คำ�นำ�
โครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย จัดทำ�เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลได้มีโอกาสนำ�ปัญหาที่พบ
ในการทำ�งานประจำ�มาแก้ไขโดยใช้กระบวนการวิจยั ทีถ่ กู ต้อง โครงการนีเ้ ริม่ ดำ�เนินงานในปี 2558 มาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัยจำ�นวน 5 รุ่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ และสมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศไทย สาขาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เพื่อเปิดโอกาสให้พยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 3 เขต มีโอกาสได้นำ�ปัญหานำ�สู่การแก้ไขโดยใช้
กระบวนการวิจัยได้มากขึ้น ซึ่งผลลัพธ์ของโครงการทำ�ให้สามารถนำ�ปัญหามาแก้ไขได้จริงและทำ�ให้พยาบาล
มีผลงานวิชาการในการนำ�เสนอเวทีต่างๆ รวมทั้งผลงานได้รับรางวัลในการนำ�เสนอผลงานในเวทีต่างๆ
หนังสือนี้ ได้รวบรวมผลงานวิจยั ทีด่ �ำ เนินการเสร็จสิน้ และโครงร่างงานวิจยั ปี 2562 เพื่อเป็นประโยชน์แก่
นักวิจัยและผู้สนใจและเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยทางการพยาบาล ในวงกว้าง สามารถนำ�ผลงาน
มาประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง
ขอขอบคุณผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ขอขอบคุณ
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.ศศิธร ชำ�นาญผล และอุปนายก
เขตอุบลราชธานี น.ส.อรชร มาลาหอม ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร
การพยาบาล กลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ขอขอบคุณท่านวิทยากรจากโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ และขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
ทุกท่าน ที่ทำ�ให้การดำ�เนินงานสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี

(ดร.สุเพียร โภคทิพย์)
เลขาธิการ และประธานฝ่ายวิจัยเขตอุบลราชธานี
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สำ�นักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ รับรางวัล ปี 2562 การประชุ มวิชาการ
“Cardiac Network Forum 11th: Smart Health for Smart Heart”
กระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมกับจังหวัดบุรีรัมย์
ลาดับ
ชื่ อเรื่ องวิจัย
หน่ วยงาน
เจ้ าของผลงาน
1 ผลของการจัดการตนเองในผูป้ ่ วย
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ นางทิศากร สุ ทธิประภา
หลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิ ดโลหะ อุบลราชธานี
ดร. สุ เพียร โภคทิพย์
(Mechanical valve) ต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเอง
ในผู้ป่วยหลังผ่ าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจชนิดโลหะ
(Mechanical valve)

ต่ อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่ าตัด
ผู้นาเสนอ......ทิศากร สุ ทธิประภา
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

ความสาคัญของปัญหา
การผ่ าตัดลิน้ หัวใจเป็ นการผ่ าตัดใหญ่ มีความยุ่งยากซับซ้ อน
เกิดภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่ าตัดสู ง
หลังผ่ าตัดต้ องรับประทานยา warfarin
มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้ อนจากการรับประทานยาร้ อยละ 90
การเสี ยชีวติ จากภาวะแทรกซ้ อนจากการรับประทานยาวาร์ ฟาริน
การปฏิบัติตัวไม่ ถูกต้ องจากการรับประทานยาวาร์ ฟาริน
การวางแผนการจาหน่ ายและการดูแลต่ อเนื่อง
6
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ความสาคัญของปัญหา

สรุ ปผลการศึกษา

สถิติผปู ้ ่ วยที่เข้ารับบริ การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจชนิ ดโลหะ หน่วยงานศัลยกรรม
หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ อุบลราชธานี ในปี พ.ศ.
2558, 2559 และ 2560 คือ 181, 197 และ 174 รายตามลาดับ
และมี จ านวนผู ้ ป่ วยภาวะลิ้ นหั ว ใจติ ดจากลิ่ มเลื อดอุ ด ตั น (Valve
dysfunction) จานวน 3, 5 และ 9 ราย ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ
1.66, 3.05 และ 5.17 การเกิด Bleeding event (ทั้ง Major,
Minor และจาก Target INR) ขณะรับประทานยา Warfarin และ
จานวน 4, 1 และ 3 รายตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.21, 0.51 และ
1.72 จานวนผูป้ ่ วยภาวะลิ้นหัวใจติดจากลิ่มเลือดอุดตันเสี ยชีวิตจานวน 0, 0
และ 2 รายตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 0.00, 0.00 และ 1.0

กลุ่ มผู้ ป่ วยหลั ง ผ่ าตั ด เปลี่ ย นลิ้ น หั ว ใจชนิ ด โลหะ ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการจั ด การตนเองในดู แลมี ค วามร่ วมมื อในการ
รั บ ประทานยาวาร์ ฟาริ น มากกว่ า กลุ่ ม ผู้ ป่วยที่ได้ รั บ การพยาบาล
ตามปกติ
กลุ่มทดลองมีสัดส่ วนระดับการแข็งตัวของเลือดมากกว่ าและมี
อัตราการเกิดภาวะเลื อ ดออกรุ นแรงน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.5)
อัตราการเกิดภาวะเลือดออกเล็กน้ อยและการเกิดลิม
่ เลือดอุดตัน
ไม่ แตกต่ างกัน

เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดลิ ้นหัวใจชนิดโลหะ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่าตัด
โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาเปรี ยบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยา
วาร์ ฟาริ นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ ้นหัวใจชนิดโลหะ ระหว่าง
กลุม่ ผู้ป่วยที่ได้ รับโปรแกรมการจัดการตนเองในดูแลกับกลุม่ ผู้ป่วย
ที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติ

ศึกษาวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental research)

ชนิดศึกษา 2 กลุ่ม
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กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง วัดผลหลังการทดลอง
(pretest – posttest design with a comparison group)

ระยะที่ 1 วิเคราะห์ SWOT
•เจ้ าหน้ าที่มีความรู้เรื่ องการแนะนาผู้ป่วยหลังผ่าตัดลิ ้นหัวใจ
เมื่อจาหน่ายกลับบ้ าน ที่แตกต่างกัน
•ยังไม่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน
•พยาบาลจบเฉพาะทาง 6 คน (ขึ ้นเวรบ่าย-ดึก 4 คน)
•พยาบาลมีประสบการณ์การทางาน < 5 ปี
•การอบรมเกี่ยวกับการพยาบาลเฉพาะทางเกี่ยวกับการพยาบาล
โรคหัวใจและทรวงอกยังไม่ครบทุกคน
•การติดตามการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ ้นหัวที่ได้ รับยาวาร์
ฟาริน
•Warfarin Clinic
•เจ้ าหน้ าที่ในเครื อข่ายยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดูแล
ต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลสู่ชมุ ชน

1. Clinical outcome
•อัตราการเกิด Stroke (ปี 2558-2560 เท่ากับ 0 %)
•อัตราการเกิด Bleeding event ขณะรับประทานยา
warfarin (ปี 2558 เท่ากับ 7.55%, ปี 2559 เท่ากับ
2.22% และปี 2560 เท่ากับ 5.08%)
•อัตราการเกิดภาวะลิ ้นหัวใจติดจากลิ่มเลือดอุดตัน (ปี
2558 เท่ากับ 5.66%, ปี 2559 เท่ากับ 13.33% และปี
2560 เท่ากับ 15.25%)

ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการดูแล
1.แต่งตั ้งทีมงานสหสาขาวิชาชีพ
2.เสริมศักยภาพเจ้ าหน้ าที่ในเครื อข่าย
3.พัฒนางาน Warfarin Clinic
4.พัฒนาระบบการส่งต่อ
5.พัฒนาระบบการเตรี ยมความพร้ อมก่อนจาหน่าย
ผู้ป่วย ในรูปแบบของการจัดการรายกรณี โดยมี
ผู้รับผิดชอบเป็ น Case Management ประจาหอ
ผู้ป่วย

2.Nursing outcome
•อัตราผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายได้ รับการดูแลตาม CPG
ครบถ้ วน (ปี 2558 เท่ากับ 94.64%, ปี 2559 เท่ากับ
88.24% และปี 2560 เท่ากับ 95.16%)
•จานวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยกลุม่ เป้าหมายอยู่ในเกณฑ์ที่
กาหนด (10 วัน) (ปี 2558 เท่ากับ 12 วัน, ปี 2559
เท่ากับ 14 วัน และปี 2560 เท่ากับ 13 วัน)
•จานวนวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยภาวะลิ ้นหัวใจติดจากลิม่
เลือดอุดตัน (ปี 2558 เท่ากับ 17.33, ปี 2559 เท่ากับ
35.66 และปี 2560 เท่ากับ 29.66)
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สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/
ท่อช่วยหายใจหลุด (Unplanned Extubation)
ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

การประชุ มวิชาการสมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทย
สาขาภาตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
ชื่ อเรื่ องวิจัย
2 สถานการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ/ท่อช่วย
หายใจหลุด (Unplanned Extubation)

หน่ วยงาน
เจ้ าของผลงาน
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ นางพัชรวรรณ สลักคา,
อุบลราชธานี
ดร.สุ เพียร โภคทิพย์,
นางพิมลพันธ์ เจริ ญศรี ,
นางอรทัย วะสมบัติ,
พญ. พัลยมนต์ พุม่ ทอง,
นายสุ พจน์ สายทอง
และคณะ

นาเสนอโดย : นางพัชรวรรณ สลักคา
ผูร้ ว่ มวิจยั : ดร.สุเพียร โภคทิพย์, นางพิมลพันธ์ เจริญศรี,
นางอรทัย วะสมบัต,ิ นายสุพจน์ สายทอง, ทีมวิจยั และ
พัฒนาการพยาบาลและคณะ
ที่ปรึกษา : พญ.พัลยมนต์ พุ่มทอง
ความเป็ นมาและความสาคัญ
การดึงท่อ/ท่อช่วยหายใจหลุดโดยไม่ได้วางแผน (Unplanned Extubation : UE)
เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยในห้องผูป้ ่ วยหนักและหอผูป้ ่ วยสามัญที่
รับผูป้ ่ วยภาวะวิกฤติ
 จากสถิตขิ องรพ.สรรพสิทธิประสงค์ ในปี 2559 มีจานวนผูป้ ่ วยใช้เครื่องช่วย
หายใจ 5,484 ราย ส่วนใหญ่พบในหอผูป้ ่ วยสามัญอายุรกรรมชายและหญิง มี
ผูป้ ่ วยใส่เครื่องช่วยหายใจ เฉลี่ย ~10-15 รายต่อวัน และผูป้ ่ วย ICU มีผปู ้ ่ วยใส่
เครื่องช่วยหายใจเฉลี่ย ~ 8-14 รายต่อ ICU
 เกิดภาวะแทรกซ้อนรวมถึงความเจ็บปวดจากการใส่ท่อช่วยหายใจ
 ผูป้ ่ วยรูส้ ึกไม่สุขสบายอึดอัด เกิดภาวะกระสับกระส่าย/กระวนกระวาย (Agitation)

ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สาคัญคือ การดึงท่อช่วยหายใจ/มีการหลุด
ของท่อช่วยหายใจ
400

319

300
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100
0

132

166

320
181

79
2558
2559
จำนวนผู้ป่วยเกิด UE (ครัง้ )

2560
จำนวนผู้ป่วย RE-ETT ใน 24 ชม.

 พบมีระดับความรุนแรง GHI • จากผลกระทบดังกล่าว ควรศึกษาข้อมูล
2,3 และ 5 ครั้งตามลาดับ
เชิงลึกเกี่ยวกับการเกิด UE แต่พบว่า ยัง
 ส่งผลให้เกิดหลอดลมคอได้รบั
ไม่มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกิด UE
บาดเจ็บ เกิด Re-ETT, นอน
ที่ชดั เจน จึงทาการทบทวนเวชระเบียน
โรงพยาบาลนานขึ้ น และ
ของผูป้ ่ วยทีเ่ กิด UE เพื่อนาสูก่ ารวางแผน
เสียชีวิตได้ที่ชดั เจน
แก้ไขที่เป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความชุก อัตราการดึงท่อช่วยหายใจ และ
ลักษณะสาเหตุของอุบตั กิ ารณ์การดึงท่อ/ท่อช่วยหายใจหลุดในผูป้ ่ วย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ลักษณะทั ่วไป

วิธีดาเนินการวิจยั : เป็ นการศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Study)ศึกษาข้อมูลใน
โปรแกรมบริหารความเสี่ยงและทบทวนเวชระเบียนของผูป้ ่ วยดึงท่อช่วยหายใจ/
ท่อช่วยหายใจหลุด ในแต่ละทีมนาทางคลินิก (Patient Care Team : PCT)
 ทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

ทบทวนเวชระเบียนจาก 5 PCT ได้แก่ PCT Ortho, PCT Med,
PCT Excellence NewBorn, PCT Surgery, PCT Neuro
เกิด UE จานวน 330 ครั้ง จากผูป้ ่ วยทั้งหมด 314 ราย
คิดเป็ น 7.68 ครั้งต่อ 1,000 วันใส่ท่อช่วยหายใจ

ผล
การศึกษา

เพศ
อายุ

ผลการศึกษา
เพศชาย 227 ครั้ง (ร้อยละ75.7) เพศหญิง 103 ครั้ง (ร้อยละ31.2)

อายุเฉลี่ย 46 ปี
เวรที่พบการเกิด UE เวรเช้า เกิด UE 128 ครั้ง (ร้อยละ 38.8)
เวรบ่าย เกิด UE 85 ครั้ง (ร้อยละ 25.7)
เวรดึกเกิด UE 117 ครั้ง (ร้อยละ 35.5)
การเกิด UE ใน ward ใน ICU จานวน 279 ครั้ง (ร้อยละ 84.6)
ในหอผูป้ ่ วยสามัญ จานวน 51 ครั้ง (ร้อยละ 15.5)

สร้างจากทบทวน
อุบตั กิ ารณ์และ
เอกสารงานวิจยั
มี 3 ส่วน คือ
ข้อมูลทั ่วไป,
ข้อมูลทางคลินิก
และ สถานการณ์
ขณะเกิด UE
ผ่านการตรวจสอบดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ ( IOC = 1)

ผลการศึกษา
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม
ข้ อ มู ล ชี้ แ จ ง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
รายละเอี ย ดแบบเก็ บ
ข้อมูลแก่ตัวแทนแต่ละ
PCT เพื่อเก็บรวบรวม
ตามแบบฟอร์ ม และ
ลงข้อมูลโดยใช้ coding
ในการบันทึกข้อมูล
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วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD), ความถี่, ร้อยละ ,
อัตราการเกิดการดึงท่อ/
ท่อช่วยหายใจหลุด

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ผ่ า นการ
รั บ รองด้า นจริ ย ธรรมของ
คณะกรรมการพิจารณาการ
ท า วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ ข อ ง
โ ร ง พ ย า บ า ล ส ร ร พ สิ ท ธิ
ประสงค์ (EC 057/2561)

สถานะจาหน่ายหลังเกิด UE

การใส่ท่อช่วยหายใจกลับภายใน 24 ชั ่วโมง
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1

อภิปรายผลการศึกษา

อัตราเกิด UE 7.68
ครั้งต่อ 1,000 วันใส่
ท่อช่วยหายใจ อยูใ่ น
ระดับสูง

2

เนื่องจากรพ.สรรพสิทธิประสงค์ เป็ นรพ.ระดับตติยภูมิ มี 26 ICU
จาเป็ นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และพบผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
ในหอผูป้ ่ วยสามัญจานวนมาก เพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด UE ได้ แต่พบ
อัตราที่ใกล้เคียงกันกับผูป้ ่ วย ICU ของรพ.ระดับตติยภูมิ อัตราเกิด UE
7.5 ครั้ง ต่อ 1000 วันคาเครื่องช่วยหายใจ (Tanios M., et al, 2014)

ส่วนใหญ่เกิด UE ใน
ผูป้ ่ วยที่สบั สน กระวน
กระวาย(ร้อยละ 50)
ร่วมกับ ไม่มีคาสั ่ง
รักษาด้วยยา SedatIve

เนื่องจากผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิด UE (ร้อยละ 97.5) ทาให้ผปู ้ ่ วยไม่ได้รบั การบริหารยา
Sedative (ร้อยละ 82.2)จึงเป็ นปั จจัยส่งเสริมให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิด UE มากขึ้ น

มณีนุช สุทธสนธิแ์ ละคณะ (2560) นาแบบประเมิน MASS มาใช้พบว่า การเกิด UE ลดลง และ
Maged Tanios et al. (2014) พบว่า ผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รบั ยา sedative มีโอกาสเกิด UE ได้สูงถึง 16 ครั้ง
ต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ หากได้รบั ยา sedative อย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิด UE เพียง
1.5 ครั้งต่อ 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

3 เกิด UE ในกลุม่

ผูป้ ่ วยที่รูส้ ึกตัวดี
ร้อยละ 45.2

เนื่องจากผูป้ ่ วยรูส้ ึกตัวดี พยาบาลจึงละเลย/ขาดการ
ผูกมัดมือ ไม่มีการประเมินความพร้อมที่จะหย่า
เครื่องช่วยหายใจ ส่วนใหญ่ไม่มีคาสั ่งการรักษาให้หย่า
เครื่องหายใจ ทาให้ผปู ้ ่ วยพยายามหายใจต้านเครื่อง
ส่งผลให้เกิด UE ได้สาเร็จ

Mary Jarachovic et al. (2011) พบว่า การประเมินความพร้อมในการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
และการใช้แนวปฏิบตั ใิ นการหย่าเครื่องช่วยหายใจเป็ นตัวทานายการเกิด UE ลดลง

4 สาเหตุการเกิด UE
คือ ผูป้ ่ วยต้องการ
สื่อสาร

โครงร่างงานวิจัยทางการพยาบาล
ของนักวิจัย รุ่นที่ 5

เนื่องจากผูป้ ่ วย ต้องการจะสื่อสารกับญาติ และทีมแพทย์
พยาบาล ซึ่งผูป้ ่ วยไม่เข้าใจว่าตนเองไม่สามารถที่จะสื่อสาร
ด้วยการเปล่งเสียงได้จากการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ผูป้ ่ วยจึงเกิด
การดิ้ นรน และพยายามที่จะเอาท่อช่วยหายใจออกจนสาเร็จ

เกศินี สมศรี (2547) พบว่า ผูป้ ่ วยที่ได้รบั การเตรียมความพร้อมและคาแนะนาในการใส่ท่อ
ช่วยหายใจจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความร่วมมือในการรักษาได้ แต่หากไม่ได้รบั ข้อมูลหรือมีการสื่อสาร
ไม่เหมาะสม ผูป้ ่ วยจะไม่ได้รบั การตอบสนองความต้องการ ทาให้ผปู ้ ่ วยอาจเกิดความรูส้ ึกอึดอัด
ไม่สบายใจ กระสับกระส่าย ต่อต้านหรือปฏิเสธการรักษา แล้วเกิดดึงท่อช่วยหายใจได้

ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์

• ส่งเสริมให้มีการใช้แบบประเมินการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยใช้แบบ
ประเมิน Motor Activity Assessment Score (MAAS) และ การใช้แบบประเมิน
Sedative Score เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารยา sedative เพื่อป้ องกันการเกิด
UE ได้
• พัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการหย่าเครื่องช่วยหายใจเพื่อป้ องกันการเกิด UE
• ส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสาร/จัดทานวัตกรรมแผ่นพับ รูปภาพ/สัญลักษณ์
เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผูป้ ่ วย
• จัดทานวัตกรรมการผูกยึดเพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยเกิด UE
• สร้างความตระหนักให้ทีมสหสาขาวิชาชีพเห็นความสาคัญของการป้ องกันการ
ถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน โดยการจัดอบรมการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ท่อ
ช่วยหายใจ
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การพัฒการพั
นาแนวปฏิ
บบัตัติพิพยาบาลทางคลิ
นิกในการคลายวิ
ฒนาแนวปฏิ
ยาบาลทางคลินิกในการคลายความวิ
ตกกังวลตกกังวล
ก่อนการผ่ก่อานการผ่
ตัดและเพิ
่มความร่
มมือของผู
อของผู
้ป่วกระหว่
ยเด็ากงนระหว่
าตัดและเพิ
่มความร่ววมมื
้ปุวยเด็
าสลบางนำ�สลบ
ในโรงพยาบาลสรรพสิททธิธิปป
ระสงค์
อุบลราชธานี
ในโรงพยาบาลสรรพสิ
ระสงค์
อุบลราชธานี
Development of Clinical Nursing Practice Guideline for Reducing Preoperative Anxiety and
Increasing Cooperation in Children During induction of General Anesthesia at
Sunpasitthiprasong Hospital Ubon Ratchathani

ศรินรา ทองมี และคณะ
กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ที่ปรึกษา
ด.ร. สุเพียร โภคทิพย์
อ. ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน

(National Health and Medical Research Council [NHMRC], 2018)
ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 1
1) กาหนดประเด็นและขอบเขตของปัญหา
2) กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
3) กาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเปูาหมาย
4) กาหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ
5) สืบค้นและประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์
6) ยกร่างแนวและกาหนดเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
7) กาหนดกลยุทธ์ในการเผยแพร่และใช้ปฏิบัติการพยาบาลฯ

การตรวจสอบคุณภาพแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ
2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความน่าเชื่อถือ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ปรับปรุงเนื้อหาแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่ 3

3.1 นาแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ไปทดลองใช้กับกลุ่มเปูาหมาย
3.2 ประเมินผลและปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ

ความเป็นมาและความสาคัญ
ปัญหาความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด
1)

ระยะผ่าตัดและ
ทันทีหลังการผ่าตัด
 ต่อต้านบุคลากรทางการแพทย์
 ร้องไห้
 กระสับกระส่าย กระวนกระวาย
 Emergence delirium
 ฟื้นจากยาสลบช้า
 ฉี่ราดโดนไม่ได้ตั้งใจ
 กระตุ้นให้เกิด cyanotic spell ได้ในผู้ปุวยเด็ก TOF
 ใช้เวลาในการนาสลบนาน

หลังผ่าตัดในระยะแรก
 การหายของแผลช้า
 ภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกกด
 มีภาวะติดเชื้อหลังผ่าตัด

หลังผ่าตัดระยะหลัง
 กลัวเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
 พฤติกรรมเปลี่ยน
 ฝันร้าย, ร้องไห้ในตอนกลางคืน
 มีความวิตกกังวลจากการพลัด พราก
 มีปัญหาในการกิน
 มีอารมณ์ฉุนเฉียว
 มีพฤติกรรมแยกตัว เฉยชาไม่สนใจ
สิ่งแวดล้อม
 มีพฤติกรรมก้าวร้าว

วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ในการคลายความวิตกกังวลและเพิ่มความร่วมมือระหว่าง
นาสลบในผู้ปุวยเด็ก
2) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนาใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการคลายความวิตกกังวล
และเพิ่มความร่วมมือระหว่างนาสลบในผู้ปุวยเด็ก

กาหนดประเด็นและขอบเขตของปัญหาใน การพัฒนา : ผู้ปุวยเด็กยังมีความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและให้ความร่วมมือในการนา
สลบน้อย

2)

กาหนดกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ประกอบด้วย
วิสัญญีแพทย์ 1 คน วิสัญญีแพทย์สาขาเด็ก 1 คน ศัลยแพทย์เด็ก 1 คนอาจารย์พยาบาล 1 คน วิสัญญีพยาบาล 3 และ

-

พยาบาลห้องผ่าตัด 1 คน
3)

กาหนดวัตถุประสงค์ คือเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและเพิ่มความร่วมมือใน
การนาสลบในผู้ปุวยเด็ก กลุ่มเปูาหมาย คือผู้ปุวยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ อุบลราชธานี

4)

กาหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ด้านผู้ปุวยเด็กคือคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและเพิ่มความร่วมมือ

ในการนาสลบในผู้ปุวยเด็ก

5) สืบค้นและประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้คาศัพท์สาคัญสืบค้นคือ ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด ความร่วมมือในผู้ปุวยเด็ก
การนาสลบ
5.1 ใช้กรอบแนวคิด PICO ในการคัดเลือก งานวิจัย และใช้ The Joanna Briggs Institute guides10 ในการประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเชิง ประจักษ์
5.2 การทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่โดยทาการ

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
1. ใช้แนวทางของสภาวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข แห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย
(National Health and Medical Research Council : NHMRC, 2013)
2. ความวิตกกังวล
3. จิตวิทยาพัฒนาการ
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สืบค้นจากฐานข้อมูล อิเล็คทรอนิกส์ (electronic database) เช่น PubMed, google Scholar ระหว่างปี ค.ศ. 2012-2018 ได้งานวิจัย
ทางการพยาบาลที่ตรงประเด็น จานวน 18 เรื่อง เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับ 1a 3 เรื่อง, 1b 12 เรื่อง 2a 1 เรื่อง 2c 1 เรื่อง และ 5a

1 เรื่อง ตามลาดับ สรุปวิธีคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในผู้ปุวยเด็กดังนี้
6) ยกร่างแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและเพิ่มความร่วมมือของผู้ปุวยเด็กระหว่างนาสลบ

7) กาหนดกลยุทธ์ในการเผยแพร่และใช้ปฏิบัติการพยาบาลฯ
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ตารางที่ 1. สรุปวิธีคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
วิธีคลายความวิตกกังวลก่อนผ่ าตัด
1. วิธีการจัดการวิตกกังวลก่อนผ่ าตัดโดยการไม่ ใช้ ยา14,31
(Non-Pharmacological Intervention)

2. วิธีการจัดการวิตกกังวลก่อนผ่ าตัดโดยการใช้ ยา31
(Non-Pharmacological Intervention)
3. วิธีจัดการความวิตกกังวลก่อนการผ่ าตัดแบบใช้ ยา
ร่ วมกับไม่ ใช้ ยา20

วิธีการ

1. โปรแกรมการเตรียมความพร้ อมก่อนผ่ าตัด
- โดยการให้ ความรู้ ทคี่ ลินิกการเตรียมความพร้ อมก่อนผ่ าตัดทีเ่ หมาะสมตามอายุ โดยการดูวดิ ีโอ หนังสื อ แผ่ นพับ29
- ให้ ฝึกเป่ าวงจรดมยาสลบ14
- การพาดูสถานทีห่ ้ องผ่ าตัด16,29
- ดูวดี ีโอสาธิตโดยหมอแสดงตลกพาชมห้ องผ่ าตัดและอธิบายแบบตลกขบขัน โดยดูจากแท็บเล็ต24
2. เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจผู้ป่วยเด็ก16
- แอพพลิเคชันในสมาร์ ทโฟน
- ดูการ์ ตูนแอนนิเมชันในแท็บเล็ต18,22,21
- ให้ เด็กดูวดิ ีโอเทพนิยายระหว่ างนาสลบ
- ให้ เด็กเล่นวิดีโอเกมในห้ องรอผ่ าตัดและก่อนนาสลบ15,19,21,23,27
- เล่นของเล่นทีห่ ้ องรอผ่ าตัดและในห้ องผ่ าตัดระหว่ างนาสลบ18,30
- การนาผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยมาห้ องผ่ าตัดด้ วยรถของเล่นเด็ก25
- ให้ วดี ิโอร่ วมให้ พ่อแม่ อยู่ด้วยขณะนาสลบ22,26
3. ให้ ผู้ปกครองอยู่ด้วยระหว่ างนาสลบ14, 16
4. เจ้ าหน้ าทีแ่ ต่ งตัวเป็ นการ์ ตูนทีผ่ ู้ป่วยเด็กชอบอยู่ด้วยระหว่ างนาสลบ17
- การให้ ยาก่อนการระงับความรู้ สึกชนิดสงบประสาทในเด็กเพื่อให้ เด็กสงบและร่ วมมือระหว่ างการนาสลบ28

ตาราง ข้อสรุปที่ได้จาก AGREE II จากการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน
วิสัญญีพยาบาล 1 ท่าน

แนวทางการประเมินความวิตกกังวลผู้ปุวยเด็กก่อนผ่าตัด
1 - The Modified Yale Preoperative Anxiety Scale Short Form
(M-YPAS-SF)

3

ร้อยละ

หมวด

88.89
90.27
85.71
86.11
90.74
94.44

หมวด 1 ขอบเขตและวัตถุประสงค์
หมวด 2 การผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 ความเข้มแข็งในการพัฒนาแนวปฏิบัติ
หมวด 4 ความชัดเจนและการนาเสนอ

การพยาบาลในการคลายความวิตกกังวลแบบไม่ใช้ยา

หมวด 5 การนาแนวปฏิบัติไปใช้

แนวทางการประเมินความร่วมมือในการนาสลบ
- Induction Compliance Checklist กรณี Gas Induction
- Pediatric Anesthesia Behavior กรณี IV Induction

การนาแนวปฏิบัติพยาบาลฯ
ไปใช้ใน 2 ระยะ

หมวด 6 ความเป็นอิสระในการกาหนดแนวปฏิบัติ
ภาพรวม

89.57

1. ระยะก่อนให้ยาระงับความรู้สึก

ที่คลินิกวิสัญญี
โปรแกรมการเตรียมเด็กและครอบครัว
 ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจผู้ปุวยเด็กที่คลินิกวิสัญญี
 ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้คลายความวิตกกังวลและมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ปุวยเด็กขณะนาสลบ และการดูแลเด็กในห้องพักฟื้น
 ให้เด็กและผู้ปกครองดูวิดีโอการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการระงับ
ความรู้สึก
 ฝึกให้ผู้ปุวยเด็กคุ้นเคยกับวงจรดมยาสลบ
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 นาผู้ปุวยเด็กเข้าห้องผ่าตัดพร้อมผู้ปกครอง
เพื่อลดความวิตกกังวลจากการพลัดพราก
 ให้การพยาบาลผู้ปุวยเด็กด้วยความนุ่มนวล
ไม่ส่งเสียงดังและไม่ให้มีบุคลากรระหว่างนา
สลบมากเกินไปจะเพิ่มความวิตกกังวล
ในผู้ปุวยเด็กได้
 ใช้เทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจโดยของเล่น
มือถือ/แท็บเล็ต สติ๊กเกอร์ ตามที่เด็กชอบให้
เล่นบนเตียงผ่าตัดได้ และระหว่างนาสลบ

- ให้ ยาสงบประสาทร่ วมกับการเล่นสมาร์ ทโฟน20

ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการคลายความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและเพิม่ ความร่วมมือ
ของผู้ปุวยเด็กระหว่างนาสลบ
ประกอบด้วยกิจกรรมพยาบาล 3 ขั้นตอน

2

ระยะนาสลบ

ที่ห้องรอผ่าตัด

• สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องรอผ่าตัดโดยจัดให้มีมุมเด็ก
เล่นเพื่อให้ผู้ปุวยเด็กผ่อนคลาย
• ให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยเพื่อลดความวิตกกังวลจากการพลัด
พราก
• สร้างสัมพันธภาพกับผู้ปุวยเด็กเพื่อให้เด็กไว้วางใจ
• จัดของเล่นให้เด็กตามวัยหรือตามที่เด็กสนใจ เช่น ตุ๊กตา
ของเล่น เล่นเกม ดูการ์ตูนในมือถือหรือในแท็บเล็ต
• หัดเปุาหน้ากากนาสลบเพื่อให้คุ้นเคยกับวงจรดมยาสลบ
เพื่อลดความหวาดกลัวอุปกรณ์แปลกใหม่ทางการแพทย์
• ให้เด็กทากิจกรรมตามที่สนใจและอยู่กับผู้ปกครอง
จนกระทั่งถึงเวลาผ่าตัด
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินกิ เพือ่ ป้องกันภาวะลิม่ เลือดในหลอดเลือดดาอุดตัน
ในผู้ป่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�อุดตัน ในผู้ป่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ชื่อผู้วิจัย 1.นางอมรา ลีแสน 2.นางสาวศรินรา ทองมี
ที่ปรึกษา อ.ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 European Guidelines on perioperative venous thromboembolism prophylaxis : suggest combined
mechanical and pharmacological prophylaxis in selected patients at very high risk for VTE (grade 2B). We
suggest the use of IPC rather than GCS in selected high-risk patients in addition to pharmacological
thromboprophylaxis (Grade 2B).

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญของการวิจัย

 การป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาอุดตันแบ่งเป็น 2 แบบคือ
1) แบบ Pharmacological

ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาอุดตัน (Venous Thromboembolism : VTE) ทาให้
เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าลิ่มเลือดมีโอกาสหลุดจากหลอดเลือดดาชั้นลึกของขาไปอุดตัน
หลอดเลือดแดงของปอด เรียกว่า Pulmonary embolism (PE) ในสหรัฐอเมริกาพบ
อุบัติการณ์ VTE มากกว่า 900,000 รายต่อปี และเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสามรอง
จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction : MI) และโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) อุบัติการณ์ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอนเนื่องจากยังไม่สามารถ
วินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่ไม่มีอาการ ในผู้ป่วยไทยพบว่าภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดา จะ
พบร่วมกับมะเร็ง (ประมาณร้อยละ 20) โดยมะเร็งนรีเวชพบได้บ่อยที่สุด (ประมาณร้อย
ละ 40) สถิติผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชในรพ.สรรพสิทธิประสงค์ ปี 2560 และ 2561 มีจานวน
348 และ 489 รายตามลาดับ

2) แบบ Mechanical ใช้ในกรณีผู้ป่วยมีความเสียงในการเกิด Bleeding หรือจะใช้ร่วมกันกับการใช้ยา

แบบMechanical แบ่งได้ 2 วิธีคือแบบ passive และแบบ active
- แบบ passive จะใช้ถุงน่องผ้ายืด (Elastic Stocking) หรือถุงน่องทางการแพทย์ (Graduated
Compression Stocking : GCS) ถุงน่องเหล่านี้จะออกแรงบีบอัดจากปลายขาถึงโคนขา จากการศึกษาการใช้ถุงน่อง
แบบบีบอัดอย่างเดียวส่งผลให้ลดการเกิด DVTหลังผ่าตัดถึงร้อยละ 50 ประสิทธิภาพของถุงน่องไม่แตกต่างกันระหว่าง
ความยาวถึงเข่ากับความยาวถึงโคนขา ขนาดความยาวถึงเข่าใช้ง่ายและลดโอกาสเกิดการพับหรือม้วนกลายเป็นสาย
รัดทาให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดี

- แบบ active จะใช้อุปกรณ์ พันรอบขาผู้ป่วยแล้วต่อกับเครื่องบีบอัดเป็นจังหวะ (Intermittent Pneumatic
Compression : IPC) พบว่าการป้องกันโดยใช้ IPC สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะ DVT ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองได้

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญของการวิจัย
VTE เป็นสาเหตุหลักของ morbidity และ mortality ในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่ได้รับเคมีบาบัด
โดยผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่มารับการผ่าตัดภายในช่องเชิงกรานเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิด VTE

ครึ่งหนึ่งของอุบัติการณ์ DVT เกิดในห้องผ่าตัด ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการภายใน
24 ชั่วโมง หลังผ่าตัด การป้องกันขณะผ่าตัดจะช่วยลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะ DVT ได้
อุบัติการณ์การเกิด PE ในผู้ป่วยสูติ นรีเวชกรรมในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปีงบประมาณ
2559 พบ 1 ราย, ปี 2562 พบ 2 ราย ส่วนภาวะ DVT ในปีงบประมาณ 2560, 2561และ2562
พบ 4, 1 และ 1 ราย ตามลาดับ
แม้จะเป็นอุบัติการณ์ที่พบได้น้อยแต่มีผลกระทบที่รุนแรง ทาให้นอนพักรักษาตัวนาน
เพิ่มค่าใช้จ่าย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
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implementation of
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to prophylaxis
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reduce the occurrence
of clinical VTE events.
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คาถามการวิจัย

วิธีการ

แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสาหรับผู้ป่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวช
ช่วยป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาได้หรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
ในหลอดเลือดดา ในผู้ป่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก โดยการประยุกต์ใช้ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวคิดของสภาวิจัย
ทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย
1) การศึกษาสถานการณ์และกาหนดประเด็นปัญหา จากการที่พบว่าผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่มารับการผ่าตัดเกิดภาวะ PE ต้องได้รับการรักษาและนอนนานขึ้น
2) กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล : พยาบาลวิสัญญีแพทย์และศัลยแพทย์สูติ-นรีเวช
3) กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดา ในผู้ป่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวช
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4) กาหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ หรือผลลัพธ์ทางคลินิก คือไม่เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดา ในผู้ป่วยผ่าตัดสูติ-นรีเวช
5) สืบค้น และประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้กรอบแนวคิด PICO และใช้ The Joanna Briiggs Institute guides 2013 ในการประเมินคุณภาพ
หลักฐานเชิงประจักษ์
ทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศจากฐานข้อมูล electronics เช่น Pub Med, Thaijo, CINAHL, Google scholar
คาที่ใช้สืบค้น (Key word) : VTE, DVT, PE, VTE Prophylaxis, IPC

PICO

6) ยกร่างแนวปฏิบัติจากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย วิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน ศัลยแพทย์สูตินรีเวช 1 ท่านโดยใช้เครื่องมือ AGREE II

P : ผู้ป่วยสูติ-นรีเวชที่มารับการผ่าตัด
I : แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือด
ในหลอดเลือดดาอุดตัน ในผู้ป่วยผ่าตัดสูต-ิ นรีเวช
C :
O : ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดา (VTE)
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
1. ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
ตามแนวคิดของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ
ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย
1) การศึกษาสถานการณ์และกาหนดประเด็นปัญหา
2) กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
3) กาหนดวัตถุประสงค์

4) กาหนดผลลัพธ์ทางสุขภาพ
5) การทบทวนวรรณกรรมและประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์
6) การยกร่างแนวปฏิบัติและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
7) การปรับปรุงแนวปฏิบัติทางคลินิก
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ขยายผลนาไปใช้กับผู้ป่วยผ่าตัดกลุ่มอื่นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด DVT เช่น
ผู้ป่วยผ่าตัด Orthopedics และผู้ป่วยศัลกรรมตกแต่งที่ใช้เวลาผ่าตัดยาวนาน

เอกสารอ้างอิง

2. ขั้นตอนการดาเนินการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
ประกอบด้วย

 1. Nancy Dunn, RN, MS, and Rebecca Ramos, RN, MSN, ACNS-BC.PREVENTING VENOUS THROMBOEMBOLISM: THE ROLE OF NURSING WITH
INTERMITTENT PNEUMATIC COMPRESSION. ajcc.aacnjournals.org/content/26/2/164.full.pdf

1) การนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทาง
คลินิกไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

 3. Sass Elisha, CRNA, EdD Jeremy Heiner, CRNA, EdD John Nagelhout, CRNA, PhD, FAAN Mark Gabot, CRNA, MSN. Venous
Thromboembolism: New Concepts in Perioperative Management. [Cited 2019 August 15]. CINAHL

2) ประเมินผลลัพธ์ของการใช้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก และ
ปรับปรุงแก้ไข

 2. Nan-ak Wiboonkhwan. Prevention of Venous Thromboembolism. [Cited 2019 August 14]. Available from :
medinfo2.psu.ac.th/.../18.Prevention_of_Venousthromboembolism%20(Na...

 4. D A Sandler and J F Martin. Autopsy proven pulmonary embolism in hospital patients: are we detecting enough deep
vein thrombosis? [Cited 2019 August 17]. Available from : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1292084/
 5. Dongdong Zhang, MM • Fenfen Li, MM • Xiaotian Li, PhD • Ganqin Du, MD. Effect of Intermittent Pneumatic Compression
on Preventing Deep Vein Thrombosis Among Stroke Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Worldviews on
Evidence-Based Nursing, 2018; 15:3, 189–196. 189 ,2018 Sigma Theta Tau International
 6.สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย : แนวทางการดูแลภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดาในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช,2557
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ทีป่ รึกษางานวิจัย นางสาววีระนุช มยุเรศ และ ดร.พัชรี ใจการุ ญ
คณะผู้วจิ ัย นางสาวทัศนียา
นางสาวรุ่ งนภา
นางสาวสายสุ ดา

ไกรสรสวัสดิ์
หาญกล้ า
เหมือนเหลา

เลขทีส่ มาคมพยาบาล 9525380041297
เลขทีส่ มาคมพยาบาล 9525530004356
เลขทีส่ มาคมพยาบาล 9125600003300

งานห้ องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU) โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

การรั กษา
มี 3 วิธี

ความผิดปกติของหัวใจหรื อหลอดเลือด
แบ่ งเป็ น 2 ชนิด
หัวใจพิการแต่ กาเนิดชนิดไม่ เขียว
หัวใจพิการแต่ กาเนิดชนิดเขียว

การผ่ าตัด

รักษาด้ วย
ยา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
และยังพบว่ าพยาบาลประจาห้ องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ ส่ วนใหญ่ สอนให้ ความรู้ โดย
อาศัยความรู้ พืน้ ฐานจากการศึกษาในหลักสู ตรการศึกษาพยาบาล จากประสบการณ์ การดูแลทีป่ ฏิบัตสิ ื บต่ อกัน
มา และยังขาดความมัน่ ใจในการให้ ข้อมูลการสวนหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก ซึ่งอาจทาให้ ผ้ ปู กครองจะได้ รับ
ข้ อมูลไม่ ครอบคลุม
คณะผู้วจิ ัยยังไม่ พบการศึกษาการนาสื่ อ แอนิเมชั่น มาใช้ ในการให้ ข้อมูลการสวนหัวใจในเด็ก และมี
ความตระหนักถึงความสาคัญของความวิตกกังวล ความต้ องการข้ อมูลในผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการสวนหัวใจ จึงมี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาผลการให้ ข้อมูลด้ วยสื่ อแอนิเมชั่นเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการให้ ข้อมูลแก่
ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจทีต่ ้ องรับการสวนหัวใจทีม่ ีคุณภาพต่ อไป

คาถามการวิจัย

การให้ ข้อมูลด้ วยสื่ อแอนิเมชั่น ลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองผู้ป่วยเด็กทีเ่ ข้ ารับการสวนหัวใจได้
หรื อไม่ ?

การสวนหัวใจ

(cardiac
catheterization)

วัตถุประสงค์ การวิจัย

(Siritorn Yingrengreung,2557)

พบโรคหัวใจแต่ กาเนิดชนิดปานกลางและรุ นแรง
พบใน เด็ก 7 ใน 1000 คน
(Siritorn Yingrengreung,2557)
https://www.google.co.th/search?tbm=isch&sa=1&ei=lUTAXb2FC5Hez7sPlYm34Ac&q

Anxiety

เพื่อศึกษาผลของการให้ ข้อมูลโดยใช้ สื่อแอนิเมชั่นต่ อความวิตกกังวลของผู้ปกครอง
ผู้ป่วยเด็กทีเ่ ข้ ารับการสวนหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

ทฤษฎี และ วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

ที่มา :https://www.google.co.th/search?tbm=isch&sa=1&ei=4kfAXbDLFLnVz7sPj4ynmA0&q

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่ กาเนิดที่มารับการสวนหัวใจ
ห้ องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU)
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ปี งบประมาณ
2562

ปี งบประมาณ 2561

ปี งบประมาณ 2562

จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ ่ านมา
ผลของการให้ ข้อมูลด้ วยหนังสื อนิทานประกอบภาพการ์ ตูนต่ อ ความวิตกกังวล
ของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนทีเ่ ข้ ารับการสวนหัวใจ พบว่ าการให้ ข้อมูลก่ อนทาการสวนหัวใจด้ วยวิธี
อ่ านหนังสื อนิทาน ประกอบภาพการ์ ตูนกับการอธิบายตามปกติจากพยาบาล ไม่ มผี ลทาให้
ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลลดลงอย่ างไรก็ตาม การให้ ข้อมูลก่ อนทา หัตถการแก่ ผู้ป่วยยังคงเป็ น
บทบาทหน้ าทีข่ องพยาบาล ดังนั้น จึงควรหาวิธีการใหม่ ทจี่ ะทาให้ ผ้ ูป่วยคลายความวิตก
กังวล
จากประสบการณ์ การทางาน การทบทวนปัญหาร่ วมกับผู้ปฏิบตั ิงาน และข้ อมูล
จากญาติ ผู้ป่วยพบว่ า หน่ วยงานยังไม่ มสี ื่ อสาหรับการให้ ข้อมูลเกีย่ วกับการสวนหัวใจในเด็ก
มีเฉพาะการแนะนาเป็ นรายบุคคล จากแพทย์ และพยาบาล ทาให้ บดิ า มารดามีความวิตก
กังวลสู ง สั งเกตได้ จากสี หน้ าตึงเครียด การสอบถามอาการหรื อข้ อมูลเดิมบ่ อยครั้ง เกิดความ
สั บสนในข้ อมูลทีไ่ ด้ รับไม่ ครบถ้ วน

ทฤษฎีการควบคุมตนเอง

(self-regulation theory)ของลีเวน
ทาลและจอห์ นสัน
(วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ ,2553)

ผลของการให้ ข้อมูลด้ วย
สื่ อคอมพิวเตอร์ ต่อความวิตกกังวล
ของผู้ปกครองเด็กที่เข้ ารับการสวน
หัวใจ
(ศุ ภลักษณ์ พุทธรักษ์ และคณะ
,2550 )

ผลของโปรแกรมส่ งเสริมการรับรู้
ความสามารถแห่ งตน และวิดที ัศน์
การ์ ตูนแอนิเมชั่น ต่ อความรู้ ความ
วิตกกังวล และการรับรู้
ความสามารถ แห่ งตนของผู้ป่วยที่
ได้ รับการสวนหัวใจ
( จุฑาพร ศรีจนั ทร์ และคณะ, 2561)

ผลของการให้ ข้อมูลด้ วยหนังสื อ
นิทานประกอบภาพการ์ ตูน
ต่ อความวิตกกังวลของผู้ป่วยเด็ก
วัยเรียน ที่เข้ ารับการสวนหัวใจ
( สิ นาฏ คุณอารี, ประดับ ภักดีพนิ
และวัชรีย์ แสงมณี ,2558)
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วิธีดาเนินการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล

ประชากร
ผู้ปกครองผู้ป่วย
เด็กโรคหัวใจที่มา
รับการสวนหัวใจ
ครั้งแรกที่
โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์

1.คณะผู้วิจัยเป็ นผู้ดาเนินการเก็บข้ อมูลและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การสวนหัวใจในเด็กด้ วยตนเอง โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ตามเกณฑ์ ท่ กี าหนด แนะนาขัน้ ตอนพร้ อมทัง้ ชีแ้ จงให้ ทราบถึง
การพิทกั ษ์ สิทธิ์

กลุ่มตัวอย่ าง
ตัวแปรที่ศึกษา

คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ตาม
คุณสมบัติ ดังนี้: ผู้ปกครอง
ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มารับ
การสวนหัวใจครั้งแรกที่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์

ตัวแปลอิสระ

ตัวแปรตาม ( Dependent Variables)

(Independent Variable)

ความวิตกกังวลของผู้ปกครองผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับ
การสวนหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การให้ข้อมูลโดยใช้สื่อแอนิเมชั่น

2.ก่ อนได้ รับข้ อมูล กลุ่มตัวอย่ าง ตอบแบบประเมินความวิตก
กังวล โดยประเมินในวันที่ผ้ ูปกครองทราบว่ าผู้ป่วยจะต้ องมารับ
การสวนหัวใจ

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล (ต่ อ)

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบบันทึกข้ อมูล
ส่ วนบุคคล

3.การให้ ข้อมูล

แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญ
สถานการณ์ (The State-Trait Anxiety
Inventory (STAI) Form X-I) )

สื่ อแอนิเมชั่น

4.ภายหลังให้ ข้อมูล กลุ่มตัวอย่ าง ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้ อมูลส่ วนบุคคลและตอบแบบประเมินความวิตกกังวล

5.คณะผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปวิเคราะห์ ข้อมูล

แผนการสอน

วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล (สถิตทิ ใี่ ช้ )

การตรวจสอบหาความตรงตามเนื้อหาของเครื่ องมือวิจยั
• กุมารแพทย์ โรคหัวใจ 1
ท่ าน
• พยาบาลวิชาชีพตาแหน่ ง
ชานาญการพิเศษ 1 ท่ าน
• อาจารย์ พยาบาลสาขา
การพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์ 1 ท่ าน

• ใช้ Cronbach alpha
Co-efficients
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Content
validity
การหาค่าความ
เชื่ อมั่นของ
แบบสอบถาม
(reliability)

ค่ าดัชนีความ
สอดคล้ อง
(IOC)
วิเคราะห์ หา
ค่าเฉลีย่ ของข้ อ
คาถาม โดยคัดเลือก
ข้ อที่มี ค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ .05
ขึน้ ไป

• +1 หมายถึง มั่นใจว่าเนื้อหามีความ
สอดคล้อง
• 0 หมายถึง ไม่ มั่นใจว่าเนื้อหามีความ
สอดคล้อง
• -1 หมายถึง มั่นใจว่าเนื้อหาไม่ มีความ
สอดคล้อง

• นาไปปรับปรุงแก้ ไขข้ อ
คาถามทีย่ งั ไม่ สมบูรณ์

1.
2.

• แสดงข้ อมูลพืน้ ฐานและลักษณะทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่ าง ใช้ สถิติ ร้ อยละ

• เปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลีย่ คะแนน
ความวิตกกังวลก่ อนและหลังการให้ ข้อมูล สถิติ
ที่จะใช้ ในการทดสอบ คือ Pair t-test

น.ส.รุ่งนภา หาญกล้ า

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.

• สามารถลดความวิตกกังวลของผูป้ กครองผูป้ ่ วยเด็กที่เข้า
รับการตรวจสวนหัวใจ

2.

• เพิ่มศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยเด็กที่เข้ารับการตรวจสวน
หัวใจได้มากขึ้น

3.

• ได้สื่อการสอนแอนิเมชัน่ เพื่อเป็ นแนวทางในการให้
ข้อมูลแก่ผปู ้ กครองเด็กที่เข้ารับการตรวจสวนหัวใจที่มี
คุณภาพ

น.ส.ทัศนียา ไกรสรสวัสดิ์

น.ส.สายสุ ดา เหมือนเหลา

The end…
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โครงร่างงานวิจัย
ผลการใช้นวัตกรรมเจลเย็นประคบเพือ่ ลดไข้ในผู้ป่วย
ลยกรรมระบบประสาท
ผลการใช้นวัตกรรมเจลเย็นประคบเพื่อลดไข้ใศันผู
้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท
ที
ม
่
เ
ี
ลื
อ
ดออกในสมองในห้
อ
งผู
ป
้
ว
่
ยหนั
ก
ยกรรมประสาท
ที่มีเลือดออกในสมอง ในห้องผู้ป่วยหนักศัศัลลยกรรมประสาท
11
คณะผู้ศึกษา



นานมากกว่า 2 ชั่วโมง อุณหภูมิ 12-16องศา วางประคบบริเวณลาตัว ด้านหน้าและหลัง
อย่างละ 2 ชิ้น บริเวณหน้าผากและศีรษะ 1 ชิ้น บริเวณคอผู้ป่วย 1 ชิ้น

นางนิตยา กรายทอง, นายพิทักษ์ พิมพ์พันธ์,
นางสาวสุวิมล จินดาศรี และคณะ
ที่ปรึกษา

นวัตกรรมเจลเย็น ถุงเจลบรรจุในถุงผ้าที่เย็บจากผ้าต่วน แช่ในตู้เย็นในช่องธรรมดา

วัตถุประสงค์

ดร.สุเพียร โภคทิพย์ ,
ดร.นุสรา ประเสริฐศรี



เพื่อศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมเจลเย็นในการลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยที่มี
ภาวะไข้เปรียบเทียบกับการเช็ดตัวผู้ป่วยปกติด้วยน้าธรรมดาและศึกษาการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้นวัตกรรมเจลเย็น เช่น อาการหนาวสั่น ผิวหนังไหม้
จากความเย็นและอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ Ventricular fibrillation
(VF)

ความสาคัญของปัญหา
หน่วยงานศัลยกรรมระบบประสาทพบมีผู้ป่วยโรคเลือดออกในสมองปี59,60,61
จานวน1,765,935,และ1,609 ราย แตกของหลอดเลือดในสมองเกิดก้อน
เลือดขนาดใหญ่ไปกดเนื้อสมอง CNS เสียหน้าทีเ่ กิดภาวะสมองบวม 
IICP และระบบการไหลเวียนของเลือดภายในสมองลดลง เลือดไปเลี้ยงไฮโปทา
ลามัส (Hypothalamus) ลดลง ควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ได้ ไข้
 BT สูงขึ้น  การเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อัตราการเสียน้า
ของร่างกายเพิ่มขึ้น ร่างกายต้องการO2เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 (Beard&Day,2008)
หากอุณหภูมิสูงมากกว่า 43°C CNS ถูกทาลายซึ่งเป็นอันตรายและทาให้
ผู้ป่วยหมดสติได้

คาถามของการวิจัย (research question )
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ICU N1 มีผู้ป่วยที่มีไข้ ปี59 ,60,61 พบจานวน 11,749 ครั้ง/ปี, 9,147 ครั้ง/ปี
และ 18,798 ครั้ง/ปี



วิธีการจัดการกับภาวะไข้ : เช็ดตัวลดไข้ ต้องใช้เวลาและจานวนบุคคลากรใน
การดูแลและเกิดความเปียกชื้นหรือเกิดการติดเชื้อ



ให้ Paracetamol ออกฤทธิ์หลังได้ยาประมาณ 30-40 นาที เกิดพิษต่อตับได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์นวัตกรรมเจลเย็นขึ้นมาใช้ในการลดไข้ จาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่าการลดอุณหภูมิร่างกายโดยการนาความเย็นจาก
ภายนอกมาใช้ โดยการให้ความเย็นเฉพาะที่บริเวณศีรษะและลาคอ เป็นการลด
อุณหภูมิของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองให้ความเย็นแก่หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง
สมอง และให้ค วามเย็ นแก่ หลอดเลือ ดดาบริเ วณผิวของศีรษะ สามารถลดฺ
อุณหภูมิสมอง 33-35 องศา(พิรานันท์ . 2556)



ผู้ป่วยที่ได้รับนวัตกรรมเจลเย็นมีอุณหภูมิร่างกายลดลงก่อนได้รับนวัตกรรมเจลเย็น

ขอบเขตของการวิจัย
 ศึกษาผลการใช้นวัตกรรมเจลเย็นในการลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยศัลยกรรมระบบ
ประสาทที่มีเลือดออกในสมองที่มีไข้เปรียบเทียบกับการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีการเดิม
ด้วยน้าธรรมดาในICU N1 รพ. สปส
ศึกษาระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 62 – 28 ก.พ. 63


กรอบแนวคิดการศึกษา


ทฤษฎีการปรับตัวของอุณหภูมิร่างกายสูง (thermoregulation) และการจัดการภาวะไข้โดยใช้
วิธีบาบัดทางกายภาพ (Physiology of cooling )
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ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (quasi experimental research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทและสมองที่มีเลือดออกในสมองและมีภาวะ
อุณหภูมิร่างกายสูงในช่วง 37.9 C ถึง 39.5 C
 กาหนดคุณสมบัติ
 แพทย์อนุญาต , ไม่ได้รับยาลดไข้ ,ไม่มีพยาธิสภาพที่อาจจะได้รับ
อันตรายจากการประคบเย็น Ex.ไฟไหม้น้าร้อนลวก , ไม่เป็นโรคเก๊าท์,
ไม่ติดเชื้อ MDR XDR ,ไม่มีเลือดออกที่ Hypothalamus , GCS >3 ,
15 ปี ขึ้นไป

บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและสัญญาณชีพก่อนการทดลองในแบบฟอร์ม
ทุกราย
 บันทึกอุณหภูมิร่างกายก่อนการทดลองและหลังการประคบเจลเย็น
ในนาที ที่ 15, 30 และ 60นาที โดยใช้ปรอทระบบดิจิตอลวัดทางรักแร้
นาน 1 นาที
 บันทึกและเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนระหว่างการทดลอง
 วิธีวางเจลเย็น






เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
นวัตกรรมเจลเย็น : 1. ปลอกถุงผ้า และ ถุงประคบร้อนเย็น


เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
+ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยและอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมโครงการ
ก่อนการประคบเจลเย็นและหลังการประคบเจลเย็น
 ตรวจสอบเครื่องมือโดย แพทย์ อาจารย์พยาบาล พยาบาล

การเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้าธรรมดา ใช้น้าธรรมดาที่อุณหภูมิห้องเช็ดตัวลดไข้
ให้ผู้ป่วย โดยให้เช็ดนาน 30 นาที ตามหลักวิชาการเช็ดตัวลดไข้ให้ผู้ป่วย
 หลังการใช้แนวทางปฏิบัติในการลดไข้แต่ละวิธีจะบันทึกอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย
หลังการทดลอง 15 นาที 30 นาที และ 60 นาที ตามลาดับ พร้อมประเมิน
อาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ผิวหนังไหม้จากความ
เย็น อาการหนาวสั่น และหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Ventricular Fibrillation
(VF) และประเมินสัญญาณชีพของผู้ป่วยทุกครั้ง




วิธีการเก็บข้อมูล
กลุ่มที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดแต่ละราย จะได้รบั การคัดเลือกวิธีปฏิบตั ิ
ในการลดไข้เพียง 1 วิธี โดยแบ่งออกเป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการรักษา
ในห้องผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรมประสาท 1 โดยการจับฉลากกลุ่มทดลอง
ที่ใช้วิธีการลดไข้โดยใช้เจลเย็นประคบจานวน 25 ราย และกลุ่มควบคุม
ที่ใช้วิธีการลดไข้โดยการเช็ดตัวด้วยน้ าธรรมดาจานวน 25 ราย
 ก่อนการทดลอง ผูเ้ ข้าร่วมโครงการศึกษาทุกรายจะได้รบ
ั คาอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการศึกษา รายละเอียดวิธีปฏิบตั ิ
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สถิตทิ ี่ใช้ในงานวิจยั
+ สถิติที่ใช้ในการประเมินผลการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าเฉลีย่
ร้อยละ สัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ระยะเวลาในการดาเนินงาน
1 กันยายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (6 เดือน)



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
 เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการลดไข้ในผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทและสมอง
 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไข้ได้รับความปลอดภัยจากการจัดการภาวะไข้
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการลดไข้ผู้ป่วยในหน่วยงานที่ขาดแคลน
อัตรากาลังทางการพยาบาลต่อไป
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บทนา(ต่อ)

ประสบการณ์กประสบการณ์
ารปรับตัวการปรั
ของผูบตั้ดวูแของผู
ล ผูด้ ้ปูแล่วยเด็
กใช้กใช้เครื
ยหายใจที
ผูป้ ่ วยเด็
เครื่อ่องช่
งช่ววยหายใจที
่บา้ น่บ้าน
บริบสาน
ทวัฒนธรรมอีสาน
บริบท วัฒนธรรมอี

ิ ธิประสงค์ มีผู ้ป่ วยเด็กทีม
จากสถิตข
ิ องโรงพยาบาลสรรพสท
่ ป
ี ั ญหาระบบ
้ อ
หายใจเรือ
้ รัง และใชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน (Home Ventilator) 36 ราย
• ปั ญหาทีผ
่ า่ นมา พบว่า ผู ้ดูแล ไม่สามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางทีว่ างไว ้
่
ได ้ครบถ ้วน สงผลให ้เกิดปั ญหาต่อผู ้ป่ วย คือ

วีระนุช มยุเรศ, อุราทิพย์ สีหะวงษ์, อภิญญา พรมรักษ์

อ. ทีป่ รึกษา ดร.พัชรี ใจการุ ณ

จานวน

2560

2561

2562

กลับมานอน
โรงพยาบาลซา้ ใน 1 ปี

ครัง้

23

31

12

Re Admit ใน28 วัน

ครัง้

0

4

7

- ศรัณยา แสงมณี, มณี อาภานันทิกล
ุ และยุพาพิน ศรโพธิง์ าม (2555) ศกษา
บทน
า(ต่
อ
)
“การปรับตัวของญาติผู ้ดูแลผู ้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองทีท
่ างานนอกบ ้าน พบว่า
ิ

ญาติผู ้ดูแลสามารถปรับตัวได ้ดีใน 4 ด ้านดังนี้ 1) ด ้านบทบาทหน ้าที่ 2) ด ้าน
ร่างกายและจิตใจ 3) ด ้านอัตมโนทัศน์ 4) ด ้านการพึง่ พาระหว่างกัน

บทนำ




ความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีด ้านการรักษา ทาให ้แพทย์
สามารถวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรคได ้ดียงิ่ ขึน
้

ประสบการณ์
การปรั
ตัวของผู
ด้ ูแน้ ลขณะเดี
ผูป้ ่ ยวยเด็
้น
เด็กทีม
่ ก
ี ารเจ็
บป่ วยรุนบ
แรงรอดชี
วต
ิ มากขึ
วกันมีเด็ก
กใช้เครื่องช่วยหายใจที่บา
จานวนหนึง่ ทีร่ อดชีวต
ิ แต่ยังต ้องพึง่ พาเครือ
่ งมือ หรือ
บริบท เทคโนโลยี
วัฒนธรรมอีสาน




รวมถึงเด็กโรคระบบหายใจเรือ
้ รัง และกล ้ามเนือ
้ หายใจอ่อนแรง
ทีไ่ ม่สามารถหายใจเองได ้ เด็กกลุม
่ นีต
้ ้องพึง่ พาเครือ
่ งช่วย
หายใจไปตลอดชีวต
ิ (Home Ventilator)





วีระนุช มยุเรศ, อุราทิพย์ สีหะวงษ์, อภิญญา พรมรักษ์





USA พบว่ามีเด็กป่ วยเรือ
้ รังทีต
่ ้องพึง่ เทคโนโลยีขน
ั ้ พิเศษ
ประมาณร ้อยละ10 – 30 หรือ 2 ล ้านคน (ธิตด
ิ า,2547)
ในประเทศไทย ยังไม่เคยมีการสารวจทีแ
่ น่นอน แต่ผลของ
ความก ้าวหน ้าในการรักษา ทาให ้แนวโน ้มของเด็กป่ วยทีต
่ ้อง
พึง่ พาเทคโนโลยีมจ
ี านวนเพิม
่ มากขึน
้

บทนำ

อ. ทีป่ รึกษา ดร.พัชรี ใจการุณ

้ อ
การดูแลผู ้ป่ วยเด็กใชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน
้
เป็ นการใชเทคโนโลยี
ขน
ั ้ สูงในสถานทีท
่ ไี่ ม่ใช ่
โรงพยาบาล ถืองานทีค
่ อ
่ นข ้างหนักของผู ้ดูแล ต ้องใช ้
้
เวลาในการดูแลต่อเนือ
่ งทีย
่ าวนาน ต ้องใชความ
พยายามและความทุม
่ เทในการดูแล
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้
ผู ้ดูแลจึงต ้องใชการปรั
บตัวสูง ต ้องบริหารจัดการ
เวลา ต ้องรักษาสมดุลร่างกาย จิตใจ และสงั คมของ
ผู ้ดูแล
หากผู ้ดูแลปรับตัวได ้ดี จะสง่ ผลให ้ผู ้ป่ วยเด็กใช ้
เครือ
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน ได ้รับการดูแลทีเ่ หมาะสม
หากผู ้ดูแลไม่สามารถปรับตัวได ้ จะสง่ ผลต่อสุขภาพ
้ อ
และคุณภาพการดูแลผู ้ป่ วยเด็กใชเครื
่ งชว่ ยหายใจ
ทีบ
่ ้าน

ปูชิตา ทาเนา, ชื่ นฤดี คงศักดิ์ตระกูล และอัจฉรียา ปทุมวัน ศึกษา ปัจจัยทานาย
การปรับตัวของผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก พบว่ า การรับรู้ความรุนแรงของการชัก การ
สนับสนุนทางสั งคม จานวนปี ทีไ่ ด้ รับการศึกษา และรายได้ ครอบครัว ร่ วมกัน
อธิบายการปรับตัวของผู้ดูแลได้ ร้อยละ 24.5
บริบทวัฒนธรรมอีสาน เครื อญาติมกั อาศัยอยู่ใกล้ ๆ กันเป็ นครอบครัวใหญ่ มี
ปฏิสัมพันธ์ ทดี่ กี บั เพื่อนบ้ าน และชุมชน ถือเป็ นแรงสนับสนุนทางสั งคมส่ วนหนึ่ง
ทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่ อการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กใช้ เครื่ องช่ วยหายใจทีบ่ ้ าน
หากผู้ดูแลสามารถปรับตัวได้ ดี จะส่ งผลให้ สุขภาพและคุณภาพของการดูแลดี
ตรงกันข้ าม หากผู้ดูแลไม่ สามารถปรับตัวได้ ย่อมส่ งผลโดยตรงต่ อคุณภาพการ
ดูแลผู้ป่วยเด็กใช้ เครื่ องช่ วยหายใจทีบ่ ้ าน

วัตถุประสงค์





ึ



เพือ
่ บรรยายและอธิบายประสบการณ์การปรับตัวของผู ้ดูแล ในการดูแล
้ อ
ผู ้ป่ วยเด็กทีใ่ ชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน

คาถามการวิจ ัย
คาถามหล ัก
ผู ้ดูแลมีประสบการณ์การปรับตัวในการดูแลผู ้ป่ วยเด็กทีใ่ ช ้
เครือ
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้านอย่างไร
คาถามรอง
้ อ
1. ผู ้ดูแล รับรู ้และให ้ความหมายการดูแลผู ้ป่ วยเด็กทีใ่ ชเครื
่ งชว่ ย
หายใจทีบ
่ ้านอย่างไร
2. ปั ญหา อุปสรรค และความต ้องการของผู ้ดูแล ในการดูแลผู ้ป่ วย
้ อ
เด็กใชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน เป็ นอย่างไร
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แนวคิดในการวิจัย




ึ ษาวิจัยเชงิ
เป็ นการวิจัยเชงิ คุณภาพ (qualitative research)ซงึ่ เป็ นการศก
ปรากฎการณ์วท
ิ ยาแบบเฮอร์เมนิวติกซ ์ (hermeneutic phenomenology)
เพือ
่ บรรยายและอธิบายประสบการณ์การปรับตัวของผู ้ดูแล ในการดูแลผู ้ป่ วย
้ อ
ึ ษาจากสภาพทีเ่ กิดขึน
เด็กทีใ่ ชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน และเป็ นการศก
้ จริง
ตามการรับรู ้ของผู ้ให ้ข ้อมูล

บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ส่วนที่ 1. สาระของการศึกษา
้ ร ัง โรคทางประสาทและ
1. โรคปอดเรือ
้ และการดูแลผูป
กล้ามเนือ
้ ่ วยใช ้
เครือ
่ งช่วยหายใจทีบ
่ า้ น
1.1 โรคปอดเรือ
้ รัง
1.1.1 ความหมาย

1.1.2 การวินจ
ิ ฉั ยโรค
1.1.3 แนวทางการรักษา
1.2 โรคทางประสาทและกล ้ามเนือ
้
1.2.1 ความหมาย





้
ไม่ใชกรอบแนวคิ
ดหรือทฤษฎีใดๆ ในการควบคุมการวิจัย แต่นาทฤษฎีและ
งานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปรับตัวของผู ้ดูแล ในการดูแลผู ้ป่ วยเด็กทีใ่ ช ้
เครือ
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน และอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องนามาเป็ นแนวทาง

ทฤษฎีทน
ี่ ามาเป็ นแนวทาง คือ ทฤษฎีการปรับตัว (Roy adaptation
ึ ษาปรากฏการณ์วท
theory) และแนวคิดการศก
ิ ยา(hermeneutic
phenomenology)

1.2.2 การประเมินและการตรวจวินจ
ิ ฉั ย
1.2.3 แนวทางการรักษา
1.3 การดูแลผู ้ป่ วยใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจที่
บ ้าน

2. แนวคิด ทฤษฎีการปร ับต ัว และ
การดูแลผูป
้ ่ วยต่อเนือ
่ งทีบ
่ า้ น

2.1 ทฤษฎีการปรับตัว
2.2 แนวคิดการดูแลสุขภาพทีบ
่ ้าน

่ นที่ 2 แนวคิดปรากฏการณ์
สว
วิทยา
2.1 ความหมาย
ึ ษาปรากฏการณ์วท
2.2 การศก
ิ ยา
แบบเฮอร์เมนนิวติกซ ์
ื่ ถือของการศก
ึ ษา
2.3 ความน่าเชอ
เชงิ ปรากฎการณ์วท
ิ ยา
่ นที่ 3 งานวิจ ัยทีเ่ กีย
สว
่ วข้อง

วิธีการดาเนินการวิจยั
ึ ษา
สถานทีศ
่ ก
เลือกศึกษาในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดอุบลราชธานี เนือ
่ งจากเป็ นจังหวัดทีม
่ ี
ข ้อมูลสนับสนุนว่ามีปรากฏการณ์ทต
ี่ ้องการศึกษา โดยมีผู ้ป่ วยเด็กในโครงการ
ดูแลผู ้ป่ วยใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจทีบ
่ ้าน ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อยู่
มากทีส
่ ด
ุ
 ผูใ
้ ห้ขอ
้ มูล
คัดเลือกผู ้ให ้ข ้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง กาหนดเกณฑ์ในการเลือกผู ้ให ้
ข ้อมูลดังนี้

1. เป็ นผู ้ดูแลหลักของผู ้ป่ วยเด็กในโครงการดูแลผู ้ป่ วยใช ้เครือ
่ งช่วย
หายใจทีบ
่ ้าน ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2. รับรู ้ว่าเป็ นผู ้ป่ วยในโครงการดูแลผู ้ป่ วยใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจทีบ
่ ้าน
ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

3. อายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขึน
้ ไป
่ สารภาษาไทยได ้เข ้าใจ

4. สามารถสือ

5. ยินดีเข ้าร่วมในการวิจัย


ั ท์
นิยามศพ
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้ อ
ผู ้ป่ วยเด็กใชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน หมายถึง ผู ้ป่ วยเด็ก
้ อ
ทีร่ ับเข ้าในโครงการดูแลผู ้ป่ วยเด็กใชเครื
่ งชว่ ยหายใจที่
ิ ธิประสงค์ ได ้รับการ
บ ้าน ของโรงพยาบาลสรรพสท
้ อ
จาหน่ายออกจากโรงพยาบาล และใชเครื
่ งชว่ ยหายใจ
ทีบ
่ ้านต่อเนือ
่ ง ถึงปั จจุบน
ั
ผู ้ดูแล หมายถึง ผู ้ทีเ่ ป็ นหลัก ในการดูแลผู ้ป่ วยเด็กใช ้
้
เครื
งชว่ ยหายใจที
แลผู ้ป่ วยเด็กใช ้
ั ท์ บ่ ้าน ใชเวลาในการดู
นิ
ยอ่ ามศ
พ
เครือ
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้านมากกว่าคนอืน
่ ๆ

ประสบการณ์การปรับตัวของผู ้ดูแลในการดูแลผู ้ป่ วยเด็ก
้ อ
ใชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน หมายถึง การรับรู ้ประสบการณ์
ตรงการปรับตัวของผู ้ดูแล ในการดูแลผู ้ป่ วยเด็กใช ้
เครือ
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน โดยครอบคลุมถึงการรับรู ้ การให ้
ึ ของผู ้ดูแล การปรับตัวเมือ
ความหมาย ความรู ้สก
่ กลับไป
อยูท
่ บ
ี่ ้าน ในด ้านบทบาทหน ้าที่ ด ้านร่างกายและจิตใจ
ด ้านอัตมโนทัศน์ และด ้านการพึง่ พาระหว่างกัน รวมทัง้
ปั ญหา อุปสรรค และความต ้องการของผู ้ดูแลในการดูแล
้ อ
ผู ้ป่ วยเด็กใชเครื
่ งชว่ ยหายใจทีบ
่ ้าน

เครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แนวคาถามในการเก็บรวบรวมข ้อมูล
 2. เครือ
่ งบันทึกเสียง 1 เครือ
่ ง และอุปกรณ์บน
ั ทึกเทป เช่น
โทรศัพท์มอ
ื ถือ สายชาร์จ อุปกรณ์บน
ั ทึกเสียง
 3. สมุดบันทึกไว ้จดรายละเอียดทีส
่ าคัญ
การตรวจสอบคุณภาพเครือ
่ งมือ
สร ้างแนวคาถามเกีย
่ วกับประสบการณ์การปรับตัวของผู ้ดูแลฯ
นาไปทดลองใช ้ 1 ราย แล ้วตรวจสอบแก ้ไข เสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒ ิ 3
ท่าน : แพทย์เฉพาะทางระบบหายใจเด็ก ,อาจารย์พยาบาล และ
พยาบาลวิชาชีพ ทีม
่ ป
ี ระสบการณ์การสอนและการทางานเกีย
่ วกับ
การดูแลผู ้ป่ วยเด็กใช ้เครือ
่ งช่วยหายใจทีบ
่ ้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล : การสัมภาษณ์เชิงลึก สถานที่ : บ ้านผู ้ป่ วย
ื่ ถือของข้อมูล : Credibility and
การตรวจสอบความน่าเชอ
Triangulation,Transferability,Transferability,Dependability
การวิเคราะห์ขอ
้ มูล : การวิเคราะห์เนือ
้ หา (content analysis)
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ความสาคัญของปัญหา (ต่ อ)
• หอผู้ป่วยเด็ก 3 ให้ บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 4 ปี
• ซึ่งเป็ นช่ วงวัยทีม่ โี อกาสเกิดภาวะชักจากไข้ สูงได้ บ่อย
• จากสถิตผิ ้ ูป่วยชักจากไข้ สูงมีแนวโน้ มสู งขึน้

พฤติกรรมการดูแล ของผู้ดูแลหลักผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะชักจากไข้สูง
้ป่วยเด็
ก 3้ดโรงพยาบาลสรรพสิ
ประสงค์
พฤติหอผู
กรรมการดู
แลของผู
สูง
ูแลหลักผู้ป่วยเด็กทีม่ ภี าวะชัทกธิจากไข้
หอผู้ป่วยเด็ก 3 รพ.สรรพสิ ทธิประสงค์

P: ผู้ป่วยเด็กทีม่ ภี าวะชักจากไข้ สูง
I: ไม่ มี
C: ไม่ มี
O: พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลัก

• จากประสบการการทางานมา 30 ปี และจากการทบทวนงานวิจยั พบว่ าเมื่อผู้ป่วยมีภาวะชัก
เกร็งส่ วนมากผู้ดูแลจะมีความวิตกกังวลและตกใจ ทาให้ พฤติกรรมการดูแลช่ วยเหลือไม่ ถูกต้ อง
เช่ น อุ้มพาดบ่ า เขย่ าตัว และรีบมาโรงพยาบาลโดยไม่ ได้ ช่วยเหลือเบื้องต้ นอย่ างถูกต้ อง อาจ
เกิดอันตราย ส่ งผลต่ อระบบประสาทและพัฒนาการของเด็กได้

นางพรทิภา ธิวงศ์ นางจิรัฐกา เยนา
น.ส.ปิ ยะภรณ์ เสาเวียง
รพ.สรรพสิ ทธิประสงค์

• ผู้วจิ ัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลขณะชักเกร็งเพื่อนาผลการวิจัยใช้
เป็ นแนวทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผู้ดูแลในการช่ วยเหลือดูแลผู้ป่วยขณะชัก
เกร็งได้

อาจารย์ ทปี่ รึกษา: อาจารย์ วรี ะนุช มยุเรศ

4

1

ความสาคัญของปัญหา

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

• อาการชักจากไข้ สูง (Febrile Convulsion) เป็ นปัญหาที่พบบ่ อยในโรคทางระบบ
ประสาทในเด็ก พบมากในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี (Syndi, 2014; Alexander, 2018)
• ส่ วนใหญ่ จะมีอาการชักเกิดขึน้ ภายใน 24 ชม.แรกทีเ่ ริ่มมีอาการไข้
• อาจไม่ รุนแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ ไม่ มีผลต่ อระบบประสาทและพัฒนาการ แต่ หากมี
อาการชักติดต่ อกันเป็ นเวลานานกว่ า 4 นาที จะมีภาวะขาดออกซิเจน
• หากชักซ้าติดต่ อกันหลายครั้ง อาจมีผลกระทบกระเทือนต่ อสมอง ส่ งผลถึง
พัฒนาการ เด็กทีเ่ คยชักจากไข้ สูง มีโอกาสชักซ้า ร้ อยละ 20 – 50 มีแนวโน้ มทีจ่ ะ
เกิดโรคลมชักได้ สูงกว่ าเด็กทัว่ ไป (Kam, 2018)

ผลการศึกษา

Level

1.

No

บงกช
ผลของโปรแกรมการส่ งเสริม
นิลอ่อน 2556 การมีส่วนร่ วมของมารดาต่ อ
ความสามารถ ในการดูแล
บุตรทีม่ ภี าวะชักจากไข้ สูง
รู ปแบบการวิจัย
การวิจัยกึง่ ทดลองแบบ 2
กลุ่ม วัดผลก่อนและหลัง

ชื่ อผู้วจิ ยั

ชื่ อเรื่ อง

• มารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการดูแลบุตรทีม่ ภี าวะชักจากไข้ สูงหลังสิ้นสุ ดการ
ทดลองทันทีสูงกว่ าก่อนการทดลอง อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = 39.16, p <.001)
• ภายหลังสิ้นสุ ดการทดลอง 1 สั ปดาห์ มารดามีคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการดูแลบุตรทีม่ ภี าวะชักจาก
ไข้ สูงกว่ าก่อนการทดลอง อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = 42.22, p <.001) และ
• หลังสิ้นสุ ดการทดลองทันทีและภายหลังสิ้นสุ ดการทดลอง 1 สั ปดาห์ สู งกว่ ากลุ่มควบคุมอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (t = 29.48, p <.001และ t = 36.35, p <.001 )

A1

2.

สุ ธิศา
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
ล่ามช้ าง 2558 ปฏิบัติของบิดามารดาในเด็ก
ทีช่ ักจากไข้ สูง
รู ปแบบการวิจัย
เชิงพรรณนา
(Descriptive research)
กลุ่มตัวอย่ าง: บิดามารดา
ของเด็กทีม่ อี าการชักจากไข้
สู ง อายุ 1 วัน – 6 ปี รพ.
มหาราชนครเชียงใหม่

บิดามารดาทั้งหมดรับรู้ ว่าการเจ็บป่ วยของเด็ก
เป็ นปัญหา โดย ร้ อยละ 64.1 เด็กมีอาการชัก
จากไข้ เป็ นครั้งแรก ร้ อยละ 98.9 ปฏิบัติถูกต้ อง
ดังนี้
1. ร้ อยละ 54.3 ช่ วยลดอุณหภูมริ ่ างกายของเด็ก
2. ร้ อยละ 52.2 สั งเกตอาการและระยะเวลาการ
ชัก
3. ร้ อยละ 35. 9 จัดให้ เด็กนอนตะแคง
4. ร้ อยละ 33.7 สงบสติอารมณ์
5. ร้ อยละ 22.8 ปกป้ องอันตรายโดยให้ นอนบน
พืน้ ทีน่ ่ ุมและปลอดภัย

C1

2

ปฏิบัติไม่ ถูกต้ อง
1.ร้ อยละ 81.5 รีบนาเด็กไปพบแพทย์ อย่ างเร่ งด่ วนโดยไม่
ช่ วยเหลือ
2. ร้ อยละ 69.6 เขย่ าและปลุกขณะทีเ่ ด็กชัก
3. ร้ อยละ 63.0 กระตุ้นให้ ตื่นขณะทีเ่ ด็กมีชัก
4. ร้ อยละ 25.0 งัดปากหรื อฟันและสอดใส่ สิ่งของเข้ าใน
ปากของเด็ก
5. ร้ อยละ 12.0 พยายามช่ วยเป่ าปากฟื้ นคืนชีพ
6. ร้ อยละ 7.6 นวดหัวใจ
7. ร้ อยละ 6.5 ช่ วยดูดนา้ ลายนา้ มูกจากจมูกและปาก และ
8. ร้ อยละ 2.2 ผูกยึดขณะทีเ่ ด็กชัก

5

ความสาคัญของปัญหา (ต่ อ)
•

สถิติจากต่ างประเทศ

ประเทศ

ร้ อยละ

USA

2-5
3.4 – 9.3
5 - 10
2-5

ญีป่ ุ่ น
อินเดีย
เกาหลี

(Sajun chung, 2014)

•
•
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สถิติผู้ป่วยและผู้ป่วยชักจากไข้ สูง หอผู้ป่วยเด็ก 3 ปี 2559 – 2562
ปี งบ
ประมาณ

จน.ผู้ป่วย
ทั้งหมด(ราย)

Febrile
convulsion (ราย)

ร้ อยละ

2559
2560
2561
2562

3,571
2,876
2,989
2,299

341
278
228
224

9.55
9.67
7.63
9.7

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง (ต่ อ)
No
3.

ชื่ อผู้วจิ ยั
รสสุ คนธ์

เจริญสั ตย์ สิริ

2560

4.

สถิติหอผู้ป่วยเด็ก 3 ปี 2562 พบว่ ามีอตั รา Re admit 0.9 และเป็ นโรคลมชักร้ อยละ 0.9
ส่ งผลต่ อคุณภาพชีวติ และกระทบต่ อครอบครัว (สุ ธิศา ล่ามช้ าง, 2558)

อเล็กซาน
เดอร์
(Alexander,
2018)

ชื่ อเรื่ อง

ผลการศึกษา

Level

พฤติกรรมของผู้ปกครองใน
การดูแลเด็กที่ชักจากไข้ สูง
รู ปแบบการวิจยั
เชิงพรรณนา
(Descriptive research)

- อายุเฉลีย่ 1 ปี 6 เดือน เป็ นเพศชาย 63.3 อุณหภูมิแรกรับเฉลีย่ 38.6 C
- ประวัตคิ รอบครัวเคยชักจากไข้ สูงร้ อยละ 13.3
พฤติกรรม: การให้ ยาลดไข้ พบว่ามีส่วนน้ อย ร้ อยละ 10 ที่ให้ ยาห่ างกันทุก 6 ชม.
การปฏิบัตติ วั : การเช็ดตัวลดไข้ ถูกต้ อง แต่ การประเมิน หลังเช็ดตัวลดไข้ เพียงร้ อยละ 10
การให้ ความช่ วยเหลือเบื้องต้ น: จับเด็กอุ้ม และเขย่ าตัวเด็กในขณะชัก ร้ อยละ 10
ใส่ สิ่งของเข้ าในปากเด็กขณะชัก

C1

Febrile seizures: an
overview
รู ปแบบการวิจยั

- พบบ่ อยสุ ดอายุเฉลีย่ 1 ปี ถึง 1ปี 6 เดือน เป็ นเพศชาย 63.3 ไม่ มีผลต่ อระบบประสาทและ
พัฒนาการ สัมพันธ์ กบั ประวัตคิ รอบครัวและสิ่งแวดล้อม ชักหลังมีไข้ 24 ชม.แรก
- การวินิจฉัยจากอาการแสดง
-เด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ต้ องเจาะนา้ ไขสันหลังเพื่อวินิจฉัยแยกโรคจากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
-- เด็กที่ชักบ่ อยเสี่ยงต่ อการเกิดโรคลมชัก
-- ประมาณ 30 – 40 % มีโอกาสชักซ้าในเด็กโต
-- ไม่ มีความจาเป็ นในการทาหัตถการเพื่อหยุดภาวะชัก

A1

Systematic reviews

6

3
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คาถามงานวิจัย

- พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลักขณะผู้ป่วยมีภาวะชักจากไข้ สูงในหอ
ผู้ป่วยเด็ก 3 ปฏิบัตไิ ด้ ถูกต้ องหรื อไม่ ?

จริยธรรมการวิจัย

• ดาเนินการขออนุมตั ทิ าการศึกษาในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
• เมื่อได้ รับการอนุมตั โิ ดยมีเอกสารรับรอง นาเสนอหัวหน้ าพยาบาลและรอง
หัวหน้ าพยาบาลด้ านพัฒนาบุคลากรและวิชาการ และหัวหน้ ากลุ่มงานการ
พยาบาลกุมารเวชกรรมสาย 3
• แจ้ งพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วย เกีย่ วกับโครงการวิจัย เพื่อความร่ วมมือ
ในการทาวิจัย
• ขอความยินยอมจากผู้ดูแลและลงลายมือชื่ อยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั เพื่อ
• ศึกษาพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลักขณะผู้ป่วยมีภาวะชักจากไข้ สูง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
: ทราบพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลักขณะผู้ป่วยชัก เพื่อใช้ เป็ นแนว
ทางการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลขณะชักจากไข้ สูงให้ ถูกต้ อง
7

วิธีดาเนินงานวิจัย
•
•
•

10

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ประชากร: ผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคชักจากไข้สูง
กลุ่มตัวอย่าง: ผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยเด็กที่ชักจากไข้สูงที่มีอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 4 ปี ที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยเด็ก 3 ช่วงระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 จนครบตาม จานวน 30 ราย โดยการคัดเลือก
แบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด (William, 1908) เมื่อดังนี้
Inclusion criteria

Exclusion Criteria

1.เป็นบิดา มารดา หรือผู้ที่ดูแลเด็กต่อเนื่องที่บ้าน มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยเด็กมา
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
.2.สามารถสื่อสาร อ่านออกเขียนภาษาไทยได้
3. ยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย
4.ไม่เจ็บป่วยรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมวิจัย

1.ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
2.ผู้ป่วยและผู้ดูแลที่เป็นคนต่างด้าว ไม่สามารถอ่านและ
สื่อสารด้วยภาษาไทย
3.หากมีความจาเป็นไม่สามารถร่วมโครงการ สามารถออก
จากโครงการได้

1.
2.
3.
4.

8

•

•
•
•

เอกสารอ้างอิง
บงกช นิลอ่ อน. (2556). ผลของโปรแกรมการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของมารดาต่ อความสามารถในการดูแลบุตรที่มี
ภาวะชักจากไข้ สูง. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี ที่ 22 ฉบับ 3.

วิธีดาเนินงานวิจัย
•
•

เข้าใจสถานการณ์ของปัญหาพฤติกรรมการของผู้ดูแลผู้ป่วยชักจากไข้สูงที่จะทางานวิจัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ปัญหาที่จะวิจัยมีใครทาไว้ก่อนหรือยัง
เลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสม
พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยชักจากไข้สูง เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับดูแลอย่างถูกต้องตามปัญหาและ
ความต้องการ

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย มี 2 ชุด ดัดแปลงมาจาก สุ ธิศา ล่ ามช้ าง (2558) ดังนี้
ชุดที่ 1 เครื่ องมือในการดาเนินการวิจัย ได้ แก่ แบบบันทึกพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลหลักขณะเด็กชักเกร็ง ที่
บ้ านและที่โรงพยาบาล
ชุดที่ 2 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคลผู้ป่วยเด็กชักจากไข้ สูงและผู้ดูแล
ชุดที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลขณะเด็กชักเกร็ง การสั มภาษณ์ แบบมีแบบสอบถาม การ
สั งเกต
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยผ่ านผู้เชี่ยวชาญประกอบด้ วยกุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบ
ประสาทเด็ก 1 ท่ าน อาจารย์ สาขาการพยาบาลเด็กวิทยาลัยพยาบาลฯ 1 ท่ าน ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสู งด้าน
กุมารฯ 1 ท่ านหาค่ าความสอดคล้ องกับเนื้อหา และความเที่ยง ก่ อนนาไปทดลองใช้ ปรับปรุงแล้ วนามาทดลองใช้
สถิติที่ใช้ : สถิติพรรณนา ร้ อยละ ค่ าเฉลีย่ ส่ วนเบี่ยงเบน
ระยะเวลาดาเนินงานวิจัย มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563

รสสุ คนธ์ เจริญสั ตย์ สิริ. (2560). พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ชักจากไข้ สูง. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้ า
จันทบุรี.
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สุ ธิศา ล่ ามช้ าง. (2558). ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเด็กที่ชักจากไข้ สูง. พยาบาลสารปี ที่ 42 ฉบับ
พิเศษ พฤศจิกายน 2558.
Alexander KC Leung, MBBS, FRCPC (UK and Irel), FRCPCH, FAAP, 2018 สื บค้ น
เมื่อ 31 October 2019 จาก https://www.drugsincontext.com/wpcontent/uploads/2018/07/dic.212536.pdf
Sajun chung. Febrile seizures.2014.สื บค้ นเมื่อ 12 พ.ย.62 จาก
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4198953/
12

9

38

39

โครงร่างงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล
โครงร่างงานวิจดัยที่ม
เรื่อีภงาวะความดั
การพัฒนาแนวปฏิ
บัติทางการพยาบาล
ผู้ป่วยทารกแรกเกิ
นเลือดในปอดสู
ง (PPHN)
ผู้ป่วยทารกแรกเกิ
ด
ที
ม
่
ภ
ี
าวะความดั
น
เลื
อ
ดในปอดสู
ง
(
PPHN)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบผิดชอบโครงการ
น.ส. พิมชญา ธรรมศรี
นางกมลรัตน์ กาฬภักดี
ที่ปรึกษา ดร.โสภิต ทับทิมหิน
ดร.พัชรี ใจการุณ

1.ต่างประเทศ1-2/1000 อัตราตาย 4-33%
2.Thailand 0.38-2.8/1000 อัตราตาย
23.6%
3. NICU2 ปี 59 (50% )ปี 60 ( 58 %)
ปี61 (44%)

อัตราตายในรพ. กลุ่มผู้ป่วย
PPHN เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมาก
ที่สุดในกลุ่มทารกเกิดครบกาหนด

MAS 12 ราย
Sepsis 7 ราย
CDH 6 ราย

PICO

(การตั้งคาถามเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมการดูแลผู้ป่วย)
• P = ทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง
• I = การพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันเลือดใน
ปอดสูงในทารกแรกเกิด
• C = Pre-Post (Pilot project ) Intermideat phase
• O = แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารก
วิกฤติ

1.ปัญหา/เหตุผลความสาคัญของการวิจัย
• บทนา
• ภาวะความดันเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด ( persistent
pulmonary hypertension of newborn )
• ภาวะที่ทารกมีความดันและความต้านทานของหลอดเลือดในปอดสูง
โดยไม่ลดลงตามปกติหลังคลอด ทาให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ทาให้
ระบบหัวใจและ ระบบไหลเวียนโลหิตทางานผิดปกติ เป็นภาวะวิกฤติที่
รุนแรง ซึ่งทาให้ทารกเสียชีวิตสูงถึง 10-60 %
• ปัจจัยที่ทาที่ทาให้ทารกเสีย่ งต่อภาวะความดันเลือดในปอดสูงในระยะ
ก่อนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอดคือ Asphyxia

KPI excellence
ลดอัตราตาย < 30 %
MNR < 3.8:1000 เกิดมีชีพ

Strategic

ปี 62

PPHN

RCA

1.ขาดการมีส่วนร่วมต่างคนต่างทา
2.ความล่าช้าและความถูกต้องในการ
ประเมินแรกรับ
3.ยังไม่มี CNPG
4.CPG ยังไม่ครอบคลุม

Review 3 ปี

Pneumothorax
Sepsis
BPD
CP
Death

40

อุบัติการณ์

Output
complication

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะความดันเลือดในปอดสูง(
PPHN)

แนวทางการพัฒนา

CNPG
PPHN
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไม่ครองไม่ครอบคลุม

Early detection
Access
Investigation

การรักษา CPG, INO
ECMO,Inotrop drug
Sedative drug

Assessment

PPHN
Plan of care

1. ได้รับการรักษาล่าช้า/ไม่เหมาะสม
2. มีการ prolong Hypoxia จากการวินิจฉัย
ล่าช้าทาให้เพิ่มความรุนแรงของโรค
3. เกิด c0mplication คือ Pulmonary
Hemorrhage และ Barotrama

ขาดการประเมินผู้ป่วย

Re-assessment

. ER/ศูนย์ ประสาน /ICU Hub
.รพช/รพท เครือข่าย
.เภสัชกร/PCT กุมาร
.กุมารแพทย์โรคหัวใจ/Newborn
.สูติแพทย์

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดใน
ปอดสูง( PPHN)
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 2
ผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง(PPHN)
ผลลัพธ์
Output : แนวปฏิบัติการพยาบาล
Outcome : การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
ความดันเลือดในปอดสูง( PPHN)
: อัตราเกิดและอัตราตาย ของภาวะ PPHN ลดลง
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ทบทวนวรรณกรรม

3.กรอบแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติ

Soukup
2000 มี

ขัน้ ตอนปฏิบัติ
ดังนี ้

1.การค้ นหา

ปั ญหาทาง
คลินิก

2.การสืบค้ น

หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ท่ ี
เกี่ยวข้ อง

3.การพัฒนา

แนว
ปฏิบัตกิ าร
พยาบาล

ลาดับ

ชื่อเรื่อง

วิจัย/วารสาร/ปี

วัตถุประสงค์

วิธีการ
ดาเนินการวิจัย

ผลการศึกษา

1

ภาวะความดันเลือด
ในปอดสูงในทารก
แรกเกิด

นพวรรณ พงศ์
โสภา /
วารสารวิชาการ
แพทย์/2560

ติดตามดู
ภาวะแทรกซ้อนในทารก
ที่รอดชีวิตจาก
ผลการรักษาภาวะความ
ดันเลือดในปอดสูงใน
ทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานี เพื่อนาผล
การศึกษามาพัฒนาการ
ดูแลทารกแรกเกิด ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Retrospective
descriptive

อัตราการเสียชีวิตที่สูง ทารก
ทีรอดชีวิตมีระยะเวลาการใช้
เครื่องช่วยหายใจและจานวน
วันนอนโรงพยาบาลนานกว่า
กลุ่มที่เสียชีวิตออย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ พบภาวะ
ปอดเรื่อรังและพัฒนาการ
ล่าช้าไม่สมวัยในกลุ่มทารกที่
รอดชีวิต

2b

ผลจากการเกิดภาวะความดัน
เลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด
นามาสู่การทา CNPG

2

ลักษณะทางคลินิก
ของผู้ป่วยทารกแรก
เกิดที่มีภาวะความ
ดันเลือดปอดสูงใน
โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์

อุกฤษฎ์ จิรปิติ
และ วรางคณา
มหาพรม /
เชียงราย
วารสาร/2557

เพื่อศึกษาลักษณะทาง
คลินิกของผู้ป่วยทารก
แรกเกิดที่มีภาวะความ
ดันเลือดปอดสูง

Retrospective
discriptive
study

1.จาการศึกษาทารก 52 ราย
มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ
55. 8 กลุ่มที่เสียชีวิตมีขี้เทา
ปนน้าคร่าระดับรุนแรงสูง
กว่ากลุ่มที่รอดชีวิต

4a

ลักษณะทางคลินิกที่นามาสู่การ
เกิดภาวะ ความดันเลือดในปอด
สูงในทารกแรกเกิดและผลของ
การรักษาทางการแพทย์ที่นามา
สู่การทาCNPG

4.การนาแนว

ปฏิบัตไิ ป
ทดลอง

4.การสืบค้นและประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์
สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลดังนี้
• Google
• Google scholar
• CINAHL
ฐานข้ อมูลที่/แหล่งสืบค้ น
• Clinicalkey
• PubMed
• ห้องสมุด : ตาราวิชาการต่างๆ

ลาดับ

3

Level

หมายเหตุ

2.กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย
ยา Adrenaline มีโอกาส
เสี่ยงต่อที่เสียชีวิตมากขึ้น

ทบทวนวรรณกรรมผลการศึกษา

ชื่อเรื่อง

วิจัย/วารสาร/ปี

วัตถุประสงค์

วิธีการ
ดาเนินการ
วิจัย

มาตรฐานการ
พยาบาลเพื่อ
ป้องกันและดูแล
ภาวะความดัน
เลือดปอดสูงใน
ทารกแรกเกิด
โรงพยาบาล
นพรัตน์ราชธานี

เนาวรัตน์ สารท
ลาลัย และ
สุชีวา วิชัยกุล/
วารสารกรมการ
แพทย์/2560

เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การพยาบาลเพื่อ
ป้องกันและดูแลภาวะ
ความดันเลือดปอดสูง
ในทารกแรกเกิด โดย
ใช้ทฤษฎีเชิงระบบ

เชิง
ปฏิบัติการ

Level

1.ประสิทธิผลของโปรแกรมมาตรฐานการพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแล
ภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิด ผลเปรียบเทียบคะแนน
ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีความรูสูงกว่าก่อนได้รีบการ
พัฒนาการใช้มาตรฐานการพยาบาล
2.ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้มาตรฐานการพยาบาลเพื่อ
ป้องกันและดูแลภาวะความดันเลือดปอดสูงในทารกแรกเกิดของรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง ถึงดีมาก
3.ความพึงพอใจต่อการสะดวกในการนามาตรฐานไปใช้อยูร่ ะดับปานกลาง
4.ความพึงพอใจของมารดากลุ่มเสี่ยงในห้องคลอดและมารดาของทารกที่
มีความดันเลือดแอดสูงต่อการได้รับการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล
พบว่าเมื่อนามาตรฐานสู่การปฏิบัติ มารดากลุ่มเสี่ยงและมารดาของทารก
ที่มีความดันเลือดปอดสูงมีความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับดีมาก

4a

หมายเหตุ

มาตรฐานการพยาบาลเพื่อ
ป้องกันและดูแลภาวะความ
ดันเลือดปอดสูงในทารก
แรกเกิดที่นามาสู่การทา
CNPG

5.ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้านความปลอดภัยต่อภาวะแทรกซ้อนของ
ทารกที่คลอดจากมารดากลุ่มเสี่ยงในห้องคลอดและความปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนของทารกทีมีภาวะความดันเลือดปอดสูงในหอผู้ป่วย
ทารกวิกฤติพบว่าหลังนามาตรฐานลงสู่การปฏิบัติทารกที่คลอดจาก
มารดากลุ่มเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดที่จะนาไปสู่ภาวะ PPHN
ลดลง

ทบทวนวรรณกรรม

นิยามการแบ่งระดับ EBP
ผลจากการสืบค้นสามารถแบ่งการประเมินคุณค่าของงานที่สืบค้นได้เป็น
2 ประเภท ดังนี้
1.ผลงานที่เป็นการวิจัย ทาการประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ของ JBI (2014) และจัด level ของผลงาน
2.ผลงานที่เป็นคู่มือ ตารา บทความวิชาการ ใช้การทา scoping สกัด
ประเด็นสาคัญ / องค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้น
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ลาดับ

4.

ชื่อเรื่อง

Nursing care to
newborn in therpy
with inhaled nitric
oxide on PPHN

วิจัย/วารสาร/ปี

Leiliane Martin
Faias/ 2009

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการ
พยาบาลผูป้ ่ วย
PPHN ที่ได้รับ
การรักษาไน
ตริ ก ออกไซด์

วิธีการดาเนินการวิจัย

Descriptive case
study

ผลการศึกษา

จากการศึกษาทารก 3
รายที่มีภาวะวิกฤติ
ระบบการหายใจมีแนว
ปฏิบตั ิคือ
1 ให้การพยาบาลตาม
แผนการรักษาของ
แพทย์
2 การให้การพยาบาล
บริ หารการให้ยาที่
แพทย์สงั่ ให้มี
ประสิ ทธิภาพ
3 ควบคุมอาการทารก
ให้คงที่
4 ดูแลพยาบาลการใส่
เครื่ องช่วยหายใจ

Level

4a

หมายเหตุ

แนวปฏิบัติทางการพยาบาล
ผู้ป่วย PPHN ที่มีภาวะ
วิกฤตระบบทางเดินหายใจ
นามาใช้ประกอบทา CNPG
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ผลการสืบค้นและคัดเลือกผลงาน
• ผลงาน 20 เรื่อง เกี่ยวกับ CNPG PPHN (ภาษาไทย 5 เรื่อง ภาอังกฤษ
15 เรื่อง)
• ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล 4 เรื่อง ภาษาไทย 3 เรื่อง
ภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง , คู่มือ/ตารา /บทความวิชาการ 10 เรื่อง

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผู้ป่วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ�้ำ
และปัจจั้ำยยัทีนม่ คี (ISR)
วามสั มในผู
พันธ์้ปข่วองผู
้ ป่วยที
เ่ กิด้อภาวะหลอดเลื
วใจตี
บตันซน้าชนิด STEMI
หลัความชุ
งใส่ขกดลวดค�
ยกล้
ามเนื
หัวใจขาดเลืออดหั
ดเฉี
ยบพลั
หลังใส่ ขดลวดคา้ ยัน (ISR) ในผู
้ ป่วยกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลื
ดเฉียบพลันชนิด STEMI
โรงพยาบาลสรรพสิ
ทธิปอระสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

5.ยกร่างแนวปฏิบัติทางการพยาบาล

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดัน
เลือดในปอดสูง( PPHN) มีอยู่ 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 พัฒนาแนวปฏิบัติแนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแลทารก
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง( PPHN)
ระยะที่ 2 ประเมินประสิทธิผลของแนวปฏิบัติแนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกัน
และดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะความดันเลือดในปอดสูง( PPHN)

จัดทาโดย

นางสาวโสภิดา
แสวงผล
นางสาวนริ ษา
บุญชิต
นางสาวนาฏอนงค์ เสนาพรหม
นางแจ่มจันทร์
พวงจันทร์
นายคมวิทย์
ศรี วารี รัตน์
ห้องผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด1
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

6.การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
• กุมารแพทย์ 1 ท่าน
• พยาบาลประจาห้องผู้ป่วยวิกฤต 2 ท่าน
• โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพแนวปฏิบัติ Agree II

แผนพัฒนาต่อเนื่อง
ลดอัตราการตาย PPHN
โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทารกโรคความดันเลือดในปอดสูง
โครงการพัฒนาเครือข่ายการติดตามทารกกลุม่ เสี่ยงหลังจาหน่าย
กระประเมิน Newborn resuccitation performance ใน
โรงพยาบาลและ Intra hospital transfer performance
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทารกในระยะยาว
•
•
•
•

อาจารย์ทปี่ รึกษา

โภคทิพย์
เจริ ญนุกลู
ทับทิมหิ น

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในปี 2558 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตอันดับ 1 ของโลก
ห้องผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด1โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ อุบลราชธานีให้บริ การผูป้ ่ วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะ
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิด STEMI ได้รับการรักษาด้วยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) ปี 2560 จานวน
487 ราย ปี 2561จานวน 655 ราย ปี 2562 จานวน 500 ราย หลังการรักษามีผปู ้ ่ วยที่ตอ้ งกลับมารักษาจากการตีบซ้ าในขดลวดค้ ายัน
(Instent restenosis, ISR ) ในปี 2560จานวน 16 ราย ปี 2561จานวน 15 ราย ปี 2562 จานวน 19 ราย ส่ งผลกระทบให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่ งอันตรายต่อชีวิต
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จำนวนผูป้ ่ วยSTEMI
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ดร.สุ เพียร
อ.อภิรดี
ดร.โสภิต

ปึ 2562

0

จำนวนผูป้ ่ วย ISR

ปี 2562
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อหาชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่
ขดลวดค้ ายัน (ISR) ในผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิ ด STEMI

คาถามของการวิจัย
ความชุกและลักษณะผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายัน
(ISR)ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์มีจานวนมากหรื อไม่

ตัวแปรต้ น
ข้ อมูลทัว่ ไป
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-ระดับการศึกษา

- การวินิจฉัยโรค
-ประวัติโรคประจาตัว
-ประวัติคนในครอบครัวเป็ นโรคหัวใจ
-ตาแหน่งหลอดเลือดหัวใจที่ตีบเดิมและได้รับ
การใส่ Stent
_ ลักษณะการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ า
-ชนิดของStent(BMS/DES)
-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือดหัวใจ
-ความยาวของขดลวดค้ ายัน
-ประวัติการรับประทานยา
-ประวัติการสู บบุหรี่
-การออกกาลังกาย
-ค่าLVEF(%)

ลักษณะของผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายัน (ISR) เป็ น
อย่างไร

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ในงานวิจัย

ผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ า
หลังใส่ ขดลวดค้ ายัน(ISR)ในผูป้ ่ วย
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิด
STEMI

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายันภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายัน(ISR) คือ การมีลิ่มเลือดอุดตันใน
ขดลวดค้ ายันหลอดเลือดแดงของหัวใจ แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1).Acute Stent Thrombosis

2).Subacute Stent Thrombosis

ISR
3).Late Stent Thrombosis

4).Very Late Stent Thrombosis

2. ระบาดวิทยา คือ ชุดของเครื่ องมือ (set of tools) สาหรับการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับโรค หรื อปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพของประชากร
1). การวัดขนาดและการกระจายความถี่ของการเกิดโรคในประชากร
การวัดพื้นฐานทางระบาดที่สาคัญ มี 3 ชนิด

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลทางคลินิก

1.อุบตั ิการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กบั การกลับมาตีบซ้ าในขดลวดค้ ายันในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (ณัชภัคร
ธนภัสสร สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 2558)
2. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยที่มีการตีบซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายันหลอดเลือดหัวใจ (ศันสนีย ์ ดารงศิลปะ,
พรรณวดี พุธวัฒนะ, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ 2560)
3. การรับรู ้และพฤติกรรมป้องกันการตีบซ้ าของหลอดเลือดหัวใจในผูป้ ่ วยใส่ ขดลวดค้ ายัน (นางสาวปิ ยะมาศ ชาชม
พร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2555)
4. พฤติกรรมป้องกันการตีบซ้ าของหลอดเลือดหัวใจในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลังการรักษา โดยการขยาย
หลอดเลือดหัวใจ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (นางสาวสุ ดใจ บูรณพฤกษา)

2). การวัดความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย (สาเหตุ) และการเกิดโรค
3). การวัดผลกระทบของปั จจัยที่เป็ นสาเหตุโรคต่อการเกิดโรคในชุมชน

แนวคิดและทฤษฎีท่ ใี ช้ ในงานวิจัย (ต่ อ)
การวัดขนาดของการเกิดโรคในประชากร แบ่งออกเป็ น

1.การวัดขนาดของการป่ วยในประชากรหรื อการวัดขนาดของการเกิดโรคในประชากร (Morbidity)
1.1 ความชุก (Prevalence) คือ คนที่เป็ นโรคหรื อป่ วยอยูแ่ ล้วทั้งหมด ณ จุดเวลาที่ศึกษาในชุมชนหรื อในช่วงเวลาที่
ศึกษามีผปู ้ ่ วยทั้งหมด
ตัวอย่าง ความชุกของผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายัน (ISR) ปี 2562 หาได้จาก
จานวนผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายัน (ISR) ปี 2562
19 = 0.038
=
จานวนผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการใส่ ขดลวดค้ ายัน ปี 2562
500
1.2 อุบตั ิการณ์ (Incidence) คือ ผูป้ ่ วยใหม่ที่เริ่ มป่ วยในช่วงเวลาที่ศึกษา
2.การวัดขนาดของการตายในประชากร (Mortality)

46

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการศึกษา : เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (Retrospective Study

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง : เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
ตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายัน(ISR) ในผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิด STEMI
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ์ประสงค์ ปี พ.ศ. 2560 จานวน 16 ราย
ปี 2561 จานวน 15 ราย ปี 2560 จานวน 19 ราย รวมทั้งสิ้ น 50 ราย
ระยะเวลาในการศึกษา
กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเตรี ยมการ
ขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั (EC)
เก็บรวบรวมข้อมูล
สรุ ปประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือนสิ งหาคม 2562
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
เดือนมีนาคม 2563
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การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการป้องกัน
การพัฒนาแนวปฏิข้บอัตอัิกการพยาบาล
ป้องกั
ดเชื้อหหลั
เสบติดเชื้อหลั
งผ่นาตัข้ดอซ่อักอเสบติ
มเอ็นไขว้
น้างผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

วิธีดาเนินการวิจัย

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

Clinical Nursing Practice Guideline to Prevention
Septic arthritis after Anterior cruciate Ligament
Reconstruction

- ใช้ แบบคัดลอกข้ อมูลทีพ่ ฒ
ั นาโดยผู้วจิ ัย แบ่ งเป็ น 2 ส่ วน
• ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
• ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทางคลินิก

คณะผู้วจิ ัย พัชรี นาโนน, ศิริเอมอร วิชาชาติ, รัชนู เภาพาน , ธิดาวรรณ์ อาคา,
ศิริรัตน์ ไชยโคตร, นพ.ชานนท์ ชัยวิเศษ และคณะ
ที่ปรึกษา ดร.สุ เพียร โภคทิพย์

- ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่ าน ประกอบด้ วย
• แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ
• พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ
• อาจารย์วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิ ทธิประสงค์

ความสาคัญของปัญหา

วิธีดาเนินการวิจัย (ต่ อ)
เ

วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล :
1.ขออนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั ในคนจากคณะกรรมการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
2.ติดต่อประสานงานเวชระเบียนเพื่อยืมรายงานบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยแต่ละราย
3.ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลผ่านเครื่ องมือวิจยั ที่พฒั นาขึ้นเอง โดยแบ่งเก็บข้อมูล 2 คน และตรวจสอบ
ข้อมูลซ้ าจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
4.เมื่อเก็บข้อมูลครบถ้วน จึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล : วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปหาความชุก ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

• สถิติหอผูป้ ่ วยออร์โธปิ ดิกส์ชาย 2 รพ.สรรพ
สิทธิประสงค์ ปี 2559-2561 มีการผ่าตัด
ซ่อมเอ็นข้อเข่าจานวน 67, 48 และ 81 ราย
ตามลาดับ ซึง่ มีแนวโน้มสูงขึน้
• ภาวะข้ออักเสบติดเชือ้ เป็ นความเสี่ยงที่พบ
มากที่สดุ หลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า
• อุบตั ิการณ์พบน้อย แต่อาจเกิดข้ออักเสบ
เรือ้ รัง/ Sepsis
• ผูป้ ่ วยแผลติดเชือ้ จานวน 3 รายและใน
จานวน 1 ใน 3 รายพบว่าแผลติดเชือ้ วัณ
โรค ต้องนอน รพ.นาน กลับเข้ารักษาซา้
สูญเสียค่าใช้จ่าย กระทบคุณภาพชีวิต และ
อาจเกิดการดือ้ ยาตามมา

• มีความหลากหลายในวิธีการผ่าตัดและแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยACLR
• ที่ผ่านมายังขาดแนวปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้
• ทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและตป.
• มีเฉพาะการรักษาของแพทย์และการฟื้นฟู
สภาพ
• ความปลอดภัยของผู้ป่วยในกระบวนการดู
รักษา (Patient care process)
• ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดทาง
ออร์โธปิดิกส์สาขา Sport Excellent
Center

สถิติ ผู้ป่วยผ่าตัด ACL Reconstruction
หอผู้ป่วย Orthoชาย2 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2559-2561)

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ทบทวนสถานการณ์เชิงลึก เพื่อหาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของผูป้ ่ วยที่เกิดภาวะหลอดเลือด
หัวใจตีบตันซ้ าหลังใส่ ขดลวดค้ ายัน(ISR) เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาและให้การพยาบาลที่ดียงิ่ ขึ้น

ราย/ปี

100

50

0

81
6772

ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

• Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
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คาถามงานวิจัย
1) แนวปฏิบัติการพยาบาลการป้องกันภาวะข้อเข่าอักเสบติดเชื้อหลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้
หน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นอย่างไร
2) การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการป้องกันภาวะข้อเข่าอักเสบติดเชื้อหลังผ่าตัด
ซ่อมเอ็นไขว้หน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถป้องกันและลดอุบัติการณ์
การเกิดภาวะข้อเข่าอักเสบติดเชื้อหลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าได้หรือไม่

วัตถุประสงค์
• เพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลการป้องกันภาวะข้อเข่าอักเสบติด
เชือ้ หลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอ
ผูป้ ่ วยออร์โธปิ ดิกส์ชาย 2

ตัวชีว้ ัด
ตัวชีว้ ัดเชิงปริมาณ

1. อัตราการปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิการพยาบาลการป้องกันการป้องกันภาวะ
ข้อเข่าอักเสบติดเชือ้ หลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า มากกว่าร้อยละ 80
2. อัตราความพึงพอใจของพยาบาลผูใ้ ช้แนวปฏิบตั ิมากกว่าร้อยละ 80
3. อัตราความพึงพอใจของผูป้ ่ วยกลุม่ เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 80

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. แบบประเมินความเป็ นไปได้ในการใช้แนว
ปฏิบตั ิการพยาบาลการป้องกันภาวะข้อ
เข่าอักเสบติดเชือ้ หลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้
หน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. แบบประเมินทักษะการพยาบาลการ
ป้องกันภาวะข้อเข่าอักเสบติดเชือ้ หลัง
ผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์
3. แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลที่
มีต่อการใช้แนวปฏิบตั ิ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
กลุม่ เป้าหมายที่มีต่อการใช้แนวปฏิบตั ิ

• สถิติท่ีใช้ ใช้สถิติเชิงบรรยายในการ
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและร้อยละ

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาการวิจัยการแพทย์
และสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย
(National Health and Medical Research Council, 1998)
1.กาหนดประเด็นและขอบเขตของปัญหา

2กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติ
3.กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ
ผลลัพธ์

ตัวชีว้ ัดเชิงคุณภาพ

4.สืบค้นและการประเมินคุณค่าของ
หลักฐานเชิงประจักษ์

1. อัตราการเกิดข้ออักเสบติดเชือ้ หลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าเท่ากับ 0 (ภายใน 30 วัน
หลังผ่าตัด)
2. จานวนวันนอนหลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้าน้อยกว่า 10 วัน
3. อัตราการกลับเข้ารักษาซา้ ภายใน 28 วันหลังผ่าตัดเนื่องจากมีขอ้ อักเสบติดเชือ้
เท่ากับ 0

รู ปแบบการวิจยั
• เป็ นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and development)

5. ยกร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล
6.ตรวจสอบเครื่องมือ และแนว
ปฏิบัติการพยาบาล

การสืบค้นข้อมูล (Data Collection)
1)

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ ในการวิจัย
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• การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใน
การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการ
พยาบาลเป็ นการประเมินคุณค่า
ของหลักฐานเพื่อนาผลของการ
วิจยั ไปใช้ โดยแบ่งระดับของ
ข้อเสนอแนะ (Grade of
Recommendation)
ตามการจัดระดับ ของ
ข้อเสนอแนะของหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ของสถาบัน Joanna
Briggs (2014)

7.ทดลองใช้แนวปฏิบัตกิ ารพยาบาล

2)

 แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ
National Health and Medical Research Council
(NHMRC) ของประเทศออสเตรเลีย ซึง่ มี 7 ขัน้ ตอน
 การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า
 การป้องกันภาวะข้ออักเสบติดเชือ้ หลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า

การประเมินคุณภาพของ
วรรณกรรม

3)

คัดเลือกงานวิจัยที่นามาทบทวน และสืบค้นจากฐานข้อมูล
CINAHL, Google Scholar, Cochrane,
PubMed, ระหว่างปี 2010-2019.
คาสืบค้น (Key word)

 ACLR (Anterior cruciate
ligament )
 Factors related ACLR infection
 Infection after ACLR, / Septic
arthritis
 Nursing care, Clinical Nursing
practice guideline

Criteria
 Inclusion : ACLR, septic
arthritis English และภาษาไทย ทั้งเป็น
งานวิจัยของแพทย์ พยาบาล
 Exclusive: previous septic
arthritis/ infection of the knee

• ผลการสังเคราะห์ ได้รายงาน
วิจยั ฉบับเต็ม 15 ฉบับ
Excluded 5 ฉบับ
• นามายกร่ าง CNPG 10 ฉบับ
• Systematic reviews &Metaanalysis 2 เรื่ อง
• Retrospective study 5 เรื่ อง
• Quasi-experiment 2 เรื่ อง
• Comprehensive clinical
reviews 1 เรื่ อง
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ตารางสื บค้ นงานวิจัย เรื่ องการพัฒนาแนวปฏิบตั ิการป้ องกันภาวะข้ ออักเสบติดเชื้อหลังผ่ าตัดซ่ อม
เอ็นไขว้ หน้ า
N

ปี/ผู้วิจัย/ปท.

ชื่องานวิจัย

Objective

Designs

สรุปผลการศึกษาสาคัญ

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน
การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤตภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน
ที่ได้รับการบ�ำบั
ดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

Grades

o
1 -ธวัชชัย เทียม
กลาง
-ปกรณ์ นาระคล
-เสริมศักดิ์ สุมา
นนท์
/2010

การเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ
- Quasi การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อเข่าเพื่อ
ผลการรักษา
ผลการรักษา
Experi
สร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าทั้ง
ของวิธีใช้เส้น
ระหว่างวิธีการ
วิธีใช้เส้นเอ็นสะบ้าและเส้นเอ็น
ment
เอ็นสะบ้ากับ
ผ่าตัดผ่านกล้อง
แฮมสตริงสองมัดให้ผลการศึกษา
วิธีใช้เส้นเอ็น
ส่องข้อเข่าเพื่อ
เรื่องความมัน่ คงและการทางาน
แฮมสตริงสอง
สร้างเส้นเอ็น
ข้อเข่าที่ดีขึ้นโดยพบว่า ทั้งสอง
ไขว้หน้าโดยใช้
มัดในการผ่าตัด
กลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
เส้นเอ็นสะบ้า
สร้างเส้นเอ็น
มีนัยสาคัญทางสถิติ ในข้อมูล
กับการใช้เส้น
พื้นฐานของอายุ เพศ สาเหตุการ
ไขว้หน้าข้อเข้า
เอ็นแฮมสตริง
ผ่านกล้องส่อง
บาดเจ็บ
สองมัดในเรื่อง
ข้อ
ความมั่นคงข้อ
เข่าภายหลังการ
ผ่าตัดรักษา

2a

เจ้าของผลงาน.....น.ส.ประภัสสร ควาญช้าง พย.ม., น.ส.มณีเนตร อินทร์สด พย.บ.,
น.ส.ชุตมิ ณฑน์ ชาววัง พย.บ., น.ส.กนกวรรณ ประจาสุข พย.บ., น.ส.บังอร สิงห์แก้ว พย.บ.
น.ส.บุษาวรรณ พันธุส์ ุวรรณ พย.บ. และทีมห้องผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศใต้
ที่ปรึกษางานวิจยั ..... อาจารย์อภิรดี เจริญนุกูล และ อาจารย์ ดร.พัชรี ใจการุณ
ผูน้ าเสนอผลงาน : น.ส.ชุติมณฑน์ ชาววัง และ น.ส.กนกวรรณ ประจาสุข
พยาบาลวิชาชีพ ห้องผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศใต้
นาเสนอโครงร่างวิจยั อบรมวิจยั R2R รุน่ ที่ 5

@ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562

การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล

ร่ างแนวทางปฏิบัติการพยาบาลการป้ องกันข้ ออักเสบ
ติดเชื้อหลังผ่ าตัดซ่ อมเอ็นไขว้ หน้ า

• ระยะก่ อนผ่ าตัด

2. ระยะหลังผ่าตัด

– การดูแลให้การพยาบาลและให้
คาแนะนาการเตรียมร่างกายก่อนผ่าตัด
– การค้นหาปั จจัยเสี่ยงต่อการติดเชือ้ และ
การป้องกันแผลผ่าตัดติดเชือ้
– เตรียม antibiotics ก่อนผ่าตัดทุก
ราย
– ให้ 4%chohexidine for bath
ทุกราย
– เจาะเลือดและติดตามผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการ
– สอนสาธิตการบริหารข้อเข่า

แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะข้ออักเสบติดเชื้อหลังผ่าตัดซ่อมเอ็น
ไขว้หน้า
ปัจจัยเสี่ยง
1. BMI > 25 kg/ ตรม.
2.โรคประจาตัว
- COPD
-Asthma
- HT / DM
- ประวัติสูบบุหรี่
3. มีประวัติผ่าตัด
4. Procedure and Intra-operation event
related
5.ระยะเวลาการผ่ า ตั ด นานมากกกว่ า 2.5
ชั่วโมง
6.เสียเลือดมากกว่า 300 ซีซี
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ประยุกต์ใช้ขั้นตอนจาก NHMRC (1999) เพื่อให้กระชับและสามารถนาไป
ปฏิบัติได้จริง โดยมี 3 ระยะ 8 ขั้นตอน ดังนี้

มี

ไม่มี

₋
₋
₋
₋
₋

I.ระยะพัฒนาแนวปฏิบตั ิ

การประเมินสภาพและการพยาบาลหลังผ่าตัด
แนวทางการดูแลแผลผ่าตัด การดูสายระบายเลือด
การจัดการความปวด
การป้องกันการติดเชือ้
การป้องกันการภาวะแทรกซ้อน การประเมิน DVTทุก
1-2 ชม.หลังผ่าตัด

1.กาหนดปัญหาและขอบเขตของปัญหา
2.กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล
3.กาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์
4.การสืบค้นและการประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์
5.การยกร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล
6.การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ

3. ระยะฟื้ นฟูสภาพ

– การสอนบริหารข้อเข่า
– การสวม Knee brace
– การเตรียมฝึ กเดิน

4. ระยะก่อนจาหน่าย
–
–
–
–

II.ระยะเผยแพร่และนาไปใช้

ให้คาแนะนาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
การดูแลแผล
การรับประทานยาปฏิชีวนะต่อเนื่อง
อาการผิดปกติท่ีตอ้ งมาพบแพทย์

7.การทดลองใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล

III.ระยะประเมินผล

8.การประเมินผลการนาแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้

แบบประเมินการปฏิบัตกิ ารพยาบาลการป้ องกัน
ภาวะข้ออักเสบหลังผ่าตัดซ่อมเอ็นไขว้หน้า
ลาดับ

กิจกรรมการพยาบาล

1
2

ประเมินสัญญาณชีพ ถ้า BT > 38 องศาเซลเซียสรายงานแพทย์
หากผู้ป่วยมีไข้หวัด มีการอักเสบติดเชือ้ ได้รบั ยา steroids ก่อน
ผ่าตัดรายงานแพทย์ทราบ
เตรียมผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC, Blood chem,
ERS,CRP
เตรียม Antibiotics ก่อนผ่าตัดทุกราย
ดูแลให้ Antibiotics 30 นาทีก่อนลงมีดผ่าตัด
ดูแ ลให้ antibiotics ต่อเนื่ องหลังผ่า ตัดตามแผนการรักษาของ
แพทย์
ดูแล Dressing wound OD หรือเมื่อครบหลังผ่าตัด 48 ชม.ตาม
แผนการรักษาของแพทย์
กรณี On RD ดูแลการทางานให้อยูใ่ น close systems
Record drain OD ถ้า Bleed > 200 in 1 hrs รายงาน
แพทย์
ดูแลไม่ให้สายระบายเลือดหลุดก่อนกาหนด
ประเมินอาการบวมแดงร้อนของแผลผ่าตัด
ประเมิน Dorsalis pedis pulse ทุก 2 – 4 ชม.หลังผ่าตัด
ประเมิน Pain NRS 1-10 คะแนนและให้ยาแก้ปวดตาม Rx.
ผูป้ ่ วยได้รบั ยาปฏิชีวนะและได้รบั คาแนะนาการรับประทานยาก่อนกลับ
แนะนาการทาแผลต่อ รพ.ใกล้บา้ นและแนะนาตัดไหม 14-21 วันตาม
RX.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิ
บัติ

1.กาหนดปั ญหาและขอบเขตของปั ญหา
•
•
•

•
•
•
35
30
25
20
15
10
5
0

ผูป้ ่ วยภาวะวิกฤตที่มีการล้มเหลวของอวัยวะหลายๆ ระบบ มีความเสีย่ งต่อการเสียชีวิตสูง
โดยเฉพาะในรายที่มีของเสียคั ่ง ได้แก่ มีภาวะยูรเี มีย โปแตสเซียมในเลือดสูง ความเป็ นกรดในเลือดสูง ที่ไม่สามารถ
แก้ไขได้ดว้ ยวิธีอื่นและ / หรือมีภาวะน้ าเกินที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
การรักษาของแพทย์บางรายจาเป็ นจะต้องใช้วิธีการรักษาด้วยการทา CRRT (Continuous renal replacement therapy) หรือ
การบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง เพื่อประคับประคองอาการของผูป้ ่ วยในขณะที่แพทย์ให้การรักษา วิธีการทา CRRT มี
ประโยชน์อย่างมาก แต่ค่าใช้จา่ ยของการรักษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม
และปั จจุบนั แพทย์ได้นามาใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยมากขึ้ น
ดังนั้นพยาบาลผูด้ ูแลควรมีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ และมีแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจน
สถิตผิ ปู ้ ่ วยทา CRRT ปี งบประมาณ 58-61 พบจานวน 1,9,16 และ 29 ราย
มีจานวนผูป้ ่ วยเสียชีวิต = 0 ราย , 2 ราย (ร้อยละ 28.57) , 6 ราย (ร้อยละ 37.5) และ 11 ราย (ร้อยละ 37.93)
29
จานวนผูป้ ่ วยที่ทา CRRT

16
7
1 0

2

2558

2559

6 (37.5)
2560

11

(37.93)
จานวนผูป้ ่ วยเสียชีวิต (ร้อยละ)

2561
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยที่ทา CRRT ปี 2561 จานวน 29 ราย
ข้อมูลผูป้ ่ วย

จานวน (ราย)

ร้อยละ

เพศชาย
เพศหญิง

18
11

62.07
37.93

เสียชีวิต
ปฏิเสธการรักษา
อาการดีขึ้น

11
10
8

37.93
34.48
27.58

Complication ที่พบ คือ

1.Clot = 10 ครั้ง
2.BP drop = 6 ครั้ง
3.Arrest หลังทา CRRT = 3 ครั้ง
4.HR ช้า = 2 ครั้ง
5.VT = 1 ครั้ง , VF = 1 ครั้ง
*** คืนเลือดไม่ได้ = 2 ครั้ง

Indication ในการทา CRRT ที่พบ
3 ลาดับแรก คือ
1.AKI
2.Septic shock
3.Severe metabolic acidosis

การดูแลผูป้ ่ วยที่ทา CRRTได้อย่างครอบคลุมและปลอดภัย

1.Hi TMP = 3 ครั้ง
2.Hi pre fill = 2 ครั้ง
3.Number of 5 = 2 ครั้ง
4.Hi return pressure = 1 ครั้ง

- ผูป้ ่ วยได้รบั การบาบัดไม่ต่อเนื่ อง
- สูญเสียเลือดจากการที่ไม่สามารถคืนเลือดได้
- นอนโรงพยาบาลนานขึน้
- อัตราการเสียชีวิตเพิ่ มขึน้
- สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่ มขึน้

ไม่มีแนวปฏิ บตั ิ การพยาบาล
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้านผู้ป่วย
- - ผู้ป่วยที่มีภาวะวิ กฤต ระบบการไหลเวียนโลหิ ตไม่คงที่มีอาการทรุดลงหลายระบบ
ส่วนใหญ่จะทาให้การรักษาด้วยการทา CRRT ไม่ประสบผลสาเร็จ
- - ผู้ป่วยที่มีการพยากรณ์โรคที่ดี จะมีโอกาสที่การรักษาจะประสบความสาเร็จสูง
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร
- - อัตรากาลังยังไม่เพียงพอ เนื่ องจากในการดูแลผู้ป่วยที่ทา CRRT ต้องมีบุคลากร
ดูแลเฉพาะราย 1:1
- - บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญ และประการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ทา CRRT
-- เมื่อประสบปัญหาขณะทา CRRT ไม่ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้น

การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาโดยใช้ Tree Diagram (ต่อ)
- ผูป้ ่ วยได้รบั การบาบัดไม่ต่อเนื่ อง
- สูญเสียเลือดจากการที่ไม่สามารถคืนเลือดได้
- สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่ มขึน้
- นอนโรงพยาบาลนานขึน้
- อัตราการเสียชีวิตเพิ่ มขึน้

การวิ เคราะห์ข้อมูลด้านงบประมาณ
: อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษามีราคาแพง เมื่อมีปัญหาการอุดตันของตัวกรอง จะทา
ให้สญ
ู เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ มขึ้น
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้านระบบ
: ยังไม่มีแนวทางปฏิ บตั ิ ในการดูแลผู้ป่วยที่ชดั เจนเป็ นแนวทางเดียวกัน
: แหล่งการเรียนรู้ / ระบบการปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ างาน คือ CVS (C = Call
center , V = VDO/Youtube และ S = Saleman และปรึกษาหอผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ )
: การจัดอบรมเป็ นการอบรมระยะสัน้ ๆ เพียง 1 วัน โดยตัวแทนจาหน่ ายเครื่อง/
พยาบาล (มีหลักสูตรอบรมเฉพาะเรื่องนี้ ระยะเวลา 3 วัน แต่ราคาแพง)
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แนวปฏิ บตั ิ การพยาบาลผูป้ ่ วยวิ กฤตภาวะไตบาดเจ็บ
เฉี ยบพลันที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่ อง

Alarm ที่พบ คือ

การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาโดยใช้ Tree Diagram

การพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ การพยาบาล
CRRT

การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาโดยใช้ Tree Diagram

เพื่อพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ การพยาบาลผูป้ ่ วยวิ กฤตภาวะไต
บาดเจ็บเฉี ยบพลันที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไตอย่าง
ต่อเนื่ อง

2.กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ทีมพัฒนางาน

ทีมที่ปรึกษา

แผนการดาเนินงาน/กิจกรรม :

1.ประชุมชี้ แจงวัตถุประสงค์และบทบาทสมาชิกในทีม
2.พิจารณาร่างแนวปฏิบตั จิ ากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 1
3.พิจารณาร่างแนวปฏิบตั จิ ากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ ครั้งที่ 2
4.การวางแผนนาแนวปฏิบตั ไิ ปใช้ในห้องผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม 2 ทิศใต้
5.สรุปผลการประเมินการนาแนวปฏิบตั ไิ ปใช้จุดแข็ง/ข้อจากัด
6.การวางแผนนาแนวปฏิบตั ไิ ปประกาศใช้ในสายอายุรกรรม

3.กาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย และผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาแนวปฏิ บตั ิ การพยาบาลผูป้ ่ วยวิ กฤตภาวะไตบาดเจ็บเฉี ยบพลันที่ได้รบั
การบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่ องโดยใช้หลักฐานเชิ งประจักษ์
กลุ่มเป้ าหมาย :
- พยาบาลวิ ชาชีพในห้องผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม 2 ทิ ศใต้
- ผูป้ ่ วยวิ กฤตภาวะไตบาดเจ็บเฉี ยบพลันที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่ อง
ในห้องผูป้ ่ วยหนักอายุรกรรม 2 ทิ ศใต้

ผลลัพธ์ :
Output : แนวปฏิ บตั ิ การพยาบาล
Outcome : การปฏิ บตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ การพยาบาลผูป้ ่ วยวิ กฤตภาวะไตบาดเจ็บ
เฉี ยบพลันที่ได้รบั การบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่ อง
: อัตราการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากการทา CRRT (การอุดตันของตัวกรอง)
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ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ
ในสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
4.การสืบค้นและการประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์
สืบค้นหลักฐานเชิ งประจักษ์ โดยกาหนดคาสาคัญ (Key
Words)ในการสืบค้น ดังนี้
 acute kidney injury (AKI)
 continuous renal replacement therapy(CRRT)
 nursing care
 nursing management
 nursing intervention
 guideline for CRRT
 critically ill adults patient
 แนวปฏิ บตั ิ การพยาบาลทางคลิ นิก
 ไตบาดเจ็บเฉี ยบพลัน
 การรักษาด้วยการบาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่ อง
.....................................................................................
สืบค้นหลักฐานเชิ งประจักษ์ โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล
(Database) ในช่วงปี ค.ศ.2009-2019 ดังนี้
 Google
 Google scholar
 CINAHL
 Clinicalkey
 PubMed/Cochrane/Karger via Google
 ห้องสมุด : ตาราวิ ชาการต่างๆ

ได้งานวิจยั จานวน 4 เรื่อง , คู่มือ/ตารา/
บทความวิชาการ จานวน 10 เรื่อง
จากผลการสืบค้นสามารถแบ่งการ
ประเมินคุณค่าของงานที่สืบค้นมาได้ออกเป็ น 2
ประเภท ดังนี้
 1.ผลงานที่เป็ นการวิจยั ทาการ
ประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ของ JBI (2014) และจัด Level ของ
ผลงาน
 2.ผลงานที่เป็ นคู่มือ ตารา
บทความวิชาการ ใช้การทา Scoping Review
สกัดประเด็นสาคัญ/องค์ความรูท้ ี่ได้จากการ
สืบค้น

5.การยกร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล
ยกร่างแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูป้ ่ วยวิกฤตภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันที่ได้รบั การ
บาบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้
1) การพยาบาลระยะก่อนการบาบัด เป็ นระยะของการเตรียมความพร้อมของผูป้ ่ วย
การเตรียมหลอดเลือด และอุปกรณ์ตา่ งๆ
2) การพยาบาลระยะให้การบาบัด โดยดูแลให้ผปู ้ ่ วยมีความปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และเครื่อง CRRT ทางานได้ตามปกติจนสิ้ นสุดข้อบ่งชี้ ของการบาบัด
3) การพยาบาลระยะสิ้นสุดการบาบัด โดยดูแลให้ผปู ้ ่ วยได้รบั การคืนเลือดอย่าง
ปลอดภัย ดูแลสายสวนเพื่อการใช้งานในครั้งต่อไป รวมถึงการประเมินและบันทึกทางการ
พยาบาลด้วย

6.การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้
 อายุรแพทย์โรคไต 1 ท่าน
 พยาบาลประจาห้องผูป้ ่ วยวิกฤต 2 ท่าน

โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพแนวปฏิบตั ิ

การพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ประยุกต์ใช้ข้นั ตอนจาก NHMRC (1999) เพื่อให้กระชับและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริง โดยมี 8
ขั้นตอน ดังนี้
1.กาหนดปั ญหาและขอบเขตของปั ญหา
2.กาหนดทีมพัฒนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาล
3.กาหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย และผลลัพธ์
4.การสืบค้นและการประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์
แผนพัฒนาต่อ
5.การยกร่างแนวปฏิบตั ิการพยาบาล
6.การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ

AGREE II

ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีน�้ำหนักต�่ำกว่าเกณฑ์
ผลการใช้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ
ในสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

วาสนา
สารการ หน่วยฝากครรภ์
รัตนาภรณ์ ดันมีแก้ว ฝ่ายโภชนาการ
ส ุมาลี
หัวคา
หน่วยฝากครรภ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วาสนา
สารการ หน่วยฝากครรภ์
รัตนาภรณ์ ดันมีแก้ว ฝ่ายโภชนาการ
ส ุมาลี
หัวคา
หน่วยฝากครรภ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปัญหาและความสาคัญของปัญหา

• ภาวะโภชนาการที่ดีในขณะตัง้ ครรภ์ : ส่งผลดีต่อส ุขภาพของสตรีตงั้ ครรภ์ & พัฒนาการของทารก

• การมีน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม : ส่งผลดีต่อสตรีตงั้ ครรภ์ & ทารกในครรภ์
• หากสตรีตงั้ ครรภ์มีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อย /มีภาวะขาดสารอาหาร ส่งผลให้ทารกในครรภ์เจริญเติบโตได้ไม่ดี
• ผลของสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

สตรีตงั้ ครรภ์ : เสี่ยงต่อภาวะท ุโภชนาการ & ขาดสารอาหาร (ธาต ุเหล็ก–ไอโอดีน)
ทารก : เจริญเติบโตช้าในครรภ์, คลอดก่อนกาหนด, ทารกตายในครรภ์ & ทารกแรกคลอดน้าหนักน้อย
• พยาบาล : มีบทบาทสาคัญต่อการส่งเสริมโภชนาการสตรีตงั้ ครรภ์ให้เหมาะสม & ส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

ทารกในครรภ์ โดยเฝ้าระวังน้าหนักของสตรีตงั้ ครรภ์ให้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์

เกณฑ์การประเมิน BMI ในสตรีตงั้ ครรภ์
Description

น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

underweight
Normal
Overweight
obesity

Weight before
pregnancy

Recommended
total weight gain

<18.5 kg

12.5-18 kg

18.5-24.5 kg

11.5-16 kg

25-29.9 kg

7-11.5 Kg

>30 kg

7 kg

ปัญหาและความสาคัญของปัญหา (ต่อ)

“งานได้ผล คนไข้รอด
ทีมยอดเยี่ยม”
Team CRRT
ICU Med 2 ทิ ศใต้

7.การทดลองใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาล
8.การประเมินผลการนาแนวปฏิบตั ิการพยาบาลไปใช้

แนวทางการพัฒนางานต่อเนื่อง
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- การนาแนวปฏิบตั ิไปใช้และประเมินผล
- พัฒนางานวิจยั ต่อเนื่อง เช่น วิจยั การนาแนวปฏิบตั ิไปใช้และประเมินผล,
วิจยั ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตของผูป้ ่ วยที่ได้รบั การทา CRRT)
- นาแนวทางที่ได้มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยภาวะ
วิกฤตที่ได้รบั การทา CRRT ให้ได้รบั การดูแลอย่างมีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้ น
- พัฒนาการติดตามนิเทศการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผูป้ ่ วยที่ทา CRRT
- พัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูป้ ่ วย CRRT

ขอบคุณค่ะ
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นโยบายกระทรวงสาธารณส ุข

กรอบแนวคิดในการวิจยั

“ The Miracle of the first 1,000 Days:
Maternal and Child Nutrition, Growth and Development”

โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ

กลมุ่ เป้าหมาย
สตรีตงั้ ครรภ์
days)

(270

เด็ก

เด็ก

0-6 เดือน

ในสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

(6 month-2 years)
(550 days)

(180days)

พฤติกรรมบริโภค
อาหาร

ความรเ้ ู กี่ยวโภชนาการ

Low birth weight rate

(รพ.สรรพสิทธิประสงค์)

(ปีงบประมาณ 2559-2561 = 15.8 %, 15.8 %, และ16.41% )
(เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 7)

วิธีดาเนินการวิจยั
ร ูปแบบ : Quasi experiment Research

คาถามการวิจยั

ประชากร ; สตรีตงั้ ครรภ์ที่มาฝากครรภ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการในสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ทาให้มีคะแนนความร ้ ู

และพฤติกรรมในกลมุ่ ทดลองมากกว่ากลมุ่ ควบค ุมหรือไม่?

เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการในสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

3.

ค ุณสมบัติกลมุ่ ตัวอย่าง

Exclusion Criteria
1.
2.

สมมุติฐานการวิจยั

2.

Inclusion Criteria

 สตรีตงั้ ครรภ์ที่มารับฝากครรภ์ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ /อาย ุครรภ์ > 20 สัปดาห์
 ยินยอมเข้าร่วมวิจยั (กรณีสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีอาย ุ < 18 ปี ต้องได้รบั การเซ็นยินยอมในการเข้าร่วมวิจยั จาก
ผูป้ กครอง) / สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

วัตถ ุประสงค์การวิจยั

1.

ความพึงพอใจ

หลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ กลมุ่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรูม้ ากกว่า
กลมุ่ ควบค ุมที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
หลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ กลมุ่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมบริโภคอาหาร
มากกว่ากลมุ่ ควบค ุมที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
หลังได้รบั โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ กลมุ่ ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมากกว่า
กลมุ่ ควบค ุมที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ

Discontinuation Criteria
ก. เกณฑ์ให้อาสาสมัครเลิกจากการวิจยั
1. สตรีตงั้ ครรภ์ไม่สมัครใจเข้าร่วมการวืจยั ต่อ
2. ตรวจพบภายหลังว่า สตรีตงั้ ครรภ์อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งคัดออกจากการวิจยั
ข. เกณฑ์การพิจารณาเลิกหรือย ุติการศึกษาทัง้ โครงการ
- เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ร ุนแรงที่แพทย์ผว้ ู ินิจฉัยแล้ว

ขอบเขตการวิจยั
 สตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ที่มาฝากครรภ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
 ระยะเวลา : มกราคม –กรกฎาคม 2563

สตรีตงั้ ครรภ์ที่มีการเจ็บครรภ์คลอด และคลอดบ ุตรก่อนมาถึงโรงพยาบาล
สตรีตงั้ ครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคทางอาย ุรกรรมและโรคทางศัลยกรรม

เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เครือ่ งมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจยั :
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการในสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์

2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล :

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เป็ นแนวทางในการด ูแลสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
2. นามาใช้ในกระบวนการเรียน การสอน ในเรือ่ ง การด ูแลสตรีตงั้ ครรภ์ที่มี
น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์
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•

แบบบันทึกข้อมูลส่วนบ ุคคล

•

แบบประเมินความรเ้ ู กี่ยวกับโภชนาการ & ประเมินพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ของสตรีตงั้ ครรภ์

•

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรม
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การส่งเสริมโภชนาการในสตรีตงั้ ครรภ์

โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ
ในสตรีตงั้ ครรภ์ที่มีน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ (แบบใหม่)

การด ูแบบเดิม
• ให้คาแนะนาในโรงเรียนพ่อ-แม่
(ไม่ได้แยกกลมุ่ สตรีตงั้ ครรภ์)
• ประเมินภาวะโภชนาการ
• ส่งปรึกษา/ พบโภชนาการใน รายที่มีปัญหา
โภชนาการ

จัยเรื่ อง : EARLY
ผลการใช้WARNING
EARLYSIGNS
WARNING
SIGNS
โครงร่างวิจัยเรืโครงร่
่อง :างวิ
ผลการใช้
ในผู้ป่วยมะเร็
งทางโลหิตวิทยา
้ ป่วยมะเร็่ำหลั
งทางโลหิ
ตวิทยาทีบม่ �ำบั
ภี าวะไข้
ที่มีภาวะไข้จากเม็ดเลืในผู
อดขาวต�
งรับยาเคมี
ด ในหอผูป่วยเคมีบ�ำบัด
จากเม็
ด
เลื
อ
ดขาวต
า
่
หลั
ง
รั
บ
ยาเคมี
บ
าบัด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ในหอผู้ป่วยเคมีบาบัด โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

• ประเมินภาวะโภชนาการ
• ประเมินความร ้ ู เรือ่ ง อาหารสตรีตงั้ ครรภ์ ก่อน-หลัง
การให้โภชนศึกษา
• ประเมินพฤติกรรมบริโภคอาหาร
• กาหนดเป้าหมายพลังงานที่ควรได้รบั ต่อวัน
• การเรียนร ้ ู โดยใช้สื่อการให้ความร/้ ู ภาพช ุดอาหาร
ทดแทน/สมุดจดบันทึกการบริโภคอาหาร
• กิจกรรม “อาหารในวันนี้”
• แบ่งปันประสบการณ์ และแนวทางสูค
่ วามสาเร็จ
• บันทึกข้อมูล ติดตามประเมินผลครัง้ ต่อไป
• - ติดตาม & เฝ้าระวังน้าหนักของสตรีตงั้ ครรภ์ ให้
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
• - ติดตามการบริโภคอาหารย้อนหลังที่สตรีตงั้ ครรภ์จด
บันทึกไว้

ปัญหา / เหตุผลความสาคัญของปัญหา(ต่ อ)

แนวโน้ม
การเพิ่มน้าหนัก

90

ณัฐวรรณ เชาวน์ลล
สถิติที่ใช้ และการวิเคราะห์
ขอ้ มูล ิ ติ กุล สาน ักโภชนาการ กรมอนาม ัย

วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบ ุคคลของกลมุ่ ตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความร ้ ู และพฤติกรรมบริโภคอาหารระหว่าง
กลมุ่ ทดลองและกลมุ่ ควบค ุม โดยใช้สถิติ Independent T-test

60

ตารางแสดงจานวนผู้ป่วยมะเร็ งโลหิตวิทยาที่มีภาวะ FEBRILE NEUTROPENIA
และผู้ป่วยSEPSIS/SEPTIC SHOCK ปี 2559-2562
98

100

80

วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจระหว่างกลมุ่ ทดลองและกลมุ่ ควบค ุม โดยใช้
สถิติ Independent T-test

ตาแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ตาแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
อายุรแพทย์ ด้านมะเร็งโลหิตวิทยา

ชนิดของยาที่มีความรุ นแรงเช่น CYTARABINE(ARA C),IDARUBICINและมีภาวะแทรกซ้อนที่
สาคัญ คือ ภาวะไข้จากเม็ดเลือดขาวต่า (FEBRILE NEUTROPENIA) โอกาสที่จะเกิด 50-100% ซึ่ ง
อาจทาให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ตได้ หากมีการประเมินภาวะไข้และให้การรักษาล่าช้าจะส่ งผลให้เกิด
อันตรายถึงชีวิตได้

นา้ หน ักมีแนวโน้ม
้ น้อย ไม่ด ี
เพิม
่ ขึน

พฤติกรรม
ข้อใดเหมาะสม
ข้อใดไม่เหมาะสม

3.

1) ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
2) ดร.สุ เพียร โภคทิพย์
3) พ.ญ.อโนรี สุ ระวงศ์

 ผูป้ ่ วยมะเร็ งโลหิ ตวิทยา LEUKEMIA(AML,ALL),MM,LYMPHOMA) ได้รับยาเคมีบาบัดสู ตรที่มี
ความซับซ้อน เช่นยาสู ตร INDUCTION 7+3,

สตรี
ตัง้ ครรภ์

2.

ทีป่ รึกษา

ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

 หอผูป้ ่ วยเคมีบาบัดให้การดูแลผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุกระบบที่ได้รับการรั กษาด้วยยาเคมีบาบัด จากสถิติการ
ให้บริ การมีผปู ้ ่ วยมะเร็ งทางโลหิ ตวิทยาในปี พ.ศ.2559-2562 จานวน 620, 518 ,1146 และ1568 ราย ผูป้ ่ วยที่เกิด
FEBRILE NEUTROPENIA จานวน 63, 98, 68และ 81 ครั้ง เกิดภาวะ SEPSIS 12 ราย เกิดภาวะ
SEPTIC SHOCK 11ราย และได้รับการอภิบาลในห้องผูป้ ่ วยหนัก (ระดับความเสี่ ยง F)

ภาวะ
โภชนาการ

1.

1) นางจินตนารักษ์ สมสกุลชัย
2) นางศิริพร สุ ขสานต์
3) นางสริ นยา ชนะสิ งห์
4) นางทัศนีย ์ จังกาจิตต์

ปั ญหา / เหตุผลความสาคัญของปั ญหา

การประเมินภาวะโภชนาการ

พฤติกรรม
บริโภคอาหาร

ผู้รับผิดชอบหลัก

63

81

68

70
60
50

40
30
20
10

1

3

7

2

3

3

0

พ.ศ. 2559
ผูป้ ่ วย FN

พ.ศ. 2560
ผูป้ ่ วย Sepsis

พ.ศ. 2561

1

3

พ.ศ. 2562

ผูป้ ่ วย Septic Shock
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ปัญหา / เหตุผลความสาคัญของปัญหา(ต่ อ)
ผลกระทบด้ านลบที่เกิดขึน้
• นอนโรงพยาบาลนานขึน้
• เสียค่ าใช้ จ่ายในการให้ ATB เพิ่มขึน้
• ใส่ ท่อช่ วยหายใจ
• ย้ ายผู้ป่วยเข้ า ICU
• ผู้ป่วยเสียชีวิต
ผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา
ที่มีภาวะ FN post CMT

มีSepsis/Septic shock

ปั ญหา/สถานการณ์

สาเหตุของปั ญหา
• เจ้ าหน้ าที่ไม่ ปฏิบัตติ ติ าม CPG
• ประเมินไข้ ล่าช้ า
• ได้ รับยา ATB ล่ าช้ าเกิน 1 ชม.

• พยาบาลมีบทบาทในการประเมินและเฝ้าระวังผูป้ ่ วย โดยเดิมมีการประเมิน อุณหภูมิ ความดันโลหิ ต
(BLOOD PRESSURE), ชีพจร (PULSE), การหายใจ (RESPIRATION), เม็ดเลือดขาว ,
• แต่ไม่สามารถแบ่งประเภทเพื่อให้มีการเฝ้าระวังผูป้ ่ วยได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งการรายงานแพทย์ตาม
ความเร่ งด่วน
• แนวทางการประเมิน EARLY WARNING SIGNS เป็ นเครื่ องมือที่ประเมินจากอาการ และอาการแสดงของผูป้ ่ วยจากการ
เปลี่ยนแปลงของ 7 ค่า องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความดันโลหิต 2) อัตราการเต้นของหัวใจ 3) อัตราการหายใจ 4) อุณหภูมิกาย 5) ค่าร้อยละ
ของออกซิเจนในเลือดวัดที่ปลายนิ้ว 6) ระดับความรู ้สึกตัว 7) การรับออกซิเจน
• แต่ละข้อมีการแบ่งช่วงคะแนนเป็ น 0-3 หากมีการประเมินทุกข้อแล้ว มีคะแนน 2 ขึ้นไป ถือว่ามีความเสี่ ยง ที่สาคัญออกมาในรู ปแบบ
ระดับคะแนน (CLINICAL SCORES) ทาให้เชื่อมโยงกับการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานแพทย์ เมื่อมีอาการ
เปลี่ยนแปลง CLINICAL SCORE ในระดับที่ตอ้ งให้การรักษา

การวิเคราะห์ รากเหง้ าของปั ญหาโดยใช้ Tree Diagram

คาถามการวิจัย :
การใช้ EARLY WARNING SIGNS ในผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่มีภาวะ

• การประเมินที่รวดเร็ ว และผูป้ ่ วยได้รับยา ANTIBIOTIC ภายใน 1 ชัว่ โมง
จะทาให้ อุบตั ิการณ์ SEPSIS และ SEPTIC SHOCK ลดลง
Door-to-clinician-assessment interval

door-to-antibiotic time interval

FEBRILE NEUTROPENIA หลังรับยาเคมีบาบัด สามารถลดอัตราการเกิด SEPSIS/ SEPTIC

SHOCK ได้หรื อไม่

FORMULATE คาถาม

• การประเมิน EARLY WARNING SIGNS จึงมีความสาคัญ

P : ผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่มีภาวะ FEBRILE NEUTROPENIA หลังรับยาเคมีบาบัด

• ในหอผู้ป่วยยังไม่ มีเครื่ องมือประเมิน EARLY WARNING
SIGNS

C : เปรี ยบเทียบ ก่อน และ หลังการใช้ EARLY WARNING SIGNS

EARLY WARNING SCORE (EWS)

I : การใช้ EARLY WARNING SIGNS
0 : ลดอัตราการเกิด SEPSIS/ SEPTIC SHOCK

นิยามศัพท์
 EARLY WARNING SIGNS (EWS) เป็ นการเฝ้าระวังอาการ เปลีย่ นแปลงของผู้ป่วยทีม
่ ารับการตรวจรักษาและ/หรื อ ต้ องนอนพักรักษา

ตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกคน เพื่อให้ ผู้ ป่ วยได้ รับการดูแลและเฝ้าระวังอาการเปลีย่ นแปลงหรื อ อาการทรุดลง ทีอ่ าจมีผลกระทบรุ นแรง ถ้ า
การเฝ้าระวัง มีประสิ ทธิภาพจะช่ วยให้ ผู้ป่วยได้ รับการตอบสนองต่ อ อาการเปลีย่ นแปลงนั้นอย่ างรวดเร็ว สามารถช่ วยให้ ผู้ป่วยพ้ นจาก
ภาวะวิกฤติได้ และปลอดภัย ลดอัตราการ เสี ยชีวติ ได้ ประหยัดค่ าใช้ จ่ายและทรัพยากรทีต่ ้ องใช้ ใน การดูแลรักษาผู้ป่วยหรื อเป็ นการตรวจจับ
อาการแสดง (SIGN)ทีท่ าให้ ผู้ป่วยมีอาการแย่ ลง
 ผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา (HEMATOLOGICAL MALIGNANCY/BLOOD CANCER)มะเร็งโลหิตวิทยาหรื อมะเร็งเม็ดเลือดเป็ นมะเร็ง
ชนิดหนี่งทีเ่ กิดกับเซลล์ ในเลือดไขกระดูกหรื อต่ อมนา้ เหลือง อวัยวะเหล่ านีเ้ กีย่ วข้ องกันผ่ านระบบภูมคิ ุ้มกัน ดังนั้นมะเร็งทีเ่ กิดกับเซลล์ ใน
อวัยวะหนึ่งๆมักส่ งผลถึงอวัยวะอื่นๆกันด้ วย เช่ นมะเร็งต่ อมนา้ เหลืองมักแพร่ กระจายไปยังไขกระดูกและทาให้ มเี ซลล์ มะเร็งในเลือดด้ วย
เป็ นต้ น

Sammut, S. J., & Mazhar, D. (2011). Management of febrile neutropenia in an acute oncology
service. QJM: An International Journal of Medicine, 105(4), 327-336.
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 ภาวะไข้ จากเม็ดเลือดขาวต่า (FEBRILE NEUTROPENIA)ตามคานิยามของ AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL
ONCOLOGY คือภาวะที่ผ้ ูป่วยมีอุณหภูมทิ างปากวัดอย่ างน้ อย 1 คร้ั ง ≥ 38.3 °C หรือ ≥ 38.0°C เป็ นเวลามากกว่ า 1
ชั่วโมงร่ วมกับมีปริมาณ NEUTROPHIL ในกระแสเลือด < 500/ UL หรือ < 1,000/ UL แต่ มีแนวโน้ ม ที่จะมีการลดลงของ
ปริมาณ NEUTROPHIL จนมีปริมาณ <500/ UL
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เครื่องมือประเมินภาวะไข้ จากเม็ดเลือดขาวต่า (EWS) โดยบูรณาการร่ วมกับการใช้ CPG
การดูแลผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่ ท่ มี ีภาวะไข้ จากเม็ดเลือดขาวต่าหลังรั บยาเคมีบาบัด (Febrile Neutropenia)

เพิม่ การเข้ าถึงการทาตรวจสวนหัวใจ
ในผู้ป่วยกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลื
อดเฉี
ด NSTEMI
เพิ่มการเข้าถึงการท�ำตรวจสวนหั
ใจ ในผู
้ปย่วบพลั
ยกล้นชนิ
ามเนื
้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
่มเสี่ ยงสู่มงโดยใช้
GRACE
RISK GRACE
SCORE RISK SCORE
ชนิด NSTEMIในกลุ
ในกลุ
เสี่ยงสู
ง โดยใช้
ในโรงพยาบาลสรรพสิ ททธิปธิระสงค์
ในโรงพยาบาลสรรพสิ
ประสงค์

นางสุ มิตรา วีระกุล นางวิไลวรรณ ปลูกเจริ ญ น.ส เมตตา ไชยศรี และคณะ
ห้องผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2
นาเสนอโครงร่ างงานวิจยั อบรมวิจยั R2R รุ่ นที่ 5
อาจารย์ที่ปรึ กษา ดร. สุ เพียร โภคทิพย์ อ.จรู ญศรี มีหนองหว้า
6-7 November 2019

หลักการและเหตุผล
•โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นปัญหา
สาธารณสุ ขระดับโลกและในประเทศไทย
ปี 2551 องค์ การอนามัยโลกรายงานพบ
ประชากรเสี ยชีวติ 36 ล้านคนของ
ประชากรทัว่ โลกในกลุ่มผู้ป่วย NCD

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย : เพื่อเปรี ยบเทียบอัตราการเกิด SEPSIS/SEPTIC SHOCK ก่อนและหลัง
การใช้ EARLY WARNING SIGNS ในผูป้ ่ วยมะเร็ งทางโลหิ ตวิทยาหลังรับยาเคมีบาบัดที่มีภาวะไข้
จากเม็ดเลือดขาวต่า

•โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด
NSTEMI ชนิดไม่ มีการยกของ ST

ตัวแปรต้ น คือ การประเมินผูป้ ่ วยโดยใช้ EARLY WARNING SIGNS

segment

ตัวแปรตาม คือ อัตราการเกิดอุบตั ิการณ์ SEPSIS และ SEPTIC SHOCK
สมมติฐานการวิจัย : ภายหลังการใช้การประเมินผูป้ ่ วยโดยใช้สัญญาณเตือน EARLY WARNING
SIGNS ในผูป้ ่ วยมะเร็ งทางโลหิ ตวิทยาที่มีภาวะไข้จากเม็ดเลือดขาวต่าหลังรับยาเคมีบาบัด อัตราการเกิด
ภาวะ SEPSIS/ SEPTIC SHOCK ต่ากว่าก่อนใช้

• มีสัดส่ วนถึงร้ อยละ 59 ของผู้ป่วย ACS พบอัตราการเสี ยชีวติ ร้ อยละ
(ข้อมูลการศึกษา Thai Acute Coronary Syndrome Registry )

16.1

ข้ อมูลผู้ป่วย NSTEMI โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
วิธีดาเนินการวิจัย
• ใช้รูปแบบการวิจยั เป็ นแบบกึ่งทดลอง (QUASI EXPERIMENTAL RESEARCH) 2 กลุ่ม

• ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูป้ ่ วย

จานวน (ราย)
700

664

600

• กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง มี 2 กลุ่ม คือ

500

1) กลุ่มควบคุม ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลผลลัพธ์การดูแลที่เข้าก่อนการใช้ EARLY WARNING SIGNS จากเวชระเบียน
ในช่วงเดือน มกราคม -เมษายน 2562

400

2) กลุ่มทดลอง เป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษา
ช่วงเดือนมกราคม 2563 – มีนาคม 2563 จานวน
30 คนเป็ นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงใช้แนวทางการประเมิน EARLY WARNING SIGNS
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ปี งบประมาณ 2559-2561
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จานวน NSTEMI ใน
โรงพยาบาล

2561
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PICO

หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุ ข
• กาหนดแผนพัฒนา Service plan สาขาโรคหัวใจ
ให้มีการประเมิน GRACE RISK SCORE ในผูป้ ่ วย NSTEMI
เพื่อจาแนกความเสี่ ยงและคัดกรองผูป้ ่ วยเพื่อทาตรวจสวนหัวใจตามมาตรฐาน
กองการพยาบาล : กาหนดมาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่ วย 7 spec of care ในบทบาท
ที่สาคัญของพยาบาลคือการประเมินผูป้ ่ วย ( Assestment )
กลุ่มภารกิจด้ านการพยาบาล : กาหนดเป็ นตัวชี้วดั สอดคล้องกับตัวชี้วดั ของกอง
การพยาบาล service plan สาขาโรคหัวใจ
CCU2 : ให้บริ การผูป้ ่ วย NSTEMI จากสถิติการให้บริ การจานวนผูป้ ่ วยและการได้
ทาตรวจสวนหัวใจ คิวทาตรวจสวนหัวใจ นาน 6 เดือน ดังนั้นทางหอผูป้ ่ วยเห็น
ความสาคัญในการนาแบบประเมิน GRACE RISK SCORE มาใช้ในการประเมิน
ผูป้ ่ วยเพื่อคัดกรองผูป้ ่ วยให้เข้าถึงการทาตรวจสวนหัวใจเพิ่มมากขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

•ปนัดดา อินทรลาวัณย์ และคณะ ( 2561 )
ศึกษาประสิทธิผลของการใช้ แบบประเมินคัดกรองความรุนแรงของผู้ป่วย โรคหัวใจ
ขาดเลือดชนิด NSTEMI เพื่อลดระยะเวลารอคอยการตรวจสวนหัวใจในโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ สามารถช่วยคัดกรองผู้ป่วยลดผู้ป่วยเกิดกล้ ามเนื ้อหัวใจ
ตีบซ ้าได้ 79 %และลดการเสียชีวิตระหว่างรอตรวจสวนหัวใจได้ 89 %
จอม สุวรรณโณ และคณะ ( 2561) ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความเสี่ยงกับ
การเกิดอุบตั ิการณ์ชนิดที่รุนแรงของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดชนิดคลื่น ST ไม่ยกสูง
การประเมินทางคลินิกโดยใช้ คะแนน GRACE ใน รพ.ชุมชนแห่งหนึง่ ใน จ.
นครศรี ธรรมราช ระยะเข้ าการรักษาและหลังจาหน่าย 6 เดือน มีความสัมพันธ์
ระหว่างระดับคะแนนความเสี่ยงกับการเกิดอุบตั ิการณ์ชนิดที่รุนแรง อัตราการ
เสียชีวิตเพิ่มขึ ้นตามระดับคะแนนความสี่ยงที่สงู

คาถามงานวิจยั
• การใช้แบบประเมิน GRACE RISK SCORE ในผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลันชนิด NSTEMI สามารถคัดกรองผูป้ ่ วยที่มีค่าคะแนนความ
เสี่ ยงสู ง ( High Risk Stratification ) เข้าถึงการทาตรวจสวนหัวใจ
(Coronary angiogram ) ได้ตามมาตรฐานหรื อไม่

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
•เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของการใช้แบบประเมินผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันชนิด NSTEMI ที่มีความเสี่ ยงสู งโดยใช้
GRACE RISK SCORE ในการคัดกรองผูป
้ ่ วยเข้าถึงการทาตรวจสวน
หัวใจโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
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P = ผู้ป่วยกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด NSTEMI
I = การใช้ แบบประเมิน GRACE RISK SCORE
C = ไม่ มี
O = ผู้ป่วยกล้ ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด NSTEMI
กลุ่มเสี่ ยงสู งเข้ าถึงการทาตรวจสวนหัวใจ (Coronary angiogram )
แนวทางการรักษา Acute coronary syndrome
Chest pain
NSTEMI

Low risk

Medication

ข้ อมูลทั่วไป
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
ข้ อมูลทางคลินิก
-ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย
โรคหัวใจ
-โรคร่ วม
-NSTEMI

ตัวแปรต้ น

STEMI
Intermediate
High risk

Fibrinolysis

PCI

Early
revascularization

กรอบแนวคิดการวิจัย
Intervention

การใช้ แบบประเมิน
GRACE RISK
SCORE

ผู้ป่วย

NSTEMI
HIGT RISK

การเข้ าถึงการทา
ตรวจสวนหัวใจ
ตามแนวทางการ
รั กษา

ตัวแปรตาม
(Outcome)
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วิธีดาเนินงานวิจัย

• การออกแบบวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงบรรยาย ( Descriptive research )
•ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ผลของโปรแกรมลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยสู งอายุใน
ดล่ วงหน้ า (Elective)
ผลของโปรแกรมลดความวิการตรวจสวนหั
ตกกังวลในผู้ปวใจแบบชนิ
่วยสูงอายุดในันการตรวจสวนหั
วใจ
ห้ องผู้ปห้่ วยหนั
อด 2 โรงพยาบาล
แบบชนิดนัดล่วงหน้า (Elective)
องผู้ปก่วโรคหั
ยหนัวกใจและหลอดเลื
โรคหัวใจและหลอดเลื
อด 2
ทธิปอุระสงค์
อุบลราชธานี.
โรงพยาบาลสรรพสิทสรรพสิ
ธิประสงค์
บลราชธานี
ผู้วจิ ัย

นางสาวเมตตา ไชยศรี
นางลภัสรดา สิ ทธิโสม
นางสุ มิตรา วีระกุล
นางวิไลวรรณ ปลูกเจริญ
และเจ้ าหน้ าทีห่ ้ องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2
อาจารย์ ที่ปรึกษา ….อ.ดร.สุ เพียร โภคทิพย์

ผูป้ ่ วยทุกรายที่ได้รับวินิจฉัยว่าเป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดเฉี ยบพลันชนิด NSTEMI ( ICD 10 I.21.4)
ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

• เครื่ องมือ : แบบประเมิน

GRACE RISK SCORE

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

การออกแบบวิจัย
วิธีการเก็บข้ อมูล :
• ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการนาแบบประเมิน

GRAC RISK score

มาใช้ในผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิด NSTEMI 1 มกราคม

2563 - 30 มิถุนายน 2563
สถิตทิ ่ ใี ช้ และการวิเคราะห์ ข้อมูล
•ใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และสัดส่ วน ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เพิม่ การเข้ าถึงการทาตรวจสวนหัวใจในผู้ป่วยทีม่ ีค่า
คะแนนความเสี่ ยงสู ง โดยใช้ แบบประเมิน GRACE RISK
SCORE

ในปัจจุบันทั่วโลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่มีสัดส่วนสูงมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับประชากรทั้งหมด การตรวจสวนหัวใจเป็นหัตถการที่สำ�คัญที่สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างพัฒนา
และรวดเร็ว ซึ่งการเตรียมตัวและการได้รับข้อมูลในเวลาอันสั้นทำ�ให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวล
โดยเฉพาะวันที่มาตรวจสวนหัวใจ
ในประเทศไทยพบว่ า โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดเป็ น สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต เป็ น อั น ดั บ 2 ของคนไทย
รองจากโรคมะเร็ง   กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบการดูแลโรคหัวใจตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(service plane) ข้อมูลในปี 2558 มีผู้เสียชีวิต 61,871 ราย ในจำ�นวนนี้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด 19,417 ราย
ในปี 2560กระทรวงสาธารณสุข
ในปี 2560กระทรวงสาธารณสุ ข จะพั ฒ นาให้ โรงพยาบาลศู น ย์ ทุ ก เขตสุ ข ภาพ มี ร ะบบทางด่ ว น
โรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI Fast Track) และมีบริการสวนหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ จากการทบทวน
สถิติของห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี พบว่า  ผู้ป่วย
นัดมาตรวจสวนหัวใจ ปี 2560 ชนิด Elective จำ�นวน 818 ราย ปี 2561 จำ�นวน  1080

2. ใช้ ประเมินความเสี่ ยงในผู้ป่วยทีม่ ีโอกาสเสี ยชีวติ ใน
โรงพยาบาล และหลังจาหน่ าย 6 เดือน
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ตัวแปรต้ น......ผู้ป่วยสูงอายุตรวจสวนหัวใจชนิด

ชื่อแผนภูมิ

3000

Elective
ตัวแปรตาม... ความวิตกกังวล

2500

2000
1500
1000

ตัวแปรต้ น

500
0
ปี 2560

ชุดข้ อมูล 1

ปี 2561
ชุดข้ อมูล 2

ปี 2562
ชุดข้ อมูล 3

สีฟ้า คือรวม CAG
สีเหลือง คือ รวม PCI
สีขาว คือ รวม CAG CUU2

คาถามการวิจัย
โปรแกรมลดความวิตกกังวลโดยผู้ป่วยและญาติ
มีสว่ นร่วมจะสามารถช่วยลดความวิตกกังวลได้ หรื อไม่

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อเปรี ยบเทียบความวิตกกังวลก่อนและหลังของกลุม่ ทดลอง
2.เพื่อเปรี ยบเทียบความวิตกกังวลของก่อนและหลังของกลุม่
ควบคุม
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความวิตกกังวลของกลุม่ ควบคุมและกลุม่
ทดลอง
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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-โรคประจาตัว
-ยาที่ได้รับประจา

กรอบแนวคิด
โปรแกรม
ลดความ
วิตกกังวล

ตัวแปรตาม
ลดความวิตก
กังวลของการ
ตรวจสวนหัวใจ
ชนิดElective

วิธีการดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย : การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental
research)
ประชากร คือผูป้ ่ วยที่นดั มาตรวจสวนหัวใจชนิด Elective
ระหว่ างเดือน 1 มกราคม 2563 – 30 เมษายน 2563

วิธีการดาเนินงานการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง ผู้ป่วยที่นัดมาตรวจสวนหัวใจ

ชนิดElective
ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง..แบ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง
จานวน……ราย และกลุ่มตัวอย่ างจานวน….. ราย
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เรื่อง: การศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยง
ประเภทบทความงานวิ
: R2Rาที่หน่วยจ่ายกลาง
ที่จะท�ำให้เกิดอันตรายจากการติ
ดเชื้อของเจ้จัยาหน้
(ป้องกันไว้ก่อน จะปลอดภัยไม่ติดเชื้อด้วยความห่วงใยคะ)
เรื่ อง: การศึกษาการปฏิบัตติ ามมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยง
โรงพยาบาลสรรพสิ
ทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่จะทาให้ เกิดอันตรายจากการติดเชื้อของเจ้ าหน้ าที่หน่ วยจ่ ายกลาง

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล

1.แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
2.แบบประเมินความวิตกกังวลของ
Spielberger

(ป้องกันไว้ก่อน จะปลอดภัยไม่ ตดิ เชื้อด้ วยความห่ วงใยคะ)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดทาโดย : ภัตติกาญจน์ ดารงคุณาวุฒิ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ หัวหน้ าหน่ วยจ่ ายกลาง
เลขทีส่ มาคม พยาบาล 16406 เลขทีใ่ บประกอบโรคศิลป์ 4511059405
โทร 0873781015

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการตรวจสวนหัวใจและ
หลอดเลือด พยาบาลห้องตรวจสวนหัวใจจานวน
5 ท่าน คานวณค่าความตรงเนื้อหา(0.97)

โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ทีป่ รึกษา 1. ดร. สุ เพียร โภคทิพย์ หัวหน้ ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
2. นาง สมบูลย์ นันตโลหิต หัวหน้ ากลุ่มงานการพยาบาลด้ านการควบคุมและป้ องกันการติดเชื้อ

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญของการวิจยั




ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ

-ลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยที่มาตรวจ
สวนหัวใจได้
-เพื่อการพัฒนาบริ การสุ ขภาพสาขาหัวใจ
และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริ การด้าน
สุ ขภาพที่ตอบสนองต่อความจาเป็ นด้าน
สุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม

72

หน่ วยงานจ่ ายกลาง

งานวิจยั ครั้งนีเ้ ป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนา เป็ นการศึกษาการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการป้ องกันความเสี่ ยงที่จะทาให้ เกิดอันตรายจากการ
ติดเชื้อของเจ้ าหน้ าที่หน่ วยจ่ ายกลางโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
หน้ าที่หน่ วยจ่ ายกลางเป็ นศูนย์ Center ให้ บริการจัดเตรียม ทา
ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือทางการแพทย์ ให้ สะอาด
ปราศจากเชื้อ ควบคลุมคุณภาพให้ ถูกต้ อง,ครบถ้ วนเพียงพอ ,พร้ อม
ใช้ และทันเวลา ตามมาตรฐานสากลดูแลเครื่ องมืออุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ ทาหน้ าที่ทาลายเชื้อและการทาให้ ปราศจากเชื้อ เป็ น
องค์ ประกอบที่สาคัญยิง่ ในการป้ องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล
เครื่ องมือแพทย์ ที่ใช้ ในการตรวจรักษาที่สามารถนากลับมาใช้ ซ้าได้
ต้ องได้ รับการทาลายเชื้อหรื อทาให้ ปราศจากเชื้ออย่ างมีประสิ ทธิภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด

ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุ ขภาพตอนที่ 2 ระบบงาน
ที่สาคัญของโรงพยาบาล
 ข้ อ 4.2 การปฏิบัตเิ พื่อป้ องกันการติดเชื้ อ(IC.2) องค์ กรสร้ าง
ความมัน่ ใจว่ ามีการปฏิบัตเิ หมาะสมเพื่อการป้ องกันการติดเชื้อ
จากบริการสุ ขภาพ การป้ องกันการติดเชื้อทั่วไป
ข้ อที่ (1) มีการจัดระเบียบปฏิบัตใิ นการลดความเสี่ ยงจากการติดเชื้อ
และนาไปปฏิบัตดิ งั นี้ การใช้ Standard precautions และ
Isolation precautions การทาความสะอาด ทาลายเชื้อ และ ทาให้
ปราศจากเชื้อ
Standard precautions คือ ชุดของการปฏิบัตพิ ื้นฐานเพื่อลดความ
เสี่ ยงในการแพร่ กระจายเชื้อ ที่ใช้ ในการดูแลผู้ป่วยทุกราย ไม่ ว่าผู้ป่วย
นั้นจะมีการติดเชื้อหรื อมีอาการหรื อไม่ อาทิ การทาความสะอาดมือ
( hand hygiene ) การใช้ เสื้ อผ้ าและอุปกรณ์ ป้องกันส่ วนบุคคล การ
ป้ องกันการถูกเข็มทิ่มตา สุ ขอนามัยเกีย่ วกับการไอจาม การทาความ
สะอาดสิ่ งแวดล้ อม การจัดการเสื้ อผ้ าและเครื่ องนอนผู้ป่วย การจัดการ
ขยะ การจัดการเครื่ องมือที่ใช้ ในการดูแลผู้ป่วย




ในการพบการละเมิดไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรฐานการป้ องกันความเสี่ ยง ที่
จะทาให้ เกิดอันตรายจากการติดเชื้อ
จากงานวิจยั ของ Joint Commission-accredited organizations
( JCI ) ได้ สรุ ปดังนี้ :
1.เจ้ าหน้ าทียงั มีความเชื่ อที่ผดิ และให้ ความสาคัญเกีย่ วกับการ
แพร่ กระจายเชื้อสู่ ผ้ ปู ่ วยในระดับที่ตา่
2.เจ้ าหน้ าทีขาดความรู้ ขาดการอบรมที่เหมาะสมเพียงในกระบวนการ
ทาให้ ปราศจากเชื้อและการทาลายเชื้อ
3. เจ้ าหน้ าทีไม่ มคี วามรู้ เกีย่ วกับข้ อกาหนดแนวทางการปฏิบัตทิ ี่
ถูกต้ อง
4. เจ้ าหน้ าทีผ้ ปู ฎิบัตไิ ม่ ได้ รับการสนับสนุนจากผู้นา
5. มีการลาออกของพนักงานอยู่บ่อยๆ สะท้ อนการให้ ความสาคัญต่ อ
กระบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อและการทาลายเชื้ออยู่ในระดับที่ตา่
6. ขาดการให้ ความสาคัญเกีย่ วกับความปลอดภัย
7. ไม่ ปฏิบัตติ ามกระบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อและการทาลายเชื้อที่มี
อยู่ท้ งั หมด (เช่ น ใช้ วธิ ีทางลัด)
8. ไม่ ปฏิบัตติ ามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในกระบวนการทาให้ ปราศจาก
เชื้อและการทาลายเชื้อ
9. ไม่ มผี ้ รู ับผิดชอบคอยควบคุมคุณภาพในกระบวนการทาให้
ปราศจากเชื้อและการทาลายเชื้ออุปกรณ์ อย่ างจริงจัง
10. สถานที่ไม่ เหมาะสม
11.ขาดตัวชี้วดั หรื อการบันทึกเกีย่ วกับกระบวนการทาให้ ปราศจากเชื้อ
และการทาลายเชื้ออุปกรณ์ ทาให้ ยากต่ อการติดตามผู้ป่วยรายต่ างๆเมื่อ
เกิดการแพร่ ระบาดของโรค
12. มีการทากระบวนการการทาให้ ปราศจากเชื้อและการทาลายเชื้อ
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ เก็บกระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเป็ นจานวนมาก
ทาให้ ยากต่ อการบันทึกติดตาม
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จากรายงานสถิตกิ ารรับอุปกรณ์ การแพทย์ ที่ใช้ แล้วปนเปื้ อนเชื้อโรค ย้ อนหลัง 3 ปี
ลาดับ

รายการ

หน่วย
ปี 2560

1

หมวดที่ 1 Syringe

2

จานวนต่อปี
ปี 2561

ปี 2562

จานวนบุคลากรพยาบาล จาแนกตามอายุงาน/เพศ/วุฒิการศึกษา

จานวนเฉลี่ยต่อวัน/365
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562

เครื่ อง

342,114

440,560

474,091

937.30 1,207.01 1,298.88

หมวดที่ 2 Set หัตถการ

Set

219,000

223,600

343,500

600.00

3

หมวดที่ 3 Set dressing

Set

397,031

458,015

459,573

4

หมวดที่ 4 Set สวนล้าง

Set

168,705

171,468

190,820

462.21

469.78

522.79

5

หมวดที่ 5 ชุด Set suction ปอด

Set

156,121

185,131

199,350

427.73

507.21

546.16

6

หมวดที่ 6 ชุดทาคลอด

Set

3,266

3,927

3,954

8.95

10.76

10.83

7

หมวดที่ 7ชุดผ้าเปื้ อนและเสื้ อกราว์

ชุด

288,121

422,855

431,064

789.37 1,158.51 1,181.00

8

หมวดที่ 9 ถุงมือ

คู่

238,000

235,000

175,500

652.05

643.84

480.82

9

หมวดที่13 อื่นๆ(กระปุก อับสาลี)และ Set
flush Set Catheters

สาย

218,788

266,474

269,720

599.42

730.07

738.96

10

หมวดที่11เครื่ องมือแพทย์ผา่ ตัด,
วิสญ
ั ญี,และทันตกรรม

ห่อ

100,333

327,818

274.88

898.13 1,107.43

11

612.60

941.10

1,087.76 1,254.84 1,259.10

404,213

รวมทั้งหมด

2,131,479

2,734,848

2,951,785

5,839.67 7,492.74 8,087.07

รายการ
น้ อยกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
3 – 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
หญิง
ชาย
ปริญญาตรี/โท
ปกส. /ปวช /
อนุปริญญา
มัธยมปลาย
มัธยมต้ น
ประถมศึกษา
จานวน
เจ้ าหน้ าที่
ทั้งหมด

2560 (คน)
0
10
10
13
32
39
26
4
4

ปี งบประมาณ
2561(คน) 2562(คน)
1
1
1
1
9
11
20
18
32
30
38
36
25
25
4
6
4
2

46
10
1
65

44
10
1
63

42
10
1
61

จานวนบุคลากรพยาบาล รับใหม่ / ลาออก / โอนย้ าย/เสี ยชีวติ
รายการ

1. รับใหม่ /รับย้าย
2. ลาออก
3. ย้ายหน่ วยงาน
4.เสี ยชีวติ
5.ลาป่ วย
-ไข้ หวัด/ไข้ ไม่ ทราบ
สาเหตุแผลติดเชื้อ
-วัณโรคกระดูก
-ท้องเสี ย
-ตาอักเสบ
-โรคกระดูกปวดข้ อ/
เกาต์
-โรคเรื้อรังและอื่นๆ จิต
เวช
-อุบัติเหตุ (ทีไ่ ม่ ได้ เกิด
ในหน่ วยงาน)

คาถามการวิจัย

กราฟแสดงสถิติการรับอุปกรณ์ การแพทย์ ทใี่ ช้ แล้ วปนเปื้ อนเชื้อโรค ย้ อนหลัง 3 ปี



แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับมาตรฐานการสวมชุ ดป้ องกัน
PPE (Personal Protective Equipment)

8,000.00

7,000.00

การสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ PPEทีถ่ ูกต้ อง

6,000.00

เชิงรุกรับของปนเปื้ อน

ล้ างอุปกรณ์ ปนเปื้ อน

5,000.00

หมวก

หมวก

แว่ นตา

แว่ นตา/หน้ ากากกันนา้

Mask ( disposable )

Mask/ผ้าปิ ดปากปิ ดจมูก

เสื้ อคลุมแขนยาว /
เสื้ อ กราว์

เสื้ อคลุมแขนยาว /
มีผ้ายางกันนา้

ถุงมือยางอย่ างหนา

ถุงมือยางอย่ างหนา
ยาวถึงข้ อศอก

รองเท้ าหุ้มส้ น

รองเท้ าบูทกันนา้

อัตราเฉลี่ยการรับของปนเปื้ อน/วัน

4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00

74

ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม PPE (Personal
Protective Equipment) หรื อไม่

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562



กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

9,000.00

0.00

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย



อัตราเฉลีย่ การรับของปนเปื้ อน/วัน

ปี งบประมาณ
2560 (คน) 2561(คน)
2562(คน)
0
1
3
2
1
2
2
0
0
1 (มะเร็ง) 1 (มะเร็ง)
163(วัน) 490(วัน)
189(วัน)
54
120
61
119
3
7
25
10
3
19
44
29
50
43
36
27
114
35

หมายเหตุ

จาก Thailand CSSA Guidelines for Disinfection and
Sterilization of Medical Devices ของ Central Sterilizing
Services Association of Thailand

1.เพื่อศึกษาการปฏิบัติตาม PPE (Personal Protective Equipment)
ของเจ้ าหน้ าทีจ่ ่ ายกลาง
2.อัตราการเสี ยชีวติ จากการติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้ าที่ = 0

ตัวแปรทีศ่ ึกษา


ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรอิสระ ได้ แก่

- ปัจจัยส่ วนบุคคล มีอายุ, เพศ , การศึกษา , การลาออก,การย้าย,การ
เสี ยชีวติ ,การป่ วยโดยแยกเป็ นรายโรค, และโรคทีจ่ ะเสี่ ยงจากการติดเชื้อ
ขณะปฏิบัติหน้ าที่ เช่ น เชื้อแบคทีเรีย,ไวรัส,วัณโรค,ท้องร่ วง,แผลติดเชื้อ
เป็ นต้ น , ความรู้ เรื่ อง การติดเชื้อ และ การดูแลเครื่ องมืออุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ของงานจ่ ายกลาง


ตัวแปรตาม ได้ แก่ โอกาสเสี่ ยงทีจ่ ะติดเชื้อจากการสั มผัสสิ่ ง
ปนเปื้ อนเชื้อโรคจากอุปกรณ์การแพทย์การแพทย์ทใี่ ช้ แล้วขณะ
ปฏิบัติหน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีจ่ ่ ายกลาง

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ


ผู้ป่วยและเจ้ าหน้ าที่ทุกคนมีความปลอดภัยไม่ ตดิ เชื้อภายในโรงพยาบาล
ซึ่งทาให้ หน่ วยจ่ ายกลาง ปลอดภัยปฏิบัตงิ านได้ มาตรฐานสากล และได้
ปรับปรุ งระบบการทางานที่มโี อกาสเสี่ ยงที่จะได้ รับเชื้อโรคจากการ
ทางานและอาจจะแพร่ กระจายเชื้อไปสู่ ผ้ อู ื่นได้
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ตารางการสุ่ มสารวจการปฏิบัติตามมาตรฐานการป้ องกันความเสี่ยงที่จะทาให้ เกิดอันตราย จากการติดเชื้อของเจ้ าหน้ าที่หน่ วยจ่ ายกลางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ระหว่ างวันที่ 5 - 18 ส.ค. 2562 รวม 10 วันยกเว้ นวันหยุด
สุ่ มตรวจวันละ10คน ตรวจเชิงรุ กรั บของปนเปื้ อน 5 คน 10 วัน เท่ ากับ 50 ครั้ ง และ ล้ างอุปกรณ์ 5 คน 10 วัน เท่ ากับ 50 ครั้ ง

ขอบเขตของการวิจัย


กิจกรรม

ปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้ อง
ครบถ้ วน
(ครั้ง)

ร้ อยละ
ของการ
ปฏิบัตไิ ด้
ถูกต้ อง

เชิงรุกรับของสกปรก

15

ล้ างอุปกรณ์ ปนเปื้ อน
รวม

ปฏิบัตไิ ม่ ถูกต้ อง (ครั้ง)

ปฏิบัติ
ไม่
ถูกต้ อง

ร้ อยละ
ของการ
ปฏิบัตไิ ม่
ถูกต้ อง

ไม่
สวม
ถุงมือ

ไม่ สวม
Mask

สวมถุงมือ
ไม่ ถูกต้ อง

ไม่ สวม
เสื้ อคลุม

ไม่ สวม
แว่ นตา/
หน้ ากากกัน
นา้

สวมรองเท้ า
ไม่ ถูกต้ อง

30

5

5

10

10

NA

10

35

70

35

70

0

5

8

5

4

2

15

30

50

50 %

5
(10%)

10
(20%)

18
(36%)

15
(30%)

4
(8%)

12
(24%)

50

50%





ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 - ธันวาคม 2563

เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
ใช้ แบบสารวจ และ แบบสอบถามอ้ างอิงจาก
JCI , การรายงานความเสี่ ยงของโรงพยาบาล,
แบบประเมินความรู้ ผ่านการคัดกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่ างน้ อย3ท่ าน
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
การตรวจสอบความตรงของเครื่ องมือ
การตรวจสอบความเที่ยง
 การพิทักษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนีผ้ ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของ
สานักงานสาธารณสุ ข แล้ วจึงดาเนินการวิจยั

การดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล



ความรู้ก่อนเข้ ารับการอบรม เรื่ อง การติดเชื้อ และ
การดูแลเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของงานจ่ ายกลาง = 72.48 %
ความรู้ หลังเข้ ารับการอบรม เรื่ อง การติดเชื้อ และ
การดูแลเครื่ องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ของงานจ่ ายกลาง = 82.74 %

กราฟการสุ่ มตรวจ การปฏิบัตติ าม PPE 5-18 ส.ค..62 ของ
เจ้ าหน้ าที่จ่ายกลางโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

รู ปแบบการวิจัย
วิจัยเชิงพรรณนา
 ประชากร เจ้ าหน้ าทีห
่ น่ วยจ่ ายกลางระดับ
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสรรพสิ ทปิ ระสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 55 คน
 การเลือกตัวอย่ าง โดยการสุ่ มเป็ นชั้ นภูมิ
 วิธีเก็บตัวอย่ าง
ใช้ แบบสารวจ , แบบสอบถาม, การรายงาน
ความเสี่ ยง, แบบประเมินความรู้


ศึกษาเฉพาะเจ้ าหน้ าทีร่ ะดับผู้ปฏิบัติงานหน่ วยงาน
จ่ ายกลาง ทีม่ ีโอกาสสั มผัสสิ่ งปนเปื้ อนจากอุปกรณ์
เครื่ องมือแพทย์ ทใี่ ช้ แล้ ว ในหน่ วยเชิ งรุกรับวัสดุ
อุปกรณ์การแพทย์ทใี่ ช้ แล้ วจากหน่ วยงานต่ างๆ
และ หน่ วยล้างอุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์

เครื่ องมือและการตรวจสอบ

การประเมินความรู้ และความเข้ าใจเรื่ องการติดเชื้ อ และ การดูแลเครื่ องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ของงานจ่ ายกลาง
ซึ่งเป็ นเจ้ าหน้ าทีใ่ นหน่ วยจ่ ายกลางและเจ้ าหน้ าทีใ่ นโรงพยาบาล รวมทั้งหมด 208 คน
วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้ องประชุ ม 2 ตึก 50พรรษา ฯ ชั้น 6 เวลา 13.00น.-16.00น


ระเบียบวิธีวจิ ัย





1.ยื่นโครงร่ างขอ จริยรรม

2.สร้ างแบบประเมินและแบบวัดความรู้ ทดสอบความ
เทีย่ งความตรงของเครื่ องมือ



3.นาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในเดือน มกราคม 2563



4.นาแนวทางไปดาเนินการในเดือน กุมภาพันธ์ 2563



5.เก็บข้ อมูลหลังดาเนินการสิ้นเดือน มีนาคม 2563



6.สรุ ปและเขียนผลการศึกษา

แบบประเมินการจัดการ การเก็บรวบรวม และการขนส่ งเครื่ องมือแพทย์ซึ่งมีการปนเปื้ อน
(HANDLING, COLLECTION AND TRANSPORT OF CONTAMINATED INSTRUMENTS)
รายการทบทวน

1

แยกเครื่ องมือทีส่ ามารถนากลับมาใช้ ได้ อกี จากของทีจ่ ะทิง้ (waste) ณ จุดทีใ่ ช้ งาน

2

ทิง้ เครื่ องมือแพทย์ ทมี่ กี ารปนเปื้ อนอย่างเหมาะสม รวมถึงของมีคม

50

3

40

มีการกาจัดสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ (gross soils) จากเครื่ องมือแพทย์ ณ จุดทีใ่ ช้ งาน ถ้ าไม่ สามารถขนส่ งได้
ทันที

4

เครื่องมือที่ปนเปื้อนควรเก็บไว้ให้ชุ่มชื้น (keep moist) โดยสามารถใช้ผ้าขนหนูชื้นปกคลุม หรือ ใช้
ผลิตภัณฑ์เอนไซม์แบบโฟมหรือสเปรย

5

จัดหาภาชนะที่ปลอดภัยและใช้เฉพาะสาหรับขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ที่มีการปนเปื้อน

6

ใช้ภาชนะที่ทนต่อการแทงทะลุหรือรั่วซึมสาหรับขนส่งเครื่องมือแพทย์ ที่ปนเปื้อน

7

เครื่องมือแพทย์ปนเปื้อนต้องมีการควบคุมในระหว่างขนส่ง

8

การขนส่งเครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อนควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่าน

9

รถขนส่งควรปิดมิดชิดและป้องกันไม่ให้เครื่องมือแพทย์ตกหรือหล่น จากรถได้

10
11

มีลิฟต์หรือทางขนส่งเฉพาะตรงไปยังพื้นที่กาจัดสิ่งปนเปื้อนได้
มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์ที่ปนเปื้อน
ระหว่างตึก

12

เจ้ าทีจ่ ่ ายกลางทีส่ ัมผัสของปนเปื้ อนสวมชุด PPE ได้ ถูกต้ อง

30
20

เชิงรุกรับของปนเปื้ อน

10
0

ล้างอุปกรณ์ปนเปื้ อน
เชิงรุกรับของปนเปื้ อน

ล้างอุปกรณ์ปนเปื้ อน

Yes/No ใช่ /ไม่ ใช่

Action Plan
(แผนปฏิบัตกิ าร )

หมายเหตุ : ช่ องทีม่ กี าร highlight สีเหลืองอ้ างถึงรายการทีจ่ าเป็ นต้ องปฏิบตั ิ
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลาดับ

ชื่ อ-สกุลผู้วจิ ัย

ชื่ อเรื่ องวิจัย

ผลการวิจัยทีส่ าคัญ

การนาไปใช้

1

American National Standards
Institute (ANSI) and Association
for the Advancement of Medical
Instrumentation (AAMI):

Comprehensive guide to steam
sterilization and sterility
assurance in health care
facilities, ANSI/AAMI
ST79:2010 & A1:2010 &A2:2011
& A3:2012

เป็ นมาตรฐาน JCI ของJoint Commissionaccredited organizations
พบว่ าเกีย่ วข้ องกับการทาให้ ปราศจากเชื้อและ
การทาลายเชื้ออุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทาง
การแพทย์ โดยตรง

นาผลการวิจยั มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างแบบสอบถามและ
แนวทางแก้ ไขปัญหาต่ อไป

2

American National Standards
Institute (ANSI) and Association
for the Advancement of Medical
Instrumentation (AAMI)

Chemical sterilization and highlevel disinfection in health care
facilities, ANSI/ ST58:2013

เป็ นมาตรฐาน JCI ของJoint Commissionaccredited organizations
พบว่ าเกีย่ วข้ องกับการทาให้ ปราศจากเชื้อและ
การทาลายเชื้ออุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทาง
การแพทย์ โดยตรง

นาผลการวิจยั มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างแบบสอบถามและ
แนวทางแก้ ไขปัญหาต่ อไป

3

Centers for Disease Control and
Prevention

CDC Guideline for Disinfection
and Sterilization in Healthcare
Facilities, 2008

เป็ นมาตรฐาน JCI ของJoint Commissionaccredited organizations
พบว่ าเกีย่ วข้ องกับการทาให้ ปราศจากเชื้อและ
การทาลายเชื้ออุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ทาง
การแพทย์ โดยตรง

นาผลการวิจยั มาเป็ นแนวทาง
ในการสร้ างแบบสอบถามและ
แนวทางแก้ ไขปัญหาต่ อไป

4

Association of perioperative
Registered Nurses

AORN 2013 Perioperative
Standards and
Recommended Practices for
Sterilization

เป็ นมาตรฐาน JCI ของJoint
Commission-accredited organizations
พบว่าเกีย่ วข้ องกับการทาให้ ปราศจากเชื้อ
และการทาลายเชื้ออุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ทางการแพทย์โดยตรง

นาผลการวิจัยมาเป็ น
แนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถามและแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่ อไป

ผลของการใช้ ผู้จัดการรายกรณี (NCM) ในการดูแลผู้ป่วย
*ผลของการใช้ผู้จัดการรายกรณี (NCM) ในการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตันเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน (stroke fast tract)
(stroke
fast
)ช่ยวายให้
เข้ าเพิถึง่มการได้
ช่วยให้
เข้าtract
ถึงการได้
rt-PA
ขึ้น ยา rt-PA
องฉุกอเฉิ
ทธิประสงค์
เพิม่ ในห้
ขึน้ ในห้
งฉุนกโรงพยาบาลสรรพสิ
เฉินโรงพยาบาลสรรพสิ
ทธิประสงค์
ผู้วิจัย

นายฐิตนิ ันท์ พูลเพิ่ม
นางสาวณัฏฐณิชา กอมณี
ที่ปรึกษา อ. ดร.สุเพียร โภคทิพย์

• ปัญหา/เหตุผลของการวิจยั
- ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตันทีมีอาการภายใน 4.5 ชัว่ โมง

เป็ นภาวะที่สมองขาดเลือดเฉียบพลัน ส่ งผลให้เนื้อเยือ่ สมองถูกทาลาย
เป็ นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของประเทศ
-ในห้องฉุกเฉิ นมีระบบช่องทางด่วนดูแลโดยพยาบาลปกติ ในปั จจุบนั
อัตราเฉลี่ย 40 รายต่อเดือนได้รับยา rT-PA เฉลี่ยเดือนละ
7 รายต่อเดือน
-ปัญหาทีพบเกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนการรักษาเช่น การส่ ง CT
scan การส่ งlab การติดต่อประสานงาน และสมรรถนะของพยาบาล
ที่ดูแลส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเข้าถึงการได้ยาrT-PAลดลง

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ลาดับ

ชื่ อเรื่ องวิจัย

ผลการวิจัยทีส่ าคัญ

การนาไปใช้

5

จุฑามณี พละศิลา

วิจัยเรื่ องการพัฒนาระบบงานจ่ ายกลาง
( CSSD ) ปี 2560

การพัฒนาระบบงานจ่ ายกลาง ให้ ได้
มาตรฐานสากล

เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานจ่ ายกลางสู่
มาตรฐานสากล

6

ดวงพร พงษ์ ศรี
ลาพย.บ.*พลอยนภัส
ธนากุลธัญสิ ทธิ์พย.บ*,
สมฤดี ชัชเวชพย.ม.*

- วิจัยเรื่ อง ผลของการรับ-ส่ งอุปกรณ์
เครื่ องมือทางการแพทย์รูปแบบ Jet In
Time งานจ่ายกลาง โรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ ปี 2561

พัฒนาระบบการนาส่ งอุปกรณ์
การแพทย์ หน่ วยจ่ ายกลาง ให้ ได้
มาตรฐาน

นาผลการวิจัยมาเป็ นแนวทาง
ในการจัดทามาตรฐานการ
นาส่ งอุปกรณ์ เครื่ องมือแพทย์

นางนงลักษณ์ แก้วศรี
นครและคณะ

วิจัย R2R การพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
นาส่ งอุปกรณ์การแพทย์ หน่ วยจ่ าย
กลาง โรงพยาบาลปัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น

พัฒนาระบบการนาส่ งอุปกรณ์
การแพทย์ หน่ วยจ่ ายกลาง ให้ ได้
มาตรฐาน

นาผลการวิจัยมาเป็ นแนวทาง
ในการจัดทามาตรฐานการ
นาส่ งอุปกรณ์ เครื่ องมือแพทย์

ปิ่ นรัตน์ มนต์ สุวรรณ
พว.

ผลการประเมินความรู้ การปฏิบัติของ
บุคลากรหน่ วยจ่ ายกลางของ
โรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุ งเทพมหานคร

เป็ นแบบประเมินวัดความรู้ การ
ปฏิบัติของบุคลากรหน่ วยจ่ ายกลาง

เป็ นแนวทางในการประเมิน
ความรู้การปฏิบัติของบุคลากร
หน่ วยจ่ ายกลาง

ศุภลักษณ์ ธนามี และ
คณะ

ผลของการดาเนินการหน่ วยงานจ่ าย
กลางรูปแบบใหม่

การพัฒนาระบบงานจ่ ายกลาง ให้ ได้
มาตรฐานสากล

เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ระบบงานจ่ ายกลางสู่
มาตรฐานสากล

7

8

9
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ชื่ อ-สกุลผู้วจิ ัย

นางสุมาลี สีส่วน

สถิติผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตันเฉี ยบพลันย้อนหลัง 3 ปี
700
600
500
400
300
200
100
0

จานวนผุ้ป่วยSFT
เวลาเฉลี่ย(นาที)

ได้ ยา rT-PA

79

ปัญหา/เหตุผลของการวิจัย(ต่ อ)
จากการทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งใช้
ผูจ้ ดั การรายกรณี ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน
เฉี ยบพลัน ส่ งผลให้การดูแลมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
- จากผลกระทบดังกล่าวในห้องฉุ กเฉิ นโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ถ้ามี
พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี เข้ามาดูแล ซึ่ งเป็ นผูม้ ีสมรรถนะและบทบาทของที่มี
ลักษณะ 6 ด้าน คือ 1.ด้านความรู ้เรื่ องโรค 2. ด้านการประเมินและการจัดการ
ภาวะเร่ งด่วน 3.ด้านการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 4. ด้านการ
ติดต่อประสานงาน 5. ด้านการพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื อ
อุดตันเฉียบพลัน 6. ด้านการวางแผนจาหน่ายและดูแลต่อเนื่องย่อมจะส่ งผล
ให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาทันท่วงที ทาให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสได้รับการ
ประเมินและการจัดการภาวะเร่ งด่วนได้อย่างรวดเร็ ว เพิ่มประสิ ทธิภาพการ
เข้าถึงการได้ยา rT-PA เพิ่มขึ้น

-

•ตัวแปรต้ น/ ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้ น คือ ผูจ้ ดั การรายกรณี โรคหลอดเลือด

สมองตีบและอุดตันเฉี ยบพลัน(NCM)
ตัวแปรตาม คือ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื อ
อุดตันเฉี ยบพลันได้รับการดูแลตามขั้นตอนSFT
ได้รับยา rT- PA เพิ่มขึ้น

-

คาถามงานวิจัย
การมีผู้จัดการรายกรณี(NCM)ในERช่วยให้
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน
เฉี ยบพลันเข้าถึงการได้ยา rt-PA มากขึ้น
หรื อไม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการใช้ผจู ้ ดั การรายกรณี โรค
หลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตันเฉี ยบพลันหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
2. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน
ได้มีโอกาสเข้าถึงการได้รับยา rt-PA มากขึ้นจาก
การมีผจู ้ ดั การรายกรณี
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P- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน
- พยาบาลผู้จัดการรายกรณี (NCM)
- เปรี ยบเทียบก่ อนและหลังการมีNCM
O- การมีผ้ ูจัดการรายกรณีผ้ ูป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรื ออุดตันเฉียบพลันในห้ องฉุกเฉินช่ วย
ให้ ผ้ ูป่วยเข้ าถึงการได้ ยา rt-PA มากขึน้

• กรอบแนวคิดการวิจัย
พยาบาลผูจ้ ดั การรายกรณี
ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรื ออุดตัน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรื ออุดตันเฉียบพลันได้ รับการ
รั กษาตามขัน้ ตอนSFT ได้ รับยา
rT- PA เพิ่มขึน้

- ปฎิบัตติ ามแนวปฏิบัตกิ ารดูแลผู้ป่วย SFT
- สรรถนะและบทบาทพยาบาลผู้จดั การรายกรณีโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน
เฉียบพลัน 6 ด้ าน
คือ 1. ด้ านความรู้เรื่ องโรค
2. ด้ านการประเมินและการจัดการภาวะเร่งด่วน
3. ด้ านการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้ รับยาละลายลิม่ เลือด
4. ด้ านการติดต่อประสานงาน
5. ด้ านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตันเฉียบพลัน
6. ด้ านการวางแผนจาหน่ายและดูแลต่อเนื่อง
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การดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน
กลุ่กลุ
มควบคุ
ม(30คน)
ม่ ควบคุ
ม
-ให้ การพยาบาลโดยพยาบาลทั่วไป
-ปฎิบตั ติ ามCPG SFTปกติ

โครงร่ างงานวิจยั

โครงร่างงานวิจการศึ
ัย การศึ
กษณะของผู
่วยอุ
บัติเหตุจราจร
กษาลักกษาลั
ษณะของผู
้ ป่วยอุบัต้ปเิ หตุ
จราจร
ที่เสียชีวิตภายใน 24 ชั่วทีโมง
เข้ารับ24การรั
กษา งในโรงพยาบาลสรรพสิ
ทธิประสงค์
เ่ สี ยชีหลั
วติ งภายใน
ชั่วโมงหลั
เข้ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

กลุ่มทดลอง(30คน)

สุ ปราณี ชูรัตน์ : RN
ER trauma โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

-ให้ การพยาบาลโดยพยาบาล
ผู้ จัดการรายกรณี(NCM)
-ปฎิบตั ติ ามCPG SFT

ที่ปรึ กษา
ดร.ประภาพร สุวรั ตน์ ชัย , ดร.สุเพียร โภคทิพย์

เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามหลังการทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย
• รู ปแบบการวิจัย

: เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (QuasiExpermental Reseach
• ประชากร ที่ใช้ ในการทดลอง เป็ นผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลชุมชนเขตจังหวัด
อุบลราชธานีระหว่ างเดือนกันยายน 2560-เดือนตุลาคม
2563
• กลุ่มตัวอย่ าง เป็ นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน
เฉียบพลันมีอาการภายใน 4.5 ชั่วโมง
• ขนาดกลุ่มตัวอย่ าง : 60 ราย แบ่ งเป็ นกลุ่มทดลอง 30
ราย กลุ่มควบคุม 30 ราย

เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องโดยผ่ านการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหาด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน แพทย์ เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 2 คน อายุรกรรม
แพทย์ประสาทวิทยาประสาท 1 คน อาจารย์ พยาบาลสาขาผู้ใหญ่ 1 ราย
และหัวหน้ าพยาบาล 1 คนมีดงั นี้

หลักการและเหตุผล
สถิติ WHO อัตราการเสี ยชีวติ
จากอุบัติเหตุบนท้ องถนน
ปี 2543 จานวน 1.15 ล้านคน

ปี 2559 เพิม่ เป็ น 1.35 ล้านคน
สั ดส่ วน 18.2 ต่ อแสนประชากร

http://image.bangkokbiznews.com/kt/media/image/fileupload/source/niti/03042561/1_63.png?1545886807231

Thailand

• 1. แบบบันทึกการรวบรวมเวชระเบียน ประกอบด้วย ข้ อมูลทัว่ ไป

ระยะเวลาที่เริ่มมีอาการ วิธีการมาโรงพยาบาลและส่ งต่ อ การเข้ าระบบ
ช่ องทางด่ วน การคัดกรองประเมิน การส่ งต่ อจากห้ องฉุกเฉินไปยัง
stroke unit
• 2. แบบสอบถามความพึง่ พอใจของบุคลากรสหวิชาชีพต่ อผลการใช้
ผู้จัดการรายกรณี
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ที่มา : https://thestandard.co/road-safety-situation-in-thailand-2561/
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สถิติผปู ้ ่ วยอุบตั ิเหตุที่เข้ารับการรักษาที่ ER trauma
โรงพยาบาลสรรรพสิ ทธิประสงค์ ปี งบประมาณ 2562
6,128
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุท้ งั หมด (ราย)
Traffic injury (ราย)
Traffic injury admit (ราย)
Traffic injury admit dead (ราย)
Dead <24hrs.

Research question
คาถามวิจยั หลัก

3,759
331

18,224

236

95

(40.25%ของ Case Dead หลังรับไว้ในโรงพยาบาล)

(ข้อมูลจาก Injury surveillance รพ.สรรพสิ ทธิประสงค์ )

คาถามวิจยั รอง
• ลักษณะของผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจราจร ที่เสี ยชีวิต • เพศ, อายุ, ประเภทพาหนะ, ลักษณะการ
ภายใน 24 ชัว่ โมง หลังเข้ารับการรักษาใน
บาดเจ็บ, ความรุ นแรงของการบาดเจ็บ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ เป็ น
(Revised trauma score หรื อ RTS),
อย่างไรบ้าง
ระยะเวลาที่ใช้ใน ER, ช่วงเวลาที่เข้ารับการ
รักษาที่ ER มีผลต่อการเสี ยชีวิตของผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุจราจรหรื อไม่

กรอบแนวคิดการวิจัย
- เพศ
- อายุ

ตัวแปรต้ น

- ประเภทพาหนะ

- ลักษณะการบาดเจ็บ
- ความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Revised trauma score หรื อ
RTS)
- ระยะเวลาทีใ่ ช้ ใน ER
ที่มา : https://chchparamedics.wordpress.com/2017/12/09/damage-control-resuscitation/

จึงสนใจที่จะศึกษาลักษณะของผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจราจร
ที่เสี ยชีวิตภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

โดยจะใช้ผลการศึกษาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง
พัฒนาการดูแลรักษา เพื่อลดอัตราการเสี ยชีวิตในผูป้ ่ วย
อุบตั ิเหตุที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
ต่อไป
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ตัวแปรตาม

การเสี ยชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
จราจร

- ช่ วงเวลาทีเ่ ข้ ารับการรักษาที่ ER

วัตถุประสงค์ การวิจยั

เพื่อ

ศึกษาลักษณะของผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจราจร ที่
เสี ยชีวิตภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
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ผลการใช้
โปรแกรมการจั
ในผู
้ป่วยล้
างไตทางช่
ผลการใช้
โปรแกรมการจัดดการภาวะน�
การภาวะน้ำา้ เกิ
เกินนในผู
้ ป่วยล้
างไตทางช่
องท้อองท้
ง อง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

• เพศ, อายุ, ประเภทพาหนะ, ลักษณะการ
บาดเจ็บ, ความรุ นแรงของการบาดเจ็บ
(Revised trauma score หรื อ RTS),
ระยะเวลาที่ใช้ใน ER, ช่วงเวลาที่เข้ารับ
การรักษาที่ ER มีผลต่อการเสี ยชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจราจร ภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิประสงค์หรื อไม่

สมมุตฐิ านการวิจัย

Research
methodology
Retrospective study

ศูนย์ ไตเทียม
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
คณะผู้ร่วมวิจัย
1.นางสิ รินาฎ ระวีวรรณ
2.นางกันติชา ธนูทอง
3.นางสมคิด ตาทิพย์
4.นางจิตรา มาถาวร
5.นางปรีชยา ไชยกาล

• ประชากร : ข้อมูลผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจราจรที่รับไว้
รักษาในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

•
•
•
•

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

อาจารย์ ทปี่ รึกษา อ.ดร.สุ เพียร
โภคทิพย์

จากฐานข้อมูล Injury surveillance database ( IS )
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนา
แสดงสถิติดว้ ยจานวนและร้อยละ

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
•

•

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. มีขอ้ มูลพื้นฐานในการวางแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุจราจร โดยอ้างอิงจากงานวิจยั
2. ทราบถึงความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจร นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการดูแล
ผูบ้ าดเจ็บได้อย่างตรงประเด็นเกิดคุณภาพสู งสุ ด

3. ใช้เป็ นข้อมูลเพื่อต่อยอดพัฒนาการให้บริ การ สร้างเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ/ระบบการดูแลผูป้ ่ วย

•

ข้ อมูลจากาการศึกษา สมาคมโรคไตแห่ งประเทศไทยพบว่ า คนไทยป่ วยเป็ นโรคไตเรื อ้ รั ง
ประมาณร้ อยละ 17.6 ของประชากร หรือ 8-10ล้ านราย มีผ้ ูป่วยที่ต้องรับการบาบัดทดแทนไต
1,439 รายต่ อล้ านประชากร มีแนวโน้ มมากขึน้ ทุกๆปี

ปั จจุบันประเทศไทยมีผ้ ูป่วยล้ างไตทางช่ องท้ องแบบถาวร เฉลี่ย 30,000 ราย แต่ มีผ้ ูป่วยรายใหม่ เพิ่มขึน้ ปี ละ
กว่ า 5,000 ราย ค่ าใช้ จ่าย 250,000 บาท/คน/ปี ปี ละ 5,000 ล้ านบาท

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับ Refer จากโรงพยาบาลเครือข่ ายโดยเฉพาะใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีหน่ วยล้ างไตทางช่ องท้ อง 10 หน่ วยบริการ มีผ้ ูป่วยรวม 1,303 ราย การดูแลผู้ป่วย
ล้ างไตเป็ นการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ ผ้ ูป่วยสามารถทาการล้ างไตที่บ้านได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยด้ วยตนเองหรื อผู้ดูแล

อุบตั ิเหตุที่มีภาวะวิกฤติ เสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตทั้งภายในโรงพยาบาลและเครื อข่าย
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันรพ.สรรพสิ ทธิประสงค์มีจานวนผู้ป่วยล้างไตทางช่ องท้ องเฉลีย่ ปี ละ 450 ราย

วัตถุประสงค์ การวิจัย

จานวนผู้ป่วย

1.เพื่อลดอัตราการ Admit ด้ วยภาวะนา้ เกิน

600

จานวนผู้ป่วยนา้ เกิน
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36
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2561
น ้ำเกิน

complication pd

กราฟแท่ งแสดงจานวนผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้ องทีม่ า Admit

21
2562

ใส่ Tube

กราฟแท่ งแสดงจานวนผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้ องทีม่ า Admit ด้ วยนา้ เกิน

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
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admit รวม

2562

กราฟแท่ งแสดงจานวนผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้ องทีม่ า Admit

26

20

16

2560

2561
น ้ำเกิน

complication pd

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
47

41

20
0

2560

52

40

143

100

จานวนผู้ป่วยนา้ เกิน

2562

ใส่ Tube

กราฟแท่ งแสดงจานวนผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้องทีม่ า Admit ด้ วยนา้ เกิน

ควความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาามเป็ นมาและ
ความสาคัญของปัญหา
1. มีการปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่แตกต่ างกัน
2. ยังไม่ มีแนวทางการปฏิบตั กิ ารพยาบาลที่ชัดเจน
3. ไม่ มีการดูแลติดตามและประเมินผลการรักษาอย่ างต่ อเนื่อง
4. ผู้ป่วยขาดความรู้ และความตระหนักในการดูแลตนเอง

จากการทบทวนวรรณกรรม *** ผู้ป่วยล้างไตทางช่ องท้ องที่มีภาวะนา้ เกิน มีอตั ราการตายจากทุกสาเหตุสูงถึง13.56
เท่ า พบว่าผู้ป่วยที่มีการดึงนา้ ออกจากร่ างกายวันละ 750 มิลลิลติ ร มีอตั ราการรอดชีวติ สู งขึน้ ซึ่งการดึงนา้ เป็ นปัจจัย
สาคัญส่ งผลโดยตรงต่ ออัตราการรอดชีวติ ของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่มีการควบคุมภาวะนา้ เกิน Cardiac function ดีขนึ้
ความดันโลหิตเกณฑ์ ปกติ อัตราการนอนรพ.น้ อยกว่า
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**นิยามศัพท์
-ภาวะนา้ เกินในผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้ อง หมายถึง การล้ างไตให้ ได้ นา้ ในร่ างกายมีภาวะสมดุล ผู้ป่วยไม่
บวม ไม่ มีภาวะนา้ ท่ วมปอด ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ ปกติ
-ผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้ อง หมายถึง ผู้ป่วยไตวายเรื อ้ รั งระยะที่ 5 ที่ได้ รับการรั กษาโดยการล้ างไตทางช่ อง
ท้ องแบบถาวร
**คาถามงานวิจัย
การใช้ โปรแกรมการจัดการภาวะนา้ เกินสามารถลดอัตราการ Admit ด้ วยภาวะนา้ เกินได้ หรื อไม่

• รพ.สรรพสิ ทธิประสงค์ รับ Refer จาก 9 หน่ วยบริการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
จานวนผู้ป่วย

**ขอบเขตงานวิจัย โปรแกรมที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้ป่วยล้ างไตทางช่ องท้ องแบบถาวรที่มารั บบริการ
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ระหว่ างเดือน มีนาคม 2562 – ธันวาคม 2562

เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
1. แบบบันทึกข้ อมูลส่ วนบุคคลผู้ป่วย
2. แบบบันทึกการรักษาภาวะแทรกซ้ อน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง
1.แบบประเมินหาระดับภาวะนา้ เกิน
2.แนวทางปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาภาวะนา้ เกิน
3.โปรแกรมการดูแลตนเอง
4.แบบบันทึกการเยีย่ มติดตามทางโทรศัพท์
5.แผนการสอนเรื่ องภาวะนา้ เกิน,อาหารสาหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่ องท้ อง
6.คู่มือการดูแลตนเองเพื่อป้องกันและจัดการภาวะนา้ เกิน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
การใช้ โปรแกรมการจัดการ
ภาวะนา้ เกินในผู้ป่วยล้ างไตทาง
ช่ องท้ องแบบถาวร

ตัวแปรตาม
อัตราการ Admit ด้ วยภาวะ
นา้ เกินลดลงหรื อไม่
89

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ องเกง

1.Prevalence and Risk Factor of Fluid Overload in Southern Chinese Continuous Ambulatory
Peritoneal Dialysis Patients 2013
2.Approach to fluid management in peritoneal dialysis A practical algorithm 2002
3.Impact of Volume Management on Volume Overload and Rehospitalization in CAPD Patients 2017
4.The effect of the individual and family self management program on bowel preparation behavior for
colonoscopy in older persons

การพัฒนารูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
อเนื
ง ในเครื
อ่อข่บุาชยโรงพยาบาลวาริ
นช�ำราบ
การพัฒนารูปแบบต่
แบบการป้
องกั่อนภาวะติ
ดเชื้อเยื
่องท้องในผู้ปว่ ยล้างไตทางช่
องท้องแบบต่อเนื่อง
(Development Pattern of Protection
Peritonitis inนชContinuous
Ambulatory Peritoneal
ในเครือข่ายโรงพยาบาลวาริ
าราบ
(Development Pattern
of Protection
in Continuous Ambulatory
Dialysis
PatientsPeritonitis
in Warinchamrab
Hospital Peritoneal
network)Dialysis Patients
in Warinchamrab Hospital network)

ชื่อผู้วิจัย นางสุจิตรา สุขสาย,นางศิรพิ ร บุระสี และนางสาวพิมระตา พิลุน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
ผู้นาเสนอ : นางสุจิตรา สุขสาย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ทฤษฎีการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัว individual and Family Management ของ
Ryan and Sawin 2009 โดยทฤษฎีได้กล่าวถึงพฤติกรรมการจัดการตนเองว่า เป็ นความสามารถของบุคคลร่ วมกับครอบครัวใน
การจัดการกับอาการ หรื อเมื่อต้องให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ บุคคลและครอบครัวเปรี ยบเสมือนหน่วยเดียวกันในการดูแลสุ ขภาพ
ครอบครัวมีส่วนสาคัญในการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการจัดการตนเองได้อย่างต่อเนื่องมี 3 มิติ
1.ด้านบริ บท 2.ด้านกระบวนการ 3.ด้านผลลัพธ์

Email : renalwarin@gmail.com
วันที่ 6 - 7 พ.ย. 2562

ความสาคัญของปัญหา

การดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูล

ทาไมผู้ป่วยล้างไตฯ จึงมีการติดเชื้อทางช่องท้อง
ข้อมูลสถิติ

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

1.จานวนผู้ป่วยล้างไตฯ

72

97

170

190

31 ครั้ง
(0.48 episode/year)

39 ครั้ง
(0.44 episode/year)

47 ครั้ง
(0.36 episode/year)

2.การติดเชื้อ
Peritonitis

64 ครั้ง
(0.35 episode/year)

ทบทวน 12 กิจกรรมคุณภาพ ทบทวนวรรณกรรม การพยาบาลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง ตั้งแต่ระยะแรก
รับ Infected CAPD จนถึงดูแลต่อเนื่องในชุมชน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทา CAPD < 1 เดือน

ทา CAPD < 6 เดือน

ทา CAPD < 1 ปี

ทา CAPD13%> 1 ปี

ค่า serum albumin ในผู้ป่วย Peritonitis
สค.61
มิย.61
เมย.61

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
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ตค.60

2

9
4

3
1
1

0

2

4

ค่า alb < 2

อาการแสดงเมื่อมีการติดเชื้อ

8

10

12

ค่า alb > 3.5

15

1

5

3

2

2

2

2

1

1

1

1
Hyaline mold

1

1

Staphylococus…

1

Steptococus…

1

Enterococcus…

2

Aceneto bacter…

3

8

Enterobacter…

4

0

Psuedomonas spp.

6

E. Coli

8

Numerous…

5

20

Diptheroids

20

Steptococus

10

Staphylococus…

20
15
10
5
0

6

ค่า alb 2.0 - 3.5

ผลการตรวจ PDF C/S

20

PDF C/S No growth

1. โปรแกรมการจัดการภาวะนา้ เกินสามารถนามาใช้
เพื่อลดอัตราการ Admit ด้ วยภาวะนา้ เกิน
2. เพื่อให้ ผู้ป่วยผู้ดูแล รวมทั้งบุคลากรประเมินภาวะนา้ เกินได้ อย่ างถูกต้ อง
3. ผู้ป่วยผู้ดูแลมีความรู้ สามารถจัดการภาวะนา้ เกินได้ อย่ างถูกต้ อง
4. บุคลากรทางานแบบทีมสหวิชาชีพ มีการติดตามผู้ป่วยอย่ างต่ อเนื่อง

1
1

ธค.60

8%

2

2

กพ.61

18%

61%

1
3
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PICO

Cause & Effect Diagrams
ผู้ป่วยล้างไต

Care Giver
ไม่สวม mask

ไม่ล้างมือ

ผู้ป่วยอายุ > 60 ปี,เปลี่ยนน้ายาเอง 71.79% (28 ราย)

เปลี่ยนผู้ดูแล

ล้างมือไม่ถูกขั้นตอน

• I : รูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง ( Retraining ทุกเดือน ,Re visit HHC PD nurse ทุก 3 เดือน ,

Malnutrition

ไม่สวม mask

ล้างมือไม่ครบ 7 ขั้นตอน

• P : ผู้ป่วยที่ทาการล้างไตมานาน > 1 ปี ที่ไม่ติดเชื้อ

ไม่ผ่านการ Train

Re evaluation แบบประเมินสร้างความตระหนัก, Re multicipinary care team : นักกายภาพ นักโภชนาการ

ทานอาหารดิบ หมักดอง

ท้องผูกบ่อยๆ

Peritonitis
ห้องไม่สะอาด

• C : ไม่ติดเชื้อและติดเชื้อ

ใช้น้าจากอ่างล้างมือ

ไม่ปิดประตู/หน้าต่าง

เทคนิคไม่ถูกต้อง

ไม่เปลี่ยนน้ายาตาม Rx

น้าบาดาลล้างมือ

เปิดพัดลม

• O : อัตราการเกิดภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง ในผู้ป่วยล้างไต

ไม่ทาตามขั้นตอน

น้าไม่สะอาด

ห้องเปลี่ยนน้ายาล้างไต

CAPD Peritonitis ปี งบ 2562

กรอบแนวคิด Health Belief Model

วิธีการเปลี่ยนน้ายา

•
•
•
•
•
•

ผลการตรวจ PDF C/S
30
25
20
15

2, 4%
16, 30%

23, 43%

ทำ CAPD < 1 เดือน
ทำ CAPD < 6 เดือน
ทำ CAPD < 1 ปี

ทำ CAPD > 1 ปี
12, 23%

ทุก 1 เดือน)

28

23

10
5
0

อายุ
เพศ
สถานภาพครอบครัว
สถานภาพทางสังคม
การมีผู้ดูแล
ความสมัครใจทาการล้าง
ไต

11

13

11

2

3

การรับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคในการ
ป้องกันภาวะติดเชื้อ
การรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรง
ของการติดเชื้อ
การรับรู้ต่อสภาวะคุกคามของการติด
เชื้อ

การปฏิบัติตามคาแนะนาการป้องกัน
ภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง

9

รูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อ

รูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง

คาถามงานวิจัย Action Research
รูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุชอ่ งท้องสามารถป้องกันการติดเชื้อในผู้ปว่ ยล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่อง ได้หรือไม่

วัตถุประสงค์
เพื่อหารูปแบบการป้องกันภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ในเครือข่าย
โรงพยาบาลวารินชาราบ

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ทาการล้างไต > 1 ปี ไม่ติดเชื้อ จานวน 98 ราย
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 6 เดือน ตั้งแต่ มค.2563 – มิย.2563
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•

Re training ทุกเดือน

•

Re visit HHC PD nurse ทุก 3 เดือน

•

Re evaluation แบบประเมินสร้างความตระหนัก

•

Re multicipinary care team : นักกายภาพ นักโภชนาการ ทุก 1 เดือน

•

CNPG CAPD

กิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอน

1.

การวางแผน (planning) : ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ทบทวน 12 กิจกรรม จัดทา CNPG CAPD

2.

การปฏิบัติ (acting) : เก็บข้อมูลผู้ป่วยตามรูปแบบการป้องกัน การปฏิบัติ /แบบสอบถาม

3.

การสังเกตผล (observing) : ติดตามเยี่ยมบ้าน

4.

การประเมินสะท้อนกลับ (reflecting) : สรุปผล คืนข้อมูลผู้ป่วย ผู้ดูแล
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
•

พนิดา เทียมจรรยา,ชมนาด วรรณพรศิริและดวงพร หุ่นตระกูล.(2554).การดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้องจากการรักษาด้วยการล้างไตทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่อง.

•

กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์.(2555).การป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย.

•

กุลธิดา ณะไชย.(2558).พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อของเยื่อบุช่องท้องจากการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง.

•

สราวุฒิ บุญสุข.(2558).ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง.

•

กิติมา เศรษฐ์บุญสร้างและประเสริฐ ประสมรักษ์.(2559).การพัฒนารูปแบบการดูแลของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบาบัดทดแทนไตต่อพฤติกรรม

ผลของโปรแกรมการจั
ดการความปวดแบบเฉี
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Trauma and Emergency Administration Nurse Coordinator
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การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร.

tiparkorn.korn@gmail.com

ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
Background
 SP ECS…. ER คุณภาพ

คาขวัญ อาเภอวารินชาราบ

- Overcrowding
- การพัฒนาบุคลากร
- การจัดมาตรฐานการบริการและ
คุณภาพการรักษาพยาบาล
(OHCA, FT & etc.)

นมัสการหลวงปู่ชา
มีปลาแซบหลาย
มากพันธ์ไม้ดอก
บ่งบอกวัฒนธรรม"

“ บริการปลอดภัย ประทับใจ ใส่ใจคุณภาพ ”

 การพัฒนาระบบบริการพยาบาล: SP
- การจัดการอาการรบกวนและการ

จัดการความปวด (7 Aspects of care)

Thank You

 Multiple trauma + LBF
- Acute pain management in
LBF at ED: challenge
 LBF
- > 50% mod. to severe pain
 Inadequate pain management

Impact of Ac. pain
 ภาวะที่คุกคามชีวิตรุนแรงขึ้น
 เกิดภาวะแทรกซ้อน
- Hypovolemic shock
- Acute compartment syn.
- fat emboli syn.
- Volkmann's ischaemia
 ยากต่อการรักษา
 การฟื้นหายล่าช้า
 ปฏิกิริยาตอบสนองด้านร่างกาย
และแบบแผนการดาเนินชีวิต
 การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ เช่น
ความกลัว วิตกกังวล ซึมเศร้า ฯ
 ความปวดเรื้อรัง

Historical data
 สถิติผู้ป่วย LBF 3 ปีย้อนหลัง
220

 58 ราย (50.4%)ไม่มีการบันทึก

214
115

2560

2561

2562(ม.ค.-มิ.ย.)

 สถิติผู้ป่วย LBF พ.ศ. 2562
40

35
24

Femur

Tibia/Fibular Radius/Ulnar24

Workplace

16

Humerus

pain ระยะแรก+ D/C
 57 ราย (49.6%) มีการประเมินและ
บันทึก pain
 มีความแตกต่างของใช้ NRS ตาม
ความรู้และความเข้าใจของ RN
 PS เฉลี่ย 6.75
 ผู้ป่วยได้รับยาแก้ปวดโดยไม่ได้รับการ
ประเมิน pain(15 ราย)+ประเมิน
pain (42 ราย)=56 ใน 115 ราย
(48.7%)
 ไม่มี CNPG การจัดการความปวด
 การบริหารยาเพื่อบรรเทาความปวด
ใน LBF pt. เป็นไปตามคาสั่งแพทย์

ปัญหาและความสาคัญของปัญหา (ต่อ)
 Life threatening
 การใช้ยา Opioid อาจเกิด
ภาวะกดการหายใจ

 ปัญหาการสื่อสารของผู้ป่วย

Gap of
knowledge

 Undertreated/ Non treatment
 Inadequate of acute pain management
poor outcome & decrease satisfaction
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 ความรู้ของพยาบาลในการประเมิน และ
การจัดการกับความปวดอยู่ในระดับต่า 48.4%

 ความไม่สอดคล้องกันของการ
ประเมินระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วย

 การจัดการความปวดโดยวิธีไม่ใช้
ยาไม่สามารถใช้ได้ผลกับความปวด
ระดับรุนแรง
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คาถามการวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โปรแกรมการจัดการความปวดแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยกระดูกยาวหัก ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร
สามารถลดคะแนนความปวดในกลุ่มทดลองมากกว่ากลุ่มควบคุมหรือไม่?

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการจัดการความปวดแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยกระดูกยาวหัก
ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมุกดาหาร

สมมุติฐานการวิจัย
1

หลังได้รับโปรแกรมการจัดการความปวดแบบเฉียบพลันกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดลดลงมากกว่า
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

2

หลังได้รับโปรแกรมการจัดการความปวดแบบเฉียบพลันกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมากกว่า
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

1

นาผลการวิจัยมาพัฒนาแนวทางการดูแลจัดการความปวดในผู้ป่วย LBF แบบครบวงจร รวมทั้งการวาง
แผนการดูแลต่อเนื่องร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

2

ผลการวิจัยเป็นข้อมูลพื้นฐานสามารถนาพัฒนาระบบบันทึกความปวด (Pain registry) และนาผลการบันทึก
มาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยบาดเจ็บกลุ่มอื่นได้

3

ผลการวิจัยนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้บริหารการพยาบาลในการกาหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติในการ
จัดการความปวด รวมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลมุกดาหาร

4

ผลการวิจัยนามาเป็นข้อมูลในการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัด
มุกดาหารได้

ขอบเขตการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
03

01

Long Bone Fracture patients (Closed fracture)

INCLUSION

EXCLUSION

 Experiment research

 ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่ามีบาดเจ็บของ
กระดูกยาวหักแบบปิด
ที่เข้า ER รพ.มุกดาหาร
ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31
ธ.ค. 2563

 อายุ 18 - 60 ปี
 LBF: shaft fx. และยืนยัน
จากผลการตรวจเอกซเรย์ :
- S4230 = humerus
- S5270 = Radius/Ulnar
- S723 = Femur
- S822 = Tibia/Fibular
 ประเมินความปวดแรกรับ
PS ≥ 4
 สื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจ
 ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

 ผู้ป่วยอาการทรุดลงใน
ระหว่างทาการทดลอง;
- GCS ≤ 8 คะแนน
- SBP < 90 mmHg
 มีการบาดเจ็บร่วมของ
อวัยวะสาคัญที่ต้องผ่าตัด
ฉุกเฉิน (ER to OR)
 ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ
CPR/On ET-tube

POPULATION

Independent: โปรแกรมการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน
Dependent: คะแนนความปวด และความพึงพอใจต่อการจัดการความปวด

05
05

SAMPLING

02

เดือน มกราคม – ธันวาคม 2563

04

DESIGN

& RCT (Double blind)
 2 group pre-posttest
design

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

 ผู้ป่วย LBF ทั้งเพศชาย และ
เพศหญิง วัยผู้ใหญ่อายุ 18 ปี
ขึ้นไป ที่เข้ารับการรักษาใน
รพ.มุกดาหาร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

06

MATCH PAIR

 เพศ
 อายุต่างกันไม่เกิน 5 ปี
 ตาแหน่งการบาดเจ็บ
 PS ต่างกันไม่เกิน 2 คะแนน


07

SAMPLE SIZE

52 คน (กลุ่มทดลอง 26 คน
และกลุ่มควบคุม 26 คน)
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การสุ่มเข้ากลุ่มตัวอย่าง (WINPEPI)

เครื่องมือในการวิจัย

คะแนนความปวด
โปรแกรมการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยกระดูกยาวหัก
(The Gate control theory + Integrative review)
ความพึงพอใจต่อการจัดการความปวด

1

แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

2

แบบประเมินความปวดแบบมาตรวัดตัวเลข (The Numeric Rating Scale)
(Inter-rater reliability 0.90)

3

โปรแกรมการจัดการความปวดในผู้ป่วยกระดูกยาวหัก โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
การประยุกต์กระบวนการใช้ผลงานวิจัยตามการทบทวนแบบบูรณาการ
(CVI 0.85)

4

96

ผลการวิจัยสามารถนามาใช้ในกระบวนการเรียน การสอนในเรื่องการจัดการอาการปวด บทบาทของพยาบาลใน
การจัดการความปวดในภาวะฉุกเฉิน และการพัฒนานวัตกรรมการดูแลในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บที่มีภาวะเจ็บปวดได้

5

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความปวด โดยผู้วิจัยพัฒนาจาก
แนวทางการเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจาปี 2562
กองการพยาบาล สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (CVI 0.80)

97

วิธีดาเนินการวิจัย

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่
อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
คณะที่ศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2

วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความปวดระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติ Independent T-test

3

วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้สถิติ Independent T-test

แซ่อึ้ง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

 นางกัลยาณี

พรหมมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

 นางวรรณา

จามชาติ

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สุเพียร โภคทิพย์

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1

 นางศนิชา

ความสำ�คัญของปัญหา
➤ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
ตีบ ตัน หรือ แตก มาจากอาการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ส่งผลให้เซลล์สมองตายในที่สุด
➤ เป็นสาเหตุสำ�คัญของการเสียชีวิต ทั่วโลกมีจำ�นวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจำ�นวน 80 ล้านคน
และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จำ�นวน 50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.5
➤ ประเทศไทย จากรายงานสถิตสิ าธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
(I60-I69) ต่อประชากรแสนคน ปี 2555-2559 เท่ากับ 31.7,35.9,38.7,43.3 และ 48.7
➤ โรงพยาบาลไพรบึง พบว่า ผู้ป่วย stroke refer เป็น 3 อันดับแรก ของโรงพยาบาลไพรบึง
ตั้งแต่ ปี 2560-2562 สถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่พบ จำ�นวน 53 ราย, 46 ราย
และ 54 รายตามลำ�ดับ   มีผู้ป่วยเสียชีวิตจาก stroke ในปี 2561-2562 ร้อยละ 9.83 และ 9.67
ตามลำ�ดับ
➤ คณะจึงศึกษาสถานการณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ อำ�เภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อเป็นข้อมูลในการนำ�ไปวางแผนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง\
รายใหม่ โรงพยาบาลไพรบึงต่อไป

tiparkorn.korn@gmail.com
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วรรณกรรมที่ทบทวน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาสถานการณ์ และความชุกของโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ อาเภอไพรบึง

คาถามงานวิจัย
 สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ อาเภอไพรบึง เป็นอย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย
 เป็นผูเป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ที่ไดเรับการรักษาที่โรงพยาบาลไพรบึง ที่ใหเรหัส

โรค I60-I69 ในปี 2560 -2562

วรรณกรรมที่ทบทวน (ต่อ)

วิธีการศึกษา
 รูปแบบงานวิจัย

: งานวิจัยเชิงพรรณณาการศึกษาแบบยเอนหลัง (Retrospective

descriptive study)

ใชเสถิติจานวน และรเอยละ โดยทาการศึกษาจากทะเบียนการส่งต่อผูเป่วยโรคหลอดเลือดสมอง,
ทะเบียนผูเป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่อาเภอไพรบึง และจากเวชระเบียนผูเป่วยนอกใน
โปรแกรมการใหเบริการของโรงพยาบาลไพรบึง
(Him-pro) ,แบบสอบถาม

เครื่องมือในการศึกษา
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ทบทวนจากทฤษฎี บทความวิชาการ ผลงานวิจัย เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขเอมูลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดเแก่



1. ขเอมูลทั่วไป ประกอบไปดเวย เพศ,อายุ,สถานภาพการสมรส,ระดับการศึกษา ,อาชีพ และรายไดเ



2. ประวัติการเจ็บป่วย ประกอบไปดเวย โรคประจาตัว ,ระยะเวลาการเป็นโรคประจาตัว,กรรมพันธุ์โรคหลอดเลือดสมอง,ผล
เลือด Cholesterol ปีล่าสุด,ผลการประเมิน CVD risk ปีล่าสุด และระดับความดันโลหิต 3 ครั้งก่อนเป็น new stroke



3. พฤติกรรมสุขภาพ ประกอบไปดเวย การกินยา,การรับประทานอาหาร,การออกกาลังกาย,การตรวจตามนัด,การสูบุหรี่,การ
ดื่มสุรา และผูเดูแลผูเป่วย

วรรณกรรมที่ทบทวน (ต่อ)
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วรรณกรรมที่ทบทวน (ต่อ)

การพัฒนารูปแบบการให้ค�ำปรึกษาโดยใช้หลักการจิตบ�ำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ในผู้ที่พยายามท�ำร้ายตนเองที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดเรับ


เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การดูแลผูเป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเขตอาเภอไพรบึง
ครบองค์รวม การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ต่อไป

ขอบคุณค่ะ
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การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดภาวะ Hypoglycemia
ของผู
ยเบาหวานชนิ
ที่ 2 ที่รับไว้
รักษาในโรงพยาบาลพยุ
โครงร่้ปา่วงงานวิ
จัยการศึกดษาความชุ
กและปั
จจัยทีเ่ กีย่ วข้องของ ห์
การศึกการเกิ
ษาความชุ
ก และปั
จจัยที่เกี่ยวข้ของผู
องของการเกิ
ดภาวะ Hypoglycemia
ดภาวะ
Hypoglycemia
้ปว่ ยเบาหวานชนิ
ดที่ 2
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิ
ที่ 2 ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพยุ
ห์
ที่รับไว้รักดษาในโรงพยาบาลพยุ
ห์
ที่ปรึกษา ดร.สุเพียร โภคทิพย์
ดร.โสภิต ทับทิมหิน
ผู้วิจยั

นางสาวศิรนิ ภา ปัญโญ
นางยิหวา วิเศษหมืน่
แผนกผูป้ ว่ ยใน โรงพยาบาลพยุห์

PICO
(การตัง้ คาถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนครอบคลุมการดูแลผู้ปว่ ย)
P : Patient population
I : Intervention




C : Comparison
O : Outcomes

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะ hypoglycemia
ความชุกและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องของการเกิดภาวะ
Hypoglycemia ของผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2



ความชุกและปัจจัยมีผลต่อการเกิดภาวะ
Hypoglycemia ของผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2

ปัญหา/เหตุผล ความสาคัญของการวิจยั
จากรายงานขององค์การอนามัยโลกเกีย่ วกับโรคเบาหวานในปี 2559 พบผูป้ ว่ ยเบาหวานทั่วโลกในปี พ.ศ. 2557 จานวน
422 ล้านคน ความชุกของโรคเบาหวานเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 4.7 ในปี 2523 เป็นร้อยละ 8.5 ในปี 2557 ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ ย
อยู่ในประเทศทีก่ าลังพัฒนา

สาหรับข้อมูลในประเทศไทย สานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขรายงานความชุกของผูป้ ว่ ยทีท่ ราบว่าตนเป็น
โรคเบาหวาน ในปี 2557เท่ากับร้อยละ 8.3 โดยพบความชุกในผูห้ ญิงร้อยละ 9.6 และผูช้ ายร้อยละ 6.5 แนวโน้มจานวนครัง้ ของ
การนอนโรงพยาบาลและอัตราผูป้ ว่ ยในโรคเบาหวานทุกกลุม่ อายุเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2558 โดยในปี
พ.ศ.2550 มีอัตราเท่ากับ 795.04 ต่อแสนประชากร และในปี 2558มีอตั ราเท่ากับ 1233.35 ต่อแสนประชากร
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คาถามการวิจัย

ปัญหา/เหตุผล ความสาคัญของการวิจยั (ต่อ)
ข้อมูลผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วประเทศจากเครือข่ายวิจยั กลุม่ สถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปี 2558 พบว่า
ร้อยละ 38.2 เป็นผูป้ ว่ ยที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลในเลือด (Fasting Plasma Glucose :FPG) ให้อยู่ในเกณฑ์ 70 –
130 มก./ดล. และร้อยละ 24.5 เป็นผูป้ ว่ ยทีส่ ามารถควบคุมระดับน้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ให้อยูใ่ นเกณฑ์นอ้ ยกว่า 7.0
%
ในผู้ปว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ได้รบั การควบคุมโรคเบาหวานอย่างเข้มงวด (ระดับHbA1c น้อยกว่า 6.0 %) เกิดภาวะ
น้าตาลในเลือดต่าได้มากกว่าผูป้ ว่ ยทีค่ วบคุมโรคเบาหวานแบบมาตรฐาน (ระดับ HbA1c อยู่ในช่วง 7.0–7.9 %)
นอกจากนีย้ งั พบว่า ผู้ป่วยทีม่ อี ายุมากกว่า 65 ปี ผู้ป่วยที่มโี รคประจาตัวอืน่ เช่น จิตเภท โรคไต หรือใช้ยาบางชนิดเป็น
สาเหตุของการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า ภาวะน้าตาลในเลือดต่าทาให้เกิดความเจ็บป่วยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
รวมทั้งเพิม่ ค่าใช้จา่ ยให้แก่ผปู้ ว่ ย โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยที่เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าทีร่ นุ แรง ภาวะน้าตาลในเลือดต่าเป็นสาเหตุ
หลักของการต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 51.2 ภาวะน้าตาลในเลือดต่าอาจ
เกิดขึน้ ได้ในผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ( อ้างใน ปัญจณี กันทะวงษ์ , 2560 )

ปัญหา/เหตุผล ความสาคัญของการวิจยั (ต่อ)

ปัญหาการ re-admit ของผู้ปว่ ย ภายใน 28 วันหลังจาหน่าย (เป้าหมาย < 1 % )
2559 = 1.84 %

2560 = 1.85 %
2561 = 1.62 %

วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบอายุเป็นปัจจัยเสีย่ งที่ทาให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า (Amiel, 2007) เนื่องจากอายุทเี่ พิม่
มากขึน้ ทาให้อวัยวะต่าง ๆ เช่นตับและไตเสือ่ มสภาพ (Bruce, et al., 2009) ส่งผลให้การขับถ่ายยาเบาหวานในกระแสเลือด
ลดลง ยาออกฤทธิน์ านขึน้ (Miller et al., 2010) พฤติกรรมการใช้ยาเป็นปัจจัยเสีย่ งการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าเช่นกัน
(วัลลภ เกิดนวล,2550) เมื่อผูป้ ว่ ยเบาหวานมีพฤติกรรมการใช้ยาทีเ่ หมาะสมจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้าตาล
ในเลือดได้ดี (เพียวพันธุ์ อุสาย และคณะ, 2554) โดยพบว่าผูป้ ว่ ยที่มพี ฤติกรรมการรับประทานยาทีไ่ ม่ดจี ะทาให้ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดให้ปกติได้ (Pintong, 2005; Jantaratiratikul et al., 2008) การรับประทานยาไม่ถกู ต้อง
(รับประทานมากกว่าแพทย์สงั่ ) เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า (วัลลภ เกิดนวล,2550) Marata et al. (2004)
พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับภาวะน้าตาลในเลือดต่ามีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า เนื่องจากผูส้ งู อายุทมี่ คี วามรูใ้ น
การแก้ไขป้องกันภาวะน้าตาลในเลือดต่าน้อยจะส่งผลให้การดาเนินของโรครุนแรงขึน้ (Shorr et al., 1997; Davis et al.,
2011)
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องของการ
เกิดภาวะ Hypoglycemia ของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลพยุห์

-เพศ
-อายุ
-การศึกษา -อาชีพ

กรอบแนวคิด
-รายได้
-ผู้ดูแล

ข้อมูลสุขภาพและการดูแลตตนเอง

-ระยะเวลาเป็น DM
-การรักษา
-การจัดการยา
-การติดตามนัด
-บุคคลในครอบครัวเป็น DM -โรคร่วม
-ระดับไตวาย
-การเยีย่ มบ้าน
-การเข้ารักษาด้วยน้าตาลต่า -การกลับรักษาซ้าใน 28 วัน
-การรับคาแนะนาจากสหวิชาชีพ-การวางแผนจาหน่ายจากสหวิชาชีพ

ความชุกและปัจจัยที่เกีย่ วข้องของการเกิดภาวะ
Hypoglycemia

แบบงานวิจยั และวิธกี ารดาเนินงานวิจยั

จากการรวบรวมข้อมูลโรงพยาบาลพยุห์ มีสถิตผิ ปู้ ว่ ยเบาหวานทีม่ ภี าวะน้าตาลในเลือดต่าเข้ารับการรักษาในแผนกผูป้ ว่ ย
ใน 3 ปีย้อนหลัง ปี 2559 – 2561 จานวน 27 , 25 , 38 ตามลาดับ ผู้ป่วยที่กลับเข้ารักษาตัวซ้าด้วยโรค เดิมภายใน 28 วัน
จานวน 4 ครั้ง (2) , ครั้ง (1) , 2 ครั้ง (1) ราย

-ประวัตกิ าร re-admit 3 ปีย้อนหลัง

การศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกีย่ วข้องของการ
เกิดภาวะ Hypoglycemia ของผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2
ที่รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลพยุหเ์ ป็นอย่างไร

ข้อมูลทัว่ ไป

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (retrospective study)

การออกแบบการวิจยั

1.ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะน้าตาลต่า ที่เข้ารับการรักษาทีห่ อผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลพยุห์
ระหว่าง ปี พ.ศ.2559 – 2561 จานวน 90 คน

2.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ โดยศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปปรึกษากับผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 3ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา
และความคลอบคลุมของเนือ้ หา(Content Validity) แล้วนาไปปรับปรุงคาถามทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒเิ สนอแนะ แล้วส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
พิจารณาอีกครัง้ จนเป็นที่ยอมรับถือว่าเป็นความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาแล้วจึงนาไปใช้ในการวิจยั

การออกแบบการวิจยั (ต่อ)

แบบสอบถามจานวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยคาถาม ปลายปิด และเปิด จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสุขภาพและการดูแลตนเอง ประกอบด้วยคาถาม ปลายปิด จานวน 12 ข้อ
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลเริม่ ต้นภายหลังได้รบั การอนุมตั จิ าก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ฯ โดยมีวธิ กี าร
ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.ผู้วจิ ยั ดาเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
2.ผู้วจิ ยั คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัตทิ ี่กาหนดขึน้
3.ประสานงานเวชฯสถิติ ในการตามชาร์ตประวัตผิ ปู้ ว่ ยทีต่ อ้ งการศึกษา
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การออกแบบการวิจยั (ต่อ)
4.ดาเนินการกรอกข้อมูลตามแบบสอบถาม (หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับข้อมูล ประสานงานกับผูร้ บั ผิดชอบ clinic NCD เพื่อ
ได้ข้อมูล)
5.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วประมวนผล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
4.สถิตทิ ี่ใช้ และการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

Proposal : The effect of using clinical nursing
practice guidelines for preventing hypoglycemia
Proposal
: Thetreatment
effect of using
nursing practice
guidelines
for preventing
in the
ofclinical
hyperkalemia
with
insulin
hypoglycemia
in the
treatmentatofmale
hyperkalemia
with insulin
among patients at male
among
patients
medicine
department
department Kanthaluk Hospital
Kanthaluk medicine
Hospital
Mr. Aekkachai Fatai
Registered Nurse at Male Medicine Department Kanthaluk Hospital
Adviser Dr. Suparat Pisaipan

Concepts
Outcome

PICO >>
Population
Patients with
hyperkalemia that
treated by insulin

Comparison
Intervention
Clinical Nursing
Practice Guideline
for Preventing
Hypoglycemia In
the Treatment of
Hyperkalemia with
Insulin

Before & After
using CNPG

1. Percentages of
appropriate amount of
sugar supplement
2. Percentages of
appropriate time to recheck patient’s capillary
blood glucose:CBG
3. Percentage of CBG at
standard level of both
experimental & control
group

Background
Hyperkalemia is a common
electrolyte disorder that can
cause clinically significant
adverse outcomes including
cardiac arrhythmia, leading to
death.

Hypoglycemia is a serious
complication following the
administration of insulin for
hyperkalemia

110

In 2014 approximately 141 million
patients visited hospital in the USA.
Epidermiological studies estimate
that 2.6-3.5% of ED visits and the
resulting hospital admission arise
from hyperkalemia.

19.8% Rate of

hypoglycemia in patient with
hyperkalemia that treat by
insulin
(Bobby et al. 2019)
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Background

Method

Statistics
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Design
A quasi-experimental research
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In Kanthaluk Hospital the number of patients who admitted with hyperkalemia in 2017-2019
were 670, 711 and 881. And in this amount, the incidence of hypoglycemia following insulin for treatment
of hyperkalemia were 70, 119 and 198 or 10.44, 16.7 and 22.4%. From the data shows that the
complication of treatment hyperkalemia by insulin is rise.

Sample
The samples consisted of 44 patient with hyperkalemia that
treated by insulin. They are divide to 2 groups an
experimental group another is control group the member of
each group is 22. Gpower App Eff size .50/ power of test.80/alpha .05
/one-tailed test/ t-test

Setting
Male medicine Department Kunthaluk Hospital

Method

Objective
This quasi-experimental research aims to examine the effect of Using CNPG
for Preventing Hypoglycemia In the Treatment of Hyperkalemia with Insulin Among
Patients at Male Medicine Department

Hypothesis
1. the percentages of appropriate amount of sugar supplement in
experimental group higher than control group
2. the percentages of appropriate time to re-check patient’s CBG in
experimental group higher than control group
3. the percentage of CBG at standard level after management in experimental
group higher than control group

Operational Definition
CNPG for preventing hypoglycemia in the
treatment of hyperkalemia with insulin >> CPG uk renal
association 2018+review literature 3 studies
Usual care >> observe CBG next 1 hour after
insulin
Hyperkalemia >> level > 5.3 mmol/l
Hypoglycemia >> level < 70 mg/dl
Independent Variable

CNPG for preventing hypoglycemia in the treatment of
hyperkalemia with insulin
Dependent Variable

The groups are matched in term of age,gender and level of insulin to treat
hyperkalemia. The control group is receive usual care while the ones in the
experimental group receive clinical nursing practice guidelines for preventing
hypoglycemia
in the treatment of hyperkalemia with insulin

Research Instruments
Your Text Here

Your Text Here

1. CNPG for preventing hypoglycemia in the treatment of hyperkalemia with insulin
2. Data collection
2.1 The demographic data including age , gender, occupation etc.
2.2 The demographic for assess result of nursing care&CNPG
3. Blood glucose meters <accu-check> , Syrup Etc.

Outcomes
1. Percentages of appropriate
amount of sugar supplement
2. Percentages of appropriate
time to re-check patient’s
capillary blood glucose:CBG
3. Percentage of CBG at standard level
of both experimental & control group

Selected outcomes

112

113

ภาพกิจกรรม ปี 2562

Statistics

Descriptive statistic
frequency, percentage,
mean, range, and standard
deviation
Simple PowerPoint
were used to describe general
characteristics of the samples

12

T-test
used to determine if there
is a significant difference
between the means of two
groups
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