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สถานการณ์การรับบริการสุขภาพ & การรับส่ง  
จากชุมชน หน่วยบริการปฐมภูม ิทุตยิภูม ิตตยิภูม ิ

ชุมชน PCU 

รพท/
รพช. 

จ ำนวนผู้ป่วย OPD / ER/ IPD ต่อวนั 
มจี านวนมากขึน้ คุณภาพบริการลดลง 
OPD visit ที่รพ. > PCU 

-ไม่มีระบบเฝ้ำระวงั 
- ควบคุม ป้องกนัโรคไม่ได้ 
- กำรดูแลตวัเอง/ครอบครัว
ดูแลไม่ด ี- re admitted  

-ระบบการส่งเสริม 
ป้องกนัไม่ด ี 
-ไม่มข้ีอมูลผู้ป่วย  
ไม่ได้เยีย่มบ้ำน 

- ระบบส่งต่อไม่ดี 
- ข้อมูลผู้ป่วยไม่สมบูรณ์  
- IT ไม่ด ี

ขำดควำมปลอดภัย สุขภำพด ีสมดุลชีวติ คุณภำพชีวติผู้รับริกำร ผู้ให้บริกำร 

-  CPG/ CNPG ไม่ทนัสมัย 
-  บริกำรแยกส่วน ขำดควำมต่อเน่ือง  

- ขาดการประสาน
รัฐ เอกชน ท้องถิ่น 



ผลลพัธ์การดูแลทีสั่งคมต้องการ  
• Accessibility เขา้ถึง   
• Competency สมรรถนะ 
• Acceptability ยอมรับ 

• Appropriateness พอใจ 
• Effectiveness ประสิทธิภาพ 

• Efficiency ผลดี 
• Safety ปลอดภยั 



ดูแลอย่างดป้ีองกนัผลลพัธ์ 
ทีไ่ม่พงึประสงค์ทางการพยาบาล 

• Death/ป้องกนัการตายที่ไม่คาดคดิ ตรวจ บนัทกึสัญญาณชีพ 

• Disease/ ให้การดูแลรักษามมีาตรฐาน ป้องกนัการให้ยาผดิ 
บริหารพลาด ป้องการติดเช้ือและอบุตัเิหตุ พลดัตกในโรงพยาบาล  

• Disability : ฟ้ืนฟูสภาพกาย ใจ สังคม จติวญิญาณ 

• Discomfort :ดูแลลดปวด ผวิหนังสะอาด กนัแผลกดทบั 

• Dissatisfaction : ตอบสนองความต้องการผู้ป่วยและ
ญาต ิพทิกัษ์สิทธ์ิ สร้างความพงึพอใจ มีคุณภาพชีวติ  

The Broad of the American Housing Association , 
1994  



•ระบบการพยาบาล 
•แนวปฏิบติัการ 
•ผลลพัธ์ 
ทางการพยาบาล 

สหสาขาวิชาชีพ 
•ระบบบริการ 
•แนวปฏิบติัรวม 

ไร้รอยต่อ ทอเต็มผนื 

สังคมสุขภาพ สังคมอุดมปัญญา 



Nursing Care: 
Health Care Service 

• Holistic, humanized care, BMC, Basic 

medical care  

• Promote self care, self management 

• Care giver training 

• Social, economic counseling  

• Discharge plan for Home care / continuing 

care (empowerment, long tem care, patient 

centered care, community based care)  

 



Critical care in Health Care System  
Ex: Coronary heart, Stroke, MI STEMI, non STEMI 

  
 

• Pre-hospital care ในชุมชน ผู้ป่วยและญาต ิต้องเฝ้าระวงั 
สังเกตอาการ Typical – atypical chest pain / 
stroke, Sepsis. หากมี ดูแลให้ถูก ประสานเข้ารับบริการไว  
ติดต่อท้องถิ่นเพือ่ส่งต่อ และ ช่วยสวสัดกิาร 

 

• PCU & 2nd 3rd care : 1) investigate ; EKG           
ท า อ่าน ตดิต่อเครือข่ายส่งต่อ line หรือ Tele-conference                
2) Emergency care; Rest, Oxygen, NPO, IV kvo, 
พจิารณาให้ยา ASA, Nitroglycerine, MO ? 

 

• Post acute care: คนไข้ทีต้่องกนิยา anti- coagulants: 
warfarin: heparin, anti-platelet; thrombolytic  
drug กลุ่มนีต้้องได้รับการดูแลเฉพาะ  



 Research: วเิคราะห์สถานการณ์ 

ระเบียบวธีิวจิัยของพยาบาล 

ความรู้ ความจริง เชิงปริมาณ 

ความรู้ ความจริง เชิงคุณภาพ 

    Mixed methods 

Action 1 

Formative evaluation 

Action 2 

PAR -  Community participation as 
empowerment/  resources mobilization  

PAR: learn how to learn 
Learning from community 
experiences 



Participatory Action Research, PAR 

ฟังทุกค าท่ีพดูและฟังส่ิงท่ียงัไม่พดู 

Insider perspective 

Democratic learning from their own experiences 

Group dialogue & brain storming 
Look - story telling 
Think- share vision, feeling 
Act    - reflection for new action 

Outsider perspective 
Experts & evidence based  

Decision making 
for mutual benefit   Plan & acting for 

make a change 
Evaluation  & re-
thinking –re-acting 

Look           Think        Act 
การสังเกตขณะร่วมกิจกรรม  

Nurse/Researcher 

-   Facilitator 

-   Transformer 
-   Change agent 

Situation 
analysis 

•Innovation 
•New knowledge 
•Network 
• Healthy behavior  
•Harmonious society 



PAR as Transformer 
บริการ Clients        Care givers 

   from sample        key informants             

participants          researchers  

Target group           Project managers     

Advocacy 

Mediate 
Enable 

- New knowledge,  
- Nursing performance 
- Innovation, CNPG, CPG     

- Clinical outcome 

- System outcome  
- Partnership, net working 



Constructivism 

หาลู่ทาง 

อยู่ได้ อยู่ร่วม 

ก าหนดเงื่อนไข
กติการ่วม 

จ าแนกบทบาท 

ประสาน 

 เสริมพลงัทุก 

กระบวนการวจิัย 

ร่วมสรุป 

ต่อยอด 

Facilitator 

PAR 

Participants 

แลกเปล่ียน
ขอ้มูล  

ขอ้คิด 

Mediate 

Advocate 

Enable 

อ่ืนๆ 

ทอ้งถ่ิน 

เอกชน 

แหล่งวิชา 

รัฐ 

Outcome 

ตั้งเป้า 

เฝ้าดู 

เปล่ียนแปลง 

กิจกรรม/ความรู้/ ความสุข/
ความดี/ความงาม 

Output 

Impact 

รายงาน 

Look 
Think 

Act 

Strengthens 

ใหเ้ห็นศกัยภาพปัญหา 

กระตุน้ 

ฟังทุกค า / สงัเกตฟังส่ิงท่ีไม่พดู  
ประชุม/ คุยปลดปล่อย 

เยีย่ม-ใหก้ าลงัใจ-ดูแลกนั 

เตรียมคน/ ส่ือน าเขา้ 



1) Focus group 3 gr 22  

2) In-depth interview 

3) Participant observation          

4) Non Participant obs. 

5) Small gr dialogue 2 (22) 

Story telling & share feeling 

6) Brain storming & reflection & design               
        3 คร้ัง (2 หมู่ ) (42 pt, 40 fam) 

 อสม 14 ผูน้ าชุมชน 4 พยาบาล 2 

VCD & 

Leaflet  

3 home visits  

for motivated 

smoking 

cessation 

 Smoke  

free zone 

Explore & 

explain  

1.Situation 

analysis 

2.Develop 

action tool 

3. Empowering 

4. Evaluation 



รูปแบบการดูแลโรคเร้ือรัง 

นโยบายและทรัพยากร 

ชุมชน Community 

นโยบาย/ 
ทรพัยากร 
Resources 
&Policies 

ระบบสขุภาพ Health system, 
Organization of health care 

การสนบัสนุน 
การจดัการตนเอง 
 Self-management 

support 

การออกแบบ 
ระบบบรกิาร 

Delivery 
system 
design 

การสนบัสนุน 
การตดัสนิใจ

Decision support 

ระบบสารสนเทศ 
ทางคลนิิกClinical 

information 
systems 

(Wagner et al., 
 1996; 2001) 

Informed 
activated patient 

Productive 
interaction 

Prepared 
proactive 

practice team 



I can do  

Self efficacy,  Bandura 
Health promoting model, Pender 



Leininger’s  

Sunrise  

Model: 



กลยุทธก์ารสรา้งสุขภาพ 

• Enable 

• Mediate 
• Advocate 

• พฒันาทกัษะ 

   สว่นบคุคล   
    Develop  

        personal   
        skills 

 

• เพิ่มความสามารถของชมุชน 
Strengthen community action 

กฎบตัรออตตาวาว่าดว้ย การสง่เสรมิสขุภาพ 

Ottawa Charter  
(WHO, 1986) 

Prerequisites for Health: 

peace, shelter, 

education, food, 

income, a stable eco-

system, sustainable 

resources, social 
justice and equity 



การดูแลเชิงบรูณาการ 
ผสมผสาน แนวคิด ทฤษฎี วิธีปฏิบติั ทรัพยากร คน เงิน 

 (รพ รัฐ เอกชน ผูป่้วย ครอบครัว  ทอ้งถ่ิน) 
Biomedical 

Science 
Humanity 
Science  

Holistic  
Approach, 

Continuing care 
Transdisciplinary, 

Transcultural, 
Metatheory   

Individual 

Family 

Community 

Local 
Knowledge  

Global 
knowledge  

Geographic, Politic, Socio-culture- economic, Environment 



 วารสารระดบัชาติ คอือะไร 

 
 

- จดัพมิพ์ต่อเน่ืองทุกปี ตรงตามเวลาทีก่ าหนด 
- ออกต่อเน่ืองมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
- กองบรรณาธิการมีความรู้ ประสบการณ์ จากหลายที ่                      
-  มีผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาบทความ (2 ท่าน) จากหลายที ่ 
- มีผู้เขยีนจากสถาบันต่างๆทัว่ประเทศ 
- ถูกน าไปท าดรรชนีวารสารไทย มีค่าความถีข่อง 
  การอ้างองิ (เช่น ฐานข้อมลูวารสารไทย หรือ สกอ.) 
- ร้อยละของการปฏิเสธบทความ 
- มีบทคดัย่อไทย / องักฤษ 
- มีเอกสารอ้างองิ 

แนวทางการเตรียมต้นฉบับ 
เพือ่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 



ผลดีจากการเผยแพร่งานในวารสาร   
•เผยแพร่ผลงานไดว้งกวา้ง   
•มีคนน าไปใช ้เกิดประโยชน์ต่อยอด  
•ก่อใหเ้กิดผูว้จิยัยนืยนั หรือ เพ่ิมเติม  
•น าไปใชป้ระเมินสู่ต าแหน่ง 
•แสดงผลงานเพ่ือขอทุนระดบัท่ีสูงข้ึน 
•น าไปสอนนิสิตนกัศึกษา  
•เป็นผูต้รวจผลงานคนอ่ืนได ้  
•ประหยดัเงินไม่ตอ้งท าเล่มใหญ่  
•เชิดชูสถาบนั/หน่วยงาน ประเทศชาติ  



ผลงานดทีี่วารสารต้องการ   
1. ประเดน็ชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ ์ทนัสมัย เข้าใจง่าย   
    ภาษาเหมาะสม 
2. วิเคราะห์ สงัเคราะห์ โดยมีทฤษฎีรองรับ 

3. น าเสนอประเดน็ ความรู้  วิธกีารที่เป็นประโยชน์ 
4. แทรกความคิดริเร่ิม/ ทศันะทางวิชาการที่ชัดเจน 

5. อ้างองิที่เช่ือถอืได้ ทนัสมัย ครอบคลุม ถูกแบบแผนของ
วารสาร 

6. มีตาราง แผนภมูิ แผนภาพประกอบตามความจ าเป็น 
เพ่ือให้เข้าใจง่ายและชัดเจน  



องค์ประกอบของสาระในวารสาร 
1. หัวเร่ือง  Title page  
2. บทคดัย่อ  Abstract 
3. ค าส าคญั  Key words 
4. บทน า  Introduction 
5. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง Review of literature 
6. ระเบียบวธีิวจิยั  Methodology (If a research article) 
7. ผลการวจิยั Result (If a research article) 
8. อภปิรายผล Discussion 
9. ข้อจ ากดั Limitations 
10. บทสรุป Conclusions 
11. Acknowledgement 
12. การอ้างองิ References 

เร่ิมท่ีวางเค้าโครง พยายามใส่ค าส าคัญ 
ร่างความเช่ือมโยงของค า จนกลายเป็น
แผนท่ีความคิด ในแต่และหัวเร่ืองตาม
รูปแบบของวารสาร 

ทุกท่านเขียนได้ 



Title page  

ช่ือเร่ือง  ท าอะไร กบัใคร เพื่ออะไร ท่ีไหน  
ช่ือผู้แต่ง  
วุฒกิารศึกษา   ยอ่วฒิุสูงสุด 
ต าแหน่ง 
ทีท่ างานและ / หรือทีต่ิดต่อได้ (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ) 

เป็นส่ิงแรกทีผู่้ อ่านได้สัมผัส  
จึงต้องส้ัน มีจุดชีชั้ดสู่ความสนใจ อาจเป็นวลีหรือประโยคท่ีแสดง
ให้เห็นสาระในเอกสาร และ อยู่ในความสนใจของสังคม ? 

ช่ือท่ีเป็นวลีส้ันๆ: คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย 
ช่ือท่ีเป็นวลีท่ีเช่ือมสู่รายละเอียดของเอกสาร:  ผลการเสริมสร้าง
การดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวานแบบมีส่วนร่วมท่ี
โรงพยาบาล....... 

Title: must communicate to worthwhile reading 

เขียน 3-4 ช่ือ 
ประกวดกัน 



บทคดัย่อ และ Abstract 

•ตวัแทนของบทความ (ความย่อ ทีช้ี่ชัด เป่ียมด้วยคณุค่า) 
•อยู่ในอนัดบัแรกของบทความ (ปะแป้ง แต่งหน้าให้ดี คือ 
ใช้ภาษาทีด่ี ส้ัน ชัด คม ช้ีจดุน าไปใช้)   
•ส่วนประกอบ  

ท าไมต้องท างานวจิยันี ้ 
ท าอะไร  
ท าอย่างไร  
ได้ผลอะไร  
จะใช้ประโยชน์อย่างไร 

บทคดัย่อ และ Abstract ต้องมคีวามหมาย สาระเดียวกนั 

เขียนตาม รูปแบบของวารสาร 
ความยาวตามก าหนด         เขียน
ก่อนการเขียนเนือ้หาได้  แต่ก่อน
จบต้องทบทวน ว่าบทคัดย่อและ
เนือ้หาต้องตรงกัน 



ค าส าคญั Key words 

ค า หรือ วล ีไม่ใช่ประโยค 

ระบุไว้เพือ่น าสู่การสืบค้นต่อไป 

ลองค้นดูจากแหล่งข้อมลู สามารถสืบค้น หาข้อมลูอ่ืนได้หรือไม่ 
จะมีประโยชน์ในการทบทวนวรรณกรรมได้มากหรือน้อย
อย่างไร  



Introduction 

หลกัการและเหตุผล  

 
เหตุและความเหมาะสมในการท าวจิยั  
สร้างแรงจูงใจให้รู้สึกอยากอ่านงานทั้งหมด  
ส่วนประกอบ  

ความส าคญัของปัญหา  
ประโยชน์จากการแก้ปัญหา  
ความแตกต่างกบังานวจิัยก่อนหน้านี ้ 
สมมุติฐานหรือแนวทางการด าเนินการ  
สรุปจากส่ิงข้างต้นว่าคอืเหตุผลในการท าวจัิยนี ้ 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

น าเข้าสู่เร่ืองกว้างๆ  

ทีม่าและปัญหาที่แท้จริง 
ความส าคญัของการศึกษา/ 

วธีิการศึกษา 
ประโยชน์ที่ได้
จากการวจิัย 



เพือ่อะไร ผลลพัธ์ทีมุ่่งหวงัคอือะไร  ตวัอย่างเช่น  

• ศึกษาความหมาย อธิบายปรากฏการณ์ ความคดิ         
ความเช่ือ  

• วเิคราะห์ปัจจัย วธีิการ  

• ประเมินผลการด าเนินการ ศักยภาพของกลุ่มคน องค์กร  

• สังเคราะห์ความรู้ วธีิการ รูปแบบ  

• พฒันาเคร่ืองมือ ส่ิงประดษิฐ์ กระบวนการ  

วตัถุประสงค์  



Review of literature 

ป้องกนัไม่ให้ท าในส่ิงที่ไม่น่าท า (ซ ้าคนอ่ืน หรือ ผิดจริยธรรม) 
 

เหตุผลและความเหมาะสมให้มัน่ใจว่าสมควรท าวจิยั 
(ช้ีให้เห็นจดุต่าง การต่อยอดทีจ่ะได้จากงานเดิมและส่ิงใหม่ทีจ่ะท า) 
 

เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องทีเ่คยท ามาในอดตี (เขียนที่หลกัการ
เหตุผล กรอบแนวคดิ เคร่ืองมือ อภิปรายผล) 
 

ท าอย่างไรกบั review of literature  
 เขียนใหม่จากส่ิงทีม่ี ส่ิงทีอ่่าน อ่านแล้วคดิ  

 เลอืกเอกสารหรือบทความทีมี่คณุภาพ  
 การจัดการข้อมูล  

บางวารสารไม่มี  ให้เขยีนส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีในความเป็นมาหรือ
กรอบแนวคดิ หรือการอภิปรายผล 



Methodology 

จะน าไปสู่การสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้อ่านเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล 
ผลลพัธ์หรือข้อมูลทีไ่ด้ รวมถงึข้อสรุปของการวจิยั 
  
 

 ระเบียบวธีิวจิยั ขอบเขตการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย  
 วธีิการรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือ การเข้าถงึแหล่งข้อมูล  
 การได้มาซ่ึงข้อมูล  การบรรณาธิกรข้อมูล    
 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 
 

กระบวนการสามารถพสูิจน์ได้  
กระบวนการสามารถเช่ือมโยงได้กบัวธีิการ แหล่งข้อมูล สถานที ่เวลา  
การค านึงถึงจริยธรรมการวจิยัหรือการผ่านกรรมการจริยธรรม 



วิจยั คือ กระบวนการเขา้ถึงขอ้เทจ็จริง 

Active Learner       Active Participant                                    
(นกัวิจยั) (ผูใ้หข้อ้มูล)   

     Partnership  

    สร้าง Good rapport 

   ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัวิจยัและเจา้ของขอ้มูล อยา่งเท่าเทียม 

        ดงันัน้นักวิจยัจึงเป็นเคร่ืองมือส ำคญั  

  

 

Data          Information         Knowledge  

ท ำควำมเขำ้ใจที่ชดัเจนในประเดน็ค ำตอบ   

ผำ่นขอ้มูลที่ เป็นภำษำพูด ภำษำกำย อยำ่งมเีหตุผล  



Results 

ผลการวจิยั 
–น าเสนอผลตามวตัถุประสงค์ โดยค าบรรยาย 
–แยกเป็นหัวข้อเพือ่ให้เข้าใจง่าย 
–มีความสมบูรณ์เพยีงพอให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลทีน่ าเสนอ มี ความรู้ 
(Knowledge)   สาระ (Information) และข้อมูล (Data) สนับสนุน  
–ตาราง หรือ ภาพ พร้อมค าอธิบายทีชั่ดเจน ใส่ไว้ภายหลงั หรือ ใน
เนือ้หาได้ ดูความต่อเน่ืองและเหมาะสม รูปแบบไม่เสีย  

เขียนประโยคเช่ือมโยง บอกเล่าอย่างต่อเน่ือง มีย่อหน้า หน่ึงย่อหน้า
ต้องมีประโยคหลกั ประโยคสนับสนุน แสดงให้เห็นความสมบูรณ์
ของเร่ืองราวในย่อหน้าน้ัน  เช่ือมโยงจากย่อหน้าก่อน และเช่ือมไป
หาย่อหน้าต่อไป     



  Discussion 

การอภปิรายผล  
–การพจิารณาว่าข้อมูลบอกอะไรบ้าง มคีวามสัมพนัธ์อย่างไร กบั
วตัถุประสงค์ หรือสมมุติฐานทีต่ั้งไว้หรือไม่  
–อธิบายถึงบริบทของการวจิัยที่ท าให้เกดิผลการวจิัยดงัทีน่ าเสนอ
และให้เหตุผลอย่างคนทีเ่ข้าใจ  
–อธิบายความสัมพนัธ์กบัแนวคดิ ทฤษฎเีปรียบเทยีบผลวจิยัจาก
งานวจัิยอืน่ๆ อธิบาย หรือให้เหตุผลของความต่าง เช่น บริบทพืน้ที่
ศึกษา วธีิการเกบ็ข้อมูล เคร่ืองมือ หรือ กาลเวลา เป็นต้น  

การอภิปรายผลต้องแสดงเหตุผลอย่างมีพืน้ฐานการอ้างอิงทีแ่น่นอน 
และให้ได้ข้อสรุปทีส่่งไปถึงการน าไปใช้พฒันางานหรือวิจัยต่อ       แต่
ยงัไม่ใช่ข้อเสนอแนะ 



Limitations 

ความเบือ้งต้นซ่ึงควรใส่ใจ 
• ไม่มีงานวิจยัใดท่ีสมบูรณ์ทุกอยา่ง 
• ทุกงานวิจยัมีขอ้จ ากดั 
• เขียนบอกใหผู้ใ้ชง้านวิจยัไดเ้ขา้ใจ จะไดล้ดขอ้จ ากดัท่ีเคยเกิด 

การเขียนข้อจ ากดั ให้ระวังอย่าลดความเช่ือถือของงานวิจัย เช่น  
• เวลาจ ากดั  
• ความสามารถของนักวิจัยมีจ ากดั  
• เคร่ืองมือขาดการทดสอบคุณภาพ เป็นต้น 



Suggestions 

การเขียนข้อเสนอแนะ เป็นการระบุข้อเสนอที่เกิดจาก
งานวจิยัและข้อเสนอในการท าวจิัยคร้ังต่อไป   เพือ่ให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ ใน
การก าหนดนโยบาย การปฏิบัติงาน ตลอดจนการวิจัย
หรือพฒันาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ  



Conclusions 

การสังเคราะห์หรือบทส่งท้าย  
การวเิคราะห์ ว่าค าตอบทีไ่ด้น้ันตอบสนองต่อวตัถุประสงค์หรือไม่ ได้
ความรู้ใหม่อะไรบ้าง จะน าไปใช้อย่างไร 

สรุปว่าทั้งหมดบอกอะไร เป็นส่วนที่นิยมเขียนต่อจากการอภิปรายผล ต่าง
จาก Abstract คอื 

Abstract : ให้บทสรุปของการวิจัยส้ันๆ แต่ครอบคลุมสาระทั้งหมด 
อ่านรวดเดียวเข้าใจเร่ืองราวทั้งหมด  

Conclusion : เป็นบทสรุปผลที่กระชับและส่งท้ายด้วยการกระตุ้นให้
ผู้อ่านอยากน าไปใช้และศึกษาต่อ  
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วิจัย 
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