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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลในการต่อต้านการก่อการร้าย
ด้านอาวุธชีวภาพของสถาบันบาราศนราดูร และ กาหนดสมรรถนะที่จาเป็ นนอกเหนือจากสมรรถนะพื้นฐาน
ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากอาวุธชีวภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาวุธชี วภาพ และจัดประชุ มสัมมนาผูบ้ ริ หารการพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิ คการ
วิเคราะห์เนื้อหา และสถิติบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลในการต่อต้านการก่ อการร้ า ยด้านอาวุธชี วภาพ
ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพสู่ การเป็ นพยาบาลวิชาชี พที่มีขีดความสามารถ
สู งในการดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชีวภาพ 2) พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารและความรู ้เกี่ยวกับภัยจากอาวุธ
ชีวภาพให้ทนั สมัย 3) เสริ มสร้างเครื อข่ายในการจัดการและควบคุมภัยจากอาวุธชี วภาพ 4) พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ตรวจพิสูจน์ทราบ วินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชี วภาพ
5) พัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสารให้รวดเร็ วแม่นยาและทันสมัยและ 6) เตรี ยมความพร้อมบุคลากรและ
ผูเ้ กี่ ยวข้องพร้ อมแผนปฏิ บตั ิและสิ่ งอุปกรณ์ สาหรับเผชิ ญเหตุภยั จากอาวุธชี วภาพ และพบว่าสมรรถนะที่
จาเป็ นนอกเหนื อจากสมรรถนะพื้นฐานของพยาบาลวิชาชี พประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 6 ด้าน คือ 1) การ
พัฒนาความรู ้ความชานาญ 2) การจัดการข้อมูล 3) พฤติกรรมบริ การทางคลินิก 4) การป้ องกันตนเอง 5) การ
ควบคุมการแพร่ กระจายเชื้อ และ 6) การสื่ อสารและประสานงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ได้น้ ี สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางกาหนดแผนปฏิบตั ิการในการรับมือกับการถูกโจมตี
ด้ว ยอาวุ ธ ชี ว ภาพ และสามารถให้ บ ริ การพยาบาลดู แ ลผู ้ป ระสบภัย จากอาวุ ธ ชี ว ภาพเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล
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Anti-bioterrorism strategies of nursing services
Suttiporn Teruya*
Abstract
The objectives of this research were to formulate anti – bioterrorism strategies of nursing
services in Bamrasnaradura Infectious Disease Institute (BIDI), and to establish competencies of BIDI
professional nurses in caring for patients affected by bioweapons. Data were collected by biological
weapon experts’ interview and BIDI nurse administrators’ seminar. The collected data were analyzed by
content analysis techniques and descriptive statistics of median, mode, mean-mode difference, and
interquartile range. The results showed that the anti – bioterrorism strategies of nursing services in BIDI
consisted of 6 issues, 1) Developing the capabilities of BIDI professional nurses in caring for victims of
bioweapons; 2) Developing information systems and knowledge of bioterrorism; 3) Strengthening the
anti-bioterrorism management networks; 4) Developing innovation and technology for investigation,
diagnosis and caring for victims of bioweapons; 5) Developing communication systems for bioterrorism
crisis; and 6) Providing the anti–bioterrorism preparedness plan of nurses and community health teams to
cope with bioweapon attack. The core competencies of the BIDI professional nurses for caring bioweapon
patients consisted of 6 core competencies 1) Ability to improve the knowledge and skills of anti –
bioterrorism, 2) Ability to manage information, 3) Having clinical service behaviors, 4) Ability to selfprotection from bioweapon – infections, 5) Ability to control the dissemination of biological agents, and
6) Ability to communicate and coordinate with colleagues.
The findings could be used as guidelines for anti–bioterrorism preparedness. Implementing
these strategies could result in effective action plans to counter bioweapon attacks and improve nursing
care for victims of bioweapon according to international standards.
Keywords: Bioweapons, Bioterrorism, Strategy, Competency
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บทนา
อาวุธชีวภาพหรื ออาวุธเชื้ อโรคหรื อสารที่มี
แหล่งกาเนิดทางชี วภาพ (Bioweapons, Biological
weapons, Agents of Biological Origin-ABO)
เป็ นหนึ่ งในอาวุธที่มีการทาลายล้างสู ง (Weapon
for Mass Destruction-WMD) ซึ่ งหมายถึงอาวุธที่
ผลิ ต ขึ้ นเพื่ อ การท าลายมวลมนุ ษ ย์ ด้ ว ยอาวุ ธ
ชี วภาพที่มีศกั ยภาพทาให้ก่อโรครุ นแรง1 การก่ อ
การร้ า ยด้ ว ยอาวุ ธ ชี ว ภาพมี ค วามแตกต่ า งจาก
อุบตั ิการณ์เกิดโรคติดต่อตามธรรมชาติ โดยโรคที่
เกิ ด จากอาวุ ธ ชี ว ภาพมั ก เกิ ด ขึ้ นพร้ อ มๆกั น
เนื่ องจากได้รับเชื้ อหรื อพิษจากจุลชี พที่เข้มข้นใน
เวลาใกล้เคีย งกัน การระบาดของโรคที่ มีสาเหตุ
จากอาวุธชี วภาพจะมีระยะเวลาฟั กตัวสั้นกว่าโรค
ที่ เกิ ดตามธรรมชาติ เพราะผูป้ ่ วยได้รับ เชื้ อหรื อ
พิษที่ มีความเข้มข้นมากกว่าปกติ2 ผลของอาวุธ
ชี ว ภาพท าให้ เ กิ ดการระบาดที่ รุ น แรงทั้ง ในคน
และสั ตว์ท าให้เกิ ด การสู ญเสี ย ชี วิตและอาจเกิ ด
การแพร่ กระจายปนเปื้ อนในสิ่ งแวดล้อม ปั ญหา
ของประเทศคื อ หน่ วยงานรั บ ผิดชอบ เช่ นสภา
ความ มั่ น ค งแห่ ง ชาติ ก ร ะ ทรว งก ล าโห ม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ขและ
สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนยังไม่มีความ
พร้ อมในการเผชิ ญเหตุจากอาวุธชี วภาพ แม้วา่ จะ
มี แ นวทางในการปฏิ บ ัติ แ ต่ ย งั ไม่ มี ก ารก าหนด
ยุทธศาสตร์ ในการบริ การพยาบาลในเรื่ องดังกล่าว
นอกจากนี้ ผูเ้ กี่ ย วข้องยัง ขาดประสบการณ์ และ
ขาดการซักซ้อมปฏิ บตั ิ ร่วมกัน ในต่างประเทศมี
รายงานการศึ ก ษาและก าหนดบทบาทของ
พยาบาลชุ มชนในการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
เผชิญเหตุการณ์ก่อการร้ายด้วยอาวุธชี วภาพ3-11 แต่
ประเทศไทยยังมีการศึกษาเรื่ องนี้ น้อยมาก ความ

พร้ อมของพยาบาลที่ ปฏิ บตั ิ งานในโรงพยาบาล
สนามส่ วนหน้าอาจมีประสบการณ์ ในการเผชิ ญ
เหตุจากอาวุธชี วภาพ แต่พยาบาลที่ปฏิ บตั ิงานใน
โรงพยาบาลส่ วนหลังยังขาดประสบการณ์ในการ
ดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชี วภาพ ดังนั้น การวิจยั
เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การบริ การพยาบาลในการ
ต่ อ ต้า นการก่ อ การร้ า ยด้ า นอาวุ ธ ชี ว ภาพ และ
กาหนดสมรรถนะที่ จาเป็ นของพยาบาลวิชาชี พ
นอกเหนื อจากสมรรถนะพื้นฐานทัว่ ไปเพื่ อเป็ น
การเตรี ยมความพร้อมของพยาบาลวิชาชีพในการ
ดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากอาวุธชี วภาพจึงเป็ น
สิ่ ง ส าคัญ จ าเป็ น อัน จะน าไปสู่ ก ารให้ บ ริ การ
พยาบาลในการดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชีวภาพ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและได้มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ การ
พยาบาลในการต่อต้านการก่ อการร้ายด้านอาวุธ
ชีวภาพ สถาบันบาราศนราดูร
2. เ พื่ อ ก า ห น ด ส ม ร ร ถ น ะ ที่ จ า เ ป็ น
นอกเหนื อจากสมรรถนะขั้นพื้นฐานของพยาบาล
วิชาชี พในการดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากอาวุธ
ชีวภาพ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง คือ พยาบาลที่มีประสบการณ์
การดู แลผู ต้ ิ ดเชื้ ออุ บ ตั ิ ใ หม่ /อุ บ ตั ิ ซ้ า นัก วิช าการ
แพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญด้านโรคติดเชื้ อ และนักวิทยาศาสตร์
ที่มีประสบการณ์ดา้ นอาวุธชี วภาพ โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 20 คน
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วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่ องมือวิจัย
ประกอบด้วย
1) การสัมมนาผูบ้ ริ หารการพยาบาลเพื่ อ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและความ
พร้อมในการดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากภัยก่อการ
ร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ และกาหนดส่ วนประกอบของ
ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลในการต่อต้านการก่อ
การร้ายด้านอาวุธชีวภาพโดยใช้แนวคาถามสาหรับ
การสัมมนา
2) การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลใน
การต่ อต้านการก่ อการร้ ายด้านอาวุธชี วภาพ และ
ประเด็นสมรรถนะที่ จาเป็ นของพยาบาลวิชาชี พที่
ดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายด้วยอาวุธ
ชี วภาพนอกเหนื อจากสมรรถนะพื้นฐานทัว่ ไปของ
พยาบาลวิชาชีพโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง
3) การสอบถามผู เ้ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับการ
ก าหนดสมรรถนะที่ จาเป็ นของพยาบาลวิชาชี พที่
ดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากภัยก่อการร้ายด้วยอาวุธ
ชีวภาพตามเทคนิคเดลฟายโดยใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของการกาหนด
ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลในการต่อต้านการก่อ
การร้ายด้านอาวุธชีวภาพ ข้อมูลการสัมมนาใช้เพื่อ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและความ
พร้อมในการดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากภัยก่อการ
ร้ ายด้วยอาวุธชี วภาพ ข้อมู ลการสัมภาษณ์ ใช้เพื่ อ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลใน
การต่ อต้านการก่ อการร้ ายด้านอาวุธชี วภาพ และ
ข้อมูลการสัมมนาใช้เพื่อกาหนดส่ วนประกอบของ
ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลในการต่อต้านการก่อ

การร้ ายด้านอาวุธชี วภาพ ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในส่ วนของการก าหนดสมรรถนะที่ จ าเป็ นของ
พยาบาลวิชาชี พที่ดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพนอกเหนือจากสมรรถนะ
พื้นฐานทัว่ ไปของพยาบาลวิชาชี พ ใช้ขอ้ มูลจากการ
สัมภาษณ์ ก าหนดประเด็ นสมรรถนะที่จาเป็ นของ
พยาบาลวิชาชี พที่ดูแลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากการ
ก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพนอกเหนือจากสมรรถนะ
พื้นฐานทัว่ ไปของพยาบาลวิชาชี พ (เทคนิ คเดลฟาย
รอบที่ 1) ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ เนื้ อหา ส่ วนข้อมู ล
การสอบถามเพื่ อก าหนดสมรรถนะที่ จ าเป็ นของ
พยาบาลวิ ชาชี พที่ ดู แลผู ้ที่ ได้รั บผลกระทบจากภัย
ก่ อการร้ ายด้ วยอาวุ ธชี วภาพตามเทคนิ คเดลฟาย
วิ เคราะห์ ข้อมู ล ด้วยสถิ ติ บรรยายโดยการหาค่ า
มัธยฐาน ค่าฐานนิ ยม ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับ
ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ผลการวิจัย
การกาหนดยุทธศาสตร์
ผลการกาหนดยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาล
ในการต่อต้านการก่อการร้ ายด้านอาวุธชีวภาพ ของ
สถาบันบาราศนราดูร สรุ ปได้ดงั นี้
1. วิสัยทัศน์ คือ ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง
ป้ องกัน และดู แลรั กษาพยาบาล เมื่ อได้รับภัยจาก
อาวุธชี วภาพอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลภายในปี 2563
2. พันธกิจ ประกอบด้วย
1) ศึ กษาวิ จ ั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ และ
เทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง พิสูจน์ทราบ การวินิจฉัย
การรักษาพยาบาล และควบคุมการแพร่ กระจายเชื้ อที่
เกิดจากอาวุธชีวภาพ
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2) ถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู ้
เกี่ ย วกั บ อาวุ ธ ชี ว ภาพแก่ เ ครื อข่ า ยบุ ค ลากร
สาธารณสุ ขและประชาชนทัว่ ไป
3) ให้ การพยาบาลผู ้ป ระสบภัย จากอาวุ ธ
ชีวภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานการพยาบาล
4) เตรี ยมความพร้อมในการเผชิ ญเหตุภยั
คุกคามจากอาวุธชีวภาพ
5) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การประสานความ
ร่ วมมือกับเครื อข่ายในการตอบโต้ภยั คุกคามที่เกิด
จากอาวุธชีวภาพ
3. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ป ระกอบด้ว ย 6
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชี พ
ในสถาบัน บ าราศนราดู ร สู่ การเป็ นพยาบาล
วิ ช าชี พ ที่ มี ขี ด ความสามารถสู งในการดู แ ล
ผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชี วภาพโดยมีเป้ าประสงค์
เพื่ อยกระดับ สมรรถนะของพยาบาลวิช าชี พ ใน
การเผชิญเหตุภยั คุกคามจากอาวุธชีวภาพ
2) พัฒ นาระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ภัย จากอาวุธ ชี วภาพให้ ท นั สมัย
โดยมีเป้ าประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับ
อาวุธชีวภาพที่ทนั สมัย

3) เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยในการจัด การ
และควบคุมภัยจากอาวุธชีวภาพโดยมีเป้าประสงค์
เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของ
สมาชิกเครื อข่าย
4) พัฒ นานวัต กรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อใช้ตรวจพิสูจน์ทราบ วินิจฉัย และดูแล
รักษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชีวภาพโดยมี
เป้ าประสงค์เพื่อให้มีการพิสูจน์ทราบและวินิจฉัย
ได้รวดเร็ วและให้การรักษาพยาบาลได้ทนั เวลา
5) พัฒ นาระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้
รวดเร็ วแม่นยาและทันสมัยโดยมีเป้ าประสงค์เพื่อ
ติดต่อประสาน ควบคุ มและสั่งการ ให้ขอ้ มู ลใน
การควบคุ มการแพร่ กระจายเชื้ อและลดความตื่น
ตระหนกของประชาชน
6) เตรี ยมความพร้อมของบุคลากรและ
ผู ้เ กี่ ย วข้ อ งพร้ อ มแผนปฏิ บ ัติ แ ละสิ่ งอุ ป กรณ์
ส าหรั บ เผชิ ญ เหตุ ภ ัย จากอาวุ ธ ชี ว ภาพโดยมี
เป้ าประสงค์เพื่ อ ปฏิ บตั ิ ง านได้ร วดเร็ ว ทันเวลา
และมีประสิ ทธิภาพ
4. แผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ ประกอบด้ ว ย 3
เป้าประสงค์เฉพาะ 9 กลยุทธ์ และ 10 มาตรการเฉพาะ
ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ ของการต่ อต้ านการก่ อการร้ ายทางอาวุธชี วภาพด้ านการพยาบาล สถาบันบาราศนราดูร
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สมรรถนะทีจ่ าเป็ นของพยาบาลวิชาชีพ
ผลการศึ ก ษาสมรรถนะที่ จ าเป็ นของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ดู แ ลผู ้ป ระสบภัย จากอาวุ ธ
ชี ว ภาพนอกเหนื อ จากสมรรถนะพื้ น ฐานของ
พยาบาลวิช าชี พ ประกอบด้ว ยสมรรถนะหลัก
6 ด้านรวม 23 สมรรถนะย่อย มีดงั นี้
1. ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ช า น า ญ
ประกอบด้วย 5 สมรรถนะย่อย ได้แก่ 1) มีความรู ้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดเชื้ อ โรคติดเชื้ ออุบตั ิใหม่/
อุ บ ัติ ซ้ า และโรคติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด จากอาวุ ธ ชี ว ภาพ
ตลอดจนการป้ องกันการรั กษาพยาบาลและการ
ควบคุ ม การแพร่ ก ระจายเชื้ อ 2) มี ค วามรู ้ แ ละ
ทัก ษะในเรื่ อง การป้ อ งกันตนเองตามหลัก ของ
Standard Precautions 3) มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ แนะนา และให้คาปรึ กษาแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่ องภัยจากอาวุธชี วภาพได้
เป็ นอย่างดี 4) สามารถใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธ
ชีวภาพ และ 5) สามารถนิ เทศพยาบาลวิชาชี พใน
หน่วยงานเกี่ ยวกับ การเฝ้าระวัง การป้ องกัน และ
การพยาบาลการติดเชื้อจากอาวุธชีวภาพ
2. การจั ด การข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย 3
สมรรถนะย่อย 1) สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลการติด
เชื้ ออาวุธชี วภาพ จากแบบบันทึกเฝ้ าระวัง เพื่อหา
แนวทางแก้ ไ ขและแจ้ ง ให้ ผู ้เ กี่ ย วข้ อ งทราบ
2) สามารถประเมินความเสี่ ย งและความรุ นแรง
ของภัยจากอาวุธชีวภาพ จากข้อมูลในแบบบันทึก
เฝ้ าระวัง และ 3) สามารถรวบรวมข้อมูลการติ ด
เชื้ ออุบตั ิใหม่/อุบตั ิซ้ า เชื้ อดื้ อยาและเชื้ อจากอาวุธ
ชีวภาพได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. พ ฤ ติ ก ร ร ม บ ริ ก า ร ท า ง ค ลิ นิ ก
ประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย 1) สามารถค้นหา
วิ นิ จ ฉัย การติ ด เชื้ อ จากอาวุ ธ ชี ว ภาพได้ร วดเร็ ว
2) สามารถติดตามอาการแสดงของผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อ
จากอาวุ ธ ชี ว ภาพจากผลการพิ สู จ น์ ท ราบจาก
ห้องปฏิบตั ิการได้อย่างถูกต้อง 3) สามารถให้การ
พยาบาลผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากภัยอาวุธชี วภาพ
แบบองค์รวม และ 4) สามารถเก็บสิ่ งส่ งตรวจ
และแปลผลการตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ตลอดจนสามารถแปลผลการทดสอบความไว
ของเชื้ อจากอาวุธชี วภาพต่อยาต้านจุลชี พได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยา
4. การป้ อ งกั น ตนเอง ประกอบด้ ว ย 4
สมรรถนะย่อย 1) มีความรู ้และทักษะในการป้ องกัน
ตนเองจากการปฏิ บตั ิ งานตอบโต้การติ ดเชื้ อจาก
อาวุธชี วภาพทางภาคทฤษฎีเป็ นอย่างดี 2) มีความ
รอบรู ้เกี่ ยวกับเครื่ องป้ องกันตนเองส่ วนบุคคลทุก
ชนิ ดอย่างละเอี ยด สามารถเลื อกใช้ได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 3) มีทกั ษะในการสวมใส่ การถอด
ชุ ดป้ องกันตนเองและอุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล
เป็ นอย่างดี และ 4) สามารถให้คาปรึ กษาแนะนา
การสวมใส่ การถอดชุ ด ป้ อ งกัน ตนเองให้ แ ก่
บุ ค ลากรทางการแพทย์ที่ จ ะเผชิ ญ เหตุ ก ับ เชื้ อ ที่
เป็ นอาวุธชีวภาพ
5. ก าร ควบ คุ มก ารแพ ร่ ก ร ะ จา ย เชื้ อ
ประกอบด้วย 4 สมรรถนะย่อย 1) สามารถหา
สาเหตุ การแพร่ กระจายเชื้ อจากอาวุธ ชี วภาพได้
อย่างถูกต้องแม่นยา 2) สามารถกาหนดแนวทางการ
ทาลายเชื้ อและแนะนาวิธีปฏิ บตั ิการทาลายเชื้ อที่
เกิดจากอาวุธชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
3) สามารถแนะนากระบวนการกาจัดขยะติดเชื้ อที่
เกิ ดจากอาวุธชี วภาพได้อย่างถู กต้อง และบริ หาร
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จัดการควบคุ มสิ่ งแวดล้อมในหน่ วยงานได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
และญาตผูป้ ่ วย 4) สามารถประชาสัม พันธ์ใ ห้
บุ ค ลากรของหน่ วยงานให้ตระหนักถึ งอันตราย
จากการแพร่ ก ระจายของเชื้ อ ที่ อ าจเป็ นอาวุ ธ
ชีวภาพที่อาจก่อให้เกิดการสู ญเสี ยอย่างใหญ่หลวง
6. ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น
ประกอบด้วย 3 สมรรถนะย่อยคือ 1) สามารถ
ประสานงานกับแพทย์ พยาบาลวิชาชี พ ควบคุ ม
การติ ด เชื้ อในสถาบั น บ าราศนราดู ร แล ะ
สถานพยาบาลข้างเคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ วางแผน เฝ้ า ระวัง ป้ อ งกั น ควบคุ ม การ
แพร่ กระจายเชื้ อ และการรักษาพยาบาลผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยอาวุธชีวภาพ 2) สามารถประสานงาน
กับผูบ้ ริ หารเพื่อชี้ แนะอันตรายเกี่ ย วกับภัยอาวุธ
ชี ว ภาพ และจัด หาอุ ป กรณ์ ใ นการป้ อ งกัน ส่ ว น
บุ ค ค ล ต ล อ ด จ น สิ่ ง อุ ป ก ร ณ์ ค ว บ คุ ม ก า ร
แพร่ กระจายเชื้ ออาวุธชี วภาพ และ 3) สามารถใช้
เทคโนโลยี ใ นการสื่ อ สารและประสานงานกับ
หน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อแจ้ง ข่ า วสาร
หรื อขอรับการสนับสนุน เมื่อเกิดภาวะฉุ กเฉิ นจาก
การก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ
การอภิปรายผล
ข้อค้นพบหลักของการวิจยั มี 2 ประการ
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลในการ
ต่อต้านการก่ อการร้ ายด้านอาวุธชี วภาพ สถาบัน
บาราศนราดูร และ 2) สมรรถนะที่จาเป็ นนอกเหนือจาก
สมรรถนะขั้นพื้นฐานของพยาบาลวิชาชี พในการ
ดู แ ลผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอาวุ ธ ชี วภาพ
สามารถอธิ บ ายเหตุ ผ ลสนับ สนุ น ข้อ ค้น พบได้
ดังนี้

1. ส่ วนประกอบของยุทธศาสตร์ การบริ การ
พยาบาลในการต่อต้านการก่ อการร้ ายด้านอาวุธ
ชี วภาพ สถาบันบ าราศนราดู ร มี ความเหมาะสม
และเป็ นไปได้เพราะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อม
ภายใน
1.1 วิสัยทัศน์คือ ประชาชนได้รับการเฝ้า
ระวัง ป้ องกัน และดูแลรักษาพยาบาล เมื่อได้รับภัย
จากอาวุธชี วภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากลภายในปี 2563 มี ความ
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญกับ การ
ปกป้ องประชาชนจากโรคและภัยสุ ขภาพที่กาหนด
วิสัยทัศน์ว่า ประชาชนได้รับการป้ องกัน ควบคุ ม
โรค และภัยสุ ขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี
257914 และสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า นการ
ป้ องกัน ควบคุ มการติ ดเชื้ อระดับชาติ ของสถาบัน
บาราศนราดู รคื อ การจัดการป้ องกันและควบคุ ม
การติ ดเชื้ อ สามารถรองรั บสถานการณ์ ต่างๆ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้ รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับสากลภายในปี 256415
1.2 พันธกิ จในด้า นการต่ อต้า นการก่ อ
การร้ายด้วยอาวุธชีวภาพทางการพยาบาลมีความ
สอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของกรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุ ข16 ในเรื่ องการถ่ายทอด และ
แลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับอาวุธชี วภาพเรื่ อง
การพัฒนาเครื อข่าย เฝ้าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุ ขภาพ และในเรื่ องการเตรี ยมความพร้อม
ในการเผชิญเหตุภยั คุกคามและภัยสุ ขภาพใหม่ ๆ
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพ
ของพยาบาลวิชาชี พในสถาบันบ าราศนราดู ร สู่ การ
เป็ นพยาบาลวิชาชี พที่มีขีดความสามารถสู งในการ
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ดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชีวภาพมีความสอดคล้อง
กับพันธกิจด้านการป้ องกัน และควบคุมการติดเชื้ อ
ระดับชาติของสถาบันบาราศนราดู ร เกี่ ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรด้าน IC มีศกั ยภาพ และจานวนเพียงพอ15
และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ CDC 2001
(Center of Disease Control and Prevention, 2001)
ในเรื่ องการประกันความมัน่ ใจ (Assurance)17
1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ข้อมู ล ข่ า วสารและความรู ้ เกี่ ย วกับ ภัย จากอาวุ ธ
ชี วภาพให้ทนั สมัยสอดคล้องกับพันธกิ จด้านการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ระดั บ ชาติ ข อง
สถาบันบ าราศนราดู ร เกี่ ยวกับการพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการฐานข้อ มู ล การติ ด เชื้ อ และมี ก าร
จัดการน าข้อมู ล ไปใช้ป ระโยชน์ ต่ อการป้ องกัน
ควบคุ ม การติ ดเชื้ อในโรงพยาบาลทั้ง ในระดับ
องค์กรและระดับชาติ15 และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Nyamathi และคณะ18 ที่ พบว่าจะต้องมี การ
พัฒนาโปรแกรมข้อมูลข่าวสาร สื่ อสารเกี่ ยวกับภัย
จากอาวุธชีวภาพให้พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานเข้าใจเป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการวางแผน
1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ าง
เครื อข่ ายในการจัดการและควบคุ มภัยจากอาวุ ธ
ชี วภาพ มี ค วามสอดคล้องกับ พันธกิ จ ของกรม
ควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุ ข เกี่ ยวกับการ
ส่ ง เสริ มกระบวนการประสานความร่ วมมื อกับ
เครื อข่ายของภายในและระหว่างประเทศ14 ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อแนะนาของ Minnesota Department
of Health (2001)17
1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่ อใช้ตรวจพิ สู จน์ ทราบ
วินิจฉัย และดู แลรั กษาพยาบาลผูป้ ระสบภัยจาก
อาวุ ธชี วภาพสนับสนุ นพันธกิ จด้านการป้ องกัน

และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ระดับ ชาติ ข องสถาบัน
บาราศนราดูร เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
และองค์ความรู ้มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย
และดูแลรักษาโรคติดเชื้ อในโรงพยาบาลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ15 เป็ นไปตามคาแนะนาของ CDC strategic Plan
เกี่ยวกับDetection and Surveillance19
1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
ติดต่อสื่ อสารให้รวดเร็ วแม่นยาและทันสมัยในการ
ติ ดต่ อประสาน เพื่ อความรวดเร็ วในการติ ดต่ อ
ประสานและควรมี เครื อข่ายส ารอง เมื่ อเครื อข่าย
หลั ก วิ ท ยุ สื่ อสารใช้ ก ารไม่ ไ ด้ เช่ น การใช้
โทรศัพท์มือถื อเป็ นเครื อข่ายสารอง กรณี เร่ งด่ วน
ฉุ กเฉิ นตอบสนองต่อเป้ าหมายในยุทธศาสตร์ ที่ 2
ของยุทธศาสตร์ กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย20 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิ
ของCDC สหรั ฐ อเมริ กาเกี่ ยวกั บ ระบบการ
ติดต่อสื่ อสาร19
1.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ การเตรี ยมความ
พร้อมของบุคลากรและผูเ้ กี่ยวข้อง พร้อมแผนปฏิบตั ิ
และสิ่ งอุ ป กรณ์ ส าหรั บ เผชิ ญ เหตุ ภ ัย จากอาวุ ธ
ชี วภาพเป็ นการตอบสนองพันธกิจของกรมควบคุม
โรคในด้านการเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการ
ภาวะคุ กคามและภัยสุ ขภาพใหม่ๆ ได้ทนั การณ์ 14
และสอดคล้องกับการวางแผนใน Public Health
Nursing Practice Model ของ Los Angeles County
(LAC) Department of Health Services (DHS)17
2. สมรรถนะที่ จ าเป็ นนอกเหนื อจาก
สมรรถนะขั้นพื้นฐานของพยาบาลวิชาชี พในการ
ดู แลผู ้ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจากอาวุ ธ ชี ว ภาพ เป็ น
สมรรถนะที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลในการต่อต้านการ
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ก่ อการร้ ายด้านอาวุธชี วภาพ โดยมี ความสัมพันธ์
กันดังนี้
2.1 สมรรถนะด้านการพัฒนาความรู ้ความ
ช านาญ เป็ นส มรรถ นะ ที่ เกี่ ย วกั บ ความรู ้
ความสามารถทางการพยาบาลเบื้องต้นที่จาเป็ นต่อ
การปฏิ บ ตั ิการดู แลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชี วภาพ
เป็ นสมรรถนะที่จะทาให้ประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาศัก ยภาพของพยาบาลวิ ชาชี พ ในสถาบัน
บ าราศนราดู รสู่ ก ารเป็ นพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี ขี ด
ความสามารถสู งในการดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธ
ชีวภาพประสบผลสาเร็ จ
2.2 สมรรถนะด้า นการจัด การข้อ มู ล มี
ความส าคัญเพราะศาสตร์ ทางการแพทย์ และการ
พยาบาลมีการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา มี
ความรู ้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ นจานวนมาก
ดังนั้นพยาบาลจะต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
สมรรถนะด้านการจัดการข้อมูลเป็ นสมรรถนะที่จะ
ส่ ง ผลให้ ป ระเด็ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบ
ข้อมู ลข่ า วสาร และความรู ้ เกี่ ย วกับภัยจากอาวุ ธ
ชีวภาพให้ทนั สมัยประสบผลสาเร็ จ
2.3 สมรรถนะด้า นพฤติ ก รรมการบริ ก าร
ทางคลิ นิ ก เป็ นสมรรถนะที่ จ าเป็ นในการดู แ ล
ผู ป้ ระสบภัย จากอาวุ ธ ชี วภาพซึ่ งต้องใช้ ท้ ัง องค์
ความรู ้ ทักษะ และ การปฏิบตั ิการทางการพยาบาล
ในการค้นหา วินิจฉัย ติดตามอาการ ส่ งสิ่ งส่ งตรวจ
ในห้องปฏิ บ ตั ิ การ และการดู แลผูป้ ่ วยแบบองค์รวม
สอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
ศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพในสถาบันบาราศนรา
ดูรสู่ การเป็ นพยาบาลวิชาชี พที่มีขีดความสามารถสู ง
ในการดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชีวภาพ

2.4 สมรรถนะด้านการป้ องกันตนเอง เป็ น
สมรรถนะที่พยาบาลจาเป็ นต้องมี เพื่อให้เกิ ดความ
ปลอดภัย จากการติ ดเชื้ อที่ เกิ ดจากอาวุ ธ ชี วภาพ
เพื่อที่จะได้ดูแลผูป้ ระสบภัยอาวุธชีวภาพรายอื่น ๆ
และลดการแพร่ กระจายเชื้ อ สมรรถนะด้านการ
ป้ อ งกัน ตนเองเป็ นการเตรี ยมความพร้ อ มของ
บุคลากรตามประเด็นยุทธศาสตร์ การเตรี ยมความ
พร้ อมของบุ ค ลากรและผู ้ เ กี่ ยวข้ อ ง พร้ อม
แผนปฏิบตั ิและสิ่ งอุปกรณ์สาหรับเผชิ ญเหตุภยั จาก
อาวุธชีวภาพ
2.5 สมรรถนะด้านการควบคุมการแพร่ กระจาย
เชื้ อเป็ นสมรรถนะที่ พยาบาลจะต้องมี เพื่ อให้เกิ ด
การควบคุ มการแพร่ กระจายเชื้ อซึ่ งสามารถกระทา
ได้โดยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ควบคุ มการแพร่ กระจายของเชื้ อ ส่ งผลให้เกิ ดการ
ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ตรวจพิสูจน์ทราบ วินิจฉัย
และดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผู ้ป ระสบภัย จากอาวุ ธ
ชีวภาพ
2.6 สมรรถนะด้านการสื่ อสาร และประสานงาน
มี ค วามส าคัญยิ่ ง ในการปฏิ บ ัติ ง านร่ วมกัน เป็ น
สมรรถนะที่ ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้ างเครื อข่ายในการจัดการ
และควบคุ ม ภัย จากอาวุ ธ ชี ว ภาพและประเด็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบติ ด ต่ อ สื่ อสารให้
รวดเร็ วแม่นยาและทันสมัยในการติดต่อประสาน
ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาวิจัยไป
ประยุกต์ ใช้
1.1 ผูบ้ ริ หารสถาบันบาราศนราดูร และ
ผูเ้ กี่ ยวข้องควรนายุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาล
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ในการต่อต้านการก่อการร้ายด้านอาวุธชี วภาพของ
สถาบันบ าราศนราดู รไปใช้ เป็ นแนวทางในการ
จัดทาแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ผูบ้ ริ หารการพยาบาลและผูเ้ กี่ยวข้อง
ควรใช้สมรรถนะที่ จาเป็ นของพยาบาลวิชาชี พที่
ดู แลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชี วภาพนอกเหนื อจาก
สมรรถนะพื้นฐานของพยาบาลวิชาชี พเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาขี ดความสามารถพยาบาลวิชาชี พที่
ดูแลผูป้ ระสบภัยจากอาวุธชีวภาพ
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
2.1 ยุทธศาสตร์ การบริ การพยาบาลใน
การต่อต้านการก่ อการร้ ายด้านอาวุธชี วภาพของ
สถาบันบาราศนราดูรควรได้รับการประเมินและ
ปรั บปรุ งแก้ไขเป็ นระยะตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2.2 พัฒ นาแบบประเมิ น สมรรถนะที่
จาเป็ นของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผูป้ ระสบภัยจาก
อาวุ ธ ชี ว ภาพนอกเหนื อ จากสมรรถนะพื้ น ฐาน
ของพยาบาลวิชาชีพ
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