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Best Practice of APN  
เรื่องเล่าของผู้ส าเร็จหลักสูตร
ฝึกอบรมพยาบาลระดับวุฒิบัตร 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต แขนงผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ  
 
 

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูง                 
แห่งประเทศไทย  

         สวสัดสีมาชิกวิทยาลยัพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ พยาบาลผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง และทุก ๆ ท่านที่ก าลังอ่านจดหมายข่าวฉบับท่ี 2 ปี 2565 ฉบับน้ี ที่มี
ข่าวประชาสมัพันธ์และเนื้อหาสาระที่น่าสนใจอีกฉบับหนึ่งนะคะ  

       ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้  วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยมี
การการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรและหนังสือหนังสืออนุมัติฯ ประจ าปี 2565 ณ สภาการ
พยาบาล โดยมีผูเ้ข้าสอบเพื่อรับวฒุิบัตรจ านวน 10 คน และผู้เขา้สอบเพื่อรับหนังสือ
อนุมัติฯ จ านวน 24 คน รวม 34 คน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมตัิ
โดยท่านนายกสภาการพยาบาล รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลศิ จะเป็นผูม้อบในวัน
ประชุมวิชาการประจ าปีของวิทยาลัยฯ  

         วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ จะมีการ
จัดประชุมวิชาการเรื่อง“ข้อมูลขนาดใหญ่ – โอกาสที่ยิ่งใหญ่ส าหรับพยาบาลในโลกท่ี
ขับเคลื่อนด้วยข้อมลู (Big Data –Big Opportunities for Nurses in a Data-Driven 
World)” ซึ่งเป็นการจดัประชุมในรูปแบบ online โดยการจดัการประชุมครั้งนี้มี
เป้าหมายส าคญัเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงการปฏบิัติการพยาบาลเพื่อ
ผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีขึ้น ดฉิันขอเชิญชวน ผู้บริหารการพยาบาล สมาชิกวิทยาลัย
พยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงฯ ผูป้ฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง และพยาบาลผูส้นใจเข้าร่วม
ประชุมและน าเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ด้วยกันนะคะ  

         สุดท้ายนี้ ดิฉันขอเชิญชวนพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทุกท่าน สมัครเป็น
สมาชิกวิทยาลยัพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยด้วยเพื่อจะได้มาเป็นส่วน
หนึ่งของวิทยาลัยฯ ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งของวิทยาลัยฯ  และของ APN ต่อไปค่ะ  
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สวัสดีทา่นผู้อ่านทุกทา่นคะ่ ดิฉนั พว.ฐานียา สุทะปา     
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสงู (Advance Practice Nurse: 
APN) สาขาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจิต โรงพยาบาล
สวนปรุง เมื่อครั้งจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และได้ท างานระยะเวลาหนึง่แลว้นัน้ แม้วา่จะมัน่ใจในการ
ดูแลผูป้่วยจติเวชเพ่ิมขึน้ แตใ่นบางสถานการณก์ารดูแล
ผู้ป่วยมักไมไ่ดม้ีรูปแบบที่ตายตัว จนมกัเกดิค าถามหลาย
ประการเกี่ยวกบัการท างานเรื่อยมาว่า “ดิฉนัสามารถเขา้ถึง
และตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการ ซึ่งหมาย
รวมถึงผู้ปว่ยจิตเวชและญาติได้อย่างครอบคลุม เหมาะสม 
เพียงพอมากนอ้ยเพียงใด...ดิฉนัมุ่งมั่นแสวงหาเพ่ือให้ได้
ค าตอบในสิ่งเหล่านั้น” ในเวลาต่อมาเมื่อไดร้ับโอกาสเข้า
ศึกษาหลกัสูตรฝึกอบรมพยาบาลขัน้สูงระดับวุฒิบตัร สาขา
การพยาบาลจติเวชและสุขภาพจิต ของวิทยาลัยพยาบาล
และผดุงครรภ์ขัน้สูงแหง่ประเทศไทย รว่มกบัคณะพยาบาล
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันจติเวช
ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งระหว่างกระบวนการเรียนการ
สอนตลอดจนถึงจบหลกัสูตรเป็นผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สูง
แล้วนั้น ท าให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ทีแ่ตกแขนง
มากมายทัง้ในแง่องค์ความรู ้และทักษะการปฏบิัติที่เพิม่พูน
มากขึน้ จากคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรูแ้ละ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย เหล่านีล้้วนเป็นบทเรียนอันล้ าค่าทีไ่ม่
อาจประมาณค่าได้ ภายหลังศึกษาจบหลักสตูรแล้ว การ
พัฒนาบทบาทพยาบาลของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสงูยงัมี
ความส าคัญอยู่เสมอ ทั้งการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความ
ทันสมัย การน าหลกัฐานเชงิประจักษม์าใช้สนบัสนนุการ
พยาบาล รว่มกบัการฝึกฝนทักษะการปฏิบตัิเฉพาะทาง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ทางการพยาบาลทีมุ่่งหวัง
ส าหรบักลุ่มผูป้่วยโรคซึมเศรา้ที่ตนเองเชี่ยวชาญและสนใจ
ศึกษา  
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ในแง่มมุของการปฏิบตัิการพยาบาลตามบทบาทของ        
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสงูในโรงพยาบาลจติเวชระดับ   
ตติยภูมิจ าเป็นต้องบูรณาการกระบวนการท างานตาม
ภารกิจที่ได้รบัมอบหมายใหร้ับผิดชอบในการท างานด้าน
ต่างๆ ใหเ้กิดความสมดุล ขณะเดียวกนัก็ยังคงสะท้อนถงึอัต
ลักษณ์ของผูป้ฏิบัตกิารพยาบาลขัน้สูงให้เป็นทีป่ระจกัษใ์น
คราวเดียวกนั  โดยองิตามกรอบของสภาการพยาบาล
ก าหนดไว ้(สภาการพยาบาล, 2552) ทั้งการขยายความรู้
และทักษะใหม่ในการปฏิบตั ิ(Expansion), ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน (Specialization) และการปฏิบัติในขั้นสงู 
(Advance practice) ซึ่งตอ้งบูรณาการความรูเ้ชิงทฤษฎี 
การวิจัย และความรู้จากประสบการณ ์ การปฏิบตัิ รว่มกับ
สมรรถนะของผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สูง 9 สมรรถนะ ดิฉนั
ได้พัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมฟื้นหายในผู้ปว่ยโรคซมึเศร้า
ขึ้นมาตามกรอบของกระบวนการวิจัย โดยบรูณาการ
แนวคดิที่หลากหลายร่วมกัน ทั้งแนวคิดทางการพยาบาล 
คือแนวคดิการแสวงหาภาวะสุขภาพ (Health-Seeking 
Model: HSM) ของ Schlotfeldt (1978) ที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนไปสู่เป้าหมายหลักของสขุภาพ 
(Health goal) คือ การฟื้นหาย (Recovery) ซึ่งถอืว่าเป็น
เป้าหมายสูงสดุ (Optimal health) ของผู้ปว่ยโรคซึมเศร้า 
โดยใช้แนวคิดการฟื้นหายของ Young and Ensing (1999) 
ในการอธิบายความหมายของการฟืน้หาย รว่มกบัการ
ประยุกต์ใช้องค์ประกอบส าคัญของแนวคิดการปฏิบัตกิาร
พยาบาลโดยตรง 3 แนวคดิ ประกอบด้วย สมัพันธภาพ
บ าบัดของ Peplau (1952) จิตบ าบดัประคับประคองราย
กลุ่มของ Yalom (1995) และสุขภาพจิตศึกษาราย
ครอบครัวของ Anderson, Hogarty, and Reiss (1986) 
ประกอบกนั ในการจดักระท ากับปัจจัยที่สง่ผลต่อการฟืน้
หายของผู้ปว่ย โรคซึมเศร้า และน าไปสู่การวิจัยเชงิทดลอง 
(Experimental Research)  

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  
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สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  
 
 

แบบวัดผลหลังการทดลองเปรียบเทียบกับกลุม่
ควบคมุ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมฟ้ืน
หายในผู้ปว่ยโรคซมึเศร้า ทีม่ารับบริการแผนกผูป้่วย
นอก โรงพยาบาลจติเวช สังกัดกรมสุขภาพจติ 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2562 โดยกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า มี
จ านวน 40 คน แบง่กลุ่มตัวอย่างเปน็ 2 กลุ่มโดยใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเปน็กลุ่มทดลองจ านวน 20 คน 
และกลุม่ควบคมุจ านวน 20 คน เท่ากนั โดยกลุ่ม
ทดลองไดร้ับโปรแกรมการสง่เสริมการฟ้ืนหาย และ
กลุ่มควบคมุได้รับการดูแลตามปกติ ระยะเวลา
ด าเนินการทดลองใช้เวลา 4 สัปดาห ์ผลการวิจัย
พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ที่ได้รบัโปรแกรมการ
ส่งเสริมการฟ้ืนหายมีคะแนนการฟืน้หายแตกตา่งจาก
กลุ่มผู้ปว่ยโรคซมึเศร้าที่ได้รบัการดูแลตามปกติ  

 

    ปัจจุบนัดฉินัได้ขยายผลการวิจัยสู่การปฏิบัติใน
โรงพยาบาล โดยมกีารจดัอบรมบคุลากรพยาบาล
เกี่ยวกบัการใชโ้ปรแกรมฯ ที่พัฒนาขึ้น มีการรวบรวม
ข้อมูล การจดัการผลลัพธ์ในกลุ่มผู้ปว่ยโรคซมึเศร้า 
แผนกผูป้่วยในของโรงพยาบาล และได้ริเริ่มการ
จัดรูปแบบจิตสงัคมบ าบดั เน้นการบ าบัดรายบคุคล 
และใหค้ าปรึกษาส าหรบัผู้ปว่ยโรคซมึเศรา้ ซึ่งเป็น
คลินิกที่จดัตัง้ขึน้โดยผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สูง ณ 
แผนกผูป้่วยนอก ของโรงพยาบาล ซึ่งจะเหน็ความ
เชื่อมโยงการให้บรกิารดแูลต่อเนือ่งของผู้ปว่ยโรค
ซึมเศร้าแต่ละระยะ ทัง้แผนกผู้ป่วยใน ผู้ปว่ยนอก 
และภายหลังจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซึง่เปน็
บทบาทอิสระของพยาบาลจติเวช โดยมโีอกาส 

 
 

น าเสนอและได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารเปน็
อย่างดี ตลอดจนการเป็นพี่เลี้ยงในสอน และฝกึปฏิบตัิ
ให้กับทีมพยาบาลจิตเวช และนักศึกษาพยาบาลใน
ระดบัตา่งๆ ที่จะเปน็พยาบาลวิชาชีพหรอืพยาบาลจติ
เวชต่อไปในอนาคต 
  

สิ่งที่ไดเ้รียนรู้ กระบวนการท างานทกุอย่างไม่
สามารถส าเร็จได้ดว้ยคนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยการ
ร่วมแรงรว่มใจกัน การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไมว่่าจะ
เป็นทักษะการเปน็ผู้น า ทักษะวิธกีารสือ่สารทีม่ี
ประสิทธิภาพระหวา่งในทมีพยาบาลเอง และทีมสห
วิชาชีพนัน้ ลว้นต้องอยู่บนพืน้ฐานของการให้เกียรติ
และยอมรับซึ่งกนัและกนั วธิีการหลอมรวมความรู้สึก
ร่วมรับผดิชอบให้เกดิขึน้ภายในทีม การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ ตลอดจนการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้สอดรบักับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความส าคัญกบั
การเรียนรูต้ลอดชีวติ (Lifelong Learning) ดว้ย
วิธีการต่างๆ ทัง้สื่อเทคโนโลยีดิจิตอลและตัวบุคคล
ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเปน็องค์ประกอบตามกรอบ
สมรรถนะของผู้ปฏิบตัิการพยาบาลขัน้สูงทั้ง 9 
สมรรถนะทั้งสิน้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกทา่นทีไ่ด้
ประสิทธิ์ประสาทความรู ้และขอเป็นแรงใจใหก้ับทุก
ท่านได้มุ่งมั่นท าตามตามสิ่งที่มุ่งหวังจนเกดิผลส าเร็จ
ด้วยดีค่ะ  

 
APN ฐานียา สุทะปา 

สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)  

รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่  



 

1. ขอเชิญชวนผู้สนใจเขา้ร่วมการประชุมวิชาการเร่ือง   
“ข้อมูลขนาดใหญ่ – โอกาสท่ียิ่งใหญ่ส าหรับพยาบาล
ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมลู (Big Data – Big Op-
portunities for Nurses in a  Data-Driven 
World)” ในระหว่างวันท่ี 28—29 พฤศจิกายน 2565 
ในระบบ online โดยในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 จะ
มีพิธีมอบวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติฯ ประจ าปี 2565 ณ 
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล ด้วย  
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัยฯ โทร 
02-5967573-4  email: apn.tnmc@gmail.com                                             

2. วิทยาลยัพยาบาลและผดงุครรภ์ขั้นสงูแหง่ประเทศไทย 
ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชพีที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโททางการพยาบาล สมัครเข้าหลักสตูรฝึกอบรม
พยาบาลระดับวุฒิบัตร ประจ าปีการศึกษา 2566 
เปิดรับสมัครใน 2 สาขา คือ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผูส้งูอาย ุและสาขาการพยาบาลเด็ก สามารถสมัคร
ได้ตั้งแต่บัดนี ้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ 
http://www.tnmc.or.th/news/54  สอบถามข้อมลู
เพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยาลัยฯ โทร 02-5967573-4   
email: apn.tnmc@gmail.com  

              

    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 

 

สมาคมพยาบาล APN ขอเชิญผู้สนใจเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 4/2565 
เร่ือง การยกระดับคุณภาพและผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลด้วยนวัตกรรม” ระหว่างวันเสาร์-
อาทิตย์ที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรม
เอเชีย  ราชเทวี กรุงเทพฯ การประชุมคร้ังนี้ได้รับ
หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาล
ศาสตร์ 11.5 หน่วย โดยลงทะเบียน Online 
เท่านั้น ได้ที่ www.apnathai.org ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

 
 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
    1. พยาบาลวิชาชีพทุกระดับท้ังภาครัฐ-เอกชน  
    2. บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ี 
        สนใจ 
 อัตราค่าลงทะเบียน 
    1. สมาชิกสมาคม APN 1,800 บาท 
    2.ไม่ใช่สมาชิกสมาคม APN 2,800 บาท 

 
 

 
  


