
 

 
 

คณะกรรมการโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) กลุ่มการพยาบาล ประจ าปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นางสมปอง  ส าราญสุข 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

ประธานโครงการ 

 

 

นางสาวอมรรัตน์  ปังอุทา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะกรรมการ 

 

 

นางสาวนริศรา  ศรีกุลวงศ์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

คณะกรรมการและเลขานุการ 

 

นายสมชาย  พรหมจักร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ประธานที่ปรึกษา 

 



 

 
 

 
รายช่ือคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในการเขียนงานวิจัย 

ในหน่วยงาน (R2R) ให้ส าเร็จ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

1. นายแพทย์สมชาย  พรหมจักร  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ประธานที่ปรึกษาโครงการ 
2. นางสมปอง   ส าราญสุข    หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ประธานโครงการ 
3. นางสาวอมรรัตน์   ปังอุทา      กลุ่มการพยาบาล  คณะกรรมการ 
4. นางลดาวัลย์   พลวิเศษ     ห้องผ่าตัด  คณะอนุกรรมการ 
5. นางรัตนา   ธรรมทาทอง    ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง  คณะอนุกรรมการ 
6. นางจันทร์เพ็ญ   ปะวะโพตะโก   ควบคุมการติเชื้อ    คณะอนุกรรมการ 
7. นางนิรันดร  เทียนรังษ ี    ตึกผู้ป่วยหนักวิกฤติผู้ใหญ่ คณะอนุกรรมการ 
8. นางวนิดา   กาสุริย์     ตึกราชพฤกษ์  คณะอนุกรรมการ 
9. นางสาวพรทิพย์   ก่ าสี    ห้องคลอด  คณะอนุกรรมการ 
10. นางจิรารัตน์  ตรงดี     อุบัติเหตุฉุกเฉิน  คณะอนุกรรมการ 
11. นางชไมรัตน์  ดุลบดี     แผนกผู้ป่วยนอก  คณะอนุกรรมการ 
12. นางรัตติยา  แสดคง  แผนกผู้ป่วยนอก  คณะอนุกรรมการ 
13. นางหนึ่งนุช   บุตรวัง   ควบคุมการติเชื้อ    คณะอนุกรรมการ 
14. นางรุจิเรข  สุวรรณชัยรบ       ตึกราชาวดี  คณะอนุกรรมการ 
15. นางมงคล  วารีย์    ศูนย์ถนอมไต  คณะอนุกรรมการ 
16. นางสาวฐิตาภรณ์  ฮองต้น   ศูนย์ถนอมไต  คณะอนุกรรมการ 
17. นางยุพิน    นามผา     ตึกต้นคูณ     คณะอนุกรรมการ 
18. นางสาวกุลศิริ    แสนเสน    ตึกต้นคูณ     คณะอนุกรรมการ 
19. นางสาวจินาพร  แป้นไชยวงค์ ตึกราชพฤกษ์  คณะอนุกรรมการ 
20. นางสาวนฤมล  เกตุเพชร  อุบัติเหตุฉุกเฉิน  คณะอนุกรรมการ 
21. นางสาวพจนาฎ  ศรีธรรมมา ตึกสงฆ์ประชาสามัคคี   คณะอนุกรรมการ 
22. นางสาวพีรภรณ์   โสมี    ตึกสงฆ์ประชาสามัคคี   คณะอนุกรรมการ 
23. นางสาวภัชธิยา  สีสิทธิ์  ตึกผู้ป่วยหนักวิกฤติผู้ใหญ่ คณะอนุกรรมการ 
24. นางสาวนิตยา  แพงหอม      ตึกราชาวดี  คณะอนุกรรมการ 
25. นายณัฐวุฒิ   ทิพย์ทอง  ห้องผ่าตัด  คณะอนุกรรมการ 
26. นางราวดี  โครตพรหม        กลุ่มการพยาบาล    คณะอนุกรรมการ 
27. นางอรอนงค์  อุดามาลย์    กลุ่มการพยาบาล    คณะอนุกรรมการ 
28. นางสาวนริศรา   ศรีกุลวงศ์     ตึกราชพฤกษ์  คณะกรรมการและเลขานุการ 
 



 

 
 

 

รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิจัยจากงานประจ า R2R กลุ่มการพยาบาล รพ.วานรนิวาส 

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 

1 DM Clinic โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิค
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดระดับน้ าตาล
เฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.
วานรนิวาส 

นางรัตติยา  แสดงคง และคณะ 

2 LR การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์โดยใช้ผลคูณระหว่างความสูง
ของระดับยอดมดลูกกับเส้นรอบหน้าท้องเปรียบเทียบกับการตรวจ
โดยใช้คลื่นความถี่สูง 

นางสาวสาริกา   เทศประสิทธิ์ 

นางพรทิพย์   ก่ าสี 

3 ตึกสงฆ์เมตตา
ประชาสามัคคี 

การพัฒนากระบวนการดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ประเภท
เตียง 3 และ4 โดยการจัดการรายกรณี ของตึกสงฆ์ประชาสามัคคี 
โรงพยาบาลวานรนิวาส  

นางสาวพจนาฏ ศรีธรรมมา  
 

4 ตึกราชพฤกษ์ แนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัว
เหลือง 

นางสาวจินาพร  แป้นไชยวงค์   
นางวนิดา   กาสุริย์  

5 ตึกต้นคูณ การพัฒนารูปแบบการจัดการและดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
หอผู้ป่วยในศัลยกรรมตึกต้นคูณ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

นางยุพิน  นามผา 
นางสาวกุลศิริ  แสนเสน 

6 ER  สาเหตุของผู้ป่วยฉุกเฉินและฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับบริการที่ห้อง
ฉุกเฉินโดยไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 

นางสาวนฤมล  เกตุเพชร และ 
นางจิรารัตน์  ตรงดี 

7 ตึกราชาวดี การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

นางสาวนิตยา  แพงหอม   

8 ICU การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

นางสาวภัชธิยา  สสีิทธิ ์

10 CAPD โปรแกรมการ Re-trainning กับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ล้างไตทางช่อง
ท้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดการติดเชื้อที่เยื่อบุช่องท้อง รพ.วานรนิวาส 

นางสาวฐิตาภรณ์  ฮองต้น 

11 CAPD การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวระยะมีบุตรวัยรุ่น
ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 

นางมงคล   วารีย์ 

12 IC การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแตกช ารุดของกระจกส่องปากใน นางจันทร์เพ็ญ   ปะวะโพตะโก
นางสาวหนึ่งนุช  บุตรวัง  



 

 
 

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 

กระบวนการท าปราศจากเชื้อ รพ.วานรนิวาส 

หมายเหตุ : งานวิจัยทุกเรื่องได้ด าเนินการแล้วเสร็จและพัฒนางานต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ปี พ.ศ.2559 

 

 

นางสาวรัตติยา  แสดคง ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับเขต ในเรื่อง โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยราย
กรณี ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดระดับน้ าตาลเฉลี่ย
สะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.วานรนิวาส ได้เข้าร่วมน าเสนอแบบวาจา ในงาน
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2559 
 

 

นางสาวรัตติยา  แสดคง ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับเขต ในเรื่อง โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยราย
กรณี ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดระดับน้ าตาลเฉลี่ย
สะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.วานรนิวาส ได้รับรางวัล R2R ประเภททุติยภูมิ
ระดับด ี 



 

 
 

 

นางสาวรัตติยา  แสดคง ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในเรื่อง โปรแกรมการจัดการผู้ป่วย
รายกรณี ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดระดับน้ าตาล
เฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.วานรนิวาส ได้รับรางวัลชมเชย  

 

 

 

นางจันทร์เพ็ญ   ปะวะโพตะโก ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับเขต  ในเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันการแตกช ารุดของกระจกส่องปากในกระบวนการท าปราศจากเชื้อ รพ.วานรนิวาส  ได้รับรางวัล R2R 
ประเภทบริหารระดับดีเด่น 



 

 
 

 

นางสาวฐิตาภรณ์  ฮองต้น ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในเรื่อง โปรแกรมการ Re-
trainning กับผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดการติดเชื้อที่เยื่อบุช่องท้อง รพ.วานร
นิวาส ได้รับรางวัลชมเชย 

 

 

 

 

นางสาวภัชธิยา  สีสิทธิ์ ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ได้รับรางวัลชมเชย 

 

 



 

 
 

 

นางยุพิน  นามผา ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
และดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานหอผู้ป่วยในศัลยกรรมตึกต้นคูณ โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับรางวัล
ชมเชย 

 

 

 

 

นางสาวจินาพร  แป้นไชยวงค์ ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง ได้รับรางวัลชมเชย 

 

 



 

 
 

 

 

นางจิรารัตน์  ตรงดี ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในเรื่อง สาเหตุของผู้ป่วยฉุกเฉินและ
ฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับบริการที่ห้องฉุกเฉินโดยไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร ได้รับรางวัลชมเชย 

 

 

 

นางสาวพรทิพย์   ก่ าสี ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในเรื่อง การคาดคะเนน้ าหนักทารก
ในครรภ์โดยใช้ผลคูณระหว่างความสูงของระดับยอดมดลูกกับเส้นรอบหน้าท้องเปรียบเทียบกับการตรวจโดยใช้
คลื่นความถี่สูง ได้รับรางวัลชมเชย 

 



 

 
 

 

 

นางสาวพีรภรณ์   โสมี ร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ R2R ในระดับจังหวัด ในการพัฒนากระบวนการดูแล
พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ประเภทเตียง 3 และ4 โดยการจัดการรายกรณี ของตึกสงฆ์ประชาสามัคคี 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับรางวัลชมเชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อลดระดับน  าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 รพ.วานรนิวาส 

นางรัตติยา  แสดงคง  โรงพยาบาลวานรนิวาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา    

    การเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานในเขตอ าเภอ
วานรนิวาส  พ.ศ.2556-2558 จ านวน  4,547  4,348 
และ 4,758 ราย สามารถควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี 
ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดงน้อยกว่า 7 
ใน ปี  2557 - 2558  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  23.68 และ 
20.14 ซึ่งยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในเขตต าบลวานร
นิวาส ปี 2557 มีผู้ป่วยเบาหวานรับยาใน รพ. 516 
ราย และรับยาที่ อนามัย รพ. 146 ราย พบผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเป็นจ านวนมาก ได้แก่ 
เบาหวานขึ้นตา 32 ราย ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทาง
หน้าท้อง 2 ราย ผู้ป่วยท า ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายที่ต้อง
ล้างไต 15 ราย เตรียมล้างไต 27 ราย ไตวายระดับ 3 
172 ราย  มีภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคหัวใจ 20 ราย 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ราย เสี่ยงสูงต่อการเป็น
หลอดเลือดสมอง 9 ราย ผู้ป่วยที่ต้องตัดเท้า 2 ราย มี

แผลเบาหวานที่เท้า 5 ราย มีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อ
การตัดเท้า 83 ราย (งานสารสนเทศ โรงพยาบาล
ว า น ร นิ ว า ส , 2 5 5 9 ) ส า เห ตุ ที่ ส่ ง ผ ล ให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยนั้นมักจะมาจาก 2 สาเหตุ 
คือ 1) สาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ สาเหตุจากตัว
โรคเองหรือการรับประทานยาอ่ืน ๆ  2) สาเหตุที่
สามารถควบคุมได้ซึ่งได้แก่พฤติกรรมการปฏิบัติตัว 
พฤติกรรมการควบคุมอาหาร ออกก าลังกาย จัดการ
กับความเครียด การแก้ไขปัญหาจากภาวะสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขที่มีจ านวนจ ากัด แม้จะมีการ
ออกปฏิบัติการเชิงรุกในชุมชนอยู่เป็นประจ าก็ตาม 
ร่วมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ที่เพ่ิมพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
ภาวะสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย ซึ่ง
มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากกว่า และเพ่ือให้เข้าใจใน
วิธีชีวิตในแต่ละวันได้ดี (สรัลรัตน์   พันสินทวีสุข, 
2551) โดยมีการให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร

บทคัดย่อ : การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิค
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลดระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 
2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง มากกว่า 7 ที่อาศัยอยู่ในเขต
ต าบลวานรนิวาส จ านวน 60 คน เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือค้นหาปัญหาที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมใน
เม็ดเลือดแดงเป็นรายบุคคล 2) แบบบันทึกเพ่ือรายงานพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง และ 3) แบบบันทึกระดับน้ าตาล
เฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง เป็นค่าระดับน้ าตาลสะสมในเม็ดเลือด  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา และ
เปรียบเทียบระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดงก่อนและหลังด้วยวิธี Paired Sample t-test พบว่า ภายหลังการ
น าโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ลดระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 หลังได้รับ
โปรแกรมมีระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดงลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          (p-value < .05) 
ค าส าคัญ: ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โปรแกรมการจัดการรายกรณี การลดระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง  
 



 
 

 
 

ด้านสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ร่วมกับ
การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
    การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน
ในแผนกผู้ป่วยนอกในระบบเดิม มีการตรวจรับบริการ
จากแพทย์ และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่พยาบาล
และทีมสหสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มผู้รับบริการที่มีจ านวน
ที่มากขึ้น และส่วนมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ การให้สุข
ศึกษาหรือความรู้เรื่องโรคเบาหวานอย่างเดียว ไม่
สามารถท าให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้น แต่การให้
ความรู้ร่วมกับส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จนผู้ป่วยเบาหวานสามารถให้การแลตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน  เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบริการงานโรคเรื้อรัง
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ส่ งเสริม 
ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู การที่จะเข้าถึงปัญหาและ
ความต้องการผู้รับบริการนั้นผู้ให้บริการต้องรับทราบ
ปัญหาในผู้ป่วยแต่ละราย ก ากับติดตามการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย โดย
การจัดการผู้ป่วยรายกรณี ซึ่งเป็นกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการ
ดูแล มีการประสานความร่วมมือของทีมสหสาขา
วิชาชีพ ให้การดูแลตามแผนการดูแลในผู้ป่วยแต่ละ
ราย โดยมีผู้จัดการรายกรณีเป็นผู้ก ากับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
ลดลง (รังสิมา  รัตนศิลา, ขวัญใจ  อ านาจสื่อสัตย์, สิริ
นทร  ฉันศิริกาญจน์, สิริประภา  กลั่นกลิ่น และ พัชรา
พร  เกิดมงคล, 2015) 
    แผนกผู้ ป่ วยคลิ นิ ก โรค ไม่ ติ ดต่ อ เรื้ อ รั ง 
โรงพยาบาลวานรนิวาส พัฒนาการรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพโดยการสร้างโปรแกรมการจัดการรายกรณี 
เป็นการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย โดยการ
ออกแบบกระบวนการเพ่ือให้เข้าถึงผู้รับบริการและ
สามารถจัดการกับกับปัญหาและอุปสรรคของผู้ป่วยแต่
ละรายได้ เหมาะสม โดยการร่วมมือกันของทีมผู้
ให้บริการ แพทย์ พยาบาลผู้จัดการรายกรณี เภสัชกร 

นักโภชนากร และนักกายภาพบ าบัด ร่วมกับแกนน า
ด้ านสุ ขภาพชุมชน อสม. ร่วมกับการออกแบบ
เครื่องมือติดตามการรายงานการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
พร้อมกับการติดตามกระตุ้นเตือนจาก อสม. และการ
ลงพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมบ้านของทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือ
ต้องการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่  2 สามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดงได้ดี
ขึ้น และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วย
ร า ย ก ร ณี ร่ ว ม กั บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เท ค นิ ค
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลด
ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่  2 และ ค่าระดับน้ าตาลเฉลี่ย
สะสมในเม็ดเลือดแดงน้อยกว่า 7 หรือลดลง 

ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

วิธีการศึกษา : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) ชนิดกลุ่มเดียวมี
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เพ่ือศึกษาผล
ของการใช้โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ร่วมกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
และลดระดับน้ าตาลสะสมใน เลื อด ของผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการตรวจรักษาในคลินิก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลวานรนิวาสจ านวน 60 คน 
ในช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 
2558 ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ และเปรียบเทียบ
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือดก่อนและหลังด้วยวิธี 
Paired Sample t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญที่         
p = .05 



 
 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้มีดังต่อไปนี้ 1) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินที่มีระดับ
น้ าตาลสะสม (HbA1c) ได้ค่าเกิน 7 mg/dl และมารับ
การตรวจรักษาในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
วานรนิวาส 2) เป็นผู้สมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย 3) 
เป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย จ าก แ พ ท ย์ ว่ า ไม่ มี
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอยู่ในกลุ่ม โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง และภาวะที่มีไขมันในเลือดสูง  4) มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ การมองเห็น การได้ยินปกติ 
สามารถอ่าน เขียน และสื่อสาร เข้าใจภาษาไทยได้ดี  

ผู้วิจัยได้ค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีระดับน้ าตาลสะสม 
(HbA1c) ได้ ค่ า เกิ น  7  mg/dl โด ย ก าร เข้ า ร่ ว ม
การศึกษาด้วยความสมัครใจ และลงนามในแบบฟอร์ม
ยินยอม โดยทีมผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดในการวิจัย
และสามารถถอนตัวจากการวิจัยเมื่อต้องการ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ( in-depth 

interviews) ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือค้นหา
ปัญหาที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมใน
เม็ดเลือดแดงเป็นรายบุคคล และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ดูแลในครอบครัวและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
(อสม.) 

2. สมุดคู่มือ แบบบันทึกพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือการติดตามการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ในด้านการรับประทานอาหาร ยา และ การออกก าลัง
กาย ตามแนวทางในการตกลงร่วมแก้ปัญหาจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพ  

3. แบบบันทึกระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ด
เลือดแดง เป็นค่าระดับน้ าตาลสะสมในเม็ดเลือดใน

ระยะ 3 เดือน มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยเก็บข้อมูล
จากระบบ HosXp ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม 
เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย 

1. โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณี 
ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และลดระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือด
แดง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประกอบด้วย 1) 
สร้างทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ พยาบาลรายกรณี 
พยาบาลคลินิกเบาหวาน เภสัชกร นักโภชนากร นัก
กายภาพบ าบัด ผู้ดูแลผู้ป่วย และ อสม. 2) ประเมิน
ปัญหาและความต้องการเป็นรายบุคคล ใช้การวาง
แผนการก าหนดการแก้ปัญหาโดยให้ผู้ป่วยมีส่วน
ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และให้แบบติดตาม ได้แก่ 
สมุดคู่มือ แบบบันทึกพฤติกรรม เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถเขียนรายงานการปฏิบัติตามข้อตกลง และ
ติดตามค่าระดับน้ าตาลรายวันจาก อสม. 3) นัก
กายภาพบ าบัดฝึกการออกก าลังกายที่เหมาะสมโดย
การใช้สมาธิบ าบัด  SKT ให้กับ อสม. และกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวาน 4) ทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้ความรู้ และร่วม
แก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี และติดตามเยี่ยมบ้าน 5)
ประชุมปรึกษาหารือในทีมสหสาขาวิชาชีพเพ่ือติดตาม
และประเมินผล  

 
ขั นตอนและกระบวนการท าวิจัย  
    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ร่วมกับ
การประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
และลดระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แบ่งเป็น 3 ระยะ       
    ขั นตอนที่ 1 ระยะเตรียมความพร้อมและ
ศึกษาชุมชน โดยการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตต าบลวานรนิวาส ศึกษา



 
 

 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยเบาหวานในพ้ืนที่ และสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย โดยร่วมประชุม
ปรึกษาในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
(NCD) เพ่ือชี้แจงแนวทางในการด าเนินงานวิจัยแก่ทีม
วิจัย และทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และประเมินผล 
            ขั น ต อ น ที่  2  ขั้ น ด า เนิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการวิจัย 

1. ประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
2.  วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานใน

ต าบลวานรนิวาส และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง ที่มีระดับน้ าตาลสะสม (HbA1c) ได้ค่า
เกิน 7 mg/dl และไม่มีภาวะแทรกซ้อน และสมัครใจ
เข้าร่วมการวิจัย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
และแกนน า อสม. ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยและการด าเนินการวิจัยให้ลุล่วง 

3. วางแผนการปฏิบัติ ประชุมสหสาขาวิชาชีพ
เพ่ือปรับแผนการดูแลให้เหมาะสมกับปัญหาในแต่ละ
รายบุ คคลส ารวจปัญ หาของกลุ่ มตั วอย่ างเป็ น
รายบุคคลโดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการผู้ป่วยราย

กรณี และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพ่ือค้นหาปัญหา 

4. ปฏิบัติตามแผนงานวิจัย ใช้การวางแผนการ
ก าหนดการแก้ปัญหาโดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ และให้แบบติดตาม ได้แก่ สมุดคู่มือ 
แบบบันทึกพฤติกรรม เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เขียนรายงานการปฏิบัติตามข้อตกลง และติดตามค่า
ระดับน้ าตาลรายวันจาก อสม. และแนะน าการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม  

5. ติดตามและประเมินผลการใช้คู่ มื อการ
รายงานตนเอง ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือด
แดง และสะท้อนกลับให้ผู้ป่วยครอบครัวและ อสม. 
ผู้รับผิดชอบให้ทราบ 
ขั นตอนที่ 3 การประเมินผลการปฏิบัติตามการพัฒนา
โปรแกรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับ
น้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง และประเมิน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ทั้งทางด้านการรับประทาน
อาหาร การดูแลตนเองทั่วไป การรับประทานยา/ฉีด
ยา และการออกก าลังกาย โดยการประเมินจากการ
ประชุมกลุ่ มย่ อย  และการวางแผนพัฒ นาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
paired t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
เท่ากับ .05 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ก่อนและหลัง
การเข้าโปรแกรม 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนเข้าโปรแกรม หลังเข้าโปรแกรม t-test p-value 

X ̅ SD X ̅ SD 

ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมใน
เลือด 

9.42 2.01 8.48 2.12 4.1 .000 
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ผลการศึกษา 
    จากตารางที่ 1 น าเสนอผลการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.6 อายุเฉลี่ย 
57.12 ปี (SD = 8.41) พฤติกรรมที่มีปัญหาอันดับแรก 
คือ พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับ
โรค คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมามีปัญหาในเรื่องการ
รับประทานยา ร้อยละ 40 จากการได้รับกระบวนการ
จัดการรายกรณี ในการค้นหาปัญหาผู้ป่วยและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างตรงประเด็น 
ส่งผลให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง จากการ
ก ากับติดตามด้วยตนเอง อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
พยาบาลผู้จัดการรายกรณีและทีมสหสาขาวิชาชีพ ท า
ให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง      
  
การอภิปรายผล  
      จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ภายหลังการน า
โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณี  ร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือลดระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือด
แดง ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 หลังได้รับโปรแกรมการจัดการ
ผู้ป่ วยรายกรณี  ร่วมกับการประยุกต์ ใช้ เทคนิ ค
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีระดับน้ าตาลเฉลี่ย
สะสมในเลือดลดลงหลังเข้าโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value < .05) การใช้กระบวนการจัดการ
รายกรณี ที่มีการออกแบบกระบวนการเพ่ือให้เข้าถึง
ผู้รับบริการและสามารถจัดการกับกับปัญหาและ
อุปสรรคของผู้ป่วยแต่ละรายได้เหมาะสม โดยการ
ร่วมมือกันของทีมผู้ให้บริการ แพทย์ พยาบาลผู้จัดการ
ร า ย ก ร ณี  เภ สั ช ก ร  นั ก โภ ช น า ก ร  แ ล ะ นั ก
กายภาพบ าบัด ร่วมกับแกนน าด้านสุขภาพชุมชน อส
ม. ร่วมกับการออกแบบเครื่องมือติดตามการรายงาน
การดูแลตนเองของผู้ป่วย พร้อมกับการติดตามกระตุ้น
เตือนจาก อสม. และการลงพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมบ้านของ

ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือต้องการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 สามารถควบคุมระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมใน
เม็ดเลือดแดงได้ดีขึ้น และลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวานได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่ งขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับหลายการศึกษา ที่ใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ในการแก้ไข
ปัญหาโรคเบาหวานท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองได้เหมาะสม ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการ
เจ็บป่วย ที่ดี มีความรู้ความเข้าใจสภาพปัญหาและการ
เจ็บป่วยมากขึ้น (ประกายรุ่ง  จวนสาง, 2552) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
งานประจ า  

1. การใช้กระบวนการของโปรแกรมในการ
รายงานพฤติกรรมของตนเองตามสมุดคู่มือและการ
ออกก าลังกายแบบ SKT และการปฏิบัติตามแนวทาง
ในการตกลงร่วมแก้ไขปัญหาจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 

2. ทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลผู้ป่วย
เป็นองค์รวม และใช้แนวคิดของการจัดการผู้ป่วยราย
กรณีในผู้ป่วยเรื้อรัง เพ่ือสามารถเข้าถึงปัญหาและ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพได้ตรงตามบริบทของผู้ป่วย 

3. ขยายผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วย
ร า ย ก ร ณี  ร่ ว ม กั บ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เท ค นิ ค
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือลด
ระดับน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในเม็ดเลือดแดง ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ไปใช้ในต าบลอ่ืน ๆ และกลุ่ม
โรคเรื้อรังอ่ืนๆ      
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป  

1. เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ ค้นพบ
ปัญหาของผู้ป่วยหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาเศรษฐานะทางการเงิน การขาดผู้ดูแล ดังนั้น 
ควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ด้าน
การสนับสนุนทางสังคม อปท. อบต. ผู้น าหมู่บ้านและ



 
 

 
 

ชุมชนเพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือและให้การดูแล
ในมิติอ่ืน ๆ  

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่ง
ทดลอง1 กลุ่ม วัดก่อนและหลัง ดังนั้นควรมีการจัด
แบบ 2 กลุ่ม เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์
ระหว่างกลุ่มได้ 
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ชุมชน ในศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านผือ ต าบลพะลับ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น (วิทยานิพนธ์). 
ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์โดยใช้ผลคูณระหว่างความสูงของระดับยอดมดลูกกับเส้นรอบ
หน้าท้องเปรียบเทียบกับการตรวจโดยใช้คลื่นความถี่สูง 

พรทิพย์  ก่ าสี, สาลิกา เทศประสิทธิ์, วารุณีย์  อุดม, นาถอนงค์  สุโพ, ศิริกุล  แสนเสน และนิภารัตน์  มณีนพ   
หน่วยงานห้องคลอด  

 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

โรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนระดับ M2 ขนาด 90 เตียง ไม่มีสูติแพทย์  
การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ เมื่อแรกรับที่
มารดามาคลอดพยาบาลห้องคลอดคาดคะเน
น้ าหนักทารกในครรภ์ ถ้าประมาณ 3,500 กรัมขึ้น
ไป จะรายงานแพทย์เวรซึ่งเป็นแพทย์ใช้ทุนปี 1 ปี 
2 ที่หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลวานร
นิวาส ปัญหาที่พบคือ แพทย์ยังขาดทั้งในเรื่อง
ทักษะและความช านาญในการใช้เครื่องตรวจคลื่น
ความถี่สูงในการคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ 
ส่งผลให้การวางแผนการคลอดและการส่งต่อไม่
เหมาะสม ส่งผลให้ เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ทั้ ง
มารดาได้แก่ การฉีกขาดของช่องทางคลอด ตก
เลือดหลังคลอด และด้านทารกได้แก่การคลอดไหล่
ยาก ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด  ความพิการ 
และการสูญเสียชีวิต ญาติไม่ พึงพอใจเกิดการ
ฟ้องร้อง โดยในปีพ .ศ. 2558 โรงพยาบาลวานร
นิวาส มีอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก
การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์คลาดเคลื่อน 
จนน าไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อทารก ดังนี้  
ด้านมารดาแผลฉีกขาดจากการคลอดทารกตัวโต
จ านวน 5 ราย ตกเลือดหลังคลอด 2  ภาวะBirth 
tauma จ านวน 5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 6.84 ภาวะ 
birth asphyxia แ ล ะ Severe birth asphyxia
จ านวน 7 ราย  คิดเป็นร้อยละ 9.58 พิการ 2 ราย
คิดเป็นร้อยละ2.73 เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
1.36(ต่อจ านวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดพันคน)

เมื่อเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2556– พ.ศ.2557ที่ผ่าน
มาอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นน้ าหนักทารกแรกเกิดจึงถือเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการตัดสินใจในการวาง
แผนการคลอดของมารดา เพ่ือป้องกันและลดการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกต่อไป 
 การคาดคะเนน้ าหนักทารกนั้นสามารถท า
ได้หลายวิธี โดยเริ่มต้นในปี  พ .ศ .1967 – พ.ศ. 
1972 ได้ใช้การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์โดย
ใช้วิธีLeopold อย่างเดียวพบว่ามีความแม่นย าต่ า
มากโดยเฉพาะถ้าน้ าหนักทารกในครรภ์อยู่ในช่วง
น้อยกว่า 2,500 กรัม และมากกว่า 4,000 กรัม ใน
ปี พ.ศ. 2550 นพ.ขจรศิลป์ ผ่องสวัสดิ์กุล,ได้ศึกษา
หาความสัมพันธ์กับน้ าหนักทารกแรกคลอดพบว่า 
ผลคูณของความสูงของระดับยอดมดลูกกับเส้นรอ
บวงหน้าท้องมารดาที่ ระดับสะดือสัมพันธ์กับ
น้ าหนักทารกแรกคลอดในระดับปานกลางโดยมี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = 0.493อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.001)และในปี 2551 ภาวิณีกาญจน
ถวัลย์ ได้สุ่มตัวอย่างข้อมูลผู้คลอดปี 2537 เลือก
เป็นหญิงตั้งครรภ์เดี่ยวปกติ เริ่มเจ็บครรภ์ และยัง
ไม่มีน้ าเดิน จ านวน 859 คน พบว่าระดับความสูง
ของมดลูกและน้ าหนักทารกแรกเกิดมีความสัมพันธ์
ไปในทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (R2= 
0.277  P< 0.05) 
 โรงพยาบาลวานรนิวาสมีวิธีการคาดคะเน
น้ าหนักทารกในครรภ์โดยใช้วิธี Leopold ซึ่งเป็น
การวัดระดับยอดมดลูกอย่างเดียว ส่งผลให้การ
แปลผลหรือการคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์



 
 

 
 

ต่างจากน้ าหนักทารกจริงมากและการคาดคะเน
น้ าหนักทารกในครรภ์ โดยการตรวจด้วยคลื่น
ความถี่สูงของแพทย์ใช้ทุนที่มักต่ ากว่าน้ าหนักจริง
ของทารกทารกในครรภ์ตั้งแต่ 500- 1,000 กรัม 
ท าให้การวางแผนการคลอดไม่ เหมาะสมทีม
พยาบาลผู้คลอดจึงได้สืบค้นข้อมูลจากหลักฐาน
งานวิจัยมาพัฒนารูปแบบการคาดคะเนน้ าหนัก
ทารกในครรภ์โดยใช้ผลคูณระหว่างความสูงของ
ระดับยอดมดลูกกับเส้นรอบหน้าท้องที่ระดับสะดือ 
เพ่ือวางแผนการคลอดควบคู่ เพ่ือการวางแผนการ
คลอดร่วมกับสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มารดา
และทารกคลอดปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการคาดคะเน
น้ าหนักทารกในครรภ์โดยการใช้ผลคูณระหว่าง
ความสูงของระดับยอดมดลูกและเส้นรอบวงหน้า
ท้องกับการตรวจด้วยคลื่นความถ่ีสูง 

2. เพ่ือให้มีการวางแผนการคลอดที่เหมาะสม
ส่งผลให้ อัตราการเกิดภาวะ Birth tauma และ
ภาวะ Severe birth asphyxia ลดลง 
 
ค าถามการวิจัย (Research Question) 
 การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์โดย
การใช้ผลคูณระดับความสูงของยอดมดลูกกับเส้น
รอบวงหน้าท้องที่ระดับสะดือ แม่นย ากว่าวิธีการ
ตรวจโดยใช้คลื่นความถี่สูงใช่หรือไม ่

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์โดยการ
ใช้ผลคูณระหว่างความสูงของระดับยอด
มดลูกและเส้นรอบวงหน้าท้องที่ระดับสะดือ 

กลุ่มมารดาฝากครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส หรือฝากครรภ์ที่ รพสต.
ในอ าเภอวานรนิวาส และคลอดในโรงพยาบาล
วานรนิวาส หรือได้รับการส่งต่อเพ่ือคลอด 
 -มารดาตั้งครรภ์เดี่ยว  
-อายุครรภ์28สัปดาห์ขึ้นไป  
-มาด้วยอาการเจ็บครรภ์จริง 
 -ส่วนน าเป็นศีรษะ 
 -ถุงน้ าคร่ ายังไม่แตก 
 -ได้รับการตรวจด้วยคลื่นความถ่ีสูงจากแพทย์ห่าง
จากวันคลอดไม่เกิน1 สัปดาห์  
-คลอดภายใน 24 ชั่วโมงตั้งแต่แรกรับ  
 -ทารกแรกคลอดได้รับการชั่งน้ าหนักภายใน 30 
นาที หลังคลอด 
 

วางแผนการคลอดที่เหมาะสม 
 

ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด 
 



 
 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง วิธี
การศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์
ข้อมูล) 

วิธีการศึกษา การวิจัยครั้ งนี้ เป็นงานวิจัยเชิ ง
พ รรณ นาแบบ หาความสั ม พัน ธ์ เชิ งท าน าย 
(predictive research design) เพ่ือศึกษาอ านาจ
การท านาย การใช้ผลคูณระหว่างความสูงของ
ระดับยอดมดลูกและเส้นรอบวงหน้าท้อง และการ
ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง เพ่ือคาดคะเนน้ าหนัก
ทารกในครรภ์ และสามารถวางแผนการคลอดที่
เหมาะสมส่ งผลให้ อัตราการเกิดภาวะ Birth 
tauma และภาวะ Severe birth asphyxia ลดลง
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์อ านาจ
ก ารท ด ส อ บ แ ล ะ เลื อ ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งแ บ บ
เฉพาะเจาะจงจ านวน 81 คนตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 
 
กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาในกลุ่มมารดาที่มาฝากครรภ์ที่
คลินิกฝากครรภ์ในโรงพยาบาลวานรนิวาสหรือฝาก
ครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ
วานรนิวาสและคลอดในโรงพยาบาลวานรนิวาส 
หรือได้รับการส่งต่อเพ่ือคลอดหลังจากเข้ารับการ
รักษา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ 
มารดาตั้งครรภ์เดี่ยว ที่มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้น
ไป มาด้วยอาการเจ็บครรภ์จริง ส่วนน าเป็นศีรษะ 
ถุงน้ าคร่ ายังไม่แตก  ได้รับการตรวจด้วยคลื่น
ความถี่สูงจากแพทย์ห่างจากวันที่มาคลอดไม่เกิน1 
สัปดาห์  คลอดภายใน 24 ชั่วโมงตั้งแต่แรกรับ 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์อ านาจ
การทดสอบและเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 86 ราย 
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบบันทึกการเก็บข้อมูลของผู้คลอด

ประกอบด้วย วันที่ เข้ารับการรักษา HN, AN  
จ านวนการตั้ งครรภ์  อายุครรภ์  น้ าหนักก่อน
ตั้งครรภ์ น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ ความ
สูงของระดับยอดมดลูก ความยาวของเส้นรอบวง
หน้าท้องที่ระดับสะดือ ผลการตรวจด้วยคลื่น
ความถี่สูง ผลการคลอด น้ าหนักทารกแรกคลอด   

2. แบบประเมินการฝึกปฏิบัติการวัดระดับ
ยอดมดลูกและการวัดเส้นรอบวงหน้าท้องของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานห้องคลอด 

3. สายวัด 
 
วิธีการด าเนินงานและการบันทึกข้อมูล 

ผู้ศึกษาและคณะประกอบด้วยพยาบาล
ห้องคลอดจ านวน 6คน ท าหน้าที่วัดขนาดหน้าท้อง
และลงบันทึกข้อมูลใบแบบบันทึกการเก็บข้อมูลทุก
วันโดยได้จัดการฝึกปฏิบัติในการวัดระดับของยอด
มดลูกและเส้นรอบวงหน้าท้องที่ระดับสะดือให้แก่
พยาบาลห้องคลอดเพ่ือให้เกิดมั่นใจ มีความเข้าใจ
ที่ตรงกันและเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดก่อน
การปฏิบัติเพ่ือการเก็บข้อมูลจริง 

1. จัดให้ฝึกปฏิบั ติกับมารดาที่มาคลอด
จ านวน 3 ราย โดยมีหั วหน้าห้องคลอดเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิ บั ติ  และมีการวัด ได้ค่ าที่
ใกล้เคียงมากที่สุด 

2. วัดความสูงของระดับยอดมดลูกในขณะที่
มดลูกคลายตัว และไม่มีกระเพาะปัสสาวะโป่งตึง
โดยใช้สายวัดเอาด้านเซนติเมตรไว้ด้านล่าง วัดจาก
ขอบบนของกระดูกหัวเหน่าทาบไปตามหน้าท้อง
ของมารดาผ่านสะดือไปถึงยอดมดลูก พลิกด้าน
เซนติเมตรขึ้นมาอ่านผล 

3. วัดเส้นรอบหน้าท้องในระดับสะดือ โดยใช้
สายวัดเส้นเดียวกันเอาด้านเซนติเมตรไว้ด้านล่าง 
วัดรอบหน้าท้องโดยให้สายวัดพาดผ่านสะดือ พลิก



 
 

 
 

ด้านเซนติเมตรขึ้นมาอ่านผล จากนั้นบันทึกลงแบบ
บันทึกข้อมูล 

4. น าผลที่ได้ทั้ง 2 ค่า (จากข้อ 2 และข้อ 3) 
มาคูณกัน จะได้น้ าหนักทารกในครรภ์จากการ
คาดคะเน 

5. ใช้สายวัด เส้นเดียวกันวัดในมารดาที่มา
คลอดทุกราย 

6. บันทึกน้ าหนักทารกในครรภ์จากการตรวจ
ด้วยคลื่นความถ่ีสูงในแบบบันทึกที่เตรียมไว้ 

7. ให้การดูแลมารดารอคลอดตามมารฐาน
จนกระท่ังคลอด 

8. ชั่งน้ าหนักทารกแรกคลอด ภายใน 30 
นาทีหลังคลอดทุกรายโดยใช้เครื่องชั่งน้ าหนัก
เครื่องเดียวกัน 

9. น าน้ าหนักทารกที่ชั่งได้มาเปรียบเทียบกับ 
การคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์โดยการใช้คลื่น
ความถ่ีสูง และการใช้ผลคูณระหว่างระดับความสูง
ของยอดมดลูกและเส้นรอบวงหน้าท้องที่ระดับ
สะดือ 

10. น าข้อมูลที่ ได้  มาวิ เคราะห์ เ พ่ือน าผล
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 
 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นคอน (Stepwise 
multiple regression analysis)  
 
8.ผลการศึกษา   

1. การคาดคะเนน้ าหนักทารกแรกเกิดโดย
การใช้ผลคูณระหว่างความสูงของระดับยอดมดลูก
และเส้นรอบวงหน้าท้องสามารถท านายน้ าหนัก
ทารกแรกเกิดได้สูงสุด คือ ร้อยละ  54.8 (R  =  
0.740, p < 0.05) 

    2. การคาดคะเนน้ าหนักทารกแรกเกิด
โดยการใช้ผลการตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงสามารถ
ร่วมอธิบายความผันแปรของน้ าหนักทารกแรกเกิด
ได้ ร้อยละ 59.7 (R  =  0.657, p < 0.05) 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือท านายการคาดคะเนน้ าหนักทารกแรกเกิด 

ค่าคงที่/ตัวท านาย b R R2 SE β t p-value 

-ค่าคงที่ 713.586   230.026  3.102 .003 

-การใช้ผลคูณระหว่างความสูงของระดับ
ยอดมดลูกและเส้นรอบวงหน้าท้อง 
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-การใช้ผลการตรวจด้วยคลื่นความถ่ีสูง .278 

 

.657 .424 .090 .297 3.096 .003 

SEest = ±258.403 ;  F = 57.863 
  



 
 

 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ในการเลือกตั ว
พยากรณ์ตัวแรกเพ่ือเข้าสู่สมการซึ่งพบว่าการใช้ผล
คูณระหว่างความสูงของยอดมดลูกและเส้นรอบวง
หน้าท้องมีความสัมพันธ์กับการคาดคะเนน้ าหนัก
ทารกแรกเกิด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
.740 และสามารถท านายน้ าหนักทารกแรกเกิดได้
ร้อยละ 54 อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติ .001 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ ±258.403 และจากผลการวิจัยพบว่าการ
คาดคะเนน้ าหนักทารกจากการใช้ผลคูณระหว่าง
ความสูงของยอดมดลูกและเส้นรอบวงหน้าท้องมี
ความแม่นย ามากกว่าการคาดคะเนน้ าหนักทารก
ในครรภ์จากการตรวจอัลตราซาวน์  
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 

จากผลการวิจัยที่ ได้กล่าวมา ทางทีม
ผู้ท าวิจัยได้น าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงานการ
พยาบาลผู้คลอด ท าให้พยาบาลมีความมั่นใจใน
การวางแผนการดูแลผุ้คลอดมากยิ่งขึ้น และจัดท า
เป็นแนวทางปฏิบัติในการประเมินมารดาที่มา
คลอดเพ่ือการวางแผนในการรายงานแพทย์และ
การเฝ้าระวังความก้าวหน้าขณะรอคลอดตลอดจน
วางแผนการช่วยคลอดที่เหมาะสม  ซึ่งท าให้ลด
การเกิดภาวะแทรกซ้อนในมารดาหลังคลอด และ
ป้องกันการเกิดภาวะBirth tauma , ภาวะ Birth 
Asphyxia และภาวะ Brachial plexus injuries
ในทารกแรกคลอด มีการวางแผนการรักษา
ร่วมกับสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลมารดารอคลอด
มีความมั่นใจและสามารถดูแลผู้คลอดได้ครอบคลุม

มากขึ้น แพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงานสามารถวางแผนการ
รักษาได้อย่างเหมาะสม  

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 จากการท าวิจัย ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความมั่นใจในการดูแลมารดา
ที่มาคลอดมากขึ้น สามารถคาดคะเนน้ าหนักทารก
ในครรภ์ และร่วมวางแผนการคลอดกับแพทย์ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ท าให้ลดการเกิด
อุบัติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมารดาและ
ทารกแรกคลอด ซึ่งส่งผลให้ลดการเกิดความไม่พึง
พอใจและลดข้อร้องเรียนจากมารดาและญาติได้ 
การท าวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของ
บุคคลากรในหน่วยงานการพยาบาลผู้คลอดคลอด 
ที่ร่วมกันวางแผนและเก็บข้อมูล รวมถึงการดูแล
มารดารอคลอดด้วยความตั้งใจตามมาตรฐานการ
พยาบาล  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อ
น้ าหนักของทารกในครรภ์ เช่นการศึกษา ภาวะ
โภชนาการของมารดา มารดาที่มีค่า BMI > 23.4 
ขณะก่อนตั้งครรภ์ มีผลท าให้การคาดคะเนน้ าหนัก
ทารกในครรภ์โดยการวัดขนาดเส้นรอบวงหน้า
ท้องที่ระดับสะดือคูณกับความสูงของระดับยอด
มดลูก มีค่าสูงจึงควรมีการศึกษาต่อในมารดาที่มีค่า 
BMI > 23.4 ขณะก่อนตั้ งครรภ์นั้นสามารถใช้
วิธีการดังกล่าว หรือใช้วิธีการใดที่จะสามารถ
คาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ได้ใกล้เคียงน้ าหนัก
ทารกแรกคลอดมากที่สุด 
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การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแตกช ารุดของกระจกส่องปากในกระบวนการท าปราศจากเชื อ              
รพ.วานรนิวาส 

หนึ่งนุช  บุตรวัง และจันทร์เพ็ญ   ปะวะโพตะโก  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

 
ที่มา  
    ความปลอดภัยในด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในงานทันตกรรมมีความส าคัญใน
การป้องกันและควบคุมและก ากับการติดเชื้อทางทัน
ตกรรม ความหลากหลายของเครื่องมือทางทันตก
รรมมีปริมาณมากและขนาดเล็ก ต้องใช้กระบวนการ
และขั้นตอนที่ซับซ้อนในการท าปราศจากเชื้อ รพ.
วานรนิ วาส พบอุบั ติการณ์ การแตกช ารุดของ
เครื่องมือชุดตรวจของงานทันตกรรม ได้แก่ กระจก
ส่องปาก (Mouth Mirror) มีจ านวนการแตกช ารุด
เสียหายจากปี 2556- 2557 มีจ านวนการแตก ช ารุด
ของเครื่องมือ จ านวน 20 และ 28  ชิ้น ตามล าดับ  
รวม 48 ชิ้น ส่งผลท าให้เกิดความไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน และเป็นอุปกรณ์ที่แตกแล้วไม่สามารถซ่อม
ใช้ได้ จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว หน่วยจ่าย
กลางจึงเล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันการแตก
ช ารุด ของ กระจกส่องปาก ในชุดตรวจของงานทัน
ตกรรม หน่วยจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลจึงหาแนวทางในการค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาและหาแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือลดการแตก
ช ารุดของกระจกส่องปาก และเพียงพอต่อการใช้งาน 
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันการแตกช ารุดของกระจกส่องปากใน

กระบวนการท าปราศจากเชื้ อ  งานจ่ ายกลาง 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง วิธี
การศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( 
Action Reseach)  เพ่ือศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การป้องกันการแตกช ารุดของกระจกส่องปากใน
กระบวนการท าปราศจากเชื้ อ  งานจ่ ายกลาง 
โรงพยาบาลวานรนิวาส เพ่ือลดอัตราการแตกช ารุด  
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในหน่วยงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง  โรงพยาบาล
วานรนิวาส จ านวน 8 ราย การด าเนินการมี 3 ระยะ 
1. ระยะเตรียมการวิจัย โดยศึกษาสาเหตุของการเกิด
ปัญหาการแตกร้าวของกระจก  กระจกส่องปาก เกิด
จากสาเหตุใดน ามาแก้ไขทั้ งระบบการดูแล ทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การขนส่งเคลื่อนย้าย การล้างท าความ
สะอาด  การบรรจุ การท าปราศจากเชื้อ การจัดเก็บ  
น าม าสู่ ก ารค้ น พบ ปั ญ ห าที่ แท้ จ ริ ง  2 ) ระยะ
ด าเนินการ ชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิด
ปัญหา และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 3) 
ระยะประเมินผล วิเคราะห์ผลของการพัฒนาและ
ประสิทธิภาพของรูปแบบกระบวนการการท า
ปราศจากเชื้อของ กระจกส่องปาก เพ่ือสะท้อนผล
ของการพัฒนาและใช้ เป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ



 
 

 
 

ปรับเปลี่ยนกระบวนการ และปรับตามกระบวนการ 
PDCA 2 รอบ  ให้ ได้ผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์อย่ าง

ต่อเนื่อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละระหว่าง
เดือนตุลาคม 2557 – มกราคม 2559 

ผลการศึกษา  
    ผลจากการด าเนินงานในเดือนตุลาคม ปี 
2557 – กันยายน  2558   เริ่มท าการพัฒนาการ
ดูแลเครื่องมือ กระจกส่องปาก ยังพบอุบัติการณ์แตก
ช ารุดอีก 10 ชิ้น ประเมินผลและวิเคราะห์ผลของ
การพั ฒ นาและห าสาเหตุ ขอ งปัญ ห าซ้ าต าม
กระบวนการพัฒนา ประเมินซ้ าในเดือนตุลาคม ปี 
2558 เดือน ม.ค.2559 ไม่พบอุบัติการณ์แตกช ารุด 
ด้านบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวการ
ปฏิบั ติ งานการดูแล เครื่องมือกระจกส่องปาก 
หลังจากการด าเนินการพัฒนาการดูแลเครื่องมือ
กระจกส่องปากโดยได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการดูแล
เครื่องมือกระจกส่องปาก  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ แล้ว
เจ้าหน้าที่ทุกคน และประเมินผลการปฏิบัติโดยการ
สังเกตและสอบถามของผู้วิจัยหลักพบว่า บุคลากร
สาม ารถป ฏิ บั ติ ต ามแน วท างพั ฒ น ารูป แบ บ
กระบวนการการท าปราศจากเชื้อของกระจกส่อง
ปาก เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการดูแลมากขึ้น เห็น

ความส าคัญในการป้องกันการแตกช ารุดในทุก
กระบวนการท าปราศจากเชื้อ จึงท าให้การแตกช ารุด
ของเครื่องมือกระจกส่องปาก  ลดลงในการแยก
เครื่องมือ ก่อนล้างท าความสะอาด ไม่ล้างปะปนกัน 
โดยการแยก กระจกส่องปากออกน าไปล้างด้วยมือที
ละชิ้นไม่น าเข้าเครื่องล้างอัตโนมัติ  ในขั้นตอนการท า
ให้แห้งก่อนพัฒนาเจ้าหน้าที่น าเข้าเครื่องอบร้อนเพ่ือ
ท าให้แห้ง หลังพัฒนาเจ้าหน้าที่จ่ายกลางไม่น า
กระจกส่องปาก เข้าเครื่องอบแห้ง เพ่ือลดขั้นตอน ไม่
ไห้กระจกสัมผัสความร้อน  ขั้นตอนการบรรจุ มีการ
ปรับเปลี่ยนการจัดวาง กระจกส่องปาก ให้คว่ าหน้า
ลงเพ่ือป้องกันการกระแทกระหว่างหยิบจับและ
เคลื่อนย้าย รวมทั้งการจัดวางเข้าเครื่องนึ่งที่ไม่วาง
ทับซ้อนกัน จนแน่นเกินไป การส่งเครื่องมือไม่มีการ
วางทับซ้อนกัน โดยวางชุดตรวจที่มีกระจกส่องปาก 
ไว้ด้านบน จึงท าให้การแตกช ารุดของเครื่องมือ
กระจกส่องปาก ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติก่อนและหลังการพัฒนา 
 
 

                                       
  
 

                                        
 
 

                                          
 
 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

การขนส่ง ส่งรวมมากับเครื่องมือหนักและแหลมคม 
 

คัดแยกใส่กล่องเฉพาะ 
 

อบแยกเฉพาะ 
 

การอบแห้ง อบรวมกับเครื่องมืออ่ืน ๆ 
 

การบรรจุหีบห่อ บรรจุรวม 
 

ใช้ผ้าห่อส่วนที่เป็นกระจ า 
 



 
 

 
 

                                  
 
 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
(ประกอบด้วย ต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
และหน่วยอ่ืน ๆ ที่ร่วมงาน) ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงวิธีท างาน 

1. ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ หลังจากได้มีการ
ปรับรูปแบบกระบวนการการท าปราศจากเชื้อของ 
กระจกส่องปาก เพ่ือลดอัตราการแตกช ารุด ของ
หน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและงาน
จ่ายกลาง โรงพยาบาลวานรนิวาส ประโยชน์ที่เห็นได้
ชัดเจน ในด้านอุปกรณ์ กระจกส่องปาก มีอัตราการ
แตกช ารุดลดลง  

2. บุคลากรมีรูปแบบกระบวนการการท า
ปราศจากเชื้อของกระจกส่องปากที่ชัดเจน และมีการ
เฝ้าระวังผลของการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงให้ เกิด
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง 

3. หน่วยงานทันตกรรมมีเครื่องมือกระจก
ส่องปากเพียงพอต่อการใช้งาน 
แผนการที่จะน าผลงานวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน ลด
อัตราการแตกช ารุดของ กระจกส่องปาก และทราบ

ในขั้นตอนของการเดินทางของปัญหาท าให้เพ่ิมการ
เฝ้าระวังในขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย
ต่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความเปราะบางมาก 
บทเรียนที่ได้รับ ท าให้ได้รูปแบบในกระบวนการท า
ปราศจากเชื้อของ กระจกส่องปาก เพ่ือลดอัตราการ
แตกช ารุดของเครื่องมือ หน่วยงานทันตกรรมมี 
กระจกส่องปาก เพียงพอในการใช้งาน เจ้าหน้าที่มี
ความพึงพอใจในรูปแบบใหม่ ลดต้นทุนของการ
จัดซื้อ กระจกส่องปาก 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. มาจากความร่วมมือของทีมวิจัยและ
บุคลากรในหน่วยงาน ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ
พัฒนาหน่วยงานจากปัญหาที่เกิดจากงานประจ า ท า
ให้สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ส าเร็จและเห็น
ประโยชน์ได้เป็นรูปธรรม 

2. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
และหัวหน้างาน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะในการ
ท างานวิจัยทุกขั้นตอน ท าให้ เกิดความส าเร็จใน
งานวิจัยเป็นชิ้นงานได้ 

การจัดเรียงวางซ้อนทับกระจกกระจกส่องปาก 
 

จัดตั้งเรียงแนวตะแคง 
 



 

 
 

การพัฒนารูปแบบการจัดการและดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน หอผู้ป่วยในศัลยกรรมตึก
ต้นคูณ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ยุพิน  นามผา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ และ กุลศิริ  แสนเสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                   
ตึกผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลใน
เลื อ ด สู ง เป็ น ระยะ เวล าน าน  ส่ งผ ล ให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบ การเกิดแผลที่เท้า
ในผู้ป่วยเบาหวานยังพบอุบัติการณ์ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์จะ
เจริญ ก้ าวหน้ าก็ ตาม  จากการส ารวจผู้ ป่ วย
เบาหวานโรงพยาบาลวานรนิวาส ในปี 2555 – 
2558 มีผู้ป่วยเบาหวาน 4,689, 4,179, 4,342 
และ 4,711 ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสะสม (Hba1c) น้อย
กว่า 7 คิดเป็นร้อยละ 20.41, 16.62, 23.68 และ 
14.41 ตามล าดับ พบว่ายังมีผู้ป่วยจ านวนน้อยมาก
ที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือดได้ดี 
ซึ่งการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน 
ก่อให้เกิดผลเสียต่อหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่และ
หลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ 
ส่ งผ ล ให้ เกิ ด ก ารน าก ระแสป ระส าท เสื่ อ ม 
(diabetic neuropathy) เลือดไปเลี้ยงที่เท้าลดลง 
เนื้อเยื่อขาดเลือด จึงมีออกซิเจนไปเลี้ยงน้อยลง 
เกิดเนื้อตายเกิดการติดเชื้อและลุกลามได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้แผลหายช้าและเป็นแผลเรื้อรัง (วรา
ภณวงศ์  ถาวราวัฒน์ และ วิทยา  ศรีดามา, 2549) 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงขึ้น ต้องได้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน น าไปสู่การถูก
ตัดอวัยวะ และอาจท าให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา 
(ศิริพร  จันทร์ฉาย, 2548) ซึ่งความชุกของการถูก

ตัดอวัยวะในผู้ป่วยเบาหวานอ าเภอวานรนิวาส คิด
เป็ น ร้ อ ยละ  0 .11 , 0 .34 , 0 .25  แล ะ  0 .32 
ตามล าดับ การให้การดูแลและรักษาที่เหมาะสมใน
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูก
ตัดอวัยวะ ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ป่วย 
ญาติ ทีมแพทย์และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยการ
ท างานเป็นทีมที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือป้องกัน
การเกิดแผลและถูกตัดอวัยวะ (ศิริพร  จันทร์ฉาย, 
2548)  

 กระบวนการรักษาภายใต้ความเจ็บป่วย 
ผู้รักษาต้องประเมินผู้ป่วยและสามารถจ าแนกถึง
สาเหตุของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้ 
และหาความเป็น ไปได้ ในกระบวนการรักษา 
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และจัดการปัจจัย
เสี่ยง เช่น ความดันเลือดสูง, ภาวะไขมันในเลือดสูง 
(hyperlipidaemia) และสูบบุ ห รี่  ก ารจั ดการ
ปัญหาลักษณะทางกายภาพที่เป็นสาเหตุท าให้เกิด
การบาดเจ็บและเกิดแผลที่เท้า เป้าหมายหลักใน
การจัดการแผลเบาหวานที่เท้า ได้แก่ 1) รักษา
อาการเจ็บป่วยตามกระบวนการของโรค 2) แผลมี
เลือดมาเลี้ยงได้พอเพียง 3) ดูแลควบคุมไม่ให้เกิด
การติ ด เชื้ อ  และ 4 ) ลดแรงกดบริ เวณ แผล 
(Pressure offloading) ซึ่งประสิทธิภาพของการ
ดูแลแผลต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้ให้การ
รักษา หมายความว่าการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีส่วนท าให้เกิดการตัดสินใจในการ
ดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

 
 

โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้มีการเพ่ิมการ
บ ริก ารด้ าน ศั ล ยกรรม  มี แพท ย์ เฉพ าะท าง
ศัลยกรรม และได้ เปิดตึกศัลยกรรมอย่างเต็ม
รูปแบบเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้ป่วยกลุ่ม
โรคเบาหวานที่เข้ารับบริการในตึกศัลยกรรมส่วน
ใหญ่มีแผลที่เท้าซึ่งจากข้อมูลเดือน กรกฎาคม – 
พฤศจิกายน  2558  ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่มี
แ ผ ล ที่ เท้ า จ า น ว น   25 ร า ย  มี ผู้ ป่ ว ย เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เกิดการติดเชื้อที่แผล
ลุกลามกลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดจน
เสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 8  และถูกตัดอวัยวะร้อย
ละ 20  โดยถูกตัดระดับต่ ากว่าเข่าร้อยละ 8 ถูกตัด
นิ้ ว เท้ า ร้ อ ย ล ะ  12 อั ต ร าก ารก ลั บ ม าน อ น
โรงพยาบาลซ้ าด้วยแผลลุกลามมากขึ้นร้อยละ 16 
มีระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาล 13.48 วันค่า
รั ก ษ าพ ย าบ าล เฉ ลี่ ย  3 8 ,0 1 9  บ าท /ร าย 
จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้มีการทบทวนแนวทางการ
ดูแลแผลเบาหวานในตึกศัลยกรรมโรงพยาบาล
วานรนิวาสพบว่า การให้บริการระบบเดิมในการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่ เท้ายังไม่มีแนว
ทางการในการดูแลและจัดการบาดแผลที่ชัดเจน
และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ขาดการประเมินและ
ติดตามการหายของบาดแผลซึ่งการดูแลแผลที่ไม่
เหมาะสม ได้แก่ เทคนิคการท าแผลที่ไม่มีคุณภาพ 
การใช้วัสดุปิดแผลผิดประเภท ท าให้มีผลต่อ
กระบวนการหายของแผล ดังนั้นการดูแลแผลที่
เหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการหาย
ของบาดแผล พยาบาลผู้ดูแลจ าเป็นต้องมีความรู้ใน
เรื่องเก่ียวกับการประเมินบาดแผล สามารถร่วมมือ
กับแพทย์ ในการรักษาบาดแผลด้วยวิธีการที่
เหมาะสม ท าแผลโดยใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสมและ
เลือกใช้น้ ายาใส่แผลที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการ
หายของแผล ( ภาวนา กีรติยุตวงศ์ , 2556)  ด้วย
เหตุนี้ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการและ

ดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ในหอผู้ป่วยใน
ศัลยกรรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 

วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการและการดูแลแผลที่ เท้ าในผู้ ป่ วย
เบ าห วาน  ห อผู้ ป่ ว ย ศั ล ยก รรม  ตึ ก ต้ น คู ณ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล)  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( 
Action research ) เพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษาผลลัพธ์
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการและการดูแลแผล
ที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน หอผู้ป่วยศัลยกรรม ตึกต้น
คูณ โรงพยาบาลวานรนิวาส  ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัย DM Foot ทุกรายที่ เข้ารับการรักษาใน
ช่วงเวลา เดือนธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559   

กลุ่มตัวอย่าง1) พยาบาลวิชาชีพทุกคนในตึก
ศัลยกรรมที่ให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า 
และ2) ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าเข้ารับบริการ
ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม  ตึกต้นคูณ โรงพยาบาล
วานรนิวาส 

สถานที่   ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่ เท้า เข้ารับ
บ ริก าร ใน หอผู้ ป่ วยศั ล ยกรรม   ตึ กต้ น คูณ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส  

ระยะเวลา เดือนพฤศจิกายน 2558 – พฤษภาคม  
2559 

 

 

 



 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังให้ความรู้
เรื่องประเภทของบาดแผลเบาหวานที่เท้า และการ
จัดการบาดแผลตามประเภทของบาดแผล 

 2. แบบประเมินการหายของบาดแผลของ 
PUSH 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1.เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่มี
แผลที่เท้า ที่เข้ารับบริการในหอผู้ป่วยศัลยกรรม  
ตึกต้นคูณ โรงพยาบาลวานรนิวาสนิวาส   

2.การประเมินติดตามการหายของแผลทุก 
3 วัน โดยใช้เครื่องมือของ PUSH   

การวิเคราะห์ข้อมูล   วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
จ านวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  เปรียบเทียบก่อนละ
หลัง 

การด าเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( 
Action research ) เพ่ือศึกษา เพ่ือศึกษาผลลัพธ์
ในการพัฒนารูปแบบการจัดการและการดูแลแผล
ที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน หอผู้ป่วยศัลยกรรม ตึกต้น
คูณ โรงพยาบาลวานรนิวาส  ผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัย DM Foot ทุกรายที่ เข้ารับการรักษาใน
ช่วงเวลา เดือนธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 
แบ่งเป็น 3 ระยะ       

1. การวางแผนเตรียมการศึกษา (ช่วงการศึกษา 
เดือนพฤศจิกายน 2558) 

1.1ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
หาสาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาใน
การให้บริการผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่เท้าพบ  3 
เรื่อง ได้แก่ 1) พบว่าพยาบาลยังไม่มีแนวทางการ

จัดการบาดแผลที่ชัดเจน 2) ขาดการประเมิน
บาดแผลและติดตามการหายของบาดแผล 3) จาก
การสังเกตพยาบาลปฏิบัติการยังขาดความรู้ในการ
จัดการบาดแผลที่เหมาะสม 

1.2 ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมในการดูแล
ผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่ เท้า โดยการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่Wound Care & 
Wound Dressing  (ดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง, 2558) 
แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้า (สถาบันวิจัย
และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์, 2556) และ
แนวทางการตรวจคั ดกรองและดู แล รักษ า
ภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้เป็นเบาหวาน (ส านักโรค
ไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค,2558) 

2. การด าเนินการ แบ่ งเป็ น  3 ระยะ  (ช่ วง
การศึกษา เดือนธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 
2559) 

2.1 ระยะที่  1 จากการศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์การ การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่
เท้า ได้พบปัญหาและอุปสรรค 3 เรื่อง 1) พบว่า
พยาบาลยังไม่มีแนวทางการจัดการบาดแผลที่
ชัดเจน 2) ขาดการประเมินบาดแผลและติดตาม
การหายของบาดแผล 3) จากการสังเกตพยาบาล
ปฏิบัติการยังขาดความรู้ในการจัดการบาดแผลที่
เหมาะสม 

2.2 ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา 

2.2.1 พบว่าพยาบาลยังไม่มีแนว
ทางการจัดการบาดแผลที่ชัดเจน 

1.จัดท าแนวทางการ
จัดการบาดแผลเบาหวานในหอผู้ป่วยศัลยกรรม  



 

 
 

ตึกต้นคูณ โรงพยาบาลวานรนิวาสที่ปฏิบัติได้จริง( 
Clinical path way) 

2.ประชุมชี้แจงรูปแบบ
การจัดการและดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
ให้พยาบาลผู้ดูแลรับทราบแนวทางปฏิบัติและ
ขั้นตอนการท าแผลโดยละเอียดและการน าเทคนิค
การดูแลบาดแผลแบบวิทยาการสมัยใหม่ๆมาใช้ 

  2.2.2 ขาดการประเมินบาดแผล
และติดตามการหายของบาดแผล 

1. สร้างแบบฟอร์มใน
การประเมินบาดแผลPUSH และแนบใน Chart 
ผู้ป่วยที่มีบาดแผลเบาหวานที่ เท้าทุกราย และ
ประเมินบาดแผลทุกๆ 3 วัน 

 2.2.3 จากการสังเกตพยาบาล
ปฏิบัติการยังขาดความรู้ในการจัดการบาดแผลที่
เหมาะสม 

1.ให้ ค ว า ม รู้ ใน เรื่ อ ง
ประเภทของบาดแผลเบาหวานที่ เท้าและการ
จัดการบาดแผลตามประเภทของบาดแผล 

2. ทดสอบก่อนและหลัง
ให้ความรู้เรื่องประเภทของบาดแผลเบาหวานที่เท้า
และการจัดการบาดแผลตามประเภทของบาดแผล 

2.3 ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน หลัง
เริ่มมีการปฏิบัติตามแผน ยังพบข้อจ ากัดในเรื่อง 
ภาระงานและเวลา ท าให้ขาดการลงข้อมูลในแบบ
ป ระ เมิ น บ าด แ ผ ล ข อ ง  PUSH จึ ง ได้ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนโดยการจัดการแบ่งการท าแผลให้เวร
ดึกจัดการกับแผลผ่าตัดสะอาดทั่วไปเพ่ือลดภาระ
งานเวรเช้าให้เวรเช้ามีเวลาการประเมินบาดแผลลง

ข้อมูลได้และพยาบาลผู้วิจัยหลักคอยดูแลและ
กระตุ้นเตือน 

3. การประเมินผล  (ช่ วงการศึ กษ า เดื อน
ธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) 

1) ด้านกระบวนการ จากการสังเกตของ
ผู้วิจัย พยาบาลผู้ดูแลจัดการบาดแผลสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการบาดแผลได้และให้
การดูแลแผลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความรู้
ในการใช้เทคนิควิธี การเลือกใช้น้ ายาและวัสดุปิด
แผลที่เหมาะสมในการท าแผล 

2) ด้านผลลัพธ์ ผู้ให้บริการสามารถกลับ
บ้านได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
ลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แผลลุกลาม
กลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด 

ผลการศึกษา  

 1.ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าเข้ารับบริการ
ที่ตึกศัลยกรรมตึกต้นคูณ  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2559 กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งเป็น
ชาย ร้อยละ 60 อายุเฉลี่ย 53.60 ปี (SD = 10.81) 
ผู้ป่วยมีโรคร่วม เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 
47 และเป็นโรคไตวายเรื้อรังร่วมกับโรคความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 27 และเป็นโรคเบาหวานอย่าง
เดียวร้อยละ 27 ลักษณะบาดแผลส่วนมากเป็น
แผลติดเชื้อร้อยละ 73 และแผลขาดเลือดร่วมกับ
ติดเชื้อร้อยละ 20 ผู้ป่วยที่ถูกตัดอวัยวะมีถึงร้อยละ 
40 ซึ่งแยกเป็นตัดนิ้วร้อยละ 13 ตัดเท้าร้อยละ 20 
ตัดขาใต้เข่าร้อยละ 7 ในการจัดการบาดแผล มี
การบันทึกการหายของแผลโดยประเมินการงอก
ใหม่ของเนื้อเยื่อที่มีการเจริญดีแล้วเฉลี่ย 7.6 วัน 
(SD = 4.98) 



 

 
 

2. เปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบแนวทางการปฏิบัติในการจัดการบาดแผลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผล
ที่เท้าในหอศัลยกรรม ตึกต้นคูณ 

ตารางที่ 1. แนวทางการจัดการบาดแผลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าในหอศัลยกรรม ตึกต้นคูณเปรียบเทียบ
แนวทางการจัดการแผลแบบเดิมกับแนวทางการจัดการบาดแผลที่พัฒนาขึ้น 

แนวทางการจัดการบาดแผลแบบเดิม แนวทางการจัดการบาดแผลที่พัฒนาขึ้น 

ผู้ป่วย Admit 

1.พยาบาลวิชาชีพประเมินและซักประวัติแรกรับ 

 

 

 

2.พยาบาลวิชาชีพท าแผลตามความรู้เดิมของแต่ละ
คน 

 

 

 

 

3.การเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่สัมผัสกับพ้ืนผิว 

-Gauze ชุบน้ ายา NSS Irrigate ปิดแผล 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วย Admit 

1.พยาบาลวิชาชีพประเมินและซักประวัติแรกรับแนบ
แบบประเมินการหายของแผลของPUSHในเวช
ระเบียนผู้ป่วยและประเมินบาดแผลลงข้อมูลบาดแผล
แรกรับ 

2.พยาบาลวิชาชีพท าแผลตามแนวทางการจัดการ
บาดแผลเบาหวานที่เท้าตามลักษณะประเภทของ
บาดแผลในแนวทางเดียวกันมีความรู้ในการใช้เทคนิค
วิธี การเลือกใช้น้ ายาและวัสดุปิดแผลที่เหมาะสมใน
การท าแผลและบันทึกข้อมูลการประเมินการหายของ
แผลของPUSH ทุกๆ 3 วัน  

3.มีการส ารวจวัสดุปิ ดแผลที่ สัมผัสกับ พ้ืนผิวใน
โรงพยาบาลทั้งหมดที่มีและมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับ
พ้ืนของแผล 

- Gauze ชุบน้ ายา NSS Irrigate ปิดแผลในกรณีที่
แผลมีการติดเชื้ออยู่ 

- Duoderm gel ปิดแผลในกรณีที่แผลไม่มีการติด
เชื้อและแผลแห้งต้องการเพิ่มความชุ่มชื้น 

- Duoderm CGFปิดแผลในกรณีที่แผลไม่มีการติด
เชื้อและแผลมีสารคัดหลั่งจ านวนมาก 

- Isofra tulleปิดแผลในกรณีที่แผลไม่มีการติดเชื้อ
และแผลแห้งต้องการเพิ่มความชุ่มชื้น 

- Silver sulfadizine cream ปิดแผลในกรณีที่แผลมี



 

 
 

แนวทางการจัดการบาดแผลแบบเดิม แนวทางการจัดการบาดแผลที่พัฒนาขึ้น 

 

4. ระยะเวลาในการเปลี่ยนวัสดุปิดแผล วันละ 1-2 
ครั้ง 

การติดเชื้ออยู่และตามความเห็นของแพทย์ 

4. มีการน าวิธีการท าแผลแบบ Negative Pressure 
wound therapy มาใช้ ระยะเวลาการเปลี่ยนวัสดุ
ปิดแผลนานขึ้นเป็น 3 วันตรั้ง 

 

3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนความรู้ก่อน-หลังของบุคลากร
พยาบาลเกี่ยวกับการจัดการบาดแผลและค่าคะแนนการประเมินบาดแผลก่อน -หลังการจัดการบาดแผล
โดยใช้เครื่องมือประเมินบาดแผล PUSH 

ตารางที่1.แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนความรู้ก่อน-หลังของบุคลากร
พยาบาลเกี่ยวกับการจัดการบาดแผลและค่าคะแนนการประเมินบาดแผลก่อน-หลังการจัดการบาดแผลโดยใช้
เครื่องมือประเมินบาดแผล PUSH  โดยก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนเข้าโปรแกรม หลังเข้าโปรแกรม t-
test 

p-value 

X ̅ SD X ̅ SD 

1.ค่าคะแนนความรู้ของบุคลากร
พ ย าบ าล เกี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ก า ร
บาดแผล 

14.33 1.65 17.78 .67 -6.2 .000 

2.ค่าคะแนนการประเมินบาดแผล
โดยใช้ PUSH 

14.27 1.16 11.33 1.67 7.41 .000 

     จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความรู้ของบุคลากรก่อน-หลัง การให้ความรู้เรื่องการจัดการบาดแผล 
พบว่า ค่าคะแนนหลังให้ความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < .05) และค่าคะแนนการประเมิน
บาดแผลก่อน-หลังการจัดการบาดแผลโดยใช้เครื่องมือประเมินบาดแผล PUSH พบว่า ค่าคะแนนหลังใช้การ
จัดการบาดแผล ค่าคะแนนประเมินลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < .05) มีการบันทึกการหายของ
แผลโดยประเมินการงอกใหม่ของ granulation เฉลี่ย 7.6 วัน (SD = 4.98) 

การอภิปราย 

 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
จัดการและการดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 

หอผู้ป่วยในศัลยกรรมตึกต้นคูณ โรงพยาบาลวานร
นิวาส พยาบาลวิชาชีพที่หอผู้ป่วยในศัลยกรรมตึก
ต้นคูณทุกคนสามารถจัดการและดูแลบาดแผลที่



 

 
 

เท้าในผู้ป่วยเบาหวานได้และให้การดูแลเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน มีความรู้ในการใช้เทคนิควิธีการ
เตรียมพ้ืนของแผล ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า
ทุกรายได้รับการประเมินบาดแผลและบันทึก
ความก้าวหน้าของบาดแผลโดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินการหายของบาดแผลของPUSH 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบ
การจัดการและการดูแลแผลที่ เท้ าในผู้ ป่ วย
เบาหวาน สามารถท าให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่
เท้า แผลหายเร็วขึ้น ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็ว
ขึ้น ระยะเวลาวันนอนโรงพยาบาลลดลงจาก 
13.48 วัน เหลือ 11.2 วัน ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลลงจาก 38,019 บาท/ราย เหลือ 
27,348 บาท/ราย ลดลง 10,671 บาท/ราย ลด
อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แผลลุกลาม
กลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด จากร้อยละ 8 
เหลือร้อยละ 0  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อภิญญา สิ่งคงสิน(2556) พบว่าการน าเทคนิคการ
ดูแลแผลแบบพิเศษมาใช้(Advance wound case 
) ทุกราย เพ่ือช่วยในการส่งเสริมการหายของ
บาดแผล และควบคุมการติดเชื้อ ท าให้แผลหาย
เร็ว ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็ว สามารถลดวันนอน ลด
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1.หลังจากได้มีการจัดท ารูปแบบการ
จัดการและการดูแลแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 
ท าให้ได้รูปแบบในการดูแลบาดแผลที่ถูกต้อง 
ชัดเจนและเหมาะสม   พยาบาลมีความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวกับการดูแลบาดแผลเพ่ิมขึ้น ได้ทบทวนและ
ศึ กษ าปั จจั ย ส่ ง เส ริม การห ายของแผลจาก
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

2.หลังจากได้มีการใช้ เครื่องมือในการ
ประเมินบาดแผลPUSH ท าให้ทราบความก้าวหน้า
ในการหายของแผล จากเดิมที่ท าแผลไปเรื่อยๆโดย
ไม่มีการประเมินประสิทธิภาพการท าแผล 

แผน การที่ จ ะน าผลจากการ วิจั ย ไป ใช้ ใน
หน่วยงาน 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพของการดูแลโดย
การศึกษาวิธีการท าแผลแบบพิเศษจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ ที่ส่งเสริมการหายของแผลเร็วขึ้น เพ่ือ
ลดระยะเวลาการท าแผล และลดค่าใช้จ่าย  อย่าง
สม่ าเสมอและถ่ายทอดสู่ทีมผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. แ ผ น ก า ร พั ฒ น าก า รดู แ ล ผู้ ป่ ว ย
เบาหวานมีแผลที่เท้าโดยใช้การจัดการผู้ป่วยราย
กรณ ี

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การเริ่มต้นในการพัฒนาแนวทางการ
จัดการบาดแผลผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าต้อง
อาศัยความตั้งใจและการให้ความร่วมกันในทีม
ผู้ดูแล ผู้วิจัยหลักต้องแสดงศักยภาพ ความตั้งใจ
อย่างสูงเพ่ือให้ทีมได้รับรู้และเห็นถึงประโยชน์ที่
เกิดต่อผู้รับบริการ มีการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องและให้ทีมผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการและเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงได้ตลอด
 2. การศึกษาและน าวิทยาการใหม่ๆใน
การดูแลบาดแผลมาใช้จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
และหาแนวทางที่จะท าให้แผลหายได้อย่างรวดเร็ว 
และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เร็ว ลดวันนอน
โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดการ
สูญเสียชีวิต ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพที่ดีข้ึน 



 

 
 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ ความร่วมมือ
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การค้นหาปัญหา
และร่วมกันพัฒนาแก้ไขเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วย  โดยใช้องค์
ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตอบ
โจทย์ได้ตรงประเด็น แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็

ช่ ว ย เส ริ ม แน วคิ ด และการวิ เค ราะห์ ที่ เป็ น
ระบบ น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านอ่ืนๆ
ต่อๆไป โดยมีหัวหน้างานเป็นที่ปรึกษา แนะน า
วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ  และเป็น
ผู้ประสานความร่วมมือระหว่างทีมที่ศึกษากับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
จินาพร  แป้นไชยวงค์   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ วนิดา   กาสุริย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตัวเหลืองเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในทารก
แรกเกิด ในสัปดาห์แรกเกิดทารกเกือบทุกคนจะมี
ระดับ bilirubin สูงกว่าค่าปกติในผู้ใหญ่ และมากกว่า 
2 ใน 3 ของทารกแรกเกิดจะมีอาการตัวเหลืองที่เห็น
ได้ด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่เป็นภาวะที่พบได้ในทารก
ป ก ติ  โด ย ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ต ราย  ( Physiology 
Jaundice ) แต่มีทารกบางรายที่มีภาวะตัวเหลือง
ม า ก ก ว่ า ป ก ติ  (  Pathology Jaundice ) จึ ง มี
ความส าคัญในการดูแลรักษา อาการตัวเหลืองในทารก
แรกเกิดมีสาเหตุมากมายหลายประการ ซึ่งจ าแนกได้ 
3 ประเภท คือ 1) ภาวะตัวเหลืองจากสรีรวิทยา 2) 
ภาวะตัวเหลืองจากพยาธิวิทยาและ 3 ) ภาวะตัว
เหลืองจากนมมารดา (สรายุทธ สุภาพรรณชาติ,2540) 
โดยตัวเหลืองจากสรีรวิทยา เป็นตัวเหลืองที่เกิดได้ตาม
ธรรมชาติของทารกแรกเกิด จากการสร้างบิลิรูบินที่
เพ่ิมมากเกินไปในเซลล์ตับและการขับบิลิรูบินออกจาก
การกระแสเลือดได้น้อยลงส่วนตัวเหลืองจากพยาธิ
วิทยา เกิดจากสาเหตุต่างๆหลายประการ เช่น การ
สร้างบิลิรูบินเพ่ิมขึ้นกว่าปกติ เช่น ABO หรือหมู่เลือด
มารดากับทารกไม่เข้ากัน ความผิดปกติทางพันธุกรรม 
ภาวะเลือดออก ภาวะเลือดข้น เป็นต้น นอกจากนี้ตัว
เหลืองจากพยาธิวิทยายังเกิดจากกการขับบิลิรูบิน
ลดลงกว่าปกติ ได้แก่ ความผิดปกติของการเผาผลาญ
อาหารแต่ก าเนิด ผลของยาบางชนิด การขาดเอนไซม์
บางชนิดแต่ก าเนิด ภาวะ sepsis, hypoglycemia, 
MAS , Acidosis เป็นต้น และสาเหตุสุดท้ายคือภาวะ
ตัวเหลืองจากนมมารดา พบประมาณร้อยละ 1-2 ใน
ทารกแรกเกิดที่ได้รับนมมารดา ซึ่งพบว่าในน้ านม
มารดามีสารบางชนิดที่ท าให้ระดับบิลิรูบินเพ่ิมขึ้น
มากกว่า 20 mg เนื่องจากสารดังกล่าวป้องกันการขับ

สารบิลิรูบินออกทางล าไส้ ซึ่งพบว่าทารกจะเริ่มมี
อาการตัวเหลืองในวันที่  4-7 และมีระยะเวลาของ
อาการประมาณ 3-10 สัปดาห์ ( แสงแข ช านาญวนกิจ
, 2558) 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้านทารกแรกเกิด ใน
ด้านร่างกายนั้นผลจากการเพ่ิมของระดับบิลิรูบินใน
กระแสเลือดซึ่งละลายได้ดีในไขมันแต่ไม่ละลายในน้ า 
ท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทได้ โดยทารก
ที่มีพยาธิภาวะที่สมองจากบิลิรูบินชัดเจนมีอัตราการ
ตายร้อยละ75 และทารกที่รอดชีวิตร้อยละ 80 จะมี
ความพิการทางสมองชนิดชักกระตุกที่ ไม่หยุดและ
ปัญญาอ่อน(Stoll &Kliegman, 2004 )  ด้านจิตใจ
และอารมณ์ของทารก เมื่อทารกเจ็บป่วยจะท าให้มี
อาการหงุดหงิดเพราะความเจ็บป่วยท าให้ความไม่สุข
สบายทารกจะแสดงออก โดยการร้องไห้ งอแงท าให้มี
ผลต่อความผูกพัน ส่วนในด้านของมารดา ความ
เจ็บป่วยของทารกส่งผลให้มารดาอยู่ในภาวะเครียดทั้ง
จ า ก ก า ร เจ็ บ ป่ ว ย  ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล แ ล ะ
ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดตามมา เมื่อมารดาทราบว่า
ทารกแรกเกิดมีอาการตัวเหลืองย่อมท าให้มารดาวิตก
กังวล สอดคล้องกับการศึกษาลักษณะความเครียดของ
มารดาที่มีบุตรตัวเหลืองซึ่งได้รับการส่องไฟรักษา 
พบว่าร้อยละ 91.7 ของมารดารู้สึกกังวลใจ ทุกข์ใจ 
เมื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการตัวเหลืองที่ท าให้ทารก
เกิดสมองพิการ หูหนวก ปัญญาอ่อนหรือเสียชีวิตได้ 
ด้วยเหตุนี้มารดาจึงแสดงความห่วงใยโดยการซักถาม
อาการเกี่ยวกับทารกแรกเกิดหรือบางคนโทษว่าเป็น
ความผิดของตนเอง ผลกระทบทางด้านการให้การ
รักษาที่ต้องติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง  

การเพ่ิมศักยภาพของมารดาโดยการมีส่วน
ร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่



 

 
 

ได้รับการส่องไฟรักษาในโรงพยาบาลเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการดูแลทารกแรกเกิดโดยยึดครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งก่อให้เกิดผลดีทั้งทารกแรกเกิด มารดา
และพยาบาล แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
ก า รดู แ ล เด็ ก ป่ ว ย ใน โร งพ ย าบ าล ข อ ง เช ป ป์                
( Schepp,1995 ) ซึ่งเป็นหลักส าคัญประการหนึ่งใน
การดูแลเด็กป่วยโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง        
(American Academy of Pediatrics, 2003) 
สอดคล้องกับปรัชญาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวและบุคลากรด้านสุขภาพและได้รับการ
ยอมรับและน าไปใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ 
รวมถึงในประเทศไทย ( ศรีพรรณ กันธวัง , วิมล ธน
สุวรรณ , ศรีมนา นิยมค้า , จุฑารัตน์  มีสุขโข , มาลี 
เจริญเมือง, นันทา เลียววิริยะกิจ และจรัสศรี เย็นบุตร 
(2547 )เชปป์ อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ใน การดู แ ล เด็ กป่ วย ขณ ะ เข้ ารั บ ก ารรั กษ า ใน
โรงพยาบาลเป็นการที่ผู้ปกครองได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลกิจกรรมที่ท าประจ าวัน 2) การมีส่วนร่วมในการ
ดูแลกิจกรรมการพยาบาล 3) การมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมารดาและบุคลากรพยาบาล 
และ 4) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดูแล โดย
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองดูแลผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ภายใต้การชี้แนะและคงไว้ซึ่ง
บทบาทของครอบครัว การร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ปกครองและบุคลากรในทีมสุขภาพ ซึ่งอาการตัว
เหลืองในทารกแรกเกิดก็ถือเป็นการเจ็บป่วย 

โรงพยาบาลวานรนิวาส  เป็นโรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิ (M2) จ านวนเตียง 90 เตียง  มีกุมาร

แพทย์จ านวน 2 คน   ในปี 2555 – 2558 ( ต.ค.- 
พ .ค .58) พ บ ภ าวะตั ว เห ลื อ ง ใน ท ารก แรก เกิ ด 
(Neonatal jaundice) เป็นอันดับ 1 ของการป่วยใน
ทารกแรกเกิด โดยพบได้ถึงร้อยละ 29.50, 23.58, 
9.42 และ 9.88 ของทารกแรกเกิดทั้งหมด ตามล าดับ 
ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและทันเวลาจะ
มีภาวะแทรกซ้อน คือ Kernicterus เกิดอันตรายต่อ
สมอง อาจก่อให้เกิดพัฒนาการล่าช้าท าให้เป็นภาระ
ของผู้ดูแล  และพบเป็นกลุ่มโรคส าคัญที่พบบ่อยอยู่ใน 
5 อันดับโรคผู้ป่วยใน ที่มีอัตราการ Re-admission สูง 
ปี 2555 – 2558  (ต.ค.- พ.ค.58) มีจ านวน 23, 12, 
19 และ 18 ราย  ตามล าดับ เหตุผลประการส าคัญ
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมารดาที่ดูแลทารกแรก
เกิดตัวเหลืองที่เข้ารับการรักษาด้วยการส่องไฟ ที่หอ
ผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม ราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวานร
นิวาส พบว่ามารดาที่ดูแลทารกมีอายุระหว่าง 15-20 
ปี  ถึ งร้ อ ย ล ะ  40 และพ บ ว่ าม ารด าที่ ไม่ เค ย มี
ประสบการณ์ในการดูแลบุตรตัวเหลืองมาก่อนมากถึง
ร้อยละ 60 ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลทารก
แรกเกิดตัวเหลืองร่วมกับบุคลากร จึงมีความส าคัญใน
การสร้างแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดา
ในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นให้ครอบครัวโดยเฉพาะมารดามีส่วนร่วมใน
การดูแลทารกร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
มารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
 2. ศึ กษาผลลั พ ธ์ จ ากแนวทางปฏิ บั ติ ที่
พัฒนาขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 ค าถามการวิจัย 

มีแนวปฏิบัติในการดูแลทารกแรกเกิดตัว
เหลืองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดาอย่างไร และ
ประสิทธิภาพที่ เกิดจากการใช้แนวทางปฏิบัติเป็น
อย่างไร 
สมมุติฐานการวิจัย 

แนวทางปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นจะเพ่ิมศักยภาพ
ของมารดาในการดูแลบุตรตัวเหลืองขณะเข้ารับการ
รักษาด้วยการส่องไฟและสามารถสังเกตอาการ
เปลี่ยนแปลงของทารกได้เมื่อกลับบ้าน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดอายุ 0-
28 วัน 

ทารกแรกเกิดตัวเหลือง หมายถึง ทารกแรก
เกิดอายุ 0-28 วัน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามี

ภาวะตัวเหลืองและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยในราช
พฤกษ ์

แนวทางปฏิบัติ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติ
ต่อมารดาทารกแรกเกิด ที่บุตรได้รับการวินิจฉัยว่ามี
ภาวะตัวเหลืองหลังคลอดและเข้ารับการรักษาด้วยการ
ส่องไฟ 
ขอบเขตการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท าการศึกษากับ
มารดาทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่เข้ารับการรักษาด้วย
การส่องไฟ ณ หอผู้ป่วยในราชพฤกษ์ โรงพยาบาล
วานรนิ วาส  จั งหวัดสกลนคร จ าน วน  20 ราย 
ท าการศึกษาระหว่างเดือนธันวาคม 2558- มิถุนายน 
2559 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
ก. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ คือ มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัว
เหลืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติการพยาบาล
ของบุคลากรและหน่วยงาน 
ข. ประโยชน์ในการน าไปใช้ คือ ง่ายต่อการน าไปใช้ ไม่
ซับซ้อน เกิดความพึงพอใจทั้งต่อมาดราและเจ้าหน้าที่ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ครั้งนี้ เป็นการศึกษาแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดาในการดูแลทารก
แรกเกิดตัวเหลือง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมดังต่อไปนี้  

1. อาการตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 
2. การส่องไฟรักษา 
3. การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารก

แรกเกิดในโรงพยาบาล 
4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของมารดา

ในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการ
ส่องไฟรักษา 

ระเบียบวิธีวิจัย ( ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล ) 

เกิดประสทิธิภาพในการดแูลทารกแรกเกิดตวัเหลอืง

ศกัยภาพของมารดาและครอบครัว

ไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนจากตวัเหลอืงตามเกณฑ์ชีว้ดั

พฒันาแนวทางปฏิบตัิเพื่อเพิ่มศกัยภาพของมารดาในการดแูล
บตุรตวัเหลอืง

ใช้หลกัการมีสว่นร่วมของมารดา

ปัจจยัด้านตวัทารก

ความรู้และทกัษะการดแูลของมารดา

บคุลากรยงัขาดแนวปฏิบตัิในการดแูล



 

 
 

รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการ (action research) เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิด
ตัวเหลือง โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
โดยใช้แนวคิดการการมีส่วนร่วมของบิดามารดา  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือมารดาทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่บุตรเข้า
รับการรักษาด้วยการส่องไฟ ณ หอผู้ป่วยในราชพฤกษ์ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ท าการศึกษา
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558- มิถุนายน 2559 โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 36 ราย โดย
รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเวชระเบียน สัมภาษณ์
มารดาทารกแรกเกิดตัวเหลือง และการใช้แนวทางที่
ก าหนดขึน้เพื่อศึกษาข้อมูล  
สถานที่ หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 
ระยะเวลา ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558- 
มิถุนายน 2559 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบทดสอบความรู้- ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไปของมารดา และแบบทดสอบก่อนและหลังให้
ความรู้ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของมารดา 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของมารดาต่อการ

ใช้แนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลบุตรตัว
เหลือง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลมารดาและทารกแรกเกิด
ตัวเหลืองที่บุตรเข้ารับการรักษาด้วยการส่องไฟ ณ หอ
ผู้ป่วยราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวานรนิวาสโดยการใช้
แบบสอบถาม สัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบัติการมี
ส่วนร่วมของมารดาขณะอยู่โรงพยาบาล 

2. การอภิปรายผลการศึกษาของคณะกรรมการ
ด าเนินงานโดยใช้ข้อมูลจาก chart ผู้ป่วยและ
ข้อมูลในระบบ HosXp ร่วมด้วย 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าจ านวน 
ความถี่ ร้อยละ 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การด าเนินการศึกษา มีระยะการด าเนินงาน3 ระยะ 
คือ  
   ระยะที่  1) ระยะเตรียมการ ส ารวจสภาพ
ปัญหาจากการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ กุมารแพทย์และหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาศักยภาพของมารดาซึ่งเป็นผู้ดูแล
หลักจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรม
และวิเคราะห์งานวิจัย 

จากการส ารวจสภาพปัญหา เพ่ือก าหนด
ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
พบว่า   1) เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ให้การดูแล มีภาระ
ความรับผิดชอบหลายอย่าง มีเวลาจ ากัดในการท างาน 
และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2) เครื่องมือ/
อุปกรณ์บางครั้งไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วย หรือขาด
ประสิทธิภาพ เช่น เครื่องส่องไฟ 3) ข้อมูลจากการ
ส ารวจพบว่า มารดาที่ดูแลทารกมีอายุระหว่าง 15-20 
ปี พบมากถึงร้อยละ 40 และพบว่ามารดาที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการดูแลบุตรตัวเหลืองมาก่อนมากถึง
ร้อยละ 60 ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดูแลทารก
แรกเกิดตัวเหลืองร่วมกับบุคลากร4) ระบบการบันทึก
ข้อมูลของผู้ป่วย ยังยากต่อการสืบค้นและบันทึกข้อมูล 

ระยะที่ 2) ระยะด าเนินการ จากการส ารวจ
สภาพปัญหาและร่วมกันวิเคราะห์ พบปัญหาและ
อุปสรรค4 เรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือถึงแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
ร่วมกับทีมกุมารแพทย์ พยาบาลวิชาชีพในตึก และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 



 

 
 

 2.1) เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ให้การดูแล 
มีภาระความรับผิดชอบหลายอย่าง มีเวลาจ ากัดในการ
ท างาน และยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้
ออกแบบและจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

มารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง จากนั้นน า
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติใช้ที่หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ 
กระตุ้นให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนมีส่วนร่วมในงานวิจัย 

ตารางแสดงแนวปฏิบัติในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง
แบบเดิมที่ใช้อยู่ 

แนวปฏิบัติใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดาในการดูแลทารกแรก
เกิดตัวเหลือง 

ผู้ป่วย admit 

1.On photo 

2.ให้ค าแนะน ามารดา/บิดาบางส่วน 

3.ให้การดูแลตามปกติ 

ผู้ป่วย admit  

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจของมารดา/บิดาหรือผู้ดูแลทารก
แรกเกิดเกี่ยวกับระดับความรู้ของภาวะตัวเหลือง โดยใช้
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมา 

2. ให้ความรู้และค าแนะน าที่เหมาะสมแก่มารดา โดยใช้การ
พูดคุย ผ่านสื่อการสอนคือปฏิทินการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
และแผ่นพับ 

3.ให้การดูแลตามมาตรฐานการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง  

(  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการส่องไฟให้พร้อมต่อการใช้งาน วัดค่า
ความเข้มแสงทุกราย ) 

4. ใช้หลักการมีส่วนร่วมของมารดาร่วมกับการส่งเสริมศักยภาพ
ในการดูแลบุตรตัวเหลือง  

5. ประเมินผลสะท้อนกลับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

 
2.2) บ างครั้ ง เค รื่ อ งส่ อ งไฟมี จ าน วน ไม่

เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วย บางครั้งช ารุด ใช้งาน
ไม่ได้ แนวทางในการแก้ไขคือ มีการตรวจสอบ
ความพร้อมใช้ของเครื่องมือ จ านวน  อย่ าง
สม่ าเสมอ รับผิดชอบงานโดยพยาบาลผู้ดูแลงาน
ระบบเครื่องมือ 

 2.3) ม า ร ด า วั ย รุ่ น แ ล ะ ข า ด
ประสบการณ์ ในการดูแลบุตรตัวเหลือง แนว
ทางการแก้ไขโดยการใช้แนวปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของมารดาในการดูแลบุตรตัวเหลือง

ร่วมกับเจ้าหน้าที่  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
มารดา 

 2.4 )ระบบการบันทึ กข้อมูลของ
ผู้ป่วย ยังยากต่อการสืบค้นและบันทึกข้อมูล 
พิจารณาพัฒนาระบบการบันทึกและสืบค้นข้อมูล
ด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ต่อไป 

ระยะที่ 3) ระยะประเมินผล วิเคราะห์ผลลัพธ์
ของแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น เพ่ือสะท้อนผลการ
ดูแลและใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับเปลี่ยน



 

 
 

กระบวนการ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ พึงประสงค์อย่าง ต่อเนื่อง 
ผลการศึกษา 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล  
 มารดาที่ เข้ าร่วมวิจัยทั้ งหมด 36 ราย มี
จ านวนมากที่สุดในช่วงอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 38.9 
รองลงมาคือมีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี ร้อยละ 30.6 
และจ านวนน้อยที่สุดคืออายุ 40 ปีขึ้นไปร้อยละ 2.8 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มากที่สุดร้อยละ 
44.4 ประถมศึกษาปีที่  6 ร้อยละ 22.2 ไม่ได้เรียน
หนังสือ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.6 มารดาร้อยละ 
80.6 มีอาชีพท านา รับราชการน้อยที่สุดร้อยละ 1 
และในมารดาจ านวนทั้งหมดนี้ ไม่มีประสบการณ์ใน
การดูแลบุตรตัวเหลืองมาก่อน ร้อยละ 72.2 ด้านการ
รับรู้ของมารดาต่อความรุนแรงของภาวะตัวเหลืองของ
บุตร ร้อยละ 41.7 รับรู้ว่ามีความรุนแรงในระดับปาน
กลางถึงระดับมาก และมีความวิตกกังวลระดับมาก 
ร้อยละ 61.1  

 ทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่เข้ารับการรักษาด้วย
การส่องไฟ ณ หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวานร
นิวาส จังหวัดสกลนคร จ านวน 36 รายพบว่า ร้อยละ 
55.6 และร้อยละ 44.4 เป็นทารกแรกเกิดเพศชายและ
หญิงตามล าดับ ร้อยละ 97.2 เป็นทารกที่คลอดครบ
ก าหนดและคลอดด้วยวิธีปกติ ร้อยละ 41.7 และร้อย
ละ 30.6 มีน้ าหนักแรกคลอด 3,001-3,500 กรัม และ 
2,500-3,000 กรัมตามล าดับ ได้รับการส่องไฟด้วย
เค รื่ อ ง  single photo ร้ อ ยล ะ  72.2 แ ละ เค รื่ อ ง 
double photo ร้อยละ 27.8 และในจ านวนทารก
แรกเกิดทั้งหมดนี้ร้อยละ 58.3 และร้อยละ 27.8 ไม่
พบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตัวเหลืองและพบว่า
ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ 
ตามล าดับ 
 2. แนวทางการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
มารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 

ตารางที่ 1 แนวทางการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง เปรียบเทียบแนวปฏิบัติ
เดิมกับแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น 

แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง
แบบเดิมที่ใช้อยู่ 

แนวปฏิบัติใหม่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดาในการดูแลทารกแรก
เกิดตัวเหลือง 

ผู้ป่วย admit 

1.On photo 

2.ให้ค าแนะน ามารดา/บิดาบางส่วน 

3.ให้การดูแลตามปกติ 

ผู้ป่วย admit  

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจของมารดา/บิดาหรือผู้ดูแลทารก
แรกเกิดเกี่ยวกับระดับความรู้ของภาวะตัวเหลือง โดยใช้
แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนมา 

2. ให้ความรู้และค าแนะน าที่เหมาะสมแก่มารดา โดยใช้การ
พูดคุย ผ่านสื่อการสอนคือปฏิทินการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
และแผ่นพับ 

3.ให้การดูแลตามมาตรฐานการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง  

(  จัดเตรียมอุปกรณ์ในการส่องไฟให้พร้อมต่อการใช้งาน วัดค่า
ความเข้มแสงทุกราย ) 



 

 
 

4. ใช้หลักการมีส่วนร่วมของมารดาร่วมกับการส่งเสริมศักยภาพ
ในการดูแลบุตรตัวเหลือง  

5. ประเมินผลสะท้อนกลับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

  
1. ข้อมลูแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังให้ความรู้ของมารดา 
 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ t-test p-value 

X ̅ SD X ̅ SD 

คะแนนความรู้ของมารดา 3.52 1.18 5.55 .69 -10.08 .000 

     
จากตารางข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการวัดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง 
ของมารดา มีค่าเฉลี่ย 3.52 ภายหลังการให้ความรู้โดย

พยาบาลและมีการทดสอบความรู้ซ้ ามารดามีค่าเฉลี่ย
ความรู้ 5.55 ซึ่งแสดงว่ามารดามีระดับความรู้เพ่ิมขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < .05)  

 4. คะแนนความพึงพอใจของมารดาในด้านการให้บริการ 
ตารางที่ 4 ข้อมูลแสดงคะแนนความพึงพอใจของมารดาในด้านการให้บริการแยกรายข้อ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ( N=36 ) ร้อยละ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความสามารถของพยาบาลในการดูแล
รักษา 

41.7 50 8.3 0 0 

ความรวด เร็ วที่ พยาบาลมาให้ การ
ช่วยเหลือ 

47.2 33.3 16.7 0 2.8 

ความใส่ใจของพยาบาลในความเจ็บป่วย
ของบุตรและความวิตกกังวลของมารดา 

44.4 41.7 11.1 0 2.8 

การให้ข้อมูลและค าแนะน าของพยาบาล 55.6 33.3 11.1 0 0 

กิริยามารยาทของพยาบาล 41.7 50 8.3 0 0 

คุณภาพการให้บริการโดยรวม 41.7 47.2 11.1 0 0 
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จ าก ต าร า งข้ า งต้ น พ บ ว่ า ค ว าม พึ งพ อ ใจ ด้ าน
ความสามารถของพยาบาลในการดูแลรักษา มารดาที่
ร้อยละ 50 ให้ความพึงพอใจระดับมากและที่ร้อยละ 
41.7 ให้ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ความรวดเร็ว
ของพยาบาลที่มาให้การช่วยเหลือ มารดาที่ร้อยละ 
47.2 ให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
ระดับมากที่ร้อยละ 33.3 ความใส่ใจของพยาบาลใน

ความเจ็บป่วยของบุตรและความวิตกกังวลของมารดา 
มารดาที่ร้อยละ 44.4 ให้ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
และท่ีร้อยละ 41.7 ให้ความพึงพอใจระดับมาก มารดา
ร้ อ ย ล ะ  50 ให้ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ร ะ ดั บ ม า ก ต่ อ
กิริยามารยาทของพยาบาล ร้อยละ 47.2 ให้ความพึง
พอใจระดับมากต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม 

 5. ระดับความคิดเห็นด้านการให้ข้อมูล 
ตารางที่ 5 ข้อมูลแสดงระดับความคิดเห็นของมารดาด้านการให้ข้อมูล 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ( ร้อยละ ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การให้ข้อมูลของพยาบาลเข้าใจง่าย 0 38.9 58.3 2.8 0 

เนื้อหาไม่ซับซ้อน 0 41.7 47.2 5.6 5.6 

ระยะเวลาในการให้ข้อมูลเหมาะสม 8.3 44.4 47.2 0 0 

เนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อการดูแลบุตร
ตัวเหลือง 

16.7 52.8 3.6 0 0 

มารดามี ค วามรู้ แ ละความ เข้ า ใจ
เกี่ยวกับอาการตัวเหลืองมากข้ึน 

8.3 75 16.7 0 0 

 
 
จากตารางข้างต้น แสดงระดับความคิดเห็นของ

มารดาด้านการให้ข้อมูลของพยาบาล พบว่าการให้
ข้อมูลเข้าใจง่ายระดับปานกลาง ร้อยละ 58.9 เนื้อหา
ไม่ซับซ้อนและระยะเวลาในการให้ข้อมูลเหมาะสมเห็น
ด้วยในระดับปานกลางร้อยละ 47.2 เนื้ อหาเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลบุตรตัวเหลืองเห็นด้วยระดับมาก
ร้อยละ 52.8 และมารดามความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาการตัวเหลืองมากขึ้นเห็นด้วยระดับมาก 
ร้อยละ 75  
 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

มารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง โรงพยาบาล
วานรนิวาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิด
ตัวเหลืองและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแนวทางดังกล่าว 
ผลการศึกษาพบว่าหอผู้ป่วยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
ส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลที่มีมาตรฐานเกิด
ประสิทธิผล บุคลากรพยาบาลตระหนักถึงความส าคัญ
ของการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้มาตรฐาน 



 

 
 

ก่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งต่อบุคลากรและมารดา 
โดยเฉพาะมารดาทารกแรกเกิดตัวเหลืองพบว่า ไม่มี
ประสบการณ์ในการดูแลบุตรตัวเหลืองมาก่อน ร้อยละ 
72.2 สัมพันธ์กับการรับรู้ของมารดาต่อความรุนแรง
ของภาวะตัวเหลืองของบุตร ร้อยละ 41.7 รับรู้ว่ามี
ความรุนแรงในระดับปานกลางถึงระดับมาก และมี
ความวิตกกังวลระดับมาก ร้อยละ 61.1เมื่อเพิ่มความรู้
และทักษะแก่มารดาทารกแรกเกิดตัวเหลืองเกี่ยวกับ
ภาวะตัวเหลือง การดูแลขณะอยู่โรงพยาบาล การ
สังเกตอาการของบุตรเมื่อกลับบ้านพบว่าก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่มารดาทั้งในด้านการให้บริการและ
ด้านการให้ข้อมูล โดยในด้านบริการมารดามีความพึง
พอใจในระดับมาก ร้อยละ 88.9 ด้านการให้ข้อมูล
มารดามีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 86.1
ตลอดระยะเวลาที่ทารกแรกเกิดตัวเหลืองเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล มารดาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านกิจกรรมที่ท าประจ า เช่นการวัด
สัญญาณชีพ การดูแลสุขวิทยาส่ วนบุคคล ด้ าน
กิจกรรมการพยาบาล เช่น การเจาะเลือดส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า ด้าน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การแจ้งอาการของบุตรให้
บุคลากรพยาบาลทราบเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือ
บุคลากรแจ้งอาการของทารกให้บิดามารดาทราบเป็น
ระยะๆ หรือแผนการรักษาของแพทย์ในแต่ละวัน และ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพ่ือลดระดับความ
วิตกกังวลของมารดาด้วย 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. น าไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลทารกแรกเกิด
ตัวเหลืองให้ได้มาตรฐาน เกิดประสิทธิผล และเป็น
แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของมารดาให้มีความรู้-
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะตัวเหลือง มีทักษะ
ในการดูแลบุตรเมื่อต้องรับการรักษาด้วยการส่องไฟ
ร่วมกับบุคลากรพยาบาล สามารถสังเกตอาการที่ปกติ
และผิดปกติของบุตรได้เม่ือกลับบ้าน 

2. เป็นแนวทางในการพัฒนางานคุณภาพที่
เกี่ยวข้องต่อไปเช่น การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการ
กับมารักษาซ้ าของทารกแรกเกิดตัวเหลือง สามารถน า
แนวคิดการมีส่วนร่วมของมารดาไปปรับใช้กับทารก
และเด็กป่วยอื่นๆ 
แผนการที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของทารกแรกเกิดตัว
เหลืองเพ่ือง่ายต่อการบันทึกและสืบค้นข้อมูล 

2. พัฒนาระบบเครื่องมือ (เครื่องส่องไฟ) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ลดจ านวนทารกแรกเกิดที่  re- admit ด้วย
ภาวะตัวเหลือง โดยการพัฒนาระบบการสอนสุขศึกษา
ทั้งท่ีห้องคลอดและในหอผู้ป่วย 

4. พัฒนาความรู้ของบุคลากรพยาบาล ผู้ช่วย
เหลือคนไข้ในหอผู้ป่วยสม่ าเสมอ 
บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพเป็นสิ่ ง
ส าคัญในการพัฒนางาน ผู้วิจัยหลักจ าเป็นต้องมี
คุณสมบัติหลายประการ อาทิ ความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ท างาน ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์
ข้อมูล ทักษะเชิงสถิติ และต้องมีความรู้หรือทักษะใน
เรื่องท่ีต้องการศึกษามากพอสมควร 

2. เพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ญาติ ลดปัญหากรณีมี
ข้อร้องเรียน 

3. เพ่ิมประสิทธิการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง
แก่บุคลากรพยาบาล จึงเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนที่
ส าคัญของภาวะตัวเหลืองตามเกณฑ์ชี้วัด ได้แก่ ไม่เกิด
ภาวะ kernictus, ไม่เกิดอุบัติการณ์เปลี่ยนถ่ายเลือด 
และไม่มีอุบัติการณ์ refer 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ ความร่วมมือของ
บุคลากรในหอผู้ป่วย การตระหนักถึงความส าคัญและ
ความร่ วมมื อของมารดาทารกแรก เกิ ด ในการ
ด า เนิ น งาน  แ ละก ารสนั บ ส นุ น เวล าจ ากท าง
โรงพยาบาล 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
โรคหลอดเลือดสมอง  (Cerebrovascular 

disease, stroke) หรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรค
ทางระบบประสาทที่ พบบ่ อย  และเป็ นปัญ ห า
สาธารณสุขท่ีส าคัญของโลกและประเทศมักเป็นสาเหตุ
หลักของความพิการในระยะยาว โดยองค์การอัมพาต
โลก (World Stroke Organization : WSO รายงาน
สาเหตุการจากตายโรคหลอดเลือดสมอง เป็นอันดับ 2 
ของประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ทั่วโลกและเป็น
สาเหตุการตายเป็น อันดับ 5 ของประชากรอายุ
มากกว่า 15-59 ปี และในแต่ละปีมีคนทั่วโลกเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ล้านคน    ซึ่ง
มากกว่าคนทั่วโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ วัณโรค 
และโรคมาลาเรียรวมกันทั้ งนี้องค์การอัมพาตโลก
คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ.2558 คนทั่วโลกจะเสียชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมองถึง 6.5 ล้านคนโดยใน
ปัจจุบันอ าเภอวานรนิวาสและอ าเภอข้างเคียง พบ
ผู้ป่วยโรคนี้ในอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นซึ่งจากข้อมูลของ
โรงพยาบาลวานรนิวาสจากปีงบประมาณ 2558 พบ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2557    

โรคหลอดเลือดสมองส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย
หากรอดชีวิตจะยังคงความพิการหลงเหลืออยู่ ไม่
เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม ยัง
ส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้ป่วยด้วย จึงต้องให้การ
ดูแลในระยะยาวและต่อเนื่ อง ซึ่ งอาจท าให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากความบกพร่องของร่างกาย เช่น 
โรคปอดอักเสบจากการสูดส าลัก การเกิดแผลกดทับ 
ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น  ดังนั้นการ
วางแผนการจ าหน่ายผู้ป่วยที่ดีจึงมีความส าคัญอย่าง

มากในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยหากขาดการ
ว างแ ผ น จ าห น่ าย ผู้ ป่ ว ย ที่ ดี อ าจส่ งผ ล ให้ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนตามมาและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้ป่ วยที่ เพ่ิมขึ้น อัตราการวันนอนโรงพยาบาลที่
ยาวนานขึ้น          

โรงพ ยาบาล วาน รนิ วาสศั กยภ าพ เป็ น
โรงพยาบาล M 2 ซึ่งศักยภาพของโรงพยาบาล M 2 
คือการเปิดเป็นแม่ข่าย (Node) ให้ยาอาร์ทีพีเอ (rt-
PA) อบรมพัฒนา ศักยภาพการดูแล ผู้ป่วย  Stroke 
Fast Track ส าห รับ แพทย์  พ ยาบ าล  และที มที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง  basic stroke 5 วั น   โ ด ย ปั จ จุ บั น
โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็น Node รับเพ่ือการดูแลต่อ
จากโรงพยาบาลเครือข่าย ๕ อ าเภอ  ได้แก่    บ้าน
ม่วง    ค าตากล้า    อากาศอ านวย   บึงโขงหลง  เซ
กา  วานรนิวาส และในส่วนของการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพการดูแลทางโรงพยาบาลมีผู้ผ่านการอบรมใน
หน่วยงานเฉพาะหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใน
ส่วนของบุคลากรในหอผู้ป่วยยังไม่ได้รับการอบรม
พัฒนาทักษะในด้านนี้ พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอ
ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 50 เป็นพยาบาลที่มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพเป็นผู้เริ่มต้น ( No vise ) ซึ่งยังต้องได้รับ
การชี้น าเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการดูแล เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้นอีกทั้ งใน
ปัจจุบันโรงพยาบาลวานรนิวาสมีระบบการประเมิน
และดูแลผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองใน ส่วนขอ
หน่วยงานห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินแต่ในหน่วยงานของตึก
ราชาวดียังไม่มีแบบแผนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่ชัดเจนและที่ การไม่มีระบบแบบแผนในการ
ดูแลผู้ป่วยส่งผลให้การประเมินและการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง



 

 
 

อาจส่งผลเสียต่อการดูแลผู้ป่วยในระยะยาวต่อไป
ดังนั้นคณะวิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีส่วน
ช่วยให้มีระบบบริการที่เป็นเลิศการดูแลผู้ป่วยด้านอายุ
รกรรมสาขาโรคหลอดเลือดสมอง   และส่งผลให้ผู้ป่วย
ปลอดภัย  อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพิการ
ตลอดจนถึงค่ารักษาพยาบาลลดลงและผู้ป่ วยมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในตึกราชาวดี 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อ
กลับบ้าน 

ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมองที่มา
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลวานรนิวาส ในช่วงเดือน 
มีนาคม – พฤษภาคม 2559 

เฉพาะผู้ป่วยและญาติโรคหลอดเลือดสมองที่พักรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลวานรนิวาสตึกราชาวดี 

สมมติฐานการวิจัย 

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองมีผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนและบุคคลากรทางการพยาบาลมีแบบ
แผนในการดูแลผู้ป่วย 

แบบแผนการการวางแผนจ าหน่าย  มีผลท าให้ผู้ป่วย
และญาติ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ ในการดูแล
สุขภาพตนเอง   เมื่ออยู่บ้านหรือไม่ 

ค าจ ากัดความ 

๑.โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือ 
Cerebrovascular disease (CVD) มีความหมาย
ตามท่ีองค์การอนามัยโลกได้ให้คาจากัดความไว้ว่าโรค
ที่มีอาการเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนก่อให้เกิดอาการ
ทางระบบประสาทจากสมองบางส่วนหรือสมอง
ทัง้หมดโดยอาการนั้นเป็นอยู่นานเกิน 24 ชั่วโมงหรือ
ทาให้เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมอง 

 ๒. ความรู้คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจหรือ
สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ องค์วิชาในแต่
ละสาขา 

 ๓. ความเข้าใจ (Comprehension)   
หมายถึง ความสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องราว
ต่างๆได้ทั้งภาษา รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม แบ่งเป็น การแปลความ การตีความ การ
ขยายความ 

๔. ทักษะ (skill) มากขึ้นว่าหมายถึง ความ
ช านาญหรือความสามารถในการกระท าหรือการ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นทักษะด้าน
ร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม ที่เกิดข้ึนจากการฝึกฝน 
หรือการกระท าบ่อย ๆ เช่น ครูมีทักษะการใช้ค าถาม 
การน าเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อการสอน นักเรียนมี
ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน การคิดค านวณ หรือ
ทักษะทางสังคม ทักษะที่จะท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิตและการท างาน 

๕. การดูแลสุขภาพตนเอง คือ กระบวนการที่
ประชาชนและครอบครัวมีโอกาสที่จะชวยเหลือตนเอง
และรับผิดชอบตนเองดานสุขภาพอนามัย โดยพัฒนา
ศักยภาพความสามารถ เพ่ือการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง 



 

 
 

๖. การวางแผนจ าหน่าย หมายถึง การ
วางแผนและจัดสรรบริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
ต้องการ การดูแลต่อเนื่องหลังการจ าหน่ายอย่างเป็น
ระบบ องค์รวม มีการ ประสานงานของ สหสาขา
วิชาชีพ ในการสนับสนุน และเสริมพลัง ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเป็นรายกรณี รวมทั้งมีการส่งเสริมการใช้
ทรัพยากร สุขภาพที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมการให้ผู้ป่วย
และญาติ/ชุมชนสามารถ ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และพึงพอใจ 

ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (action research ) เพ่ือเป็นการศึกษา 
การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง 

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจง
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ผู้ป่วยและญาติโรคหลอด
เลือดสมองที่ 

สถานที ่ตึกราชาวดี โรงพยาบาลวานรนิวาส  

ระยะเวลา ในช่วงเดือน มีนาคม – 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตัน 

2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตึกราชาวดี 

3. แนวทางการให้การพยาบาลผู้ป่วยใน 
ICU/Ward 

4. แผนการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
5. NURSING CARE PLAN FOR 

ISCHEMIC STROKE 

6. แบบประเมินผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ตึกราชาวดี 

7. การประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อน
เริ่มการกลืน 

8. แบบบันทึกการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย
ก่อนจ าหน่าย 

9. แบบการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ผู้ป่วยและญาติ 

10. แนวทางปฎิบัติตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไปใช้
กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการ
รักษาที่ตึกราชาวดี โรงพยาบาลวานรนิวาส
ในช่วง เดือนมีนาคม–พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ใช้สถิติพรรณนา ( Descriptive 
statistics ) ด้วยค่าจ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
การด าเนินการศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนา ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
1. การวางแผนเตรียมการศึกษา (plan) 

1.1 ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาสาเหตุของปัญหาจากการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาในการให้บริการ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยภายในหน่วยงาน
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่ง
ส่งผลเสียแก่ตัวผู้ป่วย อีกทั้งค่ารักษา



 

 
 

ที่เพ่ิมขึ้น การเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังเป็นโรคหลอดสมอง 

1.2 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การดูแลผู้ป่วยโดยการทบทวน
วรรณกรรมอีกท้ังศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติม อัพเดตแนวทางใหม่ๆการ
ดูแลผู้ป่วย 

2. การด าเนินการ แบ่งเป็น 4 ระยะ 
2.1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การ

ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้
พบปัญหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2 ระยะที ่2 วางแผนตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ปัญหา  ศึกษาข้อมูล
การดูแลผู้ป่วยตามเวชระเบียนเดิม 
พร้อมก าหนดแนวทางใหม่ในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น า
แนวทางการดูแลป่วยโรคหลอดเลือด
สมองลงสู่ผู้ปฏิบัติท าข้อตกลงในการ
ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

2.3 ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน น า
ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเวช
ระเบียนเดิมมาวิเคราะห์จุดที่ขาด
พร้อมสร้างแนวทางในการดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองในหอผู้ป่วย น า
แนวทางท่ีได้ลงใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วย พร้อมทบทวน
เวชระเบียนหลังผู้ป่วยจ าหน่ายกลับ
บ้านและติดตามการ เข้ารักษาซ้ า
ของกลุ่มตัวอย่าง 

2.4 การประเมินผล ในส่วนของทีมสห
สาขาวิชาชีพได้มีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วย แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองช่วยให้ประเมิน
ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลที่เหมาะสมและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน ไม่มีการเข้ารับการ
รักษาซ้ าด้วยโรคเดิมและ
ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือด
สมอง 

ผลการศึกษา 

 พบว่าในจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 13 ราย 
เป็นเพศชายทั้งหมด 3 ราย เพศหญิง 10 ราย โดยใน
จ านวน 13 รายเป็นผู้สูงอายุ 8 ราย ไม่ใช่ผู้สูงอายุ 5 
ราย ประวัติการเจ็บป่วยมีโรคประจ าตัวอยู่แล้ว 11 
ราย ไม่มีโรคประจ าตัว 2 ราย อยู่ในเขตอ าภอวานร
นิวาส 9 ราย นอกเขตอ าเภอวานรนิวาส 4 ราย 

ตารางที่ 2. แสดงอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองหลังได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ภาวะแทรกซ้อน จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาวะแทรกซ้อน จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

Pneumonia 3 20 ข้อติด 0 0 

CA UTI 0 0 Bed sore 0 0 

 



 

 
 

ตารางที่ 2.1แสดง ADL เฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อน 

ADL เฉลี่ยของผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 

ADLเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 

แรกรับ วันจ าหน่าย แรกรับ วันจ าหน่าย 

30 71.6 89.5 89.5 

   

จากตารางที่ 2. จะแสดงให้เห็นได้ว่าหลังได้รับการ
ดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เกิดภาวะแทรกซ้อนคือ Pneumonia 3 ราย จาก
ผู้ป่วยทั้งหมด 13 ราย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ส่วนของ CA UTI, Bed sore และข้อติดและตารางที่ 
2.1 แสดงถึงADLเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งเกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่ง
จะเห็นได้ก็คือ ในผู้ป่วยที่มีค่าคะแนน ADL ต่ า จะ
ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า แต่เมื่อน า
ระบบมาใช้ในผู้ป่วยการเกิดภาวะแทรกซ้อนนั้นเกิด 
pneumonia เพียงอย่างเดียวไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
อ่ืน 

ตารางที่ 3 แสดงการประเมินขณะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติโดยบุคลากรทางการพยาบาล 

แนวทางการดูแลผู้ป่วย จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ 

นักจิตวิทยา 3 23 

กายภาพบ าบัด 13 100 

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 2 15 

เภสัชกร 4 30 

จากตารางพบว่า การประเมินขณะได้รับการ
รักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางปฏิบัติโดยบุคลากร
ทางการพยาบาลได้รับการดูแลตามแนวทางทั้งหมด 
13 ร า ย  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  100  ก า ร ส่ ง พ บ
กายภาพบ าบัดก็เช่นกันได้รับการส่งปรึกษาทั้งหมด 13 
ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และในส่วนของการส่งพบ
การทีมสหสาขาวิชาชีพนั้น ไม่ได้พบในทุกราย โดยส่ง

พบเป็นเฉพาะรายที่พบปัญหาในส่วนนั้น โดยการส่ง
ปรึกษาศูนย์ดูแลต่อเนื่องส่งพบใน รายที่ใส่สายสวน
ปัสสาวะ ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งตัว และขาดผู้ดูแล ใน
ส่วนของเภสัชกรส่งปรึกษาในกรณีผู้ป่วย recurrent 
stroke ที่ขาดยา หรือใช้ยาไม่ถูกต้อง และการส่ง
ปรึกษานักจิตวิทยาส่งปรึกษาในรายที่พบปัญหา ขาด
ผู้ดูแล  

 

 



 

 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยของวันนอนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

จ านวนผู้ป่วย(ราย) วันนอนสูงสุด (วัน) วันนอนต่ าสุด(วัน) วันนอนเฉลี่ย(วัน) 
13 9 1 2.4 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด  13 ราย มีวันนอนสูงสุด  9 
วันและวันนอนต่ าสุด 1 วัน โดยวันนอนเฉลี่ยเป็น 3.3 วัน 

ตารางที่ 5 แสดงค่ารักษาพยาบาลขณะเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

จ านวนผู้ป่วย(ราย) ค่ารักษาสูงสุด(บาท) ค่ารักษาต่ าสุด(บาท) ค่ารักษาเฉลี่ย(บาท) 
13 72,5115 5,053 18,208 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด  13 ราย มีค่ารักษาพยาบาล
สูงสุดเท่ากับ 72,511.50 บาท และมีค่ารักษาพยาบาลต่ าสุดเท่ากับ  5,053 บาท โดยค่าเฉลี่ยค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมดเท่ากับ 18,208 บาท  

ตารางที่ 6 ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังให้ความรู้ความเข้าใจผู้ป่วยและญาติโดยพยาบาล 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ t-test p-value 

X ̅ SD X ̅ SD 

คะแนนความรู้ของมารดา 4.30 4.02 13.46 1.94 -7.447 .000 

    
จากตารางข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการวัดความรู้
ผู้ป่วยและญาติมีค่าเฉลี่ย 4.30 ภายหลังการให้ความรู้
โดยพยาบาลและมีการทดสอบความรู้ซ้ าผู้ป่วยและ
ญาติมีค่าเฉลี่ยความรู้ 13.46 ซึ่งแสดงว่าผู้ป่วยและ

ญาติมีระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลื อดสมองเพ่ิ มขึ้ น  อย่ า งมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ              
(p-value < .05)  
 

ตารางที่ 7 แสดงค่า ADL วันแรกท่ีเข้ารับการรักษาและวันที่จ าหน่ายในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

จ านวนผู้ป่วย 
(ราย) 

ADL เฉลี่ยวันแรกที่เข้ารับการรักษา (คะแนน) ADL เฉลี่ยวันจ าหน่ายที่เข้ารับการรักษา
(คะแนน) 

13 75 78 

จากตารางแสดงให้เห็นค่าคะแนนADLเฉลี่ยADL วันแรกที่เข้ารับการรักษาและวันที่จ าหน่ายใน ผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือมีค่าคะแนน 
ADL ที่เพ่ิมข้ึน 
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การอภิปรายผล 

จาการศึกษาการพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองในหอผู้ป่ วยราชาวดี 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่
เหมาะสม ไม่มีการเข้ารับการรักษาซ้ าด้วยโรคหลอด
เลือดสมองและจากภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอด
เลือดสมอง ทีมผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดูแลผู้ป่วย สามารถประเมินปัญหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว
และครอบคลุม 

    ผลการศึกษา การพัฒนาแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่
ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งส่งผลต่อ ตัวผู้ป่วย
โดยตรงที่เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยหลังได้รับการดูแล
ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิด
ภาวะแทรกซ้อนคือ Pneumonia 3 ราย จากผู้ป่วย
ทั้งหมด 13 ราย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในส่วน
ของ CAUTI, Bed sore และข้อติด อีกทั้งค่าคะแนน
ADLเฉลี่ยของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองทั้ งเกิด
ภาวะแทรกซ้อนและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่
มีค่าคะแนน ADL ต่ า จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ได้มากกว่า แต่เมื่อน าระบบมาใช้ในผู้ป่วยการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนนั้นเกิด pneumonia เพียงอย่างเดียว
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอ่ืน และค่าคะแนนADLเฉลี่ย
ADL วันแรกที่เข้ารับการรักษาและวันที่จ าหน่ายใน
ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นคือมีค่าคะแนน ADL ที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเห็นได้ว่าการ
ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ (จตุพงษ์ พันธ์วิไล,2557) และ
ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการดูแลตนเองและผู้ป่วย
โดยจะเห็นได้จากค่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบ
ประเมินความรู้ผู้ป่วยและญาติ โดยก่อนให้ความรู้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยคือ 4 คะแนนและหลังให้ความรู้ค่า

ค ะแน น เฉลี่ ย เท่ ากั บ  13.58 ค ะแน น  ก ารรั บ รู้
ความสามารถในการดูแลตนเองภายหลังการได้รับ
ความรู้อย่างมีคะแนนสูงกว่าก่อนการได้รับความรู้
อย่างมีนัยส าาคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการ
ให้ความรู้หรือการสอนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เกิดการการพัฒนาความสามารถในการดูแล
ตนเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่
ต้ อ งก า ร  (ส ม จิ ต ห นุ เจ ริ ญ กุ ล , 2537) แ ล ะค่ า
รักษาพยาบาลจ านวนวันนอนของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด 13 ราย มีวัน
นอนสูงสุด  9 วันและวันนอนต่ าสุด 1 วัน โดยวันนอน
เฉลี่ยเป็น 3.3 วันมีค่ารักษาพยาบาลสูงสุดเท่ากับ 
72,511.50 บาท และมีค่ารักษาพยาบาลต่ าสุดเท่ากับ  
5,053 บาท โดยค่าเฉลี่ยค่ารักษาพยาบาลเท่ากับ 
18,208 บาทซึ่งเมื่อเทียบกับจ านวนวันนอนเฉลี่ยจาก
เดิมคือ 3 วันซึ่งมีความใกล้เคียงกัน แต่จ านวนค่า
รักษาพยาบาลเฉลี่ยจากเดิมคือ 23,540 บาท จะเห็น
ได้ว่าค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

หลังจากสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ท าให้ทีมสหวิชาชีพมีแนวทางในการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่
เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันเมื่อจ าหน่าย
กลับบ้านผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการดูแลตนเอง ไม่
มีการเข้ารับการรักษาซ้ าจากโรคหลอดเลือดสมองและ
จากภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง 

แผนการที่จะท าผลจากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

มีแผนการศึกษาครอบครัวของผู้ป่วยที่ขาด
ผู้ดูแล หรือผู้ดูแลเป็นผู้สูงอายุ และบริบทที่ต่างออกไป
ในแต่ละครอบครัว มีการจัดระบบการสร้างเครือข่าย
ลงสู่ชุมชน เพื่อการดูแลต่อเนื่อง 

 



 

 
 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การเริ่มต้นในการสร้างแนวทางการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองนั้นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพ ผู้วิจัยหลักต้อง
สะท้อนให้ทีมได้เห็นถึงประโยชน์จากการ
สร้างแนวทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองได้ อีกท้ังยังต้องสะท้อนผลเสีย
จากการขาดแนวทางในการผู้แลผู่วยว่าส่งผล
เสียต้องผู้ป่วยอย่างไรบ้าง 

2. ทีมผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเล็งเห็นถึงปัญหาที่
เกิดข้ึนและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา มี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการดูแล 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ความร่วมมือของ
ทีมผู้มีส่วนเกียวข้องในการดูแลผู้ป่วย การ
ประสานงานที่รวดเร็ว การส่งต่อสู่เครือข่าย
ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ภัชธิยา  สสีิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวานรนิวาส  

 

ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา    

    ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็น
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ส าคัญ 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต ศูนย์ป้องกัน
และควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (The nation 
Centers for Disease Control and Prevention : 
CDC) พบว่าประชากรประมาณ 2 ล้านคนที่มีการติด
เชื้อขณะอยู่โรงพยาบาลตายเกือบ 90,000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 และตายจากปอดอักเสบประมาณ 
34,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ประเทศไทยจาก
ข้อมูลรายงานเฝ้าระวังโรค (รง.506) ของส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่
วันที่  1 มกราคม 2559 - 18 มกราคม 2559 พบ
ผู้ป่วย 6,407 ราย จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 
9.84 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตรา
ตาย 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด 
คื อ  ภ าคตะวัน ออก เฉี ย ง เห นื อ  13.98 ต่ อ แสน
ประชากร ภาคเหนือ 12.52 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 
8.72  ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 4.81 ต่อแสน 
ประชากรตามล าดับ สาเหตุการเกิดปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจอาจเป็นผลจากการที่ผู้ป่วยมี
ภูมิต้านทานของร่างกายต่ า กลไกการกลืนและการ
ขย้อนบกพร่องเกิดการส าลักสิ่งคัดหลั่งที่คั่งค้างในช่อง
ปากและคอ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้เกิดปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การได้รับเชื้อจุลชีพขณะ
อยู่ในโรงพยาบาล หรือเป็นเชื้อจากภายนอกร่างกาย
ผู้ป่วยเกิดจากการสัมผัสโดยตรงผ่านมือบุคลากรที่มี
การปนเปื้อนเชื้อ บุคลากรไม่ได้ล้างมือก่อนและหลังให้
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ     

โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาล ระดับ M2 
เริ่มเปิดรับผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 จ านวน 4 เตียง จากตัวชี้วัด
ห อ ผู้ ป่ ว ย ห นั ก  โร งพ ย าบ าล ว าน รนิ ว าส  ใน
ปีงบประมาณ 2558 มีจ านวนผู้ป่วย 179 ราย จ านวน
ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ จ านวน 105 ราย และมี
ผู้ป่วยปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจจ านวน 
2 รายคิดเป็นร้อยละ 1.9 แม้ปัจจุบันได้มีการก าหนด
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจโดยน า 
6 Bundle ม า ใช้ แ ต่ บุ ค ล าก รที่ ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ที่ ใช้
เครื่องช่วยหายใจ ยังปฏิบัติหลากหลาย ไม่เป็นใน
แนวทางเดียวกัน รวมถึงมีข้อจ ากัดด้านบุคลากรที่ต้อง
ให้บุคลากรที่ยังไม่เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยหนัก
ร่วมดูแลผู้ป่วย การปฏิบัติของบุคลากรโดยเฉพาะ
พยาบาลซึ่ งเป็นผู้ที่ ให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลาที่ท าหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ ต้องมีความรู้  ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
บริบทของหอผู้ป่วย ดังนั้นในการป้องกันการเกิดปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ให้การดูแลผู้ป่วย
ที่ ใช้ เค รื่ อ งช่ วยห ายใจจ า เป็ นต้ อ งตระหนั กถึ ง
ความส าคัญและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดู แ ล ผู้ ป่ ว ยที่ ใส่ ท่ อ ช่ วย ห าย ใจห อผู้ ป่ ว ยห นั ก 
โรงพยาบาลวานรนิวาส จึงได้มีการการพัฒนาแนว



 
 

 

ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับบุคคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
ป้องกันภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ในหอผู้ป่วยหนัก  โรงพยาบาลวานรนิวาส 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติการพยาบาล
ก่อน และหลังการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
ป้องกันภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 

3. เพ่ือลดอุบัติการณ์ของการเกิดปอดอักเสบ
จากการใช้ เครื่ อ งช่ วยหายใจ ในหอผู้ ป่ วยหนั ก 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
ระเบียบวิธีวิจัย(ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 
 รูปแบบการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิ งพัฒนา(Developmental research) 
เพ่ือพัฒนาและประเมินผลปฏิบัติการพยาบาลในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอ
ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 กลุ่ ม ตั วอย่ า ง    กลุ่ ม ตั วอย่ า งสุ่ ม แบ บ
เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์1. พยาบาลวิชาชีพที่
ต้องมาท างานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานร
นิวาส 2. ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจที่เข้ารักษาตัวในหอ
ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 สถานที่    ผู้ป่วยที่ ใส่ท่อช่วยหายใจที่ เข้า
รักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 ระยะเวลา   ตั้ งแต่ เดื อนกุมภาพันธ์  – 
พฤษภาคม พ.ศ.2559 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจ 

2. แบบเก็บข้อมูลอุบัติการณ์การเกิดปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ของพยาบาล
วิชาชีพที่ขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาล
วานรนิวาส 

2. เก็บรวบรวมความรู้โดยใช้แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่ง
สร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด และความรู้เกี่ยวกับ 6 
Bundlesประเมินความรู้ก่อนและหลังการน าแนว
ปฏิบัติมาใช้ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการ
สังเกตการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งได้น าแบบประเมิน
ดังกล่าวมาจากผลงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและ
ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจใน
ผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดย
มีการปรับแนวปฏิบัติบางส่วนให้เข้ากับบริบทการ
ปฏิบัติงานของหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบเนื้อหาแบบประเมินจากพยาบาล
วิชาชีพที่จบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤติจ านวน 2 
ท่าน และพยาบาลวิชาชีพที่ควบคุมและป้องกันการติด
เชื้อของโรงพยาบาล (ICN) จ านวน 1 ท่าน 



 
 

 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบเก็บข้อมูล
อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจซึ่งได้น าแบบประเมินดังกล่าวมาจากผลงานการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาและประเมินผลการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนักทั่วไป 
โรงพยาบาลหาดใหญ่  

การวิเคราะห์ข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
จ านวน ความถี่  ร้อยละ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ก่อนหลัง 
     การด าเนินการศึกษา 
 กิ จกรรมการพัฒ นาตามวงจรพั ฒ น า
คุณภาพ PDCA  
 1. การวางแผนเตรียมการศึกษา (Plan) 
ในช่วงระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
 1.1 ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
สาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาในการ
ดู แลผู้ ป่ วย ใส่ ท่ อ ช่ วยห าย ใจ ในห อผู้ ป่ วยห นั ก 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 1) โรงพยาบาลวานรนิวาส
เป็นโรงพยาบาล ระดับ M2 เริ่มเปิดรับผู้ป่วยวิกฤติที่
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2556  
จ านวน 4 เตียง จากตัวชี้วัดหอผู้ป่วยวิกฤติผู้ ใหญ่  
โรงพยาบาลวานรนิวาสปีงบประมาณ 2558 มีจ านวน
ผู้ป่วย 179  ราย  จ านวนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 
จ านวน 105 ราย และมีผู้ป่วยปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.92) 
ไม่มีพยาบาลประจ าหอผู้ป่วยหนักมีเพียงการจัดให้
พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงานอ่ืนๆมาขึ้นปฏิบัติงาน
ร่วมกับพยาบาลจากตึกผู้ป่วยในราชาวดี 3) ไม่มีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
 1.2 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิด
ปอดติดเชื้อจากการใช้ท่อช่วยหายใจ โดยมีการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิจัยเรื่องการ
พัฒนาและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
ในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ในผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
และอ่ืนๆ 

2. การด าเนินการ แบ่งเป็น 4 ระยะ (ช่วง
ระยะเวลาในการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์–พฤษภาคม 
2559) 

2.1 ระยะที่  1  จากการศึกษาวิ เคราะห์
สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ โดยพบ
ปัญหาที่ส าคัญ 2 เรื่อง 1) มีการจัดให้พยาบาลวิชาชีพ
จากหน่วยงานอื่นๆมาขึ้นปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลใน
หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 2) ไม่มีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจเพ่ือป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 

2.2 ระยะที่  2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา 

2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย
ห าย ใจที่ เข้ า รั กษ าตั ว ใน ห อผู้ ป่ ว ยห นั ก  ( ICU) 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2556 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพ่ือประเมินการเกิด
การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ก่อน และหลังน าแนวปฏิบัติมาใช้  ซึ่ งศึกษาจาก
ทะเบียนรับ ใหม่  – จ าหน่ายของหอผู้ป่ วยวิกฤติ 
โรงพยาบาลวานรนิ วาส และข้อมูลตัวชี้ วัดด้ าน
คุณภาพการให้บริการ 

2.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลพยาบาลวิชาชีพจาก
หน่วยงานอ่ืนๆที่มาขึ้นปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลใน
หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งถือ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

2.2.3 ทบทวนวรรณกรรม และเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกัน



 
 

 

ปอดติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ น าแนวปฏิบัติ
ที่ ได้ศึกษามาพูดคุยปรึกษาหารือร่วมกันภายใน
หน่วยงานเพ่ือน าแนวปฏิบัติมาปรับเพ่ือให้เข้ากับ
บริบทการท างานของหน่วยงาน รวมไปถึงมีความ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลเพ่ือง่ายต่อ
การเรียนรู้ ง่ายต่อการสื่อสาร และถ่ายทอดให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นรับทราบและน าไปปฏิบัติ 

2.2.4 เก็บข้อมูลโดยสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล
เป็น 2 ส่วน ซึ่งใช้ประเมินใน 2 ส่วน คือประเมินใน
ส่วนของความรู้ และสังเกตพฤติกรรม เก็บรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
การท างาน ของพยาบาลวิชาชีพที่ขึ้นปฏิบัติงานในหอ
ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 1)เก็บรวบรวม
ความรู้โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งสร้างขึ้นภายใต้กรอบ
แนวคิด และความรู้เกี่ยวกับ 6 Bundles ประเมิน
ความรู้ก่อนและหลังการน าแนวปฏิบัติมาใช้ 2)เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการสังเกตการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งได้น าแบบประเมินดังกล่าวมา
จากผลงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและประเมินผล
การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย หอ
ผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยมีการปรับ
แนวปฏิบัติบางส่วนให้เข้ากับบริบทการปฏิบัติงานของ
หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบเนื้อหาแบบประเมินจากพยาบาลวิชาชีพที่
จบหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยวิกฤติจ านวน 2 ท่าน และ
พยาบาลวิชาชีพที่ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อของ
โรงพยาบาล (ICN) จ านวน 1 ท่านซึ่งวิธีการเผยแพร่
ความรู้จะเป็นการอธิบาย แนะน าจากพยาบาล            

ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักซึ่งผ่านการประเมินจาก
พยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ 

2.3 ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน ระหว่าง
การปฏิบัติตามแผนงานพบปัญหาในส่วนของการเก็บ
ข้อมูล ได้แก่ การที่พยาบาลที่ขึ้นปฏิบัติงานในบางวัน
ไม่ตรงตามตาราง หรือมีการปรับเปลี่ยนท าให้การ
ประเมินโดยวิธีสังเกตพฤติกรรมบางครั้งไม่ได้ประเมิน
จากผู้ประเมินเพียง 1 คน ก็อาจท าให้ เกิดความ
คลาดเคลื่อนไปได้ ซึ่งในส่วนนี้แก้ปัญหาโดยมีการส่ง
ต่อข้อมูลให้กับผู้ประเมินคนต่อไปอย่างชัดเจน ปัญหา
ในส่วนของแนวปฏิบัติที่น ามาใช้จะมีปัญหาในส่วนของ
ผู้ป่ วยที่ อยู่ห้ องแยกเชื้ อบางครั้ งการปฏิบัติตาม
แนวทางอาจไม่ครบถ้วนด้วยข้อจ ากัดว่าผู้ป่วยติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจท าให้บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็จ ากัด
เวลาให้น้อยลงในการดูแลผู้ป่วยซึ่งในส่วนนี้ต้องท า
ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม หมวดกิจกรรมที่ 4 
การให้อาหารทางสายยางปัญหาที่พบ คือ ความหนืด 
ความเหลวของอาหารผู้ป่วย บางครั้งมีความหนืดมาก
การก าหนดอัตราการหยดไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง การแก้ไขบางครั้งต้องมีการผสมน้ าซึ่งเป็นวิธีที่
ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรหมวดกิจกรรมที่ 6 การดูแล
ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ ทางโรงพยาบาล
ยังไม่มีเครื่องวัด Cuff pressure ในส่วนนี้จะประเมิน
ได้ยาก 

2.4 การประเมินผล 1) ด้านผลลัพธ์จากการ
สังเกตของผู้วิจัยโดยภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจได้ 2) ด้านผลลัพธ์ การ
เกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย
ที่ใส่ท่อช่วยหายใจรักษาในหอผู้ป่วยหนักมีแนวโม
ลดลงหลังจากมีการน าแนวปฏิบัติมาใช้ 

 
 



 
 

 

ผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาล 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของพยาบาล 
จ านวนและร้อยละของพยาบาล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (N=18) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ความถี่) ร้อยละ 

เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

 

2 

16 

 

9.1 

72.7 

อายุ 

   ช่วง 21-30 ป ี

   ช่วง 31-40 ป ี

   ≥ 41ป ี

 

15 

3 

0 

 

68.2 

13.6 

0 

ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

   ปริญญาตรี 

 

18 

0 

 

100 

0 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

1-5 ปี 

   6-10 ปี 

   ≥ 11 ป ี

 

14 

2 

2 

 

63.6 

9.1 

9.1 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาในครั้งนี้เป็นพยาบาลที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติงานที่หอ
ผู้ป่วยหนักอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไป ซึ่งจากการศึกษาได้ศึกษาในพยาบาลทั้งหมด 18 คน เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
9.1 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 72.7 อายุช่วง 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 68.2  ช่วง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 -5 ปีคิดเป็นร้อยละ 68.2 6-10 ปีคิด
เป็นร้อยละ 9.1 และ ≥ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.1 ดังแสดงในตารางที่ 1 
 



 
 

 

ส่วนที่ 2 การวัดประเมินผลความรู้ 
ตารางท่ี 2 การวัดประเมินความรู้ 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนก่อน และหลังการให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
จากการใส่ท่อช่วยหายใจ (N=18) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ t-test p-value 

X ̅ SD X ̅ SD 

ค่าคะแนนความรู้เรื่องแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการ
ติดเชื้อจากการใส่ท่อช่วยหายใจ 

8.22 1.00 9.83 0.38 -6.98 .000 

 
จากการศึกษาวิจัย ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบสอบถาม
ประเมินความรู้พยาบาลผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
จากการใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งประเมินก่อนและหลังให้
ความรู้ พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนก่อนให้ความรู้
เรื่องแนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิด
ปอดอักเสบจากการใส่ท่อช่วยหายใจเท่ากับ 8.22 และ

ค่าเฉลี่ ยร้อยละคะแนนหลั งให้ความรู้ เรื่ องแนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
จากการใส่ท่อช่วยหายใจเท่ากับ 9.23 ซึ่งค่าคะแนน
หลังให้ความรู้เพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-
value < .05)  
 

  
ส่วนที่ 3 การสังเกตพฤติกรรม 
ตารางท่ี 3 การสังเกตพฤติกรรม 
ตารางเปรียบเทียบการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาลตามแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างก่อนและหลังการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลรายด้าน 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

การปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง 

ก่อนการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

หลังการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

1. การล้างมือที่มีประสิทธิภาพ 93.33 95.83 

2. การดูแลจัดท่านอนและการพลิกตะแคงตัว 81.94 90.28 

3. การดูดเสมหะ 77.78 91.51 

4. การให้อาหารทางสายยาง 76.39 91.67 



 
 

 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

การปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง 

ก่อนการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

หลังการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

5. การดูแลความสะอาดภายในช่องปากและฟัน 77.78 94.61 

6. การดูแลเครื่องช่วยหายใจ 79.32 91.98 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติที่ถูกต้องของ
พยาบาลตามแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ระหว่ างก่ อนและหลั งการส่ ง เส ริมการใช้ แน ว
ปฏิบัติการพยาบาลรายด้าน พบว่า การปฏิบัติตาม
หลักการที่ถูกต้องก่อนการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจทั้ง 6 หมวดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
โดยหมวดกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การล้างมือที่มี
ประสิทธิภาพ, การดูแลจัดท่านอนและการพลิกตะแคง

ตัว, การดูแลเครื่องช่วยหายใจคิดเป็นร้อยละ 93.33, 
81.94, 79.32ตามล าดับ และการปฏิบัติตามหลักการ
ที่ถูกต้องหลังการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลในการป้ องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจทั้ง 6 หมวดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยหมวดกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติ
ได้ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การล้างมือที่มี
ประสิทธิภาพ, การดูแลความสะอาดภายในช่องปาก
และฟัน , การดูแลเครื่องช่วยหายใจ คิดเป็นร้อยละ 
95.83, 94.61, 91.98ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3.1 การสังเกตพฤติกรรม 
ตารางเปรียบเทียบการปฏิบัติที่ถูกต้องของพยาบาลตามแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างก่อนและหลังการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลรายข้อ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

การปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง 

ก่อนการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

หลังการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

1. การล้างมือที่มีประสิทธิภาพ 

1.1 ล้างมือนานประมาณ 30 วินาที 

 

83.33 

 

91.66 

2. การดูแลจัดท่านอนและการพลิกตะแคงตัว 

2.1 พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ใช้

 

69.44 

 

80.55 



 
 

 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

การปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้อง 

ก่อนการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

หลังการส่งเสริมการใช้
แนวปฏิบัติ (ร้อยละ) 

หมอนรองหลัง สะโพก และปุ่มกระดูกต่างๆในร่างกาย 

3. การดูดเสมหะ 

3.1 ดูดเสมหะโดยใช้แรงดันช่วง 80 – 120 มิลลิเมตร
ปรอท ไม่ควรเกิน 150 มิลลิเมตรปรอท 

 

52.78 

 

91.66 

4. การให้อาหารทางสายยาง 

4.1 การหยดอาหารช้าๆตามอัตราที่ก าหนดไม่ควรให้
อาหารเร็วกว่า 30-60 นาที 

 

58.33 

 

88.89 

5. การดูแลความสะอาดภายในช่องปากและฟัน 

5.1 เปิดแรงดันไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ขณะดูด
น้ าลาย 

 

58.33 

 

94.44 

6. การดูแลเครื่องช่วยหายใจ 

6.1 ประเมินต าแหน่งท่อช่วยหายใจให้อยู่ในต่ าแหน่ง
ที่ก าหนดและตรวจสอบความลึกของท่อช่วยหายใจ
พร้อมทั้งบันทึกเวรละครั้ง 

6.2 วัดแรงดันในกระเปาะท่อช่วยหายใจให้ค่าอยู่
ในช่วง 20 – 25 มิลลิเมตรปรอท เวรละครั้ง 

 

63.89 

 

 

50 

 

94.44 

 

 

58.33 

จากการศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติที่ถูกต้องของ
พยาบาลตามแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้ เครื่องช่วยหายใจ
ระหว่ างก่ อนและหลั งการส่ ง เส ริมการใช้ แน ว
ปฏิบัติการพยาบาลรายข้อ พบว่า การปฏิบัติตาม
หลักการที่ถูกต้องก่อนการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจทั้ง 6 หมวดกิจกรรม แนวปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ 

การวัดแรงดันในกระเปาะท่อช่วยหายใจให้ค่าอยู่
ในช่วง 20 – 25 มิลลิเมตรปรอท เวรละครั้ง ก่อน 
และหลังคิดเป็นร้อยละ 50 และ 58.33 ตามล าดับ ซึ่ง
ถืออยู่ในระดับปานกลาง การดูดเสมหะโดยใช้แรงดัน
ช่วง 80 – 120 มิลลิเมตรปรอท ไม่ควรเกิน 150 
มิลลิเมตรปรอท ก่อน และหลังคิดเป็นร้อยละ 52.78 
และ 91.66 ตามล าดับ การหยดอาหารช้าๆตามอัตรา
ที่ก าหนดไม่ควรให้อาหารเร็วกว่า 30-60 นาที ก่อน 
และหลังคิดเป็นร้อยละ 58.33 และ 88.89 ตามล าดับ 



 
 

 

เปิดแรงดันไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ขณะดูด
น้ าลาย ก่อน และหลังคิดเป็นร้อยละ 58.33 และ 
94.44 ตามล าดับ ประเมินต าแหน่งท่อช่วยหายใจให้
อยู่ในต าแหน่งที่ก าหนดและตรวจสอบความลึกของท่อ
ช่วยหายใจพร้อมทั้งบันทึกเวรละครั้ง ก่อน และหลัง
คิดเป็นร้อยละ 63.89 และ 94.44 ตามล าดับ พลิก

ตะแคงตัวผู้ป่วยอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง ใช้หมอนรอง
หลัง สะโพก และปุ่ มกระดูกต่ างๆในร่างกายให้
เพียงพอก่อน และหลังคิดเป็นร้อยละ 69.44 และ 
80.55 ตามล าดับ ล้างมือนานประมาณ 30 วินาที 
ก่อน และหลังคิดเป็นร้อยละ 83.33 และ 91.66 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 4 ข้อมูลผู้ป่วยที่ติดเชื อปอดอักเสบจากการใส่ท่อช่วยหายใจงานผู้ป่วยหนัก(ICU)  
โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ตารางแสดงจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และผู้ป่วยที่ติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่ท่อช่วยหายใจ
งานผู้ป่วยหนัก(ICU) โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ตารางท่ี 4.1 ก่อนน าแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใส่ท่อช่วยหายใจมาใช้ 

ปีงบประมาณ จ านวนผู้ป่วย
ทั งหมด(คน) 

จ านวนผู้ป่วยที่ใส่
ท่อช่วยหายใจ(คน) 

จ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื อปอดอักเสบ 

จากการใส่ท่อช่วยหายใจ(คน) 

2556(ก.ค.56-ก.ย.56) 34 3 0 

2557(ต.ค.56-ก.ย.57) 150 74 2(0.49) 

2558(ต.ค.57-ก.ย.58) 181 115 0 

2559(ต.ค.58-ก.พ.59) 65 62 1(2.11) 

  
      จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจากทะเบียนรับใหม่ 
และจ าหน่ายของหน่วยงานหอผู้ป่ วยหนัก( ICU) 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ก่อนน าแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใส่ท่อช่วย
หายใจมาใช้ปีงบประมาณ2557(ต.ค.56 -ก.ย.57)
จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด150คนจ านวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วย
หายใจ 74 คน จ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อปอดอักเสบจาก

การใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 และ
ปีงบประมาณ2559(ต.ค.58 -ก.พ.59)จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 65 คนจ านวนผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 62 
คน จ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่ท่อ
ช่วยหายใจ1คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ดั งแสดงใน
ตารางที่ 4.1 

 
 
 
 
 



 
 

 

ตารางท่ี 4.2 หลังน าแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใส่ท่อช่วยหายใจมาใช้ 
ระยะเวลาที่ศึกษา จ านวนผู้ป่วย

ทั งหมด(คน) 
จ านวนผู้ป่วยที่ใส่
ท่อช่วยหายใจ(คน) 

จ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื อปอด
อักเสบ 

จากการใส่ท่อช่วยหายใจ(คน) 

มีนาคม 2559 8 7 0 

เมษายน 2559 15 5 0 

พฤษภาคม 2559 21 15 0 

  
จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจากทะเบียนรับใหม่ และจ าหน่ายของหน่วยงานหอผู้ป่วยหนัก( ICU) โรงพยาบาล

วานรนิวาสหลังน าแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใส่ท่อช่วยหายใจมาใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไม่พบข้อมูลการเกิดปอดอักเสบจากการใช้ท่อช่วยหายใจ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา 
มี วัตถุประสงค์ เพ่ื อ พัฒ นาและประเมินผลแนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการ
ใช้ เค รื่ อ งช่ ว ยห าย ใจ  ใน ห อผู้ ป่ ว ยห นั ก  ( ICU) 
โรงพยาบาลวานรนิวาส โดยวิธีการศึกษาแบ่งเป็น 3 
ระยะ 1) การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
ป้องกันปอดอักเสบจาการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยท า
การก าหนดขอบเขตของปัญหา ศึกษารวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจน าแนว
ปฏิบัติที่ได้มาจัดหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ าเมื่อ
น ามาเป็นแนวปฏิบัติจริง โดยผู้วิจัยรวบรวมแนวปฏิบัติ
พร้องปรับแนวปฏิบัติให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานมี
การปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานให้
พยาบาลวิชีพที่จบเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
ผู้ใหญ่ จ านวน 2 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลงาน
ควบคุมและป้องกันโรคของโรงพยาบาลวานรนิวาส
ช่วยตรวจสอบ 2) การเผยแพร่และน าแนวปฏิบัติการ
พยาบาลไปใช้โดยน าไปใช้ในหอผู้ป่วยหนัก ( ICU) 

โรงพยาบาลวานรนิวาส โดยกลุ่ มเป้ าหมายเป็น 
พยาบาลวิชาชีที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งในครั้ง
นี้ ส ามารถเก็บข้อมู ล ได้ จ านวน  18 คน  3) การ
ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้ท่อช่วยหายใจ ซึ่งการ
ประเมินใช้แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมซึ่งมีการ
ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของวันดี ศรีเรืองรัตน์ (2556) 
แบบประเมินการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจซึ่งผู้วิจัยคิดขึ้นเองโดยให้มีความสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติ และอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจโดยท างานศึกษาจากทะเบียน
จ าหน่ายรับใหม่ของหน่วยงาน ซึ่ งสามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกัน
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 6 Bundles 
ซึ่งประกอบไปด้วย 6 หมวดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
สามารถปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างถูกต้อง 1) การล้าง
มืออย่างมีประสิทธิภาพก่อนการส่งเสริมการใช้แนว



 
 

 

ปฏิบัติคิดเป็นร้อย 93.33 อยู่ในระดับมากสุด หลังการ
ส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 95.83 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลวานรนิวาสมี
การส่งเสริมการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นระยะท าให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติได้ในระดับมากท่ีสุด2)การดูแล
จัดท่าพลิกตะแคงตัวก่อนการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ
คิดเป็นร้อย 81.94 อยู่ ในระดับมากที่สุดหลังการ
ส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 90.28 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 3) การดูแลความสะอาดของช่องปาก
ก่อนการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อย 77.78 
อยู่ในระดับมากหลังการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิด
เป็นร้อยละ 94.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 4) การดูแล
ให้อาหารทางสายยางก่อนการส่งเสริมการใช้แนว
ปฏิบัติคิดเป็นร้อย 76.39 อยู่ ในระดับมาก หลังการ
ส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 91.67 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด5) การดูดเสมหะในผู้ป่วยใส่ท่อช่วย
หายใจก่อนการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อย 
77.78 อยู่ในระดับมาก หลังการส่งเสริมการใช้แนว
ปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 91.51 อยู่ในระดับมากที่สุด6) 
การดูแลท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ช่วยหายใจก่อน
การส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อย 79.32 อยู่ใน
ระดับมาก และหลังการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติคิด
เป็นร้อยละ 91.98 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ส าหรับแนวปฏิบัติการพยาบาลในรายข้อยัง
พบว่ามีบางเรื่องที่บุคลากรยังมีความเข้าใจผิดและ
ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นทั้งก่อน
และหลังน าแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใช้ ดังนี้ แนว
ปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติมากท่ีสุด 
ได้แก่ การวัดแรงดันในกระเปาะท่อช่วยหายใจให้ค่า
อยู่ในช่วง 20 – 25 มิลลิเมตรปรอท เวรละครั้ง ก่อน 
และหลังคิดเป็นร้อยละ 50 และ 58.33 ตามล าดับ 
เป็นการปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้องในระดับปาน
กลางทั้ งนี้ เนื่องจากหน่วยงานหอผู้ป่วยหนักไม่มี 
Endotracheal Tube Cuff Pressure ท า ใ ห้ ไ ม่

สะดวกในการวัดจึงกลายเป็นการละเลย การดูด
เสมหะโดยใช้แรงดันช่วง 80 – 120 มิลลิเมตรปรอท 
ไม่ควรเกิน 150 มิลลิเมตรปรอท ก่อน และหลังคิด
เป็นร้อยละ 52.78 เป็นการปฏิบัติการพยาบาลที่
ถูกต้องในระดับปานกลาง และหลังน าแนวปฏิบัติมาใช้
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 91.66 อยู่ในระดับมากที่สุด การ
หยดอาหารช้าๆตามอัตราที่ก าหนดไม่ควรให้อาหาร
เร็วกว่า 30-60 นาที ก่อน และหลังคิดเป็นร้อยละ 
58.33 อยู่ในระดับปานกลาง และหลังใช้แนวปฏิบัติ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ88.89อยู่ในระดับมากที่สุดเปิด
แรงดันไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท ขณะดูดน้ าลาย
ก่อนใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 58.33 อยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลังใช้แนวปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 94.44 
อยู่ในระดับมากที่สุดการประเมินต าแหน่งท่อช่วย
หายใจให้อยู่ในต่ าแหน่งที่ก าหนดและตรวจสอบความ
ลึกของท่อช่วยหายใจพร้อมทั้งบันทึกเวรละครั้ง ก่อน 
และหลังคิดเป็นร้อยละ 63.89 และ 94.44 เพ่ิมจาก
ระดับปานกลางเป็นระดับมากท่ีสุดตามล าดับ  

2. การประเมินความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจ ซึ่งประเมินก่อนและหลังให้ความรู้ พบว่า 
ค่าเฉลี่ ยร้อยละคะแนนก่อนให้ความรู้ เรื่องแนว
ปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
จากการใส่ท่อช่วยหายใจเท่ากับ 8.22 และค่าเฉลี่ย
ร้อยละคะแนนหลังให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติการ
พยาบาลในการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใส่
ท่อช่วยหายใจเพ่ิมข้ึนเป็น 9.23 

3. หลังจากมีการด าเนินการในการน าแนว
ปฏิบัติการพยาบาล 6 Bundles 6 หมวดกิจกรรม
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจมาใช้
ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ.2559 ไม่พบ
อุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจ 
 



 
 

 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. จากศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการ

พยาบาลในการป้ องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ โดยได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆท าให้ได้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจที่ชัดเจน ได้แก่ 6 Bundles (6 หมวดกิจกรรม
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ) ซึ่งมี
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

2. จากการใช้แนวปฏิบัติ  6 Bundles (6 
หมวดกิ จกรรมป้ องกันปอด อัก เสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ) ท าให้การปฏิบัติการพยาบาลมีแบบ
แผนมากยิ่งขึ้น การท างานมีความครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้การติดเชื้อของผู้ป่วย
ลดลงจริง 

3. จากการน าแนวปฏิบัติ  6 Bundles (6 
หมวดกิ จกรรมป้ องกันปอด อัก เสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ) มาท าความเข้าใจกับพยาบาลที่ช่วย
ขึ้นเวรในแต่ละวันท าให้การท างานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

4. น านวัตกรรมจากการวิจัยซึ่งได้แก่ นาฬิกา
พลิกตะแคงตัว และเครื่องมือปรับองศาเตียงผู้ป่วย ไป
ใช้ในหน่วยงานจริง และมีการคิดพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป 

5. พยาบาลเป็นผู้มีส่วนร่วมมากที่สุดในการ
น าแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ ดังนั้นความมีการ
สนับสนุนการน าไปใช้ มีการต่อยอดวิจัยให้เหมาะสม
กับงานปรับปรุงไปตามสภาพปัญหาที่พบ จัดอบรมให้
ความรู้ 
 
แผนการที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

1. แผนการในการจัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ 6 
Bundles (6 หมวดกิจกรรมป้องกันปอดอักเสบจาก

การใช้เครื่องช่วยหายใจ)ไว้ศึกษาในหอผู้ป่วยหนักรวม
ไปถึงการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่สนใจ 

2. แผนการจัดท านาฬิกาพลิกตะแคงตัว และ
เครื่องมือปรับองศาเตียงผู้ป่วย ไว้ประจ าในเตียงผู้ป่วย
ทุกเตียง 

3. แผนการบรรจุแนวปฏิบัติ 6 Bundles (6 
หมวดกิ จกรรมป้ องกันปอด อัก เสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ) ลงใน Training Program ส าหรับ
แนะน าให้ความรู้กับพยาบาลที่ต้องท างานในหอ
ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ปัญหาจากการท างานเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนา เมื่อเกิดปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหา                
หาแนวทางแก้ไขโดยการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมใหม่ๆ 
น าแนวปฏิบัติซึ่งอาจจะมีการได้ศึกษาไว้แล้วมาปรับใช้
ให้เข้ากับบริบทการท างาน บ้างครั้งการพัฒนา การ
แก้ปัญหาไม่จ าเป็นต้องคิดค้นขึ้นใหม่เสมอไปแค่พัฒนา
สิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับการท างานก็สามารถแก้ไข
ปัญหาได ้

2. ปัจจัยของความส าเร็จในงานที่ท า คือ 
ความร่วมมือของสมาชิกในหน่วยงาน รวมไปถึงความ
ร่วมมือของเจ้าหน้าที่พยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนๆที่
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก ในการท าความเข้าใจกับ
แนวปฏิบัติของหน่วยงานและปฏิบัติตามท าให้ผลงาน
บรรลุวัตถุประสงค ์
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การพัฒนากระบวนการดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื อรัง ประเภทเตียง3และ4 โดยประยุกต์ใช้การจัดการราย
กรณี ของตึกสงฆเ์มตตาประชาสามัคคี โรงพยาบาลวานรนิวาส   

พจนาฏ  ศรีธรรมมา และ พีรภรณ์   โสมี  พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ รพ.วานรนิวาส 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 พระสงฆ์ เป็ น ป ระชากรกลุ่ ม ห นึ่ ง   ที่ มี
ความส าคัญต่อสถาบันพระพุทธศาสนา  และมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมมาช้านาน  เป็นศูนย์กลาง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  การอยู่ในเพศบรรพชิต  
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหรือวินัยชองสงฆ์   ซึ่ ง
แตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป  พระสงฆ์เน้นความสมถะ
เรียบง่าย สันโดษ  ด ารงชีวิตโดยอาศัยปัจจัยสี่จากผู้มี
จิตศรัทธาพระสงฆ์จึงเป็นกลุ่มที่มีข้อจ ากัดในการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

 ปัจจุบัน  ประเทศไทยมีพระสงฆ์จ านวน 
293,890 รูป (ส านักงานพระพุทธศาสนา,2555) ใน
จ านวนนี้มีพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรังหลายโรค  
จากผลการส ารวจภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ทั่ ว
ประเทศ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2552 ของโรงพยาบาล
สงฆ์  พบว่า ร้อยละ 29.5 ของพระภิกษุสงฆ์อาพาธ
โดยโรคเรื้อรัง  และโรคที่ท าให้พระสงฆ์อาพาธมาก
ที่สุด  คือโรคความดันโลหิตสูง โดยพบถึงร้อยละ 
24.81  (พระพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน,2555)  โรคเบาหวาน  
โรคปอด  และโรคหัวใจและหลอดเลือด  มีภาวะ
น้ าหนักเกินร้อยละ 4.5  ในด้านพฤติกรรมสุขภาพ  
พบว่ามีการสูบบุหรี่ร้อยละ 41.3  การออกก าลังกาย
เฉลี่ยร้อยละ 43.1 (กรมการแพทย์,2550)  ซึ่งสาเหตุ
การอาพาธของพระสงฆ์  เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค  เช่นการฉันอาหารที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและอาหารเฉพาะโรค  ไม่สามารถ
เลือกฉันได้  ขาดการออกก าลังกายที่เหมาะสม  ซึ่งไม่
สามารถท าได้อย่างคนทั่วไป  และในการฟ้ืนฟูสุขภาพ
หลังเจ็บป่วย  ยังพบว่าพระสงฆ์จ านวนมากที่เจ็บป่วย

ด้วยโรคเรื้อรัง  และมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย เป็นเตียงประเภท 3,4 ขาดผู้ดูแล  ยังไม่ได้รับ
การเยี่ ยม   และ ฟ้ืน ฟูสภาพอย่ างถูกต้ อง  จาก
เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง 

 โรงพยาบาลวานรนิวาส  ได้เปิดให้บริการตึก
สงฆ์  เมื่อเดือนมีนาคม พ .ศ. 2558  รับดูแลผู้ป่วย
ทั่วไป และพระสงฆ์  ที่ไม่มีภาวะวิกฤต  หรือพ้นจาก
ภาวะวิกฤตแล้ว  และรับดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายร่วม
ด้วย  โดยพบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทั้งหมด  
ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2558 มีจ านวน 634 คน เป็นผู้ป่วยทั่วไป จ านวน 483 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.18  เป็นพระสงฆ์อาพาธจ านวน 
151 รูป  คิ ด เป็ น ร้อยละ  23.82  และในจ าน วน
พระสงฆ์ที่อาพาธทั้งหมดนี้ เข้านอนโรงพยาบาลเฉลี่ย
เดือนละ 15.1 รูปอาพาธด้วยโรคทั่วไป ไม่เรื้อรัง  มี
จ านวนเฉลี่ย 10.3 รูปต่อเดือน  เฉลี่ยวันนอน 3.46 
วันต่อรูป กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ าด้วยโรคเดิม 2 
รูป  ส่วนพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง  ผู้ป่วย
ประเภทเตียง 3,4  มีจ านวนเฉลี่ย 3.40 รูปต่อเดือน  
เฉลี่ยวันนอน 5.15 วันต่อรูป กลับมานอนโรงพยาบาล
ซ้ าด้วยโรคเดิม 4 ราย  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า  
พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง  และประเภทเตียง 3,4  
มีปัญหาในการดูแลที่ซับซ้อน  จ านวนวันนอนใน
โรงพยาบาลนาน  มีการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ า  
และค่ารักษาทางการพยาบาลสูงกว่าโรคทั่วไป  ซึ่งถ้า
พระสงฆ์อาพาธได้รับการดูแลจัดการเกี่ยวกับภาวะ
ความเจ็บป่วย  การส่งเสริมภาวะสุขภาพครอบคลุม  
องค์รวม  จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้มาก 



 
 

 

 จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น  ในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธ  ในตึก
สงฆ์  โรงพยาบาลวานรนิวาส  พบว่าเมื่อผู้ป่วยมารับ
บริการ  พยาบาลจะซักประวัติ  วางแผนการพยาบาล  
ให้การรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาต่อภาวะความ
เจ็บป่วย  และลดปัจจัยที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วย  การ
ฟ้ื น ฟู สภ าพความ เจ็ บป่ วย   แต่ ยั ง ไม่ ค รบถ้ วน  
เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านภาระงาน  เวลา  ความไม่
ต่อเนื่องในการให้การพยาบาล  ท าให้การดูแลยังไม่
ครอบคลุมองค์รวม  ทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย  จิต  
สังคม  และจิตวิญญาณ)  และ 4 มติ (ส่งเสริม ป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟู)  และขาดการจัดสรรทรัพยากรทางด้าน
การเงิน  วัสดุสิ่งของ  ตลอดจนบุคลากร  ทีมสหสาขา
วิชาชีพ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงครอบครัว และ
ชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่   

 ก า ร จั ด ก า ร ผู้ ป่ ว ย ร า ย ก ร ณี  (  Case 
Management ) เป็นกระบวนการดูแลที่มุ้งเน้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพ  ของผู้ป่วยแต่ละราย  อย่างครอบคลุม และ
ต่อเนื่อง  โดยมีความร่วมมือกันของบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพต่างๆในทีมสุขภาพ  ในการประเมินวางแผน
ด าเนินการปฏิบัติ   ประสานงาน  ติดตาม และ
ประเมินผลการดูแล  ตลอดระยะเวลาที่รับไว้ในความ
ดูแล  โดยมีผู้จัดการผู้ป่วย (Case Manager) เป็นผู้
ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน แลก ากับการดูแล  เพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ และภายในเวลาที่
ก าหนด  โดยใช้แผนการดูแลผู้ป่วยล่วงหน้า (Clinical 
Pathway) เป็นเครื่องมือ  ในการก ากับการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลรักษาต่างๆ  ดังนั้นการจัดการราย
กรณีให้ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพ  เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดี  และมีประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้  ผู้ศึกษาจึงต้องการน าแนวปฏิบัติ  
การจัดการผู้ป่วยรายกรณี  ไปใช้กับพระสงฆ์อาพาธ  

ที่ตึกสงฆ์  โรงพยาบาลวานรนิวาส  ให้พระสงฆ์อาพาธ  
ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และครอบคลุม
เป็นองค์รวม  เพ่ือส่งเสริมภาวะสุขภาพ  ลดความ
เจ็บป่วย  และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการดูแลพระสงฆ์
อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง  ประเภทเตียง3
และ4  โดยใช้รูปแบบการจัดการราย
กรณี   ในตึกสงฆ์   โรงพยาบาลวานร
นิวาส 

2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ที่ ได้จากการพัฒนา
กระบวนการดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยโรค
เรื้อรัง  ประเภทเตียง3และ4  โดยใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณี  ในตึกสงฆ์  
โรงพยาบาลวานรนิวาส 
2.1 ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย  พระสงฆ์อาพาธ

ด้วยโรคเรื้อรัง ประเภทเตียง 3 และ 
4 ในตึกสงฆ์   โรงพยาบาลวานร
นิวาส สามารถจัดการดูแลตนเองต่อ
ภาวะความเจ็บป่วย  และส่งเสริม
สุขภาพ, ลดอัตราการเข้ารับบริการ
ซ้ า  ( อั ต ร า ก า ร  re-admit) , ล ด
ระยะเวลาวันนอนในโรงพยาบาล 
(LOS) 

2.2 ผลลัพธ์ด้านผู้ดูแล  ผู้ดูแลพระสงฆ์
อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ประเภทเตียง 
3 และ 4  มีความรู้ และทักษะ การ
แลผู้ป่วยที่ เหมาะสม , มีความพึง
พอใจในการบริการ มากกว่าร้อยละ 
85 



 
 

 

2.3 ผลลั พ ธ์ ด้ าน บุ ค ล ากรพยาบ าล  
พยาบาลผู้ดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วย
โรคเรื้อรัง ประเภทเตียง 3 และ 4  
สามารถใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วย
โดยการจัดการรายกรณี  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ , มีความพึงพอใจใน
กระบวนการดูแลผู้ป่ วยโดยการ
จัดการรายกรณี  มากกว่าร้อยละ 
85 

ระเบียบวิธีวิจัย  (ประกอบด้วย  วิธีการศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่าง  สถานที่  ช่วงเวลา  การวิเคราะห์ข้อมูล) 

รูปแบบการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory action 
research:PAR) โดยทีมวิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ปัญหา  สะท้อนความคิด  และร่วม
เสนอแนวทางแก้ไข  เพ่ือพัฒนาและศึกษาผลของการ
พัฒนากระบวนการดูแลพระสงฆ์อาพาธประเภทเตียง 
3 แ ล ะ  4 ใน ตึ ก ส ง ฆ์ เม ต ต า ป ร ะ ช า ส า มั ค คี  
โรงพยาบาลวานรนิวาส  โดยใช้แนวคิดการจัดการราย
กรณี  มาพัฒนาเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการดูแล
พ ร ะ ส ง ฆ์ อ า พ า ธ  ป ร ะ เภ ท เตี ย ง  3 แ ล ะ  4  
ประกอบด้วยขั้นตอน  การวางแผน  การปฏิบัติ  การ
สังเกตและสะท้อนปฏิบัติ  และการปรับปรุงแผนการ
พัฒนา  ประเมินผลระบบที่พัฒนาขึ้น 

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงตาม
วัตถุประสงฆ์  ได้แก่ 

1. พระสงฆ์อาพาธ และญาติ  กลุ่มโรค
เรื้อรังประเภทเตียง 3 และ 4 ในตึกสงฆ์
เมตตาประชาสามัคคี  โรงพยาบาลวานร
นิวาส   

2. พยาบาลวิชาชีพ  ผู้ดูแลพระสงฆ์อาพาธ
กลุ่มโรคเรื้อรังประเภทเตียง 3 และ 4 ใน
ตึ ก ส ง ฆ์ เ ม ต ต า ป ร ะ ช า ส า มั ค คี  
โรงพยาบาลวานรนิวาส  จ านวน 5 คน 

สถานที่  พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ประเภทเตียง 
3 และ 4  ที่เข้ารับการรักษานอนโรงพยาบาลในตึก
สงฆ์เมตตาประชาสามัคคี  โรงพยาบาลวานรนิวาส  

ระยะเวลา  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2558 ถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. แนวทางปฏิบัติส าหรับการดูแลพระสงฆ์

อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ประเภทเตียง 3 
และ 4 โดย 
การประยุกต์ใช้การจัดการรายกรณี  ใน

ตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี  โรงพยาบาลวานร
นิวาส 

2. แบบประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยราย
กรณ ี

3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (CPG),  
แผนการจัดการสุขภาพร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ (care map/care plan), แบบ
วางแผนจ าหน่าย , แบบประสานดูแล
ต่อเนื่อง 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบประเมินความรู้และความสามารถ  

ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย

และญาต ิ
3. แบบบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด  ได้แก่  

อัตราการเข้ารับบริการซ้ า (อัตราการ re-



 
 

 

admit) , ร ะ ย ะ เ ว ล า วั น น อ น ใ น
โรงพยาบาล (LOS) 

4. แบบประเมินสมรรถนะผู้จัดการรายกรณี 
5. แบ บ ประ เมิ น ความ พึ งพ อใจ   ขอ ง

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 

การเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากเครื่องมือ
ต่างๆ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์  
สังเกต  สนทนากลุ่ม  บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึก  
รวบรวมข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  แจก
แจงความถี่เปน็จ านวน และร้อยละ 

การด าเนินการศึกษา 
แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ 

ร ะ ย ะ ที่  1 ร ะ ย ะ เ ต รี ย ม ก า ร วิ จั ย  
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

1. รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์การดูแล
ผู้ป่วยย้อนหลัง 10 เดือน  ได้แก่  
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร น อ น ใ น
โรงพยาบาล  การกลับมานอน
ซ้ าในโรงพยาบาล 

2. ส า ร ว จ ส ภ า พ ปั ญ ห า ก า ร
ปฏิ บั ติ งาน   ระบบการดู แล
ผู้ป่วยในทีมการพยาบาล  และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ   การใช้
ทรัพยากร  การดูแลต่อเนื่อง 

3. ป ร ะ ชุ ม ที ม ก า ร พ ย า บ า ล
พิ จ า รณ า เลื อ ก ก าร พั ฒ น า
คุณภาพการดูแลผู้ป่วย  โดย
ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการราย
ก ร ณี  (Case management)  

ท บ ท ว น ว ร รณ ก ร ร ม  แ ล ะ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการ  ประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการรายกรณี  ตามกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 
2 ขั้นตอน 

1. การบริหารจัดการระบบการ
จัดการรายกรณีสู่การปฏิบัติ  
ได้แก่ 
1.1 สร้างการมีส่วนร่วมภายใน

ทีมการพยาบาล  สื่อสาร
นโยบาย  และเป้าหมาย
การพัฒ นาคุณ ภาพการ
พยาบาล 

1.2 ท บ ท ว น  แ ล ะ พั ฒ น า
สมรรถนะผู้จัดการรายกรณี 

1.3 สร้าง และพัฒนาเครื่องมือ
ต่างๆ  ที่ใช้ในการวิจัย และ
เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2. ด าเนินการตามระบบการจัดการ
รายกรณี 
2.1 สังเกตการปฏิบัติงานของ

ทีมการพยาบาล  และสห
สาขาวิชาชีพ 

2.2 ประเมินสมรรถนะผู้จัดการ
รายกรณี 

2.3 ติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัด
กระบวนการ  และตัวชี้วัด
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย 

2.4 ทบทวนคุณภาพการดูแล
ผู้ป่วย 



 
 

 

2.5 รายงานผลการด าเนินงาน
แต่ละข้ันตอน 

ระยะที่  3 ระยะประเมินผล  วิเคราะห์ผล
ระบบการดูแลที่พัฒนาขึ้น  เพ่ือสะท้อนผล
การดูแล  และใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ  เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  ให้ได้ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง  ประกอบด้วย 

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการดูแล
ด้วยระบบการจัดการรายกรณี 

2. ผลการพัฒนาสมรรถนะผู้จัดการ
รายกรณี 

3. ปัจจัยเอ้ือ  ปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ 

ผลการศึกษา 

    ผลการพัฒนากระบวนการดูแลพระสงฆ์
อาพาธด้วยโรคเรื้อรังประเภทเตียง 3 และ 4 โดยการ
จัดการรายกรณี ของตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 
โรงพยาบาลวานรนิวาส พบว่า 

1. ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย 
1 .1  อั ต ร า ก า ร ก ลั บ ม า น อ น

โรงพยาบาลซ้ า หลังจากใช้กระบวนการดูแล
พระสงฆ์อาพาธโดยการจัดการรายกรณี ใน
พระสงฆ์อาพาธ 2 รูป พบว่าผู้ป่วยไม่กลับมา
น อ น โร งพ ย าบ าล ซ้ า  อั ต ร าก า รน อ น
โรงพยาบาลซ้ าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นร้อยละ 0 

1.2 ระยะเวลานอนโรงพยาบาล 
พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรังประเภทเตียง 3 
และ 4 หลังจากใช้กระบวนการดูแลโดยการ
จัดการรายกรณี มีระยะเวลานอนโรงพยาบาล

ลดลงเฉลี่ย 3 วันต่อคน เดิม 5.15 วันต่อคน 
ลดลงจากเดิม 2.15 วันต่อคน 
2. ผลลัพธ์ด้านผู้ดูแล 

2.1 ผู้ดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยโรค
เรื้อรังประเภทเตียง 3 และ 4 มีความรู้และ
ทักษะการดูแล เพ่ิมมากขึ้น  จากผลการ
ประเมินความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย
พบว่า ก่อนให้การดูแลโดยการจัดการราย
กรณี  ผู้ ดู แลพระสงฆ์ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์ การ
ประเมิน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ภายหลัง
ให้การดูแลโดยการจัดการรายกรณี ผู้ดูแล
พระสงฆ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 คนคิดเป็น
ร้อยละ 100 

2.2 ผู้ดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยโรค
เรื้อรังประเภทเตียง 3 และ 4 มีความพึง
พอใจในการให้บริการโดยการจัดการรายกรณี 
ในระดับมาก 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
3. ผลลัพธ์ด้านบุคลากรทางการพยาบาล 

3.1 พยาบาลผู้ดูแลพระสงฆ์อาพาธ
ด้ วย โรค เรื้ อ รั งป ระเภท เตี ย ง 3  และ  4 
สามารถใช้กระบวนการดูแลผู้ป่วยโดยการจัก
การรายกรณี ตามแนวทางการดูแล  ได้ร้อย
ละ 100 ยกเว้นข้อ     6 . ร่วมวางแผน
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ  ปฏิบัติได้เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
50  เนื่องจากพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยต้องขึ้นเวร
ผลัด บ่าย ดึก ไม่ได้ขึ้นเวรเช้า  จึงยังประสาน
ทีมสหสาขาวิชาชีพได้ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งต้อง
พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในการดูแลต่อไป 
ดังตารางที่ 1 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 1 การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลการจัดการผู้ป่วยรายกรณี 

ล าดับ
ที ่

หัวข้อ ปฏิบัติ 

จ านวนคน (ร้อยละ) 

ไม่ปฏิบัติ 

จ านวนคน (ร้อยละ) 

1 คัดกรองผู้ป่วยที่ต้องดูแล พระภิกษุอาพาธ ประเภท
เตียง 3 และ 4 

2 (100) 0 

2 

 

ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยอย่างครอบคลุม 2 (100) 0 

3 ประเมินความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยและญาติ 

2 (100) 0 

4 ใช้กระบวนการพยาบาลในการจัดการภาวะสุขภาพ 2 (100) 0 

5 ประเมินความต้องการบริการกับสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง 

2 (100) 0 

6 ร่วมวางแผนปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสห
สาขาวิชาชีพ 

1 (50) 1 (5) 

7 ประเมินภาวะสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลตนเอง ความต้องการการช่วยเหลือซ้ า 

2 (100) 0 

8 การวางแผนจ าหน่าย 2 (100) 0 

9 การประสานดูแลต่อเนื่อง 2 (100) 0 

10 ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการ 

 

2 (100) 0 

3.2 พยาบาลผู้ดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรังประเภทเตียง 3 และ 4 มีความพึงพอใจ ในการะ
บวนการดูแลผู้ป่วยโดยการจัดการรายกรณี ในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 



 
 

 

 

อภิปรายผล 

    จากการศึกษา  การพัฒนากระบวนการดูแล 
พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ประเภทเตียง 3 และ 4 
โดยการจัดการรายกรณี  ในตึกสงฆ์เมตตาประชา
สามัคคี โรงพยาบาลวานรนิวาส  ท าให้ได้รูปแบบการ
ดูแลผู้ป่ วยที่ ชัดเจน มีแบบแผน น าไปใช้ ได้  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย อย่าง
ครอบคลุม ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 

จากผลการศึกษาพบว่า  พระสงฆ์อาพาธที่
ได้รับการดูแล  ตามกระบวนการจัดการรายกรณี  มี
อัตราการกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ าลดลง  จากร้อย
ละ 10.69  เหลือร้อยละ 0  ระยะเวลาวันนอนใน
โรงพ ยาบ าลลดลงจาก  5.15 วั น   เห ลื อ  3 วั น  
พยาบาล  ผู้ป่วย และญาติ  มีความพึงพอใจในระดับ
มาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภัคพร  กอบพ่ึง
ตน (2554)  พบว่าระบบการจัดการผู้ป่วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรังรายกรณี  ท าให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้
ดี  ระยะวันนอนเฉลี่ยลดลง  ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง  
อัตราการกลับมารักษาซ้ าลดลง  ผู้ป่วยและพยาบาล  
มีความพึงพอใจระดับมาก 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. หลังจากได้มีการพัฒนากระบวนการดูแล
พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคเรื้อรัง ประเภท
เตียง 3 และ 4 และได้น าไปใช้กับผู้ป่วย
กลุ่มนี้ทุกราย  ท าให้มีการดูแลผู้ป่วยได้
ครอบคลุม  และมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้จัดการรายกรณีอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะ ในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น 

แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน  

1. เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วย  จาก
พระสงฆ์อาพาธประเภทเตียง 3 และ 4  
เป็นผู้ป่วยทั่วไปประเภทเตียง 3 และ 4  
และผู้ที่มีปัญหาในการดูแลซับซ้อน 

2. ถ่ายทอดผลจากการวิจัยสู่หน่วยงานที่
ดูแลผู้ป่วยอื่น 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. การพัฒนาระบบต้องอาศัยความตั้งใจ  
และความร่วมมือระหว่างทีมสหสาขา
วิชาชีพ  ผู้วิจัยหลักต้องแสดงศักยภาพ
ด้วยความตั้งใจอย่างสูง  เพ่ือให้ทีมรับรู้
และเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดต่อผู้รับบริการ  
โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบในเรื่องที่ต้องการศึกษา  และให้ทีม
ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้ตลอด 

2. เกิดนวัตกรรมใหม่ในการเข้ามามีส่วน
ช่วยให้การสื่อสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพ  
และผู้รับบริการได้เข้าใจ  และให้การ
ดูแลรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  คือความร่วมมือ
ของที ม   การมี ส่ วนร่วมทุ กขั้ นตอน
การศึกษา  การรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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สาเหตุที่ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 

นฤมล  เกตุเพชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และ จิรารัตน์   ตรงดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ. วานรนิวาส 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ 
ได้ให้ความหมายของ “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” หมายถึง บุคคล
ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยเฉียบพลัน ซึ่งเป็น
ภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะ
ส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและ
การบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพ่ือป้องกันการเสียชีวิต
หรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น   
จากผลการปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งประเทศ มีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ เข้ารับ
บริการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมด ๑,๓๒๖,๓๐๖ 
ราย แต่มีผู้รับบริการฉุกเฉินวิกฤตที่เข้ารับบริการด้วย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพียง ๕๙,๖๖๖ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๙ ซึ่งนับว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่ง
ปัจจุบันได้มีการน าเอาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
บรรจุเข้าห่วงโซ่การรอดชีวิต (Chain of survival )
และแนวทางการรักษาโรคต่างๆ เช่น โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เป็นสาเหตุการตายที่
ส าคัญ ได้แก่  โรคหลอดเลือดสมองตีบ/แตก โรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพในการรักษา 

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย
รวมถึงในจังหวัดสกลนครยังไม่ เป็นที่ แพร่หลาย
ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
มักมาโรงพยาบาลด้วยตนเองโดยไม่ เรียกบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินมารับ  ซึ่งการน าผู้ป่วยมาเองโดย
ญาติหรือผู้น าส่งอ่ืนนั้น  บางครั้งอาจเกิดความเสียหาย
ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงข้ันทุพพลภาพ 

ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน อ าเภอวานรนิวาส 
ได้มีการด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีเครือข่าย 
อปท. เข้าร่วมให้บริการทั้งหมด ๘ หน่วย มีผู้ใช้บริการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๘ดังนี้ ๒๐๑๕ ราย, 
๒๕๕๙ ราย, ๓๐๒๔ ราย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปี 
พ .ศ. ๒๕๕๘  มีผู้ ป่ วยฉุก เฉินที่ เข้ ารับบริการใน
โรงพยาบาล ๗๘๘ ราย มาด้วยระบบEMS ๑๘๘ ราย 
คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๘ แต่ผู้ป่วย Fast track มาด้วย 
EMS เพียงร้อยละ ๑.๔   

  ดั งนั้น เพ่ือการพัฒนาบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน อ าเภอวานรนิวาส  โดยผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถ
ได้รับการดูแลอย่างทันเวลา ลดอัตราการเสียชีวิตก่อน
ถึงโรงพยาบาล  เรียกใช้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
มากขึ้น จึงได้ท าการศึกษาสาเหตุที่ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่
เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนครเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาบริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาสาเหตุที่ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เรียกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 

ระเบียบวิธีวิจัย  (ประกอบด้วย  วิธีการศึกษา  กลุ่ม
ตัวอย่าง  สถานที่  ช่วงเวลา  การวิเคราะห์ข้อมูล) 

   วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยศึกษาโดยการ
สั ง เก ต เชิ ง พ ร ร ณ น า เก็ บ ข้ อ มู ล ไป ข้ า ง ห น้ า 
(Prospective  observational study ) เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากผู้น าส่ง  ญาติหรือผู้ป่วยจ านวน  
๘๗  คน  ที่เข้ามารับบริการห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
วารนิวาสจังหวัดสกลนคร  การตอบแบบสอบถามจะ



 
 

 

ขอให้ผู้ป่วยเป็นผู้ตอบเป็นอันดับแรก  ถ้าผู้ป่วยอยู่ใน
สถานที่ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้  จึงจะขอ
ความร่วมมือจากญาติที่มากับผู้ป่วยหรือผู้น าส่งเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเชื่อว่าญาติและผู้ป่วยที่มา
ด้วยกัน  น่าจะมีความคิดเรื่องการใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินเหมือนกัน  โดยเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มีความ
รุนแรงตามระดับการคัดแยก ( Triage )  ๒ ระดับ  คือ 
ร ะ ดั บ ที่  ๑ ) Resuscitation  แ ล ะ ร ะ ดั บ ที่  ๒ ) 
Emergency  ตาม ๕ ระดับของการคัดกรองผู้ป่วย
ด้วยระบบ Emergency Severity Index (ESI)   

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นผู้น าส่ง  ญาติหรือผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการห้อง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลวารนิวาสจังหวัดสกลนคร โดยใช้
ก ารค าน วณ ขนาดกลุ่ ม ตั วอย่ า ง เพ่ื อศึ กษ าห า
ความสัมพันธ์  ค านวณจากตาราง  Power  Analysis   
Sample Size ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ขนาด
ตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน ๘๗ คน 

ระยะเวลา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  

ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแจกแบบ
ถามผู้น าส่ง  ญาติหรือในกลุ่มผู้รับบริการที่ใช้บริการที่
ห้องฉุกเฉินทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง
ตามระดับการคัดแยก ( Triage )  ๒ ระดับ  คือ ระดับ
ที่ ๑) Resuscitation  และระดับที่ ๒) Emergency  
ตาม ๕ ระดับของการคัดกรองผู้ป่ วยด้วยระบบ 
Emergency Severity Index (ESI)  อ่ า น ห รื อ ฟั ง
ภาษาไทยออก  สามารถเข้าใจแบบสอบถามได้  และ
เกณฑ์การคัดออกของงานวิจัยนี้ คือ  ๑ )  ผู้ที่ ไม่
สามารถให้ข้อมูลและตอบแบบสอบถามได้  เช่นเมา
สุราขาดสติสัมปชัญญะ  , head  injury  ที่ GCS < 
15  2) เป็นผู้ป่วยส่งต่อ ( refer ) จากโรงพยาบาลอ่ืน  

หรือแผนกอ่ืน  ๓)  ผู้น าส่งผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่ความ
รุนแรงของโรคตามการคัดแยก ( Triage )  เป็นระดับ
ที่   ๓  Urgency  ระดับที่  ๔  Less- urgency  และ
ระดับที่  ๕  Non  urgency  Emergency  ตาม ๕ 
ระดับของการคัดกรองผู้ป่วยด้วยระบบ Emergency 
Severity Index (ESI)  ๔)  ผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วย
ตนเองแต่มีภูมิล าเนาที่นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลวานรนิวาส  เช่น  ต่างอ าเภอ  ต่างจังหวัด  
แต่ต้องการมารักษาโดยไม่ผ่านระบบการส่งต่อ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เป็ น
แบบสอบถามสาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  จ านวน ๑๗ ข้อ ผู้วิจัยพัฒนา
แบบสอบถามที่ ดัดแปลงจาก (ณั ชชา , ๒๕๕๗) 
งานวิจัยเหตุใดคนเชียงใหม่เมื่อเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
หรืออุบัติเหตุจึงไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  )  
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยค าถาม ๑๗ 
ข้อ เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 

ส่วนที่  ๑ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
การตอบแบบสอบถาม  โดยมีลักษณะค าตอบแบบ
เลือกตอบ 

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินภาวะสุขภาพ จ านวน 
๒ ข้อ  เป็นส่วนที่ผู้น าส่ง  ญาติหรือผู้ป่วยที่เข้ามารับ
บริการห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวารนิวาสจังหวัด
สกลนคร ไม่ต้องตอบแบบสอบถามเป็นส่วนของ
เจ้าหน้าที่ประเมินภาวะสุขภาพของผู้มาใช้บริการ
แบ่งเป็น สาเหตุการมาโรงพยาบาล และระดับการคัด
แยกอาการ (Triage) 

ส่วนที่ ๓ แบบสอบถามสาเหตุที่ไม่เลือกใช้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  จ านวน ๑๗ 



 
 

 

ข้อ ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามที่ดัดแปลงจาก (ณัชชา, 
๒๕๕๗) งานวิจัยเหตุใดคนเชียงใหม่เมื่อเกิดเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุจึงไม่เรียกใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  )  และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ค าถาม ๑๗ ข้อ โดยให้ เลือกระดับของการปฏิบัติ
แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

ใช่ ให้  ๑  คะแนน 

ไม่ใช ่ ให้  ๒  คะแนน 

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑.ขั้นเตรียมการ จัดเตรียมผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินแจ้งเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับ
ผู้ช่วยวิจัยทั้งนี้ผู้วิจัยจะแจกชุดตัวอย่างแบบสอบถาม
ประกอบการชี้แจง และนัดหมายการเก็บรวบรวม
ข้อมูลพร้อมทั้งการเก็บแบบสอบถามคืน 

 ๒.ขั้นด าเนินการ 

    ๒.๑ ผู้ช่วยวิจัยน าแบบสอบถามไป
มอบให้กลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้พร้อมกับอธิบาย
วัตถุป ระสงค์ และการพิทั กษ์ สิท ธ์  แล้ วติ ดตาม
แบบสอบถามที่ตอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อครบก าหนด
ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนจากผู้ช่วยวิจัย 

   ๒.๒ น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมด
มาวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีทางสถิติ  ค่าจ านวน 
ความถี่ ร้อยละ 

   สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ผู้ วิจั ยน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยการประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/for window (statistic 
package for the social science for windows ) 
มีข้ันตอนการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

   ๑.ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพที่เป็นสาเหตุการมาใช้บริการ
ห้องฉุกเฉิน น าเสนอเป็นความถ่ีและร้อยละ 

  ๒ .วิ เคราะห์หาสาเหตุที่ ผู้ ป่ วยไม่
เรียก ใช้ บริการการแพทย์ฉุ ก เฉิน  (EMS ๑๖๖๙ 
น าเสนอด้วยการท าแจกแจงความถี่  หาจ านวนและ
ร้อยละ   

ผลกาศึกษา 

 กลุ่มรับบริการ ญาติหรือผู้น าส่ง ที่มารับ
บริการ ณ  ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนครที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน   

 จากการศึกษาเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้ป่วย  ญาติหรือผู้น าส่ง ที่มารับบริการ ณ  ห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลวานรนิวาส  จังหวัดสกลนครที่
ไม่ เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน  พ .ศ . ๒๕๕๙ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน ๘๗  คน ที่มีความรุนแรงตามระดับ
การคัดแยก ( Triage )  ๒ ระดับ  คือ ระดับที่  ๑) 
Resuscitation  และระดับที่ ๒) Emergency  ตาม 
๕  ร ะดั บ ข อ งก า ร คั ด ก ร อ งผู้ ป่ ว ย ด้ ว ย ร ะบ บ 
Emergency Severity Index (ESI)  ซึ่งมีปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ดังตารางที่ ๑ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มา
รับบริการ ณ  ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนครที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
จากกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่พบว่า เป็นเพศชาย  มี
จ านวน๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒ และเพศหญิง มี
จ านวน๕๒คน  คิด เป็ นร้อยละ ๕๙ .๘    ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีช่วงอายุ ๐-๓๐ ปี มีจ านวน ๑๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙ช่วงอายุ ๓๑ –๔๐ ปี มีจ านวน 
๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕ช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี มี



 
 

 

จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ๖.๙ ช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี 
มีจ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ๒๖.๔ และช่วงอายุ 
๖๐ ปีขึ้นไป มีจ านวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ๑๐.๓ 

 ภาวะสุขภาพที่ท าให้มาใช้บริการงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 คัดแยก ( Triage )  ๒ ระดับ  คือ ระดับที่ ๑) 
Resuscitation  และระดับที่ ๒) Emergency  ตาม 
๕  ร ะดั บ ข อ งก า ร คั ด ก ร อ งผู้ ป่ ว ย ด้ ว ย ร ะบ บ 
Emergency Severity Index (ESI)จากตารางที่  ๒ 
แสดงผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะสุขภาพที่ท าให้มา
ใช้บริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ซึ่งคัดเลือกจากผู้
ที่ มารับบริการห้องฉุกเฉินโดยไม่ เรียกใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙  ) คัดแยกเฉพาะ
ผู้ป่วย ตามระบบ ESI  ระดับที่  ๑  Resuscitation 
และระดับที่ ๒ Emergency โดยพบว่าสาเหตุการมา
โรงพยาบาลมาด้วยบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ จ านวน ๑๘ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗  เจ็บป่วยโรคต่างๆจ านวน ๖๙
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓ ระดับการคัดแยกระดับที่ ๑ 
Resuscitationจ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ๔๐.๒ 

ระดับที่ ๒ Emergencyจ านวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ๕๙.๘ 

สาเหตุที่ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เรียกใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร 
    จากการตอบแบบสอบถามของผู้มารับบริการ 
ณ  ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวานรนิวาส  จังหวัด
สกลนครที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส่วน
ใหญ่ให้เหตุผลมีรถส่วนตัว  สามารถมาโรงพยาบาลเอง
ได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ รองลงมาคือรู้สึกว่ามีความ
ยุ่ งยากในการแจ้งขอความช่วยเหลือจากบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  ( EMS ๑๖๖๙ )  คิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๓ ล าดับที่สามให้เหตุผลว่าอยู่ในภาวะตกใจจึง
ไม่ ได้ นึ กถึ งก ารขอความช่ วย เหลื อจากบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  ( EMS ๑๖๖๙ )  คิดเป็นร้อยละ 
๔๗ .๑ ล าดับที่สี่  ส่วนใหญ่คิดว่าบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  ( EMS ๑๖๖๙ ) มีความล่าช้า  คิดเป็นร้อย
ละ ๔๖.๐ และล าดับที่ห้ารู้สึกว่าบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
เล็กน้อย  ไม่จ าเป็นต้องเรียกรถพยาบาลคิดเป็นร้อย
ละ ๓๓.๓  ที่สอดคล้องกับการที่ส่วนใหญ่เลือกรถ
ส่วนตัวมาเองแทนการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
ตามรายละเอียดตารางที่ ๓  

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

๑.เพศ 

       ๑.ชาย ๓๕ ๔๐.๒ 
       ๒.หญิง ๕๒ ๕๙.๘ 
๒.อาย ุ
       ๑.อายุ ๐-๓๐ ปี ๑๙ ๒๑.๘ 
       ๒.อายุ ๓๑ –๔๐ปี ๓๐ ๓๔.๕ 
      ๓.อายุ ๔๑-๕๐ปี ๖ ๖.๙ 
      ๔.อายุ ๕๑-๖๐ปี ๒๓ ๒๖.๔ 



 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

      ๕.อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๙ ๑๐.๓ 

๓.ระดับการศึกษา 
       ๑.ต่ ากว่าปริญญาตรี ๕๒ ๕๙.๘ 

       ๒.ปริญญาตรีขึ้นไป ๓๗ ๔๗.๒ 

๔.อาชีพ 
๑.ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ     ๑๗ ๑๙.๕ 
๒.เกษตรกร ๓๒ ๓๖.๘ 

            ๓.ลูกจ้าประจ า/พนักงานบริษัท ๑๑ ๑๒.๖ 

๔.ธุรกิจส่วนตัว ๑๑ ๑๒.๖ 

            ๕.รับจ้างทั่วไป  ๗ ๘.๐ 
๖.ไม่ได้ประกอบอาชีพ ๔ ๔.๖ 

            ๗.นักเรียน/นักศึกษา  ๓ ๓.๔ 
๘.อาชีพเกี่ยวกับบริการสาธารณสุข ๒ ๒.๓ 

๕.การตอบแบบสอบถาม 

          ๑.ผู้ป่วยเป็นคนตอบ ๑๒ ๑๓.๘ 

         ๒.ญาติ/ผู้น าส่งตอบแบบสอบถาม ๗๕ ๘๖.๒ 

๖.รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )   

          ๑.รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ๑๖๖๙ )   ๗๑ ๘๑.๖ 
         ๒.ไม่รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ๑๖๖๙ )   ๑๖ ๑๘.๔ 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับภาวะสุขภาพที่ท าให้มาใช้บริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 

ภาวะสุขภาพที่ท าให้มาใช้บริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ านวน(คน) ร้อยละ 

๑.สาเหตุการมาโรงพยาบาล 
         ๑.บาดเจ็บ/อุบัติเหตุ ๑๘ ๒๐.๗ 



 
 

 

         ๒.เจ็บป่วยโรคต่างๆ ๖๙ ๗๙.๓ 
๒.ระดับการคัดแยก 

 ๑.ระดับท่ี ๑ Resuscitation ๓๕ ๔๐.๒ 
๒.ระดับท่ี ๒ Emergency ๕๒ ๕๙.๘ 
๒.ระดับท่ี ๒ Emergency ๕๒ ๕๙.๘ 

 
ตอนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในอ าเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร 

สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ ) จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑.มีรถส่วนตัว  สามารถมาโรงพยาบาลเองได้ 
        ๑.ใช่ ๕๘ ๖๖.๗ 
๒.ไม่รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )   
        ๑.ใช่ ๘ ๙.๒ 
๓.รู้สึกว่าบาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อย  ไม่จ าเป็นต้องเรียกรถพยาบาล 
        ๑.ใช่ ๒๙ ๓๓.๓ 
๔.อยู่ในภาวะตกใจ  จึงไม่ได้นึกถึง 
        ๑.ใช่ ๔๑ ๔๗.๑ 
๕.รู้สึกว่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  อาจมีความล่าช้า 
        ๑.ใช่ ๔๐ ๔๖.๐ 
๖.เข้าใจผิดว่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  ใช้ส าหรับอุบัติเหตุจราจรเท่านั้น 
        ๑.ใช่ ๑๒ ๑๓.๘ 
๗.คิดว่ามีความยุ่งยากในการแจ้งข้อมูลผู้ป่วย  และบอกสถานที่เกิดเหตุ 
        ๑.ใช่ ๔๒ ๔๘.๓ 
๘.กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย   
        ๑.ใช่ ๓ ๓.๔ 
๙.คิดว่าโรงพยาบาลจะไม่มาส่งยังโรงพยาบาลที่ท่านต้องการ 
        ๑.ใช่ ๒ ๒.๓ 
๑๐.คิดว่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  มีจ ากัด 
        ๑.ใช่ ๒๕ ๒๘.๗ 
๑๑.คิดว่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  ควรเก็บไว้ช่วยผู้ป่วยที่อาการหนัก 
        ๑.ใช่ ๒๖ ๒๙.๙ 
๑๒.บ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาล 
        ๑.ใช่ ๑๘ ๒๐.๗ 



 
 

 

สาเหตุที่ไม่เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ ) จ านวน(คน) ร้อยละ 
๑๓.รู้สึกว่ารถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS ๑๖๖๙ )  ไม่สะอาด 
        ๑.ใช่ ๒ ๒.๓ 
๑๔.กลัวติดเชื้อโรคในรถให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )   
        ๑.ใช่ ๒ ๒.๓ 
๑๕.รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  แต่จ าเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ 
        ๑.ใช่ ๗ ๘.๐ 
๑๖.เคยใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  แล้วไม่ประทับใจ 
        ๑.ใช่ ๑ ๑.๑ 
๑๗.ในต าบลที่อาศัยอยู่ไม่มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )   ให้บริการ 
        ๑.ใช่ ๔ ๔.๖ 
 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือหาที่
ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินใน
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพ่ิมโอกาสในการ
พัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ
ไทยโดยสาเหตุการไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ซึ่ งพบสาเหตุ อันดับ ๑  คือการ การมีรถส่วนตัว
สามารถมาโรงพยาบาลเองได้  การที่คนส่วนใหญ่ตอบ
ลักษณะนี้อาจแสดงถึงไม่ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับนอกจากการรับส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาล  ได้แก่  
การประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นในภาวะวิกฤตจาก
เจ้าหน้าที่ประจ ารถที่ผ่านการฝึกอบรมการมีความ
พร้อมของอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการช่วยชีวิต  หรืออาจ
ยังขาดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรค ซึ่งจะ
เห็นได้จากกลุ่มที่ตอบว่ามีรถส่วนตัวจึงมาเองมีการคัด
แยกเป็นระดับ ๑ Resuscitation  ถึง ๓๕ คน ที่มา
ด้วยการบาดเจ็บอุบัติ เหตุและการเจ็บป่วยทั่วไป  
ระดับที่  ๒  Emergency  ถึง ๕๒ คน  ซึ่ งการมา
โรงพยาบาลด้วยตนเองอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
หรือความพิการได้  เช่นไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายอย่าง

ถูกวิธีในผู้ป่วยบาดเจ็บ อุบัติเหตุฉุกเฉิน  การไม่ได้รับ
การรักษาพาบาลเบื้องต้นที่จ าเป็น 

 การคิดว่ามีความยุ่งยากในการแจ้งข้อมูล
ผู้ป่วย  และบอกสถานที่เกิดเหตุเป็นสาเหตุอันดับที่ ๒ 
ซึ่ งอาจเป็นเพราะผู้ป่ วยหรือญาติบางส่วนอยู่ ใน
สถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
การเรียงล าดับการให้ข้อมูลและการให้ความร่วมมือให้
ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ย เบื้ อ งต้ น จึ ง เป็ น ค ว าม ยุ่ งย าก  ใน
สถานะการณ์ฉุกเฉินซึ่งสอดคล้องการสาเหตุอันดับที่ 
๓ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในภาวะตกใจ  จึงไม่ได้นึก
ถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพราะสติเป็นสิ่งส าคัญ
ในการเริ่มต้นให้การช่วยเหลือและหาแหล่งเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ  แต่เมื่ออยู่ ในภาวะฉุกเฉินจึงลด
ความสามารถขีดจ ากัดของผู้ป่วยและญาติ  นอกจากนี้
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วน ใหญ่ ยั งรู้ สึ กว่าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  อาจมีความล่าช้า 
จึงใช้รถส่วนตัวหรือรถใกล้เคียงที่สามารถน าส่งผู้ป่วย
ไปโรงพยาบาลเอง  และบางส่วนยังคิดว่าตนเองไม่ได้
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรันแรงถึงขั้นต้องเรียกขอความ
ช่วยเหลือจากการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งอาจเกิดจากการที่



 
 

 

ผู้ป่วย  ญาติหรือผู้น าส่งมีการประเมินภาวะสุขภาพ
ของตนเองต่ ากว่าที่โรงพยาบาลประเมินได้   

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างบางคนที่ไม่ได้ใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินไม่รู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อย
ละ ๙ .๒ และรู้จักบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS 
๑๖๖๙ )  แต่จ าเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
๘ .๐   ก า ร พั ฒ น า จึ ง ต้ อ ง ท า ไป ส อ ง ท า ง คื อ 
ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักบริการนี้และสอนให้ตระหนักถึง
ภาวะอันตราย  รู้จักการประเมินคามรุนแรงของโรคใน
เบื้องต้นโดยประชาสัมพันธ์ในโงพยาบาลให้แก่ญาติ
ปละผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มาตรวจตามนัดให้รู้จักถึงโรค
แทรกซ้อนรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงสูง  เช่น  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรรู้จักโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ 
เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเฉียบพลัน  กล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด และเมื่อมีอาการเหล่านี้ให้รีบเรียก
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  วิธีการติดต่อ  การให้ข้อมูล
เบื้องต้น ในการแจ้งขอความช่วยเหลือ ควรสื่อให้เห็น
ถึงประโยชน์ของบริการนี้ว่ามีการดูแลเบื้องต้น และ
สามารถช่วยฟ้ืนคืนชีพหรือนวดหัวใจอย่างถูกวิธีใน
กรณีหัวใจหยุดเต้น  มีความพร้องทั้งยา  อุปกรณ์และ
เจ้าหน้าที ่

 ยังพบว่าประชาชนผู้รับริการบางส่วนยังคิดว่า
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  ควรเก็บไว้
ช่วยผู้ป่วยที่อาการหนัก  คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับผลการศึกษาที่ผู้รับบริการคิดว่าคิด
ว่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS ๑๖๖๙ )  มีจ านวน
จ ากัดและมีไว้ส าหรับอุบัติเหตุจราจร โดยคิดเป็นร้อย
ละ ๒๘ .๗  และ๑๓ .๘ ตามล าดับ ซึ่ งอาจเกิดจาก
ภาพลักษณ์และสื่อต่างๆที่มักน าเสนอการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉินที่มักเป็นอุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ผู้รับบริการอาจเข้าใจผิดการ
เลือกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ดังนั้นต้องมีการ

สร้างภาพลักษณ์  การปฏิบัติงานที่ท าให้ประชาชน
ตระหนักถึงการขอความช่วยเหลือการแพทย์ฉุกเฉินที่
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ
เบื้องต้นที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการทุพพลภาพ 
และลดอัตราการเสียชีวิต 

ข้อจ ากัด 

๑.ระยะเวลาการท าวิจัยมีจ ากัด  การเก็บข้อมูลไม่
สามารถท าได้ทั้งหมด เป็นการเลือกผู้ป่วยที่มีความ
คุกคามในชีวิตที่ควรได้รับการดูแลเบื้องต้นก่อนการถึง
โรงพยาบาล และไม่สามารถเก็บข้อมูลผู้รับบริการ
บางส่วนที่ไม่ได้เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในเวลา
ที่มีผู้มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินเป็นจ านวนมาก 

๒.ผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มารับ
บริการไครบตามต้องการ  เนื่องจากผู้ป่วยบางส่วนเป็น
ผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  บางครั้งอยู่ใน
สภาพที่ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ เช่น มีอาการ
เมาสุรา  เหตุเกิดกลางคืนไม่มีญาติมาด้วย หรือญาติ
ที่มาด้วยมักอยู่ในอาการตกใจและมีความวิตกกังวลสูง  
ไม่สามารถตั้งใจตอบแบบสอบถามได้ 

การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1.หลังจากได้ผลการวิจัยถึงสาเหตุที่ผู้ใช้บริการไม่
เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน น ามาเป็นข้อมูล
พื นฐานต่อการพัฒนาการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการ
ประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นที่รู้จัก วิธีการ
ติดต่อขอความช่วยเหลือ  ในกลุ่มผู้ป่วยที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลและจัดการประชาสัมพันธ์
นอกโรงพยาบาล ให้ผู้รับบริการมีความตระหนักถึง
ผลดีของการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะ
ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย โ ร ค เรื อ รั ง ที่ มี ค ว า ม เสี่ ย ง สู ง ใน
ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายที่ต้องได้รับการดูแล



 
 

 

ช่วยเหลือเบื องต้นก่อนและขณะน าส่งผู้ป่วย เพื่อลด
ความทุพพลภาพ และการเสียชีวิต   

2.จัดท าคู่มือ และการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วย
ประจ าห มู่บ้ าน  ช่วยประชาสัมพั นธ์  และเพิ่ ม
ป ระสิท ธิ ภ าพการประเมิน  ผู้ ป่ วย   การดู แล
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื องต้น  การขอความและการ
น าส่งผู้ป่วยท่ีถูกต้องก่อนถึงโรงพยาบาล 

แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

 ส่งเสริมในผู้ป่วยที่มารับบริการที่งานอุบัติเหตุ
แล ะฉุ ก เฉิ น เลื อ ก ใช้ บ ริ ก ารก ารแพ ท ย์ ฉุ ก เฉิ น 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย  Fast  tract  

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

   ๑.การพัฒนางานประจ าของระบบงานต้อง
อาศัยเวลา  ความตั้งใจและความร่วมมือกันระหว่าง
สหวิชาชีพ  โดยผู้วิจัยหลักต้องแจ้งวัตถุประสงค์  เป้า
งานที่ชัดเจนกับผู้ช่วยวิจัยเพื่อการช่วยเหลือที่ถูกต้อง 

   ๒.การประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานและ
ปัญหาในการวิจัยเป็นระยะแก่ผู้ร่วมวิจัยจะท าให้
สามารถร่วมกันแก้ปัญหาขณะการศึกษาอย่างเป็น

ระบบและได้รับความคิดเห็นในมุมมองการศึกษามาก
ขึ้นเพ่ือปรับปรุงการวิจัยที่มีคุณภาพมากข้ึน 

    ๓.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  คือ  ความร่วมมือ
ในหน่วยงานที่ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การใช้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบสอบถามใน
การศึกษาวิจัย  
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โปรแกรมการ Re- Training กับผู้ดูแลและผู้ป่วยทีไ่ด้รับการบ าบัดทดแทนการล้างไตทางช่องท้อง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการติดเชื อในเยื่อบุช่องท้อง โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

ฐิตาภรณ์  ฮองต้น, มงคล  วารีย์, นภาลัย  แสงโพธิ์ และ แจ่มจันทร์ แสนสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
รพ.วานรนิวาส 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยไตเทียม (ล้างไต
ทางช่องท้อง) โรงพยาบาลวานรนิวาส พบว่าอัตราการ
ติด เชื้ อที่ เยื่ อบุ ช่ องท้ องคิด เป็ น  27.58   patient 
months / Episode ซึ่งจ านวนผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้องเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังข้อมูล  ปี 2557 , 2558 , 
2559 (ต .ค .2558-ก .พ .2559) มีจ านวน 65 , 125 , 
122  รายตามล าดับ จากการศึกษามีผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่
เยื่อบุช่องท้องรวมทั้งหมด 29 ราย มีการคัดออก 3 
ราย เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นแบบฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม และ 5 ราย เสียชีวิตแล้ว ยังคง
เหลือให้ศึกษา 21 ราย เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.61 
อายุเฉลี่ย 52 ปี เพศหญิง ร้อยละ 52.38 อายุเฉลี่ย 
43.5 ปี ส่วนใหญ่มีโรคร่วมคือเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงร้อยละ 80.95 ระยะเวลาของการท าล้างไต
ทางช่องเฉลี่ย 26.14 เดือน มีโรคร่วมที่มีน้ าในช่องท้อง
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ด้านสนับสนุนมีญาติเป็นผู้ดูแล
เปลี่ยนถ่ายน้ ายาล้างไตที่บ้านให้ที่ผ่านการอบรมการ
ล้างไตทางช่องท้องจ านวน 21 รายคิดเป็นร้อยละ 100  
ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายน้ ายาล้างไตเองที่ผ่านการอบรมการ
ล้างไตทางช่องท้องจ านวน 7 รายคิดเป็นร้อยละ 100 
เปลี่ยนผู้ดูแลโดยสอนกันเองที่บ้านไม่ผ่านการอบรม
การล้างไตทางช่องท้องจ านวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 
23.80 ด้านการปฏิบัติ การล้างมือที่ถูกวิธีครบขั้นตอน
คิดเป็นร้อยละ 80.96  การที่ล้างมือไม่ครบทุกขั้นตอน
คือ ลืมและรีบเร่งให้เสร็จเร็วๆคิดเป็นร้อยละ 19.04 
สวมผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 90.48  
การไม่สวมผ้าปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน
ถ่ายน้ ายาคือลืมและร้อนไม่ถนัด อึดอัดหายใจไม่

สะดวกคิดเป็นร้อยละ 14.28 ด้านสิ่งแวดล้อมการ
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ายา
ครบ คิดเป็นร้อยละ 100  ปิดพัดลมขณะเปลี่ยนถ่าย
น้ ายาล้างไตทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.48 ส่วนที่เปิด
พัดลมขณะเปลี่ยนถ่ายน้ ายาและไม่ได้ท าความสะอาด
พั ด ล ม เนื่ อ งอ าก าศ ร้ อ น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  9.52 
สิ่งแวดล้อมภายนอกรวมทั้งการก าจัดขยะถุงน้ ายาล้าง
ไตที่ถูกต้องคิดเป็นร้อย 90.48 อีกร้อยละ 9.52 คือถุง
น้ ายาล้างไตไม่ตัดและทิ้งขยะไม่เป็นสัดส่วนเก็บไว้ขาย 
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีกท่ีมีอิทธิพลต่อการติดเชื้อใน
เยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งคื อ วิ ถี ชี วิ ต ป ระจ า วั น เช่ น  ก าร
รับประทานอาหารและการประกอบอาชีพพบว่าการ
รับประทานอาหารที่ไม่สะอาดคิดเป็นร้อยละ 71.42 
คือรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เช่นลาบ ก้อย ส้มต า 
ต ามะยม และอาหารค้างคืน ส่วนประกอบอาชีพคือ
ปลูกผัก หาปลาในหนองน้ าคิดเป็นร้อยละ 9.52  

ยังมีปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อที่ช่องท้อง
คือ ผู้ป่วย ผู้ดูแลหลัก สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการ
ด าเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจในครอบครัว ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทาง
สาธารณสุขจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วย
ไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตโดย
การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) สาเหตุจากหลาย
ปั จ จั ย แ ล ะ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น  (Complex and 
multifactorial) และปัจจัยส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่ง
อยู่ในวิถีการด าเนินชีวิต (Behavioral and life style 
consideration) (อารีย์ เสนีย์, 2557)  



 
 

 

 ภาวะการติดเชื้อที่ช่องท้องจัดเป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเสียชีวิตในผู้ป่วย Peritoneal dialysis 
(PD) การติดเชื้ออย่างรุนแรงเป็นระยะเวลานาน
น อก จ าก จะท า ให้ เยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ ง เสื่ อ ม ส ภ าพ 
(Peritoneal membrane failure) แล้วยังเป็นต้นเหตุ
ท า ให้ ผู้ ป่ ว ย ต้ อ งยุ ติ ก า ร ล้ า ง ไต ท า งช่ อ งท้ อ ง 
(Technical failure) 

สมมติฐานการวิจัย 
 
   1. ผู้ดูแลและผู้ป่วยที่ได้รับการบ าบัดทดแทน
การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านโปรแกรม
การ Re- Training สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
ไม่เกิดภาวะติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง 
 

วัตถุประสงค ์

    1. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของโปรแกรมการ Re- 
Training กับผู้ ดู แลและผู้ ป่ วยที่ ได้ รับการบ าบั ด
ทดแทนการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง   
    2. เพ่ือสามารถก ากับติดตามผู้ดูแลและผู้ป่วย 
ที่ได้รับการบ าบัดทดแทนการล้างไตทางช่องท้องอย่าง
ต่อเนื่อง ในการท า Re- Training ได้ถูกต้อง เพ่ือลด
การติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง  
 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการศึกษา 

ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง ความหมายผู้ป่วยโรคไต
วาย เรื้ อ รั งระยะสุ ดท้ ายที่ ใส่ ส ายล้ างช่ อ งท้ อ ง 
(Peritoneal access) เข้าไปฝังไว้ในโพรงช่องท้อง 

การล้างไตทางช่องท้อง ความหมาย เป็นการท าความ
สะอาดเลือดและขจัดของเหลวส่วนเกินออกจาก
ร่างกายโดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งก็คือ 
เยื่อบุผนังช่องท้องของร่างกายให้มีการแลกเปลี่ยนของ
เสียระหว่างน้ ายากับเยื่อบุช่องท้อง โดยต้องท าอย่าง
ต่อเนื่องเปลี่ยนน้ ายา 4 รอบต่อวัน 

การติดเชื อที่เยื่อบุช่องท้อง ความหมาย อาการแสดง
ทางคลินิก 2 ใน 3 ข้อดังนี้ คือ 

1. อาการปวดท้อง กดเจ็บทั่ วๆไปของ
ผิวหนังบริเวณหน้าท้อง และตรวจพบ 
Rebound tenderness 

2. น้ ายาขุ่น (Cloudy effluent) หรือมีเม็ด
เลือดขาวมากกว่า 100 ตัว/ไมโครลิตร 
ร่วมกับพบ เซลล์ เม็ ด เลื อดขาวชนิ ด 
neutrophil มากกว่าร้อยละ 50  

3. ตรวจพบเชื้อก่อโรคจากการย้อมสีแกรม
หรือการเพาะเชื้อ 

กรอบแนวคิด 
 
    ผู้ศึกษาใช้แนวคิดการดูแลร่วมกัน (shared 
care) ของซีเบิร์น (Sebern,2005) เป็นกรอบแนวคิด
ของการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ  3 มิติ 
ได้แก่ การสื่อสาร (communication) การตัดสินใจ
(decision-making) และการมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน (reciprocity) เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องการการดูแลที่ถูกต้อง 
และผู้ที่ให้การดูแลรวมถึงตัวผู้ป่วยเองต้องตระหนักถึง
ความส าคัญ เนื่องจากมีความยุ่งยากและซับซ้อน ท า
ให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล ตลอดจนบุคลากรทางสุขภาพที่
เกี่ยวข้องต้องพยายามที่จะเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถ
ปรับตัวและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบอกเล่าปัญหา การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติ และการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของผู้ป่วย
และผู้ดูแล จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา ส่งเสริม
ให้ ผู้ ป่ วยและผู้ ดู แลมีการดูแลร่วมกันที่ ดี และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของการ
ดูแลสุขภาพและปฏิบัติกิจกรรมของการรักษาด้วย
วิธีการล้างไตทางช่องท้องร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง 
ยอมรับข้อจ ากัดของการรักษาแบบล้างไตทางช่องท้อง
ได้ โดยปรับให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 



 
 

 

และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องและผู้ดูแล สามารถเรียนรู้ใน
การผสมผสานกิจกรรมการรักษาให้สอดแทรกเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิต โดยที่ไม่รู้สึกว่าเวลาทั้งหมดถูกใช้ไป
กับการรักษาและการควบคุมโรค ในการศึกษานี้ ผู้
ศึกษาเชื่อว่าการดูแลร่วมกันของผู้ป่วยและผู้ดูแล จะ
ช่วยป้องกันหรือลดภาวะการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง
ได้ โปรแกรม Re-Training ประกอบด้วย  การเปลี่ยน
ถ่ายน้ ายาล้างไต การล้างมือตามขั้นตอน ฝึกทักษะ
ผู้ป่วยและผู้ดูแลในการเปลี่ยนถ่ายน้ ายาล้างไตและการ
ล้างมือตามขั้นตอน   วางแผนการปฏิบัติกิจกรรม
ร่วมกัน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล  ตัดสินใจแก้ไขปัญหาสุขภาพ
เบื้องต้น ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวเพ่ือให้
ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีการดูแลร่วมกันเพิ่มมากขึ้น  
 
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

    การวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น ก ารวิ จั ย กึ่ งท ด ลอ ง 
(quasiexperimental research) ชนิ ดกลุ่ ม เดี ย วมี
การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group 
pretest – posttest design) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ของ
โปรแกรมการ Re- Training กับผู้ดูแลและผู้ป่วยที่
ได้รับการบ าบัดทดแทนการล้างไตทางช่องท้องอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถก ากับติดตามผู้ดูแลและผู้ป่วย ที่
ได้รับการบ าบัดทดแทนการล้างไตทางช่องท้องอย่าง
ต่อเนื่อง ในการท า Re- Training ได้ถูกต้อง เพ่ือลด
การติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 – เมษายน 2559 
    กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยศึกษาในผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไตวายระยะสุดท้ายและรับการ
บ าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบ
ผู้ป่วยใน 17 ราย  ที่โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร ที่มีประวัติเคยติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้องและ 
ได้รับการล้างไตทางช่องท้องโดยมีการแลกเปลี่ยน

น้ ายาอย่างน้อย 4 ครั้งต่อวัน สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย 
ไม่มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร มีสมาชิกในครอบครัวที่
เป็นผู้ดูแลหลักเป็นบุคคลเดียวกันตลอดการศึกษา 
ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความยินดีและเต็มใจที่จะร่วมใน
การศึกษา เกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria) 
คือ  1) ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษาใน
ระหว่างด าเนินการศึกษา มีการปรับแผนการรักษา
ร่วมกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือได้รับ
การปลูกถ่ายไต 2) เสียชีวิต  
    การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ใช้ สถิ ติ เชิ งป ริม าณ 
คุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ และถอดบทเรียนในระหว่างการด าเนินงานและ
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
น าผลที่ได้กลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานของตน
ต่อไปเพิ่มอีก 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
   1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ 
        1.1  โป รแกรม  Trainning CAPD ของ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล เป็นรูปแบบกิจกรรมการดูแลร่วมกัน
ที่ทีมผู้ วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด  ของซี เบิร์น  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีการตั้งเป้าหมาย วาง
แผนการดูแลร่วมกัน ร่วมฝึกทักษะในการเปลี่ยนถ่าย
น้ ายาล้ างไตและการล้ างมือ  มี การแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ส่งเสริมการร่วมคิดและร่วมกันตัดสินใจ
ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสัมพันธภาพความเอ้ือ
อาทร และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  เป็นการท า
กิจกรรมกลุ่มๆ ละ 5 ครอบครัว ในสัปดาห์ที่ 1 ถึง
สัปดาห์ที่ 4 ติดตามเยี่ยมบ้านและเยี่ยมอาการเมื่อมา
รักษาตัวในโรงพยาบาลวานรนิวาส การมาตรวจตาม
นัดทุกเดือน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
โรคไต 2 ท่าน คือ 1). แพทย์หญิงอันธิกา จันทร์ลือชัย 
อายุ รแพท ย์ โรค ไต  โรงพยาบาลสกลน คร 2 ). 



 
 

 

นายแพทย์สาธิต  กาสุริย์อายุรแพทย์อบรมเฉพาะทาง
โรคไต 4 เดือน โรงพยาบาลวานรนิวาส  
   2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
     2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องประกอบด้วย อายุ เพศ 
อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ ผู้ดูแลผู้ป่วย
ในครอบครัว โรคประจ าตัวประวัติการเจ็บป่วย และ
ระยะเวลาที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง 
     2.2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
สมาชิ ก ในครอบครัว  ประกอบด้ วย  อายุ  เพ ศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ 
รายได้ของผู้ดูแลต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ความสัมพันธ์กับผู้ป่ วยล้างไตทางช่องท้อง   โรค
ประจ าตัวของผู้ดูแล และระยะเวลาในท าล้างไตทาง
ช่องท้อง 
     2.3 แบบประเมินการดูแลร่วมกัน 
(Shared Care Instrument-3: SCI-3) พัฒนาโดยซีเบ
ริร์น (Sebern, 2005) แยกแบบประเมินเป็น 2 ส่วน 
คือ แบบประเมินที่ใช้ส าหรับผู้ป่วยและแบบประเมินที่
ใช้ส าหรับผู้ดูแลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลัก ลักษณะการ
ประเมินคือผ่าน และไม่ผ่าน 
ผลการศึกษา 

  ในจ านวนผู้ป่วยที่ศึกษาผ่านการ Re 
– training CAPD program จ านวน 17 คิดเป็นร้อย
ละ 100   มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อซ้ าคิดเป็นร้อยละ 11.8  มี
ผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อซ้ าคิดเป็นร้อยละ 88.2 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยสถิติการ
บรรยายแบบแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ ยคะแนนการดูแลร่วมกันของผู้ป่ วยและ
ครอบครัวเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนการติดเชื้อที่เยื่อบุช่องท้อง เมื่อเปรียบเทียบ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องและผู้ดูแล

หลัก ระหว่างกลุ่มทดลองด้วยสถิติ chi-square และ 
independent t-test พบว่าไม่แตกต่างกัน (p > .05) 
ตัวแปรที่เป็นผลลัพธ์ ได้มีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนของกลุ่มทดลอง ได้แก่การดูแลร่วมกันของ
ผู้ป่วย โดยจ าแนกเป็นรายด้าน 1). ข้อมูลทั่วไป เป็น
เพศชายร้อยละ 52.9 เพศหญิงร้อยละ 47.1 อาชีพ
เกษตรกรรมร้อยละ 70.6 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 
29.4 ระดับการศึกษา ป.4 ร้อยละ 58.8 ป.6 ร้อยละ 
29.4 ปวช.ร้อยละ 11.8 ไม่มีรายได้ร้อยละ 52.9 มีโรค
ร่วมคือความดันโลหิตและเบาหวานร้อยละ 64.7 และ 
23.5 ตามล าดับ 2). ด้านเทคนิคการเปลี่ยนถ่ายน้ ายา
ล้างไตพบว่าผู้ป่วยและผู้ดูแลผ่านร้อยละ 94.1 ปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง และไม่ผ่านร้อยละ 5.9 ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติว่าการปฏิบัติตามโปรแกรม 
Training CAPD ช่วยลดอัตราการติดเชื้อในเยื่อบุช่อง
ท้องได้จริง 
 

 

 

อภิปรายผล 

 การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้องเป็นสิ่งส าคัญซึ่งผู้ป่วยและผู้ดูแลจึงให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งโดยเฉพาะด้านการปฏิบัติขณะเปลี่ยนถ่าย
น้ ายาล้างไต ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ ายาล้างไต การ
ล้างมือที่ถูกวิธีครบขั้นตอน การจัดสถานที่ที่เหมาะสม
รวมทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันเช่น การรับประทาน
อาหารเฉพาะโรค สุก สะอาด การท างานที่ไม่เสี่ยง
เกินไปหลีกเลี่ยงการลุยน้ า ดินเป็นต้น  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบปัจจัยที่ท าให้เกิดการติดเชื้อในเยื่อบุ
ช่องท้อง 



 
 

 

2. น าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนางาน
ต่อเนื่อง 

3. ลดอัตราการติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง 

บทเรียนที่ได้รับ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และการ
สนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 

1. ผู้บริการทุกระดับให้ความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

2. ความ มุ่ งมั่ น  อดท น  และ เสี ย สล ะขอ ง
คณะท างานในการด าเนินงาน 

3. ความเอ้ืออาทร การแบ่งปันความรู้ และการ
บริหารจัดการที่ดีระหว่างโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ก่อให้เกิดความส าเร็จใน
การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่ดียิ่ง 

4. การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่มีส่วน
ส าคัญต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกัน
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงและ
คัดเลือกผู้ป่วยตัวอย่างที่มีประวัติไม่เคยติด
เชื้อในเยื่อบุช่องท้องตั้งแต่ 3 ปี (36 เดือน) 
ขึ้นไป ซึ่งจะส่งผลการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย
และเกิดแรงจูงใจในผู้ป่วยและผู้ดูแลรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างเข้มแข็งต่อไป 

2. ศึกษาในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องรายใหม่
เพ่ือลดอัตราการติดเชื้อ 

3. จัด Re- training group และติดตามผู้ป่วย
ล้างไตทางช่องท้องรายเก่า 

4. เพ่ิมพ้ืนที่ในการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุอ่ืนอัน
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อในเยื่อบุ
ช่องท้อง 
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     ขอขอบคุณทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตการล้างไต
ทางช่องท้อง โรงพยาบาลวานรนิวาส รพ.สต.ในเขต
อ า เภอวานรนิ วาส  และเครือข่ ายที่ ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอบคุณผู้ป่วย
ผู้ดูแล ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ล้างไต
ทางช่องท้อง 
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