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ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสาหรับบุคลากรทางการ
พยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม
Effects of the development of aggressive and violent behavior management model in
psychiatric patients for nursing personnel in NakhonPathom Hospitals
ปรียานุช ชื่นตา พย.ม Preeyanuch Chuenta,M.N.S โรงพยาบาลนครปฐม นครปฐม NakhonPathom Hospital
บทคัดย่อ
วิจัยและพัฒ นานี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการพัฒ นาและประเมินผลรูปแบบการจัดการ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสาหรับบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนครปฐม เป็นการวิจัย
และพัฒนา 3 ขั้นตอน โดย1)ศึกษาสภาพการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงใน
ผู้ป่วยจิตเวช 2)พัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสาหรับบุคลากรทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลนครปฐม และ3)ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และยอมรับได้ของรูปแบบ
การจัดการพฤติกรรมฯสาหรับบุคลากรทางการพยาบาลที่คัดเลือกแบบเจาะจงได้รับการอบรมตามโปรแกรมที่
กาหนด ประเมินผลการอบรมด้วยแบบทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดความเชื่อมั่น ติดตามผลลัพธ์
การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวหลังอบรม 1ปี ติดตามระดับความก้าวร้าวรุนแรงทุก 1,3,6และ12ในผู้ป่วยจิตเวช
ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าววิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย
ผลของการพัฒ นารูป แบบการจั ดการพฤติกรรมฯ (MInD model) มีกระบวนการจัดการ 3 ระยะ
ได้ แ ก่ ก ารจั ด การเพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ ก ารณ์ (M: management prevention) การคุ้ ม ครองป้ อ งกั น (In:
intervention protection) และการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค(D:development to prevention)
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่ารูปแบบการจัดการพฤติกรรมฯมีความเหมาะสม ยอมรับได้ และเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมาก สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปรับปรุง ผลการอบรมบุคลากรทางการพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง 42 คนพบมี
คะแนนความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อมั่นสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญ ผลการติดตามผลลัพธ์หลังการอบรม 1
ปี พบอุบัติการณ์พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงลดลง การส่งต่อลดลง บุคลากรบาดเจ็บลดลง และติดตามระดับ
ความก้าวร้าวรุนแรงกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยจิตเวช34รายทุก1,3,6และ12เดือนพบว่าระดับความก้าวร้าวรุนแรง
ลดลง
สรุป รูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานได้
คาสาคัญ : การจัดการพฤติกรรม บุคลากรทางการพยาบาล พฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมรุนแรง โรงพยาบาล
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Abstract
The research and development objective to Effects of the development and
evaluate the model for management aggressive and violent behaviors in psychiatric patients
for nursing personnel in NakhonPathom Hospital.The research and development approach
was applied in 3 stages: 1) situational analysis and review of the related factors to aggressive
and violent behavior in psychiatric patients 2) developing the model for management
aggressive and violent behaviors in psychiatric patients for nursing staff in NakhonPathom
Hospital.and 3)evaluating the model. Experts assessed the model regarding the suitability
and feasibility. The nursing personnel were purposing sampled to attend the training
program and received pre/post-test in knowledge, attitude, and confidence. The data were
analyzed using percentage,means, standard deviation, paired samples t-test and the
qualitative data were analyzed using content analysis
Results The model (MinD model) consisted of 3 main processes: M-management
prevention,In-intervention protection, and D-development to prevention. Expert assessed
the MinD model demonstrated suitability, acceptability, and feasibility at high level. After
training, 42 nurses were observed increased significantly in their knowledge, attitude,
confidence. The outcomes at one year follow up found a decreased in incidence of
incidence of aggressive and violent behaviors, a reduction in the number of referral and a
decrease in the personnel injuries from the attacks. Follow up aggressive level in 34
psychiatric patients on one, three, six and twelfth of month found that a decrease
aggressive level
Conclusion The MinD model should be considered to implement in Center hospital,
general and community hospital according to their contexts.
Key words: aggressive behavior, behavior management, hospital, nursing personnel, violent
behavior
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บทนา
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่สาคัญในทุกภูมิภาคทั่วโลก 1,2
และมีแนวโน้มความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3,4 โดยเฉพาะพฤติกรรมที่กระทาต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ดูแลสุขภาพที่ทางานใกล้ชิดกับผู้ป่วยและญาติ 5 บุคลากรทางการพยาบาลทางานที่มีลักษณะเฉพาะต้องเผชิญ
กับความเครียดและความกดดันในสภาวะไม่ปกติของผู้ป่วย การที่ผู้ป่วยจิตเวชมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้นจึง
เป็น ความเสี่ยงของบุคลากรทางการพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ 6 พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงด้านร่างกาย
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจกับทีมบุคลากรทางการพยาบาลมากที่สุด7 มากกว่าความรุนแรงด้านร่างกาย แต่
ในระยะยาวอาจเกิดความเจ็บปวดเรื้อรังซึ่ งทาให้คุณภาพการพยาบาลลดลง 8,9 ความพึงพอใจในการทางาน
ลดลง ต้องออกจากวิชาชีพก่อนเวลาอันสมควร10 รวมทั้งองค์กรต้องสูญเสียทั้งภาพลักษณ์ในการให้บริการและ
งบประมาณ11
จากการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2564) ในเขตสุขภาพที่ 5 โดยการสนทนากลุ่มกับพยาบาล
วิชาชีพที่รับผิดชอบงานจิตเวชและสุขภาพจิต รวมถึงพยาบาลที่ให้บริการด่านหน้า กลุ่มตัวอย่าง 86 คนพบว่า
อุบั ติการณ์ ผู้ ป่ วยจิ ตเวชกระท ารุน แรงต่ อบุ คลากรพยาบาลมากขึ้น ส่ ว นมากเป็ น พยาบาลวิช าชีพ (ร้อยละ
41.5,50.5, 50.3) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย1669 (ร้อยละ 37.3, 37.1, 41.1)และผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ร้อยละ28.4,
32.4, 32.4) กระทาด้วยวาจา (ร้อยละ 52.5) มากกว่ากระทาทางกาย (ร้อยละ21.9) มักเกิดในช่วงบ่าย (ร้อย
ละ49.7) พบมากที่สุดในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ร้อยละ38.2) สาเหตุจากปัจจัยภายนอกได้แก่ขาดความรู้ด้าน
จิตเวชฉุกเฉิน (ร้อยละ68.9) ขาดทักษะ (ร้อยละ62.9) และขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านจิตเวช (ร้อย
ละ 61.8) และหน่วยงานต่างๆไม่มีวิธีการจัดการหรือแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้วิธีการจั ดการเฉพาะ
หน้า เฉพาะเหตุการณ์ ปัญหาที่สาคัญคือบุคลากรขาดความรู้ความเชื่อมั่น ขาดทักษะในการจัดการพฤติกรรม
รุนแรง
ดังนั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม12 ในหลากหลายปัจจัยและเหมาะสมกับบริบทและตอบสนอง
ต่อนโยบายเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของกรมสุขภาพจิต การ
พัฒนารูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสาหรับบุคลากรทางการพยาบาล จึงเป็นสิ่ง
ที่จาเป็นโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรมให้กับบุคลากร นอกเหนือจากการเรียนรู้ในระบบการศึกษา
ปกติ13 ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าหลังการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในทางบวก14,15 มีความเข้าใจใน
ตัวผู้ป่วยและอารมณ์ของบุคคลจะทาให้รู้สึกปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นในการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น16,17 ผลลัพธ์สุดท้ายคือการป้องกันและลดการใช้มาตรการที่เข้มข้น18 ลดการเกิดอุบัติการณ์และ
การบาดเจ็บหลังการฝึกอบรม19
การศึกษาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการจัดการพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสาหรับบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนครปฐม
วิธีการ
ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา มีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่1 ศึกษาสภาพการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วย
จิตเวช โดยการค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในปี พ.ศ. 2552-2562 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามกรอบ PICO20 ดังนี้ P:(population) ผู้ปฏิบัติจิต
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เวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง: I:(intervention) การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง: C:(comparisons)
ไม่มี และ O:(outcome) ความปลอดภัย/การบาดเจ็บ สืบ ค้นจากฐานข้อมูล ThailLIS,pubMED,Google
Scholar and Wiley online Library jour โดยก าหนดความส าคั ญ ในการสื บ ค้ น management of
violence in general hospital,aggressive and violence behavior in psychiatric patients in the
health care setting พฤติกรรมรุนแรงและประเมินระดับหลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ของ Melnyk &
Fineout-overholt และความเป็นไปได้ของ pilot & Beck พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 22 เรื่อง ผู้วิจัยประเมิน
และคัดเลือกมีคุณภาพน่าเชื่อถือสาหรับการศึกษาครั้งนี้ จานวน 14 เรื่อง สรุปข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนื้อหา
แบบอุ ป นั ย การวิจั ย เชิงคุ ณ ภาพโดยการสนทนากลุ่ ม (focus grouds) ใน 5 ประเด็ นดั งนี้ 1) การจัด การ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมีเป้าหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้นอย่างไร 2) มีวิธีการอย่างไรในการจัดการ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช 3 องค์ประกอบของวิธีการจัดการ 4) เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
จัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและ 5) วิธีถ่ายทอดรูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิต
เวช กลุ่มเป้าหมายเป้นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลนครปฐม สามารถเข้าร่วมสนทนา
กลุ่มได้ จานวน 40 คน สรุปข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย
ขั้น ตอนที่ 2 พัฒ นารูป แบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ ป่วยจิตเวช สาหรับบุคลากร
ทางการพยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม โดยนาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อจัดทารูปแบบการจัดการพฤติกรรมฯ
และคู่มือรูปแบบการจัดการพฤติกรรมฯนาไปทบทวนโดยการสนทนากลุ่มกั บกลุ่มเป้าหมายเดิมอีกครั้งเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขหลังจากนั้นนาไปทดสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาลจิตเวช
จานวน 3 คนเพื่อประเมินความเหมาะสม (suitability) คือรูปแบบมีเนื้อหาสาระที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การยอมรับได้ (acceptability) คือรูปแบบมีวิธีการไม่
ยุ่งยากต่อการปฏิบัติมากเกินความจาเป็น และความเป็นไปได้ (feasibility) คือรูปแบบสามารถนาไปใช้ได้อย่าง
สมเหตุสมผล เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติ โดยใช้แบบประเมินร่างรูปแบบการจัดการพฤติกรรมฯที่มี3
ตอน ตอนที่1ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และยอมรับได้ของรูปแบบการจัดการพฤติกรรมฯ ตอนที่
2 ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบฯ ตอนที่ 3ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และยอมรับได้ของ
คู่มือรูปแบบการจัดการพฤติกรรมฯ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลรูปแบบการจัดการพฤติกรรมฯโดยทดลองฝึกอบรมตามโปรแกรม 6 หน่วย
การเรียนรู้ จานวน 8 ชั่วโมงให้กับบุคลากรทางการพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกแบบเจาะจงจานวน 42 คน
จาก 3 หน่วยบริการของโรงพยาบาลนครปฐม (ผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุฉุกเฉิน คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช) มี
เป้าหมายระยะสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ (C:cognitive) เปลี่ยนแปลงเจตคติ (A: attitude) เพิ่มพูนสติ
หรือความเชื่อมั่น (M; mindfulness) และเพิ่มพูนทักษะ (P:psychomotor) ประเมินผลโดย 1) แบบทดสอบ
ความรู้ เป็น แบบปรนัย ถูกและผิด 25 ข้อ ค่า IOC =0.71-1 ค่าความเชื่อมั่นคอนบาค = 0.89 2) แบบวัด
ทัศนคติต่อการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง (MAVAS) 27 ข้อ เป็นมาตรวัด 5 ระดับ พัฒนาโดยดักเบอ
รี่และคณะ23 ค่าความเชื่อมั่นคอนบาค = 0.86 3) แบบวัดความเชื่อมั่นในการจัดการผู้ป่วยก้าวร้าว (CIMPAS)
พัฒ นาโดยธคเครีย์24 ค่าความเชื่อมั่นคอนบาค = 0.89 4) แบบประเมินการฝึกทักษะปฏิบัติ มีเกณฑ์วัด 2
ระดับคือผ่านหรือไม่ผ่าน และ 5) แบบประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อประเมินด้านประโยชน์และการตอบสนอง
ต่อผู้ ใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยหาค่าดัชนี ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
คะแนนทีแบบสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (paired-sample T-test) นาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ความหมาย
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หลังการนาไปใช้ในช่วง 1 ปีประเมินผลลัพธ์จากอุบัติการณ์พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง การบาดเจ็บของ
ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน และการส่งต่อ การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ ของโรงพยาบาลนครปฐม
การติดตามระดับ ความก้าวร้าวรุนแรง ตัดสินระดับความก้าวร้าวรุนแรงจะพิจารณาใช้คะแนนสูงสุ ดตามที่
ประเมิน ได้ตามลักษณะพฤติกรรมเพีย งคาเดียวเท่านั้นและคะแนนระดับความรุนแรงที่ประเมินได้เป็นกึ่ง
เร่งด่วน เร่งด่วน ฉุกเฉิน21
ผลการศึกษา
สภาพการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเป็นปัญหาทางวิชาชีพที่สาคัญสาหรับบุคลากรที่ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช6 การจัดการ
มีความยุ่งยาก ซับซ้อน มีเหตุผลด้านจริยธรรมและเป็นอันตรายต่อบุคลากรและผู้ป่วย16 อย่างไรก็ตามสามารถป้องกัน
ได้ ถ้าบุคลากรทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อปัญหา สาเหตุและวิธี การจัดการในหน่วยงาน22 รวมทั้งมีการระบุแนวทางการ
ป้องกันและจัดการความก้าวร้าวรุนแรงในสถานที่ทางานอย่างชัดเจนตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
สาเหตุของของพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง26 เกิดจากอิทธิพลของพยาบาลซึ่งรวมถึงคุณค่ากระบวนการทาง
อารมณ์และทักษะพฤติกรรมของผู้ป่วย และลักษณะสถานการณ์วัฒนธรรม และวิธีปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การรับรู้ถึงความแตกต่าง องค์ การอนามัยโลกสนั บสนุ นวิธีการจั ดการที่มี ประสิ ทธิภาพ27 ตามรูปแบบ
สาธารณสุข (public health model) โดยมีจุดมุ่งเน้นการป้องกันความรุนแรงในที่ทางานสามมิติคือการป้องกันแบบ
ปฐมภูมิ (primary prevention) เป็นกลยุทธ์เชิงรุกป้องกันก่อนเกิดความรุนแรงเช่นจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการรักษา
ประเมินความเสี่ยงทั้งสิ่งแวดล้อมและทางคลินิก การป้องกันแบบทุติยภูมิ (secondary prevention) เป็นกลยุทธ์
ตอบสนองต่อสถานการณ์ มีการประเมินความเสี่ ยงทางคลินิกอย่างละเอี ยด มีการจัดการและการวางแผนที่ดี มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย การลดระดับความรุนแรง การจากัดพฤติกรรมทางกายและการหยุดยั้งพฤติกรรม การใช้ยา
กล่อมประสาทที่ออกฤทธิ์เร็ว การใช้ห้องแยกและเพิ่มระดับการสังเกต นาไปสู่การพัฒนาแผนการจัดการความเสี่ยงตาม
ความจาเป็น และการป้องกันทุติยภูมิ
(tertiary prevention) หลังอุบัติการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นต้องมีการเรียนรู้การปฏิบัติที่ไม่สามารถทาได้ ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในอนาคตเพื่อใช้ความพยายามอื่นๆเพิ่มเติมจะทาให้ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้นและอุบัติการณ์ลดน้อยลง
การฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพช่วยลดอุบัติการณ์ด้านผู้ป่วย ลดการผูกมัด และใช้วีการผูกมัด
ที่เหมาะสม เพิ่มความมั่นใจของพนักงาน29 จึงควรใช้ฐานความคิดเพื่อให้ผู้ปฏิบัตินาไปใช้ โดยฝึกอบรมในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล ผู้ป่วย วัฒนธรรม การปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรฝึกทักษะเพื่อ
พั ฒ นาผู้ ป ฏิ บั ติ อย่ างพอเพี ย ง รูป แบบการฝึ ก อบรมควรให้ วิท ยากรมี อิส ระในการปรับ แต่ งโปรแกรมเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของเจ้าหน้าที่ เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์กรและมุ่งเน้นพิเศษในการฝึกทีม
เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวรุน แรง26 และใช้วิธีการเชิงประจักษ์ กาหนดเนื้อหาหลั กสูตร ให้ง่ายต่อการ
ฝึกอบรม เน้นทักษะเชิงพฤติกรรม การซ้อมทีมฉุกเฉินในสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นจริง 22 มีการวัดผลก่อน
และหลัง ฝึกอบรมที่แม่นตรง เชื่อถือได้ โดยใช้แบบวัดทัศนคติต่อการจัดการความก้าวร้าว ความมั่นใจ และ
ทักษะในการจัดการกับความก้าวร้าวมาใช้ในการประเมินผู้เข้าฝึกอบรม
รู ป แบบการจั ด การพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วรุ น แรงในผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช ส าหรั บ บุ ค ลากรทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลนครปฐม
มี 5 องค์ประกอบและกระบวนการจัดการใน3ระยะ แสดงดังแผนภาพที่ 1 ผลการทดสอบรูปแบบการ
จัดการพฤติกรรมฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ยอมรับได้ และความเป็นไปได้ของรูปแบบฯอยู่ใน
ระดับมาก (X=4.9,4.9,4.7) สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปรับปรุง
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ผลการประเมินรูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช
การฝึ กอบรมทางการพยาบาลกลุ่มตัวอย่างจานวน 42 คนพบว่าค่าเฉลี่ ยจากแบบทดสอบความรู้
เกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงดังตารางที่ 1 และผลลัพธ์ตามเกณฑ์ได้ร้อยละ 100 ทั้งคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหลังฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ความคิดเห็นต่อการรับรู้และการใช้รูปแบบ
การจัดการพฤติกรรมรุนแรงฯอยู่ ในระดับมาก และการฝึกทักษะป้องกันตนเองและการจากักพฤติกรรมผ่าน
เกณฑ์
MInD Model
วัตถุประสงค์
-มีรูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช -บุคลากรรับรู้และเข้าใจ มีทัศนคติทดี่ ี มีทักษะและความ
เชื่อมั่นในตนเองต่อการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ -ลดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บ-มีความ
ปลอดภัยจากการให้บริการด้านสุขภาพ -ลดการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลจิตเวช
เป้าหมายระยะยาว
1. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไปยังโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากับ 0
2. อัตราการเกิดอุบัติการณ์พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช เท่ากับ 0
3. อัตราการบาดเจ็บจากพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช เท่ากับ 0
เป้าหมายระยะสั้น
1. บุคลากรมีความเข้าใจ มีทัศนคติ ทักษะและความเชื่อมั่นในการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิต
เวชมากขึ้นหลังใช้รูปแบบ
2. ลดอุบัติการณ์พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชหลังใช้รูปแบบ
3. บุคลากรและผู้ป่วยปลอดภัยจากการปฏิบัติงานหลังใช้รูปแบบ

M: Management
Prevention
• การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
• การประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
• การป้องกันพฤติกรรมรบกวน
• การฝึกอบรม

In: Intervention
Protection
• การจากัดพฤติกรรมด้วย
วาจา
• การจากัดพฤติกรรมทีไ่ ม่ใช่
วาจา
• การส่งต่อ

D: Development
to prevention
• การทบทวนอุบัติการณ์และการดูแลผู้ป่วย
• การทบทวนกระบวนการทางานของหน่วย
• กระบวนการกากับดูแลการปฏิบตั ทิ าง
คลินิกที่ดี
• การติดตามดูแลต่อเนื่อง

ข้อมูลย้อนกลับ
แนวคิดและปรัชญา
• การป้องกันความเสีย่ ง การปกป้องคุ้มครองผู้ป่วยและบุคลากร
• การปฏิบัตติ ่อผู้ป่วยด้วยศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
• การปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตสิ ุขภาพจิต พ.ศ. 2551
• ทีมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นและทักษะต่อการจัดการ
แผนภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชสาหรับบุคลากรทางการพยาบาล
โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

7

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินของ
บุคลากรทางการพยาบาล ก่อนและหลังฝึกอบรม
คะแนนค่าเฉลี่ย
ด้านความรู้
ด้านทัศนคติ
ด้านความเชื่อมั่น
ความมั่นใจ

X
17.8
21.3
86..2
98.7
27.3
35.6

ก่อนฝึกอบรม
หลักฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลักฝึกอบรม
ก่อนฝึกอบรม
หลังฝึกอบรม

D
3.2

S
1.67

T
-14.1*

p
.00

4.8

0.1

-10.6*

.00

1.0

0.4

-16.2*

.00

การประเมินผลลัพธ์สุดท้ายหลังใช้ในทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง 1
ปี ในระดับหน่วยงานและระดับบุคคลพบจานวนการส่งต่อผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไปยังโรงพยาบาลจิต
เวชลดลงจานวนอุบัติการณ์พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชลดลงและจานวนบุคลากรบาดเจ็บจาก
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงลดลง ดังแสดงตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานและระดับบุคคลก่อน-หลัง ฝึกอบรมในรอบ 1 ปี
ตัวชี้วดั

การฝึกอบรม

ระดับองค์กร/หน่วยงาน
- จานวนการส่งต่อผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวไปยังโรงพยาบาลจิตเวช
- จานวนอุบัติการณ์จากพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช
ระดับบุคคล
- จานวนบุคลากรบาดเจ็บทางกายจากพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
จานวนผู้ปว่ ยทางกายจากพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

ก่อน

หลัง

124
63

63
34

3
2

1
2

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลการติดตามระดับความก้าวร้าวรุนแรง ระยะหลังอบรมการจัดการทันที
ระยะติดตามผล 1, 3, 6 และ 12 เดือน (N2=34)
ลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
1. พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อตนเอง
- ฉุกเฉิน (3 คะแนน)
- เร่งด่วน (2 คะแนน)
- กึ่งเร่งด่วน (1 คะแนน)
2. พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อผู้อื่น
ทั้งหมด คาพูดและการแสดงออก
- ฉุกเฉิน (3 คะแนน)
- เร่งด่วน (2 คะแนน)
- กึ่งเร่งด่วน (1 คะแนน)
3. พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงต่อ
ทรัพย์สิน
- ฉุกเฉิน (3 คะแนน)
- เร่งด่วน (2 คะแนน)
- กึ่งเร่งด่วน (1 คะแนน)
กึ่งเร่งด่วน : ต้องจัดการภายใน 24 ชม.

ระดับความก้าวร้าวรุนแรง
ติดตาม 3 เดือน ติดตาม 6 เดือน ติดตาม 12 เดือน
(ราย)
(ราย)
(ราย)

หลังอบรม 1 ปี
การจัดการทันที
(ราย)

ติดตาม 1 เดือน
(ราย)

2
2
-

1
3

2 (ปกติ) = 2)

ปกติ 4

ปกติ 4

10
13
5

13
15

12
16

7
21

3 (ปกติ 25)

1
1
1
1
เร่งด่วน : ต้องจัดการภายใน 2 ชม.

2

2
ฉุกเฉิน : ต้องจัดการทันที

ปกติ 2
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ผลการศึกษา พบว่า ระดับความก้าวร้าวรุนแรงในระยะหลังการจัดการทันที เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่
ต้องจัดการทันที 13 ราย เป็นผู้ป่วยเร่งด่วนต้องจัดการภายใน 2 ชม. จานวน 16 ราย ผู้ป่วยกึ่งเร่งด่วนต้อง
จัดการภายใน 24 ชม. จานวน 5 ราย และติดตามระดับความก้าวร้าวรุนแรงลดลงภายในระยะเวลา 12 เดือน
มีผู้ป่วยกึ่งเร่งด่วนที่ต้องจัดการภายใน 24 ชม. จานวน 3 ราย และมีระดับความก้าวร้าวรุนแรงอยู่ในระดับปกติ
31 ราย
วิจารณ์
รูป แบบการจัดการพฤติกรรมรุน แรงฯมี 5 องค์ประกอบได้แก่ แนวคิดและปรัช ญา วัตถุประสงค์/
เป้ า หมาย กระบวนการจั ด การ เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการจั ด การ และการทบทวนและประเมิ น ผล ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ในเชิงเหตุและผล คล้ายกับกรอบแนวคิด PDCA หรือ Deming
cycle สามารถใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ทาความเข้าใจในความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้นๆ
และองค์ประกอบสาคัญของรูปแบบ 31 สามารถนาไปใช้อธิบาย ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆหรือตัวแปรต่างๆที่มี ตามลาดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบได้
ง่ายขึ้น และทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไปได้32
รูปแบบการจัดการพฤติกรรมรุนแรงฯนี้พัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบที่ใช้ในต่างประเทศ
ร่วมกับข้อเสนอแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทที่ได้จากการสนทนากลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานจิต
เวชในโรงพยาบาลนครปฐมจึงมีทั้งความเหมือนและแตกต่าง โดยรูปแบบการจัดการพฤติกรรมรุนแรงฯนี้มี
จุดเด่นที่กระบวนการจัดการพฤติกรรมรุนแรงฯนี้มีจุ ดเด่นที่กระบวนการจัดการใช้วิธีที่หลากหลาย เหมือนกับ
รูปแบบสาธารณสุข(public health model) เนื่องจากสาเหตุของความก้าวร้าวไม่มีปัจจัยใดที่โดดเด่นเพียง
ปั จ จั ย เดีย ววิธีการใดเพีย งวิธีการเดีย วก็ไม่ส ามารถให้ ผ ลลั พ ธ์ในการแก้ไขปั ญ หาได้อย่างยั่งยืน 38 จึงต้องมี
ขั้น ตอนการปฏิ บั ติต ามระยะของสถานการณ์ ที่ ชั ด เจน 28,33,34 สอดคล้ อ งเหมาะสมกับ บริบ ทและสามารถ
ตอบสนองต่อการจัดการเพื่อป้ องกัน อุบั ติการณ์ ( management prevention)การคุ้มครองป้องกันเมื่อเกิด
อุบั ติ การณ์ (intervention protection) และการพั ฒ นาเพื่อ แก้ไขปั ญ หาและอุป สรรค(development to
prevention) และที่มีความแตกต่างที่โดเด่นที่สุดคือมีการฝึกทักษะการป้องกันตนเองและการเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ วิกฤตให้ กับ บุ คลากร โดยไม่ทาอันตรายต่อผู้ ป่วย วิธีการที่ใช้เป็นเพียงการเอาตัวเองออกจาก
สถานการณ์ ห รื อหลุ ดพ้น จากการถูกผู้ป่ ว ยจับ ดึง เตะ ต่อย ตี หรือถูกล๊ อกด้ว ยมือหรือแขนในท่าต่างๆซึ่ง
แตกต่างจากข้อเสนอแนะในวิธีการจัดการหรือการต่อสู้ป้องกันตนเองของสถาบันอื่นๆรวมทั้งการควบคุมตัว
หรือการรวบตัวผู้ป่วยด้วยมือเปล่า (manual restrain) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บทั้งผู้ป่วยและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดแนวคิด ทฤษฎีการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ข้อกาหนดด้านจริยธรรมทางวิชาชีพ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.2551 หลักการทางสรีรวิทยาและหลักการพื้นฐานต่างๆเช่น แรง
โน้มถ่วง (gravity) แรงเสียดทาน (friction) การใช้โครงสร้างทางร่างกาย (body structure) ออกแบบให้การ
รวบตัวเพื่ อกาจัดการเคลื่ อนไหวด้ว ยมือเปล่ าได้ผล ไม่เป็ นอันตรายต่อกระดูก กล้ ามเนื้ อและจุดอ่อนของ
ร่างกาย ช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง ลดการบาดเจ็บทั้งผู้ป่วยและบุคลากร13
นอกจากนี้ รู ป แบบการจั ด การพฤติ ก รรมรุ น แรงยั งได้ ก าหนดเป้ า หมายระยะสั้ น เพื่ อ การพั ฒ นา
สมรรถนะบุ คลากรใน 4 ด้าน เรีย กว่า CAMP concept คือเพิ่ มพุ นความรู้ความเข้าใจ (C:cognitive) เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ (A:attitude) เพื่อเพิ่มพูนสติหรือความเชื่อมั่น (M:mindfulness) และเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
(P:psychomotor) สอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ก่อ นหน้ าที่ มุ่ งส่ งเสริม สมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร
ทางการพยาบาล11,14,15 และในระยะยาวมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติการณ์และสร้างระบบการทางานที่ปลอดภัยทั้ง
บุคลากรและผู้รับบริการ1735 โดยเฉพาะความมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภั ย
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และการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่ง จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บจากพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมิน ผลรู ป แบบฯจากการนาไปใช้โดยการฝึ กอบรม พบว่าบุคลากรทางการพยาบาลกลุ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ด้านทัศนคติ และด้านความเชื่อมั่นต่อ การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
ของผู้ป่วยจิตเวชสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผ่านการฝึกอบรมทั กษะครบ
ตามเกณฑ์การประเมินนั้น เป็ นผลมาจากประสิทธิผลของแผนการฝึกอบรมที่มีองค์ ในเนื้อหาสาระที่เฉพาะ
เหมาะสมกับการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงและฝึกทักษะปฏิบัติในรายบุคคลและแบบทีม ทั้งด้านการ
จัดการด้วยวาจาและการจัดการทางกายภาพ 36 และมีองค์ประกอบในเนื้อหาสาระครอบคลุมตามหลักการ
ประเมินผลหลังฝึกอบรม 19 ทาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในทางบวก 12,14,16 มีความเข้าใจในตัว
ผู้ป่วยและอารมณ์ ของบุคคล รับรู้ถึงความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นในการจัดการกับพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น17,18 ในการวิจัยครั้งนี้แม้จะพบว่าคะแนนความรู้ ทัศนคติ และความเชื่อมั่นหลังการฝึกอบรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 แต่กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่ง (ร้อยละ38.1) ยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ซึ่งอาจ
เป็นผลจากการเรียนรู้และการฝึกอบรมในช่วงเวลาสั้นๆมีการฝึกทักษะปฏิบัติเพียง 8 ชั่วโมง จึงไม่อาจส่งผลต่อ
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมีความสามารถหรือมีความสามารถมากได้
การประเมินความคิดเห็ นต่อรูปแบบด้านการบรรลุวัตถุประสงค์พบว่าเกิดความรู้ความเข้าใจในระดับ
มากที่สุด มีประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติและมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
เป็นผลจากข้อสรุปการสนทนากลุ่มที่ร่วมกันกาหนดเนื้อหาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
บริบท28,34 ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง และยังเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปใช้ปฏิบัติ
ได้ จ ริง ทั้ งในการปฏิ บั ติงานและชีวิตประจ าวัน รวมทั้ งการใช้เทคนิ ควิธีการถ่ายทอดความรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ของทีมวิทยากรในลักษณะการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การฝึกทัก ษะ การแสดงบทบาทสมมุติ
การฝึกปฏิบัติที่เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทาให้ผู้เข้าฝึกสนใจ ตั้งใจเรียนรู้การจัดการด้วยกลวิธีต่างๆใน
สถานการณ์อันตราย ทั้งด้วยวีการจัดการใช้คาพูดโดยการฝึกอบรมให้เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ด่วนตัดสินใจ มีการเอาใจ
ใส่ มีความเห็ น อกเห็ น ใจผู้ ป่ วยที่มีพ ฤติกรรมรุน แรง 37 และการใช้โปรแกรมทั กษะทางกายในการปฏิบั ติที่
เหมาะสมถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถใช้สลายพฤติกรรมรุนแรงหรือตอบสนองต่อผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ23 และได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่เสมือนจริงอย่างครบถ้วนผ่านตามเกณฑ์ทุกคน จนเกิดความ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะ ทัศนคติและความเชื่อมั่นในตนเองให้มากที่สุดในเวลาจากัด 11,14,15 และมีความพึง
พอใจที่ได้รับความรู้และทักษะใหม่35 อย่างไรก็ตามมีข้อคิดเห็นว่าการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวช
มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอันตรายทั้งบุคลากรและผู้ป่วย และเสี่ยงต่อการทาผิดกฎหมาย เป็นงานที่ยุ่งยาก
ซับ ซ้ อน เทคนิ คการควบคุม ผู้ ป่ วยด้ว ยตนเองมี ความซับซ้ อนและยากที่จะท าส าเร็จเนื่ องจากเหตุผ ลด้าน
จริยธรรม17
การประเมินผลหลังการใช้รูปแบบฯในช่วง 1 ปีพบอุบัติการณ์และการส่งต่อผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงไปยังโรงพยาบาลจิตเวชลดลง ซึ่งช่วยให้ลดงบประมาณการส่งต่อ จาก 222,560 เป็น 124,280 หรือ
ร้อยละ 30.5 การบาดเจ็บทั้งบุคลากรและผู้ป่วยลดลง 19 แม้จะไม่มากแต่ถือว่าเป็นก้าวร้าวของการใช้วิธีการที่
เป็นรูปแบบที่ครอบคลุมในประเด็นที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบท และการติดตามระดับความก้าวร้าว
ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยจิตเวชจานวน 34 ราย หลังการอบรม พบว่าข้อมูลระดับความก้าวร้าวรุนแรงของกลุ่ม
ตัวอย่างในเดือนที่ 1,3,6 และ 12 เดือนมีแนวโน้มลดลงตามลาดับจนสู่ภาวะปกติในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชบางราย
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สรุป
ผลของรูปแบบการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงฯช่วยจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในผู้ป่วยจิต
เวชได้ครอบคลุมหลากหลายปัจจัยเหตุ เหมาะสมกับบริบทหลังรับการอบรมบุคลากรมีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติในทางบวก มีความเข้าใจในตัวผู้ป่วยและอารมณ์ของบุคคล ทาให้รู้สึกปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นใน
การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือการป้องกันและลดการบาดเจ็บทั้งผู้ป่วยและ
บุคลากรและลดการส่งต่อผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลจิตเวช
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ ดร อัครเดช กลิ่นพิบูลย์ นพ. สรวิศ พงษ์วัฒนาสุข
และพญ.พชรมณฑ์ ลาเลียงพล ที่ให้คาปรึกษาการวิจัยครั้งนี้
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