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การจัดการผูปวยรายกรณี
กรณีศึกษาผูปวยกระดูกเทาหัก (ประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน)

1. การจัดการผูปวยรายกรณี

1.1 ประวัติความเปนมาของการจัดการผูปวยรายการณี
การจัดการผูปวยรายกรณีไดถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแตป ค.ศ.1860  ตอมาแพรขยายไปยังประเทศตางๆในยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย 
ในระยะเริ่มการจัดการผูปวยรายกรณีไดถูกนํามาใชในการพยาบาลกลุมผูปวยที่ตองการการดูแลอยาง
ตอเนื่อง ไดแก กลุมผูปวยจิตเวช ผูปวยสูงอายุ และผูปวยเรื้อรังในชุมชน

จากการรายงานการศึกษาทั้งในและตางประเทศ พบวา การนําระบบการจัดการผูปวยรายกรณี
มาใช มีสวนสําคัญกับการลดภาวะแทรกซอนและอัตราการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของผูปวย การ
ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มความพึงพอใจของผูปวย ละครอบครัวตอบริการสงเสริมสัมพันธภาพ
ระหวางสหสาขาวิชาและการมีอิสระในการปฏิบัติตามบทบาทของวิชาชีพ(ศุวัชรียงูพิมาย, 2543)

ในระยะแรกผูจัดการผูปวยรายกรณีสวนใหญเปนนักสังคมสงเคราะห ซึ่งตอมาขยายไปสู
วิชาชีพอื่น ปจจุบันวิชาชีพพยาบาลไดรับการยอมรับในบทบาทผูจัดการผูปวยรายกรณีมากขึ้น จากรายงาน
การวิจัยของกฤษณา  นรนราพันธ (2544) พบวา พยาบาลเปนบุคลากรที่สามารถปฏิบัติบทบาทของผูจัดการ
รายกรณีไดอยางเหมาะสม

1.2 ความหมายของการจัดการผูปวยรายกรณี
มีผูใหคําจํากัดความการจัดการผูปวยรายกรณีไวแตกตางกัน แตสวนใหญใหความหมาย

คลายๆกัน คือ
Zander (1988) นิยามการจัดการผูปวยรายกรณี ไววา “เปนการจัดระบบการดูแลผูปวยที่จะ

นําไปสูการดูแลผูปวยที่เนนผลลัพธเปนสําคัญภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่เหมาะสม”

American Nurse Association (ANA) (1991 cite in Powell, 1996) นิยามการจัดการผูปวยราย
กรณี ไววา“เปนกระบวนการทางสุขภาพที่มีเปาหมายเพื่อใหการดูแลสุขภาพมีคุณภาพและคุมคาใชจายได 
ลดการใหบริการแบบแยกสวน และสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูรับบริการ”
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Sowell and Meadows (1994) นิยามการจัดการผูปวยรายกรณี ไววา “เปนแนวคิดที่มุงเนนการ
พิทักษสิทธิของผูรับบริการ คลายกับการเปนหุนสวนระหวางผูรับบริการกับผูจัดการผูปวย โดยมีการวาง
เงื่อนไขในการประเมินความตองการของผูรับบริการอยางตอเนื่อง มีการเชื่อมโยงแหลงทรัพยากรที่หางาย 
และการจัดใหมีการติดตามประเมินผลเปนระยะ”

Wolk and Sullivan (1994) นิยามการจัดการผูปวยรายกรณี ไววา “เปนกระบวนการสราง
ความรวมมือในการใหบริการ ประกอบดวย กระบวนการประเมิน การวางแผน การปฏิบัติ การประสานงาน 
การเปนตัวแบบ การตรวจตรา การประเมินผลและการพิทักษสิทธิของผูรับบริการ โดยใหทางเลือกและ
ใหบริการตามความตองการของแตละบุคคล โดยใชการสื่อสารและทรัพยากรที่หาไดงายในการสงเสริม
คุณภาพการใหบริการ”

Young and Sowell (1997) นิยามการจัดการผูปวยรายกรณี ไววา “เปนเครื่องมือที่ใชในการ
ใหบริการโดยมีกระบวนการประสานความรวมมือในการใหบริการที่มีคุณภาพและใชทรัพยากรนอยที่สุด 
โดยเนนการวางแผนรวมกันระหวางสหสาขาวิชาชีพ เพื่อลดความซ้ําซอนในการใหบริการ”

More and Mandell (1997) นิยามการจัดการผูปวยรายกรณี ไววา “เปนกระบวนการ
ใหบริการดานสุขภาพ มีลักษณะคลายกระบวนการพยาบาล แตมีความสากลมากกวาเนื่องจากเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางอาชีพ มีการประเมินผูรับบริการเพื่อการจัดการดูแลทั้งในดานสุขภาพ และประเมิน
คาใชจายในการดูแลเพื่อใหการบริการที่มีคุณภาพ และมีการกระจายทรัพยากรที่เหมาะสมแกผูรับบริการ
แตละราย”

ขวัญใจ  อํานาจสัตยซื่อ (2546) นิยามการจัดการผูปวยรายกรณี ไววา “เปนทั้งระบบบริการ 
แนวคิด รูปแบบการดูแล กระบวนการหรือเครื่องมือในการดูแลผูปวยแบบองครวม เพื่อลดปญหาการดูแล
แบบแยกสวน เนนความตองการของผูปวย และครอบครัวเปนศูนยกลาง มีการประสานความรวมมือ
ระหวางทีมสุขภาพในการวางแผนการดูแลรวมกันเพื่อใหการรักษามีความตอเนื่อง ครอบคลุม ไมซ้ําซอน มี
คาใชจายที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผูปวยและครอบครัว”

จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน สามารถสรุปนิยามของ “การจัดการผูปวยรายกรณี”
ไดวา กระบวนการดูแลที่มุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูปวยแต
ละรายอยางครอบคลุมและตอเนื่องโดยมีความรวมมือกันของบุคลากรสาขาวิชาชีพตางๆในทีมสุขภาพ ใน
การประเมินวางแผนดําเนินการปฏิบัติ ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดูแลตลอดระยะเวลาที่รับ
ไวในความดูแล โดยมีผูจัดการผูปวย (Case Manager) เปนผูติดตอสื่อสาร ประสานงานและกํากับการดูแล
เพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายที่วางไวและภายในเวลาที่กําหนดโดยใชแผนการดูแลผูปวยลวงหนา 
(Clinical Pathway) เปนเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลรักษาตางๆ
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1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผูปวยรายกรณี
จุดมุงหมายที่สําคัญ  ของการจัดการผูปวยรายกรณี ประกอบดวย

1. กําหนดแหลงประโยชนเพื่อนํามาใชในการรักษาพยาบาล
2. กําหนดวิธีการใชแหลงประโยชน
3. กําหนดผลลัพธของทุกฝาย
4. สงเสริมใหมีการปฏิบัติงานรวมกัน
5. สงเสริมการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องตลอดชวงของการเจ็บปวย
6. สงเสริมความพึงพอใจของทุกฝาย

การคัดเลือกกลุมผูรับบริการเพื่อใหการดูแลโดยการจัดการผูปวยรายกรณี ตามเกณฑ ดังนี้
1. กลุมผูปวยที่ไมมีแบบแผนการรักษาที่แนนอน
2. กลุมผูปวยที่ใชคาใชจายในการรักษาสูง
3.กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงดานเศรษฐกิจและสังคมที่โรงพยาบาลมีโอกาสแบกภาระ

คาใชจายสูง
4. กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง เขารักษาตัวซ้ําในโรงพยาบาลบอยครั้ง
5. กลุมผูปวยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลนาน
6. กลุมผูปวยที่ตองรับการรักษาจากผูเชี่ยวชาญ

1.4 วัตถุประสงคของการจัดการผูปวยรายกรณี 
การจัดการผูปวยรายกรณี มีวัตถุประสงคสําคัญคือ

1.4.1 การใชแผนการดูแลผูปวยเพื่อใหบรรลุตามผลลัพธที่มุงหวังในระยะเวลาที่กําหนด
1.4.2 การประสานการดูแลตลอดระยะเวลาของการเจ็บปวยในรูปแบบของการประสาน

ความรวมมือในการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ(Collaborative Practice)
1.4.3 การใชทรัพยากรในการบริหารและการดูแลผูปวยอยางคุมคา
1.4.4 การลดระยะเวลาการนอนในสถานพยาบาลการจัดการใหมีการจําหนายผูปวยอยาง

เหมาะสม
1.4.5 การสรางความกาวหนาในวิชาชีพและการสรางความพึงพอใจแกทีมงาน
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1.5 กรอบแนวคิดสําคัญ
การจัดการผูปวยรายกรณี มีกรอบแนวคิดคือ

1.5.1 การทํางานเปนทีมของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
1.5.2 การพัฒนาแผนการดูแลอยางครบถวนตอเนื่องบนพื้นฐานของความรูที่เชื่อถือได
1.5.3 การใชCritical path เปนแนวทางในการดูแลผูปวย
1.5.4 การวิเคราะหเฝาระวังขอเบี่ยงเบนหรือปจจัยที่นําไปสูขอเบี่ยงเบนของแผนการ

ดูแล(Variance Analysis) และทีมสุขภาพตองประชุมเพื่อแกไขขอเบี่ยงเบนและพิจารณาผลลัพธตามแผน
ที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ

1.5.5 การตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนใหเหมาะสมตลอดเวลาโดยมีNCM เปนผูประสานการ
ดูแลใหมีการตัดสินใจและดําเนินการทันเวลา

1.6 องคประกอบของการจัดการผูปวยรายกรณี
องคประกอบของการจัดการผูปวยรายกรณี ประกอบดวย 

1.6.1 Clinical pathway tool หรือCritical path
1.6.2 Variance Management
1.6.3 Nurse Case Manager
1.6.4 Collaboration & Coordination
1.6.5 Health Care Team Meeting
1.6.6 Continuous Quality Improvement (CQI)

1.6.1 Clinical pathway tool หรือCritical path
เปนเครื่องมือที่แสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธที่คาดหวังในแตละชวงเวลากับ

กิจกรรมการดูแลที่ทีมสุขภาพผูเกี่ยวของตองปฏิบัติในการดูแลผูปวยแตละประเภท(Case type)
กระบวนการที่ชวยใหเกิดความรวมมือระหวางสหสาขาเพื่อใหเกิดการดูแลที่ใหผลสูงสุดตอผูปวยชวยให
เกิดการดูแลที่เปนระบบ มีมาตรฐาน และใชศักยภาพอยางเต็มที่ (consistency, competency, and system
approach)

โดยมีเนื้อหาประกอบดวย
1. การคาดการณความตองการของผูปวยและขอวินิจฉัยการพยาบาล
2. การคาดการณผลลัพธที่มุงหวังในแตละระยะเวลาของการดูแลและผลลัพธเมื่อ

จําหนาย
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3. กําหนดกิจกรรมการรักษาพยาบาลตามกรอบระยะเวลาซึ่งตองจําแนกเปนแผน
ประจําวันประจําสัปดาหหรือแบงเปนชั่วโมงในระยะวิกฤติฉุกเฉินกิจกรรมเหลานี้ตองครอบคลุมการ
ดูแลตั้งแตPre - admission ถึงPost - discharge

4. กิจกรรมการรักษาพยาบาลกําหนดในประเด็นสําคัญโดยตองระบุเกี่ยวกับ
Key Nursing Intervention Treatment ซึ่งอาจแบงเปน

4.1 Nutrition Activities Medication
4.2 Consultation
4.3 Diagnostic test
4.4 Teaching
4.5 Discharge planning

1.6.2 Variance Management
บันทึกกิจกรรมตาง   ๆ  ตามที่ใช  Care Map หรือ  Critical Pathway วาใชไดผล

ตามเปาหมายหรือชวงเวลาที่กําหนดไวหรือไม  บันทึกสาเหตุหรืออุปสรรคที่ทําใหเกิดความแปรปรวน  เพื่อ
นํามาใชในการปรับแผนและการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในทีมตัวอยางไดแก 

1.  ปจจัยที่มีผลทําใหไมเปนไปตามแผน
2. ใชเปนขอมูลประกอบในการปรับปรุง
3. แผนการดูแล
4. ใชเปนขอมูลดานคาใชจาย

ความแปรปรวนนั้นแบงออกเปน 3 สาเหตุ ดังนี้
1. พยาธิสภาพหรือผูปวยไดแกผูปวย หรือครอบครัวปฏิเสธการจําหนายภาวะ

สุขภาพเปลี่ยนแปลงไป
2. ระบบไดแกเครื่องมืออุปกรณไมพรอมการเลื่อนการตรวจรักษาจากจํานวน

ผูใชบริการมากแหลงสงตอผูปวยไมวางทําใหจําหนายผูปวยไมได
3. ผูปฏิบัติไดแกการเตรียมผูปวยเพื่อการตรวจรักษาไมถูกตองทําใหตองเลื่อน

การตรวจการรักษา
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1.6.3 Nurse Case Manager
การผลักดัน Multidisciplinary teamwork อยางจริงจัง โดยพยาบาลเปนแกนกลาง

การเพิ่มขีดความสามารถของพยาบาลในดานการสื่อสาร การตอรอง และการประสานงานการพัฒนาความรู
และทักษะการดูแล รวมทั้งเศรษฐศาสตรสุขภาพอยางตอเนื่อง โดยคุณสมบัติผูจัดการผูปวยรายกรณีทาง
การพยาบาล ประกอบดวยClinical competencies และ Management competencies

บทบาทหนาที่ของผูจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลมีดังนี้
ดานคลินิก
1) รับผูปวยใหมประเมินผูปวยแรกรับ
2) วางแผนการดูแลโดยใชCritical paths /Clinical pathway
3) คนหาปญหา/สิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากแผนการดูแล
4) นิเทศกํากับและสอนงานการดูแลแกทีมการพยาบาล
5) จัดการใหมีการดูแลตอเนื่อง
6) เฝาระวังภาวะแทรกซอน
7) ปรับเปลี่ยนแผนการดูแลใหเหมาะสม
8) ประสานงานกับทีมสุขภาพในการแกไขปญหา
9) เริ่มการวางแผนจําหนายโดยเร็ว
ดานการจัดการ
1) ปฏิบัติหนาที่ในฐานะสื่อกลางในการเชื่อมโยง/สื่อสารภายในทีมสหสาขา

วิชาชีพ
2) เอื้ออํานวยใหเกิดผลลัพธในแตละชวงเวลา
3) ประเมินความพรอมในการจําหนาย
4) ทําหนาที่เปนแหลงประโยชนของผูปวยและทีมสุขภาพ
5) ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง(Continuous Quality Improvement)
6) ดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการดูแลที่กําหนด
7) มีสวนรวมในการประชุมปรึกษากับผูจัดการายกรณีทางการพยาบาลอื่นๆ
ดานการเงินการคลัง
1) การดําเนินการเกี่ยวกับDRGs, LOS และการจายเงินคารักษาพยาบาล
2) ควบคุมการทํางานไมใหซ้ําซอนหรือแยกสวน
3) ควบคุมการจัดการดานทรัพยากรตางๆ
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4) ปองกันการอยูรักษาในสถานพยาบาล/ศูนยฯนานโดยไมจําเปน
5) คาดการณเกี่ยวกับผูปวยที่มีแนวโนมอยูตองอยูในสถานพยาบาล/ศูนยฯนาน
6) คาดการณและควบคุมสิ่งที่เบี่ยงเบนตางๆ
7) คนหาปญหาเชิงระบบของสถานพยาบาล/ศูนยฯ
8) คนหาปญหาเชิงระบบของการพยาบาล

พยาบาลที่จะเปนผูจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาล ไดแก
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. Nurse Consultants
3. Head Nurse/ Unit Manager
4. Advanced Practice Nurse (APN)
5. Clinical nurse specialist
6. Nurse practitioner

คุณสมบัติที่เฉพาะของผูจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาล ไดแก
1. มีความรูทักษะเพื่อการปฏิบัติการพยาบาล
2. สรางสัมพันธภาพกับทีมสหสาขา
3. การบริหารการปฏิบัติการพยาบาล
4. ประเมินสภาพ กําหนดปญหา ความตองการวางแผนประเมินผลการพยาบาลได
5. แสดงบทบาทผูรวมงานเชิงวิชาชีพในทีมสุขภาพไดดี
6. สามารถตัดสินใจอยางริเริ่มสรางสรรค
7. สรางแผนการพยาบาลมาตรฐานใหพยาบาลใชเปนหลักปฏิบัติ
8. ใชอํานาจทํางานอยางอิสระแบบนักวิชาการ
9. ประเมินผลตนเองและงานได

1.6.4 Collaboration & Coordination
กระบวนการรวมมือของสหวิชาชีพใน การวางแผนการดูแลโดยระบุถึงประเด็น

สําคัญ ตางๆ ของผูปวยการตรวจและการประเมิน ที่จําเปนภายใน ระยะเวลาที่คาดวานาจะเกิด ผลลัพธที่ดี 
ที่สุดตอผูปวยและองคกร โดยครอบคลุมการใชแหลงประโยชนที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ (Wilson, 1992)

1.6.5 Health Care Team Meeting
1.6.6 Continuous Quality Improvement (CQI)
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เพื่อใหการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลนั้นเปนไปตามวัตถุประสงค ตองมีการกําหนด
กฎเกณฑและขอพิจารณาตางๆ ประกอบ ดังนี้ 

1. พิจารณาขอมูลเบื้องตนของการปฎิบัติที่มีอยู
1.1 ระยะเวลาในโรงพยาบาล
1.2 คาใชจาย/การใชสิทธิ
1.3 การกลับมารักษาซ้ําในร.พ.
1.4 ภาวะแทรกซอนและปญหาทางคลินิก
1.5 ความพึงพอใจของผูปวยและเจาหนาที่
1.6 กระบวนการและผลของการดูแล

2. พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมที่สุด
2.1 จากการศึกษาขอมูล การวิจัย
2.2 ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
2.3 วิเคราะหขอมูลที่เปนไปได
2.4 การปรับปรุงที่จะทําใหเกิดผลดีขึ้น

3. พิจารณาภาวะเสี่ยงของผูปวย ความเปนไปได วิเคราะหคาใชจาย ผลการวิจัย
4. พิจารณาระยะเวลาที่อยูในร.พ.ในรายที่ไมมี ภาวะแทรกซอน
5. พัฒนา clinical/critical pathรวมกับสหสาขา
6. กําหนดหัวขอตางๆที่จะพัฒนา
7. ศึกษาและทดลองใช pathway โดยใหความรูเจาหนาที่ทั้งหมดที่เกี่ยวของ
8. ติดตามและวิเคราะหผลที่ไดรับ
9. การพัฒนาใหม

10.  การพัฒนาตอเนื่องทุกปเพื่อการประเมิน และปรับปรุง

1.7 กระบวนการทางการพยาบาลในการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาล
       ในการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาล ใชกระบวนการพยาบาลเปนกลยุทธแกปญหา

ผูปวย ดังนี้
1. ศึกษาประวัติ เลือกผูมีปญหาซับซอน
2. ประเมินภาวะสุขภาพ  สังคม  สภาพแวดลอม  การเงิน  ความสามารถself care
3. ประเมินครอบครัว
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4.  วิเคราะหขอมูล  วินิจฉัยการพยาบาล  กําหนดปญหาที่ตองแกไข
5. ประสานทีมนําแผนการพยาบาลไปปฏิบัติ
6. ใหสุขศึกษาผูปวย   ครอบครัว
7. ประเมินความกาวหนาในการดูแลเปรียบเทียบเปาหมายที่กําหนด
8. ประเมินแผนการดูแล  ดานคุณภาพและประสิทธิผล( เหมาะสมประหยัด และ

สงเสริมการดูแลตนเอง)
9. ประเมินความพรอมจําหนาย
10. ปรับแผนการดูแลถาไมเปนไปตามเปาหมาย

1.8 รูปแบบของการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาล
รูปแบบของการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาล นั้นมีผูเสนอไวหลากหลายรูปแบบ แบง

ตามลักษณะเฉพาะตางๆ ดังนี้

1.8.1รูปแบบของการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลแบงตามหนาที่การดูแล
ประกอบดวย 5 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่  1 Primary nurse case manager
สืบทอดแนวคิดจาก  managed care เปนรูปแบบของ  The New England Medical

Center Boston มีคนนําไปใชอยางแพรหลายประเมินผลแลวเกิดผลสัมฤทธิ์คอนขางดีมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องปจจุบันพัฒนาและดําเนินการรวมกับงาน  CQI วิธีการเปน  unit based มุงผลลัพธที่มีกรอบชัดเจน
เปน  case type เนนกลุมผูปวยเฉพาะโรคผูจัดการทางการพยาบาลดูแลผูปวยแบบเจาของไขใช  DRG
และ  critical path เปนกรอบกําหนดการทํางานมีการประสานงานพยาบาลมีประสบการณอยางนอย  1 ป  
มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มี  Leadership โดยมีขอสังเกตวารูปแบบนี้สอดคลองกับบทบาทของ
Advanced Practice Nurse ในบทบาทDirect care, collaborate และchange agent

รูปแบบที่  2 Leveled practice model
มีจุดเนนในการจัดการผูปวยรายกรณี ที่ทําหนาที่การจัดการ  แตไมทํา  direct care

ซึ่งจะรับผิดชอบโดยพยาบาลผูอื่นหรือเจาหนาที่ที่ไมใชระดับวิชาชีพเนนการ  coaching, mentoring,
teaching ของ  nurse case manager เนนการปฏิบัติงานรวมกัน  ของบุคลากรที่มีบทบาทหนาที่แตกตางกัน  
เชน ระดับวิชาชีพ กับระดับที่ไมใชวิชาชีพผูจัดการทําหนาที่  ควบคุมคุณภาพ  ประเมินผลลัพธจัดการเรื่อง
คาใชจาย  พัฒนาคุณภาพการพยาบาล
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รูปแบบที่3 Unit - based approached
มีจุดเนนในการจัดการผูปวยรายกรณี ที่ทําหนาที่coordinating developing & evaluating

the delivery of patient care improve & control & evaluate quality of care Staff nurse ให  direct care
based on standard protocol practice guideline, care MAP มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพของการดูแล
ดวยการ  monitor การใช  resource ที่จําเปนตาง  กๆารตรวจการบริการจากหนวยงานอื่น   ๆ ที่เกี่ยวของ
การประเมินผลจาก cost-effectiveness, quality of care และjob satisfaction

รูปแบบที่  4 Integrated Case Management Model
มีจุดเนนในการจัดการผูปวยรายกรณี ที่Nurse case manager ทําหนาที่coordination /

facilitation, utilization management และ discharge planning การจัดการผูปวยรายกรณี ที่ทําหนาที่แบบ  
unit-based approached คือรับผิดชอบผูปวยใน  unit ที่ไดรับมอบหมาย

รูปแบบที่  5 Tuscon Medical Center Case Management Model (TMC Model)
เปนการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลที่สืบทอดแนวคิดจาก  unit-based case

Manager เนนการทํางานรวมกันเปนทีม  ของ  manager เรียกวาCase manager team CMT ที่ทํางาน
เกื้อกูลกัน  ลดความซ้ําซอน  และเปนการใชคนตรงตามความสามารถที่แทจริง

1.8.2รูปแบบของการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลแบงตามความสนใจวัตถุประสงคหรือ
เปาหมาย(Conti, Roberta M, 1993 : 18 –21) ซึ่งประกอบดวย

1) Private case management เปนการจัดการใหแกผูสูงอายุและครอบครัวที่ไมได
ครอบคลุมบริการของรัฐ

2) Social case management เนนที่ประชาชนที่มีสุขภาพดีที่อยูในชุมชนและตองการ
บริการที่สนับสนุนโดยรัฐหรือตัวแทนที่ชวยเหลือชุมชนมุงหมายที่จะใหอํานาจแกผูรับบริการจนบริการ
จากระบบการจัดการไมเปนที่ตองการแลว

3) Primary care case management อยูบนพื้นฐานทางอายุรกรรมมีการประสานระหวาง
แพทยและการควบคุมดูแลสุขภาพ
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4) Insurance case management จะจัดการในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง และผูที่เจ็บปวยเรื้อรัง
เปนการจัดการทั้งทางการแพทย ความจําเปนในการดูแลทางสังคมเพื่อปองกันการเพิ่มปญหาและคงสภาพ
ไว

5) Nursing case management เปนการจัดการของพยาบาลตอกระบวนการเจ็บปวยของ
ผูรับบริการในสถานดูแลสุขภาพซึ่งรูปแบบของ Nursing case management ที่นิยมใชในปจจุบันมี 5
รูปแบบโดยแบงตามระดับบริการ (Knollmeuller, 1989 ; Olivas, et al., 1989 อางถึงในจอมสุวรรณโน,
2543)

- รูปแบบการจัดการผูปวยของนิวอิงแลนด (New England Model) มุงเนนการจัดการ
ผูปวยในชวงเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

- รูปแบบการจัดการผูปวยของอริโซนา (Arizona Model) มุงเนนการจัดการผูปวยชวงที่
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางตอเนื่องภายหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาล

- รูปแบบการจัดการสุขภาพแบบสมบูรณ (Health Maintenance Model) มุงเนนการ
จัดการแบบตอเนื่องเพื่อสงเสริมและคงไวซึ่งการมีสุขภาพดีในระยะกอนการเจ็บปวยรวมทั้งเมื่อเจ็บปวยเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาลและภายหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล

- รูปแบบชุมชน (Public Health Model) มุงเนนการจัดการใหแกผูรับบริการที่อยูใน
ชุมชนซึ่งมีปญหาสุขภาพหรือตองการการดูแลเฉพาะดาน

- รูปแบบศูนยพยาบาล (Nursing Center Model) มุงเนนการจัดการผูปวยที่บานโดย
พยาบาลจะทําหนาที่รับผิดชอบจัดการดูแลทั้งหมด

1.8.3 การจัดการผูปวยรายกรณีแบงตามรูปแบบลักษณะการดําเนินการ มีการดําเนินการใน 4
รูปแบบ ดังนี้

1) ดําเนินการครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล (Hospital Base) การดําเนินการตามระบบการจัดการ
ผูปวยรายกรณีลักษณะนี้จะตองมีการวางแผนการดูแลผูปวยกลับบานรวมดวย (Discharge Plan) รวมทั้งมี
การทบทวนความคุมคา คุมทุนและการปรับปรุงคุณภาพ
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2) ดําเนินการในหนวยบริการบางหนวย (Unit Base) การดําเนินอาจจะดําเนิน 1-2 Unit
เทานั้นไมตองทําทั้งโรงพยาบาล

- ดําเนินการในชุมชน (Community Based) การดําเนินของ Case management ลักษณะนี้
จะเปนการติดตาม

- ดูแลผูปวยอยางตอเนื่องเมื่อกลับสูชุมชนรูปแบบนี้จะเหมาะสมกับหนวยงานที่ตองดูแล
ผูปวยตอเนื่องที่บาน

- ดําเนินการจัดการรายโรค (Disease management) มีจุดเนนเพื่อลดการกลับมานอนรับการ
รักษาในโรงพยาบาลและลดความรุนแรงของโรค โดยจะมีการติดตามดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง

1.8.4 การจัดการผูปวยรายกรณีแบงตามลักษณะการจัดการดูแลของผูจัดกาผูปวยรายกรณีแบงได 
3 รูปแบบดังนี้

1) The Broker Model หรือ การทําหนาที่คนกลาง ถือเปนรูปแบบหนึ่งที่ไดรับพัฒนาขึ้นใชใน
ระยะแรกๆ และเรียกไดวาเปนรูปแบบของการจัดการรายกรณีที่เปนมาตรฐาน รูปแบบนี้จะมุงเนนที่การ
ประเมินความตองการของผูปวย การวางแผนการดูแลรักษาและการสงตอเพื่อรับบริการที่เหมาะสมซึ่ง
ผูจัดการรายกรณีจะทําหนาที่ใหการสนับสนุนผูปวยและเปนผูรับผิดชอบในการประสานงานระหวางแหลง
บริการตางๆที่เกี่ยวของรวมทั้งการควบคุมกํากับในเรื่องการดูแลที่ผูปวยไดรับ โดยที่คนกลาง(Broker)ไม
จําเปนจะตองมีทักษะในการรักษาพยาบาลที่ลึกซึ้ง แตตองมีความสามารถในการประสานงานใหผูปวย
เขาถึงแหลงทรัพยากร

2) The Clinical Case Management Model เปนรูปแบบการดูแลผูปวยที่มีระบบชัดเจนที่ทํา
เพื่อแกไขขอจํากัดในเรื่องการขาดแหลงทรัพยากรที่ตอบสนองความตองการของผูปวยโดยมีผูจัดการผูปวย
รายกรณี (Case Manager) ทําหนาที่เปนผูใหบริการดูแลโดยตรงแกผูปวยในฐานะ ผูบําบัดรักษา (Clinicians)
โดยจัดการดูแลตามรูปแบบที่ครอบคลุม 4 ดาน คือ

- การดําเนินการในระยะแรก ไดแก การประเมินสภาพปญหา / ความตองการและการ
วางแผนดําเนินการ
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- การจัดกระทํากับสิ่งแวดลอม ไดแก การใชประโยชนจากแหลงทรัพยากรที่มีอยูใน
ชุมชนการคงไวซึ่งเครือขายในการสนับสนุน การทํางานกับครอบครัวและการสนับสนุนครอบครัว

- การจัดกระทํากับผูปวย เชน การใหบริการปรึกษา การพัฒนาทักษะการใชชีวิตและการ
เรียนรูไดอยางอิสระ

- การจัดกระทํากับผูปวยและสิ่งแวดลอมพรอม  ๆกัน เชน ติดตาม กํากับและการจัดการ
กับภาวะฉุกเฉิน

3) The Assertive Community Treatment (ACT) หรือเรียกวา The Full Support Model เปน
รูปแบบบริการที่ใชสําหรับการดูแลผูปวยที่มีปญหาเจ็บปวยทางจิตรุนแรงมีลักษณะเดนของบริการคือ เปน
การใหบริการแกผูปวยทุกดานอยางเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ในชุมชนมากกวาในสถานบริการ โดย
ทีมสหวิชาชีพและใหความสําคัญกับการติดตอและการชวยเหลือผูปวยกลุมเปาหมายอยางจริงจัง(Assertive
outreach) และสม่ําเสมอไมมุงเนนการสงตอดังนั้นการดูแลในรูปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อทีมที่ให
การดูแลรับผิดชอบผูปวยมีจํานวนจํากัดคือประมาณ 10-15 คน การดูแลตามรูปแบบนี้เปนที่นิยมของ
ผูรับบริการมากและกอใหเกิดความสําเร็จอยางมากชวยลดอัตราการนอนโรงพยาบาล

1.8.5 รูปแบบของผูจัดการผูปวยรายกรณี (Case manager model) การทํางานของผูจัดการผูปวย
รายกรณีในโรงพยาบาล  มี4 รูปแบบซึ่งการจะใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของโรงพยาบาลนั้น  ๆไดแก

1) Utilization Nurse Case Manager (UNCM) ผูจัดการผูปวยรายกรณีรูปแบบนี้จะ
ผสมผสานบทบาทการดูแลผูปวยโดยมี จุดเนน 3 ประการ คือ คารักษา การจายเงินของบริษัทประกัน และ
การวางแผนการจําหนายซึ่งถือวาเปนรูปแบบดั้งเดิมในบทบาทนี้ผูจัดการผูปวยรายกรณีตองศึกษาประวัติ
และรายละเอียดผูปวย(Chart review) เพื่อประเมินสภาวะของผูปวยและกําหนดการดูแลที่เหมาะสมตั้งแต
เริ่มรับไวในโรงพยาบาลจนกระทั่งถูกจําหนาย เมื่อผูปวยถูกรับไวรักษาผูจัดการผูปวยรายกรณีจะรวมกับ
ทีมผูดูแลจากทีมสหวิชาชีพชวยกันวางแผนการดูแลผูปวยจนกระทั่งจําหนาย ซึ่งผูจัดการผูปวยรายกรณีจะ
สามารถใชประสบการณที่ผานมาในการดูแลผูปวยใหมีคุณภาพตลอดจนใชทรัพยากรอยางเหมาะสมแก
ผูปวย
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2) The Insurance Nurse Case Manager (INCM) รูปแบบผูจัดการผูปวยรายกรณีแบบนี้เกิด
จากมุมมองของผูรับประกันสุขภาพเปนหลัก ซึ่งจะเนนที่การใชทรัพยากรและการบริหารจัดการใหเกิด
ประโยชนแกบริษัทประกันถาผูปวยมีแนวโนมที่จะใชเวลาการรักษาที่ยาวนานและใชทรัพยากรมาก INCM
ตองติดตอกับหนวยงานและเครือขายอื่น  ๆ ภายนอกโรงพยาบาลเพื่อใหเกิดการดูแลที่ตอเนื่องภายหลังการ
จําหนาย บอยครั้งที่ INCM ทําหนาที่เปนคนกลางติดตอระหวางโรงพยาบาลและ Health Maintenance
Organization (HMO)นอกจากนั้นบทบาทของ INCM ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือตองติดตอระหวางผูปวยกับ
สถานบริการสุขภาพในชุมชนINCMจะเปนผูเชี่ยวชาญในการชวยผูปวยใหรูจักระบบการดูแลและเชื่อมตอ
บริการที่จําเปนเมื่อถูกจําหนาย เพื่อใหเกิดการดูแลที่ตอเนื่องและยังชวยดูแลใหผูปวยไดรับบริการที่มี
คุณภาพ

3) The Primary Nurse Case Manager Model (PNCM) เปนรูปแบบที่ผูจัดการผูปวยรายกรณี
ตองมีความสามารถทางเทคนิคสูงมีทักษะและประสบการณการใหการดูแลผูปวยโดยตรง ผูจัดการผูปวย
รายกรณีจะประสานความตองการการดูแลของผูปวยกลุมเล็กๆของตนกับทีมสหวิชาชีพ รูปแบบนี้ผูจัดการ
ผูปวยรายกรณีจะรับผิดชอบผูปวยตลอด 24 ชม. โดยมีพยาบาลอื่น  ๆ ใหการดูแลผูปวยเมื่อ ผูจัดการผูปวย
รายกรณีไมขึ้นเวร รูปแบบนี้ทาทายใหผูจัดการผูปวยรายกรณีตองจัดการกับเวลาใหเหมาะสมเพื่อใหไดผล
ลัพธการดูแลที่ดี ผูจัดการผูปวยรายกรณีรูปแบบนี้ใชแผนการดูแลผูปวยลวงหนา เปนแนวทางการดูแล
เหมือนรูปแบบอื่นๆ แตสิ่งที่มีเดนชัดกวารูปแบบอื่นคือ การสรางสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับผูปวย
ตลอดระยะเวลาที่อยูในโรงพยาบาลซึ่งมีมากกวารูปแบบอื่น

4.) Advanced Practice Nursing Case Manager (APNCM) แมวาบทบาทของ APNCM ยัง
ไมไดรับการจัดกลุมจาก American Nurses Association วาเปนบทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลชั้นสูงซึ่ง
จะตองมีมาตรฐานการดูแลและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สอดคลองกับการปฏิบัติงานของ APNCM
ผูจัดการผูปวยรายกรณีรูปแบบนี้อาจอยูในหอผูปวยหรือแผนกผูปวยนอกทําการสํารวจและวิเคราะหขอมูล
ของผูปวยวาใครจะไดประโยชนจากการจัดการการดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ APNCM จะเปนผูสราง
ทีมสหวิชาชีพและประสานการดูแลที่วางแผนไวเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ตองการตามแผนการดูแลผูปวย
ลวงหนาที่สรางขึ้นใหเหมาะกับผูปวยและประเมินความแปรปรวนของแผนการดูแลผูปวยลวงหนาพรอม
กับปรับแผนใหเหมาะสมเชนเดียวกับการใชแผนการดูแลผูปวยลวงหนาในรูปแบบอื่นๆ  ทั้งนี้APNCM จะ
ครองบทบาทผูนําโดยอัตโนมัติในฐานะผูเชี่ยวชาญการดูแลและนักวิเคราะห APNCM จะรับผิดชอบ
โดยตรงในการชวยเหลือผูปวยที่มีปญหาซับซอนและมีเรื่องที่ตองการการตัดสินใจ
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1.9 การเตรียมศักยภาพผูจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาล
      การเตรียมศักยภาพของผูจัดการทางการพยาบาลนั้น ใชทักษะการจัดการและทักษะการ

สื่อสารประกอบกันเพื่อเตรียมพรอมผุจัดการรายกรณีกอนการปฏิบัติในประเด็นตอไปนี้
1.9.1 การวิเคราะหตนทุนความรูเรื่องระบบสุขภาพ
1.9.2 ความสามารถในการจัดการทรัพยากร และความสามารถเชิงคลินิก
1.9.3 ความสามารถในการใชผลการวิจัย (research utilization)
1.9.4 ความสามารถในการจัดการ  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
1.9.5 ความสามารถในการวางแผนจําหนาย
1.9.6 ภาวะผูนํา
1.9.7 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น
1.9.8 การสรางองคความรูดวยการวิจัย

1.10 ประโยชนของการจัดการผูปวยรายกรณี
1.10.1 ประโยชนของการจัดการผูปวยรายกรณีตอทีมสุขภาพ

1) มีการทํางานเปนทีมและCritical path เปนเครื่องมือ/แนวทางจัดการดูแล
และสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) เกิดการจัดการดูแลตอเนื่องอยางเปนระบบชัดเจน
3 ชวยลดความซ้ําซอนและลดเวลาในการบันทึกโดยแตละวิชาชีพที่ดูแล

ผูปวยจะมีกรอบแนวคิดเดียวกันในการบันทึกรายงานผูปวย
4) สามารถนําแผนการพยาบาลมาตรฐานที่มีอยูมาปรับใชเพื่อกําหนดใหเปน

แผนการดูแลในแตละชวงเวลาได
5) พยาบาลมีบทบาทการปฏิบัติเชิงวิชาชีพมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาทของ

ผูจัดการรายกรณี
6) Critical path สามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนงานและปฐมนิเทศ

พยาบาลแพทยและทีมงานอื่นๆ ได
7) ทีมสุขภาพจะมีสวนรวมในการเฝาระวังและปรับปรุงคุณภาพการดูแลโดย

ใชกระบวนการวิเคราะหขอเบี่ยงเบน(Variance Analysis)
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1.10.2 ประโยชนของการจัดการผูปวยรายกรณีตอผูปวย
1) ผูปวยไดรับทราบขอมูลหรือแผนการดูแลที่ชัดเจนกอใหเกิดการรวมมือที่ดี
2) ผูปวยพึงพอใจกับการดูแลอยางตอเนื่องของทีมสุขภาพ
3) มีการเตรียมความพรอมวางแผนจําหนายที่ชัดเจนและเร็วขึ้นตั้งแตแรกรับ

2. การบาดเจ็บจากการทํางาน : งานกอสราง
งานกอสรางเปนงานที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานไดงายมากกวางานประเภทอื่น คนงาน

กอสรางจึงมีความเสี่ยงในดานสุขภาพมากดังนั้นกลุมผูใชแรงงานในเขตกอสรางจึงเปนกลุมที่ควรจะไดรับ
การดูแลทางดานสุขภาพเปนอยางยิ่งเพราะเปนกลุมที่มีโอกาสในสังคมนอยเนื่องจากในปจจุบันจัดเปนกลุม
ที่การจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐบาลไมครอบคลุมถึง ประกอบกับกลุมคนงานเหลานี้มี
หลักประกันสุขภาพที่แตกตางกันตามความสําคัญของนายจางในการใหมีการประกันสุขภาพ และคนงาน
เหลานี้สวนใหญมีรายไดนอยมีความรูต่ําบางสวนอาจขาดความรูในการเอาใจใสดูแลสุขภาพของตนเอง
และคนในครอบครัวเปนประชากรที่ไรความมั่นคงทางที่อยูอาศัยเนื่องจากการยายถิ่นฐานบอยครั้งเหลานี้
ลวนเปนสิ่งคุกคามที่มีผลตอการดูแลและสรางเสริมสุขภาพดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาวิธีการ
และแหลงรับบริการการสรางเสริมสุขภาพ การรับรูขาวสารของรัฐเกี่ยวกับการจัดหลักประกันสุขภาพถวน
หนารวมทั้งพฤติกรรมความเสี่ยงตอสุขภาพทั้งจากการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันและจากการทํางาน

2.1 ปญหาดานความปลอดภัยในงานกอสราง

อันตรายในงานกอสรางเกิดขึ้นไดตลอดเวลาหากไมมีการปองกันที่ดีงานกอสรางสวน
ใหญมักจะมีคนงานประสบอุบัติเหตุจากการทํางานซึ่งมีทั้งบาดเจ็บเล็กนอยสูญเสียอวัยวะและรุนแรงถึง
เสียชีวิตเนื่องจากแรงงานกอสรางสวนใหญเปนแรงงานที่ไมมีความชํานาญเฉพาะสาขาคนงานจะเริ่มจาก
การทํางานทุกประเภท แลวอาจสนใจฝกหัดงานชางเฉพาะสาขาในระหวางที่ทํางานอยูและเลื่อนขึ้นเปน
ชางกึ่งฝมือไดเมื่อทดลองฝกหัดทํางานกอสรางนานพอสมควรทําใหโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานมี



17

มากขึ้นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานกอสรางเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุไมวาจะเปน(1) ความประมาทเลินเลอ
ของคนงาน (2) ลักษณะของงานที่ทําที่มีโอกาสสูงในการเกิดอุบัติเหตุเชน งานในที่สูงที่อับอากาศ
การทํางานกับอุปกรณไฟฟาสารเคมีอันตราย(3) สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเกิดโรค/ อุบัติเหตุจากการทํางาน
เชน ทํางานกลางแดดที่รอน เสียงดังและความสั่นสะเทือน จากการสํารวจเบื้องตนพบวาลักษณะของ
อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นกับคนงานกอสราง(อาคาร) สวนใหญจะมีลักษณะดังตอไปนี้

- การพลัดตกจากที่สูง
- วัสดุ/ สิ่งของตกใส, บาด/ ทิ่มแทง, กระเด็นเขาตา
- อาคาร/ สิ่งกอสรางชั่วคราวพังทับ
- การใชเครื่องมือ/ เครื่องจักร/ เครื่องทุนแรง
- การใชเครื่องมือ/ อุปกรณไฟฟา

นอกจากนั้นอุบัติเหตุนอกงานก็เกิดขึ้นไดกับคนงานไดเชนกันโดยจากสถิติอุบัติเหตุบนทอถนน
พบวาวัยรุนและวัยทํางานเปนกลุมเสี่ยงที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนทองถนนสูงสุดองคการ
อนามัยโลกไดคาดการณไววาในปค.ศ.2020 อุบัติเหตุบนทองถนนจะเปนสาเหตุแหงการตายอันดับ3 ของ
พลเมืองโลก(อางในจุฑามาศประทีปะวณิช, 2546) อยางไรก็ตามคนงานกอสรางสวนใหญไมมีที่อยูเปน
หลักแหลงตองยายตามงานอยูไมไกลจากที่พักอาศัยหรืออาจไดรับสวัสดิการรถรับ-สงจากผูรับเหมากอสราง
คนงานสวนใหญจึงไมมียานพาหนะใชฉะนั้นปญหาอุบัติเหตุนอกงานของคนงานกอสรางจึงเปนในประเด็น
ของความปลอดภัยจากการเดินทางมากกวาการขับขี่ยานยนตแตไมวาจะเปนอุบัติเหตุจากการทํางานหรือ
อุบัติเหตุนอกงานลวนแลวทําใหเกิดการสูญเสียทั้งทรัพยสิน ทรัพยากรบุคคล และขวัญกําลังใจในการ
ทํางานของคนงานและนํามาซึ่งผลกระทบตางๆอีกมากมายทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

"งานกอสราง" ตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทยหมายความวาการประกอบการ
เกี่ยวกับการกอสรางอาคารสนามบินทางรถไฟทางรถรางทางเรือทางน้ําถนนการโทรเลขโทรศัพท
ไฟฟากาซหรือประปาและหมายความรวมถึงการตอเติมซอมแซมซอมบํารุงดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งกอสรางนั้นๆ ดวย(สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน, 2543) ซึ่งในสภาพ
ความเปนจริงจากการเขาสํารวจพื้นที่กอสรางเบื้องตน พบวา ยังขาดมาตรการดานความปลอดภัยในเขต
กอสรางอีกมากโดยเฉพาะงานกอสรางขนาดกลางและเล็กซึ่งอาจสรุปไดดังนี้
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- ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานหรือผูที่ทําหนาที่ดูแลดานความปลอดภัยซึ่ง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง"ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง" กําหนดไววา"ใหนายจาง
ที่มีลูกจางตั้งแต100 คนขึ้นไปในสถานประกอบกิจการแตละแหงจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานอยางนอยแหงละ1 คนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาในการทํางาน"

- ไมมีปายเตือนปายหามและกฎระเบียบขอบังคับเพื่อความปลอดภัย
- ไมมีหนวยปฐมพยาบาลในบริเวณกอสราง
- ไมมีการจัดทํารั้วกั้นเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่กอสรางปองกันบุคคลภายนอกเขามาใน

บริเวณกอสรางและเพื่อปองกันเศษวัสดุตกหลนใสผูที่สัญจรไปมาตลอดจนไมมีการปองกันคนตกจากที่สูง
- ขาดความเปนระเบียบ/วินัยในการทํางานเชนกองวัสดุอุปกรณวางระเกะระกะไมเปน

ระเบียบการเก็บสารเคมีอันตรายตางๆอยางไมถูกตองเชนวางไวกลางแดดภาชนะที่ใสไมปดฝาใหมิดชิด
หยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน

- คนงานสวนมากจะทําตัวตามสบายสวมรองเทาแตะไมสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลเชนหมวกนิรภัยรองเทานิรภัยถุงมือเข็มขัดนิรภัยซึ่งปญหาที่พบมีทั้งไมสะดวกที่จะใส
ปฏิบัติงานและนายจางไมมีใหใส

จากสถิติการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานของกองทุนเงินทดแทนปพ.ศ.
2544 พบวากิจการงานกอสรางในขายกองทุนเงินทดแทนที่มีลูกจางตั้งแต10 คนขึ้นไปมีลูกจางเสียชีวิต
จํานวน97 คนทุพพลภาพ7 คนสูญเสียอวัยวะบางสวน127 คนหยุดงานเกิน3 วัน3,373 คนและหยุดงาน
ไมเกิน3 วัน10,182 คนรวมทั้งสิ้น13,786 คนคิดเปนรอยละของกิจการทั้งหมดทั่วประเทศ

จากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากงานกอสรางตั้งแตปพ.ศ. 2540-2544 พบวาจํานวนการเกิด
อุบัติเหตุมีแนวโนมลดลง แตไมสามารถสรุปไดวาการบริหารจัดการความปลอดภัยในงานกอสรางมีการ
พัฒนาหรือมาตรการปองกันอันตรายในงานกอสรางประสบความสําเร็จมากขึ้นเนื่องจากปจจัยตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจทํางานกอสราง เชน สภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การหดตัวลงของภาคธุรกิจ
กอสรางมีผลทําใหจํานวนการทํางานกอสรางลดลงสงผลใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงในทางปฏิบัติแต
ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในงานกอสรางยังคงมีอยูในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับธุรกิจ กิจการประเภท
อื่นๆ สาเหตุสําคัญมาจากการขาดการควบคุมดูแลของนายจางและเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรฐานความปลอดภัยเชน

- ขาดการตรวจสอบพื้นที่งานกอสรางจากเจาหนาที่รัฐอีกทั้งขาดการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของนายจางใหเปนไปตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย



19

- นายจางไมเห็นความสําคัญในงานดานความปลอดภัยไมจัดงบประมาณดานความ
ปลอดภัยไวในโครงการกอสรางของตน

ความปลอดภัยในงานกอสรางสามารถเกิดขึ้นไดและลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุไดโดยการจัดการ
แบบไตรภาคีทั้งฝายนายจางฝายลูกจางและเจาหนาที่รัฐตองประสานงานใหความรวมมือในการแกไข
ปญหาความไมปลอดภัยดังกลาว หากเมื่อใดนายจางมีความตั้งใจในการแกไขปญหาความไมปลอดภัย
สนับสนุนงบประมาณปฏิบัติตามกฎหมายมีแผนการทํางานที่ดีปญหาความไมปลอดภัยในงานกอสราง
ยอมสามารถแกไขใหเปนรูปธรรมไดเชน จัดใหมีการฝกอบรมการปฏิบัติงานที่ถูกตองเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน จัดใหมีมาตรการการจายคาทดแทนตอผูประสบอุบัติเหตุที่แนชัดและเปนไปตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน แตหากนายจางไมใสใจในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หนวยงานภาครัฐจะตองมี
บทบาทในการเขมงวดกํากับดูแลใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายดวยเครื่องมือกลไกที่ภาครัฐมีอยูเชนการ
เพิ่มเงินกองทุนเงินทดแทนสําหรับบริษัทที่มีอุบัติเหตุสูงการใชมาตรการดานกฎหมายบทลงโทษที่เขมงวด
มากขึ้น พรอมกับมาตรการสงเสริมใหมีการบริหารงานความปลอดภัยที่ดีเหลานี้จะทําใหปญหาความไม
ปลอดภัยในการทํางานกอสรางลดลงไดอยางมีนัยสําคัญ การจัดใหมีการสรางโครงขายความปลอดภัยทาง
สังคม(Social Safety Network) ของชุมชนกอสรางเชนระบบเครือญาติจะเปนอีกกลไกหนึ่งที่สําคัญที่จะ
ชวยสรางผลประโยชนหรือการรวมดวยชวยกัน(Mutual Help) จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจสรางความ
ปลอดภัยใหเกิดขึ้นในชุมชนกอสรางไดดีจะรวมสมาชิกในชุมชนใหรวมคิดรวมตัดสินใจรวมทําและรวม
รับผลกําไรทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและสิ่งแวดลอมในชุมชนและนําไปสูความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชนกอสรางได
ตารางที่1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานงานกอสราง

ปพ.ศ.ประเภทความรายแรง
2544 2543 2542 2541 2540 2545

1. ตาย 97 104 108 168 231 307
2. ทุพพลภาพ 7 8 2 5 11 19
3. สูญเสียอวัยวะบางสวน 127 134 137 252 383 504
4. หยุดงานเกิน3 วัน 3,373 3,536 4,912 7,577 11,269 15,565

5. หยุดงานไมเกิน3 วัน 10,182 9,611 12,180 17,017 26,953 38,013
รวม 13,786 13,393 17,339 25,019 38,847 54,408
ที่มา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทนสํานักงานประกันสังคม
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2.2 การจายคาทดแทนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
งานกอสรางเปนงานที่มีลักษณะเปนงานชั่วคราวมีอัตราการเขา-ออกของคนงานสูงอีกทั้ง

มีโอกาสเสี่ยงตอการประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทํางานคอนขางมาก เมื่อเทียบกับโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทอื่นและจากสถิติพบวานายจางสวนใหญมักจะละเลยไมเอาใจใสดูแลเรื่องสวัสดิการ
และความปลอดภัยในการทํางานใหกับคนงานกอสรางมากนัก ตามกฎหมายแลวคนงานกอสรางจะตอง
ไดรับสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลกลาวคือคนงานกอสรางจะไดรับเงินทดแทนในกรณี

- คนงานกอสรางไดรับอุบัติเหตุหรือไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือถึง
แกความตายเนื่องจากการทํางานใหนายจางหรือรักษาผลประโยชนใหนายจาง

- คนงานประสบอุบัติเหตุ/ อันตรายระหวางการเดินทางไปหรือกลับจากสถานที่
ทํางาน

- คนงานเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน

คนงานกอสรางไมมีสิทธิรับเงินทดแทนในกรณี
- นายจางไมจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน
- คนงานไมไดเจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุ/ อันตรายเนื่องจากการทํางาน
- คนงานดื่มสุราจนไมสามารถครองสติไดหรือจงใจใหตนเองหรือผูอื่นประสบ

อันตรายหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนเองประสบอันตราย

2.3 การบาดเจ็บจากการทํางานในงานกอสราง : กระดูกหัก
คนงานกอสรางที่มีกระดูกหักจากอุบัติเหตุนั้นสวนใหญแลวเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดไมไดมี

การเตรียมตัวมากอน บางคนตกใจมากจนเปนลมหมดสติไป เมื่อชวยชีวิตผูปวยไดแลว พยาบาลควรใหการ
ดูแลผูปวยอยางใกลชิด พูดคุยกับผูปวยดวยที่ทีที่สงบ รับฟงความวิตกกังวลของผูปวยและชวยเหลือผูปวย
ตามความสามารถและตามความเหมาะสม จากนั้นเมื่อแพทยรักษาดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว พยาบาล
ตองเปนผูตรวจสอบการรักษาพยาบาลนั้นๆวามีความเหมาะสมตามพยาธิสภาพของผูปวยหรือไม พยาบาล
ตองชวยเหลือใหผูปวยกระดูกติดกันโดยเร็ว  ปองกันภาวะแทรกซอนที่จะทําใหกระดูกติดชา และฟนฟู
สภาพการและจิตใจใหอยูในสภาพที่พรอมจะดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยูบานและเตรียมพรอมเพื่อการ
กลับไปทํางาน
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2.4 พยาธิสภาพของกระดูกเทาหัก
โครงสรางทางกายวิภาคของเทาประกอบดวยกระดูกเล็กจํานวน26 ชิ้นคือtarsal bone 7

ชิ้นmetatarsal 5 ชิ้นและphalanges 14 ชิ้นและกลุมขอตอที่แบงเทาออกเปนforefoot , midfoot และ
hindfoot ขอตอที่สําคัญคือChopart's joint หรือmidtarsal joint อยูระหวางnavicular-cuboid กับtalus-
calcaneus แบงเทาเปนmidfoot กับhindfoot และLisfranc's joint อยูระหวางmetatarsal bones กับdistal
tarsal bones แบงเทาเปนforefoot กับmidfoot ขอตอระหวางกระดูกtalus และcalcaneus เรียกวาsubtalar
joint เปนขอสําคัญที่ทําใหเทาเคลื่อนไหวแบบinversion และeversion การประเมินความสมบูรณของระบบ
ไหลเวียนที่มายังเทาดูจากการที่มีสีผิวหนังปกติcapillary filling ที่nail beds และtoe pulp ปกติและควร
คลําชีพจรของtibialis posterior ไดเสมอสวนชีพจรของdorsalis pedis อาจมีความไมแนนอนเนื่องจากเสน
เลือดมีขนาดเล็กและอาจพบผูไมมีเสนเลือดนี้ไดถึง12% ของประชากร

โครงสรางทางกายวิภาคของขอเทาประกอบดวยสวนบนเปนกระดูกtibia-fibular ซึ่ง
ประกอบกันเปนdistal tibiofibular joint และสวนลางเปนกระดูกtalus โดยดานmedial กระดูกdistal tibia
ยื่นลงมาเปนตาตุมใน(medial malleolus) และดานlateral สวนdistal fibular เปนตาตุมนอก(lateral
malleolus) กระดูกสวนposterior ของdistal tibia มีลักษณะยื่นงุมลงเล็กนอยจึงทําใหบอยครั้งที่เรียกวา
third malleolus โครงสรางลักษณะนี้ทําใหการเคลื่อนไหวของขอเทาอยูในทิศทางsagittal plane ซึ่งในขอ
ปกติเคลื่อนไหวประมาณ70° แบงเปน20° of dorsiflexion และ50° of plantarflexion นอกจากนี้เสนเอ็น
deltoid ligament ซึ่งยึดระหวางmedial malleolus และtalus เปนโครงสรางสําคัญที่ทําใหขอเทาดานmedial
มีความมั่นคงมากกวาดานlateral

การประเมินความผิดปกติของเทาและขอเทาโดยใชภาพถายทางรังสีเพียง2 ทา(AP และ
lateral view) มักไมเพียงพอในการวินิจฉัยการบาดเจ็บที่เกิดกับโครงสรางบริเวณนี้จึงนิยมเพิ่มทาoblique
view สําหรับเทาและmortise view สําหรับขอเทาซึ่งชวยใหมองเห็นความผิดปกติไดอยางครอบคลุม
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ภาพประกอบที่1 แสดงกายวิภาคของเทาดานตรงและดานขางforefoot ประกอบดวยกระดูกmetatarsal
และphalanx ทั้งหมดmidfoot ประกอบดวยกระดูกcuneiform ทั้ง3 ชิ้นnavicular และ
cuboid สวนhindfoot ประกอบดวยกระดูกcalcaneus และtalus

ภาพประกอบที่2 กายวิภาคของขอเทาดานขางแสดงligament ที่สําคัญทางดานlateral side (บน) และ
ภาพถายทางรังสีlateral view ของขอเทาเปรียบเทียบกับภาพวาด(ลาง) สังเกตไดวา
posterior lip ของdistal tibia ยืนงุมลงมาเปนthird malleolus
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2.5 สาเหตุของกระดูกเทาหัก
เนื่องจากเทาและขอเทาเปนโครงสรางที่อยูต่ําสุดของรางกายมีความจําเปนตองรับน้ําหนัก

มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางที่อยูเหนือขึ้นไปความผิดปกติของเทาและขอเทาที่ทําใหผูปวยมาพบ
แพทยมักเปนปญหาเรื่องความเจ็บปวดในขณะเดินเคลื่อนไหวหรือมีกิจกรรมพิเศษตางๆ “กระดูกหัก”
เปนปญหาที่พบบอยในคลินิกผูปวยนอก สาเหตุที่พบมักเกิดจากอุบัติเหตุ จากการจราจร พลัดตก หกลม
การบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นมักเกิดจากการชวยเหลือในที่เกิดเหตุไมเหมาะสม  ดังนั้น พยาบาลจึงจําเปนตองมี
ความรูเกี่ยวกับการประเมินสภาพผูปวยงาสมีความรุนแรงหรือไมเพียงใด จะใหการบรรเทาอาการปวด หรือ
ลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออยางไร

“กระดูกหัก” คือ ลักษณะที่สวนประกอบของกระดูกแตกแยกออกจากกันอาจเปนการ
แตกแยกโดยสิ้นเชิง หรือยังมีสวนที่ติดอยูบางก็ได เมื่อมีกระดูกหักไมเพีงแตกระดูกเทานั้นที่ไดรับอันตราย 
เนื้อเยื่อโดยรอบกระดูก เสนเลือด เสนประสาท เอ็น ก็ไดรับอันตรายไปดวย ไมมากก็นอยขึ้นอยูกับความ
รุนแรง กระดูกหัก แบงไดหลายประเภท  เชน

กระดูกหักรวมกับการบาดเจ็บของหลอดเลือดหรือเสนประสาท คือ มีเลือดออกบริเวณที่
กระดูกหักจากตัวกระดูกเอง หรือจากเนื้อเยื่อที่ไดรับอันตราย

กระดูกหักที่มีบาดแผลติดตอกับภายนอก คือ เกิดกระดูกหักมีมีชองทางติดตอระหวาง
ผิวหนังดานนอกกับรอยกระดูกที่หัก ซึ่งมีโอกาสที่จะไดรับเชื้อเขาไปในกระดูกไดงาย

กระดูกหักรวมกับขอเคลื่อน มักเกิดจากการไดรับอุบัติเหตุอยางรุนแรง มีเลือดออกจากเนื้อ
ที่ฉีกขาดปริมาณมาก 

การรักษากระดูกหัก 
วัตถุประสงคโดยทั่วไปเพื่อใหกระดูกติดกันโดยมีรูปรางและทําหนาที่ไดตามปกติหรือ

ใกลเคียงปกติ ขั้นตอนที่สําคัญในการรักษากระดูกหัก มีดังนี้
1. การปฐมพยาบาลกอนนําสงโรงพยาบาล
2. การรักษาพยาบาลเมื่อมาถึงโรงพยาบาล

2.1 การจัดกระดูกที่หักเขาที่โดยไมผาตัด
- การดึงดวยมือแลวใสเฝอกปูนใหเขาอยูกับที่
- การดึงดวยเครื่องยึดดึง
- การตรึงยึดกระดูกภายนอก  

2.2 การจัดกระดูกเขาที่โดยการผาตัด
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3. การดูแลทําความสะอาดบาดแผล
4. การฟนฟูสภาพ

การพยาบาลผูปวยที่มีกระดูกหัก
ผูปวยที่มีกระดูกหักจากอุบัติเหตุนั้นสวนใหญแลวเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดไมไดมีการเตรียม

ตัวมากอน บางคนตกใจมากจนเปนลมหมดสติไป เมื่อชวยชีวิตผูปวยไดแลว พยาบาลควรใหการดูแลผูปวย
อยางใกลชิด พูดคุยกับผูปวยดวยที่ทีที่สงบ รับฟงความวิตกกังวลของผูปวยและชวยเหลือผูปวยตาม
ความสามารถและตามความเหมาะสม จากนั้นเมื่อแพทยรักษาดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแลว พยาบาลตอง
ชวยเหลือใหผูปวยกระดูกติดกันโดยเร็ว  ปองกันภาวะแทรกซอนที่จะทําใหกระดูกติดชา และฟนฟูสภาพ
การและจิตใจใหอยูในสภาพที่พรอมจะดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยูบาน

3. การประยุกตการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลในการดูแลผูปวยกระดูกหัก

“กระดูกเทาหัก” เปนภาวะวิกฤตหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งวัยทํางานหากเกิดกระดูกหักขึ้น
อยางทันทีทันใด จะกอใหกิดผลกระทบตอตัวผูบาดเจ็บเองและผลกระทบตอบทบาทตางๆของเขาเหลานั้น 
ทั้งบทบาทในครอบครัว บทบาทในหนาที่การงาน และบทบาทในสังคม เปนตน

“การจัดการผูปวยรายกรณี” เปน กระบวนการดูแลที่มุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง เพื่อตอบสนอง
ความตองการดาน สุขภาพของผูปวยแตละรายอยางครอบคลุมและตอเนื่อง โดยมีความรวมมือกันของ
บุคลากรสาขาวิชาชีพตางๆในทีมสุขภาพ ในการประเมินวางแผนดําเนินการปฏิบัติ ประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการดูแลตลอดระยะเวลาที่รับไวในความดูแล โดยมีผูจัดการผูปวย (Case Manager) เปนผู
ติดตอสื่อสาร ประสานงานและกํากับการดูแล เพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมายที่วางไวและภายในเวลาที่
กําหนด โดยใชแผนการดูแลผูปวยลวงหนา (Clinical Pathway) เปนเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลรักษาตางๆ

ดังนั้น หากมีการบริการจัดการในการดูแลผูปวยกระดูกเทาหัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยวัยทํางาน
ที่ตองมีภาระทั้งครอบครัว และการทํางาน  ฉะนั้น การไดรับการจัดการรายกรณีทางการพยาบาล จึงแนวทาง
ปฏิบัติที่จะชวยเหลือผูปวยเหลานี้ใหสามารถปรับตัวเพื่อรับสภาพการเปลี่ยนแปลงและฟนฟูสภาพตาม
ความสามารถไดตอไป
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3.1 วัตถุประสงคในการจัดการผูปวยรายกรณีในผูปวยกระดูกหัก
       ในการนําระบบการจัดการผูปวยรายกรณีมาใชในการดูแลผูปวยกระดูก มีวัตถุประสงคที่สําคัญ 

ดังนี้
3.1.1 สงเสริมใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
3.1.2  ลดความวิตกกังวลของผูปวย และญาติ
3.1.3 เพื่อใหผูปวย (คนงาน) ไดรับการพิทักษสิทธิตามสิทธิวาดวยกฎหมาย ตาม พรบ.

คุมครองแรงงาน
3.1.4 เพื่อใหคนงานที่ไดรับการรักษาเบื้องตน (การใสเฝอกและการใชไมค้ํายัน) ไดรับการ

ฟนฟูสภาพ การสอนในเรื่องการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน สามารถกลับเขาทํางานไดตอไป

3.2 แนวคิดการบริหารจัดการดูแลผูปวยตามแบบแผนสําหรับคนงานกระดูกหัก
สําหรับการดูแลผูปวยกระดูกหัก นั้น ใชแนวคิดการบริหารจัดการดูแลผูปวยตามแบบแผน

สําหรับคนงานกระดูกหัก โดยความรวมมือกันในทีมที่เกี่ยวของในการดูแลสุขภาพ ไดแก แพทย พยาบาล
อาชีวอนามัย กายภาพบําบัด รวมถึงหัวหนางานหรือนายจาง รวมทั้งผูปวยและญาติ (พิมพพรรณ  ศิลปะ
สุวรรณ, 2549 : 399-400) ดังตารางที่ 2



ตารางที่ 2 การบริหารจัดการดูแลตามแบบแผนสําหรับดูแลคนงานกระดูกหัก 
ผลลัพทของการฟนฟูที่สําคัญ

ผลลัพทตางๆในเบื้องตนปจจัยหลัก การดูแลระยะเฉียบพลัน   บริหารจัดการ 
(0-5 วันแรก) การดูแลระยะเฉียบพลัน   

บริหารจัดการ (6-19 วัน)
การดูแลระยะเฉียบพลัน   

บริหารจัดการ (20-49 วัน)

ผลลัพทจากการฟนฟูสงความ
สบายดี การบริหารจัดการ 

(46-180 วัน)
สภาวะสุขภาพ
1. การปรับสูภาวะปกติของรางกาย
2. การซอมแซมบํารุงอวัยวะที่แตกหัก
3. การไดรับการจัดการเรื่องความเจ็บปวด
4. การประเมินความแข็งแกรงของ
กลามเนื้อ
5. การเคลื่อนยายผูปวยไปสูแหลง
ชวยเหลือ
6. การประเมินภาวะโภชนาการของคนไข

สภาวะสุขภาพ
1. สภาวะสมดุลของรางกาย
2. การควบคุมอาการเจ็บปวด
3. สาธิตใหเห็นถึงความแข็งแกรง
ของกลามเนื้อ
4. เตรียมจัดใหคนไขดูแลตนเอง
5. การเคลื่อนที่ของคนไขโดยใช
เครื่องมือชวยประคับประคอง
6. ไดรับสารอาหารครบถวน

สภาวะสุขภาพ
1. แสดงถึงความแข็งแกรงของ
กลามเนื้อ
2. ความสามารถของการ
เคลื่อนไหวเดินไปมา
3. สภาวะรางกายโดยรวมอยูใน
ระดับดี-ดีมาก
4. ไดรับสารอาหารเพียงพอ

สภาวะสุขภาพ
1. แสดงใหเห็นถึงความ
แข็งแกรงของกลามเนื้ออยาง
ชัดเจน
2. ความสามารถเคลื่อนไหว
เทากับภาวะเดิมกอนการหัก
หรือทําไดดีกวา

ดานจิตใจ
1. กระตุนใหเขาสูปกติ
2. ประเมินดานสมอง/ปญญา
3. ประเมินความซึมเศราในการเจ็บปวย
4. ซักประวัติดานครอบครัวและสังคม
5. การบริหารจัดการเรื่องเจ็บปวย
6. ยาและการรักษาทั้งหมด

ดานจิตใจ
1. บริหารจัดการความซึมเศรา
2. ความรวมมือในการดูแลความ
เจ็บปวยของตนเอง
3. เตรียมปองกันกอนที่จะมีการ
แตกหักของสวนอื่นๆของรางกาย

ดานจิตใจ
1. บริหารจัดการความซึมเศราเมื่อ
จําเปน
2. ความรวมมือในการการจัดการ
ความเจ็บปวย เชน การรับประทาน
ยา

ดานจิตใจ
1. มีสุขภาพจิตเทาเดิม
2. ภาวะซึมเศราไดรับการแกไข
3. ใหความรวมมือในการดูแล
ความเจ็บปวย

สภาวะสุขภาพ
1. รางกาย

-ศักยภาพในการเดิน 
- สภาวะความแข็งแกรงของกลามเนื้อ
- ความเจ็บปวด
- สภาพรางกาย
- สภาวะโภชนาการ

2. จิตใจ   
3. อารมณ/สังคม
4. ความรวมมือในการดูแลความเจ็บปวยและการ
รับการรักษาพยาบาล
สภาวะการเปนอิสระในการดําเนินชีวิต
1. การดูแลชวยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวัน
สิ่งแวดลอมหลังจากการจําหนายกลับบาน
1. ครอบครัวที่อยูอาศัย
2. การดูแลชวยเหลือจากผูดูแลที่บานและเครือ
ญาติ ภาวะความเปนอิสระ

1. การรับประทานอาหาร
2. การขับถาย
3. การแตงกาย
4. การอาบน้ํา

ภาวะความเปนอิสระ
1. การประเมินความสามารถใน
การดูแลตนเอง

ภาวะความเปนอิสระ
1. ดําเนินชีวิตประจําวันดวยตนเอง
เทากับกอนบาดเจ็บ
2. ชวยดูแลตนเองในสวนที่เจ็บได
ดี

ภาวะความเปนอิสระ
1. ความสามารถในการดําเนิน
ชีวติประจําวันไดเทาเดิม
2. สารถเขาสูกระบวนการ
ทํางาน
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ตารางที่ 2 (ตอ) การบริหารจัดการดูแลตามแบบแผนสําหรับดูแลคนงานกระดูกหัก 
ผลลัพทของการฟนฟูที่สําคัญ

ผลลัพทตางๆในเบื้องตนปจจัยหลัก การดูแลระยะเฉียบพลัน   บริหารจัดการ 
(0-5 วันแรก) การดูแลระยะเฉียบพลัน   

บริหารจัดการ (6-19 วัน)
การดูแลระยะเฉียบพลัน   

บริหารจัดการ (20-49 วัน)

ผลลัพทจากการฟนฟูสงความ
สบายดี การบริหารจัดการ 

(46-180 วัน)
สิ่งแวดลอม
1. ความตองการกลับบาน
2. มีผูชวยเหลือดูแลที่บาน

สิ่งแวดลอม
1. การประเมินสิ่งแวดลอม
หลังจากจําหนายจากโรงพยาบาล

สิ่งแวดลอม
1. มีสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย
2. รูและสามารถเขาถึงแหลง
ประโยชนที่เกี่ยวของในชุมชน

สิ่งแวดลอม
1. สามารถใชแหลงประโยชน
ในชุมชนได

ความสามรถบริหารจัดการในการดูแลตนเอง
1. ระดับความรูในเรื่องที่เผชิญอยู
2. ทักษะในการจัดการ
3. การนําเขาสูปญหาโดยผูจัดการดูแล

การบริหารจัดการทางสุขภาพ
1. การประเมินความรู
2. การประเมินทักษะในการดูแลตนเอง
เรื่องโรค
3. การรวมมือวางแผนพัฒนาบริหาร
จัดการ / รวมกันกับผูปวยและผูดูแล
บริหารจัดการ

การบริหารจัดการทางสุขภาพ
1. เปาประสงคของภาวะสุขภาพดี
2. ความรูที่ประจักษในการรวมมือ
บริหารจัดการการเจ็บปวย
3. การระบุแผนการดุแลสุขภาพ
4. ความเกี่ยวของของผูใหการดุแล
ผูปวย ใหความรู / การศึกษา /
แนะนําการปฏิบัติตนของผูปวยที่
บาน

การบริหารจัดการทางสุขภาพ
1. สามารถระบุแผนในการดูแล
2. แสดงใหเห็นถึงทักษะในการ
ดูแลตนเอง
3. มีที่ปรึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการการดูแลตนเอง
4. การเตรียมความพรอมกลับไปสู
ที่ทํางาน

การบริหารจัดการทางสุขภาพ
1. ความพึงพอใจ
2. บริหารจัดการไดดวยตนเอง
3. พยาบาลผูดูแลเตรียมความ
พรอมของการกลับเขาสูการ
ทํางาน
4. เมื่อปกติดีจะจบกระบวนการ



3.3 กระบวนการบริหารจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลผูปวยกระดูกหัก

3.3.1 การเลือกผูปวย 
โดยคัดเลือกผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน และจําเปนตองไดรับการฟนฟูอยาง

ตอเนื่อง โดยผูปวยรายนี้ตองไดรับการรักษากระดูกหักโดยการเขาเฝอกปูนและพักงานเปนเวลา 2 เดือน

3.3.2 การประเมินและระบุปญหา 
โดยการประเมินสภาพองคประกอบตางๆของรางกาย ทั้งขอมูลทั่วไป ขอมูลการเจ็บปวย 

การวินิจฉัยโรคของแพทย อาการเจ็บปวยในปจจุบัน อาชีพ สถานภาพทางครอบครัว สถานภาพทางการเงิน
วาตองการไดรับการชวยเหลือดานใดบาง โดยใชทฤษฎีการปรับของของรอยมาใชเปนเกณฑในการประเมิน
สถาพ

3.3.3 การพัฒนาความรวมมือในการวางแผน
เปนการวิเคราหปญหาและความตองการของผูปวย ทําใหทีมงานสามารถระบุจุดแข็ง 

จุดออน และชองวาง ในสิ่งที่ควรเปนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยูจริงของสถานสุขภาพของผูปวย  การประสาน
ความรวมมือจะดําเนินการไดตอเมื่อมีการระบุปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น 

3.3.4 การปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดไว
ขั้นตอนนี้พยาบาลจะทําหนาที่ในการพยายามประสานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1) การควบคุมกํากับ ใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาทางการแพทยอยางสม่ําเสมอ และมี

ความกาวหนา
2) ใหความรู ขอมูล และคําปรึกษา แกผูปวยและญาติ เกี่ยวกับแผนการรักษาอยางตอเนื่อง

และควบคุม
3) จัดเรียงกิจกรรมทั้งหมดที่ผูปวยจําเปนตองกระทํา เมื่อกลับไปฟนฟูที่บาน การเลือก

ประยุกตอุปกรณ เครื่องมือที่จําเปนเพื่อการรักษาตอเนื่อง รวมทั้งการเตรียมพรอมญาติในการดูแลและการ
จัดสภาพแวดลอมที่บาน

4) มีการทบทวนแผนทั้งระยะสั้น ระยะยาว ขอบกพรอง ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น และหาแนว
ทางแกไข
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3.3.5 การประเมินผลและการติดตามการดูแล
ขั้นตอนนี้จัดกระทําเพื่อกอใหเกิดความมั่นใจวาผูปวยไดรับการดูแล รักษา และฟนฟูสภาพ

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว กอนที่จะตัดสินใจวาผูปวยพรอมที่จะกลับเขาทํางาน

3.4 บทบาทหนาที่ของพยาบาลอาชีวอนามัยในการจัดการรายกรณีทางการพยาบาลผูปวยกระดูกหัก
บทบาทหนาที่ของพยาบาลอาชีวอนามัยในการจัดการรายกรณี โดยหนาที่ความรับผิดชอบ

ของพยาบาลที่มีตอผูปวย และใกลชิดกับผูปวยและญาติ หนาที่ทั่วไปในการดําเนินงานตามกระบวนการ 
สามารถจําแนกบทบาทได ดังนี้

3.5.1 ใหคําแนะนํา ประสาน และรวมมือในการติดตาม นิเทศใหการดูแลแกผูปวยในระดับบุคล
หรือกลุมคน 

3.5.2 ดูแลใหมีความตอเนื่องในกระบวนการดูแลใหเปนไปตาม “สิทธิ” ของผูปวย และความถูก
ตองผสมผสานประยุกตเขาไวในการดูแลเดิมอยางเหมาะสมและมุงเนนการกลับไปทํางานตามสภาพรางกาย 
ตามความสามารถของคนงาน

3.5.3 ริเริ่ม ปรับเปลี่ยนวิธีการใหคําปรึกษา การสนับสนุนชวยเหลือเพิ่มเติมจากบทบาทดั้งเดิม
ของแพทย พยาบาล และเจาหนาที่อื่นๆ โดยสรางทีมงานเครือขายพันธมิตร ในกลุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวมถึงผูปวยและญาติ เปนการเพิ่มพูนคุณภาพของการบริการ สรางความพึงพอใจใหแกผูปวยและญาติ อีก
ทั้งกอใหเกิดความเปนธรรมในสังคมในดานการเขาถึงบริการที่จําเปนและควบคุมคาใชจายในการบริการที่
เกิดขึ้นใหเปนไปอยางเหมาะสม

3.5.4 มีระบบบันทึกรายงาน ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อ
การประเมินผลอยางเปนระบบ

3.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดการรายกรณีทางการพยาบาลผูปวยกระดูกหัก
      ในการจัดการรายกรณีทางการพยาบาลผูปวยกระดูกหัก ผลที่คาดวาผูปวยนี้จะไดรับ นั้น มีดังนี้

5.1.1 ผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
5.1.2 ผูปวย และญาติมีความวิตกกังวลลดลงหรือไมมีเลย
5.1.3 ผูปวย (คนงาน) ไดรับการพิทักษสิทธิตามสิทธิวาดวยกฎหมาย ตาม พรบ.คุมครอง

แรงงาน 
5.1.4 ผูปวย(คนงาน)ที่ไดรับการรักษาเบื้องตน (การใสเฝอกและการใชไมค้ํายัน) ไดรับการ

ฟนฟูสภาพ การสอนในเรื่องการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน สามารถกลับเขาทํางานไดตอไป
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

วิชัยเอกพลกรและคณะ(2540) ศึกษาปญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานกอสรางในเขต
เทศบาลแหลมฉบังจ.ชลบุรีพบวาคนงานตองอยูในสถานที่แออัดสุขอนามัยไมดีการทํางานเสี่ยงตอ
อันตรายและตองรับภาระคารักษาพยาบาลเองในขณะที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงสวนบุคลสูงและเหตุผลของ
การมาทํางานกอสรางเพราะยากจนรอยละ49.5 ไมมีที่ทํากินหรือสภาพที่ทํากินแหงแลงอีกรอยละ35
อยากไดเงินและนอกจากนั้นเปนเหตุผลอื่นๆ เชนมาตามเพื่อนญาติไมมีความรูที่จะทําอาชีพอื่นเปนงานที่
มีรายไดดีอาชีพอิสระคนงานกอสรางที่มีบุตรระหวาง0-1ปรอยละ20 ตองฝากผูอื่นเลี้ยงในเวลากลางวัน
สวนผูที่มีบุตรอายุ1-5 ปและ6-8 ปบุตรไมไดอยูกับพอแมนอกจากนี้ยังพบความไมปลอดภัยในสถานที่
กอสรางซึ่งเปนอัตราการบาดเจ็บจากการทํางานรอยละ9.5 ตอเดือนและขอมูลเหลานี้สมควรอยางยิ่งที่
หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบไดแกกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมควรหันมา
มาใหความรวมมืออยางจริงจังในการดูแลเพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางานในกลุมผูใชแรงงานกอสรางอันถือเปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจตอไป

บัณฑิตถิ่นคํารพ และคณะ(2540) ไดทําการสํารวจอนามัยของคนงานกอสรางในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปญหาและแนวทางแกไขพบวาองคความรูทางดานสาธารณสุขในกลุมคนงาน
กอสรางมีนอยมากในขณะที่คนงานกอสรางมีเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ ทั้งยังมีการรับแรงงานตางชาติเขามา
ทํางานอาจสงผลตอปญหาสังคมและสาธารณสุขที่ซับซอนขึ้นไดขอคนพบจากประสบการณนี้ยังพบวา
ปญหาสังคมและสาธารณสุขไดแกอุบัติเหตุจากการทํางานโรคติดตอตางๆ เชน ระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากลักษณะความเปนอยูของคนงานที่ไมไดอยูรวมกันในสถานที่กอสราง
ตลอดเวลาแตมีการเดินทางไป-กลับจากที่ทํางานและที่พักซึ่งอาจทําใหเกิดโรคแพรกระจายตอไปยัง
ชุมชนทั่วไปไดเร็วขึ้นจึงควรจัดมาตรการเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางานและอนามัยสวนบุคคล
ตลอดจนการเฝาระวังการปองกันควบคุมโรคติดตอไวในสถานกอสรางอยางเรงดวนดวยความรวมมือ
ประสานจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอยางอยางใกลชิดและตอเนื่อง

ภิรมยกมลรัตนและคณะ(2540) ศึกษาสภาพแวดลอมในการทํางานและสถานที่อยูอาศัยของ
คนงานกอสรางในเขตกรุงเทพมหานครอยางครบถวนทุกดาน โดยเปรียบเทียบระหวาสถานกอสรางขนาด
ใหญและขนาดเล็กรอบในและรอบนอกในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งพบวา: สภาพแวดลอมในการํางานที่
อยูอาศัยรวมทั้งสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมยังอยูในเกณฑที่ไมดีสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัยคนงานกอสราง
ตองมีชีวิตความเปนอยูอยางดอยโอกาสและคอนขางยากไรทามกลางความไมแนนอนทางเศรษฐกิจความ
ไมปลอดภัยตอสถานที่อยูอาศัยรวมถึงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ไมดีเหลานี้จะสงผลใหเกิดปญหาดานสังคม



31

สุขภาพอนามัยการใหการศึกษาพัฒนาทักษะและความสามารถในการทํางานรวมทั้งการใหขอมูลขาวสารที่
ควรทราบแกคนงานกอสรางเพื่อใหไดผลผลิตที่มาตรฐาน และคนงานมีอํานาจในการตอรองเรื่องรายได
มากยิ่งขึ้น การจัดสวัสดิการดูแลบุตรหลานของคนงานเพื่อลดปญหาครอบครัวและควรสรางจิตสํานึกทั้ง
เจาของกิจการและคนงานกอสรางรวมทั้งหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ ใหรวมกันตระหนักถึงปญหานี้
เพื่อการมีสวนรวมในการปรับปรุงสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางานใหดีขึ้น

5. กรณีศึกษา
5.1 ขอมูลทั่วไปของคนงานที่รับบาดเจ็บ
ชื่อผูปวย นายกาศ  ภิญโยยง อายุ  40 ป
ที่อยู 148 หมูที่ 8 ตําบลโนนปาซาง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย
ที่อยูปจจุบัน บานพักคนงานในศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หาดประพาส 

กิ่งอําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง
สิทธิการรักษาสิทธิประกัน3421000512119 ( 1 กันยายน 2548 - 31 ธันวาคม 2549)

นายจางของผูประกันตน   นายอรุณ  ลิ่มสืบเชื้อ
(รับเหมากอสราง หจก.วุฒิศาลการโยธา)

5.2 ขอมูลการรักษาพยาบาล
วันที่เขารับการรักษา 21 ธันวาคม  2549

อาการสําคัญ
ปวดขอเทาขางขวา มา 30 นาที

ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน
30 นาที กอนมาโรงพยาบาล ตกจากนั่งรานกอสรางสูง 5 เมตร ขาขางขวากระแทกพื้น
คอนกรีต ปวด บริเวณขอเทา และเขาขวา เดินไมได

การตรวจรางกาย
ขอเทาขวาตก ไมมีแรง  บวมแดง และขอเขาขวาบวมแดง การรับรูปกติ
X-Ray พบ fracture at bone right foot

ประวัติการแพยาแพอาหาร
แพยา Cloxacillin
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ประวัติการเจ็บปวยของครอบครัว
ปฏิเสธการเจ็บปวยของครอบครัว

การรักษา
Diclofenac 1 amp M ใสเฝอก และ Admit 1 วัน และแพทย ใหพักงาน 2 เดือน

ยา
Ibuprofen 400 mg 1 tabtid pc # 20 tab.
Tolperisone 1 tabtid pc # 20 tab.
Calcium carbonate 1500 mg 1 tabOD pc # 60 tab.

5.3 การประยุกษทฤษฏีทางการพยาบาลการปรับตัวของรอยกับกรณีศึกษา 
“ผูปวยตกนั่งราน ขาขางขวากระแทกพื้นคอนกรีต ปวด บริเวณขอเทา และเขาขวา ไดรับ

การใสเฝอก” การประยุกตทฤษฏีกับกรณีศึกษาในครั้งนี้เลือกใชทฤษฏีการปรับตัวของรอย ซึ่งไดกลาววา
บุคคลเปนระบบ มีการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลาและจะตองมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดจากการทํางานประสานกันของกาย จิต สังคม ไมสามารถแบงแยกออกจากกันได มี
การดําเนินการอยางมีเปาหมาย อันประกอบดวยสิ่งนําเขา คือ สิ่งเรา กระบวนการควบคุม และสิ่งนําออก 
เมื่อบุคคลไดรับสิ่งเราเขามาจะมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของระบบ เนื่องจากผูปวยไดรับอุบัติเหตุเกิด
การเจ็บปวยโดยไมคาดคิดและเกิดขึ้นอยางกระทันหัน ทําใหมีผลกระทบตอทั้งรางกายและจิตใจได 
เนื่องจากการไดรับบาดเจ็บหรือเปนโรคทางระบบกลามเนื้อและกระดูก ตองใชเวลาในการรักษานาน ไม
สามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ ซึ่งถือวาการเคลื่อนไหวเปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนสําหรับมนุษยทุก
คน เพราะสามารถตอบสนองตอความตองการขั้นพื้นฐานที่มาสโลวกลาวไวไดตั้งแต น้ํา อาหาร อากาศ การ
ขับถาย การรักษาความปลอดภัยใหกับตัวเอง ตลอดถึงการรูสึกมีคุณคาในตนเอง ทําใหประสบผลสําเร็จ
ตามความมุงหมายที่ตั้งไว ดังนั้นการที่ผูปวยกระดูกขอเทาหัก ตองใสเฝอก ถูกจํากัดการเคลื่อนไหว ผลที่
ตามมาคือบุคคลนั้น ตองมีการปรับตัวตอสิ่งเราที่มากระทบทั้งดานรางกาย จิตใจ พยาบาลจึงตองใหการ
พยาบาลมุงเนนไปที่การสงเสริมการปรับตัวของบุคคลทั้ง 4 ดานตามความเชื่อพื้นฐาน คือ การปรับตัวตาม
ความตองการของรางกาย(Physiological mode) การปรับตัวทางดานอัตมทัศน(Self concept mode) การ
ปรับตัวดานบทบาทหนาที่ (Role function mode) และการปรับตัวตามความสัมพันธผูอื่น(Interdependent)
เพื่อคงไวซึ่งความปกติสุขหรือใหอยูในภาวะสมดุล
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5.4 กระบวนการพยาบาล : การประเมินปญหาตามกระบวนการพยาบาลของรอย

 ขั้นตอนที่ 1  การประเมินพฤติกรรม(Assessment of behavior)
ในการประเมินพฤติกรรมของกรณีศึกษานี้ ไดประเมินพฤติกรรมตามการปรับตัวทั้ง 4 ดาน โดย

การใชแบบสัมภาษณที่ประกอบดวยการสัมภาษณการปรับตัวทั้ง 4 ดาน  ผลการประเมินพฤติกรรมเปนดังนี้

ตารางที่ 3 แบบสัมภาษณประเมินพฤติกรรมการปรับตัว

พฤติกรรมการปรับตัว เหมาะสม
มาก

เหมาะสม
ปานกลาง

เหมาะสม
นอย

ไม
เหมาะสม

การปรับตัวดานรางกาย
1.ทานมีอาการเบื่ออาหารหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา

ทุกวัน
2. ทานอาการคลื่นไสหรือาเจียนหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา

ทุกวัน
3. การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน การทําความสะอาดรางกาย 
การแตงตัว การรับประทานอาหารของทานเปนอยางไร

ชวยเหลือ
ตนเองได
ตามปกติทุก
อยาง

ชวยเหลือ
ตนเองได
นอยลง 
แตไมตอง
อาศัยความ
ชวยเหลือ 
จากผูอื่น

ชวยเหลือ
ตนเองได
นอยลง 
และตอง
อาศัยความ
ชวยเหลือ 
จากผูอื่น

ชวยเหลือ
ตนเองไมได
ตองอาศัย
ความ
ชวยเหลือ 
จากผูอื่น
ตลอด

4. ทานออกกําลังกายเพื่อบริหารรางกายสวนตางๆหรือไม เปน
ประจําทุกวัน

บอยครั้ง บางครั้งไมเคย
เลย

5. ทานมีอาการนอนไมหลับหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
ทุกวัน

6. การขับถายอุจจาระของทานเปนอยางไร เปนปกติ   ทองผูก/
ทองเสีย
สัปดาหละ 1
ครั้ง

ทองผูก/
ทองเสีย
สัปดาหละ  
2-3 ครั้ง

 ทองผูก/
ทองเสียเปน
ประจําเกือบ
ทุกวัน

7. การขับถายปสสาวะของทานเปนอยางไร เปนปกติ  กลั้น
ปสสาวะไม
อยูเปน
บางครั้ง

กลั้น
ปสสาวะไม
อยูบอยครั้ง

 กลั้น
ปสสาวะไม
อยูทุกครั้ง
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พฤติกรรมการปรับตัว เหมาะสม
มาก

เหมาะสม
ปานกลาง

เหมาะสม
นอย

ไม
เหมาะสม

8. ทานมีอาการทองอืด แนนทองหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
ทุกวัน

9. ทานดื่มน้ํามากนอยเพียงใด มากกวา 
6 แกว /วัน

4-5 แกว /
วัน

2-3 แกว/
วัน

 วันละ 1
แกว

10. ทานมีอาการออนเพลียเมื่อยลาหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
ทุกวัน

11. ทานมีอาการหนามืดหรือเวียนศีรษะหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
ทุกวัน

12. ทานมีความรูสึกหนาวๆรอนๆ เหมือนมีไขหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
ทุกวัน

13. ทานมีความรูสึกปวดบริเวณขาที่หักหรือไม ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
ทุกวัน

การปรับตัวดานอัตมโนทัศน
14.  ทานรูสึกพอใจในสภาพรางกายที่เปนอยูในขณะนี้ ไมมี บางครั้งบอยครั้ง ประจํา
15. ความเจ็บปวยครั้งนี้ทําใหทานมีความมั่นใจลดลง ไมมี บางครั้งบอยครั้งประจํา
16. ทานรูสึกนอยใยในโชคชะตา ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
17. ทานรูสึกวาสภาพรางกายของทานออนแอลง ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
18. ทานรูสึกโกรธสิ่งรอบขางที่เปนสาเหตุใหทานเจ็บปวย ไมมี บางครั้ง บอยครั้ง ประจํา
19. ทานรูสึกวาจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข

ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

20. ทานวิตกกัวล กลัวความสรรถภาพทางเพศลดลง ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

21. ทานรูสึกทอแท หมดกําลังใจ ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

22. ทานกังวลวาขาที่หักจะกลับมาทํางานไดไมเหมือนเดิม ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

23. ทานรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาตอตนเองและสังคม ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

การปรับตัวดานบทบาทหนาที่
24. ทานรูสึกกังวลที่ตองเปนภาระของครอบครัว ไมเปน

จริง
จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด
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พฤติกรรมการปรับตัว เหมาะสม
มาก

เหมาะสม
ปานกลาง

เหมาะสม
นอย

ไม
เหมาะสม

25. ทานรูสึกกังวลใจที่ไมสามารถหารายไดใหครอบครัวได
เหมือนเดิม

ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

26. ทานรูสึกวาไมสามารถทําหนาที่สามี/พอ ดังที่เคยเปนอยู
ไดอยางเต็มที่

ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

27. ทานรูสึกเสียใจที่ไมสามารถทํางานไดตามปกติ ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

28. ทานตองฝนยิ้มราเริง ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

29. ทานรูสึกอายคนรอบขางที่เห็นทานในสภาพนี้ ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

30. ทานรูสึกเหนื่อยหนายที่ตองทํากายภาพทุกวัน ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

31. ทานเอาใจใสดูแลสุขภาพของทานอยูเสมอ ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

การปรับตัวดานการพึ่งพาอาศัย
32. ทานรูสึกไมสบายใจหากตองขอความชวยเหลือจากผูอื่น
แมในเรื่องที่จําเปน

ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

33. ทานทํากิจกรรมตางๆดวยตนเองตามความสามารถเทาที่
ทําได

ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

34. ทานรูสึกเหงาและวาเหว ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

35. ทานอยากอยูคนเดียวตามลําพัง ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

36. ทานตองการใหสมาชิกเอาใจใสในตัวทานมากขึ้น ไมเปน
จริง

จริง
เล็กนอย

จริงมาก  จริงมาก
ที่สุด

สรุปผลการประเมินพฤติกรรมจากแบบสัมภาษณทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1. การปรับตัวดานรางกาย ผลการประเมิน อยูในระดับ ปรับตัวไดดี (37 คะแนน)
2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศนผลการประเมิน อยูในระดับ ปรับตัวไดนอย ( 9 คะแนน)
3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ผลการประเมิน อยูในระดับ ปรับตัวไดปานกลาง (11 คะแนน)
4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน    ผลการประเมิน อยูในระดับ ปรับตัวไดดี (11 คะแนน)
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ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล
1. ผูปวยวิตกกังวลเนื่องจากกระดูกเทาขวาหัก 
2. ผูปวยมีความรูสึกคุณคาของตนเองลดลงและมีความขัดแยงในบทบาทหนาที่ เนื่องจากตองใสเฝอก 

และพักงาน



ตารางที่ 4 การวิเคราะหปญหาและวางแผนการพยาบาล
ขอวินิจฉัยทางการ

พยาบาล
เปาหมายการพยาบาล เกณฑการประเมินผล กิจกรรมการพยาบาล การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

1. ผูปวยวิตกกังวล
เนื่องจากกระดูกเทาขวา
หัก 
การประเมินสิ่งเรา
สิ่งเราตรง: ขอเทาขวาหัก
สิ่งเรารวม: ขาดความรู
สิ่งเราแฝง: ความกลัว

ผูปวยคลายความวิตก
กังวลลงโดยสงเสริม
ใหผูปวยมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดูแลตนเองและการ
ปฏิบัติตน

1. สีหนาครุนคิดและวิตก
กังวลลดลง
2. มีปฏิสัมพันธ  พูดคุย
กับคนรอบขางมากขึ้น
3. อธิบายถึงความรูและ
การปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตอง

1.ใหความรู อธิบายพยาธิสภาพ
การรักษาโรคเพื่อใหผูปวยเกิดความ
เขาใจ
2.เปดโอกาสใหผูปวยและญาติได
ระบายความรูสึกเกี่ยวกับสภาพความ
เจ็บปวย เพื่อชวยคลายความวิตกกังวล
3.สนับสนุนใหผูปวยและญาติมีสวน
รวมในการรักษา
4.แนะนํา สาธิตการปฏิบัติตัว การฝก
เดิน การจัดที่พักใหเหมาะสมกับกิจวัตร
ประจําวันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการ
ดูแลตนเองแกผูปวย
5.แนะนําใหคุยกับผูปวยที่มีลักษณะ
การเจ็บปวยใกลเคียงกันเพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นในการหายจากโรคและลด
ความวิตกกังวล
6. แนะนําเรื่องการประสานงาน
ประกันสังคมเพื่อเบิกจายคารักษาและ
เงินทดแทนขณะพักรักษาตัวที่ รพ.
และที่บาน

1. การแสดงออกทางสีหนา 
แสดงความวิตกกังวลลดลง
2. ผูปวยบอกมั่นใจในการหาย
ของโรคมากขึ้น
3.ผูปวยสามารถปฏิบัติตัวและ
ชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น เชน 
การเดิน การทํากิจวัตร
ประจําวัน

1. แพทย

2. พยาบาลผูปวยใน

3. พยาบาลผูปวยใน/ภรรยา
ผูปวย

4. นักกายภาพบําบัด

5. พยาบาลผูปวยใน

6. พยาบาลอาชีวอนามัย/
พยาบาลผูรับผิดชอบ 
ปกส. / นายจาง
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ตารางที่ 4 (ตอ) การวิเคราะหปญหาและวางแผนการพยาบาล
ขอวินิจฉัยทางการ

พยาบาล
เปาหมายการพยาบาล เกณฑการประเมินผล กิจกรรมการพยาบาล การประเมินผล ผูรับผิดชอบ

2. ผูปวยมีความรูสึก
คุณคาของตนเองลดลง
และมีความขัดแยงใน
บทบาทหนาที่ เนื่องจาก
ตองใสเฝอก และพักงาน
สิ่งเราตรง: เทาขวาหัก,

ใสเฝอก
สิ่งเรารวม: วิตกกังวล
สิ่งเราแฝง: ทัศนคติ

สงเสริมใหผูปวย
สามารถปรับตัวได
อยางถูกตองตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
รางกายจากภาวะ
เจ็บปวย

1.ผูปวยกลาซักถามและ
เปดเผยความรูสึกที่แทจริง
เกี่ยวกับสภาวะทางรางกาย
ที่เปลี่ยนแปลง
2.ผูปวยยอมรับสภาพการ
เจ็บปวย
3.แสดงออกถึงความมั่นใจ
ที่จะเขาสังคม
4.ผูปวยสามารถวางแผน
แกปญหาของตนเองได

1.สรางสัมพันธภาพที่ดี ใหความคุนเคย
และสรางความไววางใจ
2.ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
สภาพอารมณที่เปลี่ยนแปลง เชน คุณคา
ตนเองลดลง ซึมเศรา หมดหวัง และ
ทอแท
3.พยายามเขาใจและรับฟงความรูสึก
และพฤติกรรมที่ผูปวยแสดงออก
4.สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอม ที่
เอื้ออํานวยตอความสุขสบายของผูปวย

5.ชวยเหลือใหผูปวยปรับตัวและยอมรับ
สภาพของผูปวย

1.ผูปวยยอมรับสภาพความ
เจ็บปวย
2.แสดงออกตามบทบาท
หนาที่ไดเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3.การแสดงออกทางอารมณ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
เชน ยิ้มแยม เขาหากลุมเพื่อน
หรือ
สังคมมากขึ้น

1.ทุกคนในทีมจัดการ

2. พยาบาลผูปวยใน

3. พยาบาลผูปวยใน/
ภรรยาผูปวย
4. พยาบาลอาชีวอนามัย/
พยาบาลผูปวยใน/ภรรยา
ผูปวย
4. พยาบาลอาชีวอนามัย/
พยาบาลผูปวยใน/ภรรยา
ผูปวย
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6.สรุปบทบาทหนาที่ของพยาบาลอาชีวอนามัยในการจัดการรายกรณีในกรณีศึกษา
6.1 ใหคําแนะนํา ประสาน และรวมมือในการติดตาม นิเทศประเมินผล

กิจกรรมตามบทบาทหนาที่พยาบาลอาชีวอนามัย
1. ประสานงานพยาบาลผูรับผิดชอบงานประกันสังคม รพ.สุขสําราญ เพื่อขอรับ

รายละเอียดการแสดงความจํานงในการใชสิทธิประกันสังคมของผูปวยและดําเนินการประสานงานตาม
แนวทาง

2. ใหคําแนะนําเรื่องการใชสิทธิรักษาจากบัตรกองทุนเงินทดแทน ของประกันสังคม โดย
แนะนําใหนายจางนําใบสงตัวลูกจางเขารักการรักษาพยาบาล (กท.44) เพื่อใชสิทธิการรักษาพยาบาลครั้งนี้

3. ประสานเรื่องคาทดแทนกรณีฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย คาทดแทนกรณีฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการประสบอันตราย หรือ
เจ็บปวย 

6.2 ดูแลใหมีความตอเนื่องในกระบวนการดูแลใหเปนไปตาม “สิทธิ”  ของผูปวย
กิจกรรมตามบทบาทหนาที่พยาบาลอาชีวอนามัย
ประสานความรวมมือในการดูแลผูปวยตั้งแตแรกรับ การพักฟนในโรงพยาบาล และระยะ

พักฟนที่บาน ตลอดจนการเขารับการติดตามการรักษา ตามแนวทางการรักษาผูปวยคนงานกระดูกหัก
6.3 ริเริ่ม ปรับเปลี่ยนวิธีการใหคําปรึกษา การสนับสนุนชวยเหลือเพิ่มเติมจากบทบาทดั้งเดิม

กิจกรรมตามบทบาทหนาที่พยาบาลอาชีวอนามัย
ประสานการดูแลผูปวยโดยสรางทีมงานเครือขายในกลุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ คือ แพทย

ผูดูแล พยาบาล ผูปวย ภรรยาของผูปวยและนายจาง ในการดําเนินการดูแลผูผูตามแนวทางการดูแลผูปวย
คนงานกระดูกหัก

6.4 มีระบบบันทึกรายงาน ตลอดจนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อการ
ประเมินผลอยางเปนระบบ

กิจกรรมตามบทบาทหนาที่พยาบาลอาชีวอนามัย
ประสานงานพยาบาลผูรับผิดชอบผูปวย พยาบาลผูรับผิดชอบงานประกันสังคม เพื่อดําเนิน

จัดเก็บขอมูลการรักษาพยาบาล และการประสานงานเรื่องสิทธิการรักษา(ประกันสังคม)
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7. สรุปผลการจัดการรายกรณีผูปวยกระดูกเทาหักจากการทํางาน
จากการเขาไปดูแลผูปวยกระดูกเทาหักจากการทํางานโดยการใชหลักการจัดการผูปวยรายกรณี

ทางการพยาบาล ในผูปวยคนงานกอสรางรายนื้ สรุปผลการจัดการ ดังนี้
1. ผูปวยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลา 2 วัน และกลับไปพักรักษาตอที่ที่พักชั่วคราวของ

บริษัทวุฒิศาลการโยธา ที่ตั้งอยูภายในศูนยวิจัยประมงชายฝง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กิ่งอําเภอสุข
สําราญ จังหวัดระนอง  อีก 2 สัปดาห และไดกลับไปพักฟนตอที่บาจังหวัดเลยปจจุบันผูปวยถอดเฝอกแลว
ประมาณ 2 สัปดห แตแพทยใหพักฟนตออีกเปนเวลา 1 เดือน เนื่องจากผูปวยยังมีอาการปวดและเสียว
บริเวณกระดูกที่หัก และแพทยนัดติดตามอีกครั้งในวันที่ 20 มีนาคม 2550 ที่โรงพยาบาลเลย

2. การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลนั้น มีทีมจัดการสุขภาพที่ประกอบดวย แพทย ยาบาลผูปวยใน 
พยาบาลผูรับผิดชอบงานประกันสังคม นักกายภาพบําบัด พยาบาลอาชีวอนามัย นายจาง(ผูรับเหมากอสราง)
และภรรยาของผูปวย ซึ่งแตละคนจะมีหนาที่ในการดูแลผูปวยที่แตกตางกันตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไว
ในทีม

3. คาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยรายนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 4,360 บาท และผูปวยไดรับเงินชดเชย
จากการเจ็บปวยจากการทํางานจากกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม เปนเงิน เดือนละ 7,200 บาท 
เปนเวลา 3 เดือน

4. หลังการติดตามครั้งสุดทายทางโทรศัพท ประเมินไดวา ผูปวยมีการปรับตัวเขาสูภาวะปกติได
เกือบทั้งหมดแลวมีเพียงการปรับตัวเรื่องการเดินที่ตองฝกเพื่อใหสามารถเดินไดตามปกติและกลับไปทํางาน
ไดเหมือนเดิมหลังวันที่ 20 มีนาคม 2550 นี้ ซึ่งพยาบาลอาชีวอนามัยไดประสานนายจาง (ผูรับเหมา) ในดาน
การกลับเขาไปทํางาน ซึ่งทางนายจางจะใหผูปวยกลับไปทํางานในตําแหนงเดิม คือ ตําแหนงโฟรแมน คุม
งานกอสราง แตจะใหเขาทํางานตามเดิมในโครงการใหม ซึ่งจะเริ่มโครงการประมาณเดือนเมษายน โดยใน
เดือนมีนาคมนั้นผูปวยจะไดรับเพียงเงินชดเชย 60% ของเงินเดือนเดิมกอน และในเดือนเมษายน จะไดรับ
เงินเดือนเต็มตามเงินเดือนเดิมที่เคยรับกอนประสบอุบัติเหตุ

8. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการผูปวยรายกรณีทางการพยาบาลในผูปวยรายนี้
1. เนื่องจากผูปวยรายนี้เปนคนงานที่ทํางานในบริษัทรับเหมากอสรางซึ่งเปนการเขามารับงานใน

พื้นที่ ตามโครงการรับเหมา เมื่อคนงานรายนี้ประสบอุบัติเหตุจนไมสามารถทํางานตามหนาที่ไดดังเดิม 
คนงานคนนี้จึงตองกลับไปพักฟนที่บานที่ จ.เลย ทําใหการติดตามการจัดการผูปวยตองใชการติดตอ
ประสานงานทางโทรศัพททั้งหมด ทั้งประสานงานนายจาง(ผูรับเหมา) ผูปวย ภรรยาผูปวย ตลอดจนการ
ประเมินพฤติกรรมการปรับตัวทั้ง 4 ดาน ตามทฤษฎีการปรับตัวของรอยตองใชการสัมภาษณผานโทรศัพท
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9. แนวทางการแกไข
1. ในการจัดการผูปวยรายกรณีหากผูมีสวนไดสวนเสียในการดูแลผูปวยในทีม ทั้ง แพทย พยาบาล

ทุกฝาย ผูปวย ญาติ และนายจาง ไดเขามารวมมือกันในการดูแลผูปวยตามแนวทางที่วางแผนไวรวมกันการ
ดูแลผูปวยก็จะสามารถดําเนินการตามแผนไดอยางตอเนื่อง แมวาผูปวยจะยายที่อยูไปจากที่เดิม

2. นายจางตองทราบเรื่องขอกฎหมาย ขอปฏิบัติ ตาม พรบ.คุมครองแรงงาน เพื่อการดําเนินการ
ชวยเหลือผูปวยที่เปนคนงานที่ใชแรงงานใหไดรับสิทธิตามขอกฎหมายที่กําหนดไวตามสิทธิ
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ทฤษฎีการปรับตัวของรอย ( The Roy Adaptation Model )

1. ประวัติผูพัฒนาทฤษฎี( Personal biography )
The Roy Adaptation Model สรางโดย ซิสเตอรคอลลิสตา  รอย (Sister Callista Roy )         เกิด

วันที่14 ตุลาคม  1939 ที่ลอสเองเจลิส  จบปริญญาตรีทางการพยาบาลในป ค.ศ. 1963 จากวิทยาลัยเมาท 
เซ็นท แมรี( Mount Saint Mary’s college)  ในลอสแองเจลิส  และจบปริญญาโททางการพยาบาลในป ค.ศ.
1966 จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย  (University of California )   และจบปริญญาโทและเอกทางดานสังคม
วิทยา ( เธอศึกษาเรื่องอัตตา (self) และทฤษฎีบทบาท ) ในป ค.ศ.1973 และ ค.ศ.1977 ตามลําดับ จาก
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย (University of California )   ปจจุบันเธอดํารงตําแหนงผูบริหารภาควิชาการ
พยาบาลของวิทยาลัเมาทเซนท แมรี่

รอยเริ่มสรางทฤษฎีนี้ในป ค. ศ. 1964 ระหวางที่ศึกษาปริญญาโททางการพยาบาลโดยไดรับแรง
บันดาลใจจาก โดโรธี อี. จอหนสัน ( Dorothy E. Johnson ) ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาในขณะนั้น  ประกอบ
กับเธอเองมีความสนใจในมโนมติของการปรับตัวอยูเปนทุนเดิม โดยระหวางที่เธอเปนพยาบาลประจําการ
ในแผนกเด็ก เธอไดทําการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของผูปวยที่เธอใหการดูแลตลอดมา รอย
เริ่มตีพิมพผลงานของเธอเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1970 ซึ่งเปน           ปเดียวกับที่ทางวิทยาลัยเมาทเซนทแมรี่ 
ไดนําเอาทฤษฎีนี้เปนแกนในการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักสูตรตอเนื่องในป ค.ศ.
1972 การนําเอาทฤษฎีนี้เขาไวในหลักสูตรดังกลาวนับเปนโอกาสดีที่ชวยใหทฤษฎีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
กอรปกับรอยเองมีพรสวรรคในการพูดและมีผลงานที่พิมพเผยแพรทั้งในรูปตําราและวารสารอยาง
สม่ําเสมอ จึงเปนเหตุใหทฤษฎีนี้เปนที่รูจักแพรหลายในเวลารวดเร็ว ปจจุบันมีสถาบันพยาบาลทั้งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆใชทฤษฎีนี้เปนพื้นฐานในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติพยาบาลนอกจากนี้รอยยังทําหนาที่เปน co-chairing knowledge conference ของ Boston College
School of Nursing ในป ค.ศ. 1996, 1997, 1998, 2000 และ 2001 และไดรับรางวัลตางๆ เชน The National
League for Nursing Martha Rogers Award for advancing nursing science และSigma Theta Tau
International Founders Award for contributions to professional practiceและAlumna Award and
Carondelet Medal จากMount St. Mary's นอกจากนี้ยังไดรับปริญญาดุษฎีกิตติมาศักดิ์จากEastern
Michigan University, Alverno College in Milwaukee, WI, และจากSt. Joseph's College. และไดเปน
อาจารยบรรยายในDepartment of Nursing at Mount St. Mary's College in Los Angeles และมี The Roy
Knowledge Institute ที่จัดตั้งขึ้นโดยศิษยเกาพยาบาลดุษฎีบัณฑิตของ Boston College อีกดวนอกเหนือไป
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จากความรูจากการทํางาน ชุมชน ครอบครัวและเพื่อน แลว รอยยังชื่นชอบในดนตรี ศิลปะ และใชเวลา
สวนตัวในการสวดมนตและพักผอน ( www2.bc.edu/~royca/htm/biography.htm )

2. ขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎี( Basic Assumption )

      รอยไดพัฒนาแนวคิดของทฤษฎีการปรับตัวมาอยางตอเนื่องโดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต     ป  ค.ศ.
1964 จนกระทั่งไดมีการแกไขครั้งลาสุดเมื่อป ค.ศ. 1999 และใชมาถึงปจจุบัน โดยมีขอตกลงเบื้องตนของ
ทฤษฎี ดังนี้ 

ขอตกลงเบื้องตนของทฤษฎีการปรับตัวของรอย ในศตวรรษที่ 21 (Roy, 1999)

Scientific Assumption
Systems of matter and energy progress to higher levels of complex self-organization.
Consciousness and meaning are constitutive of person and environment integration.
Awareness of self and environment is rooted in thinking and feeling.
Humans by their decisions are accountable for the integration of creative processes.
Thinking and feeling mediate human action.
System relationships include acceptance, protection and fostering of interdependence.
Persons and the earth have common pattern and integral relationships.
Persons and environment transformations are created in human consciousness.
Integration of human and environment meaning results in adaptation.

Philosophic Assumption
Persons have mutual relationships with the world and god.
Human meaning is rooted in omega point convergence of the universe.
God is intimately revealed in the diversity of creation and is the common destiny of creation.
Persons use human creative abilities of awareness, enlightenment and faith.
Persons are accountable for the processes of deriving, sustaining and transforming the universe.
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3. มโนมติหลัก( Metaparadigm )
มโนมติหลักของทฤษฎีการปรับตัวของรอย ประกอบดวย มนุษย (Human) สิ่งแวดลอม     

(Environment) สุขภาพ ( Health ) และการพยาบาล ( Nursing ) ซึ่งรอยไดอธิบายความหมายตามมโนมติ
หลักทั้ง 4 ประการ ดังนี้

3.1 มนุษย ( Human )
รอยไดใหความหมายของมนุษยวา เปนบุคคลเดียว ครอบครัว กลุม องคกร และชุมชนเปน

ระบบการปรับตัวแบบองครวม ( Holistic adaptation system ) ระบบของมนุษยเปนทั้งหมดใน หนึ่งเดียว
แสดงถึงพฤติกรรมการมีความหมายของมนุษย มีความสามารถในการคิด มีสติ และมีความหมายซึ่งจะมีการ
พิจารณาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแปลงคนและสิ่งแวดลอมจะมีรูปแบบและมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

ระบบการปรับตัวของบุคคลเปนระบบเปด ภายในมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง มี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกตลอดเวลา ( Roy, 1999) รอยมองวา บุคคลประกอบดวย
กาย จิต และสังคม (Biopsychosocial being) มีความเปนองครวม ( Roy, 1984 )        ไมสามารถแยกจากกัน
ไดเพื่อความปกติสุข หรือภาวะสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับระดับ  การปรับตัว(Adaptation level) ซึ่ง
เปนปจจัยนําเขาสูระบบการปรับตัวของบุคคลอีกตัวหนึ่งระดับการปรับตัวก็คือระดับหรือขอบเขตที่แสดง
ถึงความสามารถของบุคคลในการตอบสนองทางบวกตอสถานการณหนึ่ง หรือเปนผลจากการที่บุคคล
ตอบสนองตอสิ่งเรานั่นเองรอย(Roy, 1999) ไดแบงระดับการปรับตัวออกเปน3 ลักษณะไดแก

1.ระดับการปรับตัวที่มีการผสมผสานกันไดดี(Integrated level of adaptation)
    หมายถึงระดับของการปรับตัวที่โครงสรางและหนาที่ของรางกายสามารถ    

ทํางานประสานกันไดอยางเหมาะสมตอบสนองความตองการของบุคคลไดเชนสามารถทํากิจกรรมตางๆ
ไดตามปกติ สามารถตอบสนองความตองการของรางกายไดเมื่อมีเหตุการณใดเขามาสามารถยอมรับได
บุคคลมีความมั่นคงในดานรางกายจิตใจและสังคมสามารถแสดงบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสมมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเหมาะสมและขอความชวยเหลือจากผูอื่นตามความเหมาะสมเชนกัน

2.ระดับการปรับตัวที่อยูในระยะของการชดเชย(Compensatory level of adaptation)
    หมายถึง ระดับที่กลไกการควบคุมและกลไกการคิดรูถูกกระตุนการทํางานเพื่อ 

ที่จะใหเกิดกระบวนการปรับตัวอยางผสมผสาน(Integrated )
3.ระดับการปรับตัวที่อยูภาวะอันตราย/ไมดี( Compromised level of adaptation)
    หมายถึงระดับการปรับตัวที่ยังไมเพียงพอที่จะไปถึงระดับของการปรับตัวที่
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ผสมผสานกันไดดีและระดับการปรับตัวในระยะของการชดเชยทําใหเกิดปญหาการปรับตัวในระยะการ
ปรับตัวที่ไมดีนี้ เมื่อสิ่งเราที่มากระทบนั้นอยูในขอบเขตความสามารถในการปรับตัวของบุคคลบุคคลจะ
สามารถปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพแตถาสิ่งเรานั้นอยูเหนือความสามารรถของบุคคลจะเกิดการปรับตัว
ที่ไมมีประสิทธิภาพซึ่งระดับความสามารถในการปรับตัวของแตละบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะตัวและมี
ขอบเขตจํากัด แตถาหากบุคคลเคยประสบความสําเร็จในสถานการณเชนนี้มากอนแลว ขอบเขตระดับ
ความสามารถในการปรับตัวจะกวางขึ้นในสถานการณใหมที่เกิดขึ้นคลายกันหาหากระดับการปรับตัวไมมี
ประสิทธิภาพจะสงผลสะทอนกลับสูระดับการปรับตัวใหมเพื่อใหบุคคลนั้นอยูในสมดุลไดตอไป เมื่อสิ่งเรา
เขามากระทบทําใหระบบเกิดการเปลี่ยนแปลง   การปรับตัวใหเขาสูสมดุลของระบบโดยใชกลไกการเผชิญ
ปญหา(Coping mechanism) เปนกระบวนการที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม เปน
กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่บุคคลไมตองคิด(Roy, 1984) การปรับตัวนั้นอาศัยกลไกที่ทํางาน
ประสานกัน 2 กลไกไดแก

1. กลไกการควบคุม(Regulator mechanism)
รอย มองวาเปนกลไกการปรับตัวเพื่อตอบสนองโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุล

การทํางานของรางกายในระบบตางๆ โดยอาศัยระบบประสาทของรางกาย (Neural) สารเคมี(Chemical)
และระบบตอมไรทอ(Endocrine) กระบวนการเผชิญปญหาทํางาน จากการที่สิ่งเราทั้งจากภายนอกและ
ภายในผานการรับความรูสึก(Sense) เขาสูระบบประสาทระบบไหลเวียนและระบบตอมไรทอผานวิถี
ประสาท (Channelle)โดยอัตโนมัติ สงผลใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติ (Automatic and
unconcious responses) (Roy, 1984) และจะมีผลตอกลไกการคิดรูดวย

2. กลไกการคิดรู(Cognator mechanism)
     รอย มองวาเปนกลไกการปรับตัวที่ทํางานผานทางกระบวนการการคิดรูและ

อารมณ(Cognitive-emotive) มี4 วิถีทางไดแกกระบวนการรับรูหรือรับขอมูล(perceptual and information
processing) คือกิจกรรมการเลือกรับขอมูลเก็บรหัส(Coding) และจดจําขอมูล(Memory) นั่นเองผาน
กระบวนการการเรียนรู(Learning) จะเกี่ยวของกับการเลียนแบบการไดรับรางวัลผานกระบวนการตัดสินใจ
(Judgement) และการแสดงอารมณ(Emotion ) (Roy, 1984) ตลอดจนกลไกการปองกันทางจิต(Defense
mechanism) (Roy, 1999)แลวเกิดเปนพฤติกรรมตอบสนองออกมา
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การทํางานของกลไกลการควบคุมและกลไกการคิดรูมีการทํางานรวมกันอยางแยกจากกัน
ไมได สงผลใหเกิดผลลัพท (Outcome) ซึ่งตอบสนองออกมาเปนพฤติกรรมการปรับตัว4 ดานไดแก

1.การปรับตัวดานรางกาย(Physiological mode)
ซึ่งรอย(Roy, 1999)    กลาววา เปนความสัมพันธระหวางกระบวนการทางดานรางกายและ

สารเคมีที่เกี่ยวของกันในเรื่องการทําหนาที่และกิจกรรมของระบบอวัยวะโดยจะเปนการทํางานของเซล
เนื้อเยื่ออวัยวะและระบบตางๆ ในรางกายของบุคคลเปนการปรับตัวเพื่อดํารงไวซึ่งความมั่นคงดานรางกาย
(Physiologic integrity) ไดแกอากาศน้ํา อาหารการขับถายการออกกําลังกายและการพักผอนการควบคุม
ภาวะสมดุลของรางกายและการปองกันยังรวมถึงการทําหนาที่ของกลไกการควบคุมคือการรับความรูสึก
สารน้ํา และอิเลคโตรไลทการทําหนาที่ของระบบประสาทและการทําหนาที่ของระบบตอมไรทอเปาหมาย
สูงสุดเปนการปรับตัวเพื่อเขาสูสมดุลของรางกายการประเมินพฤติกรรมการปรับตัวดานรางกายเปน
การประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความตองการพื้นฐานดานรางกายสามารถประเมินไดจากการสังเกต
การวัดการตรวจรางกายการตรวจพิเศษ การสัมภาษณและการรายงานดวยตนเองมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ออกซิเจน(Oxygenation)
1.2 โภชนาการ(Nutrition)
1.3 การขับถาย(Elimination)
1.4 การมีกิจกรรมและการพักผอน(Activity and rest)
1.5 การปองกันอันตรายของรางกาย(Protection)
1.6 การรับความรูสึก(Sense)
1.7สารน้ําและอิเลคโตรไลท(Fluid and
1.8 การทําหนาที่ของระบบประสาท(Neurological function)
1.9 การทําหนาที่ของระบบตอมไรทอ(Endocrine function)

2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode)
    ประกอบขึ้นจากความเชื่อและความรูสึกเกี่ยวกับตัวเองในชวงเวลาหนึ่งเกิดขึ้นจากการ

รับรูในตนเองและจากปฏิกิริยาของบุคคลรอบขาง(Roy, 1999) ซึ่งรอยแบงออกเปน2 สวนใหญๆ  คือ
2.1 อัตมโนทัศนดานรางกาย(Physical self)
      ซึ่งรอย(Roy ,1999) อธิบายวา เปนการประเมินตนเองดานรางกายของบุคคล
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อันประกอบดวยคุณลักษณะทางดานรางกาย การมีเพศสัมพันธ ภาวะสุขภาพและการเจ็บปวย และลักษณะที่
ปรากฏ รอย(Roy ,1999)แบงเปนดานการรับความรูสึกของรางกาย(Body sensation) และดานภาพลักษณ
(Body image)

2.2 อัตมโนทัศนสวนบุคคล(Personal )
    รอย(Roy ,1999) กลาววา เปนการประเมินของแตละบุคคลเกี่ยวกับลักษณะนิสัย 

ความคาดหวัง ความรูสึกมีคา การใหคุณคา อัตมโนทัศนสวนบุคคลนี้ประกอบดวย ดานความมั่นคงใน
ตนเอง(Self consistency)  ดานอุดมคติของตนเอง(Self ideal) ดานศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแหงตน
(Moral ethical spiritual self)

3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่(Role function mode)
เปนการปรับตัวเพื่อตอบสนองทางดานความมั่นคงหรือไดรับการยอมรับในสังคม

(Social integrity) เปนการกระทําหนาที่ตามความคาดหวังของสังคมเนนบทบาทตําแหนงหนาที่ของบุคคล
ที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่นเปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณหนึ่งๆ โดยบุคคลจะตองปรับตัว
ตามบทบาทหนาที่ตามที่สังคมคาดหวังไวอยางเหมาะสม หากไมสามารถปรับตัวในดานบทบาทหนาที่ได
จะเกิดปญหาคือการไมสามารถแสดงบทบาทใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ(Ineffective role transition) การ
แสดงบทบาทไมตรงกับความรูสึกที่แทจริง (Role distance) ความขัดแยงในบทบาท(Role conflict)
และความลมเหลวในบทบาท(Role failure) การแสดงบทบาทนี้จะสัมพันธกับความรูสึกตอบทบาทตามที่
รอยไดแบงบทบาทของบุคคลออกเปน3 ประเภทคือบทบาทปฐมภูมิ(Primary role) บทบาทนี้เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลเปนสวนใหญดังนั้น บทบาทนี้เปนไปตามการเจริญเติบโตของบุคคลหรือ
ขั้นพัฒนาการแตละวัยเชน บทบาทการเปนเด็กวัยเรียน บทบาทในการเปนผูสูงอายุบทบาททุติยภูมิ
(Secondary role) เปนบทบาทที่สัมพันธกับบทบาทปฐมภูมิ บุคคลหนึ่งอาจมีบทบาททุติยภูมิไดหลาย
บทบาททั้งบทบาทในครอบครัวเชนบทบาทการเปนบุตรของบิดามารดาบทบาทการเปนพี่หรือเปนนอง
และบทบาทตามอาชีพเชนบทบาทการเปนพยาบาลบทบาทการเปนครูบทบาทการเปนนักศึกษาพยาบาล
บทบาทตติยภูมิ(Tertiary role) เปนบทบาทชั่วคราวที่บุคคลนั้นไดรับบทบาทนี้มีสวนเกี่ยวของกับระยะเวลา
และระยะพัฒนาการของบุคคลเชนบทบาทการเปนผูปวยบทบาทการเปนประธานการประชุมเปนตน
บทบาทจะประกอบไปดวยพฤติกรรมของบุคคล2 พฤติกรรมไดแกพฤติกรรมการกระทํา(Instrumental
behavior) และพฤติกรรมความรูสึก(Expressive behavior)

4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกัน(Interdependence mode)
    เปนการปรับตัวเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางสังคมเชนกันเปนการตอบสนองตอ
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ความตองการที่จะมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลการใหไดรับความรัก ความหวงใย กอใหเกิดความรูสึกมั่นคง
ปลอดภัย หากปฏิบัติตัวหรือปรับตัวไมเหมาะสมจะเกิดการพึ่งพาผูอื่นไมเหมาะสม(Dysfunction
dependence) และการพึ่งพาตนเองไมเหมาะสม(Dysfunction independence) แตโดยปกติแลวบุคคลจะ
พยายามพึ่งพาตนเองและผูอื่นภายในขอบเขตที่เหมาะสมและสังคมยอมรับ มีการรับและใหความเอาใจใส
ดูแลพึ่งพาอยางสม่ําเสมอมีปฏิสัมพันธและการอยูคนเดียวอยางเหมาะสมซึ่งถือวาเปนการปรับตัวดานนี้ที่
มีความเหมาะสมซึ่งรอย ( Roy,1999) แบงการประเมินออกไดดังนี้

4.1 บุคคลสําคัญ ( Significant other )
       เปนการประเมินความรูสึก ความผูกพัน สัมพันธภาพ และการชวยเหลือกัน

ระหวางผูรับบริการกับบุคคลที่มีความหมายตอชีวิต
4.2 ระบบสนับสนุน ( Supporting system )

ประเมินความรูสึก ความผูกพัน การชวยเหลือระหวางผูรับบริการกับ
ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนรวมงาน

ระบบการปรับตัวของบุคคล ( Roy, 1999 )
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3.2 สิ่งแวดลอม ( Environment )
รอยใหคําจํากัดความของสิ่งแวดลอม โดยยึดตามทฤษฎีของเฮลสันที่กลาววา“การปรับตัว

เปนการทํางานของระดับการเปลี่ยนแปลงระดับและระบบการปรับตัวของมนุษย” รอยมองวาสิ่งแวดลอม
เปนทุกสิ่งทุกอยาง ทุกสภาพการณที่ลอมรอบตัวบุคคลทั้งภายในและภายนอกบุคคล มีผลกระทบตอ
พัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคล(Roy, 1999) สิ่งแวดลอมถือเปนปจจัยนําขาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดลอมเกิดขึ้นจะกลายเปนสิ่งเราที่มากระตุนใหบุคคลเกิดการปรับตัว โดยจําแนกสิ่งเราออกเปน 3
ประเภทไดแกสิ่งเราตรงสิ่งเรารวมและสิ่งเราแฝง

1.สิ่งเราตรง(Focal stimuli)
    คือสิ่งเราทั้งจากภายนอกและภายในที่บุคคลกําลังเผชิญอยูในขณะนั้นมีความสําคัญและ

มีอิทธิพลตอการปรับตัวมากที่สุดทําใหตองมีการตอบสนองตอสิ่งเรานั้นเกิดขึ้น  สิ่งเราเปรียบเสมือน
ตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมเชนการเจ็บปวยขณะนั้น

2.สิ่งเรารวม(Contextual stimuli)
   คือสิ่งเราอื่นๆ ที่มีอยูในขณะนั้นนอกเหนือจากสิ่งเรามีผลมากระทบบุคคลเชนกัน

เปนไดทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งถามีผลในทางบวกจะชวยลดอิทธิพลของสิ่งเราตรงหรือชวยลดความ
รุนแรงไดแตถามีผลในทางลบจะทําใหอิทธิพลของสิ่งเราตรงมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นจะทําใหบุคคลปรับไดยาก
เพิ่มขึ้นโดยอาจจะมีผลเปนตัวเสริมตอสิ่งเราตรงสิ่งเรารวมเหลานี้เชนเพศการศึกษาสัมพันธภาพรายได
ของครอบครัวเปนตน

3.สิ่งเราแฝง(Residual stimuli)
คือปจจัยสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในระบบบุคคลเปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย 

หรืออาจเกิดจากประสบการณในอดีต เชน นิสัย ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมบุคลิกภาพเปนตน

3.3  สุขภาพ ( Health )
สุขภาพเปนภาวะและกระบวนการและการผสมผสานและความเปนองคประกอบของมนุษย 

( state and a process of being an whole human being ) ระบบการปรับตัวของมนุษยเปนการสะทอนถึง
ปฏิสัมพันธของระบบการปรับตัว

การปรับตัวที่ดี ( positive response ) ทําใหระบบมนุษยมีชีวิตรอด ( survival ) มีการ
เจริญเติบโต ( growth ) สามารถสิบทอดเผาพันธุ ( reproduction ) และมีกําลังอํานาจ ( mastery )

สุขภาพเปนเหมือนแสงสวางในเปาหมายของมนุษยและความคงอยูของมนุษยอยางมี
เปาหมาย การมีเปาหมายในชีวิต สะทอนถึงการผสมผสานและความเปนองครวม การขาดการผสมผสาน
แสดงถึงการมีภาวะสุขภาพไมดี ( Roy,1999 )
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3.4 การพยาบาล ( nursing )
ในดานการพยาบาลใหความสนใจกับปฏิสัมพันธของมนุษยและสิ่งแวดลอมซึ่งจะสงเสริม

การพัฒนามนุษยและความเปนอยูที่ดี
กิจกรรมพยาบาล The Roy Adaptation Model เปนการประเมินพฤติกรรมและ   สิ่งเราที่มี

ผลตอการปรับตัว การตัดสินใจใหการพยาบาลขึ้นอยูกับการประเมิน การใหการพยาบาลจะถูกกําหนดขึ้น
เพื่อจัดการกับสิ่งเราเปาหมายของการพยาบาลเพื่อสงเสริมการปรับตัวในแตละดาน ทั้ง 4 ดาน ซึ่งไดแก ดาน
รางกาย ดานอัตมโนทัศน ดานบทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาระหวางกัน เพื่อใหเกิดความมีสุขภาพ 
คุณภาพชีวิต และการตายอยางมีศักดิ์ศรี

เมื่อพิจารณาถึงขอตกลงจากการพัฒนารูปแบบขอตกลงในศตวรรษที่ 21 พบวาเปาหมาย
ของการพยาบาลจะเขาถึงความสัมพันธของระบบผานการยอมรับ ( Acceptance ) และ การปกปอง(
Protection)  และการสนับสนุนการพึ่งพา ( Fostering of interdependence )การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของ
บุคคลและสิ่งแวดลอม(Promoter personal and environmental transformation ) ( Roy,1999 )

แผนภูมิแสดงความสัมพันธของมโนมติหลัก
รอยไดแสดงความสัมพันธระหวาง 4  มโนมติหลักไววา “บุคคลเปนระบบการปรับตัวที่มี

ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมจะกระตุนใหบุคคลเกิดปฏิกิริยาการ
ปรับตัว เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของการปรับตัว ซึ่งนําไปสูภาวะสุขภาพ เปาหมายของการพยาบาล คือ 
สงเสริมการปรับตัวทั้ง 4 ดาน โดยสนับสนุนชวยเหลือใหบุคคลมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และตายอยาง
มีศักดิ์ศรี ( Roy, 1984)

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางมโนมติหลักของทฤษฎีการปรับตัวของรอย ( Roy, 1984)
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ภาคผนวก ค
กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน


