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การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) กลุ่มการพยาบาล ประจ าปี 2558 

หัวข้อ R2R ของแต่ละหน่วยงาน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส 

หน่วยงาน หัวข้อ 

ER 1.การเพิ่มประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภทผู้ป่วย โดยการใช้ Emergency Severity 
Index : ESI Triage 

LR 1.ผลของการให้สามีหรือญาติมีส่วนร่วมในการดูแลมารดาในระยะรอคลอด 

2.การวางแผนการคลอดอย่างเหมาะสมจากการประเมิน 4P----> การพัฒนาแนวปฏิบัติใน
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอดที่มีความผิดปกติเก่ียวกับปัจจัยการคลอด  

OPD 1.ผลของการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพในผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ 

OR 1.อุบัติการณ์การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานรนิวาส 

2.การพัฒนาแนวทางปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานรนิวาส 

ตึกราชพฤกษ์ 1.การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลวานรนิวาส   

2.การพัฒนาระบบการบริการ NICU คุณภาพ 

ตึกราชาวดี 1.การส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอ
ผู้ป่วย ICU รพ.วานรนิวาส 

2.ผลการใช้เครื่องมือ SOS (search out severity score) ในการประเมินผู้ป่วยที่นอน
รักษาใน รพ.วานรนิวาส ---> ผลการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
วานรนิวาส (เนื่องจาก น่าจะประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติเลย เนื่องจาก SOS เป็นหนึ่งใน
เครื่องมือที่ใช้ประเมินแนวปฏิบัติค่ะ) 

ตึกต้นคูณ 1.การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวาน ของโรงพยาบาลวานรนิวาส  

2.การส่งเสริมการล้างมือตาม 5 moment ของบุคลากรในหน่วยงาน  (ร่วมกับ IC) 

จิตเวช 1.การพัฒนาขีดความสามารถของเด็กพิเศษโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

ANC 1.การพัฒนาระบบ ANC คุณภาพ ของ รพ.วานรนิวาส 

COC 1.การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน 

CAPD 1.การจัดการการติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องจากการล้างไต 
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หน่วยงาน หัวข้อ 

2.การสร้างนวัตกรรมด้านบริการสุขภาพ “สไตล์การจัดการครอบครัวล้างไต” 

IC 1.ประสิทธิภาพของการใช้ Detergent Emzyme ชีวภาพ ในหน่วยจ่ายกลาง รพ.วานร
นิวาส 

กลุ่มการพยาบาล 1.การปรับปรุงคุณภาพเทคนิคให้ปลอดเชื้อที่ผิวหนังของผู้บริจาคโลหิต 

รวม 19 เรื่อง 

 

ประเมินความส าเร็จของงานพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

หน่วยงาน น าเสนอระดับจังหวัด น าเสนอระดับเขต 

ตึกราชพฤกษ์ 

 

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลวานรนิวาส  

  

 

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลวานรนิวาส   

หน่วยถนอมไต 
CAPD 

 

การสร้างเสริมการจัดการครอบครัวที่มี
สมาชิกได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง 

 

- 

ห้องผ่าตัด 

 

อุบัติการณ์การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของผู้ป่วย
ที่เข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานร
นิวาส 

 

- 
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การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลวานรนิวาส 

The Development of Care System for Pediatrict Thalassemia in  

Wanornniwat Hospital 

นริศรา   ศรีกุลวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลวานรนิวาส  

 
ความเป็นมาและส าคัญของปัญหา    

 
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจาง

กรรมพันธุ์ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการซีด เหลือง 
เจริญเติบโตไม่สมวัย เจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาล รับการให้เลือดเป็นประจ า มีผล
ต่อสุขภาพกายและจิตของตนเอง และครอบครัว
เป็นอย่างมาก เป็นปัญหาส าคัญยิ่งทางสาธารณสุข 
กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ 
โรงพยาบาลวานรนิวาสมีจ านวนผู้ป่วยเด็กที่ได้รับ
การวินิจฉัยในปี 2555, 2556 และ 2557 จ านวน 
114, 123 และ 183 รายตามล าดับ ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาโดยการให้เลือดในปี 2556 จ านวน 39 
ราย และในปี 2557 จ านวน 58 ราย (งานเวช
ระเบียนและสถิติโรงพยาบาลวานรนิวาส, 2557) 
ซึ่งเห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ในการบริการ
จ าแนกผู้ป่วย 2 ประเภท คือ มาติดตามผลความ
เข้มข้นของเลือดและรับยา และ ความเข้มข้นเลือด
ต่ ากว่า 27 เปอร์เซ็นต์ ต้องนอนโรงพยาบาลเพ่ือ
รับเลือด ในการจัดบริการพบปัญหา 4 เรื่อง คือ 1) 
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยยากต่อการ
สื บ ค้ น ขอ งแพ ท ย์ แ ล ะพ ยาบ าลจากระบ บ
คอมพิวเตอร์ และเวชระเบียนเนื่องจากผู้ป่วยได้รับ

การรักษาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ขาดการ
ทบทวนประวัติการรักษา ส่งผลให้มีการเจาะ Hb 
typing ซ้ า ในปี 2556 พบร้อยละ 20.5 และจาก
การทบทวนเวชระเบียนพบผู้ป่วยร้อยละ 60 ที่
ได้รับการรักษาโดยการให้ยาขับเหล็กล่าช้า  2) ไม่
มีผู้รับผิดชอบงานโดยตรงในแต่ละฝ่าย ใช้การ
แก้ปัญหาโดยการประสานเป็นรายบุคคล ซึ่งแผนก
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กุมารแพทย์ พยาบาลหน้าห้อง
ตรวจ และนักเทคนิคการแพทย์ 3) ผู้ป่วยที่ได้รับ
เลือดเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาแพ้เลือด เนื่องจาก
เดิมใช้ส่วนประกอบของเลือดเป็น PRC และ 4) 
เครื่องอุ่นเลือดไม่เพียงพอ เมื่อต้องให้เลือด 

    ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย จึงได้มี
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมีย และสืบค้นทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูล
ที่น่ าเชื่อเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการกลุ่มเด็กธาลัสซีเมีย    

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
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1. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาล
วานรนิวาส 

2. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ในโรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์
ข้อมูล) 

รูปแบบการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เพ่ือเป็น
การศึกษา การพัฒนาระบบการดูแลเด็กโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย ตามวงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สถานการณ์ การสะท้อนข้อมูล การ
วางแผน การปฏิบัติ  และประเมินผลระบบที่
พัฒนาขึ้น     

กลุ่ มตั วอย่ าง กลุ่ มตั วอย่ างสุ่ มแบบ
เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) ทีมสห
สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการบริการผู้ป่วยธาลัสซี
เมียและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ และ 2) 
ผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
วานรนิวาส   

สถานที่ ผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมยีที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลวานรนิวาส  

ระยะเวลา ตั้งแต่ เดือน มกราคม พ.ศ.
2556 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558     

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบบันทึกจ านวนความถี่ของการ
เข้ารับบริการในหอผู้ป่วยใน จ านวนครั้งและชนิด
ของการให้เลือด และการรักษาด้วยยา 

2. สมุดประจ าตัวผู้ป่วยธาลัสซีเมีย  
 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. เก็บรวบรวมจ านวนข้อมูลผู้ป่ วย

เด็กธาลัสซีเมียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาล
วานรนิวาส 

2. การบันทึกการประชุมปรึกษาหารือ
ในการประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซี
เมีย จ านวน 6 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
ค่าจ านวน ความถี่ ร้อยละ  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ด้วยค่าจ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 

การด าเนินการศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนา ตามวงจรพัฒนา
คุณภาพ PDCA 
1. การวางแผน เต รี ยมการศึ กษ า 

(Plan) 
1.1 ก าหนดปัญหาและวิ เคราะห์

ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์
ถึงปัญหาในการให้บริการผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมีย 
พบ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของผู้ ป่ วยยากต่อการสืบค้นของแพทย์และ
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พยาบาลจากระบบคอมพิวเตอร์ และเวชระเบียน
เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน 
ท าให้ขาดการทบทวนประวัติการรักษา ส่งผลให้มี
การเจาะ Hb typing ซ้ า ในปี 2556 พบร้อยละ 
20.5 และจากการทบทวนเวชระเบียนพบผู้ป่วย
ร้อยละ 60 ที่ได้รับการรักษาโดยการให้ยาขับเหล็ก
ล่าช้า  2) ไม่มีผู้รับผิดชอบงานโดยตรงในแต่ละ
ฝ่ าย  ใช้ การแก้ปัญ หาโดยการประสาน เป็ น
รายบุคคล ซึ่งแผนกที่เกี่ยวข้องได้แก่ กุมารแพทย์ 
พยาบาลหน้าห้องตรวจ และนักเทคนิคการแพทย์ 
3) ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาแพ้
เลือด เนื่องจากเดิมใช้ส่วนประกอบของเลือดเป็น 
PRC และ 4) เครื่องอุ่นเลือดไม่เพียงพอ เมื่อต้องให้
เลือด 

1.2 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดย
การท บ ท วน วรรณ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ 
ฐ า น ข้ อ มู ล อิ เล็ ค ท ร อ นิ ค ส์ วิ ท ย า นิ พ น ธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุลสารชมรมโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และอ่ืน ๆ   

 
2. การด าเนินการ แบ่งเป็น 4 ระยะ  

2.1 ร ะ ย ะ ที่  1  จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า
วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย ได้พบปัญหาและอุปสรรค 4 เรื่อง 
1) ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยยากต่อ
การสืบค้นของแพทย์และพยาบาลจากระบบ
คอมพิวเตอร์ 2) ไม่มีผู้รับผิดชอบงานโดยตรงในแต่
ละฝ่ าย  3 ) ผู้ ป่ วยที่ ได้ รั บ เลื อด เสี่ ย งต่ อการ
เกิดปฏิกิริยาแพ้เลือด และ 4) เครื่องอุ่นเลือดไม่
เพียงพอ เมื่อต้องให้เลือด 

2.2 ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือก
แนวทางการแก้ปัญหา  
2.2.1 ระบบการเก็บรวบรวม

ข้อมูลของผู้ป่วยยากต่อการสืบค้นของแพทย์และ
พยาบาลจากระบบคอมพิวเตอร์ พยาบาลตึกผู้ป่วย
ในได้สร้างสมุดประจ าตัวผู้ป่วยธาลัสซีเมียโดยผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องจากกุมารแพทย์และทีม
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กธาลัสซีเมีย 
โดยมีการรวบรวมประวัติจากเวชระเบียน และ
ระบบ HosXP ของผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซี
เมียทุกรายลงในสมุดประจ าตัวคลินิกธาลัสซีเมีย 
ซึ่งได้แก่ ประวัติการตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน 
ประวัติการตรวจร่างกาย ประวัติการรับเลือด 
ประวัติการตรวจระดับเฟอริติน เพ่ือเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารให้ทีมสหสาขาวิชาชีพได้ให้การรักษา
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2.2.2 ไม่ มี ผู้ รับ ผิ ดชอบงาน
โดยตรงในแต่ละฝ่าย น าเสนอให้ทีมพยาบาลผู้ดูแล
ผู้ป่วยหอผู้ป่วยในราชพฤกษ์ และกุมารแพทย์ 
รับทราบถึงปัญหา 2) มีการก าหนดทีมพัฒนา
ระบบการดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โดย
จัดตั้ งคณะกรรมการดูแลผู้ป่ วยธาลัสซี เมียใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของ รพ. ซึ่งประกอบด้วย 
พยาบาล OPD Clinic Thalassemia , นักเทคนิค
การแพทย์, พยาบาล IPD, เภสัชกร และกุมาร
แพทย์ 2 ท่าน 3) เมื่อพบปัญหาในกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย คณะกรรมการร่วมประชุมปรึกษาหารือ 
เพ่ือหาทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีการ
มอบหมายความรับผิ ดชอบที่ ชั ด เจน  ได้ แก่ 
พยาบาล OPD : หาแนวทางเพ่ือลดระยะการรอ
คอย และให้ผู้ป่วยที่ Hct< 27% ได้เข้ารับบริการ
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ในหอผู้ป่วยในโดยระบบ Fast track,   นักเทคนิค
การแพทย์ : ได้จัดเตรียมประสานขอเลือดจากสภา
การชาดไทย ซึ่ งการจัดหาจะส ารองเลือดให้
เพียงพอในผู้ป่วยที่มาตามนัด, พยาบาล IPD : 
สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล “จุลสารชมรมโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย” เพ่ือการ
พัฒ นาระบบการดูแล เด็ ก โรคธาลั สซี เมี ย ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส และเพ่ิม Knowledge 
management ใหม่ ๆ สู่บุคลากรในหน่วยงานได้ 
และ เภสัชกร : จัดหายาขับเหล็กให้เพียงพอ  

2.2.3 เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร
เกิดปฏิกิริยาแพ้เลือด นักเทคนิคการแพทย์จัดหา
เลือดจากสภากาชาดไทยเป็นชนิด Leukocyte 
poor red cells (LPRC) และพยาบาลตึกผู้ป่วยใน
ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้เลือดอย่างเคร่งครัด  

2.2.4 เค รื่ อ ง อุ่ น เ ลื อ ด ไ ม่
เพียงพอ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมในการหา
อุณหภูมิที่เหมาะสมและปลอดภัยในการให้เลือด 
พบว่า ความจ าเป็นที่ต้องใช้เครื่องอุ่นเลือดในกรณี
ต่อไปนี้ เช่น ให้เลือดโดยเร็วและปริมาณมาก ใน
ทารกที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือด และผู้ป่วยที่อยู่
ใน ห้ อ ง ผ่ า ตั ด  ดั ง นั้ น ส า ม า ร ถ ให้ เลื อ ด ใน
อุณหภูมิห้องได้ แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง  

2.3 ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน มี
การสะท้อนผลการปฏิบัติและเสนอแนะการปฏิบัติ
จากปัญหาหน้างานที่พบ ได้แก่ 1) ระยะเวลารอ
คอยการเข้าถึงการรักษาโดยการให้เลือดยังไม่เป็น
ที่พึงพอใจของผู้รับบริการ จึงมีการปรับขั้นตอน
ของการให้บริการในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นระบบ 
Fast track โดยผู้รับบริการที่มีค่าความเข้มข้น
เลือดต่ ากว่า 27 เปอร์เซ็นต์ ให้ยึดตาม standing 

order Thalassemia และส่งตัวเป็นผู้ป่วยในและ
เข้ารับการตรวจและการดูแลจากกุมารแพทย์ที่
ดูแลหอผู้ป่วยในทันที และ 2) ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลจากจุลสาร
ชมรมรคโลหิ ตจางธาลั สซี เมี ยแห่ งประเทศ, 
แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกินด้วย
ยาดีเฟอริโพรน (วิปร  วิประกษิต, 2552) และ
ปรึกษาทีมคณะกรรมการเพ่ือปรับการติดตาม
ประสิทธิภาพ ภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียง
ของการใช้ยาขับเหล็ก เพ่ือสามารถปรับให้เข้ากับ
บริบทและความเหมาะสมของโรงพยาบาลและ
ความพึงพอใจของผู้ป่วย 

2.4 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ด้ า น
กระบวนการ จากการสังเกตของผู้วิจัย ทีมสห
สาขาวิชาชีพสามารถปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) ด้านผลลัพธ์ ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจจากการ
ท าเครื่องมือสื่อสาร “สมุดคู่มือผู้ป่วยโรคธาลัสซี
เมีย” และพึงพอใจในการลดแออัดในจ านวนผู้ป่วย
เด็กโรคธาลัสซีเมียบริเวณหน้าห้องตรวจ แผนก
ผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการและผู้ดูแลพึงพอใจในการได้
เข้าถึงการรักษาทั้งการให้ยาและให้เลือดได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และสามารถจ าหน่ายผู้ป่วยได้ภายใน 1 
วันที่เข้ารับการรักษา  
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ผลการศึกษา  

1. ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด service plan สาขากุมารเวชกรรม การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย  

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ก่อน
พัฒนา 
2555 

หลังพัฒนา 

2556 2557 2558 

1.จ านวนผู้ป่วยที่มารับการรักษา  114 123 183 155 

2.จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับเลือดเป็น
ประจ า 

 NA 39 
หญิง23คน 

41 
หญิง21คน 

26 
หญิง14 คน 

3.ผู้ป่วยธาลัสซีเมียรายใหม่ (IPD)   NA 4 9 6 

1.ได้รับเลือดชนิด PRC ไม่ได้
ก าหนด 

100% 90 ครั้ง
(54.54%) 

- - 

2.ได้รับเลือดชนิด LPRC 100 0  75 ครั้ง
(45.45%) 

100% 100% 

3.ปลอดภัยจากการให้เลือด 100 100 100 100 100 

4.ได้รับยาขับเหล็กในผู้ป่วยที่มี
ภาวะเหล็กเกิน 

100 3 ราย 
(33%) 

9 ราย 
(100%) 

12 ราย 
(100%) 

14 ราย 
(100%) 

5.ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาขับ
เหล็ก  
  -Agranulocytosis 
,Neutropenia 
  - ระดับ liver transaminase 
ผิดปกติ 
  -พบความผิดปกติทางด้านการ
มองเห็น การได้ยิน 

0 NA ไม่เกิด 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่เกิด 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่เกิด 
 
- 
 
- 
 
- 

6.ผู้ป่วย refer in จากรพ.ใกล้เคียง  - 1 ราย 1 ราย 2 ราย  
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ก่อน
พัฒนา 
2555 

หลังพัฒนา 

2556 2557 2558 

จ านวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยธาลัสซี
เมีย 

 NA 4.20 1.21 1.067 

 

2. ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนการท างานตามความเหมาะสม และสามารถ 
ลดแออัด เกิดกระบวนการ Lean ขั้นตอนและระยะเวลา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการรักษา 

ระบบ OPD LAB 
แพทย์ 
OPD 

Admid 

แพทย์ IPD พยาบาล IPD 

ระบบเก่า -ซักประวัติ  

-ส่งเจาะ Hct  

-คัดผู้ป่วยที่มีค่า 
Hct <27% พบ
แพทย์ก่อน 

-เจาะ Hct  

-ให้ผู้ป่วยกลับไป
ที่หน้าห้องตรวจ 

-รอพบ
แพทย์ 

-แพทย์ตรวจ
ตามปกติ (ใน
กรณีรับใหม่ 
แพทย์ไม่ได้
ตรวจถ้าไม่มี
ปัญหา ยึด
แผนการรักษา
แพทย์ OPD 

-เจาะเลือดส่ง X-match 2 
ชั่วโมง  

-ให้เลือด 4 ชม. 

-เจาะ Hct ซ้ า หลังให้เลือด 
3 ชั่วโมง ถ้า Hct > 27% 
จ าหน่ายได้  

 

ระบบใหม่ -ซักประวัติ  

-ส่งเจาะ Hct  

-คัดผู้ป่วยที่มีค่า 
Hct <27%  

เข้า admid 

-ผู้ป่วยที่ Hct > 
27% รอพบแพทย์ 
เพ่ือรับยา 

-เจาะ Hct  

-ให้ผู้ป่วยกลับไป
ที่หน้าห้องตรวจ 

-ในผู้ป่วย
ที่ admid 
ไม่ต้องรอ
พบแพทย์ 
OPD 

-แพทย์ตรวจ 

รักษา 

-เจาะเลือดส่ง X-match 2 
ชั่วโมง  

-ให้เลือด 4 ชม. 

-เจาะ Hct ซ้ า หลังให้เลือด 
3 ชั่วโมง ถ้า Hct > 27% 
จ าหน่ายได้ 
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3. เพ่ิ มป ระสิ ท ธิภ าพการเฝ้ าระวั ง
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยที่ได้รับยาขับเหล็ก : ทีม
คณะกรรมการผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย ได้ปรับ
ใช้แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาภาวะเหล็กเกิน
ด้วยยาดีเฟอริโพรน (วิปร  วิประกษิต, 2552) ให้
เหมาะสมตามบริบทของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาขับเหล็กไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา 

การอภิปรายผล 

    จากการศึกษาการพัฒนาระบบการดูแล
เด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลวานร
นิวาส สามารถให้การดูแลให้บริการผู้ป่วยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้
รวดเร็วมากขึ้น  

มีความปลอดภัยจากการรักษาโดยการให้เลือด 
แ ล ะ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาด้วยยาขับเหล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีระบบการคัด
กรองผู้ป่วยได้เร็วขึ้น  ลดผลกระทบที่ เกิดจาก
ภาวะซีดเรื้อรัง โดยจัดการบริการเป็นระบบนัดเพ่ือ
ติดตามการรักษา จากจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยที่เข้ารับบริการในปี พ.ศ.2556 -2558 มี
จ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น จ านวน 123, 183 และ 155 
ตามล าดับ ปริมาณผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยการให้
เลือด เพ่ือรักษาระดับฮีโมโกลบิน ให้มากกว่าหรือ
เท่ากับ 9 g/dl โดยมีจุดประสงค์เพ่ือระงับการ
สร้างเม็ดเลือด ลดการสร้างเม็ดเลือดนอกไข
กระดูก ท าให้ ผู้ป่ วยหายจากภาวะโลหิตจาง 
สามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ในวัย
เด็กได้มากขึ้น การดูดซึมธาตุเหล็กจากทางเดิน

อาหารลดลง ม้ามจะไม่โตมาก และยังป้องกันมิให้
ลักษณะของกระดูกใบหน้าเปลี่ยนรูป มีอายุยืนยาว
ขึ้น (กิตติ  ต่อจรัส, 2555) การจัดหาส่วนประกอบ
ของเลือดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โดยใช้
เลือดที่มีการเตรียมให้ปริมาณเม็ดเลือดขาวลดลง 
โดยวิธีการปั่ น  คื อ  Leukocyte poor Packed 
Red Cell (LPRC) เพ่ือป้องกันการเกิดภาวะไข้สูง
หลังการให้เลือด ซึ่งหลังจากได้มีการพัฒนาระบบ 
ได้มีการจัดส ารองเลือด LPRC จากสภากาชาดไทย 
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน และในปี 2557 ผู้ป่วย
ทุ ก ร าย ได้ รั บ เลื อ ด ช นิ ด  LPRC แ ล ะ ไม่ เกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือด มีการติดตาม
ระดับเหล็กสะสมในร่างกาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่
มีประวัติการรับเลือดเกิน 10 ครั้ง ในผู้ป่วยทุกราย
ที่มีระดับเฟอริตินมากกว่า 1,000 mg/dl ต้อง
ได้รับยาขับเหล็ก และมีแนวทางในการให้ยาและ
ติดตามภาวะแทรกซ้อนจากยาขับเหล็ก ซึ่งพบ
ปริมาณผู้ป่วยที่รับยาขับเหล็กมีแนวโน้มมากขึ้น 
จ านวน 9, 12 และปัจจุบัน 14 ราย ซึ่งได้มีการ
ติดตามภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากระดับ
เหล็กสะสมเพ่ิมมากขึ้น และผลข้างเคียงจากยาขับ
เหล็ก ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าว จากการ
พัฒนาระบบการดูแลท าให้ลดระยะของการนอน
โรงพยาบาล ในปี 2556- 2558 มีจ านวนวันนอน 
4.20, 1.21 และ 1.067 ตามล าดับ 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า  

1. หลังจากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ท า
ให้ มี ก า ร ดู แ ล ผู้ ป่ ว ย ได้ ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ทบทวนและศึกษาข้อมูล
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จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
แนวทางในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน และพยาบาล 
case manager thalassemia ได้ให้ข้อมูลและให้
ความรู้ที่ เหมาะสมและค้นหาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

2. หลังจากได้จัดท าสมุดประจ าตัวคลินิก
ธาลัสซีเมียท าให้ลดระยะเวลาที่กุมารแพทย์ต้อง
ค้นหาประวัติชนิดฮีโมโกลบินและจ านวนครั้งของ
การให้ เลือด ในปี  2557 ไม่พบการเจาะ Hb 
typing ซ้ า ลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจเลือด 

 

แผน การที่ จ ะน าผลจากการ วิจั ย ไป ใช้ ใน
หน่วยงาน 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพของการดูแลโดย
การพัฒนาทักษะและความรู้จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถืออย่างสม่ าเสมอ และถ่ายทอดสู่ทีมสห
สาขาวิชาชีพ  

2. แผนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
โรคธาลัสซีเมียและครอบครัว 

3. ส่งเสริมการวางแผนครอบครัวของ
ผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น  
 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

1. การเริ่มต้นในการพัฒนาระบบงานต้อง
อาศัยความตั้งใจและร่วมมือกันระหว่างทีมสห
สาขาวิชาชีพ ผู้วิจัยหลักต้องแสดงศักยภาพด้วย
ความตั้งใจอย่างสูงเพ่ือให้ทีมได้รับรู้และเห็นถึง
ประโยชน์ที่ เกิดต่อผู้รับบริการ โดยการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบในเรื่องที่ต้องการศึกษา 

และให้ทีมผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงได้ตลอด 

2. คณะกรรมการธาลัสซีเมีย จะมีการจัด
ประชุม เพ่ือปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โลหิตจางธาลัสซีเมียเมื่อพบปัญหาในทุกขั้นตอน 
ท าให้ได้ทราบถึงปัญหา แนวทางที่ต้องร่วมกัน
แก้ไข  

3. การคิดนวัตกรรมใหม่ ในการเข้ามามี
ส่วนช่วยให้สามารถสื่อสารกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
และผู้รับบริการได้เข้าใจและให้การดูแลและรักษา
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น  หาแนวทางที่ จะ
สามารถลดระยะเวลาในการมารับเลือดในแต่ละ
ครั้ ง ลดขั้นตอน และมีการจัด เตรียมเลือดที่
เหมาะสมและให้ได้รับอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้
เหมาะสมให้กับเด็กและผู้ดูแลเด็กธาลัสซีเมีย  

4. ปั จจั ย แห่ งค วามส า เร็ จ  คื อ  การ
ประสานงานและการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
การศึกษา กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และยอมรับใน
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการ
ด าเนินงานตามบริบทที่แท้จริง  
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การสร้างเสริมการจัดการครอบครัวที่มีสมาชิกได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 
Enhancing Family Management Among  

Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Client 
มงคล    วารีย์ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ  โรงพยาบาลวานรนิวาส 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องเป็น
วิธีการบ าบัดรักษาทดแทนไต ส าหรับครอบครัวที่มี
สมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดในการบ าบัดรักษาคือการบรรเทา
ความทุกข์ทรมานจากอาการคุกคามของโรคและเพ่ือ
ยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น ปัจจุบันการรักษาด้วยการล้างไต
ทางช่องท้องแบบต่อเนื่องได้รับความนิยมแพร่หลาย
และมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจาก เป็นวิธีการรักษาที่
มีค่าใช้จ่ายในการบ าบัดรักษาน้อยกว่าวิธีอ่ืน ผู้ป่วย
และครอบครัวมีส่วนร่วมดูแลตนเองและสามารถใช้
ชีวิตตามปกติที่บ้านได้ (สายศิริ ด่านวัฒนาและอารี
รัตน์ ทองเลิศไพบูลย์, 2555) สามารถบรรเทาความ
ทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ลดอัตราตาย   
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและลดระยะเวลาการมารับ
บริการในโรงพยาบาล (Hope J., 2013)แต่หลาย
การศึ กษ ากลับพบว่ า  ก ารล้ างไตทางช่ องท้ อ ง
แบบต่อเนื่องสามารถยืดอายุและลดอัตราการสูญเสีย
ชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น 
โดยพบว่า อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยล้างไตทางช่อง
ท้องแบบต่อเนื่องมีแนวโน้มลดลง ภายใน 1 ปี ร้อยละ 
80, 2 ปี ร้อยละ 68และ 3 ปี ร้อยละ 57 (อดิสรณ์ 
ล าเพาพงศ์ อ้างอิงใน เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ , 2556) 
ผู้ป่วยเหล่านี้มีระยะเวลาของการรักษาไม่นานอย่างที่
ต้องการ  ต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาด้วยการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม ยุติการรักษาหรือเสียชีวิตระหว่าง
การรักษ า โดยมี ส าเหตุหลั ก เนื่ องจากการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการบ าบัดรักษา ได้แก่
ปัญหาการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเยื่อบุ
ช่องท้องที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ภาวะเสียสมดุล
สารน้ าและเกลือแร่ในร่างกาย และภาวะทุโภชนาการ 
ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพ่ิมขึ้นและมีอัตราการ
นอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น (Dervisoglu, E., 
Selek, A., Ozcan, U., &Kalender, B., 2007)  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันที่ก่อให้เกิดปัญหาและ
ผลกระทบรุนแรงที่เกิดจากการล้างไตทางช่องท้อง
แบ บต่ อ เนื่ อ ง  พ บ ว่ า  ก ารล้ า งไตท างช่ อ งท้ อ ง
แบบต่อเนื่อง ท าให้โครงสร้างบทบาทหน้าที่ วิถีชีวิต
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สมาชิกครอบครัวมีคุณภาพ
ชีวิตลดลงเมื่อท าการล้างไตทางช่องท้องนานๆเกิน 6 
เดือน โดยสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลหลักเพียงคน
เดียวต้องท าหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ท าให้
ครอบครัวเกิดความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย ขาดอิสรภาพ 
รู้สึกเป็นภาระที่ต้องล้างไตทุกวัน วันละ 4 ครั้งตลอด
ชีวิตไม่มีวันหยุดพัก ครอบครัวต้องรับภาระในการดูแล
สมาชิกที่เจ็บป่วย รับผิดชอบงานประจ าและภาระ
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
สถานะด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ของครอบครัว  กระทบต่อระบบการสื่อสารและ
สัมพันธภาพภายในครอบครัวไม่ดี เกิดความขัดแย้ง
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ภายในครอบครัว ท าให้ละเลยหน้าที่ หรือปรับเปลี่ยน
เทคนิควิธีล้างไตเพ่ือลดระยะเวลาในการล้างไตให้สั้น
ลง   หรือมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการดูแล 
โดยพยายามฝึกสอนกันเองตามการรับรู้ของสมาชิก
ครอบ ครั วแต่ ล ะบุ คคล  เกิ ด การ เรี ยน รู้ ที่ ด้ อ ย
ประสิทธิภาพ  ท าให้หลงลืมหรือลดขั้นตอนที่ส าคัญใน
การล้างไตลงเช่น ไม่สวมผ้าปิดปาก-ปิดจมูก ล้างมือไม่
ถูกวิธี ไม่ครบขั้นตอน  เทคนิคล้างไตไม่ถูกวิธี  ไม่
รักษาความสะอาดห้องล้างไตและสิ่งแวดล้อมภายใน
ครอบครัว  อันเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆจากการรักษา ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานจากการ
ติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น 
รู้สึ กเป็นภาระของครอบครัว เครียด วิตกกั งวล 
ซึมเศร้า บางรายต้องเปลี่ยนวิธีการบ าบัดรักษาด้วย
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือเกิดความท้อแท้ 
สิ้นหวังในชีวิตไม่ยอมล้างไตอีกต่อไปจนกระทั่ ง
เสียชีวิตในที่สุด   

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์ด้านบริการ
หน่วยล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง ปี 
2555-2557 จ านวน 73 ราย  ยังคงมีชีวิตและรับการ
รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง 62 ราย เสียชีวิต 8 
ราย และเปลี่ยนวิธีการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม 3 ราย ซึ่งสาเหตุการเปลี่ยนวิธีการ
รักษาและการเสียชีวิตเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากติด
เชื้อของเยื่อบุช่องท้อง 7 รายที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษา ท าให้ต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาด้วยการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม 3 ราย เสียชีวิตในระหว่างการ
รักษา 2 ราย และเสียชีวิตภายหลังการรักษาอาการติด
เชื้อเยื่อบุช่องท้องแล้วเกิดภาวะทุโภชนาการรุนแรง  
เกิดความท้อแท้ เบื่อหน่าย สิ้นหวังในชีวิต ไม่ต้องการ

เป็นภาระให้ครอบครัวจึงขอยุติการล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่องและเสียชีวิตในที่สุด ส่ วนอีก 4 ราย 
เสียชีวิตเนื่องจาก โรคระบบหลอดเลือดสมอง 2 ราย 
และโรคระบบหัวใจ 2 ราย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากโรค
ร่วมของผู้ป่วยและมีพฤติกรรมการปฏิบัติ ในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือควบคุมโรคท่ีไม่ดี    ผู้ป่วยเหล่านี้มีชีวิต
ยืนยาวภายหลังเข้ารับการรักษาบ าบัดทดแทนไตเป็น
เวลา 29.5 เดือน อุบัติการณ์การติดเชื้อของเยื่อบุช่อง
ท้อง 35. 93 เดือน/ครั้ง อัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 
4.55 พบปัญหาอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ล้างไตที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษามีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นทุกปี ในปี 2556 ร้อยละ9.86, ปี 2557เพ่ิมเป็น 
ร้อยละ 12.13 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อของ
เยื่อบุช่องท้อง ร้อยละ 25,  ภาวะน้ าเกิน ร้อยละ 21 , 
ภาวะซีด (Hct<25 %) ร้อยละ 28 ,โรคหลอดเลือด
สมองและหัวใจร้อยละ 8 และสาเหตุโรคร่วมอ่ืนๆ ร้อย
ละ 18   

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มี
สมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังต้องได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิต  ให้บรรลุเป้าหมาย
การจัดการดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ระดับบุคคลและระดับครอบครัวนั้น  ผู้ศึกษาจึง
ด าเนินการศึกษาครอบครัวแบบการจัดการรายกรณี 
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการครอบครัว (Grey, 
Knafl, & Mc Corkle, 2006)  และกระบวนการ
พ ย าบ าล ครอบ ค รั ว  เ พ่ื อ ให้ ส าม ารถป ระ เมิ น
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของครอบครัวได้
ครอบคลุมทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันด้านสถานะ
สุขภาพครอบครัว สถานะทางสังคมเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม โดยประชุมปรึกษาสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสมาชิกครอบครัว เพ่ือการวินิจฉัยและ
วางแผนก าหนดเป้าหมายการสร้างเสริมการจัดการ
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สุขภาพบุคคลและครอบครัวร่วมกัน ปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือสร้างเสริมการจัดการสุขภาพครอบครัว
ด้วยการสร้างเสริมความรู้ ทักษะความสามารถในการ
ป้องกันและควบคุมการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษา ติดตามเยี่ยมบ้านและให้บริการปรึกษาปัญหา
ทางโทรศัพท์  สนับสนุนการจัดการด้านบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกครอบครัวได้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป  สนับสนุนสัมพันธภาพ
และการสื่อสารที่ดีทั้งภายในครอบครัวและบุคลากร
ด้านบริการสุขภาพ  พัฒนาความรู้และทักษะการ
จัดการตนเอง ฝึกปฏิบัติการล้างไตทางช่องท้อง ฝึก
สังเกตและติดตามอาการเปลี่ยนแปลง  เฝ้าระวัง
ควบคุมและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆจาก
การรักษา ก ากับติดตาม และการประเมินผลลัพธ์การ
เสริมสร้างการจัดการสุขภาพทั้งระดับบุคคลและ
ครอบครัว เพ่ือเป้ าหมายสูงสุดในการด ารงชีวิต
ครอบครัวด้วยความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม
วิถีครอบครัวต่อไป 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาผลการสร้างเสริมการจัดการครอบครัว

ที่มีสมาชิกได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบครัว 

 
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง วิธี
การศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 
กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาในครอบครัวที่มีสมาชิกได้รับการ
ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง จ านวน 6 ครอบครัว 
ที่มีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
และเข้ารับการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องที่
หน่วยบริการล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลวานร
นิวาส 

วิธีการศึกษา  การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
เสริมการจัดการครอบครัวที่มีสมาชิกได้รับการล้างไต
ทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ท าการศึกษาเป็นรายกรณี
ครอบครัวที่มีสมาชิกได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการ
ครอบครัว (Grey, Knafl, & Mc Corkle, 2006)และ
กระบวนการพยาบาลครอบครัว 
สถานที่ศึกษา ศึกษาครอบครัวที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน 
ต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ระยะเวลาด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือน ธันวาคม 2558  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
บันทึกผลการตรวจสุขภาพ  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การ
สังเกตพฤติกรรม  การติดตามทางโทรศัพท์และการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน 
ขั้นตอนการศึกษา  

1) การสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลลัพธ์บริการ
สุขภาพ และการประเมินสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสมาชิกครอบครัว  

2) ประชุม นัดหมายครอบครัว สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกครอบครัวและให้
ค าปรึกษาครอบครัวเพ่ือร่วมกันวางแผนการดูแล
สุขภาพครอบครัว 

3) ปฏิบัติการพยาบาลโดยการฟ้ืนฟู
ความรู้ ประเมินทักษะการล้างไตและสาธิตเทคนิค
วิธีการล้างไตที่ปลอดภัยแก่สมาชิกครอบครัว ได้แก่
ทักษะการล้างมือ การล้างไต การล้างแผลช่องสาย
ออกและวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาหรือขอความ
ช่วยเหลือจากบุคลากรเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
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4) สร้างเสริมก าลังใจ เติมเต็มความรัก 
ความผูกพัน ความห่วงใย ความรู้สึกดีๆ ที่สมาชิก
ครอบครัวมีให้แก่กันตั้งแต่เริ่มรับการรักษาด้วยการ
ล้างไตทางช่องท้อง ด้วยการให้สมาชิกครอบครัวได้
ระบายความรู้สึกของตนเองต่อการท าบทบาทหน้าที่
ในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นตัดสินใจเข้ารับการล้าง
ไตทางช่องท้องจนถึงปัจจุบัน และให้ผู้ป่วยได้สะท้อน
ความรู้สึกกลับที่ท าให้มีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้จาก
การช่วยเหลือของครอบครัว 

5) การก ากับติดตามประเมินอาการ
เปลี่ยนแปลงทางโทรศัพท์ การติดตามเยี่ยมบ้านหรือ
ส่งข้อความSMS เตือนเพ่ือกระตุ้นการจัดการดูแล
ตนเองที่บ้านอย่างต่อเนื่อง  เตือนความจ าเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีที่มักหลงลืม หรือการรับรู้สภาพปัญหา
ครอบครัว และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาที่ เร่งด่วน
ภายในครอบครัว  เช่น เตือนเรื่องการรับประทาน
อาหารและวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บ้านเมื่อตรวจพบความ

เสี่ ย งต่ างๆจากการประเมินและการสั มภาษณ์
ครอบครัว 

6) เก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพที่ได้จาก
การฝึกทักษะล้างไต ค ากล่าวสะท้อนความรู้สึก บท
สนทนาครอบครัว  และเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต
ครอบครัว การติดตามเยี่ยมบ้าน มาร้อยเรียงเป็นภาพ
โปสเตอร์ และสื่อวีดิโอครอบครัวล้างไต เพื่อมอบให้แต่
ละครอบครัว โดยแพทย์เป็นผู้มอบโปสเตอร์และสื่อ
วีดิโอครอบครัว พร้อมกล่าวชื่นชมยินดีกับครอบครัว
ด้วยการอ่านบทสนทนาครอบครัวที่แสดงความรัก 
ความผูกพันและเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิตครอบครัว
ให้ เพ่ือนคนอ่ืนๆที่มารับบริการได้ ร่วมชื่นชมยินดี
ด้วยกัน  

7) ประเมินผลลัพธ์การปฏิบั ติ การ
พยาบาลเมื่อผู้ป่วยมาตรวจตามนัด โดยการประเมิน
ความพึงพอใจของครอบครัว ประเมินคุณภาพชีวิต9-
Thai และประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา   

 
ผลการศึกษา (เป็นข้อคิดเห็น ตารางพร้อมค าอธิบาย) 

1) ผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น คุณภาพชีวิตมิติด้าน
กายภาพคงที่  มิติด้านจิตใจเพิ่มมากข้ึน (ใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต 9-Thai)  
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2) สมาชิกครอบครัวรับรู้ปัญหาสาเหตุ
การเจ็บป่วยและให้ความช่วยเหลือจัดการดูแลในการ
ล้างไตทางช่องท้องให้ผู้ป่วยดีขึ้น มีสัมพันธภาพด้าน
การสื่อสารภายในครอบครัวดีขึ้น และสนใจเข้าร่วมรับ
ฟังผลการตรวจสุขภาพประจ าเดือนของผู้ป่วยพร้อม
ซักถามวิธีปฏิบัติที่ ถูกต้องเพ่ือให้ผู้ป่ วยมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 

3) ไ ม่ พ บ อุ บั ติ ก า ร ณ์ ก า ร เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการล้างไตทางช่องท้อง 
ภายหลังได้รับการแจ้งเตือนการติดตามอาการทาง
โทรศัพท์ การติดตามเยี่ยมบ้านและการตรวจสุขภาพ
ตามนัด เมื่อครบ 1 เดือน 

 
1. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในงานประจ า (ประกอบด้วย ต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน และหน่วยงานอ่ืนๆที่ร่วมงาน) และ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 

ผลลัพธ์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
1) สมาชิกครอบครัวได้รับการฟ้ืนฟู

ความรู้และทักษะการล้างไตสามารถจัดการดูแลตนเอง
ที่ บ้ า น ได้ ป ล อ ด ภั ย มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ด า เนิ น
ชีวิตประจ าวันที่ สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
ครอบครัว 

2) ครอบครัวมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินวิถีชีวิตครอบครัวร่วมกับการล้างไตดีข้ึน 

ผลลัพธ์ต่อบทบาทหน้าที่พยาบาลใน
หน่วยงาน 

1) พยาบาลได้ พัฒนาความรู้ทั กษะ 
บทบาท หน้ าที่ ในการสอน การแนะน า การให้
ค าปรึกษา ทักษะการสนทนา การสื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ การประเมินครอบครัวและ
การวางแผนการปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการด้านสุขภาพของผู้รับบริการและครอบครัวที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 

2) การประยุกต์ใช้ความรู้และกรอบ
แนวคิดทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละครอบครัว 

ผลลัพธ์ต่อแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ 
1) ได้แนวทางการจัดการครอบครัวที่มี

สมาชิกได้รับการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องที่
สอดคล้องกับบริบทของครอบครัว 

 
2. แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ใน

หน่วยงาน 
มีแผนการศึกษาในครอบครัวที่มีความ

หลากหลายของบริบทสิ่ งแวดล้อมครอบครัวใน
ลักษณะต่างๆที่แตกต่างกันเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละครอบครัวมากขึ้น และมีการจัดการระบบ
ข้อมูลที่สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการด้าน
อ่ืนๆ เช่น สถานะสุขภาพของสมาชิกครอบครัว 
สถานะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางสังคมและระบบ
บริการสุขภาพ ที่อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครอบครัว 

 
3. บทเรียนที่ ได้ รับและปัจจัยแห่ ง

ความส าเร็จ 
1) อุปสรรคของการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับ
การดูแลตลอดชีวิต คือความแตกต่างด้านสถานะ
สุขภาพของสมาชิกครอบครัว อายุกับการรับรู้ทักษะ 
ความรู้ความสามารถในการล้างไต สถานะเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งสนับสนุนของแต่ละ
ครอบครัว กับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต บทบาทหน้าที่
ของครอบครัว นับเป็นความท้าทายที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาการสร้างสัมพันธภาพจนเกิดความเชื่อใจ เปิดใจ
ของครอบครัว การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสังเกต
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พฤติกรรม และการติดตามเยี่ยมบ้าน จึงจะสะท้อน
ปัญหาและความต้องการของครอบครัวอย่างแท้จริง 

2) ปัจจัยแห่ งความส าเร็จ  คือ การ
ประสานงานและการมี ส่ วน ร่ วม ในทุ กขั้ นตอน
การศึกษา ของสมาชิกครอบครัว กับทีมบุคลากร

สุขภาพที่เห็นความส าคัญ มีสัมพันธภาพที่ดี ท าให้
สามารถช่วยเหลือสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถ
จัดการดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
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อุบัติการณ์การติดเชื้อท่ีแผลผ่าตัดของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลวานรนิวาส 
Nosocomial surgical site infection at wanornniwas hospital 

 
ลดาวัลย์  พลวิเศษ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (Nosocomial 
infection, NI) นับเป็นปัญหาส าคัญ อันหนึ่ งใน
ระบบสาธารณสุขของทุกประเทศทั้งในประเทศที่
พัฒนาแล้วและในประเทศที่ก าลังพัฒนา ทั้งนี้
ปัญหาการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลยังเป็น
ปัญหาที่ประสบกับทุกโรงพยาบาลในทุกขนาด
ตั้ งแต่ โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย จนถึง
โรงพยาบาลชุมชนในแต่ละปี มีผู้ป่วยจ านวนมากที่
เกิดการติดเชื้อขึ้นระหว่างเข้ารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาล ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิต ความ
พิการของผู้ป่วย ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ ใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศนับเป็นมูลค่า
มห าศาลนอกจากนี้ ยั งพบว่ ากา รติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาลมากที่สุดที่ระบบทางเดินปัสสาวะ
(urinarytract)  รองลงมาคือระบบทางเดินหายใจ
ส่ ว น ล่ า ง  ( lower  respiratory  tract)  แ ล ะ
ต าแหน่งผ่าตัด  (surgical  site) (สมหวัง ด่านชัย
วิจิตร,2550)จากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อที่

บทคัดย่อ 
 

      การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่
ต าแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานรนิวาส  โดยการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากแบบเฝ้า
ระวังการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลวานรนิวาส ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556ถึงวันที่   30 กันยายน 2557 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวนร้อยละ 

ผลการวิจัยสรุป : 1. อุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ต าแหน่งผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานรนิวาส
ปี2557 จากผู้ป่วยทั้งหมด 1,824ราย พบการติดเชื้อ 3ครั้ง คิดเป็นอัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อร้อยละ 0.16  

2. อัตราการติดเชื้อเพศชายคิดเป็นร้อยละ  100  กลุ่มอายุเป็นผู้สูงอายุ คิดเป็น ร้อยละ100 การติดเชื้อมีอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 75 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง คิดเป็น  ร้อยละ  66.6ผู้ป่วยได้รับยาปฎิชีวนะที่
ใช้ในการรักษา 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 100 และเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อโรค คือ  E-coli คิดเป็นร้อย
ละ50  

3. ปัจจัยที่มีผลกับการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด มีดังนี้ คือ อายุเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ,เพศชาย,อาชีพเกษตรกร,ประเภท
การผ่าตัดใหญ่ และประเภทของแผลผ่าตัดเป็นแผลผ่าตัดสะอาดเป็นส่วนใหญ่ 
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ต า แ ห น่ ง ผ่ า ตั ด ใน โร งพ ย าบ า ล แ ห่ ง ห นึ่ ง 
กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน 
2554 พบผู้ป่วยติดเชื้อที่แผลผ่าตัด 15 รายจาก
ผู้ป่วยทั้งหมด 406 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.7 พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับการติดเชื้อในแผลผ่าตัดอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ บุคลากร สิ่งแวดล้อม 
ท าให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อในระหว่างผ่าตัดได้ 
(ธนาวดี ตันติทวีวัฒน์และคณะ,2554)ผลกระทบ
จากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้ส่งกระทบอย่าง
ชัดเจนคือเพ่ิมปัญหาให้แก่ผู้ป่วยได้แก่การท าให้
โรคที่เป็นอยู่หายช้า  มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงมาก
ขึ้น  การรักษามีความยุ่งยากยิ่งขึ้น  เชื้อก่อโรคมัก
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิด ผู้ ป่ วยต้องอยู่ ใน
โรงพยาบาลนานขึ้ น  เกิ ดความสูญ เสี ยท าง
เศรษฐกิจต่อทั้งผู้ป่วย  ญาติ  และโรงพยาบาล 

จากสรุปผลการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวานรนิวาส 
ปีงบประมาณ 2554-2556 พบว่า พบว่ามีการติด
เชื้อในผู้ป่วยที่มารับบริการ  อัตราการติดเชื้อ
0.1/1000วันนอน,0.2/1000 วันนอน,0.2/1000 
วันนอน และมีการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด  คิดเป็นร้อย
ละ 0.35,0 และ0 ตามล าดับ 

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้างานห้อง
ผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาส จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา “การติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้า
รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลวานรนิวาส” เพ่ือใช้
เป็นสารสนเทศในการก าหนดแนวทางในการเฝ้า
ระวังการติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัด อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ค าถามการวิจัย 

    1.สถานการณ์การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ของ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานรนิวาส 
เป็นอย่างไร 

2.ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดมี
อะไรบ้าง 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่ต าแหน่งผ่าตัด ของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดในโรงพยาบาลวานรนิวาส 

2.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลที่ต าแหน่งผ่าตัด ของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การผ่าตัดในโรงพยาบาลวานรนิวาส  

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลวานรนิวาส
ปีงบประมาณ 2557 (ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2556
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557) จ านวน1,824
แฟ้มข้อมูล 

2.  ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

                      2.1 ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) มี 10ตัวแปร ได้แก่ 1) 
เพศ 2) อายุ  3) อาชีพ 4) ประเภทการผ่าตัด 5)
ประเภทของแผลผ่าตัด 6)การใช้ยาปฎิชีวนะ 7) 
โรคเรื้อรัง 8)อาการที่แผลผิดปกติ  9) จ านวนวัน 
Admit  10) จ านวนชนิดของเชื้อโรคที่ผู้ป่วยได้รับ 
และ 11) จ านวนวันหลังผ่าตัดที่รับรู้ว่าผู้ป่วยติด
เชื้อ 

    2.2 ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable)    ได้แก่  การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่
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ต าแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

    3. ช่วงเวลาที่ท าการศึกษาค้นคว้าและ
สรุปผลการวิจัยระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม2556– 30 
กันยายน 2557รวม 1  ปี 

6. รูปแบบการวิจัย 

    การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ
ย้ อ น ห ลั ง ( Retrospective Descriptive 
Research ) โดย 

วิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ ได้ เก็ บ ไว้แล้ วจากงาน เวช
ระเบี ยน  ระหว่าง วันที่  1ตุ ลาคม 2556– 30 
กันยายน 2557 รวม 1  ปี เพ่ือศึกษาการติดเชื้อที่
ต าแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยที่ เข้ารับการผ่าตัดใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส  

กลุ่มตัวอย่าง 

    ได้แก่ผู้ป่วยผ่าตัด ที่มีอาการติดเชื้อที่
ต าแหน่งผ่าตัด ระหว่าง
วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง  30  กันยายน  255
7  จ านวน 3แฟ้มข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มี 2 ชุด 
คือ 1)แฟ้มข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทั้งหมด 
ในโรงพยาบาลวานรนิวาส และ 2) แบบบันทึก

ข้อมูลการติดเชื้อ ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อที่แผล
ผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานรนิวาส 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     ในการศึ กษ าครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการ
ผ่าตัดในโรงพยาบาลวานรนิวาสซึ่งได้รับมาจาก
แผนกเวชระเบียน และ แบบบันทึกข้อมูลการติด
เชื้อ ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลวานรนิวาส 
ซึ่งได้รับมาจากคณะกรรมการงานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวานรนิวาส  ใน
การเก็บข้อมูลได้ด าเนินการ4 ขั้นตอน คือ 1) เข้า
พบหัวหน้าแผนกเวชระเบียน และ พยาบาล
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล
วานรนิวาส  เพ่ือชี้แจงอธิบายวัตถุประสงค์ของการ
วิจั ย  2) วิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ ได้ จากการสื บค้ น
ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1ปี  ระหว่าง วันที่   1 
ตุลาคม 2556  ถึงวันที่  30 กันยายน  2557  3) 
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นย้อนหลังเป็น
ระยะเวลา 1ปี ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส และพบการติดเชื้อมา
วิเคราะห์และ 4) น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนกตัวแปรที่
ศึกษาแล้วน ามาค านวณหาค่าอุบัติการณ์ 

 
ผลการศึกษา 

          การวิจัยเรื่อง “ อุบัติการณ์การติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล
วานรนิวาส ” ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

ตารางที่ 1แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ป่วยผ่าตัด จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป 
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ลักษณะทั่วไป 
จ านวน 
(n=84) ร้อยล่ะ 

ร้อยละการติด
เชื้อ 

เพศ ชาย 822 45.06 100(3/3 ราย) 

 หญิง 1,002 54.93  
อายุ 0-4 ปี 34 1.86  

 5-14 ปี 103 5.64  

 15-20 ปี 67 3.67  

 21-59 ปี 1090 59.7  

 60 ปีขึ้นไป 530 29.05 100(3/3 ราย) 

อาชีพ เกษตรกร 1445 79.2 100(3/3 ราย) 

 นักเรียน/นักศึกษา 123 6.74  

 ในปกครอง 134 7.34  

 รับราชการ 66 3.6  

 ลูกจ้างรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 33 1.8  
  นักบวช 23 1.26   
          

 
เมื่อจ าแนกตามเพศของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยส่วนมาก 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ   54.93 เพศชาย คิด
เป็น ร้อยละ 45.06 มีอายุระหว่าง 1เดือน – 92ปี 
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 30.2 แบ่งเป็นช่วงอายุดังนี้ อายุ 
0- 4ปี คิดเป็น 1.86 อายุ 5-14 ปีคิดเป็น 5.64 
อายุ 15-20 ปี คิดเป็น 3.67 อายุ 21-59 ปี คิดเป็น 
59.7 อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น 29.05 ส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ  79.2
อาชีพในปกครอง คิดเป็นร้อยละ 7.34อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.74อาชีพรับ
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.6 อาชีพลูกจ้าง รัฐและ
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.8 และอาชีพนักบวช 
คิดเป็นร้อยละ 1.26  เป็นผ่าตัดใหญ่คิดเป็นร้อยละ 

57.12 ผ่าตัดเล็กคิดเป็นร้อยละ 42.87 การแบ่ง
ตามลักษณะของแผลสะอาดคิดเป็นร้อยละ42.84
แผลกึ่งสะอาดคิดเป็นร้อยละ 31.63 และแผล
ปนเปื้อน/แผลติดเชื้อคิดเป็นร้อยละ 25.54 ส าหรับ
จ านวนชนิดของเชื้อโรคท่ีติดแผลผ่าตัด พบว่ามีการ
ติดเชื้อเพียง E coli  คิดเป็นร้อยละ 50การรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มีการใช้ยาปฎิชีวนะท่ีใช้ใน
การรักษา 1ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15.7 ได้รับยาปฎิ
ชีวนะ 2 ชนิดคิดเป็นร้อยละ51.4  ได้รับยาปฎิชีว
นะ 3ชนิด คิดเป็น ร้อยละ 30.42 และไม่ได้รับ
ยาปฎิชีวนะเลย คิดเป็นร้อยละ 2.4 ระยะเวลาที่พบ
การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบ
ในช่วง   4 - 7 วัน หลังการผ่าตัดโดยภาพรวม คิด
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เป็นร้อยละ  100  ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ย  เท่ากับ 
4  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไม่ได้เจ็บป่วยเรื้อรัง คิดเป็นร้อย
ละ 51.4พบการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด คิดเป็นร้อย
ละ  66.6อาการผิดปกติของแผลผ่าตัดที่พบบ่อย

ที่สุดคือ มีแผลปวดบวม แดง คิดเป็นร้อยละ 
100   จ านวนวัน Admit ของผู้ป่วยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 
1-30วัน ซึ่งจ านวนวัน Admit ของผู้ป่วยเฉลี่ย  
เท่ากับ 7.3วัน 

 
ส่วนที ่ 2  อุบัติการณ์การติดเชื้อท่ีต าแหน่งผ่าตัด   

ตารางที่2 แสดงจ านวนร้อยละ ของผู้ป่วยผ่าตัด จ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ 

ลักษณะท่ัวไป จ านวน (n=84) ร้อยล่ะ 
ร้อยละการติด

เชื้อ 
ประเภทการ

ผ่าตัด ผ่าตัดใหญ่ 1,042 57.12 100(3/3 ราย) 

 ผ่าตัดเล็ก 782 42.87  
ประเภทแผล

ผ่าตัด แผลสะอาด 781 42.84 
66.66(2/3 

ราย) 

 แผลกึ่งสะอาด 577 31.63 
33.33(1/3 

ราย) 

 

แผลปนเปื้อน/
ติดเชื้อ 466 25.54  

 แผลสกปก 0 0  
ยาปฎิชีวนะ 1 ชนิด 287 15.7  

 2 ชนิด 938 51.4  

 3 ชนิด 555 30.42 100(3/3 ราย) 

 ไม่ได้เลย 44 2.4  

โรคประจ าตัว 
ไม่มีโรค

ประจ าตัว 938 51.4 
66.66(2/3 

ราย) 

 DM 357 19.5  

 DM,HT 263 14.4  

 HT 164 8.99 33.3(1/3 ราย) 

 CRF 64 3.5  
  CVA 38 2   
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ลักษณะท่ัวไป จ านวน (n=84) ร้อยล่ะ 
ร้อยละการติด

เชื้อ 
          

 
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด ของผู้ป่วย
ที่เข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลวานรนิวาส จะ
เห็นว่าปีงบประมาณ 2557 พบการติดเชื้อในผู้ป่วย
หลังผ่าตัดจ านวน 3 ราย จากผู้ป่วยผ่าตัดจ านวน
ทั้ งสิ้ น   1,824 ราย คิด เป็นร้อยละ 0.16  เมื่ อ
พิจารณาอุบัติการณ์การติดเชื้อของแผลในเวลา 1ปี 
พบการติดเชื้อ  3  ครั้ง   เมื่อจ าแนกตามเชื้อโรคที่
พบในผู้ป่ วยที่ ส่ งเพาะเชื้ อ  2 ราย พบว่า no 
growth 1 ราย และพบเป็นเชื้อE-coli ทั้ง 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 50   

 ส่วนที ่3 ปัจจัยที่มีผลกับการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลที่ต าแหน่งผ่าตัด 

   พบว่า อายุของผู้ป่วยที่เกิดการติดเชื้อที่
แผลผ่าตัดอยู่ในกลุ่มสูงอายุ มีอายุประมาณ 70-80
ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 75 เป็นเพศชายทั้ง 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
100เป็นการผ่าตัดใหญ่ร้อยละ 100แผลผ่าตัด
สะอาด คิดเป็นร้อยละ 66.6 แผลกึ่งสะอาด คิด
เป็นร้อยละ 33.3 ผู้ป่วยไม่มีโรคเรื้อรังคิดเป็นร้อย
ละ 66.6 มีโรคเรื้อรัง คิดเป็น 33.3การรักษาผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มีการใช้ยาปฎิชีวนะที่ใช้ในการ
รักษา 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 100 

 

การอภิปรายผล 

   1. อุบัติการณ์การติดเชื้อที่ต าแหน่ง
ผ่ าตั ด  ขอ งผู้ ป่ ว ยที่ เข้ า รับ ก ารผ่ าตั ด  ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส คิดเป็นอัตราอุบัติการณ์
ก า รติ ด เชื้ อ  3 ร าย ต่ อ ก ารผ่ า ตั ด ทั้ งห ม ด 

1,824  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.16 เมื่อจ าแนก
ตามเชื้อโรคที่พบในผู้ป่วยพบว่า เป็น E-coli ทั้ง 
1 ราย จากการส่งตรวจ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
50 ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่พบได้ในร่างกาย ( Normal 
Flora)  เช่น ในล าไส้ใหญ่ ( Large intestine ) 
ซึ่งการติดเชื้อสามารถติดเชื้อได้จาก ผู้ให้บริการ 
สถานมีที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและจากผู้ป่วยเอง 
หากขาดความตระหนักในการใช้หลักการ 
Aseptic technique ของบุคลากร รวมถึงการ
ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ และให้ความช่วยเหลือ
ในการปฎิบัติกิจวัตรประจ าวันให้กับผู้รับบริการ 
หากขาดความระมัดระวังจะเกิดเชื้อโรคเข้าทาง
บาดแผลได้ สอดคล้องกับการศึกษา ของ กมล
เนตร สิงหะพล, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, ขนิตฐา 
หาญประสิทธิ์ค า, ปริญญา ลีพบว่า บทบาท
พยาบาลห้องผ่าตัดนั้นก็มีความส าคัญยิ่ง โดย
การปฏิบัติ งานให้บริการผู้ป่ วยผ่ าตัดตาม
มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 
เคร่งครัดต่อหลักเทคนิคการปลอดเชื้อและการ
ป้องกันการติด เชื้ อจากการให้บริการทาง
ก า รแ พ ท ย์ แ ล ะส าธ ารณ สุ ข  (umiversal 
precaution) ตลอดเวลา ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ
นอกจากจะลดอัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัด
ลงแล้ว ยังเป็นการร่วมกันพัฒนามาตรฐานการ
พ ย าบ าล ผู้ ป่ ว ย ผ่ าตั ด ขอ งห น่ ว ย งาน ให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีกด้วย 
จากผลการศึกษาพบว่ามีการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด 
ในผู้ป่วยสูงอายุ และเพศชายทั้ง 3ราย  คิดเป็น
ร้อยละ   100  สอดคล้ องกับ  การศึ กษาของ 
สมหวัง ด่านชัยวิจิตร  และคณะ   พบว่า การติด
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เชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดในโรงพยาบาล  33  แห่ง เมื่อ
ปี  พ.ศ. 2535  พบว่าผู้ป่วยเพศชายมีอัตราการติด
เชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดสูงกว่าผู้ป่วยหญิงโดยพบอัตรา
ก ารติ ด เชื้ อ ต่ อ ก า ร ผ่ า ตั ด   100   ค รั้ ง   คิ ด
เป็น  4.7  ครั้ง  และ  1.6  ครั้ง  ตามล าดับ และ
สอดคล้องกับการศึกษา ของ จารุณี สัมฤทธิ์และ
ภาณุ  อดกลั้นศึกษาการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่
ต าแหน่งผ่าตัด  Nephrolithotomy  ในตึกผู้ป่วย
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาล
อุดรธานีปี 2549พบว่าอัตราการติดเชื้อเพศชายสูง
กว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ   80.0 และ เชื้อโรคที่
เป็นสาเหตุของการติดเชื้อโรคมากที่สุด คือ E-coli 
คิดเป็นร้อยละ 60.0  

                2. ปัจจัยที่ มีผลกับการติด เชื้ อใน
โรงพยาบาลที่ต าแหน่งผ่าตัด พบว่า 1) อายุ อาชีพ 
ของผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่มีผลกับการเกิดการติดเชื้อที่
แผลผ่าตัด ดังนั้นกรณีที่มีผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ เข้า
รับการผ่าตัด จะท าให้เนื้อเยื่อบริเวณผ่าตัดเกิด
ความชอกช้ ามาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด
ได้ พยาบาลห้องผ่าตัดต้องรักษาความสะอาดห้อง
ผ่ า ตั ด  แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก  Aseptic 
technique อย่างเคร่งครัด และที่ตึกผู้ป่วยใน
พยาบาลควรให้ความช่วยเหลือทั้ งการปฏิบัติ
กิ จวัตรประจ าวันอาจ เกิดความบกพร่องได้ 
พยาบาลควรให้ความช่วยเหลือในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็น
พิเศษ  2) เพศของผู้ป่วย เป็นอีกปัจจัยที่มีผล มีต่อ
การติดเชื้อ มากกว่าเพศหญิงทั้งที่จ านวนผู้ป่วย
ผ่าตัดเพศหญิงมากกว่า เป็นข้อมูลส าคัญอย่างมาก
ในการให้พยาบาลได้วางแผนในการพยาบาลโดย
การใช้หลักการปลอดเชื้อการให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตัวในผู้ป่วยเพศชาย โดยเฉพาะในประเด็น
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในห้องน้ าเพ่ือป้องกันการ
ติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 

    1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไป
ใช้เพือ่พัฒนางาน 

     1.1 ควรจัดท าโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในห้องผ่าตัด เพ่ือลดเหตุและ
ปัจจัยในการติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัด โรงพยาบาลวานรนิวาส 

     1.2 ควรด าเนินการจัดท า
มาตรฐานการตรวจสอบกิจกรรมการพยาบาล
ผู้ป่วยทั้ง ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัด พร้อมทั้งน าลงสู่การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการ
ติดเชื้อที่ต าแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

    2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

      2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อหา
แนวทางในการด าเนินการป้องกันการติดเชื้อที่
ต าแหน่งผ่าตัดเพ่ือพัฒนางานบริการให้ได้
มาตรฐานโดยมีทฤษฎีเป็นฐานในการพัฒนา 

      2.2 ควรมีการศึกษาระบาดวิทยา
ของการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ต าแหน่งผ่าตัดโดย
การเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้ป่วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เที่ยงตรงในการศึกษา 

  2.3 ควรเพิ่มระยะเวลาใน
การศึกษาให้นานขึ้นเป็น  3 ปี เพื่อให้ได้
รายละเอียดที่มากพอและได้ประเด็นปัญหาต่างๆ
เพ่ิมข้ึน 

 กิตติกรรมประกาศ                     

    ขอขอบคุณคณะกรรมการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลวานรนิวาส 
โดยเฉพาะ ICN ประจ าโรงพยาบาลวานรนิวาส 
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