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Best Practice of APN  
เล่าเรื่องของเรื่องราวพยาบาล
ประสาทศัลยศาสตร์กับการ
พัฒนาการน าใช้หลักฐาน           
เชิงประจักษ์  
 
 

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง                 
แห่งประเทศไทย  

         จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของคณะผู้บริหารวทิยาลัยพยาบาลและ    

ผดุงครรภ์ขั้นสงูแห่งประทศไทย วาระ พ.ศ. 2564 - 2566  ซ่ึงเป็นคณะผู้บริหารที่

เข้ามาสานต่อพันธกิจที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ ต่อไป  

       ในปีนี้ท่ีมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รุนแรงมาก พยาบาลเป็นก าลัง

ส าคัญของระบบบริการด้านสุขภาพของประเทศในการดูแลผู้ป่วยและผู้ตดิเช้ือโควิด-19 

ท าให้พยาบาลได้รับค าช่ืนชมจากประชาชนและสังคมเห็นบทบาทของพยาบาลชัดเจน 

ได้รับค ายกย่องเป็นฮีโรนักรบชุดขาว  

        ท่ามกลางสถานการณ์ข่าวรา้ยปัญหาการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ก็มีข่าวดีของ

วิชาชีพพยาบาลที่พยาบาลสายปฏบิัติการได้รับการเทียบคณุวุฒิระดบัปริญญาเอกเป็น

ครั้งแรก คือ ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

ประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านวุฒิบัตรและหนังสืออนุมตัิที่สภาการพยาบาลส่งไปขอเทียบ

คุณวุฒิระดับปรญิญาเอก นับว่าเป็นจุดเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญอีกครั้งหนึ่งของวิชาชีพ เป็น

เรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่พยาบาลสายปฏิบตัิการมีเส้นทางสร้างความก้าวหน้าของ

ตนเอง  ขอให้หน่วยงานการพยาบาลต้นสังกัดส่งพยาบาลเข้าเรียนในหลักสูตรฝึกอบรม

พยาบาลระดับวุฒิบัตร หรือสนบัสนุนให้พยาบาลพัฒนาตนเอง สะสมผลงานเป็นผู้

ปฏิบัติการพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา แล้วมาขอสอบหนังสืออนุมัติที่วิทยาลยัฯ 

จัดสอบทุกปีนะคะ เพื่อวิชาชีพเราจะได้มีพยาบาลผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ท่ีได้รับการ

เทียบคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิม่ขึ้น  

                                      ด้วยรักและปรารถนาด ี

                                 รองศาสตราจารย์ ดร. อรสา  พันธ์ภักด ี
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บาดเจ็บที่ศีรษะ (traumatic brain injury: TBI) เป็นการ
บาดเจ็บที่ความรุนแรงและซับซอ้น เนื่องจากสมองมกีาร
เปลี่ยนแปลงเปน็พลวัตรอย่างตอ่เนื่องและรวดเร็ว ผู้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะจะมีการบาดเจ็บต่อเนื้อสมองทั้งระยะแรกและระยะที่สอง 
เช่น การมีก้อนเลือดชนดิต่างๆ หรือสมองบวมตามมา ส่งผลให้
ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มสงูขึ้นอย่างรวดเร็ว (increased in-
tracranial pressure: IICP) และเสียชีวติในที่สุดหากไม่ได้รบัการ
รักษาทันท่วงที  

 

พยาบาลผู้ดูแลผูป้่วยบาดเจ็บศีรษะ จึงจ าเป็นต้องมสีมรรถนะ
ทางการพยาบาลที่เชีย่วชาญเฉพาะโรค เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การรักษา
ทางระบบประสาทให้กับผู้ป่วยเหล่านี้ โดยมุ่งเนน้ความเชี่ยวชาญ
และรวดเร็วในช่วงชั่วโมงทองหรือ “Golden Hour” ของผู้ป่วย ซึ่ง
นับจากเวลาที่เร่ิมบาดเจ็บจนถึงเวลาที่เร่ิมการรักษาที่
เฉพาะเจาะจง การป้องกันการเกิดบาดเจ็บสมองระยะที่สองที่จะ
ตามมา รวมถึงการลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย และการให้
ค าแนะน าที่จ าเปน็ส าหรับครอบครัวผู้ป่วย โดยกิจกรรมการ
พยาบาลส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Neurophysiological interventions 
Psychosocial interventions และ Injury prevention inter-
ventions เช่น การประเมินและติดตามอาการเปลี่ยนแปลงทาง
ระบบประสาทอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วทันที การดูแลผู้ปว่ยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ การลดไข ้
การป้องกันการติดเชื้อต าแหน่งต่าง ๆ เช่น VAP CAUTI เป็นต้น 
นอกจากนี้ พยาบาลจ าเปน็ต้องมีการพัฒนาหรือน าใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์หรืองานวิจัยที่เฉพาะเจาะจง นา่เชื่อถือ ทันสมัย และ
น ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทหน่วยงานตลอดเวลา เพื่อให้เกิด
การดูแลที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด  

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ ท าให้หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศนูย์ขนาด 600 เตียง มี
การส่งเสริมให้เกิดการใช้งานวิจยัหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อย่าง
จริงจัง รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนางานวิจัยในหน่วยงาน ภายใต้
ภาระงานที่หนักหน่วง จากจ านวนผูป้่วยวิกฤติและกึ่งวิกฤตทิี่ไม่
จ ากัดจ านวน ผลิตภาพทางการพยาบาลทีสู่งเกินมาตรฐาน และ
ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์และเงินทุนที่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่การ
พัฒนางานวิจัยของหน่วยงานไดม้ีมาอย่างต่อเนื่อง   
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 งานวจิัยที่เกิดขึ้นได้รับตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการพยาบาล
ระดับ 1 จ านวน 3 เรื่อง และบทความวิชาการที่เก่ียวข้องการการ
ดูแลผู้ป่วยระบบประสาทตพีิมพอ์ีก 4 เรื่อง โดยงานวิจยัที่ส าคัญ 
ปี 2558 มีงานวิจัยกึ่งทดลองเรื่อง ผลของการเตือนการถอดสาย
สวนปสัสาวะต่อการติดเชื้อในทางเดินปสัสาวะจากการคาสายสวน
ปัสสาวะ ศึกษาในกลุ่มผูป้่วยระบบประสาทที่คาสายสวนปัสสาวะ 
ปี 2559 เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองเร่ือง การจัดการด้านโภชนาการ
และผลลัพธ์ทางคลนิิกในผูป้่วยบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงโรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต และปี 2560 พัฒนางานวิจยัเชิงทดลองเร่ือง 
ประสิทธผิลของโปรแกรมการดูแลช่องปากต่อสุขภาพช่องปาก
และการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย
วิกฤติ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม  ในผูป้่วยระบบ
ประสาทที่ไม่ให้ความร่วมมือ ส าหรับบทความวชิาการ เชน่ 
กรณีศึกษาเร่ือง การพยาบาลผูป้่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองหด
เกร็งจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอแรกนอยด์จากโรคหลอด
เลือดสมองโป่งพอง บทบาทพยาบาลในการสง่เสริมการตัดสนิใจ
บริจาคอวัยวะของครอบครัวผู้ปว่ยสมองตาย รูปแบบการจัดการ
ทางการพยาบาลอย่างเร่งด่วนตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่มีภาวะความดนัในกะโหลกศีรษะสูง 
การประเมินและการจัดการความปวดในผูป้่วยผา่เปิดกะโหลก
ศีรษะที่ไม่รู้สึกตัว ซึ่งงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเหล่านี้ ส่งผลให้
ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะมีผลลัพธ์การดูแลที่ดีขึ้น กลา่วคือ การเตือน
การถอดสายสวนปัสสาวะเมื่อหมดความจ าเปน็ท าให้ผู้ป่วยมี
จ านวนวันการคาสายสวนปสัสาวะน้อยลง และมีอัตราการติดเชือ้
CAUTI ต่ าลง ผู้ปว่ยได้รบัการจดัการด้านโภชนาการโดยได้เร่ิมให้
อาหารทางทางเดินอาหารหลงัจากการรักษาตัวในโรงพยาบาลเร็ว
ขึ้น และได้รับพลงังานถึงเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงผูป้่วยทีไ่ด้รับ
การดูแลช่องปากแบบใหม่มีความสะอาดของช่องปากดีขึ้น สง่ผล
ให้การเกิด VAP ลดลง  
 

 จากผลงานที่ได้กลา่วไป เป็นหลักฐานเชงิประจักษท์ี่ท าให้
วิชาชีพพยาบาลเปน็ที่ยอมรับและไวว้างใจจากทีมสหวิชาชีพ 
โดยเฉพาะประสาทศัลยแพทย์ เพราะเราได้แสดงบทบาทอย่าง
ชัดเจนว่าพยาบาลไม่ใช่เปน็เพียงผู้ปฏิบตัิตามค าสั่งการรักษาของ
แพทย์เท่านัน้ แต่พยาบาลสามารถ ท างานโดยใช้หลักฐานเชงิ
ประจักษ์ หรือทฤษฎีต่างๆ มาบรูณาการกับความรู้ทีไ่ด้จากการ 
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ดูแลคนไข้ประจ า เพื่อใช้ในการตัดสินใจทีส่ าคัญในการดูแล
ผู้ป่วยและครอบครัวได้เป็นอยา่งดี และองค์ความรู้ที่เรา
พัฒนาขึ้นนัน้นา่เชื่อถือ เป็นระบบ และทดสอบได้  
 

จากประสบการณ์การท างานวิจยัจากงานประจ าทีผ่่าน
มา ได้ค้นพบว่าหัวใจของการพัฒนาการสรา้งงานวิจัย
ทางการพยาบาลให้ส าเร็จมีหลักง่ายๆ คือ “ปัญหาหน้างาน
สร้างการเรียนรู-้วิเคราะห์โจทย์ดูให้แตกฉาน-สืบค้นจน
เชี่ยวชาญ-ปรับให้เข้ากันกับหน่วยงานเรา” โดยเร่ิมต้นที ่
“ค าถามวิจัย” ซึ่งนับเปน็กระดุมเม็ดแรกที่ส าคัญที่สดุ 
ค าถามวิจัยมักจะได้จากอุบัติการณ์หรือการบ่นจากผู้ป่วย-
ญาติหรือผู้ร่วมงาน ได้จากตัวชี้วัดที่หน่วยงานยังท าไม่ถึง
เป้าหมาย หรืออาจได้จากข้ันตอนในการท างานที่ลา่ชา้หรือ
ติดขัด จากนั้นนักวิจัยน าค าถามวิจัยมาท าให้ชัดเจนและ
แหลมคม โดยใช้เครื่องมือ FINER และ PICO เมื่อได้ค าถาม
วิจัยที่ชัดแลว้ก็เข้าสู่กระบวนการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้
นักวิจัยมีความเข้าใจในเร่ืองที่สนใจดีขึ้น มีความรู้ที่ทันสมัย รู้
ว่ามีความรู้ใดมีผู้ศึกษาไว้แล้ว และหาช่องวา่งของความรู้ใน
เร่ืองนั้นๆ ทั้งนี้ นักวิจัยต้องมีทักษะด้านการอ่านและ
วิเคราะห์งานวิจยัอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะน าไปสู่การ
สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากหลายๆ แหล่งเพื่อสนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดของนักวิจัย และช่วยในตัดสินใจในการ
ด าเนินการต่อไป  หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การเขียนโครงร่างการ
วิจัย และการใช้ระเบียบวิธวีิจยั ทั้งนี้ งานวิจัยทุกเรื่องต้อง
ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลก่อนลงมือเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลตามมา  

 

จากการถอดบทเรียนร่วมกันของทีมการพยาบาลหอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท พบว่าจุดแข็งของการพัฒนาวิจัย
หรืองานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีผลงานนา่เชื่อถือ คือ
ความมุ่งมั่นและปรารถนาดีของทีมการพยาบาล แม้วา่หอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทจะมีลกัษณะงานที่หนักและภาระ
งานสูง แต่พยาบาลทีป่ฏิบัติงานมีการรับรู้ปัญหาที่เปน็ 

 
 

ตัวชี้วัดคุณภาพของหอผู้ป่วย และมีความตั้งใจที่จะช่วยกนั
แก้ปัญหา และการมีพยาบาลผู้ปฏบิัติการพยาบาลขั้นสงู 
(APN) ที่เชี่ยวชาญในการดูแลผูป้่วยระบบประสาทสามารถท า
หน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการเน้นการปฏบิัติการ
พยาบาลโดยใช้หลักฐาน 
 

เชิงประจักษ์จากงานวิจัยอย่างเด่นชัด รวมถึงการ
สนับสนนุจากทีมสหวิชาชีพ และผู้บริหารโรงพยาบาล ทั้งดา้น
งบประมาณและเวลา ซึ่งทัง้หมดเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ชว่ย
ขับเคลื่อนการสร้างผลงานตา่งๆ ให้ส าเร็จได้ นอกจาก
เป้าหมายหลักคือผู้ป่วยปลอดภยัและมีผลลัพธ์การรักษาที่ดี
แล้ว การสร้างผลงานเหล่านัน้ ยังก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ปฏิบัต ิ 3 
ด้านดังค ากล่าวของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานชิ คือ “สปก” 
หมายถึงเกิดความสุขและความสนุกในการท างาน เกิดปัญญา
ที่ท าให้ผู้ท างานเก่งขึ้น ฉลาดขึ้น เข้าใจและเชื่อมโยงเร่ืองต่างๆ 
ได้ดีขึ้น และเกิดความก้าวหนา้ในต าแหน่งจากผลงานวิชาการ  

 

เพียงแต่เราอย่ายึดติดกับข้อจ ากัดที่เราแก้ไขไม่ได้ และ
ปลุกพลังวิเศษในตัวของเองขึ้นมา ให้เร่ิมต้นท า และเพียร
พยายามอยา่งไมย่่อท้อ และเมื่อปฏิบัติจนคุน้ชนิ งานวิจัยก็จะ
เป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าทีไ่ม่ท าให้เรายุ่งยากอีกต่อไป เรา
จะเกิดความสุข และความภาคภูมิใจกับวิชาชีพพยาบาลโดยไม่
ต้องป่าวร้อง ด้วยวา่ความส าเร็จของงานนี่แหละจะเปน็เสียง
แทนค าพูดของเรา-Work hard in silence let success 
make the noise. 

 
 

APN สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ 
หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  



 

1. วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 
รับสมัครเป็นสมาชิกวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างเครือข่าย
พยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้สมัครเป็นสมาชิกต้อง
เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้หรือ
ความช านาญเฉพาะทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ในสาขาต่างๆ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สมาชิก
หรือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่า
บ ารุงตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่สภาการ
พยาบาลประกาศก าหนด คือ ค่าธรรมเนียมการสมัคร
สมาชิกใหม่  ต้องช าระค่าธรรมเนียม  3,200 บาท      
( มีอายุ  5  ปี )   สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
งานวิทยาลัยฯ โทร 02-5967573-4  email: 
apn.tnmc@gmail.com                                             

2. ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี 2564 
เรื่อง “ก้าวทันยุคการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตรกรรมและ
การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Keep up with An 
Era of Change for Innovation and Best Practice 
in Nursing)” ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ผ่าน
โปรแกรม Zoom (CNEU 11 หน่วยคะแนน) สามารถดู
รายละเอียดโครงการได้ที่ www.tnmc.or.th 

              

    ติดต่อพวกเราได้ที่ 
กองบรรณาธิการ APN Newsletter: 
วิทยาลัยพยาบาลและผดงุครรภข์ั้นสูงแหง่ประเทศไทย                 
Email: apn.tnmc@gmail.com 
Website: www.tnmc.or.th 
   

กองบรรณาธิการ 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุรศักดิ์     ตรีนัย             บรรณาธิการ 
2.  นางจินตนา   พรรณเนตร                               กองบรรณาธิการ 
3.  ผศ. ดร.อทิตยา  พรชัยเกต ุโอวยอง                   กองบรรณาธิการ  
4.  ดร.จิราภรณ์     ปั้นอยู่                                  กองบรรณาธิการ  
5.  นางสาวศิริพร      ศรีสมัย                              กองบรรณาธิการ 
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ข่าวสารจากวิทยาลยั APN 
 

ข่าวสารจากสมาคม APN 

 

ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เป็นช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงของสมาคมผู้ปฏบิตัิการพยาบาลขัน้สูง 
(ประเทศไทย) เนื่องจากเปน็ช่วงที่ครบวาระของ
คณะกรรมการอ านวยการ พ.ศ. 2562 – 2564 จึงได้มี
กระบวนการเลือกตั้งเพื่อสรรหานายกสมาคมฯ และ
คณะกรรมการอ านวยการชุดใหม่แล้วเสร็จในวันที่ 6 
เมษายน 2564  

คณะกรรมการอ านวยการในวาระ พ.ศ.2562 – 
2564 ได้ขับเคลื่อนการท างานและกิจการของสมาคมฯ ให้
ก้าวหน้ามาเป็นล าดบั ตลอดวาระมีการจัดประชุมวิชาการ
สัญจรจ านวน 4 ครั้ง ทั้งในภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ การ
ด าเนินงานของสมาคมฯ ได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง มีสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ รวม
จ านวน 607 คน นอกจากนีส้มาคมฯ ได้ด าเนนิการจัดให้มี
วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อเป็น
แหล่งรวบรวมและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวชิาการทีไ่ด้
จากการปฏิบัติการพยาบาลและการวิจัยเชิงพัฒนาคุณภาพ
ของการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

ในการส่งทา้ยการสิน้สุดภารกิจของคณะกรรมการ
อ านวยการชุดเก่านี้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่าน
คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ได้สนับสนุน ชี้แนะ 
และอนุเคราะห์กิจการของสมาคมฯ มาโดยตลอดและขอ
อ านวยพรให้คณะกรรมการอ านวยการชุดใหม่มีก าลังกาย 
ก าลังใจ ในการขับเคลื่อนงานของสมาคมฯ ให้ก้าวหน้า 
เจริญรุ่งเรือง ประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไปเทอญ 

 

รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล  
นายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ. 2562 - 2564  


