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สารจากบรรณาธิการ 
 
 สวสัดีทา่นสมาชิกวารสารกองการพยาบาลทกุทา่น  พบกนัในฉบบัปฐมฤกษ์ของปีท่ี  37  แม้ว่าเป็นช่วงท่ี
มีภาวะท่ีร้อนแรงของภาคการเมือง  แต่ในส่วนของเราชาวพยาบาล  ซึ่งมีภาระหน้าท่ีท่ีสําคัญดูแลสขุภาพของ
ประชาชนนัน้คงต้องใช้ความอดทนและให้กําลงัใจซึง่กนัและกนั 
 เนือ้หาวิชาการในฉบบันี ้ คณะผู้ รับผิดชอบได้จดัสรรรายงานศกึษาวิจยัท่ีน่าสนใจมาให้จํานวน  7  เร่ือง  
ซึง่สว่นใหญ่ผู้วิจยัทุม่เทความรู้และประสบการณ์อนัมีคณุค่าจากการปฏิบติังานมาอย่างต่อเน่ือง  ซึง่เป็นประโยชน์
สมาชิกสามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบติังานได้  และเป็นฐานในการคิดค้นวิชาการใหม ่ๆ ตอ่ไป 
 เพ่ือนสมาชิกท่านใดสนใจท่ีจะร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ    มีวิชาการหรือวิจยัท่ีมีคณุค่า  ยินดีท่ีจะถ่ายทอด
ให้เพ่ือนสมาชิกได้แลกเปล่ียนเรียนรู้  ต้องการให้วารสารกองการพยาบาลได้ปรับปรุงเนือ้หาสาระใด ๆ เพิ่มเติม  
ขอให้สง่คําแนะนํามาได้ท่ี  E-mail  :  nursingd@health.moph.go.th 
 สุดท้ายนี ้ ขอเชิญชวนผู้ ท่ีสนใจสมัครเป็นสมาชิกวารสารกองการพยาบาล  เพ่ือพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพพยาบาลของเราให้เจริญเติบโตตอ่ไปคะ่ 

 
 
 คณะบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 
 

ความรบัผดิชอบ 
บทความที่ลงพมิพ์ในวารสารกองการพยาบาล ถือว่าเป็นความเหน็ส่วนตัวของผู้เขียน 

สาํนักการพยาบาล และคณะบรรณาธิการไม่จาํเป็นต้องเหน็ด้วย ผู้เขียนต้องรับผิดชอบต่อบทความ 

ของตนเอง คณะบรรณาธิการมีสทิธ์ิจะแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมได้ 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสาํหรับผู้สูงอายุ  ตาํบลละลมใหม่พฒันา 
อาํเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ศริิวรรณ  ขัตตยิวทิยากุล  *  พย.บ, วท.บ (สาธารณสขุศาสตร์)  
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาข้อมลูส่วนบุคคลภาวะสขุภาพของผู้สงูอายแุละผล
ของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสําหรับผู้สงูอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุตําบลละลมใหม่พฒันาและตําบลด่านเกวียน 
อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา คดัเลือกโดยสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  กําหนดคณุสมบตัิของกลุม่  คือ  1)  อาย ุ 60  ปีขึน้ไป  
2)  มีสติสมัปัชญญะสมบูรณ์ไม่เป็นอปุสรรคต่อการจําการตอบคําถาม  สามารถส่ือความหมายเข้าใจกนัง่าย  และ  3)  ยินดีให้  
ความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์และเข้าร่วมงานวิจยัทกุครัง้  จํานวน 240 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง 120 คน กลุม่ควบคมุ 
120 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนตามโปรแกรมการให้ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพเน้นเร่ือง10 อ. และมีการทํา
ประชาคมในกลุ่มผู้ สูงอายุ ส่วนกลุ่มควบคุมไม่มีการดําเนินกิจกรรมใดๆ ทําการวัดก่อนและหลังการทดลองศึกษาระหว่าง
กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2551  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วยแบบสอบถาม  4  ส่วน  คือ  ส่วนท่ี  1  ข้อมลูส่วนบุคคล  
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  สว่นท่ี  2  ข้อมลูเก่ียวกบัภาวะสขุภาพ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  
ส่วนท่ี  3  ข้อมลูเก่ียวกับการปฏิบัติตัว  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  3  ระดับ  ส่วนท่ี  4  ข้อมูล
เก่ียวกับความต้องการ  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test  Paired  t-test  และ  Fisher’s  exact test 
 ผลการวิจยัพบว่า ข้อมลูเก่ียวกบัภาวะสขุภาพของผู้สงูอาย ุ พบว่าผู้สงูอายกุลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 1  ใน  3  มี
โรคประจําตวั  โดยพบโรคเก่ียวกบัข้อมากท่ีสดุ  รองลงมาคือความดนัโลหิตสงู  และเบาหวาน  ตามลําดบั  คร่ึงหนึง่ของผู้สงูอายุ
มีปัญหาทางสขุภาพ  โดยมีอาการปวดเม่ือยตวัมากท่ีสดุ  รองลงมาคือ  ปวดหลงั  และเวียนศรีษะ  ตามลําดบั  นอกจากนีย้งั
พบว่าคร่ึงหนึ่งของผู้สงูอายมีุจํานวนฟันน้อยกว่า  20  ซ่ี  คะแนนการปฏิบตัิตวัเพ่ือส่งเสริมสขุภาพของผู้สงูอายทุัง้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน ส่วนภายหลังการทดลอง ผู้ สูงอายุกลุ่มทดลองมีคะแนนการปฏิบัติตัวเพ่ือ
สง่เสริมสขุภาพแตกต่างกบักลุม่ควบคมุอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และพบว่าผู้สงูอายสุว่นใหญ่ต้องการให้มีชมรมท่ี
เข้มแข็ง มีกิจกรรมท่ีพบปะกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน ส่วนปัจจัยท่ีทําให้ชมรมเข้มแข็ง คือตัวของผู้ สูงอายุเอง โดยมีเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุและองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (อบต.) เป็นพ่ีเลีย้ง และ อบต. ควรมีงบประมาณสนบัสนนุชมรมผู้สงูอายดุ้วยจงึจะ
สามารถดําเนินการได้ตอ่เน่ือง 
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 การมีโปรแกรมส่งเสริมสขุภาพสําหรับผู้สงูอาย ุทําให้ผู้สงูอายไุด้เรียนรู้ มีทกัษะในการจดัการสขุภาพท่ีเหมาะสมกบั
บริบทของตนเอง ดงันัน้ควรขยายผลการวิจยัเพ่ือการนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ท่ี และควรศึกษา
รูปแบบโปรแกรมสง่เสริมสขุภาพอ่ืนท่ีสามารถประยกุต์ใช้กบักลุม่ผู้สงูอาย ุหรือกลุม่วยัอ่ืนท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

 
คาํสาํคัญ  :  ผู้สงูอาย,ุ  โปรแกรมสง่เสริมสขุภาพ 
 

บทนํา 
 จากอดีตถึงปัจจุบันการเปล่ียนแปลงใน
สงัคมท่ีสําคญัอย่างหนึ่งคือ การท่ีมนษุย์มีอายยืุนยาว
ขึน้  สาเหตจุากความก้าวหน้าทางการแพทย์ สง่ผลให้
อายุขัยเฉล่ียของหญิงและชายไทยประมาณ 81 ปี 
และ 79 ปี  ตามลําดบั1  และมีแนวโน้มท่ีอายขุยัเฉล่ีย
จะสงูขึน้อีก  นัน่หมายความวา่บคุคลจะต้องใช้ชีวิตอยู่
กับร่างกายท่ีถดถอยตามธรรมชาติ เป็นเวลาท่ี
ยาวนานขึน้  และจากรายงานการสํารวจสุขภาพ
ผู้สงูอายไุทย2 3 (กระทรวงสาธารณสขุ ) พบว่าโครงสร้าง
ของประชากรในสงัคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไป คือ มี
จํานวนผู้สูงอายุมากขึน้  การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรวยัสงูอายใุนช่วง 10  ปีท่ีผ่านมา เป็นไปตาม
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ปัจจุบัน
สัดส่วนประชากรผู้ สูงอายุไทยเท่ากับร้อยละ  15   
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้
สงัคมไทยจะเข้าสู่สงัคมผู้สงูอาย ุ (Aging Society)  
ชมุชนจะมีผู้สงูอายมุากขึน้  จนอาจกลายเป็นกําลงั
สําคัญของชุมชน  ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการ
เตรียมการเพ่ือรับกบัสถานการณ์ดงักลา่ว 
 ประเทศไทยให้ความสําคัญต่อผู้ สูงวัยมา
นาน มีการวางแผนนโยบายผู้สงูอายแุห่งชาติในระยะ
ยาว ซึง่ในระยะแรกแผนการดําเนินงานเป็นการจดัการ

แบบแยกสว่น โดยการดแูลสขุภาพและความเจ็บป่วย
เป็นภาระหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสขุ   การดแูล
ในมิ ติทางสังคมและวัฒนธรรมเ ป็นหน้า ท่ีของ
กระทรวงมหาดไทยท่ีทําหน้าท่ีจดัสวสัดิการ การดแูล
ในมิ ติสุขภาพและความเ จ็บป่วยผ่านนโยบาย
สาธารณสขุแห่งชาติ เป็นสิ่งท่ีก้าวหน้ามากกว่าการ
ดูแลผู้ สูงวัยในมิติอ่ืน  ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวล
ของสังคมต่อค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพท่ีสูงขึน้ของ
ผู้สงูอาย ุ  ท่ีมีตวัอย่างมาแล้วในประเทศแถบตะวนัตก 
ประกอบกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีเน้นการ
ป้องกนัและรักษาสขุภาพ  ผู้สงูอายจุึงกลายเป็นกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายเน่ืองจากความเจ็บป่วยเรือ้รังท่ี 
มกัเกิดในผู้สงูวยัสามารถดแูลป้องกนัไม่ให้ลกุลามได้ 
และสามารถเห็นผลลพัธ์ของการดแูลได้ชดัเจน  ซึ่ง
หมายถึงการประหยดัค่าใช้จ่ายของชาติลงได้บางสว่น  
นอกจากการดแูลความเจ็บป่วยเรือ้รังในผู้สงูอาย ุยงัมี
นวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของผู้ สูงอายุใน
ชมุชน โดยรัฐกําหนดนโยบายให้จดัตัง้ชมรมต่าง ๆ มี
รายงานพบว่า เกิดปัญหาอุปสรรคเร่ืองการบริหาร
จดัการไม่เป็น การขาดการช่วยเหลืองบประมาณ3,4,5 
การช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดสวสัดิการสงัคมท่ี
ไมต่รงตามความต้องการ   จะเหน็ได้วา่ประเดน็ปัญหา6
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อปุสรรคดงักลา่วสะท้อนให้เห็นว่า การดําเนินการดแูลผู้
สูงวัยต้องการความคิดคํานึงให้ครอบคลุมทุกมิติท่ี
เก่ียวข้อง อีกทัง้ต้องอาศยัมมุมองภายในของผู้สงูวยั
วา่ต้องการการดแูลอยา่งไร 
 นโยบายผู้สูงอายุฉบับล่าสุด มีแนวทาง
สนบัสนนุให้มีการดแูลผู้สงูอายท่ีุบ้าน เป็นแนวทางท่ี
เข้ากบัความกตญัญ ูอนัเป็นบรรทดัฐานของสงัคมไทย
ท่ียดึถือกนัมา  แต่ก็มีรายงานปัญหาการท่ีลกูต้องเข้า
เมืองเพ่ือทํางาน และทิง้ผู้สงูอายใุห้ดแูลตนเองและ
หลานในบางพืน้ท่ี7  ปัญหาการทําร้ายร่างกายและ  
ทําร้ายจิตใจของผู้สงูอายโุดยลกูหลาน8  ปัญหาความ 
เครียดของผู้ดแูลผู้สงูอายท่ีุต้องพึง่พา  และสภาพใน
เมืองใหญ่ท่ีบคุคลต้องดิน้รนหารายได้  จะเป็นไปได้
มากน้อยเพียงใดท่ีครอบครัวท่ียากจนจะดแูลผู้สงูอายุ
ในครอบครัวได้ รายงานท่ีกลา่วอ้างถึง  ชีใ้ห้เห็นว่าการ
จัดการดูแลผู้ สูงวัยเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน  ต้อง
คํานึงถึงบริบทต่าง ๆ อย่างลึกซึง้  ไม่สามารถใช้
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสําหรับการดูแลผู้ สูงวัยทุก
ครัวเรือนหรือทุกชุมชนได้  การแก้ปัญหาด้วยการ
สนบัสนนุทางการเงิน หรือส่งเสริมสขุภาพอาจไม่ได้
ทดแทนประเด็นผู้ ดูแลท่ีดูแลอย่างมีคุณภาพอย่าง
แท้จริง  การช่วยเหลือระดบัชมุชนอาจช่วยแก้ปัญหาได้ 
 จากการเพ่ิมขึน้ของจํานวนและการมีชีวิตท่ี
ยืนยาวขึน้ของผู้ สูงอายุไทย  กระทบต่อการพัฒนา
สงัคมเศรษฐกิจ และทรัพยากร  โดยเฉพาะทรัพยากร
ทางด้านสุขภาพ   เ ม่ือเกิดปัญหาทางสุขภาพขึน้  
จําเป็นจะต้องมีการวางแผนกิจกรรมในการดูแล
ผู้สงูอายใุห้ดีและมีประสิทธิผลสงูสดุ  งานสขุภาพจิต

และฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการ  สํานกังานสาธารณสขุ
จงัหวดันครราชสีมา  ในฐานะผู้ รับผิดชอบงานผู้สงูอาย ุ 
จึงมีแนวคิดในการสร้างโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ
สําหรับผู้ สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา   เ พ่ือให้
ผู้สงูอายสุามารถดแูลสขุภาพของตนเองได้ตามบริบท
ของแต่ละบคุคล  ตลอดจนสามารถช่วยให้กลุม่/ชมรม
ผู้สงูอายุปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้
อย่างต่อเน่ือง  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต  14   
และในการศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพท่ี
สร้างขึน้สําหรับผู้ สูงอายุ  ผู้ วิจัยซึ่งรับผิดชอบงาน
ผู้สงูอายไุด้ดําเนินการวิจยัเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรม
ดงักล่าวและนําผลท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ในการ
ปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมให้ผู้สงูอายุปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมย่ิงขึน้  ตลอดจนเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ี
สนใจนําโปรแกรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
ผู้สงูอายแุละกลุม่วยัอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษา 
 1) ข้อมลูส่วนบุคคลและภาวะสขุภาพของ
ผู้สงูอาย ุ
 2) ผลของโปรแกรมสง่เสริมสขุภาพสําหรับ
ผู้ สูงอายุในตําบลละใหม่  อําเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการสอนตามโปรแกรมกบักลุม่ควบคมุ 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
  

โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ 
สาํหรับผู้สูงอายุ 

 

 การให้ความรู้  
-   เร่ืองการดแูลสขุภาพ  10  อ. 
-   เร่ืองการออกกําลงักายสําหรับ

ผู้สงูอาย ุ 

 การประชาคม 
-   แลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบติัตน 

เร่ือง 10  อ.    
-   ค้นหากิจกรรมท่ีผู้สงูอายุ

มองเหน็ปัญหาและต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมตฐิานของการวจิัย 
 ภายหลังจากการทดลอง ผู้ สูงอายุกลุ่มท่ี
ได้รับการทดลองตามโปรแกรมการสง่เสริมสขุภาพเกิด
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปทางท่ีถูกต้องดีขึน้กว่า
ก่อนการทดลอง 
 
 

วัสดุและวธีิการ 
 การวิ จัยค รั ้ง นี เ้ ป็นการวิ จัยกึ่ งทดลอง 
(quasi-experimental research)  ใช้แผนการทดลอง
แบบสองกลุม่ทําการวดัก่อนและหลงัการทดลอง  (Two 
group pre-post test design) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสขุภาพต่อพฤติกรรม
สขุภาพของผู้สงูอายใุนตําบลละลมใหม่ อําเภอโชคชยั 
จังหวัดนครราชสีมา  โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับการสอนตามโปรแกรมการให้ความรู้
เก่ียวกบัการส่งเสริมสขุภาพเน้นเร่ือง 10 อ.  รวมถึงมี
การทําประชาคมในกลุ่มผู้สงูอายดุ้วยกบักลุ่มควบคมุ
ท่ีไมมี่การดําเนินกิจกรรมใด ๆ 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้  คือ  
ผู้ สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในตําบลละลมใหม่พัฒนาและ

พฤตกิรรมการปฏบัิตติัว 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ10 อ. 

ประกอบด้วย 
- อาหาร 
- อากาศ 

- ออกกําลงักาย 

- อจุจาระ 
- อนามยั 

- อบุติัเหต/ุสิง่แวดล้อม 

- อารมณ์ 

- อดิเรก 

อบอุน่ - 
อนาคต - 
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ตําบลด่านเกวียน  อําเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
จํานวน 1,852 คน9  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีผู้วิจยัคดัเลือก 
จากตําบลท่ีมีความคล้ายคลึงกัน จํานวน 2 ตําบล    
โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกตําบล  คือ  1)  มี
สถานบริการสาธารณสขุในเขตรับผิดชอบ  2)  เป็น
พืน้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต., เทศบาล
ตําบล)  และ  3)  กลุม่ตวัอย่างมีอาชีพรายได้ใกล้เคียง
กนั คดัเลือกได้  2  ตําบลท่ีเข้าเกณฑ์ดงักล่าว  คือ  
ตําบลละลมใหม่พัฒนา   และตําบลด่านเกวียน  
หลังจากนัน้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  โดยจับสลาก
กําหนดให้ตําบลท่ีจบัได้ครัง้แรกเป็นกลุ่มทดลองและ
ตําบลท่ีเหลือเป็นกลุม่ควบคมุได้กลุม่ทดลองอยู่ในเขต
ตําบลละลมใหม่พฒันา  กลุ่มควบคมุอยู่ในเขตตําบล
ด่านเกวียน  คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจํานวน  240  ราย 
โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  กําหนดคุณสมบัติของ
กลุ่มตวัอย่าง  ประกอบด้วย  1)  อาย ุ 60  ปีขึน้ไป   
2)  มีสติสมัปชญัญะสมบรูณ์ไม่เป็นอปุสรรคต่อการจํา
ต่อการตอบคําถาม  สามารถส่ือความหมายเข้าใจกนั
ง่าย  และ  3)  ยินดีให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
สมัภาษณ์และเข้าร่วมงานวิจยัทกุครัง้ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู  คือ  
แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง  มีขัน้ตอนในการ
สร้างและตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถาม  โดยศกึษา
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง วตัถปุระสงค์

ของงานวิจัยและตัวแปรต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั นิยามศพัท์ปฏิบติัการ (Operational Definition) 
ให้ครอบคลุมตัวแปรและสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลุมตามนิยามศัพท์ปฏิบัติการ  ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา  (Content Validity)  และ
ความเหมาะสมของภาษา   โดยผู้ เ ช่ียวชาญด้าน
ผู้สงูอาย ุ จํานวน  3  ท่าน  ทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่  
(Reliability)  กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน  
30  ราย  ด้วยวิธีสมัประสิทธิอลัฟ่าของครอนบาค 
(Conbrach’s Alpha Co-efficient)  ได้ค่าตามความ
เช่ือมัน่  .87 
 ลักษณะของแบบสอบถาม  แบ่งเป็น    
4  ส่วน  ดังนี ้
 ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ สูงอาย ุ
ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานะภาพการสมรส  ระดับ
การศกึษาอาชีพ  รายได้  ความเพียงพอต่อการใช้จ่าย 
สิทธิรักษาพยาบาล และตําแหน่งทางสงัคม  ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  (Checklist) 
 ส่วนที่  2 ข้อมลูเก่ียวกบัภาวะสขุภาพของ
ผู้สงูอาย ุ ประวติัโรคประจําตวั  ดชันีมวลกาย  รอบเอว  
ความดันโลหิต  ประวัติการเจ็บป่วย  จํานวนฟันท่ี
เหลือ  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  
(Checklist) 
 ส่วนที่  3 ข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัของ
ผู้ สูงอายุ  ประกอบด้วย  ข้อคําถามในการส่งเสริม
สขุภาพ  10  อ.  จํานวนรวม  46  ข้อ  ได้แก่  อาหาร  
5  ข้อ  อากาศ  4  ข้อ  ออกกําลงักาย  4  ข้อ  อจุจาระ 
4  ข้อ  อนามยั  4  ข้อ  อบุติัเหต/ุสิ่งแวดล้อม  8  ข้อ 
อารมณ์  4  ข้อ  อดิเรก  6  ข้อ  อบอุ่น  5  ข้อ  และ
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อนาคต  2  ข้อ  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า  (Rating Scale)  3  ระดบั  
คือ  ปฏิบติัประจําสม่ําเสมอ  ปฏิบติับางครัง้และไม่
ปฏิบติั 
 ส่วนที่  4 ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ
ของผู้สงูอาย ุ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นคําถาม
แบบปลายเปิดประกอบด้วยข้อคําถามให้แสดงความ
คิดเห็น  3  ข้อ  ได้แก่  อยากให้ชมรมผู้สงูอายมีุ
กิจกรรมอะไรบ้าง  มีปัจจัยอะไรท่ีจะทําให้ชมรม
ผู้สงูอายเุข้มแข็งและยัง่ยืน และอ่ืน ๆ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยทํา
หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงสาธารณสุขอําเภอ 
โชคชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่
พัฒนา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลด่านเกวียน  
หัวหน้าสถานีอนามัยตําบลละลมใหม่พัฒนา  และ
หัวหน้าสถานีอนามัยตําบลด่านเกวียน  ผู้ วิจัยและ
ผู้ช่วยนกัวิจยัดําเนินการสอบถามผู้สงูอายดุ้วยตวัเอง  
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน

และหลังการทดลอง   ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 
พฤศจิกายน  2551 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ 
 ผู้วิจยัและผู้ช่วยนกัวิจยั ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วน ของแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามท่ี
สมบรูณ์  จํานวน  240  ชดุ  (100%)  ทําการลงรหสั
ตามท่ีกําหนดไว้นําข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วไปบันทึกและ
ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบันทึกข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  จากนัน้จึงนําข้อมูล
ไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูป  มีรายละเอียดการวิเคราะห์  ดงันี ้
 วิเคราะห์ลกัษณะสว่นบคุคล  ความต้องการ
ของผู้สงูอาย ุ  โดยการแจกแจงค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 วิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนเฉล่ีย
ในเร่ืองการปฏิบัติตวัเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอาย ุ 
โดยใช้สถิติ  t-test  Paired t – test  และสถิติฟิชเชอร์  
(Fisher’s exact test) 
 การให้นํา้หนักคะแนนและเกณฑ์การแปล
ความหมายของคา่เฉล่ีย  ดงันี ้

 

 ระดบัการปฏิบติั ข้อคําถามเชิงบวก ข้อคําถามเชิงลบ 
ปฏิบติัประจําสม่ําเสมอ(ปฏิบติัทกุวนั/ทกุครัง้ท่ีมีกิจกรรม) ให้คะแนน     3 คะแนน     1 คะแนน 
ปฏิบติับางครัง้ (ปฏิบติัเป็นบางครัง้เทา่นัน้)    ให้คะแนน  2 คะแนน  2 คะแนน 
ไมป่ฏิบติั(ไมเ่คยปฏิบติัเลย) ให้คะแนน  1 คะแนน  3 คะแนน 
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วิธีดาํเนินการ  เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ใช้
แบบอิงเกณฑ์ของ  Bloom  (1971)  โดยนําค่าเฉล่ีย
คะแนนการปฏิบติัตวัแต่ละด้านมาแบ่งคะแนนเป็น  3  
ระดบั  คือ  ระดบัต่ํา  ระดบักลาง  และระดบัสงู 
 

 ผู้ วิจัยดําเนินการทดลองและวิจัยโปรแกรม
สง่เสริมสขุภาพสําหรับผู้สงูอายตุามแผนภมิู  ตอ่ไปนี ้

 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
Pre-test                                   Post-test Pre-test                                    Post-test 
O1…..X1…..X2..…X3..…X4…..O2  O3………….……………………O4 

 

แผนภูมกิารทดลองและวจัิยโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสาํหรับผู้สูงอายุ 
 
 โดยมีความหมายของสญัลกัษณ์  ดงันี ้
 X1-X4 = โปรแกรมสง่เสริมสขุภาพท่ี
จดัให้โดยผู้วิจยั ทัง้หมด 3 สปัดาห์และประชาคมกลุม่
ผู้สงูอาย ุ
 O1, O3 = การเก็บข้อมลูก่อนการจดั
โปรแกรมสง่เสริมสขุภาพโดยใช้แบบสอบถาม 
 O2, O4 = การเก็บข้อมลูภายหลงัการ
จดัโปรแกรมสง่เสริมสขุภาพโดยใช้แบบสอบถาม 
 จากแผนภูมิในภาพท่ี  2  กลุ่มควบคุมเป็น
กลุ่มท่ีได้รับการดูแลปฏิบัติตัวแบบปกติ ไม่มีการ
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ  
ส่วนกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มท่ีมีการทําประชาคมและ
ได้รับการสอนตามโปรแกรมการให้ความรู้เก่ียวกบัการ
สง่เสริมสขุภาพเน้นเร่ือง  10  อ.  ซึง่ประกอบด้วย  2  
กิจกรรมหลกั  ดงันี ้
 

 ครัง้ท่ี  1  ให้ความรู้เร่ือง อาหารท่ีเหมาะสม
ในผู้สงูอายุ  อุจจาระ  อากาศ  รวมทัง้การออกกําลงั
กายและกิจกรรมออกกําลังกายยืดเหยียดกล้ามเนือ้
และรําไท้เก้ก 
 ครัง้ท่ี  2  ให้ความรู้เร่ืองอนามยัสว่นบคุล
และอนามยัช่องปาก  การป้องกับอุบติัเหตุในผู้สงูวัย  
อบรมการออกกําลงักายรําไม้พลอง  โดยมีอาสาสมคัร
ดแูลผู้สงูอายเุข้าร่วมอบรมกบัผู้สงูอายดุ้วย 
 ครัง้ท่ี  3  ให้ความรู้เร่ืองอารมณ์  อดิเรก 
อบอุน่  อนาคต  และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สงูอาย ุ
 กจิกรรมที่  2 ประชาคมกลุ่มผู้สูงอายุ 
 ทําประชาคมกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรู้  การปฏิบติัตนในการดแูลสขุภาพเร่ือง  10  อ.  
และเพ่ือค้นหากิจกรรมท่ีผู้สงูอายมุองเห็นปัญหาและ
ต้องการ  ภายหลังการทําประชาคมมีกิจกรรมของ
ผู้สงูอายกุลุ่มทดลองในตําบลละลมใหม่พฒันาท่ีเป็น
ผลจากการทําประชาคม ประกอบด้วย  1)  กิจกรรม
กลุม่อาชีพ  ได้แก่  กลุม่ทอเส่ือกก  กลุม่กรองหญ้าคา  

กจิกรรมที่  1 ให้ความรู้  โดยแบ่งเนือ้หา
ในการสอนออกเป็น  3  ครัง้ 
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กลุ่มจักสานไม้ไผ่  และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ     
2)  กิจกรรมเย่ียมสมาชิกเม่ือเจ็บป่วย  3)  กิจกรรม
ชมรมฌาปนกิจศพเม่ือสมาชิกเสียชีวิต  ปัจจุบันมี
สมาชิก  586  คน  4)  กิจกรรมทําบญุวนัสําคญัทาง
ศาสนา  และ  5)  กิจกรรมศกึษาดงูานชมรมผู้สงูอายุ
ท่ีตําบลหนัตรา  อ.พระนครศรีอยธุยา  จ.พระนครศรีอยธุยา 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้สงูอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอย่างมี
จํานวน  240  ราย  แบ่งเป็นกลุ่มทดลองท่ีได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมแบบผู้ สูงอายุมีส่วนร่วมตาม
โปรแกรมส่งเสริมสขุภาพ  จํานวน  120  ราย  และ
กลุ่มควบคุมท่ีได้ รับการดูแลปฏิบัติตัวแบบปกติ  
จํานวน  120  ราย  กลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุมี
ลกัษณะทางสังคมไม่แตกต่างกัน  เช่น  เพศ     อายุ    
สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา   อาชีพรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน  ความพอเพียงในการใช้จ่าย  แหลง่ท่ีมาของ
รายได้  บุคคลท่ีอาศัยอยู่ด้วย  สิทธิการรักษา  และ
ตําแหน่งทางสังคม   ทดสอบโดยใช้สถิติฟิชเชอร์  
(Fisher’s exact test)  พบว่า  ลกัษณะทางสงัคมกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุไมมี่ความแตกตา่ง 
 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้สงูอาย ุพบว่า ผู้สงูอายุ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายรุะหวา่ง  61 – 70  ปี  สถานภาพสมรสคู่  การศกึษา
ระดับประถมศึกษา   ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน

กลุ่มทดลองเป็นส่วนใหญ่  แต่มี  1  ใน  3  ของ
ผู้สงูอายกุลุ่มควบคมุ  ประกอบอาชีพค้าขาย  รายได้
เฉล่ียต่อเดือน  1,000 – 2,000  บาท  มีความพอเพียง
ในการใช้จ่าย  มีรายได้จากเบีย้เลีย้งยงัชีพ  ผู้สงูอายุ
ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบับตุร  ใช้สิทธิผู้สงูอายใุนการ
รักษาพยาบาล  และไมมี่ตําแหน่งทางสงัคม 

 ข้อมูลเก่ียวกับภาวะสุขภาพของผู้ สูงอาย ุ 
พบว่า  ผู้สงูอายกุลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  1  ใน  3  
มีโรคประจําตวั  โดยพบโรคเก่ียวกบัข้อมากท่ีสดุ 
รองลงมาคือความดนัโลหิตสงู  และเบาหวาน  ตามลําดบั  
ดชันีมวลกายของผู้สงูอายสุ่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
รอบเอวปกติ  คร่ึงหนึ่งของผู้สูงอายุมีปัญหาทาง
สขุภาพ  โดยมีอาการปวดข้อ/ปวดเม่ือยตวัมากท่ีสดุ  
รองลงมาคือปวดหลงั  และเวียนศีรษะ  ตามลําดบั  
นอกจากนีย้งัพบว่าคร่ึงหนึ่งของผู้สงูอายมีุจํานวนฟัน
น้อยกวา่  20  ซ่ี 
 การปฏิบัติตัว เ พ่ือส่ง เส ริมสุขภาพของ
ผู้สงูอาย ุ
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบติั
ตวัของผู้สงูอายกุลุม่ทดลอง  ก่อนการทดลองและหลงั
การทดลองท่ีได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยให้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  รายละเอียดในตาราง
ท่ี  1 
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ตารางที่  1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการปฏิบัติตัวของผู้ สูงอายุกลุ่มทดลอง ก่อนและหลัง

การศกึษา 
 

x  S.D. t p คะแนนการปฏิบัตติัวของผู้สูงอายุ กลุ่มทดลอง 
ก่อนการศกึษา 64.83 7.16 - 8.06 .00 ** 
หลงัการศกึษา 73.49 6.41   

 

 ** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 
 ส่วนผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการ
ปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุ ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ และ
ภายหลงัการทดลอง ผู้สงูอายกุลุ่มทดลองท่ีได้รับการ

สนบัสนนุทางสงัคมโดยให้ผู้สงูอายมีุสว่นร่วม  มีความ
แตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดบั  .01  รายละเอียดในตารางท่ี  2 

 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการปฏิบัติตัวของผู้ สูงอายุ ระหว่างกลุ่มทดลองและ            

กลุม่ควบคมุ 
 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 
คะแนนการปฏิบัตติัวของผู้สูงอายุ 

x  S.D. x  S.D. 
t p 

64.83 7.16 65.64 9.25 - .94 .34 ns ก่อนการศกึษา 
หลงัการศกึษา 73.49 6.40 66.92 9.66 - 5.51 .00** 

 

 ns ไมมี่นยัสําคญัทางสถิติ    ** มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  
 
 และผลการศกึษาความต้องการของผู้สงูอาย ุ 
พบว่า  ผู้สงูอายสุว่นใหญ่ต้องการให้มีชมรมท่ีเข้มแข็ง  
มีกิจกรรมท่ีพบปะกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน  เช่น  ออก
กําลงักาย  และกิจกรรมเสริมรายได้ท่ีผู้ สูงอายุทําได้  
เป็นต้น  สว่นปัจจยัท่ีทําให้ชมรมเข้มแข็งนัน้ขึน้อยู่ท่ีตวั

ของผู้ สูงอายุเอง  โดยมีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  (หมายถึง  อบต.)  เป็น
พ่ีเลีย้ง  และ  อบต.  ควรมีงบประมาณสนับสนุนให้
ชมรมผู้ สูงอายุด้วยจึงจะสามารถดําเนินการได้
ตอ่เน่ืองยัง่ยืน 
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อภปิรายผล 
 การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการปฏิบติัตวั
ของผู้สงูอายุในกลุ่มทดลองก่อนการทดลองและหลงั
การทดลองท่ีได้รับความรู้และการสนบัสนนุทางสงัคม
โดยให้ผู้ สูงอายุมีส่วนร่วมตามโปรแกรมส่งเสริม
สขุภาพ  พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .01  สําหรับการศกึษาเปรียบเทียบ
คะแนนการปฏิบัติตัวของผู้ สูงอายุ  ก่อนการทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ไม่มีนัยสําคญั
ทางสถิติ  และภายหลังการทดลอง  ผู้ สูงอายุกลุ่ม
ทดลองท่ีได้รับความรู้และการสนับสนุนทางสังคม  
โดยให้ผู้ สูงอายุมีส่วนร่วมตามโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพ  มีความแตกต่างกันกับกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  แสดงว่าการได้รับ
ความรู้และการสนับสนุนทางสงัคมโดยให้ผู้สงูอายุมี
ส่วนร่วมตามโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ  มีผลทําให้
ผู้สงูอายกุลุม่ทดลองสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
การดแูลสขุภาพได้ถกูต้องดีขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 
 การปฏิบัติตัวของผู้ สูงอายุท่ีได้รับการดูแล
และการสนบัสนนุช่วยเหลือเกือ้กลูทางสงัคม  ทัง้ท่ีได้รับ
จากผู้สงูอายดุ้วยกนัเองหรือจากลกูหลาน  เพ่ือนบ้าน  
เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  อาจเกิดจากการ
ได้รับการเกือ้หนนุจริง ๆ  เช่น  การได้รับเงินทอง  สิ่งของ
หรือเกิดจากการท่ีตวัผู้สงูอายรูุ้สกึและรับรู้ว่าตนเองจะ
ได้รับการดูแลสนับสนุนด้านต่าง ๆ  ในอนาคต  ซึ่ง
ความรู้สกึเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีอยู่ในใจ ท่ีผู้สงูอายรัุบรู้ได้ว่า
ตนเองมีคุณค่า  มีความหมายและได้รับการยอมรับ  
ทัง้นีก้ารสนบัสนุนทางสงัคม  มีผลต่อผู้สงูอายใุนการ

สร้างความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ  และลดการแยกตวัออก
จากสังคม  จากการศึกษาของอนุษณา  ภู่สะอาด  
และชวลิต  อยู่สขุ10  พบว่า  ผู้สงูอายท่ีุมีเพ่ือนมีความ
พงึพอใจในชีวิตท่ีสงูกว่าคนท่ีมีเพ่ือนน้อยหรืออยู่คนเดียว  
มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตและการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมสุขภาพ  การสนับสนุนทางสังคมช่วยให้
ผู้สูงอายุปรับตัว  และช่วยเหลือผู้สูงอายุในเร่ืองของ
กิจกรรมประจําวัน  การเดินทาง หรือแม้กระทั่งยาม
เจ็บป่วย  การท่ีผู้สงูอายไุด้รับความรัก  การดแูล  และ
ความผูกพนั  ช่วยบรรเทาความเครียดและเป็นกลไก
ของระบบภูมิคุ้ มกันท่ีมีต่อสุขภาพกายและดูดซับ
ความความเครียด  การสนับสนุนทางสังคมจึงเป็น  
อีกหนทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการยอมรับ
และยกย่องจากคนข้างเคียง  เพ่ือนฝูงหรือสังคม
สอดคล้องกบัจีรนนัท์  หงส์ทอง  และคณะ11  ท่ีศึกษา
พบว่า  การได้รับการสนับสนุนทางสังคม  ทําให้
ผู้สงูอายมีุคณุภาพชีวิตท่ีดีย่ิงขึน้ 
 ผลการศกึษาภาวะสขุภาพ  พบว่า  ผู้สงูอาย ุ 
1  ใน  3  มีโรคประจําตวั  โดยพบโรคเก่ียวกบัข้อมาก
ท่ีสดุ  รองลงมาคือความดนัโลหิตสงู  และเบาหวาน  
ดชันีมวลกายและรอบเอวของผู้สงูอายสุว่นใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ  คร่ึงหนึง่ของผู้สงูอายมีุปัญหาทางสขุภาพ  
โดยมีอาการปวดข้อ/ปวดเม่ือยตวัมากท่ีสดุ  รองลงมา
คือปวดหลงั  และเวียนศีรษะ  นอกจากนีย้งัพบว่า  
คร่ึงหนึ่งของผู้สงูอายมีุจํานวนฟันน้อยกว่า  20  ซ่ี  ซึง่
ภาวะสุขภาพของผู้ สูงอายุท่ีพบดังกล่าว  สามารถ
อภิปรายผลได้ดงันี ้
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 เม่ือสงูวยัขึน้การทํางานของร่างกายมีความ
เส่ือมถอย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงด้านกายภาพ  
เช่น  ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้  ความหนาแน่นของ
กระดกู  กล้ามเนือ้  และความแข็งแรงของระบบการหายใจ  
เป็นต้น  อายท่ีุเพิ่มขึน้ทําให้ผู้สงูอายมีุพละกําลงัเส่ือมถอย
และมีโอกาสท่ีจะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย  ในขณะท่ี
ผู้ สูงอายุต้องพบกับปัญหาความเส่ือมของร่างกาย  
สถานะทางสขุภาพของผู้สงูอายก็ุมีความเส่ือมถอยลง  
สอดคล้องกบัสถานการณ์ผู้สงูอายไุทย1  ท่ีแสดงข้อมลู
สถานะทางสุขภาพของผู้ สูงอายุไทยให้ เห็นว่า  
ผู้สูงอายุไทยมีโรคเรือ้รังหรือโรคประจําตัวถึงร้อยละ  
48.0  ผู้ สูงอายุชายมีแนวโน้มโรคเรือ้รังตามอายุท่ี 
มากขึน้  ส่วนผู้สงูอายุหญิงมีแนวโน้มโรคเรือ้รังสงูขึน้
จนถึงช่วงอายุ  70 - 74  ปีขึน้ไป  กลุ่มโรคเรือ้รังหรือ
โรคประจําตวัในกลุม่ผู้สงูอาย ุ ได้แก่  เส้นเอ็น  กระดกู
และข้อ  โรคระบบทางเดินอาหาร  และโรคระบบ
ทางเดินหายใจ  โดยเฉพาะกลุม่โรคหวัใจและหลอดเลือด  
และโรคตอ่มไร้ทอ่มีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ 
 กล่าวโดยสรุป สงัคมไทยเป็นสงัคมชาวพทุธ
ท่ีมีค่านิยมและวฒันธรรมในการเคารพ  ศรัทธา  และ
กตญัญูต่อผู้สงูอายุ แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ความก้าวหน้าทาง
การแพทย์และสาธารณสุข   รวมทัง้การวางแผน
ครอบครัวท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรได้
ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ สูงอายุของสมาชิกใน
ครอบครัว  นอกจากนี  ้  วัยสูงอายุเป็นวัยท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงและเส่ือมถอยทางด้านร่างกายและจิตใจ
ทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสขุภาพ  ทัง้โรค

เรือ้รังและภาวะทพุพลภาพ การพฒันาระบบการดแูล
ผู้ สูงอายุ  เพ่ือให้ผู้ สูงอายุมีสุขภาพดีหรือผู้ สูงอายุท่ี
ประสบความสําเร็จ  คือ  มีอายยืุน  มีสขุภาพกาย  จิต  
การคิดและสติปัญญา  มีการเข้าสงัคม และทํางานมี
ประสิทธิภาพ  สามารถควบคมุตนเอง  และพงึพอใจใน
ชีวิต  จึงเป็นสิ่งท้าทายต่อบุคลากรการแพทย์และ
สาธารณสขุท่ีจะต้องดําเนินการพฒันาระบบการดแูล
ผู้สงูอายใุห้ประสบความสําเร็จตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องในการวิจัย 
 1. ด้านการนําผลวิจยัไปปฏิบติั  พบวา่ 
 1.1 ผู้สงูอายุมีความกระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะการ
รวมกลุ่มกนัในการทํากลุ่มอาชีพเพราะนอกจากจะได้
พบปะกันแล้ว  ยงัเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้
ไม่ให้สูญหาย  รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและยังมี
รายได้อีกด้วย 
 1.2 การทํากิจกรรมออกกําลังกาย
ควรเลือกตามเหมาะสมของร่างกายแตล่ะคน 
 2. ขยายผลการวิจัยให้ตําบลอ่ืน ๆ นําไป
ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้สงูอายใุนแตล่ะพืน้ท่ี 
 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 ศกึษารูปแบบโปรแกรมสง่เสริมสขุภาพอ่ืน ๆ 
ท่ีสามารถประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ สูงอายุหรือกลุ่มวัย   
อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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นวัตกรรมการบริหารทางการพยาบาล : ผลการพฒันารูปแบบการกาํหนดเกณฑ์ 
แบ่งระดับความเส่ียงของหน่วยงานต่อคุณภาพบริการพยาบาลในหอผู้ป่วย 
ในกลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 
 

* กศ.ม. (บริหารการศกึษา) สุดยนิดี อภสุิข   
** ปร.ด (กายวิภาคศาสตร์) กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์  

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (research and development)  เพ่ือสร้างและพฒันานวตักรรมการบริหาร
ทางการพยาบาล โดยการพฒันารูปแบบการกําหนดเกณฑ์แบ่งระดบัความเส่ียงของหน่วยงานและศกึษาผลการนํานวตักรรมมา
ใช้ในการบริหารการพยาบาล ต่อคณุภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ กลุ่มตวัอย่างเป็นหอผู้ ป่วย
ใน 21 หนว่ยงาน แบง่เป็นหอผู้ ป่วยสามญั 15 หนว่ยงานและหอผู้ ป่วยพิเศษ 6 หนว่ยงาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนวตักรรม
การบริหารทางการพยาบาลท่ีสร้างและพฒันาขึน้ โดยนําดชันีชีว้ดัคณุภาพบริการพยาบาลจํานวน 9 ตวัชีว้ดั มากําหนดเกณฑ์
คะแนนค่าเป้าหมาย และแบ่งระดบัคะแนนความเส่ียงของหน่วยงานเป็น 4 ระดบั คือ 0, 1, 2 และ 3 หมายถึงระดบัความเส่ียง
น้อยท่ีสดุไปถึงมากท่ีสดุตามลําดบั  วิธีการศกึษาผลการใช้นวตักรรมในการบริหารการพยาบาล แบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
สร้างและพฒันานวตักรรม การสร้างความรู้และการนํานวตักรรมไปใช้ในการบริหารหอผู้ ป่วยเป็นเวลา 6 เดือน  และประเมินผล
การใช้นวตักรรมจากดชันีชีว้ดัคุณภาพการพยาบาลจํานวน 9 ตวัชีว้ดั   เก็บรวบรวมข้อมลูโดยพยาบาลประจําหน่วยงานลง
บนัทึกข้อมลูในแบบบนัทึกรายงานข้อมลูดัชนีชีว้ดัคุณภาพการพยาบาล เดือน ตุลาคม ถึง กันยายน 2552 เป็นเวลา 1 ปี 
แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนการพฒันานวตักรรม 6 เดือน  และหลงัการพฒันานวตักรรม 6 เดือน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป คํานวณคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบ Fisher’s exacts test และ  
wilcoxon signed rank test 
 ผลการศึกษา พบว่าคะแนนความเส่ียงภาพรวมของหน่วยงาน ในหอผู้ ป่วยสามญัหลงัการพัฒนาลดลงจาก 10.67 
เป็น 9.00 อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) ในขณะท่ีหอผู้ ป่วยพิเศษเพ่ิมขึน้จาก 7.33 เป็น 9.12 อย่างไม่มีนยัสําคญัทาง
สถิติ (p>.05) หน่วยงานท่ีมีคะแนนความเสี่ยงลดลงหลงัการพฒันานวตักรรมสงูถึง 11 หน่วยงาน ค่าเฉล่ียคะแนนความเส่ียง
ภาพรวมหลงัการพฒันานวตักรรม (7.33) ลดลงต่ํากว่าก่อนการพฒันา (12.55) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.01) ดชันีชีว้ดั
คณุภาพการพยาบาลท่ีมีคา่เฉล่ียลดลงอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ได้แก่  อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา (p<.01) อตัราการเกิด
อบุตัิเหต/ุอบุตัิการณ์ (p<.01) และ ผลิตภาพการพยาบาล (p<.05) แต่หน่วยงาน 7 แห่ง มีค่าเฉล่ียคะแนนความเสี่ยงภาพรวม
หลงัการพัฒนานวตักรรมสงูกว่า (5.86) ก่อนการพฒันา (11.15) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.05) ดัชนีชีว้ดัคุณภาพการ
พยาบาลท่ีมีคา่เฉล่ียเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  ได้แก่  อตัราการครองเตียง  อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล  อตัราการ 

*  
 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบรูณ์  

** 
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ติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะ  และอตัราความคลาดเคลื่อนทางยา (p<.05) เปรียบเทียบจํานวนหน่วยงานตามการแบ่งระดบั
ความเส่ียงของหนว่ยงานทัง้ 4 ระดบั คือ ระดบั 0, 1, 2 และ 3 ของดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลทัง้ 9 ตวัชีว้ดั ก่อนและหลงัการ
พฒันานวตักรรม แตกต่างกันอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) โดยสรุปการศึกษาครัง้นีก้ารพฒันารูปแบบการกําหนด
เกณฑ์การแบ่งระดบัความเส่ียงของหน่วยงานสามารถนํามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาลและพฒันา
คณุภาพบริการพยาบาล   
 
คาํสาํคัญ   นวตักรรม   การบริหารทางการพยาบาล คณุภาพการพยาบาล   

 

บทนํา 
 การพัฒนาคุณภาพได้ เ ข้ามามีบทบาท
สําคัญในการให้บริการทุกประเภท โดยเฉพาะการ
บริการสขุภาพซึ่งเป็นการให้บริการท่ีกระทําต่อมนษุย์
โดยตรง ทัง้นี เ้กิดจากผลกระทบของปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีทําให้เกิด
การส่ือสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแบบไร้พรมแดน  
ความคาดหวังของผู้ ใ ช้บริการท่ีส่งผลให้มีความ
ต้องการคณุภาพมากขึน้1 และสงัคมมีความคาดหวงั
สงูขึน้จากการรับบริการสขุภาพท่ีมีมาตรฐานคณุภาพ
และความเป็นเลิศ2  ในปัจจบุนัการพฒันาคณุภาพ
บริการพยาบาลนับเป็นเป้าหมายสําคัญของงาน
บริการพยาบาล โดยองค์กรพยาบาลทัง้ในระดับสูง
ของประเทศ ได้แก่ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลฯ 
ต่างได้มุ่งเน้นให้องค์กรพยาบาลในระดบัต่าง ๆ ได้มี
การพฒันาคณุภาพบริการพยาบาลอยา่งจริงจงัเพ่ือให้
ผู้ ใช้บริการได้รับบริการท่ีมีคณุภาพและปลอดภยัจาก
อันตรายต่อชีวิตท่ีอาจจะเกิดขึน้ พยาบาลนับเป็น
บคุลากรท่ีให้บริการตอ่ผู้ใช้บริการโดยตรงและต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 24 ชม.  แมสและคณะได้ศกึษาเร่ืองเอกสิทธ์ิ
ของการพยาบาลท่ีโรงพยาบาลไอโอวา  วิเทอรานซ์  โฮม  

(lowa viterans home hospital)  ซึง่ศกึษาในกลุม่ของ
พยาบาลท่ีกําลงัปฏิบติังานอยู่ พบว่า เอกสิทธ์ิของการ
พยาบาลจะเกิดขึน้เม่ือการพยาบาลมีคุณภาพและ
งานด้านความรู้3  จึงเกิดการสร้างแบบมาตรฐานและ
การวัดคุณภาพการพยาบาล เพ่ือใช้ในการติดตาม
และประเมินคณุภาพการพยาบาล  ส่งผลให้องค์กร
พยาบาลมีการประเมินคุณภาพการพยาบาลโดย
กําหนดดัชนีชีว้ัดคุณภาพบริการพยาบาล  ตลอดจน
อุบัติการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้กับผู้ ใช้บริการ
ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือประเมินและ
ติดตามคณุภาพบริการพยาบาลได้อย่างต่อเน่ืองและ
ผู้ ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม
ความผิดพลาดในการปฏิบติัการพยาบาลของบคุลากร
ทางการพยาบาลนัน้มีโอกาสเกิดขึน้ได้จากสาเหตตุ่าง ๆ 
เช่น ขาดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ หรือความประมาท
เลินเลอ่  ขาดความละเอียดรอบคอบ  ขาดมาตรฐาน
การปฏิบติั ขาดระบบการพยาบาล เป็นต้น ความรุนแรง
ของความผิดพลาดมีตัง้แต่ระดับความผิดพลาด
เล็กน้อยจนถึงขัน้อนัตราย ดงันัน้การบริหารความ
เส่ียงจึงเป็นประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญในกระบวนการ
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ประกันคุณภาพบริการท่ีสะท้อนถึงความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารการพยาบาล ท่ีต้องใช้การบริหารการ
จัดการกับความเส่ียงในการค้นหาการประเมินความ
รุนแรง การจัดการเม่ือเกิดอุบัติการณ์และการ
ประเมินผล เพ่ือลดอบุติัการณ์และความรุนแรงของ
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ได้    นอกจากนีก้ารบริหารการ
พยาบาลยงัเผชิญต่อภาวะวิกฤติของวิชาชีพพยาบาล
ซึง่ ศ. เกียรติคณุ  ดร. วิจิตร  ศรีสพุรรณ4  ได้สรุปไว้ 3 
ประเด็น คือ การขาดแคลนกําลงัคนทางการพยาบาล,  
วิกฤติภาพลักษณ์ของวิชาชีพ ซึ่งพบว่าภาคสังคม
โดยเฉพาะส่ือมวลชนสะท้อนว่าวิชาชีพการพยาบาล
ทํางานกับชุมชนได้ดี   แต่ไม่เกินผลลัพธ์ของการ
ปฏิบัติการหรือการบริการพยาบาล  และวิกฤติของ
การให้บริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพ  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงประเด็นตวับ่งชีท่ี้แสดงผลลพัธ์ด้านสขุภาพของการ
บริการพยาบาล  ระบบข้อมูลสารสนเทศการบริการ
พยาบาล   ท่ีต้องมีการกําหนดเป้าหมายของการ
บริการพยาบาลและผลลพัธ์ท่ีต้องการ   วิกฤติวิชาชีพ
การพยาบาลดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
เข้มแข็งและศกัยภาพของพยาบาลทัง้ระดบัผู้ปฏิบติังาน
และผู้บริหารการพยาบาล  คือภาระงานท่ีสงูมากขึน้
ของพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล  ทําให้มีความ
เส่ียงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของชีวิตและ
สุขภาพของพยาบาล  ถึงแม้ว่าระบบการบริการ
พยาบาลจะได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาลมาอย่างต่อเน่ือง  แต่ยงัขาดตวัชีว้ดัคณุภาพ
การบริการท่ีมีมาตรฐานท่ีไวต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ 
ซึ่ งสามารถแสดงให้ เห็นถึงความสําเ ร็จในการ

ให้บริการพยาบาล5  กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ได้ ดํา เนินการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาลอย่างต่อเน่ือง  แต่จากการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงได้เผชิญปัญหาดังกล่าวเบือ้งต้น
เช่นกนั คือ การขาดแคลนอตัรากําลงั มีภาระงานหนกั
โดยเฉพาะหอผู้ ป่วยแผนกอายรุกรรมและศลัยกรรม มี
อบุติัการณ์ความเส่ียงเกิดขึน้  ขาดกระบวนการพฒันา
ท่ีตรงเป้าหมาย ในขณะเดียวกันระบบการนิเทศไม่
สามารถนิเทศหน่วยงานและบุคลากรได้ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนดเน่ืองจากภาระงานมาก มีดัชนีชีว้ัดคุณภาพ
บริการพยาบาลจํานวนมากและหลากหลาย ทําให้ไม่
สามารถพฒันาคณุภาพได้อยา่งครอบคลมุและเกิดผล
ลพัธ์ท่ีชดัเจน   จากปัญหาดงักล่าวผู้วิจยัจึงสร้างและ
พฒันานวตักรรมการบริหารทางการพยาบาลขึน้ โดย
การกําหนดเกณฑ์แบ่งระดบัความเส่ียงของหน่วยงาน 
โดยกําหนดดชันีชีว้ดัคณุภาพบริการพยาบาลจํานวน 
9 ตวัชีว้ดั และประเมินผลการนํานวตักรรมการบริหาร
การพยาบาลมาใช้ในการบริหารการจัดอัตรากําลัง
พยาบาล  การนิเทศการพยาบาล และการประเมิน
คณุภาพบริการพยาบาลในหน่วยงานหอผู้ ป่วยใน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลขึน้ในโรงพยาบาล
เพชรบรูณ์ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เ พ่ือส ร้างและพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารทางการพยาบาล โดยการพัฒนารูปแบบการ
กําหนดเกณฑ์แบ่งระดบัความเส่ียงของหน่วยงานหอ
ผู้ ป่วยใน และศึกษาผลการนํานวัตกรรมการบริหาร
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ทางการพยาบาลใช้ในการบริหารการพยาบาล การจดั
อัตรากําลังพยาบาล การนิเทศ และการประเมิน
คุณภาพบริการพยาบาล ในหอผู้ ป่วยใน กลุ่มการ
พยาบาล   โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียดชันี
ชีว้ดัคุณภาพการพยาบาล ระหว่างก่อนและหลงัการ
พัฒนานวัตกรรมของหอผู้ ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างร้อยละของ
หน่วยงานตามระดับความเส่ียงของหน่วยงานของ
ดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาล ระหว่างก่อนและหลงั
การพัฒนานวัตกรรมของหอผู้ ป่วยใน   กลุ่มการ
พยาบาล  โรงพยาบาลเพชรบรูณ์  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นวัตกรรมการบริหารทางการพยาบาล  
หมายถงึ  ผลลพัธ์ทางการพยาบาลท่ีได้สร้างขึน้ใหม่   
คือ  การพัฒนารูปแบบการกําหนดเกณฑ์การแบ่ง
ระดบัความเส่ียงของหน่วยงานขึน้ โดยกําหนดดชันีชี ้
วดัคณุภาพการพยาบาลจํานวน 9 ตวัชีว้ดั ได้แก่ ผลิต
ภาพการพยาบาล (Productivity) อตัราการครองเตียง 
อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) อตัราการติดเชือ้
ระบบปัสสาวะ (CAUTI) อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดิน
หายใจ (VAP) อตัราการเกิดแผลกดทบั (Bedsore) อตัรา
ความคลาดเคล่ือนทางยา (Med error) อตัราการให้
เลือดผิดพลาด อตัราการเกิดอบุติัเหต/ุอบุติัการณ์ และ
คะแนนความเส่ียงภาพรวมของหน่วยงาน แบ่งระดบั
ความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ ระดบั 0 มีโอกาสเกิด

ความเส่ียง, ระดบั 1 มีความเส่ียงระดบัต่ํา. ระดบั 2 มี
ความเส่ียงระดบัปานกลาง และ ระดบั 3 มีความเส่ียง
ระดบัสงู 
 คณุภาพบริการพยาบาล หมายถึง ดชันีชีว้ดั
คุณภาพท่ีใช้ในการประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการ
พยาบาลท่ีได้กําหนดไว้ 9 ตวัชีว้ดั ได้แก่ ผลิตภาพการ
พยาบาล (Productivity) อตัราการครองเตียง อตัรา
การติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) อตัราการติดเชือ้ระบบ
ปัสสาวะ (CAUTI) อัตราการติดเชือ้ระบบทางเดิน
หายใจ (VAP) อตัราการเกิดแผลกดทบั (Bedsore) 
อตัราความคลาด เคล่ือนทางยา (Med error) อตัรา
การให้เลือดผิดพลาด อัตราการเกิดอุบัติเหตุ/
อุบัติการณ์ และคะแนนความเส่ียงภาพรวมของ
หน่วยงาน 
 

วัสดุและวธีิการ 
 การศึกษาครัง้นี เ้ป็นการวิจัยและพัฒนา 
(research and development) เพ่ือสร้างและพฒันา
นวตักรรมการบริหารทางการพยาบาล โดยการพฒันา
รูปแบบการกําหนดเกณฑ์แบ่งระดับความเส่ียงของ
หน่วยงาน และศึกษาผลการนํานวตักรรมการบริหาร
ทางการพยาบาลมาใช้ในการบริหารการพยาบาล    
ในหอผู้ ป่วยใน 21 แห่ง ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
2 ช่วงเวลา คือ ก่อนการพฒันานวตักรรม 6 เดือน คือ
ตุลาคม ถึง มีนาคม 2552 และ หลังการพัฒนา
นวัตกรรม 6 เดือน คือ เดือน เมษายน ถึง กันยายน  
2552 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การศึกษาครัง้นีดํ้าเนินการในโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ ประชากรเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบการให้บริการพยาบาลของกลุ่มการ
พยาบาลจํานวน 33 แห่ง สุ่มคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เฉพาะหอผู้ ป่วยในจํานวน 21 แห่ง แบ่งเป็นหอผู้ ป่วย
สามญัจํานวน 15 แห่ง และหอผู้ ป่วยพิเศษ  จํานวน   
6 แหง่ 
 

ขัน้ตอนการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างและพฒันานวตักรรม
การบริหารการพยาบาล: การพัฒนารูปแบบการ
กําหนดเกณฑ์แบง่ระดบัความเส่ียงของหน่วยงาน โดย
การศกึษาข้อมลูความเส่ียงของหอผู้ ป่วยในจํานวน 21 

แห่ง วิเคราะห์ข้อมลูและปัญหาจากการดําเนินงานใน
ปี 2549-2551 และศึกษาเอกสารวรรณกรรมและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และกําหนดเกณฑ์แบ่งระดับ
ความเส่ียงของหอผู้ ป่วยในขึน้ โดยกําหนดดัชนีชีว้ัด
คุณภาพการพยาบาลจํานวน 9 ตัวชีว้ัด ในแต่ละ
ตวัชีว้ดัมีการกําหนดเกณฑ์การแบ่งระดบัความเส่ียงท่ี
ชดัเจนอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานและเทียบเคียงจาก
โรงพยาบาลขนาดใกล้เคียงกัน การแปลความหมาย
และแบ่งระดบัความเส่ียงของหน่วยงานเป็น 4 ระดบั 
โดยการคํานวณความกว้างอันตรภาคชัน้ตามสูตร   
คา่พิสยั (คา่สงูสดุ- คา่ค่ําสดุ) / จํานวนอนัตรภาคชัน้ ได้
ค่าความกว้างของแต่ละอนัตรภาคชัน้เท่ากบั 6  นํามา
กําหนดคา่คะแนนการแบ่งระดบัความเส่ียงจากคะแนน
ความเส่ียงภาพรวมจากดชันีชีว้ดั จํานวน  9 ตวัชีว้ดั  
ดงันี ้ ระดบั 0 = 0-6 คะแนน  ระดบั 1 = 7-13 คะแนน  
ระดบั 2 = 14-20 คะแนน และระดบั 3 = 21-27  คะแนน  

การกาํหนดเกณฑ์แบ่งระดับความเส่ียง 
ดัชนีชีวั้ดคุณภาพ หน่วยวัด 

ระดับ 0 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
1. ผลิตภาพการพยาบาล   (Productivity) ร้อยละ < 90 % 90-110 % > 110-130 % > 130 % 

2. อตัราการครองเตียง ร้อยละ < 80 % 80-100 % > 100-120 % > 120 % 

3. อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) : 1000 วนันอน < 1.5 1.6 - 2.0 2.1 - 2.5 > 2.5 

4. อตัราการติดเชือ้ระบบปัสสาวะ (CAUTI) : 1000 วนัใสส่าย
สวนปัสสาวะ 

< 5.0 5 - 7 8 - 10 > 10 

5. อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ 
(VAP) 

: 1000 วนัใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 

< 6 6 - 8 8 - 10 > 10 

6. อตัราการเกิดแผลกดทบั (Bedsore) : 1000 วนันอน < 0.5 0.5-1.0 1.1-2.0 > 2.0 

7. อตัราความคลาด เคลื่อนทางยา (Med error) : 1000 วนันอน < 0.10 0.1 - 1.0 1.1 - 2.0 > 2.0 

8. อตัราการให้เลือดผิดพลาด : 1000 จํานวน
เลือด 

0 0.1-0.5 0.6-1.0 >1.0 

9. อตัราการเกิดอบุติัเหต/ุ   อบุติัการณ์ : 1000 วนันอน < 5.0 5.0 -10.0 11.0 - 15.0 > 15.0 

คะแนนความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงาน  0 - 6 7 – 13 14 - 20 21 - 27 
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 การแปลความหมายระดบัความเส่ียงของหน่วยงานและการนําไปใช้ในการบริหารการพยาบาล 
การบริหารการพยาบาลตามระดับความเส่ียง ความเส่ียง

ภาพรวมของ
หน่วยงาน 

การจัดระดับ
ความเส่ียง
หน่วยงาน 

การแปลความหมาย 
การพฒันา
คุณภาพ 

ผลิตภาพ 
ระดับความเส่ียงหน่วยงาน การนิเทศ 

การพยาบาล 
0 - 6 ระดบั 0 มีโอกาสเกิดความเส่ียง 2 เดือนตอ่ครัง้ รักษาคณุภาพ 90-110 % 

7 – 13 ระดบั 1 มีความเสี่ยงระดบัต่ํา เดือนละ 1 ครัง้ วิเคราะห์ปัญหา 90-110 % 
14 - 20 ระดบั 2 มีความเสี่ยงระดบัปานกลาง สปัดาห์ละ 1 ครัง้ พฒันาเร่งดว่น ลดผลิตภาพ 
21 - 26 ระดบั 3 มีความเสี่ยงระดบัสงู สปัดาห์ละ 2 ครัง้ พฒันาเร่งดว่นมาก ลดผลิตภาพ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ขัน้ตอนที่ 2 การนํานวตักรรมการบริหาร

ทางการพยาบาลท่ีพฒันาขึน้ไปใช้ในการปฏิบติัในการ
บริหารจัดการหอผู้ ป่วย โดยการประชุมสร้างความรู้
และความเข้าใจการพฒันารูปแบบการกําหนดเกณฑ์
การแบ่งระดับความเส่ียงหน่วยงาน การนําไปใช้ใน
การบริหารการพยาบาล โดยทีมนิเทศทางการพยาบาล
และหวัหน้าหอผู้ ป่วยใน  จํานวน 21 แห่ง เป็นเวลา 6 
เดือน  ตัง้แตเ่ดือนเมษายน ถงึ กนัยายน  2552 
 ขัน้ตอนที่  3 การประเมินผลการนํา
นวตักรรมการบริหารทางการพยาบาลไปใช้ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมลูการรายงานข้อมลูดชันีชีว้ดัคณุภาพ
การบริการพยาบาล 9 ตวัชีว้ดัท่ีกําหนด ได้แก่ ผลิต
ภาพการพยาบาล (Productivity) อตัราการครองเตียง 
อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) อตัราการติดเชือ้
ระบบปัสสาวะ (CAUTI) อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดิน
หายใจ (VAP) อตัราการเกิดแผลกดทบั (Bedsore) อตัรา
ความคลาดเคล่ือนทางยา (Med error) อตัราการให้
เลือดผิดพลาด อตัราการเกิดอบุติัเหต/ุอบุติัการณ์ และ
คะแนนความเส่ียงภาพรวมของหน่วยงาน 
 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบบันทึกข้อมูลการรายงานดัชนีชีว้ัดคุณภาพการ
พยาบาล  โดยกําหนดให้พยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบ
การรายงานข้อมลูการประกนัคณุภาพบริการพยาบาล
ในหอผู้ ป่วยใน จํานวน  21 คน  ซึ่งได้รับการชีแ้จง
ขัน้ตอนและวิธีการรายงาน  ดําเนินการรายงานข้อมลู
ทุกวันในแต่ละเดือนลงในแบบบันทึกข้อมูลและ
รายงานลงในแผ่นงานข้อมลูคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
บริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาล
เพชรบูรณ์  และนําข้อมลูไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไป  โดยการ
แจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน
เฉล่ียดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลจํานวน 9 ตวัชีว้ดั 
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และคะแนนความเ ส่ียงภาพรวมของหน่วยงาน 
ระหวา่งก่อนและหลงัการพฒันานวตักรรม โดยใช้สถิติ
การทดสอบ wilcoxon signed rank test  และ
เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความเส่ียงของ
หน่วยงานของดัชนีชีว้ัดคุณภาพการพยาบาลแต่ละ
ตวัชีว้ดั จํานวน 9 ตวัชีว้ดั ระหว่างก่อนและหลงัการ
พฒันานวตักรรม โดยใช้สถิติ Fisher’s exact test 
กําหนดความมีนยัสําคญัทางสถิติเท่ากบัหรือน้อยกว่า 
.05 
 

ผลการวิจัย 
 1. คะแนนความเส่ียงภาพรวมของหน่วยงาน
ในหอผู้ ป่วยสามญั  จํานวน 15 หน่วยงาน  พบว่า หลงั
การพฒันาลดลงจาก 10.67 เป็น 9.00 อย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) เม่ือพิจารณาดชันีชีว้ดั
คุณภาพการพยาบาลแต่ละตัวชีว้ัด พบว่า ค่าเฉล่ีย
ผลิตภาพการพยาบาลหลงัการพฒันานวตักรรมเพิ่มสงูขึน้
จากร้อยละ 97.67 เป็น 109.34 อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติ (p<.05) ดัชนีชีว้ัดคุณภาพการพยาบาลท่ีมี
ค่าเฉล่ียลดลงหลังการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) จํานวน 6 ตวัชีว้ดั  ได้แก่  
อัตราการครองเตียง อัตราการติดเชือ้ระบบทางเดิน
หายใจ(VAP) อัตราการเกิดแผลกดทับ (Bedsore) 
อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา (Med error) อตัรา
การให้เลือดผิดพลาด และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ/
อบุติัการณ์  สําหรับดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลท่ีมี
ค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้หลังการพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) จํานวน  2 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 

อัตราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) และอัตราการ 
ติดเชือ้ระบบปัสสาวะ (CAUTI) (ตารางท่ี 1) 
 2. คะแนนความเส่ียงภาพรวมของหน่วยงาน 
ในหอผู้ ป่วยพิเศษ  จํานวน 6 หน่วยงาน พบว่า หลงั
การพัฒนาเพิ่มขึน้จาก 7.33 เป็น 9.12  อย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) เม่ือพิจารณาดชันีชีว้ดั
คุณภาพการพยาบาลแต่ละตัวชีว้ัด พบว่า ค่าเฉล่ีย
อตัราการครองเตียงลดลงจากร้อยละ 113.83 เป็น
ร้อยละ  91.20 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
ในขณะท่ี อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) เพ่ิมขึน้
จาก .85 เป็น 4.21 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<.05) 
ดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลท่ีมีค่าเฉล่ียลดลงหลงั
การพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>.05) จํานวน 2 ตวัชีว้ดั  ได้แก่  อตัราการติดเชือ้
ระบบปัสสาวะ (CAUTI)  และอตัราความคลาดเคล่ือน
ทางยา (Med error)  สําหรับดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาล
ท่ีมีคา่เฉล่ียเพิ่มขึน้หลงัการพฒันานวตักรรมอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ (p>.05) จํานวน  4 ตวัชีว้ดั ได้แก่ 
ผลิตภาพการพยาบาล อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดิน
หายใจ (VAP) อตัราการเกิดแผลกดทบั (Bedsore) 
และ ตราการเกิดอบุติัเหต/ุอบุติัการณ์  ส่วนอตัราการ
ให้เลือดผิดพลาดไม่มีอุบัติการณ์เกิดขึน้ทัง้ก่อนและ
หลงัการพฒันานวตักรรม (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดัชนีชีวั้ดคุณภาพการพยาบาลระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา
นวัตกรรมในหอผู้ป่วยสามัญ  15  แห่ง  (n  =  15) 

 

ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา 
ดัชนีชีวั้ดคุณภาพ 

x  S.D. x  S.D. 
Wilcoxons’s test 

(p-value) 

1. ผลิตภาพการพยาบาล (Productivity) 97.67 18.69 109.34 17.16 .04 * 
2. อตัราการครองเตียง 95.01 24.38 88.77 26.22 .06 ns 
3. อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) 3.36 5.05 3.69 4.35 .46 ns 
4. อตัราการติดเชือ้ระบบปัสสาวะ (CAUTI) 3.89 4.22 8.25 13.07 .51 ns 
5. อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ (VAP) 12.52 23.25 7.90 10.64 .65 ns 
6. อตัราการเกิดแผลกดทบั(Bedsore) 1.33 1.89 1.20 1.49 .63 ns 
7. อตัราความคลาด เคลื่อนทางยา (Med error) 4.25 4.47 3.25 4.40 .38 ns 
8. อตัราการให้เลือดผิดพลาด .133 .28 .012 .0004 .07 ns 
9. อตัราการเกิดอบุติัเหต/ุ อบุติัการณ์ 17.70 15.4 13.81 12.77 .10 ns 

10.67 6.54 9.00 5.84 .23 ns คะแนนความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงาน 

 ns = non significant, * = p <.05 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดัชนีชีวั้ดคุณภาพการพยาบาลระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา
นวัตกรรมในหอผู้ป่วยพเิศษ 6 แห่ง  (n  =  6) 

 

ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา 
ดัชนีชีวั้ดคุณภาพ 

x  S.D. x  S.D. 

Wilcoxons’s test 
(p-value) 

1. ผลิตภาพการพยาบาล (Productivity) 60.35 25.52 67.99 12.91 .60 ns 

2. อตัราการครองเตียง 113.83 34.85 91.20 27.61 .028 * 
3. อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) .85 1.18 4.21 4.13 .028 * 
4. อตัราการติดเชือ้ระบบปัสสาวะ (CAUTI) 10.73 15.08 10.03 15.30 .72 ns 
5. อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ (VAP) .067 .16 5.55 13.59 .32 ns 
6. อตัราการเกิดแผลกดทบั(Bedsore) .62 .85 1.78 2.18 .29 ns 
7. อตัราความคลาด เคลื่อนทางยา (Med error) 3.88 4.38 3.05 2.97 .83 ns 
8. อตัราการให้เลือดผิดพลาด 0 0 0 0 1.0 ns 
9. อตัราการเกิดอบุติัเหต/ุ   อบุติัการณ์ 6.67 7.31 12.56 7.68 .25 ns 

7.33 4.08 9.12 4.45 .34 ns คะแนนความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงาน 

 ns = non significant, * = p <.05 

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 1    มกราคม - เมษายน  2553 20 



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 1    มกราคม - เมษายน  2553 21 

 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความเส่ียงภาพรวมและระดับความเส่ียงของหน่วยงานก่อนและหลังการ
พัฒนานวัตกรรมในหอผู้ป่วยใน 21 แห่ง  (n  =  21) 

 

ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา การแปลความหมาย 

หน่วยงาน คะแนน
ความเส่ียง
ภาพรวม 

ระดับความ
เส่ียงของ
หน่วยงาน 

คะแนน
ความเส่ียง
ภาพรวม 

ระดับความ
เส่ียงของ
หน่วยงาน 

การเปล่ียน 
แปลงคะแนน 
ความเส่ียง 

ค่าคะแนน
ความเส่ียงที่
เปล่ียนแปลง 

1. อายรุกรรมหญิง1 19 2 7 1 ลดลง 12 
2. อายรุกรรมหญิง2 8 1 3 0 ลดลง 5 
3. หอผู้ ป่วยหนกั (ICU) 16 2 15 2 ลดลง 1 
4. อายรุกรรมชาย1 17 2 16 2 ลดลง 1 
5. อายรุกรรมชาย2 21 3 15 2 ลดลง 6 
6. กมุารเวช 10 1 18 2 เพ่ิมขึน้ 8 
7. ศลัยกรรมกระดกูชาย 10 1 13 1 เพ่ิมขึน้ 3 
8. ศลัยกรรมกระดกูหญิง 6 0 8 1 เพ่ิมขึน้ 2 
9. สติูกรรมหลงัคลอด 1 0 1 0 เท่าเดิม 0 
10. หอผู้ ป่วยทารกวิกฤติ 14 1 10 1 ลดลง 4 
11. ศลัยกรรมชาย 18 2 10 1 ลดลง 8 
12. ศลัยกรรมหญิง 11 1 11 1 เท่าเดิม 0 
13. นรีเวช 5 0 0 0 ลดลง 5 
14. ศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ 0 0 7 1 เพ่ิมขึน้ 7 
15. ตา ห ูคอ จมกู 6 0 1 0 ลดลง 5 
16.  พิเศษ 50 ปี 15 2 15 2 เท่าเดิม 0 
17. พิเศษ 72 ปี ชัน้ 1  7 1 10 1 เพ่ิมขึน้ 3 
18. พิเศษ 72 ปี ชัน้ 1 5 0 12 1 เพ่ิมขึน้ 7 
19. พิเศษ 72 ปี ชัน้ 1 3 0 10 1 เพ่ิมขึน้ 7 
20. พิเศษ 72 ปี ชัน้ 1 7 1 5 0 ลดลง 2 
21. พิเศษ 72 ปี ชัน้ 1 7 1 3 0 ลดลง 4 

 
 3. การแบ่งระดับความเส่ียงของหน่วยงาน 
ก่อนการพฒันานวตักรรมพบว่าหน่วยงานท่ีมีคะแนน
ความเส่ียงภาพรวมสงูท่ีสดุและอยู่ในระดบัความเส่ียงสงู

คือ ระดบั 3 จํานวน 1 หน่วยงาน คือ อายรุกรรมชาย 2 
(21 คะแนน) และหน่วยงานท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลาง 
คือ ระดบั 2 จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ อายรุกรรมหญิง 
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ICU อายรุกรรมชาย 1 ศลัยกรรมชาย และพิเศษ 50 ปี 
คะแนน 19, 16, 17, 18 และ 15 ตามลําดบั หน่วยงาน
ท่ีมีความเส่ียงระดับต่ํา (ระดับ 1) และหน่วยงานท่ีมี
โอกาสเกิดความเส่ียง (ระดบั 0) จํานวน 7 หน่วยงาน
เท่ากัน  แต่หลังการพัฒนานวัตกรรมพบว่าไม่ มี
หน่วยงานท่ีมีความเส่ียงระดบัสงู (ระดบั 3) หน่วยงาน
ท่ีมีความเส่ียงระดบัปานกลาง คือระดบั 2 จํานวน 5 
หน่วยงาน ได้แก่  ICU อายุรกรรมชาย1 อายุรกรรม
ชาย2  และกมุารเวช หน่วยงานท่ีมีความเส่ียงระดบัต่ํา 
(ระดับ 1) และหน่วยงานท่ีมีโอกาสเกิดความเส่ียง 
(ระดบั 0) จํานวน 10 และ 6 หน่วยงานตามลําดบั 
ทัง้นีห้น่วยงานท่ีมีคะแนนความเส่ียงลดลงหลังการ
พฒันานวัตกรรมสูงถึง 11 หน่วยงาน ในขณะท่ีมี
หน่วยงานท่ีมีคะแนนความเส่ียงภาพรวมสงูขึน้จํานวน 

7 หน่วยงาน และหน่วยงานท่ีมีคะแนนความเส่ียง
ภาพรวมเทา่เดิมจํานวน 3 หน่วยงาน (ตารางท่ี 3) 
 4. ค่าเฉล่ียคะแนนความเส่ียงภาพรวมของ
หน่วยงาน  หน่วยงาน 11 แห่งมีค่าเฉล่ียหลงัการ
พฒันานวตักรรมลดลงต่ํากว่าก่อนการพฒันาอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติ (p<.01) ค่าเฉล่ีย 12.55 ลดลง
เหลือเพียง 7.33 เม่ือพิจารณาดชันีชีว้ดัคณุภาพการ
พยาบาลมีค่าเฉล่ียลดลงภายหลงัการพฒันานวตักรรม
ทัง้ 9 ตวัชีว้ดั แต่มีดชันีชีว้ดัท่ีมีค่าเฉล่ียลดลงอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติ (p<.05) ได้แก่ อตัราความคลาดเคล่ือน
ทางยา (p<.01) อตัราการเกิดอุบติัเหตุ/อบุติัการณ์ 
(p<.01) และผลิตภาพการพยาบาล (p<.05) สําหรับ
ดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลท่ีเหลือมีค่าเฉล่ียลดลง
หลงัการพฒันานวตักรรมอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
(p>.05) (ตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดัชนีชีวั้ดคุณภาพการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนานวัตกรรม       
ในหน่วยงานที่ มีคะแนนความเส่ียงภาพรวมลดลง และหน่วยงานที่คะแนนความเส่ียง
ภาพรวมเพิ่มขึน้ 

 

หน่วยงานที่มีคะแนนความเส่ียง หน่วยงานที่มีคะแนนความเส่ียง 
ภาพรวมลดลง (N = 11หน่วยงาน) ภาพรวมเพิ่มขึน้ (N = 7 หน่วยงาน) 

ดัชนีชีวั้ดคุณภาพ 
ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 

Wilcoxon 
test 

(p-value) 

x  S.D. x  S.D. 

Wilcoxon 
test 

(p-value) 

1. ผลิตภาพการพยาบาล 
(Productivity) 

90.36 21.86 102.5 24.95 .03* 79.75 34.05 92.46 23.14 .398 ns 

2. อตัราการครองเตียง 109.86 34.04 101.49 26.28 .29 ns 95.53 16.89 80.33 19.02 .02 * 
3. อตัราการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล (NI) 

4.38 5.59 4.04 5.03 .76 ns 0.33 0.39 3.86 3.73 .02 * 

4. อตัราการติดเชือ้ระบบ
ปัสสาวะ (CAUTI) 

4.97 4.86 3.10 3.94 .15 ns 4.23 8.74 17.47 19.34 .04 * 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดัชนีชีวั้ดคุณภาพการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนานวัตกรรม       
ในหน่วยงานที่ มีคะแนนความเส่ียงภาพรวมลดลง และหน่วยงานที่คะแนนความเส่ียง
ภาพรวมเพิ่มขึน้  (ต่อ) 

 

หน่วยงานที่มีคะแนนความเส่ียง หน่วยงานที่มีคะแนนความเส่ียง 
ภาพรวมลดลง (N = 11หน่วยงาน) ภาพรวมเพิ่มขึน้ (N = 7 หน่วยงาน) 

ดัชนีชีวั้ดคุณภาพ 
ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา 

x  S.D. x  S.D. 

Wilcoxon 
test 

(p-value) 

x  S.D. x  S.D. 

Wilcoxon 
test 

(p-value) 

5. อตัราการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินหายใจ (VAP) 

15.18 26.37 6.46 11.39 .18 ns 0 0 4.53 7.88 .18 ns 

6. อตัราการเกิดแผลกดทบั 
(Bedsore) 

1.48 2.19 1.23 1.71 .45 ns .60 .68 1.70 2.01 .35 ns 

7. อตัราความคลาดเคล่ือน
ทางยา  

4.84 4.91 2.50 4.83 .009 ** 2.57 2.42 4.37 3.00 .02 * 

8. อตัราการให้เลือด
ผิดพลาด 

.18 0.31 0 0 .04 * 0 0 0.025 0.006 .32 ns 

9. อตัราการเกิด
อบุติัเหต/ุอบุติัการณ์ 

20.33 16.81 13.30 14.57 .013 * 7.17 6.43 14.55 7.55 .02 * 

คะแนนความเส่ียง
ภาพรวมของหน่วยงาน 

12.55 5.99 7.73 5.85 .003 ** 5.86 3.63 11.15 3.67 .02 * 

 ns = non significant, * = p <.05, ** = p <.01 
 
 5. หน่วยงาน 7 แห่งมีค่าเฉล่ียคะแนนความ
เส่ียงภาพรวมหลังการพัฒนานวัตกรรมสูงกว่าก่อน
การพัฒนาอย่ า ง มีนัย สําคัญทางส ถิ ติ  (p<.05) 
ค่าเฉล่ีย 5.86 เพิ่มขึน้เป็น 11.15 เม่ือพิจารณาดชันีชี ้
วัดคุณภาพการพยาบาลมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้ภายหลัง
การพฒันานวตักรรมทัง้ 9 ตวัชีว้ดั แต่มีดชันีชีว้ดัท่ีมี
ค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
ได้แก่ อตัราการครองเตียง อตัราการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 
อัตราการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะ และอัตรา

ความคลาดเคล่ือนทางยา (p<.05) สําหรับดชันีชีว้ดั
คุณภาพการพยาบาลท่ีเหลือมีค่าเฉล่ียเพิ่มขึน้หลัง  
การพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p>0.5) (ตารางท่ี 4) 
 6. เปรียบเทียบจํานวนหน่วยงานแบ่งตาม
ระดบัความเส่ียงของหน่วยงาน ในดชันีชีว้ัดคุณภาพ
การพยาบาลแต่ละตัวชีว้ัด ก่อนและหลงัการพัฒนา
นวัตกรรม  พบว่า  จํานวนหน่วยงานตามการแบ่ง
ระดบัความเส่ียงของหน่วยงานทัง้ 4 ระดบั คือ ระดบั 
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0, 1, 2 และ 3 ของดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาล   
ทัง้ 9 ตวัชีว้ดั แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 

(p>0.5) (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบจํานวนหน่วยงานแบ่งตามระดับความเส่ียงของหน่วยงานในแต่ละดัชนีชีวั้ด
คุณภาพการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนานวัตกรรม  (n  =  21) 

 
ก่อนการพฒันา หลังการพฒันา 
จาํนวนหน่วยงาน จาํนวนหน่วยงาน 

แบ่งตามระดับความเส่ียง แบ่งตามระดับความเส่ียง 
ดัชนีชีวั้ดคุณภาพ 

0 1 2 3 0 1 2 3 
จาํนวน จาํนวน 

(%) 
จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

(%) 
จาํนวน 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Fisher’s 
Exact 
test 

(p-value) 

1. ผลิตภาพการพยาบาล 
(Productivity) 

10 
(66.7) 

7 
(50) 

4 
(33.3) 

0 
(0) 

5 
(33.3) 

7 
(50) 

8 
(66.7) 

1 
(100) 

.06 ns 

2. อตัราการครองเตียง 5 
(38.5) 

5 
(50) 

7 
(46.7) 

4 
(100) 

8 
(61.5) 

5 
(50) 

8 
(53.3) 

0 
(0) 

.23 ns 

3. อตัราการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล (NI) 

14 
(66.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

7 
(100) 

7 
(33.3) 

3 
(100) 

1 
(100) 

10 
(58.8) 

.60 ns 

4. อตัราการติดเชือ้ระบบ
ปัสสาวะ (CAUTI) 

13 
(52) 

3 
(60) 

1 
(25) 

4 
(50) 

12 
(48) 

2 
(40) 

3 
(75) 

4 
(50) 

.79 ns 

5. อตัราการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินหายใจ (VAP) 

15 
(53.3) 

1 
(50) 

4 
(40) 

0 
(0) 

14 
(46.7) 

1 
(50) 

8 
(60) 

0 
(0) 

.86 ns 

6. อตัราการเกิดแผลกดทบั 
(Bedsore) 

10 
(45.5) 

2 
(50) 

7 
(77.8) 

2 
(28.6) 

12 
(54.3) 

2 
(50) 

2 
(22.2) 

5 
(71.4) 

.27 ns 

7. อตัราความคลาด 
เคล่ือนทางยา  

2 
(40) 

4 
(40) 

2 
(50) 

13 
(56.5) 

3 
(60) 

6 
(60) 

2 
(50) 

10 
(43.5) 

.86 ns 

8. อตัราการให้เลือด
ผิดพลาด 

16 
(44.4) 

4 
(80) 

0 
(0) 

1 
(100) 

20 
(56.6) 

1 
(20) 

0 
(0) 

0 
(0) 

.18 ns 

9. 7 
(53.8) 

4 
(57.1) 

1 
(14.3) 

9 
(60) 

6 
(46.2) 

3 
(42.9) 

6 
(85.7) 

6 
(40) 

.25 ns อตัราการเกิดอบุติัเหต/ุ
อบุติัการณ์ 

7 
(53.8) 

8 
(47.1) 

4 
(40) 

2 
(100) 

6 
(46.2) 

9 
(52.9) 

6 
(60) 

0 
(0) 

.67 ns คะแนนความเสี่ยง
ภาพรวมของหน่วยงาน 

 ns = non significant 
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การอภปิรายผล 
 ในปัจจุบันนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยใน
การส่งเสริมให้เกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และ
พฒันาคณุภาพการพยาบาลให้ดีย่ิงขึน้ จากการศกึษา
การเรียนรู้ในการทํางานของพยาบาล พบว่า มีการ
สร้างความรู้หรือนวตักรรมขึน้เองในระดับปานกลาง
เท่านัน้ซึ่งจัดเป็นปัญหาสําคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้างนวตักรรมทางการพยาบาล การศึกษาครัง้นีจ้ึง
ส ร้างและพัฒนานวัตกรรมการบริหารทางการ
พยาบาลขึน้ โดยการพฒันารูปแบบการกําหนดเกณฑ์
การแบ่งระดับความเส่ียงของหน่วยงาน  ทัง้ นี ใ้ ช้
แนวคิดของภาระงานและคณุภาพการบริการพยาบาล 
จึงกําหนดดัชนีชีว้ัดคุณภาพท่ีสะท้อนถึงภาระงาน 2 
ตวัชีว้ดั คือ ผลิตภาพทางการพยาบาล (Productivity) 
และอตัราครองเตียง และดชันีชีว้ดัคุณภาพท่ีสะท้อน
ถึงคุณภาพการพยาบาล 7 ตัวชีว้ัด คือ อัตราการ    
ติดเชือ้ในโรงพยาบาล (NI) อตัราการติดเชือ้ระบบ
ปัสสาวะ (CAUTI) อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ 
(VAP) อตัราการเกิดแผลกดทบั (Bedsore) อตัรา
ความคลาดเคล่ือนทางยา (Med error) อตัราการให้
เลือดผิดพลาด อตัราการเกิดอบุติัเหต/ุอบุติัการณ์ และ
คะแนนความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ผลรวมคะแนนจากการแบ่งระดับความเส่ียงเป็น       
4 ระดบั คือ ระดบั 0 มีโอกาสเกิดความเส่ียง ระดบั 1 
มีความเส่ียงระดับต่ํา ระดับ 2 มีความเส่ียงระดับ   
ปานกลาง และระดับ 3 มีความเส่ียงระดับสูง จาก
การศึกษาพบว่าอุบัติการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้กับ

ผู้ ป่วยนัน้  สาเหตุจํานวนมากเกิดจากการผิดพลาด
ของระบบการนําข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล 
มิใช่เกิดขึน้จากความผิดพลาดของผู้ปฏิบติัเท่านัน้6  

การพฒันานวตักรรมการบริหารทางการพยาบาลครัง้
นีจ้ึงเป็นการพฒันารูปแบบการกําหนดเกณฑ์การแบ่ง
ระดบัความเส่ียงของหน่วยงาน  โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศ
ทางการพยาบาลนํามากําหนดเกณฑ์ค่าคะแนนเป้าหมาย 
4 ระดบั  ท่ีชดัเจนของดชันีชีว้ดัแต่ละตวั และนํามา
กําหนดค่าคะแนนความเส่ียงภาพรวมของหน่วยงาน 
การนํานวัตกรรมการบริหารมาใช้ในทางปฏิบัติเป็น
การกําหนดระยะเวลาการนิเทศตามระดบัความสําคญั
ของความเส่ียงของหน่วยงานซึ่งมีความสอดคล้องกบั
บริบทและใช้เวลาในการนิเทศท่ีมีหน่วยงานความเส่ียง
มากขึน้ ช่วยลดภาระการนิเทศให้มีความเหมาะสม 
และสามารถบริหารเวลาการนิ เทศได้ ดีขึ น้  ใน
ขณะเดียวกันหัวหน้าหอผู้ ป่วยสามารถติดตามและ
ประเมินระดบัความเส่ียงของหน่วยงาน และความเส่ียง
ของการเกิดในดชันีชีว้ดัคณุภาพการพยาบาลแต่ละตวั
ได้ชดัเจนมากขึน้  นอกจากนีไ้ด้ใช้นวตักรรมในการจดั
อตัรากําลงัให้มีผลิตภาพทางการพยาบาลตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด และติดตามประเมินผลคณุภาพการบริการ
พยาบาลของหน่วยงาน ภายหลังการใช้นวัตกรรม    
จึงพบว่าก่อนการพัฒนามีหน่วยงานท่ีมีความเส่ียง
ระดบัสงู คือ ระดบั 3 จํานวน 1 หน่วยงาน เกิดการ
บริหารจัดการทําให้ไม่พบหน่วยงานท่ีมีความเส่ียง
ระดบั 3 ภายหลงัการใช้นวตักรรม นอกจากนีพ้บว่า
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หน่วยงาน 11 แห่งมีคะแนนความเส่ียงภาพรวมลดลง
อย่างชดัเจน  ถึงแม้ว่าหน่วยงาน  7  แห่ง  มีคะแนน 
ความเส่ียงภาพรวมเพิ่มขึน้และ 3 หน่วยงาน มีคะแนน
ความเส่ียงภาพรวมเท่าเดิม สอดคล้องกับรายงาน
การศึกษาท่ีพบว่า การนําข้อมูลสารสนเทศทางการ
พยาบาลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ สามารถลด
ความผิดพลาดท่ีทําให้เกิดอบุติัการณ์ความเส่ียงและ
เพิ่มความปลอดภยัให้กบัผู้ ป่วยได้7  ทัง้นีเ้น่ืองจากการ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศนัน้จัดเป็นการสะท้อนข้อมูลท่ี
ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั สามารถติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเน่ือง จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติติดตาม
และประเมินผลงานและมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลได้ชัดเจนมากขึน้ ใกล้เคียง
กบัแนวคิดของการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์ (evidence 
base practice) ในการสร้างความปลอดภัยให้กับ
ผู้ ป่วย ซึ่งพยาบาลต้องมีทกัษะการประเมินผลข้อมลู 
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็นและนําไปใช้ในทาง
ปฏิบติัการพยาบาลจึงจะสําเร็จได้8  โดยสรุปการสร้าง
และพฒันานวตักรรมการบริหารการพยาบาลโดยการ
พัฒนารูปแบบการกําหนดเกณฑ์การแบ่งระดับ   
ความเส่ียงของหน่วยงานครัง้นี ้สามารถนํามาใช้ใน
การเพ่ิมประสทิธิภาพของการบริหารการพยาบาลและ
พฒันาคณุภาพบริการพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามการ

เปล่ียนแปลงของดชันีชีว้ดัคณุภาพบริการพยาบาลนัน้
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนําไป
พัฒนาคุณภาพอย่ า งต่ อ เ น่ื อ งตามบ ริบทของ
หน่วยงานแตล่ะแหง่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัย 
ไปใช้ 
 การนํานวตักรรมการบริหารการพยาบาล
การกําหนดเกณฑ์แบ่งระดบัความเส่ียงของหน่วยงาน 
ไปใช้ในการบริหารการพยาบาลด้านอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้น
ให้พยาบาลระดบัปฏิบติัการได้นําไปใช้ในการปฏิบติั 
การพยาบาล และกําหนดเป้าหมายท่ีมีความชัดเจน 
ซึง่จะสง่ผลให้เกิดประสทิธิภาพมากขึน้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้ง
ต่อไป 
 ควรมีการสร้างและพฒันานวตักรรมการ
บริหารทางการพยาบาล โดยนําข้อมูลสารสนเทศ
ทางการพยาบาลมาใช้ให้กว้างขวางและครอบคลุม
การบริการพยาบาลเฉพาะสาขา ซึ่งจะส่งเสริมให้
สอดคล้องกับบริบทของงานบริการพยาบาลแต่ละ
สาขาและเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการพยาบาล 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ป่วย  บรรยากาศในองค์การกับความสามารถ
ในการปฏิบัตงิานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 
 
บุษบา   หน่ายคอน    *   สศ.บ,   กศ.ม.   (การบริหารการศกึษา) 
อุไรวรรณ  กะจะชาต ิ   **   สค.ม.    (ประชากรศาสตร์) 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสามารถในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ  การนิเทศของหวัหน้า
หอผู้ ป่วย และบรรยากาศในองค์การ  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการนิเทศของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยและบรรยากาศในองค์การกับความสามารถในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
และศึกษาการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  และบรรยากาศในองค์การในการร่วมกนัพยากรณ์ความสามารถในการปฏิบตัิงาน  
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาปัญหาในการพฒันาการนิเทศของ 
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้  ได้แก่  พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในหอผู้ ป่วยในโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภยัภเูบศร  จํานวน  351 คน  กลุม่ตวัอย่าง  ได้มาโดยวิธีการสุม่อย่างง่าย  จํานวน  186  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  เป็น
แบบสอบถาม  จํานวน  1  ชดุ  ประกอบด้วย  4  ขัน้ตอน  คือแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป,  ความสามารถการปฏิบตัิงาน,  การ
นิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและบรรยากาศในองค์กร  ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและหาค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม   
โดยสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของรอนบาค  ดงันี ้ ด้านความสามารถในการปฏิบตัิงาน,  ด้านการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและ          
ด้านบรรยากาศองค์การเท่ากบั  .94,  .96  และ  .95  ตามลําดบั  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่  ความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย        
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์และหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู 
 ผลการศึกษาพบว่า  คะแนนความสามารถในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย   
และบรรยากาศองค์การโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร  อยู่ในระดบัมาก  ( x   =  4.39, S.D. =  .51,  x   =  4.37,  S.D.  =  .60  
และ  x   =  4.26,  S.D.  =  .59  ตามลําดบั)  และพบว่า  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ความสามารถในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  (r  =  .444)  สว่นบรรยากาศใน
องค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสามารถในการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  
(r  =  .456)  นอกจากนีย้งัพบวา่บรรยากาศองค์การและการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  สามารถร่วมกนัทํานายความสามารถใน
การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร  ได้ร้อยละ  23.30  (r2  =  .233) 
 

คาํสาํคัญ  :  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย   บรรยากาศองค์การ   การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 

*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้ากลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 
**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  งานวิชาการ  กลุม่งานพฒันาระบบบริการสขุภาพ  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 
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บทนํา 
 ปัจจบุนัองค์การต้องปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมค่อนข้างมาก  โดยเฉพาะการ
แข่งขนัด้านบริการสขุภาพ  ความสามารถจึงเป็น
สินทรัพย์ท่ีสําคญัท่ีองค์การแต่ละแห่ง  จําเป็นต้อง
สร้างให้เกิดขึน้1  โดยเฉพาะองค์การพยาบาลท่ีต้อง
ทํางานเก่ียวข้องกบัชีวิตมนษุย์  โดยมีเป้าหมายสงูสดุ  
เพ่ือให้ผู้ ป่วยปลอดภัยและคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพท่ีดี  
ดงันัน้บุคลากรทางการพยาบาล  จึงต้องเป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้  ความสามารถในการปฏิบติังาน  การกําหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสําคญัทําให้เห็น
ขอบเขตการปฏิบติังาน  เน่ืองจากวิชาชีพพยาบาล  
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ รับบริการและผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง
มากมาย  บทบาทของพยาบาลจงึมีหลากหลาย 
 สําหรับบรรยากาศองค์กรเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญั  
ซึ่ง Grigsby2 กล่าวถึงบรรยากาศองค์กรว่าเป็น
สภาพแวดล้อมภายในองค์การกับการทํางานของ
บคุคล  ซึ่งแสดงถึงการยึดติดกบักลุ่มการสนบัสนนุ
จากการบริหารการกําหนดงาน  ความกดดนัจากงาน  
ความชดัเจน  การควบคมุและนวตักรรม  ซึ่งบคุคลใน
องค์การได้รับรู้และได้รับการจูงใจจากผู้บริหาร  อาจ
รับรู้ได้จากการนิเทศงานของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและการ
ทํากิจกรรมตา่ง ๆ 
 การนิเทศทางการพยาบาล  เป็นกิจกรรมซึ่ง
สนบัสนนุให้วตัถปุระสงค์ของฝ่ายการพยาบาล  และ
โรงพยาบาลบรรลเุป้าหมาย  การนิเทศเป็นกระบวนการ  
ซึ่งบุคลากรจะได้รับขณะทํางานพร้อมกับการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ผู้ รับบริการ  โดยท่ีผู้ นิเทศ  (Supervisor)  จะต้อง
สร้างความกระตือรือร้น  (enthusiastic)  ความพงึพอใจ  
(satisfied) และสร้างความสามารถ (capable) ให้แก่
ผู้ รับการนิเทศด้วย 
 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร   ได้
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามระบบการรับรอง
คุณภาพอย่างต่อเน่ืองและได้ศึกษา  บรรยากาศ
องค์กรติดต่อกนัในปี  2548,  ปี  2549  และ  ปี  2550  
ได้คะแนนจากการประเมินความคิดเห็นของพยาบาล
ทุกระดับ  คะแนนบรรยากาศองค์กรพยาบาล  มีใน
ภาพรวม  ร้อยละ  72.1,  53.6  และ  59.1  ตามลําดบั  ซึง่
ถือว่าเป็นคะแนนท่ีต่ําลงอย่างชัดเจน  ปัญหาด้าน 
ต่าง ๆ ท่ีได้จากการศึกษาดังกล่าวท่ีมีความสําคัญ  
ได้แก่  การนิเทศทางการพยาบาล  ขาดความร่วมมือ
ของบคุลากรในหน่วยงานต่าง ๆ จํานวนผู้ ป่วยมากขึน้  
บุคลากรน้อยและมีภาระงานมากในหน้าท่ีประจํา  
ปัญหาด้านการบริหารการพยาบาลโดยตรงท่ีพบ  คือ  
การกําหนดขอบเขตงานยังไม่ชัดเจน  พยาบาลมี
ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อวิชาชีพ  ต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อ
บุคลากรต่างวิชาชีพ  รวมทัง้ปัญหาความเครียดใน
การทํางานของพยาบาลท่ีต้องรับผิดชอบสูงขึน้ตาม
ภาระงานท่ีเพิ่มมากขึน้  จากการดําเนินการประชา
พิจารณ์  และศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล
วิชาชีพระดบัปฏิบติังานต่อการนิเทศงานการพยาบาล
นอกเวลาราชการของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย  
ภเูบศร  พบว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดบัค่อนข้างต่ํา  
คิดเป็นร้อยละ  61.2  จากผลท่ีได้ทําให้ผู้วิจยัสนใจ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการนิเทศของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วย  เพ่ือสร้างบรรยากาศในองค์กรและความ 
สามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการนิเทศ  เสริมสร้างบรรยากาศใน
องค์การให้เอือ้ตอ่การทํางานย่ิงขึน้ 
 
 
 
 
 

 1. เพ่ือศกึษาความสามารถในการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการนิเทศ
ของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  และบรรยากาศในองค์การกบั
ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 
 3. เพ่ือศกึษาการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย
และบรรยากาศในองค์การในการร่วมกันพยากรณ์
ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ป่วย3 

-  การบริหารจดัการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  การให้การศกึษา 
-  การให้การสนบัสนนุ 

บรรยากาศองค์การ5 
-  ด้านโครงสร้างและทิศทางการบริหารการ 
-  ด้านกระบวนการให้บริการ   
-  ด้านประสิทธิผลการเป็นผู้ นํา 
-  ด้านผลตอบแทนการทํางาน 
-  ด้านความพงึพอใจในงาน 
-  ด้านความอบอุ่นหรือสมัพนัธภาพกบั
ผู้ ร่วมงาน 
ด้านความภกัดีต่อองค์กร 

ความสามารถในการปฏบิตังิานของ
พยาบาลวิชาชีพ4 
-  การเป็นผู้ นํา  
-  การดแูลผู้ ป่วยภาวะวิกฤต  
-  การสอนผู้ ป่วยและญาติ   
-  การวางแผนและประเมินผลการพยาบาล 
-  การติดตอ่สื่อสารและการสร้างสมัพนัธภาพ 
-  การพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ 

-  
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วัสดุและวธีิการ 
 การวิจัยครั ง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(descriptive  research)  ในลกัษณะของการศกึษาเชิง
สหสมัพนัธ์  (correlation  study) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใ ช้ในการวิจัยครั ง้ นี  ้  ไ ด้แก่  
พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานหอผู้ ป่วยในแผนก     
อายุรกรรม  แผนกศลัยกรรม  แผนกสูติ-นรีเวชกรรม  
แผนกกุมารเวชกรรม  แผนกจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก  
แผนกผู้ ป่วยหนัก  และหอผู้ ป่วยพิเศษ  โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร  ซึ่งผู้ วิจัยได้ทําการสํารวจ
ข้อมลูประชากรจากกลุ่มงานการพยาบาล  ปี  2551  
(มกราคม  –  มิถนุายน  2551)  มีประชากรทัง้หมด  
351  คน  คํานวณกลุม่ตวัอย่าง  จากสตูรของ  Krejcie  
&  Morgan  ( บญุใจ ศรีสถิตย์นรากรู)6  ได้กลุม่ตวัอย่าง  
186  คน  โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple  
Random  Sampling) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเ ก่ียวกับ  
อายุ  เพศ  สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์การทํางาน  แผนกท่ีปฏิบัติงาน  โดยมี
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ   
ซึง่แบบสอบถามนีผู้้วิจยัสร้างขึน้เอง  จํานวน  6  ข้อ 
 2. แบบสอบถามความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  ลกัษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบตาม
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  มีค่าตัง้แต่น้อย
ท่ีสดุจนถงึมากท่ีสดุ  ผู้วิจยัปรับปรุงจากแบบสอบถาม
การปฏิบัติงานของสาคร  พรพจน์ธนมาศ7  ตาม
แนวคิดของชไวเร่ียน  (Schwirian)4  มีองค์ประกอบ  6  
ด้าน  คือ  ด้านการเป็นผู้ นํา  ด้านการดแูลผู้ ป่วยภาวะ
วิกฤติ  ด้านการสอนผู้ ป่วยและญาติด้านการวางแผน
และประเมินผลการพยาบาล  ด้านการส่ือสารและการ
สร้างสมัพนัธภาพ  ด้านการพฒันาตนเองด้านวิชาชีพ  
ได้ข้อคําถาม  37  ข้อ  มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั  .94 
 3. แบบสอบถามการนิเทศของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วย  ลักษณะข้อคําถาม  เป็นแบบเลือกตอบตาม
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  มีค่าตัง้แต่น้อย
ท่ีสดุจนถงึมากท่ีสดุ  ผู้วิจยัปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ของสาคร  พรพจน์ธนมาศ7  ท่ีสร้างขึน้ตามแนวคิด
ของนิคลิน  (Kicklin)3เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ประกอบด้วย  

แบบสอบถาม  1  ชดุ  แบ่งเป็น  4  ตอน  ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา  โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ  
จํานวน  3  คน  และนําเคร่ืองมือไปทดลองใช้ท่ีโรงพยาบาล
นครนายก  จํานวน  40  ชดุ  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียง
ของเคร่ืองมือ  โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองมือ  ดงันี ้

  มีองค์ประกอบ  3  ด้าน  คือ  
ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการให้การศึกษา  ด้าน
การให้การสนบัสนนุ  ซึ่งมีข้อคําถาม  26  ข้อ  มีค่า
ความเท่ียงเทา่กบั  .96 
 4. แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ  
ลักษณะข้อคําถาม  เป็นแบบเลือกตอบตามมาตรา
สว่นประมาณค่า  5  ระดบั  มีค่าตัง้แต่น้อยท่ีสดุจนถึง
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การวิเคราะห์ข้อมูล มากท่ีสดุ  ท่ีผู้ วิจัยดดัแปลงมาจากแบบสอบถามของ
กองการพยาบาล  (2543) โดยศิริลกัษณ์  กุลลวะ
นิธีวฒัน์5 มีองค์ประกอบ  7  ด้าน  คือ  ด้านโครงสร้าง
องค์การและทิศทางการบริหาร   ด้านระบบหรือ
กระบวนการให้บริการ  ด้านประสิทธิผลในการเป็น
ผู้ นํา  ด้านการให้รางวลัหรือผลตอบแทนการทํางาน  
ด้านความพงึพอใจในงาน  ด้านความอบอุ่นหรือสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ ร่วมงานและด้านความภักดีต่อ
องค์กร  ซึ่งมีข้อคําถาม  34  ข้อ  มีค่าความเท่ียง
เทา่กบั  .95 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ดําเนินการขออนมุติัการเก็บรวบรวม
ข้อมลูการวิจยัจากผู้ อํานวยการโรงพยาบาลและเสนอ
โครงการวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย     
ในคน  เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ ป่วยใน  โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร  หลังจากผ่านการอนุมัติแล้ว  ผู้ วิจัยขอ
ความร่วมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
หวัหน้าหอผู้ ป่วยใน  ดําเนินการตามหลกัการพิทกัษ์สิทธ์ิ  
กลุ่มตัวอย่าง  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน  2551  โดยส่ง
แบบสอบถามให้หวัหน้าหอผู้ ป่วยในทัง้หมด  26  แห่ง  
จํานวน   200  ชุด   แบบสอบถามได้ รับกลับคืน
ครบถ้วน  186  ชดุ  คิดเป็นร้อยละ  94.5 
 
 
 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  
โดยข้อมลูทัว่ไปวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ีและร้อยละ  
ข้อมูลวิ เคราะห์การนิ เทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  
บรรยากาศองค์การและความสามารถในการปฏิบติังาน
วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการนิเทศของหวัหน้า
หอผู้ ป่วย  บรรยากาศองค์การและความสามารถใน
การปฏิบติังานด้วยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั  (r) วิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคูณู (Multiple regression) ระหว่างตวัแปรพยากรณ์  
คือ  การนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  บรรยากาศ
องค์การกับตวัแปรเกณฑ์  คือ  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน  (Stepwise  regression) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่  1  วเิคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 พยาบาลวิชาชีพ  จํานวน  186  ราย  พบว่า  
อายรุะหว่าง  31 - 40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  40.3  อาย ุ 
20 - 30  ปี  ร้อยละ  28.5  และ  อาย ุ 51 - 60  ปี  
ร้อยละ  5.4  เพศหญิง  ร้อยละ  95.7  สถานภาพคู ่ 
ร้อยละ  52.2  ร้อยละ  40.3  หม้าย  ร้อยละ  3.2   
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี   ร้อยละ   94.6  
ปริญญาโท  ร้อยละ  5.4  ระยะเวลาปฏิบติังานมาก
ท่ีสดุ  1 - 10  ปี  ร้อยละ  62.4  รองลงมา  11-20  ปี  ร้อยละ  
20.4  น้อยท่ีสดุ  31-40  ปี  ร้อยละ  2.7  ปฏิบติังาน
ในแผนกศลัยกรรม  ร้อยละ  28.5  แผนกอายรุกรรม  
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ร้อยละ  18.3  และแผนก  ห ู ตา  คอ  จมกู  ร้อยละ  
1.1 

 คะแนนความสามารถในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพ  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยและ
บรรยากาศองค์การโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร  
ในภาพรวม  อยู่ในระดบัมาก  (

 ส่วนที่  2  ข้อมูลการนิเทศของหัวหน้า
หอผู้ป่วย  บรรยากาศองค์การและความสามารถ
ในการปฏบัิตงิานของพยาบาลวชิาชีพ  โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

 

x   =  4.39,  S.D.  =  .51,  
x   =  4.26,  S.D.  =  5.9  ตามลําดบั)  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  1 

 
ตารางที่  1 จํานวนค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย

บรรยากาศองค์การและความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในภาพรวม  (n  =  186) 

 

รายการ x  S.D. ระดับ 

-  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย 4.37 .60 มาก 
-  บรรยากาศองค์การ 4.26 .59 มาก 
-  ความสามารถในการปฏิบติังาน 4.39 .51 มาก 

รวม 4.38 .51 มาก 
 
 ส่วนที่  3  วเิคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง
การนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย  บรรยากาศองค์การ
และความสามารถในการปฏิบัตงิานของพยาบาล
วชิาชีพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า  การนิเทศ
ของหัวห น้าหอผู้ ป่ วยและบรรยากาศอง ค์การ  

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  มีความสมัพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลางกับความสามารถในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .01  (r =  .444  และ  .456)  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  2 
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ตารางที่  2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย  บรรยากาศองค์การและ
ความสามารถในการปฏบัิตงิานของพยาบาลวชิาชีพ  (n  =  186) 

 

ตัวแปร 1 2 3 ระดับ 

1.  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย 1    
2.  บรรยากาศองค์การ .737** 1  ปานกลาง 
3.  ความสามารถในการปฏิบติังาน .444** .456** 1 ปานกลาง 
 **  p  <  .01 
 
 2ส่วนที่  4  วิเคราะห์การนิเทศของ
หัวหน้าหอผู้ป่วย  บรรยากาศองค์การกับความ 
สามารถในการปฏิบัติงาน  โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอน 
 3การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบ
ขัน้ตอน  เพ่ือทํานายความสามารถในการปฏิบติังาน
ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร  
ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ตัวแปรสมการถดถอย
พหุคูณแบบขัน้ตอนคือบรรยากาศองค์การให้ค่า
สมัประสิทธ์ิพหคุณูเป็น  .240  สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของคะแนนความสามารถในการ

ปฏิบัติ งานของพยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภเูบศร  ได้ร้อยละ  20.80  (R2  =  
.208)  เม่ือเพิ่มตวัแปรการนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย
เ ข้าไปในสมการ   พบว่า   สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติ งานของพยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภเูบศร  ได้ร้อยละ  23.30  (R2  =  
.233) 
 ดงันัน้สมการถดถอยท่ีดีท่ีสดุในการทํานาย
ความสามารถในการปฏิบติังาน  คือ 

 
 ความสามารถในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  = 2.489 + .240  (บรรยากาศองค์การ) 
 + .201  (การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย) 
 
 4 เ ม่ือวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณในรูปแบบ
ขัน้ตอน  พบว่า  บรรยากาศองค์การ และการนิเทศ
ของหัวหน้าหอผู้ ป่ วย   สามารถร่วมกันทํานาย
ความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร  ได้ร้อยละ  23.30  
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  3 
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ตารางที่  3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขัน้ตอนของการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย  และ
บรรยากาศองค์การกับตัวแปรเกณฑ์  คือ  ความสามารถในการปฏบัิตงิาน 

 
ตวัแปร b  R R2 Adj R2 t 

-  บรรยากาศองค์การ .240 .281 .456 .208 .203 2.937** 
-  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย .201 .237 .483 .233 .225 2.477* 
 คา่คงท่ี  =     2.489     
 ***  p  <.001  **  p  <.01  *  p  <.05 
 

อภปิรายผล 
 1. ระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ  การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วย  
และบรรยากาศองค์การ  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยั
ภเูบศร  อยู่ในระดบัมาก  ( x   =  4.39,  S.D.  =  .51,  
x x  =  4.37,  S.D.  =  .60  และ    =  4.26,  S.D.  
=  .59)  ตามลําดบั  สอดคล้องกบัรังสิมา  ศรีสพุรรณ8  
ศึกษาการนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ ป่วยกับการ
ป ฏิบั ติ ง านตามการ รับ รู้ ของพยาบาลวิ ช า ชีพ  
โรงพยาบาลทัว่ไป  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  พบว่า  
การนิเทศงานของหัวหน้าหอผู้ ป่วยอยู่ในระดับมาก  
เน่ืองจากขอบเขตงานมีความซบัซ้อน  หลากหลายขึน้  
หัวหน้าหอผู้ ป่วยต้องทําหน้าท่ีนิเทศงาน  ควบคุม  
กํากบัติดตามงานให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศของ
หั ว ห น้ า หอผู้ ป่ ว ย   บ ร ร ย าก าศอ ง ค์ ก า ร แล ะ
ความสามารถในการปฏิบติังาน  พบว่า  บรรยากาศ
องค์การและการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ ป่วย   มี
ความสัมพัน ธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ

ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .01  (r  =  .456  และ  .444)  ตามลําดบั  
การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยกบับรรยากาศองค์การ
มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั  .01  (r  =  .737)  ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า
การนิเทศของหวัหน้าหอผู้ ป่วยโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภยัภเูบศร  เก่ียวข้องกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพยาบาล  โดยบคุคลเหลา่นีจ้ะปฏิบติังาน
ได้ดีและมีประสทิธิภาพยอ่มขึน้อยู่กบัการนิเทศท่ีมีคณุภาพ  
ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้การนิเทศงานประสบความสําเร็จ  
ประกอบด้วย  ผู้ นิเทศ  ผู้ รับการนิเทศ  และสภาพแวดล้อม  
ซึง่สอดคล้องกบัรังสมิา  ศรีสพุรรณ8  ศกึษา  การนิเทศงาน
ของหวัหน้าหอผู้ ป่วยมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการ
ปฏิบติังานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาล
ทั่วไป  สงักัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั  .01  ในขณะเดียวกันเจียมจิตต์       
จดุาบตุร9  ศึกษาบรรยากาศองค์การมิติใกล้ชิดสนิท
สนม  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถใน
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การปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
 3. ก า ร นิ เ ท ศ ข อ ง หั ว ห น้ า ห อ ผู้ ป่ ว ย   
บรรยากาศองค์การกบัความสามารถในการปฏิบติังาน  
โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน  พบว่า  
ในภาพรวมบรรยากาศองค์การและการนิเทศของ
หวัหน้าหอผู้ ป่วย  สามารถร่วมกนัทํานายความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภเูบศร  ได้ร้อยละ  23.30  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า
บรรยากาศองค์การ และการนิเทศของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย  เป็นตวับง่บอกทิศทางการบริหารงานในองค์กร
อย่างหนึ่งว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่  เน่ืองจาก
บคุคลไม่ได้ทํางานอยู่เพียงลําพงัแต่การทํางานนัน้อยู่
ภายใต้การกํากบั  การควบคมุ  โครงสร้างองค์กร   
แบบของผู้ นํา  กฎระเบียบตา่ง ๆ  รวมถงึสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรท่ีอาจมองไม่เห็นแต่สามารถรับรู้ได้    
สิ่งต่าง ๆ  เหลา่นีส้ามารถกระทบต่อตวับคุคล  องค์กร  
และการรับรู้ท่ีมีเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ
ทศันคติของบคุคล  จงึเป็นตวัทํานายความสามารถใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ในระดับหนึ่ง   
สภาพแวดล้อมของงานท่ีพนกังานรับรู้ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม  และบรรยากาศขององค์การเป็นแรงกดดนั 

ท่ี สําคัญอย่างหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อพนักงานในการ
ทํางาน10  สภาพแวดล้อมของงานท่ีบคุคลผู้ปฏิบติังาน
รับรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  โดยบรรยากาศดงักลา่ว
จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรในองค์การ11 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย  ผู้ วิจัยได้นําผลการวิจัย    
ไปใช้  ดงันี ้
 นําเสนอคณะกรรมการบริหารองค์กร 
 61. จดัระบบนิเทศและทีมงานในหอผู้ ป่วย
ให้เหมาะสมและมีการดําเนินงานสม่ําเสมอทุกหอ
ผู้ ป่วย  และจดัทําแนวทางการนิเทศงาน  พร้อมทัง้ให้
การอบรมแก่ผู้ เก่ียวข้อง 
 2. ประเมินบรรยากาศองค์กรพยาบาล
และประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ      
ในหอผู้ ป่ วยทุกหอเ ก่ียวกับการ นิ เทศงานและ         
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพและบุคลากร    
ทกุระดบั  อย่างน้อยปีละ  2  ครัง้  และนําปัญหามา
วิเคราะห์  ปรับปรุงแก้ไขตามปัญหาท่ีพบและสะท้อน
กลับตามหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและ
กําลงัใจแก่ผู้ปฏิบติังาน 
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ผลการใช้โปรแกรมให้ความรู้อย่างเป็นระบบต่อความรู้ การรับรู้ และพฤตกิรรม     
การปฏบิัต ิเพื่อป้องกันโรคอุจจาระร่วงในกลุ่มผู้ดูแลเดก็โรคอุจจาระร่วงที่มีอายุ     
ตํ่ากว่า 5 ปี 
 
อุไร  ชาํนาญค้า    *  ป.พส.  (ประกาศนียบตัรพยาบาลผดงุครรภ์และอนามยั) 
 
บทคัดย่อ 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง  (quasi  experimental  research)  มีวตัถปุระสงค์ศกึษาเปรียบเทียบผลของ
การใช้โปรแกรมให้ความรู้อย่างเป็นระบบ ต่อความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบตัิตวัเพ่ือป้องกันโรคอจุจาระร่วง ในกลุ่ม
ผู้ดแูลเด็กโรคอจุจาระร่วงอายต่ํุากว่า 5 ปี ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือน
กมุภาพนัธ์ 2552 จํานวน 120 คน โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายจากประชากร และกลุม่ตวัอย่างท่ีได้เข้ากลุม่ควบคมุและกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มละ 60 คน กลุ่มทดลองได้รับความรู้อย่างมีระบบ ในเร่ืองโรคอุจจาระร่วง ตามโปรแกรมท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้ กลุ่ม
ควบคุมจะได้รับการเรียนรู้แบบปกติจากแหล่งประชาสมัพนัธ์ต่างๆในโรงพยาบาลเคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจยั  ได้แก่  
โปรแกรมการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  ได้แก่  แบบสอบถาม ข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถาม
ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบตัิ เพ่ือป้องกนัโรคอุจจาระร่วง  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ  paired t – test  ผล
การศกึษาพบวา่ 
 1. ผู้ดแูลเด็ก กลุม่ทดลองมีความรู้ การรับรู้ โรคอจุจารร่วงดีกว่ากลุม่ควบคมุ ภายหลงัการใช้รูปแบบการให้ความรู้
อยา่งเป็นระบบ ภายหลงั 1 วนั และ 1 เดือน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  แต่  พฤติกรรมการปฏิบตัิตวัเพ่ือป้องกนัโรค
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั 
 2. ผู้ดูแลเด็ก กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบตัิเพ่ือป้องกันโรคอุจจารร่วง ภายหลงัการใช้
รูปแบบการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ ท่ีระยะเวลา 1 วนั และ 1 เดือน  สงูดีกว่าก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  
 3. ผู้ดูแลเด็ก กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบตัิเพ่ือป้องกันโรคอุจจารร่วง ภายหลงัการใช้
รูปแบบการให้ความรู้อยา่งเป็นระบบ ท่ีระยะเวลา 1 เดือน สงูกวา่ 1 วนั หลงัการใช้รูปแบบ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
คาํสาํคัญ  :  ความรู้  การรับรู้  พฤติกรรมการป้องกนัโรคอจุจาระร่วง  ผู้ดแูลเดก็ 
 
* พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลยโสธร 
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บทนํา 
 โรคอจุาระร่วงถือเป็น โรคติดต่อท่ีเป็นปัญหา
สําคัญของประเทศไทย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ  แม้
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข   จะทําใ ห้การ
ดําเนินงานด้านการป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ
หลาย ๆ  โรคประสบความสําเร็จ  แต่โรคอจุจาระร่วง
กลบัยงัคงเป็นโรคติดต่อท่ีมีอตัราการป่วยสงูสดุ ของ
ประเทศไทยทัว่ทกุภมิูภาค  โดยพบว่ามีแนวโน้มสงูขึน้
ทุกปี  ดังจะเห็นจากรายงานจากสํานักระบาดวิทยา  
กระทรวงสาธารณสขุ  จากปี  2544  ถึงปี  2548  ท่ี
พบว่า   อัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเป็น  
1,643.28, 1,687.2, 1,536.1, 1,858.2, และ 1,177.8  
ต่อแสนประชากรตามลําดับ 1  เ ม่ือสิ น้ ปี   2549  
กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดเป้าหมายของอัตรา
ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงทุกกลุ่มอายุไม่เกิน  1,000  
ต่อแสนประชากร2  นอกจากนีมี้ข้อสังเกตว่า  กลุ่ม
ผู้ ป่วยโรคอุจจาระร่วงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก 0 - 5 ปี  
ซึง่ในปี  2548  มีกลุ่มเด็กป่วยด้วยโรคอจุจาระร่วง 0 - 
5 ปี  ทัง้หมดจํานวน 357,530  ราย  คิดเป็นร้อยละ  
34.98  ของจํานวนผู้ ป่วยทัง้หมด ซึ่งผู้ ป่วยกลุ่มนีมี้
โอกาสเสียชีวิตจากการขาดนํา้และเกลือแร่ได้มากกว่า
กลุม่อ่ืน ๆ ถ้าไมไ่ด้รับการดแูลรักษาท่ีถกูต้อง 
 สถานการณ์โรคอจุจาระร่วงในจงัหวดัยโสธร  
พบว่า  อัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูงเป็น
อนัดบัหนึ่งเช่นเดียวกันกับระดบัประเทศ  และพบว่า
กลุม่อายท่ีุมีอตัราป่วยสงูมากท่ีสดุคือ  เด็กอายต่ํุากว่า 

5 ปี ดังจะเห็นได้จากรายงานของงานระบาดวิทยา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร   ท่ีพบว่าอัตรา
ป่วยด้วยโรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนัในเด็กอายต่ํุากว่า 
5  ปี  ในปี 2549 –  2551  มีการป่วยเป็นจํานวนมากถึง  
3,920  ราย  2,641  ราย  3,388  ราย  และ 3,913  ราย  
ตามลําดบั  คิดเป็นอตัราป่วยสงูถึง 10,873.18 , 
7,763.54, 9,959.43 และ 11,674.32 ต่อแสนประชากร 
ตามลําดบั2  ซึ่งสงูกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ทกุปีและ
บางปีสงูเกือบประมาณ  2  เทา่ของเป้าหมายท่ีกําหนดไว้
ไม่ให้เกิน 6,000 ต่อแสนประชากร3  และข้อมลูอตัราการ
ป่วยท่ีเข้ามารักษาในตึกกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาล
ยโสธร  พบว่าอัตราการป่วยของเด็กอายุ  0- 5  ปี  
ด้วยโรคอจุจาระร่วงมีแนวโน้มสงูขึน้จากปี  2549  ถึง
ปี  2551  เป็น  7,064.59,  9,798.57  และ  10,858.7  
ต่อแสนประชากรตามลําดับ2  ซึ่งการป่วยด้วยโรค
อุจจาระร่วงในเด็ก   หากไม่ได้ รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงทีจะเกิดภาวะขาดนํา้อย่างรุนแรง  และอาจ
เ สีย ชีวิ ต ไ ด้ห รือแ ม้ว่ าจะ รักษาไ ด้ทันท่ ว ง ทีแต ่         
โรคอจุจาระร่วงก็มีผลกระทบต่อสขุภาพและการเจริญ 
เติบโตของเด็ก  เน่ืองจากทําให้เกิดภาวะทพุโภชนาการ  
โดยเฉพาะถ้าเด็กป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงติดต่อกัน
หลายวัน  จนเกิดอาการเรือ้รัง  จะทําให้การเจริญ 
เติบโตหยุดชะงัก  ทัง้ด้านร่างการและสติปัญญา  ซึ่ง
จะสง่ผลตอ่การเกิดปัญหาทางสงัคมตอ่ไป4 
 จากการวิจัยของ  อากาศ  ชูปัญญา  และ
เกศรา  แสนศิริทวีสุข5  พบว่า  ปัจจัยเส่ียงท่ีสําคญัท่ี
ทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กคือพฤติกรรมท่ีไม่
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ถกูต้องของมารดาและผู้ เลีย้งดเูด็ก เช่นการไม่ล้างมือ
ก่อนปรุงหรือป้อนอาหารเด็ก  การกําจัดอุจจาระไม ่ 
ถกูวิธี  นอกจากนีย้งัมีผลสํารวจของกรมควบคมุโรค

 ในส่วนของโรงพยาบาลยโสธร  โดยเฉพาะ
ในกลุม่ผู้ ป่วยเดก็ท่ีมีอายต่ํุากว่า 5  ปี  โรคอจุจาระร่วง
เป็นโรคท่ีมีผู้มารับบริการเป็นอนัดับแรกในห้าอนัดับ
โรคท่ีพบบอ่ย  และจากการซกัประวติั พบว่าผู้ดแูลเด็ก
ขาดความรู้   และมีการรับรู้ท่ีไม่ถูกต้อง   ทําให้มี
พฤติกรรมการดูแลเด็กท่ีไม่ถูกต้อง  ซึ่งส่งผลให้อตัรา
ป่วยสงูขึน้ 

6  
พบว่าการไม่ให้นมแม่ในเด็กอายต่ํุากว่า 6 เดือน การ
ไม่ล้างมือของผู้ เลีย้งดเูด็กอายต่ํุากว่า 2 ปี ก่อนทําอาหาร
และหลังขับถ่ายตลอดจนวิธีการกําจัดอุจจาระเด็ก   
ไม่ถกูสขุลกัษณะของผู้ดแูลเด็กมีผลต่ออตัราการป่วย
ด้วยโรคอจุจาระร่วงของเด็กอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคอุจจาระร่วง เกิดจากพฤติกรรม
ของบุคคล  ซึ่งได้แก่  พฤติกรรมการบริโภค สขุวิทยา
ส่วนบุคคล  ความเช่ือ  ค่านิยม  ประเพณีวฒันธรรม 
การป้องกนัโรคอจุจาระร่วงในเด็ก ได้แก่ การส่งเสริม
พฤติกรรมในการล้างมือหลังถ่ายอุจจาระหรือเช็ด   
ก้นเด็ก  การทําความสะอาดขวดนมท่ีถกูต้อง การล้าง
มือก่อนเตรียมอาหารให้เด็ก การใช้ภาชนะปกปิด
อาหาร การป้อนอาหารเด็ก  การทําความสะอาด   
เต้านมมารดาท่ีดูแลบุตรด้วยนมตนเองอย่างถูกต้อง  
ดังนัน้หากมีส่งเสริมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวของผู้ ดูแลเด็กไปในแนวทางท่ีถูกต้องก็จะ
สามารถป้องกนัการเกิดโรคอจุจาระร่วงในเดก็ได้ 

 ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงได้สร้างโปรแกรมการให้
ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาในกลุ่มผู้ ดูแลเด็ก
อายุต่ํากว่า 5 ปี  ท่ีป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง  เพ่ือลด
อตัราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ํากว่า  
5  ปีตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เ พ่ื อศึกษา เป รียบเ ทียบผลของการใ ช้
โปรแกรมการให้ความรู้อยา่งเป็นระบบต่อความรู้  การ
รับรู้  และพฤติกรรมการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคอจุจาระ
ร่วง ในกลุม่ผู้ดแูลเด็กโรคอจุจาระร่วงท่ีมีอายต่ํุากว่า 5 
ปี  ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมการให้ความรู้ 
อยา่งเป็นระบบ 

โดยกระบวนการมีสว่นร่วม 

- ความรู้ 
- การรับรู้ 
- พฤติกรรมการปฏิบติัในการ

ป้องกนัโรคอจุจาระร่วง 

ผลลัพธ์ 
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วัสดุและวธีิการ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง  (quasi 
experimental research)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผล
ของการให้ความรู้อย่างเป็นระบบต่อความรู้  การรับรู้
และพฤติกรรมการปฏิบัติในการป้องกันโรคอุจจาระ
ร่วงในกลุ่มผู้ ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่างท่ีมีอายุต่ํากว่า   
5  ปี  ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลยโสธร  ระหว่าง
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ  ผู้ดแูล
เด็กโรคอจุจาระร่วงท่ีมีอายนุ้อยกว่า 5  ปี ท่ีเข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ ป่วยในโรงพยาบาลยโสธร  จงัหวดัยโสธร  
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน  2551  ถึงเดือนกมุภาพนัธ์  
2552  ได้กลุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย  120  คน  
แบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  กลุม่ละ  60  คน 
 การดาํเนินการวจัิย 
 การศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ 
1) ระยะเตรียมก่อนดําเนินการ 2) ระยะดําเนินการ
ตามกระบวนการมีสว่นร่วม 3) ระยะหลงัดําเนินการ 
 1. ระยะเตรียมก่อนดําเนินการ  ผู้ วิจัย
ได้เตรียมพร้อมด้านวิชาการ เก่ียวกับด้านข้อมูลโรค
อจุจาระร่วง ในเด็กอายต่ํุากว่า 5  ปี และประสานงาน
กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง และเตรียมความพร้อมของ
ผู้ นําการประชมุ ดงันี ้
 1.1 

 1.2 เต รียมบุคลากร   โดยการจัด
ประชุมบุคลากรภายใน หอผู้ ป่วยกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลยโสธร จํานวน 2  ครัง้ เวลา 13.00 น.- 
16.00 น. 
 1.3 จัดทําแบบบันทึกขั น้ตอนและ    
ข้อคําถามในการประชุม  จากการศึกษาข้อมูลการ
ปฏิบัติตัวของผู้ ดูแลเด็ก   และจากการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุ
ต่ํากวา่ 5 ปี  
 1.4 จัดทําเนือ้หาเร่ืองความรู้เร่ืองโรค
อจุจาระร่วงท่ีจะให้ความรู้แก่ผู้ดแูล 
 1.5 จัดตัง้ผู้ ช่วยผู้ วิจัย 1 คน เป็น
พยาบาลวิชาชีพ ทําหน้าท่ีช่วยในการอํานวยความ
สะดวกและเก็บบันทึกข้อมูลขณะดําเนินการประชุม
ตามกระบวนการมีสว่นร่วม  
 1.6 เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  แผ่นภาพ  
แผ่นพับ การให้ความรู้โรคอุจจาระร่วง  อาหารและ
เคร่ืองด่ืม 
 2. ระยะดําเนินการ  ตามกระบวนการมี
ส่วนร่วม ก่อนใช้กระบวนการให้ผู้ ดูแลเด็กตอบ
แบบสอบถามความรู้  การรับรู้  และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรค  และหลังการใช้กระบวนการให้ความรู้
อยา่งเป็นระบบ 1 วนั  และ  1  เดือน มีการประเมินซํา้
โดยใช้แบบประเมินชดุเดิม ศึกษาข้อมูลเ บื อ้ง ต้น  จากเวช

ระเบียนผู้ ป่วยเด็กอายต่ํุากว่า 5  ปี ท่ีป่วยด้วยโรค
อจุจาระร่วง และประสานงานกบับุคลากรผู้ เก่ียวข้อง
กบัการดแูลผู้ ป่วยโรคอจุจาระร่วงในเด็กอายต่ํุากว่า 5  
ปี หอผู้ ป่วยกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลยโสธร 

 3. ระยะหลังดํา เ นินการ   รวบรวม
แบบสอบถามทัง้ 3 ฉบบัสรุปและวิเคราะห์ข้อมลูใน
คอมพิวเตอร์ โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 1. เคร่ืองมือที่ ใช้ในการทดลอง  เป็น
โปรแกรมการให้ความรู้อยา่งเป็นระบบประกอบด้วย 
 1.1 การอภิปรายกลุม่ (Group  discussion) 
โดยการแบ่งกลุ่มผู้ดแูลเด็กกลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มย่อย 
กลุม่ละ 5-7 คน โดยการจดัให้มี การอภิปรายกลุม่ใน
เร่ืองความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรค
อุจจาระร่วงในเด็ก  หลงัจากนัน้วิทยากรประจํากลุ่ม
สรุปประเดน็การสนทนา 
 1.2 การให้ข้อมูลผู้ ดูแลเด็ก  เก่ียวกับ
สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในเด็ก ความรู้เร่ืองโรค  
พฤติกรรมการปฏิบัติ เพ่ือป้องกันโรคอุจจาระร่วงใน
เดก็โดยการบรรยายประกอบแผ่นภาพ 
 1.3 การจัด กิจกรรมการถามตอบ 
เก่ียวกับความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติ 
เพ่ือป้องกนัโรคอจุจาระร่วงในเดก็ 
 1.4 จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้ นเตือนใน
กลุม่ตวัอยา่งในเร่ืองโรคอจุจาระร่วงดงันี ้
 1) จัดทําคู่ มือความรู้เ ร่ืองโรค
อจุจาระร่วง 
 2) แจกแผน่พบัเร่ืองโรคอจุจาระร่วง 
 2. 

 ตรวจสอบคุณภาพของเค ร่ือง มือ   นํ า
แบบสอบถาม  ความรู้  การรับรู้  และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคอจุจาระร่วง ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ให้
ผู้ เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยเด็ก
โรคอจุจาระร่วง จํานวน 5  ท่าน ตรวจสอบความตรง
ด้านเนือ้หา  (Content  validity)  และนํามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําไปทดลองใช้กับผู้ดูแล
เด็กโรคอุจจาระร่วงท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ ป่วย
กมุารเวชกรรม  โรงพยาบาลยโสธร  จํานวน 30  คน 
นํามาหาค่าความเท่ียงโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่าครอนบาคได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง ของ
แบบสอบถามความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคอจุจาระร่วง เท่ากบั .86  .84  
และ  .78 ตามลําดบั 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัดําเนินงานตามขัน้ตอนดงันี ้ 

 1. การนําแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไป
ทดสอบ เพ่ือประเมินความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรม
การป้องกนัโรคอจุจาระร่วงก่อนการใช้รูปแบบการให้
ความรู้อย่างเป็นระบบทัง้กลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง (ทดสอบครัง้ท่ี 1) 
 2. ผู้วจัิยให้ความรู้อย่างเป็นระบบ ตาม
แผนการสอนท่ีสร้างขึน้ในกลุม่ทดลอง 

เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล  เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท่ี ผู้ วิ จั ย ส ร้ า ง ขึ ้น 
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดงันี ้ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม
ข้อมลูทัว่ไป ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เร่ืองโรค
อุจจาระร่วง ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเร่ืองการรับรู้
เก่ียวกบัโรคอจุจาระร่วง และส่วนท่ี 4 แบบสอบถาม
พฤติกรรมการปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัโรคอจุจาระร่วง 

 3. ทําการทดสอบครัง้ที่ 2 ทัง้ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยการใช้แบบสอบถามชุด
เดิม และมีระยะหา่งจากการให้ความรู้ 1 วนั 
 4. ให้ความรู้อย่างเป็นระบบในกลุ่ม
ทดลองครั้งที่ 2 โดยการให้ความรู้เพิ่มเติมตาม
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ปัญหาและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างก่อนท่ี
ผู้ ป่วยจะจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
 5. ทําการทดสอบครัง้ที่ 3 ทัง้ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยการใช้แบบสอบถามชุด
เดิม และมีระยะห่างจากการให้ความรู้ 1 เดือน โดย
การสง่แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่ วไป  วิเคราะห์โดยแจกแจง
คา่ความถ่ี  และร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ภายหลังการใช้
รูปแบบการให้ความรู้อย่างเป็นระบบ ในแต่ละครัง้
ด้วย สถิติ Independent t-test 
 3. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและ
หลังการทดลอง แต่ละครัง้ของกลุม่ทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ โดยใช้ Paired t-test 

ผลการวิจัย 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษามี
จํานวน  120  คน  กลุ่มทดลองเป็นชาย  14  คน  
หญิง  46  คน  และกลุ่มควบคุมเป็นชาย  9  คน  
หญิง  51  คน 
 ผู้ ดูแลผู้ ป่ วยกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุเป็นเพศหญิง  สว่นมากพบร้อยละ76.7  และ 
85 ตามลําดบั ช่วงอายท่ีุพบมากท่ีสดุ  คือ  20 – 30  ปี  
และมากกวา่ 40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  33.3   และ  36.7  
ตามลําดบั  ระดบัการศึกษาท่ีพบมาก  คือ  มธัยม   
คิดเป็นร้อยละ  53.3  และ  45  ตามลําดบั  โดยมี
ความเก่ียวพนัธ์กับผู้ ป่วยมากท่ีสดุ  คือ  บิดามารดา  
คิดเป็นร้อยละ  63.3  และ  60  ตามลําดบั  ดงัแสดง
ในตารางท่ี  1 

 
ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  จําแนกตาม

ข้อมลูทัว่ไป 
 

กลุ่มทดลอง  (n  =  60) กลุ่มควบคุม  (n  =  60) 
ข้อมูลทั่วไป 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1. เพศ     
-  ชาย 
-  หญิง 

14 
46 

23.3 
76.7 

9 
51 

15 
85 
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ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  จําแนกตาม
ข้อมลูทัว่ไป  (ตอ่) 

 
กลุ่มทดลอง  (n  =  60) กลุ่มควบคุม  (n  =  60) 

ข้อมูลทั่วไป 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

2. อายุ 
-  <20 ปี 
-  20-30 ปี 
-  31-40 ปี 
-  >40 ปี 

 
8 
20 
11 
21 

 
13.3 
33.3 
18.3 
35 

 
5 
20 
13 
22 

 
8.3 

33.3 
21.7 
36.7 

3. การศกึษา 
-  ประถม 
-  มธัยม 
-  ปริญญา 

 
20 
32 
8 

 
33.3 
53.4 
13.3 

 
20 
27 
13 

 
33.3 
45 

21.7 
4. ความเก่ียวข้องกับผู้ป่วย 
-  บิดา มารดา 
-  ปู่ ยา่ ตายาย 
-  

 
38 
14 
8 

 
63.3 
23.3 
13.3 

 
36 
14 
10 

 
60 

23.3 
16.7 พ่ีเลีย้งหรือผู้ดแูลเดก็ 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนความรู้  การรับรู้  และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคอจุจาระร่วงระหว่างกลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคมุ  หลงัการใช้โปรแกรมการให้ความรู้
อย่างเป็นระบบ  1  วนั  และ  1  เดือน  พบว่า  ผู้ดแูล

เด็กกลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ โรคอุจจาระร่วง
ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05  หลงัทดลอง  1  วนั และ  1  เดือน แต่พฤติกรรม
การปฏิบติัตวัเพ่ือป้องกนัโรคระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุไมแ่ตกตา่งกนั  ดงัแสดงในตารางท่ี  2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคา่เฉล่ีย  คะแนนความรู้  การรับรู้  และพฤติกรรมการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคอจุจาระร่วง
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการให้ความรู้อยา่งเป็นระบบ  1  วนั  และ  1  เดือน 

 
กลุ่มทดลอง (n = 60) กลุ่มควบคุม (n = 60) 

รายละเอียด 
x  S.D. x  S.D. 

t p-value 

1.  ความรู้เก่ียวกับโรคอุจจาระร่วง 
-  หลงัทดลอง 1 วนั 
-  หลงัทดลอง 1 เดือน 

 
41.90 
54.20 

 
7.04 
4.05 

 
28.30 
41.30 

 
7.70 
5.68 

3.64 .001 

2.  การรับรู้เก่ียวกับโรคอุจจาระร่วง 
-  หลงัทดลอง 1 วนั 
-  หลงัทดลอง 1 เดือน 

 
3.83 
4.64 

 
.34 
.22 

 
3.52 
3.42 

 
.31 
.28 

5.15 .001 

3.  พฤตกิรรมการปฏบัิตติัวเพ่ือ
ป้องกันโรค 
-  หลงัทดลอง 1 วนั 
-  

 
1.44 
1.85 

 
.26 
.31 

 
1.44 
1.85 

 
.26 
.13 

.000 1.00 

หลงัทดลอง 1 เดือน 
 P < .05 
 
 3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบติัเพ่ือป้องกนั
โรคอุจจาระร่วงก่อนทดลองและหลังทดลองท่ีระยะ 
เวลา 1 วนั และ 1 เดือนโดยเปรียบเทียบภายในกลุ่ม
ทดลอง  พบว่า  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย คะแนน
ความรู้   การรับรู้   และพฤติกรรมการปฏิบัติเ พ่ือ
ป้องกนัโรคอจุจาระร่วงก่อนทดลองและหลงัทดลองท่ี

ระยะเวลา 1 วนั และ 1 เดือนโดยเปรียบเทียบภายใน
กลุ่มทดลอง  พบว่า  หลังการทดลอง 1 วัน และ        
1  เดือน  มีค่าเฉล่ียสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ  .05  และหลังทดลอง 1 เดือน       
สูงกว่า 1 วัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5  
ดงัแสดงในตารางท่ี  3 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย คะแนนความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการปฏิบติัเพ่ือป้องกนัโรคอจุจาระร่วง
ก่อนทดลองและหลงัทดลองท่ีระยะเวลา 1 วนั  และ 1 เดือนโดยเปรียบเทียบภายในกลุม่ทดลอง 

 
รายละเอียด x  S.D. t p-value 

1.  ความรู้เก่ียวกับโรคอุจจาระร่วง     
-  ก่อนทดลอง 
-  หลงัทดลอง 1 วนั 

4.77 
6.98 

1.24 
.79 

-17.60 .000 

-  ก่อนทดลอง 
-  หลงัทดลอง 1 เดือน 

4.77 
9.02 

1.24 
.65 

-28.41 .000 

-  หลงัทดลอง 1 วนั 
-  หลงัทดลอง 1 เดือน 

6.98 
9.02 

.79 

.65 
-25.83 .000 

2.  การรับรู้เก่ียวกับโรคอุจจาระร่วง     
-  ก่อนทดลอง  
-  หลงัทดลอง 1 วนั 

2.87 
3.83 

.38 

.34 
-55.90 .000 

-  ก่อนทดลอง  
หลงัทดลอง 1 เดือน -  

2.87 
4.64 

.38 

.22 
-51.85 .000 

-  หลงัทดลอง 1 วนั 
-  หลงัทดลอง 1 เดือน 

3.83 
4.64 

.34 

.22 
-29.04 .000 

3.  พฤตกิรรมการปฏบัิตติัวเพ่ือป้องกันโรค     
-  ก่อนทดลอง  
-  หลงัทดลอง 1 วนั 

.63 
1.44 

.37 

.26 
-38.92 .000 

-  ก่อนทดลอง  
-  หลงัทดลอง 1 เดือน 

.64 
1.85 

.37 

.13 
-27.81 .000 

-  หลงัทดลอง 1 วนั 1.44 
1.85 

.26 

.13 
-13.49 .000 

-  หลงัทดลอง 1 เดือน 
 P < .05 
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อภปิรายผล 
 การวิจัยพบว่า  กลุ่มท่ีใช้โปรแกรมการให้
ความรู้อย่างเป็นระบบ  มีความรู้   การรับรู้   และ
พฤติกรรมการปฏิบติัเพ่ือป้องกันโรคอุจจาระร่วง  สงู
กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ภายหลัง 1 วัน และ 1 เดือน  ทัง้นีเ้น่ืองจากก่อนให้
ความรู้อย่างเป็นระบบผู้วิจยั  ได้มีการประเมินปัญหา
ท่ีเฉพาะเจาะจงของผู้ดูแลเด็ก  โดยการสนทนากลุ่ม 
เพ่ือกําหนดแนวทางและรูปแบบท่ีเหมาะสมในการให้
ความรู้  เนือ้หาการสอน  ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กบัความต้องการของผู้ เรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้ดูแล
เด็กกลุ่มท่ีให้ความรู้อย่างเป็นระบบ  มีความรู้  การ
รับรู้  และพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค
อจุจาระร่วงดีกว่ากลุ่มควบคมุเพราะ  ได้รับความรู้ใน
หลายรูปแบบจากประสาทสมัผัสหลายทางทัง้การด ู 
การฟัง   และการพูด   กล่าวคือ   ฟังการบรรยาย
ประกอบแผ่นภาพ  การฝึกการสาธิต  การฝึกการ
ปฏิบัติ  และการร่วมอภิปรายกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและประสบการณ์  ตลอดจนแจกคู่มือให้
ศึกษาเพิ่มเติมทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้4  และเม่ือ
เปรียบเทียบภายในกลุ่มท่ีใช้รูปแบบการให้ความรู้
อย่างเป็นระบบท่ีระยะเวลาท่ีแตกต่างกันพบว่า  
ผู้ ดูแลเด็กมีความรู้  การรับรู้  และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคอุจจาระร่วงท่ีระยะเวลา 1 วัน 
และ  1 เดือน  สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ  อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งอธิบายได้ว่า การ
ได้รับการสอนซํา้  เป็นการกระตุ้ นท่ีจะทําให้จําได้  

มากขึน้ เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึน้6 จําได้อย่างต่อเน่ือง มี
การรับรู้ดีขึน้ และนําไปสูก่ารปฏิบติัท่ีดีตามมา 
 สําหรับในกลุ่มควบคุมจะพบว่า  ไม่ได้รับ
การยํา้เตือนให้ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติั
และอนัตรายท่ีเกิดจากการปฏิบติัไม่ถกูต้อง ดงันัน้จึง  
ทําให้เกิดการเรียนรู้ช้า ทําให้พฤติกรรมการปฏิบติัเพ่ือ
ป้องกันโรคก่อนการทดลองกับหลงัการทดลองจึงไม่
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการปฏบัิตกิารพยาบาล 
 1.1 จากการศึกษาพบว่า  ผู้ ดูแลเด็ก
โรคอจุจาระร่วง มีความรู้  การรับรู้  และพฤติกรรมการ
ปฏิบติัเพ่ือป้องกันโรคดีขึน้หลงัการใช้รูปแบบการให้
ความรู้อย่างเป็นระบบ  ดังนัน้สถานบริการสุขภาพ
ใกล้บ้าน จึงควรให้ความสําคัญ ต่อการให้ความรู้  
เพ่ือแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  ซึ่งวิธีการหรือ
รูปแบบการให้ความรู้ทางสุขภาพ อาจสอดแทรกไป
กบัการให้บริการประจําวนั หรือขณะปฏิบติังานในเชิง
รุกในชมุชน 
 1.2 พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในชุมชน 
หรือในหอผู้ ป่วยต่าง ๆ  อาจนํารูปแบบการให้ความรู้
อย่างเป็นระบบไปใช้ในการทํากิจกรรมในชุมชน หรือ
ในโรงพยาบาล  แต่อาจปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ดําเนินงาน  เพ่ือให้ใช้งบประมาณน้อยลง  เช่น การให้
ผู้ ป่วยมีส่วนร่วม หรือชมุชนมีสว่นร่วมคิด  ร่วมทํา  ซึ่ง
อาจเป็นลกัษณะจิตอาสา  ในส่วนท่ีมีการระบาดของ
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พืน้ท่ีบ่อย ๆ  ควรมีการกระตุ้นเตือนการปฏิบติัอย่าง
ตอ่เน่ือง  ทัง้นีบ้ทบาทสําคญัของพยาบาล ในการดแูล
ผู้ รับบริการควรเน้นศึกษาข้อมูลภาวะสุขภาพ  และ
การเจ็บป่วยย้อนหลงั  เพ่ือนํามาวางแผนการป้องกนั
โรคอุจจาระร่วง  หรือการให้บริการด้านสุขภาพอ่ืนๆ  
ได้อยา่งสอดคล้อง 
 2. ด้านการบริหาร 
 ผู้ บริหารควรมีนโยบายส่งเสริมการ
พฒันาศกัยภาพด้านการป้องกนัโรคอจุจาระร่วงให้กบั
กลุ่มบุคลากร  จิตอาสา หรือบุคคลในชุมชน  ซึ่งเป็น

การเพ่ิมศักยภาพของท้องถ่ินด้านการป้องกันโรค 
เพ่ือให้เกิดแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีถาวร
ขึน้ 
 3. ด้านการวจัิย 
 3.1 ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรคอุจจาระร่วงของกลุ่มผู้ ป่วยเด็กและ
กลุม่เส่ียงอ่ืน ๆ 
 3.2 การนํารูปแบบการให้ความรู้อย่าง
เป็นระบบไปปรับใช้กบัผู้ ป่วยโรคอ่ืน ๆ  ตอ่ไป 

 

เอกสารอ้างองิ 
 
1. กองระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณสขุ.  สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจําปี พ.ศ.2544-2548. 

กรุงเทพมหานคร.2549.  (เอกสารอดัสําเนา). 
2. โรงพยาบาลยโสธร สรุปรายงานการเฝ้าระวงัโรคประจําปี พ.ศ. 2551.  (เอกสารอดัสําเนา). 
3. แผนยทุธศาสตร์การดําเนินงานสขุภาพภาคประชาชน  ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 

9 พ.ศ. 2544-2549.  (เอกสารอดัสําเนา). 
4. สรุพร ลอยหาและคณะ.  การศกึษาสภาพปัญหาโรคอจุจาระร่วงในเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ปี จงัหวดัยโสธร;  2547 
5. อากาศ  ชปัูญญา,  เกศรา  แสนศิริทวีสขุ.  ตวักําหนดการเกิดโรคอจุจาระร่วงในเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ปี จงัหวดั

นครพนม. รายงานการวิจยั.สํานกังานควบคมุโรคท่ี  7  จงัหวดัอบุลราชธานี, 2541. 
6. สํานกังานควบคมุโรคติดตอ่เขต 1 นนทบรีุ. การประเมินผลการควบคมุโรคอจุจาระร่วงและโรคติดเชือ้

เฉียบพลนัระบบทางเดินหายใจในเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ปี ท่ีระดบัชมุชนของจงัหวดัปทมุธานี. รายงานการวิจยั. 
กรมควบคมุโรคติดตอ่, 2542. 

7. บญุยง  เก่ียวการค้า.  วิธีการสขุศกึษาโดยการอภิปรายหมู.่ ในเอกสารการสอนชดุวิชาสขุศกึษา.  หน่วยท่ี 8 – 
15  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.กรุงเทพฯ:  2538. 

8. ไพบลูย์  เทวารักษ์.  จิตวิทยาศกึษาพฤติกรรมภายนอกและภายใน.  โครงการตําราวิทยาศาสตร์อตุสาหกรรม.  
กรุงเทพฯ, 2529. 

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 1    มกราคม - เมษายน  2553 49 



วารสารกองการพยาบาล 

9. สริิลกัษณ์  ภาภิรมย์.  การใช้กระบวนการกลุม่เร่ืองโรคอจุจาระร่วงท่ีหาดบางแสน 2 อําเภออบุลรัตน์  จงัหวดั
ขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล;  2542. 

10. สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัยโสธร. สรุปรายงานโรคอจุจาระร่วงปี 2545-2548. งานระบาดวิทยา สํานกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัยโสธร, 2549. 

 
 
 

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 1    มกราคม - เมษายน  2553 50 



วารสารกองการพยาบาล 

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสําหรับการป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะจากการสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
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บทคัดย่อ 
   การวิจยัเชิงพฒันา (developmental research) นี ้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาแนวปฏิบตัิการพยาบาลสําหรับการ
ป้องกนัการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนคาสายสวนปัสสาวะ  และศกึษาผลของการนําแนวปฏิบตัิการพยาบาลท่ี
สร้างขึน้มาใช้ในหอผู้ ป่วย  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการพฒันาแนวปฏิบตัิการพยาบาลจาก
กระบวนการใช้ผลการวิจยั (research utilization) ของ Iowa  Model  of Research in Practice  โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน  คือ 
ขัน้ตอนท่ี 1 การพฒันาแนวปฏิบตัิการพยาบาล  ประกอบด้วย 7 กิจกรรม  ได้แก่  1.  การทําปัญหาท่ีต้องการศกึษาให้กระจ่าง   
2.  การสืบค้นหลกัฐานเชิงประจกัษ์   3.  การวิเคราะห์งานวิจยั   4.  สงัเคราะห์แนวปฏิบตัิการพยาบาล   5.  การทบทวนและ
วิพากษ์โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  6.  นําแนวปฏิบตัิการพยาบาลไปทดลองใช้   7.  ปรับปรุงแนวปฏิบตัิการพยาบาล  ขัน้ตอนท่ี  2 การ
นําแนวปฏิบตัิการพยาบาลไปใช้จริงในคลินิก  โดยใช้แนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีสว่นร่วม   ขัน้ตอนท่ี 3  การประเมินผลการใช้
แนวปฏิบตัิการพยาบาล  กลุม่ตวัอย่างคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  แบ่งเป็น 3 กลุม่  ได้แก่  พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานใน 
หอผู้ ป่วย  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน  127 คน  หวัหน้าหอผู้ ป่วยในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
จํานวน 18 คน และผู้ ป่วยท่ีสวนคาสายสวนปัสสาวะ ท่ีอยู่ในหอผู้ ป่วยต่างๆ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ในช่วงเวลาระหว่าง
เดือนมิถนุายน 2552 – มีนาคม 2553  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่ 1)  แผนการให้ความรู้และทําความเข้าใจสําหรับบคุลากร
ของกลุม่ภารกิจบริการวิชาการ  2)  แบบประเมินการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิการพยาบาล  3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของ
พยาบาลต่อแนวปฏิบตัิการพยาบาล  และ  4)  แบบรายงานอบุตัิการณ์การติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวน
ปัสสาวะของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ระยะเวลาดําเนินการวิจยั 14 เดือน (มกราคม 2552 – มีนาคม 2553)  วิเคราะห์
ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณา 
 
 

*   หวัหน้ากลุม่งานการพยาบาลผู้ ป่วยใน  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
**   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  หอผู้ ป่วยออร์โธปิดิกส์สามญั  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
***  หวัหน้างานการพยาบาลด้านการป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ในโรงพยาบาล  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
****  หวัหน้าหอผู้ ป่วยตา ห ูคอ จมกู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
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 ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลพัฒนาจากการสังเคราะห์งานวิจัย จํานวน 8 เร่ือง และแนวปฏิบัติ  
จํานวน  5  องค์กร/สถาบนั  เนือ้หาแนวปฏิบตัิการพยาบาล  แบ่งเป็น 3 ระยะ  ได้แก่  ระยะก่อนใสส่ายสวนปัสสาวะ ระยะ      
ใสส่ายสวนปัสสาวะ  และระยะหลงัใสส่ายสวนปัสสาวะ  แนวปฏิบตัิการพยาบาลสามารถนําไปใช้ปฏิบตัิได้จริง  โดยพยาบาล 
สามารถปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิการพยาบาล  ในภาพรวมร้อยละ 94.0  พยาบาลเห็นด้วยอย่างมากกบัการนําแนวปฏิบตัิการ
พยาบาลไปใช้จริง (ร้อยละ 91.3) และอตัราการเกิด CAUTI  หลงัใช้แนวปฏิบตัิการพยาบาล 3 เดือน  ลดลงจาก  3.71 เหลือ 
2.78 ครัง้ต่อวนัคาสายสวนปัสสาวะ  จะเห็นได้ว่าการนําแนวปฏิบตัิการพยาบาลสําหรับการป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะจากการสวนคาสายสวนปัสสาวะท่ีคณะผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกหอผู้ ป่วย  จะทําให้พยาบาล
ปฏิบตัิการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานส่งผลให้อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ ป่วยลดลง โดยจะต้องมีการนิเทศ
ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรค  ประเมินผลและปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลเป็นระยะ  เพ่ือให้สามารถนําแนวปฏิบตัิการ
พยาบาลไปใช้ได้จริงในแตล่ะหอผู้ ป่วยอยา่งยัง่ยืน 
 

คาํสาํคัญ :  แนวปฏิบติัการพยาบาล   การติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะ   การสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
 

บทนํา 
 การติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะเป็นการ
ติดเชือ้ในโรงพยาบาลท่ีพบได้บ่อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 40 
ของการติดเชือ้ในโรงพยาบาลทัง้หมด1,2  ในประเทศไทย
ได้ข้อมลูจากการเฝ้าระวงัและสํารวจความชกุของการ
ติดเชือ้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ  พบการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินปัสสาวะประมาณร้อยละ  20 – 45  ของการ
ติดเชือ้ทัง้หมด  รวมถงึข้อมลูทางระบาดวิทยาชีใ้ห้เห็นว่า
ประมาณร้อยละ  80 – 90  เกิดจากการสวนคาสาย
สวนปัสสาวะและ National Nosocomial Infections 
surveillance3 มีรายงานอัตราการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินปัสสาวะจากการสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
(Catheter Associated Urinary Tract Infection, CAUTI) 
5.3 – 10.5  ต่อวนัคาสายสวนปัสสาวะ 1,000 วนั  ใน 
Intensive care patients  ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
พบว่า  อัตราการติดเชือ้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 – 2549  
เป็นอตัรา 3.3, 5.0 และ 3.9 ตามลําดบั   มีการศกึษา  

พบว่า  ผู้ ป่วยท่ีคาสายสวนปัสสาวะทําให้เกิด Bacteriuria 
เพิ่มขึน้และเป็นสาเหตกุารตายของผู้ ป่วยจากการติดเชือ้
ระบบทางเดินปัสสาวะ  อีกทัง้ยังทําให้ระยะเวลาใน
การนอนโรงพยาบาลของผู้ ป่วยนานขึน้  เพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการดูแลรักษาผู้ ป่วย5,6 จากการสํารวจการปฏิบัติ 
การพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ
ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ในปี พ.ศ. 2548 – 2549  
พบว่า  บุคลากรปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีกําหนดเฉล่ีย
ร้อยละ 77.49  และมีหน่วยงานท่ีบคุลากรปฏิบติัตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไม่ถึงร้อยละ  70  จํานวน  5  หน่วยงาน  
จากทัง้หมด  24  หน่วยงาน  และมีบางหน่วยงานปฏิบติั
เพียงร้อยละ  46.2  คู่มือในการดแูลผู้ ป่วยสวนคาสาย
สวนปัสสาวะยงัไม่เคยปรับปรุงตัง้แต่  31  มีนาคม 
2546  ประกอบกบัมีขัน้ตอนการปฏิบติัใหม่สําหรับ
การป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะจึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการดําเนินการสร้างแนว4

 



วารสารกองการพยาบาล 

ปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ ป่วยสวนคาสายสวน
ปัสสาวะขึ น้ใหม่   โดยสร้างจากกระบวนการใช้
ผลการวิจยั (research utilization) ซึง่เป็นการนําผล 
การวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล  เน่ืองจาก
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีดีท่ีสุด7  ร่วมกับการนําสู ่  
ผู้ปฏิบติั  โดยใช้แนวคิดการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม
มาใช้ในการบริหารจดัการ  โดยให้ผู้ปฏิบติัการพยาบาล
มีส่วนร่วมตัง้แต่การระบุปัญหาของการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ  ให้ข้อเสนอแนะจากการใช้แนวปฏิบติั 
การพยาบาลและการประเมินผล  ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งท่ี
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรับผิดชอบ  มีความเต็มใจ
และรู้สึกเป็นเจ้าของ  พร้อมท่ีจะร่วมมือและช่วย
ผลกัดันในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีได้ร่วมตกลง

กนัไว้  ซึ่งจะส่งผลให้อตัราการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะลดลงกว่า ก่อนการนําแนวปฏิบั ติการ
พยาบาลท่ีสร้างขึน้มาใช้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
สําหรับการป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะ
จากการสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
 2. เพ่ือศกึษาผลของการนําแนวปฏิบติัการ
พยาบาลสําหรับการป้องกนัการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะจากการสวนคาสายสวนปัสสาวะไปใช้ในการ
ปฏิบติั 

 

กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขัน้ตอนที่ 1 การพัฒนาแนวปฏบัิตกิาร
พยาบาล 
โดยประยกุต์กระบวนการใช้ผลการวิจยั (Iowa 
Model) 
1.  การทําปัญหาท่ีต้องการศกึษาให้กระจ่าง 
2.  การสืบค้นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
3.  การวิเคราะห์งานวิจยั 
4.  สงัเคราะห์แนวปฏิบติัการพยาบาล 
5.  การทบทวนและวิพากษ์โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
6.  นําแนวปฏิบติัการพยาบาลไปทดลองใช้ 
7.  ปรับปรุงแนวปฏิบติัการพยาบาล 

 ขัน้ตอนที่ 2  การนําแนวปฏบัิตกิาร
พยาบาลไปใช้จริงในคลนิิก  โดยใช้แนวคิด
การแก้ปัญหาแบบมีสว่นร่วม  

ขัน้ตอนที่ 3 การประเมนิผลลัพธ์ของการ
ใช้แนวปฏิบัตกิารพยาบาล 
1. ความคิดเหน็ของพยาบาลตอ่แนวปฏิบติั
ทางการพยาบาล 
2. ประเมินการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั 
ทางการพยาบาลของพยาบาล 
3. อตัราการเกิด CAUTI 
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วัสดุและวิธีการ 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพฒันา (developmental 
research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาแนวปฏิบติัการ
พยาบาลสําหรับป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ  โดยใช้
กรอบแนวคิดการพฒันาแนวปฏิบติัการพยาบาลจาก
กระบวนการใช้ผลการวิจยั (research utilization) ใช้
ระยะเวลาดําเนินการวิจยั  ตัง้แต่เดือนมกราคม 2552 
– เดือนมีนาคม   2553 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ  
 1. บคุลากรของกลุม่ภารกิจบริการวิชาการ  
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ได้แก่  หวัหน้าหอผู้ ป่วย
และพยาบาลวิชาชีพหอผู้ ป่วยใน 
 2. ผู้ ป่วยท่ีสวนคาสายสวนปัสสาวะท่ี
รักษาในหอผู้ ป่วยใน  ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 กลุ่มตัวอย่าง การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  แบง่เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

 1. กลุ่ มตัวอย่ า งผู้ ใ ช้ แนวป ฏิบั ติ กา ร
พยาบาลเ พ่ือป้องกันการติดเ ชื อ้ระบบทางเ ดิน
ปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ ได้แก่ 
พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห อ ผู้ ป่ ว ย  
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน  
126 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่างผู้ประเมินการปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัการพยาบาลเพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ

ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงาน ได้แก่ หัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  จํานวน 18 คน 
 3. ผู้ ป่วยท่ีสวนคาสายสวนปัสสาวะท่ีอยู่
ในหอผู้ ป่วยต่าง ๆ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมิถนุายน  2552 – มีนาคม  
2553 
 

วิธีดาํเนินการ 
 การศึกษานีไ้ด้ประยุกต์ขัน้ตอนการพัฒนา
แนวปฏิบั ติ กา รพยาบาลตามกระบวนการ ใ ช้
ผลการวิจยั  (research utilization) ของ Iowa Model 
of Research in Practice8  ประกอบด้วย  3 ขัน้ตอน  
ได้แก่ 
 ขัน้ตอนที่  1  การพัฒนาแนวปฏิบัตกิาร
พยาบาล  ประกอบด้วย  7  กิจกรรม  ได้แก่ 
 กจิกรรมที่1 การทาํปัญหาที่ต้องการ
ศกึษาให้กระจ่าง  
 คณะผู้ วิจยัเชิญพยาบาลจากหอผู้ ป่วย
ต่าง ๆ มาประชุมระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุของการ 
ติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนคาสาย 
สวนปัสสาวะ (CAUTI)  ในเดือนมกราคม 2552 
พบวา่โดยทัว่ไปเชือ้จลุชีพเข้าสูร่ะบบทางเดินปัสสาวะได้ 
2 ทาง  จากเชือ้ภายนอกร่างกายโดยผ่านเข้าทางด้าน
ในของท่อสายสวนปัสสาวะ  หรือเชือ้จากภายใน
ร่างกายเข้าทางด้านนอกของสายสวนปัสสาวะ  
บริเวณรอบ ๆ สายสวนปัสสาวะ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชือ้
ประจําถ่ินท่ีลําไส้หรืออวยัวะสืบพนัธุ์  ข้อเสนอแนะใน
การป้องกันการติดเชือ้ท่ีระบบทางเดินปัสสาวะ  คือ  
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บคุลากรต้องมีความรู้ในการปฏิบติัตวัท่ีถกูต้องในการ
สวนคาสายสวนปัสสาวะ  ต้องเลือกขนาดสายสวนท่ี
เหมาะสมเล็กท่ีสุดเท่าท่ีทําได้เพ่ือลดการบาดเจ็บ
บริเวณท่อปัสสาวะ ตรึงสายสวนให้อยู่ในตําแหน่งท่ี
เหมาะสม ดูแลระบบระบายปัสสาวะให้เป็นแบบปิด
และดแูลให้ปัสสาวะไหลสะดวกอยู่เสมอ  ดงันัน้จึงควร
มีแนวปฏิบัติ การพยาบาล (Clinical Nursing 
Practice Guideline, CNPG) เพ่ือป้องกนัการติดเชือ้ท่ี
ระบบทางเดินปัสสาวะ และมาตรการในการควบคมุให้
บคุลากรปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลท่ีกําหนด  
 กิจกรรมที่  2  การสืบค้นหลักฐาน
เชงิประจักษ์ 
 2.1 ฐานข้อมลูท่ีใช้ในการสืบค้น 
 คณะผู้วิจยัได้สืบค้นงานวิจยั จาก
ฐานข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ระบบฐานข้อมลูทางอิเลค็โทรนิกส์ 
หรือ CD-ROM (โดยใช้ฐานข้อมลู CINAHL, Ovid Medline, 
E- journal, Pubmed, BMJ, Cochrane Library) Internet 
web site เช่น www.google.com, www. cdc.gov 
สืบค้นจากวารสารและเอกสารทางการแพทย์และการ
พยาบาลทัง้ภาษาไทยและต่างประเทศ ในห้องสมดุ
ของสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  
 2.2 คําสําคญัในการสืบค้น (keywords)  
เร่ิมสืบค้นจากคําสําคญัดงันี ้ UTI, CAUTI, catheter, 
urinary tract infection, prevention, nursing, guideline  
เป็นต้น  โดยเลือกรวมคําสําคญัต่าง ๆ  ดงักลา่ว เช่น urinary 
tract infection and prevention  จะได้ช่ือเร่ืองงานวิจยั
เก่ียวกบัการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะจํานวนมาก 
 2.3 

 1) คัดเลือกช่ือเ ร่ืองงานวิจัยท่ี
เก่ียวกบั CAUTI  และเป็นงานวิจยัท่ีลงตีพิมพ์ไม่เกิน 
10 ปี  และวารสารทางวิชาการไมเ่กิน 5 ปี 
 2) อา่นบทคดัยอ่ (abstract) งานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องดูว่าตรงประเด็นท่ีต้องการหรือไม่  โดยใช้
กรอบของ PICO (โดยดจูาก Population, Intervention, 
Co- intervention และ Outcome)  
 3) นํางานวิจัยท่ีสนใจมาค้นหา 
full text จากวารสารต่างๆ และ e- journal  และอ่าน
งานวิจยัโดยละเอียดอีกครัง้ คดัเลือกงานวิจยัท่ีเช่ือถือ
ได้ (คณุภาพงานวิจยัอยู่ในระดบั A-C) และมีผลลพัธ์
ท่ีต้องการ  คือ  วิธีการป้องกนั CAUTI      
 กจิกรรมที่ 3 การวเิคราะห์งานวจัิย 
 คณะผู้วิจยันํางานวิจยัท่ีได้ มาศึกษา
วิเคราะห์อย่างละเอียดตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพงานวิจัยและความเป็นไปได้ในการนํา
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
การเกิด CAUTI ท่ีมีคณุภาพสามารถนําไปใช้  จํานวน  
8  เร่ือง5,6,9-14  และ Guideline ในการป้องกนั CAUTI  
จํานวน  5  องค์กร/สถาบนั15-19    

  กิจกรรมที่ 4  สังเคราะห์แนวปฏิบัต ิ
การพยาบาล 
 จากผลการวิ เคราะห์งานวิจัยและแนว
ปฏิบั ติ  ( Guideline) ในการ ป้องกัน  CAUTI ของ
สถาบันต่างประเทศดังกล่าว  คณะผู้ จัดทําได้นํามา
สังเคราะห์  “แนวปฏิบัติการพยาบาลสําหรับการ
ป้องกนัการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวน
คาสายสวนปัสสาวะ”  โดยแบ่งออกเป็น  3 ระยะ  

การคดัเลือกงานวิจยั  มีขัน้ตอน 
ดงันี ้
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ได้แก่  ระยะก่อนใส่สายสวนปัสสาวะ อระยะขณะใส่
สายสวนปัสสาวะ  และระยะหลงัใสส่ายสวนปัสสาวะ
 กจิกรรมที่ 5  การทบทวนและวิพากษ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 คณะผู้วิจยันําแนวปฏิบติัการพยาบาลฯ 
ท่ีสร้างขึน้ให้ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน  5  ท่าน  ซึง่ประกอบด้วย 
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
จํานวน 1 ท่าน  อาจารย์พยาบาลด้านการป้องกนัและ
ควบคมุการติดเชือ้จํานวน 1 ทา่น  พยาบาลชํานาญการ
หวัหน้างานโรคติดเชือ้จํานวน 1 ท่าน  หวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยศลัยกรรมจํานวน 1 ท่าน  และพยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการหอผู้ ป่วยหนกัศลัยกรรมจํานวน 1 ท่าน  
เป็นผู้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา  ซึง่ผู้ทรงคณุวฒุิ
ได้ให้คําแนะนําท่ีเป็นประโยชน์  รวมทัง้แก้ไขเนือ้หาท่ี
ไมถ่กูต้อง  คณะผู้วิจยัได้ปรับแก้แนวปฏิบติัการพยาบาลฯ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 กิจกรรมที่ 6 นําแนวปฏิบัติการ
พยาบาลไปทดลองใช้ 
 หลังจากคณะผู้ วิจัยได้ปรับแก้แนว
ปฏิบติัการพยาบาลตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ
เรียบร้อยแล้ว ได้นําแนวปฏิบติัการพยาบาลไปทดลอง
ใช้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
 6.1 การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 คณะผู้ วิ จัย นําแนวปฏิบั ติการ
พยาบาลท่ีปรับแก้แล้วไปทดลองใช้ใน 3 หอผู้ ป่วยของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ซึ่งมีผู้ ป่วยสวนคาสาย
สวนปัสสาวะเป็นจํานวนมาก   ได้แก่   หอผู้ ป่วย
ศลัยกรรมหญิง หอผู้ ป่วยศลัยกรรมชาย และหอผู้ ป่วย       
อายุกรรมหญิงโดยคณะผู้ วิจัยประชุมทําความเข้าใจ

กบัหวัหน้าหอผู้ ป่วยและพยาบาลในหอผู้ ป่วยดงักลา่ว
ในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาล 
 6.2 ระยะเวลาท่ีทดลองใช้แนวปฏิบัติ 
การพยาบาล   จํานวน 1 เดือน  ได้แก่ เดือนมิถนุายน 
2552 
 6.3 หลงัการทดลองใช้แนวปฏิบติัการ
พยาบาลครบ 1 เดือน คณะผู้ วิจัยขอให้หวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยนําร่องประเมินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลของพยาบาลในหอผู้ ป่วยของตนเอง  โดยใช้ 
“แบบประเมินการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาล
เพ่ือการเฝ้าระวงัและป้องกนัการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ  ” ท่ี
คณะผู้วิจยัสร้างขึน้เอง   จากการศกึษานําร่องได้แบบ
ประเมินทัง้หมด  41 ชดุ  ผลการประเมิน พบว่าแนว
ปฏิบัติการพยาบาลฯท่ีสร้างขึน้สามารถนําไปใช้
ปฏิบัติได้จริง  โดยพยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนว
ปฏิบติั การพยาบาล ในภาพรวมร้อยละ 93.7 แต่มี
หวัข้อท่ีปฏิบติัได้ต่ํากว่าร้อยละ  80  จํานวน  2 ข้อ  
ได้แก่  หวัข้อการให้ความรู้ผู้ ป่วยและญาติ ในการ
ป้องกนัการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะ  โดยใช้ส่ือ
การสอน    (ร้อยละ 63.4)  และหวัข้อการสงัเกต  และ
ลงบันทึกสี  ลกัษณะของปัสสาวะทุกเวร (ร้อยละ 
70.7)  
 อตัราการเกิด CAUTI เดือนมิถนุายน  
2552  ของทัง้ 3 หอผู้ ป่วยนําร่องในภาพรวม  เกิดการ
ติดเชือ้ 4 ครัง้  จํานวนวนัคาสายสวนปัสสาวะ 906 วนั  
อตัราการเกิด =  4.41  ครัง้ : 1000 วนัคาสายสวน
ปัสสาวะ 
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 กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงแนวปฏิบัต ิ
การพยาบาล 
 คณะผู้ วิจัยนําผลการศึกษานําร่องมา
ปรับปรุงแนวปฏิบติัการพยาบาล  เพ่ือให้เหมาะสมกบั
การนําไปปฏิบติัจริงในหอผู้ ป่วยต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี  โดยคณะผู้วิจยัวางแผนทําความเข้าใจ
ให้พยาบาลเห็นความสําคญัของการให้ความรู้ผู้ ป่วย
และญาติให้เห็นความสําคญัของการบนัทึกสี  ลกัษณะ 
ของปัสสาวะทกุเวร  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัภาวะติดเชือ้ 
และรายงานแพทย์เม่ือพบผิดปกติ และจดัทําแผ่นพบั
“การป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะหลัง
การสวนคาสายสวนปัสสาวะ”  โดยให้หอผู้ ป่วยเบิกท่ี
หน่วยเวชกรรมสงัคม  
 ขัน้ตอนท่ี 2 การนําแนวปฏิบัติการ
พยาบาลไปใช้จริง 
 คณะผู้วิจยัวางแผนนําแนวปฏิบติัการพยาบาล
ไปใช้จริงในทกุหอผู้ ป่วยของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
โดยมีขัน้ตอนการปฏิบติั  ดงันี ้
 1) 

 2) กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  ประกาศ 
ใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลโดยให้ทกุหอผู้ ป่วยให้การ
พยาบาลเพ่ือป้องกัน  CAUTI ตามแนวปฏิบติัการ
พยาบาลฯ  ท่ีสร้างขึน้  เร่ิมตัง้แต ่ 1  ตลุาคม  2552   
 3) คณะผู้วิจยัเป็นพ่ีเลีย้งในการให้คําแนะนํา  
และตรวจเย่ียมเพ่ือนิเทศการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลฯ 
ทกุเดือน 
 ขัน้ตอนที่ 3 การประเมินผลลัพธ์ของ
การใช้แนวปฏบัิตกิารพยาบาล 
 หลงัการนําแนวปฏิบติัการพยาบาลไปใช้ใน
ทกุหอผู้ ป่วยครบ 3 เดือน (ตลุาคม –ธันวาคม 2552)  
คณะผู้วิจยัประเมินผลลพัธ์  ดงันี ้
 1. ประเมินความคิดเห็นของพยาบาลผู้ ใช้
แนวปฏิบัติการพยาบาลและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีสร้างขึ น้ในเดือน
มกราคม 2553 
 2. คณะผู้วิจยัติดตามอบุติัการณ์การติดเชือ้
ทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
(CAUTI)  ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีทกุเดือน  
เป็นเวลา 3 เดือน(ตัง้แต่เดือนมกราคม- มีนาคม 
2553) เปรียบเทียบกบั 3 เดือน ก่อนใช้แนวปฏิบติัการ
พยาบาล (กรกฎาคม – กนัยายน 2552) ว่าลดลงจาก
เดิมหรือไม ่

ประชมุให้ความรู้และทําความเข้าใจกบั
หวัหน้าหอผู้ ป่วย พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ของ
ทกุหอผู้ ป่วย  ในวนัท่ี 17, 18 กนัยายน 2552  เวลา 
13.30-16.00 น.โดยเชิญแพทย์เฉพาะทางศลัยกรรม
ระบบทางเดินปัสสาวะของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เป็นวิทยากรให้ความรู้การป้องกนัและรักษาภาวะติดเชือ้
ระบบทางเดินปัสสาวะ  และพยาบาลงานป้องกนัและ
ควบคุมการติดเชือ้ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
ชีแ้จงทําความเข้าใจในการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการ
พยาบาลท่ีสร้างขึน้ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการให้ความรู้และทําความเข้าใจ 
สําหรับบุคลากรของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  ของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ได้แก่ หวัหน้าหอผู้ ป่วย 
พยาบาลวิชาชีพ  และผู้ ช่วยเหลือคนไข้  เ นื อ้หา
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ประกอบด้วย  การป้องกันและรักษาภาวะติดเชือ้
ระบบทางเดินปัสสาวะและการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติการพยาบาลสําหรับการป้องกันการติดเชือ้
ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวน
ปัสสาวะ 
 2. แบบประเมินการปฏิบติัตามแนวปฏิบติั 
การพยาบาลสําหรับการเฝ้าระวงัและป้องกนัการติดเชือ้
ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ
ท่ีคณะผู้วิจยัสร้างเอง ประกอบด้วย 6 สว่น  ได้แก่   
 สว่นท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไปของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วยผู้ ประเมิน  ได้แก่  อายุ  หอผู้ ป่วย ระยะเวลา
ปฏิบติังานในตําแหน่งหวัหน้าหอผู้ ป่วย 
 ส่วนท่ี  2  การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ใน
การสวนคาสายสวนปัสสาวะ  จํานวน  5  ข้อ 
 สว่นท่ี  3  การเตรียมผู้ ป่วยและญาติ  
จํานวน  1  ข้อ 
 ส่วนท่ี 4 การดูแลขณะใส่สายสวน
ปัสสาวะ  จํานวน  2 ข้อ 
 ส่วนท่ี  5  การดูแลหลังใส่สายสวน
ปัสสาวะ  จํานวน  16  ข้อ                     
 ส่วนท่ี 6 การเฝ้าระวังการติดเชือ้ 
จํานวน  2  ข้อ 
 3. แบบสอบถามคว าม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
พยาบาลต่อแนวปฏิบติัการพยาบาล (CNPG) เพ่ือ
ป้องกนัการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวน

คาสายสวนปัสสาวะ (CAUTI) ท่ีคณะผู้วิจยัสร้างเอง  
ประกอบด้วย  6 สว่น  ได้แก่ 
 สว่นท่ี  1  ข้อมลูทัว่ไปของพยาบาล     
ผู้ถูกประเมิน ได้แก่  เพศ  อายุ  หอผู้ ป่วย ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อแนวปฏิบติั 
การพยาบาลฯ  ประกอบด้วยข้อคําถาม  จํานวน 4 ข้อ   
 4. แบบรายงานอุบัติการณ์การติดเชือ้
ทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
(NSF4 Device Related Nosocomial Infection)  
ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ปีงบประมาณ  
2552 – 2553 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และ
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. ข้อมูลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพ่ือการป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ  วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ี  และคา่ร้อยละ 
 3. ข้อมูลความคิดเห็นของพยาบาลต่อ
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการป้องกันการติดเชือ้
ระบบทางเดินปัสสาวะ  ในผู้ ป่วยสวนคาสายสวน
ปัสสาวะ  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  และ    
คา่ร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะของแนวปฏบัิตกิารพยาบาล   
  แนวปฏิบัติการพยาบาลสําหรับการ
ป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วย
สวนคาสายสวนปัสสาวะ สงัเคราะห์จากงานวิจยัท่ีมี
คณุภาพจํานวน  8 เร่ือง และ Guideline ในการ
ป้องกนั CAUTI  จํานวน  5  องค์กร/สถาบนั แนวปฏิบติั 
การพยาบาลฯประกอบด้วย  8  สว่น  คือ  1) คําชีแ้จง
ระดบั Recommendation (คําแนะนํา) ของ CDC, 1999 
แบ่งเป็น Category I, Category II และ Category III   
2)  วตัถปุระสงค์  3)  ความหมายของ Urinary Tract 
Infection: UTI และ Catheter Associated Urinary  
Tract Infection : CAUTI  4)  ผู้ ป่วยกลุม่เส่ียง (Patient  
at  risk)  ได้แก่  เพศหญิง ผู้สงูอายุ  ผู้ ป่วยเบาหวาน 
ผู้ ป่วยท่ีมีระดบั creatinine ในกระแสโลหิตสงูกว่า
ปกติ (> 2 mg/dl) และผู้ ป่วยท่ีมีระยะเวลาการสวนคา
สายสวนปัสสาวะ นานกว่า 6 วนั 5) เกณฑ์การ
รวบรวมข้อมลู  เก็บข้อมลูในผู้ ป่วยสวนคาสายสวน
ปัสสาวะทุกราย 6) เนือ้หาของแนวปฏิบัติการ
พยาบาล  แบ่งเป็น 3 ระยะ   ได้แก่  ระยะก่อนใสส่าย
สวนปัสสาวะ  ระยะขณะใส่สายสวนปัสสาวะ และ
ระยะหลงัใสส่ายสวนปัสสาวะ  7)  การประเมินผลการ
นําไปใช้ ได้แก่ ผู้ปฏิบติัสามารถปฏิบติัตาม guideline 
ได้ถกูต้องเกินร้อยละ 80  และอตัราการเกิด CAUTI  
ของแต่ละหน่วยงานหรือในภาพรวมไม่เกิน 5 ครัง้ ต่อ 
1,000  วนัคาสายสวนปัสสาวะ  8)  เอกสารอ้างอิง 
 2. ผลของการ นํ าแนวปฏิ บัติ ก า ร
พยาบาลสําหรับการป้องกันการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินปัสสาวะใน ผู้ ป่วยสวนคาสายสวน

ปัสสาวะไปใช้ การนําเสนอข้อมลูแบ่งเป็น  3  ส่วน  
ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง   
 ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพ
ผู้ ใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลฯ  จํานวน  126  คน       
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  93.7  อายุเฉล่ีย  
38.25  ปี  (S.D.=7.445)  ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่  
จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ร้อยละ  87.4  รองลงมา
จบปริญญาโทร้อยละ  12.6  ระยะเวลาปฏิบติังาน
เฉล่ีย  13.02  ปี  (S.D.=7.995)  และหวัหน้าหอผู้ ป่วย
ผู้ ประเมินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
ของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยงานของตนเอง  จํานวน 
18  คน  เป็นเพศหญิงทัง้หมด  อายเุฉล่ีย  49.72  ปี 
(S.D.=3.083)  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญา
ตรีร้อยละ  55.6   รองลงมาจบปริญญาโทร้อยละ  
44.4  ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วยเฉล่ีย 11.72  ปี (S.D.=6.587) 
 ส่วนที่ 2  ความเป็นไปได้ในการนํา
แนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยต่างๆ  
ผลการศกึษาพบวา่ 
 2.1 พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่เห็นด้วย
กับการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้อยู่ในระดับ
มากทุกข้อรายการ  โดยข้อท่ีเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ 
การใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ร้อยละ 91.3 
รองลงมา  คือ  เนือ้หามีความชัดเจน  ร้อยละ 81.6     
ดงัตารางท่ี  1 
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ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละความคิดเห็นของพยาบาลต่อแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกัน
การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะในผู้ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ  (n=126) 

 
ระดับความคดิเหน็ 

ความคดิเหน็ต่อแนวปฏิบัต ิ
มาก ปานกลาง น้อย 

การพยาบาลฯ 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1. มีความสะดวกในการนําไปปฏิบติั 97 77.0 27 21.4 2 1.6 
2. เนือ้หามีความชดัเจน 102 81.0 24 19.0 0 0 
3. สามารถนําไปปฏิบติัได้ 100 79.4 26 20.6 0 0 
4. มีประโยชน์ตอ่หน่วยงาน 99 78.6 27 21.4 0 0 
5. เหน็ด้วยกบัการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลฯ 115 91.3 9 7.1 2 1.6 

 
 2.2 แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีสร้าง
ขึน้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง  โดยพยาบาล
สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลใน
ภาพรวมร้อยละ  94.0  โดยหวัข้อท่ีปฏิบติัได้มาก

ท่ีสุด   คือ   การปฏิบัติขณะใส่สายสวนปัสสาวะ     
ร้อยละ  100  และรองลงมา  คือ  การเตรียมวสัดุ
อุปกรณ์ในการสวนคาสายสวนปัสสาวะ  ร้อยละ  
98.42  ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที่  2 ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลโดยหัวหน้า 

หอผู้ป่วย  (n=126) 
 

ผลการประเมนิ หัวข้อหลักการประเมนิการปฏบัิตติามแนวปฏบัิต ิ
การพยาบาลของพยาบาลวชิาชีพ ปฏบัิต ิ(%) ไม่ปฏบัิต ิ(%) 

1. การเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ ในการสวนคาสายสวนปัสสาวะ 98.42 1.58 
2. การเตรียมผู้ ป่วยและญาติ 98.20 1.30 
3. การปฏิบติัขณะใสส่ายสวนปัสสาวะ   100 0 
4. การปฏิบติัหลงัใสส่ายสวนปัสสาวะ 91.24 8.76 
5. การเฝ้าระวงัการติดเชือ้ 96.55 3.45 
 สรุปรวมทัง้หมด 94.0 6.0 
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 ส่วนที่  3  อัตราการตดิเชือ้ระบบ
ทางเดิน ปัสสาวะจากการสวนคาสายสวน
ปัสสาวะ (CAUTI) 
 จากแบบรายงานอบุติัการณ์การติดเชือ้
ทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
(NSF4 Device Related Nosocomial Infection) 
ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ปีงบประมาณ  
2552 – 2553  เปรียบเทียบอตัราการเกิด CAUTI  

ก่อนและหลังใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีสร้างขึน้ 
เป็นระยะ  3 เดือน  พบว่า  อตัราการเกิด CAUTI      
ก่อนใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลฯ  (3.71  ครัง้ต่อ  
1000  วนัคาสายสวน)  สงูกว่าหลงัใช้แนวปฏิบติัการ
พยาบาลฯ  (2.78  ครัง้ต่อ  1000  วนัคาสายสวน)     
ดงัตารางท่ี  3 

 
ตารางที่ 3 จํานวนครัง้และอัตราการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะจากการสวนคาสายสวนปัสสาวะ 

ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ปีงบประมาณ  2552 – 2553 
 

ก่อนใช้แนวปฏบัิตกิารพยาบาล 3 เดือน 
อัตราการเกดิ CAUTI 

จาํนวนครัง้การเกดิ 
CAUTI 

จาํนวนวัน (จํานวนครัง้ตอ่ เดือน 
คาสายสวนปัสสาวะ 

วนัคาสายสวนปัสสาวะ) 
ก.ค. 52 6 1,855 3.2 
ส.ค.52 6 1,821 3.3 
ก.ย. 52 9 1,984 4.5 
เฉล่ีย 3 เดือน 21 5,660 3.71 

หลังใช้แนวปฏิบัตกิารพยาบาลครบ 3 เดือน 
ม.ค. 53 3 1,939 1.5 
ก.พ. 53 7 1,736 4.0 
มี.ค. 53 5 1,782 2.8 
เฉล่ีย 3 เดือน 15 5,457 2.78 
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อภปิรายผล  
 1. ลักษณะของแนวปฏิบัตกิารพยาบาล
เ พ่ือการป้อง กันการติด เ ชื ้อระบบทางเดิน
ปัสสาวะในผู้ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ 
 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล   
ในครัง้นี  ้  สร้างจากการประยุกต์กระบวนการใช้
ผลการวิจยั  (research utilization)  ซึ่งเป็นหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ท่ีดี ท่ีสุด  เ พ่ือท่ีจะสามารถยืนยันกับ
ผู้ รับบริการได้ว่าเป็นบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้7  โดยเลือกรูปแบบของ 
Iowa Model of Research in Practice8  เน่ืองจาก
เน้นการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัการพยาบาลมีขัน้ตอน
การการปฏิบัติท่ีชัดเจน เข้าใจง่ายและเป็นท่ียอมรับ  
โดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอนหลกั  ได้แก่  ขัน้ตอนท่ี  1  การ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล  ประกอบด้วย 7 
กิจกรรมย่อย  ขัน้ตอนท่ี  2  การนําแนวปฏิบติัการ
พยาบาลไปใช้จริง  และขัน้ตอนท่ี  3  การประเมิน
ผลลพัธ์ของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาล  เนือ้หา
ของแนวปฏิบติัการพยาบาลแบ่งเป็นเป็น 3 ระยะตาม
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานจริง  ได้แก่   ระยะก่อนใส ่   
สายสวนปัสสาวะ  ระยะขณะใส่สายสวนปัสสาวะ  
และระยะหลังใส่สายสวนปัสสาวะ  ซึ่งทุกระยะมี
ความสําคญัต่อการป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ   รายละ เ อียดของแนวปฏิบั ติ ไ ด้จาก
ผลการวิจยัและแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐาน  และผ่าน
การตรวจสอบความตรงของเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวุฒิ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ี
สําคญัก่อนนําไปทดลองปฏิบติั21 ผลการศึกษานําร่อง
พบว่าพยาบาลสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ใน

ภาพรวมร้อยละ 93.7 แสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบติัการ
พยาบาลท่ีสร้างขึน้นี มี้มาตรฐาน   เ ช่ือถือได้และ
นําไปใช้ได้จริง 
 2. ความเป็นไปได้ในการนําแนวปฏิบัต ิ
การพยาบาลไปใช้จริงในหอผู้ป่วยต่างๆ 
 2.1 จากผลการศึกษาพบว่าพยาบาล
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนําแนวปฏิบติัการพยาบาล
ไปใช้อยู่ในระดบัมากทกุข้อรายการ  โดยข้อท่ีเห็นด้วย
มากท่ีสดุ คือ การใช้แนวปฏิบติัการพยาบาล (ร้อยละ 
91.3)  รองลงมารูปแบบของแนวปฏิบติัการพยาบาลมี
ความชัดเจน  อ่านเข้าใจง่าย  (ร้อยละ 81) พยาบาล
เห็นประโยชน์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล
เพ่ือให้การปฏิบติัถกูต้องและเป็นแนวทางเดียวกนัทัง้
โรงพยาบาล  (ร้อยละ 78.6) และมีความสะดวกใน
การนําไปใช้ (ร้อยละ 77)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เอือ้มพร ธรรมวิจิตรกลุ และณัทกร พงษ์พีรเดช20 
อาจเน่ืองจากแนวปฏิบัติการพยาบาลได้พัฒนาขึน้
ตามบริบทของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  โดยทีม
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลมีทัง้ผู้ ปฏิบัติและ
ผู้บริหารทางการพยาบาล  และเปิดโอกาสให้พยาบาล
ผู้ปฏิบติัได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะ   ตามแนวคิดการแก้ปัญหาแบบมี      
ส่วนร่วม  และได้มีการทดลองปฏิบติัและปรับปรุงให้
เหมาะสมกบัการนําไปใช้จริง ทําให้พยาบาลผู้ปฏิบติั
รู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของแนวปฏิบัติการพยาบาล
และไมถื่อวา่แนวปฏิบติัการพยาบาลเพ่ิมภาระงาน 
 2.2 จากการประเมินโดยหัวหน้าหอ
ผู้ ป่วย  พบว่าพยาบาลส่วนใหญ่สามารถปฏิบติัตาม
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แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีสร้างขึน้ได้  (ร้อยละ 94)  
แต่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติบ้างเป็นบางข้อ  
เช่น  พยาบาลไม่ได้ให้ความรู้ผู้ ป่วยและญาติในการ
ป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะทุกราย  
เน่ืองจากภาระงานท่ีมากหรือผู้ ป่วยและญาติยังไม่
พร้อมในการรับฟัง  พยาบาลสงัเกตแต่ไม่ลงบันทึก  
สี  ลกัษณะของปัสสาวะทุกเวรในการตวงปัสสาวะ  
ไม่สามารถแยกขวดตวงปัสสาวะสําหรับผู้ ป่วย      
แต่ละราย   โดยพยาบาลให้เหตุผลว่าไม่มีพืน้ ท่ี
สําหรับเก็บขวดปัสสาวะเป็นจํานวนมาก  ซึ่งคณะ 
ผู้ วิจัยได้ทําการปรับปรุงโดยเน้นให้พยาบาลเห็น
ความสําคญัของการให้ความรู้ผู้ ป่วยและญาติในการ
ป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะทุกราย 
หลังการสวนคาสายสวนปัสสาวะ  การบันทึก  สี  
ลกัษณะของปัสสาวะทกุเวร  เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงั
ภาวะติดเชือ้และรายงานแพทย์เม่ือพบผิดปกติ 
 2.3 จากแบบรายงานอุบติัการณ์การ
ติดเชือ้ทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวน
ปัสสาวะ  ของ โ ร งพยาบาลนพ รัตนราชธา นี  
เปรียบเทียบอัตราการเกิดก่อนและหลังใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลท่ีสร้างขึน้เป็นระยะ 3 เดือน 
พบว่าการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลทําให้อตัราการ
ติดเชือ้ลดลงจาก 3.71 เหลือ 2.78 ครัง้ต่อ 1000 วนั
คาสายสวน  เน่ืองจากแนวปฏิบติัการพยาบาลเป็น
แนวทางให้พยาบาลให้การดูแลผู้ ป่วยได้อย่างมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทําให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี   ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของสดุารัตน์ สธุราพนัธ์ และธ
นาวรรณ แสนปัญญา22 พบว่าหลังจากการใช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิกทําให้อบุติัการณ์ความคลาดเคล่ือน
ในการบริหารยา ของโรงพยาบาลแพร่ลดลงจากเดิม 
นอกจากนีก้ารติดตามเย่ียมและให้คําแนะนําของ
คณะผู้ วิจัยทุกเ ดือน  ทําให้พยาบาลเกิดความ
ตระหนักและปฏิบติัตามแนวปฏิบติัการพยาบาลได้
ถูกต้อง  ให้การดูแลผู้ ป่วยเพ่ือป้องกันการติดเชือ้
ทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วยสวนคาสายสวนปัสสาวะ
ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึน้  ส่งผลให้อตัราการติด
เชือ้ลดลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การนําแนวปฏิบัติการพยาบาลสําหรับ
ป้องกันการติดเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ ป่วย
สวนคาสายสวนปัสสาวะท่ีคณะผู้วิจยัสร้างขึน้ไปเป็น
แนวทางปฏิบัติในทุกหอผู้ ป่วย  จะทําให้พยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  ส่งผลให้อัตราการติดเชือ้ระบบ
ทางเดินปัสสาวะของผู้ ป่วยลดลง  โดยจะต้องมีการ
นิเทศติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรค  ประเมินผลและ
ปรับปรุงแนวปฏิบติัการพยาบาลเป็นระยะ  เช่น  ทุก  
3  เดือน  เพ่ือแนวปฏิบติัการพยาบาลสอดคล้องกบั
บริบท  และได้รับการนําไปใช้อยา่งยัง่ยืน 

8
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงพฒันา  (developmental  research)  นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาแนวปฏิบตัิทางคลินิกสําหรับจดัการ
ความปวดในสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมทุรสาคร  โดยใช้กรอบแนวคิดการพฒันาแนวปฏิบตัิทาง
คลินิกของสภาวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (NHMRC) และศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติ    

โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ (RNAO) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม  2552-มีนาคม  2553  ทีมพฒันาเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในทีมนําทางคลินิกสตูิกรรม 12 คน กลุม่ตวัอย่างในการ
ประเมินผล เลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น  2  กลุม่ คือ  1)  พยาบาลท่ีใช้แนวปฏิบตัิทางคลินิกในหน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด 
และหอผู้ ป่วยสตูิ-นรีเวช จํานวน 31 คน  2)  สตรีตัง้ครรภ์อายคุรรภ์ 36 สปัดาห์ขึน้ไป  ฝากครรภ์ท่ีหน่วยฝากครรภ์  โรงพยาบาล
สมทุรสาคร  โดยแพทย์วางแผนผา่ตดัคลอดทางหน้าท้อง  จํานวน  30  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจยั  ได้แก่  แผนการ
อบรมให้ความรู้เร่ืองการประเมินและการจดัการความปวดทัง้แบบใช้ยาและไม่ใช้ยาแก่พยาบาลผู้ปฏิบตัิ  คู่มือการใช้แนวปฏิบตัิ
ทางคลนิิกสําหรับจดัการความปวดในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง  และคูมื่อการจดัการความปวดสําหรับสตรีตัง้ครรภ์
ท่ีจะผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง  เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลูได้แก่  1)  แบบสอบถามการปฏิบตัิของพยาบาลตามแนว
ปฏิบตัิทางคลนิิกสําหรับจดัการความปวดในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องของพยาบาลหนว่ยฝากครรภ์  ห้องคลอดและ
หอผู้ ป่วยสตูิ-นรีเวช  ได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หา  (CVI)  เท่ากบั .95,.94  และ .89  ตามลําดบั  แบบสอบถามปลายเปิด
เก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรค ความยากงา่ยและความสะดวกในการใช้แนวปฏิบตัิ  2)  แบบสอบถามความพงึพอใจของพยาบาล
หน่วยฝากครรภ์  ห้องคลอดและหอผู้ ป่วยสตูิ-นรีเวชต่อการใช้แนวปฏิบตัิทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดั
คลอดบตุรทางหน้าท้องได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หา  (CVI)  เท่ากบั 1, .83  และ .94  ตามลําดบั  3)  แบบสมัภาษณ์ความ 
พงึพอใจของสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องหลงัได้รับการดแูลตามแนวปฏิบตัิทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดในสตรี
หลงัผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้องได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หา  (CVI)  เท่ากบั  .87  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และ  content  analysis 
 

*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  หวัหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลสมทุรสาคร 
**  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลสมทุรสาคร 
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 ผลการศึกษา  พบว่า  แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องท่ี
พฒันาขึน้มีเนือ้หาสําคญั  คือ  1)  การประเมินความปวด  2)  การจดัการความปวดแบบวิธีใช้ยา  3)  การจดัการความปวด 
แบบวิธีใช้ยาเป็นการใช้ร่วมกบัวิธีการไม่ใช้ยา  ในระยะก่อนผ่าตดัท่ีหน่วยฝากครรภ์และห้องคลอด  และในระยะหลงัผ่าตดัท่ี   
หอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวช  ผลการนําไปใช้  พบว่า  แนวปฏิบตัิทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในระยะก่อนผ่าตดัของพยาบาล
หน่วยฝากครรภ์  จํานวน  14  ข้อ  สามารถปฏิบตัิได้มากกว่าร้อยละ  90.0  จํานวน  10  ข้อ  ของพยาบาลห้องคลอด  จํานวน  
11  ข้อ  สามารถปฏิบตัิได้มากกว่าร้อยละ  90.0  จํานวน  5  ข้อ  สว่นแนวปฏิบตัิทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดในระยะ
หลังผ่าตัดจํานวน  39  ข้อ  พยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวชสามารถปฏิบัติได้มากกว่าร้อยละ  90.0  จํานวน  31  ข้อ              
ความพงึพอใจของพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ต่อการใช้แนวปฏิบตัิทางคลินิกอยู่ในระดบัมาก  ( x  = 2.50,  S.D. = 0.35)  ของ
พยาบาลห้องคลอดและหอผู้ ป่วยสตูิ-นรีเวชอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  (

 

x x = 2.58, S.D. = 0.23  และ   = 2.79, S.D. = 0.18)  
ความพึงพอใจของสตรีหลงัผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องต่อการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุดในระยะ  
ก่อนผ่าตดั ( x x = 2.65, S.D. = 0.15) ในระยะหลงัผ่าตดั  มีค่าเฉล่ีย (  = 2.78, S.D. = 0.16) โดยสรุปควรนําแนวปฏิบตัิทาง
คลินิกสําหรับจดัการความปวดนีไ้ปปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละหน่วยงานและนําไปใช้อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือพฒันา
คณุภาพการพยาบาลให้ดีย่ิงขึน้ 
 
คาํสาํคัญ   แนวปฏิบตัิทางคลนิิก  จดัการความปวด  สตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง 

 

บทนํา 
 ความเจ็บปวดแผลผ่าตัด (postoperative 
pain) ซึ่งเป็นความเจ็บปวดแบบเฉียบพลนัท่ีเกิดจาก
เนือ้เย่ือได้รับบาดเจ็บชอกชํา้จากแผลผ่าตดั ซึ่งผู้ ป่วย
ต้องเผชิญอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในสตรีตัง้ครรภ์ ท่ี
ระยะคลอดไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ 
เน่ืองจากอาจเกิดอนัตรายต่อตวัมารดาหรือทารก  สติู
แพทย์จึงต้องเลือกใช้การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 
ถึงแม้ว่าการผ่าตดัคลอดจะเป็นวิธีท่ีปลอดภยัวิธีหนึ่ง 
ท่ีสูติแพทย์เลือกใช้ก็ตาม  ในระยะหลังผ่าตัดคลอด 
มารดาต้อง เผ ชิญกับความเ จ็บปวดหลังผ่ าตัด
เช่นเดียวกบัการผา่ตดัชนิดอ่ืน ๆ  ขณะอยู่โรงพยาบาล
ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน แบบแผนชีวิตเปล่ียนแปลงไป มีการ
เปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์ และยังต้องรับบทบาทการ

เ ป็นมารดา อีก ด้วย  ส่งผลต่อการ เ ลี ย้ งดูทารก
โดยเฉพาะการให้นมบุตร เพราะเป็นท่ีทราบกันดีว่า
ความเจ็บปวดมีความเก่ียวข้องกับ อารมณ์ จิตใจ 
สภาพแวดล้อมและสงัคมอยา่งใกล้ชิด 
 การจัดการกับความปวด เป็นการบรรเทา
หรือลดความปวด ถือเป็นหวัใจของการดแูลผู้ ป่วยใน
ระยะหลังผ่าตัด1   ซึ่งการจัดการความปวดในระยะ
หลงัผ่าตดัแบ่งได้เป็น 2  วิธีใหญ่ ๆ คือ การจดัการกบั
ความปวดด้วยยาและการจดัการกบัความปวดโดยไม่
ใช้ยา2   สําหรับวิธีการจัดการความปวดด้วยยาแม้
ไม่ใช่บทบาทอิสระของพยาบาล แต่พยาบาลควรมี
ความรู้เ ก่ียวกับยาบรรเทาความปวดชนิดต่าง  ๆ 
รวมทัง้ผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ท่ีอาจ
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เกิดขึน้จากการใช้ยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจในการให้ยาบรรเทาความปวดตามแผนการ
รักษาของแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และ
ปราศจากภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ ป่วย   ส่วนวิ ธีการ
จัดการกับความปวดโดยไม่ ใ ช้ยาจะช่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการจดัการกบัความปวดด้วยยา ลด
ภาวะเส่ียงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดจาก
ผลข้างเคียงของการใช้ยา และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการควบคมุตนเองของผู้ ป่วย3 

โรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นโรงพยาบาล
ทัว่ไปขนาด 509 เตียง ได้พฒันาคณุภาพการพยาบาล
ด้านการประเมินความปวดและการจดัการความปวด
มาตัง้แต่เดือนตลุาคม 2551 มีคณะทํางานเพ่ือพฒันา
ตัวชีว้ัดคุณภาพการพยาบาลด้านการประเมินความ
ปวดและการจดัการความปวด  ทีมนําทางคลินิกสติู
กรรม เป็นหน่วยงานแรกท่ีได้มีการพฒันาคณุภาพงาน
บริการพยาบาลด้านการประเมินและจัดการความ
ปวด  โดยนําเคร่ืองมือการประเมินความปวดท่ีเป็น
มาตรฐานมาใช้ในการดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับการผ่าตดัทาง
สติู-นรีเวช  แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดการดําเนินงานท่ี
ผ่านมายังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
งานมาอย่างต่อเน่ืองผู้ ศึกษาในฐานะเป็นประธาน
คณะทํางานนี  ้  ได้ทําการทบทวนเวชระเบียนเชิง
คุณภาพในสตรีท่ีได้รับการผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้า
ท้องจํานวน  30  ฉบบั  พบว่า  การจดัการกบัความ
เจ็บปวดในสตรีท่ีได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้า
ท้อง ยงัมีความหลากหลายในการปฏิบติัและไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันขึน้กับประสบการณ์ของแต่ละ

บคุคล  โดยเฉพาะการจดัการความปวดในระยะก่อน
ผา่ตดัยงัไมมี่การปฏิบติัท่ีชดัเจน โดยเฉพาะหน่วยฝาก
ครรภ์และห้องคลอด เน่ืองจากไม่พบการบนัทึกในเวช
ระเบียน ส่วนการจดัการความปวดในระยะหลงัผ่าตดั
นัน้  การจัดการความปวดส่วนใหญ่ท่ีบันทึกคือ การ
จัดการความปวดโดยการใช้ยาแก้ปวดตามแผนการ
รักษาของแพทย์ แต่การจัดการความปวดโดยวิธีการ
จดัการความปวดโดยไมใ่ช้ยานัน้ยงับนัทกึไว้น้อยมาก 

การพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกโดยการนํา
หลักฐานเชิงประจักษ์มาสร้างแนวปฏิบัติ จะช่วยใน
การตัดสินใจของผู้ ประกอบวิชาชีพเ ก่ียวกับการ
ประเมินและการจดัการความปวดให้เหมาะสมกบัสตรี
หลงัผ่าตดัคลอดบตุรแต่ละราย ดงันัน้ ผู้ศกึษาร่วมกบั
ทีมสหสาขาวิชาชีพในทีมนําทางคลินิกสูติกรรมจึง
พฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการความปวด
ในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง โรงพยาบาล
สมทุรสาครขึน้เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับพยาบาลกลุ่ม
งานสติูกรรมในการดแูลสตรีตัง้ครรภ์ท่ีได้รับการผ่าตดั
คลอดบุตรทางหน้าท้องด้านการประเมินความปวด
และการจดัการความปวดทัง้แบบใช้ยาและไมใ่ช้ยา 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.   เพ่ือพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับ
จดัการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้า
ท้อง โรงพยาบาลสมทุรสาคร  
 2. เพ่ือศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบติัทาง
คลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัด
คลอดบตุรทางหน้าท้อง  โรงพยาบาลสมทุรสาคร 
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ข้อจาํกัดในการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาแนวปฏิบติัทาง
คลนิิกโดยใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีมีผู้ศกึษาและผ่าน
การประเมินผลการใช้แล้วมาปรับใช้ในกลุ่มสตรีหลงั
ผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

และได้นําไปใช้จริง  แต่การประเมินผลเป็นการ
ประเมินผลในระยะสัน้ อาจต้องติดตามการใช้ในระยะ
ยาวต่อไปภายหลังปรับใช้ตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงานแล้ว 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและและวิธีการ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงพฒันา (developmental 

research)  เ พ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกและ
ศึกษาผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการ
ความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง 
โรงพยาบาลสมทุรสาคร  ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 
2552 - มีนาคม 2553 

ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
 กลุ่มตัวอย่าง   เลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
(purposive sampling)  แบง่เป็น  2  กลุม่  ดงันี ้
 1. พยาบาลท่ีใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก
ปฏิบติังานท่ีหน่วยฝากครรภ์ จํานวน  4  คน  ห้องคลอด  
13  คน  และสติู-นรีเวช  14  คน  รวม  31  คน 

2.  การนําแนวปฏบิตัทิาง
คลินิกไปทดลองใช้ 

1.  การพฒันาแนวปฏบิตัทิางคลินิก 
ขัน้ตอนท่ี  1  กําหนดปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและ
ขอบเขตการดําเนินงาน 
ขัน้ตอนท่ี  2  กําหนดทีมพฒันาในการยกร่าง     
แนวปฏิบติัทางคลินิก 
ขัน้ตอนท่ี  3  กําหนดวตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย
และผลลพัธ์ 
ขัน้ตอนท่ี  4  ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือหาหลกัฐาน 
เชิงประจกัษ์ท่ีดีท่ีสดุและเหมาะสมกบับริบทของ
โรงพยาบาล 
ขัน้ตอนท่ี  5  ยกร่างแนวปฏิบติัทางคลินิก 
ขัน้ตอนท่ี  6  เสนอร่างแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับ
จดัการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทาง
หน้าท้อง 

3.  ประเมินความพึงพอใจของสตรีหลงัผ่าตดั
คลอดบตุรทางหน้าท้องท่ีได้รับการดแูลตามแนว
ปฏิบติั 

3.  การนําแนวปฏบิตัไิปใช้และประเมนิผล
การใช้แนวปฏบิตั ิ ดังนี ้
1.  ประเมินการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของ
พยาบาล ปัญหาและอปุสรรคในการใช้ ความ
ยากง่ายในการใช้แนวปฏิบติั 
2.  ประเมินความพึงพอใจของพยาบาลตอ่การ
ใช้แนวปฏิบติั 
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 2. สตรีตัง้ครรภ์อายคุรรภ์  36  สปัดาห์ขึน้
ไปซึ่งแพทย์กําหนดแผนการคลอดโดยการผ่าตัด 
คลอดบตุรทางหน้าท้อง  ได้รับการเตรียมผ่าตดัคลอด
จากห้องคลอด   ได้ รับการดมยาสลบแบบทั่วไป       
พัก รักษาหลังผ่ าตัดคลอดบุตรทางห น้า ท้อง ท่ี        
หอผู้ ป่วยสติู-นรีเวช  โรงพยาบาลสมทุรสาคร  ตัง้แต ่ 
1  มกราคม - 25 มีนาคม  2553 

  

 

 

วิธีดาํเนินการ 
 1. การพัฒนาแนวปฏิบัติ   ตัง้แต่   9  
กรกฎาคม – 22  ตลุาคม  2552  โดยประยกุต์ใช้การ
พฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกของสภาวิจยัด้านการแพทย์
และสุขภาพแห่งชา ติของประเทศออสเตร เ ลีย  
(NHMRC)4  9  ขัน้ตอน  มากําหนดเป็น  6  ขัน้ตอนหลกั  
ดงันีป้ระกอบด้วยกิจกรรมการพฒันา ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1  กาํหนดประเดน็ปัญหาที่
ต้องการแก้ไขและขอบเขตและการดําเนินงาน  
ผู้ วิจัยนําเสนอข้อมูลการเก็บตัวชีว้ัดคุณภาพการ
พยาบาลด้านการประเมินและการจัดการความปวด
และผลการทบทวนเวชระเบียนเชิงคุณภาพเก่ียวกับ
การประเมิน การบันทึกและการจัดการความปวดใน
กลุ่มงานสูติกรรม  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ต่อ
ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการทีมนํา
ทางคลินิกสูติกรรม  เพ่ือขอความเห็นชอบในการ
กําหนดหวัข้อการพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับ
จัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทาง 
หน้าท้อง โรงพยาบาลสมทุรสาคร 

ขัน้ตอนที่  2  กําหนดทีมพัฒนาแนว
ปฏิบัติทางคลิ นิก   โดยผู้ วิจัยประสานงานกับ

บคุลากรในทีมนําทางคลินิกสติูกรรมเพ่ือเชิญร่วมเป็น
ทีมพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจัดการความ
ปวดในสตรีหลังผ่ าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง  
โรงพยาบาลสมทุรสาคร  ประกอบด้วย  สติูแพทย์      
2  คน  วิสญัญีแพทย์  1 คน  เภสชักร  1  คน  และ
พยาบาลวิชาชีพจากหน่วยฝากครรภ์  ห้องคลอดและ
สติู-นรีเวช  จํานวน  8  คน  เสนอต่อผู้ อํานวยการ
โรงพยาบาลสมทุรสาครเพ่ือแตง่ตัง้ 
 กิจกรรมที่  3  กาํหนดวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายและผลลัพธ์ทางสุขภาพของการใช้
แนวปฏิบัติทางคลินิก  โดยการประชุมร่วมกันของ
ผู้วิจยัและทีมพฒันาแนวปฏิบติัทางคลินิกเพ่ือกําหนด
วตัถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย  และกําหนดผลลพัธ์ท่ี
จะเกิดจากการให้การดูแลตามแนวปฏิบติัทางคลินิก
ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย  
 ขัน้ตอนที่  4  ทบทวนวรรณกรรมที่เป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย  โดยทีมพัฒนาแนวปฏิบัติและ
ผู้ วิจัยร่วมสืบค้นหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การประเมินความปวด  การจดัการความปวดรูปแบบ
ต่าง ๆ ร่วมกัน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีเป็นการ
ผ่าตัดทั่วไปทางหน้าท้อง  ทีมผู้ ยกร่างจึงเลือกแนว
ปฏิบติัทางคลินิกด้านการจดัการกบัความเจ็บปวดใน
ผู้ ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่  ซึ่งพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยวัชราภรณ์ 
หอมดอก6  และผ่านการประเมินผลการใช้แล้วมา
ประยกุต์ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้
 ขัน้ตอนที่  5  ยกร่างแนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัด
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คลอดบุตรทางหน้าท้อง  โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
สําหรับหน่วยฝากครรภ์  ห้องคลอดและหอผู้ ป่วยสติู-
นรีเวช  ส่งให้ผู้ทรงคณุวฒุิ  จํานวน  3  คน  เป็นสติู
แพทย์ของโรงพยาบาล  1  คน  อาจารย์พยาบาลแผนก
สติูศาสตร์  1  คน  และพยาบาลผู้ปฏิบติัซึง่เคยได้รับ
การอบรมด้านการจดัการความปวด  1  คน  ประเมิน
ความตรงตามเนือ้หา  (content  validity)  และนํามา
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 ขัน้ตอนที่  6  เสนอร่างแนวปฏิบัตทิาง
คลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน้าท้อง  โรงพยาบาลสมุทรสาคร    
แก่พยาบาลผู้ ปฏิบัติในหน่วยฝากครรภ์  ห้องคลอด
และหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวช  หลังจากสิน้สุดการอบรบ  
เ ชิ งป ฏิบั ติการใ ห้ความ รู้ เ ก่ียวกับการประ เ มิน       
ความปวดและการจัดการความปวดทัง้แบบใช้ยา   
และไม่ใช้ยา  โดยการจดัเป็นกลุ่ม  จํานวน  5  ครัง้  
ครัง้ละ  6-7  คน  ใช้เวลาครัง้ละ  2  ชัว่โมง  พร้อม
จดัทําคู่มือการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการ
ความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
สําหรับพยาบาลเพ่ือให้ได้นําไปทบทวนทําความเข้าใจ
และฝึกทกัษะการปฏิบติัตวัหลงัผ่าตดัและการจดัการ
ความปวดแบบไม่ใช้ยา และคู่มือการจัดการความ
ปวดในสตรีตัง้ครรภ์ท่ีจะได้รับการผ่าตัดคลอดบุตร
ทางหน้าท้อง สําหรับสตรีตัง้ครรภ์ได้ทบทวนทําความ
เข้าใจและฝึกปฏิบติัการจดัการความปวดแบบไม่ใช้ยา
ก่อนท่ีจะผา่ตดัคลอด 
 2. 

 ผู้วิจัยประชุมร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงาน
และผู้ ปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน  เพ่ือให้รับทราบการ
ทดลองใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกนี  ้  ทดลองใช้          
แนวปฏิบัติท่ีพัฒนาขึน้ในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตร
ทางหน้าท้องท่ีมีลกัษณะคล้ายกลุ่มตวัอย่าง  จํานวน  
3  ราย  ก่อนนําไปใช้จริง  ผู้ วิจัยติดตามชีแ้นะให้
คําแนะนําเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลและจัดกลุ่มเสวนา
สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม  พบว่า  ไม่มีการ
ปรับเปล่ียน แนวปฏิบติัทางคลนิิก 
 3. การนําแนวปฏิบัติไปใช้และการ 
ประเมนิผลการใช้แนวปฏบัิต ิ ตัง้แต ่ 3  มกราคม – 
25  มีนาคม  2553  ใช้กรอบแนวคิดการประเมินผล
การใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกของสมาคมพยาบาลออน
ทาริโอ  (RNAO)5  ดงันี ้
 ผู้วิจัยประชุมร่วมกบัหวัหน้าหน่วยงาน
และผู้ปฏิบัติแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้รับทราบการนํา
แนวปฏิบติัทางคลินิกไปใช้ในแต่ละหน่วยงาน  โดย
เผยแพร่แนวปฏิบัติ  โดยจัดบอร์ดวิชาการให้ความรู้ 
ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ทัง้  3  แห่ง  แจกคู่มือการใช้
แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดในสตรี
ตัง้ครรภ์หลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องให้กับ
พยาบาล  และเลือกกลุ่มตวัอย่างสตรีตัง้ครรภ์ท่ีได้รับ
การวางแผนผ่าตัดคลอดตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว้  
จํานวน  30  ราย  แจกคู่มือการจดัการความปวดใน
สตรีท่ีจะได้รับผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องให้กับ
กลุ่มตัวอย่างพยาบาลในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้  3  
แห่ง   ให้การดูแลสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทาง      
หน้าท้อง  ตามแนวปฏิบติันีอ้ย่างต่อเน่ืองทกุวนัตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาตัง้แต่การฝากครรภ์   รับไว้ใน

การนําแนวปฏิ บัติไปทดลองใช้  
ตัง้แต่  28  ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน  2552  
ดังนี ้
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โรงพยาบาลเพ่ือผ่าตัดคลอดจนจําหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล  ผู้วิจยัติดตามและกํากบัการใช้แนวปฏิบติั
ทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดั
คลอดบุตรทางหน้าท้องท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้
สามารถปฏิบติัตามแนวปฏิบติัได้ถกูต้องและสามารถ
ให้การดูแลได้ต่อเน่ืองทุกวัน  ในกรณีท่ีปฏิบัติได้ไม่
ถกูต้อง  ให้คําชีแ้นะและตอบข้อสงสยัเป็นรายบคุคล 
 ผู้ วิจัยสัมภาษณ์ความพึงพอใจของ
สตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องแต่ละรายใน
วนัท่ี  2  หลงัผ่าตดั  และแจกแบบสอบถามการปฏิบติั
ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกและแบบประเมินความ    
พึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิก
ในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องภายหลัง
เสร็จสิน้การศึกษา  เพ่ือนําผลลพัธ์ท่ีได้มาปรับปรุงให้
เหมาะสมตอ่ไป 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือดาํเนินการศกึษา 
 1.1 แผนการอบรมให้ความรู้เร่ือง
การประเมินและการจัดการความปวดทัง้แบบใช้ยา
และไมใ่ช้ยาแก่พยาบาลผู้ปฏิบติั 
 1.2 คู่มือการจัดการความปวดใน
สตรีตัง้ครรภ์ท่ีจะได้รับการผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้า
ท้อง  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  สําหรับแจกกลุ่ม
ตวัอยา่งในหน่วยฝากครรภ์  
 1.3 คู่ มื อการใ ช้ แนวปฏิบั ติทาง
คลินิกสําหรับการจดัการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดั
คลอดบตุรทางหน้าท้อง สําหรับพยาบาล 
 

 2. เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แบบประเมินผลการใ ช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดในสตรีหลงั
ผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมทุรสาคร
ได้แก่ 
 2.1.1 แบบสอบถามการปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดใน
สตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง  ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน ได้แก่       
1)  การปฏิบติัด้านการประเมินความปวดในระยะก่อน
ผ่าตดัของพยาบาลหน่วยฝากครรภ์จํานวน 14 ข้อ    
ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้หา (CVI) เท่ากับ .95  
และพยาบาลห้องคลอด จํานวน 11 ข้อ ได้ค่าดชันี
ความตรงตามเนือ้หา (CVI) เท่ากับ .94  2)  การ
ปฏิบติัด้านการประเมินความปวดในระยะหลงัผ่าตดั
ของพยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวช จํานวน 13 ข้อ       
3)  การปฏิบติัด้านการจดัการความปวดโดยการใช้ยา
บรรเทาปวดจํานวน 16 ข้อ  4)  การปฏิบติัด้านการ
จัดการความปวดโดยการไม่ใ ช้ยาบรรเทาปวด   
จํานวน 10 ข้อ  ได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หา (CVI) 
เท่ากับ .89 ลักษณะข้อคําถามทัง้หมดเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) เกณฑ์การให้คะแนน 
คือ  ปฏิบติัได้เท่ากบั 1 คะแนน ปฏิบติัไม่ได้เท่ากบั 0 
คะแนน  ประเมินผลการปฏิบติัได้เป็นร้อยละ  กําหนด
เกณฑ์การสรุปผลท่ีมากกวา่ร้อยละ  904 

 2.1.2 แบบสอบถามปลายเปิด 
เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของพยาบาลในการใช้
แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดในสตรี
หลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง จํานวน 1 ข้อ 
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 2.1.3 แบบสอบถามปลายเปิด 
เพ่ือถามความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับความยากง่าย
และสะดวกใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการ
ความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
จํานวน 1 ข้อ  
 2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของ
พยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีผู้ วิจัย   
สร้างขึน้เอง  ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดงันี ้  1)  ข้อมลู
ทัว่ไป  ได้แก่ อาย ุวฒุิการศึกษาสงูสดุ ประสบการณ์
การทํางาน  และประวัติการเข้ารับการอบรมด้าน  
ความปวด  2)  ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้
แนวปฏิบัติทางคลินิกของพยาบาลหน่วยฝากครรภ์  
ห้องคลอด  และหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวช   ได้ค่าดัชนี   
ความตรงตามเนือ้หา (CVI) เท่ากบั 1,.83  และ  .94 
ตามลําดับ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณคา่ (rating scale)  3  ระดบั7 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของ
สตรีหลงัผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง ต่อการจดัการ
ความปวดท่ีไ ด้ รับหลังใ ช้แนวปฏิบัติทางคลิ นิก 
ประกอบด้วย  3  ส่วน  ดงันี ้  1)  แบบบนัทึกข้อมลู
ทั่วไปของสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง  
ไ ด้แก่   อายุ   สถานภาพสมรส   ศาสนา   ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  รายได้ครอบครัวโดยประมาณ    
ต่อเดือน  และความพอเพียงของรายได้  2)  แบบ
บันทึกข้อมูลจํานวนครัง้การตัง้ครรภ์  และการเจ็บ
ครรภ์ในครัง้นี ้ 3)  แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจของ
สตรีหลงัผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง ต่อการจดัการ
ความปวดท่ีได้รับหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก  

จํานวน  21  ข้อ  ได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หา 
(CVI) เท่ากับ  .87  ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบประมาณคา่  (rating scale)  3  ระดบั7 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่ว ไปของพยาบาลและสตรี   
หลงัผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง  วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ี  และคา่ร้อยละ 
 2. การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลนิิก  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี  และคา่ร้อยละ 
 3. ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้
แนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการความปวดในสตรี
หลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง และความพงึพอใจ
ของสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบุตรทางหน้าท้อง วิเคราะห์
โดยใช้คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 4. ข้อมลูปัญหาและอปุสรรคในการใช้แนว
ปฏิบติั  ความยากง่ายและความสะดวกใช้โดยรวมใน
การใช้แนวปฏิบติั และความคิดเหน็ของสตรีหลงัผ่าตดั
คลอดบุตรทางหน้าท้องท่ีได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิบติัทางคลนิิก  วิเคราะห์โดย  content  analysis 
 

ผลการวิจัย 
 1.ลักษณะของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
ประกอบด้วย1.) ข้อมูลทั่วไป คือ รายนามทีมยกร่าง
แนวปฏิบติั วตัถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลพัธ์ คํา
จํากัดความและขัน้ตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติ 2.) 
เนือ้หาของแนวปฏิบติัทางคลินิก แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1) แนวปฏิบติัทางคลินิกในการประเมินความ
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ปวดและการจัดการความปวดในระยะก่อนผ่าตัด
สําหรับพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ สว่นท่ี 2) แนวปฏิบติั
ทางคลินิกในการประเมินความปวดและการจัดการ
ความปวดในระยะก่อนผ่าตัดสําหรับพยาบาลห้อง
คลอด สว่นท่ี 3) แนวปฏิบติัทางคลินิกในการประเมิน
ความปวดและการจัดการความปวดในระยะหลัง
ผ่าตัดสําหรับพยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวช โดยมี
เนือ้หาครอบคลมุ 3 ด้าน คือ การประเมินความปวด 
การจัดการความปวดแบบวิธีใช้ยา และการจัดการ
ความปวดแบบวิธีไม่ใช้ยา และส่วนท่ี 4) ภาคผนวก 
ได้แก่ แหลง่หลกัฐานความรู้เชิงประจกัษ์ ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมอภิปราย คู่มือการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิกสําหรับจดัการความปวดสําหรับพยาบาล คู่มือ
การจดัการความปวดสําหรับสตรีท่ีจะได้รับการผ่าตดั
คลอดบุตรทางหน้าท้อง แบบประเมินการปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัของพยาบาลทัง้ 3 หน่วยงาน แบบประเมิน
ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบติั และ
แบบประเมินความพึงพอใจของสตรีหลงัผ่าตดัคลอด
บุตรทางหน้าท้องหลงัได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติ 
และรายนามผู้ทรงคณุวฒุิ 
 2. ผลการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอด
บุตรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมุทรสาครไปใช้ 
นําเสนอข้อมูล ดังนี ้
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลท่ีปฏิบัติงาน
หน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอดและหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวช   
ทัง้หมดเป็นพยาบาลวิชาชีพ  ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 
40 ปี  ร้อยละ 51.6  ระดบัการศึกษาจบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 96.78   มีประสบการณ์การ
ทํางานมากกว่า 20 ปีขึน้ไป ร้อยละ 38.7 เคยได้รับ
การอบรมด้านการจัดการความปวด ร้อยละ 77.4  
โดยได้รับความรู้จากการอบรมวิชาการเ ร่ืองการ
ประเมินและการจดัการความปวดภายในโรงพยาบาล
สมุทรสาคร จากหน่วยงานอ่ืนๆ และจากการอ่าน
บทความวิชาการ 
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสตรี
หลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง  ส่วนใหญ่อาย ุ  
26-30  ปี  ร้อยละ  43.3  สถานภาพคู่  ร้อยละ  76.7  
ศาสนาพุทธ  ร้อยละ  96.7  จบการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษา  ร้อยละ  43.3  อาชีพรับจ้างร้อยละ  
46.7  มีรายได้ครอบครัว  5,001-15,000  บาท  และ
มากกวา่  15,000  บาท  ร้อยละ  33.3  มีรายได้เพียงพอ  
ร้อยละ  63.3 
 1.3 ข้อมลูเก่ียวกบัการตัง้ครรภ์  สว่นใหญ่
เป็นครรภ์แรก  ร้อยละ  56.7  และทัง้หมดไม่มีอาการ
เจ็บครรภ์ 
 ส่วนที่ 2 การปฏิบัตติามแนวปฏิบัตทิาง
คลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
 2.1 จากแนวปฏิบติัทางคลินิกสําหรับจดัการ
ความปวดในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องใน
ระยะก่อนผ่าตดัของพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ทัง้หมด 
14 ข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถปฏิบติัได้ร้อยละ 
100 จํานวน  10  ข้อ สว่นข้อปฏิบติัได้น้อยกว่าร้อยละ 
90  จํานวน  4  ข้อ  ดงัแสดงในตารางท่ี  1 
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ตารางที่  1 จํานวนและร้อยละของพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ท่ีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
จดัการความปวดในสตรีท่ีจะได้รับการผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง  (n=4) 

 

แนวปฏิบัตทิางคลนิิกสาํหรับจัดการความปวด ปฏบัิตไิด้ ปฏบัิตไิม่ได้ 
ในระยะก่อนผ่าตัดที่หน่วยฝากครรภ์ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

1.  การสอบถามถงึประวติัความเจ็บปวดในอดีตท่ีสตรีตัง้ครรภ์ 2 50.0 2 50.0 
เคยประสบมา     
2.  การสอบถามถงึวิธีการบรรเทาปวดท่ีสตรีตัง้ครรภ์เคยใช้ 1 25.0 3 75.0 
3.  การประเมินความรู้สกึเก่ียวกบัความปวดท่ีสตรีตัง้ครรภ์ 1 25.0 3 75.0 
คาดหวงัวา่จะเกิดขึน้จากการผา่ตดัคลอดครัง้นี ้     
4.  การเตรียมความพร้อมและวางแผนลว่งหน้ากบัสตรีตัง้ครรภ์ 2 50.0 2 50.0 
ในการจดัการความหลงัผา่ตดั โดยใช้ข้อมลูท่ีได้จากการประเมิน     
มาประกอบการวางแผน     
 

 2.2 จากแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
จดัการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้า
ท้องในระยะก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องคลอด
ทัง้หมด 11 ข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าร้อยละ 

90.0 สามารถปฏิบติัได้ จํานวน 5 ข้อ และ 4 ใน 5 ข้อ
นีส้ามารถปฏิบติัได้ร้อยละ 100.0  ข้อท่ีสามารถ
ปฏิบติัได้น้อยกวา่ร้อยละ 90.0  จํานวน 6 ข้อ ดงัแสดง
ในตารางท่ี  2 

 
ตารางที่  2 จํานวนและร้อยละของพยาบาลห้องคลอดท่ีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการ

ความปวดในสตรีท่ีจะได้รับการผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง  (n=13) 
 

แนวปฏิบัตทิางคลนิิกสาํหรับจัดการความปวด ปฏบัิตไิด้ ปฏบัิตไิม่ได้ 
ในระยะก่อนผ่าตัดที่ห้องคลอด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

3.  การประเมินความรู้สกึเก่ียวกบัความปวดท่ีคาดวา่จะเกิดกบัสตรี 11 84.6 2 15.4 
หลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง     
5.  การเตรียมความพร้อมและวางแผนลว่งหน้าโดยนําข้อมลูท่ีได้ 11 84.6 2 15.4 
จากการประเมินมาวางแผนร่วมกบัทีมผู้ดแูลรักษาสตรีตัง้ครรภ์     
และญาติในการท่ีจะเผชิญความปวดหลงัได้รับการผา่ตดัคลอด     
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ตารางที่  2 จํานวนและร้อยละของพยาบาลห้องคลอดท่ีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการ
ความปวดในสตรีท่ีจะได้รับการผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง  (n=13)  (ตอ่) 

 
แนวปฏิบัตทิางคลนิิกสาํหรับจัดการความปวด ปฏบัิตไิด้ ปฏบัิตไิม่ได้ 

ในระยะก่อนผ่าตัดที่ห้องคลอด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
8.  การให้สตรีตัง้ครรภ์ได้ฝึกปฏิบติัจดัการความปวดแบบไมใ่ช้ยา 10 76.9 3 23.1 
โดยการพลกิตะแคงตวัอยา่งถกูวิธีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง     
9.  การให้สตรีตัง้ครรภ์ได้ฝึกปฏิบติัจดัการความปวดแบบไมใ่ช้ยา 10 76.9 3 23.1 
โดยการลกุจากเตียงอยา่งถกูวิธี     
10.  การให้สตรีตัง้ครรภ์ได้ฝึกปฏิบติัจดัการความปวดแบบไมใ่ช้ยา 11 84.6 2 15.4 
โดยการหายใจโดยใช้กล้ามเนือ้หน้าท้องและกระบงัลม     
11.  การให้สตรีตัง้ครรภ์ได้มีโอกาสฝึกความคุ้นชินในการฟังดนตรี 6 46.2 7 53.8 
บําบดัก่อนสง่ไปห้องผา่ตดั     
 
 2.3 จากแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
จดัการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้า
ท้องในระยะหลงัผ่าตดัของพยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรี
เวช ด้านการประเมินความปวดจํานวน 13 ข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปฏิบัติได้ร้อยละ 100.0 
จํานวน 12 ข้อ ส่วนข้อท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า
ปฏิบติัได้น้อยกว่าร้อยละ 90.0 ได้แก่ มีระบบการ
บนัทึกอย่างต่อเน่ือง เป็นท่ียอมรับของทีม สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบุนั ควรประกอบด้วยการรวบรวม
ข้อมูลก่อนผ่าตัด แบบบันทึกความปวดหลังผ่าตัด
ตลอดจนการประเมินซํา้ ในฟอร์มปรอท และบันทึก
ทางการพยาบาล 
 2.4 จากแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
จดัการความปวดในสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้า

ท้องในระยะหลงัผ่าตดัของพยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรี
เวช ด้านการจัดการความปวดโดยการใช้ยาจํานวน 
16 ข้อ พบว่า ร้อยละ 100 มีความเห็นว่าปฏิบติัได้ 13 
ข้อ ส่วนข้อท่ีมีความเห็นว่าปฏิบติัได้น้อยกว่าร้อยละ 
90 มีจํานวน 3 ข้อ คือให้สตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทาง
หน้าท้องรับประทานยากลุม่ NSAIDs หลงัอาหารทนัที  
ประเมินความปวดซํา้หลงัได้ยา 1 ชัว่โมง  ประเมิน
ความปวดซํา้หลังรับประทานยาพาราเซตตามอล      
1 ชัว่โมง 
 2.5 จากแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
จดัการความปวดในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้า 
ท้องในระยะหลงัผ่าตดัของพยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรี
เวช ด้านการจดัการความปวดโดยการไม่ใช้ยาจํานวน  
10 ข้อ พบว่า มีความเห็นว่าปฏิบติัได้มากกว่าร้อยละ 
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90.0 จํานวน  6 ข้อ สว่นข้อท่ีเห็นว่าปฏิบติัได้น้อยกว่า
ร้อยละ 90.0 มีจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ การใช้เทคนิค
เ บ่ียง เบนความสนใจ  ไ ด้แ ก่  กรณีอ่ านหนัง สือ  
สามารถอ่านด้วยตนเองหรือผู้ อ่ืนอ่านให้ฟัง  ใช้ส่ือ
อารมณ์ขนั เช่น หนงัสือการ์ตนูขําขนั รายการทีวีขําขนั 
ฟังเพลงขําขัน  และการใช้เทคนิคผ่อนคลาย ได้นอน

หรือนั่งในท่าท่ีสบาย ไม่ถูกรบกวน และให้หลับตา 
หายใจเข้าและหายใจออกช้าๆสม่ําเสมอ  และการฟัง
ดนตรี ท่ีประกอบด้วยเ นื อ้ ร้องและ /หรือทํานอง           
มีจังหวะนุ่มนวล  ช้า  ระดับเสียงค่อนข้างทุ้ มต่ํา        
ดงัแสดงในตารางท่ี  3 

 

ตารางที่  3 จํานวนและร้อยละของพยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวชท่ีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ     
การจดัการความปวดในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องในระยะหลงัผา่ตดั  (n=14) 

 

แนวปฏิบัตทิางคลนิิกสาํหรับจัดการความปวด ปฏบัิตไิด้ ปฏบัิตไิม่ได้ 
ในระยะหลังผ่าตัด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

การประเมนิความปวดในระยะหลังผ่าตัด 1.     
 1.13 มีระบบการบนัทกึอยา่งตอ่เน่ือง เป็นท่ียอมรับของทีม 9 64.3 5 53.7 
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ควรประกอบด้วยการรวบรวม     
ข้อมลูก่อนผา่ตดั แบบบนัทกึความปวดหลงัผา่ตดัตลอดจนการ     
ประเมินซํา้ในฟอร์มปรอท และบนัทกึทางการพยาบาล     
2. การจัดการความปวดหลังผ่าตัดโดยวธีิการใช้ยา     
 2.5.1.1 ควรได้รับประทานยา  NSAIDs  หลงัอาหารทนัที 12 85.7 2 14.3 
 2.5.1.5 ประเมินความปวดซํา้หลงัได้ยา  NSAIDs  1  ชัว่โมง 10 71.4 4 28.6 
 2.6.4 ประเมินความปวดซํา้หลงัรับประทานยา 10 71.4 4 28.6 
พาราเซตามอล 1 ชัว่โมง     
3. การจัดการความปวดหลังผ่าตัดโดยวธีิการไม่ใช้ยา     
 3.2.3 สตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องท่ีใช้เทคนิค     
เบ่ียงเบนความสนใจในการบรรเทาความปวดได้รับการดแูล ดงันี ้     
 3.2.3.1  กรณีใช้การฟังดนตรีท่ีประกอบด้วยเนือ้ร้อง 8 57.1 6 42.9 
และ/หรือทํานอง มีจงัหวะนุ่มนวล ช้าระดบัเสียงคอ่นข้างทุ้มต่ํา     
 3.2.3.2  กรณีอา่นหนงัสือ   สามารถอา่นด้วยตนเอง 9 64.3 5 35.7 
หรือผู้ อ่ืนอา่นให้ฟัง     
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ตารางที่  3 จํานวนและร้อยละของพยาบาลหอผู้ ป่วยสูติ-นรีเวช ท่ีปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ    
การจดัการความปวดในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้อง ในระยะหลงัผา่ตดั  (n=14)  (ตอ่) 

 

แนวปฏิบัตทิางคลนิิกสาํหรับจัดการความปวด ปฏบัิตไิด้ ปฏบัิตไิม่ได้ 
ในระยะหลังผ่าตัด จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 3.2.3.3  กรณีใช้ส่ืออารมณ์ขนั เช่น หนงัสือการ์ตนู  9 64.3 5 35.7 
ขําขนั รายการทีวีขําขนั ฟังเพลงขําขนั     
 3.2.4 สตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องท่ีใช้เทคนิค 9 64.3 5 35.7 
ผอ่นคลาย ได้นอนหรือนัง่ในทา่ท่ีสบาย  ไมถ่กูรบกวนและให้หลบัตา     
หายใจเข้าและหายใจออกช้า ๆ สม่ําเสมอ     
 
 2.6 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้แนว
ปฏิบติัทางคลินิก กลุ่มตวัอย่างท่ีปฏิบติังานหน่วยฝาก
ครรภ์มีความเห็นว่า ในข้อท่ีไม่สามารถปฏิบัติได้ 
เน่ืองจากมีภาระงานมากและแนวปฏิบติัมีหลายข้อใช้
เวลาในการแนะนํามาก สามารถอ่านได้จากคู่มือแนว
ปฏิบติัท่ีแจกให้  กลุ่มตวัอย่างท่ีปฏิบติังานห้องคลอด 
มีความเหน็วา่ ในข้อท่ีไมส่ามารถปฏิบติัได้ เน่ืองจากมี
เวลาในการเตรียมสตรีตัง้ครรภ์ในระยะก่อนผ่าตดัน้อย 
อตัรากําลงัไม่เหมาะสมกบัภาระงานและกลุม่ตวัอย่าง
ท่ีปฏิบติังานท่ีหอผู้ ป่วยสติู-นรีเวช มีความเห็นว่าข้อท่ี
ปฏิบติัไม่ได้  เน่ืองจากภาระงานมาก  ไม่มีเวลาเขียน
บันทึกทางการพยาบาลให้ครอบคลุมปัญหาสถานท่ี
เป็นหอผู้ ป่วยสามัญมีเสียงรบกวน  จึงไม่สามารถใช้

การจดัการความปวดโดยไม่ใช้ยา  เช่น  การฟังดนตรี
บําบดั  การอา่นหนงัสือ 
 ส่วนที่  3  ความพงึพอใจในการใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิกของพยาบาลต่อการใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรี
หลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง 
 ความพึ งพอใจรวมของกลุ่ มตัวอย่ า ง
พยาบาลหน่วยฝากครรภ์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจรวมเท่ากบั  2.50  ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
พยาบาลห้องคลอดและสูติ-นรีเวช  อยู่ในระดับมาก
ท่ีสดุ  มีค่าเฉล่ียความพงึพอใจรวมเท่ากบั  2.58  และ 
2.79  ตามลําดบั  ดงัแสดงในตารางท่ี  4 
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ตารางที่  4 คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความพงึพอใจรวมของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบติั
ทางคลนิิกสําหรับจดัการความปวดในสตรีหลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องจําแนกตามหน่วยงาน 

 
ความพงึพอใจรวมของพยาบาลต่อการใช้แนวปฏบัิตทิางคลนิิก x  S.D. ความพงึพอใจ 
หน่วยฝากครรภ์  2.50 0.35 มาก 
ห้องคลอด  2.58 0.23 มากท่ีสดุ 
หอผู้ ป่วยสติู-นรีเวช  2.79 0.18 มากท่ีสดุ 
 
 ส่วนที่  4  ความง่ายและสะดวกใช้แนว
ปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความปวดในสตรี
หลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง 
 กลุ่มตวัอย่างพยาบาลหน่วยฝากครรภ์ ร้อย
ละ 75.0 ห้องคลอด ร้อยละ 76.92 และหอผู้ ป่วยสติู-
นรีเวช ร้อยละ 100.0 เห็นด้วยว่าแนวปฏิบติันีมี้ความ
ง่ายและสะดวกในการนําไปใช้ เน่ืองจากมีประโยชน์
ต่อสตรีตัง้ครรภ์หลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง 
และทําให้มีการปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั ลดความ
ไม่พึงพอใจระหว่างหน่วยงานท่ีดแูลสตรีตัง้ครรภ์หลงั
ผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องร่วมกนั 
 ส่วนที่  5  ความพึงพอใจของสตรีหลัง
ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องหลังได้รับการดูแล
ตามแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับจัดการความ
ปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
จาํแนกตามระยะก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด 
 กลุ่มตัวอย่างสตรีหลงัผ่าตัดคลอดบุตรทาง
หน้าท้องมีความพึงพอใจหลงัได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิบติัในระยะก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดัโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ ( x = 2.65, S.D.=.13  และ x = 
2.78, S.D.=.15)  ตามลําดบั  และโดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง      
ร้อยละ 100.0 เห็นด้วยท่ีจะนําแนวปฏิบติันีม้าใช้ใน
โรงพยาบาลสมุทรสาคร เน่ืองจากมีประโยชน์ ทําให้
สตรีตัง้ครรภ์ได้เตรียมตวัก่อนผา่ตดัได้อยา่งถกูต้อง 
 

อภปิรายผล 
 1. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอด
บุตรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกใน  
ครัง้นี  ้ จัดทําขึน้โดยการมีส่วนร่วมของทีมพัฒนาท่ี 
เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในทีมนําสติูกรรม  ซึ่งมีความ
เช่ียวชาญทางคลินิกและเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใน   
การดูแลสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง     
แนวปฏิบัติท่ีพัฒนาขึน้ได้จากการทบทวนหลักฐาน 
เชิงประจกัษ์อย่างเป็นระบบ  มีการประชมุรับฟังความ
คิดเห็นระหว่างความเห็นของหลักฐานเชิงประจักษ์
และผู้ปฏิบติั ทําให้แนวปฏิบติัมีคณุภาพ8  และในการ
วิจัยครัง้นีที้มพฒันาแนวปฏิบติัมีความเห็นตรงกนัว่า
ให้นําแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความ
เจ็บปวดในผู้ ป่วยหลงัผ่าตดัใหญ่โรงพยาบาลมหาราช
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6นครเชียงใหม่  ซึ่งพัฒนาโดยวัชราภรณ์  หอมดอก    

มาประยุกต์ใช้เน่ืองจากเป็นการผ่าตัดทางหน้าท้อง
เช่นกนั  ทําให้พยาบาลผู้ใช้มีความเช่ือมัน่ในแนวปฏิบติั 
อีกทัง้การอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการจัดการ
ความปวดแบบไม่ใช้ยาชนิดต่างๆ ทําให้เกิดเจตคติท่ีดี 
ให้ความร่วมมือในการพฒันาและนําแนวปฏิบติัทาง
คลินิกไปใช้9 ประกอบกับโรงพยาบาลสมทุรสาครมี
นโยบายให้การประเมินความปวดเป็นสญัญาณชีพท่ี 
5 และกลุม่การพยาบาลมีการติดตามตวัชีว้ดัด้านการ
ประเมินและการจดัการความปวดเป็นประจําทกุเดือน
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตัว ชี ว้ัดการ
พยาบาลด้านการประเมินและการจดัการความปวด มี
การนําเสนอตวัชีว้ดัในท่ีประชมุตึกทกุเดือน ทําให้เกิด
การกระตุ้นเตือนและมีความตระหนักในการพัฒนา
คณุภาพการพยาบาล การนําแนวปฏิบติัทางคลินิกไป
ใช้ในครัง้นีจ้ึงได้รับความร่วมมือในการใช้เป็นอย่างดี
จากผู้ปฏิบติั 
 2. ผลการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับจัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอด
บุตรทางหน้าท้อง โรงพยาบาลสมุทรสาครไปใช้ 
 2.1 การปฏิบัติของพยาบาลตาม
แนวปฏิบัตทิางคลินิกสําหรับจัดการความปวดใน
สต รี ห ลั ง ผ่ า ตั ด ค ลอด บุ ต ร ท า ง ห น้ า ท้ อ ง 
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 ผลการศึกษา  พบว่า  ข้อ คําถาม
เก่ียวกบัการปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางคลินิกในระยะ
ก่อนผา่ตดัท่ีหน่วยฝากครรภ์จํานวน 14 ข้อ พยาบาลมี
ความเห็นว่าปฏิบติัได้ร้อยละ 100.0 จํานวน 10 ข้อ 
สว่นอีก 4 ข้อท่ีเหลือพยาบาลมีความเห็นว่าปฏิบติัได้

ร้อยละ 25.0 - 50.0  คือ การสอบถามความปวดใน
อดีต วิธีบรรเทาปวดท่ีเคยใช้ ความปวดท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้หลงัผ่าตดั การใช้ข้อมลูไปวางแผนร่วมกบัทีม
ผู้ รักษา ส่วนพยาบาลห้องคลอด มีข้อคําถามเก่ียวกบั
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกในระยะก่อน
ผ่าตดัจํานวน 11 ข้อ พยาบาลมีความเห็นว่าปฏิบติัได้
มากกว่าหรือเท่ากับ 90.0 จํานวน 5 ข้อ  ปฏิบติัได้ 
ร้อยละ 60.0-89.99 จํานวน 5 ข้อ และปฏิบติัได้    
ร้อยละ 46.2 จํานวน 1 ข้อ ส่วนหอผู้ ป่วยสติู-นรีเวช   
ซึง่ใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกในระยะหลงัผ่าตดัด้านการ
ประเมินความปวด พบว่า พยาบาลเห็นว่าสามารถได้
ร้อยละ  100.0  จาก  12  ใน 13 ข้อ  ข้อท่ีปฏิบติัได้     
ร้อยละ  64.3  คือ ระบบการบนัทกึความปวดอย่าง
ต่อเน่ือง  แนวปฏิบัติด้านการจัดการความปวดโดย
การใช้ยา จํานวน 16 ข้อ พยาบาลมีความเห็นว่า 
ปฏิบติัได้ร้อยละ 100.0 จํานวน 13 ข้อ สว่นอีก 3 ข้อท่ี
สามารถปฏิบติัได้ร้อยละ 70.0 - 99.9 เป็นเร่ืองของ
การประเมินความปวดซํา้หลงัได้ยารับประทาน และ
การให้ยาทนัทีหลงัอาหาร  แนวปฏิบติัด้านการจดัการ
ความปวดโดยการไม่ใช้ยา จํานวน 10 ข้อ พยาบาลมี
ความเห็นว่าปฏิบติัได้ร้อยละ 100.0 จํานวน 6 ข้อ 
ปฏิบติัได้ระหว่างร้อยละ 50.0-70.0 จํานวน 4 ข้อ  
การท่ีพยาบาลส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามแนว
ปฏิบติัทางคลินิกได้ อธิบายได้ว่า การท่ีพยาบาลสว่น
ใหญ่มีประสบการณ์การทํางานมาก ได้รับความรู้เร่ือง
ความปวดจากการอบรมของกลุ่มการพยาบาล ได้รับ
ความรู้จากคู่มือท่ีแจกให้ จะสามารถปฏิบัติตาม   
แนวป ฏิบั ติ ไ ด้มากสอดค ล้องกับแมนวอ ร์ เ รน 
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10(Manworren)   ท่ีกล่าวว่าพยาบาลท่ีได้รับความรู้

อย่างต่อเน่ืองในเร่ืองการจัดการความปวด จะมี
ความรู้เร่ืองการจัดการความปวด  ส่วนแนวปฏิบัติท่ี
ปฏิบติัได้น้อยกว่าร้อยละ 90  อธิบายได้จากปัญหา
อปุสรรคท่ีระบุไว้ คือ  เป็นสตรีตัง้ครรภ์ท่ีแพทย์นดัทํา
ผ่าตัดคลอด โดยท่ีนอนโรงพยาบาลช่วงเช้าและส่ง
ผา่ตดัทนัที  ทําให้มีเวลาเตรียมผ่าตดัท่ีห้องคลอดน้อย 
และแนวปฏิบัติบางข้อใช้เวลามากทําให้ไม่มีเวลา
เพียงพอในการให้การพยาบาลเพ่ือให้คําแนะนําได้
อย่างครอบคลมุ อตัรากําลงัไม่เหมาะสมกบัภาระงาน 
และสภาพแวดล้อมในหน่วยงานไม่เอือ้ต่อการใช้
เทคนิคเบ่ียงเบนความสนใจ เช่น ดนตรีบําบัด การ
หายใจแบบผ่อนคลาย  สําหรับหน่วยฝากครรภ์ ข้อมลู
การสอบถามบางข้อยงัไม่ได้ใช้ข้อมลูในขณะนี ้จึงเน้น
ปฏิบติัในข้ออ่ืนท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์มากกว่า และมี
เนือ้หาอ่ืน ๆ ท่ีต้องสอนสตรีตัง้ครรภ์อีกหลายเร่ือง 
 2.2 ความพึงพอใจของพยาบาล
หลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
จัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทาง
หน้าท้อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 ผลการศกึษา พบวา่ ความพงึพอใจรวม
ของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลหน่วยฝากครรภ์อยู่ใน 
ระดับมาก ( x = 2.50,S.D.=.35) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
พยาบาลห้องคลอดและสูติ-นรีเวชอยู่ในระดับมาก
ท่ีสดุ ( x =2.58, S.D.=.23 และ 2.79, S.D.=.18)  
ตามลําดบั  ข้อท่ีพยาบาลหน่วยฝากครรภ์มีความ    
พงึพอใจน้อย 1 ข้อ คือ การเตรียมความพร้อมและนํา
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมาวางแผนร่วมกับทีม
ผู้ดแูลรักษา  พยาบาลห้องคลอดมีความพึงพอใจมาก 

3 ข้อ คือ การเตรียมความพร้อมและวางแผนลว่งหน้า
โดยนําข้อมลูท่ีได้มาวางแผนร่วมกบัทีมผู้ รักษา การให้
ฟังดนตรีบําบดั การบนัทึกความปวดใน pain graph 
และบนัทกึทางการพยาบาล พยาบาลหอผู้ ป่วยสติู-นรี
เวช มีความพึงพอใจมาก 1 ข้อ คือการเบ่ียงเบนความ
สนใจโดยการฟังดนตรี อ่านหนงัสือ การใช้ส่ืออารมณ์
ขัน   อาจเน่ืองมาจากภาระงาน  และอัตรากําลัง 
รวมทัง้สภาพแวดล้อมของแต่ละหน่วยงาน  มีเสียง
รบกวนจากทารกและญาติ ส่วนข้ออ่ืน ๆ พยาบาลทัง้ 
3 หน่วยงาน มีความพึงพอใจมากท่ีสดุ อธิบายได้ว่า
การนําแนวปฏิบติัทางคลินิกท่ีได้มาจากหลกัฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้  ทําให้เ กิดผลดีในการดูแลผู้ ป่วย
มากกว่าการปฏิบติัอยู่ทกุวนั11 นอกจากนีก้ารได้รับ
การอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลทุกคนก่อนใช้แนว
ปฏิบติันีทํ้าให้มีความรู้ท่ีถกูต้องมากขึน้ มีเจตคติท่ีดีใน
การประเมินความปวดและการจดัการความปวดแบบ
ใช้ยาและไม่ใช้ยามากขึน้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ
กรรณิการ์ จนัตระ12  ท่ีพบว่าพยาบาลท่ีดแูลผู้สงูอายท่ีุ
ได้รับการผ่าตัดใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้แนว
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และข้อมูลคําถามปลายเปิด
พบว่ากลุ่มตัวอย่างพยาบาลทัง้หมดมากกว่าร้อยละ 
70 เห็นว่าแนวปฏิบติัมีความง่ายและสะดวกในการ
นําไปใช้ แต่อาจต้องปรับแนวปฏิบัติในบางข้อท่ีไม่
สามารถทําได้โดยเฉพาะการใช้เทคนิคเบ่ียงเบนความ
สนใจต่าง ๆ สอดคล้องกับกรรณิการ์ จันตระ12 และ
สุรีย์พร คุณสิทธ์ิ13 ท่ีพบว่า ความรู้ท่ีได้จาการอบรม
วิธีการจดัการความปวดแบบไม่ใช้ยา อาจไม่สามารถ
นําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้  เน่ืองจากภาระงานไม่

ปีที ่ 37  ฉบับที ่ 1    มกราคม - เมษายน  2553 81 



วารสารกองการพยาบาล 

เหมาะสมกบัอตัรากําลงั และต้องใช้เวลามากในการ
ฝึกและอธิบายให้ผู้ ป่วยเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง  
นอกจากนีส้่วนใหญ่ต้องอาศัยอุปกรณ์ สถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวยในการจดัการความปวดด้วย
เทคนิคดงักล่าว ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้
ของสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องแต่ละคน
ด้วย 
 2.3 ความพึงพอใจของสตรีหลังผ่าตัด
คลอดบุตรทางหน้าท้อง ต่อการจัดการความปวด
ที่ ไ ด้ รับหลังใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับ
จัดการความปวดในสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทาง
หน้าท้อง โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของสตรี
หลงัผา่ตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องต่อการจดัการความ
ปวดท่ีได้รับหลังใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกโดยรวม 
พบว่า กลุม่ตวัอย่างสตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้า
ท้องมีความพึงพอใจหลังได้รับการดูแลตามแนว
ปฏิบัติในระยะก่อนผ่าตดัและหลงัผ่าตดั โดยรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ ( x = 2.65, S.D.=.13 และ x = 
2.78, S.D.=0.15)  ตามลําดบั  มีความพงึพอใจมาก
ท่ีสดุ 19 ข้อ มีความพึงพอใจมาก 2 ข้อ และโดย
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างสตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทาง
หน้าท้อง ร้อยละ 100.0 เห็นด้วยท่ีจะนําแนวปฏิบติันี ้
มาใช้ในโรงพยาบาลสมุทรสาครต่อไป อธิบายได้ว่า 
สตรีหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อการได้รับการดูแลด้วยแนวปฏิบัตินี ้
จากการสอบถามคําถามปลายเปิด สตรีหลังผ่าตัด
คลอดบตุรทางหน้าท้องให้ข้อมลูว่า มีประโยชน์ ทําให้
ปฏิบัติตัวได้ถูก มีความเข้าใจ ช่วยลดอาการปวดได้ 

สามารถเลีย้งดูทารกและให้นมบุตรได้สะดวก ไม่
ทรมานมาก ไม่เครียดมาก ถึงเวลาสามารถนอนหลบั
ได้ ชอบท่ีมีคู่มือให้อ่านเพราะบางทีพยาบาลสอนแล้ว
จําไมไ่ด้ พยาบาลสนใจซกัถามความปวดดี ทัง้นีค้วาม
พึงพอใจจะเกิดขึน้ได้เม่ือได้รับการประเมินความปวด
อย่างสมบูรณ์11  ผู้ ป่วยมีความพึงพอใจระดบัมากใน
ระยะท่ีมีการใช้มาตรฐานทางคลินิก14  และมีความ   
พงึพอใจระดบัมากท่ีได้รับการดแูลตามแนวปฏิบติัทาง
คลินิกด้านการจัดการความปวดห ลงัผ่าตดัช่องท้อง 
เม่ือได้รับการดแูลเอาใจใสจ่ากพยาบาล การให้ข้อมลู 
และการซกัถามความเจ็บปวดจากพยาบาล15 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
 1. ระดับโรงพยาบาล ใช้ผลการศึกษาใน
การผลักดันให้เป็นนโยบายของโรงพยาบาลเพ่ือ
พฒันาระบบการจดัการความปวดให้แพร่หลายทกุทีม
การรักษาโดยให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
และนําแนวปฏิบัติทางคลินิกมาใช้ในการดูแลผู้ ป่วย 
ส่งเสริมให้ทีมนําทางคลินิกเห็นความสําคัญและ
ตระหนักในการจัดการความปวดทัง้แบบใช้ยาและ
แบบไม่ใ ช้ยา  เ พ่ือให้ผู้ ป่วยได้ รับการดูแลรักษา
ครอบคลมุมากขึน้ 
 2. ระดบักลุ่มการพยาบาล  ผู้บริหารกลุ่ม
การพยาบาลควรผลกัดนัให้ทกุหน่วยงานมีการพฒันา
คุณภาพการพยาบาลโดยการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลินิกท่ีได้จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์มาใช้ในการดแูล
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ผู้ ป่วยกลุ่มโรคต่าง  ๆ  ให้มากขึน้และครอบคลุม
กลุม่เป้าหมายท่ีกลุม่การพยาบาลกําหนด 
 ข้อเสนอแนะเชงิปฏบัิตกิาร 
 1. ด้านการทํางานเป็นทีม การนําแนว
ปฏิบติัทางคลินิกมาใช้ในการดแูลสตรีตัง้ครรภ์ ทําให้
สตรีตัง้ครรภ์ได้ รับการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้
สามารถจัดการความปวดได้อย่างเหมาะสม ตัง้แต่
หน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอดและหอผู้ ป่วยสติู-นรีเวช ท่ี
ดแูลระยะหลงัผ่าตดัคลอด ลดข้อขดัแย้งของพยาบาล
ในการดูแลสตรีตัง้ครรภ์ท่ีได้รับการผ่าตัดคลอดใน   
แต่ละหน่วยงาน  เน่ืองจากทุกหน่วยงานมีการเก็บ
ตัวชีว้ัดด้านการประเมินและการจัดการความปวด 
เพราะในท่ีสุดแล้วสตรีตัง้ครรภ์จะได้รับการดูแลท่ีมี
คณุภาพจากทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ผลการ 
ศึกษาสะท้อนบทบาทอิสระของพยาบาลด้านการ
จดัการความปวดโดยไม่ใช้ยา การประเมินความปวด 
การจัดการความปวดแบบใช้ยาร่วมกับการจัดการ

ความปวดแบบไม่ใช้ยา การให้ความรู้เก่ียวกบัอาการ
ข้างเคียงของยา ทําให้สามารถให้การพยาบาลสตรี
หลังผ่าตัดคลอดท่ีมีความปวดจากการผ่าตัดได้เป็น
อย่างดี สตรีหลงัผ่าตดัคลอดบตุรทางหน้าท้องมีความ
พอใจในการได้รับการดูแลตามแนวปฏิบติัทางคลินิก 
และควรขยายผลสู่หน่วยงานอ่ืนท่ีมีการดแูลผู้ ป่วยท่ีมี
ความปวดจากการผ่าตัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลในแต่ละหน่วยงานต่อไป  โดยตัง้ CoP การ
จดัการความปวดในกลุม่การพยาบาลขึน้ 
 3. ด้านการวิจยั ควรศกึษาประสทิธิผลของ
การใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกนีต้่อไป หลังจากมีการ
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานแล้ว  โดย
ศึกษาเพิ่มด้านโครงสร้างเ น่ืองจากเก่ียวข้องกับ
อตัรากําลงั  ซึ่งเป็นอุปสรรคส่วนใหญ่ของการศึกษา
ครัง้นี ้ เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการใช้แนวปฏิบัติ 
และศกึษาเพิ่มในกลุม่ผู้ ป่วยอ่ืนท่ีได้รับการผา่ตดั 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม  (participatory action research)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันา
รูปแบบการจดัการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอตุรดิตถ์  กลุ่มตวัอย่างคดัเลือกแบบเจาะจง 
คือ  ทีมสขุภาพ จํานวน 16 คน ประกอบด้วยแพทย์ 3 คน  พยาบาลวิชาชีพ 8 คน  และเภสชักร  นกักายภาพบําบดั  โภชนาการ   
นกัเทคนิคการแพทย์  นกัรังสีวิทยา  อย่างละ  1  คน  ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมคดัเลือกตามคุณสมบตัิท่ีกําหนดได้  คือ  เป็นผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านมท่ีเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเต้านมครัง้แรก  ไม่มีภาวะเจ็บป่วยหรือโรคแทรกซ้อนรุนแรงและยินดีเข้าร่วม
การศึกษาในครัง้นี ้ จํานวน  60  คน  ดําเนินการวิจยัตัง้แต่เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2548 ถึง  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551  โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ  คือ  ระยะเตรียมการ  ระยะพฒันาและระยะประเมินผล  ซึง่ในแตล่ะระยะ ได้ใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
แบบมีสว่นร่วม ประกอบด้วยการวางแผน  การปฏิบตัิและสงัเกต  การสะท้อนการปฏิบตัิงาน  และการปรับปรุงแผน   เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการดแูลทางคลินิก  แนวปฏิบตัิการดแูล  คู่มือการจดัการรายกรณี  แบบบนัทกึผลลพัธ์การดแูล  
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ป่วยและแบบสอบถามคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการ
สมัภาษณ์  สงัเกต  สนทนากลุม่  ศกึษาเอกสาร  วิเคราะห์ข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ 
 ผลการวิจยัพบดงันี ้  ระยะท่ี 1  ผลการวิเคราะห์บริบทและสภาพปัจจบุนัในการดแูลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  พบว่า
กระบวนการดแูลผู้ ป่วยและแผนการดแูลทางคลินิกไม่มีประสิทธิภาพ   ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยยงัไม่บรรลเุป้าหมาย ทีมสขุภาพ
จงึมีความเห็นร่วมกนัในการนํารูปแบบการจดัการรายกรณีมาใช้ในการแก้ปัญหา  ระยะท่ี 2  ผลการพฒันารูปแบบการจดัการ
รายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม เป็นแบบ Hospital Case Management โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้จดัการรายกรณี ปฏิบตัิงาน
ร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์การดแูลท่ีดี  ระยะท่ี 3 ผลการประเมินรูปแบบการจดัการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็ง
เต้านม  พบวา่  ทีมสขุภาพ  สว่นใหญ่มีความคิดเห็นวา่รูปแบบการจดัการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบตัิจริง  ใช้งา่ยไม่ยุ่งยากซบัซ้อน  เกิดประโยชน์ต่อผู้ ป่วย  ทีมสหสาขาสามารถปฏิบตัิตามได้ ทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
ดแูลและมีความพึงพอใจในการใช้อยู่ในระดบัมาก  ผลของผู้ ป่วย  พบว่า  หลงัใช้รูปแบบการจดัการรายกรณีดีกว่าก่อนใช้  คือ  
ไม่พบข้อไหล่ติด  การติดเชือ้ของแผลผ่าตดั  และ  Readmission  ช่องปากอกัเสบรุนแรงลดลง  จํานวนวนันอนหลงัใช้น้อยกว่า
ก่อนใช้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี  .001  ค่าใช้จ่ายพบว่าแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ความพงึพอใจและคณุภาพ
ชีวิตของผู้ ป่วยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี  .001 
 

คาํสาํคัญ    รูปแบบการจดัการายกรณี  ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 

*  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   หวัหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลอตุรดิตถ์  
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บทนํา 
 ประเทศไทยกําลงัอยู่ในกระบวนการปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพ  ทุกระบบย่อยภายในขอบเขต
ของการบริการสุขภาพย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ระบบบริการพยาบาลจึงจําเป็นต้องปรับให้สอดคล้อง
กับทิศทางใหม่ในการบริการสุขภาพ ผู้ บริหารและ     
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลจะต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการ
บริการ  การจัดการการบริการพยาบาล และการ
ปฏิบติัการพยาบาลไปพร้อมๆ กัน ระบบและรูปแบบ
การบริการพยาบาลสําหรับการบริการนัน้ความสําคญั
อยู่ท่ีการบรูณาการการบริการ 4 มิติไว้ด้วยกนั คือการ
รักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน
ความเจ็บป่วย และการฟืน้ฟูสภาพ ซึ่งจําเป็นต้องจัด
ขึน้อย่างมีรูปแบบและผู้ รับบริการมองเห็นผลิตผลของ
การบริการอย่างชดัเจน1  การจดัการรายกรณี  (Case 
management)  ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือ
ควบคมุคณุภาพการดแูล  การนําไปสูผ่ลลพัธ์การดแูล
ตามเป้าหมาย  ลดจํานวนครัง้ของการนอนโรงพยาบาล  
ระยะวนันอน  และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ ป่วยโรค
เรือ้รังและผู้ ป่วยท่ีมีปัญหายุง่ยากซบัซ้อน2-5  การจดัการ
ผู้ ป่วยรายกรณีเป็นรูปแบบการดูแลท่ีเน้นการจัดการ
ให้ผู้ ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวม มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และต่อเน่ืองครบวงจร  จากโรงพยาบาลสู่
บ้านหรือสถานบริการสุขภาพอ่ืน  ๆ   รูปแบบการ
จัดการรายกรณีเป็นการปฏิบัติการร่วมกันเป็นทีม  
โดยมีพยาบาลผู้ จัดการทางการพยาบาลเป็นผู้
ประสานความร่วมมือระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ  
ผู้ ป่ วยและครอบครัว  ในการกําหนดเป้าหมาย 

แผนการดแูลทางคลินิก (Clinical pathways) ท่ีอยู่
ภายใต้การกําหนดกรอบเวลาท่ีจะให้การดูแลผู้ ป่วย
เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ตามต้องการ◌ุ6-9 
 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอตุรดิตถ์  ให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาล การควบคมุค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ  จึงได้นําแนวคิดการจัดการรายกรณี
มาใช้ในผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านม  เน่ืองจากมีอบุติัการณ์
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง และเป็นสาเหตกุารตายท่ีสําคญั  
การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมยังมีความ
ยุ่งยากซบัซ้อน  ต้องกระทําต่อเน่ืองกนัไปเป็นระยะ ๆ  
ทัง้การรักษาด้วยการผ่าตดั การให้เคมีบําบดั บางราย
อาจจําเป็นต้องฉายแสง ต้องใช้ยาหลายชนิดในขนาด
สูงและเป็นระยะเวลานาน  ซึ่งการรักษาอาจส่งผล
ข้างเคียงและผลกระทบทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
และสงัคมของผู้ ป่วยและครอบครัว10  โรงพยาบาล
อตุรดิตถ์มีจํานวนผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมเพิ่มขึน้ทกุปี จาก
สถิติของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ในปี พ.ศ. 2546 - 
2548  มีผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมจํานวน  303,  368  และ 
428 ราย11  และยังพบว่าผู้ ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนท่ี
ป้องกนัได้   คือ ข้อไหล่ติด  แผลผ่าตดัติดเชือ้  มีแผล
ในปากรุนแรง  ทําให้ผู้ ป่วยทุกข์ทรมาน บางรายต้อง
กลับเข้ารับการรักษาซํา้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้ ป่วย  และส่งผลกระทบต่อ
โรงพยาบาล คือ  วนันอนในโรงพยาบาลนานขึน้ และ
เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึน้  สาเหตขุองปัญหาท่ีสําคญั
ประการหนึ่ง คือ รูปแบบการดแูลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม
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วัตถุประสงค์การวิจัย ยงัไม่ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  ดงันัน้ผู้ วิจยัและทีม
สุขภาพท่ีดูแลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมจึงได้มีข้อตกลง
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการบริการโดยใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณี  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ผู้ ป่วยได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนท่ีป้องกนัได้  และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีใน
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อตุรดิตถ์ 

 

กรอบแนวคดิของการวิจัย 
 
 Hospital  case  management 

Nurse  case  manager  
 

Multidisciplinary  team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการรายกรณีผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 

รูปแบบการจัดการรายกรณี 

องค์ประกอบของรปแบบการจัดการรายกรณี ู

เคร่ืองมือท่ีสาํคญัของการ
จดัการผูป่้วยรายกรณี 

-Clinical pathway, Guideline 

เคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินผล
การจดัการผูป่้วยรายกรณี 

เป้าหมาย  ตวัช้ีวดั คุณสมบติัผูป่้วย 
และกระบวนการจดัการรายกรณี 

ผู้ป่วย ทมีสุขภาพ 
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วย ผลลพัธ์ด้านการนําไปใช้ 
-  ข้อไหลติ่ด -  ช่องปากอกัเสบรุนแรง -  ความเป็นไปได้ในการปฏิบติัจริง 
-  ติดเชือ้ของแผลผ่าตดั -  Readmission -  ความสะดวก 
-  จํานวนวนันอน -  คา่ใช้จ่าย -  ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก 
-  ความพงึพอใจ -  คณุภาพชีวิต -  เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ป่วย 

-  ปฏิบติัได้ 
-  ประหยดัค่าใช้จ่ายในการดแูล 
-  ความพงึพอใจ 
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วัสดุและวธีิการ  
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) 
ดําเนินการวิจัยตัง้แต่เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2548  ถึง
กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2551 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีค้ดัเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง  ประกอบด้วย  ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ท่ีให้การดูแลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม จํานวน 16 คน  
ประกอบด้วย  แพทย์  2 คน พยาบาล 6 คน  เภสชักร 
2  คน  นกักายภาพบําบดั 1 คน  โภชนาการ 1 คน  
และผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  จํานวน  60  คน  คดัเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติท่ี
กําหนดคือ  1)  เป็นผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีเข้ารับการ
รักษาด้วยการผา่ตดัเต้านมเป็นครัง้แรก  2)  ไม่มีภาวะ
เจ็บป่วยหรือโรคแทรกซ้อน  3)  สามารถให้ข้อมูลได้
ด้วยตนเองและยินดีเข้าร่วมการวิจยั 
 การดาํเนินการวจัิย 
 การดําเนินการวิจยัแบง่เป็น  3  ระยะดงันี ้
 

 ระยะที่  2  พฒันารูปแบบการจดัการราย
กรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  แบ่งเป็น  2  ขัน้ตอน  ดงันี ้
 2.1 ยกร่างรูปแบบการจดัการรายกรณีใน
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  ใช้ระยะเวลา 8 เดือน คือ เดือน
กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2549 ถึง กนัยายน พ.ศ. 2549  โดย
สร้างการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพในการ
กําหนดวตัถปุระสงค์  เป้าหมาย  ตวัชีว้ดัคณุภาพการดแูล
ผู้ ป่วยมะเร็งให้ชดัเจน ครอบคลมุ กําหนดกระบวนการ
ดูแลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม และจัดทําแผนการดูแลทาง
คลินิก แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงพยาบาลอตุรดิตถ์   หลงัจากนัน้นํารูปแบบการ
จัดการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมไปหาคุณภาพ 
โดยให้ผู้ทรงคณุวุฒิจํานวน 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้หา  ความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
และนําไปศึกษานําร่อง (Pilot study) กบัผู้ ป่วยมะเร็ง 
เต้านม  จํานวน 5 ราย  เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในสถานการณ์จริง และนํามา
ปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปทดลองใช้ 

ระยะที่  1  ระยะเตรียมการ ใช้เวลา 5 เดือน 
คือ  เดือนตลุาคม พ.ศ. 2548 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 
2548  โดยสร้างทีมแกนนําพฒันารูปแบบการจดัการ
รายกรณีและร่วมกนัศกึษาสถานการณ์การดแูลผู้ ป่วย
ในปัจจบุนัปัญหาอปุสรรคของการดแูลผู้ ป่วย การรับรู้
และความคาดหวงัของทีมสหสาขาวิชาชีพ  โดยศกึษา
จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  สมัภาษณ์และสงัเกตการณ์
ให้การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยโรคมะเร็งเต้านมท่ีคลินิก
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  หอผู้ ป่วยศัลยกรรมหญิง  ห้อง
ผา่ตดั 

 2.2 นํารูปแบบการจัดการกรณีในผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านมไปทดลองใช้เป็นระยะเวลา 13  เดือน  
คือ  ตลุาคม  พ.ศ. 2549 ถึง เดือนตลุาคม  พ.ศ. 2550  
โดยประชุมชีแ้จงนโยบาย  วัตถุประสงค์  ให้ความรู้
เก่ียวกบัแนวคิดการจดัการรายกรณี วิธีการดําเนินงาน
กบัทีมสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการนํารูปแบบการจดัการ
รายกรณี  แจกคู่มือการใช้รูปแบบการจดัการรายกรณี  
แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง แบบบนัทึกข้อมลูและผลลพัธ์  
ผู้วิจัยและผู้จดัการรายกรณีเป็นพ่ีเลีย้ง ให้คําปรึกษา
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แนะนํา อํานวยความสะดวกให้กบัทีมสขุภาพ ควบคมุ 
ติดตาม การปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง สงัเกต สมัภาษณ์ 
สนทนากลุ่มกับทีมสุขภาพ ค้นหาปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา ปัจจัยส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการใช้
รูปแบบการจดัการ  และนําข้อมลูเสนอต่อทีมสขุภาพ 
เพ่ือสะท้อนความคิดและร่วมกันปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการรายกรณีให้ดีย่ิงขึน้ 
 ระยะที่  3  ระยะประเมินผลการใช้รูปแบบ
การจดัการรายกรณี ใช้เวลา 5 เดือน คือ เดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2550  ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 โดย
ประเมินทีมสุขภาพด้านการนําไปใช้ในเร่ืองความ
เป็นไปได้ในการปฏิบติัจริง  ความสะดวกในการปฏิบติั  
ใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เกิดประโยชน์ต่อผู้ ป่วยใน  
ทีมสหสาขาสามารถปฏิบัติ ไ ด้   ทําให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจในการใช้และประเมิน
ผู้ ป่วยด้านผลลัพธ์ของการดูแลในเร่ืองข้อไหล่ติด   
การติดเชือ้ของแผลผ่าตัด  ช่องปากอักเสบรุนแรง  
Readmission  จํานวนวนันอน  คณุภาพชีวิต  ค่าใช้จ่าย  
และความพงึพอใจของผู้ ป่วย 
 โดยในแตล่ะระยะของการวิจยั ประกอบด้วย
การวางแผน  การทดลองปฏิบติัและสงัเกต  การสะท้อนคิด 
และการปรับแผนใหมเ่ป็นวงจรท่ีตอ่เน่ืองกนัไป 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  2  สว่น  
ดงันี ้
 1. 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
ได้แก่  1)  แบบบันทึกการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม       
2)  แบบสัมภาษณ์ทีมสุขภาพแบบมีโครงส ร้าง  
(Interview  guide)  3)  แบบบนัทกึภาคสนาม  (Field  note)  
4) เคร่ืองบนัทึกเสียง 5) กล้องถ่ายรูป 6) แบบบนัทึก
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 7) แบบสอบถาม
ความพงึพอใจของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 8) แบบสอบถาม
คณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  และ 9) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของทีมสขุภาพต่อรูปแบบการจดัการราย
กรณีฯ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การหาคา่ตรงเชิงเนือ้หา (Content  validity) 
 แบบสังเกตและแนวคําถามทีมสหสาขา
วิชาชีพ  แผนการดแูลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  แนวปฏิบติั 
การดแูลผู้ ป่วย  และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  ผู้ วิจัยได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่  
แพทย์  พยาบาล  และเภสชักรท่ีมีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างน้อย  5  ปี  ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้หา  ความเหมาะสมและเป็นไปได้  
จํานวน  5  ท่าน  และนํามาปรับปรุง  แก้ไข  ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือให้เคร่ืองมือมี
ความชัดเจนด้านภาษา  และครอบคลุมสาระสําคัญ
ตามคําถามการวิจยั 
 การหาความเช่ือม่ัน  (Reliability) 
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านม  และแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านม  ผู้วิจยัได้นําไปทดลองใช้กบัผู้ ป่วยมะเร็ง
เต้านมท่ีมาใช้บริการ  โรงพยาบาลอตุรดิตถ์  จํานวน  
10  คน  และนํามาหาคา่ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสทิธิ

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัย  
ได้แก่  1)  แผนการดแูลผู้ ป่วย  (Clinical  pathway)  
2)  แนวทางการปฏิบติังาน  (Practice  guideline)  
และ  3)  คูมื่อการจดัการรายกรณี 
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แอลฟาของครอนบาค  ได้เท่ากับ  .86  และ  .82  
ตามลําดบั 
 2. แผนการดูแลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  และ
แนวปฏิบติัการดแูลผู้ ป่วยได้มีการนํามาทดลองใช้กบั
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  จํานวน  10  คน  และนํามาปรับปรุง
ให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบติั 
 การรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ 
 1.1. ผลลัพธ์การดูแลผู้ ป่วย  ได้แก่  
ข้อไหล่ติด  ติดเชือ้แผลผ่าตัด  และช่องปากอักเสพ  
จํานวนวนันอน  ค่าใช้จ่าย  การกลบัเข้ารับการรักษา
ตัวซํา้  ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านม 
 1.2 ผลลัพธ์ความคิดเห็นของทีม
สขุภาพตอ่รูปแบบการจดัการายกรณีฯ 
 2. การเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ 
 2.1 การสมัภาษณ์รายบคุคล  ผู้วิจยั
ทําการอดัเทปและถอดเทปภายหลงัสมัภาษณ์ทนัที 
 2.2 การสนทนากลุม่ (Focus  group) 
 2.3 การบันทึก ข้อมูลภาคสนาม  
(Field  notes) 
 2.4 การเก็บข้อมลูจากเอกสารต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบบริการของผู้ ป่วย  ได้แก่  
นโยบายพันธกิจ  แนวปฏิบัติ  แบบฟอร์ม  และเวช
ระเบียนผู้ ป่วย  เป็นต้น 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. 

 1.1 ข้อมูลผลลัพธ์การดูแลผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  จํานวน  
ร้อยละ  คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 1.2 ข้อมลูความพงึพอใจ  และคณุภาพ
ชีวิตของผู้ ป่วยป่วยมะเร็งเต้านมวิเคราะห์โดยใช้สถิติ  
คา่เฉล่ีย  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 1.3 ข้ อมูลความ คิด เห็นของ ทีม
สุขภาพต่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม
วิเคราะห์โดยใช้สถิติจํานวน  และร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  จาก
การสัมภาษณ์   การทําสนทนากลุ่ม   การสังเกต
ภาคสนาม   และจากเอกสาร   ผู้ วิจัยดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
 

ผลการวิจัย 
 ระยะที่  1  ระยะเตรียมการ  ทีมดแูลผู้ ป่วย
มะเร็งเ ต้านมท่ีสร้างขึ น้ เ ป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ
ประกอบด้วย   แพทย์  พยาบาล  เภสชักร  กายภาพบําบดั  
โภชนากร  สงัคมสงเคราะห์  นกัรังสีบําบดั  เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบติัการ  โครงสร้างการบริหารจดัการการดแูล
ผู้ ป่วยและการประสานชดัเจน ทีมสขุภาพท่ีเก่ียวข้อง
รับรู้ต่อปัญหาและคาดหวังจะพัฒนาการดูแลผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านมให้ดีขึน้  ทําให้เอือ้ต่อการให้บริการผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านม  ปัญหาท่ีพบ คือ  กระบวนการดูแล
ผู้ ป่วย  และแผนการดแูลทางคลินิกไม่มีประสิทธิภาพ  
จากการประสานความร่วมมือ ประชุมปรึกษา  และ
การใช้ข้อมลูร่วมกนัในการพฒันางานมีน้อย  เน้นเชิง

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
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ตัง้รับมากกว่าเชิงรุก  ขาดความเช่ือมโยงในการดูแล
ผู้ ป่วยทัง้ในโรงพยาบาลและชุมชน  ผลลพัธ์การดูแล
ผู้ ป่วยยังไม่บรรลุเป้าหมายจากผู้ ป่วยมีอุบัติการณ์ท่ี
สําคัญ คือ พบข้อไหล่ติด ร้อยละ 3.66 ช่องปาก
อกัเสบรุนแรง  ร้อยละ  3.66  ติดเชือ้ของแผลผ่าตดั  
ร้อยละ  2.44  มีผู้ ป่วย  Readmission  ร้อยละ  4.88  
จํานวนวนันอนเฉล่ีย  14.02  วนั  และค่าใช้จ่ายเฉล่ีย  
43,320  บาท 
 ระยะที่  2  พัฒนารูปแบบการจัดการ 
รายกรณีในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณี  
ในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมเป็นแบบ  Hospital  Case 
Management  (HCM)  โดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็น
ผู้จดัการรายกรณี  และปฏิบติังานร่วมกบัทีมสหสาขา
วิชาชีพ  ตามกระบวนการจัดการรายกรณีเพ่ือให้เกิด
ผลลพัธ์การดแูลท่ีดี 
 ระยะที่  3  ประเมินผลการใช้รูปแบบการ
จดัการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมมีดงันี ้

 1. ด้านทีมสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
รูปแบบการจดัการรายกรณี  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบติัจริงอยู่ในระดบัมาก  
ร้อยละ  87.50  มีความสะดวกในการปฏิบติัในระดบั
มาก  ร้อยละ  68.75  ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซบัซ้อนอยู่ใน
ระดบัมาก  ร้อยละ  62.50  เกิดประโยชน์ต่อผู้ ป่วยใน
ระดบัมาก  ร้อยละ  93.75  ทีมสหสาขาสามารถ
ปฏิบติัตามได้อยู่ในระดบัมาก  ร้อยละ  87.50  ทําให้
ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการดแูลอยูใ่นระดบัมาก  ร้อยละ 
87.50  และมีความพงึพอใจในการใช้อยู่ในระดบัมาก 
ร้อยละ  87.50 
 2. ด้านผู้ ป่วย  พบว่า  ผลลัพธ์การดูแล
ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมหลงัใช้รูปแบบการจดัการรายกรณี
ดีกว่าก่อนใช้รูปแบบการจดัการรายกรณี  คือ  หลงัใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม    
ไม่พบข้อไหล่ติด   การติดเชือ้ของแผลผ่าตัดและ  
Readmission  ส่วนช่องปากอักเสบรุนแรงลดลง     
ดงัแสดงในตารางท่ี  1 

 

ตารางที่  1 เปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละการเกดิข้อไหล่ตดิ  ช่องปากอักเสบรุนแรง  การตดิเชือ้ของ
แผลผ่าตัด  Readmission  ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุตรดติถ์ 

 

ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
ก่อนใช้รูปแบบ  (n = 82) 

จาํนวน  (ร้อยละ) 
หลังใช้รูปแบบ  (n = 60) 

จาํนวน  (ร้อยละ) 
1.  ข้อไหลติ่ด 3(3.66) 0(0) 
2.  ช่องปากอกัเสบรุนแรง 3(3.66) 1(1.65) 
3.  ติดเชือ้ของแผลผา่ตดั  (คน) 2(2.44) 0(0) 
4.  Readmission 4(4.88) 0(0) 
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 ผลของจํานวนวนันอนของผู้ ป่วยพบว่า  หลงั
ใช้รูปแบบการจดัการรายกรณีจํานวนวนันอนน้อยกว่า
ก่อนใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็ง

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .001  แต่ค่าใช้จ่าย
พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติ        
ดงัตารางท่ี  2 

 
ตารางที่  2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจาํนวนวันนอน  และค่าใช้จ่ายก่อนและ

หลังใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อุตรดติถ์ 

 

หลังใช้รูปแบบ ก่อนใช้รูปแบบ 
การจัดการรายกรณ◌ี ผลลัพธ์การดูแล การจัดการรายกรณี 

(n = 82) (n = 60) ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 

x  S.D. x  S.D. 

t - test 

1.  จํานวนวนันอน 14.02 1.82 11.27 1.07 12.39*** 
2.  คา่ใช้จ่าย 43,320 4213.65 43,012.63 4398.64 -.39 
 ***p  <  .001 
 
 ความพึงพอใจของผู้ ป่วยมะเ ร็งเ ต้านม  
พบว่า  ความพึงพอใจทัง้ก่อนและหลงัใช้รูปแบบการ
จดัการรายกรณีต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและ

หลงัใช้รูปแบบการจดัการายกรณี  พบว่า  หลงัการใช้
ความพึงพอใจโดยรวมมากกว่าและแตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  ดงัแสดงตารางท่ี  3 

 
ตารางที่  3 เปรียบเทียบความพงึพอใจระหว่างผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการดูแลก่อนใช้และหลังใช้

รูปแบบจัดการรายกรณี 
 

ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ 
การจัดการรายกรณี การจัดการรายกรณี ความพงึพอใจ 

x  S.D. ระดับ x  S.D. 
t - test 

ระดับ 
โดยรวม 3.67 0.44 มาก 4.15 0.38 มาก 17.06*** 

 ***p  <  .001 
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 ผลของคณุภาพชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  
พบว่า  ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนใช้รูปแบบการจดัการ
รายกรณีมีคณุภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( x  
= 3.61, S.D. = 0.40)  โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ  คือ  
ด้านเศรษฐกิจ  และสงัคม  ( x  = 3.64, S.D = 0.51)  
หลงัใช้รูปแบบการจดัการรายกรณีผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม
มีคณุภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  (  = 4.16, 

S.D. = 0.36)  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ด้าน
ร่างกาย  (

x

x  = 4.28, S.D. = 0.37)  เม่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนและหลงัใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณี  พบว่า  หลังใช้ผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านมมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าและแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .001  ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  4 

 
ตารางที่  4 เปรียบเทียบคุณภาพชีวติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการดูแลก่อนและหลังใช้รูปแบบ

จัดการรายกรณี 
 

ก่อนใช้รูปแบบ หลังใช้รูปแบบ 
การจัดการรายกรณี การจัดการรายกรณี ความพงึพอใจ 

x  S.D. ระดับ x  S.D. 
t - test 

ระดับ 
ด้านร่างกาย 3.58 0.41 มาก 4.28 0.37 มาก 27.70*** 
ด้านจิตใจและจิตวิญญา 3.60 0.55 มาก 4.10 0.4 มาก 15.12*** 
ด้านเศรษฐกิจและสงัคม 3.64 0.51 มาก 4.11 0.56 มาก 12.13*** 
โดยรวม 3.61 0.40 มาก 4.16 0.36 มาก 20.74*** 
 ***p  <  .001 
 

อภปิรายผล 
 การใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีทําให้
เกิดผลลัพ์ท่ีดี  โดยด้านทีมสุขภาพส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  มีความ
สะดวกในการปฏิบัติ  ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน  เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ ป่วยใน  ทีมสหสาขาสามารถปฏิบติัตาม
ได้  และมีความพึงพอใจในการใช้อยู่ในระดับมาก  
เน่ืองจากรูปแบบการจดัการรายกรณีมีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์  

ผู้วิจยัและทีมสขุภาพได้นําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาใน
ระยะเตรียมการมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการรายกรณี  ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ  และมุ่งเน้นการใช้ผู้ ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง  ดูแลครอบคลุมองค์รวม  และครอบคลุม  
4  มิติ  รูปแบบการจัดการรายกรณีจึงเหมาะสมกับ
บริบทของโรงพยาบาลอตุรดิตถ์  กระบวนการพฒันา
รูปแบบการจัดรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมได้
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สง่เสริมให้ทีมสขุภาพได้รับความรู้  และทกัษะเพิ่มเติม
ในการดูแลผู้ ป่วยจากการประชุม   อภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  การฝึกปฏิบัติ/ทักษะและ
ค้นคว้าด้วยตนเองความรู้ท่ีได้จะกว้างมากขึน้  เช่น  
การให้ยาเคมีบําบัดท่ีพยาบาลมีปัญหาก็จะได้รับ
ความช่วยเหลือจากเภสัชในการสอนวิธีทางเทคนิค
การให้ยาเคมีบําบัดท่ีปลอดภัย  การท่ีมีส่วนร่วมกัน  
การแลกเปล่ียนความรู้  และการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร  ทําให้เกิดการพฒันาศกัยภาพในการทํางาน
ของทีมสขุภาพ  ทกัษะและความรู้ท่ีต้องพฒันาตนเอง
ในเร่ืองการดูแลผู้ ป่วยแล้ว  ทีมสุขภาพรับรู้ถึงการท่ี
ตนเองมีการพัฒนาในเร่ืองสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน
เพิ่มขึน้มีทกัษะการส่ือสารกนัในเร่ืองผู้ ป่วยมากขึน้   มี
การแลกเปล่ียนข้อมลูความรู้กนัมากขึน้  ซึง่สอดคล้อง
กบั  Powell7  ท่ีกลา่ววา่รูปบบของการจดัการรายกรณี
ทําให้เกิดศกัยภาพในการทํางานและเพิ่มความรู้ตาม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และการร่วมมือใน
การพัฒนาการดูแลผู้ ป่วย  นอกจากนีก้ระบวนการ 
พัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็ง  
เต้านมยังส่งผลให้การประสานความร่วมมือของ
ทีมสหสาขาวิชาชีพมีประสิทธิภาพสูงขึน้  เน่ืองจาก
ตลอดเส้นทางของการพฒันารูปแบบการจัดการราย
กรณีทางการพยาบาล  ความร่วมมือกันเป็นสิ่งท่ี
เกิดขึน้ตลอดเส้นทางของการพฒันา  ตัง้แต่การศกึษา
ปัญหา  การตัง้เป้าหมายการทํางานการวางแผน
กําหนดเวลาและวิธีการในการปฏิบัติร่วมกัน  สร้าง
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปฏิบติังานร่วมกนั  การประเมินผล
ร่วมกนั  มีการสะท้อนกลบัของการประเมินผลร่วมกนั

และนํามาพัฒนาไปเ ร่ือย  ๆ  อย่างต่อเ น่ือง   การ
ติดต่อส่ือสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันทัง้ท่ีเป็น
ทางการ  เช่น  การประชุม  การอภิปราย  และไม่เป็น
ทางการ  เช่น  การสนทนากัน  การพูดคุยถึงปัญหา
ของการทํางาน  ปัญหาผู้ ป่วย  การสงัสรรค์หรือการมี
กิจกรรมกลุ่ม  เป็นต้น  ทําให้เกิดบรรยากาศในการ
พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง  ทีมสุขภาพเห็นประโยชน์
ของการนําไปใช้และผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยจงึดีขึน้ 
 ด้านผู้ ป่วย  จากการประเมินผลการใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  
โดยเปรียบเทียบผลลพัธ์การดูแลผู้ ป่วยก่อนและหลงั
นํารูปแบบการจัดการรายกรณีมาใช้ในผู้ ป่วยมะเร็ง
เต้านม พบว่า ผลลพัธ์การใช้รูปแบบการจัดการราย
กรณีหลังใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีดีกว่าก่อน 
การใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี  คือ  ข้อไหล่ติด
ลดลงจากร้อยละ 3.36  เป็นไม่พบ  ช่องปากอกัเสบ
รุนแรงลดลงจาก  ร้อยละ 3.66  เป็นร้อยละ 1.65  การ
ติดเชือ้ของแผลผ่าตัดจากร้อยละ 2.44 เป็นไม่พบ 
ส่วนผลลพัธ์ด้านการบริหารจัดการพบว่า หลงัการใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณีพบว่า  ระยะวันนอน
โรงพยาบาล  ผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมท่ีได้รับการดูแล   
โดยใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีมีจํานวนวันนอน   
ลดลงจาก 14.02 วนั เป็น 11.27 วนั (SD.=1.07) มี
คา่ใช้จ่ายเฉล่ีย  43,012.63  บาทตอ่คน  Re-admission  
จากร้อยละ  4.88  เป็นไม่พบและเม่ือเปรียบเทียบ
จํานวนวันนอน  หลังใช้รูปแบบการจัดการรายกรณี
น้อยกว่าก่อนใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ ป่วย
มะเร็งอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 แต่
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ค่าใช้จ่ายพบว่าไม่แตกต่างกัน  และพบว่าความ      
พึงพอใจและคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม   
หลงัการใช้รูปแบบการจดัการรายกรณีอยู่ในระดบัสงู
กว่าก่อนใช้และแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดับ  
.001  สอดคล้องการศึกษาของนิตยา  พยุงธรรม12 
และนวพร  ตรีโอษฐ์13  Kainzinger, Raible, Pietrek, 
Müller-Nordhorn  และ  Willich14  ศึกษา  พบว่า  
จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ ป่วยท่ีได้รับการ
พยาบาลโดยใช้การจัดการผู้ ป่วยรายกรณี น้อยกว่า
จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ ป่วยท่ีได้รับการ
พยาบาลแบบปกติ  และความพึงพอใจต่อบริการ
สขุภาพสงูกวา่ความพงึพอใจอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  
ราศรี  ลีนะกลุ,  ทศันา  บญุทอง,  กอบกลุ  พนัธ์เจริญวรกลุ,  
วนัเพญ็  พิชิตพรชยั15  ได้พฒันารูปแบบการจดัการาย
กรณีทางการพยาบาลในผู้ ป่วยกล้ามเนือ้หัวใจตาย  
พบว่า  ผู้ ป่วยและทีมผู้ ให้บริการมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึน้ รวมทัง้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีของการบริการ  ได้แก่ 
การลดจํานวนวนันอนในโรงพยาบาล  อตัราการ
กลบัมารักษาซํา้ และค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล  ทัง้นี ้
เน่ืองจากการดูแลแบบการจัดการผู้ ป่วยรายกรณีได้
เร่ิมต้นวางแผนดูแลผู้ ป่วยตัง้แต่รับผู้ ป่วยรักษาใน
โรงพยาบาลไปจนถึงจําหน่ายผู้ ป่วยกลบับ้าน  โดยมี
แผนการดแูลทางคลินิก  (Clinical  pathways)  ท่ีทีม
สุขภาพแต่ละสาขาท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมมือกันในการ
ออกแบบและวางแผนการดแูลผู้ ป่วย  ตัง้แต่แรกรับไว้
ในโรงพยาบาลจนจําหน่ายผู้ ป่วยกลับบ้าน  การท่ี
ทีมสหสาขาวิชาชีพมีบทบาทและมีส่วนร่วมในค้นหา
ปัญหา  กําหนดแผนการดแูลผู้ ป่วยร่วมกนัในแผนการ

ดูแลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมมีการกําหนดเป้าหมายการ
ดแูลผู้ ป่วย  ของบคุลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพ  และ
ในแต่ละช่วงเวลาไว้อย่างชดัเจน  ทัง้ปัญหาและความ
ต้องการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม  และ
ครอบคลมุ  4  มิติ  ด้านการสง่เสริมป้องกนั  รักษา
และฟื้นฟูสภาพ6-9  แผนการดูแลผู้ ป่วยยังเป็นเป็น
เคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยให้ทีมสุขภาพสามารถควบคุม
คณุภาพการดแูลและผลลพัธ์ทางด้านค่าใช้จ่าย  ไม่มี
ความหลากหลายในการรักษาผู้ ป่วยหรือถึงแม้จะมี
ความหลากหลายอยู่ บ้างแต่ ก็ตั ง้อยู่บนพืน้ฐาน
เดียวกัน  นอกจากนีผู้้ ป่วยท่ีได้รับการดูแลโดยใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณีจะได้รับการติดตาม
ผลลัพธ์การดูแลในแต่ละวัน   ถ้าแผนการรักษา 
พยาบาลเบ่ียงเบนไปจากแนวปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ใน
แผนการดูแลผู้ ป่วย  พยาบาลผู้ จัดการรายกรณีจะมี
บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคัญในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างทีมสุขภาพ  เช่ือมโยงและส่งต่อข้อมูลทัง้
ระหว่างหน่วยงาน และกบักลุ่มงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
เ พ่ือให้บุคลากรท่ี เ ก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงแผนการดูแลผู้ ป่วยให้
เหมาะสมกับปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ ป่วย  ทําให้
ผลลพัธ์การดแูลผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมดีขึน้9,12-15 
 ส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม 
ก่อนและหลงันํารูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ ป่วย
มะเร็งเต้านมมาใช้  พบว่า  แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับการศึกษาของ        
จิราพร  สิมากร16  ศกึษาพบว่า  ค่าใช้จ่ายของผู้ ป่วยท่ี
ได้รับการผา่ตดัเปล่ียนข้อเข่าเทียมระหว่างกลุม่ท่ีได้รับ
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การดูแลแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  และการศกึษาของ  Schraeder,  Fraser,  Long,  
Shelton,  Waldschmid,  Kucera  และ  Lanker17  
พบว่า  ค่ารักษาต่อรายของผู้ ป่วยโรคเรือ้รังท่ีอยู่ในวยั
สงูอายุท่ีได้รับการดูแลโดยใช้รูปแบบการจัดการราย
กรณีและการดูแลตามปกติแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ  ทัง้นีเ้น่ืองจากการรักษาผู้ ป่วยมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์การดูแลผู้ ป่วยท่ีดี  โดย
อยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคุ้มทนุมากกว่า
มุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว  นอกจากนี ้
ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ ป่วยยงัขึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการ  เช่น  ราคาค่าวัสดุการแพทย์  ค่ายา  โดย 
เฉพาะยาเคมีบําบดัซึง่มีราคาแพงและสงูขึน้ตามราคา
ของตลาด  โดยเฉพาะการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษา

ระยาวจึงทําให้ราคาวัสดุการแพทย์  และราคายา
สูงขึน้กว่าก่อนใช้การดูแลแบบการจัดการรายกรณี  
ค่าใช้จ่ายในผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนและหลังใช้
รูปแบบการจัดการรายกรณีจึงแตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัสําคญัทางสถิติ 
 ข้อเสนอแนะ  การจดัการรายกรณีส่งผลดี
ต่อการปฏิบติังานร่วมกนัของทีมสขุภาพคณุภาพและ
ผลลพัธ์การบริการ และพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
จดัการการดแูลของพยาบาล  โดยรูปแบบการจดัการ
รายกรณีท่ีพัฒนานีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วยกลุ่มอ่ืน ๆ  เพ่ือให้เกิด
คณุภาพการดแูลท่ีดีและการควบคมุค่าใช้จ่ายบริการ
ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 
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คาํแนะนําในการส่งเร่ืองเพือ่ลงพมิพ์   
         
 วารสารกองการพยาบาล ยินดีรับบทความ      
วิชาการหรือรายงานผลการวิจัยทางการพยาบาล 
ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพยาบาล  โดยเร่ืองท่ี  
ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือกําลงัตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน
มาก่อน  ทัง้นีก้องบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตรวจทาน  แก้ไขเร่ืองต้นฉบบั  และพิจารณาตีพิมพ์
ตามลําดบัก่อนหลงั  
 

หลักเกณฑ์และคําแนะนําสําหรับส่งเร่ืองเพือ่ลง
พมิพ์   
 

1. ประเภทของเร่ืองทีส่่งพมิพ์ 
 รายงานการศึกษาวิจัย  เป็นรายงานผลการ 
ศกึษาค้นคว้าวิจยัของผู้ เขียน  ซึง่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
อ่ืน ควรประกอบด้วยหัวข้อเร่ืองตามลําดับต่อไปนี ้        
ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ  คําสําคญั  บทนํา  วสัดแุละวิธีการ  
ผลการศกึษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง         
ถ้ามีกิตติกรรมประกาศหรือคําขอบคุณให้ระบุไว้ต่อจาก
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเร่ืองไมค่วรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 บทความวิชาการ  เป็นบทความท่ีเขียนจาก
การรวบรวมความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จากวารสารต่าง ๆ  
ทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบด้วยช่ือเร่ือง บทคดัย่อ    
คําสําคญั  บทนํา ความรู้ หรือข้อมลู  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีนํามา
เขียน บทวิจารณ์  หรือวิเคราะห์  สรุป และเอกสารอ้างอิง 
ความยาวของเร่ืองไมค่วรเกิน 8 หน้าพิมพ์ 
 สาระน่ารู้  เป็นบทความที่น่ารู้ทัว่ไป หรือ      
ข้อแนะนําสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ผลการวิจัยใหม่ๆ      

รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ซึง่อาจเป็นเร่ืองราว  
ที่เกิดขึน้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ความยาวของเร่ือง    
ไมค่วรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 

2. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ 
 ควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด และใช้ภาษาท่ี    
เข้าใจง่าย  สัน้  กะทดัรัด  แต่ชัดเจน  เพ่ือประหยัดเวลา  
ของผู้ อ่าน หากใช้คําย่อต้องเขียนคําเต็มไว้ครัง้แรกก่อน  
ประกอบด้วย 
 ช่ือเร่ือง ควรสัน้กะทัดรัดให้ได้ใจความท่ี     
ครอบคลมุและตรงกับวตัถุประสงค์และเนือ้เร่ือง ความ
ยาวไม่ควรเกิน 15 คํา  พิมพ์ไว้หน้าแรก ชิดขอบซ้ายของ
หน้า   
 ช่ือผู้เขียน  คุณวุฒแิละสถานที่ทาํงาน  ให้
เขียนช่ือ  นามสกลุ  และคณุวฒิุทางการศกึษาของผู้ เขียน  
เรียงลําดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน  ถ้าแบ่งเท่ากนัให้เรียงลําดบัตามตวัอกัษร  และ   
ลงอกัษรย่อของวฒิุการศกึษาสงูสดุ  ส่วนตําแหน่งหรือยศ  
และสถานที่ทํางานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก 
 บทคัดย่อ ให้ย่อเนือ้หาสําคญัท่ีจําเป็นเท่านัน้  
ระบุตัวเลขสถิติที่สําคัญ ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบรูณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ  ความยาว   
ไม่เกิน 15 บรรทดั และมีส่วนประกอบคือ วตัถปุระสงค์ 
วสัดแุละวิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่าง
ย่อ)  ไมต้่องมีเชิงอรรถอ้างอิงถึงเอกสารอยู่ในบทคดัย่อ 
 คําสําคัญ เป็นคําท่ีช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าถึง
งานวิจยัหรือบทความได้ง่ายซึง่จะใช้ประมาณ 2-5 คํา 
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 บทนํา  อธิบายความเป็นมาท่ีเป็นปัญหาใน
การทําวิจัยเร่ืองนีอ้้างทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุน 
ชีใ้ห้เห็นความสําคัญท่ีต้องทําเร่ืองนี ้ และบอกให้รู้ว่า
ปัญหาการวิจยัเร่ืองนีคื้ออะไร วตัถปุระสงค์ของการศกึษา
ต้องสอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีจะเสนอในหวัข้อตอ่ไป 
 สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบขุ้อ
สมมติุที่ใช้เป็นมลูฐานแห่งการหาเหตผุล  เพ่ือตอบปัญหา
การวิจยั 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้ระบุ
ภาพรวมของงานวิจยัว่ามีแนวคิดท่ีสําคญัอะไรบ้าง มีการ
เช่ือมโยง เก่ียวข้องกนัอย่างไร  ซึง่อาจแสดงเป็นแผนภมิู 
 ข้อจาํกัดของการวิจัย (ถ้ามี) ให้เขียนชีแ้นะ
ให้ผู้อ่านทราบว่าการวิจยัมีข้อจํากัดหรือความไม่สมบรูณ์
ในเร่ือง  หรือประเด็นอะไรบ้าง  เหตใุดจึงไม่สามารถทําให้
สมบรูณ์ได้ 
 วัสดุและวิธีการ  อธิบายวิธีการดําเนินการ
วิจยั  โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของข้อมลู  ประชากร  กลุ่ม
ตวัอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  วิธีการ  รวบรวม
ข้อมลู การใช้เคร่ืองมือในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู หรือใช้หลกัสถิติมาประยกุต์ 
 ผลการศึกษา/วิจัย  อธิบายสิ่งท่ีได้พบจาก
การวิจยั โดยเสนอหลกัฐานข้อมลูอย่างเป็นระเบียบพร้อม
แปลความหมายของผลท่ีค้นพบหรือวิเคราะห์ได้  และสรุป
เปรียบเทียบกบัสมมติฐานท่ีวางไว้ 
 

 ข้อเสนอแนะ เขียนบอกให้ทราบว่านําผลงาน
การวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร หรือให้ข้อ    
เสนอแนะประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อจํากัด หรือท่ีสามารถ
ปฏิบติัได้สําหรับการศกึษา/วิจยัตอ่ไป 
 เอกสารอ้างองิ 
 1. ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง  
 2. การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver  
โดยใส่หมายเลขอารบิค  (arabic)  เอกสารอ้างอิงบนไหล่
บรรทดัด้านขวา  ไม่ต้องใส่วงเล็บ  เรียงตามลําดบัและ 
ตรงกบัท่ีอ้างอิงไว้ในเนือ้เร่ือง ถ้าต้องการอ้างอิงซํา้ให้ใช้
หมายเลขเดิม  การอ้างอิงผู้ เขียนใน บทความภาษาไทยให้
เรียงลําดบัจากช่ือต้น ตามด้วยนามสกลุ การอ้างอิงผู้ เขียน
ในบทความภาษาองักฤษให้เรียงลําดบัจากนามสกุลของ   
ผู้ เขียน ตามด้วยอกัษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง 
 3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ช่ือเร่ืองตามรูปแบบ
ของ U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน  
Index Medicus  ทกุปี  หรือดจูาก  web  site   
http://nlm.nih.gov  หรือใช้ตามแบบท่ีใช้ในเอกสารนัน้ ๆ 
 

3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างองิ 
 การอ้างอิงเอกสารต่างๆ  ใช้ระบบแวนคเูวอร์   
ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้ในวารสารทัว่ไป  ดงันี ้
 3.1 การอ้างอิงวารสาร (โปรดสงัเกตเคร่ือง 
หมายวรรคตอน) วิจารณ์หรืออภิปรายผลการวิจัย ควร

เขียนอภิปรายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือ        
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้หรือไม่เพียงใดสอดคล้องกับผลการ 
วิจยัในอดีตอย่างไร ผลการวิจยัท่ีได้มีนยั (implications) 
อย่างไร ระมดัระวงัการเขียน  รายละเอียดหรือแสดง
ความหมายของข้อมลูซํา้กบัสว่นของผล   

ก. ภาษาอังกฤษ  
 ลําดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง (สกลุ อกัษรย่อของช่ือ).       
ช่ือเร่ือง. ช่ือย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีที่พิมพ์ (Volume) :   
หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 
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 ในกรณีที่ผู้แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้แต่ง       
ทกุคนคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจลุภาค ( , ) แต่ถ้าเกิน 6 คน  
ให้ใสช่ื่อ 3 คนแรก  แล้วเติม  et al. 
 ตัวอย่าง 
 1. Kroenke K, Wood D, Mangelsdorff  D, 
et al. Chronic fatigue in  primary  care : prevalence  
patient characteristics and outcome. JAMA 1988; 
260 : 929 - 934. 

ข. ภาษาไทย 
 ใช้เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษแต่ช่ือผู้ แต่งให้
เขียนช่ือเต็มตามด้วยนามสกุลและใช้ช่ือวารสารเป็นตัว
เตม็ 
 ตัวอย่าง 
 1. ดรุณี  ชณุหะวตั,   ยวุดี   ฤาชา, พิทยภมิู  
ภทัรนธุาพร  และจารุวรรณ  รัศมีเหลืองอ่อน. ผลของ   
การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอท่ีได้รับรังสีรักษา.  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร  
2539 ;  2 : 31 - 43. 

3.2 การอ้างองิหนังสือหรือตาํรา 
 ก. การอ้างอิงหนังสือหรือตําราที่ มีช่ือ      
ผู้แต่ง 
 ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือหนงัสือ. พิมพ์ครัง้ท่ี.  
เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์,  ปีที่พิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
 1. Simms  LM,  Price SA,  Ervin  NE.  The 
professional practice of nursing administration. 2nd 

ed. NewYork:Delmar  Publishers  Inc, 1994. 
 2. 

 ข. การอ้างองิหนังสือหรือตาํราที่มีช่ือ
บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม   
 ลําดับท่ี. ช่ือบรรณาธิการ/ผู้ รวบรวม. ช่ือ
หนงัสือ.  พิมพ์ครัง้ที่.  เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์, ปีที่พิมพ์:  
หน้า แรก – หน้าสดุท้าย 
 
 ตัวอย่าง 
 1. Dausset  J,  Colombani  J,  eds.  
Histocompatibility  testing 1972.  Copenhagen: 
Munksgaard, 1973 : 12-18. 
  ค.  การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือหรือ
ตาํรา 
 ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.  
ช่ือหนงัสือ,  ครัง้ที่พิมพ์.  เมืองท่ีพิมพ์ : สํานกัพิมพ์, ปีที่
พิมพ์;  หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 

ตัวอย่าง  
 1. Haley  RW,   Aber   RC,   Bennett   JV. 
Surveillance of nosocomial infection. In : Bennett JV, 
Brachman PS, eds. Hospitall  infection. Boston : 
Little & Brown, 1986;  51 - 71. 
 2. สมจิต  หนเุจริญกลุ.  การดแูลตนเอง :     
การวินิจฉยัทางการพยาบาล.  ใน : สมจิต  หนเุจริญกลุ
,บรรณาธิการ.  การดแูลตนเอง  ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาล,  พิมพ์ครัง้ท่ี  2.  กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน
จํากดั  วี  เจ  พริน้ติง้,  2536; 303 - 324. 
  ง. หนังสือชุมนุมบทความการประชุม
หรือสัมมนา 
  ลําดบัท่ี.  ช่ือบรรณาธิการ.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือการ
ประชมุ/สมัมนา;  ปี  เดือน  วนัท่ีประชมุ;  เมืองท่ีประชมุ/
สัมมนา, ประเทศท่ีประชุม/สัมมนา. เมืองท่ีพิมพ์:      
สํานกัพิมพ์;  ปีที่พิมพ์; หน้าแรก–หน้าสดุท้าย. 

เพ็ญจนัท์  ส.โมไนยพงศ์.  คู่มือตรวจ         
ผู้ ป่วยนอก.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 
2528. 
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ตัวอย่าง ตัวอย่าง   
  1. Kimura  J,  Shibasaki H,   eds.   Recent 
advances in clinical neurophysiology.  Proceedings  
of  the  10th  International  Congress   of   EMG   and   
Clinical  Neurophysiology;  1995  Oct 15-19;  Kyoto,  
Japan.  Amsterdam: Elsevier; 1996; 1-5. 
  จ. วทิยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง. (ประเภทนิพนธ์). 
เมือง :สถาบนั;  ปีที่พิมพ์. 
  ตัวอย่าง 
  1. Kaplan SJ. Post-hospital  home  health  
care : The elderly’s access and utilization  
(dissertation).  St.  Louis  (MO) : Washington  Univ.; 
1995. 
  2. วรวรรณ ทองสง. การพฒันาภาวะผู้ นํา
ทางการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด         
นิยมวิภาต. (วิทยานิพนธ์).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม;่ 2539. 

 

  1. Blair  T. I was wrong: PM’s U-turn on 
Junior  doctors pay  and  conditions. The  Times 
1999: 15 Aug: 1-2. 

  ฉ. เอกสารที่ยังไม่ได้พมิพ์หรือรอตีพมิพ์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.  ช่ือวารสาร.  รอ
ตีพิมพ์ในปี. 
  ตัวอย่าง 
  1. Leshner AL. Molecular  mechanisms  of 
cocaine addiction. N Engl J Med. In  press  1996. 
  3.3 การอ้างองิจากหนังสือ/สิ่งพมิพ์/ส่ือ
อ่ืนๆ 

ก.  บทความที่เสนอในที่ประชุม 
    

  
  1. Bengtsson S, Solheim BG Emf or 
cement  of data protection, privacy and  security  in  
medical  informatics. In : Lun KC, Degoulet P,  
Piemme  TE, Reinhoff O, eds. MEDINFO  92.  
Proceedings  of  the  7th World  Congress on 
Medical Informatics; 1992  Sep    6-10;  Geneva, 
Switzerland.  Amsterdam: North-Holland; 1992; 
1561-5. 
  ข. หนังสือพมิพ์/นิตยสาร 
  ลําดบัที่.  ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือหนงัสือพิมพ์/
นิตยสาร  ปีที่พิมพ์ : วนัท่ี  เดือน  :  หน้าแรก-หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 

  ค. ส่ืออ่ืน ๆ 
  ลําดบัที่.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทสื่อ]. สถานท่ีผลิต : 
ผู้ผลิตสื่อ;  ปีที่ผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Gastrointestinal  tract:  Physical 
examination  for medical students.  [Videor 
ecording]. Leicester: Leicester  University  Audio  
Visual  Services; 1995. 
  2. CDATA 98 with  supermap: data for  
England.  [Computer file]. Release2.1 rev. 
Hawthorne East, Vic.: Space-Time Research;  1995. 

ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง.ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.
ช่ือการประชุม/สมัมนา;  ปีเดือนวนัท่ีประชมุ; เมืองท่ี
ประชมุ/สมัมนา,  ประเทศท่ีประชมุ/สมัมนา.  เมืองท่ีพิมพ์ 
:  สํานกัพิมพ์;   ปีที่พิมพ์;   หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. 

  3.4 การอ้างองิจากส่ืออเิลกทรอนิกส์ 
ก. CD-ROM 

  1. ลําดบัท่ี. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ]. ปีที่พิมพ์/
ผลิต [ปี เดือน วนัท่ีอ้างอิง];  สถานท่ีผลิต :  แหลง่ท่ีผลิต. 
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ตัวอย่าง   
  1. Clinical Pharmacology: an electronic  
drug reference and teaching guide [CD-ROM].  
[cited 1998 Aug 7];   Gainesville, Fla. : Gold  
Standard  Multimedia. 
 
  2. Paracetamol   monograph.  
Martindale’s :  the  extra  pharmacopoeia.  In: 
International  Healthcare  Series [CD-ROM].  [cited  
1998  Sept  3];  Englewood, Colo : Micromedex. 
  3. ลําดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ].  
ครัง้ท่ีผลิต.  สถานท่ีผลิต:  แหลง่ท่ีผลิต;  ปีที่ผลิต. 
  ตัวอย่าง 
  1. Perkin  GD, Hochberg  FH,  Miller  
DC.  Atlas  of  Clinical  Neurology  [monograph  on  
CD-ROM].  2nd  ed.  Version  1.1.  London: Mosby; 
1996. 
  ข.  เวบไซต์ 
  1. บทความ 
   1.1  ลําดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [online].  ปี  เดือน  
วนัท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ีอ้างอิง];  แหลง่ท่ีมา 
    ตัวอย่าง 
   1. National Organization for Rare 
Diseases.[Online]. 1999  Aug  16  [cited  1999  Aug  
21]; Available  from: 
http://www.rarediseases.org/ 
   1.2  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้ เผยแพร่. ช่ือเร่ือง. 
[online].   ปี  เดือน  วนัท่ี ที่เผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ี
อ้างอิง]; [จํานวนหน้าท่ีอ้างถึง].  แหลง่ท่ีมา 

 

   1. Royal  College  of  General  
Practitioners.  The  primary  health  care  team.  
[Online]. 1998  [cited  1999  Aug  22];  [10 screens].   
Available  from: 
URL:http://www.rcgp.org.uk/informat/publicat/rcf 
0021.htm 
 
  2. วารสารท่ีเผยแพร่เป็นอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ 
  ลําดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร [serial  
online] ปี เดือนท่ีเผยแพร่ [ปี เดือน วนัท่ี    อ้างอิง];  ปีที่
พิมพ์ (ฉบบัที่) : หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. ระบแุหลง่ท่ีมา 
  ตัวอย่าง 
  1. Garfinkel PE, Lin E, Goering  P. et  
al.Should  amenorrhoea  be  necessary  for  the  
diagnosis  of  anorexia  nervosa?  Br.J. Psych [serial 
online] 1996 Apr.  [cited  1999  Aug  17];  168(4): 
500-506 Available from: 
URL:http://biomed.niss.ac.uk 
  2. Parkin  DM.  Breast  cancer  in  
Europe: epidemiology  and  forecasts.  Electronic  
Journal  of  Oncology  [serial  online]  1999  [cited  
1999  Aug 21];  2:45-64.  Available  from:  
URL:http://ejo.univ-lyon1.fr/ 
 

4. การส่งต้นฉบับ 
  4.1 ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียวลงบนกระดาษสัน้  
ขนาด A4 (21.6x27.9 ซม.) ใช้ Font  Cordia UPC  ขนาด
ตวัอกัษร 14 และส่งเอกสารมาพร้อมกบัแผ่น diskette    
ซึ่งพิมพ์ต้นฉบับเอกสาร พร้อมกับส่ง E-mail ถึง  
nursingd@health.moph.go.th ตัวอย่าง 
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  4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง
เขียนด้วยหมึกดําบนกระดาษมนัสีขาว  ถ้าเป็นภาพถ่าย
ควรเป็นภาพสไลด์ หรืออาจใช้ภาพขาวดําขนาดโปสการ์ด
แทนก็ได้ การเขียนคําอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก ห้าม
เขียนลงในรูป 
 
 
  4.3 การส่งเร่ืองพิมพ์  ให้ส่งต้นฉบบั 3 ชุด  
พร้อมระบุสถานท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้
สะดวก ถึงบรรณาธิการวิชาการวารสารกองการพยาบาล  
อาคาร 4 ชัน้  4  กรมการแพทย์  ถนนติวานนท์  อําเภอ
เมือง  จงัหวดันนทบรีุ   11000 
  4.4 การสง่ต้นฉบบัลงในวารสารกองการ
พยาบาล 

   ฉบบัที่ 1 ภายในวนัท่ี 10 ก.พ. ของทกุปี 
   ฉบบัที่ 2 ภายในวนัท่ี 10 มิ.ย. ของทกุปี 
   ฉบบัที่ 3 ภายในวนัท่ี 10 ต.ค. ของทกุปี 
  หากพ้นกําหนดในระยะเวลาดงักลา่ว ต้นฉบบั
จะเล่ือนการพิจารณาลงในฉบบัตอ่ไป 
 

5. การรับเร่ืองต้นฉบับ 
  5.1 เร่ืองท่ีรับไว้  กองบรรณาธิการจะแจ้งตอบ
รับให้ผู้ เขียนทราบ 
  5.2 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ พิ จ า รณ า จั ด พิ ม พ์          
กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ  แตจ่ะไมส่ง่ต้นฉบบัคืน 
  5.3 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า รณาล ง พิ ม พ์         
กองบรรณาธิการจะสง่วารสารให้ผู้ เขียนเร่ืองละ 1 เลม่ 

 

ตวัอย่างช่ือย่อวารสารมาตรฐาน 
 
  American Journal of Nursing  Am J Nurs 
  Journal of the American Medical Association JAMA 
  Journal of Nursing Administration J Nurs Adm 
  Nursing Clinics of North America Nurs Clin North Am 
  Nursing Forum Nurs Forum 
  Nursing Outlook Nurs Outlook 
  Nursing Research Nurs Res 
  Nurse Practitioner Nurse Pract 
  Nutrition and Cancer Nutr Cancer 
  Journal of Nursing Education J Nurs Educ 
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