท่าก้มไปด้านหลังหรือท่างู และท่า
บิดสันหลัง โดยฝึกทุกวัน 30 นาที/ครัง้ เป็นเวลานาน
10 สัปดาห์ น�ำไปทดลองใช้ และติดตามผลลัพธ์ รวม
ถึงการปรับปรุงเพือ่ ให้แนวปฏิบตั สิ อดคล้องกับบริบท
ของแต่ละชุมชน

งานวิจัยที่สืบค้นอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมดใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา เนื่องจาก ไม่สามารถหางานวิจัยที่
เต็มฉบับได้ (Full text) จึงอาจท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดใน
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64
ครูโยคะ
2:11

ผู้สอน:
จำ�นวน
ผู้ฝึกหัด

√

60

7

6 สัปดาห์ - Oswestry  disability index
(ODI) เพื่อวัดความจำ�กัด
ความสามารถของหลัง
-  Beck depression
inventory (BDI) เพื่อ
ประเมินภาวะซึมเศร้า
- Function  reach (FR), sit
and reach test  (SR) เพื่อ
ทดสอบความอ่อนตัวและ
ความยืดหยุ่น ของกล้ามเนื้อ
หลัง   

- Oswestry low back pain
disability questionnaire
(OLBPDQ) เป็นแบบวัด
ภาวะจำ�กัดความสามารถของ
หลัง

กิจกรรมในโปรแกรม เวลา ความถี่    ระยะเวลา
เครื่องมือวัดผล
(นาที
/
(ครั
ง
้
/
ของ
คู่มือการ การให้
ดูแลหลัง ความรูเรื้ อ่ ง ครั้ง) สัปดาห์) โปรแกรม
ปวดหลัง
Pilates
นักกายภาพ
√
√
60
7
10 วัน - Visual analog scale เพื่อ
Convatech
1:21
ประเมินความปวดมีคะแนน
method/ Pilates
ตั้งแต่ 1 คือไม่ปวดจนถึง 10
คือปวดมาก

โปรแกรม /
ประเภทโยคะ

2. The impact of
Modified Hatha
modified Hatha yoga yoga program /
on chronic low back Hatha yoga  
pain: A pilot study.
(Galantino et al.,  
2004)

1. Two different
techniques in the
rehabilitation
treatment of low
back pain: A
randomized
controlled trial.
( Donzelli  et al. ,  
2006)

เรื่อง/ผู้แต่ง/ ปี

ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรม กิจกรรม และระยะเวลาของโปรแกรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะ

- ความซึม
เศร้าลดลง
- ภาวะ
จำ�กัดความ
สามารถของ
หลังลดลง
- ความ
อ่อนตัว
และความ
ยืดหยุ่นของ
หลังเพิ่มขึ้น

- ความปวด
ลดลง
- ภาวะ
จำ�กัดความ
สามารถของ
หลังลดลง

ผลการ
ศึกษา
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

โปรแกรม /
ประเภทโยคะ

4. Feasibility of
Yoga protocol
conducting a clinical development /
trial on Hatha yoga Iyenga yoga
for chronic low
back pain:
Methodological
lessons.  (Jacobs et.
al., 2004)

3. Yoga for veterans Anusara yoga
with chronic low
program /  
back pain. (Groessl Anusara yoga
et al., 2008).

เรื่อง/ผู้แต่ง/ ปี

ครูโยคะ
4:28

กิจกรรมในโปรแกรม
คู่มือการ การให้
ดูแลหลัง ความรู้ เรือ่ ง
ปวดหลัง
นักกายภาพ
√
1:33

ผู้สอน:
จำ�นวน
ผู้ฝึกหัด

30

20-30

5

1

เครื่องมือวัดผล

12 สัปดาห์ - Visual analog scale เพื่อ
ประเมินความปวด
- Roland morris back
disability
questionnaire
เพื่อวัดภาวะจำ�กัดความ
สามารถของหลัง
- แบบสอบถามข้อมูลการ
ใช้ยา

10 สัปดาห์ - Visual numeric scale เพื่อ
ประเมินความปวดของหลัง
- Center for  
epidemiological studies
depression scale (CES-D)
เพื่อประเมินอาการซึมเศร้า
และความอ่อนล้า

เวลา ความถี่    ระยะเวลา
(นาที/ (ครั้ง /
ของ
ครั้ง) สัปดาห์) โปรแกรม

ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรม กิจกรรม และระยะเวลาของโปรแกรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะ  (ต่อ)

- ความ
ปวดลดลง
- ภาวะ
จำ�กัด
ความ
สามารถ
ของหลัง
ลดลง
- การใช้ยา
ลดลง

- ความ
ปวดลดลง
- อาการ
ซึมเศร้า
และความ
อ่อนล้า
ลดลง

ผลการ
ศึกษา

ธิดารัตน์ ลาลาด และคณะ
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66
ผู้สอน:
จำ�นวน
ผู้ฝึกหัด
ครูโยคะ
1:16

โปรแกรม /
ประเภทโยคะ

5. Rapid stress
Intensive yoga
reduction and
program/
anxiously among
Iyenga yoga
distressed women as
a consequence of a
three month intensive yoga program.
(Michalsen et al.,
2005)

เรื่อง/ผู้แต่ง/ ปี

√

90

2

เครื่องมือวัดผล

12 สัปดาห์ - State – trait anxiety
inventory เพื่อประเมินความ
วิตกกังวล
- Cohen perceived stress
scale เพื่อประเมินการรับรู้
ความเครียด  
- Profile of mood state  เพื่อ
ประเมินการรบกวน  ความ
เข้มแข็ง ความอ่อนล้า ภาวะ
ซึมเศร้า และ ความโกรธ
- Center for  epidemiological studies depression
scale : CES-D เพื่อประเมิน
พฤติกรรม ซึมเศร้า และ
ความอ่อนล้า
- The Zerssen Bf-S / Bf-S
เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต
- saliva cortisols  

เวลา ความถี่    ระยะ
คู่มือการ การให้ (นาที/ (ครั้ง / เวลา ของ
ดูแลหลัง ความรูเรื
้ อ่ ง ครั้ง) สัปดาห์) โปรแกรม
ปวดหลัง

กิจกรรมในโปรแกรม

ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรม กิจกรรม และระยะเวลาของโปรแกรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะ  (ต่อ)

- ความวิตก
กังวลและการ
รับรู้
ความเครียด
ลดลง  
- อาการ
รบกวนจาก
ความปวดหลัง  
และความ
อ่อนล้าลดลง
- ความโกรธ
และ ซึมเศร้า
ลดลง
- ความเข้ม
แข็ง คุณภาพ
ชีวิต การนอน
หลับ และ
ความสดชื่น
เพิ่มขึ้น
-  ฮอร์โมน
ความเครียด
ในน�้ำลาย
ลดลง  

ผลการศึกษา
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

N/A

ครูโยคะ
1:36

6. Worksite
Worksite yoga
yoga program for
Program/ NA
non- specific low
back pain and
related symptoms.  
(Gustavesen et al.,
2008).  

7. Comparing
yoga, exercise and
self care book for
chronic low back
pain. (Sherman  et
al.,  2005)

Yoga program
/ Vini yoga

ผู้สอน:
จำ�นวน
ผู้ฝึกหัด

โปรแกรม /
ประเภทโยคะ

เรื่อง/ผู้แต่ง/ ปี

N/A

√

N/A

75

30

7

2

เครื่องมือวัดผล

12 สัปดาห์ - Oswestry Disability Index
(ODI) เพื่อวัดภาวะจำ�กัด
ความสามารถของหลัง
- Goniometer  เพื่อวัด
ความยืดหยุ่นของกระดูกสัน
หลัง (Spinal flexibility)
-แบบสอบถามข้อมูลการ
ใช้ยา

10 สัปดาห์ - Short form health survey  
(SF- 12)  เพื่อประเมิน
ภาวะคุณภาพ
- Fear avoidance behavior
questionnaire  (FABQ)
เพื่อประเมินพฤติกรรมความ
กลัว
-Roland – Morris back
disability questionnaire
(RM 18 ) เพื่อวัดภาวะ
จำ�กัดความสามารถของหลัง

เวลา ความถี่    ระยะ
คู่มือการ การให้ (นาที/ (ครั้ง / เวลา ของ
ดูแลหลัง ความรูเรื
้ อ่ ง ครั้ง) สัปดาห์) โปรแกรม
ปวดหลัง

กิจกรรมในโปรแกรม

ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรม กิจกรรม และระยะเวลาของโปรแกรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะ  (ต่อ)

-ความปวด
ลดลง
-ภาวะจำ�กัด
ความสามารถ
ของหลังลดลง
-การใช้ยา
ลดลง

- การควบคุม
น้ำ�หนัก ดีขึ้น
- ความสงบ
ความผ่อน
คลายเพิ่มขึ้น  
- ความ
สามารถใน
การทำ�หน้าที่
ของหลัง เพิม่ ขึน้
- ความ
กลัวในการ
เคลื่อนไหว
ลดลง

ผลการศึกษา

ธิดารัตน์ ลาลาด และคณะ
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68

Short-Term
Intensive Yoga
Program /
Tantra yoga

Iyenga yoga
therapy /
Iyenga yoga

9. Effect of Iyenga
yoga therapy for
chronic low back
pain. (Williams et
al., 2005)

โปรแกรม /
ประเภทโยคะ

8. Effect of shortterm intensive yoga
program on pain,
functional disability,
and spinal flexibility
in chronic low back
pain: A randomized
control study.
(Tekur et al.,
2008)

เรื่อง/ผู้แต่ง/ ปี

ครูโยคะ
1:20

ครูโยคะ
1:40

ผู้สอน:
จำ�นวน
ผู้ฝึกหัด

√

√

30

60

5

7

- Visual analog scale เพื่อ
ประเมินความปวด
  - Oswestry Disability
Index (ODI) เพื่อประเมิน
ภาวะ จำ�กัดความสามารถ
ของหลัง
- Goniometer  เพื่อวัด ความ
ยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง
(Spinal flexibility)
- แบบสอบถามข้อมูลการ
ใช้ยา

เครื่องมือวัดผล

16 สัปดาห์ - Visual analog scale เพื่อ
ประเมินความปวด
- Pain disability index
วัดภาวะจำ�กัดความสามารถ
ของหลัง
- Digital  inclinometer  เพื่อ
วัดพิสัยของกระดูกสันหลัง
- แบบสอบถามข้อมูลการ
ใช้ยา

7 วัน

เวลา ความถี่    ระยะ
คู่มือการ การให้ (นาที/ (ครั้ง / เวลา ของ
ดูแลหลัง ความรูเรื
้ อ่ ง ครั้ง) สัปดาห์) โปรแกรม
ปวดหลัง

กิจกรรมในโปรแกรม

ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรม กิจกรรม และระยะเวลาของโปรแกรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะ  (ต่อ)

-ความปวด
ลดลง
-ภาวะ
จำ�กัดความ
สามารถของ
หลังลดลง
-การใช้ยา
ลดลง

- ความปวด
ลดลง
- ความ
ยืดหยุ่นของ
หลังเพิ่มขึ้น
- การใช้
ยาแก้ปวด
ลดลง

ผลการศึกษา
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง

วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

โปรแกรมการ
บริหารร่างกาย
ด้วยโยคะ/
หะฐะโยคะ

10. การศึกษา
โปรแกรมการบริหาร
ร่างกายด้วยโยคะ
โดยการประยุกต์
ทฤษฎีความสามารถ
ของตนเองต่อ ระดับ
ความปวดในผู้ป่วย
ปวดหลังส่วนล่าง
(จุฑารัตน์ ค่าแพง,
2550)

รวม

โปรแกรม /
ประเภทโยคะ

เรื่อง/ผู้แต่ง/ ปี

ผู้วิจัย
1:15

ผู้สอน:
จำ�นวน
ผู้ฝึกหัด

2

√

8

√

30

3

เครื่องมือวัดผล

4 สัปดาห์ - Visual analog scale เพื่อ
ประเมินความปวด
- กล่องวัดความอ่อนตัว
(sit and reach box)  เพื่อวัด
ความอ่อนตัว

เวลา ความถี่    ระยะ
คู่มือการ การให้ (นาที/ (ครั้ง / เวลา ของ
ดูแลหลัง ความรูเรื
้ อ่ ง ครั้ง) สัปดาห์) โปรแกรม
ปวดหลัง

กิจกรรมในโปรแกรม

ตารางที่ 1 แสดงโปรแกรม กิจกรรม และระยะเวลาของโปรแกรมการบริหารร่างกายด้วยโยคะ (ต่อ)

- ความ
ปวดลดลง
- ความ
ยืดหยุ่น
ของหลัง
เพิ่มขึ้น

ผลการศึกษา

ธิดารัตน์ ลาลาด และคณะ
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การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารร่างกายด้วยโยคะในผู้ที่มีภาวะปวดหลังส่วนล่าง
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นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
เป็นทางการตามข้อตกลงของประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ไม่วา่ พยาบาลไทยจะเคลือ่ นย้ายไป
ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลง
หรือจะประกอบวิชาชีพในประเทศไทย พยาบาลไทย
ก็คงไม่สามารถหลีกเลีย่ งทีจ่ ะต้องพบผูร้ บั บริการทีม่ า
จากต่างประเทศซึง่ จะมีความแตกต่างในด้าน เชือ้ ชาติ
ศาสนา ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม การใช้ ชี วิ ต การเมื อ ง
การปกครอง วัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งอาจเป็นทั้งสิ่งที่
ท้าทายและยุ่งยากส�ำหรับพยาบาลที่ไม่อาจเลือกทีจ่ ะ
ให้การพยาบาลเฉพาะกับผู้รับบริการที่เป็นคนไทย
อย่างทีพ่ ยาบาลเคยคุน้ เคย ไม่สามารถสือ่ สารกันด้วย
ภาษาไทย ไม่สามารถให้บริการพยาบาลบนพื้นฐาน
ของความเชือ่ ค่านิยมวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ความเป็น
อยูแ่ บบไทย ๆ ทีเ่ ข้าใจกันได้ดที งั้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
สุขภาพ
ถึงแม้ว่าพยาบาลได้ประยุกต์แนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการให้การพยาบาลโดย
เฉพาะแนวคิดกระบวนการพยาบาลและแนวคิดการ
ดูแลแบบองค์รวมทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้กบั ผูร้ บั บริการ
ทุกคน แต่ความท้าทายในการให้บริการเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผูร้ บั บริการทีม่ คี วามแตกต่าง
จากผูใ้ ห้บริการสุขภาพทัง้ ด้านภาษา ความเชือ่ วัฒนธรรม
ฯลฯ อาจเกิดปัญหาและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นจาก

ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ดังนัน้ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
แนวคิ ด การดู แ ลข้ า มวั ฒ นธรรม (Transcultural
Nursing) จึงน่าจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับพยาบาลใน
การประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผน การให้การ
พยาบาลและการประเมินผลลัพท์ที่เกิดขึ้นเมื่อให้
บริการสุขภาพแก่คนต่างชาติ ทัง้ อาจรวมไปถึงชาวต่าง
ชาติ ที่ ม าจากประเทศในทวี ป ยุ โ รป อเมริ ก าหรื อ
แอฟริกา
การดูแลข้ามวัฒนธรรมได้รับความสนใจใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามานานมากกว่ า 60 ปี 1, 2
เนือ่ งจากประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกามีความ
หลากหลายด้านเชื้อชาติ เช่น ยุโรป เอเชีย เม็กซิกัน
แอฟริกัน ชนพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งชนแต่ละเชื้อชาติ
มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เช่น การอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรม ฯลฯ สิ่งเหล่า
นี้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ความเจ็บป่วยและ
การดูแลด้านสุขภาพ3 การให้บริการสุขภาพบางอย่าง
ของรัฐบาลอาจไม่อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม หรือ
คนบางกลุ่มอาจเข้าไม่ถึงการให้บริการ ดังนั้นการ
ให้การดูแลคนเฉพาะกลุ่มจึงต้องตระหนักเกี่ยวกับ
ประเด็นหลัก 2 ประการ ได้แก่ การดูแลในมุมมองของ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (cultural care diversity)
และ การดู แ ลในมุ ม มองของความคล้ า ยคลึ ง ทาง
วัฒนธรรม (cultural care universality) ในเรื่องการ
ดู แ ลสุ ข ภาพ เช่ น การให้ ค วามหมาย (meaning)

*รองศาสตราจารย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การดูแลข้ามวัฒนธรรม

รูปแบบ (patterns) ค่านิยม (values)  วิถีชีวิต (life
ways) และสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ (symbols) ของคนใน
กลุ่มเฉพาะที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของการช่วย
เหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันในการจัดการ
ด้านสุขภาพ
การท� ำ ความเข้ า ใจและให้ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
เฉพาะกลุ่มที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น Leininger1 ได้น�ำเสนอ Sunrise
Model โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและมีมุมมอง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมว่ามีอิทธิพลมาจากแหล่งต่าง ๆ
เช่น ครอบครัวและสังคม ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม
วิถีชีวิต การเมือง การปกครอง เศรษฐานะ การศึกษา
และเทคโนโลยี ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การดู แ ลสุ ข ภาพ การ
เจ็บป่วย ความตายและความผาสุกของบุคคล การ
ให้การดูแลที่มีประสิทธิภาพพยาบาลจะต้องค�ำนึงถึง
วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม และการดู แ ลเชิ ง วิ ช าชี พ ที่ จ ะน� ำ
ไปสู่การตัดสินใจและให้การพยาบาลใน3รูปแบบ
ได้แก่ 1) การคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมเดิม (cultural care
preservation/maintenance) พยาบาลจะต้องประเมิน
ปัญหาทางการพยาบาลที่เชื่อมโยงกับความเชื่อและ
วัฒนธรรมของผู้รับบริการให้ได้ 2) การดูแลแบบต่อ
รองเพือ่ ปรับเปลีย่ น (cultural care accommodation/
negotiation)หากพยาบาลค้นพบประเด็นปัญหาที่
เชื่ อ มโยงกั บ วั ฒ นธรรมเฉพาะ พยาบาลจะต้ อ ง
สามารถวิเคราะห์และต่อรองกับผู้ป่วยหรือญาติใน
การดูแลที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและ 3) การ
ดู แ ลแบบปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรม (cultural care
repatterning/restructuring) หากประเด็ น ของ
วัฒนธรรมทีพ่ ยาบาลค้นพบขัดแย้งกับการดูแลรักษา
และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย พยาบาลจะต้องใช้
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กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนความเชื่อหรือปรับเปลี่ยน
แนวทางเดิมที่มาจากวัฒนธรรมดังเดิมของผู้ป่วย
พยาบาลอาจใช้รปู แบบใดรูปแบบหนึง่ หรืออาจบูรณา
การทั้ง3รูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น เมื่อพยาบาลพบว่า
ผูป้ ว่ ยปฏิเสธการรับประทานอาหารทีท่ างโรงพยาบาล
จัดให้ พยาบาลต้องประเมินปัญหาของผู้ป่วยให้ได้
เช่น ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้นเป็น
อาหารที่ผู้ป่วยเชื่อว่าเป็นอาหารแสลงในวัฒนธรรม
ของตนเองใช่หรือไม่ หากใช่แต่เป็นอาหารที่จ�ำเป็น
พยาบาลอาจต่อรองและปรับเปลี่ยนความเชื่อให้
ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารชนิดนั้น แต่หากขัดต่อ
หลักความเชือ่ หรือศาสนา พยาบาลจ�ำเป็นต้องยอมรับ
ในความเชือ่ ของผูป้ ว่ ย หรือในกรณีของความเชือ่ เกีย่ ว
กับด้านจิตวิญญาณทีต่ อ้ งมีการประกอบพิธกี รรมเพือ่
บ�ำบัด แต่ถ้าพยาบาลค้นพบว่าขัดกับการดูแลรักษา
พยาบาลจะต้องประเมินและหาแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะ
สมเพื่อให้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของผู้ป่วยและญาติ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามถึงแม้องค์ความรู้เรื่องการดูแล
ข้ามวัฒนธรรมจะจ�ำเป็นและส�ำคัญที่พยาบาลจะต้อง
ตระหนักถึงความต้องการทีเ่ ฉพาะของผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
แตกต่างด้านวัฒนธรรม แต่พยาบาลก็ยงั ต้องค�ำนึงถึง
การแลผู ้ ป ่ ว ยทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น นอกจาก
แนวคิดในการดูแลข้ามวัฒนธรรมแล้วพยาบาลไทย
จะต้องเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะของตนเองด้าน
ภาษาซึ่ ง อาจเป็ น ภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาที่ เ ป็ น ที่
ยอมรับของคนในอาเซียนเพือ่ ใช้สอื่ สารกับผูป้ ว่ ยหรือ
ผู้รับบริการที่มาจากประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและนานาชาติอนื่ ๆ ได้อย่างดีเพือ่ ให้การดูแล
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ได้ ดังนั้นในส่วนของ “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน” นี้ จึงเป็นไปตามรูปแบบของวารสารสภาการพยาบาล ดังกล่าว
กองบรรณาธิการฯ ใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

การเตรียมต้นฉบับ
1. ต้ น ฉบั บ ต้ อ งพิ ม พ์ ด ้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
โปรแกรมไมโครซอฟเวิรด์ วินโดว์ ใช้ตวั อักษร Angsana
UPC  ขนาด 16 point  และใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4  
เว้นห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ  ความยาวไม่ควรเกิน
12 หน้า  (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง) ในหนึ่งหน้ามีความ
ยาวประมาณ 27 บรรทัด การใช้ศพั ท์ภาษาอังกฤษใน
เนื้อหาให้ใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะ
2. ชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง  ชื่อ
ผูเ้ ขียนพร้อมทัง้ คุณวุฒอิ ยูใ่ ต้ชอื่ เรือ่ งเยือ้ งไปทางขวา
มือ  โดยทั้งชื่อเรื่องและชื่อผู้เขียนต้องมีภาษาอังกฤษ
ก�ำกับ ส่วนต�ำแหน่งทางวิชาการและสถานที่ท�ำงาน
ของผูเ้ ขียน และระบุสถานะของรายงานการวิจยั กรณี
เป็นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ให้พมิ พ์ไว้เป็นเชิงอรรถ
ในหน้าแรกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ทั้งบทความทางวิชาการและรายงานการ
วิ จั ย ต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
( จ�ำนวนไม่เกิน  300 ค�ำ ) พร้อมทั้งค�ำส�ำคัญ (key
words) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. การล�ำดับหัวข้อในการเขียนรายงานเพื่อ
การตีพิมพ์ ให้เรียงหัวข้อตามล�ำดับดังนี้
4.1 รายงานการวิจัย
4.1.1 บทคัดย่อภาษาไทย
4.1.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
4.1.3 ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของปัญหา
76

4.1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
4.1.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
4.1.6 สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
4.1.7 วิธดี ำ� เนินการวิจยั ประกอบด้วย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง  เครือ่ งมือการวิจยั   วธิ กี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล   และการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1.8 ผลการวิจัย
4.1.9 การอภิปรายผล
4.1.10 ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผล
การวิจัยไปใช้
4.1.11 เอกสารอ้างอิง
4.2 บทความวิชาการ
4.2.1 บทคัดย่อภาษาไทย
4.2.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
4.2.3 เนื้อหา
- บทน�ำ
- เนื้อเรื่อง
- บทสรุป
4.2.4 เอกสารอ้างอิง
4.3 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
4.3.1 บทคัดย่อภาษาไทย
4.3.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
4.3.3 ความเป็นมาและความส�ำคัญ
ของปัญหา
4.3.4 วัตถุประสงค์ของการทบทวน
วรรณกรรม
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4.3.5 การสืบค้นวรรณกรรม
4.3.6 การประเมิ น คุ ณ ภาพของ
วรรณกรรม
4.3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
4.3.8 การน�ำเสนอผล
4.3.9 การน�ำเสนอข้อจ�ำกัดของการ
ศึกษา
4.3.10  ขอ้ เสนอแนะในการน�ำผลไปใช้
4.3.11 เอกสารอ้างอิง
4.4 การพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาล
4.4.1 บทคัดย่อภาษาไทย
4.4.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
4.4.3 ความส�ำคัญของปัญหา
4.4.4 เป้าหมายของการสร้างแนว
ปฏิบัติ
4.4.5 ความเข้มงวดในการสร้างแนว
ปฏิบัติ
-การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
- วิธีการที่ใช้, ใช้ในการสร้าง
- คุณภาพของหลักฐาน
- แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้น
4.4.6 ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ แนว
ปฏิบัติไปใช้
4.4.7 ข้อจ�ำกัดในการสร้างแนวปฏิบตั ิ
4.4.8 เอกสารอ้างอิง
5. จ�ำนวนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ หรือ
รายงานการวิจัย ไม่ควรเกิน 20 เรื่อง
6. ถ้ามีตารางหรือแผนภูมิ   ควรพิมพ์แยก
ตารางละ 1 แผ่นและให้ระบุในเนื้อเรื่องด้วยว่าจะ
ใส่ตารางหรือแผนภูมิไว้ที่ใด

7. ภาพประกอบ  ถา้ เป็นภาพลายเส้นให้เขียน
ด้ ว ยหมึ ก ด� ำ บนกระดาษอาร์ ต เส้ น ขนาดพองาม
ถ้า   เป็นภาพถ่ายให้ใช้ขนาดโปสการ์ด เขียนหมายเลข
ล�ำดับภาพ และลูกศรแสดงด้านบนและด้านล่างของ
ภาพด้วยดินสอที่หลังภาพเบาๆ ทั้งภาพประกอบ
เรื่องและตารางต้องแยกไว้ต่างหาก แต่ในเนื้อเรื่อง
ต้องบอกว่าจะใส่รูปและตารางไว้ที่ใด

การเขียนเอกสารอ้างอิง
การเขี ย นเอกสารอ้ า งอิ ง ใช้ ต ามระบบ
แวนคูเวอร์  APA ปี 1997 (American Psychological
Association, 4th ed.) โปรดสังเกตชนิดของตัวอักษร
เครือ่ งหมายวรรคตอน และช่องไฟ ของตัวอย่างต่างๆ
ที่แสดงต่อไปนี้
1. การอ้างอิงจากวารสาร
1.1 การอ้างอิงจากวารสารที่ได้มาตรฐาน
ทั่วไป
รูปแบบพื้นฐาน
นามสกุ ล ของผู ้ เ ขี ย น อั ก ษรย่ อ ชื่ อ
ผู้เขียน.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อย่อของวารสาร ปี-เดือน-วัน
วั น ที่ พิ ม พ์ ; ล� ำ ดั บ ปี (volume) : เลขหน้ า แรกหน้าสุดท้ายของเรื่อง.
			 ตัวอย่าง
1. Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation
in associated with an increase risk for pancreati-

cobiliary disease. Ann Intern Med 1996;
124(11): 980-3.
1.2 กรณีมีผู้เขียนเกิน  6 คน ให้ใส่รายชื่อ
ของผู้เขียน 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al.
			 ตัวอย่าง

2. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E,
Friedl HP, Lvanov E, et al.  Childhood leukemia in
Europe after Chemobyl : 5 year follow up.  Br J
Cancer 1996: 1006-12.

Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice Vol. 2 No.2 July-December 2015

77

			 โปรดสังเกต
1. ชื่ อ ของเรื่ อ งจะใช้ ตั ว พิ ม พ์ เ ล็ ก
ทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัวแรกและชื่อเฉพาะ
2. ชือ่ วารสารจะใช้เป็นชือ่ ย่อ โดยต้อง
เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ใน index Medicus ซึ่งจะหาดู
ได้ตามห้องสมุดใหญ่ทั่วไป เช่น ตามโรงเรียนแพทย์
หรือค้นดูจาก Internet เว็บไซด์ของ National Library
of Medicine ที่ http://www.nlm.nlm.nih.gov. และ
ไม่ มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอนกั บ ชื่ อ ย่ อ ของ
วารสาร
3. ระหว่างชื่อย่อวารสารกับปีที่พิมพ์
ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ คั่นอยู่
4. เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้แสดง
ประกอบด้วย
        , ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้เขียน
        . ใช้ ห ลั ง ค� ำ ย่ อ ชื่ อ ผู ้ เ ขี ย น
คนสุดท้าย หรือหลังค�ำว่า et al หลังชื่อเรื่องและท้าย
สุดของประโยค
        ; คั่นระหว่างปี ค.ศ.ที่พิมพ์กับ
volume ของหนังสือโดยไม่มชี อ่ งว่างคัน่ หน้าหรือหลัง
เครื่องหมาย
        : ใช้คั่นระหว่าง volume กับเลข
หน้าโดยไม่มีช่องว่างคั่นหน้าหรือหลังเครื่องหมาย
			
- ใช้คนั่ ระหว่างเลขหน้าแรกกับ
หน้าสุดท้ายของเรื่องที่น�ำมาอ้างอิง และไม่มีช่องว่าง
คั่นหน้า หรือหลังเครื่องหมาย
5. ตัวเลขหน้า ใช้ตัวเต็มส�ำหรับหน้า
แรก และตั ว ย่ อ ส� ำ หรั บ หน้ า สุ ด ท้ า ย เช่ น 980-3
แทนที่จะเป็น 980-983 หรือเป็น 788-93 แทนที่
จะเป็น 788-793
1.3 กรณีผู้เขียนเป็นหน่วยงาน
		
ตัวอย่าง
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3. The Cardiac Society of Australia and New Zealand.  
Clinical exercise stress testing. Safety and

performance guidelines. Med J Aust 1996;
164: 282-4.
1.4 กรณีที่ไม่มีชื่อผู้เขียน
		
ตัวอย่าง
4. Cancer in South Africa [editorial].  S Africa Med
J 1994; 84: 15.

1.5 กรณีที่เป็นฉบับเสริม
		
ตัวอย่าง

5. Shen HM, Zhang  QF. Risk assessment of nickel
carcinogenicity and occupational lung cancer.  
Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:
257-82.

1.6 กรณี เ อกสารอ้ า งอิ ง เป็ น ฉบั บ ย่ อ ย
(issue) ที่มีฉบับเสริม (Supplement)
		
ตัวอย่าง

6. Payne Dk\, Sulivan MD, Massie MJ.   Womens
psychological reactions to breast cancer Semin
Oncol 1996; 23(1 Suppl 2): 88-97.

1.7 กรณีเอกสารอ้างอิงที่เป็น volume  ซึ่ง
แบ่งเป็นตอน ๆ
		
ตัวอย่าง

7. Oxben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and
urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes
mellitus. Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):
303-6. (กรณีนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็คงใช้ในวงเล็บว่า
(ตอนที่ 3)

1.8 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อยซึ่ง
แบ่งเป็นตอน ๆ
		
ตัวอย่าง

8. Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive
cases of flap lacerations of the leg in aging patients.  
N Z Med J 1994;107 (986 Pt 1): 377-8.
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1.9 กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นฉบับย่อย แต่
ไม่มี volume
		
ตัวอย่าง

2. เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือ
2.1 หนังสือที่มีผู้เขียนเป็นส่วนตัว
			 ตัวอย่าง

9. Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscropic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis.  
Clin Orthop 1995; (320): 110-4.

14. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership
skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar
Publishers ; 1996.

1.10  กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นบทความใน
วารสารที่ไม่แบ่งย่อยเป็นทั้ง volume หรือ issue เ
		
ตัวอย่าง

			 ตัวอย่าง

10. Browell DA, Lennard TW.  Immunologic status of
the cancer patient and the effects of blood
transfusion on antitumor responses. Curr Opin
Gren Surg 1993.: 325-33.

15. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health
care for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.

2.2 หนังสือที่มีผู้เขียนเป็นหน่วยงานและ
เป็นผู้พิมพ์
			 ตัวอย่าง

1.11  กรณีเอกสารอ้างอิงที่มีเลขหน้าเป็น
อักษรโรมัน
		
ตัวอย่าง
11. Fisher GA, Sikic Bl.  Drug resistance in clinical
oncology and hematology.  Introduction.  Hematol
Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi-xii.

1.12  กรณีเอกสารอ้างอิงเป็นคอลัม น์
เฉพาะซึ่งไม่จัดเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ อาจแสดงชนิด
ของเอกสาร ได้ตามความจ�ำเป็นภายในเครื่องหมาย
[ ] เช่น เป็นบทความบรรณาธิการ จดหมายหรือ
บทคัดย่อ:
		
ตัวอย่าง

16. Institute of Medicine (US). Looking at the
future of the Medicaid program. Washington:
The Institute; 1992.

			 ตัวอย่าง
2.3 เอกสารอ้างอิงเป็นบทหนึ่งในหนังสือ
			 ตัวอย่าง

17. Phillips SJ. Whisnant JP, Hypertension and stroke.  
In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension:
pathophysiology, diagnosis, and management.
2nd ed. New York: Raven Press; 1995. P.465-78.

2.4 เอกสารอ้างอิงที่เป็นหนังสือประกอบ
การประชุม (Conference proceeding)
			 ตัวอย่าง

		
ตัวอย่าง

18. Kimura J, Shibasaki H, editors.  Recent advances
in clinical neurophysiology. Proceedings of the
10th International Congress of EMG and Clinical
Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto,
Japan, Amsterdam:Elsevier; 1996.

13. Clement J, De Bock R. Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract].  
Kidney Int 1992, 42:1285.

paper)
ตัวอย่าง

12. Enzensberger W.Fisher PA. Metronome in
Parkinson’s diseases [letter]. Lancet 1996; 3471337.

2.5 เอกสารสรุปผลการประชุม (Conference

Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice Vol. 2 No.2 July-December 2015

79

19. Bangtsson S, Solheim BG.  Enforcement of data
protection, privacy and security in medical
informatics, In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings
of the 7th World Congress on Medical Informatics;
1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992. P. 1561-5.

		
ตัวอย่าง

2.6 เอกสารอ้ า งอิ ง ที่ เ ป็ น รายงานทาง
วิชาการ (Scientific or technical report)
2.6.1 เอกสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วย
งานที่จัดท�ำรายงาน
			 ตัวอย่าง

24. HIV + AIDS: the fact and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-year Book; 1995.

20. Smith P, Golladay K. Payment for durable medical
equipment billed during skills nursing facility
stays. Final report.  Dallas (TX); Dept. of Health
and Human Services (US), Office of Evaluation
and Inspections; 1994 Oct. Report No: HHSIGOE169200860.

2.6.2 เอกสารที่จัดพิมพ์โดยหน่วย
งานที่จัดท�ำรายงาน
			 ตัวอย่าง

21. Field MJ, Tranquanda RE, Feasley JC, editors.
Health services research: work force and educational
issues. Washington: National Academy Press; 1995.
Contract No.: AHCPR282942008.  sponsored by
the Agency for Health Care Policy and Research.

2.7 เอกสารอ้างอิงเป็นบทวิทยานิพนธ์
			 ตัวอย่าง

22. Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the
elderly access and utilization [dissertation].
St.Louis (MO): Washington Univ.; 1995.

3. เอกสารอ้างอิงในรูปแบบอื่น
3.1 เอกสารอ้ า งอิ ง เป็ น บทความใน
หนังสือพิมพ์
80

23. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution:
study estimates 50,000 admissions annually.
The Washington Post 1996 Jun 21: Sect.A:3
(col.5).

3.2 เอกสารอ้างอิงสื่อโสตทัศน์
		
ตัวอย่าง

3.3 เอกสารอ้างอิงเป็นพจนานุกรมต่าง ๆ
			 ตัวอย่าง

25. Stedman’s medical dictionary. 26th ed.  Baltimore:
Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.

4. เอกสารอ้างอิงที่ยังไม่มีการตีพิมพ์
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หมายเหตุ
- ผูท้ จี่ ะส่งต้นฉบับลงในวารสารฯ จะต้องเป็น
6. สิ่งอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย
สมาชิ ก วารสารการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการ
การเขียนแบบอ้างอิงเช่นเดียวกับต่างประเทศ
ผดุงครรภ์ไทย ด้วย
ยกเว้นจะเริ่มที่ ชื่อผู้เขียนและตามด้วยนามสกุล
- การพิจารณาผลงานที่ส่งตีพิมพ์ในวารสาร
ตัวอย่างภาษาไทย
.......Tension headache  การปวดศีรษะเกิด การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ไ ทย   
จากความเครียด ปวดทั่ว ๆ ไป หน้าผาก ต้นคออาจ กองบรรณาธิการจะส่งผลงานให้ผทู้ รงคุณวุฒซิ งึ่ เป็น
ปวดไปถึงหัวไหล่ และระหว่างสะบักสองข้าง ทัง้ นีเ้ ป็น ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นเป็นผู้ประเมินผลงานก่อน
- กรณีทไี่ ด้รบั ทุนสนับสนุนการท�ำวิจยั ให้ระบุ
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1. สมพร บุ ษ ราทิ จ . การรั ก ษาโรคประสาทด้ ว ยยา.   แหล่งให้ทุนสนับสนุนด้วย
วารสารผู้สั่งใช้ยา 2548; 8(1): 7-11.
- ส่งต้นฉบับ 2 ชุด ไปยังชือ่ และทีอ่ ยูต่ อ่ ไปนี้
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ท่านสามารถส่งต้นฉบับได้ทาง email: apnsthai@gmail.com ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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ที่อยู่ ........................................................................................................................................................
………………………….…………..………………………………………………………………………….…………………….………
หน่วยงาน (สังกัด) (ถ้ามี) ...............................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา และวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ
ตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ..............................................................
ตาแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................. ..........................
ตัวอย่าง
1) พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่), อพย.(การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัย.......
2) คม.(การบริหารการศึกษา), อพย. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
อาจารย์ ประจาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี........
3) MNS, อพย. (การพยาบาลเด็ก)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาล........อาเภอ............จังหวัด
4) Ph.D. (Nursing) อพย. (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัย.......
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความดังกล่าวไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
(ลงชื่อ).......................................................................
(....................................................................)
วันที่.........../เดือน....................../พ.ศ. ...........
แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย\สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)\โทรฯ 02-1495635 email: apnsthai@gmail.com

