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วารสารกองการพยาบาล 

สารจากบรรณาธิการ 
 

 ในวโรกาสมหามงคล   วันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช           
5  ธนัวาคม  2554  ปวงข้าพระพทุธเจ้าคณะบรรณาธิการ  วารสารกองการพยาบาล  ขอเป็นตวัแทนเหลา่พยาบาล
ทัว่ประเทศ  ร่วมน้อมน าดวงจิตอนับริสทุธ์ิท่ีคิดดี  ท าดี  ขอถวายพระพรแดพ่ระองค์ให้ทรงหายประชวร  มีพระพลานามยั
แข็งแรง  ทรงพระเกษมส าราญ  ทรงสถิตย์เป็นร่วมโพธ์ิร่วมไทรแก่พสกนิกรของพระองค์ตราบนาน เทา่นาน 
 วารสารกองการพยาบาลฉบบันี ้ เป็นฉบบัที่  3  ของปีที่  38  ถือว่าเป็นฉบบัสดุท้ายของปี  ซึ่งมาพร้อม
กบัมหนัตภยั  “น า้ท่วม”  หากมองดูผิวเผินคงไม่ต่างอะไรกับภยัธรรมชาติที่ก าลงัเกิดขึน้กับหลาย ๆ  ประเทศที่
สร้างความเสียหายต่อคน  สตัว์  สิ่งของ  อาคารบ้านเรือน  รวมถึงสภาพจิตใจของคนที่เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม มหนัตภยัที่เกิดขึน้กบัคนไทยในเวลานี ้ถึงแม้ว่าจะเกิดขึน้เพียงไม่ก่ีจังหวดั  แต่ก็ส่งผลกระทบไปทัว่       
ทกุภูมิภาคของประเทศ  แต่หากจะมองในด้านดีจะพบว่าคนไทยมีความมีน า้ใจ ความร่วมแรงร่วมใจ  การให้  
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ทีมงานวารสารกองการพยาบาลหวังเสมอว่า ฟ้าหลังฝน  ย่อมสดใสกว่า               
ภยัธรรมชาติในครัง้นีก็้เหมือนกัน  เมื่อเกิดขึน้แล้วอีกไม่นานก็จะผ่านไป  ขอเพียงมีความอดทน  คิดในแง่บวก    
อยู่อย่างมีความหวงั  และขอเป็นก าลงัใจให้ผ่านพ้นช่วงนีไ้ปได้อย่างมีความสขุ  พร้อมทัง้เตรียมใจพบกบัสิ่งดี ๆ   
ที่รออยู่ข้างหน้า  และส าหรับพยาบาลที่เสียสละแรงกายและใจช่วยดแูลประชาชนที่ได้รับมหนัตภยัครัง้นีข้อส่ง     
แรงปรารถนาที่ดีให้ทา่นทัง้หลาย  รวมทัง้ครอบครัวของทา่นประสพแตค่วามสขุ  ความเจริญตอ่ไปด้วยคะ 
 ส าหรับวารสารฯ  ฉบบันี ้ ขอน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัรายงานศึกษาวิจัยที่น่าสนใจ  จ านวน  5  เร่ือง  
บทความวิชาการเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยโรคเบาหวานอยา่งยัง่ยืน  และบทบรรณาธิการท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์
น า้ทว่มในปัจจบุนันี ้
 สดุท้ายนี ้ หากสมาชิกมีปัญหาข้องใจในเร่ืองการบริหารการพยาบาลและการบริการพยาบาลทัง้ใน
โรงพยาบาลและในชุมชนสามารถส่งค าถามไขข้อข้องใจมายงัทีมงานวารสารฯ  ได้ที่  ndjournal@gmail.com    
หรือส่งผลงานวิจัย/วิชาการมาเผยแพร่ในวารสารกองการพยาบาล  และขอเรียนท่านสมาชิกประเภทรายปีที ่    
ใกล้ครบอายสุมาชิก ขอเชิญชวนทา่นตอ่อายกุารเป็นสมาชิกวารสารฯ และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมคัรเป็นสมาชิก  
ซึ่งในปีหน้าได้ปรับเปลี่ยนการสมคัรสมาชิกวารสารฯ  เป็นรายปี  เพียงประเภทเดียว  และปรับค่าสมคัรสมาชิก
ประเภทบุคคล  เป็นปีละ  240  บาท  และประเภทหน่วยงาน  เป็นปีละ  720  บาท  เพื่อเราจะได้เป็นสื่อกลาง     
ในการเผยแพร่ผลงานท่ีมีคณุภาพส าหรับพยาบาลตอ่ไปคะ 
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เราจะฝ่าวิกฤต.ิ..มหาอุทกภัย...ไปด้วยกัน 

 

ชุติกาญจน์  หฤทัย*      พบ.ม. 
 

 ตัง้แตป่ลายเดือนกรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา 
จนกระทัง่ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 นี ้ ประเทศไทย
ของเราต้องประสบกบัภาวะอทุกภยั  จากพาย ุ “นกเต็น”  
เร่ิมจากภาคเหนือแล้วกระจายไปทกุภาคของประเทศ
ทัง้ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลางเกือบทุก
จงัหวดั หลงัจากนัน้ก็ลกุลามด้วยสถานการณ์น า้เหนือ
ที่ไหลบา่เข้าท่วมพืน้ที่ที่เป็นทางผ่านของ  มวลน า้  ซึ่ง
มุ่งหน้าลงสู่ทะเล  ซึ่งมีพ้ืนที่่ประสบภัยท้ังหมด 64 

จังหวัด เสียชีวิต 562 ราย สูญหาย 2 ราย และยงัมี
พืน้ท่่ีที่ก าลงัประสบอุทกภัยอยู่ถึง 22 จังหวัด อยู่
ระหวา่งฟืน้ฟ ู42 จงัหวดั  นอกจากนีย้งัพบวา่ มีสถาน
บริการสาธารณสุขที่ถูกน ้าท่วมเสียหายจนไม่
สามารถจัดบริการตามปกติได้ จ านวน 544 แห่ง  
(สสจ. 2 แหง่ รพศ./รพท. 8 แหง่ ศนูย์เขต 2 แห่ง รพช. 
20 แห่ง สสอ. 29 แห่ง และ รพ.สต. 485 แห่ง)  นบัว่า
เป็นมหาอทุกภยัที่กลา่วกนัว่า  รุนแรงที่สดุในรอบ 50 ปีที่
ผา่นมาเลยทีเดียว 

 ความจริงแล้วประเทศไทยของเรามีภยัพิบตัิ
ที่อยู่คู่เมืองไทยมาช้านาน ซึ่งเป็นภยัธรรมชาติ เพียง 
2-3 ประเภทเท่านัน้ นัน่คือ พาย ุน า้ท่วม และภยัแล้ง 
เราไมเ่คยประสบภยัพิบตัิร้ายแรง เช่น ใต้ฝุ่ น ทอร์นาโด 
แผ่นดินไหว แบบประเทศอื่น ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ที่

ผ่านมา ผู้ เขียนได้รับมอบหมายให้สรุปสถานการณ์
การพยาบาลในกรณีภยัพิบตัิของประเทศไทย และได้
สรุปให้เห็นภยัพิบตัิที่อยู่คู่ประเทศไทยดงักลา่ว พร้อม
ทัง้เสนอบทบาทพยาบาลในฐานะบุคลากรสขุภาพที่
ต้องบูรณาการบทบาทในเชิงสังคม ซึ่งสร้างความ
กังขาให้กับผู้ แทนองค์การอนามัยโลกพอสมควร 
เนื่องจากไม่มีภยัพิบตัิในลกัษณะที่สร้างความตื่นเต้น
ให้กบัคนทัว่ไปที่มกัจะบนัทกึในความทรงจ าวา่ภยัพิบตัิ
หรือสาธารณภัยจะต้องมีลกัษณะรุนแรง น่าตื่นเต้น 
สัน่สะเทือนวงการสือ่มวลชน เช่น สนึามิ ทอร์นาโด ใต้
ฝุ่ นถล่ม แผ่นดินไหว ตึกถลม่ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทย
เราเคยมีประวตัิศาสตร์เพียงครัง้เดียวที่ท าให้ตื่นกลวั
กนัไปทัง้ประเทศก็คือเหตกุารณ์การเผชิญหน้ากบัธรณี
พิบตัิครัง้ยิ่งใหญ่เมื่อ ปลายเดือนธันวาคม 2547 ใน
เหตกุารณ์สนึามิ ซึ่งนบัว่าเป็นเหตกุารณ์ที่สัน่สะเทือน 
และสร้างความหวาดผวาไปทัว่ทัง้ประเทศ หลงัจาก
เหตุการณ์ครัง้นัน้ หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมี
ความตื่นตวัในการเตรียมความพร้อมรับมือภยัพิบัติ
อย่างกว้างขวาง มีการจัดตัง้องค์กร คณะกรรมการ
ขึน้มารับผิดชอบโดยตรง มีการตัง้ศนูย์เตือนภยัเกิดขึน้
หลายแหง่ในพืน้ที่เสยีง แตท่วา่ดเูหมือนคนไทยจะลมืเลอืน 

 

*นกัวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ  ส านกัการพยาบาล 
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และภมูิศาสตร์ของประเทศไทย ที่มกัจะเกิดภยัพิบตัิใหญ่ ๆ  
ที่เกิดขึน้เป็นประจ าทุก ๆ ปี นัน่คือ น า้ท่วม และภยัแล้ง  
ทกุ ๆ  ครัง้ที่เกิดฝนตกหนกั พายโุหมกระหน ่า ดินโคลนถลม่ 
จะพบว่า มีการช่วยเหลือตามสถานการณ์ ยังคงไม่
เป็นระบบ ขาดการเตรียมความพร้อมอยูเ่ช่นเดิม 

 จนกระทั่งครัง้นีท้ี่เกิดอุทกภัยครัง้ยิ่งใหญ่
ก่อให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนไปทั่วทุก
ภมูิภาคของประเทศไทย อยา่งที่ไม่เคยประสบมาก่อน 
นัน่ก็คือ น า้ท่วม ซึ่งความจริงแล้วเหตกุารณ์ดงักล่าว 
คือ ภัยพิบัติที่อยู่คู่ประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน 
หากแต่คนไทยไม่เคยจดจ าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  
ไม่ว่าจะเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่รอดพ้นจากการ
รุกรานของกองทัพพม่าทุกครัง้เมื่อถึงฤดูน า้หลาก 
กรุงเทพมหานครที่ ไ ด้ ช่ือว่า เป็นเวนิสตะวันออก   
เพราะไม่ว่าจะไปทางไหนล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วย
แม่น า้ล าคลอง  ซึ่งใช้เป็นทางสญัจรไปมาที่คราคร ่า
ด้วยเรือแพนานาชนิด  แล่นกันขวักไขว่ในท้องน า้  
เช่นเดียวกบัเมือง   เวนิสในประเทศอิตาลีจึงไม่แปลก
ใจเลยว่า การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ 
ขาดการบูรณาการ ขาดการวางแผนบริหารประเทศ
อย่างเป็นระบบ ขาดการเตรียมความพร้อม ที่ส าคญั
คือ ขาดการป้องกนัซึง่ควรจะท าได้ก่อนหน้านี ้
 การระดมสรรพก าลงัเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข
ในแตล่ะพืน้ที่นัน้ พบว่า ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เคลือ่นตวัได้วอ่งไวรวดเร็วมากกว่าภาครัฐเป็นอนัมาก 
อาจเป็นเพราะวา่ภาคเอกชนมีการบริหารจดัการท่ีเป็น
ระบบมากกว่า มีกฎระเบียบที่ไม่ซบัซ้อน และมีความ
ยืดหยุ่นมากกว่า และมีช่วงชัน้ของระดบัการตดัสินใจ

ที่สัน้กว่าระบบราชการ/ภาครัฐที่มีสายการบังคับ
บญัชาหลายชัน้ ซบัซ้อน ผู้มีอ านาจมีหลายคน แตไ่มม่ี
ใครที่มีอ านาจเบ็ดเสร็จ หรือได้รับการมอบอ านาจ
อย่างเบ็ดเสร็จ ทัง้ ๆ ที่สถานการณ์เร่งด่วนในกรณี
ภัยพิบัติเช่นน้ีต้องการ commander ที่เป็นเอกภาพ 
แม้จะมีหนว่ยงานรับผิดชอบเกิดขึน้อยา่งเป็นทางการแล้ว
ก็ตาม 

 หากเปรียบเทียบความบอบช า้ของประชาชน
ผู้ประสบภยัระหวา่งเหตกุารณ์ สนึามิ กบัน า้ทว่มครัง้นี ้
จะเห็นได้ชดัเจนว่า สนึามิ เกิดความสญูเสียที่ยิ่งใหญ่ 
พร้อมกนัทนัที แล้วจบ หลงัจากนัน้ เป็นภาระด้านการ
เยียวยา หาที่อยูอ่าศยั การฟืน้ฟสูขุภาพกายและสขุภาพจิต 
แตเ่หตกุารณ์น า้ทว่มครัง้นี ้เร่ิมเกิดขึน้ แล้วแผ่ขยายวง
กว้างมากขึน้มากขึน้ พืน้ที่และจ านวนประชาชน
ผู้ประสบภยั เพิ่มขึน้ ๆ ทกุวนั  ผู้ประสบภยัทกุคนก้าว
เข้าสูภ่าวะเรือ้รังทกุ ๆ วนั โอกาสทเุลาหรือฟืน้หายยงั
มองไมเ่ห็น แม้เวลาจะผา่นไปกวา่ 3 เดือนแล้วก็ตาม 

 พยาบาลและบคุลากรสาธารณสขุก็เช่นเดียวกนั 

ทุกค รั ้งที่ เ กิ ด เหตุกา รณ์ภัยพิบัติ / สาธารณภัย 
ประชาชนผู้ประสบภัยจะมีปัญหาซับซ้อนเกิดขึ้น 
พร้อมกันหลากหลายปัญหาที่นอกเหนือจากปัญหา
สขุภาพ ความเช่ียวชาญเฉพาะเกือบไม่มีความจ าเป็น 
หากแต่ทักษะทางสังคมศาสตร์ และจิตวิทยา
สังคมมีความส าคัญมากกว่ามากนัก ซึง่ต้องยอมรับ
ว่า การพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิทยาการของ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงกว่า 2 
ทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ เ ช่ียวชาญ
เฉพาะทาง ดงันัน้ จะถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่การพฒันา
ความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของประเทศไทยจะต้อง
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ค านึง ถึงบริบทของประเทศ วิถีชีวิตความเป็นไทย 
ขนบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองไทย 
อนัเป็นอดีตที่ถกูละเลยมาโดยตลอด 

 นบัวา่เป็นความโชคดีของกระทรวงสาธารณสขุ
ที่มีบทบาทภารกิจที่ชดัเจน จึงตัง้หลกัได้อย่างรวดเร็ว
ในการปฏิบตัิการช่วยเหลือผู้ประสบภยั แม้ว่าจะเน้น
เพียงเร่ืองการดแูลสขุภาพก็ตาม แต่ผู้บริหารทกุระดบั     
ทุกหน่วยงานต้องไม่ลืมว่า บุคลากรของหน่วยงาน     
ก็ตกอยู่ในฐานะผู้ ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกัน ก่อน
เยียวยาประชาชนผู้ประสบภยั ต้องเยียวยาบุคลากร
ผู้ประสบภยัก่อน  หลกัเกณฑ์ของ Magnet Hospital 
ที่ตอบแทนให้ผู้ที่มีผลงานดีกว่านัน้ ต้องเก็บพบัไว้ใช้
ในสถานการณ์ปกติ ในยามนี ้ ขวญัและก าลงัใจของ
คนท างานต้องมาก่อน เพราะบคุลากรกลุม่นี ้ต้องรับ
ภาระหน้าที่ในการเยียวยาประชาชนผู้ประสบภยัอีก
ตอ่หนึง่ ผู้บริหารควรเห็นความส าคญั ไม่ควรมองข้าม
ประเด็นนีไ้ปเป็นอนัขาด 

 ดังนัน้  จึงต้องมีนโยบายหรือมาตรการใน
การเยียวยาบุคลากรผู้ ประสบภัยอย่างเ ร่งด่วน       
โดยไม่ลังเล เพื่อบ ารุงขวัญให้บุคลากรมีก าลังใจที่
เข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือดูแล
ผู้ประสบภยัอยา่งเต็มก าลงัความสามารถตอ่ไป 
 

บทเรียนจากสถานการณ์มหาอุทกภัย 2554 
 1. การเตรียมการรองรับภัยพิบัติ/การ

เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ด้วยหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือ
โรงพยาบาลใด โรงพยาบาลหนึ่งเพียงล าพัง  หรือ

แม้กระทั่งกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชนเท่านัน้ ต้องการการมีส่วนร่วมของทุก  
ภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน จนถึงภาคประชาชน 

 2. บุคลากรสาธารณสุข ทุกสาขา
วิชาชีพ ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้รอบรู้ 
มีความ สามารถรอบด้าน เช่ือมโยงมิติแบบบรูณากา
รสหวิทยาการทัง้ทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง สาธารณสขุศาสตร์  
และศิลปศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้มีการจัดบริการที่
สามารถพิทักษ์สิทธิประโยชน์ คุ้มครองความผาสุก
ตามวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยที่เป็นเอกภาพ และ
ให้การดแูลแบบองค์รวม 

 3. การเตรียมความพร้อมรับมืออย่าง

เดียวไม่พอ เมื่อเกิดปัญหาที่ลุกลามรุนแรงจนเกิน
กว่าจะรับมือได้จะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนั
เหตุการณ์ ดังเช่นเหตุการณ์มหาอุทกภัยในครัง้นี ้
ดงันัน้ ทกุภาคสว่นจึงต้องเตรียมการในเชิงป้องกนัใน
ภาพใหญ่ของพืน้ท่ีระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศ 
 

ข้อเสนอในอนาคต 
 1. ควรมีนโยบายที่ ชัด เจนในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและรับมือภัยพิบัติ 
ส าหรับ  ทุกภาคส่วนท้ังในระดับมหภาคและ
จุลภาค  โดยมี เค รือข่ายความร่วมมือที่ ชัดเจน 
กลา่วคือ ทกุ ๆ หนว่ยงานมีนโยบายและแผนงานหลกั
ด้านภยัพิบตัิทุกประเภท แต่ละแผนงาน มีโครงสร้าง
การด าเนินการท่ีสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงภาพใหญ่ของ
หน่วยงาน/องค์กรระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ
ภมูิภาค และระดบัประเทศอยา่งชดัเจน 
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 2. การเตรียมก าลังคน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติ บุคลากรทัง้หมดของหน่วยงาน
จะต้องรับรู้บทบาทหน้าที่ว่าทุกคน คือ อัตราก าลัง 
ของการรับมือภัยพิบัติทุกเหตุการณ์   ไม่ได้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านัน้  จึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของ
บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ มีการซักซ้อมแผน ซกัซ้อม
ความเข้าใจเป็นระยะ ๆ โดยเช่ือมโยงกับโครงสร้าง
การด าเนินการในภาพใหญ่ไปพร้อม ๆ กนั 

 3. การเตรียมอุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ ที่จ าเป็น  นอกเหนือจากอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือทาง การแพทย์ ต้องเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองใช้
ในการป้องกันและรับมือสถานการณ์ภยัพิบตัิในส่วน
ของหน่วยงาน/สถานพยาบาล ทัง้ในระดบัหน่วยงาน 
ระดบัพืน้ท่ีภายในจงัหวดั/เขต/ภาค และระดบัประเทศ 
 4. ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า มพ ร้ อ ม ข อ ง
ระบบงาน  ในที่นีต้้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่า
ระบบงานบ ริกา รสุขภาพที่ แ ต่ล ะหน่ ว ย ง าน /
สถานพยาบาลด าเนินการตามภารกิจหลักนัน้ ไม่
สามารถน ามาใช้เป็นระบบงานการจัดบริการใน
เหตกุารณ์ภยัพิบตัิได้ ดงันัน้ จึงต้องออกแบบระบบ
และกระบวนการด าเนินการในภาวะภัยพิบัติให้มี
ความชัดเจน สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและ
เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นที่เข้าใจ
ร่วมกัน สามารถเข้าร่วมด าเนินการได้ทันท่วงทีหาก
เกิดเหตกุารณ์ในช่วงเวลาใด ๆ  หรือพืน้ที่ใด ๆ ก็ตาม 
ทกุหน่วยงานต้องสร้างความมัน่ใจ ว่าระบบงานและ
สถานท่ีท างานมีการเตรียมพร้อมตอ่ภยัพิบตัิหรือภาวะ
ฉกุเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภยัพิบตัิและภาวะ

ฉุกเฉินดังกล่าว ต้องค านึงถึงการป้องกัน การ
จัดการ ความต่อเน่ืองของการด าเนินการ และ
การท าให้คืนสู่สภาพเดิมในท่ีสดุ 

 5. ก า รบู รณาก า ร แผน ง า น  แล ะ
ประสานเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน   ในเมื่อทุก  ๆ หน่วยงาน/
สถานพยาบาล หนว่ยงาน/องค์กรอื่น ๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ต่างก็มีแผนงานด้านการเตรียมความพร้อม
รับมือภยัพิบตัิ แล้ว มีการซ้อมแผนเป็นระยะ ๆ อย่าง
ตอ่เนื่อง แตท่กุครัง้เมื่อเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัิใด ๆ ขึน้ 
ก็ตาม  ทกุ ๆ หน่วยงานจะออกมามีบทบาทช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภยัพร้อม ๆ กนั      การบูรณาการ
แผนงานในภาพรวมต้ังแต่แรก ซักซ้อมความ
เข้าใจร่วมกันในภาพใหญ่ จะช่วยลดความ
โกลาหลเม่ือเกิดเหตุการณ์จริง และช่วยให้เกิดการ
กระจายความช่วยเหลือไปได้อย่างทั่วถึงมากขึน้  
นอกจากนี  ้  ในทุกพื น้ที่ที่ ประสบภัย  ควรจะมี  
commander  ที่มีเอกภาพในการบริหารจดัการระบบ
บริการ  และทีมงานบุคลากรและอาสาสมคัรที่เข้าไป
ให้ความช่วยเหลอืที่มาจากตา่งพืน้ท่ี  โดย  command  
ทัง้ในด้านกิจกรรมที่หลากหลาย  รวมท้ังการดูแล
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของทีมงาน
บุคลากรที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้
เป็นไปอยา่งราบร่ืนทกุ ๆ ฝ่าย 
 6. การฟ้ืนฟูสภาพหลังเกิดเหตุการณ์
ภัยพิบัติ เป็นประเด็นที่ยงัต้องให้ความส าคัญอย่าง
มาก เพราะผู้ประสบภัยจะเผชิญกับความสูญเสียที่
หลากหลาย ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และด้านสขุภาพ 
แผนการฟืน้ฟทูกุ ๆ ด้าน สามารถแบง่ความรับผิดชอบ



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่38 ฉบบัที ่ 3   กนัยายน – ธันวาคม  2554 5 

ได้อย่างชัดเจนตามบทบาทภารกิจหลักของแต่ละ
องค์กร แต่ละหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย 
รับผิดชอบในด้านการฟืน้ฟทูี่อยูอ่าศยั กระทรวงคมนาคม 
รับผิดชอบในการฟื้นฟูด้านการคมนาคม กระทรวง
พฒันาสงัคมและทรัพยากรมนุษย์ รับผิดชอบในการ
ฟืน้ฟูอาชีพ กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบในการ
ฟืน้ฟภูาคอตุสาหกรรม กระทรวงเกษตร รับผิดชอบใน
การฟื้นฟูพืน้ที่เกษตรกรรมและพืชผล ภาคเอกชน  
ร่วมฟื้นฟูอาชีพ ฯลฯ เป็นต้น ส าหรับกระทรวง
สาธารณสุข รับผิดชอบในการฟ้ืนฟูภาวะสุขภาพ
ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามภารกิจหลัก 
ความส าคญัจะอยูต่รงที่ความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูลภาวะสขุภาพและการด าเนินการฟืน้ฟูได้อย่าง
รวดเร็วทันกาล และสอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนให้มากที่สดุ  โดย  แบง่ออกเป็น  
2  ระยะ  ได้แก่ 

 1) ระยะเร่งด่วน ควรเป็นการดูแล
รักษาพยาบาลในกลุม่โรคที่เกิดจากภยัพิบตัิ เช่น อบุตัิเหต ุ 
โรคฉ่ีหนู โรคผิวหนงั โรคน า้กัดเท้า โรคท้องร่วง อาหาร
เป็นพิษ และภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรือ้รังที่ขาดยา  เป็นต้น 
 2) ระยะต่อเ น่ือง  เ ป็นการฟื้นฟู
สภาพทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ที่ต้องให้การดูแล
ระยะยาว ซึ่งต้องมีระบบบริการปรึกษาด้านสุขภาพ 
และระบบการดแูลตอ่เนื่องที่ชดัเจน 
 ดงันัน้ ในระยะฟืน้ฟูสภาพนี ้สถานพยาบาล
ทุกแห่งจึงควรแสวงหาความร่วมมือของเครือข่าย
สขุภาพในพืน้ที่ให้ร่วมด าเนินการอย่างครอบคลมุ ใน
กรณีที่มีปัญหาสขุภาพที่เกินขีดความสามารถ ให้ส่ง
ต่อตามระบบเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขที่มี
ความชัดเจนอยู่แล้ว เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพ กลบัสูว่ิถีชีวิตที่เป็น
ปกติสขุดงัเดิม 
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การพัฒนากลุ่มแนวปฏบิตัเิพื่อป้องกนัปอดอักเสบที่สัมพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยเดก็  โรงพยาบาลพุทธชินราช  พษิณุโลก 
 
เมตตา ภริมย์อยู่* พย.ม. (บริหารการพยาบาล) 
รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์** พย.ม. (การพยาบาลกมุารเวชศาสตร์) 
จันทร ธูปบูชา** พย.ม. (การพยาบาลด้านการควบคมุการติดเชือ้) 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและศึกษาผลของการใช้แนว
ปฏิบติัเพื่อป้องกนัปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็ก  ท าการศึกษาท่ีหอผู้ ป่วยหนกักุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพทุธชินราช  พิษณุโลกระหว่างเดือนเมษายน พ .ศ. 2552 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 การด าเนินการแบ่งเป็น       
3 ระยะคือ 1) วิเคราะห์สถานการณ์  2) พฒันาแนวปฏิบติั น าแนวปฏิบติัไปใช้ทดลองใช้ ติดตามผลและปรับปรุง  3) ประเมินผล
การใช้แนวปฏิบติั  กลุม่ตวัอย่างประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ 14 รายและผู้ ป่วยเด็กท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 78 ราย  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ประกอบด้วยแบบบนัทึกการสงัเกตการปฏิบัติฯ แบบบนัทึกผลการเย่ียมตรวจเพื่อป้องกันปอดอกัเสบ ท่ีสัมพนัธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กและแบบประเมินความคิดเห็นของบคุลากรต่อแนวปฏิบติั วิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าความถ่ี  ร้อยละ  
คา่เฉล่ีย  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็กท่ีพฒันาขึน้
ประกอบด้วยกลุ่มการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื อ้โรคและกลุ่มการปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูดส าลัก จ านวน          
6 กิจกรรม  โดยบคุลากรมีความคิดเห็นวา่แนวปฏิบติันีม้ีความชดัเจน สามารถน าไปปฏิบติัได้  สะดวกในการน าไปปฏิบติัเห็นด้วย
กบัการใช้แนวปฏิบติั  รวมทัง้เห็นวา่มีประโยชน์ตอ่หน่วยงานในระดบัมาก สว่นใหญ่ปฏิบติัได้ถกูต้องมากกวา่ร้อยละ  90  ยกเว้น
การล้างมือท่ีถกูต้อง  ร้อยละ  64  และการท าความสะอาดช่องปากและฟันทกุ 2 ชัว่โมง  ร้อยละ  74  ผลการใช้แนวปฏิบติัพบว่า
อตัราการเกิดปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็กลดลงจาก  13.17  เป็น  3.57  ครัง้  ต่อ 1000  วนัท่ี
ใสเ่คร่ืองช่วยหายใจ 
 

ค าส าคัญ  : แนวปฏิบติั, ปอดอกัเสบ, ผู้ป่วยเดก็ 
 

* หวัหน้าพยาบาล   โรงพยาบาลพทุธชินราช  พิษณโุลก 
** พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลพทุธชินราช  พิษณโุลก 
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Preventing VAP Care Bundle in Pediatric Patient, Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital 
 
Metta Phiromyou* RN, MSN. (Nursing  Administration) 
Rungphetch Homsuwon** RN, MSN. ( Pediatric  Nursing) 
Janthorn Thoopucha** RN, MSN. (Infection  Control  Nursing) 
 
Abstract  
 The purpose of this study was to improve and evaluate the effectiveness of ventilator-associated 
pneumonia bundle. The improving process consisted of 3 stages 1) situation analysis 2) clinical practice guidelines 
specification , trial and improved 3) ventilator-associated pneumonia care bundle evaluation. The research was 
carried out during April 2009–September 2010. The samples were 14 nurses  and  78 ventilated  pediatric  
patients. The research instruments were observation data record form VAP round record form and nurse opinion 
questionnaire. The data were analized by frequency, percentage mean and standard deviation. 
 The pediatric ventilator-associated pneumonia bundle consisted of 6 activities which divided into 2 
groups 1) bacteria colonized  prevention and 2) contaminated secretions aspirated prevention. It was found that 
nurses  approved of PICU-VAP bundle  in high  level. The result of nursing practice in PICU-VAP prevention was 
almost more than 90 % but effective hand washing and oral hygiene care every 2 hours was 64 % and 74 % 
respectively and after the PICU-VAP bundle was applied, PICU-VAP rate decreased from 13.17 to 3.57 times/1,000 
ventilator days. 

 
Keywords :  clinical practice guideline, pneumonia, pediatric patient 
 
*   Chief nurse, Bhuddhachinaraj Phitsanulok  Hospital 
**  Registered nurse professional level, Bhuddhachinaraj Phitsanulok  Hospital 
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บทน า 
 ปอดอักเสบที่สมัพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ (ventilator-associated pneumonia: VAP) 
เป็นการอักเสบของปอดที่เกิดจากการติดเชือ้จุลชีพ
ภายหลงัการใสท่อ่ช่วยหายใจและใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
นานกวา่ 48 ชัว่โมง1  ในผู้ ป่วยเด็กภาวะปอดอกัเสบที่
สมัพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจเป็นการติดเชือ้ที่
พบบ่อยเป็นอนัดบัสองรองจากการติดเชือ้ในกระแส
โลหิต2,3 และเป็นการติดเชือ้ในโรงพยาบาลที่มีอตัรา
การเสียชีวิตสูงที่สุดในหออภิบาลโดยมีอุบัติการณ์
ประมาณร้อยละ 3–10 ของการติดเชือ้ในผู้ ป่วยเด็กที่
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ4  อัตราการเกิดปอดอักเสบที่
สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในห้องผู้ ป่วยหนกั
กุมารเวชกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค .ศ. 
2002-2009 พบ 2.9-11.6 ครัง้ /1,000 วนัของการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ3,5,6,7 อัตราการเกิดปอดอักเสบที่
สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจนีเ้ป็นตัวชีว้ัด
ส าคัญที่สะท้อนคุณภาพของการให้บริการการดูแล
รักษาพยาบาล  ดงัมีรายงานการศึกษาพบว่าผู้ ป่วย
เด็กที่มีภาวะปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองชว่ย
หายใจต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจนานขึน้เฉลี่ย 3.7 วนั4 
นอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึน้เฉลี่ย 6.1 วนั7 และ
เพิ่มอัตราตายร้อยละ 20-702,3  รวมทัง้สูญเสีย
คา่ใช้จ่าย ในการดแูลผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ประมาณ  5,000 - 
40,000 ดอลลาร์ตอ่ราย7 
 ในประเทศไทยพบข้อมูลอตัราการเกิดปอด
อกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วย
เด็ก  หอผู้ ป่วยหนักกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาล

รามาธิบดี  ปีงบประมาณ  2549 – 2551  จ านวน 2.1,  2.8  
และ  4.1 ครัง้ต่อ 1,000 วนัที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ8  
ส าหรับหอผู้ ป่วยหนักกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาล
พทุธชินราช  พิษณโุลกนัน้  อตัราการเกิดปอดอกัเสบ
ที่สมัพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจปีงบประมาณ 
2549 - 2551 พบ 16.28, 20.7 และ 13.4 ครัง้/1,000
วันที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจตามล าดับ9  ซึ่งสูงกว่า
โรงพยาบาลอื่นทัง้ในและนอกประเทศที่ได้รับการ
ยอมรับว่าให้บริการที่มีคุณภาพ  จากการทบทวน
กระบวนการดูแลผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
พบว่า  แม้งานป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ของ
โรงพยาบาลได้ก าหนดมาตรฐานแนวทางการดูแล
ผู้ ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจแต่บคุคลากรที่ดแูลผู้ ป่วย
เด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจยังปฏิบัติหลากหลายไม่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  นอกจากนีพ้บข้อมูลการ
ศึกษาวิจัยด้านการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอด
อกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วย
เด็กเพิ่มจากมาตรฐานเดิมที่โรงพยาบาลก าหนด 
การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาแนวปฏิบตัิเพื่อ
ป้องกันภาวะปอดอัก เสบที่ สัมพัน ธ์กับการ ใ ช้
เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็กและศกึษาผลของการใช้
แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึน้ เพื่อให้บุคลากรพยาบาล
สามารถดแูลผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจได้อยา่งมี
ประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพ  ลดอตัราการเกิด
ปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจให้ต ่า
กว่าเป้าหมายที่โรงพยาบาลก าหนดไว้คือ 10 ครัง้ต่อ
1,000 วนัท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  และเพื่อลดคา่ใช้จ่าย
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ในการรักษาพยาบาลและผลลพัธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่
อาจเกิดขึน้ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปอด
อกัเสบที่สมัพนัธ์การใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็ก 
 2. ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจในผู้ ป่วยเด็กที่พฒันาขึน้ 

กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดของการวิจัยนีค้ือ  การพฒันา
คณุภาพการพยาบาลโดยการมีสว่นร่วมของบคุลากร
ที่เก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  
โดยการด าเนินการแบ่งเป็น  3  ระยะ  คือ  ระยะที่  1  
วิเคราะห์สถานการณ์  ระยะที่  2  ด าเนินการพฒันา 
น าแนวปฏิบัติไปทดลองใช้  ติดตามและปรับปรุง 
ระยะที ่ 3  ประเมินผลการใช้แนวปฏิบตัิ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน   
พ.ศ. 2552  ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553  ในหอ
ผู้ ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช 
พิษณโุลก  มีรายละเอียดดงันี ้
 ประชากร  ประกอบด้วย 

 1. ผู้ ป่วยเด็กอายรุะหว่าง 1 เดือนถึง 15 ปี
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 

ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2553  จ านวน   462 ราย 
 2. พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอ
ผู้ ป่วยหนกักุมารเวชกรรมระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 
2552  ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553  จ านวน 16 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(purposive sampling)  ดงันี ้

วิเคราะห์สถานการณ์ 
-   ปัญหาในการดแูลผู้ ป่วยเด็ก
ที่ใสท่อ่ชว่ยหายใจ   
-   อตัราการเกิดปอดอกัเสบที่
สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองชว่ย
หายใจในผู้ ป่วยเด็ก  

ประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติ 
    - ประเมินผลการปฏิบตัติาม
แนวปฏบิตั ิ
    - ประเมินอตัราปอดอกัเสบที่
สมัพนัธ์ กบัการใช้เคร่ืองชว่ย
หายใจในผู้ ป่วยเด็ก 
  - ประเมินความคิดเห็นของ
บคุลากรตอ่ แนวปฏบิตัิ 

 ด าเนินการพัฒนาแนว
ปฏิบัต ิ

  - พฒันาแนวปฏิบตัิ  เพ่ือ
ป้องกนัปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์
กบัการใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ
ในผู้ ป่วยเด็ก 

   - น าแนวปฏิบตัิไปทดลองใช้ 
   - ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
กบับริบท 
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 1. ผู้ ป่วยเด็ก เลือกผู้ ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วย
หายใจทางปากและใช้เคร่ืองช่วยหายใจทุกชนิดใน
ช่วงเวลาที่ศึกษา และไม่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความ
ผิดปกติแตก่ าเนิดชนิดที่มีรูร่ัวระหวา่งทอ่หลอดลมและ
หลอดอาหาร  (tracheo-esophageal  fistula)  หรือมี
ภาวะกรดไหลย้อน  (GERD)  จ านวน  78 ราย 
 2. พยาบาลวิชาชีพ  เลือกจากประชากร
พยาบาลท่ีปฏิบตัิการพยาบาลดแูลผู้ ป่วยกลุม่ตวัอยา่ง
ผู้ ป่วยเด็ก  จ านวน  14  ราย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย 

 สว่นท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุม่ตวัอยา่งผู้ ป่วยเด็ก และพยาบาลวิชาชีพ 
 สว่นท่ี 2 แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติ
เพื่อป้องกนัปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจในผู้ ป่วยเด็กและแบบบนัทกึผลลพัธ์ของการปฏิบตัิ 
 สว่นท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
บคุลากรต่อแนวปฏิบตัิ  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณคา่ (rating  scales)  5  ระดบั  ซึง่
พฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน  5  ท่าน  ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้หา  
เทา่กบั  0.92  โดยมีการแปลผล  ดงันี ้
 คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 
 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัมากที่สดุ 
 คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.49 
 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัมาก 
 คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49 
 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 
 หมายถึง เห็นด้วยในระดบัน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 0 -1.49 
 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูเชิงคณุภาพ  เช่น  ข้อมลูการวิเคราะห์
สถานการณ์จากการสนทนากลุม่ในระยะที่  1  ใช้การ
วิเคราะห์เนือ้หา 
 ข้อมูลเชิงปริมาณที่ ได้จากการสอบถาม
ความคิดเห็น  การสงัเกตการปฏิบตัิ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ      
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 วิธีด าเนินการ 
 ประกอบด้วย  3  ระยะ 
 ระยะที่  1  การวิเคราะห์สถานการณ์  โดย 
 1.1 จัดการประชุ ม บุคลาก ร ใน
หน่วยงานเพื่อชีแ้จงแนวทางการด าเนินการวิจัย  ใช้
กระบวนการสนทนากลุม่เพื่อทบทวนวิธีการปฏิบตัิและ
ค้นหาปัญหาในการดูแลผู้ ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ  
เพื่อป้องกันปอดอกัเสบท่ีสมัพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ 
 1.2 สังเกตลักษณะการดูแลผู้ ป่วย
เด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  รวมถึงบริบทของสถานที่
ศึกษาและสภาพการณ์ของหอผู้ ป่วยหนักกุมารเวช
กรรมโดยผู้วิจยัแบบไมม่ีสว่นร่วม 
 1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเกิด
ปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจใน
ผู้ ป่วยเด็ก 
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 ระยะที่   2  ด าเนินการพฒันาแนวปฏิบตัิเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่ วย
หายใจในผู้ ป่วยเด็ก 
 2.1 จั ด ตั ้ง คณะท า ง า นพัฒน า
คุณภาพการป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็ก 
 2.2 ก าหนดผลลัพธ์ที่ ต้องการคือ
อัตราการ เ กิดปอดอัก เสบที่ สัมพัน ธ์กับการใ ช้
เคร่ืองช่วยหายใจ คือ น้อยกวา่ 10 ครัง้ตอ่ 1,000 วนัท่ี
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
 2.3 น าแนวปฏิบตัิที่มีอยู่มาปรับปรุง
และรณรงค์ใช้เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
 2.4 ประเมินความคิดเห็นต่อแนว
ปฏิบัติ  และเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราการเกิดปอด
อกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วย
เด็ก 
 2.5 พัฒน า แนวป ฏิ บั ติ ต่ อ ด้ ว ย
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษ์  ดงันี ้
 2.5.1 ค้นหาและศึกษาข้อมูล
ความรู้หลกัฐานเชิงประจกัษ์เพิ่มเติมจากงานวิจยั โดย
ก าหนดค าส าคัญ และแหล่งข้อมูลที่สืบค้น ทบทวน
วรรณกรรมที่เป็นหลกัฐานเชิงประจักษ์  และประเมิน
คณุภาพของข้อมลูที่ได้ 
 2.5.2 ยกร่างแนวปฏิบตัิ จดัท า
กลุ่มแนวปฏิบัติ (VAP bundle) เพื่อป้องกันปอด
อกัเสบที่สมัพนัธ์การใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็ก 

และตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิ  
5  ทา่น 
 2.5.3 น าเสนอกลุม่แนวปฏิบตัิ 
(VAP bundle) ในที่ประชุมของหน่วยงาน  เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วย
เด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  ปรับแก้ให้เหมาะสมกับ
บริบทตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบตัิแล้วน าไปใช้เป็น
ระยะเวลา  3 เดือน  โดยปฏิบตัิการดงันี ้
 - ทบทวนแนวปฏิบัติ เพื่ อ
ป้องกันการเ กิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็กทกุวนัหลงัการรับ-สง่เวร
และในท่ีประชมุของหนว่ยงานทกุครัง้ 
 - น าแนวปฏิบัติมาจัดท า
โปสเตอร์แผ่นเล็กติดไว้ที่เคาน์เตอร์ท างานพยาบาล
และแฟ้มเวชระเบียนผู้ ป่วยเพื่อกระตุ้ นให้บุคลากร
ปฏิบตัิตาม 
 - คณะท างานพฒันาคณุภาพ
การพยาบาล  เยี่ยมตรวจและนิเทศเพื่อให้ค าแนะน า
ด้านการป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใส่
เคร่ืองช่วยหายใจ (VAP round) ในเวรเช้าทุกวนัหลงั 
การรับ-สง่เวร 
 ระยะที่  3  ประเมินผลการใช้กลุม่แนวปฏิบตัิ  
(VAP bundle)  โดย 
 3.1 ประเมินการปฏิบตัิตามแนวปฏิบัติ  
ของพยาบาลผู้ดแูลโดยการสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม 
 3.2 คณะท างานพัฒนาคุณภาพ 
การเยี่ยมตรวจ  (VAP round)  เพื่อดผูลลพัธ์ของการ
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ปฏิบตัิตามรายการในแบบบนัทึกในช่วงเวลา 15:00 - 
15:30 น.  ทกุวนั 
 3.3 ประเมินความคิดเห็นของบคุลากร
ตอ่การใช้แนวปฏิบตัิฯ 
 3.4 ประเมินการเกิดปอดอักเสบที่
สัมพันธ์กับการใส่เคร่ืองช่วยหายใจในหลังใช้กลุ่ม  
แนวปฏิบตัิ  เป็นระยะเวลา  3  เดือน 
 

ผลการศึกษา 
 ระยะที่   1  การวิเคราะห์สถานการณ์  
พบวา่ 
 1) กลุม่ตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่มี
อายุระหว่าง  31 - 40  ปี  จบการศึกษาสงูสดุระดับ
ปริญญาตรี  ประมาณคร่ึงหนึ่งมีประสบการณ์ท างาน  
ในหอผู้ ป่วยหนักกุมารเวชกรรม  อยู่ระหว่าง  6 - 10  ปี    
ผ่านการอบรมด้านการป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์   
กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และการอบรมหลักสูตร  
การพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ ป่วยเด็กวิกฤต     
ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ    
สว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง  1  เดือน  ถึง  3  ปี  ได้รับการ
วินิจฉยัเป็นปอดอกัเสบมากที่สดุ 
 2) หนว่ยงานมีแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัปอด
อักเสบของโรงพยาบาลอยู่แต่ไม่ได้น ามาใช้อย่าง
แท้จริงและไม่สม ่าเสมอ  จากการสงัเกตพบลกัษณะ
การดแูลผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่หลากหลาย  
นอกจากนีย้ังพบว่าอตัราการเกิดปอดอักเสบฯมีการ
เปลีย่นแปลงขึน้ลงทัง้สงูและต ่ากวา่เป้าหมาย 
 ระยะที่  2  การพัฒนาแนวปฏิบัติ 

 จากการทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปอด
อักเสบท่ีสมัพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่มีอยู่ใน
โรงพยาบาล และน ามาปรับปรุงโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะท างานพฒันาคุณภาพการพยาบาล และพยาบาล 
ผู้ปฏิบตัิในเบือ้งต้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลกั คือ  
1)  ให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้ตระหนกัถึงความ 
ส าคัญของการเกิดปอดอักเสบในผู้ ป่วยเด็กที่ ใ ช้
เคร่ืองช่วยหายใจ  2)  เฝ้าระวงัการติดเชือ้  3)  ป้องกนั
การแพร่กระจายเชือ้โดยการท าลายเชือ้ การท าให้สาย
และอปุกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจปราศจากเชือ้ และการ
ท าความสะอาดมือ 4) ลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้
ของผู้ ป่วยโดยป้องกันการส าลัก ระบุ กิจกรรม 4 
กิจกรรม  ได้แก่  การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจให้เร็วที่สดุ   
การล้างมือ  การป้องกันการส าลกั  และการป้องกัน  
การปนเปื้อนเชือ้โรค  และรณรงค์การใช้แนวปฏิบัติ     
3  เดือน  แล้วประเมินผลพบว่า  อตัราการเกิดปอด
อกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจยงัสงูกว่า
เป้าหมาย  แม้ว่าการประเมินความคิดเห็นต่อแนว
ปฏิบตัิของบคุลากรโดยสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
 ผู้ วิจัยจึงได้ปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบัติต่อ
โดยทบทวนวรรณกรรมพบต้นแบบ (model) จาก  
Pediatric Affinity Group  ของประเทศสหรัฐอเมริกา
น ามาร่วมใช้ในการพฒันาตามกระบวนการหลกัฐาน
เชิงประจักษ์  ได้กลุ่มแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปอด
อกัเสบที่สมัพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็ก  
(VAP  bundle)  ประกอบด้วย  2  กลุม่  6  กิจกรรม ดงันี ้
 1. กลุ่มการปฏิบัติ เพื่ อป้องกันการ
เจริญเติบโตของเชือ้โรค 
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 1.1 การเปลี่ยนอุปกรณ์เคร่ืองช่วย
หายใจ 
 - เปลี่ ยนสาย เค ร่ืองช่ ว ย
หายใจ  สายดูดเสมหะทุก  7  วัน  หรือเมื่อพบการ
ปนเปือ้น 
 - เทน า้ ในสายเค ร่ืองช่ วย
หายใจทิง้ทกุ  2 - 4  ชัว่โมง 
 - เก็บหวัตอ่ส าหรับดดูเสมหะ
ในภาชนะที่สะอาด 
 1.2. การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้
จากการสมัผสั 
 - ล้างมือก่อนและหลงัสมัผสั
สายและเคร่ืองช่วยหายใจ 
 - สวมถุงมือเพื่อป้องกันการ
สมัผสัเสมหะและสิ่งคดัหลัง่  เมื่อประเมินพบแนวโน้ม
วา่จะเกิดขึน้ 
 1.3. การท าความสะอาดช่องปาก 
 - ท าความสะอาดช่องปาก
ผู้ ป่วยทกุ  2  ชัว่โมงด้วยน า้เกลือ  0.9%  ในเด็กอายุ
ต ่ากว่า  2  เดือน  และน า้ยาคลอเฮกซิดีน  0.1%  ใน
เด็กอายมุากกวา่  2  เดือน 
 2. กลุ่มการปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูด
ส าลักเสมหะ 
 2.1. การจดัทา่ 
 - ยกหวัเตียงสงู  30 – 45  องศา 
ยกเว้นกรณีมีข้อห้าม 

 2.2. การป้องกนัการไหลย้อนเข้าปอด
ของน า้และสิง่คดัหลัง่จากสายวงจรเคร่ืองช่วยหายใจ 
 - เทน า้ออกจากสายเคร่ืองช่วย
หายใจทุกครัง้ก่อนพลิกตัว/เปลี่ยนท่าผู้ ป่วย  และจัด
กระเปาะดกัน า้ให้ตัง้ตรง  สายชุดเคร่ืองช่วยหายใจไม่
บิดงอและอยูต่ ่ากวา่ทอ่ช่วยหายใจเสมอ 
 2.3. การดดูเสมหะ 
 - ดูด เ สมหะ ใ นปากและ
ล าคอก่อนดูดในท่อทางเดินหายใจ  เมื่อดูดในท่อ
ทางเดินหายใจเสร็จแล้วจึงดูดในปาก  และล าคอ    
อีกครัง้  หลีกเลี่ยงการดดูเสมหะขณะให้อาหารทาง
สายยาง 
 ระยะที่   3  การประเมินผลการใช้กลุ่ม
แนวปฏิบัติ 
 การประ เมิ นผลภายหลังการทบทวน       
แนวปฏิบัติครั ง้แรกและทดลองใช้แนวปฏิบัติใหม่        
3  เดือน  พบว่า  อตัราการเกิดปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์
กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจสูงขึน้มากกว่าก่อนการ
พฒันา  จึงได้มีการทบทวนร่วมกันในทีมอีกครัง้และ
ทบทวนวรรณกรรมพบต้นแบบ   (model)   จาก 
Pediatric Affinity Group  ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
น ามาปรับใช้ และประเมินซ า้ในครัง้ที่  2  พบวา่  อตัรา
การเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจลดลง  ดงัตารางที่  1 
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ตารางที่  1 อตัราการเกิดปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  จ าแนกตามระยะของการพฒันา 
แนวปฏิบตัิ  (n=78) 

ระยะเวลา 
อัตราการเกิดปอดอักเสบที่สมัพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 

(จ านวนครัง้/1,000วนัท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ) 
ก่อนการพฒันา 13.17 
หลงัใช้แนวปฏิบตัิ ครัง้แรก 18.51 
หลงัใช้กลุม่แนวปฏิบตั ิ 3.57 
 
 ผลการตรวจเยี่ยมผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วย
หายใจที่ได้รับการดูแลด้วยกลุ่มแนวปฏิบตัิ  พบว่า
สว่นใหญ่ปฏิบตัิได้มากกว่าร้อยละ  90  ยกเว้นด้าน
การท าความสะอาดช่องปากได้ร้อยละ  87.5  และ

ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้จากการสมัผัส 
โดยการล้างมืออย่างถูกต้องได้เพียงร้อยละ  64.0  
แม้ว่าบุคลากรจะบอกได้ถึงวิ ธีปฏิบัติที่ถูกต้องถึง    
ร้อยละ  86.0  ดงัแสดงในตารางที่  2 

 
ตารางที่  2 ผลการตรวจเยี่ยมผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่ได้รับการดแูลด้วยกลุม่แนวปฏิบตัิ  เพื่อป้องกนั

ภาวะปอดอกัเสบจากการใสเ่คร่ืองช่วยหายใจ  (n = 200) 

กิจกรรม 
ผลการตรวจเยี่ยม  

จ านวนครัง้ (ร้อยละ) 

การเปลี่ยนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจ  
  ชดุสายเคร่ืองช่วยหายใจได้รับการเปลีย่นทกุ 7 วนั /ไมพ่บการปนเปือ้น 196 (98.0) 
  น า้ในสายเคร่ืองช่วยหายใจถกูเททิง้ทกุ 2-4 ชม. ไมม่ีน า้ขงัในสายเคร่ืองช่วยหายใจ 180 (90.0) 
  อปุกรณ์การดดูเสมหะเก็บในภาชนะสะอาดทีจ่ดัเตรียมไว้ 185 (92.5) 
การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากการสัมผัส  
   บอกได้ถึงวิธีปฏิบตัิที่ถกูต้อง 172 (86.0) 
   ล้างมือได้ถกูต้อง 128 (64.0) 
การท าความสะอาดช่องปาก  
   ช่องปากผู้ ป่วยเดก็สะอาด ไมม่กีลิน่เหม็น ไมพ่บคราบเนือ้เยื่อ  เสมหะและฝ้าขาว  175 (87.5) 
การจัดท่านอน  
   ผู้ ป่วยเด็กอยูใ่นทา่นอนหวัสงู 30-45 องศา 192 (96.0) 
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ตารางที่  2 ผลการตรวจเยี่ยมผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจที่ได้รับการดแูลด้วยกลุม่แนวปฏิบตัิ  เพื่อป้องกนั
ภาวะปอดอกัเสบจากการใสเ่คร่ืองช่วยหายใจ  (n = 200)  (ตอ่) 

กิจกรรม 
ผลการตรวจเยี่ยม  

จ านวนครัง้ (ร้อยละ) 

การป้องกนัการไหลย้อนเข้าปอดของน า้และสิ่งคดัหลั่งจากสายวงจร
เคร่ืองช่วยหายใจ 

 

   เทน า้ออกจากสายเคร่ืองชว่ยหายใจทกุครัง้ก่อนพลกิตวั/เปลีย่นทา่ผู้ ป่วย 192 (96.0) 
   กระเปาะดกัน า้ของเคร่ืองชว่ยหายใจอยูใ่นต าแหนง่ตรง ไมเ่อียง/คว า่ 187 (93.5) 
การดูดเสมหะ  
   ดดูเสมหะในปากและล าคอก่อนดดูในทอ่ทางเดินหายใจ 188 (94.0) 
   ดดูเสมหะในปากและล าคออีกครัง้หลงัดดูเสมหะในทอ่ทางเดินหายใจ 200 (100.0) 
 
 สว่นการสงัเกตการปฏิบตัิของบุคลากรเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจในผู้ ป่วยเด็กพบว่า ด้านการเปลี่ยนอุปกรณ์
เคร่ืองช่วยหายใจ  ด้านการป้องกันการแพร่กระจาย
เชือ้จากการสัมผัส  ด้านการจัดท่านอน  ด้านการ
ป้องกันการไหลย้อนเข้าปอดของน า้และสิ่งคัดหลั่ง
จากสายวงจรเคร่ืองช่วยหายใจ  ด้านการดูดเสมหะ

นัน้บุคลากรปฏิบัติได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ  90  
ยกเว้นด้านการท าความสะอาดภายในช่องปากและ
ฟัน  แม้ว่าบุคลากรสามารถปฏิบตัิได้ถูกต้องตามวัย
ของผู้ ป่วยเด็กทกุครัง้ร้อยละ  100  แตท่ าความสะอาด
ภายในช่องปากของผู้ ป่วยเด็กทุก  2  ชั่วโมงเพียง   
ร้อยละ  74  ดงัแสดงในตารางที่  3 

 
ตารางที่  3 ผลการสงัเกตการปฏิบตัิของบคุลากรจ าแนกตามกิจกรรมการดแูลผู้ ป่วยเดก็ที่ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ 

(n = 200 ครัง้) 

กิจกรรม 
ผลการสังเกต 

จ านวนครัง้ (ร้อยละ) 
การเปลี่ยนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจ  
   เปลีย่นสายตอ่เคร่ืองชว่ยหายใจทกุ 7 วนัหรือเมื่อปนเปือ้น 192(96.0) 
   เทน า้ในสายเคร่ืองช่วยหายใจทิง้ทกุ 2-4 ชม. 200(100.0) 
   เก็บอปุกรณ์การดดูเสมหะเก็บในภาชนะสะอาดที่จดัเตรียมไว้ 185(92.5) 
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ตารางที่  3 ผลการสงัเกตการปฏิบตัิของบคุลากรจ าแนกตามกิจกรรมการดแูลผู้ ป่วยเดก็ที่ใช้เคร่ืองชว่ยหายใจ 
(n = 200 ครัง้)  (ตอ่) 

กิจกรรม 
ผลการสังเกต 

จ านวนครัง้ (ร้อยละ) 
การป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้จากการสัมผัส  
    ล้างมือก่อนสมัผสัชดุสายและเคร่ืองช่วยหายใจ 184(92.0) 
   ล้างมือหลงัสมัผสัชดุสายและเคร่ืองชว่ยหายใจ 196(98.0) 
   สวมถงุมือเพื่อป้องกนัการเปือ้นเสมหะ 200(100.0) 
การท าความสะอาดช่องปาก  
ท าความสะอาดช่องปากผู้ ป่วยเดก็ทกุ 2 ชัว่โมงด้วยน า้เกลอื 0.9 %ในเดก็อาย ุ
ต ่ากวา่ 2 เดือน และน า้ยา0.1 %คลอเฮกซิดีนในเดก็อายมุากกวา่ 2 เดือน 

148(74.0) 

   ท าความสะอาดภายในช่องปากและฟันถกูต้องตามวยัของผู้ ป่วยเด็ก 200(100.0) 
การจัดท่านอน  
   จดัให้ผู้ ป่วยเด็กนอนอยูใ่นทา่ศีรษะสงู 30-45 °  ถ้าไมม่ีข้อห้ามทางการแพทย์ 188(94.0) 
การป้องกนัการไหลย้อนของน า้และสิ่งคดัหลั่งจากสายวงจรเคร่ืองช่วยหายใจ  
   เทน า้ออกจากสายเคร่ืองชว่ยหายใจทกุครัง้ก่อนพลกิตวั/เปลีย่นทา่ผู้ ป่วย 192(96.0) 
   จดักระเปาะดกัน า้ให้ตัง้ตรง  สายชดุเคร่ืองช่วยหายใจไมบ่ิดงอ อยู่ต ่ากวา่ทอ่ช่วยหายใจ 184(92.0) 
การดูดเสมหะ  
   ดดูเสมหะในปากและล าคอก่อนดดูในทอ่ทางเดินหายใจ 188(94.0) 
   ดดูเสมหะในปากและล าคออีกครัง้หลงัดดูเสมหะในทอ่ทางเดินหายใจ 200(100.0) 

 
 การประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การใช้กลุ่มแนวปฏิบัติ   เพื่อป้องกันปอดอักเสบที่
สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจพบวา่บคุลากรเห็น
ว่าเนือ้หาของแนวปฏิบัติ   ชัดเจน  สามารถน าไป
ปฏิบตัิได้สะดวกในการน าไปปฏิบตัิ  เห็นด้วยกบัการ

ใช้แนวปฏิบตัิและมีประโยชน์ต่อหน่วยงาน  ผลการ
ประเมินในครัง้ที่  1  (หลงัการทดลองใช้  3  เดือน)  
อยูใ่นระดบัมากถึงมากที่สดุ  ในครัง้ที่  2  อยู่ในระดบั
มากที่สดุทกุด้าน  ดงัแสดงในตารางที่  4 
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ตารางที่  4 ผลการประเมินความคิดเห็นของบคุลากรตอ่กลุม่แนวปฏิบตัิที่พฒันาขึน้  (n=14) 

ความคดิเห็นต่อแนวปฏิบตัิ 
ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 

x  SD 
การ 

แปลผล x  SD 
การ 

แปลผล 
1. เนือ้หามคีวามชดัเจน 4.21 .579 มาก 4.79 0.43 มากที่สดุ 
2. สามารถน าไปปฏิบตัิได้ 4.50 .650 มาก 4.71 0.47 มากที่สดุ 

3. สะดวกในการน าไปปฏิบตัิ 4.29 .611 มาก 4.57 0.65 มากที่สดุ 

4. มีประโยชน์ตอ่หนว่ยงาน 4.64 .497 มากที่สดุ 4.93 0.27 มากที่สดุ 

5. เห็นด้วยกบัการใช้แนวปฏิบตัิ 4.50 .650 มาก 4.79 0.43 มากที่สดุ 

 

อภปิรายผล 
 จากการค้นพบในระยะที่  1  พบว่า  บุคลากร
พยาบาลไม่ได้น าแนวปฏิบัติไปใช้อย่างจริงจัง  มีวิธี
ปฏิบัติหลากหลาย  ไม่ ได้ปฏิบัติ ตามแนวทางที่
ประกาศใช้ทัง้ที่มีการสื่อข้อมูลไปยังผู้ ปฏิบัติหลาย    
ช่องทางผ่านหัวหน้าหอผู้ ป่วย  และการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจ  แต่ผู้ปฏิบัติยังขาดความตระหนัก  
ถึงความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ในระบบทางเดินหายใจ      
ในเด็กที่ได้รับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ   อย่างไรก็ตาม
จากการสงัเกตบริบทของหน่วยงาน  พบว่า  มีกิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติในการดูแลผู้ ป่วยจ านวนมาก  ในบางขณะ
ต้องท างานอย่างเร่งรีบท าให้ข้ามขัน้ตอนของแนวปฏิบตัิ
หรือปฏิบตัิได้ไมค่รบถ้วน 
 ดงันัน้แม้ว่าการทบทวนความคิดเห็นต่อแนว
ปฏิบตัิเดิมและพฒันาแนวปฏิบตัิเพื่อป้องกนัปอดอกัเสบ
ที่สัมพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็กขึน้
ใหม่ในระยะแรกพบว่าผู้ปฎิบตัิมีความคิดเห็นว่าเนือ้หา
ของแนวปฏิบตัิมีความชดัเจน สะดวกในการปฏิบตัิ  เห็น

ด้วยกบัการใช้แนวปฏิบตัิและสามารถน าไปปฏิบตัิได้ใน
ระดับปานกลางโดยคิดว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานใน
ระดับมาก  แต่ผลลพัธ์ของการปฏิบัติกลับพบว่าอัตรา
การเกิดปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
ในผู้ ป่วยเด็กสูงกว่าก่อนพัฒนา  โดยจากการสังเกต
พบว่าบุคลากรล้างมือก่อนและหลงัให้การพยาบาล
ผู้ ป่วยแต่ละรายค่อนข้างน้อย ทัง้ที่มีผลการศึกษา
รายงานวา่บคุลากรต้องล้างมือทกุครัง้ก่อนและหลงัให้
การพยาบาลผู้ ป่วยแต่ละรายหรือเมื่อสิน้สดุกิจกรรม
การพยาบาลเพื่อลดการแพร่กระจายเชือ้(10) ประกอบ
กับในหน่วยงานยังไม่มีแนวทางการหย่าเคร่ืองช่วย
หายใจในผู้ ป่วยเด็กที่ชัดเจนจึงท าให้อัตราการเกิด
ปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจยงัไม่
บรรลุเป้าหมาย  การพัฒนาต่อเนื่องในระยะที่ 2 ได้
กลุม่แนวปฏิบตัิ 2 กลุม่ ร่วมกบัการสงัเกตเยี่ยมตรวจ
เป็นระยะอย่างจริงจังของผู้ บริหารและผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการควบคมุและป้องกนัการติดเชือ้ในโรงพยาบาล
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ท าให้การประเมินผลในระยะที่  3  พบว่า  อตัราการ
เกิดปอดอักเสบลดลง  ตรงกับผลการศึกษาอื่น ๆ ที่
เก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาการเกิดปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์
กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็กในลกัษณะ
คล้ายกนั2,10-12  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากกลุม่แนวปฏิบตัินัน้มี
ความเฉพาะเหมาะสมส าหรับผู้ ป่วยเด็ก  บุคลากร
ตระหนักมากขึน้ถึงความส าคัญของการปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้จึงปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
สม ่าเสมอ  เป็นไปตามผลการศกึษาของวารี  วนิชปัญจพล13  
ที่รายงานว่าการเยี่ยมตรวจเป็นกิจกรรมที่ส าคญัของ
การนิเทศทางการพยาบาล ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การพยาบาล  โดยการสงัเกตการท างานของบคุลากร 
กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา 
การปฏิบตัิงาน 
 ทัง้นีก้ลุ่มการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเจริญ 
เติบโตของเชือ้โรคจากการเยี่ยมตรวจพบว่าผลการ
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัดีมากทกุกิจกรรมยกเว้นเร่ืองความ
สะอาดของช่องปากและฟันที่ได้คะแนนน้อยที่สดุคือ
ร้อยละ 87.5 เนื่องจากพบว่าผู้ ป่วยเด็กมีคราบน า้ลาย
ค้างอยูใ่นช่องปาก ตรงกบัผลการสงัเกตที่  พบวา่  การ
ดูแลความสะอาดในช่องปากและฟันทุก  2  ชั่วโมง      
เพื่อลดการเจริญเติบโตของเชือ้จุลชีพในช่องปากและ
ล าคอเป็นกิจกรรมที่บุคลากรปฏิบัติได้น้อยที่สุด    
(ร้อยละ 74)  ทัง้นีผู้้วิจยัสงัเกต  พบวา่  ในบางครัง้เมื่อ
ครบรอบเวลาท าความสะอาดช่องปากและฟันทุก      
2  ชัว่โมง  ผู้ ป่วยเด็กหลบัหรือมีสถานการณ์ฉกุเฉิน
เกิดขึน้ท าให้พยาบาลละเว้นการท าความสะอาดฯ  
อย่างไรก็ตาม  จากการสงัเกต  พบว่า  การดูแลความ

สะอาดในช่องปากและฟันอยู่ในช่วงระยะเวลา  2 – 4  
ชั่วโมง  ส่วนการล้างมือปฏิบัติได้ในระดับสงูมาก  
(ร้อยละ  92 - 98)  แตก่ารล้างมือถกูต้องครบทกุขัน้ตอน
ปฏิบตัิได้เพียงร้อยละ  64  เทา่นัน้  แม้สามารถบอกวิธี
ล้างมือที่ถกูต้องได้ร้อยละ 86  สว่นการดแูลเพื่อป้องกนั
การปนเปื้อนเชือ้จุลชีพของชุดเคร่ืองช่วยหายใจที่
โรงพยาบาลพุทธชินราช  พิษณุโลก  มีนโยบายให้
เปลีย่นสายชดุเคร่ืองช่วยหายใจทกุ 7 วนันัน้  พบวา่ไม่
สามารถปฏิบตัิได้เพียงร้อยละ  5  เนื่องจากชุดสาย
เคร่ืองช่วยหายใจไมพ่อใช้ 
 สว่นประเด็นการพบน า้ในชุดสายเคร่ืองช่วย
หายใจนัน้เกิดเนื่องจากการควบแน่นของไอน า้จาก
เคร่ืองท าความชืน้ที่  37  องศาเซลเซียส  และความ
ต่างระหว่างอุณหภูมิห้องซึ่งควบคุมไว้ที่  25  องศา
เซลเซียส  แม้ในชุดเคร่ืองช่วยหายใจมีเส้นลวดน า
ความร้อนอยู่ภายในและเทน า้ทิง้ทกุ  2 - 4  ชั่วโมง  
น า้นีอ้าจไหลเข้าสู่ท่อช่วยหายใจของผู้ ป่วยขณะที่
บคุลากรจดัวางสายเคร่ืองช่วยหายใจขณะพลิกตะแคง
ตวัผู้ ป่วย14  ท าให้ผู้ ป่วยเสี่ยงต่อสดูส าลกัและเกิดการ
ติดเชือ้ที่ปอด  ผลการศึกษานี ้ พบว่า  สายเคร่ืองช่วย
หายใจไม่มีน า้ขงัร้อยละ  90  จากการตรวจเยี่ยมและ
การสังเกตพบว่าบุคลากรเทน า้ในสายเคร่ืองช่วย
หายใจทิง้ทกุ  2 - 4  ชัว่โมง  ร้อยละ  100  จึงท าให้
อตัราการเกิดปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจลดเหลือเพียง  3.57  ครัง้ต่อ 1,000  วนัที่ใช้
เคร่ืองช่วยหายใจหลงัการปฏิบัติตามกลุ่มแนวทาง
ปฏิบตัิ 
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 ส าหรับกลุ่มการปฏิบัติเพื่อป้องกันการสูด
ส าลกัเชือ้จุลชีพที่อยู่ในน า้มกูน า้ลายหรือสารคดัหลัง่
ในกระเพาะอาหาร  ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่ง
ของการเกิดปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ15  การจดัท่านอนศีรษะสงู  30 - 45  องศา  
ตลอดเวลาร่วมกับการดูแลความสะอาดในช่องปาก
ช่วยลดอตัราการเกิดปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจได้อย่างมีนัยส าคัญ16,17  ผลการ
ตรวจเยี่ยมพบว่าบคุลากรปฏิบตัิได้ดีมาก  ร้อยละ  96  
และสังเกต  พบว่า  บุคลากรปฏิบัติได้ร้อยละ 94  
อย่างไรก็ตามผู้ ป่วยเด็กที่ ใ ช้ เค ร่ืองช่ วยหายใจ       
ส่วนใหญ่ได้รับอาหารทางสายยางและสายยางมี
โอกาสเลื่อนจากกระเพาะอาหารไปอยู่ที่ต าแหน่ง     
อื่น16  ท าให้ขย้อนและส าลักสารน า้และอาหารใน
กระเพาะอาหารได้ง่าย18  ดังนัน้การป้องกันการสูด
ส าลกัโดยจดัท่านอนศีรษะสงู  30 - 45  องศาขณะให้
อาหารทางสายยางร่วมกับการประเมินต าแหน่งของ
สายให้อาหารโดยดูดน า้ย่อยหรือดันลมและฟังเสียง
ลมที่ต าแหน่งกระเพาะอาหารช่วยลดความเสี่ยงจาก
การสดูส าลกั   ดงันัน้ควรกระตุ้นให้พยาบาลประเมิน
ต าแหน่งของสายยางให้อาหารเพื่อป้องกันการส าลกั
ทกุครัง้ 
 สว่นการดดูเสมหะในปากและล าคอก่อนดดู
ในท่อทางเดินหายใจนัน้   จากการสังเกต  พบว่า  
บคุลากรปฏิบตัิได้อยู่ในระดบัดีมาก  (ร้อยละ  100)  
แตม่ีบางครัง้ที่ผู้ ป่วยเด็กไอขบัเสมหะออกมาอยู่ในท่อ

ทางเดินหายใจท าให้พยาบาลต้องรีบดดูเสมหะในท่อ
ทางเดินหายใจเพื่อช่วยเหลอืผู้ ป่วยเป็นล าดบัแรก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านบริหาร  ควรก าหนดนโยบายด้าน
การพฒันาคณุภาพการดแูลผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ   โดยเฉพาะแนวทางการนิเทศเพื่อป้องกนัปอด
อกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  เพื่อเป็น
การเสริมความรู้และกระตุ้ นให้บุคลากรปฏิบัติตาม
แนวปฏิบตัิ  อนัจะส่งผลให้เกิดการพฒันาคุณภาพที่
ยัง่ยืน 

 2. ด้านบริการ  ควรมีการขยายผลและ
ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันปอดอักเสบที่
สมัพันธ์กับการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในหน่วยงานที่มี
บริบทใกล้เคียงกนั  นอกจากนีค้วรสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ ป่วยเด็กที่ใช้เคร่ืองช่วย
หายใจและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ของการป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 
 3. ด้านการศึกษาวิจัย   เนื่องจากองค์
ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอกัเสบที่
สมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจในผู้ ป่วยเด็กมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง   ดังนัน้จึงควรประเมินและ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติแล้วศึกษาผลการพัฒนาเป็น  
ระยะ ๆ  เพื่อให้แนวปฏิบตัิฯ ทนัสมยั  เหมาะสมต่อ
สภาพการณ์ปัจจบุนัอยูเ่สมอ 
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การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคความดันโลหติสูง : 
ณ  ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนรัง ต าบลบ้านกู่  อ าเภอยางสีสุราช  จงัหวัดมหาสารคาม 
 
ก าทร  ดานา* พยม.  (การพยาบาลครอบครัว) 
อธิษฐาน  ชนิสุวรรณ** ปรด.  (การพยาบาลครอบครัว) 
 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การดูแลและหารูปแบบการพัฒนาบทบาท
ครอบครัวในการดูแลผู้ ป่วยสูงอายุโรคความดนัโลหิตสูง ท่ีศูนย์สุขภาพชุมชนโนนรัง ต าบลบ้านกู่ อ าเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน  9  ครอบครัว  เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  สงัเกต  สนทนากลุ่ม  ศึกษาเอกสาร  บนัทึก
ภาคสนาม  และถ่ายภาพ  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการตีความ  สรุปประเดน็และสร้างรูปแบบ 
 ผลการวิจัย  พบว่า  ลักษณะการเจ็บป่วยจากมุมมองของผู้ ป่วยและครอบครัวมีลักษณะ ปวดและเวียนศีรษะ   
เหน่ือย  ออ่นเพลีย  ตามวั  มนึชาร่างกาย  เหง่ือออกมากและไม่สขุสบายท้อง  ครอบครัวดแูลเพราะถือว่าเป็นหน้าท่ี  ตอบแทน
บญุคณุและความสงสาร  ลกัษณะการดแูลมี  4  ด้าน  1)  การดแูลในชีวิตประจ าวนั  2)  การให้ความเคารพเห็นอกเห็นใจ      
3)  การให้รับรู้ขา่วสารของสงัคม  4)  การดแูลเร่ืองค่าใช้จ่าย  กระบวนการพฒันาบทบาทครอบครัวในการดแูลมี  3  วงจร  คือ  
“ยุ่งยากใจ   สงสยั   ใคร่รู้”  “สบัสนวุ่นวาย  แต่ก็อยู่ได”้  และ  “อยู่กบัโรค  อยู่กบัยา  อยู่กบัข้อจ ากดั”  การส่งเสริมการพฒันา
บทบาทครอบครัว  โดย  1)  การเตรียมครอบครัว  2)  การพัฒนาความสามารถการดูแลและการจัดการตัวเอง  3)  การ
ปรับเปลี่ยนและพฒันาบทบาทครอบครัวอย่างยัง่ยืน  กลยุทธ์ท่ีใช้ในการส่งเสริมการพฒันาบทบาทครอบครัวได้แก่  การสร้าง
ความไว้วางใจและเช่ือถือ  สะท้อนคิดพิจารณา  การมีส่วนร่วม  หากลุ่มช่วยเหลือ  สร้างพลังความสามารถในการดูแล  
ผสมผสานความเช่ือในการดูแล  สนับสนุนและชมเชย  ให้ก าลังใจ  สร้างสิ่งหล่อเลีย้งทางใจและเป็นเสมือนเพื่อนผู้ดูแล  
ผลการวิจัยได้แสดงความชัดเจนของบทบาทพยาบาลและครอบครัวในการส่งเสริมการแสดงบทบาทการดูแลผู้ ป่วยของ
ครอบครัว  สง่ผลให้ผู้ ป่วยปลอดภยั  ไมม่ีภาวะแทรกซ้อน ครอบครัวสามารถดแูลผู้ป่วยและปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกบัการดแูล
ผู้ป่วยตลอดไปได้ 
 
ค าส าคัญ  : การพฒันาบทบาทครอบครัว , ผู้ ป่วยสงูอายโุรคความดนัโลหิตสงู , ครอบครัวผู้ ป่วยสงูอายุ  โรคความดนัโลหิตสงู 

 
*  พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการ  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลโนนรัง  อ.ยางสีสรุาช  จ.มหาสารคาม 
**  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาการพยาบาลครอบครัว  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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A Development  of  Family roles  in  Caring  for Elderly Person with Hypertension : 
At Noonrung Primary Care Unit Banku subdistrict Yangsisurat district , Mahasarakham 
Province 
 
Kamhorn  Dana* MSN.  (Family  Nursing) 
Athithan  Chinsuwan* RN, Ph.D  (Family  Nursing) 
 
Abstract 
 The purpose of this action research was to study a situation of caring for elderly person with hypertension.  
A purposive sampling of  9  familys and elderly hypertension patients was selected from Noonrang primary care 
unit Banku, Yangsisurat District, Mahasarakham Province. The study  data was collected by means of in-depth 
interview , participant observation, writing field note, and take a photo. Data analysis was carried out through 
coding, developing themes and a model. 
 The findings after situation study and analysis the characteristics of  illness from elderly person with 
hypertension and family perception were to worry, dizzy, fatigue, see distinctly, tipsy on body, sweat and abdomen 

discomfort. The family perceived role of care as a duty to care, to repay for kindness and a pity. The characteristics 
of care consisted of 4 directions : 1) care of a daily activity , 2) the respect and sympathy, 3) information receiving and 4) 
management of expenditure. The process of family roles development consisted of 3 cycles : “to be worried, doubt, 
curious” “confused, busy but stable” and “stay with illness, medication and restrict”. The promotion methods of 
family roles development were 1) to prepare family readiness, 2) to develop care  ability and self management, 3) to 
adapt and adjust family roles sustainable. Strategies which supported family roles development were trust, thought 
reflection, participation, finding group of help, care ability empowering, blending of believe, support and praise, 
cheering, psycho-spiritual building up and acting as a friend who care. 
 The result of study identified specific family’s role of caring which effected to patients’ safety, no complications, 
as well as family able to care and adjust life style compatible to care condition further more. 

 
Keywords  : a development of  family role, elderly person with hypertension , family with elderly  
 person with hypertension 

 
*  Register Nurse, Noonrung District Health Promotion and Prevention Centre 
**  Associate Professor. Department of Family Nursing. Faculty of Nursing, Khon Khaen University 
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บทน า 
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สง่ผลให้ประชากรวยัสงูอายมุีสดัสว่นเพิ่มขึน้จากร้อยละ  
10.0  (ปี 2543)  เป็น  15.0 (ปี 2568)  แสดงให้เห็นวา่
โครงสร้างของประชากรก าลังเข้าสู่สังคมผู้ สูงอาย ุ 
(aging society)1  ประเทศไทยมีผู้สงูอายรุ้อยละ 10.7  
ของประชากรทัง้ประเทศ2  การอยู่อาศยัของผู้สงูอายุ
พบวา่  อยู่แบบครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 31 จากครอบครัว
ทัง้หมดซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ3 และผู้สงูอายทุี่มี
ชีวิตยืนยาวสว่นใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่กบัความเจ็บป่วย
เรือ้รังและความพิการด้วย4  ส านกัควบคมุโรคเขต  6  
สรุปสถิติการเจ็บป่วยประจ าปีว่ามีผู้ ป่วยความดัน
โลหิตสูง คิดเป็นอัตราป่วย  1,419.70  คนต่อแสน
ประชากร และมีผู้ เสียชีวิต อัตราตาย 9 คนต่อแสน
ประชากร จงัหวดัมหาสารคามพบว่า อตัราป่วยสงูสดุ 
3,665.08 คนต่อแสนประชากร และพบว่ากลุม่ผู้ ป่วย
ดงักลา่ว  สว่นใหญ่มีอาย ุ 60  ปี  ขึน้ไป5 
 โรคความดันโลหิตสูง ส่งผลให้เกิดปัญหา
ตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง  ภาวะเลือดไปเลีย้งไตไม่เพียงพอ6  ผลกระทบ
จากการเจ็บป่วยก่อให้เกิดการสญูเสียตามมาทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ หรือความพิการ และการสญูเสียด้าน
ความคิดและสติปัญญาร่วมด้วย การเจ็บป่วยด้วยโรค
ความดนัโลหิตสงูโดยเฉพาะในวยัสงูอาย ุจึงนบัวา่เป็น
ปัญหาสาธารณสขุที่ส าคญัมาก จากการมีอตัราตาย
และความพิการสูงการดูแลรักษาที่ส าคัญคือการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนดงักล่าวไม่ให้เกิดขึน้ ส าคัญ 
คือ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ ป่วย 7  และ

บทบาทการดูแลของครอบครัว มีความส าคญัอย่าง
มากตอ่ตวัผู้ ป่วยสงูอาย ุ
 ที่ผา่นมาพบวา่สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง 
ครอบครัวสว่นใหญ่หว่งเร่ืองการหารายได้มากกวา่การ
ให้การดูแลผู้ ป่วยสงูอายุ เช่น ปล่อยให้ผู้สงูอายุอยู่
บ้านคนเดียว ไม่สนใจดแูล คิดว่าไม่มีความจ าเป็นใน
การดูแล และให้การดูแลไม่ถูกต้อง จนท าให้ผู้ ป่วย
สงูอายคุิดว่าตนเองไม่มีคุณค่า บุตรหลานไม่รัก ไม่
เคารพ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว 
และอาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึน้กับ
ผู้ ป่วยได้ ถ้าหากครอบครัวรับรู้และสนใจในการดูแล
ผู้ ป่วยสงูอายุ จะท าให้ผู้สงูอายเุหล่านัน้รู้สึกมีคณุค่า 
ส าคญัต่อบตุรหลาน อยากมีชีวิตที่ยืนยาว สง่ผลให้มี
การปฏิบัติพฤติกรรมสขุภาพที่เหมาะสม8  ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ของผู้ ป่วยสูงอายุ  ครอบครัว   
ต้องมีการปรับตวั ทัง้ความรู้และบทบาทให้ตอบสนอง
ตอ่ความต้องการท่ีเปลีย่นแปลงไปทัง้ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคมและเศรษฐกิจ9  ด้วย 
 ศนูย์สขุภาพชมุชน (ศสช.) โนนรัง ต าบลบ้านกู่ 
อ าเภอยางสีสรุาช  จังหวดัมหาสารคาม  มีประชากร
ทัง้หมด 4,600 คน  มีผู้สงูอาย ุจ านวน 916 คน  ผู้สงูอายุ
ที่เป็นโรคความดนัโลหิตสงู จ านวน 9 คน จาก 19 ครอบครัว  
ซึ่งการเจ็บป่วยของผู้ สูงอายุนี ้  จ าเป็นต้องดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่อง ที่ส าคญัต้องมีผู้ดูแลทางด้านร่างกาย  อาหาร  
ยา  การปฏิบตัิตวัด้านจิตใจ  อารมณ์  สงัคมและด้านเศรษฐกิจ  
รายได้  แตล่กัษณะของครอบครัวในต าบลบ้านกู่  เกิด
การเปลีย่นแปลงที่มีขนาดเลก็ลง  เช่น  มีผู้สงูอายโุรคเรือ้รัง
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อยู่บ้านเลีย้งหลาน  บางครอบครัวอาศัยอยู่กับคู่สมรส
เพียงล าพงั  บตุรไปท างานท่ีอื่นหรือหยา่ร้าง  เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม ครอบครัวเป็นสถาบันที่อยู่
ใกล้ชิดผู้สงูอายทุี่เจ็บป่วยเรือ้รังมากที่สดุ มีอิทธิพลต่อ
สภาพจิตใจของผู้ ป่วยมาก เป็นสถาบนัที่ให้ความรัก 
ความอบอุ่น ความปลอดภยั ความไว้วางใจแก่ผู้ ป่วยสงูอายุ10  
ทัง้นีค้รอบครัวมีสว่นเก่ียวข้องกบัการดแูล และจดัการ
กบัผู้ ป่วยเรือ้รังอย่างมาก  ครอบครัวแต่ละครอบครัว
จะมีรูปแบบในการจดัการกบัโรคตา่ง ๆ แตกตา่งกนัไป  
ตามวฒันธรรม ความเช่ือ ชนชัน้ และคุณสมบตัิสว่นตวั
ของครอบครัว การดแูลรักษาสมาชิกในครอบครัวและ
ตนเองเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีของโรคเรือ้รังและ
เป็นสิง่ที่ปฏิบตัิกนัมาช้านานแล้ว11   รัฐมีนโยบายให้ครอบครัว
ร่วมรับผิดชอบดูแลสุขภาพผู้ ป่วยเรือ้รังที่บ้าน12  โดย
ครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวของผู้ สูงอาย ุ 
และต้องแสดงบทบาทในการดูแลผู้สงูอายุที่เจ็บป่วย
เรือ้รังด้วย  เพราะการได้รับการดแูลเอาใจใส่จากบุตร
หลานและครอบครัว  ถือเป็นความต้องการขัน้สงูของ
ผู้สงูอาย ุ ดงันัน้เพื่อเป็นการสง่เสริมครอบครัวให้แสดง
บทบาทการดูแลผู้ ป่วยสูงอายุนัน้ ซึ่งจะช่วยให้ครอบครัว
สามารถให้การดูแลสง่เสริมภาวะสขุภาพของผู้สงูอาย ุ
มีผลให้ผู้ ป่วยสงูอายุสามารถควบคุมความรุนแรงของ
โรคป้องกนัภาวะแทรกซ้อน  และมีสมัพนัธภาพที่ดีภายใน
ครอบครัว  ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาสถานการณ์เก่ียวกบั
การดแูลผู้ ป่วยสงูอายโุรคความดนัโลหิตสงู  และพฒันาบทบาท
ครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายุโรคความดนัโลหิตสงู 
เพื่อที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนให้ครอบครัวได้แสดง
บทบาทการดแูลที่มีประสทิธิภาพตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษา สถานการณ์การดูแลและหารูปแบบ
การพฒันาบทบาทครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายุ
โรคความดนัโลหิตสงู  ต าบลบ้านกู่  อ าเภอยางสีสรุาช 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 

กรอบแนวคิด 
 ผู้ วิจัยได้พัฒนาจากองค์ความรู้ทางทฤษฎี
บทบาทครอบครัว (family role) โดยในทางทฤษฎีเช่ือว่า
ครอบครัวจะมีการแสดงบทบาทในการให้การดูแล
ผู้ ป่วยสงูอายใุนหลายด้านและเป็นบทบาทตามความ
คาดหวงัจากสงัคม คือ บทบาทในการดแูลด้านร่างกาย 
บทบาทในการดแูลด้านจิตใจอารมณ์ บทบาทในการดแูล
ด้านสงัคมและบทบาทในการดแูลด้านเศรษฐกิจ อีกทัง้
เช่ือวา่ในแตล่ะครอบครัวยงัมีมิติในการดแูล  และการ
จดัการภายในครอบครัวที่แตกตา่งกนัอีกด้วย หลงัจาก
ที่ท าการวิเคราะห์สถานการณ์การดแูลในครบครัวแล้วน า
ปัญหาและความต้องการด้านการแสดงบทบาทการดูแล
ของครอบครัว มาท าการร่วมกนัพฒันาบทบาทของครอบครัว
ในการดแูลผู้ ป่วย โดยอาศยักระบวนการ การมีสว่นร่วมของ
ครอบครัวและตวัผู้ ป่วยเอง โดยตวัผู้วิจยัมีสว่นร่วมใน
การกระตุ้นและสะท้อนคิดอยา่งตอ่เนื่องตลอดระบวนการ 
 

วัสดุและวิธีการ 
 การด าเนินการวิจัยนีใ้ช้แนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ  (action research)  ซึง่อาศยัความร่วมมือ
ที่มี เป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้ วิจัยและผู้ ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง  เป็นกระบวนการวิจยัที่ท าการวิจยัไปพร้อม
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กบัการปฏิบตัิงาน  ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์กบับริบท  
กลุม่เป้าหมายเป็นผู้ ป่วยสงูอายโุรคความดนัโลหิตสงู
และครอบครัว  ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบบริการของศนูย์
สขุภาพชมุชนโนนรัง  ต าบลบ้านกู่  อ าเภอยางสีสรุาช  
จังหวัดมหาสารคาม  เป็นผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสงู ทัง้ชนิดที่
ทราบและไม่ทราบสาเหตุ อยู่ในสภาพที่ รู้สึกตัวดี 
สามารถถามโต้ตอบรู้เร่ือง มีอาย ุตัง้แต่  60  ปีขึน้ไป 
สว่นครอบครัวผู้ ป่วย  เป็นสมาชิกผู้ที่มีความเก่ียวข้อง
ในการดแูลผู้ ป่วย  และเป็นผู้ที่ผู้ ป่วยบอกเลา่ว่ามีสว่นร่วม
ในการดูแล อาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกันกับผู้ ป่วย  
เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกันยายน 2553 – มิถุนายน 
2554  รวม  10  เดือน 
 กระบวนวิจยัมี  3  ระยะคือ  1)  วิเคราะห์สถานการณ์  
2)  ด าเนินการพฒันาบทบาทครอบครัวและ  3)  สรุปผล  
โดยค้นหาความต้องการการดแูล ปัญหา อปุสรรคจาก
การดูแล  วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลในปัจจุบัน 
ร่วมกนัค้นหา วางแผนและพฒันาวิธีการดแูลที่เหมาะสม 
แก้ไขปัญหา สะท้อนผลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติ
ร่วมกนั เพื่อหาแนวทาง ที่เป็นบทบาทในการดแูลของ
ครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายโุรคความดนัโลหิตสงู 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย  
แนวค าถาม ส าหรับสมัภาษณ์ผู้ ป่วยและครอบครัวที่
ครอบคลมุในเร่ือง บทบาทการดูแลผู้ ป่วยสงูอายุโรค
ความดนัโลหิตสงู และการจดัการ ของครอบครัว 
 เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการสัมภาษณ์  
สอบถาม  รวมทัง้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วมทัง้ผู้ ป่วย
และครอบครัวผู้ ป่วย 
 

วิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ใช้สถิติเชิงบรรยาย คือ จ านวน และร้อยละ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ได้แก่ ข้อมูลการศึกษา
และวิเคราะห์สถานการณ์  ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา 
(content analysis) โดยจะประยกุต์ตามแนวคิดการวิเคราะห์
เนือ้หาของ สภุางค์  จนัทวานิช13  ร่วมกบัการให้ความคิดเห็น 
และท าข้อมลูและประสบการณ์ให้กระจ่างชดั จ าแนก
ประเภทของข้อมูลด้วยการแยกประสบการณ์ และ
เหตกุารณ์ส าคญั ท าการวิเคราะห์และตีความข้อมลูที่
ได้ น ามาสู่การเช่ือมโยงให้เห็นสถานการณ์ บทบาท
ของครอบครัวในการดูแลผู้ ป่วย สามารถน าเสนอให้
เห็นภาพรวมของสถานการณ์ ด้วยแผนที่ความคิด 
(mind  mapping) การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน 
ค้นหาสิง่ที่เป็นปัญหา อปุสรรค ความต้องการ ต่อการ
ปฏิบตัิบทบาทของ  แตล่ะครอบครัว  ในการดแูลผู้ ป่วย 
 

ผลการศึกษา 
 การรับรู้เกี่ยวกับการเจ็บป่วย 
 ลกัษณะการเจ็บป่วยของผู้ ป่วยที่ผู้ วิจัยได้
เก็บข้อมลูในการศกึษาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ครัง้นี ้
มีผู้ ป่วย  จ านวน  9  ครอบครัว  ซึ่งเป็นการอธิบาย
ความหมายของการเจ็บป่วยและลักษณะของการ
เจ็บป่วยดงันี ้
 1. ตามการรับรู้ของผู้ป่วย 
 1.1 ปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ 
 ผู้ ป่วยรับรู้และคิดว่า ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ หน้ามืด ซึง่ผู้ ป่วยบางรายคิดวา่ถ้าตวัเองมี
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อาการเช่นนีแ้ล้ว กลวัว่าอาการที่เป็นจะส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุ และจะน ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตและเกิด
ความพิการ  ผู้ ป่วยต้องอยูก่บับ้าน ไมก่ล้าเดินทางและ
ท ากิจกรรม  ที่รู้สกึว่าหนกัและเสี่ยงต่ออนัตราย  ดงันี ้
“เป็นข่ึนต าอิด กะวิน วินจนว่าบ่อฮู่เมือ” (Ind Pt 02010102) 
“เป็นง่วง ๆ เหงา ๆ บ่อม่วนในหวัใจเจ้าของ”  “ปวดหวั 
ปวดหวัหนกัโอน้โตน้ ๆ” (Ind Pt 02010318) 
 1.2 เหน่ือย : เมื่อย อ่อนเพลีย 
 มีอาการเหนื่อย ท างานแบบเดิม
ไม่ได้ หรือท าได้ยากล าบาก โดยเฉพาะเวลาเดินมาก 
หรือท ากิจกรรมมาก ๆ จะรู้สกึเหน่ือยเพิ่มขึน้ “มนับอก
บ่อถูก มนัเมื่อย มนัเป็นสะงาบสะเงย หายใจเส่า ๆ” 
(Ind Pt 01010215) “สิให้เดินข้ึนลงตามธรรมดา บ่อได้ดอก 
แม่เฮ็ดบ่อไดด้อก” (Ind Pt 01010219) “มนัหายใจบ่อฮอดทอ้ง” 
 1.3 ตามัว 
 กลุ่มนี  ้การมองเห็นไม่ชัดเจน 
น า้ตาไหล มีขีต้ามาก ตาลาย  ส่งผลให้ผู้ ป่วยท า
กิจกรรมได้ล าบาก  สิ่งเหล้านีล้้วนส่งผลให้เกิดการ
ด ารงชีวิตอยู่ของผู้ สูงอายุยากล าบากมากขึน้  ดังนี ้ 
“ตาลาย บ่อเห็นหุ่ง ควนักุ้มฟ้ากุ้มหมอก เป็นมวั ๆ”  
(Ind Pt 06010103)  “บ่อมีแฮง มนัเป็นบ่อเห็นหุ่งมนัมวั 
ตามวั มนัเป็นน าตา” (Ind Pt 06010118) “ตากะบ่อ
เห็นหุ่งดอกทีนี ้มนัมวั ๆ ฟาง ๆ เป็นทัง้สองข่าง” (Ind 
Pt 01010325) 
 1.4 มึนชาตามร่างกาย 
 การรับความรู้สึกสมัผสัไม่ดี ชา
บริเวณใบหน้า มึนชาแขน ขาและฝ่าเท้า บางรายมี
อาการขาอ่อนแรง เดินไม่แข็งแรงเหมือนเดิม อาการ
แสดงเหลา่นีเ้สีย่งตอ่การเกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย  ดงัค าพดู  

“มนัเมื่อยหน้า มนัซา มันซาเป่ียงเดียว “(Ind Pt 
01010103) “มนัมึนซาน าขา ขัน่ว่าใส่เกิบจัง่สิ กะบ่อฮู่
เมือเด ้มนัหลดุออกบ่อฮู่” (Ind Pt 02010108) 
 1.5 เหงื่อออกมาก 
 พบว่า  มีเหง่ือออกบ่อย ๆ  จะ
ออกมากเวลาที่ผู้ ป่วยรู้สกึเหนื่อยหรือเวียนศีรษะ ดงันี  ้ 
“เป็นข้ึนต าอิดกะเป็นวิน ๆ จนว่าบ่อฮู่เมื่อ มีเหงื่อแตก
ออกเป็นคือเม็ดข้าวโพดจนว่าไปหาหมอ เพ่ินว่าเป็น
ความดนั ” (Ind Pt 02010103)  “ เม่ิง มนัแม่นเหงื่อ
หรืออีหยงั ไหลออกซะ ๆ แหมหล่า เอมนัเป็นอีหยงั 
มนัเป็นแนวนีต่วัะ แนวเขาสิตาย ตวัะนีแหม แม่คิดว่า
แหมหล่า ”(Ind Pt 06010107) 
 1.6 ไม่สุขสบายท้อง : แน่นท้อง 
จุกเสียดท้อง ท้องเต้น 
 มีอาการจุกเสียดท้อง แน่นท้อง 
ปวดแสบท้อง รู้สกึอยากจะอาเจียน บางรายรับรู้ว่าถ้า
วนัไหนที่ตวัเองสขุสบายจะไม่มีอาการแน่นท้อง ท้อง
จะไม่เต้น แต่ถ้าวนัไหนที่อาการก าเริบจะแสดงออก
โดยมีอาการจุกแน่นท้อง รู้สกึท้องเต้นแรง  ดงันี  ้ “บดั
นีกิ่นเค็มบ่อได ้หลงัจากเป็นความดนักินเค็มบ่อได้กิน
เค็ม ๆ ยามใด๋ มนักะบุ้นในท่อง มันสะวายท่อง เป็น
คือสิฮากนีแ่หละ”  (Ind Pt 02010329)  “มื้อใด๋มีแฮง
มนัก็สวะสะวางเนาะ มนักะบ่อเตน้ มนัยบุลง มื้อบ่อมี
แฮงมนัเตน้ตืน่ข้ึนมามนัเตน้ ดาง ดาง ๆ ถา้เขาเหยียบ
ใหม้นักะอ่อนไปหล่ะมนัจุกท้อง จุกข้างบนเนีย่”  (Ind 
Pt 03010204) 
 2. มุมมองจากครอบครัวผู้ป่วย  ครอบครัว
ผู้ ป่วย รับรู้เก่ียวกบัอาการแสดงของผู้ ป่วย  ดงันี ้
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 2.1 ปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ  วูบ 
 ครอบครัวคิดว่าอาการของโรค
ก าเริบขึน้ที่ศีรษะท าให้ปวด จากนัน้เกิดอาการเวียน
ศีรษะ ตามมาด้วยอาการวบู ซึ่งสง่ผลให้ผู้ ป่วยล้มโดย
ที่ผู้ ป่วยไม่รู้ตวัเองว่าเกิดอะไรขึน้ อาการจะเกิดบ่อย 
ผู้ ป่วยล้มบอ่ย อาการจะเป็นช่วงๆ บางช่วงอาการดีจน
คิดว่าผู้ ป่วยไม่เป็นอะไร แต่ช่วงที่แสดงอาการจะ
เกิดขึน้แบบกะทนัหนั เร็วมาก  ดงันี  ้  “วูบไปนัน่แหม 
วูบแล่วลาวกะล่มไปเลย” (IndFam05010105) “ลาว
เป็นดู๊ ดู๋ เป็นแล่วกะล่มลงไป” (Ind Fam 05010123)  
“ปวดหวักะไดยิ้นจ่มอยู่ แต่ว่ายายสิบ่อเป็นช่วงปวดหวัเด ้
คือบางเทืออยุ๋ดีดีนีห่ล่ะกะเป็น” (Ind Fam 05010223) 
 2.2 เหน่ือย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 
 ครอบครัวผู้ ป่วยรับรู้ว่า มีอาการ
เหนื่อย อ่อนเพลียเมื่อยล้า ท ากิจกรรมได้น้อยลง ไม่
อยากรับประทานอาหาร บอกว่ารับประทานไม่อร่อย
เลยไมอ่ยากทาน  “ลาวกะวาลาวเมื่อย แล่วกะกินข้าว
บ่อแซ่บ เป็นปากจาง ๆ กินข้าวบ่อแซบจั่งสิหล่ะกะ
เลยไปตรวจ”  (Ind Fam05010110) 
 2.3 เหงื่อออกมาก 
 ครอบครัวบอกว่าผู้ ป่วยมีเหง่ือ
ออกมาก อยู่เฉยๆเหง่ือก็ออกมาก โดยเฉพาะเมื่อ
ผู้ ป่วยเกิดอาการแสดงของโรค ผู้ ป่วยจะมีเหง่ือออกมา
มากผิดปกติ ดงันี ้ “บางทีเป็นข้ึน มนัเมื่อย ๆ แลว้กะมี
เหงือ่ออกมา บางทีก็ข้ึน ใหเ้ราบาย บายแลว้กะลงเด้ทีนี ้
เวลาบายเหงือ่แตกเหงือ่แตนออก ” (Ind Fam 03010104) 
 2.4 ตาพร่ามัว 
 ครอบครัวบอกว่าผู้ ป่วย ตาพร่า 
มองเห็นไมช่ดัเจน ซึง่ผู้ดแูลได้ยินผู้ ป่วยบน่วา่ มองเห็น

ไม่ชัด มีน า้ตาไหลตลอด บางครัง้น า้ตามีลักษณะ
เหนียว ๆ  ดงันี ้  “บดัทีนี้มนัข้ึนหวัลาว ลาวปวดหวั 
ปวดตาดว้ย ตอนนีต้าลาวอยากจะมวัเด ้ลาวจ่มว่าตา
ออกจะเป็นยางด้วย แต่ก็บ่อมีข้ีตาดอก ลาวเทียวถามเด้ 
เทียวถามป้า กะเป็นแบบนีแ้หละ” (Ind Fam 03010108) 
 การรับรู้ถึงบทบาทการเป็นผู้ดูแลของ
ครอบครัว 
 พบว่า  ผู้ ดูแลแต่ละคนมีเหตุผลส าคัญใน
การตดัสนิใจเป็นผู้ให้การดแูล  คือ  
 1. เป็นหน้าที่ที่จะต้องให้การดูแล  สว่นหนึ่ง
ได้กลายมาเป็นผู้ดแูล เนื่องจากเมื่อพิจารณาสมาชิก
คนอื่น ๆ ภายในครอบครัวแล้ว แต่ละคนมีข้อจ ากัด
เพื่อท่ีจะมาดแูล เช่น ลกัษณะงาน หน้าที่ในครอบครัว
ตวัเอง  จะเห็นได้วา่ในสถานการณ์เช่นนี ้ ครอบครัวไม่
อาจปฏิเสธบทบาทการเป็นผู้ ดูแลได้ เป็นบทบาทที่
ต้องท าหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 

 2. ตอบแทนบุญคุณของผู้ป่วย  ผู้ดูแล
สว่นหนึ่งกลายมาเป็นผู้ ให้การดแูลผู้ ป่วย ด้วยเหตผุล
อนัส าคัญ คือ เป็นการตอบแทนบุญคุณของผู้ ป่วยที่
เคยมีตอ่ตวัเองและญาติพี่น้องทกุคน 
 3. ความสงสารเพราะผู้ป่วยไม่มีใคร  
เป็นความสงสาร  คิดว่าผู้ ป่วยไม่มีคนดูแล  คิดว่า 
ผู้สงูอายเุป็นวยัที่จะต้องได้รับการดแูลเอาใจใสอ่ย่างดี  
จากคูชี่วิตหรือบตุรหลานและคนในครอบครัว  แต่เมื่อ
ผู้ ป่วยไมม่ีใครเลยเพราะไมไ่ด้แตง่งาน ไมม่ีบตุร  ถ้าจะ
ปลอ่ยให้ผู้สงูอายอุยูบ้่านคนเดียว อาจเกิดอนัตรายได้  
ในฐานะหลานและญาติสนิท จึงต้องเข้ามาดแูล 
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 ลักษณะและวิ ธีการดูแล ผู้ป่วยของ
ครอบครัว 
 ตามการรับรู้ของผู้ ป่วยและครอบครัว  พบวา่  
มีการแบ่งบทบาทในการดูแลผู้ ป่วยที่หลากหลายและ
ร่วมมือกัน พอที่จะสรุป บทบาทในการดูแลผู้ ป่วย      
ไว้เป็น 4 ด้าน  คือ 1) การดแูลในชีวิตประจ าวนั  2)  การให้
ความเคารพ เห็นอกเห็นใจ  3)   การดูแลให้รับรู้
ขา่วสารและความเป็นไป  ภายในครอบครัวและชมุชน 
และ  4)  การดแูลเร่ืองคา่ใช้จ่าย มีรายละเอียด ดงันี ้
 1. การดูแลในชีวิตประจ าวัน 
 บทบาทของผู้ ดูแลในการให้การดูแล
ผู้ ป่วยสูงอายุภายในครอบครัว ตามการรับรู้และ
ประสบการณ์จากผู้ ป่วยเองและจากผู้ดูแล สว่นใหญ่ 
ลกัษณะการดแูลตามบทบาทด้านนี ้จะเห็นชดัเจนใน
สว่นของการดแูล  ดงันี ้
 1.1 การดูแลเร่ืองส่วนตัว 
 1.1.1 เร่ืองโรค 
 ครอบครัวคอยสัง เกต
อาการของผู้ ป่วย เมื่อผู้ ป่วยไม่สบายพาไปหาหมอ 
และเมื่อต้องนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลก็ต้องเฝ้าไข้ 
คอยปรนนิบัติผู้ ป่วยขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลและ
ประสานให้ญาติคนอื่นรู้  บางครอบครัวคอยบอกและ
แนะน าผู้ ป่วยเก่ียวกบัการปฏิบตัิตวั  บางคนบีบนวด 
ให้ผู้ ป่วยได้ผ่อนคลาย  แต่บางครอบครัวคิดว่าอาการ
ของผู้ ป่วยที่พบถือเป็นธรรมชาติที่เกิดจากตัวโรคที่
ผู้ ป่วยเป็นอยูแ่ล้วและความสงูอายอุยูแ่ล้ว จึงคิดว่าไม่
ส าคญั ไมจ่ าเป็นต้องดแูลอาจเพียงแค่พาไปพบแพทย์  
และรับยามารับประทานท่ีบ้าน  อาการก็จะหายไป 
 

 1.1.2 เร่ืองอาหาร 
 ครอบครัวท าอาหารและ
จดัให้ผู้ ป่วยรับประทาน เช่ือว่าต้องเป็นรสจืด ไม่เค็ม 
ไม่เติมเคร่ืองปรุงรสมาก หลีกเลี่ยงอาหารพวกหมัก
ดอง และอาหารที่มี เกลือมาก บางครอบครัว หา
เคร่ืองดื่มบ ารุงร่างกายให้ บางครอบครัวที่คิดว่า 
ผู้ ป่วยทานอาหารทัว่ไปร่วมกับทกุคนในครอบครัวได้ 
เพราะคิดว่าผู้ ป่วยยังปกติอยู่  ไม่จ าเป็นต้องแยก
อาหารส าหรับผู้ ป่วย เพราะคิดวา่ยุ่งยาก ซบัซ้อน และ
คิดวา่ตวัเองไม่มีความรู้ กลวัท าไม่ถกูต้องบอกว่าไม่มี
เวลาพอท่ีจะมาดแูลเร่ืองนี ้เพราะต้องไปท าอยา่งอื่น 
 1.1.3 เร่ืองยา 
 ครอบครัวช่วยจัดเตรียม
ยาให้ผู้ ป่วย เช่น หกัยาไว้ให้และรวมไว้ในซองเดียวกนั   
การบอกผู้ ป่วยเก่ียวกับการรับประทานยา  โทษและ
ประโยชน์จากการรับประทานยาตามค าสัง่ของหมอ 
บางครอบครัวมีวิธีการโทรศพัท์มาคอยเตือนผู้ ป่วยให้
รับประทานยาให้ถูก และไม่ให้ลืมรับประทานยาด้วย 
ในกรณีที่ผู้ ป่วยสูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่กับภรรยาที่
สูงอายุด้วยกัน ก็พบว่าผู้ ป่วยต้องจัดการด้านการ
รับประทานยาด้วยตวัเอง มีบ่อยครัง้ที่ลืมทานยาและ
หยุดยาไปเอง คิดว่าทานยาแล้วไม่ถูกกับโรคของ
ตวัเอง คิดวา่ตวัเองหายแล้ว ทานยาบอ่ยๆ กลวัไตวาย  
บางครอบครัวคิดว่ายุ่งยาก ส่งผลให้ผู้ ป่วยสูงอายุ
ไมไ่ด้รับยาอยา่งตอ่เนื่อง 
 1.1.4 เร่ืองเสือ้ผ้า  เคร่ืองนุ่งห่ม 
 ครอบครัวช่วยเตรียมเสือ้ 
ผ้าถงุ เคร่ืองนุง่หม่อื่น ๆ ให้ผู้ ป่วย รวมถึงการซกัเสือ้ผ้า 
ซือ้เสือ้ผ้าใหม่ให้ผู้ ป่วย แต่มีหลายครอบครัวคิดว่า
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ผู้ ป่วยสามารถดูแลความสะอาดเสือ้ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม
ได้ ไมจ่ าเป็นต้องดแูลให้ เช่น ผู้ ป่วยสงูอายยุงัแข็งแรง
สามารถซกัเสือ้ผ้าเองได้ แตก็่มีการซือ้หามาให้ส าหรับ
ผู้ ป่วยสงูอายเุป็นครัง้คราว เมื่อยามมีโอกาส 
 1.1.5 การดูแลเร่ืองการงาน
ภายในครอบครัว 
 บางครอบครัวต้องท า
หน้าที่แทน ท ากิจธุระแทนผู้ ป่วยได้ การไปตลาด ซือ้
ของ การเป็นธุระไปที่ดิน ไปธนาคารแทน หลาย
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ปลูก
ข้าว เลีย้งสัตว์แทนผู้ ป่วย บางครอบครัวขับรถพา
ผู้ ป่วยไปขายผักที่ตลาด แต่บางครอบครัวให้ผู้ ป่วย
สงูอายุท าเอง กรณีเช่นนี ้อาจเสี่ยงต่ออนัตรายที่จะ
เกิดขึน้ได้ เช่น อาการหน้ามืดเป็นลม ล้มอาจเกิดการ
บาดเจ็บตอ่ร่างกายได้ 
 2. การให้ความเคารพ ความเห็นอกเห็นใจ 
 บทบาทของผู้ดูแล ที่ให้การดูแลผู้ ป่วย
ในด้านจิตใจ สว่นใหญ่ค่อนข้างจะสะท้อนเห็นได้น้อย 
และไมค่อ่ยชดัเจน ดงันี ้
 2.1 ให้เกียรติ  ยกย่อง 
 การพูดดี  ไม่ดุด่า  ไม่ว่า ร้าย 
พูดจาสุภาพ นุ่มนวล ไพเราะ เพื่อช่วยให้ผู้ ป่วยเกิด
ความสบายใจ บ่อยครัง้ที่คนในครอบครัวมองข้าม
ผู้ ป่วย ไม่ใส่ใจผู้ สูงอายุอาจก่อตัวเป็นปัญหาบาน
ปลาย ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวได้ 
ซึ่งที่สุดก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติบทบาทในการดูแล
ผู้ ป่วยสงูอายทุี่ไมพ่งึประสงค์  นัน่เอง 
 

 2.2 ตามใจ  เห็นอกเห็นใจ  และ
ถนอมน า้ใจ 
 เมื่อผู้ ป่วยเรียกร้องอยากไปที่
ไหน หรืออยากรับประทานอาหาร เคร่ืองดื่มใด 
ครอบครัวก็จะตามใจ และจดัหาให้ ไมท่ าสิง่ที่ไมส่บาย
ใจและผิดใจกบัผู้ ป่วย กลวัวา่ผู้ ป่วยจะทกุข์ใจ แตก็่พบ
หลายครัง้ที่ความต้องการของผู้ ป่วยสงูอายุไม่ได้รับ
การสนองตอบจากครอบครัว  ซึง่อาจสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์
และการแสดงบทบาทการดแูลของครอบครัวได้ 
 3. การดูแลให้รับรู้ข่าวสารความเป็นไป
ของครอบครัวและชุมชน 
 การเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยสูงอายุมีส่วน
ร่วมกับครอบครัว  เช่น  การซือ้ปุ๋ ยส าหรับท านา 
ท าบญุตามช่วงเทศกาล  การพาไปวดั  เข้าร่วมงานแตง่งาน
ของเพื่อนบ้าน  งานศพ  เป็นต้น  บางครอบครัว      
ซือ้วิทยหุรือโทรทศัน์  เพื่อให้ผู้ ป่วยสงูอายไุด้ด ูฟัง ช่วง
ที่อยูบ้่านคนเดียว  สว่นใหญ่จะอยู่บ้านตลอด  สิ่งเหลา่นี ้
ช่วยให้ผู้ ป่วยได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ความเคลื่อนไหว
ของสงัคม การเปิดโอกาสให้เพื่อนบ้านและผู้ ป่วยได้
พบปะ  พดูคยุ  ช่วยให้ผู้ ป่วยสงูอายมุีเพื่อน  แต่ข้อจ ากดั
ของการรับรู้ของผู้สงูอายแุตล่ะรายไม่เหมือนกนั  มีตามวั  
หูตึง  การเดินทรงตัวล าบาก  ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อ
การสือ่สาร  ปัญหาตามมา  เช่น  การผลกัตวัออกจาก
สงัคม  ส่งผลให้ผู้สูงอายุเหงา  ว้าเหว่  และมีปัญหา
สภาพจิตใจตามมาได้ 
 4. การดูแลเร่ืองค่าใช้จ่าย 
 สว่นใหญ่ครอบครัวรับรู้วา่ เป็นการดแูล
คา่ใช้จ่ายในครอบครัว เป็นการหารายได้ หาเงิน แหลง่
ทุนต่าง ๆ  มาช่วยเหลือผู้ ป่วย บางครอบครัวที่มี
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ข้อจ ากัดทางด้านรายได้น้อย เศรษฐานะทางสงัคม 
(socio-economic) ต ่า ไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย ซึ่งจะส่งผลให้
การเข้าถึงบริการท่ีผู้ ป่วยสงูอายคุวรจะได้รับนัน้เข้าถึง
ได้น้อย ผลเสียตามมาคือ ส่งผลกระทบต่อภาวะ
สขุภาพและการควบคมุโรคของผู้ ป่วยสงูอายเุอง บาง
ครอบครัวผู้ดูแลมองว่าเป็นเร่ืองเงินทองอย่างเดียว 
โดยลืมนึกถึงสิทธิ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่ ผู้ สูงอายุ
ควรได้รับ 
 กระบวนการพัฒนาบทบาทครอบครัว
ตามระยะการเจ็บป่วย 

 ข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์สถานการณ์การ
เจ็บป่วยและการดแูล เมื่อน ามาเรียบเรียงและจดักลุม่
ของการเจ็บป่วยผู้วิจยัได้แบง่การเจ็บป่วยของผู้สงูอาย ุ
เป็น 3  ระยะ  ได้แก่ 1)  ระยะยุ่งยากใจ สงสยั ใคร่รู้  
2) ระยะสบัสนวุ่นวาย แต่ก็อยู่ได้ และ 3) ระยะอยู่กบั
โรค อยูก่บัยา อยู่กบัข้อจ ากดั  โดยผู้วิจยัจะได้อธิบาย
ให้เห็นภาพเป็นวงจร ตัง้แตว่งจรที่ 1 ถึง วงจรที่ 3 ซึ่งมี
กระบวนการปรับเปลีย่น การเรียนรู้ เพื่อท่ีจะพฒันาให้
เกิดบทบาทของครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายโุรค
ความดนัโลหิตสงูได้  ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  1  แสดงกระบวนการพัฒนาบทบาทครอบครัว 

 
 ข้อมูลที่ได้ในแต่ละระยะของการเจ็บป่วย 
ผู้วิจยัได้รวบรวมและวิเคราะห์มาจากการบอกเลา่ การ
รับรู้ ระยะเวลาของการเจ็บป่วยและอาการแสดงของ

ผู้ ป่วย ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนของการศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์ ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลปัญหาการแสดง
บทบาทการดูแลผู้ ป่วย ความต้องการของครอบครัว 

วงจรท่ี 3 : 
อยู่กับโรค อยู่
กับยา อยู่กับ
ข้อจ ากัด 

วงจรท่ี 2 : 
สับสนวุ่นวาย 
แต่ก็อยู่ได้ 

วงจรท่ี 1 : 
ยุ่งยากใจ 
สงสัย ใคร่รู้ 

ปรับปรุงแผน 

ปรับปรุงแผน 

ปฏิบัต&ิสังเกต 

ปฏิบัต&ิสังเกต 

ปฏิบัต&ิสังเกต 

ปฏิบัต&ิสังเกต 



วารสารกองการพยาบาล 

32 ปีที ่ 38  ฉบับที ่ 3    กนัยายน – ธันวาคม  2554 

มาท าการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบทบาท
ครอบครัว โดยเป็นไปตามบริบทของแต่ละครอบครัว 
ซึ่งผู้ วิจัยในฐานะที่เป็นพยาบาลครอบครัว  มีส่วนใน
การกระตุ้น  การสะท้อนคิด  และช่วยท าให้กระบวนการพฒันา
บทบาทครอบครัวให้เกิดขึน้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ตลอดกระบวนการพฒันาด้วย 
 กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาบทบาท
ครอบครัว 
 การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแล
ผู้ ป่วยสงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูครัง้นี ้กิจกรรมการ
พยาบาลครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมการพฒันาบทบาท
ครอบครัว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี  และเห็น
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทัง้  3 ระยะของการ
เจ็บป่วยตลอดกระบวนการพฒันา ผู้วิจยัได้ใช้กิจกรรม
สง่เสริมเหลา่นี ้สลบัหมนุเวียนกนัไปในแตล่ะระยะของ
การพฒันา โดยเป็นไปตามบริบท ปัญหา และความ
ต้องการของแตล่ะครอบครัวด้วย  ดงันี ้
 1. การให้ข้อมลูข้อชีแ้นะ เร่ืองโรค สาเหต ุ
อาการแสดง การดแูลรักษา ภาวะแทรกซ้อน และการ
ปฏิบตัิตวั จะท าให้ผู้ ป่วย และครอบครัว ได้เข้าใจและ
ยอมรับการดแูลรักษา ความรู้การดแูลและการจดัการ
ความเครียด การจัดระบบตัวเอง ท าให้ครอบครัว
สามารถดูแลผู้ ป่วยสูงอายุ และปรับบทบาทในการ
เป็นผู้ดแูลได้ดี 
 2. ฝึกและสอนทกัษะ  ครอบครัวจ าเป็นที่
ต้องได้รับการสอนและฝึกทกัษะบทบาทการเป็นผู้ดแูล
เช่น ด้านอาหาร ออกก าลงักาย  เพื่อให้มีความช านาญ 
และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ได้ ของแตล่ะครอบครัว 

 3. จดัการปรับเปลีย่นบทบาทครอบครัวใน
การดูแลผู้ ป่วย การพูดคุย แลกเปลี่ยนกัน การ
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และความรู้สึกที่ดีต่อกัน  สามารถปฏิบัติ
บทบาทในการดูแลแทนกันได้ เกิดการยอมรับซึ่งกัน
และกนัมากขึน้ 
 4. หาแหล่งป รึกษา ด้านสุขภาพและ
ปัญหาครอบครัว  การช่วยเหลอื ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และความรู้ การหาแหล่งที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อช่วยให้ครอบครัว สามารถขอความ
ช่วยเหลอืได้ เมื่อเกิดปัญหาในการดแูล 
 5. สนับสนุน ด้านร่างกาย  จิตใจและ
อารมณ์ ของครอบครัว  การดูแลผู้ ป่วยสูงอายุโรค
เรือ้รัง ท าให้เกิดผลกระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจ 
ความคิด ความรู้สึกของผู้ ดูแล การสนับสนุน ด้าน
ร่างกาย การตรวจประเมินภาวะสขุภาพ การสนบัสนนุ
ด้านจิตใจและอารมณ์ จะช่วยให้ครอบครัว สามารถ
ปรับตวัและปฏิบตัิบทบาทการเป็นผู้ดแูลได้ดี 
 6. ประเมินผลร่วมกันเป็นระยะ ๆ  การ
ประเมินผลร่วมกันระหว่าง ผู้ ป่วย ผู้ ดูแล ครอบครัว
และพยาบาลผู้ดูแลครอบครัว จะท าให้ครอบครัวมี
ความรู้ ทกัษะ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาได้ดี 
 กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาบทบาทครอบครัว 
 ความส าเร็จของการส่งเสริมการพัฒนา
บทบาทครอบครัว  ในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายโุรคความ
ดันโลหิตสูงนี ้  มีกลยุทธ์ที่ใช้ในการส่งเสริมให้เกิด
ความส าเร็จของการพฒันาบทบาทครอบครัว  ดงันี ้
 1. สร้างความไว้วางใจ  สมัพนัธภาพท่ีดี 
 2. สร้างความเช่ือถือ 
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 3. การสะท้อนคิดเพื่อพิจารณา  
 4. การมีสว่นร่วมของครอบครัว 
 5. ค้นหากลุม่/บคุคลช่วยเหลอื ครอบครัว 
 6. การสร้างพลงัความสามารถในการดแูล  
 7. ให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั 
 8. สนับสนุนและช่ืนชมในวิ ธีการดูแล
ผู้ ป่วยของครอบครัว 
 9. ผสมผสานการดูแลตามความเช่ือของ
แตล่ะครอบครัว 
 10. การสร้างสิง่หลอ่เลีย้งทางใจ 
 11. เป็นเสมือนเพื่อนผู้ดแูลในครอบครัว 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดูแล 
 ความส าเร็จของการส่งเสริมการพัฒนา
บทบาทครอบครัว ในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายุโรคความ
ดนัโลหิตสงู มีดงันี ้
 1. ลกัษณะของครอบครัว  ครอบครัวขยาย 
ส่งผลดีต่อกระบวนการในการพัฒนาบทบาทมี
หลากหลาย  ช่วยกันแบ่งเบาภาระในการดูแล  และ
เกิดการปรับเปลีย่นบทบาทขึน้ภายในครอบครัวด้วย 
 2. ครอบครัวร่วมรับรู้ต่อการเจ็บป่วยของ
ผู้สงูอาย ุท าให้ครอบครัวมีความรู้ เมื่อเกิดปัญหาขึน้
จากการดูแล ครอบครัว จะได้ร่วมกันแก้ปัญหา และ
หาทางออก 
 3. การช่วยเหลอืของครอบครัว  ครอบครัว
สนับสนุน ช่วยเหลือดูแล เป็นที่ปรึกษา ให้ก าลังใจ    
ซึง่กนั  ครอบครัวที่แข็งแรง  สามคัคี  อบอุ่นจะมีพลงัใจ
ในการดแูลผู้ ป่วยที่ดีด้วย 

 4. แหลง่สนบัสนนุทางสงัคม  เช่น  สถานบริการ
สขุภาพ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและองค์กรต่าง ๆ
ในชมุชน  สามารถให้ความช่วยเหลอืครอบครัวได้ 
 บทบาทของครอบครัวที่เกิดขึน้หลังจาก
การพัฒนาบทบาท  
 ตามกระบวนการวิจัย บทบาทที่เ กิดการ
พัฒนาแล้ว เป็นบทบาทที่เกิดขึน้ตามการรับรู้และ
ความคาดหวงั  ทัง้จากตวัผู้ ป่วยสงูอายแุละครอบครัว
มีลกัษณะ  ดงันี ้
 1. บทบาทการดูแล ช่วยเหลือผู้ ป่วยใน
ชีวิตประจ าวนั  ในทุก ๆ ด้าน  เช่น  การจัดการด้าน
อาหารที่ เหมาะสม  การจัดการด้านยาที่ผู้ ป่วย
รับประทาน การดูแลเรืองเสือ้ผ้า  เคร่ืองนุ่งห่ม  และ
การดแูลในกิจกรรมตา่ง ๆ  ที่เป็นกิจวตัรประจ าวนัของ
ผู้ ป่วยด้วย 
 2. การให้ก าลงัใจ เห็นอกเห็นใจผู้ ป่วย 
 3. การพาผู้ ป่วยไปท ากิจธุระนอกบ้าน 
 4. การดูแลช่วยเหลือและจัดการด้าน
คา่ใช้จ่าย 
 5. การให้ความเคารพ นบัถือ 
 6. จัดการให้ผู้ ป่วยได้รับรู้ข่าวสาร ความ
เคลือ่นไหวของหมูบ้่าน ชมุชนและสงัคม 
 ผลลัพธ์การดูแล 
 ผลลพัธ์ของการส่งเสริมการพฒันาบทบาท
ของครอบครัว ในการดูแลผู้ ป่วยสงูอายุโรคความดนั
โลหิตสงู มีดงันี ้
 1. การเกิดความเข้าใจและยอมรับการ
เจ็บป่วย ทัง้ด้านโรคที่เป็นอยูแ่ละยอมรับการปฏิบตัิตวั
ที่เหมาะสมกบัการควบคมุโรค 
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 2. สามารถฝึกและปฏิบตัิกิจกรรม ในการ
ดแูลผู้ ป่วย ที่ได้จากการสาธิตและการสอน 
 3. ผู้ ดูแลในครอบครัวสามารถจัดการ
ตวัเองในด้านตา่งๆได้ 
 4. ผู้ดแูลสามารถให้การดแูลผู้ ป่วยสงูอายุ
โรคความดนัโลหิตสูง ให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภยั และ
ไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อนได้ 

 5. ผู้ดูแลผู้ ป่วยและครอบครัว เข้าใจและ
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทการดูแลผู้ ป่วยภายใน
ครอบครัวได้ 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นตารางได้     
ดงัตารางที่  1 

 
ตารางที่  1 การพฒันาบทบาทครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูแตล่ะระยะ 

ระยะ 
การพยาบาล
ครอบครัว 

กลยุทธ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทบาท 

ของครอบครัว 
ผลลัพธ์ 

จากการดูแล 

1.ระยะ “ยุง่ยากใจ 
สงสยั ใคร่รู้”  
- ไมรู้่ ไมเ่ข้าใจ 
- ใครจะต้องมา
ดแูลผู้ ป่วย 
- ผู้ ป่วยจะอยู่
อยา่งไร 

1. ให้ข้อมลู ชีแ้นะ
เร่ืองโรค แผนการ
รักษา 
2. ฝึกทกัษะ การ
ท าอาหาร การท า
กิจกรรม โดยใช้
คูมื่อและแผ่นพบั 

1. การสร้างความไว้ 
วางใจ สมัพนัธภาพ
ที่ดี 
2. สร้างความเชื่อถือ 
3. การสะท้อนคิดให้
พิจารณา 
4. การมีสว่นร่วม
ของครอบครัว 

1. ประสบการณ์ใน
การดแูลผู้ ป่วยของ
ครอบครัว 
2. ครอบครัวร่วม
รับรู้ตอ่การเจ็บป่วย
ในครัง้นี ้

1. ชว่ยเหลือใน
ชีวิตประจ าวนั
ตามที่ผู้ ป่วยร้องขอ 
2. ให้ก าลงัใจ 
3. พาผู้ ป่วยไปท า
กิจธุระนอกบ้าน 

1. เข้าใจและ
ยอมรับการ
เจ็บป่วย 
2. สามารถท า
กิจกรรมที่ฝึกได้ 

2. ระยะ “สบัสน
วุน่วาย แตก็่อยูไ่ด้” 
- เกิดความเครียด 
- ความเหน่ือยล้า 
- ลืมสนใจดแูล
ตวัเอง 
- น้อยใจ ท้อแท้ใจ 
- ขาดความเข้าใจ
ในอารมณ์ จิตใจ
ของผู้ ป่วย 
 
 

1. ชีแ้นะเก่ียวกบั
การจดัการความ 
เครียดและจดัการ
ตวัเอง 
2. จดัการปรับเปลี่ยน
บทบาทครอบครัว
ในการดแูลผู้ ป่วย 
3. สนบัสนนุด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ของผู้ดแูล
ในครอบครัว 
4. ประเมินผลร่วมกนั 

1. ค้นหากลุม่/
บคุคลชว่ยเหลือ 
2. สะท้อนคิด 
3. ให้ก าลงัใจ 
4. สนบัสนนุ/ชื่นชม 
 
 
 
 
 
 

1. การชว่ยเหลือ
ของครอบครัว 
2. แหลง่สนบัสนนุ
ทางสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 

1. ให้ก าลงัใจ 
2. จดัการเร่ือง
คา่ใช้จา่ย 
3. ให้ความเคารพ 
เห็นใจ 
4. ให้รับรู้ความ
เคลื่อนไหวของ
ชมุชนและสงัคม 
 
 
 

1. ครอบครัว
แสดงบทบาทใน
การดแูลผู้ ป่วยได้ 
2. ครอบครัว
สามารถจดัการ
ตวัเองได้ 
 
 
 
 
 

- การสร้างความไว้วางใจ มี
สัมพนัธภาพที่ดี 
- สร้างความเช่ือถือ 

- สะท้อนคดิพจิารณา 
- การมีส่วนร่วม 

- ค้นหากลุ่ม/บุคคลช่วยเหลอื 

- สะท้อนคดิพจิารณา 
- สร้างพลงัความสามารใน
การดูแล 

- ให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนัทั้ง
พยาบาล ครอบครัวและ
ผู้ป่วย 
- สนับสนุนและช่ืนชม 

- ผสมผสานวธีิการดูแลตาม
ความเช่ือ เช่น ยาสมุนไพร 
การออกก าลงักายและการ
พกัผ่อน 
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ตารางที่  1 การพฒันาบทบาทครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วยสงูอายโุรคความดนัโลหิตสงูแตล่ะระยะ  (ตอ่) 

ระยะ 
การพยาบาล
ครอบครัว 

กลยุทธ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทบาท 

ของครอบครัว 
ผลลัพธ์ 

จากการดูแล 

3. ระยะ “อยูก่บัโรค 
อยูก่บัยา อยูก่บั
ข้อจ ากดั” 
- เหน่ือยล้า 
- รู้วา่ผู้ ป่วยต้องการ
อะไร และสิ่งที่
เหมาะสมส าหรับ
ผู้ ป่วย 
- เกิดการแสวงหา
วิธีการดแูลอยา่ง
อ่ืนร่วมด้วย 

1. สนบัสนนุให้
ครอบครัวปรับเปลี่ยน
บทบาท 
2. หาแหลง่ปรึกษา
ด้านสขุภาพ 
3. ปรึกษาทีมอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

1. สร้างพลงัความ 
สามารถ 
2. ให้ก าลงัใจ 
3. สนบัสนนุ/ชื่นชม 
4. ผสมผสานการ
ดแูลตามความเชื่อ 
5. สร้างสิ่งหลอ่เลีย้ง
ทางใจ 
6. เป็นเหมือนเพ่ือน 

1. การชว่ยเหลือ
ของครอบครัว 
2. แหลง่สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

1. การดแูลชว่ยเหลือ
ในชีวิตประจ าวนั 
2. การจดัการเร่ือง
คา่ใช้จา่ย 
3. การให้ความเคารพ 
นบัถือ ยกยอ่ง 
4. ให้รับรู้และเข้าถึง
การเปลี่ยนแปลง
ของชมุชน สงัคม 

1. ครอบครัวและ
ผู้ ป่วยได้รับการ
ดแูลด้านจิตใจ
และอารมณ์ 
2. จดัการตวัเองได้ 
3. แสดงบทบาทใน
การดแูลผู้ ป่วยได้ 

 

อภปิรายผล 
 การด าเนินการวิจัย  มีการวิเคราะห์บริบท
หรือสถานการณ์ที่ศึกษาอย่างถ่องแท้ โดยผู้ วิจัยได้
ศึกษาเก่ียวกับบทบาทการดูแลของครอบครัวผู้ ป่วย
สงูอายุโรคความดนัโลหิตสงู โดยการสงัเกตและการ
สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ จากนัน้ผู้วิจยัก็ได้น าข้อมลูมา
ท าการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างเป็นข้อสรุปเก่ียวกบั 
ลกัษณะของการเจ็บป่วย การได้มาซึ่งการเป็นผู้ดูแล
และลกัษณะของบทบาทที่ครอบครัวปฏิบตัิต่อผู้ ป่วย 
ทัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา
โดยตลอดกระบวนการศึกษาข้อมูล ทัง้จากตวัผู้ ป่วย
และครอบครัว 
 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ครอบครัว
มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการดูแลผู้ ป่วยสูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง  ซึ่ ง ในลักษณะของความเป็น

ผู้สงูอายุนัน้ ธรรมชาติของผู้ สงูอายุเองจะมีลกัษณะ
ของการเสือ่มภายในร่างกาย ซึง่ผู้ดแูลเองจ าเป็นท่ีต้อง
อาศยักลวิธีในการเฝ้าระวงัและวิธีการดแูลให้ถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งนั่นก็ถือเป็นอีกบทบาทหน้าที่ของผู้ดแูล
และครอบครัว จึงจะช่วยให้ผู้สงูอายสุามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุข สามารถด าเนินชีวิต อยู่กับ
ความเจ็บป่วยเรือ้รังได้อย่างรู้เท่าทัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุดสิริ หิรัญชุณหะ14 และ การศึกษา
ของ พิกุล นนัทะชัยพนัธ์15  ที่ได้อาศยัการศึกษาและ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างครอบคลมุและเป็นจริงใน
การดูแลผู้ ป่วยที่ ต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่ บ้านกับ
ครอบครัว จึงท าให้ได้รับรู้ถึง การรับรู้เก่ียวกับการ
เจ็บป่วย ปัญหา ความความต้องการการดแูล และการ
ปฏิบตัิบทบาทการดแูลจากครอบครัว  ซึ่งจะสามารถ
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น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นแนวทางในการพฒันาและ
สรุปเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมของแตล่ะครอบครัว ตอ่ไป 
 การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้อาศัยแนวคิดทาง
ทฤษฎีบทบาทครอบครัว (family role) เป็นแนวทางใน
การศึกษาซึ่งมีบทบาท การดูแลด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคมคา่ใช้จ่าย ซึง่จากบทบาทของครอบครัว
ที่ได้จากการพัฒนาในผลการวิจัยครัง้นีน้ัน้ พบว่ามี
บทบาทที่เกิดขึน้หลากหลายมาก แต่เมื่อรวมกลุ่ม
บทบาทกันแล้ว พบว่ายังมีความคล้ายคลึงกันกับ
บทบาทของครอบครัวที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  
แต่การศึกษาครัง้นีย้งัมีความแตกต่างจากการศึกษา
อื่นตรงที่หน่วยที่ ใ ช้ในการศึกษาครัง้นี  ้กล่าวคือ 
การศกึษาที่ผา่นมามกัเป็นการศกึษาเป็นรายตวับคุคล 
เป็นสว่นใหญ่ ซึง่เป็นการรับรู้เฉพาะตวับคุคลและการ
ปฏิบัติ เ ป็นรายบุคคล แต่การศึกษาค รั ง้นี เ้ ป็น

การศึกษาเป็นภาพรวมทัง้ครอบครัว ซึ่งประกอบไป
ด้วย ผู้ ที่มีส่วนในการดูแลและตัวผู้ ป่วยเอง ผลที่ ได้
จากการศึกษาจึงมีความส าคญัต่อทัง้ครอบครัว และ
เป็นความต้องการที่ทัง้ครอบครัวให้ความส าคญั และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและพัฒนาบทบาท
ของตนเอง บทบาทที่ได้จึงมีความเหมาะสมและ     
ยืนยาว  ตามบริบทของแตล่ะครอบครัวด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาบทบาทครอบครัวลงไปสู่
กลุ่มที่มีปัญหาสขุภาพซบัซ้อนอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้พิการ 
กลุม่ผู้สงูอายทุี่ไมม่ีโรคเรือ้รัง และกลุม่เด็กด้อยโอกาส 
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว และเพื่อ
การปฏิบตัิพฒันกิจของครอบครัวที่ยัง่ยืนตอ่ไป 
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ผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤตกิรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย 
ที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทัง้สองข้าง 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และ
พฤติกรรมการดแูลตนเองของผู้ ป่วย  ท่ีได้รับการผ่าตดัมดลกูและรังไข่ทัง้สองข้าง กลุ่มตวัอย่างคือกลุ่มผู้ ป่วยท่ีมีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จ านวน 40 คน ท่ีได้รับการผ่าตดัมดลกูและรังไข่ออกทัง้สองข้างท่ีเข้ารับการรักษาท่ีหอผู้ ป่วยนรีเวช โรงพยาบาล
ตรัง  กลุม่ตวัอย่างแบง่จ านวนเท่ากนั  เป็นกลุม่ทดลอง  และกลุ่มควบคมุ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แผนการสอนเร่ืองการ
ดแูลตนเองภายหลงัผ่าตดัมดลกูและรังไข่ออกทัง้สองข้าง เมื่อกลบัไปอยู่บ้านภายใน 1 เดือน คู่มือการดแูลตนเองหลงัผ่าตดั
มดลกูและรังไข่ออกทัง้สองข้าง เมื่อกลบัไปอยู่บ้าน และแบบสอบถามประเมินความรู้และพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของสตรี
หลงัผา่ตดัมดลกู และรังไขท่ัง้สองข้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ  ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและ การทดสอบค่าที 
(t-test) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า  กลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนอย่างมีแบบแผนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ในการดแูลตนเอง
หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  หลงัการทดลองคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
ดแูลสขุภาพระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ : ความรู้, การตดัมดลกู, การตดัรังไข่ 
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** พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   โรงพยาบาลตรัง 
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Effects of Information-giving Pattern on Knowledge and Self Care Behavior of 
Total Abdominal Hysterectomy with Bilateral Salphingo Oophorectomy Patients 

 

Janpen Lertwanawattana M.Sc. (Physiology) 
Ngamta Kongwittaya B.N.S 
Wararat Tipparat M.N.S (Nursing) 
 
 
Abstract 

The purpose of this study was to measure effects of information-giving pattern on knowledge and 
self–care behavior of total abdominal hysterectomy with bilateral salphingo oophorectomy patients. The 
subjects   were patient who received total abdominal hysterectomy with bilateral salphingo oophorectomy in 
gynaecology unit. Twenty subjects were assigned to a control group and twenty subjects to the experimental 
group. All subjects were selected by purposive sampling. The instruments were lesson plans and handbook about 
self care of post operation for total abdominal hysterectomy with bilateral salphingo oophorectomy, questionnaire 
about knowledge and behavior to self care. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and   
t-test statistics. The result revealed that the mean score of self care knowledge in experimental group                 
was significantly higher than those control group (P < .05) as well as the mean score of self care behavior              
in experimental group receiving the information-giving pattern was significantly higher than the control group.        
(P < .05) 

 

KEYWORDS :  knowledge, total abdominal hysterectomy, salphingo oophorectomy 
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บทน า 
 การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ส่วนใหญ่ท าเพื่อ
การรักษาโรคทางนรีเวช และภาวะแทรกซ้อนจากการ
ตัง้ครรภ์และการคลอด ข้อบง่ชีใ้นการผา่ตดัมดลกูและ
รังไข่ที่พบบ่อย ไดัแก่ เนือ้งอกในกล้ามเนือ้มดลูก 
ภาวะมดลูกโผล่ย้อย โรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี 
ภาวะปวดในอุ้งเชิงกรานสตรีเรือ้รัง  ภาวะเยื่อบมุดลกู
งอกผิดที่  ตัง้ครรภ์นอกมดลกู มดลกูแตก เป็นต้น1,2  

การท าผ่าตัดมดลูกและรังไข่มีผลดีในด้าน
การรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยที่สตรีมีอยู่ก่อนได้รับ
การผ่าตัด แต่ภายหลังท าผ่าตัดจะมีปัญหาตามมา
มากมาย ทัง้ปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม ทัง้
ในระยะสัน้และระยะยาว ระยะสัน้มีผลต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ท าให้เกิดอาการร้อนวูบวาบตาม
ร่างกาย  ผู้ ป่วยจะรู้สึกไม่สขุสบาย เหง่ือออกมากใน
เวลากลางคืน นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ใจสั่น มี
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิด ซึมเศร้า กังวลใจ 
อารมณ์อ่อนไหวง่าย ความจ าเสื่อม ไม่มีสมาธิ 
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ขาดความมัน่ใจในตนเอง ความ
ต้องการทางเพศลดลง ระยะยาวมีผลต่อระบบหวัใจ
และหลอดเลือด ท าให้กล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือดไป
เลีย้ง อาการเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตนั ซึ่งจะ
พบได้ 3 เท่าของสตรียังไม่หมดประจ าเดือน3 และ
พบว่าเป็นสาเหตุการตายอนัดบั 1 ของสตรีวยัหมด
ประจ าเดือนในสหรัฐอเมริกา4สตรีที่ตดัมดลกูและรังไข่
ออกทัง้สองข้างมีอตัราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือดสูงกว่าสตรีที่มีรังไข่อยู่ถึง 7 เท่า  ทัง้นี ้

เนื่องจากสตรีกลุ่มนี ม้ี ระยะเวลาที่ขาดฮอร์ โมน  
เอสโตรเจนซึง่สร้างโดยรังไข ่ยาวนานกวา่ปกติ5  

นอกจากนีก้ารตัดมดลูกและรังไข่ออกทัง้
สองข้างยงัมีผลท าให้สตรีที่อยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์ เข้าสูว่ยั
หมดประจ า เ ดื อนก่ อนก า หนด  เ ป็ นกา รหมด
ประจ าเดือนที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะในสตรีที่ยงัอยู่
ในวยัเจริญพนัธุ์ ท าให้เกิดกลุม่อาการ และอาการของ
การหมดประจ าเดือนรุนแรงมากกว่าสตรีที่หมด
ประจ า เดือนตามธรรมชาติ   เนื่องจากฮอร์โมน   
เอสโตรเจนซึง่ผลติจากรังไขล่ดลงอยา่งทนัทีทนัใด5 ซึ่ง
อาการหมดประจ าเดือน เป็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้าน
ร่างกาย จิต สงัคม สง่ผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ท าให้สตรีต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้  

จากส ถิติ ผู้ ป่ วย ในแผนกน รี เ ว ชก รรม 
โรงพยาบาลตรัง  ในปี  2546-2551 เป็นผู้ ป่วยผ่าตดั
มดลกูและรังไข่ (total abdominal  hysterectomy 
with bilateral salphingo oophorectomy หรือ TAH 
c BSO)  จ านวน 120-150  ราย/ปี เป็นผู้ ป่วยล าดบั
ต้นของแผนก  ผู้ ป่วยเหล่านีห้ลังจากจ าหน่ายกลับ
บ้านไปแล้ว  มีอุบตัิการณ์มาโรงพยาบาลก่อนวนันัด 
ในระยะแรกด้วยอาการขาดฮอร์โมน  (surgical 
menopause) และการปฏิบตัิตวัไม่ถกูต้อง ท าให้แผล
ผ่าตัดติดเชือ้เนื่องจากขาดความรู้ และในระยะยาว
พบวา่ มีผู้ ป่วยมารักษาในแผนกอายรุกรรมและแผนก
ศลัยกรรมกระดูกด้วยภาวะโรคหวัใจและหลอดเลือด 
โรคกระดกูพรุนตามล าดบั  จากสาเหตุผู้ ป่วยเหลา่นี ้
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ขาดความรู้ ท าให้ไม่ทราบวิธีที่จะจัดการกับอาการที่
เ กิดขึน้   ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เก่ียวกับผลของการสอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ ป่วยหลังผ่าตัด
มดลูกและรังไข่ทัง้สองข้างเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีที่ได้รับการ
ผ่าตัดมดลูกและรังไข่สามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถกูต้อง  เหมาะสม  และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
สขุและมีคณุภาพชีวิตที่ดีตอ่ไป 

 

วัตถปุระสงค์ 
1.  เพื่อศกึษาเปรียบเทียบความรู้ในการดแูล

ตนเองของสตรีที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทัง้
สองข้างระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อน
และหลงัได้รับการสอนอยา่งมีแบบแผน 

2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในการ
ดแูลตนเองของสตรีที่ได้รับการผ่าตดัมดลกูและรังไข่
ทัง้สองข้างระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง ก่อน
และหลงัได้รับการสอนอยา่งมีแบบแผน 

กรอบแนวคิด 
 

         
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มควบคุม 
การสอนแบบปกติ 

กลุ่มทดลอง 
การสอนอยา่งมี 

แบบแผน 

วดัผลหลงัการทดลอง  
2 วนั 

ความรู้ในการปฏิบัตติวั 
- การกินยา 
- การกินอาหาร 
- การบริหาร

กลา้มเน้ือเชิงกราน 
- การสงัเกตอาการ

ผิดปกติ 
- การดูและอวยัวะ

สืบพนัธ์ุ 
- การสงัเกตอาการ

เปล่ียนแปลงจาก
การขาดฮอร์โมน 

- การมาตรวจตามนดั 

วดัผลหลงัการทดลอง 
1 เดือน 

พฤตกิรรมการดูแล
ตนเอง 
- การบรรลุ
ความส าเร็จในชีวติ 

- การดูแลรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ 

- การออกก าลงักาย 
- การมีสมัพนัธภาพ
กบับุคคลอ่ืน 

- การจดัการ
ความเครียด 
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วัสดุและวิธีการ 
 การวิ จัยค รั ้งนี เ้ ป็นการวิ จัยกึ่ งทดลอง 
(quasi-experimental research) เพื่อศึกษาผลการ
สอนอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมในการ
ดแูลตนเองของผู้ ป่วยหลงัผา่ตดัมดลกูและรังไขท่ัง้สอง
ข้าง โดยท าการศกึษาเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ที่ได้รับ
การสอนอย่างมีแบบแผนกับกลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติซึง่มีรูปแบบดงันี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ เป็นผู้ ป่วย
สตรีที่ได้รับการผ่าตดัมดลกูและรังไข่ออกทัง้สองข้าง  
ซึ่งรับไว้ในแผนกนรีเวช  โรงพยาบาลตรัง ระหว่าง
เดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนตลุาคม 2553 
 การเลือกกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้
นี เ้ ป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (purposive 
sampling) ตามคณุสมบตัิดงันี ้ 
 1. เป็นผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดัมดลกูและ
รังไข่ออกทัง้สองข้างด้วยสาเหตุต่าง ๆ ที่ไม่ใช่จาก
สาเหตโุรคมะเร็ง 
 2. มีอายรุะหวา่ง 15-55 ปี 
 3. การศึกษาขัน้ต ่าชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
สามารถอา่นและตอบแบบสอบถามได้ 
 4. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด  เช่น  
tear  bladder,  แผลผา่ตดัติดเชือ้ 
 5. ยินดีให้ความร่วมมือในการศกึษาครัง้นี ้

การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จากรูปแบบของ
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลองควรมีการก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 20-30 ราย6  

โดยหลงัจากได้กลุ่มตวัอย่างตามคณุสมบตัิที่ก าหนด 
ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการจบัฉลากเข้า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 ราย  ทัง้นี ้
ผู้ วิจัยได้พยายามจับคู่ให้กลุ่มตัวอย่างทัง้สองกลุ่มมี
คุณสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในเร่ือง อาย ุ
ระดับการศึกษา ระดับฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว อาชีพ 

การพิทกัษ์สทิธ์ิของกลุม่ตวัอยา่ง 
 โดย เ ร่ิมจากการแนะน าตัว เอง  ชี แ้จ ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขัน้ตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และระยะเวลาในการวิจัย  พร้อมทัง้ชีแ้จงให้
ทราบถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจยัครัง้นีโ้ดยไม่มีผลต่อการ
รักษาพยาบาลแตอ่ยา่งใด นอกจากนีร้ะหว่างการวิจยั
หากกลุ่มตวัอย่างไม่พอใจหรือไม่ต้องการเข้าร่วมใน
การวิจัยจนครบตามก าหนดเวลา สามารถขอยกเลิก
ได้โดยไมม่ีผลกระทบตอ่การรักษาพยาบาล ข้อมลูที่ได้
จากการวิจยัครัง้นีถื้อเป็นความลบั การน าเสนอข้อมลู
ตา่ง ๆ จะน าเสนอในภาพรวมไม่มีการเปิดเผยช่ือและ
นามสกลุและหากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการวิจยัสามารถ
สอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา ผู้ วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง
อา่นแบบฟอร์มการแจ้งสทิธ์ิ เมื่อกลุม่ตวัอย่างยินดีเข้า
ร่วมการวิจยัจึงให้เซ็นช่ือในใบยินยอมเข้าร่วมวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเคร่ืองมือที่
ผู้วิจยัได้สร้างขึน้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั
ที่เก่ียวข้องตามกรอบแนวคิดของเพนเดอร์  7  ซึ่งได้ให้
ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความตรง (validity)  จ านวน   
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3 ท่าน  และทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) กับผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกและ     
รังไขอ่อกทัง้สองข้าง ทีโ่รงพยาบาลตรัง จ านวน 10 คน 
ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.75  ประกอบด้วย
เคร่ืองมือตอ่ไปนี ้

1. แผนการสอนเ ร่ืองการดูแลสุขภาพ
ตนเองหลงัผ่าตดัมดลกูและรังไข่ออกทัง้สองข้าง เมื่อ
กลบัไปอยูบ้่านภายใน 1 เดือน 

2. คู่มือการดูแลตนเองหลังผ่าตัดมดลูก
และรังไขอ่อกทัง้สองข้าง  เมื่อกลบัไปอยูบ้่าน 

3. แบบสอบถามประเมินความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีหลงัผ่าตดัมดลูก
และรังไข่ออกทัง้สองข้าง มีลกัษณะเป็นข้อค าถามที่
ประกอบด้วย 3 สว่น ดงันี ้
             สว่นท่ี 1  แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป 

 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามด้านความรู้ใน
การปฏิบัติตัวหลงัผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทัง้สอง
ข้าง ลักษณะแบบวัดประมาณค่า  (rating scale) 
แบง่เป็น 3 ระดบั  
  ส่วนที่ 3  แบบสอบถามแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปฏิบตัิตวัหลงัผ่าตดั  ภายใน 1 เดือน
แรก เมื่อกลบัไปอยู่บ้าน ลกัษณะแบบวดัประมาณค่า 
(rating scale) 4 ระดบั  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเ ก็บรวบรวมข้อมูลด า เนินการตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
 1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดแบง่เป็นกลุม่ทดลอง 20 คน กลุม่
ควบคมุ 20 คน  ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการท าวิจยั 
 2. ทดสอบความรู้ก่อนท าการสอน  (pre-
test) ใน 24 ชัว่โมงแรกที่ผู้ ป่วยนอนโรงพยาบาล 
 3. สอนการดแูลหลงัผา่ตดัโดยกลุม่ทดลอง
ใช้การสอนอย่างมีแบบแผน กลุ่มควบคุมใช้การสอน
แบบปกติ 
 4. ทดสอบความรู้หลังการสอน (post-
test) ในวนัท่ี 2 หลงัผา่ตดั 
 5. เมื่อผู้ ป่วยมาตรวจตามนดั 4-6 สปัดาห์
หลงัผ่าตดัที่แผนกนรีเวช ผู้ ป่วยนอกโรงพยาบาลตรัง 
แจกแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในการปฏิบตัิตวัหลงัผา่ตดั 
 

ผลการศึกษา 
 ส่วนที่  1  ผลการเปรียบเทียบความรู้ใน
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทัง้
สองข้าง 

 
 
 
 



 

44  ปีที ่38 ฉบบัที ่3  กนัยายน – ธันวาคม 2554 

วารสารกองการพยาบาล 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคา่คะแนนความรู้ในการปฏิบตัิตวัหลงัผา่ตดั
 มดลกูและรังไขอ่อกทัง้สองข้าง 
 

ความรู้ในการปฏิบตัิตวั คะแนนก่อน คะแนนหลัง เปรียบเทียบในกลุ่ม 
X SD X SD t p 

กลุม่ควบคมุ 12.19 3.81 16.80 4.08 4.90 >.05 
กลุม่ทดลอง 11.85 3.52 22.57 1.77 16.26* <.001 
P < .05 
 

จากตารางที่ 1 พบวา่ความรู้ในการปฏิบตัิตวั
หลงัผ่าตัดมดลกูและรังไข่ออกทัง้สองข้าง  ก่อนการ
สอนของทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั  เมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนเฉลี่ยหลังการสอนพบว่า  ในกลุ่มทดลองมี
ความรู้เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั   

 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคา่คะแนนความรู้หลงัการสอนระหวา่งกลุม่
 ควบคมุและกลุม่ทดลอง 
 

คา่คะแนนความรู้หลงัการสอน   X SD t P – value 

กลุม่ควบคมุ 
กลุม่ทดลอง 

16.80 
22.57 

4.08 
1.77 

-5.931 < 0.01* 

 P < .05 
 
 จากตารางที่ 2  พบว่า  ค่าคะแนนความรู้
หลงัเสร็จสิน้การสอนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยหลงั
เสร็จสิน้การสอนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของค่าคะแนน
ความรู้มากกวา่กลุม่ควบคมุ 
 

 ส่วนที่  2  ข้อมูลเปรียบเทียบพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกทัง้
สองข้าง ภายใน 1 เดือนแรก เม่ือกลับไปอยู่บ้าน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของสตรีหลงัผา่ตดั
 มดลกูและรังไขอ่อกทัง้สองข้างระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองจ าแนกตามรายด้าน 

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ 
กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 

X  SD. X  SD. 
1. การบรรลคุวามส าเร็จในชีวติ 3.12 0.63 3.72 0.38 
2. การดแูลรับผิดชอบตอ่สขุภาพ 2.87 0.53 3.80 0.25 
3. การออกก าลงักาย 3.40 0.45 3.97 0.71 
4. การมีสมัพนัธภาพกบับคุคลอื่น 3.27 0.34 3.97 0.75 
5. การจดัการความเครียด 3.34 0.48 3.68 0.24 

รวม 3.20 0.29 3.83 0.10 
 

จากตารางที่ 3  พบวา่กลุม่ทดลองมีพฤติกรรมการดแูลสขุภาพที่มากกวา่กลุม่ควบคมุทกุด้าน 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการดแูลสขุภาพของสตรีหลงัผา่ตดั
 มดลกูและรังไขอ่อกทัง้สองข้างระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง 
 

พฤติกรรมการดแูลสขุภาพ X SD. t P – value 

กลุม่ควบคมุ 
กลุม่ทดลอง 

3.20 
3.83 

0.30 
0.10 

-8.601  < 0.01* 

 P < .05 
 
 จากตารางที่ 4  พบว่า พฤติกรรมการดูแล
สขุภาพของสตรีหลงัผ่าตดัมดลกูและรังไข่ออกทัง้สอง
ข้างระหว่างกลุ่มควบคมุและกลุม่ทดลองแตกต่างกัน
อย่า งมีนัยส าคัญทางสถิติ   โดยกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการดแูลตนเองที่ดีกวา่กลุม่ควบคมุ 
 
 

สรุปผล 
 1. สตรีที่ได้รับการผา่ตดัมดลกูและรังไข่ทัง้
สองข้างกลุม่ทดลองที่ได้รับการ สอนอย่างมีแบบแผน 
จะมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ในการดูแลตนเองหลงั
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 2. หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลสขุภาพของสตรีที่ได้รับการผ่าตดั
มดลูกและรังไข่ทัง้สองข้างระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 
 

อภปิรายผล  
 1. ความรู้ในการปฏิบตัิตวัภายหลงัผ่าตดั
มดลกูและรังไข่ทัง้สองข้าง อธิบายได้ว่ากลุ่มที่ได้รับ
การสอนอย่างมีแบบแผนเป็นระบบขัน้ตอน โดยก่อน
สอนมีการประเมินปัญหาและความต้องการที่จะ
เรียนรู้และความพร้อมที่จะเรียน จากนัน้กลุม่ทดลอง
จะได้รับการสอนและแนะน าเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ
ตนเองหลงั ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทัง้สองข้างเมื่อ
กลบัไปอยู่บ้านภายใน 1 เดือน  พร้อมกนันัน้ยงัได้รับ
คูม่ือเร่ืองการดแูลตนเองหลงัผา่ตดัมดลกูและรังไข่ ทัง้
สองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ภายหลังผ่าตัดได้มีการ
ติดตามผลการสอนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถกูต้อง และเป็นการทบทวนย า้เตือนให้ปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ กลุ่มทดลองจึงมีความสนใจในความรู้ที่
ได้รับพยายามจดจ าค าอธิบายและค าแนะน าต่างๆ 
เก่ียวกบัการปฏิบตัิตวัภายหลงัผ่าตดัมดลกูและรังไข่ทัง้
สองข้าง เกิดการเรียนรู้มีความตัง้ใจฝึกปฏิบัติจน
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ สม ่าเสมอ ซึ่ง
สนบัสนนุค ากลา่วของเรดแมน8  ว่า การสอนอย่างมี
แบบแผนมีการวางแผนการสอนอย่างมีระบบขัน้ตอน
เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ ป่วยเกิดการเรียนรู้
ได้ดี เมื่อผู้ ป่วยมีความรู้เร่ืองโรคและการรักษาอย่าง

เหมาะสมแล้วจะท าให้ผู้ ป่วย เกิดความมั่นใจการ
รักษาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี ้
ผู้ ป่วยที่ได้รับการสอนก่อนการผ่าตดัจะให้ความสนใจ
ร่วมมือในการรักษาพยาบาลทัง้ก่อนและหลงัผ่าตดัดี 
เพราะผู้ ป่วยมีความมัน่ใจและมีความพร้อมที่จะเผชิญ
ปัญหาภายหลงัผา่ตดั 
 2. พฤติกรรมในการดูแลตนเองภายหลัง
ผา่ตดัมดลกูและรังไขท่ัง้สองข้างอธิบายได้วา่ การสอน
อยา่งมีแบบแผน เป็นการช่วยให้ผู้ ป่วยเรียนรู้ที่จะดแูล
ตนเองมากขึน้ เนื่องจากในการสอนอย่างมีแบบแผน
เป็นวิธีการในการให้ความช่วยเหลือแก่บคุคลใน การ
ดแูลตนเองที่เก่ียวข้องกบัภาวะสขุภาพ ตามแนวคิด
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม9  ระบุไว้ว่าในการ
พยาบาลเพื่อการดแูลตนเองมีวิธีการช่วยเหลือ 5 วิธี 
คือ การกระท าให้ การชีแ้นะ การสนบัสนุน การสอน 
และการสร้างสิง่แวดล้อมที่สง่เสริมให้บคุคลได้พฒันา
ความสามารถที่จะท าการตอบสนองต่อความต้องการ
ในการดแูลตนเอง วีธีการสอนเป็นวิธีที่ส าคญัมากวิธี
หนึง่ในการพฒันาความสามารถของผู้ ป่วยในการดแูล
ตนเอง โดยการสอนนัน้เป็นการสอนในสิ่งที่ผู้ ป่วย
ต้องการเรียนรู้ เนือ้หาที่สอนจะต้องเสริมจากความรู้
เดิม และต้องพิจารณาความพร้อมของผู้ เรียน รวมทัง้
ข้อจ ากัดต่างๆ ในการเรียนรู้ ทัง้นีใ้นการสอนอย่างมี
แบบแผนในการศึกษาครัง้นี  ้ เป็นการสอนที่เก่ียวกับ
การปฏิบตัิตวัหลงัผ่าตดัมดลกูและรังไข่ทัง้สองข้าง ที่
ต้องการค าตอบเพื่อการปฏิบตัิตนที่ถูกต้อง เนือ้หาที่
สอนช่วยเสริมความรู้ที่ผู้ ป่วยมีอยู่เดิม  และผู้ ป่วยที่
ได้รับการสอนเป็นกลุ่มผู้ ใหญ่ ซึ่งมีความพร้อมด้าน
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ความคิด สติปัญญาที่จะน าข้อมลูที่ได้ไปปฏิบตัิระดบั
หนึง่และไมม่ีข้อจ ากดัหรืออาการ รุนแรงจนไมส่ามารถ
เรียนรู้ได้ เนือ้หาในการสอนและในเอกสารคู่มือที่แจก
เป็นการใช้ค าอธิบายและภาพประกอบท่ีเข้าใจง่าย ท า
ให้ผู้ ป่วยสนใจมากขึน้ การจดัการสอนในสถานที่ที่มี
ความเป็นสดัสว่น ไม่พลกุพลา่น ควบคมุสิ่งแวดล้อม
ท าให้เสริมการเรียนรู้ผู้ ป่วยในการสอนผู้วิจยัเร่ิมด้วย 
การสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผู้ ป่วยกบัผู้สอนชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ของการศึกษาก่อนการสอน ท าให้ผู้ ป่วย
เกิดความไว้วางใจ ให้ความร่วมมือด้วยดี และสดุท้าย
ส่งเสริมให้ผู้ ป่วยรู้สึกมีอ านาจในการตดัสินใจในการ
ก า หนดพฤติ ก ร รมก า รดู แ ลตน เ อ ง  โ ด ย เ น้ น

ความส าคญัของตวัผู้ ป่วยเองในการดูแลสขุภาพของ
ตนเอง10  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาว่าแบบแผนการสอนที่
มีประสิทธิภาพจะท าให้ความรู้คงอยู่และเกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมอยา่งยัง่ยืนตลอดไป 
 2. ค ว ร ศึ ก ษ า ติ ด ต า ม ไ ป ข้ า ง ห น้ า 
(prospective study) ในระยะยาวเก่ียวกบัพฤติกรรม
สขุภาพ การปรับตวั และคุณภาพชีวิตของสตรีหลงั
ผา่ตดัมดลกูและรังไขอ่อกทัง้สองข้าง 
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การพัฒนาแนวทางการจดัระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 
 
อัมราภสัร์  อรรถชัยวัจน์*   วท.ม.  (เภสชัวิทยา) และคณะ 

 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมวิธี  (mixed – methods – research)  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของ
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลและเสนอแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  โดย
ด าเนินการวิจยัเป็น  2  ระยะคือ ระยะท่ี1  ศึกษาสถานการณ์ของระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลใช้วิธีวิจัย         
เชิงส ารวจ  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้  ค่าร้อยละ  และการวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis)  ระยะท่ี  2  การเสนอแนวทางการ
จดัระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล   ด าเนินการจดัสนทนากลุม่ 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลมีพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบฐานข้อมลูจ านวนมาก  ซ า้ซ้อน  หลากหลาย  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้หลากหลาย  การไหลของข้อมลูไม่เป็นระบบ  ปัญหาอสุรรคของการพฒันาระบบสารสนเทศคือ  ขาดบคุลากรเฉพาะด้าน  
บคุลากรไมม่ีความรู้ มีภาระงานมาก  ไมม่ีโปรแกรมเฉพาะด้าน  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีความเป็นเอกภาพ  และนโยบายไม่
ชดัเจน  และมีความคิดเห็นวา่ควรมีการก าหนดต าแหน่งและคณุสมบติัของพยาบาลสารสนเทศ 
 2. แนวทางการจดัระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  มีการด าเนินการดงันี ้
 2.1 ปัจจยัน าเข้า  ควรมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนในเร่ืองแผนงานโครงการและงบประมาณ  คณะกรรมการและ
คณะท างานสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  ก าหนดผู้ รับผิดชอบงานเป็นพยาบาลสารสนเทศและฐานข้อมูลท่ีจ าเป็น     
3  ฐานข้อมลูคือ  ฐานข้อมลูทัว่ไป  ฐานข้อมลูบคุลากร  และฐานข้อมลูคณุภาพ 
 2.2 กระบวนการ ควรมีการจัดกลุ่มข้อมูลตามโครงสร้างการบริหารของกลุ่มการพยาบาลและจัดหมวดหมู่ตาม
ฐานข้อมลูท่ีก าหนด   และก าหนดแบบเก็บและประมวลผลของแตล่ะหน่วยงานเป็นรูปแบบเดียวกนั 
 2.3 ผลลพัธ์   โดยก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องมีในด้านการให้บริการ  บคุลากรและคณุภาพ    
 

ค าส าคัญ  :  การพฒันา   แนวทาง   ระบบสารสนเทศ   การพยาบาล 
 
*  นกัวิชาการพยาบาลช านาญการ  ส านกัการพยาบาล 
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The Development of a Guideline of Nursing Information Management System in a Hospital 
 
Armarapas  Atthachaiwat* MS  (Pharmacology) et al. 
 
Abstract 
 The mixed – method research purposes were to study the situation of the nursing information system in a 
hospital and to illustrate a guideline of nursing information management system in a hospital. The research operation 
was divided into 2 phases ; 1)the situation of the nursing information system survey. The data were analyzed by 
employing percentage and the content analysis method. 2) nursing information management system guideline 
illustration by focus group discussion. 
 The results were as follows : 
 1. The nursing information system in a hospital managed by staff nurse, The data base had many 
duplication, variety data, diversified computer program and non systemic flow of data. The problems and obstacles 
were the shortage of specialists, lack of knowledge, work overload, unavailable of specific program, non-uniqueness of 
system and uncertainty policy. The participants agree on setting qualification and position for informatic nurse. 
 2. The nursing information management system illustration was as follows : 
 2.1 Input : Setting the clear policy on planning, budgeting and staffing. Setting full time nursing informatic 
staff and setting 3 data bases ; common data base, nurse data base and nursing quality data base. 
 2.2 Process : Arranging data according to the structure of nursing administration and grouping in three 
data sets, designing unique forms of data collection and analysis. 
 2.3 Outcome : The data sets of nursing services, nursing personal and nursing guality. 

 
Keywords : development, guideline, information system, nursing 
 
*  Nursing Technical Officer, Professional level, Bureau of Nursing 
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บทน า 
 ปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลสารสนเทศหรือ
สงัคมสารสนเทศ (Information society) เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันและ
องค์กรต่าง ๆ  อย่างมากมาย  เทคโนโลยีสารสนเทศถกู
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการแข่งขันและเป็น
ประโยชน์  เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ   แต่
ประสิทธิภาพในการด าเนินการไม่ได้ขึน้อยู่กับการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมยัเพียงอย่างเดียว  แต่ขึน้อยู่กับการ
น าข้อมลูสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในองค์กร  
จึงเป็นที่ยอมรับว่าสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัต่อ
การตัดสินใจในการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการ  
ตัง้แต่การวางแผน  จัดระบบงาน  การควบคุมก ากับ
อยา่งมีประสทิธิภาพ  รวมทัง้การพฒันางานให้มีคณุภาพ 
 ทุกองค์กรล้วนต้องการใช้สารสนเทศด้วยกัน
ทัง้สิน้  มากน้อยแตกต่างกนัไป  แต่ต่างก็มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือต้องการจะท าให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ออกมาเป็นที่น่า
พอใจ  ดงันัน้สารสนเทศที่ดีจึงมีคณุค่าเป็นเคร่ืองมือที่มี
อานุภาพขององค์กร  ในการต่อรองและแข่งขันกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธีการด าเนินงานที่ดีขึน้  เกิดคุณภาพการด าเนินงาน  
ซึง่การที่จะมีสารสนเทศที่ดีมีคณุภาพ  และทนัต่อความ
ต้องการในการใช้งานจ า เ ป็นต้องมีการจัดระบบ
สารสนเทศที่ดีซึ่งได้แก่ การจดักลุม่ข้อมลู  การรวบรวม  
การเก็บบันทึก  การเรียกค้นข้อมูล  และการสื่อสาร

ข้อมูลให้เป็นระบบและมีหลกัเกณฑ์ที่ดี  ก็จะเป็นการ
ง่ ายต่อการ เ ข้ าถึ ง และเ รียก ข้อมูลที่ ต้ องการมา
ประยกุต์ใช้งาน  ในทางตรงข้ามการจดัระบบสารสนเทศ
ไม่ดี   จะก่อให้เกิดความสับสน  หรือยุ่งยากในการ
ประมวลผลข้อมลู   และก่อให้เกิดปัญหาในการน าข้อมลู
ไปใช้ประโยชน์  ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างาน
ขององค์กรลดลง  หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
ด าเนินการในอนาคต1 
 องค์กรพยาบาลเป็นองค์กรที่ส าคญัของระบบ
สุขภาพ  เป็นตัวขับเคลื่อนระบบสุขภาพต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลตลอดเวลา  
ให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้  มีความจ าเป็นที่ต้อง
ใช้สารสนเทศทางการพยาบาลเช่นเดียวกนั  สารสนเทศ
ทางการพยาบาลเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัที่ช่วยสนบัสนุน
ในการตดัสนิใจรวมทัง้การแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทัง้การบริหาร
การพยาบาล  การปฏิบตัิการพยาบาล  การศึกษาและ
วิจัยทางการพยาบาล  การได้รับข้อมูลสารสนเทศทาง 
การพยาบาลที่ถูกต้องแม่นย าในเวลาที่ต้องการจะช่วย
ท าให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการพยาบาลสามารถ
ตดัสนิใจได้อยา่งเหมาะสม  และทนัสถานการณ์เก่ียวกบั
การดูแลผู้ ป่วย  และการประเมินประสิทธิภาพบริการ
พยาบาลส่งผลให้เกิดคุณภาพการพยาบาล  ในด้าน
องค์กรพยาบาลท าให้มีการวางแผน  ก าหนดทิศทางการ
จัดระบบการอ านวยการและการควบคุมก ากับเป็นไป
อย่า งมีประสิท ธิภาพทันต่อสถานการณ์   ข้อมูล
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สารสนเทศทางการพยาบาลที่ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์
ยอ่มก่อให้เกิดผลเสยีตอ่อองค์กรและคณุภาพการดแูลผู้ ป่วย 
 การน าข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลมา
ใช้ประโยชน์ไม่ได้ขึน้อยู่กับการที่กลุ่มการพยาบาลมี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  ราคาแพง  และมี
ชุดค าสั่ง  (โปรแกรม)  ที่มีประสิทธิภาพเท่านัน้  แต่
ขึน้กบัการจดัระบบสารสนเทศ  ซึ่งได้แก่  ความสามารถ
ในการจัดเก็บ  การจัดหมวดหมู่   การนิยาม  และการ
จัดการข้อมูลรวมถึงการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน  ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการน าข้อมูลสารสนเทศ
ทางการพยาบาลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศถ้าถกูจดัเก็บและด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบและมีหลกัเกณฑ์ที่ดีก็จะเป็นการง่ายต่อ
การเข้าถึงและเรียกข้อมูลสารสนเทศที่ ต้องการมา
ประยุกต์ใช้ในงาน  ในทางตรงข้ามการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศไม่ดีขาดการวางแผนและการจัดระบบ
สารสนเทศที่ถกูต้องจะท าให้เกิดขยะ  ข้อมลูสารสนเทศ
มีจ านวนมากแต่ไม่มีประโยชน์  ท าให้เกิดความสบัสน
หรือยุ่งยากในการประมวลข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติ 
การพยาบาลลดลง  เกิดปัญหาต่อการดูแลผู้ ป่วยและ
การพฒันาคณุภาพการพยาบาลในอนาคต  ดงัค ากลา่ว
ของ  Mark  อ้างในณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  และไพบลูย์  
เกียรติโกมล1  นักประพนัธ์ช่ือดังชาวสหรัฐอเมริกาได้
กล่าวว่า  การเก็บสะสมข้อมูลเปรียบเสมือนการรวบรวม
ขยะไว้ด้วยกนั  เนื่องจากข้อมูลที่ถูกจดัเก็บโดยไม่ได้รับ

การจัดระบบและประมวลผลอย่างเป็นระบบย่อมไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์  และยงัต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจดัเก็บเช่นเดียวกบัข้อมลูสารสนเทศทางการพยาบาล
ในโรงพยาบาลปัญหาที่พบคือข้อมูลสารสนเทศทาง  
การพยาบาลมีจ านวนมาก  มีความซ า้ซ้อนในการเก็บ  
ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จ าเป็น  การให้นิยามไม่
เหมือนกนั  การก าหนดฐานข้อมลูไมต่รงกนัท าให้ยากตอ่
การจดัการข้อมลูและการน าไปสือ่สารให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกนั  สง่ผลให้ข้อมลูที่ได้ขาดความนา่เช่ือถือไม่ทนัต่อ
การใช้งานในการพฒันาคณุภาพการพยาบาล2 
 ส านกัการพยาบาลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของสถานบริการ
สาธารณสุขทั่วประเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาล  ได้ด าเนินการพัฒนาสารสนเทศ
ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  ตัง้แต่ปีงบประมาณ  
2536  เป็นต้นมา  เร่ิมจากการจดัระบบข้อมลูข่าวสารที่
จ า เ ป็นเอื อ้ต่อการพัฒนาการบริการพยาบาลใน
โรงพยาบาล  ส านกังานสาธารณสขุจังหวดั  ส านกังาน
สาธารณสขุอ าเภอ  และสถานีอนามัย  ปีงบประมาณ  
2544  จัดท าเอกสาร  “ฐานข้อมูลเพื่อการจดับริการ
พยาบาลในโรงพยาบาล”  ปีงบประมาณ  2545  พฒันา
โปรแกรมระบบฐานข้อมลูด้านการพยาบาล  ปีงบประมาณ  
2552  พฒันาโปรแกรม  B-Nurse  เป็นโปรแกรมผ่านเว็บ  
(Web application)  ที่ลงข้อมลูด้านบคุลากรและตวัชีว้ดั  
ปีงบประมาณ  2553  พฒันาโปรแกรมวางแผนก าลงัคน
ด้านการพยาบาลจากโปรแกรม  Microsoft Excel  แต่
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การพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า  ข้อมูลที่ เ ก็บไม่ทันสมัย  
ความเข้าใจในการบันทึกยังไม่ตรงกัน  ข้อมูลที่เก็บมี
ความซ า้ซ้อน  พืน้ที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอกับปริมาณ
ข้อมลู  และไม่สามารถน าข้อมลูสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้  เป็นต้น  สง่ผลให้การด าเนินงานเก่ียวกับ
สารสนเทศทางการพยาบาลไม่ต่อเนื่องและไม่มีการ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั  ส านกัการพยาบาลจึง
ได้จัดท าการพัฒนาแนวทางการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลซึ่งเป็นหวัใจหลกัของ
การน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์สงูสดุ  เนื่องจากเห็นวา่
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  สารสนเทศทางการ
พยาบาลเป็นสิง่ส าคญัส าหรับบคุลากรทางการพยาบาล
ที่ใช้เป็นข้อมูลการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน  และใน
ระดับขององค์กรจะเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจวาง
แผนการบริหารจดัการและการพฒันาคุณภาพ  ซึ่งถ้ามี
แนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาล  ตัง้แต่การก าหนดข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่
จ าเป็น  ระบบการเก็บ  ความหมายที่เข้าใจตรงกนั  และ
การวิเคราะห์ที่ เป็นในรูปแบบเดียวกัน  จะท าให้ได้
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลที่เหมือนกัน  
ท าให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยใน
การพฒันาคณุภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลและการ
พัฒนาองค์กร  และส่งผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศใน
ระดบัประเทศที่มีความน่าเช่ือถือและน าไปใช้ประโยชน์
ไ ด้ทันต่อสถานการณ์การก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการ

พฒันาองค์กรพยาบาลระดบัประเทศ  สง่ผลให้ประชาชน
ได้รับบริการพยาบาลท่ีมีคณุภาพอยา่งตอ่เนื่อง 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาสถานการณ์ของระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลและน าเสนอแนวทาง 
การจดัระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 

 

กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาวิจัยครั ง้นี  ้  ผู้ วิจัยใช้แนวคิด
เก่ียวกับระบบสารสนเทศที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
ปัจจัยน าเข้า  ( input) กระบวนการ (process)  และ
ผลลพัธ์ (outcome) การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
แนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล   
ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มา
เป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั 
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 ระยะที่  1 ศึกษาสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 ระยะที่  2 สร้างแนวทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุและวิธีการ 
 การศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลเป็นการวิจัยแบบผสมวิธี  
(mixed – methods - research)  โดยด าเนินการวิจยั  2  
ระยะคือ 
 ระยะที่  1 การศึกษาสถานการณ์ของระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นการใช้
วิจยัเชิงส ารวจมีรายละเอียดดงันี ้

 1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีและเอกสารที่
เก่ียวข้องกบัการจดัระบบสารสนเทศเพื่อน ามาเป็นกรอบ
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถามและกรอบแนวคิดใน
การก าหนดแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาล 
 1.2 สร้างแบบสอบถามถึงสถานการณ์  
ปัญหาและข้อคิดเห็นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการ

 

ผู้บริหารการพยาบาล 

สถานการณ์ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 
-   สภาพ  ปัญหาอปุสรรค 
-   ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัระบบสารสนเทศฯที่ควรจะเป็น 

 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาล 

 เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 ผู้ทรงคณุวฒิุ 

Focus 
Group 

Discussion 

แนวทางการจดัระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาล

ในโรงพยาบาล 

 ปัจจยัน าเข้า 

 กระบวนการ 

 ผลลพัธ์ 
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พยาบาลในโรงพยาบาลโดยใช้ข้อมลูที่ได้จากศึกษาใน
ข้อ  1.1 
 1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ให้ผู้ทรงคณุวฒุ ิ 
3  ทา่น  ตรวจสอบข้อค าถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ในข้อค าถามและเนือ้หาของข้อค าถามสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ 
 1.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่ผู้ทรงคณุวฒุิ
เสนอแนะ 
 1.5 น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูเพื่อศกึษา
สถานการณ์ของระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาล 
 1.6 น าผลจากการเก็บข้อมูลสถานการณ์  
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นของระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลมาวิเคราะห์ 
 ระยะที่  2 การเสนอแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  ใช้วิธีการ
จดัสนทนากลุม่ (focus group discussion) มีรายละเอียด
ดงันี ้
 2.1 น าผลการวิ เคราะห์ถึงสถานการณ์  
ปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นของระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลในข้อที่ 1.6  และข้อมลู
การศกึษาแนวคิด  ทฤษฏีและเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัระบบสารสนเทศ  ยกร่างกรอบแนวทางการจดัระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลตาม
องค์ประกอบทัง้ 3 สว่นของระบบสารสนเทศคือ 1)  ปัจจยั
น าเ ข้า   (input)  คือส่วนที่ เ ป็นสิ่งน าเ ข้าของระบบ

สารสนเทศโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบันโยบาย บคุลากร  
ข้อมลู/ฐานข้อมลู  2)  ขบวนการ  (process)  คือแนวทาง
การจดัการข้อมลูโดยมีรายละเอียดเก่ียวกบั การก าหนด
ข้อมลูที่จ าเป็นและจดัหมวดหมู่ของข้อมลูแต่ละงานของ
กลุ่มการพยาบาล การไหลของข้อมูล  แบบเก็บข้อมูล 
และการประมวลผลข้อมลู  3)  ผลลพัธ์  (outcome)  คือ  
สารสนเทศทางการพยาบาลท่ีต้องการ 
 2.2 น าร่างกรอบแนวทางเสนอต่อผู้ทรงคณุวฒุิ
เพื่อพิจารณาและก าหนดประเด็นแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  โดยจัด
สนทนากลุม่ 
 2.3 น าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มมา
สร้างแนวทางการจดัระบบสารสนเทศางการพยาบาลใน
โรงพยาบาล 
 2.4 น าแนวทางการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลเสนอต่อผู้ ทรงคุณวุฒิ
เพื่อขอค าเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขโดยจดัสนทนากลุม่ 
 2.5 น าข้อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุณวุฒิมา
สงัเคราะห์เป็นแนวทางการจดัระบบสารสนเทศทางการ
พยาบาลท่ีสมบรูณ์ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาก ร   คื อ   หั ว ห น้ าพยาบาลจาก
โรงพยาบาลศนูย์  โรงพยาบาลทัว่ไป  โรงพยาบาลชมุชน
และโรงพยาบาลและสถาบันเขตกรุงเทพมหานคร  ที่
สงักดักระทรวงสาธาณสขุ  จ านวน  814  คน 
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 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้แบง่เป็น  2  ระยะ  คือ 
 ระยะที่  1 กลุม่ตวัอยา่งคดัเลือกแบบเจาะจง    
(purposive  sampling)  ซึง่เป็นหวัหน้าพยาบาลท่ีมีการ
ด าเนินงานสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล
โดยดจูากการมีข้อมลูสารสนเทศทางการพยาบาล  รวม
จ านวน  110  คน  จากโรงพยาบาลศนูย์ทกุแหง่  จ านวน 
28 คน  โรงพยาบาลทัว่ไปทุกแห่ง  จ านวน  68 คน 
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (จ านวนเตียง 160 เตียง)
ทกุแห่ง  จ านวน  2  คน  โรงพยาบาลและสถาบนัสงักดั
กรมการแพทย์และกรมควบคมุโรค  จ านวน  7  คน 
 ระยะที่  2 กลุม่ตวัอยา่งคดัเลือกแบบเจาะจง
(purposive  sampling)  โดยมีคณุสมบตัิคือ  เป็นหวัหน้า
พยาบาลและ/หรือผู้ ปฏิบัติงานสารสนเทศทางการ
พยาบาล  จากโรงพยาบาลศนูย์  โรงพยาบาลทั่วไปและ
สถาบนัในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  จ านวน  40  คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย 
 ระยะที่  1 ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งรายละเอียดของ
แบบสอบถาม  มีดงันี ้
 สว่นท่ี  1 ระบบสารสนเทศทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาล  เป็นค าถามเก่ียวกับสภาพ 
ปัญหาและอปุสรรค จ านวน 6 ข้อ  มีลกัษณะข้อค าถาม
เป็นปลายเปิดและเลอืกตอบ 

 สว่นท่ี  2 ความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 
จ านวน  6  ข้อ  มีลกัษณะข้อค าถามเป็นปลายเปิดและ
เลอืกตอบ 
 สว่นท่ี  3 ความคิดเห็นต่อฐานข้อมูล/
สารสนเทศทางการพยาบาลที่จ าเป็นต้องมีในโรงพยาบาล   
ข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ  มีลักษณะข้อค าถามเป็น
เลอืกตอบที่เป็นปลายเปิด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
Microsoft Excel และการวิเคราะห์เนือ้หา  โดยข้อมูล
เชิงปริมาณวิเคราะห์โดยแจกแจงความถ่ี  ค านวณหาค่า
ร้อยละแล้วน าเสนอเป็นตาราง  ข้อมลูจากแบบสอบถาม
ที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา        

(content  analysis) 
 

ผลการศึกษา 
 ระยะที่  1 สถานการณ์ระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  เป็นผลการศึกษา        
1)  สภาพปัญหาอปุสรรค  และ  2)  ข้อคิดเห็นเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 
 1. สภาพปัญหาอุปสรรค  พบว่า  กลุ่มการ
พยาบาลจ านวนมากมีพยาบาลเป็นผู้ที่รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศ  ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษาปริญญาโท 
โรงพยาบาลแต่ละแห่งจัดเก็บฐานข้อมูลจ านวนมาก     
ไม่เหมือนกนั   มีข้อมลูสารสนเทศซ า้ซ้อน  รวมจ านวน  
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12  ฐานข้อมลู  โปรแกรมที่ใช้ด าเนินการมีหลากหลาย
ทัง้จากการพฒันาเอง  ของโรงพยาบาลและจากส านกั
การพยาบาล  การไหลของข้อมลูสารสนเทศจะเป็นการ
ไหลแบบหลายทิศทาง  ตามสายบงัคบับญัชาและตาม
ข้อตกลงของการใช้ข้อมูล  ปัญหาและอุปสรรค  ได้แก่  
ขาดบคุลากรเฉพาะด้าน  ไมม่ีกรอบอตัราก าลงั  บคุลากร
ไม่มีความรู้  มีภาระงานมาก  โปรแกรมมีหลากหลาย  
ระบบคอมพิวเตอร์มีศกัยภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
นโยบายไมช่ดัเจน 
 2. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลที่ควรจะเป็น  
พบว่า ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าผู้ ที่ รับผิดชอบงาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาลควรเป็นพยาบาล
วิชาชีพ  สว่นน้อยคิดวา่ควรเป็นบคุลากรด้านคอมพิวเตอร์  
และจ านวนมากเห็นด้วยวา่ควรก าหนดต าแหน่งพยาบาล
สารสนเทศโดยมีคุณสมบัติมีประสบการณ์ทางด้าน
คลินิกอย่างน้อย  5  ปี  การศึกษาระดบัปริญญาโทด้าน
สารสนเทศและ/หรือมีประสบการณ์  ผ่านการอบรม
ทางด้านสารสนเทศ  มีความเช่ียวชาญทางด้านระบบ
สารสนเทศและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  
การไหลข้อมูลมีความคิดเห็นว่าข้อมูลควรไหลจาก
หน่วยงานผ่านผู้ รับผิดชอบ  (ทีมสารสนเทศ)  และไปยงั
กลุ่มการพยาบาล  ความต้องการการสนับสนุนจะเป็น
เร่ือง การมีฐานข้อมูลที่จ าเป็น  บุคลากรและโปรแกรม  
ความคิดเห็นต่อฐานข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต้องมีใน

โรงพยาบาล  พบว่ามีจ านวนมากและซ า้ซ้อนรวม  12 
ฐานข้อมลู 
 ระยะที่  2 เสนอแนวทางการจดัระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  จากการจดัสนทนากลุม่ 
(focus group discussion)  เป็นผลที่แสดงการด าเนินงาน
ใน  3  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศดงันีค้ือ  1)  ปัจจยั
น าเข้า (input)  2)  กระบวนการ  (process)  3)  ผลลพัธ์  
(outcome) 
 1. ปัจจยัน าเข้า  มีการด าเนินการโดยก าหนด
นโยบายเก่ียวกับการด าเนินงานสารสนเทศทางการ
พยาบาลในเร่ือง  งบประมาณที่ใช้ด าเนินการและการจดั  
hard  ware  และ  soft  ware  ให้พร้อมใช้งานก าหนด
โครงสร้างของงานสารสนเทศทางการพยาบาลโดยก าหนด
คณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ต าแหนง่พยาบาลสารสนเทศโดยก าหนดคณุสมบตัิและ
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้รับผิดชอบสารสนเทศของ
องค์กรพยาบาล  ก าหนดฐานข้อมูล 3 ฐาน  ฐานข้อมูล
ทัว่ไป  ฐานข้อมลูบคุลากรและฐานข้อมลูคณุภาพ 
 2. กระบวนการ  ก าหนดข้อมลูและจดัหมวดหมู ่  
การไหลข้อมูลและแบบเก็บและประมวลผลด าเนินการ
โดยก าหนดข้อมูลของแต่ละงานของกลุ่มการพยาบาล
และจดัหมวดหมูต่ามฐานข้อมลูที่ก าหนดได้แก่ฐานข้อมลู
ทัว่ไปจะเก็บข้อมลูสถิติก่ียวกบั ผู้ รับบริการ  และคะแนน
ความพงึพอใจ  ฐานข้อมลูบคุลากร  จะเก็บข้อมลูจ านวน
บคุลากร  วฒุิการศกึษา  ต าแหนง่พยาบาล  สถานะการ
ปฏิบัติงาน  ฐานข้อมูลคุณภาพ  จะเก็บข้อมูลตัวชีว้ัด
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อุบัติการณ์  ข้อร้องเ รียนและการบริการพยาบาล  
ก าหนดการไหลข้อมลูเร่ิมจากหน่วยงานผ่านคณะกรรมการ
สารสนเทศส่งต่อหัวหน้าพยาบาล   โดยแบบเก็บและ
การประมวลผลพัฒนาขึน้จากโปรแกรม  Microsoft  
Excel 
 3. ผลลพัธ์  เป็นสารสนเทศที่ได้ด าเนินการ
โดยก าหนดสารสนเทศที่ได้แบ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการให้บริการ  ด้านบคุลากร  และด้านคณุภาพ 
 

อภปิรายผล 
 ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ของ
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล 
 1. สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและอุปสรรคของ
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  ได้แก่  
กลุ่มการพยาบาลจ านวนมากมีผู้ รับผิดชอบโดยตรง
เก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล  แสดงให้
เห็นวา่กลุม่การพยาบาลเห็นความส าคญัของการจดัการ
ข้อมูลสารสนเทศทางการพยาบาล  เนื่องจากข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาลจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
สอดคล้องกบักรมสามญัศึกษา3  ที่กลา่วถึงการจัดระบบ
สารสนเทศไว้ว่าจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยมีการมอบหมายใ ห้บุคลากร รับ ผิดชอบการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศ  และผู้ รับผิดชอบดงักล่าว
สว่นมากเป็นพยาบาลมีการศกึษาปริญญาโท  เนื่องจาก
งานสารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้ผู้ ที่มีความรู้และงาน

พยาบาลมีเนือ้หาสาระกว้างขวาง  มีความสลับซบัซ้อน
และมีความยืดหยุ่นสงู  ผู้ที่เข้าใจความประสงค์  ความ
ต้องการและปัญหาของงานพยาบาลดีที่สดุคือพยาบาล4  
มีการจดัเก็บฐานข้อมลูจ านวนมาก  ซ า้ซ้อนหลากหลาย  
โดยรวมมีทัง้หมด 12 ฐานข้อมูล  แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
การพยาบาลแต่ละแห่งด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศ
ทางการพยาบาลไม่เป็นระบบ  ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน  
แต่ละแห่งจะเก็บข้อมูล/สารสนเทศไว้ในฐานข้อมูลที่ใช้
ช่ือเรียกแตกตา่งกนัโดยข้อมลูที่เก็บในแต่ละฐานมีความ
ซ า้ซ้อนกัน  สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าสารสนเทศ
ทางการพยาบาลมีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมากโดยมี
วตัถปุระสงค์ไม่เด่นชดั  มีความซ า้ซ้อนในการเก็บ  ขาด
การให้นิยามทีช่ดัเจน2,5,6  ท าให้ผู้ เก็บข้อมลูมีความเข้าใจ
ไมต่รงกนั  ในขัน้ตอนการประมวลผลและการวิเคราะห์มี
ความล่าช้าไม่ทนัการณ์ท าให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้ไม่ตรง
กบัความต้องการและไมท่นัต่อการใช้  ซึ่งเหตผุลดงักลา่ว
ส่งผลให้สารสนเทศที่ได้ขาดความเที่ยงตรงแม่นย า  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีโปรแกรมจ านวนมากทัง้จาก
พฒันาขึน้เอง  จากของโรงพยาบาลและจากส านกัการ
พยาบาล  ซึ่งแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกันสอดคล้องกับ
การศึกษากฤษณ์  พงศ์พิรุฬห7  ที่พบว่าโรงพยาบาลมี
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันถึง  44  ระบบ  
ระบบการไหลของข้อมลู  (data  flow)  พบว่า  การไหล
ของข้อมลูของกลุม่การพยาบาลมีการไหลหลายทิศทาง 
ตามสายการบงัคบับญัชาและตามข้อตกลงการใช้ข้อมลู  
ซึง่สอดคล้องกบัศกึษาของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
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ยโสธร8  ที่พบว่าการไหลเวียนข้อมลูข่าวสาสาธารณสขุ
ใช้สายบงัคบับญัชาเป็นทิศทาง  และการไหลเวียนที่ผิด
ไปจากนีจ้ะต้องได้รับการตกลงกันระหว่างผู้ ใช้และ       
ผู้จดัเก็บข้อมลูเสยีก่อน  ปัญหาและอปุสรรค  ได้แก่  ขาด
บุคลากรเฉพาะด้าน  บุคลากรไม่มีความรู้  ไม่มีกรอบ
อตัราก าลงัทางด้านนี ้ บุคลากรที่รับผิดชอบงานภาระ
งานมากและ เ ป็นงานที่ ไ ด้ รับมอบหมาย   ระบบ
คอมพิวเตอร์มีศักยภาพไม่รองรับกับการใช้งานและ
โปรแกรมที่ใช้มีหลากหลาย  นโยบายจากผู้บริหารไม่
ชัดเจนและไม่ให้ความส าคัญกับสารสนเทศทางการ
พยาบาล  สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าอุปสรรคที่
ส าคญัตอ่การพฒันาระบบสารสนเทศของผู้ ให้บริการคือ
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด  โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล  
ได้แก่  การขาดผู้แลระบบฯโดยเฉพาะ  ภาระงานมากจน
กรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน  ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศแบบ
คอมพิวเตอร์ให้มีเสถียรและประสิทธิภาพต่อเนื่อง  ขาด
การก าหนดนโยบายที่ชดัเจน9,10 
 2. ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลได้แก่ จาก
ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลควรมี
ผู้ รับผิดชอบงานสารสนเทศทางการพยาบาลเป็น
พยาบาลวิชาชีพ  มีส่วนน้อยคิดว่าควรเป็นบุคลากร
ทางด้านคอมพิวเตอร์  เนื่องจากการพัฒนาหรือสร้าง
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลก็เพื่อปรับปรุงงานการ

พยาบาลผู้ที่เข้าใจความประสงค์  ความต้องการและ
ปัญหาของงานการพยาบาลดีที่สุดคือพยาบาล4  และ
ความคิดเห็นส่วนมากเห็นด้วยว่าควรก าหนดต าแหน่ง
พยาบาลสารสนเทศ เนื่องจากการก าหนดต าแหนง่จะท า
ให้มีผู้ รับผิดชอบ   และมีการท างานต่อเนื่องจะท าให้ได้
ข้อมลูสารสนเทศที่มีคณุภาพ การก าหนดต าแหน่งมีผล
ต่อก าลังใจ  และความก้าวหน้าของผู้ ที่ รับผิดชอบ
สอดคล้องกบัการศึกษาของศนูย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ9-10  ที่พบว่าโครงสร้างการ
บริหารการจัดการด้านอัตราก าลงัข้าราชการ  ลูกจ้าง 
ก.พ.  ในระดับโรงพยาบาลไม่มีอัตราก าลังทางด้าน
ระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศโดยตรง  มีผลท าให้
ผลงานในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  หรือไม่บรรลผุลส าเร็จตามที่ควรจะเป็น
หรืออาจขาดความต่อเนื่อง  และคณุสมบตัิและความ
เช่ียวชาญของพยาบาลสารสนเทศตามความคิดเห็น
พบว่า  ควรมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทด้านสารสนเทศ
และ/หรือมีประสบการณ์  ผ่านการอบรมทางด้าน
สารสนเทศ  มีประสบการณ์ทางด้านคลินิก  อย่างน้อย  
5  ปี  ความเช่ียวชาญทางด้านระบบสารสนเทศ  และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี   เนื่องจาก
พยาบาลสารสนเทศต้องด าเนินงานจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาล  จึงต้องมีความรู้ด้าน
เนือ้หาทางการพยาบาลเพื่อเข้าใจความต้องการใช้
ข้อมลูของผู้ ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ  และการ
ท างานต้องมีการพฒันาระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
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ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ  ที่ ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารสง่ต่อข้อมลูเพื่อให้ได้ความรู้และข้อค้นพบ
ใหม่ ๆ  ดังนัน้ผู้ ปฏิบัติงานด้านนีจ้ึงต้องประกอบด้วย
ความรู้  ความเข้าใจ  ทศันคติ  รวมทัง้ประสบการณ์ที่ดี
อย่างถูกต้องต่อเทคโนโลยีสารสนเทศตามระดับและ
ขอบเขตหน้าที่ของตน4  สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า
สมรรถนะของพยาบาลสารสนเทศ  ควรมีวฒุิการศึกษา
ปริญญาโท  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ  เพื่อน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการพฒันาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล11  การ
ไหลของข้อมูลเร่ิมต้นจากหน่วยงานผ่านผู้ รับผิดชอบ  
(ทีมสารสนเทศ)  ส่งต่อไปยงักลุ่มการพยาบาล  ซึ่งการ
ไหลของข้อมูลจากความคิดเห็นมีทิศทางเป็นระบบ
มากกว่าสภาพที่เป็น  แบบนีก็้ยงัใช้สายการบงัคบับญัชา
เป็นทิศทางแต่จะมีศนูย์กลางที่เรียกว่าทีมสารสนเทศ  จะ
ท าหน้าที่ควบคมุก ากบัให้สารสนเทศที่ได้ถกูต้อง  เช่ือถือ
ได้และทนัตอ่การใช้งานสอดคล้องกบัการศึกษาที่พบว่า  
ควรมีหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าที่ประสานงานการ
จดัระบบสารสนเทศและจดัเครือขา่ยเพื่อการบริหารและ
เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการบริหาร12,13  ความต้องการการ
สนับสนุนจะเป็นเร่ืองฐานข้อมูลที่จ าเป็น  บุคลากร  และ
โปรแกรม  ซึ่งทัง้  3  ส่วน  เป็นปัจจัยที่ส าคญัของการ
พฒันาระบบสารสนเทศที่พบว่าเป็นอปุสรรคที่ส าคญัต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศคือ  มาตรฐานข้อมูล  
บุคลากร  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศแบบ
คอมพิวเตอร์ให้มีความเสถียรภาพ 6  สอดคล้องกับ

การศึกษาของสทุศัน์  ก ายาน14  ที่พบว่าความต้องการ
การจัดระบบสารสนเทศมีความต้องการมากเก่ียวกับ  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจดัเก็บ  รวบรวม ประมวลผลข้อมลูให้ถกูต้องเป็น
ปัจจุบัน  การจัดเก็บสารสนเทศเป็นระบบและเป็น
หมวดหมู่  สว่นฐานข้อมลูที่จ าเป็นต้องมีในโรงพยาบาล  
ตามความคิดเห็นมีทัง้หมด  12  ฐานข้อมูล  แต่ละ
ฐานข้อมลูพบว่ายงัมีความซ า้ซ้อน  จะเห็นว่าจากความ
คิดเห็นจ านวนฐานข้อมูลที่ก าหนดยงัคงมีจ านวนมาก
เและข้อมลูแตล่ะฐานข้อมลูยงัมีความซ า้ซ้อนเหมือนกบั
ที่ท่ีด าเนินงาน  เนื่องจากที่ก าหนดมาสว่นใหญ่ยงัคงยึด
สิ่งที่แต่ละแห่งปฏิบัติอยู่และไม่ได้มีการท าข้อตกลง
ร่วมกันถึงการน ามาใช้ประโยชน์โดยยึดหลกัที่ว่า  การ
เก็บข้อมลูที่จ าเป็นทางการพยาบาลมีวตัถปุระสงค์ที่จะ
จัดฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่สามารถเปรียบเทียบ
ระหวา่งกนัได้3และการจดัการข้อมลูทางการพยาบาลยงั
ขาดระบบในการจัดเก็บ  และใช้กระบวนการตาม
ความรู้สึกจัดกลุ่มข้อมูลจ านวนมากจากการท างาน    
แต่ละวันตามลักษณะที่พบบ่อย  ท าให้เกิดปัญหา
ตามมาคือได้ข้อมลูที่มีความซ า้ซ้อนในการจดัเก็บ  ขาด
ความสมบรูณ์ของข้อมลูจ าเป็นและมีความไมแ่นน่อน15 
 ระยะที ่ 2 แนวทางการจัดระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  พบว่าเป็นแนวทาง
ส าหรับกลุม่การพยาบาลโรงพยาบาลศนูย์/ทัว่ไป/ชุมชน  
เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บจะเป็นข้อมูลที่ด าเนินการใน
โรงพยาบาลจึงมีขอบเขตที่ใช้แนวทางนีไ้ด้เฉพาะใน
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โรงพยาบาล  เป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลใน
องค์ประกอบ  3  สว่นคือ 
 1. ปัจจยัน าเข้า  (input)  คือสว่นน าเข้าของ
ระบบสารสนเทศประกอบด้วย  นโยบาย  บคุลากรและ
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นมีการด าเนินคือ  ควรมีนโยบาย
เก่ียวกบัการด าเนินงานสารสนเทศทางการพยาบาล  โดย
การก าหนดงบประมาณการด าเนินงานและการจัด  
hard ware  และ  soft ware  ให้พร้อมใช้งานและแต่งตัง้
คณะกรรมการและคณะท างานสารสนเทศทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลพร้อมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้การด าเนินงานสารสนเทศทางการพยาบาล
ต่อเนื่อง  การที่กลุม่การพยาบาลต้องก าหนดนโยบาย
การด า เนินงานสารสนเทศทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลเนื่องจากการก าหนดนโยบายจะเป็นสิ่งที่
ช่วยผลกัดนัให้การด าเนินงานมีเป้าหมายมีทิศทางและมี
การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมส่งผลให้เกิดผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  และพบว่าการก าหนดนโยบายที่แน่นอน  
ชัดเจน  จากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานทางด้านการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ9  ของโรงพยาบาล   และในนโยบาย
สารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาลต้องมี           
การก าหนดงบประมาณด าเนินการและงบประมาณใน  
เร่ือง  hard ware  และ  soft ware  และรายละเอียด
คณะกรรมการ  เนื่องจากงบประมาณบคุลากรและวสัดุ
เคร่ืองมือเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานตาม

นโยบายบรรลุเป้าหมาย9  และการก าหนดนโยบาย
ปัจจยัและองค์ประกอบส าคญัที่ต้องก าหนดคือ  เงิน  คน  
วัสดุหรือเคร่ืองมือ16  สอดคล้องกับการศึกษาของวรา
ภรณ์ เทพสมัฤทธ์ิพร13  ที่พบว่า  ควรก าหนดนโยบาย
การจัดระบบการใช้และการพฒันาระบบสารสนเทศให้
ชดัเจนและตอ่เนื่องและควรมีหนว่ยงานกลางที่ท าหน้าที่
เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อการบริหาร  ควรก าหนดพยาบาล
สารสนเทศ  และก าหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  การที่ต้องก าหนดพยาบาลให้เป็นผู้ รับผิดชอบ
โดยตรงและก าหนดคุณสมบัติและความรับผิดชอบ
เนื่องจากการพฒันาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
เป็นงานยาก  เพราะงานการพยาบาลมีเนือ้หาสาระ
กว้างขวาง  มีความสลับซับซ้อน  วิธีการท างานและ
อาณาเขตความรู้ทางการพยาบาลไม่ค่อยชัดเจน  การ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลนอกจาก
พัฒนาตามวงจรชีวิตการพัฒนาระบบอย่างรอบคอบ  
รัดกุมแล้ว  ยงัต้องอาศยับคุลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะและประสบการณ์สูง  ผู้ ที่เข้าใจความประสงค์  
ความต้องการและปัญหาของงานการพยาบาลดีที่สดุคือ
พย าบาลดั ง นั น้ พย าบาลจึ ง ค ว รท า ห น้ า ที่ นี ้3,17  
ส่วนข้อมูล/ฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่จ าเป็นน้อย
ที่สดุของกลุม่การพยาบาลก าหนด  3  ฐานข้อมลูคือ  1)  
ฐานข้อมูลทัว่ไป  2)  ฐานข้อมูลบุคลากร  3)  ฐานข้อมูล
คณุภาพ  การที่ก าหนด  3  ฐานข้อมูลเนื่องจากทัง้  3  
ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลจ าเป็น  และส าคัญตรงตาม
วตัถุประสงค์ของการพฒันาชุดข้อมูลที่จ าเป็นคือ  เป็น
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กลุ่มรายการสารสนเทศที่ น้อยที่สุด   ที่มีค านิยาม
เดียวกันและแบ่งประเภทตามลักษณะที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่จ าเป็นของผู้ ใช้  สามารถ
เข้าถึงและน าไปเปรียบเทียบระหว่างกันได้  ใช้ในการ
ประกันคุณภาพบริการ  และใช้สนับสนุนการตดัสินใจ
ทางคลินิกและการบริหาร17 สอดคล้องกับการศึกษา
ของวรรลี  บตุรเนียม3 ที่พบว่าในปัจจยัน าเข้าควรมีการ
ก าหนดสารสน เทศที่ ต้ องการ  โดยพิ จา รณาถึ ง
วัตถุประสงค์และก าหนดรายการข้อมูลที่จ าเป็นต้อง
พิจารณาว่าสารสนเทศที่ต้องการนัน้จะสร้างขึน้มาจาก
ข้อมลูอะไร 
 2. กระบวนการ  (process)  คือ  แนวทาง 
การจดัการข้อมลู   ประกอบด้วย  การก าหนดข้อมลูและ
จัดหมวดหมู่  การไหลข้อมูล  แบบเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผล   มีการด าเนินการคือ  1)  การก าหนดข้อมลู
ของแต่ละงานของกลุ่มการพยาบาลที่จ าเป็นน้อยที่สุด
และจดัข้อมลูตามฐานข้อมลูที่ก าหนด  3  ฐานข้อมูล   
คือ  ฐานข้อมลูทัว่ไป  บคุลากรและคณุภาพ  2)  การไหล
ของข้อมลู  เร่ิมจากหนว่ยงานไปยงัคณะกรรมการสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  และส่งต่อหัวหน้า
พยาบาล  3)  แบบเก็บและการประมวลผลข้อมูล  โดย
ออกแบบเก็บที่ ป็นรูปแบบเดียวกันโดยใช้โปรแกรม  
Microsoft Excel  และก าหนดการวิเคราะห์ข้อมลูและ
แสดงผลรายงานเป็น   รายเดือน  ที่ต้องก าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานเก็บเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นหมวดหมู่
เนื่องจากข้อมลูของกลุม่การพยาบาลได้มาจากข้อมลูแต่

ละงานและการจดัหมวดหมู่จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ
การใช้งานและการประมวลผล  สอดคล้องกบัภทัรมนสั  
กล่อมจันทร์2   ที่ว่าองค์ประกอบของข้อมูลพืน้ฐานเพื่อ
การบริหารจัดการทางการพยาบาลตามทรรศนะของ
นกัวิชาการพยาบาลที่มีความเห็นสอดคล้องกัน  ได้แก่  
ข้อมูลการบริหารทรัพยากร  แต่ส่วนอื่น  ๆ มีความ
แตกตา่งกนั  หนว่ยงานเป็นหน่วยเร่ิมต้นของสารสนเทศ
ทางการพยาบาลจึงต้องมีการจัดหมวดหมู่และการ
ก าหนดข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน  ถ้าข้อมูลถูกจัดเก็บ
และเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบและมีหลกัเกณฑ์ที่ดี  ก็
จะเป็นการง่ายตอ่การเข้าถึงและเรียกข้อมลูที่ต้องการใช้
ให้เกิดประโยชน์18  ที่มีการก าหนดการไหลของข้อมูล
เนื่องจากการก าหนดการไหลจะช่วยให้กระบวนการ
จดัการข้อมูลมีระบบมากขึน้เพราะแสดงการปฏิบตัิงาน
ของข้อมลูในระบบงานที่ชดัเจนสอดคล้องกบั  Murdick 
and Ross19 ที่เสนอว่าการจดัระบบสารสนเทศจะต้อง
ก าหนดการไหลข้อมลูสารสนเทศด้วย  ในสว่นแบบเก็บ
และการประมวลผลข้อมูลของแต่ละงานของกลุ่มการ
พยาบาลสร้างจากโปรแกรม  Microsoft Excel  เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การจัดเก็บ  เรียบเรียง  
ประมวลผลและการใช้ข้อมลูมีประสิทธิภาพ18  เหตุที่ใช้
โปรแกรม  Microsoft  Excel  เนื่องจากเป็นโปรแกรม
พืน้ฐานที่    ทุกคนรู้จักและสามารถประมวลผลได้และ
สามารถพฒันาตอ่ยอดเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปตอ่ไปได้ 
 ผลลัพธ์  (outcome)  คือ  สารสนเทศทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลท่ีต้องการของกลุม่การพยาบาล   
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ด าเนินการโดยก าหนดสารสนเทศที่ต้องการ 3 ด้าน  คือ 
1) ข้อมลูสารสนเทศด้านการให้บริการ 2) ข้อมลูสารสนเทศ
ด้านบุคลากร 3) ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพ  ซึ่ง
ผลลพัธ์เป็นสารสนเทศที่ได้จากการก าหนดฐานข้อมูล
และข้อมลูที่จ าเป็นตัง้แตส่ว่นน าเข้าของระบบสารสนเทศ
ทางการพยาบาลในโรงพยาบาล  ซึ่งสารสนเทศที่ได้นี ้
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาองค์กร
และการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเพราะเป็นข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากการถูกจัดเก็บและรวบรวมไว้อย่าง
เป็นระบบและมีหลกัเกณฑ์ที่ดี  ก็จะเป็นการง่ายต่อการ
เข้าถึงและเรียกข้อมลูที่ต้องการใช้ให้เกิดประโยชน์1 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจดัให้มีการพฒันาบคุลากรผู้ด าเนินงาน
สารสนเทศทางการพยาบาลให้มีความรู้  ความเข้าใจ
และความส าคญัเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 2. ควรมีก าหนดนโยบายด้านการจัดระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลให้ชดัเจนและสามารถน าสู่
ปฏิบตัิได้ 

 3. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ  วัสด ุ 
อปุกรณ์ในการด าเนินงานสารสนเทศทางการพยาบาล 
 4. ควรมีระบบติดตาม  ควบคุมก ากับ  และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินผลการ
ด าเนินตามแนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลเพื่ อน ามาปรับปรุงการ
ด าเนินงานและพฒันาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลและ
ประมวลผลต่อยอดเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อให้ได้
สารสนเทศทางการพยาบาลระดบัประเทศ 
 2. ควรมีการพัฒนาแนวทางการจัดระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาลในชุมชน  เพื่อจะได้ข้อมลู
สารสนเทศทางการพยาบาลในชมุชนระดบัประเทศ 
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การพัฒนาแนวปฏบิัตกิารป้องกันการเล่ือนหลุดของท่อช่วยหายใจ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ  โดย
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด A model for change  to evidence based practice ของ  Rosswurm & Larrabee   2) ประเมินผล
การใช้แนวปฏิบติัการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ   กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ  หอผู้ ป่วยหนัก สถาบัน
ประสาทวิทยา  จ านวน 31 คน  และเวชระเบียนของผู้ ป่วยหนกั ท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ  จ านวน 160 แฟ้ม  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล  2) แบบสมัภาษณ์  3) แบบสอบถามความรู้  4) แบบบนัทึกการสงัเกตการณ์  
และ 5) แบบสอบถามความพงึพอใจ  ซึง่เคร่ืองมือผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและหาค่าความเท่ียง ได้ค่าความเท่ียง
ของแบบสอบถามความรู้  แบบบนัทึกการสงัเกตการณ์  และ แบบสอบถามความพึงพอใจ เท่ากบั .89, .89  .86 ตามล าดบั  
วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิเคราะห์เนือ้หา  คา่ความถ่ี  ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที  
 ผลการวิจัยพบว่า  แนวปฏิบติัการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ หอผู้ ป่วยหนัก  สถาบนัประสาท
วิทยา ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่  1) การเตรียมความพร้อมก่อนใสท่่อช่วยหายใจ  2) การดแูลขณะใสท่่อช่วยหายใจ  3) การ
ประเมินหลงัการใส่ท่อช่วยหายใจ และ 4) การบนัทึกรายงานอบุติัการณ์การเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ  กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีการใช้แนวปฏิบติัการป้องกนัการ  เลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจทกุข้อ  ยกเว้นในข้อตอ่ไปนี ้ 1) ประเมินผู้ ป่วย ถ้าใบหน้ามนั 
สกปรก  ท าความสะอาดใบหน้า เช็ดและซบัให้แห้ง  กรณีมีหนวดเครา โกนให้เรียบร้อย  2) บอกให้ผู้ ป่วย/ญาติผู้ ป่วยทราบว่าจะ
เปลี่ยนเทปกาวยึดท่อช่วยหายใจให้ใหม่  3) เตรียมท่ีแขวนหรือหมอนรองรับท่อวงจรเคร่ืองช่วยหายใจ  เพื่อไม่ให้ท่อช่วยหายใจดึงรัง้  
จ านวนอบุติัการณ์การเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจฯ ลดลง 1 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 1.48  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการใช้

แนวปฏิบติัการป้องกนัการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ โดยรวม  อยู่ในระดบัมาก   (X = 4.28)  

ค าส าคัญ : แนวปฏิบติั  การเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ 

 

 

* หวัหน้ากลุม่งานการบริการผู้ ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ สถาบนัประสาทวิทยา 
**  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สถาบนัประสาทวิทยา  
***  วิสญัญีพยาบาลช านาญการ สถาบนัประสาทวิทยา 
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Development of Guideline to Prevent the Displacement of the Endotracheal Tube  
 

Vichittra Loatrakul, B.Ed. (Nursing)   
Patcharaporn Bunyarak,  MNS. (Nursing Administration) 
Anchoen Chailoratn,      M.Sc. (Developmental Psychology)      

 
Abstract 
 The purpose of  this research were : 1) to develop a guideline to prevent the displacement of  
endotracheal  tube in critical care at Prasat Neurological Institute which applied  evidence-based  practice model 
of  Rosswurm & Larrabee  2)  to evaluate the utilization of guideline in terms of effectiveness, feasibility and 
satisfaction. Targets were: a purposive sample of  31 ICU nurses and the medical  records of patients who were 
intubated 160 files. The instruments were  1) personal data collected form  2)  the  interview guided question  3) knowledge 
and skill evaluation form  4) practice observation form  5) satisfaction evaluation form. All tools were verified for 
content validity and reliability which Cronbach’s alpha coefficient of tools no. 3-5  were .89, .89, .86 respectively.  
The quantitative data  were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and  paired t- test.  
 The results were as follows: The guideline consisted of 4 steps; 1) preparation 2) operations             
3) evaluation and 4) incidence of endotracheal tube displacement report. Most of ICU nurses has been used  
guideline to prevent the displacement of  the endotracheal tube at all steps except in some steps were found 
missing  such as 1) to evaluate patient’s face to keep clean and dry 2) to inform the patient/care giver when ICU 
nurses renew strapping endotracheal tube and 3) preparing the hanger or supported devices to hold respiratory 
circuit. The incidence of endotracheal tube displacement were declined to 1.48 percent and the overall satisfaction 

of nurses  who take action to prevent displacement of the endotracheal tube were in a high level (X = 4.28) 
 

Keywords : guideline , endotracheal tube displacement 

 
 
 
* Registered nurse senior professional level, IPD head nurse, Prasat Neurological Institute 
** Registered nurse professional level, Prasat Neurological Institute 
** Nurse anesthetist professional level, Prasat Neurological Institute 
 



 

68  ปีที ่38 ฉบบัที ่3  กนัยายน – ธันวาคม 2554 

วารสารกองการพยาบาล 

บทน า 
 ผู้ ป่วยโรคระบบประสาทที่มีปัญหาเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ผู้ ป่วยที่ต้องได้รับการ
ผ่าตัดด้านศัลยกรรมประสาท และใช้เวลาในการ
ผ่าตดันานมากกว่า 2 ชั่วโมง หรือผู้ ป่วยที่ได้รับการ
ช่วยฟืน้คืนชีพ  อาจเกิดปัญหาการหายใจไม่เพียงพอ 
มีความจ าเป็นต้องพึ่งพาเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
ชัน้สูง  โดยการใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับการใ ช้
ออกซิเจน เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกาย  ผู้ ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อ
ช่วยหายใจ จะมีปฏิกิริยาตอบสนองแตกต่างกนั  เช่น 
มีอาการสับสน กระสับกระส่าย รู้สึกไม่สุขสบาย                  
เจ็บมุมปากจากการดึงรัง้ของท่อช่วยหายใจขณะ
เคลือ่นไหว  จึงพยายามดงึทอ่ช่วยหายใจออก ท่อช่วย
หายใจขยบัไปมา ท าให้ท่อช่วยหายใจหลดุ1  สง่ผล
กระทบตามมา ได้แก่ มีภาวะขาดออกซิเจน หวัใจเต้น
ผิดปกติ  หยดุหายใจ  เป็นต้น2  ในผู้ ป่วยที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ อาจมีปัญหาใส่ท่อ
หายใจยากมากขึน้3  ท าให้เกิดหายใจล าบาก เป็นต้น 
ผู้ ป่วยอาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้   
 สถาบันประสาทวิทยา เป็นสถาบันระดับ
ตติยภูมิ มีการพฒันางานด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง         
เน้นเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ ป่วยเป็นเกณฑ์      
ชีว้ดัมาตรฐานผลลพัธ์การบริการพยาบาล4 ซึง่เป็นการ
สร้างความมั่นใจว่าผู้ ป่วยจะปลอดภัยขณะนอนพัก
รักษาตวัในโรงพยาบาล  จากการทบทวนงานพฒันา
คณุภาพ  ยงัพบอบุตัิการณ์ความเสี่ยงการเลื่อนหลดุ
ของท่อช่วยหายใจ จากข้อมูลย้อนหลังจากแบบ

รายงานความเสี่ ย ง /เ หตุการณ์ ไม่พึ งประสง ค์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2553  เกิดอบุตัิการณ์การ
เลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ จ านวน 15 ครัง้  12 ครัง้ 
และ 17 ครัง้  ตามล าดบั  กับผู้ ป่วยวิกฤตทางระบบ
ประสาทที่มีสภาวะการหายใจล้มเหลว 5  จาก
การศึกษาปัญหาการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ  
สาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากปัจจยัด้านผู้ ป่วย  ด้านญาติ
ผู้ ป่วย และด้านปฏิบตัิการพยาบาล  ซึง่การศกึษาของ 
นชัชา เสนะวงศ์ 6  พบว่า พยาบาลผู้ปฏิบตัิ  ในการ
ดแูลผู้ ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจถูกต้องเพียงร้อยละ     
55.6 - 66.5  การปฏิบตัิของพยาบาลในบางกิจกรรม         
ยงัมีการปฏิบตัิที่แตกต่างกนั  บางครัง้พยาบาลไม่ได้
ปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้  อีกทัง้ยงัไมม่ีคูม่ือการ
ปฏิบตัิที่ชดัเจน 7  เช่นเดียวกบั Shu-Hui Yeh et al8 
พบว่า อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ ที่ไม่ได้ตัง้ใจ ส่วนมากเกิดจากพยาบาลไม่
ปฏิบตัิตามแนวทาง  ต้องท าการใสท่่อช่วยหายใจใหม่
บ่อยครัง้ ท าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ แทรก
ซ้อนตามมา                                 
 ผู้ วิ จัยในฐานะที่ เ ป็นส่วนหนึ่ งของคณะ 
อนุกรรมการสหวิชาชีพคุณภาพทางคลินิก สถาบัน
ประสาทวิทยา  ได้ตระหนกัถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นในการพฒันาคณุภาพด้านความปลอดภยั ตาม
เป้าหมาย  สถาบันประสาทวิทยา ที่เน้นการป้องกัน
การเลื่อนหลดุของสายและท่อส าคญัที่ต่อเข้าร่างกาย
ผู้ ป่วย และให้ผู้ รับบริการ มีความศรัทธาและเช่ือมั่น
เมื่อเข้ามารับบริการที่สถาบันประสาทวิทยา และ
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พยาบาลมีความมัน่ใจ พึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ซึ่ง
จะช่วยให้งานบริการพยาบาลมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงได้พฒันาแนวปฏิบัติการป้องกันการ
เลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ  โดยมีพยาบาลวิชาชีพ 
หอผู้ ป่วยหนัก เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  
หากพยาบาลมีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและเข้าใจ
แนวปฏิบตัิที่ตรงกัน จะช่วยลด  จ านวนอุบตัิการณ์การ
เกิดทอ่ช่วยหายใจเลือ่นหลดุได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันการ
เลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ  
  2. เพื่อประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติการ
ป้องกนัการเลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ 
 

กรอบแนวคิด 
  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาแนวปฏิบตัิการ
ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ   โดย
ประยกุต์ใช้กรอบแนวคิด A model for change  to 
evidence based practice ของ Rosswurm & 
Larrabee9  5 ขัน้ตอน  ได้แก่  1) การประเมินปัญหาที่
ต้องการแก้ไข  2) การเช่ือมโยงปัญหาที่ต้องการแก้ไขกบั
กิจกรรมการพยาบาลและผลลัพธ์ ของการปฏิบัติ          
3) การสงัเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้หลกัฐานที่ดีที่สุด     
4) การออกแบบแผนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การปฏิบตัิ และ 5) การน าแผนไปใช้และประเมินผล
การเปลีย่นแปลง 
 

วัสดุและวิธีการ 

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  คือ  
 1. พยาบาลวิ ช า ชีพ   หอผู้ ป่ วยหนัก  

สถาบนัประสาทวิทยา จ านวน 39 คน  
 2. เวชระเบียนผู้ ป่วยหนักที่ ใส่ท่อช่วย

หายใจ หอผู้ ป่วยหนกั สถาบนัประสาทวิทยา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ 

 1. พยาบาลวิชาชีพ  หอผู้ ป่วยหนกั สถาบนั
ประสาทวิทยา จ านวน 31 คน  เลอืกตามเกณฑ์  ดงันี ้   
  1.1  มีประสบการณ์การท างานกบัผู้ ป่วย
ใสท่อ่ช่วยหายใจตัง้แต ่ 1 ปี ขึน้ไป   

     1.2  ยินยอมเข้าร่วมวิจยั  
 2. เวชระเบียนผู้ ป่วยหนักที่ ใส่ท่อช่วย

หายใจ หอผู้ ป่วยหนกั สถาบนัประสาทวิทยา โดยสุ่ม
แบบเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้กลุ่มก่อนใช้แนว
ปฏิบตัิฯ ตัง้แต่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย 2554 และกลุม่หลงัใช้
แนวปฏิบตัิฯ   3 พ.ค. - 31 ก.ค. 2554 จ านวน 160 แฟ้ม 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1) แบบเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคล  
 2) แบบสมัภาษณ์  
 3) แบบสอบถามความรู้                
 4) แบบบนัทกึการสงัเกตการณ์   
 5) แบบสอบถามความพงึพอใจ       

  เคร่ืองมือที่  3 ,4 และ 5  คือ แบบสอบถาม
ความ รู้   แบบบันทึ กก า รสัง เ กตก า ร ณ์   แล ะ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา (content validity index : CVI) มี
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ค่าเท่ากับ .90, .89, .89 ตามล าดบั  และเมื่อน าไป
ทดลองใช้ มีค่าความเที่ยง (reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) เทา่กบั .89, .89  .86  ตามล าดบั 
 วิธีการศึกษา 
 ผู้ วิจัยด าเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิด     
5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การประเมินปัญหาที่ต้องการแก้ไข  
  1.1  เก็บรวบรวมข้อมลู สาเหตปัุญหา 
อุบัติ ก า รณ์การ เลื่ อนหลุดของท่อช่ วยหายใจ                   
จากแบบบนัทึกรายงานความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ สถาบนัประสาทวิทยา ย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2551 - 2553   
  1.2  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง  
 2. การเช่ือมโยงปัญหาที่ต้องการแก้ไขกับ
กิจกรรมการพยาบาลและผลลพัธ์ของการปฏิบตัิ 
  2.1  ประเด็นปัญหาของการเลื่อนหลดุ
ของท่อช่วยหายใจ หอผู้ ป่วยหนัก สถาบันประสาท
วิทยา พยาบาลวิชาชีพท่ีให้การดแูลผู้ ป่วยที่ใสท่่อช่วย
หายใจ ปฏิบตัิงานไมเ่ป็นไปในแนวทางปฏิบตัิเดียวกนั  
การให้การพยาบาลจะแตกต่างกนัออกไปตามความรู้
และประสบการณ์ของแตล่ะคน  
  2.2  การด าเนินการแก้ปัญหา ได้แก่ 
    2.2.1 จดัท าแนวปฏิบตัิการป้องกนั
การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ  ระยะหลังใส่                      
ทอ่ช่วยหายใจ   

  2.2.2  ก าหนดผลลพัธ์การปฏิบตัิ 
โดยใช้ตัวชีว้ดังานพัฒนาคุณภาพของสถาบนัประสาท
วิทยา  
 3. การสงัเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้หลกัฐาน
ที่ดีที่สดุ   
 3.1 ผู้ วิจัยสืบค้นจากหลักฐานเชิง
ประจกัษ์ 
 3.2 การก าหนดขอบเขตในการเลือก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ 
 3.3 ก าหนดกรอบการสบืค้นตามหลกั 
PICO 
 3.4 ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ระดบัของงานวิจยั  
 3.5 การประเมินความเป็นไปได้เพื่อ
การน าไปใช้ 
 3.6 สงัเคราะห์หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
และพฒันาแนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุของ          
ท่อช่วยหายใจให้เข้ากับบริบทในการปฏิบตัิงานของ
หอผู้ ป่วยหนกั สถาบนัประสาทวิทยา 
 4. การออกแบบแผนเพื่ อ ใ ห้ เ กิดการ
เปลีย่นแปลงของการปฏิบตัิ  
  4.1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
ชี แ้จงกลุ่มตัวอย่ า งที่ มี ส่วน ร่ วมในการใ ช้ แนว
ปฏิบตัิการป้องกนัการเลือ่นหลดุของท่อช่วยหายใจให้
เข้าใจ เป็นแนวปฏิบตัิเดียวกนั และสอบถามความรู้
ก่อนและหลงัเร่ืองการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการ
เลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ 
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 4.2  สงัเกตการณ์กลุม่ตวัอย่างในการ
ใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ หอผู้ ป่วยหนกั สถาบนัประสาทวิทยา   
 4.3  ก าหนดผลลพัธ์ที่คาดว่าจะเกิด
จากการปฏิบัติ  คือ กลุ่มตัวอย่าง หอผู้ ป่วยหนัก 
สามารถใช้แนวปฏิบตัิการป้องกันการเลื่อนหลดุของ
ทอ่ช่วยหายใจได้ และผู้ ป่วยได้รับการดแูลที่ปลอดภยั  
ไม่เกิดการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจหลังการใช้
แนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ  
 5. การน าแผนไปใช้และประเมินผลการ
เปลีย่นแปลง  

   5.1 กลุ่มตัวอย่างน าแนวปฏิบัติการ
ป้องกันการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ คือ แนว
ปฏิบตัิการผกูยดึทอ่ช่วยหายใจ ไปใช้ในหอผู้ ป่วยหนกั 
สถาบนัประสาทวิทยา  

 5.2  ประเมินผลการใช้แนวปฏิบตัิการ
ป้องกนัการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ  โดยส ารวจ
ข้อมลูการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ 3 เดือน จาก
เวชระเบียนผู้ ป่วยหนักที่ ใส่ท่อช่วยหายใจ  หอ
ผู้ ป่วยหนัก สถาบันประสาทวิทยา  เปรียบเทียบ
อุบัติการณ์การเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจในกลุ่ม
ก่อนและหลงัใช้แนวปฏิบตัิการป้องกันการเลื่อนหลดุ
ของทอ่ช่วยหายใจ  

 5.3  ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอย่างหลงัการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อน
หลดุของทอ่ช่วยหายใจ ก่อนที่จะตดัสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธแนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลดุ ของท่อ
ช่วยหายใจ  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลภายหลังที่
ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาและ
ควบคมุการวิจยัในคน   
  2. ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล สาเหตุปัญหา 
อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ  จาก  
แบบบันทึกรายงานความเสี่ยง /เหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ สถาบนัประสาทวิทยา ย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 ของศูนย์พัฒนา
คุณภาพ สถาบันประสาทวิทยา  และจากการ
สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง หอผู้ ป่วยหนกั  
  3. ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การใช้แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุของ
ท่อช่วยหายใจแก่กลุ่มตวัอย่าง  หอผู้ ป่วยหนกั สถาบัน
ประสาทวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความรู้  ก่อนและหลงัเรียนเร่ืองการใช้แนวปฏิบตัิการ
ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ และการ
พิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง  ระหว่างวนัที่ 3 , 6 
พฤษภาคม 2554 
  4. ผู้ วิจัยพบกับหัวหน้าหอผู้ ป่วยหนัก  เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้แนวปฏิบัติฯ  ของกลุ่ม
ตวัอยา่งในแบบบนัทึกการสงัเกตการณ์ต่อการใช้แนว
ปฏิบัติการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ  และการ
พิทกัษ์สิทธ์ิของกลุม่ตวัอย่าง  ระหว่างวนัที่ 9 - 15 
พฤษภาคม 2554  เมื่อครบก าหนด  ผู้วิจยัไปรับแบบ
การสงัเกตการณ์ด้วยตนเอง ตามวนัเวลาที่นดัหมาย        
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 5. ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูอบุตัิการณ์การ
เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ   จากเวชระเบียน
ผู้ ป่วยหนกัที่ใสท่่อช่วยหายใจ หอผู้ ป่วยหนกั  สถาบนั
ประสาทวิทยา กลุม่ก่อนใช้แนวปฏิบตัิฯ 3 เดือน ตัง้แต ่          
1 กุมภาพนัธ์ - 30 เมษายน 2554 จ านวน 77 แฟ้ม 
และกลุ่มหลงัใช้แนวปฏิบัติฯ 3 เดือน ตัง้แต่ 3 
พฤษภาคม        - 31 กรกฎาคม 2554  จ านวน 83 
แฟ้ม  เพื่อเปรียบเทียบจ านวนอุบัติการณ์การเลื่อน
หลดุของทอ่ช่วยหายใจ  
 6. ผู้ วิ จั ย เ ก็ บ ร วบ ร วม ข้ อมู ล โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่างต่อการ
ใช้แนวปฏิบตัิการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ และการ
พิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1 - 7 
สิ งหาคม 2554  เ มื่ อค รบก าหนด  ผู้ วิ จัย ไป รับ
แบบสอบถามด้วยตนเองตามวนัเวลาที่นดัหมาย   
 7. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความรู้ แบบ
บนัทึกการสงัเกตการณ์ และแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการใช้แนวปฏิบตัิการเลื่อนหลดุของท่อช่วย
หายใจที่ได้รับคืนมาจ านวน  31 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
100 ของแบบสอบถามที่แจก น ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูล พบว่า มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์
สามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมลูได้ทัง้หมด  
 8. บันทึกข้อมูลที่ เ ก็บรวบรวมได้ และ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมลูคณุภาพใช้การวิเคราะห์เนือ้หา 
       2. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบคา่ที (paired t- test ) 

ผลการศึกษา 
1. กลุ่มตวัอย่างจ านวน 31 คน  มีอายุ

เฉลี่ย 33.35 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี     
คิดเป็นร้อยละ 67.7  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ร้อยละ 90.3 ประสบการณ์ท างานในหอผู้ ป่วยหนัก
เฉลี่ย 10.87 ปี  และส่วนใหญ่เคยอบรมเก่ียวกบัการ
ใสท่อ่ช่วยหายใจ ร้อยละ 67.77 
 2. แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุของ
ท่อช่วยหายใจ  หอผู้ ป่วยหนัก สถาบันประสาทวิทยา                    
ประกอบด้วย  4  ขัน้ตอน ดงันี ้
  2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการใส่
ทอ่ช่วยหายใจ 
   2.1.1 ประเมินผู้ ป่วย ถ้าใบหน้ามนั 
สกปรก ท าความสะอาดใบหน้า เช็ดและซับให้แห้ง 
กรณีมีหนวดเครา โกนให้เรียบร้อย     
   2.1.2  ตดัเทปกาวขนาด 1 นิว้ ให้
มีความยาวเหมาะสมกบัผู้ ป่วย จ านวน 2 - 3 เส้น และ
ตรวจสอบความเหนียวของเทปกาวก่อนยึดท่อช่วย
หายใจทกุครัง้ 
  2.2 การดแูลขณะใสท่อ่ช่วยหายใจ 
   2.2.1 ตรวจดูต าแหน่ง ความลึก
ของท่อช่วยหายใจให้อยู่ตรงตามแผนการรักษาก่อน
ยดึทอ่ช่วยหายใจ 
  2.2.2 ติดยึดท่อช่วยหายใจ โดย
เทปกาว ดงันี ้ 
   1) เทปกาวเส้นที่ 1 ติด
ปลายด้านหนึ่งเหนือริมฝีปากบน แล้วพนัรอบท่อช่วย
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หายใจ 2 รอบ ก่อนติดปลายอีกด้านหนึ่งบริเวณ
กึ่งกลางแก้มตรงข้ามกบัปลายแรก 
  2) เทปกาวเส้นที่ 2 ติด
ปลายด้านหนึ่งใต้ริมฝีปากล่าง แล้วพันรอบท่อช่วย
หายใจ 2 รอบ ก่อนติดปลายอีกด้านหนึ่งบริเวณ
กึ่งกลางแก้มตรงข้ามกบัปลายแรก    
 3) เทปกาวเส้นที่ 3  กรณี
ผู้ ป่วยที่มีน า้ลายมาก ใช้เทปกาวขนาดเท่าเดิม ปิด
ด้านตรงข้ามกับเทปกาวเดิมที่ติดไว้  เพื่อเพิ่มแรงยึด
ทอ่ช่วยหายใจ (กรณีติดด้วยพลาสเตอร์  ใช้ทิงเจอร์เบน
ซอยทาบริเวณใบหน้าก่อน  เพื่อช่วยให้พลาสเตอร์ติด
แนน่ขึน้)   
  2.2.3 เปลี่ยนต าแหน่งการผูกยึด
ทอ่ช่วยหายใจทกุ 24 ชัว่โมง   
  2.2.4 หลงัดดูน า้ลาย เสมหะหรือ
สารคดัหลัง่ในทอ่ช่วยหายใจ ให้ตรวจสอบความเปียก
แฉะของเทปกาวที่ยึดท่อช่วยหายใจ  ถ้าพบเปียกแฉะ 
เทปกาวไมเ่หนียว ให้ท าการยดึทอ่ช่วยหายใจใหม่  
 2.2.5 เมื่อเปลี่ยนเทปกาวยึดติด
ทอ่ช่วยหายใจใหมป่ฏิบตัิดงันี ้                      

      1) บอกใ ห้ผู้ ป่ ว ย /ญาติ
ผู้ ป่วยทราบว่าจะเปลี่ยนเทปกาวยึดท่อช่วยหายใจให้
ใหม ่

      2) ขณ ะ ล อ ก เ ท ป ก า ว  
ผู้ช่วยประคองศีรษะผู้ ป่วย และจับท่อช่วยหายใจให้
อยูใ่นต าแหนง่เดิม  
       3) ใช้ส าลชีบุ oil เช็ดคราบ
เทปกาวที่ติดค้างบนผิวหน้าออกให้หมดอีกครัง้ พร้อม

ทัง้เช็ดคราบเทปกาวที่ท่อช่วยหายใจด้วย เพื่อให้เห็น 
marker ชดัเจน และเช็ดบริเวณที่จะติดเทปกาวให้แห้ง
ก่อน     
   4) ต ร ว จ ส อ บ ผิ ว ห นั ง
บริเวณใบหน้า และบริเวณที่ติดเทปกาวว่ามีรอยแผล/
ถลอกหรือไม ่ ถ้ามี ควรหลกีเลีย่งการติดเทปกาว อาจ
ใช้วิธีผกูเชือกรอบทอ่ช่วยหายใจ แล้วพนัรอบศีรษะ 
      2.2.6 หลีกเลี่ยงการจัดท่านอน
ตะแคงด้านที่ยึดติดท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน  
เพราะเพิ่มโอกาสน า้ลายไหลเปียกเทปกาว 
  2.2.7 เตรียมที่แขวนหรือหมอน
รองรับท่อวงจรเคร่ืองช่วยหายใจ  เพื่อไม่ให้ท่อช่วย
หายใจดงึรัง้ 
  2.3 การประเมินหลงัใสท่อ่ช่วยหายใจ 
  2.3.1 หลัง ใ ส่ ท่ อ ช่ ว ยห าย ใ จ 
ตรวจสอบและยืนยันต าแหน่งที่ถูกต้องของท่อช่วย
หายใจ โดยใช้ stethoscope ฟังเสียงลมของปอดให้
เทา่กนัทัง้สองข้าง  สงัเกตการณ์เคลื่อนไหวของทรวงอก 
ต้องขยายออกเท่ากันทัง้สองข้างหรือใช้ภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกร่วมด้วย 
   2.3.2 ให้ส่วนที่เป็นเคร่ืองหมาย
ของต าแหน่งอยู่ตรงกับบริเวณฟัน หรือมุมปากของ
ผู้ ป่วย  เพื่อการติดตามดตู าแหนง่ท่อช่วยหายใจได้ทกุ
วนั 
  2.3.3 ตรวจวัดแรงดันใน  cuff 
balloon ให้อยู่ในช่วงปกติ  (minimal occluding 
volume inflation) 15- 20 มิลลิเมตรปรอท หรือ      
20- 30 เซนติเมตรน า้ ทกุผลดัเวร 
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  2.3.4 ตรวจสอบการร่ัวของลม 
โดยฟังเสยีงลมร่ัวที่หลอดลมบริเวณล าคอด้านหน้า  
  2.4 การบนัทึกรายงานอุบตัิการณ์การ
เลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ 
  2.4.1 บันทึกวัน เดือน ปี เวลาที่
ผู้ ป่วยเร่ิมใสท่อ่ช่วยหายใจ 
  2.4.2 บนัทึกวนั เดือน ปี เวลาที่
พบอบุตัิการณ์การเลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ 
  2.4.3 ขณะเกิดอุบัติการณ์การ
เลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ ประเมินระดับความ
รู้สึกตัว อาการและอาการแสดงทางระบบประสาท 
สญัญาณชีพ 
  2.4.4 กรณีที่ท่อช่วยหายใจเลื่อน
หลดุ ให้บนัทึกต าแหน่งที่ใสเ่ดิมและต าแหน่งใหม่ของ             
ทอ่ช่วยหายใจ 
 2.4.5 วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย เ ส ริ ม 
สาเหตุของการเกิดอุบตัิการณ์การเลื่อนหลุดของท่อ
ช่วยหายใจ  
 2.4.6 บรรยายสรุปเหตุการณ์ 
อบุตัิการณ์การเลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ   
 2.4.7 ประเมินระดบัความรุนแรง
ของความเสี่ยง อบุตัิการณ์การเลื่อนหลดุของท่อช่วย
หายใจ ตามเกณฑ์ของสถาบนัประสาทวิทยา 

 2.4.8 เสนอมาตรการป้องกัน /
ข้อเสนอแนะการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ    

 กลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ส่ ว น ใ หญ่มี ก า ร ใ ช้ แน ว
ปฏิบตัิการป้องกันการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจทุก
ข้อ  ร้อยละ100  ยกเว้นข้อ  2.1.1 ประเมินผู้ ป่วย ถ้า
ใบหน้ามนั สกปรก ท าความสะอาดใบหน้า เช็ด และ
ซบัให้แห้ง  กรณีมีหนวดเครา โกนให้เรียบร้อย  ข้อ 2.2.5 
ข้อย่อยที่ 1 บอกให้ผู้ ป่วย/ญาติผู้ ป่วยทราบว่าจะ
เปลีย่นเทปกาวยดึทอ่ช่วยหายใจให้ใหม่ และข้อ 2.2.7 
เตรียมที่แขวนหรือหมอนรองรับทอ่วงจรเคร่ืองช่วยหายใจ  
เพื่อไม่ให้ท่อช่วยหายใจดึงรัง้  ซึ่งกลุ่มตวัอย่างใช้แนว
ปฏิบตัิร้อยละ 80.6, 77.4, 67.7 ตามล าดบั 
 3. อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ  ระยะก่อนใช้แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อน
หลดุของทอ่ช่วยหายใจ  จ านวน  3 ครัง้  ร้อยละ 3.89  
และระยะหลงัใช้แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุ
ของท่อช่วยหายใจ จ านวน 2 ครัง้  ร้อยละ 2.41 
จ านวนอบุตัิการณ์การเลือ่นหลดุลดลง 1 ครัง้  คิดเป็น
ร้อยละ 1.48 
 4. กลุม่ตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใช้
แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.28,S.D.= .41) ดงั
แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งตอ่การใช้แนวปฏิบตัิการป้องกนั       
                  การเลือ่นหลดุของทอ่ชว่ยหายใจ 
 

ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่ง X  S.D. ระดบั 

1. แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ อา่นชดัเจน เข้าใจง่าย 4.03 .65 มาก 
2. แนวปฏิบตัิฯ มีความเป็นไปได้ และง่ายตอ่การน าไปปฏิบตัิ 4.12 .49 มาก 
3. รู้สกึตนเองมีคณุคา่และภาคภมูิใจตอ่การมีสว่นร่วมในการสร้างแนวปฏิบตัิ 
การป้องกนัการเลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ 

4.41 .62 มาก 

4. รู้สกึตนเองมีคณุคา่ เมื่อผู้ ป่วยได้รับการดแูลที่ปลอดภยั ไมเ่กิดการเลือ่นหลดุ
ของทอ่ชว่ยหายใจ 

4.74 .44 มากที่สดุ 

5. การมีแนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจ ท าให้เกิด
อบุตัิการณ์การเลือ่นหลดุของทอ่ช่วยหายใจลดลง 

4.38 .61 มาก 

6. แบบบนัทกึรายงานอบุตักิารณ์การเลือ่นหลดุของทอ่ชว่ยหายใจ บนัทกึได้ง่าย 
สะดวก ถกูต้อง ครบถ้วน 

4.03 .54 มาก 

7. พงึพอใจในภาพรวมตอ่แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ 4.25 .51 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.28 .41 มาก 

 

อภปิรายผล  
 กลุ่มตัวอย่างได้มีการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลที่พฒันาขึน้จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ท าให้
อบุตัิการณ์การเลือ่นหลดุของท่อช่วยหายใจระยะหลัง
ใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจลดลง  สอดคล้องกับการศึกษาของสุเพียร 
เปรมปราโมทย์ 10  ซึ่งศึกษาการพฒันาคุณภาพการ
ดแูลผู้ ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ในห้องผู้ ป่วยหนกัอายุ
รกรรม 1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โดยจดัท า
มาตรฐานการดูแลผู้ ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  พบว่า  
อตัราอบุตัิการณ์การดึงท่อช่วยหายใจลดลง และทอง
เปลว อนัอุไร11  ศึกษาผลของการใช้แนวปฏิบตัิการ

พยาบาลตอ่อตัราการเกิดทอ่หลอดลมคอเลือ่นหลดุใน
ผู้ ป่วยที่ใสท่อ่หลอดลมคอ พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งที่ได้รับ
การดูแลตามแนวปฏิบตัิการพยาบาลที่สร้างขึน้จาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์  มีอตัราการเลื่อนหลดุของท่อ
หลอดลมคอต ่ ากว่ากลุ่มก่อนใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p = .000) 
 หลงัการใช้แนวปฏิบตัิการป้องกันการเลื่อน
หลุดของท่อช่วยหายใจ  ยังมีการเกิดอุบัติการณ์        
ทอ่ช่วยหายใจเลือ่นหลดุ ซึ่งเกิดจาก  1) กลุม่ตวัอย่าง
ยงัไม่คุ้นเคยกับแนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุ          
ของทอ่ช่วยหายใจ  และเป็นการเก็บข้อมลูในช่วงเวลา
ที่จ ากดั  2)  สาเหตกุารเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจ            
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เกิดจากผู้ ป่วยสบัสน ดิน้ ดึงท่อช่วยหายใจ  เนื่องจาก
ผู้ ป่วยที่ดึงท่อช่วยหายใจเลื่อนหลดุ จะเป็นผู้ ป่วยหลงั
ผ่าตัดที่มีอาการที่ไม่รุนแรง การประเมินอาการทาง
ระบบประสาท ประเมินภาวะรู้สติ Glasgow coma 
scale ได้เท่ากบั  13- 14 คะแนน (E4V4M5-6)  พร้อมที่
จะถอดท่อช่วยหายใจออกแล้ว  เพียงแต่แพทย์รอดู
อาการเทา่นัน้  ถึงแม้อบุตัิการณ์การเลื่อนหลดุของท่อ
ช่วยหายใจลดลง 1 ครัง้  ถือเป็นเร่ืองที่มีความส าคญั
มาก เพราะผู้ ป่วยที่ยงัมีปัญหาการหายใจหรือยงัไม่
พร้อมที่จะถอดท่อช่วยหายใจออก  ย่อมส่งผลกระทบที่
เป็นภาวะแทรกซ้อนตามมา  ได้แก่  การได้รับบาดเจ็บ
ของหลอดลมและกล่องเสียง  ภาวะขาดออกซิเจน      
หวัใจเต้นผิดปกติ การหยดุหายใจ เป็นต้น2,3  ในผู้ ป่วยที่
จ าเป็นต้องได้รับการใสท่่อช่วยหายใจใหม่ อาจมีปัญหา 
ใส่ท่อหายใจยากมากขึน้ 3 ท าให้เกิดหายใจล าบาก 
หลอดลมบวม เป็นต้น  ผู้ ป่วยอาจเป็นอนัตรายถึงแก่
ชีวิตได้   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย
ไปใช้ 
  1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
 1.1.1 ควรติดตามผลลัพธ์ของ
การใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลุดของ                           
ท่อช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง  โดยติดตามประเมินผล
การใช้แนวปฏิบตัิฯ  ทกุ 3 เดือน 6 เดือน เพื่อให้ผู้ ป่วย        
เกิดความปลอดภัยจากการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจ  

 1.1.2 ส่ง เสริมให้มีการน าแนว
ปฏิบตัิการป้องกนัการเลื่อนหลดุของท่อช่วยหายใจไป
ใช้ในผู้ ป่วยที่ใสท่อ่ช่วยหายใจ และพฒันาแนวปฏิบตัิฯ
ให้มีคุณภาพยิ่ งขึ น้   โดยเฉพาะแนวปฏิบัติฯ  ที่
พยาบาลวิชาชีพมีการใช้ไมถ่ึงร้อยละ 100   
 1.1.3 จัด โค ร งก า รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบตัิการ เร่ืองการใช้แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลือ่น
หลุดของท่อช่วยหายใจแก่ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกหอผู้ ป่วย 
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ เพื่อให้น าไปใช้ได้อย่าง
ถกูต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
 1.2 ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ ผู้
ปฏิบัติการ 
  1.2.1 พยาบาลวิชา ชีพควรใ ห้
ความส าคญัตอ่การใช้แนวปฏิบตัิการป้องกนัการเลือ่น
หลดุของทอ่ช่วยหายใจอยา่งตอ่เนื่องจนติดเป็นนิสยั  
 1.2.2  ควรมีการค้นคว้าข้อมลูจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์เพิ่มเติม เพื่อพฒันาและปรับปรุง           
แนวปฏิบัติการป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วย
หายใจให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้   
 2. ข้ อ เ สนอแนะ ในก า ร วิ จั ย ค รั้ ง
ต่อไป           
              2.1 การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ความพร้อมในการถอดท่อช่วยหายใจของทีมสห
วิชาชีพ 

 2.2 ก า ร พัฒ น า แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร
พยาบาลทางคลนิิกในการหยา่เคร่ืองช่วยหายใจในหอ
ผู้ ป่วยหนกั สถาบนัประสาทวิทยา โดยใช้หลกัฐานเชิง
ประจกัษ์ 
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การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนกับการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานอย่างยั่งยืน 
 
สุนทรีภรณ์  ทองไสย* RN, PhD.  (Mental Health and Psychiatric Nursing) 
 
 ในภาวะปัจจุบันปัญหาการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน  (diabetes mellitus)  
จัดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลกพบว่า  ประชากรจ านวนมากกว่า 180 
ล้านคนก าลังเผชิญกับปัญหาโรคเบาหวานและ
คาดการณ์ว่าจ านวนผู้ ป่วยจะเพิ่มสงูขึน้เป็นทวีคูณ
ในปี ค.ศ. 2030  โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาซึ่งมีจ านวนผู้ ป่วยมากถึงสองในสามของ
ประชากรผู้ ป่วยทัง้หมดในโลก  ทัง้นีส้าเหตสุว่นใหญ่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการใช้ชีวิตประจ าวนั อนึ่งโรคเบาหวานที่
พบมากที่สดุคือ โรคเบาหวานประเภทที่สอง  (ชนิด
ไม่พึ่งอินซูลิน)  ซึ่งมีจ านวนมากถึงร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้ ป่วยโรคเบาหวานทัง้หมด 
 โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รังที่ต้องการการ
รักษาและติดตามผลอย่างต่อ เนื่อง เ ป็นระยะ
เวลานานเพื่ อ ใ ห้ผลการ รักษา เ ป็นไปอย่า งมี

ประสิทธิภาพ  ด้วยความซับซ้อนและระยะเวลาที่
ยาวนานในการรักษาท าให้การติดตามการรักษาและ
การบริหารจัดการในผู้ ป่วยโรคเบาหวานเป็นไปได้
ยากในทางปฏิบตัิ อีกทัง้การสมัฤทธ์ิผลในการรักษา
ส่วนหนึ่งยังคงต้องอาศัยความร่วมมือทัง้จากตัว
ผู้ ป่วยเองรวมทัง้การติดตามผลการรักษาที่ดีมี
ประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่องของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เหล่านีล้้วนเป็นปัจจยัส าคญัที่น ามาซึ่งความส าเร็จ
ในการรักษาผู้ ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การ
รักษาและติดตามผลในผู้ ป่วยโรคเบาหวานที่มีและ
ไมม่ีอาการทางคลนิิกซึง่มีความจ าเป็นจะต้องมาพบ
แพทย์ตามนดัที่คลนิิกเบาหวาน 
 ปัญหาสขุภาพที่เกิดขึน้ในผู้ ป่วยเบาหวาน
โดยทัว่ไปนอกจากผู้ ป่วยจะต้องทนอยู่กบัความทกุข์
ทรมานจากโรคแล้ว บอ่ยครัง้ที่ผู้ ป่วยยงัคงต้องเผชิญ
กบัความพิการอนัเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเป็น
เวลานาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอันจะ
ก่อให้เกิดความกดดนัทางด้านจิตใจ ทัง้ต่อตวัผู้ ป่วย

บทความวิชาการ 
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และญาติที่ให้การดูแลทัง้ในแง่ของเศรษฐกิจและ
สงัคม ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี ้ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่
สง่ผลให้เกิดปัญหาสขุภาพจิตอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 
 ปัจจบุนัจากการศกึษาภาวะโรคทางจิต ซึ่ง
เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึน้กับสังคมของ
ปัญหาสาธารณสุข  องค์การอนามัยโลกและ
ธนาคารโลกได้ร่วมพฒันาดัชนีชีว้ ัดปัญหาสขุภาพ
แบบใหม่ โดยเรียกหน่วยวัดนีว้่า “การสญูเสียปีสุข
ภาวะ” หรือ DALYs (Disability Adjusted Life Years) 
พบว่า  โรคเบาหวานเป็นสาเหตุที่ส าคัญของการ
สญูเสียปีสขุภาวะในประเทศไทยเป็นล าดบัที่ 5 ใน
เพศชาย  และเป็นล าดบัท่ี 3 ในเพศหญิง  ทัง้นีพ้บวา่
ผลความกดดนัทางด้านจิตใจสง่ผลต่อการให้ความ
สนใจเข้ารับการรักษาและมาพบแพทย์ตามนดัอย่าง
ตอ่เนื่องของผู้ ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ผู้ ป่วย
โรคเบาหวานของกลุ่มประเทศก าลงัพัฒนาพบว่า
สว่นใหญ่จะละเลยตอ่การมารักษาและมาพบแพทย์
ตามนดัเพื่อตรวจดอูาการ 
 ปัญหาผู้ ป่วยละเลยต่อการรักษาและมา
พบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องพบได้บ่อยครัง้ใน
กลุม่ผู้ ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รัง จากรายงานของ
ประเทศองักฤษพบว่าประชาชน  ร้อยละ 6.5 - 7.7 
ขาดความสนใจการนดัพบกบัแพทย์ประจ าตวั หรือ
อาจพบได้มากกว่า ร้อยละ 40  ในไอแลนด์ ซึ่งถือ
เป็นความสญูเสียทัง้ในด้านเวลา  เศรษฐกิจและ
คุณภาพ ของการรักษาผู้ ป่วย ผลเสียดังกล่าวอาจ

ลุกลามถึงขัน้รุนแรง และส่งผลต่อเนื่องถึงสภาพ
จิตใจของผู้ ป่วยเอง ผลการวิจัยในอดีตพบว่าการ
วิจัยส่วนใหญ่ในผู้ ป่วยโรคเบาหวานมุ่งเน้นการ
ติดตามผลการรักษาที่ตัวผู้ ป่วยเป็นหลักมากกว่า 
การใ ห้ความส าคัญในตัวผู้ ใ ห้การ รักษาห รือ
บรรยากาศในการรักษา  รวมทัง้การประเมินสภาพ
จิตใจ ความกดดันของผู้ ป่วยที่มารับการรักษาใน  
แตล่ะครัง้ รายงานการวิจยัจ านวนมากได้ระบสุาเหตุ
ที่อาจจะเก่ียวข้องต่อการละเลยการติดตามการมา
รักษาตามนดัของผู้ ป่วย  ซึ่งในปี 1990 Loyd  ได้
กล่าวถึงค าถามที่พบบ่อยและค าอธิบายที่น่าจะ
เป็นไปได้เก่ียวกบัเร่ืองนีว้่า เหตใุดผู้ ป่วยโรคเบาหวาน
จึงไม่ไปตามแพทย์นดั ทัง้นีค้ าตอบอาจจะเก่ียวข้อง
ถึงความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ ป่วยหรือการขาด
ความสมบรูณ์ของระบบการรักษา รวมไปถึงลกัษณะ
นิสยัของผู้ ป่วย  ทัง้นีอ้าจรวมถึงบริบทภายในและ
ภายนอกของตวัผู้ ป่วย  เช่น  ความเครียดของผู้ ป่วย  
ฐานะทางสงัคม  เศรษฐกิจ  เป็นต้น 
 จากการค้นคว้ารายงานเก่ียวกับการให้
ความสนใจในการติดตามการรักษาตามนัดของ
ผู้ ป่วยพบปัจจยัหลายประการที่เป็นสาเหตใุห้ผู้ ป่วย
ขาดความสนใจ  ประกอบไปด้วย 
 1. ปัจจัยทางด้านสงัคม เช่นปัญหาด้าน
การเงิน ปัญหาครอบครัว อาย ุและเพศของผู้ ป่วย 
 2. ปัญหาจากการนัดติดตามอาการ  
เช่น  เวลาไม่สะดวกหรือขาดการบันทึกการนัด 
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ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลหรือคลินิกไกล
เกินไป 
 3. ปัญหาภายในคลนิิก เช่น สภาพแออดั
ภายในคลนิิก หรือความสบัสนวุน่วายในคลนิิก 
 4. ปัจจยัทางด้านจิตใจและความสมัพนัธ์
ระหวา่งแพทย์และผู้ ป่วย เช่น ความเครียดของผู้ ป่วย 
การเปลี่ยนแพทย์บ่อย ๆ  ประสบการณ์ในการพบ
แพทย์ในอดีต 

 อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมผลงานวิจัย
พบว่า  ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับปัจจัยทางด้าน
สังคมและสุขภาพของผู้ ป่วยเป็นหลัก ท าให้เกิด
ช่องว่างในเร่ืองของการติดตามหรือประเมินผลใน
เร่ืองของปัจจยัทางด้านจิตใจที่อาจสง่ผลกระทบต่อ
การมารับการรักษาตามนัด และก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตตามมาอย่างยั่งยืนนอกเหนือ 
จากปัญหาทางด้านร่างกายที่ผู้ ป่วยต้องเผชิญโดย
สามารถสรุปความสมัพนัธ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  1  ปัญหาด้านจิตสงัคมที่สมัพนัธ์ตอ่การมารับบริการตามนดั 

ปัจจัยทางด้านสังคม เช่น 
ด้านการเงนิ 

ปัญหาจากการนัดติดตาม
อาการ เช่น ปัญหาด้าน 

การเดนิทาง 

ปัญหาภายในคลนิิก เช่น 
ความแออดั วุ่นวาย 

ปัจจัยทางด้านจติใจ เช่น 
ประสบการณ์การมาพบ

แพทย์ในอดตี 

 
 

ความเครียด
ความกดดัน 

ของจติใจ 

การมารับการรักษาตามนัด 

ของผู้ป่วยเบาหวาน 
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 ดงันัน้  ผู้ ป่วยโรคทางกายที่มีอาการป่วย
ทางจิตร่วมด้วย จะท าให้โอกาสการฟืน้ตวั บรรเทา
จากโรคเป็นไปได้ยากขึน้ โดยในกลุม่ประชาชนทัว่ไป
ที่ไมม่ีโรคประจ าตวัจะมีความเสีย่งเกิดภาวะซึมเศร้า 
พบในเพศหญิงร้อยละ 10-25 ส่วนเพศชายพบได้
ร้อยละ  5-12  แต่ในกลุ่มผู้ ป่วยที่มีโรคประจ าตัว
เรือ้รังจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงกว่าคน
ทัว่ไปถึงร้อยละ  25-33  ผลที่ตามมาก็คือ จะท าให้
อาการผู้ ป่วยทรุดลง  รักษายากขึน้  เป็นวัฏจักร
หมนุเวียนไมส่ิน้สดุ 
 ปัจจุบันปัญหาทางด้านสุขภาพจิตใน
ผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวาน มี
แนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ในแตล่ะปี สว่นใหญ่ผู้ ป่วยเป็นวยั
แรงงานที่เป็นก าลังส าคัญของชาติ  จากงานวิจัย
ต่างๆ  พบ ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน ประมาณร้อยละ 20-30 ผู้ ป่วยเบาหวาน
มีภาวะซึมเศร้ามากกว่ารายปกติประมาณ 2 เท่า 
นอกจากนีก้ารศึกษาในต่างประเทศพบว่า ความชุก
ของภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วย Parkinson's disease
ร้อยละ 40, recent myocardial infarction ร้อยละ 
20 - 40, Alzheimer's disease ร้อยละ 30 - 35, 
chronic pain ร้อยละ 30, cancer ร้อยละ 3 - 50, 
stroke ร้อยละ 25 - 50, diabetes ร้อยละ 14 - 18, 
HIV ร้อยละ 10 - 20, rheumatoid arthritis ร้อยละ 
12 และ end-stage renal disease ร้อยละ 5 - 22 

 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้แบบแผน 
การดูแลผู้ ป่วยเบาหวานเชิงรุกในชุมชนในบริบท 
ของสงัคมไทยเพื่อลดจ านวนภาวการณ์เจ็บป่วยด้วย
โรคทางจิตในผู้ ป่วยเบาหวาน 
 จากการศึกษาความชุกของภาวะซึมเศร้า
ในผู้ ป่วยเบาหวานชนิดที่  2  ในคลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลพังโคน   พบว่า ปัจจัยทั่วไปที่มี
ความสมัพนัธ์กบัภาวะซึมเศร้า  ประกอบด้วย  เพศ  
อายุ  การมีโรคร่วมทางกาย  รวมทัง้ระยะเวลา    
การป่วยเป็นโรคเบาหวาน การรักษาภาวะซึมเศร้า
อย่างเหมาะสม  และติดตามการรักษาต่อเนื่องหรือ
การมารับการรักษาตามนัดจะน าไปสู่การควบคุม
ระดับน า้ตาลที่ดีขึน้ของผู้ ป่วยเบาหวานลด  หรือ
ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคในอนาคต   
ท าให้ผู้ ป่วยมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 การสง่เสริมและป้องกนัปัญหาและผลกระทบ
ทางสุขภาพจิตของผู้ ป่วยเบาหวาน  จึงเป็นสิ่งที่
สังคมควรให้ความส าคัญ ทัง้นีห้ากเราสามารถ  
สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพแบบ
ผสมผสาน เน้นการสง่เสริมสขุภาพ หรือแก้ไขปัจจัย
ทางด้านจิตใจในผู้ ป่วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ ป่วย หรือการแก้ไขปัจจัยที่เก่ียวข้องกับภาวะ
ทางด้านจิตใจ เช่น ความเครียด ความกดดันทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า         
ก็น่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถลดอตัราความ
พิการ ซ า้ซ้อนลงได้และอาจส่งผลต่อการมารับการ
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รักษาตามนัดของผู้ ป่วยได้ดียิ่งขึน้ อันจะยังผลต่อ
การดูแลรักษาตนเองของผู้ ป่วยเรือ้รังโรคเบาหวาน
ได้อยา่งยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่การเพิ่ม
แบบแผนการคดักรองภาวะซึมเศร้าเพื่อใช้ประเมิน
ในผู้ ป่วยที่มารับการรักษาตามนัดก็น่าจะเป็นอีก
วิธีการหนึง่ที่เราสามารถคดักรองหรือป้องกนัการเกิด
ภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นการเจ็บป่วย
ซ า้ซ้อนท่ีมกัพบได้บอ่ยครัง้ในผู้ ป่วยกลุม่นี ้
 ดังนัน้เพื่อให้การดูแลผู้ ป่วยเบาหวานใน
เชิงรุกในชุมชนฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนจึง
ควรมีการก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ควรมีการประเมินภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ ป่วยเบาหวานและโรคเรือ้รังอื่นๆ ทุกราย เพื่อให้
เป็นแนวทางปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง้
การให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาวะซึมเศร้า  
เพื่อน าไปสูค่วามเข้าใจในการควบคมุโรคให้ได้ผลดี 
เพื่อลดและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
ซมึเศร้าของผู้ ป่วยเบาหวานในอนาคต ท าให้มีผู้ ป่วย
มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 2. ควรส่งเสริมให้ มีการเยี่ยมบ้านของ
ผู้ ป่วยเบาหวานที่จ าหน่ายจากโรงพยาบาล เพื่อ
ศึกษาสภาพแวดล้อม สงัคม และครอบครัว ท าให้
ผู้ ให้บริการเข้าใจผู้ ป่วยได้ดีขึน้โดยเฉพาะในผู้ ป่วย
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือเจ็บป่วยด้วย
โรคเบาหวานมาเป็น เพื่อให้การดูแลรักษา และ

ติดตามผลการรักษาผู้ ป่วยโรคเบาหวานที่ครอบคลมุ
และมีประสทิธิภาพ 
 3. ทีมผู้ ให้บริการควรตระหนักและให้
ความส าคัญในเร่ืองความแตกต่างของวัฒนธรรม 
ประเพณีที่ แตกต่างกันของผู้ ป่วย  ผสมผสาน
วัฒนธรรมมาพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีใน
ผู้ ป่วยแต่ละรายอนัจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ในการใช้แบบประเมินภาวะซมึเศร้า เพื่อคดักรองผู้ ป่วย 
 4. แนะน าการปฏิบัติตนส าหรับผู้ ป่วย
โรคเบาหวาน คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ   
ตัวผู้ ป่วยเอง เช่น แนะน าการมาพบแพทย์อย่าง
สม ่าเสมอและตัง้ใจปฏิบตัิตวัตามค าแนะน าของแพทย์
ด้วยความพยายาม การปฏิบตัิตนตามค าแนะน า
ของแพทย์ โดยจะมีเป้าหมายอยู่ที่การควบคุมระดบั
น า้ตาลในเลือดใ ห้ใกล้ เคียงกับคนปกติ โดยมี
แผนการรักษา  เช่น  การควบคุมอาหาร  (ปรับ
พฤติกรรมการกินอาหาร) ออกก าลงักายและมาพบ
แพทย์ตามก าหนดเพื่อตรวจร่างกายและประเมิน
อาการโรคเบาหวานเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนวิธีการ
รักษาโรคเบาหวานให้เหมาะสมกบัตวัผู้ ป่วย 
 5. เสริมสร้างก าลงัใจส าหรับผู้ ป่วยเบาหวาน
ให้สามารถเผชิญหน้าและอยู่กบัโรคเบาหวานได้คือ 
ตวัผู้ ป่วยเอง หากตวัผู้ ป่วย ท้อแท้ไม่ยอมช่วยเหลือ
ตัวเองหรือให้ความร่วมมือกับแพทย์ในการรักษา
เบาหวานก็ยากที่จะประคับ  ประคองให้อยู่กับ
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โรคเบาหวานอย่างปกติสุขได้   คนรอบข้างหรือ
สมาชิกในครอบครัวคงท าได้แคใ่ห้ก าลงัใจ  ปลอบใจ 
 

สรุป 
 การประยุกต์ใช้แบบแผนการดูแลผู้ ป่วย
เบาหวานเชิงรุกฯ เน้นการให้ความรู้การอธิบายด้วย
เหตผุลเพื่อให้ตวัผู้ ป่วยเกิดความรักตวัเองและเข้าใจ
ถึงความห่วงใยของคนรอบข้างท าให้เกิดก าลงัใจ   
ในการรักษาตนเอง คือ การเข้ารับการรักษาตาม
แพทย์นดั  ให้ยอมรับในข้อเท็จจริงวา่ถึงแม้โรคเบาหวาน
จะไมส่ามารถรักษาให้หายขาดได้  แตม่ีผู้ ป่วยจ านวนมาก
ที่ตัง้ใจรักษาดแูลสขุภาพของตน  โดยพยายามควบคมุ

และอยู่กับโรคเบาหวานจนสามารถด าเนินชีวิต 
ประจ าวนัได้เหมือนกบัคนปกติ 
 ดังนัน้การการประยุกต์ใช้แบบแผนการ
ดแูลผู้ ป่วยเบาหวานเชิงรุกฯ ผสมผสานกับการเพิ่ม
แบบแผนการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วย
โรคเบาหวานที่มีภาวะเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ     
ก็น่าจะมีส่วนผลักดันให้ผู้ ป่วยเบาหวานยอมรับ
ความจริง  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและพยายาม 
ที่จะบ าบัดรักษาโรคเบาหวานที่เกิดกับตัวเองและ
เพื่อให้ผู้ ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
คณุภาพชีวิตที่ดี  อาจเป็นการลดอตัราการเจ็บป่วย
ทางจิต  (โรคซมึเศร้า)  รวมทัง้ลดความพิการซ า้ซ้อน 
ที่อาจเกิดขึน้ในผู้ ป่วยกลุม่นีไ้ด้อยา่งยัง่ยืน 
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การจา่ยคา่ตอบแทนแบบ P4P เป็นอยา่งไร 

 

 การจ่ายค่าตอบแทน P4P หรือ Pay for Performance  เป็นสิ่งที่น ามาเพื่อใช้ทดแทนการ   
เหมาจ่าย  ซึ่งใช้งบประมาณกลางของประเทศ  ที่สิน้สดุในปีงบประมาณ  2554  พยาบาลควรที่   
จะมีข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละวิธีของแต่ละโรงพยาบาล  เพื่อจะได้น ามาเป็นข้อมูลกลางของ
ประเทศ  เปรียบเทียบดูและน าเสนอในเชิงนโยบายต่อไป  ทัง้นีค้วรอยู่บนหลักการของความ       
เทา่เทียม  เป็นธรรม  ตามภาระงานท่ีแท้จริงด้วย 

 สดัสว่นการเบิกจ่ายระหว่างวิชาชีพนัน้ที่ส าคญับุคลากรที่จะได้รับค่าตอบแทนตาม   ผลการ
ปฏิบตัิงานจะต้องเก็บคา่คะแนนปฏิบตัิงานตามเกณฑ์การก าหนดคะแนนตามที่โรงพยาบาลก าหนด  
ได้สงูกว่าค่าคะแนนประกนัผลการปฏิบตัิงานขัน้ต ่าที่ก าหนดส าหรับวิชาชีพนัน้  ๆ  สว่นเกินของค่า
คะแนนดงักลา่วจะน าไปปรับเป็นตวัเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนต่อไป   กลวิธีการปรับค่าคะแนน
เป็นตวัเงิน  มีวิธีให้เลอืกใช้  แตล่ะวิธีมีข้อดีข้อเสีย  การเลือกใช้ควรพิจารณาถึงบริบทของโรงพยาบาล  
กลวิธีการปรับคา่คะแนนเป็นตวัเงินมีดงันี ้
 1. คิดเป็นภาพรวมทัง้โรงพยาบาล  น าคะแนนการปฏิบตัิงานส่วนที่มากกว่าค่าคะแนน
ประกนัผลการปฏิบตัิงานขัน้ต ่าของบคุลากรแต่ละคนมาคิดรวมกนัทัง้โรงพยาบาล  แล้วค านวณ
ตามวงเงินท่ีจะเบิกจ่ายทัง้หมด  วิธีนีม้ีข้อดี  คือ  ความเท่าเทียมกนัดี  เพราะ  1  คะแนนของทกุคน  
จะมีค่าตอบแทนเท่ากนั  ซึ่งจะสง่ผลดีเต็มที่ในกรณีที่ค่างานผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบมาเป็น
อย่างดี  ขณะที่ในข้อเท็จจริงมักจะมีปัญหาความเหลื่อมล า้ในการก าหนดค่าคะแนนอยู่บ้าง  
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายของลกัษณะงานและมีบคุลากรจ านวน
มากอาจจะไมเ่หมาะที่จะใช้วิธีนี ้
 2.  คิดแยกตามแตล่ะฝ่ายในโรงพยาบาล  วิธีนีจ้ะมีการแบง่วงเงินคา่ตอบแทนตามแตล่ะฝ่าย
ก่อนโดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึง่  เมื่อได้วงเงินของแตล่ะฝ่ายแล้ว  จึงน าคะแนนการปฏิบตัิงานสว่นท่ี
มากกว่าค่าคะแนนประกันผลการปฏิบตัิงานขัน้ต ่าของบคุลากรแต่ละคนในฝ่าย   มาคิดรวมกัน   
เป็นฝ่าย  แล้วค านวณตามวงเงินท่ีได้รับของฝ่ายนัน้ ๆ  ข้อดีคือ  ลดปัญหาความเหลื่อมล า้จากการ

ไขขอ้ขอ้งใจ 

 

ค ำถำม 

ค ำตอบ 

ศิริมำ  ลีละวงศ์*    วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) 

*  นกัวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ  ส านกัการพยาบาล 
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ก าหนดค่าคะแนนระหว่างวิชาชีพหรือหน่วยงาน  แต่ข้อเสียก็คือ  1  คะแนนของแต่ละคน ในฝ่าย
ตา่ง ๆ  จะมีคา่ตอบแทนไมเ่ทา่กนั  ซึง่ต้องมีการท าความเข้าใจ 

 3. คิดแยกตามแต่ละวิชาชีพในโรงพยาบาล  วิธีนีจ้ะมีการแบ่งวงเงินค่าตอบแทนส าหรับ    
แต่ละวิชาชีพก่อนโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  เช่น  ใช้สดัสว่นค่าตอบแทนของแต่ละวิชาชีพที่จ่ายอยู่หรือ  
ใช้สัดส่วนความแตกต่างของค่าตอบแทนระหว่างภาครัฐและเอกชน  หรือสดัส่วนตามวิชาชีพ     
แพทย์ =1, ทนัตแพทย์ = 0.8, เภสชักร = 0.6, พยาบาล = 0.5, ป.ตรี อื่น ๆ = 0.2, จนท. = 0.1,  
หรือใช้เงินเดือนแรกบรรจุ  เป็นต้น  เมื่อได้วงเงินของแตล่ะวิชาชีพแล้ว  จึงน าคะแนนการปฏิบตัิงาน
ส่วนที่มากกว่าค่าคะแนนประกันผลการปฏิบัติงานขัน้ต ่าของบุคลากรแต่ละคนในวิชาชีพนัน้  ๆ     
มาคิดรวมกนัแล้วค านวณตามวงเงินที่ได้รับของวิชาชีพนัน้ ๆ  ข้อดีคือ  ไม่ต้องกงัวลปัญหาความ
เหลื่อมล า้จากการก าหนดค่าคะแนนระหว่างวิชาชีพ  เหมาะสมกบัการใช้ระบบการคิดค่าคะแนน
ปฏิบตัิงานในกลุม่ที่พิจารณาเป็นรายวิชาชีพ  ได้แก่  ระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตัิงานแบบ result 
base approach by DRG-RW  หรือระบบการคิดค่าคะแนนปฏิบตัิงานแบบ job evaluation by 
Modified Hay-Guide Chart  ข้อเสียคือ  1  คะแนนของแต่ละคนในฝ่ายต่าง ๆ  จะมีค่าตอบแทน 
ไมเ่ทา่กนั  ซึง่ต้องมีการท าความเข้าใจ 

 4. ใช้วิธีผสมผสาน  กลา่วคือ  อาจใช้วิธีที่  3  ร่วมกบัวิธีที่  1  หรืออื่น ๆ  เช่น  ในโรงพยาบาล
เดียวกนัแยกวิชาชีพแพทย์ออกมาพิจารณาตา่งหาก  และคิดคา่คะแนนปฏิบตัิงานแบบ result base 

approach by DRG-RW  สว่นที่เหลือน ามาพิจารณารวมกนัทัง้โรงพยาบาล  โดยการใช้ระบบการ
คิดคา่  33  คะแนน  ปฏิบตัิงานแบบ activity base  เป็นต้น  ข้อดีของวิธีนีค้ือ  สามารถปรับเข้ากบั
บริบทของโรงพยาบาลได้ดี  ข้อเสียคือ  1  คะแนนของแต่ละคนในฝ่ายต่าง ๆ  จะมีมลูค่าไม่เท่ากนั  
ซึง่ต้องมีการท าความเข้าใจ 

 (ที่มาของข้อมลู : คู่มือการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน (Pay for Performance, 
P4P) ,2554) 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์   

         
 วารสารกองการพยาบาล ยินดีรับบทความ      
วิชาการหรือรายงานผลการวิจัยทางการพยาบาล 
ตลอดจนผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพยาบาล  โดยเร่ืองท่ี  
ส่งมาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือก าลงัตีพิมพ์ในวารสารอ่ืน
มาก่อน  ทัง้นีก้องบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตรวจทาน  แก้ไขเร่ืองต้นฉบับ  และพิจารณาตีพิมพ์
ตามล าดบัก่อนหลงั  
 

หลักเกณฑ์และค าแนะน าส าหรับส่งเรื่องเพ่ือลง

พิมพ์   
 

1. ประเภทของเรื่องที่ส่งพิมพ์ 

 รายงานการศึกษาวิจัย  เป็นรายงานผลการ 
ศกึษาค้นคว้าวิจยัของผู้ เขียน  ซึง่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสาร
อ่ืน ควรประกอบด้วยหัวข้อเร่ืองตามล าดับต่อไปนี  ้        
ช่ือเร่ืองและบทคดัย่อ  ค าส าคญั  บทน า  วสัดแุละวิธีการ  
ผลการศกึษา วิจารณ์หรืออภิปรายผล และเอกสารอ้างอิง         
ถ้ามีกิตติกรรมประกาศหรือค าขอบคุณให้ระบุไว้ต่อจาก
เอกสารอ้างอิง ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 15 หน้าพิมพ์ 
 บทความวิชาการ  เป็นบทความท่ีเขียนจาก
การรวบรวมความรู้เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  จากวารสารต่าง ๆ  
ทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบด้วยช่ือเร่ือง บทคดัย่อ    
ค าส าคญั  บทน า ความรู้ หรือข้อมลู  เก่ียวกบัเร่ืองท่ีน ามา
เขียน บทวิจารณ์  หรือวิเคราะห์  สรุป และเอกสารอ้างอิง 
ความยาวของเร่ืองไม่ควรเกิน 10 หน้าพิมพ์ 
 สาระน่ารู้  เป็นบทความท่ีน่ารู้ทัว่ไป หรือ      
ข้อแนะน าสิ่งท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ผลการวิจัยใหม่ๆ      
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ซึง่อาจเป็นเร่ืองราว  

ท่ีเกิดขึน้ในประเทศหรือต่างประเทศ  ความยาวของเร่ือง    
ไม่ควรเกิน 5 หน้าพิมพ์ 
2. รูปแบบการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ 

 ควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด และใช้ภาษาท่ี    
เข้าใจง่าย  สัน้  กะทดัรัด  แต่ชัดเจน  เพ่ือประหยัดเวลา  
ของผู้ อ่าน หากใช้ค าย่อต้องเขียนค าเต็มไว้ครัง้แรกก่อน  
ประกอบด้วย 
 ชื่อเร่ือง ควรสัน้กะทัดรัดให้ได้ใจความท่ี     
ครอบคลมุและตรงกบัวตัถปุระสงค์และเนือ้เร่ือง ความยาว
ไม่ควรเกิน 15 ค า  พิมพ์ไว้หน้าแรก ชิดขอบซ้ายของหน้า   
 ชื่อผู้เขียน  คุณวุฒิและสถานที่ท างาน  ให้
เขียนช่ือ  นามสกุล  และคณุวฒุิทางการศกึษาของผู้ เขียน  
เรียงล าดับตามความมากน้อยของการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  ถ้าแบ่งเท่ากนัให้เรียงล าดบัตามตวัอกัษร  และ   
ลงอกัษรย่อของวฒุิการศกึษาสูงสุด  ส่วนต าแหน่งหรือยศ  
และสถานท่ีท างานพิมพ์ไว้เป็นเชิงอรรถในหน้าแรก  โดยใส่ช่ือ
ผู้แตง่ได้ไม่เกิน  3  ช่ือ  หากเกินกวา่นัน้ให้ใช้ช่ือแรกและคณะ 
 บทคัดย่อ ก าหนดให้มีบทคดัย่อทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ  โดยให้ย่อเนือ้หาส าคญัท่ีจ าเป็นเท่านัน้  
ระบุตัวเลขสถิติท่ีส าคัญ  ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยค
สมบูรณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อ ๆ  ความยาว   
ไม่เกิน 15 บรรทดั และมีส่วนประกอบคือ วตัถุประสงค์ 
วสัดแุละวิธีการ ผลและวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ (อย่าง
ย่อ)  ไม่ต้องมีเชิงอรรถอ้างอิงถงึเอกสารอยู่ในบทคดัย่อ 
 ค าส าคัญ เป็นค าท่ีช่วยให้ผู้ อ่านได้เข้าถึง
งานวจิยัหรือบทความได้ง่ายซึง่จะใช้ประมาณ 2-5 ค า 
 บทน า  อธิบายความเป็นมาท่ีเป็นปัญหาใน
การท าวิจัยเร่ืองนีอ้้างทฤษฎีและผลการวิจัยสนับสนุน 
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ชีใ้ห้เห็นความส าคัญท่ีต้องท าเร่ืองนี  ้ และบอกให้รู้ว่า
ปัญหาการวิจยัเร่ืองนีค้ืออะไร วตัถุประสงค์ของการศกึษา
ต้องสอดคล้องกบัผลการวจิยัท่ีจะเสนอในหวัข้อตอ่ไป 
 สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) ให้ระบุข้อ
สมมตุท่ีิใช้เป็นมลูฐานแห่งการหาเหตผุล  เพ่ือตอบปัญหา
การวจิยั 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  ให้ระบุ
ภาพรวมของงานวิจยัว่ามีแนวคิดท่ีส าคญัอะไรบ้าง มีการ
เช่ือมโยง เก่ียวข้องกนัอย่างไร  ซึง่อาจแสดงเป็นแผนภมูิ 
 ข้อจ ากัดของการวิจัย (ถ้ามี) ให้เขียนชีแ้นะ
ให้ผู้ อ่านทราบว่าการวิจยัมีข้อจ ากดัหรือความไม่สมบูรณ์
ในเร่ือง  หรือประเด็นอะไรบ้าง  เหตใุดจึงไม่สามารถท าให้
สมบรูณ์ได้ 
 วัสดุและวิธีการ  อธิบายวิธีการด าเนินการ
วิจยั  โดยกล่าวถึงแหล่งท่ีมาของข้อมลู  ประชากร  กลุ่ม
ตวัอย่าง  วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  วิธีการ  รวบรวม
ข้อมลู การใช้เคร่ืองมือในการวิจยั และวิธีการวิเคราะห์
ข้อมลู หรือใช้หลกัสถิตมิาประยกุต์ 
 ผลการศึกษา/วิจัย  อธิบายสิ่งท่ีได้พบจาก
การวิจยั โดยเสนอหลกัฐานข้อมลูอย่างเป็นระเบียบพร้อม
แปลความหมายของผลที่ค้นพบหรือวิเคราะห์ได้  และสรุป
เปรียบเทียบกบัสมมตฐิานท่ีวางไว้ 
 อภิปรายผลการวิจัย ควรเขียนอภิปราย
ผลการวจิยัว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือวตัถุประสงค์ท่ีตัง้
ไว้หรือไม่เพียงใดสอดคล้องกบัผลการ วิจยัในอดีตอย่างไร 
ผลการวิจยัท่ีได้มีนยั (implications) อย่างไร ระมดัระวงั
การเขียน  รายละเอียดหรือแสดงความหมายของข้อมลูซ า้
กบัส่วนของผล   
 ข้อเสนอแนะ เขียนบอกให้ทราบว่าน าผลงาน
การวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร  หรือให้ข้อ    

เสนอแนะประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อจ ากัด หรือท่ีสามารถ
ปฏิบตัไิด้ส าหรับการศกึษา/วจิยัตอ่ไป 
 เอกสารอ้างอิง 
 1. ผู้ เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เอกสารอ้างอิง  
 2. การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver  
โดยใส่หมายเลขอารบิค  (arabic)  เอกสารอ้างอิงบนไหล่
บรรทดัด้านขวา  ไม่ต้องใส่วงเล็บ  เรียงตามล าดบัและ 
ตรงกับท่ีอ้างอิงไว้ในเนือ้เร่ือง ถ้าต้องการอ้างอิงซ า้ให้ใช้
หมายเลขเดมิ  การอ้างอิงผู้ เขียนใน บทความภาษาไทยให้
เรียงล าดบัจากช่ือต้น ตามด้วยนามสกลุ การอ้างอิงผู้ เขียน
ในบทความภาษาอังกฤษให้เรียงล าดบัจากนามสกุลของ   
ผู้ เขียน ตามด้วยอกัษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง 
 3. การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ช่ือเร่ืองตามรูปแบบ
ของ U.S. National Library of Medicine ท่ีตีพิมพ์ใน  
Index Medicus  ทกุปี  หรือดจูาก  web  site   
http://nlm.nih.gov  หรือใช้ตามแบบท่ีใช้ในเอกสารนัน้ ๆ 
 
3. รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 

 การอ้างอิงเอกสารต่างๆ  ใช้ระบบแวนคเูวอร์   
ซึง่เป็นท่ีนิยมใช้ในวารสารทัว่ไป  ดงันี ้
 3.1 การอ้างอิงวารสาร (โปรดสงัเกตเคร่ือง 
หมายวรรคตอน) 
 ก. ภาษาอังกฤษ 
 ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง (สกุล อักษรย่อของช่ือ).       
ช่ือเร่ือง. ช่ือย่อวารสาร ปี ค.ศ. ; ปีท่ีพิมพ์ (Volume) :   
หน้าแรก - หน้าสดุท้าย. 
 ในกรณีท่ีผู้ แต่งไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ช่ือผู้ แต่ง       
ทกุคนคัน่ด้วยเคร่ืองหมายจุลภาค ( , ) แต่ถ้าเกิน 6 คน  
ให้ใส่ช่ือ 3 คนแรก  แล้วเตมิ  et al. 
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 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 
 ใช้เช่นเดียวกบัภาษาองักฤษแตช่ื่อผู้แตง่ให้เขียน
ช่ือเตม็ตามด้วยนามสกลุและใช้ช่ือวารสารเป็นตวัเตม็ 
 ตัวอย่าง 
 1. ดรุณี  ชุณหะวตั,   ยุวดี   ฤาชา, พิทยภูมิ  
ภัทรนุธาพร  และจารุวรรณ  รัศมีเหลืองอ่อน. ผลของ   
การใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะ
และคอท่ีได้รับรังสีรักษา.  วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร  
2539 ;  2 : 31 - 43. 

3.2 การอ้างอิงหนังสือหรือต ารา 
 ก. การอ้างอิงหนังสือหรือต าราที่มีชื่อ      
ผู้แต่ง 
 ล าดบัท่ี. ช่ือผู้ แต่ง. ช่ือหนังสือ. พิมพ์ครัง้ท่ี.  
เมืองที่พิมพ์ : ส านกัพิมพ์,  ปีท่ีพิมพ์. 
 ตัวอย่าง 
 1. Simms  LM,  Price SA,  Ervin  NE.  The 
professional practice of nursing administration. 2nd 

ed. NewYork:Delmar  Publishers  Inc, 1994. 
 2. เพ็ญจนัท์  ส.โมไนยพงศ์.  คู่มือตรวจ         
ผู้ ป่วยนอก.  พิมพ์ครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ : มิตรเจริญการพิมพ์, 
2528. 
 ข. การอ้างอิงหนังสือหรือต าราที่มีชื่อ
บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม   

 ล าดบัท่ี. ช่ือบรรณาธิการ/ผู้รวบรวม. ช่ือหนงัสือ.  
พิมพ์ครัง้ท่ี.  เมืองท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีท่ีพิมพ์:  หน้า 
แรก – หน้าสดุท้าย 
 ตัวอย่าง 
 1. Dausset  J,  Colombani  J,  eds.  
Histocompatibility  testing 1972.  Copenhagen: 
Munksgaard, 1973 : 12-18. 
  ค.  การอ้างอิงบทหน่ึงในหนังสือหรือ
ต ารา 
 ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.  
ช่ือหนงัสือ,  ครัง้ท่ีพิมพ์.  เมืองท่ีพิมพ์ : ส านกัพิมพ์, ปีท่ี
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  หนเุจริญกุล.  การดแูลตนเอง :     
การวินิจฉัยทางการพยาบาล.  ใน : สมจิต  หนเุจริญกุล
,บรรณาธิการ.  การดแูลตนเอง  ศาสตร์และศิลปะทางการ
พยาบาล,  พิมพ์ครัง้ที่  2.  กรุงเทพมหานคร :  ห้างหุ้นส่วน
จ ากดั  วี  เจ  พริน้ติง้,  2536; 303 - 324. 
  ง. หนังสือชุมนุมบทความการประชุม
หรือสัมมนา 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือบรรณาธิการ.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือการ
ประชุม/สมัมนา;  ปี  เดือน  วนัท่ีประชุม;  เมืองท่ีประชุม/
สัมมนา, ประเทศท่ีประชุม/สัมมนา. เมืองท่ีพิมพ์ :      
ส านกัพิมพ์;  ปีท่ีพิมพ์; หน้าแรก–หน้าสดุท้าย. 
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  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. วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แตง่. ช่ือเร่ือง. (ประเภทนิพนธ์). 
เมือง :สถาบนั;  ปีท่ีพิมพ์. 
  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. การพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร. สายหยุด          
นิยมวิภาต. (วิทยานิพนธ์).  เชียงใหม่ : บณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 2539. 
  ฉ. เอกสารที่ยงัไม่ได้พิมพ์หรือรอตีพิมพ์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง.  ช่ือวารสาร.  รอ
ตีพิมพ์ในปี. 
  ตัวอย่าง 
  1. Leshner AL. Molecular  mechanisms  of 
cocaine addiction. N Engl J Med. In  press  1996. 
  3.3 การอ้างอิงจากหนังสือ/สิ่งพิมพ์/สื่อ
อื่นๆ 

ก.  บทความที่เสนอในที่ประชุม 
    ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง.ช่ือเร่ือง.ใน:ช่ือบรรณาธิการ.
ช่ือการประชุม/สัมมนา;  ปีเดือนวนัท่ีประชุม; เมืองท่ี
ประชุม/สมัมนา,  ประเทศท่ีประชุม/สมัมนา.  เมืองท่ีพิมพ์ 
:  ส านกัพิมพ์;   ปีท่ีพิมพ์;   หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. 

  ตัวอย่าง 
  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. หนังสือพิมพ์/นิตยสาร 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แตง่.  ช่ือเร่ือง.  ช่ือหนงัสือพิมพ์/
นิตยสาร  ปีท่ีพิมพ์ : วนัท่ี  เดือน  :  หน้าแรก-หน้าสดุท้าย. 
  ตัวอย่าง 
  1. Blair  T. I was wrong: PM’s U-turn on 
Junior  doctors pay  and  conditions. The  Times 
1999: 15 Aug: 1-2. 
  ค. สื่ออื่น ๆ 
  ล าดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [ประเภทส่ือ]. สถานท่ีผลิต : 
ผู้ผลิตส่ือ;  ปีท่ีผลิต. 
  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. 
  3.4 การอ้างอิงจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ 

ก. CD-ROM 
  1. ล าดบัท่ี. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ]. ปีท่ีพิมพ์/
ผลิต [ปี เดือน วนัท่ีอ้างอิง];  สถานท่ีผลิต :  แหล่งท่ีผลิต. 
  ตัวอย่าง 
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  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. ล าดบัท่ี.  ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง [ประเภทส่ือ].  
ครัง้ที่ผลิต.  สถานท่ีผลิต:  แหล่งท่ีผลิต;  ปีท่ีผลิต. 
  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  ล าดบัท่ี.  ช่ือเร่ือง.  [online].  ปี  เดือน  
วนัท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วนัท่ีอ้างอิง];  แหล่งท่ีมา 
    ตัวอย่าง 
   1. National Organization for Rare 
Diseases.[Online]. 1999  Aug  16  [cited  1999  Aug  
21]; Available  from: 
http://www.rarediseases.org/ 
   1.2  ล าดับท่ี. ช่ือผู้ เผยแพร่. ช่ือเร่ือง. 
[online].   ปี  เดือน  วนัท่ี ท่ีเผยแพร่ [ปี  เดือน  วันท่ี
อ้างอิง]; [จ านวนหน้าท่ีอ้างถงึ].  แหล่งท่ีมา 

 ตัวอย่าง 
   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. วารสารที่เผยแพร่เป็นอิเลคโทรนิกส์ไฟล์ 
  ล าดบัท่ี. ช่ือผู้แต่ง. ช่ือเร่ือง. ช่ือวารสาร [serial  
online] ปี เดือนท่ีเผยแพร่ [ปี เดือน วนัท่ี    อ้างอิง];  ปีท่ี
พิมพ์ (ฉบบัท่ี) : หน้าแรก – หน้าสดุท้าย. ระบแุหล่งท่ีมา 
  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
ตวัอักษร 14  ไม่ต้องแบ่งคอมลัมภ์  และส่งเอกสารมา
พร้อมกบัแผ่น  diskette  ซึง่พิมพ์ต้นฉบบัเอกสาร พร้อม
กบัส่ง E-mail ถงึ  ndjournal@gmail.com 
  4.2 ภาพประกอบ ถ้าเป็นภาพลายเส้นต้อง
เขียนด้วยหมึกด าบนกระดาษมนัสีขาว  ถ้าเป็นภาพถ่าย
ควรเป็นภาพสไลด์ หรืออาจใช้ภาพขาวด าขนาดโปสการ์ด
แทนก็ได้ การเขียนค าอธิบายให้เขียนแยกต่างหาก ห้าม
เขียนลงในรูป 
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  4.3 การส่งเร่ืองพิมพ์  ให้ส่งต้นฉบับ 3 ชุด  
พร้อมอิเล็กคอทรินิกส์ไฟล์  และระบุสถานท่ีอยู่  หมายเลข
โทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้สะดวก ถงึบรรณาธิการวชิาการวารสาร
กองการพยาบาล  อาคาร 4 ชัน้  4  กรมการแพทย์  ถนนติ
วานนท์  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ   11000 
  4.4 การส่งต้นฉบบัลงในวารสารกองการ
พยาบาล 
   ฉบบัท่ี 1 ภายในวนัท่ี 1 ธ.ค ของทกุปี 
   ฉบบัท่ี 2 ภายในวนัท่ี 1 มี.ค ของทกุปี 
   ฉบบัท่ี 3 ภายในวนัท่ี 1 ส.ค ของทกุปี 
 

  หากพ้นก าหนดในระยะเวลาดงักล่าว ต้นฉบบั
จะเล่ือนการพิจารณาลงในฉบบัตอ่ไป 
 
5. การรับเรื่องต้นฉบับ 

  5.1 เร่ืองท่ีรับไว้ กองบรรณาธิการจะแจ้ง   
ตอบรับให้ผู้ เขียนทราบ 
  5.2 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ม่ ไ ด้ รั บ พิ จ า ร ณ า จั ด พิ ม พ์          
กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ  แตจ่ะไม่ส่งต้นฉบบัคืน 
  5.3 เ ร่ื อ ง ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า รณ าล งพิ ม พ์         
กองบรรณาธิการจะส่งวารสารให้ผู้ เขียนเร่ืองละ 1 เล่ม 

 

ตัวอย่างช่ือย่อวารสารมาตรฐาน 
 
  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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