170

Journal of Nursing and Health Care

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลโดยผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในสถานบริการสุขภาพ
ธีรพร สถิรอังกูร ส.ด.*

ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล พย.ม.**

บทคัดยอ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้มุงพัฒนาระบบบริการพยาบาลโดยผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
(Advanced practice nurse: APN) โดยใช PEPPA framework ของ Bryant-Lukosius et al รวมกับใช 6 บทบาทของ
APN มีการดําเนินงาน 3 ระยะ 1) วิเคราะหสถานการณ 2) เสริมพลังอํานาจ APN ใหพฒ
ั นาบทบาทและบริการพยาบาล
โดยใช PEPPA framework 3) ประเมินผลแบบมีสวนรวม ผูรวมวิจัยหลักและรองเปน APN 12 คน และเปนผูบริหาร
ทางการพยาบาล 6 คน จาก 6 โรงพยาบาลของจังหวัดชัยภูมิ ผูมีสวนไดสวนเสียคือพยาบาลในทีมของ APN จํานวน
138 คน และผูปวยกลุมเปาหมายการดูแลของ APN จํานวน 342 คน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณเชิงลึก
สังเกตแบบมีสวนรวม และอํานวยความสะดวกในการระดมสมอง เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสัมภาษณ แบบสนทนา
กลุม แบบบันทึกการสังเกต แบบรายงานตนเองของ APN และแบบสอบถามการรับรูและความพึงพอใจในระบบ
บริการพยาบาลโดย APN วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหาโดยมีผูรวมวิจัยรวมวิเคราะห ขอมูล
เชิงปริมาณใชจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา APN ทั้ง 12 คนดูแลผูปวยกลุมเปาหมายที่มีภาวะซับซอนโดยใช PEPPA framework
และไดรบั การสนับสนุนจากผูบ ริหารการพยาบาล และมีการรวมตัวกันของ APN เกิดเปนเครือขาย APN ระดับจังหวัด
ผลการดําเนินงานพบวาผูปวยกลุมเปาหมายมีผลลัพธทางคลินิกดีขึ้น เชน การกลับมารักษาซํ้าภายใน 28 วันดวยการ
ติดเชื้อของผูปวยคาสายสวนปสสาวะเทากับ 0 ผูปวยจิตเภทซับซอนในชุมชนมีอาการรุนแรงลดลง รอยละ 100 อัตรา
การเกิดภาวะแทรกซอนของผูปวยหลอดเลือดสมองเทากับ 0 ผูปวยเบาหวานมีภาวะไตวายระยะเริ่มตน มีคา GFR
≥ 30 รอยละ 93.3 (เพิ่มจากรอยละ 73.3) จํานวนวันนอนเฉลี่ยของผูปวยหอบหืด 3.16 วัน (ลดลงจาก 4.91 วัน)
เปนตน APN ไดพัฒนาบทบาทของตน พบวาในจํานวน APN 12 คน มีกลุมที่พัฒนาครบ 6 บทบาทจํานวน 6 คน และ
กลุมพัฒนา 4 บทบาทอีก 6 คน โดยขาดบทบาทผูวิจัยและผูนํา นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวา APN ทั้ง 12 คน เห็นวา
PEPPA Framework ใชพฒ
ั นาบทบาท APN ประกอบกับการสนับสนุนจากผูบ ริหารทางการพยาบาล เกิดระบบบริการ
พยาบาลโดย APN ได จากการประเมินการรับรูใ นระบบบริการพยาบาลโดย APN ของพยาบาลในทีม พบวา สวนใหญ
มีการรับรูโดยรวมระดับมากคิดเปนรอยละ 60.9 มีความพึงพอใจตอระบบในระดับมาก ( = 3.65, SD=0.67)
ผลการวิจยั แสดงถึงระบบบริการพยาบาลโดย APN มีการพัฒนาบทบาทของ APN ดวย PEPPA framework
ผูบริหารสนับสนุนการบริการของ APN มีเครือขาย APN ระดับจังหวัด ทําใหเกิดผลลัพธที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพบริการ
พยาบาล
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ระบบบริการพยาบาลเปนระบบบริการหลัก
บริ ก ารหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ของประเทศ มีการบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ1 ใหการดูแลผูปวยและประชาชนทั้งที่มีภาวะ
สุ ข ภาพดี เสี่ ย ง ป ว ย 2 ซึ่ ง แนวโน ม พบว า มี ก ารเพิ่ ม
จํ า นวนของผู ป ว ยและประชาชนที่ มี ป ญ หาสุ ข ภาพ
ซับซอน ตองการเขารับบริการในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
สิ่ ง ต า งๆเหล า นี้ ส ะท อ นความต อ งการการดู แ ลจาก
บุ ค ลากรสุ ข ภาพรวมทั้ ง พยาบาลที่ มี ค วามรู ค วาม
สามารถ3,4 ทั้งนี้ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced
practice nurse, APN) มีบทบาทสําคัญ สามารถลด
และแก ไ ขป ญ หาด า นสุ ข ภาพดั ง กล า วได 4,5 สามารถ
ดูแลผูปวยกลุมเปาหมายเกิดผลลัพธดานสุขภาพ เชน
ลดจํานวนวันนอนในโรงพยาบาล ลดภาวะแทรกซอน
ลดตนทุนบริการ มีความพึงพอใจในบริการ มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ เปนตน6,7,8 สภาการพยาบาลจึงไดกาํ หนดใหมี
ผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง เพือ่ ตอบสนองความตองการ
การดูแลผูปวยและประชากรที่มีปญหาสุขภาพซับซอน4
ใน 10 สาขาความเชี่ยวชาญ ดังนี้ การพยาบาลมารดาทารก ชุมชน อายุรศาสตร-ศัลยศาสตร เด็ก จิตเวชและ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ การผดุงครรภ เวชปฏิบัติชุมชน
ผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ และดาน
การใหยาระงับความรูสึก9
ในการบริการพยาบาลของ APN นั้น สมาคม
พยาบาลแห ง ประเทศแคนาดา 10 และผลการวิ จั ย
ตางเสนอให APN ใช PEPPA framework11,12 (The
Participatory, Evidence-based, Patient-Focused Process,
for Guiding the Development, Implementation,
and Evaluation of Advanced Practice Nursing)
9 ขั้นตอนเปนกรอบการดําเนินงาน ดังนี้ 1) กําหนด
ผูป ว ยกลุม เปาหมาย 2) คนหาผูม สี ว นไดสว นเสียและผูม ี
สวนรวมในการดูแลผูป ว ย 3) ศึกษาความจําเปนของการ
พัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย 4) กําหนด
ความสําคัญของปญหาและเปาหมายของการพัฒนา
รูปแบบการดูแล 5) กําหนดรูปแบบการดูแลและบทบาท
ของผูปฏิบัติการพยาบาล 6) วางแผนเพื่อนํารูปแบบ
การดูแลไปใช 7) ปฏิบัติตามบทบาทของผูปฏิบัติการ
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
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พยาบาลขั้นสูง 8) ประเมินผลรูปแบบการดูแลผูปวย
และบทบาทของ APN และ 9) ควบคุม กํากับ บทบาท
ของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและการดําเนินการตาม
รูปแบบ13 ซึ่ง PEPPA framework ชวยสนับสนุนให
APN ไดแสดงบทบาทของตนในการบริการพยาบาลที่
ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้บทบาทหลักของ APN มี 6 บทบาท คือ
1) ผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาลทางคลินกิ 2) ผูใ หการสนับสนุน
3) ที่ปรึกษา 4) ผูใหความรู 5) นักวิจัย 6) ผูนํา10 โดย
APN ตองใชบทบาทในการพัฒนาระบบบริการพยาบาล
ใหบรรลุเปาหมายการบริการผูปวย10-12
ผูวิจัยซึ่งเปนนักวิชาการพยาบาล สํานักการ
พยาบาลที่ นิ เ ทศงานการพยาบาลของสถานบริ ก าร
สุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดทําการศึกษา
สถานการณการดําเนินงานบริการพยาบาลของ APN ใน
สถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยใช
แบบสอบถามรวมกับการนิเทศ พบวา APN สวนใหญไม
ไดปฏิบัติงานในบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
ที่ดูแลผูปวยที่มีภาวะสุขภาพซับซอน บทบาทที่ปรึกษา
และบทบาทผูนํา14 จากการวิเคราะหพบวาการกําหนด
ผูปวยกลุมเปาหมายของ APN ซึ่งเปนขั้นตอนแรกของ
PEPPA framework นัน้ มีการกําหนดเหมือนกับพยาบาล
ทั่วไป เนื่องจากระบบการบริหารจัดการดานการมอบ
หมายงานของผูบริหารทางการพยาบาลไมชัดเจน สงผล
ให APN ไมไดดําเนินการในขั้นตอนตอไปตาม PEPPA
framework จึงไมไดมีบทบาทสําคัญดังกลาว และทําให
ระบบบริการพยาบาลโดย APN ไมชัดเจน14 จากการ
ศึกษาพบวา การกําหนดกลุมเปาหมายของ APN และ
มอบหมายงานใหชดั เจนแยกจากบทบาทพยาบาลทัว่ ไป
สงผลให APN ปฏิบัติงานไดตามบทบาทของ APN15
ผูวิจัยไดศึกษานํารองระบบบริการพยาบาลใน
หลายจังหวัด พบวา จังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัดหนึ่งที่ไม
กําหนดกลุมเปาหมายของ APN แยกจากพยาบาลทั่วไป
และเปนจังหวัดทีส่ นใจเขารวมวิจยั ตองการพัฒนาระบบ
บริการพยาบาลให APN ไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่
จากขอมูลเบื้องตนพบวาจังหวัดชัยภูมิเปนจังหวัดที่มี
APN 12 คนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทุกระดับ จํานวน
6 แหง และAPN ของโรงพยาบาลทั้ง 6 แหงไมไดใหการ
ดูแลผูปวยที่มีปญหาสุขภาพซับซอน ทําใหผูปวยเหลานี้
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ไม ไ ด รั บ การแก ไ ขป ญ หาเฉพาะรายและเกิ ด ภาวะ
แทรกซอน ผูวิจัยในฐานะผูรับผิดชอบการพัฒนาระบบ
บริการพยาบาลจึงรวมกับโรงพยาบาลทั้ง 6 แหงพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลโดย APN เพื่อเปนรูปแบบของ
การพัฒนาระบบบริการพยาบาลโดย APN อันเปนการ
เพิม่ คุณภาพงานการพยาบาลผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาสุขภาพซับ
ซอนของสถานบริการสุขภาพแหงอื่นตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

เพือ่ พัฒนาระบบบริการพยาบาลโดย APN ของ
โรงพยาบาล 6 แหงในจังหวัดชัยภูมิ

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้นํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม (Participatory action research) และ
PEPPA Framework 9 ขั้นตอน13 ในการพัฒนาบทบาท
ของ APN 6 บทบาท10
ขอบเขตการวิจัย โรงพยาบาลที่เขารวมวิจัย
ของจังหวัดชัยภูมิ 6 แหง ไดแก โรงพยาบาลชัยภูมิเปน
ระดับตติยภูมิ 1 แหง โรงพยาบาลชุมชนเปนระดับทุตยิ ภูมิ
4 แห ง ได แ ก โรงพยาบาลแก ง คร อ โรงพยาบาล
เกษตรสมบูรณ โรงพยาบาลเทพสถิตย โรงพยาบาล
คอนสวรรค และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดตุม
เปนระดับปฐมภูม1ิ แหง จังหวัดชัยภูมิ มี APN รวมทัง้ สิน้
12 คน ประกอบดวย 1) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชัยภูมิ
6 คน โดยไดรับวุฒิบัตรเปน APN สาขาผูสูงอายุ 1 คน
ปฏิบัติงานผูปวยใน สาขาผดุงครรภ 1 คน ปฏิบัติงาน
หองคลอด สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 1 คน ปฏิบัติงาน
ผูปวยนอก สาขาโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
1 คน ปฏิ บั ติ ง านป อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล สาขาการใหยาระงับความรูสึก 3 คน ปฏิบัติ
งานวิสัญญีพยาบาล 2) ปฏิบัติงานเวชปฏิบัติครอบครัว
ที่โรงพยาบาลแกงครอ 1 คน จบสาขาเวชปฏิบัติชุมชน
3) ปฏิ บั ติ ง านสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชที่ โ รงพยาบาล
เกษตรสมบูรณ 1 คน จบสาขาจิตเวชและสุขภาพจิต
4) ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชที่โรงพยาบาลเทพ
สถิตย 1 คนจบสาขาจิตเวชและสุขภาพจิต 5) ปฏิบตั งิ าน
ผูปวยในที่โรงพยาบาลคอนสวรรค 1 คน จบสาขาอายุ
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ศาสตร-ศัลยศาสตร และ 6) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลกุดตุม 1 คน จบสาขาเวชปฏิบัติ
ชุมชน
ผู ร ว มวิ จั ย (Participant) ประกอบด ว ย
1) ผูร ว มวิจยั หลัก เปน APN ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ของจังหวัดชัยภูมทิ งั้ 6 แหง จํานวน 12 คน 2) ผูร ว มวิจยั รอง
จํานวน 6 คน เปนหัวหนาพยาบาลของโรงพยาบาลชัยภูมิ
และโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 5 คน และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดตุม 1 คน
ผูใ หขอ มูลหลัก (Key information) ประกอบดวย
1) ผูบริหารทางการพยาบาลของ APN จังหวัดชัยภูมิทั้ง
6 แห ง จํ า นวน 20 คน 2) APN ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลของจังหวัดชัยภูมิทั้ง 6 แหง จํานวน 12 คน
(กลุมเดียวกับผูรวมวิจัยหลัก)
ผูม สี ว นไดสว นเสีย (Stake holder) ประกอบดวย
1) พยาบาลในทีมการดูแลผูปวยกลุมเปาหมายรวมกับ
APN จํานวน 138 คน 2) ผูปวยกลุมเปาหมายการดูแล
ของ APN จํานวน 342 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนมกราคม
2556 – เดือนมกราคม 2557 โดยใชวิธีการหลัก 5 วิธี
คือ การสนทนากลุม การสัมภาษณเจาะลึก การสังเกต
แบบมีสว นรวม การวิเคราะหเอกสารภาคสนาม และการ
ประชุมระดมสมองและสะทอนคิด โดยผูวิจัยทําหนาที่
เปนผูสนับสนุน (Facilitator)
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ผูว จิ ยั พัฒนาขึน้ จาก
การทบทวนวรรณกรรม รวมกับ PEPPA framework 9 ขัน้
ตอน และกรอบแนวคิด 6 บทบาทของ APN ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิดานผูปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง 5 ทาน ไดแก APN ที่มีความเชี่ยวชาญ
สาขาสาขาเวชปฏิบัติชุมชน 2 คน สาขาอายุศาสตรศัลยศาสตร 2 คน และสาขาจิตเวชและสุขภาพจิต 1 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล ประกอบด ว ย
1) แนวทางการสนทนากลุม และแนวทางการสัมภาษณ
เชิงลึก ถามในประเด็นการดําเนินงานแตละขั้นตอนตาม
PEPPA framework และหากไมปฏิบัติเนื่องจากปญหา
อุปสรรคใด 2) แบบสังเกตการดําเนินงานของ APN โดย
สังเกตและบันทึกเกี่ยวกับการบริการพยาบาลของ APN
แตละคน 3) แบบบันทึกการดําเนินงานของ APN เปน
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self report ให APN พรรณนาสิ่งที่ปฏิบัติ ความคิดเห็น
และความรูส กึ ตอสิง่ นัน้ โดยนําเสนอในการประชุมระดม
สมองแตละครั้ง 4) แบบสอบถามการรับรูและความพึง
พอใจของพยาบาลที่ปฏิบัติงานรวมกับ APN ในระบบ
บริการพยาบาลโดย APN 2 ประเด็น คือ1) การบริการ
พยาบาล 2)การสนับสนุนการบริการที่มีผูปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงโดยแบบสอบถามสวนการรับรู ผูวิจัยได
ทดสอบและคัดเลือกรายขอที่มีคาความยากงาย (p) =
0.20-0.80 และอํานาจจําแนก (r) >0.2016 สวนความ
พึงพอใจไดหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธี cronbach’s alpha
coefficient ไดเทากับ 0.98
การดําเนินงานวิจยั ประกอบดวย 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 วิเคราะหสถานการณ (Situation
analysis stage) โดยวิเคราะหสถานการณการบริการ
พยาบาลโดย APN ของโรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิทั้ง
6 แหง ดําเนินการในเดือนมกราคม 2556 โดยรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลตามกรอบการดําเนินงาน PEPPA ผูวิจัย
เริ่มจากการสนทนากลุมหาขอเท็จจริงจาก APN จํานวน
12 คน ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิทั้ง
6 แหง หลังจากนัน้ ไดสมั ภาษณเจาะลึกใน APN ทีม่ ขี อ มูล
มาก ทัง้ นีพ้ บวาผูบ ริหารทางการพยาบาลมีสว นสําคัญใน
การพัฒนาระบบบริการพยาบาลของ APN จึงไดนําผล
การสนทนากลุมรวมกับผลการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของ APN ของโรงพยาบาลในจังหวัด
ชัยภูมิทั้ง 6 แหงมาเปนขอมูลในการประชุมระดมสมอง
โดยมี APN 12 คน และผูบริหารทางการพยาบาลของ
โรงพยาบาลทั้ง 6 แหง จํานวน 20 คน แลกเปลี่ยนเรียน
รูขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม สัมภาษณเจาะลึกและ
การทบทวนเอกสาร โดยเปดโอกาสให APN ทุกคนได
บอกเลาประสบการณการบริการพยาบาลของตน และให
ผูบ ริหารทางการพยาบาลไดเลาถึงการดําเนินงานของตน
ที่เกี่ยวของกับAPN มีการสะทอนคิด และผูวิจัยเลาเรื่อง
การใช PEPPA framework ของ APN ในประเทศแคนาดา
เพิ่มเติม ไดขอสรุปรวมกันในการพัฒนาบทบาทและ
ระบบบริการพยาบาลโดย APN ทีใ่ ช PEPPA framework
และมี หั ว หน า พยาบาลเป น ผู ส นั บ สนุ น การบริ ก าร
พยาบาลของ APN
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557
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ระยะที่ 2 เสริมพลังอํานาจ (Empowering
ั นาระบบบริการ
stage) โดยเสริมพลังอํานาจ APN ใหพฒ
พยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดชัยภูมิทั้ง 6 แหง
ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ –กรกฎาคม 2556 โดยผูว จิ ยั
ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนงานของ APN ทุกเดือนครึ่งรวม
3 ครัง้ ๆละ3 วัน ครัง้ ที่ 1 ผูว จิ ยั ไดประชุมระดมสมองโดย
มี APN 12 คน และหัวหนาพยาบาลของโรงพยาบาลทั้ง
6 แหง จํานวน 6 คน โดยผูว จิ ยั ทบทวน PEPPA framework
และชี้แจงการใช Self report เปดโอกาสใหผูรวมวิจัย
หลักทุกคนรวมกันออกแบบการพัฒนาระบบบริการ
พยาบาล มีการสะทอนคิด แลกเปลีย่ นประสบการณ เกิด
การตระหนักในการดําเนินงานของ APN และตระหนัก
ในการสนั บ สนุ น การบริ ก ารพยาบาลโดย APN ของ
หัวหนาพยาบาล ในครั้งนี้ผูวิจัยและ APN ไดรวมกัน
กําหนดการบานเปนแผนการพัฒนางานตาม PEPPA
framework และดําเนินงานในขั้นที่ 1-4 ของ PEPPA
framework นอกจากนีผ้ วู จิ ยั และหัวหนาพยาบาลไดรว ม
กันกําหนดการบานเปนกิจกรรมที่สนับสนุนการบริการ
พยาบาลของ APN เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการประชุมครั้งที่ 2 สําหรับครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เปด
โอกาสให มี ก ารประชุ ม ระดมสมองและให ผู ร ว มวิ จั ย
หลักทุกคนทั้ง APN และหัวหนาพยาบาลไดนําเสนอ
self report มีการสะทอนคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ
เปนการ share their own experience เกิดการตระหนัก
ในการดําเนินงานของ APN มีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ผู วิ จั ย และ APN ได ร ว มกั น กํ า หนดการบ า นเป น การ
ดําเนินงานในขั้นที่ 5-9 ของ PEPPA framework และ
วิเคราะหบทบาทของตนเอง นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ยังไดสงั เกต
แบบมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ APN แตละคน
ทั้ง 12 คนที่โรงพยาบาลทั้ง 6 แหง และสัมภาษณ พูด
คุยอยางไมเปนทางการกับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งที่เปน
พยาบาลและทีมสหสาขาทีด่ แู ลผูป ว ยกลุม เปาหมายของ
APN รวมทัง้ ผูป ว ยกลุม เปาหมายของ APN ทัง้ นีใ้ นครัง้ ที่
3 ผูว จิ ยั ไดแจกแบบสอบถามการรับรูแ ละความพึงพอใจ
ในการจัดบริการพยาบาลที่มีAPNใหกับผูมีสวนไดสวน
เสียซึ่งเปนพยาบาลในทีมการดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย
ของ APN หลังจากนัน้ ผูว จิ ยั รวบรวมและวิเคราะหขอ มูล
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ระยะที่ 3 ประเมิ น ผลแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory evaluation stage) เพื่อประเมินผลลัพธ
ของระบบบริการพยาบาล และผลลัพธทางคลินกิ ดําเนิน
การเดือนสิงหาคม 2556 –มกราคม 2557 โดยผูว จิ ยั ได
สนทนากลุม กับ APN 12 คน และสนทนากลุม กับหัวหนา
พยาบาล 5 คน วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมทั้ง
2 กลุม จาก self report ของ APN และของหัวหนา
พยาบาล และวิเคราะหจากแบบสอบถามการรับรูและ
ความพึงพอใจในการจัดบริการพยาบาลทีม่ ี APN แลวนํา
ผลการวิเคราะหเสนอในเวทีประชุมของผูรวมวิจัยหลัก
ผูรวมวิจัยรอง และผูใหขอมูลหลัก เปนการสะทอนคิด
และเปดโอกาสใหที่ประชุมไดรวมแสดงความคิดเห็น
อยางเสรี ปรับปรุงและสรุประบบบริการพยาบาล
การวิเคราะหขอ มูล ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะห
โดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สํ า หรั บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
วิเคราะหเนื้อหาการบันทึกภาคสนาม อานซํ้า เขียนคํา
สําคัญ และนําคําสําคัญมาเชื่อมโยงเปนประเด็นหลัก
ดวยความเปนเหตุเปนผล และตรวจสอบขอมูลที่ไดจน
มีความมั่นใจในความถูกตอง โดยตรวจสอบสามเสา
(Triangulation) ใชวิธีการเก็บขอมูลหลายวิธี สถาน
ที่และเวลาที่ตางกัน และเปดโอกาสใหผูรวมวิจัยและ
ผูใ หขอ มูลหลักตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะห
ขอมูลจากทุกกิจกรรม
จริยธรรมการวิจัย ผูวิจัยนําโครงรางวิจัยเขา
รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
พิจารณาการวิจัยในคน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชัยภูมิ ผูวิจัยไดแจงวัตถุประสงคและถามความสมัครใจ
ของผูรวมวิจัย ผูใหขอมูล และผูมีสวนไดสวนเสียกอน
รวมดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนทุกขั้นตอน รวมทั้ง
ชีแ้ จงและใหโอกาสในการแจงความจํานงเพือ่ ยุตกิ ารเขา
รวมกิจกรรมไดตลอดเวลาที่ศึกษาวิจัย

ผลการวิจัย

1. ระยะวิเคราะหสถานการณการบริการ
พยาบาลโดย APN ตาม PEPPA framework พบวา
1.1 APN ทั้ง 12 คน ทราบวา PEPPA
framework เปนกรอบสําหรับใชในการดําเนินงานตาม
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บทบาทของ APN แตไมมีความรูความเขาใจในการนํา
ไปใช และไม เ คยนํ า ไปใช ใ นการดํ า เนิ น งาน ป จ จุ บั น
APN มีการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลหรือแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชกรอบการดําเนินงาน ไดแก
Continuous Quality Improvement (CQI), R2R การใช
หลักฐานเชิงประจักษ ซึ่ง APN คิดเห็นตรงกันวากรอบ
การดํ า เนิ น งานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู นั้ น ไม ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ
ตามบทบาท APN และไมเห็นความแตกตางจากบทบาท
ของผู ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลทั่ ว ไป โดยเฉพาะบทบาท
การพยาบาลทางคลิ นิ ก ในกลุ ม เป า หมายที่ มี ป ญ หา
ซับซอน บทบาทการเปนทีป่ รึกษากับพยาบาลวิชาชีพในทีม
และบทบาทการเปนผูนําในทีมดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย
นอกจากนี้ APN ทั้ง 12 คน มีความคิดเห็น
ร ว มกั น เกี่ ย วกั บ การขาดป จ จั ย สนั บ สนุ น การบริ ก าร
พยาบาลของ APN คือ โครงสรางบริหารการพยาบาล
นโยบายการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การมอบหมาย
ประชากรกลุม เปาหมาย ชวงระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
สนับสนุนทรัพยากรดานสถานที่ เครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงานของ APN ดังนั้นจึงมีการตกลงรวมกัน
ของ APN ในการนํา PEPPA framework ไปใชในการ
ดูแลผูปวยกลุมเปาหมายและพัฒนาบทบาทของตนเอง
1.2 ผูบังคับบัญชาของ APN ทั้ง 20 คน
มีความคิดเห็นรวมกันวาไมมีความเขาใจอยางชัดเจน
ในบทบาทของ APN และกลไกการสนับสนุนบทบาท
ดังกลาว ดังนั้นจึงมีการตกลงรวมกันกับ APN ในการ
กําหนดใหมีการสนับสนุนปจจัยดังกลาวขางตน
2. ระยะเสริ ม พลั ง อํ า นาจผู ป ฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลขั้นสูง พบวา
2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สําหรับโรงพยาบาลชัยภูมิ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล สํ า หรั บ โรงพยาบาลชุ ม ชนทั้ ง 4 แห ง
และคณะกรรมการประสานงานระดับอําเภอ สําหรับ
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลกุ ด ตุ ม ซึ่ ง ลงนาม
แตงตัง้ โดยผูบ ริหารระดับสูงของสถานบริการสุขภาพเปน
ทีมดูแลสนับสนุนการบริการพยาบาลของ APN
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2.2 กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น การบริ ก าร
พยาบาลของ APN มีดงั นี้ 1) นโยบายการบริการพยาบาล
โรงพยาบาลทั้ง 6 แหง มีการจัดทํานโยบายการจัดระบบ
บริการพยาบาลโดยมี APNเปนลายลักษณอักษร และ
ประกาศในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ หัวหนากลุม งาน และ
หัวหนางาน และมีการถายทอดไปยังบุคลากรทีเ่ กีย่ วของ
ของโรงพยาบาล 2) โครงสร า งบริ ห ารการพยาบาล
โรงพยาบาลชัยภูมิกําหนดใหมีรองหัวหนาพยาบาลดาน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลชุมชน
ทั้ง 4 แหงกําหนดให APN เปนหนึ่งในคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาล และเพิ่ม
หนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้ในประเด็นการสงเสริม
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานการพยาบาลขัน้ สูง
และผู อํ า นวยการโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล
กุดตุม กําหนดให APN เปนผูร บั ผิดชอบงานคุณภาพของ
หนวยงาน 3) การมอบหมายงาน ผูบริหารการพยาบาล
ของสถานบริการสุขภาพทัง้ 6 แหงไดมอบหมายให APN
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและ
หนวยงานที่ปฏิบัติและมอบหมายงานให APN ทุกคน
รับปรึกษา และสอนงานแกพยาบาลในทีม 4) การนิเทศ
โรงพยาบาลชัยภูมแิ ละโรงพยาบาลชุมชนทัง้ 4 แหง ระบุ
ใหผูบังคับบัญชาลําดับถัดไปของAPNเปนผูนิเทศงาน
ทุกเดือนตามแผนการนิเทศที่กําหนด และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลกุดตุม กําหนดให APN กํากับนิเทศงาน
ตนเอง 5) การพัฒนา APN โรงพยาบาล 5 แหง (ยกเวน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล) มีระบบพี่เลี้ยงเพื่อ
เตรียม APN ในรุน ถัดไป 6) การประเมินและรายงานผล
โรงพยาบาลชัยภูมิดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
โรงพยาบาลชุมชนทัง้ 4 แหงดําเนินการโดยหัวหนาพยาบาล
และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดตุม ดําเนินการโดย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
2.3 การใช PEPPA framework ในการ
บริการพยาบาลของ APN มีดังนี้ 1) APN ทั้ง 12 คนดําเนิน
การตาม PEPPA framework ใหการดูแลผูป ว ยกลุม เปาหมาย
ที่ มี ภ าวะสุ ข ภาพซั บ ซ อ น สอดคล อ งกั บ สาขาความ
เชีย่ วชาญ มีการทบทวนวรรณกรรมรวมกับรวบรวมขอมูล
ผูป ว ยกลุม เปาหมาย พัฒนารูปแบบหรือแนวทางการดูแล
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ใหม (care map/clinical nursing practice guideline) โดย
การสังเคราะหงานวิจัยจํานวน 12 เรื่อง นําแนวทางที่ได
หารือรวมกับทีมดูแลผูปวยกลุมเปาหมาย เพื่อกําหนด
บทบาทของ APN และผูเกี่ยวของ และนําสูการปฏิบัติ
ประเมิ น ติ ด ตามผลลั พ ธ ก ารดู แ ลและการปฏิ บั ติ ต าม
บทบาทของ APN สรุปประเด็นสําคัญตามตารางที่ 1
3. ระยะประเมินผลแบบมีสวนรวม พบวา
3.1 การพั ฒ นาบทบาท APN แบ ง เป น
2 กลุม คือ กลุม APN ที่สามารถพัฒนาไดครบทั้งหกบท
บาทมี 6 คน และกลุมAPN ซึ่งพัฒนาบทบาทไดไมครบ
หกบทบาทมี 6 คน ทัง้ 6 คนขาดการพัฒนาบทบาทการเปน
ผูวิจัย และผูนําทางการพยาบาล ซึ่งตองมีการพัฒนาตอ
ไป นอกจากนี้ APN ทั้ง 12 คน ยอมรับและเชื่อวา PEPPA
framework สามารถพัฒนาบทบาท APN ไดจริงและชัดเจน
เปนทีย่ อมรับของทีมสุขภาพ สงเสริมใหเกิดความมัน่ ใจใน
การปฏิบตั งิ านยิง่ ขึน้ รวมทัง้ การปฏิบตั งิ านคลองตัวมากขึน้
จากการไดรับการสนับสนุนจากกลุมการพยาบาล
ตัวอยางความคิดเห็นของผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้นสูงจากการสนทนากลุม ไดแก
“เมื่อกอนก็รูวาตัวเองตองมีบทบาทที่ชัดเจน
ไดทํางานวิจัย ทํา CQI ใชขั้นตอน PDCA แตบทบาท
ของ APN ไมชัด ตอนนี้ใชกระบวนการดูแลผูปวยตาม
PEPPA ทําใหการทํางานเปนขัน้ ตอนชัดเจน เห็นบทบาท
การเปนAPN”
“PEPPA เปนกระบวนการใหเราใชเปนกรอบ
การทํางานที่ชัดขึ้น”
“PEPPA เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ทํ า ให ง า ยต อ การ
ทํางาน ทํางานเปนขั้นตอนขึ้น”
“PEPPA เปนกระบวนการที่ทําใหการทํางาน
ของ APN งายขึ้น มองงานออกวาเมื่อเสร็จงานแลวจะ
เขียนงานวิชาการอยางไร””
“ชวยใหคิดงานไดครอบคลุมขึ้น”
“จบ APN แลวมาทํางาน ก็ไมชัดเทากับมาใช
PEPPA ทําตามกระบวนการแลว KPI ก็ชัดขึ้น”
“หลังจากใชระบบนีแ้ ลว เห็นไดชดั เลยวา APN
เปนที่ยอมรับของแพทยแตกตางไปจากเดิม”
“ผูบริหารมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นกับ APN”

176
“พีพ่ ยาบาล และนองๆมีความเขาใจในบทบาท
ของ APN มากขึ้น”
“ไดรับการสนับสนุนจากหัวหนาพยาบาลใน
หลายเรือ่ ง การทํางานในบทบาทของ APN ก็คลองตัวขึน้ ”
ตัวอยางความคิดเห็นของผูบ ริหารของผูป ฏิบตั ิ
การพยาบาลขั้นสูงจากการสนทนากลุม ไดแก
“ผูบริหารทั้งพยาบาลเองและของรพ. รวมถึง
ผูอํานวยการดวย เขาใจบทบาทของ APN มากขึ้น”
“ผู บ ริ ห ารของรพ.สนั บ สนุ น การทํ า งาน
ของ APN และทุกคนเขาใจงานของ APN มากขึ้น มี
สัมพันธภาพที่ดีตอ APN”
3.2 การรับรูระบบบริการพยาบาลโดยมี
ผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงของพยาบาลในทีม สวนใหญ
มีการรับรูโดยรวมระดับมากคิดเปนรอยละ 60.87
3.3 ความพึงพอใจระบบบริการพยาบาล
โดยมีผปู ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงของ APN โดยรวมอยูใ น
ระดับมาก ( = 3.65, SD=0.67)
3.4 มีการจัดตั้งเครือขาย APN ระดับ
จังหวัด โดยมีกิจกรรมการนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ผ ลการปฏิ บั ติ ง านและการพั ฒ นาบทบาท
APN ทุก 2 เดือน รวมกับการสื่อสารโดยตรงผานทางสื่อ
อิเลคทรอนิกสตา งๆ เพือ่ ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่ นเรียนรู
และพัฒนาแนวทางการดูแลผูป ว ย ซึง่ จากการแลกเปลีย่ น
เรียนรู สนับสนุนให APN สามารถกําหนดหัวของานวิจยั
เพื่อการพัฒนางาน และสงผลงานการดูแลผูปวยกลุม
เปาหมายเขาประกวด ไดรบั รางวัลระดับเขตและประเทศ
กลาวคือระบบบริการพยาบาลโดย APN นั้น
APN ต อ งพั ฒ นาบทบาทของตน มี ก ารปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลทางคลินิกในกลุมผูปวยที่ซับซอน ไดรับการ
สนับสนุนจากผูบ ริหารทางการพยาบาลดานตางๆ ไดแก
โครงสรางบริหารการพยาบาล นโยบายการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง การมอบหมายประชากรกลุมเปาหมาย
ช ว งระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน การนิ เ ทศติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสนับสนุนทรัพยากร
ดานสถานที่ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานของ
APN นอกจากนีก้ ารมีเครือขายของ APN ในระดับจังหวัด
และการใช PEPPA framework ของ APN ชวยสงเสริมให
เกิดระบบบริการพยาบาล ผลลัพธทางคลินิกดีขึ้น
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1. การพัฒนาบทบาทของ APN โดยใช
PEPPA framework จากผลการศึ ก ษาแสดงให
เห็ น ว า APN ทั้ ง 12 คนรู ว า PEPPA framework
เปนกรอบการดําเนินงานที่ชวยพัฒนาบทบาทของ APN
ในระบบบริการพยาบาล แต APN ทุกคนไมไดนํามาใช
ทั้งนี้เปนไปไดที่ APN ไมคุนชินและไมมีความรู ความ
เขาใจใน PEPPA framework แตเมือ่ ผูว จิ ยั นําเสนอกรอบ
การดําเนินงานนี้ประกอบกับการเสริมพลังอํานาจ APN
ทําให APN มีความเขาใจมากขึ้นและตกลงรวมกันใน
การดําเนินการตามกรอบนี้ ทัง้ นีเ้ พราะการใหความรูแ ละ
การเสริมสรางพลังอํานาจสงผลตอการปฏิบตั ขิ องผูไ ดรบั
การเสริมพลังอํานาจ17 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา
APN เห็นดวยกับการใชกรอบการดําเนินงานนี้ที่ทําให
บทบาทและระบบบริการพยาบาลของ APN ชัดเจนขึ้น
การที่ผลการศึกษาเปนเชนนี้เพราะ PEPPA framework
พัฒนาขึ้นสําหรับ APN โดยเฉพาะ เพื่อให APN พัฒนา
บทบาทในการบริ ก ารพยาบาลผู ป ว ยหรื อ ประชาชน
ชวยให APN มีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานที่
เชื่อมโยงกันและมีความชัดเจน10,13
จากผลการศึกษาที่พบวาการบริการพยาบาล
ของ APN ที่ใช PEPPA framework ทําใหผลลัพธทาง
คลินิกในกลุมผูปวยที่ไดรับการดูแลจาก APN มีผล
ไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งมีรูปแบบหรือแนวทางการดูแล
ผูป ว ยกลุม เปาหมายครบทุกกลุม เปาหมายของ APN นัน้
ผลการศึกษาเปนเชนนี้เนื่องจากขั้นตอนของ PEPPA
framework เริ่มจากการกําหนดผูปวยกลุมเปาหมายที่มี
ภาวะสุขภาพซับซอนซึง่ กําหนดโดย APN เอง ทําใหผปู ว ย
กลุม เปาหมายตรงกับความรูค วามชํานาญของ APN และ
เมือ่ APN ดําเนินการตาม PEPPA Framework 9 ขัน้ ตอน
ซึง่ เนนทีผ่ ปู ว ยและอาการของผูป ว ยเปนสําคัญ ประกอบ
กับ 2 ขั้นตอนในการดําเนินงานตามกรอบนี้ที่เกี่ยวของคือ
การใหผมู สี ว นไดสว นเสียทุกคนมีบทบาททีช่ ดั เจนในการ
ดูแลผูป ว ย และการกําหนดรูปแบบหรือแนวปฏิบตั ใิ นการ
ดูแลผูปวย ดังนั้นผลการศึกษาจึงพบวา APN ทั้ง 12 คน
กําหนดรูปแบบหรือแนวปฏิบัติในการดูแลผูปวย และ
จากการกําหนดรูปแบบหรือแนวปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป ว ย
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จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับการดูแล ทําใหเกิด
การรวมมือกันในการดูแลผูป ว ยสงผลตอใหผลลัพธทาง
คลินิกเปนไปในทางที่ดีขั้น10-13 พยาบาลในทีมการดูแล
ผูปวยของ APN จึงรับรูและพึงพอใจกับระบบบริการ
นี10้ ทําใหผลการรับรูแ ละความพึงพอใจอยูใ นระดับมาก
สําหรับผลการศึกษาที่พบวามีกลุม APN ที่มี
บทบาทครบทั้ง6บทบาท และกลุม APN ที่ใชบทบาทไม
ครบ ซึง่ ขาดบทบาทผูว จิ ยั และผูน าํ ทางการพยาบาล ทัง้ นี้
อาจเปนเพราะการดําเนินงานตาม PEPPA Framework
นั้ น มี ข อ บ ง ชี้ ว า เหมาะสํ า หรั บ การพั ฒ นาบทบาทของ
APN ที่ตองใชเวลาพอสมควร12 ในขณะที่การศึกษานี้
ทดลองในระยะเวลาที่ไมนานนัก ทําให APN ยังไมได
แสดงบทบาททัง้ 2 ประกอบกับบทบาททัง้ 2 บทบาทนัน้
จะแสดงไดชัดเจนก็ตอเมื่อมีการดูแลผูปวยในชวงระยะ
เวลาหนึ่งแลว นอกจากนี้อาจเปนไปไดที่บทบาททั้ง 2
เปนบทบาทที่ APN ตองพัฒนาใหชัดเจนมากขึ้น
2. การสนับสนุนบริการพยาบาลของผูบ ริหาร
การพยาบาล ผลการศึกษาในระยะแรกพบวาผูบริหาร
ทางการพยาบาลไมชัดเจนในบทบาทของ APN ทําให
APN ไมไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานและไม
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในบทบาทการเปน APN
แต ม อบหมายให ป ฏิ บั ติ ง านเป น พยาบาลปฏิ บั ติ ก าร
หรือหัวหนาหอผูปวย แสดงใหเห็นวาควรมีการทําความ
เขาใจในบทบาทและการบริการพยาบาลแกผูบริหาร
การพยาบาล สอดคลองกับผลการสํารวจความคิดเห็น
APN ในประเทศแคนาดา10 ที่เห็นวาผูบริหารตองเขาใจ
บทบาทและการบริการของ APN นอกจากนีผ้ ลการศึกษา
ครั้งนี้ยังพบอีกวาระบบบริการพยาบาลโดย APN ตองมี
การสนับสนุนจากผูบริหารในประเด็นดังนี้คือ โครงสราง
บริหารการพยาบาล นโยบายการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
การมอบหมายประชากรกลุมเปาหมาย ชวงระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน การนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรด า นสถานที่ เครื่ อ งมื อ
เครื่องใชในการปฏิบัติงานของ APN นั้น การสนับสนุน
ดั ง กล า วสอดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
การพัฒนาบริการพยาบาลของ APN10,18,19 ดังนั้นการ
สนับสนุนของผูบ ริหารจึงสําคัญตอระบบบริการโดย APN
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

3. การมี เ ครื อ ข า ย APN ในระดั บ จั ง หวั ด
พบว า เครื อ ข า ย APN ในระดั บ จั ง หวั ด มี ค วามสํ า คั ญ
ตอการบริการของAPN ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กั น ในกลุ ม เดี ย วกั น ทํ า ให ส ง ผลต อ การพั ฒ นางานได
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาต า งๆที่ เ สนอให มี เ ครื อ ข า ย
ของ APN 10,19 สํ า หรั บ การที่ ต อ งมี เ ครื อ ข า ยในระดั บ
จั ง หวั ด นั้ น เป น เพราะในโรงพยาบาลชุ ม ชนแต ล ะแห ง
มี APN เพียงคนเดียวจึงไมสามารถมีเครือขายในระดับ
โรงพยาบาลได ทัง้ นีก้ ารจัดตัง้ เครือขาย APN ระดับจังหวัดนัน้
APN และผูบริหารการพยาบาลของโรงพยาบาลประจํา
จังหวัดควรเปนแกนหลักในการดําเนินการ

ขอเสนอแนะ

1. สํ า นั ก การพยาบาลควรมี น โยบายให
องคกรการพยาบาลพัฒนาระบบบริการพยาบาลโดย
ผูป ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง กําหนดใหมผี บู ริหารทางการ
พยาบาลมี ร ะบบสนั บ สนุ น การบริ ก ารพยาบาลโดย
ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2. องคกรพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ
ของกระทรวงสาธารณสุข ทีม่ ผี ปู ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง
ใหบริการในองคกร ตองกําหนดระบบสนับสนุนการ
บริ ก ารพยาบาล พร อ มทั้ ง มี ก ารเผยแพร สื่ อ สารให
บุคลากรทางการพยาบาล และสหสาขารูแ ละเขาใจ ระบบ
บริการพยาบาล APN รวมทั้งสงเสริมใหมีเครือขายของ
APN ในระดับจังหวัด และระดับเขตบริการสุขภาพ
3. ผู ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง พั ฒ นางาน
บริการพยาบาลใช PEPPA Framework มีการวิเคราะห
และพัฒนาบทบาทของตนใหเปนผูปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นสูงครบทุกบทบาท และพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดรูปแบบ
การบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในสถานบริการสุขภาพที่มีบริบทแตกตางกัน เชน สถาน
บริการระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ และปฐมภูมิ โครงสราง
บริหารการพยาบาล จํานวนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สาขาผูปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูง เปนตน นอกจากนี้ควร
ศึกษาวิจัยดวยวิธีการวิจัยที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 1 สาขาการพยาบาลของ APN ผูป ว ยกลุม เปาหมาย care map/clinical nursing practice guideline (CNPG)
ที่พัฒนาโดย APN ผลลัพธการดูแลผูปวย และการปฏิบัติบทบาทของ APN
สาขาการ
พยาบาลของ
APN

ผูปวยกลุมเปาหมาย

Care map/CNPG

ผลลัพธการดูแล

บทบาทของAPN

ป อ ง กั น แ ล ะ ผู ป ว ย ค า ส า ย ส ว น แนวทางการป อ งกั น การติ ด • อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจาก ปฏิบัติ 4 บทบาท*
ควบคุมการติดเชือ้ ปสสาวะ
เชื้อทางเดินปสสาวะจากการ
การคาสายสวนปสสาวะ = 0/ 1000 วันใส
คาสายสวนปสสาวะ
สายสวน
• การกลับมารักษาซํ้าภายใน 28 วันดวยการ
ติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะรอยละ 0 (เดิม
รอยละ 2.1)
จิตเวช

ผูป ว ยจิตเวชเรือ้ รังในชุมชน แนวทางการดูแลผูป ว ยจิตเวชเรือ้ รัง • คะแนนสมรรถภาพทางจิตเพิ่มขึ้น3 ราย (มี ปฏิบัติ 6 บทบาท**
ในชุมชนโดยชุมชนมีสวนรวม
ผูปวยอาการรุนแรง5 ราย)

จิตเวช

ผูปวยจิตเภทซับซอนใน แนวทางการดูแลผูปวยจิตเภทซับ • คะแนนสมรรถภาพทางจิตเพิ่มขึ้น 6 ราย (มี ปฏิบัติ 6 บทบาท**
ผูป ว ยอาการรุนแรง6 ราย)
ชุมชน
ซอนในชุมชนโดยชุมชนมีสวน
รวม

ผูสูงอายุ

ผูปวยสูงอายุโรคหลอด รูปแบบการดูแลผูปวยสูงอายุโรค • อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนรอยละ 0 (ลด ปฏิบัติ 4 บทบาท*
เลือดสมอง
หลอดเลือดสมองโดยใชระบบการ
ลงจากรอยละ 10.5)
ดูแลผูปวยรายกรณี

การผดุงครรภ

ผูคลอด

วิสัญญี

ผูปวยเบาหวานที่มีโรค แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวาน • GFR ≥ 30รอยละ 93.33 (เพิ่มจากรอย ปฏิบัติ 6 บทบาท**
แทรกซอนทางไต
ที่มีภาวะไตวายเรือ้ รังระยะเริ่มตน
ละ 73.33)
• HbA1C > 10รอยละ 6.67 (ลดลงจากรอย
ละ 33.33)
• FBS 70-130 mg% รอยละ 66.67 (เพิม่ ขึน้
จากรอยละ 46.67)

วิสัญญี

มารดาผาตัดคลอดทาง รูปแบบการใหคําแนะนําหญิงตั้ง • ความพึงพอใจในขัน้ ตอนบริการ รอยละ 100 ปฏิบัติ 4 บทบาท*
หนาทองที่ไดรับยาระงับ ครรภที่ผาตัดคลอดทางหนาทอง
(เพิ่มจากรอยละ 72.6)
ความรูสึกเฉพาะสวน
โดยไดรบั ยาระงับความรูส กึ เฉพาะ
สวน เพื่อลดความกลัว/วิตกกังวล

วิสัญญี

ผูป ว ยผาตัดกระดูกสันหลัง แนวทางการดู แ ลผู ป ว ยผ า ตั ด • อัตราการเกิดการหักพับงอของทอชวยหายใจ ปฏิบัติ 4 บทบาท*
ในทานอนควํา่ ทีใ่ ชยาระงับ กระดูกสันหลังในทานอนควํ่าที่ใช
คิดเปนรอยละ 0(ลดลงจากรอยละ 20)
ความรูส กึ แบบทัว่ ตัว
ยาระงับความรูสึกแบบทั่วตัว
• อัตราการเกิดแผลกดทับรอยแดงบริเวณใบหนาและ
รอบดวงตา คิดเปนรอยละ 0 (ลดลงจากรอยละ 80)

เวชปฏิบัติชุมชน

เด็กอายุแรกเกิด –4 ปที่ แนวปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลเพื่ อ ป อ งกั น • อุ บั ติ ก า ร ณ เ กิ ด ก า ร บี บ เ ก ร็ ง ข อ ง ปฏิบัติ 4 บทบาท*
ไดรับยาระงับความรูสึก การบีบเกร็งของหลอดลมในเด็ก
หลอดลม(Bronchospasm)= 0 (ลดลง
ที่ระงับความรูสึกแบบทั่วรางกาย
จาก 2 ครั้ง)

เวชปฏิบัติชุมชน

ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ด แนวทางการดูแลผูปวยโรคหลอด • อัตราผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีคุณภาพ ปฏิบัติ 4 บทบาท*
เลือดสมองที่บา น
ชีวติ ขณะอยูใ นชุมชนอยูใ นระดับดี 33.33 %
สมองและผูดูแล
(ยังไมประเมิน)

เวชปฏิบัติชุมชน

ผูป ว ยเบาหวานในชุมชน แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวาน • HbA 1C > 7ร อ ยละ 7.6 (ลดลงจากร อ ย ปฏิบัติ 6 บทบาท**
ที่ ค วบคุ ม ระดั บ นํ้ า ตาล ในชุ ม ชนที่ ค วบคุ ม ระดั บ นํ้ า ตาล
ละ 8.71)
ไมได
ในเลือดไมได

การเสริมสรางพลังอํานาจของ • อั ต ราการคลอดปกติ ใ นรายที่ ตั้ ง ใจผ า ตั ด ปฏิบัติ 6 บทบาท**
หญิ ง ตั้ ง ครรภ ใ นการคลอด
คลอดและไดรับการเสริมพลัง รอยละ 95
ปกติ
(n=20)

แนวทางการดู แ ลและจํ า หน า ยผู • วันนอนเฉลี่ย 3.16 วัน(ลดลงจาก 4.91 วัน) ปฏิบัติ 6 บทบาท**
• อัตราการ Re-admission = 0 (ลดลงจาก
ปวย Asthma และ COPD
11.92%)
• ความคิดเห็นของพยาบาลตอแผนการจําหนาย
ผูปวยเห็นดวยอยูในระดับมาก
*ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ใหการสนับสนุนทีม เปนที่ปรึกษาของทีม ใหความรูกับผูปวยและทีม
**ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ใหการสนับสนุนทีม เปนที่ปรึกษาของทีม ใหความรูกับผูปวยและทีม การสังเคราะหงานวิจัยและภาวะผูนํา
อ า ยุ ร ศ า ส ต ร - ผูปวยหอบหืด
ศัลยศาสตร
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Abstract

The main objective of participatory action research was to develop the nursing system of advanced practice
nurse (APN) using PEPPA framework of Bryant-Lukosius et al. and six roles of APN. The study was divided
into three stages: 1) situation analysis stage; 2) empowering stage; and 3) participatory evaluation stage. The
participants were 12 APNs and six head nurses from six hospitals of Chaiyaphum province. The stake holders
were 138 nurses and 342 patients of 12 APNs. Data collection was done through individual in-depth interviews,
participatory observations, focus group discussion, questionnaires, and brainstorming among co-researchers by
facilitator role of the researcher. The research measurements were interview forms, observation record forms, APN
self report forms and acknowledged and satisfaction questionnaires. Data were analyzed using content analysis,
frequency, percentage, mean and standard deviation.
The results revealed that all 12 APNs had used PEPPA framework for caring their complicated patients
by supporting from their head nurses. After implementation, clinical outputs of their patients were better for
example readmission within 28 days from infection of retaining catheters patients = 0, decreasing rate of severe
symptoms in complicated schizophrenia patients =100%, complication ratio in stroke patients = 0, GFR
(Glomerular filtration rate) of diabetes with first-degree renal failure patients were ≥ 30 = 93.3% (from 73.3%),
average length of stay in hospital of asthma patients decreased from 4.91 days to 3.16 days, etc. Among the 12
APNs, there were six APNs had all six advanced practice nursing roles, while another six APNs had four roles
by without researcher and leader roles. APNs network in province level was developed in this study. The finding
also showed that all 12 APNs accepted PEPPA framework for working. Level of the overall acknowledged and
3.65(S.D. = 0.67), respectively.
satisfaction of nurses were high at 60.9%
For conclusion, the nursing system of advanced practice nurse was development in APN roles using
of nursing system.
PEPPA framework, which leads to the good outcomes and
Keywords: nursing system, advanced practice nurse
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