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Abstract
Introduction : Psychiatric inmates who are mentally ill if caring themselves improperly may result in poor selfcontrol, violent behavior or being persuaded to commit illegal acts, such as committing crimes. The information from
Abstract
prison showed a problem in accessing the mental health services causing severe psychosis or recurrent offenses.
Introduction : Psychiatric inmates who are mentally ill if caring themselves improperly may result in poor selfObjectives : To develop and study the outcomes of psychiatric care model in prison by the mental health network
control, violent behavior or being persuaded to commit illegal acts, such as committing crimes. The information from
Methods : This research and development conducted in 4 phases; Phase 1, situation analysis, Phase 2, model
prison showed a problem in accessing the mental health services causing severe psychosis or recurrent offenses.
development, Phase 3, model implementation, and Phase 4, model evaluation from May 2017 to April 2019.
Objectives : To develop and study the outcomes of psychiatric care model in prison by the mental health network
The participants were 35 psychiatric ill inmates in Kamphaeng Phet Central Prison. The research instrument
Methods : This research and development conducted in 4 phases; Phase 1, situation analysis, Phase 2, model
consisted of the Psychiatric Inmates Care Record form, Global Assessment of Functioning Scale (GAF) form and
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2) educating the public health network 3) educating and adjusting the attitude of psychiatric illness to the mental
rating scales were compared by dependent t-test statistics.
health network in prison 4) The manual for psychiatric care in prison 5) Database system. The outcome of
Results : A psychiatric care model in prison composed of 1) the mutual action plan of relevant service units
psychiatric care model revealed mentally ill inmates regularly intake the medication, increased participation in prison
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network
reduced
the severity
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statistically significant at <0.1 level. The follow up after discharge found no relapses and repeated violence from
symptoms, increased global functioning level, reduced relapse and repeated violent behavior from mental symptoms.
psychotic symptoms.
Conclusions : A psychiatric care model in prison by the mental health network reduced the severity of mental
Keyword : Psychiatric problem in prison, mental health network
symptoms, increased global functioning level, reduced relapse and repeated violent behavior from mental symptoms.
Keyword : Psychiatric problem in prison, mental health network
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สถานการณ์ปญั หาผูต้ อ้ งขังทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ในหลายประเทศทัวโลกสถาบั
่
นวิจยั นโยบายอาชญากรรมแห่งเบิรค์ เบค
ประเทศสหราชอาณาจักร ได้สารวจและประเมินว่าจานวนประชากรทีเ่ ป็ นผูต้ ้องขังในเรือนจาทัวโลกนั
่
น้ รวมกันแล้วสูงเกินกว่า
10 ล้านคนในปจั จุบนั สาหรับประชากรผูต้ อ้ งขัง ในประเทศไทยนัน้ มีจานวนผูต้ อ้ งขังสูงเป็ นอันดับที่ 6 ของโลก และเป็ นอันดับ
ที่ 3 ของทวีปเอเชีย1 พบว่า จานวนผู้ต้องขังในเรือนจาทัง้ ประเทศมีจานวนมากถึง 321,347 คน โดยแยกเป็ นชาย 277,173 คน
หญิง 44,174 คน2 จานวนผูต้ ้องขังทีร่ บั เข้าเรือนจาเป็ นจานวนมากส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ ของผูต้ ้องขัง
ในทุกด้าน3 รวมถึงสภาวะทางจิตของผูต้ อ้ งขังซึง่ ผูต้ อ้ งขังมีความเครียดสูงกว่าประชากรทัวไปเนื
่
่ องจากการต้องโทษในเรือนจา
เป็ นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในชีวติ อาจมีความโกรธ ก้าวร้าว หวาดระแวง หรืออยู่ทอ้ แท้ หดหู่ สิน้ หวัง ซึมเศร้า และมีความ
ั หาสุ ข ภาพจิต และโรคทางจิ ต เวชร้ อ ยละ 46 สู ง กว่ า ประชาชน
กัง วลเกี่ย วกับ การยอมรับ ทางสัง คม 4 ผู้ ต้ อ งขัง มี ป ญ
ทัวไป
่ 3 เท่าตัว โรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ได้แก่ ติดสุราและสารเสพติดร้อยละ 30 โรคซึมเศร้าร้อยละ 16 และความเสีย่ ง
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5
ได้รับั การดูแลต่อเนื่อง ไม่
ไม่มมีปปี ัญญั หากลั
หากลับบเข้เข้าารัรักกษาตั
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หลักการดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตเวชในเรือนจาให้ต่ อเนื่องเหมือนผู้ป่วยจิตเวชทัวไป
่ เพื่อป้องกัน 3 ปญั หาหลัก
คือ การปว่ ยซ้าจากขาดยา การฆ่าตัวตาย การก่อคดีซ้าจากอาการป่วยทางจิตเวช รวมทัง้ การปกป้องสิทธิ ์ ของผูต้ ้องขังทีป่ ่วย
ทางจิตเวช เริม่ ตัง้ แต่การเข้าเรือนจาวันแรกไปจนถึงหลังพ้นโทษกลับไปอยู่ชุมชน การบริหารจัดการในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพผูต้ อ้ งขังในเรือนจา เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผตู้ ้องขังได้ครอบคลุมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพนัน้ มีหน่ วยงานที่
รับผิดชอบหลัก อยู่ ๒ กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ ต้องมีก ารบูรณาการร่วมกันเพื่อให้
การดูแลผู้ต้องขังทีป่ ่วยทางจิตเวชในเรือนจามีประสิทธิภาพในลักษณะของเครือข่ายสุขภาพจิต 6
จังหวัดกาแพงเพชร มีแนวโน้มผู้ต้องขังทีป่ ่วยทางจิตเวชเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2558, 2559 และ2560 มีจานวน 6, 11
และ 25 รายตามลาดับ7 ทัง้ ยังพบผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยทางจิตเวชส่วนหนึ่งขาดการเข้าถึงบริการ การดูแลผูต้ ้องขังทีป่ ่วยทางจิตเวช
ในเรือนจาของจังหวัดกาแพงเพชรทีผ่ ่านมาได้ดาเนินโครงการดูแลสุขภาพจิตผูต้ ้องขังที่ป่วยทางจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และเรือนจากลางจังหวัดกาแพงเพชร ซึง่ จากการทบทวนการดาเนินงานในปี งบประมาณทีผ่ ่าน
มา พบว่า เครือข่ายสุขภาพจิตไม่มแี ผนปฏิบตั ิทช่ี ดั เจน เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานยังขาดความรูแ้ ละทัศนคติทด่ี ใี นการดูแลผู้ตอ้ งขัง
กลุ่มนี้ 8 ไม่มรี ะบบฐานข้อมูลทีท่ าให้เกิดการดูแลและติดตามต่อเนื่องจนถึง ชุมชน ผูต้ ้องขังมีอาการทางจิตกาเริบ และก่อคดีซ้า
การดาเนินงานวิจยั ในเรือนจาเป็ นเรื่องละเอียดอ่อน แต่มคี วามจาเป็ นเนื่องจากข้อมูล ปญั หาทางจิตเวชในสภาพจริงในเรือนจา
ไม่สามารถหาข้อมูลจากส่วนอื่นได้ เพื่อประโยชน์ในการนาไปพัฒนางานระดับประเทศช่วยผูต้ ้องขังทีอ่ าจมีปญั หาเดียวกันในที่
อื่นๆ อีกทัง้ พัฒนารูปแบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจาโดยใช้เครือข่ายสุขภาพจิตของจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ผตู้ ้องขังที่
ป่วยทางจิตเวชในเรือนจาได้รบั การดูแล บ าบัดรักษาและฟื้ น ฟู สมรรถภาพ และได้ร ับการดูแ ลต่ อเนื่อ งหลัง การจ าหน่ า ย
เพื่อป้องกันอาการกลับเป็ นซ้าที่รุนแรงหรือ ก่อคดีซ้า ลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคม งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และศึกษาผลลัพธ์ของรูปแบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจาโดยเครือข่ายสุขภาพจิต
วิ ธีการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตเวชในเรือนจากลางจังหวัดกาแพงเพชรที่มอี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป
สามารถสือ่ สารด้วยภาษาไทยและสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษาวิจยั จานวน 35 คน
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง การวิจยั ครัง้ นี้ ได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาล
กาแพงเพชร การพิท ักษ์ สิท ธิก์ ลุ่ ม ตัว อย่ างก่ อ นการเก็บ ข้อมูล โดยชี้แจงรายละเอีย ด ขัน้ ตอน ประโยชน์ แ ละความเสี่ย ง
กระบวนการขอความยินยอมในผูต้ ้องขังได้ให้ญาติหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมมีส่วนรับทราบและยินยอม ในกรณีทผ่ี ตู้ ้องขังเป็ น
ผูเ้ ยาว์หรืออยู่ในสภาวะทีไ่ ม่สามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองต้องได้รบั ความยินยอมโดยสมัครใจจากผูแ้ ทนโดยชอบธรรมด้วย
ในการเก็บข้อมูลไม่ได้มกี ารระบุช่อื – สกุล ของผูป้ ว่ ย ไม่มคี วามเสีย่ งในการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความเสีย่ งทางด้านสังคม
หากผู้ต้องขังไม่สะดวกใจในการตอบคาถามข้อใดสามารถปฏิเสธการตอบคาถาม หรือสามารถขอถอนตัวจากการวิจยั ได้
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ตลอดเวลาโดยไม่ถือเป็ นความผิดและไม่กระทบต่ อสวัสดิภาพต่ างๆของผู้ต้องขัง การนาเสนอข้อมูลการวิจยั เป็ นภาพรวม
เท่านัน้ ไม่มขี อ้ มูลใดทีจ่ ะนาไปสูก่ ารระบุถงึ รายบุคคลได้
รูปแบบการวิ จยั การวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั ได้แก่
1.แบบบันทึกการดูแลผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยทางจิตเวช ตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน
แล้วนา มาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะเพื่อให้เครื่องมือมีความชัดเจนด้านภาษาและครอบคลุมสาระสาคัญ ได้ค่าความตรง
ตามเนื้อหา เท่ากับ 0.86
2.แบบประเมินความสามารถโดยรวม (GAF scale) นาไปทดลองใช้กบั ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการในโรงพยาบาล
กาแพงเพชรซึง่ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประชากรศึกษา จานวน 10 ราย ได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.84
3.แบบประเมินระดับอาการทางจิต (Brief Psychiatric Rating Scale: BPRS) นาไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยจิตเวช ทีม่ ารับ
บริการในโรงพยาบาลกาแพงเพชรซึง่ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประชากรศึกษา จานวน 10 ราย ได้ค่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha
coefficient เท่ากับ 0.90
ระยะเวลาดาเนิ นการ ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2562 การดาเนินการวิจยั เป็ น 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์ โดย
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร มาตรฐาน และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยทางจิตเวช
1.2 ศึกษาฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่เป็ นผูต้ ้องขัง จากทะเบียนการให้บริการในโรงพยาบาลกาแพงเพชร ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2560- เมษายน 2562
1.3 จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) กับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมสหสาขาโรงพยาบาลกาแพงเพชร ตัวแทน
ผูร้ บั ผิดชอบงานสุขภาพจิตสาธารณสุขอาเภอเมือง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร คณะทางานโรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคลากรในเรือนจาประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา เพื่อสอบถามปญั หา และความต้องการในการพัฒนา และนาผลจากการทาสนทนากลุ่มมา
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจา โดย
2.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ โดยทบทวนรูปแบบการดาเนินกิจกรรม ร่วมกับผูบ้ ริหารและตัวแทนจาก 3 หน่ วยบริการ
ได้แก่ ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจากลางจังหวัดกาแพงเพชร ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สานักงานสาธารณสุข
จังวัดกาแพงเพชร และโรงพยาบาลกาแพงเพชร
2.2 พัฒนารูปแบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจ า ผู้วิจ ัยได้นาแนวคิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง และการจัดบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรงยุ่งยาก ซับซ้อน ที่จาเป็ นต้องมีการพัฒนาทัง้ 1.ด้านบุคลากร 2.ด้านสถานที่ / เครื่องมือ /
เวชภัณฑ์ 3.ด้านขีดความสามารถระบบบริการ และ4.ด้านวิชาการรวมทัง้ ใช้ขอ้ มูลระยะที่ 1 มาร่างเป็ นรูปแบบการดูแลทางจิตเวช
ในเรือนจา โดยใช้บทบาทหน้าที่ของพยาบาลจิตเวช และพยาบาลวิชาชีพในเรือนจา ประสานระบบการดูแลร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
และครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชนกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละทีมในการดูแลผูป้ ่วยกาหนดผลลัพธ์ทต่ี ้องการ คือ การรับประทาน
ยาสม่ าเสมอ การเข้าร่วมกิจกรรมในเรือนจา ไม่เกิดความเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่รุนแรงซ้า ระดับความสามารถโดยรวม Global
Assessment of Functioning (GAF) scale ระดับอาการทางจิต Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) หลังจาหน่ าย จากเรือนจาไม่
มีอาการกาเริบและก่อความรุนแรงซ้าจากอาการทางจิต และจัดทาเครื่องมือในการประเมินผล
ระยะที่ 3 นาไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย มีขนั ้ ตอนดาเนินการดังนี้ 1) ขัน้ เตรียมสมรรถนะของบุคลากร ทัง้ พยาบาลวิชาชีพ
ในเรือนจา เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และปรับทัศนคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช 2) ขัน้ การนารูปแบบไปใช้
แบ่งผูต้ ้องขังทีป่ ่วยทางจิตเวชออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทีม่ ปี ญั หาซับซ้อน (GAF < 50) อาการทางจิตอยู่ในระดับมาก (BPRS> 36)
กาหนดแผนการดูแลในระยะ acute care ส่วนกลุ่มที่มปี ญั หาไม่ซบั ซ้อน (GAF > 50) มีอาการทางจิตระดับน้อย (BPRS <36)
กาหนดแผนการดูแลในระยะดูแลต่อเนื่องและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการวางแผนจาหน่าย
ั นาขึน้ หลังการดาเนินการ 3 เดือน โดยติดตามผลลัพธ์
ระยะที่ 4 ประเมินผลลัพธ์ศกึ ษาผลลัพธ์ของโปรแกรมทีพ่ ฒ
ประเมินความสามารถโดยรวม (GAF scale) ระดับอาการทางจิต (BPRS)การรับประทานยาสม่ าเสมอ การร่วมกิจกรรม
ในเรือนจา ติดตามหลังการจาหน่ายจากเรือนจาด้านอาการกาเริบและก่อคดีซ้า จากอาการทางจิตภายหลังการพ้นโทษ 1 เดือน
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชุม สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ตามหลักการวิเคราะห์ (content analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้โ ปรแกรมสาเร็จ รูป ทางสถิติ และสถิติเชิงพรรณนา ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ ค่ าร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบผลลัพธ์การรับประทานยาสม่าเสมอ การเข้าร่วมกิจกรรมในเรือนจา ไม่เกิดความเสีย่ งหรือพฤติกรรม
รุนแรงซ้าด้วยสถิติ chi-square เปรียบเทียบระดับความสามารถโดยรวมและระดับอาการทางจิต ด้วยสถิตเิ ปรียบเทียบค่าเฉลีย่
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มทีไ่ ม่เป็ นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples)
ผลการวิ จยั
1. สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการ ผลศึกษาข้อมูล ปญั หา และความต้องการ บุคลากรทัง้ หมดในเรือนจา
โดยวิเคราะห์ปญั หาและความต้องการ ทัง้ 4 ด้านคือ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านผูป้ ่วยและครอบครัว 3) ด้านระบบบริการ และ
4) ด้านวิชาการ พบว่า กรณีผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตเวชถูกส่งต่อเพื่อตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลจิตเวช หรือการรักษาแบบ
ผูป้ ว่ ยใน ต้องมีการใส่โซ่ตรวน มีเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์เฝ้า อาจส่งผลกระทบด้านจิตใจหรือมีความเสีย่ งในระบบการดูแล และใน
การดูแลทางจิตเวชในเรือนจานัน้ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ใกล้ชดิ จะมีสว่ นร่วมในการดูแลผูต้ ้องขังทีป่ ่วยทาง
จิตเวช การประเมินผู้ป่วยที่สงสัย ว่ามีอาการทางจิตเวช ด้านเรือ นจากลางจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ในการดาเนินงาน
สุขภาพจิตทีผ่ ่านมามีปญั หาการประเมินผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยอาการทางจิต เจ้าหน้าทีข่ าดความรู้ การใช้แบบคัดกรอง การดูแลผูป้ ่วย
ในด้านการส่งต่อคนไข้ไปตรวจโรงพยาบาลจิตเวชข้ามจังหวัด พบเป็ นปญั หาในขัน้ ตอนการบริหารจัดการ ยังขาดความต่อเนื่อง
ในการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อข้อมูลกับสถานบริการสาธารณสุข ด้านผูป้ ่วยและครอบครัวญาติ เครียด กังวล ไม่ทราบขัน้ ตอน
ปฏิบตั ใิ นการรักษา การรับยาในขณะทีผ่ ตู้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยทางจิตเวชอยู่ในเรือนจา หลังออกจากเรือนจากลัวกลับไปเสพสารเสพติด
ซ้า กลัวเกิดเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นผลกระทบจากอาการทางจิตหรือจากการใช้สารเสพติด กลัวจะปฏิเสธการรักษาทางจิตเวช มีความ
ต้องการสนับสนุนให้บุคลากรมีองค์ความรูด้ า้ นการคัดกรองดูแลผูป้ ว่ ย การวางแผนการดูแลภาวะฉุกเฉิน และการดูแลต่อเนื่อง
หลังการจาหน่ายจากเรือนจา
2. รูปแบบการดูแลทางจิ ตเวชในเรือนจา รูปแบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจา ประกอบด้วย
2.1 แผนปฏิบตั งิ านร่วมกันของ 3 หน่วยบริการ ได้แก่ เรือนจากลางจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาแพงเพชรและโรงพยาบาลกาแพงเพชร
2.2 การให้ความรูแ้ ละวางแผนร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพืน้ ทีใ่ นระดับจังหวัด
2.3 การให้ความรู้ และปรับทัศนคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวชแก่เครือข่ายสุขภาพจิตในเรือนจาในเรื่องโรค และ
การดูแลผูป้ ่วยจิตเวชการเฝ้าระวังความเสีย่ งในการฆ่าตัวตาย หรือพฤติกรรมรุนแรงการใช้ยาทางจิตเวชการคัดกรองโรคจิต
โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การประเมินและเฝ้าระวังปญั หาการขาดสุรา
2.4 คู่มอื แนวทางการดูแลทางจิตเวชในเรือนจา ประกอบด้วยแนวทางปฏิบตั ขิ องแต่ละวิชาชีพ กาหนดแผนการดูแลใน
แต่ละระยะ ได้แก่ 1) การดูแลในระยะแรกรับ 2) การดูแลในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช (Acute care) 3) การดูแลต่อเนื่องและระยะ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 4) การวางแผนการจาหน่ายจากเรือนจา และ 5) การดูแลต่อเนื่องหลังการจาหน่ ายจากเรือนจา
2.5 ระบบฐานข้อมูล เรือนจากลางจังหวัดกาแพงเพชรและโรงพยาบาลกาแพงเพชร จัดทาทะเบียนฐานข้อมูลผูต้ ้องขัง
่
ที่ปวยทางจิตเวช กรณีท่จี าหน่ ายจากเรือนจา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร ทาหน้าที่ประสานส่งต่อข้อมูลแก่
สถานบริการสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับจังหวัดและต่างจังหวัด
ระยะที่ 3 การประเมิ นผลลัพธ์การดูแลทางจิ ตเวชในเรือนจาโดยเครือข่ายสุขภาพจิ ต
3.1 ประชากรทีศ่ กึ ษา เป็ นผูต้ ้องขังป่วยทางจิตเวช จานวน 35 ราย เป็ นเพศชายร้อยละ 88.8 อายุระหว่าง 20-30 ปี
ร้อยละ 37.1 การวินิจฉัยโรคเป็ นโรคจิต ร้อยละ 62.9 ไม่มปี ระวัตกิ ารรักษา ร้อยละ 40 รักษาไม่ต่อเนื่อง ร้อยละ 34.3
คดีทต่ี อ้ งขังเป็ นคดียาเสพติด ร้อยละ 48.6 ประวัตกิ ารใช้สารเสพติดร้อยละ 62.9 พบใช้สรุ า ร้อยละ 40.0 ยาบ้า ร้อยละ 37.1
3.2 ภายหลังการพัฒนารูปแบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจาพบว่า ผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยทางจิตเวชรับประทานยาสม่าเสมอ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในเรือนจาได้เพิม่ ขึน้ มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ <.01
3.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอาการทางจิตก่อนและหลังการพัฒนาพบว่าระดับคะแนนอาการทางจิต
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ <.01 ดังตารางที่ 2
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3.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถโดยรวมก่อนและหลังการพัฒนาพบว่าระดับความสามารถ
โดยรวมเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ <.01 ดังตารางที่ 3
3.4 การติดตามผูต้ ้องขังที่ป่วยทางจิตเวชหลังการจาหน่ าย 6 ราย ได้รบั การดูแลต่อเนื่องหลังการจาหน่ าย 5 ราย
(ร้อยละ 83.3) กินยาสม่าเสมอไม่พบอาการกาเริบซ้า ไม่มกี ารก่อคดีซ้าจากอาการทางจิต ทัง้ นี้พบว่ามีคดีซ้าจากเรื่อง พ.ร.บ.
ยาเสพติดหลังการจาหน่าย 2 สัปดาห์ 1 ราย (ร้อยละ 16.6)
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยทางจิตเวช ( N= 35)
ข้อมูลทัวไป
่
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ20
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61ปีขน้ึ ไป
การวิ นิจฉัยโรค
โรคจิต
กลุ่มโรคติดสารเสพติด
โรคซึมเศร้า
โรควิตกกังวล
ั
ปญญาอ่
อน
ฆ่าตัวตาย
สมองเสือ่ ม
ประวัติการรักษาทางจิ ตเวชก่อนต้องคดี
ไม่เคยรักษา
รักษาต่อเนื่อง
รักษาไม่ต่อเนื่อง
คดีที่ต้องโทษ
คดียาเสพติด
คดีลกั ทรัพย์
คดีพยายามฆ่า
คดีฆา่
คดีทาร้ายร่างกาย
คดีชาเรา
คดีบุกรุก
การใช้ยาเสพติ ด
ไม่ใช้
ใช้
สุรา
ยาบ้า
กัญชา
ไอซ์
สารระเหย

จานวน

ร้อยละ

31
4

88.6
1.4

3
13
11
43
3
1

8.6
37.1
31.4
11.4
8.6
2.9

22
6
2
1
2
1
1

62.9
17.1
5.7
2.9
5.7
2.9
2.9

14
9
12

40.0
25.7
34.3

17
5
5
2
3
2
1

48.6
14.3
14.3
5.7
8.6
5.7
2.9

13
22
14
13
2
3
2

37.1
62.9
40.0
37.1
5.7
8.6
5.7
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอาการทางจิตก่อนและหลังการพัฒนา (N=35)
ความแตกต่างของคะแนนอาการทางจิ ต
Mean
SD
t-test
ก่อนพัฒนารูปแบบ
45.00
1.55
5.688
หลังพัฒนารูปแบบ
30.34
1.15
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถโดยรวมก่อนและหลังการพัฒนา (N=35)
ความแตกต่างของคะแนนความสามารถโดยรวม
Mean
SD
t-test
ก่อนพัฒนารูปแบบ
5.74
1.97
5.896
หลังพัฒนารูปแบบ
7.20
1.05
*p <.05

p-value
<0.01*

p-value
<0.01*

วิ จารณ์
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพจิตผูต้ อ้ งขังโรงพยาบาลกาแพงเพชร พบว่ามีการพัฒนารูปแบบการดูแลทางจิตเวช
ในเรือนจา ทัง้ การคัดกรองและการวินิจฉัยกลุ่มเสีย่ ง การบาบัดฟื้ นฟูผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตเวช การจัดกิจกรรมในเรือนจา
การพัฒนารูปแบบการส่งต่ อ และการติดตามดูแลต่ อเนื่องโดยเครือข่ายสหวิชาชีพและเครือข่ายสุขภาพจิต ในชุมชน โดย
พยาบาลจิตเวชเป็ นผู้ประสานระบบการดูแลร่วมกับพยาบาลในเรือนจา ทาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดที งั ้ ด้านการกิน ยาสม่ าเสมอ
การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเพิม่ ขึน้ ระดับอาการทางจิตลดลง ส่งผลให้ระดับความสามารถโดยรวมเพิม่ ขึน้
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ผู้ต้องขัง นัน้ เป็ นกลุ่มเสี่ยงการเจ็บป่วยทางจิตเวชและการเจ็บป่วยทางจิตเวชที่ขาด
การรักษา มีความเกีย่ วข้องกับการใช้สารเสพติดก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจ็บปว่ ยและก่อความรุนแรงต่อตนเองและบุคคลอื่น
การจัดระบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจาทีค่ รอบคลุ มตัง้ แต่การค้นหาผู้ต้องขังทีป่ ่วยทางจิตเวชรายใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เสีย่ งสูง เช่น ความเสีย่ งที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าหรือพฤติกรรมรุนแรงได้ 8 ผู้ต้องขังทีป่ ่วยทางจิตเวชส่วนใหญ่เป็ นโรคจิตเภท
พบว่าผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยทางจิตเวชรายใหม่หากได้รบั การรักษาต่อเนื่องจะมีการตอบสนองดีเข้าสูร่ ะยะโรคสงบตลอด 2 ปี 9 และใน
กลุ่มป่วยมีระบบการดูแลได้รบั ประทานยาสม่าเสมอมีการจัดทาทะเบียนผู้ปว่ ย ความครอบคลุมของกระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ได้เข้าสู่ระบบการบาบัดรักษา การสร้างความเข้าใจต่อผูป้ ่วยและญาติและระบบการส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง
ช่วยลดช่องว่าง การบริการผูป้ ่วยโรคจิตได้ ซึง่ พบว่าเป็ นปจั จัยความสาเร็จ ทีจ่ ะส่งผลให้ผตู้ ้องขังทีป่ ่วยทางจิตเวชมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ระดับความสามารถโดยรวมดีขน้ึ กว่าก่อนการรักษา หรือการรักษาไม่ต่อเนื่อง 10 และการทีไ่ ด้รบั ยาสม่าเสมอมากกว่า
3 เดือน ซึ่งเป็ นระยะคงสภาพผู้ต้องขังที่ป่วยทางจิตเวชช่วยให้อ าการทางจิตลดลง และส่วนที่ไ ด้รบั การรักษาต่ อจากนัน้
6 เดือนเป็ นต้นไปนัน้ ป้องกันอาการกาเริบกลับเป็ นซ้าได้ 11
สรุป
การศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการดูแลการดูแลสุขภาพจิตผูต้ อ้ งขังในเรือนจาทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิต การวินิจฉัยคัดกรองกลุ่มเสีย่ งสุขภาพจิต การบาบัดรักษาการฟื้ นฟูสมรรถภาพช่วยลดระดับอาการทางจิต ระดับ
ความสามารถโดยรวมเพิม่ ขึน้ ป้องกันการกลับเป็ นซ้า และการก่อคดีซ้าจากอาการทางจิต ซึง่ ส่งผลให้ผตู้ ้องขัง ทีน่ ับว่าเป็ น
ประชากรกลุ่มเปราะบางทางด้านสุขภาพ เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้เท่าเทียมกับ ประชากรกลุ่มอื่นและควรมีการศึกษา
รูปแบบการบาบัดทางจิตเวชในผูต้ ้องขังที่ป่วยทางจิตเวชจากปญั หาความเกีย่ วข้องกับคดียาเสพติด การศึกษาความสัมพันธ์
ของความเจ็บปว่ ยทางจิตเวชกับการก่อคดีตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดรวมทัง้ มาตรการทีเ่ ข้มข้นในการบาบัดยาเสพติด
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ เรือนจากลางจังหวัดกาแพงเพชร โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาแพงเพชร ผูบ้ ริหารและทีมงานโรงพยาบาลกาแพงเพชร คณะกรรมการวิจยั และเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกท่านทีใ่ ห้
ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงานวิจยั ฉบับนี้
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บทคัดย่อ
บทนา : การจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาล เป็ น ระบบและสิง่ แวดล้อมที่ออกแบบเพื่อป้องกันระบบการให้ยา
ดย่อ
ทีบทคั
ผ่ ดิ พลาดในโรงพยาบาล
: การจัด:การความปลอดภั
เป็ น ระบบและสิบงรู่ แวดล้
อมที่ออกแบบเพื
่อป้องกันระบบการให้
วับทน
ตถุปาระสงค์
เพื่อศึกษาการจัยดทางยาในโรงพยาบาล
การความปลอดภัยทางยาตามการรั
้ของพยาบาล
และข้อเสนอแนะในการปรั
บปรุยงา
ทีการจั
ผ่ ดิ พลาดในโรงพยาบาล
ดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางยาตามการรับรู้ของพยาบาล และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วี ธี การศึ กษา : กลุ่ มตัวอย่ างในการศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 246 คน ที่ปฏิบ ัติงานในโรงพยาบาลก าแพงเพชร
การจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลกาแพงเพชร
สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ 1) เครื่องมือประเมินการจัดการความปลอดภัยทางยาใน
วี ธี การศึ กษา : กลุ่ มตัวอย่ างในการศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 246 คน ที่ปฏิบ ัติงานในโรงพยาบาลก าแพงเพชร
โรงพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาโดยเพชรสุนีย์ ทัง้ เจริญกุลและคณะ (2561) ความตรงของเนื้อหา ICVI และ SCVI ทัง้ ฉบับเท่ากับ .96 และ .83
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ความปลอดภัยทางยาที่ ค่ าความสอดคล้องของคาถาม(IOC) เท่ ากับ 0.66 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ าเฉลี่ย ร้อยละ และ
มีค่าสัมประสิทธิอลั ฟาของครอนบาครายด้านอยู่ระหว่าง.97-.78 และโดยรวมเท่ากับ .83 2) แบบสอบถามข้อเสนอแนะในการจัดการ
จัดหมวดหมู่
ความปลอดภัยทางยาที่ ค่ าความสอดคล้องของคาถาม(IOC) เท่ ากับ 0.66 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ผลการศึกษา : พบว่า
จัดหมวดหมู
1.กลุ่ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 37.14 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ผลการศึ
กษา : พบว่
ปฏิบตั งิ านในหอผู
ป้ ว่ ายอายุรกรรม และมีประสบการณ์ทางานเฉลีย่ ที่ 13.19 ปี และเคยเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ 5ส
1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 37.14 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2. การจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลกาแพงเพชร โดยรวมอยู่ใน
ปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรม และมีประสบการณ์ทางานเฉลีย่ ที่ 13.19 ปี และเคยเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ 5ส
ระดับดี ( = 3.28 SD 0.36 ) และรายด้านอยู่ในระดับดี โดยพบว่าการจัดการความปลอดภัยด้านการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมีค่า
2. การจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลกาแพงเพชร โดยรวมอยู่ใน
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.47 SD 0.44 ) รองลงมา คือ การจัดการความปลอดภัยด้านการสังใช้
่ ยาผู้ป่วย ( = 3.32 SD 0.39)
ระดับดี ( = 3.28 SD 0.36 ) และรายด้านอยู่ในระดับดี โดยพบว่าการจัดการความปลอดภัยด้านการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมีค่า
ด้านการบริหารยาให้ผปู้ ่วย ( = 3.31 SD 0.40 ) ด้านการจ่ายยาให้ผู้ป่วย ( = 3.30 SD 0.45 ) ด้่ านการแก้ปญั หากรณีเกิด
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.47 SD 0.44 ) รองลงมา คือ การจัดการความปลอดภัยด้านการสังใช้
่ ยาผู้ปวย ( = 3.32 SD 0.39)
้ องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์่ ทางยา ( = 3.22 SD 0.44 ) และด้านมาตรการเชิ
ง
รุ
ก
ในการป
ด้านการบริหารยาให้ผปู้ วย ( = 3.31 SD 0.40 ) ด้านการจ่ายยาให้ผู้ปว่ ย ( = 3.30 SD 0.45 ) ด้านการแก้ปญั หากรณีเกิด
( = 3.07 SD 0.53 ) ตามลาดับ
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา ( = 3.22 SD 0.44 ) และด้านมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา
3.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาล ได้แก่ การมีเทคโนโลยีช่วยในการสังยา
่
(การมี
= 3.07
SD
0.53
)
ตามล
าดั
บ
ระบบตรวจสอบซ้าระหว่างวิชาชีพ การทบทวนแนวปฏิบตั หิ ลักการบริหารยาตามหลัก 7R การทบทวนแนวปฏิบตั กิ ารใช้ยากลุ่ม
3.ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาล ได้แก่ การมีเทคโนโลยีช่วยในการสังยา
่
ที่มคี วามเสีย่ งสูงและการใช้สญ
ั ลักษณ์ท่แี สดงถึงการใช้ยากลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง การทบทวนการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
การมีระบบตรวจสอบซ้าระหว่างวิชาชีพ การทบทวนแนวปฏิบตั หิ ลักการบริหารยาตามหลัก 7R การทบทวนแนวปฏิบตั กิ ารใช้ยากลุ่ม
ทางยา สร้างแรงจู งใจในการรายงานอุ บ ัติการณ์ มีมาตรการเชิงรุ กในด้านการป้ องกันเหตุ การณ์ ไม่ พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มี
ที่มคี วามเสีย่ งสูงและการใช้สญ
ั ลักษณ์ท่แี สดงถึงการใช้ยากลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง การทบทวนการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์
การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากรในด้านเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา
ทางยา สร้างแรงจู งใจในการรายงานอุ บ ัติการณ์ มีมาตรการเชิงรุ กในด้านการป้ องกันเหตุ การณ์ ไม่ พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มี
สรุป : ผลการศึกษาครัง้ นี้ผบู้ ริหารทางการพยาบาลสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยด้านยาใน
การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องบุคลากรในด้านเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา
โรงพยาบาลต่อไป
สรุป : ผลการศึกษาครัง้ นี้ผบู้ ริหารทางการพยาบาลสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยด้านยาใน
คาสาคัญ : การจั
โรงพยาบาลต่
อไปดการความปลอดภัยทางยา พยาบาล โรงพยาบาลกาแพงเพชร
คาสาคัญ : การจัดการความปลอดภัยทางยา พยาบาล โรงพยาบาลกาแพงเพชร
* พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ปฏิบตั งิ าน กลุ่มงานการพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลกาแพงเพชร
** ผูช้ ่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
****พยาบาลวิ
ชาชีพชานาญการ
ปฏิบตั งิ าน กลุมหาวิ
่มงานการพยาบาลห้
องคลอด โรงพยาบาลกาแพงเพชร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์
ทยาลัยเชียงใหม่
** ผูช้ ่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยคือการป้องกันข้อผิดพลาด และผลกระทบทีส่ ง่ ถึงตัวผูป้ ว่ ยรวมถึงเป็ นผลลัพธ์ทแ่ี สดงถึงคุณภาพ
ของระบบบริการสุขภาพ ในปจั จุบนั อุบตั กิ ารณ์การเกิดข้อผิดพลาดจากการรักษาพยาบาลยังคงเกิดขึน้ และพบได้อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในด้านของความผิดพลาดจากกระบวนการใช้ยา ในปี 2017 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศ Medication without Harm
เป็ น The third WHO Global Patient Safety Challenge โดยมีเป้าหมาย คือ ลดระดับความรุนแรงและอันตรายทีป่ ้ องกันที่
เกีย่ วข้องกับยา ร้อยละ50 ภายใน 5ปี 1 และในประเทศไทย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้นาแนวคิดจาก
องค์การอนามัยโลกมากาหนดเป้าหมายความปลอดภัยโดยใช้ช่อื ว่า Thai Patient Safety กาหนดหมวดหมู่ทเ่ี รียกว่า SIMPLE2
โดยมีความปลอดภัยด้านยาเป็ นหนึ่งในหมวดหมู่ท่เี ป็ นเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยซึ่งประเมินได้จากเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ทเ่ี กิดจากความคลาดเคลื่อนทางยา ซึง่ ความคลาดเคลื่อนทางยา คือ เหตุการณ์หรืออุบตั กิ ารณ์การใช้ยาทีไ่ ม่เหมาะสมใน
ทุกกระบวนการของการใช้ยาตัง้ แต่การสังยา
่ การจัดจ่ายยา คาสังการใช้
่
ยา และการบริหารยา ภายใต้การควบคุมของทีมบุคลากร
ทางสุขภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายต่ อผู้ป่วยตัง้ แต่ ไม่มีความรุนแรง ความรุ นแรงเล็กน้ อยจนถึงพิการและเสียชีวิต และ
อุบตั กิ ารณ์เหล่านี้สามารถป้องกันได้ 3 และจากการทบทวนสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาพบว่า มีปจั จัยทีท่ าให้เกิดดังนี้
ปจั จัยจากบุคคลเช่นการขาดทักษะ ความรู้ ประสบการณ์หรือขาดความระมัดระวัง ปจั จัยจากตัวผูป้ ว่ ยเช่นการมีความซับซ้อนจาก
โรคทีเ่ ป็ นอยู่ ปจั จัยจากยาทีม่ ชี ่อื พ้องมองคล้ายปจั จัยเชิงระบบ เช่น อัตรากาลัง ภาระงาน ระบบการมอบหมายงาน การเข้าถึง
ข้อมูลของระบบสารสนเทศด้านยาทีซ่ บั ซ้อนเช่นการออกแบบใบสังยา
่ 4,5 ผลกระทบทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทไ่ี ด้รบั จาก
ความคลาดเคลื่อนทางยาพบได้ว่าในทุก ๆปี จะมีผปู้ ว่ ยประมาณ 1.5 ล้านคน ได้รบั อันตรายบาดเจ็บต่ออวัยวะสาคัญและเสียชีวติ
จากข้อผิดพลาดในการใช้ยาและมีการประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวมพบว่ามีถงึ 42 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา6 และจากรายงานของ
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและยา ในปี 2560 โดยแยกตามระดับความรุนแรงของอุบตั ิการณ์ พบว่า
มีประเภทอุบตั กิ ารณ์ทร่ี า้ ยแรงถึงร้อยละ 18.20 และในอุบตั กิ ารณ์ทร่ี า้ ยแรงพบว่ามีผปู้ ่วยเสียชีวติ ร้อยละ 0.31 ได้รบั อันตราย
เกือบถึงชีวติ ร้อยละ1.07 ผูป้ ่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็ นเวลานานขึน้ ร้อยละ 14.71 และมีความพิการถึงร้อยละ
0.06 7 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีเหตุ การณ์ ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการสังยาของแพทย์
่
ร้อยละ1.09
ความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกคาสัง่ ร้อยละ 0.32 ความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยาผิด ร้อยละ 0.38 และความคลาดเคลื่อน
จากการบริหารยาร้อยละ 0.738 จากอุบตั ิการณ์ทก่ี ล่าวข้างต้นพบว่าความคลาดเคลื่อนทางยายังคงเป็ นปญั หาที่ยงั พบได้บ่อย
ในโรงพยาบาล และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้กาหนดให้เป็ นตัวชีว้ ดั ในระดับของโรงพยาบาลและต้องมีการวางแผน
และมีการจัดการเชิงระบบของระบบยาเพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีความปลอดภัยจากกระบวนการใช้ยา9
การจัดการความปลอดภัยทางยา หมายถึง การออกแบบระบบและสิง่ แวดล้อมเพื่อป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการ
ในการให้ยา ตัง้ แต่การสังใช้
่ ยา การจัดจ่ายยา การบริหารยา การใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงรวมถึงการจัดการกับอุบตั กิ ารณ์ไม่พงึ
ประสงค์ทางยาทีส่ ง่ ผลต่อความปลอดภัยในโรงพยาบาล ซึง่ ประเมินได้จากเครื่องมือประเมินการจัดการความปลอดภัยทางยาใน
โรงพยาบาลของเพชรสุนีย์ ทัง้ เจริญกุลและคณะ(2561)มี 6 องค์ประกอบดังนี้ 1) ด้านการสังใช้
่ ยาให้ผปู้ ่วย 2) ด้านการจ่ายยาให้
ผูป้ ่วย 3) ด้านการบริหารยาให้ผปู้ ่วย 4) ด้านการใช้ยากลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง 5) ด้านการแก้ปญั หากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์และ 6) ด้านมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์10 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีการกาหนดแนว
ทางการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลในต่างประเทศ ได้แก่ มีการใช้รูปแบบ FMEA (failure mode and effect
analysis) ในการวิเคราะห์จุดบกพร่องหรือผลกระทบและสาเหตุท่เี ป็ นไปได้รวมถึงการวิเคราะห์รากของสาเหตุ (root cause
analysis; RCA) การกาหนดแนวทาง ให้มกี ารใช้ช่อื สามัญเพื่อง่ายต่อการสือ่ สาร ปรับการสังใช้
่ ยาให้เหมาะสมกับผูป้ ่วยแต่ละคน
การให้หลัก 5s และการกาหนดให้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ติดตามนโยบาย ปฐมนิเทศบุคลากร
เรื่องการจัดการยา สาหรับประเทศไทย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)ได้กาหนดกรอบมาตรฐาน
การจัดการด้านยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน
คือ 1) การกากับดูแลสิง่ แวดล้อมสนับสนุน โดยมีการจัดตัง้ คณะกรรมด้านยาเพื่อกาหนดนโยบายป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
กากับดูแลระบบการจัดการด้านยาในโรงพยาบาล จัดการกับเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์และมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่าง
เหมาะสม มีกระบวนการจัดเก็บ กระบวนการสังใช้
่ ยา จ่ายยา ถ่ายทอดคาสังและบริ
่
หารยารวมถึงการเพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะด้านยา
2) การปฏิบตั ิการใช้ยา มีความเหมาะสมด้านการสังใช้
่ ยา ถ่ายทอดคาสัง่ มีการสื่อสารคาสังใช้
่ ยาที่เป็ นมาตรฐาน กาหนดการ
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ทบทวนกระบวนการใช้ยา และติดตามการใช้ยารวมถึงจัดการกับยาที่ผู้ป่วยและครอบครัวนาติดตัวมา9 จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาในเรื่องของความคลาดเคลือ่ นทางยาและการจัดการความคลาดเคลื่อนทางยาเป็ นการศึกษาในแต่ละ
องค์ประกอบของกระบวนการใช้ยาที่ประกอบด้วย การสังใช้
่ ยา การจัดจ่ายยา การบริหารยา การใช้ยากลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง
การแก้ปญั หากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์และมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ เช่น การศึกษาปจั จัยที่
มีผลต่ อการดาเนินการระบบยาหรือปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา การศึกษาเกี่ยวกับความ
คลาดเคลื่อนทางยา/การจัดการกับความคลาดเคลื่อนด้านการจ่ายยา การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบยาหรือการประสาน
รายการยาเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และการศึกษาการพัฒนาระบบการให้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เพื่อความปลอดภัย
ของผูป้ ว่ ย
โรงพยาบาลกาแพงเพชรเป็ นโรงพยาบาลทัวไปในเขตภาคเหนื
่
อมีจานวนเตียง 410 เตียง วิสยั ทัศน์เป็ นโรงพยาบาล
คุณภาพ บริการทันสมัย เป็ นทีไ่ ว้วางใจของประชาชน เข็มมุ่ง คือ 2P Safety ใช้กรอบแนวคิดในการดูแลความปลอดภัยผูป้ ่วย
Thai patient safety goals ภายใต้ช่อื SIMPLE มีการจัดตัง้ ระบบการจัดการด้านยาของโรงพยาบาลกาแพงเพชรประกอบด้วย
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC: Pharmaceutical and Therapeutic Committee) จัดตัง้ จากสหสาขาวิชาชีพ แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาลและเภสัชกรมีผอู้ านวยการโรงพยาบาลเป็ นประธานทาหน้าที่ กาหนดนโยบายด้านยา กากับติดตามให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้ยาโดยเฉพาะยากลุ่มทีต่ ้องระมัดระวังสูงและได้จดั ตัง้ ทีมคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยา
ซึ่งทาหน้ าที่ จัดทาแนวทางปฏิบตั ิด้านยาให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาและกากับติดตามและกาหนดให้มีการทบทวน
แนวปฏิบตั ิการใช้ยาเพื่อสื่อสารและทาความเข้าใจกับผูป้ ฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกัน 11 โดยมีกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล
กาแพงเพชรซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลกากับบุคลากรทางการพยาบาลให้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารการ
พยาบาลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ทางานอย่างมีความสุขโดยจัดให้มี พยาบาลวิชาชีพทุก
หอผูป้ ว่ ยเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยาเพื่อร่วมกาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ติ ่างๆ ในด้านการจัดการ
ความปลอดภัยทางยารวมถึงให้มเี สนอแนะปญั หาและแนวทางแก้ไขในความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลกาแพงเพชร และ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีค่ ณะกรรมการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลกาแพงเพชรกาหนดไว้ มีการเตรียมบุคลากรให้มคี วามรู้
และทักษะเพียงพอในด้านการบริหารยาในหอผู้ป่วยเนื่องจากการให้ยาเป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายของกระบวนการให้ยาและพยาบาลมี
บทบาทในทุกกระบวนการของการให้ยาตัง้ แต่ ด้านการรับคาสังการใช้
่
ยา การคัดลอกคาสังการใช้
่
ยา การจ่ายยา จัดยาและ
การบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย รวมถึงการติดตามอาการของผู้ป่วยหลังจากได้ยาและนาอุบ ตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยามา
วิเคราะห์และแก้ไขหาแนวทางป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา12
จากการรายงานอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาของโรงพยาบาลกาแพงเพชร 13 ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยังพบว่า
ความคลาดเคลื่อนในการให้ยา/บริหารยา ซึง่ เกิดจากการละเลยแนวปฏิบตั กิ ารบริหารยาตามหลัก 7R ซึง่ การจัดการกับอุบตั กิ ารณ์
ทางยาทีเ่ กิดได้นาอุบตั กิ ารณ์มาวิเคราะห์หาสาเหตุราก(Root Ceause Analysis:RCA) เป็ นการค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
แต่ เป็ นการจัดทาในแต่ ละด้านของปญั หาที่เกิดขึ้น ทาให้การแก้ไขปญั หาเกิดขึ้นเฉพาะด้านไม่ครอบคลุม กระบวนการของ
การให้ยาจึงเป็ นเหตุให้มกี ารเกิดอุบตั กิ ารณ์ทางยาซ้าๆ และผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จากอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยาได้นามาวางระบบ จัดการหาแนวทางป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา ได้แก่ ด้าน
การสังใช้
่ ยา ส่งเสริมให้ใช้ช่อื สามัญทางยาทีร่ ะบุความแรง รูปแบบยาและวิธใี ช้เป็ นไปตามมาตรฐาน ด้านการจ่ายยา จัดให้มี
การตรวจสอบคาสังใช้
่ ยาโดยเภสัชกรก่อนจ่ายยา ด้านการบริหารยา กาหนดให้มกี ารตรวจสอบอย่างอิสระระหว่างวิชาชีพก่อน
บริหารยา และส่งเสริมใช้ e-MAR (electronic medication administration record) ด้านการถ่ายทอดคาสัง่ กาหนดให้มกี าร
ตรวจสอบซ้าระหว่างบุคลากรระหว่างแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร ด้านการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง กาหนดให้มกี ารทบทวน
แนวปฏิบตั กิ ารใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและด้านการแก้ปญั หากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ กาหนดให้มกี ารวิเคราะห์หาราก
ของสาเหตุ ในความคลาดเคลื่อนทางความรุนแรงระดับ E ขึน้ ไป11 และถึงแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการ วางแนวทางหรือระบบใน
ั ยบุคคล
การจัดการความปลอดภัยทางยา แต่ยงั พบอุบตั กิ ารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในแต่ละด้านเกิดอยู่โดยสาเหตุเกิดจากปจจั
การสือ่ สารทีไ่ ม่ชดั เจนระหว่างบุคลากร ปจั จัยจากสิง่ แวดล้อม สถานทีข่ องหอผูป้ ่วยแออัดมีสงิ่ รบกวนขณะเตรียมยา ปจั จัยจาก
ยาทีผ่ ลิตภัณฑ์มรี ปู ร่างและชื่อคล้ายกัน ปจั จัยเครื่องมือ อุปกรณ์ในการคานวณอัตราเร็วของยาไม่เพียงพอ ไม่มปี ระสิทธิภาพ และ
ปจั จัยเชิงระบบ จากอัตรากาลังพยาบาลน้อย ภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ และจานวนผูป้ ่วยทีม่ ากขึน้ และเมื่อมีความคลาดเคลื่อนทางยา
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เกิดขึ้นการวิเคราะห์จะแก้ไขปญั หาที่เกิดในแต่ละด้านที่เกิดขึน้ ทาให้ด้านที่ไม่พบปญั หาไม่ได้รบั การประเมินและแก้ไขทาให้
อุบตั ิการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยายังคงเกิดซ้าๆและผลลัพธ์ท่ไี ด้ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งในการจัดการความ
คลาดเคลื่อนทางยาให้เ กิดความปลอดภัยในกระบวนการใช้ยาควรจะต้ องมีก ารประเมินทัง้ ระบบในทุ กองค์ประกอบของ
กระบวนการใช้ยา และการศึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลของประเทศไทยยังมีการศึกษาเฉพาะด้าน
ไม่ครบทุกองค์ประกอบของการใช้ยา เช่ น การศึกษาการพัฒนาระบบจ่ ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา การศึกษา
การพัฒนาระบบการให้ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง เป็ นต้น ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาซึง่ ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลกาแพงเพชรจึงมีความสนใจในการที่
จะศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร และศึกษา
ข้อเสนอแนะในปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยทางยาของพยาบาลโรงพยาบาลกาแพงเพชร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพืน้ ฐานของ
การจัดการความปลอดภัยทางยาตามการรับรูข้ องพยาบาลและนาไปปรับปรุงแนวทางและพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย
ทางยาของผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลกาแพงเพชรต่อไป
วิ ธีการดาเนิ นการศึกษา เป็ นการศึกษาพรรณนา (descriptive study)
ประชากร ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นพยาบาลวิชาชีพทีอ่ ยู่ภายใต้กากับของกลุ่มงานการพยาบาล จานวน 422 คน12
สุม่ ตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์คดั เลือก ดังนี้ 1) เป็ นพยาบาลวิชาชีพทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และได้รบั
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ชัน้ 1 จากสภาพยาบาล และ2) มีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ก าแพงเพชรตัง้ แต่ 1 ปี ข้ึนไป ค านวณกลุ่ มตัวอย่ างโดยใช้ สู ตร Taro Yamane ได้ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 246 คน และ
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงานแบบชัน้ ภูมิ ( Stratified Random sampling )
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้การศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ เครื่องมือประเมินการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามแนวปฏิบตั ิ
ของงานวิจยั เพชรสุนีย์ ทัง้ เจริญกุล และคณะ (2561)10 ประกอบด้วยชุดคาถาม 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ทีประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) การศึกษา 4) ตาแหน่ งงาน
5) สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน 6) ประสบการณ์ในการทางาน และ7) บทบาทการเคยเป็ นคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วกับการบริหารยา เช่น
คณะกรรมการความปลอดภัยในโรงพยาบาลหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยลักษณะข้อคาถาม
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด จานวนทัง้ หมด 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 การจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลซึง่ นามาจากแบบประเมินการจัดการความปลอดภัยทางยาใน
โรงพยาบาลของเพชรสุนีย์ ทัง้ เจริญกุล และคณะ (2561) ซึง่ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ จานวน 48 ข้อ ได้แก่ ด้านการสังใช้
่
่
่
่
ยาแก่ผู้ปวย (6ข้อ) ด้านการจ่ายยาให้แก่ผู้ปวย (5ข้อ) ด้านการบริหารยาให้แก่ผู้ปวย (14ข้อ) ด้านการใช้ยากลุ่มที่มคี วาม
เสีย่ งสูง (9ข้อ) ด้านการแก้ปญั หากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา (9ข้อ) และด้านมาตรการเชิงรุกในการป้องกัน
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา (5ข้อ) โดยลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด มีขอ้ ให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ (rating scale) เห็นด้วยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากับ 4 เห็นด้วย ค่าคะแนนเท่ากับ 3 ไม่เห็นด้วย ค่าคะแนนเท่ากับ 2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากับ 1 การแปลผลคะแนนใช้คะแนนเฉลีย่ การจัดการความปลอดภัยทางยาในแต่ละด้าน ดังนี้
คะแนนเฉลีย่ น้อยกว่า 2.85 ระดับการจัดการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง คะแนนเฉลีย่ 2.85 – 3.67 ระดับการจัดการอยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลีย่ มากกว่า 3.67 ระดับการจัดการอยู่ในระดับดีมาก การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีการนาไปตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาพบว่าได้ค่า ICVI และ SCVI ทัง้ ฉบับเท่ากับ .96 และ .83 และการตรวจสอบค่าความตรงเชิงโครงสร้าง พบว่า
องค์ป ระกอบทัง้ 6 ด้า นของเครื่อ งมือ สามารถประเมิน คุ ณภาพของการจัด การความปลอดภัย ทางได้ดี ( RMSEA<.048,
X2/d.f=1.73, NFI= .899,CFI = .98, PNFI = .91) ในการศึกษานี้ผศู้ กึ ษาได้นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความตรงตามเนื้อหาและเชิงโครงสร้างมาแล้วมาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ทงั ้ ส่วนที่ 1 และ 2 โดยไม่ได้มกี ารดัดแปลงจึงไม่ทดสอบ
ความตรงของเนื้อหาซ้า นาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ (reliability) ผูศ้ กึ ษานาแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2 ไปทดลองใช้
กับพยาบาลวิชาชีพทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มลี กั ษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน จากนัน้ นามาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่
โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค( Cronbach’ s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับ
เท่ากับ .96
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลกาแพงเพชรโดยใช้
แนวคิดการจัด การความปลอดภัย ด้า นยาของเพชรสุนีย์ ทัง้ เจริญ กุลและคณะ(2561) ประกอบด้วย 6 องค์ป ระกอบของ
กระบวนการใช้ยา เป็ นแบบสอบถามคาถามปลายเปิ ด จานวน 2 ข้อคาถาม ได้แก่ 1) ในหน่วยงานทีท่ ่านปฏิบตั งิ านอยู่ท่านเจอ
ปญั หาด้านความคลาดเคลื่อนทางยาในด้านใดบ้าง อย่างไร อธิบายพอสังเขป และ2) ท่านมีขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงระบบ
การจัดการความปลอดภัยด้านยาในหน่ วยงานของท่านแต่ ละด้านอย่างไรบ้าง โดยให้กลุ่มต้วอย่างตอบอย่างอิสระและนา
ข้อคิดเห็นมาจัดหมวดหมู่และลาดับของคาตอบ สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่โดยอธิบายเชิงพรรณนาตามเนื้อหาทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ได้นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒทิ างการพยาบาลจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษซึ่งเป็ น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลกาแพงเพชร 1 ท่าน และเป็ นคณะกรรมการความปลอดภัย ทางยาของ
โรงพยาบาลกาแพงเพชร 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาลสาขาการบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ท่าน
ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.66 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทย่ี อมรับได้
การพิ ทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามเลขทีโ่ ครงการ 2562 – 109 : รหัสโครงการ : 2562 – EXP070
การเก็บรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาได้ทาหนังสือผ่านคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถงึ ผูอ้ านวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย 13 กลุ่มงานการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลกาแพงเพชร เพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และ
ขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูล และแยกแบบสอบถาม ใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษาโดยกาหนดระยะเวลาในการส่งแบบสอบถามคืน
ภายใน 2 สัปดาห์ โดยนาใส่กล่องที่ผู้ศึกษาเตรียมไว้ให้ และเริ่มเก็บข้อมูลตัง้ แต่ 18 กันยายน ถึง 2 ตุ ลาคม 2562 และนา
แบบสอบถามทีไ่ ด้รบั ตอบกลับโดยผูศ้ กึ ษาเป็ นผูเ้ ก็บแบบสอบถามเองได้แบบสอบถามคืน จานวน 239 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 97.15
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1.ข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาแพงเพชร
วิเคราะห์การจัดการโดยรวมและรายด้านโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยทางยาของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกาแพงเพชรนามา
สรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่โดยอธิบายเชิงพรรณนา
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน สถาน ที่
ปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน การเป็นกรรมการในระดับโรงพยาบาล/ระดับหอผูป้ ว่ ยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกาแพงเพชร (n=239)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง

7
232

2.93
97.07

68
86
57
28

28.50
36.00
23.80
11.70

223
16

93.31
6.69

80
155
4

33.47
64.85
1.67

15
14
41
29
10
12
21
32
15
15
15
10
10

6.28
5.86
17.15
12.13
4.18
5.02
8.79
13.39
6.28
6.28
6.28
4.18
4.18

35
20
64

14.64
8.37
26.78

120

50.12

60
36
24
17
74
91
28

25.10
15.06
10.04
7.11
30.96
38.08
11.72

อายุ (X =37.14, S.D.=9.92 Min= 22 Max= 60)
20-30
31-40
41-50
51-60

ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ตาแหน่ งงาน
พยาบาลวิชาชีพประจาการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถานที่ปฏิ บตั ิ งาน
กลุ่มงานผูป้ ว่ ยนอก
กลุ่มงานอุบตั เิ หตุ ฉุกเฉิน
กลุ่มงานอายุรกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรม
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
กลุ่มงานการพยาบาลห้องคลอด
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยหนัก
กลุ่มงานการพยาบาลห้องผ่าตัด
กลุ่มงานการพยาบาลวิสญ
ั ญี
กลุ่มงานการพยาบาลพิเศษ
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
กลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรมกระดูก
ประสบการณ์ในการทางาน (ปี) ( = 13.19 S.D.=9.66 Min=1 Max= 39 )
1-2 ปี
3-4 ปี
5-10 ปี

มากกว่า 10 ปี
กรรมการคุณภาพในระดับโรงพยาบาล/หอผูป้ ว่ ย (ตอบได้มากกว่า 1)
เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสีย่ ง
เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารยา
เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ service plan
เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน PCT
เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 5 ส
เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ เช่น การบริหารอัตรากาลัง การพัฒนาความรู้ การพัฒนาบุคลากร
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 97.07 มีอายุอยู่ระหว่าง 31- 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ
36.00 อายุเฉลีย่ เท่ากับ 37.14 (X = 37.14) SD 9.92 Min=22 Max=60 ) ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 93.31 เป็ นพยาบาลวิชาชีพชานาญการ คิดเป็ นร้อยละ 64.85 สถานที่ปฏิบตั งิ านแบ่งตามสัดส่วนพยาบาลที่ทางาน
ตามกลุ่มงาน 13 กลุ่มงาน ส่วนใหญ่ ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงานอายุรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 17.15 ประสบการณ์ ในการทางาน
ส่วนใหญ่อยู่มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.21 ประสบการณ์ในการทางานเฉลี่ยอยู่ท่ี 13.19 (X = 13.19 SD 9.66,
Min = 1 Max = 39 ) และการเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยาส่วนใหญ่จะเป็ นคณะกรรมการ 5ส
คิดเป็ นร้อยละ 38.08
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการความปลอดภัยทางยาของพยาบาลใน
โรงพยาบาลกาแพงเพชรโดยรวม และรายด้าน
การจัดการความปลอดภัยทางยา
1.ด้านคาสั ่งการใช้ยาให้ผปู้ ว่ ย
2.ด้านการจ่ายยาให้ผปู้ ว่ ย
3.ด้านการบริหารยาให้ผปู้ ว่ ย
4.ด้านการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
5.ด้านการแก้ปญั หากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา
6.ด้านมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.32
3.30
3.31
3.47
3.22
3.07
3.28

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD

การแปลผล

0.39
0.45
0.40
0.44
0.44
0.53
0.36

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพการจัดการความปลอดภัยทางยาตามการรับรู้พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลกาแพงเพชร รวมอยู่ในระดับดี (X = 3.28, SD= 0.36) ระดับคุณภาพการจัดการความปลอดภัยทางยาตามการรับรู้
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกาแพงเพชรในทุกด้านอยู่ในระดับ ดี และพบว่าด้านการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงมีค่าคะแนนเฉลีย่
สูงกว่าทุกข้อ (X = 3.47 SD 0.44 ) รองลงมาคือด้านการสังใช้
่ ยาแก่ผปู้ ่วย(X = 3.32 SD 0.39) ด้านการบริหารยาให้ผปู้ ่วย
(X = 3.31 SD 0.40 ) ด้านการจ่ายยาให้ผปู้ ่วย (X = 3.30 SD 0.45 )ด้านการแก้ปญั หากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา
(X = 3.22 SD 0.44 ) และด้านมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา (X = 3.07 SD 0.53 )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยทางยา ในโรงพยาบาลกาแพงเพชร
1. ด้านการสังใช้
่ ยาผูป้ ่วย ปญั หาทีพ่ บ ได้แก่ การเขียนคาสังใช้
่ ยาไม่ชดั เจน เขียนคาสังการรั
่
กษาซ้าซ้อน ไม่บนั ทึกคาสัง่
การรักษาและขาดการลงในระบบสังค
่ าสังการรั
่
กษาทางวาจาหรือทางโทรศัพท์ ไม่เขียนคาสังการรั
่
กษาในใบคาสังการใช้
่
ยาเป็ น
มให้ผู้ป่วยเนื่องจากไม่ ได้ตรวจยาเดิม (จานวน
ลายลักษณ์ อกั ษรและไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิท่ีกาหนดไว้ เช่น ไม่ได้สงยาเดิ
ั่
พยาบาล 108 คน) พยาบาลได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ให้มกี ารทบทวนคาสังการใช้
่
ยาพร้อมยืนยันคาสังใช้
่ ยากับแพทย์ แจ้งแพทย์เขียน
คาสังการใช้
่
ยาให้ชดั เจน จัดให้มรี ะบบการให้คาปรึกษาและการประสานงานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ มีระบบให้คาปรึกษา
ระหว่างวิชาชีพ จัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีช่วยในการสังใช้
่ ยา โดยให้แพทย์พมิ พ์คาสังการใช้
่
ยาแทนการเขียนด้วยลายมือและประสาน
ส่งต่อข้อมูลด้านการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารสังใช้
่ ยาในองค์กรแพทย์ (จานวนพยาบาล 165 คน)
่
ั
2 ด้านการจ่ายยาให้ผู้ปวย ปญหาที่พบ ไม่ได้ตรวจสอบซ้าก่อนการจ่ายยา ชื่อหรือรูปร่างของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงหรือ
เหมือนกันทาให้มกี ารจ่ายยาผิด การปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิของการจ่ายยาไม่ครบถ้วน (จานวนพยาบาล 123 คน) พยาบาลได้ให้
ข้อเสนอแนะได้แก่ จัดให้มรี ะบบทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจ่ายยา ตรวจสอบฉลากยาและผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง
มีระบบตรวจสอบซ้าระหว่างวิชาชีพ ปรับบทบาทให้มีส่ วนร่วมในการบริหารยาในหอผู้ป่วย ประสานส่งต่ อข้อมูลอุบตั ิการณ์ ให้
กลุ่มงานเภสัชกรรมเพื่อให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนดไว้ (จานวนพยาบาล 130 คน)
3.ด้านการบริหารยาให้ผปู้ ่วย ปญั หาที่พบ ปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารยาไม่ครบถ้วน เช่น พยาบาลบริหารยาผิดขนาด
ผิดเวลา ผิดชนิด ไม่มกี ารประเมินและติดตามอาการหลังการให้ยา ไม่ได้ตรวจสอบซ้า มีความรูเ้ รื่องยา และการคานวณปริมาณยา
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ไม่เพียงพอ เนื่องจากจานวนผู้ป่วยมาก อัตรากาลังน้อย ยาบางตัวไม่คุน้ เคย และนานๆใช้ทาให้มกี ารคานวณผิดพลาด (จานวน
พยาบาล 90 คน) พยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะจัดระบบตรวจสอบซ้าระหว่างสหสาขาวิชาชีพปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารยาให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน มีระบบปรึกษาผูเ้ ชียวชาญด้านยา มีระบบเตือนในการบริหารยาและระบบการบริหารยาในหอผูป้ ่วย ทบทวน
การบริหารยาตามหลัก 7R ส่งเสริมให้หาความรูเ้ รื่องยาทีท่ นั สมัยและข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารยา (จานวนพยาบาล 122 คน)
4. ด้านการใช้ยากลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง ปญั หาที่พบไม่ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารยากลุ่มที่มีความเสีย่ งสูง เช่น
ไม่สอบถามชื่อนามสกุลผูป้ ว่ ยก่อนให้ยา ไม่ได้ประเมินติดตามอาการหลังให้ยา ไม่ตดิ ป้ายเฝ้าระวังการใช้ยา ไม่ได้ตรวจสอบซ้าก่อน
ให้ยา เนื่องจากผูป้ ว่ ยมีปริมาณมาก ภาระงานมากทาให้ไม่มเี วลาตรวจสอบยา ผลิตภัณฑ์มรี ูปร่างและชื่อคล้ายกันเวลาเก็บมักจะอยู่
ใกล้กนั ทาให้หยิบยาผิด อุปกรณ์การให้ยาไม่เพียงพอ ไม่มปี ระสิทธิภาพเนื่องจากจานวนผู้ป่วยมีจานวนมากและต้องให้ยาในเวลา
เดียวกันทาให้เครื่องคานวณยาไม่พอใช้ (จานวนพยาบาล 101 คน) พยาบาลได้ให้ขอ้ เสนอแนะจัดให้มที บทวนแนวทางการใช้ยาก
ลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง จัดระบบนิเทศรายบุคคล แจ้งเภสัชกรแนบเอกสารการใช้และข้อระวังการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง จัดระบบ
เครื่องมือในการค านวณยาให้เพียงพอพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ จัดให้มีอบรมความรู้เรื่องยาและการบริหารยากลุ่ มที่มี
ความเสีย่ งสูง จัดระบบการตรวจสอบซ้าระหว่างวิชาชีพในการสังใช้
่ ยา จ่ายยาและการบริหารยา (จานวนพยาบาล 138 คน)
ั
5. ด้านการแก้ปญหากรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ปญั หาที่พบ ระบบของการลงบันทึกรายงานอุบตั ิการณ์ ยุ่งยาก
ซ้าซ้อน เข้าใจยาก เนื่องจากมีการปรับเปลีย่ นระบบการบันทึกการรายงานความเสีย่ ง และความรูเ้ รื่องของการจัดการเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงค์ทางยา (จานวนพยาบาล 23 คน) พยาบาลได้ให้ขอ้ เสนอแนะ ประสานเภสัชกรจัดประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องยา หรือลงใน
แอฟริเคชันไลน์
่ กลุ่มโรงพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการความรูข้ องยาทีท่ นั สมัย สร้างวัฒนธรรมการรายงานความเสีย่ งโดยกระตุน้ ให้
บุคลากรมีการรายงานความเสีย่ งหรืออุบตั กิ ารณ์ทางยาให้เพิม่ มากขึน้ โดยไม่กลัวความผิดและสร้างแรงจูงใจในการรายงานความเสีย่ ง
จัดระบบสือ่ สารระหว่างสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้ยาให้ถูกต้อง (จานวนพยาบาล 60 คน)
6. ด้านมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยา ปญั หาทีพ่ บคือ การแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ุบตั กิ ารณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยายังไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่าเสมอ และระบบนิเทศงานของหัวหน้าหอผูป้ ่วยยังไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ าเสมอ การนิเทศด้าน
การใช้ยา ไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่าเสมอ (จานวนพยาบาล 23 คน) พยาบาลได้ให้ขอ้ เสนอแนะจัดระบบการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นอุบตั กิ ารณ์
ไม่พงึ ประสงค์ทางยาระหว่างหอผูป้ ว่ ยอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง จัดช่องทางการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จัดระบบการตรวจเยีย่ มหอผูป้ ่วยที่
พบเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางยาบ่อยเพื่อหาแนวทางแก้ไข และมีการนิเทศเรื่องยาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง (จานวนพยาบาล 38 คน)
การอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดทางยาในโรงพยาบาลกาแพงเพชรตามกรอบแนวคิดการจัดการความปลอดภัย
ทางยา 6 องค์ประกอบ ดังนี้
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกาแพงเพชรมีการรับรู้การจัดการความปลอดภัยทางยาด้านคาสังการใช้
่
ยาอยู่ในระดับดี
= 3.32 SD = 0.39( ตารางที่ 2) เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยทางยาโรงพยาบาลกาแพงเพชรได้จดั ทาแนวทาง
การปฏิบตั ิคาสังการใช้
่
ยา แนวปฏิบตั ิการรับคาสังแพทย์
่
กรณีฉุกเฉิน การมีระบบให้คาปรึกษา แนวทางการจัดการกับยาทีผ่ ู้ป่วย
และครอบครัวนาติดตัวมารวมถึงการลดการคัดลอกคาสังการใช้
่
ยาโดยใช้ใบ e- MAR ทาให้ความคลาดเคลื่อนใน การคัดลอกคาสัง่
การใช้ยาลดลง จึงทาให้พยาบาลมีการรับรูอ้ ยู่ในระดับดี สอดคล้องกับกรอบแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในด้าน
ระบบการจัดการด้านยาในด้านการสังใช้
่ ยาและถ่ ายทอดคาสัง่ 9 และการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ยาใน
ั หาที่พบส่วนใหญ่ เกิดจากการอ่ านลายมือแพทย์ไม่ ออก การเขียนค าสังการใช้
โรงพยาบาลอย่ างชัดเจน ป ญ
่
ยาไม่ ช ัดเจน
การไม่ปฏิบตั ิตามแนวทาง ข้อเสนอแนะ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสังใช้
่ ยา การประสานข้อมูล ส่งต่ อองค์กรแพทย์ในเรื่อง
การปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ าหนด การจัดระบบการตรวจสอบซ้าระหว่างวิชาชีพและการมีระบบให้คาปรึกษาระหว่างวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกาแพงเพชรมีการรับรู้การจัดการความปลอดภัยทางยาด้านจ่ายยาให้ผู้ป่วยอยู่ในระดับดี
= 3.30 SD = 0.45 (ตารางที่ 2) เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาลกาแพงเพชรได้จดั ทา
แนวทางการปฏิบตั ิ medication reconciliation โดยมีการกาหนดแบบฟอร์มบันทึกและกาหนดบทบาทการทางานของพยาบาล
เภสัชกรและแพทย์ มีแผนผังขัน้ ตอน medication reconciliation ให้กบั ทุกหน่ วยงาน จัดทาคู่ยา LASA และแก้ไขชื่อยาพ้องมองคล้าย
ให้เป็ นป จั จุ บ ันและมีระบบบันทึกและระบบเตือนการใช้ยา LASA ในคอมพิวเตอร์11 จึงท าให้พยาบาลมีการรับรู้อยู่ในระดับดี
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล การเตรียมเขียนฉลาก จัดจ่ายยาและส่งมอบยาโดยเภสัชกรหรือ
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บุคคลที่ได้รบั การฝึ กฝน9 ปญั หาที่พบเภสัชกรปฏิบตั ิตามแนวทางการจ่ายยาไม่ครบถ้วน ไม่ได้ตรวจสอบซ้าก่อนจ่ายยา ชื่อหรือ
รูปร่างยาใกล้เคียงทาให้จ่ายยาผิด ข้อเสนอแนะ จัดให้มรี ะบบการตรวจสอบซ้าระหว่างวิชาชีพ จัดให้มกี ารตรวจสอบฉลากยาก่อนจ่าย
ยา ปรับบทบาทเภสัชกรให้มสี ว่ นร่วมในการบริหารยา การมีบาร์โค๊ดช่วยในการจ่ายยา
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกาแพงเพชร มีการรับรู้การจัดการความปลอดภัยทางยาด้านการบริหารยาให้ผู้ป่วยอยู่ใน
ระดับดี = 3.31 SD = 0.40 ( ตารางที่ 2) เนื่องจากว่าคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยทางยาโรงพยาบาลกาแพงเพชรได้มี
การพัฒนาระบบการจ่ายยา เป็ นแบบ one day dose และมีflow chart การจ่ายยาให้กบั ทุกหน่ วยงานทราบ มีแนวทางการจัดเก็บ
สารองยา การใช้ยาเร่งด่วน ยาฉุ กเฉิน จัดทาแนวปฏิบตั กิ ารบริหารยาตามหลัก7R และมีการสื่อสารให้กบั หอผูป้ ่วยทราบเพื่อปฏิบตั ิ
เป็ นแนวทางเดียวกัน11 จึงทาให้พยาบาลมีการรับรูอ้ ยู่ในระดับดีสอดคล้องกับกรอบแนวทางของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ในด้านปฏิบตั ิการใช้ยาด้านการบริหารยา มีการให้ยากับผู้ป่วยอย่างปลอดภัยโดยบุคคลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสม มีการให้ข้อมูล
เกีย่ วกับยาแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว ติดตามผลการให้ยาและมีการจัดการกับยาทีผ่ ปู้ ่วยและครอบครัว นาติดตัวมา และการเก็บสารอง
ยาทีเ่ หมาะสม เพียงพอ พร้อมใช้9 ปญั หาทีพ่ บคือพยาบาลปฏิบตั ติ ามแนวทางการบริหารยาไม่ครบถ้วน ไม่มกี ารตรวจสอบซ้าก่อน
บริหารยา ไม่ได้ประเมินอาการหลังให้ยา ความรูเ้ รื่องยาและการคานวณยามีไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะจัดให้มรี ะบบการตรวจสอบซ้า
ก่อนบริหารยา ทบทวนแนวปฏิบตั ิการบริหารยาอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมให้มีการหาความรู้เรื่องยาและหลักการบริหารยาอย่าง
สม่าเสมอ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกาแพงเพชรมีการรับรู้การจัดการความปลอดภัยด้านการใช้ยากลุ่มที่มคี วามเสี่ยงสูงอยู่ใน
ระดับดี = 3.47 SD = 0.44 ( ตารางที่ 2) เนื่องจากว่าจากเดิมทีพ่ ยาบาลไม่ทราบรายการยา High Alert Drug ของโรงพยาบาลทาง
คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยาจึงได้กาหนดรายการยา High Alert Drug จัดทา flow chart การสังยา
่ จ่ายยา
บริหารยากลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง กาหนดบทบาทหน้าทีช่ ดั เจน มีป้ายสัญลักษณ์ในการบ่งบอกการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง จัดทา
แนวทางการซักประวัติการแพ้ยา ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศจัดทาระบบเตือนการแพ้ยาในคอมพิวเตอร์และยากลุ่มที่มอี นั ตร
กิรยิ าต่อกัน11 สอดคล้องกับ สุพตั รา เมฆพิรุณ ทีก่ ารพัฒนาระบบการให้ยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูงโดยการจัดอบรมให้ความรูเ้ รื่องยาและ
แนวปฏิบตั ทิ ่กี าหนดแก่พยาบาลทัง้ โรงพยาบาลรวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในเรื่องของการบริหารยาและจัดเก็บยา14 ปญั หาที่
พบปฏิบตั ติ ามแนวทางการใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงไม่ครบถ้วน ไม่มกี ารเฝ้าระวังและติดตามอาการหลังใช้ยา เครื่องมือไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ จัดอบรมให้ความรูก้ ารใช้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูง การจัดให้มอี ุปกรณ์ในการให้ยากลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและพร้อมใช้
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกาแพงเพชรมีการรับรูก้ ารจัดการความปลอดภัยด้านการแก้ปญั หากรณีเกิดเหตุการณ์ ไม่พงึ
ประสงค์ทางยา อยู่ในระดับดี = 3.22 SD = 0.44 (ตารางที่ 2) ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เนื่องมาจากพยาบาลได้มกี ารรับทราบนโยบายความเสีย่ ง
จากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของโรงพยาบาล รวมถึงกาหนดแนวทางในการรายงานอุบตั กิ ารณ์ในแต่ละระดับความรุนแรงของ
อุบ ัติการณ์ และหัวหน้ ามีการกระตุ้นในการน าเหตุ การณ์ ไม่พึงประสงค์ทางยามาวิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขในหน่ วยงาน
สร้างแรงจูงใจในการรายงานอุบตั ิการณ์และกาหนดการรายงานในแต่ละบุคคล ปญั หาที่พบมี การปรับเปลี่ยนระบบการรายงาน
อุบตั ิการณ์ เป็ นระบบใหม่คือระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสีย่ งของสถานพยาบาล(Healthcare Risk Management
System : HRMS) การบันทึกอุ บตั ิการณ์ มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ท าให้มีการบันทึกรายงานอุ บตั ิการณ์ น้ อยลง ข้อเสนอแนะ
พยาบาลต้องมีการเรียนรูก้ ารบันทึกและทาความเข้าใจกับระบบการรายงาน
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกาแพงเพชรมีการรับรูก้ ารจัดการความปลอดภัยด้านมาตรการเชิงรุกในการป้องกันเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์ทางยา อยู่ในระดับดี = 3.07 SD = 0.53 (ตารางที่ 2) ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เนื่องมาจากว่าคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านยา โรงพยาบาลกาแพงเพชรได้จดั ระบบการตรวจเยีย่ มหอผูป้ ่วยและสารวจการจัดเก็บสารองยาในหอผูป้ ่วยทุก 3 เดือน และมี
ั หาและข้อเสนอแนะของความ
ระบบการให้คาปรึกษาด้านยาแก่แพทย์และพยาบาลรวมถึงการจัดให้มีช่ องทางการน าเสนอป ญ
11
ั หาที่พบคือการ
ผิดพลาดด้านยาในการประชุ มคณะกรรมการระบบยาทุ ก 3 เดือน จึงท าให้พยาบาลมีการรับรู้ระดับดี ป ญ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้อุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดทางยาระหว่างหน่ วยงานยังมีน้อยและไม่สม่าเสมอและช่องทางในการนาเสนอปญั หามี
น้อยพบแค่การรายงานในวาระประชุมของกรรมการ ข้อเสนอแนะ จัดช่องทางแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดทางยาให้มี
หลากหลายช่องทาง เช่น จัดเวทีการนาเสนอผลงาน การมีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใหม่ในการแก้ปญั หาทางยาในช่อง
ออนไลน์ และสื่อสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการจัดระบบการตรวจเยี่ยมหอผูป้ ่วยทีพ่ บปญั หาเรื่องความผิดพลาดทางยาอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
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ข้อสรุปและการนาไปใช้
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าพยาบาลโรงพยาบาลกาแพงเพชรมีการรับรูเ้ รื่องการจัดการความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาล
โดยรวม อยู่ในระดับดี เนื่องมาจากทีพ่ ยาบาลได้รบั ทราบถึงแนวปฏิบตั ติ ่างๆด้านยาตัง้ แต่การรับคาสังการใช้
่
ยา การจ่ายยา
ั
้
การบริหารยา การใช้ยากลุ่มที่มคี วามเสีย่ งสูง มาตรการในการแก้ปญหาและการปองกันกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ที่
กาหนดมาจากคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยด้านยา โรงพยาบาลกาแพงเพชร แต่ยงั พบปญั หาด้านการอ่านลายมือ
แพทย์ การไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดของบุคลากร การบันทึกรายงานอุบตั ิการณ์ความผิดพลาดทางยาที่ ยงั ซับซ้อน
เข้าใจยากและบันทึกยา รวมถึงการมีช่องทางในการแลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ุบตั กิ ารณ์ความผิดพลาดทางยาทีย่ งั มีน้อย ไม่ต่อเนื่อง
และไม่สม่าเสมอ การนิเทศบุคลากรด้านยายังไม่สม่าเสมอ ข้อเสนอแนะสาหรับผูบ้ ริหาร การนาเทคโนโลยีมาช่วยปรับระบบ
กระบวนการใช้ยา จัดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่องทางการนาเสนอปญั หาและแนวทางการป้องกันเหตุ การณ์ ความ
ผิดพลาดทางยาและการปรับระบบการบันทึกการรายงานความเสีย่ งให้มคี วามง่าย ไม่ซบั ซ้อนและสร้างแรงจูงใจในการรายงาน
อุบตั ิการณ์ ความผิดพลาดทางยา และการจัด ระบบการนิเทศติดตามอุบตั ิการณ์ ความผิดพล าดทางยาอย่า งต่ อเนื่ อง และ
สมำ่ าเสมอ
เสมอ ข้อเสนอแนะในการศึ
ข้อเสนอแนะในการศึ
ต่ อไปการศึ
ควรมี
การศึกษาการพั
ฒนาระบบการจั
ดการความปลอดภั
ยทางยาใน
สม�
กษาครัก้งษาครั
ต่อไป ง้ ควรมี
กษาการพั
ฒนาระบบการจั
ดการความปลอดภั
ยทางยาในกระบวนการ
ปี ญั หาเช่
น การสั
งยา
่ การบริ
การจ่าหยยา
การบริหารยาและระบบการรายงานอุ
บตั กิ ารณ์ทางยา
ทีกระบวนการที
่มีปัญหาเช่น ม่ การสั
่งยา การจ่
ายยา
ารยาและระบบการรายงานอุ
บัติการณ์ทางยา
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บรูข้ องพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บทคัดย่อ
วิ ธีการศึ
: อมการปฏิ
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พยาบาลเป็ นวิชาชีพทีม่ บี ทบาทหน้าทีท่ ส่ี าคัญในการให้บริการพยาบาลเป็ นบุคลากรในทีมสุขภาพทีป่ ฏิบตั งิ านใกล้ชดิ ผูป้ ่วย
มากทีส่ ุด โดยต้องให้การพยาบาลทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพในการจัดระบบสุขภาพทีด่ ตี ้องมีอตั รากาลังของ
พยาบาลทีเ่ พียงพอในการให้การดูแลผูป้ ่วย แต่ปญั หาสาคัญทีส่ ุดทีอ่ งค์กรพยาบาลแทบทุกแห่งกาลังเผชิญ คือ ปญั หาการขาดแคลน
กาลังคนทางการพยาบาล1 สาหรับในประเทศไทยนัน้ พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร เป็ นสังคมผูส้ งู อายุ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ การเปลีย่ นแปลงแบบแผนความเจ็บปว่ ยทีม่ คี วามรุนแรงและซับซ้อนมากขึน้ ส่งผลให้มคี วามต้องการกาลังคน
ทางด้านการพยาบาลมากขึน้ 2 จากข้อมูลโดยพื้นฐาน พบว่าสัดส่วนของพยาบาลวิชาชีพต่อการดูแลประชากรในแต่ละประเทศดังนี้
ประเทศในยุโรปมีสดั ส่วนพยาบาล 8.1-17.6 คนต่อประชากร 1,000 คน ประเทศในอาเซียนมีสดั ส่วนพยาบาล 3.3-7.8 คนต่อประชากร
1,000 คน ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีสดั ส่วนพยาบาล 2.2 คนต่อประชากร 1,000 คน3 องค์กรอนามัยโลกแนะนาระดับทีจ่ ะให้บริการสุขภาพ
ถ้วนหน้าได้ คือ พยาบาล 2.5 คนต่อประชากร 1,000 คน4 ซึง่ ผลของอัตรากาลังทีไ่ ม่เพียงพอมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ในหลายด้าน
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับพยาบาล ทาให้มผี ลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ ภาระงานทีห่ นักมากขึน้
ความเสีย่ งจากการทางาน และความเครียด การเจ็บป่วยจากการทางานเพิม่ ขึน้ จากการสารวจพยาบาลที่เจ็บป่วยจากการทางานใน
ปี พ.ศ. 2551 พบว่า พยาบาลถูกเข็มฉีดยา หรือถูกของมีคมบาด ร้อยละ 34.7 เจ็บป่วยติดเชื้อวัณโรคจากผูป้ ่วยร้อยละ 32.6 และถูก
ผูป้ ่วยทาร้าย ร้อยละ 14.9 การขาดสมดุลของชีวติ ครอบครัวและการทางาน ซึง่ หากอัตรากาลังมีไม่เพียงพอจะส่งผลทาให้พยาบาลที่
ปฏิบตั งิ านต้องรับภาระงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ จนเกิดความเหนื่อยล้าในการทางานเกิดความเครียด ความไม่พงึ พอใจในการทางาน และทาให้
เกิดการลาออกจากวิชาชีพไปในทีส่ ดุ 5
เป็ นผลกระทบต่อองค์กร ในด้านการให้บริการสุขภาพกับผูร้ บั บริการในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านคุณภาพในการดูแล
ถ้าอัตรากาลังในการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เพียงพอ ทาให้เกิดปญั หาการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลสูงขึน้ ส่งผลทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
เพิม่ มากขึน้ อัตราการตายในโรงพยาบาลสูงขึน้ เป็ นผลทาให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็ นจานวนมาก
และจานวนวันนอนในโรงพยาบาลของผูป้ ่วยเพิม่ สูงขึน้ ทาให้คุณภาพการดูแลผูป้ ่วยลดลง โดยคุณภาพการดูแลมีส่วนสาคัญ
สาหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพราะเป็ นเครื่องชีว้ ดั ถึงความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผลของระบบการให้บริการ 6
การสร้างความเชื่อมันและความไว้
่
วางใจให้แก่ผู้รบั บริการเป็ นการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กบั ผู้รบั บริการ
มีผลต่อคุณภาพการดูแลและผลลัพธ์ในการปฏิบตั งิ านของพยาบาลทีด่ 7ี
สิ่ง แวดล้อ มการปฏิบ ัติ ก ารพยาบาล หมายถึ ง ลัก ษณะขององค์ ก รการท างานที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ่ง แวดล้ อ มใน
การปฏิบตั ิงานที่สนับสนุ นหรือเป็ นข้อจากัดในการปฏิบตั ิงานทางการพยาบาล 8 ซึ่งมีองค์ป ระกอบทัง้ หมด 5 ด้าน ได้แ ก่
1) ด้านการมีสว่ นร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล 2) ด้านมาตรฐานการดูแล 3) ด้านภาวะผูน้ าของหัวหน้า 4) ด้านอัตรากาลัง
และทรัพยากร และ 5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศมีการศึกษาในโรงพยาบาลหลายระดับ ผลการศึกษาพบสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี แต่กพ็ บบางการศึกษาทีอ่ ยู่ในระดับไม่ดี เพราะว่ามีความแตกต่างกันเนื่องจากมีบริบทที่
ต่างกัน ส่วนการศึกษาในประเทศไทย พบผลการศึกษาสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีผ่ ่านมาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี การศึกษา
ส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากโรงพยาบาลในแต่ละระดับและแต่ละโรงพยาบาลมีสงิ่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีต่ ่างกัน
อย่างไรก็ตามพบว่าจากการศึกษาสิง่ แวดล้อมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทีผ่ ่านมานัน้ มีเพียงหนึ่งการศึกษา
และแสดงผลโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่อาจจะมีขอ้ จากัดในการนาไปพัฒนาใช้ในระดับโรงพยาบาล รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สิง่ แวดล้อมในแต่ละด้าน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ระดับตติยภูมชิ นั ้ สูง ทีใ่ ห้บริการรักษาโรค
ยากและซับซ้อน ขนาด 1,400 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาล แก่ผปู้ ่วยในจังหวัดเชียงใหม่และในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยใช้
กระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบบริการพยาบาลทีม่ คี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AHA ให้บริการพยาบาลทีม่ คี ุณภาพมุ่งสู่ความเป็ นเลิศใน
สถานการณ์สงิ่ แวดล้อมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี แต่ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
พยาบาลในโรงพยาบาล การมีโอกาสการเข้าร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายของโรงพยาบาล การใช้ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
มาตรฐานการดูแลทางการพยาบาล ปริมาณงานมากกว่าอัตรากาลังของบุคลากร
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ผู้ศึกษาในฐานะเป็ นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบ ัติงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงสนใจศึกษา สิ่งแวดล้อม
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามการรับรูข้ องพยาบาลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ให้ผบู้ ริหารทางการพยาบาลจะได้นาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลต่อไป
วิ ธีการดาเนิ นการศึกษา เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study)
ประชากร ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ปฏิบตั งิ านในงาน
การพยาบาลผูป้ ว่ ยใน จานวน 1,029 คน9 สุม่ ตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์คดั เลือกดังนี้ คือ เป็ นพยาบาลระดับปฏิบตั กิ ารทีป่ ฏิบตั งิ านในงาน
การพยาบาลผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทม่ี ปี ระสบการณ์การทางานตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป ทีไ่ ม่อยู่ในช่วงการลาพักร้อน หรือ
ลาออก และไม่ได้ดารงตาแหน่ งเป็ นหัวหน้าหอผูป้ ่วย คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู ร Taro Yamane10 ได้พยาบาลวิชาชีพ จานวน
347 คน และสุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ และการสุม่ แบบมีระบบ (stratified random sampling and systematic random sampling)10
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้การศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วยชุดคาถาม 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ทีประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) สถานที่
ปฏิบตั งิ าน 5) สถานภาพปจั จุบนั 6) ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ 7) การศึกษาโดยลักษณะ
ข้อคาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด จานวนทัง้ หมด 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมการปฏิบ ัติการพยาบาล ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้ของพยาบาล
เกี่ยวกับคุ ณลักษณะของสิ่งแวดล้อมการปฏิบ ัติการพยาบาลของนันท์ศุ ภวัฒน์ 11 ที่แปลมาจากแบบวัดสิ่งแวดล้อมการปฏิบ ัติ
การพยาบาล (The Practice Environment Scale) ของเลค8 ประกอบด้วยข้อคาถาม 31 ข้อ รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของ
พยาบาลในโรงพยาบาล (9 ข้อ) ด้านมาตรฐานการดูแล (10 ข้อ) ด้านภาวะผู้นาของหัวหน้า (5 ข้อ) ด้านอัตรากาลังและทรัพยากร
(4 ข้อ) ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล (3 ข้อ) โดยลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด มีขอ้ ให้เลือกตอบแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดับ (rating scale) เห็นด้วยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากับ 4 ค่อนข้างเห็นด้วย ค่าคะแนนเท่ากับ 3 ค่อนข้างไม่
เห็นด้วย ค่าคะแนนเท่ากับ 2 ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากับ 1 การแปลผลคะแนนใช้คะแนนเฉลี่ยสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั ิ
การพยาบาล ในแต่ละด้าน ดังนี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีสงิ่ แวดล้อมการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย
2.01-3.00 หมายถึงมีส่ิงแวดล้อมการปฏิบ ัติงานอยู่ ในระดับปานกลาง ค่ าคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีสิ่งแวดล้อม
การปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับไม่ ดี การตรวจสอบคุ ณภาพเครื่องมือมีการใช้แบบสอบถามสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั ิการพยาบาลของ
อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ 11 ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาและเชิงโครงสร้างมาแล้วมาใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ทงั ้ ส่วนที่ 1 และ 2 โดยไม่ได้มีการดัดแปลง
จึงไม่ทดสอบความตรงของเนื้อหาซ้า นาแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ (reliability) ผู้ศกึ ษานาแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2
ไปทดลองใช้กบั พยาบาลวิชาชีพที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่ มลี กั ษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน จากนัน้ นามาวิเคราะห์หา
่
ความเชื่อมันโดยใช้
่
สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค( Cronbach’ s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.96
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ในการตรวจสอบความตรงในเนื้อหา
ผู้ศกึ ษาได้นาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จานวน 1 ท่าน หัวหน้าหอผู้ป่วย 2 ท่าน และอาจารย์พยาบาล สาขาการบริหารทางการพยาบาล 2 ท่าน
ทาการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับแนวคิด ความชัดเจนและความเหมาะสมของคาถาม หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาคุณภาพแนวคาถามแล้วผูศ้ กึ ษานามาปรับ แก้ไขตามความคิดเห็นในเรื่องข้อเสนอแนะให้สนั ้ ลง แก้คาว่า “เช่น” เป็ น “ได้แก่”
ก่อนนาไปทดลองใช้
การพิ ทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามเลขทีโ่ ครงการ 2562 – 119 : รหัสโครงการ : 2562 – EXP079
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การเก็บรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยทาหนังสือถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตในการรวบรวมข้อมูล และเข้าพบหัวหน้าฝา่ ยการพยาบาล และหัวหน้างานการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตดาเนินการศึกษาและติดต่อผูป้ ระสานงานการวิจยั เพื่ อเก็บข้อมูลในการวิจยั
ผูศ้ กึ ษาเข้าพบผูป้ ระสานงานการวิจยั เพื่อชีแ้ จงเกีย่ วกับขัน้ ตอน และบทบาทในการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด จากนัน้ มอบชุด
แบบสอบถามให้ผปู้ ระสานงานการวิจยั เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูล เมื่อครบ 2 สัปดาห์ผู้ประสานงานเก็บรวมรวมแบบสอบถาม
ส่ง คืน ผู้ศึก ษา โดยผู้ศึก ษาได้รบั กลับคืน ทัง้ สิ้น จานวน 328 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามที่มีความครบถ้วนสมบูร ณ์ จานวน
314 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 90.49
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1.ข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2.ข้อมูลสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วิเคราะห์
สิง่ แวดล้อมโดยรวมและรายด้านโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามการรับรูข้ องพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ นามาสรุปเนื้อหาและจัดหมวดหมู่โดยอธิบายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของประชากร จาแนกตามอายุ เพศ สถานภาพ แผนกทีป่ ฏิบตั งิ าน สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (n=314)
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ ( = 38.00, S.D =10.84, Min= 23 Max= 60)
ต่ากว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพ
โสด
คู่
หม้าย/หย่า,แยกกันอยู่
แผนกที่ปฏิ บตั ิ งาน
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยอายุรศาสตร์
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยศัลยศาสตร์
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยกุมารเวชศาสตร์
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยสูตนิ รีเวชศาสตร์
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยออร์โธปิดกิ ส์
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยผ่าตัดและพักฟื้ น
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยพิเศษทัวไป
่
่
งานการพยาบาลผูป้ วยพิเศษเฉพาะทาง
งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยทัวไป
่ จิตเวชและจักษุ โสต คอ นาสิก

จานวน

ร้อยละ

102
75
75
62

32.48
23.89
23.89
19.74

27
287

8.60
91.40

191
107
16

60.83
34.07
5.10

65
63
48
19
26
33
21
20
19

20.70
20.06
15.29
6.05
8.28
10.51
6.69
6.37
6.06

25

26
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
สถานภาพปัจจุบนั
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล
ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน
( = 12.50,S.D =10.27, Min= 1.00 Max= 39.00)
1-10 ปี
11-20 ปี
21 ปีขน้ึ ไป
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จานวน

ร้อยละ

51
209
54

16.24
66.56
17.20

142
74
98

45.22
23.57
31.21

279
35

88.85
11.15

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 91.40 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 32.48
( = 38.00, S.D =10.84, Min= 23, Max= 60) มีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 60.83 พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในงาน
การพยาบาลอายุร ศาสตร์ ร้อยละ 20.70 พยาบาลส่วนใหญ่ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 66.56
พยาบาลส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 88.85 และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานทีโ่ รงพยาบาลมหาราช
1-10 ปี ร้อยละ 45.22 ( = 12.50,S.D =10.27, Min= 1.00 Max= 39.00)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับการรับรูส้ งิ่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของประชากรพยาบาลวิชาชีพ
แยกเป็ นรายด้าน (n=314)
สิ่ งแวดล้อมการปฏิ บตั ิ การพยาบาล
ด้านการมีสว่ นร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล
ด้านมาตรฐานการดูแล
ด้านภาวะผูน้ าของหัวหน้า
ด้านอัตรากาลังและทรัพยากร
ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล
สิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยรวม

2.75
3.28
2.98
2.39
3.02
2.88

SD
0.77
0.60
0.65
0.77
0.59
0.68

ระดับ
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่ าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีการรับรู้สิ่งแวดล้อม
การปฏิบตั ิการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.88, SD=0.68) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การรับรู้สงิ่ แวดล้อม
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล 2 ด้านอยู่ในระดับดี โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านมาตรฐานการดูแล ( =3.28, SD=0.60) รองลงมา คือ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล ( =3.02, SD=0.59) และอีก 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าของ
หัวหน้า ( =2.98, SD=0.65) ด้านการมีส่วนร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล ( =2.75, SD=0.77) และด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ต่ าสุด
คือ ด้านอัตรากาลังและทรัพยากร ( =2.39, SD=0.77)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิ่ งแวดล้อมการปฏิ บตั ิ การพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
1) ด้านการมีสว่ นร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล มีดงั ต่อไปนี้
- ควรเปิ ดโอกาสให้พยาบาลมีสว่ นร่วมรับรู้ เสนอแนะข้อคิดเห็นและตัดสินใจเชิงนโยบาย
- ควรส่งเสริมให้มกี ารอบรมพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของบุคลากร
- ควรให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อทัง้ ปริญญาโท-เอก และการอบรมดูงาน
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2) ด้านมาตรฐานการดูแล ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
- ควรส่งเสริมให้พยาบาลได้รบั การอบรมต่างๆ เช่น อบรมสาขาเฉพาะทาง และพัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ ง
- ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม่าเสมอ
3) ด้านภาวะผูน้ าของหัวหน้า ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
- หัวหน้าควรรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูป้ ฏิบตั งิ าน
- หัวหน้าควรได้รบั การพัฒนาและอบรมภาวะผูน้ าอย่างต่อเนื่อง
4) ด้านอัตรากาลังและทรัพยากร ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
- ควรจัดอัตรากาลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน
- ควรจัดสรรเวลาปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม
- ควรเพิม่ อัตราเงินเดือน ค่าเวร ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ
5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีดงั ต่อไปนี้
- ควรจัดประชุมประจาเดือนระหว่างแพทย์และพยาบาล
- ควรจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และหน่วยงานต่างๆ
การอภิ ปรายผล
การศึกษาสิ่งแวดล้อมการปฏิบ ัติการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่ า
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มกี ารรับรู้สงิ่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยจะมีการรับรู้อยู่ในระดับดีทงั ้ 5 ด้าน มี 3 การศึกษา จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พยาบาลมีการรับรู้สงิ่ แวดล้อมการปฏิบตั ิการพยาบาลทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับดี 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน
ด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมาตรฐานการดูแล ทัง้ นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Alharbi12, Ambani13, Nantasupawat14
มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ภาวะผู้นาของหัวหน้ าด้านการมีส่วนร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล และด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านอัตรากาลังและทรัพยากร มี 2 การศึกษา คือ Ambani13, Nantasupawat14 ทีส่ อดคล้องกับการศึกษานี้
ได้ข้อสรุ ปสิ่งแวดล้อมการปฏิบ ัติการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิดสิ่งแวดล้อมการปฏิบ ัติ
การพยาบาลของเลค8 ทัง้ 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการมีส่วนร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล พยาบาลมีการรับรูอ้ ยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี้อธิบายได้ว่าโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ได้ก าหนดระบบกลไกการส่งเสริมให้บุคลากรพยาบาลเข้าร่วมในการกากับดูแลภายในของโรงพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาลใช้รูปแบบการบริหารผ่ านคณะกรรมการในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนิ นงานติดตามผล
ตลอดจนวิเคราะห์ และนาเสนอคณะกรรมการบริหาร และมีคณะกรรมการระดับงานนานโยบายลงสู่การปฏิบตั ิ และฝ่ายการพยาบาล
ได้สนับสนุ นให้พยาบาลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ทงั ้ หลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรเฉพาะทาง ส่งเสริมสนับสนุ นพยาบาลเป็ นครูคลินิก และผูน้ ิเทศในการดูแลการฝึ กปฏิบตั ิของ
นักศึกษาพยาบาล9 อีกทัง้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็ นโรงพยาบาลในระดับตติยภูมทิ ม่ี กี ารบริหารงานโดยองค์กรแพทย์
มีผนู้ าสูงสุดขององค์กรพยาบาลคือหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล แต่อาจจะพบว่าฝ่ายการพยาบาลเป็ นองค์การทีใ่ หญ่และมีบุคลากรมาก
ทาให้การเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดเชิงนโนบายได้ไม่มากนัก และผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูงลงมาเดินเยี่ยมสารวจ
ั หาการท างานในแต่ ละงานการพยาบาลเป็ นช่ วงเวลา แต่ มีตัวแทนผู้บริหารทางการพยาบาลระดับงานการพยาบาล
เพื่อดูป ญ
เดินเยีย่ มสารวจแทน ทาให้พยาบาลอาจจะไม่มโี อกาสได้พบปะ ได้ปรึกษาหารือปญั หากับผูบ้ ริหารระดับสูงโดยตรงได้ ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม 1) ควรเปิ ดโอกาสให้พยาบาลมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอแนะข้อคิดเห็นและตัดสินใจเชิงนโยบาย เพราะการมี
ส่วนร่วมรับรูเ้ ชิงนโยบาย มีโอกาสเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น จะเป็ นการระดมสมองและแลกเปลีย่ นประสบการณ์เพื่อใช้ใน
การวางแผนและแก้ไขปญั หาต่างๆร่วมกันเพื่อการพัฒนาองค์กร 2) ควรส่งเสริมให้มกี ารอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
บุคลากร เพราะว่าการอบรมและการพัฒนาความรู้จะช่วยทาให้มีการพัฒนาแนวปฏิบตั ิและคุณภาพขององค์กร สามารถเข้าร่วม
ประชุมหารือในการให้การดูแลผู้ป่วยที่มคี ุณภาพและทันสมัย 3) ควรให้ทุนสนับสนุ นในการศึกษาต่อทัง้ ปริญญาโท-เอก และ
การอบรมดูงาน เพราะว่าเมื่อมีความรู้บุคลากรก็อยากจะทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กร เป็ นการสร้างความมันคงให้
่
กบั
บุคลากรจะทาให้เกิดความก้าวหน้าทัง้ ในส่วนขององค์การและประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
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2. พยาบาลมีการรับรู้สิ่งแวดล้อมการปฏิบ ัติการพยาบาล ด้านมาตรฐานการดูแลอยู่ในระดับดี ทัง้ นี้ อธิบายได้ว่ า
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มกี ระบวนการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีการนาข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
มีโปรแกรมประกันคุณภาพ มีโปรแกรมระบบพี่เลี้ยง มีทมี นิเทศทางการพยาบาลที่คอยควบคุมกากับ ดูแล และสนับสนุ นส่งเสริม
การให้ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญให้ก ับพยาบาลวิชาชีพในแต่ ละงานการพยาบาลเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
การพยาบาล และเป็ นไปตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลเป็ นกระบวนการทีก่ ระตุ้นให้มกี ารพัฒนาคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กรอย่างเป็ นระบบ โดยการใช้กจิ กรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
การประกันคุณภาพทีเ่ ป็ นกระบวนการช่วยป้องกันความผิดพลาดในการให้บริการ กิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นการระบุ
วิเคราะห์ ประเมินและวางแผนจัดการความเสีย่ ง ซึง่ กลไกดังกล่าว ทาให้สามารถจัดการความเสีย่ งของผูป้ ่วยทีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาล
และสามารถพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดขี น้ึ ได้ จะเห็นได้จากการทีพ่ ยาบาลวิชาชีพมีการรับรูส้ งิ่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในด้านมาตรฐานการดูแล ทีม่ รี ะดับสูงสุด ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม 1) ควรส่งเสริมให้พยาบาลได้รบั การอบรมต่างๆ
เช่น อบรมสาขาเฉพาะทาง และพัฒนาระบบพีเ่ ลีย้ ง เพราะว่าพยาบาลพีเ่ ลีย้ งต้องมีความพร้อม มีความมันใจในการให้
่
ความรูน้ ้องใหม่
ด้านการจัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ
ทางวิชาชีพ กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในการทาวิจยั เพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ิให้มคี ุณภาพและการทาวิจยั เพิม่ ขึ้น
2) ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม่ าเสมอ เพราะว่าจะเป็ นการช่วยส่งเสริมทาให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
อย่างสม่าเสมอและก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศ ช่วยทาให้มกี ารพัฒนาในด้านมาตรฐานการดูแลให้มคี ุณภาพเพิม่ มากขึน้
1.3 พยาบาลมีการรับรู้สงิ่ แวดล้อมการปฏิบตั ิการพยาบาลด้านภาวะผู้นาของหัวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ นี้อธิบาย
ได้ว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มแี ผนในการเสนอชื่อผูท้ ่มี คี วามเหมาะสมเพื่อทาบทามเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อม
(suandok succession plan)9 และมีการกาหนดบทบาทของหัวหน้ าอย่างชัดเจน โดยหัวหน้ าที่ดีต้องคอยให้การสนับสนุ น
การตัดสินใจในการปฏิบตั ิงานงานของพยาบาลวิชาชีพ การยกย่องชมเชยและการให้โอกาสในการพัฒนา การรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นาของหัวหน้าในการสร้างเสริมบรรยากาศในการทางาน กระตุ้นให้บุคคลทางานโดยมีภารกิจ
ที่มากขึ้น มีจุดมุ่งหมายที่สูงขึน้ มีความเชื่อมันในความสามารถที
่
่จะบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน มีการสนับสนุ นและ
การนิเทศงานในลักษณะการให้อสิ ระในการตัดสินใจแก่พยาบาล โดยหัวหน้าหอผูป้ ่วยทีด่ คี วรมีการวิพากษ์วจิ ารณ์งานของพยาบาล
ประจาการอย่างสร้างสรรค์ รับฟงั ความคิดเห็นของบุคลากรทุกคน ส่วนใหญ่ หวั หน้ าพยาบาลแต่ ละคนจะมีลกั ษณะบุคลิกภาพ
ที่แตกต่ างกันไป ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสิง่ แวดล้อม 1) หัวหน้ าควรรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบตั ิงาน
เพราะว่าหัวหน้าเป็ นตัวแทนของหน่ วยงาน ในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดแี ละต้องรับฟงั
ปญั หาและข้อเสนอแนะของผูป้ ฏิบตั งิ านนาไปแก้ไขปญั หา 2) หัวหน้าควรได้รบั การพัฒนาและอบรมภาวะผูน้ าอย่างต่อเนื่อง เพราะว่า
หัวหน้าจะได้มกี ารพัฒนาความคิดในเรื่องต่างๆ รวมทัง้ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความกระตือรือร้น มีการสนับสนุ นด้านความรู้ มีมาตรฐาน และ
พัฒนาการด้านวิชาชีพ สามารถนาทีมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพหรือได้มาตรฐานตามวิชาชีพ ทาให้สามารถขับเคลื่อน
นโยบายต่างขององค์กรให้ประสบความสาเร็จ มีการวางแผน สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุ นและหนุ นเสริมให้บุคคลากรทางานอย่างมี
ความสุข เพิม่ ประสิทธิผลขององค์กร ยึดมันในหลั
่
กการ มีแนวคิดทีจ่ ะช่วยให้บุคคลากรมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าเพิม่ ขึน้
1.4 พยาบาลมีการรับรูส้ งิ่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้านอัตรากาลังและทรัพยากร ระดับปานกลาง ทัง้ นี้อธิบายได้ว่า
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการจัดทาแผนอัตรากาลังด้านบุคลากรให้มีเพียงพอ ทัง้ ในด้านคุณสมบัติและสมรรถนะ
มีการวิเคราะห์อตั รากาลังพยาบาลต่ อผู้ป่วยในของแต่ ละหน่ วยงาน มีการแบ่งอัตรากาลังตามลักษณะหอผู้ป่วยหรือหน่ วยงาน
ตามลักษณะบริบทของหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งแตกต่างกัน เป็ นเพราะว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็ นโรงพยาบาลตติยภูมิ
ที่ต้องรับผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนส่งต่ อมารับการรักษาเจ้าหน้ าที่พยาบาลต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย
เฉพาะทาง และจากการวิเคราะห์พบว่ายังมีอตั รากาลังพยาบาลวิชาชีพทีไ่ ม่เพียงพอตามเกณฑ์สภาการพยาบาล พ.ศ.2548 โดยมี
บุคลากรพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มการพยาบาล ร้อยละ 75.47 พยาบาลมีการเตรียมเข้าสู่วยั เกษียณอายุ 51-60 มีจานวน 19.74%
ที่จะต้องออกจากงานตามช่วงอายุ จึงจาเป็ นที่ต้องรับพยาบาลน้องที่จบใหม่มาปฏิบตั ิงาน มีพยาบาลที่มีช่วงอายุ ต่ ากว่า 30 ปี
มีจานวน 32.48% ซึ่งอาจเป็ นพยาบาลน้องใหม่ข้นึ ปฏิบตั ิงาน จึงจาเป็ นต้องมี่พ้เี ลี้ยงที่ต้องคอยประกบและให้การดูแล การที่มี
บุคลากรอย่างเพียงพอจะทาให้งานประสพความสาเร็จ พยาบาลสามารถมีเวลาในการปฏิบตั ิการพยาบาลได้เต็มที่ ผู้ป่วยได้รบั
การดูแลที่ดีทาให้เกิดคุณภาพและงานที่ปฏิบตั ิก็จะสาเร็จ รวมทัง้ การมีทรัพยากรที่เพียงพอก็สามารถช่วยให้พยาบาลมีเวลาใน
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การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีด่ ี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึน้ ทาให้เกิดการบริการทีม่ คี ุณภาพขึน้ อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
สิง่ แวดล้อม 1) ควรจัดอัตรากาลังให้เพียงพอกับปริมาณงาน เพราะว่า การจัดอัตรากาลังเพิม่ ขึน้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมใน
การทางานของพยาบาลที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพยาบาลดีข้นึ สภาพแวดล้อมในการท างานของพยาบาล
มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพยาบาล 2) ควรจัดสรรเวลาปฏิบตั ิงานให้เหมาะสม เพราะว่าการจัดสรรเวลา
ปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม จะทาให้พยาบาลไม่ต้องขึน้ ปฏิบตั งิ านต่อเวรติดต่อกันมากเกินไป เช่นเวรเช้าต่อด้วยเวรบ่าย แล้วขึน้ เวรเช้า
ต่อเวรดึก หรือขึน้ ต่อเวรติดต่อกันหลายวัน จนไม่มเี วลาได้หยุดพักผ่อน อาจทาให้เกิดความเจ็บป่วย ความเครียด และหดหู่ ทาให้มี
ความสุขลดลงและไม่สามารถทา กิจกรรมทางด้านสังคมได้เหมือนคนทัวไป
่ จึงเกิดความรูส้ กึ เบื่อหน่ าย เหนื่อย หมดแรง ขาดความ
กระตือรือร้น กิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมทาให้บุคลากรไม่สามารถให้การดูแลผูป้ ่วยให้มคี ุณภาพได้ 3) ควรเพิม่ อัตราเงินเดือน ค่าเวร
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นๆ เพราะว่า ค่าตอบแทนเป็ นปจั จัยสาคัญต่อการดารงชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพเนื่องจากใช้แลกเปลีย่ น
สิง่ ต่ างๆเพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ ทุกคนจึงมุ่งทางานเพื่อให้ได้รบั รายได้เพียงพอกับการครองชีพ
ตามสถานะทางสังคมของแต่ละคน การได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมจะเป็ นการกระตุน้ ให้บุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ เป็ นสิง่ แวดล้อมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีด่ ี
1.5 พยาบาลมีการรับรู้สงิ่ แวดล้อมการปฏิบตั ิการพยาบาล ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาลอยู่ในระดับดี
อธิบายได้ว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีค่านิยมขององค์กร คือ CQIT (มุ่งเน้นผู้รบั บริการ ทางานมีคุณภาพ ซึมซาบ
นวัตกรรม คุณธรรมคู่ความดี และทีมสามัคคีมผี ลงาน) เป็ นเพราะว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มกี ารทางานประสานระหว่าง
ทีมแพทย์ พยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่ายที่เกีย่ วข้อง และการทางานในระบบสุขภาพที่ต้องทางานเกีย่ วข้องกับบุคลากร
ภายในกลุ่มและนอกกลุ่มจึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้สมั พันธภาพระหว่างบุคคลเข้ามาช่วยในการทางานเพราะสัมพันธภาพทีด่ เี ป็ น
พลังแฝงในการปฏิบ ัติงาน ช่ วยท าให้ทุ กคนปฏิบ ัติงานร่ วมกันอย่ างมีความสุข เกิดความเชื่อใจ มัน่ ใจ และช่ วยเหลือเกื้อกู ล
มีความรูส้ กึ อยากทางานตลอดไป ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสิง่ แวดล้อม 1) ควรจัดประชุมประจาเดือนระหว่างแพทย์และพยาบาล
เพราะว่ากิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริมทาให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพและต่ อเนื่อง มีการประชุมในเรื่องโรค แผนการรักษาในผู้ป่วย
แต่ละราย เพื่อให้เกิดการดูแลทีม่ คี ุณภาพและมีความต่อเนื่อง15 2) ควรจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และหน่ วยงาน
ต่ างๆ ซึ่งการประชุ มหารือเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพระหว่ างพยาบาลและแพทย์ท่ีจะท าให้ การประสานความร่ วมมือใน
การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยดาเนินไปด้วยดีและมีคุณภาพ
ข้อสรุปและการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ส่ง เสริม ให้บุ ค ลากรทางการพยาบาลได้มีโ อกาสที่จ ะเข้า ร่ ว มเสนอแนะข้อ คิด เห็น และตัด สิน ใจในเชิง นโยบาย
พร้อมร่วมวางแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล ควรมีการจัดประชุมผูบ้ ริหารพบปะบุคลากร
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบตั ิให้มีความทันสมัย ร่วมทัง้ ควรส่งเสริม
การอบรม การเพิม่ ทุนในการอบรมเฉพาะทางและการศึกษาเรียนต่อปริญญาโท-เอก
3. จัดอบรมเพื่อพัฒนาและอบรมภาวะผูน้ าของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนื่อง
4. จัดอัตรากาลังให้มคี วามเหมาะสมกับภาระงานของแต่ละงานการพยาบาลและแต่ละหอผูป้ ่วย เพิม่ การบรรจุแต่งตัง้
ตาแหน่ง เพิม่ ขัน้ เงินเดือน หรือเงินตอบแทนในการปฏิบตั งิ าน
5. มีการจัดประชุมปรึกษาหารือในเรื่องโรคและแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ร่วมกันกับแพทย์
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมการปฏิบตั ิการพยาบาลและ
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ควรมีการศึกษาเพื่อจัดโครงการในการพัฒนาสิง่ แวดล้อมการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในด้านต่างๆ
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ และผศ.ดร. เพชรสุนีย์ ทัง้ เจริญกุล รวมถึงคณาจารย์ สาขาวิชาการ
บริหารทางการพยาบาลทุกท่านทีไ่ ด้ให้คาปรึกษา ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี้ ทาให้การศึกษาครัง้ นี้สาเร็จ
ลุล่วงได้ดว้ ยดี
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Introduction : Ocular injury is one of major causes of monocular visual impairment and blindness worldwide.
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บทนา : อุบตั เิ หตุทางตาเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งทีท่ าให้ผปู้ ว่ ยต้องสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น และถึงแม้การสูญเสีย
้
ั
สายตาจากอุ
่
่พบได้บ่อย
บทคัดย่อ บตั ิเหตุจะเป็ นภาวะที่สามารถปองกันได้ แต่กย็ งั คงถือว่าเป็ นปญหาสาคัญทางสาธารณสุขทัวโลกที
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุทางตานัน้ มีความแตกต่างกันไปตามอายุ
เพศ อาชีพของประชากร และสภาพแวดล้อม ในแต่ละ
บทนา : อุบตั เิ หตุทางตาเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งทีท่ าให้ผปู้ ว่ ยต้องสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น และถึงแม้การสูญเสีย
พืน้ ที่
สายตาจากอุบตั ิเหตุจะเป็ นภาวะที่สามารถป้องกันได้ แต่กย็ งั คงถือว่าเป็ นปญั หาสาคัญทางสาธารณสุขทัวโลกที
่
่พบได้บ่อย
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาของการเกิดอุบตั เิ หตุทางตา และวิเคราะห์ปจั จัยทางประชากรทีส่ มั พันธ์กบั
สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุทางตานัน้ มีความแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ อาชีพของประชากร และสภาพแวดล้อม ในแต่ละ
การเกิดภาวะสูญเสียสายตาจากอุบตั เิ หตุ
พืน้ ที่
ป้ ่วยที่ได้รบั อุบตั เิ หตุทางตา
วิ ธีการศึกษา : เป็ นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาของการเกิดอุบตั เิ หตุทางตา และวิเคราะห์ปจั จัยทางประชากรทีส่ มั พันธ์กบั
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและได้รบั การตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
การเกิดภาวะสูญเสียสายตาจากอุบตั เิ หตุ
พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ มั พันธ์ต่อการเกิดภาวะสูญเสียสายตาจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
วิ ธีการศึกษา : เป็ นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผูป้ ่วยที่ได้รบั อุบตั เิ หตุทางตา
ด้วยสถิติ Chi-square test และ Binary logistic regression analysis
ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและได้รบั การตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
ผลการศึกษา : จากการศึกษาผู้ป่วย จานวน 892 คนั พบว่า เป็ นเพศชาย จานวน 647 คน (ร้อยละ 72.5) เพศหญิง
พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์ปจจัยทีส่ มั พันธ์ต่อการเกิดภาวะสูญเสียสายตาจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
245 คน (ร้อยละ 27.5) อายุเฉลีย่ เท่ากับ 39.75 ± 17.09 ปี และผูป้ ่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 39.5)
ด้วยสถิติ Chi-square test และ Binary logistic regression analysis
สาเหตุ
หลักกของการเกิ
ดอุบตั เิ หตุ
มาจากการท
างาน พบผู
ว่ ยจพบว่
านวนร้
อยละ
61 มีระดัจานวน
บสายตาแรกรั
20/20เพศหญิ
– 20/60ง
ผลการศึ
ษา : จากการศึ
กษาผู
้ป่วย จานวน
892 ป้ คน
า เป็
นเพศชาย
647 คนบอยู
(ร้อ่ในช่
ยละวง72.5)
มีผปู้ ่วยทีม่ าตรวจติดตามและตรวจวัดสายตาหลังการรักษา จานวน 729
คน (ร้อยละ 81.7) พบความชุกของการเกิดภาวะ
245 คน (ร้อยละ 27.5) อายุเฉลีย่ เท่ากับ 39.75 ± 17.09 ปี และผูป้ ่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 39.5)
สูญเสียสายตาข้างทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทงั ้ หมด 122 คน เท่ากับร้่ อยละ 16.7 แบ่งเป็ นผูป้ ่วยสายตาเลือนราง 98 คน (ร้อยละ 13.4)
สาเหตุหลักของการเกิดอุบตั เิ หตุมาจากการทางาน พบผูป้ วยจานวนร้อยละ 61 มีระดับสายตาแรกรับอยู่ในช่วง 20/20 – 20/60
และผูป้ ว่ ยตาบอดเป็ น จานวน 24 คน (ร้อยละ 3.3) ผลการศึกษา พบว่า ปจั จัยทางประชากรทีส่ มั พันธ์กบั การเกิด ภาวะสูญเสีย
มีผปู้ ่วยทีม่ าตรวจติดตามและตรวจวัดสายตาหลังการรักษา จานวน 729 คน (ร้อยละ 81.7) พบความชุกของการเกิดภาวะ
ตาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p = 0.017) อาชีพเกษตรกร (OR 7.66 ; 95%
สูญเสียสายตาข้างทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทงั ้ หมด 122 คน เท่ากับร้อยละ 16.7 แบ่งเป็ นผูป้ ่วยสายตาเลือนราง 98 คน (ร้อยละ 13.4)
CI=1.02-57.61, p = 0.001) สาเหตุการบาดเจ็บจากการทางาน (OR 2.06 ; 95%CI=1.61-6.97, p = 0.003) และช่วงอายุ
และผูป้ ว่ ยตาบอดเป็ น จานวน 24 คน (ร้อยละ 3.3) ผลการศึกษา พบว่า ปจั จัยทางประชากรทีส่ มั พันธ์กบั การเกิด ภาวะสูญเสีย
(p = 0.011) โดยช่วงอายุ 31- 45 ปี (OR 2.59 ; 95%CI=1.33-5.06) และ 46-60 ปี (OR 2.92; 95%CI=1.49-5.71) มีโอกาส
ตาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p = 0.017) อาชีพเกษตรกร (OR 7.66 ; 95%
เกิดสายตาเลือนรางหรือตาบอดจากอุบตั เิ หตุมากกว่าช่วงอายุอ่นื ๆ
CI=1.02-57.61, p = 0.001) สาเหตุการบาดเจ็บจากการทางาน (OR 2.06 ; 95%CI=1.61-6.97, p = 0.003) และช่วงอายุ
สรุป : การเกิดอุบตั เิ หตุทางตานัน้ มักพบในเพศชาย วัยทางาน และเกิดจากการทางานเป็ นหลักอีกทัง้ การเกิดภาวะสูญเสีย
(p = 0.011) โดยช่วงอายุ 31- 45 ปี (OR 2.59 ; 95%CI=1.33-5.06) และ 46-60 ปี (OR 2.92; 95%CI=1.49-5.71) มีโอกาส
สายตาจากอุบตั เิ หตุกส็ มั พันธ์กบั ผูป้ ่วยกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน โดยพบผูป้ ่วยสายตาเลือนรางจากอุบตั ิเหตุ ร้อยละ 13.4 และพบ
เกิดสายตาเลือนรางหรือตาบอดจากอุบตั เิ หตุมากกว่าช่วงอายุอ่นื ๆ
ผูป้ ว่ ยตาบอด ร้อยละ 3.3 ดังนัน้ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทางตาแก่ประชาชน รวมถึง การรณรงค์ให้
สรุป : การเกิดอุบตั เิ หตุทางตานัน้ มักพบในเพศชาย วัยทางาน และเกิดจากการทางานเป็ นหลักอีกทัง้ การเกิดภาวะสูญเสีย
ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทางานหรื
อทากิจกรรมต่างๆ เป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ
สายตาจากอุบตั เิ หตุกส็ มั พันธ์กบั ผูป้ ่วยกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน โดยพบผูป้ ่วยสายตาเลือนรางจากอุบตั ิเหตุ ร้อยละ 13.4 และพบ
ทางตา
และภาวะสูญเสียสายตาในอนาคตได้
ผูป้ ว่ ยตาบอด ร้อยละ 3.3 ดังนัน้ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทางตาแก่ประชาชน รวมถึง การรณรงค์ให้
อุปาคั
กรณ์
ดวงตาขณะท
างานหรื
ากิจกรรมต่างๆ เป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ
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บทนา

อุบตั เิ หตุทางตาเป็ นปญั หาทีพ่ บบ่อย และเป็ นสาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งทีท่ าให้ผปู้ ่วยสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น
และถึงแม้การสูญเสียสายตาจากอุบตั เิ หตุจะเป็ นภาวะทีส่ ามารถป้องกันได้ แต่อุบตั ิเหตุทางตาก็ยงั คงถือว่าเป็ นปญั หาสาคัญ
ทางสาธารณสุขทัวโลก
่
จากรายงานองค์การอนามัยโลกเมื่อปี พ .ศ. 2541 พบผู้ป่วยตาบอดทัง้ สองข้างจากอุบตั เิ หตุประมาณ
1.6 ล้านคนทัวโลก
่
ตาบอดหนึ่งข้างจากอุบตั เิ หตุ 19 ล้านคน และพบผูป้ ่วยสายตาเลือนรางทัง้ สองข้างจากอุบตั เิ หตุประมาณ
1
2.3 ล้านคน จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ .ศ. 25482 มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บทางตา ในแต่ละปี
ประมาณ 2 ล้านคน และในจานวนนี้มผี ปู้ ว่ ยประมาณ 40,000 คนทีต่ อ้ งสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร
การเกิดอุบตั ิเหตุทางตานัน้ พบได้ในทุกเพศทุกวัย และพบบ่อยในประเทศที่กาลังพัฒนามากกว่าใน กลุ่มประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว จากการศึกษาพบว่าในประเทศกาลังพัฒนา มีผู้ป่วยตาบอดจากอุบตั ิเหตุทางตาประมาณ 75 คน ต่อประชากร
แสนคนต่ อปี ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วพบผู้ป่วยตาบอดจากอุบตั ิเหตุ ทางตาประมาณ 9 คนต่ อประชากรแสนคนต่ อปี 3
นอกจากนี้การเกิดอุบตั เิ หตุทางตายังส่งผลให้ผปู้ ว่ ยต้องหยุดงานหรือสูญเสียความสามารถในการทางาน อีกทัง้ ต้องใช้ระยะเวลา
ในการรักษา ทาให้ผปู้ ว่ ยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาและก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจจานวนมาก
สาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุทางตานัน้ มีความแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ สภาพแวดล้อม อาชีพ และการทางาน ของ
ประชากรในแต่ละพืน้ ที่ 4-7 สาหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึง่ เป็ นโรงพยาบาลทัวไป
่ ประจาจังหวัดตากที่
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคทางตาในเขตอาเภอเมืองตาก และรับส่งต่อผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลชุมชนจากอาเภอใกล้เคียงนัน้ ยังไม่เคยมี
การศึก ษาข้อ มูล เกี่ย วกับ การกระจายของประชากรและสาเหตุ ท่พี บบ่อ ยของการเกิด อุบ ัติเ หตุ ท างตามาก่อ น ถึง แม้จ ะมี
การศึกษาข้อมูลจากพื้นที่อ่นื ๆในประเทศไทย แต่ลกั ษณะทางประชากร อาชีพการงานของประชากร และสภาพแวดล้อมใน
แต่ละจังหวัดก็มคี วามแตกต่างกับจังหวัดตาก
ดังนัน้ การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาของการเกิดอุบตั เิ หตุทางตา และวิเคราะห์ปจั จัย
ทางประชากรที่สมั พันธ์ก ับการเกิดภาวะสูญ เสีย สายตาจากอุบ ัติเหตุ เพื่อประโยชน์ ในการนาข้อมูลมาใช้พฒ
ั นาแนวทาง
การป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทางตาของประชากรจังหวัดตาก และลดอุบตั กิ ารณ์การสูญเสียสายตาจากอุบตั เิ หตุต่อไปในอนาคต
วัสดุและวิ ธีการ
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา (Retrospective descriptive study) โดยผูว้ จิ ยั ทาการเก็บข้อมูลจาก
เวชระเบียนของผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บทางตาทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
ซึง่ ได้รบั การตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ตงั ้ แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงกันยายน พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบ
ด้วย เพศ อายุ อาชีพ สาเหตุของการบาดเจ็บ ประวัตกิ ารดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ขณะเกิดเหตุ ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ระยะเวลา
ตัง้ แต่เกิดเหตุจนมาถึงโรงพยาบาล ผลการวินิจฉัยและการรักษา รวมถึงระดับสายตาแรกรับและระดับสายตาเมื่อมาตรวจ
ติดตามหลังจากสิน้ สุดการรักษาแล้วที่ 2 สัปดาห์ หลังจากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาศึกษาถึงการกระจายของประชากรและสาเหตุของ
เกิดอุบตั ิเหตุทางตาที่พบบ่อย โดยแสดงค่าเป็ นจานวนและร้อยละ และวิเคราะห์หาปจั จัยที่สมั พันธ์ต่อการเกิดภาวะสูญเสีย
สายตาจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ด้วยการคานวณทางสถิติ Chi-square test และ Binary logistic regression analysis โดย
การศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เลขที่
โครงการ 2/2563
ในการศึกษานี้ได้แบ่งระดับสายตาที่ผิดปกติตามคากัดความขององค์การอนามัยโลก 8 เมื่อตรวจวัดระดับสายตา
ด้วย Snellen’s chart ดังนี้
1) สายตาเลือนราง (Visual impairment) หมายถึง ระดับสายตาเมื่อแก้ไขด้วยแว่นแล้วอยู่ในระดับน้อยกว่า 20/60
(หรือ 6/18) ลงไปจนถึง 20/400 (หรือ 3/60) โดยแบ่งเป็ น 2 ความรุนแรง ได้แก่ สายตาเลือนรางปานกลาง (Moderate visual
impairment) คือระดับสายตาทีน่ ้อยกว่า 20/60 ไปจนถึง 20/200 และสายตาเลือนรางรุนแรง (Severe visual impairment) คือ
ระดับสายตาทีน่ ้อยกว่า 20/200 ไปจนถึง 20/400
2) ตาบอด (Blindness) หมายถึง ระดับสายตาเมื่อแก้ไขด้วยแว่นแล้วอยู่ในระดับน้อยกว่า 20/400 ลงไปจนกระทัง่
มองไม่เห็นแสงสว่าง
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ดังนัน้ ในการศึกษานี้ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะสูญเสียการมองเห็น จึงหมายถึงเมื่อผูป้ ว่ ยได้รบั การแก้ไขปญั หาสายตาด้วยแว่น
แล้ว ระดับสายตาข้างนัน้ อยู่ในระดับทีน่ ้อยกว่า 20/60 ลงไปจนถึงมองไม่เห็นแสงสว่าง
ผลการศึกษา
ผูป้ ่วยอุบตั ิเหตุทางตา มีจานวนทัง้ สิน้ 892 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 647 คน (ร้อยละ72.5) และเพศหญิง 245 คน
(ร้อยละ 27.5) ดังตารางที่ 1 โดยพบว่าผูป้ ่วยเพศชายมีจานวนมากกว่าผูป้ ่วยเพศหญิงในทุกช่วงอายุ ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุ
ทางตาในการศึกษานี้ มีอายุเฉลีย่ เท่ากับ 39.75 ± 17.09 ปี (ช่วงอายุตงั ้ แต่ 2-97 ปี ) ผูป้ ่วยส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี
(ร้อยละ 33.9) และประกอบอาชีพเกษตรกรรมจานวนมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 39.5) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผูป้ ว่ ย
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
0 – 15
16 – 30
31 – 45
46 - 60
61 – 75
> 75
อาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้างทั ่วไป
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
งานก่อสร้าง/แรงงาน/กรรมกร
นักเรียน/นักศึกษา
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

จานวน (ราย)
(N = 892)

ร้อยละ

647
245

72.5
27.5

65
192
302
239
81
13

7.3
21.5
33.9
26.8
9.1
1.5

352
231
108
69
64
40
28

39.5
25.9
12.1
7.7
7.2
4.5
3.1

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการบาดเจ็บทางตานัน้ เกิดจากอุบตั ิเหตุจากการทางานมากทีส่ ุด จานวน 566 คน
(ร้อยละ 63.5) รองลงมา ได้แก่ อุบตั เิ หตุจราจรจานวน 168 คน (ร้อยละ 18.8) อุบตั เิ หตุจากของเล่นหรือการละเล่น (ร้อยละ
5.4) จากการถูกทาร้ายร่างกาย (ร้อยละ 3.9) อุบตั เิ หตุจากสาเหตุอ่นื ๆทีไ่ ม่สามารถจัดหมวดหมู่ได้ เช่น ดินสอทิม่ ตาตนเอง
(ร้อยละ 3.5) อุบตั เิ หตุจากกิจกรรมภายในบ้านหรืองานบ้าน (ร้อยละ 3.3) อุบตั เิ หตุจากการเล่นกีฬา (ร้อยละ 1.0) จากการถูก
สัตว์ทาร้าย (ร้อยละ 0.6) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงสาเหตุของการบาดเจ็บทางตา
สาเหตุของการบาดเจ็บ
อุบตั ิ เหตุจากการทางาน
เศษวัสดุ/ผงโลหะ
เศษไม้/กิง่ ไม้
เครื่องตัดหญ้า
เศษหิน/หินกระเด็นเข้าตา
ลวด/เชือก
ตะปู/สังกะสี/วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเกษตรกรรมอื่นๆ
สารเคมี
ความร้อน/ ไฟ
อุบตั ิ เหตุจราจร
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
อื่นๆ
อุบตั ิ เหตุจากของเล่น/การละเล่น
ปื นอัดลม
หนังยาง
พลุ/ประทัด
ของเล่นเด็ก
อื่นๆ
ถูกทาร้ายร่างกาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
กระสุนปื น
อาวุธอื่นๆ
อุบตั ิ เหตุจากกิ จกรรมภายในบ้าน/งานบ้าน
พลัดตก/หกล้ม
อื่นๆ
อุบตั ิ เหตุจากการเล่นกีฬา
ฟุตบอล
ชกมวย
อื่นๆ
อุบตั ิ เหตุจากสัตว์ทาร้าย
อุบตั ิ เหตุจากสาเหตุอื่นๆ

จานวน (ราย)
(N = 892)
566
165
112
104
52
49
31
25
18
10
168
117
31
20
48
8
12
7
12
11
12
10
35
27
3
5
29
21
8
9
5
2
2
5
32

ร้อยละ
63.5
18.5
12.6
11.7
5.8
5.5
3.5
2.8
2.0
1.1
18.8
13.1
3.5
2.2
5.4
0.9
1.4
0.8
1.2
1.1
3.9
3.0
0.3
0.6
3.3
2.4
0.9
1.0
0.6
0.2
0.2
0.6
3.5

ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยได้รบั อุบตั ิเหตุ ม ากที่สุดอยู่ในช่วงเวลา 8.01 น. - 16.00 น. (ร้อยละ 54.8) มีผู้ป่วยที่ม ีประวัติ
ดื่มแอลกอฮอล์ หรือสุราขณะเกิดเหตุ จานวน 94 คน (ร้อยละ 10.5) และผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ารับการตรวจรักษาภายใน
24 ชัวโมงหลั
่
งจากเกิดเหตุ (ร้อยละ 60.8) โดยแบ่งเป็ นผูป้ ่วยนอก จานวน 631 คน (ร้อยละ 70.7) และผู้ป่วยใน 261 คน
(ร้อยละ 29.3) และจากจานวนผูป้ ่วยในทัง้ หมด 261 คน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1-3 วัน
(ร้อยละ 62.5) ดังตารางที่ 3
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ผลการวินิจฉัยทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ สิง่ แปลกปลอมทีก่ ระจกตา (Corneal foreign body) จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.8 รองลงมาได้แก่ สิง่ แปลกปลอมที่เยื่อบุตา (Conjunctival foreign body), เลือดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival
hemorrhage) และแผลถลอกทีก่ ระจกตา (Corneal abrasion) คิดเป็ นร้อยละ 14.7, 13.5 และ 12.2 ตามลาดับ ทัง้ นี้มผี ปู้ ่วยที่
ได้รบั การรักษาโดยการผ่าตัดจานวน 201 คน (ร้อยละ 22.5) และผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาโดยไม่ผ่าตัดจานวน 691 คน (ร้อยละ
77.5) ดังแสดงในตารางที่ 3
ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดอุบตั ทิ างตาส่วนใหญ่มรี ะดับสายตาแรกรับอยู่ในช่วง 20/20 – 20/60 เป็ นจานวน 590 คน (ร้อยละ 66.1)
รองลงมาได้แก่ ระดับสายตาในช่วง <20/60 – 20/200, <20/400, และ <20/200 – 20/400 คิดเป็ นร้อยละ 13.3, 11.0 และ 5.4
ตามลาดับ โดยมีผปู้ ่วยทีไ่ ม่สามารถวัดระดับสายตาได้จากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ป่วยเด็ก, ผูป้ ่วยทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ จานวน
37 คน (ร้อยละ 4.1) และเมื่อตรวจวัดระดับสายตาผู้ป่วยหลังจากสิน้ สุดการรักษาแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า มีผปู้ ่วยที่มาตรวจ
ติดตามการรักษาและสามารถตรวจวัดสายตาได้ จานวนทัง้ สิน้ 729 คน (ร้อยละ 81.7) ในจานวนนี้พบว่า มีผปู้ ว่ ยระดับสายตา
ปกติหรือใกล้เคียงปกติ (ระดับสายตา 20/20 – 20/60) จานวน 607 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.3 และมีผู้ป่วยที่มภี าวะสูญเสีย
การมองเห็นทัง้ หมด 122 คน (ร้อยละ 16.7) ได้แก่ ผู้ป่วยสายตาเลือนรางปานกลาง จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.1
ผู้ป่ว ยสายตาเลือ นรางรุ น แรง จ านวน 32 คน หรือ ร้อ ยละ 4.4 และมีผู้ป่ว ยตาบอดเป็ น จ านวน 24 คน หรือ ร้อ ยละ 3.2
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทางคลินิก
ข้อมูล
ช่วงเวลาที่เกิ ดเหตุ
00.01 น. – 8.00 น.
8.01 น. – 16.00 น.
16.00 น. – 00.00 น.
ประวัติการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์ขณะเกิ ดเหตุ
ดื่ม
ไม่ด่มื
ระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาล
ภายใน 24 ชั ่วโมง
1-3 วัน
4-7 วัน
8-14 วัน
ตัง้ แต่ 15 วันขึน้ ไป
ประเภทผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยนอก
ผูป้ ว่ ยใน
- จานวนวันนอน: 1-3 วัน
4-7 วัน
8-14 วัน
ตัง้ แต่ 15 วันขึน้ ไป

จานวน (ราย)
(N = 892)

ร้อยละ

74
489
329

8.3
54.8
36.9

94
798

10.5
89.5

542
276
39
29
6

60.8
30.9
4.4
3.3
0.6

631
261
163
77
19
2

70.7
29.3
62.5
29.5
7.3
0.7
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ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลทางคลินิก (ต่อ)
ข้อมูล
คาวิ นิจฉัยโรค
Corneal foreign body
Conjunctival foreign body
Subconjunctival hemorrhage
Corneal abrasion
Corneal ulcer
Open wound of eyelids and periorbital structures
Ruptured globe
Traumatic hyphema
Traumatic cataract
Retinal detachment
Traumatic glaucoma
Traumatic optic nerve neuropathy
Burn and corrosions
Others
การรักษา
รักษาโดยการผ่าตัด (Surgical treatment)
รักษาโดยไม่มกี ารผ่าตัด (Non-surgical treatment)
ระดับสายตาแรกรับของตาข้างที่บาดเจ็บ
20/20 – 20/60
< 20/60 – 20/200
< 20/200 – 20/400
< 20/400
วัดสายตาไม่ได้
ระดับสายตาหลังรักษา
20/20 – 20/60
< 20/60 – 20/200
< 20/200 – 20/400
< 20/400
วัดสายตาไม่ได้/ไม่ได้มาติดตามการรักษา

จานวน (ราย)
(N = 892)

ร้อยละ

159
131
120
109
86
67
55
36
29
26
21
19
16
18

17.8
14.7
13.5
12.2
9.6
7.5
6.2
4.0
3.3
2.9
2.4
2.1
1.8
2.0

201
691

22.5
77.5

590
119
48
98
37

66.1
13.3
5.4
11.0
4.2

607
66
32
24
163

68.0
7.4
3.6
2.7
18.3

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของประชากรกับการเกิดภาวะสูญเสียสายตาจากการ เกิดอุบตั ิเหตุ
(ตารางที่ 4) พบว่าปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะสายตาเลือนรางหรือตาบอดจากอุบตั เิ หตุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ได้แก่ เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p=0.017), อาชีพเกษตรกร (OR 7.66; 95%CI=1.02-57.61, p=0.001), สาเหตุ
การบาดเจ็บทีเ่ กิดจากการทางาน (OR 2.06; 95%CI=1.61-6.97, p=0.003) และช่วงอายุ (p=0.011) โดยช่วงอายุ 31-45 ปี
(OR 2.59; 95%CI=1.33-5.06) และ 46-60 ปี (OR 2.92; 95%CI=1.49-5.71) มีโอกาสเกิดสายตาเลือนรางหรือตาบอดจาก
อุบตั ิเหตุ มากกว่าช่วงอายุอ่นื ๆ ส่วนประวัติการดื่มสุราขณะเกิดเหตุ , ช่วงเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุ และระยะเวลาก่อนมาถึง
โรงพยาบาลนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ภาวะสูญเสียสายตาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรกับภาวะสายตาเลือนรางหรือตาบอดจากอุบตั เิ หตุ จากจานวนผูป้ ว่ ย
ทีม่ าติดตามการรักษาและตรวจวัดสายตาทัง้ หมด 729 คน (N=729)
ปัจจัยที่ต้องการศึกษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี )
≤ 30
31 – 45
46 - 60
> 60
อาชีพ
รับราชการ/พนักงานประจา
รับจ้างทั ่วไป
งานก่อสร้าง/แรงงาน/กรรมกร
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
นักเรียน/นักศึกษา
ไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณ
สาเหตุการบาดเจ็บ
อุบตั เิ หตุจากการทางาน
อุบตั เิ หตุจราจร
อุบตั จิ ากการกิจกรรมภายในบ้าน
อุบตั เิ หตุจากของเล่น/เล่นกัน
ถูกทาร้ายร่างกาย
อุบตั เิ หตุจากสาเหตุอ่นื ๆ
ประวัติการดื่มสุราขณะเกิ ดเหตุ
ไม่ด่มื
ดื่ม
ช่วงเวลาที่เกิ ดเหตุ
00.01 น. – 8.00 น.
8.01 น. – 16.00 น.
16.00 น. – 00.00 น.
ระยะเวลาก่อนมารพ.
ภายใน 24 ชั ่วโมง
1-3 วัน
4-7 วัน
ตัง้ แต่ 7 วันขึน้ ไป

จานวน (%)

สายตาเลือนรางหรือบอด
ไม่พบ
พบ
จานวน (%) จานวน (%)

P-value

Odd ratio
(95% CI)

0.017
554 (76.0)
175 (24.0)

451 (81.4)
156 (89.1)

103 (18.6)
19 (10.9)

1.88 (1.11-3.16)
1
0.011

147 (20.2)
256 (35.1)
233 (32.0)
93 (12.7)

135 (91.8)
208 (81.3)
185 (79.4)
79 (84.9)

12 (8.2)
48 (18.8)
48 (20.6)
14 (15.1)

1
2.59 (1.33-5.06)
2.92 (1.49-5.71)
1.99 (0.88-4.52)
0.001

26 (3.6)
209 (28.7)
60 (8.2)
85 (11.7)
273 (37.4)
48 (6.6)
28 (3.8)

25 (96.2)
173 (82.8)
53 (88.3)
74 (87.1)
209 (76.6)
46 (95.8)
27 (96.4)

1 (3.8)
36 (17.2)
7 (11.7)
11 (12.9)
64 (23.4)
2 (4.2)
1 (3.6)

1
5.20 (0.68-39.64)
3.30 (0.39-28.31)
3.72 (0.46-30.25)
7.66 (1.02-57.61)
1.09 (0.09-12.59)
0.93 (0.06-15.61)
0.003

513 (70.4)
114 (15.6)
21 (2.9)
25 (3.4)
27 (3.7)
29 (4.0)

408 (79.5)
105 (92.1)
20 (95.2)
7 (70.0)
24 (88.9)
26 (89.7)

105 (20.5)
9 (7.9)
1 (4.8)
3 (30.0)
3 (11.1)
3 (10.3)

2.06 (1.61-6.97)
0.69 (0.17-2.73)
0.40 (0.04-4.15)
0.92 (0.17-5.02)
0.33 (0.32-3.44)
1
0.307

663 (90.9)
66 (9.1)

555 (83.7)
52 (78.8)

108 (16.3)
14 (21.2)

1
1.38 (0.74-2.59)
0.552

66 (9.1)
380 (52.1)
283 (38.8)

58 (87.9)
316 (83.2)
233 (82.3)

8 (12.1)
64 (16.8)
50 (17.7)

1
1.47 (0.66-3.22)
1.56 (0.69-3.46)
0.070

473 (64.9)
182 (25.0)
39 (5.3)
35 (4.8)

384 (81.2)
154 (84.6)
36 (92.3)
33 (94.3)

89 (18.8)
28 (15.4)
3 (7.7)
2 (5.7)

1
1.28 (0.80-2.03)
0.46 (0.13-1.59)
0.33 (0.08-1.47)
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วิ จารณ์
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการกระจายของประชากรทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุทางตา และสาเหตุทพ่ี บได้บ่อยรวมถึงระดับ
สายตาก่อนและหลังได้รบั การรักษาของผูป้ ่วยที่ได้รบั อุบตั เิ หตุทางตาทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
จากผลการศึกษาพบว่า อุบตั เิ หตุทางตาสามารถเกิดขึน้ ได้ในผูป้ ่วยทุกเพศ และทุกช่วงอายุ ตัง้ แต่วยั เด็กไปจนถึง ผูส้ ูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ่วยทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุทางตาส่วนมากมักเป็ นเพศชาย โดยมีอตั ราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 2.6 ต่อ 1 ซึง่ มีความ
สอดคล้องกับการศึกษาอื่นๆ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ 5-7,9-10 และผลการศึกษาครัง้ นี้ยงั แสดง ให้เห็นว่าผูป้ ่วยเพศชายมีโอกาส
สูญเสียสายตาจากอุบตั เิ หตุได้มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจาก ผูป้ ่วยชายมักทางานประเภททีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทร่ี ุนแรงมากกว่า เช่น การทางานทีใ่ ช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต่างๆ งานก่อสร้างหรืองานทีใ่ ช้กาลังมาก
รวมถึงวิถชี วี ติ อุปนิสยั การขับขีย่ านพาหนะ หรือเล่นกีฬาทีใ่ ช้ความเร็วสูง และมีความรุนแรงมากกว่าเพศหญิง
สาเหตุทพ่ี บบ่อยทีส่ ุด คือ สาเหตุจากการทางาน ซึง่ สอดคล้องกับช่วงอายุท่พี บบ่อย คือ อายุ 31-60 ปี ที่เป็ นวัยทางานและ
ช่วงเวลาทีเ่ กิดเหตุกม็ กั จะอยู่ในช่วงเวลาทางาน คือ 8.00-16.00 น. โดยสาเหตุและช่วงอายุดงั กล่าว นัน้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตติ ่อภาวะสูญเสียสายตาจากอุบตั เิ หตุดว้ ย ซึง่ จากการศึกษาในหลายประเทศทัวโลกรวมถึ
่
งในประเทศไทย พบว่าผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั
อุบตั เิ หตุทางตาจากทางานมากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้มกี ารใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะทางาน11-14 ซึง่ เป็ นเหตุผลหลักทีท่ าให้ผปู้ ว่ ยเกิด
การบาดเจ็บที่ดวงตาได้ ซึ่งพบได้ตงั ้ แต่การบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น เศษผง เศษวัสดุต่างๆกระเด็นเข้าตา เชือกหรือลวดบาดดวงตา
สารเคมีเข้าตา ไปจนถึงการบาดเจ็บทีร่ ุนแรงขึน้ จนต้องได้รบั การรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึง่ มักเกิดจากวัสดุทม่ี คี วามแรงและความเร็วสูง
กระแทกบริเวณดวงตา เช่น การใช้เครื่องมือ เลื่อยไฟฟ้า หรือเครื่องตัดหญ้าไปโดนเศษวัสดุต่างๆ แล้วกระเด็นมากระแทกตา เป็ นต้น
จากการศึกษานี้ พบว่า อาชีพที่เกิดอุบตั ิเหตุทางตามากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คือ รับจ้างทัวไป
่ ซึ่งผล
6-7
การศึกษานี้มคี วามแตกต่างกันไปในแต่ละพืน้ ทีข่ องประเทศไทย ถ้าเป็ นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอาจพบผูป้ ว่ ยทีท่ าอาชีพ
รับจ้างสูงกว่า แต่ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตากนัน้ ประชากรส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ นทานา ทาไร่ ทาสวน ประมงและ
ปศุสตั ว์ จึงเป็ นผลให้ผปู้ ่วยทีเ่ ข้ามารักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนัน้ มีผปู้ ่วยทีเ่ ป็ นเกษตรกรจานวนมาก รวมถึง
ลักษณะของการทางานในพืน้ ทีก่ ารเกษตร ซึง่ มักจะต้องมีการใช้เครื่องมือต่างๆในการทางาน จึงมีโอกาสประสบกับวัตถุท่ีเป็ นสาเหตุให้
เกิดการบาดเจ็บมากกว่าอาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็ นเศษหิน เศษไม้ การใช้เครื่องตัดหญ้า ซึ่งจากการศึกษานี้ พบว่า เศษวัสดุ เศษไม้
การใช้เครื่องตัดหญ้า และเศษหิน เป็ นวัตถุจากการทางานทีก่ ่อให้เกิดการบาดเจ็บทางตามากทีส่ ุดตามลาดับ นอกจากนี้อาจเป็ นเพราะ
ผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้อาจไม่ได้มกี ารใช้อุปกรณ์ป้องกันทีด่ วงตาทีเ่ พียงพอขณะทางานอีกด้วย
สาเหตุทพ่ี บรองลงมา ได้แก่ อุบตั เิ หตุจราจร ซึง่ มักเกิดจากอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์เป็ นหลักไม่ว่าจะเป็ นอุบตั เิ หตุ รถชนกัน
หรือขับขีร่ ถจักรยานยนต์ลม้ เองแล้วดวงตาไปกระแทกกับยานพาหนะหรือวัตถุต่างๆ จากการศึกษาของ Gahlot A และคณะ15 พบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รบั การบาดเจ็บทางตาจากอุบตั ิเหตุจราจรมักเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี
มักสัมพันธ์กบั กับการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ และไม่ได้สวมหมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาขณะขับขีย่ านพาหนะ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มาเข้ารับการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลภายใน 24 ชัวโมงหลั
่
งจากเกิดเหตุ และจากการศึกษานี้พบว่า มีผปู้ ่วย
ร้อยละ 29.3 จาเป็ นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมักใช้เวลาประมาณ 1-7 วัน แต่ม ีผู้ป่วยจ านวนร้อยละ 10 ที่ต้องนอน
โรงพยาบาลเกินกว่า 7 วัน ซึง่ อาจเป็ นเพราะผู้ป่วยมีภาวะบาดแผลติดเชื้อ หรือมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ร่วมกับต้องมีการให้ยารักษา
ต่อเนื่อง ซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยต้องมีการหยุดทางานเป็ นเวลานาน ทาให้ตอ้ งสูญเสียรายได้และเศรษฐกิจของตนเองหรือครอบครัวตามมา
จากจานวนผูป้ ว่ ยทีม่ าตรวจติดตามวัดระดับสายตาหลังการรักษา จานวน 729 คน พบว่า มีผปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งสูญเสียการมองเห็นจาก
อุบตั ิเหตุ จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7 โดยแบ่งเป็ นสายตาเลือนราง ร้อยละ 13.4 และตาบอด ร้อยละ 3.3 ซึ่งเกิดผลเสียต่ อ
ความสามารถหรือความคล่องแคล่วในการทางานและการดารงชีวติ ประจาวัน ผูป้ ่วยบางคนอาจไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ และสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ย รวมถึงบุคคลในครอบครัวอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครัง้ นี้มขี อ้ จากัด เนื่องจากมีผปู้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้มารับการติดตามการรักษา จานวน 163 คน (ร้อยละ 18.3)
โดยส่วนใหญ่มกั เป็ นผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือมีอาการทางตาดีขน้ึ แล้วจึงทาให้ผปู้ ว่ ยไม่ได้มา ตรวจติดตามการรักษา ซึง่ อาจ
มีผลต่อค่าความชุกของผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียสายตาจากอุบตั ิเหตุทค่ี านวณได้ และเนื่องจากการศึกษานี้เป็ นการศึกษาข้อมูลทาง
เวชระเบียนย้อนหลังจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลบางส่วนได้ ซึง่ อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์หาปจั จัยทีส่ มั พันธ์กบั การเกิดภาวะสูญเสียสายตา
จากอุบตั เิ หตุ เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคทางสายตาหรือมีภาวะสูญเสียสายตาตัง้ แต่ก่อนเกิดอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น
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สรุป

อุบตั เิ หตุทางตาเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถป้องกันได้ จากผลการศึกษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พบว่าการ
เกิดอุบตั เิ หตุทางตานัน้ มักเป็ นเพศชาย วัยทางาน และเกิดจากการทางานเป็ นหลัก อีกทัง้ การเกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นจาก
อุบตั เิ หตุกส็ มั พันธ์กบั ผูป้ ว่ ยในกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน ดังนัน้ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุทางตาแก่ประชาชน
รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ ป้องกันดวงตาขณะทางานหรือกิจกรรมต่างๆ เป็ นสิง่ สาคัญที่สุดที่จะช่วยลดอัตราการเกิด
อุบตั เิ หตุและภาวะสูญเสียสายตาในอนาคตได้
กิ ตติ กรรมประกาศ
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Introduction : Thalassemia is one of the most common genetically disease which cause the significant losses of
public health and social economy. Due to the complexity of the disease and expensive medical fee leading to
Abstract
medical burden, public health and social economy. At Sawangdaendin Crown Prince Hospital, there were 116, 143
Introduction : Thalassemia is one of the most common genetically disease which cause the significant losses of
and 171 of thalassemia patients who were admitted since 2017-2019, respectively. However, there were 12 patients
public health and social economy. Due to the complexity of the disease and expensive medical fee leading to
required the regularly blood transfusion while 10 patients were presented with iron overload.
medical burden, public health and social economy. At Sawangdaendin Crown Prince Hospital, there were 116, 143
Objective : To investigate the knowledge and carefulness of caregiver after apply the custom-made teaching
and 171 of thalassemia patients who were admitted since 2017-2019, respectively. However, there were 12 patients
program.
required the regularly blood transfusion while 10 patients were presented with iron overload.
Methods : This research was quasi – experiment research based only single group of caregiver which their
Objective : To investigate the knowledge and carefulness of caregiver after apply the custom-made teaching
improvement of knowledge score and carefulness score will be compared after apply teaching program.
program.
The caregiver was chosen based on purposive sampling criteria such the caregiver must be get an appointment
Methods : This research was quasi – experiment research based only single group of caregiver which their
at department of pediatrics at Sawangdaendin Crown Prince Hospital during January to April 2020 for 15 people.
improvement of knowledge score and carefulness score will be compared after apply teaching program.
The test and questionnaire for evaluation of knowledge score and carefulness score of caregiver will be analyzed
The caregiver was chosen based on purposive sampling criteria such the caregiver must be get an appointment
by using statistics, percentage, mean and standard deviation and Paired Samples T Test.
at department of pediatrics at Sawangdaendin Crown Prince Hospital during January to April 2020 for 15 people.
Results : The result found that most of the caregivers are paternal relationship with the average 45.93 years old
The test and questionnaire for evaluation of knowledge score and carefulness score of caregiver will be analyzed
(S.D.=15.38). Additionally, most of them are primary educational background therefore the average monthly income
by using statistics, percentage, mean and standard deviation and Paired Samples T Test.
is quite low (3,000-6,000 THB). While, the children who presented with thalassemia have the average 8.67 years old
Results : The result found that most of the caregivers are paternal relationship with the average 45.93 years old
(S.D.= 6.67) and time for acquired iron chelating drugs is 25.44 month (S.D.=5.57). The knowledge score shown
(S.D.=15.38). Additionally, most of them are primary educational background therefore the average monthly income
the significantly higher with 12.13 (S.D.=1.95) and 13.86 (S.D.=1.12) either before or after apply teaching program
is quite low (3,000-6,000 THB). While, the children who presented with thalassemia have the average 8.67 years old
(P – value < 0.05). Consistency with the carefulness score which indicating the significantly improvement with
(S.D.= 6.67) and time for acquired iron chelating drugs is 25.44 month (S.D.=5.57). The knowledge score shown
12.13 (S.D.=1.95) and 13.86 (S.D.=1.12) either before or after apply teaching program (P – value < 0.05).
the significantly higher with 12.13 (S.D.=1.95) and 13.86 (S.D.=1.12) either before or after apply teaching program
Conclusions : Our custom-made teaching program can help to improve the knowledge and carefulness of
(P – value < 0.05). Consistency with the carefulness score which indicating the significantly improvement with
the caregiver. Since, the teaching program include the information involving in the basic knowledge of thalassemia
12.13 (S.D.=1.95) and 13.86 (S.D.=1.12) either before or after apply teaching program (P – value < 0.05).
disease such as cause, symptom, treatment, complications and also emphasizing how to do the proper care.
Conclusions : Our custom-made teaching program can help to improve the knowledge and carefulness of
Furthermore, we also design the teaching program according to patients’ appointment by giving the teaching manual
the caregiver. Since, the teaching program include the information involving in the basic knowledge of thalassemia
even before an appointment.
disease such as cause, symptom, treatment, complications and also emphasizing how to do the proper care.
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ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติ กรรมการดูแล
ของผูด้ แู ลผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิ ตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิ น
ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติ กรรมการดูแล
ลย์ เทศน์
เรียน, พย.บ.*
ของผูด้ แู ลผูป้ ่ วยเด็กโรคโลหิ ตจางธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุลาวั
พราชสว่
างแดนดิ
น
ธัญธนาภา สีสถาน, ป.พ.ส.**

ลาวัลย์ เทศน์เรียน, พย.บ.*
บทคัดย่อ
ธัญธนาภา สีสถาน, ป.พ.ส.**
บทนา : โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็ นโรคทางพันธุกรรมทีพ่ บมาก เป็ นปญั หาสาคัญทัง้ ทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมทีย่ าก
ต่อการบริหารจัดการเนื่องจากมีลกั ษณะของโรคทีซ่ บั ซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเด็กป่วยทีค่ ่อนข้างสูง เป็ นภาระหนัก
บทคัดย่อ
ทางการแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ
พราชสว่างแดนดิน มีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียเข้ารับ
บทนา : โรคโลหิ่ ตจางธาลัสซีเมียเป็ นโรคทางพันธุกรรมทีพ่ บมาก เป็ นปญั หาสาคัญทัง้ ทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสั
งคมทีย่ าก
บริการแผนกผูป้ วยในปี 2560 – 2562 จานวน 116 ครัง้ 143 ครัง้ และ 171 ครัง้ ตามลาดั่ บ ในจานวนผูป้ ่วยกลุ่มดังกล่าว
ต่อการบริ
หารจัดการเนื่องจากมีลกั ษณะของโรคทีซ่ บั ซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเด็กปวยทีค่ ่อนข้างสูง เป็ นภาระหนัก
มีผปู้ ว่ ยทีจ่ าเป็ นต้องมารับเลือดประจา 12 คน ได้รบั เลือดจนมีภาวะเหล็กเกิน 10 คน
ทางการแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มีผู้ปว่ ยโรคธาลัสซีเมีย่ เข้ารับ
วัต ถุป ระสงค์ : เพื่อ ศึก ษาผลของการใช้โ ปรแกรมการสอนต่ อ ความรู้ และพฤติก รรมการดูแ ลของผู้ดู แ ลผู้ป ว ยเด็ก
บริการแผนกผูป้ ว่ ยในปี 2560 – 2562 จานวน 116 ครัง้ 143 ครัง้ และ 171 ครัง้ ตามลาดับ ในจานวนผูป้ ว่ ยกลุ่มดังกล่าว
โรคโลหิ
ตจางธาลัสซีเมีย ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการสอน
มีผปู้ ว่ ยทีจ่ าเป็ นต้องมารับเลือดประจา 12 คน ได้รบั เลือดจนมีภาวะเหล็กเกิน 10 คน
วิ ธีการศึกษา : การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง ออกแบบการวิจยั แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการสอน
วัต ถุป ระสงค์ :: เพืเพื
ก ษาผลของการใช้โ ปรแกรมการสอนต่
โ ปรแกรมการสอนต่ออความรู
ความรู้ ้ และพฤติ
และพฤติกกรรมการดู
รรมการดูแแลของผู
ลของผู้ ด้ดู แู แลผู
ลผู้ ป ่ ว ยเด็ ก
่ อ ศึ่ อกศึษาผลของการใช้
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบขึน้ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูด้ ูแลเด็กทีป่ ่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ทีเ่ ข้ารับการรักษา
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการสอน
ตัวในแผนกผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน คัดเลือกกลุ่ม
วิ ธีการศึกษา : การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง ออกแบบการวิจยั แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการสอน
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ในระหว่างเดือน มกราคม
2563 ถึง เดือน เมษายน 2563 จานวน 15 คน
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบขึน้ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื ผูด้ ูแลเด็กทีป่ ่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลั่ สซีเมีย ทีเ่ ข้ารับการรักษา
เครื่องมือที่ใช้ใ นการวิ
จยั ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผู้ปวย และโปรแกรมการสอน
ตัวในแผนกผู้ปว่ ยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ ยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน คัดเลือกกลุ่ม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตจิ านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ Paired Samples T Test
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ในระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน เมษายน 2563 จานวน 15 คน
ผลการศึกษา : ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ส่วนใหญ่ ม ีความสัมพันธ์เป็ นบิดามารดา
อายุเฉลี่ย 45.93 ปี
เครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจยั ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย และโปรแกรมการสอน
(S.D.=15.38) ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับประถมศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนค่อนข้างน้อย (3,000-6,000 บาท) ผูป้ ่วยเด็กมี
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตจิ านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ Paired Samples T Test
อายุเฉลีย่ 8.67 ปี (S.D.=6.67) ระยะเวลาทีร่ กั ษาโดยการให้ยาขับเหล็กเฉลีย่ 25.44 เดือน (S.D.=5.57) ระดับความรูข้ องผูด้ ูแล
ผลการศึกษา : ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ส่วนใหญ่ ม ีความสัมพันธ์เป็ นบิดามารดา อายุเฉลี่ย 45.93 ปี
เด็กก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการสอนอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 12.13 (S.D.=1.95) และ13.86
(S.D.=15.38) ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับประถมศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนค่อนข้างน้อย (3,000-6,000 บาท) ผูป้ ว่ ยเด็กมี
(S.D.=1.12) ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P – value < 0.05) และระดับพฤติกรรมการดูแลเด็ก
อายุเฉลีย่ 8.67 ปี (S.D.=6.67) ระยะเวลาทีร่ กั ษาโดยการให้ยาขับเหล็กเฉลีย่ 25.44 เดือน (S.D.=5.57) ระดับความรูข้ องผูด้ ูแล
ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการสอนอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเด็กเท่ากับ 2.55 (S.D.=0.23) และ 2.67
เด็กก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการสอนอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 12.13 (S.D.=1.95) และ13.86
(S.D.=0.16) ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P – value < 0.05)
(S.D.=1.12) ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P – value < 0.05) และระดับพฤติกรรมการดูแลเด็ก
สรุป : โปรแกรมการสอนทีเ่ น้นให้ผู้ดูแลมีความรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ การรักษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเน้นการมี
ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการสอนอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลเด็กเท่ากับ 2.55 (S.D.=0.23) และ 2.67
พฤติกรรมการดูแลทีเ่ หมาะสม และออกแบบให้สอดคล้องกับระยะเวลานัดหมายผูป้ ว่ ยเข้ามารับบริการในแผนกผูป้ ว่ ยใน รวมถึง
(S.D.=0.16) ตามลาดับ ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่า่ งมีนยั สาคัญทางสถิติ (P – value < 0.05)
เน้นการประเมินพฤติกรรมการดูแลของผูด้ ูแลผู้ปวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีบ่ า้ นในช่วงก่อนมารับบริการตามแพทย์นัด
สรุป : โปรแกรมการสอนทีเ่ น้นให้ผู้ดูแลมีความรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ การรักษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเน้นการมี
และการจัดทาคู่มอื ให้ความรู้ และสือ่ ภาพพลิกประกอบการสอน ซึง่ สามารถสร้างการเรี
ยนรูใ้ ห้ผดู้ แู ลเด็กได้ ทาให้ม่รี ะดับความรู้
่ ยเข้
พฤติกรรมการดูแลทีเ่ หมาะสม และออกแบบให้
ส
อดคล้
อ
งกั
บ
ระยะเวลานั
ด
หมายผู
ป
้
ว
ามารับบริการในแผนกผูป้ วยใน รวมถึง
สูงขึน้ และมีพฤติกรรมการดูแลเด็กปว่ ยได้ดขี น้ึ ่
เน้นการประเมินพฤติกรรมการดูแลของผูด้ ูแลผู้ปวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีบ่ า้ นในช่วงก่อนมารับบริการตามแพทย์นัด
าคู่มอื ให้
ความรู้ สและสื
นรูใ้ ห้ผดู้ แแู ลลเด็กได้ ทาให้มรี ะดับความรู้
คและการจั
าสาคัญด: ทโรคโลหิ
ตจางธาลั
ซีเมียอ่ ภาพพลิ
ผูป้ ว่ ยเด็กกประกอบการสอน
โรคโลหิตจางธาลัซึสง่ซีสามารถสร้
เมีย ความรูางการเรี
้ พฤติกยรรมการดู
สูงขึน้ และมีพฤติกรรมการดูแลเด็กปว่ ยได้ดขี น้ึ
คาสาคัญ: โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ความรู้ พฤติกรรมการดูแล
*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
**พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
*พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
่
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โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเป็ นโรคทางพันธุกรรมทีพ่ บมากทีส่ ุดในโลก และในประเทศไทย เป็ นปญั หาสาคัญทัง้ ทาง
สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม ที่ยากต่อการบริหารจัดการเนื่องจากมีลกั ษณะของโรคที่ซบั ซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการรักษา
เด็กปว่ ยทีค่ ่อนข้างสูง จึงเป็ นภาระหนักทางการแพทย์ ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ1 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียสามารถ
แบ่งกลุ่มตามระดับความรุนแรงได้เป็ น กลุ่มความรุนแรงมาก (Sever) ปานกลาง (Moderate) ความรุนแรงน้อย (Mild) และไม่มี
อาการ (Asymptomatic) โดยปจั จัยในการแบ่งกลุ่มประกอบด้วย อาการทางคลินิก (Clinical) ระดับความเข้มข้นของเลือดใน
ภาวะปกติ (Steady-state hemoglobin level) และชนิดของโรค พาหะหรือภาวะฮีโมโกลบินผิดปกติ (Thalassemia type) ซึง่
การแบ่งกลุ่มโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียตามความรุนแรงของโรค ในบางครัง้ ได้นามาใช้เพื่อกาหนดกาวางแผนการรักษาได้ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 Thalassemia major (Transfusion-dependent thalassemia : TDT) หมายถึง กลุ่มโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีผ่ ปู้ ่วย
มีอาการรุนแรงมาก มีอาการซีดระหว่างอายุ 6 – 24 เดือน ซึ่งจาเป็ นต้องให้เลือด ถ้าผู้ป่วยได้รบั เลือดเป็ นประจา(regular
transfusion) โดยรักษาระดับฮีโมโกลบินให้อยู่ในระหว่าง 9.5 – 10.5 g/dl ร่วมกับการให้ยาขับธาตุเหล็กอย่างสม่าเสมอ ผูป้ ่วย
สามารถมีชวี ติ อยู่ได้มากกว่า 40 ปี กลุ่มที่ 2 Thalassemia intermedia (Non-transfusion-dependent-thalassemia : NTDT)
หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรงน้อยและรุนแรงปานกลางส่วนใหญ่จะได้รบั การวินิจฉัยเมื่อมีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี อาการซีด
จะไม่มากโดยมีความเข้มข้นของเลือดในภาวะปกติประมาณ 7 – 10 g/dl เมื่อมีภาวะการติดเชือ้ จะทาให้ซดี ลงอาจได้รบั เลือด
เป็ นบางครัง้ (occasional transfusion)2
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มีผปู้ ว่ ยโรคธาลัสซีเมียเข้ารับบริการในปี 2560 – 2562 จานวน 116 ครัง้
143 ครัง้ และ 171 ครัง้ ตามลาดับ 3 ในจานวนผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมีผู้ป่วยที่จาเป็ นต้องมารับเลือดประจา จานวน 12 คน
ได้รบั เลือดจนมีภาวะเหล็กเกินจานวน 10 คน ซึ่งต้องได้รบั การรักษาด้วยการให้ยาขับเหล็กควบคู่กบั การให้เลือด จากการ
ทบทวนการให้ยาขับเหล็กในผูป้ ่วยกลุ่มดังกล่าวยังพบว่ายังมีภาวะเหล็กเกิน (Serum ferritin > 1,000) จานวน 7 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 70 ซึ่งปญั หาส่วนใหญ่คอื ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เห็นความสาคัญของการกระตุ้นให้เด็กรับประทาน
หรือฉีดยาขับเหล็ก ซึ่งจะเห็นได้จากการมีผู้ป่วย จานวน 7 ราย ยังมียาขับเหล็กเหลือคืนมาในวันนัดถัดไป จานวน 5 ราย
อีกทัง้ ยังให้บุตรรับประทานอาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูง เช่น ตับและเลือดสัตว์ เนื่องจากเห็นว่ามีอาการซีด จานวน 3 ราย เปลีย่ น
ผูด้ แู ลโดยขาดการส่งต่อข้อมูลในการดูแลผูป้ ว่ ย 2 ราย เป็ นต้น ในกลุ่มผูป้ ว่ ยชนิดไม่พง่ึ พาเลือด (Non-transfusion-dependentthalassemia: NTDT) เป็ นกลุ่มทีม่ ารับเลือดเป็ นครัง้ คราวเมื่อเกิดภาวะซีด จานวน 18 คน และส่วนใหญ่พบว่าเด็กมีการติดเชือ้
ในระบบทางเดินหายใจทีม่ าพร้อมกับภาวะซีด ซึง่ ในกลุ่มนี้ยงั เป็ นกลุ่มทีม่ โี อกาสเกิดภาวะเหล็กเกินได้หากผูด้ ูแลยังขาดความรู้
และขาดการมีพ ฤติกรรมที่เ หมาะสมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ มดัง กล่ าว ดังนัน้ ผู้วิจยั จึง สนใจที่จ ะทาการศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมการสอนต่อความรูแ้ ละพฤติกรรมของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพื่อเป็ นการป้องกันการสะสมเหล็กใน
ร่างกายของผูป้ ว่ ย และสามารถแก้ไขปญั หาความรุนแรงของโรคได้ตงั ้ แต่ระยะเริม่ แรก
วิ ธีการศึกษา (Methods)
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยเปรียบเทียบผลการสอนก่อนและหลัง
การใช้โปรแกรมการสอน ออกแบบการวิจยั แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการจัดโปรแกรมการสอน รายละเอียดตามผังภูมิ
การวิจยั ดังนี้
Pt. Admit #1

D-1

Intervention

Pre test
HE-1

D-2

Pt. D/C #1

At
Home

Pt. Admit #2

D-3
HE-2

D-4

Pt. D/C #2
Post test
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โดยที่

Pt. Admit #1 , #2
Pt. D/C #1 , #2
D-1, D-2, D-3, D-4
At Home
HE-1, HE-2
Pre test
Post test
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หมายถึง ผูป้ ว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เข้ารับการรักษาตามนัด ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
หมายถึง วันทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั อนุญาตให้กลับบ้าน ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2
หมายถึง วันทีผ่ ปู้ ว่ ยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
หมายถึง ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็ก ให้การดูแลทีบ่ า้ นก่อนมารับการรักษาตามนัดทีโ่ รงพยาบาล
หมายถึง โปรแกรมการสอนให้ความรูแ้ ละการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
หมายถึง การประเมินความรู้ และการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียก่อน
การเข้าโปรแกรมการสอน
หมายถึง การประเมินความรู้ และการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ภายหลังการเข้าโปรแกรมการสอน ก่อน D/C

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูด้ ูแลเด็กทีป่ ่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในแผนก
ผูป้ ว่ ยใน กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ ่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ในระหว่างเดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน เมษายน 2563 โดยกาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
1. เป็ นผูด้ แู ลเด็กทีป่ ว่ ยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ทีพ่ าเด็กมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
2. ผูด้ แู ลเด็กสามารถเรียนรู้ และสือ่ สารกับผูว้ จิ ยั ได้
3. ผูด้ แู ลเด็กทีย่ นิ ยอมเข้าร่วมโปรแกรมการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
1. ผูด้ แู ลทีไ่ ม่สามารถมาดูแลเด็กปว่ ยในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาในการรักษา
2. ผูด้ แู ลเด็กทีไ่ ม่สามารถนาเด็กเข้ามารับการรักษาตามนัดได้อย่างต่อเนื่อง
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ่มตัวอย่าง งานวิจยั นี้ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สามารถดาเนินการวิจยั ได้ โดยมติของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมงานวิจยั ในคน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตามเอกสารรับรองเลขที่ SWDCPH 2019 – 006
รหัสโครงการ 801 / 2562 ระยะเวลาในการรับรองระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามผลของโปรแกรมการสอนต่อความรูแ้ ละ
พฤติกรรมของผูด้ แู ลเด็กปว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
1.1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย ข้อมูลระดับบุคคลของผูป้ ว่ ย จานวน 4 ข้อ ข้อมูล
ภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ย จานวน 6 ข้อ และข้อมูลระดับบุคคลของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย จานวน 11 ข้อ
1.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก
เป็ นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ การตรวจและกาหนดคะแนนของข้อคาถาม หากตอบถูกได้ค่าคะแนน เท่ากับ 1
ตอบผิดได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 จานวนข้อคาถามในแบบทดสอบจานวน 15 ข้อ คะแนนสูงสุดเท่ากับ 15 คะแนนต่าสุดเท่ากับ 0
การแปลความหมายคะแนนระดับความรู้เกี่ย วกับ การดูแลผู้ ป่วยเด็กโรคโลหิต จางธาลัสซีเมีย
ออกแบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยประยุกต์จากการวัดระดับความรูข้ องอภิชยั แก้วสมบัติ 4 คือ
ระดับสูง
หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ ไป (12 – 15 ข้อ)
ระดับปานกลาง หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 60.0 – 79.9 (9 – 11 ข้อ)
ระดับต่า
หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60.0 ลงมา (0 – 8 ข้อ)
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1.3 แบบสอบถามพฤติกรรมของผูด้ ูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึง่ เป็ นคาถามที่เกีย่ วกับ
พฤติกรรมการดูแลในด้านการดูแลสุขอนามัยทัวไป
่ การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การพักผ่อนและการออกกาลังกาย
้
การปองกันการติดเชือ้ การมาพบแพทย์ตามนัด และการดูแลขณะให้เลือด เป็ นการวัดโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close Ended Question) ประกอบไปด้วยข้อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ ให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้ และไม่เคยปฏิบตั ิ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้อคาถามเชิ งบวก
ข้อคาถามเชิ งลบ
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
ให้ค่า 3 คะแนน ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
ให้ค่า 1 คะแนน
ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้
ให้ค่า 2 คะแนน ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้
ให้ค่า 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบตั ิ
ให้ค่า 1 คะแนน ไม่เคยปฏิบตั ิ
ให้ค่า 3 คะแนน
่
การแปลความหมายคะแนนรวมระดับพฤติกรรมการดูแลผู้ปวยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ผู้วจิ ยั กาหนดระดับ
พฤติกรรมการดูแลเป็ น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมการดูแลทีด่ ี ปานกลาง และไม่ดี ในการจัดระดับคะแนนประยุกต์ใช้หลักการสร้าง
ตารางแจกแจงความถี่ ความกว้างของชัน้ หาได้ดงั นี้
ความกว้างชัน้ =

ค่าพิสยั
จานวนชัน้ หรือจานวนระดับของพฤติกรรม

การแปลความหมายระดับพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย รายข้อ พิจารณาคะแนนที่ได้จาก
แบบสอบถามรายข้อ คิดคะแนนจาก (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชัน้ 4 สรุปผลเป็ น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมการดูแล
ทีด่ ี ปานกลาง และไม่ดี ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ระดับพฤติ กรรมการดูแล
1.00 – 1.66
- ระดับไม่ดี
1.67 – 2.32
- ระดับปานกลาง
2.33 – 3.00
- ระดับดี
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจยั ประกอบด้วย โปรแกรมการสอนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย และคู่มอื การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
2.1 โปรแกรมการสอนเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย สาหรับการสอนผูด้ ูแลเด็ก
แบบรายบุ คคล ซึ่งผู้วิจ ัยได้ทบทวนเนื้ อหาความรู้ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
โดยจัดการสอนในขณะทีผ่ ปู้ ่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามนัด แบ่งเนื้อหาการสอนออกเป็ น 2 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล
ครัง้ ที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมีความรู้เรื่องโรค สาเหตุ
การเกิดโรค อาการ การรักษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเพื่อให้ผดู้ ูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีพฤติกรรมการดูแล
ทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการดาเนินของโรคทีร่ ุนแรงขึน้ ได้
ครัง้ ที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความรูข้ องผูด้ ูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในประเด็น
ของโรค สาเหตุการเกิดโรค อาการ การรักษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการประเมินพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผูป้ ่วยเด็ก
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
2.2 คู่มอื การให้ความรูส้ าหรับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และสือ่ ภาพพลิกประกอบการสอน
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) ผูว้ จิ ยั นาโปรแกรมการสอนความรู้ และการดูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมีย ซึง่ ประกอบด้วย 1) แผนการสอนความรูเ้ กีย่ วกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และการดูแลเด็กปว่ ยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ในประเด็น การดูแลสุขอนามัยทัวไป
่ การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การพักผ่อนและการออกกาลังกาย การป้องกัน
การติดเชือ้ การมาพบแพทย์ตามนัด และการดูแลขณะให้เลือด และ 2) คู่มอื การให้ความรูผ้ ดู้ ูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
เสนอต่ อผู้ทรงคุ ณวุ ฒิท่ีเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านการดู แลผู้ป่ วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

45

46

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

กระบวนการวิจยั จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือในการดาเนินการวิจยั ภายหลังที่
ผูท้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ และให้ขอ้ เสนอแนะแล้ว ผูว้ จิ ยั นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒกิ อ่ นนาไปใช้ในการดาเนิน
กิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ความเชือ่ มันของเครื
่
่องมือ (Reliability) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการประเมินความรู้ และพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แบบทดสอบความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และแบบสอบถามพฤติกรรมของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
เด็กโรคโลหิตจางธาลัสซี โดยใช้สถิตคิ ่าสัมประสิทธิแอลฟา
(α – Coefficient) พบว่า แบบทดสอบความรู้ มีค่าระดับความเชื่อมัน่
์
เท่ากับ 0.628 และแบบประเมินพฤติกรรมการดูแล มีค่าระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.767
สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่วย ข้อมูลประวัตกิ ารเจ็บป่วย และข้อมูลทัวไปของ
่
ผู้ดูแลเด็ก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย ก่อนและหลังการจัดโปรแกรมการสอน ใช้สถิติ Paired sample t-test
ผลการศึกษา (Results)

ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของเด็กป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จาแนกตามข้อมูลทั ่วไป และประวัตกิ ารเจ็บปว่ ย
ข้อมูลทั ่วไปของผู้ป่วยเด็ก และประวัติการเจ็บป่ วย
เพศ

ชาย
หญิง

จานวน (n = 15)

ร้อยละ

10
5

66.7
33.3

5
4
6

33.3
26.7
40.0

10
3
2

66.7
20.0
13.3

4
11

26.6
73.3

12
3

86.6
13.4

2
3
5

20.0
30.0
50.0

5
4
1

50.0
40.0
10.0

อายุ (ปี )
3–6
7 – 10
11 – 14
Mean = 8.67 , S.D. = 3.67 , Min = 3 , Max = 14
เป็ นบุตรในลาดับที่ของครอบครัว
คนแรก
ช่วงกลาง
คนสุดท้อง
จานวนพี่น้องบิดา/มารดาเดียวกัน ที่ป่วยด้วยโรคเดียวกัน
มี
ไม่มี
ชนิ ดที่ป่วยด้วยโรคโลหิ ตจางธาลัสซีเมีย
ชนิดพึง่ พาเลือดทีต่ อ้ งได้รบั เลือดเป็ นประจา (TDT)
ชนิดไม่พง่ึ พาเลือดได้รบั เลือดเมื่อมีอาการซีด (NTDT)
ระยะเวลาที่รกั ษาโดยการให้ยาขับเหล็ก (เดือน)
14 – 19
20 – 25
26 – 34
Mean = 25.44 , S.D. = 5.57 , Min = 14 , Max = 34
ชนิ ดของยาขับเหล็ก
ชนิดยาเม็ดรับประทาน GPOL1
ชนิดยาเม็ดรับประทาน Deferasirox (Exjade)
ชนิดยาฉีด Desferoxamine
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จากตารางที่ 1 พบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุเฉลีย่ 8.67 ปี (S.D.=3.67) เป็ นบุตรคนแรก จานวน
10 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.7 มีพ่นี ้องที่ป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย คิดเป็ นร้อยละ 26.6 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียชนิดพึง่ พาเลือดทีต่ ้องได้รบั เลือดเป็ นประจา (TDT) จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.6 กลุ่มผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจาง
ธาลัสซีเมียได้รบั ยาขับเหล็ก จานวน 10 คน มีระยะเวลาทีร่ กั ษาโดยการให้ยาขับเหล็ก มากกว่า 24 เดือน (Mean = 25.44 เดือน
S.D. = 5.57) ส่วนใหญ่ใช้ยาขับเหล็กชนิดยาเม็ดรับประทาน GPOL1 จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0
ตารางที่ 2 จานวน และร้อยละของผูด้ แู ลเด็กปว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จาแนกตามข้อมูลทั ่วไป และประวัตกิ ารเจ็บป่วย
ข้อมูลทั ่วไปของผู้ดแู ล และประวัติการเจ็บป่ วย
เพศ

ชาย
หญิง

จานวน (n = 15)

ร้อยละ

2
13

13.3
86.7

3
6
6

20.0
40.0
40.0

8
7

53.4
46.6

15

100.0

9
6

60.0
40.0

3
9
3

20.0
60.0
20.0

7
2
6

46.7
13.3
50.0

10
5

66.7
33.3

15

100.0

8
7

53.3
46.7

อายุ (ปี )
17 – 33
34 – 50
51 – 70
Mean = 45.93 , S.D. = 15.38 , Min = 17, Max = 70
มีความเกี่ยวพันธ์กบั เด็กโดยเป็ น
บิดา/มารดา/พี่
ปู-่ ย่า/ตา-ยาย/ลุง-ป้า/น้า-อา
เป็ นผู้ดแู ลเด็กเป็ นประจา
เป็ น
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
รายได้ของครอบครัว
ต่ากว่า 3,000 บาท/เดือน
3,000 – 6,000 บาท/เดือน
6,001 – 9,000 บาท/เดือน
อาชีพ
เกษตรกร
ผูใ้ ช้แรงงาน
อื่นๆ ระบุ...แม่บา้ น ค้าขาย รับจ้างทั ่วไป....
ลักษณะครอบครัว
ครอบครัวเดีย่ ว
ครอบครัวขยาย
ที่อยู่อาศัย
บ้านตัวเอง
โรคประจาตัว
ไม่มี
มี
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จากตารางที่ 2 พบว่า ในกลุ่มผูด้ ูแลเด็กปว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 45.93 ปี
(S.D.=15.38) มีความสัมพันธ์เป็ นกลุ่มบิดา/มารดา/พี่ คิดเป็ นร้อยละ 53.4 และกลุ่มอื่น ๆ ใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 46.6 มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีรายได้ค่อนข้างต่า สุขภาพแข็งแรงไม่มโี รคประจาตัวเป็ นส่วนใหญ่
ตารางที่ 3 จานวน และร้อยละของผูด้ แู ลเด็กปว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จาแนกตามระดับความรู้ และพฤติกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก
ปว่ ยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ก่อนการทดลอง
จานวน (n = 15)
ร้อยละ

ความรู้ และพฤติ กรรมการดูแลผู้ป่วยเด็ก
ความรู้
ระดับสูง
(ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ ไป)
ระดับปานกลาง (ได้คะแนนร้อยละ 60.0 – 79.9)
ระดับต่า
(ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60.0 ลง
พฤติ
มา) กรรมการดูแลผู้ป่วยเด็ก
ระดับดี
(คะแนนเฉลีย่ 2.33 – 3.00)
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลีย่ 1.67 – 2.32)
ระดับไม่ดี
(คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.66)

11
2
2

73.3
13.3
13.3

14
1
0

93.3
6.7
0.0

หลังการทดลอง
จานวน (n =
ร้อยละ
15)
15
100.0
0
0.0
0
0.0
15
0.0
0

100.0
0.0
0.0

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความรู้ของผูด้ ูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ก่อนการทดลองอยู่ในระดับสูง
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.3 และหลังการทดลองมีระดับความรูอ้ ยู่ในระดับสูง ทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ระดับ
พฤติกรรมการดูแลผูป้ ่วยเด็ก ก่อนและหลังการทดลองอยู่ในระดับดีเช่นกัน จานวน 14 คน (ร้อยละ 93.3) และจานวน 15 คน
(ร้อยละ 100.0) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และพฤติกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียก่อนและหลังการได้รบั
โปรแกรมการสอน
ตัวแปร
ความรู้
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
พฤติ กรรมการดูแลผู้ป่วย
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
*
ระดับนัยสาคัญที่ P – value < 0.05

n = 15



S.D.

df

T

P – value

15
15

12.13
13.86

1.95
1.12

14

- 3.833

0.002*

15
15

2.55
2.67

0.23
0.16

14

- 2.433

0.029*

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรู้ และพฤติกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ก่อนและหลัง
การได้รบั โปรแกรมการสอน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการดูแลผูป้ ่วยหลังการทดลองมีค่าสูงขึน้
มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า P – value < 0.05 และ P – value < 0.05 ตามลาดับ
วิ จารณ์ (Discussion)
1. ด้านโปรแกรมการสอน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบโปรแกรมการสอนเน้นให้ผดู้ ูแลผูป้ ่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีความรู้
เรื่องโรค สาเหตุ การเกิดโรค อาการ การรักษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเพื่อให้ผู้ดู แลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
มีพฤติกรรมการดูแลทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการดาเนินของโรคทีร่ ุนแรงขึน้ ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
วรางคณา มหานิล5 ได้ออกแบบการสอนในกลุ่มผู้ป่วยเป็ นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 ราย สอนเกี่ยวกับความรู้ภาวะเหล็กเกิน พฤติกรรม
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การดูแลตนเองในการชะลอการสะสมเหล็กในร่างกาย โดยใช้ส่อื วีซดี ี มีการแจกหนังสือการ์ตูนให้นากลับไปอ่านทบทวนทีบ่ า้ น พร้อม
ทัง้ มีการโทรศัพท์กระตุน้ เตือน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปว่ ยโรคธาลัสซีเมียทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนมีความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในการชะลอการสะสมเหล็กในร่างกายดีกว่ากลุ่มที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) และ
การศึกษาของ สุภาพร หมุกรอด6 ได้สอนมารดาที่มีบุตรวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย พฤติกรรม
การดูแลเด็กของมารดา และการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคธาลัสซีเมียเป็ นรายบุคคล ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการดูแลเด็ก
วัยเรียนของมารดาทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนดีกว่ากลุ่มที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึง่ จาก
การศึกษาในครัง้ นี้ได้มกี ารออกแบบโปรแกรมการสอนทีม่ เี นื้อหาครอบคลุมประเด็นสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะการเจ็บป่วยของผูป้ ่วย
เด็กทีอ่ ยู่ในความปกครองของผูด้ แู ล อีกทัง้ มีการใช้ส่อื ภาพพลิกทีส่ ามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะอาการของโรค และภาวะแทรกซ้อน
ในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เหมาะกับบริบทของผู้ดูแลเด็กป่วยที่เป็ นกลุ่มบิดา/มารดา/พี่ ซึ่งมีความใกล้ชดิ กับผู้ป่วย และการใช้
สือ่ ภาพพลิกทีม่ เี นื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะกับระดับการศึกษาของผูด้ แู ลซึง่ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับประถมศึกษา
2. ผลของการใช้โปรแกรมการสอนต่ อความรู้ และพฤติกรรมการดูแล ของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการสอน พบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนความรู้ และค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการดูแลผูป้ ่วยหลังการทดลอง
มีค่าสูงขึน้ มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ค่า P – value < 0.05 และ P – value < 0.05 ตามลาดับ ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ นิภาพรรณ บุญช่วย และคณะ7 ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับผลของโปรแกรมการสอน ต่อความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ผลการวิจยั พบว่า ผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รบั การสอนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ภายหลังได้ร ับ
โปรแกรมการสอนสูงกว่าผู้ดูแลที่ได้ร ับการพยาบาลตามปกติ ภายหลังจากที่ควบคุมตัวแปรร่ วม คือ คะแนนความรู้ก่อนได้ร ั บ
โปรแกรมการสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F(2,27) = 15.26, p < 0.05) จะเห็นได้ว่าการจัดโปรแกรมการสอนทีม่ รี ูปแบบชัดเจน
และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความจาเป็ นสาหรับการนาไปใช้เพื่อให้ความรูแ้ ก่กลุ่มผูด้ แู ลเด็กปว่ ยโรคธาลัสซีเมีย ในระยะ
ทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล และช่วยให้ผดู้ แู ลมีพฤติกรรมการดูแลเด็กทีป่ ว่ ยได้อย่างถูกต้อง
สรุป (Conclusion)
โปรแกรมการสอน ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบโปรแกรมการสอนเน้นให้ผดู้ ูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มีความรู้
เรื่องโรค สาเหตุการเกิดโรค อาการ การรักษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
มีพฤติกรรมการดูแลที่เหมาะสม ส่งเสริมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการดาเนินของโรคที่รุนแรงขึน้ ได้ และให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลานัดหมายผู้ป่วยเข้ามารับบริการในแผนกผูป้ ่วยใน รวมถึงเน้นการประเมินพฤติกรรมการดูแลของผูด้ ูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทีบ่ า้ นในช่วงก่อนมารับบริการตามแพทย์นดั และออกแบบจัดทาคู่มอื การให้ความรูส้ าหรับผูด้ ูแลผูป้ ่วย
เด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และสือ่ ภาพพลิกประกอบการสอน ซึง่ สามารถสร้างการเรียนรูใ้ ห้ผดู้ ูแลเด็ กได้ทาให้มรี ะดับความรู้
และพฤติกรรมการดูแลเด็กปว่ ยได้ดขี น้ึ
กิ ตติ กรรมประกาศ (Acknowledgments)
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บทนา

วิชาชีพพยาบาล เป็ นวิชาชีพทีใ่ ห้บริการสังคมในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน การปฏิบตั กิ จิ กรรม
พยาบาลเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของชีวติ มนุ ษย์คอื การเกิด การเจริญเติบโต การเจ็บป่วย การเสื่อมสภาพของร่างกาย
และความตาย ดังนัน้ พยาบาลจึงมีบทบาทครอบคลุมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบรรเทาความทุกข์ทรมานจาก
โรคต่างๆ และการฟื้ นฟูสภาพ1 รวมทัง้ บทบาทในการดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่คานึงถึง
ความแตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และไม่มกี ารแยกชัน้ วรรณะ2 โดยยึดองค์ประกอบหลักในการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล 3 ประการคือ 1) ศาสตร์ทางการพยาบาล 2) ศิลปะทางการพยาบาล และ 3) สุนทรียทางการพยาบาล3 พยาบาลจึงต้อง
เรียนรูศ้ าสตร์ทางการพยาบาลและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการ
แต่ ละบุ คคล โดยอาศัยทักษะที่สาคัญคือ ทักษะด้านการสื่อสาร ความเอาใจใส่ และความเอื้ออาทร ที่เรียกว่ าเป็ น ศิลปะทาง
การพยาบาล หรือศิลปะในการดูแลบุคคล (Art of Caring)4
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร นับเป็ นหัวใจของวิชาชีพพยาบาลทีฝ่ งั แน่ นอยู่ในมิตขิ องการปฏิบตั ิ และเป็ นพันธะ
ของวิชาชีพพยาบาลต่อสังคมทีว่ ชิ าชีพพยาบาลต้องมี 5 เนื่องจากเป็ นอุดมคติทใ่ี ห้ความสาคัญกับคุณค่า และศักดิศรี
์ ของความเป็ น
มนุษย์ เป็ นการดูแลระหว่างบุคคลทีเ่ ข้าใจจิตใจซึง่ กันและกัน (Transpersonal Caring) เป็ นทักษะทีพ่ ยาบาลทุกคนต้องฝึ กฝน และ
พัฒนาตลอดเวลาทีท่ าหน้าทีอ่ ยู่ในวิชาชีพ โดยมีความรัก ความเมตตา ความสนใจ เอาใจใส่ เป็ นพืน้ ฐาน และเป็ นปรากฏการณ์ท่ี
เป็ นสากล6 หากแต่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ในวิชาชีพพยาบาล มีลกั ษณะงานที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมซึ่งขาดองค์ประกอบที่
สนับสนุ นหรือส่งเสริมให้เกิดความสดชื่นรื่นรมย์ ก่อให้เกิดความเครียด และส่งผลต่ อจิตใจของผู้ปฏิบตั ิงาน 7 สภาพแวดล้อม
ดังกล่าว ได้แก่ การอยู่ใกล้ชดิ เพื่อดูแลผู้ป่วยทีม่ อี าการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะผูป้ ่วยในระยะวิกฤติ ผูป้ ่วยระยะสุดท้าย
การเผชิญกับภาวะใกล้ตาย และความตาย รวมทัง้ การปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นผลัด การปฏิบตั งิ านท่ามกลางความคาดหวังด้านสุขภาพของ
ผูป้ ่วยและญาติ รวมทัง้ การที่งานพยาบาลเป็ นงานที่เกีย่ วข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของชีวติ มนุ ษย์ ที่ต้องไม่มคี วาม
ผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น8 พยาบาลจึงเป็ นผู้ท่ตี ้องมีความรับผิดชอบสูง ซึ่งปจั จัยที่ก่อให้เกิดความเครียดดังกล่าวส่งผลต่อการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเอือ้ อาทร
การปฏิบตั ิในวิชาชีพพยาบาลยังพบจุดอ่อนหลายประการ ได้แก่ การปฏิบตั ิตามงานประจา การให้ความสาคัญกับ
การปฏิบตั งิ านด้านเทคนิคทีเ่ น้นการดูแลเครื่องมือมากกว่าความเอาใจใส่ต่อความต้องการของผูร้ บั บริการ การใช้เวลาส่วนใหญ่กบั
งานที่ไม่ใช่งานพยาบาลอย่างแท้จริง รวมทัง้ ไม่เห็นคุณค่าของงานที่สามารถใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลได้อย่างอิสระ (Care)
แต่เห็นความสาคัญของการรักษา (Cure) มากกว่า สิง่ เหล่านี้แสดงถึง การปฏิบตั ิการพยาบาลทีข่ าดความเอื้ออาทรซึ่งเป็ นสิง่ ที่มี
คุณค่าทีส่ าคัญของวิชาชีพ9, 10 สอดคล้องกับผลการศึกษาของเยาวเรศ ก้านมะลิ11 ทีพ่ บว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอือ้ อาทรของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ โรงพยาบาลกาฬสินธุต์ ามความคิดเห็นของตนเอง ตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ และ
ตามความคิดเห็นของผูป้ ว่ ย เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือ ค่าคะแนนเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และผลการสนทนากลุ่ม ที่
พบว่า พยาบาลจบใหม่ มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออาทร ส่งผลต่ อภาพลักษณ์ ของวิชาชีพและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะผ่านตู้รบั ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ประจาปี งบประมาณ 2562 ยังพบว่า เกือบร้อยละ 50 ของข้อเสนอแนะ ผูใ้ ช้บริการต้องการให้พยาบาลพัฒนาพฤติกรรม
บริการ12 ด้วยเหตุน้ี คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความคาดหวังต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรของวิชาชีพ
พยาบาล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรของวิชาชีพพยาบาลตามความคาดหวัง
ของพยาบาลวิชาชีพประจาหอผูป้ ว่ ย สหสาขาวิชาชีพ ผูป้ ว่ ย และญาติของผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
วิ ธีการศึกษา
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรของวิชาชีพพยาบาล เก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพทีป่ ระจาการในหอผูป้ ่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ,์
สหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ผูป้ ว่ ยและญาติของผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในหอผูป้ ว่ ยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
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กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูลคนสาคัญ (Key performance)
1. พยาบาลวิชาชีพทีป่ ระจาการในหอผูป้ ว่ ยต่างๆ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จากพยาบาลวิชาชีพทีท่ าหน้าทีผ่ ชู้ ่วยหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย จานวน 12 คน
2. สหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวิชาชีพแพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบาบัด นักจิตวิทยา และนักโภชนาการ อย่างละ 1 คน
3. ผู้ป่วยและญาติของผูป้ ่วยที่เข้ารับบริการในหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จากผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับบริการในแผนกต่างๆ โดยเป็ นผูม้ สี ติสมั ปชัญญะ สามารถอ่านออกเขียนได้ และยินดี
ให้ขอ้ มูล อย่างละ 10 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้มี 2 ชุด ดังนี้
1. แนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม (Guide Line for Focus Group Discussion) เกีย่ วกับความคาดหวังต่อ
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชีพพยาบาล เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพยาบาล
วิชาชีพ โดยนาแนวคาถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ผ่านผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3 คน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
2. แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (Guide Line for In-depth Interview) เกี่ยวกับความคาดหวังต่อ
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชีพพยาบาล เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นสหสาขา
วิชาชีพ ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย โดยนาแนวคาถามที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้น ผ่านผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 คน และปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีขนั ้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ดาเนินการโดย ติดต่อประสานกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นพยาบาลวิชาชีพ
นัดหมายวัน เวลา และสถานทีส่ าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสนทนากลุ่มกับพยาบาลวิชาชีพโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็ น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน มีผู้ช่วยผู้วจิ ยั เป็ นผู้จดบันทึกและอานวยความสะดวก ขออนุ ญาตกลุ่มตัวอย่างในการบันทึกเสียง
การสนทนา ระยะเวลาการสนทนากลุ่มประมาณ 120 นาที
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ดาเนินการโดย ติดต่อประสานกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นสหสาขาวิชาชีพ
ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผู้วจิ ยั เป็ น
ผู้สมั ภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างครัง้ ละ 1 คน มีผู้ช่วยผู้วจิ ยั เป็ นผู้จดบันทึกและอานวยความสะดวก ขออนุ ญาตกลุ่มตัวอย่างใน
การบันทึกเสียงสัมภาษณ์ ระยะเวลา การสัมภาษณ์ 45–60 นาที
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ถอดเทปบันทึกเสียงการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก นามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และ
จัดกลุ่ม (Categorized)13 ดังนี้
1. วิเคราะห์หากระบวนทัศน์ (Thematic analysis) ได้แก่ สรุปความคิดรวบยอดทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษาจาก
การแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยถอดเสียงและอ่านข้อความทีไ่ ด้จากการสนทนาและการสัมภาษณ์ทงั ้ หมดอย่างรอบคอบ
2. กาหนดรหัส (Coding) ของประเด็นสาคัญจากการสนทนาและการสัมภาษณ์ แบบประโยคต่อประโยค ในแต่
ละบรรทัด (line by line) เพื่อให้ได้สาระสาคัญของข้อมูลทีไ่ ด้
3. กาหนดกระบวนทัศน์ (Theme) จัดหมวดหมู่ของรหัสทีม่ คี วามคล้ายคลึงกันหรือข้อมูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
โดยอิงข้อมูลทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม
4. วิเคราะห์กระบวนทัศน์ทไ่ี ด้ สรุปหาแนวคิดหลักและแนวคิดรองทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั เพื่อให้ได้คาตอบของการวิจยั
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ และจริยธรรม
ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิกลุ
์ ่มตัวอย่างโดยดาเนินการศึกษาหลังได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เลขที่ COA No.010-2020 ออกให้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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ผลการศึกษา (Results)
สาระสาคัญจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับพยาบาลวิชาชีพ
ทีป่ ระจาการในหอผูป้ ่วย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในประเด็นเกีย่ วกับ
ความคาดหวังต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรของวิชาชีพพยาบาล นามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
และจัดกลุ่ม (Categorized) กาหนดกระบวนทัศน์ของความคาดหวังต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรได้ ดังนี้
1. ความเมตตากรุณา เป็ นพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลทีบ่ ่งบอกถึงความห่วงใย และต้องการช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยด้วยความตัง้ ใจจริง พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการดูแลอย่างเอือ้ อาทรประกอบด้วย
1.1 แสดงความห่วงใย เอาใจใส่ผปู้ ว่ ย
1.2 แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในความทุกข์ทรมานของผูป้ ว่ ย
1.3 ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยเพื่อให้สขุ สบาย ตอบสนองความต้องการ และเพื่อบรรเทาความทุกข์ดว้ ยความเต็มใจ
1.4 พูดหรือสัมผัสให้กาลังใจผูป้ ว่ ย
1.5 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างอ่อนโยน นุ่มนวล
ดังคาพูดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
สหสาขาวิ ชาชีพ
“ พยาบาลต้องมี Service Mind ซึง่ การแสดงออกทีส่ าคัญ คือ การต้องการเห็นผูป้ ว่ ยพ้นจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บปว่ ยนัน้
มีความห่วงใย เอาใจใส่ต่อผูป้ ว่ ยอย่างสม่าเสมอ ช่วยเหลือผูป้ ่วยตามทีเ่ ขาต้องการ และช่วยเหลือดูแลเพื่อบรรเทาอาการทุกข์ทรมานให้ได้
มากทีส่ ดุ ตามบทบาทของตน ”
พยาบาลวิ ชาชีพประจาหอผูป้ ่ วย
“ พยาบาลเห็นเขาเจ็บก็ตอ้ งรูส้ กึ สงสาร ห่วงใย แล้วก็ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่ ช่วยเหลือทันที ต้องใส่ใจเขาให้มากทีส่ ดุ นันแหละ
่
”
่
่
“ พยาบาลต้องเห็นใจผูป้ วย ดูแลผูป้ วยอย่างใส่ใจ ซักถาม แสดงความห่วงใย ช่วยทุกๆ อย่างตามทีเ่ ขาต้องการและ
ช่วยให้เขามีอาการดีขน้ึ โดยเร็ว ”
ผูป้ ่ วย
“ เวลาเรียกก็อยากให้มาหาไวๆ ไม่พูดว่าเดีย๋ วก่อน เพราะมันจะนานแล้วก็ลมื ผู้ป่วยไป พยาบาลต้องเห็นใจผู้ป่วย
มากๆ ต้องเต็มใจ และต้องรวดเร็วด้วย ”
“ มาทาแผลก็ตอ้ งมือเบาๆ ถามว่าผูป้ ว่ ยเจ็บไหม ถ้าเห็นว่าเจ็บก็เบาๆ มือหน่อย ”
“ เอือ้ อาทรก็คอื เอาใจใส่ผปู้ ว่ ย แสดงความเป็ นห่วง เห็นใจผูป้ ่วยบ้าง เขาเป็ นคนทาเราเป็ นคนเจ็บ ไม่ใช่ทาๆ พอให้เสร็จๆ
ไป คนเจ็บก็เกือบตาย อยากให้นุ่มๆ เบาๆ หน่อย อยากให้มาคุยมาถามบ้างว่าดีขน้ึ ไหม ก็จะรูส้ กึ ว่าเขาใส่ใจ ให้เวลากับผูป้ ว่ ยบ้าง ”
ญาติ ผปู้ ่ วย
“ พยาบาลต้องมาดูผปู้ ่วยทันทีเมื่อคนไข้ขอความช่วยเหลือ เพราะเขาขอความช่วยเหลือก็คอื เขามีความทุกข์ ต้องเอาใจใส่
เป็ นห่วงคนไข้ แล้วก็แก้ไขให้เร็วๆ อย่างทีค่ นไข้ตอ้ งการ ”
“ ทากับคนไข้ค่อยๆ หน่ อย ก็มนี ะบางคนทาแรงมากๆ เราเองเป็ นญาติกเ็ หมือนใจจะขาดแทน เขาควรจะลองเอาใจ
ตัวเองมาเป็ นคนไข้บา้ ง บางทีบอกเขาว่าคนไข้เจ็บ ก็ยงั ทาแรงอีก คนไข้กน็ อนร้องไห้อยู่ ”
“ พยาบาลก็ช่วยพยุงคนไข้บา้ ง เวลาเขาลุกไม่ได้ เดินไม่ไหว หรือช่วยทาอะไรอย่างทีค่ นไข้ตอ้ งการ ”
“ ก็ตอ้ งสนใจผูป้ ว่ ยนะ ไม่ใช่นงเฉย
ั่
เดินมาดู ถามบ้าง จับดูบา้ ง ดูตรงทีเ่ จ็บว่าเป็ นอย่างไร มาดูบ่อยๆ มาถามว่าดีขน้ึ
่
หรือยัง เวลาผูป้ วยปวดแล้วไปเรียกก็อยากให้มาเลยทันที พยาบาลต้องสงสารและเห็นใจผูป้ ว่ ยบ้าง ”
2. การเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ์ ศรีของความเป็ นมนุษย์ เป็ นพฤติกรรมการดูแลผูป้ ่วยของพยาบาลทีแ่ สดง
ถึงการยอมรับความรูส้ กึ ยอมรับการแสดงออกของผูป้ ่วยซึง่ มีความแตกต่างกันตามธรรมชาติของมนุ ษย์ การดูแลทีส่ ะท้อนถึงการให้
ความสาคัญต่อผูป้ ว่ ย ตลอดจนการดูแลอย่างเสมอภาคกันตามสิทธิผปู้ ่วยโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการดูแลอย่าง
เอือ้ อาทรประกอบด้วย
2.1 ใช้คาพูดทีใ่ ห้เกียรติ เช่น ไม่ออกคาสัง่ ดุ ตะคอก หรือแสดงอานาจกับผูป้ ว่ ย
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2.2 ให้การพยาบาลผูป้ ่วยทุกคนอย่างเสมอภาคไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชือ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของความเจ็บปว่ ย
2.3 ให้การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยวิกฤต/ฉุกเฉินทันทีโดยไม่รอให้ผปู้ ว่ ยต้องร้องขอ
2.4 บอกหรือขออนุญาตผูป้ ว่ ยก่อนปฏิบตั กิ ารพยาบาลทุกครัง้
2.5 กล่าว “ขอโทษ” ผูป้ ว่ ยทุกครัง้ เมื่อต้องเอือ้ มมือข้ามศีรษะ หรือลาตัวขณะให้การดูแล
2.6 เคารพความเป็ นส่วนตัวของผู้ป่วย เช่น เปิ ดเผยร่างกายผู้ป่วยเท่าที่จาเป็ น กัน้ ม่านขณะเปิ ดเผยร่างกาย
ผูป้ ว่ ย เป็ นต้น
2.7 เข้าใจความแตกต่างของบุคคล โดยไม่ถอื โกรธ แสดงอาการหงุดหงิด แสดงความไม่พอใจ ตาหนิ หรือต่อว่า
เมื่อผูป้ ว่ ยแสดงพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบตั ติ ามคาแนะนาได้
2.8 ไม่แสดงความรังเกียจผูป้ ว่ ยโดยสีหน้า ท่าทาง คาพูด หรือพฤติกรรมอื่นๆ
2.9 รับฟงั ความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยและญาติอย่างตัง้ ใจ
ดังคาพูดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
สหสาขาวิ ชาชีพ
“ ผูป้ ว่ ยก็เป็ นคนๆ หนึ่ง ดังนัน้ พยาบาลต้องเคารพสิทธิของผู
์ ป้ ่วย อย่างเช่น ก่อนให้การพยาบาลต้องขออนุ ญาต และอธิบาย
ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจทุกครัง้ ต้องให้การพยาบาลด้วยความสุภาพ ใช้คาพูดทีใ่ ห้เกียรติ ให้การพยาบาลอย่างเสมอภาค ไม่แบ่งชัน้ วรรณะ ”
“ พยาบาลต้องยอมรับการแสดงออกของผูป้ ว่ ย ไม่ถอื โกรธ ไม่ใช้อารมณ์กบั ผูป้ ว่ ย ไม่นินทาหรือตาหนิผปู้ ว่ ย ”
พยาบาลวิ ชาชีพประจาหอผูป้ ่ วย
“ มนุ ษย์ทุกคนต้องการให้คนอื่นเห็นคุณค่าของตนเอง มีศกั ดิศรี
์ ผูป้ ่วยก็เป็ นมนุ ษย์ พยาบาลต้องคานึงถึงตรงนี้ดว้ ย
ต้องดูแลเขาด้วยความสุภาพ ไม่ดุ ไม่ตะคอก ใช้คาพูดทีไ่ พเราะให้เกียรติเขา ไม่แสดงอานาจกับผูป้ ว่ ย ”
“ พยาบาลต้องให้ความเสมอภาคกับผูป้ ว่ ยทุกคนไม่ว่าจะยากดีมจี น แสดงท่าทีใส่ใจต่อสิง่ ทีเ่ ขาบอก ไม่แสดงท่าทีรงั เกียจ ”
“ พยาบาลต้องไม่ใช่คาพูดแรงๆ ไม่ดุว่าผูป้ ว่ ย ”
ผูป้ ่ วย
“ ถ้าเราต้องการอะไร อย่างน้าเกลือหมดอย่างนี้ ถ้าพยาบาลยุ่งจริงๆ ก็ต้องพูดดีๆ ไม่ตะคอก หรือทาเหมือนไม่ได้ยนิ
เราก็ไม่รจู้ ะทาอย่างไร กับมาก็ได้แต่นงั ่ มองว่าเมื่อไรเขาจะมาเปลีย่ นน้ าเกลือให้สกั ที จะไปตามอีกก็ไม่กล้ากลัวถูกดุ พยาบาล
ต้องพูดสุภาพ ไม่ดุ ไม่ตะคอก ใช้คาพูดทีไ่ พเราะให้เกียรติเขา ไม่แสดงอานาจกับผูป้ ว่ ย ”
“ เราก็เป็ นคนนะ พยาบาลยกของข้ามหัวข้ามหางมันก็ดยู งั ไงไม่รู้ จะทาอะไรก็บอกหน่อย อย่างฉีดยาอย่างเนี้ยอยู่ๆ ก็
มาจิม้ เลย อยากจะเปิ ดเสือ้ ผ้าตรงไหนก็ทาเลย เราก็อาย บางคนก็พดู เสียงดัง ”
ญาติ ผปู้ ่ วย
“ พยาบาลต้องไม่แสดงท่าทีรงั เกียจเวลาดูแลคนไข้ เช่น บางทีกไ็ ม่อยากเข้าใกล้คนไข้ บางทีกแ็ สดงออกทางสายตา
ท่าทาง ไม่อยากให้ดุ ตะคอก สัง่ ”
“ จะทาอะไรก็ปกปิ ดผูป้ ่วยหน่ อย เช่น เวลาเช็ดตัว ทาแผล ก็กนั ้ ม่านให้หน่ อยเพราะผูป้ ่วยเขาอาย หรือจะทาอะไรก็
บอกก่อน อย่างฉีดยา ถ้ามาแทงเลยผูป้ ว่ ยก็ตกใจ ”
“ พยาบาลต้องไม่ดุด่า ว่าผูป้ ว่ ยและญาติ ไม่พดู เสียดแทงจิตใจ ต้องรับฟงั ความรูส้ กึ ของคนทีม่ ที ุกข์ดว้ ย”
3. การมีสมั พันธภาพที่ เอื้ออาทรเชิ งวิ ชาชี พ เป็ นพฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลต่อผู้ป่วยทีส่ ะท้อนถึงความ
จริงใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้ เฟื้อ การเอาใจใส่ และเข้ากันได้กบั ผูป้ ว่ ย ทาให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ อบอุ่นใจ พฤติกรรมทีแ่ สดงออก
ถึงการดูแลอย่างเอือ้ อาทรประกอบด้วย
3.1 กล่าวทักทาย พูดคุยกับผูป้ ว่ ยและญาติดว้ ยน้าเสียงสุภาพ นุ่มนวล
3.2 พูดคุยหรือแนะนาผูป้ ว่ ยและญาติดว้ ยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย
3.3 สบตาขณะพูดคุย สีหน้ายิม้ แย้ม แสดงท่าทีเป็ นมิตรขณะพูดคุยหรือให้การพยาบาล
3.4 รับฟงั ผูป้ ว่ ยและญาติอย่างตัง้ ใจ
3.5 สอบถามอาการ พูดคุยกับผูป้ ว่ ยและญาติเป็ นประจาและสม่าเสมอ
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3.6 เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและญาติพดู คุย ซักถาม หรือระบายความรูส้ กึ
3.7 สัมผัสผูป้ ว่ ยอย่างนุ่มนวลในภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ยมีความต้องการ
3.8 ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ
3.9 อยู่เป็ นเพื่อนเพื่อรับฟงั ปญั หา พูดคุย ให้กาลังใจ และดูแลอย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลาที่ผู้ป่วยมีความทุกข์
เจ็บปวด ทรมาน หรือสูญเสีย
ดังคาพูดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
สหสาขาวิ ชาชีพ
“พยาบาลต้องยิม้ แย้มแจ่มใส พูดเพราะ สุภาพกับผูป้ ว่ ย”
พยาบาลวิ ชาชีพประจาหอผูป้ ่ วย
“พยาบาลต้องพูดเพราะๆ มีสหี น้ายิม้ แย้มแจ่มใส แสดงท่าทีเต็มใจต่อผูป้ ว่ ย”
“พยาบาลต้องยิม้ แย้มแจ่มใส ทาตัวให้ดอู บอุ่นเป็ นมิตร เป็ นกันเอง พูดเพราะ แสดงความเต็มใจเวลาพูดคุยกับผูป้ ว่ ย”
ผูป้ ่ วย
“พยาบาลต้องพูดดีๆ คุยดีๆ พูดเพราะๆ มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูป้ ว่ ย”
“ก็มาทักทายคนไข้บา้ ง ยิม้ ให้ ถามว่ากินข้าวยัง ดีขน้ึ ไหม แค่น้กี ด็ ใี จแล้ว ”
ญาติ ผปู้ ่ วย
“เวลาเราเดินเข้ามาก็อย่างให้ทกั ทาย ถามว่าเป็ นอะไรมา ต้องคุยกับผูป้ ่วยดีๆ พูดเพราะ มาถามว่าเป็ นอย่างไร อะไร
อยู่ไหน ต้องทาอะไรบ้าง อะไรอยู่ตรงไหน”
4. ความสามารถเชิ งวิ ชาชีพ เป็ นพฤติกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยของพยาบาลทีเ่ ป็ นทีส่ ะท้อนถึงการใช้ความรู้ ความสามารถ และ
สติปญั ญา ในการดูแลผูป้ ว่ ยผูป้ ว่ ยตามหลักการพยาบาล พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการดูแลอย่างเอือ้ อาทรประกอบด้วย
4.1 ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเจ็บป่วย สอน ให้คาปรึกษา หรือคาแนะนาในการปฏิบตั ติ นแก่ผปู้ ่วยและญาติจนเข้าใจ เพื่อ
สนับสนุนความสามารถในการดูแลตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
4.2 ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความก้าวหน้าของอาการ และแผนการดูแลรักษาให้ผปู้ ว่ ยและญาติทราบเป็ นระยะ
4.3 ช่วยเหลือผูป้ ่วยในการทากิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของผูป้ ่วย เช่น กิจวัตรประจาวันทีผ่ ปู้ ่วยไม่สามารถ
ปฏิบตั เิ องได้ ช่วยจัดท่านอน เช็ดตัวลดไข้ ดูแลความสะอาดของร่างกายและสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ผปู้ ว่ ยให้ได้รบั ความสุขสบาย
4.4 ช่วยเหลือดูแลผูป้ ว่ ยได้สอดคล้องกับปญั หาการเจ็บปว่ ย
4.5 ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วด้วยความชานาญอย่างมีทกั ษะ
4.6 อธิบายเหตุผลของการพยาบาลทุกครัง้ ก่อนให้การพยาบาล
4.7 พูดปลอบโยนหรือให้กาลังใจขณะให้การดูแลผูป้ ว่ ย
4.8 แนะนา สอน หรือสาธิตผูป้ ว่ ยและ/หรือญาติให้สามารถดูแลตนเองได้
4.9 รายงาน ปรึกษาทีมการพยาบาลและ/หรือทีมสุขภาพเพื่อให้การช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
4.10 ตรวจเยีย่ มเพื่อติดตาม และประเมินอาการผูป้ ว่ ยอย่างสม่าเสมอ
4.11 มีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยเป็ นหลัก
ดังคาพูดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
สหสาขาเชิ งวิ ชาชีพ
“ทีส่ าคัญควบคู่กนั ไปกับการปฏิบตั คิ อื พยาบาลต้องมีความรู้ เช่น ความรูเ้ รื่องโรค การดูแล การปฏิบตั ติ วั เกีย่ วกับโรค
นัน้ ๆ เพื่อทีจ่ ะได้ให้คาปรึกษา แนะนาผูป้ ว่ ยได้ถูกต้อง โดยเฉพาะในสาขาทีต่ วั เองปฏิบตั งิ านอยู่”
พยาบาลวิ ชาชีพประจาหอผูป้ ่ วย
“พยาบาลต้องมีความรูท้ แ่ี ม่นยา โดยเฉพาะใน ward ทีต่ นปฏิบตั งิ าน”
“พยาบาลต้องสามารถดูแลผูป้ ว่ ยโดยใช้ความรูท้ เ่ี รียนมาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว”
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ผูป้ ่ วย
“พยาบาลอยู่กบั ความเป็ นความตายของผู้ป่วยนะ เขาต้องมีความรู้ กับพยาบาลบางคน บางทีกร็ ู้สกึ กลัวๆ ไม่ค่อย
ไว้ใจอยู่นะแอบๆ คิดกลัวว่าเขาจะดูแลเราได้หรือเปล่า”
ญาติ ผปู้ ่ วย
“พยาบาลก็ควรมีการแนะนาผูป้ ว่ ยว่าต้องทาอย่างไร หรือวันนี้ดขี น้ึ ไหม ผลเลือด ผลเอ๊กซเรย์เป็ นอย่างไร แล้วจะต้อง
ดูแลอย่างไรต่อไป”
5. การมีจริ ยธรรมเชิ งวิ ชาชี พ เป็ นพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลตามหลักแห่งความประพฤติท่ถี ูกต้อง
เหมาะสมของวิชาชีพ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการดูแลอย่างเอือ้ อาทรประกอบด้วย
5.1 ให้การดูแล ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทันทีทร่ี อ้ งขอ
5.2 มีความกระตือรือร้น พร้อมทีจ่ ะดูแลผูป้ ว่ ยอยู่ตลอดเวลา
5.3 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้วยความมีสติ รอบคอบ
5.4 ปกปิ ดข้อมูลของผูป้ ว่ ยอย่างเคร่งครัด
5.5 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ เช่น มาปฏิบตั งิ านตรงเวลา ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ต่อผูป้ ว่ ยตามเวลาที่
ได้นดั หมายไว้ เป็ นต้น
5.6 มีความรับผิดชอบในการดูแลผูป้ ว่ ยตามบทบาทหน้าที่
5.7 ให้เวลากับผูป้ ว่ ยและญาติในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ
5.8 สามารถรอได้เมื่อผูป้ ว่ ยยังไม่พร้อมทีจ่ ะให้ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
5.9 มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เช่น ให้ยาผูป้ ว่ ยตรงตามแผนการรักษา บันทึกอาการผูป้ ว่ ยตามความเป็ น
จริง ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามมาตรฐานวิธปี ฏิบตั ิ เป็ นต้น
5.10 ให้การดูแลช่วยเหลือผูป้ ว่ ยด้วยความเต็มใจ
5.11 สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่ฉุนเฉียว หงุดหงิดขณะปฏิบตั หิ น้าที่
5.12 วางตัวเหมาะสม มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ
ดังคาพูดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
สหสาขาวิ ชาชีพ
“เรื่องจริยธรรมก็สาคัญ เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้ป่วย และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ความอดทน
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ การรักษาความลับผูป้ ว่ ย”
พยาบาลวิ ชาชีพประจาหอผูป้ ่ วย
“ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความอดทน ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็ นเรื่องสาคัญ เพราะพ ยาบาล
ทางานอยู่กบั ชีวติ คน”
“พยาบาลต้องมีความรับผิดชอบสูง ต้องรักษาความลับผูป้ ว่ ย ไม่นินทาผูป้ ว่ ย ไม่ทาให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ อาย”
ผูป้ ่ วย
“พยาบาลต้องวางตัวให้เหมาะสม เพราะใครๆ ก็คดิ ว่าพยาบาลต้องมีจติ ใจดี มีภาพลักษณ์ดี อย่างเช่น ต้องแต่งตัว
สะอาด พูดสุภาพ ไม่ใช้อารมณ์กบั ผูป้ ว่ ย ไม่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ใช่สวยอย่างเดียว”
ญาติ ผปู้ ่ วย
“พยาบาลต้องวางตัวให้เหมาะสมกับการเป็ นพยาบาล อย่าหงุดหงิด ใช้อารมณ์ ต้องมีความสุภาพอ่อนหวาน นุ่มนวลกับผูป้ ว่ ย”
“พยาบาลต้องใจเย็น พูดเพราะๆ กับผูป้ ว่ ยนะ แค่น้กี เ็ หมือนหายไปครึง่ หนึ่งแล้ว”
6. การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เป็ นพฤติกรรมการดูแลผูป้ ่วยทีค่ รอบคลุมองค์ประกอบทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการดูแลอย่างเอือ้ อาทรประกอบด้วย
6.1 เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยแสดงความรูส้ กึ และความต้องการด้านจิตวิญญาณ
6.2 ไวต่อความรูส้ กึ สนใจ และเอาใจใส่ต่อความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย
6.3 ประเมิน ดูแล และช่วยเหลือ แก้ไขปญั หาของผูป้ ว่ ยครอบคลุมทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
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6.4 เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและญาติมสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจ วางแผนการดูแล และการปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาล
6.5 เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้มเี วลาพบปะเยีย่ มเยียนกันตามสมควร
6.6 ไม่ใช้คาพูด หรือแสดงท่าทีดหู มิน่ ในความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมของผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามแตกต่าง
6.7 เปิ ดโอกาสและอานวยความสะดวกให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้ปฏิบตั ศิ าสนกิจหรืออื่นใดตามความเชื่อ นับถือ ศรัทธาทีไ่ ม่
ขัดต่อแผนการรักษา เช่น การสวดมนต์ กราบไหว้ บนบาน การละหมาด การบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิในหอผู
ป้ ว่ ยหรือเตียงนอน
์
6.8 เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ว่ ยอื่นทีม่ ปี ญั หาการเจ็บปว่ ยทีค่ ล้ายคลึงกัน
ดังคาพูดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
สหสาขาวิ ชาชีพ
“พยาบาลต้องดูแลผูป้ ว่ ยให้ครบทัง้ ทางกาย จิตใจสังคมหรือชุมชนทีเ่ ขาอยู่ อย่างเช่น การดูแลอะไรทีเ่ ขาจะสามารถทา
ต่อหรือเป็ นข้อจากัดเมื่อเขากลับไปบ้านทีเ่ อือ้ หรือขัดต่อแผนการรักษาบ้าง ก็ควรได้ให้ความสนใจ และช่วยเขาจัดการดูแลด้วย”
“การดูแลผูป้ ว่ ยคงไม่ใช่ดแู ลแต่ร่างกายทีเ่ จ็บปว่ ย แต่ตอ้ งดูแลจิตใจเขาด้วย ครอบครัวเขา สังคม ชุมชนทีเ่ ขาอยู่ จึงจะ
เรียกว่าดูแลได้ครบทุกมิต”ิ
ผูป้ ่ วย
“เวลาญาติมาเยอะๆ ก็ให้เวลาญาติหน่ อย มีญาติมาเยี่ยมก็รู้สกึ ดี มีกาลังใจนะ ให้เห็นหน้าญาติ เขามาอวยพร ก็มี
กาลังใจขึน้ เยอะ ก็ไม่อยากให้พยาบาลไล่ญาติกลับเร็ว”
“ญาติเอาฝ้ายมาผูกแขนให้ พยาบาลก็หา้ ม เพราะจะเป็ นเชือ้ โรค เราก็อยากได้แรงใจบ้างตามทีเ่ รานับถือศรัทธา ถ้าไม่
เหลือบาปกว่าแรงก็อนุโลมกันบ้างจะเป็ นอะไรไป”
ญาติ ผปู้ ่ วย
“เวลาญาติผปู้ ่วยมาพยาบาลก็จะไล่ญาติออก บอกว่าเสียงดัง เราก็รสู้ กึ ไม่สบายใจ เพราะจริงๆ ญาติเขาก็อยากเห็น
อยากมาให้กาลังใจผูป้ ว่ ย อันนี้พยาบาลควรจะต้องเข้าใจและเห็นใจผูป้ ว่ ยด้วย”
“เวลาเอาของอะไรทีเ่ รานับถือมาไว้ทเ่ี ตียง เช่น พระ พยาบาลจะบอกว่าเกะกะ เขาน่ าจะคิดว่าต่างคนก็ต่างความเชื่อ
ถ้าเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบ้าง ก็ควรจะยอมให้เราทานะ”
“มาอยู่โรงพยาบาลเนี่ย ก็ไม่รวู้ ่ามีใครตายใส่เตียงบางไหม ก็กลัวนะ เราจะเอาพระเอาสายสิญจน์มาไว้บา้ งก็บอกว่ารก
จริงๆ น่าจะอนุญาตบ้าง”
“การอนุญาตให้ญาติมาอยู่ดว้ ยก็จะดีไม่น้อยเลย ผูป้ ว่ ยจะได้มกี าลังใจขึน้ เยอะ มันช่วยได้จริงๆ นะ”
สรุป

ผลการสนทนากลุ่มกับพยาบาลวิชาชีพทีป่ ระจาการในหอผูป้ ่วย และผลการสัมภาษณ์เชิงลึก กับสหสาขาวิชาชีพ ผูป้ ่วย
และญาติของผู้ป่วย ในประเด็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชีพพยาบาล
มีความสอดคล้องกัน โดยพบว่า
1. การแสดงออกถึงพฤติกรรมดูแลอย่างเอือ้ อาทร ประกอบด้วย 54 พฤติกรรมใน 6 กระบวนทัศน์ ได้แก่ 1) ความเมตตา
กรุ ณา 2) การเข้ าใจ เห็น คุ ณค่ าและเคารพในศัก ดิศ์ รีข องความเป็ น มนุ ษย์ 3)การมี ส ัม พัน ธภาพที่ เ อื้อ อาทรเชิง วิ ชาชี พ
4) ความสามารถเชิงวิชาชีพ 5) การมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพ และ 6) การดูแลผูป้ ่วยแบบองค์รวม อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการดูแลอย่าง
เอื้ออาทรของวิชาชีพพยาบาล เริม่ จากการจัดการศึกษาทีห่ ล่อหลอมขัดเกลา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้ปฏิบตั ิวชิ าชีพ
การพยาบาลตรงตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร ต่อมาเมื่อปฏิบตั ิงานจริง พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรเกิดจากการสังสม
่
ประสบการณ์ตามวิชาชีพ ความคาดหวังทางสังคม และการมีต้นแบบวิชาชีพทีส่ บื ต่อกันมา ทาให้วชิ าชีพพยาบาลรับรูแ้ ละแสดงออก
ซึง่ พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จินดามาศ โกศลชื่นวิจติ ร14 ทีพ่ บว่า องค์ประกอบของพฤติกรรม
การดูแลอย่างเอือ้ อาทร แบ่งเป็ น 6 องค์ประกอบ คือ มีมนุ ษยสัมพันธ์ดี มีความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าและศักดิศรี
์ ของความ
เป็ นมนุ ษย์ มีกลยุ ทธ์และทักษะในการบริการ ยึดมัน่ ผู กพันในหน้ าที่ และส่ งเสริมให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม ทัง้ นี้ เนื่ องจาก
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร มีองค์ประกอบที่เป็ นผลมาจาก 2 ส่วนหลักๆ คือ องค์ประกอบด้านความคิด
ความรูส้ กึ ค่านิยม และเจตคติ และองค์ประกอบด้านการกระทาทีแ่ สดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะของวิชาชีพ
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หากดูแลโดยใช้เพียงความรู้ ความสามารถ แต่ ปราศจากความเห็นอกเห็นใจ ก็จะเป็ นพฤติกรรมที่แข็งกระด้าง และหากดูแลด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ แต่ปราศจากความรู้ ความสามารถ ก็จะเป็ นการดูแลทีไ่ ม่มคี วามหมาย15
2. กระบวนทัศน์ท่ี 1 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร คือ ความเมตตากรุณา อธิบายได้ว่า การที่
พยาบาลมีความปรารถนาให้ผปู้ ่วยมีความสุข และต้องการช่วยให้พน้ ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยนัน้ พยาบาลจะแสดงออกถึงซึ่ง
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรทีส่ าคัญ ได้แก่ เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่วยได้ระบายความทุกข์ ความกังวลใจต่างๆ หมันซั
่ กถามเกีย่ วกับ
่
ความเจ็บปวยด้วยความห่วงใย ปลอบโยน ให้กาลังใจ เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความไม่สุขสบายต่างๆ จากความเจ็บป่วย
ตลอดจนให้การช่วยเหลือในเรื่องกิจวัตรประจาวันด้วยความเต็มใจ ซึง่ พฤติกรรมเหล่านี้เป็ นคุณลักษณะสาคัญของวิชาชีพพยาบาล
สอดคล้องกับ พะยอม อยู่สวัสดิ16์ ทีก่ ล่าวไว้ว่า การให้บริการพยาบาลเป็ นการผสมผสานระหว่างการปฏิบตั ิการพยาบาลกับการใส่
ความรูส้ กึ ทีด่ ที แ่ี สดงถึงความมีเมตตากรุณาและการเข้าใจชีวติ มนุ ษย์ อันนาไปสู่การปฏิบตั ิต่อกันด้วยความปรารถนาดี ตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ บั บริการได้อย่างครบถ้วน เป็ นสิง่ ทีบ่ ่งบอกถึงคุณภาพของการพยาบาล
3. กระบวนทัศน์ท่ี 2 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร คือ การเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพใน
ศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์ อธิบายได้ว่า พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการเข้าใจความรู้สกึ หรือยอมรับการแสดงออกของผู้ป่วยซึง่ มี
ความแตกต่างกันตามธรรมชาติของมนุ ษย์ การดูแลทีส่ ะท้อนถึงการให้เกียรติ ให้ความสาคัญต่อผูป้ ่วย ตลอดจนการดูแลอย่างเสมอ
ภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั นิ นั ้ เป็ นพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความปรารถนาดีต่อกันซึง่ ผูป้ ่วยทุกคนปรารถนา สอดคล้องกับ Morse, Janice.
et al.6 ทีก่ ล่าวว่า พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร เป็ นอุดมคติทใ่ี ห้ความสาคัญกับคุณค่า และศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์ เป็ นการ
ดูแลระหว่างบุคคลทีเ่ ข้าใจจิตใจซึง่ กันและกัน (Transpersonal Caring) เป็ นทักษะทีพ่ ยาบาลทุกคนต้องฝึ กฝนและพัฒนาตลอดเวลาที่
ทาหน้าทีอ่ ยู่ในวิชาชีพ
4. กระบวนทัศน์ ท่ี 3 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร คือ การมีสมั พันธภาพที่เอื้ออาทร
เชิงวิชาชีพ อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการดูแลผูป้ ่วยทีส่ ะท้อนถึงความจริงใจ ความเห็นอกเห็นใจ และเข้ากันได้กบั ผู้ป่วย พฤติกรรม
เหล่านี้ ทาให้ผปู้ ่วยรูส้ กึ อบอุ่นใจและสามารถทาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเร็วทีส่ ุด สอดคล้องกับ Murray R. and Huelskoetter M.17 ที่
กล่าวไว้ว่า การดูแลอย่างเอือ้ อาทรเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยสร้างความงอกงามและความสมบูรณ์ในชีวติ ให้กบั ผูป้ ่วย การใช้
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกว่ า สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ (Professional Relationship) เป็ น
กระบวนการทีใ่ ช้ช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยพัฒนา เติบโต ปรับตัว หรือฟื้นจากความเจ็บปว่ ยได้
5. กระบวนทัศน์ท่ี 4 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร คือ ความสามารถเชิงวิชาชีพ อธิบายได้ว่า
พยาบาลเป็ นวิชาชีพทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพโดยใช้การปฏิบตั ิทงั ้ ศาสตร์และศิลป์ เพื่อตอบสนองความของการของบุคคลทัง้ บุคคล
ปกติและเจ็บปว่ ย ดังนัน้ พยาบาลจึงต้องเรียนรูศ้ าสตร์ทางการพยาบาลและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วนามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับ
ความต้องการด้านสุขภาพของผูร้ บั บริการแต่ละบุคคล โดยอาศัยทักษะทีส่ าคัญคือ ทักษะด้านการสื่อสาร ความเอาใจใส่ และความเอือ้
อาทร ทีเ่ รียกว่าเป็ น ศิลปะทางการพยาบาล หรือศิลปะในการดูแลบุคคล (Art of Caring)4 เช่นเดียวกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ3 ทีก่ ล่าว
ว่ าองค์ประกอบหลักในการปฏิบ ัติ การพยาบาล 3 ประการ คือ 1)ศาสตร์ทางการพยาบาล 2)ศิลปะทางการพยาบาล และ
3)สุนทรียทางการพยาบาล
6. กระบวนทัศน์ท่ี 5 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรคือ การมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพ อธิบายได้ว่า
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรของพยาบาลจาเป็ นต้องแสดงออกถึงการเป็ นผูม้ คี วามประพฤติทถ่ี ูกต้อง ดีงาม และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะวิชาชีพ สอดคล้องกับ Schwirian, P. M.18 ทีก่ ล่าวว่า การทีพ่ ยาบาลจะเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณลักษณะของความเอือ้ อาทรได้นัน้
นอกจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพแล้ว พยาบาลจะต้องเป็ นผู้ท่มี จี ริยธรรม รูจ้ กั และเข้าใจผู้อ่นื มีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ี มีความ
อดทนอดกลัน้ ตลอดจนสามารถเผชิญและจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างเหมาะสมด้วย
7. กระบวนทัศน์ท่ี 6 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรคือ การดูแลผูป้ ่วยแบบองค์รวม อธิบายได้ว่า
การดูแลผูป้ ว่ ยทีค่ รอบคลุมองค์ประกอบทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของการแสดงออกถึง
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร เนื่องจากเป็ นการดูแลที่แสดงถึงการเข้าใจจิตใจซึง่ กันและกัน สอดคล้องกับข้อค้นพบซึ่งเป็ นผล
การศึกษาของ บุญสืบ โสโสม และคณะ19 ทีพ่ บว่า รูปแบบการให้บริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุ ษย์สาหรับหญิงตัง้ ครรภ์องค์ประกอบ
หนึ่งคือ การยึดครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง สนับสนุนให้คนในครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแล และการคานึงถึงความเชื่อของผูใ้ ช้บริการ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ทาให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ ซึง่ นาไปใช้วางแผนเพื่อพัฒนาพยาบาลให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานของวิชาชีพ และตาม
ความคาดหวังของสังคม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การศึกษาปจั จัยเชิงสาเหตุทม่ี ผี ลต่อพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทรของพยาบาลวิชาชีพ
2.2 การพัฒนาแนวปฏิบตั ิ โปรแกรม หรือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้พยาบาลเกิดพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้ อาทร
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลกาฬสินธุท์ เ่ี กีย่ วข้องและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทุกคน ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการวิจยั ครัง้ นี้
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การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้ องกันการเกิ ดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุทยั ธานี
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้ องกันการเกิ ดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
นพพรพงศ์ ว่องวิกย์การ, พย.ม.*
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุทยั ธานี ขวัญตา กล้าการนา, พย.ม.**
นพพรพงศ์ ว่องวิกย์การ, พย.ม.*
บทคัดย่อ
ญตา างกายไม่
กล้าการนา,
บทนา : ปอดอักเสบในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ มักเกิดจากการสูดสาลักในผูป้ ว่ ยทีเ่ คลื่อขวั
นไหวร่
ได้ ผูพย.ม.**
ส้ งู อายุ
มีโรคร่วม การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล จึงมีความสาคัญ
ย่อ : เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล และศึกษาผลของการพัฒนา
วับทคั
ตถุปดระสงค์
า : ปอดอักเสบในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่รไกรรม
ด้ใช้เครืโรงพยาบาลอุ
่องช่วยหายใจทยั มัธานี
กเกิดจากการสูดสาลักในผูป้ ว่ ยทีเ่ คลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ ผูส้ งู อายุ
รูบทน
ปแบบการพยาบาลในแผนกอายุ
วมกการพยาบาลเพื
่อป้องกัจยันเชิ
การเกิ
กเสบในโรงพยาบาล
จึงมีความส
าคัญ
วิมีธโรคร่
ี การศึ
ษา : ใช้กระบวนการวิ
งปฏิดบปอดอั
ตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory
Action
Research : PAR) ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
้
ประสงค์ : เพืการปฏิ
่อพัฒนารู
แบบการพยาบาลเพื
่อการป
นการเกิบดปรุ
ปอดอั
ษาผลของการพั
ฒนา
คืวัตอ ถุการวางแผน
บ ัตปิ การสั
งเกต และการสะท้
อนคิองกั
ด และปรั
งต่ อกเนืเสบในโรงพยาบาล
่ อง กลุ่ มตั วอย่ างคัและศึ
ดเลือกกแบบจ
าเพาะเจาะจง
รูแบ่
ปแบบการพยาบาลในแผนกอายุ
รกรรมชาชีโรงพยาบาลอุ
ยั ธานี
งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพยาบาลวิ
พ จานวน 45ทคน
และกลุ่มผูป้ ่วยทีใ่ ช้รูปแบบการพยาบาล จานวน 51 คน เครื่องมือที่
วิใช้ธใี กนการวิ
ารศึกจษา
เชิง่อปฏิ
ส่วนร่
วม (Participatory
Action Research : PAR)
ประกอบด้
วย 4 ขัน้ ตอน
ยั มี: 2ใช้กลักระบวนการวิ
ษณะ คือ 1)จยั เครื
งมือบทีตั ใ่ กิ ช้ารแบบมี
ในการดาเนิ
นการวิ
จยั ได้แก่ แนวทางการสนทนากลุ
่ม ดาเนิ
นการตามกระบวนการ
แบบประเมิ
น Braden
PAR
2) เครื่องมือการปฏิ
ทีใ่ ช้ในการเก็
บรวบรวมข้
อมูล ได้แก่ แบบเก็
ข้อมูลทับวไปของผู
่ งต่ อเนืป้ ่ อ่วงยและพยาบาลวิ
คือ การวางแผน
บ ัติ การสั
งเกต และการสะท้
อนคิด บและปรั
ปรุ
กลุ่ มตั วอย่ างคัชดาชีเลืพอกแบบจ
าเพาะเจาะจง
้ าระวัชงาชี
scale
แบบประเมิ
การติ
เชือ้ ในโรงพยาบาล
ตั ติ ามรู51
ปแบบการพยาบาล
แบ่
งออกเป็
น 2 กลุน่มการกลื
คือ กลุน่มแบบเฝ
พยาบาลวิ
พ จดานวน
45 คน และกลุและแบบตรวจสอบรายการการปฏิ
่มผูป้ ่วยทีใ่ ช้รูปแบบการพยาบาล บจานวน
คน เครื่องมือที่
ระยะเวลาในการท
ระหว่คืาองเดื1)อนสิ
– เดือาเนิ
นมกราคม
รกรรม โรงพยาบาลอุ
ยั ธานี การวิเคราะห์
ใช้
ในการวิจยั มี 2 าวิลัจกยั ษณะ
เครืง่อหาคม
งมือที2562
ใ่ ช้ในการด
นการวิจ2563
ยั ได้แในแผนกอายุ
ก่ แนวทางการสนทนากลุ
่ม ดาเนินทการตามกระบวนการ
ข้อมูลเชิ2)งคุเครื
ณภาพ
เคราะห์บเรวบรวมข้
นื้อหาและสร้
ข้อมูลบเชิข้งอปริ
สถิตเิ ชิงพรรณนา
าสถิตฟิ นิชเชอร์
ยและพยาบาลวิ
ชาชีพ และค่
แบบประเมิ
Braden
PAR
่องมือใช้
ทีใ่ กช้ารวิ
ในการเก็
อมูลางข้ได้อแสรุก่ปแบบเก็
มูลมทัาณวิ
วไปของผู
่ เคราะห์ป้ โ่วดยใช้
้
้
ผลการศึ
กษา : ได้
รูปแบบการพยาบาลเพื
่อการป
นการเกิดปอดอั
กเสบในโรงพยาบาล ประกอบด้บวตั ยติ 6ามรูหมวด
1) กระตุ้นให้
scale แบบประเมิ
นการกลื
นแบบเฝาระวังการติ
ดเชืออ้ งกั
ในโรงพยาบาล
และแบบตรวจสอบรายการการปฏิ
ปแบบการพยาบาล
่วยทีม่ –ขี เดือ้ บ่อนมกราคม
ระยะเวลาในการท
อนสิงนหาคม
ในแผนกอายุ
ยั ธานี การวิดเยานอน
คราะห์
เคลื่อนไหวร่างกายาวิจ2)ยั ระหว่
ประเมิางเดื
นการกลื
ในผูป้ 2562
งชี้ 3) จัดท่2563
านอนหั
วสูงอย่างน้รอกรรม
ย 30 โรงพยาบาลอุ
องศา 4) พิจทารณาการหยุ
ข้อมูบลเมืเชิ่องหมดความจ
คุณภาพ ใช้าเป็
การวิ
เนื้อหาและสร้างข้อสรุปนั ข้อและ
มูลเชิ6)งปริ
มาณวิอาหารทาง
เคราะห์โดยใช้
สถิตเิ ชิงาพรรณนา
และค่างสถิ
ตฟิ ิชารูเชอร์
หลั
น เคราะห์
5) ทาความสะอาดปากและฟ
การให้
สายยางอย่
งถูกวิธี ภายหลั
การน
ปแบบ
ผลการศึ
: ได้รูปแบบการพยาบาลเพื
การปป้ อแบบการพยาบาลเพื
งกันการเกิดปอดอัก่อเสบในโรงพยาบาล
ประกอบด้
วย 6 หมวด ใน
1) 6กระตุหมวด
้นให้
ไปใช้ พบว่กษา
า พยาบาลวิ
ชาชีพมีการปฏิบตั ิ ่อตามรู
ป้องกันการเกิดปอดอั
กเสบในโรงพยาบาล
ร้เคลื
อยละ
96.35างกาย
และอุบ2)ตั กิ ประเมิ
ารณ์ปนอดอั
กเสบในโรงพยาบาลลดลงอย่
สาคัญวทางสถิ
ทิ ร่ี อะดั
(p< 0.05)
่อนไหวร่
การกลื
นในผูป้ ่วยทีม่ ขี อ้ บ่งชี้ 3)าจังมีดท่นายั นอนหั
สูงอย่าตงน้
ย บ300.05
องศา
4) พิจารณาการหยุดยานอน
ั
สรุ
: การใช้
กระบวนการวิ
งปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่นวมและในการพั
ฒนารู
ปแบบการพยาบาลเพื
นการเกิงการน
ดปอดอั
เสบ
หลัปบเมื
่อหมดความจ
าเป็ น จ5)ยั เชิ
ทาความสะอาดปากและฟ
6) การให้
อาหารทาง
สายยางอย่างถู่อกปวิ้ อธงกั
ี ภายหลั
ารูปกแบบ
้ องกันกการเกิ
ไปใช้ พบว่า พยาบาลวิ
พมีการปฏิ
ตั ิ ตามรู
ปอดอักกเสบในโรงพยาบาลลดลง
เสบในโรงพยาบาล ใน 6 หมวด
ในโรงพยาบาล
ก่อให้เกิชดาชีความร่
วมมือบในดู
แลผูป้ ว่ แบบการพยาบาลเพื
ยได้เป็ นอย่างมาก ส่่องปผลให้
ารเกิดดปอดอั
ร้อยละ 96.35 และอุบตั กิ ารณ์ปอดอักเสบในโรงพยาบาลลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (p< 0.05)
คาสาคัญ : รูปแบบการพยาบาล การป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
สรุป: การใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ในการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบ
ในโรงพยาบาล ก่อให้เกิดความร่วมมือในดูแลผูป้ ว่ ยได้เป็ นอย่างมาก ส่งผลให้การเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลลดลง
คาสาคัญ : รูปแบบการพยาบาล การป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล

* พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ โรงพยาบาลอุทยั ธานี
** พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ โรงพยาบาลอุทยั ธานี
* พยาบาลวิชาชีพชานาญการ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชือ้ โรงพยาบาลอุทยั ธานี
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บทนา
ปอดอักเสบในโรงพยาบาลชนิดทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ (Nonventilator hospital-acquired pneumonia : NV-HAP) คือ
การเกิดปอดอักเสบในผูป้ ่วยทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ เกิดขึน้ ภายหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลัง 48 ชัวโมงขึ
่
น้ ไป โดยมี
อาการและอาการแสดง ได้แก่ การพบรอยโรคของปอดเกิดขึน้ ใหม่ อาการไข้ ไอ หรือหอบ พบเสมหะมีหนอง เม็ดเลือดขาวในเลือดเพิม่
มากขึน้ 1 ในต่างประเทศพบอุบตั กิ ารณ์ปอดอักเสบในโรงพยาบาลชนิดทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณ 0.12-2.28 ครัง้ /1,000 วันนอน
อัตราตาย ร้อยละ 18.7 และโดยส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยที่อยู่นอกห้องผู้ป่วยหนัก2 ในประเทศไทยพบอุบตั ิการณ์การเกิดปอดอักเสบใน
โรงพยาบาล ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ 0.9 ครัง้ /1,000 วันนอน และพบสูงถึง 8.00 ครัง้ /1,000 วันนอน ในกลุ่มผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง 3
สาเหตุของปอดอักเสบในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ คือ การสาลักเชือ้ สร้างนิคมอยู่ภายในร่างกาย
บริเวณคอหอย หลอดลม เชือ้ จากโพรงจมูก หรือ ในกระเพาะ เข้าสูป่ อด เชือ้ ดังกล่าวอยู่ภายในตัวผูป้ ว่ ย อีกกลไกหนึ่งเป็ นการสูดสาลัก
และหรือการปนเปื้ อน เอาเชือ้ ภายนอกร่างกายผูป้ ว่ ย หรือเชือ้ ทีป่ นเปื้ อนจากบุคลากรการแพทย์ จากการสัมผัสผูป้ ่วยรายหนึ่งสู่ผปู้ ่วย
อีกรายหนึ่งจากอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสูร่ ่างกาย และเกิดปอดอักเสบตามมา นอกจากนี้อาจเกิดติดเชือ้ ในกระแสโลหิตและเกิดการติดเชือ้
ทีป่ อดตามมาได้ 4
การป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลชนิดทีไ่ ม่ได้ใช้เครื่องช่วยหายใจ มีแนวปฏิบตั จิ ากหลายการศึกษาทีส่ ามารถ
ลดการเกิดปอดอักเสบได้อย่างมีนัยสาคัญ ประกอบด้วย 1) การทาความสะอาดช่องปาก5 2) การจัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา6
3) การกระตุ้นให้ผปู้ ่วยเคลื่อนไหวร่างกาย7 4) การบริหารปอดด้วยการใช้ Spirometer 5) การฝึ กหายใจลึกและการไออย่างมี
ประสิทธิภาพ8 ในปจั จุบนั การป้องกันการติดเชือ้ ปอดอักเสบในโรงพยาบาล มีคาแนะนาใช้หลายวิธรี ่วมกัน (bundle of care) ส่งผลให้
เกิดผลลัพธ์ทด่ี 9ี ซึง่ แนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวเป็ นมาตรฐานทีใ่ ช้ทวไปในหลายสถานพยาบาล
ั่
แต่ปญั หาทีผ่ ่านมาพบว่าบุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย
โดยตรง มักละเลยการปฏิบตั ิ เช่น ปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วน ไม่ต่อเนื่อง ให้บุคลากรอื่นทาแทนหรือไม่ได้ปฏิบตั 10ิ เป็ นต้น โดยพบว่าหาก
ต้องการให้บุคลากรปฏิบตั กิ ารป้องกัน การติดเชือ้ ปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รบั การกระตุ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง11
ซึง่ การพัฒนารูปแบบการพยาบาล เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีน่ ามาใช้ ผลช่วยลดอัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ12
ข้อมูลทีผ่ ่านมาในโรงพยาบาลอุทยั ธานี พบปอดอักเสบในโรงพยาบาลในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้รบั เครื่องช่วยหายใจในแผนกอายุรกรรม
อัตรา 1.36 0.67 และ 1.23 ครัง้ /1,000 ต่อวันนอนผูป้ ่วยกลุ่มเสีย่ งในผูป้ ่วยทีจ่ ากัดการเคลื่อนไหว (Braden scale < 16) กลุ่มผูส้ งู อายุ
และมีโรคร่วม ผูป้ ว่ ยเสียชีวติ ร้อยละ 32.00 สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ ประมาณ 30,000 บาท / ครัง้ โดยส่วนใหญ่
พบในผูป้ ว่ ยทีน่ อนโรงพยาบาลนานมากกว่า 5 วัน ร้อยละ 37.2113 ทีผ่ ่านมาคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
ได้จดั ทาคู่มอื การปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล แต่ผลจากการสุ่มสังเกตการดูแลผูป้ ่วยของผูว้ จิ ยั
และพยาบาลควบคุ มการติดเชื้อประจ าหอผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม พบว่ า การปฏิบ ัติการดูแลผู้ป่วยกลุ่ มเสี่ยงเกิดปอดอักเสบใน
โรงพยาบาลปฏิบตั ไิ ด้ยงั ไม่ครบถ้วน เช่น การทาความสะอาดมือก่อนการสัมผัสปฏิบตั ไิ ด้ ร้อยละ 30.63 การ oral care มีการปฏิบตั ิ
วันละ 1 ครัง้ ในเวรดึก หรือ ร้อยละ 20 การจัดท่านอนหัวสูงในผูป้ ่วยกลุ่มเสีย่ งเพียงร้อยละ 50 ส่งผลให้ผลลัพธ์การดูแลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ13 ทัง้ นี้พยาบาลเป็ นบุคลากรทีส่ าคัญในทีมสุขภาพเนื่องจากเป็ นบุคลากรทีด่ ูแลผูป้ ่วยตลอดเวลา และทากิจกรรมการดูแล
ผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนื่อง ทีผ่ ่านมาพบว่า การพัฒนารูปแบบการพยาบาล ช่วยลดอัตราการติดเชือ้ ในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็ นไปตามเป้าหมาย11
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ว่ ย เพื่อให้ได้รปู แบบทีเ่ หมาะสม นาไปปฏิบตั ไิ ด้ในบริบทของโรงพยาบาล และศึกษาผล
ของการพัฒนารูปแบบต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
2. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
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กรอบแนวคิ ด
การป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล สามารถลดอุบตั ิการณ์ ลงได้ หากมีการปฏิบตั ิการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิการพยาบาล มีความสาคัญต่อการพัฒนาการดูแลผูป้ ่วยเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลเกิด
ความปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ย โดยการพัฒนาการปฏิบตั กิ ารพยาบาล มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการดูแลการศึกษาครัง้ นี้
ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR)14 นามาพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องการเกิด
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล โดยมีขนั ้ ตอน ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนคิดและนามาปรับปรุงเป็ น
วงจรต่อเนื่อง โดยให้พยาบาลวิชาชีพทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยโดยตรงมีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอน ทาให้ได้รปู แบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิด
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล ทีน่ าไปปฏิบตั ไิ ด้ในบริบทของโรงพยาบาล
วิ ธีการศึกษา
ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบจาเพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานใน
แผนกอายุรกรรม ได้แก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิงและพิเศษควรอยู่และผู้วจิ ยั รวมจานวนทัง้ หมด 45 คน
และกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่เ สี่ย งต่ อ การเกิด ปอดอัก เสบที่ เ ข้ า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาลจ านวน 51 คน (Braden
Scale
≤ 16 คะแนน) ในหอผู้ป่วยดังกล่าว ระหว่างเดือน สิงหาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 1) เครื่องมือทีใ่ ช้ดาเนินการวิจยั เป็ นแนวทางการสนทนากลุ่ม ลักษณะคาถามปลายเปิ ด มีเนื้อหา
เกีย่ วกับปญั หาการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล อุบตั กิ ารณ์การเกิดผูป้ ่วยกลุ่มเสีย่ ง การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกัน การเกิด
ปอดอักเสบ แนวคิดการป้องกัน ปญั หาและอุปสรรคของการปฏิบตั นิ ามาวางแผนปฏิบตั สิ งั เกต และสะท้อนคิด 2) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ แบบบันทึกข้อมูลทัวไปของผู
่
้ป่วย
แบบบันทึกการปฏิบตั ิตามรูปแบบการพยาบาล เพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลที่สร้างขึน้ จากการพัฒนารูปแบบ
แบบเฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุ ท ัยธานี แบบประเมินการกลืน โรงพยาบาลอุ ท ัยธานี และแบบประเมิน
Braden Scale เพื่อประเมินความเสี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยต่อการเกิดแผลกดทับ นามาใช้ประเมินความเสีย่ งในการ
ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย จนเกิดความเสีย่ งในการสาลักและเกิดปอดอักเสบ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทัง้ หมด ผ่านการตรวจสอบความตรง
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน ประกอบด้วยอาจารย์พยาบาล 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
เท่ากับ 1.00 และหาค่าความเชื่อมันในการสั
่
งเกต (Inter rater reliability) การปฏิบตั ติ ามรูปแบบการพยาบาล ระหว่างผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั
มีค่าเท่ากับ 1.00 การวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั การอนุ มตั ิการทาวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ โรงพยาบาลอุทยั ธานี
เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
การดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจยั รวม 6 เดือน ดาเนินการพัฒนาตาม
กระบวนการ 4 ระยะ คือ การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต และการสะท้อนคิด และวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2 วงรอบ ระหว่าง
เดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563
วงรอบที่ 1 ใช้ระยะเวลาดาเนินการ 1 เดือน มีขนั ้ ตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน
1.1 ศึกษาสภาพปญั หาการพยาบาล โดยการสนทนากลุ่ม ครัง้ ที่ 1 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ
และการปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
1.2 พัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล โดยผูว้ จิ ยั และพยาบาลวิชาชีพที่
เข้าร่วมวิจยั ในแผนกอายุรกรรมทัง้ 3 หน่วยงาน จานวนทัง้ หมด 11 คน ร่วมกันสืบค้นข้อมูล จากงานวิจยั
นาข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการสืบค้นมาสรุปเป็ นข้อปฏิบตั ิ และนามากาหนดและปรับรูปแบบการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิด
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล ก่อนนามาใช้สร้างแบบเก็บข้อมูล นาไปทดลองใช้ ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4 ราย นามาปรับปรุงรูปแบบการปฏิบตั ิ 1 หัวข้อ คือ การกระตุน้ ให้เคลื่อนไหวร่างกาย เพิม่ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ คลื่อนไหวร่างกายไม่ได้
ให้พยุงลุกนัง่ การยกไม้กนั ้ เตียงขึน้
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ระยะที่ 2 การปฏิบตั ิ ทีมการพยาบาลแผนกอายุรกรรมนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบใน
โรงพยาบาลไปสู่การปฏิบตั ิ โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้ 1) ผูว้ จิ ยั เข้าร่วมประชุมกับพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกอายุรกรรม
เพื่อชีแ้ จงการนารูปแบบการพยาบาล ไปใช้ในการดูแลผูป้ ่วย 2) ผูว้ จิ ยั และพยาบาลวิชาชีพผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ 3 หน่ วยงาน ทีร่ ่วม
สนทนากลุ่ม พัฒนารูปแบบการพยาบาล ดาเนินการให้ความรูเ้ ป็ นกลุ่มกับทีมพยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยโดยตรง 3) จัดทีมทีป่ รึกษา
ให้กบั พยาบาลวิชาชีพทัง้ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพทีผ่ ่านการอบรมการดูแลผูป้ ่วยระยะกลาง จากหอผูป้ ่วย
โรคหลอดเลือดสมอง และนักกิจกรรมบาบัด เพื่อประเมินการสูดสาลักในผูป้ ่วยกลุ่มเสีย่ ง 4) ผูว้ จิ ยั และพยาบาลวิชาชีพผูร้ ่วม
วิจยั ทาหน้าทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา ประสานงาน และอานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน
ระยะที่ 3 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม โดยผูว้ จิ ยั สังเกตแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามปกติ ทัง้ เวรเช้า
บ่าย และดึก และติดตามตรวจเยีย่ มระหว่างทีมการพยาบาลทัง้ 3 หน่วยงาน เพื่อค้นหาปญั หาและอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ และ
ร่วมกันสังเกตและให้คาแนะนาการปฏิบตั ิ
ระยะที่ 4 การสะท้อนคิด โดยการสนทนากลุ่มและการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกันกับผูว้ จิ ยั และทีมการพยาบาลทีป่ ฏิบตั ิ
ในการดูแลผูป้ ว่ ย เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล ของผูป้ ว่ ยกลุ่มเสีย่ งในหอผูป้ ว่ ย เพื่อรวบรวมปญั หาและนามา
ปรับปรุงแผนต่อไป
วงรอบที่ 2 ดาเนินการพัฒนา 1 เดือน และเก็บรวบรวมข้อมูลต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ดังนี้
ระยะที่ 1 การวางแผน จากผลการสะท้อนคิด การปฏิบตั ใิ นระยะที่ 4 ของวงรอบที่ 1 พบปญั หาจากการสังเกตการ
สนทนากลุ่ม และการติดตามการปฏิบตั ใิ นหอผูป้ ่วย คือ 1) การประเมินผู้ป่วยกลุ่มเสีย่ งมีความแตกต่างกันในการใช้ Braden
scale ทาให้กลุ่มเสีย่ งทีเ่ กิดปอดอักเสบไม่ได้ดูแลตามรูปแบบทีก่ าหนดไว้ 2) การกระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย ในผูป้ ่วยกลุ่ม
เสีย่ งบางครัง้ ผูป้ ่วยไม่สามารถลุกเดินได้ 3) ผูป้ ่วยห้องพิเศษมีญาติร่วมดูแล และบางครัง้ ญาติเปลีย่ นผูร้ ่วมดูแลผูป้ ่วย ทาให้
ไม่ได้รบั การกระตุ้นให้เคลื่อนไหวร่างกาย 4) การประเมินการกลืนยังมีการปฏิบตั ไิ ม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน 5) ผูป้ ่วยที่
ได้รบั การดูแลย้ายหอผูป้ ว่ ย ทาให้การดูแลไม่ต่อเนื่องไม่มกี ารส่งต่อข้อมูล ผูว้ จิ ยั และทีมการพยาบาลผูเ้ ข้าร่วมวิจยั นาปญั หาที่
เกิดขึน้ ในวงรอบที่ 1 นามาวางแผนการแก้ไข
ระยะที่ 2 การปฏิบตั ิ ผู้วจิ ยั และทีมการพยาบาลผู้เข้าร่วมวิจยั ได้ปรับปรุงรูปแบบจากปญั หาและอุปสรรค ดังนี้
1) ปรับปรุงการปฏิบตั โิ ดยนาแบบประเมิน Braden scale ไปประเมินหน้างานในผูป้ ว่ ยทีร่ บั ใหม่ทุกราย และให้คาแนะนาการให้
คะแนนแต่ละหัวข้อ นาแบบประเมินใส่ในแฟ้มผูป้ ่วยทุกราย 2) ปรับปรุงการปฏิบตั โิ ดยหากผูป้ ่วยลุกเดินไม่ได้ ให้จดั ท่าพยุง
ลุกนังบ่
่ อยๆ อย่างน้อยทุก 2 ชัวโมง
่
ช่วยสอนโดยนักกิจกรรมบาบัด 3) จัดทาแผ่นพับให้ความรูญ
้ าติในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุ่มเสีย่ ง
ต่อการเกิดปอดอักเสบทุกราย เพื่อให้ญาติมสี ว่ นร่วมและกระตุ้นการเคลื่อนไหวร่างกาย 4) ทบทวนการประเมินการกลืนให้กบั
ทีมการพยาบาลโดยนักกิจกรรมบาบัด 5) หากผูป้ ่วยมีการย้ายหอผู้ป่วยให้ส่งข้อมูลต่อ และนาแบบบันทึกการสังเกตส่งคืน
ผูว้ จิ ยั ให้หอผูป้ ว่ ยทีร่ บั ย้ายทาการประเมินผูป้ ว่ ยใหม่ และบันทึกข้อมูลเมื่อเป็ นกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดปอดอักเสบ
ระยะที่ 3 การสังเกต ใช้วธิ กี ารสังเกตแบบมีสว่ นร่วม โดยทีมการพยาบาลผูเ้ ข้าร่วมวิจยั สังเกตการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ตามแบบบันทึก การปฏิบตั ิต ามรูป แบบการพยาบาล ทัง้ เวรเช้ า เวรบ่ า ย และเวรดึก และติด ตามตรวจเยี่ย มระหว่ า งทีม
การพยาบาลทัง้ 3 หน่วยงาน ในปญั หาทีน่ ามาปรับปรุงการปฏิบตั ใิ นวงรอบที่ 2
ระยะที่ 4 การสะท้อนคิด โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นหอผูป้ ่วย การตรวจเยี่ยมการปฏิบตั ิ กับผู้วจิ ยั และทีมการ
พยาบาลผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีป่ ฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่วย และเก็บข้อมูลการปฏิบตั ติ ามรูปแบบการพยาบาลและอุบตั กิ ารณ์การติดเชือ้
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั และทีมการพยาบาลผูเ้ ข้ าร่วมวิจยั ได้ตดิ ตามสังเกตการปฏิบตั ิตามรูปแบบการ
พยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล ภายหลังการดาเนินการพัฒนารูปแบบ และปรับปรุง 2 วงรอบ
พบว่าพยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ติ ามรูปแบบการพยาบาลได้ไม่พบปญั หาในการปฏิบตั ิ จึงนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกัน
การเกิดปอดอักเสบไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย สรุปการดาเนินการวิจยั ดังแผนภาพที่ 1

67

68

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และค่าไคสแควร์แบบฟิชเชอร์
ผลการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 45 คน เป็ นเพศหญิงทัง้ หมด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 93.33 อายุเฉลีย่ 41 ปี
มีประสบการณ์ในการทางานส่วนใหญ่ มากกว่า 20 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 55.56 และโดยส่วนใหญ่เคยได้รบั การอบรมการป้องกันการเกิด
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล ร้อยละ 91.11
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ย
กลุ่มผูป้ ว่ ยทัง้ หมดมีจานวน 51 ราย เป็ นเพศชาย ร้อยละ 60.78 มีอายุระหว่าง 71 – 80 ปี ร้อยละ 33.34 เป็ นส่วนใหญ่
เฉลีย่ 73.64 ปี กลุ่มการวินิจฉัยโรคทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ หัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 31.27 รองลงมา คือ ระบบทางเดินหายใจ
ร้อยละ 23.53 ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่ มีระดับคะแนน Braden scale อยู่ระหว่าง 13-16 คะแนน ร้อยละ 52.94 รองลงมา คือ
10-12 คะแนน ร้อยละ 45.10 ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่มากกว่า 10 วัน ร้อยละ 47.06 และสถานภาพ
การจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่จาหน่ายโดยแพทย์อนุญาต ร้อยละ 72. 55
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ผลการศึกษาวงรอบที่ 1
ั
สภาพปญั หาทีพ่ บจากการสนทนากลุ่ม ระหว่างพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยแผนกอายุรกรรม พบว่า ผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดปญหา
ปอดอักเสบในโรงพยาบาลมักมุ่งเน้นการดูแลในผูป้ ่วยทีใ่ ส่เครื่องช่วยหายใจในหอผูป้ ่วยอายุรกรรมชาย และอายุรกรรมหญิง ส่วนหอ
ผูป้ ว่ ยพิเศษผูป้ ว่ ยมักเป็ นกลุ่มโรคเรือ้ รังเข้าออกโรงพยาบาลหลายครัง้ และส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูป้ ว่ ยติดเตียงกลุ่มสูงอายุ ร้อยละ 70.85
ไม่มแี บบประเมินความเสีย่ งในผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลไม่ทราบกลุ่มผูป้ ว่ ยเสีย่ งต่อการเกิดปอดอักเสบ อุบตั กิ ารณ์ยงั สูง
ในผูป้ ่วยกลุ่มเสีย่ งที่เคลื่อนไหวร่างกายเองไม่ได้ ผูป้ ่วยที่ได้รบั ยานอนหลับในผูป้ ่วยสูงอายุ บางครัง้ ผูป้ ่วยหลับนาน และเกิดสาลัก
ส่วนการจัดท่านอนพบมีการนอนราบเป็ นส่วนใหญ่ ผูร้ ่วมสนทนากลุ่มต้องการแก้ปญั หา เนื่องจากผูป้ ว่ ยหากเกิดปอดอักเสบต้องย้าย
ไปห้องผูป้ ว่ ยหนัก และบางรายเสียชีวติ หรือเข้ารับการรักษาซา้ บางรายติดเชือ้ สาเหตุจากแบคทีเรียดือ้ ยา
รูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบ การสืบค้นข้อมูลทีเ่ ป็ นงานวิจยั เพื่อนามาใช้ในการดูแลผูป้ ่วย เพื่อการ
ป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล จากฐานข้อมูล CINAHL MEDLINE and the Cochrane Library ระหว่างปี ค. ศ. 2014 -2019
และการค้นหาวารสารทางการพยาบาลต่างๆ ทีต่ พี มิ พ์ในประเทศไทย ระหว่างปี 2555 - 2562 ผลการสืบค้นข้อมูลได้ guidelines จาก
สถาบันในต่างประเทศ จานวน 13 ฉบับ และการสังเคราะห์งานวิจยั อย่างเป็ นระบบ (Systematic review) 3 ฉบับ รวมทัง้ งานวิจยั ที่
สังเคราะห์แล้ว 1 ฉบับ15 นามาจัดทาเป็ นรูปแบบการพยาบาล ประกอบด้วย การปฏิบตั ิ 6 หมวดกิจกรรม นามาสังเคราะห์และจัด
หมวดหมู่กจิ กรรม เพื่อนาไปปฏิบตั ไิ ด้โดยง่าย ดังนี้ คือ หมวดที่ 1 กระตุน้ ให้เคลื่อนไหวร่างกาย หมวดที่ 2 ประเมินการกลืนในผูป้ ว่ ย
ทีม่ ขี อ้ บ่งชี้ หมวดที่ 3 จัดท่านอนหัวสูงอย่างน้อย 30 องศา หมวดที่ 4 พิจารณาการหยุดยานอนหลับเมื่อหมดความจาเป็ น หมวดที่ 5
ทาความสะอาดปากและฟนั และหมวดที่ 6 การให้อาหารทางสายยางอย่างถูกวิธนี ามาสรุปเป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ่วย
เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล รวมทัง้ การสร้างแบบสังเกตตามหมวดกิจกรรม
ผลการศึกษาวงรอบที่ 2
ผลการศึกษาในวงรอบที่ 2 จากการสังเกต การสะท้อนคิด การสนทนากลุ่มได้นามาจัดปรับปรุงรูปแบบเพิม่ เติม ได้แก่
ปรับปรุงการปฏิบตั โิ ดย 1) ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั ใิ ห้คะแนน Braden scale 2) ปรับปรุงการกระตุน้ ให้เคลื่อนไหวร่างกาย 3) จัดทาแผ่น
พับให้ความรูญ
้ าติในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดปอดอักเสบทุกราย 4) ทบทวนการประเมินการกลืนให้กบั ทีมการพยาบาล
โดยนักกิจกรรมบาบัด และ 5) การส่งต่อข้อมูล และบันทึกข้อมูลเมื่อเป็ นกลุ่มเสีย่ งต่อการเกิดปอดอักเสบ และนาผลการปรับปรุงใน
วงรอบที่ 2 ไปสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ ทาให้ได้รูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
6) หมวดกิจกรรมการพยาบาล และมีขนั ้ ตอนการนารูปแบบไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย ดังแผนภาพที่ 2
ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม

ไม่ใช่

ประเมินคะแนน Braden
Scale ≤ 16

ใช่
รูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้ องกันการเกิ ด
ปอดอักเสบในโรงพยาบาล
1. กระตุน้ ให้เคลื่อนไหวร่างกาย
2. ประเมินการกลืนในผูป้ ว่ ยทีม่ ขี อ้ บ่งชี้
3. จัดท่านอนหัวสูงอย่างน้อย 30 องศา
4. พิจารณาหยุดยานอนหลับเมื่อหมดความจาเป็ น
5. ทาความสะอาดปากและฟนั
6. การให้อาหารทางสายยางอย่างถูกวิธี

กิ จกรรมการพยาบาลตามกลุ่มโรค

จาหน่ ายผูป้ ่ วย
แผนภาพที่ 2 ขัน้ ตอนการนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้ องกันการเกิ ดปอดอักเสบในโรงพยาบาลไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วย
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ภายหลังการปรับปรุงในวงรอบที่ 2 นารูปแบบการพยาบาลไปใช้ในการดูแลผูป้ ่วย และติดตามสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบตั ิตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในภาพรวม ทัง้ 6 หมวด
กิจกรรม ร้อยละ 96.35 โดยหมวดทีป่ ฏิบตั ไิ ด้มากทีส่ ดุ คือ การให้อาหารทางสายยาง ร้อยละ 99.66 รองลงมา คือ การรายงาน
แพทย์เพื่อพิจารณาการหยุดยานอนหลับเมื่อหมดความจาเป็ น ร้อยละ 96.30 ส่วนในหมวดทีป่ ฏิบตั ไิ ด้น้อยทีส่ ุด คือ การทา
ความสะอาดปากและฟนั คือ ร้อยละ 90.67 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนครังและร้
้
อยละของเหตุการณ์ที่สงั เกตการปฏิ บตั ิ ตามรูปแบบการพยาบาล
เพื่อป้ องกันการเกิ ดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
จานวนเหตุการณ์
ผลการปฏิ บตั ิ
รูปแบบการพยาบาล
ที่สงั เกต
ปฏิ บตั ิ
ไม่ปฏิ บตั ิ
(ครัง)้
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
่
1. กระตุน้ ให้ผปู้ วยเคลื่อนไหวร่างกาย
442
414 (93.67)
28 (6.33)
่
2. ประเมินการกลืนในผูป้ วยทีม่ ขี อ้ บ่งชี้
26
25 (96.15)
1 (3.85)
3. จัดท่านอนหัวสูงอย่างน้อย 30 องศา
183
180 (98.36)
3 (1.64)
4. พิจารณาการหยุดยานอนหลับเมื่อหมดความจาเป็ น
27
26 (96.30)
1(3.70)
5. ทาความสะอาดปากและฟนั
193
175 (90.67)
18 (9.33)
6. การให้อาหารทางสายยาง
583
581 (99.66)
2 (0.34)
รวม
1,454
1,401 (96.35)
53 (3.65)

ภายหลังการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วม ผลทาให้ผู้ป่วยเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลลดลง และแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05
(p < 0.05) ดังแสดงใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของอุบตั ิ การณ์เกิ ดปอดอักเสบในโรงพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนารูปแบบ
จานวนผู้ป่วยเกิ ด
จานวนผู้ป่วยไม่เกิ ด
รวม
2
ระยะเวลา
p - value
ปอดอักเสบ
ปอดอักเสบ
ก่อนการพัฒนารูปแบบ (4 เดือน)
7
38
45
4.14
0.024*
หลังการพัฒนารูปแบบ (4 เดือน)
1
50
51
รวม
8
88
96
* p < 0.05 (Fisher's exact test)

วิ จารณ์

1. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้ องกันการเกิ ดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลในครัง้ นี้ เริม่ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการสนทนากลุ่มร่วมกับพยาบาลแผนก
อายุรกรรม ทีป่ ฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่วยโดยตรง ทาให้ทราบปญั หา การติดเชือ้ ปอดอักเสบในโรงพยาบาลในผูป้ ่วยทีไ่ ม่ได้ใช้
เครื่องช่วยหายใจ ซึง่ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูป้ ่วยสูงอายุ มีโรคร่วม เคลื่อนไหวร่างกายเองไม่ได้ กลุ่มผูป้ ่วยติดเตียง กล้ามเนื้อ
อ่อนแรงทาให้มปี ญั หาด้านการกลืนมากถึง ร้อยละ 70.85 ประกอบกับผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้ไม่มกี ารประเมินความเสีย่ งและรูปแบบการ
พยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบทีช่ ดั เจนเช่นเดียวกับผลการศึกษาในโรงพยาบาลบุรรี มั ย์ ทีพ่ บว่าผูป้ ่วยกลุ่มเสีย่ งที่มี
การเคลื่อนไหวร่างกายได้น้อย พบปญั หาเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล และไม่มแี นวทางการปฏิบตั ใิ นการดูแลเพื่อป้องกันการ
เกิดปอดอักเสบในผูป้ ว่ ยกลุ่มนี้17 ซึง่ หลังจากทีมการพยาบาลได้ทบทวนรับทราบปญั หา และผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูป้ ่วย
นาไปสูค่ วามเข้าใจและร่วมมือของพยาบาลมากขึน้ ทาให้พยาบาลวิชาชีพตระหนักถึงคุณภาพการดูแลผูป้ ่วย เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย18 และร่วมกันพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อลดการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลโดยได้สบื ค้นผลงานวิจยั ซึง่ เป็ น
ข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้จากกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็ นระบบนามาจัดเป็ นหมวดหมู่(bundle of care) 6 หมวดกิจกรรม
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การพยาบาลทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล และชีแ้ จงการนารูปแบบไปใช้ โดยให้ความรูเ้ ป็ นกลุ่ม
ในหน่วยงาน จัดทีมทีป่ รึกษา ประสานงานอานวยความสะดวกในทุกระยะกับทีมการพยาบาลทัง้ หมด ทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยกลุ่มดังกล่าว
หลังจากนารูปแบบไปใช้มกี ารสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสะท้อนคิดรวมทัง้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพที่
หอผูป้ ว่ ย นาปญั หาทีไ่ ด้ไปปรับปรุงในระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง จนได้รปู แบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบใน
โรงพยาบาล ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ศิรินาฎ สอนสมนึ กและคณะ ที่พฒ
ั นาแนวปฏิบตั ิ
้
ทางการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิดปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้เครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีการมีส่วนร่วมของพยาบาล
วิช าชีพ รวมทัง้ การค้น คว้า หาความรู้จ ากงานวิจ ัย ต่ า ง ๆ มาจัด ท าเป็ น แนวปฏิบ ัติ และปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อเนื่ อ ง ท าให้ไ ด้
แนวปฏิบตั ทิ ม่ี ขี อ้ ตกลงร่วมกัน และนาไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยได้ 19
2. ผลของการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้ องกันการเกิ ดปอดอักเสบในโรงพยาบาล
ผลการพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล ทาให้ได้รูปแบบ นาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ เช่นเดียวกับทีพ่ บในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่รบั การรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์20
พยาบาลวิชาชีพทีม่ สี ว่ นร่วมในการวิจยั และปรับปรุงแนวปฏิบตั ทิ าให้ได้แนวทางทีเ่ หมาะสม สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ สอดคล้อง
กับสภาพปญั หาของผูป้ ฏิบตั ิ ทาให้อตั ราการติดเชือ้ และอัตราการเกิดแผลกดทับลดลง ซึง่ เป็ นไปในลักษณะเดียวกับการศึกษา
ในครัง้ นี้ดว้ ย อาจเนื่องมาจากกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ใช้วธิ กี ารสังเกต การสะท้อนคิด และปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง ทาให้มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดเวลา พยาบาลวิชาชีพที่เกีย่ วข้องในการดู แลผู้ป่วยโดยตรง ทาให้
แก้ปญั หาได้อย่างตรงประเด็น21 และได้รบั ความร่วมมือจากทีมการพยาบาลผู้ป่วยสามารถนารูปแบบทีไ่ ด้นาไปปฏิบตั ิได้ใน
บริบทของโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม สะท้อนได้จากภายหลังการพัฒนารูปแบบและปรับปรุง 2 วงรอบ ทาให้พยาบาลวิชาชีพ
ในแผนกอายุรกรรม ปฏิบตั ติ ามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาในภาพรวมทุกหมวดขึน้ สูงถึง ร้อยละ 96.35 (ตารางที่ 1)
การศึกษาในครัง้ นี้ได้ใช้การสืบค้นผลงานวิจยั ซึง่ เป็ นข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้ จากกระบวนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ นามาพัฒนารูปแบบการพยาบาล โดยจัดเป็ นหมวดหมู่ (bundle of care) เพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบใน
โรงพยาบาล ส่งผลทาให้อุบตั กิ ารณ์ของผู้ป่วยทีต่ ิดเชือ้ ลดลง เมื่อเทียบกับก่อนการพัฒนาและแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 (ตารางที่ 2) อาจเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบครัง้ นี้ ได้นาหลักฐานทีน่ ่ าเชื่อถือทีส่ งั เคราะห์มาจากงานวิจยั
มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่ การประเมินกลุ่มผูป้ ว่ ยเสีย่ ง ในผูป้ ่วยทีเ่ คลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ 7 ประเมินการกลืนในผูป้ ่วยทีม่ ี
ข้อบ่งชีร้ ่วมกับการจัดท่านอนศีรษะสูงอย่างน้อย 30 องศา การหยุดยานอนหลับเมื่อหมดความจาเป็ น รวมทัง้ การให้อาหารทาง
สายยางอย่างถูกวิธี ผลทาให้ลดความเสี่ยงการเกิดการสาลัก นอกจากนี้แล้วการทาความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟนั
หรือการใช้น้ ายา 0.12% CHG เช็ดคราบฟนั วันละ 2 ครัง้ ทาให้ลดแบคทีเรียในช่องปากได้เป็ นจานวนมาก22 ผลการศึกษา
ครัง้ นี้ จึงทาให้การปอดอักเสบในโรงพยาบาลลดลง สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในหลายโรงพยาบาลที่นาผลการวิจยั
จัดทาเป็ นรูปแบบการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผูป้ ว่ ยทาให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ขี น้ึ 19
สรุป

การเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลพบได้ในผู้ป่วยที่จากัดการเคลื่อนไหว มีโรคร่วมหลายโรค การพัฒนารูปแบบ
การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลแบบมีส่วนร่วม ทาให้ได้รูปแบบทีเ่ หมาะสม นาไปปฏิบตั ไิ ด้ ส่งผล
ทาให้การเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลลดลง
ข้อแนะนาในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. การพัฒนารูปแบบการพยาบาล เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีการยอมรับการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ิ ควรให้มสี ่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในทุกขัน้ ตอน
2. การพัฒนารูปแบบทีน่ ามาใช้ใหม่ ควรใช้กระบวนการนิเทศมาใช้เ พื่อคงไว้ซง่ึ รูปแบบการปฏิบตั ิ รวมทัง้ ให้ความรู้
อย่างต่อเนื่องจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน จึงทาให้พยาบาลวิชาชีพมีความมันใจในการปฏิ
่
บตั ิ
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1. ทาการวิจยั และพัฒนารูปแบบการวิจยั แบบมีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่วยจากัดการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการเกิด
ปอดอักเสบ โดยให้ญาติหรือผูด้ แู ลเข้าร่วมการวิจยั ด้วย เพื่อลดการเกิดปอดอักเสบหลังจาหน่าย
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In 2015, Ministry of Public Health, Thailand reported chronic kidney disease patients found around 8 million or 17.6%
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ผลของการใช้แนวทางการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิ ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิ น
ผลของการใช้แนวทางการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่ วยโรคไตเรือ้ รัง ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิ ง
รัชนีย์ สมบัตศิ รี, ป.พ.ส.*
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิ น ขวัญรัตน์ ดาสีวงั ปา, พย.บ.**

ณัฎนัย คานาโฮม, พย.บ.***
รัชนีย์ สมบัตศิ รี, ป.พ.ส.*
ขวัญรัตน์ ดาสีวงั ปา, พย.บ.**
บทคัดย่อ
ณัฎคนไทยมี
นัย คานาโฮม,
บทนา : ในปจั จุบนั สถานการณ์โรคไตเรือ้ รัง (Chronic kidney disease : CKD) กาลังเป็ นปญั หาระดับโลก
แนวโน้มพย.บ.***
เจ็บป่วย
เพิม่ ขึน้ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขปี 2558 พบว่าคนไทยป่วยเป็ นโรคไตเรือ้ รัง ร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ
บทคั
ดย่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน พบผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รังเป็ น 1 ใน 10 อันดับแรก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
8 ล้านคน
บทน
ในปจั จุบนั สถานการณ์
อ้ รัง (Chronic
kidney
: CKD) กาลังเป็ นปญั หาระดับโลก คนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วย
แลรักษาที
ส่ งู ขึdisease
น้
ของผูาป้ ว่ : ยและครอบครั
ว และมีคโ่ารคไตเรื
ใช้จ่ายในการดู
่วยเป็รูปนแบบ
จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุ
ขปี 2558 พบว่าหน่
าคนไทยป
โรคไตเรื
อ้ รัง ร้อยละ 17.6
อประมาณ
วัเพิตม่ ถุขึปน้ ระสงค์
: เพื่อศึกษาผลของแนวทางการวางแผนจ
าย โดยใช้
D-M-E-T-H-O-D
ต่อของประชากร
ความรู้เกีย่ วกับหรื
โรคไตเรื
้อรัง
่
8 ล้านคนแโรงพยาบาลสมเด็
จพระยุพราชสว่
างแดนดิ
น พบผู้ ปและการดู
้ วยโรคไตเรื
เป็ น 1 ด้ในแู ลในครอบครั
10 อันดับแรก
และการดู
ลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคไตเรื
อ้ รัง และศึ
กษาความรู
แลผูอ้ ป้ รัว่ งยของผู
ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
่ายในการดู
แลรักษาทีส่ งู ขึ่นม้ เดียว วัดก่อนและหลัง การจัดกระบวนการตามแนวทางการวางแผน
ของผู
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กษา : การวิวจยั และมี
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วัจาหน่
ตถุปาระสงค์
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ต่อความรู
้อรัง
ยที่ผู้วจิ ยั : ได้เพือ่ออกแบบและพั
ฒนาขึน้ ตามแนวคิด D-M–E–T–H–O–D
กลุ่มD-M-E-T-H-O-D
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิ
จยั ครัง้ ้เนีกี้ ย่ คืวกัอ บผูโรคไตเรื
้ป่วยโรคไต
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วิรวบรวมข้
ธีการศึกอษา
การวิ2)จยั ครั
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เดียว ขวัอ้ดมูก่ลอโดยใช้
นและหลั
ดกระบวนการตามแนวทางการวางแผน
มูล : และ
เครืง้ ่นีองมื
ในการวิ
ที่พฒ
ั นาขึ้น วิเ่มคราะห์
สถิงตการจั
ิจานวน
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
จมาตรฐาน
าหน่ ายที่ผและเปรี
ู้วจิ ยั ได้ยอบเที
อกแบบและพั
ฒ
นาขึ
น
้
ตามแนวคิ
ด
D-M–E–T–H–O–D
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่
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ตั
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อย่
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งที
ใ
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ช้
ใ
นการวิงจการใช้
ยั ครัง้ แนีนวทางการวางแผน
้ คือ ผู้ป่วยโรคไต
ยบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการดูแลตนเองก่อนและหลั
เรื
อ้ รัง า38
คน และผู
ด้ แู ลผูSamples
ป้ ว่ ยในครอบครั
จาหน่
ย โดยใช้
Paired
T Test ว 38 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ 1) เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้
มูล : และ
2) เครื
่องมือาในการวิ
จยั ที่พฒ
ั อ้ รันาขึ
คราะห์
ขอ้ มูปีลโดยใช้
สถิติจานวน
ร้อยละ ค่า่ยเฉลี
และส่
วนเบี่ยงเบน
ผลการศึกอษา
ผลการวิ
จยั พบว่
ผู้ป่วยโรคไตเรื
งมีอ้นายุวิเเฉลี
่ย 68.21
(S.D.=10.24)
มีระยะเวลาเฉลี
ทีป่ ่ย่วยด้
วยโรคไตเรื
อ้ รัง
มาตรฐาน
และเปรี
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แ
นวทางการวางแผน
7.02 ปี (S.D.=4.65) เคยเข้ามารับการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในเฉลีย่ 2.97 ครัง้ (S.D.=2.65) ส่วนใหญ่มโี รคประจาตัวอื่นร่วม
จาหน่
ย โดยใช้ Paired
T Test
นโลหิตสูง เปรียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ และการดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคไตเรื้อรังก่อนและหลัง
ได้
แก่ าโรคเบาหวาน
หรือSamples
โรคความดั
่วยด้–วvalue
ผลการศึ
กษา : ผลการวิจยั าหน่
พบว่าาย ผูพบว่
้ป่วยโรคไตเรื
อ้ รังมีอย่ ายุ
ปี (S.D.=10.24)
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สามารถแสดงพฤติกรรมทีถ่ ูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน คงไว้ซง่ึ สุขภาวะและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
สรุป : การใช้แนวทางการวางแผนจาหน่าย โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D มีผลต่อความรูเ้ กีย่ วกับโรคไตเรือ้ รัง และการดูแลตนเอง
คของผู
าสาคั
: แนวทางการวางแผนจ
าย ่บผู้านควรมี
ป้ ว่ ยโรคไตเรื
รัง
้ป่วญยและผู
้ดูแล ซึ่งทีมดูแลสุขาหน่
ภาพที
การติดอ้ ตามการใช้
แนวทางในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล
สามารถแสดงพฤติกรรมทีถ่ ูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน คงไว้ซง่ึ สุขภาวะและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
คาสาคัญ : แนวทางการวางแผนจาหน่าย ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
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โรคไตเรือ้ รัง เป็ นโรคทีพ่ บได้ทวโลกและเป็
ั่
นปญั หาทีส่ าคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย เป็ นโรคเรือ้ รังทีร่ กั ษาไม่หาย
จาเป็ นต้องได้รบั การบาบัดอย่างต่ อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก โดยเฉพาะเมื่อการดาเนินโรคเข้าสู่ภาวะไตวาย
ระยะสุดท้าย (End-stage renal disease: ESRD) จาเป็ นต้องให้การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)
การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis) หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (Kidney transplantation) นอกจากนี้ในปจั จุบนั ยังมีแนวโน้ม
อุบตั ิการณ์ ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อป้องกันหรือชะลอไม่ให้
การดาเนินของโรคเข้าสูภ่ าวะไตวายระยะสุดท้าย โดยการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้นเพื่อชะลอการเสื่อมของไตให้
่
่ระหว่างร้อยละ 3.2 – 7.6 ต่อปี 2 ข้อมูล
มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ 1 สถานการณ์โรคไตเรือ้ รัง มีอุบตั กิ ารณ์พบสูงขึน้ เรื่อยๆ โดยทัวโลกอยู
ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีจานวน 764,077, 1,063,728 และ 1,121,224 คน ตามลาดับ3
ข้อมู ลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่ วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุ พราชสว่ างแดนดิน ตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2559 – 2561 มีจานวน 456, 604 และ 708 คน ตามลาดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ในจานวนนี้ผปู้ ่วยไตวายระยะสุดท้ายที่
การล้างไตทางช่องท้อง ปจั จุบนั มีผปู้ ่วยสะสม จานวน 188 คน ผูป้ ่วยมีชพี จานวน 127 คน มีผปู้ ่วยทีต่ ้องเปลีย่ นวิธกี ารรักษาเป็ น
วิธกี ารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ร้อยละ 5.32 ได้รบั การปลูกถ่ายไต ร้อยละ 0.53 ยกเลิกการล้างไต ร้อยละ 0.53 และพบอัตรา
ตายของผูป้ ว่ ย ร้อยละ 25.533 โรคไตเรือ้ รังยังเป็ นโรคทีม่ กี ารกลับมารักษาซ้าภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิมของหอผูป้ ่วยอายุรกรรม
มีจานวน 114, 135 และ 164 ราย ตามลาดับ คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 20 ของผู้ป่วยไตเรื้อรังทัง้ หมด พบค่าใช้จ่ายในการรักษาก็
เพิม่ มากขึน้ ทุกปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จานวน 3,571,345.50 บาท 4,675,597.20 บาท และ
6,139,586.00 บาท ตามลาดับ และจากการศึกษาข้อมูลการสรุปเวชระเบียนผูป้ ่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ประจาปี 2561 มีผู้ป่วย
ไตเรือ้ รัง จานวน 708 ราย พบเป็ นผูป้ ่วยไตเรือ้ รังในระยะที่ 3 – 5 โดยพบระยะที่ 5 มากทีส่ ุด อาการสาคัญทีน่ าผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากที่สุด คือ อาการซีด เหนื่อย อ่อนเพลีย พบจานวน 425 ราย รองลงมา คือ อาการภาวะน้ าเกิน
พบจานวน 141 ราย และอาการอื่นๆ จากการล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็ นต้น4
การวางแผนจาหน่ ายและการดูแลต่อเนื่อง เป็ นมาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่วยในเป็ นข้อกาหนดให้พยาบาลนาไป
ปฏิบ ัติการดู แลผู้ใช้บริการตัง้ แต่ เริ่มมาใช้บริการในหน่ วยบริการจนออกจากหน่ วยบริการรวมถึงการดู แลต่ อเนื่ องที่บ้ าน 5
การวางแผนจาหน่ ายเป็ นกระบวนการส่งเสริมการดูแลผูป้ ่วยทีต่ ่อเนื่อง โดยเน้นทีก่ ารพัฒนาศักยภาพของผูป้ ่วยและครอบครัว ให้มี
ความพร้อม ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ก่อนที่ผู้ป่วยจะถูกจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาล โดยมีการประสานระหว่าง
บุคลากรในทีมสุขภาพร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัว ในการค้นหาปญั หาความต้องการและนามาวางแผนการพยาบาลให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพการดาเนินชีวติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมีความพร้อมในการดาเนินชีวติ ที่บ้านได้อย่างปกติสุข6 การวางแผน
จาหน่ ายจึงมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากโรคทีผ่ ู้ป่วยเป็ นอยู่เป็ นโรคเรือ้ รังการควบคุมโรคไตเรือ้ รังที่ให้ผลดีนัน้ ต้อง
อาศัยการปฏิบตั แิ ละการดูแลตนเองทีถ่ ูกต้องและต่อเนื่อง2 และจากการทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นส่วนหนึ่งในทีมการพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหอ
ผูป้ ่วยอายุรกรรม พบปญั หาจากการดูแลผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รังคือ ผูป้ ่วยส่วนมากรูว้ ่าตัวเองป่วยเป็ นโรคไตเรื้อรัง แต่ยงั มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองเป็ นแบบแผนเดิมในเรื่องการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกาลังกาย เนื่องจากไม่เข้าใจและไม่
ทราบว่ าต้องดูแลตนเองอย่ างไร และมีบางส่วนพึ่งทราบครัง้ แรกว่ าตนเองป่ วยเป็ นโรคไตเรื้อรังในขณะที่เข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และยังไม่เคยได้รบั ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบตั ิตัวเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง ในส่วนการวางแผนจาหน่ ายผู้ป่วย และ
ครอบครัว หรือการจัดกระบวนการให้ความรูเ้ รื่องโรคกับผูป้ ่วยและผูด้ ูแล หน่ วยงานยังไม่มแี บบแผนการวางแผนจาหน่ ายทีช่ ดั เจน
เป็ นรูปแบบเดียวกัน
จากประเด็นข้อมูลสภาพปญั หาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะน าแนวทางการวางแผนจาหน่ าย D-M-E-T-H-O-D
มากาหนดเป็ นกระบวนการทีม่ มี าตรฐานสาหรับจัดกิจกรรมดูแลผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง และศึกษาผลของแนวทางการวางแผนจาหน่ าย
ต่อความรูเ้ กีย่ วกับโรคไตเรือ้ รัง และการดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง รวมถึงความรู้ และการดูแลผูป้ ่วยของผูด้ ูแลในครอบครัว
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีความรูท้ ถ่ี ูกต้อง และสามารถดูแลตนเองได้ และผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในครอบครัว สามารถดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้อง
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วิ ธีการศึกษา (Methods)
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi – Experimental Research) ออกแบบการวิจยั แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง
การจัดกระบวนการตามแนวทางการวางแผนจาหน่ายทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบและพัฒนาขึน้ รายละเอียดตามผังภูมกิ ารวิจยั ดังนี้
D-1
Pt. Admit
Intervention
Pre test
โดยที่

D-2

D-3

D/C Plan #1

D/C Plan #2

D-4
Pt. D/C
D/C Plan #3
Post test

Pt. Admit
หมายถึง ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
Pt. D/C
หมายถึง วันทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั อนุญาตให้กลับบ้าน
D-1, D-2, D-3, D-4 หมายถึง วันทีผ่ ปู้ ว่ ยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
D/C Plan #1, #2, #3 หมายถึง แนวทางการวางแผนจาหน่ายผูป้ ว่ ย โดยใช้รปู แบบ D-M-E-T-H-O-D ที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
Pre test
หมายถึง การประเมินความรูข้ องผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง และครอบครัวก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมการวางแผนจาหน่ายรูปแบบ D-M-E-T-H-O-D
Post test
หมายถึง การประเมินความรูข้ องผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง และครอบครัวหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการวางแผนจาหน่ายรูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ก่อนจาหน่าย

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในแผนกผูป้ ว่ ยใน หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จานวน 38 คน และผูด้ ูแลผูป้ ่วยในครอบครัวซึง่ ทาหน้าทีด่ ูแลผูป้ ่วยระหว่างการรักษาใน
โรงพยาบาล จานวน 38 คน เข้ารับการรักษาในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึง เดือน เมษายน 2563 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุ่มตัวอย่าง งานวิจยั นี้ได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิให้สามารถดาเนินการวิจยั ได้ โดยมติของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมงานวิจยั ในคนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตามเอกสารรับรองเลขที่ SWDCPH 2019 – 007
รหัสโครงการ 811 / 2562 ระยะเวลาในการรับรองระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วย และแบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลในครอบครัว ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ออกแบบเองภายใต้กรอบ
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
3.1.1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่ ประกอบด้วย ข้อมูลระดับบุคคลของผูป้ ่วย จานวน 10 ข้อ และข้อมูล
ระดับบุคคลของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย จานวน 10 ข้อ
3.1.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง และการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เป็ นแบบ
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ การตรวจและกาหนดคะแนนของข้อคาถาม ตอบถูกได้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 ตอบผิดได้
ค่าคะแนนเท่ากับ 0 จานวนข้อคาถามในแบบทดสอบจานวน 12 ข้อ คะแนนสูงสุดเท่ากับ 12 คะแนนต่าสุดเท่ากับ 0
และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ของผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ครอบครัว เป็ นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ การตรวจและกาหนดคะแนนของข้อคาถาม หากตอบถูกได้ค่าคะแนน
เท่ากับ 1 ตอบผิดได้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 จานวนข้อคาถามในแบบทดสอบจานวน 12 ข้อ คะแนนสูงสุดเท่ากับ 12 คะแนนต่ าสุด
เท่ากับ 0
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การแปลความหมายคะแนนระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง และการดู แลผู้ป่ วยโรคไตเรื้อรัง
ของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในครอบครัว ออกแบ่งเป็ น 3 ระดับ7 คือ
ระดับสูง
หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ ไป (10 – 12 ข้อ)
ระดับปานกลาง หมายถึง ได้คะแนนร้อยละ 60.0 – 79.9 (6 – 9 ข้อ)
ระดับต่า
หมายถึง ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60.0 ลงมา (0 – 5 ข้อ)
3.1.3 แบบสอบถามการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง และแบบสอบถามการดูแลผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง
ของของผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว เป็ นการวัดโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด
(Close Ended Question) ประกอบไปด้วยข้อคาถามเชิงบวก และเชิงลบ ให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ปฏิบตั เิ ป็ นประจา ปฏิบตั เิ ป็ น
บางครัง้ และไม่เคยปฏิบตั ิ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ข้อคาถามเชิ งบวก
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
ให้ค่า 3 คะแนน
ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้
ให้ค่า 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบตั ิ
ให้ค่า 1 คะแนน

ข้อคาถามเชิ งลบ
ปฏิบตั เิ ป็ นประจา
ให้ค่า 1 คะแนน
ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้
ให้ค่า 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบตั ิ
ให้ค่า 3 คะแนน

การแปลความหมายคะแนนรวมระดับการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง และการดูแลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังของผูด้ แู ล
ในครอบครัว ผู้วจิ ยั กาหนดระดับพฤติกรรมการดูแลเป็ น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมการดูแลที่ดี ปานกลาง และไม่ดี ในการจัด
ระดับคะแนนประยุกต์ใช้หลักการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ความกว้างของชัน้ หาได้ดงั นี้
ความกว้างชัน้ =

ค่าพิสยั
จานวนชัน้ หรือจานวนระดับของพฤติกรรม

การแปลความหมายระดับ การดูแ ลตนเองของผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อ รัง และการดูแลผู้ป่ว ยโรคไตเรื้อ รังของผู้ดูแลใน
ครอบครัว รายข้อ พิจารณาคะแนนทีไ่ ด้จากแบบสอบถามรายข้อ คิดคะแนนจาก (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชัน้ (7)
สรุปผลเป็ น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมการดูแลทีด่ ี ปานกลาง และไม่ดี ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.66
1.67 – 2.32
2.33 – 3.00

ระดับการดูแลตนเอง และการดูแลผูป้ ่ วย
- ระดับไม่ดี
- ระดับปานกลาง
- ระดับดี

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจยั ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ออกแบบเองภายใต้กรอบการทบท วนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้อง ประกอบด้วย แผนการสอนความรูแ้ ละการดูแลตนเองเกีย่ วกับโรคไตเรือ้ รัง ของผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง และผูด้ ูแลผูป้ ่วย
ในครอบครัว ตามกรอบแนวทางการวางแผนจาหน่ าย D-M-E-T-H-O-D และแนวทางการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง
ตามรูปแบบ D-M-E-T-H-O-D และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ได้แก่ คู่มอื การดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง และภาพ
พลิกสือ่ การสอนการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
3.2.1 แผนการสอนความรู้และการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในครอบครัว ตามกรอบแนวทางการวางแผนจาหน่ าย D-M-E-T-H-O-D ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนเนื้อหาความรู้ แนวคิด
และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับแนวทางการวางแผนจาหน่าย (Discharge Planning) โดยจัดการสอนในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลตามนัด แบ่งเนื้อหาการสอนออกเป็ น 3 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้อ งกับ ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้า มารับการรัก ษาใน
โรงพยาบาล
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ครัง้ ที่ 1 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีความรู้ทวไป
ั่
เกีย่ วกับเรื่องโรคไตเรือ้ รัง และมีความรูต้ ามแนวทางการวางแผนจาหน่าย D-M-E-T-H-O-D ในประเด็น
E = Environment & Economic การสร้างความคุน้ เคยและรูจ้ กั สถานที่ การใช้สถานที่
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง ผูป้ ว่ ยและครอบครัวทราบถึงสิทธิในการรักษาการบาบัดทดแทนไตตาม
สิทธิของตัวเอง
D = Disease การให้ความรูเ้ รื่องโรค เพื่อให้ผปู้ ่วยและผูด้ ูแลในครอบครัวทราบว่าผูป้ ่วย
อยู่ในระยะใดของโรคไตเรื้อรัง ทราบถึงสาเหตุการเกิดโรค ทราบการดูแลตนเองในระยะทีเ่ ป็ นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
จะเกิดขึน้ ทราบถึงอาการผิดปกติทต่ี อ้ งมาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บา้ นก่อนนัด
T = Treatment ผูป้ ่วยและครอบครัวต้องเข้าใจแผนการรักษาในแต่ละระยะของโรค
ไตเรือ้ รัง
D = Diet การเลือกรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมกับโรค หลีกเลีย่ งหรืองดอาหารทีเ่ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ ผูป้ ่วยและครอบครัวมีความรูเ้ รื่องอาหารสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับระยะของโรคไต
เรือ้ รังทีต่ วั เองเป็ น ผูป้ ว่ ยทราบการจากัดน้าดื่ม
ครัง้ ที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีความรู้ทวไป
ั่
เกีย่ วกับเรื่องโรคไตเรือ้ รัง และมีความรูต้ ามแนวทางการวางแผนจาหน่าย D-M-E-T-H-O-D ในประเด็น
M = Medication แนะนาการใช้ยาทีไ่ ด้รบั อย่างละเอียด สรรพคุณของยา ขนาด วิธใี ช้ ข้อ
ควรระวังในการใช้ยา ตลอดจนการสังเกตภาวะแทรกซ้อน รวมถึงข้อห้ามในการใช้ยา ผูป้ ่วยและผูด้ ูแลในครอบครัวมีความรู้
เรื่องยา ตระหนักในความสาคัญของยาแต่ละชนิดทีจ่ ะต้องรับประทานให้ถูกต้อง ตรงตามเวลา
H = Health การส่งเสริม ฟื้ นฟูสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อ นต่ า ง ๆ ผู้ป่ ว ยและผู้ดู แ ลในครอบครัว มีค วามรู้แ ละปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมสุ ข ภาพเพื่อ ป้ องกัน การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรค
D = Diet การเลือกรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมกับโรค หลีกเลีย่ งหรืองดอาหารทีเ่ ป็ น
อันตรายต่ อสุขภาพ ผู้ป่วยและผู้ดูแลในครอบครัวสามารถบอกเกีย่ วกับการรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมกับโรคไตเรื้อรังได้
และสามารถบอกเกีย่ วกับการจากัดน้าดื่มได้
E = Environment & Economic ให้ความรูเ้ รื่องการจัดสถานที่ สิง่ แวดล้อม ผูป้ ่วยและ
ผูด้ แู ลในครอบครัวสามารถจัดสิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ นได้เหมาะสมกับสภาวะโรคของผูป้ ว่ ย
T = Treatment ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถตัดสินใจเลือกการรักษาในการบาบัด
ทดแทนไตได้
ครัง้ ที่ 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง มีความรู้ทวไป
ั่
เกีย่ วกับเรื่องโรคไตเรือ้ รัง และมีความรูต้ ามแนวทางการวางแผนจาหน่าย D-M-E-T-H-O-D ในประเด็น
M = Medication ผูป้ ว่ ยมีความรู้ และตระหนักถึงความสาคัญในการรับประทานยา
O = Outpatient referral การมาตรวจตามนัด การติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
สถานพยาบาลใกล้บ้าน ในกรณีเกิดภาวะฉุ กเฉินตลอดจนการส่งต่อผูป้ ่วยให้ได้รบั การดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยได้รบั ใบนัด เข้าใจ
การนัด สถานที่ และการเตรียมตัว
3.2.2 แนวทางการวางแผนจาหน่ายผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง ตามรูปแบบ D-M-E-T-H-O-D และเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม ได้แก่ คู่มอื การดูแลตนเองของผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง และภาพพลิกสื่อการสอนการดูแลตนเองของผูป้ ่วย
โรคไตเรือ้ รัง
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3.2.2.1 คู่มอื การดูแลตนเองสาหรับผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) ความรู้
เรื่องโรคไตเรื้อรัง 2) อาการของโรคไตเรื้อรัง 3) การป้องกันไม่ให้เป็ นโรคไตเรื้อรัง 4) จะเกิดอะไรได้บ้างถ้าการทางานของไต
ลดลงเรื่อยๆ 5) วิธกี ารชะลอไตเสือ่ ม
3.2.2.2 ภาพพลิ ก แนวทางการวางแผนจ าหน่ ายผู้ ป่ ว ยรู ป แบบ D-M-E-T-H-O-D
มีการระบุ ข นั ้ ตอนการวางแผนจ าหน่ ายผู้ป่วยในแต่ ละวันไว้อย่ างชัดเจน เป็ นระยะเวลา 3 วัน ในแต่ ละวันจะใช้เวลาประมาณ
30 – 50 นาที โดยมีการให้ความรู้ การสอน ให้คาแนะนา ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังและผูด้ ูแลในครอบครัว ครอบคลุมเนื้อหาเกีย่ วกับ ความรู้
เรื่องโรคไตเรือ้ รัง การดูแลตนเองเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การจากัดน้ าดื่ม การพักผ่อน การนอนหลับ และ
การออกกาลังกาย
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
ความตรงของเครื่องมือ (Validity) ผู้วิจยั น าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ใน
การดาเนินงานวิจยั และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการวิจยั จานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหา
ค่าดัชนีความเที่ยงตรง (Content Validity Index: CVI) พบว่าแบบทดสอบความรู้มคี ่า CVI = 0.80 และแบบสอบถามพฤติกรรม
การดูแลมีคา่ CVI = 0.88 และผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนนาไปใช้ในขัน้ ตอนต่อไป
ความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ (Reliability) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความรู้ และการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ไตเรือ้ รัง และผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยในครอบครัว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบเครื่องมือ และคานวณค่าระดับความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ โดยใช้สถิติ
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(α – Coefficient) พบว่าแบบทดสอบความรู้ มีค่าระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74 และแบบสอบถามพฤติกรรม
์
การดูแล มีค่าระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุ มาน
Paired Samples T-test
ผลการศึกษา (Results)
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง และผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง จาแนกตามข้อมูลทั ่วไป
ข้อมูลทั ่วไป
ข้อมูลทั ่วไปของผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
อายุ (ปี )
37 – 53
54 – 70
71 – 88
Mean = 68.21 , S.D. = 10.24 Min = 37 , Max = 88
ระยะเวลาในการป่ วยด้วยโรคไตเรือ้ รัง (ปี )
1–6
7 – 12
13 – 20
Mean = 7.02 , S.D. = 4.65 Min = 1 , Max = 20
โรคประจาตัวอื่น ๆ
เป็ นโรคความดันโลหิตสูง
เป็ นโรคเบาหวาน
เป็ นโรคอื่น ๆ ระบุ...โรคหัวใจ โรคเกาต์ โรคไต โรคนิ่วในไต...

จานวน n = 38

ร้อยละ

1
22
15

2.5
58.0
39.5

20
14
4

52.6
36.9
10.5

35
33
5

89.7
86.8
13.1
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ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง และผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง จาแนกตามข้อมูลทั ่วไป (ต่อ)
ข้อมูลทั ่วไป
จานวน n = 38
ร้อยละ
การเข้ามานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิ ม (ครัง)้
1–3
30
79.0
4–6
4
10.5
7 – 10
4
10.5
Mean = 2.97 , S.D. = 2.65 Min = 1 , Max = 10
ข้อมูลทั ่วไปของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
เพศ
ชาย
16
42.1
หญิง
22
57.9
อายุ (ปี )
20 – 38
13
34.2
39 – 57
12
31.6
58 – 78
13
34.2
Mean = 48.25 , S.D. = 17.42 Min = 20 , Max = 78
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
7
18.4
เกษตรกรรม
29
76.3
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
2
5.3
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
25
65.8
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
15.8
มัธยมศึกษาตอนปลาย
4
10.5
อนุปริญญา
3
7.9
รายได้ (บาท/เดือน)
ต่ากว่า 2,000
18
47.4
2,000 – 5,000
14
36.8
5,001 – 10,000
5
13.1
มากกว่า 10,000
1
2.6
บทบาทความสัมพันธ์ในครอบครัว
สามี
13
34.2
ลูก
22
57.9
อื่น ๆ ระบุ...หลาน....
3
7.9

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังมีอายุเฉลีย่ 68.21 ปี (S.D.=10.24) มีระยะเวลาเฉลีย่ ทีป่ ่วยด้วยโรคไตเรือ้ รัง
7.02 ปี (S.D.=4.65) ส่วนใหญ่ มีโ รคประจาตัวอื่น ร่ วม ได้แ ก่ โรคเบาหวาน หรือ โรคความดัน โลหิตสูง เคยเข้า มารับ การ
รักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในเฉลี่ย 2.97 ครัง้ (S.D.=2.65) ด้านผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นบุตรสาว
ของผูป้ ว่ ยอายุเฉลีย่ 48.25 ปี (S.D.=17.42) เกีย่ วข้องเป็ นบุตรมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและรายต่อเดือนได้ค่อนข้างต่า
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรู้ และการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้แนวทางการวางแผนจาหน่าย n = 38
ตัวแปร
n
S.D.
df
T
P – value

ผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
ความรู้
ก่อนทดลอง
38
7.84
1.76
37
- 7.638
< 0.001*
หลังทดลอง
38
10.31
1.21
การดูแลตนเอง
ก่อนทดลอง
38
2.61
0.22
37
- 4.064
< 0.001*
หลังทดลอง
38
2.80
0.21
ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
ความรู้
ก่อนทดลอง
38
8.36
1.53
37
- 5.970
< 0.001*
หลังทดลอง
38
10.15
1.38
การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รัง
ก่อนทดลอง
38
2.55
0.25
37
- 6.153
< 0.001*
หลังทดลอง
38
2.82
0.20
*
ระดับนัยสาคัญที่ P – value < 0.05

จากตารางที่ 2 พบว่า ในกลุ่มผูป้ ่วยโรคไตเรือ้ รัง และผูด้ ูแลผูป้ ่วย ก่อนละหลังการทดลอง คะแนนเฉลีย่ ความรู้ และ
การดูแล มีคะแนนเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P – value < 0.001)
วิ จารณ์ (Discussion)
กระบวนการวางแผนจาหน่ าย D-M-E-T-H-O-D ในประเด็น Disease ซึง่ เน้นการให้ความรูเ้ รื่องโรค เพื่อให้ผปู้ ่วยและผูด้ ูแล
ทราบถึงสาเหตุ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน ทราบถึงอาการผิดปกติท่ตี ้องมาก่อนนัด Medication การใช้ยาที่ได้รบั อย่างละเอียด
ตลอดจนการสังเกตภาวะแทรกซ้อน รวมถึงข้อห้ามในการใช้ยา ผูป้ ว่ ยและผูด้ ูแลมีความรูเ้ รื่องยา ตระหนักในความสาคัญของยาแต่ละ
ชนิดทีจ่ ะต้องรับประทานให้ถูกต้อง ตรงตามเวลา Environment & Economic การสร้างความคุน้ เคยด้านสถานที่ ทราบถึงสิทธิใน
การรักษาของตัวเอง Treatment ผูป้ ่วยและครอบครัวต้องเข้าใจแผนการรักษาในแต่ละระยะของโรคไตเรือ้ รัง H = Health การส่งเสริม
ฟื้นฟูสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ Outpatient referral การมาตรวจตามนัด การติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลใกล้บา้ น ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินตลอดจนการส่งต่อผูป้ ่วยให้ได้รบั การดูแลต่อเนื่อง Diet การเลือก
รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสมกับโรค หลีกเลีย่ งหรืองดอาหารทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ผูป้ ่วยทราบการจากัดน้ าดื่มได้อย่างเหมาะสม
การจัดกระบวนการได้ออกแบบให้สอดคล้องกับกระบวนการดูแลทางการพยาบาลให้กบั ผู้ป่วยในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาล ซึง่ สามารถทาให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดมี ากขึน้ สอดคล้องกับ ณีรชา บุญมาตย์8 ซึง่ ดาเนินการวิจยั เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การวางแผนจาหน่ ายสาหรับผู้ป่วยโรคไตเรือ้ รังและครอบครัว ตามแนวทาง D-M-E-T-H-O-D เน้นประเด็นความรูเ้ รื่องโรคและแผน
การรักษา การปฏิบตั ติ วั ในเรื่องการรับประทานอาหารและยา ความรู้ในเรื่องการดูแลสิง่ แวดล้อมทีบ่ ้าน การส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง
สิทธิบตั รและเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการดาเนินการเป็ นขัน้ ตอนตามวันที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ส่งผลให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีความรู้และการปฏิบตั ิตัวถู กต้องเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมและความมันใจก่
่ อนกลับบ้าน และยังช่วยให้พยาบาลมี
่
่
แนวทางการวางแผนจาหน่ ายผู้ปวยทีเ่ ป็ นระบบ ซึง่ ช่วยส่งเสริมให้ผปู้ วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ และการศึกษาของ
ลุนนี ราชไชย 9 ทีท่ าการวิจยั เรื่องผลของการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการวางแผนจาหน่ ายผู้ป่วยโรคเรือ้ รังตามรูปแบบ PP-METHOD
ในโรงพยาบาลส่องดาว พบว่า ผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง ตามรูปแบบ PP-METHOD มีความพึงพอใจต่อ
การใช้รูปแบบการวางแผนจาหน่ ายอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.28 (S.D.=0.33) และ 3.21 (S.D.=0.19) และสอดคล้องกับ
อกนิษฐ์ กมลวัชรพันธุ์ 10 ทีท่ าการวิจยั เรื่องการพัฒนารูปแบบการวางแผนจาหน่ ายผูป้ ่วยเด็กโรคหืด อายุ 0 – 5 ปี โดยใช้รูปแบบ
D-M-E-T-H-O-D โดยเน้ นกระบวนการให้ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถดู แลเด็กป่ วยได้อย่ างถู กต้องในระยะที่เข้ามารับบริการ
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ในโรงพยาบาล แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการจาหน่ ายผูป้ ่วย โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D สามารถช่วยให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
เกีย่ วกับโรคหืดและมีทกั ษะในการพ่นยาได้ดขี น้ึ
สรุป (Conclusion)
การใช้แนวทางการวางแผนจาหน่ าย โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง และการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล ซึ่งทีมดูแลสุขภาพที่บา้ นควรมีการติดตามการใช้แนวทางในการดูแลตนเองทีบ่ ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ผูด้ แู ล สามารถแสดงพฤติกรรมทีถ่ ูกต้องได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนคงไว้ซง่ึ สุขภาวะและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
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ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดและมีภาวะช็อกเป็ นภาวะเจ็บป่วยทีซ่ บั ซ้อนซึง่ พบว่ามีอตั ราป่วย และอัตราตายสูงต้องได้รบั
การรักษาอย่างเร่งด่วน เป็ นภาวะทีร่ ่างกายมีการตอบสนองทีผ่ ดิ ปกติต่อการติดเชือ้ ทาให้เกิดการอักเสบ และการทางานทีผ่ ดิ ปกติ
ของหลายอวัยวะในร่างกาย พยาธิสภาพหลักคือการอักเสบทัวร่
่ างกาย อันเกิดจากการติดเชือ้ ทีล่ ุกลามจากจุดที่ตดิ เชื้อเป็ นกลไก
การอักเสบที่เกิดขึน้ ทัวร่
่ างกายตัง้ แต่ ระดับโมเลกุล ยีน เซลล์ ส่งผลไปทุกส่วนของอวัยวะทาให้หลอดเลือดขยายตัว รัว่ และอักเสบ
อวัยวะเสือ่ ม หน้าทีผ่ ปู้ ่วยอาจช็อกจนเสียชีวติ ส่วนภาวะภูมคิ ุม้ กันบกพร่องมักเกิดขึน้ พร้อมๆกัน ส่งผลให้ผปู้ ่วยมีระบบภูมคิ ุม้ กัน
ลดลง และอาจเสียชีวติ ได้ การได้รบั การรักษาทีร่ วดเร็วและเหมาะสม กระบวนการในการประเมินและเฝ้าระวังผูป้ ่วยในระยะเริม่ ต้น
ให้ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดกระบวนการรักษาทีถ่ ูกต้องเหมาะสมตามมา
จากสถิตโิ รงพยาบาลกาแพงเพชรปี 2559 - 2561ในแผนกอายุรกรรม พบผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือด และมีภาวะช็อกจาก
การติดเชื้อเป็ นจานวน 1,030,1,585 และ 1,566 ราย และมีอตั ราการเสียชีวติ คิดเป็ นร้อยละ 38.30,32.78 และ 33.78 ตามลาดับ
จะเห็นได้วา่ ยังมีอุบตั กิ ารณ์สงู พบปจั จัยทีท่ าให้เสียชีวติ ได้แก่ ภาวะช็อกและมีอวัยวะล้มเหลวหลายระบบซึง่ เป็ นภาวะวิกฤต และ
คุกคามต่อชีวติ ทาให้การดูแลผู้ป่วยมีความยุ่งยากซับซ้อน ในการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) ที่มีภาวะวิกฤต
จึงมีเป้าหมายเพื่อการลดความรุนแรง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ชะลอความก้าวหน้ าของโรค ลดสาเหตุท่จี ะทาให้เสียชีวิต และ
ลดอัตราการตาย เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ดังนัน้ พยาบาลจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสาเหตุอาการ และอาการแสดง
ของโรค พยาธิสภาพที่สาคัญของโรค การวินิจฉัย แนวทางการรักษา และต้องมีทกั ษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มี
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) เป็ นอย่างดีในแต่ ละระยะของการดาเนินของโรค พร้อมทัง้ ให้ความรู้กบั ผู้ป่วยและญาติ
เพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนื่องในระยะฟื้ นฟู มีการติดต่อประสานงานระหว่างสหวิชาชีพเพื่อผูป้ ่วยจะได้รบั การดูแล
อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนเพื่อบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ได้ จากเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจศึกษาการพยาบาลผูป้ ่วย
ติดเชือ้ ในกระแสเลือดมีภาวะช็อกและมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพื่อนากระบวนการพยาบาลและแนวคิดทฤษฎีทางด้านการพยาบาล
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้ครอบคลุมองค์รวม เพื่อประคับประคองให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤต ช่วยผู้ป่วย
ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการเสียชีวติ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และ
ลดภาระของครอบครัว
กรณี ศึกษา
ผูป้ ่วยเพศชายอายุ 76 ปี มีประวัตเิ ป็ นโรคความดันโลหิตสูง5 ปี โรคไตวายเรือ้ รัง 2 ปี มาโรงพยาบาลด้วย 14 ชัวโมง
่
ก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้ ไอ มีเสมหะสีขาว ไม่ได้รกั ษา 8 ชัวโมงก่
่
อนมา ผูป้ ่วยเวียนศีรษะบ้านหมุน ตาลาย หายใจไม่สะดวก ไม่มี
เจ็บแน่ นหน้าอก อาเจียนเป็ นน้ า 7 ครัง้ ถ่ายเหลวเป็ นน้ า 2 ครัง้ ปสั สาวะออกน้อย ญาตินาส่งโรงพยาบาลชุมชน มีปญั หาความดัน
โลหิตต่ า 80/50 mmHg หัวใจเต้นช้า 36 ครัง้ ต่อนาที หายใจเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ 34 ครัง้ ต่อนาที oxygen saturation 90%
ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก No.7.5 mark 20 blood lactate 7.9 mmol/L แพทย์สงสัย metabolic acidosis และมีโพแทสเซียมในเลือดสูง
ร่วมด้วย ให้ 10% calcium gluconate 10 ml iv stat, 50%glucose 50 ml ผสมในRI 10 unit iv stat, Atropine 1 amp iv stat, 0.9%
NSS 1,000 ml iv loading then 80 ml/hr., Dopamine (2:1) iv 10 ml/hr. RI (1:1) 6 ml/hr. 7.5% NaHCO3 100 ml iv push และ
refer มา แพทย์ได้ตรวจประเมินอาการของผูป้ ่วยและวินิจฉัยว่าเป็ น septic shock สาเหตุจากปอดติดเชือ้ ทีแ่ ผนกฉุ กเฉินผูป้ ่วย
รู้สกึ ตัวดี GCS E4M6VT สัญญาณชีพความดันโลหิต 96/53 มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของหัวใจ 114 ครัง้ ต่อนาที อัตรา
การหายใจ 24ครัง้ ต่อนาที อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส oxygen saturation 99% blood lactate 7.4 มิลลิโมลต่อลิตร load NSS
500 ml ABG at ER metabolic acidosis ได้ 7.5% NaHCO3 100 ml iv push
รับผูป้ ่วยจากแผนกฉุ กเฉินวันที่ 19 ตุลาคม 2562 แรกรับผู้ป่วย ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมปริมาตร อัตราการหายใจ 22-24 ครัง้ /นาที oxygen saturation 99% ฟงั ปอดได้ยนิ เสียง crepitation ทัง้ สองข้าง
หายใจเหนื่อย ผูป้ ว่ ยมีปญั หา septic shock ซึง่ มีสาเหตุมาจากการการติดเชือ้ ในปอด โดยผูป้ ่วยมีประวัตไิ อ เสมหะสีขาวขุ่นปริมาณ
ปานกลาง เหนื่อยหอบร่วมด้วย มีอุณหภูมกิ ายต่ า ให้การดูแลตามแนวทางการรักษาภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด ให้ยาปฏิชวี นะ ให้
สารน้ า 1,500 ml ให้ vasopressor และ inotropic drugจนกระทัง่ MAP ≥ 65 mmHgอัตราการเต้นของหัวใจ 100-110 bpm สามารถ
หยุดให้ยา vasopressor และ inotropic ได้สาเร็จปญั หา severe metabolic acidosis (ผล ABG pH=6.990,PaCO2=13, PaO2=444
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HCO3-=3.1)ผูผู้ป้ป่วยมี
่วยมีภภาวะโพแทสเซี
าวะโพแทสเซียมสู
ยมสูงวิงกวิกฤตฤต(7.0-8.4
(7.0-8.4mm Eq/L)
Eq/L)ไตวายเรื
ไตวายเรื้อรั้องรัง(71(71 mg/dl,
7.10 mg/dl) ปัปสั สาวะออกน้อย
HCO3-=3.1)
mg/dl, 7.10
แพทย์ได้ทาการแก้ไขภาวะโพแทสเซียมสูง และภาวะไตวายเรือ้ รังโดยการให้ยาขับปสั สาวะ และ hemodialysis 2 ครัง้ จนกระทัง่
โพแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์ปกติและไตทางานได้ดขี น้ึ ปสั สาวะออกดี 300-500 ml in 8 hr. จึงวางแผนร่วมกับผูป้ ่วยเพื่อทาการล้างไต
ทางช่องท้องหลังจากจาหน่ าย หลังจาก vital sign ปกติ ผูป้ ่วยทุเลาเหนื่อย หายใจตามเครื่องดี แพทย์พจิ ารณา on mechanical
ventilator weaning CPAP 2 วัน ผูป้ ว่ ยฝึกหายใจได้ดี Oxygen saturation และสัญญาณชีพปกติ จึงทดลองให้ฝึกหายใจและสามารถ
เลิกใช้เครื่องช่วยหายใจได้สาเร็จ 0n O2 canular 3 L/M วันต่อมาเลิกใช้ออกซิเจนได้ ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึน้ ในการทากิจวัตร
ประจาวันรวมใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 วัน รวมระยะเวลาในการรักษาในโรงพยาบาล 7 วัน ก่อนจาหน่ ายได้มกี ารวางแผนจาหน่ ายโดย
ให้คาแนะนาในการดูแลผูป้ ่วยเรื่องการปฏิบตั ติ วั เกีย่ วกับการป้องกันการเกิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดซ้า ให้สุขศึกษาเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อปอดอักเสบ และวางแผนจ าหน่ ายเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง ชี้ให้เห็นสาเหตุ และป จั จัยที่ท าให้โรคก าเริบ อธิบาย
ความสาคัญของการควบคุมอาหารมัน เค็ม จากัดน้ า ควบคุมการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสมสาหรับผูป้ ่วยไตวายเรือ้ รัง การสังเกต
อาการผิดปกติทต่ี อ้ งรีบมาพบแพทย์ การมาเรียนฟอกไตทางหน้าท้องตามนัด

อาการสาคัญ
Refer มาจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายด้วยความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นช้า 1 ชัวโมงก่
่
อนมาโรงพยาบาล
ประวัติการเจ็บป่ วยปัจจุบนั
3 วันก่อนมาโรงพยาบาลมีไข้ ไอ มีเสมหะสีขาว ไม่ได้ไปรักษา 8 ชัวโมงก่
่
อนมา ผู้ป่วยเวียนศีรษะบ้านหมุน ตาลาย
หายใจไม่สะดวก ไม่มเี จ็บแน่นหน้าอก ถ่ายเหลว 3 ครัง้ ปสั สาวะออกน้อย ญาตินาส่งโรงพยาบาลพรานกระต่าย มีปญั หาความดัน
โลหิตต่ า 70/50 mmHg หัวใจเต้นช้า 26 bpm แพทย์สงสัยมีโพแทสเซียมในเลือดสูงให้ 10% calcium gluconate 10 ml V
50% glucose 50 m lผสม RI 10unit, Atropine 1amp V, 0.9% NSS 500 ml V loading then 40 ml/hr. Dopamine (2:1) V 10 ml/hr.
refer มาโรงพยาบาลกาแพงเพชร
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
ผูป้ ว่ ยมีโรคประจาตัว คือ ความดันโลหิตสูง 5 ปี , ไตวายเรือ้ รัง 2 ปี
การประเมิ นสภาพร่างกายตามระบบ
รูปร่างทัวไป
่
: ผิวสีดาแดง รูปร่างท้วม
สัณญาณชีพ
:อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 96/53 mmHg อัตราการเต้นของหัวใจ 114 ครัง้ ต่อนา
อัตราการหายใจ 24ครัง้ ต่อนาที
ผิวหนัง
: ผิวสีดาแดง มีความตึงตัวของผิวหนังดี บวมกดบุ๋ม 2+ บริเวณขา 2 ข้าง
ศีรษะและใบหน้ า
: ศีรษะรูปทรงปกติ ผมสัน้ หนังศีรษะสะอาด ลักษณะใบหน้ากลม
ตา
: ตาเท่ากันทัง้ สอง 2 ข้าง สายตาปกติ มองเห็นชัดเจน เปลือกตาชมพู
จมูก
: ลักษณะสมมาตรกัน สันจมูกตรง ผนังกัน้ จมูกตรงไม่คด
ปากและคอ
: ริมฝีปากสีชมพูอ่อน ชุ่มชืน้ เล็กน้อยไม่แตก ลิน้ ปกติไม่มฝี ้ า ต่อมทอนซิลไม่โต ไม่แดง เยื่อบุช่อง
ปากสีชมพูอ่อนไม่มบี าดแผล เหงือกสีชมพู ไม่มกี ารอักเสบ ฟนั สีขาวเหลือง ไม่มฟี นั ปลอม
ต่อมไทรอยด์ไม่โต คอสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
ทรวงอกและระบบทางเดิ นหายใจ
: รูปร่างทรวงอกปกติ สมมาตร
: หายใจสม่าเสมอ หายใจ 22 ครัง้ /นาที
: เสียงปอดมี Crepitation both lung
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
: ชีพจรเต้นช้า หัวใจเต้น 40 ครัง้ /นาที ไม่มเี ส้นเลือดทีค่ อโปง่ พอง
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ระบบทางเดิ นอาหารและท้อง
: รูปร่างท้องปกติ กดไม่เจ็บ
: ตับ ม้าม ปกติ ไม่โต
: เสียงลาไส้ปกติ 3-5 ครัง้ /นาที
ระบบทางเดิ นปัสสาวะ : ปสั สาวะสีเหลืองเข้มคาสาย
: อวัยวะเพศปกติ ไม่มสี ารคัดหลังที
่ ผ่ ดิ ปกติ
ระบบประสาท
: ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดี สือ่ สารเข้าใจ
ระบบกล้ามเนื้ อและกระดูก
: กล้ามเนื้อแขน ขา สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติ
ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การ
BUN
71
mg/dl
Creatinine
7.10 mg/dl
Sodium
130 m Eq/L
Potassium
7.2
m Eq/L
Chloride
106 m Eq/L
Carbon dioxide 16
m Eq/L
Arterial Blood Gas

ค่าปกติ

PH
PaCo2
PaO2
HCO3
O2Saturation

7.35 – 7.45
35-45 mmHg
80-100 mmHg
18-23 mmol/L
95-98 %

Microbiology

Urine Culture
Sputum Gram
Sputum Culture
Hemo Culture X 2 specimen

ค่าที่ตรวจพบ
19/10/62
7.10
25
55
7.8
74
ผลตรวจ

No Growth
Gram positive cocci
staphylococcus aureus
No Growth

การวางแผนการพยาบาล
แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ การพยาบาลระยะฉุกเฉินวิกฤต การพยาบาลระยะต่อเนื่อง และระยะวางแผนจาหน่าย
การพยาบาลระยะฉุกเฉิ นวิ กฤต
ปัญหาและข้อวิ นิจฉัยการพยาบาล
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 1 มีภาวะช็อกเนื่องจากการติดเชือ้ ในกระแสเลือดจากปอดอักเสบ
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยมีภาวะความดันโลหิตต่า BP 80/50 mmHg MAP 63.33
2. หัวใจเต้นช้า 36 ครัง้ ต่อนาที
3. เหนื่อยหอบ
4. ปสั สาวะออกน้อยเวรละ 0-50 ซีซ.ี ต่อเวร
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5. อุณหภูมกิ ายต่า36 องศาเซลเซียส ต่อมามีไข้สงู 38.3-38.6 องศาเซลเซียส ไอ เสมหะขาวขุน่
6. Sputum Gram stain Gram positive cocci, Sputum Culture staphylococcus aureus
7.ฟงั ปอดทัง้ สองข้างได้ยนิ เสียง Crepitation
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะช็อก
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. MAP ≥ 65 mmHg, HR>50 bpm
2. Urine ≥200 mlต่อเวร
3. ชีพจรส่วนปลายแรง ชัดแจน
4. Capillary refillไม่เกิน 3 วินาที
5. ผิวหนังอุ่น แห้ง มีความตึงตัวดี
6. เสียงปอดปกติ (clear)
7. เสมหะลดลง
กิ จกรรมการพยาบาล
1. เมื่อความดันโลหิตไม่คงทีว่ ดั ทุก 15-30 นาที และเมื่อความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติวดั ทุก 1 ชัวโมง
่ เพื่อค้นหาความดัน
โลหิตทีต่ ่าเพราะความดันโลหิตทีต่ ่ าแสดงถึงการมีปริมาตรเลือดทีห่ วั ใจส่งออกต่อนาทีลดลง อันอาจทาให้การกาซาบเลือดของหลอด
เลือดโคโรนารีลดลง
2. ประเมินอัตรา จังหวะการเต้นของหัวใจ อย่างต่อเนื่องทุก 1 ชัวโมง
่ ค้นหาการเต้นของหัวใจทีผ่ ดิ จังหวะ
้
3. ให้ยาตามแนวการรักษาและประเมินผลของยาและเฝาระวังอาการข้างเคียงของยา ได้แก่ Dopamine (2:1)
iv 5-25 ml/hr. Dobutamine (2:1) iv 3-30 ml/hr. Adrenaline (1:10) iv 5-25 ml/hr. Levophed(1:25) iv 3-30 ml/hr.
4. ประเมินการหายใจ ค้นหาอาการหายใจลาบาก หายใจเร็ว หายใจเร็วตืน้ และสังเกตอาการไอ ทุก 1 ชัวโมง
่ หรือถี่มากน้อย
ขึน้ กับอาการ ฟงั เสียงปอดทุก 2 ชัวโมง
่ ค้นหาเสียงผิดปกติ เช่น เสียง crepitation เสียง wheezing
5. ดูแลให้ได้รบั ออกซิเจนตามแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อเพิม่ ความเข้มข้นของออกซิเจนในลมหายใจเข้า ช่วยทาให้การ
แลกเปลี่ยนก๊าซดีขน้ึ แก้ไขภาวะออกซิเจนในเลือดต่ าที่เกิดจากปริมาตรเลือดที่หวั ใจส่งออกต่อนาทีลดลง และจากการเสียสมดุล
ระหว่างการกาซาบเลือดและการระบายอากาศทีเ่ กิดจากการมีสารน้าในถุงลม
6. สังเกตอาการบวมบริเวณแขนขา ก้นกบติดตามและบันทึกสารน้ าเข้าและออกจากร่างกาย (I/O) อย่างน้อยทุก 4-8 ชัวโมง
่
ั
ั
สังเกตสีและปริมาตรของปสสาวะทุก 2 ชัวโมง
่ ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดาและการให้ยาขับปสสาวะ ได้แก่ Lasix
250 mg iv ทุก 6 hr.
7. ประเมินชีพจรแขนขาทัง้ สองข้างเปรียบเทียบกัน สังเกตความแรง ความสม่าเสมอ คุณภาพ
8. ประเมินการเปลีย่ นแปลงของระดับความรูส้ กี ตัวทุก 2-4 ชัวโมง
่
9. ประเมินค้นหาแหล่งติดเชื้อ พบว่า มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ คือ โรคปอดอักเสบ ซึง่ เป็ นสาเหตุท่ที าให้เกิด
ภาวะการติดเชือ้ ในกระแสเลือด
10. ดูแลให้ให้ยาฆ่าเชือ้ ตามแผนการรักษา ได้แก่ Ceftriazone 2 gm iv OD Tamiflu (75) 1 cap oral bid pcจนครบ 5วัน
11. ดูแลความสะอาดร่างกาย และสิง่ แวดล้อม เพื่อป้องกันการติดเชือ้ ซ้า
12. สังเกตลักษณะและปริมาณของเสมหะ ซึง่ เป็ นลักษณะของการติดเชือ้ และส่งตรวจ sputum gram stain, sputum c/s ตาม
แผนการรักษาและติดตามผล
13. ลดการแพร่ระบาดเชือ้ เช่น ล้างมือก่อนและหลังทาหัตถการ หรือให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยทุกครัง้
14.ดูแล และจัดให้ได้พกั ผ่อนบนเตียงอย่างสมบูรณ์ (absolute bed rest) ในท่าทีส่ ขุ สบาย ส่งเสริมให้มกี ารพักทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตใจ งดกิจกรรมต่าง ๆ
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การประเมิ นผล
1. MAP 67-80 mmHg สามารถ Off Dopamine, Dobutamine, Adrenaline และ Levophed ได้
2. HR 100-110 ครัง้ /นาทีชพี จรส่วนปลายแรงชัดแจน, อุณหภูมกิ าย 36.8-37.3 องศาเซลเซียส
3. Urine 300-500 ซี.ซี.ต่อเวร
4. capillirary refill ไม่เกิน 3 วินาที
5. ผิวหนังอุ่น แห้ง มีความตึงตัวดี
6. ทุเลาเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ 20-22 ครัง้ ต่อนาที
7. both lung มี crepitation ลดลง เสมหะลดลง
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 2 มีภาวะหัวใจเต้นช้าเนื่องจากโพแทสเซียมสูงจากประสิทธิภาพการทางานของไตลดลง
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยมีภาวะหัวใจเต้นช้า 40 ครัง้ /นาที
2. โพแทสเซียมสูง 7.0 m Eq/L
3. EKGมี tall peak T
4. BUN 71 mg/dl, Cr 7.10 mg/dl
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยปลอดภัยจากภาวะหัวใจเต้นช้าและภาวะโพแทสเซียมสูง
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. HR>50 bpm คลื่นหัวใจปกติ ไม่มี Tall peak T
2. โพแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3.6 – 5.1 m Eq/L
3. การทางานของไตดีขน้ึ BUN 8-20 mg/dl, Cr 0.55-1.02 mg/dl
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินอาการและอาการแสดงของโพแทสเซียมสูง คือ อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจวาย สับสน เพ้อคลัง่ ไม่รู้สติ
คลื่นไส้อาเจียน ลาไส้หยุดทางาน หัวใจเต้นเร็ว เต้นช้า หรือหยุดเต้น คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ Tall peak T เป็ นต้น
2. บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุ ก 8 ชัว่ โมง หรือถี่ข้นึ เมื่อมีอาการผิดปกติ ในรายที่มีการเต้นผิดจังหวะต้องสังเกต และ
ตรวจสอบ QRS, PR, QT interval และ ST segment และรายงานแพทย์เมื่อมีความผิดปกติ การเปลี่ยนแปลงของ ST segment
อาจแสดงถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึง่ เกิดจากการไหลเวียนในหลอดเลือดโคโรนารีลดลง
3.ให้ยาเพิม่ การบีบตัวของหัวใจ ตามแผนการรักษา ได้แก่ Atropine 1amp iv stat, Adrenaline (1:10) iv 5-25 ml/hr.
keep MAP ≥ 65 mmHg, HR >50 ครัง้ /นาที ให้ผปู้ ว่ ยพักผ่อนมากๆ เพื่อลดการทางานของหัวใจ
4. ขจัดโพแทสเซียมออกจากร่างกายตามแผนการรักษา กรณีให้ Insulin10 unit ผสมกับ 50% Glucose 50 ml ฉีดเข้า
หลอดเลือดดาช้าๆ Insulin จะเป็ นตัวพาโพแทสเซียมเข้าสูเ่ ซลล์ และ kalimate 30 gmผสม H2O 50 ml oral
5. ให้ 10% Calcium gluconate ทางหลอดเลือดดาช้าๆ เพื่อลดพิษของโพแทสเซียมต่อหัวใจ เพื่อป้องกันหัวใจวาย
6. ให้ 7.5%NaHCO350 ml iv push เพื่อลดภาวะกรดในกระแสเลือด ทาให้โพแทสเซียมเข้าสูเ่ ซลล์มากขึน้
7. เตรียมผูป้ ว่ ยเพื่อฟอกไต เนื่องจากมีโพแทสเซียมสูงวิกฤต
8. บรรเทาอาการคลืน่ ไส้อาเจียน โดยให้บว้ นปากบ่อยๆ ด้วยน้าอุ่น
9. ติดตามการตรวจหาค่าโพแทสเซียม การทางานของไต บันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชัวโมง
่
โดยเฉพาะชีพจร และอัตรา
การเต้นของหัวใจ
การประเมิ นผล
1. อัตราการเต้นของหัวใจ100-1100 ครัง้ /นาที ไม่มี Tall peak T
2. โพแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์ปกติ 3.8 – 5.0 m Eq/L
3. การทางานของไตดีขน้ึ BUN 64 mg/ dl, Cr 6.47mg/dl
4. ปสั สาวะออก 0.5-0.6 cc./kg/hr.
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ข้อวิ นิจฉั ยการพยาบาลที่ 3 การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่อง เนื่องจากพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงจากปอดอักเสบ
การเปลีย่ นแปลงระบบไหลเวียนเลือดในปอดและการบีบตัวของหัวใจผิดปกติ
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยหายใจเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ 34 ครัง้ ต่อนาที
2. ปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดต่ า O2Saturation 90% กระสับกระส่าย สับสนแพทย์พจิ ารณาใส่ ET-tube with
volume ventilator PCV mode
3. ฟงั ปอดได้ยนิ เสียง crepitation ทัง้ 2 ข้าง
4. ผลABG pH 6.990, PaCO2 13, PaO2 444, HCO-3 33.1
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยมีการแลกเปลีย่ นก๊าซดีขน้ึ หรือได้รบั ออกซิเจนเพียงพอทีจ่ ะเลีย้ งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
เกณฑ์การประเมิ น ผูป้ ่ วย
1. อัตราการหายใจ 12-24 ครัง้ /นาที
2. oxygen saturation ≥ 95%
3. ไม่มปี ลายมือปลายเท้าเขียวคล้า
4. เสียงปอดปกติ (Clear)
5. ไม่มอี าการหายใจลาบากขณะพักผ่อน
6. ค่าความดันก๊าซในเลือดแดง (ABGs) ปกติ : PH 7.35-7.45, PaCO2 35- 45 mmHg ,PaO2 80-100 mmHg,
HCO3 18-23 mmol/L, O2Saturation 95-98%, หรือค่า Carbon dioxide ปกติ,CO221-31mEq /L
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ดูแลให้ได้รบั ออกซิเจนตามแผนการรักษา โดยใช้เครื่องช่วยหายใจ และปรับให้เหมาะสมตามแผนการรักษาเป็ นการเพิม่
ความเข้มข้นของออกซิเจนในลมหายใจเข้า ช่วยทาให้การแลกเปลีย่ นก๊าซดีขน้ึ ร่างกายได้รบั ออกซิเจนมากขึน้
2. เคาะปอดและดูดเสมหะตามสภาพของผูป้ ว่ ย
3. ประเมินการหายใจ ค้นหาอาการหายใจลาบาก หายใจเร็ว และสังเกตการไอ ทุก 1 ชัวโมง
่ หรือตามการเปลี่ยนแปลง
ั
่
อาการของผูป้ วย ฟงเสียงปอดทุก 2 ชัวโมง
่ ค้นหาเสียงผิดปกติ เช่น crepitation, wheezing เป็ นต้น
4. หลีกเลีย่ งการเคลื่อนไหวทีไ่ ม่จาเป็ น เพื่อลดภาระงานของหัวใจ การเคลื่อนไหวหรือการมีกจิ กรรมจะเพิม่ การใช้ออกซิเจนของ
หัวใจ
5. ประเมินระดับความรูส้ กึ ตัวเพื่อค้นหาอาการสมองได้รบั ออกซิเจนลดลงเช่นระดับความรูส้ กึ ตัวลดลง กระสับกระส่าย สับสน
6. ประเมินสีผวิ ค้นหาอาการเขียวคล้า ทุก 4 ชัวโมง
่ เพื่อประเมินภาวะขาดออกซิเจนของเนื้อเยื่อส่วนปลาย
7.วัดค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนในเลือดโดยใช้เครื่องวัดออกซิเจนทีป่ ลายนิ้ว (pulse oximetry) และติดตามผลค่าความดัน
ก๊าซในเลือดแดง
8. จัดท่านอนศีรษะสูง 30-60 องศา จะทาให้อวัยวะในช่องท้องไม่รบกวนการเคลื่อนต่ าลงของกระบังลมทาให้ปอดขยายได้ดี
หายใจได้สะดวก
9. กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยพลิกตะแคงตัว ไอ และหายใจเข้าออกลึกๆ ทุก 2 ชัวโมง
่
และให้สงั เกตการเปลีย่ นท่าว่าจะมีผลกระทบ
ต่อการได้รบั ออกซิเจนด้วยหรือไม่
10. ให้ยาขับปสั สาวะ ได้แก่ Lasix 250 mg iv ทุก 6 hr. และให้ยาเพื่อแก้ไขภาวะเลือดเป็ นกรด ได้แก่ 7.5% NaHCO3
100 ml iv slowly push Then 7.5% NaHCO3 100 ml iv drip in 15 นาที ตามแนวทางการรักษา และสังเกตอาการข้างเคียงของยา
11. อธิบายการรักษาพอสังเขปในการอธิบายต้องระมัดระวังข้อมูลที่อาจทาให้หมดกาลังใจด้วย เพราะการอธิบายสิง่ ที่
เกิดขึน้ จะช่วยส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยผ่อนคลาย และลดความวิตกกังวล ความวิตกกังวลมีผลต่อการใช้ออกซิเจน และอัตราการหายใจ
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การประเมิ นผล
1. ทุเลาเหนื่อยหอบ อัตราการหายใจ 16-22 ครัง้ ต่อนาที
2. oxygen saturation 99-100%
3. ไม่มเี ขียวคล้าตามปลายมือปลายเท้า
4. ไม่มอี าการหายใจลาบากขณะพักผ่อน
5. ฟงั ปอดเสียง crepitation ลดลง
6. Carbon dioxide 23 m Eq/L ผลABG pH7.390, PaCO235, PaO2=9, HCO3--24
การพยาบาลระยะต่อเนื่ อง
ปัญหาและข้อวิ นิจฉัยการพยาบาล
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 1 เสีย่ งต่อภาวะพร่องออกซิเจนขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ย on ET-tube mechanical weaning ventilator setting CPAP mode, FiO2 0.4%, PS 6 cmH2O, PEEP 5 CmH2O
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจนขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจสามารถกลับมาหายใจได้เอง
เกณฑ์การประเมิ น ผูป้ ่ วย
1. หย่าเครื่องช่วยหายใจสาเร็จ
2. RR 12-24ครัง้ /นาที
3. oxygen saturation ≥ 95%
4. ไม่มอี าการหายใจลาบาก
5. ไม่มอี าการเขียวคล้า
6. เสียงปอดปกติ
กิ จกรรมการพยาบาล
1. อธิบายให้ผปู้ ว่ ยทราบว่าขณะนี้ภาวะความเจ็บปว่ ยของผูป้ ว่ ยดีขน้ึ และสามารถทีจ่ ะหย่าเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ผปู้ ่วย
หายใจเองได้แล้ว พยาบาลจะต้องให้ความมันใจ
่ และให้กาลังใจว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เองและจะอยู่ดูแลอย่างใกล้ชดิ ระหว่างทีผ่ ู้ป่วย
หย่าจากเครื่องช่วยหายใจ
2. เตรียมอุปกรณ์ในการให้ oxygen คือ oxygen T- piece ปรับ flow O2ให้ได้ตามแผนการรักษา
3. ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ดูดเสมหะทัง้ ในปากและลาคอ และทีห่ ลอดลมคอ
4. จัดท่าให้ผปู้ ว่ ยอยู่ในท่าทีส่ ขุ สบาย โดยจัดท่านัง่ หรือกึง่ นัง่ เพื่อลดความดันในช่องอก และปอดขยายตัวได้ดขี น้ึ ดูแลให้
oxygen T - Piece โดยเปิ ดออกซิเจน 8 ลิตรต่อนาที
5. ตรวจวัด และบันทึกสัญญาณชีพโดย monitor EKG,SpO2, การหายใจและความดันโลหิต ทุก 5-10 นาที ถ้าผูป้ ่วยมี
อาการดังต่อไปนี้ควรทาการหยุดหย่าเครื่องช่วยหายใจไว้ก่อน คือ อัตราการหายใจมากกว่า 35 ครัง้ /นาที oxygen saturation
น้อยกว่า 90 %ชีพจรเร็วกว่า 140 ครัง้ /นาที หรือเปลีย่ นแปลงเกินร้อยละ 20 ความดันเลือด systolic สูงกว่า 180 มม.ปรอท หรือ
ต่ ากว่า 90 มม.ปรอท เกิดอาการกระสับกระส่าย หายใจเหนื่อย ถ้าผู้ป่วยสัญญาณชีพปกติดูแลให้ทาการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้
เมื่อ on oxygen T- piece ครบ 60นาที
6. พิจารณาถอดท่อช่วยหายใจเมื่อผู้ป่วยทาการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ครบ 60 นาที โดยดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง
เอาลมออกจากกระเปาะท่อหลอดลมคอ และถอดท่อช่วยหายใจออก ดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ออกซิเจนทาง canula หรือหน้ากากครอบ
7. กระตุน้ การไอขับเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ประเมินสภาพผูป้ ว่ ย การไหลเวียนของโลหิต การหายใจ O2 saturation และฟงั เสียงปอดซ้าหลังจากถอดท่อช่วยหายใจ
9. พยายามลดการช่วยเหลือด้วยออกซิเจนทีผ่ ปู้ ่วยพยายามหายใจอยู่ลงไปเรื่องๆ จนกระทังหายใจโดยไม่
่
ต้องใช้ออกซิเจน
ช่วยระหว่างนี้สงั เกตอาการและอาการแสดงของภาวะเลือดพร่องออกซิเจนว่ามีหรือไม่
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การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยสามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได้ หายใจโดยใช้ออกซิเจนทาง canular 3 ลิตรต่อนาที ต่อมาสามารถหายใจได้เอง
โดยไม่ใช้ออกซิเจน หายใจเหนื่อยเล็กน้อยขณะมีกจิ กรรม ไม่มกี ารกลับไปใส่ท่อช่วยหายใจซ้าไม่มอี าการหายใจลาบากไม่มอี าการ
เขียวคล้า
2. อัตราการหายใจ 18-22 ครัง้ ต่อนาที
3. oxygen saturation 96-98% ไม่มภี าวะพร่องออกซิเจน
4. ฟงั ปอดทัง้ สองข้าง clear
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 2 มีภาวะน้าเกินในร่างกายเนื่องจากไตสูญเสียหน้าทีใ่ นการกรอง ทาให้มกี ารคังของของเสี
่
ย และน้า
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยมีโรคประจาตัวคือ CKD state 5,
2. ผูป้ ว่ ยหายใจเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้
3. ฟงั ปอดทัง้ สองข้างได้ยนิ เสียง crepitation เสมหะเป็ นน้าสีขาวขุน่
4. ขาสองข้างบวมกดบุ๋ม 1+
5. ปสั สาวะออกน้อยเวรละ 0-50 ml
6. BUN 71 mg/dl Cr 7.10 mg/dl
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยมีสมดุลสารน้าในร่างกาย
เกณฑ์การประเมิ นผล ผูป้ ว่ ย
1. Intake/Output balance to negative balance
2. อาการบวมตามแขนขา ก้นกบ รอบกระบอกตา ลดลง
3. สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ MAP ≥65 mmHg , HR>50 bpm
4. เสียงปอดปกติ (clear) หลอดเลือดดาจูกลู าร์ไม่โปง่ พอง
5. การทางานของไตดีขน้ึ BUN 8-20 mg/dl, Cr 0.55-1.02 mg/dl
กิ จกรรมพยาบาล
1. ประเมินการบวมบริเวณแขน ขา ก้นกบ รอบกระบอกตา อย่างน้อยทุกเวร
2. วัดความดันโลหิต และตรวจชีพจร 2 - 4 ชัวโมง
่
ค้นหาความดันโลหิตที่สงู ขึน้ หัวใจเต้นผิดจังหวะ และอ่อนเพลียมาก
เพราะการมีความดันสูงอาจบ่งชีก้ ารมีปริมาตรเลือดมากเกิน
3. ประเมินการโป่งพองของหลอดเลือดดาจูกูลาร์ ทุก 8 ชัวโมง
่ (สังเกตการมีสารน้ ามากเกิน เช่น หลอดเลือดดาจูกูลาร์
่
โปงพอง และสังเกตอาการตับโต ปวดท้อง)
4. ฟงั เสียงปอดทุก 2 - 4 ชัวโมง
่ ประเมินเสียงหายใจทีผ่ ดิ ปกติ แสดงถึงภาวะน้ าเกิน เช่น crepitation สังเกตอาการหายใจ
ลาบากมากขึน้ หายใจเร็ว นอนราบไม่ได้ ไอเสมหะเป็ นฟอง หรือมีสชี มพู
5. จากัดน้าในแต่ละวันตามแนวการรักษาอธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจถึงความสาคัญ แบ่งปริมาตรน้ าทีค่ วรได้รบั ในแต่ละเวรตาม
กิจกรรมและตามมือ้ อาหาร ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดาอย่างเข้มงวด และควรใช้เครื่องควบคุมปริมาตรสารละลายทีใ่ ห้
การผสมยาฉีด หรือยาน้าสาหรับรับประทานต้องใช้น้าในปริมาณทีน่ ้อยทีส่ ดุ
6. จากัดโซเดียมในอาหารและเครื่องดื่ม จัดให้รบั ประทานอาหารจืด ลดเกลือ หรือจากัดเกลือในอาหาร
7. บันทึกปริมาตรน้ าเข้าและออก สังเกตความสมดุล สาหรับปสั สาวะให้บนั ทึกจานวนครัง้ ในการปสั สาวะ ปริมาตรทุก
่
ตามสภาพของผู้ป่วย รายงานเมื่อความถ่วงจาเพาะเปลี่ยนแปลงหรือปสั สาวะออกน้อยกว่า 20-30 มิลลิลติ รต่อชัวโมง
่
1-8 ชัวโมง
ติดต่อกัน 2 ชัวโมง
่
8. ให้ยาขับปสั สาวะได้แก่ Lasix 250 mg iv ทุก 6 hr. ตามแผนการรักษา ติดตามผลของยาและสังเกตอาการข้างเคียง และ
ติดตามผลอิเลคโทรลัยท์โดยเฉพาะโปแตสเซียม
9.เตรียมผู้ป่วยเพื่อฟอกไตใช้ในไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเท่านัน้ เพราะการรักษาแบบประคับประคองเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถทาให้ดารงชีวติ อยู่ได้ และวางแผนการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร
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การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยยุบบวม หลอดเลือดดาจูกลู าร์ไม่โปง่ พอง
2. บันทึกสารน้าเข้า-ออกแต่ละวันสมดุล Urine 300-500 ml/8hr.
3. MAP 67-80 mmHg, HR 65-80 ครัง้ /นาที
4. เสมหะเป็ นสีขาวขุน่ ไม่มี pink frothy ปริมาณเสมหะลดลง
5. ฟงั ปอดไม่มเี สียง crepitation
6. ผูป้ ว่ ยได้รบั การฟอกไต 2 ครัง้ UF 1,950 ml และ 100 ml การทางานของไตดีขน้ึ BUN 64 mg/d, Cr 6.47 mg/dl
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 3 ความทนในกิจกรรมลดลงเนื่องจากปริมาตรเลือดทีห่ วั ใจส่งออกต่อนาทีลดลงจากความไม่สมดุล
ของการได้รบั และความต้องการใช้ออกซิเจนจากการเหนื่อยล้า
ข้อมูลสนับสนุน
1. ผูป้ ว่ ยบอก “เหนื่อยไม่อยากทาอะไร”
2. ผูป้ ว่ ยมีลกั ษณะ หายใจเหนื่อยหอบง่ายเวลามีกจิ กรรมต่างๆ มีการเคลื่อนไหวร่างกายลาบาก
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยมีความทนต่อกิจกรรมเพิม่ ขึน้ ในระดับปานกลาง
เกณฑ์การประเมิ นผล ผูป้ ว่ ย
1. มีความทนต่อกิจกรรมเพิม่ ขึน้
2. ชีพจร การหายใจ ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน และความดันโลหิตขณะมีกจิ กรรม และหลังมีกจิ กรรมอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้ HR>50 bpm , RR 12-18 ครัง้ /นาที, Sat ≥ 95%, SBP 90-140 mmHg, DBP 60-90 mmHg
กิ จกรรมการพยาบาล
1. วางแผนกับผูป้ ว่ ยถึงกิจกรรมทีค่ วรทาได้สง่ เสริมให้มกี ารพักผ่อนทัง้ ร่างกายและจิตใจ การเพิม่ หรือลดกิจกรรมต้อง
พิจารณาการตอบสนองของผูป้ ว่ ยในการทากิจกรรมนัน้ ๆ
2. จัดช่วงการพักผ่อนให้เพียงพอ การมีระยะพักทาให้อาการเหนื่อยล้าลดลง และลดภาระงานของหัวใจ
3. วัดสัญญาณชีพและติดตามการตอบสนองของระบบไหลเวียนเลือดและปอดต่อการทากิจกรรม ก่อนและหลังการทา
กิจกรรม สังเกตอาการหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจลาบาก เหงื่อออกมาก ซีด และติดตามความดันโลหิต ค่าความ
อิม่ ตัวของของออกซิเจน และอัตราการหายใจ
4. กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยมีการพักสลับกับการทากิจกรรม หรือจัดให้ผปู้ ว่ ยได้พกั ผ่อนก่อนและหลังมีกจิ กรรม
5. ให้การดูแลและช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวันทีท่ าไม่ได้ ทาให้ความต้องการดูแลตนเองได้รบั การตอบสนอง
โดยหัวใจไม่ได้รบั อันตรายและไม่ใช้ออกซิเจนอย่างมากเกิน
การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการทากิจกรรมต่างๆ ในกิจวัตรประจาวัน ไม่มเี หนื่อยหอบ
2. ชีพจร การหายใจ ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจนและความดันโลหิตหลังทากิจกรรมเป็ นปกติ อัตราการหายใจ 18-22 ครัง้
ต่อนาที oxygen saturation 95-98%, SBP 100-130 mmHg, DBP 70-80 mmHg, HR 100-110 ครัง้ /นาที
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 4 ผูป้ ว่ ยและญาติวติ กกังวลเกีย่ วกับอาการของโรค
ข้อมูลสนับสนุน
1.ญาติถามว่า “อาการดีขน้ึ ไหม?”
2.ผูป้ ว่ ยและญาติมสี หี น้าวิตกกังวล ญาติซกั ถามอาการและแผนการรักษาทุกครัง้ ทีเ่ ข้าเยีย่ ม สังเกตเห็นญาติรอ้ งไห้
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยและญาติมคี วามวิตกกังวลลดลง
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เกณฑ์การประเมิ นผล ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
1. ผูป้ ว่ ยและญาติบอกว่าวิตกกังวลลดลง สีหน้าสดชื่น
2. บอกเล่าสิง่ ทีต่ นเองกังวลได้
3. มีความสามารถในการเผชิญและขอความช่วยเหลือในการแก้ปญั หา
กิ จกรรมการพยาบาล
1. สังเกตอาการของความวิตกกังวล เช่น กระสับกระส่าย เหงื่อออก บ่น เก็บตัว ร้องไห้ ชีพจรและอัตราการหายใจเร็ว เป็ นต้น
2. สร้างสัมพันธภาพ กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยและญาติระบายความรูส้ กึ วิตกกังวล ความไม่สบายใจทีม่ อี ยู่ ยอมรับความรูส้ กึ ต่าง ๆ
ของผูป้ ว่ ย เปิ ดโอกาสให้สอบถาม และตอบตามความจริงอย่างเหมาะสม เพื่อลดความวิตกกังวล
3. จัดสิง่ แวดล้อมทีส่ งบ ลดตัวเสริมการเกิดความวิตกกังวล
4. อธิบายสภาพแวดล้อม เครื่องมือต่าง ๆ เจ้าหน้าทีแ่ ละกฎระเบียบของหอผูป้ ว่ ยเพื่อให้คนุ้ เคยและลดตัวเสริมความวิตกกังวล
5. ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับอาการ แผนการรักษา ความก้าวหน้าในการรักษา ดูแลให้ได้พบแพทย์เพื่อซักถามอาการ และแผนการ
รักษาตามความเหมาะสม
6. ให้ขอ้ มูลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในทางทีด่ ี เช่น สัญญาณชีพดีขน้ึ อาการบวมลดลง การไหลเวียนเลือดดีขน้ึ แต่ไม่
ควรให้ความมันใจเกิ
่ นความจริง
7. อธิบายญาติให้เข้าใจว่าความวิตกกังวล และความเครียดของญาติจะมีผลต่อผูป้ ่วย ควรช่วยเหลือให้ญาติได้พกั ผ่อน และ
่ าติสามารถติดต่อขอข้อมูลได้
ให้หมายเลขโทรศัพท์ของหอผูป้ ว่ ย ทีญ
8. ผูป้ ว่ ยหรือญาติทม่ี คี วามวิตกกังวลอาจอนุญาตให้ญาติเยีย่ มบ่อยครัง้ ขึน้ ถ้าหากไม่ทาให้ผปู้ ว่ ยอ่อนเพลีย
9. แนะนาเทคนิคผ่อนคลายความวิตกกังวล และร่วมกับผู้ป่วยและญาติเลือกวิธที ่เี หมาะสมใช้ลดความวิตกกังวล และฝึ ก
เทคนิคให้ผปู้ ว่ ยสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เช่น อ่านหนังสือ กาหนดลมหายใจเข้าออก และการนังสมาธิ
่
เป็ นต้น
10. ให้กาลังใจผูป้ ว่ ยและญาติ
การประเมิ นผล
ผูป้ ว่ ยและญาติ คลายวิตกกังวล สีหน้าสดชื่นขึน้ ให้ความร่วมมือในการรักษา และอาการของผูป้ ว่ ยดีขน้ึ ตามลาดับ
การพยาบาลระยะวางแผนจาหน่ าย
ปัญหาและข้อวิ นิจฉัยการพยาบาล
ข้อวิ นิจฉัยการพยาบาล 1 ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยและญาติมคี วามสามารถในการดูแลตนแองและบุคลลในครอบครัว
ข้อมูลสนับสนุน
1.ผูป้ ว่ ยบอกว่า “ชอบกินอาหารรสจัด ไม่ชอบอาหารโรงพยาบาล เพราะ จืด”
2.สังเกตเห็นผูป้ ว่ ยเติมน้าปลาเพิม่ ในอาหารทุกมือ้
วัตถุประสงค์
ผูป้ ว่ ยและญาติมคี วามรูใ้ นการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิ นผล ผูป้ ว่ ย
ั ยส่งเสริมทาให้อาการกาเริบได้
1. บอกถึงสาเหตุและปจจั
2.วางแผนจากัดน้าและควบคุมอาหารทัง้ พลังงานและโซเดียมได้
3. บอกการปฏิบตั ติ นในเรื่องสุขอนามัย การออกกาลังกายได้ถูกต้อง
3. บอกอาการและอาการแสดงทีต่ อ้ งมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้
4. บอกวิธกี ารใช้ยา การสังเกตอาการข้างเคียงได้ถูกต้อง
กิ จกรรมการพยาบาล
1. อธิบายความสาคัญของการจากัดน้ า และควมคุมอาหารทัง้ พลังงานและโซเดียม เนื่องจากผู้ป่วยเป็ นโรคไตวาย
เรือ้ รัง จัดทาคู่มอื แนะนาเกีย่ วกับอาหาร หลักการควบคุมโซเดียม วิธกี ารเลือกอาหารทีม่ โี ซเดียมต่ า ช่วยผูป้ ่วยและญาติใน
การวางแผนจัดเมนูอาหาร รวมถึงวิธกี ารจากัดน้า การสังเกตปริมาณปสั สาวะ และประเมินความสมดุลของน้าเบือ้ งต้น
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2. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยา เช่น เวลาเหมาะสมที่ควรรับประทาน การออกฤทธิ ์ วิธีสงั เกตผลของยา และ
อาการข้างเคียงของยา ได้แก่ Lasix(500) ½X1 oral pc เช้า /5, Tamiflu 1X1 oral pc ครบ 10 day, Augmentin (625)
1X3 oral pc / 12tab, Amoxycillin (250) 1X3 oral pc /12cap, sodamint1X3 oral pc /30 tab
3.ชีใ้ ห้เห็นความสาคัญของการมาพบแพทย์ตามนัด เนื่องจากผูป้ ว่ ยมีนดั เรียนฟอกไตทางหน้าท้อง ซึง่ เป็ นการรักษา
ต่อเนื่อง แนะนาการสังเกตอาการและอาการแสดงที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด เช่น น้ าหนักเพิม่ ขึน้ รวดเร็ว บวม หายใจ
ลาบาก เหนื่อยล้ามากผิดปกติ ไอมาก ไอเป็ นเลือด และมีไข้ เป็ นต้น
4. แนะนาวิธกี ารออกกาลังกายข้อต่อต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม และหลีกเลีย่ งการออกกาลังกายทีท่ าให้เหนื่อย หรือการสวม
เสือ้ ผ้าทีข่ ดั ขวางการไหลเวียนของเลือด
5. แนะนาการดูแลสุขวิทยาและสุขอนามัยส่วนบุคคล
6. แนะนาให้พกบัตรประจาตัวผูป้ ว่ ย ระบุช่อื ทีอ่ ยู่ ญาติทส่ี ามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ เบอร์โทรศัพท์ แพทย์ทร่ี กั ษา
7. แนะนาแหล่งประโยชน์ใกล้บา้ น เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็ นต้น
การประเมิ นผล
ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในอาการโรคไตวายเรื้อรัง สาเหตุ และปจั จัยที่ทาให้โรคกาเริบ การปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม
เรื่องการควบคุมอาหารหวาน และโซเดียม ความสาคัญของการจากัดน้ า การออกกาลังกาย สุขวิทยาเบือ้ งต้น และการใช้ยา
รวมถึงการฉีดอินสุลนิ เห็นความสาคัญของการมาตรวจตามนัดและบอกอาการและอาการแสดงทีต่ อ้ งมาพบแพทย์ก่อนวันนัดได้
สรุปกรณี ศึกษา
ผูป้ ว่ ยชายไทย อายุ 76 ปี มีประวัตเิ ป็ นโรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรือ้ รังมาโรงพยาบาลด้วย ไข้ ไอ มีเสมหะ
สีขาว หายใจเหนื่อยหอบ ปสั สาวะออกน้อย ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นช้า blood lactate 7.9 mmol/L ได้รบั การวินิจฉัย
Septic shock source pneumonia มีภาวะ metabolic acidosis และมีโพแทสเซียมในเลือดสูงร่วมด้วย จึงใส่ท่อช่วยหายใจ ให้
10% calcium gluconate 10 ml iv stat, 50%glucose 50 ml ผสมในRI 10 unit iv stat, Atropine 1 amp iv stat, 0.9% NSS
1,000 ml iv loading then 80 ml/hr., Dopamine (2:1) iv 10 ml/hr. 7.5% NaHCO3 100 ml iv push และ refer มาทีแ่ ผนก
ฉุ กเฉินผูป้ ่วยรูส้ กึ ตัวดี GCS E4M6VT สัณญาณชีพความดันโลหิต 96/53 mmHg อัตราการเต้นของหัวใจ 114 ครัง้ ต่อนาที
อัตราการหายใจ 24 ครัง้ ต่อนาที อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส Spo2 99% blood lactate7.4mmol/L load NSS 500 ml
ABG at ER metabolic acidosis ได้ 7.5% NaHCO3 100 ml iv push
รับผูป้ ่วยจากแผนกฉุ กเฉินวันที่ 19 ตุลาคม 2562 แรกรับผูป้ ่วย ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากต่อเข้ากับเครื่องช่วย
หายใจชนิดควบคุมปริมาตร RR 22-24 ครัง้ /นาที oxygen saturation 99% ฟงั ปอดได้ยนิ เสียง crepitation ทัง้ สองข้าง ยังคง
หายใจเหนื่อย ผู้ป่วยมีปญั หา septic shock ซึ่งมีสาเหตุมาจากการการติดเชื้อในปอด แพทย์จงึ ให้การดูแลตามแนวทาง
การรักษาภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด มีการกาจัดเชือ้ โดยให้ยาปฏิชวี นะให้สารน้ า 1,500 ml ให้ vasopressor และ inotropic
จนกระทัง่ MAP ≥ 65 mmHg, HR 100-110 bpm และสามารถ Off vasopressor และ inotropic ได้สาเร็จ ปญั หา severe
metabolic acidosis (ผลABG pH=6.990,PaCO2=13,PaO2=444 ,HCO3-=3.1) มีภาวะโพแทสเซียมสูงวิกฤต (7.0-8.4 m
Eq/L) ไตวายเรือ้ รัง (BUN 71mg/dl, creatinine 7.10 mg/dl) ปสั สาวะออกน้อย แพทย์ได้ทาการแก้ไขภาวะโพแทสเซียมสูง
และภาวะไตวายเรื้อรังโดยการให้ยาขับปสั สาวะ และhemodialysis 2 ครัง้ จนกระทังโพแทสเซี
่
ยมอยู่ในเกณฑ์ปกติ และ
ั
่
ไตทางานได้ดขี น้ึ ปสสาวะออกดี 300-500 ml in 8 hr. จึงวางแผนร่วมกับผู้ปวยเพื่อทาการล้างไตทางช่องท้องหลังจาก
จาหน่าย หลังจาก vital sign ปกติ ผูป้ ว่ ยทุเลาเหนื่อย หายใจร่วมเครื่องพิจารณา on mechanical ventilator weaning CPAP
2 วัน ผูป้ ว่ ยฝึกหายใจได้ดี Oxygen saturation ปกติ vital sign ปกติ conscious ดี จึง wean SBT by ET tube with O2Tpiece และสามารถ off ET-tube ได้สาเร็จ On O2 canular 3 L/M วันต่อมา room air ได้ดไี ม่เหนื่อยหอบ ช่วยเหลือตัวเองได้
มากขึน้ ในการทากิจวัตรประจาวัน รวมใช้เครื่องช่วยหายใจ 3 วันสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจได้สาเร็จ รวมระยะเวลาใน
การรักษาในโรงพยาบาล 7 วัน ก่อนจาหน่ ายได้มกี ารวางแผนจาหน่ ายโดยให้คาแนะนาในการดูแลผู้ป่วยเรื่องการปฏิบตั ติ วั
เกีย่ วกับการป้องกันการเกิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือดซ้า ให้สขุ ศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชือ้ ปอดอักเสบ และวางแผนจาหน่าย
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เกีย่ วกับโรคไตวายเรือ้ รัง สาเหตุ และปจั จัยทีท่ าให้โรคกาเริบ ความสาคัญของการควบคุมอาหาร มัน เค็ม จากัดน้า ควบคุม
การออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม การสังเกตอาการผิดปกติทต่ี อ้ งรีบมาพบแพทย์ การมาเรียนฟอกไตทางหน้าท้องตามนัด
วิ จารณ์

ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือด เป็ นภาวะวิกฤตฉุ กเฉินทีต่ ้องให้การรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนต้องได้รบั การรักษาทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และดูแลให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน จากกรณีศกึ ษานี้ผู้ศกึ ษาได้ให้การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ ภี าวะติดเชือ้ ใน
กระแสเลือด จึงนาด้วยกระบวนการพยาบาล 5 ขัน้ ตอน ประกอบไปด้วย การประเมิน สภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยทางการ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล เพื่อให้ผปู้ ่วยได้รบั การวินิจฉัย
พยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประสานความร่วมมือกันของสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และทีมผู้ให้การดูแลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
พยาธิสภาพของโรค การดาเนินของโรค แนวทางการรักษา ตลอดจนการประเมินและเฝ้าระวังผลของการรักษา มีการพัฒนา
แนวปฎิบ ัติก ารดู แ ลผู้ป่ ว ยที่มีภ าวะติด เชื้อ ในกระแสเลือ ด มีก ารก าหนดกิจ กรรมการพยาบาลที่ช ัด เจน และเกณฑ์ใ น
การประเมินผล นาไปสู่การปฏิบตั ิท่ถี ูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุ การณ์และอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย
รวมทัง้ ควรมีแนวทางการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อซ้ารวมถึงการติดเชื้อระบบอื่นๆใน
ร่างกาย ซึ่ง มีผลทาให้เกิดภาวะติด เชื้อ ในกระแสเลือดได้ การสังเกตอาการผิดปกติท่ีต้องรีบมาพบแพทย์ ไม่ ควรรอให้
อาการหนักเพราะจะทาให้เกิดความล่าช้าในการให้การรักษา เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
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ั หาวัณโรคสูง
วัณโรคเป็ นปญั หาสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน และประเทศไทยถูกจัดให้เป็ น 1 ใน 14 ประเทศที่มีป ญ
ทัง้ วัณโรค (TB) วัณโรคทีม่ กี ารติดเชือ้ เอชไอวีร่วมด้วย (TB/HVI) และ วัณโรคดือ้ ยา (MDR-TB) องค์การอนามัยโลกประมาณการใน
ปี 2560 ว่าประเทศไทยมีอุบตั กิ ารณ์ผปู้ ว่ ยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็ นซ้า 108,000 รายต่อปี นอกจากนี้ คนไทย 20 ล้านหรือ 1ใน 3
ของคนไทย มีเชือ้ วัณโรคแฝงทีไ่ ม่แพร่กระจาย1 วัณโรคดือ้ ยา (multidrug resistance tuberculosis, MDR-TB) หมายถึง การทีเ่ ชือ้ วัณโรค
ดือ้ ต่อยา INH และ rifampicin หรือ INH และ rifampicin ร่วมกับยา อื่นหรือไม่กอ็ ย่างน้อยสองชนิด วัณโรคทีด่ อ้ื ยา INH และ rifampicin
พร้อมกันและอาจจะดือ้ ต่อยาขนานอื่นๆ ด้วยก็ได้ 2 ซึง่ ยา INH และ rifampicin ถือเป็ นยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาวัณโรค
จากการเฝ้าระวังวัณโรคดือ้ ยาหลายขนานทัวโลกขององค์
่
การอนามัยโลก พบว่าประมาณร้อยละ 3.5 ของผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่ทวโลก
ั่
3
่
เป็ นวัณโรคดือ้ ยา (MDR-TB) และพบสูงถึงประมาณร้อยละ 20.5 ในผูป้ วยทีเ่ คยรักษามาก่อน
วัณโรคดือ้ ยาทีม่ ปี ริมาณสูงในหลายๆ สถานพยาบาลมีสาเหตุหลักทีเ่ กิดจากการใช้ระบบยาระยะสัน้ ตามยุทธศาสตร์การรักษา
โดยให้ผปู้ ว่ ยรับประทานยาต่อหน้า (DOTS) มาใช้แต่ยงั ไม่สามารถทาให้ผปู้ ว่ ยรับประทานยาได้อย่างสม่าเสมอและหายขาดจากโรคได้
ปญั หาของของวัณโรคดือ้ ยามีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ และซับซ้อนเพราะระบบยาสารองมีน้อย และบางครัง้ ในผูป้ ่วยกลุ่มนี้ยงั ไม่มรี ะบบ
กากับการกินยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร 4 ประกอบกับวัณโรคดือ้ ยาเป็ นภาวะทีจ่ ะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาทีย่ าวนานกว่าปกติ
การขาดยามักเป็ นสาเหตุทส่ี าคัญ เนื่องจากยารักษาวัณโรคปอดมักก่อให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พงึ ประสงค์ตงั ้ แต่ระดับไม่รนุ แรง จนถึง
รุนแรงอันตรายต่อชีวติ เป็ นผลให้ผปู้ ว่ ยเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อการรักษาและไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาได้ 5
โรงพยาบาลเป็ นหน่ วยบริการที่สาคัญในการตรวจวินิจฉัยและเป็ นจุ ดศูนย์กลางของการรักษาและดูแลผู้ป่วยวัณโรค
จากข้อมูลผูป้ ่วยวัณโรคดือ้ ยาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทงั ้ ในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทัวประเทศไทย
่
พบว่า มีผปู้ ่วยที่มี
ผลตรวจยืนยันและขึน้ ทะเบียนการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา จานวน 955 รายในปี 2559 และมีการคาดการณ์จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลกในปี 2561 ว่าประเทศไทยจะมีผปู้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา (MDR/RR-TB) ประมาณ 3,900 ราย คิดเป็ น 5.7 รายต่อประชากรแสนคน
โดยพบในผูป้ ว่ ยวัณโรครายใหม่รอ้ ยละ 2.2 และพบในผูป้ ว่ ยวัณโรคทีเ่ คยรักษามาก่อนร้อยละ 246 ซึง่ จากสถิตทิ ผ่ี ่านมาในโรงพยาบาล
กาแพงเพชร ในปี 2560,2561,2562 พบผูป้ ว่ ยวัณโรคทีข่ น้ึ ทะเบียนใหม่ จานวน 229, 319, 344 ราย และพบผูป้ ่วยวัณโรคดือ้ ยาสะสม
คิดเป็ นร้อยละ 4.80, 4.07 และ 4.60 ราย ตามลาดับ7 ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ามารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล จะมารับการรักษาที่แผนก
ผูป้ ่วยนอก และต้องนัดมารับยา รวมทัง้ ใช้การดูแลในระยะยาว พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกหากมีความเข้าใจในปจั จัยต่างๆ เหล่านี้
เมื่อผูป้ ่วยมารับการรักษา จะมีบทบาทสาคัญ ในการสนับสนุ นให้ผปู้ ่วยมีเป้าหมายและตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ทาหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลข่าวสารให้บริการสุขภาพครอบคลุมด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้ นฟูสภาพแก่ผปู้ ่วย ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูน้ า
ด้านสุขภาพ รวมไปถึงการประสานงานกับหน่ วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้มกี ารดูแลรักษาต่อเนื่อง อีกทัง้ การทีจ่ ะทาให้ผปู้ ่วยเกิด
ความสาเร็จในการรักษาวัณโรคดือ้ ยา ผู้ป่วยจะต้องปฏิบตั ิตวั ดูแลตนเองอย่างเหมาะสมมีกาลังใจที่ดใี นการดูแลตัวเอง เชื่อมันใน
่
การรักษาของทีมการดูแล มันใจว่
่ าจะหายจากโรค และมีความอดทนต่ออาการข้างเคียงของยา รวมไปถึงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
การรับประทานอาหารไม่ให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ และได้กาลังใจทีด่ จี ากบุคคลรอบข้าง เป็ นต้น
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาจาเป็ นต้องมารับการรักษาที่ยาวนานกว่าผู้ป่วยทัวไป
่ โดยเฉพาะการรับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก
พยาบาลแผนกผูป้ ว่ ยนอก จึงเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสาคัญในทีมสุขภาพทีต่ อ้ งประเมินผูป้ ว่ ย ร่วมจัดระบบการดูแลในทีมให้คาแนะนา ข้อมูลที่
สาคัญ เพื่อการดูแลรักษาทีต่ ่อเนื่องเพื่อให้ผปู้ ว่ ยสามารถรับการรักษาได้ครบตามแผน และหายจากโรค การศึกษาปว่ ยดือ้ ยาในแผนก
ผูป้ ว่ ยนอกนี้ จึงมุ่งเน้นให้การดูแลตามแนวคิดการพยาบาลทีเ่ น้นการส่งเสริมให้การรักษาประสบผลสาเร็จรักษาให้หายขาด ผูป้ ่วยมี
จิตใจทีเ่ ข้มแข็ง มีการดูแลตัวเองทีถ่ ูกต้อง ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ทีเ่ หมาะสม และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างยังยื
่ น จาเป็ นต้อง
จัดระบบทีม่ คี วามชัดเจนเนื่องจากระยะเวลาในการรักษาจะใช้เวลานาน มีความเฉพาะในการปฏิบตั แิ ละการดูแล ทาให้การดูแลผูป้ ่วย
โรคนี้มคี วามยุ่งยากซับซ้อนตามมาด้วย การรักษาพยาบาลต้องมีความครอบคลุมหลายด้านทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ตัง้ แต่ผปู้ ่วย
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทีแ่ ผนกผูป้ ่วยนอก รับการรักษาในโรงพยาบาล จนกระทังผู
่ ้ป่วยกลับบ้าน และนัดมาตรวจตามนัด
การให้การดูแลทีเ่ ข้าใจผูป้ ว่ ย โรค การรักษา จะเพิม่ ปจั จัยความสาเร็จในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้ได้ผลดี
กรณีศกึ ษาในครัง้ นี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ตี ่อผูป้ ว่ ย ช่วยให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัย และใช้เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยดือ้ ยาวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
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กรณี ศึกษา
หญิงไทย อายุ 58 ปี สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
อาการสาคัญ
Refer มาจากโรงพยาบาลคลองขลุง ด้วยมารับการรักษาวัณโรคดือ้ ยา วันนี้
ประวัติเจ็บป่ วยในปัจจุบนั
2 ปี ก่ อนมา ผู้ป่ว ยพบเป็ น วัณ โรคปอดรับ การรักษาที่โ รงพยาบาลสมุ ท รปราการ เริ่ม ให้ก ารรักษาด้ว ยยาสูต ร 2
HRZE(S)/4HR เมื่อรับประทานยา 5 เดือน ตรวจ AFB = Positive ได้รบั ยา HR ส่งตรวจ Sputum AFB C/S for TB พบ
Drug susceptibility test = Resistant : Isoniazid (H), Rifampicin (R) ผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั ยาต่อเนื่อง
1 ปี ก่อนมา ผู้ป่วยยังมีอาการไข้ ไอ น้ าหนักลด รับการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และพบว่าผลเสมหะ AFB
ยังเป็ นบวก และผลเพาะเชือ้ เป็ นวัณโรคดือ้ ยา รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง
10 วัน ก่อนมาอาการเหนื่อยง่ายมีเสมหะ รักษาทีโ่ รงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ส่งตรวจ Sputum AFB พบ 3+
3 วัน ก่อนมา ส่ง Sputum AFB C/S for TB สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ พบ Drug susceptibility test =
Resistant : Isoniazid (H), Rifampicin (R)
วันนี้จงึ ส่งตัวมารับการรักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลกาแพงเพชร
ประวัติการเจ็บป่ วยในอดีต
10 ปี ก่อนเคยผ่าตัดก้อนในมดลูกอาการหลังผ่าตัดปกติดี ปฏิเสธโรคประจาตัวอื่นๆ ไม่แพ้ยา
การประเมิ นสภาพร่างกายตามระบบ
รูปร่างทัวไป
่
: รูปร่างค่อนข้างผอม น้าหนัก 43 กิโลกรัม ส่วนสูง 159เซนติเมตร BMI=17.01
สัญญาณชีพ
: อุณหภูมกิ าย 37.5 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 90/55มิลลิเมตรปรอท ชีพจร108ครัง้ /นาที
อัตราการหายใจ 20 ครัง้ /นาที
ระบบประสาท : รูส้ กึ ตัวดีตอบคาถามได้ ไม่สบั สนพูดคุยได้ การรับรูเ้ วลา สถานที่ บุคคล E4M6V5 GCS = 15 คะแนน
pupil 3 min Reactive to light both eyes
ผิวหนัง
: ผิวสองสี ไม่มจี ้าเลือด ไม่มผี ่นื ไม่มSี kin turgor
ศีรษะและใบหน้ า : ผมสัน้ สีดา ศีรษะไม่มบี าดแผล คลาไม่พบก้อนบริเวณต่อมน้าเหลือง ตา 2 ข้าง สมมาตรกัน มองเห็นปกติ
ตา 2 ข้างมองเห็นปกติ เปลือกตาซีดทัง้ 2 ข้าง ใบหู จมูก ปาก ลักษณะภายนอกปกติ ใบหน้าไม่มแี ผล
อ้าปากและหุบปากได้ปกติ ก้มเงยศีรษะได้สมบูรณ์ เอียงศีรษะได้ดา้ นซ้ายขวาจนใบหูตดิ ไหล่ได้
ทรวงอกและทางเดิ นหายใจ : ทรวงอกรูปร่างปกติสมมาตรกัน หายใจสม่าเสมออัตราการหายใจ 20ครัง้ /นาที เสียงการหายใจปกติ
หัวใจและหลอดเลือด : การเต้นของหัวใจปกติสม่าเสมอ ชีพจร 108ครัง้ /นาที ไม่มเี ส้นเลือดทีค่ อโปง่ พอง
ช่องท้องและทางเดิ นอาหาร : บริเวณหน้าท้องกดไม่เจ็บ ไม่มแี ข็งตึง ท้องไม่อดื bowel sound ปกติ ขับถ่ายปกติ
กล้ามเนื้ อและกระดูก : โครงสร้างร่างกายปกติ
ั
ระบบทางเดิ นปัสสาวะ : ขับถ่ายปสั สาวะได้ตามปกติ ปสั สาวะสีเหลืองเข้มเล็กน้อย กระเพาะปสสาวะไม่
โปง่ ตึง
ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ : เต้านมปกติ อวัยวะสืบพันธุป์ กติ
สภาพจิ ตใจ : สีหน้าไม่สขุ สบาย ไม่ตอบคาถามบางครัง้ กังวลเรื่องการรักษา รูส้ กึ เศร้า
ผลการตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ การที่สาคัญ
1. ผลตรวจจากโรงพยาบาลคลองขลุง (10/07/60) พบ AFB = Positive+3
2. ผลตรวจจากสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ (17/07/60) พบ Sputum culture DST= Resistance; H,R
3. ผลตรวจจากโรงพยาบาลกาแพงเพชร (20 กรกฎาคม 2560) BUN 13mg/dL K 4.2mmol/L Total Protein 0.3 g/dL
Albumin 3.8g/dLSGOT(AST) 36 U/L SGPT(ALT) 21 U/L ALP 73 IU/L Creatinine 0.63 mg/dL
eGFR 101.3 ml/min/1.73m^2 TSH 6.7 uIU/mL FT3 3.33 pg/mL FT4 0.61 ng/dL
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ผลการตรวจเอกซเรย์
วันเดือนปี
20 กรกฎาคม 2560
11 มกราคม 2561
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รายการ
FILM CXR
FILM CXR

ผล
left lung infiltration
no lung infiltration

สรุปการดาเนิ นโรคขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
20 กรกฎาคม 2560
แรกรับผู้ป่วยอ่อนเพลีย ผอม อุณหภูมกิ าย 37.5 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 90/55 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร
108 ครัง้ อัตราการหายใจ 20 ครัง้ ต่อนาที ได้รบั การรักษาโดยรักษาสูตร 6 KsLfxEtoCsPAD/ 18 LfxEtoCs+ PAD การตรวจ
เอกซเรย์ปอด เจาะเลือด นัดติดตามหลังรับประทานยา 7 วัน
27 กรกฎาคม 2560 : ไอมีเสมหะ เหนื่อยง่าย ทานอาหารได้ น้ าหนัก 41 กิโลกรัม BMI 16.22 อุณหภูมกิ าย
37 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 93/55 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 104 ครัง้ อัตราการหายใจ 18 ครัง้ ต่อนาที ทานยาเกินไป
2 ชุด ได้รบั การรักษาโดย การตรวจเอกซเรย์ปอด พบ left lung infiltration เจาะเลือดนัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
สิ งหาคม - ตุลาคม 2560 : ไอมีเสมหะ เหนื่อยง่าย ไม่มไี ข้ มีอาการคันตามตัว รับประทานอาหารได้น้อย ปวดหัว
นอนไม่ค่อยหลับเป็ นมา 1 สัปดาห์ ทานยาเกิน น้าหนัก 42-44 กิโลกรัม AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
พฤศจิ กายน - ธันวาคม 2560 : ไอแห้ง ไอมีเสมหะช่วงอาการเย็น ทานได้น้อย เหนื่อยบางครัง้ อ่อนเพลีย
ปวดศีรษะตอนกลางคืน นอนไม่หลับ ทานยาครบ น้ าหนัก 41 กิโลกรัม ในเดือนธันวาคมความดันโลหิต 147/ 90 มิลลิเมตรปรอท
AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
มกราคม –มี นาคม 2561 : ไอมีเสมหะ เสมหะสีขาวขุ่น เหนื่ อยบางครัง้ ไอบ่ อยในช่วงกลางคืน ผิวหนังแห้ง
ปวดแขนขวา ไม่มไี ข้ กินอาหารได้ ทานยาเกิน น้าหนัก 41-42.5 กิโลกรัม ในเดือนมีนาคมความดันโลหิต 100/85 มิลลิเมตรปรอท
AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
เมษายน - มิ ถนุ ายน 2561 : ไอบ่อยตอนกลางคืน ไม่มเี สมหะ ไม่มไี ข้ กินอาหารได้ ในเดือนเมษายน ทานยาขาด
แต่หลังจากนัน้ ทานยาครบ น้าหนัก 42 กิโลกรัม AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
กรกฎาคม –ตุลาคม 2561 : อาการปกติดี ไม่ไอ ไม่เหนื่อย ไม่มไี ข้ กินอาหารได้ มากขึน้ ปวดตามข้อ ข้อไม่บวม
ทานยาครบ น้าหนัก 42-43 กิโลกรัม AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
พฤศจิ กายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 : อาการทัวไปปกติ
่
ดี มีไอแห้งๆ นานๆ ครัง้ ไม่มเี หนื่อยใจสัน่ ทานข้าวได้
มีบ ริเ วณระหว่ า งหัว คิ้ว และขอบหน้ า กากผิว หนัง แดงคั น ทานยาครบ น้ า หนัก 43 กิโ ลกรัม ความดัน โลหิต 130-141/
71-85 มิลลิเมตรปรอท AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
มีนาคม -เมษายน 2562 : ไอแห้งๆนานๆครัง้ กินอาหารได้ เดือนเมษายนมีอาการเวียนศีรษะ โงนเงน ใจสัน่
นอนไม่หลับ ไปตรวจโรงพยาบาลคลองขลุง ได้ยามาทานอาการทุเลา ทานยาครบ น้ าหนัก 43-44 กิโลกรัม ความดันโลหิต
121-129/69-74 มิลลิเมตรปรอท AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
พฤษภาคม -มิ ถนุ ายน 2562 : มีอาการโงนเงน รูส้ กึ เหมือนเดินขาลอยๆ หูออ้ื 2 ข้าง ทานยาเกิน น้ าหนัก 42.3 44 กิโลกรัม สัญญาณชีพปกติ AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน
กรกฎาคม -สิ งหาคม 2562 : ไอนานๆ ครัง้ นอนหลับได้ รับประทานอาหารได้ ทานยาครบ น้ าหนัก 43.3 44 กิโลกรัม AFB=neg นัดติดตามอาการเป็ นระยะทุกเดือน ผล sputum C/S Neg
5 กันยายน 2562 ผูป้ ่วยดูสดชื่นขึน้ หน้าตายิม้ แย้ม ทานยาครบ น้ าหนัก 44.8 กิโลกรัม BMI 17.72 อุณหภูมกิ าย
36.5 องศาเซลเซียส ความดันโลหิต 100/62 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 88 ครัง้ อัตราการหายใจ 18 ครัง้ ต่อนาที AFB = Neg
การตรวจเอกซเรย์ปอด ผล no lung infiltration จาหน่ายออกจากคลินิกวัณโรค ติดตามการกินยาโดยวิดโี อคอลผ่านทาง อสม.
นัดไปฟิลม์ เอ็กซเรย์ปอดทีโ่ รงพยาบาลคลองขลุงทุก 6 เดือน จานวย 4 ครัง้
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

ปัญหาของผูป้ ่ วยและบทบาทของพยาบาลในการดูแล
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มการรักษาวัณโรคดือ้ ยา
ปญั หาข้อที่ 1 การแลกเปลีย่ นก๊าซไม่เพียงพอ และการหายใจไม่มปี ระสิทธิภาพเนื่องจากพยาธิสภาพการติดเชือ้ ทีป่ อด
ปญั หาข้อที่ 2 ได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเนื่องจากเบื่ออาหาร ต่อมรับรสผิดปกติ และผลข้างเคียง
จากยาพยาธิสภาพของโรค
ปญั หาข้อที่ 3 ไม่สขุ สบายเนื่องจากมีไข้จากการติดเชือ้ ในร่างกาย
ปญั หาข้อที่ 4 มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค เนื่องจากอยู่ในระยะ Active TB (MDR-TB)
ปญั หาข้อที่ 5 ขาดความรูใ้ นการปฏิบตั ติ นเองขณะปว่ ยเป็ นวัณโรคดือ้ ยา
ปญั หาข้อที่ 6 ผูป้ ว่ ยและญาติมคี วามวิตกกังวลต่อโรค อาการ การปฏิบตั ติ วั และการดารงชีวติ ให้เหมาะสมกับโรค
ปญั หาข้อที่ 7 มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาวัณโรค
การวางแผนพยาบาล
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 1 : การแลกเปลีย่ นก๊าซไม่เพียงพอ และการหายใจไม่มปี ระสิทธิภาพเนื่องจากพยาธิสภาพการติดเชือ้ ทีป่ อด
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกว่า “ไอมีเสมหะ สีขาว มา 1 เดือน เหนื่อยเพลียเจ็บหน้าอกบางครัง้ เวลาไอ”
O : ภาพถ่ายทางรังสีปอด left lung infiltration, Sputum AFB ผล Positive3+ Sputum culture DST= Resistance;
H,R หายใจ 20 ครัง้ /นาที
วัตถุประสงค์
1. ไม่เกิดภาวะพร่องออกซิเจน
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ระดับออกซิเจนในเลือด มากกว่า ร้อยละ 95 และสามารถทากิจวัตรประจาวันได้
2. อัตราการหายใจอยู่ในช่วง 16-24 ครัง้ /นาทีลกั ษณะการหายใจปกติ
กิ จกรรมการพยาบาล
1. แนะนาการประเมินภาวะความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะพร่องออกซิเจน หากผูป้ ว่ ยรูส้ กึ เหนื่อยมากขึน้ หายใจไม่สะดวก
หอบเหนื่อย ให้มารักษาทีส่ ถานบริการใกล้บา้ น
2. แนะนาการจัดท่านอนศีรษะสูงเพื่อให้กระบังลมเคลื่อนต่ าลง ปอดขยายตัวได้เต็มทีเ่ พิม่ พืน้ ทีใ่ นการแลกเปลีย่ นก๊าซ
ดูแลให้ผปู้ ว่ ยพักผ่อนบนเตียงเพื่อช่วยลดการใช้ออกซิเจนในการทากิจกรรม ช่วยลดอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย
3. สอนการไออย่างมีประสิทธิภาพลดการคังค้
่ างของเสมหะทีป่ อดทาให้ปอดขยายตัวเพิม่ ขึน้ สอนสาธิตให้หายใจเข้า
ออกลึกๆ ช้าๆ และปฏิบตั ิทุก 1-2 ชัวโมง
่
ส่งเสริมให้ถุงลมปอดขยายตัวได้เต็มที่ แลกเปลีย่ นก๊าซได้ดขี น้ึ และ/หรือแนะนาให้
กรณีศกึ ษาหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องและกระบังลม
4. ประสานงานกับ รพ.สต. และ อสม. ใกล้บา้ น เพื่อส่งต่อการเยีย่ มบ้าน
ประเมิ นผล
1. ระดับออกซิเจนในเลือด ร้อยละ 96 และสามารถทากิจวัตรประจาวันได้
2. อัตราการหายใจอยู่ในช่วง 20-24 ครัง้ /นาที
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 2 : ได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเนื่องจากเบื่ออาหาร ต่อมรับรสผิดปกติ
และผลข้างเคียงจากยาพยาธิสภาพของโรค
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกว่า“ รูส้ กึ เพลีย รับประทานน้อย วันละประมาณ 2 มือ้ ทานข้าวได้น้อย ”
O : ผลการตรวจเลือด (K+= 3.8 mmol/L (ค่าปกติ 3.5-5.1 mmol/L), ชีพจร 104 ครัง้ ต่อนาที
น้าหนัก 43 กก. BMI=17.009
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วัตถุประสงค์
1. ไม่เกิดภาวะ ขาดสมดุลของสารน้าและเกลือแร่ ได้รบั สารอาหารเพิม่ ขึน้
2. ไม่มกี ล้ามเนื้ออ่อนแรง no skin turgor
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผลการตรวจเลือดค่าเกลือแร่ เช่น โปตัสเซีย่ มเกณฑ์ปกติ (K+= 3.5-5.1 mmol/L))
2. ผูป้ ว่ ยดื่มน้าได้อย่างน้อย 2 ลิตร/วัน และรับประทานอาหารได้ ไม่มอี าการคลื่นไส้อาเจียน หรือเบื่ออาหาร
3. น้าหนักเพิม่ ขึน้ มากกว่า 1 กิโลกรัม
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ร่วมกับงานโภชนศาสตร์ เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ เนื่องจากผูป้ ว่ ยวัณโรคมีน้าหนักตัวต่ากว่ามาตรฐาน ติดตาม
ภาวะโภชนาการในระยะการรักษาด้วยยารักษา เนื่องจากผู้ป่วยวัณโรคหวังผลให้ผู้ป่วยมีสุขลักษณะของการดารงชีพและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2. แนะนาให้ผปู้ ว่ ยได้รบั สารอาหารทีเ่ พียงพอ ประกอบด้วยอาหารหลัก 5 หมู่ เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมคิ ุม้ กัน
ต่อสู้กบั วัณโรค ป้องกันภาวะน้ าหนักลดลงมากกว่าปกติ เน้ น เนื้อสัตว์ต่างๆ นม ไข่ เต้าหู้ เพราะร่างกายต้องการโปรตีน
เสริมสร้างภูมติ ้านทาน อาหารที่ควรงด-เลี่ยง คือ ของทอด ของมัน กะทิ น้ ามันที่กรดไขมันอิม่ ตัวสูง อาทิ น้ ามันจากสัตว์
น้ามันปาล์ม น้ามันมะพร้าว อาหารมีแก๊สสูง เช่น ของดอง ถัว่ น้าอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารกลิน่ แรง อาหารสาเร็จรูป
เป็ นต้นประเมินการรับประทานอาหารและให้บว้ นปากทุกครัง้ หลังรับประทานอาหาร10
3. ซักประวัตกิ ารรับประทานอาหาร การตรวจชีวเคมีของเลือด เช่น serum albumin และ ลักษณะทางคลินิก เช่น
ภาวะโลหิตจาง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลไปประกอบการให้การปรึกษาซึง่ ดาเนินควบคู่ไปกับ การวินิจฉัยและรักษาผูป้ ว่ ย เช่น ประเมิน
ภาวะโภชนาการตามอายุ น้าหนัก ส่วนสูง ประเมินภาวะน้าหนักตัวทุกเดือนเพื่อประเมินภาวะโภชนาการ
4. แนะนาให้ผปู้ ว่ ยรับประทานอาหารทีเ่ พิม่ โพตัสเซียม ได้แก่ กล้วย ส้ม มะเขือเทศ มันฝรัง่ และถัวชนิ
่ ดต่างๆ
5. แนะนาให้ผู้ป่วยเพิม่ มื้อการรับประทานอาหาร จากวันละ 3 มื้อ เป็ น วันละ 5 มื้อ และให้ด่มื น้ า ก่อน-หลัง รับประทาน
อาหาร 1 ชัวโมง
่ เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร ควรมีการออกกาลังกายหรือทากิจกรรมเบาๆ เพื่อกระตุน้ ความอยากอาหาร
ประเมิ นผล
1. ผลการตรวจเลือด K+ ในแต่ละครัง้ อยู่ระหว่าง 4 - 4.3 mmol/L
2. ผูป้ ว่ ยรับอาหารได้ ไม่มอี าการคลื่นไส้อาเจียน ดื่มน้าได้ 1.8 - 2.2 ลิตรต่อวัน อาการอ่อนเพลียทุเลา ไม่มอี าการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง
3. ผูป้ ว่ ยมีน้าหนักตัวเพิม่ ขึน้ 2.3 กิโลกรัม
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 3 : ไม่สขุ สบายเนื่องจากมีไข้จากการติดเชือ้ ในร่างกาย
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกว่า “บางครัง้ รูส้ กึ เหมือนมีไข้ ไอ เสมหะสีขาว รูส้ กึ เพลีย”
O : อุณหภูมริ ่างกาย 37.5 องศาเซลเซียส หายใจ 20 ครัง้ /นาที ฟิลม์ เอกซเรย์ปอด left lung infiltration
: Sputum culture DST= Resistance; H,R
วัตถุประสงค์
1. อุณหภูมกิ ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มกี ารติดเชือ้ เพิม่ เติม
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. T = 36.5 - 37.5 องศาเซลเซียส
2. ผูป้ ว่ ยสีหน้าสดชื่นขึน้ นอนหลับ พักผ่อนได้ดี
3. ฟิลม์ เอกซเรย์ปอด no infiltration
4. เสมหะไม่มสี เี หลือง หรือเขียว ไอลดลง
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กิ จกรรมการพยาบาล
1. แนะนาเมื่อมีไข้ ให้เช็ดตัวลดไข้ดว้ ยน้าธรรมดาอย่างนุ่ มนวลเพราะน้ า จะช่วยพาความร้อนออกจากร่างกาย ผิวหนัง
ทาให้อุณหภูมลิ ดลงและทาให้ผปู้ ว่ ยสบายขึน้
2. แนะนาให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้ อย 7-8 ชัวโมง
่
เพราะเป็ นการลดอัตราการเผาผลาญภายในเซลล์
ลดการทางานของ กล้ามเนื้อ เป็ นการลดการผลิตความร้อน ทาให้อุณหภูมริ ่างกายลดลง
3. แนะนาให้ผู้ป่วยดื่มน้ าบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน เพราะเป็ นการทดแทนการขาดน้ าและเป็ นการลดความร้อน
ของร่างกายโดยการขับออกทางเหงื่อและปสั สาวะ
4. ติดตามผลฟิลม์ เอกซเรย์ปอด
ประเมิ นผล
1. สัญญาณชีพ อุณหภูมกิ าย 36.5 - 37.2 องศาเซลเซียส ชีพจร 80-100 ครัง้ อัตราการหายใจ 16-20 ครัง้ ต่อนาที
2. นอนหลับ พักผ่อนได้ ไอแห้งๆ ไม่เหนื่อย รับประทานอาหารได้ ไม่อาเจียน
3. เสมหะสีขาว ฟิลม์ เอกซเรย์ปอด no infiltration
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 4 : มีโอกาสเกิดการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค เนื่องจากอยู่ในระยะ Active TB (MDR-TB)
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกว่า “รูส้ กึ เพลีย รูส้ กึ เหมือนมีไข้ทุกวัน ไอมาก เหนื่อย ”
: ผูป้ ว่ ยถามว่า “ตนออกจากบ้านได้ไหม”
O : Sputum AFB Positive 3+ Sputum culture DST= Resistance; H,R
: อุณหภูมกิ าย 37.5 องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ 20 ครัง้ ต่อนาที
: ผูป้ ว่ ยสวมหน้ากากผ้าแต่จะดึงลงมาไว้ทค่ี างบ่อยๆ
: คะแนนความรูค้ วามเข้าใจหลังการแนะนา ร้อยละ 52
วัตถุประสงค์
1. ไม่เกิดการแพร่กระจายเชือ้ สูผ่ อู้ ่นื
2. เข้าใจการป้องกันการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยและญาติสามารถปฏิบตั ติ วั ได้ถูกต้อง
2. ไม่มญ
ี าติตดิ เชือ้ เพิม่
3. มีคะแนนความรูค้ วามเข้าใจหลังการแนะนา มากกว่า ร้อยละ 80
กิ จกรรมการพยาบาล
1. อธิบายเหตุ ผล และแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อก่อนให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย(Face Mask)
ปิ ดปากปิ ดจมูกทีถ่ ูกต้องตลอดเวลา
2. ดูแลให้เคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยอย่างปลอดภัยไม่มกี ารแพร่กระจายเชือ้ ไปยังห้องแยกโรคทางเดินหายใจ (isolation room)
ทีห่ อผูป้ ว่ ยนอก สือ่ สารการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชือ้ แก่ทมี สุขภาพโดยติดป้าย “Airborne” ทีใ่ บตรวจสอบสิทธิ ์ และใบคิว
ของกรณีศกึ ษา
3. ดูแลให้พกั รอในห้องแยกโรคทางเดินหายใจอย่างปลอดภัย ไม่มกี ารแพร่กระจายเชื้อรวบรวม ข้อมูลเพิม่ เติม เช่น
อาการไอ ประวัตไิ ข้ น้าหนักลด การเป็ นหวัดและการใช้ยาเป็ นต้น อธิบายเหตุผล ทีพ่ ยาบาลผูซ้ กั ประวัตติ อ้ งป้องกันการรับเชือ้
โดยสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ระหว่างให้การดูแล (ใช้หลัก Airborne precaution และ contact precaution) ดูแลให้ได้รบั
การตรวจจากแพทย์และไม่มกี ารแพร่กระจายเชือ้ สูบ่ ุคคลและสิง่ แวดล้อม
4. อธิบายให้ญาติและผู้ดูแลเข้าใจถึงวิธกี ารปฏิบตั ิตวั ในการดูแลผูป้ ่วยวัณโรคเชือ้ ดือ้ ยา โดยหลีกเลีย่ งการใกล้ชดิ กับ
ผูป้ ว่ ยแยกอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารและเสือ้ ผ้า ควรแยกล้างหรือแยกซักต่างหาก และนาไปตากแดดเพื่อฆ่าเชือ้ โรค
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5. แนะนาการปฏิบตั ติ วั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรคดือ้ ยาโดยให้หลีกเลีย่ งการใกล้ชดิ กับบุคคลในครอบครัว
ไม่ควรพักร่วมห้องกับผู้อ่ืน 3-6 เดือนนับตัง้ แต่เริม่ รับประทานยารักษาเป็ นเวลา วัณโรค และควรอยู่ในบริเวณหรือห้ องที่มี
อากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลีย่ งการเข้าไปในสถานทีท่ ม่ี คี นแออัด เช่นสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์สถานทีส่ าธารณะต่างๆ8
6. ส่งเสริมการรับประทานยารักษาวัณโรคครบชนิดและถูกขนาดยาติดต่อกันประมาณ 6 เดือน - 1 ปี ให้ขอ้ มูล อาการ
ไม่พงึ ประสงค์จากยาและการจัดการอาการรบกวน เพื่อป้องกันการหยุดยาระหว่างการรักษา อธิบายผลดีของการมาตรวจ
ตามนัดและอาการผิดปกติทค่ี วรมาพบแพทย์
7. ประสาน อสม.เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บา้ น เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค การแพร่กระจายเชือ้ การป้องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ การรับประทานยาต่อเนื่อง การมาตรวจตามนัด เป็ นต้น
การประเมิ นผล
1. ผู้ป่วยสามารถปฏิบตั ิตัวได้ถูกต้องเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจหลังการแนะนาด้านการปฏิบตั ิเพื่อ
ป้องกันและแพร่กระจายเชือ้ อสม.รับทราบดูแลได้เหมาะสม
2. ไม่มรี ายงานบุคคลในครอบครัวและในชุมชนติดเชือ้ เพิม่ เติม
3. มีคะแนนความรูค้ วามเข้าใจหลังการแนะนา ร้อยละ 83
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 5 : ขาดความรูใ้ นการปฏิบตั ติ นเองขณะปว่ ยเป็ นวัณโรคดือ้ ยา
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยถามว่า “ตนออกจากบ้านได้ไหม”
: ผูป้ ว่ ยบอกว่า “รูส้ กึ เพลีย ไม่อยากกินยา”
O : มีประวัตกิ ารขาดยาในการรักษาทีผ่ ่านมา และมีการรับประทานยาเกิน หรือซ้าช่วงเวลาในบางครัง้
วัตถุประสงค์
1. ผูป้ ว่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถปฏิบตั ติ นขณะปว่ ยเป็ นวัณโรคดือ้ ยาทีถ่ ูกต้อง
เกณฑ์การประเมิ นผล
2. ผูป้ ว่ ยแสดงความต้องการและยินดีให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
3. ผูป้ ว่ ยปฏิบตั ติ ามคาแนะนาและสามารถบอกถึงทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ นได้ถูกต้อง ระบุภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
4. ผูป้ ว่ ยรับประทานยาได้ถูกต้องตามจานวน และเวลา
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ประเมินการรับรูข้ องผู้ป่วยต่อภาวะสุขภาพ รับฟงั ปญั หาและการระบายอารมณ์ของผูป้ ่วย ให้กาลังใจ และแนะนาการ
ปฏิบตั ติ วั ประเมินความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยด้านการดูแลตัวเองของวัณโรคดือ้ ยา 9
2. วางแผนการควบคุมโรค และการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน อธิบายโรค สาเหตุ การดาเนินโรค แผนการรักษา
การให้ยา อาการข้างเคียงทีต่ อ้ งสังเกต ปจั จัยเสีย่ ง ให้ผปู้ ว่ ยและญาติ เข้าใจโดยอธิบายง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อนไม่ให้เกิดความวิตกกังวลมาก
3. ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั การรับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม การออกกาลังกายพักผ่อน
4. อธิบายถึงผลเสียในการรับประทานยาไม่ถูกต้องตามแผนการรักษาว่าจะเกิดผลเสียในการหายของโรค
5. สร้างเสริมพลังอานาจ (empowerment) ให้ผปู้ ว่ ยมันใจในการปฏิ
่
บตั ติ วั ทีถ่ ูกต้อง โดยการให้กาลังใจว่าโรคนี้สามารถรักษา
่
หายได้ถา้ ผูป้ วยอดทน รับประทานยาได้ครบตามคาสังแพทย์
่
ซึง่ มีบุคคลทีร่ กั ษาหายขาดมาแล้วหลายราย
6. สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ว่ ยด้วยท่าทีสภุ าพเป็ นกันเอง ประเมินสภาพอารมณ์จติ ใจของผูป้ ว่ ยเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อข้องใจ
และบอกถึงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อการเจ็บปว่ ยครัง้ นี้ ให้ญาติได้พบแพทย์และพยาบาลเพื่อทราบแนวทางการรักษา
7. อธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจว่าการทีย่ งั มีการเพลีย เนื่องจากพยาธิสภาพของโรค อาการดังกล่าวจะค่อยๆ ดีขน้ึ หากพยาธิสภาพ
ของโรคดีขน้ึ ตามลาดับ
8. แนะนาและเน้นให้เห็นความสาคัญของการดูแลตนเอง การร่วมมือในการรักษา การมาตามนัด
9. ประสาน อสม.เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยต่ อเนื่ องที่บ้าน เช่ น ความรู้เกี่ยวกับโรค การแพร่ กระจายเชื้อ การป้ องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ การรับประทานยาต่อเนื่อง การมาตรวจตามนัด เป็ นต้น และการทาวิดโิ อคอล ในการรับประทานยาแต่ละครัง้
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ประเมิ นผล
1. ในระยะแรกผูป้ ว่ ยยังมีความวิตกกังวลบ้าง แต่มสี หี น้าแจ่มใสมากขึน้ ให้ความร่วมมือในการรักษา
2. ตอบคาถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองได้ สามารถตอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิตวั ของผู้ป่วยด้าน
การดูแลตัวเองของวัณโรคดือ้ ยา
3. ในระยะแรกผู้ป่วยยังคงมีการรับประทานยาเกิน/ขาด/ซ้า แต่หลังจากการดาเนินการร่วมกับ อสม. และใช้วธิ กี าร
วิดโี อคอล ผูป้ ว่ ยรับประทานยาได้ถูกต้องครบถ้วน
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 6 : ผูป้ ว่ ยและญาติมคี วามวิตกกังวลต่อโรค อาการ การปฏิบตั ติ วั และการดารงชีวติ ให้เหมาะสมกับโรค
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยไม่มผี ดู้ แู ลใกล้ชดิ ในบ้านเดียวกัน มีญาติห่างๆ มาดูแลบ้าง
O : ผูป้ ว่ ยและญาติมสี หี น้าเคร่งเครียดหวันวิ
่ ตก สอบถามอาการของผูป้ ว่ ยแนวทางและระยะเวลาการรักษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยและญาติ
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ย และญาติมสี หี น้าสดชื่นขึน้
2. ยอมรับฟงั และให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ให้การต้อนรับด้วยท่าทีทเ่ี ป็ นมิตร พร้อมจะให้ความช่วยเหลือและเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามเกีย่ วกับอาการเจ็บป่วย จัดให้ได้
พูดคุยกับแพทย์ทท่ี าเกีย่ วกับอากาการรักษาของโรคและแนวทางการ รักษาพร้อมลงชื่อในเอกสาร
2. ให้ขอ้ มูลถึงอาการเจ็บปว่ ยด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย แผนการดูแลรักษาต่างๆ
3. ประเมินความวิตกกังวลและท่าทีต่างๆ ที่แสดงออกต่ อความเจ็บป่วย พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ระบายความรู้สกึ ต่ างๆ
รวมทัง้ ยอมรับท่าทีและปฏิกริ ยิ าทีต่ อบสนองต่อความเครียดนัน้ ให้กาลังใจและสนับสนุ นส่งเสริมให้ อสม. และชุมชน มีส่วนร่วมใน
การดูแลผูป้ ว่ ย
4. ให้สุขศึกษาแก่ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อส่งเสริมการหายของโรค ป้ องกันการแพร่ กระจายเชื้อ และดูแล
ช่วยเหลือเมื่อมีปญั หารวมทัง้ การทาความเข้าใจและการให้กาลังใจแก่ผู้ป่วยจาก อสม. และประสาน รพ.สต.ใกล้บา้ น เพื่อให้ยาฉีด
เข้ากล้ามเนื้อแก่ผปู้ ว่ ยทีบ่ า้ น 11
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 7 : มีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยารักษาวัณโรค ได้แก่ เบื่ออาหารและคันตามผิวหนัง
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกว่า “รูส้ กึ อ่อนเพลีย ทานอาหารได้น้อย เบื่ออาการ เหนื่อยบางครัง้ และมีอาการคันตามผิวหนัง”
O : Sputum AFB ครัง้ ที่ 2 Positive 3+ เริม่ รักษาโดยใช้ยา 6 KsLfxEtoCsPAD/ 18 LfxEtoCs+ PAD
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยและผูด้ แู ลมีความรูท้ ถ่ี ูกต้องเกีย่ วกับเรื่องการใช้ยารักษาวัณโรคและทราบวิธปี ฏิบตั ติ วั เมื่อเกิดอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยา
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยให้ความร่วมมือในการรักษา
2. ผูป้ ว่ ยรับประทานยา ครบจานวน ขนาด และเวลา
3. ผูป้ ว่ ยทราบผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ และวิธปี ฏิบตั ติ วั เมื่อเกิดอาการข้างเคียงของยารักษา
กิ จกรรมการพยาบาล
1. อธิบายชื่อลักษณะขนาดและจานวนยาแต่ ละชนิด บอกเหตุ ผลที่ต้องรับประทานยา เพื่อการรักษาเป็ นจานวนมาก
การรับประทานยาต่อเนื่อง และผลของการรับประทานยาไม่ตรงตามเวลาหรือไม่ต่อเนื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดการดือ้ ยาส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการรักษา คือ การหายจากโรคเป็ นไปได้ยากและต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานขึน้

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563

วารสารโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร

Kamphaeng Phet Hospital Journal

2. อธิบายอาการและอาการแสดงของอาการไม่พ่งึ ประสงค์จากยาที่อาจเกิดขึน้ ได้ เช่น ตับอักเสบอาการชาปลายประสาท
ผื่น สิว ผิวหนังลอกโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่าคลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร ปวด ยอดอก ปวดท้อง ท้องเสีย เป็ นต้น
3. แนะนาวิธกี ารปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา และควรรีบไปพบแพทย์ทนั ที หากมีอาการเหล่านี้ ได้แก่
ความอยากอาหารลดลงผิวซีดเหลืองปสั สาวะมีสเี ข้มอาการไข้ตดิ ต่อกัน 3 วันขึน้ ไป โดยไม่มสี าเหตุหายใจลาบาก หน้าท้องมีอาการ
แข็ง หรือบวมผิดปกติมอี าการบวมทีห่ น้า ริมฝีปาก ลิน้ หรือคอมีปญั หาเรื่องการมองเห็นเช่นเห็นภาพไม่ชดั หรือเห็นสีผดิ ปกติ
4. ประเมินอาการข้างเคียงของยาเป็ นระยะๆ ทุกเดือน
ประเมิ นผล
1. ทราบผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิด และวิธปี ฏิบตั ติ วั เมื่อเกิดอาการข้างเคียงของยารักษาวัณโรค
2. ให้ความร่วมมือในการรักษา แม้จะมีอาการข้างเคียงจากยา เช่น นอนไม่หลับ คัน และมาตามนัดทุกครัง้
3. รับประทานยา ครบจานวน ขนาด และเวลา
ระยะที่ 2 ระยะติ ดตามอาการ
ปญั หาข้อที่ 1 เสีย่ งต่อการขาดการรักษาทีต่ ่อเนื่องจากขาดกาลังใจในการรักษา
ปญั หาข้อที่ 2 สภาพแวดล้อมและปฏิบตั ติ วั ทีบ่ า้ นไม่เหมาะสมต่อโรคทีเ่ ป็ น
ข้อวิ นิจฉัยทางการพยาบาล 8 : เสีย่ งต่อการขาดการรักษาทีต่ ่อเนื่องจากขาดกาลังใจในการรักษา
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกว่า “อยู่บา้ นคนเดียว สามี หรือเพื่อนบ้านมีมาเยีย่ มนาน ๆ ครัง้ เบื่อกินยา ยากินยาก เยอะ”
O : มีประวัตกิ ารรับประทานยาทีไ่ ม่ต่อเนื่อง สีหน้าไม่แจ่มใส ในวันนัด จากจานวนยาทีเ่ หลือในวันนัด พบว่า ผูป้ ่วย
ทานยาขาด / เกิน / ซ้า
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยรับประทานยาต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ผปู้ ว่ ยมีกาลังใจในการรักษาจนหาย
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยและญาติมสี หี น้าสดชื่นขึน้
2. ผูป้ ว่ ยยอมรับฟงั และให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล
3. ผูป้ ว่ ยทานยาต่อเนื่อง จานวนยาทีเ่ หลือในวันนัดเหมาะสม ไม่พบภาวะผูป้ ว่ ยทานยาขาด/เกิน/ซ้า
กิ จกรรมการพยาบาล
1. สนับสนุนให้กาลังใจ พร้อมอธิบายความสาคัญในการรักษาและกินยาทีต่ ่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผูป้ ่วยเอง พร้อม
จะให้ความช่วยเหลือและเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามเกีย่ วกับอาการเจ็บปว่ ย จัดให้ได้พูดคุยกับแพทย์ทท่ี าเกีย่ วกับการรักษาของโรค
และแนวทางการรักษา
2. ประเมินความวิตกกัง วลและท่า ทีต่ างๆ ที่แ สดงออกของญาติแ ละครอบครัว ต่ อ ความเจ็บป่ว ย และการต้อ งอยู่
โรงพยาบาล พร้อมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ระบายความรูส้ กึ ต่างๆ รวมทัง้ ยอมรับท่าทีและปฏิกริ ยิ าทีต่ อบสนองต่อความเครียดนัน้
3. ให้ขอ้ มูลถึงอาการเจ็บปว่ ยด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย แผนการดูแลรักษา ความสาคัญในการรักษาทีต่ ่อเนื่อง
4. ติดตามการรับประทานยาของผูป้ ว่ ย ส่งต่อข้อมูลเพื่อให้ รพ.สต. และ อสม.ช่วยติดตาม การรับประทานยา
5. วางแผนร่วมกับพืน้ ทีใ่ นการติดตามเยีย่ มผูป้ ่วยทีบ่ า้ น ประสาน อสม. ช่วยกระตุ้นผูป้ ่วยรับประทานยา ครบจานวน
ขนาด และเวลา
ประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยมีสหี น้าสดชื่นขึน้ เมื่อมารับยา
2. ผูป้ ว่ ยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล โดยบางครัง้ หากผูป้ ว่ ยมารับยาเองไม่ได้ อสม. จะมารับยาแทน
3. ผูป้ ว่ ยทานยาต่อเนื่อง จานวนยาทีเ่ หลือในวันนัดเหมาะสม ไม่พบภาวะผูป้ ว่ ยทานยาขาด/เกิน/ซ้า
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วิ นิจฉัยการพยาบาลที่ 9 สภาพแวดล้อมและปฏิบตั ติ วั ทีบ่ า้ นไม่เหมาะสมต่อโรคทีเ่ ป็ น
ข้อมูลสนับสนุน
S : ผูป้ ว่ ยบอกว่า “ ตอนนี้ตนอยู่บา้ นคนเดียว กลับมาอยู่บา้ น เนื่องจากปว่ ย ญาติไม่ค่อยมาเยีย่ ม สามีทางานอยู่กรุงเทพ ”
O : มีประวัตกิ ารรับประทานยาทีไ่ ม่ต่อเนื่อง ทานยาขาด / ยาเกิน / ยาซ้าช่วงเวลา
: ลักษณะเป็ นบ้านปูน 1 ชัน้ มีหน้าต่าง แต่ไม่ได้เปิ ด ค่อนข้างอับ
เกณฑ์การประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยเข้าใจในการปฏิบตั ติ วั เมื่ออยู่บา้ น
2. จัดสิง่ แวดล้อมได้เหมาะสมกับบริบทของผูป้ ว่ ย
กิ จกรรมการพยาบาล
1. ให้กาลังใจผูป้ ว่ ย และชีแ้ จงว่าจะมีทมี ออกไปติดตามการรักษา การกินยา และการเยีย่ มบ้าน
2. ประสานงานกับทีมเยีย่ มบ้าน
2.1. ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ต้องดูแลตนเองที่ถูกต้อง ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับวิถีชีวิต และปรับหาวิธีส่งเสริม
การหายของโรคเพิม่ ตลอดระยะเวลาการรักษา
2.2. กากับการรับประทานยา ติดตามให้ไปรักษาตามนัดต่ อเนื่อง ให้กาลังใจ ให้ความมันใจว่
่ าจะหายจากโรคตลอด
ระยะเวลาการรักษา
2.3. ประเมินอาการ ตรวจสอบการรับประทานยา สอบถามอาการข้างเคียง วางแผนเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ประเมินผล
การปฏิบตั กิ ารพยาบาล พร้อมบันทึกลงรายงานอย่างน้อย 1ครัง้ /สัปดาห์ พร้อมสร้างและปรับปรุงคู่มอื การเยี่ยมบ้าน แบบบันทึก
การเยีย่ มกับเจ้าหน้าทีใ่ นทีมอย่างต่อเนื่อง
2.4. อสม. นัดวันเวลาและร่วมเยีย่ มบ้านกับทีมสหวิชาชีพอย่างน้อย 1ครัง้ /เดือน พูดคุยให้กาลังใจผูป้ ว่ ย
2.5. ผูน้ าชุมชน ร่วมเยีย่ มบ้าน อานวยความ สะดวก สนับสนุ นทรัพยากร เป็ นผูน้ าจัดการสิง่ แวดล้อมละแวกบ้าน ผูป้ ่วย
ให้เป็ นระเบียบ
3. ประเมิน ติดตามอาการ สิง่ แวดล้อม ให้มหี ้องพัก หรือห้องนอนแยกจากผูอ้ ่นื แนะนาการไอจาม การล้างมือ การทิ้งขยะ
ติดเชือ้ และการหาสถานทีใ่ นการกาจัดขยะ (แนะนาให้มขี ยะทีป่ ิ ดมิดชิดและกาจัดขยะติดเชือ้ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู
ทีใ่ ช้จากการสัมผัสน้ามูก น้าลาย โดยการเผา)
4. มีการบันทึกและสือ่ สารกับทีมสุขภาพเพื่อไม่เกิดการแพร่กระจายเชือ้ และมีการรับประทานยาทีต่ ่อเนื่อง
5. มีช่องทางในการสือ่ สารเพื่อให้คาปรึกษากับผูป้ ว่ ยโดยใช้โทรศัพท์ หรือ Line application
ประเมิ นผล
1. ผูป้ ว่ ยปฏิบตั ติ วั ได้ถูกต้อง ตามแนวทางของการรักษาและการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
2. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้มอี ากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดเข้าถึงภายในบ้าน
สรุปกรณี ศึกษา
ผูป้ ว่ ยหญิงไทย อายุ 58 ปี รับการส่งต่อจาก รพ.ชุมชนด้วยต้องการมารักษาต่อด้วยอาการวัณโรคดือ้ ยา แรกรับอ่อนเพลีย
ผอม อุณหภูมกิ าย 37.5 องศาเซลเซียสความดันโลหิต 90/55 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร 108 ครัง้ อัตราการหายใจ 20 ครัง้ ต่อนาที มารับ
การรักษาทีแ่ ผนกผู้ป่วยนอกห้องแยกโรค ตรวจเอกซเรย์ปอด พบ left lung infiltration เจาะเลือด ได้รบั การรักษาโดยรักษาสูตร 6
KsLfxEtoCsPAD/18 LfxEtoCs+ PAD นัดติดตามอาการเป็ นระยะ และร่วมกับทีมในการติดตามเยีย่ มบ้าน ซึง่ ผูป้ ่วยมีปญั หาในการ
พยาบาลทีส่ าคัญ แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะเริม่ การรักษาวัณโรคดื้อยาและระยะติดตามอาการ โดยสรุป ผูป้ ่วยจะมีปญั หาทางด้าน
ร่างกาย คือการแลกเปลีย่ นก๊าซไม่เพียงพอ ได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอ เบื่ออาหาร ไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้และการรับผลข้างเคียง
จากยา ส่วนปญั หาทางด้านจิตใจ จะมีความวิตกกังวลต่ออาการของโรค การปฏิบตั ติ วั การดารงชีวติ ให้เหมาะสมกับโรค ขาดกาลังใจใน
การรักษา อีกทัง้ ขาดความรูใ้ นการปฏิบตั ติ นเองขณะปว่ ยเป็ นวัณโรคดือ้ ยา ทาให้มโี อกาสเกิดการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค ทีมการดูแล
รักษาพยาบาล ได้มกี จิ กรรมเพื่อให้ผปู้ ่วยได้รบั การรักษาและประทานยาอย่างต่อเนื่อง มีกจิ กรรมพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการรบกวน
และร่วมกับทีมในการติดตามเยีย่ มบ้านและติดตามอาการของผูป้ ว่ ย ให้การดูแลรักษาพยาบาลทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ผูป้ ว่ ยมีกาลังใจใน
การดูแลรักษามากขึน้ รับประทานอาหารได้มากขึน้ น้าหนักตัวเพิม่ รับประทานยาสม่าเสมอ จนกระทังผลการตรวจเชื
่
อ้ วัณโรคเป็ นลบ
และผลการเอกซเรย์ no lung infiltration รวมระยะเวลาการรักษาทีโ่ รงพยาบาล จานวน 2 ปี จึงจาหน่ายออกจากคลินิกวัณโรค
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วิ จารณ์และข้อเสนอแนะ
วัณโรคดื้อยาเป็ นโรคทีต่ ้องใช้ระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนานกว่าผู้ป่วยวัณโรคทัวไป
่ ผูป้ ่วยจะมีอาการข้างเคียงจากการ
รับประทานยาทีเ่ ล็กน้อยจนถึงรุนแรง ภาวะขาดสารอาหาร รวมทัง้ การเกิดการตีตรา ถูกสังคมรังเกียจได้ ผูป้ ่วยจึงเกิดการท้อแท้ในการ
รักษาและมีการรับประทานยาที่ไม่ต่อเนื่อง รวมถึงขาดแรงสนับสนุ นทางสังคมเนื่องจากญาติไม่ได้ดูแลตลอดเวลา การดูแลผู้ป่วยใน
กรณีศกึ ษานี้ จาเป็ นต้องใช้วธิ กี ารดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมทัง้ กาย ใจ สังคม รวมถึงต้องให้กาลังใจผูป้ ่วยอย่างสม่าเสมอ สร้างพลัง
อานาจให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ มีคุณค่า ให้ญาติมสี ว่ นร่วมในการดูแลเมื่อมีโอกาส รวมทัง้ ต้องมีการประเมินสิง่ แวดล้อมและการดูแลผูป้ ่วยทีบ่ า้ น
ร่วมกับทีมในพืน้ ที่ เพื่อให้กาลังใจ ทบทวนความเข้าใจและการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ่วยให้เป็ นไปตามหลักการป้องกันและแพร่กระจายเชือ้
รวมถึงการสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยรับประทานยาให้ครบตามแผนการรักษา การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ สิง่ สาคัญคือความเข้าใจและ
มันใจในการรั
่
กษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยว่าจะหายจากโรค มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน จึงทาให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาพยาบาลจนหายจากโรคและ
ดาเนินชีวติ ต่อไปได้อย่างปกติ
สรุป
การดูแลผูป้ ่วยวัณโรคดือ้ ยาเป็ นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผูป้ ่วยวัณโรคปอดที่บา้ นในเรื่องการรับประทานยา อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่องตามแผนการรักษา การบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสม การออกกาลังกาย การจัดการ อารมณ์และความเครียด การใช้
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ โรค โดยมีพยาบาลผูป้ ่วยนอกเป็ นผู้ ประสานงานบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เป็ นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนทัง้ ปจั จัยด้านบุคคล สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ดูแลให้คาปรึกษาและแนะนาวิธกี ารทีถ่ ูกต้องและเหมาะสมแก่ผปู้ ว่ ยและ
ครอบครัวในด้านสุขภาพ เป็ นผูน้ า ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลีย่ นรูปแบบการดูแลทีห่ ลากหลายให้มคี วามทันสมัยตามสถานการณ์
ของสังคม ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ วิธกี ารเหล่านี้ช่วยให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาประสบผลสาเร็จมากขึน้ ผูป้ ว่ ยมีกาลังใจในการ
รักษา สามารถรักษาโรคได้หายขาด ลดโอกาสเกิดการดื้อยาของผู้ป่วยวัณโรคปอด และ ทาให้ผปู้ ่วยมีคุณภาพชีวติ ดีขน้ึ สามารถ
ดารงชีวติ กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข และร่วมกับการใช้กระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ ตอน และการดูแลแบบทีก่ ล่าวมา
ได้ช่วยให้ผปู้ ่วยได้รบั การรักษาที่ต่อเนื่อง ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อ สามารถฟื้ นฟูร่างกายได้ คลายความวิตกกังวล ตลอดจนมี
ความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลผูป้ ว่ ยหลังจาหน่ายจากโรงพยาบาลได้
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์
วารสารโรงพยาบาลก�ำแพงเพชร จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงาน
ทางวิชาการ และงานวิจยั มีความยินดีรบั ผลงานเกีย่ วกับการแพทย์และสาธารณสุข ผูป้ ระสงค์จะส่งต้นฉบับ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารควรเตรียมต้นฉบับตามค�ำแนะน�ำอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการ
ลงพิมพ์

ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์
1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article)
		 เป็นรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข
2. กรณีศึกษา (case study)
		 เป็นรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
3. บทความปริทรรศน์ (review article)
		 เป็นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ

การเตรียมต้นฉบับ
รายละเอียดของการพิมพ์
1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เขียน
2. บทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจแก้ไขเพื่อความเหมาะสมทั้งในเรื่องของรูปแบบ (format) และ
ความถูกต้องของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ และส่งข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนทาง e-mail
3. ขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขให้แล้วเสร็จ กองบรรณาธิการจะก�ำหนดเวลา เพื่อให้ทันเวลา
ในการออกวารสาร ใช้เวลาเฉลี่ยภายใน 2 เดือนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธิการจะรับลงวารสารตามที่
เห็นชอบแล้วเท่านั้น
4. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว ผู้เขียนจะได้รับวารสารจ�ำนวน 2 เล่มต่อเรื่อง
5. ต้นฉบับ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Words for Windows 2007 ใช้ตัวอักษร browallia
new ขนาด 14 point Single Space และใช้กระดาษพิมพ์ A4 เว้นห่างจากขอบ 1 นิ้วโดยรอบ ความยาว
ไม่เกิน 10-12 หน้า โดยรวมบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิง
6. ตาราง ภาพ และแผนภูมิ เป็น ขาว - ด�ำ สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง มีชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิก�ำกับ
ที่ชัดเจน
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การเรียงล�ำดับเนื้อหาของต้นฉบับ

(กองบรรณาธิการจะไม่รับพิจารณาบทความที่ไม่แก้ไขให้ตรงตามรูปแบบที่ก�ำหนด)
1. การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ค�ำย่อ ไม่ควรยาวเกิน
100 ตัวอักษร จัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ
1.2 ชือ่ ผูน้ พิ นธ์ (ภาษาไทย) ระบุชอื่ ของผูเ้ ขียนทุกคน พร้อมระบุตวั ย่อของวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด จัดชิดขวา
ของหน้ากระดาษ ส่วนหน่วยงานหรือสถาบันใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถไว้ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษของ
เอกสาร
1.3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) เขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - บทน�ำ : ……..
		 - วัตถุประสงค์ : ……..
		 - วิธีการศึกษา : ……..
		 - ผลการศึกษา : ……..
		 - สรุป : ……..
1.4 ค�ำส�ำคัญ (ภาษาไทย) ไม่เกิน 5 ค�ำ ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น
ในอนาคต
1.5 เชิงอรรถ (ภาษาไทย) อยูใ่ ต้เส้นคัน่ ซึง่ ยาว 2 นิว้ หรือ 5 เซนติเมตร เป็นรายการเชิงอรรถทีร่ ะบุตำ� แหน่ง
และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์
***** ข้อ 1.1 - 1.5 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 *****
1.6 Title (ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ มีความหมายตรงกับชื่อเรื่องภาษาไทย
1.7 Authors (ชื่อผู้นิพนธ์ภาษาอังกฤษ) จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ พร้อมระบุตัวย่อของวุฒิการศึกษา
สูงสุดภาษาอังกฤษ
1.8 Abstract (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - Introduction : ……..
		 - Objectives : ……..
		 - Methods : ……..
		 - Results : ……..
		 - Conclusions : ……..
1.9 Keyword (ค�ำส�ำคัญภาษาอังกฤษ) ต้องตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 5 ค�ำ ใส่ไว้ทา้ ยบทคัดย่อ
ของภาษาอังกฤษ
1.10 Footnote (เชิงอรรถ) ระบุต�ำแหน่ง และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
***** ข้อ 1.6 - 1.10 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และแยกไว้คนละหน้ากับภาษาไทย*****
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1.11 เนื้อเรื่อง (Text) ใช้หัวข้อดังนี้
		 - บทน�ำ (Introduction)
			 เป็นส่วนของบทความที่บอกเหตุผล น�ำไปสู่การศึกษา แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ปัญหา ลักษณะ และขนาด เป็นการน�ำไปสู่ความจ�ำเป็น
ในการศึกษาวิจัยให้ได้ผลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค�ำถามที่ตั้งไว้ หากมีทฤษฎีที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการศึกษา
อาจวางพื้นฐานไว้ในส่วนนี้ได้ และให้รวมวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�ำ ไม่ใส่
ผลการศึกษาและสรุป
		 - วิธีการศึกษา (Methods)
			 ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และจริยธรรมการวิจัย
		 - ผลการศึกษา (results)
			 แจ้งผลที่พบตามล�ำดับหัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลข
มากบรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้าตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใช้ตาราง หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลข
ในตารางซ�ำ้ อีกในเนือ้ เรือ่ ง ยกเว้นข้อมูลส�ำคัญๆ อย่างจ�ำกัด แปลความหมายของผลทีค่ น้ พบหรือวิเคราะห์และ
สรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้
		 - วิจารณ์ (discussion)
			 เริ่มด้วยการวิจารณ์ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกต่างไปจาก
ผลงานที่มีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง
อย่างไม่ปิดบัง อาจแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นตามประสบการณ์หรือข้อมูลที่ตนมีเพื่ออธิบายส่วนที่โดดเด่น
แตกต่างเป็นพิเศษได้ แล้วจบบทความด้วยข้อยุติ
		 - สรุป (conclusion)
			 ผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะที่นำ� ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือให้
ประเด็นค�ำถามการวิจัยต่อ ข้อยุติอาจใส่ใว้ในหัวข้อเดียวกันกับวิจารณ์ก็ได้
		 - กิตติกรรมประกาศ (acknowledgments)
			 มีเพียงย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือที่ส�ำคัญจากที่ใดบ้าง เช่น ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือ
ทางเทคนิคบางอย่าง และผู้สนับสนุนทุนการวิจัยเท่าที่จ�ำเป็น แต่การใส่ชื่อคนช่วยมากๆ ท�ำให้บทความ
ด้อยความภูมิฐานเพราะผู้อ่านจะอนุมานว่างานส่วนใหญ่มีคนช่วยทั้งหมด
		 - เอกสารอ้างอิง (references) ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง
2. การเตรียมต้นฉบับกรณีศึกษา (Case Study)
2.1 เรือ่ ง ชือ่ ผูน้ พ
ิ นธ์ ค�ำส�ำคัญ และเชิงอรรถ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีขอ้ ก�ำหนดในการเขียน
และการจัดรูปแบบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)
2.2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์มคี วามหมายในตัวเองไม่ตอ้ งหาความหมาย
เพิ่มต่อ ไม่ควรมีค�ำย่อ เขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - บทน�ำ : เขียนย่อถึงความส�ำคัญโรคทีศ่ กึ ษาการดูแลรักษาทีส่ ำ� คัญ และภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้
(ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด)
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		 - วัตถุประสงค์ : เขียนวัตถุประสงค์การศึกษาต่อผู้ป่วย เช่น เพื่อดูแลและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
จนผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
		 - กรณีศึกษา : เขียนย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมว่า ผู้ป่วยกรณีศึกษาเป็นใคร จ�ำนวนกี่ราย เข้าการรักษา
ในโรงพยาบาลในช่วงใด อาการส�ำคัญที่มาโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาที่ส�ำคัญอะไร ในช่วงเวลาที่ศึกษา
พบปัญหาทางการพยาบาลอะไรบ้าง และให้การพยาบาลที่ส�ำคัญอย่างไร ผลการประเมินหลังให้การพยาบาล
เป็นอย่างไร
		 - สรุป : เขียนสรุปกรณีศึกษา สรุปโรค และข้อเสนอแนะสั้นๆ อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน
2.3 Abstract (บทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต
โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�ำดับดังนี้
		 - Introduction : ……..
		 - Objectives : ……..
		 - Case Study : ……..
		 - Conclusions : ……..
2.4 เนื้อเรื่อง (Text) ใช้หัวข้อดังนี้
		 - บทน�ำ
			 เป็นส่วนของบทความทีบ่ อกเหตุผลทีม่ าของการน�ำไปสูก่ ารศึกษา ได้แก่ ความส�ำคัญของโรคทีศ่ กึ ษา
ข้อมูลสถิติ (อย่างน้อยในสถานที่ที่ศึกษา) วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาหรือสาเหตุที่เลือกผู้ป่วยรายนี้มาศึกษา
แต่ไม่ต้องใส่ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมมาทั้งหมด ใช้ลักษณะการวิเคราะห์มาเขียนแทน และให้รวม
วัตถุประสงค์การศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�ำ
		 - กรณีศึกษา
			 เป็นการสรุปข้อมูลของผู้ป่วยที่ศึกษา เขียนสรุปใจความส�ำคัญตามล�ำดับหัวข้อดังนี้ ข้อมูลทั่วไป
อาการส�ำคัญที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย การประเมินสภาพร่างกายตามระบบ การประเมินสภาพ
ด้านจิตใจและสังคม ผลการเอกซเรย์และ/หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ (ตามโรคและแสดงให้เห็น
ถึงแนวโน้ม) การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปัญหาที่ส�ำคัญเป็นรายข้อ
		 - ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
			 เขียนเรียงล�ำดับตามความส�ำคัญของปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลต้องเป็นสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
มาจากปัญหาเฉพาะของผูป้ ว่ ยทีศ่ กึ ษา โดยมีขอ้ มูลสนับสนุน วัตถุประสงค์การพยาบาล เกณฑ์การประเมินผล
กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ในกรณีศึกษานี้ และประเมินผลการพยาบาล
		 - สรุปกรณีศึกษา
			 เป็นการสรุปกรณีศึกษาที่ส�ำคัญ 1 ย่อหน้า เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่อาการส�ำคัญที่มา
โรงพยาบาล ระยะเวลาที่ท�ำกรณีศึกษา ปัญหาทางการพยาบาลที่ส�ำคัญ ผู้ศึกษาให้การพยาบาลที่ส�ำคัญอะไรบ้าง
และการประเมินผลการพยาบาล
		 - วิจารณ์และข้อเสนอแนะ
			 อธิบายสาเหตุส�ำคัญของการเกิดปัญหา หรือหลุมพราง (pitfall) ที่พบจากการศึกษาเฉพาะกรณีนี้
และข้อแนะน�ำในการให้การพยาบาลที่จะน�ำไปใช้ในผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป
		 - สรุป
			 ให้สรุปโรคที่ศึกษาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี
		 - เอกสารอ้างอิง
			 ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 ส�ำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก และเรียงต่อไปตามล�ำดับ
ถ้าต้องการอ้างอิงซ�้ำให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้ค�ำย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสาร บทความ
ที่บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “ ก�ำลังพิมพ์ ” บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ ไม่ได้ตีพิมพ์ ”
หลีกเลี่ยง “ ติดต่อส่วนตัว ” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลส�ำคัญมากที่หาไม่ได้ทั่ว ๆ ไปให้ระบุชื่อ และวันที่ติดต่อ
ในวงเล็บท้ายชื่อเรื่องที่อ้างอิง
ชื่อวารสารในการอ้างอิง ให้ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ U.S. Nation Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index
Medicus ทุกปี หรือในเว็บไซต์ http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/liji.html
การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิชาการมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วารสารวิชาการ
		 ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารปีที่พิมพ์ ; ปีที่ : หน้าแรก - หน้าสุดท้าย.
		 วารสารภาษาไทย ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ชื่อเต็มทั้งชื่อและชื่อสกุล ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม ปีที่พิมพ์เป็น
ปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง
ถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ
(วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบที่ใช้ในวารสารนั้นๆ
เลขหน้าสุดท้ายใส่เฉพาะเลขท้าย ตามตัวอย่างดังนี้
1.1 เอกสารจากวารสารวิชาการ
		 1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.
การส�ำรวจความครอบคลุมและการใช้บริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี 2550.
วารสารวิชาการ สาธารณสุข 2551 ; 7 : 20-6.
		 2. Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In Vitro eyzy- matic processing of Radiolabelled big
ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharnacol ; 1998 ; 55 : 697-701.
1.2 องค์กรเป็นผู้นิพนธ์
		 1. คณะผูเ้ ชีย่ วชาญจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย เกณฑ์การวินจิ ฉัยและแนวทางการประเมินการ
สูญเสีย สมรรถภาพทางกายของโรคระบบการหายใจเนื่องจากการประกอบอาชีพ. แพทย์สภาสาร 2538 ; 24 :
190-204.
1.3 ไม่มีชื่อผู้นิพนธ์
		 1. Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981 ; 283 : 628.
1.4 บทความในฉบับแทรก
		 1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ่งแวดล้อม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอห์น พี ลอฟทัส
บรรณาธิการ. เวชศาสตร์-สิ่งแวดล้อม. สารศิริราช 2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
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วิธีการเขียนฉบับแทรก
		 1. Environ Health Perspect 1994 ; 102 Suppl 1 : 275-82.
		 2. Semin Oncol 1996 : 23 (1 Suppl 2) : 89-97.
		 3. Ann clin Biochem 1995 ; 32 (pt 3) : 303-6.
		 4. N Z Med J 1994 ; 107(986 pt 1) : 377-8
		 5. Clin Orthop 1995 ; (320) : 110-4.
		 6. Curr opin Gen Surg 1993 : 325-33.
1.5 ระบุประเภทของบทความ
		 1. บุญเรือง นิยมพร, ด�ำรง เพ็ชรพลาย, นันทวัน พรหมผลิน, ทวี บุญโชติ, สมชัย บวรกิตติ, ประหยัด
ทัศนาภรณ์. แอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุบนท้องถนน (บทบรรณาธิการ). สารศิริราช 2539 ; 48 :616-20.
		 2. Enzenseberger W, Fischer PA. Metronome in Parkinson‘s disease (letter). Lancet 1996 ;
347 :1337.
2. หนังสือ ต�ำรา หรือรายงาน
2.1 หนังสือหรือต�ำราผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม
		 ล�ำดับที่. ชื่อนิพนธ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.
- หนังสือแต่งโดยผู้นิพนธ์
			 1. ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหารฉบับแก้ไขปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพาณิช ; 2535.
			 2. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) :
Delmar Publishers ; 1996.
		 - หนังสือมีบรรณาธิการ
			 1. วิ ช าญ วิ ท ยาศั ย , ประคอง วิ ท ยาศั ย , บรรณาธิ ก าร. เวชปฏิ บั ติ ใ นผู ้ ป ่ ว ยติ ด เชื้ อ เอดส์ .
กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก ; 2535.
			 2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill
Livingstone ; 1996.
2.2 บทหนึ่งในหนังสือหรือต�ำรา
		 ล�ำดับที.่ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์. ชือ่ เรือ่ งใน. ใน : ชือ่ บรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชือ่ หนังสือ. ครัง้ ทีพ
่ มิ พ์.
เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์. หน้า (หน้าแรก-หน้าสุดท้าย).
			 1. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ การให้สารน�ำ้ และเกลือแร่. ใน : มนตรี ตูจ้ นิ ดา, วินยั สุวตั ถี, อรุณ วงษ์จริ าษฎร์,
ประอร ชวลิตธ�ำรง, พิภพ จิรภิญโญ, บรรณาธิการ. กุมารเวชศาสตร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว
การพิมพ์ ; 2550. หน้า 424-7.
			 2. Phillpps SJ. Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM,editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York : Raven Press ; 1995.
p 465-78.
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3. รายงานการประชุม สัมมนา
ล�ำดับที่. ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. ชื่อการประชุม ; วัน เดือน ปีประชุม ; สถานที่
จัดประชุม. เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.
1. อนุวฒ
ั น์ ศุภชุตกิ ลุ , งามจิตต์ จันทรสาธิต, บรรณาธิการ. นโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ. เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 2 เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน ;
6-8 พฤษภาคม 2541 ; ณ โรงแรมโบ๊เบ๊ทาวเวอร์. กรุงเทพมหานคร : ดีไซร์ ; 2541.
2. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the
th
10 International congerss of EMG and clinical Neurophysiology ; 1995 Oct 15-19 ; Kyoto, Japan.
Amsterdam : Elsevier ; 1996.
3. Bengtsson S, Solheim BG, Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics.In : Lun KC, Degoulet P,Piemme TE. Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of
the 7th World Congress on Medical Informatics ; 1992 Sep 6-10 ; Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland ; 1992. p. 1561-5.
4. รายงานการวิจัย พิมพ์โดยผู้ให้ทุน
ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์ : หน่วยงานที่พิมพ์/แหล่งทุน ; ปีที่พิมพ์. เลขที่รายงาน.
1. ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์, ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย. การพัฒนากลไกการจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพ
ในระบบสาธารณสุขด้วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม. กรุงเทพมหานคร : กองโรงพยาบาลภูมิภาค/สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขไทย/องค์การ อนามัยโลก ; 2540.
2. Smith P, Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility
stays. Final report. Dallas (TX) : Dept. of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and
Inspections ; 1994. Report No. : HHSIGOEI69200860.
5. วิทยานิพนธ์
ล�ำดับที.่ ชือ่ ผูน้ พิ นธ์. ชือ่ เรือ่ ง (ประเภทปริญญา). ภาควิชา คณะ. เมือง : มหาวิทยาลัย ; ปีทไี่ ด้ปริญญา.
1. ชยมัย ชาลี. ต้นทุนในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีตวั อย่าง 4 โรงพยาบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต). ภาควิชาเศรษฐศาสตร์. บัณฑิต
วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2530.
2. Kaplan SJ. Post-hospital hone health care : the elderly’s access and utillzation (dissertation).
St. Louis (MO) : Washington Univ. ; 1995.
6. สิ่งพิมพ์อื่นๆ
6.1 บทความในหนังสือพิมพ์
		 ล�ำดับที.่ ชือ่ ผูเ้ ขียน. ชือ่ เรือ่ ง. ชือ่ หนังสือพิมพ์ วันเดือนปีทพี่ มิ พ์ ; ส่วนที่ : เลขหน้า (เลขคอลัมน์).
		 1. เพลิงมรกต. หมอ. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 30 สิงหาคม 2539 ; 23. (คอลัมน์ 5).
		 2. Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 adminissions annually.
The Washington Post 1996 Jun 21 ; Sect. A : 3 (col.5).
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6.2 กฎหมาย
		 1. พระราชบัญญัติเครื่องส�ำอาง 2532. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2532, ราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ 106, ตอนที่ 129. (ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2532).
		 2. Preventive Health Amendments of 1993. Pub L No. 103-188, 107 Stat. 2226. (Dec 14, 1993).
6.3 พจนานุกรม
		 1. พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2535. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ ;
2538 . หน้า 545.
		 2. Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins ; 1995. Apraxia ;
p. 199-20.
6.4 วิดีทัศน์
		 ล�ำดับที่. ชื่อเรื่อง (วีดีทัศน์). เมืองที่ผลิต : แหล่งผลิต ; ปีที่ผลิต.
		 1. HIV+/AIDS : the facts and the future (videocassette). St. Louis (MO) : Mosby-year Book ; 1995.
6.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [serial online] ปีที่พิมพ์
[วัน เดือน ปี ที่ค้นข้อมูล ] ; ปีที่(เล่มที่ถ้ามี) : [จ�ำนวนหน้าหรือจ�ำนวนภาพ]. แหล่งข้อมูล : URL
address underlined.
			 1. Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online]
1995 Jan-Mar[cited 1999 Dec 25] ; 1 (1) : [24 Screens]. Available from: URL : http: // www/cdc/gov/
ncidoc/EID/eid.htm
			 2. Garfinkel PE, Lin E, Goering p. Should amenor-rhoea be necessary for the diagnosis of
anorexia nervosa? Br J Psych [serial online] 1996 [cited 1999 Aug 17] ; 168(4) : 500-6. Available from :
URL : http:// biomed. niss.ac.uk
		 2. กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้นิพนธ์ให้เริ่มต้นจากอ้างอิง
			 1. National Organization for Rore Disease [online]. 1999 Aug 16 [cited 1999 Aug 21] ;
Available from: URL: http://rarediseases.org/
			 2. Royal College of General Practitioners. The primary health care team. [online]. 1998
[cited 1999 Aug 22] ; [10 screen]. Available from : URL : http://rcgp.crg.uk /informat/publicat/rcf 0021.htm
			 3. Zand J. The natural pharmacy: herbal medicine for depression [online]. [1999?] [cited
2001 Aug 23] ; [15 screens]. Available from : URL : http://www.healthy.net/ asp/templates/Article.asp?
Page Type=Article & Id= 920
		 3. Web based / online Databases
			 ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารหรือชนิดของสื่อ [online]. โรงพิมพ์ถ้ามี. แหล่งข้อมูล :
ชื่อเรื่องและฐานข้อมูลถ้ามี. [ วัน เดือน ปี ที่ค้นข้อมูล].
			 Kirkpatrick GL. Viral infections of the respiratory tract. In : Family Medicine. 5th ed.[online],
1998. Available from: Stat! Ref. Jackson (WY): Teton Data System; 2001. [cited 2001 Aug 31].
		 4. CD-ROM
			 Clinical pharmacology 2000 [CD-ROM]. Version 2.01. [cited 2001 Aug 7]; Gainsville (FL):
Gold standard Multimedia; 2001.
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		 5. Book on CD-ROM
			 1. The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York (NY): oxford university
Press; 1992.
			 2. Paracetamol. Martindale’s: the extra pharmacopoeia. In: International Healthcare Series
[CD-ROM]. [cited 1998 Sep 3]; Englewood (co): Micromedex; 1998.
		 6. Journal on CD-ROM
			 ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร(ชื่อย่อ) [Serial on CD-ROM] ปี; เล่มที่ : หน้า.
			 1. Gershou ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychiatry [Serial on CD-ROM]. 1995; 52:
900-901.
		 7. Other Software
		 Format : Title (1 space) medium in square brackets [eg. Computer program, Computer
file.] Version. Place of produc- tion: Producer; Year.
			 1. Epi Info [computer program]. Version 6. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and
Prevention; 1994.

การส่งต้นฉบับ
ต้นฉบับที่ส่งให้บรรณาธิการ ต้องเป็นต้นฉบับส�ำเนา 2 ชุด (ไฟล์ข้อมูล / แผ่น CD) ไม่ควรม้วนหรือ
พับต้นฉบับ ควรส่งในซองหนา และใหญ่พอเหมาะกับแผ่นกระดาษต้นฉบับการส่งต้นฉบับควรส่งจดหมายแนบ
ไปด้วย แจ้งรายละเอียดบางประการ อาทิเช่น สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ ที่กองบรรณาธิการ
สามารถจะติดต่อได้ จ�ำนวนส�ำเนาต้นฉบับที่ส่งไป และอื่นๆ เมื่อผู้เขียนย้ายที่อยู่ หรือเดินทางไปจากสถานที่
อยู่เดิมเป็นเวลานาน ควรแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

การตรวจทานต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (final proof)
ผูเ้ ขียนต้องตรวจทานพิสจู น์อกั ษรในล�ำดับสุดท้าย เพือ่ ให้ความเห็นชอบในความถูกต้อง ครบถ้วนของเนือ้ หา
ก่อนลงตีพิมพ์

ก�ำหนดการรับต้นฉบับ และก�ำหนดการออกของวารสาร
• กําหนดออกของวารสารโรงพยาบาลก�ำแพงเพชร ปีละ 2 ฉบับ ราย 6 เดือน
		 - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน (ส่งต้นฉบับภายใน 30 เมษายน ออกภายใน 30 มิถุนายน)
		 - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม (ส่งต้นฉบับภายใน 30 ตุลาคม ออกภายใน 30 ธันวาคม)
		 • หมายเหตุ : บทความไม่ยาวเกิน 10-12 หน้าต่อเรื่อง (รวมบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิง)
						
และควรมีที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ง่าย เพื่อติดต่อผู้นิพนธ์
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