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The development of a psychiatric care model in prison  

by the mental health network                
 
 

Saowapa  Sripusito, M.N.S (Psychiatric nursing and Mental health)* 
Noppawan Sringam, M.N.S (Psychiatric nursing and Mental health)** 

 
 
Abstract 
Introduction : Psychiatric inmates who are mentally ill if caring themselves improperly may result in poor self-
control, violent behavior or being persuaded to commit illegal acts, such as committing crimes. The information from 
prison showed a problem in accessing the mental health services causing severe psychosis or recurrent offenses.  
Objectives : To develop and study the outcomes of psychiatric care model in prison by the mental health network  
Methods : This research and development conducted in 4 phases; Phase 1, situation analysis, Phase 2, model 
development, Phase 3, model implementation, and Phase 4, model evaluation from May 2017 to April 2019.         
The participants were 35 psychiatric ill inmates in Kamphaeng Phet Central Prison. The research instrument 
consisted of the Psychiatric Inmates Care Record form, Global Assessment of Functioning Scale (GAF) form and 
Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) form. Data were analyzed using descriptive statistics in number, frequency, 
percentage, average and standard deviation. The outcomes in regular medication intake, participation in prison 
activities, and risk or violent behavior were compared by chi-square statistics while global functioning and psychiatric 
rating scales were compared by dependent t-test statistics.    
Results : A psychiatric care model in prison composed of 1) the mutual action plan of relevant service units          
2) educating the public health network 3) educating and adjusting the attitude of psychiatric illness to the mental 
health network in prison 4) The manual for psychiatric care in prison 5) Database system. The outcome of 
psychiatric care model revealed mentally ill inmates regularly intake the medication, increased participation in prison 
activities, decreased mental symptoms, increased global functioning  level without repeated violent behavior 
statistically significant at <0.1 level. The follow up after discharge found no relapses and repeated violence from 
psychotic symptoms. 
Conclusions : A psychiatric care model in prison by the mental health network reduced the severity of mental 
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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การพฒันารปูแบบการดแูลทางจิตเวชในเรือนจ าโดยเครือข่ายสขุภาพจิต 
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บทคดัยอ่ 

บทน า : ผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจิตเวชในเรือนจ า หากมีการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ควบคุมตนเองได้ไม่ด ี             
เกดิพฤติกรรมที่รุนแรงหรอืถูกชกัจูงให้กระท าผดิทางกฎหมาย เช่น การก่อคดต่ีางๆได้จากขอ้มูลในเรอืนจ า พบว่ามปีญัหา   
การเขา้ถงึบรกิารทางสขุภาพจติ ก่อใหเ้กดิอาการทางจติก าเรบิรุนแรงหรอืกระท าผดิซ ้าได ้
วตัถปุระสงค ์: เพื่อพฒันาและศกึษาผลลพัธข์องรปูแบบการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ าโดยเครอืขา่ยสขุภาพจติ 
วิธีการศึกษา : การวจิยัและพฒันา( Research and Development) ด าเนินการวจิยัเป็น 4 ระยะไดแ้ก่ ระยะที ่1 วเิคราะห์
สถานการณ์ ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบ ระยะที ่3 น ารูปแบบไปใช้ ระยะที่ 4 ประเมนิผล ด าเนินการระหว่างเดอืนพฤษภาคม 
2560 - เมษายน 2562 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขงัในเรือนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชรที่ป่วยทางจิตเวช จ านวน 35 คน 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการด าเนินการวจิยั ได้แก่ แบบบนัทกึการดูแลผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจติเวชแบบประเมนิความสามารถโดยรวม
(GAF scale) และแบบประเมนิอาการทางจติ (Brief Psychiatric Rating Scale:BPRS) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เปรยีบเทียบผลลพัธ์ในด้านการรบัประทานยาสม ่าเสมอ     
การเขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ าไม่เกดิความเสีย่งหรอืพฤติกรรมรุนแรงซ ้าด้วยสถิติ chi-square เปรยีบเทยีบผลลพัธ์ระดบั
ความสามารถโดยรวมและระดบัอาการทางจติ ดว้ยสถติเิปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีไ่ม่เป็นอสิระจากกนั
(t-test for dependent samples)  
ผลการศึกษา : รูปแบบการดูแลทางจติเวชในเรอืนจ า ประกอบดว้ย  1) แผนปฏบิตังิานร่วมกนัของหน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง   
2) การใหค้วามรูก้บัเครอืขา่ยสาธารณสุข 3) การใหค้วามรู ้และปรบัทศันคตต่ิอการเจบ็ป่วยทางจติเวชแก่เครอืข่ายสุขภาพจติ
ในเรอืนจ า 4) คู่มอืการดูแลทางจติเวชในเรอืนจ า 5) ระบบฐานขอ้มูล  ผลลพัธข์องการใชรู้ปแบบ พบว่า ผูต้้องขงัทีป่่วยทาง    
จติเวชในเรอืนจ า รบัประทานยาสม ่าเสมอ เขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ าเพิม่ขึน้ ระดบัอาการทางจติลดลง ระดบัความสามารถ
โดยรวมเพิม่ขึน้ และไม่เกดิพฤตกิรรมรุนแรงซ ้า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั <0.1 การตดิตามหลงัการจ าหน่ายไม่มอีาการ
ก าเรบิและก่อความรุนแรงซ ้าจากอาการทางจติ   
สรุป : รูปแบบการดูแลทางจติเวชในเรือนจ าโดยเครือข่ายสุขภาพจติ ลดระดบัความรุนแรงของอาการทางจติ เพิ่มระดบั
ความสามารถโดยรวม ลดอาการก าเรบิและก่อพฤตกิรรมรุนแรงซ ้าจากอาการทางจติ 
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บทน า : ผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจิตเวชในเรือนจ า หากมีการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ควบคุมตนเองได้ไม่ด ี             
เกดิพฤติกรรมที่รุนแรงหรอืถูกชกัจูงให้กระท าผดิทางกฎหมาย เช่น การก่อคดต่ีางๆได้จากขอ้มูลในเรอืนจ า พบว่ามปีญัหา   
การเขา้ถงึบรกิารทางสขุภาพจติ ก่อใหเ้กดิอาการทางจติก าเรบิรุนแรงหรอืกระท าผดิซ ้าได ้
วตัถปุระสงค ์: เพื่อพฒันาและศกึษาผลลพัธข์องรปูแบบการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ าโดยเครอืขา่ยสขุภาพจติ 
วิธีการศึกษา : การวจิยัและพฒันา( Research and Development) ด าเนินการวจิยัเป็น 4 ระยะไดแ้ก่ ระยะที ่1 วเิคราะห์
สถานการณ์ ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบ ระยะที ่3 น ารูปแบบไปใช้ ระยะที่ 4 ประเมนิผล ด าเนินการระหว่างเดอืนพฤษภาคม 
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บทน า 

สถานการณ์ปญัหาผูต้อ้งขงัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในหลายประเทศทัว่โลกสถาบนัวจิยันโยบายอาชญากรรมแหง่เบริค์เบค 
ประเทศสหราชอาณาจกัร ไดส้ ารวจและประเมนิว่าจ านวนประชากรทีเ่ป็นผูต้้องขงัในเรอืนจ าทัว่โลกนัน้รวมกนัแลว้สงูเกนิกว่า  
10 ลา้นคนในปจัจุบนั ส าหรบัประชากรผูต้อ้งขงั ในประเทศไทยนัน้ มจี านวนผูต้อ้งขงัสงูเป็นอนัดบัที ่6 ของโลก และเป็นอนัดบั
ที ่3 ของทวปีเอเชยี1 พบว่า จ านวนผู้ต้องขงัในเรอืนจ าทัง้ประเทศมจี านวนมากถงึ 321,347 คน โดยแยกเป็นชาย 277,173 คน 
หญงิ 44,174 คน2  จ านวนผูต้้องขงัทีร่บัเขา้เรอืนจ าเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติของผูต้้องขงั
ในทุกดา้น3 รวมถงึสภาวะทางจติของผูต้อ้งขงัซึง่ผูต้อ้งขงัมคีวามเครยีดสงูกว่าประชากรทัว่ไปเนื่องจากการต้องโทษในเรอืนจ า
เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในชวีติอาจมคีวามโกรธ กา้วรา้ว หวาดระแวง หรอือยู่ทอ้แท ้หดหู่ สิน้หวงั ซมึเศรา้ และมคีวาม
กังวลเกี่ยวกับการยอมรับทางสังคม 4 ผู้ต้องขังมีปญัหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวชร้อยละ 46 สูงกว่าประชาชน
ทัว่ไป 3 เท่าตวั โรคทีพ่บมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตดิสรุาและสารเสพตดิรอ้ยละ 30 โรคซมึเศรา้รอ้ยละ 16 และความเสีย่ง
ฆา่ตวัตายรอ้ยละ 16 จากขอ้มูลจากกรมราชทณัฑ ์ในเรอืนจ า 142 แห่งทัว่ประเทศมผีูต้้องขงัป่วยทางจติเวช 4,867 คน  จาก
ผูต้อ้งขงัทีม่ปีระมาณ 300,000 คน พบว่าเขา้ถงึบรกิารบ าบดัรกัษาผูต้้องขงัในเรอืนจ าทัว่ประเทศมเีพยีงรอ้ยละ 0.94 ในรายที่
ไดร้บัการดแูลต่อเน่ือง ไม่มปีญัหากลบัเขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาลซ ้า เน่ืองจากขาดการรกัษา พบไดม้ากกว่ารอ้ยละ 505  

หลกัการดูแลผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจติเวชในเรอืนจ าให้ต่อเน่ืองเหมอืนผู้ป่วยจติเวชทัว่ไป เพื่อป้องกนั 3 ปญัหาหลกั    
คอื การปว่ยซ ้าจากขาดยา การฆา่ตวัตาย การก่อคดซี ้าจากอาการป่วยทางจติเวช รวมทัง้การปกป้องสทิธิ ์ของผูต้้องขงัทีป่่วย
ทางจติเวช เริม่ตัง้แต่การเขา้เรอืนจ าวนัแรกไปจนถงึหลงัพน้โทษกลบัไปอยู่ชุมชน  การบรหิารจดัการในการพฒันาระบบบรกิาร
สขุภาพผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า เพื่อใหส้ามารถใหบ้รกิารแก่ผูต้้องขงัไดค้รอบคลุมทัง้การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัและควบคุมโรค 
การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้เป็นไปอย่างมคีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพนัน้ มหีน่วยงานที่
รบัผดิชอบหลกัอยู่ ๒ กระทรวง คอื กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุตธิรรม  ซึง่ต้องมกีารบูรณาการร่วมกนัเพื่อให้    
การดูแลผูต้้องขงัทีป่่วยทางจติเวชในเรอืนจ ามปีระสทิธภิาพในลกัษณะของเครอืข่ายสุขภาพจติ6 

จงัหวดัก าแพงเพชร มแีนวโน้มผู้ต้องขงัทีป่่วยทางจติเวชเพิม่ขึน้ โดยในปี 2558, 2559 และ2560 มจี านวน  6, 11 
และ 25 รายตามล าดบั7  ทัง้ยงัพบผูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวชส่วนหนึ่งขาดการเขา้ถงึบรกิาร การดูแลผูต้้องขงัทีป่่วยทางจติเวช
ในเรอืนจ าของจงัหวดัก าแพงเพชรทีผ่่านมาได้ด าเนินโครงการดูแลสุขภาพจติผูต้้องขงัที่ป่วยทางจติเวชร่วมกบัโรงพยาบาล-    
จติเวชนครสวรรคร์าชนครนิทร ์และเรอืนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชร  ซึง่จากการทบทวนการด าเนินงานในปีงบประมาณทีผ่่าน
มา พบว่า เครอืขา่ยสขุภาพจติไม่มแีผนปฏบิตัิทีช่ดัเจน เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานยงัขาดความรูแ้ละทศันคตทิีด่ใีนการดแูลผู้ตอ้งขงั
กลุ่มนี้ 8 ไม่มรีะบบฐานขอ้มลูทีท่ าใหเ้กดิการดแูลและตดิตามต่อเนื่องจนถงึชุมชน ผูต้้องขงัมอีาการทางจติก าเรบิ และก่อคดซี ้า         
การด าเนินงานวจิยัในเรอืนจ าเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน แต่มคีวามจ าเป็นเนื่องจากขอ้มูลปญัหาทางจติเวชในสภาพจรงิในเรอืนจ า
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วิธีการศึกษา 
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การพฒันารปูแบบการดแูลทางจิตเวชในเรือนจ าโดยเครือข่ายสขุภาพจิต 

  
เสาวภา  ศรภีูสติโต, พย.ม.(การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ)* 
นพวรรณ  ศรงีาม, พย.ม.(การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ)** 

 
 
บทคดัยอ่ 

บทน า : ผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจิตเวชในเรือนจ า หากมีการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ควบคุมตนเองได้ไม่ด ี             
เกดิพฤติกรรมที่รุนแรงหรอืถูกชกัจูงให้กระท าผดิทางกฎหมาย เช่น การก่อคดต่ีางๆได้จากขอ้มูลในเรอืนจ า พบว่ามปีญัหา   
การเขา้ถงึบรกิารทางสขุภาพจติ ก่อใหเ้กดิอาการทางจติก าเรบิรุนแรงหรอืกระท าผดิซ ้าได ้
วตัถปุระสงค ์: เพื่อพฒันาและศกึษาผลลพัธข์องรปูแบบการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ าโดยเครอืขา่ยสขุภาพจติ 
วิธีการศึกษา : การวจิยัและพฒันา( Research and Development) ด าเนินการวจิยัเป็น 4 ระยะไดแ้ก่ ระยะที ่1 วเิคราะห์
สถานการณ์ ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบ ระยะที ่3 น ารูปแบบไปใช้ ระยะที่ 4 ประเมนิผล ด าเนินการระหว่างเดอืนพฤษภาคม 
2560 - เมษายน 2562 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขงัในเรือนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชรที่ป่วยทางจิตเวช จ านวน 35 คน 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการด าเนินการวจิยั ได้แก่ แบบบนัทกึการดูแลผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจติเวชแบบประเมนิความสามารถโดยรวม
(GAF scale) และแบบประเมนิอาการทางจติ (Brief Psychiatric Rating Scale:BPRS) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เปรยีบเทียบผลลพัธ์ในด้านการรบัประทานยาสม ่าเสมอ     
การเขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ าไม่เกดิความเสีย่งหรอืพฤติกรรมรุนแรงซ ้าด้วยสถิติ chi-square เปรยีบเทยีบผลลพัธ์ระดบั
ความสามารถโดยรวมและระดบัอาการทางจติ ดว้ยสถติเิปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีไ่ม่เป็นอสิระจากกนั
(t-test for dependent samples)  
ผลการศึกษา : รูปแบบการดูแลทางจติเวชในเรอืนจ า ประกอบดว้ย  1) แผนปฏบิตังิานร่วมกนัของหน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง   
2) การใหค้วามรูก้บัเครอืขา่ยสาธารณสุข 3) การใหค้วามรู ้และปรบัทศันคตต่ิอการเจบ็ป่วยทางจติเวชแก่เครอืข่ายสุขภาพจติ
ในเรอืนจ า 4) คู่มอืการดูแลทางจติเวชในเรอืนจ า 5) ระบบฐานขอ้มูล  ผลลพัธข์องการใชรู้ปแบบ พบว่า ผูต้้องขงัทีป่่วยทาง    
จติเวชในเรอืนจ า รบัประทานยาสม ่าเสมอ เขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ าเพิม่ขึน้ ระดบัอาการทางจติลดลง ระดบัความสามารถ
โดยรวมเพิม่ขึน้ และไม่เกดิพฤตกิรรมรุนแรงซ ้า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั <0.1 การตดิตามหลงัการจ าหน่ายไม่มอีาการ
ก าเรบิและก่อความรุนแรงซ ้าจากอาการทางจติ   
สรุป : รูปแบบการดูแลทางจติเวชในเรือนจ าโดยเครือข่ายสุขภาพจติ ลดระดบัความรุนแรงของอาการทางจติ เพิ่มระดบั
ความสามารถโดยรวม ลดอาการก าเรบิและก่อพฤตกิรรมรุนแรงซ ้าจากอาการทางจติ 
 

ค าส าคญั : ปญัหาทางจติเวชในเรอืนจ า เครอืขา่ยสขุภาพจติ  
 

 
 

 

 

 

*พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  กลุ่มงานจติเวชและยาเสพตดิ  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
*พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  กลุ่มงานจติเวชและยาเสพตดิ  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 
การพฒันารปูแบบการดแูลทางจิตเวชในเรือนจ าโดยเครือข่ายสขุภาพจิต 

  
เสาวภา  ศรภีูสติโต, พย.ม.(การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ)* 
นพวรรณ  ศรงีาม, พย.ม.(การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ)** 

 
 
บทคดัยอ่ 

บทน า : ผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจิตเวชในเรือนจ า หากมีการดูแลตนเองที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ควบคุมตนเองได้ไม่ด ี             
เกดิพฤติกรรมที่รุนแรงหรอืถูกชกัจูงให้กระท าผดิทางกฎหมาย เช่น การก่อคดต่ีางๆได้จากขอ้มูลในเรอืนจ า พบว่ามปีญัหา   
การเขา้ถงึบรกิารทางสขุภาพจติ ก่อใหเ้กดิอาการทางจติก าเรบิรุนแรงหรอืกระท าผดิซ ้าได ้
วตัถปุระสงค ์: เพื่อพฒันาและศกึษาผลลพัธข์องรปูแบบการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ าโดยเครอืขา่ยสขุภาพจติ 
วิธีการศึกษา : การวจิยัและพฒันา( Research and Development) ด าเนินการวจิยัเป็น 4 ระยะไดแ้ก่ ระยะที ่1 วเิคราะห์
สถานการณ์ ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบ ระยะที ่3 น ารูปแบบไปใช้ ระยะที่ 4 ประเมนิผล ด าเนินการระหว่างเดอืนพฤษภาคม 
2560 - เมษายน 2562 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขงัในเรือนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชรที่ป่วยทางจิตเวช จ านวน 35 คน 
เครื่องมอืทีใ่ช้ในการด าเนินการวจิยั ได้แก่ แบบบนัทกึการดูแลผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจติเวชแบบประเมนิความสามารถโดยรวม
(GAF scale) และแบบประเมนิอาการทางจติ (Brief Psychiatric Rating Scale:BPRS) วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
การแจงแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เปรยีบเทียบผลลพัธ์ในด้านการรบัประทานยาสม ่าเสมอ     
การเขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ าไม่เกดิความเสีย่งหรอืพฤติกรรมรุนแรงซ ้าด้วยสถิติ chi-square เปรยีบเทยีบผลลพัธ์ระดบั
ความสามารถโดยรวมและระดบัอาการทางจติ ดว้ยสถติเิปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีไ่ม่เป็นอสิระจากกนั
(t-test for dependent samples)  
ผลการศึกษา : รูปแบบการดูแลทางจติเวชในเรอืนจ า ประกอบดว้ย  1) แผนปฏบิตังิานร่วมกนัของหน่วยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง   
2) การใหค้วามรูก้บัเครอืขา่ยสาธารณสุข 3) การใหค้วามรู ้และปรบัทศันคตต่ิอการเจบ็ป่วยทางจติเวชแก่เครอืข่ายสุขภาพจติ
ในเรอืนจ า 4) คู่มอืการดูแลทางจติเวชในเรอืนจ า 5) ระบบฐานขอ้มูล  ผลลพัธข์องการใชรู้ปแบบ พบว่า ผูต้้องขงัทีป่่วยทาง    
จติเวชในเรอืนจ า รบัประทานยาสม ่าเสมอ เขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ าเพิม่ขึน้ ระดบัอาการทางจติลดลง ระดบัความสามารถ
โดยรวมเพิม่ขึน้ และไม่เกดิพฤตกิรรมรุนแรงซ ้า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั <0.1 การตดิตามหลงัการจ าหน่ายไม่มอีาการ
ก าเรบิและก่อความรุนแรงซ ้าจากอาการทางจติ   
สรุป : รูปแบบการดูแลทางจติเวชในเรือนจ าโดยเครือข่ายสุขภาพจติ ลดระดบัความรุนแรงของอาการทางจติ เพิ่มระดบั
ความสามารถโดยรวม ลดอาการก าเรบิและก่อพฤตกิรรมรุนแรงซ ้าจากอาการทางจติ 
 

ค าส าคญั : ปญัหาทางจติเวชในเรอืนจ า เครอืขา่ยสขุภาพจติ  
 

 
 

 

 

 

*พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  กลุ่มงานจติเวชและยาเสพตดิ  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
*พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  กลุ่มงานจติเวชและยาเสพตดิ  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 25634

 
ตลอดเวลาโดยไม่ถือเป็นความผิดและไม่กระทบต่อสวสัดภิาพต่างๆของผู้ต้องขงั  การน าเสนอขอ้มูลการวจิยัเป็นภาพรวม
เท่านัน้ ไม่มขีอ้มลูใดทีจ่ะน าไปสูก่ารระบุถงึรายบุคคลได ้

รปูแบบการวิจยั  การวจิยัและพฒันา (Research and Development)  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  

1.แบบบนัทกึการดแูลผูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวช ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  3 ท่าน
แลว้น า มาปรบัปรุง แกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะเพื่อใหเ้ครื่องมอืมคีวามชดัเจนดา้นภาษาและครอบคลุมสาระส าคญั ไดค้่าความตรง
ตามเน้ือหา เท่ากบั 0.86  
            2.แบบประเมนิความสามารถโดยรวม (GAF scale) น าไปทดลองใชก้บัผู้ป่วยจติเวชที่มารบับรกิารในโรงพยาบาล
ก าแพงเพชรซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มประชากรศกึษา จ านวน 10 ราย ไดค้่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั 0.84 
 3.แบบประเมนิระดบัอาการทางจติ (Brief Psychiatric Rating Scale: BPRS) น าไปทดลองใชก้บัผูป้ว่ยจติเวช ทีม่ารบั
บรกิารในโรงพยาบาลก าแพงเพชรซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มประชากรศกึษา จ านวน 10 ราย ไดค้่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha 
coefficient เท่ากบั 0.90 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดอืน พฤษภาคม 2560 - เมษายน 2562  การด าเนินการวจิยัเป็น 4 ระยะ คอื 

ระยะที ่1 วเิคราะหส์ถานการณ์ โดย  
1.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร มาตรฐาน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลผูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวช 
1.2 ศกึษาฐานขอ้มูลผู้ป่วยจติเวชที่เป็นผูต้้องขงัจากทะเบยีนการให้บรกิารในโรงพยาบาลก าแพงเพชร ระหว่าง

เดอืนพฤษภาคม 2560- เมษายน 2562 
   1.3  จดัสนทนากลุ่ม (Focus group) กบัผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ ทมีสหสาขาโรงพยาบาลก าแพงเพชร ตวัแทน
ผูร้บัผดิชอบงานสขุภาพจติสาธารณสขุอ าเภอเมอืง ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร  คณะท างานโรงพยาบาลจติเวช
นครสวรรคร์าชนครนิทร์ และบุคลากรในเรอืนจ าประกอบดว้ย พยาบาลวชิาชีพ นักสงัคมสงเคราะห ์เจา้หน้าทีร่าชทณัฑ ์และ
อาสาสมคัรสาธารณสุขเรอืนจ า  เพื่อสอบถามปญัหา และความต้องการในการพฒันา และน าผลจากการท าสนทนากลุ่มมา
วเิคราะหข์อ้มลู 

 ระยะที ่2 พฒันารปูแบบการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ า โดย 
2.1 ศกึษาความเป็นไปได ้โดยทบทวนรูปแบบการด าเนินกจิกรรม ร่วมกบัผูบ้รหิารและตวัแทนจาก 3 หน่วยบรกิาร 

ไดแ้ก่ ผูบ้ญัชาการเรอืนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชร ผูบ้รหิารโรงพยาบาลจติเวชนครสวรรค์ราชนครนิทร ์ส านกังานสาธารณสุข
จงัวดัก าแพงเพชร และโรงพยาบาลก าแพงเพชร  

2.2 พัฒนารูปแบบการดูแลทางจิตเวชในเรือนจ า ผู้วิจ ัยได้น าแนวคิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง และการจัดบริการ
สุขภาพจติและจติเวชระดบัรุนแรงยุ่งยาก ซบัซ้อน ที่จ าเป็นต้องมกีารพฒันาทัง้ 1.ด้านบุคลากร  2.ด้านสถานที่ / เครื่องมอื / 
เวชภณัฑ ์  3.ดา้นขดีความสามารถระบบบรกิาร และ4.ดา้นวชิาการรวมทัง้ใชข้อ้มูลระยะที ่1 มาร่างเป็นรูปแบบการดูแลทางจติเวช   
ในเรอืนจ า  โดยใชบ้ทบาทหน้าที่ของพยาบาลจติเวช และพยาบาลวชิาชพีในเรอืนจ า ประสานระบบการดูแลร่วมกบัทมีสหวชิาชพี  
และครอืขา่ยสขุภาพจติในชุมชนก าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละทมีในการดูแลผูป้่วยก าหนดผลลพัธท์ีต่้องการ  คอื  การรบัประทาน
ยาสม ่าเสมอ การเข้าร่วมกิจกรรมในเรือนจ า ไม่เกิดความเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่รุนแรงซ ้า  ระดบัความสามารถโดยรวม Global 
Assessment of Functioning (GAF) scale ระดบัอาการทางจติ Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) หลงัจ าหน่าย จากเรอืนจ าไม่
มอีาการก าเรบิและก่อความรุนแรงซ ้าจากอาการทางจติ และจดัท าเครื่องมอืในการประเมนิผล 

ระยะที ่3 น าไปใชจ้รงิกบักลุ่มเป้าหมาย  มขีัน้ตอนด าเนนิการดงันี้  1) ขัน้เตรยีมสมรรถนะของบุคลากร ทัง้พยาบาลวชิาชพี
ในเรอืนจ า เจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์  โดยจดักจิกรรมให้ความรู้และปรบัทศันคติต่อการเจบ็ป่วยทางจติเวช  2) ขัน้การน ารูปแบบไปใช ้
แบ่งผูต้้องขงัทีป่่วยทางจติเวชออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มทีม่ปีญัหาซบัซอ้น (GAF < 50) อาการทางจติอยู่ในระดบัมาก (BPRS> 36) 
ก าหนดแผนการดูแลในระยะ acute care ส่วนกลุ่มที่มปีญัหาไม่ซบัซ้อน (GAF > 50) มอีาการทางจติระดบัน้อย (BPRS <36)    
ก าหนดแผนการดแูลในระยะดแูลต่อเนื่องและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการวางแผนจ าหน่าย 
 ระยะที่ 4 ประเมนิผลลพัธ์ศกึษาผลลพัธ์ของโปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้หลงัการด าเนินการ 3 เดอืน โดยติดตามผลลพัธ์
ประเมนิความสามารถโดยรวม (GAF scale) ระดบัอาการทางจิต (BPRS)การรบัประทานยาสม ่าเสมอ การร่วมกจิกรรม        
ในเรอืนจ า ตดิตามหลงัการจ าหน่ายจากเรอืนจ าดา้นอาการก าเรบิและก่อคดซี ้า จากอาการทางจติภายหลงัการพน้โทษ 1 เดอืน  
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เท่านัน้ ไม่มขีอ้มลูใดทีจ่ะน าไปสูก่ารระบุถงึรายบุคคลได ้

รปูแบบการวิจยั  การวจิยัและพฒันา (Research and Development)  
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่  
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ตามเน้ือหา เท่ากบั 0.86  
            2.แบบประเมนิความสามารถโดยรวม (GAF scale) น าไปทดลองใชก้บัผู้ป่วยจติเวชที่มารบับรกิารในโรงพยาบาล
ก าแพงเพชรซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มประชากรศกึษา จ านวน 10 ราย ไดค้่าความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha coefficient เท่ากบั 0.84 
 3.แบบประเมนิระดบัอาการทางจติ (Brief Psychiatric Rating Scale: BPRS) น าไปทดลองใชก้บัผูป้ว่ยจติเวช ทีม่ารบั
บรกิารในโรงพยาบาลก าแพงเพชรซึง่ไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มประชากรศกึษา จ านวน 10 ราย ไดค่้าความเชื่อมัน่ Cronbach’s alpha 
coefficient เท่ากบั 0.90 
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การวิเคราะหข์้อมูล   

ขอ้มลูเชงิคุณภาพจากการประชุม สนทนากลุ่ม วเิคราะหต์ามหลกัการวเิคราะห ์(content analysis) ขอ้มูลเชงิปรมิาณ 
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  เปรยีบเทยีบผลลพัธก์ารรบัประทานยาสม ่าเสมอ การเขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ า ไม่เกดิความเสีย่งหรอืพฤตกิรรม
รุนแรงซ ้าดว้ยสถติ ิchi-square เปรยีบเทยีบระดบัความสามารถโดยรวมและระดบัอาการทางจติ ดว้ยสถติเิปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
ระหว่างกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มทีไ่ม่เป็นอสิระจากกนั (t-test for dependent samples) 
 

ผลการวิจยั 
1. สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ ผลศกึษาขอ้มูล ปญัหา และความต้องการ บุคลากรทัง้หมดในเรอืนจ า  

โดยวเิคราะหป์ญัหาและความต้องการ ทัง้ 4 ดา้นคอื 1) ดา้นบุคลากร  2) ดา้นผูป้่วยและครอบครวั  3) ดา้นระบบบรกิาร และ      
4) ดา้นวชิาการ  พบว่า กรณีผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจติเวชถูกส่งต่อเพื่อตรวจรกัษาต่อที่โรงพยาบาลจติเวช หรอืการรกัษาแบบ
ผูป้ว่ยใน ตอ้งมกีารใสโ่ซ่ตรวน มเีจา้หน้าทีร่าชทณัฑเ์ฝ้า อาจส่งผลกระทบดา้นจติใจหรอืมคีวามเสีย่งในระบบการดูแล และใน
การดแูลทางจติเวชในเรอืนจ านัน้ อาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ า เป็นผูท้ีอ่ยู่ใกลช้ดิ จะมสีว่นร่วมในการดูแลผูต้้องขงัทีป่่วยทาง
จิตเวช การประเมินผู้ป่วยที่สงสยัว่ามีอาการทางจิตเวช ด้านเรือนจ ากลางจังหวดัก าแพงเพชร พบว่า ในการด าเนินงาน
สขุภาพจติทีผ่่านมามปีญัหาการประเมนิผูป้ว่ยทีส่งสยัอาการทางจติ เจา้หน้าทีข่าดความรู ้การใชแ้บบคดักรอง การดูแลผูป้่วย 
ในดา้นการสง่ต่อคนไขไ้ปตรวจโรงพยาบาลจติเวชขา้มจงัหวดั พบเป็นปญัหาในขัน้ตอนการบรหิารจดัการ ยงัขาดความต่อเนื่อง
ในการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อขอ้มูลกบัสถานบรกิารสาธารณสุข ด้านผูป้่วยและครอบครวัญาต ิเครยีด กงัวล ไม่ทราบขัน้ตอน
ปฏบิตัใินการรกัษา การรบัยาในขณะทีผู่ต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวชอยู่ในเรอืนจ า หลงัออกจากเรอืนจ ากลวักลบัไปเสพสารเสพตดิ
ซ ้า กลวัเกดิเหตุการณ์ทีเ่ป็นผลกระทบจากอาการทางจติหรอืจากการใชส้ารเสพตดิ กลวัจะปฏเิสธการรกัษาทางจติเวช มคีวาม
ตอ้งการสนบัสนุนใหบุ้คลากรมอีงคค์วามรูด้า้นการคดักรองดแูลผูป้ว่ย  การวางแผนการดแูลภาวะฉุกเฉิน  และการดแูลต่อเนื่อง
หลงัการจ าหน่ายจากเรอืนจ า 

2. รปูแบบการดแูลทางจิตเวชในเรอืนจ า รปูแบบการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ า ประกอบดว้ย  
2.1 แผนปฏบิตังิานร่วมกนัของ 3 หน่วยบรกิาร ไดแ้ก่ เรอืนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

ก าแพงเพชรและโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
2.2 การใหค้วามรูแ้ละวางแผนร่วมกบัเครอืขา่ยสาธารณสขุในพืน้ทีใ่นระดบัจงัหวดั 
2.3 การให้ความรู้ และปรบัทศันคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวชแก่เครอืข่ายสุขภาพจิตในเรือนจ าในเรื่องโรค และ      

การดูแลผูป้่วยจติเวชการเฝ้าระวงัความเสีย่งในการฆ่าตวัตาย หรอืพฤตกิรรมรุนแรงการใชย้าทางจติเวชการคดักรองโรคจติ 
โรคซมึเศรา้ การฆา่ตวัตาย การประเมนิและเฝ้าระวงัปญัหาการขาดสรุา  

2.4 คู่มอืแนวทางการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ า ประกอบดว้ยแนวทางปฏบิตัขิองแต่ละวชิาชพี ก าหนดแผนการดแูลใน
แต่ละระยะ ไดแ้ก่ 1) การดแูลในระยะแรกรบั 2) การดแูลในภาวะฉุกเฉินทางจติเวช (Acute care) 3) การดูแลต่อเนื่องและระยะ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 4) การวางแผนการจ าหน่ายจากเรอืนจ า และ 5) การดแูลต่อเนื่องหลงัการจ าหน่ายจากเรอืนจ า 

2.5 ระบบฐานขอ้มลู เรอืนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชรและโรงพยาบาลก าแพงเพชร จดัท าทะเบยีนฐานขอ้มลูผูต้้องขงั
ที่ป่วยทางจติเวช กรณีที่จ าหน่ายจากเรอืนจ า ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัก าแพงเพชร  ท าหน้าที่ประสานส่งต่อขอ้มูลแก่
สถานบรกิารสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในระดบัจงัหวดัและต่างจงัหวดั  
ระยะท่ี 3 การประเมินผลลพัธก์ารดแูลทางจิตเวชในเรอืนจ าโดยเครอืข่ายสุขภาพจิต 

3.1 ประชากรทีศ่กึษา เป็นผูต้้องขงัป่วยทางจติเวช จ านวน 35 ราย เป็นเพศชายรอ้ยละ 88.8 อายุระหว่าง 20-30 ปี 
รอ้ยละ 37.1 การวนิิจฉยัโรคเป็นโรคจติ รอ้ยละ 62.9 ไม่มปีระวตักิารรกัษา รอ้ยละ 40  รกัษาไม่ต่อเนื่อง รอ้ยละ 34.3  
คดทีีต่อ้งขงัเป็นคดยีาเสพตดิ รอ้ยละ 48.6 ประวตักิารใชส้ารเสพตดิรอ้ยละ 62.9 พบใชส้รุา รอ้ยละ 40.0 ยาบา้ รอ้ยละ 37.1 

3.2 ภายหลงัการพฒันารปูแบบการดแูลทางจติเวชในเรอืนจ าพบว่า ผูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวชรบัประทานยาสม ่าเสมอ 
สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมในเรอืนจ าไดเ้พิม่ขึน้มนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั <.01 

3.3 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนอาการทางจติก่อนและหลงัการพฒันาพบว่าระดบัคะแนนอาการทางจติ
ลดลงอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั <.01 ดงัตารางที ่2 
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3.4 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความสามารถโดยรวมก่อนและหลงัการพฒันาพบว่าระดบัความสามารถ

โดยรวมเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั <.01  ดงัตารางที ่3 
3.4 การตดิตามผูต้้องขงัที่ป่วยทางจติเวชหลงัการจ าหน่าย 6 ราย ได้รบัการดูแลต่อเน่ืองหลงัการจ าหน่าย 5 ราย 

(รอ้ยละ 83.3) กนิยาสม ่าเสมอไม่พบอาการก าเรบิซ ้า ไม่มกีารก่อคดซี ้าจากอาการทางจติ ทัง้นี้พบว่ามคีดซี ้าจากเรื่อง พ.ร.บ. 
ยาเสพตดิหลงัการจ าหน่าย 2 สปัดาห ์1 ราย (รอ้ยละ 16.6) 
 

ตารางท่ี  1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวช ( N= 35) 
ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

 เพศ   
    ชาย 
    หญงิ 
 อายุ 
   น้อยกว่าหรอืเท่ากบั20 
   21-30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี   
   61ปีขึน้ไป  
การวินิจฉัยโรค 
    โรคจติ 
    กลุ่มโรคตดิสารเสพตดิ 
    โรคซมึเศรา้ 
    โรควติกกงัวล 
    ปญัญาอ่อน 
    ฆ่าตวัตาย 
    สมองเสือ่ม 
ประวติัการรกัษาทางจิตเวชก่อนต้องคดี 
    ไมเ่คยรกัษา 
    รกัษาต่อเนื่อง 
    รกัษาไมต่่อเนื่อง 
คดีท่ีต้องโทษ 
   คดยีาเสพตดิ 
   คดลีกัทรพัย ์
   คดพียายามฆ่า 
   คดฆีา่ 
   คดที ารา้ยร่างกาย 
   คดชี าเรา 
   คดบีุกรุก 
การใช้ยาเสพติด 
   ไมใ่ช ้
   ใช ้
        สุรา 
        ยาบา้ 
        กญัชา 
        ไอซ์    
        สารระเหย 

 
31 
4 
 
3 
13 
11 
43 
3 
1 
 

22 
6 
2 
1 
2 
1 
1 

 
14 
9 
12 

 
17 
5 
5 
2 
3 
2 
1 
 

13 
22 
14 
13 
2 
3 
2 

 
88.6 
1.4 

 
8.6 

               37.1 
31.4 
11.4 
 8.6 
 2.9 

 
62.9 
17.1 
5.7 
2.9 
5.7 
2.9 
2.9 

 
40.0 
25.7 
34.3 

 
48.6 
14.3 

              14.3 
5.7 
8.6 
5.7 
2.9 

 
37.1 
62.9 
40.0 
 37.1 
   5.7 
    8.6 
    5.7 
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3.4 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความสามารถโดยรวมก่อนและหลงัการพฒันาพบว่าระดบัความสามารถ

โดยรวมเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั <.01  ดงัตารางที ่3 
3.4 การตดิตามผูต้้องขงัที่ป่วยทางจติเวชหลงัการจ าหน่าย 6 ราย ได้รบัการดูแลต่อเน่ืองหลงัการจ าหน่าย 5 ราย 

(รอ้ยละ 83.3) กนิยาสม ่าเสมอไม่พบอาการก าเรบิซ ้า ไม่มกีารก่อคดซี ้าจากอาการทางจติ ทัง้นี้พบว่ามคีดซี ้าจากเรื่อง พ.ร.บ. 
ยาเสพตดิหลงัการจ าหน่าย 2 สปัดาห ์1 ราย (รอ้ยละ 16.6) 
 

ตารางท่ี  1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวช ( N= 35) 
ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

 เพศ   
    ชาย 
    หญงิ 
 อายุ 
   น้อยกว่าหรอืเท่ากบั20 
   21-30 ปี 
   31-40 ปี 
   41-50 ปี 
   51-60 ปี   
   61ปีขึน้ไป  
การวินิจฉัยโรค 
    โรคจติ 
    กลุ่มโรคตดิสารเสพตดิ 
    โรคซมึเศรา้ 
    โรควติกกงัวล 
    ปญัญาอ่อน 
    ฆ่าตวัตาย 
    สมองเสือ่ม 
ประวติัการรกัษาทางจิตเวชก่อนต้องคดี 
    ไมเ่คยรกัษา 
    รกัษาต่อเนื่อง 
    รกัษาไมต่่อเนื่อง 
คดีท่ีต้องโทษ 
   คดยีาเสพตดิ 
   คดลีกัทรพัย ์
   คดพียายามฆ่า 
   คดฆีา่ 
   คดที ารา้ยร่างกาย 
   คดชี าเรา 
   คดบีุกรุก 
การใช้ยาเสพติด 
   ไมใ่ช ้
   ใช ้
        สุรา 
        ยาบา้ 
        กญัชา 
        ไอซ์    
        สารระเหย 

 
31 
4 
 
3 
13 
11 
43 
3 
1 
 

22 
6 
2 
1 
2 
1 
1 

 
14 
9 
12 

 
17 
5 
5 
2 
3 
2 
1 
 

13 
22 
14 
13 
2 
3 
2 

 
88.6 
1.4 

 
8.6 

               37.1 
31.4 
11.4 
 8.6 
 2.9 

 
62.9 
17.1 
5.7 
2.9 
5.7 
2.9 
2.9 

 
40.0 
25.7 
34.3 

 
48.6 
14.3 

              14.3 
5.7 
8.6 
5.7 
2.9 

 
37.1 
62.9 
40.0 
 37.1 
   5.7 
    8.6 
    5.7 

 

 
ตารางท่ี 2  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนอาการทางจติก่อนและหลงัการพฒันา (N=35) 

ความแตกต่างของคะแนนอาการทางจิต Mean SD t-test p-value 
ก่อนพฒันารปูแบบ 45.00 1.55 5.688 <0.01* 
หลงัพฒันารปูแบบ 30.34 1.15   

 

ตารางท่ี 3  เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนความสามารถโดยรวมก่อนและหลงัการพฒันา (N=35) 
ความแตกต่างของคะแนนความสามารถโดยรวม Mean SD t-test p-value 

ก่อนพฒันารปูแบบ 5.74 1.97 5.896 <0.01* 
หลงัพฒันารปูแบบ 7.20 1.05   

  *p <.05 
 

วิจารณ์ 
การพฒันารปูแบบการดแูลสขุภาพจติผูต้อ้งขงัโรงพยาบาลก าแพงเพชร พบว่ามกีารพฒันารปูแบบการดแูลทางจติเวช

ในเรอืนจ า ทัง้การคดักรองและการวนิิจฉัยกลุ่มเสีย่ง การบ าบดัฟ้ืนฟูผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจิตเวช การจดักิจกรรมในเรอืนจ า     
การพฒันารูปแบบการส่งต่อ และการติดตามดูแลต่อเนื่องโดยเครือข่ายสหวิชาชีพและเครือข่ายสุขภาพจิตในชุมชน โดย
พยาบาลจิตเวชเป็นผู้ประสานระบบการดูแลร่วมกบัพยาบาลในเรือนจ า ท าให้เกิดผลลพัธ์ที่ดทีัง้ด้านการกินยาสม ่าเสมอ        
การเขา้ร่วมกจิกรรมในชุมชนเพิม่ขึน้ ระดบัอาการทางจติลดลง สง่ผลใหร้ะดบัความสามารถโดยรวมเพิม่ขึน้ 

ผลการศึกษาครัง้นี้  พบว่า ผู้ต้องขงันัน้เป็นกลุ่มเสี่ยงการเจ็บป่วยทางจิตเวชและการเจ็บป่วยทางจิตเวชที่ขาด      
การรกัษา มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการใชส้ารเสพตดิก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการเจบ็ปว่ยและก่อความรุนแรงต่อตนเองและบุคคลอื่น 
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พบว่าผูต้อ้งขงัทีป่ว่ยทางจติเวชรายใหม่หากไดร้บัการรกัษาต่อเนื่องจะมกีารตอบสนองดเีขา้สูร่ะยะโรคสงบตลอด 2 ปี 9  และใน
กลุ่มป่วยมรีะบบการดูแลได้รบัประทานยาสม ่าเสมอมกีารจดัท าทะเบยีนผู้ปว่ย  ความครอบคลุมของกระบวนการการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร ไดเ้ขา้สู่ระบบการบ าบดัรกัษา การสรา้งความเขา้ใจต่อผูป้่วยและญาตแิละระบบการส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง
ช่วยลดช่องว่าง การบรกิารผูป้่วยโรคจติได ้ซึง่พบว่าเป็นปจัจยัความส าเรจ็ ทีจ่ะส่งผลให้ผูต้้องขงัทีป่่วยทางจติเวชมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ ีระดบัความสามารถโดยรวมดขีึน้กว่าก่อนการรกัษา หรอืการรกัษาไม่ต่อเนื่อง10  และการทีไ่ดร้บัยาสม ่าเสมอมากกว่า  
3 เดือน ซึ่งเป็นระยะคงสภาพผู้ต้องขงัที่ป่วยทางจิตเวชช่วยให้อาการทางจิตลดลง และส่วนที่ได้รบัการรกัษาต่อจากนัน้           
6 เดอืนเป็นตน้ไปนัน้ ป้องกนัอาการก าเรบิกลบัเป็นซ ้าได ้11  

 
สรปุ 

การศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า รปูแบบการดแูลการดูแลสขุภาพจติผูต้อ้งขงัในเรอืนจ าทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นการส่งเสรมิ
สุขภาพจติ การวนิิจฉัยคดักรองกลุ่มเสีย่งสุขภาพจติ การบ าบดัรกัษาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพช่วยลดระดบัอาการทางจติ ระดบั
ความสามารถโดยรวมเพิม่ขึน้ ป้องกนัการกลบัเป็นซ ้า และการก่อคดซี ้าจากอาการทางจติ ซึง่ส่งผลให้ผูต้้องขงั ทีน่ับว่าเป็น
ประชากรกลุ่มเปราะบางทางด้านสุขภาพ เขา้ถึงระบบบรกิารสุขภาพได้เท่าเทยีมกบัประชากรกลุ่มอื่นและควรมกีารศกึษา
รูปแบบการบ าบดัทางจติเวชในผูต้้องขงัที่ป่วยทางจติเวชจากปญัหาความเกีย่วขอ้งกบัคดยีาเสพตดิ การศกึษาความสมัพนัธ์
ของความเจบ็ปว่ยทางจติเวชกบัการก่อคดตีามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิรวมทัง้มาตรการทีเ่ขม้ขน้ในการบ าบดัยาเสพตดิ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบคุณ เรอืนจ ากลางจงัหวดัก าแพงเพชร โรงพยาบาลจติเวชนครสวรรคร์าชนครนิทร ์ส านกังานสาธารณสขุ
จงัหวดัก าแพงเพชร ผูบ้รหิารและทมีงานโรงพยาบาลก าแพงเพชร คณะกรรมการวจิยั และเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งทุกท่านทีใ่ห้
ความร่วมมอืในการรวบรวมขอ้มลูและจดัท ารายงานวจิยัฉบบันี้ 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 25638

 
เอกสารอ้างอิง 
1.Walmsley, Roy. world Prison Population-ist & leventh edition. London : Institute for Criminal Policy ; 2516 
2.ศนูยส์ขุภาพจติกองบรกิารทางการแพทย ์กรมราชฑณัท.์ แนวทางการดแูลสขุภาพจติในเรอืนจ า/ทณัฑสถาน 
กรุงเทพมหานคร : กรมราชฑณัท ์; 2559. 
3.กรมราชทณัฑ.์ แผนปฏบิตักิารกรมราชทณัฑ ์ปี 2559-2562. กรุงเทพมหานคร : กรมราชฑณัท ์; 2558. 
4.กรมสขุภาพจติกระทรวงสาธารณสขุ. เร่งพฒันาระบบดแูลและฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัปว่ยทางจติ. [ออนไลน์]. [วนัทีค่น้ขอ้มลู : 16 
เมษายน 2559]. เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.thihealth.or.th/content.  
5.กรมสขุภาพจติกระทรวงสาธารณสขุ.สรา้งพลงับวกในเรอืนจ า.[ออนไลน์]. [วนัทีค่น้ขอ้มลู :16 เมษายน 2559]. เขา้ถงึไดจ้าก:   
http://www.dmh.go.th//news-dmh/view.aspid.l.   
6.พรพรรณ ศลิปะวฒันาพร. แนวทางการดแูลสขุภาพจติและจติเวชแก่ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า/ทณัฑสถานตาม                
พระราชบญัญตัสิขุภาพจติพ.ศ.2551. กรุงเทพมหานคร : กรมราชฑณัท ์; 2558. 
7.โรงพยาบาลก าแพงเพชร. [DATABASE ฐานขอ้มลูโรงพยาบาล Hos XP] ; 2559-2561.  
8.จอมขวญั นามสตูร, ชยัชนะ น่ิมนวล. ภาวะซมึเศรา้และพฤตกิรรมรุนแรงของผูป้ว่ยโรคจติเภทและผูป้ว่ยโรคจติทีม่คีด ี 
ทีเ่ขา้มารกัษาในสถาบนักลัยาราชนครนิทร.์ วารสารจฬุาอายุรศาสตร ์2558;28(3) :641-52. 
9.ฐานนัดรปิ์ยะศลิป์, เพลนิ เสีย่งโชค.การศกึษาระยะโรคสงบของผูป้ว่ยโรคจติเภททีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัและรกัษาครัง้แรกที่
สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา.วารสาร,วารสารสมาคมจติแพทยแ์หง่ประเทศไทย 2555;57(2):127-36. 
10.อทิธพิล สงูแขง็,เบญจมาศ พฤกษ์กานนท.์ ประสทิธผิลโครงการเพื่อลดช่องว่างการบรกิารสขุภาพจติในประเทศไทย .
วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2557; 23(3): 1-10. 
11.พเิชษฐ ์อุดมรตัน์, สรยุทธ วกิสกิกานนท.์ ต าราโรคจติเภท. สงขลา : ชานเมอืงการพมิพ;์2552. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 9

 
เอกสารอ้างอิง 
1.Walmsley, Roy. world Prison Population-ist & leventh edition. London : Institute for Criminal Policy ; 2516 
2.ศนูยส์ขุภาพจติกองบรกิารทางการแพทย ์กรมราชฑณัท.์ แนวทางการดแูลสขุภาพจติในเรอืนจ า/ทณัฑสถาน 
กรุงเทพมหานคร : กรมราชฑณัท ์; 2559. 
3.กรมราชทณัฑ.์ แผนปฏบิตักิารกรมราชทณัฑ ์ปี 2559-2562. กรุงเทพมหานคร : กรมราชฑณัท ์; 2558. 
4.กรมสขุภาพจติกระทรวงสาธารณสขุ. เร่งพฒันาระบบดแูลและฟ้ืนฟูผูต้อ้งขงัปว่ยทางจติ. [ออนไลน์]. [วนัทีค่น้ขอ้มลู : 16 
เมษายน 2559]. เขา้ถงึไดจ้าก : http://www.thihealth.or.th/content.  
5.กรมสขุภาพจติกระทรวงสาธารณสขุ.สรา้งพลงับวกในเรอืนจ า.[ออนไลน์]. [วนัทีค่น้ขอ้มลู :16 เมษายน 2559]. เขา้ถงึไดจ้าก:   
http://www.dmh.go.th//news-dmh/view.aspid.l.   
6.พรพรรณ ศลิปะวฒันาพร. แนวทางการดแูลสขุภาพจติและจติเวชแก่ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า/ทณัฑสถานตาม                
พระราชบญัญตัสิขุภาพจติพ.ศ.2551. กรุงเทพมหานคร : กรมราชฑณัท ์; 2558. 
7.โรงพยาบาลก าแพงเพชร. [DATABASE ฐานขอ้มลูโรงพยาบาล Hos XP] ; 2559-2561.  
8.จอมขวญั นามสตูร, ชยัชนะ น่ิมนวล. ภาวะซมึเศรา้และพฤตกิรรมรุนแรงของผูป้ว่ยโรคจติเภทและผูป้ว่ยโรคจติทีม่คีด ี 
ทีเ่ขา้มารกัษาในสถาบนักลัยาราชนครนิทร.์ วารสารจฬุาอายุรศาสตร ์2558;28(3) :641-52. 
9.ฐานนัดรปิ์ยะศลิป์, เพลนิ เสีย่งโชค.การศกึษาระยะโรคสงบของผูป้ว่ยโรคจติเภททีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัและรกัษาครัง้แรกที่
สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา.วารสาร,วารสารสมาคมจติแพทยแ์หง่ประเทศไทย 2555;57(2):127-36. 
10.อทิธพิล สงูแขง็,เบญจมาศ พฤกษ์กานนท.์ ประสทิธผิลโครงการเพื่อลดช่องว่างการบรกิารสขุภาพจติในประเทศไทย .
วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2557; 23(3): 1-10. 
11.พเิชษฐ ์อุดมรตัน์, สรยุทธ วกิสกิกานนท.์ ต าราโรคจติเภท. สงขลา : ชานเมอืงการพมิพ;์2552. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drug Safety Management in Hospital as Perceived by Nurses,  

Kamphaeng Phet Hospital 
                                                                                                  

       Pikulthong   Thipphimwong, M.N.S* 
                                                                                               Apiradee   Nantsupawat, D.N.S** 

                                                                                                 Phetsunee  Thungjarenkul, D.N.S*** 
 

Abstract 
Introduction : Drug safety management is a system and environment which designed to prevent medication errors     
in hospitals.  
Objectives : The objective of this study aimed to study drug safety management as perceived by nurses and            
to provide recommendations for improving drug safety management in Kamphaeng Phet Hospital  
Methods : The sample group consisted of 246 registered nurses working at Kamphaeng Phet Hospital selected by 
Stratified Random sampling. The study instruments used in this study consisted of 1) Questionnaire for assessing drug 
safety management in hospital developed by Phetsunee Thungjaroenkul et al (2018). The item-level content validity 
index and scale-level content validity index are .96 and .83. Cronbach's alpha coefficient is between .97-.78 and overall 
is .83. 2) Questionnaire for recommendations for improving of drug safety management which IOC value is 0.66.       
The data was analyzed by using descriptive statistics; average, percentile and categorization.   
Results : The results of the study were as follows: 

1. The majority of the samples were female with an average age of 37.14 years old, graduated with Bachelor’s 
degrees and were at professional level and working at the internal medicine ward. The average working experience 
was 13.19 years and previously also participated in 5S board.   

2. Hospital drug safety management as perceived by nurses at Kamphaeng Phet Hospital, overall it was at a 
good level (  = 3.28 SD 0.36).  And each component perceived drug safety management by nurses was also at a good 
level. The results showed that the safety management of high alert drugs had the highest mean score (   = 3.47,       
SD = 0.44), followed by the safety management of prescription (   = 3.32, SD = 0.39), safety management in 
administration (   = 3.31, SD = 0.40), safety management in dispensing  (   = 3.30, SD = 0.45), safety management in 
solving problems in cases of adverse drug events (   = 3.22, SD = 0.44), and safety management in proactive 
measures in preventing adverse drug events (   = 3.07, SD = 0.53). 

3. Recommendations for improving drug safety management in hospitals include technology to help prescribe 
medication, a double check system between professionals, reviewing drug administration guidelines in accordance with 
7R principles, reviewing guidelines for the use of high-alert drug groups and the use of symbols indicating the use of 
high-alert drug groups, reviewing adverse drug incident reporting, creating incentives for reporting incidents, having 
proactive measures in preventing unwanted events and promoting the exchange of knowledge among personnel 
regarding drug adverse events.  
Conclusions :The results of this study can be used by nursing administrators to develop drug safety management 
systems in hospitals. 
 

Keyword :  Drug safety management, Nurse, Kamphaeng Phet Hospital 
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บทคดัยอ่ 
บทน า : การจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาล เป็นระบบและสิง่แวดลอ้มที่ออกแบบเพื่อป้องกนัระบบการให้ยา       
ทีผ่ดิพลาดในโรงพยาบาล 
วตัถปุระสงค์ : เพื่อศกึษาการจดัการความปลอดภยัทางยาตามการรบัรู้ของพยาบาล และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง        
การจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลก าแพงเพชร   
วีธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 246 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก าแพงเพชร                
สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสดัส่วน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้   ได้แก่ 1) เครื่องมือประเมินการจดัการความปลอดภัยทางยาใน
โรงพยาบาลทีพ่ฒันาโดยเพชรสุนีย ์ ทัง้เจรญิกุลและคณะ (2561) ความตรงของเนื้อหา ICVI และ SCVI ทัง้ฉบบัเท่ากบั .96 และ .83  
มคี่าสมัประสทิธอิลัฟาของครอนบาครายดา้นอยู่ระหว่าง.97-.78 และโดยรวมเท่ากบั .83  2) แบบสอบถามขอ้เสนอแนะในการจดัการ
ความปลอดภัยทางยาที่ ค่าความสอดคล้องของค าถาม(IOC) เท่ากบั 0.66 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ              
จดัหมวดหมู่ 
ผลการศึกษา : พบว่า 

1.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุเฉลี่ย 37.14 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นพยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
ปฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยอายุรกรรม และมปีระสบการณ์ท างานเฉลีย่ที ่13.19 ปีและเคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 5ส  

2. การจดัการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลก าแพงเพชร  โดยรวมอยู่ใน  
ระดบัด ี(  = 3.28 SD 0.36 ) และรายดา้นอยู่ในระดบัด ี โดยพบว่าการจดัการความปลอดภยัดา้นการใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูมคี่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.47 SD 0.44 ) รองลงมา คอื การจดัการความปลอดภยัด้านการสัง่ใชย้าผู้ป่วย (  = 3.32 SD 0.39)         
ดา้นการบรหิารยาให้ผูป้่วย (    = 3.31 SD 0.40 ) ดา้นการจ่ายยาใหผู้้ป่วย (   = 3.30 SD 0.45 ) ดา้นการแกป้ญัหากรณีเกดิ
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทางยา (   = 3.22 SD 0.44 ) และด้านมาตรการเชงิรุกในการป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทางยา          
(   = 3.07 SD 0.53 ) ตามล าดบั 

3.ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาล  ได้แก่  การมีเทคโนโลยชี่วยในการสัง่ยา    
การมรีะบบตรวจสอบซ ้าระหว่างวชิาชพี การทบทวนแนวปฏบิตัหิลกัการบรหิารยาตามหลกั 7R การทบทวนแนวปฏบิตักิารใชย้ากลุ่ม
ที่มคีวามเสีย่งสูงและการใช้สญัลกัษณ์ที่แสดงถึงการใช้ยากลุ่มที่มคีวามเสีย่งสูง การทบทวนการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์   
ทางยา สร้างแรงจูงใจในการรายงานอุบัติการณ์ มีมาตรการเชิงรุกในด้านการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มี            
การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากรในดา้นเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยา  
สรปุ : ผลการศกึษาครัง้นี้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นยาใน
โรงพยาบาลต่อไป 
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บทน า 

ความปลอดภยัของผูป้ว่ยคอืการป้องกนัขอ้ผดิพลาด และผลกระทบทีส่ง่ถงึตวัผูป้ว่ยรวมถงึเป็นผลลพัธท์ีแ่สดงถงึคุณภาพ
ของระบบบรกิารสขุภาพ  ในปจัจุบนัอุบตักิารณ์การเกดิขอ้ผดิพลาดจากการรกัษาพยาบาลยงัคงเกดิขึน้และพบไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในดา้นของความผดิพลาดจากกระบวนการใชย้า ในปี 2017 องคก์ารอนามยัโลก ไดป้ระกาศ Medication without Harm 
เป็น The third WHO Global Patient Safety Challenge โดยมเีป้าหมาย  คอื ลดระดบัความรุนแรงและอนัตรายทีป้่องกนัที่
เกีย่วขอ้งกบัยา ร้อยละ50 ภายใน 5ปี1  และในประเทศไทย สถาบนัพฒันาและรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลได้น าแนวคดิจาก
องคก์ารอนามยัโลกมาก าหนดเป้าหมายความปลอดภยัโดยใชช้ื่อว่า Thai Patient Safety ก าหนดหมวดหมู่ทีเ่รยีกว่า SIMPLE2 
โดยมคีวามปลอดภยัด้านยาเป็นหน่ึงในหมวดหมู่ที่เป็นเป้าหมายความปลอดภยัของผู้ป่วยซึ่งประเมนิได้จากเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงคท์ีเ่กดิจากความคลาดเคลื่อนทางยา  ซึง่ความคลาดเคลื่อนทางยา คอื เหตุการณ์หรอือุบตักิารณ์การใชย้าทีไ่ม่เหมาะสมใน
ทุกกระบวนการของการใชย้าตัง้แต่การสัง่ยา การจดัจ่ายยา ค าสัง่การใชย้า และการบรหิารยา ภายใตก้ารควบคุมของทมีบุคลากร
ทางสุขภาพ  ซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยตัง้แต่ไม่มีความรุนแรง ความรุนแรงเล็กน้อยจนถึงพิการและเสยีชีวิต และ
อุบตักิารณ์เหล่าน้ีสามารถป้องกนัได ้3  และจากการทบทวนสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาพบว่า มปีจัจยัทีท่ าใหเ้กดิดงัน้ี 
ปจัจยัจากบุคคลเช่นการขาดทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์หรอืขาดความระมดัระวงั  ปจัจยัจากตวัผูป้ว่ยเช่นการมคีวามซบัซอ้นจาก
โรคทีเ่ป็นอยู่  ปจัจยัจากยาทีม่ชีื่อพอ้งมองคลา้ยปจัจยัเชงิระบบ เช่น อตัราก าลงั ภาระงาน ระบบการมอบหมายงาน   การเขา้ถงึ
ขอ้มลูของระบบสารสนเทศดา้นยาทีซ่บัซอ้นเช่นการออกแบบใบสัง่ยา4,5  ผลกระทบทีเ่กดิจากเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์ีไ่ดร้บัจาก
ความคลาดเคลื่อนทางยาพบไดว้่าในทุก ๆปีจะมผีูป้ว่ยประมาณ 1.5 ลา้นคน ไดร้บัอนัตรายบาดเจบ็ต่ออวยัวะส าคญัและเสยีชวีติ
จากขอ้ผดิพลาดในการใชย้าและมกีารประเมนิค่าใชจ้่ายโดยรวมพบว่ามถีงึ 42 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา6  และจากรายงานของ
ศูนย์เฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลติภณัฑ์สุขภาพและยา ในปี2560 โดยแยกตามระดบัความรุนแรงของอุบตัิการณ์  พบว่า         
มปีระเภทอุบตักิารณ์ทีร่า้ยแรงถงึรอ้ยละ 18.20 และในอุบตักิารณ์ทีร่า้ยแรงพบว่ามผีูป้่วยเสยีชวีติ รอ้ยละ 0.31 ไดร้บัอนัตราย
เกอืบถงึชวีติ รอ้ยละ1.07  ผูป้่วยต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานขึน้ รอ้ยละ 14.71 และมคีวามพกิารถงึรอ้ยละ 
0.06 7 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีเหตุการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการสัง่ยาของแพทย์  ร้อยละ1.09 
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การจดัการความปลอดภยัทางยา หมายถงึ การออกแบบระบบและสิง่แวดลอ้มเพื่อป้องกนัความผดิพลาดของกระบวนการ
ในการใหย้า ตัง้แต่การสัง่ใชย้า การจดัจ่ายยา การบรหิารยา การใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูรวมถงึการจดัการกบัอุบตักิารณ์ไม่พงึ
ประสงคท์างยาทีส่ง่ผลต่อความปลอดภยัในโรงพยาบาล ซึง่ประเมนิไดจ้ากเครื่องมอืประเมนิการจดัการความปลอดภยัทางยาใน
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การจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาล 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 

พกิุลทอง  ทพิยพ์มิพว์งศ,์ พย.ม* 
อภริด ี นนัทศ์ุภวฒัน์, พย.ด** 

เพชรสนุีย ์ ทัง้เจรญิกุล, พย.ด*** 

 
บทคดัยอ่ 
บทน า : การจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาล เป็นระบบและสิง่แวดลอ้มที่ออกแบบเพื่อป้องกนัระบบการให้ยา       
ทีผ่ดิพลาดในโรงพยาบาล 
วตัถปุระสงค์ : เพื่อศกึษาการจดัการความปลอดภยัทางยาตามการรบัรู้ของพยาบาล และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง        
การจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลก าแพงเพชร   
วีธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 246 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลก าแพงเพชร                
สุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสดัส่วน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้   ได้แก่ 1) เครื่องมือประเมินการจดัการความปลอดภัยทางยาใน
โรงพยาบาลทีพ่ฒันาโดยเพชรสุนีย ์ ทัง้เจรญิกุลและคณะ (2561) ความตรงของเนื้อหา ICVI และ SCVI ทัง้ฉบบัเท่ากบั .96 และ .83  
มคี่าสมัประสทิธอิลัฟาของครอนบาครายดา้นอยู่ระหว่าง.97-.78 และโดยรวมเท่ากบั .83  2) แบบสอบถามขอ้เสนอแนะในการจดัการ
ความปลอดภัยทางยาที่ ค่าความสอดคล้องของค าถาม(IOC) เท่ากบั 0.66 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ              
จดัหมวดหมู่ 
ผลการศกึษา : พบว่า 

1.กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุเฉลี่ย 37.14 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นพยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
ปฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยอายุรกรรม และมปีระสบการณ์ท างานเฉลีย่ที ่13.19 ปีและเคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 5ส  

2. การจดัการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลก าแพงเพชร  โดยรวมอยู่ใน  
ระดบัด ี(  = 3.28 SD 0.36 ) และรายดา้นอยู่ในระดบัด ี โดยพบว่าการจดัการความปลอดภยัดา้นการใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูมคี่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.47 SD 0.44 ) รองลงมา คอื การจดัการความปลอดภยัด้านการสัง่ใชย้าผู้ป่วย (  = 3.32 SD 0.39)         
ดา้นการบรหิารยาให้ผูป้่วย (    = 3.31 SD 0.40 ) ดา้นการจ่ายยาใหผู้้ป่วย (   = 3.30 SD 0.45 ) ดา้นการแกป้ญัหากรณีเกดิ
เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทางยา (   = 3.22 SD 0.44 ) และด้านมาตรการเชงิรุกในการป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทางยา          
(   = 3.07 SD 0.53 ) ตามล าดบั 

3.ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาล  ได้แก่  การมีเทคโนโลยชี่วยในการสัง่ยา    
การมรีะบบตรวจสอบซ ้าระหว่างวชิาชพี การทบทวนแนวปฏบิตัหิลกัการบรหิารยาตามหลกั 7R การทบทวนแนวปฏบิตักิารใชย้ากลุ่ม
ที่มคีวามเสีย่งสูงและการใช้สญัลกัษณ์ที่แสดงถึงการใช้ยากลุ่มที่มคีวามเสีย่งสูง การทบทวนการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์   
ทางยา สร้างแรงจูงใจในการรายงานอุบัติการณ์ มีมาตรการเชิงรุกในด้านการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มี            
การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากรในดา้นเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยา  
สรปุ : ผลการศกึษาครัง้นี้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นยาใน
โรงพยาบาลต่อไป 

 

ค าส าคญั : การจดัการความปลอดภยัทางยา   พยาบาล   โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
 
 
* พยาบาลวชิาชพีช านาญการ ปฏบิตังิาน  กลุ่มงานการพยาบาลหอ้งคลอด  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
** ผูช้่วยศาสตราจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
*** ผูช้่วยศาสตราจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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เหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทางยา (   = 3.22 SD 0.44 ) และด้านมาตรการเชงิรุกในการป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทางยา          
(   = 3.07 SD 0.53 ) ตามล าดบั 

3.ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาล  ได้แก่  การมีเทคโนโลยชี่วยในการสัง่ยา    
การมรีะบบตรวจสอบซ ้าระหว่างวชิาชพี การทบทวนแนวปฏบิตัหิลกัการบรหิารยาตามหลกั 7R การทบทวนแนวปฏบิตักิารใชย้ากลุ่ม
ที่มคีวามเสีย่งสูงและการใช้สญัลกัษณ์ที่แสดงถึงการใช้ยากลุ่มที่มคีวามเสีย่งสูง การทบทวนการรายงานเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์   
ทางยา สร้างแรงจูงใจในการรายงานอุบัติการณ์ มีมาตรการเชิงรุกในด้านการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มี            
การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากรในดา้นเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยา  
สรปุ : ผลการศกึษาครัง้นี้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นยาใน
โรงพยาบาลต่อไป 

 

ค าส าคญั : การจดัการความปลอดภยัทางยา   พยาบาล   โรงพยาบาลก าแพงเพชร  
 
 
* พยาบาลวชิาชพีช านาญการ ปฏบิตังิาน  กลุ่มงานการพยาบาลหอ้งคลอด  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
** ผูช้่วยศาสตราจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
*** ผูช้่วยศาสตราจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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ทบทวนกระบวนการใช้ยา และติดตามการใช้ยารวมถึงจดัการกบัยาที่ผู้ป่วยและครอบครวัน าติดตวัมา9  จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามกีารศกึษาในเรื่องของความคลาดเคลือ่นทางยาและการจดัการความคลาดเคลื่อนทางยาเป็นการศกึษาในแต่ละ
องค์ประกอบของกระบวนการใช้ยาที่ประกอบด้วย การสัง่ใช้ยา การจดัจ่ายยา การบรหิารยา การใช้ยากลุ่มที่มคีวามเสีย่งสูง      
การแกป้ญัหากรณีเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงคแ์ละมาตรการเชงิรุกในการป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์เช่น การศกึษาปจัจยัที่
มผีลต่อการด าเนินการระบบยาหรือปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความคลาดเคลื่อนในการบรหิารยา   การศกึษาเกี่ยวกบัความ
คลาดเคลื่อนทางยา/การจดัการกบัความคลาดเคลื่อนด้านการจ่ายยา  การศกึษาเกี่ยวกบัการพฒันาระบบยาหรอืการประสาน
รายการยาเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยา  และการศกึษาการพฒันาระบบการใหย้าทีม่คีวามเสีย่งสูง  เพื่อความปลอดภยั   
ของผูป้ว่ย 

โรงพยาบาลก าแพงเพชรเป็นโรงพยาบาลทัว่ไปในเขตภาคเหนือมจี านวนเตียง 410 เตียง  วสิยัทศัน์เป็นโรงพยาบาล
คุณภาพ บรกิารทนัสมยั เป็นทีไ่วว้างใจของประชาชน เขม็มุ่ง คอื 2P Safety ใชก้รอบแนวคดิในการดูแลความปลอดภยัผูป้่วย 
Thai patient safety goals ภายใต้ชื่อ SIMPLE มกีารจดัตัง้ระบบการจดัการดา้นยาของโรงพยาบาลก าแพงเพชรประกอบดว้ย
คณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบดั (PTC: Pharmaceutical and Therapeutic Committee) จดัตัง้จากสหสาขาวชิาชพี แพทย ์
ทนัตแพทย ์พยาบาลและเภสชักรมผีูอ้ านวยการโรงพยาบาลเป็นประธานท าหน้าที ่ก าหนดนโยบายดา้นยา  ก ากบัตดิตามใหเ้กดิ
ความปลอดภยัในการใชย้าโดยเฉพาะยากลุ่มทีต่้องระมดัระวงัสูงและได้จดัตัง้ทมีคณะกรรมการส่งเสรมิความปลอดภยัดา้นยา     
ซึ่งท าหน้าที่ จดัท าแนวทางปฏิบตัิด้านยาให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาและก ากับติดตามและก าหนดให้มีการทบทวน         
แนวปฏบิตัิการใช้ยาเพื่อสื่อสารและท าความเขา้ใจกบัผูป้ฏบิตัิใหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั11  โดยมกีลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาล
ก าแพงเพชรซึง่มหีน้าทีด่แูลก ากบับุคลากรทางการพยาบาลใหป้ฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพีโดยมุ่งเน้นการพฒันาระบบบรหิารการ
พยาบาลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ท างานอย่างมคีวามสุขโดยจดัให้มีพยาบาลวิชาชีพทุก        
หอผูป้ว่ยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสง่เสรมิความปลอดภยัดา้นยาเพื่อร่วมก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัต่ิางๆ ในดา้นการจดัการ
ความปลอดภยัทางยารวมถงึใหม้เีสนอแนะปญัหาและแนวทางแกไ้ขในความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลก าแพงเพชร  และ
ปฏบิตัติามแนวทางทีค่ณะกรรมการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลก าแพงเพชรก าหนดไว ้มกีารเตรยีมบุคลากรใหม้คีวามรู้
และทกัษะเพยีงพอในดา้นการบรหิารยาในหอผู้ป่วยเน่ืองจากการใหย้าเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของกระบวนการใหย้าและพยาบาลมี
บทบาทในทุกกระบวนการของการให้ยาตัง้แต่ด้านการรบัค าสัง่การใช้ยา การคดัลอกค าสัง่การใช้ยา การจ่ายยา จดัยาและ         
การบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย รวมถึงการติดตามอาการของผู้ป่วยหลงัจากได้ยาและน าอุบตัิการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยามา
วเิคราะหแ์ละแกไ้ขหาแนวทางป้องกนัความคลาดเคลื่อนในการบรหิารยา12 

จากการรายงานอุบตักิารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาของโรงพยาบาลก าแพงเพชร13 ในปีพ.ศ. 2560 - 2562 ยงัพบว่า 
ความคลาดเคลื่อนในการใหย้า/บรหิารยา ซึง่เกดิจากการละเลยแนวปฏบิตักิารบรหิารยาตามหลกั 7R ซึง่การจดัการกบัอุบตักิารณ์
ทางยาทีเ่กดิไดน้ าอุบตักิารณ์มาวเิคราะหห์าสาเหตุราก(Root Ceause Analysis:RCA) เป็นการคน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข   
แต่เป็นการจดัท าในแต่ละด้านของปญัหาที่เกิดขึ้น  ท าให้การแก้ไขปญัหาเกิดขึ้นเฉพาะด้านไม่ครอบคลุมกระบวนการของ        
การใหย้าจงึเป็นเหตุใหม้กีารเกดิอุบตักิารณ์ทางยาซ ้าๆ และผลลพัธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  จากอุบตักิารณ์ดงักล่าว
คณะกรรมการสง่เสรมิความปลอดภยัดา้นยาไดน้ ามาวางระบบ จดัการหาแนวทางป้องกนัความคลาดเคลื่อนทางยา  ไดแ้ก่  ดา้น
การสัง่ใช้ยา  ส่งเสรมิใหใ้ชช้ื่อสามญัทางยาทีร่ะบุความแรง รูปแบบยาและวธิใีช้เป็นไปตามมาตรฐาน  ดา้นการจ่ายยา จดัให้มี  
การตรวจสอบค าสัง่ใชย้าโดยเภสชักรก่อนจ่ายยา  ดา้นการบรหิารยา  ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบอย่างอสิระระหว่างวชิาชพีก่อน
บรหิารยา และส่งเสรมิใช้ e-MAR (electronic medication administration record) ด้านการถ่ายทอดค าสัง่ ก าหนดให้มกีาร
ตรวจสอบซ ้าระหว่างบุคลากรระหว่างแพทย ์พยาบาลและเภสชักร  ดา้นการใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู ก าหนดใหม้กีารทบทวน
แนวปฏบิตักิารใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูและดา้นการแกป้ญัหากรณีเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ก าหนดใหม้กีารวเิคราะหห์าราก
ของสาเหตุ ในความคลาดเคลื่อนทางความรุนแรงระดบั E ขึน้ไป11  และถงึแมว้่าจะมกีารบรหิารจดัการ วางแนวทางหรอืระบบใน
การจดัการความปลอดภยัทางยา แต่ยงัพบอุบตักิารณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในแต่ละดา้นเกดิอยู่โดยสาเหตุเกดิจากปจัจยับคุคล            
การสือ่สารทีไ่ม่ชดัเจนระหว่างบุคลากร  ปจัจยัจากสิง่แวดลอ้ม สถานทีข่องหอผูป้่วยแออดัมสีิง่รบกวนขณะเตรยีมยา  ปจัจยัจาก
ยาทีผ่ลติภณัฑม์รีปูร่างและชื่อคลา้ยกนั ปจัจยัเครื่องมอื อุปกรณ์ในการค านวณอตัราเรว็ของยาไม่เพยีงพอ ไม่มปีระสทิธภิาพ และ
ปจัจยัเชงิระบบ จากอตัราก าลงัพยาบาลน้อย  ภาระงานทีเ่พิม่ขึน้และจ านวนผูป้่วยทีม่ากขึน้ และเมื่อมคีวามคลาดเคลื่อนทางยา
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เกดิขึ้นการวเิคราะห์จะแก้ไขปญัหาที่เกดิในแต่ละด้านที่เกิดขึน้ท าให้ด้านที่ไม่พบปญัหาไม่ได้รบัการประเมินและแก้ไขท าให้
อุบตัิการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยายงัคงเกดิซ ้าๆและผลลพัธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งในการจดัการความ
คลาดเคลื่อนทางยาให้เกิดความปลอดภัยในกระบวนการใช้ยาควรจะต้องมีการประเมินทัง้ระบบในทุกองค์ประกอบของ
กระบวนการใชย้า และการศกึษาดา้นการจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลของประเทศไทยยงัมกีารศึกษาเฉพาะดา้น 
ไม่ครบทุกองค์ประกอบของการใช้ยา เช่น การศึกษาการพฒันาระบบจ่ายยาเพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา  การศึกษา          
การพฒันาระบบการใหท้ีม่คีวามเสีย่งสงู เป็นตน้  ดงันัน้ผูศ้กึษาซึง่ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลก าแพงเพชรจงึมคีวามสนใจในการที่
จะศึกษาการจดัการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร และศึกษา
ขอ้เสนอแนะในปรบัปรุงการจดัการความปลอดภยัทางยาของพยาบาลโรงพยาบาลก าแพงเพชร เพื่อใหท้ราบถงึขอ้มูลพืน้ฐานของ
การจดัการความปลอดภยัทางยาตามการรบัรูข้องพยาบาลและน าไปปรบัปรุงแนวทางและพฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั
ทางยาของผูป้ว่ยในโรงพยาบาลก าแพงเพชรต่อไป   
 

วิธีการด าเนินการศึกษา  เป็นการศกึษาพรรณนา (descriptive  study)  
  ประชากร  ประชากรในการศกึษาครัง้นี้เป็นพยาบาลวชิาชพีทีอ่ยู่ภายใต้ก ากบัของกลุ่มงานการพยาบาล จ านวน 422 คน12   
สุม่ตวัอย่างโดยใชเ้กณฑค์ดัเลอืก  ดงัน้ี 1) เป็นพยาบาลวชิาชพีทีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรห์รอืเทยีบเท่า และไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลและผดุงครรภ์ ชัน้ 1 จากสภาพยาบาล  และ2) มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานในโรงพยาบาล
ก าแพงเพชรตัง้แต่ 1 ปีขึ้นไป ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ได้พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 246 คน  และ                
สุม่กลุ่มตวัอย่างตามสดัสว่นของแต่ละหน่วยงานแบบชัน้ภูม ิ( Stratified Random sampling )  
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา   
เครื่องมอืทีใ่ชก้ารศกึษาครัง้นี้  ไดแ้ก่  เครื่องมอืประเมนิการจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลตามแนวปฏบิตัิ

ของงานวจิยั เพชรสนุีย ์ ทัง้เจรญิกุล และคณะ (2561)10  ประกอบดว้ยชุดค าถาม 2 สว่น ดงันี้ 
สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ทปีระกอบดว้ยค าถามเกีย่วกบั 1) เพศ 2) อายุ 3) การศกึษา 4) ต าแหน่งงาน 

5) สถานทีป่ฏบิตังิาน 6) ประสบการณ์ในการท างาน และ7) บทบาทการเคยเป็นคณะกรรมการทีเ่กีย่วกบัการบรหิารยา เช่น 
คณะกรรมการความปลอดภัยในโรงพยาบาลหรือคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงในโรงพยาบาล โดยลกัษณะข้อค าถาม
ปลายเปิดและปลายปิด จ านวนทัง้หมด 7 ขอ้ 

สว่นที ่2 การจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลซึง่น ามาจากแบบประเมนิการจดัการความปลอดภยัทางยาใน
โรงพยาบาลของเพชรสนุีย ์ ทัง้เจรญิกุล และคณะ (2561)  ซึง่ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ จ านวน 48 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการสัง่ใช้
ยาแก่ผู้ป่วย (6ขอ้)  ดา้นการจ่ายยาใหแ้ก่ผู้ป่วย (5ขอ้)  ดา้นการบรหิารยาใหแ้ก่ผู้ป่วย (14ขอ้)  ดา้นการใช้ยากลุ่มที่มคีวาม
เสีย่งสูง (9ขอ้)  ด้านการแก้ปญัหากรณีเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ทางยา (9ขอ้)  และด้านมาตรการเชงิรุกในการป้องกนั
เหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยา (5ขอ้)  โดยลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด มขีอ้ใหเ้ลอืกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
4 ระดบั (rating scale)  เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากบั 4  เหน็ดว้ย ค่าคะแนนเท่ากบั 3 ไม่เหน็ดว้ย ค่าคะแนนเท่ากบั 2 
ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากบั 1 การแปลผลคะแนนใชค้ะแนนเฉลีย่การจดัการความปลอดภยัทางยาในแต่ละดา้น ดงันี้ 
คะแนนเฉลีย่น้อยกว่า 2.85 ระดบัการจดัการอยู่ในระดบัตอ้งปรบัปรุง  คะแนนเฉลีย่ 2.85 – 3.67 ระดบัการจดัการอยู่ในระดบัด ี 
คะแนนเฉลีย่มากกว่า 3.67 ระดบัการจดัการอยู่ในระดบัดมีาก  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื มกีารน าไปตรวจสอบความตรง
ของเน้ือหาพบว่าได้ค่า ICVI และ SCVI ทัง้ฉบบัเท่ากบั .96 และ .83 และการตรวจสอบค่าความตรงเชงิโครงสร้าง พบว่า
องค์ประกอบทัง้ 6 ด้านของเครื่องมือสามารถประเมินคุณภาพของการจัดการความปลอดภัยทางได้ดี(RMSEA<.048, 
X2/d.f=1.73, NFI= .899,CFI = .98, PNFI = .91)  ในการศกึษานี้ผูศ้กึษาไดน้ าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพดา้น
ความตรงตามเน้ือหาและเชงิโครงสรา้งมาแลว้มาใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ทัง้สว่นที ่1 และ 2 โดยไม่ไดม้กีารดดัแปลงจงึไม่ทดสอบ
ความตรงของเน้ือหาซ ้า  น าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ (reliability) ผูศ้กึษาน าแบบสอบถามสว่นที ่1 และ 2 ไปทดลองใช้
กบัพยาบาลวชิาชพีทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มลีกัษณะคลา้ยกลุ่มตวัอย่าง  จ านวน 20 คน  จากนัน้น ามาวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่
โดยใชส้ตูรสมัประสทิธแิอลฟ่าของครอนบาค( Cronbach’ s alpha coefficient) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
เท่ากบั .96  
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สว่นที ่3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัการความปลอดภยัดา้นยาในโรงพยาบาลก าแพงเพชรโดยใช้

แนวคิดการจดัการความปลอดภัยด้านยาของเพชรสุนีย์  ทัง้เจริญกุลและคณะ (2561) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบของ
กระบวนการใชย้า เป็นแบบสอบถามค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 1) ในหน่วยงานทีท่่านปฏบิตังิานอยู่ท่านเจอ
ปญัหาดา้นความคลาดเคลื่อนทางยาในดา้นใดบา้ง อย่างไร อธบิายพอสงัเขป และ2) ท่านมขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงระบบ
การจดัการความปลอดภยัด้านยาในหน่วยงานของท่านแต่ละด้านอย่างไรบ้าง  โดยให้กลุ่มต้วอย่างตอบอย่างอิสระและน า
ขอ้คดิเหน็มาจดัหมวดหมู่และล าดบัของค าตอบ สรุปเนื้อหาและจดัหมวดหมู่โดยอธบิายเชงิพรรณนาตามเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ได้น าแบบสอบถามใหผู้้ทรงคุณวุฒทิางการพยาบาลจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษซึ่งเป็น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลก าแพงเพชร 1 ท่าน และเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยทางยาของ
โรงพยาบาลก าแพงเพชร 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาลสาขาการบริหารทางการพยาบาล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 1 ท่าน        
ไดค้่า IOC เท่ากบั 0.66 ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัได ้
 

การพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง   
การวจิยัครัง้นี้ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ตามเลขทีโ่ครงการ 2562 – 109 : รหสัโครงการ : 2562 – EXP070 
 

การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูศ้กึษาไดท้ าหนังสอืผ่านคณะบดคีณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ถงึผูอ้ านวยการและหวัหน้าฝ่ายการพยาบาล  

หวัหน้าหอผูป้ว่ย 13 กลุ่มงานการพยาบาลและพยาบาลวชิาชพีกลุ่มตวัอย่างโรงพยาบาลก าแพงเพชร   เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค ์ และ
ขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มูล และแยกแบบสอบถาม  ใบยนิยอมเขา้ร่วมการศกึษาโดยก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบสอบถามคนื
ภายใน 2 สปัดาห์  โดยน าใส่กล่องที่ผู้ศึกษาเตรียมไว้ให้ และเริ่มเก็บข้อมูลตัง้แต่ 18 กนัยายน ถึง 2 ตุลาคม 2562 และน า
แบบสอบถามทีไ่ดร้บัตอบกลบัโดยผูศ้กึษาเป็นผูเ้กบ็แบบสอบถามเองไดแ้บบสอบถามคนื  จ านวน  239  ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ  97.15  
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1.ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคล วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
2. ขอ้มูลการจดัการความปลอดภยัทางยาในโรงพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลก าแพงเพชร 

วเิคราะหก์ารจดัการโดยรวมและรายดา้นโดยการแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
3. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการจดัการความปลอดภยัทางยาของพยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลก าแพงเพชรน ามา

สรุปเนื้อหาและจดัหมวดหมู่โดยอธบิายเชงิพรรณนา 
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ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 1  จ านวนและรอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตาม เพศ  อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน สถานที่
ปฏบิตังิาน ระยะเวลาปฏบิตังิาน การเป็นกรรมการในระดบัโรงพยาบาล/ระดบัหอผูป้ว่ยของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลก าแพงเพชร (n=239)  

ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

 

  
ชาย 

 

7 2.93 
หญงิ 232 97.07 

อาย ุ(X =37.14, S.D.=9.92 Min= 22 Max= 60) 

 

  
20-30    

 

68 

 

28.50 

 
31-40 

 

86 36.00 

 
      41-50 

 

57 23.80 

 
51-60 28 11.70 

ระดบัการศึกษา 

 

  
ระดบัปรญิญาตร ี 223 

 

93.31 

 
ระดบัปรญิญาโท 16 

 

6.69 

 
ต าแหน่งงาน 

 

  
พยาบาลวชิาชพีประจ าการ 

 

80 

 

33.47 

 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

 

155 

 

64.85 

 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการพเิศษ 

 

4 

 

1.67 

 
สถานท่ีปฏิบติังาน 

 

  
กลุ่มงานผูป้ว่ยนอก 

 

15 

 

6.28 

 
กลุ่มงานอุบตัเิหตุ ฉุกเฉนิ 

 

14 

 

5.86 

 
กลุ่มงานอายุรกรรม 

 

41 

 

17.15 

 
กลุ่มงานศลัยกรรม 

 

29 

 

12.13 

 
กลุ่มงานสตู-ินรเีวชกรรม 

 

10 

 

4.18 

 
กลุ่มงานการพยาบาลหอ้งคลอด 12 

 

5.02 

 
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 

 

21 

 

8.79 

 
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ว่ยหนกั 

 

32 

 

13.39 

 
กลุ่มงานการพยาบาลหอ้งผ่าตดั 15 6.28 
กลุ่มงานการพยาบาลวสิญัญ ี

 

15 

 

6.28 

 
กลุ่มงานการพยาบาลพเิศษ 

 

15 

 

6.28 

 
กลุ่มงานโสต ศอ นาสกิ 

 

10 

 

4.18 

 
กลุ่มงานการพยาบาลศลัยกรรมกระดกู 

 

10 

 

4.18 

 
ประสบการณ์ในการท างาน (ปี) (  = 13.19 S.D.=9.66 Min=1 Max= 39 ) 

 

  
1-2 ปี 

 

35 

 

14.64 

 
3-4 ปี 

 

20 

 

8.37 

 
5-10 ปี 

 

64 

 

26.78 

 
มากกว่า 10 ปี 120 50.12 

กรรมการคุณภาพในระดบัโรงพยาบาล/หอผูป้ว่ย (ตอบไดม้ากกว่า 1) 

 

  
เคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพฒันาคุณภาพการบรหิารความเสีย่ง 

 

60 25.10 
เคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล 

 

36 15.06 
เคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการบรหิารยา 

 

24 10.04 
เคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ service plan  

 

17 7.11 
เคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการใน PCT 

 

74 30.96 
เคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ 5 ส 

 

91 38.08 
เคยเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการอื่นๆ เช่น การบรหิารอตัราก าลงั  การพฒันาความรู ้การพฒันาบุคลากร 28 11.72 
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จากตารางที ่1 พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 97.07 มอีายุอยู่ระหว่าง 31- 40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 

36.00 อายุเฉลีย่เท่ากบั 37.14 (X = 37.14) SD 9.92 Min=22 Max=60 ) ระดบัการศกึษาสงูสดุอยู่ในระดบัปรญิญาตรี คดิเป็น
รอ้ยละ 93.31 เป็นพยาบาลวชิาชพีช านาญการ  คดิเป็นรอ้ยละ 64.85  สถานที่ปฏบิตังิานแบ่งตามสดัส่วนพยาบาลที่ท างาน
ตามกลุ่มงาน 13 กลุ่มงาน  ส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานในกลุ่มงานอายุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.15 ประสบการณ์ในการท างาน      
ส่วนใหญ่อยู่มากกว่า 10  ปี คดิเป็นรอ้ยละ 50.21 ประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ยอยู่ที่ 13.19 (X = 13.19 SD 9.66,         
Min = 1  Max = 39 ) และการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารยาส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการ 5ส       
คดิเป็นรอ้ยละ 38.08 

 

ตารางท่ี 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัคณุภาพการจดัการความปลอดภยัทางยาของพยาบาลใน 
                โรงพยาบาลก าแพงเพชรโดยรวม และรายดา้น 

การจดัการความปลอดภยัทางยา ค่าเฉล่ีย     
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน SD 

การแปลผล 

1.ดา้นค าสัง่การใชย้าใหผู้ป้ว่ย 
 

3.32 0.39 ด ี
2.ดา้นการจ่ายยาใหผู้ป้ว่ย 3.30 0.45 ด ี
3.ดา้นการบรหิารยาใหผู้ป้ว่ย 
 

3.31 0.40 ด ี
4.ดา้นการใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู 
 

3.47 0.44 ด ี
5.ดา้นการแกป้ญัหากรณีเกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์างยา 
 

3.22 0.44 ด ี
6.ดา้นมาตรการเชงิรกุเพื่อป้องกนัเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคท์างยา 3.07 0.53 ด ี

รวม 3.28 0.36 ด ี
 

จากตารางที่ 2 ผลการศกึษาพบว่า  ระดบัคุณภาพการจดัการความปลอดภัยทางยาตามการรบัรู้พยาบาลวชิาชีพใน
โรงพยาบาลก าแพงเพชร รวมอยู่ในระดบัด ี(X = 3.28, SD= 0.36)  ระดบัคุณภาพการจดัการความปลอดภยัทางยาตามการรบัรู้
พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลก าแพงเพชรในทุกดา้นอยู่ในระดบั ด ีและพบว่าดา้นการใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูมคี่าคะแนนเฉลีย่
สงูกว่าทุกขอ้ (X = 3.47 SD 0.44 ) รองลงมาคอืดา้นการสัง่ใชย้าแก่ผูป้่วย(X = 3.32 SD 0.39) ดา้นการบรหิารยาใหผู้ป้่วย          
(X = 3.31 SD 0.40 ) ดา้นการจ่ายยาใหผู้ป้่วย (X = 3.30 SD 0.45 )ดา้นการแกป้ญัหากรณีเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยา      
(X = 3.22 SD 0.44 ) และดา้นมาตรการเชงิรุกในการป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยา (X = 3.07 SD 0.53 ) 
 

ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุการจดัการความปลอดภยัทางยา ในโรงพยาบาลก าแพงเพชร  
1. ดา้นการสัง่ใชย้าผูป้่วย ปญัหาทีพ่บ ไดแ้ก่ การเขยีนค าสัง่ใชย้าไม่ชดัเจน เขยีนค าสัง่การรกัษาซ ้าซอ้น  ไม่บนัทกึค าสัง่  

การรกัษาและขาดการลงในระบบสัง่ค าสัง่การรกัษาทางวาจาหรือทางโทรศพัท์ ไม่เขยีนค าสัง่การรกัษาในใบค าสัง่การใช้ยาเป็น     
ลายลกัษณ์อกัษรและไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้  เช่น ไม่ได้สัง่ยาเดิมให้ผู้ป่วยเน่ืองจากไม่ได้ตรวจยาเดิม (จ านวน
พยาบาล 108 คน)  พยาบาลไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ใหม้กีารทบทวนค าสัง่การใชย้าพรอ้มยนืยนัค าสัง่ใชย้ากบัแพทย ์ แจง้แพทยเ์ขยีน
ค าสัง่การใช้ยาใหช้ดัเจน  จดัให้มรีะบบการให้ค าปรกึษาและการประสานงานระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ มรีะบบใหค้ าปรกึษา
ระหว่างวชิาชพี  จดัใหม้รีะบบเทคโนโลยชี่วยในการสัง่ใชย้า โดยใหแ้พทยพ์มิพค์ าสัง่การใชย้าแทนการเขยีนดว้ยลายมอืและประสาน
สง่ต่อขอ้มลูดา้นการปฏบิตัติามแนวปฏบิตักิารสัง่ใชย้าในองคก์รแพทย ์(จ านวนพยาบาล 165 คน) 

2 ด้านการจ่ายยาให้ผู้ป่วย ปญัหาที่พบ ไม่ได้ตรวจสอบซ ้าก่อนการจ่ายยา  ชื่อหรอืรูปร่างของผลติภัณฑ์ใกล้เคียงหรือ
เหมอืนกนัท าให้มกีารจ่ายยาผดิ การปฏบิตัิตามแนวปฏบิตัิของการจ่ายยาไม่ครบถ้วน (จ านวนพยาบาล 123 คน)  พยาบาลได้ให้
ขอ้เสนอแนะได้แก่ จดัให้มรีะบบทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจ่ายยา ตรวจสอบฉลากยาและผลิตภณัฑ์ให้ถูกต้อง      
มีระบบตรวจสอบซ ้าระหว่างวิชาชีพ ปรบับทบาทให้มีส่วนร่วมในการบริหารยาในหอผู้ป่วย ประสานส่งต่อข้อมูลอุบตัิการณ์ให ้     
กลุ่มงานเภสชักรรมเพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไว ้(จ านวนพยาบาล 130 คน) 

3.ดา้นการบรหิารยาให้ผูป้่วย ปญัหาที่พบ ปฏบิตัิตามแนวทางการบรหิารยาไม่ครบถ้วน เช่น พยาบาลบรหิารยาผดิขนาด  
ผดิเวลา ผดิชนิด  ไม่มกีารประเมนิและตดิตามอาการหลงัการใหย้า ไม่ไดต้รวจสอบซ ้า  มคีวามรูเ้รื่องยา และการค านวณปรมิาณยา
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ไม่เพยีงพอ  เน่ืองจากจ านวนผู้ป่วยมาก  อตัราก าลงัน้อย  ยาบางตวัไม่คุน้เคย  และนานๆใชท้ าใหม้กีารค านวณผดิพลาด (จ านวน
พยาบาล 90 คน)  พยาบาลได้ให้ข้อเสนอแนะจดัระบบตรวจสอบซ ้าระหว่างสหสาขาวิชาชพีปฏบิตัิตามแนวทางการบรหิารยาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน มรีะบบปรกึษาผูเ้ชยีวชาญด้านยา มรีะบบเตือนในการบรหิารยาและระบบการบรหิารยาในหอผูป้่วย ทบทวน
การบรหิารยาตามหลกั 7R สง่เสรมิใหห้าความรูเ้รื่องยาทีท่นัสมยัและขอ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารยา (จ านวนพยาบาล 122 คน) 

4. ด้านการใช้ยากลุ่มที่มคีวามเสีย่งสูง  ปญัหาที่พบไม่ได้ปฏิบตัิตามแนวทางการบรหิารยากลุ่มที่มีความเสีย่งสูง  เช่น       
ไม่สอบถามชื่อนามสกุลผูป้ว่ยก่อนใหย้า  ไม่ไดป้ระเมนิตดิตามอาการหลงัใหย้า ไม่ตดิป้ายเฝ้าระวงัการใชย้า  ไม่ไดต้รวจสอบซ ้าก่อน
ใหย้า  เน่ืองจากผูป้ว่ยมปีรมิาณมาก ภาระงานมากท าใหไ้ม่มเีวลาตรวจสอบยา ผลติภณัฑม์รีูปร่างและชื่อคลา้ยกนัเวลาเกบ็มกัจะอยู่
ใกลก้นัท าใหห้ยบิยาผดิ  อุปกรณ์การให้ยาไม่เพยีงพอ ไม่มปีระสทิธภิาพเน่ืองจากจ านวนผู้ป่วยมจี านวนมากและต้องให้ยาในเวลา
เดยีวกนัท าใหเ้ครื่องค านวณยาไม่พอใช ้ (จ านวนพยาบาล 101 คน)  พยาบาลไดใ้หข้อ้เสนอแนะจดัใหม้ทีบทวนแนวทางการใชย้าก
ลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู  จดัระบบนิเทศรายบุคคล แจ้งเภสชักรแนบเอกสารการใชแ้ละขอ้ระวงัการใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู  จดัระบบ
เครื่องมือในการค านวณยาให้เพียงพอพร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ  จัดให้มีอบรมความรู้เรื่องยาและการบริหารยากลุ่มที่มี           
ความเสีย่งสงู จดัระบบการตรวจสอบซ ้าระหว่างวชิาชพีในการสัง่ใชย้า จ่ายยาและการบรหิารยา (จ านวนพยาบาล 138 คน) 

5. ด้านการแก้ปญัหากรณีเกดิเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ปญัหาที่พบ ระบบของการลงบนัทกึรายงานอุบตัิการณ์ยุ่งยาก 
ซ ้าซอ้น เขา้ใจยาก เนื่องจากมกีารปรบัเปลีย่นระบบการบนัทกึการรายงานความเสีย่ง และความรูเ้รื่องของการจดัการเหตุการณ์ไม่พงึ
ประสงคท์างยา (จ านวนพยาบาล 23 คน) พยาบาลได้ใหข้อ้เสนอแนะ ประสานเภสชักรจดัประชุมอบรมใหค้วามรู้เรื่องยา หรอืลงใน
แอฟรเิคชัน่ไลน์กลุ่มโรงพยาบาลเกี่ยวกบัการจดัการความรูข้องยาทีท่นัสมยั  สร้างวฒันธรรมการรายงานความเสีย่งโดยกระตุน้ให้
บุคลากรมกีารรายงานความเสีย่งหรอือุบตักิารณ์ทางยาใหเ้พิม่มากขึน้โดยไม่กลวัความผดิและสรา้งแรงจูงใจในการรายงานความเสีย่ง  
จดัระบบสือ่สารระหว่างสหสาขาวชิาชพีเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการใชย้าใหถู้กตอ้ง (จ านวนพยาบาล 60 คน) 

6. ดา้นมาตรการเชงิรุกในการป้องกนัเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยา  ปญัหาทีพ่บคอื การแลกเปลีย่นเรยีนรูอุ้บตักิารณ์ความ
คลาดเคลื่อนทางยายงัไม่ต่อเน่ือง ไม่สม ่าเสมอ และระบบนิเทศงานของหวัหน้าหอผูป้่วยยงัไม่ต่อเน่ือง ไม่สม ่าเสมอ การนิเทศดา้น
การใชย้า ไม่ต่อเนื่อง ไม่สม ่าเสมอ (จ านวนพยาบาล 23 คน)  พยาบาลไดใ้หข้อ้เสนอแนะจดัระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นอุบตักิารณ์
ไม่พงึประสงคท์างยาระหว่างหอผูป้ว่ยอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง  จดัช่องทางการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ จดัระบบการตรวจเยีย่มหอผูป้่วยที่
พบเหตุการณ์ไม่พงึประสงคท์างยาบ่อยเพื่อหาแนวทางแกไ้ข และมกีารนิเทศเรื่องยาอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง (จ านวนพยาบาล 38 คน) 

การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการจัดการความปลอดภัยทางยาในโรงพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลก าแพงเพชร            

ได้ข้อสรุปเกี่ยวกบัการรบัรู้การจดัการความปลอดทางยาในโรงพยาบาลก าแพงเพชรตามกรอบแนวคดิการจดัการความปลอดภัย        
ทางยา 6 องคป์ระกอบ ดงันี้   

พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลก าแพงเพชรมกีารรบัรู้การจดัการความปลอดภัยทางยาด้านค าสัง่การใช้ยาอยู่ในระดบัดี      
  = 3.32 SD = 0.39( ตารางที ่2) เนื่องจากคณะกรรมการสง่เสรมิความปลอดภยัทางยาโรงพยาบาลก าแพงเพชรไดจ้ดัท าแนวทาง  
การปฏบิตัิค าสัง่การใชย้า  แนวปฏบิตัิการรบัค าสัง่แพทย์กรณีฉุกเฉิน การมรีะบบใหค้ าปรกึษา แนวทางการจดัการกบัยาทีผู่้ป่วย 
และครอบครวัน าตดิตวัมารวมถงึการลดการคดัลอกค าสัง่การใชย้าโดยใชใ้บ e- MAR ท าใหค้วามคลาดเคลื่อนใน  การคดัลอกค าสัง่
การใชย้าลดลง จงึท าใหพ้ยาบาลมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัด ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวทางของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาลในดา้น
ระบบการจดัการด้านยาในด้านการสัง่ใช้ยาและถ่ายทอดค าสัง่9  และการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกบัการใช้ยาใน
โรงพยาบาลอย่างชัดเจน  ปญัหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากการอ่านลายมือแพทย์ไม่ออก การเขียนค าสัง่การใช้ยาไม่ชัดเจน             
การไม่ปฏิบตัิตามแนวทาง  ข้อเสนอแนะ การใช้เทคโนโลยชี่วยในการสัง่ใช้ยา  การประสานข้อมูล  ส่งต่อองค์กรแพทย์ในเรื่อง       
การปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนด การจดัระบบการตรวจสอบซ ้าระหว่างวชิาชพีและการมรีะบบใหค้ าปรกึษาระหว่างวชิาชพี 

พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลก าแพงเพชรมกีารรบัรู้การจดัการความปลอดภัยทางยาด้านจ่ายยาให้ผู้ป่วยอยู่ในระดบัด ี     
  = 3.30 SD = 0.45 (ตารางที ่2) เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการส่งเสรมิความปลอดภยัดา้นยาของโรงพยาบาลก าแพงเพชรไดจ้ดัท า
แนวทางการปฏบิตัิ medication reconciliation โดยมกีารก าหนดแบบฟอร์มบนัทกึและก าหนดบทบาทการท างานของพยาบาล    
เภสชักรและแพทย ์มแีผนผงัขัน้ตอน medication reconciliation ใหก้บัทุกหน่วยงาน จดัท าคู่ยา LASA และแกไ้ขชื่อยาพอ้งมองคลา้ย
ให้เป็นปจัจุบันและมีระบบบันทึกและระบบเตือนการใช้ยา LASA ในคอมพิวเตอร์11  จึงท าให้พยาบาลมีการรับรู้อยู่ในระดับด ี 
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคดิของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล การเตรยีมเขยีนฉลาก จดัจ่ายยาและส่งมอบยาโดยเภสชักรหรอื
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บุคคลที่ได้รบัการฝึกฝน9  ปญัหาที่พบเภสชักรปฏบิตัิตามแนวทางการจ่ายยาไม่ครบถ้วน ไม่ได้ตรวจสอบซ ้าก่อนจ่ายยา ชื่อหรอื
รปูร่างยาใกลเ้คยีงท าใหจ้่ายยาผดิ ขอ้เสนอแนะ จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบซ ้าระหว่างวชิาชพี จดัให้มกีารตรวจสอบฉลากยาก่อนจ่าย
ยา ปรบับทบาทเภสชักรใหม้สีว่นร่วมในการบรหิารยา การมบีารโ์ค๊ดช่วยในการจ่ายยา 

พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลก าแพงเพชร  มกีารรบัรู้การจดัการความปลอดภยัทางยาด้านการบรหิารยาให้ผู้ป่วยอยู่ใน      
ระดบัด ี  = 3.31 SD = 0.40 ( ตารางที ่2) เนื่องจากว่าคณะกรรมการส่งเสรมิความปลอดภยัทางยาโรงพยาบาลก าแพงเพชรได้ม ี        
การพฒันาระบบการจ่ายยา เป็นแบบ one day dose และมfีlow chart การจ่ายยาใหก้บัทุกหน่วยงานทราบ มแีนวทางการจดัเกบ็ 
ส ารองยา การใชย้าเร่งด่วน ยาฉุกเฉิน จดัท าแนวปฏบิตักิารบรหิารยาตามหลกั7R และมกีารสื่อสารใหก้บัหอผูป้่วยทราบเพื่อปฏบิตัิ
เป็นแนวทางเดยีวกนั11 จงึท าใหพ้ยาบาลมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัดสีอดคลอ้งกบักรอบแนวทางของสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล
ในด้านปฏิบตัิการใช้ยาด้านการบริหารยา มีการให้ยากบัผู้ป่วยอย่างปลอดภยัโดยบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม มีการให้ข้อมูล
เกีย่วกบัยาแก่ผูป้ว่ยและครอบครวั ตดิตามผลการใหย้าและมกีารจดัการกบัยาทีผู่ป้่วยและครอบครวั น าตดิตวัมา และการเกบ็ส ารอง
ยาทีเ่หมาะสม เพยีงพอ พรอ้มใช้9  ปญัหาทีพ่บคอืพยาบาลปฏบิตัติามแนวทางการบรหิารยาไม่ครบถ้วน ไม่มกีารตรวจสอบซ ้าก่อน
บรหิารยา ไม่ไดป้ระเมนิอาการหลงัใหย้า ความรูเ้รื่องยาและการค านวณยามไีม่เพยีงพอ  ขอ้เสนอแนะจดัใหม้รีะบบการตรวจสอบซ ้า
ก่อนบริหารยา ทบทวนแนวปฏิบตัิการบริหารยาอย่างสม ่าเสมอ ส่งเสริมให้มีการหาความรู้เรื่องยาและหลกัการบริหารยาอย่าง
สม ่าเสมอ 

พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลก าแพงเพชรมกีารรบัรู้การจดัการความปลอดภยัด้านการใช้ยากลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสูงอยู่ใน
ระดบัด ี  = 3.47 SD = 0.44 ( ตารางที ่2) เนื่องจากว่าจากเดมิทีพ่ยาบาลไม่ทราบรายการยา High Alert Drug ของโรงพยาบาลทาง
คณะกรรมการส่งเสรมิความปลอดภยัด้านยาจงึได้ก าหนดรายการยา High Alert Drug จดัท า flow chart  การสัง่ยา  จ่ายยา           
บรหิารยากลุ่มที่มคีวามเสีย่งสงู ก าหนดบทบาทหน้าทีช่ดัเจน มป้ีายสญัลกัษณ์ในการบ่งบอกการใช้ยากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู จดัท า
แนวทางการซกัประวตัิการแพ้ยา ร่วมมอืกบัเจ้าหน้าที่สารสนเทศจดัท าระบบเตือนการแพ้ยาในคอมพวิเตอร์และยากลุ่มที่มอีนัตร
กริยิาต่อกนั11 สอดคลอ้งกบั สุพตัรา  เมฆพริุณ ทีก่ารพฒันาระบบการใหย้าทีม่คีวามเสีย่งสงูโดยการจดัอบรมใหค้วามรูเ้รื่องยาและ
แนวปฏบิตัทิี่ก าหนดแก่พยาบาลทัง้โรงพยาบาลรวมถงึตรวจสอบการปฏบิตังิานในเรื่องของการบรหิารยาและจดัเกบ็ยา14  ปญัหาที่
พบปฏบิตัติามแนวทางการใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูไม่ครบถว้น ไม่มกีารเฝ้าระวงัและตดิตามอาการหลงัใชย้า เครื่องมอืไม่เพยีงพอ 
ขอ้เสนอแนะ จดัอบรมใหค้วามรูก้ารใชย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงู การจดัใหม้อีุปกรณ์ในการใหย้ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูและพรอ้มใช้ 

พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลก าแพงเพชรมกีารรบัรูก้ารจดัการความปลอดภยัดา้นการแกป้ญัหากรณีเกดิเหตุการณ์ ไม่พงึ
ประสงคท์างยา อยู่ในระดบัด ี   = 3.22 SD = 0.44 (ตารางที ่2) ทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องมาจากพยาบาลไดม้กีารรบัทราบนโยบายความเสีย่ง
จากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของโรงพยาบาล รวมถงึก าหนดแนวทางในการรายงานอุบตักิารณ์ในแต่ละระดบัความรุนแรงของ
อุบัติการณ์และหัวหน้ามีการกระตุ้นในการน าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางยามาวิเคราะห์  และหาแนวทางแก้ไขในหน่วยงาน        
สร้างแรงจูงใจในการรายงานอุบตัิการณ์และก าหนดการรายงานในแต่ละบุคคล ปญัหาที่พบม ี   การปรบัเปลี่ยนระบบการรายงาน
อุบตัิการณ์เป็นระบบใหม่คือระบบสารสนเทศการบรหิารจดัการความเสีย่งของสถานพยาบาล(Healthcare Risk Management 
System : HRMS) การบันทึกอุบตัิการณ์มีความซับซ้อนเข้าใจยาก ท าให้มีการบันทึกรายงานอุบตัิการณ์น้อยลง ข้อเสนอแนะ 
พยาบาลตอ้งมกีารเรยีนรูก้ารบนัทกึและท าความเขา้ใจกบัระบบการรายงาน  

พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลก าแพงเพชรมกีารรบัรูก้ารจดัการความปลอดภยัดา้นมาตรการเชงิรุกในการป้องกนัเหตุการณ์
ไม่พงึประสงคท์างยา อยู่ในระดบัด ี  = 3.07 SD = 0.53 (ตารางที ่2) ทีเ่ป็นเช่นนี้เนื่องมาจากว่าคณะกรรมการส่งเสรมิความปลอดภยั
ดา้นยา โรงพยาบาลก าแพงเพชรไดจ้ดัระบบการตรวจเยีย่มหอผูป้่วยและส ารวจการจดัเกบ็ส ารองยาในหอผูป้่วยทุก 3 เดอืน  และมี
ระบบการให้ค าปรึกษาด้านยาแก่แพทย์และพยาบาลรวมถึงการจดัให้มีช่องทางการน าเสนอปญัหาและข้อเสนอแนะของความ
ผิดพลาดด้านยาในการประชุมคณะกรรมการระบบยาทุก 3 เดือน11  จึงท าให้พยาบาลมีการรับรู้ระดับดี  ปญัหาที่พบคือการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้อุบตักิารณ์ความผดิพลาดทางยาระหว่างหน่วยงานยงัมน้ีอยและไม่สม ่าเสมอและช่องทางในการน าเสนอปญัหามี
น้อยพบแค่การรายงานในวาระประชุมของกรรมการ ขอ้เสนอแนะ จดัช่องทางแลกเปลีย่นเรยีนรูอุ้บตักิารณ์ความผดิพลาดทางยาใหม้ี
หลากหลายช่องทาง เช่น จดัเวทกีารน าเสนอผลงาน การมีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางใหม่ในการแก้ปญัหาทางยาในช่อง
ออนไลน์  และสื่อสารสนเทศต่างๆ รวมถงึการจดัระบบการตรวจเยี่ยมหอผูป้่วยทีพ่บปญัหาเรื่องความผดิพลาดทางยาอย่างต่อเน่ือง
และสม ่าเสมอ 
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ข้อสรปุและการน าไปใช้ 

ผลการศกึษาสรุปไดว้่าพยาบาลโรงพยาบาลก าแพงเพชรมกีารรบัรูเ้รื่องการจดัการความปลอดภยัดา้นยาในโรงพยาบาล
โดยรวม อยู่ในระดบัด ีเน่ืองมาจากทีพ่ยาบาลได้รบัทราบถึงแนวปฏบิตัต่ิางๆด้านยาตัง้แต่การรบัค าสัง่การใช้ยา การจ่ายยา  
การบรหิารยา การใชย้ากลุ่มที่มคีวามเสีย่งสงู มาตรการในการแกป้ญัหาและการป้องกนักรณีเกดิเหตุการณ์ไม่พงึประสงค ์ที่
ก าหนดมาจากคณะกรรมการส่งเสรมิความปลอดภยัด้านยา โรงพยาบาลก าแพงเพชร  แต่ยงัพบปญัหาดา้นการอ่านลายมอื
แพทย์  การไม่ปฏบิตัิตามแนวทางที่ก าหนดของบุคลากร  การบนัทกึรายงานอุบตัิการณ์ความผดิพลาดทางยาที่ ยงัซบัซ้อน 
เขา้ใจยากและบนัทกึยา รวมถงึการมชี่องทางในการแลกเปลีย่นเรยีนรูอุ้บตักิารณ์ความผดิพลาดทางยาทีย่งัมน้ีอย  ไม่ต่อเนื่อง
และไม่สม ่าเสมอ การนิเทศบุคลากรดา้นยายงัไม่สม ่าเสมอ  ขอ้เสนอแนะส าหรบัผูบ้รหิาร การน าเทคโนโลยมีาช่วยปรบัระบบ
กระบวนการใช้ยา จดัระบบการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และช่องทางการน าเสนอปญัหาและแนวทางการป้องกนัเหตุการณ์ความ
ผดิพลาดทางยาและการปรบัระบบการบนัทกึการรายงานความเสีย่งใหม้คีวามง่าย ไม่ซบัซอ้นและสรา้งแรงจูงใจในการรายงาน
อุบตัิการณ์ความผิดพลาดทางยา และการจดัระบบการนิเทศติดตามอุบตัิการณ์ความผิดพลาดทางยาอย่างต่อเนื่อง และ
สม ่าเสมอ  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาการพฒันาระบบการจดัการความปลอดภัยทางยาใน
กระบวนการทีม่ปีญัหาเช่น การสัง่ยา การจ่ายยา การบรหิารยาและระบบการรายงานอุบตักิารณ์ทางยา 
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Abstract 
Introduction : The nursing practice environment is important to ensure that nurses can practice with excellence. 
Objectives : studying the nursing practice environment and make recommendations to improve the nursing practice 
environment based on the perception of nurses in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.  
Methods : The sample is 347 nurses with at least 1 year working experience. The instrument used in this study was 
the Practice Environment Scale of Nurse Work Index (PES-NWI), Thai version, translated by Nantsupawat (2011) from 
Practice Environment Scale of the Nursing Work Index (Lake, 2002). The total reliability of this instrument was 0.96 , for 
each aspect equal to 0.84-0.94. Data were analyzed using descriptive statistics consisting of mean and standard 
deviations. 
Results : The results of the study are as follows: 

1. The findings of the study indicated that the score of the nursing practice environment, as perceived by 
nurses was at a moderate level for five aspects (X=2.88, SD=0.68). The perceived nursing practice environment of 
nursing foundations for quality of care and the relationship between doctors and nurses were good level. The other 
three aspects, consisting of nurse manager ability, nurse leadership, and nurse participation in hospital affairs, and 
staffing and resource adequacy were at moderate levels.  The highest average score is nursing foundations for quality 
of care and the lowest average score is staffing and resource adequacy. 

2. The study suggests ways to improve the nursing practice environment. The nurses’ participation in hospital 
affairs should be promoted such as listening to their opinions on policy and decisions making. In addition, nurses 
should be promoted for knowledge and capacity development training and supporting funding for further study.  The 
nursing foundations for quality of care include encouraging nurses to be trained in specialized fields and updating 
nursing standards regularly. Suggestions for improving nurse manager ability and nurse of leadership include listening 
to the opinions and suggestions of practitioners and receiving leadership development training. Suggestions for 
improving the staffing and resource adequacy including arranging adequate staffing and workload and increasing the 
wages, salaries, compensation or other benefits. Suggestion for improving the relationship between doctors and nurses 
arranging monthly meetings between doctors and nurses and performing activities which develop the relationship 
between physicians and other departments. 
Conclusions : Nurse administrators can take the results of this study as the basis for improving the environmental 
quality of nursing practice environments. 
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ณฏัฐณิชชา เตชะกติตโิรจน์, พย.ม* 
อภริด ี นนัทศ์ุภวฒัน์, พย.ด** 

เพชรสนุีย ์ ทัง้เจรญิกุล, พย.ด** 

 
 

บทคดัยอ่ 
บทน า : สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาล มคีวามส าคญัในการปฏบิตังิานของพยาบาลใหม้คีุณภาพ 
วตัถปุระสงค ์ : เพื่อศกึษาสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาล และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิาร
พยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 
วิธีการศึกษา :  กลุ่มตวัอย่างคอืพยาบาลวชิาชพีทีม่ปีระสบการณ์การท างาน 1 ปีขึน้ไป จ านวน 347 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศกึษาคอื แบบสอบถามสิง่แวดลอ้มการปฏบิตัขิองดชันีงานพยาบาลฉบบัภาษาไทยของ Nantasupawat (2011) ซึง่แปลมา
จากแบบวดัสิง่แวดลอ้มการปฏบิตังิาน (Practice Environment Scale of the Nursing Work Index) ของ เลค (Lake, 2002) 
โดยมีความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.96 รายด้านเท่ากบั 0.84-0.94  วิเคราะหข์้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สว่นขอ้เสนอแนะใชก้ารสรุปเนื้อหาและจดัหมวดหมู่   
ผลการศึกษา :  พบว่า 

1. พยาบาลวชิาชพีมกีารรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (   =2.88, SD=0.68)
พยาบาลมกีารรบัรูส้ ิง่แวดล้อมการปฏบิตัิการพยาบาลทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดบัด ี2 ด้านได้แก่ ดา้นมาตรฐานการดูแล และด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล และอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นภาวะผู้น าของหวัหน้า ดา้นการร่วมมอื
ของพยาบาลในโรงพยาบาล และดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร ดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุคอืดา้นมาตรฐานการดแูล และ ดา้นที่
มคีะแนนเฉลีย่ต ่าสดุคอื ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร 

2. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดล้อมการปฏิบตัิการพยาบาล ด้านการมีส่วนร่วมของพยาบาล ได้แก่ ควรเปิด
โอกาสใหพ้ยาบาลมสี่วนร่วมรบัรู ้เสนอแนะขอ้คดิเหน็และตดัสนิใจเชงินโยบาย ส่งเสรมิการอบรมพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพ
ของบุคลากร ควรใหทุ้นสนบัสนุนในการศกึษาต่อ ดา้นมาตรฐานการดแูล ควรสง่เสรมิให้พยาบาลไดร้บัการอบรมต่างๆ เช่นการ
อบรมสาขาเฉพาะทาง  และพฒันาระบบพีเ่ลีย้ง ควรมกีารปรบัปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ ดา้นภาวะผู้น าของ
หวัหน้า หวัหน้าควรรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ปฏบิตัิงาน  หวัหน้าควรได้รบัการพฒันาและอบรมภาวะผู้น า
อย่างต่อเนื่อง ด้านอตัราก าลงัและทรพัยากร ควรจดัอตัราก าลงัให้เพียงพอกบัปริมาณงาน ควรจดัสรรเวลาปฏิบตัิงานให้
เหมาะสม ควรเพิม่อตัราเงนิเดอืน ค่าเวร ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอื่นๆ ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดั
ประชุมประจ าเดอืนระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละหน่วยงานต่างๆ 
สรปุ  :  ผลการศกึษาครัง้นี้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน าเอาผลการศกึษาครัง้นี้ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการปรบัปรุง
สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลใหม้คีุณภาพต่อไป 
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สมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล และอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นภาวะผู้น าของหวัหน้า ดา้นการร่วมมอื
ของพยาบาลในโรงพยาบาล และดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร ดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุคอืดา้นมาตรฐานการดแูล และ ดา้นที่
มคีะแนนเฉลีย่ต ่าสดุคอื ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร 

2. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดล้อมการปฏิบตัิการพยาบาล ด้านการมีส่วนร่วมของพยาบาล ได้แก่ ควรเปิด
โอกาสใหพ้ยาบาลมสี่วนร่วมรบัรู ้เสนอแนะขอ้คดิเหน็และตดัสนิใจเชงินโยบาย ส่งเสรมิการอบรมพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพ
ของบุคลากร ควรใหทุ้นสนบัสนุนในการศกึษาต่อ ดา้นมาตรฐานการดแูล ควรสง่เสรมิให้พยาบาลไดร้บัการอบรมต่างๆ เช่นการ
อบรมสาขาเฉพาะทาง  และพฒันาระบบพีเ่ลีย้ง ควรมกีารปรบัปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ ดา้นภาวะผู้น าของ
หวัหน้า หวัหน้าควรรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ปฏบิตัิงาน  หวัหน้าควรได้รบัการพฒันาและอบรมภาวะผู้น า
อย่างต่อเนื่อง ด้านอตัราก าลงัและทรพัยากร ควรจดัอตัราก าลงัให้เพียงพอกบัปริมาณงาน ควรจดัสรรเวลาปฏิบตัิงานให้
เหมาะสม ควรเพิม่อตัราเงนิเดอืน ค่าเวร ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอื่นๆ ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดั
ประชุมประจ าเดอืนระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละหน่วยงานต่างๆ 
สรปุ  :  ผลการศกึษาครัง้นี้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน าเอาผลการศกึษาครัง้นี้ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการปรบัปรุง
สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลใหม้คีุณภาพต่อไป 
 

ค าส าคญั : สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาล พยาบาลวชิาชพี 
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บทน า 
 พยาบาลเป็นวชิาชพีทีม่บีทบาทหน้าทีท่ีส่ าคญัในการใหบ้รกิารพยาบาลเป็นบุคลากรในทมีสุขภาพทีป่ฏบิตังิานใกลช้ดิผูป้่วย
มากทีสุ่ด  โดยต้องใหก้ารพยาบาลทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพตามมาตรฐานวชิาชพีในการจดัระบบสุขภาพทีด่ตี้องมอีตัราก าลงัของ
พยาบาลทีเ่พยีงพอในการใหก้ารดูแลผูป้่วย แต่ปญัหาส าคญัทีสุ่ดทีอ่งคก์รพยาบาลแทบทุกแห่งก าลงัเผชญิ คอื ปญัหาการขาดแคลน
ก าลงัคนทางการพยาบาล1  ส าหรบัในประเทศไทยนัน้พบว่ามกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งประชากร เป็นสงัคมผูส้งูอายุ ความกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยทีางการแพทย ์การเปลีย่นแปลงแบบแผนความเจบ็ปว่ยทีม่คีวามรุนแรงและซบัซอ้นมากขึน้ ส่งผลใหม้คีวามต้องการก าลงัคน
ทางด้านการพยาบาลมากขึน้2  จากขอ้มูลโดยพื้นฐาน  พบว่าสดัส่วนของพยาบาลวชิาชพีต่อการดูแลประชากรในแต่ละประเทศดงันี้ 
ประเทศในยุโรปมสีดัส่วนพยาบาล 8.1-17.6 คนต่อประชากร 1,000 คน ประเทศในอาเซยีนมสีดัส่วนพยาบาล 3.3-7.8 คนต่อประชากร 
1,000 คน ในขณะทีป่ระเทศไทยมสีดัสว่นพยาบาล 2.2 คนต่อประชากร 1,000 คน3  องคก์รอนามยัโลกแนะน าระดบัทีจ่ะใหบ้รกิารสุขภาพ
ถว้นหน้าได ้คอื พยาบาล 2.5 คนต่อประชากร 1,000 คน4  ซึง่ผลของอตัราก าลงัทีไ่ม่เพยีงพอมผีลกระทบต่อผลลพัธใ์นหลายดา้น  
  ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัพยาบาล ท าใหม้ผีลต่อสขุภาพกายและสุขภาพจติของพยาบาลวชิาชพี ไดแ้ก่ ภาระงานทีห่นักมากขึน้ 
ความเสีย่งจากการท างาน และความเครยีด การเจบ็ป่วยจากการท างานเพิม่ขึน้ จากการส ารวจพยาบาลที่เจบ็ป่วยจากการท างานใน         
ปี พ.ศ. 2551 พบว่า พยาบาลถูกเขม็ฉีดยา หรอืถูกของมคีมบาด รอ้ยละ 34.7 เจบ็ป่วยติดเชื้อวณัโรคจากผูป้่วยร้อยละ 32.6 และถูก
ผูป้่วยท าร้าย รอ้ยละ 14.9  การขาดสมดุลของชวีติครอบครวัและการท างาน ซึง่หากอตัราก าลงัมไีม่เพยีงพอจะส่งผลท าให้พยาบาลที่
ปฏบิตังิานตอ้งรบัภาระงานทีเ่พิม่มากขึน้จนเกดิความเหนื่อยลา้ในการท างานเกดิความเครยีด ความไม่พงึพอใจในการท างาน และท าให้
เกดิการลาออกจากวชิาชพีไปในทีส่ดุ5 

   เป็นผลกระทบต่อองคก์ร ในดา้นการใหบ้รกิารสขุภาพกบัผูร้บับรกิารในหลายดา้น โดยเฉพาะดา้นคุณภาพในการดูแล 
ถา้อตัราก าลงัในการดแูลผูป้ว่ยทีไ่ม่เพยีงพอ ท าใหเ้กดิปญัหาการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลสงูขึน้ ส่งผลท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้น
เพิม่มากขึน้ อตัราการตายในโรงพยาบาลสงูขึน้ เป็นผลท าให้เกดิการสูญเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก  
และจ านวนวนันอนในโรงพยาบาลของผูป้่วยเพิม่สงูขึน้ ท าให้คุณภาพการดูแลผูป้่วยลดลง โดยคุณภาพการดูแลมสี่วนส าคญั
ส าหรบัโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเพราะเป็นเครื่องชีว้ดัถงึความมปีระสทิธภิาพ และความมปีระสทิธผิลของระบบการใหบ้รกิาร 6 
การสร้างความเชื่อมัน่และความไว้วางใจให้แก่ผู้รบับรกิารเป็นการสร้างความประทบัใจและความพงึพอใจให้กบัผู้รบับรกิาร      
มผีลต่อคุณภาพการดแูลและผลลพัธใ์นการปฏบิตังิานของพยาบาลทีด่ี7 

 สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาล หมายถึง ลักษณะขององค์กรการท างานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน              
การปฏิบตัิงานที่สนับสนุนหรือเป็นข้อจ ากดัในการปฏิบตัิงานทางการพยาบาล 8  ซึ่งมีองค์ประกอบทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่              
1) ดา้นการมสีว่นร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล  2) ดา้นมาตรฐานการดแูล 3) ดา้นภาวะผูน้ าของหวัหน้า 4) ดา้นอตัราก าลงั
และทรพัยากร และ 5) ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล    
  จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศมกีารศกึษาในโรงพยาบาลหลายระดบั ผลการศกึษาพบสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิาร
พยาบาลในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัด ีแต่กพ็บบางการศกึษาทีอ่ยู่ในระดบัไม่ด ีเพราะว่ามคีวามแตกต่างกนัเนื่องจากมบีรบิทที่
ต่างกนั สว่นการศกึษาในประเทศไทย พบผลการศกึษาสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลทีผ่่านมาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัด ีการศกึษา
สว่นใหญ่จะมคีวามแตกต่างกนัเนื่องจากโรงพยาบาลในแต่ละระดบัและแต่ละโรงพยาบาลมสีิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลทีต่่างกนั 
อย่างไรกต็ามพบว่าจากการศกึษาสิง่แวดลอ้มในการปฏบิตักิารพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัทีผ่่านมานัน้มเีพยีงหนึ่งการศกึษา 
และแสดงผลโดยรวมอยู่ในระดบัด ีแต่อาจจะมขีอ้จ ากดัในการน าไปพฒันาใชใ้นระดบัโรงพยาบาล รวมทัง้ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
สิง่แวดลอ้มในแต่ละดา้น  
  โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ เป็นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ระดบัตตยิภูมชิัน้สงู ทีใ่หบ้รกิารรกัษาโรค
ยากและซบัซอ้น ขนาด 1,400 เตยีง ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล แก่ผูป้่วยในจงัหวดัเชยีงใหม่และในเขต 17 จงัหวดัภาคเหนือ  โดยใช้
กระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชพี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีระบบการบริหารจดัการที่มี
ประสทิธภิาพ และมรีะบบบรกิารพยาบาลทีม่คุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน AHA ใหบ้รกิารพยาบาลทีม่คีุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลศิใน
สถานการณ์สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตักิารพยาบาลของโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัด ี แต่ยงัมขีอ้จ ากดัในเรื่องการมสี่วนร่วมของ
พยาบาลในโรงพยาบาล การมีโอกาสการเขา้ร่วมในการตัดสนิใจเชิงนโยบายของโรงพยาบาล การใช้ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
มาตรฐานการดแูลทางการพยาบาล ปรมิาณงานมากกว่าอตัราก าลงัของบุคลากร 
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บทคดัยอ่ 
บทน า : สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาล มคีวามส าคญัในการปฏบิตังิานของพยาบาลใหม้คีุณภาพ 
วตัถปุระสงค ์ : เพื่อศกึษาสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาล และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิาร
พยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 
วิธีการศึกษา :  กลุ่มตวัอย่างคอืพยาบาลวชิาชพีทีม่ปีระสบการณ์การท างาน 1 ปีขึน้ไป จ านวน 347 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศกึษาคอื แบบสอบถามสิง่แวดลอ้มการปฏบิตัขิองดชันีงานพยาบาลฉบบัภาษาไทยของ Nantasupawat (2011) ซึง่แปลมา
จากแบบวดัสิง่แวดลอ้มการปฏบิตังิาน (Practice Environment Scale of the Nursing Work Index) ของ เลค (Lake, 2002) 
โดยมีความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.96 รายด้านเท่ากบั 0.84-0.94  วิเคราะหข์้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สว่นขอ้เสนอแนะใชก้ารสรุปเนื้อหาและจดัหมวดหมู่   
ผลการศึกษา :  พบว่า 

1. พยาบาลวชิาชพีมกีารรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (   =2.88, SD=0.68)
พยาบาลมกีารรบัรูส้ ิง่แวดล้อมการปฏบิตัิการพยาบาลทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดบัด ี2 ด้านได้แก่ ดา้นมาตรฐานการดูแล และด้าน
สมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล และอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ดา้น ได้แก่ ดา้นภาวะผู้น าของหวัหน้า ดา้นการร่วมมอื
ของพยาบาลในโรงพยาบาล และดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร ดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสดุคอืดา้นมาตรฐานการดแูล และ ดา้นที่
มคีะแนนเฉลีย่ต ่าสดุคอื ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร 

2. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดล้อมการปฏิบตัิการพยาบาล ด้านการมีส่วนร่วมของพยาบาล ได้แก่ ควรเปิด
โอกาสใหพ้ยาบาลมสี่วนร่วมรบัรู ้เสนอแนะขอ้คดิเหน็และตดัสนิใจเชงินโยบาย ส่งเสรมิการอบรมพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพ
ของบุคลากร ควรใหทุ้นสนบัสนุนในการศกึษาต่อ ดา้นมาตรฐานการดแูล ควรสง่เสรมิให้พยาบาลไดร้บัการอบรมต่างๆ เช่นการ
อบรมสาขาเฉพาะทาง  และพฒันาระบบพีเ่ลีย้ง ควรมกีารปรบัปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ ดา้นภาวะผู้น าของ
หวัหน้า หวัหน้าควรรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ปฏบิตัิงาน  หวัหน้าควรได้รบัการพฒันาและอบรมภาวะผู้น า
อย่างต่อเนื่อง ด้านอตัราก าลงัและทรพัยากร ควรจดัอตัราก าลงัให้เพียงพอกบัปริมาณงาน ควรจดัสรรเวลาปฏิบตัิงานให้
เหมาะสม ควรเพิม่อตัราเงนิเดอืน ค่าเวร ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอื่นๆ ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดั
ประชุมประจ าเดอืนระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละหน่วยงานต่างๆ 
สรปุ  :  ผลการศกึษาครัง้นี้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลสามารถน าเอาผลการศกึษาครัง้นี้ไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการปรบัปรุง
สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลใหม้คีุณภาพต่อไป 
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บทคดัยอ่ 
บทน า : สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาล มคีวามส าคญัในการปฏบิตังิานของพยาบาลใหม้คีุณภาพ 
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การศกึษาคอื แบบสอบถามสิง่แวดลอ้มการปฏบิตัขิองดชันีงานพยาบาลฉบบัภาษาไทยของ Nantasupawat (2011) ซึง่แปลมา
จากแบบวดัสิง่แวดลอ้มการปฏบิตังิาน (Practice Environment Scale of the Nursing Work Index) ของ เลค (Lake, 2002) 
โดยมีความเชื่อมัน่โดยรวมเท่ากบั 0.96 รายด้านเท่ากบั 0.84-0.94  วิเคราะหข์้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
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มคีะแนนเฉลีย่ต ่าสดุคอื ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร 
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อบรมสาขาเฉพาะทาง  และพฒันาระบบพีเ่ลีย้ง ควรมกีารปรบัปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ ดา้นภาวะผู้น าของ
หวัหน้า หวัหน้าควรรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผู้ปฏบิตัิงาน  หวัหน้าควรได้รบัการพฒันาและอบรมภาวะผู้น า
อย่างต่อเนื่อง ด้านอตัราก าลงัและทรพัยากร ควรจดัอตัราก าลงัให้เพียงพอกบัปริมาณงาน ควรจดัสรรเวลาปฏิบตัิงานให้
เหมาะสม ควรเพิม่อตัราเงนิเดอืน ค่าเวร ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอื่นๆ ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดั
ประชุมประจ าเดอืนระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ควรจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละหน่วยงานต่างๆ 
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 ผู้ศึกษาในฐานะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงสนใจศึกษา สิ่งแวดล้อม               
การปฏบิตักิารพยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลจะได้น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงสิง่แวดล้อม          
การปฏบิตักิารพยาบาลต่อไป  
 

วิธีการด าเนินการศึกษา  เป็นการศกึษาเชงิพรรณนา (descriptive  study)  
ประชากร  ประชากรในการศกึษาครัง้นี้เป็นพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ที่ปฏบิตังิานในงาน    
การพยาบาลผูป้ว่ยใน  จ านวน 1,029 คน9  สุม่ตวัอย่างโดยใชเ้กณฑค์ดัเลอืกดงัน้ี คอื เป็นพยาบาลระดบัปฏบิตักิารทีป่ฏบิตังิานในงาน
การพยาบาลผูป้ว่ยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ทีม่ปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ทีไ่มอ่ยู่ในช่วงการลาพกัรอ้น หรอื
ลาออก และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าหอผูป้่วย  ค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูร Taro Yamane10 ไดพ้ยาบาลวชิาชพี จ านวน 
347 คน  และสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้และการสุม่แบบมรีะบบ (stratified random sampling and systematic random sampling)10 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา   
เครื่องมอืทีใ่ชก้ารศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ยชุดค าถาม 3 สว่น ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ทปีระกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบั 1) เพศ  2) อายุ  3) สถานภาพ  4) สถานที่

ปฏบิตังิาน  5) สถานภาพปจัจุบนั  6) ระยะเวลาการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  และ 7) การศกึษาโดยลกัษณะ
ขอ้ค าถามปลายเปิดและปลายปิด จ านวนทัง้หมด 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้ของพยาบาล 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลของนันท์ศุภวัฒน์ 11 ที่แปลมาจากแบบวัดสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติ         
การพยาบาล (The Practice Environment Scale) ของเลค8  ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 31 ขอ้ รวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมสี่วนร่วมของ
พยาบาลในโรงพยาบาล (9 ขอ้) ด้านมาตรฐานการดูแล (10 ขอ้) ด้านภาวะผู้น าของหวัหน้า (5 ขอ้) ด้านอตัราก าลงัและทรพัยากร     
(4 ขอ้) ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล (3 ขอ้)  โดยลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด มขีอ้ใหเ้ลอืกตอบแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดบั (rating scale)  เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากบั 4  ค่อนขา้งเหน็ดว้ย ค่าคะแนนเท่ากบั 3  ค่อนขา้งไม่
เหน็ด้วย ค่าคะแนนเท่ากบั 2 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากบั 1 การแปลผลคะแนนใชค้ะแนนเฉลี่ยสิง่แวดลอ้มการปฏบิตั ิ   
การพยาบาล ในแต่ละด้าน ดงันี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00  หมายถึง มสีิง่แวดล้อมการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.01-3.00 หมายถึงมีสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีสิ่งแวดล้อม             
การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัไม่ดี  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีการใช้แบบสอบถามสิง่แวดล้อมการปฏิบตัิการพยาบาลของ      
อภิรดี นันท์ศุภวฒัน์11 ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเน้ือหาและเชิงโครงสร้างมาแล้วมาใช้ในการศกึษาครัง้นี้ทัง้ส่วนที่ 1 และ 2 โดยไม่ได้มีการดดัแปลง        
จงึไม่ทดสอบความตรงของเน้ือหาซ ้า  น าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ (reliability) ผู้ศกึษาน าแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2        
ไปทดลองใช้กบัพยาบาลวชิาชพีที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มลีกัษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  20 คน  จากนัน้น ามาวิเคราะห์หา  
ความเชื่อมัน่โดยใช้สูตรสมัประสทิธแิอลฟ่าของครอนบาค( Cronbach’ s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ       
ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.96  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดล้อมการปฏบิตักิารพยาบาล ในการตรวจสอบความตรงในเน้ือหา   
ผู้ศกึษาได้น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย หวัหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่ จ านวน 1 ท่าน หวัหน้าหอผู้ป่วย 2 ท่าน และอาจารย์พยาบาล สาขาการบริหารทางการพยาบาล  2 ท่าน        
ท าการพจิารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัแนวคิด ความชดัเจนและความเหมาะสมของค าถาม หลงัจากผู้ทรงคุณวุฒิ
พจิารณาคุณภาพแนวค าถามแลว้ผูศ้กึษาน ามาปรบั แกไ้ขตามความคดิเหน็ในเรื่องขอ้เสนอแนะใหส้ัน้ลง แกค้ าว่า “เช่น” เป็น “ไดแ้ก่”        
ก่อนน าไปทดลองใช ้

 

การพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง   
การวจิยัครัง้นี้ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
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 ผู้ศึกษาในฐานะเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จึงสนใจศึกษา สิ่งแวดล้อม               
การปฏบิตักิารพยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้ผูบ้รหิารทางการพยาบาลจะได้น าไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงสิง่แวดล้อม          
การปฏบิตักิารพยาบาลต่อไป  
 

วิธีการด าเนินการศึกษา  เป็นการศกึษาเชงิพรรณนา (descriptive  study)  
ประชากร  ประชากรในการศกึษาครัง้นี้เป็นพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ที่ปฏบิตังิานในงาน    
การพยาบาลผูป้ว่ยใน  จ านวน 1,029 คน9  สุม่ตวัอย่างโดยใชเ้กณฑค์ดัเลอืกดงัน้ี คอื เป็นพยาบาลระดบัปฏบิตักิารทีป่ฏบิตังิานในงาน
การพยาบาลผูป้ว่ยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ทีม่ปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป ทีไ่มอ่ยู่ในช่วงการลาพกัรอ้น หรอื
ลาออก และไม่ไดด้ ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าหอผูป้่วย  ค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูร Taro Yamane10 ไดพ้ยาบาลวชิาชพี จ านวน 
347 คน  และสุม่กลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้และการสุม่แบบมรีะบบ (stratified random sampling and systematic random sampling)10 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา   
เครื่องมอืทีใ่ชก้ารศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ยชุดค าถาม 3 สว่น ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ทปีระกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบั 1) เพศ  2) อายุ  3) สถานภาพ  4) สถานที่

ปฏบิตังิาน  5) สถานภาพปจัจุบนั  6) ระยะเวลาการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่  และ 7) การศกึษาโดยลกัษณะ
ขอ้ค าถามปลายเปิดและปลายปิด จ านวนทัง้หมด 7 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินการรับรู้ของพยาบาล 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลของนันท์ศุภวัฒน์ 11 ที่แปลมาจากแบบวัดสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติ         
การพยาบาล (The Practice Environment Scale) ของเลค8  ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 31 ขอ้ รวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมสี่วนร่วมของ
พยาบาลในโรงพยาบาล (9 ขอ้) ด้านมาตรฐานการดูแล (10 ขอ้) ด้านภาวะผู้น าของหวัหน้า (5 ขอ้) ด้านอตัราก าลงัและทรพัยากร     
(4 ขอ้) ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล (3 ขอ้)  โดยลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด มขีอ้ใหเ้ลอืกตอบแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดบั (rating scale)  เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากบั 4  ค่อนขา้งเหน็ดว้ย ค่าคะแนนเท่ากบั 3  ค่อนขา้งไม่
เหน็ด้วย ค่าคะแนนเท่ากบั 2 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่ ค่าคะแนนเท่ากบั 1 การแปลผลคะแนนใชค้ะแนนเฉลี่ยสิง่แวดลอ้มการปฏบิตั ิ   
การพยาบาล ในแต่ละด้าน ดงันี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00  หมายถึง มสีิง่แวดล้อมการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 
2.01-3.00 หมายถึงมีสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีสิ่งแวดล้อม             
การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัไม่ดี  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีการใช้แบบสอบถามสิง่แวดล้อมการปฏิบตัิการพยาบาลของ      
อภิรดี นันท์ศุภวฒัน์11 ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ในการศึกษาครัง้นี้ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเน้ือหาและเชิงโครงสร้างมาแล้วมาใช้ในการศกึษาครัง้นี้ทัง้ส่วนที่ 1 และ 2 โดยไม่ได้มีการดดัแปลง        
จงึไม่ทดสอบความตรงของเน้ือหาซ ้า  น าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมัน่ (reliability) ผู้ศกึษาน าแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2        
ไปทดลองใช้กบัพยาบาลวชิาชพีที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มลีกัษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  20 คน  จากนัน้น ามาวิเคราะห์หา  
ความเชื่อมัน่โดยใช้สูตรสมัประสทิธแิอลฟ่าของครอนบาค( Cronbach’ s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ       
ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.96  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดล้อมการปฏบิตักิารพยาบาล ในการตรวจสอบความตรงในเน้ือหา   
ผู้ศกึษาได้น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาล จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย หวัหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
มหาราชนครเชยีงใหม่ จ านวน 1 ท่าน หวัหน้าหอผู้ป่วย 2 ท่าน และอาจารย์พยาบาล สาขาการบริหารทางการพยาบาล  2 ท่าน        
ท าการพจิารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัแนวคิด ความชดัเจนและความเหมาะสมของค าถาม หลงัจากผู้ทรงคุณวุฒิ
พจิารณาคุณภาพแนวค าถามแลว้ผูศ้กึษาน ามาปรบั แกไ้ขตามความคดิเหน็ในเรื่องขอ้เสนอแนะใหส้ัน้ลง แกค้ าว่า “เช่น” เป็น “ไดแ้ก่”        
ก่อนน าไปทดลองใช ้

 

การพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง   
การวจิยัครัง้นี้ได้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
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การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูศ้กึษาด าเนินการศกึษาระหว่างเดอืนตุลาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน 2562 โดยท าหนังสอืถงึคณบดคีณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เพื่อขออนุญาตในการรวบรวมขอ้มลู และเขา้พบหวัหน้าฝา่ยการพยาบาล และหวัหน้างานการพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ เพื่อขออนุญาตด าเนินการศกึษาและตดิต่อผูป้ระสานงานการวจิยัเพื่อเกบ็ขอ้มูลในการวจิยั  
ผูศ้กึษาเขา้พบผูป้ระสานงานการวจิยัเพื่อชีแ้จงเกีย่วกบัขัน้ตอน และบทบาทในการรวบรวมขอ้มลูอย่างละเอยีด จากนัน้มอบชุด
แบบสอบถามใหผู้ป้ระสานงานการวจิยัเพื่อด าเนินการเกบ็ขอ้มูล เมื่อครบ 2 สปัดาหผ์ู้ประสานงานเกบ็รวมรวมแบบสอบถาม
ส่งคืนผู้ศึกษา โดยผู้ศึกษาได้รบักลับคืนทัง้สิ้น จ านวน 328 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ จ านวน        
314 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 90.49 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1.ขอ้มลูปจัจยัสว่นบุคคล วเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
2.ขอ้มูลสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ วเิคราะห์

สิง่แวดลอ้มโดยรวมและรายดา้นโดยการแจกแจงความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
3. ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชยีงใหม่ น ามาสรุปเนื้อหาและจดัหมวดหมู่โดยอธบิายเชงิพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
ตารางท่ี 1  จ านวนและรอ้ยละของประชากร จ าแนกตามอาย ุเพศ สถานภาพ แผนกทีป่ฏบิตังิาน สถานภาพ ระดบัการศกึษา และ 
                ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม ่(n=314) 
 

ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน  ร้อยละ 
อาย ุ (    = 38.00, S.D =10.84, Min= 23 Max= 60)   

ต ่ากว่า 30 ปี 102 32.48 
31-40 ปี 75 23.89 
41-50 ปี 75 23.89 
51-60 ปี 

เพศ 
ชาย 
หญงิ 

62 
 

27 
287 

19.74 
 

8.60 
91.40 

สถานภาพ   
โสด 191 60.83 
คู่ 107 34.07 

หมา้ย/หย่า,แยกกนัอยู ่ 16 5.10 
แผนกท่ีปฏิบติังาน   

งานการพยาบาลผูป้ว่ยอายุรศาสตร ์ 65 20.70 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยศลัยศาสตร ์ 63 20.06 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยกุมารเวชศาสตร ์ 48 15.29 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยสตูนิรเีวชศาสตร ์ 19 6.05 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยออรโ์ธปิดกิส ์ 26 8.28 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยผ่าตดัและพกัฟ้ืน 33 10.51 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยพเิศษทัว่ไป 21 6.69 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยพเิศษเฉพาะทาง 20 6.37 
งานการพยาบาลผูป้ว่ยทัว่ไป จติเวชและจกัษุ โสต คอ นาสกิ 19 6.06 
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ตารางท่ี 1   (ต่อ) 

ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน  ร้อยละ 
สถานภาพปัจจบุนั 

ขา้ราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั 
พนกังานเงนิรายไดโ้รงพยาบาล 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
(   = 12.50,S.D =10.27, Min= 1.00 Max= 39.00) 

1-10 ปี 
11-20 ปี   
21 ปีขึน้ไป   

ระดบัการศึกษา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

 
51 

209 
54 

 
 

142 
74 
98 

 
279 
35 

 
16.24 
66.56 
17.20 

 
 

45.22 
23.57 
31.21 

 
88.85 
11.15 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.40 มีอายุต ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 32.48         
(  = 38.00, S.D =10.84, Min= 23, Max= 60) มสีถานภาพสมรสโสด รอ้ยละ 60.83 พยาบาลส่วนใหญ่ปฏบิตังิานในงาน      
การพยาบาลอายุรศาสตร์ ร้อยละ 20.70 พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย ร้อยละ 66.56 
พยาบาลส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 88.85 และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงานทีโ่รงพยาบาลมหาราช     
1-10 ปี รอ้ยละ 45.22 (  = 12.50,S.D =10.27, Min= 1.00 Max= 39.00) 
 

ตารางท่ี 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลของประชากรพยาบาลวชิาชพี  
                แยกเป็นรายดา้น (n=314)  
 

ส่ิงแวดล้อมการปฏิบติัการพยาบาล        SD ระดบั 
ดา้นการมสีว่นรว่มของพยาบาลในโรงพยาบาล 2.75 0.77 ปานกลาง 
ดา้นมาตรฐานการดแูล 3.28 0.60 ด ี
ดา้นภาวะผูน้ าของหวัหน้า 2.98 0.65 ปานกลาง 
ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร 2.39 0.77 ปานกลาง 
ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งแพทยแ์ละพยาบาล 3.02 0.59 ด ี
สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลโดยรวม 2.88 0.68 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีการรับรู้สิ่งแวดล้อม                
การปฏบิตัิการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (    =2.88, SD=0.68) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า การรบัรู้สิง่แวดล้อม         
การปฏบิตักิารพยาบาล 2 ดา้นอยู่ในระดบัด ีโดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นมาตรฐานการดูแล (   =3.28, SD=0.60) รองลงมา คอื 
ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล (   =3.02, SD=0.59) และอกี 3 ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  ดา้นภาวะผูน้ าของ
หวัหน้า (   =2.98, SD=0.65) ดา้นการมสี่วนร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล (   =2.75, SD=0.77) และดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่ต ่าสุด 
คอื ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร (   =2.39, SD=0.77)  
 

ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุส่ิงแวดล้อมการปฏิบติัการพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่  มีดงัต่อไปน้ี 
1) ดา้นการมสีว่นร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล มดีงัต่อไปนี้ 
 - ควรเปิดโอกาสใหพ้ยาบาลมสีว่นร่วมรบัรู ้เสนอแนะขอ้คดิเหน็และตดัสนิใจเชงินโยบาย 
 - ควรสง่เสรมิใหม้กีารอบรมพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบุคลากร 
 - ควรใหทุ้นสนบัสนุนในการศกึษาต่อทัง้ปรญิญาโท-เอก และการอบรมดงูาน   
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ตารางท่ี 1   (ต่อ) 

ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน  ร้อยละ 
สถานภาพปัจจบุนั 

ขา้ราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั 
พนกังานเงนิรายไดโ้รงพยาบาล 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
(   = 12.50,S.D =10.27, Min= 1.00 Max= 39.00) 

1-10 ปี 
11-20 ปี   
21 ปีขึน้ไป   

ระดบัการศึกษา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

 
51 

209 
54 

 
 

142 
74 
98 

 
279 
35 

 
16.24 
66.56 
17.20 

 
 

45.22 
23.57 
31.21 

 
88.85 
11.15 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.40 มีอายุต ่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 32.48         
(  = 38.00, S.D =10.84, Min= 23, Max= 60) มสีถานภาพสมรสโสด รอ้ยละ 60.83 พยาบาลส่วนใหญ่ปฏบิตังิานในงาน      
การพยาบาลอายุรศาสตร์ ร้อยละ 20.70 พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานในต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลัย ร้อยละ 66.56 
พยาบาลส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 88.85 และมปีระสบการณ์ในการปฏบิตัิงานทีโ่รงพยาบาลมหาราช     
1-10 ปี รอ้ยละ 45.22 (  = 12.50,S.D =10.27, Min= 1.00 Max= 39.00) 
 

ตารางท่ี 2  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลของประชากรพยาบาลวชิาชพี  
                แยกเป็นรายดา้น (n=314)  
 

ส่ิงแวดล้อมการปฏิบติัการพยาบาล        SD ระดบั 
ดา้นการมสีว่นรว่มของพยาบาลในโรงพยาบาล 2.75 0.77 ปานกลาง 
ดา้นมาตรฐานการดแูล 3.28 0.60 ด ี
ดา้นภาวะผูน้ าของหวัหน้า 2.98 0.65 ปานกลาง 
ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร 2.39 0.77 ปานกลาง 
ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งแพทยแ์ละพยาบาล 3.02 0.59 ด ี
สิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลโดยรวม 2.88 0.68 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีการรับรู้สิ่งแวดล้อม                
การปฏบิตัิการพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (    =2.88, SD=0.68) เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า การรบัรู้สิง่แวดล้อม         
การปฏบิตักิารพยาบาล 2 ดา้นอยู่ในระดบัด ีโดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นมาตรฐานการดูแล (   =3.28, SD=0.60) รองลงมา คอื 
ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล (   =3.02, SD=0.59) และอกี 3 ด้านอยู่ในระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่  ดา้นภาวะผูน้ าของ
หวัหน้า (   =2.98, SD=0.65) ดา้นการมสี่วนร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล (   =2.75, SD=0.77) และดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่ต ่าสุด 
คอื ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร (   =2.39, SD=0.77)  
 

ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุส่ิงแวดล้อมการปฏิบติัการพยาบาลตามการรบัรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่  มีดงัต่อไปน้ี 
1) ดา้นการมสีว่นร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล มดีงัต่อไปนี้ 
 - ควรเปิดโอกาสใหพ้ยาบาลมสีว่นร่วมรบัรู ้เสนอแนะขอ้คดิเหน็และตดัสนิใจเชงินโยบาย 
 - ควรสง่เสรมิใหม้กีารอบรมพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของบุคลากร 
 - ควรใหทุ้นสนบัสนุนในการศกึษาต่อทัง้ปรญิญาโท-เอก และการอบรมดงูาน   

 
2) ดา้นมาตรฐานการดแูล ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ มดีงัต่อไปนี้ 
 - ควรสง่เสรมิใหพ้ยาบาลไดร้บัการอบรมต่างๆ เช่น อบรมสาขาเฉพาะทาง และพฒันาระบบพีเ่ลีย้ง 
 - ควรมกีารปรบัปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ 
3) ดา้นภาวะผูน้ าของหวัหน้า ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ มดีงัต่อไปนี้ 
 - หวัหน้าควรรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของผูป้ฏบิตังิาน  
 - หวัหน้าควรไดร้บัการพฒันาและอบรมภาวะผูน้ าอย่างต่อเนื่อง 
4) ดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ มดีงัต่อไปนี้  
 -  ควรจดัอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอกบัปรมิาณงาน 
 - ควรจดัสรรเวลาปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม 
 - ควรเพิม่อตัราเงนิเดอืน ค่าเวร ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอื่นๆ 
5) ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ มดีงัต่อไปนี้ 
 - ควรจดัประชุมประจ าเดอืนระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล 
 - ควรจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละหน่วยงานต่างๆ 
 

การอภิปรายผล 
การศึกษาสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  พบว่า      

พยาบาลวชิาชพีส่วนใหญ่มกีารรบัรู้สิง่แวดล้อมการปฏบิตักิารพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษา 
ในระดบัมหาวทิยาลยัที่ผ่านมา โดยจะมกีารรบัรู้อยู่ในระดบัดีทัง้ 5 ด้าน มี 3 การศกึษา  จากผลการศกึษาเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า พยาบาลมีการรบัรู้สิง่แวดล้อมการปฏิบตัิการพยาบาลทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดับดี 2 ด้าน และอยู่ในระดบัปานกลาง 3 ด้าน        
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านมาตรฐานการดูแล  ทัง้นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Alharbi12, Ambani13,  Nantasupawat14             
มีการรบัรู้อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน คือ ภาวะผู้น าของหวัหน้าด้านการมีส่วนร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล  และด้านที่ม ี   
คะแนนเฉลี่ยต ่าสุด คอื ด้านอตัราก าลงัและทรพัยากร ม ี2 การศกึษา คอื Ambani13, Nantasupawat14  ทีส่อดคล้องกบัการศกึษานี้   
ได้ข้อสรุปสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตามกรอบแนวคิดสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติ           
การพยาบาลของเลค8 ทัง้ 5 ดา้น ดงันี้    
 1. ดา้นการมสี่วนร่วมของพยาบาลในโรงพยาบาล  พยาบาลมกีารรบัรูอ้ยู่ในระดบัปานกลาง  ทัง้นี้อธบิายไดว้่าโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ได้ก าหนดระบบกลไกการส่งเสริมให้บุคลากรพยาบาลเข้าร่วมในการก ากับดูแลภายในของโรงพยาบาล        
ฝ่ายการพยาบาลใช้รูปแบบการบริหารผ่านคณะกรรมการในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงานติดตามผล      
ตลอดจนวเิคราะห ์และน าเสนอคณะกรรมการบรหิาร และมคีณะกรรมการระดบังานน านโยบายลงสู่การปฏบิตั ิและฝ่ายการพยาบาล
ไดส้นบัสนุนใหพ้ยาบาลไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนของคณะพยาบาลศาสตรท์ัง้หลกัสตูรปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท ปรญิญาเอก และหลกัสตูรเฉพาะทาง ส่งเสรมิสนับสนุนพยาบาลเป็นครูคลนิิก และผูนิ้เทศในการดูแลการฝึกปฏบิตัิของ
นักศกึษาพยาบาล9  อกีทัง้โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ เป็นโรงพยาบาลในระดบัตตยิภูมทิีม่กีารบรหิารงานโดยองคก์รแพทย ์ 
มผีูน้ าสงูสดุขององคก์รพยาบาลคอืหวัหน้าฝ่ายการพยาบาล  แต่อาจจะพบว่าฝ่ายการพยาบาลเป็นองคก์ารทีใ่หญ่และมบีุคลากรมาก
ท าให้การเข้าไปมสี่วนร่วมในการก าหนดเชงินโนบายได้ไม่มากนัก และผู้บริหารทางการพยาบาลระดบัสูงลงมาเดินเยี่ยมส ารวจ    
เพื่อดูปญัหาการท างานในแต่ละงานการพยาบาลเป็นช่วงเวลา  แต่มีตัวแทนผู้บริหารทางการพยาบาลระดับงานการพยาบาล          
เดนิเยีย่มส ารวจแทน  ท าใหพ้ยาบาลอาจจะไม่มโีอกาสไดพ้บปะ ไดป้รกึษาหารอืปญัหากบัผูบ้รหิารระดบัสงูโดยตรงได ้ขอ้เสนอแนะ
ในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม 1) ควรเปิดโอกาสให้พยาบาลมสี่วนร่วมรบัรู ้เสนอแนะขอ้คดิเหน็และตดัสนิใจเชงินโยบาย เพราะการมี
ส่วนร่วมรบัรูเ้ชงินโยบาย มโีอกาสเสนอแนะและการแสดงความคดิเหน็ จะเป็นการระดมสมองและแลกเปลีย่นประสบการณ์เพื่อใชใ้น
การวางแผนและแก้ไขปญัหาต่างๆร่วมกนัเพื่อการพฒันาองค์กร 2) ควรส่งเสรมิให้มกีารอบรมพฒันาความรู้และศกัยภาพของ
บุคลากร เพราะว่าการอบรมและการพฒันาความรู้จะช่วยท าให้มีการพฒันาแนวปฏบิตัิและคุณภาพขององค์กร สามารถเข้าร่วม
ประชุมหารือในการให้การดูแลผู้ป่วยที่มคีุณภาพและทนัสมยั  3) ควรให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อทัง้ปรญิญาโท-เอก และ         
การอบรมดูงาน เพราะว่าเมื่อมคีวามรู้บุคลากรก็อยากจะท าวิจยั เพื่อพฒันาคุณภาพขององค์กร เป็นการสร้างความมัน่คงให้กบั
บุคลากรจะท าใหเ้กดิความกา้วหน้าทัง้ในสว่นขององคก์ารและประสบการณ์ของผูป้ฏบิตังิาน 
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 2. พยาบาลมีการรับรู้สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาล ด้านมาตรฐานการดูแลอยู่ในระดบัดี ทัง้นี้ อธิบายได้ว่า
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่มกีระบวนการพฒันาคุณภาพทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มกีารน าขอ้วนิิจฉัยทางการพยาบาล 
มโีปรแกรมประกนัคุณภาพ มโีปรแกรมระบบพี่เลี้ยง มทีมีนิเทศทางการพยาบาลที่คอยควบคุมก ากบั ดูแล และสนับสนุนส่งเสริม   
การให้ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับพยาบาลวิชาชีพในแต่ละงานการพยาบาลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ        
การพยาบาล และเป็นไปตามมาตรฐานการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ไดผ้่านการรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาลเป็นกระบวนการทีก่ระตุ้นใหม้กีารพฒันาคุณภาพทัว่ทัง้องคก์รอย่างเป็นระบบ โดยการใชก้จิกรรมต่างๆ  เช่น  กจิกรรม
การประกนัคุณภาพทีเ่ป็นกระบวนการช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการใหบ้รกิาร กจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ซึง่เป็นการระบุ 
วเิคราะห ์ประเมนิและวางแผนจดัการความเสีย่ง ซึง่กลไกดงักล่าว ท าใหส้ามารถจดัการความเสีย่งของผูป้่วยทีเ่กดิขึน้ในโรงพยาบาล 
และสามารถพฒันาคุณภาพการพยาบาลใหด้ขีึน้ได ้จะเหน็ไดจ้ากการทีพ่ยาบาลวชิาชพีมกีารรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาล
ในดา้นมาตรฐานการดูแล ทีม่รีะดบัสงูสุด ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม 1) ควรส่งเสรมิใหพ้ยาบาลไดร้บัการอบรมต่างๆ 
เช่น อบรมสาขาเฉพาะทาง และพฒันาระบบพีเ่ลีย้ง เพราะว่าพยาบาลพีเ่ลีย้งต้องมคีวามพรอ้ม มคีวามมัน่ใจในการใหค้วามรูน้้องใหม่ 
ดา้นการจดัอบรมการพยาบาลเฉพาะทางมเีป้าหมายเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลเพิม่พูนความรูค้วามสามารถ
ทางวชิาชพี  กจิกรรมดงักล่าวจะช่วยให้เกดิการเรยีนรู้ในการท าวจิยั  เพื่อพฒันาแนวปฏบิตัิให้มคีุณภาพและการท าวจิยัเพิม่ขึ้น      
2) ควรมีการปรบัปรุงมาตรฐานการพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ เพราะว่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมท าให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้ป่วย       
อย่างสม ่าเสมอและกา้วสูค่วามเป็นเลศิ  ช่วยท าใหม้กีารพฒันาในดา้นมาตรฐานการดแูลใหม้คีุณภาพเพิม่มากขึน้ 
 1.3 พยาบาลมกีารรบัรู้สิง่แวดลอ้มการปฏบิตัิการพยาบาลดา้นภาวะผู้น าของหวัหน้าอยู่ในระดบัปานกลาง  ทัง้นี้อธบิาย     
ไดว้่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่มแีผนในการเสนอชื่อผูท้ี่มคีวามเหมาะสมเพื่อทาบทามเขา้สู่กระบวนการเตรยีมความพรอ้ม 
(suandok succession plan)9 และมีการก าหนดบทบาทของหวัหน้าอย่างชดัเจน  โดยหวัหน้าที่ดีต้องคอยให้การสนับสนุน                
การตดัสนิใจในการปฏบิตัิงานงานของพยาบาลวชิาชพี  การยกย่องชมเชยและการให้โอกาสในการพฒันา  การรบัรู้ของพยาบาล
วชิาชพีเกี่ยวกบัพฤติกรรมภาวะผู้น าของหวัหน้าในการสร้างเสริมบรรยากาศในการท างาน  กระตุ้นให้บุคคลท างานโดยมีภารกิจ        
ที่มากขึ้น  มจีุดมุ่งหมายที่สูงขึน้  มีความเชื่อมัน่ในความสามารถที่จะบรรลุภารกิจที่ก าหนดไว้อย่างชดัเจน  มกีารสนับสนุนและ     
การนิเทศงานในลกัษณะการใหอ้สิระในการตดัสนิใจแก่พยาบาล  โดยหวัหน้าหอผูป้่วยทีด่คีวรมกีารวพิากษ์วจิารณ์งานของพยาบาล
ประจ าการอย่างสร้างสรรค์  รบัฟงัความคดิเหน็ของบุคลากรทุกคน  ส่วนใหญ่หวัหน้าพยาบาลแต่ละคนจะมีลกัษณะบุคลกิภาพ         
ที่แตกต่างกันไป ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดล้อม 1) หวัหน้าควรรบัฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบตัิงาน 
เพราะว่าหวัหน้าเป็นตวัแทนของหน่วยงาน ในการติดต่อสื่อสารกบัผู้บรหิารระดบัสงู เพื่อให้เกดิการประสานงานที่ดแีละต้องรบัฟงั
ปญัหาและขอ้เสนอแนะของผูป้ฏบิตังิานน าไปแกไ้ขปญัหา 2) หวัหน้าควรไดร้บัการพฒันาและอบรมภาวะผูน้ าอย่างต่อเนื่อง เพราะว่า 
หวัหน้าจะไดม้กีารพฒันาความคดิในเรื่องต่างๆ รวมทัง้มวีสิยัทศัน์ มคีวามกระตอืรอืรน้ มกีารสนับสนุนดา้นความรู ้ มมีาตรฐาน  และ
พฒันาการด้านวิชาชีพ สามารถน าทีมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพหรือได้มาตรฐานตามวิชาชีพ ท าให้สามารถขบัเคลื่อน
นโยบายต่างขององคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็ มกีารวางแผน สรา้งแรงบนัดาลใจ สนับสนุนและหนุนเสรมิใหบุ้คคลากรท างานอย่างมี
ความสขุ เพิม่ประสทิธผิลขององคก์ร ยดึมัน่ในหลกัการ มแีนวคดิทีจ่ะช่วยใหบุ้คคลากรมกีารพฒันาและมคีวามกา้วหน้าเพิม่ขึน้ 
 1.4 พยาบาลมกีารรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลดา้นอตัราก าลงัและทรพัยากร ระดบัปานกลาง ทัง้นี้อธบิายไดว้่า
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้มีการจดัท าแผนอตัราก าลงัด้านบุคลากรให้มีเพียงพอ ทัง้ในด้านคุณสมบตัิและสมรรถนะ           
มกีารวิเคราะห์อตัราก าลงัพยาบาลต่อผู้ป่วยในของแต่ละหน่วยงาน  มีการแบ่งอตัราก าลงัตามลกัษณะหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน             
ตามลกัษณะบรบิทของหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งแตกต่างกนั  เป็นเพราะว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่เป็นโรงพยาบาลตตยิภูมิ
ที่ต้องรบัผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนส่งต่อมารบัการรกัษาเจ้าหน้าที่พยาบาลต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย     
เฉพาะทาง และจากการวเิคราะหพ์บว่ายงัมอีตัราก าลงัพยาบาลวชิาชพีทีไ่ม่เพยีงพอตามเกณฑส์ภาการพยาบาล พ.ศ.2548  โดยมี
บุคลากรพยาบาลวชิาชพีในกลุ่มการพยาบาล ร้อยละ 75.47 พยาบาลมกีารเตรยีมเขา้สู่วยัเกษียณอายุ 51-60  มจี านวน 19.74%           
ที่จะต้องออกจากงานตามช่วงอายุ จงึจ าเป็นที่ต้องรบัพยาบาลน้องที่จบใหม่มาปฏบิตัิงาน  มีพยาบาลที่มีช่วงอายุ ต ่ากว่า 30 ปี       
มจี านวน 32.48% ซึ่งอาจเป็นพยาบาลน้องใหม่ขึ้นปฏิบตัิงาน  จงึจ าเป็นต้องมี่พี้เลี้ยงที่ต้องคอยประกบและให้การดูแล  การที่มี
บุคลากรอย่างเพียงพอจะท าให้งานประสพความส าเร็จ พยาบาลสามารถมีเวลาในการปฏิบตัิการพยาบาลได้เต็มที่ ผู้ป่วยได้รบั      
การดูแลที่ดีท าให้เกิดคุณภาพและงานที่ปฏิบตัิก็จะส าเรจ็ รวมทัง้การมีทรพัยากรที่เพยีงพอก็สามารถช่วยให้พยาบาลมีเวลาใน        
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การปฏบิตักิารพยาบาลทีด่ ีไม่เกดิภาวะแทรกซอ้นขึน้ ท าใหเ้กดิการบรกิารทีม่คีุณภาพขึน้อย่างต่อเนื่อง ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง
สิง่แวดล้อม 1) ควรจดัอตัราก าลงัให้เพยีงพอกบัปริมาณงาน เพราะว่า การจดัอตัราก าลงัเพิม่ขึน้ประกอบกบัสภาพแวดล้อมใน      
การท างานของพยาบาลที่ดีจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของพยาบาลดีขึ้น สภาพแวดล้อมในการท างานของพยาบาล             
มคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีิตด้านสุขภาพของพยาบาล  2) ควรจดัสรรเวลาปฏิบตัิงานให้เหมาะสม เพราะว่าการจดัสรรเวลา
ปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม จะท าใหพ้ยาบาลไม่ต้องขึน้ปฏบิตังิานต่อเวรตดิต่อกนัมากเกนิไป เช่นเวรเชา้ต่อดว้ยเวรบ่าย แลว้ขึน้เวรเชา้
ต่อเวรดกึ หรอืขึน้ต่อเวรตดิต่อกนัหลายวนั จนไม่มเีวลาไดห้ยุดพกัผ่อน อาจท าใหเ้กดิความเจบ็ป่วย ความเครยีด และหดหู่ ท าใหม้ี
ความสขุลดลงและไม่สามารถท า กจิกรรมทางดา้นสงัคมไดเ้หมอืนคนทัว่ไป  จงึเกดิความรูส้กึเบื่อหน่าย เหนื่อย  หมดแรง  ขาดความ
กระตอืรอืรน้ กจิกรรมดงักล่าว ส่งเสรมิท าใหบุ้คลากรไม่สามารถใหก้ารดูแลผูป้่วยใหม้คีุณภาพได ้3) ควรเพิม่อตัราเงนิเดอืน  ค่าเวร 
ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิารอื่นๆ เพราะว่า  ค่าตอบแทนเป็นปจัจยัส าคญัต่อการด ารงชวีติของพยาบาลวชิาชพีเน่ืองจากใชแ้ลกเปลีย่น
สิง่ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ ทุกคนจึงมุ่งท างานเพื่อให้ได้รบัรายได้เพียงพอกบัการครองชีพ       
ตามสถานะทางสงัคมของแต่ละคน การไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมจะเป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 
ซึง่เป็นสิง่แวดลอ้มในการปฏบิตักิารพยาบาลทีด่ ี
 1.5 พยาบาลมีการรบัรู้สิง่แวดล้อมการปฏบิตัิการพยาบาล ด้านสมัพนัธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาลอยู่ในระดบัด ี
อธบิายได้ว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่มีค่านิยมขององค์กร คอื CQIT (มุ่งเน้นผู้รบับรกิาร  ท างานมคีุณภาพ  ซึมซาบ  
นวตักรรม คุณธรรมคู่ความด ีและทมีสามคัคมีผีลงาน) เป็นเพราะว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่มกีารท างานประสานระหว่าง
ทมีแพทย ์พยาบาล ทมีสหสาขาวชิาชพีและเครอืข่ายที่เกีย่วขอ้ง และการท างานในระบบสุขภาพที่ต้องท างานเกีย่วขอ้งกบับุคลากร
ภายในกลุ่มและนอกกลุ่มจงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องใชส้มัพนัธภาพระหว่างบุคคลเขา้มาช่วยในการท างานเพราะสมัพนัธภาพทีด่เีป็น
พลังแฝงในการปฏิบัติงาน ช่วยท าให้ทุกคนปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความเชื่อใจ มัน่ใจ และช่วยเหลือเกื้อกูล                 
มคีวามรูส้กึอยากท างานตลอดไป ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสิง่แวดลอ้ม 1) ควรจดัประชุมประจ าเดอืนระหว่างแพทยแ์ละพยาบาล 
เพราะว่ากิจกรรมดงักล่าว ส่งเสริมท าให้เกิดการดูแลที่มีคุณภาพและต่อเน่ือง มีการประชุมในเรื่องโรค แผนการรกัษาในผู้ป่วย         
แต่ละราย  เพื่อใหเ้กดิการดูแลทีม่คุีณภาพและมคีวามต่อเนื่อง15  2) ควรจดักจิกรรมสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างแพทยแ์ละหน่วยงาน
ต่างๆ  ซึ่งการประชุมหารือเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและแพทย์ที่จะท าให้การประสานความร่วมมือใน                        
การรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยด าเนินไปดว้ยดแีละมคีุณภาพ 
 

ข้อสรปุและการน าผลการวิจยัไปใช้  
 1. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลได้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นและตัดสินใจในเชิงนโยบาย        
พรอ้มร่วมวางแผนกลยุทธข์องโรงพยาบาล ควรมกีารจดัประชุมผูบ้รหิารพบปะบุคลากร 
 2. มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร และแผนการปรบัปรุงพฒันาแนวปฏิบตัิให้มีความทนัสมยั ร่วมทัง้ควรส่งเสริม          
การอบรม การเพิม่ทุนในการอบรมเฉพาะทางและการศกึษาเรยีนต่อปรญิญาโท-เอก  
 3. จดัอบรมเพื่อพฒันาและอบรมภาวะผูน้ าของหวัหน้าหอผูป้ว่ยอย่างต่อเน่ือง 
 4.  จดัอตัราก าลงัใหม้คีวามเหมาะสมกบัภาระงานของแต่ละงานการพยาบาลและแต่ละหอผูป้่วย เพิม่การบรรจุแต่งตัง้
ต าแหน่ง เพิม่ขัน้เงนิเดอืน หรอืเงนิตอบแทนในการปฏบิตังิาน  
 5.  มกีารจดัประชุมปรกึษาหารอืในเรื่องโรคและแผนการรกัษาร่วมกบัแพทย ์ควรมกีารจดักจิกรรมสร้างสมัพนัธภาพ
ร่วมกนักบัแพทย ์

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมการปฏิบตัิการพยาบาลและ
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ ควรมกีารศกึษาเพื่อจดัโครงการในการพฒันาสิง่แวดลอ้มการปฏบิตักิารพยาบาลในดา้นต่างๆ 
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Epidermiology of ocular injury in Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital 

 
 

Pattana   Poopattanakul, M.D.* 
 
 

Abstract 
Introduction : Ocular injury is one of major causes of monocular visual impairment and blindness worldwide.       
The epidermiology of ocular injuries varies in different parts of the world and different age groups, and depends on 
many factors including occupation, environment, lifestyle, and socioeconomic status.  
Objectives : To determine demographics, clinical characteristics, and factors associated ocular injury, and to identify 
risk factors and clinical predictors of visual impairment due to ocular trauma. 
Methods : Medical records of 892 patients with ocular trauma from October 2014 to September 2019 at 
Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital were retrospectively reviewed. The demographic data and characteristics of 
each patient were collected. The risk factors associated with visual impairment and blindness was analyzed using chi-
square test and binary logistic regression analysis. 
Results : A total of 892 injured patients were included, of which 647 (72.5%) were male with mean age of 39.75 ± 
17.09 years, and 39.5% of patients were agriculturist. Most injuries were due to work-related accidents. Upon 
presentation to the hospital, 61% of patients had a best-corrected visual acuity better than 20/60 in the injured eye. 
There were 729 patients (81.7%) who were examined at follow-up clinic, 13.4% of patients had visual acuity worse 
than 20/60 to 20/400 and 3.3% had visual acuity worse than 20/400. Visual impairment and blindness were 
associated with age group (p = 0.011), male gender (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p = 0.017), agricultural occupation 
(OR 7.66; 95%CI=1.02-57.61, p = 0.001), and work-related injury (OR 2.06; 95%CI=1.61-6.97, p = 0.003).  
Conclusions : Ocular injury was common occurrence in adult males and usually due to work-related activities.      
The prevalence of visual impairment and blindness of injured eye were 13.4% and 3.3%, respectively. These findings 
suggest the need for educational and preventive strategies to increase eye health awareness to reduce incidence of 
visual loss due to trauma in the future. 
 

Keywords : Ocular injury,  Ocular trauma,  Visual impairment 
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การศึกษาผูป่้วยอบุติัเหตทุางตาท่ีได้รบัการรกัษา 
ในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 
 

พฒันะ  ภู่พฒันะกลู, พ.บ.* 
 
บทคดัยอ่ 
บทน า : อุบตัเิหตุทางตาเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหนึ่งทีท่ าใหผู้ป้ว่ยตอ้งสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ และถงึแมก้ารสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัิเหตุจะเป็นภาวะที่สามารถป้องกนัได้ แต่กย็งัคงถือว่าเป็นปญัหาส าคญัทางสาธารณสุขทัว่โลกที่พบได้บ่อย 
สาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุทางตานัน้มคีวามแตกต่างกนัไปตามอายุ เพศ อาชพีของประชากร และสภาพแวดลอ้ม ในแต่ละ
พืน้ที ่
วตัถปุระสงค ์: เพื่อศกึษาขอ้มลูทางระบาดวทิยาของการเกดิอุบตัเิหตุทางตา และวเิคราะหป์จัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บั 
การเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุ  
วิธีการศึกษา : เป็นการศกึษาย้อนหลงัเชงิพรรณนา  โดยการเกบ็ขอ้มูลจากเวชระเบยีนของผูป้่วยที่ได้รบัอุบตัเิหตุทางตา       
ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชและได้รบัการตรวจรกัษาโดยจกัษุแพทย ์ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2557 จนถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 และวเิคราะหป์จัจยัทีส่มัพนัธต่์อการเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากการเกดิอุบตัเิหตุ
ดว้ยสถติ ิChi-square test และ Binary logistic regression analysis 
ผลการศึกษา : จากการศกึษาผู้ป่วย  จ านวน  892 คน  พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 647 คน (ร้อยละ 72.5) เพศหญิง      
245 คน (ร้อยละ 27.5) อายุเฉลีย่เท่ากบั 39.75 ± 17.09 ปี และผูป้่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม (รอ้ยละ 39.5) 
สาเหตุหลกัของการเกดิอุบตัเิหตุมาจากการท างาน  พบผูป้ว่ยจ านวนรอ้ยละ 61 มรีะดบัสายตาแรกรบัอยู่ในช่วง 20/20 – 20/60  
มผีูป้่วยทีม่าตรวจติดตามและตรวจวดัสายตาหลงัการรกัษา จ านวน 729 คน (รอ้ยละ 81.7) พบความชุกของการเกดิภาวะ 
สญูเสยีสายตาขา้งทีเ่กดิอุบตัเิหตุทัง้หมด 122 คน เท่ากบัรอ้ยละ 16.7 แบ่งเป็นผูป้่วยสายตาเลอืนราง 98 คน (รอ้ยละ 13.4)  
และผูป้ว่ยตาบอดเป็น จ านวน 24 คน (รอ้ยละ 3.3) ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บัการเกดิ ภาวะสญูเสยี
ตาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ ไดแ้ก่  เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p = 0.017) อาชพีเกษตรกร (OR 7.66 ; 95% 
CI=1.02-57.61, p = 0.001) สาเหตุการบาดเจบ็จากการท างาน (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)  มโีอกาส
เกดิสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจากอุบตัเิหตุมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
สรปุ : การเกดิอุบตัเิหตุทางตานัน้มกัพบในเพศชาย วยัท างาน  และเกดิจากการท างานเป็นหลกัอกีทัง้การเกดิภาวะสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัเิหตุกส็มัพนัธ์กบัผูป้่วยกลุ่มน้ีเช่นเดยีวกนั โดยพบผูป้่วยสายตาเลอืนรางจากอุบตัิเหตุ รอ้ยละ 13.4 และพบ
ผูป้ว่ยตาบอด  รอ้ยละ 3.3 ดงันัน้ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุทางตาแก่ประชาชน รวมถงึ การรณรงคใ์ห้
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดวงตาขณะท างานหรอืท ากจิกรรมต่างๆ เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วยลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ 
ทางตา  และภาวะสญูเสยีสายตาในอนาคตได ้
 

ค าส าคญั : อุบตัเิหตุทางตา  ภาวะสญูเสยีสายตา 
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บทน า : อุบตัเิหตุทางตาเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหนึ่งทีท่ าใหผู้ป้ว่ยตอ้งสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ และถงึแมก้ารสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัิเหตุจะเป็นภาวะที่สามารถป้องกนัได้ แต่กย็งัคงถือว่าเป็นปญัหาส าคญัทางสาธารณสุขทัว่โลกที่พบได้บ่อย 
สาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุทางตานัน้มคีวามแตกต่างกนัไปตามอายุ เพศ อาชพีของประชากร และสภาพแวดลอ้ม ในแต่ละ
พืน้ที ่
วตัถปุระสงค ์: เพื่อศกึษาขอ้มลูทางระบาดวทิยาของการเกดิอุบตัเิหตุทางตา และวเิคราะหป์จัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บั 
การเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุ  
วิธีการศึกษา : เป็นการศกึษาย้อนหลงัเชงิพรรณนา  โดยการเกบ็ขอ้มูลจากเวชระเบยีนของผูป้่วยที่ได้รบัอุบตัเิหตุทางตา       
ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชและได้รบัการตรวจรกัษาโดยจกัษุแพทย ์ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2557 จนถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 และวเิคราะหป์จัจยัทีส่มัพนัธต่์อการเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากการเกดิอุบตัเิหตุ
ดว้ยสถติ ิChi-square test และ Binary logistic regression analysis 
ผลการศึกษา : จากการศกึษาผู้ป่วย  จ านวน  892 คน  พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 647 คน (ร้อยละ 72.5) เพศหญิง      
245 คน (ร้อยละ 27.5) อายุเฉลีย่เท่ากบั 39.75 ± 17.09 ปี และผูป้่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม (รอ้ยละ 39.5) 
สาเหตุหลกัของการเกดิอุบตัเิหตุมาจากการท างาน  พบผูป้ว่ยจ านวนรอ้ยละ 61 มรีะดบัสายตาแรกรบัอยู่ในช่วง 20/20 – 20/60  
มผีูป้่วยทีม่าตรวจติดตามและตรวจวดัสายตาหลงัการรกัษา จ านวน 729 คน (รอ้ยละ 81.7) พบความชุกของการเกดิภาวะ 
สญูเสยีสายตาขา้งทีเ่กดิอุบตัเิหตุทัง้หมด 122 คน เท่ากบัรอ้ยละ 16.7 แบ่งเป็นผูป้่วยสายตาเลอืนราง 98 คน (รอ้ยละ 13.4)  
และผูป้ว่ยตาบอดเป็น จ านวน 24 คน (รอ้ยละ 3.3) ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บัการเกดิ ภาวะสญูเสยี
ตาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ ไดแ้ก่  เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p = 0.017) อาชพีเกษตรกร (OR 7.66 ; 95% 
CI=1.02-57.61, p = 0.001) สาเหตุการบาดเจบ็จากการท างาน (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)  มโีอกาส
เกดิสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจากอุบตัเิหตุมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
สรปุ : การเกดิอุบตัเิหตุทางตานัน้มกัพบในเพศชาย วยัท างาน  และเกดิจากการท างานเป็นหลกัอกีทัง้การเกดิภาวะสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัเิหตุกส็มัพนัธ์กบัผูป้่วยกลุ่มน้ีเช่นเดยีวกนั โดยพบผูป้่วยสายตาเลอืนรางจากอุบตัิเหตุ รอ้ยละ 13.4 และพบ
ผูป้ว่ยตาบอด  รอ้ยละ 3.3 ดงันัน้ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุทางตาแก่ประชาชน รวมถงึ การรณรงคใ์ห้
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดวงตาขณะท างานหรอืท ากจิกรรมต่างๆ เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วยลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ 
ทางตา  และภาวะสญูเสยีสายตาในอนาคตได ้
 

ค าส าคญั : อุบตัเิหตุทางตา  ภาวะสญูเสยีสายตา 
 

 
 
 

 
 

* นายแพทยช์ านาญการ  กลุ่มงานจกัษุวทิยา  โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 33

 
บทน า 

อุบตัเิหตุทางตาเป็นปญัหาทีพ่บบ่อย และเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหน่ึงทีท่ าใหผู้ป้่วยสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ 
และถงึแมก้ารสญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุจะเป็นภาวะทีส่ามารถป้องกนัได ้แต่อุบตัิเหตุทางตากย็งัคงถอืว่าเป็นปญัหาส าคญั 
ทางสาธารณสุขทัว่โลก  จากรายงานองคก์ารอนามยัโลกเมื่อปีพ .ศ. 2541 พบผู้ป่วยตาบอดทัง้สองขา้งจากอุบตัเิหตุประมาณ 
1.6 ลา้นคนทัว่โลก ตาบอดหนึ่งขา้งจากอุบตัเิหตุ 19 ลา้นคน และพบผูป้่วยสายตาเลอืนรางทัง้สองขา้งจากอุบตัเิหตุประมาณ 
2.3 ล้านคน1 จากการศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิาเมื่อปีพ .ศ. 25482 มรีายงานผู้ป่วยที่ได้รบับาดเจบ็ทางตา ในแต่ละปี
ประมาณ 2 ลา้นคน และในจ านวนน้ีมผีูป้ว่ยประมาณ 40,000 คนทีต่อ้งสญูเสยีการมองเหน็อย่างถาวร 
 การเกดิอุบตัิเหตุทางตานัน้พบได้ในทุกเพศทุกวยั และพบบ่อยในประเทศที่ก าลงัพฒันามากกว่าใน กลุ่มประเทศ        
ทีพ่ฒันาแลว้ จากการศกึษาพบว่าในประเทศก าลงัพฒันา มผีู้ป่วยตาบอดจากอุบตัิเหตุทางตาประมาณ 75 คน ต่อประชากร   
แสนคนต่อปี ในขณะที่ประเทศพฒันาแล้วพบผู้ป่วยตาบอดจากอุบตัิเหตุทางตาประมาณ 9 คนต่อประชากรแสนคนต่อปี3 
นอกจากน้ีการเกดิอุบตัเิหตุทางตายงัสง่ผลใหผู้ป้ว่ยตอ้งหยุดงานหรอืสญูเสยีความสามารถในการท างาน อกีทัง้ตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการรกัษา  ท าใหผู้ป้ว่ยตอ้งสญูเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาและก่อใหเ้กดิการสญูเสยีทางเศรษฐกจิจ านวนมาก  
 สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุทางตานัน้มคีวามแตกต่างกนัไปตามอายุ เพศ สภาพแวดลอ้ม อาชพี และการท างาน ของ
ประชากรในแต่ละพืน้ที่ 4-7 ส าหรบัโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชซึง่เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป ประจ าจงัหวดัตากที่
ดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคทางตาในเขตอ าเภอเมอืงตาก และรบัสง่ต่อผูป้ว่ยจากโรงพยาบาลชุมชนจากอ าเภอใกลเ้คยีงนัน้ ยงัไม่เคยมี
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัการกระจายของประชากรและสาเหตุที่พบบ่อยของการเกิดอุบัติเหตุทางตามาก่อน ถึงแม้จะมี
การศกึษาขอ้มูลจากพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย แต่ลกัษณะทางประชากร  อาชพีการงานของประชากร และสภาพแวดล้อมใน     
แต่ละจงัหวดักม็คีวามแตกต่างกบัจงัหวดัตาก  
 ดงันัน้ การศกึษานี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาขอ้มลูทางระบาดวทิยาของการเกดิอุบตัเิหตุทางตา  และวเิคราะหป์จัจยั
ทางประชากรที่สมัพันธ์กับการเกิดภาวะสูญเสยีสายตาจากอุบัติเหตุ เพื่อประโยชน์ในการน าข้อมูลมาใช้พฒันาแนวทาง          
การป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุทางตาของประชากรจงัหวดัตาก และลดอุบตักิารณ์การสญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุต่อไปในอนาคต 
 

วสัดแุละวิธีการ 
 การศกึษานี้เป็นการศกึษายอ้นหลงัเชงิพรรณนา (Retrospective descriptive study) โดยผูว้จิยัท าการเกบ็ขอ้มูลจาก
เวชระเบยีนของผูป้่วยทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็ทางตาทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช จงัหวดัตาก 
ซึง่ไดร้บัการตรวจรกัษาโดยจกัษุแพทยต์ัง้แต่เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถงึกนัยายน พ.ศ. 2562 โดยขอ้มูลดงักล่าวประกอบ 
ดว้ย เพศ อายุ อาชพี สาเหตุของการบาดเจบ็ ประวตักิารดื่มสุราหรอืแอลกอฮอลข์ณะเกดิเหตุ ช่วงเวลาที่เกดิเหตุ ระยะเวลา
ตัง้แต่เกิดเหตุจนมาถึงโรงพยาบาล ผลการวนิิจฉัยและการรกัษา รวมถึงระดบัสายตาแรกรบัและระดบัสายตาเมื่อมาตรวจ
ตดิตามหลงัจากสิน้สดุการรกัษาแลว้ที ่2 สปัดาห ์หลงัจากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าศกึษาถงึการกระจายของประชากรและสาเหตุของ
เกดิอุบตัิเหตุทางตาที่พบบ่อย โดยแสดงค่าเป็นจ านวนและร้อยละ และวเิคราะห์หาปจัจยัที่สมัพนัธ์ต่อการเกดิภาวะสูญเสยี
สายตาจากการเกดิอุบตัิเหตุ ดว้ยการค านวณทางสถิต ิChi-square test และ Binary logistic regression analysis โดย
การศกึษานี้ไดผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช เลขที่
โครงการ 2/2563  
 ในการศกึษานี้ได้แบ่งระดบัสายตาที่ผิดปกติตามค ากดัความขององค์การอนามยัโลก 8  เมื่อตรวจวดัระดบัสายตา       
ดว้ย Snellen’s chart  ดงันี้ 

1) สายตาเลอืนราง (Visual impairment) หมายถงึ ระดบัสายตาเมื่อแกไ้ขดว้ยแว่นแลว้อยู่ในระดบัน้อยกว่า 20/60 
(หรอื 6/18) ลงไปจนถงึ 20/400 (หรอื 3/60) โดยแบ่งเป็น 2 ความรุนแรง ไดแ้ก่ สายตาเลอืนรางปานกลาง (Moderate visual 
impairment) คอืระดบัสายตาทีน้่อยกว่า 20/60 ไปจนถงึ 20/200 และสายตาเลอืนรางรุนแรง (Severe visual impairment)  คอื
ระดบัสายตาทีน้่อยกว่า 20/200 ไปจนถงึ 20/400 

2) ตาบอด (Blindness) หมายถงึ ระดบัสายตาเมื่อแกไ้ขดว้ยแว่นแล้วอยู่ในระดบัน้อยกว่า 20/400 ลงไปจนกระทัง่  
มองไม่เหน็แสงสว่าง 

 
การศึกษาผูป่้วยอบุติัเหตทุางตาท่ีได้รบัการรกัษา 
ในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 
 

พฒันะ  ภู่พฒันะกลู, พ.บ.* 
 
บทคดัยอ่ 
บทน า : อุบตัเิหตุทางตาเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหนึ่งทีท่ าใหผู้ป้ว่ยตอ้งสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ และถงึแมก้ารสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัิเหตุจะเป็นภาวะที่สามารถป้องกนัได้ แต่กย็งัคงถือว่าเป็นปญัหาส าคญัทางสาธารณสุขทัว่โลกที่พบได้บ่อย 
สาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุทางตานัน้มคีวามแตกต่างกนัไปตามอายุ เพศ อาชพีของประชากร และสภาพแวดลอ้ม ในแต่ละ
พืน้ที ่
วตัถปุระสงค ์: เพื่อศกึษาขอ้มลูทางระบาดวทิยาของการเกดิอุบตัเิหตุทางตา และวเิคราะหป์จัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บั 
การเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุ  
วิธีการศึกษา : เป็นการศกึษาย้อนหลงัเชงิพรรณนา  โดยการเกบ็ขอ้มูลจากเวชระเบยีนของผูป้่วยที่ได้รบัอุบตัเิหตุทางตา       
ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชและได้รบัการตรวจรกัษาโดยจกัษุแพทย ์ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2557 จนถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 และวเิคราะหป์จัจยัทีส่มัพนัธต่์อการเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากการเกดิอุบตัเิหตุ
ดว้ยสถติ ิChi-square test และ Binary logistic regression analysis 
ผลการศึกษา : จากการศกึษาผู้ป่วย  จ านวน  892 คน  พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 647 คน (ร้อยละ 72.5) เพศหญิง      
245 คน (ร้อยละ 27.5) อายุเฉลีย่เท่ากบั 39.75 ± 17.09 ปี และผูป้่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม (รอ้ยละ 39.5) 
สาเหตุหลกัของการเกดิอุบตัเิหตุมาจากการท างาน  พบผูป้ว่ยจ านวนรอ้ยละ 61 มรีะดบัสายตาแรกรบัอยู่ในช่วง 20/20 – 20/60  
มผีูป้่วยทีม่าตรวจติดตามและตรวจวดัสายตาหลงัการรกัษา จ านวน 729 คน (รอ้ยละ 81.7) พบความชุกของการเกดิภาวะ 
สญูเสยีสายตาขา้งทีเ่กดิอุบตัเิหตุทัง้หมด 122 คน เท่ากบัรอ้ยละ 16.7 แบ่งเป็นผูป้่วยสายตาเลอืนราง 98 คน (รอ้ยละ 13.4)  
และผูป้ว่ยตาบอดเป็น จ านวน 24 คน (รอ้ยละ 3.3) ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บัการเกดิ ภาวะสญูเสยี
ตาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ ไดแ้ก่  เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p = 0.017) อาชพีเกษตรกร (OR 7.66 ; 95% 
CI=1.02-57.61, p = 0.001) สาเหตุการบาดเจบ็จากการท างาน (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)  มโีอกาส
เกดิสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจากอุบตัเิหตุมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
สรปุ : การเกดิอุบตัเิหตุทางตานัน้มกัพบในเพศชาย วยัท างาน  และเกดิจากการท างานเป็นหลกัอกีทัง้การเกดิภาวะสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัเิหตุกส็มัพนัธ์กบัผูป้่วยกลุ่มน้ีเช่นเดยีวกนั โดยพบผูป้่วยสายตาเลอืนรางจากอุบตัิเหตุ รอ้ยละ 13.4 และพบ
ผูป้ว่ยตาบอด  รอ้ยละ 3.3 ดงันัน้ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุทางตาแก่ประชาชน รวมถงึ การรณรงคใ์ห้
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดวงตาขณะท างานหรอืท ากจิกรรมต่างๆ เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วยลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ 
ทางตา  และภาวะสญูเสยีสายตาในอนาคตได ้
 

ค าส าคญั : อุบตัเิหตุทางตา  ภาวะสญูเสยีสายตา 
 

 
 
 

 
 

* นายแพทยช์ านาญการ  กลุ่มงานจกัษุวทิยา  โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 

 
การศึกษาผูป่้วยอบุติัเหตทุางตาท่ีได้รบัการรกัษา 
ในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช 

 
 

พฒันะ  ภู่พฒันะกลู, พ.บ.* 
 
บทคดัยอ่ 
บทน า : อุบตัเิหตุทางตาเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหนึ่งทีท่ าใหผู้ป้ว่ยตอ้งสญูเสยีสมรรถภาพในการมองเหน็ และถงึแมก้ารสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัิเหตุจะเป็นภาวะที่สามารถป้องกนัได้ แต่กย็งัคงถือว่าเป็นปญัหาส าคญัทางสาธารณสุขทัว่โลกที่พบได้บ่อย 
สาเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุทางตานัน้มคีวามแตกต่างกนัไปตามอายุ เพศ อาชพีของประชากร และสภาพแวดลอ้ม ในแต่ละ
พืน้ที ่
วตัถปุระสงค ์: เพื่อศกึษาขอ้มลูทางระบาดวทิยาของการเกดิอุบตัเิหตุทางตา และวเิคราะหป์จัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บั 
การเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุ  
วิธีการศึกษา : เป็นการศกึษาย้อนหลงัเชงิพรรณนา  โดยการเกบ็ขอ้มูลจากเวชระเบยีนของผูป้่วยที่ได้รบัอุบตัเิหตุทางตา       
ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราชและได้รบัการตรวจรกัษาโดยจกัษุแพทย ์ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 
พ.ศ. 2557 จนถงึเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2562 และวเิคราะหป์จัจยัทีส่มัพนัธต่์อการเกดิภาวะสญูเสยีสายตาจากการเกดิอุบตัเิหตุ
ดว้ยสถติ ิChi-square test และ Binary logistic regression analysis 
ผลการศึกษา : จากการศกึษาผู้ป่วย  จ านวน  892 คน  พบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 647 คน (ร้อยละ 72.5) เพศหญิง      
245 คน (ร้อยละ 27.5) อายุเฉลีย่เท่ากบั 39.75 ± 17.09 ปี และผูป้่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม (รอ้ยละ 39.5) 
สาเหตุหลกัของการเกดิอุบตัเิหตุมาจากการท างาน  พบผูป้ว่ยจ านวนรอ้ยละ 61 มรีะดบัสายตาแรกรบัอยู่ในช่วง 20/20 – 20/60  
มผีูป้่วยทีม่าตรวจติดตามและตรวจวดัสายตาหลงัการรกัษา จ านวน 729 คน (รอ้ยละ 81.7) พบความชุกของการเกดิภาวะ 
สญูเสยีสายตาขา้งทีเ่กดิอุบตัเิหตุทัง้หมด 122 คน เท่ากบัรอ้ยละ 16.7 แบ่งเป็นผูป้่วยสายตาเลอืนราง 98 คน (รอ้ยละ 13.4)  
และผูป้ว่ยตาบอดเป็น จ านวน 24 คน (รอ้ยละ 3.3) ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทางประชากรทีส่มัพนัธก์บัการเกดิ ภาวะสญูเสยี
ตาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ ไดแ้ก่  เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p = 0.017) อาชพีเกษตรกร (OR 7.66 ; 95% 
CI=1.02-57.61, p = 0.001) สาเหตุการบาดเจบ็จากการท างาน (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)  มโีอกาส
เกดิสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจากอุบตัเิหตุมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
สรปุ : การเกดิอุบตัเิหตุทางตานัน้มกัพบในเพศชาย วยัท างาน  และเกดิจากการท างานเป็นหลกัอกีทัง้การเกดิภาวะสญูเสยี 
สายตาจากอุบตัเิหตุกส็มัพนัธ์กบัผูป้่วยกลุ่มน้ีเช่นเดยีวกนั โดยพบผูป้่วยสายตาเลอืนรางจากอุบตัิเหตุ รอ้ยละ 13.4 และพบ
ผูป้ว่ยตาบอด  รอ้ยละ 3.3 ดงันัน้ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุทางตาแก่ประชาชน รวมถงึ การรณรงคใ์ห้
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดวงตาขณะท างานหรอืท ากจิกรรมต่างๆ เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุทีจ่ะช่วยลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ 
ทางตา  และภาวะสญูเสยีสายตาในอนาคตได ้
 

ค าส าคญั : อุบตัเิหตุทางตา  ภาวะสญูเสยีสายตา 
 

 
 
 

 
 

* นายแพทยช์ านาญการ  กลุ่มงานจกัษุวทิยา  โรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 256334

 
 ดงันัน้ในการศกึษานี้  ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะสญูเสยีการมองเหน็  จงึหมายถงึเมื่อผูป้ว่ยไดร้บัการแกไ้ขปญัหาสายตาดว้ยแว่น
แลว้ ระดบัสายตาขา้งนัน้อยู่ในระดบัทีน้่อยกว่า 20/60 ลงไปจนถงึมองไม่เหน็แสงสว่าง  
 

ผลการศึกษา 
 ผูป้่วยอุบตัิเหตุทางตา  มจี านวนทัง้สิน้ 892 คน  แบ่งเป็นเพศชาย 647 คน (ร้อยละ72.5) และเพศหญิง 245 คน        
(รอ้ยละ 27.5) ดงัตารางที ่1  โดยพบว่าผูป้่วยเพศชายมจี านวนมากกว่าผูป้่วยเพศหญงิในทุกช่วงอายุ ผูป้่วยทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ
ทางตาในการศกึษานี้ มอีายุเฉลีย่เท่ากบั 39.75 ± 17.09 ปี (ช่วงอายุตัง้แต่ 2-97 ปี) ผูป้่วยส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 31-45 ปี 
(รอ้ยละ 33.9) และประกอบอาชพีเกษตรกรรมจ านวนมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 39.5) ดงัตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ว่ย 

ข้อมลู จ านวน (ราย) 
(N = 892) 

ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 

        หญงิ 

 
647 
245 

 
72.5 
27.5 

อาย ุ(ปี) 
    0 – 15  
     16 – 30  
    31 – 45  
    46 - 60  
    61 – 75 
    > 75 

อาชีพ 
เกษตรกรรม 
รบัจา้งทัว่ไป 
คา้ขาย/ธรุกจิส่วนตวั 
งานก่อสรา้ง/แรงงาน/กรรมกร 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี/เกษยีณ 
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 

 
65 
192 
302 
239 
81 
13 
 

352 
231 
108 
69 
64 
40 
28 

 
7.3 
21.5 
33.9 
26.8 
9.1 
1.5 

 
39.5 
25.9 
12.1 
7.7 
7.2 
4.5 
3.1 

 
ผลการศกึษาพบว่า  สาเหตุของการบาดเจบ็ทางตานัน้เกดิจากอุบตัิเหตุจากการท างานมากทีสุ่ด จ านวน 566 คน 

(รอ้ยละ 63.5) รองลงมา  ไดแ้ก่ อุบตัเิหตุจราจรจ านวน 168 คน (รอ้ยละ 18.8)  อุบตัเิหตุจากของเล่นหรอืการละเล่น (รอ้ยละ 
5.4) จากการถูกท ารา้ยร่างกาย (รอ้ยละ 3.9) อุบตัเิหตุจากสาเหตุอื่นๆทีไ่ม่สามารถจดัหมวดหมู่ได ้เช่น ดนิสอทิม่ตาตนเอง 
(รอ้ยละ 3.5) อุบตัเิหตุจากกจิกรรมภายในบา้นหรอืงานบา้น (รอ้ยละ 3.3) อุบตัเิหตุจากการเล่นกฬีา (รอ้ยละ 1.0)  จากการถูก
สตัวท์ ารา้ย (รอ้ยละ 0.6)  ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2  แสดงสาเหตุของการบาดเจบ็ทางตา 
 

สาเหตขุองการบาดเจบ็ จ านวน (ราย) 
(N = 892) 

ร้อยละ 

อบุติัเหตจุากการท างาน 

 

566 

 

63.5 

 
เศษวสัดุ/ผงโลหะ 

 

165 

 

18.5 

 
เศษไม/้กิง่ไม ้

 

112 

 

12.6 

 
เครื่องตดัหญ้า 

 

104 

 

11.7 

 
เศษหนิ/หนิกระเดน็เขา้ตา 

 

52 

 

5.8 

 
ลวด/เชอืก 

 

49 

 

5.5 

 
ตะป/ูสงักะส/ีวสัดกุ่อสรา้ง 

 

31 

 

3.5 

 
วสัดเุกษตรกรรมอื่นๆ 

 

25 

 

2.8 

 
สารเคม ี

 

 

18 

 

2.0 

 
ความรอ้น/ ไฟ 

 

10 

 

1.1 

 
อบุติัเหตจุราจร 

 

168 

 

18.8 

 
รถจกัรยานยนต์ 

 

117 

 

13.1 

 
รถยนต์ 

 

31 

 

3.5 

 
อื่นๆ 

 

20 

 

2.2 

 
อบุติัเหตจุากของเล่น/การละเล่น 

 

48 

 

5.4 

 
ปืนอดัลม 

 

8 

 

0.9 

 
หนงัยาง 

 

12 

12 

 

1.4 

 
พลุ/ประทดั 

 

7 

12 

 

0.8 

 
ของเล่นเดก็ 

 

11 

 

1.2 

 
อื่นๆ 

 

10 

 

1.1 

 
ถกูท าร้ายร่างกาย 

 

35 

 

3.9 

 
สว่นใดสว่นหน่ึงของรา่งกาย 

 

27 

 

3.0 

 
กระสนุปืน 

 

3 0.3 

 
อาวธุอื่นๆ 

 

5 

 

0.6 

 
อบุติัเหตจุากกิจกรรมภายในบ้าน/งานบ้าน 

 

29 

 

3.3 

 
พลดัตก/หกลม้ 

 

21 

 

2.4 

 
อื่นๆ 

 

8 

 

0.9 

 
อบุติัเหตจุากการเล่นกีฬา 

 

9 

 

1.0 

 
ฟุตบอล 

 

5 

 

0.6 

 
ชกมวย 

 

2 

 

0.2 

 
อื่นๆ 

 

2 

 

0.2 

 
อบุติัเหตจุากสตัวท์ าร้าย 

 

5 

 

0.6 

 
อบุติัเหตจุากสาเหตอ่ืุนๆ 32 3.5 

 

ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยได้รบัอุบตัิเหตุมากที่สุดอยู่ในช่วงเวลา 8.01 น. - 16.00 น. (ร้อยละ 54.8) มีผู้ป่วยที่มีประวตั ิ        
ดื่มแอลกอฮอล์  หรือสุราขณะเกิดเหตุ จ านวน 94 คน (ร้อยละ 10.5) และผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ารบัการตรวจรกัษาภายใน              
24 ชัว่โมงหลงัจากเกดิเหตุ (รอ้ยละ 60.8) โดยแบ่งเป็นผูป้่วยนอก  จ านวน 631 คน (รอ้ยละ 70.7) และผู้ป่วยใน  261 คน 
(ร้อยละ 29.3) และจากจ านวนผูป้่วยในทัง้หมด 261 คน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ใชเ้วลานอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 1-3 วนั 
(รอ้ยละ 62.5) ดงัตารางที ่3 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 256336

 
 ผลการวนิิจฉยัทีพ่บมากทีส่ดุ คอื สิง่แปลกปลอมทีก่ระจกตา (Corneal foreign body) จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
17.8 รองลงมาได้แก่ สิง่แปลกปลอมที่เยื่อบุตา (Conjunctival foreign body), เลอืดออกใต้เยื่อบุตา (Subconjunctival 
hemorrhage) และแผลถลอกทีก่ระจกตา (Corneal abrasion) คดิเป็นรอ้ยละ 14.7, 13.5 และ 12.2 ตามล าดบั ทัง้น้ีมผีูป้่วยที่
ไดร้บัการรกัษาโดยการผ่าตดัจ านวน 201 คน (รอ้ยละ 22.5) และผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการรกัษาโดยไม่ผ่าตดัจ านวน 691 คน (รอ้ยละ 
77.5) ดงัแสดงในตารางที ่3 
 ผูป้ว่ยทีเ่กดิอุบตัทิางตาส่วนใหญ่มรีะดบัสายตาแรกรบัอยู่ในช่วง 20/20 – 20/60 เป็นจ านวน 590 คน (รอ้ยละ 66.1) 
รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัสายตาในช่วง <20/60 – 20/200, <20/400, และ <20/200 – 20/400 คดิเป็นรอ้ยละ 13.3, 11.0 และ 5.4 
ตามล าดบั โดยมผีูป้่วยทีไ่ม่สามารถวดัระดบัสายตาไดจ้ากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้ป่วยเดก็, ผูป้่วยทีไ่ม่ใหค้วามร่วมมอื  จ านวน    
37 คน (ร้อยละ 4.1) และเมื่อตรวจวดัระดบัสายตาผู้ป่วยหลงัจากสิน้สุดการรกัษาแล้ว 2 สปัดาห์ พบว่า มผีูป้่วยที่มาตรวจ
ตดิตามการรกัษาและสามารถตรวจวดัสายตาได ้ จ านวนทัง้สิน้ 729 คน (รอ้ยละ 81.7) ในจ านวนนี้พบว่า  มผีูป้ว่ยระดบัสายตา
ปกติหรอืใกลเ้คยีงปกต ิ(ระดบัสายตา 20/20 – 20/60) จ านวน 607 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.3 และมผีู้ป่วยที่มภีาวะสญูเสยี     
การมองเหน็ทัง้หมด 122 คน (ร้อยละ 16.7) ได้แก่ ผู้ป่วยสายตาเลือนรางปานกลาง  จ านวน 66 คน  คดิเป็นร้อยละ 9.1   
ผู้ป่วยสายตาเลือนรางรุนแรง  จ านวน 32 คน หรือร้อยละ 4.4 และมีผู้ป่วยตาบอดเป็นจ านวน 24 คน หรือร้อยละ 3.2            
ดงัแสดงในตารางที ่3 
 

ตารางท่ี 3 แสดงขอ้มลูทางคลนิิก 
 

ข้อมลู จ านวน (ราย) 
(N = 892) 

ร้อยละ 

ช่วงเวลาท่ีเกิดเหต ุ

 

  
00.01 น. – 8.00 น. 

 

74 

 

8.3 

 
8.01 น. – 16.00 น. 

 

489 

 

54.8 

 
16.00 น. – 00.00 น. 

 

329 

 

36.9 

 
ประวติัการด่ืมสรุาหรือแอลกอฮอลข์ณะเกิดเหตุ 

 

  
ดื่ม 

 

94 

 

10.5 

 
ไมด่ื่ม 

 

798 

 

89.5 

 
ระยะเวลาก่อนมาโรงพยาบาล 

 

  
ภายใน 24 ชัว่โมง 

 

542 

 

60.8 

 
1-3 วนั 

 

276 

 

30.9 

 
4-7 วนั 

 

39 

 

4.4 

 
8-14 วนั 

 

29 

 

3.3 

 
ตัง้แต่ 15 วนัขึน้ไป 

 

6 

 

0.6 

 
ประเภทผู้ป่วย 

 

  
ผูป้ว่ยนอก 

 

631 

 

70.7 

 
ผูป้ว่ยใน 

 

261 

 

29.3 

 
- จ านวนวนันอน: 1-3 วนั 

 
163 

 

62.5 

 
4-7 วนั 

 

77 

 

29.5 

 
8-14 วนั 

 

19 

 

7.3 

 
ตัง้แต่ 15 วนัขึน้ไป 

 

2 

 

0.7 
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ตารางท่ี 3  แสดงขอ้มลูทางคลนิิก (ต่อ)   

ข้อมลู จ านวน (ราย) 
(N = 892) 

ร้อยละ 

ค าวินิจฉัยโรค 

 

  
Corneal foreign body 

 

159 

 

17.8 

 
Conjunctival foreign body 

 

131 

 

14.7 

 
Subconjunctival hemorrhage 

 

120 

 

13.5 

 
Corneal abrasion 

 

109 

 

12.2 

 
Corneal ulcer 

 

86 

 

9.6 

 
Open wound of eyelids and periorbital structures 

 

67 

 

7.5 

 
Ruptured globe 

 

55 

 

6.2 

 
Traumatic hyphema 

 

36 

 

4.0 

 
Traumatic cataract 

 

29 

 

3.3 

 
Retinal detachment 

 

26 

 

2.9 

 
Traumatic glaucoma 

 

21 

 

2.4 

 
Traumatic optic nerve neuropathy 

 

19 

 

2.1 

 
Burn and corrosions 

 

16 

 

1.8 

 
Others 

 

18 

 

2.0 

 
การรกัษา 

 

  
รกัษาโดยการผา่ตดั (Surgical treatment) 

 

201 

 

22.5 

 
รกัษาโดยไมม่กีารผา่ตดั (Non-surgical treatment) 691 

 

77.5 

 
ระดบัสายตาแรกรบัของตาข้างท่ีบาดเจบ็ 

 

  
20/20 – 20/60 590 

 

66.1 

 
< 20/60 – 20/200  

 

119 

 

13.3 

 
< 20/200 – 20/400 

 

48 

 

5.4 

 
< 20/400 

 

98 

 

11.0 

 
วดัสายตาไมไ่ด ้

 

37 

 

4.2 

 
ระดบัสายตาหลงัรกัษา   
         20/20 – 20/60 607 

 

68.0 

 
< 20/60 – 20/200  

 

66 

 

7.4 

 
< 20/200 – 20/400 

 

32 

 

3.6 

 
< 20/400 

 

24 

 

2.7 

 
        วดัสายตาไมไ่ด/้ไมไ่ดม้าตดิตามการรกัษา 163 18.3 

 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะของประชากรกบัการเกดิภาวะสูญเสยีสายตาจากการ เกดิอุบตัิเหตุ 
(ตารางที ่4) พบว่าปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการเกดิภาวะสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจากอุบตัเิหตุอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
ไดแ้ก่ เพศชาย (OR 1.88; 95%CI=1.11-3.16, p=0.017), อาชพีเกษตรกร (OR 7.66; 95%CI=1.02-57.61, p=0.001), สาเหตุ
การบาดเจบ็ทีเ่กดิจากการท างาน (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) มโีอกาสเกดิสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจาก
อุบตัิเหตุมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ส่วนประวตัิการดื่มสุราขณะเกิดเหตุ , ช่วงเวลาที่เกิดอุบตัิเหตุ และระยะเวลาก่อนมาถึง
โรงพยาบาลนัน้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัภาวะสญูเสยีสายตาอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ 
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ตารางท่ี 4  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะประชากรกบัภาวะสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจากอุบตัเิหตุ จากจ านวนผูป้ว่ย 
                   ทีม่าตดิตามการรกัษาและตรวจวดัสายตาทัง้หมด 729 คน (N=729) 
 

ปัจจยัท่ีต้องการศึกษา จ านวน (%) 
สายตาเลือนรางหรือบอด 

P-value 
Odd ratio 
(95% CI) ไม่พบ พบ 

จ านวน (%) จ านวน (%) 
เพศ 

 

   0.017 
 

 
    ชาย 554 (76.0) 451 (81.4) 

 
103 (18.6) 

 
 1.88 (1.11-3.16) 

     หญงิ 175 (24.0) 
 

156 (89.1) 
 

19 (10.9) 
 

 1 
 อาย ุ(ปี) 

 

   0.011 
 

 
≤ 30  

 
147 (20.2) 

 
135 (91.8) 

 
12 (8.2) 

 
 1 

 31 – 45  
 

256 (35.1) 
 

208 (81.3) 
 

48 (18.8) 
 

 2.59 (1.33-5.06) 
 46 - 60  

 
233 (32.0) 

 
185 (79.4) 

 
48 (20.6) 

 
 2.92 (1.49-5.71) 

 > 60 
 

93 (12.7) 
 

79 (84.9) 
 

14 (15.1) 
 

 1.99 (0.88-4.52) 
 อาชีพ 

 

   0.001  
รบัราชการ/พนักงานประจ า 
 

26 (3.6) 
 

25 (96.2) 
 

1 (3.8) 
 

 1 
 รบัจา้งทัว่ไป 

 
 

209 (28.7) 
 

173 (82.8) 
 

36 (17.2) 
 

 5.20 (0.68-39.64) 
 งานก่อสรา้ง/แรงงาน/กรรมกร 

 
60 (8.2) 

 
53 (88.3) 

 
7 (11.7) 

 
 3.30 (0.39-28.31) 

 คา้ขาย/ธรุกจิส่วนตวั 
 

85 (11.7) 
 

74 (87.1) 
 

11 (12.9) 
 

 3.72 (0.46-30.25) 
 เกษตรกรรม 

 
273 (37.4) 

 
209 (76.6) 

 
64 (23.4) 

 
 7.66 (1.02-57.61) 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
 

48 (6.6) 
 

46 (95.8) 
 

2 (4.2) 
 

 1.09 (0.09-12.59) 
 ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี/เกษยีณ 

 

28 (3.8) 
 

27 (96.4) 
 

1 (3.6) 
 

 0.93 (0.06-15.61) 
 สาเหตกุารบาดเจบ็    0.003 

 
 

      อุบตัเิหตุจากการท างาน  

 

513 (70.4) 
 

408 (79.5) 105 (20.5) 
 

 2.06 (1.61-6.97) 
 อุบตัเิหตุจราจร 

 

114 (15.6) 
 

105 (92.1) 9 (7.9) 
 

 0.69 (0.17-2.73) 
 อุบตัจิากการกจิกรรมภายในบา้น 

 

21 (2.9) 
 

20 (95.2) 1 (4.8) 
 

 0.40 (0.04-4.15) 
 อุบตัเิหตุจากของเล่น/เล่นกนั 

 

25 (3.4) 
 

7 (70.0) 
 

3 (30.0) 
 

 0.92 (0.17-5.02) 
ถูกท ารา้ยรา่งกาย 

 

27 (3.7) 
 

24 (88.9) 
 

3 (11.1) 
 

 0.33 (0.32-3.44) 
 อุบตัเิหตุจากสาเหตุอื่นๆ 

 

29 (4.0) 
 

26 (89.7) 
 

3 (10.3)  1 
 ประวติัการด่ืมสรุาขณะเกิดเหตุ 

 

   0.307 
 

 
     ไมด่ื่ม 

 

663 (90.9) 
 

555 (83.7) 
 

108 (16.3) 
 

 1 
 ดื่ม 

 

66 (9.1) 
 

52 (78.8) 
 

14 (21.2) 
 

 1.38 (0.74-2.59) 
 ช่วงเวลาท่ีเกิดเหต ุ

 

   0.552 
 

 
00.01 น. – 8.00 น. 

 

66 (9.1) 
 

58 (87.9) 
 

8 (12.1) 
 

 1 
 8.01 น. – 16.00 น. 

 

380 (52.1) 
 

316 (83.2) 
 

64 (16.8) 
 

 1.47 (0.66-3.22) 
 16.00 น. – 00.00 น. 

 

283 (38.8) 
 

233 (82.3) 
 

50 (17.7) 
 

 1.56 (0.69-3.46) 
 ระยะเวลาก่อนมารพ. 

 

   0.070  
ภายใน 24 ชัว่โมง  

 

473 (64.9) 
 

384 (81.2) 
 

89 (18.8) 
 

 1 
 1-3 วนั 

 

182 (25.0) 
 

154 (84.6) 
 

28 (15.4) 
 

 1.28 (0.80-2.03) 
 4-7 วนั 

 

39 (5.3) 
 

36 (92.3) 3 (7.7) 
 

 0.46 (0.13-1.59) 
 ตัง้แต่ 7 วนัขึน้ไป 35 (4.8) 33 (94.3) 2 (5.7)  0.33 (0.08-1.47) 
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ตารางท่ี 4  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะประชากรกบัภาวะสายตาเลอืนรางหรอืตาบอดจากอุบตัเิหตุ จากจ านวนผูป้ว่ย 
                   ทีม่าตดิตามการรกัษาและตรวจวดัสายตาทัง้หมด 729 คน (N=729) 
 

ปัจจยัท่ีต้องการศึกษา จ านวน (%) 
สายตาเลือนรางหรือบอด 

P-value 
Odd ratio 
(95% CI) ไม่พบ พบ 

จ านวน (%) จ านวน (%) 
เพศ 

 

   0.017 
 

 
    ชาย 554 (76.0) 451 (81.4) 

 
103 (18.6) 

 
 1.88 (1.11-3.16) 

     หญงิ 175 (24.0) 
 

156 (89.1) 
 

19 (10.9) 
 

 1 
 อาย ุ(ปี) 

 

   0.011 
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147 (20.2) 
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 1 
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93 (12.7) 
 

79 (84.9) 
 

14 (15.1) 
 

 1.99 (0.88-4.52) 
 อาชีพ 

 

   0.001  
รบัราชการ/พนักงานประจ า 
 

26 (3.6) 
 

25 (96.2) 
 

1 (3.8) 
 

 1 
 รบัจา้งทัว่ไป 

 
 

209 (28.7) 
 

173 (82.8) 
 

36 (17.2) 
 

 5.20 (0.68-39.64) 
 งานก่อสรา้ง/แรงงาน/กรรมกร 

 
60 (8.2) 

 
53 (88.3) 

 
7 (11.7) 

 
 3.30 (0.39-28.31) 

 คา้ขาย/ธรุกจิส่วนตวั 
 

85 (11.7) 
 

74 (87.1) 
 

11 (12.9) 
 

 3.72 (0.46-30.25) 
 เกษตรกรรม 

 
273 (37.4) 

 
209 (76.6) 

 
64 (23.4) 

 
 7.66 (1.02-57.61) 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
 

48 (6.6) 
 

46 (95.8) 
 

2 (4.2) 
 

 1.09 (0.09-12.59) 
 ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี/เกษยีณ 

 

28 (3.8) 
 

27 (96.4) 
 

1 (3.6) 
 

 0.93 (0.06-15.61) 
 สาเหตกุารบาดเจบ็    0.003 

 
 

      อุบตัเิหตุจากการท างาน  

 

513 (70.4) 
 

408 (79.5) 105 (20.5) 
 

 2.06 (1.61-6.97) 
 อุบตัเิหตุจราจร 

 

114 (15.6) 
 

105 (92.1) 9 (7.9) 
 

 0.69 (0.17-2.73) 
 อุบตัจิากการกจิกรรมภายในบา้น 

 

21 (2.9) 
 

20 (95.2) 1 (4.8) 
 

 0.40 (0.04-4.15) 
 อุบตัเิหตุจากของเล่น/เล่นกนั 

 

25 (3.4) 
 

7 (70.0) 
 

3 (30.0) 
 

 0.92 (0.17-5.02) 
ถูกท ารา้ยรา่งกาย 

 

27 (3.7) 
 

24 (88.9) 
 

3 (11.1) 
 

 0.33 (0.32-3.44) 
 อุบตัเิหตุจากสาเหตุอื่นๆ 

 

29 (4.0) 
 

26 (89.7) 
 

3 (10.3)  1 
 ประวติัการด่ืมสรุาขณะเกิดเหตุ 

 

   0.307 
 

 
     ไมด่ื่ม 

 

663 (90.9) 
 

555 (83.7) 
 

108 (16.3) 
 

 1 
 ดื่ม 

 

66 (9.1) 
 

52 (78.8) 
 

14 (21.2) 
 

 1.38 (0.74-2.59) 
 ช่วงเวลาท่ีเกิดเหต ุ

 

   0.552 
 

 
00.01 น. – 8.00 น. 

 

66 (9.1) 
 

58 (87.9) 
 

8 (12.1) 
 

 1 
 8.01 น. – 16.00 น. 

 

380 (52.1) 
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 1.47 (0.66-3.22) 
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233 (82.3) 
 

50 (17.7) 
 

 1.56 (0.69-3.46) 
 ระยะเวลาก่อนมารพ. 

 

   0.070  
ภายใน 24 ชัว่โมง  

 

473 (64.9) 
 

384 (81.2) 
 

89 (18.8) 
 

 1 
 1-3 วนั 

 

182 (25.0) 
 

154 (84.6) 
 

28 (15.4) 
 

 1.28 (0.80-2.03) 
 4-7 วนั 

 

39 (5.3) 
 

36 (92.3) 3 (7.7) 
 

 0.46 (0.13-1.59) 
 ตัง้แต่ 7 วนัขึน้ไป 35 (4.8) 33 (94.3) 2 (5.7)  0.33 (0.08-1.47) 

 

 
วิจารณ์ 
 การศกึษานี้เป็นการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการกระจายของประชากรทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุทางตา และสาเหตุทีพ่บไดบ้่อยรวมถงึระดบั
สายตาก่อนและหลงัไดร้บัการรกัษาของผูป้่วยที่ไดร้บัอุบตัเิหตุทางตาทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช 
อ าเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 
 จากผลการศกึษาพบว่า อุบตัเิหตุทางตาสามารถเกดิขึน้ไดใ้นผูป้่วยทุกเพศ และทุกช่วงอายุ ตัง้แต่วยัเดก็ไปจนถึง ผูสู้งอายุ 
อย่างไรกต็าม ผูป้่วยทีเ่กดิอุบตัเิหตุทางตาส่วนมากมกัเป็นเพศชาย โดยมอีตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญงิ เท่ากบั 2.6 ต่อ 1 ซึง่มคีวาม
สอดคลอ้งกบัการศกึษาอื่นๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 5-7,9-10 และผลการศกึษาครัง้น้ียงัแสดง ใหเ้หน็ว่าผูป้่วยเพศชายมโีอกาส
สญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุไดม้ากกว่าเพศหญงิอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ อาจเน่ืองมาจาก ผูป้่วยชายมกัท างานประเภททีม่คีวามเสีย่ง
ต่อการเกดิอบุตัเิหตุทีรุ่นแรงมากกว่า  เช่น  การท างานทีใ่ชอุ้ปกรณ์  เครื่องมอื  หรอืเครื่องจกัรต่าง  ๆงานก่อสรา้งหรอืงานทีใ่ชก้ าลงัมาก 
รวมถงึวถิชีวีติ อุปนิสยั การขบัขีย่านพาหนะ หรอืเล่นกฬีาทีใ่ชค้วามเรว็สงู และมคีวามรุนแรงมากกว่าเพศหญงิ  
 สาเหตุทีพ่บบ่อยทีสุ่ด คอื สาเหตุจากการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบัช่วงอายุที่พบบ่อย คอื อายุ 31-60 ปี ที่เป็นวยัท างานและ
ช่วงเวลาทีเ่กดิเหตุกม็กัจะอยู่ในช่วงเวลาท างาน คอื 8.00-16.00 น. โดยสาเหตุและช่วงอายุดงักล่าว นัน้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญั
ทางสถติต่ิอภาวะสญูเสยีสายตาจากอุบตัเิหตุดว้ย ซึง่จากการศกึษาในหลายประเทศทัว่โลกรวมถงึในประเทศไทย พบว่าผูป้่วยทีไ่ดร้บั
อุบตัเิหตุทางตาจากท างานมากกว่ารอ้ยละ 90 ไม่ไดม้กีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัดวงตาขณะท างาน11-14  ซึง่เป็นเหตุผลหลกัทีท่ าใหผู้ป้ว่ยเกดิ
การบาดเจบ็ที่ดวงตาได้ ซึ่งพบได้ตัง้แต่การบาดเจบ็เล็กน้อย เช่น เศษผง เศษวสัดุต่างๆกระเดน็เขา้ตา  เชอืกหรอืลวดบาดดวงตา  
สารเคมเีขา้ตา ไปจนถงึการบาดเจบ็ทีรุ่นแรงขึน้จนตอ้งไดร้บัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล  ซึง่มกัเกดิจากวสัดุทีม่คีวามแรงและความเรว็สงู
กระแทกบรเิวณดวงตา เช่น การใชเ้ครื่องมอื เลื่อยไฟฟ้า หรอืเครื่องตดัหญา้ไปโดนเศษวสัดุต่าง  ๆแลว้กระเดน็มากระแทกตา เป็นตน้ 
 จากการศกึษานี้  พบว่า  อาชพีที่เกดิอุบตัิเหตุทางตามากที่สุด คอื อาชีพเกษตรกรรม รองลงมา คอื รบัจ้างทัว่ไป ซึ่งผล
การศกึษานี้มคีวามแตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ทีข่องประเทศไทย6-7 ถา้เป็นในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลอาจพบผูป้ว่ยทีท่ าอาชพี
รบัจา้งสงูกว่า  แต่ในพืน้ทีจ่งัหวดัตากนัน้ประชากรสว่นใหญ่ท าอาชพีเกษตรกรรมเป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็นท านา ท าไร่ ท าสวน ประมงและ
ปศุสตัว ์ จงึเป็นผลใหผู้ป้่วยทีเ่ขา้มารกัษาในโรงพยาบาลสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราชนัน้มผีูป้่วยทีเ่ป็นเกษตรกรจ านวนมาก รวมถงึ
ลกัษณะของการท างานในพืน้ทีก่ารเกษตร ซึง่มกัจะตอ้งมกีารใชเ้ครื่องมอืต่างๆในการท างาน จงึมโีอกาสประสบกบัวตัถุที่เป็นสาเหตุให้
เกดิการบาดเจบ็มากกว่าอาชพีอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเศษหนิ เศษไม้ การใชเ้ครื่องตดัหญ้า ซึ่งจากการศกึษานี้   พบว่า  เศษวสัดุ เศษไม ้    
การใชเ้ครื่องตดัหญ้า และเศษหนิ เป็นวตัถุจากการท างานทีก่่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ทางตามากทีสุ่ดตามล าดบั นอกจากนี้อาจเป็นเพราะ
ผูป้ว่ยกลุ่มน้ีอาจไม่ไดม้กีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทีด่วงตาทีเ่พยีงพอขณะท างานอกีดว้ย 
 สาเหตุทีพ่บรองลงมา ไดแ้ก่ อุบตัเิหตุจราจร  ซึง่มกัเกดิจากอุบตัเิหตุรถจกัรยานยนตเ์ป็นหลกัไม่ว่าจะเป็นอุบตัเิหตุ  รถชนกนั  
หรอืขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ลม้เองแลว้ดวงตาไปกระแทกกบัยานพาหนะหรอืวตัถุต่างๆ จากการศกึษาของ Gahlot A และคณะ15  พบว่า  
ผู้ป่วยที่ได้รบัการบาดเจ็บทางตาจากอุบตัิเหตุจราจรมกัเกดิจากการใช้รถจกัรยานยนต์  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี        
มกัสมัพนัธก์บักบัการดื่มแอลกอฮอลข์ณะขบัขี ่และไม่ไดส้วมหมวกนิรภยั หรอือุปกรณ์ป้องกนัดวงตาขณะขบัขีย่านพาหนะ 
 ผูป้ว่ยสว่นใหญ่มาเขา้รบัการตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาลภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากเกดิเหตุ และจากการศกึษานี้พบว่า  มผีูป้่วย
ร้อยละ 29.3 จ าเป็นต้องนอนพกัรกัษาตัวในโรงพยาบาล และมกัใช้เวลาประมาณ 1-7 วนั แต่มีผู้ป่วยจ านวนร้อยละ 10 ที่ต้องนอน
โรงพยาบาลเกนิกว่า 7 วนั ซึง่อาจเป็นเพราะผู้ป่วยมภีาวะบาดแผลติดเชื้อ หรอืมภีาวะแทรกซ้อนต่างๆ ร่วมกบัต้องมกีารให้ยารกัษา
ต่อเน่ือง ซึง่สง่ผลใหผู้ป้ว่ยตอ้งมกีารหยุดท างานเป็นเวลานาน ท าใหต้อ้งสญูเสยีรายไดแ้ละเศรษฐกจิของตนเองหรอืครอบครวัตามมา 
 จากจ านวนผูป้ว่ยทีม่าตรวจตดิตามวดัระดบัสายตาหลงัการรกัษา จ านวน 729 คน พบว่า มผีูป้ว่ยทีต่อ้งสญูเสยีการมองเหน็จาก
อุบตัิเหตุ จ านวน 122 คน คดิเป็นร้อยละ 16.7 โดยแบ่งเป็นสายตาเลือนราง  ร้อยละ 13.4 และตาบอด ร้อยละ 3.3 ซึ่งเกดิผลเสยีต่อ
ความสามารถหรอืความคล่องแคล่วในการท างานและการด ารงชวีติประจ าวนั  ผูป้่วยบางคนอาจไม่สามารถประกอบอาชพีได ้ส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติและสภาพจติใจของผูป้ว่ย รวมถงึบุคคลในครอบครวัอกีดว้ย  
 อย่างไรกต็าม การศกึษาในครัง้น้ีมขีอ้จ ากดั เน่ืองจากมผีูป้ว่ยทีไ่ม่ไดม้ารบัการตดิตามการรกัษา จ านวน 163 คน (รอ้ยละ 18.3) 
โดยสว่นใหญ่มกัเป็นผูป้ว่ยทีม่อีาการบาดเจบ็เลก็น้อยหรอืมอีาการทางตาดขีึน้แลว้จงึท าใหผู้ป้ว่ยไม่ไดม้า ตรวจตดิตามการรกัษา ซึง่อาจ
มผีลต่อค่าความชุกของผู้ป่วยที่เกดิภาวะสูญเสยีสายตาจากอุบตัิเหตุทีค่ านวณได้ และเน่ืองจากการศกึษาน้ีเป็นการศกึษาขอ้มูลทาง    
เวชระเบยีนยอ้นหลงัจงึไม่สามารถเกบ็ขอ้มลูบางสว่นได ้ซึง่อาจสง่ผลต่อการวเิคราะหห์าปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการเกดิภาวะสญูเสยีสายตา
จากอุบตัเิหตุ เช่น  ผูป้ว่ยทีม่โีรคทางสายตาหรอืมภีาวะสญูเสยีสายตาตัง้แต่ก่อนเกดิอุบตัเิหตุ เป็นตน้ 
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of the caregiver of children presented with thalassemia disease  
at Sawangdaendin Crown Prince Hospital 
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Abstract 
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 
medical burden, public health and social economy. At Sawangdaendin Crown Prince Hospital, there were 116, 143 
and 171 of thalassemia patients who were admitted since 2017-2019, respectively. However, there were 12 patients 
required the regularly blood transfusion while 10 patients were presented with iron overload. 
Objective : To investigate the knowledge and carefulness of caregiver after apply the custom-made teaching 
program. 
Methods : This research was quasi – experiment research based only single group of caregiver which their 
improvement of knowledge score and carefulness score will be compared after apply teaching program.              
The caregiver was chosen based on purposive sampling criteria such the caregiver must be get an appointment      
at department of pediatrics at Sawangdaendin Crown Prince Hospital during January to April 2020 for 15 people. 
The test and questionnaire for evaluation of knowledge score and carefulness score of caregiver will be analyzed    
by using statistics, percentage, mean and standard deviation and Paired Samples T Test. 
Results : The result found that most of the caregivers are paternal relationship with the average 45.93 years old 
(S.D.=15.38). Additionally, most of them are primary educational background therefore the average monthly income 
is quite low (3,000-6,000 THB). While, the children who presented with thalassemia have the average 8.67 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    
the significantly higher with 12.13 (S.D.=1.95) and 13.86 (S.D.=1.12) either before or after apply teaching program  
(P – value < 0.05). Consistency with the carefulness score which indicating the significantly improvement with     
12.13 (S.D.=1.95) and 13.86 (S.D.=1.12) either before or after apply teaching program (P – value < 0.05). 
Conclusions : Our custom-made teaching program can help to improve the knowledge and carefulness of            
the caregiver. Since, the teaching program include the information involving in the basic knowledge of thalassemia 
disease such as cause, symptom, treatment, complications and also emphasizing how to do the proper care. 
Furthermore, we also design the teaching program according to patients’ appointment by giving the teaching manual 
even before an appointment. 
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ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดแูล 

ของผูด้แูลผูป่้วยเดก็โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดิน 
 

ลาวลัย ์ เทศน์เรยีน, พย.บ.* 
ธญัธนาภา  สสีถาน, ป.พ.ส.** 

 
บทคดัยอ่ 
บทน า : โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีเป็นโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บมาก  เป็นปญัหาส าคญัทัง้ทางสุขภาพ เศรษฐกจิและสงัคมทีย่าก
ต่อการบรหิารจดัการเน่ืองจากมลีกัษณะของโรคทีซ่บัซอ้น และมคี่าใชจ้่ายในการรกัษาเดก็ป่วยทีค่่อนขา้งสงู  เป็นภาระหนัก
ทางการแพทย์ สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ มผีู้ป่วยโรคธาลสัซเีมยีเขา้รบั
บรกิารแผนกผูป้่วยในปี 2560 – 2562 จ านวน 116 ครัง้ 143 ครัง้ และ 171 ครัง้ ตามล าดบั ในจ านวนผูป้่วยกลุ่มดงักล่าว      
มผีูป้ว่ยทีจ่ าเป็นตอ้งมารบัเลอืดประจ า 12 คน ไดร้บัเลอืดจนมภีาวะเหลก็เกนิ 10 คน 
วตัถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก              
โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ก่อนและหลงัการไดร้บัโปรแกรมการสอน 
วิธีการศึกษา : การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง ออกแบบการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมการสอน
ทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบขึน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูดู้แลเดก็ทีป่่วยดว้ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ทีเ่ขา้รบัการรกัษา
ตวัในแผนกผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ คดัเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ในระหว่างเดอืน มกราคม 2563 ถงึ เดอืน เมษายน 2563 จ านวน 15 คน 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย และโปรแกรมการสอน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติจิ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired Samples T Test 
ผลการศึกษา : ผู้ดูแลเดก็ป่วยโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย ส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์เป็นบดิามารดา อายุเฉลี่ย 45.93 ปี 
(S.D.=15.38) สว่นใหญ่มกีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนค่อนขา้งน้อย (3,000-6,000 บาท) ผูป้่วยเดก็มี
อายุเฉลีย่ 8.67 ปี (S.D.=6.67) ระยะเวลาทีร่กัษาโดยการใหย้าขบัเหลก็เฉลีย่ 25.44 เดอืน (S.D.=5.57) ระดบัความรูข้องผูดู้แล
เด็กก่อนและหลงัการได้รบัโปรแกรมการสอนอยู่ในระดบัสูง คะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากบั 12.13 (S.D.=1.95) และ13.86 
(S.D.=1.12) ตามล าดบั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) และระดบัพฤตกิรรมการดูแลเดก็
ก่อนและหลงัการไดร้บัโปรแกรมการสอนอยู่ในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลเดก็เท่ากบั 2.55 (S.D.=0.23) และ 2.67 
(S.D.=0.16) ตามล าดบั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
สรุป : โปรแกรมการสอนทีเ่น้นให้ผู้ดูแลมคีวามรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ การรกัษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถงึเน้นการมี
พฤตกิรรมการดแูลทีเ่หมาะสม และออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลานดัหมายผูป้ว่ยเขา้มารบับรกิารในแผนกผูป้ว่ยใน รวมถงึ
เน้นการประเมนิพฤตกิรรมการดูแลของผูดู้แลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีทีบ่า้นในช่วงก่อนมารบับรกิารตามแพทยน์ัด 
และการจดัท าคู่มอืใหค้วามรู ้และสือ่ภาพพลกิประกอบการสอน ซึง่สามารถสรา้งการเรยีนรูใ้หผู้ด้แูลเดก็ได ้ท าใหม้รีะดบัความรู้
สงูขึน้ และมพีฤตกิรรมการดแูลเดก็ปว่ยไดด้ขีึน้ 
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สรุป : โปรแกรมการสอนทีเ่น้นให้ผู้ดูแลมคีวามรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ การรกัษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถงึเน้นการมี
พฤตกิรรมการดแูลทีเ่หมาะสม และออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลานดัหมายผูป้ว่ยเขา้มารบับรกิารในแผนกผูป้ว่ยใน รวมถงึ
เน้นการประเมนิพฤตกิรรมการดูแลของผูดู้แลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีทีบ่า้นในช่วงก่อนมารบับรกิารตามแพทยน์ัด 
และการจดัท าคู่มอืใหค้วามรู ้และสือ่ภาพพลกิประกอบการสอน ซึง่สามารถสรา้งการเรยีนรูใ้หผู้ด้แูลเดก็ได ้ท าใหม้รีะดบัความรู้
สงูขึน้ และมพีฤตกิรรมการดแูลเดก็ปว่ยไดด้ขีึน้ 
 

ค าส าคญั: โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ความรู ้พฤตกิรรมการดแูล 
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บทน า  

โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีเป็นโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บมากทีสุ่ดในโลก  และในประเทศไทย เป็นปญัหาส าคญัทัง้ทาง
สุขภาพ เศรษฐกจิและสงัคม ที่ยากต่อการบรหิารจดัการเน่ืองจากมลีกัษณะของโรคที่ซบัซ้อน และมีค่าใช้จ่ายในการรกัษา     
เดก็ปว่ยทีค่่อนขา้งสงู จงึเป็นภาระหนกัทางการแพทย ์ทางสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ1  โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีสามารถ
แบ่งกลุ่มตามระดบัความรุนแรงไดเ้ป็น กลุ่มความรุนแรงมาก (Sever) ปานกลาง (Moderate) ความรุนแรงน้อย (Mild) และไม่มี
อาการ (Asymptomatic) โดยปจัจยัในการแบ่งกลุ่มประกอบดว้ย อาการทางคลนิิก (Clinical) ระดบัความเขม้ขน้ของเลอืดใน
ภาวะปกต ิ(Steady-state hemoglobin level) และชนิดของโรค พาหะหรอืภาวะฮโีมโกลบนิผดิปกต ิ(Thalassemia type)  ซึง่
การแบ่งกลุ่มโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีตามความรุนแรงของโรค ในบางครัง้ไดน้ ามาใชเ้พื่อก าหนดกาวางแผนการรกัษาได ้  ดงันี้ 
กลุ่มที ่1 Thalassemia major (Transfusion-dependent thalassemia : TDT) หมายถงึ  กลุ่มโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีทีผู่ป้่วย
มอีาการรุนแรงมาก มอีาการซีดระหว่างอายุ 6 – 24 เดอืน  ซึ่งจ าเป็นต้องให้เลอืด ถ้าผู้ป่วยได้รบัเลอืดเป็นประจ า(regular 
transfusion) โดยรกัษาระดบัฮโีมโกลบนิใหอ้ยู่ในระหว่าง 9.5 – 10.5 g/dl ร่วมกบัการใหย้าขบัธาตุเหลก็อย่างสม ่าเสมอ  ผูป้่วย
สามารถมชีวีติอยู่ไดม้ากกว่า 40 ปี  กลุ่มที ่2 Thalassemia intermedia (Non-transfusion-dependent-thalassemia : NTDT)
หมายถงึ  ผูป้ว่ยทีม่อีาการรุนแรงน้อยและรุนแรงปานกลางส่วนใหญ่จะไดร้บัการวนิิจฉัยเมื่อมอีายุระหว่าง 2 – 6 ปี อาการซดี
จะไม่มากโดยมคีวามเขม้ขน้ของเลอืดในภาวะปกตปิระมาณ 7 – 10 g/dl เมื่อมภีาวะการตดิเชือ้จะท าใหซ้ดีลงอาจไดร้บัเลอืด
เป็นบางครัง้ (occasional transfusion)2 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ มผีูป้ว่ยโรคธาลสัซเีมยีเขา้รบับรกิารในปี 2560 – 2562 จ านวน 116 ครัง้ 
143 ครัง้ และ 171 ครัง้ ตามล าดบั3  ในจ านวนผู้ป่วยกลุ่มดงักล่าวมผีู้ป่วยที่จ าเป็นต้องมารบัเลอืดประจ า จ านวน 12 คน      
ได้รบัเลอืดจนมภีาวะเหลก็เกนิจ านวน 10 คน ซึ่งต้องได้รบัการรกัษาด้วยการให้ยาขบัเหลก็ควบคู่กบัการให้เลอืด จากการ
ทบทวนการใหย้าขบัเหลก็ในผูป้่วยกลุ่มดงักล่าวยงัพบว่ายงัมภีาวะเหลก็เกนิ (Serum ferritin > 1,000) จ านวน 7 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 70  ซึ่งปญัหาส่วนใหญ่คอืผู้ดูแลเดก็ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่เหน็ความส าคญัของการกระตุ้นให้เดก็รบัประทาน  
หรอืฉีดยาขบัเหลก็  ซึ่งจะเหน็ได้จากการมผีู้ป่วย จ านวน 7 ราย ยงัมยีาขบัเหลก็เหลอืคนืมาในวนันัดถดัไป จ านวน 5 ราย       
อกีทัง้ยงัใหบุ้ตรรบัประทานอาหารทีม่ธีาตุเหลก็สงู เช่น ตบัและเลอืดสตัว์  เนื่องจากเหน็ว่ามอีาการซีด  จ านวน 3 ราย เปลีย่น
ผูด้แูลโดยขาดการสง่ต่อขอ้มลูในการดแูลผูป้ว่ย 2 ราย เป็นตน้ ในกลุ่มผูป้ว่ยชนิดไม่พึง่พาเลอืด (Non-transfusion-dependent-
thalassemia: NTDT) เป็นกลุ่มทีม่ารบัเลอืดเป็นครัง้คราวเมื่อเกดิภาวะซดี จ านวน 18 คน และส่วนใหญ่พบว่าเดก็มกีารตดิเชือ้
ในระบบทางเดนิหายใจทีม่าพรอ้มกบัภาวะซดี ซึง่ในกลุ่มนี้ยงัเป็นกลุ่มทีม่โีอกาสเกดิภาวะเหลก็เกนิไดห้ากผูดู้แลยงัขาดความรู ้
และขาดการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ดังนัน้ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะท าการศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมการสอนต่อความรูแ้ละพฤตกิรรมของผูด้แูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี เพื่อเป็นการป้องกนัการสะสมเหลก็ใน
ร่างกายของผูป้ว่ย และสามารถแกไ้ขปญัหาความรุนแรงของโรคไดต้ัง้แต่ระยะเริม่แรก 
 

วิธีการศึกษา (Methods) 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยเปรยีบเทยีบผลการสอนก่อนและหลงั

การใชโ้ปรแกรมการสอน ออกแบบการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว  วดัก่อนและหลงัการจดัโปรแกรมการสอน  รายละเอยีดตามผงัภูมิ
การวจิยั  ดงันี้ 
 

Pt. Admit #1 D-1 D-2 Pt. D/C #1 At 
Home 

Pt. Admit #2 D-3 D-4 Pt. D/C #2 

Intervention Pre test 

HE-1 

    HE-2  Post test 

 

 

 

 
ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดแูล 

ของผูด้แูลผูป่้วยเดก็โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดิน 
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บทคดัยอ่ 
บทน า : โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีเป็นโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บมาก  เป็นปญัหาส าคญัทัง้ทางสุขภาพ เศรษฐกจิและสงัคมทีย่าก
ต่อการบรหิารจดัการเน่ืองจากมลีกัษณะของโรคทีซ่บัซอ้น และมคี่าใชจ้่ายในการรกัษาเดก็ป่วยทีค่่อนขา้งสงู  เป็นภาระหนัก
ทางการแพทย์ สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ มผีู้ป่วยโรคธาลสัซเีมยีเขา้รบั
บรกิารแผนกผูป้่วยในปี 2560 – 2562 จ านวน 116 ครัง้ 143 ครัง้ และ 171 ครัง้ ตามล าดบั ในจ านวนผูป้่วยกลุ่มดงักล่าว      
มผีูป้ว่ยทีจ่ าเป็นตอ้งมารบัเลอืดประจ า 12 คน ไดร้บัเลอืดจนมภีาวะเหลก็เกนิ 10 คน 
วตัถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก              
โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ก่อนและหลงัการไดร้บัโปรแกรมการสอน 
วิธีการศึกษา : การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง ออกแบบการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมการสอน
ทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบขึน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูดู้แลเดก็ทีป่่วยดว้ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ทีเ่ขา้รบัการรกัษา
ตวัในแผนกผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ คดัเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ในระหว่างเดอืน มกราคม 2563 ถงึ เดอืน เมษายน 2563 จ านวน 15 คน 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย และโปรแกรมการสอน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติจิ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired Samples T Test 
ผลการศึกษา : ผู้ดูแลเดก็ป่วยโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย ส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์เป็นบดิามารดา อายุเฉลี่ย 45.93 ปี 
(S.D.=15.38) สว่นใหญ่มกีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนค่อนขา้งน้อย (3,000-6,000 บาท) ผูป้่วยเดก็มี
อายุเฉลีย่ 8.67 ปี (S.D.=6.67) ระยะเวลาทีร่กัษาโดยการใหย้าขบัเหลก็เฉลีย่ 25.44 เดอืน (S.D.=5.57) ระดบัความรูข้องผูดู้แล
เด็กก่อนและหลงัการได้รบัโปรแกรมการสอนอยู่ในระดบัสูง คะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากบั 12.13 (S.D.=1.95) และ13.86 
(S.D.=1.12) ตามล าดบั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) และระดบัพฤตกิรรมการดูแลเดก็
ก่อนและหลงัการไดร้บัโปรแกรมการสอนอยู่ในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลเดก็เท่ากบั 2.55 (S.D.=0.23) และ 2.67 
(S.D.=0.16) ตามล าดบั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
สรุป : โปรแกรมการสอนทีเ่น้นให้ผู้ดูแลมคีวามรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ การรกัษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถงึเน้นการมี
พฤตกิรรมการดแูลทีเ่หมาะสม และออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลานดัหมายผูป้ว่ยเขา้มารบับรกิารในแผนกผูป้ว่ยใน รวมถงึ
เน้นการประเมนิพฤตกิรรมการดูแลของผูดู้แลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีทีบ่า้นในช่วงก่อนมารบับรกิารตามแพทยน์ัด 
และการจดัท าคู่มอืใหค้วามรู ้และสือ่ภาพพลกิประกอบการสอน ซึง่สามารถสรา้งการเรยีนรูใ้หผู้ด้แูลเดก็ได ้ท าใหม้รีะดบัความรู้
สงูขึน้ และมพีฤตกิรรมการดแูลเดก็ปว่ยไดด้ขีึน้ 
 

ค าส าคญั: โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ความรู ้พฤตกิรรมการดแูล 
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ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดแูล 

ของผูด้แูลผูป่้วยเดก็โรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดิน 
 

ลาวลัย ์ เทศน์เรยีน, พย.บ.* 
ธญัธนาภา  สสีถาน, ป.พ.ส.** 

 
บทคดัยอ่ 
บทน า : โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีเป็นโรคทางพนัธุกรรมทีพ่บมาก  เป็นปญัหาส าคญัทัง้ทางสุขภาพ เศรษฐกจิและสงัคมทีย่าก
ต่อการบรหิารจดัการเน่ืองจากมลีกัษณะของโรคทีซ่บัซอ้น และมคี่าใชจ้่ายในการรกัษาเดก็ป่วยทีค่่อนขา้งสงู  เป็นภาระหนัก
ทางการแพทย์ สงัคม และเศรษฐกจิของประเทศ โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ มผีู้ป่วยโรคธาลสัซเีมยีเขา้รบั
บรกิารแผนกผูป้่วยในปี 2560 – 2562 จ านวน 116 ครัง้ 143 ครัง้ และ 171 ครัง้ ตามล าดบั ในจ านวนผูป้่วยกลุ่มดงักล่าว      
มผีูป้ว่ยทีจ่ าเป็นตอ้งมารบัเลอืดประจ า 12 คน ไดร้บัเลอืดจนมภีาวะเหลก็เกนิ 10 คน 
วตัถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก              
โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ก่อนและหลงัการไดร้บัโปรแกรมการสอน 
วิธีการศึกษา : การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลอง ออกแบบการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมการสอน
ทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบขึน้ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูดู้แลเดก็ทีป่่วยดว้ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ทีเ่ขา้รบัการรกัษา
ตวัในแผนกผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ คดัเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ในระหว่างเดอืน มกราคม 2563 ถงึ เดอืน เมษายน 2563 จ านวน 15 คน 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย และโปรแกรมการสอน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติจิ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ Paired Samples T Test 
ผลการศึกษา : ผู้ดูแลเดก็ป่วยโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย ส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์เป็นบดิามารดา อายุเฉลี่ย 45.93 ปี 
(S.D.=15.38) สว่นใหญ่มกีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนค่อนขา้งน้อย (3,000-6,000 บาท) ผูป้่วยเดก็มี
อายุเฉลีย่ 8.67 ปี (S.D.=6.67) ระยะเวลาทีร่กัษาโดยการใหย้าขบัเหลก็เฉลีย่ 25.44 เดอืน (S.D.=5.57) ระดบัความรูข้องผูดู้แล
เด็กก่อนและหลงัการได้รบัโปรแกรมการสอนอยู่ในระดบัสูง คะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากบั 12.13 (S.D.=1.95) และ13.86 
(S.D.=1.12) ตามล าดบั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) และระดบัพฤตกิรรมการดูแลเดก็
ก่อนและหลงัการไดร้บัโปรแกรมการสอนอยู่ในระดบัด ีคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลเดก็เท่ากบั 2.55 (S.D.=0.23) และ 2.67 
(S.D.=0.16) ตามล าดบั ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
สรุป : โปรแกรมการสอนทีเ่น้นให้ผู้ดูแลมคีวามรู้เรื่องโรค สาเหตุ อาการ การรกัษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถงึเน้นการมี
พฤตกิรรมการดแูลทีเ่หมาะสม และออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลานดัหมายผูป้ว่ยเขา้มารบับรกิารในแผนกผูป้ว่ยใน รวมถงึ
เน้นการประเมนิพฤตกิรรมการดูแลของผูดู้แลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีทีบ่า้นในช่วงก่อนมารบับรกิารตามแพทยน์ัด 
และการจดัท าคู่มอืใหค้วามรู ้และสือ่ภาพพลกิประกอบการสอน ซึง่สามารถสรา้งการเรยีนรูใ้หผู้ด้แูลเดก็ได ้ท าใหม้รีะดบัความรู้
สงูขึน้ และมพีฤตกิรรมการดแูลเดก็ปว่ยไดด้ขีึน้ 
 

ค าส าคญั: โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ความรู ้พฤตกิรรมการดแูล 
 
 
 
 
 
 
 

*พยาบาลวชิาชพีช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ว่ยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ 
**พยาบาลวชิาชพีช านาญการ กลุ่มงานการพยาบาลผูป้ว่ยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ 
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 โดยที ่
  Pt. Admit #1 , #2    หมายถงึ ผูป้ว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี เขา้รบัการรกัษาตามนดั ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 
  Pt. D/C  #1 , #2    หมายถงึ วนัทีผู่ป้ว่ยไดร้บัอนุญาตใหก้ลบับา้น ครัง้ที ่1 และครัง้ที ่2 
  D-1, D-2, D-3, D-4  หมายถงึ วนัทีผู่ป้ว่ยนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
  At Home    หมายถงึ ผูด้แูลผูป้ว่ยเดก็ ใหก้ารดแูลทีบ่า้นก่อนมารบัการรกัษาตามนดัทีโ่รงพยาบาล 
  HE-1, HE-2    หมายถงึ โปรแกรมการสอนใหค้วามรูแ้ละการดแูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
                                                             ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ ในระหว่างทีผู่ป้ว่ยนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
  Pre test              หมายถงึ การประเมนิความรู ้และการดแูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีก่อน 
                                                        การเขา้โปรแกรมการสอน 

Post test    หมายถงึ การประเมนิความรู ้และการดแูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
                                      ภายหลงัการเขา้โปรแกรมการสอน ก่อน D/C 

 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื ผูดู้แลเดก็ทีป่่วยดว้ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในแผนก
ผูป้ว่ยใน กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ  คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ในระหว่างเดอืน มกราคม 2563 ถงึ เดอืน เมษายน 2563 โดยก าหนดเกณฑใ์นการ
คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 

เกณฑก์ารคดัเขา้ (inclusion criteria) 
   1. เป็นผูด้แูลเดก็ทีป่ว่ยดว้ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ทีพ่าเดก็มารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล 
   2. ผูด้แูลเดก็สามารถเรยีนรู ้และสือ่สารกบัผูว้จิยัได ้
   3. ผูด้แูลเดก็ทีย่นิยอมเขา้รว่มโปรแกรมการสอนทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 

เกณฑก์ารคดัออก (exclusion criteria) 
1. ผูด้แูลทีไ่ม่สามารถมาดแูลเดก็ปว่ยในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลาในการรกัษา 
2. ผูด้แูลเดก็ทีไ่ม่สามารถน าเดก็เขา้มารบัการรกัษาตามนดัได้อยา่งต่อเนื่อง 

การพทิกัษ์สทิธกิลุ่มตวัอย่าง  งานวจิยันี้ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัใิหส้ามารถด าเนินการวจิยัได ้โดยมตขิองคณะกรรมการ
พจิารณาจรยิธรรมงานวจิยัในคน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ ตามเอกสารรบัรองเลขที ่SWDCPH 2019 – 006 
รหสัโครงการ 801 / 2562 ระยะเวลาในการรบัรองระหว่างวนัที ่30 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2563 
 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  2 สว่น ไดแ้ก่ 
  1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามผลของโปรแกรมการสอนต่อความรูแ้ละ
พฤตกิรรมของผูด้แูลเดก็ปว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี แบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี้ 
   1.1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย ขอ้มลูระดบับุคคลของผูป้ว่ย จ านวน 4 ขอ้ ขอ้มลู
ภาวะสขุภาพของผูป้ว่ย จ านวน 6 ขอ้ และขอ้มลูระดบับุคคลของผูด้แูลผูป้ว่ย จ านวน 11 ขอ้ 
   1.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก     
เป็นแบบเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ หรอื ไม่ใช่ การตรวจและก าหนดคะแนนของขอ้ค าถาม หากตอบถูกไดค้่าคะแนน เท่ากบั 1 
ตอบผดิไดค้่าคะแนนเท่ากบั 0 จ านวนขอ้ค าถามในแบบทดสอบจ านวน 15 ขอ้ คะแนนสงูสดุเท่ากบั 15 คะแนนต ่าสดุเท่ากบั 0 
   การแปลความหมายคะแนนระดบัความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย      
ออกแบ่งเป็น 3 ระดบั โดยประยุกตจ์ากการวดัระดบัความรูข้องอภชิยั แกว้สมบตัิ 4 คอื 
    ระดบัสงู  หมายถงึ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป (12 – 15 ขอ้) 
    ระดบัปานกลาง หมายถงึ ไดค้ะแนนรอ้ยละ 60.0 – 79.9 (9 – 11 ขอ้) 
    ระดบัต ่า   หมายถงึ ไดค้ะแนนน้อยกว่ารอ้ยละ 60.0 ลงมา (0 – 8 ขอ้) 
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   1.3 แบบสอบถามพฤตกิรรมของผูดู้แลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ซึง่เป็นค าถามที่เกีย่วกบั
พฤติกรรมการดูแลในด้านการดูแลสุขอนามยัทัว่ไป การรบัประทานอาหาร การรบัประทานยา การพกัผ่อนและการออกก าลงักาย        
การป้องกนัการตดิเชือ้  การมาพบแพทยต์ามนัด และการดูแลขณะใหเ้ลอืด เป็นการวดัโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close Ended Question) ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเชงิบวก และเชงิลบ ใหเ้ลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก คอื 
ปฏบิตัเิป็นประจ า ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ และไม่เคยปฏบิตั ิโดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

ข้อค าถามเชิงบวก    ข้อค าถามเชิงลบ 
   ปฏบิตัเิป็นประจ า  ใหค้่า 3 คะแนน   ปฏบิตัเิป็นประจ า ใหค้่า 1 คะแนน 
   ปฏบิตัเิป็นบางครัง้  ใหค้่า 2 คะแนน   ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ ใหค้่า 2 คะแนน 
   ไม่เคยปฏบิตั ิ  ใหค้่า 1 คะแนน   ไม่เคยปฏบิตั ิ ใหค้่า 3 คะแนน 
 การแปลความหมายคะแนนรวมระดบัพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหติจางธาลสัซีเมีย ผู้วจิยัก าหนดระดบั
พฤตกิรรมการดแูลเป็น 3 ระดบั คอื พฤตกิรรมการดแูลทีด่ ีปานกลาง และไม่ด ีในการจดัระดบัคะแนนประยุกตใ์ชห้ลกัการสรา้ง
ตารางแจกแจงความถี ่ความกวา้งของชัน้ หาไดด้งันี้ 
 

    ความกวา้งชัน้  =                        ค่าพสิยั 
                   จ านวนชัน้หรอืจ านวนระดบัของพฤตกิรรม 
 
 การแปลความหมายระดบัพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี รายขอ้ พจิารณาคะแนนที่ได้จาก
แบบสอบถามรายขอ้ คดิคะแนนจาก (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ) / จ านวนชัน้ 4 สรุปผลเป็น 3 ระดบั คอื พฤตกิรรมการดแูล
ทีด่ ีปานกลาง และไม่ด ีดงันี้ 
   คะแนนเฉล่ีย   ระดบัพฤติกรรมการดแูล 
   1.00 – 1.66        - ระดบัไม่ด ี
   1.67 – 2.32        - ระดบัปานกลาง 
   2.33 – 3.00        - ระดบัด ี

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินงานวจิยั ประกอบดว้ย โปรแกรมการสอนเกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติ
จางธาลสัซเีมยี และคู่มอืการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
   2.1 โปรแกรมการสอนเกีย่วกบัการดูแลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ส าหรบัการสอนผูดู้แลเดก็
แบบรายบุคคล ซึ่งผู้วิจ ัยได้ทบทวนเน้ือหาความรู้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย        
โดยจดัการสอนในขณะทีผู่ป้่วยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลตามนัด แบ่งเน้ือหาการสอนออกเป็น 2 ครัง้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาทีผู่ป้ว่ยเขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 

ครัง้ที่ 1 มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้้ดูแลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีมคีวามรู้เรื่องโรค สาเหตุ      
การเกดิโรค อาการ การรกัษา และภาวะแทรกซอ้น รวมถงึเพื่อใหผู้ดู้แลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี มพีฤตกิรรมการดูแล         
ทีเ่หมาะสม สง่เสรมิการดแูลสขุภาพเพื่อป้องกนัการด าเนินของโรคทีรุ่นแรงขึน้ได ้

ครัง้ที ่2 มวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิความรูข้องผูดู้แลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ในประเดน็
ของโรค สาเหตุการเกดิโรค อาการ การรกัษา และภาวะแทรกซอ้น รวมถงึการประเมนิพฤตกิรรมการดูแลของผู้ดูแลผูป้่วยเดก็      
โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
   2.2 คู่มอืการใหค้วามรูส้ าหรบัผูด้แูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และสือ่ภาพพลกิประกอบการสอน 

 

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ความเที่ยงตรงของเครื่องมอื (Validity) ผูว้จิยัน าโปรแกรมการสอนความรู้ และการดูแลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจาง    

ธาลสัซเีมยี ซึง่ประกอบดว้ย 1) แผนการสอนความรูเ้กีย่วกบัโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และการดแูลเดก็ปว่ยดว้ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
ในประเด็น การดูแลสุขอนามยัทัว่ไป การรบัประทานอาหาร การรบัประทานยา การพกัผ่อนและการออกก าลงักาย การป้องกนั         
การตดิเชือ้ การมาพบแพทยต์ามนัด และการดูแลขณะใหเ้ลอืด และ 2) คู่มอืการใหค้วามรูผู้ดู้แลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
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กระบวนการวจิยั จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาหาความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมอืในการด าเนินการวจิยัภายหลงัที่
ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะแลว้ ผูว้จิยัน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒกิอ่นน าไปใชใ้นการด าเนิน
กจิกรรม และเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั ความเชือ่มัน่ของเครื่องมอื (Reliability) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความรู ้และพฤตกิรรม
ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูใ้นการดแูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และแบบสอบถามพฤตกิรรมของผูด้แูลผูป้ว่ย
เดก็โรคโลหติจางธาลสัซ ีโดยใช้สถิตคิ่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) พบว่า แบบทดสอบความรู ้มคี่าระดบัความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.628 และแบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูล มค่ีาระดบัความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.767 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูป้่วย ขอ้มูลประวตักิารเจบ็ป่วย และขอ้มูลทัว่ไปของ

ผู้ดูแลเด็ก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และแบบประเมนิพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเดก็โรค
โลหติจางธาลสัซเีมยี ก่อนและหลงัการจดัโปรแกรมการสอน ใชส้ถติ ิPaired sample t-test 
 

ผลการศึกษา (Results) 
ตารางท่ี 1 จ านวน และรอ้ยละของเดก็ป่วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป และประวตักิารเจบ็ปว่ย 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ป่วยเดก็ และประวติัการเจบ็ป่วย จ านวน  (n = 15) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 10 66.7 
 หญงิ 5 33.3 
อาย ุ(ปี)   
 3 – 6 5 33.3 
 7 – 10 4 26.7 
 11 – 14 6 40.0 
Mean = 8.67 , S.D. = 3.67 , Min = 3 , Max = 14   
เป็นบตุรในล าดบัท่ีของครอบครวั   
 คนแรก 10 66.7 
 ช่วงกลาง 3 20.0 
 คนสดุทอ้ง 2 13.3 
จ านวนพ่ีน้องบิดา/มารดาเดียวกนั ท่ีป่วยด้วยโรคเดียวกนั  
 ม ี 4 26.6 
 ไมม่ ี 11 73.3 
ชนิดท่ีป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย   
 ชนิดพึง่พาเลอืดทีต่อ้งไดร้บัเลอืดเป็นประจ า (TDT) 12 86.6 
 ชนิดไม่พึง่พาเลอืดไดร้บัเลอืดเมื่อมอีาการซดี (NTDT) 3 13.4 
ระยะเวลาท่ีรกัษาโดยการให้ยาขบัเหลก็ (เดือน)   
 14 – 19 2 20.0 
 20 – 25 3 30.0 
 26 – 34 5 50.0 
Mean = 25.44 , S.D. = 5.57 , Min = 14 , Max = 34   
ชนิดของยาขบัเหลก็   
 ชนิดยาเมด็รบัประทาน GPOL1 5 50.0 
 ชนิดยาเมด็รบัประทาน Deferasirox (Exjade) 4 40.0 
 ชนิดยาฉีด Desferoxamine 1 10.0 
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กระบวนการวจิยั จ านวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาหาความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมอืในการด าเนินการวจิยัภายหลงัที่
ผูท้รงคุณวุฒติรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะแลว้ ผูว้จิยัน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒก่ิอนน าไปใชใ้นการด าเนิน
กจิกรรม และเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยั ความเชือ่มัน่ของเครื่องมอื (Reliability) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิความรู ้และพฤตกิรรม
ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูใ้นการดแูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และแบบสอบถามพฤตกิรรมของผูด้แูลผูป้ว่ย
เดก็โรคโลหติจางธาลสัซ ีโดยใช้สถิตคิ่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) พบว่า แบบทดสอบความรู ้มค่ีาระดบัความเชื่อมัน่ 
เท่ากบั 0.628 และแบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูล มคี่าระดบัความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.767 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูป้่วย ขอ้มูลประวตักิารเจบ็ป่วย และขอ้มูลทัว่ไปของ

ผู้ดูแลเด็ก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และแบบประเมนิพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเดก็โรค
โลหติจางธาลสัซเีมยี ก่อนและหลงัการจดัโปรแกรมการสอน ใชส้ถติ ิPaired sample t-test 
 

ผลการศึกษา (Results) 
ตารางท่ี 1 จ านวน และรอ้ยละของเดก็ป่วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป และประวตักิารเจบ็ปว่ย 
 

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ป่วยเดก็ และประวติัการเจบ็ป่วย จ านวน  (n = 15) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 10 66.7 
 หญงิ 5 33.3 
อาย ุ(ปี)   
 3 – 6 5 33.3 
 7 – 10 4 26.7 
 11 – 14 6 40.0 
Mean = 8.67 , S.D. = 3.67 , Min = 3 , Max = 14   
เป็นบตุรในล าดบัท่ีของครอบครวั   
 คนแรก 10 66.7 
 ช่วงกลาง 3 20.0 
 คนสดุทอ้ง 2 13.3 
จ านวนพ่ีน้องบิดา/มารดาเดียวกนั ท่ีป่วยด้วยโรคเดียวกนั  
 ม ี 4 26.6 
 ไมม่ ี 11 73.3 
ชนิดท่ีป่วยด้วยโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย   
 ชนิดพึง่พาเลอืดทีต่อ้งไดร้บัเลอืดเป็นประจ า (TDT) 12 86.6 
 ชนิดไม่พึง่พาเลอืดไดร้บัเลอืดเมื่อมอีาการซดี (NTDT) 3 13.4 
ระยะเวลาท่ีรกัษาโดยการให้ยาขบัเหลก็ (เดือน)   
 14 – 19 2 20.0 
 20 – 25 3 30.0 
 26 – 34 5 50.0 
Mean = 25.44 , S.D. = 5.57 , Min = 14 , Max = 34   
ชนิดของยาขบัเหลก็   
 ชนิดยาเมด็รบัประทาน GPOL1 5 50.0 
 ชนิดยาเมด็รบัประทาน Deferasirox (Exjade) 4 40.0 
 ชนิดยาฉีด Desferoxamine 1 10.0 

 
 จากตารางที ่1 พบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยเดก็ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลีย่ 8.67 ปี (S.D.=3.67) เป็นบุตรคนแรก  จ านวน     
10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 มพีี่น้องที่ป่วยด้วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี คดิเป็นร้อยละ 26.6  ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคโลหติจาง       
ธาลสัซเีมยีชนิดพึง่พาเลอืดทีต่้องได้รบัเลอืดเป็นประจ า (TDT) จ านวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 86.6 กลุ่มผูป้่วยเดก็โรคโลหติจาง    
ธาลสัซเีมยีไดร้บัยาขบัเหลก็ จ านวน 10 คน มรีะยะเวลาทีร่กัษาโดยการใหย้าขบัเหลก็ มากกว่า 24 เดอืน  (Mean = 25.44 เดอืน  
S.D. = 5.57) สว่นใหญ่ใชย้าขบัเหลก็ชนิดยาเมด็รบัประทาน GPOL1 จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 
 

ตารางท่ี 2  จ านวน และรอ้ยละของผูด้แูลเดก็ปว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป และประวตักิารเจบ็ป่วย 
            

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ดแูล และประวติัการเจบ็ป่วย จ านวน  (n = 15) ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 2 13.3 
 หญงิ 13 86.7 
อาย ุ(ปี)   
 17 – 33 3 20.0 
 34 – 50 6 40.0 
 51 – 70 6 40.0 
Mean = 45.93 , S.D. = 15.38 , Min = 17, Max = 70   
มีความเก่ียวพนัธก์บัเดก็โดยเป็น   
 บดิา/มารดา/พี ่ 8 53.4 
 ปู-่ยา่/ตา-ยาย/ลุง-ป้า/น้า-อา 7 46.6 
เป็นผู้ดแูลเดก็เป็นประจ า   
 เป็น 15 100.0 
ระดบัการศึกษาสงูสดุ   
 ประถมศกึษา 9 60.0 
 มธัยมศกึษา 6 40.0 
รายได้ของครอบครวั   
 ต ่ากว่า 3,000 บาท/เดอืน 3 20.0 
 3,000 – 6,000 บาท/เดอืน 9 60.0 
 6,001 – 9,000 บาท/เดอืน 3 20.0 
อาชีพ   
 เกษตรกร 7 46.7 
 ผูใ้ชแ้รงงาน 2 13.3 
 อื่นๆ ระบุ...แมบ่า้น คา้ขาย รบัจา้งทัว่ไป.... 6 50.0 
ลกัษณะครอบครวั   
 ครอบครวัเดีย่ว 10 66.7 
 ครอบครวัขยาย 5 33.3 
ท่ีอยู่อาศยั   
 บา้นตวัเอง 15 100.0 
โรคประจ าตวั   
 ไมม่ ี 8 53.3 
 ม ี 7 46.7 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ในกลุ่มผูดู้แลเดก็ป่วยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 45.93 ปี 
(S.D.=15.38) มคีวามสมัพนัธเ์ป็นกลุ่มบดิา/มารดา/พี ่คดิเป็นรอ้ยละ 53.4 และกลุ่มอื่น ๆ ใกลเ้คยีงกนั คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 มี
การศกึษาในระดบัประถมศกึษา และมรีายไดค้่อนขา้งต ่า สขุภาพแขง็แรงไม่มโีรคประจ าตวัเป็นสว่นใหญ่ 
 

ตารางท่ี 3  จ านวน และรอ้ยละของผูด้แูลเดก็ปว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี จ าแนกตามระดบัความรู ้และพฤตกิรรมการดแูลผูป้ว่ยเดก็ 
               ปว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยี 
 

ความรู้ และพฤติกรรมการดแูลผู้ป่วยเดก็ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
จ านวน (n = 15) ร้อยละ จ านวน (n = 

15) 
ร้อยละ 

ความรู้     
       ระดบัสงู     (ไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป) 11 73.3 15 100.0 
       ระดบัปานกลาง   (ไดค้ะแนนรอ้ยละ 60.0 – 79.9) 2 13.3 0 0.0 
       ระดบัต ่า  (ไดค้ะแนนน้อยกวา่รอ้ยละ 60.0 ลง
มา) 

2 13.3 0 0.0 
พฤติกรรมการดแูลผู้ป่วยเดก็     
       ระดบัด ี            (คะแนนเฉลีย่ 2.33 – 3.00) 14 93.3 15 100.0 
       ระดบัปานกลาง   (คะแนนเฉลีย่ 1.67 – 2.32) 1 6.7 0.0 0.0 
       ระดบัไมด่ ี     (คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.66) 0 0.0 0 0.0 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดบัความรู้ของผูดู้แลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัสูง 
จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.3 และหลงัการทดลองมรีะดบัความรูอ้ยู่ในระดบัสงู ทุกคน คดิเป็นร้อยละ 100.0 ระดบั
พฤตกิรรมการดูแลผูป้่วยเดก็ ก่อนและหลงัการทดลองอยู่ในระดบัดเีช่นกนั จ านวน 14 คน (รอ้ยละ 93.3) และจ านวน 15 คน 
(รอ้ยละ 100.0) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4 เปรยีบเทยีบคา่เฉลี่ยคะแนนความรู ้และพฤตกิรรมการดูแลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีก่อนและหลงัการไดร้บั 
              โปรแกรมการสอน 
 

ตวัแปร n = 15   S.D. df T P – value 
ความรู้      
 ก่อนทดลอง 15 12.13 1.95 14 - 3.833 0.002* 

 หลงัทดลอง 15 13.86 1.12    
พฤติกรรมการดแูลผู้ป่วย      
 ก่อนทดลอง 15 2.55 0.23 14 - 2.433 0.029* 

 หลงัทดลอง 15 2.67 0.16    
   * ระดบันยัส าคญัที ่P – value < 0.05 

 จากตารางที ่4 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความรู ้และพฤตกิรรมการดแูลผูป้ว่ยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี  ก่อนและหลงั
การได้รบัโปรแกรมการสอน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้และค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการดูแลผูป้่วยหลงัการทดลองมคี่าสงูขึน้
มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิค่า P – value < 0.05 และ P – value < 0.05 ตามล าดบั 
 

วิจารณ์ (Discussion) 
1. ดา้นโปรแกรมการสอน ผูว้จิยัไดอ้อกแบบโปรแกรมการสอนเน้นใหผู้ดู้แลผูป้่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี  มคีวามรู้

เรื่องโรค สาเหตุการเกิดโรค อาการ การรักษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย              
มพีฤตกิรรมการดูแลทีเ่หมาะสม ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกนัการด าเนินของโรคทีรุ่นแรงขึน้ได ้สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
วรางคณา มหานิล5  ได้ออกแบบการสอนในกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 5 ราย สอนเกี่ยวกบัความรู้ภาวะเหลก็เกนิ  พฤติกรรม      
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การดแูลตนเองในการชะลอการสะสมเหลก็ในร่างกาย โดยใชส้ื่อวซีดี ีมกีารแจกหนังสอืการต์ูนใหน้ ากลบัไปอ่านทบทวนทีบ่า้น พรอ้ม
ทัง้มกีารโทรศพัทก์ระตุน้เตอืน  ผลการศกึษาพบว่า เดก็ปว่ยโรคธาลสัซเีมยีทีไ่ดร้บัโปรแกรมการสอนมคีวามรูแ้ละพฤตกิรรมการดูแล
ตนเองในการชะลอการสะสมเหล็กในร่างกายดีกว่ากลุ่มที่ได้รบัการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) และ
การศึกษาของ สุภาพร หมุกรอด6   ได้สอนมารดาที่มีบุตรวยัเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลสัซีเมียเกี่ยวกบัโรคธาลสัซีเมีย พฤติกรรม      
การดแูลเดก็ของมารดา  และการดแูลตนเองของเดก็วยัเรยีนโรคธาลสัซเีมยีเป็นรายบุคคล ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการดูแลเดก็
วยัเรยีนของมารดาทีไ่ดร้บัโปรแกรมการสอนดกีว่ากลุ่มที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ(p < 0.05)  ซึง่จาก
การศกึษาในครัง้น้ีไดม้กีารออกแบบโปรแกรมการสอนทีม่เีน้ือหาครอบคลุมประเดน็ส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะการเจบ็ป่วยของผูป้่วย
เดก็ทีอ่ยู่ในความปกครองของผูด้แูล อกีทัง้มกีารใชส้ื่อภาพพลกิทีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะอาการของโรค และภาวะแทรกซอ้น
ในด้านต่างๆ ได้อย่างชดัเจน เหมาะกบับรบิทของผู้ดูแลเดก็ป่วยที่เป็นกลุ่มบดิา/มารดา/พี่ ซึ่งมคีวามใกล้ชดิกบัผู้ป่วย และการใช ้   
สือ่ภาพพลกิทีม่เีนื้อหาเขา้ใจง่ายเหมาะกบัระดบัการศกึษาของผูด้แูลซึง่สว่นใหญ่มกีารศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
 2. ผลของการใช้โปรแกรมการสอนต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแล ของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย         
ก่อนและหลงัการไดร้บัโปรแกรมการสอน  พบว่า ค่าเฉลีย่คะแนนความรู ้และค่าเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการดูแลผูป้่วยหลงัการทดลอง
มคี่าสงูขึน้มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิค่า P – value < 0.05 และ P – value < 0.05 ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของ นิภาพรรณ บุญช่วย และคณะ7  ไดศ้กึษาเกีย่วกบัผลของโปรแกรมการสอน ต่อความรูแ้ละพฤตกิรรมการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลสัซีเมีย ผลการวิจยัพบว่า ผู้ดูแลกลุ่มที่ได้รบัการสอนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ภายหลงัได้รับ
โปรแกรมการสอนสูงกว่าผู้ดูแลที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ ภายหลังจากที่ควบคุมตัวแปรร่วม คือ คะแนนความรู้ก่อนได้รับ
โปรแกรมการสอน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(F(2,27) = 15.26, p < 0.05) จะเหน็ไดว้่าการจดัโปรแกรมการสอนทีม่รีูปแบบชดัเจน 
และมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย มคีวามจ าเป็นส าหรบัการน าไปใชเ้พื่อใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มผูด้แูลเดก็ปว่ยโรคธาลสัซเีมยี  ในระยะ
ทีผู่ป้ว่ยเขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล และช่วยใหผู้ด้แูลมพีฤตกิรรมการดแูลเดก็ทีป่ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 

สรปุ (Conclusion) 
 โปรแกรมการสอน  ผูว้จิยัได้ออกแบบโปรแกรมการสอนเน้นให้ผูดู้แลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี  มคีวามรู้
เรื่องโรค สาเหตุการเกดิโรค อาการ การรกัษา และภาวะแทรกซ้อน รวมถึงเพื่อใหผู้้ดูแลผู้ป่วยเดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี             
มพีฤตกิรรมการดูแลที่เหมาะสม ส่งเสรมิการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกนัการด าเนินของโรคที่รุนแรงขึน้ได้ และให้สอดคลอ้งกบั
ระยะเวลานัดหมายผู้ป่วยเขา้มารบับรกิารในแผนกผูป้่วยใน รวมถงึเน้นการประเมนิพฤตกิรรมการดูแลของผูดู้แลผู้ป่วยเดก็   
โรคโลหติจางธาลสัซเีมยีทีบ่า้นในช่วงก่อนมารบับรกิารตามแพทยน์ดั และออกแบบจดัท าคู่มอืการใหค้วามรูส้ าหรบัผูดู้แลผูป้่วย
เดก็โรคโลหติจางธาลสัซเีมยี และสือ่ภาพพลกิประกอบการสอน ซึง่สามารถสรา้งการเรยีนรูใ้หผู้ดู้แลเด็กไดท้ าใหม้รีะดบัความรู้
และพฤตกิรรมการดแูลเดก็ปว่ยไดด้ขีึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgments) 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒทิีใ่หข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน า ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องของเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และเครื่องมอืทีใ่ช่ในการวจิยั ขอบพระคุณคณะผูด้แูลเดก็ปว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีทีเ่ขา้ร่วมการวจิยั
และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 256350

 
เอกสารอ้างอิง (References) 
1. อรุณี เจตศรสีภุาพ. ธาลสัซเีมยีแบบองคร์วม. ขอนแก่น : โรงพมิพม์หาวทิยาลยัขอนแก่น ; 2552. 
2. อ าไพวรรณ จวนสมัฤทธิ,์ พฒัน์ มหาโชคเลศิพฒันา, สเุทพ วาณิชยก์ุล. การรกัษาภาวะธาตุเหลก็เกนิในผูป้ว่ยโรคธาลสัซี
เมยี. วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ ฉบบัที ่3 กรกฎาคม 2550; 17: 275-290. 
3. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ จงัหวดัสกลนคร. รายงานสถติกิลุ่มงานกุมารเวชกรรมประจ าปี โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2562. เอกสารอดัส าเนา. 2562. 
4. วรพจน์ พรหมสตัยพรต, สรุศกัดิ ์เทยีบฤทธิ,์ เกษยีร นวนน่วม. การด าเนินงานควบคุมการขายยาแผนปจัจุบนัตาม
พระราชบญัญตัยิา พ.ศ.2510 ของพนกังานเจา้หน้าทีร่ะดบัอ าเภอ ในจงัหวดัมหาสารคาม. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม; 2544. 
5. วรางคณา มหานิล. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรูแ้ละพฤตกิรรมการดแูลตนเองในการชะลอการสะสมเหลก็ในร่างกาย
ของเดก็โรคธาลสัซเีมยีทีโ่รงพยาบาลน่าน ประเทศไทย (วทิยานิพนธป์รญิญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ). สาขาวชิาการ
พยาบาลเดก็ คณะพยาบาลศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัมหดิล; 2552. 
6. สภุาพร หมุกรอด. ผลของการพยาบาลระบบสนบัสนุนและใหค้วามรูต่้อพฤตกิรรมการดแูลเดก็ของมารดาและการดแูลตนเอง
ของเดก็วยัเรยีนโรคธาลสัซเีมยี (วทิยานิพนธป์รญิญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ). สาขาวชิาการพยาบาลเดก็ คณะพยาบาล
ศาสตร.์ กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั; 2551. 
7. นิภาพรรณ บุญช่วย, วนิดา เสนะสทุธพินัธุ,์ นงลกัษณ์ จนิตนาดลิก, กลบัสไบ สรรพกจิ. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้
และพฤตกิรรมการดแูลของผูด้แูลผูป้ว่ยเดก็โรคธาลสัซเีมยี. วารสารพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ฉบบัที ่3(ก.ค.-ก.ย.
2559); 34 : 41-53. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 51
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Abstract 
Introduction : Caring behavior is considered the heart of nursing professional that ingrained in the dimension        
of practice and be commitment to the society because that is an ideal that emphasize value and respect for human 
dignity. Caring behavior is transpersonal caring, skill of nurses must practice and develop all the time in the 
professional acting base on love, benevolence, attention by universal phenomenon. 
Objective : The purpose of this qualitative research was to study the expression of caring behavior of nursing 
professional according to the expectation of the nurses, multidisciplinary medical, patients and relatives of patients.  
Research methodology : The field of this study was Kalasin hospital. The purposive of key performance were        
20 register nurses in ward of Kalasin hospital, 8 multidisciplinary medical, 20 patients and relatives of patients.  Data 
were collected between April and May 2020. Research instrument composed of guideline for focus group discussion 
and guideline for in-depth interview. Data were analyzed using content Analysis and categorized. 
Research result : The findings showed that the expression of caring behavior of nursing professional as expected 
by the nurses, multidisciplinary medical, patients and relatives of patients were in the same direction consisting of    
54 behaviors in 6 paradigms which were 1) benevolence 2) understanding, appreciation and respect for human 
dignity 3) professional caring relationships 4) professional competence 5) ethical morality and 6) holistic care. 
Conclude : Caring behavior of nursing professional in all 6 paradigms began with the provision of education that 
shaped and refined emphasizing that the learners have nursing professionals characteristics that meet the program 
objectives. Later, when actually working caring behavior is due to the accumulation of professional experience, social 
expectations and professional traditions that have been passed down caused the nursing profession to recognize 
and demonstrate caring behavior. 
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ความคาดหวงัต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดแูลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชีพพยาบาล 

 
 

เยาวเรศ  กา้นมะล,ิ คด.* 

วารุณี  เขม็ลา, พย.ม.** 

ตะวนั  เขตปญัญา, พย.ม.*** 
 
 

บทคดัย่อ 
บทน า : พฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทร นบัเป็นหวัใจของวชิาชพีพยาบาลทีฝ่งัแน่นอยู่ในมติขิองการปฏบิตั ิ และเป็นพนัธะ
ของวชิาชพีพยาบาลต่อสงัคมทีว่ชิาชพีพยาบาลต้องมี เน่ืองจากเป็นอุดมคตทิีใ่หค้วามส าคญักบัคุณค่า และศกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษย ์เป็นการดแูลระหว่างบุคคลทีเ่ขา้ใจจติใจซึง่กนัและกนั เป็นทกัษะทีพ่ยาบาลทุกคนต้องฝึกฝน และพฒันาตลอดเวลา
ทีท่ าหน้าทีอ่ยู่ในวชิาชพี โดยมคีวามรกั ความเมตตา ความสนใจ เอาใจใส ่เป็นพืน้ฐาน และเป็นปรากฏการณ์ทีเ่ป็นสากล 
วตัถปุระสงค ์: การวจิยัเชงิคุณภาพครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการแสดงออกถงึพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของ
วชิาชพีพยาบาล ตามความคาดหวงัของพยาบาลประจ าหอผูป้ว่ย สหสาขาวชิาชพี ผูป้ว่ย และญาตขิองผูป้ว่ย  
วิธีการศึกษา : ศกึษาในพืน้ที ่(Field) โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลคนส าคญั (Key Performance) เลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย พยาบาลวชิาชพีทีป่ระจ าการในหอผูป้่วยต่างๆ โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จ านวน 20 คน   
สหสาขาวชิาชพี  จ านวน 8 คน  ผูป้ว่ยและญาตขิองผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบับรกิารในหอผูป้ว่ยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ จ านวน 
20 คน  เกบ็ขอ้มลูระหว่างเดอืนมนีาคมถงึเมษายน 2563 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย แนวค าถามส าหรบัการ
สนทนากลุ่ม และแนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ ขอ้มลูทีไ่ดน้ ามาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis) และจดักลุ่ม 
(Categorized) 
ผลการศึกษา : ผลการวจิยัพบว่า การแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรของวชิาชพีพยาบาลตามความคาดหวงัของ
พยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 54 พฤติกรรม                  
ใน 6 กระบวนทศัน์ คือ 1) ความมเีมตตากรุณา 2) การเขา้ใจ เหน็คุณค่าและเคารพในศกัดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 3) การมี
สมัพนัธภาพทีเ่อือ้อาทรเชงิวชิาชพี 4) ความสามารถเชงิวชิาชพี 5) การมจีรยิธรรมเชงิวชิาชพี และ 6) การดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม 
สรปุ : พฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทรของวชิาชพีพยาบาลทัง้ 6 กระบวนทศัน์ เริม่จากการจดัการศกึษาทีห่ล่อหลอมขดัเกลา 
มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะของผูป้ฏบิตัวิชิาชพีการพยาบาลตรงตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร  ต่อมาเมื่อปฏบิตังิานจรงิ 
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรเกดิจากการสัง่สมประสบการณ์ตามวิชาชีพ ความคาดหวงัทางสงัคม และการมีต้นแบบ
วชิาชพีทีส่บืต่อกนัมา ท าใหว้ชิาชพีพยาบาลรบัรูแ้ละแสดงออกซึง่พฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทร 
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บทน า  
 วชิาชพีพยาบาล เป็นวชิาชพีทีใ่หบ้รกิารสงัคมในการดูแลสุขภาพและความเจบ็ป่วยของประชาชน การปฏบิตักิจิกรรม
พยาบาลเป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาตขิองชวีติมนุษย์คอื การเกดิ การเจรญิเตบิโต การเจบ็ป่วย การเสื่อมสภาพของร่างกาย 
และความตาย ดงันัน้ พยาบาลจงึมบีทบาทครอบคลุมทัง้การส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกนัโรค การบรรเทาความทุกขท์รมานจาก    
โรคต่างๆ และการฟ้ืนฟูสภาพ1  รวมทัง้บทบาทในการดูแลผู้ป่วยทางด้านร่างกายและจติใจตามมาตรฐานวชิาชพี โดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างทางเพศ อายุ เชื้อชาต ิศาสนา วฒันธรรม และไม่มกีารแยกชัน้วรรณะ2  โดยยดึองคป์ระกอบหลกัในการปฏบิตักิาร
พยาบาล 3 ประการคอื 1) ศาสตรท์างการพยาบาล 2) ศลิปะทางการพยาบาล  และ 3) สุนทรยีทางการพยาบาล3  พยาบาลจงึต้อง
เรยีนรูศ้าสตรท์างการพยาบาลและสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง  แลว้น ามาประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูร้บับรกิาร
แต่ละบุคคล โดยอาศยัทักษะที่ส าคญัคือ ทักษะด้านการสื่อสาร ความเอาใจใส่ และความเอื้ออาทร ที่เรียกว่าเป็นศิลปะทาง        
การพยาบาล หรอืศลิปะในการดแูลบุคคล (Art of Caring)4 
 พฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร นับเป็นหวัใจของวชิาชพีพยาบาลทีฝ่งัแน่นอยู่ในมติขิองการปฏบิตั ิและเป็นพนัธะ
ของวชิาชพีพยาบาลต่อสงัคมทีว่ชิาชพีพยาบาลตอ้งมี 5  เนื่องจากเป็นอุดมคตทิีใ่หค้วามส าคญักบัคุณค่า และศกัดิศ์รขีองความเป็น
มนุษย ์เป็นการดแูลระหว่างบุคคลทีเ่ขา้ใจจติใจซึง่กนัและกนั (Transpersonal Caring) เป็นทกัษะทีพ่ยาบาลทุกคนต้องฝึกฝน และ
พฒันาตลอดเวลาทีท่ าหน้าทีอ่ยู่ในวชิาชพี โดยมคีวามรกั ความเมตตา ความสนใจ เอาใจใส่ เป็นพืน้ฐาน และเป็นปรากฏการณ์ที่
เป็นสากล6 หากแต่การปฏิบตัิหน้าที่ในวิชาชีพพยาบาล มีลกัษณะงานที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมซึ่งขาดองค์ประกอบที่
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดความสดชื่นรื่นรมย์ ก่อให้เกิดความเครียด และส่งผลต่อจิตใจของผู้ปฏิบตัิงาน 7  สภาพแวดล้อม
ดงักล่าว ได้แก่ การอยู่ใกลช้ดิเพื่อดูแลผู้ป่วยทีม่อีาการเจบ็ป่วยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะผูป้่วยในระยะวกิฤต ิผูป้่วยระยะสุดทา้ย 
การเผชญิกบัภาวะใกลต้าย และความตาย รวมทัง้การปฏบิตังิานทีเ่ป็นผลดั การปฏบิตังิานท่ามกลางความคาดหวงัดา้นสุขภาพของ
ผูป้่วยและญาติ รวมทัง้การที่งานพยาบาลเป็นงานที่เกีย่วขอ้งกบัสวสัดภิาพและความปลอดภยัของชวีติมนุษย์ ที่ต้องไม่มคีวาม
ผดิพลาดใดๆ เกดิขึ้น8  พยาบาลจงึเป็นผู้ที่ต้องมคีวามรบัผดิชอบสูง ซึ่งปจัจยัที่ก่อให้เกดิความเครยีดดงักล่าวส่งผลต่อการ
แสดงออกถงึพฤตกิรรมการดแูลผูป้ว่ยอย่างเอือ้อาทร 
 การปฏบิตัิในวชิาชพีพยาบาลยงัพบจุดอ่อนหลายประการ ได้แก่ การปฏิบตัิตามงานประจ า การให้ความส าคญักบั    
การปฏบิตังิานดา้นเทคนิคทีเ่น้นการดแูลเครื่องมอืมากกว่าความเอาใจใส่ต่อความต้องการของผูร้บับรกิาร การใชเ้วลาส่วนใหญ่กบั
งานที่ไม่ใช่งานพยาบาลอย่างแท้จริง รวมทัง้ไม่เห็นคุณค่าของงานที่สามารถใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลได้อย่างอิสระ (Care)         
แต่เหน็ความส าคญัของการรกัษา (Cure) มากกว่า สิง่เหล่านี้แสดงถงึ การปฏบิตัิการพยาบาลทีข่าดความเอื้ออาทรซึ่งเป็นสิง่ที่มี
คุณค่าทีส่ าคญัของวชิาชพี9, 10 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของเยาวเรศ กา้นมะลิ11 ทีพ่บว่า ค่าคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดูแลอย่าง
เอือ้อาทรของพยาบาลวชิาชพีจบใหม่ โรงพยาบาลกาฬสนิธุต์ามความคดิเหน็ของตนเอง ตามความคดิเหน็ของพยาบาลวชิาชพี และ
ตามความคดิเหน็ของผูป้ว่ย เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัคอื ค่าคะแนนเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และผลการสนทนากลุ่ม ที่
พบว่า พยาบาลจบใหม่มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออาทร  ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของวิชาชีพและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ จากผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะผ่านตู้รบัความคิดเห็นเพื่อการพฒันาระบบบริการโรงพยาบาล
กาฬสนิธุ ์ประจ าปีงบประมาณ 2562 ยงัพบว่า เกอืบรอ้ยละ 50 ของขอ้เสนอแนะ ผูใ้ชบ้รกิารต้องการใหพ้ยาบาลพฒันาพฤตกิรรม
บรกิาร12 ดว้ยเหตุนี้ คณะผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความคาดหวงัต่อการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรของวชิาชพี
พยาบาล โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรของวชิาชพีพยาบาลตามความคาดหวงั
ของพยาบาลวชิาชพีประจ าหอผูป้ว่ย สหสาขาวชิาชพี ผูป้ว่ย และญาตขิองผูป้ว่ยโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์
 

วิธีการศึกษา  
 งานวจิยันี้ เป็นการศกึษาการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทรของวชิาชพีพยาบาล เกบ็ขอ้มลูระหว่าง
เดอืนมนีาคมถงึเมษายน 2563 รวมระยะเวลา 6 สปัดาห ์ 
 ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ พยาบาลวชิาชพีทีป่ระจ าการในหอผูป้่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสนิธุ,์ 
สหสาขาวชิาชพี ในโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์ผูป้ว่ยและญาตขิองผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบับรกิารในหอผูป้ว่ยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์
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 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลคนส าคญั (Key performance) 
 1.  พยาบาลวชิาชพีทีป่ระจ าการในหอผูป้ว่ยต่างๆ โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากพยาบาลวชิาชพีทีท่ าหน้าทีผู่ช้่วยหวัหน้าหอผูป้ว่ย จ านวน 12 คน  
 2. สหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลกาฬสนิธุ์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวิชาชีพแพทย ์        
ทนัตแพทย ์เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย ์นกัรงัสกีารแพทย ์นกักายภาพบ าบดั นกัจติวทิยา และนกัโภชนาการ อย่างละ 1 คน  
 3.  ผู้ป่วยและญาติของผูป้่วยที่เขา้รบับรกิารในหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสนิธุ์ เลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบับรกิารในแผนกต่างๆ โดยเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะ สามารถอ่านออกเขยีนได ้และยนิดี
ใหข้อ้มลู อย่างละ 10 คน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี2 ชุด ดงันี้  
 1.  แนวค าถามส าหรบัการสนทนากลุ่ม (Guide Line for Focus Group Discussion) เกีย่วกบัความคาดหวงัต่อ   
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชพีพยาบาล เพื่อใช้เกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาล
วชิาชพี โดยน าแนวค าถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ผ่านผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 คน และปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ
 2. แนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Guide Line for In-depth Interview) เกี่ยวกบัความคาดหวงัต่อ      
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวชิาชพีพยาบาล เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ เป็นสหสาขา
วชิาชพี ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย โดยน าแนวค าถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น ผ่านผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 คน และปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ 
 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) มขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด าเนินการโดย ตดิต่อประสานกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพยาบาลวชิาชพี 
นดัหมายวนั เวลา และสถานทีส่ าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการสนทนากลุ่มกบัพยาบาลวชิาชพีโดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
เป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน มผีู้ช่วยผู้วจิยัเป็นผู้จดบนัทึกและอ านวยความสะดวก ขออนุญาตกลุ่มตวัอย่างในการบนัทกึเสยีง     
การสนทนา ระยะเวลาการสนทนากลุ่มประมาณ 120 นาท ี 
 2. การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ด าเนินการโดย ตดิต่อประสานกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นสหสาขาวชิาชพี 
ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย นัดหมายวนั เวลา และสถานที่ส าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มูล ด าเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึโดยผู้วจิยัเป็น      
ผู้สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างครัง้ละ 1 คน มีผู้ช่วยผู้วจิยัเป็นผู้จดบนัทึกและอ านวยความสะดวก ขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างใน           
การบนัทกึเสยีงสมัภาษณ์ ระยะเวลา การสมัภาษณ์ 45–60 นาท ี   
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ถอดเทปบนัทกึเสยีงการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชงิลกึ น ามาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis) และ
จดักลุ่ม (Categorized)13 ดงันี้ 
      1. วเิคราะหห์ากระบวนทศัน์ (Thematic analysis) ไดแ้ก่ สรุปความคดิรวบยอดทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีศ่กึษาจาก
การแสดงความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง โดยถอดเสยีงและอา่นขอ้ความทีไ่ดจ้ากการสนทนาและการสมัภาษณ์ทัง้หมดอย่างรอบคอบ    
      2. ก าหนดรหสั (Coding) ของประเดน็ส าคญัจากการสนทนาและการสมัภาษณ์ แบบประโยคต่อประโยค ในแต่
ละบรรทดั (line by line) เพื่อใหไ้ดส้าระส าคญัของขอ้มลูทีไ่ด ้  
      3. ก าหนดกระบวนทศัน์ (Theme) จดัหมวดหมู่ของรหสัทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัหรอืขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 
โดยองิขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม     
      4. วเิคราะหก์ระบวนทศัน์ทีไ่ด ้ สรุปหาแนวคดิหลกัและแนวคดิรองทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเพื่อใหไ้ดค้ าตอบของการวจิยั   
  

การพิทกัษ์สิทธ์ิและจริยธรรม 
 ผูว้จิยัพทิกัษ์สทิธิก์ลุ่มตวัอย่างโดยด าเนินการศกึษาหลงัได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์
โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์เลขที ่COA No.010-2020 ออกให ้ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563  
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 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลคนส าคญั (Key performance) 
 1.  พยาบาลวชิาชพีทีป่ระจ าการในหอผูป้ว่ยต่างๆ โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากพยาบาลวชิาชพีทีท่ าหน้าทีผู่ช้่วยหวัหน้าหอผูป้ว่ย จ านวน 12 คน  
 2. สหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลกาฬสนิธุ์ เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวิชาชีพแพทย ์        
ทนัตแพทย ์เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย ์นกัรงัสกีารแพทย ์นกักายภาพบ าบดั นกัจติวทิยา และนกัโภชนาการ อย่างละ 1 คน  
 3.  ผู้ป่วยและญาติของผูป้่วยที่เขา้รบับรกิารในหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสนิธุ์ เลอืกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบับรกิารในแผนกต่างๆ โดยเป็นผูม้สีตสิมัปชญัญะ สามารถอ่านออกเขยีนได ้และยนิดี
ใหข้อ้มลู อย่างละ 10 คน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี2 ชุด ดงันี้  
 1.  แนวค าถามส าหรบัการสนทนากลุ่ม (Guide Line for Focus Group Discussion) เกีย่วกบัความคาดหวงัต่อ   
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชพีพยาบาล เพื่อใช้เกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาล
วชิาชพี โดยน าแนวค าถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ผ่านผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 3 คน และปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ
 2. แนวค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Guide Line for In-depth Interview) เกี่ยวกบัความคาดหวงัต่อ      
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวชิาชพีพยาบาล เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ เป็นสหสาขา
วชิาชพี ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย โดยน าแนวค าถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น ผ่านผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 3 คน และปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ 
 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) มขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด าเนินการโดย ตดิต่อประสานกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพยาบาลวชิาชพี 
นดัหมายวนั เวลา และสถานทีส่ าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการสนทนากลุ่มกบัพยาบาลวชิาชพีโดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
เป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน มผีู้ช่วยผู้วจิยัเป็นผู้จดบนัทึกและอ านวยความสะดวก ขออนุญาตกลุ่มตวัอย่างในการบนัทกึเสยีง     
การสนทนา ระยะเวลาการสนทนากลุ่มประมาณ 120 นาท ี 
 2. การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ด าเนินการโดย ตดิต่อประสานกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นสหสาขาวชิาชพี 
ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย นัดหมายวนั เวลา และสถานที่ส าหรบัเกบ็รวบรวมขอ้มูล ด าเนินการสมัภาษณ์เชงิลกึโดยผู้วจิยัเป็น      
ผู้สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างครัง้ละ 1 คน มีผู้ช่วยผู้วจิยัเป็นผู้จดบนัทึกและอ านวยความสะดวก ขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างใน           
การบนัทกึเสยีงสมัภาษณ์ ระยะเวลา การสมัภาษณ์ 45–60 นาท ี   
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 ถอดเทปบนัทกึเสยีงการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์เชงิลกึ น ามาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis) และ
จดักลุ่ม (Categorized)13 ดงันี้ 
      1. วเิคราะหห์ากระบวนทศัน์ (Thematic analysis) ไดแ้ก่ สรุปความคดิรวบยอดทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีศ่กึษาจาก
การแสดงความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง โดยถอดเสยีงและอา่นขอ้ความทีไ่ดจ้ากการสนทนาและการสมัภาษณ์ทัง้หมดอย่างรอบคอบ    
      2. ก าหนดรหสั (Coding) ของประเดน็ส าคญัจากการสนทนาและการสมัภาษณ์ แบบประโยคต่อประโยค ในแต่
ละบรรทดั (line by line) เพื่อใหไ้ดส้าระส าคญัของขอ้มลูทีไ่ด ้  
      3. ก าหนดกระบวนทศัน์ (Theme) จดัหมวดหมู่ของรหสัทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัหรอืขอ้มูลทีม่คีวามสมัพนัธก์นั 
โดยองิขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม     
      4. วเิคราะหก์ระบวนทศัน์ทีไ่ด ้ สรุปหาแนวคดิหลกัและแนวคดิรองทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเพื่อใหไ้ดค้ าตอบของการวจิยั   
  

การพิทกัษ์สิทธ์ิและจริยธรรม 
 ผูว้จิยัพทิกัษ์สทิธิก์ลุ่มตวัอย่างโดยด าเนินการศกึษาหลงัได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย ์
โรงพยาบาลกาฬสนิธุ ์เลขที ่COA No.010-2020 ออกให ้ณ วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2563  

 
ผลการศึกษา (Results) 
 สาระส าคญัจากการศกึษาเชงิคุณภาพ  ไดแ้ก่ ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัพยาบาลวชิาชพี
ทีป่ระจ าการในหอผูป้่วย และขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) กบัผู้ป่วยและญาตขิองผู้ป่วยในประเดน็เกีย่วกบั
ความคาดหวงัต่อการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทรของวชิาชพีพยาบาล น ามาวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis) 
และจดักลุ่ม (Categorized) ก าหนดกระบวนทศัน์ของความคาดหวงัต่อการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทรได ้ ดงันี้ 
 1. ความเมตตากรณุา เป็นพฤตกิรรมการแสดงออกของพยาบาลทีบ่่งบอกถงึความห่วงใย และต้องการช่วยเหลอื
ผูป้ว่ยดว้ยความตัง้ใจจรงิ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการดแูลอย่างเอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      1.1 แสดงความห่วงใย เอาใจใสผู่ป้ว่ย 
      1.2 แสดงความเหน็อกเหน็ใจ และเขา้ใจในความทุกขท์รมานของผูป้ว่ย 
      1.3 ช่วยเหลอืผูป้ว่ยเพื่อใหส้ขุสบาย ตอบสนองความตอ้งการ และเพื่อบรรเทาความทุกขด์ว้ยความเตม็ใจ 
      1.4 พดูหรอืสมัผสัใหก้ าลงัใจผูป้ว่ย 
  1.5 ปฏบิตักิารพยาบาลอย่างอ่อนโยน นุ่มนวล 
ดงัค าพดูของกลุ่มตวัอย่าง  ดงันี้ 
 สหสาขาวิชาชีพ  
      “ พยาบาลตอ้งม ีService Mind ซึง่การแสดงออกทีส่ าคญั คอื การตอ้งการเหน็ผูป้ว่ยพน้จากความทุกขท์รมานจากการเจบ็ปว่ยนัน้ 
มคีวามห่วงใย เอาใจใสต่่อผูป้ว่ยอย่างสม ่าเสมอ ช่วยเหลอืผูป้่วยตามทีเ่ขาต้องการ และช่วยเหลอืดูแลเพื่อบรรเทาอาการทุกขท์รมานใหไ้ด้
มากทีส่ดุตามบทบาทของตน ” 
 พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผูป่้วย  
      “ พยาบาลเหน็เขาเจบ็กต็อ้งรูส้กึสงสาร ห่วงใย แลว้กช็่วยเหลอืเขาอย่างเตม็ที ่ช่วยเหลอืทนัท ีตอ้งใสใ่จเขาใหม้ากทีส่ดุนัน่แหละ ” 
      “ พยาบาลต้องเหน็ใจผูป้่วย ดูแลผูป้่วยอย่างใส่ใจ ซกัถาม แสดงความห่วงใย ช่วยทุกๆ อย่างตามทีเ่ขาต้องการและ
ช่วยใหเ้ขามอีาการดขีึน้โดยเรว็ ” 
 ผูป่้วย  
      “ เวลาเรยีกกอ็ยากให้มาหาไวๆ ไม่พูดว่าเดีย๋วก่อน เพราะมนัจะนานแล้วกล็มืผู้ป่วยไป พยาบาลต้องเหน็ใจผู้ป่วย
มากๆ ตอ้งเตม็ใจ และตอ้งรวดเรว็ดว้ย ” 
      “ มาท าแผลกต็อ้งมอืเบาๆ ถามว่าผูป้ว่ยเจบ็ไหม ถา้เหน็ว่าเจบ็กเ็บาๆ มอืหน่อย ” 
       “ เอือ้อาทรกค็อื เอาใจใสผู่ป้ว่ย แสดงความเป็นห่วง เหน็ใจผูป้่วยบา้ง เขาเป็นคนท าเราเป็นคนเจบ็ ไม่ใช่ท าๆ พอใหเ้สรจ็ๆ 
ไป คนเจบ็กเ็กอืบตาย อยากใหนุ่้มๆ เบาๆ หน่อย อยากใหม้าคุยมาถามบา้งว่าดขีึน้ไหม กจ็ะรูส้กึว่าเขาใสใ่จ ใหเ้วลากบัผูป้ว่ยบา้ง ” 
 ญาติผูป่้วย  
      “ พยาบาลตอ้งมาดูผูป้่วยทนัทเีมื่อคนไขข้อความช่วยเหลอื เพราะเขาขอความช่วยเหลอืกค็อืเขามคีวามทุกข ์ต้องเอาใจใส ่
เป็นห่วงคนไข ้แลว้กแ็กไ้ขใหเ้รว็ๆ อย่างทีค่นไขต้อ้งการ ” 
      “ ท ากบัคนไขค่้อยๆ หน่อย กม็นีะบางคนท าแรงมากๆ เราเองเป็นญาตกิเ็หมอืนใจจะขาดแทน เขาควรจะลองเอาใจ
ตวัเองมาเป็นคนไขบ้า้ง บางทบีอกเขาว่าคนไขเ้จบ็ กย็งัท าแรงอกี คนไขก้น็อนรอ้งไหอ้ยู่ ” 
      “ พยาบาลกช็่วยพยุงคนไขบ้า้ง เวลาเขาลุกไม่ได ้เดนิไม่ไหว หรอืช่วยท าอะไรอย่างทีค่นไขต้อ้งการ ” 
 “ กต็อ้งสนใจผูป้ว่ยนะ ไม่ใช่นัง่เฉย เดนิมาด ูถามบา้ง จบัดบูา้ง ดตูรงทีเ่จบ็ว่าเป็นอย่างไร มาดูบ่อยๆ มาถามว่าดขีึน้
หรอืยงั เวลาผูป้ว่ยปวดแลว้ไปเรยีกกอ็ยากใหม้าเลยทนัท ีพยาบาลตอ้งสงสารและเหน็ใจผูป้ว่ยบา้ง ” 
 2. การเข้าใจ เหน็คณุค่าและเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์เป็นพฤตกิรรมการดูแลผูป้่วยของพยาบาลทีแ่สดง
ถงึการยอมรบัความรูส้กึ ยอมรบัการแสดงออกของผูป้่วยซึง่มคีวามแตกต่างกนัตามธรรมชาตขิองมนุษย ์การดูแลทีส่ะทอ้นถงึการให้
ความส าคญัต่อผูป้ว่ย ตลอดจนการดแูลอย่างเสมอภาคกนัตามสทิธผิูป้่วยโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการดูแลอย่าง
เอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      2.1 ใชค้ าพดูทีใ่หเ้กยีรต ิเช่น ไม่ออกค าสัง่ ดุ ตะคอก หรอืแสดงอ านาจกบัผูป้ว่ย 
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      2.2 ใหก้ารพยาบาลผูป้่วยทุกคนอย่างเสมอภาคไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิเนื่องจากความแตกต่างดา้นฐานะ เชือ้ชาต ิ
สญัชาต ิศาสนา สงัคม ลทัธกิารเมอืง เพศ อายุ และลกัษณะของความเจบ็ปว่ย 
      2.3 ใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ว่ยวกิฤต/ฉุกเฉินทนัทโีดยไม่รอใหผู้ป้ว่ยตอ้งรอ้งขอ 
      2.4 บอกหรอืขออนุญาตผูป้ว่ยก่อนปฏบิตักิารพยาบาลทุกครัง้ 
      2.5 กล่าว “ขอโทษ” ผูป้ว่ยทุกครัง้เมื่อตอ้งเอือ้มมอืขา้มศรีษะ หรอืล าตวัขณะใหก้ารดแูล 
      2.6 เคารพความเป็นส่วนตวัของผู้ป่วย เช่น เปิดเผยร่างกายผู้ป่วยเท่าที่จ าเป็น กัน้ม่านขณะเปิดเผยร่างกาย
ผูป้ว่ย เป็นตน้ 
      2.7 เขา้ใจความแตกต่างของบุคคล โดยไม่ถอืโกรธ แสดงอาการหงุดหงดิ แสดงความไม่พอใจ ต าหนิ หรอืต่อว่า 
เมื่อผูป้ว่ยแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่สามารถปฏบิตัติามค าแนะน าได ้
      2.8 ไม่แสดงความรงัเกยีจผูป้ว่ยโดยสหีน้า ท่าทาง ค าพดู หรอืพฤตกิรรมอื่นๆ 
      2.9 รบัฟงัความคดิเหน็ของผูป้ว่ยและญาตอิย่างตัง้ใจ 
  ดงัค าพดูของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
 สหสาขาวิชาชีพ  
      “ ผูป้ว่ยกเ็ป็นคน  ๆหน่ึง ดงันัน้ พยาบาลตอ้งเคารพสทิธิข์องผูป้่วย อย่างเช่น ก่อนใหก้ารพยาบาลต้องขออนุญาต และอธบิาย
ใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจทุกครัง้ ตอ้งใหก้ารพยาบาลดว้ยความสภุาพ ใชค้ าพดูทีใ่หเ้กยีรต ิใหก้ารพยาบาลอย่างเสมอภาค ไม่แบ่งชัน้วรรณะ ” 
      “ พยาบาลตอ้งยอมรบัการแสดงออกของผูป้ว่ย ไม่ถอืโกรธ ไม่ใชอ้ารมณ์กบัผูป้ว่ย ไม่นินทาหรอืต าหนิผูป้ว่ย ” 
 พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผูป่้วย  
      “ มนุษยท์ุกคนต้องการใหค้นอื่นเหน็คุณค่าของตนเอง มศีกัดิศ์ร ีผูป้่วยกเ็ป็นมนุษย ์พยาบาลต้องค านึงถงึตรงน้ีดว้ย 
ตอ้งดแูลเขาดว้ยความสภุาพ ไม่ดุ ไม่ตะคอก ใชค้ าพดูทีไ่พเราะใหเ้กยีรตเิขา ไม่แสดงอ านาจกบัผูป้ว่ย ”  
      “ พยาบาลตอ้งใหค้วามเสมอภาคกบัผูป้ว่ยทุกคนไม่ว่าจะยากดมีจีน แสดงท่าทใีสใ่จต่อสิง่ทีเ่ขาบอก ไม่แสดงทา่ทรีงัเกยีจ ”  
      “ พยาบาลตอ้งไม่ใช่ค าพดูแรงๆ ไม่ดุว่าผูป้ว่ย ” 
 ผูป่้วย  
      “ ถา้เราตอ้งการอะไร อย่างน ้าเกลอืหมดอย่างนี้ ถา้พยาบาลยุ่งจรงิๆ กต็้องพูดดีๆ  ไม่ตะคอก หรอืท าเหมอืนไม่ไดย้นิ 
เรากไ็ม่รูจ้ะท าอย่างไร กบัมากไ็ดแ้ต่นัง่มองว่าเมื่อไรเขาจะมาเปลีย่นน ้าเกลอืใหส้กัท ีจะไปตามอกีกไ็ม่กลา้กลวัถูกดุ พยาบาล
ตอ้งพดูสภุาพ ไม่ดุ ไม่ตะคอก ใชค้ าพดูทีไ่พเราะใหเ้กยีรตเิขา ไม่แสดงอ านาจกบัผูป้ว่ย ”  
      “ เรากเ็ป็นคนนะ พยาบาลยกของขา้มหวัขา้มหางมนักด็ยูงัไงไม่รู ้จะท าอะไรกบ็อกหน่อย อย่างฉีดยาอย่างเนี้ยอยู่ๆ ก็
มาจิม้เลย อยากจะเปิดเสือ้ผา้ตรงไหนกท็ าเลย เรากอ็าย บางคนกพ็ดูเสยีงดงั ” 
 ญาติผูป่้วย  
      “ พยาบาลต้องไม่แสดงท่าทรีงัเกยีจเวลาดูแลคนไข ้เช่น บางทกีไ็ม่อยากเขา้ใกลค้นไข ้บางทกีแ็สดงออกทางสายตา
ท่าทาง ไม่อยากใหดุ้ ตะคอก สัง่ ”  
      “ จะท าอะไรกป็กปิดผูป้่วยหน่อย เช่น เวลาเชด็ตวั ท าแผล กก็ัน้ม่านใหห้น่อยเพราะผูป้่วยเขาอาย หรอืจะท าอะไรก็
บอกก่อน อย่างฉีดยา ถา้มาแทงเลยผูป้ว่ยกต็กใจ ”  
      “ พยาบาลตอ้งไม่ดุด่า ว่าผูป้ว่ยและญาต ิไม่พดูเสยีดแทงจติใจ ตอ้งรบัฟงัความรูส้กึของคนทีม่ทีุกขด์ว้ย” 
 3. การมีสมัพนัธภาพท่ีเอื้ออาทรเชิงวิชาชีพ เป็นพฤตกิรรมการสื่อสารของพยาบาลต่อผู้ป่วยทีส่ะท้อนถงึความ
จรงิใจ ความเหน็อกเหน็ใจ ความเอือ้เฟ้ือ การเอาใจใส ่และเขา้กนัไดก้บัผูป้ว่ย ท าใหผู้ป้ว่ยรูส้กึอบอุ่นใจ พฤตกิรรมทีแ่สดงออก
ถงึการดแูลอย่างเอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      3.1 กล่าวทกัทาย พดูคุยกบัผูป้ว่ยและญาตดิว้ยน ้าเสยีงสภุาพ นุ่มนวล 
      3.2 พดูคุยหรอืแนะน าผูป้ว่ยและญาตดิว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย 
      3.3 สบตาขณะพดูคุย สหีน้ายิม้แยม้ แสดงท่าทเีป็นมติรขณะพดูคุยหรอืใหก้ารพยาบาล 
      3.4 รบัฟงัผูป้ว่ยและญาตอิย่างตัง้ใจ 
      3.5 สอบถามอาการ พดูคุยกบัผูป้ว่ยและญาตเิป็นประจ าและสม ่าเสมอ  
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      3.6 เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยและญาตพิดูคุย ซกัถาม หรอืระบายความรูส้กึ 
      3.7 สมัผสัผูป้ว่ยอย่างนุ่มนวลในภาวะทีผู่ป้ว่ยมคีวามตอ้งการ 
      3.8 ดแูลผูป้ว่ยอย่างใกลช้ดิ 
      3.9 อยู่เป็นเพื่อนเพื่อรบัฟงัปญัหา พูดคุย ให้ก าลงัใจ และดูแลอย่างใกล้ชดิตลอดเวลาที่ผู้ป่วยมีความทุกข ์
เจบ็ปวด ทรมาน หรอืสญูเสยี 
ดงัค าพดูของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
 สหสาขาวิชาชีพ 
      “พยาบาลตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส พดูเพราะ สภุาพกบัผูป้ว่ย” 
 พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผูป่้วย  
      “พยาบาลตอ้งพดูเพราะๆ มสีหีน้ายิม้แยม้แจ่มใส แสดงท่าทเีตม็ใจต่อผูป้ว่ย” 
      “พยาบาลตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส ท าตวัใหด้อูบอุ่นเป็นมติร เป็นกนัเอง พดูเพราะ แสดงความเตม็ใจเวลาพดูคุยกบัผูป้ว่ย” 
 ผูป่้วย  
      “พยาบาลตอ้งพดูดีๆ  คุยดีๆ  พดูเพราะๆ มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่กีบัผูป้ว่ย” 
      “กม็าทกัทายคนไขบ้า้ง ยิม้ให ้ถามว่ากนิขา้วยงั ดขีึน้ไหม แค่นี้กด็ใีจแลว้” 
 ญาติผูป่้วย   
      “เวลาเราเดนิเขา้มากอ็ย่างใหท้กัทาย ถามว่าเป็นอะไรมา ตอ้งคุยกบัผูป้่วยดีๆ  พูดเพราะ มาถามว่าเป็นอย่างไร อะไร
อยู่ไหน ตอ้งท าอะไรบา้ง อะไรอยู่ตรงไหน” 
 4. ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นพฤตกิรรมการดแูลผูป้ว่ยของพยาบาลทีเ่ป็นทีส่ะทอ้นถงึการใชค้วามรู ้ความสามารถ และ
สตปิญัญา ในการดแูลผูป้ว่ยผูป้ว่ยตามหลกัการพยาบาล พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการดแูลอย่างเอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      4.1 ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัการเจบ็ป่วย สอน ใหค้ าปรกึษา หรอืค าแนะน าในการปฏบิตัตินแก่ผูป้่วยและญาตจินเขา้ใจ เพื่อ
สนบัสนุนความสามารถในการดแูลตนเองอย่างเตม็ศกัยภาพ 
      4.2 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความกา้วหน้าของอาการ และแผนการดแูลรกัษาใหผู้ป้ว่ยและญาตทิราบเป็นระยะ 
      4.3 ช่วยเหลอืผูป้่วยในการท ากจิกรรมต่างๆ ตามความต้องการของผูป้่วย เช่น กจิวตัรประจ าวนัทีผู่ป้่วยไม่สามารถ
ปฏบิตัเิองได ้ช่วยจดัท่านอน เชด็ตวัลดไข ้ดแูลความสะอาดของร่างกายและสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหผู้ป้ว่ยใหไ้ดร้บัความสขุสบาย 
      4.4 ช่วยเหลอืดแูลผูป้ว่ยไดส้อดคลอ้งกบัปญัหาการเจบ็ปว่ย 
      4.5 ช่วยเหลอืผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง และรวดเรว็ดว้ยความช านาญอย่างมทีกัษะ 
      4.6 อธบิายเหตุผลของการพยาบาลทุกครัง้ก่อนใหก้ารพยาบาล 
      4.7 พดูปลอบโยนหรอืใหก้ าลงัใจขณะใหก้ารดแูลผูป้ว่ย 
      4.8 แนะน า สอน หรอืสาธติผูป้ว่ยและ/หรอืญาตใิหส้ามารถดแูลตนเองได ้
      4.9 รายงาน ปรกึษาทมีการพยาบาลและ/หรอืทมีสขุภาพเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ว่ย 
      4.10 ตรวจเยีย่มเพื่อตดิตาม และประเมนิอาการผูป้ว่ยอย่างสม ่าเสมอ 
      4.11 มคีวามระมดัระวงัอยู่ตลอดเวลา ปฏบิตักิารพยาบาลโดยค านึงถงึความปลอดภยัของผูป้ว่ยเป็นหลกั 
  ดงัค าพดูของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
 สหสาขาเชิงวิชาชีพ 
      “ทีส่ าคญัควบคู่กนัไปกบัการปฏบิตัคิอื พยาบาลตอ้งมคีวามรู ้เช่น ความรูเ้รื่องโรค การดแูล การปฏบิตัติวัเกีย่วกบัโรค
นัน้ๆ เพื่อทีจ่ะไดใ้หค้ าปรกึษา แนะน าผูป้ว่ยไดถู้กตอ้ง โดยเฉพาะในสาขาทีต่วัเองปฏบิตังิานอยู่” 
 พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผูป่้วย   
      “พยาบาลตอ้งมคีวามรูท้ีแ่ม่นย า โดยเฉพาะใน ward ทีต่นปฏบิตังิาน” 
      “พยาบาลตอ้งสามารถดแูลผูป้ว่ยโดยใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมาไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเรว็” 
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 ผูป่้วย   
      “พยาบาลอยู่กบัความเป็นความตายของผู้ป่วยนะ เขาต้องมคีวามรู้ กบัพยาบาลบางคน บางทกีร็ู้สกึกลวัๆ ไม่ค่อย
ไวใ้จอยู่นะแอบๆ คดิกลวัว่าเขาจะดแูลเราไดห้รอืเปล่า” 
 ญาติผูป่้วย  
      “พยาบาลกค็วรมกีารแนะน าผูป้ว่ยว่าตอ้งท าอย่างไร หรอืวนัน้ีดขีึน้ไหม ผลเลอืด ผลเอ๊กซเรยเ์ป็นอย่างไร แลว้จะต้อง
ดแูลอย่างไรต่อไป” 
 5. การมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลตามหลกัแห่งความประพฤตทิี่ถูกต้อง 
เหมาะสมของวชิาชพี พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการดแูลอย่างเอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      5.1 ใหก้ารดแูล ช่วยเหลอืผูป้ว่ยทนัททีีร่อ้งขอ 
      5.2 มคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มทีจ่ะดแูลผูป้ว่ยอยู่ตลอดเวลา 
      5.3 ปฏบิตักิารพยาบาลดว้ยความมสีต ิรอบคอบ 
      5.4 ปกปิดขอ้มลูของผูป้ว่ยอย่างเคร่งครดั 
      5.5 มคีวามตรงต่อเวลาในการปฏบิตัหิน้าที ่เช่น มาปฏบิตังิานตรงเวลา ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ต่อผูป้ว่ยตามเวลาที่
ไดน้ดัหมายไว ้เป็นตน้ 
      5.6 มคีวามรบัผดิชอบในการดแูลผูป้ว่ยตามบทบาทหน้าที ่
      5.7 ใหเ้วลากบัผูป้ว่ยและญาตใินการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ 
      5.8 สามารถรอไดเ้มื่อผูป้ว่ยยงัไม่พรอ้มทีจ่ะใหป้ฏบิตักิารพยาบาล 
      5.9 มคีวามซื่อสตัยใ์นการปฏบิตัหิน้าที ่เช่น ใหย้าผูป้ว่ยตรงตามแผนการรกัษา บนัทกึอาการผูป้ว่ยตามความเป็น
จรงิ ปฏบิตักิารพยาบาลตามมาตรฐานวธิปีฏบิตั ิ เป็นต้น 
      5.10 ใหก้ารดแูลช่วยเหลอืผูป้ว่ยดว้ยความเตม็ใจ 
      5.11 สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่ฉุนเฉียว หงุดหงดิขณะปฏบิตัหิน้าที่ 
      5.12 วางตวัเหมาะสม มบีุคลกิภาพน่าเชื่อถอื 
  ดงัค าพดูของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
 สหสาขาวิชาชีพ 
      “เรื่องจรยิธรรมกส็ าคญั เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย์ต่อตนเอง ผู้ป่วย และเพื่อนร่วมวชิาชพี ความอดทน 
ความรบัผดิชอบ รวมทัง้การรกัษาความลบัผูป้ว่ย” 
 พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผูป่้วย  
      “ความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ ความอดทน ความตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่เป็นเรื่องส าคญั เพราะพยาบาล
ท างานอยู่กบัชวีติคน” 
      “พยาบาลตอ้งมคีวามรบัผดิชอบสงู ตอ้งรกัษาความลบัผูป้ว่ย ไม่นินทาผูป้ว่ย ไม่ท าใหผู้ป้ว่ยรูส้กึอาย” 
 ผูป่้วย   
      “พยาบาลต้องวางตวัให้เหมาะสม เพราะใครๆ กค็ดิว่าพยาบาลต้องมจีติใจด ีมภีาพลกัษณ์ด ีอย่างเช่น ต้องแต่งตวั
สะอาด พดูสภุาพ ไม่ใชอ้ารมณ์กบัผูป้ว่ย ไม่เอาแต่ใจตวัเอง ไม่ใช่สวยอย่างเดยีว” 
 ญาติผูป่้วย   
      “พยาบาลตอ้งวางตวัใหเ้หมาะสมกบัการเป็นพยาบาล อย่าหงุดหงดิ ใชอ้ารมณ์ ตอ้งมคีวามสภุาพอ่อนหวาน นุ่มนวลกบัผูป้ว่ย” 
      “พยาบาลตอ้งใจเยน็ พดูเพราะๆ กบัผูป้ว่ยนะ แค่นี้กเ็หมอืนหายไปครึง่หนึ่งแลว้” 
 6. การดแูลผู้ป่วยแบบองคร์วม เป็นพฤตกิรรมการดูแลผูป้่วยทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ 
สงัคม และจติวญิญาณ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการดแูลอย่างเอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      6.1 เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยแสดงความรูส้กึ และความตอ้งการดา้นจติวญิญาณ 
      6.2 ไวต่อความรูส้กึ สนใจ และเอาใจใสต่่อความรูส้กึของผูป้ว่ย 
      6.3 ประเมนิ ดแูล และช่วยเหลอื แกไ้ขปญัหาของผูป้ว่ยครอบคลุมทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 
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 ผูป่้วย   
      “พยาบาลอยู่กบัความเป็นความตายของผู้ป่วยนะ เขาต้องมคีวามรู้ กบัพยาบาลบางคน บางทกีร็ู้สกึกลวัๆ ไม่ค่อย
ไวใ้จอยู่นะแอบๆ คดิกลวัว่าเขาจะดแูลเราไดห้รอืเปล่า” 
 ญาติผูป่้วย  
      “พยาบาลกค็วรมกีารแนะน าผูป้ว่ยว่าตอ้งท าอย่างไร หรอืวนัน้ีดขีึน้ไหม ผลเลอืด ผลเอ๊กซเรยเ์ป็นอย่างไร แลว้จะต้อง
ดแูลอย่างไรต่อไป” 
 5. การมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลตามหลกัแห่งความประพฤตทิี่ถูกต้อง 
เหมาะสมของวชิาชพี พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการดแูลอย่างเอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      5.1 ใหก้ารดแูล ช่วยเหลอืผูป้ว่ยทนัททีีร่อ้งขอ 
      5.2 มคีวามกระตอืรอืรน้ พรอ้มทีจ่ะดแูลผูป้ว่ยอยู่ตลอดเวลา 
      5.3 ปฏบิตักิารพยาบาลดว้ยความมสีต ิรอบคอบ 
      5.4 ปกปิดขอ้มลูของผูป้ว่ยอย่างเคร่งครดั 
      5.5 มคีวามตรงต่อเวลาในการปฏบิตัหิน้าที ่เช่น มาปฏบิตังิานตรงเวลา ปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ ต่อผูป้ว่ยตามเวลาที่
ไดน้ดัหมายไว ้เป็นตน้ 
      5.6 มคีวามรบัผดิชอบในการดแูลผูป้ว่ยตามบทบาทหน้าที ่
      5.7 ใหเ้วลากบัผูป้ว่ยและญาตใินการปฏบิตักิจิกรรมต่างๆ 
      5.8 สามารถรอไดเ้มื่อผูป้ว่ยยงัไม่พรอ้มทีจ่ะใหป้ฏบิตักิารพยาบาล 
      5.9 มคีวามซื่อสตัยใ์นการปฏบิตัหิน้าที ่เช่น ใหย้าผูป้ว่ยตรงตามแผนการรกัษา บนัทกึอาการผูป้ว่ยตามความเป็น
จรงิ ปฏบิตักิารพยาบาลตามมาตรฐานวธิปีฏบิตั ิ เป็นต้น 
      5.10 ใหก้ารดแูลช่วยเหลอืผูป้ว่ยดว้ยความเตม็ใจ 
      5.11 สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่ฉุนเฉียว หงุดหงดิขณะปฏบิตัหิน้าที่ 
      5.12 วางตวัเหมาะสม มบีุคลกิภาพน่าเชื่อถอื 
  ดงัค าพดูของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
 สหสาขาวิชาชีพ 
      “เรื่องจรยิธรรมกส็ าคญั เช่น ความตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย์ต่อตนเอง ผู้ป่วย และเพื่อนร่วมวชิาชพี ความอดทน 
ความรบัผดิชอบ รวมทัง้การรกัษาความลบัผูป้ว่ย” 
 พยาบาลวิชาชีพประจ าหอผูป่้วย  
      “ความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ ความอดทน ความตรงต่อเวลา ความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่เป็นเรื่องส าคญั เพราะพยาบาล
ท างานอยู่กบัชวีติคน” 
      “พยาบาลตอ้งมคีวามรบัผดิชอบสงู ตอ้งรกัษาความลบัผูป้ว่ย ไม่นินทาผูป้ว่ย ไม่ท าใหผู้ป้ว่ยรูส้กึอาย” 
 ผูป่้วย   
      “พยาบาลต้องวางตวัให้เหมาะสม เพราะใครๆ กค็ดิว่าพยาบาลต้องมจีติใจด ีมภีาพลกัษณ์ด ีอย่างเช่น ต้องแต่งตวั
สะอาด พดูสภุาพ ไม่ใชอ้ารมณ์กบัผูป้ว่ย ไม่เอาแต่ใจตวัเอง ไม่ใช่สวยอย่างเดยีว” 
 ญาติผูป่้วย   
      “พยาบาลตอ้งวางตวัใหเ้หมาะสมกบัการเป็นพยาบาล อย่าหงุดหงดิ ใชอ้ารมณ์ ตอ้งมคีวามสภุาพอ่อนหวาน นุ่มนวลกบัผูป้ว่ย” 
      “พยาบาลตอ้งใจเยน็ พดูเพราะๆ กบัผูป้ว่ยนะ แค่นี้กเ็หมอืนหายไปครึง่หนึ่งแลว้” 
 6. การดแูลผู้ป่วยแบบองคร์วม เป็นพฤตกิรรมการดูแลผูป้่วยทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ 
สงัคม และจติวญิญาณ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการดแูลอย่างเอือ้อาทรประกอบดว้ย 
      6.1 เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยแสดงความรูส้กึ และความตอ้งการดา้นจติวญิญาณ 
      6.2 ไวต่อความรูส้กึ สนใจ และเอาใจใสต่่อความรูส้กึของผูป้ว่ย 
      6.3 ประเมนิ ดแูล และช่วยเหลอื แกไ้ขปญัหาของผูป้ว่ยครอบคลุมทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 

 
      6.4 เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยและญาตมิสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ วางแผนการดแูล และการปฏบิตักิจิกรรมการพยาบาล 
      6.5 เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยและญาตไิดม้เีวลาพบปะเยีย่มเยยีนกนัตามสมควร 
      6.6 ไม่ใชค้ าพดู หรอืแสดงท่าทดีหูมิน่ในความเชื่อ ศาสนา วฒันธรรมของผูป้ว่ยทีม่คีวามแตกต่าง 
      6.7 เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้ป้ว่ยและญาตไิดป้ฏบิตัศิาสนกจิหรอือื่นใดตามความเชื่อ นับถอื ศรทัธาทีไ่ม่
ขดัต่อแผนการรกัษา เช่น การสวดมนต ์กราบไหว ้บนบาน การละหมาด การบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นหอผูป้ว่ยหรอืเตยีงนอน 
      6.8 เปิดโอกาสใหผู้ป้ว่ยมปีฏสิมัพนัธก์บัผูป้ว่ยอื่นทีม่ปีญัหาการเจบ็ปว่ยทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ดงัค าพดูของกลุ่มตวัอย่าง ดงันี้ 
 สหสาขาวิชาชีพ 
      “พยาบาลตอ้งดแูลผูป้ว่ยใหค้รบทัง้ทางกาย จติใจสงัคมหรอืชุมชนทีเ่ขาอยู่ อย่างเช่น การดแูลอะไรทีเ่ขาจะสามารถท า
ต่อหรอืเป็นขอ้จ ากดัเมื่อเขากลบัไปบา้นทีเ่อือ้หรอืขดัต่อแผนการรกัษาบา้ง กค็วรไดใ้หค้วามสนใจ และช่วยเขาจดัการดแูลดว้ย” 
      “การดแูลผูป้ว่ยคงไม่ใช่ดแูลแต่ร่างกายทีเ่จบ็ปว่ย แต่ตอ้งดแูลจติใจเขาดว้ย ครอบครวัเขา สงัคม ชุมชนทีเ่ขาอยู่ จงึจะ
เรยีกว่าดแูลไดค้รบทุกมติ”ิ 
 ผูป่้วย  
      “เวลาญาติมาเยอะๆ กใ็หเ้วลาญาติหน่อย มญีาติมาเยี่ยมกร็ู้สกึด ีมกี าลงัใจนะ ใหเ้หน็หน้าญาต ิเขามาอวยพร กม็ี
ก าลงัใจขึน้เยอะ กไ็ม่อยากใหพ้ยาบาลไล่ญาตกิลบัเรว็” 
      “ญาตเิอาฝ้ายมาผกูแขนให ้พยาบาลกห็า้ม เพราะจะเป็นเชือ้โรค เรากอ็ยากไดแ้รงใจบา้งตามทีเ่รานบัถอืศรทัธา ถา้ไม่
เหลอืบาปกว่าแรงกอ็นุโลมกนับา้งจะเป็นอะไรไป” 
 ญาติผูป่้วย  
      “เวลาญาตผิูป้่วยมาพยาบาลกจ็ะไล่ญาตอิอก บอกว่าเสยีงดงั เรากร็ูส้กึไม่สบายใจ เพราะจรงิๆ ญาตเิขากอ็ยากเหน็ 
อยากมาใหก้ าลงัใจผูป้ว่ย อนัน้ีพยาบาลควรจะตอ้งเขา้ใจและเหน็ใจผูป้ว่ยดว้ย” 
      “เวลาเอาของอะไรทีเ่รานบัถอืมาไวท้ีเ่ตยีง เช่น พระ พยาบาลจะบอกว่าเกะกะ เขาน่าจะคดิว่าต่างคนกต่็างความเชื่อ 
ถา้เรามเีครื่องยดึเหนี่ยวจติใจบา้ง กค็วรจะยอมใหเ้ราท านะ” 
      “มาอยู่โรงพยาบาลเน่ีย กไ็ม่รูว้่ามใีครตายใสเ่ตยีงบางไหม กก็ลวันะ เราจะเอาพระเอาสายสญิจน์มาไวบ้า้งกบ็อกว่ารก 
จรงิๆ น่าจะอนุญาตบา้ง” 
      “การอนุญาตใหญ้าตมิาอยู่ดว้ยกจ็ะดไีม่น้อยเลย ผูป้ว่ยจะไดม้กี าลงัใจขึน้เยอะ มนัช่วยไดจ้รงิๆ นะ” 
 

สรปุ  
 ผลการสนทนากลุ่มกบัพยาบาลวชิาชพีทีป่ระจ าการในหอผูป้่วย และผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ กบัสหสาขาวชิาชพี ผูป้่วย 
และญาติของผู้ป่วย ในประเดน็เกี่ยวกบัความคาดหวงัต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวชิาชพีพยาบาล      
มคีวามสอดคลอ้งกนั โดยพบว่า  
 1. การแสดงออกถงึพฤตกิรรมดแูลอย่างเอือ้อาทร ประกอบดว้ย 54 พฤตกิรรมใน 6 กระบวนทศัน์  ไดแ้ก่ 1) ความเมตตา
กรุณา 2) การเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพในศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ 3)การมีสัมพันธภาพที่เอื้ออาทรเชิงวิชาชีพ                     
4) ความสามารถเชงิวชิาชพี 5) การมจีรยิธรรมเชงิวชิาชพี และ 6) การดูแลผูป้่วยแบบองคร์วม อธบิายไดว้่า พฤตกิรรมการดูแลอย่าง
เอื้ออาทรของวชิาชพีพยาบาล เริม่จากการจดัการศกึษาทีห่ล่อหลอมขดัเกลา มุ่งเน้นใหผู้้เรยีนมคีุณลกัษณะของผู้ปฏบิตัิวชิาชพี     
การพยาบาลตรงตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ต่อมาเมื่อปฏบิตัิงานจริง พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรเกิดจากการสัง่สม
ประสบการณ์ตามวชิาชพี ความคาดหวงัทางสงัคม และการมตี้นแบบวชิาชพีทีส่บืต่อกนัมา ท าใหว้ชิาชพีพยาบาลรบัรูแ้ละแสดงออก
ซึง่พฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทร สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จนิดามาศ โกศลชื่นวจิติร14  ทีพ่บว่า องคป์ระกอบของพฤตกิรรม
การดูแลอย่างเอือ้อาทร แบ่งเป็น 6 องคป์ระกอบ คอื มมีนุษยสมัพนัธด์ ีมคีวามเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าและศกัดิศ์รขีองความ
เป็นมนุษย์ มีกลยุทธ์และทักษะในการบริการ ยึดมัน่ผูกพันในหน้าที่ และส่งเสริมให้มีสุขภาพดีแบบองค์รวม ทัง้นี้ เนื่องจาก             
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร มอีงค์ประกอบที่เป็นผลมาจาก 2 ส่วนหลกัๆ คอื องค์ประกอบด้านความคิด 
ความรูส้กึ ค่านิยม และเจตคติ และองค์ประกอบด้านการกระท าทีแ่สดงออกถงึความรู้ ความสามารถ และทกัษะเฉพาะของวชิาชพี 
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หากดูแลโดยใช้เพยีงความรู้ ความสามารถ แต่ปราศจากความเหน็อกเหน็ใจ กจ็ะเป็นพฤติกรรมที่แขง็กระด้าง และหากดูแลด้วย
ความเหน็อกเหน็ใจ แต่ปราศจากความรู ้ความสามารถ กจ็ะเป็นการดแูลทีไ่ม่มคีวามหมาย15  
 2. กระบวนทศัน์ที ่1 ของการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร คอื ความเมตตากรุณา อธบิายไดว้่า  การที่
พยาบาลมคีวามปรารถนาใหผู้ป้่วยมคีวามสุข และต้องการช่วยใหพ้น้ทุกขท์รมานจากความเจบ็ป่วยนัน้ พยาบาลจะแสดงออกถงึซึ่ง
พฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรทีส่ าคญั ไดแ้ก่ เปิดโอกาสใหผู้ป้่วยไดร้ะบายความทุกข ์ความกงัวลใจต่างๆ หมัน่ซกัถามเกีย่วกบั
ความเจบ็ปว่ยดว้ยความห่วงใย ปลอบโยน ใหก้ าลงัใจ เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลอืเพื่อบรรเทาความไม่สุขสบายต่างๆ จากความเจบ็ป่วย 
ตลอดจนใหก้ารช่วยเหลอืในเรื่องกจิวตัรประจ าวนัดว้ยความเตม็ใจ ซึง่พฤตกิรรมเหล่านี้เป็นคุณลกัษณะส าคญัของวชิาชพีพยาบาล 
สอดคล้องกบั พะยอม อยู่สวสัดิ ์16 ทีก่ล่าวไว้ว่า การให้บรกิารพยาบาลเป็นการผสมผสานระหว่างการปฏบิตัิการพยาบาลกบัการใส่
ความรูส้กึทีด่ทีีแ่สดงถงึความมเีมตตากรุณาและการเขา้ใจชวีติมนุษย ์อนัน าไปสู่การปฏบิตัิต่อกนัด้วยความปรารถนาด ีตอบสนอง
ความตอ้งการของผูร้บับรกิารไดอ้ย่างครบถว้น เป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึคุณภาพของการพยาบาล 
 3. กระบวนทศัน์ที ่2 ของการแสดงออกถงึพฤติกรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร คอื การเขา้ใจ เหน็คุณค่าและเคารพใน
ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ อธบิายไดว้่า พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถึงการเขา้ใจความรู้สกึ หรอืยอมรบัการแสดงออกของผู้ป่วยซึง่มี
ความแตกต่างกนัตามธรรมชาตขิองมนุษย ์การดูแลทีส่ะทอ้นถงึการใหเ้กยีรต ิใหค้วามส าคญัต่อผูป้่วย ตลอดจนการดูแลอย่างเสมอ
ภาคโดยไม่เลอืกปฏบิตันิัน้ เป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความปรารถนาดต่ีอกนัซึง่ผูป้่วยทุกคนปรารถนา สอดคลอ้งกบั Morse, Janice. 
et al.6 ทีก่ล่าววา่ พฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทร เป็นอุดมคตทิีใ่หค้วามส าคญักบัคุณค่า และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์เป็นการ
ดแูลระหว่างบุคคลทีเ่ขา้ใจจติใจซึง่กนัและกนั (Transpersonal Caring) เป็นทกัษะทีพ่ยาบาลทุกคนต้องฝึกฝนและพฒันาตลอดเวลาที่
ท าหน้าทีอ่ยู่ในวชิาชพี  
 4. กระบวนทศัน์ที่ 3 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร คอื การมสีมัพนัธภาพที่เอื้ออาทร            
เชงิวชิาชพี อธบิายไดว้่า พฤตกิรรมการดูแลผูป้่วยทีส่ะทอ้นถงึความจรงิใจ ความเหน็อกเหน็ใจ และเขา้กนัไดก้บัผู้ป่วย พฤตกิรรม
เหล่านี้  ท าใหผู้ป้่วยรูส้กึอบอุ่นใจและสามารถท าใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิเรว็ทีสุ่ด สอดคลอ้งกบั Murray R. and Huelskoetter M.17  ที่
กล่าวไวว้่า การดูแลอย่างเอือ้อาทรเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่จะช่วยสร้างความงอกงามและความสมบูรณ์ในชวีติใหก้บัผูป้่วย การใช้
ความรู้และทกัษะทางวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือที่เรียกว่า สมัพนัธภาพเชิงวิชาชีพ (Professional Relationship) เป็น
กระบวนการทีใ่ชช้่วยเหลอืใหผู้ป้ว่ยพฒันา เตบิโต ปรบัตวั หรอืฟ้ืนจากความเจบ็ปว่ยได ้
 5. กระบวนทศัน์ที ่4 ของการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทร คอื ความสามารถเชงิวชิาชพี อธบิายไดว้่า 
พยาบาลเป็นวชิาชพีทีใ่ห้บรกิารดา้นสุขภาพโดยใช้การปฏบิตัิทัง้ศาสตร์และศลิป์ เพื่อตอบสนองความของการของบุคคลทัง้บุคคล
ปกตแิละเจบ็ปว่ย ดงันัน้ พยาบาลจงึตอ้งเรยีนรูศ้าสตรท์างการพยาบาลและสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้น ามาประยุกต์ใชอ้ย่างเหมาะสมกบั
ความตอ้งการดา้นสขุภาพของผูร้บับรกิารแต่ละบุคคล โดยอาศยัทกัษะทีส่ าคญัคอื ทกัษะดา้นการสื่อสาร ความเอาใจใส่ และความเอือ้
อาทร ทีเ่รยีกว่าเป็น ศลิปะทางการพยาบาล หรอืศลิปะในการดูแลบุคคล (Art of Caring)4  เช่นเดยีวกบั กุลยา ตนัตผิลาชวีะ3  ทีก่ล่าว
ว่าองค์ประกอบหลักในการปฏิบัติการพยาบาล 3 ประการ คือ 1)ศาสตร์ทางการพยาบาล 2)ศิลปะทางการพยาบาล และ                 
3)สนุทรยีทางการพยาบาล 
 6. กระบวนทศัน์ที ่5 ของการแสดงออกถึงพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรคอื การมจีรยิธรรมเชงิวชิาชพี อธบิายไดว้่า 
พฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรของพยาบาลจ าเป็นต้องแสดงออกถงึการเป็นผูม้คีวามประพฤตทิีถู่กตอ้ง ดงีาม และเหมาะสมตาม
คุณลกัษณะวชิาชพี สอดคล้องกบั Schwirian, P. M.18 ทีก่ล่าวว่า การทีพ่ยาบาลจะเป็นผูท้ีม่คีุณลกัษณะของความเอือ้อาทรไดน้ัน้ 
นอกจากความรู้ความสามารถเชงิวชิาชพีแล้ว พยาบาลจะต้องเป็นผู้ที่มจีรยิธรรม รูจ้กัและเขา้ใจผู้อื่น มมีนุษยสมัพนัธท์ี่ด ีมคีวาม
อดทนอดกลัน้ ตลอดจนสามารถเผชญิและจดัการกบัความเครยีดของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ย  
 7. กระบวนทศัน์ที ่6 ของการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการดูแลอย่างเอือ้อาทรคอื การดูแลผูป้่วยแบบองคร์วม อธบิายไดว้่า  
การดแูลผูป้ว่ยทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบทัง้ทางดา้นร่างกาย จติใจ สงัคม และจติวญิญาณเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของการแสดงออกถงึ
พฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทร เนื่องจากเป็นการดูแลที่แสดงถึงการเขา้ใจจติใจซึง่กนัและกนั สอดคลอ้งกบัขอ้ค้นพบซึ่งเป็นผล
การศกึษาของ บุญสบื โสโสม และคณะ19 ทีพ่บว่า รูปแบบการใหบ้รกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยส์ าหรบัหญงิตัง้ครรภ์องคป์ระกอบ
หนึ่งคอื การยดึครอบครวัเป็นศนูยก์ลาง สนบัสนุนใหค้นในครอบครวัมสีว่นร่วมในการดแูล และการค านึงถงึความเชื่อของผูใ้ชบ้รกิาร 
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ข้อเสนอแนะ  
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 ผลการวจิยัครัง้นี้ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอื้ออาทรของวิชาชีพ
พยาบาลวชิาชพี  ซึง่น าไปใช้วางแผนเพื่อพฒันาพยาบาลใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามมาตรฐานของวชิาชพี และตาม
ความคาดหวงัของสงัคม  
 2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
  2.1  การศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทรของพยาบาลวชิาชพี 
  2.2  การพฒันาแนวปฏบิตั ิโปรแกรม หรอืหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อใหพ้ยาบาลเกดิพฤตกิรรมการดแูลอย่างเอือ้อาทร 
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Abstract 
 Introduction : Hospital acquired pneumonia (HAP)  in patients that were not submitted to mechanical ventilation  often 
caused by aspiration. There is still common among patients  who cannot move physically, elderly people and related to 
comorbid  illness.  Nursing care  for prevention of  hospital acquired pneumonia is still a matter of concern. 
Objectives : To develop nursing care model  for prevention of hospital acquired pneumonia  and study the result 
after using a nursing care model development  in Internal  medicine department, Uthai Thani hospital. 
Methods : This participatory action research was conducted in four stages : the planning stage; the implementation stage;  
the observation stage; the reflection stage and continuous improvement.  The purposive sampling technique was applied for 
the sample group. Participants were 45  registered  nurses  who developed nursing care model  and  51 patients who taken 
care of this model.  Research instruments consisted of 2 aspects 1) tools  for implementation research were focus group 
discussion proceeded with PAR. 2) Tools for collecting data were: the demographic data form for patients and registered 
nurses, Braden Scale  assessment score, swallow screening record, nosocomial infection surveillance form, and HAP 
prevention checklist. This research was carried out from  August 2019 to January 2020, in internal medicine department  
Uthai Thani hospital. Qualitative data were analyzed by content analysis and summarize. Quantitative data were analyzed by 
using descriptive statistics and Fisher's exact test.   
Results : After the developed implementing  nursing care model  for prevention of hospital acquired pneumonia  in internal 
medicine department  the main components of  this nursing care model consisted of  6 aspects : 1) stimulate ambulation      
2) swallow screening when there are indications   3) positioning the head of the bed comprehensive  elevated to at least 300.  
4) considering stop sedative drugs if not necessary  5) Oral care  and 6) Nasogastric tube feeding protocols.  After the 
application of the developed nursing care model for prevention of HAP, the following was observed.  The percentage of 
capacities  for practice after using the 6 aspects of nursing care model of registered nurses was higher at  96.35.              
The incidence of  hospital  acquired  pneumonia was reduced  significantly  at 0.05 level. (P< 0.05) 
Conclusions : Implementation  a participatory action research (PAR) developed  the nursing care  model for prevention of  
hospital acquired pneumonia,  this should be increased  participatory patient care process and reduced the incidence of  
hospital acquired pneumonia.  
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การพฒันารปูแบบการพยาบาลเพ่ือป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล 

แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลอทุยัธานี 

          
นพพรพงศ ์ ว่องวกิยก์าร, พย.ม.* 

ขวญัตา  กลา้การนา, พย.ม.** 
 

บทคดัยอ่ 
บทน า : ปอดอกัเสบในผูป้ว่ยทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจ  มกัเกดิจากการสดูส าลกัในผูป้ว่ยทีเ่คลื่อนไหวร่างกายไม่ได ้ ผูส้งูอายุ 
มโีรคร่วม การพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล จงึมคีวามส าคญั 
วตัถปุระสงค ์: เพื่อพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล และศกึษาผลของการพฒันา
รปูแบบการพยาบาลในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอุทยัธานี   
วิธีการศึกษา : ใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ประกอบดว้ย  4  ขัน้ตอน 
คือ การวางแผน การปฏิบัติ การสงัเกต และการสะท้อนคิด และปรับปรุงต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง           
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มพยาบาลวชิาชพี จ านวน 45 คน และกลุ่มผูป้่วยทีใ่ชรู้ปแบบการพยาบาล จ านวน  51 คน  เครื่องมอืที่
ใชใ้นการวจิยัม ี2 ลกัษณะ คอื 1) เครื่องมอืทีใ่ช้ในการด าเนินการวจิยั ไดแ้ก่ แนวทางการสนทนากลุ่ม ด าเนินการตามกระบวนการ 
PAR  2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบเกบ็ขอ้มูลทัว่ไปของผูป้่วยและพยาบาลวชิาชพี  แบบประเมนิ  Braden 
scale แบบประเมนิการกลนืแบบเฝ้าระวงัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล และแบบตรวจสอบรายการการปฏบิตัติามรูปแบบการพยาบาล 
ระยะเวลาในการท าวจิยัระหว่างเดอืนสงิหาคม 2562 – เดอืนมกราคม 2563 ในแผนกอายุรกรรม  โรงพยาบาลอุทยัธานี  การวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหาและสรา้งขอ้สรุป ขอ้มลูเชงิปรมิาณวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา  และค่าสถติฟิิชเชอร ์
ผลการศึกษา : ไดรู้ปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล   ประกอบดว้ย 6 หมวด  1) กระตุ้นให้
เคลื่อนไหวร่างกาย  2) ประเมนิการกลนืในผูป้่วยทีม่ขีอ้บ่งชี ้3) จดัท่านอนหวัสงูอย่างน้อย  30 องศา   4) พจิารณาการหยุดยานอน
หลบัเมื่อหมดความจ าเป็น  5) ท าความสะอาดปากและฟนั  และ 6) การใหอ้าหารทาง  สายยางอย่างถูกวธิ ี ภายหลงัการน ารูปแบบ
ไปใช้ พบว่า พยาบาลวิชาชพีมีการปฏบิตัิ ตามรูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล ใน 6 หมวด       
รอ้ยละ 96.35 และอุบตักิารณ์ปอดอกัเสบในโรงพยาบาลลดลงอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p< 0.05) 
สรปุ: การใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม  ในการพฒันารูปแบบการพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบ
ในโรงพยาบาล  ก่อใหเ้กดิความร่วมมอืในดแูลผูป้ว่ยไดเ้ป็นอย่างมาก สง่ผลใหก้ารเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลลดลง  
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บทน า 
 ปอดอกัเสบในโรงพยาบาลชนิดทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจ (Nonventilator hospital-acquired pneumonia : NV-HAP) คอื    
การเกดิปอดอกัเสบในผูป้่วยทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจ เกดิขึน้ภายหลงัเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลหลงั 48 ชัว่โมงขึน้ไป โดยมี
อาการและอาการแสดง ไดแ้ก่ การพบรอยโรคของปอดเกดิขึน้ใหม ่อาการไข ้ ไอ หรอืหอบ พบเสมหะมหีนอง เมด็เลอืดขาวในเลอืดเพิม่
มากขึน้1    ในต่างประเทศพบอุบตักิารณ์ปอดอกัเสบในโรงพยาบาลชนิดทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจประมาณ 0.12-2.28 ครัง้/1,000 วนันอน   
อตัราตาย รอ้ยละ 18.7 และโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่อยู่นอกห้องผู้ป่วยหนัก2  ในประเทศไทยพบอุบตัิการณ์การเกดิปอดอกัเสบใน
โรงพยาบาล  ในผูป้ว่ยทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจ  0.9 ครัง้/1,000 วนันอน  และพบสงูถงึ 8.00 ครัง้/1,000 วนันอน ในกลุ่มผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั 3 
 สาเหตุของปอดอกัเสบในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ไม่ไดใ้ช้เครื่องช่วยหายใจ คอื การส าลกัเชือ้สรา้งนิคมอยู่ภายในร่างกาย 
บรเิวณคอหอย หลอดลม เชือ้จากโพรงจมกู หรอื ในกระเพาะ เขา้สูป่อด เชือ้ดงักล่าวอยู่ภายในตวัผูป้ว่ย อกีกลไกหน่ึงเป็นการสดูส าลกั
และหรอืการปนเป้ือน เอาเชือ้ภายนอกร่างกายผูป้ว่ย หรอืเชือ้ทีป่นเป้ือนจากบุคลากรการแพทย ์จากการสมัผสัผูป้่วยรายหน่ึงสู่ผูป้่วย
อกีรายหน่ึงจากอุปกรณ์ต่างๆ เขา้สูร่่างกาย และเกดิปอดอกัเสบตามมา  นอกจากนี้อาจเกดิตดิเชือ้ในกระแสโลหติและเกดิการตดิเชือ้      
ทีป่อดตามมาได ้4 
  การป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลชนิดทีไ่ม่ไดใ้ชเ้ครื่องช่วยหายใจ มแีนวปฏบิตัจิากหลายการศกึษาทีส่ามารถ  
ลดการเกดิปอดอกัเสบไดอ้ย่างมนีัยส าคญั  ประกอบดว้ย 1) การท าความสะอาดช่องปาก5  2) การจดัท่านอนศรีษะสงู 30-45 องศา6         
3) การกระตุ้นให้ผูป้่วยเคลื่อนไหวร่างกาย7  4)  การบรหิารปอดดว้ยการใช ้Spirometer  5) การฝึกหายใจลกึและการไออย่างมี
ประสทิธภิาพ8  ในปจัจุบนัการป้องกนัการตดิเชือ้ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล มคี าแนะน าใชห้ลายวธิร่ีวมกนั (bundle of care) ส่งผลให้
เกดิผลลพัธท์ีด่ี9  ซึง่แนวปฏบิตัดิงักล่าวเป็นมาตรฐานทีใ่ชท้ัว่ไปในหลายสถานพยาบาล แต่ปญัหาทีผ่่านมาพบว่าบุคลากรทีด่แูลผูป้ว่ย
โดยตรง มกัละเลยการปฏบิตั ิเช่น ปฏบิตัไิม่ครบถ้วน ไม่ต่อเนื่อง ใหบุ้คลากรอื่นท าแทนหรอืไม่ไดป้ฏบิตัิ10  เป็นต้น  โดยพบว่าหาก
ตอ้งการใหบุ้คลากรปฏบิตักิารป้องกนั การตดิเชือ้ปอดอกัเสบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ต้องไดร้บัการกระตุ้นและพฒันาอย่างต่อเนื่อง11  
ซึง่การพฒันารปูแบบการพยาบาล  เป็นวธิกีารหนึ่งทีน่ ามาใช ้ผลช่วยลดอตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ12 

ขอ้มลูทีผ่่านมาในโรงพยาบาลอุทยัธานี พบปอดอกัเสบในโรงพยาบาลในผูป้ว่ยทีไ่ม่ไดร้บัเครื่องช่วยหายใจในแผนกอายุรกรรม 
อตัรา  1.36  0.67 และ 1.23 ครัง้ /1,000 ต่อวนันอนผูป้่วยกลุ่มเสีย่งในผูป้่วยทีจ่ ากดัการเคลื่อนไหว (Braden  scale < 16) กลุ่มผูส้งูอายุ 
และมโีรคร่วม  ผูป้ว่ยเสยีชวีติ รอ้ยละ 32.00 สญูเสยีค่าใชจ้่ายในการรกัษาดว้ยยาตา้นจุลชพี ประมาณ  30,000 บาท / ครัง้  โดยสว่นใหญ่
พบในผูป้ว่ยทีน่อนโรงพยาบาลนานมากกว่า 5 วนั รอ้ยละ 37.2113  ทีผ่่านมาคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  
ไดจ้ดัท าคู่มอืการปฏบิตักิารดแูลผูป้ว่ยเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  แต่ผลจากการสุ่มสงัเกตการดูแลผูป้่วยของผูว้จิยั
และพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจ าหอผู้ป่วยแผนกอายุรกรรม พบว่า การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกิดปอดอักเสบใน
โรงพยาบาลปฏบิตัไิดย้งัไม่ครบถ้วน เช่น การท าความสะอาดมอืก่อนการสมัผสัปฏบิตัไิด ้รอ้ยละ 30.63  การ oral  care มกีารปฏบิตั ิ   
วนัละ 1 ครัง้ ในเวรดกึ หรอื ร้อยละ 20  การจดัท่านอนหวัสูงในผูป้่วยกลุ่มเสีย่งเพยีงร้อยละ 50 ส่งผลใหผ้ลลพัธก์ารดูแลยงัไม่มี
ประสทิธภิาพ13  ทัง้น้ีพยาบาลเป็นบุคลากรทีส่ าคญัในทมีสขุภาพเน่ืองจากเป็นบุคลากรทีดู่แลผูป้่วยตลอดเวลา และท ากจิกรรมการดูแล
ผูป้ว่ยอย่างต่อเน่ือง ทีผ่่านมาพบว่า การพฒันารูปแบบการพยาบาล ช่วยลดอตัราการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
เป็นไปตามเป้าหมาย11 

ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมสีว่นร่วมในการพฒันารปูแบบการดแูลผูป้ว่ย  เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบทีเ่หมาะสม น าไปปฏบิตัไิดใ้นบรบิทของโรงพยาบาล และศกึษาผล
ของการพฒันารปูแบบต่อไป   
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  
2. เพื่อศกึษาผลของการพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  
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กรอบแนวคิด  

การป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล สามารถลดอุบตัิการณ์ลงได้ หากมกีารปฏิบตัิการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง     
ความร่วมมอืในการปฏบิตัิการพยาบาล มคีวามส าคญัต่อการพฒันาการดูแลผูป้่วยเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลเกดิ
ความปลอดภยัต่อผูป้ว่ย  โดยการพฒันาการปฏบิตักิารพยาบาล มาใชใ้นการดแูลผูป้ว่ย สง่ผลใหเ้กดิคุณภาพในการดูแลการศกึษาครัง้นี้
ใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR)14  น ามาพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องการเกดิ
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  โดยมขีัน้ตอน ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏบิตัิ การสงัเกต และการสะท้อนคดิและน ามาปรบัปรุงเป็น
วงจรต่อเน่ือง  โดยใหพ้ยาบาลวชิาชพีทีด่แูลผูป้ว่ยโดยตรงมสีว่นร่วมในทุกขัน้ตอน  ท าใหไ้ดร้ปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิ
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล ทีน่ าไปปฏบิตัไิดใ้นบรบิทของโรงพยาบาล  

  

วิธีการศึกษา  
ศกึษาในกลุ่มตวัอย่างเลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง (purposive sampling) คอื กลุ่มพยาบาลวชิาชพีที่ปฏบิตัิงานใน   

แผนกอายุรกรรม  ไดแ้ก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญงิและพเิศษควรอยู่และผู้วจิยั รวมจ านวนทัง้หมด 45 คน             
และกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจ านวน 51 คน (Braden Scale                                
≤ 16 คะแนน) ในหอผู้ป่วยดงักล่าว ระหว่างเดอืน สงิหาคม 2562 ถึงเดอืนมกราคม 2563 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คอื 1) เครื่องมอืทีใ่ชด้ าเนินการวจิยัเป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม ลกัษณะค าถามปลายเปิด มเีนื้อหา
เกีย่วกบัปญัหาการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล อุบตักิารณ์การเกดิผูป้่วยกลุ่มเสีย่ง  การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกนั   การเกดิ
ปอดอกัเสบ  แนวคดิการป้องกนั ปญัหาและอุปสรรคของการปฏบิตันิ ามาวางแผนปฏบิตัสิงัเกต และสะทอ้นคดิ  2) เครื่องมอื      
ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ประกอบด้วย  แบบบนัทกึข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชพี  แบบบนัทกึข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วย           
แบบบนัทกึการปฏบิตัิตามรูปแบบการพยาบาล  เพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลที่สร้างขึน้จากการพฒันารูปแบบ       
แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี แบบประเมินการกลืน โรงพยาบาลอุทัยธานี และแบบประเมิน          
Braden Scale เพื่อประเมนิความเสี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยต่อการเกิดแผลกดทบั น ามาใช้ประเมนิความเสีย่งในการ             
ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย จนเกดิความเสีย่งในการส าลกัและเกดิปอดอกัเสบ  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้หมด ผ่านการตรวจสอบความตรง
โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน  ประกอบดว้ยอาจารยพ์ยาบาล  1 คน  พยาบาลวชิาชพี  2  คน  ไดค้่าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
เท่ากบั 1.00  และหาค่าความเชื่อมัน่ในการสงัเกต (Inter rater reliability) การปฏบิตัติามรปูแบบการพยาบาล ระหว่างผูว้จิยัและผูร้่วมวจิยั 
มคี่าเท่ากบั 1.00  การวจิยัครัง้นี้ได้รบัการอนุมตัิการท าวจิยั จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ โรงพยาบาลอุทยัธานี         
เลขที ่3/2562 ลงวนัที ่ 11  มถุินายน 2562   
 

การด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ใช้ระยะเวลาในการศกึษาวจิยัรวม 6 เดอืน ด าเนินการพฒันาตาม

กระบวนการ 4 ระยะ คอื  การวางแผน การปฏบิตั ิการสงัเกต และการสะทอ้นคดิ   และวางแผนพฒันาอย่างต่อเนื่อง  2 วงรอบ  ระหว่าง
เดอืนสงิหาคม 2562 ถงึเดอืนมกราคม 2563  

 

วงรอบท่ี 1   ใชร้ะยะเวลาด าเนินการ  1  เดอืน มขีัน้ตอน ดงันี้ 
ระยะที ่1 การวางแผน  
1.1 ศกึษาสภาพปญัหาการพยาบาล โดยการสนทนากลุ่ม ครัง้ที ่1 เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์ ความรู ้ความเขา้ใจ  

และการปฏบิตัใินการดแูลผูป้ว่ยเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  
1.2 พฒันารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล โดยผูว้จิยัและพยาบาลวชิาชพีที่

เขา้ร่วมวจิยั ในแผนกอายุรกรรมทัง้ 3 หน่วยงาน  จ านวนทัง้หมด 11 คน ร่วมกนัสบืคน้ขอ้มลู จากงานวจิยั  
น าขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการสบืคน้มาสรุปเป็นขอ้ปฏบิตั ิและน ามาก าหนดและปรบัรูปแบบการพยาบาล เพื่อป้องกนัการเกดิ
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  ก่อนน ามาใชส้รา้งแบบเกบ็ขอ้มูล  น าไปทดลองใช้ ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง      
4 ราย  น ามาปรบัปรุงรปูแบบการปฏบิตั ิ1 หวัขอ้ คอื การกระตุน้ใหเ้คลื่อนไหวร่างกาย เพิม่ในผูป้ว่ยทีเ่คลื่อนไหวร่างกายไม่ได ้ 
ใหพ้ยุงลุกนัง่ การยกไมก้ัน้เตยีงขึน้  



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563 67

 
กรอบแนวคิด  

การป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล สามารถลดอุบตัิการณ์ลงได้ หากมกีารปฏิบตัิการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง     
ความร่วมมอืในการปฏบิตัิการพยาบาล มคีวามส าคญัต่อการพฒันาการดูแลผูป้่วยเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลเกดิ
ความปลอดภยัต่อผูป้ว่ย  โดยการพฒันาการปฏบิตักิารพยาบาล มาใชใ้นการดแูลผูป้ว่ย สง่ผลใหเ้กดิคุณภาพในการดูแลการศกึษาครัง้นี้
ใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR)14  น ามาพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องการเกดิ
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  โดยมขีัน้ตอน ประกอบดว้ย การวางแผน การปฏบิตัิ การสงัเกต และการสะท้อนคดิและน ามาปรบัปรุงเป็น
วงจรต่อเน่ือง  โดยใหพ้ยาบาลวชิาชพีทีด่แูลผูป้ว่ยโดยตรงมสีว่นร่วมในทุกขัน้ตอน  ท าใหไ้ดร้ปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิ
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล ทีน่ าไปปฏบิตัไิดใ้นบรบิทของโรงพยาบาล  

  

วิธีการศึกษา  
ศกึษาในกลุ่มตวัอย่างเลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง (purposive sampling) คอื กลุ่มพยาบาลวชิาชพีที่ปฏบิตัิงานใน   

แผนกอายุรกรรม  ไดแ้ก่ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญงิและพเิศษควรอยู่และผู้วจิยั รวมจ านวนทัง้หมด 45 คน             
และกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจ านวน 51 คน (Braden Scale                                
≤ 16 คะแนน) ในหอผู้ป่วยดงักล่าว ระหว่างเดอืน สงิหาคม 2562 ถึงเดอืนมกราคม 2563 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คอื 1) เครื่องมอืทีใ่ชด้ าเนินการวจิยัเป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม ลกัษณะค าถามปลายเปิด มเีน้ือหา
เกีย่วกบัปญัหาการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล อุบตักิารณ์การเกดิผูป้่วยกลุ่มเสีย่ง  การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกนั   การเกดิ
ปอดอกัเสบ  แนวคดิการป้องกนั ปญัหาและอุปสรรคของการปฏบิตันิ ามาวางแผนปฏบิตัสิงัเกต และสะทอ้นคดิ  2) เครื่องมอื      
ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ประกอบด้วย  แบบบนัทกึข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชพี  แบบบนัทกึข้อมูลทัว่ไปของผู้ป่วย           
แบบบนัทกึการปฏบิตัิตามรูปแบบการพยาบาล  เพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลที่สร้างขึน้จากการพฒันารูปแบบ       
แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุทัยธานี แบบประเมินการกลืน โรงพยาบาลอุทัยธานี และแบบประเมิน          
Braden Scale เพื่อประเมนิความเสี่ยงการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วยต่อการเกิดแผลกดทบั น ามาใช้ประเมนิความเสีย่งในการ             
ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย จนเกดิความเสีย่งในการส าลกัและเกดิปอดอกัเสบ  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้หมด ผ่านการตรวจสอบความตรง
โดยผูท้รงคุณวุฒ ิ3 คน  ประกอบดว้ยอาจารยพ์ยาบาล  1 คน  พยาบาลวชิาชพี  2  คน  ไดค่้าความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
เท่ากบั 1.00  และหาค่าความเชื่อมัน่ในการสงัเกต (Inter rater reliability) การปฏบิตัติามรปูแบบการพยาบาล ระหว่างผูว้จิยัและผูร้่วมวจิยั 
มคี่าเท่ากบั 1.00  การวจิยัครัง้นี้ได้รบัการอนุมตัิการท าวจิยั จากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ โรงพยาบาลอุทยัธานี         
เลขที ่3/2562 ลงวนัที ่ 11  มถุินายน 2562   
 

การด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม ใช้ระยะเวลาในการศกึษาวจิยัรวม 6 เดอืน ด าเนินการพฒันาตาม

กระบวนการ 4 ระยะ คอื  การวางแผน การปฏบิตั ิการสงัเกต และการสะทอ้นคดิ   และวางแผนพฒันาอย่างต่อเนื่อง  2 วงรอบ  ระหว่าง
เดอืนสงิหาคม 2562 ถงึเดอืนมกราคม 2563  

 

วงรอบท่ี 1   ใชร้ะยะเวลาด าเนินการ  1  เดอืน มขีัน้ตอน ดงันี้ 
ระยะที ่1 การวางแผน  
1.1 ศกึษาสภาพปญัหาการพยาบาล โดยการสนทนากลุ่ม ครัง้ที ่1 เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์ ความรู ้ความเขา้ใจ  

และการปฏบิตัใินการดแูลผูป้ว่ยเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  
1.2 พฒันารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล โดยผูว้จิยัและพยาบาลวชิาชพีที่

เขา้ร่วมวจิยั ในแผนกอายุรกรรมทัง้ 3 หน่วยงาน  จ านวนทัง้หมด 11 คน ร่วมกนัสบืคน้ขอ้มลู จากงานวจิยั  
น าขอ้มูลทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการสบืคน้มาสรุปเป็นขอ้ปฏบิตั ิและน ามาก าหนดและปรบัรูปแบบการพยาบาล เพื่อป้องกนัการเกดิ
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  ก่อนน ามาใชส้รา้งแบบเกบ็ขอ้มูล  น าไปทดลองใช้ ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง      
4 ราย  น ามาปรบัปรุงรปูแบบการปฏบิตั ิ1 หวัขอ้ คอื การกระตุน้ใหเ้คลื่อนไหวร่างกาย เพิม่ในผูป้ว่ยทีเ่คลื่อนไหวร่างกายไม่ได ้ 
ใหพ้ยุงลุกนัง่ การยกไมก้ัน้เตยีงขึน้  

 
ระยะที ่2 การปฏบิตั ิ ทมีการพยาบาลแผนกอายุรกรรมน ารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบใน

โรงพยาบาลไปสู่การปฏบิตั ิ โดยมขีัน้ตอน ดงันี้ 1) ผูว้จิยัเขา้ร่วมประชุมกบัพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานในแผนกอายุรกรรม 
เพื่อชีแ้จงการน ารูปแบบการพยาบาล ไปใชใ้นการดูแลผูป้่วย 2) ผูว้จิยัและพยาบาลวชิาชพีผูร้่วมวจิยัทัง้ 3 หน่วยงาน  ทีร่่วม
สนทนากลุ่ม พฒันารปูแบบการพยาบาล  ด าเนินการใหค้วามรูเ้ป็นกลุ่มกบัทมีพยาบาลทีด่แูลผูป้ว่ยโดยตรง  3) จดัทมีทีป่รกึษา
ใหก้บัพยาบาลวชิาชพีทัง้ 3 หน่วยงาน  ประกอบดว้ย พยาบาลวชิาชพีทีผ่่านการอบรมการดูแลผูป้่วยระยะกลาง จากหอผูป้่วย
โรคหลอดเลอืดสมอง และนักกจิกรรมบ าบดั เพื่อประเมนิการสดูส าลกัในผูป้่วยกลุ่มเสีย่ง 4) ผูว้จิยัและพยาบาลวชิาชพีผูร้่วม
วจิยัท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน  

ระยะที ่3 การสงัเกตแบบมสีว่นร่วม โดยผูว้จิยัสงัเกตแบบมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิารพยาบาลตามปกต ิทัง้เวรเชา้ 
บ่าย และดกึ และตดิตามตรวจเยีย่มระหว่างทมีการพยาบาลทัง้ 3 หน่วยงาน  เพื่อคน้หาปญัหาและอุปสรรคต่อการปฏบิตั ิและ
ร่วมกนัสงัเกตและใหค้ าแนะน าการปฏบิตั ิ

ระยะที ่4 การสะทอ้นคดิ โดยการสนทนากลุ่มและการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนักบัผูว้จิยัและทมีการพยาบาลทีป่ฏบิตัิ
ในการดแูลผูป้ว่ย เพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล ของผูป้ว่ยกลุ่มเสีย่งในหอผูป้ว่ย เพื่อรวบรวมปญัหาและน ามา
ปรบัปรุงแผนต่อไป   
 

วงรอบท่ี 2  ด าเนินการพฒันา 1 เดอืน และเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลา 4 เดอืน ดงันี้  
ระยะที ่1 การวางแผน จากผลการสะทอ้นคดิ การปฏบิตัใินระยะที ่4 ของวงรอบที ่1 พบปญัหาจากการสงัเกตการ

สนทนากลุ่ม และการตดิตามการปฏบิตัใินหอผูป้่วย คอื 1) การประเมนิผู้ป่วยกลุ่มเสีย่งมคีวามแตกต่างกนัในการใช ้Braden 
scale ท าใหก้ลุ่มเสีย่งทีเ่กดิปอดอกัเสบไม่ไดดู้แลตามรูปแบบทีก่ าหนดไว ้ 2) การกระตุ้นใหเ้คลื่อนไหวร่างกาย ในผูป้่วยกลุ่ม
เสีย่งบางครัง้ผูป้่วยไม่สามารถลุกเดนิได ้3)  ผูป้่วยหอ้งพเิศษมญีาตร่ิวมดูแล และบางครัง้ญาตเิปลีย่นผูร่้วมดูแลผูป้่วย ท าให้
ไม่ไดร้บัการกระตุ้นใหเ้คลื่อนไหวร่างกาย 4) การประเมนิการกลนืยงัมกีารปฏบิตัไิม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  5) ผูป้่วยที่
ไดร้บัการดแูลยา้ยหอผูป้ว่ย ท าใหก้ารดแูลไม่ต่อเน่ืองไม่มกีารส่งต่อขอ้มูล ผูว้จิยัและทมีการพยาบาลผูเ้ขา้ร่วมวจิยัน าปญัหาที่
เกดิขึน้ในวงรอบที ่1 น ามาวางแผนการแกไ้ข  

ระยะที ่2 การปฏบิตัิ   ผู้วจิยัและทมีการพยาบาลผู้เขา้ร่วมวจิยั ได้ปรบัปรุงรูปแบบจากปญัหาและอุปสรรค ดงัน้ี       
1) ปรบัปรุงการปฏบิตัโิดยน าแบบประเมนิ Braden scale ไปประเมนิหน้างานในผูป้ว่ยทีร่บัใหม่ทุกราย และใหค้ าแนะน าการให้
คะแนนแต่ละหวัขอ้ น าแบบประเมนิใส่ในแฟ้มผูป้่วยทุกราย 2) ปรบัปรุงการปฏบิตัโิดยหากผูป้่วยลุกเดนิไม่ได ้ใหจ้ดัท่าพยุง   
ลุกนัง่บ่อยๆ อย่างน้อยทุก 2 ชัว่โมง ช่วยสอนโดยนกักจิกรรมบ าบดั 3) จดัท าแผ่นพบัใหค้วามรูญ้าตใินการดแูลผูป้ว่ยกลุ่มเสีย่ง
ต่อการเกดิปอดอกัเสบทุกราย เพื่อใหญ้าตมิสีว่นร่วมและกระตุ้นการเคลื่อนไหวร่างกาย 4) ทบทวนการประเมนิการกลนืใหก้บั
ทมีการพยาบาลโดยนักกจิกรรมบ าบดั 5) หากผูป้่วยมกีารยา้ยหอผู้ป่วยใหส้่งขอ้มูลต่อ และน าแบบบนัทกึการสงัเกตส่งคนื 
ผูว้จิยัใหห้อผูป้ว่ยทีร่บัยา้ยท าการประเมนิผูป้ว่ยใหม่ และบนัทกึขอ้มลูเมื่อเป็นกลุ่มเสีย่งต่อการเกดิปอดอกัเสบ  

ระยะที ่3 การสงัเกต  ใชว้ธิกีารสงัเกตแบบมสีว่นร่วม โดยทมีการพยาบาลผูเ้ขา้ร่วมวจิยัสงัเกตการปฏบิตักิารพยาบาล
ตามแบบบนัทึกการปฏิบตัิตามรูปแบบการพยาบาล ทัง้เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก และติดตามตรวจเยี่ยมระหว่างทีม          
การพยาบาลทัง้ 3 หน่วยงาน ในปญัหาทีน่ ามาปรบัปรุงการปฏบิตัใินวงรอบที ่2  

ระยะที่ 4 การสะทอ้นคดิ โดยการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นหอผูป้่วย การตรวจเยี่ยมการปฏบิตัิ กบัผู้วจิยั และทมีการ
พยาบาลผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทีป่ฏบิตัใินการดูแลผูป้่วย และเกบ็ขอ้มูลการปฏบิตัติามรูปแบบการพยาบาลและอุบตักิารณ์การตดิเชือ้
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล หลงัจากนัน้ผู้วจิยัและทมีการพยาบาลผูเ้ข้าร่วมวจิยัได้ตดิตามสงัเกตการปฏบิตัิตามรูปแบบการ
พยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล ภายหลงัการด าเนินการพฒันารูปแบบ และปรบัปรุง 2 วงรอบ 
พบว่าพยาบาลวชิาชพีปฏบิตัติามรปูแบบการพยาบาลไดไ้ม่พบปญัหาในการปฏบิตั ิ จงึน ารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนั
การเกดิปอดอกัเสบไปใชใ้นการดแูลผูป้ว่ย สรุปการด าเนินการวจิยั ดงัแผนภาพที ่1  
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การวิเคราะหข์้อมูล    
ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม ใช้การวเิคราะห์เนื้อหาและสร้างขอ้สรุป ขอ้มูลเชงิปรมิาณใช้สถิติเชงิพรรณนา ความถี ่

ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และค่าไคสแควรแ์บบฟิชเชอร ์ 
 

ผลการศึกษา 
ขอ้มลูสว่นบุคคลของพยาบาลวชิาชพี  
กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 45 คน  เป็นเพศหญงิทัง้หมด สว่นใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี รอ้ยละ 93.33  อายุเฉลีย่ 41 ปี   

มปีระสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่ มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป รอ้ยละ 55.56  และโดยส่วนใหญ่เคยไดร้บัการอบรมการป้องกนัการเกดิ
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล รอ้ยละ 91.11   

ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูป้ว่ย 
กลุ่มผูป้ว่ยทัง้หมดมจี านวน  51 ราย เป็นเพศชาย รอ้ยละ 60.78  มอีายุระหว่าง 71 – 80 ปี  รอ้ยละ 33.34  เป็นส่วนใหญ่   

เฉลีย่ 73.64 ปี  กลุ่มการวนิิจฉัยโรคทีพ่บมากทีสุ่ด คอื หวัใจและหลอดเลอืด รอ้ยละ 31.27  รองลงมา คอื ระบบทางเดนิหายใจ 
รอ้ยละ 23.53 ผู้ป่วยโดยส่วนใหญ่  มรีะดบัคะแนน Braden scale อยู่ระหว่าง 13-16 คะแนน ร้อยละ 52.94 รองลงมา คอื             
10-12 คะแนน รอ้ยละ 45.10 ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่มากกว่า 10 วนั ร้อยละ 47.06  และสถานภาพ        
การจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลสว่นใหญ่จ าหน่ายโดยแพทยอ์นุญาต รอ้ยละ 72. 55  
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ผลการศกึษาวงรอบที ่1  

 สภาพปญัหาทีพ่บจากการสนทนากลุ่ม  ระหว่างพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในหอผูป้ว่ยแผนกอายุรกรรม พบว่า ผูป้ว่ยทีเ่กดิปญัหา
ปอดอกัเสบในโรงพยาบาลมกัมุ่งเน้นการดูแลในผูป้่วยทีใ่ส่เครื่องช่วยหายใจในหอผูป้่วยอายุรกรรมชาย และอายุรกรรมหญงิ ส่วนหอ
ผูป้ว่ยพเิศษผูป้ว่ยมกัเป็นกลุ่มโรคเรือ้รงัเขา้ออกโรงพยาบาลหลายครัง้ และสว่นใหญ่เป็นกลุ่มผูป้ว่ยตดิเตยีงกลุ่มสงูอายุ รอ้ยละ 70.85 
ไม่มแีบบประเมนิความเสีย่งในผูป้ว่ยทีเ่กดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลไม่ทราบกลุ่มผูป้ว่ยเสีย่งต่อการเกดิปอดอกัเสบ อุบตักิารณ์ยงัสงู
ในผูป้่วยกลุ่มเสีย่งที่เคลื่อนไหวร่างกายเองไม่ได ้ ผูป้่วยที่ไดร้บัยานอนหลบัในผูป้่วยสงูอายุ บางครัง้ผูป้่วยหลบันาน และเกดิส าลกั 
สว่นการจดัท่านอนพบมกีารนอนราบเป็นสว่นใหญ่  ผูร่้วมสนทนากลุ่มตอ้งการแกป้ญัหา  เน่ืองจากผูป้ว่ยหากเกดิปอดอกัเสบต้องยา้ย
ไปหอ้งผูป้ว่ยหนกั และบางรายเสยีชวีติหรอืเขา้รบัการรกัษาซ า้ บางรายตดิเชือ้สาเหตุจากแบคทเีรยีดือ้ยา  
 รปูแบบการพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบ  การสบืคน้ขอ้มลูทีเ่ป็นงานวจิยั เพื่อน ามาใชใ้นการดูแลผูป้่วย เพื่อการ
ป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล จากฐานขอ้มลู CINAHL MEDLINE and the Cochrane Library ระหว่างปี ค. ศ. 2014 -2019 
และการคน้หาวารสารทางการพยาบาลต่างๆ ทีต่พีมิพใ์นประเทศไทย ระหว่างปี 2555 - 2562  ผลการสบืคน้ขอ้มูลได ้guidelines จาก
สถาบนัในต่างประเทศ จ านวน 13 ฉบบั และการสงัเคราะหง์านวจิยัอย่างเป็นระบบ (Systematic review)  3 ฉบบั  รวมทัง้งานวจิยัที่
สงัเคราะหแ์ลว้ 1 ฉบบั15  น ามาจดัท าเป็นรูปแบบการพยาบาล ประกอบดว้ย การปฏบิตั ิ6 หมวดกจิกรรม น ามาสงัเคราะหแ์ละจดั
หมวดหมู่กจิกรรม เพื่อน าไปปฏบิตัไิดโ้ดยง่าย ดงันี้  คอื  หมวดที ่1 กระตุน้ใหเ้คลื่อนไหวร่างกาย  หมวดที ่2 ประเมนิการกลนืในผูป้ว่ย
ทีม่ขีอ้บ่งชี ้ หมวดที ่3 จดัท่านอนหวัสงูอยา่งน้อย 30 องศา  หมวดที ่4 พจิารณาการหยุดยานอนหลบัเมื่อหมดความจ าเป็น  หมวดที ่5  
ท าความสะอาดปากและฟนั  และหมวดที ่6 การใหอ้าหารทางสายยางอย่างถูกวธินี ามาสรุปเป็นกจิกรรมทีต่อ้งปฏบิตัใินการดูแลผูป้่วย 
เพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล  รวมทัง้การสรา้งแบบสงัเกตตามหมวดกจิกรรม   

ผลการศกึษาวงรอบที ่2 
ผลการศกึษาในวงรอบที่ 2 จากการสงัเกต การสะท้อนคดิ การสนทนากลุ่มได้น ามาจดัปรบัปรุงรูปแบบเพิม่เติม ได้แก่ 

ปรบัปรุงการปฏบิตัโิดย 1) ปรบัปรุงวธิกีารปฏบิตัใิหค้ะแนน Braden scale  2) ปรบัปรุงการกระตุน้ใหเ้คลื่อนไหวร่างกาย  3) จดัท าแผ่น
พบัให้ความรูญ้าตใินการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสีย่งต่อการเกดิปอดอกัเสบทุกราย 4) ทบทวนการประเมนิการกลนืให้กบัทมีการพยาบาล    
โดยนักกจิกรรมบ าบดั และ 5) การส่งต่อขอ้มูล และบนัทกึขอ้มูลเมื่อเป็นกลุ่มเสีย่งต่อการเกดิปอดอกัเสบ และน าผลการปรบัปรุงใน
วงรอบที ่2 ไปสงัเกตอย่างมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ ท าให้ไดรู้ปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล      
6) หมวดกจิกรรมการพยาบาล และมขี ัน้ตอนการน ารปูแบบไปใชใ้นการดแูลผูป้ว่ย ดงัแผนภาพที ่2  
 

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี 2  ขัน้ตอนการน ารปูแบบการพยาบาลเพ่ือการป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาลไปใช้ในการดแูลผูป่้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยทุกรายท่ีเข้ารบัการรกัษาในแผนกอายรุกรรม 

ประเมนิคะแนน Braden 
Scale ≤  16  

กิจกรรมการพยาบาลตามกลุ่มโรค รปูแบบการพยาบาลเพ่ือการป้องกนัการเกิด 
 ปอดอกัเสบในโรงพยาบาล 

1. กระตุน้ใหเ้คลื่อนไหวรา่งกาย 
2. ประเมนิการกลนืในผูป้ว่ยทีม่ขีอ้บง่ชี ้
3. จดัท่านอนหวัสงูอยา่งน้อย 30 องศา 
4. พจิารณาหยดุยานอนหลบัเมื่อหมดความจ าเป็น 
5. ท าความสะอาดปากและฟนั  
6. การใหอ้าหารทางสายยางอยา่งถูกวธิ ี  
 

จ าหน่ายผูป่้วย  

ใช่ ไม่ใช่ 
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ภายหลงัการปรบัปรุงในวงรอบที ่2 น ารปูแบบการพยาบาลไปใชใ้นการดูแลผูป้่วย และตดิตามสงัเกตอย่างมสี่วนร่วม

พบว่า พยาบาลวชิาชพีมกีารปฏบิตัิตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในภาพรวม ทัง้ 6 หมวด
กจิกรรม รอ้ยละ 96.35  โดยหมวดทีป่ฏบิตัไิดม้ากทีส่ดุ คอื การใหอ้าหารทางสายยาง รอ้ยละ 99.66 รองลงมา คอื การรายงาน
แพทย์เพื่อพจิารณาการหยุดยานอนหลบัเมื่อหมดความจ าเป็น รอ้ยละ 96.30 ส่วนในหมวดทีป่ฏบิตัไิดน้้อยทีสุ่ด คือ การท า
ความสะอาดปากและฟนั คอื รอ้ยละ 90.67 ดงัแสดงในตารางที ่1  

 

   ตารางท่ี 1  จ านวนครัง้และร้อยละของเหตกุารณ์ท่ีสงัเกตการปฏิบติัตามรปูแบบการพยาบาล 
                     เพ่ือป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล 

 
รปูแบบการพยาบาล 

 

จ านวนเหตกุารณ์                      ผลการปฏิบติั 
ท่ีสงัเกต 

(ครัง้) 
ปฏิบติั 

(ร้อยละ) 
ไม่ปฏิบติั 
(ร้อยละ) 

1. กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยเคลื่อนไหวรา่งกาย 442 414 (93.67) 28 (6.33) 
2. ประเมนิการกลนืในผูป้ว่ยทีม่ขีอ้บ่งชี ้ 26 25 (96.15) 1 (3.85) 
3. จดัท่านอนหวัสงูอยา่งน้อย  30 องศา 183 180 (98.36) 3 (1.64) 
4. พจิารณาการหยดุยานอนหลบัเมื่อหมดความจ าเป็น 27 26 (96.30) 1(3.70) 
5. ท าความสะอาดปากและฟนั   193 175 (90.67) 18 (9.33) 
6. การใหอ้าหารทางสายยาง   583 581 (99.66) 2 (0.34) 

รวม 1,454 1,401 (96.35) 53 (3.65) 
 

ภายหลงัการพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วม  ผลท าให้ผู้ป่วยเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาลลดลง และแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05         
(p < 0.05)  ดงัแสดงใน ตารางที ่2   
 

  ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกต่างของอบุติัการณ์เกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาลก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ  

ระยะเวลา 
จ านวนผู้ป่วยเกิด

ปอดอกัเสบ 
จ านวนผู้ป่วยไม่เกิด 

ปอดอกัเสบ 
รวม 2 p - value 

ก่อนการพฒันารปูแบบ (4 เดอืน) 7 38 45 4.14 0.024* 
หลงัการพฒันารปูแบบ (4 เดอืน) 1 50 51   

รวม 8 88 96   
   * p < 0.05 (Fisher's exact test) 
 
วิจารณ์   

1. การพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล 
การพฒันารปูแบบการพยาบาลในครัง้นี้ เริม่จากการวเิคราะหส์ถานการณ์ โดยการสนทนากลุ่มร่วมกบัพยาบาลแผนก

อายุรกรรม ทีป่ฏบิตัิการพยาบาลผูป้่วยโดยตรง ท าให้ทราบปญัหา การติดเชือ้ปอดอกัเสบในโรงพยาบาลในผูป้่วยทีไ่ม่ไดใ้ช้
เครื่องช่วยหายใจ ซึง่ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูป้่วยสงูอายุ มโีรคร่วม เคลื่อนไหวร่างกายเองไม่ได ้กลุ่มผูป้่วยตดิเตยีง กลา้มเน้ือ
อ่อนแรงท าใหม้ปีญัหาดา้นการกลนืมากถงึ รอ้ยละ 70.85  ประกอบกบัผูป้ว่ยกลุ่มน้ีไม่มกีารประเมนิความเสีย่งและรูปแบบการ
พยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบทีช่ดัเจนเช่นเดยีวกบัผลการศกึษาในโรงพยาบาลบุรรีมัย ์ทีพ่บว่าผูป้่วยกลุ่มเสีย่งที่มี
การเคลื่อนไหวร่างกายไดน้้อย พบปญัหาเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล และไม่มแีนวทางการปฏบิตัใินการดแูลเพื่อป้องกนัการ
เกดิปอดอกัเสบในผูป้ว่ยกลุ่มน้ี17  ซึง่หลงัจากทมีการพยาบาลไดท้บทวนรบัทราบปญัหา และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป้่วย  
น าไปสูค่วามเขา้ใจและร่วมมอืของพยาบาลมากขึน้ ท าใหพ้ยาบาลวชิาชพีตระหนักถงึคุณภาพการดูแลผูป้่วย เพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยั18 และร่วมกนัพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อลดการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลโดยไดส้บืคน้ผลงานวจิยั  ซึง่เป็น
ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดจ้ากกระบวนการวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างเป็นระบบน ามาจดัเป็นหมวดหมู่(bundle of care) 6 หมวดกจิกรรม
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ภายหลงัการปรบัปรุงในวงรอบที ่2 น ารปูแบบการพยาบาลไปใชใ้นการดูแลผูป้่วย และตดิตามสงัเกตอย่างมสี่วนร่วม

พบว่า พยาบาลวชิาชพีมกีารปฏบิตัิตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในภาพรวม ทัง้ 6 หมวด
กจิกรรม รอ้ยละ 96.35  โดยหมวดทีป่ฏบิตัไิดม้ากทีส่ดุ คอื การใหอ้าหารทางสายยาง รอ้ยละ 99.66 รองลงมา คอื การรายงาน
แพทย์เพื่อพจิารณาการหยุดยานอนหลบัเมื่อหมดความจ าเป็น รอ้ยละ 96.30 ส่วนในหมวดทีป่ฏบิตัไิดน้้อยทีสุ่ด คือ การท า
ความสะอาดปากและฟนั คอื รอ้ยละ 90.67 ดงัแสดงในตารางที ่1  

 

   ตารางท่ี 1  จ านวนครัง้และร้อยละของเหตกุารณ์ท่ีสงัเกตการปฏิบติัตามรปูแบบการพยาบาล 
                     เพ่ือป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล 

 
รปูแบบการพยาบาล 

 

จ านวนเหตกุารณ์                      ผลการปฏิบติั 
ท่ีสงัเกต 

(ครัง้) 
ปฏิบติั 

(ร้อยละ) 
ไม่ปฏิบติั 
(ร้อยละ) 

1. กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยเคลื่อนไหวรา่งกาย 442 414 (93.67) 28 (6.33) 
2. ประเมนิการกลนืในผูป้ว่ยทีม่ขีอ้บ่งชี ้ 26 25 (96.15) 1 (3.85) 
3. จดัท่านอนหวัสงูอยา่งน้อย  30 องศา 183 180 (98.36) 3 (1.64) 
4. พจิารณาการหยดุยานอนหลบัเมื่อหมดความจ าเป็น 27 26 (96.30) 1(3.70) 
5. ท าความสะอาดปากและฟนั   193 175 (90.67) 18 (9.33) 
6. การใหอ้าหารทางสายยาง   583 581 (99.66) 2 (0.34) 

รวม 1,454 1,401 (96.35) 53 (3.65) 
 

ภายหลงัการพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล โดยใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมีส่วนร่วม  ผลท าให้ผู้ป่วยเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาลลดลง และแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั 0.05         
(p < 0.05)  ดงัแสดงใน ตารางที ่2   
 

  ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบความแตกต่างของอบุติัการณ์เกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาลก่อนและหลงัการพฒันารปูแบบ  

ระยะเวลา 
จ านวนผู้ป่วยเกิด

ปอดอกัเสบ 
จ านวนผู้ป่วยไม่เกิด 

ปอดอกัเสบ 
รวม 2 p - value 

ก่อนการพฒันารปูแบบ (4 เดอืน) 7 38 45 4.14 0.024* 
หลงัการพฒันารปูแบบ (4 เดอืน) 1 50 51   

รวม 8 88 96   
   * p < 0.05 (Fisher's exact test) 
 
วิจารณ์   

1. การพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล 
การพฒันารปูแบบการพยาบาลในครัง้นี้ เริม่จากการวเิคราะหส์ถานการณ์ โดยการสนทนากลุ่มร่วมกบัพยาบาลแผนก

อายุรกรรม ทีป่ฏบิตัิการพยาบาลผูป้่วยโดยตรง ท าให้ทราบปญัหา การติดเชือ้ปอดอกัเสบในโรงพยาบาลในผูป้่วยทีไ่ม่ไดใ้ช้
เครื่องช่วยหายใจ ซึง่ส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูป้่วยสงูอายุ มโีรคร่วม เคลื่อนไหวร่างกายเองไม่ได ้กลุ่มผูป้่วยตดิเตยีง กลา้มเน้ือ
อ่อนแรงท าใหม้ปีญัหาดา้นการกลนืมากถงึ รอ้ยละ 70.85  ประกอบกบัผูป้ว่ยกลุ่มน้ีไม่มกีารประเมนิความเสีย่งและรูปแบบการ
พยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบทีช่ดัเจนเช่นเดยีวกบัผลการศกึษาในโรงพยาบาลบุรรีมัย ์ทีพ่บว่าผูป้่วยกลุ่มเสีย่งที่มี
การเคลื่อนไหวร่างกายไดน้้อย พบปญัหาเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล และไม่มแีนวทางการปฏบิตัใินการดแูลเพื่อป้องกนัการ
เกดิปอดอกัเสบในผูป้ว่ยกลุ่มน้ี17  ซึง่หลงัจากทมีการพยาบาลไดท้บทวนรบัทราบปญัหา และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป้่วย  
น าไปสูค่วามเขา้ใจและร่วมมอืของพยาบาลมากขึน้ ท าใหพ้ยาบาลวชิาชพีตระหนักถงึคุณภาพการดูแลผูป้่วย เพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยั18 และร่วมกนัพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อลดการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลโดยไดส้บืคน้ผลงานวจิยั  ซึง่เป็น
ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดจ้ากกระบวนการวเิคราะห ์สงัเคราะหอ์ย่างเป็นระบบน ามาจดัเป็นหมวดหมู่(bundle of care) 6 หมวดกจิกรรม

 
การพยาบาลทีส่ามารถน าไปปฏบิตัไิดเ้หมาะสมกบับรบิทของโรงพยาบาล และชีแ้จงการน ารปูแบบไปใช ้โดยใหค้วามรูเ้ป็นกลุ่ม
ในหน่วยงาน จดัทมีทีป่รกึษา ประสานงานอ านวยความสะดวกในทุกระยะกบัทมีการพยาบาลทัง้หมด ทีด่แูลผูป้ว่ยกลุ่มดงักล่าว 
หลงัจากน ารูปแบบไปใช้มกีารสงัเกตแบบมสี่วนร่วม และสะท้อนคดิรวมทัง้การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกบัพยาบาลวชิาชพีที่     
หอผูป้ว่ย น าปญัหาทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงในระยะที ่2 อย่างต่อเน่ือง จนไดร้ปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบใน
โรงพยาบาล ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกบั ผลการศึกษาของ ศริินาฎ สอนสมนึกและคณะ ที่พฒันาแนวปฏิบตัิ
ทางการพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบที่สมัพนัธ์กบัการใช้เครื่องช่วยหายใจ ด้วยวธิีการมีส่วนร่วมของพยาบาล
วิชาชีพ รวมทัง้การค้นคว้าหาความรู้จากงานวิจัยต่าง ๆ มาจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ และปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้          
แนวปฏบิตัทิีม่ขีอ้ตกลงร่วมกนั และน าไปใชใ้นการดแูลผูป้ว่ยได ้19  

2. ผลของการพฒันารปูแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกิดปอดอกัเสบในโรงพยาบาล 
 ผลการพฒันารูปแบบการพยาบาลเพื่อการป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาล ท าใหไ้ด้รูปแบบ น าไปสู่การ

ปฏบิตัิ เช่นเดยีวกบัทีพ่บในการดูแลผู้ป่วยวกิฤตที่รบัการรกัษาในหอผู้ป่วยไอซยีูอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์20 
พยาบาลวชิาชพีทีม่สีว่นร่วมในการวจิยัและปรบัปรุงแนวปฏบิตัทิ าใหไ้ดแ้นวทางทีเ่หมาะสม สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ สอดคลอ้ง
กบัสภาพปญัหาของผูป้ฏบิตั ิ ท าใหอ้ตัราการตดิเชือ้ และอตัราการเกดิแผลกดทบัลดลง ซึง่เป็นไปในลกัษณะเดยีวกบัการศกึษา
ในครัง้นี้ดว้ย อาจเนื่องมาจากกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วม ใชว้ธิกีารสงัเกต  การสะทอ้นคดิ และปรบัปรุงการ
ปฏบิตัิอย่างต่อเนื่อง ท าให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ตลอดเวลา พยาบาลวชิาชพีที่เกีย่วขอ้งในการดู แลผู้ป่วยโดยตรง  ท าให้
แกป้ญัหาไดอ้ย่างตรงประเดน็21 และไดร้บัความร่วมมอืจากทมีการพยาบาลผู้ป่วยสามารถน ารูปแบบทีไ่ดน้ าไปปฏบิตัิไดใ้น
บรบิทของโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม  สะทอ้นไดจ้ากภายหลงัการพฒันารปูแบบและปรบัปรุง 2 วงรอบ ท าใหพ้ยาบาลวชิาชพี
ในแผนกอายุรกรรม ปฏบิตัติามรปูแบบทีพ่ฒันาในภาพรวมทุกหมวดขึน้สงูถงึ รอ้ยละ 96.35 (ตารางที ่1) 

การศกึษาในครัง้นี้ไดใ้ชก้ารสบืคน้ผลงานวจิยั  ซึง่เป็นขอ้มูลทีเ่ชื่อถอืได ้จากกระบวนการ วเิคราะห์  สงัเคราะหอ์ย่าง
เป็นระบบ น ามาพฒันารูปแบบการพยาบาล โดยจดัเป็นหมวดหมู่ (bundle of care) เพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบใน
โรงพยาบาล  ส่งผลท าให้อุบตักิารณ์ของผู้ป่วยทีต่ิดเชือ้ลดลง เมื่อเทยีบกบัก่อนการพฒันาและแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 (ตารางที ่2) อาจเนื่องมาจากการพฒันารูปแบบครัง้นี้ ไดน้ าหลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืทีส่งัเคราะหม์าจากงานวจิยั 
มาใชใ้นการดแูลผูป้ว่ย ตัง้แต่ การประเมนิกลุ่มผูป้ว่ยเสีย่ง ในผูป้่วยทีเ่คลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ 7  ประเมนิการกลนืในผูป้่วยทีม่ี
ขอ้บ่งชีร้่วมกบัการจดัท่านอนศรีษะสงูอย่างน้อย 30 องศา การหยุดยานอนหลบัเมื่อหมดความจ าเป็น  รวมทัง้การใหอ้าหารทาง
สายยางอย่างถูกวธิ ีผลท าให้ลดความเสี่ยงการเกดิการส าลกั นอกจากนี้แล้วการท าความสะอาดช่องปากด้วยการแปรงฟนั  
หรอืการใชน้ ้ายา 0.12% CHG เชด็คราบฟนั วนัละ 2 ครัง้  ท าใหล้ดแบคทเีรยีในช่องปากไดเ้ป็นจ านวนมาก22  ผลการศกึษา
ครัง้นี้  จงึท าให้การปอดอกัเสบในโรงพยาบาลลดลง สอดคล้องกบัการศกึษาที่ผ่านมาในหลายโรงพยาบาลที่น าผลการวจิยั
จดัท าเป็นรปูแบบการพยาบาลมาใชใ้นการพยาบาลผูป้ว่ยท าใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ขี ึน้19 
 

สรปุ  
การเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลพบได้ในผู้ป่วยที่จ ากดัการเคลื่อนไหว มโีรคร่วมหลายโรค การพฒันารูปแบบ      

การพยาบาลเพื่อป้องกนัการเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลแบบมสี่วนร่วม ท าใหไ้ดรู้ปแบบทีเ่หมาะสม  น าไปปฏบิตัไิด ้ส่งผล
ท าใหก้ารเกดิปอดอกัเสบในโรงพยาบาลลดลง   

 

ข้อแนะน าในการน าผลการวิจยัไปใช้  
1. การพฒันารปูแบบการพยาบาล เพื่อใหพ้ยาบาลวชิาชพีมกีารยอมรบัการเปลีย่นแปลงการปฏบิตั ิควรใหม้สี่วนร่วม

ในการแสดงความคดิเหน็ในทุกขัน้ตอน  
2. การพฒันารปูแบบทีน่ ามาใชใ้หม่ ควรใชก้ระบวนการนิเทศมาใชเ้พื่อคงไวซ้ึง่รูปแบบการปฏบิตั ิ รวมทัง้ใหค้วามรู้

อย่างต่อเนื่องจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น จงึท าใหพ้ยาบาลวชิาชพีมคีวามมัน่ใจในการปฏบิตั ิ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ท าการวจิยัและพฒันารูปแบบการวจิยัแบบมสี่วนร่วมในการดูแลผูป้่วยจ ากดัการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกนัการเกดิ
ปอดอกัเสบ โดยใหญ้าตหิรอืผูด้แูลเขา้ร่วมการวจิยัดว้ย เพื่อลดการเกดิปอดอกัเสบหลงัจ าหน่าย 
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The effect of using discharge planning guidelines for chronic kidney disease patients 
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Abstract 
Introduction : Chronic kidney disease (CKD) has increased tendency and has become to a worldwide public health problem. 
In 2015, Ministry of Public Health, Thailand reported chronic kidney disease patients found around 8 million or 17.6%            
of populations. CKD found at top ten ranking diseases in Sawangdaendin Crown Prince Hospital. There is a rising incidence 
and prevalence of kidney failure with poor outcomes, quality of life imbalance and high cost.  
Objectives This study aimed to explore the effect of using discharge planning guidelines based on D-M-E-T-H-O-D concept 
for knowledge and self-care for CKD patients and explored the knowledge and caring practices for CKD caregivers. 
Methods : This Quasi – Experimental one group pretest-posttest design applied D-M–E–T–H–O–D concept to develop 
discharge planning guidelines for CKD patients. The purposive samples composed of 38 CKD patients and 38 CKD 
caregivers. The research instruments were 1) the instrument for data collection included the questionnaire for CKD patients 
caregivers 2) the research instrument had been developed for this intervention. Data had been analyzed by using descriptive 
statistics; frequency, percentage, mean and standard deviation. Compare mean difference of knowledge and self-care 
between pre and post using discharge planning guidelines by using the dependent sample t-test (paired t-test). 
Results : The results showed; CKD participants had average age 68.21 years old (S.D=10.24), average years of CKD illness 
were 7.02 years (S.D=4.65), average time for admission at inner patient ward found 2.97 times (S.D=2.65). Most CKD 
patients had health problems of diabetes mellitus and hypertension. The results revealed that after using discharge planning 
guidelines, the CKD participants had statistically significant higher mean scores of knowledge and self-care than before using 
the guidelines (p-value < 0.05). Most CKD caregivers had average age 48.25 years old (S.D=17.42), graduated at primary 
school level and had poor monthly income.  Most of them were daughters of CKD patients. The results showed that after 
using discharge planning guidelines, caregivers had statistically significant higher mean scores of knowledge and caring 
practices than before using the guidelines (p-value < 0.05). 
Conclusions : Discharge planning guidelines for CKD patients based on D-M-E-T-H-O-D concept were found to be effective 
in knowledge and self-care. As a result, home healthcare team should observe and provide support for CKD patients and 
their caregivers how they can apply the guidelines in self-care practices at home appropriately and continually, aimed to 
reduce complications, maintain health status and quality of life of CKD patients. 
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ผลของการใช้แนวทางการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั ในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 
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บทคดัย่อ 
บทน า : ในปจัจุบนัสถานการณ์โรคไตเรือ้รงั (Chronic kidney disease : CKD) ก าลงัเป็นปญัหาระดบัโลก คนไทยมแีนวโน้มเจบ็ป่วย
เพิม่ขึน้  จากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุปี 2558  พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรือ้รงั รอ้ยละ 17.6 ของประชากร  หรอืประมาณ 
8 ลา้นคน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ พบผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัเป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรก  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ
ของผูป้ว่ยและครอบครวั และมคี่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษาทีส่งูขึน้  
วตัถปุระสงค ์ : เพื่อศกึษาผลของแนวทางการวางแผนจ าหน่าย โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อความรู้เกีย่วกบัโรคไตเรื้อรงั      
และการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และศกึษาความรู ้และการดแูลผูป้ว่ยของผูด้แูลในครอบครวั  
วิธีการศึกษา : การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลองแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงั การจดักระบวนการตามแนวทางการวางแผน
จ าหน่ายที่ผู้วจิยัได้ออกแบบและพฒันาขึน้ ตามแนวคดิ D-M–E–T–H–O–D กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื  ผู้ป่วยโรคไต
เรือ้รงั 38 คน และผูด้แูลผูป้ว่ยในครอบครวั 38 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  1) เครื่องมอืเกบ็
รวบรวมข้อมูล  และ 2) เครื่องมอืในการวจิยัที่พฒันาขึ้น วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการดูแลตนเองก่อนและหลงัการใช้แนวทางการวางแผน
จ าหน่าย โดยใช ้Paired Samples T Test 
ผลการศึกษา : ผลการวจิยัพบว่า ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัมอีายุเฉลี่ย 68.21 ปี (S.D.=10.24) มรีะยะเวลาเฉลี่ยทีป่่วยดว้ยโรคไตเรือ้รงั 
7.02 ปี (S.D.=4.65) เคยเขา้มารบัการรกัษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในเฉลีย่ 2.97 ครัง้ (S.D.=2.65) ส่วนใหญ่มโีรคประจ าตวัอื่นร่วม
ได้แก่ โรคเบาหวาน หรอืโรคความดนัโลหติสงู เปรยีบคะแนนเฉลี่ยความรู ้และการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคไตเรื้อรงัก่อนและหลงั  
การใชแ้นวทางการวางแผนจ าหน่าย พบว่า มคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
ดา้นผูด้แูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั พบว่า อายุเฉลีย่ 48.25 ปี (S.D.=17.42) มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา และรายต่อเดอืนไดค้่อนขา้งต ่า 
ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาวของผู้ป่วย ผลการเปรยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงัก่อนและหลงัการใช้แนวทาง     
การวางแผนจ าหน่าย พบว่า มคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
สรปุ : การใชแ้นวทางการวางแผนจ าหน่าย โดยใชรู้ปแบบ D-M-E-T-H-O-D มผีลต่อความรูเ้กีย่วกบัโรคไตเรือ้รงั  และการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยและผู้ดูแล  ซึ่งทีมดูแลสุขภาพที่บ้านควรมกีารติดตามการใช้แนวทางในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล 
สามารถแสดงพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซอ้น คงไวซ้ึง่สขุภาวะและคุณภาพชวีติทีด่ ี
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บทคดัย่อ 
บทน า : ในปจัจุบนัสถานการณ์โรคไตเรือ้รงั (Chronic kidney disease : CKD) ก าลงัเป็นปญัหาระดบัโลก คนไทยมแีนวโน้มเจบ็ป่วย
เพิม่ขึน้  จากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุปี 2558  พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรือ้รงั รอ้ยละ 17.6 ของประชากร  หรอืประมาณ 
8 ลา้นคน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ พบผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัเป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรก  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ
ของผูป้ว่ยและครอบครวั และมคี่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษาทีส่งูขึน้  
วตัถปุระสงค ์ : เพื่อศกึษาผลของแนวทางการวางแผนจ าหน่าย โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อความรู้เกีย่วกบัโรคไตเรื้อรงั      
และการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และศกึษาความรู ้และการดแูลผูป้ว่ยของผูด้แูลในครอบครวั  
วิธีการศึกษา : การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลองแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงั การจดักระบวนการตามแนวทางการวางแผน
จ าหน่ายที่ผู้วจิยัได้ออกแบบและพฒันาขึน้ ตามแนวคดิ D-M–E–T–H–O–D กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื  ผู้ป่วยโรคไต
เรือ้รงั 38 คน และผูด้แูลผูป้ว่ยในครอบครวั 38 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  1) เครื่องมอืเกบ็
รวบรวมข้อมูล  และ 2) เครื่องมอืในการวจิยัที่พฒันาขึ้น วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการดูแลตนเองก่อนและหลงัการใช้แนวทางการวางแผน
จ าหน่าย โดยใช ้Paired Samples T Test 
ผลการศึกษา : ผลการวจิยัพบว่า ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัมอีายุเฉลี่ย 68.21 ปี (S.D.=10.24) มรีะยะเวลาเฉลี่ยทีป่่วยดว้ยโรคไตเรือ้รงั 
7.02 ปี (S.D.=4.65) เคยเขา้มารบัการรกัษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในเฉลีย่ 2.97 ครัง้ (S.D.=2.65) ส่วนใหญ่มโีรคประจ าตวัอื่นร่วม
ได้แก่ โรคเบาหวาน หรอืโรคความดนัโลหติสงู เปรยีบคะแนนเฉลี่ยความรู ้และการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคไตเรื้อรงัก่อนและหลงั  
การใชแ้นวทางการวางแผนจ าหน่าย พบว่า มคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
ดา้นผูด้แูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั พบว่า อายุเฉลีย่ 48.25 ปี (S.D.=17.42) มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา และรายต่อเดอืนไดค้่อนขา้งต ่า 
ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาวของผู้ป่วย ผลการเปรยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงัก่อนและหลงัการใช้แนวทาง     
การวางแผนจ าหน่าย พบว่า มคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
สรปุ : การใชแ้นวทางการวางแผนจ าหน่าย โดยใชรู้ปแบบ D-M-E-T-H-O-D มผีลต่อความรูเ้กีย่วกบัโรคไตเรือ้รงั  และการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยและผู้ดูแล  ซึ่งทีมดูแลสุขภาพที่บ้านควรมกีารติดตามการใช้แนวทางในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล 
สามารถแสดงพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซอ้น คงไวซ้ึง่สขุภาวะและคุณภาพชวีติทีด่ ี
 

ค าส าคญั : แนวทางการวางแผนจ าหน่าย  ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั 
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บทน า  
 โรคไตเรือ้รงั เป็นโรคทีพ่บไดท้ัว่โลกและเป็นปญัหาทีส่ าคญัทางสาธารณสุขของประเทศไทย  เป็นโรคเรือ้รงัทีร่กัษาไม่หาย 
จ าเป็นต้องได้รบัการบ าบดัอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายในการรกัษาที่สูงมาก  โดยเฉพาะเมื่อการด าเนินโรคเข้าสู่ภาวะไตวาย     
ระยะสุดทา้ย (End-stage renal disease: ESRD) จ าเป็นต้องใหก้ารรกัษาโดยการฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทยีม  (Hemodialysis)       
การลา้งไตทางช่องทอ้ง (Peritoneal dialysis) หรอืการผ่าตดัปลูกถ่ายไต (Kidney transplantation)  นอกจากน้ีในปจัจุบนัยงัมแีนวโน้ม
อุบตัิการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงัเพื่อป้องกันหรือชะลอไม่ให ้      
การด าเนินของโรคเขา้สูภ่าวะไตวายระยะสุดทา้ย โดยการตรวจคดักรองและดูแลรกัษาตัง้แต่ระยะเริม่ต้นเพื่อชะลอการเสื่อมของไตให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้1  สถานการณ์โรคไตเรือ้รงั มอุีบตักิารณ์พบสงูขึน้เรื่อยๆ โดยทัว่โลกอยู่ระหว่างรอ้ยละ 3.2 – 7.6 ต่อปี 2  ขอ้มูล
ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 มจี านวน 764,077, 1,063,728 และ 1,121,224 คน ตามล าดบั3 

ข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ตัง้แต่ปี         
พ.ศ. 2559 – 2561 มจี านวน 456, 604 และ 708 คน ตามล าดบั ซึ่งมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี ในจ านวนน้ีผูป้่วยไตวายระยะสุดทา้ยที ่       
การลา้งไตทางช่องทอ้ง  ปจัจุบนัมผีูป้่วยสะสม จ านวน 188 คน ผูป้่วยมชีพี จ านวน 127 คน  มผีูป้่วยทีต่้องเปลีย่นวธิกีารรกัษาเป็น
วธิกีารฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม รอ้ยละ 5.32  ไดร้บัการปลูกถ่ายไต  รอ้ยละ 0.53  ยกเลกิการลา้งไต  รอ้ยละ 0.53  และพบอตัรา
ตายของผูป้ว่ย  รอ้ยละ 25.533  โรคไตเรือ้รงัยงัเป็นโรคทีม่กีารกลบัมารกัษาซ ้าภายใน  28 วนั  ดว้ยโรคเดมิของหอผูป้่วยอายุรกรรม 
มจี านวน 114, 135 และ 164 ราย ตามล าดบั คดิเป็นมากกว่าร้อยละ 20 ของผู้ป่วยไตเรื้อรงัทัง้หมด  พบค่าใช้จ่ายในการรกัษาก ็   
เพิม่มากขึน้ทุกปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 มค่ีาใชจ้่ายในการรกัษาพยาบาล  จ านวน  3,571,345.50 บาท   4,675,597.20 บาท และ 
6,139,586.00 บาท ตามล าดบั และจากการศกึษาขอ้มูลการสรุปเวชระเบยีนผูป้่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ประจ าปี 2561  มผีู้ป่วย   
ไตเรือ้รงั จ านวน 708 ราย พบเป็นผูป้่วยไตเรือ้รงัในระยะที ่3 – 5  โดยพบระยะที ่5 มากทีสุ่ด  อาการส าคญัทีน่ าผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั
เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลมากที่สุด คอื อาการซดี เหนื่อย อ่อนเพลยี พบจ านวน  425  ราย รองลงมา คอื อาการภาวะน ้าเกนิ 
พบจ านวน 141 ราย และอาการอื่นๆ จากการลา้งไตทางช่องทอ้ง การฟอกเลอืดดว้ยเครื่องไตเทยีม เป็นตน้4  

การวางแผนจ าหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง เป็นมาตรฐานการปฏบิตัิการพยาบาลผูป้่วยในเป็นขอ้ก าหนดใหพ้ยาบาลน าไป
ปฏิบัติการดูแลผู้ใช้บริการตัง้แต่เริ่มมาใช้บริการในหน่วยบริการจนออกจากหน่วยบริการรวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 5              
การวางแผนจ าหน่ายเป็นกระบวนการส่งเสรมิการดูแลผูป้่วยทีต่่อเน่ือง  โดยเน้นทีก่ารพฒันาศกัยภาพของผูป้่วยและครอบครวั ใหม้ี
ความพร้อม ทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม ก่อนที่ผู้ป่วยจะถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยมกีารประสานระหว่าง
บุคลากรในทมีสุขภาพร่วมกนักบัผู้ป่วยและครอบครวั ในการคน้หาปญัหาความต้องการและน ามาวางแผนการพยาบาลใหส้อดคลอ้ง 
เหมาะสมกบัสภาพการด าเนินชวีติเพื่อให้เกดิความต่อเน่ืองมคีวามพร้อมในการด าเนินชวีติที่บ้านได้อย่างปกติสุข6  การวางแผน
จ าหน่ายจงึมคีวามส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่  เน่ืองจากโรคทีผู่้ป่วยเป็นอยู่เป็นโรคเรือ้รงัการควบคุมโรคไตเรือ้รงัที่ให้ผลดนีัน้ต้อง
อาศยัการปฏบิตัแิละการดูแลตนเองทีถู่กต้องและต่อเนื่อง2  และจากการทีผู่ว้จิยัเป็นส่วนหนึ่งในทมีการพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในหอ
ผูป้่วยอายุรกรรม  พบปญัหาจากการดูแลผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัคอื ผูป้่วยส่วนมากรูว้่าตวัเองป่วยเป็นโรคไตเรื้อรงั  แต่ยงัมพีฤติกรรม
การดูแลตนเองเป็นแบบแผนเดมิในเรื่องการรบัประทานอาหาร  การรบัประทานยา  การออกก าลงักาย  เนื่องจากไม่เข้าใจและไม่
ทราบว่าต้องดูแลตนเองอย่างไร และมีบางส่วนพึ่งทราบครัง้แรกว่าตนเองป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังในขณะที่เข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล และยงัไม่เคยได้รบัความรู้เรื่องโรคและการปฏบิตัิตัวเกี่ยวกบัโรคไตเรื้อรงั  ในส่วนการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย  และ
ครอบครวั หรอืการจดักระบวนการให้ความรูเ้รื่องโรคกบัผูป้่วยและผูดู้แล  หน่วยงานยงัไม่มแีบบแผนการวางแผนจ าหน่ายทีช่ดัเจน
เป็นรปูแบบเดยีวกนั 

จากประเด็นข้อมูลสภาพปญัหาดงักล่าว  ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะน าแนวทางการวางแผนจ าหน่าย D-M-E-T-H-O-D      
มาก าหนดเป็นกระบวนการทีม่มีาตรฐานส าหรบัจดักจิกรรมดูแลผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั  และศกึษาผลของแนวทางการวางแผนจ าหน่าย
ต่อความรูเ้กีย่วกบัโรคไตเรือ้รงั และการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั รวมถงึความรู ้ และการดูแลผูป้่วยของผูดู้แลในครอบครวั 
เพื่อใหผู้ป้ว่ยมคีวามรูท้ีถู่กตอ้ง และสามารถดแูลตนเองได ้และผูด้แูลผูป้ว่ยในครอบครวั สามารถดแูลผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
 
 

 
ผลของการใช้แนวทางการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคไตเรือ้รงั ในหอผูป่้วยอายรุกรรมหญิง 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดิน 
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บทคดัย่อ 
บทน า : ในปจัจุบนัสถานการณ์โรคไตเรือ้รงั (Chronic kidney disease : CKD) ก าลงัเป็นปญัหาระดบัโลก คนไทยมแีนวโน้มเจบ็ป่วย
เพิม่ขึน้  จากรายงานของกระทรวงสาธารณสขุปี 2558  พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรือ้รงั รอ้ยละ 17.6 ของประชากร  หรอืประมาณ 
8 ลา้นคน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ พบผูป้่วยโรคไตเรือ้รงัเป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรก  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ
ของผูป้ว่ยและครอบครวั และมคี่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษาทีส่งูขึน้  
วตัถปุระสงค ์ : เพื่อศกึษาผลของแนวทางการวางแผนจ าหน่าย โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D ต่อความรู้เกีย่วกบัโรคไตเรื้อรงั      
และการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และศกึษาความรู ้และการดแูลผูป้ว่ยของผูด้แูลในครอบครวั  
วิธีการศึกษา : การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึง่ทดลองแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงั การจดักระบวนการตามแนวทางการวางแผน
จ าหน่ายที่ผู้วจิยัได้ออกแบบและพฒันาขึน้ ตามแนวคดิ D-M–E–T–H–O–D กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี้  คอื  ผู้ป่วยโรคไต
เรือ้รงั 38 คน และผูด้แูลผูป้ว่ยในครอบครวั 38 คน คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  1) เครื่องมอืเกบ็
รวบรวมข้อมูล  และ 2) เครื่องมอืในการวจิยัที่พฒันาขึ้น วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และการดูแลตนเองก่อนและหลงัการใช้แนวทางการวางแผน
จ าหน่าย โดยใช ้Paired Samples T Test 
ผลการศึกษา : ผลการวจิยัพบว่า ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัมอีายุเฉลี่ย 68.21 ปี (S.D.=10.24) มรีะยะเวลาเฉลี่ยทีป่่วยดว้ยโรคไตเรือ้รงั 
7.02 ปี (S.D.=4.65) เคยเขา้มารบัการรกัษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในเฉลีย่ 2.97 ครัง้ (S.D.=2.65) ส่วนใหญ่มโีรคประจ าตวัอื่นร่วม
ได้แก่ โรคเบาหวาน หรอืโรคความดนัโลหติสงู เปรยีบคะแนนเฉลี่ยความรู ้และการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคไตเรื้อรงัก่อนและหลงั  
การใชแ้นวทางการวางแผนจ าหน่าย พบว่า มคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
ดา้นผูด้แูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั พบว่า อายุเฉลีย่ 48.25 ปี (S.D.=17.42) มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษา และรายต่อเดอืนไดค้่อนขา้งต ่า 
ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาวของผู้ป่วย ผลการเปรยีบคะแนนเฉลี่ยความรู้ และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงัก่อนและหลงัการใช้แนวทาง     
การวางแผนจ าหน่าย พบว่า มคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.05) 
สรปุ : การใชแ้นวทางการวางแผนจ าหน่าย โดยใชรู้ปแบบ D-M-E-T-H-O-D มผีลต่อความรูเ้กีย่วกบัโรคไตเรือ้รงั  และการดูแลตนเอง 
ของผู้ป่วยและผู้ดูแล  ซึ่งทีมดูแลสุขภาพที่บ้านควรมกีารติดตามการใช้แนวทางในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล 
สามารถแสดงพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซอ้น คงไวซ้ึง่สขุภาวะและคุณภาพชวีติทีด่ ี
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วิธีการศึกษา (Methods) 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi – Experimental Research) ออกแบบการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงั
การจดักระบวนการตามแนวทางการวางแผนจ าหน่ายทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาขึน้  รายละเอยีดตามผงัภูมกิารวจิยั  ดงันี้ 
 

D-1 
Pt. Admit 

D-2 D-3 D-4 
Pt. D/C 

Intervention 
Pre test 

D/C Plan #1 D/C Plan #2 D/C Plan #3 
Post test 

 
 โดยที ่
  Pt. Admit         หมายถงึ ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
  Pt. D/C          หมายถงึ วนัทีผู่ป้ว่ยไดร้บัอนุญาตใหก้ลบับา้น 

D-1, D-2, D-3, D-4     หมายถงึ วนัทีผู่ป้ว่ยนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
  D/C Plan #1, #2, #3   หมายถงึ  แนวทางการวางแผนจ าหน่ายผูป้ว่ย โดยใชร้ปูแบบ D-M-E-T-H-O-D ที ่  
                                                                             ผูว้จิยัพฒันาขึน้ ในระหว่างทีผู่ป้ว่ยนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
  Pre test                        หมายถงึ   การประเมนิความรูข้องผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และครอบครวัก่อนการเขา้ร่วม 
                                                                             กจิกรรมการวางแผนจ าหน่ายรปูแบบ D-M-E-T-H-O-D 

Post test                        หมายถงึ  การประเมนิความรูข้องผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และครอบครวัหลงัการเขา้ร่วม 
                                                  กจิกรรมการวางแผนจ าหน่ายรปูแบบ D-M-E-T-H-O-D ก่อนจ าหน่าย 

 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในแผนกผูป้ว่ยใน  หอผูป้่วยอายุรกรรมหญงิ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ จ านวน 38 คน และผูดู้แลผูป้่วยในครอบครวัซึง่ท าหน้าทีดู่แลผูป้่วยระหว่างการรกัษาใน
โรงพยาบาล จ านวน 38 คน เขา้รบัการรกัษาในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ถงึ เดอืน เมษายน 2563  คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

การพทิกัษ์สทิธกิลุ่มตวัอย่าง งานวจิยันี้ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิใหส้ามารถด าเนินการวจิยัได้ โดยมติของคณะกรรมการ
พจิารณาจรยิธรรมงานวจิยัในคนโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ  ตามเอกสารรบัรองเลขที่ SWDCPH 2019 – 007       
รหสัโครงการ 811 / 2562 ระยะเวลาในการรบัรองระหว่างวนัที ่30 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2563 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  2 สว่น ดงันี้ 
  3.1 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู ้และแบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วย และแบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลในครอบครวั ซึ่งผู้วจิยัได้ออกแบบเองภายใต้กรอบ   
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
   3.1.1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย ขอ้มูลระดบับุคคลของผูป้่วย  จ านวน 10 ขอ้  และขอ้มูล
ระดบับุคคลของผูด้แูลผูป้ว่ย จ านวน 10 ขอ้ 
   3.1.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัโรคไตเรื้อรงั และการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั เป็นแบบ
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรอื ไม่ใช่ การตรวจและก าหนดคะแนนของข้อค าถาม ตอบถูกได้ค่าคะแนน เท่ากบั 1 ตอบผดิได ้      
ค่าคะแนนเทา่กบั 0 จ านวนขอ้ค าถามในแบบทดสอบจ านวน 12 ขอ้ คะแนนสงูสดุเท่ากบั 12 คะแนนต ่าสดุเท่ากบั 0 
   และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัโรคไตเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั ของผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ครอบครวั เป็นแบบเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ หรอื ไม่ใช่ การตรวจและก าหนดคะแนนของขอ้ค าถาม หากตอบถูกไดค้่าคะแนน 
เท่ากบั 1 ตอบผิดได้ค่าคะแนนเท่ากบั 0 จ านวนข้อค าถามในแบบทดสอบจ านวน 12 ข้อ คะแนนสูงสุดเท่ากบั 12 คะแนนต ่าสุด
เท่ากบั 0 
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วิธีการศึกษา (Methods) 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi – Experimental Research) ออกแบบการวจิยัแบบกลุ่มเดยีว วดัก่อนและหลงั
การจดักระบวนการตามแนวทางการวางแผนจ าหน่ายทีผู่ว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันาขึน้  รายละเอยีดตามผงัภูมกิารวจิยั  ดงันี้ 
 

D-1 
Pt. Admit 

D-2 D-3 D-4 
Pt. D/C 

Intervention 
Pre test 

D/C Plan #1 D/C Plan #2 D/C Plan #3 
Post test 

 
 โดยที ่
  Pt. Admit         หมายถงึ ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
  Pt. D/C          หมายถงึ วนัทีผู่ป้ว่ยไดร้บัอนุญาตใหก้ลบับา้น 

D-1, D-2, D-3, D-4     หมายถงึ วนัทีผู่ป้ว่ยนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
  D/C Plan #1, #2, #3   หมายถงึ  แนวทางการวางแผนจ าหน่ายผูป้ว่ย โดยใชร้ปูแบบ D-M-E-T-H-O-D ที ่  
                                                                             ผูว้จิยัพฒันาขึน้ ในระหว่างทีผู่ป้ว่ยนอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล 
  Pre test                        หมายถงึ   การประเมนิความรูข้องผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และครอบครวัก่อนการเขา้ร่วม 
                                                                             กจิกรรมการวางแผนจ าหน่ายรปูแบบ D-M-E-T-H-O-D 

Post test                        หมายถงึ  การประเมนิความรูข้องผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และครอบครวัหลงัการเขา้ร่วม 
                                                  กจิกรรมการวางแผนจ าหน่ายรปูแบบ D-M-E-T-H-O-D ก่อนจ าหน่าย 

 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัทีเ่ขา้รบัการรกัษาตวัในแผนกผูป้ว่ยใน  หอผูป้่วยอายุรกรรมหญงิ 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสว่างแดนดนิ จ านวน 38 คน และผูดู้แลผูป้่วยในครอบครวัซึง่ท าหน้าทีดู่แลผูป้่วยระหว่างการรกัษาใน
โรงพยาบาล จ านวน 38 คน เขา้รบัการรกัษาในระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 ถงึ เดอืน เมษายน 2563  คดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

การพทิกัษ์สทิธกิลุ่มตวัอย่าง งานวจิยันี้ไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิใหส้ามารถด าเนินการวจิยัได้ โดยมติของคณะกรรมการ
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รหสัโครงการ 811 / 2562 ระยะเวลาในการรบัรองระหว่างวนัที ่30 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่29 ตุลาคม 2563 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย  2 สว่น ดงันี้ 
  3.1 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบทดสอบความรู ้และแบบสอบถามการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู้ป่วย และแบบทดสอบความรู้ และแบบสอบถามการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแลในครอบครวั ซึ่งผู้วจิยัได้ออกแบบเองภายใต้กรอบ   
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
   3.1.1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย ขอ้มูลระดบับุคคลของผูป้่วย  จ านวน 10 ขอ้  และขอ้มูล
ระดบับุคคลของผูด้แูลผูป้ว่ย จ านวน 10 ขอ้ 
   3.1.2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัโรคไตเรื้อรงั และการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั เป็นแบบ
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช่ หรอื ไม่ใช่ การตรวจและก าหนดคะแนนของข้อค าถาม ตอบถูกได้ค่าคะแนน เท่ากบั 1 ตอบผดิได ้      
ค่าคะแนนเท่ากบั 0 จ านวนขอ้ค าถามในแบบทดสอบจ านวน 12 ขอ้ คะแนนสงูสดุเท่ากบั 12 คะแนนต ่าสดุเท่ากบั 0 
   และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกบัโรคไตเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั ของผู้ดูแลผู้ป่วยใน
ครอบครวั เป็นแบบเลอืกตอบ 2 ตวัเลอืก คอื ใช่ หรอื ไม่ใช่ การตรวจและก าหนดคะแนนของขอ้ค าถาม หากตอบถูกไดค้่าคะแนน 
เท่ากบั 1 ตอบผิดได้ค่าคะแนนเท่ากบั 0 จ านวนข้อค าถามในแบบทดสอบจ านวน 12 ข้อ คะแนนสูงสุดเท่ากบั 12 คะแนนต ่าสุด
เท่ากบั 0 
 

 
   การแปลความหมายคะแนนระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง          
ของผูด้แูลผูป้ว่ยในครอบครวั ออกแบ่งเป็น 3 ระดบั7 คอื 
    ระดบัสงู  หมายถงึ  ไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 ขึน้ไป (10 – 12 ขอ้) 
    ระดบัปานกลาง   หมายถงึ  ไดค้ะแนนรอ้ยละ 60.0 – 79.9 (6 – 9 ขอ้) 
    ระดบัต ่า   หมายถงึ  ไดค้ะแนนน้อยกว่ารอ้ยละ 60.0 ลงมา (0 – 5 ขอ้) 
   3.1.3 แบบสอบถามการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และแบบสอบถามการดูแลผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั
ของของผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครวั เป็นการวดัโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด    
(Close Ended Question) ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามเชงิบวก และเชงิลบ  ใหเ้ลอืกตอบ 3 ตวัเลอืก  คอื ปฏบิตัเิป็นประจ า  ปฏบิตัเิป็น
บางครัง้ และไม่เคยปฏบิตั ิโดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
 

  ข้อค าถามเชิงบวก     ข้อค าถามเชิงลบ 
    ปฏบิตัเิป็นประจ า ใหค้่า 3 คะแนน     ปฏบิตัเิป็นประจ า ใหค้่า 1 คะแนน 
    ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ ใหค้่า 2 คะแนน     ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ ใหค้่า 2 คะแนน 
    ไม่เคยปฏบิตั ิ ใหค้่า 1 คะแนน     ไม่เคยปฏบิตั ิ ใหค้่า 3 คะแนน 
 

 การแปลความหมายคะแนนรวมระดบัการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และการดแูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัของผูด้แูล
ในครอบครวั ผู้วจิยัก าหนดระดบัพฤติกรรมการดูแลเป็น 3 ระดบั คอื พฤตกิรรมการดูแลที่ด ีปานกลาง และไม่ด ี ในการจดั
ระดบัคะแนนประยุกตใ์ชห้ลกัการสรา้งตารางแจกแจงความถี ่ความกวา้งของชัน้ หาไดด้งันี้ 
 

    ความกวา้งชัน้  =                        ค่าพสิยั 
                   จ านวนชัน้หรอืจ านวนระดบัของพฤตกิรรม 
 

 การแปลความหมายระดับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังของผู้ดูแลใน
ครอบครวั รายขอ้ พจิารณาคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามรายขอ้ คดิคะแนนจาก (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสุด) / จ านวนชัน้(7) 
สรุปผลเป็น 3 ระดบั คอื พฤตกิรรมการดแูลทีด่ ีปานกลาง และไม่ด ีดงันี้ 
 

   คะแนนเฉล่ีย   ระดบัการดแูลตนเอง และการดแูลผูป่้วย 
   1.00 – 1.66        - ระดบัไม่ด ี
   1.67 – 2.32        - ระดบัปานกลาง 
   2.33 – 3.00        - ระดบัด ี

 

3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินงานวิจยั ซึ่งผู้วจิยัได้ออกแบบเองภายใต้กรอบการทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย แผนการสอนความรูแ้ละการดูแลตนเองเกีย่วกบัโรคไตเรือ้รงั ของผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั และผูดู้แลผูป้่วย
ในครอบครวั ตามกรอบแนวทางการวางแผนจ าหน่าย D-M-E-T-H-O-D และแนวทางการวางแผนจ าหน่ายผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั 
ตามรปูแบบ D-M-E-T-H-O-D และเอกสารประกอบการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ คู่มอืการดแูลตนเองของผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั และภาพ
พลกิสือ่การสอนการดแูลตนเองของผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั 
   3.2.1 แผนการสอนความรู้และการดูแลตนเองเกี่ยวกบัโรคไตเรื้อรงั ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั และ
ผูด้แูลผูป้ว่ยในครอบครวั ตามกรอบแนวทางการวางแผนจ าหน่าย D-M-E-T-H-O-D ซึง่ผูว้จิยัไดท้บทวนเนื้อหาความรู ้แนวคดิ
และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวทางการวางแผนจ าหน่าย (Discharge Planning) โดยจดัการสอนในขณะทีผู่ป้ว่ยเขา้รบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลตามนัด แบ่งเนื้อหาการสอนออกเป็น 3 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรกัษาใน
โรงพยาบาล 
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ครัง้ท่ี 1 มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงัมีความรู้ทัว่ไป

เกีย่วกบัเรื่องโรคไตเรือ้รงั และมคีวามรูต้ามแนวทางการวางแผนจ าหน่าย D-M-E-T-H-O-D ในประเดน็ 
E = Environment & Economic การสรา้งความคุน้เคยและรูจ้กัสถานที ่การใชส้ถานที ่

การปฏบิตัติามกฎระเบยีบในหอผูป้ว่ยอายุรกรรมหญงิ ผูป้ว่ยและครอบครวัทราบถงึสทิธใินการรกัษาการบ าบดัทดแทนไตตาม
สทิธขิองตวัเอง 

D = Disease การใหค้วามรูเ้รื่องโรค เพื่อใหผู้ป้่วยและผูดู้แลในครอบครวัทราบว่าผูป้่วย
อยู่ในระยะใดของโรคไตเรื้อรงั ทราบถงึสาเหตุการเกดิโรค ทราบการดูแลตนเองในระยะทีเ่ป็นเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซอ้นที ่   
จะเกดิขึน้ ทราบถงึอาการผดิปกตทิีต่อ้งมาโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลใกลบ้า้นก่อนนดั 

T = Treatment ผูป้่วยและครอบครวัต้องเขา้ใจแผนการรกัษาในแต่ละระยะของโรค     
ไตเรือ้รงั 

D = Diet การเลอืกรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสมกบัโรค หลกีเลีย่งหรอืงดอาหารทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ ผูป้่วยและครอบครวัมคีวามรูเ้รื่องอาหารสามารถเลอืกรบัประทานอาหารใหเ้หมาะสมกบัระยะของโรคไต
เรือ้รงัทีต่วัเองเป็น ผูป้ว่ยทราบการจ ากดัน ้าดื่ม 

 

ครัง้ท่ี 2 มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั มคีวามรู้ทัว่ไป
เกีย่วกบัเรื่องโรคไตเรือ้รงั และมคีวามรูต้ามแนวทางการวางแผนจ าหน่าย D-M-E-T-H-O-D ในประเดน็ 
    M = Medication แนะน าการใชย้าทีไ่ดร้บัอย่างละเอยีด สรรพคุณของยา ขนาด วธิใีช ้ขอ้
ควรระวงัในการใชย้า ตลอดจนการสงัเกตภาวะแทรกซอ้น รวมถงึขอ้หา้มในการใช้ยา ผูป้่วยและผูดู้แลในครอบครวัมคีวามรู้
เรื่องยา ตระหนกัในความส าคญัของยาแต่ละชนิดทีจ่ะตอ้งรบัประทานใหถู้กตอ้ง ตรงตามเวลา 
    H = Health การส่งเสรมิ ฟ้ืนฟูสภาพทางดา้นร่างกายและจติใจ ตลอดจนการป้องกนั
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ผู้ป่วยและผู้ดูแลในครอบครัวมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นของโรค 
    D = Diet การเลอืกรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสมกบัโรค หลกีเลีย่งหรอืงดอาหารทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ ผู้ป่วยและผู้ดูแลในครอบครวัสามารถบอกเกีย่วกบัการรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสมกบัโรคไตเรื้อรงัได ้
และสามารถบอกเกีย่วกบัการจ ากดัน ้าดื่มได ้
    E = Environment & Economic ใหค้วามรูเ้รื่องการจดัสถานที ่สิง่แวดลอ้ม ผูป้่วยและ
ผูด้แูลในครอบครวัสามารถจดัสิง่แวดลอ้มทีบ่า้นไดเ้หมาะสมกบัสภาวะโรคของผูป้ว่ย 
    T = Treatment ผู้ป่วยและครอบครวัสามารถตดัสนิใจเลอืกการรกัษาในการบ าบดั
ทดแทนไตได ้

 

ครัง้ท่ี 3 มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั มคีวามรู้ทัว่ไป
เกีย่วกบัเรื่องโรคไตเรือ้รงั และมคีวามรูต้ามแนวทางการวางแผนจ าหน่าย D-M-E-T-H-O-D ในประเดน็ 
    M = Medication ผูป้ว่ยมคีวามรู ้และตระหนกัถงึความส าคญัในการรบัประทานยา 
    O = Outpatient referral การมาตรวจตามนัด การติดต่อขอความช่วยเหลอืจาก
สถานพยาบาลใกลบ้้าน ในกรณีเกดิภาวะฉุกเฉินตลอดจนการส่งต่อผูป้่วยใหไ้ด้รบัการดูแลต่อเน่ือง ผู้ป่วยไดร้บัใบนัด เขา้ใจ   
การนดั สถานที ่และการเตรยีมตวั 
   3.2.2 แนวทางการวางแผนจ าหน่ายผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั ตามรูปแบบ D-M-E-T-H-O-D และเอกสาร
ประกอบการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ คู่มอืการดแูลตนเองของผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั และภาพพลกิสื่อการสอนการดูแลตนเองของผูป้่วย
โรคไตเรือ้รงั 
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    3.2.2.1 คู่มอืการดูแลตนเองส าหรบัผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั ประกอบดว้ย 5 ส่วน  คอื  1) ความรู้
เรื่องโรคไตเรื้อรงั 2) อาการของโรคไตเรื้อรงั 3) การป้องกนัไม่ให้เป็นโรคไตเรื้อรงั 4) จะเกดิอะไรได้บ้างถ้าการท างานของไต        
ลดลงเรื่อยๆ  5) วธิกีารชะลอไตเสือ่ม 
    3.2.2.2 ภาพพลิกแนวทางการวางแผนจ าหน่ ายผู้ ป่ วยรู ปแบบ  D-M-E-T-H-O-D                   
มีการระบุข ัน้ตอนการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยในแต่ละวันไว้อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 3 วัน ในแต่ละวันจะใช้เวลาประมาณ              
30 – 50 นาท ีโดยมกีารใหค้วามรู ้การสอน ใหค้ าแนะน า ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัและผูดู้แลในครอบครวั ครอบคลุมเน้ือหาเกีย่วกบั ความรู้
เรื่องโรคไตเรือ้รงั การดแูลตนเองเกีย่วกบัการรบัประทานอาหาร การรบัประทานยา การจ ากดัน ้าดื่ม การพกัผ่อน  การนอนหลบั และ
การออกก าลงักาย 
 

การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ความตรงของเครื่องมือ (Validity) ผู้วิจยัน าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และเครื่องมือที่ใช้ใน              

การด าเนินงานวจิยั และเอกสารประกอบการจดักจิกรรม เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒทิีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการดูแลผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั และ
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการออกแบบกระบวนการวจิยั จ านวน 5 ท่าน เพื่อพจิารณาหาความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) โดยการหา   
ค่าดชันีความเที่ยงตรง (Content Validity Index: CVI) พบว่าแบบทดสอบความรู้มคี่า CVI = 0.80 และแบบสอบถามพฤตกิรรม      
การดแูลมคีา่ CVI = 0.88 และผูว้จิยัไดป้รบัปรุงขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญก่อนน าไปใชใ้นขัน้ตอนต่อไป 

ความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability) เครื่องมอืที่ใช้ในการประเมนิความรู้ และการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค    
ไตเรือ้รงั และผูด้แูลผูป้ว่ยในครอบครวั ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบเครื่องมอื และค านวณค่าระดบัความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื โดยใชส้ถติิ
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) พบว่าแบบทดสอบความรู ้มคี่าระดบัความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.74 และแบบสอบถามพฤตกิรรม
การดแูล มคี่าระดบัความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.82 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน 
Paired Samples T-test 
 

ผลการศึกษา (Results) 
 

  ตารางท่ี 1  จ านวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และผูด้แูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป 
            

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน   n = 38 ร้อยละ 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั   
อาย ุ(ปี)   
 37 – 53 1 2.5 
 54 – 70 22 58.0 
 71 – 88 15 39.5 
Mean = 68.21 , S.D. = 10.24 Min = 37 , Max = 88   
ระยะเวลาในการป่วยด้วยโรคไตเรือ้รงั (ปี)   
 1 – 6 20 52.6 
 7 – 12 14 36.9 
 13 – 20 4 10.5 
Mean = 7.02 , S.D. = 4.65 Min = 1 , Max = 20   
โรคประจ าตวัอ่ืน ๆ   
 เป็นโรคความดนัโลหติสงู 35 89.7 
 เป็นโรคเบาหวาน 33 86.8 
 เป็นโรคอื่น ๆ ระบุ...โรคหวัใจ โรคเกาต ์โรคไต โรคน่ิวในไต... 5 13.1 
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  ตารางท่ี 1  จ านวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และผูด้แูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
ข้อมลูทัว่ไป จ านวน   n = 38 ร้อยละ 

การเข้ามานอนรกัษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิม (ครัง้)   
 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   
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั   
เพศ   
 ชาย 16 42.1 
 หญงิ 22 57.9 
อาย ุ(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  
 ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 7 18.4 
 เกษตรกรรม 29 76.3 
 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 2 5.3 
ระดบัการศึกษา   
 ประถมศกึษา 25 65.8 
 มธัยมศกึษาตอนตน้ 6 15.8 
 มธัยมศกึษาตอนปลาย 4 10.5 
 อนุปรญิญา 3 7.9 
รายได้ (บาท/เดือน)   
 ต ่ากวา่ 2,000 18 47.4 
 2,000 – 5,000 14 36.8 
 5,001 – 10,000 5 13.1 
 มากกวา่ 10,000 1 2.6 
บทบาทความสมัพนัธใ์นครอบครวั   
 สาม ี 13 34.2 
 ลูก 22 57.9 
 อื่น ๆ ระบุ...หลาน.... 3 7.9 

 
 จากตารางที ่1 พบว่า ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัมอีายุเฉลีย่ 68.21 ปี (S.D.=10.24) มรีะยะเวลาเฉลีย่ทีป่่วยดว้ยโรคไตเรือ้รงั 
7.02 ปี (S.D.=4.65) ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวอื่นร่วม ได้แก่ โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง เคยเข้ามารบัการ
รกัษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในเฉลี่ย 2.97 ครัง้ (S.D.=2.65) ด้านผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาว     
ของผูป้ว่ยอายุเฉลีย่ 48.25 ปี (S.D.=17.42) เกีย่วขอ้งเป็นบุตรมกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาและรายต่อเดอืนไดค้่อนขา้งต ่า 
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  ตารางท่ี 1  จ านวน และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั และผูด้แูลผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงั จ าแนกตามขอ้มลูทัว่ไป (ต่อ) 
 

 
ข้อมลูทัว่ไป จ านวน   n = 38 ร้อยละ 

การเข้ามานอนรกัษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิม (ครัง้)   
 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   
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั   
เพศ   
 ชาย 16 42.1 
 หญงิ 22 57.9 
อาย ุ(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  
 ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 7 18.4 
 เกษตรกรรม 29 76.3 
 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 2 5.3 
ระดบัการศึกษา   
 ประถมศกึษา 25 65.8 
 มธัยมศกึษาตอนตน้ 6 15.8 
 มธัยมศกึษาตอนปลาย 4 10.5 
 อนุปรญิญา 3 7.9 
รายได้ (บาท/เดือน)   
 ต ่ากวา่ 2,000 18 47.4 
 2,000 – 5,000 14 36.8 
 5,001 – 10,000 5 13.1 
 มากกวา่ 10,000 1 2.6 
บทบาทความสมัพนัธใ์นครอบครวั   
 สาม ี 13 34.2 
 ลูก 22 57.9 
 อื่น ๆ ระบุ...หลาน.... 3 7.9 

 
 จากตารางที ่1 พบว่า ผูป้ว่ยโรคไตเรือ้รงัมอีายุเฉลีย่ 68.21 ปี (S.D.=10.24) มรีะยะเวลาเฉลีย่ทีป่่วยดว้ยโรคไตเรือ้รงั 
7.02 ปี (S.D.=4.65) ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวอื่นร่วม ได้แก่ โรคเบาหวาน หรือโรคความดันโลหิตสูง เคยเข้ามารบัการ
รกัษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในเฉลี่ย 2.97 ครัง้ (S.D.=2.65) ด้านผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาว     
ของผูป้ว่ยอายุเฉลีย่ 48.25 ปี (S.D.=17.42) เกีย่วขอ้งเป็นบุตรมกีารศกึษาระดบัประถมศกึษาและรายต่อเดอืนไดค้่อนขา้งต ่า 
 
 
 

 
ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนความรู ้และการดแูลตนเองของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการใชแ้นวทางการวางแผนจ าหน่าย  n = 38 

ตวัแปร n   S.D. df T P – value 
ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั      
ความรู้      
 ก่อนทดลอง 38 7.84 1.76 37 - 7.638 < 0.001* 

 หลงัทดลอง 38 10.31 1.21    
การดแูลตนเอง      
 ก่อนทดลอง 38 2.61 0.22 37 - 4.064 < 0.001* 

 หลงัทดลอง 38 2.80 0.21    
ผู้ดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั      
ความรู้      
 ก่อนทดลอง 38 8.36 1.53 37 - 5.970 < 0.001* 

 หลงัทดลอง 38 10.15 1.38    
การดแูลผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงั      
 ก่อนทดลอง 38 2.55 0.25 37 - 6.153 < 0.001* 

 หลงัทดลอง 38 2.82 0.20    
     * ระดบันยัส าคญัที ่P – value < 0.05 
  

จากตารางที ่2 พบว่า ในกลุ่มผูป้่วยโรคไตเรือ้รงั และผูดู้แลผูป้่วย ก่อนละหลงัการทดลอง คะแนนเฉลีย่ความรู ้และ
การดแูล มคีะแนนเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P – value < 0.001) 
 

วิจารณ์ (Discussion) 
 กระบวนการวางแผนจ าหน่าย D-M-E-T-H-O-D ในประเดน็ Disease  ซึง่เน้นการใหค้วามรูเ้รื่องโรค เพื่อใหผู้ป้่วยและผูดู้แล
ทราบถึงสาเหตุ การป้องกนัภาวะแทรกซ้อน ทราบถึงอาการผดิปกติที่ต้องมาก่อนนัด Medication การใช้ยาที่ได้รบัอย่างละเอยีด 
ตลอดจนการสงัเกตภาวะแทรกซอ้น รวมถงึขอ้หา้มในการใชย้า ผูป้ว่ยและผูดู้แลมคีวามรูเ้รื่องยา ตระหนักในความส าคญัของยาแต่ละ
ชนิดทีจ่ะต้องรบัประทานใหถู้กต้อง ตรงตามเวลา Environment & Economic การสรา้งความคุน้เคยดา้นสถานที่ ทราบถึงสทิธใิน       
การรกัษาของตวัเอง Treatment ผูป้่วยและครอบครวัต้องเขา้ใจแผนการรกัษาในแต่ละระยะของโรคไตเรือ้รงั H = Health การส่งเสรมิ 
ฟ้ืนฟูสภาพทางดา้นร่างกายและจติใจ ตลอดจนการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่างๆ Outpatient referral การมาตรวจตามนดั การตดิต่อขอ
ความช่วยเหลอืจากสถานพยาบาลใกลบ้า้น ในกรณีเกดิภาวะฉุกเฉินตลอดจนการส่งต่อผูป้่วยใหไ้ดร้บัการดูแลต่อเน่ือง Diet การเลอืก
รบัประทานอาหารทีเ่หมาะสมกบัโรค หลกีเลีย่งหรอืงดอาหารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ผูป้่วยทราบการจ ากดัน ้าดื่มไดอ้ย่างเหมาะสม 
การจดักระบวนการได้ออกแบบให้สอดคล้องกบักระบวนการดูแลทางการพยาบาลให้กบัผู้ป่วยในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่
โรงพยาบาล  ซึง่สามารถท าใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้มีากขึน้ สอดคลอ้งกบั ณีรชา บุญมาตย์8  ซึง่ด าเนินการวจิยัเรื่องการพฒันาคุณภาพ
การวางแผนจ าหน่ายสาหรบัผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัและครอบครวั ตามแนวทาง D-M-E-T-H-O-D เน้นประเดน็ความรูเ้รื่องโรคและแผน     
การรกัษา  การปฏบิตัติวัในเรื่องการรบัประทานอาหารและยา  ความรู้ในเรื่องการดูแลสิง่แวดล้อมทีบ่้าน การส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง 
สทิธิบตัรและเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมดงักล่าวจะมีการด าเนินการเป็นขัน้ตอนตามวนัที่ผู้ป่วยเข้ารบัการรกัษา ส่งผลให้ผู้ป่วยและ
ครอบครวัมีความรู้และการปฏิบตัิตัวถูกต้องเพิ่มมากขึ้น มีความพร้อมและความมัน่ใจก่อนกลบับ้าน และยังช่วยให้พยาบาลม ี         
แนวทางการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยทีเ่ป็นระบบ  ซึง่ช่วยส่งเสรมิให้ผูป้่วยและครอบครวัมคีุณภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ และการศกึษาของ 
ลุนนี ราชไชย 9   ทีท่ าการวจิยัเรื่องผลของการพฒันาแนวปฏบิตัิการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยโรคเรือ้รงัตามรูปแบบ PP-METHOD        
ในโรงพยาบาลส่องดาว พบว่า  ผูป้่วยทีไ่ดร้บัการวางแผนจ าหน่ายผูป้่วยโรคเรือ้รงั ตามรูปแบบ PP-METHOD มคีวามพงึพอใจต่อ    
การใชรู้ปแบบการวางแผนจ าหน่ายอยู่ในระดบัมาก  คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.28 (S.D.=0.33) และ 3.21 (S.D.=0.19) และสอดคลอ้งกบั 
อกนิษฐ ์กมลวชัรพนัธุ์ 10   ทีท่ าการวจิยัเรื่องการพฒันารูปแบบการวางแผนจ าหน่ายผูป้่วยเดก็โรคหดื อายุ 0 – 5 ปี โดยใชรู้ปแบบ      
D-M-E-T-H-O-D  โดยเน้นกระบวนการให้ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถดูแลเด็กป่วยได้อย่างถูกต้องในระยะที่เข้ามารับบริการ              
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ในโรงพยาบาล  แสดงใหเ้หน็ว่าการวางแผนการจ าหน่ายผูป้่วย โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D สามารถช่วยใหผู้้ดูแลเดก็มคีวามรู้
เกีย่วกบัโรคหดืและมทีกัษะในการพ่นยาไดด้ขีึน้ 
 

สรปุ (Conclusion) 
การใช้แนวทางการวางแผนจ าหน่าย โดยใชรู้ปแบบ D-M-E-T-H-O-D มผีลต่อความรู้เกี่ยวกบัโรคไตเรื้อรงั  และการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแล  ซึ่งทมีดูแลสุขภาพที่บา้นควรมกีารตดิตามการใช้แนวทางในการดูแลตนเองทีบ่้าน   เพื่อให้ผู้ป่วยและ
ผูด้แูล สามารถแสดงพฤตกิรรมทีถู่กตอ้งไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นคงไวซ้ึง่สขุภาวะและคุณภาพชวีติทีด่ ี
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Abstract 
Introduction : Sepsis and septic shock are complex disorder that associate with high mortality and substantial morbidity these 
syndrome need urgent treatment  thus, dysregulation of infection  to inflammatory response and organ dysfunction .              
The pathology is systemic inflammation  hyper inflammation  all organ that molecule, gene, cell  to vasodilated  leakage  and 
inflammation organ dysfunction  make the patient maybe shock and dead.  In condition part anergy often, as a result,         
the patient has low immune, that leading cause of dead too. Between 2016- 2018.  In medicine department there was sepsis 
and septic shock patient 1,030,1,585 and 1,566, dead rate 38.30,32.78 and 33.78. Urgency treatment and appropriate.       
The accurate diagnosis, the process of evaluating and monitoring the patient in the early stage quickly and efficiently as         
a result, the appropriate treatment process is followed. together with the knowledge and the advent of Nursing Theory used.   
It reduces mortality the incidence of disability and the other complications, patient quality good, reduce the length of stay        
in hospital, reduce the cost and burden of family too.         
Objective:  To provide effective nursing care in the patient with Sepsis and septic shock   
Result:  A case study of the 79 years old Thai male patient was admitted with fever, cough, white sputum, tachypnea, 
hypotension and bradycardia blood lactate 7.9 mmol/L. Septic shock, source pneumonia, metabolic acidosis and 
hyperkalemia was diagnosis. The nursing problem were 3 stage; crisis emergency phase have a septic shock, bradycardia 
result from hyperkalemia, renal dysfunction, impaired gas exchange from the change of circulatory in cardiopulmonary. 
Ongoing phase risk for hypoxia from mechanical ventilator weaning, volume overload from renal dysfunction to retention water 
and waste, intolerance to activity result from low cardiac output and imbalance of oxygen demand and oxygen consumption to 
fatique, anxiety about disease and health promotion for discharge plan phase. Provide nursing care for crisis emergency, 
ongoing and discharge plan phase. Use sepsis protocol bundle care with fluid resuscitation, administration antibiotic, 
vasopressor, inotropic drug with treatment for severe metabolic acidosis, hyperkalemia Renal impair function, diuresis and 
hemodialysis. The nursing care process was applied in critical, ongoing phase and discharge plan result the patient was safe 
and no any complication until discharge. The length of stay was 7days.  
Conclusion : The patient was safe from life-threatening. The nurse should have skill in sepsis and septic shock care.       
Apply Nursing process and the advent of Nursing Theory used for holistic care, to early detection, to quickly diagnosis solve 
problems as they arise, the patient safe from a life threatening no complication and reduce mortality. 
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บทคดัย่อ 
บทน า : ภาวะตดิเชื้อในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็กเป็นภาวะเจบ็ป่วยทีซ่บัซอ้นซึง่พบว่ามอีตัราป่วย และอตัราตายสงู  ต้องไดร้บั
การรกัษาอย่างเร่งด่วน เป็นภาวะที่ร่างกายมกีารตอบสนองที่ผดิปกติต่อการตดิเชื้อท าให้เกดิการอกัเสบและการท างานที่ผดิปกติ    
ของหลายอวยัวะในร่างกาย พยาธสิภาพหลกัคอืการอกัเสบทัว่ร่างกายอนัเกดิจากการติดเชื้อทีลุ่กลามจากจุดที่ติดเชื้อเป็นกลไก     
การอกัเสบทีเ่กดิขึน้นี้เป็นทัว่ร่างกายตัง้แต่ระดบัโมเลกุล ยนี เซลล ์ส่งผลไปทุกส่วนของอวยัวะท าใหห้ลอดเลอืดขยายตวั  รัว่  และ
อกัเสบ  อวยัวะเสื่อมหน้าที่ผู้ป่วยอาจชอ็กจนเสยีชวีติ  ส่วนภาวะภูมคิุ้มกนับกพร่องมกัเกิดขึน้พร้อมๆกนัส่งผลให้ผู้ป่วยมรีะบบ
ภูมคิุม้กนัลดลงและอาจเสยีชวีติได ้ จากสถติโิรงพยาบาลก าแพงเพชรปี 2559 – 2561 ในแผนกอายุรกรรม  พบผูป้่วยตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืด  และมภีาวะชอ็กจากการตดิเชือ้เป็นจ านวน 1,030,1,585 และ 1,566 ราย และมอีตัราการเสยีชวีติ  คดิเป็นรอ้ยละ 38.30, 
32.78 และ 33.78 ตามล าดบั การได้รบัการรกัษาที่รวดเรว็และเหมาะสม  กระบวนการในการประเมินและเฝ้าระวงัผู้ป่วยในระยะ
เริม่ต้นให้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการรกัษาที่ถูกต้องเหมาะสม ร่วมกบัการน าความรู้ทฤษฎีทางการพยาบาลมาใช้ใน  
การดูแลผู้ป่วย จะช่วยลดอตัราการเสยีชีวิต ความพิการและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมาได้ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ด ี        
ลดวนันอนรกัษาในโรงพยาบาล  ลดค่าใชจ้่าย ลดภาระของครอบครวั 
วตัถปุระสงค ์: เพื่อใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็กไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ผลการศึกษา : ชายไทยอายุ 76 ปี มาโรงพยาบาลด้วยไข้ ไอ เสมหะสีขาว หายใจเหนื่อยหอบ ความดันโลหิตต ่ า                      
80/50 มลิลเิมตรปรอท หวัใจเตน้ชา้ 36 ครัง้ต่อนาท ีblood lactate 7.9 มลิลโิมลต่อลติร  ไดร้บัการวนิิจฉัย ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  และ
มภีาวะชอ็ก  มสีาเหตุจากปอดอกัเสบ มภีาวะเลอืดเป็นกรดร่วมกบัมภีาวะโพแทสเซยีมในร่างกายสูงปญัหาทางการพยาบาลที่พบ
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะฉุกเฉินวิกฤต มีภาวะช็อกเน่ืองจากการติดเชื้อ มีภาวะหวัใจเต้นช้าเน่ืองจากโพแทสเซยีมสูงจาก
ประสทิธภิาพการท างานของไตลดลง การแลกเปลีย่นก๊าซบกพร่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวยีนเลอืดในปอดจากการ    
บบีตวัของหวัใจผดิปกต ิ ระยะต่อเนื่องมโีอกาสหยา่เครื่องช่วยหายใจ  มภีาวะน ้าเกนิในร่างกายเนื่องจากไตสญูเสยีหน้าทีใ่นการกรอง 
ท าให้มกีารคัง่ของของเสยีและน ้า  ความทนในกจิกรรมลดลงเนื่องจากปรมิาตรเลอืดทีห่วัใจส่งออกต่อนาทลีดลงจากความไม่สมดุล
ของการไดร้บัและความต้องการใชอ้อกซเิจนจากการเหนื่อยลา้ วติกกงัวลเกีย่วกบัอาการของโรค  และระยะวางแผนจ าหน่ายส่งเสรมิ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยได้ให้การพยาบาลระยะวิกฤต ระยะต่อเน่ืองและวางแผนจ าหน่ายได้รบัการดูแลตามแนวปฏบิตัิการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดโดย การให้สารน ้าอย่างเพยีงพอให้ยาปฏิชวีนะ ยาตีบหลอดเลอืดหวัใจ ยาเพิม่แรงบีบตวัของหวัใจ
ร่วมกบัให้การรกัษาภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ไตเสยี หน้าที่โดยการให้ยาขบัปสัสาวะ ท าการฟอกลือด   
เพื่อใหผ้ลลพัธผ์ูป้ว่ยปลอดภยั ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น สามารถกลบับา้นได ้รวมระยะเวลานอนรกัษาในโรงพยาบาล 7 วนั           
สรปุ : ผูป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะวกิฤตดงันัน้พยาบาลจงึตอ้งมคีวามรูแ้ละทกัษะการดูแลผูป้่วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  และมภีาวะชอ็ก
และน ากระบวนการพยาบาล  แนวคดิทฤษฎทีางดา้นการพยาบาลมาประยุกต์ใชใ้นการดูแลผูป้่วยและครอบครวัใหค้รอบคลุมองคร์วม
ร่วมกบัทีมสุขภาพ  จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รบัการวินิจฉัยพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างทนัท่วงที  ผู้ป่วย
ปลอดภยัผ่านพน้ภาวะวกิฤตไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น  ลดอตัราการเสยีชวีติ จากกรณีศกึษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพยาบาล
ผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดทีม่ภีาวะชอ็กได ้ 
 

ค าส าคญั : ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  ภาวะชอ็กจากการตดิเชือ้  การพยาบาลผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็ก 

 

 

*พยาบาลวชิาชพีช านาญการ  หอผูป้ว่ยกึง่วกิฤตอายุรกรรม  โรงพยาบาลก าแพงเพชร 

 
การพยาบาลผูป่้วยติดเช้ือในกระแสเลือดและมีภาวะชอ็ก : กรณีศึกษา 

 

 
กติตยิา  จติตุรงคอ์าภรณ์, ปพส.* 

 

 
บทคดัย่อ 
บทน า : ภาวะตดิเชื้อในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็กเป็นภาวะเจบ็ป่วยทีซ่บัซอ้นซึง่พบว่ามอีตัราป่วย และอตัราตายสงู  ต้องไดร้บั
การรกัษาอย่างเร่งด่วน เป็นภาวะที่ร่างกายมกีารตอบสนองที่ผดิปกติต่อการตดิเชื้อท าให้เกดิการอกัเสบและการท างานที่ผดิปกติ    
ของหลายอวยัวะในร่างกาย พยาธสิภาพหลกัคอืการอกัเสบทัว่ร่างกายอนัเกดิจากการติดเชื้อทีลุ่กลามจากจุดที่ติดเชื้อเป็นกลไก     
การอกัเสบทีเ่กดิขึน้นี้เป็นทัว่ร่างกายตัง้แต่ระดบัโมเลกุล ยนี เซลล ์ส่งผลไปทุกส่วนของอวยัวะท าใหห้ลอดเลอืดขยายตวั  รัว่  และ
อกัเสบ  อวยัวะเสื่อมหน้าที่ผู้ป่วยอาจชอ็กจนเสยีชวีติ  ส่วนภาวะภูมคิุ้มกนับกพร่องมกัเกิดขึน้พร้อมๆกนัส่งผลให้ผู้ป่วยมรีะบบ
ภูมคิุม้กนัลดลงและอาจเสยีชวีติได ้ จากสถติโิรงพยาบาลก าแพงเพชรปี 2559 – 2561 ในแผนกอายุรกรรม  พบผูป้่วยตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืด  และมภีาวะชอ็กจากการตดิเชือ้เป็นจ านวน 1,030,1,585 และ 1,566 ราย และมอีตัราการเสยีชวีติ  คดิเป็นรอ้ยละ 38.30, 
32.78 และ 33.78 ตามล าดบั การได้รบัการรกัษาที่รวดเรว็และเหมาะสม  กระบวนการในการประเมินและเฝ้าระวงัผู้ป่วยในระยะ
เริม่ต้นให้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการรกัษาที่ถูกต้องเหมาะสม ร่วมกบัการน าความรู้ทฤษฎีทางการพยาบาลมาใช้ใน  
การดูแลผู้ป่วย จะช่วยลดอตัราการเสยีชีวิต ความพิการและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมาได้ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ด ี        
ลดวนันอนรกัษาในโรงพยาบาล  ลดค่าใชจ้่าย ลดภาระของครอบครวั 
วตัถปุระสงค ์: เพื่อใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็กไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ผลการศึกษา : ชายไทยอายุ 76 ปี มาโรงพยาบาลด้วยไข้ ไอ เสมหะสีขาว หายใจเหนื่อยหอบ ความดันโลหิตต ่ า                      
80/50 มลิลเิมตรปรอท หวัใจเตน้ชา้ 36 ครัง้ต่อนาท ีblood lactate 7.9 มลิลโิมลต่อลติร  ไดร้บัการวนิิจฉัย ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  และ
มภีาวะชอ็ก  มสีาเหตุจากปอดอกัเสบ มภีาวะเลอืดเป็นกรดร่วมกบัมภีาวะโพแทสเซยีมในร่างกายสูงปญัหาทางการพยาบาลที่พบ
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะฉุกเฉินวิกฤต มีภาวะช็อกเน่ืองจากการติดเชื้อ มีภาวะหวัใจเต้นช้าเน่ืองจากโพแทสเซยีมสูงจาก
ประสทิธภิาพการท างานของไตลดลง การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวยีนเลอืดในปอดจากการ    
บบีตวัของหวัใจผดิปกต ิ ระยะต่อเนื่องมโีอกาสหย่าเครื่องช่วยหายใจ  มภีาวะน ้าเกนิในร่างกายเนื่องจากไตสญูเสยีหน้าทีใ่นการกรอง 
ท าให้มกีารคัง่ของของเสยีและน ้า  ความทนในกจิกรรมลดลงเนื่องจากปรมิาตรเลอืดทีห่วัใจส่งออกต่อนาทลีดลงจากความไม่สมดุล
ของการไดร้บัและความต้องการใชอ้อกซเิจนจากการเหนื่อยลา้ วติกกงัวลเกีย่วกบัอาการของโรค  และระยะวางแผนจ าหน่ายส่งเสรมิ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยได้ให้การพยาบาลระยะวิกฤต ระยะต่อเน่ืองและวางแผนจ าหน่ายได้รบัการดูแลตามแนวปฏบิตัิการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดโดย การให้สารน ้าอย่างเพยีงพอให้ยาปฏิชวีนะ ยาตีบหลอดเลอืดหวัใจ ยาเพิม่แรงบีบตวัของหวัใจ
ร่วมกบัให้การรกัษาภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ไตเสยี หน้าที่โดยการให้ยาขบัปสัสาวะ ท าการฟอกลือด   
เพื่อใหผ้ลลพัธผ์ูป้ว่ยปลอดภยั ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น สามารถกลบับา้นได ้รวมระยะเวลานอนรกัษาในโรงพยาบาล 7 วนั           
สรปุ : ผูป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะวกิฤตดงันัน้พยาบาลจงึตอ้งมคีวามรูแ้ละทกัษะการดูแลผูป้่วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  และมภีาวะชอ็ก
และน ากระบวนการพยาบาล  แนวคดิทฤษฎทีางดา้นการพยาบาลมาประยุกต์ใชใ้นการดูแลผูป้่วยและครอบครวัใหค้รอบคลุมองคร์วม
ร่วมกบัทีมสุขภาพ  จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รบัการวินิจฉัยพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างทนัท่วงที  ผู้ป่วย
ปลอดภยัผ่านพน้ภาวะวกิฤตไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น  ลดอตัราการเสยีชวีติ จากกรณีศกึษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพยาบาล
ผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดทีม่ภีาวะชอ็กได ้ 
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บทคดัย่อ 
บทน า : ภาวะตดิเชื้อในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็กเป็นภาวะเจบ็ป่วยทีซ่บัซอ้นซึง่พบว่ามอีตัราป่วย และอตัราตายสงู  ต้องไดร้บั
การรกัษาอย่างเร่งด่วน เป็นภาวะที่ร่างกายมกีารตอบสนองที่ผดิปกติต่อการตดิเชื้อท าให้เกดิการอกัเสบและการท างานที่ผดิปกติ    
ของหลายอวยัวะในร่างกาย พยาธสิภาพหลกัคอืการอกัเสบทัว่ร่างกายอนัเกดิจากการติดเชื้อทีลุ่กลามจากจุดที่ติดเชื้อเป็นกลไก     
การอกัเสบทีเ่กดิขึน้นี้เป็นทัว่ร่างกายตัง้แต่ระดบัโมเลกุล ยนี เซลล ์ส่งผลไปทุกส่วนของอวยัวะท าใหห้ลอดเลอืดขยายตวั  รัว่  และ
อกัเสบ  อวยัวะเสื่อมหน้าที่ผู้ป่วยอาจชอ็กจนเสยีชวีติ  ส่วนภาวะภูมคิุ้มกนับกพร่องมกัเกิดขึน้พร้อมๆกนัส่งผลให้ผู้ป่วยมรีะบบ
ภูมคิุม้กนัลดลงและอาจเสยีชวีติได ้ จากสถติโิรงพยาบาลก าแพงเพชรปี 2559 – 2561 ในแผนกอายุรกรรม  พบผูป้่วยตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืด  และมภีาวะชอ็กจากการตดิเชือ้เป็นจ านวน 1,030,1,585 และ 1,566 ราย และมอีตัราการเสยีชวีติ  คดิเป็นรอ้ยละ 38.30, 
32.78 และ 33.78 ตามล าดบั การได้รบัการรกัษาที่รวดเรว็และเหมาะสม  กระบวนการในการประเมินและเฝ้าระวงัผู้ป่วยในระยะ
เริม่ต้นให้ไดอ้ย่างรวดเรว็ ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการรกัษาที่ถูกต้องเหมาะสม ร่วมกบัการน าความรู้ทฤษฎีทางการพยาบาลมาใช้ใน  
การดูแลผู้ป่วย จะช่วยลดอตัราการเสยีชีวิต ความพิการและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่จะตามมาได้ท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ด ี        
ลดวนันอนรกัษาในโรงพยาบาล  ลดค่าใชจ้่าย ลดภาระของครอบครวั 
วตัถปุระสงค ์: เพื่อใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็กไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
ผลการศึกษา : ชายไทยอายุ 76 ปี มาโรงพยาบาลด้วยไข้ ไอ เสมหะสีขาว หายใจเหนื่อยหอบ ความดันโลหิตต ่ า                      
80/50 มลิลเิมตรปรอท หวัใจเตน้ชา้ 36 ครัง้ต่อนาท ีblood lactate 7.9 มลิลโิมลต่อลติร  ไดร้บัการวนิิจฉัย ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  และ
มภีาวะชอ็ก  มสีาเหตุจากปอดอกัเสบ มภีาวะเลอืดเป็นกรดร่วมกบัมภีาวะโพแทสเซยีมในร่างกายสูงปญัหาทางการพยาบาลที่พบ
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะฉุกเฉินวิกฤต มีภาวะช็อกเน่ืองจากการติดเชื้อ มีภาวะหวัใจเต้นช้าเน่ืองจากโพแทสเซยีมสูงจาก
ประสทิธภิาพการท างานของไตลดลง การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบไหลเวยีนเลอืดในปอดจากการ    
บบีตวัของหวัใจผดิปกต ิ ระยะต่อเนื่องมโีอกาสหย่าเครื่องช่วยหายใจ  มภีาวะน ้าเกนิในร่างกายเนื่องจากไตสญูเสยีหน้าทีใ่นการกรอง 
ท าให้มกีารคัง่ของของเสยีและน ้า  ความทนในกจิกรรมลดลงเนื่องจากปรมิาตรเลอืดทีห่วัใจส่งออกต่อนาทลีดลงจากความไม่สมดุล
ของการไดร้บัและความต้องการใชอ้อกซเิจนจากการเหนื่อยลา้ วติกกงัวลเกีย่วกบัอาการของโรค  และระยะวางแผนจ าหน่ายส่งเสรมิ
การดูแลตนเองของผู้ป่วยได้ให้การพยาบาลระยะวิกฤต ระยะต่อเน่ืองและวางแผนจ าหน่ายได้รบัการดูแลตามแนวปฏบิตัิการดูแล
ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดโดย การให้สารน ้าอย่างเพยีงพอให้ยาปฏิชวีนะ ยาตีบหลอดเลอืดหวัใจ ยาเพิม่แรงบีบตวัของหวัใจ
ร่วมกบัให้การรกัษาภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง ไตเสยี หน้าที่โดยการให้ยาขบัปสัสาวะ ท าการฟอกลือด   
เพื่อใหผ้ลลพัธผ์ูป้ว่ยปลอดภยั ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น สามารถกลบับา้นได ้รวมระยะเวลานอนรกัษาในโรงพยาบาล 7 วนั           
สรปุ : ผูป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะวกิฤตดงันัน้พยาบาลจงึตอ้งมคีวามรูแ้ละทกัษะการดูแลผูป้่วยตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  และมภีาวะชอ็ก
และน ากระบวนการพยาบาล  แนวคดิทฤษฎทีางดา้นการพยาบาลมาประยุกต์ใชใ้นการดูแลผูป้่วยและครอบครวัใหค้รอบคลุมองคร์วม
ร่วมกบัทีมสุขภาพ  จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รบัการวินิจฉัยพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างทนัท่วงที  ผู้ป่วย
ปลอดภยัผ่านพน้ภาวะวกิฤตไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น  ลดอตัราการเสยีชวีติ จากกรณีศกึษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพยาบาล
ผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืดทีม่ภีาวะชอ็กได ้ 
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 บทน า 

ภาวะตดิเชื้อในกระแสเลอืดและมภีาวะชอ็กเป็นภาวะเจบ็ป่วยทีซ่บัซ้อนซึง่พบว่ามอีตัราป่วย  และอตัราตายสูงต้องได้รบั
การรกัษาอย่างเร่งด่วน  เป็นภาวะทีร่่างกายมกีารตอบสนองทีผ่ดิปกตต่ิอการตดิเชือ้ท าใหเ้กดิการอกัเสบ  และการท างานทีผ่ดิปกติ
ของหลายอวยัวะในร่างกาย พยาธสิภาพหลกัคอืการอกัเสบทัว่ร่างกาย  อนัเกดิจากการตดิเชือ้ทีลุ่กลามจากจุดที่ตดิเชื้อเป็นกลไก   
การอกัเสบที่เกดิขึน้ทัว่ร่างกายตัง้แต่ระดบัโมเลกุล ยนี เซลล ์ส่งผลไปทุกส่วนของอวยัวะท าให้หลอดเลอืดขยายตวั รัว่ และอักเสบ 
อวยัวะเสือ่ม  หน้าทีผู่ป้่วยอาจชอ็กจนเสยีชวีติ ส่วนภาวะภูมคิุม้กนับกพร่องมกัเกดิขึน้พรอ้มๆกนั  ส่งผลใหผู้ป้่วยมรีะบบภูมคิุม้กนั
ลดลง และอาจเสยีชวีติได ้ การไดร้บัการรกัษาทีร่วดเรว็และเหมาะสม  กระบวนการในการประเมนิและเฝ้าระวงัผูป้่วยในระยะเริม่ต้น
ใหไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ สง่ผลใหเ้กดิกระบวนการรกัษาทีถู่กตอ้งเหมาะสมตามมา 

จากสถติโิรงพยาบาลก าแพงเพชรปี 2559 - 2561ในแผนกอายุรกรรม  พบผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  และมภีาวะชอ็กจาก
การติดเชื้อเป็นจ านวน 1,030,1,585 และ 1,566 ราย และมอีตัราการเสยีชวีติคดิเป็นร้อยละ 38.30,32.78 และ 33.78 ตามล าดบั       
จะเหน็ไดว้า่ยงัมอีุบตักิารณ์สงู  พบปจัจยัทีท่ าใหเ้สยีชวีติ ไดแ้ก่ ภาวะชอ็กและมอีวยัวะลม้เหลวหลายระบบซึง่เป็นภาวะวกิฤต  และ
คุกคามต่อชีวติท าให้การดูแลผู้ป่วยมคีวามยุ่งยากซบัซ้อน  ในการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) ที่มีภาวะวกิฤต     
จงึมเีป้าหมายเพื่อการลดความรุนแรง  ป้องกนัภาวะแทรกซ้อน  ชะลอความก้าวหน้าของโรค ลดสาเหตุที่จะท าให้เสยีชวีิต   และ       
ลดอตัราการตาย  เพื่อใหผู้ป้ว่ยมคีุณภาพชวีติทีด่ ี ดงันัน้พยาบาลจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสาเหตุอาการ  และอาการแสดง
ของโรค  พยาธิสภาพที่ส าคญัของโรค การวินิจฉัย  แนวทางการรกัษา และต้องมีทกัษะในการให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตที่มี
ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) เป็นอย่างดีในแต่ละระยะของการด าเนินของโรค  พร้อมทัง้ให้ความรู้กบัผู้ป่วยและญาต ิ  
เพื่อเป็นแนวทางในการดแูลผูป้ว่ยอย่างต่อเน่ืองในระยะฟ้ืนฟู  มกีารตดิต่อประสานงานระหว่างสหวชิาชพีเพื่อผูป้่วยจะไดร้บัการดูแล
อย่างต่อเน่ืองและครบถ้วนเพื่อบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ด ้ จากเหตุผลดงักล่าว ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจศกึษาการพยาบาลผูป้่วย
ตดิเชือ้ในกระแสเลอืดมภีาวะชอ็กและมภีาวะแทรกซอ้นต่างๆ เพื่อน ากระบวนการพยาบาลและแนวคดิทฤษฎทีางดา้นการพยาบาล  
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครวัให้ครอบคลุมองค์รวม เพื่อประคบัประคองให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวกิฤต ช่วยผู้ป่วย
ปลอดภยั  ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้น ลดอตัราการเสยีชวีติ  มคีุณภาพชวีติทีด่ ีลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล  ลดค่าใชจ้่าย  และ
ลดภาระของครอบครวั   
 

กรณีศึกษา   
ผูป้่วยเพศชายอายุ 76 ปี มปีระวตัเิป็นโรคความดนัโลหติสงู5 ปี  โรคไตวายเรือ้รงั  2 ปี  มาโรงพยาบาลดว้ย 14 ชัว่โมง

ก่อนมาโรงพยาบาลมไีข ้ไอ มเีสมหะสขีาว ไม่ไดร้กัษา 8 ชัว่โมงก่อนมา ผูป้่วยเวยีนศรีษะบา้นหมุน  ตาลาย  หายใจไม่สะดวก  ไม่มี
เจบ็แน่นหน้าอก อาเจยีนเป็นน ้า 7 ครัง้ ถ่ายเหลวเป็นน ้า 2 ครัง้ ปสัสาวะออกน้อย ญาตนิ าส่งโรงพยาบาลชุมชน  มปีญัหาความดนั
โลหติต ่า 80/50 mmHg หวัใจเต้นชา้ 36 ครัง้ต่อนาท ี หายใจเหนื่อยหอบ อตัราการหายใจ 34 ครัง้ต่อนาท ี oxygen saturation 90% 
ใสท่่อช่วยหายใจทางปาก No.7.5 mark 20 blood lactate 7.9 mmol/L  แพทยส์งสยั metabolic acidosis และมโีพแทสเซยีมในเลอืดสงู
ร่วมดว้ย ให ้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  แพทยไ์ดต้รวจประเมนิอาการของผูป้่วยและวนิิจฉัยว่าเป็น septic shock  สาเหตุจากปอดตดิเชือ้  ทีแ่ผนกฉุกเฉินผูป้่วย
รู้สกึตวัด ีGCS E4M6VT สญัญาณชพีความดนัโลหติ 96/53 มลิลิเมตรปรอท อตัราการเต้นของหวัใจ 114 ครัง้ต่อนาท ี อตัรา        
การหายใจ 24ครัง้ต่อนาท ี อุณหภูม ิ36 องศาเซลเซยีส  oxygen saturation 99%  blood lactate 7.4 มลิลโิมลต่อลติร  load NSS   
500 ml ABG at ER metabolic acidosis ได ้7.5% NaHCO3 100 ml iv push 
              รบัผูป้่วยจากแผนกฉุกเฉินวนัที ่19 ตุลาคม 2562  แรกรบัผู้ป่วย  ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากต่อเขา้กบัเครื่องช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมปรมิาตร  อตัราการหายใจ 22-24 ครัง้/นาท ี oxygen saturation 99%  ฟงัปอดได้ยนิเสยีง crepitation  ทัง้สองขา้ง  
หายใจเหน่ือย ผูป้ว่ยมปีญัหา septic shock  ซึง่มสีาเหตุมาจากการการตดิเชือ้ในปอด โดยผูป้่วยมปีระวตัไิอ  เสมหะสขีาวขุ่นปรมิาณ
ปานกลาง เหนื่อยหอบร่วมด้วย มอุีณหภูมกิายต ่า ใหก้ารดูแลตามแนวทางการรกัษาภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด ใหย้าปฏชิวีนะ ให้
สารน ้า 1,500 ml ให ้vasopressor และ inotropic drugจนกระทัง่  MAP ≥ 65 mmHgอตัราการเต้นของหวัใจ 100-110 bpm  สามารถ
หยุดใหย้า vasopressor และ inotropic ไดส้ าเรจ็ปญัหา severe metabolic acidosis (ผล ABG pH=6.990,PaCO2=13, PaO2=444 
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HCO3-=3.1) ผู้ป่วยมภีาวะโพแทสเซยีมสงูวกิฤต (7.0-8.4 m Eq/L) ไตวายเรื้อรงั (71  mg/dl, 7.10 mg/dl)  ปสัสาวะออกน้อย     
แพทยไ์ดท้ าการแกไ้ขภาวะโพแทสเซยีมสงู  และภาวะไตวายเรือ้รงัโดยการใหย้าขบัปสัสาวะ และ hemodialysis  2 ครัง้  จนกระทัง่
โพแทสเซยีมอยู่ในเกณฑป์กตแิละไตท างานไดด้ขีึน้  ปสัสาวะออกด ี300-500 ml in 8 hr.  จงึวางแผนร่วมกบัผูป้่วยเพื่อท าการลา้งไต
ทางช่องทอ้งหลงัจากจ าหน่าย  หลงัจาก vital sign  ปกต ิ ผูป้่วยทุเลาเหน่ือย  หายใจตามเครื่องด ี แพทยพ์จิารณา on mechanical 
ventilator weaning CPAP  2 วนั ผูป้ว่ยฝึกหายใจไดด้ ีOxygen saturation และสญัญาณชพีปกต ิ จงึทดลองใหฝึ้กหายใจและสามารถ 
เลกิใชเ้ครื่องช่วยหายใจไดส้ าเรจ็ 0n O2  canular  3  L/M  วนัต่อมาเลกิใชอ้อกซเิจนได ้ช่วยเหลอืตวัเองไดม้ากขึน้ในการท ากจิวตัร
ประจ าวนัรวมใชเ้ครื่องช่วยหายใจ 3 วนั  รวมระยะเวลาในการรกัษาในโรงพยาบาล 7 วนั  ก่อนจ าหน่ายไดม้กีารวางแผนจ าหน่ายโดย
ใหค้ าแนะน าในการดูแลผูป้่วยเรื่องการปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการป้องกนัการเกดิภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดซ ้า ใหสุ้ขศกึษาเพื่อป้องกนั
การติดเชื้อปอดอักเสบ และวางแผนจ าหน่ายเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง ชี้ให้เห็นสาเหตุและปจัจัยที่ท าให้โรคก าเริบ อธิบาย
ความส าคญัของการควบคุมอาหารมนั  เคม็  จ ากดัน ้า  ควบคุมการออกก าลงักายทีเ่หมาะสมส าหรบัผูป้่วยไตวายเรือ้รงั  การสงัเกต
อาการผดิปกตทิีต่อ้งรบีมาพบแพทย ์การมาเรยีนฟอกไตทางหน้าทอ้งตามนดั 
 

อาการส าคญั 
 Refer มาจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายดว้ยความดนัโลหติต ่า หวัใจเตน้ชา้ 1 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล 
 

ประวติัการเจบ็ป่วยปัจจบุนั 
 3 วนัก่อนมาโรงพยาบาลมไีข ้ ไอ  มเีสมหะสขีาว ไม่ได้ไปรกัษา 8 ชัว่โมงก่อนมา ผู้ป่วยเวยีนศรีษะบ้านหมุน  ตาลาย 
หายใจไม่สะดวก ไม่มเีจบ็แน่นหน้าอก ถ่ายเหลว 3 ครัง้  ปสัสาวะออกน้อย  ญาตนิ าส่งโรงพยาบาลพรานกระต่าย  มปีญัหาความดนั
โลหติต ่า 70/50 mmHg  หวัใจเต้นช้า 26 bpm  แพทย์สงสยัมโีพแทสเซยีมในเลอืดสงูให ้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 มาโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 

ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 
 ผูป้ว่ยมโีรคประจ าตวั คอื ความดนัโลหติสงู 5 ปี, ไตวายเรือ้รงั 2 ปี 
การประเมินสภาพรา่งกายตามระบบ  
รปูรา่งทัว่ไป  : ผวิสดี าแดง รปูร่างทว้ม   
สณัญาณชีพ  :อุณหภูม ิ36 องศาเซลเซยีส ความดนัโลหติ 96/53 mmHg อตัราการเตน้ของหวัใจ 114 ครัง้ต่อนา 

          อตัราการหายใจ 24ครัง้ต่อนาท ี
ผิวหนัง    : ผวิสดี าแดง มคีวามตงึตวัของผวิหนงัด ีบวมกดบุ๋ม 2+ บรเิวณขา 2 ขา้ง 
ศีรษะและใบหน้า       : ศรีษะรปูทรงปกต ิผมสัน้ หนงัศรีษะสะอาด ลกัษณะใบหน้ากลม 
ตา          : ตาเท่ากนัทัง้สอง 2 ขา้ง สายตาปกต ิมองเหน็ชดัเจน เปลอืกตาชมพู 
จมูก                          : ลกัษณะสมมาตรกนั สนัจมกูตรง ผนงักัน้จมกูตรงไม่คด 
ปากและคอ               : รมิฝีปากสชีมพอู่อน ชุ่มชืน้เลก็น้อยไม่แตก ลิน้ปกตไิม่มฝ้ีา ต่อมทอนซลิไม่โต ไม่แดง เยื่อบุช่อง 
   ปากสชีมพอู่อนไม่มบีาดแผล เหงอืกสชีมพ ูไม่มกีารอกัเสบ ฟนัสขีาวเหลอืง ไม่มฟีนัปลอม  

ต่อมไทรอยดไ์ม่โต คอสามารถเคลื่อนไหวไดต้ามปกต ิ
ทรวงอกและระบบทางเดินหายใจ 
          : รปูร่างทรวงอกปกต ิสมมาตร 
                            : หายใจสม ่าเสมอ หายใจ 22 ครัง้/นาท ี
                             : เสยีงปอดม ีCrepitation both lung 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
                         : ชพีจรเตน้ชา้ หวัใจเตน้ 40 ครัง้/นาท ีไม่มเีสน้เลอืดทีค่อโปง่พอง 
 

HCO3-=3.1) ผู้ป่วยมีภาวะโพแทสเซียมสูงวิกฤต (7.0-8.4 m Eq/L) ไตวายเรื้อรัง (71 mg/dl, 7.10 mg/dl) ปัสสาวะออกน้อย
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ระบบทางเดินอาหารและท้อง 
          : รปูร่างทอ้งปกต ิกดไม่เจบ็  
          : ตบั   มา้ม ปกต ิไม่โต 
                             : เสยีงล าไสป้กต ิ3-5 ครัง้/นาท ี
ระบบทางเดินปัสสาวะ  : ปสัสาวะสเีหลอืงเขม้คาสาย 
                              : อวยัวะเพศปกต ิไม่มสีารคดัหลัง่ทีผ่ดิปกต ิ
ระบบประสาท            : ผูป้ว่ยรูส้กึตวัด ีสือ่สารเขา้ใจ 
ระบบกล้ามเน้ือและกระดกู  
           : กลา้มเน้ือแขน ขา สามารถเคลื่อนไหวไดป้กต ิ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ  

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 ค่าท่ีตรวจพบ 
19/10/62  

PH 7.35 – 7.45 7.10 
PaCo2 35-45 mmHg 25 
PaO2 80-100 mmHg 55 
HCO3 18-23 mmol/L 7.8 

O2Saturation 95-98 % 74 
 

Microbiology ผลตรวจ 
Urine Culture No Growth 
Sputum Gram Gram positive cocci 
Sputum Culture staphylococcus aureus 
Hemo Culture X 2 specimen No Growth 

 

การวางแผนการพยาบาล 
แบ่งเป็น  3  ระยะ ไดแ้ก่ การพยาบาลระยะฉุกเฉินวกิฤต  การพยาบาลระยะต่อเนื่อง และระยะวางแผนจ าหน่าย 

 

การพยาบาลระยะฉุกเฉินวิกฤต 
ปัญหาและข้อวินิจฉัยการพยาบาล 
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี  1   มภีาวะชอ็กเน่ืองจากการตดิเชือ้ในกระแสเลอืดจากปอดอกัเสบ 
ข้อมูลสนับสนุน    

1. ผูป้ว่ยมภีาวะความดนัโลหติต ่า BP 80/50 mmHg   MAP 63.33 
2. หวัใจเตน้ชา้ 36 ครัง้ต่อนาท ี
3. เหนื่อยหอบ  
4. ปสัสาวะออกน้อยเวรละ 0-50 ซซี.ี ต่อเวร  

 
HCO3-=3.1) ผู้ป่วยมภีาวะโพแทสเซยีมสงูวกิฤต (7.0-8.4 m Eq/L) ไตวายเรื้อรงั (71  mg/dl, 7.10 mg/dl)  ปสัสาวะออกน้อย     
แพทยไ์ดท้ าการแกไ้ขภาวะโพแทสเซยีมสงู  และภาวะไตวายเรือ้รงัโดยการใหย้าขบัปสัสาวะ และ hemodialysis  2 ครัง้  จนกระทัง่
โพแทสเซยีมอยู่ในเกณฑป์กตแิละไตท างานไดด้ขีึน้  ปสัสาวะออกด ี300-500 ml in 8 hr.  จงึวางแผนร่วมกบัผูป้่วยเพื่อท าการลา้งไต
ทางช่องทอ้งหลงัจากจ าหน่าย  หลงัจาก vital sign  ปกต ิ ผูป้่วยทุเลาเหน่ือย  หายใจตามเครื่องด ี แพทยพ์จิารณา on mechanical 
ventilator weaning CPAP  2 วนั ผูป้ว่ยฝึกหายใจไดด้ ีOxygen saturation และสญัญาณชพีปกต ิ จงึทดลองใหฝึ้กหายใจและสามารถ 
เลกิใชเ้ครื่องช่วยหายใจไดส้ าเรจ็ 0n O2  canular  3  L/M  วนัต่อมาเลกิใชอ้อกซเิจนได ้ช่วยเหลอืตวัเองไดม้ากขึน้ในการท ากจิวตัร
ประจ าวนัรวมใชเ้ครื่องช่วยหายใจ 3 วนั  รวมระยะเวลาในการรกัษาในโรงพยาบาล 7 วนั  ก่อนจ าหน่ายไดม้กีารวางแผนจ าหน่ายโดย
ใหค้ าแนะน าในการดูแลผูป้่วยเรื่องการปฏบิตัติวัเกีย่วกบัการป้องกนัการเกดิภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืดซ ้า ใหสุ้ขศกึษาเพื่อป้องกนั
การติดเชื้อปอดอักเสบ และวางแผนจ าหน่ายเกี่ยวกับโรคไตวายเรื้อรัง ชี้ให้เห็นสาเหตุและปจัจัยที่ท าให้โรคก าเริบ อธิบาย
ความส าคญัของการควบคุมอาหารมนั  เคม็  จ ากดัน ้า  ควบคุมการออกก าลงักายทีเ่หมาะสมส าหรบัผูป้่วยไตวายเรือ้รงั  การสงัเกต
อาการผดิปกตทิีต่อ้งรบีมาพบแพทย ์การมาเรยีนฟอกไตทางหน้าทอ้งตามนดั 
 

อาการส าคญั 
 Refer มาจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายดว้ยความดนัโลหติต ่า หวัใจเตน้ชา้ 1 ชัว่โมงก่อนมาโรงพยาบาล 
 

ประวติัการเจบ็ป่วยปัจจบุนั 
 3 วนัก่อนมาโรงพยาบาลมไีข ้ ไอ  มเีสมหะสขีาว ไม่ได้ไปรกัษา 8 ชัว่โมงก่อนมา ผู้ป่วยเวยีนศรีษะบ้านหมุน  ตาลาย 
หายใจไม่สะดวก ไม่มเีจบ็แน่นหน้าอก ถ่ายเหลว 3 ครัง้  ปสัสาวะออกน้อย  ญาตนิ าส่งโรงพยาบาลพรานกระต่าย  มปีญัหาความดนั
โลหติต ่า 70/50 mmHg  หวัใจเต้นช้า 26 bpm  แพทย์สงสยัมโีพแทสเซยีมในเลอืดสงูให ้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 มาโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
 

ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต 
 ผูป้ว่ยมโีรคประจ าตวั คอื ความดนัโลหติสงู 5 ปี, ไตวายเรือ้รงั 2 ปี 
การประเมินสภาพรา่งกายตามระบบ  
รปูรา่งทัว่ไป  : ผวิสดี าแดง รปูร่างทว้ม   
สณัญาณชีพ  :อุณหภูม ิ36 องศาเซลเซยีส ความดนัโลหติ 96/53 mmHg อตัราการเตน้ของหวัใจ 114 ครัง้ต่อนา 

          อตัราการหายใจ 24ครัง้ต่อนาท ี
ผิวหนัง    : ผวิสดี าแดง มคีวามตงึตวัของผวิหนงัด ีบวมกดบุ๋ม 2+ บรเิวณขา 2 ขา้ง 
ศีรษะและใบหน้า       : ศรีษะรปูทรงปกต ิผมสัน้ หนงัศรีษะสะอาด ลกัษณะใบหน้ากลม 
ตา          : ตาเท่ากนัทัง้สอง 2 ขา้ง สายตาปกต ิมองเหน็ชดัเจน เปลอืกตาชมพู 
จมูก                          : ลกัษณะสมมาตรกนั สนัจมกูตรง ผนงักัน้จมกูตรงไม่คด 
ปากและคอ               : รมิฝีปากสชีมพอู่อน ชุ่มชืน้เลก็น้อยไม่แตก ลิน้ปกตไิม่มฝ้ีา ต่อมทอนซลิไม่โต ไม่แดง เยื่อบุช่อง 
   ปากสชีมพอู่อนไม่มบีาดแผล เหงอืกสชีมพ ูไม่มกีารอกัเสบ ฟนัสขีาวเหลอืง ไม่มฟีนัปลอม  

ต่อมไทรอยดไ์ม่โต คอสามารถเคลื่อนไหวไดต้ามปกต ิ
ทรวงอกและระบบทางเดินหายใจ 
          : รปูร่างทรวงอกปกต ิสมมาตร 
                            : หายใจสม ่าเสมอ หายใจ 22 ครัง้/นาท ี
                             : เสยีงปอดม ีCrepitation both lung 
ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
                         : ชพีจรเตน้ชา้ หวัใจเตน้ 40 ครัง้/นาท ีไม่มเีสน้เลอืดทีค่อโปง่พอง 
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5.  อุณหภูมกิายต ่า36 องศาเซลเซยีส ต่อมามไีขส้งู 38.3-38.6 องศาเซลเซยีส ไอ เสมหะขาวขุน่  
6. Sputum Gram stain Gram positive cocci, Sputum Culture staphylococcus aureus 
7.ฟงัปอดทัง้สองขา้งไดย้นิเสยีง Crepitation  

วตัถปุระสงค ์  
เพื่อใหผู้ป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะชอ็ก 

เกณฑก์ารประเมินผล  
1. MAP ≥ 65 mmHg, HR>50 bpm  
2. Urine ≥200 mlต่อเวร 
3. ชพีจรสว่นปลายแรง ชดัแจน 
4. Capillary refillไม่เกนิ 3 วนิาท ี
5. ผวิหนงัอุ่น แหง้ มคีวามตงึตวัด ี
6. เสยีงปอดปกต ิ(clear) 
7. เสมหะลดลง 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. เมื่อความดนัโลหติไม่คงทีว่ดัทุก 15-30 นาท ีและเมื่อความดนัโลหติอยู่ในเกณฑป์กตวิดัทุก 1 ชัว่โมง เพื่อคน้หาความดนั

โลหติทีต่ ่าเพราะความดนัโลหติทีต่ ่าแสดงถงึการมปีรมิาตรเลอืดทีห่วัใจส่งออกต่อนาทลีดลง อนัอาจท าใหก้ารก าซาบเลอืดของหลอด
เลอืดโคโรนารลีดลง   

2. ประเมนิอตัรา จงัหวะการเตน้ของหวัใจ อย่างต่อเนื่องทุก 1 ชัว่โมง คน้หาการเตน้ของหวัใจทีผ่ดิจงัหวะ 
3. ใหย้าตามแนวการรกัษาและประเมนิผลของยาและเฝ้าระวงัอาการขา้งเคยีงของยา ไดแ้ก่ 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. ประเมนิการหายใจ คน้หาอาการหายใจล าบาก หายใจเรว็ หายใจเรว็ตืน้ และสงัเกตอาการไอ ทุก 1 ชัว่โมง หรอืถี่มากน้อย

ขึน้กบัอาการ ฟงัเสยีงปอดทุก 2 ชัว่โมง คน้หาเสยีงผดิปกต ิเช่น เสยีง crepitation เสยีง wheezing  
5. ดแูลใหไ้ดร้บัออกซเิจนตามแผนการรกัษาของแพทย ์ เพื่อเพิม่ความเขม้ขน้ของออกซเิจนในลมหายใจเขา้  ช่วยท าใหก้าร

แลกเปลี่ยนก๊าซดขีึน้ แก้ไขภาวะออกซเิจนในเลอืดต ่าที่เกดิจากปรมิาตรเลอืดที่หวัใจส่งออกต่อนาทลีดลง  และจากการเสยีสมดุล
ระหว่างการก าซาบเลอืดและการระบายอากาศทีเ่กดิจากการมสีารน ้าในถุงลม 

6. สงัเกตอาการบวมบรเิวณแขนขา กน้กบตดิตามและบนัทกึสารน ้าเขา้และออกจากร่างกาย (I/O) อย่างน้อยทุก 4-8 ชัว่โมง 
สงัเกตสแีละปรมิาตรของปสัสาวะทุก 2 ชัว่โมง ควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลอืดด าและการให้ยาขบัปสัสาวะ ได้แก่ Lasix       
250 mg iv ทุก 6 hr. 

7. ประเมนิชพีจรแขนขาทัง้สองขา้งเปรยีบเทยีบกนั สงัเกตความแรง ความสม ่าเสมอ คุณภาพ 
8. ประเมนิการเปลีย่นแปลงของระดบัความรูส้กีตวัทุก 2-4 ชัว่โมง  
9. ประเมนิค้นหาแหล่งติดเชื้อ  พบว่า  มกีารติดเชื้อระบบทางเดนิหายใจ คอื โรคปอดอกัเสบ ซึง่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด

ภาวะการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 
10. ดแูลใหใ้หย้าฆา่เชือ้ตามแผนการรกัษา ไดแ้ก่ Ceftriazone 2 gm iv OD Tamiflu (75) 1 cap oral bid pcจนครบ 5วนั 
11. ดแูลความสะอาดร่างกาย และสิง่แวดลอ้ม เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ซ ้า 

 12. สงัเกตลกัษณะและปรมิาณของเสมหะ ซึง่เป็นลกัษณะของการตดิเชือ้ และสง่ตรวจ sputum gram stain, sputum c/s ตาม
แผนการรกัษาและตดิตามผล  

13. ลดการแพร่ระบาดเชือ้ เช่น ลา้งมอืก่อนและหลงัท าหตัถการ หรอืใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยทุกครัง้ 
14.ดแูล และจดัใหไ้ดพ้กัผอ่นบนเตยีงอย่างสมบรูณ์ (absolute bed rest) ในท่าทีส่ขุสบาย  สง่เสรมิใหม้กีารพกัทัง้ดา้นรา่งกาย

และจติใจ งดกจิกรรมต่าง ๆ 
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การประเมินผล 

1. MAP 67-80 mmHg สามารถ Off Dopamine, Dobutamine, Adrenaline และ Levophed ได ้
2. HR 100-110 ครัง้/นาทชีพีจรสว่นปลายแรงชดัแจน, อุณหภูมกิาย 36.8-37.3 องศาเซลเซยีส 
3. Urine 300-500 ซ.ีซ.ีต่อเวร 
4. capillirary refill ไม่เกนิ 3 วนิาท ี
5. ผวิหนงัอุ่น แหง้ มคีวามตงึตวัด ี 
6. ทุเลาเหนื่อยหอบ อตัราการหายใจ 20-22 ครัง้ต่อนาท ี
7. both lung ม ีcrepitation ลดลง เสมหะลดลง 
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 2  มภีาวะหวัใจเตน้ชา้เน่ืองจากโพแทสเซยีมสงูจากประสทิธภิาพการท างานของไตลดลง 
ข้อมูลสนับสนุน    

1. ผูป้ว่ยมภีาวะหวัใจเตน้ชา้ 40 ครัง้/นาท ี
2. โพแทสเซยีมสงู 7.0 m Eq/L 
3. EKGม ีtall peak T 
4. BUN 71 mg/dl, Cr 7.10 mg/dl 

วตัถปุระสงค ์  
ผูป้ว่ยปลอดภยัจากภาวะหวัใจเตน้ชา้และภาวะโพแทสเซยีมสงู 

เกณฑก์ารประเมินผล  
1. HR>50 bpm คลื่นหวัใจปกต ิไม่ม ีTall peak T 
2. โพแทสเซยีมอยู่ในเกณฑป์กต ิ3.6 – 5.1 m Eq/L 

 3. การท างานของไตดขีึน้ BUN 8-20 mg/dl, Cr 0.55-1.02 mg/dl 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. ประเมนิอาการและอาการแสดงของโพแทสเซียมสงู คือ อาการกล้ามเน้ืออ่อนแรง หวัใจวาย สบัสน เพ้อคลัง่  ไม่รู้สต ิ
คลื่นไสอ้าเจยีน ล าไสห้ยุดท างาน หวัใจเตน้เรว็ เตน้ชา้ หรอืหยุดเตน้ คลื่นไฟฟ้าหวัใจผดิปกต ิTall peak T เป็นตน้ 
 2. บนัทึกคลื่นไฟฟ้าหวัใจทุก 8 ชัว่โมง หรือถี่ขึ้นเมื่อมีอาการผิดปกติ  ในรายที่มีการเต้นผิดจังหวะต้องสงัเกต  และ
ตรวจสอบ QRS, PR, QT interval และ ST segment และรายงานแพทย์เมื่อมคีวามผดิปกติ การเปลี่ยนแปลงของ ST segment     
อาจแสดงถงึกลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืด  ซึง่เกดิจากการไหลเวยีนในหลอดเลอืดโคโรนารลีดลง 
 3.ให้ยาเพิม่การบบีตวัของหวัใจ ตามแผนการรกัษา ได้แก่ Atropine 1amp iv stat, Adrenaline (1:10) iv 5-25 ml/hr.        
keep MAP ≥ 65 mmHg, HR >50 ครัง้/นาท ีใหผู้ป้ว่ยพกัผ่อนมากๆ เพื่อลดการท างานของหวัใจ 

4. ขจดัโพแทสเซยีมออกจากร่างกายตามแผนการรกัษา  กรณีให ้Insulin10 unit ผสมกบั 50% Glucose 50 ml  ฉีดเขา้
หลอดเลอืดด าชา้ๆ Insulin จะเป็นตวัพาโพแทสเซยีมเขา้สูเ่ซลล ์และ kalimate 30 gmผสม H2O 50 ml oral  

5. ให ้10% Calcium gluconate ทางหลอดเลอืดด าชา้ๆ เพื่อลดพษิของโพแทสเซยีมต่อหวัใจ  เพื่อป้องกนัหวัใจวาย 
 6. ให ้7.5%NaHCO350 ml iv push เพื่อลดภาวะกรดในกระแสเลอืด ท าใหโ้พแทสเซยีมเขา้สูเ่ซลลม์ากขึน้         
 7. เตรยีมผูป้ว่ยเพื่อฟอกไต เน่ืองจากมโีพแทสเซยีมสงูวกิฤต 
 8. บรรเทาอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน โดยใหบ้ว้นปากบ่อยๆ ดว้ยน ้าอุ่น   
           9. ติดตามการตรวจหาค่าโพแทสเซยีม การท างานของไต บนัทกึสญัญาณชพีทุก 1 ชัว่โมง  โดยเฉพาะชพีจร  และอตัรา     
การเตน้ของหวัใจ 
การประเมินผล 

1. อตัราการเตน้ของหวัใจ100-1100 ครัง้/นาท ีไม่ม ีTall peak T 
2. โพแทสเซยีมอยู่ในเกณฑป์กต ิ3.8 – 5.0   m Eq/L  
3. การท างานของไตดขีึน้ BUN 64 mg/ dl, Cr 6.47mg/dl   
4. ปสัสาวะออก 0.5-0.6 cc./kg/hr. 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี  3   การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่อง เนื่องจากพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงจากปอดอกัเสบ       
การเปลีย่นแปลงระบบไหลเวยีนเลอืดในปอดและการบบีตวัของหวัใจผดิปกติ 
ข้อมูลสนับสนุน   

1. ผูป้ว่ยหายใจเหน่ือยหอบ อตัราการหายใจ 34 ครัง้ต่อนาท ี  
2. ปรมิาณออกซเิจนในกระแสเลอืดต ่า O2Saturation 90% กระสบักระส่าย สบัสนแพทยพ์จิารณาใส่ ET-tube with 

volume ventilator   PCV mode  
3. ฟงัปอดไดย้นิเสยีง crepitation ทัง้ 2 ขา้ง 
4. ผลABG pH 6.990, PaCO2 13, PaO2 444, HCO-

3 33.1 
วตัถปุระสงค ์
 ผูป้ว่ยมกีารแลกเปลีย่นก๊าซดขีึน้ หรอืไดร้บัออกซเิจนเพยีงพอทีจ่ะเลีย้งสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย 
เกณฑก์ารประเมิน ผูป่้วย 
 1. อตัราการหายใจ 12-24 ครัง้/นาท ี
 2. oxygen saturation ≥ 95% 
 3. ไม่มปีลายมอืปลายเทา้เขยีวคล ้า 
 4. เสยีงปอดปกต ิ(Clear) 

5. ไม่มอีาการหายใจล าบากขณะพกัผ่อน  
 6. ค่าความดนัก๊าซในเลอืดแดง (ABGs) ปกต ิ: PH 7.35-7.45, PaCO2 35- 45 mmHg ,PaO2  80-100 mmHg, 
HCO3 18-23 mmol/L, O2Saturation 95-98%, หรอืค่า Carbon dioxide ปกต,ิCO221-31mEq /L 
กิจกรรมการพยาบาล                            
            1. ดแูลใหไ้ดร้บัออกซเิจนตามแผนการรกัษา  โดยใชเ้ครื่องชว่ยหายใจ  และปรบัใหเ้หมาะสมตามแผนการรกัษาเป็นการเพิม่
ความเขม้ขน้ของออกซเิจนในลมหายใจเขา้ ช่วยท าใหก้ารแลกเปลีย่นก๊าซดขีึน้ ร่างกายไดร้บัออกซเิจนมากขึน้ 
        2. เคาะปอดและดดูเสมหะตามสภาพของผูป้ว่ย 

3. ประเมนิการหายใจ ค้นหาอาการหายใจล าบาก หายใจเรว็ และสงัเกตการไอ ทุก 1 ชัว่โมง หรอืตามการเปลี่ยนแปลง
อาการของผูป้ว่ย ฟงัเสยีงปอดทุก 2 ชัว่โมง คน้หาเสยีงผดิปกต ิเช่น crepitation, wheezing เป็นตน้ 

4. หลกีเลีย่งการเคลื่อนไหวทีไ่ม่จ าเป็น  เพื่อลดภาระงานของหวัใจ  การเคลื่อนไหวหรอืการมกีจิกรรมจะเพิม่การใชอ้อกซเิจนของ
หวัใจ 
 5. ประเมนิระดบัความรูส้กึตวัเพื่อคน้หาอาการสมองไดร้บัออกซเิจนลดลงเช่นระดบัความรูส้กึตวัลดลง กระสบักระสา่ย สบัสน 

6. ประเมนิสผีวิ คน้หาอาการเขยีวคล ้า ทุก 4 ชัว่โมง เพื่อประเมนิภาวะขาดออกซเิจนของเนื้อเยื่อสว่นปลาย 
  7.วดัค่าความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืดโดยใชเ้ครื่องวดัออกซเิจนทีป่ลายนิ้ว (pulse oximetry) และตดิตามผลค่าความดนั
ก๊าซในเลอืดแดง 

8. จดัท่านอนศรีษะสงู 30-60 องศา จะท าใหอ้วยัวะในช่องทอ้งไม่รบกวนการเคลื่อนต ่าลงของกระบงัลมท าใหป้อดขยายไดด้ ี
หายใจไดส้ะดวก 

9. กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยพลกิตะแคงตวั ไอ และหายใจเขา้ออกลกึๆ ทุก  2 ชัว่โมง  และใหส้งัเกตการเปลีย่นท่าว่าจะมผีลกระทบ
ต่อการไดร้บัออกซเิจนดว้ยหรอืไม่ 

10. ใหย้าขบัปสัสาวะ ไดแ้ก่ Lasix 250 mg iv ทุก 6 hr. และใหย้าเพื่อแกไ้ขภาวะเลอืดเป็นกรด  ไดแ้ก่  7.5% NaHCO3   
100 ml iv slowly push Then 7.5% NaHCO3 100 ml iv drip in 15 นาท ีตามแนวทางการรกัษา  และสงัเกตอาการขา้งเคยีงของยา 

11. อธบิายการรกัษาพอสงัเขปในการอธบิายต้องระมดัระวงัข้อมูลที่อาจท าให้หมดก าลงัใจด้วย  เพราะการอธบิายสิง่ที่
เกดิขึน้จะช่วยสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยผ่อนคลาย และลดความวติกกงัวล ความวติกกงัวลมผีลต่อการใชอ้อกซเิจน และอตัราการหายใจ 
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ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี  3   การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่อง เนื่องจากพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงจากปอดอกัเสบ       
การเปลีย่นแปลงระบบไหลเวยีนเลอืดในปอดและการบบีตวัของหวัใจผดิปกติ 
ข้อมูลสนับสนุน   

1. ผูป้ว่ยหายใจเหน่ือยหอบ อตัราการหายใจ 34 ครัง้ต่อนาท ี  
2. ปรมิาณออกซเิจนในกระแสเลอืดต ่า O2Saturation 90% กระสบักระส่าย สบัสนแพทยพ์จิารณาใส่ ET-tube with 

volume ventilator   PCV mode  
3. ฟงัปอดไดย้นิเสยีง crepitation ทัง้ 2 ขา้ง 
4. ผลABG pH 6.990, PaCO2 13, PaO2 444, HCO-

3 33.1 
วตัถปุระสงค ์
 ผูป้ว่ยมกีารแลกเปลีย่นก๊าซดขีึน้ หรอืไดร้บัออกซเิจนเพยีงพอทีจ่ะเลีย้งสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย 
เกณฑก์ารประเมิน ผูป่้วย 
 1. อตัราการหายใจ 12-24 ครัง้/นาท ี
 2. oxygen saturation ≥ 95% 
 3. ไม่มปีลายมอืปลายเทา้เขยีวคล ้า 
 4. เสยีงปอดปกต ิ(Clear) 

5. ไม่มอีาการหายใจล าบากขณะพกัผ่อน  
 6. ค่าความดนัก๊าซในเลอืดแดง (ABGs) ปกต ิ: PH 7.35-7.45, PaCO2 35- 45 mmHg ,PaO2  80-100 mmHg, 
HCO3 18-23 mmol/L, O2Saturation 95-98%, หรอืค่า Carbon dioxide ปกต,ิCO221-31mEq /L 
กิจกรรมการพยาบาล                            
            1. ดแูลใหไ้ดร้บัออกซเิจนตามแผนการรกัษา  โดยใชเ้ครื่องชว่ยหายใจ  และปรบัใหเ้หมาะสมตามแผนการรกัษาเป็นการเพิม่
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3. ประเมนิการหายใจ ค้นหาอาการหายใจล าบาก หายใจเรว็ และสงัเกตการไอ ทุก 1 ชัว่โมง หรอืตามการเปลี่ยนแปลง
อาการของผูป้ว่ย ฟงัเสยีงปอดทุก 2 ชัว่โมง คน้หาเสยีงผดิปกต ิเช่น crepitation, wheezing เป็นตน้ 

4. หลกีเลีย่งการเคลื่อนไหวทีไ่ม่จ าเป็น  เพื่อลดภาระงานของหวัใจ  การเคลื่อนไหวหรอืการมกีจิกรรมจะเพิม่การใชอ้อกซเิจนของ
หวัใจ 
 5. ประเมนิระดบัความรูส้กึตวัเพื่อคน้หาอาการสมองไดร้บัออกซเิจนลดลงเช่นระดบัความรูส้กึตวัลดลง กระสบักระสา่ย สบัสน 

6. ประเมนิสผีวิ คน้หาอาการเขยีวคล ้า ทุก 4 ชัว่โมง เพื่อประเมนิภาวะขาดออกซเิจนของเนื้อเยื่อสว่นปลาย 
  7.วดัค่าความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืดโดยใชเ้ครื่องวดัออกซเิจนทีป่ลายนิ้ว (pulse oximetry) และตดิตามผลค่าความดนั
ก๊าซในเลอืดแดง 

8. จดัท่านอนศรีษะสงู 30-60 องศา จะท าใหอ้วยัวะในช่องทอ้งไม่รบกวนการเคลื่อนต ่าลงของกระบงัลมท าใหป้อดขยายไดด้ ี
หายใจไดส้ะดวก 

9. กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยพลกิตะแคงตวั ไอ และหายใจเขา้ออกลกึๆ ทุก  2 ชัว่โมง  และใหส้งัเกตการเปลีย่นท่าว่าจะมผีลกระทบ
ต่อการไดร้บัออกซเิจนดว้ยหรอืไม่ 

10. ใหย้าขบัปสัสาวะ ไดแ้ก่ Lasix 250 mg iv ทุก 6 hr. และใหย้าเพื่อแกไ้ขภาวะเลอืดเป็นกรด  ไดแ้ก่  7.5% NaHCO3   
100 ml iv slowly push Then 7.5% NaHCO3 100 ml iv drip in 15 นาท ีตามแนวทางการรกัษา  และสงัเกตอาการขา้งเคยีงของยา 
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การประเมินผล 

1. ทุเลาเหนื่อยหอบ อตัราการหายใจ 16-22 ครัง้ต่อนาท ี 
2. oxygen saturation 99-100%  
3. ไม่มเีขยีวคล ้าตามปลายมอืปลายเทา้  
4. ไม่มอีาการหายใจล าบากขณะพกัผ่อน  
5. ฟงัปอดเสยีง crepitation ลดลง  
6. Carbon dioxide 23 m Eq/L ผลABG pH7.390, PaCO235, PaO2=9, HCO3

--24 
 

การพยาบาลระยะต่อเน่ือง 
ปัญหาและข้อวินิจฉัยการพยาบาล 
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี  1   เสีย่งต่อภาวะพร่องออกซเิจนขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจ 
ข้อมูลสนับสนุน   

1. ผูป้ว่ย on ET-tube mechanical weaning ventilator setting CPAP mode, FiO2 0.4%, PS 6 cmH2O, PEEP  5 CmH2O  
วตัถปุระสงค ์
 ผูป้ว่ยไม่เกดิภาวะพร่องออกซเิจนขณะหย่าเครื่องช่วยหายใจสามารถกลบัมาหายใจไดเ้อง 
เกณฑก์ารประเมิน ผูป่้วย 
 1. หย่าเครื่องช่วยหายใจส าเรจ็ 
 2. RR 12-24ครัง้/นาท ี
 3. oxygen saturation ≥ 95% 
 4. ไม่มอีาการหายใจล าบาก 
 5. ไม่มอีาการเขยีวคล ้า 
 6. เสยีงปอดปกต ิ 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. อธบิายใหผู้ป้ว่ยทราบว่าขณะน้ีภาวะความเจบ็ปว่ยของผูป้ว่ยดขีึน้  และสามารถทีจ่ะหย่าเครื่องช่วยหายใจ  เพื่อใหผู้ป้่วย
หายใจเองได้แลว้ พยาบาลจะต้องใหค้วามมัน่ใจ และใหก้ าลงัใจว่าผู้ป่วยจะหายใจได้เองและจะอยู่ดูแลอย่างใกล้ชดิระหว่างทีผู่้ป่วย
หย่าจากเครื่องช่วยหายใจ 
 2. เตรยีมอุปกรณ์ในการให ้oxygen คอื oxygen T- piece ปรบั flow O2ใหไ้ดต้ามแผนการรกัษา 
 3. ดแูลทางเดนิหายใจใหโ้ล่ง ดดูเสมหะทัง้ในปากและล าคอ และทีห่ลอดลมคอ 
 4. จดัท่าใหผู้ป้ว่ยอยู่ในท่าทีส่ขุสบาย โดยจดัท่านัง่หรอืกึง่นัง่ เพื่อลดความดนัในช่องอก และปอดขยายตวัไดด้ขีึน้  ดูแลให ้
oxygen T - Piece โดยเปิดออกซเิจน 8 ลติรต่อนาท ี
 5. ตรวจวดั  และบนัทกึสญัญาณชพีโดย monitor EKG,SpO2, การหายใจและความดนัโลหติ ทุก 5-10 นาท ี ถ้าผูป้่วยมี
อาการดงัต่อไปนี้ควรท าการหยุดหย่าเครื่องช่วยหายใจไว้ก่อน คอื อตัราการหายใจมากกว่า  35  ครัง้/นาที oxygen saturation      
น้อยกว่า  90 %ชพีจรเรว็กว่า 140 ครัง้/นาท ีหรอืเปลีย่นแปลงเกนิรอ้ยละ 20 ความดนัเลอืด systolic  สงูกว่า  180 มม.ปรอท  หรอื  
ต ่ากว่า 90 มม.ปรอท เกดิอาการกระสบักระส่าย หายใจเหน่ือย ถ้าผู้ป่วยสญัญาณชพีปกติดูแลให้ท าการหย่าเครื่องช่วยหายใจได ้  
เมื่อ on oxygen T- piece ครบ 60นาท ี 
 6. พิจารณาถอดท่อช่วยหายใจเมื่อผู้ป่วยท าการหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ครบ 60 นาท ี โดยดูแลทางเดนิหายใจให้โล่ง     
เอาลมออกจากกระเปาะท่อหลอดลมคอ และถอดท่อช่วยหายใจออก ดแูลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัออกซเิจนทาง canula  หรอืหน้ากากครอบ 
 7. กระตุน้การไอขบัเสมหะอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 8. ประเมนิสภาพผูป้ว่ย การไหลเวยีนของโลหติ การหายใจ O2 saturation  และฟงัเสยีงปอดซ ้าหลงัจากถอดท่อช่วยหายใจ 
 9. พยายามลดการช่วยเหลอืดว้ยออกซเิจนทีผู่ป้่วยพยายามหายใจอยู่ลงไปเรื่องๆ จนกระทัง่หายใจโดยไม่ต้องใชอ้อกซเิจน
ช่วยระหว่างนี้สงัเกตอาการและอาการแสดงของภาวะเลอืดพร่องออกซเิจนวา่มหีรอืไม่ 
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การประเมินผล 

1. ผูป้ว่ยสามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได ้หายใจโดยใชอ้อกซเิจนทาง canular 3 ลติรต่อนาท ีต่อมาสามารถหายใจไดเ้อง
โดยไม่ใชอ้อกซเิจน  หายใจเหนื่อยเลก็น้อยขณะมกีจิกรรม ไม่มกีารกลบัไปใส่ท่อช่วยหายใจซ ้าไม่มอีาการหายใจล าบากไม่มอีาการ
เขยีวคล ้า 

2. อตัราการหายใจ 18-22 ครัง้ต่อนาท ี 
3. oxygen saturation 96-98% ไม่มภีาวะพร่องออกซเิจน  
4. ฟงัปอดทัง้สองขา้ง clear    

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี  2  มภีาวะน ้าเกนิในร่างกายเนื่องจากไตสญูเสยีหน้าทีใ่นการกรอง ท าใหม้กีารคัง่ของของเสยี และน ้า 
ข้อมูลสนับสนุน    

1. ผูป้ว่ยมโีรคประจ าตวัคอื CKD state 5,  
2. ผูป้ว่ยหายใจเหน่ือยหอบ นอนราบไม่ได ้ 
3. ฟงัปอดทัง้สองขา้งไดย้นิเสยีง crepitation เสมหะเป็นน ้าสขีาวขุน่  
4. ขาสองขา้งบวมกดบุ๋ม 1+    
5. ปสัสาวะออกน้อยเวรละ 0-50 ml     
6. BUN 71 mg/dl Cr 7.10 mg/dl 

วตัถปุระสงค ์
 ผูป้ว่ยมสีมดุลสารน ้าในร่างกาย 
 เกณฑก์ารประเมินผล  ผูป้ว่ย 
 1. Intake/Output balance to negative balance 
 2. อาการบวมตามแขนขา กน้กบ รอบกระบอกตา ลดลง 

3. สญัญาณชพีอยู่ในเกณฑป์กต ิMAP ≥65 mmHg , HR>50 bpm  
 4. เสยีงปอดปกต ิ(clear) หลอดเลอืดด าจกูลูารไ์ม่โปง่พอง  
 5. การท างานของไตดขีึน้ BUN 8-20 mg/dl, Cr 0.55-1.02 mg/dl 
กิจกรรมพยาบาล 
 1. ประเมนิการบวมบรเิวณแขน ขา กน้กบ รอบกระบอกตา อย่างน้อยทุกเวร 
 2. วดัความดนัโลหติ และตรวจชพีจร 2 - 4 ชัว่โมง  คน้หาความดนัโลหติที่สงูขึน้ หวัใจเต้นผดิจงัหวะ และอ่อนเพลยีมาก      
เพราะการมคีวามดนัสงูอาจบ่งชีก้ารมปีรมิาตรเลอืดมากเกนิ  
 3. ประเมนิการโป่งพองของหลอดเลอืดด าจูกูลาร์ ทุก 8 ชัว่โมง (สงัเกตการมีสารน ้ามากเกนิ เช่น หลอดเลอืดด าจูกูลาร ์        
โปง่พอง และสงัเกตอาการตบัโต ปวดทอ้ง) 
 4. ฟงัเสยีงปอดทุก 2 - 4 ชัว่โมง ประเมนิเสยีงหายใจทีผ่ดิปกต ิแสดงถงึภาวะน ้าเกนิ เช่น crepitation สงัเกตอาการหายใจ
ล าบากมากขึน้ หายใจเรว็  นอนราบไม่ได ้ไอเสมหะเป็นฟอง หรอืมสีชีมพ ู  

5. จ ากดัน ้าในแต่ละวนัตามแนวการรกัษาอธบิายใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจถงึความส าคญั แบ่งปรมิาตรน ้าทีค่วรไดร้บัในแต่ละเวรตาม
กจิกรรมและตามมือ้อาหาร ควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าอย่างเขม้งวด  และควรใชเ้ครื่องควบคุมปรมิาตรสารละลายทีใ่ห ้ 
การผสมยาฉีด หรอืยาน ้าส าหรบัรบัประทานตอ้งใชน้ ้าในปรมิาณทีน้่อยทีส่ดุ 
 6. จ ากดัโซเดยีมในอาหารและเครื่องดื่ม จดัใหร้บัประทานอาหารจดื ลดเกลอื หรอืจ ากดัเกลอืในอาหาร  
 7. บนัทึกปริมาตรน ้าเขา้และออก  สงัเกตความสมดุล ส าหรบัปสัสาวะให้บนัทึกจ านวนครัง้ในการปสัสาวะ ปรมิาตรทุก           
1-8 ชัว่โมง  ตามสภาพของผู้ป่วย  รายงานเมื่อความถ่วงจ าเพาะเปลี่ยนแปลงหรอืปสัสาวะออกน้อยกว่า 20-30 มลิลลิติรต่อชัว่โมง
ตดิต่อกนั 2 ชัว่โมง  
 8. ใหย้าขบัปสัสาวะไดแ้ก่ Lasix 250 mg iv ทุก 6 hr. ตามแผนการรกัษา ตดิตามผลของยาและสงัเกตอาการขา้งเคยีง และ
ตดิตามผลอเิลคโทรลยัทโ์ดยเฉพาะโปแตสเซยีม   
 9.เตรยีมผู้ป่วยเพื่อฟอกไตใช้ในไตวายเรื้อรงัระยะสุดท้ายเท่านัน้  เพราะการรกัษาแบบประคบัประคองเพยีงอย่างเดยีว         
ไม่สามารถท าใหด้ ารงชวีติอยู่ได ้และวางแผนการลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร 
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การประเมินผล 

1. ผูป้ว่ยสามารถถอดท่อช่วยหายใจออกได ้หายใจโดยใชอ้อกซเิจนทาง canular 3 ลติรต่อนาท ีต่อมาสามารถหายใจไดเ้อง
โดยไม่ใชอ้อกซเิจน  หายใจเหนื่อยเลก็น้อยขณะมกีจิกรรม ไม่มกีารกลบัไปใส่ท่อช่วยหายใจซ ้าไม่มอีาการหายใจล าบากไม่มอีาการ
เขยีวคล ้า 

2. อตัราการหายใจ 18-22 ครัง้ต่อนาท ี 
3. oxygen saturation 96-98% ไม่มภีาวะพร่องออกซเิจน  
4. ฟงัปอดทัง้สองขา้ง clear    

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี  2  มภีาวะน ้าเกนิในร่างกายเนื่องจากไตสญูเสยีหน้าทีใ่นการกรอง ท าใหม้กีารคัง่ของของเสยี และน ้า 
ข้อมูลสนับสนุน    

1. ผูป้ว่ยมโีรคประจ าตวัคอื CKD state 5,  
2. ผูป้ว่ยหายใจเหน่ือยหอบ นอนราบไม่ได ้ 
3. ฟงัปอดทัง้สองขา้งไดย้นิเสยีง crepitation เสมหะเป็นน ้าสขีาวขุน่  
4. ขาสองขา้งบวมกดบุ๋ม 1+    
5. ปสัสาวะออกน้อยเวรละ 0-50 ml     
6. BUN 71 mg/dl Cr 7.10 mg/dl 

วตัถปุระสงค ์
 ผูป้ว่ยมสีมดุลสารน ้าในร่างกาย 
 เกณฑก์ารประเมินผล  ผูป้ว่ย 
 1. Intake/Output balance to negative balance 
 2. อาการบวมตามแขนขา กน้กบ รอบกระบอกตา ลดลง 

3. สญัญาณชพีอยู่ในเกณฑป์กต ิMAP ≥65 mmHg , HR>50 bpm  
 4. เสยีงปอดปกต ิ(clear) หลอดเลอืดด าจกูลูารไ์ม่โปง่พอง  
 5. การท างานของไตดขีึน้ BUN 8-20 mg/dl, Cr 0.55-1.02 mg/dl 
กิจกรรมพยาบาล 
 1. ประเมนิการบวมบรเิวณแขน ขา กน้กบ รอบกระบอกตา อย่างน้อยทุกเวร 
 2. วดัความดนัโลหติ และตรวจชพีจร 2 - 4 ชัว่โมง  คน้หาความดนัโลหติที่สงูขึน้ หวัใจเต้นผดิจงัหวะ และอ่อนเพลยีมาก      
เพราะการมคีวามดนัสงูอาจบ่งชีก้ารมปีรมิาตรเลอืดมากเกนิ  
 3. ประเมนิการโป่งพองของหลอดเลอืดด าจูกูลาร์ ทุก 8 ชัว่โมง (สงัเกตการมีสารน ้ามากเกนิ เช่น หลอดเลอืดด าจูกูลาร ์        
โปง่พอง และสงัเกตอาการตบัโต ปวดทอ้ง) 
 4. ฟงัเสยีงปอดทุก 2 - 4 ชัว่โมง ประเมนิเสยีงหายใจทีผ่ดิปกต ิแสดงถงึภาวะน ้าเกนิ เช่น crepitation สงัเกตอาการหายใจ
ล าบากมากขึน้ หายใจเรว็  นอนราบไม่ได ้ไอเสมหะเป็นฟอง หรอืมสีชีมพ ู  

5. จ ากดัน ้าในแต่ละวนัตามแนวการรกัษาอธบิายใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจถงึความส าคญั แบ่งปรมิาตรน ้าทีค่วรไดร้บัในแต่ละเวรตาม
กจิกรรมและตามมือ้อาหาร ควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลอืดด าอย่างเขม้งวด  และควรใชเ้ครื่องควบคุมปรมิาตรสารละลายทีใ่ห ้ 
การผสมยาฉีด หรอืยาน ้าส าหรบัรบัประทานตอ้งใชน้ ้าในปรมิาณทีน้่อยทีส่ดุ 
 6. จ ากดัโซเดยีมในอาหารและเครื่องดื่ม จดัใหร้บัประทานอาหารจดื ลดเกลอื หรอืจ ากดัเกลอืในอาหาร  
 7. บนัทึกปริมาตรน ้าเขา้และออก  สงัเกตความสมดุล ส าหรบัปสัสาวะให้บนัทึกจ านวนครัง้ในการปสัสาวะ ปรมิาตรทุก           
1-8 ชัว่โมง  ตามสภาพของผู้ป่วย  รายงานเมื่อความถ่วงจ าเพาะเปลี่ยนแปลงหรอืปสัสาวะออกน้อยกว่า 20-30 มลิลลิติรต่อชัว่โมง
ตดิต่อกนั 2 ชัว่โมง  
 8. ใหย้าขบัปสัสาวะไดแ้ก่ Lasix 250 mg iv ทุก 6 hr. ตามแผนการรกัษา ตดิตามผลของยาและสงัเกตอาการขา้งเคยีง และ
ตดิตามผลอเิลคโทรลยัทโ์ดยเฉพาะโปแตสเซยีม   
 9.เตรยีมผู้ป่วยเพื่อฟอกไตใช้ในไตวายเรื้อรงัระยะสุดท้ายเท่านัน้  เพราะการรกัษาแบบประคบัประคองเพยีงอย่างเดยีว         
ไม่สามารถท าใหด้ ารงชวีติอยู่ได ้และวางแผนการลา้งไตทางช่องทอ้งแบบถาวร 

 
การประเมินผล 
 1. ผูป้ว่ยยุบบวม หลอดเลอืดด าจกูลูารไ์ม่โปง่พอง   

2. บนัทกึสารน ้าเขา้-ออกแต่ละวนัสมดุล Urine 300-500 ml/8hr.   
3. MAP 67-80 mmHg, HR 65-80 ครัง้/นาท ี
4. เสมหะเป็นสขีาวขุน่ไม่ม ีpink frothy ปรมิาณเสมหะลดลง  
5. ฟงัปอดไม่มเีสยีง crepitation  
6. ผูป้ว่ยไดร้บัการฟอกไต 2 ครัง้ UF 1,950 ml และ 100 ml การท างานของไตดขีึน้ BUN 64 mg/d, Cr 6.47 mg/dl   

 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 3  ความทนในกจิกรรมลดลงเนื่องจากปรมิาตรเลอืดทีห่วัใจส่งออกต่อนาทลีดลงจากความไม่สมดุล
ของการไดร้บัและความตอ้งการใชอ้อกซเิจนจากการเหนื่อยลา้  
ข้อมูลสนับสนุน    

1. ผูป้ว่ยบอก “เหนื่อยไม่อยากท าอะไร”  
2. ผูป้ว่ยมลีกัษณะ หายใจเหน่ือยหอบง่ายเวลามกีจิกรรมต่างๆ มกีารเคลื่อนไหวร่างกายล าบาก 

วตัถปุระสงค ์
 ผูป้ว่ยมคีวามทนต่อกจิกรรมเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง  
เกณฑก์ารประเมินผล  ผูป้ว่ย 
 1. มคีวามทนต่อกจิกรรมเพิม่ขึน้  

2. ชพีจร การหายใจ ค่าความอิม่ตวัของออกซเิจน และความดนัโลหติขณะมกีจิกรรม และหลงัมกีจิกรรมอยู่ในเกณฑท์ี่
ยอมรบัได ้HR>50 bpm , RR 12-18 ครัง้/นาท,ี Sat  ≥ 95%, SBP 90-140 mmHg, DBP 60-90 mmHg 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. วางแผนกบัผูป้ว่ยถงึกจิกรรมทีค่วรท าไดส้ง่เสรมิใหม้กีารพกัผ่อนทัง้ร่างกายและจติใจ การเพิม่หรอืลดกจิกรรมต้อง
พจิารณาการตอบสนองของผูป้ว่ยในการท ากจิกรรมนัน้ ๆ  
 2. จดัช่วงการพกัผ่อนใหเ้พยีงพอ การมรีะยะพกัท าใหอ้าการเหนื่อยลา้ลดลง และลดภาระงานของหวัใจ 
 3. วดัสญัญาณชพีและตดิตามการตอบสนองของระบบไหลเวยีนเลอืดและปอดต่อการท ากจิกรรม ก่อนและหลงัการท า
กจิกรรม สงัเกตอาการหวัใจเตน้เรว็ หวัใจเตน้ผดิจงัหวะ หายใจล าบาก เหงื่อออกมาก ซดี และตดิตามความดนัโลหติ ค่าความ
อิม่ตวัของของออกซเิจน และอตัราการหายใจ   
 4. กระตุน้ใหผู้ป้ว่ยมกีารพกัสลบักบัการท ากจิกรรม หรอืจดัใหผู้ป้ว่ยไดพ้กัผ่อนก่อนและหลงัมกีจิกรรม 
 5. ใหก้ารดแูลและช่วยเหลอืในการท ากจิวตัรประจ าวนัทีท่ าไม่ได ้ท าใหค้วามต้องการดูแลตนเองไดร้บัการตอบสนอง
โดยหวัใจไม่ไดร้บัอนัตรายและไม่ใชอ้อกซเิจนอย่างมากเกนิ 
การประเมินผล 
 1. ผูป้ว่ยสามารถช่วยเหลอืตวัเองไดใ้นการท ากจิกรรมต่างๆ ในกจิวตัรประจ าวนั ไม่มเีหน่ือยหอบ  

2. ชพีจร การหายใจ ค่าความอิม่ตวัของออกซเิจนและความดนัโลหติหลงัท ากจิกรรมเป็นปกต ิอตัราการหายใจ 18-22 ครัง้
ต่อนาท ีoxygen saturation 95-98%, SBP 100-130 mmHg, DBP 70-80 mmHg, HR 100-110 ครัง้/นาท ี
 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาลท่ี 4 ผูป้ว่ยและญาตวิติกกงัวลเกีย่วกบัอาการของโรค 
 ข้อมูลสนับสนุน    

1.ญาตถิามว่า “อาการดขีึน้ไหม?” 
2.ผูป้ว่ยและญาตมิสีหีน้าวติกกงัวล ญาตซิกัถามอาการและแผนการรกัษาทุกครัง้ทีเ่ขา้เยีย่ม สงัเกตเหน็ญาตริอ้งไห ้

วตัถปุระสงค ์ 
 ผูป้ว่ยและญาตมิคีวามวติกกงัวลลดลง  
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เกณฑก์ารประเมินผล  ผูป้ว่ยและครอบครวั 
 1. ผูป้ว่ยและญาตบิอกว่าวติกกงัวลลดลง สหีน้าสดชื่น 
 2. บอกเล่าสิง่ทีต่นเองกงัวลได ้
 3. มคีวามสามารถในการเผชญิและขอความช่วยเหลอืในการแกป้ญัหา 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. สงัเกตอาการของความวติกกงัวล เช่น กระสบักระสา่ย เหงื่อออก บ่น เกบ็ตวั รอ้งไห ้ชพีจรและอตัราการหายใจเรว็ เป็นตน้ 
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 2. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการใช้ยา เช่น เวลาเหมาะสมที่ควรรบัประทาน  การออกฤทธิ ์ วธิีสงัเกตผลของยา และ
อาการขา้งเคยีงของยา ไดแ้ก่ Lasix(500) ½X1 oral pc เชา้ /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.ชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของการมาพบแพทยต์ามนดั  เน่ืองจากผูป้ว่ยมนีดัเรยีนฟอกไตทางหน้าทอ้ง  ซึง่เป็นการรกัษา
ต่อเน่ือง แนะน าการสงัเกตอาการและอาการแสดงที่ต้องมาพบแพทย์ก่อนวนันัด เช่น น ้าหนักเพิม่ขึน้รวดเรว็ บวม หายใจ
ล าบาก เหนื่อยลา้มากผดิปกต ิไอมาก ไอเป็นเลอืด และมไีข ้เป็นตน้ 
 4. แนะน าวธิกีารออกก าลงักายขอ้ต่อต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม และหลกีเลีย่งการออกก าลงักายทีท่ าใหเ้หนื่อย หรอืการสวม
เสือ้ผา้ทีข่ดัขวางการไหลเวยีนของเลอืด  
 5. แนะน าการดแูลสขุวทิยาและสขุอนามยัสว่นบุคคล 

6. แนะน าใหพ้กบตัรประจ าตวัผูป้ว่ย ระบุชื่อทีอ่ยู่ ญาตทิีส่ามารถตดิต่อขอความช่วยเหลอืได ้เบอรโ์ทรศพัท ์ แพทยท์ีร่กัษา 
 7. แนะน าแหล่งประโยชน์ใกลบ้า้น เช่น สถานีอนามยั โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ เป็นตน้ 
การประเมินผล 
 ผู้ป่วยและญาติเข้าใจในอาการโรคไตวายเรื้อรงั  สาเหตุ  และปจัจยัที่ท าให้โรคก าเริบ การปฏิบตัิตนที่เหมาะสม      
เรื่องการควบคุมอาหารหวาน และโซเดยีม ความส าคญัของการจ ากดัน ้า การออกก าลงักาย สุขวทิยาเบือ้งต้น  และการใชย้า
รวมถงึการฉีดอนิสลุนิ เหน็ความส าคญัของการมาตรวจตามนดัและบอกอาการและอาการแสดงทีต่อ้งมาพบแพทยก์่อนวนันดัได ้
 

สรปุกรณีศึกษา 
ผูป้ว่ยชายไทย  อายุ 76 ปี  มปีระวตัเิป็นโรคความดนัโลหติสงู  โรคไตวายเรือ้รงัมาโรงพยาบาลดว้ย ไข ้ ไอ  มเีสมหะ

สขีาว หายใจเหน่ือยหอบ ปสัสาวะออกน้อย ความดนัโลหติต ่า  หวัใจเต้นชา้ blood lactate 7.9 mmol/L ไดร้บัการวนิิจฉัย 
Septic shock source pneumonia มภีาวะ metabolic acidosis และมโีพแทสเซยีมในเลอืดสงูร่วมดว้ย  จงึใสท่่อช่วยหายใจ ให ้
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 มาทีแ่ผนก
ฉุกเฉินผูป้่วยรูส้กึตวัด ีGCS E4M6VT สณัญาณชพีความดนัโลหติ 96/53 mmHg อตัราการเต้นของหวัใจ 114 ครัง้ต่อนาท ี
อตัราการหายใจ 24 ครัง้ต่อนาท ี อุณหภูม ิ36 องศาเซลเซยีส  Spo2 99%  blood lactate7.4mmol/L load NSS 500 ml    
ABG at ER metabolic acidosis ได ้7.5% NaHCO3 100 ml iv push 
              รบัผูป้่วยจากแผนกฉุกเฉินวนัที่ 19 ตุลาคม 2562 แรกรบัผูป้่วย  ใส่ท่อช่วยหายใจทางปากต่อเขา้กบัเครื่องช่วย
หายใจชนิดควบคุมปรมิาตร RR 22-24 ครัง้/นาท ีoxygen saturation 99% ฟงัปอดไดย้นิเสยีง crepitation ทัง้สองขา้ง ยงัคง
หายใจเหน่ือย ผู้ป่วยมปีญัหา septic shock ซึ่งมสีาเหตุมาจากการการติดเชื้อในปอด แพทย์จงึให้การดูแลตามแนวทาง       
การรกัษาภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด มกีารก าจดัเชือ้โดยใหย้าปฏชิวีนะใหส้ารน ้า 1,500 ml ให ้vasopressor และ inotropic 
จนกระทัง่  MAP ≥ 65 mmHg, HR 100-110 bpm และสามารถ Off  vasopressor และ inotropic ไดส้ าเรจ็ ปญัหา severe 
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มากขึน้ในการท ากจิวตัรประจ าวนั  รวมใชเ้ครื่องช่วยหายใจ 3 วนัสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจไดส้ าเรจ็  รวมระยะเวลาใน   
การรกัษาในโรงพยาบาล 7 วนั ก่อนจ าหน่ายไดม้กีารวางแผนจ าหน่ายโดยให้ค าแนะน าในการดูแลผู้ป่วยเรื่องการปฏบิตัติวั
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เกีย่วกบัโรคไตวายเรือ้รงั  สาเหตุ  และปจัจยัทีท่ าใหโ้รคก าเรบิ  ความส าคญัของการควบคุมอาหาร มนั เคม็ จ ากดัน ้า  ควบคุม
การออกก าลงักายทีเ่หมาะสม การสงัเกตอาการผดิปกตทิีต่อ้งรบีมาพบแพทย ์การมาเรยีนฟอกไตทางหน้าทอ้งตามนดั 
 

วิจารณ์  
ผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืด  เป็นภาวะวกิฤตฉุกเฉินทีต่้องใหก้ารรกัษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนต้องไดร้บัการรกัษาทีม่ี

ประสทิธภิาพ และดูแลให้ปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อน จากกรณีศกึษาน้ีผู้ศกึษาได้ใหก้ารพยาบาลผู้ป่วยทีม่ภีาวะตดิเชือ้ใน
กระแสเลอืด  จงึน าด้วยกระบวนการพยาบาล 5 ขัน้ตอน ประกอบไปด้วย การประเมนิสภาพผู้ป่วย การวนิิจฉัยทางการ
พยาบาล  การวางแผนการพยาบาล  กจิกรรมการพยาบาล  และการประเมนิผลการพยาบาล  เพื่อใหผู้ป้่วยไดร้บัการวนิิจฉัย
พยาบาลไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง ครบถว้น สามารถลดภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารประสานความร่วมมือกนัของสหวิชาชีพที่เกี่ยวขอ้ง และทีมผู้ให้การดูแลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน     

พยาธสิภาพของโรค การด าเนินของโรค แนวทางการรกัษา ตลอดจนการประเมนิและเฝ้าระวงัผลของการรกัษา มกีารพฒันา        
แนวปฎิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  มีการก าหนดกิจกรรมการพยาบาลที่ชัดเจน และเกณฑ์ใน           
การประเมนิผล น าไปสู่การปฏบิตัิที่ถูกต้องรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพทนัต่อเหตุการณ์และอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย 
รวมทัง้ควรมแีนวทางการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครวั ได้แก่ การป้องกนัการติดเชื้อซ ้ารวมถงึการติดเชื้อระบบอื่นๆใน
ร่างกาย  ซึ่งมีผลท าให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดได้  การสงัเกตอาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์  ไม่ควรรอให ้    
อาการหนักเพราะจะท าใหเ้กดิความล่าชา้ในการใหก้ารรกัษา เป็นต้น  ทัง้น้ีเพื่อใหผู้้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเพื่อคุณภาพชวีติทีด่ ี
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The Outpatient Nursing Care of Multi Drug Resistant Tuberculosis,                    

Kamphaeng Phet hospital : A Case Study 
 

Chongruk   Rodkasem, B.N.S*   
 
 
Abstract  
Introduction : Multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB) takes very long treatment period. Lack of medication is an 
important cause. Since the anti-tuberculosis drugs cause adverse side effects, resulting in patient discouraged and 
bored of the treatment. Furthermore the non-systemic and discontinuing medical care lead to unsuccessful treatment 
and uncured disease.  
Objective : To provide unremitting nursing care in MDR-TB patients until cured. The patients achieve proper, safe 
and non-spreading behavior.   
Case study : A 58-year Thai female was referred from the community hospital with MDR-TB symptoms. On the first 
outpatient visit, she looked weak, thin, body temperature was 37.5C, blood pressure 90/55 mmHg, pulse rate       
108 beats/min and respiratory rate 20 times/minute. She underwent chest X-ray, phlebotomy and received medical 
treatment with periodic clinic visit in conjunction with home visit during the initial and follow up phases.  The  nursing 
care composed of encouraging activity for patients to continue medication and relieving side effects in physically  
and mentally.  The outcome revealed the patients took the medicine continuously, increasing appetite and continued 
treatment until negative finding from sputum examination. The total course was 2 years until discharge from           
TB clinic. 
Conclusion : The MDR-TB nursing care aims to promote patients’ health regarding correct and unremitting 
medication with proper nutrition, exercise, emotional and stress management, spreading prevention. The outpatient 
nurses are crucial personnel to support personal, emotional, economic and social factors included provide 
appropriate counselling to patients and family to achieve successful treatment and cure then return to normal li fe       
in family and community. 
 

Keywords : Tuberculosis, Multidrug resistant tuberculosis, Nursing care of multidrug resistant tuberculosis 
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การพยาบาลผูป่้วยวณัโรคดื้อยาท่ีมารบัการรกัษาท่ีแผนกผูป่้วยนอก                       

โรงพยาบาลก าแพงเพชร : กรณีศึกษา 
 

จงรกัษ์   รอดเกษม, พย.บ. *  
 
 
บทคดัยอ่ 
บทน า : วณัโรคดือ้ยา  เป็นภาวะที่ต้องใชเ้วลาในการรกัษานานกว่าปกต ิ การขาดยาเป็นสาเหตุทีส่ าคญั  เนื่องจากยารกัษา    
วณัโรคปอดท าให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์  เป็นผลให้ผู้ป่วยเกดิความท้อแท้  เบื่อหน่ายต่อการรกัษา หากได้รบั     
การรกัษาพยาบาลทีไ่ม่เป็นระบบไม่ต่อเนื่องแลว้จะสง่ผลใหก้ารรกัษาไม่ประสบผลส าเรจ็และไม่หายจากการเป็นโรคได้ 
วตัถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้รับการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองจนหาย ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและปลอดภัย               
ไม่แพร่กระจายเชือ้ใหผู้อ้ื่น 
กรณีศึกษา : ผูป้่วยหญงิไทย อายุ 58 ปี รบัการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนมารบัการรกัษาทีแ่ผนกผูป้่วยนอกด้วยอาการ    
วณัโรคดือ้ยา แรกรบัอ่อนเพลยี ผอม อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซยีสความดนัโลหติ 90/55 มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 108 ครัง้ 
อตัราการหายใจ 20 ครัง้ต่อนาท ีไดร้บัการตรวจเอกซเรยป์อด เจาะเลอืด รกัษาดว้ยยา นดัตดิตามทีค่ลนิิกร่วมกบัตดิตามเยีย่ม
ทีบ่า้น  ทัง้ระยะเริม่การรกัษาวณัโรคดือ้ยา และระยะตดิตามอาการ ทมีการดูแลรกัษาพยาบาลไดม้กีจิกรรมเพื่อใหผู้ป้่วยไดร้บั
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บทน า 

วณัโรคเป็นปญัหาสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน และประเทศไทยถูกจดัให้เป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปญัหาวณัโรคสูง             
ทัง้วณัโรค (TB) วณัโรคทีม่กีารตดิเชือ้เอชไอวร่ีวมดว้ย (TB/HVI) และ วณัโรคดือ้ยา (MDR-TB) องคก์ารอนามยัโลกประมาณการใน      
ปี 2560 ว่าประเทศไทยมอุีบตักิารณ์ผูป้ว่ยวณัโรครายใหม่และกลบัมาเป็นซ ้า 108,000 รายต่อปี นอกจากนี้ คนไทย 20 ลา้นหรอื 1ใน 3 
ของคนไทย มเีชือ้วณัโรคแฝงทีไ่ม่แพร่กระจาย1 วณัโรคดือ้ยา (multidrug resistance tuberculosis, MDR-TB) หมายถงึ การทีเ่ชือ้วณัโรค
ดือ้ต่อยา INH และ rifampicin หรอื INH และ rifampicin ร่วมกบัยา อื่นหรอืไม่กอ็ย่างน้อยสองชนิด วณัโรคทีด่ือ้ยา INH และ rifampicin 
พรอ้มกนัและอาจจะดือ้ต่อยาขนานอื่นๆ ดว้ยกไ็ด้ 2  ซึง่ยา INH และ rifampicin ถอืเป็นยาทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดในการรกัษาวณัโรค  
จากการเฝ้าระวงัวณัโรคดือ้ยาหลายขนานทัว่โลกขององคก์ารอนามยัโลก  พบว่าประมาณรอ้ยละ 3.5 ของผูป้ว่ยวณัโรครายใหม่ทัว่โลก
เป็นวณัโรคดือ้ยา (MDR-TB) และพบสงูถงึประมาณรอ้ยละ 20.5 ในผูป้ว่ยทีเ่คยรกัษามาก่อน3  

วณัโรคดือ้ยาทีม่ปีรมิาณสงูในหลายๆ สถานพยาบาลมสีาเหตุหลกัทีเ่กดิจากการใชร้ะบบยาระยะสัน้ตามยุทธศาสตรก์ารรกัษา
โดยใหผู้ป้ว่ยรบัประทานยาต่อหน้า (DOTS) มาใชแ้ต่ยงัไม่สามารถท าใหผู้ป้ว่ยรบัประทานยาไดอ้ย่างสม ่าเสมอและหายขาดจากโรคได ้
ปญัหาของของวณัโรคดือ้ยามแีนวโน้มเพิม่มากขึน้และซบัซอ้นเพราะระบบยาส ารองมน้ีอย และบางครัง้ในผูป้่วยกลุ่มน้ียงัไม่มรีะบบ
ก ากบัการกนิยาทีม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 4  ประกอบกบัวณัโรคดือ้ยาเป็นภาวะทีจ่ะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรกัษาทีย่าวนานกว่าปกต ิ
การขาดยามกัเป็นสาเหตุทีส่ าคญั  เนื่องจากยารกัษาวณัโรคปอดมกัก่อใหเ้กดิอาการขา้งเคยีงไมพ่งึประสงคต์ัง้แต่ระดบัไมร่นุแรง จนถงึ
รุนแรงอนัตรายต่อชวีติ  เป็นผลใหผู้ป้ว่ยเกดิความทอ้แท ้เบื่อหน่ายต่อการรกัษาและไม่สามารถปฏบิตัติามแผนการรกัษาได ้5 

โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการที่ส าคญัในการตรวจวินิจฉัยและเป็นจุดศูนย์กลางของการรักษาและดูแลผู้ป่วยวัณโรค  
จากขอ้มูลผูป้่วยวณัโรคดือ้ยาในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทัง้ในและนอกสงักดักระทรวงสาธารณสุขทัว่ประเทศไทย พบว่า มผีูป้่วยที่ม ี  
ผลตรวจยนืยนัและขึน้ทะเบยีนการรกัษาผูป้ว่ยวณัโรคดือ้ยา จ านวน  955 รายในปี 2559  และมกีารคาดการณ์จากรายงานขององคก์าร
อนามยัโลกในปี 2561 ว่าประเทศไทยจะมผีูป้ว่ยวณัโรคดือ้ยา (MDR/RR-TB) ประมาณ 3,900 ราย คดิเป็น 5.7 รายต่อประชากรแสนคน 
โดยพบในผูป้ว่ยวณัโรครายใหม่รอ้ยละ 2.2 และพบในผูป้ว่ยวณัโรคทีเ่คยรกัษามาก่อนรอ้ยละ 246  ซึง่จากสถติทิีผ่่านมาในโรงพยาบาล
ก าแพงเพชร ในปี 2560,2561,2562 พบผูป้ว่ยวณัโรคทีข่ ึน้ทะเบยีนใหม่ จ านวน 229, 319, 344 ราย และพบผูป้่วยวณัโรคดือ้ยาสะสม 
คดิเป็นร้อยละ 4.80, 4.07 และ 4.60 ราย ตามล าดบั7  ซึ่งผู้ป่วยที่เขา้มารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล  จะมารบัการรกัษาที่แผนก    
ผูป้่วยนอก  และต้องนัดมารบัยา รวมทัง้ใช้การดูแลในระยะยาว  พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกหากมคีวามเขา้ใจในปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ี    
เมื่อผูป้่วยมารบัการรกัษา  จะมบีทบาทส าคญั ในการสนับสนุนให้ผูป้่วยมเีป้าหมายและตดัสนิใจร่วมกนัเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ       
ท าหน้าทีใ่หข้อ้มลูขา่วสารใหบ้รกิารสขุภาพครอบคลุมดา้นการสง่เสรมิ  ป้องกนั  รกัษา  และฟ้ืนฟูสภาพแก่ผูป้่วย  ท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ า
ดา้นสุขภาพ  รวมไปถึงการประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหม้กีารดูแลรกัษาต่อเนื่อง  อกีทัง้การทีจ่ะท าให้ผูป้่วยเกดิ
ความส าเรจ็ในการรกัษาวณัโรคดือ้ยา  ผู้ป่วยจะต้องปฏบิตัิตวัดูแลตนเองอย่างเหมาะสมมกี าลงัใจที่ดใีนการดูแลตวัเอง เชื่อมัน่ใน         
การรกัษาของทมีการดแูล  มัน่ใจว่าจะหายจากโรค และมคีวามอดทนต่ออาการขา้งเคยีงของยา รวมไปถงึการมคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
การรบัประทานอาหารไม่ใหเ้กดิภาวะทุพโภชนาการ  และไดก้ าลงัใจทีด่จีากบุคคลรอบขา้ง เป็นตน้  

ผู้ป่วยวณัโรคดื้อยาจ าเป็นต้องมารบัการรกัษาที่ยาวนานกว่าผู้ป่วยทัว่ไป โดยเฉพาะการรบับรกิารที่แผนกผู้ป่วยนอก
พยาบาลแผนกผูป้ว่ยนอก  จงึเป็นผูท้ีม่คีวามส าคญัในทมีสขุภาพทีต่อ้งประเมนิผูป้ว่ย ร่วมจดัระบบการดแูลในทมีใหค้ าแนะน า ขอ้มลูที่
ส าคญั  เพื่อการดแูลรกัษาทีต่่อเน่ืองเพื่อใหผู้ป้ว่ยสามารถรบัการรกัษาไดค้รบตามแผน และหายจากโรค  การศกึษาปว่ยดือ้ยาในแผนก
ผูป้ว่ยนอกนี้  จงึมุ่งเน้นใหก้ารดแูลตามแนวคดิการพยาบาลทีเ่น้นการส่งเสรมิใหก้ารรกัษาประสบผลส าเรจ็รกัษาใหห้ายขาด ผูป้่วยมี
จติใจทีเ่ขม้แขง็  มกีารดูแลตวัเองทีถู่กต้อง  ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ทีเ่หมาะสม และมคีุณภาพชวีติทีด่อีย่างยัง่ยนื  จ าเป็นต้อง
จดัระบบทีม่คีวามชดัเจนเนื่องจากระยะเวลาในการรกัษาจะใชเ้วลานาน มคีวามเฉพาะในการปฏบิตัแิละการดูแล ท าใหก้ารดูแลผูป้่วย
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การใหก้ารดแูลทีเ่ขา้ใจผูป้ว่ย  โรค  การรกัษา  จะเพิม่ปจัจยัความส าเรจ็ในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหไ้ดผ้ลด ี 

กรณีศกึษาในครัง้น้ีจะช่วยสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใชก้ระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป้ว่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  อนัจะสง่ผล
ใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ต่ีอผูป้ว่ย  ช่วยใหผู้ป้ว่ยปลอดภยั  และใชเ้ป็นแนวทางในการดแูลผูป้ว่ยดือ้ยาวณัโรคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ต่อไป 
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บทคดัยอ่ 
บทน า : วณัโรคดือ้ยา  เป็นภาวะที่ต้องใชเ้วลาในการรกัษานานกว่าปกต ิ การขาดยาเป็นสาเหตุทีส่ าคญั  เน่ืองจากยารกัษา    
วณัโรคปอดท าให้เกิดอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์  เป็นผลให้ผู้ป่วยเกดิความท้อแท้  เบื่อหน่ายต่อการรกัษา หากได้รบั     
การรกัษาพยาบาลทีไ่ม่เป็นระบบไม่ต่อเนื่องแลว้จะสง่ผลใหก้ารรกัษาไม่ประสบผลส าเรจ็และไม่หายจากการเป็นโรคได้ 
วตัถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้รับการรักษาพยาบาลต่อเน่ืองจนหาย ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและปลอดภัย               
ไม่แพร่กระจายเชือ้ใหผู้อ้ื่น 
กรณีศึกษา : ผูป้่วยหญงิไทย อายุ 58 ปี รบัการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนมารบัการรกัษาทีแ่ผนกผูป้่วยนอกด้วยอาการ    
วณัโรคดือ้ยา แรกรบัอ่อนเพลยี ผอม อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซยีสความดนัโลหติ 90/55 มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 108 ครัง้ 
อตัราการหายใจ 20 ครัง้ต่อนาท ีไดร้บัการตรวจเอกซเรยป์อด เจาะเลอืด รกัษาดว้ยยา นดัตดิตามทีค่ลนิิกร่วมกบัตดิตามเยีย่ม
ทีบ่า้น  ทัง้ระยะเริม่การรกัษาวณัโรคดือ้ยา และระยะตดิตามอาการ ทมีการดูแลรกัษาพยาบาลไดม้กีจิกรรมเพื่อใหผู้ป้่วยไดร้บั
การรกัษาและรบัประทานยาอย่างต่อเนื่อง  มกีจิกรรมพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการรบกวนจากยา  ร่วมกบัทมีในการติดตาม
เยีย่มบา้นและตดิตามอาการของผูป้ว่ย โดยครอบคลุมทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ  ท าใหผู้ป้ว่ยมกี าลงัใจ  รบัประทานยาสม ่าเสมอ 
รบัประทานอาหารไดม้ากขึน้  รบัการรกัษาพยาบาลต่อเนื่องจนกระทัง่ผลการตรวจเชือ้วณัโรคจากเสมหะเป็นลบ ในระยะเวลา
การรกัษาพยาบาล 2 ปี จงึจ าหน่ายออกจากคลนิิกวณัโรค  
สรุปผลกรณีศึกษา : การดูแลผู้ป่วยวณัโรคดื้อยาเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวณัโรคปอดในเรื่องการ
รบัประทานยาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องตามแผนการรกัษา  การบรโิภคอาหารที่เหมาะสม  การออกก าลงักาย  การจดัการ
อารมณ์และความเครยีด  การป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค โดยพยาบาลผู้ป่วยนอกเป็นบุคคลส าคญัในการสนับสนุน
ปจัจยัทัง้ดา้นบุคคล  สิง่แวดลอ้ม  เศรษฐกจิและสงัคม  รวมทัง้ดแูลใหค้ าปรกึษาและแนะน าวธิกีารทีถู่กตอ้ง เหมาะสมแก่ผูป้่วย
และครอบครวั  ช่วยใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยวณัโรคดือ้ยาประสบผลส าเรจ็  สามารถรกัษาโรคไดห้ายขาด  สามารถด ารงชวีติกบั
ครอบครวัและชุมชนไดอ้ย่างปกต ิ  
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กรณีศึกษา 

หญงิไทย อายุ  58  ปี สญัชาตไิทย  ศาสนาพุทธ  
อาการส าคญั 
 Refer มาจากโรงพยาบาลคลองขลุง  ดว้ยมารบัการรกัษาวณัโรคดือ้ยา วนัน้ี 
ประวติัเจบ็ป่วยในปัจจบุนั 

2 ปี ก่อนมา ผู้ป่วยพบเป็นวัณโรคปอดรบัการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เริ่มให้การรักษาด้วยยาสูตร 2 
HRZE(S)/4HR  เมื่อรบัประทานยา 5 เดอืน ตรวจ AFB = Positive ไดร้บัยา HR ส่งตรวจ Sputum AFB C/S for TB พบ  
Drug susceptibility test = Resistant : Isoniazid (H), Rifampicin (R) ผูป้ว่ยไม่ไดร้บัยาต่อเน่ือง 

1 ปี ก่อนมา ผู้ป่วยยงัมอีาการไข ้ไอ น ้าหนักลด รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และพบว่าผลเสมหะ AFB  
ยงัเป็นบวก และผลเพาะเชือ้เป็นวณัโรคดือ้ยา รบัการรกัษาไม่ต่อเนื่อง 

10 วนั ก่อนมาอาการเหนื่อยง่ายมเีสมหะ รกัษาทีโ่รงพยาบาลคลองขลุง  จงัหวดัก าแพงเพชร ส่งตรวจ Sputum AFB พบ 3+  
3 วนั ก่อนมา สง่ Sputum AFB C/S for TB ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่3 นครสวรรค ์พบ Drug susceptibility test = 

Resistant : Isoniazid (H), Rifampicin (R)  
วนัน้ีจงึสง่ตวัมารบัการรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลก าแพงเพชร 

 

ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  
10 ปีก่อนเคยผ่าตดักอ้นในมดลกูอาการหลงัผ่าตดัปกตดิ ีปฏเิสธโรคประจ าตวัอื่นๆ ไมแ่พย้า 

 

การประเมินสภาพรา่งกายตามระบบ 
รปูรา่งทัว่ไป  : รปูร่างค่อนขา้งผอม น ้าหนกั 43 กโิลกรมั  สว่นสงู 159เซนตเิมตร  BMI=17.01 
สญัญาณชีพ  : อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซยีส  ความดนัโลหติ 90/55มลิลเิมตรปรอท ชพีจร108ครัง้/นาท ี 
                  อตัราการหายใจ 20 ครัง้/นาท ี 
ระบบประสาท  : รูส้กึตวัดตีอบค าถามได ้ไม่สบัสนพดูคุยได ้ การรบัรูเ้วลา  สถานที ่ บุคคล  E4M6V5 GCS = 15 คะแนน  
  pupil 3 min Reactive to light both eyes 
ผิวหนัง   : ผวิสองส ีไม่มจี ้าเลอืด ไมม่ผีื่น ไม่มSีkin turgor 
ศีรษะและใบหน้า : ผมสัน้สดี า ศรีษะไมม่บีาดแผล คล าไม่พบกอ้นบรเิวณต่อมน ้าเหลอืง ตา 2 ขา้ง สมมาตรกนั มองเหน็ปกต ิ 

ตา 2 ขา้งมองเหน็ปกต ิ เปลอืกตาซดีทัง้  2 ขา้ง ใบห ูจมกู ปาก ลกัษณะภายนอกปกต ิ ใบหน้าไม่มแีผล  
อา้ปากและหุบปากไดป้กต ิกม้เงยศรีษะไดส้มบรูณ์  เอยีงศรีษะไดด้า้นซา้ยขวาจนใบหตูดิไหล่ได้ 

ทรวงอกและทางเดินหายใจ : ทรวงอกรปูร่างปกตสิมมาตรกนั หายใจสม ่าเสมออตัราการหายใจ 20ครัง้/นาท ีเสยีงการหายใจปกต ิ
หวัใจและหลอดเลือด : การเต้นของหวัใจปกตสิม ่าเสมอ ชพีจร 108ครัง้/นาท ีไม่มเีสน้เลอืดทีค่อโปง่พอง 
ช่องท้องและทางเดินอาหาร : บรเิวณหน้าทอ้งกดไม่เจบ็ ไมม่แีขง็ตงึ ทอ้งไม่อดื bowel sound ปกต ิขบัถ่ายปกต ิ
กล้ามเน้ือและกระดกู : โครงสรา้งร่างกายปกต ิ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ : ขบัถ่ายปสัสาวะไดต้ามปกต ิปสัสาวะสเีหลอืงเขม้เลก็น้อย กระเพาะปสัสาวะไม่โปง่ตงึ 
ระบบอวยัวะสืบพนัธุ ์: เตา้นมปกต ิ อวยัวะสบืพนัธุป์กต ิ
สภาพจิตใจ : สหีน้าไม่สขุสบาย  ไม่ตอบค าถามบางครัง้ กงัวลเรื่องการรกัษา รูส้กึเศรา้ 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีส าคญั 
1. ผลตรวจจากโรงพยาบาลคลองขลุง  (10/07/60) พบ AFB = Positive+3 
2. ผลตรวจจากส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่3 นครสวรรค ์ (17/07/60)  พบ Sputum culture DST= Resistance; H,R 
3. ผลตรวจจากโรงพยาบาลก าแพงเพชร (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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กรณีศึกษา 

หญงิไทย อายุ  58  ปี สญัชาตไิทย  ศาสนาพุทธ  
อาการส าคญั 
 Refer มาจากโรงพยาบาลคลองขลุง  ดว้ยมารบัการรกัษาวณัโรคดือ้ยา วนัน้ี 
ประวติัเจบ็ป่วยในปัจจบุนั 

2 ปี ก่อนมา ผู้ป่วยพบเป็นวัณโรคปอดรบัการรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เริ่มให้การรักษาด้วยยาสูตร 2 
HRZE(S)/4HR  เมื่อรบัประทานยา 5 เดอืน ตรวจ AFB = Positive ไดร้บัยา HR ส่งตรวจ Sputum AFB C/S for TB พบ  
Drug susceptibility test = Resistant : Isoniazid (H), Rifampicin (R) ผูป้ว่ยไม่ไดร้บัยาต่อเน่ือง 

1 ปี ก่อนมา ผู้ป่วยยงัมอีาการไข ้ไอ น ้าหนักลด รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และพบว่าผลเสมหะ AFB  
ยงัเป็นบวก และผลเพาะเชือ้เป็นวณัโรคดือ้ยา รบัการรกัษาไม่ต่อเนื่อง 

10 วนั ก่อนมาอาการเหนื่อยง่ายมเีสมหะ รกัษาทีโ่รงพยาบาลคลองขลุง  จงัหวดัก าแพงเพชร ส่งตรวจ Sputum AFB พบ 3+  
3 วนั ก่อนมา สง่ Sputum AFB C/S for TB ส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่3 นครสวรรค ์พบ Drug susceptibility test = 

Resistant : Isoniazid (H), Rifampicin (R)  
วนัน้ีจงึสง่ตวัมารบัการรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลก าแพงเพชร 

 

ประวติัการเจบ็ป่วยในอดีต  
10 ปีก่อนเคยผ่าตดักอ้นในมดลกูอาการหลงัผ่าตดัปกตดิ ีปฏเิสธโรคประจ าตวัอื่นๆ ไมแ่พย้า 

 

การประเมินสภาพรา่งกายตามระบบ 
รปูรา่งทัว่ไป  : รปูร่างค่อนขา้งผอม น ้าหนกั 43 กโิลกรมั  สว่นสงู 159เซนตเิมตร  BMI=17.01 
สญัญาณชีพ  : อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซยีส  ความดนัโลหติ 90/55มลิลเิมตรปรอท ชพีจร108ครัง้/นาท ี 
                  อตัราการหายใจ 20 ครัง้/นาท ี 
ระบบประสาท  : รูส้กึตวัดตีอบค าถามได ้ไม่สบัสนพดูคุยได ้ การรบัรูเ้วลา  สถานที ่ บุคคล  E4M6V5 GCS = 15 คะแนน  
  pupil 3 min Reactive to light both eyes 
ผิวหนัง   : ผวิสองส ีไม่มจี ้าเลอืด ไมม่ผีื่น ไม่มSีkin turgor 
ศีรษะและใบหน้า : ผมสัน้สดี า ศรีษะไมม่บีาดแผล คล าไม่พบกอ้นบรเิวณต่อมน ้าเหลอืง ตา 2 ขา้ง สมมาตรกนั มองเหน็ปกต ิ 

ตา 2 ขา้งมองเหน็ปกต ิ เปลอืกตาซดีทัง้  2 ขา้ง ใบห ูจมกู ปาก ลกัษณะภายนอกปกต ิ ใบหน้าไม่มแีผล  
อา้ปากและหุบปากไดป้กต ิกม้เงยศรีษะไดส้มบรูณ์  เอยีงศรีษะไดด้า้นซา้ยขวาจนใบหตูดิไหล่ได้ 

ทรวงอกและทางเดินหายใจ : ทรวงอกรปูร่างปกตสิมมาตรกนั หายใจสม ่าเสมออตัราการหายใจ 20ครัง้/นาท ีเสยีงการหายใจปกต ิ
หวัใจและหลอดเลือด : การเต้นของหวัใจปกตสิม ่าเสมอ ชพีจร 108ครัง้/นาท ีไม่มเีสน้เลอืดทีค่อโปง่พอง 
ช่องท้องและทางเดินอาหาร : บรเิวณหน้าทอ้งกดไม่เจบ็ ไมม่แีขง็ตงึ ทอ้งไม่อดื bowel sound ปกต ิขบัถ่ายปกต ิ
กล้ามเน้ือและกระดกู : โครงสรา้งร่างกายปกต ิ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ : ขบัถ่ายปสัสาวะไดต้ามปกต ิปสัสาวะสเีหลอืงเขม้เลก็น้อย กระเพาะปสัสาวะไม่โปง่ตงึ 
ระบบอวยัวะสืบพนัธุ ์: เตา้นมปกต ิ อวยัวะสบืพนัธุป์กต ิ
สภาพจิตใจ : สหีน้าไม่สขุสบาย  ไม่ตอบค าถามบางครัง้ กงัวลเรื่องการรกัษา รูส้กึเศรา้ 
ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการท่ีส าคญั 
1. ผลตรวจจากโรงพยาบาลคลองขลุง  (10/07/60) พบ AFB = Positive+3 
2. ผลตรวจจากส านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่3 นครสวรรค ์ (17/07/60)  พบ Sputum culture DST= Resistance; H,R 
3. ผลตรวจจากโรงพยาบาลก าแพงเพชร (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 

 
ผลการตรวจเอกซเรย ์

วนัเดือนปี รายการ ผล 
20 กรกฎาคม 2560 FILM CXR left lung infiltration 
11 มกราคม 2561 FILM CXR no lung infiltration 

 

สรปุการด าเนินโรคขณะเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
20 กรกฎาคม 2560  

แรกรบัผู้ป่วยอ่อนเพลีย ผอม อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซียส  ความดนัโลหิต 90/55 มลิลิเมตรปรอท ชีพจร             
108 ครัง้ อตัราการหายใจ 20 ครัง้ต่อนาท ีไดร้บัการรกัษาโดยรกัษาสตูร 6 KsLfxEtoCsPAD/ 18 LfxEtoCs+ PAD การตรวจ
เอกซเรยป์อด เจาะเลอืด  นดัตดิตามหลงัรบัประทานยา 7 วนั 

27 กรกฎาคม 2560 : ไอมเีสมหะ เหนื่อยง่าย ทานอาหารได้  น ้าหนัก 41 กโิลกรมั BMI 16.22 อุณหภูมกิาย        
37 องศาเซลเซยีส ความดนัโลหติ 93/55  มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 104 ครัง้ อตัราการหายใจ 18 ครัง้ต่อนาท ีทานยาเกนิไป      
2 ชุด ไดร้บัการรกัษาโดย การตรวจเอกซเรยป์อด พบ left lung infiltration เจาะเลอืดนดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน 

สิงหาคม - ตุลาคม 2560 : ไอมเีสมหะ เหนื่อยง่าย ไม่มไีข ้มอีาการคนัตามตวั รบัประทานอาหารไดน้้อย ปวดหวั
นอนไม่ค่อยหลบัเป็นมา 1 สปัดาห ์ทานยาเกนิ น ้าหนกั 42-44 กโิลกรมั AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน 

พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 : ไอแห้ง ไอมีเสมหะช่วงอาการเย็น ทานได้น้อย เหนื่อยบางครัง้ อ่อนเพลีย            
ปวดศรีษะตอนกลางคนื นอนไม่หลบั ทานยาครบ น ้าหนัก 41 กโิลกรมั  ในเดอืนธนัวาคมความดนัโลหติ 147/ 90 มลิลเิมตรปรอท 
AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน 

มกราคม –มีนาคม 2561 : ไอมีเสมหะ เสมหะสีขาวขุ่น เหนื่อยบางครัง้ไอบ่อยในช่วงกลางคืน ผิวหนังแห้ง              
ปวดแขนขวา  ไม่มไีข ้กนิอาหารได ้ ทานยาเกนิ น ้าหนกั 41-42.5 กโิลกรมั ในเดอืนมนีาคมความดนัโลหติ 100/85 มลิลเิมตรปรอท 
AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน   

เมษายน - มิถนุายน 2561 : ไอบ่อยตอนกลางคนื ไม่มเีสมหะ ไม่มไีข ้กนิอาหารได้ ในเดอืนเมษายน ทานยาขาด  
แต่หลงัจากนัน้ทานยาครบ น ้าหนกั 42 กโิลกรมั AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน   

กรกฎาคม –ตุลาคม 2561 : อาการปกตดิ ีไม่ไอ ไม่เหน่ือย ไม่มไีข ้กนิอาหารได้มากขึน้ ปวดตามขอ้ ขอ้ไม่บวม 
ทานยาครบ น ้าหนกั 42-43 กโิลกรมั AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน 

พฤศจิกายน 2561-กมุภาพนัธ์ 2562 : อาการทัว่ไปปกตดิ ีมไีอแหง้ๆ นานๆ ครัง้ ไม่มเีหนื่อยใจสัน่ ทานขา้วได ้       
มีบริเวณระหว่างหัวคิ้ว และขอบหน้ากากผิวหนังแดงคัน ทานยาครบ น ้าหนัก 43 กิโลกรัม ความดันโลหิต 130-141/                
71-85 มลิลเิมตรปรอท AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน 

มีนาคม -เมษายน 2562 : ไอแห้งๆนานๆครัง้ กนิอาหารได้  เดอืนเมษายนมีอาการเวียนศรีษะ โงนเงน  ใจสัน่              
นอนไม่หลบั ไปตรวจโรงพยาบาลคลองขลุง ได้ยามาทานอาการทุเลา ทานยาครบ น ้าหนัก 43-44 กโิลกรมั ความดนัโลหติ 
121-129/69-74 มลิลเิมตรปรอท AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน 

พฤษภาคม -มิถนุายน 2562 : มอีาการโงนเงน  รูส้กึเหมอืนเดนิขาลอยๆ หูอือ้  2 ขา้ง  ทานยาเกนิ  น ้าหนัก 42.3 - 
44 กโิลกรมั สญัญาณชพีปกต ิAFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน 

กรกฎาคม -สิงหาคม 2562 : ไอนานๆ ครัง้ นอนหลบัได้  รบัประทานอาหารได้ ทานยาครบ น ้าหนัก 43.3 -            
44 กโิลกรมั AFB=neg นดัตดิตามอาการเป็นระยะทุกเดอืน  ผล sputum C/S Neg  

5 กนัยายน 2562 ผูป้่วยดูสดชื่นขึน้ หน้าตายิม้แยม้ ทานยาครบ น ้าหนัก 44.8 กโิลกรมั BMI 17.72 อุณหภูมกิาย 
36.5 องศาเซลเซยีส ความดนัโลหติ 100/62 มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 88 ครัง้ อตัราการหายใจ 18 ครัง้ต่อนาท ีAFB = Neg       
การตรวจเอกซเรยป์อด ผล no lung infiltration จ าหน่ายออกจากคลนิิกวณัโรค ตดิตามการกนิยาโดยวดิโีอคอลผ่านทาง อสม. 
นดัไปฟิลม์เอก็ซเรยป์อดทีโ่รงพยาบาลคลองขลุงทุก 6 เดอืน จ านวย 4 ครัง้  
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ปัญหาของผูป่้วยและบทบาทของพยาบาลในการดแูล 
ระยะท่ี 1 ระยะเร่ิมการรกัษาวณัโรคดือ้ยา 
ปญัหาขอ้ที ่1 การแลกเปลีย่นก๊าซไม่เพยีงพอ และการหายใจไม่มปีระสทิธภิาพเนื่องจากพยาธสิภาพการตดิเชือ้ทีป่อด 
ปญัหาขอ้ที ่2 ไดร้บัสารอาหารไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกายเน่ืองจากเบื่ออาหาร ต่อมรบัรสผดิปกต ิและผลขา้งเคยีง 
                 จากยาพยาธสิภาพของโรค 
ปญัหาขอ้ที ่3 ไม่สขุสบายเนื่องจากมไีขจ้ากการตดิเชือ้ในร่างกาย 
ปญัหาขอ้ที ่4 มโีอกาสเกดิการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค เน่ืองจากอยู่ในระยะ Active TB (MDR-TB) 
ปญัหาขอ้ที ่5 ขาดความรูใ้นการปฏบิตัตินเองขณะปว่ยเป็นวณัโรคดือ้ยา 
ปญัหาขอ้ที ่6 ผูป้ว่ยและญาตมิคีวามวติกกงัวลต่อโรค อาการ การปฏบิตัติวั และการด ารงชวีติใหเ้หมาะสมกบัโรค 
ปญัหาขอ้ที ่7 มโีอกาสเกดิอาการขา้งเคยีงจากการใชย้ารกัษาวณัโรค 
 

การวางแผนพยาบาล 
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 1 : การแลกเปลีย่นกา๊ซไม่เพยีงพอ และการหายใจไม่มปีระสทิธภิาพเนื่องจากพยาธสิภาพการตดิเชือ้ทีป่อด 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “ไอมเีสมหะ สขีาว มา 1 เดอืน เหนื่อยเพลยีเจบ็หน้าอกบางครัง้ เวลาไอ” 
O : ภาพถ่ายทางรงัสปีอด  left lung infiltration, Sputum AFB ผล Positive3+  Sputum culture DST= Resistance; 

H,R  หายใจ 20 ครัง้/นาท ี
วตัถปุระสงค ์

1. ไม่เกดิภาวะพร่องออกซเิจน  
เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ระดบัออกซเิจนในเลอืด มากกว่า  รอ้ยละ 95 และสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัได ้
2. อตัราการหายใจอยู่ในช่วง 16-24 ครัง้/นาทลีกัษณะการหายใจปกต ิ

กิจกรรมการพยาบาล 
1. แนะน าการประเมนิภาวะความเสีย่งต่อการเกดิภาวะพร่องออกซเิจน หากผูป้ว่ยรูส้กึเหน่ือยมากขึน้ หายใจไม่สะดวก 

หอบเหนื่อย ใหม้ารกัษาทีส่ถานบรกิารใกลบ้า้น 
2. แนะน าการจดัท่านอนศรีษะสงูเพื่อใหก้ระบงัลมเคลื่อนต ่าลง ปอดขยายตวัไดเ้ตม็ทีเ่พิม่พืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นก๊าซ

ดแูลใหผู้ป้ว่ยพกัผ่อนบนเตยีงเพื่อช่วยลดการใชอ้อกซเิจนในการท ากจิกรรม ช่วยลดอาการเหนื่อยอ่อนเพลยี 
3. สอนการไออย่างมปีระสทิธภิาพลดการคัง่คา้งของเสมหะทีป่อดท าใหป้อดขยายตวัเพิม่ขึน้  สอนสาธติใหห้ายใจเขา้

ออกลกึๆ ชา้ๆ และปฏบิตัิทุก 1-2 ชัว่โมง ส่งเสรมิใหถุ้งลมปอดขยายตวัไดเ้ตม็ที ่แลกเปลีย่นก๊าซได้ดขีึน้ และ /หรอืแนะน าให้
กรณีศกึษาหายใจโดยใชก้ลา้มเน้ือหน้าทอ้งและกระบงัลม 

4. ประสานงานกบั รพ.สต. และ อสม. ใกลบ้า้น เพื่อสง่ต่อการเยีย่มบา้น 
ประเมินผล 

1. ระดบัออกซเิจนในเลอืด รอ้ยละ 96 และสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัได ้
2. อตัราการหายใจอยู่ในช่วง 20-24 ครัง้/นาท ี

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 2 :  ไดร้บัสารอาหารไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกายเนื่องจากเบื่ออาหาร ต่อมรบัรสผดิปกต ิ 
                  และผลขา้งเคยีงจากยาพยาธสิภาพของโรค 

ข้อมูลสนับสนุน 
S : ผูป้ว่ยบอกว่า“ รูส้กึเพลยี รบัประทานน้อย วนัละประมาณ 2 มือ้ ทานขา้วไดน้้อย ” 
O : ผลการตรวจเลอืด (K+= 3.8 mmol/L (ค่าปกต ิ3.5-5.1 mmol/L), ชพีจร 104 ครัง้ต่อนาท ี
     น ้าหนกั 43 กก. BMI=17.009    
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ปัญหาของผูป่้วยและบทบาทของพยาบาลในการดแูล 
ระยะท่ี 1 ระยะเร่ิมการรกัษาวณัโรคดือ้ยา 
ปญัหาขอ้ที ่1 การแลกเปลีย่นก๊าซไม่เพยีงพอ และการหายใจไม่มปีระสทิธภิาพเนื่องจากพยาธสิภาพการตดิเชือ้ทีป่อด 
ปญัหาขอ้ที ่2 ไดร้บัสารอาหารไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกายเน่ืองจากเบื่ออาหาร ต่อมรบัรสผดิปกต ิและผลขา้งเคยีง 
                 จากยาพยาธสิภาพของโรค 
ปญัหาขอ้ที ่3 ไม่สขุสบายเนื่องจากมไีขจ้ากการตดิเชือ้ในร่างกาย 
ปญัหาขอ้ที ่4 มโีอกาสเกดิการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค เน่ืองจากอยู่ในระยะ Active TB (MDR-TB) 
ปญัหาขอ้ที ่5 ขาดความรูใ้นการปฏบิตัตินเองขณะปว่ยเป็นวณัโรคดือ้ยา 
ปญัหาขอ้ที ่6 ผูป้ว่ยและญาตมิคีวามวติกกงัวลต่อโรค อาการ การปฏบิตัติวั และการด ารงชวีติใหเ้หมาะสมกบัโรค 
ปญัหาขอ้ที ่7 มโีอกาสเกดิอาการขา้งเคยีงจากการใชย้ารกัษาวณัโรค 
 

การวางแผนพยาบาล 
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 1 : การแลกเปลีย่นกา๊ซไม่เพยีงพอ และการหายใจไม่มปีระสทิธภิาพเนื่องจากพยาธสิภาพการตดิเชือ้ทีป่อด 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “ไอมเีสมหะ สขีาว มา 1 เดอืน เหนื่อยเพลยีเจบ็หน้าอกบางครัง้ เวลาไอ” 
O : ภาพถ่ายทางรงัสปีอด  left lung infiltration, Sputum AFB ผล Positive3+  Sputum culture DST= Resistance; 

H,R  หายใจ 20 ครัง้/นาท ี
วตัถปุระสงค ์

1. ไม่เกดิภาวะพร่องออกซเิจน  
เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ระดบัออกซเิจนในเลอืด มากกว่า  รอ้ยละ 95 และสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัได ้
2. อตัราการหายใจอยู่ในช่วง 16-24 ครัง้/นาทลีกัษณะการหายใจปกต ิ

กิจกรรมการพยาบาล 
1. แนะน าการประเมนิภาวะความเสีย่งต่อการเกดิภาวะพร่องออกซเิจน หากผูป้ว่ยรูส้กึเหน่ือยมากขึน้ หายใจไม่สะดวก 

หอบเหนื่อย ใหม้ารกัษาทีส่ถานบรกิารใกลบ้า้น 
2. แนะน าการจดัท่านอนศรีษะสงูเพื่อใหก้ระบงัลมเคลื่อนต ่าลง ปอดขยายตวัไดเ้ตม็ทีเ่พิม่พืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นก๊าซ

ดแูลใหผู้ป้ว่ยพกัผ่อนบนเตยีงเพื่อช่วยลดการใชอ้อกซเิจนในการท ากจิกรรม ช่วยลดอาการเหนื่อยอ่อนเพลยี 
3. สอนการไออย่างมปีระสทิธภิาพลดการคัง่คา้งของเสมหะทีป่อดท าใหป้อดขยายตวัเพิม่ขึน้  สอนสาธติใหห้ายใจเขา้

ออกลกึๆ ชา้ๆ และปฏบิตัิทุก 1-2 ชัว่โมง ส่งเสรมิใหถุ้งลมปอดขยายตวัไดเ้ตม็ที ่แลกเปลีย่นก๊าซได้ดขีึน้ และ /หรอืแนะน าให้
กรณีศกึษาหายใจโดยใชก้ลา้มเน้ือหน้าทอ้งและกระบงัลม 

4. ประสานงานกบั รพ.สต. และ อสม. ใกลบ้า้น เพื่อสง่ต่อการเยีย่มบา้น 
ประเมินผล 

1. ระดบัออกซเิจนในเลอืด รอ้ยละ 96 และสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัได ้
2. อตัราการหายใจอยู่ในช่วง 20-24 ครัง้/นาท ี

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 2 :  ไดร้บัสารอาหารไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการของร่างกายเนื่องจากเบื่ออาหาร ต่อมรบัรสผดิปกต ิ 
                  และผลขา้งเคยีงจากยาพยาธสิภาพของโรค 

ข้อมูลสนับสนุน 
S : ผูป้ว่ยบอกว่า“ รูส้กึเพลยี รบัประทานน้อย วนัละประมาณ 2 มือ้ ทานขา้วไดน้้อย ” 
O : ผลการตรวจเลอืด (K+= 3.8 mmol/L (ค่าปกต ิ3.5-5.1 mmol/L), ชพีจร 104 ครัง้ต่อนาท ี
     น ้าหนกั 43 กก. BMI=17.009    

 
วตัถปุระสงค ์

1. ไม่เกดิภาวะ ขาดสมดุลของสารน ้าและเกลอืแร่ ไดร้บัสารอาหารเพิม่ขึน้ 
2. ไม่มกีลา้มเน้ืออ่อนแรง no skin turgor 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. ผลการตรวจเลอืดค่าเกลอืแร่ เช่น โปตสัเซีย่มเกณฑป์กต ิ(K+= 3.5-5.1 mmol/L)) 
2. ผูป้ว่ยดื่มน ้าไดอ้ย่างน้อย 2 ลติร/วนั และรบัประทานอาหารได ้ไม่มอีาการคลื่นไสอ้าเจยีน หรอืเบื่ออาหาร 
3. น ้าหนกัเพิม่ขึน้มากกว่า 1 กโิลกรมั 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ร่วมกบังานโภชนศาสตร ์เพื่อประเมนิภาวะโภชนาการ เน่ืองจากผูป้ว่ยวณัโรคมนี ้าหนกัตวัต ่ากว่ามาตรฐาน  ตดิตาม

ภาวะโภชนาการในระยะการรกัษาด้วยยารกัษา เน่ืองจากผู้ป่วยวณัโรคหวงัผลให้ผู้ป่วยมสีุขลกัษณะของการด ารงชพีและ
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้  

2. แนะน าใหผู้ป้ว่ยไดร้บัสารอาหารทีเ่พยีงพอ ประกอบดว้ยอาหารหลกั 5 หมู่ เพื่อช่วยใหร้่างกายแขง็แรง มภีูมคิุม้กนั
ต่อสู้กบัวณัโรค ป้องกนัภาวะน ้าหนักลดลงมากกว่าปกติ เน้น เน้ือสตัว์ต่างๆ นม ไข่ เต้าหู้ เพราะร่างกายต้องการโปรตีน 
เสรมิสร้างภูมติ้านทาน อาหารที่ควรงด-เลี่ยง คอื ของทอด ของมนั กะท ิน ้ามนัที่กรดไขมนัอิม่ตวัสูง อาท ิน ้ามนัจากสตัว ์ 
น ้ามนัปาลม์ น ้ามนัมะพรา้ว อาหารมแีก๊สสงู เช่น  ของดอง ถัว่ น ้าอดัลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์อาหารกลิน่แรง อาหารส าเรจ็รูป 
เป็นตน้ประเมนิการรบัประทานอาหารและใหบ้ว้นปากทุกครัง้หลงัรบัประทานอาหาร10 

3. ซกัประวตักิารรบัประทานอาหาร การตรวจชีวเคมขีองเลอืด เช่น serum albumin และ ลกัษณะทางคลนิิก เช่น 
ภาวะโลหติจาง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูไปประกอบการใหก้ารปรกึษาซึง่ด าเนินควบคู่ไปกบั การวนิิจฉยัและรกัษาผูป้ว่ย  เช่น  ประเมนิ
ภาวะโภชนาการตามอายุ น ้าหนกั สว่นสงู ประเมนิภาวะน ้าหนกัตวัทุกเดอืนเพื่อประเมนิภาวะโภชนาการ  

4. แนะน าใหผู้ป้ว่ยรบัประทานอาหารทีเ่พิม่โพตสัเซยีม ไดแ้ก่ กลว้ย สม้ มะเขอืเทศ มนัฝรัง่ และถัว่ชนิดต่างๆ 
5. แนะน าให้ผู้ป่วยเพิม่มื้อการรบัประทานอาหาร จากวนัละ 3 มื้อ เป็น วนัละ 5 มื้อ และให้ดื่มน ้า ก่อน-หลงั รบัประทาน

อาหาร 1 ชัว่โมง เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร ควรมกีารออกก าลงักายหรอืท ากจิกรรมเบาๆ เพื่อกระตุน้ความอยากอาหาร 
ประเมินผล 

1. ผลการตรวจเลอืด K+  ในแต่ละครัง้อยู่ระหว่าง 4 - 4.3 mmol/L  
2. ผูป้ว่ยรบัอาหารได ้ ไม่มอีาการคลื่นไสอ้าเจยีน  ดื่มน ้าได ้1.8 - 2.2  ลติรต่อวนั  อาการอ่อนเพลยีทุเลา  ไม่มอีาการ

กลา้มเน้ืออ่อนแรง 
3. ผูป้ว่ยมนี ้าหนกัตวัเพิม่ขึน้ 2.3 กโิลกรมั 

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 3 : ไม่สขุสบายเนื่องจากมไีขจ้ากการตดิเชือ้ในร่างกาย 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “บางครัง้รูส้กึเหมอืนมไีข ้ไอ เสมหะสขีาว รูส้กึเพลยี” 
O : อุณหภูมริ่างกาย 37.5 องศาเซลเซยีส  หายใจ 20 ครัง้/นาท ีฟิลม์เอกซเรยป์อด left lung infiltration 
   : Sputum culture DST= Resistance; H,R 

วตัถปุระสงค ์
1. อุณหภูมกิายอยู่ในเกณฑป์กต ิไม่มกีารตดิเชือ้เพิม่เตมิ 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. T = 36.5 - 37.5 องศาเซลเซยีส 
2. ผูป้ว่ยสหีน้าสดชื่นขึน้ นอนหลบั พกัผ่อนไดด้ ี 
3. ฟิลม์เอกซเรยป์อด no infiltration 
4. เสมหะไม่มสีเีหลอืง หรอืเขยีว ไอลดลง 
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กิจกรรมการพยาบาล 

1. แนะน าเมื่อมไีข ้ใหเ้ชด็ตวัลดไขด้ว้ยน ้าธรรมดาอย่างนุ่มนวลเพราะน ้าจะช่วยพาความรอ้นออกจากร่างกาย ผวิหนัง
ท าใหอุ้ณหภูมลิดลงและท าใหผู้ป้ว่ยสบายขึน้ 

2. แนะน าให้ผู้ป่วยพกัผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชัว่โมง เพราะเป็นการลดอตัราการเผาผลาญภายในเซลล ์      
ลดการท างานของ กลา้มเน้ือ เป็นการลดการผลติความรอ้น ท าใหอุ้ณหภูมริ่างกายลดลง 

3. แนะน าใหผู้้ป่วยดื่มน ้าบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ลติรต่อวนั เพราะเป็นการทดแทนการขาดน ้าและเป็นการลดความรอ้น
ของร่างกายโดยการขบัออกทางเหงื่อและปสัสาวะ 

4. ตดิตามผลฟิลม์เอกซเรยป์อด 
ประเมินผล 

1. สญัญาณชพี อุณหภูมกิาย 36.5 - 37.2 องศาเซลเซยีส ชพีจร 80-100 ครัง้ อตัราการหายใจ 16-20 ครัง้ต่อนาท ี
2. นอนหลบั พกัผ่อนได ้ไอแหง้ๆ ไม่เหนื่อย รบัประทานอาหารได ้ไม่อาเจยีน  
3. เสมหะสขีาว ฟิลม์เอกซเรยป์อด no infiltration 

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 4 : มโีอกาสเกดิการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค เน่ืองจากอยู่ในระยะ Active TB (MDR-TB) 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “รูส้กึเพลยี รูส้กึเหมอืนมไีขทุ้กวนั ไอมาก เหนื่อย ” 
   : ผูป้ว่ยถามว่า “ตนออกจากบา้นไดไ้หม” 
O :  Sputum AFB  Positive 3+  Sputum culture DST= Resistance; H,R 
   : อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซยีส อตัราการหายใจ 20 ครัง้ต่อนาท ี
   : ผูป้ว่ยสวมหน้ากากผา้แต่จะดงึลงมาไวท้ีค่างบ่อยๆ 
   : คะแนนความรูค้วามเขา้ใจหลงัการแนะน า รอ้ยละ 52 

วตัถปุระสงค ์
1. ไม่เกดิการแพร่กระจายเชือ้สูผู่อ้ ื่น  
2. เขา้ใจการป้องกนัการตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. ผูป้ว่ยและญาตสิามารถปฏบิตัติวัไดถู้กตอ้ง 
2. ไม่มญีาตติดิเชือ้เพิม่ 
3. มคีะแนนความรูค้วามเขา้ใจหลงัการแนะน า มากกว่า รอ้ยละ 80 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. อธิบายเหตุผล และแนวทางการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อก่อนให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามยั(Face Mask)        

ปิดปากปิดจมกูทีถู่กตอ้งตลอดเวลา 
2. ดแูลใหเ้คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยอย่างปลอดภยัไม่มกีารแพร่กระจายเชือ้ไปยงัหอ้งแยกโรคทางเดนิหายใจ (isolation room) 

ทีห่อผูป้ว่ยนอก  สือ่สารการเฝ้าระวงัการแพร่กระจายเชือ้แก่ทมีสขุภาพโดยตดิป้าย  “Airborne” ทีใ่บตรวจสอบสทิธิ ์ และใบควิ
ของกรณีศกึษา 

3. ดูแลให้พกัรอในห้องแยกโรคทางเดนิหายใจอย่างปลอดภยั ไม่มกีารแพร่กระจายเชื้อรวบรวม ขอ้มูลเพิม่เติม เช่น
อาการไอ ประวตัไิข ้น ้าหนกัลด การเป็นหวดัและการใชย้าเป็นตน้ อธบิายเหตุผล ทีพ่ยาบาลผูซ้กัประวตัติอ้งป้องกนัการรบัเชือ้
โดยสวมหน้ากากอนามยัชนิด N95 ระหว่างใหก้ารดูแล (ใชห้ลกั Airborne precaution และ contact precaution) ดูแลใหไ้ดร้บั
การตรวจจากแพทยแ์ละไม่มกีารแพร่กระจายเชือ้สูบุ่คคลและสิง่แวดลอ้ม 

4. อธบิายให้ญาตแิละผู้ดูแลเขา้ใจถงึวธิกีารปฏบิตัิตวัในการดูแลผูป้่วยวณัโรคเชือ้ดือ้ยา โดยหลกีเลีย่งการใกลช้ดิกบั
ผูป้ว่ยแยกอุปกรณ์ในการรบัประทานอาหารและเสือ้ผา้ ควรแยกลา้งหรอืแยกซกัต่างหาก และน าไปตากแดดเพื่อฆา่เชือ้โรค 
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กิจกรรมการพยาบาล 

1. แนะน าเมื่อมไีข ้ใหเ้ชด็ตวัลดไขด้ว้ยน ้าธรรมดาอย่างนุ่มนวลเพราะน ้าจะช่วยพาความรอ้นออกจากร่างกาย ผวิหนัง
ท าใหอุ้ณหภูมลิดลงและท าใหผู้ป้ว่ยสบายขึน้ 

2. แนะน าให้ผู้ป่วยพกัผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 7-8 ชัว่โมง เพราะเป็นการลดอตัราการเผาผลาญภายในเซลล ์      
ลดการท างานของ กลา้มเน้ือ เป็นการลดการผลติความรอ้น ท าใหอุ้ณหภูมริ่างกายลดลง 

3. แนะน าใหผู้้ป่วยดื่มน ้าบ่อยๆ อย่างน้อย 2 ลติรต่อวนั เพราะเป็นการทดแทนการขาดน ้าและเป็นการลดความรอ้น
ของร่างกายโดยการขบัออกทางเหงื่อและปสัสาวะ 

4. ตดิตามผลฟิลม์เอกซเรยป์อด 
ประเมินผล 

1. สญัญาณชพี อุณหภูมกิาย 36.5 - 37.2 องศาเซลเซยีส ชพีจร 80-100 ครัง้ อตัราการหายใจ 16-20 ครัง้ต่อนาท ี
2. นอนหลบั พกัผ่อนได ้ไอแหง้ๆ ไม่เหนื่อย รบัประทานอาหารได ้ไม่อาเจยีน  
3. เสมหะสขีาว ฟิลม์เอกซเรยป์อด no infiltration 

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 4 : มโีอกาสเกดิการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค เน่ืองจากอยู่ในระยะ Active TB (MDR-TB) 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “รูส้กึเพลยี รูส้กึเหมอืนมไีขทุ้กวนั ไอมาก เหนื่อย ” 
   : ผูป้ว่ยถามว่า “ตนออกจากบา้นไดไ้หม” 
O :  Sputum AFB  Positive 3+  Sputum culture DST= Resistance; H,R 
   : อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซยีส อตัราการหายใจ 20 ครัง้ต่อนาท ี
   : ผูป้ว่ยสวมหน้ากากผา้แต่จะดงึลงมาไวท้ีค่างบ่อยๆ 
   : คะแนนความรูค้วามเขา้ใจหลงัการแนะน า รอ้ยละ 52 

วตัถปุระสงค ์
1. ไม่เกดิการแพร่กระจายเชือ้สูผู่อ้ ื่น  
2. เขา้ใจการป้องกนัการตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. ผูป้ว่ยและญาตสิามารถปฏบิตัติวัไดถู้กตอ้ง 
2. ไม่มญีาตติดิเชือ้เพิม่ 
3. มคีะแนนความรูค้วามเขา้ใจหลงัการแนะน า มากกว่า รอ้ยละ 80 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. อธิบายเหตุผล และแนวทางการป้องกนัการแพร่กระจายเชื้อก่อนให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามยั(Face Mask)        

ปิดปากปิดจมกูทีถู่กตอ้งตลอดเวลา 
2. ดแูลใหเ้คลื่อนยา้ยผูป้ว่ยอย่างปลอดภยัไม่มกีารแพร่กระจายเชือ้ไปยงัหอ้งแยกโรคทางเดนิหายใจ (isolation room) 

ทีห่อผูป้ว่ยนอก  สือ่สารการเฝ้าระวงัการแพร่กระจายเชือ้แก่ทมีสขุภาพโดยตดิป้าย  “Airborne” ทีใ่บตรวจสอบสทิธิ ์ และใบควิ
ของกรณีศกึษา 

3. ดูแลให้พกัรอในห้องแยกโรคทางเดนิหายใจอย่างปลอดภยั ไม่มกีารแพร่กระจายเชื้อรวบรวม ขอ้มูลเพิม่เติม เช่น
อาการไอ ประวตัไิข ้น ้าหนกัลด การเป็นหวดัและการใชย้าเป็นตน้ อธบิายเหตุผล ทีพ่ยาบาลผูซ้กัประวตัติอ้งป้องกนัการรบัเชือ้
โดยสวมหน้ากากอนามยัชนิด N95 ระหว่างใหก้ารดูแล (ใชห้ลกั Airborne precaution และ contact precaution) ดูแลใหไ้ดร้บั
การตรวจจากแพทยแ์ละไม่มกีารแพร่กระจายเชือ้สูบุ่คคลและสิง่แวดลอ้ม 

4. อธบิายให้ญาตแิละผู้ดูแลเขา้ใจถงึวธิกีารปฏบิตัิตวัในการดูแลผูป้่วยวณัโรคเชือ้ดือ้ยา โดยหลกีเลีย่งการใกลช้ดิกบั
ผูป้ว่ยแยกอุปกรณ์ในการรบัประทานอาหารและเสือ้ผา้ ควรแยกลา้งหรอืแยกซกัต่างหาก และน าไปตากแดดเพื่อฆา่เชือ้โรค 

 
5. แนะน าการปฏบิตัติวัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้วณัโรคดือ้ยาโดยใหห้ลกีเลีย่งการใกลช้ดิกบับุคคลในครอบครวั

ไม่ควรพกัร่วมห้องกบัผู้อื่น 3-6 เดอืนนับตัง้แต่เริม่รบัประทานยารกัษาเป็นเวลา วณัโรค และควรอยู่ในบรเิวณหรอืห้องที่มี
อากาศถ่ายเทสะดวก หลกีเลีย่งการเขา้ไปในสถานทีท่ีม่คีนแออดั เช่นสถานบนัเทงิโรงภาพยนตรส์ถานทีส่าธารณะต่างๆ8 

6. สง่เสรมิการรบัประทานยารกัษาวณัโรคครบชนิดและถูกขนาดยาตดิต่อกนัประมาณ 6 เดอืน - 1 ปี ใหข้อ้มูล อาการ
ไม่พงึประสงคจ์ากยาและการจดัการอาการรบกวน เพื่อป้องกนัการหยุดยาระหว่างการรกัษา  อธบิายผลดขีองการมาตรวจ     
ตามนดัและอาการผดิปกตทิีค่วรมาพบแพทย ์

7. ประสาน อสม.เกี่ยวกบัการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บา้น  เช่น  ความรู้เกี่ยวกบัโรค การแพร่กระจายเชือ้ การป้องกนั  
การแพร่กระจายเชือ้ การรบัประทานยาต่อเนื่อง การมาตรวจตามนดั เป็นตน้ 
การประเมินผล 

1. ผู้ป่วยสามารถปฏบิตัิตัวได้ถูกต้องเมื่อกลบับ้าน ผู้ป่วยมคีวามรู้ความเขา้ใจหลงัการแนะน าด้านการปฏบิตัิเพื่อ
ป้องกนัและแพร่กระจายเชือ้ อสม.รบัทราบดแูลไดเ้หมาะสม 

2. ไม่มรีายงานบุคคลในครอบครวัและในชุมชนตดิเชือ้เพิม่เตมิ 
3. มคีะแนนความรูค้วามเขา้ใจหลงัการแนะน า รอ้ยละ 83 

 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 5 : ขาดความรูใ้นการปฏบิตัตินเองขณะปว่ยเป็นวณัโรคดือ้ยา 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยถามว่า “ตนออกจากบา้นไดไ้หม”  
 : ผูป้ว่ยบอกว่า “รูส้กึเพลยี ไม่อยากกนิยา” 

O :  มปีระวตักิารขาดยาในการรกัษาทีผ่่านมา และมกีารรบัประทานยาเกนิ หรอืซ ้าช่วงเวลาในบางครัง้ 
วตัถปุระสงค ์

1. ผูป้ว่ยมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตัตินขณะปว่ยเป็นวณัโรคดือ้ยาทีถู่กตอ้ง 
เกณฑก์ารประเมินผล 

2. ผูป้ว่ยแสดงความตอ้งการและยนิดใีหค้วามร่วมมอืในการรกัษาพยาบาล 
3. ผูป้ว่ยปฏบิตัติามค าแนะน าและสามารถบอกถงึทีต่อ้งปฏบิตัตินไดถู้กตอ้ง ระบุภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
4. ผูป้ว่ยรบัประทานยาไดถู้กตอ้งตามจ านวน และเวลา 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ประเมนิการรบัรูข้องผู้ป่วยต่อภาวะสุขภาพ รบัฟงัปญัหาและการระบายอารมณ์ของผูป้่วย ใหก้ าลงัใจ และแนะน าการ  

ปฏบิตัติวั ประเมนิความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัติวัของผูป้ว่ยดา้นการดแูลตวัเองของวณัโรคดือ้ยา 9 
2. วางแผนการควบคุมโรค และการให้ความรู้เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตน อธบิายโรค สาเหตุ การด าเนินโรค แผนการรกัษา       

การใหย้า อาการขา้งเคยีงทีต่อ้งสงัเกต ปจัจยัเสีย่ง ใหผู้ป้ว่ยและญาต ิเขา้ใจโดยอธบิายง่ายๆ ไม่ซบัซอ้นไม่ใหเ้กดิความวติกกงัวลมาก 
3. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตัติวั การรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม การออกก าลงักายพกัผ่อน 
4. อธบิายถงึผลเสยีในการรบัประทานยาไม่ถูกตอ้งตามแผนการรกัษาว่าจะเกดิผลเสยีในการหายของโรค  
5. สรา้งเสรมิพลงัอ านาจ (empowerment) ใหผู้ป้ว่ยมัน่ใจในการปฏบิตัติวัทีถู่กตอ้ง โดยการใหก้ าลงัใจว่าโรคน้ีสามารถรกัษา

หายไดถ้า้ผูป้ว่ยอดทน รบัประทานยาไดค้รบตามค าสัง่แพทย ์ซึง่มบีุคคลทีร่กัษาหายขาดมาแลว้หลายราย 
6. สรา้งสมัพนัธภาพกบัผูป้ว่ยดว้ยท่าทสีภุาพเป็นกนัเอง ประเมนิสภาพอารมณ์จติใจของผูป้ว่ยเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้ขอ้งใจ

และบอกถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอการเจบ็ปว่ยครัง้น้ี ใหญ้าตไิดพ้บแพทยแ์ละพยาบาลเพื่อทราบแนวทางการรกัษา 
7. อธบิายใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจว่าการทีย่งัมกีารเพลยี เนื่องจากพยาธสิภาพของโรค อาการดงักล่าวจะค่อยๆ ดขีึน้  หากพยาธสิภาพ

ของโรคดขีึน้ตามล าดบั 
8. แนะน าและเน้นใหเ้หน็ความส าคญัของการดแูลตนเอง การร่วมมอืในการรกัษา  การมาตามนดั 
9. ประสาน อสม.เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้าน  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับโรค การแพร่กระจายเชื้อ การป้องกัน                   

การแพร่กระจายเชือ้ การรบัประทานยาต่อเนื่อง การมาตรวจตามนดั เป็นตน้  และการท าวดิโิอคอล ในการรบัประทานยาแต่ละครัง้ 



วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563110

 
ประเมินผล 

1. ในระยะแรกผูป้ว่ยยงัมคีวามวติกกงัวลบา้ง แต่มสีหีน้าแจ่มใสมากขึน้ ใหค้วามร่วมมอืในการรกัษา 
2. ตอบค าถามเกี่ยวกบัการเจบ็ป่วยของตนเองได้ สามารถตอบความรู้ความเขา้ใจในการปฏบิตัิตวัของผู้ป่วยด้าน       

การดแูลตวัเองของวณัโรคดือ้ยา 
3. ในระยะแรกผู้ป่วยยงัคงมกีารรบัประทานยาเกนิ/ขาด/ซ ้า แต่หลงัจากการด าเนินการร่วมกบั อสม . และใช้วธิกีาร    

วดิโีอคอล ผูป้ว่ยรบัประทานยาไดถู้กตอ้งครบถว้น 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 6 : ผูป้ว่ยและญาตมิคีวามวติกกงัวลต่อโรค อาการ การปฏบิตัติวั และการด ารงชวีติใหเ้หมาะสมกบัโรค 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยไม่มผีูด้แูลใกลช้ดิในบา้นเดยีวกนั มญีาตหิ่างๆ มาดแูลบา้ง 
O : ผูป้ว่ยและญาตมิสีหีน้าเคร่งเครยีดหวัน่วติก สอบถามอาการของผูป้ว่ยแนวทางและระยะเวลาการรกัษา 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อลดความวติกกงัวลของผูป้ว่ยและญาต ิ

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. ผูป้ว่ย และญาตมิสีหีน้าสดชื่นขึน้ 
2. ยอมรบัฟงัและใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาพยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ใหก้ารตอ้นรบัดว้ยท่าททีีเ่ป็นมติร พรอ้มจะใหค้วามช่วยเหลอืและเปิดโอกาสใหซ้กัถามเกีย่วกบัอาการเจบ็ป่วย  จดัใหไ้ด้

พดูคุยกบัแพทยท์ีท่ าเกีย่วกบัอากาการรกัษาของโรคและแนวทางการ รกัษาพรอ้มลงชื่อในเอกสาร 
2. ใหข้อ้มลูถงึอาการเจบ็ปว่ยดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย แผนการดแูลรกัษาต่างๆ 
3. ประเมินความวิตกกงัวลและท่าทีต่างๆ ที่แสดงออกต่อความเจ็บป่วย พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ระบายความรู้สกึต่างๆ 

รวมทัง้ยอมรบัท่าทแีละปฏกิริยิาทีต่อบสนองต่อความเครยีดนัน้ ใหก้ าลงัใจและสนับสนุนส่งเสรมิให ้อสม. และชุมชน มสี่วนร่วมใน
การดแูลผูป้ว่ย 

4. ให้สุขศึกษาแก่ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อส่งเสริมการหายของโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดูแล
ช่วยเหลอืเมื่อมปีญัหารวมทัง้การท าความเขา้ใจและการใหก้ าลงัใจแก่ผู้ป่วยจาก อสม. และประสาน รพ.สต.ใกลบ้า้น  เพื่อให้ยาฉีด  
เขา้กลา้มเน้ือแก่ผูป้ว่ยทีบ่า้น 11 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 7 : มโีอกาสเกดิอาการขา้งเคยีงจากการใชย้ารกัษาวณัโรค ไดแ้ก่ เบื่ออาหารและคนัตามผวิหนงั  
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “รูส้กึอ่อนเพลยี ทานอาหารไดน้้อย เบื่ออาการ เหนื่อยบางครัง้ และมอีาการคนัตามผวิหนงั” 
O : Sputum AFB ครัง้ที ่2 Positive 3+ เริม่ รกัษาโดยใชย้า 6 KsLfxEtoCsPAD/  18 LfxEtoCs+ PAD 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้ว่ยและผูด้แูลมคีวามรูท้ีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเรื่องการใชย้ารกัษาวณัโรคและทราบวธิปีฏบิตัติวัเมื่อเกดิอาการไม่ 

พงึประสงคจ์ากการใชย้า 
เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ผูป้ว่ยใหค้วามร่วมมอืในการรกัษา 
2. ผูป้ว่ยรบัประทานยา ครบจ านวน ขนาด และเวลา 
3. ผูป้ว่ยทราบผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้และวธิปีฏบิตัติวัเมื่อเกดิอาการขา้งเคยีงของยารกัษา 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. อธิบายชื่อลกัษณะขนาดและจ านวนยาแต่ละชนิด บอกเหตุผลที่ต้องรบัประทานยา  เพื่อการรกัษาเป็นจ านวนมาก         

การรบัประทานยาต่อเนื่อง และผลของการรบัประทานยาไม่ตรงตามเวลาหรอืไม่ต่อเนื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิการดือ้ยาสง่ผลต่อประสทิธภิาพ 
ของการรกัษา คอื  การหายจากโรคเป็นไปไดย้ากและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรกัษานานขึน้ 
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ประเมินผล 

1. ในระยะแรกผูป้ว่ยยงัมคีวามวติกกงัวลบา้ง แต่มสีหีน้าแจ่มใสมากขึน้ ใหค้วามร่วมมอืในการรกัษา 
2. ตอบค าถามเกี่ยวกบัการเจบ็ป่วยของตนเองได้ สามารถตอบความรู้ความเขา้ใจในการปฏบิตัิตวัของผู้ป่วยด้าน       

การดแูลตวัเองของวณัโรคดือ้ยา 
3. ในระยะแรกผู้ป่วยยงัคงมกีารรบัประทานยาเกนิ/ขาด/ซ ้า แต่หลงัจากการด าเนินการร่วมกบั อสม . และใช้วธิกีาร    

วดิโีอคอล ผูป้ว่ยรบัประทานยาไดถู้กตอ้งครบถว้น 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 6 : ผูป้ว่ยและญาตมิคีวามวติกกงัวลต่อโรค อาการ การปฏบิตัติวั และการด ารงชวีติใหเ้หมาะสมกบัโรค 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยไม่มผีูด้แูลใกลช้ดิในบา้นเดยีวกนั มญีาตหิ่างๆ มาดแูลบา้ง 
O : ผูป้ว่ยและญาตมิสีหีน้าเคร่งเครยีดหวัน่วติก สอบถามอาการของผูป้ว่ยแนวทางและระยะเวลาการรกัษา 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อลดความวติกกงัวลของผูป้ว่ยและญาต ิ

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. ผูป้ว่ย และญาตมิสีหีน้าสดชื่นขึน้ 
2. ยอมรบัฟงัและใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาพยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. ใหก้ารตอ้นรบัดว้ยท่าททีีเ่ป็นมติร พรอ้มจะใหค้วามช่วยเหลอืและเปิดโอกาสใหซ้กัถามเกีย่วกบัอาการเจบ็ป่วย  จดัใหไ้ด้

พดูคุยกบัแพทยท์ีท่ าเกีย่วกบัอากาการรกัษาของโรคและแนวทางการ รกัษาพรอ้มลงชื่อในเอกสาร 
2. ใหข้อ้มลูถงึอาการเจบ็ปว่ยดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย แผนการดแูลรกัษาต่างๆ 
3. ประเมินความวิตกกงัวลและท่าทีต่างๆ ที่แสดงออกต่อความเจ็บป่วย พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ระบายความรู้สกึต่างๆ 

รวมทัง้ยอมรบัท่าทแีละปฏกิริยิาทีต่อบสนองต่อความเครยีดนัน้ ใหก้ าลงัใจและสนับสนุนส่งเสรมิให ้อสม. และชุมชน มสี่วนร่วมใน
การดแูลผูป้ว่ย 

4. ให้สุขศึกษาแก่ อสม. ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อส่งเสริมการหายของโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และดูแล
ช่วยเหลอืเมื่อมปีญัหารวมทัง้การท าความเขา้ใจและการใหก้ าลงัใจแก่ผู้ป่วยจาก อสม. และประสาน รพ.สต.ใกลบ้า้น  เพื่อให้ยาฉีด  
เขา้กลา้มเน้ือแก่ผูป้ว่ยทีบ่า้น 11 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 7 : มโีอกาสเกดิอาการขา้งเคยีงจากการใชย้ารกัษาวณัโรค ไดแ้ก่ เบื่ออาหารและคนัตามผวิหนงั  
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “รูส้กึอ่อนเพลยี ทานอาหารไดน้้อย เบื่ออาการ เหนื่อยบางครัง้ และมอีาการคนัตามผวิหนงั” 
O : Sputum AFB ครัง้ที ่2 Positive 3+ เริม่ รกัษาโดยใชย้า 6 KsLfxEtoCsPAD/  18 LfxEtoCs+ PAD 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อใหผู้ป้ว่ยและผูด้แูลมคีวามรูท้ีถู่กตอ้งเกีย่วกบัเรื่องการใชย้ารกัษาวณัโรคและทราบวธิปีฏบิตัติวัเมื่อเกดิอาการไม่ 

พงึประสงคจ์ากการใชย้า 
เกณฑก์ารประเมินผล 

1. ผูป้ว่ยใหค้วามร่วมมอืในการรกัษา 
2. ผูป้ว่ยรบัประทานยา ครบจ านวน ขนาด และเวลา 
3. ผูป้ว่ยทราบผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้และวธิปีฏบิตัติวัเมื่อเกดิอาการขา้งเคยีงของยารกัษา 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. อธิบายชื่อลกัษณะขนาดและจ านวนยาแต่ละชนิด บอกเหตุผลที่ต้องรบัประทานยา  เพื่อการรกัษาเป็นจ านวนมาก         

การรบัประทานยาต่อเนื่อง และผลของการรบัประทานยาไม่ตรงตามเวลาหรอืไม่ต่อเนื่องทีอ่าจก่อใหเ้กดิการดือ้ยาสง่ผลต่อประสทิธภิาพ 
ของการรกัษา คอื  การหายจากโรคเป็นไปไดย้ากและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรกัษานานขึน้ 

 
2. อธบิายอาการและอาการแสดงของอาการไม่พึ่งประสงค์จากยาที่อาจเกดิขึน้ได้ เช่น  ตบัอกัเสบอาการชาปลายประสาท     

ผื่น  สวิ ผวิหนงัลอกโลหติจาง เมด็เลอืดขาวต ่าคลื่นไสอ้าเจยีน  เบื่ออาหาร  ปวด ยอดอก ปวดทอ้ง ทอ้งเสยี  เป็นตน้ 
3. แนะน าวธิกีารปฏบิตัิตวัเมื่อเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากยา  และควรรบีไปพบแพทย์ทนัที หากมอีาการเหล่านี้ ได้แก ่ 

ความอยากอาหารลดลงผวิซดีเหลอืงปสัสาวะมสีเีขม้อาการไขต้ดิต่อกนั 3 วนัขึน้ไป  โดยไม่มสีาเหตุหายใจล าบาก หน้าทอ้งมอีาการ
แขง็ หรอืบวมผดิปกตมิอีาการบวมทีห่น้า รมิฝีปาก ลิน้ หรอืคอมปีญัหาเรื่องการมองเหน็เช่นเหน็ภาพไม่ชดัหรอืเหน็สผีดิปกต ิ 

4. ประเมนิอาการขา้งเคยีงของยาเป็นระยะๆ ทุกเดอืน 
ประเมินผล 

1. ทราบผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิ และวธิปีฏบิตัติวัเมื่อเกดิอาการขา้งเคยีงของยารกัษาวณัโรค 
2. ใหค้วามร่วมมอืในการรกัษา แมจ้ะมอีาการขา้งเคยีงจากยา เช่น นอนไม่หลบั คนั และมาตามนดัทุกครัง้ 
3. รบัประทานยา ครบจ านวน ขนาด และเวลา 

 

ระยะท่ี 2 ระยะติดตามอาการ 
ปญัหาขอ้ที ่1 เสีย่งต่อการขาดการรกัษาทีต่่อเนื่องจากขาดก าลงัใจในการรกัษา 
ปญัหาขอ้ที ่2 สภาพแวดลอ้มและปฏบิตัติวัทีบ่า้นไม่เหมาะสมต่อโรคทีเ่ป็น 
 

ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 8 : เสีย่งต่อการขาดการรกัษาทีต่่อเนื่องจากขาดก าลงัใจในการรกัษา 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “อยู่บา้นคนเดยีว สาม ีหรอืเพื่อนบา้นมมีาเยีย่มนาน ๆ ครัง้ เบื่อกนิยา ยากนิยาก เยอะ” 
O : มปีระวตักิารรบัประทานยาทีไ่ม่ต่อเนื่อง  สหีน้าไม่แจ่มใส ในวนันัด จากจ านวนยาทีเ่หลอืในวนันัด พบว่า ผูป้่วย

ทานยาขาด / เกนิ / ซ ้า 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหผู้ป้ว่ยรบัประทานยาต่อเน่ือง  
2. เพื่อใหผู้ป้ว่ยมกี าลงัใจในการรกัษาจนหาย 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. ผูป้ว่ยและญาตมิสีหีน้าสดชื่นขึน้ 
2. ผูป้ว่ยยอมรบัฟงัและใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาพยาบาล 
3. ผูป้ว่ยทานยาต่อเน่ือง จ านวนยาทีเ่หลอืในวนันดัเหมาะสม ไม่พบภาวะผูป้ว่ยทานยาขาด/เกนิ/ซ ้า 

กิจกรรมการพยาบาล 
1. สนบัสนุนใหก้ าลงัใจ พรอ้มอธบิายความส าคญัในการรกัษาและกนิยาทีต่่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ของผูป้่วยเอง พรอ้ม

จะใหค้วามช่วยเหลอืและเปิดโอกาสใหซ้กัถามเกีย่วกบัอาการเจบ็ปว่ย จดัใหไ้ดพู้ดคุยกบัแพทยท์ีท่ าเกีย่วกบัการรกัษาของโรค
และแนวทางการรกัษา 

2. ประเมินความวิตกกงัวลและท่าทีต่างๆ ที่แสดงออกของญาติและครอบครวัต่อความเจ็บป่วย และการต้องอยู่
โรงพยาบาล พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหร้ะบายความรูส้กึต่างๆ รวมทัง้ยอมรบัท่าทแีละปฏกิริยิาทีต่อบสนองต่อความเครยีดนัน้ 

3. ใหข้อ้มลูถงึอาการเจบ็ปว่ยดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย แผนการดแูลรกัษา ความส าคญัในการรกัษาทีต่่อเนื่อง 
4. ตดิตามการรบัประทานยาของผูป้ว่ย สง่ต่อขอ้มลูเพื่อให ้รพ.สต. และ อสม.ช่วยตดิตาม การรบัประทานยา 
5. วางแผนร่วมกบัพืน้ทีใ่นการตดิตามเยีย่มผูป้่วยทีบ่า้น ประสาน อสม. ช่วยกระตุ้นผูป้่วยรบัประทานยา ครบจ านวน 

ขนาด และเวลา 
ประเมินผล 

1. ผูป้ว่ยมสีหีน้าสดชื่นขึน้เมื่อมารบัยา 
2. ผูป้ว่ยใหค้วามร่วมมอืในการรกัษาพยาบาล โดยบางครัง้หากผูป้ว่ยมารบัยาเองไม่ได ้อสม. จะมารบัยาแทน  
3. ผูป้ว่ยทานยาต่อเน่ือง จ านวนยาทีเ่หลอืในวนันดัเหมาะสม ไม่พบภาวะผูป้ว่ยทานยาขาด/เกนิ/ซ ้า 
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วินิจฉัยการพยาบาลท่ี 9  สภาพแวดลอ้มและปฏบิตัติวัทีบ่า้นไม่เหมาะสมต่อโรคทีเ่ป็น 
ข้อมูลสนับสนุน 

S : ผูป้ว่ยบอกว่า “ ตอนนี้ตนอยู่บา้นคนเดยีว กลบัมาอยู่บา้น เน่ืองจากปว่ย ญาตไิม่ค่อยมาเยีย่ม สามที างานอยู่กรุงเทพ ” 
O : มปีระวตักิารรบัประทานยาทีไ่ม่ต่อเนื่อง ทานยาขาด / ยาเกนิ / ยาซ ้าช่วงเวลา  
    : ลกัษณะเป็นบา้นปนู 1 ชัน้ มหีน้าต่าง แต่ไม่ไดเ้ปิด ค่อนขา้งอบั 

เกณฑก์ารประเมินผล 
1. ผูป้ว่ยเขา้ใจในการปฏบิตัติวัเมื่ออยู่บา้น 
2. จดัสิง่แวดลอ้มไดเ้หมาะสมกบับรบิทของผูป้ว่ย 

 กิจกรรมการพยาบาล 
1. ใหก้ าลงัใจผูป้ว่ย และชีแ้จงว่าจะมทีมีออกไปตดิตามการรกัษา การกนิยา และการเยีย่มบา้น 
2. ประสานงานกบัทมีเยีย่มบา้น 

2.1. ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ต้องดูแลตนเองที่ถูกต้อง ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกบัวิถีชีวิต และปรบัหาวิธีส่งเสริม     
การหายของโรคเพิม่ตลอดระยะเวลาการรกัษา  

2.2. ก ากบัการรบัประทานยา ติดตามให้ไปรกัษาตามนัดต่อเนื่อง ให้ก าลงัใจ ให้ความมัน่ใจว่าจะหายจากโรคตลอด
ระยะเวลาการรกัษา  

2.3. ประเมนิอาการ ตรวจสอบการรบัประทานยา สอบถามอาการข้างเคยีง วางแผนเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ประเมนิผล         
การปฏบิตักิารพยาบาล พรอ้มบนัทกึลงรายงานอย่างน้อย 1ครัง้/สปัดาห ์ พรอ้มสรา้งและปรบัปรุงคู่มอืการเยี่ยมบา้น  แบบบนัทกึ    
การเยีย่มกบัเจา้หน้าทีใ่นทมีอย่างต่อเนื่อง  

2.4. อสม. นดัวนัเวลาและร่วมเยีย่มบา้นกบัทมีสหวชิาชพีอย่างน้อย 1ครัง้/เดอืน พดูคุยใหก้ าลงัใจผูป้ว่ย 
2.5. ผูน้ าชุมชน ร่วมเยีย่มบา้น อ านวยความ สะดวก สนับสนุนทรพัยากร เป็นผูน้ าจดัการสิง่แวดลอ้มละแวกบา้น ผูป้่วย

ใหเ้ป็นระเบยีบ  
3.   ประเมนิ ติดตามอาการ สิง่แวดลอ้ม ให้มหี้องพกั หรอืห้องนอนแยกจากผูอ้ื่น แนะน าการไอจาม การลา้งมอื การทิ้งขยะ 

ตดิเชือ้  และการหาสถานทีใ่นการก าจดัขยะ (แนะน าใหม้ขียะทีปิ่ดมดิชดิและก าจดัขยะตดิเชือ้ เช่น หน้ากากอนามยั  กระดาษทชิช ู      
ทีใ่ชจ้ากการสมัผสัน ้ามกู น ้าลาย โดยการเผา) 

4. มกีารบนัทกึและสือ่สารกบัทมีสขุภาพเพื่อไม่เกดิการแพร่กระจายเชือ้และมกีารรบัประทานยาทีต่่อเนื่อง 
5. มชี่องทางในการสือ่สารเพื่อใหค้ าปรกึษากบัผูป้ว่ยโดยใชโ้ทรศพัท ์หรอื Line application 

ประเมินผล 
1. ผูป้ว่ยปฏบิตัติวัไดถู้กตอ้ง ตามแนวทางของการรกัษาและการป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ 
2. มกีารจดัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นใหม้อีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มแีสงแดดเขา้ถงึภายในบา้น 

 

สรปุกรณีศึกษา 
ผูป้ว่ยหญงิไทย อายุ 58 ปี รบัการส่งต่อจาก รพ.ชุมชนดว้ยต้องการมารกัษาต่อดว้ยอาการวณัโรคดือ้ยา แรกรบัอ่อนเพลยี 

ผอม อุณหภูมกิาย 37.5 องศาเซลเซยีสความดนัโลหติ 90/55 มลิลเิมตรปรอท ชพีจร 108 ครัง้ อตัราการหายใจ 20 ครัง้ต่อนาท ีมารบั
การรกัษาทีแ่ผนกผู้ป่วยนอกห้องแยกโรค ตรวจเอกซเรยป์อด พบ left lung infiltration เจาะเลอืด ไดร้บัการรกัษาโดยรกัษาสูตร 6 
KsLfxEtoCsPAD/18 LfxEtoCs+ PAD นัดตดิตามอาการเป็นระยะ และร่วมกบัทมีในการตดิตามเยีย่มบา้น ซึง่ผูป้่วยมปีญัหาในการ
พยาบาลทีส่ าคญั แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะเริม่การรกัษาวณัโรคดื้อยาและระยะติดตามอาการ โดยสรุป ผูป้่วยจะมปีญัหาทางด้าน
ร่างกาย คอืการแลกเปลีย่นก๊าซไม่เพยีงพอ ไดร้บัสารอาหารไม่เพยีงพอ เบื่ออาหาร ไม่สุขสบายเนื่องจากมไีขแ้ละการรบัผลขา้งเคยีง
จากยา สว่นปญัหาทางดา้นจติใจ จะมคีวามวติกกงัวลต่ออาการของโรค การปฏบิตัติวั การด ารงชวีติใหเ้หมาะสมกบัโรค ขาดก าลงัใจใน
การรกัษา อกีทัง้ขาดความรูใ้นการปฏบิตัตินเองขณะปว่ยเป็นวณัโรคดือ้ยา ท าใหม้โีอกาสเกดิการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค ทมีการดแูล
รกัษาพยาบาล ไดม้กีจิกรรมเพื่อใหผู้ป้่วยไดร้บัการรกัษาและประทานยาอย่างต่อเนื่อง มกีจิกรรมพยาบาลเพื่อบรรเทาอาการรบกวน 
และร่วมกบัทมีในการตดิตามเยีย่มบา้นและตดิตามอาการของผูป้ว่ย ใหก้ารดแูลรกัษาพยาบาลทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ ผูป้ว่ยมกี าลงัใจใน
การดแูลรกัษามากขึน้ รบัประทานอาหารไดม้ากขึน้ น ้าหนกัตวัเพิม่ รบัประทานยาสม ่าเสมอ จนกระทัง่ผลการตรวจเชือ้วณัโรคเป็นลบ 
และผลการเอกซเรย ์no lung infiltration รวมระยะเวลาการรกัษาทีโ่รงพยาบาล จ านวน 2 ปี จงึจ าหน่ายออกจากคลนิิกวณัโรค  
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วิจารณ์และข้อเสนอแนะ 
 วณัโรคดื้อยาเป็นโรคทีต่้องใช้ระยะเวลาในการรกัษาที่ยาวนานกว่าผู้ป่วยวณัโรคทัว่ไป  ผูป้่วยจะมอีาการขา้งเคยีงจากการ
รบัประทานยาทีเ่ลก็น้อยจนถงึรุนแรง ภาวะขาดสารอาหาร รวมทัง้การเกดิการตตีรา ถูกสงัคมรงัเกยีจได ้ผูป้่วยจงึเกดิการทอ้แทใ้นการ
รกัษาและมกีารรบัประทานยาที่ไม่ต่อเนื่อง รวมถึงขาดแรงสนับสนุนทางสงัคมเนื่องจากญาติไม่ได้ดูแลตลอดเวลา การดูแลผู้ป่วยใน
กรณีศกึษาน้ี จ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารดูแลแบบองคร์วม ครอบคลุมทัง้กาย ใจ สงัคม รวมถงึต้องใหก้ าลงัใจผูป้่วยอย่างสม ่าเสมอ สรา้งพลงั
อ านาจใหผู้ป้ว่ยรูส้กึมคีุณค่า  ใหญ้าตมิสีว่นร่วมในการดแูลเมื่อมโีอกาส  รวมทัง้ต้องมกีารประเมนิสิง่แวดลอ้มและการดูแลผูป้่วยทีบ่า้น 
ร่วมกบัทมีในพืน้ที ่ เพื่อใหก้ าลงัใจ ทบทวนความเขา้ใจและการปฏบิตัติวัของผูป้่วยใหเ้ป็นไปตามหลกัการป้องกนัและแพร่กระจายเชือ้ 
รวมถงึการสนบัสนุนใหผู้ป้ว่ยรบัประทานยาใหค้รบตามแผนการรกัษา การรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ สิง่ส าคญัคอืความเขา้ใจและ
มัน่ใจในการรกัษาพยาบาลของผูป้ว่ยว่าจะหายจากโรค มวีตัถุประสงคร่์วมกนั จงึท าใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการรกัษาพยาบาลจนหายจากโรคและ
ด าเนินชวีติต่อไปไดอ้ย่างปกต ิ
สรปุ  
 การดูแลผูป้่วยวณัโรคดือ้ยาเป็นการส่งเสรมิการดูแลสุขภาพของผูป้่วยวณัโรคปอดที่บา้นในเรื่องการรบัประทานยา อย่าง
ถูกต้องและต่อเนื่องตามแผนการรกัษา การบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสม การออกก าลงักาย การจดัการ อารมณ์และความเครยีด การใช้
หน้ากากอนามยัเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของเชือ้โรค โดยมพียาบาลผูป้่วยนอกเป็นผู ้ประสานงานบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นผูใ้หก้าร
สนบัสนุนทัง้ปจัจยัดา้นบุคคล สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิและสงัคม ดแูลใหค้ าปรกึษาและแนะน าวธิกีารทีถู่กตอ้งและเหมาะสมแก่ผูป้ว่ยและ
ครอบครวัในดา้นสขุภาพ เป็นผูน้ า ใหเ้กดิการพฒันาและปรบัเปลีย่นรูปแบบการดูแลทีห่ลากหลายใหม้คีวามทนัสมยัตามสถานการณ์
ของสงัคม ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่วธิกีารเหล่านี้ช่วยใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยวณัโรคดือ้ยาประสบผลส าเรจ็มากขึน้ ผูป้ว่ยมกี าลงัใจในการ
รกัษา สามารถรกัษาโรคไดห้ายขาด ลดโอกาสเกดิการดื้อยาของผู้ป่วยวณัโรคปอด และ ท าให้ผูป้่วยมคีุณภาพชวีติดขีึน้ สามารถ
ด ารงชวีติกบัครอบครวัและชุมชนไดอ้ย่างมคีวามสขุ  และร่วมกบัการใชก้ระบวนการพยาบาลทัง้ 5 ขัน้ตอน  และการดแูลแบบทีก่ล่าวมา
ได้ช่วยให้ผูป้่วยได้รบัการรกัษาที่ต่อเน่ือง ไม่เกดิการแพร่กระจายเชื้อ สามารถฟ้ืนฟูร่างกายได ้ คลายความวติกกงัวล ตลอดจนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในการดแูลผูป้ว่ยหลงัจ าหน่ายจากโรงพยาบาลได ้
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้นิพนธ์

 วารสารโรงพยาบาลก�าแพงเพชร จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงาน 

ทางวชิาการ  และงานวจิยั   มคีวามยนิดรีบัผลงานเกีย่วกบัการแพทย์และสาธารณสขุ  ผูป้ระสงค์จะส่งต้นฉบบั

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารควรเตรียมต้นฉบับตามค�าแนะน�าอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อความสะดวก  และรวดเร็วในการ

ลงพิมพ์ 

ประเภทผลงำนที่ตีพิมพ์

 1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article)

  เป็นรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข 

 2. กรณีศึกษำ (case study)

  เป็นรายงานการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

 3. บทควำมปริทรรศน์  (review article)

  เป็นบทความที่ทบทวนหรือรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนี่งจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและ 

ต่างประเทศ

กำรเตรียมต้นฉบับ

รำยละเอียดของกำรพิมพ์

 1. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เขียน

 2. บทความที่ส่งมาจะได้รับการตรวจแก้ไขเพ่ือความเหมาะสมทั้งในเรื่องของรูปแบบ (format) และ 

ความถูกต้องของเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการ และส่งข้อเสนอแนะให้ผู้เขียนทาง e-mail 

 3. ขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขให้แล้วเสร็จ กองบรรณาธิการจะก�าหนดเวลา เพื่อให้ทันเวลา 

ในการออกวารสาร ใช้เวลาเฉลี่ยภายใน 2 เดือนโดยประมาณ โดยกองบรรณาธิการจะรับลงวารสารตามที ่

เห็นชอบแล้วเท่านั้น

 4. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์แล้ว ผู้เขียนจะได้รับวารสารจ�านวน 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�า สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง มีชื่อตาราง ภาพ และแผนภูมิก�ากับ 

ที่ชัดเจน
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กำรเรียงล�ำดับเนื้อหำของต้นฉบับ
(กองบรรณำธิกำรจะไม่รับพิจำรณำบทควำมที่ไม่แก้ไขให้ตรงตำมรูปแบบที่ก�ำหนด)

 1. กำรเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)

 1.1 ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย) ควรกะทัดรัด สื่อเป้าหมายหลักของการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ค�าย่อ ไม่ควรยาวเกิน 

100 ตัวอักษร จัดไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ

 1.2 ชือ่ผูน้พินธ์ (ภำษำไทย) ระบชุือ่ของผูเ้ขยีนทกุคน พร้อมระบตุวัย่อของวฒุกิารศกึษาสงูสดุ จดัชดิขวา

ของหน้ากระดาษ ส่วนหน่วยงานหรือสถาบันใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถไว้ส่วนล่างสุดของหน้ากระดาษของ

เอกสาร  

 1.3 บทคัดย่อ (ภำษำไทย) เขียนแบบโครงสร้างตามล�าดับดังนี้

  - บทน�า : ……..

  - วัตถุประสงค์ : ……..

  - วิธีการศึกษา : ……..

  - ผลการศึกษา : ……..

  - สรุป : ……..

 1.4 ค�ำส�ำคัญ (ภำษำไทย) ไม่เกิน 5 ค�า ใส่ไว้ท้ายบทคัดย่อของภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น 

ในอนาคต

 1.5 เชงิอรรถ (ภำษำไทย) อยูใ่ต้เส้นคัน่ซึง่ยาว 2 นิว้ หรอื 5 เซนตเิมตร เป็นรายการเชงิอรรถทีร่ะบตุ�าแหน่ง  

และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้นิพนธ์ 

***** ข้อ 1.1 - 1.5 ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 *****

 1.6 Title (ชื่อเรื่องภำษำอังกฤษ) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ มีความหมายตรงกับชื่อเรื่องภาษาไทย

 1.7 Authors (ชื่อผู้นิพนธ์ภำษำอังกฤษ) จัดชิดขวาของหน้ากระดาษ พร้อมระบุตัวย่อของวุฒิการศึกษา

สูงสุดภาษาอังกฤษ

 1.8 Abstract (บทคัดย่อภำษำอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต 

โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�าดับดังนี้

  - Introduction : ……..

  - Objectives : ……..

  - Methods : ……..

  - Results : ……..

  - Conclusions : ……..

 1.9 Keyword (ค�ำส�ำคัญภำษำองักฤษ) ต้องตรงกบับทคดัย่อภาษาไทย ไม่เกนิ  5 ค�า ใส่ไว้ท้ายบทคดัย่อ

ของภาษาอังกฤษ

 1.10 Footnote (เชิงอรรถ) ระบุต�าแหน่ง 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�าไปสู่การศึกษา แต่ไม่ต้องทบทวนวรรณกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับ 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ปัญหา ลักษณะ และขนาด เป็นการน�าไปสู่ความจ�าเป็น

ในการศึกษาวิจัยให้ได้ผลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบค�าถามที่ตั้งไว้ หากมีทฤษฎีที่จ�าเป็นต้องใช้ในการศึกษา  

อาจวางพื้นฐานไว้ในส่วนนี้ได้ และให้รวมวัตถุประสงค์ของการศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�า ไม่ใส่

ผลการศึกษาและสรุป 

  - วิธีกำรศึกษำ (Methods)  

   ประกอบด้วย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล และจริยธรรมการวิจัย

  - ผลกำรศึกษำ (results)

   แจ้งผลที่พบตามล�าดับหัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน ดูได้ง่าย ถ้าผลไม่ซับซ้อนไม่มีตัวเลข 

มากบรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้าตัวเลขมาก ตัวแปรมากควรใช้ตาราง หรือแผนภูมิโดยไม่ต้องอธิบายตัวเลข 

ในตารางซ�า้อกีในเนือ้เร่ือง ยกเว้นข้อมูลส�าคญัๆ อย่างจ�ากดั แปลความหมายของผลทีค้่นพบหรอืวเิคราะห์และ 

สรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้

  - วิจำรณ์ (discussion)

   เริ่มด้วยการวิจารณ์ผลการศึกษาตรงกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย หรือแตกต่างไปจาก

ผลงานท่ีมีผู้รายงานไว้ก่อนหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวัง 

อย่างไม่ปิดบัง อาจแสดงความคิดเห็นเบื้องต้นตามประสบการณ์หรือข้อมูลที่ตนมีเพื่ออธิบายส่วนที่โดดเด่น 

แตกต่างเป็นพิเศษได้ แล้วจบบทความด้วยข้อยุติ

  - สรุป (conclusion)

   ผลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ ให้ข้อเสนอแนะที่น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือให้

ประเด็นค�าถามการวิจัยต่อ ข้อยุติอาจใส่ใว้ในหัวข้อเดียวกันกับวิจารณ์ก็ได้

  - กิตติกรรมประกำศ (acknowledgments)

   มีเพียงย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือที่ส�าคัญจากที่ใดบ้าง เช่น ผู้บริหาร ผู้ช่วยเหลือ

ทางเทคนิคบางอย่าง และผู้สนับสนุนทุนการวิจัยเท่าที่จ�าเป็น แต่การใส่ช่ือคนช่วยมากๆ ท�าให้บทความ 

ด้อยความภูมิฐานเพราะผู้อ่านจะอนุมานว่างานส่วนใหญ่มีคนช่วยทั้งหมด 

  - เอกสำรอ้ำงอิง (references) ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง

 2. กำรเตรียมต้นฉบับกรณีศึกษำ (Case Study)

 2.1 เร่ือง ชือ่ผูน้พินธ์  ค�ำส�ำคญั และเชงิอรรถ ทัง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มข้ีอก�าหนดในการเขียน

และการจัดรูปแบบเหมือนนิพนธ์ต้นฉบับ (Original article)

 2.2 บทคดัย่อ (ภำษำไทย) ใช้ภาษารัดกมุเป็นประโยคสมบรูณ์มคีวามหมายในตวัเองไม่ต้องหาความหมาย

เพิ่มต่อ ไม่ควรมีค�าย่อ เขียนแบบโครงสร้างตามล�าดับดังนี้

  - บทน�า : เขยีนย่อถงึความส�าคญัโรคทีศ่กึษาการดูแลรกัษาทีส่�าคญั และภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิขึน้ 

(ไม่ควรเกิน 2 บรรทัด)
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  - วัตถุประสงค์ : เขียนวัตถุประสงค์การศึกษาต่อผู้ป่วย เช่น เพื่อดูแลและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน 
จนผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
  - กรณีศึกษา : เขียนย่อเพื่อให้เห็นภาพรวมว่า ผู้ป่วยกรณีศึกษาเป็นใคร จ�านวนกี่ราย เข้าการรักษา
ในโรงพยาบาลในช่วงใด อาการส�าคัญที่มาโรงพยาบาล แพทย์ให้การรักษาที่ส�าคัญอะไร ในช่วงเวลาท่ีศึกษา
พบปัญหาทางการพยาบาลอะไรบ้าง และให้การพยาบาลที่ส�าคัญอย่างไร ผลการประเมินหลังให้การพยาบาล
เป็นอย่างไร
  - สรุป : เขียนสรุปกรณีศึกษา สรุปโรค และข้อเสนอแนะสั้นๆ อยู่ในย่อหน้าเดียวกัน
 2.3 Abstract (บทคัดย่อภำษำอังกฤษ) ต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย และเป็นประโยคอดีต 
โดยเขียนแบบโครงสร้างตามล�าดับดังนี้
  - Introduction : ……..
  - Objectives : ……..
  - Case Study : ……..
  - Conclusions : ……..
 2.4 เนื้อเรื่อง (Text) ใช้หัวข้อดังนี้
  - บทน�ำ 
   เป็นส่วนของบทความทีบ่อกเหตผุลทีม่าของการน�าไปสูก่ารศกึษา ได้แก่ ความส�าคัญของโรคทีศ่กึษา  
ข้อมูลสถิติ (อย่างน้อยในสถานที่ที่ศึกษา) วิธีการคัดเลือกกรณีศึกษาหรือสาเหตุที่เลือกผู้ป่วยรายนี้มาศึกษา 
แต่ไม่ต้องใส่ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมมาทั้งหมด ใช้ลักษณะการวิเคราะห์มาเขียนแทน และให้รวม
วัตถุประสงค์การศึกษาเป็นร้อยแก้วในส่วนท้ายของบทน�า
  - กรณีศึกษำ 
   เป็นการสรุปข้อมูลของผู้ป่วยที่ศึกษา เขียนสรุปใจความส�าคัญตามล�าดับหัวข้อดังนี้ ข้อมูลทั่วไป 
อาการส�าคัญที่มาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย การประเมินสภาพร่างกายตามระบบ การประเมินสภาพ
ด้านจติใจและสงัคม ผลการเอกซเรย์และ/หรอืผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารทีส่�าคญั (ตามโรคและแสดงให้เหน็
ถึงแนวโน้ม) การวางแผนการพยาบาล โดยสรุปปัญหาที่ส�าคัญเป็นรายข้อ
  - ข้อวินิจฉัยทำงกำรพยำบำล
   เขียนเรียงล�าดับตามความส�าคัญของปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลต้องเป็นสิ่งที่ถูกวิเคราะห์
มาจากปัญหาเฉพาะของผูป้ว่ยทีศ่กึษา โดยมขีอ้มลูสนับสนนุ วตัถปุระสงคก์ารพยาบาล เกณฑ์การประเมนิผล  
กิจกรรมการพยาบาลที่ให้ในกรณีศึกษานี้ และประเมินผลการพยาบาล
  - สรุปกรณีศึกษำ
   เป็นการสรุปกรณีศึกษาที่ส�าคัญ 1 ย่อหน้า เพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่อาการส�าคัญที่มา 
โรงพยาบาล ระยะเวลาที่ท�ากรณีศึกษา ปัญหาทางการพยาบาลที่ส�าคัญ ผู้ศึกษาให้การพยาบาลที่ส�าคัญอะไรบ้าง 
และการประเมินผลการพยาบาล
  - วิจำรณ์และข้อเสนอแนะ
   อธิบายสาเหตุส�าคัญของการเกิดปัญหา หรือหลุมพราง (pitfall) ที่พบจากการศึกษาเฉพาะกรณีนี้ 
และข้อแนะน�าในการให้การพยาบาลที่จะน�าไปใช้ในผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป
  - สรุป 
   ให้สรุปโรคที่ศึกษาที่สัมพันธ์กับทฤษฎี
  - เอกสำรอ้ำงอิง 

   ดูในหัวข้อการเขียนเอกสารอ้างอิง
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กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง

 การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่ตัวเลขในวงเล็บหลังข้อความหรือหลังชื่อ

บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยใช้หมายเลข 1 ส�าหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรก  และเรียงต่อไปตามล�าดับ 

ถ้าต้องการอ้างอิงซ�้าให้ใช้หมายเลขเดิม ห้ามใช้ค�าย่อในเอกสารอ้างอิงยกเว้นชื่อต้นและชื่อวารสาร บทความ 

ที่บรรณาธิการรับตีพิมพ์แล้วแต่ยังไม่เผยแพร่ ให้ระบุ “ ก�าลังพิมพ์ ” บทความที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ ไม่ได้ตีพิมพ์ ” 

หลีกเลี่ยง “ ติดต่อส่วนตัว ” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลส�าคัญมากที่หาไม่ได้ทั่ว 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

      

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงในวำรสำรวิชำกำรมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. วำรสำรวิชำกำร

  ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อวำรสำรปีที่พิมพ์ ; ปีที่ : หน้ำแรก - หน้ำสุดท้ำย.  

  วารสารภาษาไทย ชื่อผู้นิพนธ์ให้ใช้ช่ือเต็มทั้งช่ือและช่ือสกุล ช่ือวารสารเป็นช่ือเต็ม ปีที่พิมพ์เป็น 

ปีพุทธศักราช วารสารภาษาอังกฤษใช้ชื่อสกุลก่อน ตามด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง  

ถ้ามีผู้นิพนธ์มากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก แล้วตามด้วย et al. (วารสารภาษาอังกฤษ) หรือและคณะ

(วารสารภาษาไทย) ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อตามแบบของ Index Medicus หรือตามแบบที่ใช้ในวารสารนั้นๆ  

เลขหน้าสุดท้ายใส่เฉพาะเลขท้าย ตามตัวอย่างดังนี้   

 1.1 เอกสำรจำกวำรสำรวิชำกำร

  1. วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์, พัชรี เงินตรา, ปราณี มหาศักดิ์พันธ์, ฉวีวรรณ เชาวกีรติพงศ์, ยุวดี ตาทิพย์.

การส�ารวจความครอบคลุมและการใช้บรกิารตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อ�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 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. คณะผูเ้ชีย่วชาญจากสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทย เกณฑ์การวนิจิฉยัและแนวทางการประเมินการ

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 บทควำมในฉบับแทรก

  1. วิชัย ตันไพจิตร. สิ่งแวดล้อม โภชนาการกับสุขภาพ ใน : สมชัย บวรกิตติ, จอห์น พี ลอฟทัส 

บรรณาธิการ.  เวชศาสตร์-สิ่งแวดล้อม.  สารศิริราช  2539 ; 48 (ฉบับผนวก) : 153-61.
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 วิธีกำรเขียนฉบับแทรก

  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 ระบุประเภทของบทควำม

  1. บุญเรอืง นยิมพร, ด�ารง  เพช็รพลาย, นนัทวนั  พรหมผลนิ, ทวี  บญุโชต,ิ สมชยั  บวรกติต,ิ 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�ำรำ หรือรำยงำน

 2.1 หนังสือหรือต�ำรำผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม

  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.

  - หนังสือมีบรรณำธิกำร

   1. วิชาญ วิทยาศัย, ประคอง วิทยาศัย, บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติในผู ้ป ่วยติดเชื้อเอดส์.

กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเด็ก ; 2535.

   2. Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York : Churchill 

Livingstone ; 1996.

 2.2 บทหนึ่งในหนังสือหรือต�ำรำ

  ล�ำดับที.่ ชือ่ผู้นพินธ์.  ชือ่เรือ่งใน. ใน : ชือ่บรรณำธกิำร, บรรณำธกิำร.  ชือ่หนงัสอื.  ครัง้ทีพ่มิพ์.   

เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ;  ปีที่พิมพ์.  หน้ำ (หน้ำแรก-หน้ำสุดท้ำย).

   1. เกรยีงศักดิ ์จรีะแพทย์ การให้สารน�า้และเกลอืแร่. ใน : มนตร ีตูจิ้นดา, วินยั สุวัตถ,ี อรณุ วงษ์จิราษฎร์, 

ประอร ชวลติธ�ารง, พภิพ จริภญิโญ, บรรณาธิการ. กมุารเวชศาสตร์. พมิพ์ครัง้ที ่2. กรงุเทพมหานคร : เรอืนแก้ว

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. รำยงำนกำรประชุม สัมมนำ

 ล�ำดับที่. ชื่อบรรณำธิกำร, บรรณำธิกำร.  ชื่อเรื่อง.  ชื่อกำรประชุม ; วัน เดือน ปีประชุม ; สถำนที่

จัดประชุม.  เมืองที่พิมพ์ : ส�ำนักพิมพ์ ; ปีที่พิมพ์.

 1. อนวุฒัน์ ศภุชตุกิลุ, งามจิตต์ จนัทรสาธติ, บรรณาธกิาร. นโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพ. 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 

10th  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. รำยงำนกำรวิจัย พิมพ์โดยผู้ให้ทุน

      ล�ำดับที่. ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์ : หน่วยงำนที่พิมพ์/แหล่งทุน ; ปีที่พิมพ์. เลขที่รำยงำน.

 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. วิทยำนิพนธ์

 ล�ำดับท่ี. ชือ่ผู้นพินธ์. ชือ่เร่ือง (ประเภทปริญญำ). ภำควชิำ คณะ. เมอืง : มหำวทิยำลยั ; ปีทีไ่ด้ปรญิญำ.

 1. ชยมัย ชาล.ี ต้นทนุในการรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีตวัอย่าง 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 บทควำมในหนังสือพิมพ์

  ล�ำดบัที.่ ชือ่ผูเ้ขยีน. ชือ่เรือ่ง. ชือ่หนงัสอืพมิพ์ วนัเดอืนปีท่ีพมิพ์ ; ส่วนที ่: เลขหน้ำ (เลขคอลมัน์).

  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 กฎหมำย

  1. พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง 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 พจนำนุกรม

  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.
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ไปด้วย แจ้งรายละเอียดบางประการ อาทิเช่น สถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้นิพนธ์ ที่กองบรรณาธิการ

สามารถจะติดต่อได้ จ�านวนส�าเนาต้นฉบับที่ส่งไป และอื่นๆ เมื่อผู้เขียนย้ายที่อยู่ หรือเดินทางไปจากสถานที่

อยู่เดิมเป็นเวลานาน ควรแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

กำรตรวจทำนต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (final proof)

 ผูเ้ขยีนต้องตรวจทานพสูิจน์อกัษรในล�าดบัสุดท้าย เพ่ือให้ความเหน็ชอบในความถูกต้อง ครบถ้วนของเนือ้หา

ก่อนลงตีพิมพ์

ก�ำหนดกำรรับต้นฉบับ และก�ำหนดกำรออกของวำรสำร

 • ก�าหนดออกของวารสารโรงพยาบาลก�าแพงเพชร 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)

  • หมำยเหตุ : บทความไม่ยาวเกิน 10-12 หน้าต่อเรื่อง (รวมบทคัดย่อ และเอกสารอ้างอิง) 
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วารสารโรงพยาบาลกำาแพงเพชร
Kamphaeng Phet Hospital Journal

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2563124

กำรส่งต้นฉบับ

  กรุณำส่งถึง คุณอำภำกร  เอมโอฐ

      งำนห้องสมุด  โรงพยำบำลก�ำแพงเพชร

      เลขที่  428  ถนนรำชด�ำเนิน 1  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดก�ำแพงเพชร  62000

      e-mail :  librarian_hh@hotmail.com

      โทรศัพท์  (055) 022000 - 29  ต่อ  1403   

      โทรสำร  (055) 711232




	วารสาร
	Blank Page


