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นางสมปอง  ส าราญสุข 
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

ประธานโครงการ 

 

    

   นางสาวอมรรัตน์  ปังอุทา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะกรรมการ 

 

 

นางสาวนริศรา  ศรีกุลวงศ์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
คณะกรรมการและเลขานุการ 

 

นายสมชาย  พรหมจักร 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

ประธานที่ปรึกษา 

 

 

นางอัญชลี  ปรีชาฤทธิรงค์ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

และคุ้มครองผู้บริโภค 
คณะกรรมการ 

 

 

นางประภา  สุวรรณเทน 
หัวหน้าคลินิกหมอครอบครัว 

คณะกรรมการ 
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รายช่ือผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการ โรงพยาบาลวานรนิวาส ประจ าปี 2561 

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)   

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 ICU การพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุค 4.0 (smart person) 

งานผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลวานรนิวาส 
นางสาวนิตยา   แพงหอม 

2 เภสัชกรรม เข้าถึง เข้าใจ ห่างไกลเชื้อดื้อยา ศรัญญา  เอื้ออารีย์กุล 

รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)   

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 CAPD ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรม RCEM เพ่ือชะลอไต

เสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 4 รพ.วานรนิวาส 
นางแจ่มจันทร์  แสนสุข 

2 ICU การพัฒนารูปแบบดูแลและการป้องกันภาวะหลอดเลือด
ด าอักเสบจากการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ในหอผู้ป่วย
วิกฤตผู้ใหญ่ 

นางสาวพนิดา  ภูลวรรณ 

3 LR การพัฒนาระบบงานเพ่ือลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและ
แผลฝีเย็บแยก งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาล
วานรนิวาส 

นางสาวนาถอนงค์  สุโพ 

4 NICU การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและจัดการ การเกิดสาร
น้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือดในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรก
เกิด 

นางสาวอัจฉรา  สายทอง 

5 ตึกสงฆ์ การประยุกต์ใช้การจัดการรูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ในหอผู้ป่วยพิเศษ 

นางสาวศิรินทิพย์  เจริญธรรม 

6 OPD การพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิคผู้ป่วยเบาหวาน
ความดัน ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต เพ่ือชะลอไตเสื่อมใน
ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 3b 

นางสาวพัฒนาพร  ไชยภูมิ 

7 ตึกราชพฤกษ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารยาลความคลาดเคลื่อนทาง
ยาในผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส 

นางสาวศิริพร  พิเคราะห์ 

8 ศัลยกรรม2 การพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดหอ
ผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2 

น.ส.ณัฏฐาพร โป๊ะไธสง 
น.ส.อรพรรณ  ผาใต้ 

9 ศัลยกรรม1 การพัฒนาระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยตึก
ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 

น.ส.ธันยธรณ์  ไฝทาค า 
น.ส.สายฝน  สมบัติบุญ 

10 ตึกราชาวดี การพัฒนาการให้ความรู้ เรื่องการเจาะเลือดคุณภาพ
ส าหรับบุคลากรพยาบาล ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 

น.ส.สภุาวดี  หงษ์วิรจนวัฒน์ 

11 ER สร้างต้นกล้าแห่งชีวิต เพื่อพิชิตลมหายใจ นายธนากร  ไชยเชษฐ์ 
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 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
12 ตึกต้นคูณ การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยการ

มีส่วนร่วมของสหทีมและผู้ดูแลในหอผู้ป่วยในอายุรกรรม 
ตึกต้นคูณ โรงพยาบาลวานรนิวาส    

นางรุจิเรข สุวรรณชัยรบ 

13 ตึกต้นคูณ การพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้ม รพ.
วานรนิวาส 

นางสาวสุชาดา  ศรีมุกดา 

14 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ ผลการพัฒนาการให้ความรู้กับคนงานเดินสายโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน 

นายมีชัย  ผายเงิน 

 

รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการ นวัตกรรม   

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1 IC โปรแกรม CSSD Wanonniwas คุณภาพและมาตรฐาน

แห่งการเบิกจ่ายเครื่องมือปราศจากเชื้อ 
นางสาวชรัณดา  สูญยะราช 
นายบัญชาชัย แพงพิมพ์โล้ 

2 เภสัชกรรม นัดมหัศจรรย์  ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นายชัยเวท  ศรีภิรมย์ 

รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการ เรื่องเล่า (Story telling) 

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1  กายภาพ ก าลังใจ ในวันที่ท้อ นางสาวค าภู  โถแก้วเขียว 
2 กายภาพ ปาฏิหาริย์ ที่รอวันเป็นจริง นายอรรถพล  ชูศรีทอง 

 

รายชื่อผลงานและเจ้าของผลงานวิชาการ ภาพถ่าย   

 หน่วยงาน เรื่อง ผู้น าเสนอ 
1  เภสัชกรรม หนึ่งโรคหนึ่งกรรม (ก า) นางวิไลรัตน์  อินทร์แพง 
2 เภสัชกรรม สมุนไพรที่ไม่ใช่สมุนไพร นางวิไลรัตน์  อินทร์แพง 
3 เภสัชกรรม ความสุขเล็ก ๆ ของ checker นางสาวศรัญญา  เอื้ออารีย์กุล 
4 เภสัชกรรม ทิ้งขยะถูกที่..ชีวีปลอดภัย นางสาวศรัญญา  เอื้ออารีย์กุล 
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ความส าเร็จของการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ปี พ.ศ.2558 – 2561 

ประเภทงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
R2R 4 11 12 14 
นวัตกรรม   8 2 
CQI    2 
เรื่องเล่าเร้าพลัง   3 2 
ภาพถ่าย   8 4 
เรื่องสั้น ภาพยนตร์สั้น   2 0 
รวม 4 11 33 24 
หน่วยงานที่เข้าร่วม และ
ร้อยละความส า เร็จของ
หน่วยงาน 

10 (36%) 12 (91.6%) 25 (72%) 25 (83%) 

น าเสนอระดับอ าเภอ 0 11 9 13 
น าเสนอระดับจังหวัด 4 11 33 24 
น าเสนอระดับเขต 1 2 0 1 
น าเสนอระดับประเทศ 0 1 4 1 
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แผนภูมิแสดงการน าเสนองานวิชาการ
ในเวทีระดับต่าง ๆ ในปี 2558-2561

น ำเสนอระดบัอ ำเภอ น ำเสนอระดบัจงัหวดั น ำเสนอระดบัเขต น ำเสนอระดบัประเทศ
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ภาพแห่งความประทับใจ    

ขั้นตอนแรกในการจัดประชุม เพ่ือพัฒนาให้ผู้วิจัยหน้าใหม่ มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่อง การวิจัยจากปัญหาหน้า
งาน (R2R) และเสริมเรื่อง การใช้เครื่องมือในการพัฒนางานวิชาการ เช่น CQI การท านวัตกรรม การเขียนเรื่อง
เล่าเร้าพลัง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560  
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จัดวันพัฒนาวิชาการทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2561
นักพัฒนาด้านวิชาการของแต่ละหน่วยงาน ขึ้นปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในงาน
วิชาการ 

               

               

น าเสนอผลงานวิชาการระดับโรงพยาบาล วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  
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ร่วมน าเสนอ ประกวดวิชาการคุณภาพงานพยาบาล ระดับเครือข่ายบริการเขตสุขภาพที่ 8 ประจ าปี 2561 
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  

    

  

ร่วมน าเสนอ มหกรรมวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 ระหว่าง วันที่ 11 – 12 เดือน 
กรกฎาคม 2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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ร่วมน าเสนอ มหกรรมวิชาการ สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประจ าปี 2561 ระหว่าง วันที่ 11 – 12 เดือน 
กรกฎาคม 2561   
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รางวัลแห่งความภูมิใจ  

 
 

 

 

 

 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 การน าเสนอผลงานวิชาการ ประเภท การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) 

 

รองชนะเลิศอันดับ  การน าเสนอผลงานวิชาการ ประเภท เรื่องเล่าเร้าพลัง 

 

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเครือข่ายบริการเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมน าเสนอ ผลงานวิชาการคุณภาพ
งานพยาบาลระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  
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การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง(CQI)  
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 เข้าถึง เข้าใจ ห่างไกลเชื้อดื้อยา  
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ภญ.ศรัญญา  เอื้ออารีย์กุล  ต าแหน่ง เภสัชกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและสาเหตุ  

       เ ชื้ อ เ อช ไอวี  เ ป็ น เ ชื้ อ ไ ว รั ส ใ น ก ลุ่ ม 
Retrovirus ที่มีโอกาสกลายพันธุ์สูงและท าให้เกิด
เชื้อสายพันธุ์ดื้อยาต้านไวรัสได้ง่าย  ซึ่งเป็นปัญหา
ต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งในเรื่องการหาสูตรยา
ที่ใช้รักษาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ที่ เ พ่ิมมากขึ้น  และยังมีโอกาสเกิดปัญหาการ

ระบาดของเชื้อดื้อยาต้านไวรัสในชุมชนได้หาก
ปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้รับการแก้ไข  ทางคลินิกใจ 

เป็นสุข (คลินิกโรคเอดส์) โรงพยาบาลวานรนิวาสมี
จ านวนผู้ป่วยโรคเอดส์ดื้อยาต้านไวรัสเพ่ิมข้ึนจาก 9 
ราย เป็น 12 ราย ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 
ตามล าดับ  การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี  หรือการเป็น
ผู้ป่วยโรคเอดส์  ยังเป็นเรื่องที่สังคมไทยไม่ให้การ
ยอมรับเท่าที่ควร  ซี่งหากผู้ใดติดเชื้อไวรัสเอชไอวีก็

เชื้อเอชไอวี เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่ม Retrovirus ที่มีโอกาสกลายพันธ์ุสูง  จึงท าให้เกิดเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาต้านไวรัสได้ง่ายซึ่ง
เป็นปัญหาต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์  ทั้งเรื่องสูตรยาที่ใช้ในการรักษาและงบประมาณที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น  รวมถึงอาจ
เกิดปัญหาการระบาดของเช้ือดื้อยาต้านไวรัสในชุมชนได้หากปัญหาการดื้อยาไม่ได้รับการการไข  นอกจากนี้  ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
คลินิกใจเป็นสุข (คลินิกโรคเอดส์) โรงพยาบาลวานรนิวาสมีอุบัติการณ์ดื้อยาต้านไวรัสเพิ่มขึ้นจาก 9 ราย เป็น 12 ราย 
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ตามล าดับ   ทางคลินิกโรคเอดส์จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้ท าการ
ค้นหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดื้อยาตา้นไวรสัรายใหม่และการดือ้ยาซ้ า  ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญที่จะน าไปสูก่ารเสยีชวีติ
และเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้น  โดยแนวทางการค้นหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นใช้หลักการ Patient-
centered care คือ การท าความเข้าใจบริบทและความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย และปรับเปลี่ยนแผนการรักษาให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย  ซึ่งการท าเช่นนี้จะสามารถเข้าถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้  สามารถเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และลดจ านวนผู้ป่วย
ในการเกิดเชื้อดื้อยาต้านเชื้อไวรัส HIV ในโรงพยาบาลวานรนิวาสได้  นอกจากน้ี ยังมีการจัดตั้งทีมเครือข่ายแกนน าของผู้ป่วยเอดส์
ในการช่วยติดตามและรายงานข้อมูลของผู้ป่วยในกลุ่มตนเองที่เสี่ยงต่อการื้อยา  ท าให้สามารถเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสดื้อ
ยาต้านไวรัสได้รวดเร็วมากขึ้น  จากการค้นหาสาเหตุ พบว่า  ผู้ป่วยที่ดื้อยาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดยาและรับประทานยาไม่
สม่ าเสมอ  ทางสหวิชาชีพจึงได้ท าข้อตกลงกันในเรื่องการให้ญาติหรือแกนน ามารับยาแทน  และในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดจะท าการ
จัดส่งยาให้ผู้ป่วยก่อนที่ยาผู้ป่วยจะหมด   การให้บริการดูแลผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกขะเป็นแบบ One Stop Service  
ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การซักประวัติ  ให้ค าปรึกษา  ตรวจเลือด พบแพทย์ และให้บริการยาต้านไวรัสเอชไอวี  จากผลการด าเนินงาน 
โดยใช้หลักการ Patient-centered care เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 (ใช้ข้อมูลถึง
เดือน พ.ค. 2561)  พบว่า จ านวนผู้ป่วยที่ดื้อยาต้านไวรัสลดลงร้อยละ 36.56  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจเช้ือดื้อยาได้ 
30,000 บาท  จ านวนผู้ป่วยที่มี่ค่า viral load < 50 copies/ml เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 97 และ ค่า adherence รวมของผู้ป่วย
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.25  ส่วนแนวโน้มการพัฒนางานต่อไป  คือ สร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มแกนน า เครือข่ายผู้ป่วยเอดส์  
เนื่องจาก การติดตามข้อมูลบางส่วนจ าเป็นจะต้องใช้ความไว้ใจและเช่ือใจจากผู้ป่วยด้วยกันเอง  และเริ่มการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มี
โอกาสเกิดเช้ือดื้อยาหรือในผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องให้การูแลอย่างใกล้ชิในช่วงแรกของการเริ่มรับประทานยา  ซึ่งจะท าให้การร่วมกัน
รักษาโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสามารถเข้าถึงปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยได้รวดเร็วมากข้ึน  และช่วยลดโอกาสเกิดเช้ือดือ้
ยาต้านไวรัสเอดส์ได้ 
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จะถูกสังคมตราหน้าว่า  เป็นคนไม่ดี  ไม่น่าคบหา
สมาคม  ถูกกีดกัน  และเป็นที่รังเกียจ  ส่งผลให้
การเข้าถึงการรักษาเป็นไปได้ยาก  ผู้ป่วยขาดยา 
หรือไม่มาตามนัด   ซึ่งท าให้คนไข้มีโอกาสเกิดเชื้อ
ไวรัสดื้อยามากขึ้น  ในกระบวนการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์  การก ากับดูแลการกินยาต้าน
ไวรัส  ถือเป็นหัวใจส าคัญของทีมสหวิชาชีพ  
เนื่องจาก ประสิทธิภาพยาต้านไวรัสขึ้นอยู่กับความ
สม่ าเสมอในการกินยาของผู้ป่วย  และผู้ป่วยต้อง
รับประทานยาต้านไวรัส เอดส์อย่ างต่อเนื่ อง
สม่ าเสมอตลอดชีวิต  เพ่ือกดให้เชื้อไวรัสในร่างกาย
อยู่ ในปริมาณที่ต่ าที่สุด   คงอยู่ ในระดับต่ าไป
ยาวนานที่สุดและไม่ให้เกิดการดื้อยาของเชื้อไวรัส  
หากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ล้มเหลว  จะ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสซ้ า  
มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาไปสู่ผู้ อ่ืน  
ท าให้ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาสูตรพ้ืนฐานได้  
และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้น  จากสาเหตุ
นี้ ทางคลินิก “ใจเป็นสุข” (คลินิก โรคเอดส์ ) 
โรงพยาบาลวานรนิวาส  จึงหาแนวทางช่วยกัน
สร้างเครือข่ายส าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ในการร่วมกัน
เฝ้าระวังการเกิดเชื้อดื้อยา  และสร้างเข้าใจให้
ผู้ป่วยเห็นถึงความส าคัญของการรับประทานยา
อย่างต่อเนื่องและตรงเวลา 

วัตถุประสงค ์ 

    เพ่ือเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และลดจ านวน
ผู้ป่วยในการเกิดเชื้อดื้อยาต้านเชื้อไวรัส HIV ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส  โดยการร่วมมือจากกลุ่ม
แกนน าผู้ป่วย  และกลุ่มสหวิชาชีพในคลินิก “ ใจ
เป็นสุ ข  ”  ในรูปแบบของ Patient-centered 
care (กระบวนการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง) 

การเปลี่ยนแปลง/กิจกรรมการพัฒนา 

1. เริ่มตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการ
เกิดเชื้อไวรัสดื้อยาในคลินิกโรคเอดส์ย้อนหลัง  
 2. ค้นหาปัญหาและสาเหตุที่อาจมีผลต่อ
การเกิดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยแต่ละราย 

3. สร้างเครือข่ายกลุ่มแกนน า/อาสาสมัคร  
ในการร่วมกันเฝ้าระวังและรายงานความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น 
ผู้ป่วยที่ไม่มาตรงตามนัด  ผู้ป่วยที่ฝากญาติหรือ
แกนน ากลุ่มรับยาแทนเกินกว่า 3 ครั้ง 
 4. เริ่มใช้กระบวนการดูแลแบบผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง (Patient-centered care)  ในการเริ่ม
เข้าให้ค าแนะน าและสร้างความตระหนักในการ
ดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย ประกอบด้วย  

- เข้าใจบริบทและความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้ป่วยมากขึ้น  ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนการรักษา
ของผู้ป่วยและสหวิชาชีพไปพร้อม ๆ กัน  การท า
ความเข้าใจในมิติต่าง ๆ ในเรื่องผลกระทบของโรค
ต่อตัวผู้ป่วยเอง  ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจถึงความ
ต้องการและความพร้อมของผู้ป่วยในการเริ่มรักษา  
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการรับประทานยา  
และรับประทานยาตรงเวลา 

- เข้าใจวิถีชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย ได้แก่ 
อายุ อาชีพ บทบาทในครอบครัว สถานการณ์
ปัจจุบันในชีวิตของผู้ป่วย รวมทั้งสังคมและสภาพ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย ซึ่งจะท าให้
ทราบปัญหาที่แท้จริง และสามารถวางแผนร่วมกับ
ผู้ป่วยในการแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น เช่น ผู้ป่วย
ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแต่มีความจ าเป็น
จะต้องท างานในเวลากลางคืนเป็นหลัก  ท าให้ไม่
สามารถรับประทานยาตามเวลาของผู้ป่วยส่วน
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ใหญ่ได้  ท าให้การรับประทานยามีคลาดเคลื่อนไป
บ่อยครั้ง 

  

- หาหนทางร่วมกันกับผู้ป่วย   โดยให้
โอกาสผู้ป่วยพูดถึงความกังวลข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
รักษา  พูดคุยเก่ียวกับประเด็นข้อสงสัยร่วมกัน  ตก
ลงเป้าหมายร่วมกันที่เป็นรูปธรรม อาทิ เรื่องการ
ตกลงเวลาในการรับประทานยาของผู้ป่วย  ซึ่ง
โดยมากเรามักจะเป็นผู้ก าหนดเวลาให้ผู้ป่วย  แต่
ในความเป็นจริงผู้ป่วยอาจไม่สะดวกรับประทานยา
ในเวลานั้น  จึงต้องมีการร่วมกันก าหนดเวลาที่
เหมาะสมในการรับประทานยาของผู้ป่วย  ให้
สามารถรับประทานยาได้ตรงเวลาและไม่กระทบ
กับการด าเนินชีวิตของผู้ป่วย เป็นต้น 

- สร้างสรรค์งานป้องกันและงานส่งเสริม
ในการรักษาโรคให้ดีขึ้น  พร้อมทั้งเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อฉวยโอกาสที่อาจเกิดใน
กลุ่มผู้ป่วยเอง  ซึ่งทางกลุ่มใจคลินิกใจเป็นสุขได้
ร่วมกันรณรงค์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่
ผู้อ่ืน  และป้องกันการรับเชื้อจากผู้อ่ืนมาเพ่ิม  โดย
การให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองของผู้ป่วย  
และสนับสนุนถุงยางอนามัยให้แก่ผู้ป่วยในคลินิกที่
มีความต้องการใช้  เพื่อช่วยป้องกันการเพ่ิมจ านวน
ผู้ป่วยโรคเอดส์และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ
ดื้อยาในกลุ่มผู้ป่วยเอง 

5. พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยในคลินิกให้เป็น
แ บ บ  One Stop Service ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
ให้บริการมากขึ้น  และมีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย  
พร้อมทั้งประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการ
ปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเอดส์  เพื่อสร้างความเข้าใจ
และกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็นถึงความส าคัญของการ
รับประทานยาและการดูแลตนเอง  และให้การ
รักษาได้ประสิทธิภาพมากที่สุด 

ผลการเปลี่ยนแปลง 
 ผ ล จ า ก ก า ร ใ ช้ แ น ว ท า ง  Patient-
centered care ในคลินิกใจเป็นสุขเพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงและเข้าใจผู้ป่วยโรคเอดส์  ในด้านความ
ต้องการในการรักษาและร่วมกันหาแนวทางที่
เหมาะสมในออกแบบการรับประทานยาให้ต่อเนื่อง
และตรงเวลานั้น  พบว่า ผู้ป่วยในคลินิกให้ความ
ร่วมมือในการรักษาเพ่ิมมากขึ้นและกล้าที่จะแสดง
ความต้องการในการมีส่วนร่วมในการรักษามากข้ึน  
โอกาสที่ผู้ป่วยจะขาดนัดหรือขาดยาลดน้อยลง  
และมาพบแพทย์ตามนัดมากขึ้น  อีกทั้งได้การเริ่ม
พัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยมาเป็นรูปแบบ 
One Stop Service ที่ครอบคลุมการให้บริการมาก
ขึ้น  ตามข้อมูลในตารางและแผนภูมิข้างต้น 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานในคลินิกใจเป็นสุข ระหว่างปีงบประมาณ 2560 และ 2561 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลง 2560 

ผู้ป่วย  
 332 ราย 

2561 
ผู้ป่วย 

454 ราย 
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับ

การรักษาโรคเอดส์และการใช้ยาต้านไวรัส 

> 80% N/A 84.80 N/A 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านไวรัสที่ได้รับการ

ประเมินติดตามและมี adherence > ร้อยละ 95 

> 90% 98.64 99.25 + 0.61 % 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ติดเชื้อHIVและได้รับยาต้านไวรัส > 80% 90.50 94.76 + 4.26 % 

ร้อยละของผู้ที่ขาดการติดตามรักษา < 10% 5 2 - 3.00 % 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์สามารถ

ควบคุม viral load < 50 copies/ml 

> 85% 93 97 + 4.00 % 

จ านวนผู้ป่วยที่ดื้อยา  < 10 % 3.61 (12) 1.32 (6) - 36.56 % 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับผู้ป่วยดื้อยา* ลดลง 6000 30000 - 30,000 บาท 

 

ใช้ข้อมูลช่วงเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน พฤษภาคม 2561  
* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น คือ ค่าตรวจ Viral load 2,500 บาท/ครั้ง + ค่าตรวจ Drug resistant 2,500 บาท/ครั้ง 
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สรุปผลการเปลี่ยนแปลง  

 จากการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม
ร่วมกับสหวิชาชีพในการลดปัญหาเชื้อดื้อยาต้าน
ไวรัส  โดยใช้หลักการ Patient-centered care 
ร่ ว มกั บการ พัฒนาระบบบริ ก า ร  One Stop 
Service ในคลินิกโรคเอดส์ในปี 2560 (ต.ค. 2559 
– ก.ย. 2560)  เทียบกับปี 2561 (ต.ค. 2560 – 
พ.ค. 2561 ) พบว่า หลังจากที่ได้เริ่มปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานในคลินิกโรคเอดส์  โดยการเพ่ิม
การรักษารูปแบบ Patient-centered care เข้ามา
นั้น  ท าให้ทราบถึงสาเหตุรากที่ท าให้ผู้ป่วยขาดยา
และรับประทานยาไม่ตรงเวลา  เกิดจากเวลาที่
รับประทานยาไม่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้ป่วย  และ
การเดินทางมารับยาต่อเนื่องค่อนข้างล าบาก  
เพราะ ผู้ป่วยบางรายต้องไปท างานต่างจังหวัดไม่
สามารถลางานมารับยาได้  หรือบางรายอยู่ในพ้ืนที่
ที่การคมนาคมขนส่งเพ่ือเดินทางมารับยาค่อนข้าง
น้อย  แต่เมื่อมีการเข้าไปพ ฒนารูปแบบการรักษา 
ส่งผลให้ปัญหาในเรื่องการขาดนัดของผู้ป่วยลดลง 
เนื่องจาก มีเครือข่ายแกนน าร่วมกันติดตามผู้ป่วยที่
ขาดนัด  และรายงานข้อมูลกลับมาท่ีผู้ประสานงาน
คลินิกทันที  ท าให้การติดตามผู้ป่วยให้กลับเข้ามา
รับยารวดเร็วมากขึ้น  adherence ของผู้ป่วยที่
มากกว่า ร้อยละ 95  เพ่ิมขึ้นเป็น 99.25 %  เป็น
ผลจากการติดตามการรักษาผู้ป่วยและร่วมเรียนรู้
หาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละ
ราย  โดยเฉพาะเรื่องการก าหนดเวลาในการ
รับประทานยาของผู้ป่วย  ซึ่งจะส่งผลต่อการดื้อยา
ต้ าน ไว รั ส ในอนาคตหากผู้ ป่ ว ย ไม่ ส ามารถ
รับประทานยาให้ตรงเวลาได้   ส่วนจ านวนผู้ป่วย
ด้ือยาที่ลดลงถึงร้อยละ 36.56  สามารถช่วยลด

ค่าใช้จ่ายในการรักษารวม 30,000 บาท  ซึ่ ง
ค่าใช้จ่ายมาจากการส่งตรวจผลปฏิบัติการของ
ผู้ป่วยที่ดื้อยาจะต้องตรวจทั้งค่า Viral load และ 
Drug resistant โดยจะเสียค่าใช้จ่ ายประมาณ 
5000 บาท/ราย   จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะ
เห็นว่ าการให้บริ การแบบ one stop service 
ควบคู่กับการรักษาแบบ Patient-centered care  
สามารถลดจ านวนผู้ป่วยที่ดื้อยาต้านไวรัสได้จริง   
ลดค่าใช้จ่ายในดูแลผู้ป่วยลงได้  และเพ่ิมความ
ตระหนักรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับประทายยา
และการดูตนเองให้แก่ผู้ป่วยในคลินิกเพ่ิมข้ึน 
 
สรุปบทเรียนที่เรียนรู้ 

 จากการค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อการดื้อยา
ต้านไวรัสของผู้ป่วยโรคเอดส์  ท าให้ทราบถึงปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยดื้อยา เมื่อทางสหวิชาชีพได้
ร่วมกันกับผู้ป่วยแก้ไขปัญหาโดยยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง  ท าให้เข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาได้ตรง
ประเด็น  ช่วยลดจ านวนผู้ป่วยดื้อยาลงได้  ส่วน
แกนน าเครือข่ายและจิตอาสาก็มีส่วนช่วยเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดื้อยาได้  นอกจากนี้ การสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจร่วมกันกับผู้ป่วยใน
เรื่ องการรั กษาตน เอง   ส่ งผลให้ผู้ ป่ วย เห็ น
ความส าคัญในการรับประทานยาและการดูแล
ตนเองอีกด้วย    
 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 กา ร พัฒนา ง าน ใน คลิ นิ ก โ ร ค เ อ ด ส์   
โรงพยาบาลวานรนิวาสในครั้งนี้   ได้รับความ
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ร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมสหวิชาชีพในคลินิก  รวม
ทั้งตัวผู้ป่วยและกลุ่มเครือข่ายของผู้ป่วยโรคเอดส์
เองที่มีความเข้มแข็งในการร่วมกันดูแลสมาชิกใน
กลุ่ม  เป็นผลให้ช่วยลดจ านวนผู้ป่วยดื้อยาลงได้  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนางานในครั้งนี้   
 
เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุค 4.0 (smart person) งานหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลวานรนิวาส  

นิตยา  แพงหอม*, นิรันดร  เทียนรังสี**, ธีรวดี  ปูคะสินธุ*์; พนิดา ภูลวรรณ* , ภัชธิยา  สสีิทธ์ิ*, วิจิตรา  เทพพันทา* 

*พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

**พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

ปัญหาและสาเหตุ 

     ในการดูแลผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยในภาวะ
วิกฤต มีความซับซ้อน ผู้ ให้ การพยาบาลจึ ง
จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถ ในการให้การ
พยาบาล อีกทั้ง หัตถการหลายอย่างที่มีความ
ยุ่งยากหากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้การพยาบาลขาดความ
เชียวชาญ ขาดความรู้ความเข้าใจในการท า
หัตถการนั้น ๆจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงมีความ
จ าเป็นอย่างมากเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความ
เข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ในการดูแลให้การพยาบาล
ผู้ป่วย 

เป้าหมาย 

บุคลากรในหน่วยงานหอผู้ป่วยหนักมีความรู้  
ความสามารถในการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
การเจ็บป่วยในภาวะวิกฤต 

กิจกรรมการพัฒนา 

1. ประชุมปรึกษาหารือพยาบาลวิชาชีพุกคน
ในหอผู้ป่วยหนักเพ่ือชี้แจ้งแนวทางการ
ด าเนินงาน 

2. สร้าง line group “วิชาการ ICU วานร”
เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร 

3. ก าหนดสมรรถนะที่จะท าการทดสอบ 
พร้อมสร้างแบบทดสอบและส่งให้ผู้เชียว
ช า ญ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ที่ ย ง ข อ ง

แบบทดสอบก่อนน ามาใช้ทดสอบโดยมี
หัวข้อดังนี้ 

3.1 การ อ่าน  EKG อย่ า ง ง่ ายส าหรั บ
พยาบาลโดยใช้โปรแกรม Kahoot ในการทดสอบ 
โดยให้ท าข้อสอบเป็นกลุ่ม ก าหนดเวลาในการท า
ข้อสอบ มี admin เป็นผู้ควบคุมในใช้โปรแกรม 
Kahoot หลังจากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลว่าแต่
ละคนผ่านการท าข้อสอบร้อยละเท่าไหร่ โดยแบ่ง
การทดสอบออกเป็น 2 รอบคือ pre-test และ 
post-test โดยผู้ที่ท าแบบทดสอบ pre-test ผ่าน
ไม่จ าเป็นต้องสอบในรอบ post-test ซึ่งได้ก าหนด
เกณฑ์การประเมิน ในรอบ pre-test ให้ ผู้ ท า
แบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ที่ ร้อยละ 80 และหาก
ท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบ pre-test ผู้ที่
สอบไม่ผ่านจะได้รับ บทความออนไลน์ในหัวข้อ 
การอ่าน EKG อย่างง่ายส าหรับพยาบาล โดยรับ
บทความออนไลน์ผ่านการสแกน QR code ที่แอด
มินลงไว้ให้ใน line group “วิชาการ ICU วานร” 
เมื่อผู้ท าแบบทดสอบรอบpre-test ไม่ผ่านได้ศึกษา
บทความออนไลน์แล้ว จึงมีการทดสอบในรอบ 
post-test โดยผู้ท าแบบทดสอบต้องท าให้ผ่าน
เกณฑ์ท่ี ร้อยละ 90  

3.2 ACLS 2015 ใ ช้ โ ป ร แกรม  google 
form ในการสร้างแบบทดสอบ ในการทดสอบใน
หัวข้อ ACLS 2015 นี้ให้สอบในรูปแบบการทดสอบ
อ อ น ไ ล น์  ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ร ว ม ก ลุ่ ม เ พ่ื อ ท า
แบบทดสอบ โดยการท าแบบทดสอบนั้นแอดมินจะ
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โพสต์ลิงค์แบบทดสอบออนไลน์ใน line group 
“วิชาการ  ICU วานร”และก าหนดให้ เข้ าท า
แบบทดสอบได้ใน 1 สัปดาห์ เมื่อผู้ท าแบบทดสอบ
ท าแบบทดสอบครบทั้งหมดแล้ว แอดมินจะเป็นผู้
ประมวลผลการท าแบบทดสอบว่าแต่ละคนได้
คะแนนเท่าไหร่ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 
รอบคื อ  pre-test และ  post-test โ ดยผู้ ที่ ท า
แบบทดสอบ pre-test ผ่านไม่จ าเป็นต้องสอบใน
รอบ post-test ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินใน
รอบ pre-test ให้ผู้ท าแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์
ที่  ร้อยละ 80 และหากท าแบบทดสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์ในรอบ pre-test ผู้ที่สอบไม่ผ่านจะได้รับ 

บทความออนไลน์ในหัวข้อ ACLS2015 โดยรับ
บทความออนไลน์ผ่านการสแกน QR code ที่แอด
มินลงไว้ให้ใน line group “วิชาการ ICU วานร” 
เมื่อผู้ท าแบบทดสอบรอบpre-test ไม่ผ่านได้ศึกษา
บทความออนไลน์แล้ว จึงมีการทดสอบในรอบ 
post-test โดยผู้ท าแบบทดสอบต้องท าให้ผ่าน
เกณฑ์ที่ ร้อยละ 90 และแบบทดสอบเรื่องอ่ืน ๆที่
เป็นสมรรถนะของพยาบาลไอซียู 

4. สรุ ปผลการประ เมิ นสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพทุกคนเพ่ือวางแผนในการพัฒนา
ต่อไป 
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R2R งานประจ าสู่งานวิจัย 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมการนิเทศงาน 
NSO WANORN Program 

สมปอง  ส าราญสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลักการและเหตุผล :  

กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวานร
นิวาส ก่อนปี 2554 ไม่มีรูปแบบการนิเทศงานที่
ชัดเจน สืบค้นหาข้อมูลยากและไม่มี , ปี 2554 – 
2557 ได้ด าเนินการออกแบบการนิเทศงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และสะดวกต่อการใข้งาน  แต่อยู่ใน
รูปการใช้ word และ excel รวบรวมเนื้อหาการ
นิเทศงานจาก  1 เล่ม น าสู่การปฏิบัติเป็น 1 หน้า 
มีอัตราการนิเทศงานร้อยละ > 80 ผลลัพธ์นี้คงที่ 
ระหว่างปี ปี 2555- 2557, และด้วยด้วยภาระงาน
ที่เพ่ิมขึ้นและงานเข้ามาใหม่อยู่เสมอ จากปี 2558 
ผลงานเริ่มลดลงมีผลงานไม่ต่อเนื่องจนถึง ตุลาคม 

2558 มี จ านวน 21 ครั้ง และเดือน พฤศจิกายน 
2558 มีจ านวน 0 ครั้ง (มีการนิเทศงานแต่ไม่เป็น
รูปธรรม และไม่มีการลงข้อมูล) และจุดส าคัญคือ 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ไม่มีข้อมูลที่จะลง
นิเทศงาน ติดตาม ก ากับงาน ในแต่ละหน่วยงาน  
 ปี  2 5 6 0  ก ลุ่ ม ง า น ก า ร พ ย า บ า ล 
โรงพยาบาลวานรนิวาส จึงได้ออกแบบการใช้
โปรแกรมการนิเทศงาน NSO WANORN Program 
เ พ่ือแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าวใช้ เวลาด า เนินการ
ออกแบบโปรแกรม 1 สัปดาห์ แต่การที่จะได้มาซึ่ง
การออกแบบเนื้อหา ใช้เวลาตลอดชีวิตการท างาน
ของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล (36 ปี) 

บทคัดย่อ : 
การนิเทศงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส มีผลงานไม่ต่อเนื่องจนถึง พฤศจิกายน 2558 มีจ านวน 

0 ครั้ง (มีการนิเทศงานแต่ไม่เป็นรูปธรรม และไม่มีการลงข้อมูล) และจุดส าคัญคือ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ไม่มีข้อมูล
ที่จะลงนิเทศงาน ติดตาม ก ากับงาน ในแต่ละหน่วยงาน ด้วยเหตุนึ้จึงต้องการสร้างโปรแกรมเพ่ือง่ายต่อการใช้งานโดย
หัวหน้างานไม่ต้องส่งเอกสาร  และหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลรับทราบผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขงาน ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการติดตามงาน 
 การใช้โปรแกรม ทุกหน่วยงาน 12 หน่วยในกลุ่มงานการพยาบาลโดยหัวหน้างานเป็นผู้นิเทศงานในหน่วยตนเอง 
พร้อมกับลงข้อมูลและจะเชื่อมโยงให้หัวหน้ากลุ่มการฯรับทราบ เริ่มการใช้โปรแกรม เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงปัจจุบัน 
มีการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 2 ครั้ง(ปรับถึง ตุลาคม 2560)  
ผลการด าเนินการและน าไปใช้ : มีการนิเทศงานเพ่ิมขึ้น 10 เท่า ป้องกันการเกิดความเสี่ยง ในกรณีมีความเสี่ยง มีการแก้ไข
ปัญหา > 90 %  
 นวัตกรรมนี้ เป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข : 1) พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อน Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 21 ธันวาคม 2559. 2) แผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปีและแผนปฏิบัติการรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561. (หัวข้อ : นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่และ
เทคโนโลยีสุขภาพ) 
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เป้ าหมาย : เ พ่ื อการปฏิบั ติ ก ารพยาบาลมี
มาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และลดระยะ
การท างาน ( lean α seamless ) แต่คงไว้ซึ่ ง
คุณภาพของงาน 
วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นเครื่องมือของหัวหน้างาน, 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ในการติดตามนิเทศ  
ควบคุม  ก ากับ และประเมินผลงาน 

ตัวช้ีวัด : 1) อัตราการนิเทศงาน 1 ครั้ง/วันท าการ 
ร้อยละ ≥ 80 
2) อัตราการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง ร้อยละ ≥ 80 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ :  1) พิมพ์เขียวและ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โมเดล
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ 
ยั่ งยืน 21 ธันวาคม 2559. 2) แผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติระยะ 20 ปีและแผนปฏิบัติการรับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปี 2561. (หัวข้อ : นวัตกรรมที่
คิดค้นใหม่และเทคโนโลยี่สุขภาพ) 

รูปแบบการพัฒนา : เป็นโปรแกรมการนิเทศงาน
ชื่อ NSO WANORN Program , ผู้ใช้โปรแกรมคือ 
หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ในส่วน
ผู้ปฏิบัติงาน (บุคลากรทุกคนที่อยู่ในกลุ่มงานการ
พยาบาล) มีการใช้โปรแกรมนี้คือการประเมิน
ตนเอง สมรรถนะหลัก  และสมรรถนะวิชาชีพ 
จริยธรรม  จรรยาบรรณตามบทบาทของแต่ละคน 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล : 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม : 
 ทบทวนระบบการนิเทศงานออกแบบ
โปรแกรมโดย คิดวิเคราะห์ ทบทวนปัญหาการ
นิเทศงาน แล้วน ามาแก้ไข , ออกแบบโปรแกรม
ประกอบด้วย :  

1. กิจกรรมนิเทศงาน  

 1) การเยี่ยมตรวจทางการพยาบาล 
(Nursing  Round) : เยี่ยมตรวจผู้ป่วยขณะ รับ / 

ส่ง เวร (change-shift round), เยี่ยมตรวจผู้ป่วย
ขณะ รับ / ส่ง เวร (change-shift round), เยี่ยม
ตรวจอย่ าง เร่ งด่ วน (quick nursing round),  ) 
เยี่ยมตรวจร่วมกับทีมสุขภาพ(medical  round), 
เยี่ ยมตรวจก่อนส่ ง เวร (Pre - change of shiff  
round)  2) การเยี่ยมตรวจเจ้าหน้าที่(personal  
round)  3) การเยี่ยมตรวจหน่วยงานตนเอง
(hospital  round) :  เยี่ยมตรวจอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม  และเยี่ยมตรวจอุปกรณ์เครื่องมือ         
4) การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing  
conference) : การประชุมปรึกษาชี้แนะแนวทาง 
ก่อนปฏิบัติการ (Pre – conference) และการ
ประชุมปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน(Post– 
conference)      5 )  Nursing Team  
Conference สหวิชาชีพ  6) การสอน ( Teaching)   
7) การแก้ปัญหา ( Problem - Solving)   8) การ
ให้ค าปรึกษาแนะน า (Counseling & Guidance)   
9) การสังเกต (Observation)        10) การมี
ส่ ว น ร่ ว ม (  Participation)   1 1 )  supervisor  
round 

2. การรายงานความเสี่ยง รวมถึงการ
แก้ไขปัญหา 

3. การประเมินตนเอง สมรรถนะหลัก  
และสมรรถนะวิชาชีพ จริยธรรม  จรรยาบรรณ
ตามบทบาทของแต่ละคน 

4. เตรียมความพร้อมอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง : 
แผนการนิ เทศงานหน่วยงานตนเอง (อยู่ ใน
ภาคผนวก)  และ โปรแกรมนี้มีผลต่อ KPI การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์หัวหน้างานโดยแสดงตารางให้
เห็นผลงานของแต่ละคน 

 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินงาน : 
 1. ประชุมหัวหน้างานทุกหน่วย 12 หน่วย
ที่อยู่ในกลุ่มงานการพยาบาลให้เข้าใจเกี่ยวกับการ
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ใช้โปรแกรม ทดลองใช้ และเริ่มใช้จริง เดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 
 2. ข้อมูลที่หัวหน้างานเป็นผู้ลงโปรแกรม  
การนิเทศงานการป้องกันการเกิดปัญหา  เมื่อเกิด
ปัญหาจะลงข้อมูล วิธีการการแก้ปัญหา  รวมถึง
การก าหนดระยะเวลาในการแก้ไข จะมีการส่งต่อ
ด้วยระบบโปรแกรมให้หัวหน้ากลุ่ มงานการ
พยาบาลทราบทุกข้อมูล 
 3. ในโปรแกรมเมื่อครบก าหนดระยะเวลา
การแก้ไขปัญหา  ในกรณีไม่มีการลงข้อมูล จะมี
ระบบการเตือน ท าให้หัวหน้างานมีการตื่นตัว  และ
ทบทวนอยู่เสมอ 
 4. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ติดตาม
การนิเทศงาน  ควบคุม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ด้วยรูปแบบการร่วมประชุมกับทุกหน่วยงาน ราย

เดือน โดยใช้เครื่องมือจากโปรแกรมนี้ด้วยการดึง
ข้อมูล เอาออกเป็น excel จากโปรแกรม 1) 
ติดตามหัวข้อปัญหา  อุปสรรค เพ่ือรับการแก้ไข  
2) ติดตามการแก้ปัญหา และกระตุ้น R2R  ของแต่
ละหน่วยงาน  
 5. จัดท าโครงการแก้ปัญหาติดตามงาน
โดยประชุมนอกสถานที่ ให้เกิดบรรยากาศแบบพ่ี
น้อง  แยกประชุมแต่ละหน่วย ก าหนดแผนการ
ประชุม ให้ เป็นการ Deploy งานที่ส าคัญของ
หน่วยงาน เช่น WI , one page และแผนนิเทศ
งานของหัวหน้างาน 
 6. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล สรุปผล
การปฏิบัติงานจากโปรแกรม โดยการเอาข้อมูล
น ามาวิเคราะห์งาน แลปรับปรุงการใช้โปรแกรม
เพ่ือให้ง่ายตอการใช้งาน

    

ขั้นตอนที่ 3  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ : 

ตารางที่ 1 : การนิเทศงาน "พบปัญหา" ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ 5 ขึ้นไป (ได้ด าเนินแก้ไขไป
แล้ว)   ปี 2560 (8 เดือน) 
 
หัวข้อ ก.พ.-พ.ค. 60 มิ.ย.60 ก.ค. –ส.ค.60 ก.ย.60 รวม 

1. นิเทศงานทั้งหมด (เรื่อง) 2266 539 1169 1172 5146 
2.นิทศงานพบปัญหาและแก้ไข 235 19 77 52 383 
2.1 พบปัญหาและได้ด าเนินแก้ไขเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง < ระดับ 5 

189 15 59 32 295 

2.2 พบปัญหาและได้ด าเนินแก้ไขเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความเสี่ยง ≥ ระดับ 5 

46 4 18 20 88 

      

 
จากตารางที่ 1   ปี 2560 ข้อ 2.2 พบปัญหาและ
ได้ด าเนินแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง ≥ ระดับ 5 
ได้แก่การป้องกัน 1) fall ไฟช็อต: พื้นเปียก ลื่น   
2) กระบวนการดูแล : hypoglycemia, ผู้ป่วย 

STEMI เฝ้าระวัง stroke, การประเมินโรคที่ส าคัญ, 
การเฝ้าระวังอาการโรคที่ส าคัญ, หลังผ่าตัดหายใจ
เร็ว  
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3) เครื่องมือ : เครื่องวัดความดันมีค่าสูง/ ต่ า 
ผิดปกติ , ไม่พร้อมใช้ , การนับเครื่องมือผ่าตัด , 
ทดสอบ blade แบตเตอรี่ ไม่มีการปล่อย check 
พลั งงานเครื่ อง  defib    4) IC : การเก็บ set 
sterile, TB ผ่าตัด , แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ผู้ป่วยดื้อ

ยา  ติดเชื้อ 5) การรักษาผิดคน: ไม่มีการ identify 
ผู้ป่วย 6) ติดตามกระบวนการท างานน้องใหม่  7) 
ผู้ป่วยผิดคน   8) การบริหารยา : ยาหมด 9) CPR 
รอด    10) fast track 11) med error 
   

     
ตารางที่ 2 : การนิเทศงาน "พบปัญหา" ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ 5 ขึ้นไป (ได้ด าเนินแก้ไขไป
แล้ว)   ปี 2561 (7 เดือน) 
 
หัวข้อ ต.ค.-ก.พ.61 มี.ค.-เม.ย.61 รวม 
1. นิเทศงานทั้งหมด (เรื่อง) 4,876 1562 6,438 
2.นิทศงานพบปัญหาและแก้ไข 218 17 235 
2.1 พบปัญหาและได้ด าเนินแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง < ระดับ 5 

171 16 187 

2.2 พบปัญหาและได้ด าเนินแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง ≥ ระดับ 5 

47 1 48 

    
 
 

จากตารางที่ 2   ปี 2561 ข้อ 2.2 พบปัญหาและ
ได้ด าเนินแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยง ≥ ระดับ 5 
ได้แก่การป้องกัน  1) fall : วิธีการป้องกันทั้งญาติ
และผู้ป่วย, Med 2 ท า R2R   
      2 )  ก ร ะ บ ว น ก า ร ดู แ ล  : 
ประเมินสมรรถนะ, หลัก IC , ด้านคลีนิคเช่น HT
การได้รับยา,เยี่ยมก่อนผ่าตัดตรวจสอบผล lab, 
การใช้ CPG stroke   PPH  แผลกดทับฯลฯ   3) 
เครื่องมือ : ไม่พร้อมใช้   4) IC : ล้างมือ 7 ขั้นตอน
, UP การแยกขยะ, ป้องกันแผลผ่าตัดติดเชื้อ, TB   
5) med error : การสังเกตุการให้ยา HAD, 10 R
     6) ติดตามกระบวนการท างานน้องใหม่  
7 )  ก า ร เ สี ย ชี วิ ต  :  แ ก้ ปั ญ ห า  electolyte 
imbalance (warning sign : อาจเป็นสาเหตุน าสู่

หัวใจหยุดเต้น)  8) พ้ืนเปียก: พ้ืนเปียกป้องกัน
ไฟช็อต     

 การนิเทศงาน ปี 2560 (ก.พ.- ก.ย. 2560 
: 8 เดือน) จ านวน 5,146 ครั้ง , ปี 2561 (ต.ค. –
เม.ย.. :  7 เดือน) จ านวน 6,438 ครั้ง มีการนิเทศ
งานเ พ่ิมขึ้นมากกว่า 10 เท่าจากเดิม และมี
รายละเอียดของการนิเทศงาน  ถึงแม้จะเป็น
เหตุการณ์ปกติก็ตาม  
 การป้องกันการเกิดความเสี่ยง : ปี 2560 
(ก.พ.- ก.ย. 2560 : 8 เดือน) พบปัญหาและได้
ด าเนินแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงทั้งหมด 383 
เรื่องแยกเป็น < ระดับ 5 จ านวน 295 เรื่อง,  ≥ 
ระดับ 5 จ านวน 88 เรื่อง, ปี 2561 (ต.ค.- เม.ย. : 
7 เดือน) พบปัญหาและได้ด าเนินแก้ไขเพ่ือไม่ให้
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เกิดความเสี่ยงทั้งหมด 235 เรื่องแยกเป็น  < ระดับ 
5 จ านวน 187 เรื่อง, ≥ ระดับ 5 จ านวน 48 เรื่อง 

การแก้ปัญหาความเสี่ยง : ความเสี่ยงกลุ่ม
งานการพยาบาล ปี 2556 พบความเสี่ยง 234 
เรื่อง,       ปี 2557  พบความเสี่ยง 328 เรื่อง  

ปี 2560 (ก.พ.- ก.ย. 2560 : 8 เดือน) 
ทั้งหมด 149 ราย(ชิ้น) แก้ไข 148 ราย (99.33%) , 
ปี 2561 (ต.ค. –เม.ย.2561. : 7 เดือน) ทั้งหมด 99 
ราย แก้ไข 98 ราย (98.99%) 

ผลการศึกษา :  
 จากโปรแกรมนี้ ไม่ใช่โปรแกรมส าเร็จรูป 
หมายถึงเมื่อลงข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะสรุปผลเป็น 
ร้อยละเท่า ไหร่  หรือ ผ่ าน/ไม่ผ่ าน  แต่ เป็น
โปรแกรมที่ลงข้อมูลแล้ว ต้องน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อ และสามารถตอบค าถามได้หลายๆ เรื่อง ตามผู้
วิเคราะห์ต้องการค าตอบ 
 
การสรุปและอภิปรายผล :  
 การท างานที่มีมาตรฐาน จะต้องมีวงล้อ 
PDCA : Plan Do Check  Act หลายๆ วง ในการ
พัฒนางานมีแผนยุทธศาสตร์  นโยบาย ตั้งแต่ระดับ

กระทรวงสาธารณสุข จะน ามาซึ่งการท างาน
เพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณ และไม่สัมพันธ์กับ ชั่วโมงการ
ท างาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกท้อแท้ระหว่างความ
ไม่สมดุล “งาน กับ เวลา” สิ่งที่จะท าให้เกิดความ
สมดุลคือ การใช้  เทคโนโลยี่มาช่วยในการท างาน   
มีการขยายผลการใช้โปรแกรม : ได้น าเสนอและ
มอบโปรแกรมให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายสกลนคร 
18 แห่ง และ รับศึกษาดูงานผลการศึกษาการใช้
โปรแกรมให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายสกลนคร 4 
แห่ง  น าเสนอเพ่ือ “เป็นทุนความคิดของผู้สนใจ” 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

บรรณานุกรม : 
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การบริหารการพยาบาลสู่คุณภาพ การนิเทศการ
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องค์กรฟ้ืนฟูพุทธศาสนา. (2554). คู่มือมนุษย์ . 
กรุงเทพฯ: ธรรมสภา. 
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 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยการมีส่วนร่วมของสหทีม 
และผู้ดูแลในหอผู้ป่วยในอายุรกรรม ตึกต้นคูณ  โรงพยาบาลวานรนิวาส 

รุจิเรข  สุวรรณชัยรบ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา   
   แผลกดทับ  (Bed sore หรือ Pressure 
sore ห รื อ  Decubitus ulcers) เ ป็ น
ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดได้กับผู้ป่วยที่ ไม่
สามารถเคลื่อนไหวเองได้  ทั้งนอกและในการเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี
ความจ ากัดการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเคลื่อนไหว 
หรือไม่ค่อยได้พลิกตัว ต าแหน่งที่เกิดแผลกดทับ ที่
พบมากคือ กระดูกก้นกบ (Ischium) พบได้ร้อยละ 
24 บริเวณกระดูกเหนือกระเบนเหน็บ (sacrum) 
พบได้ร้อยละ 23  บริ เวณที่ปุ่มกระดูกโคนขา
(trochanter) พบได้ร้อยละ  15 บริ เวณส้นเท้า 
(heels) พบได้ร้อยละ 8  (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ
คณะ, 2545) 

การมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับมี
ทั้ง ปัจจัยภายใน เช่น อายุ ภาวะทุพโภชนาการ 
โรคเดิมของผู้ป่วยได้แก่เบาหวานความดัน ไตวาย
เป็นต้น ปัจจัยภายนอก เช่น แรงกด แรงเสียดทาน 
ความเปียกชื้น และการรักษาที่ท าให้ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวลดลง  ส าหรับการศึกษาใน
ประเทศไทยความชุกของการเกิดแผลกดทับใน
โรงพยาบาลทั่วไปพบว่าสูงถึงร้อยละ6.4-55  และ
จะสูงขึ้นเม่ือยิ่งอายุมากกว่า80ปี (วารสารพยาบาล
,2559)  แผลกดทับเป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามทั้ง
ชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรง  ผู้ป่วย
ได้รับความทุกข์จากการเจ็บป่วย  การสูญเสีย
ภาพลักษณ์และภาวะจิตใจ   ผู้ป่วยฟื้นหายจากโรค
ที่ เป็นอยู่ช้าลง  ส่งผลให้ความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองลดลง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรก
ซ้อนมีมาก เช่น เกิดการติดเชื้อที่แผลกดทับซึ่งอาจ

รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้   ครอบครัวและผู้ดูแล มี
ความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม  และยังพบว่าท าให้จ านวนวันเฉลี่ยของ
การนอนรักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้น   ส่งผลท าให้
ชั่วโมงการพยาบาลต้องเพ่ิมมากขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่สูญเสียไปกับการดูแลแผล รองลงมาคือ ค่ายา 
และอุปกรณ์สิ้นเปลือง (Baltzi and Dafogianni, 
2004) ซึ่ งผู้ ป่ วยเหล่ านี้ ต้องการการดูแลจาก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและควบคุมการ
เกิดแผลกดทับ นอกจากพยาบาลและสหทีมเป็น
บุคลากร ที่มีบทบาทส าคัญในการลดจ านวนการ
เกิดแผลกดทับ และต้องให้การดูแลผู้ป่วยโดยตรง 
จึงควรมี ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม เพ่ือป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ การเกิดแผลกดทับสะท้อนถึง
คุณภาพการพยาบาล ปัญหาและอุปสรรคในการ
ให้การพยาบาลที่มีมาตรฐานซึ่งเกิดจากหลาย
ปัจจัย ในอดีตมีรายงานว่าการเกิดแผลกดทับเป็น
ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในผู้ป่วยที่มีข้อจ ากัดในการ
เคลื่อนไหว ท าให้ผู้ป่วยดังกล่าวถูกละเลยในการ
ดูแลเพ่ือป้องกันแผลกดทับอย่างไรก็ตามปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับว่าการเกิดแผลกดทับ ร้อยละ 95 
สามารถป้ องกัน ได้  ดั งนั้ น  หลายองค์ กร ใน
ต่างประเทศจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรฐานใน
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยมีหลักการ
ส าคัญการใช้ แนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐาน
ความรู้เชิงประจักษ์ (Evidence–Based Practice)   

เป็นแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติโดย
อาศัยหลักฐานหรือความรู้ เชิงประจักษ์ที่ เป็น 
Good Practice หรือ Best Practice จึงน่าจะเป็น

http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A/
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วิธีการที่ได้ผลดีที่สุดและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
ทั้งนี้ต้องกระท าอย่างเป็นระบบ (พิกุล นันทชัย
พันธ์, 2554) คือ ป้องกันสาเหตุหลักสองสาเหตุ ที่
กล่าวแล้วข้างต้น โดยได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมินปัจจัยเสี่ยง การลดแรงกด แรงเสียดทาน
และแรงไถล การดูแลผิวหนังให้สะอาดและชุ่มชื้น
แต่ไม่เปียกแฉะ การดูแลภาวะโภชนาการ การเฝ้า
ระวังและติดตามการเกิดแผลกดทับตั้งแต่แรกรับ
จนถึงจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ตลอดจนการ
บริหารร่างกายรวมทั้ง การให้ความรู้ในการป้องกัน
และการดูแลแผลกดทับแก่ผู้ ป่ วย  ญาติและ
บุคลากรทางการพยาบาล  แผลกดทับเป็นตัวชี้วัด
ในเรื่องคุณภาพของการพยาบาล และเป็นตัวชี้วัดที่
ส าคัญของหน่วยงาน การดูแลและป้องกันการเกิด 
แผลกดทับต้องอาศัยการจัดการในหลาย ๆด้านให้
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การดูแล การจัดหาอุปกรณ์
ลดแรงกดทับ เป็นต้น 

จากการส ารวจสถิติอัตราการเกิดแผลกด
ทับของหอผู้ ป่ ว ย ในอายุ ร กรรม  ตึ กต้ นคูณ   
โรงพยาบาลวานรนิวาส ปี  2560 พบว่า  อัตรา
การเกิดแผลกดทับ  ระดับ  2-4  เป็น 0.7  ต่อ 
1,000 วันนอน   และพบว่า ผู้ป่วยที่เกิดแผลกดทับ
จ านวนวันนอนเฉลี่ยของ 9 วัน  ค่ารักษาเป็น 
27,725 บาท/ราย   จะส่งผลกระทบต่อหลายๆ
ด้านดังนี้  ชั่วโมงการพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น   วัน
นอนเพ่ิมขึ้น  ค่ารักษาสูง เมื่อเทียบกับโรคเดียวกัน
แล้วเพ่ิมขึ้น  ผู้ป่วยและญาติไม่สุขสบาย จากการ
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลวานรนิวาส พบว่า  1) บุคลากร 
ขาดความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย, สมรรถนะ
พยาบาลวิชาชีพอายุงาน 1-2 ปี ร้อยละ 84  2) 
ขาดการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด 3) 

ระบบการปฏิบัติการพยาบาลที่ไม่เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกันในหอผู้ป่วยรวมถึง   ระบบการ
เก็บรวบรวมรายงาน    4) อุปกรณ์ช่วยลดแรงกด
ทับมีจ านวนน้อยมีจ านวน 3 อัน    5) ผู้ดูแลขาด
ความรู้  ความตระหนักและทักษะการปฏิบัติ ใน
การดูแลผู้ป่วย  6) ขาดการมีส่วนร่วมของทีม และ
ผู้ดูแล บทบาทของครอบครัวมีความส าคัญมาก
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล หรือ ครอบครัวเป็น
สถาบันที่ให้ความรักความอบอุ่นความไว้วางใจ แก่
ผู้ป่วย การมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนและการ
ดูแลจากผู้ดูแลและครอบครัว จะส่งผลโดยตรงต่อ
ผู้ป่วย  ฉะนั้นครอบครัวหรือผู้ดูแลจึงควรมี ความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลได้อย่าง
ถูกต้องและครอบคลุม เพ่ือป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ และเพ่ือเป็นการเสริมพลังในการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องที่บ้านได้ด้วย  

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการน า
วิธีการที่จะท าให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ผู้วิจัยคาดว่าจะส่งเสริมให้บุคลากรใน
โรงพยาบาลวานรนิวาสมีความรู้และปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการการเกิด
แผลกดทับ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
แผลกดทับ ผู้วิจัยเชื่อว่า บุคลากรผู้ให้การดูแลมี
ความรู้  และความตระหนัก  มีแนวทางในการ
ประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงของการเกิดแผล
กดทับ ทีมผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแล และมีการ
ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติให้มีส่วนร่วมในการ
ดูแล ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดแผล
กดทับ ทุกราย มีแนวทางในการให้การดูแลผู้ป่วย 
และส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี ส่งผลให้เกิดการ
ป้องกันการเกิดแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและโรงพยาบาล  และลด  

อัตราการเกิดแผลกดทับ  ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์การจัดการความรู้โดย
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ใช้ KATS SKIN เพ่ือเป็นแนวทางที่น าบุคลากรและ
ผู้ดูแลในการปฏิบัติ เพ่ือป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการ
ปฏิบัติ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ   

หอผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม ตึกต้นคูณ
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ค าถามวิจัย 
รูปแบบการป้องกันแผลกดทับที่พัฒนาขึ้น 

สามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับได้หรือไม่ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ปัจจัยการเกิดแผลกดทับ  การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ 
 

ปัจจัยการเกิดแผลกดทับ 
1.ปัจจัยทางพฤตติกรรม(Behavioral factor) 
-การกดทับ 
-แรงเสียดทาน 
-แรงเฉือน 
2.ปัจจัยทางชีวะ(Biological factor) 
-อายุ 
-อุณหภูมิในตัวของผู้ป่วย 
-น้ าหนักตัวของผู้ป่วย 
-ภาวะทุพโภชนาการ 
-การบวมน้ า 
-โรคประจ าตัวและโรคที่ท าให้Admit 
3.ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม(Environmental factor) 
-อุณหภูมิภายนอก 
-เตียงนอน 
-ปัจจัยอื่นๆ เช่นความชื้นจากเหงื่อ อุจจาระ ภาวะ 
ติดเชื้อ เป็นต้น 
 
 

 
KATS SKIN 

 การมีองค์ความรู้ (Knowledge )และความตระหนัก 
 การประเมินความเสี่ยง (Assesment) ตามแบบประเมิน 
 การมีส่วนร่วมในการดูแลของทีม (Teams)  
 การลดแรงกด (Surface, Pressure Relief) การจัดท่า 
 ดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้นเพ่ือเพ่ิมความทนทาน (Skincare)  
 การพลิกตะแคงตัว (Keep moving) 
 ดูแลผิวหนังไม่ให้เปียกชื้น (Incontinence)  
 การมีภาวะโภชนาการที่ดี (Nutritional Status)  

 
 
 
              อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับลดลง  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research)  ผลของการพัฒนารูปแบบ
การปฏิบัติ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยการ
มีส่วนร่วมของสหทีมและผู้ดูแล ในหอผู้ป่วยในอายุ
รกรรม ต้นคูณ   โรงพยาบาลวานรนิวาส คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 2 กลุ่ม คือ 
บุคลากรที่มีส่วนในการศึกษา ได้แก่ แพทย์จ านวน
16คน   พยาบาลวิชาชีพ12คน  นักโภชนาการ1
คน   นักกายภาพบ าบัด4 คน   ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4
คน  พนักงาน1คน   ดูแลและผู้ป่ วยที่นอน
โ ร งพย าบาล ในหออายุ ร ก ร รม  ตึ ก ต้ น คู ณ 
โ ร งพยาบาลว านรนิ ว าส  ช่ ว ง เ วล าวั นที่   1 
กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 จ านวน 
41  ราย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบ
ประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แนวทางการปฏิบัติเรื่องการป้องกันการ
เกิดแผลกดทับ 

2. แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลกด
ทับ Braden scale 

3. แบบcheck list การปฏิบัติตามแนวทาง 
เพ่ือป้องกันการเกิดแผลกดทับ  

4. ตารางพลิกตะแคงตัว 
5. แบบทดสอบความรู้เรื่องแผลกดทับ   (ศิริ

กัญญา อุสาหพิริยกุล ,2004) 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
มีข้ันตอนการด าเนินการ 4 ระยะดังนี้    

 ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ  (ช่วงเดือน 20 
ธันวาคม 2560- -15 มกราคม 2561)                               

โดยศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน บริบทหน่วยงาน 
ได้แก่ ระบบงาน แนวทางปฏิบัติ อุบัติการณ์การ
เกิดแผลกดทับ การท า RCA  เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องแนวทางการป้องกันการเกิดแผล
กดทับ , ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดแผลกดทับ , 
บทบาทของพยาบาลกับแผลกดทับ , ประสิทธิผล
การป้องกันการเกิดแผลกดทับของที่นอนชนิดไม่มี
การเคลื่อนที่ของลมและชนิดมีการเคลื่อนที่ของลม
, ผลของโปรแกรมควบคุมความเป็นกรดด่างของ
ผิวหนังต่ออุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ ,ผลของ
โปรแกรมควบคุมความชื้นของผิวหนังต่อความ
สมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนังและการเกิดแผลกดทับ 

ระยะที่ 2 ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา (ช่วง
เดือน 15มกราคม 2561-31 มกราคม 2561) 

ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา โดยระดมสมอง 
ท า Gap analysis สร้างรูปแบบการป้องกันแผลกด
ทับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ 

ระยะที่  3 ระยะด าเนินการทดลองใช้   
(ช่วงเดือน  1 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง 31 พฤษภาคม 
2561  ) 

ระยะด าเนินการทดลองใช้ รูปแบบการ
ป้องกันแผลกดทับ โดยน ารูปแบบไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยและผู้ดูแล
จ านวน 41คน และปรับปรุงรูประบบ 
 ระยะที่ 4 การประเมินผล  (ช่วงเดือน  1 
มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2561) 
โดยน ารูปแบบไปใช้และประเมินผล  
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ผลการศึกษา 
    ด้านกระบวนการ   

จ า ก ก า ร พั ฒ น า โ ด ย ก า ร ใ ช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ ได้แนวทางปฏิบัติ
คือ   

1) มีรูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ มีการเปรียบเทียบให้เห็นกระบวนการ ก่อน
และหลังการพัฒนา ตามตารางท่ี 1 

2) มีรูปแบบแนวทางการปฏิบัติ การ
ป้องกันการเกิดแผลกดทับ  ตามแผนภูมิที่ 1  

3) ผู้ป่วยได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับทุกรายและการจัดการหลังการ
ประเมิน 

4) การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน
แผลกดทับ ตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยการมีส่วนร่วม
ของสหทีมและผู้ดูแล ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ตึกต้นคูณ โรงพยาบาลวานรนิวาส  

แบบเดิม แบบใหม่    KATS SKIN 
- ไมมี่หลักฐานการวัดความรู้  
- ไม่มีระบบการให้ความรู้กับทีมผู้ดูแล
และครอบครัว 

โปรแกรมให้ความรู้  เพิ่มความตระหนัก   (เรณ ูรุ่งพันธ์, 2553)  
- ส่งเสริมการจัดการความรู้และเพ่ิมความตระหนัก 
- การทบทวนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติ  
- มีแนวทางการให้ความรู้กับผู้ดูแลและครอบครัว 

-ไม่มีเครื่องมือใช้ประเมินความเสี่ยง
แผลกดทับ 

ประเมินความเสี่ยง     Braden scale 
- ใช้แบบประเมินความเสี่ยง braden scale ทุกราย  
- การทบทวนการประเมินและการใช้แบบประเมิน   (ศิริลักษณ์  ศิริปัญญวัฒน์, 

2017; NPUAP, 2016) 
- การเฝ้าระวังติดตามการเกิดแผลกดทับตังแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย 

-การปฏิบัติยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติป้องกันแผลกดทับ 
- มี Work Instruction  แนวทางการป้องกันแผลกดทับ 
- มีผังขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติ ตามมาตรฐานสู่ผู้ปฏิบัติ 
- มีแบบ check list การปฏิบัติตามแนวทาง 
- แนวทางการดูและผู้ป่วยและการวางแผนจ าหน่าย 

-เจ้าหน้าที่ดูแลแยกเป็นส่วนๆ 
-ครอบครัว/ผู้ดูแล ไม่มีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการดูแลของสหทีม    
- มีการวางแผนมแีบบแผน แนวทางชัดเจน การมีส่วนร่วมของสหทีม และครอบครัว  

-การใช้ที่นอนลม บางราย การใช้อุปกรณ์ลดแรงกด    (พรทิพย์ สารีโส, ปิยะภร  ไพรสนธิ์ และ อโณทัย เฉลิมศรี, 
2559) 

- ใช้ที่นอนลมทุกรายเมื่อพบคะแนนความเสี่ยงสูงหรือสูงมาก 
- หรือใช้ที่นอนแบบไม่มีการเคลื่อนที่ของลมร่วมกับการพลิกตะแคงตัว 

-ไม่มีความรู้และความตระหนัก การจัดท่า 
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แบบเดิม แบบใหม่    KATS SKIN 
- มีความรู้และตระหนัก การให้ความส าคัญกับการจัดท่ามากขึ้น 
- จัดท่าให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบแผน 

-ความชุ่มชื้อและความเปียกชื้นของ
ผิวหนัง 
-ไม่มีความตระหนัก  

การดูแลผิวหนัง 
- มีระบบการติดตามความเปียกชื้นของผิวหนัง มีตารางบันทึก 
- การตรวจดูผิวหนังทุกเวรหรืออย่างน้อยวันละครั้ง    โดยเฉพาะบริเวณปุ่มกระดูก 

-ยังไม่มีระบบแบบแผนที่ชัดเจนเรื่อง
การพลิกตะแคงตัว ไม่มีหลักฐานเชิง
ประจักร  

การพลิกตะแคงตัว 
- พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชม. แบบมีแบบแผน   
- มีการใช้  ตารางบันทึกการพลิกตะแคงตัว ของผู้ดูแลร่วมกับสหทีม 

ปรึกษานักโภชนาการเป็นบางราย ภาวะโภชนาการ 
- มีการร่วมวางแผนดูแลร่วมกับโภชนาการ 

 

ด้านผลลัพธ์ 
1. จ านวนบุคลากรมีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ

100 
2. มีรูปแบบและปฏิบัติตามแนวทางการ

ปฏิบัติร้อยละ90 
3. อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ   จ านวน   

0  ราย 
4. ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้และทักษะ

ในการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ ร้อยละ90 

5. ผู้ป่วยและครอบครัวพึงพอใจ  ร้อยละ95 
6. บุคลากรในหน่วยงาน จากระบวนการตาม

วิจัยเชิงปฏิบัติการ ท าให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแนวทางในแต่ละระยะ
ด าเนินการ จึงท าให้บุคลากรในหน่วยงาน 
มีความพึงพอใจ ร้อยละ90 

 
ผลการศึกษาวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล
ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทั้งหมดในช่วงเดือน 1 
กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2561 จ านวน 745 

ราย เป็นเพศ หญิง จ านวน  358 ราย  เพศชาย   
387 ราย  อายุมากกว่า  60 ปี  จ านวน 368 ราย  
คิดเป็นร้อยละ  49  การวินิจฉัยโรค5อันดับโรค 
ปอดอักเสบ, โลหิตจางจากโรคไตเรื้อรัง,โรคหัวใจ
ล้มเหลว , เบาหวาน และความดันโลหิตสูง   ได้รับ
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับทุก
ราย 100%  พบความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ 
จ านวน 17 ราย  ร้อยละ  2.28   
 ผู้ป่วยที่พบความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกด
ทับ จ านวน 17 ราย  ร้อยละ  2.28   เป็นเพศชาย  
12 ราย คิดเป็นร้อยละ71   เพศหญิง 5 ร้อยละ 29   
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดแผลกดทับ ได้แก่ อายุ 
มากกว่า60ปี ร้อยละ 82  การเจ็บป่วยที่ต้องรับ
การรักษานาน และมีความเสี่ยง    การวินิจฉัยโรค
ที่พบคือ   ปอดอักเสบ ร้อยละ  76 , โรคเรื้องรัง  
ร้อยละ  24 ,  โรคประจ าตัว เป็นโรคเรื้อรัง  ร้อย
ละ 53     จากการประเมิน  ผลตรวจเลือด  
Albumin<3.5 ร้อยละ 60 , ความเข้มข้นของเลือด
(Hct) >25 vol% ร้อยละ 81 , วันนอน  9-14  วัน  
ร้อยละ 29 , มีผู้ดูแล ร้อยละ93 ,  ผลการประเมิน
คะแนน  braden scale ดังนี้ 15-18 คะแนน ร้อย
ละ  58.8(มีความเสี่ยง),  13-14 คะแนน  ร้อยละ  
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29.4 (ความเสี่ยงปานกลาง),  10-12 คะแนน ร้อย
ละ 11.8(เสี่ยงสูง),  ค่าดัชนีมวลกาย <18.5 ภาวะ
ทุพโภชนาการ ร้อยละ 25 , 18.5-24.9 ปกติ ร้อย
ละ 68.8 , >25 ภาวะโภชนาการเกิน  ร้อยละ6.3 ,
มีปัญหาการเปียกชื้น กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้  
ร้อยละ 62 , พบปัญหาในการเคลื่อนไหว ร้อยละ  
47, ค่ารักษาเฉลี่ยในผู้ป่วยเกิดแผลกดทับ   27,725
บาท   ค่ารักษาเฉลี่ยในผู้ป่วยที่มีความมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดแผลกดทับ 16,690 บาท  ค่ารักษาเฉลี่ย
ผู้ป่วยทั่วไป 10,755 บาท , วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยมี
แผลกดทับ 9 วัน    วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ
การเกิดแผลกดทับ 8 วัน   วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย
ทั่วไป  5 วัน จากผลการศึกษาพบว่า จากการ
ประเมินผู้เข้ารับบริการในหอผู้ป่วย พบผู้ป่วย 17 
รายที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ พบว่า 
จากการน าแนวทางในการให้การดูแลเพ่ือป้องกัน
การเกิดแผลกดทับ ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดแผล
กดทับ ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการพัฒนา
สามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับได้  

รูปแบบการป้องกันแผลกดทับ ระบบงาน
เดิม การปฏิบัติ ไม่ เป็นตามแนวทางเดียวกัน   
รูปแบบการป้องกันแผลกดทับที่ พัฒนาขึ้น คือ  
KATS SKIN คือ  การประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดแผลกดทับ   การลดแรงกดทับ   การจัดท่าที่
ถูกต้อง    การดูแลผิวหนังให้มีความแข็งแรง  การ
ป้องกันการเปียกชื้นของผิวหนัง  การพลิกตะแคง
ตัว  ผลลัพธ์คือ  มีการประเมินความเสี่ยงในผู้ป่วย
ทุกราย 100% พบความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ 
17 ราย (ร้อยละ2.28 )  ไม่เกิดแผลกดทับ ผู้ป่วย
และญาติพึงพอใจ ร้อยละ95   บุคลากรพึงพอใจ
ร้อยละ90  การปฏิบัติของบุคลากรตามแนวทาง  
ร้อยละ 100    อัตราการเกิดแผลกดทับ 0  
 
 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากกรอบแนวคิด  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
หลักในการเกิดแผลกดทับ คือปัจจัยภายนอก 
ได้แก่  แรงกดทับ  แรงเสียดทาน   แรงเฉือน  
ปัจจัยภายใน ได้แก่  อายุ  โรคประจ าตัว  โรคที่
เป็น   อุณหภูมิร่างกาย  ยา  ดังนั้นจึงได้พัฒนา
ระบบการป้องกันแผลกดทับโดยการก าหนดและ
การปฏิบัติตามแนวทางหรือมาตรฐานการดูแลตาม
หลัก  KATS  SKIN  คือ การมีความรู้และความ
ตระหนักของบุคลากรและผู้ดูแล  การประเมิน
ความเสี่ยง  การมีส่วนร่วมของทีมดูแลร่วมกับ
ผู้ดูแล  การลดแรงกดทับ  การจัดท่าท่ีถูกต้อง  การ
ดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้นมีความคงทนต่อการกดทับ  
การพลิกตะแคงตัว  การป้องกันผิวหนังเปียกชื้น  
และการดู แลภาวะโภชนาการ   ท า ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดแผลกดทับได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดท า
ให้เกิดประสิทธิผลในการดูแลการป้องกันการเกิด
แผลกดทับ   

ควรมีการพัฒนาบทบาทครอบครัวในกลุ่ม
ที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนให้ครอบคลุมในเชิงรุก   
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า   

ทีมบุคลากร   มีแนวทางและปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  สามารถลด
อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับได้ 

 
แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
งานหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 

น าแนวทางปฏิบัติการป้องกันแผลกดทับ
มาใช้ปฏิบัติในงานประจ าให้เป็นวัฒนธรรม และ
ขยายผลไปทุกหอผู้ป่วย 
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การคิดและประยุกต์นวัตกรรมมาใช้ใน
การป้องกันแผลกดทับ 
 
บทเรียนที่ได้รับ 

บทเรียนที่ได้รับ การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด  ไม่
มีขอบเขต   การพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลใหม่ๆ
ของบุคคลากรเป็นสิ่งที่จ าเป็น  

การดูแลรักษาต้องไปควบคู่กับการให้
ข้อมูลความรู้ เสริมพลั งแก่ผู้ ป่ วย ผู้ ดูแลและ
ครอบครัว  เพ่ือการไปสู่การพ่ึงตัวเอง (Self care) 
ของผู้ป่วยให้ยั่งยืน  

ความสุขที่เกิดจากการให้ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน คือความสุขใจ ความอ่ิมเอิบใจ  
สัมผัสได้เมื่อเวลาที่ญาติเขามาลากลับบ้านด้วย
ความมีพลังจากสายตาของพวกเขา 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

การท างานเป็นทีม   เน้นผู้ ป่ วย เป็ น
ศูนย์กลาง  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้      
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการพลัดตกหกลม้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 2  

(ตึกต้นคูณ) โรงพยาบาลวานรนิวาส 

สุชาดา  ศรีมุกดา พยาบาลวิชาชีพ 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

    การพลัดตกหกล้มเป็นอุบัติการณ์ไม่พึง
ประสงค์ที่พบบ่อยในโรงพยาบาล โดยเป็น 1 ใน 5 
อันดับแรกของอุบัติเหตุที่พบในผู้ป่วยซึ่งพบบ่อยใน
ผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
และจะเพ่ิมสูงขึ้นตามอายุมากขึ้น (WHO, 2007) 
ผลกระทบของการพลัดตกหกล้มท าให้ร่างกาย
บาดเจ็บ  เกิดความพิการและเสียชีวิตตามมา 
นอกจากนี้ยังมีผลต่อสภาพจิตใจภายหลังเกิดการ
พลัดตกหกล้มผู้ป่วยจะกลัวการหกล้มซ้ า ลดการ
ท ากิจกรรม การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันน้อยลง 
(ประเสริฐ อัสสันตชัย , 2558; อารี ปรมัตถากร 
และคณะ, 2553 ) อีกทั้งยังพบว่า ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวและโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นเนื่องจากท าให้
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานขึ้น  (National 
Patient Safety Agency: NPSA, 2007) และยั ง
ท าให้เจ้าหน้าที่พยาบาลและญาติรู้สึกผิด และวิตก
กังวล (ทิพเนตร งามกาละ และคณะ,2554) ซึ่ง
สาเหตุการพลัดตกหกล้มเกิดจากหลายปัจจัย
ร่วมกัน โดยปัจจัยส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ การ
พลัดตกหกล้ม ท าให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บเป็น
จ านวนมากในแต่ละปี ซึ่งในการให้การพยาบาลได้
ให้ความส าคัญและน ามาเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการ
พยาบาล เนื่องจากการพลัดตกหกล้มเป็นเรื่องของ
ความปลอดภัยทั้ งด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้รับบริการ ที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ งผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือ
ผู้สูงอายุมีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการพลัดตกหกล้ม 

ผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้
ตามปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อน
แรง ไม่มีความแข็งแรงความคงทนในการใช้มือยึด
เกาะ หรือในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัว 
เป็นปัจจัยภายในตัวผู้ป่วยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การพลัดตกหกล้มมากที่สุด นอกจากนี้ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่มักได้รับยามากกว่าหนึ่งชนิดที่ใช้ในการรักษา 
โดยเฉพาะหากเป็นยากล่อมประสาท ยานอนหลับ 
ยาต้านการชัก ยิ่งท าให้มีความเสี่ยงสูงจะท าให้มี
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มเพิ่มมากข้ึน 

    หน่วยงานตึกต้นคูณให้การบริการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรมรวม   เมื่อเกิด
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มขึ้น  ผู้ป่วยมีโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อยจนถึงอันตรายรุนแรง  
ท าให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น  เสีย
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น  ตึกต้นคูณเปิดให้บริการในวันที่ 
25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 และมีการปรับ
โครงสร้างบริหารใหม่ แยกหน่วยงานจากตึกอายุ
รกรรม 1 ออกมาเป็นตึกอายุรกกรม 2 มีสร้างทีม
การ ให้ การพยาบาลขึ้ นมา ใหม่ ทั้ ง หมด  ซึ่ ง
อุบัติการณ์การตกเตียงของผู้ป่วยในตึกต้นคูณมี
ตั้งแต่ระดับ  2 ขึ้นไปในรอบ  5  เดือน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม  2560 มีทั้งหมด  4  
ครั้ง  ปัจจัยการตกเตียง  มีสาเหตุมาจากหลายๆ
ด้าน แต่ โดยส่วนมากเกิดจากการขาดความ
ตระหนักของผู้ดูแลในการป้องกันการพลักตกหก
ล้ม ถึงแม้จะได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่แล้วก็
ตาม อีกทั้งบุคลากรทางการพยาบาลยังขาดความ
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ตระหนักในการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับการ
พลัดตกหกล้ม แนวทางในการประเมินความเสี่ยง
ของการพลัดตกหกล้มยังไม่ครอบคลุม ไม่มีแนว
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ชัดเจน และ
การให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลยังไม่
ครบถ้วน ไม่มีการสร้างสัญลักษณ์ในการสื่อสารแก่
ผู้ป่วย ญาติและเจ้าหน้าที่เพ่ือเฝ้าระวังการพลัดตก
หกล้ ม  ส่ งผล ให้ คุณภาพการพยาบาล ไม่ ได้
มาตรฐาน   บุคลากรหอผู้ป่วยต้นคูณได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของปัญหาและทบทวนวิธีป้องกัน  
พบว่าแนวทางในการให้ค าแนะน าในปัจจุบันไม่
สร้างความตระหนักในเรื่องการป้องกันตามที่
คาดหวังไว้  ท าให้เกิดอุบัติการณ์เป็นระยะ ดังนั้น
จึงได้พัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัย (Routine 
to Research) เพ่ือหาแนวทางลดอุบัติการณ์ใน
การพลัดตกหกล้มดังกล่าว 

วัตถุประสงค ์

1.เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันการพลัด
ตก/หกล้มในหอผู้ป่วยต้นคูณโรงพยาบาลวานร
นิวาส 

2.มีมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดพลัดตกหกล้มอย่างเป็นระบบ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory action research) โดย
ผู้ศึกษาและบุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงาน 
คือ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานท า
ความสะอาด คนงาน ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ข้อมูลและปัญหา สะท้อนความคิด ร่วมเสนอและ
หาแนวทางการปฏิบัติ เ พ่ือหาแนวทางในการ

ป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยอาศัยความร่วมมือ
ทั้งจากบุคลากรทางการพยาบาล ผู้ป่วยและผู้ดูแล
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย  

กลุ่มตัวอย่าง เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ 

1.พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย
ต้นคูณ จ านวน 11 คน 

2.ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ป่วยในโรงพยาบาล  

สถานที่   หอผู้ ป่ วยอายุ รกรรม  2 ตึกต้นคูณ  
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระยะเวลา  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2561 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เ พ่ือพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ  การ
ป้องกันการพลัดตก/หกล้ม 

2.มีการใช้แนวทางการป้องกันการพลัดตก
หกล้มอย่างเป็นรูปธรรมในผู้รับบริการให้เกิดความ
ปลอดภัย และบุคลากรมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ชัดเจน ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

3.ผู้ดูแลผู้ป่วยมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย 
สามารถดูแลผู้ป่วยขณะนอนโรงพยาบาลได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.แบบประเมินผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ
พลัดตก/หกล้ม (Morse Fall Scale) 

2. แบบประเมินการปฏิบัติ ตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ของพยาบาล  
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วิชาชีพ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นเตรียมการ   
1.วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหาจากอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม ในหอ
ผู้ป่วยย้อนหลัง พบว่า 

1) ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
การพลัดตกหกล้มที่ชัดเจน  

2) ขาดการประเมิน ติดตามและเฝ้าระวัง
การพลัดตกหกล้มซ้ า และไม่เป็นปัจจุบัน 

3) ขาดสื่อ สัญลักษณ์การแจ้งเตือนและ
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติเพ่ือเฝ้า
ระวั งการพลัดตกหกล้ ม  จึ ง ได้ เข้ าที่ ป ระชุ ม
ประจ าเดือนเพ่ือปรึกษาหารือและสร้างการมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดูแล
ผู้ป่วยจากการปฏิบัติ งาน  สร้างแนวทางการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มและระบบ
การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 
พร้อมมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการพลัด
ตกหกล้ม พร้อมทั้งมีการประเมินและบันทึกการ
ปฏิบัติตามแนวทางเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้มและแบบประเมินความพึงพอใจต่อแนว
ทางการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
ของผู้ป่วยหรือญาติและพยาบาลวิชาชีพ  
2.เตรียมความพร้อมโดยการศึกษาเอกสาร ต ารา 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เตรียม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การใช้สื่อสัญลักษณ์เพ่ือ
เฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มพร้อมทั้ งน าแบบ
ประเมินการพลัดตกหกล้มแบบเดิมมาปรับปรุง
แก้ไขให้มีความสอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย 
 
 
2. ขั้นด าเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ  

ระยะที่ 1 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา
จากอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม พบว่า 1)ยังไม่มี
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มที่
ชัดเจน  2) ขาดการประเมิน ติดตามและเฝ้าระวัง
การพลัดตกหกล้มซ้ า และไม่เป็นปัจจุบัน  3) ขาด
สื่อ สัญลักษณ์การแจ้งเตือนและการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติเพ่ือเฝ้าระวังการ
พลัดตกหกล้ม 4.ญาติผู้ป่วยขาดความตระหนักใน
การดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล  

ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ไขปัญหา  
2.1 ไม่มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการพลัดตก
หกล้มที่ชัดเจน  

1. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วย ให้มีความเห
มะสมกับการดูแลผู้ป่วย  

2. จัดประชุม สร้างการมีส่วนร่วมภายใน
ทีม ชี้แจงเป้าหมายและหาแนวปฏิบัติการป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม  
2.2 ขาดการประเมิน ติดตามและเฝ้าระวังการพลัด
ตกหกล้มซ้ า และไม่เป็นปัจจุบัน 

1. สร้างแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มโดยประยุกต์มาจากแบบประเมิน
แบบเดิมที่ใช้เป็นประจ าของหอผู้ป่วย เพ่ิมข้อมูล
การประเมิน ให้เหมาะสมตามลักษณะและอาการ
ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย  

2. จัดท าแบบประเมินการปฏิบัติตามแนว
ทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มของพยาบาล
วิชาชีพ  

3. มีการส่งข้อมูลต่อในเวรถัดไปเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและติดตามในการเฝ้าระวังการพลัด
ตกหกล้มต่อไป  
2.3 ญาติและผู้ป่วยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การ
ให้ความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งจัดท าสื่อ แผ่นพับ 
สัญลักษณ์ป้ายเตือน การแขวนป้ายหน้าเตียง ติด
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ป้ายหน้าห้องพิเศษ เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติมีความ
ตระหนักในการเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม เน้นให้
ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยของเชปป์ 
(Schepp, 1995) ซึ่งได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยขณะเข้ารับในโรงพยาบาล
ว่า เป็นการ มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยที่ผู้ดูแล
ต้องการที่ จะปฏิบัติและได้ปฏิบัติจริงในกิจกรรม
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมในการดูแลด้านกิจกรรม
ที่ท าประจ า (participation in routine care) เช่น 
การอยู่กับผู้ป่วยขณะ รับการรักษาในโรงพยาบาล 
การให้อาหาร การอาบน้ า การเปลี่ยนเสื้อผ้า  

2) การมีส่วนร่วม ในกิจกรรมพยาบาล 
(participation in technical care) เช่น 
การอยู่กับ 

ผู้ป่วยแลช่วยเหลือในระหว่างที่ ได้  รับการท า
กิจกรรมการพยาบาล ระหว่างที่ได้รับหัตถกรรมที่
ก่อให้เกิดความเจ็บปวด  

3) การมีส่วนร่วมด้านการแลกเปลี่ยน
ข้ อมู ล  (participation in information 
sharing) เช่น  

การสอบถามเกี่ยวกับการตรวจรักษาที่ได้รับ การ
ขอให้แพทย์และพยาบาลอธิบายเกี่ยวกับแผนการ
รักษา และ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
ตามความเป็นจริง 

4) การมีส่ วนร่ วมด้ านการ  ตัดสิน ใจ 
(participation in decision making) เ ช่ น  กา ร

ตัดสินใจเกี่ยวกับการตรวจและการรักษาที่ผู้ป่วย
จะได้รับ การเลือกที่จะเป็นผู้อธิบายกิจกรรมการ
รักษาพยาบาล 

ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน โดยการ
ประเมินแบบประเมินการพลัดพลัดตกหกล้มทุกวัน
หรือเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน พยาบาลปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม ตามระดับความเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มที่ได้จากการประเมินที่เป็นปัจจุบัน มี
การส่งเวรต่อเพ่ือให้พยาบาลในเวรถัดไปตรวจสอบ
และปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัดตกหก
ล้มที่ก าหนดต่อไป  
3. ขั้นประเมินผล (ช่วงการศึกษา เดือน พฤษภาคม 
2561) 

    ด้านกระบวนการ 

1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ป่วยที่มา
พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 2 ตึกต้นคูณ 
ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ
ทั้งหมด 227 คน  มีผู้ป่วยช่วงอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้นไปมากที่สุด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ  
48.02  รองลงมาคือช่วงอายุ 51-60 ปี จ านวน 49 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.60 ผู้ป่วยส่วนมากที่มารับ
บริการเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องรับการรักษาที่
โรงพยาบาลในระยะเวลาที่ยาวนาน 
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2. เปรียบเทียบการปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วย 

แนวปฏิบัติเดิม แนวปฏิบัติใหม่ 
ผู้ป่วย admit  

1. ประเมินและซักประวัติแรกรับ  
2. ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

ของ Morse fall risk โดยประเมินวันละ 1 
ครั้ง  

3. ให้ค าแนะน าบางส่วน ผู้ป่วยและญาติได้รับ
ข้อมูลไม่สมบูรณ์  

4. ให้การดูแลตามปกติ พยาบาลยังไม่มีแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 

ผู้ป่วย admit  
1. ประเมินและซักประวัติแรกรับทุกราย 

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับผู้ป่วยลงเตียง 
2. ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มที่

ประยุกต์จากอันเดิม และประเมินซ้ าตามที่
ก าหนด  

3. ให้ความรู้ ค าแนะน าเพ่ือป้องกันการพลัด
ตกหกล้ ม โ ดยการ พูดคุ ยผ่ านสื่ อ และ
สัญลักษณ ์ 

4. เน้นการมีส่วนร่วมของญาติ โดยใช้พยาบาล
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร อธิบายข้อดี ผล
ที่จะได้รับจากการป้องกันการพลัดตกหกล้ม 
ข้อเสียและผลกระทบจากการพลัดตกหก
ล้ม ให้ญาติและผู้ป่วยตระหนักและเห็น
ความส าคัญ 

5. ให้การดูแลตามมาตรฐานการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในแต่ละระดับ ตามแนว
ปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมาใหม ่

6. ประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มทุก
วันหรือเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง  

7. ส่งเสริมศักยภาพให้แก่ญาติในการดูแล
ผู้ป่วย  เน้นการมีส่วนร่วมของญาติ  

8. ประเมินผลสะท้อนกลับการปฏิบัติงาน  
 

 

จากการสังเกตของผู้วิจัยบุคลากรในทีม
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการพลัด
ตกหกล้มได้ไปในทิศทางเดียวกันและจากการใช้
แบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 
พบว่าผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยอายุรก
รรม 2 ตึกต้นคูณ ช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 

จ านวนผู้รับบริการ 227 คน มีภาวะเสี่ยงตามแบบ
ประเมิน ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
สูง จ านวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.73  ผู้ป่วยที่
มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.86  และ ผู้ป่วยที่ไมม่ีภาวะเสี่ยง
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ต่อการพลัดตกหกล้ม จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.81  

3. การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของพยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีการ
ปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 93.3  ไม่ปฏิบัติร้อยละ 7.72  
ซึ่งในส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติจะต้องติดตาม หาแนวทาง
แก้ไขต่อไป เพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพมีแนวปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน 

ด้านผลลัพธ์  

อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยอายุรก
รรม 2 ตึกต้นคูณหลังมีการใช้แนวปฏิบัติการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม ยังไม่พบอุบัติการณ์การ
พลัดตกหกล้ม แต่ยังต้องติดตามอุบัติการณ์ต่อไป
อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มต่อไปเ พ่ือพัฒนาแนวทางการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

วิเคราะห์ข้อมูล  

     วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ ร้อยละ  

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ป้ อ ง กั น ก า ร พ ลั ด ต ก ห ก ล้ ม ที่ ห อ ผู้ ป่ ว ย  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับบริการในหอผู้ป่วย 
และศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากแนวทางดังกล่าว ซึ่งการ
พัฒนารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้ม ใน
ขั้นตอนการปรับแบบประเมินความเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มได้มีการน ามาทดลองใช้ในหอผู้ป่วย
เพ่ือให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน มีการให้ความรู้
แก่บุคลากรในหน่วยงานในการใช้แบบประเมิน

และแนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มรวมทั้ง
การให้ความรู้อย่างถูกต้องในการให้การพยาบาล
เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มได้ผลยิ่งขึ้น รวมถึงมี
การจัดท า แผ่นพับ สัญลักษณ์ในการเตือนต่างๆ ใน
กรณีท่ีผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม เน้น
ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มขอ งญาติ  ต ามแนวคิ ด ขอ ง
เชปป์(Schepp, 1995)  เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวัง
การพลัดตกหกล้ม การให้ความรู้ ค าแนะน าต่างๆ 
โดยใช้พยาบาลเป็นเครื่องมือ การใช้ทักษะทางการ
พยาบาล ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ มาพูดคุย
สื่อสารให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ ซึ่งจากการประเมิน
ผู้ดูแล สามารถดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้  
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการให้ความรู้ที่
ถูกต้องในการให้การพยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัด
ตกหกล้มและการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มเป็นทิศทางเดียวกันตั้งแต่แรกรับจะ
ท าให้พยาบาลวิชาชีพมีการวางแผนการพยาบาล
ได้ครอบคลุม และมีความตระหนักในความส าคัญ
ของการเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอุบัติการณ์การ
พลัดตกหกล้มมากขึ้น ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยและญาติ
ได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น เกิดการมีส่วนร่วม
ในการวางดูแลรักษา จึงท าให้การพัฒนารูปแบบ
การป้องกันการพลัดตกหกล้มเกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการพลัดตก
หกล้มยังไม่พบอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในหอ
ผู้ป่วย 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1.หลังจากได้มีการพัฒนารูปแบบการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มท าให้หน่วยงานมีแนว
ทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการ
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พลัดตกหกล้มที่ชัดเจน น าไปใช้ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันท าให้เป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น 

2. พัฒนาศักยภาพ สร้างสมรรถนะและ
เพ่ิมความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกัน
การพลัดตกหกล้มมากขึ้น 

3.พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วย ให้มี
แนวทางในการดูแลผู้ป่วย สามารถดูแล ป้องกัน
การพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาลได้ 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1.การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยต้อง
อาศัยความตั้งใจ ความร่วมมือของทีมซึ่งเป็น 

สิ่งส าคัญในการพัฒนางาน เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม ลด
อุบัติการณ ์

2.การสื่อสารกับทีมและผู้รับบริการให้
เข้าใจและเพ่ือให้การดูแลรักษามีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ 

3.ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือความร่วมมือ
ของทีม การท างานเป็นทีม การตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญค้นหาปัญหาและร่วมกันพัฒนา
รวมถึงความร่วมมือของผู้มารับบริการในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการการพลัดตกหกลม้โดยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติต่อ
แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกลม้ ในหอผู้ป่วยพิเศษ ตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี 

ศิรินทิพย์  เจริญธรรม พยาบาลวิชาชีพ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 WHO ประกาศให้ Preventing Patient 
Fall เป็นส่วนหนึ่งของ Patient Safety Goal  การ
หกล้มเป็นเหตุการณ์ส าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี ท าให้
ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บในแต่ละปี เนื่องจากหอผู้ป่วย
พิเศษตึกสงฆ์ เมตตาประชาสามัคคีที่ มีความ
หลากหลายของประเภทของผู้ป่วย ได้แก่ การดูแล
ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีภาวะวิกฤตและการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย เป็นต้น การพลัดตกหกล้มท าให้
ผู้ป่วยได้รับผลกระทบทั้งทางด้าน 1)ผู้ป่วยเกิด
ความไม่ปลอดภัย 2)ระยะเวลาในการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น 3) เกิดความไม่พึง
พอใจและอาจเกิดการฟ้องร้องได้  ซึ่ ง ในการ
ให้บริการพยาบาล ได้ให้ความส าคัญและน ามาเป็น
ตัวชี้วัดที่ส าคัญในการพยาบาล เนื่องจากการพลัด
ตกหกล้มในโรงพยาบาลเป็นเรื่ องของความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเป็น
ระบบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเรื้อรังหรือ
ผู้สูงอายุมีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการพลัดตกหกล้ม โดย
พบอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในปี 2558- 2560 
จ านวน 1,2 และ 4 ราย ตามล าดับ  ในปี 2560 
เกิดการพลัดตกหกล้ม จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.4 ของผู้ป่วยทั้งหมด การพลัดตกหกล้มเกิด
กับผู้สูงอายุทั้งหมด บุคลากรด้านสุขภาพควร
ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ป่วยด้วยเนื่องจากเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ เกิด
เหตุการณ์ได้มากข้ึน เนื่องจากตัวผู้ป่วยเองไม่อยู่ใน

ภาวะที่พ่ึงพาตนเองได้ปกติ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มี
ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่มีความแข็งแรงของการ
มือเพ่ือยึด การเกาะหรือเหนี่ยว หรือในรายที่ มี
ความผิดปกติในการทรงตัวเป็นปัจจัยภายในตัว
ผู้ป่วยที่ท าให้ เกิดการพลัดตกหกล้มมากที่สุด 
นอกจากนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักได้รับยามากกว่าหนึ่ง
ชนิดโดยเฉพาะหากเป็นยานอนหลับ        ยา
กล่อมประสาท ยาต้านการชัก ด้วยแล้วผู้ป่วยยิ่งมี
ภาวะเสี่ยงสูงจะท าให้เกิดอุบัติการณ์ของการพลัด
ตกหกล้มมากขึ้น 1.7 เท่า จากการศึกษาพบว่า
ผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ห ก ล้ ม แ ล ะ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ใ น
โรงพยาบาลมีระยะเวลาอยู่ในรพ.ตั้งแต่ 2-26 วัน 
เฉลี่ย 10.8 วัน (เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ,2542) 
การหกล้มนอกจากจะท าให้มีผลกระทบด้าน
ร่างกายและด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมีผลกระทบด้าน
จิตใจและด้านสังคมอีกด้วย กล่าวคือภายหลังจาก
มีการหกล้มผู้สูงอายุมักเกิดความวิตกกังวลขาด
ความมั่นใจในตนเองเนื่องจากกลัวการหกล้มซ้ า ท า
ให้หลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนแยกตัวเอง 
และไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม บางรายไม่
สามารถเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆได้เช่นใน
ภาวะปกติ ท าให้เกิดเป็นภาวะพ่ึงพาอันเป็นภาระ
ของครอบครัวและผู้ดูแลในที่สุด ผู้สูงอายุบางรายมี
ความกลัวต่อการหกล้มซ้ ารุนแรงจนไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ท าให้ภาวะแทรกที่ส าคัญอ่ืนๆ
ตามมา ได้แก่แผลกดทับ กล้ามเนื้ออ่อนแรงและ
ลีบ ข้อติดแข็ง จนเกิดเป็นภาวะทุพพลภาพท าให้มี
ความความเสี่ยงต่อการหกล้มเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้
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อุบัติการณ์ การพลัดตกหกล้มและการตกเตียง
ส่งผลถึงความเชื่อมันในการใช้บริการของผู้ป่วยที่มี
ต่อโรงพยาบาลด้วย   ประเทศไทยมีการศึกษา
เกี่ยวกับการพลัดตกหกล้มจากการวิจัยหลายฉบับ
พบว่ากลไกที่ช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติการณ์การ
พลัดตกหกล้มในผู้ป่วยคือการประเมินความเสี่ยง
เพ่ือหาแนวทางป้องกันการเกิดการพลัดตกหกล้ม
อย่างเหมาะสม และมีควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยให้มากขึ้น 
เช่นการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ ได้แก่ การติดป้ายเตือน ระดับความเสี่ยง 
การตรวจสอบความสู งของระดับเตียง การ
ตรวจสอบเหล็กก้ันเตียง การจัดระยะห่างระหว่างตู้
เก็บของข้างเตียงให้สามารถเอ้ือมหยิบของได้
สะดวก การจัดแสงสว่างที่เหมาะ การจัดหาห้องน้ า
ให้อย่างเพียงพอ จัดรองเท้าที่ใช้ใส่ในห้องน้ าให้มี
ความฝืดไม่ลื่น ตรวจสอบออดสัญญาณช่วยเหลือ
ท างานได้ดีตลอดเวลาแม้ว่าจะมีมาตรการต่างๆ 
เหล่านี้ที่น ามาปฏิบัติในทุกๆโรงพยาบาลก็ตาม ก็
พบว่ายังมีปัจจัยอ่ืนที่ เกี่ยวข้องที่ เป็นทั้งปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายในตัวผู้ป่วยอีกมาที่ส่งผล
ให้ทุกโรงพยาบาลต้องเฝ้าระวังและป้องกันการ
พลัดตกล้มอยู ่

แนวโน้มการเกิดการพลัดตกหกล้มที่
เพ่ิมขึ้น จากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นใน
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน พบว่าเนื่องจากใน
หน่วยงานเป็นห้องพิเศษซึ่งแยกออกไปแต่ละห้องมี
ประตูปิดมิดชิดยากต่อการมองเห็นและการดูแล
อย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยและญาติมียังไม่ค่อยมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการพลัดตกหกล้ม อีกทั้งบุคลากร
ทางการพยาบาลขาดความตระหนักในการป้องกัน
และเฝ้าระวังเกี่ยวกับการพลัดตกหกล้ม มีแนวทาง
ในการประเมินความเสี่ยงของการพลัดตกหกล้มที่

ไมค่รอบคลุม มีแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการพลัด
ตกหกล้มที่มีความชัดเจนครอบคลุมมากขึ้น ขาด
การให้ข้อมูล ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลอย่าง
ครบถ้วน และมีสัญลักษณ์ในการสื่อสารแก่ผู้ป่วย  
ญาติและเจ้าหน้าที่เพ่ือเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม
เพ่ือความปลอดภัย เมื่อเกิดการพลัดตกหกล้มก็ไม่
รายงานอุบัติการณ์เนื่องจากเกรงกลัวความผิด  ซึ่ง
ส่งผลให้คุณภาพการพยาบาลไม่ได้มาตรฐาน
เนื่องจากการพลัดตกหกล้มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
ของตัวชี้วัดคุณภาพที่เป็นภาพรวมของโรงพยาบาล
ในเชิงผลลัพธ์ทางการพยาบาลและส่งเสริมความ
ปลอดภัยต่อผู้ป่วย  

  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญถึง
การเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มเพ่ือให้เกิดแนวการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ครอบคลุมมากข้ึน สร้างความ
ตระหนักและปรับปรุงพฤติกรรมการบริการของ
บุคลากรและคุณภาพการพยาบาลเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิด
ความปลอดภัย ลดอุบัติการณ์ซึ่งน าไปสู่ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และประยุกต์ใช้รูปแบบการ
จัดการการพลัดตกหกล้มโดนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วยและญาติต่อแนวทางการป้องกันการพลัดตก
หกล้ม  ร่ วมกับน านวัตกรรมชุดป้องกันการ
ปลอดภัยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มซึ่ง
ได้แก่    ผ้ากั้นกันตก ,ชุด Safety,จิงโจ้ อุ้มเด็ก , 
wheel chair Safety เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ต่อผู้ป่วยอย่างสูงสุด 
 

วัตถุประสงค์ 

   เ พ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการ
จัดการการพลัดตกหกล้ม การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
และญาติต่อแนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้ม



 
 

46 
 

ของผู้ป่วยที่รับบริการในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์
เมตตาประชาสามัคคี 

  
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง วิธี
การศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (action research)  โดยผู้ศึกษา
และบุคลากรทางการพยาบาลในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา สะท้อน
ความคิด  ร่วมเสนอและหาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
ปรับปรุงการป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยอาศัย
ความร่วมมือทั้งจากบุคลากรทางการพยาบาล 
ผู้ป่วยและญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยพิเศษตึก
สงฆ์ เมตตาประชาสามัคคี ให้มีความชัด เจน

ครอบคลุมมากขึ้น และมีการผลิตนวัตกรรมขึ้นมา
เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

กลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจงตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ 

  1. ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ในหอผู้ป่วยพิเศษ
ตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี  

  2. พยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วย
พิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี จ านวน 8 คน 

สถานที่  หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตา
ประชาสามัคคี โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระยะเวลา  ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.
2560 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ญาติต่อแนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้ม  ผู้วิจัย
ได้อาศัยแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen and 
Uphoff (1980) จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านมีส่วน

ร่ วม ในการตั ดสิ น ใจ  ด้ านมี ส่ วนร่ วม ในการ
ปฏิบัติการ ด้านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
และด้านมีส่วนร่วมในการประเมินผล แสดงเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1-1 

                   ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1. อายุ 
2. ประวัติการพลัดตกหกล้ม 
3. การได้รับยา 
4. การควบคุมการขับถ่าย 
5.อุปกรณ์ที่ติดตัวผู้ป่วย 
6. การเคลื่อนไหว      
7. การรับรู้ 

 

การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ญาติต่อการใช้นวัตกรรมชุดป้องกัน  
ความปลอดภัยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัด
ตกหกล้ม  
ตามแนวคิดของโคเฮน และอัพฮอฟฟ์ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ภาพที ่1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้มซึ่งผู้ศึกษาได้น าแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อ 
การพลัดตกหกล้มของ Johns Hopkins Fall Risk 
Assessment Tool มาปรับใช้เพ่ือให้เข้ากับบริบท
ของหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี  

2. แบบประเมินการปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ของพยาบาล 
วิชาชีพ 

3 .  แบบประเมินความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ต่อการมีส่วนของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับ
แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย
และญาตต่ิอแนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

5. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
และญาติต่อแนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้ม 
วิเคราะห์ข้อมูล  
     วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติ ร้อยละ  
2.วิธีการด าเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1 การวางแผนเตรียมการศึกษา 

(ช่วงการศึกษาเดือนธันวาคม 2560) 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษตึก

สงฆ์เมตตาประชาสามัคคี ประกอบด้วย พยาบาล

วิชาชีพ       8 คน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้4 คน,แม่บ้าน 

4 คน,คนงาน 1 คน เกี่ยวกับการก าหนดปัญหา

และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา โดย

วิเคราะห์จากสถานการณ์อุบัติการณ์การพลัดตก

หกล้ม ในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชา

สามัคคี จากการวิเคราะห์พบว่า 1)มีแนวทางการ

ปฏิบัติ เ พ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ ยั งไม่

ครอบคลุม  2)ไม่มีการประเมิน ติดตามและเฝ้า

ระวังการพลัดตกหกล้มซ้ า 3)ขาดการมีส่วนร่วม

ของผู้ป่วยและญาติต่อแนวทางการป้องกันการ

พลัดตกหกล้ม  จึ ง ได้จัดประชุมบุคลากรใน

หน่วยงานเพ่ือปรึกษาหารือและสร้างการมีส่วน

ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดูแล

ผู้ป่วยจากการปฏิบัติงาน  สร้างแนวทางการ

พยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม  และระบบ

การดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม 

พร้อมมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการพลัด

ตกหกล้มมากขึ้น พร้อมทั้งมีการประเมินและ

บันทึกการปฏิบัติตามแนวทางเมื่อเกิดภาวะเสี่ยง

ต่อการพลัดตกหกล้ม แบบประเมินการมีส่วนร่วม

ของผู้ป่วยและญาติต่อ          แนวทางการป้องกัน

การพลัดตกล้ม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ

แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อ        การพลัด

ตกหกล้มของเจ้าหน้าทีผู่้ป่วยและญาติ ในหอผู้ป่วย

พิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคค ี

2 . ผู้ วิ จั ย ได้ เ ต รี ยมคว ามพร้ อม โดย

การศึกษาเอกสาร ต ารา ทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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การใช้สื่อสัญลักษณ์เพ่ือเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม

พร้อมทั้งน าแนวทางการประเมินมาทดลองใช้ใน

หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคีเพ่ือ

น ามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย 

และได้น านวัตกรรมมาใช้เพ่ือการป้องกันการพลัด

ตกหกล้มในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหก

ล้ม 

ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว

ทางการแก้ปัญหา (ช่วงการศึกษาเดือนธันวาคม 

2560 – เดือนมกราคม  2561) 

1. จากการสะท้อนข้อมูล ออกแบบระบบ 

จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาการเกิดการพลัดตกหก

ล้มพบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่ บุคลากร แนวทาง

ปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ วิเคราะห์

จากการที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ยังขาดการประเมินซ้ า 

ไม่มีแนวปฏิบัติทีครอบคลุม ขาดความร่วมมือของ

ผู้ป่วยและญาติ ผู้วิจัยได้สะท้อนกลับถึงปัญหา

เพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบและร่วมกันหาแนวทาง

ในกา รแก้ ไ ขปัญห า  และ ได้ แน วทา ง  จ าก

ข้อเสนอแนะ ในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือป้องกัน

การเกิดการพลัดตกหกล้ม  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามการปฏิบัติ 

โดยใช้ใบประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและญาติ        

ต่อการใช้นวัตกรรมเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

ผู้วิจัยได้ปรึกษากับทีมวิจัยของโรงพยาบาล  โดย

การน าเครื่องมือเดิมที่มีอยู่แล้ว มาปรับปรุงแก้ไข

ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และมีความหลากหลายขึ้น 

เพ่ือให้ง่ายต่อการใช้นวัตกรรม  

ร ะ ย ะ ที่  3 ร ะ ย ะ ด า เ นิ น ก า ร (ช่ ว ง

ก า ร ศึ กษ า เ ดื อ น ธั น ว า ค ม  2560 – เ ดื อ น

กุมภาพันธ์ 2561)  

1. จัดท านวัตกรรมเพ่ือป้องกันการพลัด

ตกหกล้ม จัดท าแบบประเมินการมีส่วนร่วมของ

ผู้ป่วยและญาติต่อแนวทางการป้องกันการพลัดตก

หกล้ม และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดูแล

ผู้ป่วย ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่

ทุกคนรับทราบร่วมกัน  

2. ทดลองใช้นวัตกรรมป้องกันการพลัดตก

หกล้ม  

3. ประชุมทบทวนผลการทดลองเก็บ

ข้อมูลพร้อมสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะจาการ

ทดลองใช้     และปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เหมาะสม

ก่อนเก็บข้อมูลจริง  

4. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตา

ประชาสามัคคีทุกคนได้ ใช้นวัตกรรมเพ่ือป้องกัน

กรพลัดตกหกล้ม พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจริงประเมิน

ความพึงพอใจการใช้งาน  และรายงานผลเป็น

ระยะๆ  
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5. ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติการใช้

นวัตกรรมป้องกันการพลัดตกหกล้ม น าผลการ

ประเมิน        และขั้นตอนการด าเนินงานมา

วิเคราะห์ เพ่ือพิจารณาวางแผนใช้ต่อไป 

3. ประเมินผล (ช่วงการศึกษาเดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม 2561) 

1.ด้านกระบวนการ  

1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ป่วยที่มา
พักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์เมตตาประชา
สามัคคี ช่วงเดือน มี.ค. 2561 – พ. ค. 2561 มี
ผู้ป่วยช่วงอายุ 60-69 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
46.66 รองลงมาคือช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 42.85 เพศ
ชาย ร้อยละ 35.71 เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มโรค
พบว่ากลุ่มโรคอายุรกรรมมากที่สุดร้อยละ 39.28  
รองลงมาคือศัลยกรรม ร้อยละ 30 

2. การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตา
ประชาสามัคคี จากการสังเกตของผู้วิจัยบุคลากร
ในทีมสามารถปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มได้ไปในทิศทางเดียวกันและจากการ
ใช้แบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มที่
ไ ด้ ป ร ะ ยุ ก ต์ จ า ก  Johns Hopkins Fall Risk 
Assessment Tool พบว่าผู้ป่วยที่มาพักรักษาตัว

อยู่ในหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์เมตตาประชาสามัคคี ช่วง
เดือน มีนาคม 2561-พฤษภาคม 2561 มีภาวะ
เสี่ยงตามแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตก
หกล้ม จ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 68.59 และ
ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มตาม
แนวทางการประเมิน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.14  

3. การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มของพยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีการ
ปฏิบัติทุกครั้งร้อยละ 90 ไม่ปฏิบัติร้อยละ 10 

4. ความพึงพอใจต่อแนวทางการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มส าหรับผู้ป่วยและญาติ พบว่าอยู่
ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 60 และระดับมากร้อยละ 
40 และความพึงพอใจต่อแนวทางการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มส าหรับพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับ
มากร้อยละ 70 และระดับมากที่สุดร้อยละ 30 

5.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการมี
ส่วนของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับแนวทางการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม พบว่ามีการปฏิบัติทุก
ครั้งร้อยละ 90 ไมม่ีเหตุต้องปฏิบัติร้อยละ 10 

 ด้านผลลัพธ์  
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วย

พิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคีวัดหลังพัฒนา
แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (มี.ค.2561 
– พ.ค.2561) ยังไม่พบอุบัติการณ์การพลัดตกหก
ล้มแต่ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภูมิแสดงอุบัติการณ์การเกิด พลัดตกหกล้มในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคีวัดหลัง

พัฒนาแนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้ม (มี.ค.2561 – พ.ค.2561) 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการรูปแบบแนวทางการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มที่หอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์
เมตตาประชาสามัคคี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนว
ทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่รับ
บริการในหอผู้ป่วยพิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชา
สามัคคี  และศึกษาผลลัพธ์ที่ ได้จากแนวทาง
ดังกล่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มอยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปีขึ้นไป ร้อย
ละ 46.66 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 42.85 และพบใน
กลุ่มโรคอายุรกรรมมากที่สุดร้อยละ 39.28 ซึ่ง
การศึกษารูปแบบการป้องกันการพลัดตกหกล้ม           
ในขั้นตอนการปรับแบบประเมินความเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มได้มีการน ามาทดลองใช้ในหอผู้ป่วย
พิเศษตึกสงฆ์เมตตาประชาสามัคคีเพ่ือให้เข้ากับ
บริบทของหน่วยงาน มีการให้ความรู้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานในการใช้แบบประเมินและแนวทางการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
ต่อการพลัดตกหกล้มเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและ
การตัดสินใจในการให้คะแนนซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของสุพรรณี เตรียมวิศิษฐ์และคณะ
(2548) ที่พบว่าต้องมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
รวมทั้งการให้ความรู้อย่างถูกต้องในการให้การ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มได้ผลยิ่งขึ้น 
รวมถึงมีการจัดท า แผ่นพับ สัญลักษณ์ในการเตือน 
นวัตกรรมป้องกันการหกล้ม ในผู้ป่วยที่มีความ
เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม ซึ่งการให้ความรู้ที่
ถูกต้องในการให้การพยาบาลเพ่ือป้องกันการพลัด
ตกหกล้มละการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการ
พลัดตกหกล้มให้เป็นทิศทางเดียวกันตั้งแต่แรกรับ
จะท าให้พยาบาลวิชาชีพมีการวางแผนการ
พยาบาลได้ครอบคลุม และมีความตระหนักใน
ความส าคัญของการเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ป่วยเกิด
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มมากขึ้น ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจแก่พยาบาล ผู้ป่วยและญาติในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ญาติ จึงท าให้การรูปแบบการป้องกันการพลัดตก
หกล้มเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งภายหลังการ
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ใช้แนวทางการป้องกันการพลัดตกหกล้มยังไม่พบ
อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม 

จากการศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วยและญาติต่อแนวทางป้องกันการพลัดตกหก
ล้ม       
ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติและ
ให้ความร่วมมือ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของณฐาภพ ยมจินดา (2550) โดยสรุปการมีส่วน
ร่วมของผู้ป่วยและญาติต่อแนวทางป้องกันการ
พลัดตกหกล้มเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถ
สรุปอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผล
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและให้
ความร่วมมือ ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่าอาจ
เป็นเพราะผู้ป่วยและญาติให้ความร่วมมือ ในการ
รับรู้ข้อมูล ค าชี้แจง ค าแนะน า การวางแผน แก้ไข
ปัญหา เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 
 2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ผล
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติและให้
ความร่วมมือ ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่าอาจ
เป็นเพราะผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมปฏิบัติโดยการ
ยกราวกั้นเตียง ล้อคล้อเตียง ผ้ากั้นเตียง การ
เคลื่ อนย้ ายผู้ ป่ วย  โดย การใช้  wheel chair 
Safety เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

3 ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร รั บ
ผลประโยชน์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก         ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็น
ว่าอาจเป็นเพราะในปัจจุบันผู้ป่วยและญาติได้รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยได้รับ
ความปลอดภัยไม่เกิดการพลัดตกหกล้ม  

4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมไม่ค่อยปฏิบัติ ใน
ความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่าอาจเป็นเพราะผู้ป่วย
และญาติมีความคิดเห็นว่าการประเมิลผลเป็น

หน้าที่ เจ้าหน้าที่ จึงไม่ได้ ให้ความสนใจในการ
ประเมินผล 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

1. มีการน ารูปแบบการป้องกันการพลัด
ตกหกล้มมาใช้ในหน่วยงานมีแนวทางในการดูแล
ผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ชัดเจนและ
น าไปใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เป็น
มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
มากขึ้น 

2. พัฒนาศักยภาพ สร้างสมรรถนะและ
เพ่ิมความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกัน
การพลัดตกหกล้มมากขึ้น 
 
แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

1. มีการสร้างนวัตกรรมเพ่ือป้องกันการ
พลัดตกหกล้มใช้ในหน่วยงาน 

2. ถ่ายทอดผลจากการวิจัยสู่หน่วยงาน
อ่ืนเพ่ือที่จะได้น าแนวทางการป้องกัน
การพลั ดตกหกล้ ม ไปปรั บ ใช้ ใ น
หน่วยงานอื่น 

 
บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยต้องอาศัย
ความตั้งใจ ความร่วมมือของทีมซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนางาน ผู้วิจัยหลักต้องแสดงถึงความมุ่งมั่น 
แสดงศักยภาพเพ่ือให้ทีมได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนต่อผู้รับบริการ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย
เพ่ือป้องกันการพลัดตกหกล้ม ลดอุบัติการณ์ 

3. เกิดนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการ
สื่อสารกับทีมและผู้รับบริการให้เข้าใจและเพ่ือให้
การดูแลรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือความ
ร่ ว มมื อ ขอ งที ม  ก า รต ร ะหนั ก และ เ ห็ น ถึ ง
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ความส าคัญ ค้นหาปัญหาและร่วมกันพัฒนารวมถึง
ความร่วมมือของผู้มารับบริการในการด าเนินงาน
เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

5. ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการพลัดตกหกล้ม สามารถน านวัตกรรม 
ไปประยุกต์ใช้งานได้ในชีวิตประจ าวัน 
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การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและจัดการ การเกิดสารน้ าร่ัวซึมออกนอกหลอดเลือด 
ในหอผู้ป่วยวิกฤตทิารกแรกเกิด 

อัจฉรา  สายทอง พยาบาลวิชาชีพ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การรักษาทางการแพทย์โดยเฉพาะการให้
สารน้ า สารอาหาร และยาเป็นสิ่งที่ส าคัญมากใน
การรักษาผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด  มากกว่าร้อย
ละ 95ในการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าส่วน
ปลาย มีการเคลื่อนย้าย หลุดเลื่อน ท าให้เกิดภาวะ
รั่วซึม อุดตัน และแทรกซึมออกนอกหลอดเลือด 
( Victoria, James,.& Sheila, 2013) ร่ ว ม กั บ
ระยะเวลาในการรักษาและให้ยามีระยะเวลานาน
ในหอผู้ป่วยวิกฤติ ลักษณะทางกายวิภาคของ
หลอดเลือดมีลักษณะเปราะบาง และยังไม่สมบูรณ์ 
ร่วมกับทารกแรกเกิดไม่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน 
และในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดมีการใช้ยาและ
สารอาหารมากขึ้น ท าให้ป้องกันและจัดการสารน้ า
รั่วซึมออกนอกหลอดเลือดได้ยาก เสี่ยงต่อการเกิด
การบาดเจ็บจากสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด 
เกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกเนื้อเยื่อรอบๆ หลอด
เลือดหรืออยู่ระหว่างเซลล์ เกิดเนื้อเยื่อถูกท าลาย
ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของลักษณะทางเคมี
กายภาพ ค่าความเป็นกรดด่าง ออสโมลาริตี้  
ระหว่างสารที่ออกนอกหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต าแหน่งของการให้สารน้ าแทรกซึม
ท าให้เกิดผิวหนัง เอ็น และเส้นประสาทถูกท าลาย 
หรืออาจน าไปสู่การถูกตัดอวัยวะส่วนปลายได้  
สาเหตุของการเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอด
เลือด ได้แก่ 1) คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยา
หรือส่วนประกอบของสารน้ า 2) สภาวะร่างกาย
ของผู้ป่วย 3) สภาวะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่  4) 

ส่วนของร่างกายที่แทงเข็มเพ่ือบริหารยา 5) ยาที่
ผู้ป่วยต้องได้รับต่อเนื่องอยู่ และ 6) เทคนิคของ
แพทย์หรือพยาบาลผู้บริหารยา 

 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยาหรือ
ส่วนประกอบของสารน้ าที่ท าให้เสี่ยงต่อการเกิด
สารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือดด า แบ่งตาม
ความรุนแรงในการท าลายเนื้อเยื่อได้ 3 ประเภท 
ได้แก่ เวสซิเคนท์ (vesicant agent) เป็นยากลุ่ม
ยาที่เมื่อรั่วแล้วเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อรุนแรง 
จนท าให้เนื้อเยื่อตายได้  เออริเตนท์ ( irritant 
agent) คือ กลุ่มยาที่เม่ือรั่วแล้วเกิดอาการเจ็บปวด 
บวม อักเสบ แต่ไม่รุนแรงเท่ายากลุ่มเวสซิเคนท์ 
แต่ต้องระวังการเกิด และ นอน-เวสซิเคนท์ (non-
vesicant agent)เป็นกลุ่มยาที่เมื่อเกิดการรั่วออก
นอกหลอดเลือด จะท าให้เกิดการอักเสบเพียง
เล็กน้อย ไม่เกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อเนื้อเยื่อ ด้านตัว
ทารก การแทงเข็มให้น้ าเกลือในผู้ป่วยเด็กทารก
แรกเกิดมีข้อจ ากัดทางกายภาพและสรีระของ
ทารกแรกเกิด โดยเฉพาะทารกท่ีคลอดก่อนก าหนด 
การหาหลอดเลือดด าส าหรับแทงเข็มท าได้ยาก 
เพราะหลอดเลือดมีขนาดเล็กมาก ต้องใช้เวลานาน
ในการแทงเข็ม ซึ่งเป็นผลท าให้ผู้ป่วยเด็กทารกแรก
เกิดได้รับสารน้ าหรือยาล่าช้า  ด้านประเภทของยา
และสารน้ าที่มีความเข้มข้นสูง เลือดเป็นของเหลว
ที่ มี ค่ า  pH ร ะ ห ว่ า ง  7.35-7.45 แ ล ะ มี ค่ า 
osmolarity ที่เหมาะสมในเด็กทารกเท่ากับ 280 
mOsm/L การ ให้ ส ารละลายที่ มี ค่ า  pH และ
osmolarity แตกต่างจากเลือดมีโอกาสเสี่ยงต่อ
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การเกิดการระคายเคืองต่อผนังหลอดเลือดเสียหาย
และต่อเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง จนท าให้เนื้อเยื่อตาย
ได้  ในด้านของทักษะของพยาบาลผู้บริหารยา จาก
การสังเกตของผู้วิจัยพบว่าพยาบาลยังขาดความรู้
ในการประเมินและเฝ้าระวังความเสี่ยงแก่ทารก
แรกเกิดที่ได้รับยาและสารน้ าที่มีความเข้มข้นสูง 
ทักษะในการเลือกต าแหน่งในการแทงเส้นหลอด
เลือด และการดามข้อหรือการยึดตรึงข้อต่อเพ่ือลด
การเคลื่อนไหวหรือลดการเคลื่อนไหวของต าแหน่ง
ที่แทงเส้นให้น้อยที่สุด  การเฝ้าระวังติดตามการ
เกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ยังไม่มีแบบ
แผนในแนวทางเดียวกัน พยาบาลจึงควรมีการเฝ้า
ระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนของสารน้ ารั่วซึมออก
นอกหลอดเลือดด าส่วนปลายในผู้ป่วยเด็กทารก
แรกเกิดกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

 การเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด
ระดับรุนแรง มีผลท าให้มีอาการปวด ติดเชื้อ เพ่ิม
ระยะการนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้น เพ่ิมรายจ่าย
ในการรักษาพยาบาล (Thigpen j, 2007) หลอด
เลือดที่เกิดการระคายเคืองหรือมีสารน้ ารั่วซึมออก
นอกหลอดเลือดระดับรุนแรง  จะไม่สามารถให้สาร
น้ าหรือยาได้ ต้องใช้ระยะเวลานานถึง 3 สัปดาห์ 
ผนังหลอดเลือดถึงจะฟ้ืนหายเป็นปกติ   ความ
เจ็บปวดจากการเกิดการระคายเคืองต่อผนังหลอด
เลือดเสียหายและต่อเนื้อเยื่อรุนแรง  รวมทั้ง
จ านวนครั้งของการแทงเข็มให้น้ าเกลือ เป็นความ
เจ็บปวดที่ส่งผลให้ทารกแรกเกิด เกิดภาวะเครียด
ซึ่งมีผลกระทบต่อการปรับตัวและการท างานของ
ร่างกายของทารก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกแรก
เกิด ซึ่งมีภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ า  ผิวหนัง
อ่อนบาง ง่ายต่อการเกิดการระคายเคือง  และ
ส่งผลกระทบต่อจิตใจบิดามารดาของทารกเป็น

อย่างมาก    การป้องกันและการประเมิน เพ่ือเฝ้า
ระวังการเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือดด า
ตั้งแต่ในระยะแรก เป็นสิ่งส าคัญที่พยาบาลประจ า
หอผู้ป่วย  NICU ต้องตระหนัก การผสมผสานการ
ฝึกประเมิน การทราบอาการและสัญญาณของการ
บาดเจ็บ เป็นจุดส าคัญในการดูแล 

 โรงพยาบาลวานรนิวาส จัดตั้ งหน่วย
บริการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) ใน
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล
เครือข่ายบริการทารกแรกเกิดของจังหวัดสกลนคร 
ให้บริการประชากรในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ท า
ให้มีการเ พ่ิมขึ้นของยอดผู้ รับบริการ โดยใน
ระยะเวลาจาก พ.ศ. 2558-2560 มียอดทารกแรก
เกิดวิกฤตจ านวน 64, 89 และ 106 ราย ตามล าดับ  
อัตราวันนอนเฉลี่ย ในปี 2559-2560 เท่ากับ 4.29 
และ 5.24 วัน  ศักยภาพในการดูแลมีการพัฒนา
และขยายบริการที่มากขึ้น แต่ยังมีบางหัตถการที่
ยังมีข้อจ ากัด และส่งต่อ โรงพยาบาลแม่ข่าย
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เช่น การใส่สายสวนทาง
หลอดเลือดด า การแทงเส้นทางหลอดเลือดด า 
เพ่ือให้ยาและสารอาหารในทารกแรกเกิดที่รับการ
รักษาเป็นระยะเวลานาน ร่วมกับการเฝ้าระวังและ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดสารน้ ารั่วซึม
ออกนอกหลอดเลือด ความเสี่ยงในการเกิดเนื้อเยื่อ
ถูกท าลายหลังจากการเกิดการรั่วซึมของสารน้ า
ออกนอกหลอดเลือดด าที่มากกว่า 48-72 ชั่วโมง 
และมี การ ให้ ย า ในกลุ่ ม เ วสซิ เ คนท์ม า กขึ้ น 
อุบัติการณ์การเกิดสารน้ ารั่วซึมจึงมีมากขึ้นใน 
ระดับ Mild และ Moderate ซึ่งขาดการรายงาน
เป็นหลักฐานเชิ งประจักษ์  พบการรายงาน
อุบัติการณ์การเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอด
เลือดด า ระดับ Moderate จ านวน 1 ราย ในปี 



 
 

55 
 

2560  ดังนั้นนักวิจัยจึงได้มีการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติที่
ให้สารน้ าและยาทางหลอดเลือดด า เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอก
หลอดเลือด โดยพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแล
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้  มีความ
ตระหนัก และสามารถปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกัน 
และยังประโยชน์ไปถึงทารกแรกเกิดวิกฤติโดยตรง 
ที่ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาแนวทางใน
การป้องกันและจัดการการเกิดสารน้ า
รั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ในหอผู้ป่วย
วิกฤติทารกแรกเกิด   

ระเบียบวิธีวิจัย  
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action research)  เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนา
แนวทางในการป้องกันและจัดการการเกิดสารน้ า
รั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ในหอผู้ป่วยวิกฤติทารก
แรกเกิด คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ได้แก่ ทารกแรกเกิดวิกฤติ ที่เข้ารับการรักษาที่หอ
ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด ที่เข้ารับการรักษาในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2561 ทุกราย จ านวน 18 ราย 
และ พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรก
เกิด โรงพยาบาลวานรนิวาส จ านวน 11 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนาแสดง
ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยสถิติ Paired Simple t-
test  ก าหนดระดับนัยส าคัญที่  p = .05 

กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 

   1. พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤติ
ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลวานรนิวาส จ านวน 11 
คน 
   2. ทารกแรกเกิดวิกฤติ ที่เข้ารับการรักษา
ที่หอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลวานร
นิวาส  
       ในช่วง 1 – 31 พฤษภาคม 2561  

สถานที่  หอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด (NICU) 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระยะเวลา  โดยท าการศึกษาระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2561   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

  1.  แนวทางปฏิบัติการพยาบาล  เพ่ือ
ป้องกันและจัดการการเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอก
หลอดเลือด 
  2.  แบบประเมินและเฝ้าระวังการเกิดสาร
น้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือดด า 
  3. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของ
พยาบาลก่อน – หลังการใช้แนวปฏิบัติ 
  4. แบบประเมินระดับความคิดเห็นของ
พยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติ 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
  ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  
3 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นเตรียมการวิเคราะห์
สถานการณ์   
2) ขั้นด าเนินงาน  3) ขั้นประเมินผล  ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการวิเคราะห์สถานการณ์ (ม.ค. 
2561) 
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  1.1 ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาในการดูแลผู้ป่วยทารกวิกฤตที่ได้รับยาและ
สารน้ าทางหลอดเลือดด าที่เข้ารับการรักษาทุกราย 
  1.2 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมใน
การดูแลผู้ป่วยโดยการทบทวนวรรณกรรม อีกทั้ง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม อัพเดตแนวทางใหม่ๆ ในการ
ดูแลผู้ป่วย 
ขัน้ที่ 2 ด าเนินงาน (ก.พ. – เม.ย. 2561) 
  2.1 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์  การ
ดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตที่ได้รับยาและสาร
น้ าทางหลอดเลือดด ายังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน ทั้ง
แนวทางในการป้องกันและจัดการดูแลผู้ป่วยที่เกิด
สารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด 
  2.2 ประเมินความรู้และความเข้าใจของ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาและสารน้ า
ทางหลอดเลือดด า ทั้งความรู้เรื่องแนวทางการ
ประเมิน การป้องกัน และการดูแลผู้ป่วยที่เกิดการ
รั่วซึมของยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด า  พร้อม
ทั้งสะท้อนข้อมูลและอัพเดทแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมแก่ทีม
พยาบาล 
  2.3 วางแผนตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แก้ปัญหา สะท้อนข้อมูล เพ่ือออกแบบระบบโดย
การสร้างแบบฟอร์มในการประเมิน และแนวทาง
ในการดูแลผู้ป่วยที่มีการรั่วซึมของยาและสารน้ าสู่
ผู้ปฏิบัติ ท าข้อตกลงในการดูแลผู้ป่วย ให้พยาบาล
ผู้ดูแลรับทราบแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
  2.4 การปฏิบัติตามแผน น าแบบประเมิน
และแนวทางในการป้องกันและจัดการดูแลผู้ป่วยที่
เกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือดที่ได้ลงใช้กับ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
วิกฤต พร้อมทั้งติดตามผลการใช้แนวทาง  

ขั้นที่ 3 การประเมินผล (พ.ค. 2561) 
  พยาบาลผู้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยน า
แนวทางการประเมินและแนวทางในป้องกันและ
จัดการดูแลผู้ป่วยที่เกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอด
เลื อด ไปใช้ ได้ จ ริ ง ในแนวทาง เดี ยวกั นและ
ครอบคลุมการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับยา
และสารน้ าทางหลอดเลือดด าที่เข้ารับการรักษาไม่
เกิดภาวะสารน้ ารั่ วซึมที่ เป็น อันตรายหรือมี
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และทีมพยาบาลที่ดูแล
ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินและ
การจัดการเมื่อเกิดสารน้ ารั่วซึมทางหลอดเลือดด า
เพ่ิมมากข้ึน   
 
ผลการศึกษา 

    จากการเก็บรวบรวมผลศึกษา ในทารก
แรกเกิด  การพัฒนาแนวทางในการป้องกันและ
จัดการ การเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด 
ในทารกแรกเกิดวิกฤติ ที่เข้ารับการรักษาที่หอ
ผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ในช่วง 1 – 31 เดือนพฤษภาคม 2561 จ านวน 18 
คน   พบว่า ต าแหน่งในการให้สารน้ าและยา
บ่อยที่สุดคือ บริเวณหลังมือ และข้อเท้า ร้อยละ 
3 9  ป ร ะ เ ภ ท ส า ร น้ า แ ล ะ ย า ที่ ไ ด้ รั บ เ ป็ น 
hyperosmolar agent ร้อยละ 61 ประเภทการ
เกิดสารน้ าออกนอกหลอดเลือด ชนิดการรั่วซึม
ออกนอกหลอดเลือด (infiltration) ระดับ เล็กน้อย 
ร้อยละ 17 และ การเกิด Extravasation stage 1 
ร้อยละ 22 กระบวนการจัดการเมื่อเกิดสารน้ า
รั่วซึมออกนอกหลอดเลือด มีการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติทุกราย  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ  paired t-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการให้
ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรพยาบาลในหอ
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤติ ในการประเมิน ป้องกัน 
และจัดการการรั่วซึมของสารน้ า สารอาหารและยา
ออกนอกหลอดเลือด เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05 
จ านวน 11 คน สรุปผลได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนก่อนและ
หลัง การให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและจัดการ
การเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด   

 

 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนก่อน
และหลัง การให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและ
จัดการการเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด 
ให้กับพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรก
เกิด โรงพยาบาลวานรนิวาส จ านวน 11 คน พบว่า 
ค่าคะแนนการให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและ
จัดการการเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด  
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < .05)  

      การประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรพยาบาลต่อแนวปฏิบัติตามรายข้อดังนี้ มี

ข้อความที่มีภาษาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 96.36  เหมาะสมที่จะน าไปใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
92.72  ช่วยให้การตัดสินใจทางคลินิกง่ายขึ้นอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.36 ช่วยลดความ
เสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.36 ใช้งาน
ง่าย  ไม่ซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 85.45  น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 94.54  น าไปใช้
สื่อสารระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพได้อยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.90  ช่วยให้การบริการ
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 96.36 และความพึงพอใจในการใช้
แนวปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 94.54 ตามล าดับ  

การอภิปรายผลการศึกษา 

    จากผลการศึกษาการพัฒนาแนวทางใน
การป้องกันและจัดการ การเกิดสารน้ ารั่วซึมออก
นอกหลอดเลือด ในหอผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด 
โดยการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติตามขั้นตอน 
3 ขั้นตอน ซึ่งขั้นที่  1 ขั้นเตรียมการวิเคราะห์
สถานการณ ์สามารถท าให้บุคลากรในหน่วยงานได้
เห็นปัญหาแบบเดียวกัน ท าให้เกิดความชัดเจนใน
การร่วมเป็นเจ้าของปัญหา และร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีผู้วิจัยหลัก ค้นคว้า ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการที่ 2 ระยะ
ด าเนินการ จากการที่มีความชัดเจนในแนวทาง
ปฏิบัติในการป้องกันและจัดการ การเกิดสารน้ า
รั่วซึมออกนอกหลอดเลือด ท าให้บุคลากรพยาบาล
ทุกระดับมีแนวทางในการปฏิบัติที่มีมาตรฐานและ
เป็นไปในทางเดียวกัน มีความรู้ความเข้ า ใจ 
สามารถประเมิน และเฝ้าระวังการเกิดสารน้ ารั่วซึม
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ออกนอกหลอดเลือดได้อย่างมีมาตรฐาน ลด
อุบัติการณ์การเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอด
เลือด พยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ทุก
คน  และครอบคลุมการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วย
ที่ได้รับยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด าที่เข้ารับ
การรักษาไม่เกิดภาวะสารน้ ารั่วซึมที่เป็นอันตราย
หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และทีมพยาบาลที่
ดูแลผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน
และการจัดการเมื่อเกิดสารน้ ารั่วซึมทางหลอด
เลือดด าเพ่ิมมากขึ้น และพยาบาลมีความพึงพอใจ
ในการใช้แนวปฏิบัติโดยรวมในระดับมากที่สุด 
   
 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความร่วมมือจากทีมพยาบาลในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตเด็ก ค้นหาปัญหาและร่วมกันพัฒนา
แก้ไข  

2. การเริ่มต้นในการพัฒนาแนวทางใน
การป้องกันและจัดการการเกิดสารน้ ารั่วซึมออก
นอกหลอดเลือด ในผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนั้น 
อาศัยความร่วมมือจากทีมพยาบาลในหอผู้ป่วยที่
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาแนวทางเพ่ือให้
การดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  

3. ทีมพยาบาลในหอผู้ป่วยเล็งเห็นถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความต้องการที่จะแก้ปัญหา  
มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
แนวทางร่วมกัน  

  4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ ความร่วมมือ
ของทีมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย การ

ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน  และการให้
ค าปรึกษาของทีม R2R ของโรงพยาบาล 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
   หลังจากพัฒนาแนวทางการป้องกันและ
จัดการการเกิดสารน้ ารั่วซึมออกนอกหลอดเลือด  
ท าให้ทีมมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด
วิกฤตท่ีได้รับยาและสารน้ าทางหลอดเลือดด าอย่าง
ชัดเจน ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมและเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรง  
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การพัฒนารูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา 

ในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส 

ศิริพร พิเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

         ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication 
error) คือ ความคลาดเคลื่อนที่เกิดในกระบวนการ
ใช้ยา ตั้งแต่การสั่งยา (Prescribing) การคัดลอก
ค า สั่ ง ย า  ( Transcribimg)  ก า ร จ่ า ย ย า 
(Dispensing)  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ย า 

(Administration) น าไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม 
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางยามีได้ตั้งแต่ไม่มี
ความคลาดเคลื่อน มีความคลาดเคลื่อนทางยาแต่
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย มีความคลาดเคลื่อนและ
เป็นอันตรายถึงชีวิต มีตั้งแต่ระดับ A-I ความคลาด
เคลื่อนทางยาจึงเป็นปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งสถาบัน
พัฒนาและรองรั บคุณภาพโ รงพยาบาล ได้
ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นตัวชี้วัด
อย่างหนึ่งของโรงพยาบาลต้องมีการเก็บข้อมูลเพ่ือ
สะท้อนถึงความปลอดภัยในการใช้ยา (ธิดา นิงสา
นนท์,2547) 

        จากอุบัติการณ์การความคลาดเคลื่อนทาง
ยาในหอผู้ป่วยตึกราชพฤกษ์โรงพยาบาลวานร
นิวาส พบว่า ในปี 2559 เกิดอุบัติการณ์จ านาน 8 
ครั้ง ลืมให้ยาจ านวน 1 ครั้ง ไม่ได้ให้ยาพ่นตาม
ค าสั่งแพทย์จ านวน 3 ครั้ง ให้ยาไม่ตรงเวลาจ านวน 
1 ครั้ง ไม่ได้หยุดยาตามค าสั่งแพทย์จ านวน 2 ครั้ง 
ให้ยาเกินขนาดจ านวน 1 ครั้ง   ระดับความรุนแรง 
A 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.5 ระดับ B 5 ครั้ง คิด

เป็นร้อยละ 62.5 ระดับ C 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
25 ในปี 2560 เกิดอุบัติการณ์จ านวน 14 ครั้ง ให้
ยาผิดคนจ านวน 2 ครั้ง ลืมให้ยาจ านวน 5 ครั้ง ให้
ยาไม่ตรงเวลาจ านวน 1 ครั้ง ให้ยาเกินขนาด
จ านวน 1 ครั้ง ให้ผิดชนิดจ านวน 1 ครั้ง ผู้ป่วย
ได้รับผลข้างเคียงจากการให้ยาเร็วจ านวน 1 ครั้ง 
เภสัชจัดยามาไม่ตรงตามสติ๊กเกอร์ให้ยาจ านวน 3 
ครั้ง ระดับ A 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.42 ระดับ 
B 7 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 50 ระดับ C 2 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 14.28 ระดับ D 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
14.28 จากอุบัติการณ์พบว่าความคลาดเคลื่อนทาง
ยามีจ านวนและความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุ
ความคลาดเคลื่อนทางยาเกิดจาก การขาดการ
ตรวจสอบซ้ า ขาดความรู้ ในการบริหารยา ไม่
ปฏิบัติตามหลัก  10 R ขาดการติดตามและ
ประเมินอาการข้างเคียงหลังจากให้ยา ขาดการ
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาเนื่องจากกลัวถูก
ต านิ หรือถูกลงโทษ รูปแบบการบริหารยาของ
หน่วยงานไม่ชัดเจน เป็นต้น 

           ก า ร เ กิ ดคว ามคลาด เคลื่ อนทางยา 
นอกจากก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้วยังมี
ผลกระทบมากมาย ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยจะเกิดโรค
ใหม่ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งอาจรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต
ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพ่ิมขึ้นรวมทั้ง
ยั งก่อให้ เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจซึ่ งอาจ
ประเมินค่าไม่ได้ ทั้งกับผู้ป่วยและญาติ รวมทั้ง
บุคลากรสาธารณสุขที่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูก
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ฟ้องร้อง ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์จากยา หรือลดความรุนแรงของการ
เกิดลงได ้จึงนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  

         จ า ก วิ เ ค ร า ะห์ ส า เ หตุ ก า ร เ กิ ด ค ว าม
คลาดเคลื่อนทางยา หากมีการบริหารยาที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน มีรูปแบบการบริหารยาที่ชัดเจน มี
การเฝ้าระวังและรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
ที่ดีสามารถช่วยป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยาที่อาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้ป่วยได้  ผู้ศึกษา
คาดหวังว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานร
นิวาสจะช่วยท าให้การบริหารยาของพยาบาล
วิชาชีพมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานและมีระบบ
การบริหารยาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

        1.เ พ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส 
        2.เ พ่ือศึกษาผลของการ ใช้ การ พัฒนา
รูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพเพ่ือลด
ความคลาด เคลื่ อนทางยา ในหอผู้ ป่ ว ย เ ด็ ก
โรงพยาบาลวานรนิวาส ซึ่ งประกอบด้วย  2 
ประเด็น 
  2.1 ศึกษาความพึงพอใจของ
พยาบาลวิชาชีพต่อรูปแบบการบริหารยา หลังการ
ใช้รูปแบบการบริหารยาอยู่ในระดับมากข้ึนไป
มากกว่าร้อยละ 80                                                                                               
  2.2 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการ
เกดิความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา ก่อนและหลัง
การใช้รูปแบบการบริหารยา  

สมมติฐานการวิจัย 

         3.1 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อ
รูปแบบการบริหารยา หลังการใช้รูปแบบการ
บริหารยาอยู่ในระดับมากข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 80 
          3.2 อุบัติการณ์ของความคลาดเคลื่อนจาก
การให้ยาภายหลังการใช้การพัฒนารูปแบบการ
บริหารยาของพยาบาลวิชาชีพลดลง 
ขอบเขตการวิจัย 

        การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(action reasearch) เป็นการศึกษาการใช้การ
พัฒนารูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพ
ในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส ศึกษาใน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 
พฤกษาคม พ.ศ. 2561     

วิธีการวิจัย 

        เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 
reasearch) 

กลุ่มตัวอย่าง 

       พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลวานรนิวาสจ านวน 12 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล     

        เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
แบบความพึงพอใจในการใช้การพัฒนารูปแบบการ
บริหารยาของพยาบาลวิชาชีพ แบบรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยา 

ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน คือ 1)ขั้นวิเคราะห์สถานการณ์  2)
ด าเนินงาน 3)ประเมินผล ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์  



 
 

62 
 

       โดยศึกษาปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาใน
หอผู้ ป่ วย เด็ก โรงพยาบาลวานรนิ วาสเ พ่ือดู
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา และศึกษา
กระบวนการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพตั้งแต่
ผู้ป่วยรับใหม่ การซักประวัติการแพ้ยา การรับ
ค าสั่งแพทย์ การบริหารยา และการรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยาเก็บเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
น าไปเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนทางยา
หลังจากการพัฒนารูปแบบการบริหารยา และ
ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสารวิชาการ วารสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยาและความ
คลาดเคลื่อนทางยาในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2561-30 มีนาคม 25661 

ขั้นที่ 2 ด าเนินงาน 

        1.น าข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 สรุปประเด็น
ปัญหาที่ได้ รายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาให้พยาบาลในหอผู้ป่วยเด็กรับทราบพร้อม
กับให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและแนว

ทางแก้ไขเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยา ร่าง
เป็นรูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพใหม่
ให้มีความครอบคลุม  
        2.น ารูปแบบการบริหารยาของพยาบาล
วิชาชีพใหม่เสนอให้หัวหน้าวอร์ดและพยาบาล
วิชาชีพในหอผู้ป่วยเด็กพิจารณาตรวจสอบความ
ตรงตามโครงสร้างและเนื้อหาทั่วไป พร้อมทั้งให้
ข้ อ เสนอแนะ  แล้ วน า ไปปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะ จนครบถ้วนสมบูรณ ์ 
 
ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
        การน าพัฒนารูปแบบการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพไปประยุกต์และประเมินผล จาการ
การเก็บข้อมูลจากแบบรายงานความคลาดเคลื่อน
ทางยา และแบบความพึงพอใจในการใช้การพัฒนา
รูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงผลในรูปแบบของ 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 

ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารยาแบบเดิมกับรูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพที่
พัฒนาขึ้นใหม่ 
รูปแบบการบริหารยาแบบเดิม รูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ 
1.มีรูปแบบการบริหารยาไม่ชัดเจน 1.มีรูปแบบแนวทางการบริหารยาที่ชัดเจน 
2.ไม่มีแนวทางในการเขียนรายงานความ
เคลื่อนทางยา  

2.มีแนวทางในการเขียนรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาที่
ชัดเจน 

3.แบบรายงานความเคลื่อนทางยามีความ
ยุ่งยากซับซ้อน 

3.แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.ไม่มี 4.มีวงล้อ 10R ช่วยจ าเพื่อให้การบริหารยามีมาตรฐานตาม
หลัก 10R 
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2.1. อุบัติการณ์รายงานการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาสในปี 
2559 - 2561 (หมายเหตุ ในปี 2561 รายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาตั้งแต่เดือนมกราคม - 
เดือนเมษายน) 
 
        พบว่ า ในปี  2559 มี การรายงานความ
คลาด เคลื่ อนทา งยา จ านวน  8 ครั้ ง  พบว่ า 
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยามากที่สุด
ร้อยละ 71 รองลงมาคือความคลาดเคลื่อนใน

กระบวนการก่อนบริหารยาร้อยละ 25 ในปี 2560 
มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาจ านวน 14 
ครั้ง พบว่า ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยา
มากที่ สุ ด ร้ อยละ  64.29 รองลงมาคื อคว า ม
คลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนบริหารยาร้อยละ 
35.71 ส่ ว น ใ น ปี  2561 พ บ ร า ย ง า น ค ว า ม
คลาดเคลื่ อนทางยาจ านวน 14 ครั้ ง  พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยามากที่สุด
ร้อยละ 64.29  รองลงมาคือความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการก่ อนบริ ห า รยาร้ อยละ  35.71 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 อุบัติการณ์รายงานการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในหอผู้ป่วย
เด็กโรงพยาบาลวานรนิวาสในปี 2559 - 2561 

 
ชนิดความคลาดเคลื่อนทางยา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ 

1.ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนบริหาร
ยา 

2 25 5 35.71 5 35.71 

1.1 เขียนรายการยาผิดขนาด     1 7.14 
1.2 เขียนรายการยาไม่ครบ/หยุดยาโดยไม่มีค าสั่ง
แพทย/์ไม่เขียนหยุดให้ยาตามค าสั่งแพทย์ 

1 12.5 2 21.43 2 21.43 

1.3 จัดยามาไม่ตรงกับสติ๊กเกอร์ยา/ลืมจัดยา/จัดยา
ไม่ครบ 

  3 21.43 1 7.14 

1.4 ไม่เขียนวันหมดอายุหลังเปิดใช้ยา 1 12.5   1 7.14 
2.ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยา 6 75 9 64.29 9 64.29 
2.1 ให้ยาผิดชนิด   1 7.14   
2.2 ให้ยาผิดขนาด   1 7.14 3 21.42 
2.3 ไม่ได้ให้ยา 4 50 3 21.43 5 71.42 
2.4 ให้ยาผิดคน   2 21.43 1 7.14 
2.5 ให้ยาผิดเวลา 1 12.5     
2.6 ให้ยาในอัตราที่เร็ว   1 7.14   
2.7 ให้ยาที่ผู้ป่วยแพ้ยา   1 7.14   
2.8 ให้ยาที่แพทย์สั่งหยุดใช้ยาไปแล้ว 1 12.5     



 
 

64 
 

2.2. อุบัติการณ์รายงานการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาสในตั้งแต่
เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ปี 2561 
        พบว่า ในเดือนมกราคมมีการรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยาจ านวน 5 ครั้ง พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยามากท่ีสุด
ร้อยละ 60 รองลงมาคือความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการก่อนบริหารยาร้อยละ 40  เดือน
กุมภาพันธ์มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
จ านวน 4 ครั้ง พบว่า ความคลาดเคลื่อนใน

กระบวนการให้ยามากท่ีสุดร้อยละ 75 รองลงมา
คือความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนบริหาร
ยาร้อยละ 25  เดือนมีนาคมมีการรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยาจ านวน 3 ครั้ง พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยามากท่ีสุด
ร้อยละ 66.67 รองลงมาคือความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการก่อนบริหารยาร้อยละ 33.33 และใน
เดือนเมษายนมีการรายงานความคลาดเคลื่อนทาง
ยาจ านวน 2 ครั้งพบในกระบวนการให้ยา ดังแสดง
ในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 อุบัติการณ์รายงานการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในหอผู้ป่วย
เด็กโรงพยาบาลวานรนิวาสในตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน ปี 2561 

ชนิดความคลาดเคลื่อนทางยา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ 

1.ความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการก่อนบริหารยา 

2 40 1 25 1 33.33   

1.1 เขียนรายการยาผิดขนาด   1      
1.2 เขียนรายการยาไม่ครบ/หยุด
ยาโดยไม่มีค าสั่งแพทย์/ไม่เขียน
หยุดให้ยาตามค าสั่งแพทย์ 

1    1    

1.3 จัดยามาไม่ตรงกับสติ๊กเกอร์
ยา/ลืมจัดยา/จัดยาไม่ครบ 

        

1.4 ไม่เขียนวันหมดอายุหลังเปิด
ใช้ยา 

1        

2.ความคลาดเคลื่อนใน
กระบวนการให้ยา 

3 60 3 75 2 66.67 2 100 

2.1 ให้ยาผิดชนิด 1        
2.2 ให้ยาผิดขนาด / เกินขนาด 1  2      
2.3 ไม่ได้ให้ยา 1  1  1  2  
2.4 ให้ยาผิดคน     1    
2.5 ให้ยาผิดเวลา         
2.6 ให้ยาในอัตราที่เร็ว         
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ชนิดความคลาดเคลื่อนทางยา มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 
จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ จ านวน
(ครั้ง) 

ร้อยละ 

2.7 ให้ยาที่ผู้ป่วยแพ้ยา         
2.8 ให้ยาที่แพทย์สั่งหยุดใช้ยาไป
แล้ว 

        

 

2.3. รายงานระดับความคลาดเคลื่อนทางยาใน
การบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพท่ีในหอผู้ป่วย
เด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส ระดับความคลาด
เคลื่อนทางยา ระดับ A-I ในปี 2559 - 2561 
(หมายเหตุ ในป ี2561 รายงานความคลาด
เคลื่อนทางยาตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือน
เมษายน)  

        พบว่า ในปี  2559 รายงานความคลาด
เคลื่อนทางยาจ านวน 8 ครั้ง อยู่ในระดับ B มาก

ที่สุดจ านวน 5 ครั้ง รองลงมาคือระดับ C จ านวน 2 
ครั้ ง  และระดับ A จ านวน 1ครั้ ง  ในปี  2560 
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาจ านวน 14 ครั้ง 
อยู่ในระดับ B มากที่สุดจ านวน 7 ครั้ง รองลงมา
คือระดับ A จ านวน 3 ครั้ง ระดับ C จ านวน 2 ครั้ง 
และระดับ D 2 ครั้ง ส่วนในปี 2561 พบรายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางยาจ านวน 14 ครั้ง อยู่ใน
ระดับ B มากที่สุดจ านวน 7 ครั้ง รองลงมาคือ
ระดับ C จ านวน 3 ครั้ง ระดับ A จ านวน 2 ครั้ง 
และระดับ D 2 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 3 รายงานระดับความคลาดเคลื่อนทางยาในการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพที่ในหอผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลวานรนิวาส ระดับความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ A-I ในปี 2559 - 2561 (หมายเหตุ ในปี 2561 
รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนเมษายน) 

 
ปี 

ระดับความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ A-I 
ระดับ A จ านวน (คร้ัง) ระดับ B จ านวน (คร้ัง) ระดับ C จ านวน (คร้ัง) ระดับ D จ านวน (คร้ัง) 

2559 1 5 2  
2560 3 7 2 2 
2561 2 7 3 2 

 

3. ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการ
พัฒนารูปแบบการบริหารยาของพยาบาล
วิชาชีพเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยาในหอ
ผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส แบ่งเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 

1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 1-20) 

 2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
(ร้อยละ 21-40) 



 
 

66 
 

3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
(ร้อยละ 41-60) 

4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก (ร้อย
ละ 61-80) 

 5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 81-100) 

  ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการพัฒนา
รูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพเพ่ือลด
ความคลาด เคลื่ อนทางยา ในหอผู้ ป่ ว ย เ ด็ ก
โรงพยาบาลวานรนิวาส แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

    พบว่า ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป อายุการท างาน 1 
ปี 6 ปี และ 8 ปี จ านวน 1 คนเท่าๆกันคิดเป็น 
8.33% อายุการท างาน 2 ปี  5 ปี  และ 10 ปี  
จ านวน 2 คนเท่าๆกันคิดเป็น 16.66% และอายุ
การท างาน 4ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น 25% ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 12 คน 
คิดเป็น 100% 

 ส่วนที่ 2 ความเหมาะสมกับการน าไปใช้
ได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอยู่ในระดับมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 88.33 เนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่ายอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงานอยู่ ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
93.33 ระบุทางเลือกส าหรับการจัดการแต่ละ
สถานการณ์อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
91.66 สามารถป้องกันความคลาดเคลื่อนในการ
บริหารยาแก่ผู้ป่วยอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 88.33 มีความเป็นไปได้ในการใช้จริงอยู่ ใน
ระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 88.33 ความพึง
พอใจในการใช้รูปแบบการบริหารยาอยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90 ตามล าดับ  

การอภิปรายผล 

        จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอุบัติการณ์ของ
ความคลาดเคลื่อนจากการให้ยาในปี 2560 พบ
อุบัติการณ์จ านวน 14 ครั้ง 2560 พบความคลาด
เคลื่อนในกระบวนการก่อนบริหารยาจ านวน 5 
ครั้ง ( ร้อยละ 35.71 ) แบ่งเป็นเขียนรายการยาไม่
ครบ/หยุดยาโดยไม่มีค าสั่งแพทย์ 2 ครั้ง ลืมจัดยา 
3 ครั้ง พบความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยา
จ านวน 9 ครั้ง ( ร้อยละ 64.29 ) แบ่งเป็นให้ยาผิด
ชนิด 1 ครั้ง ให้ยาผิดขนาด 1 ครั้ง ไม่ได้ให้ยา 3 
ครั้ง ให้ยาผิดคน 2 ครั้ง อยู่ในระดับ B มากที่สุด
จ านวน 7 ครั้ง รองลงมาคือระดับ A จ านวน 3 ครั้ง 
ระดับ C จ านวน 2 ครั้ ง และระดับ D 2 ครั้ ง 
หลังจากน าการพัฒนารูปแบบการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในหอผู้ ป่ วย เด็ก โรงพยาบาลวานรนิ วาส มา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารยาพบว่า ในปี 2561 
ในช่ ว ง เดื อนมกราคม  – เดื อน เมษายนพบ
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาจ านวน 14 
ครั้งพบความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อน
บริหารยาจ านวน 5 ครั้ง ( ร้อยละ 35.71 ) แบ่งเป็น
เขียนรายการยาผิดขนาด 1 ครั้ง เขียนรายการยา
ไม่ครบ/หยุดยาโดยไม่มีค าสั่งแพทย์ 2 ครั้ง ลืมจัด
ยา 1 ครั้ง ไม่เขียนวันหมดอายหุลังเปิดใช้ยา 1 ครั้ง 
พบความคลาดเคลื่อนในกระบวนการให้ยาจ านวน 
9 ครั้ง ( ร้อยละ 64.29 ) แบ่งเป็นให้ยาผิดขนาด 3 
ครั้ง ไม่ได้ให้ยา 5 ครั้ง ให้ยาผิดคน 1 ครั้ง อยู่ใน
ระดับ B มากที่สุดจ านวน 7 ครั้ง รองลงมาคือ
ระดับ C จ านวน 3 ครั้ง ระดับ A จ านวน 2 ครั้ง 
และระดับ D 2 ครั้ง จากการรายงานอุบัติการณ์
ความคลาดเคลื่อนทางยาหลังจากการน าการ
พัฒนารูปแบบการบริหารยาของพยาบาลวิชาชีพ
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มาประยุกต์ใช้มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทาง
ยาเพ่ิมมากขึ้น และผู้ศึกษาได้น าอุบัติการณ์การ
ความคลาดเคลื่อนทางยาเสนอต่อพยาบาลวิชาชีพ
ในหอผู้ป่วยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในแต่ละ
เดือนมีการรายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาในแต่ละเดือนลดลง จะเห็นได้จากในเดือน
มกราคมพบ 5 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์พบ 4 ครั้ง 
เดือนมีนาคมพบ 4 ครั้ง เดือนเมษายนพบ 4 ครั้ง 
และ จากการศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล
วิชาชีพต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส หลังการใช้
รูปแบบการบริหารยาอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 90 ซึ่งสรุปได้ว่าพยาบาลวิชาชีพมีความพึง
พอใจต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยา
ในหอผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลวานรนิวาส ซึ่งผลจาก
การใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารยาของ
พยาบาลวิชาชีพได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ผู้ปฏิบัติงานจึงท าให้ความคลาดเคลื่อนทางยา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่คาดว่าในอนาคตความ
คลาดเคลื่อนทางยาจะเริ่มคงที่หรืออาจเพ่ิมมากขึ้น
เนื่องจากความผิดพลาดในระดับบุคคล (human 
error) นั้นยังคงมีอยู่บ้าง จึงต้องมีความระมัดระวัง 
มีการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาอย่าง
สม่ าเสมอให้ผู้ปฏิบัติงานทราบในแต่ละเดือนหา
แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข แ ล ะ ป้ อ ง กั น เ พ่ื อ ล ด ค ว า ม
คลาดเคลื่อนทางยา ซึ่ งต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

        1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพในการลดอุบัติการณ์ความ
คลาดเคลื่อนในการบริหาร 

ยาของแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีพัฒนาขึ้นในครั้งนี้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป 

        2. ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสาเหตุ
อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 
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การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลฝีเย็บ เพ่ือลดการติดเช้ือที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บแยก      
งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลวานรนิวาส 

นาถอนงค์  สุโพ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ที่มาและความส าคัญ 

 แผลฝีเย็บแยกเป็นอุบัติการณ์แทรกซ้อนที่
รุนแรงอย่างหนึ่งในผู้คลอดทางช่องคลอด โดยแผล
ฝีเย็บอาจเกิดจากการตัดและการฉีกขาดเองขณะ
คลอดซึ่งมีโอกาสเกิดการแยกของแผลได้ภายหลังที่
เย็บแล้ว ซึ่งการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บ
แยก เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่ต้องรีบแก้ไข
เพราะส่งผลให้มารดาหลังคลอด ต้องสูญเสีย
ค่ า ใช้ จ่ าย  เสี ย เวลาในการนอนรักษาตั ว ใน
โรงพยาบาล มีผลกระทบต่อจิตใจและความพึง
พอใจในคุณภาพการบริการ และส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานที่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
และท าให้มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงหลัง
คลอดเพ่ิมขึ้น  จากการศึกษาย้อนหลังหลายแห่ง
พบว่าอุบัติการณ์แผลฝีเย็บแยกเกิดขึ้นได้แตกต่าง
กัน ทั้งจ านวนอุบัติการณ์และสาเหตุ Sule และ 
Shittu(2003) ได้ท าการศึกษาแบบไปข้างหน้า( 
Prospective cohort) ในผู้ป่วยที่คลอดทางช่อง
คลอดและ ได้ รั บ ก า ร ตั ด แ ผลฝี เ ย็ บ  พบว่ า
ภาวะแทรกซ้อนของแผลฝีเย็บที่พบบ่อยคือ แผล
ติดเชื้อ 23.7% และแผลแยก 15.5% นอกจาก
แผลอักเสบจากการติดเชื้อแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการ
แยกของแผลฝี เย็บยังมีสาเหตุจากปัจจัย อ่ืนๆ
หลายๆอย่าง ได้แก่ ระยะเวลาในการเจ็บครรภ์ 
จ านวนครั้งของการตรวจภายใน ลักษณะของ
น้ าคร่ า ระยะเวลาตั้งแต่ถุงน้ าแตกจนถึงเด็กคลอด
(อ านวย ตัณพศุภศิริ และ รัชนี เปรมศรี ,2543) 
การอักเสบและการติดเชื้อพบว่ามีสาเหตุมาจาก

เนื้อเยื่อของช่องคลอดกระทบกระเทือนฉีกขาด
และบอบช้ าจากการคลอด การตัดฝีเย็บ และใช้สูติ
ศาสตร์หัตถการร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขาดเทคนิคปราศจากเชื้อที่ถูกต้อง (กอบกาญจน์ 
ศรประสิทธิ์,2540) รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ อายุ 
ภาวะโภชนาการ ภาวะเนื้อเยื่อขาดเลือด การได้รับ
สารกดภูมิคุ้มกัน(สุรจิต อาวสกุลสุทธ์,2544) เศรษ
ฐานะยากจน ภาวะอ้วน การร่วมเพศในระยะใกล้
คลอด การใส่เครื่องมือติดตามการคลอดทางช่อง
คลอดเช่น fetal scalp electrode monitoring 
ภาวะช่องคลอดหรือปากมดลูกเคยอักเสบมาก่อน 
(สุขิต เผ่าสวัสดิ์,2525) การเย็บแผลที่ถูกต้องแม้
บาดแผลฝีเย็บที่ได้รับการเย็บซ่อมแล้ว แต่เนื้อเยื่อ
ยังประสานกันไม่สนิทผิวหนังส่วนนี้จึงเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อได้ง่าย ร่วมกับการมีน้ าคาวปลา ซึ่งเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคและแผลที่ฝีเย็บใกล้รูเปิดทวาร
หนัก และรู เปิดปัสสาวะจึงท าให้เสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะ จนเกิดการติดเชื้อ
หลังคลอดได้ง่ายมากภาวะร่างการที่ป่วยด้วยโรค
แทรก เช่นเบาหวาน จะมีภูมิคุ้มกันต่ าติดเชื้อง่าย 
ภาวะเลือดแข็งตัวช้าท าให้ตกเลือดใต้ผิวหนังได้ง่าย
จึงเกิดฝีเย็บอักเสบได้มาก(ศรีนวล โอสถเสถียร
,2541. อ้างอิง จาก Clark,1995) แผลฝีเย็บแยก
อาจมีภาวะแทรกซ้อนตามมาตั้งแต่ความรุนแรงไม่
มากจนถึงเกิดการรูรั่วของผนังกั้นช่องคลอดกับ
ล าไส้จนกลายเป็นรูเปิดถาวร (Recto-vaginal 
fistula)หรือก้ันอุจจาระไม่อยู่ (Homsi et al,1994) 
จนรบกวนชีวิตปกติ 
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 โรงพยาบาลวานรนิวาสมีผู้มาคลอด โดย
เฉลี่ยปีละประมาณ 650 ราย ระหว่างเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 มีมารดา
คลอดจ านวน 728 รายมีแผลฝีเย็บทั้งหมด 629 
ราย พบว่ามีแผลฝีเย็บติดเชื้อจ านวน 0 ราย คิด
เป็นร้อยละ 0 แผลแยกจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.31 ในปี พ.ศ.2559 มีมารดาคลอดจ านวน 
661รายมีแผลฝีเย็บทั้งหมด 593 ราย พบว่ามีแผล
ฝีเย็บติดเชื้อจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 
แผลแยกจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.85 
จากนั้นได้ท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
(Root Cause Analysis) ร่วมกับสหวิชาชีพ ซึ่ ง
พบว่าปัจจัยส่งเสริมที่อาจเป็นสาเหตุได้แก่ 1)ด้าน
บุคลากรพบว่า มีเจ้าหน้าที่ใหม่ ขาดทักษะและ
ความช านาญในการเย็บและซ่อมแซมแผลฝีเย็บ
จ านวน  5 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.6 2)ด้านวัสดุ
อุปกรณ์พบว่า การเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่
เ ห ม า ะ ส ม  โ ด ย  Chromic Cat gut เ ก็ บ ใ น
อุณหภูมิห้อง(ต้องควบคุมให้ไม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส)พบว่าขณะเย็บแผลไหมแตกออกเป็น 3 
เส้น เปื่อย, ผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลางมีขนาดเล็กไม่
เหมาะสม,การแยกเครื่องมือ sterile เมื่อท าคลอด
และเย็บแผลไม่ให้ปะปนกัน 3)ด้านผู้รับบริการ
พบว่ามารดาที่มีภาวะติดเชื้อมาก่อนจ านวน 2 
รายได้แก่ GDM A1, Herpes simplex รวมถึงการ
ดูแลก่อนคลอดและการปฏิบัติตัวหลังคลอดของ
มารดาทั้งขณะอยู่โรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้านไม่
เป็นแนวทางเดียวกัน 4)ด้านปัจจัยกระตุ้นก่อนการ
คลอดพบว่า มีการคลอดตรวจภายในมากกว่า 6 
ครั้ง จ านวน 2 ราย การคลอดระยะที่ 2 ยาวนาน 
จ า น ว น  2   ร า ย ห น่ ว ย ง า น จึ ง ไ ด้ จั ด ท า
กระบวนการพัฒนา(CQI)เพ่ือลดการติดเชื้อที่แผลฝี
เย็บ/แผลแยกขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการป้องกันการติดเชื้อแผลฝีเย็บ/แผล
แยก หลังจากการด าเนินงานยังพบว่ามีแผลฝีเย็บ

แยกและแผลฝีเย็บติดเชื้ออยู่ ซึ่งในปี พ.ศ.2560 มี
มารดาคลอดจ านวน 631 รายมีแผลฝีเย็บทั้งหมด 
556 ราย พบว่ามีแผลฝีเย็บติดเชื้อ ได้รับการนอน
โรงพยาบาลเพ่ือท าการรักษาจ านวน 12 รายคิด
เป็นร้อยละ 2.15 แผลฝีเย็บแยกไม่ติดเชื้อ จ านวน 
27 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.85 ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
มาก จากการทบทวนตามแบบประเมินลักษณะ
การหายของแผลฝีเย็บภายหลังคลอด (REEDA : 
Evaluating Postpartum Healing) (ล า วั ล ย์   
สมบูรณ์และคณะ,2535 อ้างอิงใน Davison,1974) 
ในมารดาหลังคลอดที่มีแผลฝีเย็บติดเชื้อ และแผล
ฝีเย็บแยกจ านวน 39 ราย มีอาการบวมในวันที่ 1 
หลังการคลอด เป็นจ านวน 25 ราย มีอาการแดง 
จ านวน 22 ราย อาการห้อเลือด 3 ราย มีสารคัด
หลั่งออกจากแผล 2 ราย และการติดของแผล
จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.1 , 56.4 , 
7.69,5.12 และ 5.12 ตามล าดับ ซึ่งอาการบวม
และแดงของแผลฝีเย็บนั้นอาจท าให้เกิดแผลฝีเย็บ
แยกตามมาได้   
      ดังนั้นเพ่ือป้องกันการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
และแผลฝีเย็บแยก จนท าให้เกิดผลแทรกซ้อนที่
รุนแรงตามมาจึงควรมีการพัฒนา ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติการพยาบาล  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางที่
มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อมารดาผู้
คลอด 
 
4.ค าถามการวิจัย (Research Question) 

 การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลฝี เย็บ 
สามารถลดการเกิดอุบัติการณ์ ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
และแผลฝีเย็บแยกได ้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลแผลฝีเย็บเพ่ือลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บ
แยก งานการพยาบาลผู้คลอด โรงพยาบาลวานรนิวาส 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดในโรงพยาบาลวานรนิวาส โดยการคลอด
ทางช่องคลอดและมีการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอดทางช่องคลอด 

 

การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลฝีเย็บ เพื่อลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บแยก 

1.การนวดฝีเย็บเพ่ือให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและลดการฉีกขาดเพ่ิมของฝีเย็บในผู้คลอดทาง
ช่องคลอด ช่วยลดระดับการฉีกขาดของแผลฝีเย็บ  

2.การตัดฝีเย็บเท่าที่จ าเป็นในการช่วยคลอดทารก 

3.มีทักษะด้านการเย็บแผลฝีเย็บ  

4.ประคบเย็นด้วยผ้าอนามัยเย็นทันทีหลังเย็บแผลฝีเย็บเสร็จ 

5.ประเมินความเจ็บปวดและลักษณะของแผลฝีเย็บ โดยใช้แบบประเมินลักษณะของแผลฝีเย็บ
REEDA scores (Davidson, 1979) หลังคลอด 24 และ 48 ชม. 

6.ให้ข้อมูลเสริมพลังในการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอด รับรู้และตระหนักในการเฝ้าระวังการ
ติดเชื้อรวมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้อง การตรวจแผลฝีเย็บด้วยตนเองโดยการส่องด้วยกระจก 

7.นัดติดตามประเมินลักษณะของแผลฝีเย็บหลังคลอด เมื่อครบ 4-5 วัน 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนา 

1.ผลลัพธ์ด้านผู้ป่วย 

    1.1 ไม่เกิดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ 

    1.2 อัตราการเกิดแผลฝีแยกลดลง หรือไม่เกิด 

2.ผลลัพธ์ด้านบุคลากรพยาบาล มีความรู้ในการพัฒนารูปแบบการดูแลแผลฝีเย็บเพ่ือลดการติดเชื้อที่
แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บแยก 

บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการดูแลแผลฝีเย็บเพ่ือลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บแยก 
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 1. กระบวนการพัฒนาเพื่อลดการติดเชื้อที่
แผลฝีเย็บ/แผลแยก 

 2. ปัจจัยพยากรณ์ภาวะแผลฝีเย็บอักเสบ
ของผู้คลอด 

 3. ผลลัพธ์ของการตัดฝีเย็บตามกิจวัตรกับ
การตัดฝีเย็บแบบเท่าที่จ าเป็น 

 4. วิธีการลดความเจ็บปวดแผลฝี เย็บ
ภายหลังการเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บ 

 5. ผลของการนวดผีเย็บเพ่ือลดการฉีก
ขาดเพ่ิมของฝีเย็บในผู้คลอดทางช่องคลอด 

รูปแบบการศึกษา   

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action research) เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนา
รูปแบบการดูแลแผลฝีเย็บเพ่ือลดการติดเชื้อที่แผล
ฝีเย็บและแผลฝีเย็บแยก กลุ่มงานการพยาบาลผู้
คลอด โรงพยาบาลวานรนิวาส กลุ่มตัวอย่างเลือก
เฉพาะเจาะจง ได้แก่  มารดาตั้งครรภ์ และมีการ
คลอดทางช่องคลอด ร่วมกับมีแผลฝีเย็บที่เกิดจาก
การคลอด ที่มารับบริการที่ห้องคลอด โรงพยาบาล
วานรนิวาส ทุกราย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 
ถึง 30 เมษายน 2561  จ านวน 100 คน และ
พยาบาลวิชาชีพผู้ท าคลอด ในงานการพยาบาลผู้
คลอดจ านวน 7 คน ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา 

กลุ่มตัวอย่าง 

 ศึ ก ษ า ใ น ก ลุ่ ม ม า ร ด า ที่ ม า ค ล อ ด ที่
โรงพยาบาลวานรนิวาส โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาตั้งครรภ์ และมีการคลอด

ทางช่องคลอด ร่วมกับมีแผลฝีเย็บที่เกิดจากการ
คลอด จ านวน 100 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบบันทึกการเก็บข้อมูลของผู้คลอด
ประกอบาด้วย อายุ  อายุครรภ์ วิธีการคลอด 
ระยะเวลาการเบ่งคลอด จ านวนครั้งของการตรวจ
ภายใน ลักษณะของน้ าคร่ า ชนิดของแผลฝีเย็บ 
การได้รับฆ่าเชื้อ ภาวะซีด การประเมินลักษณะการ
หายของแผลฝีเย็บภายหลังคลอด และระดับความ
เจ็บปวดหลังการเย็บแผลฝีเย็บ  

2. แบบประเมินทักษะการดูแลแผลฝีเย็บ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ห้องคลอด โรงพยาบาลวานร
นิวาส 

3. ผ้าอนามัยเย็น 

วิธีการด าเนินงานและการบันทึกข้อมูล 

 ผู้ศึกษาและคณะประกอบด้วยพยาบาล
ห้องคลอดจ านวน 8 คน ท าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้
คลอด โดยได้จัดการฝึกปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน
วิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดทักษะและมีความเข้าใจที่
ตรงกันก่อนการปฏิบัติเพื่อการเก็บข้อมูลจริงดังนี้ 

1.ระยะที่ 1 ระยะการเตรียมการ ส ารวจ
สภาพปัญหาการปฏิบัติ ทรัพยากร และศักยภาพ
ของผู้ป่วย และทีมสหสาขาวิชาชีพ ทบทวน
วรรณกรรมและวิเคราะห์งานวิจัย 

2. ระยะที่  2 ระยะด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพ 

2.1 ระยะก่อนคลอด 

 การนวดฝีเย็บเพื่อลดการฉีกขาดเพ่ิมของฝี
เย็บในผู้คลอดทางช่องคลอด ใช้การนวดฝีเย็บใน
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ครรภ์แรกจะท าเมื่อปากมดลูกเปิด 8 เซนติเมตร 
ในครรภ์หลังจะท าเมื่อปากมดลูกเปิด 5 เซนติเมตร 
โดยมีวิธีการนวดฝีเย็บดังนี้ ให้ผู้คลอดนอนหงายชัน
เข่าขึ้น แยกขาออกจากกัน สอดนิ้วหัวแม่มือทั้ง 2 
ข้างไปในช่องคลอดลึกประมาณ 3-4 เซนติเมตร
(ประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ) จากนั้นกดนิ้วลงด้านล่างไป
ทางทวารหนักถูไปมาเบาๆ รอบๆผนังช่องคลอด 
จนกระทั้งร้อนหรือประมาณ 2 นาที จากนั้นค่อยๆ
เคลื่อนนิ้วออกทางด้านข้างภายในช่องคลอดเป็น
รูปตัวอยู่ “U” กดคลึงอย่างช้าๆ ขึ้นลงประมาณ 2 
นาที เท่ากับ 1 รอบ ท าอย่างนี้ ช้าๆ ร่วมกับการ
หายใจเข้าออกลึกๆ จนครบ 10 นาที หลีกเลี่ยง
ไม่ให้ถูกทางเปิดของท่อปัสสาวะ 

2.2 ระยะการคลอด  
2.2.1.ตัดฝีเย็บในเวลาที่เหมาะสมและ

ตามความจ าเป็น ควรกระท าเมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้น 
ไม่จ าเป็นต้องตัดฝีเย็บทุกราย (WHO,1996) ข้อ
บ่งชี้ในการตัดฝีเย็บ ดังนี้ 
1.ทารกอยู่ในภาวะเครียด คับขัน (Stress)  
2.ทารกคลอดก่อนก าหนด ทารกตัวโต(ตาม
แนวทางการคาดคะเนน้ าหนักทารกในครรภ์ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส) และทารกที่อยู่ในภาวะ
คลอดติดไหล่  
3.การป้องกันการฉีกขาด หากปล่อยให้ฉีกขาดเอง
โดยไม่ตัดฝีเย็บ อาจเกิดการฉีกขาดรุนแรงท าให้
ซ่อมแซมยาก 
4.ฝีเย็บที่มีลักษณะยืดขยายยาก เช่น ฝีเย็บหนา 
แข็ง อาจท าให้การคลอดในระยะที่ 2 ล่าช้า 
5.ทารกที่มีส่วนน าผิดปกติ เช่น ท่าก้น หรือการใช้
หัตถการช่วยคลอด เช่นเครื่องดูดสุญญากาศ การ
ใช้คีมช่วยคลอด  

 2.2.2 การป้องกันการฉีกขาดของฝีเย็บคือ 
ระวังอย่าให้ศีรษะทารกผ่านช่องคลอดเร็วเกินไป 
ใช้มือกดท้ายทอยให้ทารกก้มแล้วเงยช้าๆ ผู้คลอด
ไม่เบ่งขณะท าคลอดไหล่ และSave perineum 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2.3 มีทักษะการเย็บแผลฝีเย็บ โดยมี
ขั้นตอนการเย็บดังนี้ 
               1. ตรวจดูแผลฝีเย็บและการฉีกขาด
ของช่องทางคลอด โดยใช้ผ้าก๊อสเช็ดซับเลือดเข้า
ไปในช่องคลอดตรวจหาขอบเขตของแผล 
              2. ใส่tampon เข้าไปในช่องคลอดลึก
เหนือขอบเขตแผล 
              3. ฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณแผลฝีเย็บ 
              4.เย็บแผลตามชั้นความลึกของแผล
ขึ้นมาตามล าดับ ดังนี้ 

      4.1 เย็บVaginal epithelium โดย
ใ ช้  Hymenal ring เ ป็ น จุ ด  Anatomical 
landmark โ ด ย เ ย็ บ แ บ บ  Continuous non-
locking หรือ Continuous locking sutures  

     4.2 Bulbocavernosus muscle 
ด้วยวิธี  Crown stitch และเย็บPerineal body 
(กล้ามเนื้อฝีเย็บ) สองด้านเข้าหากันและชิดกัน
พอดี เพ่ือลดความตึงของการเย็บ ด้วยวิธี simple 
interrupted stitches 

    4.3 เย็บขอบของผิวหนังและเนื้อเยื่อ
ใต้ผิวหนังประกบตรงกันทั้งสองข้างตลอดความ
ย า ว ข อ ง แ ผ ล  ด้ ว ย วิ ธี  Continuous 
subcutaneous stitch  
            5. ดึ ง  tampon ออกแล้ ว ล้ ว ง ก้ อ น
เลือดออกจากช่องคลอด 
            6. ใช้ผ้าก๊อสซับดูตามแนวที่เย็บและคล า
ดูว่าไม่มี Hematoma  
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         7. ใช้นิ้วชี้สอดเข้าไปในทวารหนัก เพ่ือ
ตรวจดูว่าไม่ได้เย็บลึกทะลุ mucosa ของrectum 
         8.ท าความสะอาดแผลฝีเย็บและอวัยวะ
สืบพันธุ์ 
2.3 ระยะหลังคลอด 

2.3.1 การประคบความเย็นด้วยผ้าอนามัย
เย็นทันทีหลังเย็บแผลฝีเย็บไปประยุกต์ใช้ โดยใช้
ผ้าอนามัย (Female Pad) ชุบ sterile water 50 
ml.ใส่ในห่อพลาสติก แล้วน าไปแช่ในช่องแข็งของ
ตู้เย็นอย่างน้อย 20 นาที เมื่อรกคลอดแล้วให้น า
ออกมาจากตู้เย็นวางไว้ที่ อุณหภูมิห้อง เพ่ือให้
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเป็น 10 - 15 องศาเซลเซียส เมื่อ
เย็บแผลเสร็จเรียบร้อยแล้ววางผ้าอนามัยเย็นนี้ตาม
แนวของแผล ฝีเย็บด้านนอก โดยรองด้วยแผ่นผ้า 
sterile gauze จากนั้นจึงใส่ผ้าถุงให้มารดาหลัง
คลอด อีก 15 นาทีต่อมา ให้น าแผ่นผ้าอนามัยเย็น
ออก ท าความสะอาดช่องคลอด แผลฝีเย็บ และ
ประเมินหดรัดตัวและเลือดที่ออกจากช่องคลอดทุก 
15 นาที ตามการดูแลปกติ และเมื่อครบ 2 ชั่วโมง
หลังคลอด ให้ประเมิน และบันทึกระดับความ
เ จ็ บป วด โ ดย ใ ช้ แบ บวั ด  pain scores แบบ 
numberic scale คะแนนเต็ม 10 คะแนน (The 
National Initiative on Pain Control™) แ บ่ ง
เกณฑ์ดังนี้ คะแนน 0 ไม่มีความเจ็บปวด , 1 - 3 
เจ็บปวดเล็กน้อย, 4 - 6 เจ็บปวดปานกลาง, 7 - 9 
เจ็บปวดมาก และ 10 เจ็บปวดมาก ที่สุด  

2.3.2 การประเมินลักษณะของแผลฝีเย็บ
โ ด ย ใ ช้  REEDA scores (Davidson, 1979) 
ประกอบด้วย Redness ความแดงของแผล  2 
ค ะ แ น น , Edema แ ผ ล บ ว ม  2 ค ะ แ น น , 

Ecchymosis มีเลือด คั่ง 2 คะแนน, Discharge มี
เ ลื อ ด ไ ห ล อ อ ก จ า ก แ ผ ล  2 ค ะ แ น น , 
Approximation of edges แ ผ ล ป ริ แ ย ก  2 
คะแนน) คะแนน รวมเต็ม 10 คะแนน โดยมีเกณฑ์
ดังนี้ คะแนน 0 ไม่มี, 1 มีเล็กน้อย, 2 มีมากและให้
ประเมินความเจ็บปวดและลักษณะของแผล ฝีเย็บ
ซ้ าอีกเมื่อครบ 24 ชั่วโมง และเมื่อครบ 48 ชั่วโมง 
การแปลผล ถ้าคะแนนมากกว่า 3 มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดแผลแยก แผลติดเชื้อ และถ้า Pain Score 
มากกว่า 3 คะแนน ควรได้รับ Pain management  
2.4 ระยะพักฟ้ืน 

2.4.1 ให้ ข้ อมูล เสริมพลั ง ในการดูแล
ตนเองของมารดาหลังคลอด รับรู้และตระหนักใน
การเฝ้าระวังการติดเชื้อรวมทั้งการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
การตรวจแผลฝีเย็บด้วยตนเองโดยการส่องด้วย
กระจก การท าความสะอาด การอยู่ไฟที่เหมาะสม 
ช่องทางการเข้าถึงบริการที่สามารถให้การปรึกษา
ได้ทันที  

2.4.2 นัดติดตามประเมินลักษณะของแผล
ฝีเย็บหลังคลอด เมื่อครบ 4-5 วัน หากพบแผลฝี
เย็บติดเชื้อ หรือฝีเย็บแยก ต้องรายงานแพทย์
รับทราบอาการเพื่อพิจารณาแผนการรักษาต่อไป 
          3. ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน และน า
ข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
และใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องท าให้เกิดแผลฝีเย็บแยกได้  
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เปรียบเทียบรูปแบบการดูแลแผลฝีเย็บเพื่อลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บแยก 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
1. ไม่มีการเตรียมและการนวดฝีเย็บก่อน

การคลอด 
1. มีการนวดฝีเย็บทั้งในระยะรอคลอดและระยะคลอด 

1.1กดนิ้วลงด้านล่างไปทางทวารหนักถูไปมาเบาๆ                             
1.2กดเป็นรูปตัวอยู่ “U” กดคลึงอย่างช้าๆ 

         
ประมาณ 2 นาที เท่ากับ 1 รอบ ท าอย่างนี้ ช้าๆ ร่วมกับการหายใจ
เข้าออกลึกๆ จนครบ 10 นาที 

2. ตัดฝีเย็บทุกรายในมารดาครรภ์แรก 2. ตัดฝีเย็บในเวลาที่เหมาะสมและตามความจ าเป็น 
 

3. Save perineum อย่างมีประสิทธิภาพ 3. Save perineum อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. เย็บแผลฝีเย็บตามทักษะที่ได้รับการ
อบรมมา 

4. เพ่ิมทักษะการเย็บแผลฝีเย็บโดยแพทย์และเย็บแผลฝีเย็บ
ตามแบบประเมินทักษะการเย็บแผล 

  
(อ้างอิง จิตรลดา ค าจริงและสิทธิชา สิริอารีย์,2559) 

5. ใช้ผ้าอนามัยชนิดหลังคลอดรองเลือด
หลังเย็บแผลเสร็จ 

5. ประคบความเย็นด้วยผ้าอนามัยเย็นทันทีหลังเย็บแผลฝี
เย็บ โดยใช้ผ้าอนามัย ชุบ sterile water 50 ml.ใส่ในห่อ
พลาสติก แล้วน าไปแช่ในช่องแข็งของตู้เย็นอย่างน้อย 20 
นาที เมื่อรกคลอดแล้วให้น าออกมาจากตู้เย็นวางไว้ที่
อุณหภูมิห้อง เพ่ือให้อุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเป็น 10 - 15 องศา
เซลเซียส เมื่อเย็บแผลเสร็จเรียบร้อยแล้ววางผ้าอนามัย
เย็นนี้ตามแนวของแผล ฝีเย็บด้านนอก โดยรองด้วยแผ่น
ผ้า sterile gauze จากนั้นจึงใส่ผ้าถุงให้มารดาหลังคลอด 
อีก 15 นาทีต่อมา ให้น าแผ่นผ้าอนามัยเย็นออก 



 
 

76 
 

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา 

   

6. บันทึกREEDA scores ครบ 24 ชั่วโมง 
และเม่ือครบ 48 ชั่วโมง 

6. บันทึกREEDA scores ครบ 24 ชั่วโมง และเมื่อครบ 48 
ชั่วโมง พร้อมสอนการประเมินด้วยตนเองที่บ้าน 

7. นัดตรวจฝีเย็บหลังคลอดวันที่4-5 7. ติดตามแผลฝีเย็บทุกรายพร้อมออกใบนัดดูแผลฝีเย็บหลัง
คลอดวันที่  4-5 ประเมินตามแบบประเมิน  REEDA 
scores 

 

ผลการศึกษา  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ความถี่) ร้อยละ 
จ านวนประชากร 
       อายุ 
ช่วง 10 - 20 ปี 
ช่วง 21 - 30 ปี 
ช่วง 31 – 40 ปี 
ช่วง 40 – 50 ปี 

100 
 
28 
50 
22 
0 

 
 
28 
50 
22 
0 

       จ านวนการตั้งครรภ์ 
ครรภ์แรก 
ครรภ์ที ่2 
ครรภ์ที่ 3 
ครรภ์ที่ 4  

 
48 
37 
14 
1 

 
48 
37 
14 
1 

        วิธีการคลอด 
คลอดปกต ิ
คลอดผิดปกติโดยเครื่องดูดสุญญากาศ 
คลอดผิดปกติโดยคีมช่วยคลอด 

 
97 
3 
0 

 
97 
3 
0 

 

ม า ร ด า ค ล อด ที่ ม า รั บ บ ริ ก า ร ที่ ห้ อ ง ค ล อ ด 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2560 ถึง 30 เมษายน 2561  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
100 คน ครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงวันเจริญพันธุ์ คือช่วง
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อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 อายุเฉลี่ย 24.82 
ปี (SD 6.101) จ านวนการตั้งครรภ์ค่าเฉลี่ย 1.68 
ครั้ง (SD 0.75) โดยมีวิธีการคลอดแบบธรรมชาติ

คิดเป็นร้อยละ 97 และคลอดโดยใช้เครื่องดูด
สุญญากาศ คิดเป็นร้อยละ 3 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูล จ านวน(ความถี่) ร้อยละ 
        ลักษณะของแผลฝีเย็บ 
Episiotomy(แผลที่เกิดจากการตัด) 
Perineal lacerations(เกิดจากการฉีกขาดเอง) 
Episiotomyร่วมกับPerineal lacerations 

 
66 
20 
14 

 
66 
20 
14 

        จ านวนการตรวจภายใน 
ตรวจภายในมากกว่า 6 ครั้ง 
ตรวจภายในน้อยกว่า 6 ครั้ง 

 
13 
87 

 
13 
87 

         ระยะเวลาในการเบ่งคลอด 
เบ่งคลอดนานมากกว่า 1 ชม 
เบ่งคลอดน้อยกว่า 1 ชม 

 
3 
97 

 
3 
97 

        ไข้ในระยะคลอด 
มีไข ้
ไม่มีไข ้

 
2 
98 

 
2 
98 
 

         ลักษณะของน้ าคร่ า 
น้ าคร่ าใส(Clear) 
น้ าคร่ ามีข้ีเทาปน(meconium) 

 
97 
3 

 
97 
3 

มารดาคลอดที่มารับบริการที่ห้องคลอด 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 ถึง 30 เมษายน 2561  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
100 คน มีลักษณะของแผลฝีเย็บ  Episiotomy 
(แผลที่ เกิดจากการตัด)  ,Perineal lacerations 
(เกิดจากการฉีกขาดเอง) และ Episiotomyร่วมกับ 

Perineal lacerations คิดเป็นร้อยละ 66,20และ 
14 ตามล าดับ โดยมีการตรวจภายในน้อยกว่า 6 
ครั้ง มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87 เบ่งคลอดน้อยกว่า 
1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 97 ไม่มีไข้ในระยะคลอด 
คิดเป็นร้อยละ 98 ลักษณะของน้ าคร่ าใส ไม่มีขี้เทา 
คิดเป็นร้อยละ 97  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลแสดงลักษณะแผลฝีเย็บ 
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ข้อมูลลักษณะแผลฝีเย็บ วันที่ 1 หลังเย็บแผล จ านวน(ความถี่) ร้อยละ 
1.อาการแสดงของแผล(Redness) ไม่มีอาการแดง 36 36 

แดงระดับ 1 62 62 
แดงระดับ 2 2 2 

2.อาการบวมของแผล(Edema) ไม่มีอาการบวม 41 41 
บวมระดับ 1 54 54 
บวมระดับ 2  4 4 
บวมระดับ 3 1 1 

3.อาการห้อเลือด (Ecchymosis) ไม่มีอาการห้อเลือด 100 100 
4.ลักษณะของสารคัดหลั่งจากแผล 
(Drainage) 

ไม่มีสารคัดหลั่งที่ออกจากแผล 100 100 

5.ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ติ ด ข อ ง แ ผ ล
(Approximation) 

ขอบแผลชิดกันดี  96 96 
ขอบแผลแยกห่างจากกัน 3 มม .หรือ
น้อยกว่า 

4 4 

ระดับความปวดแผล 0 คะแนน 1 1 
1 คะแนน 4 4 
2 คะแนน 17 17 
3 คะแนน 53 53 
4 คะแนน 23 23 
5 คะแนน 1 1 
6 คะแนน 1 1 

ข้อมูลลักษณะแผลฝีเย็บ วันที่มาตรวจตามนัด จ านวน(ความถ่ี) ร้อยละ 
1.อาการแสดงของแผล(Redness) ไม่มีอาการแดง 91 91 

แดงระดับ 1 9 9 
2.อาการบวมของแผล(Edema) ไม่มีอาการบวม 90 90 

บวมระดับ 1 10 10 
3.อาการห้อเลือด (Ecchymosis) ไม่มีอาการห้อเลือด 100 100 
4.ลักษณะของสารคัดหลั่งจากแผล 
(Drainage) 

ไม่มีสารคัดหลั่งที่ออกจากแผล 98 98 
มีน้ าเหลืองซึมออกจากแผล 2 2 

5.ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ติ ด ข อ ง แ ผ ล
(Approximation) 

ขอบแผลชิดกันดี  69 69 
ขอบแผลแยกห่างจากกัน 3 มม .หรือ
น้อยกว่า 

13 13 

 ผิวหนังและชั้นไขมันใต้ผิวหนังแยกออก
จากกัน 

15 15 
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ข้อมูลลักษณะแผลฝีเย็บ วันที่ 1 หลังเย็บแผล จ านวน(ความถี่) ร้อยละ 
 ผิวหนัง ชั้นไขมันใต้ผิวหนังและพังผืด

แยกออกจากกัน 
3 3 

ระดับความปวดแผล 0 คะแนน 34 34 
1 คะแนน 21 21 
2 คะแนน 27 27 
3 คะแนน 14 14 
4 คะแนน 3 3 
5 คะแนน 1 1 

     

จากกลุ่ มตั วอย่ า งจ านวน  100 คน  พบว่ ามี
อุบัติการณ์แผลฝีเย็บติดเชื้อ 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 
2 และพบแผลแยก 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 16  ใน
รายที่แผลฝีเย็บติดเชื้อทั้ง 2 รายนั้น มีวิธีการคลอด
แบบคลอดปกติ ซึ่งเป็นมารดาวัยรุ่นอายุต่ ากว่า 20 
ปีทั้ง 2 ราย REEDA 4 คะแนน พบอาการเกิดขึ้นที่
บ้านในวันที่มาตรวจตามนัด มีน้ าคาวปลามีกลิ่น
เหม็น มีสารคัดหลั่งออกจากแผล มี ในขณะระยะ
คลอด มีไข้ มีการตรวจภายในมากกว่า 6 ครั้ง และ
อีกหนึ่งรายพบว่ามีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ มีการเบ่งคลอดยาวนานมากกว่า 1 ชั่วโมง 
และมีภาวะซีดร่วมด้วย  โดยทั้ง 2 รายได้รับการอยู่
ไฟที่บ้าน และไม่เคยส่องตรวจแผลเอง ได้รับการ
นอนโรงพยาบาลเพ่ือรับยาฆ่าเชื้อ ส่วนในรายที่มี
แผลฝีเย็บแยกไม่ติดเชื้อนั้น พบว่า มีวิธีการคลอด
แบบปกติร้อยละ 100 มีการตรวจภายในมากกว่า 
6 ครั้ง ร้อยละ 12.5 มีการฉีกขาดของแผลระดับ 3 
คิดเป็นร้อยละ 18.75 มีคะแนน REEDA ที่ 2 และ 
3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 และ 25 ตามล าดับ 
ส่วนการใช้ผ้าอนามัยเย็นนั้น สามารถลดอาการ
แดงของแผลได้ ร้อยละ 5.1 แต่ไม่มีความแตกต่าง
ของอาการแดงของแผล ไม่พบอาการห้อเลือดหลัง

ใช้ผ้าอนามัยเย็น คะแนนปวดอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3 
คะแนน  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 

 จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวมา ทางทีมผู้วิจัย
ได้น าวิธีการดูแลผู้คลอดนี้ไปใช้ในหน่วยงานการ
พยาบาลผู้คลอด ท าให้พยาบาลมีความมั่นใจใน
การดูแลมารดารอคลอด และหลังคลอดเรื่องการ
ป้องกันการฉีกขาดของแผลฝีเย็บ และลดระดับ
ความรุนแรงของแผลฝีเย็บจากการคลอดได้มาก
ยิ่งขึ้น การใช้ผ้าอนามัยเย็น ช่วยเพิ่มความสุขสบาย
ให้ผู้คลอด ลดอาการปวดแผลฝีเย็บและยังคงมี
ประสิทธิภาพในการรองเลือดได้ ตลอดจนในระยะ
ติดตามเยี่ยม ได้แนวทางการดูแลและติดตาม
ประเมินแผลฝีเย็บหลังกลับบ้านในมารดาหลัง
คลอดทุกราย เพ่ือเป็นติดตามประเมินแผลฝีเย็บ
ต่อไป 
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บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 1. ในการพัฒนาแนวทางการดูแลแผลฝี
เย็บเพ่ือลดการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บ
แยก ต้องอาศัยความตั้งใจและการความร่วมมือ
จากทีมผู้ดูแล ผู้วิจัยหลักต้องแสดงศักยภาพ ความ
ตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้ทีมได้รับรู้และเห็นถึงประโยชน์
ที่เกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ มีการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และให้ทีมผู้ปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการในทุกระยะ และเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
ได้ตลอดช่วงเตรียมงานวิจัย 

 2. การศึกษาและน าวิธีการที่หลากหลาย 
ในการดูแลแผลฝี เย็บมาใช้จากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ และหาแนวทางที่จะท าให้ลดการติดเชื้อ
ที่แผลฝีเย็บและแผลฝีเย็บแยก ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษา ลดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมา ท าให้ผู้
คลอดมคีวามพึงพอใจและผลลัพธ์การหายของแผล
ฝีเย็บที่ดีขึ้น  

 3. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน การค้นหาสาเหตุและร่วมกันพัฒนา 
เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลผู้คลอด โดยใช้องค์ความรู้และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการพัฒนางานประจ า น าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพด้านอ่ืนๆต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 เนื่องจากโรงพยาบาลวานรนิวาส มีการ
เบิกซื้อไหมที่ เย็บเพียงชนิดเดียวคือ Chromic 
catgut จึงควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิดแผลฝีเย็บแยก เช่น เครื่องมือที่ใช้เย็บแผล
ฝีเย็บ โดยการเปรียบเทียบเครื่องที่ใช้เย็บแผล 
ประสิทธิภาพการคงทนของไหมที่ใช้เย็บแผล เพ่ือ
ลดอัตราการเกิดแผลฝีเย็บแยกต่อไป
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ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรม RCEM เพื่อชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4            
โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

แจ่มจันทร์ แสนสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ความเป็นมาและความส าคัญ

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาส าคัญทางด้าน
สาธารณสุขของประเทศและทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ไม่
แสดงอาการเป็นภัยเงียบที่หลายคนมองข้าม 
จนกระท่ังไตเสื่อมหน้าที่มากกว่าร้อยละ 70-80 จึง
มีอาการและอาการแสดงต่างๆ เช่น คลื่นไส้  
อาเจียน เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ซีด ปวดตาม
กระดูกและข้อ  ผิ วหนั งแห้ งคัน ปวดศีรษะ 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง  เป็นตะคริว  ความคิดสับสน 
ซึมเศร้า นอนไม่หลับ  เหนื่อยหอบ  น้ าท่วมปอด 
ซึมลง ชักและหมดสติในที่สุด (ทวี ศิริวงศ์ , 2551) 
ภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรังได้แก่ ภาวะโลหิต
จาง  ภาวะเลือดเป็นกรด  อาการบวม  ของเสียคั่ง
ในเลือด  ภาวะของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
(สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555)   แนวโน้ม
ของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งต้อง
ได้รับการรักษาโดยการบ าบัดทดแทนไต ด้วย
วิธีการล้างไตทางช่องท้อง และการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียม (ปิยะนาถ พงษ์สุทัศน์, 2555) ปัจจัย
ที่ส่งผลให้เกิดโรคไตเรื้อรังมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอายุมาก  และมีโรคร่วมเป็น
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่
ดี โรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุส าคัญอันดับแรกที่ท า
ให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค ข อ ง ห ล อ ด เ ลื อ ด ตี บ ตั น  ซึ ง
ภาวะแทรกซ้อนของระบบหัวใจและหลอดเลือดท า
ให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยครั้ง  ส่งผลให้การ
ท างานและช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง บทบาททาง
สังคมลดลง และกลายเป็นภาระของครอบครัว (ทวี  
ศิริวงศ์, 2550) รวมถึงผู้ป่วยและครอบครัวจะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น เมื่อ
การด าเนินโรคมีความรุนแรงขึ้น  เป้าหมายที่ส าคัญ
ในการรักษาโรคไตเรื้อรัง  คือการป้องกันการเสื่อม
ของไตไม่ให้เข้าสู่ภาวะโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 
    โรงพยาบาลวานรนิวาสจัดบริการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังร่วมกับคลินิกเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โดยไม่แยกบริการผู้ป่วยเฉพาะโรคไต
เรื้อรัง  และแยกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 
ออกจากคลินิกเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงในปี
2559 ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะโรคไต เพ่ือชะลอไต
เสื่อม โดยพยาบาลเฉพาะทางโรคไต พบผู้ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ระยะที่ 3-5 มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น ในปี 2558 –2560 คิดเป็นร้อยละ 27, 31 
และ30 ตามล าดับ จ านวนผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้ายเพ่ิมมากขึ้นทุกปี การเจ็บป่วยด้วยโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้าย ติดอันดับที่ 1-5 ที่เป็นสาเหตุ
ส าคัญของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
การส่งต่อ และการเสียชีวิต ดังนั้น เพ่ือยืดอายุให้
ยืนยาวขึ้น ผู้ป่วยเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการบ าบัด
ท าแทนไต ด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง หรือการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ป่วย ครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและจิตวิญญาณ แบบแผนการด ารงชีวิต
เปลี่ยนไป เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการด าเนินของ
โรคที่มีความซับซ้อนและผลกระทบจากการ
บ าบัดรักษา ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
บ่ อยครั้ ง  มี ข้ อจ ากั ด ในด้ านพฤติ กรรมการ
รับประทานอาหาร การใช้ยา การท างาน ต้อง
ปรับเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการรักษา ลดบทบาทหน้าที่และ
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กิจกรรมทางสังคมลง มีความเครียด กังวล ท้อแท้ 
สิ้นหวังจากการเจ็บป่วย และรู้สึกเป็นภาระของ
ครอบครัว   

    จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าแนวคิดการจัดการตนเอง สามารถตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอ่ืนๆ
ได้อย่างแท้จริง แต่ยังไม่พบการศึกษาผลของ
โปรแกรมการจัดการตนเองในการดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง        
(Root cause analysis, Case Manager, 
Empowerment & Monitoring: RCEM) โดยใช้
กรอบแนวคิด การจัดการตนเองและครอบครัว
( The individual and Family Self-
Management Theory) ของ Ryan and Sawin 
(2009) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชะลอไตเสื่อมได้ มี

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและป้องกันการ
ด าเนินของโรคไปสู่ระยะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ได้  
วัตถุประสงค์ 

1. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ก า ร ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้
โปรแกรม RCEM ต่อการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะท่ี 4 

2. เ พ่ือเปรียบเทียบความแตกต่ างของ
ค่าเฉลี่ยอัตราการกรองของไต (eGFR) ในกลุ่ม
ผู้ป่วยไตวายระยะที่ 4 ก่อนและหลังเข้าโปรแกรม 

สมมุติฐานการวิจัย 

       ผลของการประยุกต์ใช้ โปรแกรม RCEM  
สามารถชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 
4 ได้ดีข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

         ประยุกต์ใช้ โปรแกรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง RCEM โดยใช้กรอบแนวคิด การจัดการ
ตนเองและครอบครัว (The individual and Family Self-Management Theory) ของ Ryan and Sawin 
(2009) ดังนี้ 
 

      บริบท      กระบวนการ         ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ผู้ป่วยไตระยะท่ี 4   หมายถึง  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง หรือโรคความดันโลหิตสูงที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะที่ 4 โดยมีค่า eGFR 
15-29 ml/min/1.73 m2/yr 
การชะลอไตเสื่อม  หมายถึง  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ระยะที่  4 มี อัตราการลดลงของ  eGFR  < 4 
ml/min/1.73 m2/yr ซึ่ ง ก า ร ค า น ว ณ ก า ร
เปลี่ยนแปลง  eGFR  ต้องมี  Creatinine  ≥  2 ค่า  
ในปีงบประมาณนั้นๆ โดยนับเฉพาะ  Creatinine  
ที่รับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก  การลดลงของ  eGFR  
ใช้ค่าจาก  Creatinine  ที่วัดด้วยวิธี  enzymatic  
และใช้สมการ  CKD-EPI  (Template  ปี 2560 ) 
อ้างอิงจาก HDC Report 

โปรแกรม  RCEM หมายถึง กระบวนการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในคลินิกชะลอไต   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเอง 
( self-management)  แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถในการควบคุมตนเองในการชะลอไต
เสื่อม (self-regulation)  ซึ่งประกอบด้วย 
R  : Root cause analysis (RCA)  หมายถึง  
กระบวนการค้นหาปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงของ
ผู้รับบริการ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) พฤติกรรม
การรับประทานอาหาร  (2) พฤติกรรมการออก
ก าลังกาย   (3) พฤติกรรมด้านอารมณ์และมีการ
จัดการอย่างไร  (4) พฤติกรรมด้านการใช้ยา  (5) 
พฤติกรรมด้านการดื่มสุรา และสูบบุหรี่  
C  : Case Manager  หมายถึง  ผู้จัดการรายกรณี
เฉพาะทางโรคไต ประกอบด้วย  แพทย์ พยาบาล 

ผู้ป่วยไตระยะที่ 4 
(CKD stage 4) 

 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
หรือโรคความดันโลหิต
สูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไตระยะที่ 4 โดยมี
ค่า eGFR 15-29 
ml/min/1.73 m2/yr 
 
- 
 
 

 

-สามารถป้องกันชะลอไตเสื่อม 
-ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 
มีอัตราการลดลงของ  eGFR  
< 4 ml/min/1.73 m2/yr 

- ไม่พบภาวะแทรกซ้อนทางไต 
ได้แก่ บวม สามารถควบคุม
ความดัน คุมระดับน้ าตาลใน
เลือดได้ 
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เภสัชกร นักก าหนดอาหาร นักกายภาพบ าบัด ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาไต โดยอาศัย
กระบวนการของ Individual and Family SM 
Theory โดยใช้หลักการจัดการตนเอง ( self-
management) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีทักษะและ
ความสามารถในการควบคุมตน เอง  ( self-
regulation) โดยใช้ประบวนการ 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1. Goal setting   
2. Self-monitoring and reflective 

thinking 
3. Decision making 
4. Planning and action 
5. Self evaluation 
6. Management of responses 

 
E: Empowerment  หมายถึง  การเสริมสร้าง
พลังอ านาจเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถการดูแล
ตนเอง  เพ่ือให้รับทราบเป้าประสงค์ที่ตรงกัน  มี
ก า ร ให้ ค ว ามรู้ แ ละข้ อมู ล  ( knowledge and 
information)  เพ่ือให้ผู้รับบริการน าความรู้และ
ข้อมูลที่จ าเป็นมาประกอบการตัดสินใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนมีการยอมรับและ
ชื่ นชม( recognition)  เ พ่ือให้ ผู้ รั บบริ การ เ กิ ด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง(self esteem) และ
เกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเองอ้างถึงแนวคิดการ
เสริมสร้างพลังอ านาจของเทรซี่ (Tracy,1990) 
M: Monitoring  หมายถึ ง   การติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่ อง   โดยการติดตาม
พฤติกรรม  ติดตามระดับน้ าตาลในเลือด ความดัน
โลหิต  อัตราการกรองของไต  อย่างต่อเนื่อง ทุก 4 
เดือน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย   
วิธีการศึกษา :  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi-Experimental Research) ผู้วิจัยคัดเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงชนิดกลุ่มเดียววัด
ก่อนและหลัง เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการ
จั ดการตน เอ ง เ พ่ื อช ะลอ ไต เสื่ อ มแล ะ เ พ่ื อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการกรอง
ของไต(eGFR)ในกลุ่มผู้ป่วยไตวายระยะที่4 ก่อน
และหลังการชะลอไต ในช่วงเวลาตั้งแต่ ม.ค.2560 
ถึง  ก.พ.2561กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 217คน ได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 
และมีโรคร่วมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดยมีค่า eGFR 15-29 ml/min/1.73 m2/yrเข้า
รับการตรวจรักษาในคลินิกชะลอไตโรงพยาบาล
วานรนิวาส ผู้วิจัยได้ค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการเข้าร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจ และ
ลงนามในแบบฟอร์มยินยอมวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติร้อยละและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการกรองของ
ไตก่อนและหลังด้วยวิธี  Paired  Sample  t-test  
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่  p = .05 
กลุ่มตัวอย่าง :  ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง  คุณสมบัติตามกลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนดไว้มีดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์การคัดเข้า 

1. เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
โรคไตเรื้อรังระยะที่  4 และมีโรคร่วม
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หรือ
โรคความดันโลหิตสูง โดยมีค่า eGFR 15-
2 9  ml/min/1.73 m2/yr  เ ข้ า รั บ ก า ร
ตรวจรักษาในคลินิกชะลอไตโรงพยาบาล
วานรนิวาส 

2. เป็นผู้สมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย 
3. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์  การมองเห็น  

การได้ยินปกติ  สามารถอ่านเขียน  และ
สื่อสารเข้าใจภาษาไทยได้ดี 

4. กลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติจ านวน 217 
ราย 
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ผู้วิจัยได้ค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่าง  โดย
การเข้าร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจ  และ
ลงนามในแบบฟอร์มยินยอม  โดยทีมผู้วิจัยได้
ชี้แจงรายละเอียดในการวิจัย  และสามารถ
ถอนตัวจากการวิจัยเมื่อต้องการ 

เกณฑ์การคัดออก 

1. ผู้ป่วยไตระยะที่ 4  ที่ได้ตรวจเลือดทุก 4 
เดือนแล้วมีค่า  eGFR  < 15 ml/min/1.73 
m2/yr    ต้องย้ายเข้ารับการรักษาคลินิก
ไตระยะที่  5  หรือ มีค่ า   eGFR  > 30 
ml/min/1.73 m2/yr 

2. ผู้ป่วยย้ายสถานพยาบาลขณะศึกษา 
3. ผู้ป่วยเสียชีวิต 
4. ผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่อง ในช่วงตรวจ

เลือด ทุก 4 เดือน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์เพ่ือหาสาเหตุและประเมิน

พฤติกรรมรายบุคคล 5 ด้าน และการมีส่วนร่วม
ของผู้ดูแลในครอบครัว ( RCA ) ท าการสัมภาษณ์
กลุ่ มตั วอย่ า ง เป็นรายบุคคล  เนื้ อหาส่ วนนี้
ประกอบด้วย (1) พฤติกรรมการรับประทานอาการ  
จ านวน 7  ข้อ (2) พฤติกรรมการออกก าลังกาย  
จ านวน 1 ข้อ (3) พฤติกรรมด้านอารมณ์  จ านวน 
5ข้อ และมีวิธีการจัดการความเคียดอย่างไร  (4) 
พฤติกรรมด้านการใช้ยา  จ านวน 6 ข้อ (5) 
พฤติกรรมด้านการดื่มสุรา และสูบบุหรี่ จ านวน 2 
ข้อ  เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้ อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่าน 
ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเรื้อรัง
จ านวน 1 ท่าน พยาบาลเฉพาะทางสาขาการล้าง
ไตทางหน้าท้อง จ านวน 1 ท่าน ค่าดัชนีความตรง
ของเนื้ อหา (content validity index) เท่ ากับ 
0.90  

2. แบบบันทึกติดตามค่าการกรองของไต ( 
eGFR ) รายบุคคลทุก 4 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี 
โดยเก็บข้อมูล   จากระบบ  HOSxP  ก่อนและหลัง
เข้าร่วมโปรแกรม 

3. VDO เรื่องโรคไต,อาหารโรคไตและการ
บ าบัดทดแทนไต  จาก สปสช. 

4. โ ม เ ด ล อ า ห า ร โ ซ เ ดี ย ม  น วั ต ก ร ร ม
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

5. แผ่นภาพพลิกความรู้เรื่องยาที่มีพิษต่อไต
,โปสเตอร์ 

6. นวัตกรรมนาฬิกาพิทักษ์ไต  นวัตกรรม
โรงพยาบาลวานรนิวาส 
 
ขั้นตอนและกระบวนการการท าวิจัย 
 การท าวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ ใช้ระยะเวลา
ติดตามอาการทุก 2 เดือน และติดตามอัตราการ
กรองของไตทุก 4 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 
ขั้นที่ 1 : ขั้นเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูล 
(ม.ค.60-ก.พ.60) 

1. วิเคราะห์ข้อมูลและผลการด าเนินงาน
คลินิกโรคไตเรื้อรังประจ าปี 2555-2559  

2. ประชุมหน่วยงานและทีมในการวาง
แผนการท าวิจัย  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท า
วิจัยและขอความร่วมมือในการท าวิจัย   ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการท าวิจัยและขอความร่วมมือ
ในการท าวิจัย 

3. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการวิจัย คือ 
เลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแนะน าตัว  อธิบายถึง
โครงการวิจัย  วัตถุประสงค์การท าวิจัยและอธิบาย
ขั้นตอนของโปรแกรมการจัดการตนเองเพ่ือชะลอ
ไตเสื่อม 

4. เลือกกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัย ชี้แจง
วัตถุประสงค์แก่ผู้ร่วมวิจัย 
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5. แนะน าสถานที่ ขั้นตอนการรับบริการใน
คลินิกชะลอไต 

 
ขั้นที่ 2 : ขั้นด าเนินการ (มี.ค.60-ธ.ค.60)   

กิจกรรมที่จัดด าเนินการในคลินิก CKD  
เป็นการประยุกต์โปรแกรม RCEM  เพ่ือชะลอไต
เสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 โดยส่งเสริม 
Self-management    มีกิจกรรมดังนี้  
    1 .  R : RCA (  Root cause analysis)  
เมื่อผู้ป่วยมารับบริการครั้งแรก  จะใช้แบบประเมิน
ภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพ่ือหาสาเหตุและ
ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 5 ด้าน ( RCA ) และ
การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในครอบครัว  ในการ
สั ม ภ า ษ ณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล  
ประกอบด้วย พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
อารมณ์  การออกก าลั งกาย การจัดกา รกับ
ความเครียด การใช้ยา การสูบบุหรี่และดื่มสุรา เมื่อ
ทราบภาวะสุขภาพของผู้รับบริการเบื้องต้นจะให้
ค าแนะน ารายบุคคลหรือครอบครัวร่วมรับฟัง
ค าแนะน าด้วย  ประเมินความรู้ โดยการยกมือว่ารู้
หรือไม่รู้  ประเมินความเสี่ยงโรคไต  ผู้ป่วยรับรู้
ความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด  ใช้เวลา 20 นาที  เมื่อ
ผู้ป่วยมาตามนัดทุกครั้ง ต้องประเมินปัญหาทุกครั้ง 
และเมื่อทราบปัญหาแล้วต้องส่งต่อผู้ป่วยให้กับ 
Case Manager  เฉพาะทางเพ่ือปรับเปลี่ยนและ
แก้ไขปัญหาร่วมกันหมุนเป็นวงล้อ RCEM อย่าง
ต่อเนื่อง 
   2. C and E : (Case Manager  and 
Empowerment)    

พบพยาบาล  : ให้ความรู้ตามความเชื่อที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมประเมินความเชื่อด้านสุขภาพ
ของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง  ได้แก่ สาเหตุ 
อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน การ
รักษา และแนวทางการดูแลตนเองเพ่ือชะลอการ
เสื่อมของไต  ได้แก่ การควบคุมอาหาร การควบคุม

ความดันโลหิต  การออกก าลังกาย การรับประทาน
ยาตามค าแนะน า  เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  
โดยใช้สื่อการสอนนวัตกรรมนาฬิกาพิทักษ์ไตสอน
ให้ผู้รับบริการทราบระยะของไตมีกี่ระยะ  แต่ละ
ระยะมีค่าอัตราการกรองของไตอยู่ที่เท่าไหร่  และ
แจ้งผล eGFR เริ่มต้นของผู้ป่วยเพ่ือให้ทราบระยะ
ไตที่เป็นอยู่และค่าอัตราการกรองของไตเหลืออยู่
เท่าไหร่  และมีการเสริมสร้างพลังอ านาจเพ่ือให้
ผู้รับบริการสามารถการดูแลตนเอง  ใช้เวลา 30 
นาท ี
นั ด ค รั้ ง ที่  2  ใ ห้ ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง
ภาวะแทรกซ้อนทางไตและแนวทางแก้ไข โดยเน้น
ให้ผู้ป่วยมีทักษะในการสังเกตตัวเอง  นัดครั้งที่ 3  
ให้ความรู้ในเรื่องการบ าบัดทดแทนไต  โดยใช้สื่อ
วีดีโอ กลุ่มบุคคลต้นแบบล้างไตทางหน้าท้อง มา
พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

พบเภสัชกร : ให้ความรู้ เรื่องยา การ
รับประทานยาที่ถูกต้อง สมุนไพร NSIDs รายกลุ่ม 
และติดตามการใช้ยารายบุคคลโดยใช้สื่อแผ่นภาพ
พลิกและโปสเตอร์เรื่องยา 15 นาท ี  

พบนักก าหนดอาหาร : กินอย่างไรไตไม่
เสื่อม  นักก าหนดอาหารจะให้ความรู้เรื่องอาหารที่
รับประทานได้ในผู้ป่วยโรคไต  และอาหารที่ควร
หลีกเลี่ยง  ปริมาณการรับประทานอาหารที่
เหมาะสม  มีการให้ความรู้รายกลุ่ม และพูดคุยเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลในแต่ละครั้งที่มา
รับบริการ 15 นาท ี  

พบนักกายภาพบ าบัด : การออกก าลัง
กายในผู้ป่วยโรคไต ; ออกก าลังกายวันละนิดจิต
แจ่มใส  นักกายภาพบ าบัดพาผู้รับบริการออกก าลัง
กายที่เหมาะสม และให้ตัวแทนกลุ่มมาเป็นผู้น า
ออกก าลังกาย แนะน าการออกก าลังกายที่ถูกต้อง 
เหมาะสมที่บ้าน 10 นาที 

พบแพทย์ : เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการ
รักษา  
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การคืนข้อมูลผลตรวจสุขภาพผู้ป่วยและ
ครอบครัว  

การคืนข้อมูลผลตรวจสุขภาพผู้ป่วยและ
ครอบครัว รายบุคคลหรือรายกลุ่ม ได้แก่ การแจ้ง
ผลระดับน้ าตาล ความดันโลหิต  การลดลงหรือ
เพ่ิมข้ึนของอัตราการกรองของไต (GFR) โดยเน้น
การจัดการตนเอง  เพ่ิมทักษะและความสามารถใน
การก ากับตนเอง  มี  6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  สนับสนุนให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ช่วยในการชะลอการ
เสื่อมของไตด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยคอยให้ข้อมูล
เป้าหมายที่เหมาะสม และให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายที่
จะลดระดับน้ าตาล หรือควบคุมความดันโลหิตด้วย
ตนเอง 

2) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยประเมินปัญหาของ
ตนเองที่ท าให้ ไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้  สิ่ งที่ ต้ อง ได้ รั บการแก้ ไข  เช่น 
ผู้รับบริการรับประทานอาหารอะไรมาบ้างที่ท าให้
น้ าตาลในเลือดสูง หรือรับประทานยาถูกต้อง
หรือไม่เมื่อมีความดันโลหิตสูง หรือจากพฤติกรรม
การกินอาหารสเค็ม  โดยให้ผู้ป่วยคิดด้วยตนเอง
เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริง 

3) ส่ ง เสริมให้ผู้ ป่ วยตัดสินใจหาแนว
ทางแก้ ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยผู้ วิ จั ยคอย
ค าแนะน าและให้ค าสนับสนุนและให้ก าลังใจให้ค า
สนับสนุน 

4) ให้ผู้ป่วยวางแผนการและลงมือปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพ่ือช่วยในการชะลอ
ไตเสื่อมด้วยตนเอง 

5) ติดตามประเมินผลว่าบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ในรอบนัดครั้งต่อไปจะมีการติดตาม
ผลความดันโลหิต ผลระดับน้ าตาลในเลือด และค่า

อัตราการกรองของไตทุก 4 เดือน กล่าวชมเชย ให้
ก าลั งใจ แบ่งปันและร่วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพตนเองให้ผู้ป่วย
ท่านอ่ืนได้เกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเองต่อไป 

6) ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้รับบริการ
ในการจัดการด้านร่างกาย  การตอบสนองทาง
อารมณ์และการคิดต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ 
3. M :  (Monitoring)    การก ากับติดตามและ
ประเมินผล ระดับความดันโลหิต ระดับน้ าตาลใน
เลือด และค่าอัตราการกรองของไต  อย่างต่อเนื่อง  
ทุก 4 เดือน  
 
ขั้นที่ 3 : ขั้นประเมินผล(ม.ค.-ก.พ.61) 

1.  เก็บรวบรวมข้อมูลและผลการใช้
โปรแกรมการจัดการตนเอง โดยใช้ระยะเวลาศึกษา
นาน 12 เดือน ติดตามผลการชะลอไตเสื่อม จาก
อัตราการกรองของไต (eGFR) ทุก 4 เดือน และ
เปรียบเทียบ ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี ระหว่าง
ปี 2560 และปี 2561  

2.  ส่งต่อการรักษาที่คลินิกเบาหวาน-
ความดันโลหิตสูง กรณี eGFR ≥ 35 ml/min/1.73 
m2/ yr และคลินิกก่อนการบ าบัดทดแทนไต กรณี  
eGFR  < 15 ml/min/1.73 m2/yr     
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังการทดลอง  โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
เท่ากับ 0.05 
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ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยจ านวนและร้อยละ เพศ ช่วงอายุ และโรคร่วม  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ความถี่) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
58 
159 

 
26.7 
73.3 

อาย ุ
ช่วง 39-40  ปี 
ช่วง 41-50  ปี 
ช่วง 51-60  ปี 
ช่วง  61-70  ปี 
ช่วง  71-80  ปี 
ช่วง  81-90  ปี 
ช่วง  91 ปีขึ้นไป 

 
1 
6 
26 
81 
72 
30 
1 

 
.5 
2.8 
11.9 
37.3 
33.2 
13.8 
.5 

โรคร่วม 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
โรคความดันโลหิตสูง 

 
156 
61 

 
71.9 
28.1 

 
จากตารางที่ 1   พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 217 
ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  73.3 เพศชาย 
ร้อยละ 26.7 (SD = .44 ) อายุเฉลี่ย 69.97 ปี (SD 
= 9.78 ) อายุต่ าสุด 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.5 อายุ
สูงสุด 93 ปี คิดเป็นร้อยละ  0.5  ส่วนมากอายุ

เฉลี่ยอยู่ในช่วง 61-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ร้อยละ 71.9 โรคความดันโลหิตสูง  ร้อยละ 
28.1(SD = .45 ) 

 
ตารางที่  2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าอัตราการกรองของไต (eGFR) ก่อนและหลัง
การเข้าโปรแกรม RCEM 

    ก่อนเข้าโปรแกรม หลังเข้าโปรแกรม  t-test      p-value 

ตัวแปรที่ศึกษา   X        SD  X        SD 

ค่าอัตราการกรองของไต (eGFR)   24.42        3.79 25.36       6.26 -2.678         .008 
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จากตารางที่ 2  แสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าอัตราการ
กรองของไต (eGFR)  ก่อนและหลั งการ เข้ า
โปรแกรม  จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 217 
ราย  พบว่าสามารถชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 4 มีอัตราการลดลงของ  eGFR  < 4 
ml/min/1.73 m2/yr  ได้ถึงร้อยละ 87.09 จาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้น าผลของการประยุกต์ใช้
โปรแกรม RCEM  เพ่ือชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรค
ไตเรื้อรังระยะที่ 4 โดยมีค่าอัตราการกรองของไต
เฉลี่ยก่อนเข้าโปรแกรม  เท่ากับ  24.42 (SD=3.79)  
และหลังเข้าโปรแกรม เท่ากับ 25.36(SD=6.26) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีค่าอัตราการกรองของไต
(eGFR) เพ่ิมข้ึนหลังเข้าโปรแกรม  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<.05) 

การอภิปรายผล  

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ได้น าผลของ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม RCEM  เพ่ือชะลอไต
เสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่  4  จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 217 ราย  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ  73.3 เพศชาย ร้อยละ 26.7 (SD = 
.44 ) มีอายุต่ าสุด 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.5 อายุ
สูงสุด 93 ปี คิดเป็นร้อยละ0.5  ส่วนมากอายุเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 61-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 อายุเฉลี่ย 
69.97 ปี (SD = 9.78 ) สาเหตุเนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของอายุ  มีผลท าให้มีการเสื่อมของไตมากขึ้น  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง ร้อยละ 71.9 โรคความดันโลหิตสูง  ร้อยละ 
28.1(SD = .45 )  ซึ่งสอดคล้องว่าโรคเบาหวานยัง
เป็นสาเหตุส าคัญอันดับแรกที่ท าให้เกิดโรคไตวาย
เรื้อรัง (ทวี  ศิริวงศ์,2550)   จากการศึกษาผลของ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม RCEM  พบว่าสามารถ
ชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที 4 ใน
คลินิกชะลอไตได้  ผู้ป่วยไตที่เข้าร่วมโครงการ

พบว่ามีอัตราการกรองของไตลดลง   eGFR  < 4 
ml/min/1.73 m2/yr  ได้ถึงร้อยละ 87.09 โดยมี
ค่าอัตราการกรองของไตเฉลี่ยก่อนเข้าโปรแกรม  
เท่ากับ  24.42 (SD=3.79)  และหลังเข้าโปรแกรม 
เท่ากับ 25.36(SD=6.26) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วย
มีค่าอัตราการกรองของไต(eGFR) เพ่ิมขึ้นหลังเข้า
โปรแกรม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)   
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประยุกต์ใช้โปรแกรม RCEM   
สามารถชะลอไตได้จริง  โดยกระบวนการดูแล
ผู้ ป่ วย โรคไต เรื้ อรั ง ในคลินิ ก   ให้ ผู้ ป่ วย เป็น
ศูนย์กลาง  เป็นคุณหมอรักษาตัวเอง ยึดหลักการ
จั ด ก า ร ต น เ อ ง  ( self-management)   ใ ห้
ผู้ รับบริการมีทักษะและความสามารถในการ
ควบคุมตน เอง ในการชะลอไต เสื่ อม  ( self-
regulation)   โดยการหา  RCA ที่ เป็นปัญหา
สุขภาพที่แท้จริงของผู้ป่วย และให้ผู้ป่วยจัดการ
ตนเองได้  จากแนวคิดนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความรู้เกี่ยวดับ
โรคไตเรื้อรัง สาเหตุ อาการและอาการแสดง การ
ด าเนินของโรคและแนวทางการรักษา โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้ป่วยทราบระยะของโรคไตที่เป็นอยู่ และทราบ
ค่าอัตราการกรองของไตของผู้ป่วยแต่ละคน โดย
สื่อสารเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ โดยบอกค่า
อัตราการกรองของไตเรียกว่าค่าแรงไต มีหน่ายเป็น
กี่บาท เช่น ไตระยะ ที่ 4 มีค่าแรงไตเหลือ 28 บาท 
จะท าให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายร่วมกับการใช้นาฬิกา
พิทักษ์ไตซึ่งเป็นนวัตกรรมที่หน่วยไตคิดค้นขึ้นเพ่ือ
สื่อสารการบอกระยะไต  ท าให้เข้าใจง่าย แตะต้อง 
สัมผัสได้  ตลอดจนการบอกค่าผลตรวจเลือดโปแต
สเซียมในเลือดเป็นค่าผักผลไม้ เช่น ค่าผลไม้(K+) 
เท่ากับ 5.2 mmEq ซึ่ งมีค่าผลไม้ เกิน จึ งต้อง
ควบคุมและจ ากัดผลไม้จ าพวก กล้วย ส้ม และผักสี
เขียวเข้ม เป็นต้น ดังนั้น  Case Manager   ได้
อาศัยกระบวนการของ (The individual and 
Family Self-Management Theory) ของ Ryan 
and Sawin (2009) โดยใช้หลักการจัดการตนเอง 
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(self-management) ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีทักษะ
และความสามารถในการควบคุมตนเอง (self-
regulation) โดยใช้ประบวนการ 6 ขั้นตอน  1. 
สนับสนุนให้ผู้รับบริการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ช่วยในการชะลอการเสื่อมของ
ไตด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยคอยให้ข้อมูลเป้าหมายที่
เหมาะสม และให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายที่จะลดระดับ
น้ าตาล หรือควบคุมความดันโลหิตด้วยตนเองและ
ติดตามในนัดครั้งต่อไป 2.ส่งเสริมให้ผู้ป่วยประเมิน
ปัญหาของตนเองที่ ท า ให้ ไม่ สามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมที่เหมาะสมได้ สิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข 
เช่น ผู้รับบริการรับประทานอาหารอะไรมาบ้างที่
ท าให้น้ าตาลในเลือดสูง หรือรับประทานยาถูกต้อง
หรือไม่เมื่อมีความดันโลหิตสูง 3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดย
ผู้วิจัยคอยค าแนะน าและให้ค าสนับสนุนและให้
ก าลังใจ 4. ให้ผู้ป่วยวางแผนการและลงมือปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเพ่ือช่วยในการชะลอ
ไตเสื่อมด้วยตนเอง 5.ติดตามประเมินผลว่าบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ในรอบนัดครั้งต่อไป 6.ให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้รับบริการในการจัดการ
ด้านร่างกาย  การตอบสนองทางอารมณ์และการ
คิ ดต่ อกา ร เปลี่ ย นแปลงพฤติ กร รมสุ ขภาพ  
ตลอดจน Empowerment   การเสริมสร้างพลัง
อ านาจเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถการดูแลตนเอง  
เพ่ือให้รับทราบเป้าประสงค์ที่ตรงกัน  มีการให้
ความรู้และข้อมูล(knowledge and information
)  เพ่ือให้ผู้รับบริการน าความรู้และข้อมูลที่จ า
เป็นมาประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตลอดจนมีการยอมรับและชื่นชม
(recognition) เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง(self esteem)และเกิดแรงจูงใจใน
การดูแลตนเองและมีการ  (Monitoring)  ติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  ทุก 4 เดือน โดย
การติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติตัว  ติดตามระดับ

น้ าตาลในกระแสเลือด ความดันโลหิต  อัตราการ
กรองของไต  การที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าอัตราการ
กรองของไตลดลงหลังให้โปรแกรมการจัดการ
ตนเองในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไตเรื้อรังเป็นรายบุคคลหลังพบแพทย์ ว่าต้องมี
การปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับผลของระดับน้ าตาล 
ค่าความดันโลหิต และค่าอัตราการกรองของไต 
และเน้นติดตามผลตามนัดทุกครั้ง ซึ่งมีการศึกษา
พบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วิธีการอ่ืนๆใน
การสอน  การศึกษาครั้งนี้พบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 28 คน  ที่มีการเพ่ิมขึ้นของ eGFR  > 4 
ml/min/1.73 m2/yr    ไม่สามารถชะลอไตได้คิด
เป็น  12.91%   กลุ่มนี้ควรมีการพัฒนาวิจัยเชิง
คุณภาพเฉพาะเจาะจง  แบบรายบุคคล ครอบครัว 
เชิงคุณภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยที่ผ่านมาของ
สุนิสา  สีผมและคณะ(2557)  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ต้องการได้รับข้อมูลเฉพาะเจาะจงกับโรคของ
ตนเอง  และสอดคล้องกับแนวคิดของไรอันและซา
วิน ที่พบว่าการแทรกแซง ( intervention) ที่เน้น
บุคคลและครอบครัวเป็นศูนย์กลางมีผลทางตรงต่อ
การเพ่ิมระดับความรู้   ความเชื่อ ทักษะ และ
คว ามส ามา รถ ในกา รควบ คุ มตน เ อ ง ( self-
regulation)   

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
งานประจ า 

1. การท างานโรคเรื้อรังต้องท างานเป็น
ทีมร่วมกับสหวิชาชีพที่มีความช านาญ
เฉพาะทาง 

2. ใช้เป็นแนวทางในกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลวานร
นิวาส  

3. สามารถขยายผลของโปรแกรมการ
จัดการตนเองไปใช้ในคลินิกโรคไต
เรื้องรังในคลินิกโรคเบาหวานและ
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ความดันโลหิตสูง และรพสต. ใน
ระยะ CKD 1-3 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 28 คน  eGFR  > 4 ml/min/1.73 
m2/yr  ไม่สามารถชะลอไตได้คิดเป็น  12.91%  
กลุ่มนี้ควรมีการพัฒนาวิจัยเชิงคุณภาพ
เฉพาะเจาะจง  แบบรายบุคคล ครอบครัว เชิง
คุณภาพ 

2. จากการติดตามผลเลือด ผู้ป่วยที่ถูก
คัดออก เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 เนื่องจาก
มีค่าการท างานของไตลดลงอย่างต่อเนื่อง  
จ าเป็นต้องใช้กระบวนการจัดการเฉพาะรายกรณี
ทั้งระดับบุคคลและระดับครอบครัว เพ่ือค้นหา
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว
อย่างแท้จริง  

3. กลุ่มผู้ป่วยที่ขาดนัด ควรมีการติดตาม
ก ากับดูแลหรือการส่งข้อมูลคืนสู่
ชุมชนในการติดตามเยี่ยมบ้าน 

บทเรียนที่ได้รับ 
 ท าให้สามารถเรียนรู้การใช้ข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ผลการวิจัย  และใช้กระบวนการ
จัดการในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
เช่น ผู้ป่วยไตระยะท่ี 4 ที่การท างานของไต
เปลี่ยนเป็นระยะที่ 5 ควรมีการพัฒนาปรับการ
ให้บริการเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป   
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. องค์กรมีการขยายบริการ ท าให้มี
โอกาสพบปัญหาและพัฒนาเพ่ือให้
เกิดคุณภาพที่ดีในงานบริการ 

2. ผู้บริหารมีแผนในการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน  มีเป้าหมาย  ในการขยาย
บริการในผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

3. ทีมสหวิชาชีพมีเป้าหมายร่วมกันใน
การดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้สามารถ

จัดการสุขภาพตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ผู้ป่วยและครอบครัวให้ความร่วมมือ
ในการรักษา 

5. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา 
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การพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิกผู้ป่วยเบาหวานความดัน ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต เพื่อชะลอไต
เสื่อมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 3b 

พัฒนาพร  ไชยภูมิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ที่มาและความส าคัญ 

โรคเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ
ในปั จ จุ บั น  คื อ  โ รคคว ามดั น โ ลหิ ตสู ง และ
โรคเบาหวาน ถ้าไม่รับการดูแลรักษาและปฏิบัติตัว
ที่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา
มากมาย เช่น ภาวะแทรกทางตา ภาวะแทรกซ้อน
ทางหลอดเลือดหัวใจ และสมอง ภาวะแทรกซ้อน
ทางไต ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า โดยเฉพาะโรคไต
เ รื้ อ รั ง  ( chronic kidney disease)เ ป็ นปั ญห า
สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย มีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา 
และเป็นปัญหาส าหรับผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัว 
และมีผู้ป่วยบ าบัดทดแทนไต พบว่ามีแนวโน้ม
สูงขึ้น 

ในคลินิกเบาหวาน-ความดันรพ.วานร
นิวาส ได้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
ระยะที่ 3b จากอุบัติการณ์ผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ระยะ 3bในรพ.วานรนิวาส
ปี 2559-2560 มีจ านวน 417และ 420 ราย สูงขึ้น
ตามล าดับ ซึ่งผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
ระยะ 3b ถ้าไม่ได้รับการชะลอไต การด าเนินของ
โรค มีโอกาสเข้าสู่ไตระยะ4.และไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายได้  จะต้องได้รับการรักษาบ าบัดทดแทนไต 
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทาง
ช่องท้อง การผ่าตัดปลูกถ่ายไต ซึ่งผู้ป่วยไตเสื่อมที่
ต้องได้รับการบ าบัดทดแทนไต รพ.วานรนิวาส ปี 

59-60 จ านวน 133,139 ตามล าดับ  การให้บริการ
ทางคลินิกเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
เสื่อมระยะท่ี3b เดิมมีการจัดบริการในขั้นตอนปกติ
ได้แก่ การซักประวัติ เข้ากลุ่มรับความรู้ ในเรื่อง
อาหาร ยา และการออกก าลังกายแบบภาพรวม ยัง
ไม่ได้เฉพาะ Case เป็นรายกรณี โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพยังไม่มีบทบาทมาก ซึ่งการจัดการดังกล่าว
ยังพบว่ามีผู้ป่วยเบาหวานไตเสื่อมจาก ระยะ 3b 
ไปเป็นระยะ 4 ,5 ส่งผลให้ต้องได้รับการรักษาโดย
การบ าบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม การล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย ทางด้านร่างกาย เช่น ผู้ป่วยต้องใส่
สายยางทางหน้าท้อง แทงเส้นเพ่ือฟอกไต ต้องมี
การเฝ้าระวังดูแลตนเอง เสี่ยงต่อการติดเชื้อจาก
การบ าบัดทดแทนไต ด้านญาติและครอบครัว ผู้แด
ต้องสูญเสียเวลา ค่าใช้จ่าย ในการดูแลผู้ป่วย รพ .
ต้องสูญเสียงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย
ในกลุ่มนี้  

การพัฒนารูปแบบการจัดบริการโดยใช้
เครื่องมือในการซักประวัติ จากการศึกษาของ 
พบ ว่ า  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ปั จ จั ย ที่ ท า ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย
โรคเบาหวาน-ความดันมีค่าการกรองของไตเสื่อม
ลง ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ คือ1เมื่ออายุเพ่ิมขึ้นการ
ท างานของอวัยวะต่างๆจะเสื่อมลงโดยเฉพาะวัย
สูงอายุไตจะท างานลดลงเนื่องจากขนาดและ
จ านวนหน่วยไตที่ท างานได้ลดลงร่วมกับปริมาณ
เลือดมาเลี้ยงไตลดลงซึ่งปกติไตจะท าหน้าที่อย่าง
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คงที่ตั้งแต่ทารกจนกระทั้งถึงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย
เมื่ออายุเลย 30 ปีขึ้นไปอัตราการกรองที่ไตจะ
ลดลง 1 มิลลิลิตร/นาที/1.73 ตารางเมตร (Zhang 
&Rothenbacher, 2008) และยังพบว่าโครงสร้าง
ของไตมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปริมาณเลือด
ที่มาเลี้ยงไตจะลดลงร้อยละ1 และเมื่ออายุ 70 ปี
หน้าที่ไตจะลดลงร้อยละ 50 หรือมากกว่า (Ali & 
Gray-Vickrey, 2011)2.เพศส่วนเพศชายจะเกิดไต
เสื่อมมากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะผู้ชายที่ ดื่ม
แอลกอฮอล์จะเป็นตัวเร่งให้ร่างกายขับน ้าออกจาก
ร่างกายท าให้ไตท างานเพ่ิมขึ้นและผู้ชายที่สูบบุหรี่
จะมีสารนิโคติน(Nicotine)ท าให้หลอดเลือดหดตัว
ส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งโรค
ดังกล่าวท าให้อัตราการกรองที่ไตลดลงส่งผลต่อไต
เสื่อมและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุมีโอกาสสูงที่จะเกิด
ต่อมลูกหมากโตท าให้เกิดการอุดกั้นของทางเดิน
ปัสสาวะน าไปสู่ไตเสื่อมได้3.กรรมพันธ์โรคไตบาง
ช นิ ด เ ป็ น ก ร ร ม พั น ธุ์ เ ช่ น โ ร ค ไ ต เ ป็ น ถุ ง น ้ า 
(PolycysticKidney Disease) 4.หวานและความ
ดันโลหิตสูงเมื่อไม่สามารถควบคุมภาวะดังกล่าวใน
ร่างกายได้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลอดเลือด
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท าให้หลอดเลือดตีบแคบ
และไตถูกท าลายตามมาเมื่อระดับน ้าตาลในกระแส
เลือดสูงจะท าให้ออสโมลาลิตี้เพ่ิมขึ้นส่งผลให้อัตรา
ก า ร ก ร อ ง ข อ ง ห น่ ว ย ไ ต (Glomerular 
Filtrationrate) เพ่ิมขึ้นเมื่อเกิดความดันโลหิตสูง
เรื้อรังจะท าให้หลอดเลือดเล็กๆที่ไตถูกท าลายและ
ตีบแคบลงส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลงและขาด
เลือดไปเลี้ยงจึงท าให้ไตเสื่อมลง 5.พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่กระตุ้นให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นเช่น
บริโภคอาหารที่มีโซเดียมมากจะท าให้ไตท างาน

หนักเนื่องจากเกิดการคั่งของน ้าในร่างกายท าให้
ต้องขับโซเดียมออกโดยปัสสาวะบ่อยๆบริโภค
อาหารโปรตีนมากจะท าให้เกิดการย่อยสลาย
โปรตีนแล้วของเสียจะผ่านไตมากท าให้ไตท างาน
เพ่ิมขึ้นบริโภคอาหารไขมันสูงจะท าให้ระดับไขมัน
ในเลือดสูงส่งผลต่อหลอดเลือดตีบแคบท าให้เกิดไต
เสื่อมเร็วขึ้นและดื่มน ้าน้อยท าให้ปริมาตรเลือดใน
ร่างกายลดลงเกิดภาวะขาดน ้าส่งผลให้เลือดหนืด
ขึ้นแล้วท าให้ปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง 6.
พฤติกรรมการใช้ยาไม่ถูกต้องจะมีผลต่อการท างาน
ของไตโดยจากผลการวิจัยของประชากรไทยพบว่า
สาเหตุไตเสื่อมสัมพันธ์กับการใช้ยาพ้ืนบ้านชนิดใช้
ต้มเป็นผงยาจีนและเป็นเม็ดสีด าที่ เรียกว่ายา
ลูกกลอนเนื่องจากมีการควบคุมน้อยและเข้าถึงได้
ง่ายยาดังกล่าวมีส่วนผสมของสมุนไพรและมีโลหะ
หนักที่เป็นพิษท าให้ไตถูกท าลาย(Ingsathit et al., 
2010) และปัจจุบันพบว่าสมุนไพรจีนที่มีส่วนผสม
กรดอริสโตโลเซีย  (Aristolochic Acid) มีความ
เสี่ยงต่อไตเสื่อม (Lin,et al., 2013) กรดดังกล่าว
พบในพืชเช่นไคร้เครือซึ่งเป็นมุนไพรในประเทศ
ไทยที่ผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับลดน ้า
หนักนอกจากนี้การใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ส
เตียรอยด์  (Non-steroidal anti–inflammatory 
drug หรือ  NSAID) เป็นเวลานานท าให้ เกิดยา
สะสมที่ไตเนื่องจากการขับออกทางไตลดลงและมี
การสังเคราะห์โพสตาแกนดิน (Prostaglandins) 
ลดลงท าให้เกิดการคั่งของโซเดียมส่งผลเกิดอาการ
บวมและความดันโลหิตสูงท าให้การไหลเวียนเลือด
สู่ไตลดลงรวมทั้งยาต้านการอักเสบจะท าให้เลือด
คั่งเกิดอาการบวมท าให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลง
ส่งผลต่อไตเสื่อม 7.อ้วน ความอ้วนที่มีดัชนีมวล
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กายมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรโดยเฉพาะ
บุคคลอ้วนลงพุงเนื่องจากจ านวนหน่วยไตไม่ได้
เพ่ิมข้ึนแต่น ้าหนักและขนาดร่างกายเพ่ิมข้ึนเมื่อเข้า
สู่วัยผู้ใหญ่จะส่งผลต่อหน่วยไตต้องรับภาระการ
กรองเพ่ิมขึ้นจึงเกิดไตเสื่อมตามมาดังนั้นบุคคลที่มี
ดัชนีมวลกายสูงจึงเพ่ิมความเสี่ยงเกิดไตวายระยะ
สุดท้าย (Yen, Huang, & Teng, 2008) 8.น้ า การ
ควบคุมบริโภคปริมาณน ้าปกติไตจะควบคุมความ
สมดุลของน ้าในร่างกายถ้าได้รับน ้าน้อยเกินไปจะ
ท าให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอส่งผลต่อไตเสื่อม
เร็วขึ้นแต่ถ้าได้รับมากเกินไปจะท าให้เกิดภาวะน ้า
เกินมีอาการบวมหอบเหนื่อยและน ้าท่วมปอด
ดังนั้นในภาวะปกติต้องดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน ้า
โดยดื่มน ้าอย่างน้อยวันละ 1.5-2 ลิตรส่วนบุคคลที่
มีอาการบวมน ้าจากโรคไตความดันโลหิตสูงหรือ
หัวใจ ปัจจุบันมีการศึกษาผู้ที่มีพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหาร ยา การออก
ก าลังกาย การใช้ยาสมุนไพรมีผลให้ไตเสื่อมลง การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว มีผลให้ชะลอต่อ
การเสื่อมของไตได้  

การ ให้ บ ริ ก า รผู้ ป่ ว ย เบาหวาน  ที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตเสื่อม ระยะ 3b รูปแบบเดิม 
ใช้วิธีการเข้ากลุ่มให้ความรู้เป็นภาพรวม ยังไม่  
Focus case เป็นรายกรณี  การให้บริการยังไม่
ชัดเจน ยังไม่สามารถครอบคลุมผู้ป่วยทุกราย และ
ยังไม่มีการติดตามการดูแลผู้ป่วย หลังการเข้า
กระบวนการกลุ่ม 
    ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
ให้ดีมากขึ้น โดยมีสหสาขาวิชาชีพ โภชนากร เภสัช
กร นักจิตเวช เข้ามามีบทบาทมากขึ้น พยาบาล

ผู้ดูแลจึงพัฒนาเครื่องมือในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือ
ชะลอการเสื่อมของไตให้ลดลง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบริการใน
คลินิกผู้ป่วยเบาหวานความดัน ที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางไต เพ่ือชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 
3b 

ค าถามการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิกผู้ป่วย
เบาหวานความดัน ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
สามารถชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 3b 
ได ้

ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการศึกษา วิจัยครั้งนี้เป็นวิจัย  เชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภ าวะแทรกซ้ อนทาง ไต เ รื้ อ รั ง ระยะ  3b ให้
ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามา
มีบทบาท สร้างเครื่องมือในการติดตามผู้ป่วย เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีผลให้ชะลอการเสื่อมของ
ไตได้  

 

เครื่องมือการวิจัย 

1.แบบบั นทึ กพฤติ ก ร รมสุ ขภาพของผู้ ป่ ว ย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ3b  

ประชากรในการวิจัยคือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ 3b กลุ่มตัวอย่าง
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จ านวน 60 คน โดยเลือกจากผู้ป่วยเบาหวานที่มี
โรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย 

สถานที่  คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระยะเวลาด าเนินงาน เดือน เม.ย.2561 – มิ.ย. 
2561 

1.1 ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเ พ่ือหา
สาเหตุของปัญหา 

ขั้นตอนที่  1 ระยะเตรียมความพร้อมโดยการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ 3b จ านวน 60 คน 
ร่วมประชุมปรึกษาในทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การ
ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ( NCD) เพ่ือชี้แจงแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัยแก่ทีมวิจัย และทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกีย่วข้องและออกแบบเครื่องมือการ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 2 ระยะด าเนินการตามกระบวนการวิจัย  

1. ประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

2.วิ เคราะห์สถานการณ์ผู้ ป่ วย เบาหวานที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ 3b และคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย โดยคัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรค
ความดันโลหิตสูงร่วม และมีภาวะแทรกซ้อนทางไต
ระยะ 3b จ านวน 60 คน และสมัครใจเข้าร่วมการ
วิจัย 

3.วางแผนการปฏิบัติ ประชุมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือ
ปรับแผนกระบวนการดูแลให้เหมาะสมกับผู้ป่วยให้

ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น สร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือติดตามผล 

4.ปฏิบัติตามแผนงานวิจัย ปฏิบัติตามแผนที่
ก าหนดไว้ โดยพยาบาลร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ให้บริการทางคลินิกในรูปแบบใหม่ และร่วมกัน
ค้นหาปัญหาของผู้ป่วยในแต่ละราย โดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ในด้านต่างๆ คือ ด้าน
อาหาร   ย า  กา รออกก า ลั ง ก าย  อา รมณ์ /
ความเครียด บุหรี่/สุรา พร้อมแก้ไขปัญหาของ
ผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมด้วย และยกตัวอย่าง
ผู้ป่วยที่ท าได้ดีและให้การชื่นชม ติดตามผู้ป่วยหลัง
ได้รับการแก้ไขในนัดครั้งต่อไป  พร้อมทั้งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ค่า eGFR ซ้ าทุก 6 เดือน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ  ที่เป็นปัญหากับ
ผู้ป่วยในแต่ละด้าน โดยคิดเป็นจ านวน และร้อยละ 
การแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยสามารถแก้ไขได้จ านวน
เท่าไร คิดเป็นร้อยละ เปรียบเทียบกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต
ระยะ  3b ใน รู ปแบบ เดิ มและรู ป แบ บ ให ม่   
ประเมินผลการตรวจค่า eGFR ซ้ าในรอบ 6เดือน
โดยเปรียบเทียบกับค่า  eGFR ครั้ งที่ แล้ ว  ว่ า
สามารถชะลอไตได้หรือไม่ 

 

 

 



 
 

97 
 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงแนวทางการปฏิบัติในการปรับระบบบริการการพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิกผู้ป่วย
เบาหวานความดัน ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต เพ่ือชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ 3b แบบเดิม
เปรียบเทียบกับแบบใหม่ 

รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 
1.ตรวจห้องปฏิบัติการ 1.ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
2.ดูวิดีทัศน์ความรู้ทั่วไป 2.ดูวีดิทัศน์ทั่วไป 
3.เข้ากลุ่ม พยาบาลซักประวัติเบื้องต้น และค้นหา
ปัญหาสุขภาพ 

3.พยาบาล ร่วมกับ สหสาขาวิชาชีพ ค้นหาปัญหา
ด้านพฤติกรรมสุขภาพเป็นรายกรณี เช่น ด้าน 
อาหาร ยา ออกก าลังกาย อารมณ์ บุหรี่/สุรา โดย
สร้างเครื่องมือประเมินภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ 

4.ส่งพบสหสาขาวิชาชีพตามปัญหาที่พบเจอ 4.พยาบาล ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพให้ค าแนะน า 
และแก้ไขปัญหาที่พบในผู้ป่วย และติดตามผลในนัด
ครั้งต่อไป 

5.เข้าพบแพทย์ 5.เข้ากลุ่มชื่นชม Model ตัวอย่าง 
6.ให้บริการก่อนกลับบ้าน 6.ส่งพบแพทย์ 

 7.ให้บริการก่อนกลับบ้าน 

       ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการบริการแบบเดิม
เปรียบเทียบรูปแบบใหม่  ซึ่ ง ในรูปแบบใหม่
พยาบาลจะร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการค้นหา
ปัญหาผู้ป่วย โดยสร้างเครื่องมือประเมินภาวะ
พฤติกรรมสุขภาพเป็นรายกรณี เช่น ด้าน อาหาร 
ยา ออกก าลังกาย อารมณ์ บุหรี่/สุรา พร้อมทั้งให้

ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาที่พบในผู้ป่วย ติดตาม
ผลในนัดครั้งต่อไป และเข้ากลุ่มเพ่ือชื่นชมบุคคล
ตั ว อย่ า งที่ ท า ดี  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ลั ง ใ จ และ เป็ น
แรงผลักดันให้ผู้ป่วยรายอ่ืนได้ปรับปรุงพฤติกรรม
ตนเองให้ดีขึ้น 
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ตาราง 2 แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแต่ละด้านแลการได้รับการแก้ไข  

หัวข้อ จ านวน ได้รับการแก้ไขแล้วดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ (%) 
ด้านอาหาร 30 17 56.6 
ด้านยา 16 16 100 
ด้านการออกก าลังกาย 8 3 37.5 
ด้านอารมณ์/
ความเครียด 

5 1 20 

ด้านบุหรี่/สุรา 2 0 0 
ผู้ไม่มีปัญหา 19  31.66 
    

  

ตาราง 3 แสดงการตรวจค่า eGFR ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตเรื้อรังระยะ 3b  

CKD  stage จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1   
2 1 1.66 
3a 9 15 
3b 47 78.33 
4 3 5 
5   
ชะลอไตเสื่อม 57 95 

 

อภิปรายผล  

    จากการซักประวัติค้นหาปัญหาของผู้ป่วย
โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วย
จ านวน 60คน ผลคือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอาหาร 
ยังรับประทานผงชูรส อาหารแปรรูป ของหมักดอง 
จ านวน  30 คน ได้รับการแก้ไขแล้วดีขึ้นจ านวน 
17คนคิด เป็นร้ อยละ 56.6 ด้ านยา เช่นการ

รับประทานยาไม่ถูกต้อง การลืมกินยา การกินยา
เกินขนาด กินยาต้ม ยาชุด ยาสมุนไพร จ านวน 16
คน ได้รับการแก้ไขแล้วดีขึ้น 16คน คิดเป็นร้อยละ 
100ด้านการออกก าลังกาย เช่น ออกก าลังกายไม่
สม่ าเสมอ ไม่ออกก าลังกายเลย จ านวน 8คน ได้รับ
การแก้ไขแล้วดีขึ้น จ านวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 ด้านอารมณ์/ความเครียด เช่น นอนไม่หลับ 
เครียดเรื่องครอบครัว จ านวน 5คน ได้รับการแก้ไข
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แล้วดีขึ้น 1คนคิดเป็นร้อยละ 20  ด้านบุหรี่/สุรา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 
0 ผู้ไม่มีปัญหา 19คน คดิเป็นร้อยละ 31.66 

จากตาราง 3แสดงว่า การตรวจค่า eGFR ในผู้ป่วย 
จากกลุ่มตัวอย่าง 60คน สามาถชะลอไตได้ 57คน 
โดยแบ่งเป็น CKD stage ดังนี้ ผู้ป่วยดีขึ้นเป็น CKD 
stage 2 จ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 1.66 CKD 
stage3a จ านวน 9คน คิดเป็นร้อยละ 15 ยังคง
เดิม CKD stage 3b จ านวน 47คน eGFR ลดลง
เป็น CKD stage 4 จ านวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 5 
สามารถชะลอไตเสื่อมได้ร้อยละ 95 ซึ่งในจ านวน 3
คนที่ค่า eGFR ลดลงต้องค้นหาปัญหาและแก้ไข 
และติดตามผลต่อไป 

การน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

   1.ปรับปรุงและพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ3b ได้ดี
ขึ้น 

   2.กระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตเรื้อรังระยะ 3b มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น 

   3.ทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลผู้ป่วย
เป็นองค์รวม และใช้แนวคิดของการจัดการผู้ป่วย
รายกรณี ได้  เ พ่ือสามารถเข้ าถึ งปัญหาและ
พฤติกรรมได้ตรงตามบริบทของผู้ป่วย 

   4.เป็นตัวอย่างแนวทางในการขยายผล
เ พ่ื อดู แลผู้ ป่ ว ย เบาหวานและความดั นที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไตระยะ 3b ทั้งหมดได้ 

   5.การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทาง
ไตเรื้อรังระยะ 3b ที่เป็นระบบจะช่วยให้ผู้ป่วย
ชะลอการเสื่อมของไตดีขึ้นได้ 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

       1. การท างานเป็นทีมและการร่วมแรงร่วม
ใจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางานด้าน
การบริการจากบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน
คลินิกเบาหวาน และร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

    2.  การที่ ได้มีการทบทวนภารกิจการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้สามารถ
มองเห็นปัญหาและหาโอกาสในการพัฒนา และ
พร้อมยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

    3. การได้รับสนับสนุนทุก ๆ ด้านจาก
ผู้บริหารและในการบริหารจัดการองค์กรจาก
องค์กรที่ดี เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารราชการยุคใหม่ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องการ
จัดสรรอัตราก าลัง ใช้กลยุทธ์ในการจัดการ เป็น
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนางาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพถือเป็นการพัฒนาระบบงาน
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัน
เป็นผลดีและประโยชน์อย่างยิ่งกับหน่วยงาน  
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การพัฒนารูปแบบการดูแลและการป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ จากการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง    
ในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ 

พนิดา ภูลวรรณ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ความเป็นมาและความส าคัญ  

ภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ (Phlebitis) 
เป็นภาวะที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดด า 
ซึ่งจะท าให้เกิดสิ่งที่ตามมา คือ ปวด บวม แดง 
ร้อนและ/หรือ  เห็นล าเส้นเลือดได้  (Georgita, 
2012) อาจเกิดขึ้นได้จากการให้ยาทางหลอดเลือด
ด าระหว่างหรือหลังฉีดยาพบมากในผู้ป่วยที่ใส่สาย 
catheterเป็นเวลานานสามารแบ่งเป็น 3  ลักษณะ
ดังนี้  1) Mechanical phlebitis ภาวะหลอดเลือด
ด าอักเสบที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ในการให้ยาเช่น 
เกิดจากการใช้เข็ม ชนิดพลาสติก (IV Catheter) ที่
ไม่เหมาะสม 2) Infective phlebitis ภาวะหลอด
เลือดด าอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ เกิดจากการ
ใช้ขั้นตอนการเตรียมยาหรือการบริหารยาที่ไม่หลัก
ปราศจากเชื้อหรือที่เรียกว่า Aseptic technique  
3) Chemical phlebitis  ภาวะหลอด เลื อดด า
อักเสบที่เกิดจากการระคายเคืองของของยาหรือ
สารละลาย (Chemical phlebitis) เกิดจากการให้
ยาที่เร็วเกินไปโดยเฉพาะยาที่มีความเป็นกรด-ด่าง 
ที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเลือดซึ่งเลือดมีความเป็น
กรดหรือด่างอยู่ในช่วง 7.35 -7.45 ยาที่มีคุณสมบัติ
เป็นกรด (pH<7) และเป็นด่าง (pH>7) ท าให้เกิด 
Chemical phlebitis ได้ Osmolarity เลือดมีค่า 
osmolarity ~ 280 – 310 mosm/l ยา, สารน้ า, 
TPN ที่เป็น hypotomic, Hypertonic ท าให้เกิด 
chemical phlebitis ได้ เช่นกัน แล้วท าให้ เกิด
ขบวนการท าลายเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ของ
หลอดเลือดได้ (นพรัตน์ คล้ายแสง, 2560)  

จากการใช้ยากลุ่ม Vasopressors ใช้ใน
การเพ่ิมความดันโลหิตของผู้ป่วย ซึ่งเป็นยาที่มีใช้

ในเกือบทุกหอผู้ป่วย ยาในกลุ่มนี้ที่ ใช้และเกิด 
extravasation บ่อย ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ใช้ใน
ผู้ป่วยที่มีอาการ shock ต่าง ๆ ได้แก่ Adrenaline, 
Dopamine, Norepinephrine แ ล ะ 
Dobutamine ซึ่ ง ย า เ ห ล่ า นี้ จ ะ ท า ใ ห้ เ กิ ด 
extravasation ซึ่ ง เป็นภาวะที่ ย ารั่ วออกนอก 
หลอดเลือดด าจากการบริหารยา โดยที่ยาหรือสาร
น้ ามี ฤทธิ์ ท าลาย เนื้ อ เยื่ อบริ เ วณที่ ไ ด้ รั บ ย า 
(vesicant) ท าให้มีอาการปวด บวมแดง แสบร้อน 
(วิมล อนันต์สกุลวัฒน์, 2557) และ จากการศึกษา
ของอุทัยววรณและคณะ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา 
Amiodarone จะเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ 
เท่ากับ ร้อยละ 12.6 และระยะเวลาในการให้ยาจะ
มีผลต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือการให้ยาน้อยกว่า
เท่ากับ 24 ชั่วโมง 24-48 ชั่วโมงและ มากกว่า 48 
ชั่วโมง มีการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบเท่ากับ 
ร้อยละ7.6, 35 และ 50 ตามล าดับหอผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวานรนิวาส ให้การดูแลผู้ป่วย
ทั้งทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมที่มีภาวะ
วิกฤต มีการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดด าเป็นส่วนใหญ่ การ
รักษาด้วยยาที่มีความเข้มข้นสูงหรือยาฉีดที่มีฤทธิ์
ระคายเคืองต่อหลอดเลือดได้ง่าย ยาที่ใช้บ่อยได้แก่
ยา Norepinephrine (Levophed , Dopamine, 
NTG , Nicardipine , Amiodarone  พ บ
อุบัติการณ์การเกิดหลอดเลือดด าส่วนปลายอักเสบ
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงพฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 มีจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีความเสี่ยง
สูง จ านวน 83 ราย มีจ านวนผู้ป่วยที่เกิดภาวะ
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หลอดเลือดด าอักเสบจากยาที่ได้รับ จ านวน 14 
รายคิดเป็น ร้อยละ 16.8 

จากการสังเกตพบว่าบุคลากรทางการ
พยาบาลมีแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
ดังนั้นทางหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวานร
นิวาส ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหานี้ร่วม
ด้วยกับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ศึกษาการจัดการ
และการป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  จาก
การให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่
เพ่ือหาแนวทางการดูแล ป้องกัน รักษา ภาวะ
หลอดเลือดด าอักเสบเพ่ือเพ่ิมความสุขสบายให้แก่
ผู้ ป่ ว ยและลดภาวะแทรกซ้ อน ในการนอน
โ ร งพย าบาล  ร วมทั้ ง ล ดค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
รักษาพยาบาลด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลและการ
ป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  จากการให้ยา
ที่มีความเสี่ยงสูง ในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ 

2. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทาง
คลินิกเพ่ือป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบที่
สัมพันธ์กับหลอดเลือดด าส่วนปลาย 
 
ระเบียบวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 
รูปแบบวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action research)เ พ่ือพัฒนารูปแบบการดูแล
และการป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  จาก
การให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส และให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือป้องกันภาวะหลอดเลือด
ด าอักเสบที่สัมพันธ์กับหลอดเลือดด าส่วนปลาย 

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต

ผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวานรนิวาส ที่ได้รับการรักษา
ด้วยยาที่มีความเสี่ยงสูง จ านวน....45......ราย 

2. พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติการพยาบาล ที่
หอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
จ านวน 6 คน 
สถานที่  

- หอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ โรงพยาบาล
วานรนิวาส  
ระยะเวลา 

- เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน พ.ศ.
2561  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบประเมินการเฝ้าระวังการเกิดภาวะ
หลอดเลือดด าอักเสบส่วนปลายจากยาที่มีความ
เสี่ยงสูง 

2. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลทาง
คลินิกเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ 
(Phlebitis) ในผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีความเสี่ยงสูง
ทางหลอดเลือดด าส่วนปลาย 

3. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของ
พยาบาลก่อน – หลังการใช้แนวทางการปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ 
(Phlebitis) 

4. แบบประเมินระดับความคิดเห็นของ
พยาบาล  ต่อการใช้แนวปฏิบัติ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลของพยาบาลผู้
ปฏิบัติ  ได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคล  และระดับความ
คิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติ  

2. เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย  ได้แก่  
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
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เกิดหลอดเลือดด าอักเสบและอุบัติการณ์การเกิด
หลอดเลือดด าอักเสบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ด้วยค่าจ านวน  รอ้ยละ  และค่าเฉลี่ย 
 
การด าเนินการศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนาตามวงจรพัฒนาคุณภาพ 
PDCA 
1. การวางแผนเตรียมการศึกษา (Plan) 

1.1. ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหา
สาเหตุและปัญหา จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาการ
เกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ จากการให้ยาที่มี
ความเสี่ยงสูง พบปัญหา 3 เรื่อง ได้แก่ 1) บุคลากร
ทางการพยาบาลมีแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นแนวทาง
เดียวกัน  2) ขาดการเฝ้าระวังการติดตามหลังจาก
ให้สารน้ าและยาที่มีความเสี่ยงสูงทางหลอดเลือด
ด า 3) บุคลากรพยาบาลยังขาดความรู้ในการดูและ
การป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  จากการให้
ยาที่มีความเสี่ยงสูง 

1.2. เตรียมความพร้อมในการดูแลและการ
ป้องการภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  โดยการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับความ
รุนแรงของหลอดเลือดด าอักเสบเกิดขึ้น , แนว
ทางการจัดการเมื่อเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ
แต่ละระดับ , แนวปฏิบัติการให้สารน้ าหรือยาทาง
หลอดเลือดด าต่ออุบัติการณ์หลอดเลือดด าส่วน
ปลายอักเสบ (ณิชาภา และ สุรีรัตน์,2553) 
2. การด าเนินการ แบ่งเป็น 4 ระยะ (ช่วงเวลา

การศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2561) 
2.1. ระยะที่  1 จากการศึ กษาวิ เ ค ร า ะห์  

สถานการณ์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีความเสี่ยงสูงทาง
หลอดเลือดด าพบปัญหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไม่
เป็นทางเดียวกัน ขาดการเฝ้าระวังการติดตาม
หลังจากให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงทางหลอดเลือดด า 

และผู้ดูแลขาดความรู้ในการดูและการป้องกัน
ภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  จากการให้ยาที่มี
ความเสี่ยงสูง 

2.2. วางแผนตัดสินใจเลื อกแนวทางการ
แก้ปัญหา 

2.2.1. จัดท าแนวทางการปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ 
(Phlebitis) แลสร้างแบบฟอร์มการประเมินการ
เฝ้าระวังการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบส่วน
ปลายจากยาที่มีความเสี่ยงสูง และแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของพยาบาลก่อน – หลังการใช้
แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการ
เกิดหลอดเลือดด าอักเสบ (Phlebitis) 

2.2.2. ประชุมชี้แจ้ง ท าแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของพยาบาลก่อนการใช้แนว
ทางการปฏิบัติ  แล้วชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือด
ด าอักเสบ (Phlebitis) ตามท่ีศึกษามาเพ่ือให้ใช้เป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือท าความเข้าใจให้ปฏิบัติ
ตรงกัน อย่างละเอียด 

2.3. ปฏิบัติตามแผน หลังจากเริ่มปฏิบัติตาม
แผน ในช่วงเดือนแรกในการใช้แนวปฏิบัติยังพบ
ปัญหาข้อจ ากัดในภาระงานและเวลา พร้อมทั้ง
แบบฟอร์มการประเมินการเฝ้าระวังยังมีความเข้า
ในไม่ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติ ท าให้ขาดการบันทึก
การเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบส่วนปลายจาก
ยาที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์ม
ให้มีความเข้าใจและใช้เวลาในการบันทึกน้อยลง 
พร้อมมีการกระตุ้นเตือนการใช้แบบฟอร์มมากข้ึน
หลังจากส่งเวรประจ าวัน 

2.4. การประเมินผล  
2.4.1. ด้านกระบวนการ  จากการสังเกต

ของผู้วิจัย พยาบาลผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตาม
แนวทางการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอด
เลือดด าอักเสบได้ มีการเข้าใจสามารถปฏิบัติไป
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ในทางเดียวกัน และมีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอด
เลือดด าอักเสบเพ่ิมข้ึน 

2.4.2. ด้านผลลัพธ์ การเกิดหลอดเลือด
ด าอักเสบจากยาท่ีมีความเสี่ยงสูงของผู้ป่วยในหอ
ผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่มีแนวโน้มลดลงหลังจากมีการน า
แนวปฏิบัติมาใช้ 

ผลการศึกษา 
 พบว่าผู้ป่วยที่เข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ
ที่ ได้รับยาที่มีความเสี่ยงสูงทางหลอดเลือดด า 
จ านวน 45 ราย เป็นเพศชาย 23 ราย เพศหญิง 22 
ราย เป็นผู้สูงอายุ 20 ราย ไม่ใช่ผู้สูงอายุ 25 ราย 
โดยในจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 45 ราย มีจ านวน
ผู้ป่วยที่ไมเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ 37 ราย 
และผู้ป่วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบจ านวน 
8 ราย  ตารางที่  1     แสดงอัตราการเกิดภาวะ
หลอดเลือดด าอักเสบภายหลังได้รับยาที่มีความ
เสี่ยงสูง 

ระดับความ
รุนแรง  
(Grade) 

จ านวน  
(ราย) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

No phlebitis 
ระดับ 1  
ระดับ 2 

37 
6 
2 

82.2 
13.3 
4.4 

 จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความ
เสี่ ยงสู งทางหลอดเลือดด า หลังจากน าแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะหลอด
เลือดด าอักเสบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
พ.ศ.2561 จ านวน 45 ราย พบจ านวนผู้ป่วยที่เกิด
ภาวะหลอดเลือดด าอักเสบจ านวน 8 ราย แบ่งตาม
ระดับความรุนแรง ระดับ 1 พบ 6 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 13.3  ระดับ 2 พบ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ดังแสดงในตารางที่  1 
 
 
ตารางที่  2   แสดงต าแหน่งที่เกิดภาวะหลอดเลือด
ด าอักเสบ 

Local 
infection 

จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

แขนขวา 
แขนซ้าย 

6 
2 

13.3 
4.4 

     จากการศึกษาข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยาที่มีความ
เสี่ ยงสู งทางหลอดเลือดด า หลังจากน าแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะหลอด
เลือดด าอักเสบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
พ.ศ.2561 จ านวน 45 ราย  พบต าแหน่งที่ เกิด
ภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ แขนขวา 6 ราย  คิด
เป็นร้อยละ  13.3  แขนซ้าย 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
4.4 ดังแสดงในตารางที่  2 
 
ตารางที่ 3  แสดงอุบัติการณ์การเกิดหลอดเลือดด า
อักเสบจากการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง หลังปรับปรุง
แนวปฏิบัติ   

 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

เดือน N1 N2 อัตราการ
เกิด  

Phlebitis 
หลัง

ปรับปรุง
แนว

ปฏิบัติ 

กุมภาพันธ ์ 3 18 16.6 
มีนาคม 3 20 15 
เมษายน 2 30 6.6 

 
หมายเหตุ N1   คือ  จ านวนครั้งของการเกิด
หลอด เลื อดด า อัก เสบ   จากการ ให้ ย าและ
สารละลายที่มีความเสี่ยงสูงทางหลอดเลือดด า 
ระดับ 1 ขึ้นไป N2   คือ  จ านวนวันนอนรวมของ
ผู้ป่วยที่ได้รับยาและสารละลายทางหลอดเลือดด า  
ในช่วงเดือนเดียวกัน 
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  จากตารางพบว่า ในระยะหลังจากน าแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะหลอด
เลือดด าอักเสบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
พ.ศ.2561 ในเดือน กุมภาพันธ์ พบอัตราการเกิด 
Phlebitis 16.6 ในเดือนมีนาคม พบอัตราการเกิด  
Phlebitis 15  ในเดือน เมษายน พบอัตราการเกิด 
Phlebitis 6.6 จะพบได้ว่ามีอัตราการเกิดหลอด
เลือดด าอักเสบแนวโน้มลดลงจากเดิม 
 
ตารางที่  4    ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
ความเข้าใจของพยาบาลก่อน – หลังการใช้แนว
ทางการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิด
หลอดเลือดด าอักเสบ (Phlebitis) 

 

 
จากตารางข้างต้น พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน

การวัดความรู้พยาบาลผู้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ 
จ านวน 7 คน ก่อนใช้แนวทางการปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ 
มีค่าเฉลี่ย 8.71 ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติพบว่า
พยาบาลมีค่ า เฉลี่ ยความรู้  9.57 ซึ่ งแสดงว่ า
พยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติมีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอด
เลือดด าอักเสบเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < .05)  หลั งจากน าแนวปฏิบัติ ก าร
พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดด า 
พยาบาลผู้ปฎิบัติ จ านวน 7 คน มีระดับความ
คิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับ พอใจมาก  ที่ค่าเฉลี่ยรวม  4.01 
 
 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลและการ
ป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  จากการให้ยา
ที่ มี คว าม เสี่ ย งสู ง  ในหอผู้ ป่ ว ยวิ กฤตผู้ ใหญ่  
โรงพยาบาลวานรนิวาส การศึกษาครั้ งนี้ เป็น
การศึกษาเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
พัฒนารูปแบบการดูแลและการป้องกันภาวะหลอด
เลือดด าอักเสบ  จากการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ใน
หอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ และให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติทางคลินิกเพ่ือป้องกันภาวะหลอดเลือด
ด าอักเสบที่สัมพันธ์กับหลอดเลือดด าส่วนปลาย 
โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น  4 ระยะ 1)  จาก
การศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่
มีความเสี่ยงสูงทางหลอดเลือดด าพบปัญหาแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยไม่เป็นทางเดียวกัน ขาดการเฝ้า
ระวังการติดตามหลังจากให้ยาที่มีความเสี่ยงสูงทาง
หลอดเลือดด า และผู้ดูแลขาดความรู้ในการดูแล
และการป้องกันภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ  จาก
การให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง 2) จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือด
ด าอักเสบ (Phlebitis) และสร้างแบบฟอร์มการ
ประเมินการเฝ้าระวังการเกิดภาวะหลอดเลือดด า
อักเสบส่วนปลายจากยาที่มีความเสี่ยงสูง และแบบ
ประเมินความรู้ความเข้าใจพยาบาลก่อน-หลังการ
ใช้แนวปฏิบัติ แก่พยาบาลผู้ปฏิบัติจ านวน 7 คน
แล้วท าการชี้แจ้ง แนวทางการปฏิบัติปฏิบัติตามที่
ศึกษามาเพ่ือให้ใช้ เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  3) 
ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ชี้แจงและเริ่มการ
เก็บข้อมูลหลังใช้แนวปฏิบัติ  ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลหลังใช้แนวปฏิบัติ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2561 4)การ
ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติ ใช้แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจพยาบาลก่อน-หลังการใช้แนว
ปฏิบัติ และอุบัติการณ์การเกิดภาวะหลอดเลือดด า
อักเสบส่วนปลายจากการให้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ที่
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ใช้แบบประเมินการเฝ้าระวังการเกิดภาวะหลอด
เลือดด าอักเสบในการเก็บข้อมูลและทะเบียนสรุป
รายงานการเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบใน
หน่วยงานสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1) ผู้ป่วยที่ เข้ารักษาในหอผู้ป่วย
วิกฤติที่ได้รับยาที่มีความเสี่ยงสูงทางหลอดเลือดด า 
จ านวน 45 ราย เป็นเพศชาย 23 ราย เพศหญิง 22 
ราย เป็นผู้สูงอายุ 20 ราย ไม่ใช่ผู้สูงอายุ 25 ราย 
โดยในจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 45 ราย มีจ านวน
ผู้ป่วยที่ไมเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ 37 ราย 
และผู้ป่วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบจ านวน 
8 ราย แบ่งตามระดับความรุนแรง ระดับ 1 พบ 6 
ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3  ระดับ 2 พบ 2 ราย คิด
เป็นร้อยละ 4.4 ต าแหน่งที่เกิดภาวะหลอดเลือดด า
อักเสบ แขนขวา 6 ราย  คิดเป็นร้อยละ  13.3  
แขนซ้าย 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.4  ในเดือน
กุมภาพันธ์ พบอัตราการเกิด Phlebitis 16.6 ใน
เดือนมีนาคม พบอัตราการเกิด  Phlebitis 15  ใน
เดือน เมษายน พบอัตราการเกิด Phlebitis 6.6 
จะพบได้ว่ามีอัตราการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ
แนวโน้มลดลงจากเดิม 

2) การประเมินความรู้ความเข้าใจของ
พยาบาลก่อน – หลังการใช้แนวทางการปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ 
พบว่าพยาบาลผู้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ จ านวน 7 

คนก่อนใช้แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือ
ป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ มีค่าเฉลี่ย 
8.71 ภายหลังการใช้แนวปฏิบัติพบว่าพยาบาลมี
ค่าเฉลี่ยความรู้ 9.57 ซึ่งแสดงว่าพยาบาลผู้ใช้แนว
ปฏิบัติมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ
เพ่ิมข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < .05) 

3) หลังจากมีการแนวน าแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดด า
อักเสบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.
2561 ในเดือน กุมภาพันธ์  พบอัตราการเกิด 
Phlebitis 16.6 ในเดือนมีนาคม พบอัตราการเกิด  
Phlebitis 15  ในเดือน เมษายน พบอัตราการเกิด 
Phlebitis 6.6 จะพบได้ว่ามีอัตราการเกิดหลอด
เลือดด าอักเสบแนวโน้มลดลงจากเดิม 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การป้องกันการเกิดหลอดเลือดด าอักเสบ 
เป็นบทบาทส าคัญของพยาบาล ในการให้ยาและ
สารละลายทางหลอดเลือดด า ดังนั้น  จึงควรศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล  เกี่ยวกับการพยาบาล  เพ่ือป้องกัน
การเกิดหลอดเลือดด าอักเสบอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือ
การดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และน าไปสู่การ
ลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะหลอดเลือดด าอักเสบ
ต่อไป
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การพัฒนาระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยตึกศัลกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

สายฝน  สมบัติบุญ*,  ธันยธรณ์  ไผทาค า* 

*พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

ที่มาและความส าคัญ 

 ระบบนัดที่มีคุณภาพคือเวชระเบียนของ
ผู้ป่วยได้รับการบันทึกอย่างถูกต้องสมบูรณ์สามารถ
สื่อสาร ในทีมสหสาขาวิชาชีพได้ ผู้ป่วย/ญาติได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ได้รับเอกสาร
ที่จ าเป็นตามความต้องการของผู้ป่วย ได้รับการนัด
ตรวจและ ส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษาให้ถูกต้องและ
ต่อเนื่อง (คู่มือการปฏิบัติงานบริการผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์, 2558) 

 ระบบนัดผิดพลาดส่งผลต่อ ผู้ป่วยคือไม่ได้
รับการตรวจรักษาและติดตามอาการจากแพทย์
เจ้าของไข้  เกิดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
เนื่องจากการมารักษาต้องมีค่าใช้จ่ายและเดิน
ทางไกล และไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน
พบแพทย์เนื่องจากการระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง 
และโรงพยาบาลวานรนิวาสมีการขยายบริการใน
การรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป  และศัลยกรรม
กระดูกและข้อ 1 ที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนในทุกๆปี มีการ
นัดผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรม
กระดูกและข้อ 1เพ่ือติดตามอาการในปี 2559 ถึง 
ปี 2560 เพ่ิมข้ึนทุกปีมีจ านวน 583 คน และ 1511 
ตามล าดับ และพบว่าเกิดอุบัติการณ์การนัดผู้ป่วย
ผิดพลาดในปี 2559 ทั้งหมด 12 ครั้ ง ปี  2560 
เกิดขึ้นทั้งหมด 17 ครั้ง ซึ่งจากข้อมูลสถิติพบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบด้านผู้ป่วย
ได้แก่ เสียเวลาในการเดินทางมาพบแพทย์แต่ได้รับ

การเลื่อนนัด เกิดความไม่พึงพอใจ เสียค่าใช้จ่าย 
และเกิดความล่าช้าในการรักษาในบางรายท าให้
พยาธิสภาพของโรคยังคงอยู่และแสดงอาการเพ่ิม
มากขึ้นผู้ป่วยบางรายไม่สามารถรับการตรวจได้
ตามวัน เวลาที่แพทย์ระบุด้านระบบ ได้แก่ เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการวางแผนเพ่ือรับการรักษา
ต่อ เสีย เวลาในการตามประวัติ  Admit เ พ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง  

จากการเกิดอุบัติการณ์ที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี
ผู้วิจัยและทีม จึงมีการประชุมปรึกษา  และทบทวน
การเกิดอุบัติการณ์วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาสาเหตุ  
พบว่า ผู้ออกใบนัดมีความสับสนในวันออกตรวจ
ของแพทย์เฉพาะทางท าให้ออกใบนัดไม่ตรงวันที่
แพทย์ออกตรวจและการนัดผู้ป่วยบางรายมีการนัด
ระยะยาว เช่น 1 เดือน  ถึง 2 เดือน ท าให้ไม่ทราบ
วันออกตรวจของแพทย์ การระบุรายละเอียดการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง  
ระบุแผนกผู้ป่วยไม่ถูกต้อง การระบุชื่อแพทย์ไม่
ถูกต้อง และการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามค าแนะน า
ของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านที่กล่าว
มาข้างต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบนัดพบแพทย์
เฉพาะทาง ผู้ป่วยตึกศัลกรรมและศัลยกรรมกระดูก
และข้อ 1 จะสามารถลดอุบัติการณ์จากการนัด
ผิดพลาดได้ และเป็นแนวทางในการนัดผู้ป่วย ใน
โรงพยาบาลวานรนิวาส  ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงได้
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พัฒนาระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยตึกศัล
กรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 ที่มีคุณภาพ 
โดยการสร้างปฏิทินนัดตามตารางเวรแพทย์เฉพาะ
ทางในปฏิทินเดียวกัน  และการพัฒนาระบบการ
นัด  

3. ค าถามการวิจัย 

 การพัฒนาระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง 
ผู้ป่วยตึกศัลกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 
โรงพยาบาลวานรนิวาส สามารถลดการเกิด
อุบัติการณ์การนัดผิดพลาดได้หรือไม่   

 

 

4. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาระบบการ
นัดพบแพทย์ เฉพาะทาง  ตึกศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การนัดผิดพลาด คือ ความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ออกใบนัดพบแพทย์หลังจ าหน่าย  ที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ป่วย ระบบการให้บริการ และสหสาขาวิชาชีพ  

ปฏิทินตารางเวรแพทย์เฉพาะทาง คือ แบบบันทึก
ตารางการออกตรวจของแพทย์ ในแต่ละวัน โดย
การใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนชื่อแพทย์ ที่ออกตรวจ
ในแต่ละในวัน 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรตึกศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 

1. พยาบาลวิชาชีพ   
2. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย  
3. ผู้ป่วยที่มีการนัด  

 

ลดอุบัติการณ์การ
นัดผิดพลาด 

ระบบการออกใบ
นัดที่มีคุณภาพ 

 การพัฒนาแนวทางระบบการนัดคุณภาพ 

มีระยะการด าเนินงาน 3 ระยะ 
ระยะที่  1 ระยะเตรียมการ ส ารวจสภาพปัญหา
จากการปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
ระยะท่ี 2 ระยะด าเนินการจากการส ารวจสภาพ
ปัญหาและร่วมกันวิเคราะห์   
ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล วิเคราะห์ผลลัพธ์ของ
แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น 
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6. ระเบียบวิธีวิจัย  

 6.1. รูปแบบการ วิจั ย   การวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการ (Action Research) 

6.2 ขอบเขตการวิจัย 

    การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนา
ระบบการนัดพบแพทย์เฉพาะทาง  ตึกศัลยกรรม
และศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ในผู้ป่วยที่ได้รับการนัด
หลังได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางด้าน
ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมกระดูกและข้อ ที่
เข้าพักรักษาในช่วงเดือนกุมพาพันธ์ 2561 – เดือน
พฤษภาคม 2561 เก็บรวมรวมข้อมูล โดยแฟ้มแนว
ทางการพัฒนาระบบนัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนหลั งด้วยวิธี  Pair Sample t-test ก าหนด
ระดับนัยส าคัญที่ p=.05 

 6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  7.3.1 ปฏิทินตารางเวรแพทย์
เฉพาะทาง คือแบบบันทึกตารางการออกตรวจของ
แพทย์ ในแต่ละวัน โดยการใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทน
ชื่อแพทย์ ที่ออกตรวจในแต่ละในวัน 

  7.3.2 ใบนัดตรวจ คือแนวทาง
ปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ ส าหรับผู้ป่วยที่ต้อง
ได้รับการตรวจเมื่อมาพบแพทย์ตามนัด ไดแก่  
ค า แนะน า ก า ร ส่ อ ง กล้ อ ง ต ร ว จล า ไ ส้ ใ ห ญ่  
(Colonoscopy)  ค าแนะน าการเก็บเสมหะส่ง
ตรวจ ค าแนะน าการเก็บอุจจาระส่งตรวจ  และ
ค าแนะน าการตรวจเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ 

  7.3.3 ใบดูแลแผลต่อเนื่อง คือ
แนวทางการดูและแผลผ่าตัดเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่
บ้ าน เป็นวิ ธีการดูแลที่ถูกต้อง ลักษณะแผล 
ต าแหน่งแผล และวันตัดไหม  เพ่ือให้ผู้ป่วยไปรับ
บริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านก่อนมาพบแพทย์
ตามนัด 

7.3.4 แฟ้มแนวทางการพัฒนา
ระบบนัด คือแนวทางในการออกใบนัดผู้ป่วยเมื่อ
แพทย์อนุญาติให้กลับบ้านจนสิ้นสุดกระบวนการ
นัด รวบรวมรายงาน Film X- Ray เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เอกสารการปฏิบัติตัวก่อนพบแพทย์
ในกรณีที่ ต้องมีการเตรียมตัวก่อนตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและตรวจพิเศษ รวบรวมไว้ที่แฟ้ม
แนวทางการพัฒนาระบบนัดไว้ประจ าตึก 

  7.3.5 ทดสอบความรู้ก่อน – หลัง 
การให้ความรู้เรื่องระบบนัดผู้ป่วย  

 6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  6.4.1 เก็บข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับ
การนัดจากแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป 
และศัลยกรรมกระดูกและข้อ ตึกศัลยกรรมทั่วไป 
และศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1  

  6.4.2 การประเมินติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  จากการได้รับรายงานความเสี่ยงของ
หน่วงงาน และประวัติการนัดผู้ป่วยในระบบ Hos 
Xp  

6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าจ านวนความถี ่ร้อย
ละ อุบัติ การณ์จากการนัดผิ ดพลาดใน ตึก
ศั ลยกรรมและศั ลยกรรมกระดู กและข้ อ  1 
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เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาระบบ ด้วยวิธี 
Pair Sample t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญที่  
p=.05 

7. การด าเนินการศึกษา มีระยะการด าเนินงาน 3 
ระยะ คือ   

 ระยะที่  1 ระยะเตรียมการ ส ารวจสภาพ
ปัญหาจากการปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  
ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ทบทวนอุบัติการณ์ที่ ได้รับการรายงาน เก็บ
รวบรวมข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์
งานวิจัย จากการส ารวจสภาพปัญหา เพ่ือก าหนด
ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
พบว่า 1)นัดผู้ป่วยผิดวัน 2) นัดผู้ป่วยผิดแพทย์ 3) 
รายละเ อียดในใบนัด ไม่ครบถ้ วนชัด เจน  4) 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการออกใบนัด 

 ระยะท่ี 2 ระยะด าเนินการจากการส ารวจ
สภาพปัญหาและร่วมกันวิเคราะห์  พบปัญหาและ
ร่วมกันวิเคราะห์ พบปัญหา 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น  
จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการ
แก้ไขและพัฒนางานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพในตึก  
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

  2.1 นัดผู้ป่วยผิดวันและนัดผู้ป่วย
ผิดแพทย์ มีการนัดผู้ป่วยมาพบแพทย์ในวันที่
แพทย์เฉพาะทางไม่ออกตรวจ และใน 1 สัปดาห์มี
แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป  และศัลยกรรม
กระดูกและข้อ ออกตรวจเป็นบางวัน เช่น แพทย์
เฉพาะทางศัลยกรรมทั่วไป ตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะ
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี แต่มีการออกใบนัด
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ไม่ตรงวันที่ออกตรวจ ท าให้
ผู้ป่วยไม่ได้รับการตรวจตามวันเวลาดังกล่าว และ

การนัดพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อไม่ตรง
กับแพทย์เจ้าของไข้ เนื่องจากมีแพทย์ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ 2 คน ออกตรวจผู้ป่วยนอกในวัน
จันทร์ – วันพฤหัสบดี ในหนึ่งสัปดาห์แพทย์ออก
ตรวจตามตารางเวรไม่ระบุวันที่ชัดเจน จึงได้
ออกแบบและจัดท าปฏิทินเพ่ือป้องการนัดพบ
แพทย์ผิดวันและผิดแพทย์ 

 

 

 

  2.2 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการออกใบนัด ที่เกิดอุบัติการณ์ส่วนใหญ่
เกิดจากเจ้ าหน้าที่ เริ่ มปฏิบัติ งานใหม่  ท า ให้
รายละเอียดในใบนัดไม่ครบถ้วน และได้รับการ
รายงานอุบัติการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ระบุ Film X- Ray 
ไม่ถูกต้องตามแผนการรักษา ท าให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องตามประวัติ  Admit เดิม เ พ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง เกิดความล่าช้าในการเข้า
รับการตรวจ   จึงได้ปรับปรุงการออกใบนัดใน
ระบบนัดที่มีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่  ทดสอบความรู้
ก่อน – หลัง การให้ความรู้เรื่องระบบนัดผู้ป่วย  
รวบรวมรายงาน Film X- Ray เ พ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เอกสารการปฏิบัติตัวก่อนพบแพทย์
ในกรณีที่ ต้องมีการเตรียมตัวก่อนตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการและตรวจพิเศษ รวบรวมไว้ที่แฟ้ม
แนวทางการพัฒนาระบบนัดไว้ประจ าตึก และแนบ
ใบดูแลแผลต่อเนื่อง  

   ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล วิเคราะห์
ผลลัพธ์ของแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น เพ่ือสะท้อนผล
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การพัฒนา  และใช้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับเปลี่ยน
ให้ระบบมีคุณภาพมากข้ึน 

การประเมินผล 

1) ด้านกระบวนการ  จากการสังเกต
ของผู้วิจัย  พบว่าเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ และพยาบาล สามมารถปฏิบัติตามแนว
ทางการพัฒนาระบบนัดได้  และปฏิบัติ ไปใน
แนวทางเดียว  

2) ด้านผลลัพธ์ ลดอุบัติการณ์ในการนัด
ผู้ป่วยผิดพลาด และผู้ป่วยมีความเข้าใจในการดูแล
บาดแผลต่อเนื่องได้   

ผลการศึกษา  

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการรายงานอุบัติการณ์การ
นัดผิดพลาด ในช่วงปี 2559 - พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 

ช่วงเวลา ผู้ป่วยที่มีนัด
ติ ด ต า ม
อาการ / คน 

การรายงาน
อุ บั ติ ก า ร ณ์
ก า ร นั ด
ผิดพลาด / คน 

การรายงาน 
อุบัติการณ์ 

ปี  2559 583 12 2.05 % 

ปี  2560 1551 17 1.09 % 

กุมภาพันธ์ 
– เ ดื อ น
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

215 0 0 

 
จ านวนการนัดผู้ป่วยแผนกศัลยกรรม

ทั่วไปและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 เพ่ือติดตาม
อาการในปี 2559 ถึง ปี 2560 เพ่ิมขึ้นทุกปีมี
จ านวน 583 คน และ 1511 ตามล าดับ และ
พบว่าเกิดอุบัติการณ์การนัดผู้ป่วยผิดพลาดในปี 
2559 ทั้งหมด 12 ครั้ง คิดเป็น 2.05% ของผู้ป่วย
ที่มาตามนัด ในปี 2560 เกิดขึ้นทั้งหมด 17 ครั้ง 
คิดเป็น 2.05%  ซึ่ งจากข้อมูลสถิติพบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบนัดพบ
แพทย์ เ ฉพาะทาง  ผู้ ป่ ว ยตึ กศั ลกรรมและ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  1 จะสามารถลด
อุบัติการณ์จากการนัดผิดพลาดได้ และเป็น
แนวทางในการนัดผู้ป่วย ในโรงพยาบาลวานร
นิวาส ผลปรากฏว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
แผนกศัลยกรรม  และศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
ตึกศัลกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2561 มีจ านวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด  396    ราย  
ผู้ป่วยที่มีนัดติดตามอาการท้ังหมด  215  ราย ไม่
พบว่าไม่มีการรายงานอุบัติการณ์การนัดผิดพลาด   
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2561  
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ตารางท่ี 2 ระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยตึกศัลกรรมและศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 โรงพยาบาลวานร
นิวาสเปรียบเทียบแนวทางการนัดแบบเดิม กับแนวทางการนัดที่พัฒนาขึ้น 

ระบบเดิมในการนัดผู้ป่วย ระบบนัดผู้ป่วยท่ีพัฒนา 
แพทย์ order D/C 

- พยาบาลทบทวน order  
- ส่งต่อ chart ให้ธุรการ / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ออกใบนัด ระบุวันที่พบแพทย์ โดยดูใน
ตารางเวรแพทย์ที่ได้รับในแต่ละเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- พยาบาลตรวจสอบใบนัดก่อนน าไปให้
ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ และผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ น าใบนัดไปให้ผู้ป่วย 

 
 
 
 
 
 
 

- พยาบาล advice ผู้ป่วยในการดูแลแผล
และการปฏิบัติตัวขณะอยู่ที่บ้าน  

- แนะน าผู้ป่วยเกี่ยวการปฏิบัติตัวก่อนมาพบ
แพทย์ตามนัด  

- D/C ผู้ป่วย  

แพทย์ order D/C 
- พยาบาลทบทวน order แพทย์  
- ส่งต่อ Chart ให้ธุรการ / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ออกใบนัด ระบุสิ่งที่ต้องปฏิบัติก่อนพบ
แพทย์ตามแนวทางการพัฒนาระบบนัดที่
จัดท าขึ้นเพ่ือความถูกต้อง เช่น Film การ
ตรวจพิเศษ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ   

- เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ระบุ
วันนัดพบแพทย์เฉพาะทาง ให้ถูกต้องตาม
วันที่แพทย์ผู้นัดออกตรวจผู้ป่วยนอก โดยมี
ปฏิทินการนัดที่มีตารางเวรของแพทย์
เฉพาะทางศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก
และข้อ และตรวจสอบวันลาของแพทย์ก่อน
ระบุวันนัด 

- พยาบาลตรวจสอบความถูกต้องของใบนัด 
ตรวจสอบชื่อ เลขที่ทั่วไป วันนัดที่ถูกต้อง
และตรงกับวันที่แพทย์ออกตรวจ  การ
ปฏิบัติตัวก่อนมาพบแพทย์ ท่า film หลัง
ตรวจสอบว่าใบนัดถูกต้องสมบูรณ์ เซ็นชื่อ
และต าแหน่งก ากับชัดเจน 

- พยาบาลออกใบการดูแลแผลต่อเนื่องใน
ผู้ป่วยที่มีแผลผ่าตัด ให้ค าแนะน าพร้อมใบ
นัดตรวจที่ระบุการปฏิบัติตัวก่อนพบแพทย์
ในรายที่มีการตรวจพิเศษ  
 

- พยาบาลน าใบนัดและใบดูแผลต่อเนื่องไป
ให้ผู้ป่วย และ Advice ผู้ป่วยในการปฏิบัติ
ตัวก่อนมาพบแพทย์ การดูแลแผล และการ
ปฏิบัติตัวขณะอยู่ที่บ้าน  
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ระบบเดิมในการนัดผู้ป่วย ระบบนัดผู้ป่วยท่ีพัฒนา 
- สอบถามความเข้าใจซ้ า และเปิดโอกาสให้

ผู้ป่วยและญาติสอบถามเพ่ิมเติม 
 

- D/C ผู้ป่วย 
 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนความรู้ก่อน – หลังของเจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วย
เหลือคนไข้ พยาบาล เกี่ยวกับการออกในนัด   

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนความรู้ก่อน – หลังของ
เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พยาบาล เกี่ยวกับการออกใบนัด   

ตัวแปรที่ศึกษา 
 

ก่อนให้ความรู้  หลังให้ความรู้        t-test P-value 
 SD  SD 

ค่าคะแนนความรู้ก่อน – หลัง
ของเจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วย
เหลือคนไข้ พยาบาล 

7.58 1.16 9 0.47 4.93 0.0002 

 

 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความรู้ก่อน – หลังของเจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พยาบาล 
การให้ความรู้เรื่องระบบนัดผู้ป่วย  ค่าคะแนนหลังให้ความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P  < 0.05   )   

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพัฒนาระบบนัดพบ
แพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยตึกศัลกรรมและศัลยกรรม
กระดู กและข้ อ  1 โ ร งพยาบาลว านรนิ ว าส 
เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องระบบนัดผู้ป่วย  สามารถ
ออกใบนัดผู้ป่วยที่ถูกต้องสมบูรณ์ มีแนวทางการ
พัฒนาระบบนัดไว้ประจ าตึก และสามารถปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนา
ระบบนัดพบแพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยตึกศัลกรรม
และศัลยกรรมกระดูกและข้อ 1 โรงพยาบาลวานร
นิวาส สามารถลดอุบัติการณ์จาก 17 ราย ใน
ปีงบประมาณ 2560  ซึ่งปัจจุบันไม่พบการรายงาน

อุบัติการณ์การนัดผิดพลาด ซึ่ งสอดคล้องกับ
นวัตกรรมโครงการพัฒนารูปแบบการนัดหมายของ
คลินิกเฉพาะโรคหน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ของศรีวรินทร์ ศรีคง  คือการพัฒนารูปแบบการนัด
หมายคลินิกเฉพาะโรค ท าให้เกิดคุณภาพการ
จัดการที่ดี ด้านคุณภาพลดอุบัติการณ์การออกใบ
นัดผิดพลาด จาก 42 ราย / สัปดาห์ เป็น 10 ราย 
/ สัปดาห์ ลดการเลื่อนนัดหมาย และเกิดความพึง
พอใจของผู้รับบริการ และบุคลากร เพ่ิมขึ้นจาก 
ร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 98 ของผู้รับบริการ (ศรีว
รินทร์ ศรีคง, 2556) 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ในงานประจ า 

1.  หลังได้มีการพัฒนาระบบนัดพบแพทย์
เฉพาะทางท าให้ เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ พยาบาล มีความเข้าใจในการออกใบนัดไป
ในแนวทางเดียวกัน และไม่เกิดความผิดพลาด 

2. หลังจากได้มีการใช้เครื่องมือในการ
พัฒนา ท าให้มีแนวทางปฏิบัติในการนัดที่ถูกต้อง
ชัดเจน  มีความสะดวกสบายมากขึ้น  

แผนการที่ จ ะน าผลจากการ วิจั ย ไปใช้ ใน
หน่วยงาน 

  ปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนา
ระบบนัดที่จัดท าขึ้น เพ่ือลดอุบัติการณ์การออกใบ
นัดผิดพลาด  และมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน 
สามารถน ามาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง  และถ่ายทอดให้
เจ้าหน้าที่ ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ได้  

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 1. ความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ
เป็นสิ่ งส าคัญในการ พัฒนางาน ผู้ วิ จั ยหลัก
จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติหลายประการ อาทิ ความ
มุ่งมั่น ความตั้งใจในการท างาน ทักษะในการเก็บ
รวมรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะเชิง
สถิติ   และต้องมีความรู้หรือทักษะในเรื่ องที่
ต้องการศึกษามากพอสมควร 

 2. เพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติ  
ลดปัญหากรณีมีข้อร้องเรียน   

 3. ปัจจัยแห่ งความส า เร็จ   คือความ
ร่วมมือของทีม การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนการศึกษา 
การรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
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 การพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หอผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ณัฎฐาพร  โป๊ะไธสง* และ อรพรรณ  ผาใต้*   
*พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ที่มาและความส าคัญ 

จากการส ารวจผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดของ
โรงพยาบาลวานรนิวาสประจ าหอผู้ป่ วยตึก
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  ในปี 2559 – 
2560 มีผู้ป่วยจ านวน 1,281และ 1,469 ตามล าดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น การเตรียมผู้ป่วยในระยะก่อน
ผ่าตัด โดยการประเมินสภาพ ร่างกายและจิตใจ
ของผู้ป่วยเพ่ือให้พร้อมรับการผ่าตัด การประเมิน
ผู้ป่วยในเรื่องความรู้ การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด เพ่ือ
ความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และช่วยให้
ผู้ป่วยฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น การเกิดอุบัติการณ์ในการ
เตรียมผ่าตัดไม่พร้อม จากการได้รับความเสี่ยงในปี 
2559-2560 พบ 5 ราย และ14 ราย ตามล าดับ
และยังมีอุบัติการณ์ที่ยังไม่ได้รายงานเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ การรายความเสี่ยงในการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดไม่พร้อมของตึกศัลยกรรมและ
ศั ล ย ก ร ร ม ก ร ะ ดู ก  2 ใ น ปี  2559-2560 มี
ข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้  1.ส่งข้อมูลส่งผ่าตัดใน
ระบบHosXP ผิดพลาด เช่น คีย์การส่งผ่าตัดผิดชื่อ
,คีย์การส่งผ่าตัดผิดชนิด,คีย์การส่งผ่าตัดผิดวันเวลา
,ลืมคีย์การส่งผ่าตัด 2.ลืมแจ้งทีมห้องผ่าตัดในการ
ผ่าตัดนอกเวลา 3.การเตรียมผู้ป่วย เช่น การไม่
ถ อด ฟันปลอม , ไ ม่ ถ อดกา ง เ ก ง ใน , ไ ม่ ถ อ ด
เครื่องประดับ,ไม่ล้างเล็บ.การแทงสารน้ าผิดข้างกับ
ชนิดการผ่าตัด,การที่ไม่ให้สารน้ าในผู้ป่วยที่ดม
ยาสลบ 4.หน่วยงานยังไม่มีรูปแบบในการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด และจากการสังเกตยังพบว่า 
ความเชื่อของผู้ป่วยและญาติยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้เกิดอุบัติการณ์ขึ้น การเตรียมผู้ป่วยก่อนการ

ผ่าตัดที่ไม่พร้อมก่อให้เกิดการล่าช้าในการผ่าตัด 
การเลื่อนหรืองดการผ่าตัด และส่งผลกระทบต่อ
ผู้ป่วยมีในด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ผู้ป่วยได้งด
น้ า ง ดอ าห า ร ใ หม่ , ร ะ ย ะ เ ว ล า ใน กา ร น อน
โรงพยาบาลนานขึ้น,วิตกกังวลในการรักษา ด้าน
ญาติผู้ป่วยเกิดความไม่พึงพอใจในการให้การ
บริการ ด้านบุคลากรมีภาระงานเพ่ิมขึ้นในการ
ปฏิบัติการที่ซ้ าซ้อน และผู้ป่วยเกิดความล่าช้าใน
การรักษา เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่
รุนแรงต่อชีวิต การประเมินและการเตรียมผู้ป่วย
ให้พร้อมก่อนการผ่าตัด จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก 
ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัดเพ่ือลด
โอกาสการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนทั้ง
ในช่วงก่อนระหว่างและหลังผ่าตัด ลดจ านวนการ
เลื่อนหรืองดผ่าตัดจากการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม 
 โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้มีการเพ่ิมการ
บริ การด้ านศั ลยกรรม  มี แพทย์ เ ฉพาะทาง
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ได้ เปิดตึก
ศัลยกรรมอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 
2558 ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาโดยการผ่าตัด
ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ผ่าตัด  ซึ่งจากข้อมูลเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 
2560 พบมีผู้ป่วยเข้ารับการเตรียมผ่าตัดทั้งหมด 
2,695 ราย  และความเสี่ยงจากการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนผ่าตัดไม่พร้อมจ านวน 225 คน  ท าให้ต้อง
เลื่อนและงดการผ่าตัดจ านวน 25 คน จากข้อมูล
ดังกล่าวจึงมีการทบทวนแนวทางการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนการผ่าตัดในตึกศัลยกรรมและศัลยกรรม
กระดูก 2  พบว่ายังไม่มีรูปแบบในการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนการผ่าตัดที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและการ
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ปฏิบัติงานของพยาบาลท าให้เกิดการผิดพลาดใน
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หากพยาบาลมี
รูปแบบในการปฏิบัติงานในการเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัดจะสามารถลดอัตราความเสี่ยงของการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดไม่พร้อม  ผู้ศึกษาจังได้คิด
พัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หอ
ผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  
โรงพยาบาลวานรนิวาส  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ผู้ป่วย 
 
วัตถุประสงค์   
1. เ พ่ือศึกษาผลลัพธ์ในการพัฒนารูปแบบการ
เตรียมผู้ป่ วยก่อนการผ่าตัด  หอผู้ป่ วยในตึก
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาล
วานรนิวาส 
 
ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล)  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ   
( Action research ) เ พ่ือศึกษาผลลัพธ์ในการ
พัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หอ
ผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  
โรงพยาบาลวานรนิวาสกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 1) พยาบาลวิชาชีพทุก
คนในตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดู ก 2  
โรงพยาบาลวานรนิวาสที่ให้บริการผู้ป่วย และ2) 
ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในหอผู้ป่วยศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาลวานรนิวาสสถาน
ที่  ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
และศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาลวานรนิวาส
ศึกษาระหว่าง เดือนธันวาคม 2560 – พฤษภาคม  
2561แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพปัญหา ก าหนดปัญหาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา จากการ
วิเคราะห์ถึงปัญหาในการให้บริการผู้ป่วยในการ

เตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด 3 เรื่อง ได้แก่ 1) 
พบว่าพยาบาลยังไม่มีแนวทางการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนการผ่าตัดที่ชัดเจน 2) ขาดการประเมินและ
การตรวจสอบซ้ าของพยาบาลก่อนส่งผู้ป่วยเข้า
ห้องผ่าตัด 3) การให้ความร่วมมือของผู้ป่วยและ
ญาติผู้ป่วยระยะที่ 2 วางแผนการด าเนินการ ระยะ
ที่ 3 น าแนวทางการพัฒนามาใช้ และระยะที่ 4 
ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลังให้ความรู้ เรื่องการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดและ แบบประเมินความพร้อม
ผู้ป่วยก่อนส่งห้องผ่าตัดการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาล
วานรนิวาสการประเมินติดตามผลจ านวนครั้งใน
การเกิดอุบัติการณ์ในการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมทุก 
2 สัปดาห์การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา      
( Descriptive  Statistics ) ด้วยค่าจ านวน  ร้อย
ละ  ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบก่อนและหลัง 
 
การด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ระยะ  
 
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหา จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาในการ
ให้บริการผู้ป่วยในการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ผ่าตัด 3 เรื่อง ได้แก่ 1) พบว่าพยาบาลยังไม่มี
แนวทางการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ชัดเจน 
2) ขาดการประเมินและการตรวจสอบซ้ าของ
พยาบาลก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 3) การให้
ความร่วมมือของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย  
ระยะที่ 2 วางแผนการด าเนินการ  
    2.1 ระยะที่ 1 จากการศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์การ จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาในการ
ให้บริการผู้ป่วยในการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ผ่าตัด 3 เรื่อง ได้แก่ 1) พบว่าพยาบาลยังไม่มี
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แนวทางการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ชัดเจน 
2) ขาดความรู้และการตรวจสอบซ้ าของพยาบาล
ก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 3) การให้ความร่วมมือ
ของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 
   2.2 ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา 
    2.2.1 พบว่ าพยาบาลยั ง ไ ม่ มี
แนวทางการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ชัดเจน 

1.จั ด ท า รู ป แ บ บ ก า ร
เตรียมผู้ป่ วยก่อนการผ่าตัด  หอผู้ป่ วยในตึก
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาล
วานรนิวาส และประเมินการจ านวนครั้งในการเกิด
อุบัติการณ์ในการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมใน 1  เดือน 

2.ประชุมชี้แจงรูปแบบ
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หอผู้ป่วยในตึก
ศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาล
วานรนิวาส ให้พยาบาลผู้ดูแลรับทราบแนวทาง
ปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2.2.2 ข า ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบซ้ าของพยาบาลก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้อง
ผ่าตัด  

1.ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ชัดเจนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

2.ทดสอบก่อนหลังให้ความรู้และความ
เข้าใจเรื่องการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 

2.2.3 การให้ความร่วมมือของผู้ป่วยและ
ญาติผู้ป่วย ให้ความรู้และความส าคัญของการ
ปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก่อนการเข้าห้องผ่าตัด 
 

ระยะที่ 3 การปฏิบัติตามแผน เริ่มมีการปฏิบัติ
ตามแผนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 พบว่ายังมีขอจ ากัดในเรื่องของภาระ
งานและเวลา ท าให้ขาดการลงข้อมูลในแฟ้มการ
ติดตามการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนโดยการเก็บข้อมูลเฉพาะแค่แนบ
รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดในแฟ้ม
ผู้ป่วยรับใหม่  และเก็บข้อมูลหลังผู้ป่วยผ่าตัดเสร็จ 
 
ระยะที่ 4 การประเมินผล   
     1.ด้านกระบวนการ  จากการสังเกตของ
ผู้วิจัย พยาบาลผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแนวทาง
รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน   มีความรู้ในการเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัด รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อรูปแบบกา
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 

2.ด้านผลลัพธ์ พบว่าอุบัติการณ์จากการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ทั้ง  19  รายการ  ไม่
พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงในการเตรียมผู้ป่วยไม่
พร้อม  ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตามวันและเวลาที่
ก าหนด ช่วยลดเวลาในการนอนโรงพยาบาลลดลง   
 
ผลการศึกษาพบว่า  
 
1.ด้านข้อมูลส่วนบุคคล 
   พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
ตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  เป็นเพศ
ชายร้อยละ  8.3 เป็นเพศหญิงร้อยละ91.7 อยู่
ในช่วงอายุ 23-46 ปี  สมรรถนะหลักของพยาบาล 
อยู่ในกลุ่มผู้เริ่มต้น(Novice) ร้อยละ 41.7 กลุ่มผู้
ปฏิบั ติ (Competent)  ร้ อยละ 41.7 และกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญ(Expert)ร้อยละ 16.7 
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2. แนวทางการปฏิบัติในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดในหอศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ตารางที่ 1.การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดแบบเดิมเปรียบเทียบกับรูปแบบในการปฏิบัติงานในการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดแบบเดิม การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดแบบใหม่ 
ผู้ป่วยท่ีนัดมาผ่าตัด 
1.ประเมินและซักประวัติข้อมูลผู้ป่วย 
2.ให้สารน้ าตามแผนการรักษา 
3.เจาะเลือดและเตรียมจองเลือด 
4.การตรวจคลื่นหัวใจ 
5.แนะน าการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด ได้แก่  การ
ถอดฟันปลอม  เครื่องประดับ  ล้างเล็บ ตัดเล็บ  การ
งดน้ างดอาหาร  การท าความสะอาดร่างกายเปลี่ยน
ชุดห้องผ่าตัด เป็นต้น 
6.ติดป้ายข้อมือ 
7.complete  charge  ติดป้ายระบุการผ่าตัด 
8.ส่งข้อมูลการผ่าตัดในระบบ HosXP 
9.เตรียมยาและอุปกรณ์การผ่าตัด 
10.ติดตามผลเลือดและรายงานผลเลือดที่ผิดปกติ 
11.ส่งเวร 
12.งดน้ างดอาหารผู้ป่วย 
13.แนะน าผู้ป่วยท าความสะอาดร่างกายเปลี่ยนชุด
ห้องผ่าตัดและตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้ป่วย
ซ้ า 
14.ส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 

ผู้ป่วยที่นัดมาผ่าตัด 
1.ขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 
1.1ตรวจสอบชื่อ HN  ของผู้ป่วย 
1.2ตรวจสอบ Diagnosis และ Operation 
1.3.ซักประวัติการเจ็บป่วย โรคประจ าตัว ประวัติยา
เดิมผู้ป่วย ประวัติการใช้ยาละลายลิ่มเลือด การแพ้
ยาแพ้อาหารและตรวจร่างกาย 
1.4.อธิบายให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลการผ่าตัดและให้
เซ็นต์ยินยอมท าการผ่าตัด 
2.ขัน้ตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 
2.1การเตรียมความสะอาดร่างกาย  เช่น  การ
อาบน้ า สระผม ตัดเล็บให้สั้น ล้างสีเล็บออก เพ่ือช่วย
ให้แพทย์พยาบาลสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
จากการขาดออกซิเจนในระหว่างการผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัด 
2.2แนะน าผู้ป่วยให้เปลี่ยนชุดสวมชุดสีเขียวส าหรับ
เข้าห้องผ่าตัดและถอดของมีค่าต่างๆ ถอดฟันปลอม
เพ่ือป้องกันการหลุดของฟันปลอมเข้าไปอุดหลอดลม
ขณะผ่าตัด ถอดชุดชั้นใน กางเกงใน  กรณีเป็น
ประจ าเดือนให้ใส่ผ้าอนามัยแบบหญิงหลังคลอ 

ผู้ป่วยท่ีผ่าตัดแบบฉุกเฉิน 
1.ประเมินและซักประวัติผู้ป่วย 
2.แนะน าการปฏิบัติตัวก่อนการผ่าตัด ได้แก่  การ
ถอดฟันปลอม  เครื่องประดับ  ล้างเล็บ ตัดเล็บ  การ
งดน้ างดอาหาร  การท าความสะอาดร่างกายเปลี่ยน
ชุดห้องผ่าตัด เป็นต้น 
3.complete charge 
4.ส่งข้อมูลการผ่าตัดในระบบ HosXP 
5.ประสานทีมห้องผ่าตัด 
6.ติดตามผลเลือด 

2.3งดการใช้ครีมและเครื่องส าอางทุกชนิด 
2.4งดน้ าและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนการผ่าตัดหรือ
อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนผ่าตัด เพ่ือให้ระบบย่อย
อ า ห า ร ว่ า ง  เ พ่ื อ ค ว า ม ป ล อด ภั ย ป ร า ศ จ า ก
ภาวะแทรกซ้อนขณะท าการผ่าตัดควรปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
2.5การเจาะเลือดและการจองเลือดส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการหรือตามค าสั่ง 
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7.ตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้ป่วยและส่งผู้ป่วย
เข้าห้องผ่าตัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า ควรใช้เข็ม No. 
18-20 ที่แขนข้างซ้ายเสมอยกเว้นกรณีผ่าตัดก้อนที่
เต้านมให้สารน้ าแขนตรงข้ามที่จะผ่าตัด ผ่าตัดไตให้ 
ข้างเดียวกันกับข้างที่ผ่า การผ่าตัด ERCP ให้สารน้ า
ข้างขวาเท่านั้นพร้อมทั้งใส่ Extension 2 เส้น  และ
ใส่ Three way ทุกกรณ ี
2.7ติดป้ายข้อมือระบุชื่อผู้ป่วย อายุ  HN 
3.ขั้นตอนการบันทึกและการส่งข้อมูลการผ่าตัด 
3.1บันทึกเวชระเบียนและแนบเอกสารบันทึกการ
เตรียมผ่าตัดไว้หน้าชาร์จ 
3.2ส่ ง ข้ อมู ลกา รผ่ า ตั ด ในระบบ HosXP และ
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลในการส่งผ่าตัด 
4.ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ก่อนไปห้องผ่าตัด 
4.1.เตรียมยาและอุปกรณ์ท่ีน าไปห้องผ่าตัด 
4.2.ติดตามผลเลือดและรายงานผลเลือดที่ผิดปกติ 
5.ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 
5.1งดน้ างดอาหารผู้ป่วยหลังเที่ยงคืนหรือตามค าสั่ง
ของแพทย์ 
5.2แนะน าผู้ป่วยท าความสะอาดร่างกายเปลี่ยนชุด
ห้องผ่าตัด 
6.ขั้นตอนการก ากับติดตามและตรวจสอบซ้ าการ
ปฏิบัติงานของพยาบาล 
6.1สร้างแบบฟอร์มตรวจสอบการเตรียมความพร้อม 
รูปแบบในการปฏิบัติงานในการเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัด 
6.2สร้างโปรแกรมการตรวจสอบข้อมูลการส่งผ่าตัด
รายวัน 
รูปแบบในการปฏิบัติงานในการเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัด 
โดยเจ้าหน้าที่ ICT 
6.3หัวหน้าเวร ตรวจสอบข้อ 6.1 และ 6.2 ก่อนส่ง
เวรทุกครั้ง 
7.ขั้นตอนก่อนส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 
7.1วัดสัญญาณชีพ และลงบันทึกในใบเตรียมผ่าตัด 
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3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนความรู้ก่อน-หลังของบุคลากรพยาบาลเกี่ยวกับ
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด 

ตารางที่  2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนความรู้ก่อน -หลัง
ของบุคลากรพยาบาลเกี่ยวกับการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ตัวแปรที่ศึกษา ก่อนให้ความรู้ หลังให้ความรู้ t-test p-value 
   SD  SD 

ค่าคะแนนความรู้ของ
บุคลากรพยาบาลในการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

8.67 0.65 10 0.0 -7.09 .000 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบความรู้ของบุคลากรก่อน-หลัง การให้ความรู้เรื่องการเตรียมผู้ป่วยก่อนการ
ผ่าตัด ตามรูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด  พบว่า  ค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-
value < .01) 

ตารางที่ 3 ข้อมูลแสดงคะแนนความพึงพอใจของพยาบาลหลังจากการใช้รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย
ก่อนการผ่าตัด 

7.2พยาบาลและเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดตรวจสอบความ
ถูกต้องตามเอกสารใบเตรียมผ่าตัด 
 

ล าดับ หัวข้อ มาก 
ที่สุด 
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อย 
ที่สุด 
1 

1 ท่านคิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดท า
ให้ช่วยลดความเสี่ยในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดไม่
พร้อม 

72.72 27.27 0 0 0 

2 ท่านคิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดท า
ให้เกิดความรวดเร็วในการท างานของท่าน 

81.82 9.09 9.09 0 0 

3 ท่านคิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดท า
ให้ท่านตระหนักถึงความส าคัญในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการ
ผ่าตัดให้พร้อม 

90.91 0 9.09 0 0 

4 ท่านคิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
สามารถน ามาใช้ในการท างานที่หอผู้ป่วยได้จริง 

81.82 18.18 0 0 0 
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จากตารางข้างต้นแสดงถึงระดับความพึงพอใจของ
พยาบาลต่อรูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
ที่ท าให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน ร้อยละ 
72.72 คิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัดท าให้เกิดความรวดเร็วในการท างาน ร้อย
ละ81.82 คิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนการผ่าตัดท าให้ท่านตระหนักถึงความส าคัญใน
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดให้พร้อม ร้อยละ
90.91 คิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัดสามารถน ามาใช้ในการท างานที่หอผู้ป่วย
ได้จริง ร้อยละ81.82 และคิดว่าการใช้รูปแบบการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ป่วยและผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตรงตามเวลาร้อย
ละ 81.82 

การอภิปรายผล 

    จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด หอผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมและ
ศัลยกรรมกระดูก 2  โรงพยาบาลวานรนิวาส ที่หอ
ผู้ป่วยในตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  
บุคลากรพยาบาลทุกคนสามารถเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัดได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
มีความรู้การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดรวมทั้ง
บุคลากรพยาบาลทุกคนเกิดความพึงพอใจในการ
น ารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดมาใช้ใน
หอผู้ป่วย  
    ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนารูปแบบ
เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด สามารถท าให้ผู้ป่วยที่

เข้ารับการผ่าตัดได้รับการเตรียมการผ่าตัดที่
ถูกต้องและได้รับการผ่าตัดตามก าหนด โดยในช่วง
เดือนเมษายน มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดที่หอผู้ป่วย
ในตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  ทั้งหมด 
62  ราย โดยไม่พบรายงานความเสี่ยงการเตรียม
ผ่าตัดไม่พร้อมทั้ง  19  รายการ  ซึ่งแบ่งเป็น 2  
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด  
และขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด  
 
การน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
 1.หลักจากได้มีการจัดท าแนวทางรูปแบบ
การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ท าให้ได้รูปแบบใน
การเตรียมผู้ป่วยที่ชัดเจนและเหมาะสม พยาบาลมี
ความรู้ในเรื่องของการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
เพ่ิมขึ้น และได้ทบทวนความรู้ในการเตรียมผู้ป่วย
ก่อนการผ่าตัด 
 2.หลักจากการน ารูปแบบการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดมาใช้ท าให้ลดอุบัติการณ์การ
เตรียมผู้ป่วยไม่พร้อม 
 

แผนที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

 1.พัฒนาความรู้ของบุคลากรพยาบาลใน
เรื่องของการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.ลดจ านวนความเสี่ยงในเรื่องของการ
เตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดไม่พร้อมโดยการพัฒนา
รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดที่ทั้งในหอ

5 ท่านคิดว่าการใช้รูปแบบการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดท า
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดตรงตาม
เวลา 

81.82 18.18 0 0 0 
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ผู้ป่วยตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 1  และ 
หอผู้ป่วยตึกศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก 2  

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 1.ปัญหาจากการท างานเป็นจุดเริ่มต้นของ
การคิดการพัฒนา  เมื่อเกิดปัญหาค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา หาแนวทางแก้ไขโดยมีการศึกษาหาความรู้
เ พ่ิมเติมเพ่ือน ามาหาแนวทางการปฏิบัติ และ
คิดค้นพัฒนารูปแบบการเตรียมผู้ป่วยที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจและ
ร่วมมือกันในทีมผู้ปฏิบัติ   ผู้วิจัยหลักต้องแสดง
ศักยภาพ ความตั้งใจอย่างสูงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติรับรู้
และเห็นประโยชน์ที่เกิดต่อผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินการและการเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุง  รวมไปถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 2.เพ่ิมประสิทธิ์ของพยาบาลในการเตรียม
ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด จึงลดอุบัติการณ์ในการเตรียม
ผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนการผ่าตัด 

เอกสารอ้างอิง 

นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ . (2553). การพยาบาล
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ปฐม ห์ลีละเมียร. (2548). การเตรียมผู้ป่วยก่อน
การผ่าตัด.ใน:วรภา สุวรรณจินดา,อังกาบ ปราการ
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สร้างต้นกล้าแห่งชีวิต เพื่อพิชิตลมหายใจ 

ธนากร  ไชยเชษฐ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

ที่มาและความส าคัญ 

ภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะวิกฤติ  
จ า เป็นต้องท าการกู้ ชีพ ซึ่ ง เป็นหัตถการที่ มี
ความส าคัญต่อการ รอดชีวิตของผู้ป่วยและ
ความส าเร็จของการกู้ชีพนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 4 ประการที่เรียกว่า “ห่วง โซ่ชีวิต” ได้แก่ 
Early access, early CPR, early defibrillation 
และ early advance care ซึ่งการปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้ ช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่
สามารถหาสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น และให้ 
การช่วยเหลือได้อย่าง ทันท่วงทีจึงอาศัยความรู้
และทักษะความช านาญเพียงพอ (ศิริพร ปิติมานะ
อารี , 2539) แต่ภาพความเป็นจริงภาวะวิกฤติ
เกิดขึ้นที่ใดก็ได้ ซึ่งบุคคลแรกที่พบผู้ป่วยอาจเป็น
ใครก็ได้และมักจะสร้าง ความเครียดให้กับผู้ช่วย
เหลืออย่างมาก ดังนั้นทีมต้องวางแผนกันอย่างเป็น
ระบบ มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ ต่อเนื่อง และให้
เหมาะสมกับสภาพหน่วยงานของตนจึงส่งผลให้
การช่วยเหลือผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ จากรายงาน
สถิติของ American Heart Association (2014) 
พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามี จ านวนผู้ป่วยเกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันนอกโรงพยาบาล 
เฉลี่ยปีละ 420,000 ราย สาเหตุกว่าร้อยละ 80 
เกิดจากโรคกล้ าม เนื้ อหั ว ใจขาด เลื อดแบบ
เฉียบพลัน ซึ่งมีแนวโน้มการเกิดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
และพบอุบัติการณ์การเกิดในผู้สูงวัยมากที่สุด เพศ
ชายร้อยละ 84.70 และเพศหญิงร้อยละ 85.90 
(American Heart Association, 2015) ส า ห รั บ

อุบัติการณ์ประเทศไทยนั้นยังไม่พบข้อมูลสถิติการ
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหันนอกโรงพยาบาล
ที่ชัดเจน แต่ประมาณการได้ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น
เนื่องจากสถิติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

โรงพยาบาลวานรนิวาสพบผู้ป่วยที่มีภาวะ
หัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล ในปี 2556 ถึง 
2560  จ านวน  13 ,13, 1 9 , 19  และ  19 ร าย 
ตามล าดับ พบปัญหาด้าน ขาดความมั่นใจและไม่
กล้าเข้าช่วยเหลือของผู้พบผู้ป่วยคนแรก การกด
หน้าอกพบปัญหา ในการวางต าแหน่งมือไม่ถูกต้อง 
อัตราและความเร็ว ความแรง ในการกดยั งไม่
ถูกต้อง 

ผู้วิจัยไดต้ระหนักถึงความส าคัญและความ
เป็นมาของปัญหาในการช่วยเหลือผู้ ป่ วยใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะในความส าเร็จหรือใน
ความผิดพลาดจากการตัดสินใจในการกระท านั้น 
หมายถึง “ชีวิต”ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจบวกกับ
ความสามารถและความกล้าที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่
หัวใจหยุดเต้น จึงมีความส าคัญมาก ทั้งนี้ทางผู้วิจัย
จึงได้ท าโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐานแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้กับบุคคลใน
ครอบครัวและผู้ป่วยที่หัวใจหยุด เต้นได้อย่าง
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ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมอัตราการรอด
ชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ก่อนน าส่ง
สถานพยาบาลต่อไป 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่องการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐานให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ ในเขตพ้ืนที่
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

 ค าถามการวิจัย 

การพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐานในนักเรียน จะท าให้กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ 
และมีทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นฟ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้อง 

กรอบแนวคิด  

Teaching and Coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนขัวสูงสวรรค์ 

Teaching and coaching 

นักเรียนมีความรู้และทักษะในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง 

ติดตามผลโดย 

กลุ่มไลน์ (Line) 
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ระเบียบวิธีวิจัย (ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างวิธี
การศึกษาสถานที่ช่วงเวลาการวิเคราะห์ข้อมูล) 

  รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental 
Research) ชนิดกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและ
หลังการทดลองเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะใน
เรื่องการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานให้กับตัวแทน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชน
บ้านขัวสูง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร  ผู้ วิ จั ยคัด เลื อกกลุ่ มตั วอย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง จ านวน 39 คน ในช่วงเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 31 มีนาคม 2561 โดย
รวบรวมข้อมูลจากการท าแบบทดสอบความรู้และ
ทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานที่ทางผู้วิจัย
จัดท าขึ้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ และ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังด้วยวิธี 
Paired Sample t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 
p = .05    

  เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 

1. แบบทดสอบความรู้การช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้ น พ้ืนฐาน ดัดแปลงจากสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและดร.นันทวรรณ ทิพย
เนตร อาจารย์ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2. แบบประเมินการฝึกทักษะ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานจากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 
 

 

ขั้นตอนและกระบวนการท าวิจัย  
    การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง 
ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการให้ความและฝึก
ทักษะการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานให้กับตัวแทน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดย แบ่งเป็น 3 
ระยะ     
     ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมและ
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มประชากร โดยการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ใน เขตอ า เภอวานรนิ วาส ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ออกแบบการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผล 

ระยะที่  2 ขั้นด าเนินการตาม
กระบวนการวิจัย 

    ผู้วิจัยพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นแนะน าตัว  สร้างสัมพันธ์ภาพ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ในการท าวิจัย ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างต้องปฏิบัติเมื่อเข้า
ร่วมวิจัย ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล การ
เขาร่วมการวิจัยโดยไม่มีผลกระทบ ใด ๆ ต่อกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังน ี้ 

      1.นักเรียนกลุ่มทดลอง
ทุกคนก่อนรับฟังการบรรยาย เรื่อง การช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน ต้องท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน (Pre-
test) เพ่ือนวัดความความรู้ความเข้าใจก่อนรับฟัง
การบรรยาย 

                2.นักเรียนกลุ่มทดลอง
เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน พร้อมทั้งดูการสาธิตทักษะการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพขั้นพ้ืนฐาน 
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      3.ใ ห้ นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม
ทดลองฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในตัวเองก่อนรับการ
ทดสอบทักษะ 

                 4. สุ่ ม นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม
ทดลองเพ่ือรับการทดสอบประเมินทักษะการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้สถานการณ์จ าลองตาม
เวลาที่ทางผู้วิจัยก าหนด 

      5.ใ ห้ นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม
ทดลองทุกคนท าแบบฝึกหัดหลังเรียน (Post-test) 
เพ่ือนวัดความความรู้ความเข้าใจหลังรับฟังการ
บรรยาย 

     6.ห ลั ง จ า ก เ ส ร็ จ สิ้ น
กระบวนการให้ความรู้ฝึกทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน ทางผู้วิจัยได้สร้างกลุ่ม line เพ่ือติดตาม
ข่าวสารต่างๆและทบทวนความรู้ให้กลุ่มทดลอง 

ระยะที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ  paired t-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังการทดลอง โดยก าหนดระดับนัยส าคัญ
เท่ากับ .05 
 

ผลการศึกษา  
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการท าแบบทดสอบความรู้ความเ ข้าใจ
เกี่ยวกับการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนเรียน หลังเรียน t-test p-value 
X ̅ SD X ̅ SD 

ร ะ ดั บ ค ะ แ น น ก า ร ท า
แบบทดสอบ 

4.21 1.472 5.72 1.638 -5.036 .000 

 
ผลการศึกษา 

จ ากตา ร า งที่  1 พบว่ า  นั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยความรู้ในการการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานก่อนเรียน เท่ากับ 4.12 
และมีการทดสอบซ้ าค่าเฉลี่ยของคะแนนเกี่ยวกับ
การช่ วย ฟ้ืนคืนชีพขั้ น พ้ืนฐาน  เท่ ากับ  5.72 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอ าเภอวานร
นิวาส มีความรู้ในความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยพ้ืน
คืนชีพขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ (p-value < .05) 

 
การอภิปรายผล  

1.จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้
ฝึกอบรมให้ความรู้และการฝึกทักษะการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั้น พ้ืนฐานแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้  ทักษะและความ
มั่นใจในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น 
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการให้ความรู้และฝึก
ทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแล้ว ทางผู้วิจัย
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ยังได้สร้างกลุ่มไลน์(Line) เพ่ือติดตามผลและให้
ข่าวสารต่างๆเ พ่ือเป็นการทบทวนความรู้ ให้
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวอยู่เสมอ 
 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้น ยังเป็นช่วง
อายุที่เหมาะสมส าหรับการสอนและฝึกทักษะการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งใกล้เคียงกับผลการวิจัย
ของ ณญาวดี (2559) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ช่วงอายุที่
เหมาะสมในการสอนกู้ชีพขั้นพื้นฐานในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โดยพบว่า โกนักเรียนมัธยมในช่วงอายุ 
13-14 ปี 15-16 ปี และ17-18 ปี มีความสามารถ
ในการกดหน้าได้อย่างคุณภาพไม่แตกต่างกัน 
สามารถสอนในช่วงอายุใดอายุหนึ่งก็ได้ 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 

1.เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้
และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
หากพบผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นสามารถช่วยเหลือได้
อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ และเพ่ิมอัตราการรอด
ชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ก่อนน าส่ง
สถานพยาบาลต่อไป 

 2. เพ่ือเป็นสร้างเครือข่ายช่องทางการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างให้ใหม่และเป็นสากลเสมอ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
1. การน าผลการวิจัยไปใช้เสนอแนะ

ว่า  ควรน า โปรแกรมนี้ ไปใช้ ในกลุ่ มนัก เรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้และทักษะ
ดังกล่าวให้กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น 

2. เชิงนโยบาย เสนอแนะว่า ให้มี
การบรรจุหลักสูตรสอนการช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานใน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นที่เป็นมาตรฐานลงในรายวิชา
สุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ 

และให้ เกิดการฝึกอบรมวิทยากรหรือครู ใน
สถานศึกษาทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะการ
ช่วยเหลือขั้นพ้ืนฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นในระดับที่
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนในสถานศึกษาได้ 
 
แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

1. สร้างเครือข่าย ต้นกล้าแห่งชีวิต ใน
นักเรียนมัธยมศึกษา ไปในทุกพ้ืนที่ของอ าเภอวานร
นิวาส และเสริมพลัง และสร้างศักยภาพให้มีความ
มั่นใจในด้านความรู้และทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. สร้างครู ก ในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
อ าเภอวานรนิวาส เพ่ือขยายและเผยแพร่สู่นักเรียน
ในรุ่นต่อ ๆ ไป  

 
บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยต้องอาศัย
ความตั้งใจ ความร่วมมือของทีมซึ่งเป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนางาน ผู้วิจัยหลักต้องแสดงถึงความมุ่งมั่น 
แสดงศักยภาพเพ่ือให้ทีมได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึน  

2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หัวหน้า
หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล หัวหน้าหน่วยงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้การสนับสนุนการพัฒนางาน
วิชาการ อุปกรณ์ในการสอน ส่งเสริมคนท างานให้
มีความอยากเรียนรู้ในการพัฒนางานวิชาการ  

3. เครือข่าย โรงเรียน ครู นักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ให้ความร่วมมือ และต้องการพัฒนา
ศักยภาพในการเรียนรู้ทักษะในการช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน  
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การพัฒนาการให้ความรู้เรื่อง การเจาะเลือดคุณภาพส าหรับบุคลากรพยาบาล       

ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม 1 
สุภาวดี   หงษ์โรจนววิัฒน์  พยาบาลวิชาชีพ   

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
มีความส าคัญในการวินิจฉัยของแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาที่ตึกราชาวดีโรงพยาบาลวานร
นิวาสใน 1 วัน มีประมาณ 20-40 ราย และมีผู้ป่วย
ที่มีความจ าเป็นที่ต้องเก็บสิ่งส่งตรวจ ทั้งเจาะเลือด 
ส่งตรวจปัสสาวะ ส่งตรวจเสมหะ ทั้งผู้ป่วยเดิมและ
ผู้ป่วยใหม่ที่ส่งมาจากตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือตึก
ผู้ป่วยนอกเพ่ือช่วยให้แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้อง จาก
จ านวนผู้ป่ วย ความเร่ งด่ วนของผู้ป่ วย การ
เคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนเตียงและรวมถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพของสิ่งส่งตรวจ เช่น การเกิดปัญหา
การแตกของเม็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด 
ปริมาณเลือดไม่เพียงพอและสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง 
การชี้บ่งผู้ป่วย อายุ เพศ อาการทางคลินิก การ
ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด วิธีการเจาะ การ
เก็บสิ่งส่งตรวจ การน าส่งไปยังห้องปฏิบัติการ การ
เก็บรักษาก่อนน าไปทดสอบ การใช้ฝาจุกผิด/
หลอดเลือดผิดชนิด จึงควรมีการตรวจสอบอย่าง
ระมัดระวังและมีมาตรฐานในการเก็บสิ่งส่งตรวจ
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ เพราะหากมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อสิ่งส่งตรวจดังกล่าว ค่าที่ได้อาจไม่ถูกต้อง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการวินิจฉัยในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์

ได้ช้า ต้องมีการเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ เกิดความล่าช้า 
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ผู้ป่วยไม่พึงพอใจ และเพ่ิม
ภาระงาน 

 จากการตรวจสอบบันทึกข้อมูลคุณภาพสิ่ง
ส่งตรวจที่ทางห้องปฏิบัติการได้รวบรวมไว้ (พ.ศ.
2558-2560) พบว่ามีความผิดพลาดของสิ่งส่งตรวจ
ทางด้านโลหิตวิทยาสูงกว่าสิ่งส่งตรวจด้านอ่ืนๆ 
พ.ศ. 2558 พบจ านวน 46 ราย จากทั้งหมด 193 
ราย พ.ศ.2559 พบ 44 จากทั้งหมด 166 ราย และ
พ.ศ.2560 พบมากถึง 67 ราย จากทั้งหมด 297 
ราย รวมทั้งทางตึกราชาวดีได้มีเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ 
ที่เข้ามาท างาน ทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาโดย
วิเคราะห์สาเหตุเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือลด
ความผิดพลาดในการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจและเพ่ือ
เป็นความรู้และแนวทางในการท างานเพ่ือลดความ
ผิดพลาดดังกล่าว  

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการลดความ
ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร เ ก็ บ สิ่ ง ส่ ง ต ร ว จ 
 2. เพ่ือศึกษาผลที่ได้จากแนวทางการลด
ความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 

 

 

 



 
 

128 
 

 

ระเบียบวิจัย (ประกอบด้วย วิธีการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการการวิจัยนี้ เป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนา
แนวทางในการลดความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจ และ เพ่ือศึกษาผลที่ได้จากแนวทางการลด
ความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่งตรวจ คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง พยาบาลวิชาชีพและผู้
ช่วยเหลือคนไข้ รวม 17 คน ในหอผู้ป่วยราชาวดี  
และเก็บอุบติการณ์การเกิดความผิดพลาดในการ
เก็บสิ่งส่งตรวจ ในช่วงเวลา เดือนธันวาคม 2560 – 
พฤษภาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิง
พรรณนา หาความถี่ ร้อยละ     

กลุ่มตัวอย่าง 

พยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในหอผู้ป่วย
ราชาวดีทุกคน 

สถานที ่ หอผู้ป่วยราชาวดี โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ระยะเวลา  เดือนธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 
2561 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พยาบาล ประกอบด้วยข้อค าถามในเรื่อง ข้อมูล
ทั่วไป (รายละเอียดผู้กรอกแบบสอบถาม) หอ
ผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน การเคยเข้ารับการอบรมเรื่องการเก็บ
สิ่งส่งตรวจ ปัญหาต่างๆที่พบเกี่ยวกับสิ่งส่งตรวจ

ทางโลหิตวิทยา แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดและ
ปลายเปิด 

2. แบบสอบการวิเคราะห์สาเหตุของการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจของทินกร เพ่ิมพงศ์ไพบูลย์ (2555) 

การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้น 

1. ขั้นเตรียมการ (ช่วงการศึกษา เดือนธันวาคม 
2560) 

 1.1 ด าเนินการหาสาเหตุโดยการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการจัดการความ
ผิดพลาดตามขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์  ตาม
หลักการของ Ajeneye คือ 

  1. หาสาเหตุความผิดพลาดและ
ด า เนินการวางแผนงานในการแก้ ไขปัญหา 
  2. สร้างมาตรฐานโดยการบันทึก
ข้อมูลความผิดพลาดและความเสี่ยงในการเกิด 
 ความผิดพลาด  

  3. หาแนวทางลดความผิดพลาด
และลดความ เสี่ ย งที่ จ ะ เกิ ดความผิ ดพลาด 
  4. สร้ างวัฒนธรรมองค์ กร ให้
หลีกเลี่ยงการต าหนิหรือท าโทษ โดยให้ความรู้ในสิ่ง
ที่ยังผิดพลาด 

  5. สร้างความร่วมมือกันระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น ระดมความคิดในการ
ปรับปรุง วิธีการเก็บและการน าส่งสิ่งส่งตรวจ 
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1.2 ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมโดยการศึกษา
เอกสาร ต ารา ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การใช้
สื่ อ เ อกส า ร ให้ ค ว า ม รู้ ใ น เ ก็ บ สิ่ ง ต ร ว จ ท า ง
ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งน าแนวทางในการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจมาทดลองใช้ในหอผู้ป่วยราชาวดีเพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย  

2. ขั้นด าเนินการ 

 ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามเรื่อง “การ
วิเคราะห์สาเหตุของการเก็บสิ่งส่งตรวจ” ของ
ทินกร เพ่ิมพงศ์ไพบูลย์ (2555) แจกให้กับบุคลากร
ในหอผู้ป่วยราชาวดีประกอบด้วยข้อค าถามในเรื่อง 
ข้อมูลทั่วไป ประสบการณ์การท างาน ปัญหาต่างๆ 
ที่พบเกี่ยวกับสิ่ งส่งตรวจทางเคมีคลินิก แนว
ทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยพบว่าสาเหตุของ
ปัญหาคือความรู้ความเข้าใจในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
ซ่ึงต้องการแก้ไขด้วยการให้ความรู้และค าแนะน า
ในการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงได้
ประสานกับห้องปฏิบัติการ.จัดท าแผ่นให้ความรู้
และให้ความรู้ในเรื่อง “การเก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ” ให้กับบุคลากรในหอผู้ป่วย 

3. ขั้นประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
โดยเปรียบเทียบข้อมูลความผิดพลาดในการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการในช่วงเวลา 3 เดือน

ก่อนและหลังจากการด าเนินการ (ธันวาคม พ.ศ.
2560- สิงหาคม พ.ศ.2561)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบอัตราการเก็บสิ่งส่งตรวจที่พบปัญหา
ค านวณจากสูตร 
 
 
  
 

ผลการศึกษา 

 ปริมาณสิ่งส่งตรวจที่มีปัญหาก่อนการ
ด าเนินการแก้ไขมี 22 ราย จากทั้งหมด 2,275 ราย 
หรือร้อยละ0.96 และหลังจากการด าเนินการแจก
แผ่นให้ค าแนะน าและการให้ความรู้พบว่าสิ่งส่ง
ตรวจที่มีปัญหามีจ านวนลดลงเป็น 17 ราย จาก
ทั้ ง ห ม ด  2,170 ร า ย  ห รื อ ร้ อ ย ล ะ  0.78  
 เมื่อเปรียบเทียบสิ่งส่งตรวจที่มีปัญหาก่อน
และหลังการด าเนินการแจกแผ่นพับค าแนะน าและ
การให้ความรู้ (ตารางท่ี 1) พบว่าปัญหาเรื่อง เลือด
ที่ส่ งตรวจมีการ Hemolysis ซึ่ งเคยพบว่าเป็น
ปัญหาที่พบมากที่สุด มีปริมาณลดลง (จากร้อยละ 
0.57 เป็นร้อยละ 0.50) รวมทั้งปัญหาเรื่องอ่ืนๆ 
เ ช่ น  เ ลื อ ด ไ ม่ ไ ด้ อั ต ร า ส่ ว น 
หรือปริมาณเลือดไม่พอ หรือส่งผิดชนิดก็มีปริมาณ
ลดลงเช่นกัน (จากร้อยละ 0.26 เป็นร้อยละ 0) แต่
ปัญหาเลือดที่สิ่งตรวจ Complete Blood Count 
(CBC) มีการแข็งตัวนั้นไม่ลดลง (จากร้อยละ 0.13 
เป็นร้อยละ 0.28 ) 

 

X 100 
จ านวนตัวอย่างเลือดส่งตรวจที่พบปัญหา 

จ านวนตัวอย่างเลือดส่งตรวจท่ีเก็บทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน 
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ตารางที่ 1 ลักษณะของแต่ละปัญหาก่อนและหลังการด าเนินการ 

ล าดับ ชนิดของปัญหา ก่อนการด าเนินการแก้ไข
จ านวนครั้ง (ร้อยละ) 
(n=2275) 

หลั งการด า เนิ น ก า ร
แก้ไข จ านวนครั้ง (ร้อย
ล ะ ) 
(n=2,170) 

1 เลือดที่ส่งตรวจมีการ Hemolysis  13 (0.57) 11 (0.50) 
2 เ ลื อ ด ที่ สิ่ ง ต ร ว จ  Complete Blood 

Count (CBC) มีการแข็งตัว 
3  (0.13) 6  (0.28) 

3 อ่ืนๆ (เลือดไม่พอ, ส่งผิดชนิด ฯลฯ) 6  (0.26) 0 
รวมปัญหาทั้งหมด 22 (0.96) 17 (0.78) 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเก็บ
สิ่ งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพตึก
ราชาวดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือแนวทางการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจที่มีคุณภาพ และศึกษาผลลัพธ์ที่ ได้จาก
แนวทางดังกล่าว พบว่าหลังจากการด าเนินการ
แจกแผ่นให้ค าแนะน าและการให้ความรู้พบว่าสิ่ง
ส่งตรวจที่มีปัญหามีจ านวนลดลงเป็น17 ราย จาก
ทั้ งหมด  2,170ราย หรือร้ อยละ  0.78 การใช้
กระบวนการแก้ ไขปัญหาแบบ Root Cause 
Analysis โดยใช้วิธีเริ่มต้นจากการทบทวนข้อมูล
คุณภาพสิ่งส่งตรวจ แล้วย้อนจากแหล่งที่ส่งสิ่งส่ง
ตรวจมา แล้วค้นหาปัญหาด้วยแบบสอบถามโดย
ตรงที่ต้นตอของสิ่งส่งตรวจ ซึ่งท าให้สามารถสร้าง
แผ่นให้ค าแนะน าและการให้ความรู้ที่มีข้อมูลซึ่ง
เป็นที่ต้องการ ท าให้สามารถลดปัญหาได้ชัดเจน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่
ได้รับกลับคืนมา ท าให้ทราบสาเหตุของปัญหาที่
ชัดเจนขึ้น คือ ปัญหาเลือดที่ส่งตรวจ CBC และ
เลือดที่สั่งท า Coagulogram มีการแข็งตัว ปัญหา

เลือดไม่ได้อัตราส่วน/ปริมาณไม่พอ เกิดจากสาเหตุ
ผู้ ป่ ว ย เจาะ เลื อด ได้ ย ากมา กที่ สุ ด  การ เกิ ด 
hemolysis เกิดจากสาเหตุการผสมเลือด (mix) 
แรงและนานเกินไป นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้น าข้อมูล
จากแบบสอบถามมาประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยการจัดท าแผ่นให้ค าแนะน า ร่วมกับ
หน่วยโลหิตวิทยา จัดท าแผ่นให้ค าแนะน าเพ่ือ
แนะน าการใช้หลอดและการเจาะเก็บเลือดที่
ถูกต้องเหมาะสมให้กับหอผู้ป่วย ซึ่งสามารถลด
ปัญหาการส่งคืนสิ่งส่งตรวจจากหน่วยโลหิตวิทยา
มายังศูนย์รับสิ่งส่งตรวจได้ลดลง การเก็บสิ่งส่ง
ตรวจเก็บได้ถูกวิธี และใช้ภาชนะได้ถูกต้องมากขึ้น 
แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องเลือดที่สั่งท า มีการแข็งตัว
และการเกิด Hemolysis ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ป่วย
มักมีปัญหาการเจาะเลือดได้ยากและยังคงเป็น
ปัญหาที่พบได้บ่อยที่ต้องหาวิธีแก้ไขต่อไป 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 

 1. หลังจากได้มีการพัฒนาแนวทางเก็บสิ่ง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ ท าให้
หน่วยงานมีแนวทางในการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ชัดเจน
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และน าไปใช้ให้เป็นมาตรฐานในการเก็บสิ่งส่งตรวจ
และเกิดประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 

แผนการที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 

 1. แผนการจัดท าป้ายให้ความรู้ในการเก็บ
สิ่ ง ส่ ง ต ร ว จ  ไ ว้ ป ร ะ จ า ใ น ห อ ผู้ ป่ ว ย 
 2. แผนการจัดท าคู่มือแนวทางการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจไว้ศึกษาในหอผู้ป่วยรวมไปถึงการเผยแพร่
ให้กับหน่วยงานต่างๆและผู้ที่สนใจ 

บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ปัญหาจากการท างานเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนา ก่อให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันในหน่วยงาน รวมไปถึงความร่วมมือของทุก
คนในหน่วยงาน ถ้าทุกคนตระหนักและเห็น
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น แม้จะเป็นเพียงปัญหา
เล็กน้อย ก็จะสามารถพัฒนาแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ผลการพัฒนาการให้ความรู้กับคนงานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน   
พื้นที่ต าบลหนองสนม จังหวัดสกลนคร 

มีชัย  ผายเงิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

ความส าคัญและความเป็นมา 

การท างานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตเป็นงานที่
มีความเสี่ยงจากการท างานสูง โดยคนงานจะต้อง
ลากเดินสายจากเสาไฟฟ้าจุดหนึ่งไปอีกยังจุดหนึ่ง 
ซึ่งขณะเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตนั้นยังคงมี
กระแสไฟฟ้าเดินปกติ  ท าให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างาน  เช่น ไฟฟ้าซ็อต  ไฟฟ้าดูด  ตกจากที่สูง  
เป็นต้น  จากการส ารวจอุบัติเหตุจากการท างาน
ของคนงาน เดิ นสาย โทรศัพท์ อิ น เ ตอร์ เน็ ต  
ภูมิล าเนาพ้ืนที่ต าบลหนองสนม  มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
ทุกปีระหว่างปี  2558   จ านวน 14  ราย บาดเจ็บ
สาหัส  1 ราย(คิดเป็นร้อยละ  10.92)  ปี 2559  
จ านวน  32  ราย บาดเจ็บสาหัส 2 ราย เสียชีวิต  
1 ราย(คิดเป็นร้อยละ  22.54)  และปี  2560  
จ านวน 5 ราย(คิดเป็นร้อยละ  8.77)  จ านวนผู้
ท างานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตในแต่ละปี
แตกต่างกันปี 2558 จ านวน 78  คนปี  2559 
จ านวน  142  คน  และปี  2560 จ านวน  57  คน
ปี 2559  เป็นปีที่มีการแข่งขันของบริษัทเร่งขยาย
เครือข่าย  3G  ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ท าให้มี
จ านวน   คนท างานและร้อยละของการเกิดอุบติ
เหตุมีแนวโน้มรุนแรงและสูงขึ้นทุกปี  แต่กลุ่มผู้ใช้
แรงงานใน ต าบลหนองสนมยั งคงเลือกการ
ประกอบอาชีพนี้ เนื่องจาก ค่าตอบแทนในการ
ท างานสูง ค่าตอบแทนคนงานตกวันละ 500-1500  
บาท/วัน ขึ้นกับลักษณะงานและประสบการณ์  ท า
ให้คนงานยังคงท างานแม้ว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
การท างานสูง ไม่มีการคุ้มครองสวัสดิการตามสิทธิ

การท างานที่ถูกต้อง ขาดสวัสดิการที่ดี ในกา
รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายจาก
การท างานที่มีความเสี่ยงสูง และเนื่องจากลักษณะ
งานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตไม่ได้มีการตัดไฟ
ขณะปฏิบัติงาน และพฤติกรรมที่เคยชินในกลุ่ม
ประกอบอาชีพกลุ่มนี้ ร่วมกับการใช้ประสบการณ์
ส่วนบุคคลและจากการฝึกปฏิบัติโดยการบอกต่อ  
จึงท าให้บุคคลกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากการประกอบอาชีพ  

การวิเคราะห์ข้อมูล อุบัติการณ์การได้รับอันตราย
จากการท างานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต และ
การคืนข้อมูลให้ผู้ประกอบการรับทราบ และสร้าง
ความตระหนัก โดยการพัฒนาการให้ความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยตรง โดยให้ชุมชนเอง
ได้มีส่วนในการได้เรียนรู้ในการเป็นเจ้าของปัญหา 
ผู้วิจัยคาดว่า จะท าให้เกิดความรู้ และสร้างความ
ตระหนักให้ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพ
เดินสายโทรศัพท์ในชุมชน ต าบลหนองสนม พัฒนา
ให้เกิดแนวทางและการติดตามต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
การป้องกันอุบัติจากการท างานได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ  

ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโพธิ์  
มีความประสงค์ต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการพัฒนาความรู้คนงานเดินสายโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมี
ทักษะในการปฏิบัติงาน  เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการ
ท างานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต  
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
1.เพื่อพัฒนาความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างานและความรู้การการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน
กลุ่มคนงานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 

2.เ พ่ือพัฒนาให้กลุ่มคนงานเดินสายโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต  มีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

3. เพ่ือติดตามประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท า ง านขอ งกลุ่ ม คน ง าน เ ดิ น ส าย โท รศั พท์
อินเตอร์เน็ต 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ (action 
research) คั ด เ ลื อ ก ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ
เฉพาะเจาะจง เพ่ือพัฒนาความรู้ในการป้องกัน
อุบัติ เหตุจากการท างาน และความรู้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น และมีแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ
จากการท างาน ในกลุ่มคนงานเดินสายโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต ในช่วงเวลาระหว่างเดือนธันวาคม 
2560 – เมษายน  2561  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 
คน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านทุ่ ง โพธิ์   ต าบลหนองสนม  
อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ผู้วิจัยได้
ค านึงถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดยการเข้าร่วม
การศึกษาด้วยความสมัครใจ และสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ เข้ า ใจ  เครื่ องมือที่ ใช้ ศึ กษา ใช้
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป   ความรู้ เรื่องไฟฟ้า  
ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและแบบสัมภาษณ์ มี
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดง
ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยสถิติ Paired Simple t-
test  ก าหนดระดับนัยส าคัญที่  p = .05 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นเตรียมการ 

ส่วนที่  1  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการข้อมูลทั่วไป  
อายุ  เพศ  ที่อยู่  การศึกษา  อาชีพหลัก 

ส่วนที่   2  ประเมินความรู้ ในการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการท างานและความรู้การการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   

ส่วนที่  3  วิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยของการ
อุบัติเหตุจากการท างาน  ลักษณะการท างาน  
อายุการท างาน  การพักฟ้ืนหลังจากประสบ
อุบัติเหตุ 

ประสาน อสม.ประจ าหมู่บ้ าน พร้อมท า
หนังสือเชิญกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นด าเนินการ 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.1 น าเสนอปัญหาและสาเหตุ

ของการเกิดอุบัติเหตุ  
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มี

ทักษะและประสบการณ์ใน
การท างาน   

1.3 สร้างความเข้าใจ  ฝึกอบรม
และ เปลี่ ย นคว ามรู้ แ ล ะ
ประสบการณ ์

1.4 ร่วมคิด  ร่วมค้นหาปัญหา  
ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วม
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า แ ล ะ ร่ ว ม
ประเมินผล  
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1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้
ประสบอุบัติเหตุไฟ ซ๊อต  ดูด 

2. ติดตามเยี่ยมเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่ 
หลังจัดกิจกรรม 1 เดือน รายงานการ
เฝ้าระวังเฝ้าระวัง 

ขั้นประเมินผล 

1. ประเมินผลการการเฝ้าระวังหลั ง
ด าเนินกิจกรรม 1 เดือน 

2. ประ เ มิ น ค ว าม พึ งพอ ใ จหลั ง จั ด
กิจกรรม 1 เดือน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ใน
การป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานและความรู้การ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกลุ่มคนงานเดิน
สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต  เพ่ือพัฒนาให้กลุ่ม
คนงานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต  มีแนวทาง
ป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานและเพ่ือติดตาม
ประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
กลุ่มคนงานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตและน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์แบ่งออกเป็น  4   ส่วน  ดังนี้ 

ส่วนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

                             ข้อมูลทั่วไป           จ านวน (คน)      ร้อยละ (N=50) 

1. เพศ 
ชาย       48  96.00  

      หญิง        2     4.00 

2. อายุ 
0-19  ปี        3    6.00 

20-29  ปี       26   52.00 

30-39  ปี       13  26.00  

40-49  ปี         1     2.00 

50-59  ปี         4    8.00 

      60 ปีขึ้นไป         3      6.00 

3. ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา      13  26.00 

มัธยมต้น       19  38.00 
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มัธยมปลาย        6  12.00 

      ปวช./ปวส.        1    2.00 

4. อาชีพหลัก 
เกษตรกรรม      36  72.00 

รับจ้าง       13  26.00 

      อ่ืนๆ         1     2.00 

5. อายุการท างานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 
1-2 ปี       18  36.00 

3-5 ปี       21  42.00 

6-10 ปี        8  16.00 

      10 ปีขึ้นไป        3    6.00 

6. ลักษณะงาน 
ขึ้นเสา       21    42.00 

ปล่อยสาย       13  26.00 

ลากสาย       10  20.00 

ขับรถ         8  16.00 

      อ่ืนๆ         2    4.00 

7. เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 
เคย       27  54.00 

      ไม่เคย       23  46.00 

8. ระยะเวลาพักรักษาตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุ 
1-15  วัน       10  20.00 

16-30  วัน       12  24.00 

1-3  เดือน         4    8.00 
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     6 เดือนข้ึนไป        1    2.00 

 

จากตารางที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดย
แจกแจงจ านวนและค่าร้อยละตามตัวแปรดังนี้    

กลุ่มผู้ท างานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 96 และเพศหญิงร้อยละ  
4  กลุ่มอายุส่วนใหญ่อายุ  19-29  ปีร้อยละ  48  
รองลงมากลุ่มอายุ  30-39 ปีร้อยละ  32 และ
รองลงมากลุ่มอายุ  50-59 ปีร้อยละ  16  ระดับ
การศึกษามัธยมต้นประสบอุบัติเหตุจากการท างาน
สูงสุดร้อยละ 32  รองลงมาระดับการศึกษา
ประถมศึกษาร้อยละ  24   และรองลงมาระดับ
การศึกษามัธยมปลายร้อยละ  10  อาชีพหลักของ
ผู้ท างานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อย
ละ  72  และรองลงมาอาชีพรับจ้างร้อยละ  26 
อายุการท างานส่วนใหญ่ 3-5 ปีร้อยละ  72 
รองลงมาอายุการท างาน 1-2 ปีร้อยละ  36 และ
รองลงมาอายุการท างาน  6-10 ปีร้อยละ  16  
ลักษณะงานส่วนใหญ่ขึ้นเสาร้อยละ  42  รองลงมา
ปล่อยสายร้อยละ  26  และรองลงมาลากสายร้อย
ละ  20 การประสบอุบัติเหตุจากการท างานเดิน

สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่เคยประสบ
อุบัติเหตุร้อยละ 54  ไม่เคยประสบอุบัติเหตุร้อยละ  
46  การพักรักษาตัวหลังจากประสบอุบัติเหตุส่วน
ใหญ่พักรักษาตัว  16-30  วันร้อยละ  24รองลงมา
พักรักษาตัว  1-15  วันร้อยละ  20  และรองลงมา
พักรักษาตัว  1-3  เดือนร้อยละ  8 

 ส่วนที่  2  ความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการท างานและความรู้การการปฐมพยาบาล
เบื้ อ ง ต้ น ในกลุ่ ม คน ง าน เ ดิ น ส าย โท ร ศั พท์
อินเตอร์เน็ต   

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ  paired t-test 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการให้
ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างาน ก่อนและ
หลังการทดลองและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนการสอนทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญเท่ากับ .05 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนก่อนและหลัง การให้ความรู้เรื่อง  

   ความปลอดภัยในการท างาน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนเข้าโปรแกรม หลังเข้าโปรแกรม t-test p-value 

X ̅ SD X ̅ SD 

ค่าคะแนนการให้ความรู้เรื่อง 
การป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ท างาน 

5.46 1.28 7.16 .99 50.77 .000 

 

จากตารางที่  2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนก่อน
และหลัง การให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ท า ง าน  ใ นกลุ่ ม คน ง าน เ ดิ น ส าย โ ท ร ศั พ ท์  

อินเตอร์เน็ต พบว่า ค่าคะแนนการให้ความรู้เรื่อง 
ความปลอดภัยในการท างานหลังการให้ความรู้ 
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   (p-value < 
.05)  

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนการก่อนและหลังการให้ความรู้เรื่อง  

        การสอนทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้า  ซ๊อต  ดูด   

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ก่อนเข้าโปรแกรม หลังเข้าโปรแกรม t-test p-value 

X ̅ SD X ̅ SD 

ค่าคะแนนการสอนทักษะใน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุจาก
การท างาน 

4.38 1.08 7.84 .95 58.02 .000 

จากตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนการก่อนและหลังการ
ให้ความรู้เรื่อง การสอนทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้า  ซ๊อต  ดูด 
ในกลุ่มคนงานเดินสายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 

พบว่า ค่าคะแนนการทักษะการปฐมพยาบาลเบื้อง
ตันให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้า ช็อต ดูด เพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < .05) 
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ส่วนที่  3  แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย  ผู้ร่วมประชุมมีการแสดงความคิดเห็น  ร่วมค้นหา
ปัญหา  หาสาเหตุของปัญหาและคิดแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานโดยเจ้าหน้าที่
การไฟฟ้าอ าเภอวานรนิวาสคอยเป็นพี่เลี้ยง 

 

ภาพที่  1  แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางงานเดินสายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต 
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ส่วนที่  4   การติดตามประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของกลุ่มคนงานเดินสายโทรศัพท์
อินเตอร์เน็ต  หลังจากจัดกิจกรรมอมรมเชิงปฏิบัติการ  3  เดือน   

ผู้บาดเจ็บ (คน) ผู้ท างาน 

เล็กน้อย (ร้อยละ) ปานกลาง (ร้อยละ) สาหัส (ร้อยละ) เสียชีวิต (ร้อยละ) คน (ร้อยละ) 

4          

 

จากตารางที่ 4  การติดตามประเมินผลการเกิด
อุบัติ เหตุจากการท างานของกลุ่มคนงานเดิน
สายโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต  หลังจากจัดกิจกรรมอม
รมเชิงปฏิบัติการวันที่  16 กุมภาพัน  2561 และ
ออกติดตามวันที่  22 -  26  พฤษภาคม  2561  
พบผู้ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อย  4  คนคิดเป็นร้อย
ละ .....ไม่มีผู้บาดเจ็บปานกลาง  บาดเจ็บสาหัส
และเสียชีวิต   

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา การท างานหรือปฏิบัติงานกับ
ไฟฟ้าถือเป็นงานที่มีอันตรายสูง เนื่องจากมองไม่
เห็นว่ามีไฟฟ้าหรือไม่ รวมถึงการปฏิบัติงานที่อาจ
ผิดพลาด ผิดขั้นตอน และยังอาจมีผู้ร่วมปฏิบัติงาน
ด้วยจ านวนมาก ซึ่งการผิดพลาดของคนหนึ่งอาจ
ท าให้ ได้ รับ อันตรายที่ รุนแรงได้  และยั ง ไม่มี
มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้งาน  อายุผู้ท างานมีผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุพบว่ากลุ่มอายุ  19-29  ปีเกิดอุบัติเหตุสูง
ที่สุดร้อยละ  48.00  ซึ่งกลุ่มนี้ได้มีลักษณะงานขึ้น
เสาไฟซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด  
ร้อยละ  100 คนปล่อยสาย  คนลากสาย  และ
คนขับรถ  ไม่ประสบอุบิตเหตุเลย  หรือมีก็เพียง
เล็กน้อย  เช่น ตกหลุม  หนามต า   จากการประชุม
เชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เรื่องความรู้ในการ

ป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานและความรู้การการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  จากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนน
ก่อนและหลัง การให้ความรู้ เรื่อง การป้องกัน
อุบัติ เหตุจากการท างาน ในกลุ่มคนงานเดิน
สายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต พบว่า ค่าคะแนนการให้
ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน 
หลังการให้ความรู้ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
(p-value < .05) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าคะแนนการก่อน
และหลั งการให้ความรู้ เ รื่ องความรู้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  ในกลุ่มคนงานเดินสายโทรศัพท์ 
อินเตอร์เน็ต พบว่า ค่าคะแนนการทักษะการปฐม
พยาบาลเบื้องตันเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value < .05) ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  ผู้ร่วม
ประชุมมีการแสดงความคิดเห็น  ร่วมค้นหาปัญหา  
หาสา เหตุ ของปัญห าและคิ ด แนวทา ง ก า ร
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานโดย
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอ าเภอวานรนิวาสคอยเป็นพ่ี
เลี้ยง  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการท างานพอจะ
สรุปได้ดังนี้  1.ปัจจัยภายใน ประมาท เช่น ไม่ใส่
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง  ไม่ใช้อุปกรณ์
ตรวจสอบไฟฟ้า  เช็คแลมป์  ขาดความรู้   ไม่มี
ความรู้เรื่องไฟฟ้า  ไม่ได้จบการศึกษาด้านไฟฟ้า  
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ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านไฟฟ้า  ขาดประสบการณ์  
อายุน้อย  พยายามเร่งงานให้เสร็จเร็วทันส่งมอบ
งาน  2.ปัจจัยภายนอก  ฝนตกเสาไฟมีความชื้นท า
ให้ไฟฟ้ารั่วลงเสา กิ่ งไม้พาดสายไฟ  ขาดชุด  
อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  เช่น  ชุด  
รองเท้า  หมวก  ถุงมือ  อุปกรณ์ป้องกันการตก
จากที่สูง  เป็นต้น  ขาดเครื่องมือ เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟ้า  เช็ค
แลมป์  แนวทางการป้องกัน  1. ความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงาน  2. ความพร้องของอุปกรณ์ป้องกัน  
และ 3. สภาพแวดล้อม  หากขาดความพร้อมผู้
ปฏิบัติการก็ไม่ควรปฏิบัติงานหรือแม้ว่าจะพร้อม
แต่ เมื่อท างานไปแล้ว  ผู้ท างานรู้สึกหน้ามืด  
อ่อนเพลีย  หรือร่างกายเปียกเหงื่อหรือน้ าก็ไม่ควร
ปฏิบัติงานต่อและต้องปฏิบัติให้เป็นส าคัญคือการ
เช็คไฟรั่วและใช้สายกันตก   เมื่อเกิดอุบัติเหตุและ
การปฐมพยาบาลก็เป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยซึ่งผู้วิจัยได้
เพ่ิมเติมไปในส่วนการให้ความรู้ เรื่องการปฐม
พยาบาล  หลังจากผ่านการอบรมแล้วมีการติดตาม
ประเมินผล 3  เดือนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  -  
พฤษภาคม  2561  นั้นเป็นช่วงที่ไม่มีงานมาจาก
ทางบริษัทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีผู้ท างานในช่วง
นี้จ านวน  23  คนมีส่วนใหญ่ก็เป็นลากสายย่อยเข้า
บ้านเรือนผู้ขอใช้อินเตอร์เน็ต  ซึ่งความเสี่ยงน้อย
กว่าเพราะสายย่อยจะดึงต่ ากว่าสายไฟแรงต่ า  
ส่วนสายเมนที่เป็นสายใหญ่จะดึงต่ ากว่าไฟแรงสูง
และสูงกว่าสายไฟแรงต่ าซึ่งการลากสายเมนจะ
อันตรายสูงกว่าลากสายย่อย  อีกทั้งช่วงดังกล่าว
เป็นช่วงหน้าแล้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝนตก 
เสาเปียก  ลมพายุจึงไม่มี  ท าให้การติดตามมี
อุบัติเหตุช่วงนี้  4  ราย   

การท างานภายใต้ความเสี่ยงสูงที่มีข้อจ ากัดปัจจัย
หลายอย่าง  ซึ่ งนอกเหนือการควบคุม  เช่น 
สิ่งแวดล้อม  ฝน  ลม  เป็นต้น หรือไฟฟ้าที่มองไม่
เห็นว่าจะช็อต  ดูด หรือไม่ การให้ความรู้ให้เกิด
ความตระหนักและหาแนวทางการป้องกันโดยการ
มีส่วนร่วมของผู้ท างานเอง  ผู้วิจัยคาดว่าจะช่วยลด
อุบัติเหตุจากการท างานลง 

 

การน างานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในงานประจ า 
 1 . ล ด อุบั ติ เ ห ตุ จ า กก ารท า ง าน เดิ น
สายโทรศัพท์ เช่น การถูกไฟฟ้า ซ๊อต ดูด การตก
จากที่สูง เป็นต้น 
 2.การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีจะช่วยลด
ความสูญเสียของผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 
แผนการน าผลงานวิจัยไปใช้ในหน่วยงาน 
  
 ได้มีการด าเนินงานส่งผลการด าเนินงาน  
ให้พ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีการท างานเดินสายโทรศัพท์ที่
มีหัวหน้างานและผู้รับเหมากลุ่มเดียวกัน เช่น 
ต าบลโพนแพง  ต าบลบะหว้า เพ่ือหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 
บทเรียนที่ได้รับและปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 
 1) ความส าเร็จจากการศึกษาครั้งนี้เกิด
จากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจ า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งโพธิ์ทุก
คนที่พร้อมร่วมมือร่วมใจกันในการท างานอย่าง
เข้มแข็ง  
 2) ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ
ทั้งผู้น าชุมชน อสม. และชาวบ้านและที่ส าคัญ คือ 
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คนงานที่ท างานเดินสายโทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต ที่
ใส่ใจให้ความส าคัญต่อติดตามการท างานพัฒนา
ในทางท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
 3) การผลักงานนโยบายจากส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาสสู่เวทีสภาสุขภาพก็มี
ส่วนส าคัญท าให้ผู้น าชุมชนหันมาใส่ใจการท างาน
ด้านสุขภาพมากข้ึน 
ขอขอบคุณนายพิทูรย์  อนุศาสตร์  นายกเทศ
เทศมนตรีต าบลหนองสนม ประธานกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลหนองสนม  ที่สนับสนุน

งบประมาณในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ต าบลหนองสนม 
ขอขอบคุณหัวหน้างาน  ผู้รับเหมาเดินสายโทรศัพท์ 
อินเตอร์ เน็ ต  และคนงานเดินสายโทรศัพท์   
อินเตอร์เน็ตทุกๆท่าน  ที่ได้อ านวยความสะดวกใน
การให้ข้อมูล และร่วมกิจกรรมตามโครงการด้วยดี
มาตลอดจนวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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 ชรัณดา  สูญยะราช*, บัญชาชัย  แพงพิมพ์โล้**    

*นักวิชาการสาธารณสุข 
**เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ที่มาและความส าคัญ 

  หน่ วยงานจ่ ายกลางได้ ให้บริ การท า
ปราศจากเชื้อเครื่องมือเพ่ือให้บริการผู้ป่วยให้
เพียงพอพร้อมใช้งาน จากการขยายการให้บริการ
ที่มากขึ้นของโรงพยาบาลวานรนิวาส ท าให้มี
หัตถการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น การ
เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์มีส่วนส าคัญต่อ
การให้บริการผู้ป่วยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและ
ผลต่อการรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งกระบวนการเบิกจ่าย
เครื่องมือทุกชิ้นต้องมีการบันทึกในกระดาษ โดยใน
กระบวนการเบิกเครื่องมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โรงพยาบาล และ เจ้าหน้าที่รพ.สต. จะเขียน
รายการขอเบิกเครื่องมือตามแบบฟอร์มแล้วส่งใน
กล่องหน้าห้องปราศจากเชื้อหน่วยงานจ่ายกลาง 
จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานจ่ายกลางจะน าใบ
รายการเบิกมาตรวจสอบรายการให้ตรงกับรายการ
ที่ส่งเครื่องมือเพ่ือจ่ายเครื่องมือให้กับหน่วยงาน  

  ในการส่งเครื่องมือปนเปื้อนเพ่ือท าให้
ปราศจากเชื้อ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่
รพ.สต. แต่ละหน่วยจะเขียนรายการส่งเครื่องมือ
สกปรกเพ่ือท าให้ปราศจากเชื้อในแบบฟอร์มแนบ
มากับถังเครื่องมือปนเปื้อน จากนั้นเจ้าหน้าที่
หน่วยงานจ่ายกลางจะตรวจสอบจ านวนและ
รายการเครื่องมือตามใบรายการที่แนบมา  สู่
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลในใบส่ง
เครื่องมือลงรายการในโปรแกรม X cell รวบรวม
ผลงานเป็นรายเดือน รายปี จากรูปแบบและวิธีการ 

ดังกล่าวท าให้ใช้ระยะเวลานานในการประมวลผล
และลงข้อมูลเครื่องมือปราศจากเชื้อหน่วยงานจ่าย
กลาง  จากจ านวนเครื่องมือมีความหลากหลาย
และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนหน่วยงานที่
เพ่ิมขึ้นมาจากการขยายตัวของโรงพยาบาล ใช้
ทรัพยากรกระดาษจ านวน 1,704 แผ่น/เดือน 
มูลค่า 6,304 บาท/เดือน รวมมูลค่า 75,648 บาท/
ปี มีและระยะเวลารอในการส่งใบเบิกจนถึงการ
ได้รับเครื่องมือปราศจากเชื้อของหน่วยงาน ปัญหา
การเขียนรายการเครื่องมือที่ไม่ชัดเจน จากข้อมูล
ดังกล่าว จะเห็นว่ามีข้ันตอนการรับบริการที่ซ้ าซ้อน 
เกิดการสูญเปล่าของเวลา เกิดความไม่สะดวก ใช้
ทรัพยากรจ านวนมาก โอกาสการผิดพลาดจากการ
กรอกรายการที่ไม่ชัดเจน ท าให้ในกระบวนการส่ง
เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป น เ ปื้ อ น  
  หน่วยงานจ่ายกลางจึงได้ศึกษา วิเคราะห์ 
วางแผน การจัดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
และบริหารแบบใหม่ โดยการสร้างแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเบิก-จ่ายเครื่องมือหน่วยจ่าย
กลางแบบเดิม และความต้องการการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ CSSD Wanonniwas และการน า
ระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาติดตั้งเป็น
ระบบการเบิกจ่ายเครื่องมือ ผ่านโปรแกรม CSSD 
Wanoniwas การสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว 
การวิ เคราะห์ระบบ ช่วยในการแก้ ไขระบบ
สารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ วิทวัฒน์ 
พัฒนา (2553: 21) แทนการใช้ใบรับแลกที่กรอก
ด้วยลายมือ   รวมทั้ งการจัดระบบการขนส่ง

โปรแกรม CSSD Wanonniwas คุณภาพและมาตรฐานแห่งการเบิกจ่ายเครื่องมือปราศจากเชื้อ 
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(logistics) เครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ใน
ระบบการบริการแบบ one stop service โดยมี
บุคลากรของงานจ่ ายกลางเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการให้บริการรับ-ส่งเครื่องมือเครื่องใช้
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แทนบุคลากรหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

วัตถุประสงค ์

  เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พท ย์ ใ น
โรงพยาบาลวานรนิวาสและรพ.สต. สามารถเข้าถึง
การเบิกจ่ายเครื่องมือปราศจากเชื้อในระบบ
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และลดความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเครื่องมือได้ พร้อมทั้งยัง
สามารถลดขั้นตอนการรวบรวมและบันทึกข้อมูล
การเบิกจ่ายเครื่องมือปราศจากเชื้อ  สามารถ
ประมวลผลตามท่ีต้องการได ้

วิธีการพัฒนานวัตกรรม 

  เ พ่ื อ ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร แ พท ย์ ใ น
โรงพยาบาลวานรนิวาสและรพ.สต. สามารถเข้าถึง
การเบิกจ่ายเครื่องมือปราศจากเชื้อในระบบ
ออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และลดความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเครื่องมือได้  

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - 
เมษายน 2561  
การด าเนินการศึกษา แบ่งเป็น 4 ระยะ 
  ระยะที่ 1 การวางแผนเตรียมการศึกษา 
(ช่วงการศึกษาเดือนตุลาคม 2560)  

  1.1 ก าหนดปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา จากการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาในการเบิกจ่ายเครื่องมือแบบเดิมพบ 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1) จ านวนเครื่องมือมีความหลากหลายและมี

จ านวนเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนหน่วยงานที่เพ่ิม
ขึ้นมาจากการขยายตัวของโรงพยาบาล 2) 
สิ้นเปลืองปริมาณกระดาษ 1,704 แผ่น มูลค่า 
6,304 บาท/เดือน รวมมูลค่า 75,648 บาท/ปี 3) 
ใช้ระยะเวลานานในการลงข้อมูลและประมวลผล
เครื่องมือปราศจากเชื้อหน่วยงานจ่ายกลาง 4) 
ระยะเวลารอในการส่งใบเบิกจนถึงการได้รับ
เครื่องมือปราศจากเชื้อของหน่วยงาน  

  ระยะที่  2 การด าเนินการ แบ่งเป็น  3 
ระยะ (ช่วงการศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2560  – 
เมษายน 2561)  

  2.1 ระยะที่ 1 จากการวิเคราะห์ถึงปัญหา
ในการเบิกจ่ายเครื่องมือแบบเดิมพบ 4 เรื่อง ได้แก่ 
1) จ านวนเครื่องมือมีความหลากหลายและมี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนหน่วยงานที่เพ่ิม
ขึ้นมาจากการขยายตัวของโรงพยาบาล 2) 
สิ้นเปลืองปริมาณกระดาษ 1,704 แผ่น มูลค่า 
6,304 บาท/เดือน รวมมูลค่า75,648 บาท/ปี 3) 
ใช้ระยะเวลานานในการลงข้อมูลและประมวลผล
เครื่องมือปราศจากเชื้อหน่วยงานจ่ายกลาง 4) 
ระยะเวลารอในการส่งใบเบิกจนถึงการได้รับ
เครื่องมือปราศจากเชื้อของหน่วยงาน  

  2.2 ระยะที่ 2 วางแผนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหา  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. เก็บข้อมูลจ านวนชุดเครื่องมือที่หน่วย
จ่ายกลางผลิตได้ ตั้งแต่ปี 2556 - 2561 โดยใช้
โปรแกรม X- cell ในการรวบรวมข้อมูล   

  2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเบิก-จ่ายเครื่องมือหน่วยจ่ายกลาง และความ
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ต้องการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  CSSD 
Wanonniwas  

  2.3 ระยะที ่3 การปฏิบัติตามแผน  
  1.  เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรมภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล Mysql  Web 
Application  
ให้รองรับระบบงานใหม ่
  2 .  จั ดป ร ะชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร ให้ แก่
เจ้าหน้าทีใ่นแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสอน
วิธีการใช้งาน 
โปรแกรม 
  3. น าโปรแกรม CSSD Wanonniwas มา
ใช้ในโรงพยาบาลและรพ.สต.  
  4. ประเมินผลหลังจากการใช้โปรแกรม 
CSSD Wanonniwas 
 
ปัจจัยท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ  

1. การท างานเป็นทีมและการร่วมแรง
ร่วมใจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางาน
ด้ านการบริการจากบุ คลากรทุ กระดั บของ
หน่ วยงานจ่ ายกลางและงานคอมพิ ว เตอร์  
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

2. การที่ได้มีการทบทวนภารกิจการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้สามารถ
มองเห็นปัญหาและหาโอกาสในการพัฒนา และ
พร้อมยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

3. การได้รับสนับสนุนทุก ๆ ด้านจาก
ผู้บริหาร และในการบริหารจัดการองค์กรจาก
องค์กรที่ดี เป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารราชการยุคใหม่ที่มีข้อจ ากัดในเรื่องการ
จัดสรรอัตราก าลัง ใช้กลยุทธ์ในการจัดการ เป็น

กระบวนการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือพัฒนางาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพถือเป็นการพัฒนาระบบงาน
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อัน
เป็นผลดีและประโยชน์อย่างยิ่งกับหน่วยงาน รพ.
สต. และโรงพยาบาลวานรนิวาส 

สรุปและอภิปรายผล 

  การน าโปรแกรม CSSD Wanonniwas 
มาใช้ในการให้บริการและการบริหารเครื่องมือ
เครื่ อ ง ใช้ ทางการแพทย์ เป็ นการลดการ ใช้
ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ที่ต้องเดินทางมาจาก
หน่ วยงานต่ า งๆ  ได้ ร้ อยละ100 เป็ นการ ใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจร้อยละ 92.6 สามารถรับเครื่องมือครบถ้วน
ตามเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง
สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกมากขึ้น ช่วยลดภาระ
งานบุคลากรแต่สามารถเพ่ิมผลผลิตงานได้มากขึ้น
ในการจัดเก็บเอกสารจัดเก็บข้อมูลการรายงานสถิติ
ได้ จาก 3 คนเป็น 1 คนสามารถรายงานฐานข้อมูล
เชิงปริมาณงาน ระบบเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อคงคลัง
และระบบสรุปรายงานข้อมูลรายวัน รายเดือน ราย
ปีของปริมาณงานแต่ละหน่วยงานตามที่ต้องการได้
ทันที  รวมถึงสามารถรายงานต้นทุนการผลิตของ
การบริการให้หน่วยงานต่างๆน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนการให้บริการและการบริหารเครื่องมือ
เครื่องใช้ทางการแพทย์ 

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  จัดระบบความต่อเนื่องในการพัฒนางาน 
โดยมีการจัด เก็บข้อมูลการปฏิบัติ ง าน การ
ให้บริการ การประเมินผลการให้บริการเป็นระยะ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนางานต่อ ๆ
ไป 
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นัดมหัศจรรย์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ชัยเวท ศรีภิรมย์ เภสัชกรปฏิบัติการ 

ที่มาและความส าคัญ 

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่
คนที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด เมื่อผู้ได้รับเชื้อแสดง
อาการแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ซึ่งในประเทศไทย
สุนัขยังเป็นสัตว์น าโรคที่ส าคัญที่สุด ในปีหนึ่งๆ มี
คนถูกสุนัขกัดมากกว่า 1 ล้านคน ส่วนใหญ่คนที่ถูก
กัดจะมารับบริการที่สถานบริการสาธารณสุข 
(WHO, 2016) การตัดสินใจให้วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งส าคัญ(ส านักควบคุม ป้องกัน 
และบ าบัดโรคสัตว์ ,2559)ผู้ เสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ส่วนใหญ่ถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน แล้ว
ไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างรวดเร็วและ
ครบถ้วน ปัญหาส าคัญของโรคนี้ คือกลุ่มเสี่ยงทุก
รายถูกสุนัขกัดและไม่ได้ฉีดวัคซีนหลังถูกกัด จึง
นับว่าโรคนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ (ส านักระบาดวิทยา, 
2559) 
 ในแต่ละปีคนไทยที่ถูกสุนัขกัดไม่ไปรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือมาฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบตามนัด และอีกปัจจัย
หนึ่งที่สามารถเป็นสาเหตุได้เช่นกันคือ ระบบนัดฉีด
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ายังมีความผิดพลาดในการ
ออกบัตรนัด ซึ่งถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อนทางยา 
(Medication Error) ที่เกิดขึ้นได้ ตามค าแนะน า
ของกรมควบคุมโรคที่กล่าวถึงการผิดนัดฉีดยาว่า
ขณะนี้ WHO ยังไม่มีค าแนะน าใดๆ เกี่ยวกับการ
ผิดนัดในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ภายหลังถูกกัด จะเน้นการฉีดวัคซีนต้องฉีดให้ได้ 3 
เข็มภายใน 7 วันหลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก 
เพ่ือให้มีระดับภูมิคุ้มกันสูงในระดับที่ป้องกันโรคได้
ใ น วั นที่  14 ได้ เ พี ย งแต่ อ ธิ บ าย ให้ ท ร าบถึ ง

ความส าคัญของการมารับวัคซีน 3 เข็มแรกตรง
ตามก าหนดนัด ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
การนัดเพ่ือให้ผู้ป่วยมาฉีดยาตรงตามนัด เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของวัคซีน ให้มีภูมิคุ้มกันตามข้อบ่งชี้
ของวัคซีน (แนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า , 2559) 
 จากการเก็บข้อมูลการออกบัตรนัดฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเดือน มีนาคม 
2560 พบความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication 
Error)โดยนับเป็นจ านวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมด 
678 ครั้ง พบว่ามีการออกบัตรนัดไม่เหมาะสมอยู่ 
123 ครั้ง ดังนี้ พบในDay 0 = 46 ครั้ง จากทั้งหมด 
199 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.12, พบใน Day 3 = 
27 ครั้ง จากทั้งหมด 165 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
16.36, พบใน Day 7 = 22 ครั้ง จากทั้งหมด 174 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.64 และพบใน Day 28 = 
28 ครั้ง จากทั้งหมด 140 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20  
และเมื่อรวม Medication Error จากการออกวัน
นัดของทั้งเดือนพบความคลาดเคลื่อนทางยาคิด
เป็นร้อยละ 18.14 ซึ่งถือว่าเป็นความคลาดเคลื่อน
ทางยาท่ีสูงอยู่ 

 ทางผู้จัดท าได้เห็นความส าคัญของการ
ออกวันนัดเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับค าแนะน าตามแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
โดยผู้ให้บริการต้องเขียนระบุชนิดของวัคซีน วิธีฉีด
วันที่ฉีดอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้
สัมผัสจะต้องไปรับวัคซีนต่อที่ อ่ืน เพ่ือให้สถาน
บริการที่รับต่อทราบ และด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องและผู้ให้บริการจากสถานบริการเดิมต้อง
พิจารณาชนิดของวัคซีน วิธีฉีด วันที่ฉีดที่ผู้สัมผัส
โรคได้รับมาก่อน แล้วจึงให้บริการต่อด้วยวัคซีน
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และวิธีฉีดแบบเดิมจึงได้คิดค้นนวัตกรรมออกมา
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นจากการ
ออกวันนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผิด 
เพ่ือประสิทธิภาพในการออกวันนัดได้ถูกต้อง ความ
รวดเร็ว แม่นย าศึกษาความพึงพอใจต่อนวัตกรรม 
และเพ่ิมประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยสูงสุด 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้นวัตกรรม
“นัดมหัศจรรย์ ป้องกันพิษสุนัขบ้า” ดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการออก
บัตรนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับบัตรนัดอย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อ
ประสิทธิผล และความปลอดภัยจากการออกบัตร
นัดที่ถูกต้องจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. เ พ่ือลดความคลาดเคลื่ อนทางยา 
(Medication Error)เกี่ยวกับการออกบัตรนัดที่มี
ความคลาดเคลื่อน ให้มีความถูกต้องและแน่นย า
มากขึ้น 

3. เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ลดระยะเวลาในการออกบัตรนัดฉีดยาของบุคลากร
ทางการแพทย์ และลดระยะเวลารอคอยรอรับยา
ของผู้ป่วยที่มารับบริการ 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการใช้นวัตกรรม 

รูปแบบการวิจัย  

    เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยมีเครื่องชี้วัด
ที่จะเป็นตัวชีวัดความส าเร็จ และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงได้แก่ 

1. จ านวนครั้งของการออกบัตรนัดที่
มีความคลาดเคลื่อน ไม่เหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละ
รายลดลง 

2. ระยะเวลาในการออกบัตรนัด
ของบุคลากร และการรอรับยาของผู้ป่วยลดลง 

3. ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ต่ อ
นวัตกรรมอยู่ ในระดับดีมาก สะดวก สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

ไดป้รับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องการออกบัตร
นัดให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ โรงพยาบาล
เพ่ือที่จะเป็นแนวคิดที่น่าจะได้ผลดีที่สุด โดยได้
สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน และ
ได้รับบัตรนัดที่เป็นไปในแนวเดียวกัน ซึ่งเป็นแนว
ทางการปฏิบัติในแง่มุมที่ส าคัญของการดูแลผู้ป่วย
ที่มารับบริการท าให้สมาชิกทุกคนในทีมได้รับความ
ถูกต้อง แม่นย าและความชัดเจนเกี่ยวกับการออก
บัตรนัดตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ 

 
รูปแบบการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
 1. การวิเคราะห์สภาพปัญหา : พบปัญหา
เกิดขึ้นที่จุดออกบัตรนัด คือห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลวานรนิวาสดังนี้ 

1 .1  เกิดขึ้ นกับบุคลากรทาง
การแพทย์ที่จะเป็นผู้ออกบัตรนัด ซึ่งในบางครั้งจะ
พบว่ามีการลังเล ไม่แน่ใจในวันนัดฉีดยา ส่งผลให้
ความแม่นย าในการออกบัตรนัดลดลง จึงแก้ปัญหา
โดยการไปเปิดสมุดวันนัดที่มีอยู่แล้วซึ่งจะต้องใช้
เวลาท าให้เพ่ิมระยะเวลารอรับยาในการออกบัตร
นัด และระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 

1.2 ยังพบความคลาดเคลื่อนใน
การออกบัตรนัด ซึ่ งเกิดจากการนับวันผิดอยู่   
 2. การวิเคราะห์ระดับของปัญหา :ปัญหา
ที่ เ กิ ดขึ้ นสามารถสะท้ อน ให้ เห็ นระบบการ
ด าเนินงานของบุคลาการทางการแพทย์ ในส่วน
ของการออกบัตรนัด ที่ใช้การออกบัตรนัดโดยวิธี
ของแต่ละคนซึ่งวิธีที่ท ากันไม่ว่าจะเป็นเปิดสมุดนัด
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จะส่งผลต่อระยะเวลารอคอยที่เพ่ิมขึ้น และการนับ
มือที่อาจพบความคลาเคลื่อนในการออกวันนัดได้ 
ซึ่ ง ระดับปัญหานี้ เมื่ อ เกิดแล้ วก็จะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพของบัตรนัด และประสิทธิผลของการ
รักษาด้วยวัคซีนด้วย 

 3. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา :ในแต่
ละวันการจ่ายยาโดยเภสัชกรจะจัดเวรจ่ายยาจึงมี
โอกาสที่จะได้ออกบัตรนัดฉีดยาไม่มากนัก จึงส่งผล
ให้ความแม่นย าในการออกบัตรนัดลดลง และ
ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยรอรับยามากๆ เภสัชกรต้อง
เสียเวลาในการออกบัตรนัด เลยท าให้การจ่ายยา
หยุดลง จึงเพ่ิมระยะเวลาในการรอคอยรอรับยา
ของผู้ป่วยด้วย แต่ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่
เภสัชกรสามารถลงวันนัดในบัตรนัดแล้วส่งต่อให้
เภสัชกรเพ่ือจ่ายยาต่อไปก็จะลดระยะเวลาในการ
รอรับยาลงได ้

 4. การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา 
: เป็นการน าสาเหตุรากเหง้าที่ส าคัญมาวิเคราะห์
เพ่ือจะลดหรือขจัดออกไปได้อย่างไร โดยอาศัย
แนวคิด เชิ งกลยุทธ์และความคิดสร้ างสรรค์
ประกอบกัน โดยการพัฒนานวัตกรรมข้ึนมาเพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) 
จากการออกบัตรนัด และลดระยะเวลาในการรอ
รับยาลงได้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (DO) 
          ได้ ล งมื อปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปล งต าม
ทางเลือกท่ีได้ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน คือ 

1. ศึกษาค้นคว้ าหาหลักฐานเ พ่ือยืนยัน
เหตุผลที่ควรได้รับวันนัดที่เหมาะสมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการ

ได้รับวัคซีนตามแนวทางการรักษาที่
แนะน าไว้ 

2. ศึกษาและเรียนรู้ โปรแกรม Microsoft 
Excelเพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการ
นับวันนัด ที่ถูกต้องและแม่นย าตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกรอบเพ่ือประสิทธิภาพของ
วันนัด 

3. ออกแบบสื่อเพ่ือเป็นนวัตกรรม โดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับวัสดุที่เหลือใช้
ในที่นี่คือ แผ่นซีดี กล่องแผ่นซีดี ออกแบบ 
ตกแต่งให้นวัตกรรมสวยงาม ดูน่าใช้  
วิธีการดูแล้วเข้าใจง่าย 

4. น านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาทดลองใช้เพ่ือ
หาข้อบกพร่องในการใช้งาน แล้วน ามา
พัฒนาเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การใช้งานมากขึ้น 

ในขั้นนี้ได้ตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ได้ด าเนินไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ พร้อมกับได้สื่อสาร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย มั่นใจว่าการพัฒนา
สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพ่ือลดปัญหาในการออกวัน
นัดที่มีความคลาดเคลื่อน และลดระยะเวลาในออก
วันนัด พร้อมกับมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 

 ได้ประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดปัญหาความคลาดเคลื่อน
ในการออกบัตรนัด และเพ่ิมความแม่นย า ได้ท า
การตรวจสอบโดยน านวัตกรรมมาเทียบกับสมุดนัด
ในทุกวัดนัดตรวจสอบความถูกต้องของนวัตกรรมที่
ได้สร้างขึ้นมาเป็นระยะเวลา 1 วัน และน ามา
ทดลองใช้  2 วัน จึงได้พบความบกพร่องของ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwionr6gu8fUAhXFMI8KHQ8qAeIQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fth-th%2Fexcel&usg=AFQjCNFq700KUwYCHLC-CUe-QhLNkb2uKQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwionr6gu8fUAhXFMI8KHQ8qAeIQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fproducts.office.com%2Fth-th%2Fexcel&usg=AFQjCNFq700KUwYCHLC-CUe-QhLNkb2uKQ
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นวัตกรรม คือ ขนาดของตัวเลข การหมุนแล้วไม่
ตรงช่อง จึงน ามาปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือความ
สมบูรณ์ของนวัตกรรมจนเป็นที่น่าพอใจของตัว
ผู้ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม  แ ล ะ ผู้ ใ ช้ น วั ต ร ร ม เ อ ง 
 การตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
สามารถลดต้นทุนด้านเวลา และต้นทุนด้าน
ทรัพยากรได้ 

ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) 

เมื่อได้ท าการสร้างนวัตกรรมข้ึนมาแล้วนั้น 
ได้น ามาด าเนินงานจริงในจุดออกบัตรนัด ดังนี้ 
  เภสัชกร : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเภสัชกรในการออกบัตรนัด ณ จุดจ่ายยา 
  บุคลากรทางการแพทย์ : เจ้า
พนักงานเภสัชกรรมที่ท าการคีย์ใบสั่งยา เพ่ือพบ
การสั่งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ก็สามารถใช้นวัตกรรม
เพ่ือที่จะออกวันนัดก่อนได้เลยซึ่งจะลดระยะเวลา
ในการจ่ายยาลดลงได้  และเป็นการ double 
check โดยเภสัชกรอีกครั้งได้ 

 ผลการศึกษา 

 พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการท านวัตกรรมข้ึนมา ดังนี้ 
1  ลดความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) เกี่ยวกับการออกบัตรนัดที่มีความคลาดเคลื่อน  

Medication Error มีนาคม 61 เมษายน 61 พฤษภาคม 61 มิถุนายน 
61 

1 จ านวนทั้งหมดที่มารับบริการ (ครั้ง) 678 825 708 351 
2  
 
 
 

จ านวนทั้งหมดที่เกิด ME (ครั้ง) 
Day 0 
Day 3 
Day 7 
Day 28 

123 
46 
27 
22 
28 

127 
21 
36 
33 
37 

24 
3 
11 
6 
4 

7 
0 
0 
2 
5 

3 ร้อยละ 18.14 15.39 3.39 1.99 
*ข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 – 19 มิถุนายน 2561 
 
จากตารางผลการศึกษา พบว่าเมื่อได้น านวัตกรรม
มาด าเนินการใช้จริงในการออกบัตรนัดฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่าสามารถลดความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error)จากการ
ออกบัตรนัดได้จริง เมื่อพิจารณาจากตารางแสดง
ความคลาดเคลื่อนทางยาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 
ถึง 19 มิถุนายน 2561พบว่า เดือนมีนาคม2561 
พบความคลาดเคลื่อนทางยาจากการออกบัตรนัด 

123 ครั้งคิดเป็น 18.14 % ซึงถือว่ามากพอสมควร 
แต่เมื่อได้มีการน านวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นมา มา
ปรับใช้ในเดือนเมษายน 2561 ถึง 19 มิถุนายน 
2561พบว่าความคลาดเคลื่อนทางยาจากการออก
บัตรนัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด ดังนี้ เดือนเมษายน 2561 ยังมีการพบ
ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการออกบัตรนัดสูง
อยู่อาจเป็นเพราะการนัดในเดือนมีนาคม 2561 ที่
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ยังไม่มีการน านวัตกรรมมาปรับใช้จึงส่งผลต่อการ
พบความคลาดเคลื่อนทางยาในเดือนเมษายน 
2561 อยู่ แต่เมื่อน านวัตกรรมมาปรับใช้จริงใน
เดือนเมษายน 2561 จะเห็นความแตกต่างอย่าง

ชัดเจนโดยพบว่า ร้อยละการออกบัตรนัดที่มีความ
คลาดเคลื่อนลดลง และเมื่อน านวัตกรรมมาใช้แล้ว
แนวโน้มที่จะเกิด ความคลาดเคลื่อนทางยาจาก
การออกบัตรนัดก็จะลดลงเป็น 0 ได้เช่นกัน 

 
 
2. ลดระยะเวลาในการออกบัตรนัดของบุคลากรทางการแพทย์ และลดระยะเวลารอคอยรอรับยาของผู้ป่วย 

วีธีออกบัตรนัด 
เภสัชกร 10 คน จพ.เภสัช 6 คน 

เวลาเฉลี่ยโดยประมาณ (วินาที) 
สมุดนัด 14 20 
นับมือ 37 39 

นวัตกรรม 3 4 

จากตารางผลการศึกษา แสดงระยะเวลาในการ
ออกบัตรนัดพบว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถลด         
ระยะเวลาในการออกบัตรนัดได้จริง เมื่อดูค่าเฉลี่ย
ของเวลาในการออกบัตรนัด ดังนี้  

1. เภสัชกร ลดระยะเวลารอคอยจาก
การออกบัตรนัดแบบเดิม คือ สมุดนัด 
11 วินาที และวิธีนับมือ 34 วินาที  

2. จพ.เภสัชลดระยะเวลารอคอยจาก
การออกบัตรนัดแบบเดิม คือ สมุดนัด 
16 วินาที และวิธีนับมือ 35 วินาที  

3. จากการลดระยะเวลาการออกบัตรนัด
ลงก็จะส่งผลไปในทางที่ดีต่อ
ระยะเวลารอคอยรอรับยาของผู้มารับ
บริการได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการดีที่จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการได้ 

 
4. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้นวัตกรรม 
ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม
เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยวัดความถูกต้อง ความแม่นย าของนวัตกรรม
เพ่ือที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตัวของผู้มารับ
บริการและบุคลากรที่น านวัตกรรมไปใช้เกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ก าหนดไว้ดังนี้
 4.51 – 5.00 หมายถึง ดีมาก  
   3.51 – 4.50 หมายถึง ดี 
   2.51 – 3.50 หมายถึง พอใช้         
   1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง 
       ต่ ากว่า 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน       
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ตารางแสดงความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม  
ประเด็นความพึงพอใจ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการน าไปใช้ปฏิบัติจริง 97.5 4.875 
2. เป็นนวัตกรรมที่ประหยัดเวลาเหมาะกับการปฏิบัติงานจริง 96.25 4.8125 
3. ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการจัดท านวัตกรรม 93.75 4.6875 
4. ความเหมาะสมของนวัตกรรมกับผู้ใช้นวัตกรรม 96.25 4.8125 
5. ประโยชน์ในการใช้นวัตกรรม 90 4.5 
6. เป็นนวัตกรรมที่สื่อถึงทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ 96.25 4.8125 
7. นวัตกรรมสามารถน าไปใช้ได้อย่างสะดวก 88.75 4.4375 
8. เป็นนวัตกรรมที่สร้างความแม่นย าในการออกวันนัด 98.75 4.9375 
9. มีรูปแบบของนวัตกรรมที่บูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 97.5 4.875 
10. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อนวัตกรรม 100 5 

รวม 95.5 4.77 

เมื่อพิจารณาตามตารางพบว่ามีความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรม 95.5% มีค่าเฉลี่ย 4.77 หมายความว่ามี
ความพึงพอใจในระดับ ดีมาก โดย มีความพอใจ
โดยรวมที่มีต่อนวัตกรรม เป็นความพอใจอันดับ
หนึ่ง เป็นนวัตกรรมที่สร้างความแม่นย าในการออก
วันนัดเป็นล าดับที่สอง และความสอดคล้องของ
นวัตกรรมกับจุดประสงค์ในการน าไปใช้ปฏิบัติจริง
กับมี รู ปแบบของนวั ตกรรมที่ บู รณาการกับ
ชีวิตประจ าวันได้ เป็นล าดับที่สาม 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 

สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงในจุดออก
บัตรนัด เพ่ือตอบสนองพันธกิจของโรงพยาบาล
วานรนิวาสที่ว่าด้วยจัดบริการสุขภาพองค์รวม
อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้าง
สุขภาพเชิงรุกและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการที่ดี และสนับสนุนการจัดการระบบสุขภาพ
ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้นั้นเกิดโดยตรงกับตัวผู้ป่วยที่

ไ ด้ รั บ วั นนั ดที่ มี ค ว ามแม่ นย า  ได้ รั บนั ดที่ มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพตามแนวทางการรั กษา  และ
ประสิทธิผลในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไป
ในทางท่ีดีที่สุด 

2 การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ผลงานวิ จั ยสามารถน า ไป ใช้ ให้ เกิด

ประโยชน์แก่สาธารณชนในเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สนใจ
จะน างานวิจัยนวัตกรรมไปปรับใช้ในพ้ืนที่ตัวเองที
ท าให้ คุณภาพชีวิต การลดความคลาดเคลื่อนใน
การออกบัตรนัด และเพ่ิมประสิทธิภาพจากการรับ
วัคซีนตรงและแม้นย า  

3 ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง อ้ อ ม ข อ ง ง า น
สร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าทางจิตใจ 
ยกระดับจิตใจ ให้ผู้ป่วยไว้วางใจทุกครั้งที่มารับ
บริการซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการ
ใช้ยา ได้รับบัตรนัดที่มีประสิทธิภาพ และได้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้ยามากที่สุด อีกทั้งท าให้
การใช้ยาในโรงพยาบาลมีความเหมาะสมมากขึ้น 
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ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จ าเป็น  หรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาภาวะเจ็บป่วยที่เกิด
จากอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
บทเรียนที่ได้รับ 

คือความรับผิดชอบต่อการใช้ยารักษาโรค
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์จาก
การใช้ยา ดังนั้นเภสัชกรในโรงพยาบาลจึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของเภสัชกรโดยสามารถ
ให้บริการในงานบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่งมุ่งเน้นให้
เกิดระบบการบริบาลเภสัชกรรมที่มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้มา
รับบริการโดยตรง ซึ่งเภสัชกรจะมีหน้าที่หลัก คือ 
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยว่ามีหรือไม่ 
ถ้าพบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือมีแนวโน้มจะเกิด
ปัญหา(drug related problems)สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ป่วยได ้

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 นวัตกรรมชิ้นนี้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วย
ความตั้งมั่นของตัวผู้ผลิตนวัตกรรมเอง ที่ได้เล็งเห็น
ปัญหา และจะจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา 
และท าให้นวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
ประกอบกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้
ความส าคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้ยา ลดความคาดเคลื่อน เพ่ิมความแม่นย าในการ
ออกบัตรนัด จึงเป็นแรงผลักดันให้สร้างนวัตกรรมนี้
ขึ้นมาพร้อมกับผู้ผลิตนวัตกรรมได้มองอนาคต
ต่อไปเพ่ือที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวของผู้มา
รับบริการ 

การสนับสนุนที่ได้รับ 
 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เห็นชอบในการ
สร้างนวัตกรรม โดยการขอรับบริจาค กล่องซีดี 
และแผ่นซีดี เพ่ือน ามาพัฒนาบวกกับใส่ความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นนวัตกรรมออกมาอย่างเสร็จ
สมบูรณ์   

ภาคผนวก 

1 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้มีการจัดท าขึ้นมา   

 

 

 

 

 

 

2. การน านวัตกรรมมาใช้ประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุอุปกรณ์คือ  กล่องที่ใส่แผ่นซีดี แผ่นซีดีที่ไม่ได้ใช้งาน 

วิธีใช้  
1. พิจารณาว่าเดือนที่จะออกบัตรนัดมี 28 วัน 29 วัน 30 วัน 
31 วัน แล้วเลือกใช้ด้านที่ตรงกับจ านวนวันของแต่ละเดือน  

2. หมุนแผ่นวัดนัดให้ day 0 เป็นวันหลักในการหมุน 
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เรื่องเล่าเร้าพลัง  
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ปาฏิหาริย์ที่รอวันเป็นจริง 

อรรถพล ชูศรีทอง นักกายภาพบ าบัด 

ว่ากันว่าในเวลาที่คนเราเดือดร้อนตกที่นั่ง
ล าบาก เมื่อนั้นเองเราจะเห็นได้ว่าใครที่พร้อมจะ
อยู่ช่วยเหลือเราอยู่เคียงข้างเราและให้ก าลังใจเรา
เพ่ือที่จะเดินก้าวผ่านช่วงระยะเวลาที่ยากล าบาก
นั้น แต่ส าหรับบางคนการกระท าเล็กๆน้อยๆ
เหล่านั้นมันคือสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลหรืออาจ
เปลี่ยนชีวิตคนๆหนึ่งไปเลยก็ได้ เฉกเช่น ชีวิตของ
ผู้ชายที่ชื่อว่า “นภดล สมระกาศ” 

ด้วยความแห้งแล้งของสภาพพ้ืนที่ท ามา
หากิน ท าให้การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่
เป็นอาชีพหลักของครอบครัวนภดล ไม่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดี เท่าที่ควร  อีกทั้งปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ าของบ้านเมือง ท าให้
ครอบครัวของนภดล มีภาระหนี้สินที่เพ่ิมมากขึ้น 
นภดลจึงตัดสินใจเดินทางเข้าไปขายแรงงานที่
เมืองกรุง เพ่ือจะได้ปลดเปลื้องหนี้สิน และส่งเสีย
เลี้ ยงดู ให้คนที่บ้านได้หลุดพ้นจากความทุกข์
ยากล าบาก และมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น 

เหมือนมีเคราะห์ซ้ ากรรมซัด เช้าวันที่ 11 
กรกฎาคม 2557 เหตุการณ์ที่ ไม่คาดคิดของ
ครอบครัว     สมระกาศก็เกิดขึ้น ขณะที่นภดลได้
ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือที่จะไปท างานตามปกติ 
นภดลประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ไปชน
เข้ากับรถแท็กซี่ ท าให้นภดลได้รับบาดเจ็บที่บริเวณ
ศีรษะ สมองได้รับการทบกระเทือนอย่างรุนแรง 
เขาได้เข้ารับการผ่าตัดสมอง ต้องเข้ารับการพักฟ้ืน
ในห้องไอซียู ใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจ ให้อาหารผ่าน
ทางNG tube และต้ อง ใส่ ส ายสวนปั สสาวะ
ตลอดเวลาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เลย 

นภดลได้อยู่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครถึง 2 เดือน จนกระทั่งถึงวันที่ 17 
กันยายน 2557 แพทย์อนุญาตให้นภดลกลับมาพัก
รักษาตัวต่อที่บ้านได้ เมื่อกลับมาถึงบ้าน โชคดีเริ่ม
เข้าข้างนภดลและครอบครัว   อสม.ในหมู่บ้าน 
ผู้น าชุมชน อบต .ได้ เข้ามาดูแลและรับทราบ
เ รื่ อ ง ร า ว ขอ งนภ ดล  จึ ง ไ ด้ ป ร ะส าน ม า ยั ง
โรงพยาบาลวานรนิวาส เมื่อทางโรงพยาบาลวานร
นิวาสทราบเรื่องแล้ว จึงได้รีบส่งทีมหมอครอบครัว
ลงพ้ืนที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด ภาพแรก
ที่ทีมหมอครอบครัวได้เข้าไปเห็นคือภาพของชาย
หนุ่มคนหนึ่งที่มีร่างกายซูบผอม ต้องใส่เครื่องช่วย
หายใจ ให้อาหารผ่านทางNG tube และใช้เครื่อง
ผลิตออกซิเจนช่วยในการหายใจตลอดเวลา 

 

แขนขาสองข้างอ่อนแรง กล้ามเนื้อเกร็ง ไม่มี
ปฏิ กิ ริ ย า โต้ ตอบใดๆกับผู้ คนรอบข้ า ง  ทาง
โรงพยาบาลจึงได้จัดหาอุปกรณ์เพ่ือให้ญาติได้ใช้ใน
การดูแลนภดลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
สภาพของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วย เครื่องดูด
เสมหะ สายดูดเสมหะ อุปกรณ์ท าแผล เครื่องผลิต
ออกซิเจน เป็นต้น อีกท้ังแนะน าช่องทางการติดต่อ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน และได้มีนักกายภาพบ าบัดจาก
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ทีมหมอครอบครัวเข้าไปสอนการท ากายภาพบ าบัด
ถึงท่ีบ้านของนภดล โดยมีเป้าหมายแรกในการดูแล
คือ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและฟ้ืนฟูสภาพให้กับ
ผู้ป่วย โดยเฉพาะพ่ีสาวและแม่ของนภดลที่เป็น
ก าลังหลักส าคัญในการช่วยเหลือดูแลนภดลในทุกๆ
เรื่องทีมหมอครอบครัวได้ให้ก าลังใจแก่ญาติของ
ผู้ป่วยว่ามีโอกาสกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ถ้า
ผู้ป่วยฝึกออกก าลังกายและท ากายภาพบ าบัดอย่าง
เป็นประจ าและต่อเนื่องหลังจากนั้นทางทีมหมอ
ครอบครัวก็ได้ออกเยี่ยมบ้านติดตามผลอยู่ตลอด
ทุกเดือน จนกระทั่งต้นปี พ.ศ. 2558ด้วยความใส่
ใจของพ่ีสาวและสมาชิกในครอบครัวที่คอยให้การ
ช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการท ากิจวัตรประจ าวัน
ของนภดล บวกกับความขยัน ตั้งใจ มีวินัยในการ
ฝึกออกก าลังกาย และท ากายภาพบ าบัดด้วยตัว
ของนภดลเอง จากภาพแรกที่ทีมหมอครอบครัวได้
เห็น ตอนนี้นภดลสามารถที่จะอย่าออกซิเจนและ
แพทย์พิจารณาเอาท่อที่คอออก รับประทาน
อาหารทางปากได้และฝึกนั่งบนรถเข็นได ้ 

 

ในทุกๆครั้งที่เราได้ลงเยี่ยมบ้าน สิ่งหนึ่งที่ทีมของ
เราสามารถสัมผัสได้ก็คือ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 
การทักทายด้วยน้ าเสียงและถ้อยค าที่ฟังไม่ค่อย
ชัดเจนพูดล าบากแต่ก็แฝงไปด้วยความเต็มใจและ

ความยินดีที่ทีมหมอครอบครัวลงมาเยี่ยม ไม่ว่าครั้ง
ไหนๆ นภดลเองเขาจะรีบบอกทีมเราก่อนเลยว่า
เขาท ากิจกรรมอะไรได้แล้วบ้าง ซึ่งมันท าให้เราได้มี
รอยยิ้มทุกครั้งที่รู้ว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยู่ได้
อย่างมีความสุขกับสภาพชีวิตที่เขาเป็นอยู่ซึ่งมัน
เป็นแรงจุดประกายให้ทีมหมอครอบครัวของเรามี
พลังมีก าลังใจที่ดีพร้อมที่จะไปดูแลผู้ป่วยคนอ่ืนๆ
อีกมากมายต่อไป 

 

นภดลอาจจะโชคร้ายที่ชีวิตของตนเอง
ต้องพบเจอกับความเจ็บป่วยในครั้ง ซึ่งอาจจะท า
ให้ตัวเขาเองต้องเป็นผู้พิการตลอดชีวิตเลยก็ได้ แต่
ถึงอย่างไรนั้นชีวิตของนภดลก็ใช่ว่าจะเผชิญปัญหา
เพียงคนเดียว เขายังมีครอบครัวญาติพ่ีน้องที่คอย
ดูแลเอาใจใส่ให้ความรัก รวมถึงผู้คนในหมู่บ้าน 
ผู้น าชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่คอยยื่นมือเข้ามา
ช่วยเหลือนภดลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่า ในปัจจุบันนี้อาการของ
นภดลดีขึ้นตามล าดับจนสามารถท่ีจะลุกข้ึนยืนและ
ฝึกเดินโดยใช้Walkerได้เอง และเขายังมีความหวัง
ที่จะกลับมาเดินได้เองโดยไม่ต้องใช้กายอุปกรณ์
ช่วยเดินอีกต่อไป แต่ทางด้านจิตใจเองนั้นก็ส าคัญ
ยิ่งกว่าสิ่งของมีค่าใดๆ ซึ่งจะเป็นแรงพลังให้เขา
ต่อสู้เพ่ือให้มีชีวิตอยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุข
และมีคุณค่าต่อไป 
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”ตอนที่เรามีความสุขเราอยู่กับใคร ไม่ส าคัญเท่ากับตอนที่เราทุกข์ใครอยู่กับเรา” 
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ก าลังใจในวันที่ท้อ 

ค าภู โถแก้วเขียว นักกายภาพบ าบัด 

    

จากชีวิตนักศึกษาก้าวเข้าสู่วัยท างาน 6 ปีกว่าเกือบ 
7 ปีแล้วบนเส้นทางสาธารณสุข ด้วยความหวังของ
พ่อแม่ ที่อยากเห็นลูกเรียนจบการศึกษา แล้วได้
ท างานในโรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือหวังเพียงว่า ลูก
จะได้บรรจุเป็นข้าราชการ มีชีวิตที่มั่นคง สามารถ
ดูแลตนเองและพ่อแม่ในยามแก่เฒ่าได้ การเริ่มต้น
ท างานเป็นนักกายภาพบ าบัดชุมชนอย่างเต็มตัว 
ความภาคภูมิใจและความศรัทธาในวิชาชีพ หัวใจที่
เต็มล้นไปด้วยความปรารถนาที่อยากท าเพ่ือคนไข้ 
ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการท างาน โดยปราศจาก
ความเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ ทุกๆวันของการท างาน 
มันถูกเติมเต็มด้วยความหวังและก าลังใจเพ่ือให้
คนไข้หายจากความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่เขา
ได้รับ ความหวังที่คิดมาตลอดว่าเมื่อตนเองตั้งใจ
ท างาน ผลที่จะได้รับตอบแทนคือความมั่นคงใน
วิชาชีพ แต่แล้วการรอคอยก็ค่อยๆเลือนหายจางลง
ไปทุกปีๆ จนความภาคภูมิใจความศรัทธาใน
วิชาชีพที่เคยมีนั้นกลับแปรเปลี่ยนเป็นความเหน็ด
เหนื่อย ท้อแท้ สิ้นหวัง ใช้ชีวิตท างานไปวันๆขาด
แรงจูงใจก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ
ออกมา 

 แต่แล้ววันหนึ่ง ฉันได้รับคนไข้คนหนึ่ง 
เป็นหญิงชรา ท่านเป็นคนไข้ของกายภาพมาได้สัก
ระยะแล้ว ฉันสังเกตเห็นว่านานๆท่านถึงจะได้มา
ท ากายภาพ บางครั้งอาทิตย์ละครั้ง บางครั้ง 2 
อาทิตย์ครั้งหรือบางครั้งเดือนหนึ่งเลยที่เดียว ที่จะ
ได้มาท ากายภาพบ าบัด วันนี้ฉันได้มีโอกาสรักษา
ท่าน ช่วงบ่ายคนไข้เยอะมาก แล้วท่านไม่ได้มาตาม
นัดที่เรานัดไว้ด้วย แต่โชคดีที่มีเตียงว่าง คุณยาย
ท่านเลยไม่ได้รอนาน ด้วยความที่ปกติฉันจะชอบ

ถามชอบชวนคนไข้พูดคุยอยู่แล้ว ฉันเลยถามไปว่า 
“คุณยาย เป็นหยั๋งดนๆถึงได้มาเฮ็ดกายภาพคะ ฮู้
บอว่าดนๆ มาทื้อ เฮ้ดไปมันบ่ค่อยเห็นผลนะคะ 
บ้านอยู่ไกลหรือบ่มีรถมาบ่คะ” คุณยายตอบด้วย
น้ าเสียงที่ใสซื่อและจริงใจว่า “ยายบ่มีเงินค่ารถมา
หาหมอ ถ้าสิมากะต้องเก็บผักเก็บหย่าที่ปลูกขาย 
หรือต้องรอเงินคนแก่ออก จั่งมีค่ารถมาหาหมอ” 
ประโยคนี้ท าให้ฉันอ้ึงไปพักหนึ่ง ก่อนจะถามท่าน
ต่อว่า “ค่ารถเท่าได๋ยาย” ยายตอบกลับมาว่า “ไป 
– กลับ 40 บาท” ทั้งๆที่บ้านของท่านห่างจาก
โรงพยาบาลไม่ถึง 10 กิโลเมตร ค าตอบของคุณ
ยายท าให้ฉันรู้สึกหดหู่ใจมาก ทั้งสงสารทั้งมีค าถาม
เกดิขึ้นในหัวว่า แล้วท าไมลูกคุณยายไม่มาดูแลท่าน
บ้าง ปล่อยให้คุณยายสู้ชีวิตล าพังได้ยังไง แต่ก็ได้รับ
ค าตอบจากคุณยายถึงข้อจ ากัดที่มากมายของคน
ในครอบครั ว  แม้ ว่ าการ เข้ ามารับบริการที่
โรงพยาบาลไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียว แต่…
ชาวบ้านยังมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการ คือไม่มี
เงินค่ารถที่จะมาโรงพยาบาล หลายคนอาจมองว่า 
แค่ 40 บาทมันมีค่าเพียงน้อยนิด แต่ส าหรับยาย
แล้วกว่าจะหามาได้นั้นมันช่างยากเหลือเกิน ด้วย
สังขารที่ไม่แข็งแรงกระดูกเสื่อมทั้งเข่าทั้งหลัง แต่
คุณยายก็สู้ชีวิต ปลูกผักเอาผักไปขาย เพ่ือหา
รายได้มาประทังชีวิต ขายได้ 10 บาท 20 บาท แต่
ส าหรับคุณยาย 40 บาทมันมีค่ามาก และต่างจาก
เงิน 40 บาทของใครอีกหลายๆคน หลายคนอาจใช้
เงิน 40 บาทซื้อข้าวแค่มื้อเดียวก็คงหมดแล้ว แต่
กับคุณยาย 40 บาทของท่าน คงซื้ออาหารให้ท่าน
ได้กินได้เป็นหลายวันเลยทีเดียว 
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 เรื่องราวของคุณยายที่ถูกถ่ายทอดผ่าน
การพูดคุยกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมง แต่มันกลับท าให้ฉัน
มีพลังบางอย่างเกิดขึ้นมาในใจ ในวันที่เรารู้สึก
เหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ ไม่อยากท างานชุมชนแล้ว 
รู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ ท าไมต้องมาทนท างานล าบาก
ขนาดนี้ ทั้งที่ค่าตอบแทนที่ได้รับก็ช่างน้อยนิด
เหลือเกิน จะมองหาความมั่นคง ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่ท าอยู่ก็ช่างเลือนรางเหลือเกิน แต่เมื่อฉัน
ได้รับรู้เรื่องราวชีวิตของคุณยาย ท าให้ฉันฉุกคิด
ขึ้นมาได้ว่า ในขณะที่เราคิดว่าชีวิตของเราเหนื่อย
แล้ว ล าบากมากแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเราลืมคิด
ไปว่า ยังมีชีวิตอีกหลายๆชีวิตที่เขาทั้งล าบากและ

ทุกข์ทรมานกับโรคที่เขาเป็นอยู่ แล้วเราจะมามัว
นั่งคิดถึงแต่ความสุขของเราเองได้อย่างไร จงละทิ้ง
ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง แล้วกลับมารวบรวมก าลัง
แรงกาย แรงใจ ก าลังความรู้ที่เรามีทั้งหมด เข้าไป
ดู แ ล ชี วิ ต ผู้ ค น บ น วิ ช า ชี พ ที่ เ ร า มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถ เพ่ือให้ชาวบ้านได้พ้นจากทุกข์ที่เขา
มีอยู่ ถึงจะไม่มายมายนัก แต่ก็เต็มไปด้วยพลังที่
ศรัทธาและความรักในวิชาชีพที่ตนเองท าอยู่  หนึ่ง
สมองสองมือที่มีอยู่นี้  ยังคงจะเดินบนเส้นทาง
สาธารณสุข และจะท าประโยชน์ให้กับคนไข้ของ
ฉันให้ได้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


