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ชื่อโครงการ       ความสุขจากงานบริการ(ขอน าเสนอในรูปแบบของเรื่องเล่า) 
ผู้เขียน             บุคลากรงานพยาบาลผู้ป่วยนอก 
หน่วยงาน         งานพยาบาลผู้ป่วยนอก  สถาบันราชานุกูล 
   
  เป็นที่ยอมรับกันว่าพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญในระบบสุขภาพ ทั้งนี้เพราะ
พยาบาลเป็นผู้ให้การดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด  เป็นผู้ที่เชื่อมโยงการรักษาเกือบทั้งหมดไปถึงตัวผู้ป่วย 
“องค์การอนามัยโลก ได้ศกึษากิจกรรมการให้บริการพยาบาล พบว่าขอบเขตการท าหน้าที่ของพยาบาลมี  
 6 ด้าน คือ 1) การจัดการกับภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยของผู้รับบ ริการ 2) การเฝ้าระวังและติดตามเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพของการให้บริการ 3) การจัดระบบการบริหารจัดการระบบริการสุขภาพ 4) การช่วยเหลือและ
ดูแลผู้รับบริการ 5) การสอนเก่ียวกับสุขภาพเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพและพ่ึงตนเอง และ  6) การ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ” จากผล
การศึกษาชี้ชัดว่า “การปฏิบัติการพยาบาลส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ”ความสุขที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
ของพยาบาลผู้ที่ ท างานให้บริการ คือการช่วยให้ผู้ คนพ้นความทุกข์ ความเจ็บปวด เรายังสามรถช่วยให้
ผู้รับบริการของเรามีสุขภาพกาย ใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากสิ่งที่เรามอบให้  
                     งานพยาบาลผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล  เป็นบริการด่านหน้าเปรียบเหมือน เป็นผู้ต้อนรับ
แขก ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของสถาบัน คือผู้บกพร่อง ทางพัฒนาการและสติปัญญา จากภารกิจของหน่วยงาน มี
หน้าที่ ให้บริการคัดกรอง  ตรวจวินิจฉัย รักษา ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตของผู้บกพร่อง
ทางพัฒนาการและสติปัญญาให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือให้เด็กดีข้ึน  ในแต่ละวันจะมีผู้มา
รับบริการ เฉลี่ย  45-50 รายต่อวัน อยู่มาวันหนึ่งของเดือนธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นวันพุธ ใกล้วัน คริสต์มาส  
“แม่หน้าตาจัดว่าสวยแต่แววตาเศร้า หน้าตาบอกว่ามีความทุกข์  ส่วนเด็กที่มาด้วยหน้าตาหล่อมาก ตัวโตแต่ง
ชุดนักเรียนคาดเดาว่าเรียน โรงเรียนคริสต์” จากการดูภายนอกเหมือนเด็กปกติ  จากการสัมภาษณ์ท าประวัติ
ผู้ป่วยใหม่มารดาให้ประวัติ  “ต้องการปรึกษาแพทย์เรื่องลูกมีอารมณ์รุนแรง  ชอบท าร้ายเพื่อนบ่อยครั้งแม่ถูก
คุณครูตามไปพบบ่อยมากและแจ้งเรื่องพฤติกรรมนี้ทางโรงเรียนจะให้เด็กพักการเรียน  เด็กมีประวัติเป็นสมาธิ
สั้นได้รับการรักษาและมียาทานต่อเนื่อง  ปัจจุบันเรียนชั้นม .1 เกรดเฉลี่ย 3.89” จากการพูดคุยกับเด็กๆจะ
โต้ตอบลักษณะไม่เต็มใจตอบ ดูลักษณะค่อนข้างก้าวร้า วไม่พอใจที่มารดาพาเด็กมาพบแพทย์  จากการท างาน
ของทีมสหวิชาชีพ  มารดาได้ท าแบบประเมินความเครี ยดผลอยู่ในกลุ่มเครียด ทางนักสังคมให้ค าปรึกษา     
หลังแพทย์ตรวจ   R/O   Biplolar Disorder  ส่งให้ท าPsychological Test(Projective test)พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนยาโดยให้  Depakine CR (500) 1tab hs o ให้ค าปรึกษาและติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนด้วยใบ   
“ ใบรายงานจากโรงเรียน ” และนัดF/U หลังได้ผล Psychological Test(Projective test)ๆซึ่งนัดได้ เดือน 
กุมภาพันธ์ 2553 จากทบทวนcase มารดาพาเด็กมาพบแพทย์เพ่ือปรึกษาเด็กซนมาก ไม่นิ่งและวุ่นวาย และ
บิดาเด็กท าร้ายเนื่องจากไม่เข้าใจลูก  ในเดือนมกราคม 2553 พร้อมใบรายงานจากโ รงเรียน  แพทย์ปรับการ
รักษาเป็น Depakine CR (500) 1tab hs oและเพ่ิม  Haldol (0.5)  1/2tab hs o พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาทั้ง
ครอบครัว และนัดF/U หลังได้ผล Psychological Test(Projective test) เป็น  24  กุมภาพันธ์  2553     
                     ผลการดูแลจากการตามรอยพบว่า มารดามาพร้อมเด็กแสดงท่าทางเหนื่อยหน่าย จากการ
สอบถามเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยครั้ง มารดาคิดแก้ปัญหาโดยให้เด็กหยุดเรียนหนังสือไปก่อน พยาบาลให้
ค าปรึกษาเพ่ือให้มารดาหาทางออกท่ีดีกว่านี้ใช้เวลานาน 30 นาทีมารดาเข้าใจและบอกจะไปหาโรงเรียน ที่
เข้าใจและสามารถดูแลลูก เพ่ือให้เด็กได้ใช้ชีวิตตามวัยของเขาอย่างมีความสุข หลังมารดา พบแพทย์ๆแจ้งผล   
การทดสอบสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ฉลาด (Full Scale IQ เท่ากับ 122 ) และ ผลProjective test ดังนี้ 
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ลักษณะบุคลิกภาพ  เด็กมีการรับรู้ภาวะความเป็นจริงเป็นปกติ  พบลักษณะมีวุฒิภาวะไม่สมวัย มักคิดและ
กระท าต่างๆเพ่ือตอบสนองต่อตัวเองเท่านั้น มีความช่า งระแวงสงสัยและแนวโน้มหวาดระแวง ควบคุมอารมณ์
ไม่ดี  การตัดสินใจยังมีลักษณะขาดการใช้เหตุผล 
ด้านอารมณ์  ต้องการความรัก การยอมรับ และความสนใจและต้องการผู้น าที่เป็ นแบบอย่างของชีวิต พบ
ลักษณะของความวิตกกังวลแต่ไม่พบว่ามีลักษณะอาการเศร้า 
ค้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีทัศนคติต่อครอบครัวและต่อครูในทางที่ดีแต่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเพ่ือนที่มี
ลักษณะดูถูก  เจ้ากี้เจ้าการหรือเอาแต่ใจ  
 
จากการศึกษา case นี้ เด็กมารับการรักษาต่อเนื่องในระยะ 1ปี6เดือน ปัจจุบันเด็กเรียนชั้น ม 3 ดูจากการ
ประเมินโดยใช้ใบรายงานจากโรงเรียนที่ครูประเมินให้เด็กรายข้อก่อนมาพบแพทย์ ดังกราฟ 
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1.อยูไ่มน่ิ่งขยบัตวัตลอดเวลา

2.สง่เสียงดงัอยา่งไมเ่หมาะสม

3.จะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้ทนัท่ี

4.ท าเป็นอวดรู้ หรือไมส่ภุาพ

5.โมโหร้าย เอาใจยาก

6.อ่อนไหวต่อค าวิพากษ์วิจารณ์

7.สมาธิสัน้หรือวอกแวกง่าย

8.ชอบก่อกวนเด็กอ่ืน

9.เหมอ่ลอย

10.หน้าบึง่

11.อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย/รุนแรง

12.ชอบทะเลาะวิวาท

13.เป็นคนหวัอ่อน

14.อยูไ่มน่ิ่ง ลกุไปมา

15.ต่ืนเต้นง่าย ผลนุผลนั

16.ต้องการความสนใจจากครูมาก

17.ไมเ่ป็นท่ียอมรับของกลุม่

18.ถกูเพ่ือนๆชกัจงูง่าย

19.ชอบเอาเปรียบเด็กอ่ืน

20.ไมม่ีความเป็นผู้น า

21.ท างานไมเ่สร็จ

22.ท าตวัเป็นเด็กกวา่วยั

23.ปัดความผิดให้ผู้ อ่ืน

24.เข้ากบัเด็กอ่ืนไมไ่ด้

25.ไมร่่วมมือกบัเพ่ือนในชัน้

26.หงดุหงิดง่าย

27.ไมค่่อยเช่ือฟังครู

28.มีปัญหาการเรียน

พค54

ตค 53

มีค 53

ธค 52
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ถ้าเปรียบเทียบภาพรวม 
 

 
 
 
                    จะเห็นว่าเมื่อเด็กได้รับการตรวจรักษาแล้วเด็กสามารถก ลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ  พฤติกรรม
รายข้อดีขึ้นเป็นล าดับส่งผลให้คะแนนรวมลดลงจากท่ีกล่าวมาเม่ือน ากระบวนการดูแลมาวิเคราะห์จะเห็นว่า
เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนควรใช้ระยะเวลา บริการคัดกรอง  การตรวจ วินิจฉัย ในระยะเวลาทีเห มาะสมทางทีมจึงมี
แนวคิดจะพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้บุคลากรทีมสหวิชาชีพให้การการดูแลในทิศทางเดียวกัน เป็นงานประจ าสู่
งานวิจัยภายใต้ชื่อ  “ผลของระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีต่อ ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกสถาบัน
ราชานุกูล” 
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