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ความหมายของการวิจัย
(Definition of Research)
Research is systemic inquiry that uses
disciplined methods to answer questions or
solves problems. The ultimate goal of research
is to develop, refine, and expand a body of
knowledge (Polit & Beck,2004)

การวิจัยทางการพยาบาล (Nursing research)

•Nursing research is systemic inquiry
designed to develop knowledge about
issues of importance to the nursing
professional, including nursing
practice, education, administration,
and informatics (Polit & Beck,2004)

การวิจัยทางการพยาบาล (Nursing research)
•การวิจัยทางการพยาบาล เป็นการค้นคว้าหาคาตอบที่เป็น
ข้อสงสัยหรือเป็นประเด็นปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มี
ความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ศาสตร์ทางการพยาบาล รวมทั้งพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และ
การศึกษาพยาบาล (บุญใจ, 2553)
8

Nursing research
• Nursing studies need to focus on the
understanding of human needs and use of
therapeutic interventions to promote health
and manage illness.
(Burns & Grove,2005)

ลักษณะของการวิจยั ทางการพยาบาล
1. การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice) เป็นการวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลให้เกิดผลดีต่อ
ผู้รับบริการ เช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสวน
อุจจาระ 3 วิธี ร่วมกับการใช้ยาระบายในผูป้ ่วยศัลยกรรม
มาตรฐานการพยาบาลผูป้ ่วยที่ใส่ท่อหลอดคอทางปากสาหรับ
ผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ผลของการพยาบาลอย่างมี
แบบแผนต่อการลดระดับความเจ็บปวดของมารดาในระยะ
คลอด

ลักษณะของการวิจัยทางการพยาบาล
2. การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration)
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหารและกระบวนการบริหารการ
พยาบาล โดยเป้าหมายสุดท้ายคือทาให้ผู้รับบริการได้รับ
การพยาบาลที่มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายใน
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของ รพ......
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ลักษณะของการวิจยั ทางการพยาบาล

3. การศึกษาพยาบาล (Nursing Education)
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับระบบการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน การเรียน
การสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพยาบาลที่ดีมี
ความรู้ ความสามารถตามต้องการ เช่น เจตคติ
ต่อวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

ความสาคัญของการวิจัยทางการพยาบาล
(Importance of Nursing Research)
- ความสาคัญต่อการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล โดยการสร้าง
ความรู้ใหม่และการทาให้ความรู้ ที่มีอยู่เดิมมีความลึกซึ้งกว้างขวาง
มากขึ้น
- ความสาคัญต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงแก่ผู้รับบริการให้ได้รับ
บริการที่ดี มีคุณภาพ เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุด พยาบาลเองก็
ได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสาคัญของการวิจัยทางการพยาบาล
(Importance of Nursing Research

- ความสาคัญของการวิจัยด้านการบริหารการ
พยาบาล
- ความสาคัญของการวิจัยด้านการศึกษา
พยาบาล
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ประเภทของการวิจัย
(Types of research)
การวิจัยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงการแบ่ง
ประเภทของการวิจัย โดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ กัน ดังนี้

ประเภทของการวิจยั
1 แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย ได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์
(Pure Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาความรู้หรือสร้าง
ทฤษฎี ผลที่ได้จากการวิจัยจะเพิ่มพูนหรือสะสมความรู้
ทางวิชาการในศาสตร์สาขานั้น ๆ หรือใช้เป็นพื้นฐานการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องอื่นต่อไป ไม่ได้มุ่งเน้นการนาผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทันที

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการ
วิจัยที่มุ่งนาผลการวิจัยไปใช้เป็นสาคัญ เป็นการนาวิจัย
พื้นฐานมาดาเนินการต่อเพื่อหาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม
1.3 การวิจัยพัฒนา (Research and
development) เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
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ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
2. แบ่งตามลักษณะของข้อมูล ได้เป็น 2 ประเภทคือ
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
การวิจัยที่จะได้ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของตัวเลข และต้องใช้
วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการวิจัย
วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้แบบสอบถาม

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่
มุ่งค้นคว้าหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ตามธรรมชาติ
การรวบรวมข้อมูลจะให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติชีวิต
แนวความคิด ความรู้สึก ค่านิยม วิธีการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ ได้แก่
การสังเกต และการสัมภาษณ์ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ตัวเลข การวิเคราะห์
ข้อมูลจะใช้วิธีการให้ความหมาย การตีความจากข้อมูลที่ได้มา โดย
ใช้วิธีสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน (induction) เช่น ประสบการณ์การ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
3. แบ่งตามการควบคุมตัวแปร ได้เป็น 3 ประเภทคือ
3.1 ระดับที่ 1 เป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ในระดับน้อย
ที่สุด
- การวิจัยเชิงสารวจ (Exploratory research) เช่นการ
สารวจประชากรสารวจความคิดเห็นทางการเมือง สารวจ
ภาวะสุขภาพ เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยาย
ปรากฏการณ์ตามสภาพการณ์จริง ไม่จาเป็นต้องระบุ
สมมุติฐานการวิจัยการ
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ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
- การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เป็น
การศึกษาเพื่อบรรยายปรากฏการณ์ ทีร่ ะบุขอบเขต
ของการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง
- การวิจัยสหสัมพันธ์ (Correlation research)
เป็นการศึกษาเพื่อบรรยายความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
3.2 ระดับ 2 เป็นการวิจัยเพือ่ ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้มากกว่าระดับที่
1 ได้แก่ การเปรียบเทียบเชิงสาเหตุ (Cause comparative research)
สามารถศึกษาย้อนหลังที่มีกลุ่มควบคุม เรียกว่า case control studies
เพื่อศึกษาจากผลไปหาเหตุ โดยมีการศึกษาในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
โดยไม่มีการจัดกระทาสิง่ ทดลอง หรือการศึกษาความคืบหน้า
Prospective studies หรือ Cohort studies เพื่อหาคาตอบว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ ในปัจจุบันมีผลต่อเนื่องไปยังอนาคตอย่างไร

ประเภทของการวิจัย (ต่อ)
3.3 เป็นการวิจัยที่ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ในระดับ
มากที่สุด
- การวิจัยแบบทดลอง (Experimental research)
เป็นการวิจัยที่มุ่งสร้างสภาพการณ์ขึ้น แล้วศึกษาผลที่
เกิ ด ขึ้ น ตามมา ซึ่ ง ท าได้ โดยการควบคุม ตั ว แปรอื่ น ๆ
ทั้ ง หมด แล้ ว ปล่ อ ยให้ ตั ว แปรอิ ส ระ (independent
variable) เท่านั้นที่มีผลต่อตัวแปรตาม (dependent
variable) จากนั้นจึงทาการวัดผลที่ ตัวแปรตาม ซึ่ง
เกิดจากอิทธิพลจากตัวแปรอิสระนั้น
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ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
- การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental
research) เป็นการทาวิจัยที่มีการจัดกระทากับตัว
แปรเช่ น เดี่ ย วกั บการวิ จั ย แบบทดลอง แต่ เ ป็ น การ
ทดลองที่กระทากับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีการสุ่มเข้า
กลุ่ม และหรือการควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ
ทดลองทาได้ไม่เต็มที่ จึงไม่สามารถเรียกว่าเป็นการ
ทดลองที่แท้จริงได้

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทของการวิจัยตามเกณฑ์อื่น
ๆ อีกเช่น
1. แบ่งตามเวลา เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
(Historical Research) การวิจัยร่วมสมัย
(Contemporaneous Research) การวิจัยเชิงอนาคต
(Futuristic Research)

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
2. แบ่งตามแหล่งข้อมูล เป็นการวิจัยการข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary data) การวิจัยจากข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary
data)
3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการวิจัยจากเอกสาร
(Documentary Research) การวิจัยจากสนาม (Field
Research)
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ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
4. แบ่งตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)
การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) ซึ่งทาได้
2 แบบ คือศึกษาไปข้างหน้า (Prospective Study)
และศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Study)

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
5. แบ่งตามสาขาวิชาการ ซึ่งสภาวิจัยแห่งชาติได้แบ่งไว้เป็น
10 สาขาคือ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา และ
สาขาเศรษฐศาสตร์

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
6. แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย เป็น 3 ประเภทคือ การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ Historical Research)
การวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) และการวิจัยเชิงบรรยาย
(Descriptive Research) ซึ่งยังแบ่งย่อยเป็น การวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) การวิจัยเชิงเหตุผลเปรียบเทียบ (Causal
Comparative Research) การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational
Research) การวิจัยเชิงสังเกต (Observational Research)
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นต้น
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ตัวอย่าง “การดูแลตนเองและการดูแลทารกแรกเกิดของ
มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี” จัดเป็นวิจัยประเภทต่างๆ ดังนี้
- แบ่งตามประโยชน์
จัดเป็น การวิจัยพืน้ ฐาน
- แบ่งตามลักษณะข้อมูล
จัดเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ
- แบ่งตามการควบคุมตัวแปร จัดเป็น การวิจัยแบบไม่ทดลอง
- แบ่งตามสาขาวิชาการ
จัดเป็น การวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
- แบ่งตามแหล่งข้อมูล
จัดเป็น การวิจัยจากข้อมูลปฐมภูมิ
- แบ่งตามเวลา
จัดเป็น การวิจัยร่วมสมัย

การสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL
•User name : BCNSP
•Password: NURSE

การกาหนดปัญหาวิจัย
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การกาหนดปัญหาวิจัย
Setting A Research Problem

Research Questions

Jaroonsree Meenongwah
Adult and Elderly Department,
Boromarajajonani College of Nursing,
Sanpasitthiprasong

ประยุกต์จาก สุพักตร์ พิบูลย์ มสธ.

ขอบเขตการบรรยาย

ประเภทของคาถามวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่าง

Research
Question Research Objective และ
Research Title

ขอบเขตของการกาหนดปัญหาวิจัย

Descriptive Questions
• คาถามประเภท “What was” หรือ “What is” เช่น
-สภาพการระบาดของโรคเป็นอย่างไร
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด
มากน้อยเพียงใด
-ในการดาเนินโครงการ ประสบปัญหาที่สาคัญ ๆ
อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด
นาไปสู่

เรื่อง สภาพการระบาดของโรคในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาประเภทและลักษณะของโรคที่ระบาดใน
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี 2550-2558
2) สังเคราะห์รูปแบบหรือแนวทางการป้องกันโรคจาก
กรณีศึกษา หรือจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง

1 ประเภทคาถามวิจัย (Research Questions)
คาถามเชิงบรรยาย (Descriptive Questions)
คาถามเชิงตรวจสอบความสัมพันธ์ (Relationship
Questions)
คาถามเชิงตรวจสอบความแตกต่าง (Difference
Questions)
18

Survey Research
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Relationship Questions
-ปัจจัยใดบ้างเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด
-ปัจจัยใดบ้างเกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
-ความประมาท กับ ระดับอายุของคน สัมพันธ์กัน
หรือไม่
นาไปสู่

เรื่อง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดยา
เสพติดของเยาวชนไทย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก รพ. สปส.

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จ
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก รพ.สปส.
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วิจัยสหสัมพันธ์

Difference Questions

คาถามเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง เช่น
- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ พึงพอใจนโยบาย
ของ รพ.สปส.แตกต่างกันหรือไม่
(ตัวแปรอิสระ คือ อาชีพ
ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจ) เป็นคาถาม
ที่มากกว่าการบรรยายธรรมดา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์แตกต่างจากการสอนตามปกติ
หรือไม่
(ตัวแปรต้นคือ รูปแบบการสอน ตัวแปร
ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
โครงการฝึกอบรม ให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
นาไปสู่
เกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่
21

เรื่อง

วิจัยเชิงทดลอง

การเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
ระหว่าง การเยี่ยมแบบเจาะจง กับ
การเยี่ยมแบบแฝง

เรื่อง
ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน
วิชานวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สาหรับญาติผู้ป่วยหลังผ่าตัด...........
วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สาหรับญาติผู้ป่วยหลังผ่าตัด...........
2) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สาหรับญาติผู้ป่วยหลังผ่าตัด...........
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•วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวของผู้ป่วย
ระหว่าง กลุ่มที่ได้รับการตรวจเยี่ยมแบบเจาะจง กับ
แบบแฝง
2) เปรียบเทียบความเครียดและความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยมแบบเจาะจง กับ แบบแฝง

เรื่อง
การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร
“การบูรณาการ EBP
ในกระบวนการบริหารจัดการในหอผู้ป่วย
......”
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เรื่อง

3 ขอบเขตของการกาหนดปัญหาวิจัย

รูปแบบการประชุม ปรึกษาหารือ
และนิเทศงานผ่านจอภาพ
โรงพยาบาล..... จังหวัด....

•การกาหนดปัญหาวิจัย คือ การระบุคาถามวิจัย
(Research Questions) ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการกาหนดชื่อเรื่อง
(Research Title) ในขณะเดียวกัน ควรดาเนินการให้
ครอบคลุมในเรื่อง การกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(Research Objective) สมมติฐานการวิจัย
(Hypothesis) และขอบเขตการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการประชุม ปรึกษาหารือและ
นิเทศงานผ่านจอภาพ สาหรับบุคลากรระดับหัวหน้า
ฝ่ายของโรงพยาบาล
2) เพื่อประเมินผลการประชุม ปรึกษาหารือและนิเทศ
งานผ่านจอภาพ

ความสั
2มพันธ์
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•ข้อความคาดเดาข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัย
ที่เคยดาเนินการมาแล้ว

ขอบเขตของการวิจัย

Research Questions
Research Objectives

สมมติฐานการวิจัย(Hypothesis)

Research Title

•เป้าหมายของการศึกษา/ประชากร
•ตัวแปรในการวิจัย(ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตาม)
•ระยะเวลา
25

PICO

วิธีการตั้งโจทย์ปัญหาโดยใช้ PICO

•P
•I
•C
•O

• P (Population) = ผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ถูกจากัดการเคลื่นไหว
• I (Intervention) = การประเมินและการป้องกันการเกิด
แผลกดทับ
• C (Comparison) = ไม่มี
• O (Outcome) = อัตราการเกิดแผลกดทับ

Population/patient
Intervention/indicator
Comparator/control
Outcome

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก...
25

PICO
P : ผู้ป่วยหนักใน ICU ที่จาเป็นต้องใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
I : แบบประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สมั พันธ์
กับการคาสายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
C: O : อัตราการติดเชื้อหลังใช้แบบประเมินการปฏิบัติเพือ่ ป้องกันการติดเชื้อ
ใน กระแสโลหิตที่สัมพันธ์กบั การคาสายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลาง
พบว่ามีการติดเชื้อลดลง

การสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL
•User name : BCNSP
•Password: NURSE

วิจัย: ผลของการใช้แบบประเมินการปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตทีส่ ัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางใน
หอผู้ป่วย....

PICO
P : ผู้ป่วยหนักที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก
I : แนวทางปฏิบัติการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน
C : ไม่มีการเปรียบเทียบ
O : ผู้ป่วยหนักได้รับการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน

ขอขอบคุณ

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะสับสน
เฉียบพลันของ.....ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก...
26
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การทบทวนวรรณกรรม
แบบบูรณาการ
(Integrative Review)
SUPIAN POKATHIP PhD.,RN
CCU1
January26,2017
10/10/60
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Research Process
Formulate the Problem (s)

Review the Literature

Framework The theory

Research Design

Research Methodology
•Define Target
Population/Sample size
•Define Variables
•Intervention
•Determine Measurement

Analysis the Data
Interpret the
Result
Communicate
the Result

Formulate Hypothesis/
objective(s)
10/10/60

Collect Data
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ทาไมจึงต้ องทบทวน ?

• ทาให้ ทราบว่ าในประเด็นที่เราสนใจมีใครทาอะไรมาแล้ว
• ทราบแนวคิด ทฤษฎี ต่ างๆที่เกีย่ วข้ อง
• ทราบช่ องว่ างของความรู้ ทยี่ งั ขาด (gap of
knowledge)
• ทราบรู ปแบบการวิจยั การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง แบบวัดต่ างๆ
intervention ต่ างๆ ข้ อจากัดของงานวิจัย
• ทราบวิธีการใหม่ ๆสามารถนามาปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน/
งานวิจัยได้
10/10/60

วัตถุประสงค์ ของการทบทวนวรรณกรรม

Review the Literature

• ความหมาย ความสาคัญของการทบทวน
• ชนิดของการทบทวน
• การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ
• กรณีตัวอย่ างการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณา
การ (Integrative Review)
10/10/60
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1. ศึกษาความรู้ ทมี่ อี ยู่ในปัจจุบันจากรายงานการวิจยั (existing
knowledge) ศึกษาหาส่ วนขององค์ ความรู้ทยี่ งั ไม่ ปรากฏ
(Gap of knowledge) เพื่อเป็ นแนวทางในการวิจัยต่ อไป
2. สั งเคราะห์ องค์ ความรู้ ทต
ี่ ้ องการศึกษา หาแนวทางทีด่ ที สี่ ุ ด
ทีท่ นั สมัยทีส่ ุ ดและมีประสิ ทธิภาพทีส่ ุ ด เพื่อนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติจริง
10/10/60

ความหมาย
• การศึกษาผลงานวิจัยต่ างๆที่เกีย่ วข้ อง หรื อแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆที่เกีย่ วข้ องกับเรื่ องที่จะวิจัย
• ศึกษาได้ จากงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง บทความ วารสาร
หนังสื อ ตารา หรื อ แหล่ งความรู้ เชื่ อถือได้ อื่นๆ

30
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State of the Art
1. Review : Searching
2. Analysis : Critical Appraisal
เชื่อถือได้ หรือไม่ ?
3. Synthesis : Gap of knowledge?
4. Further Study
10/10/60
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ปิ๊ งแว๊ บ

ผู้ป่วย MI หลังออกจากรพ.มี
การฟื ้ นฟูสภาพอย่ างไร

1.ระดมสมอง
ผู้ป่วย MIมีการจัดการกับการ
เจ็บป่ วยอย่ างไรและมีการฟื ้ นฟูสภาพ
อย่ างไร
2.ทบทวนวรรณกรรม
• ช่ วงเวลาการฟื้ นฟู ปรั บตัวทีส่ าคัญ
• องค์ ความรู้ การปรั บตัวด้ านสังคมจิตใจยัง
มีน้อย
• Stress &coping
• ปั จจัยทีม่ ีผลต่ อการปรั บตัว : อายุ บุคลิก
3. กาหนดตัวแปรที (อาจจะ) เกี่ยวข้ อง

อายุ,ภาวะสุขภาพและเจ็บป่ วย โรค,พฤติกรรม
สุขภาพ,ปั จจัยเสี่ยง,coping, social
support

การรั บรู้ การปรับตัว ภาวะสุขภาพ และ การ
สนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วย MI หลัง DC 3
10/10/60
สัปดาห์ ใน…. เป็ นอย่ างไร?
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4. กาหนดคาถามวิจัย

ฐานข้ อมูลในการสื บค้ น
1. www.Clinicalkey.com
Username : sanpasitmedjournal@gmail.com
Password : 045 250284
2. Intranet no = 48 ฐานข้ อมูลจุฬาลงกรณ์ เข้ าได้ บางฐาน
3. ฐานข้ อมูลของ ม.อุบลราชธานี : ต้ องไปใช้ ทหี่ ้ องสมุดเท่ านั้น
4. CINAHL :
USERNAME :BCNSP
Password : NURSE
10/10/60

Searching
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การสื บค้ น : CINAHLL

• Key word : PICO Model
• Database :
- ภาษาไทย : Thailist
- ภาษาอังกฤษ : CINAHLL/Pub med/Science

direct

10/10/60
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การสื บค้ นหาคาตอบทีช่ ัดเจนจากแหล่ งความรู้ งานวิจยั ต่ างๆ

Member Login

: Key word : PICO Model
• P :Population
• I : Intervention
• C : Comparison
• O : Outcome
32
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User name : BCNSP
Password : NURSE

วรรณกรรม/งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
•
•
•
•
•

SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017
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PICO
Key word
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ ในการวิจัย / งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
เขียนแบบบูรณาการ (integrative review)
หลีกเลีย่ งการเขียนแบบขนมชั้น หรื อ copy & paste
ควรเขียนแบบขนมเปี ยกปูน

SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017
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ตารางการทบทวนเรื่ อง…

username: BCNSP
Password : NUSRE

ลาดับที่

เรื่ อง

ทีมวิจยั

ปี ที่ทา

วัตถุ
ประสงค์

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ผลที่
สาคัญ

1.

10/10/60
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Key word : CPR/
And : Effectiveness,
Evaluation

34
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ผู้วจิ ยั
Gallagher
R.,Roach
K.,Belshaw
J.,Kirkness
A.,Sadler
L.,Warrinton D.
2013.
Australian
Critical Care 26
(2013);49-54

10/10/60

ชื่ อเรื่ อง
A pre-test post
test study of a
brief education
intervention
demonstrates
improved
knowledge of
potential acute
myocardial
infarction
symptoms and
appropriate
responses in
cardiac
rehabilitation
patients

วัตถุประสงค์ /
กลุ่มตัวอย่ าง
เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของ
โปรแกรมการให้ ความรู้ เรื่ อง
โรคหัวใจ อาการของโรคหัวใจ
ในผู้ป่วยโรคหัวใจในโครงการ
CR 5 รพ. กลุ่มตัวอย่ าง 137
คนที่มาCR 6-8 สั ปดาห์ โดย
ใช้ แนวทางของ Heart
Foundation of
Australia’s Heart
Attack Warning
Signs
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ผลวิจัยที่สาคัญ
อายุเฉลีย่ 64.48 ปี ชาย 78% ถูกส่ งมาทา
PCI 80%AMI 60%
หลังเข้ าโปรแกรมผู้ป่วยรายงานอาการเตือนของ
โรคหัวใจสู งขึน้ 11 ใน 14 อาการอย่ างมี
นัยสาคัญ ผู้ป่วยจะรายงานอาการ >2.56 อาการ
ผู้ป่วยทีเ่ รียนสู งจะรายงานอาการครบถ้ วน และ
การตอบสนองต่ ออาการมีความเหมาะสมมากขึน้
1.3 แต่ เวลาไม่ ต่างกัน
สรุป การใช้ brief education session
โดยใช้ เครื่ องมือมาตรฐานและการประยุกต์ ให้
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ ละคนจะเพิม่ ความรู้ เรื่ อง
อาการและการตอบสนองที่เหมาะสมได้
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Location 1

4
3

Mechanism 1

2
:
Sociodemographic
data

,

,

,

,

Hemodynamic 1
,
Severity 1
Complication 2

Setting
Pathophysiology 6

Health Belief Model

ชนิดของการทบทวนวรรณกรรม (ต่ อ)

11

Social support

Demographic
data

Clinical Features &
Management

Health
Behavior

Re-infartion 1
Waiting List 1
Onset

Symptom 5

Symptom
presentation
Place of on set

Perceived
Factor relationship

Functional class 1

Response

Mortality 8

,

Impact 0f AMI

Health seeking

Underlying disease
Return to work 1

3. Mata- synthesis เป็ นวิธีการที่ใช้ ในการทบทวน
งานวิจัยเชิงคุณภาพ
4. Meta- analysis เป็ นวิธีการทบทวนงานวิจัยเชิง
ปริมาณที่เป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์ ของการศึกษา โดย
ใช้ วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์

Management 6
2

Coping

QOL 1
1

SF-36
Depression 3

BDI
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Exercise ?
• 1. Problem ? ท่ านสนใจทาวิจัยเรื่องอะไร เพราะอะไร ?
P=

1. Integrative Review
การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ

I=
C=
0=

• 2. Review Literature : /Data base /Searching
- Key word?

SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017
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ขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ
(Cooper,1998)

ชนิดของการทบทวนวรรณกรรม (Whittemore,2005)
1. Integrative review : การทบทวนแบบบูรณาการ
- มีท้งั งานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ
- เน้ นการทบทวนแบบกว้างขวาง ครอบคลุม
- ไม่ มี Peer review

2. Systematic reviews : การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ น
ระบบ โดยใช้ ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
- มีการตรวจสอบขั้นตอนการทบทวน
-

36
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มี Peer review
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1.
2.
3.
4.

Problem formulation
Data collection / literature search
Data evaluation
Analysis and Interpretation

5. Public Presentation
10/10/60
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1. Problem formulation
• การกาหนดปัญหา คาถามงานวิจัย
• ให้ ความหมายตัวแปรทั้งที่เป็ นนามธรรมและ
รู ปธรรม
• มโนทัศน์ แนวคิด(concept) อะไรที่นักวิจัย
ต้ องการศึกษา
• มีการกระทาอะไรบ้ าง หรื อวิธีการใดบ้ างที่เป็ นการ
แสดงถึงมโนทัศน์ เหล่ านั้น
10/10/60
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1. Problem formulation (ต่ อ)
PICO
P = Participants
I = Intervention
C = Comparison
O = Outcome measure
10/10/60
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การสื บค้ นหาคาตอบทีช่ ัดเจนจากแหล่ งความรู้ งานวิจยั ต่ างๆ

: Key word : PICO Model
• P :Population
• I : Intervention
• C : Comparison
• O : Outcome
SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017
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3. Data evaluation

• ประเมินเกีย่ วกับคุณภาพของข้ อมูล งานวิจยั อ่ านอย่ างมี
วิจารณญาณ (Critical appraisal)
• ขึน้ กับรู ปแบบงานวิจยั
• The Basic Research Review Check list
(BRR)
• อาจใช้ ตารางช่ วยในการสรุ ปงานวิจยั แต่ ละเรื่ อง
SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017
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2. Data collection / literature search

1. กาหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือกงานวิจัยที่จะนามาทบทวน
2. เกณฑ์ ในการสื บค้ น : Keyword, ปี ที่ตีพมิ พ์ , ภาษา,
ฐานข้ อมูล

ตารางการทบทวนเรื่ อง…
ลาดับที่

เรื่ อง

ทีมวิจยั

ปี ที่ทา

วัตถุ
ประสงค์

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ผลที่
สาคัญ

1.

3. Inclusion criteria
4. Exclusion criteria
กาหนดฐานข้ อมูลในการสื บค้ น
38
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ชื่ อเรื่ อง

ผู้วจิ ยั
Gallagher
R.,Roach
K.,Belshaw
J.,Kirkness
A.,Sadler
L.,Warrinton D.
2013.
Australian
Critical Care 26
(2013);49-54

10/10/60

A pre-test post
test study of a
brief education
intervention
demonstrates
improved
knowledge of
potential acute
myocardial
infarction
symptoms and
appropriate
responses in
cardiac
rehabilitation
patients

วัตถุประสงค์ /กลุ่ม
ตัวอย่ าง

ผลวิจัยที่สาคัญ

เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของ
โปรแกรมการให้ ความรู้ เรื่ อง
โรคหัวใจ อาการของโรคหัวใจ
ในผู้ป่วยโรคหัวใจในโครงการ
CR 5 รพ. กลุ่มตัวอย่ าง 137
คนที่มาCR 6-8 สั ปดาห์ โดย
ใช้ แนวทางของ Heart
Foundation of
Australia’s Heart
Attack Warning
Signs

อายุเฉลีย่ 64.48 ปี ชาย 78% ถูกส่ งมาทา
PCI 80%AMI 60%
หลังเข้ าโปรแกรมผู้ป่วยรายงานอาการเตือนของ
โรคหัวใจสู งขึน้ 11 ใน 14 อาการอย่ างมี
นัยสาคัญ ผู้ป่วยจะรายงานอาการ >2.56 อาการ
ผู้ป่วยทีเ่ รียนสู งจะรายงานอาการครบถ้ วน และ
การตอบสนองต่ ออาการมีความเหมาะสมมากขึน้
1.3 แต่ เวลาไม่ ต่างกัน
สรุป การใช้ brief education session
โดยใช้ เครื่ องมือมาตรฐานและการประยุกต์ ให้
เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ ละคนจะเพิม่ ความรู้ เรื่ อง
อาการและการตอบสนองที่เหมาะสมได้

SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017

Basic Research Review (BRR)
Rasmussen L., 2000
1. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) ความชัดเจน
2) มีความสาคัญในการปฏิบัติ
2. การระบุปัญหาในการวิจัย
1) ชัดเจน
2) ให้ นิยามแนวคิดในการศึกษา
3) นิยามเชิงปฏิบัติการ
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สรุปงานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับเรื่ อง การลดการดึงท่ อช่ วยหายใจ
ระดับคุณค่ า
ของหลัก
ฐาน
1
ทองเปลว กันอุไร, อาภาพร พัววิไล,
การวิจัยเชิง
ศึกษาผลการใช้ CNPG ต่ อการดึง CNPG 1.การให้ ข้อมูลทีจ่ าเป็ น (Level Level B , III2
ท่ อช่ วยหายใจ
?)
นา้ อ้อย ภักดีวงศ์ และวารินทร์ บินโฮ
เปรียบเทียบ
เซ็น
(Comparative study) P = ผู้ป่วยใส่ เครื่ องช่ วยหายใจ
2. ผูกยึดท่ อหลอดลมคอวิธี Tominaga
?
et al. 1995 (Level ?)
I = CNPG (สร้ างและผ่ าน
3. การประเมินการเคลื่อนไหวของ
กึง่ ทดลอง (Quasi ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
Experimental) ? C = เปรียบเทียบกลุ่มก่ อนใช้ และ ผู้ป่วย โดยใช้ Motor Activity
หลังใช้ CNPG
Assessment Scale (MAAS) และผูก
ยึดตามค่ าคะแนน ที่ประเมินได้ (Level
กลุ่มตัวอย่ าง 360 คน? ก่อนใช้
CNPG =189 หลังใช้ CNPG= 171 ?)
คน
4. MAAS > 4 รายงานแพทย์ให้ ยา
กล่อมประสาท (Level ?)
O = อัตราการดึงท่ อช่ วยหายใจ
(Unplanned Extubation)
5. ใช้ pain scale ประเมินความปวด
และให้ ยาระงับปวด (Level ?)
สถิติที่ใช้ Chi-square
6. ประเมินความพร้ อมในการหย่ า
เครื่ องเมื่อใส่ ท่อครบ 24 ชั่วโมง (Level
?)
กลุ่มก่ อนใช้ CNPG ดึงท่ อ 63 ครั้ง
(33.3%) กลุ่มหลังใช้ CNPG ดึงท่ อ 6
10/10/60
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ครั้ง (3.5%)

ลาดับที่

ผู้วจิ ัย/ปี

รู ปแบบงานวิจัย

วัตถุประสงค์ /วิธีการเก็บข้ อมูล

สรุปสาระสาคัญ

สรุปงานวิจัยทีเ่ กีย่ วกับเรื่ อง การลดการดึงท่ อช่ วยหายใจ
ลาดับที่

1

40

ผู้วจิ ัย/ปี

รู ปแบบงานวิจัย

วัตถุประสงค์ /วิธีการเก็บข้ อมูล

กลุ่มตัวอย่ าง 360 คน? ก่อนใช้
CNPG =189 หลังใช้ CNPG= 171
คน
O = อัตราการดึงท่ อช่ วยหายใจ
(Unplanned Extubation)
สถิติที่ใช้ Chi-square
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สรุปสาระสาคัญ

4. MAAS > 4 รายงานแพทย์ให้ ยา
กล่อมประสาท (Class ?, Level ?)
5. ใช้ pain scale ประเมินความปวด
และให้ ยาระงับปวด ((Class ?, Level
?)
6. ประเมินความพร้ อมในการหย่ า
เครื่ องเมื่อใส่ ท่อครบ 24 ชั่วโมง
((Class ?, Level ?) กลุ่มก่อนใช้
CNPG ดึงท่ อ 63 ครั้ง (33.3%) กลุ่ม
หลังใช้ CNPG ดึงท่ อ 6 ครั้ง (3.5%)

ระดับ
คุณค่ าของ
หลักฐาน
Level III-2

Basic Research Review (BRR) (ต่ อ)

3. การทบทวนวรรณกรรม
1) มีการอ้ างอิงงานที่เกีย่ วข้ องในปัจจุบัน : 5 ปี
2) การอ้ างอิงงานที่มีความสาคัญในเรื่ องนั้น Classic
3) การอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลทีเ่ ป็ น primary sources
4) ความเกีย่ วข้ องของงาน ประเด็นที่ศึกษา
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Basic Research Review (BRR) (ต่ อ)

4. ระเบียบวิธีวจิ ัย

1) กาหนดประชากรทีศ่ ึกษา
2) ความเพียงพอของขนาดตัวอย่ าง
3) ความเป็ นตัวแทน : ชนิดของการสุ่ มขนาดตัวอย่าง
4) ความชัดเจนของวิธีการ : รูปแบบการศึกษา
5) วิธีการสามารถทาซ้าได้
6) การเก็บรวบรวมข้ อมูล : เครื่ องมือมีความถูกต้ อง น่ าเชื่อถือ
มีความรอบคอบในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
7) การวิเคราะห์ ข้อมูล : ใช้ สถิติที่เหมาะสม
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Basic Research Review (BRR) (ต่ อ)

5. ผลการวิจัย
1) ความถูกต้ อง :การแปลผลมีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
2) คานึงถึงวัตถุประสงค์ : การสรุปสอดคล้ องกับคาถามงานวิจัย
3) ความสาคัญต่ อการพยาบาล :สามารถนาไปใช้ ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้
4) ความชัดเจน ผลการศึกษาง่ ายต่ อการเข้ าใจ/นาเสนอได้ ชัดเจน
5) ข้ อจากัด
SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017
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Basic Research Review (BRR) (ต่ อ)

6. ภาพรวมการศึกษา
1) Objectivity

2) จริยธรรม : ระบุถงึ inform consent / การเก็บรักษาความลับ/
ความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่ าง
3) Readability : การศึกษามีความสมเหตุสมผล /
มีคุณค่ าในการปฏิบัติ
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NHMRC,1998
I
: หลักฐานมาจาก systematic review of all RCT
II : หลักฐานมาจาก at least 1 RCT
III-1 : หลักฐานมาจาก Well designed pseudo-RCT
III-2 : หลักฐานมาจากการศึกษาทีม่ กี ลุ่มเปรียบเทียบแต่ ไม่ ใช่ RCT
(cohort study, case control)
III-3 : หลักฐานมาจากการศึกษาทีไ่ ม่ มกี ลุ่มเปรียบเทียบ
IV : หลักฐานมาจากการศึกษา Case series,
pre-post test

42
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Class of Recommendations
Class of
Recommendations
Class I

10/10/60

Definition

Suggested
wording to
use

Evidence and/or
general
agreement that a
given treatment
or procedure
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การจัดระดับของหลักฐาน (Level of Evidence)
Grade ,Class A : ข้ อเสนอแนะทีม่ เี หตุผลสนับสนุนทีด่ มี าก มี
ประสิ ทธิผลแสดงผลลัพธ์ ทชี่ ัดเจนสามารถนาไปสู่ การเปลีย่ นแปลง
การปฏิบัติและสามารถนาไปใช้ ได้ เลยโดยเป็ นที่ยอมรับเชิง
จริยธรรม
Grade,Class B: ข้ อเสนอแนะทีม่ เี หตุผลสนับสนุนทีด่ ี มี
ประสิ ทธิผล ประจักษ์ ชัดพอสมควร สามารถนาไปสู่ การเปลีย่ นแปลง
การปฏิบัตไิ ด้ และสามารถนาไปใช้ ได้ แต่ ต้องมีการเตรียมบุคลากร และ
อุปกรณ์ การยอมรับเชิงจริยธรรมยังไม่ ชัดเจน
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การจัดระดับของหลักฐาน (Level of Evidence)

Grade,Class C : ข้ อเสนอแนะสามารถนาไปสู่ การ
เปลีย่ นแปลงการปฏิบัติได้ ประสิ ทธิผลที่ประจักษ์ อาจมี
ข้ อจากัด ควรพิจารณาอย่ างรอบคอบ การนาไปใช้ ต้องมี การ
เตรี ยมบุคลากร และอุปกรณ์ อย่ างมาก การยอมรับเชิง
จริยธรรมอาจมีข้อโต้ แย้ งบ้ าง
Grade ,Class D : การนาข้ อเสนอแนะนาไปสู่ การ
เปลีย่ นแปลงการปฏิบัติต้องมีการเตรี ยมบุคลากร และอุปกรณ์
อย่ างมาก การนาไปใช้ ควรพิจารณาอย่ างรอบคอบ การยอมรับ
เชิงจริยธรรมอาจมีข้อโต้ แย้ งบ้ าง
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การจัดระดับของหลักฐาน (Level of Evidence)

/
(5)

Grade E : ข้ อเสนอแนะไม่ สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้ ไม่ เป็ นที่ยอมรับเชิงจริยธรรม ไม่ ปรากฏ
ประสิ ทธิผล ไม่ มเี หตุผลสนับสนุนให้ มกี าร
เปลีย่ นแปลงการปฏิบัติ

(5 )

HT/DM
(5)

(1)

Sociodemographic
8

non-manual
(1)

(1)

(Joannabriggs, 2004)

social
network
(1)
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4. Analysis and Interpretation
• การวิเคราะห์ และการตีความ
• การสั งเคราะห์ ผลงานวิจัยแต่ ละเรื่ องเป็ นข้ อความ
เดียวกัน
• นาสถิติมาช่ วยในการวิเคราะห์

wall

Anterior
(2)
3
(1)

Microvessles
constricted

Location

major
bleeding

Place

/

Typical
symptom

severity
Pathophisio
logy (6)

Cardiologist

waiting list

PCI

Reperfusion

Management
(6)

3

Sociodemographic
data

,

,

,

,

Severity 1
Complication 2

Setting
Pathophysiology 6

Health Belief Model

Demographic
data

Re-infartion 1
Waiting List 1

Clinical Features &
Management

Health
Behavior

Evasive

Onset
Symptom 5

Symptom
presentation
Place of on set

Coping 3

1

Hemodynamic 1
,

Knowing and
going
Knowing and
letting someone
to take over
Knowing and
going on the
patient's own
terms

Response

Return to work 1

Decision
Making

Management 6

QOL 1

Depression 3
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Minimizing

1

SF-36

44

Managing an
alternative
hypothesis

2

Coping
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BDI
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Perceived

(concrete)

Gender
bias

Perceived/coping
12

Health
seeking

Managing

Underlying disease

/

Adjusting to
the change

Being hit with the
reality

/

Knowing

Knowing and
wating

,

Impact 0f AMI

/
/

Living with AMI
Coping
Optismistic/Self
reliant/confrontation

Factor relationship

Mortality 8
Health seeking

Discovering the
natue of the
change

Searching for a
diagnosis

Perceived
Functional class 1

gender
(1)_

secondary
prevention

Moving on with the
change

AMI

Mechanism 1

2
:

4,12

Location 1

4

1 )

LOS

Rehabili
zation

Fatalistic
11

/
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Social support

(1)

(>75 )

(

/
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Gender
24

Beta blocker
(<75 )

Reinfarction

Aggressive
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CAG/

ASA

Medical
Tx
reinfarction

24

Exercise
stress test

Reperfusion
time

90

Atypical
(5)

CCU

Clinical Features
& Management

sedative/

symptom

symptom (5)

complication

sleep
disorder
(1)

Delay

Onset

mechanism

Family
EMS
Delay Seeking

Patient delay
EMS delay ?
Hospital delay ?

Factors
female/older/
minority group/
low income/low
education/living alone/
after routine office
hours/insurance
coverage
SUPIAN
สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017

Clinical factors
Sociodemography
factors
Psychoso
cial
factors

Typical
symptom
Severity
Chronic illness
History of
smoking

Emotional/
cognitive/
behavior
response

45

QOL
/

1

3.29

Functional
Class

3.05

1. Problem Formulation

/

/

Depression

- ทาไมผู้หญิงทีเ่ ป็ นโรคหัวใจจึงเสี ยชีวติ มากกว่ าผู้ชาย ?
- การรับรู้ เรื่ องโรคหัวใจในผู้หญิงเป็ นอย่ างไร ?
- การรับรู้ จะมีผลต่ อการตัดสิ นใจมาโรงพยาบาลในผู้หญิง
หรื อไม่ ?

QOL

Impact
8

Re-infarction
1.9
Reinfarction

AMI 1

Return to
work

Mortality

4

Social
net work

8

2.3

1
Gender
1

1.14-2
(
1 )

?

30
(

1.06

)

?
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5. Public Presentation
• การนาเสนอผลการสั งเคราะห์
• การตีพมิ พ์ในวารสารต่ างๆ
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Integrative Review
• Women’s Perceptions of Coronary
Women’s Perceptions of Coronary Heart
Disease
• Authors : Hart PL. : Journal of
Cardiovascular Nursing 2,3 :170-176,2005

46
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วัตถุประสงค์ หลัก
• เพื่อทบทวนงานวิจัยทางการพยาบาล
เกี่ยวกับการรับรู้ถงึ ปั จจัยเสี่ยงต่ อการเกิด
โรคหัวใจของผู้หญิง
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วัตถุประสงค์ รอง
1. ความรู้เกีย่ วกับการรับรู้ถงึ ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเป็ นโรคหัวใจในผู้หญิง
เป็ นอย่ างไร
2. พฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพอะไรทีจ่ ะมีผลต่ อการป้ องกันโรคหัวใจในผู้หญิง
3. ปัญหาอุปสรรคอะไรทีท่ าให้ ผ้ ูหญิงเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริมสุ ขภาพ
น้ อย
4. ผู้หญิงจะมีวธิ ีรับข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเป็ นโรคหัวใจ
อย่ างไร
5. อายุ และเชื้อชาติของกลุ่มประชากรทีศ่ ึกษาจะเป็ นตัวแทนของผู้หญิงทีม่ ี
ความหลากหลายได้ หรื อไม่
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2. Data collection

1. การสื บค้ น
- ฐานข้ อมูลCINAHL, Medline, EBSCO host,
Proquest ระหว่ างปี 1985 - ปี 2002
- Keyword : Women, heart disease,
coronary artery disease, perceptions, risk
factors, and health promotion behaviors
- เลือกเฉพาะงานวิจัยทีม่ พี ยาบาลเป็ นผู้วจิ ัยคนที่ 1 เท่ านั้น
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4. Analysis and Interpretation
2. Health-promoting Behavior
- ผู้หญิงเห็นความสาคัญของการส่ งเสริมสุ ขภาพแต่ ยงั ขาดความ
เข้ าใจว่ าการส่ งเสริ มสุ ขภาพจะสามารถป้ องกันโรคหัวใจได้ อย่ างไร
- รายได้ มีผลต่ อการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ผู้หญิงทีม่ รี ายได้ ดจี ะมีพฤติกรรมการลดปัจจัยเสี่ ยงได้ ดกี ว่ าผู้หญิงที่
มีรายได้ ปานกลาง จะชอบการออกกาลังกายชนิด เดิน จ็อกกิง้ และเข้ า
Health club หรื อออกกาลังกายทีบ่ ้ านโดยดูVDO
ส่ วนผู้หญิงทีม่ รี ายได้ ตา่ ส่ วนใหญ่ จะออกกาลังกายโดยการเดิน
10/10/60

3. Data Evaluation
• สื บค้ นงานวิจัย ได้ ทั้งหมด 20 เรื่ อง แต่ อกี 11 เรื่ องผู้วจิ ัยคนที่ 1
ไม่ ใช่ พยาบาลจึงถูกตัดออก
• การทบทวนจึงมี 9 เรื่ อง (ผลงานวิจัย 5 เรื่ องอีก 4 เรื่ องเป็ น
ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาเอก)
• งานวิจัยเชิงปริมาณ 7เรื่ อง งานวิจัยเชิงคุณภาพ 2 เรื่ อง
(ตารางที่ 1)
• ไม่ เห็นขัน้ ตอนการประเมินคุณภาพของงานวิจัยทีน่ ามาทบทวนที่
ชัดเจน ?
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4. Analysis and Interpretation
3. Barrier to Health-promoting Behavior
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ดูแล ความรู้ ทกั ษะ การขาด
ประสบการณ์ การออกกาลังกาย ไม่ มีเงิน ไม่ มีเวลา และการกลัวความ
ไม่ ปลอดภัย : เป็ นอุปสรรคในการส่ งเสริมสุ ขภาพ
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4. Analysis and Interpretation
1. Women’s Perceived Risk Factors
• ปัจจัยเสี่ ยงทีส่ าคัญในผู้หญิงคือ อายุ การสู บบุหรี่ ความดันโลหิตสู ง
ไขมันในเลือดสู งโรคเบาหวาน อ้ วน การมีวิถชี ีวิตแบบนั่งทางาน
ตลอด ประวัติครอบครั ว การกินอาหารทีม่ ีไขมันอิ่มตัวสู งและมีกาก
อาหารต่า
• ปัจจัยเสี่ ยงทีย่ อมรับน้ อยในผู้หญิงคือเรื่ องอ้ วนโรคเบาหวาน และการ
สู บบุหรี่ มีประวัติคนในครอบครั วเป็ นโรคหัวใจ
• ผู้หญิงรับรู้ ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจตา่ (8 ใน 9)
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4. Analysis and Interpretation
4. Information About CHD :
ผู้หญิงได้ รับข้ อมูลจากบุคลากรสุ ขภาพน้ อย
(เพียง 1 ใน 3 ทีไ่ ด้ รับข้ อมูล ความรู้ จากแพทย์ )
จึงควรมีการรณรงค์ การให้ ความรู้ และทาให้ ผ้ ูหญิงตระหนัก
ในเรื่ องโรคหัวใจมากขึน้ จึงจะสามารถลดอัตราการเสี ยชีวติ
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5. Public presentation
• คาถามงานวิจัยข้ อที่ 1 : ปัจจัยเสี่ ยงที่พบบ่ อยในผู้หญิงทั้ง 9 การศึกษา คือ
การรั บประทานอาหารทีม่ ีไขมันอิ่มตัวสู ง , การขาดการออกกาลังกาย การมี
ประวัติคนในครอบครั วเป็ นโรคหัวใจ และการเป็ นโรคHT เป็ น
• ปัจจัยเสี่ ยงทีพ่ บได้ น้อยในผู้หญิง คือ การเป็ นโรคอ้ วน การสู บบุหรี่
• ผู้หญิงรั บรู้เรื่ องปัจจัยเสี่ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจต่า (ไม่ รับรู้ถงึ แม้ จะมีปัจจัย
เสี่ยงนั้น)
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5. Public presentation
• คาถามงานวิจัยข้ อที่ 4 : การขาดการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพระหว่ าง
บุคลากรสุ ขภาพและผู้หญิงในเรื่ องปัจจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจ
ทาให้ ผู้หญิงไม่ ตระหนักในเรื่ องปัจจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจและไม่ เห็นความสาคัญ
ในการลดปัจจัยเสี่ ยงเหล่ านั้น
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5. Public presentation
• คาถามงานวิจัยข้ อที่ 2 : อายุ สถานภาพการทางาน ความรู้เรื่ องปัจจัยเสี่ ยง
และประวัติการเจ็บป่ วยโรคหัวใจในครอบครัว ไม่ มีผลต่ อพฤติกรรมการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพของผู้หญิง
• ระดับรายได้ มผี ลต่ อชนิดของการออกกาลังกายในผู้หญิง ผู้หญิงทีม่ รี ายได้ ดี
จะเดิน จ็อกกิง้ หรื อเข้ า health club หรื อ ออกกาลังกายทีบ่ ้ าน ส่ วนผู้ที่
มีรายได้ ตา่ จะมีวธิ ีเดินเพียงอย่ างเดียว ผู้หญิงทีม่ รี ะดับรายได้ สูง จะมี
พฤติกรรมการออกกาลังกาย และการควบคุมอาหารทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพ
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5. Public presentation
• คาถามงานวิจัยข้ อที่ 5 :อายุของผู้หญิงเป็ นตัวแทนของผู้หญิงโดยทัว่ ไป อยู่
ระหว่ าง 18-95 ปี

• มากกว่ าครึ่งหนึ่งเป็ นผู้หญิงทีม่ เี ชื้อชาติยุโรป มีตวั แทนของคนอัฟ
ริกา เอเชีย สเปน อยู่น้อย ยังมีความแตกต่ างเรื่ องเชื้อชาติ
• ยังมีความจาเป็ นในการศึกษาในผู้หญิงทีม่ ีเชื้อชาติ อัฟริ กา เอเชีย
สเปน หรื อชนพืน้ เมืองของอเมริ กา อีกว่ าเชื้อชาติมผี ลต่ อการรับรู้
ปัจจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจในผู้หญิง หรื อไม่
10/10/60

5. Public presentation
• คาถามงานวิจัยข้ อที่ 3 : อุปสรรคในการดูแลตนเอง จะมีความสั มพันธ์ กบั
พฤติกรรมการออกกาลังกาย
• ปัจจัยทางสั งคมทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการออกกาลังกาย เช่ น
บทบาท และความรั บผิดชอบของผู้หญิง การขาดทักษะการออกกาลังกาย
หรื อไม่ มีประสบการณ์ ในการออกกาลังกาย การไม่ มีเงิน ไม่ มีเวลา และการกลัว
ความไม่ ปลอดภัย ผู้หญิงทีใ่ ห้ ความสาคัญกับครอบครั ว ไม่ มีเวลา
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Gaps in Current Research
1. การรับรู้ ถงึ ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจในผู้หญิง
- เน้ นการให้ ความหมายของการเป็ นโรคหัวใจในผู้หญิง
- การรับรู้ ถงึ ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจในผู้หญิงใน
ชาติต่างๆ ที่ยงั มีน้อย

• การให้ ความสาคัญกับตัวเอง และมีโอกาสในการเข้ าสั งคมจะทาให้
ผู้หญิงมีพฤติกรรมส่ งเสริมสุ ขภาพมากขึน้
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Nursing Implications
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2. การประเมินเกีย่ วกับปัจจัยเสี่ ยงของโรคหัวใจในผู้หญิง
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รูปแบบการวิจยั : Research Design
อรชร มาลาหอม
ห้องผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

25 มีนาคม 2558

ประเภทการวิจยั :

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ทราบประเภทและรูปแบบการวิ จยั
• มีความรู้และเข้าใจ ในเรื่องประเภทและรูปแบบการวิ จยั
• สามารถเลือกรูปแบบการวิ จยั ได้เหมาะสมกับเรื่อง/
ประเด็นที่ต้องการศึกษา

1.ปรัชญาของการวิ จยั
1.1 การวิ จยั เชิ งทฤษฎี
(Theoretical Research)
1.2 การวิ จยั เชิ งประจักษ์
(Empirical Research)

ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

-ใช้ทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีนามา วิเคราะห์ โดย
ไม่ตอ้ งออกไปเก็บข้อมูลใหม่
-ใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐานจากการสังเกต และการทดลอง
มากกว่าการใช้ทฤษฎี
- ใช้วธิ กี ารทางปริมาณ มีองค์ประกอบ 3
ประการ คือ 1)วัดค่าตัวแปร 2)ประมาณค่าจาก
ตัวอย่างอ้างอิงถึงประชากร 3)ใช้วธิ กี ารทางสถิติ
เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน
เช่น การศึกษาว่าถ้าตัดสารคาเฟอีนในยาซองแก้
ปวดจะมีการตอบสนองต่อปริมาณการใช้ยานัน้
ของคนมากน้อยเพียงใด

ประเภทการวิจยั :

การวิจยั
• เป็ นการค้นคว้า อย่างเป็ นระบบ มีเหตุมผี ล เพือ่ ผลิตความรู้
ใหม่ ซึง่ ความรูใ้ หม่ อาจเป็ นความรูใ้ หม่ เชิงทฤษฏี หรือการ
ประยุกต์ปฏิบตั กิ ไ็ ด้ แต่ตอ้ งอยูบ่ นรากฐาน ของความถูกต้อง
โดยต้องพยายาม หลีกเลีย่ ง ความแปรปรวน และอคติต่าง ๆ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยใช้รปู แบบการวิจยั วิธกี ารวิจยั และสถิตทิ ่ี
เหมาะสม

2. แบ่งตามประโยชน์ ที่จะได้รบั จากการทาวิ จยั
2.1 การวิ จยั พืน้ ฐาน (Basic
Research)

มุง่ เน้นในการแสวงหาความรู้ เพือ่ การทดสอบ
หรือสร้างทฤษฎี เป็ นการวิจยั บริสทุ ธิ ์ (Pure
Research) เช่น การศึกษาฤทธิ ์ทางเภสัชวิทยา
ของไซเมทธีดนี ต่อบริเวณปลายประสาท
กล้ามเนื้อลายและระบบไหลเวียนโลหิตในหนูขาว
2.2 การวิ จยั ประยุกต์
เป็ นการวิจยั ทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการสังเกต
(Applied Research) หรือ วิจยั ปรากฏการณ์ การเก็บข้อมูล และ การวิเคราะห์
เชิงประจักษ์
ข้อมูล เช่น การวิจยั ประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในเขตเมือง
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

ประเภทการวิจยั :

ประเภทการวิจยั :
1.
2.
3.
4.
5.

ปรัชญาของการวิจยั
ประโยชน์ ที่จะได้รบั จากการวิจยั
ลักษณะข้อมูลที่เก็บ
การสารวจ
วิจยั ทางระบาดวิทยา
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
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3. ลักษณะข้อมูลที่เก็บ
3.1 การวิ จยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research)
3.2 การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research)

ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

การเก็บข้อมูลหลักเป็ นตัวเลข นามาวิเคราะห์และ
สรุปผลด้วยวิธกี ารทางสถิตไิ ด้ เช่น ปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อการดืม่ แอลกอฮอล์ในเด็กวัยรุน่
การเก็บข้อมูลหลักเป็ นตัวหนังสือ สามารถ
วิเคราะห์และนาเสนอ เป็ นร้อยแก้ว มีอานาจใน
การอธิบายความหมายเชิงเหตุและผลได้ตาม
สภาพและขอบเขตของข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไม่เน้นการ
เก็บข้อมูลหลักเป็ นตัวเลข และไม่เน้นการ
วิเคราะห์และสรุปผลด้วยวิธกี ารทางสถิติ เช่น
การการศึกษาวิธกี ารลักลอบนาเข้าของยาหนี
ภาษีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ประเภทการวิจยั :

ประเภทการวิจยั :

4. การสารวจ

5.2 การวิ จยั เชิ งวิ เคราะห์

เป็ นหาข้อมูลเบือ้ งต้นการวิจยั ประเภทนี้เป็ นการวิจยั
ขัน้ ต่าสุด ทีม่ กั ทากรณีทผ่ี วู้ จิ ยั ไม่มพี น้ื ความรู้ ไม่ม ี
ข้อมูลทีเ่ พียงพอ หรือ ไม่มคี วามเข้าใจในเรือ่ งทีท่ า
วิจยั มาก่อนเลย
4.2 การวิ จยั เชิ งพรรณนา เน้นการพรรณนาหรือ บรรยายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้
(Descriptive Research) ตลอดจนความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์วา่ มีสภาพ
คุณลักษณะ คุณสมบัตติ ลอดจนรายละเอียดของ
ปรากฏการณ์นนั ้
4.3 การวิ จยั เชิ งอธิ บาย มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ วิเคราะห์หาสาเหตุ และผลในการ
(Explanatory Research) เกิดปรากฏการณ์ใด ๆ เช่น ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการออก
กาลังกายของผูส้ งู อายุ

5.2.1 การศึกษาย้อนหลัง โดยถามประวัติ ผูป้ ่ วย (Case) และ คนที่ไม่ป่วย
แบบ Case-Control
ทัว่ ๆ ไปในประชากรที่เสี่ยงต่อโรค (Control ) ว่า
เคยสัมผัส (Expose) ต่อ สิ่ งที่สงสัยจะเป็ นสาเหตุ
ของโรคหรือไม่ ถ้า Case เคยสัมผัสต่อปัจจัยหนึ่ ง
มากกว่า Control ปัจจัยนัน้ ก็น่าจะเป็ นปัจจัยที่ทา
ให้เกิ ดโรค
5.2. 2 การศึกษาไป
ติ ดตามดูกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อโรค 2 กลุ่ม
ข้างหน้ าแบบ Cohort
กลุ่มหนึ่ งสัมผัสต่อสิ่ งที่สงสัยจะเป็ นสาเหตุของ
โรค อีกกลุ่มหนึ่ งไม่สมั ผัส ถ้ากลุ่มที่สมั ผัสมี
อุบตั ิ การณ์ของโรคสูงกว่า การสัมผัสนัน้ ก็น่าจะ
เป็ นปัจจัยเสี่ยง
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

4.1 การวิ จยั เชิ งสารวจ
(Exploratory Research)

5. วิ จยั ทางระบาดวิ ทยา
5.1 การวิ จยั
เชิ งพรรณนา
5.2 การวิ จยั
เชิ งวิ เคราะห์

ใช้หา อัตรา /สัดส่วน เพือ่ วัดขนาดของปั ญหา /การครอบคลุม เช่น หา
ความชุกของโรค
เป็ นการทดสอบสมมติฐาน โดยอาศัยการสังเกตปรากฏการณ์ทม่ี อี ยูใ่ น
ธรรมชาติ สมมติฐานคือ มีปรากฏการณ์ซง่ึ เป็ นปั จจัยหนุนเนื่อง ทา
ให้เกิดผลบางอย่างมากเป็ นพิเศษ เช่น ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อาหารทีม่ ไี ขมันสูงกับการเป็ นมะเร็งเต้านม
5.3 การวิ จยั การจัดสภาพการณ์และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ควบคุมปั จจัยอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
เชิ งทดลอง กับการวิจยั เข้ามามีอทิ ธิพลต่อการทดลอง สามารถทาใน/นอกห้อง
ปฏิบตั กิ าร/ห้องทดลอง เช่น ในโรงเรียน องค์กร ชุมชน เช่น ศึกษา
ประสิทธิภาพวัคซีนเอดส์ในสัตว์ทดลอง ,การศึกษาผลกระทบของ
โครงการทดลองส่งเสริมโภชนาการทีม่ ตี ่อโภชนาการของเด็กและ
ภาวะเจริญพันธุข์ องครอบครัว

ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

การกาหนดรูปแบบการวิจยั : WHAT
• กรอบของโครงสร้ าง (Structural Framework) ทางการวิจยั ที่สร้ างขึ ้นมา
เพื่อแสดงถึงวิธีการดาเนินการค้ นหาข้ อเท็จจริ ง เพื่อตอบคาถามหรื อ
ปั ญหาในการวิจยั
• เป็ นกระบวนการวางแผนกิจกรรมทางการวิจยั ให้ ครอบคลุมโครงการที่
จะทาการวิจยั ทังหมด
้
• เป็ นเครื่ องมือที่ชี ้ให้ เห็นรายละเอียดทุกขันตอนของการวิ
้
จยั
• แสดงให้ เห็นว่า การวิจยั นันจะสามารถปฏิ
้
บตั ิได้ จริ งหรื อไม่ มีจดุ อ่อน
ข้ อเสียอย่างไร ประสิทธิภาพของงานวิจยั เป็ นอย่างไร
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

ประเภทการวิจยั :
5.2 การวิ จยั เชิ งวิ เคราะห์
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5.2.1 การศึกษาย้อนหลัง โดยถามประวัติ ผูป้ ่ วย (Case) และ คนที่ไม่ป่วย
ทัว่ ๆ ไปในประชากรที่เสี่ยงต่อโรค (Control ) ว่า
แบบ Case-Control
เคยสัมผัส (Expose) ต่อ สิ่ งที่สงสัยจะเป็ นสาเหตุ
ของโรคหรือไม่ ถ้า Case เคยสัมผัสต่อปัจจัยหนึ่ ง
มากกว่า Control ปัจจัยนัน้ ก็น่าจะเป็ นปัจจัยที่ทา
ให้เกิ ดโรค
5.2. 2 การศึกษาไป
ติ ดตามดูกลุ่มประชากรที่เสี่ยงต่อโรค 2 กลุ่ม
ข้างหน้ าแบบ Cohort
กลุ่มหนึ่ งสัมผัสต่อสิ่ งที่สงสัยจะเป็ นสาเหตุของ
โรค อีกกลุ่มหนึ่ งไม่สมั ผัส ถ้ากลุ่มที่สมั ผัสมี
อุบตั ิ การณ์ของโรคสูงกว่า การสัมผัสนัน้ ก็น่าจะ
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
เป็ นปัจจัยเสี่ยง

รูปแบบการวิจยั
• การวิจยั โดยการสังเกต (Observation Research)
• การวิจยั โดยการทดลอง (Experimental Research)
• Risk Factor เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติหรือว่าผู้
ทดลองเป็ นผูก้ าหนดให้ตวั อย่างได้รบั Risk Factor

นภดล สุชาติ

59

คำถำมกำรวิจ ัยและรูปแบบกำรวิจ ัย
ควำมรูเ้ กีย
่ วก ับปัญหำ
รูว้ ำ
่ มีปญ
ั หำแต่ไม่รู ้
ล ักษณะและสำเหตุ

คำถำมกำรวิจ ัย
•ธรรมชำติและขนำดของ
ปัญหำเป็นอย่ำงไร
•ใครได้ร ับผลกระทบบ้ำง?
• ผูถ
้ ก
ู กระทบทำอย่ำงไร?
่ ,
• ผูถ
้ ก
ู กระทบทรำบ, เชือ
คิด อย่ำงไรเกีย
่ วก ับ
ปัญหำทีเ่ กิด และสำเหตุ
ของปัญหำ?

รูปแบบกำรวิจ ัย
Exploratory studies,
or Descriptive
studies:
•Descriptive cases
studies
•Cross-sectional
surveys

คำถำมกำรวิจ ัยและรูปแบบกำรวิจ ัย
ควำมรูเ้ กีย
่ วก ับปัญหำ
มีควำมรูเ้ พียงพอ
เกีย
่ วก ับสำเหตุของ
ปัญหำ ต้องกำรพ ัฒนำ
และเตรียม กิจกรรม
(intervention) เพือ
่
กำรป้องก ัน ควบคุม
และแก้ไขปัญหำ.

คำถำมกำรวิจ ัย
•อะไรคือผลของ
Intervention หรือกล
ยุทธ์? (e.g. treating
with a particular drug:
being exposes to a
certain type of health
education)
•กลยุทธ์ไหนให้ผลดีกว่ำ?
•กลยุทธ์ไหนเกิด costeffective มำกทีส
่ ด
ุ ?

คำถำมกำรวิจ ัยและรูปแบบกำรวิจ ัย

ั
สงสยบำงปั
จจ ัยทำให้
เกิดปัญหำ

คำถำมกำรวิจ ัย

รูปแบบกำรวิจ ัย

ั ำให้เกิด
ปัจจ ัยทีส
่ งสยท
ปัญหำจริงหรือไม่? (เช่น
ั้
กำรไม่ได้เรียน”ชนอนุ
บำล”
ั ันธ์ก ับผลกำรเรียนใน
สมพ
ั้
ชนประถม?
กำรกินอำหำร
ั ันธ์ก ับกำร
ทีม
่ ก
ี ำกน้อยสมพ
เกิดมะเร็งลำไสใ้ หญ่?)

Analytical
(comparative)
studies:
•Cross-sectional
comparative studies
•Case-control studies
•Cohort studies

•Experimental or
quasi-experimental
studies

วิ ศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน

วิ ศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน

ควำมรูเ้ กีย
่ วก ับปัญหำ

รูปแบบกำรวิจ ัย

จาแนกรูปแบบการวิจยั
1.
2.
3.
4.

ตามเป้ าหมาย
ตามลักษณะสิ่งที่ศึกษา
ตามเวลา
วิธีดาเนินงานวิจยั

วิ ศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน

จาแนกรูปแบบการวิจยั :

คำถำมกำรวิจ ัยและรูปแบบกำรวิจ ัย

1. ตามเป้ าหมาย

ควำมรูเ้ กีย
่ วก ับปัญหำ

คำถำมกำรวิจ ัย

รูว้ ำ
่ ปัจจ ัยไหนทีม
่ ี
ั ันธ์ก ับ
ควำมสมพ
ปัญหำ: ต้องกำรหำว่ำ
ปัจจ ัยไหนเป็นสำเหคุ
จริงของปัญหำ

•อะไรคือสำเหตุของ
ปัญหำ?
•ถ้ำเอำปัจจ ัยบำงอย่ำงออก
จะทำให้ไม่เกิดปัญหำ
หรือไม่? (เช่น หยุดสูบบุหรี่
, กำรเตรียมนำ้ สะอำด)

รูปแบบกำรวิจ ัย
•Cohort studies
•Experimental or
quasi-experiment
studies

วิ ศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน
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การวิ จยั พืน้ ฐาน (Basic Research)
การวิ จยั ประยุกต์ (Applied Research)
2. ลักษณะสิ่ งที่ศึกษา วิ จยั เอกสาร (Documentary Research)
วิ จยั ทางห้องปฏิ บตั ิ การ (Laboratory
Research)
วิ จยั ในสัตว์ทดลอง (Animal Research)
วิ จยั ทางคลิ นิก (Clinical Research)
วิ จยั ชุมชน (Community Research)
วิ จยั ปฏิ บตั ิ การ (Operational Research)
วิ จยั ระบบบริ การสาธารณสุข (Health
Service Research)
นภดล สุชาติ
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จาแนกรูปแบบการวิจยั :
3. ตามเวลา

การวิ จยั ย้อนหลัง (Retrospective)
การวิ จยั ไปข้างหน้ า (Prospective)
4. วิธดี าเนินงานวิจยั การวิจยั โดยการสังเกต (Observation
Research)
- วิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
Research)
-วิจยั เชิงวิเคราะห์ (Analytical Research)
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental
Research)
นภดล สุชาติ

รูปแบบการวิจยั
1. การวิ จยั แบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research)
1.1 การวิจยั แบบสารวจ
- การวิจยั แบบระยะยาว ( Longitudinal Research)
- การวิจยั แบบภาคตัดขวาง (Cross sectional Research)
- การวิจยั แบบวิเคราะห์ (Analytical Research)
2. การวิ จยั แบบทดลอง (True-Experimental Research)
- การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง
- การวิจยั แบบทดลองทีแ่ ท้จริง
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

การวิจยั เชิงทดลอง

(Experimental Research)

ผูว้ จิ ยั กาหนด Exposure
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ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

การวิจยั เชิงพรรณนา

Longitudinal
(Incidence)

(Descriptive Study)

การวิจยั โดยการสังเกต

ไม่มกี ลุ่มเปรียบเทียบ

Exposure เกิดตามธรรมชาติ

การวิจยั เชิงวิเคราะห์

(Observational Research)

(Analytic Study)

ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง

(Cross-sectional)

ชนิดไปข้างหน้า

(Cohort or Prospective)

มีกลุ่มเปรียบเทียบ

ชนิดย้อนหลัง

(Case control or Retrospective)

นภดล สุชาติ

2. การวิจยั แบบทดลอง (Experimental Research)
• เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ด้วยการจัด
สภาพการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และ มีการควบคุมตัวแปรภายนอก
ทัง้ หมด รวมทัง้ มีการจัดกลุ่มควบคุมไว้เปรียบเทียบผลที่
เกิดขึน้ ด้วยรูปแบบการทดลอง
• การวิจยั แบบทดลองทีแ่ ท้จริง ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1) มีการจัดกระทา (Manipulation)
2) มีการควบคุม (Control)
3) มีการสุม่ (Randomization)

1.1 การวิจยั แบบสารวจ
• การวิ จยั แบบระยะยาว (Longitudinal Study) : เป็ นการศึกษาติดตาม
ผลในช่วงระยะเวลาแตกต่างกัน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดิมและติดตามการ
เจริญเติบโต หรือการเปลีย่ นแปลงในช่วงเวลาทีต่ ่างกัน
• การวิ จยั แบบระยะสัน้ (Cross-Sectional Study) : เป็ นการศึกษาการ
เจริญเติบโตหรือการเปลีย่ นแปลงแบบตัดขวาง วัดพฤติกรรมหรือผลการ
เปลีย่ นแปลงรวมทัง้ ตัวแปรต่างๆ พร้อมกัน
• การวิ จยั แบบวิ เคราะห์ (Analytical Research) : เป็ นการศึกษา
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล อาจจะเป็ นการวิเคราะห์ผลไป
หาเหตุ หรือศึกษาเหตุไปหาผล

Cross-sectional
(Prevalence)

Experimental Study
• Researcher assign exposure status to
population

Population

New
Treatment

Success
Fail

Control or
Standard
Treatment

Success
Fail

Random

นภดล สุชาติ
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รูปแบบการวิจยั แบบกึ่งทดลอง
เป็ นการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเหตุ แ ละผล
รู ป แบบการวิ จ ัย ยัง ไม่ ไ ด้ เ ป็ นทดลองโดยแท้ จ ริ ง
เนื่ องจากไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มตัวอย่างและ
กลุ่ ม ควบคุม หรื อ ไม่ มี ก ารจัด เป็ นกลุ่ ม ควบคุม ไว้
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึน้

4. รูปแบบสองกลุ่มวัดสองครัง้
O1
O3

O
X
R

การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ตัวแปรอิสระทีจ่ ดั กระทา (treatment or intervention)
การสุม่ ตัวอย่างเข้าสูก่ ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

1. รูปแบบกลุ่มเดียววัดครัง้ เดียว
X

O2

O3

O2
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O1
O2

X

O4

O5

O6

กลุ่มทดลอง

R

X

O1

กลุ่มทดลอง

O2

กลุ่มควบคุม

7. รูปแบบสองกลุ่มวัดสองครัง้
กลุ่มทดลอง

3. รูปแบบกลุ่มเดียววัดสองครัง้
X

กลุ่มควบคุม

6. รูปแบบกลุ่มเดียววัดครัง้ เดียว

2. รูปแบบกลุ่มเดียววัดสองครัง้
X

O4

รูป แบบการวิ จ ัย แบบทดลองที่ แ ท้ จ ริ ง จะต้ อ งมี ก ลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีการจัดกระทา และมีการสุ่มตัวอย่าง
เข้าสู่กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม

R

O1

กลุ่มทดลอง

รูปแบบการวิจยั แบบทดลองที่แท้จริง

กลุ่มทดลอง

O

O2

5. รูปแบบกลุ่มเดียววัดหลายครัง้ แบบอนุกรมเวลา
O1

เมือ่

X

R

O1

R

O3

X

O2

กลุ่มทดลอง

O4

กลุ่มควบคุม

กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง
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2. รูปแบบการทดลองสี่กลุ่มแบบโซโลม่อน (Solomon four group design)
O1
O1

X
X

O2
O2
O2
O2

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม 1
กลุ่มควบคุม 2
กลุ่มควบคุม 3

การวิจยั แบบทดลอง มีหลายรูปแบบ มีการควบคุมตัวแปรภายนอก
โดยใช้วธิ กี ารทางสถิตมิ ากขึน้ รูปแบบก็ ซับซ้อนมากขึน้

การวิจยั ด้านยา
•
•
•
•

Phase 1 ประมาณ 10 คน พิสจู น์วา่ ปลอดภัย
Phase 2 ประมาณ 50 คน เรือ่ งขนาดยาและพิสจู น์วา่ ได้ผล
Phase 3 Standard RCT Safety & Efficacy
Phase 4 Post-marketing surveillance

เลือกรูปแบบการวิจยั
• ประเมินขนาดของปั ญหา ใช้การวิจยั เชิงพรรณนา
• ศึกษาธรรมชาติของโรค ใช้การวิจยั เชิงพรรณนา
• ค้นหาสาเหตุปัจจัยเสีย่ งของโรค เช่น พิสจู น์สมมติฐานความสัมพันธ์
บุหรีก่ บั มะเร็งปอด การวิจยั เชิงวิเคราะห์หรือการวิจยั เชิงทดลอง
• การวิจยั เชิงทดลองให้ผลวิจยั เชือ่ ถือได้มากทีส่ ดุ เพราะออกแบบให้
หลีกเลีย่ ง Bias ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ แต่มปี ั ญหาด้านจริยธรรมได้
• ประเมินผลระบบบริการ ใช้การวิจยั เชิงทดลอง
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ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

รูปแบบการวิจยั แบบทดลองและกึง่ ทดลอง
นุสรา ประเสริฐศรี , PhD, RN
ภาควิชาการพยายาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

How wonderful that no one needs to wait
a single moment to improve the world
-Anne Frank

Progression of Research

Experimental or Intervention Research
Treatment,
Nursing
or
Strategies

Cause

เหตุ

Improve
Outcomes
Effect

ผล

เป็ นการวิจยั เพื่อหาความสั มพันธ์ เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ ต่าง ๆ
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ตัวแปร (Variable)

Intervention Research
 เป็ นกระบวนการค้ นหาความจริง ทฤษฎี หลักการ เทคโนโลยีหรื อองค์
ความรู้ ใหม่
 มุ่งเน้นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เกี่ยวข้องภายใต้เงื่อนไข
ที่มีการควบคุมโดยกระบวนการวิจยั
 เป็ นระบบและสามารถพิสูจน์ได้ในเชิงเหตุผล
 เป็ นการวิจยั ที่ให้ผลความเชื่อถือดีที่สุด

Moderator
Variable

Independent
Variable (IV)

(Dependent variable: (outcomes)
2. ตัวแปรต้ นต้ องมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ นและตัวแปรตามไม่สามารถอธิบายด้ วย
ตัวแปรกวน ( Confounding variables)
Z
X
Y

Dependent
Variable

Mediator
/Intervening
Variable

ความสาคัญที่ต้องทาวิจัย Intervention

หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (Causality)
1. ตัวแปรต้ น (independent variable) ต้ องกระทาเกิดผลตัวแปรตาม

Confounding /Extraneous Variable

ความชุกของปัญหาสามารถแก้ไขได้ผา่ นการจัดกระทา (intervention)
ได้ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อเสร็ จสิ้ นการศึกษา
ความแตกต่างของการศึกษาทาให้มีการพัฒนาด้านสุ ขภาพ การศึกษา หรื อการดูแล
สุ ขภาพที่มีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายลดลง และ ที่สาคัญผลลัพท์ต่อ ผูป้ ่ วย ครอบครัว หรื อ
ชุมชน
การแปลผลผลลัพท์ที่ได้ลงสู่ การปฏิบตั ิจริ ง

Why intervention research?
ตัวแปรคัน่ กลาง

Impact
การศึกษาเกิดผลกระทบที่อย่างยัง่ ยืนหรื อไม่

Significance
การศึกษาแก้ปัญหาที่สาคัญหรื อไม่
ตัวแปรกากับ
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Innovation
– การศึกษาใช้แนวคิด แบบแผน หรื อวิธีการใหม่ ๆ
– จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อค้นพบความรู ้ใหม่ และเป็ นนวัตกรรม
– การศึกษาท้าทายกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ พัฒนาวิธีการ หรื อเทคโนโลยี ใหม่ ๆ
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นวัตกรรม (Innovation)

Innovation = สิ่ งใหม่, วิธีการใหม่ ,การนาสิ่ งใหม่หรื อวิธีการใหม่เข้ามา
คาที่มีความหมายเหมือนกัน: change
– ปัญหาที่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน
– วิธีการแก้ปัญหาไม่เคยมีการศึกษามาก่อนหน้านี้
– ประชากร/ กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รวมอยูใ่ นการศึกษาก่อนหน้านี้
– ผลลัพท์ (outcomes) ยังไม่มีการศึกษามาก่อน
– วิธีการวิจยั ยังไม่มีการศึกษามาก่อน

PICO, PICOT

Intervention

– P = Population/ Problem
– I = Intervention
– C = Comparison
– O = Outcomes

P= Severe traumatic brain injury
I = Cool
C=
O= Brain /Body Temperature

5 Ps หลักสาคัญสาหรับการวิจยั Intervention
Prevalence of problem
Passion
Planning
Persistence
Patience






2,391 records identified via the search strategies.
37 were retrieved for detailed examination.
Brain higher than body temperature.
Hypothermia is associated with large brain-body temperature differences.

Intervention

การทบทวนวรรณกรรมเพื่อหา intervention ที่ทนั สมัย
การทบทวนเอกสารอย่างเป็ นระบบ (systematic reviews)
การเช็ดตัวลดไข้ในผูป้ ่ วยศัลยกรรมประสาท
ตัวแปรต้น = การเช็ดตัว
ตัวแปรตาม = อุณหภูมิผปู ้ ่ วย
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External cooling

Four modes of heat transfer are used to promote heat loss:
1) Evaporation (e.g., water sprays or sponge baths)
2) Conduction (e.g., ice packs, water-circulating cooling blankets, immersion)
3) Convection (e.g., fans, air circulating cooling blankets)
4) Radiation (i.e., exposure of skin)

เปรี ยบเทียบความปวดและขนาดก้อนเลือดหลังการใส่ สายสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือด
แดงบริ เวณข้อมือระหว่างประคบเย็นกับการประคบเย็นร่ วมกับการรัดบริ เวณก้อนเลือด
ผลของการประคบเย็นร่ วมกับการรัดบริ เวณก้อนเลือดต่อความปวดและขนาดก้อนเลือดบริ เวณข้อมือ
ในผูป้ ่ วยหลังการใส่ สายสวนหลอดเลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดง
ผลการศึกษาการทา Oral care ด้วย Colostum ในผูป้ ่ วยกลุ่มโรค LBW ที่หอผูป้ ่ วย NICU2

Program Rapid
Rehabilitation

Functional outcomes
(the Knee Injury Osteoarthritis
Outcome Score)

Cardiac rehab in STEMI
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Format for Tabling Studies From the Literature Review
ผู้แต่ ง/ ปี

จุดประสงค์
Conceptual
Framework

Sample
and
Setting

รู ปแบบการ
วิจัย

ผลลัพท์
การประเมิน

ข้ อค้ นพบ

จุดแข็ง
ข้ อจากัด

Formulating Research questions and Study Hypotheses
แก้ไขปั ญหาที่สาคัญที่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้
ความเป็ นไปได้หรื อไม่
เป็ นนวัตกรรมหรื อไม่
เป็ นรู ปแบบในลักษณะที่จะขยายความรู ้ วิทยาศาสตร์ ของงานที่ผา่ นมา
ถูกต้องจริ ยธรรมหรื อไม่
มีความชัดเจนอธิบายถึงตัวแปรต้น (intervention) และตัวแปรตาม (Outcomes)
มุ่งเน้นที่คาถามวิจยั เดียว (single research question)

“ Hypothermia ในผู้ป่วย severe traumatic brain injury เป็ นอย่ างไร”

Formulating Research questions and Study Hypotheses
Hypothesis สมมุติฐานคือข้อความการพยากรณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สมมุติฐานการวิจยั intervention เป็ นการอธิบายคาดการณ์ experimental intervention
(ตัวแปรต้น) มีผลกระทบต่อผลลัพท์ ( ตัวแปรตาม : outcomes)
สมมุติฐานถูกสร้างเพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับการทดสอบความสาคัญทางสถิติ
สมมุติฐานถูก form จาก research question
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Using Theory to Guide Intervention Research

ใช้ทฤษฎีเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั
Self care
Self management
Self efficacy
Health belief model
Gate control theory
Evidence based model
Diffusion

Outline for intervention research
จุดประสงค์การวิจยั
คาถามการวิจยั
Significant
Innovation
Theoretical/ conceptual framework
กลุ่มตัวอย่าง

Outline for intervention research
ตัวแปรต้น (Intervention, experiment)
ตัวแปรตาม (Outcomes)
ตัวแปรคัน่ กลาง (mediator variable)
ตัวแปรกากับ (Moderator variable)
Cost variable
Statistical issues
Sample size and power
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The Five –phase development of Experimental or intervention Research
Phase I = Basic research , หาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั developing
intervention
Phase II = Pilot research (ทดสอบความเป็ นไปได้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดเล็ก)
Phase III = Efficacy trials
Phase IV = Effectiveness of clinical trials
Phase V = Effect on public health

X= t-e

Content

Criterion
related

Systematic
Error

Random

Validity

Reliability

Error

Design
Internal

External

Statistic
conclusion

Internal
consistency

Stability

Test –
retest

Conclusion validity
หมายถึงความสามารถในขอบเขตของการวิจยั ที่สรุ ปผลที่ถูกต้องจากการวิจยั

Internal Validity

ความตรงภายในของการวิจยั (Internal validity of research) หมายถึง ผลของการ
วิจยั ครั้งนั้น ๆ ตอบคาถามของการวิจยั ได้ถูกต้อง
ผลของการวิจยั ดังกล่าวเป็ นผลจากตัวแปรที่นกั วิจยั ทาการศึกษาจริ ง
ไม่ใช่เป็ นผลที่เนื่องมาจากสิ่ งอื่น ๆ หรื อตัวแปรอื่น ๆ ที่นกั วิจยั ไม่ได้ทาการศึกษา
ความตรงภายในของการวิจยั นับเป็ นสิ่ งที่ถือว่าสาคัญที่สุดของการดาเนินการวิจยั
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1. ประวัติพร้อง (History or concurrent events)
2. วุฒิภาวะ (Maturation)
3. การทดสอบ (Testing)
4. การถดถอยทางสถิติ (Regression toward the mean)

เป็ นผลที่เกิดจากข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะของตัวแปรที่สูงมาก
(Ceiling Effect) หรื อต่ามาก (Floor Effect)

ปัจจัยที่มีผลต่ อ Internal Validity

Measurement
Error

Construct

ปัจจัยที่มีผลต่ อ Internal Validity

5. ความแตกต่างของกลุ่มตั้งแต่ก่อนการทดลอง (Differential selection of
participants)
6. การสู ญหายของกลุ่มตัวอย่าง (Differential loss of participants)
7. สิ่ งทดลองที่จดั กระทาให้แก่กลุ่มทดลองหรื อกลุ่มควบคุม (Diffusion of
treatment)
8. ความคลุมเครื อในทิศทางของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของตัวแปร
ที่เกิด (Ambiguity about direction of causal relationships among variables)

ปัจจัยที่มีผลต่ อ Internal Validity
9. ความพยายามของกลุ่มทดลองที่จะทาให้ผลการตอบสนองดี
(Compensatory equalization of treatments)
10. การตอบสนองของกลุ่มควบคุม เป็ นความพยายามของกลุ่มควบคุม
ที่ตอ้ งการได้รับสิ่ งทดลองเหมือนกับกลุ่มทดลอง (Compensatory rivalry of
subjects)
11. การตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง ที่ไม่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่แท้จริ ง (Demoralization of control group subjects)
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Conclusion validity

External validity

ความตรงภายนอกของการวิจยั (External validity) หมายถึง ผลของการวิจยั ที่คน้ พบมี
ลักษณะเป็ นนัยทัว่ ไปในการสรุ ปอ้างอิง (Generalization) ไปสู่ ประชากรเงื่อนไข
เดียวกันกับที่ทาการวิจยั
ข้อค้นพบจากการทาวิจยั ในครั้งนั้น ๆ สามารถนาไปสรุ ปใช้ได้กบั สถานการณ์หรื อ
เหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีลกั ษณะเงื่อนไขเดียวกันกับการวิจยั ในครั้งนี้
– ความเที่ยงตรงเชิงประชากร(Population Validity)
– ความเที่ยงตรงเชิงสภาพการณ์(Ecological Validity)

ปัจจัยที่มีผลต่ อ External validity
อิทธิพลที่เกิดจากกลุ่มตัวอย่างและการทดลอง (Interaction of subject selection and
treatment) กลุ่มตัวอย่างไม่ต้ งั ใจปฏิเสธที่จะมีส่วนร่ วม
2. อิทธิ พลที่เกิดจากสถานที่และการทดลอง (Interaction of setting and treatment)
ผลการทดลองมีประสิ ทธิภาพดีเฉพาะบางสถานที่
3. อิทธิ พลที่เกิดจากประวัติและการทดลอง (Interaction of history and treatment)
สถานการณ์หรื อเวลาในการศึกษาซึ่งกิดขึ้น ซ้ ากัน
4. การได้รับสิ่ งทดลองที่หลากหลาย (Interaction of multiple treatments)
การรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจากการทดลองส่ งผลกระทบต่อตัวแปรตาม
1.

Statistic conclusion validity

1. Statistic power
2. Assumptions of the statistical test
3. Appropriate test for the characteristics of the data
อานาจการทดสอบทางสถิติข้ ึนอยูก่ บั 3 องค์ประกอบคือ
1. ระดับ œ ที่กาหนด (0.05, 0.01, 0.001)
2. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
3. ขนาดอิทธิพล (Effect Size)
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Statistic conclusion validity
Type I Error
False Positive

คุณตั้ง
ท้ อง

H0 : µ1 = 0
Reject true

Type II Error
False Negative

คุณไม่ ได้
ตั้งท้ อง

H0 : µ1 = 0
Accept false

H0 : µ1 = µ2

วิธีที่ทาเกิดความตรงภายในและภายนอก
(internal and external validity)

ควบคุมความแปรปรวน (Variance)

The MAX MIN CON Principle
– MAXimize Systematic Variance
– MINimize Error Variance
– CONtrol Variance of Nuisance/Extraneous/ Exogenous/Confounding
variables

Effective Research Design

The MAXMINCON Principle
1. MAX : Maximize the systematic variance หมายถึง การทาให้ความแปรปรวนของ ค่าการวัด
ในตัวแปรตามให้ มีค่าสู งสุ ด
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
 การสุ่ มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษา จะทาให้ได้ค่าของตัวแปรตามที่เป็ น
จริ ง
 กาหนดกรอบความคิดที่แสดงตัวแปรต้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องตามทฤษฏี แต่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กันเอง เพื่อให้เกิดความแปรปรวนอย่างมีระบบมากที่สุด
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Effective Research Design
The MAXMINCON Principle

Random assignment or Randomization

2. MIN : Minimize error variance หมายถึง การทาให้ความแปรปรวนของค่าการวัดในตัวแปร
ตามที่เนื่องด้วยความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ ม (Random error variance)
 การทาให้เครื่ องมือการวิจยั ให้มีความเชื่อมัน่ สู งขึ้น
 การลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการดาเนินการวิจยั ให้นอ้ ยที่สุด
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง
ความคลาดเคลื่อนในการวัด
ความลาเอียงในการทดลอง
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล (การลงรหัส / การใช้สถิติที่ไม่เหมาะสม)

Effective Research Design

ชนิดของ True Experiment designs

The MAXMINCON Principle

3. CON : Control extraneous systematic variance หมายถึง การควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนให้มีค่าคงที่
ทาให้ผลการวิจยั ที่ได้น้ นั แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่แท้จริ งอย่างชัดเจน
 กระบวนการสุ่ ม (Randomization)
 การกาจัดตัวแปรแทรกซ้อน (Elimination)
 การนาตัวแปรแทรกซ้อนเป็ นตัวแปรที่ศึกษาแล้วใช้วิธีการทางสถิติในการควบคุม(Statistical
Control)

Randomized Controlled Trail (RCT) or True Experiment
หลักสาคัญของการวิจยั แบบทดลองคือ RCT
ถือว่าเป็ นการออกแบบที่ดีที่สุดเพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ลักษณะสาคัญ 3 ประการ ของ RCT
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 กลุ่มทดลอง (Experimental Group) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทดลอง (Treatment) ในการ
กระทาตามแบบแผนการทดลอง ที่กาหนด
 กลุ่มควบคุม (Control Group) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะเหมือนกลุ่มทดลองทั้งจานวนและ
คุณ สมบัติทวั่ ๆ ไป แต่ไม่ได้รับ การทดลอง ถูกปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพแวดล้อมปกติที่เป็ นอยู่
เพื่อ ประโยชน์ ในการเปี ยบเทียบผลลัพท์กบั กลุ่มทดลองที่ถูกกระทา
 Random assignment or Randomization

Two –group Randomized Controlled Trial with Pretest/Posttest
Design and Structurally Equivalent Comparison Group

R
R

O1
O1

X1
X2

O2
O2

Pretest Posttest Control Group Design)
ข้ อดี
1) ควบคุมอิทธิพลแทรกซ้อนด้วยการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง(Random Assignment)
2) มีการเปรี ยบเทียบข้อมูลทั้งภายในกลุ่มโดยใช้ผลก่อนทดลองและหลังการทดลองใน
แต่ละกลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยใช้ผลหลังการทดลองของกลุ่มมาเปรี ยบเทียบกัน
ข้อจากัด
ผลการวิจยั จะสามารถนาไปอ้างอิงใช้ในสถานการณ์ที่ไม่มีการทดสอบก่อนทดลอง
ได้หรื อไม่ และจะได้ผลเหมือนการทดลองตามแบบแผนหรื อไม่
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ชนิดของ True Experiment designs
Two –group Randomized Controlled Trial with Posttest-only
Design

R
R

X1
X2

O1
O1

ชนิดของ True Experiment designs
Two –group Randomized Controlled Trial Without an Attention
control Group

R
R

ชนิดของ True Experiment designs
Two –group Randomized Controlled Trial with Long-term
Repeated Measures Follow-up

R
R

X1
X2

O1
O1

O2
O2

O3
O3

A Quasi- Experiment study
O1
O1
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O1

X1
X1
X2
X2

X1
X2

O2
O2

ชนิดของ Quasi- Experiment designs
A Quasi- Experiment time series design

Solomon Four –group Design

O1

O1
O1

ชนิดของ Quasi- Experiment designs

ชนิดของ True Experiment designs

R
R
R
R

X1

O2
O2
O2
O2

O1

O2

O3 X

O5

O6

O7

O8
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A Quasi- Experiment time series design
ข้ อดี
เป็ นแบบแผนการวิจยั ที่พยายามขจัดอิทธิพลร่ วมระหว่างการสุ่ มและวุฒิภาวะ เพื่อให้เกิดความ
เที่ยงตรงภายใน
การนาไปใช้
นาไปใช้ในการทดลองเกี่ยวกับจิตวิทยาของบุคคล อาทิ การทดลองปรับพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ หรื อการทดลองเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี
1.
2.
3.
4.

ปราศจากความมีอคติ (Freedom from Bias)
ปราศจากตัวตัวแปรรบกวน (Freedom of Confounding)
สามารถควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ (Control of Extraneous Variables )
มีการเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดสอบสมมุติฐาน (Statistical Precision
for Testing Hypothesis)

การวิจยั และพัฒนา
Research and Development
จรูญศรี มีหนองหว้า
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

ดัดแปลงจาก ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล
http://www.consort-statement.org/
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1

การวิจยั และพัฒนา
เป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น
อย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์
สื่อ อ ุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือร ูปแบบการทางาน
หรือระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ ขึ้นอย่างชัดเจน

Figure 2

Classification of areas of research emphasis in industry and university
4

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
กับการวิจยั และพัฒนา
2

คอฟแมน : เสนอวิธีการเชิงระบบในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้

ขัน้ ที่ 1 ประเมินสภาพปัจจุบนั / ปัญหา
* ประเมินความต้องการจาเป็น *
ขัน้ ที่ 2 ค้นหา/พิจารณาทางเลือกใหม่ๆ เพื่อยกระดับค ุณภาพงาน

* วิจยั และพัฒนา, ประเมินโครงการนาร่อง *
5

ขัน้ ที่ 3 วางแผน/จัดทาแผนงาน โครงการ
*ประเมินความเป็นไปได้/ความเหมาะสมของนโยบาย แผนงาน โครงการ *

Figure 1

ขัน้ ที่ 4 ดาเนินการตามแผน

The R&D continuum
3

*นิเทศ กากับ ติดตาม : ประเมินความก้าวหน้า*

ขัน้ ที่ 5 ประเมินผลการดาเนินงาน
*ประเมินสร ุปผลการดาเนินงาน ติดตามผล/ศึกษา
ผลกระทบ*

6
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การเขียนชื่อเรือ่ งการวิจยั และพัฒนา

กระบวนการวิจยั และพัฒนา
เริม่ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาให้
ชัดเจน แล้วเข้าสูร่ ะยะของการพัฒนา
ทางเลือก หรือวิธีการใหม่ๆ ซึ่งระยะของ
การพัฒนาทางเลือกนี้จะมีขนั้ ตอนคล้ายคลึง
กับการวิจยั ทัว่ ไป แต่เป็นการพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กอ่ น
นาไปใช้จริง

1. ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์/สื่อ / อ ุปกรณ์/ชิ้นงาน
ชื่อเรื่องอาจขึ้นต้นด้วย
การพัฒนา................................
การสร้างและพัฒนา...................
การวิจยั และพัฒนา.....................

7

2. ถ้าเป็นการพัฒนาเทคนิควิธี/ร ูปแบบการ
ทางาน/บริหาร จัดการ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

วิจยั เชิงสารวจ

R1

ชื่อเรื่องอาจขึ้นต้นเหมือน ข้อ 1 หรือ
ร ูปแบบ...............................
 แนวทางการ........................

สร้าง/เลือกนวัตกรรมที่ใช้
แก้ปัญหา/พัฒนา

การพัฒนา
D1

10

หรือ
การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้สื่อ
หรือร ูปแบบการทางานที่คิดขึ้นใหม่กบั รูปแบบเดิม
8

การวิจยั เชิง
ทดลอง R2
การพัฒนา

D2

นานวัตกรรมไปทดลองใช้

11

ตัวอย่างชื่อเรือ่ ง

วิเคราะห์ขอ้ มูล

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เพื่อการ
ฝึกอบรม
เรือ่ ง “การบริหารงานเป็นทีม”
 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในการดาเนินงานของหอ
ผูป้ ่ วยหนักอาย ุรกรรม
 ร ูปแบบการปล ูกฝังจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ของ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

สรุปผล
เขียนรายงานการวิจยั
เผยแพร่
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9

12
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ตัวอย่างชื่อเรือ่ ง

5. การกาหนดกรอบความคิดของการวิจยั

 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับร ูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรือ่ ง”การพัฒนา
ประสิทธิภาพความเป็นเลิศ ในการบริหารสูก่ ารเลื่อนวิทยา
ฐานะ” ของ...........
 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ช ุมชน กรณีศึกษา วิทยาลัย.........................

6.

สมมติฐานการวิจยั

 ควรมีและแสดงค ุณสมบัติของสิ่งที่พฒ
ั นา
13

1. วัตถ ุประสงค์การวิจยั
 พัฒนาระบบ เครื่องมือ หรือผลงานทางวิชาการ และ
ตรวจสอบสิ่งที่พฒ
ั นาขึ้นในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้ ความเหมาะสมกับสภาพเงื่อนไข
ต่างๆ
2. ลักษณะของคาถามวิจยั
 ลักษณะของร ูปแบบ/ระบบ/ชิ้นงาน/สิ่งที่ตอ้ งการ
พัฒนา
ประกอบด้วยรายละเอียดหรือเป็นอย่างไร
14

ตัวอย่างคาถามวิจยั
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ ที่พฒ
ั นาขึ้นมีลกั ษณะเช่นใด
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจย
ั
 ศึกษาเอกสาร/รายงานการวิจยั เกี่ยวกับ
3.

7.

8.

ตัวแปรอิสระ/ตัวบ่งชี้/ปัจจัยและกระบวนการ
 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับร ูปแบบ/สิ่งที่
พัฒนา
ตัวแปรตาม/ตัวแปรหลัก/ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
 ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยร ูปแบบที่
พัฒนา
17

9. ประชากร/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผูบ
้ ริหาร/คร ูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
 ผูท้ รงค ุณว ุฒิตรวจสอบระบบ
 นักเรียน/นักศึกษาที่เป็นกลมุ่ เป้าหมาย
10. วิธีการเลือกตัวอย่าง
 คร ูและนักเรียนได้รบั การสมุ่ อย่างง่าย / แบ่งชัน้
 ผูท้ รงค ุณว ุฒิเลือกแบบเจาะจง

 การพัฒนาร ูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 องค์ประกอบของร ูปแบบ
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ร ูปแบบ
92

16

15

18
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11.

เครื่องมือวิจยั
 แบบวัดความคิดเห็นที่มีต่อระบบ/
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ

12.

การตรวจสอบค ุณภาพเครือ่ งมือ
 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content
validity)

ความเชื่อมัน่ (reliability)

การกาหนดขนาดตัวอย่าง
Sample size Determination

19

13. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บข้อมูลด้วยตนเองหรือส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์
14. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
 สถิติภาคบรรยาย เช่น ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 สถิติอา้ งอิง เช่น t-test, F-test เป็นต้น
20

1

94

21

ศริ ท
ิ พ
ิ ย์ สงวนวงศว์ าน
ิ ธิประสงค์
ศูนย์วจิ ัยโรงพยาบาลสรรพสท
อุบลราชธานี

95

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ

จยั ในประชำกรศึกษำ
คำถำมวิคำถำมวิ
จยั ในประชำกรศึ
กษำ

1.สงสัย
2.ค ้นหาคาตอบ
3.ตัง้ วัตถุประสงค์

95%CI

95%CI
95%CI

4.วางแผนการศึกษา

5.เก็บข ้อมูล

1.หลัก

2.รอง

6.วิเคราะห์ข ้อมูล
7. สรุป อภิปรายผล
8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

2

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

5

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ
1.สงสัย

1.สงสัย

2.ค ้นหาคาตอบ

2.ค ้นหาคาตอบ

95%CI

3.ตัง้ วัตถุประสงค์

3.ตัง้ วัตถุประสงค์

95%CI

4.วางแผนการศึกษา

6.วิเคราะห์ข ้อมูล

6.วิเคราะห์ข ้อมูล

7.สรุป อภิปรายผล

7.สรุป อภิปรายผล

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

6

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ
2.ค ้นหาคาตอบ
3.ตัง้ วัตถุประสงค์

95%CI

4.วางแผนการศึกษา

5.เก็บข ้อมูล
6.วิเคราะห์ข ้อมูล

96

4

2.ค ้นหาคาตอบ
3.ตัง้ วัตถุประสงค์

95%CI

4.วางแผนการศึกษา

5.เก็บข ้อมูล

5.บริ บทต่ าง

6.วิเคราะห์ข ้อมูล

7. สรุป อภิปรายผล

7.สรุป อภิปรายผล

8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

3.กลุ่มตัวอย่ าง

4.วิธีเก็บข้ อมูล

5.วิเคราะห์ ข้อมูล

2.วิเคราะห์

3.ทดลอง

4.การวิจัย

เชิงคุณภาพ

6.จริ ยธรรม

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

1.สงสัย

2.เก่ าไป

4.ไม่ น่าเชื่อถือ

2.ประชากร

1.พรรณนา

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ

1.ไม่ มี

3.ไม่ ถูกต้ อง

1.รู ปแบบการวิจัย

8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

1.สงสัย

4.วางแผนการศึกษา

5.เก็บข ้อมูล

5.เก็บข ้อมูล

3

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

7

1.รู ปแบบการวิจัย
2.ประชากร

3.กลุ่มตัวอย่ าง

4.วิธีเก็บข้ อมูล

1.ทั่วไป

2.เป้ าหมาย
3.ศึกษา

5.วิเคราะห์ ข้อมูล
6.จริ ยธรรม

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

97

ผลการวิจัย

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ
1.สงสัย
2.ค ้นหาคาตอบ
3.ตัง้ วัตถุประสงค์

95%CI

4.วางแผนการศึกษา

5.เก็บข ้อมูล
6.วิเคราะห์ข ้อมูล
7. สรุป อภิปรายผล

1.รู ปแบบการวิจย
ั
2.ประชากร

3.กลุ่มตัวอย่ าง

1.Sampling
2.Sample size

4.วิธีเก็บข้ อมูล

5.วิเคราะห์ ข้อมูล
6.จริ ยธรรม

8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

8

Sample size

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

ควำมน่ำจะเป็ นของควำมผิดพลำดในกำรทดสอบสมมุติฐำน

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ
1.สงสัย
2.ค ้นหาคาตอบ
3.ตัง้ วัตถุประสงค์

95%CI

4.วางแผนการศึกษา

5.เก็บข ้อมูล
6.วิเคราะห์ข ้อมูล
7.สรุป อภิปรายผล

ความจริง

1.รู ปแบบการวิจัย
2.ประชากร

3.กลุ่มตัวอย่ าง

5.วิเคราะห์ ข้อมูล

6.จริ ยธรรม

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

3.ตัง้ วัตถุประสงค์

6.วิเคราะห์ข ้อมูล
7. สรุป อภิปรายผล
8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

98

10

 error

ไม่ตา่ งกัน

 error

ถูก

• เป็ นตัวแทน (representative) ทีด
่ ข
ี องกลุม
่ ประชากรทีต
่ ้อง
ึ ษา มีลก
ศก
ั ษณะประชากรครบถ ้วน
่ ระชากรเป้ าหมาย
• สามารถอ ้างอิงผลทีไ่ ด ้ไปสูป
(generalization)
่ ทีเ่ หมาะสม(Random
– เลือกตัวอย่างโดยวิธก
ี ารสุม
sampling)
ื่ ถือ ทุกหน่วยต.ยมักได ้รับการเก็บตามเทคนิค
– มีความน่าเชอ
และถูกเลือกโดยไม่ลาเอียง
– กาหนดขนาดตัวอย่างให ้เพียงพอ
– เมือ
่ เก็บรวบรวมข ้อมูลจากตย.มาประมาณค่าพบค่า
parameter ใกล ้เคียงกับค่าสถิต ิ
– เพือ
่ ให ้ external validity

2.ค ้นหาคาตอบ

5.เก็บข ้อมูล

ถูก

ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่ำงที่ดี

1.สงสัย

4.วางแผนการศึกษา

ต่างกัน

12

คำถำมวิจยั ในประชำกรศึกษำ

95%CI

ไม่ตา่ งกัน

สรุป

8.ใช ้ประโยชน์,เผยแพร่

9

ต่างกัน

4.วิธีเก็บข้ อมูล

1.ตัวแปร
2.นิยาม

3.เครื่ องมือ

4.ผู้เก็บข้ อมูล

5.ควบคุมคุณภาพ

ผลกำรวิจยั จำกกำรสุม่ ตัวอย่ำง

13

99

สามะโน (census)

ความสาคัญการคานวณขนาดตัวอย่ าง
้
• มีความสาคัญสาหรับ นักวิจัย, ผู ้ใชผลวิ
จัย, ผู ้ให ้ทุน, กรรมการ
Ethic.
้
• ผู ้ใชผลวิ
จัย ต ้องทราบว่าขนาดทีเ่ หมาะทีจ
่ ะตอบคาถามวิจัย เป็ น
เท่าไร
ิ้ เปลือ
• ขนาดตัวอย่างมากไป ทาให ้สน
่ ง ข ้อมูลขาดคุณภาพ ไม่
ครบถ ้วน
• ถ ้ามากไปอาจผิดจริยธรรมผู ้ป่ วยทีเกินไปได ้รับการรักษาทีด
่ ้อย
กว่า
ึ ษา
• ถ ้าขนาดตัวอย่างน ้อยเกินไป ก็มค
ี วามเทีย
่ งตา่ การศก
เปรียบเทียบแนวโน ้ม ไม่พบความแตกต่างเพราะอานาจทดสอบ
ี ทรัพยากรทาไปแล ้วหาคาตอบไม่ได ้
ตา่ ทาให ้เสย

ประชำกรเป้ำหมำย 40 รำย
Generalization

กลุ่มตัวอย่ าง
5 ราย

95%CI

ตัวแทนที่ดี
(Representative sample)
1.วิธีส่ ุมต.ย เหมาะสม
2.ขนาดต.ย.เพียงพอที่จะเป็ น

ตัวแทนที่ดี

14

17

ความพร้ อมในการเก็บข้ อมูล

การกาหนดขนาดตัวอย่ าง

ึ ษาครัง้ นีค
ประชากรเป้ าหมายของการศก
้ อ
ื ใคร
ึ ษาคือใคร
ประชากรศก
ึ ษาคือใคร
กลุม
่ ตัวอย่างทีศ
่ ก
ึ ษาคืออะไร คน
หน่วยของกลุม
่ ตัวอย่างทีต
่ ้องการศก
ครัวเรือน รพ.
ุ่ กลุม
ึ ษาอย่างไร
• มีการเลือกใชวิ้ ธส
ี ม
่ ตัวอย่างทีม
่ าศก
ใชวิ้ ธอ
ี ะไร
• ขอจริยธรรม
• กาหนดขนาดตัวอย่าง

• การกาหนดขนาดของกลุม
่ ตัวอย่าง
มีวธิ ก
ี ารกาหนด 3 วิธ ี
้
1. วิธก
ี ารใชเกณฑ์
หรือการประมาณ
จากจานวนประชากร
้
2. การใชตารางส
าเร็จรูป
ื่ มั่น 95 %
ตารางทีก
่ าหนดระดับความเชอ
ี่ ละมอร์แกน
ตารางของเครซแ
3. การใชสู้ ตรคานวณ

•
•
•
•

15

18

สรุ ป

ตัวอย่ำง
• ความคิดเห็นต่อการขึ้นเวรบ่ายดึกของพยาบาล
• ความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ ในผูป้ ่ วยมารับบริการอยู่ OPD

• การเป็ นตัวแทนทีด
่ ข
ี องประชากร หรือ ที่
• เรียกว่า”Representative sample”
่ ทีเ่ หมาะสม มีความน่าเชอ
ื่ ถือ
1. เลือกใชวิ้ ธก
ี ารสุม
่ ใชวิ้ ธก
่ โดยอาศย
ั ความน่าจะเป็ น
เชน
ี ารสุม
2. มีขนาดตัวอย่างทีเ่ หมาะสม

100
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การคานวณ
Sample size

ความแปรปรวน

• สว่ นสูง กลุม
่ 1
  0.5

• สว่ นสูง กลุม
่ 2

Random sample

P=10/20
Conclusion

• สว่ นสูงกลุม
่ 3
จำก 3 ภำพ ขนำดตัวอย่ำงขึ ้นกับควำมแปรปรวน

21

24

sample

ขนำดตัวอย่ำงจะเล็กหรื อใหญ่ขึ ้นอยูก่ บั ควำมแตกต่ำงของตัวอย่ำง

ยกตัวอย่ำง
•
•
•
•
•
•
•

•
•

เรำต้ องกำรทรำบอัตรำกำรขำดสำรอำหำรดีกรี 1,2 ในหมูบ้ำนชำนเมืองใน
จังหวัดอุบล เรำจะเก็บตัวอย่ำงเท่ำไหร่ ถ้ ำสมุมติวำ่ มี 2%
ถ้ ำเก็บข้ อมูล 10 คน ว่ำไม่มีคนขำดสำรอำหำรเลย
เรำสรุปว่ำหมูบ้ำนนี ้ปลอดภำวะทุพโภชนำกำร ?
และถ้ ำเก็บมำ 50 คน จะพบขำดสำรอำหำร ??
สรุ ป ถ้ ำเพิ่ม ตย.มำกก็จะเข้ ำใกล้ ควำมจริ ง
ควำมรู้โรคไข้ หวัดใหม่ที่ถกู ต้ องของผู้ป่วยที่มำรับบริ กำรที่ OPD
พบว่ำ สุม่ มำ p=10/20 เรำมักจะสรุปอ้ ำงอิงไป ประชำกร
ผู้มำรับบริ กำรที่ OPDมีควำมรู้ถกู ต้ อง 50% ใช้ หรื อไม่ ภำพ 1
สรุปถ้ ำเรำมีกำรสุม่ เมื่อไหร่ ก็มีโอกำสพลำดเสมอ ภำพ 2

22

ความแปรปรวน

ขนาดตัวอย่าง

มาก

ใหญ่

น ้อย

เล็ก

**คำถำมพวกเรำรัก รพ.สปส.หรื อไม่ถ้ำคนรักมำก ทุกคนรักหมด เอำต.ย.หนึง
25

คนก็พอ แต่ถ้ำมีรักบ้ ำงไม่รักบ้ ำง ก็ต้องเอำมำมำกหน่อย...

Sample size (ต่อ)
π  0.5
Random sample

π
Sample

P

ˆ

π

Estimation
ˆ

Given e = π - π ( Precision of the estimate)

P=10/20

Conclusion
sample

มีกำรสุม่ เมื่อไหร่มีโอกำสพลำดเมื่อนัน่

102
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e= 0

n=N

e= Big

n = Small

e= Small

n = Big

26
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Sample size formula for Estimator
ั สว่ น)
(สด
Probability of error

2

P(1-P)

Z  /2

n=

n= ขนำดตัวอย่ำง
α= ความผิดพลาดของการสรุ ปลักษณะปชก.จากสถิติ
ของตย.
Z=confidence coefficient ได้ จากความเชื่อมั่นที
กาหนด (1- α)
σ2 =ความแปรปรวนของตัวแปรผลที่ใช้ คานวณขนาด
ตย. ( SD) 2
e= ความกระชับของการประมาณค่ า (precision of
estimation)

Variance

e

n= ขนาดตัวอย่าง

2

Precision of estimation

α= ความผิดพลาดของการสรุ ปลักษณะปชก.จากสถิตข
ิ องตย.

Z=confidence coefficient ได้ จากความเชื่อมั่นทีกาหนด (1- α)
P=สัดส่ วน (ความคลอบคลุม

หรือ อุบัตกิ ารณ์ โรค)
e= ความกระชับของการประมาณค่ า (precision of estimation)

27

Sample size formula for Estimator
ั สว่ น)
(สด
Probability of error

Variance

2

คงที่

2

Z  /2 P(1-P)

n=

pq

Z

n=

คงที่

เล็กลง

e2

d

2

Precision of the estimate

q= 1-p

Sample size formula for Estimator
(ค่าเฉลีย
่ )
Probability of error

n=

0.10

1.645

0.05

1.96

พารามิเตอร์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับการคาณวนขนาดตัวอย่ าง
ขนาดตัวอย่างจะแปรไปตามค่า พารามิเตอร์ท ี่
เกีย
่ วข ้อง 3 สว่ น คือ
1) เกิดจากโอกาสความน่าจะเป็ นของความ
ผิดพลาดจากการสุม
ึ ษา
2) ความแปรปรวนของตัวแปรผลทีจ
่ ะศก
ความปวด ความรู ้
ั ของการประมาณค่า (precision of
3) ความกระชบ
the estimation) หรือความต่างขอผล (effect
size) ในกรณีทดสอบสมมุตฐิ าน

Variance

2

(σ)2

Z  /2
e

2

Precision of the estimate
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Z /2
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28
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ค่าความผิดพลาด

32
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ั กรโรงพยาบาลศรีษะเกษต ้องการหาอัตรา
เภสช
ความผิดพลาดของการจ่ายยาให ้ผู ้ป่ วยใน
้
ควรใชขนาดตั
วอย่างเท่าใด ?

คงที่

คงที่

เล็กลง

2

Z  /2 P(1-P)

n=

e2

จากรายงานการวิจัยพบอัตราความผิดพลาด = 10%

P = 0.1 ถ ้าให ้ e = 5% ของ P
e = 0.1X5/100 = 0.005

Precision of the estimate มีคา่ มากขึน
้ เท่าไร จึงจะมี
ผลต่อความถูกต ้อง

P = 10/100 e = 2/100

2

n = 1.96 (0.1)(0.9) = 13,850
2
(0.005)
34

n = 865

e = 4/100 n = 217
e = 6/100 n = 97
37

ถ ้าขนาดตัวอย่างทีค
่ านวณได ้ มีขนาดใหญ่เกินไป
ึ ษาได ้ จะทาอย่างไร
ไม่สามารถทาการศก

ค่า p ทีใ่ ชใ้ นการคานวณขนาดต ัวอย่าง ได้มาอย่างไร

• ลดขนาดตัวอย่างลงในขนาดทีจ
่ ะทาได ้

•

• ทาร่วมกับโรงพยาบาลอืน
่ ๆ

•

คาถามหลัก

ถ ้ามีหลายคาถามก็ต ้องคานวณทุกค่า
แล ้วเลือกค่ามากทีส
่ ด
ุ จึงจะตอบคาถามได ้ทุกข ้อ

จากทบทวนรายงานวิจัย

เลือกทีม
่ บ
ี ริบท

ึ ษา
คล ้ายกับเรือ
่ งทีเ่ ราศก

•

จากการทา Pilot study
ตัวแปรที่ใช้ ในกำรตอบคำถำมหลัก เช่น ควำมปวด ควำมรู้ ภำวะทุพโภชนำกำร

35

38

การกาหนดค่า Δ (e)

Testing the difference
Two type of error

จากรายงานการวิจัย π = 10/100
ถ ้ากาหนดให ้ π = 12/100 หรือ 8/100
หรือเท่ากับ ± 2/100 OK ไหม?

Probability of error

e = 2/100 = 0.02
n = 1.962 (0.1)(0.9) = 865
(0.02)2

n/group =

P = (PT+PC)
2

้ วยเดียวกับค่า P
การกาหนดค่าให ้ e ควรใชหน่

106

36

39

Variance

2(Z +Z)

2

P(1-P)

(PT-PC)2
Difference in event rates

107

DropOut

Testing the difference

1. การวิจัยเชงิ พรรณนาการปรับขนาดตัวอย่าง
เพือ
่ แก ้ปั ญหาการตกสารวจ

Two type of error
Probability of error

n/group =

n adj = n
1-R
R = 5%

Variance

2(Z +Z)

2

(σ)2

nadj

=

n
(1-R)

43

DropOut

Precision of the estimation
• ความรู ้ถูกต ้องของผู ้ป่ วยโรคเอดส ์ ระหว่าง
นศ.พยาบาล 80% กับเจ ้าหน ้าที่ 90 %
อาจจะมีความรู ้ไม่แตกต่างกันนัก ค่าผลต่าง 2
กลุม
่ จะน ้อย (ตัวหารน ้อย) ขนาดตัวอย่างมาก
• ความรู ้ถูกต ้องของผู ้ป่ วยโรคเอดส ์ ระหว่าง
ชาวบ ้าน 30%กับ เจ ้าหน ้าที่ 90% มีความ
แตกต่างกันมาก ค่าผลต่างมีมาก(ตัวหารมาก)
ขนาดตัวอย่างก็น ้อย
41

3. นาผู ้ป่ วยทีส
่ ญ
ู หายจากการติดตามมานามาร่วม
ในการ วิเคราะห
principle of intention to treat
nadj = n
(1-R)2

44

ั เจนก่อนคานวณขนาด
สงิ่ ทีต
่ ้องเข ้าใจชด
ขนาดตัวอย่าง

อานาจทดสอบ
การสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิ านมี 2 กรณี
1. ความจริงไม่ตา่ ง แต่สรุปว่าต่าง มีโอกาสสรุปผิดพลาดเท่ากับ
 error ขนาดตัวอย่างจะใหญ่หรือเล็กโอกาสผิดพลาดสูงสุดได ้ไม่
เกิน  กาหนดไว ้ในการทดสอบแล ้ว
2. ความจริงต่างกัน แต่สรุปว่าไม่ตา่ ง มีโอกาสสรุปผิดพลาดเท่ากับ
ß error ไม่ได ้กาหนด
กรณีตวั อย่างเล็ก แล ้วยอมรับ Ho เป็ นได ้ 2กรณี
- ไม่แตกต่างกันจริง
- มีความแตกต่างแต่ขนาดตัวอย่างไม่ใหญ่พอทีจ
่ ะ
่
ึ
พิสจ
ู น์ให ้เห็นความต่าง ซงสามารถคานวณหาค่าอานาจ
ทดสอบได ้ ถ ้า >0.7 สรุปว่าไม่ตา่ งจริง
ถ ้าอานาจทดสอบ <0.7 สรุปว่าขนาดตัวอย่างน ้อยไป ถ ้าเพิม
่
ึ ษาเราก็ได ้
อาจจะเห็นความต่าง ซงึ่ อาจระบุไว ้ในผลการศก
42

= 569

ไม่ นาร่ วมในการวิเคราะห์

Mean different

108

540
1- 0.05

2. นาผู้ป่วยที่สูญหายจากการติดตามมา

(MT-MC)2

40

=

• ตัวแปรหลัก (Main outcome) คืออะไร
ั สว่ น
เป็ นค่าเฉลีย
่ หรือ สด
ึ ษานี้ เป็ น การประมาณค่า หรือ
• การศก
ทดสอบสมมุตฐิ าน
ึ ษาที 1 กลุม
• กลุม
่ ประชากรทีศ
่ ก
่ หรือ 2
กลุม
่ (อิสระต่อกัน ?)
่ ตัวอย่างแบบใด
• เทคนิคในการสุม
45
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โจทย์ 1

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อขนาดตัวอย่ าง

ึ ษา ความชุกของประชาชน
ต ้องการศก
หมูบ
่ ้านหนองไผ่ ทีร่ ว่ มมือในป้ องกันไข ้เลือดออก

การประมาณค่า
ื่ มัน
1.ความเชอ
่ ของการประมาณ
ึ ษา
2 .ความแปรปรวนของตัวแปรทีศ
่ ก
3.ความแหม่นยาของการประมาณ

• เลือกตัวอย่างแบบ systematic sampling
• Pilot study ความชุกของประชาชน ทีร่ ว่ มมือ
เท่ากับ 25%
• ข ้อมูล หมูบ
่ ้านหนองไฝ่ มีประชาชน 4200 ในปี ท ี่
ึ ษา
ศก
ื่ มัน
• กาหนด ความเชอ
่ ในการสรุปผล 95%
ความคลาดเคลือ
่ น 10% ของความชุกจริง
• คาถาม ต ้องใชตั้ วอย่างจานวนเท่าใดในการวิจัย

ทดสอบสมมติฐาน
ึ ษา
1.ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรทีศ
่ ก
2.ระดับนัยสาคัญของการทดสอบและอานาจการทดสอบ
ั สว่ นของสอง
3.ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย
่ หรือสด
ประชากรทีค
่ าดว่าจะระบุได ้
46

49

ขนาดตัวอย่ าง
กับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
้ กการคานวณ
• การวิจัยเชงิ คุณภาพไม่ได ้ใชหลั
่ เดียวกับ การวิจัยเชงิ ปริมาณ
ขนาดตัวอย่างเชน
• แต่การขนาดตัวอย่างของงานวิจัยเชงิ คุณภาพ
ขึน
้ กับความอิม
่ ตัวของข ้อมูล (saturated data)
• คือ ถามข ้อมูลจนผู ้ให ้ข ้อมูลให ้ข ้อมูลได ้คาตอบ
ทีซ
่ า้ ๆ กัน ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง ก็ยต
ุ ก
ิ ารเก็บ
ข ้อมูล

47

ขอบคุณค่ ะ
110

48

111

Estimation a proportion
simple random sampling

Estimating a mean
Simple random sampling

52

55

53

56

โจทย์ 2

โจทย์ 2
ึ ษา ความเฉลีย
ต ้องการศก
่ dyastolic ที่ OPD

ึ ษา ความชุก การอ่านการ์ตน
ต ้องการศก
ู
ของนศ.มข.
• เลือกตัวอย่างแบบ stratifies random
sampling แบ่ง เพศ
• Pilot study นศ.ชาย อ่านกาตูน 46.2%,
นศ.หญิง 25.5%
• ข ้อมูล นศ.ชาย 8200 คน นศ.หญิง 12500 คน
ึ ษา
ในปี ทศ
ี่ ก
ื่ มัน
• กาหนด ความเชอ
่ ในการสรุปผล 95%
ความคลาดเคลือ
่ น 5%
• คาถาม ต ้องใชตั้ วอย่างจานวนเท่าใดในการวิจัย

•
•
•
•

เลือกตัวอย่างแบบ simple random sampling
Pilot study diastolic x=84 SD=28
ข ้อมูล ประชาชน 220000 คน
ื่ มัน
กาหนด ความเชอ
่ ในการสรุปผล 95%
ความคลาดเคลือ
่ น 5% ของ x
• คาถาม ต ้องใชตั้ วอย่างจานวนเท่าใดในการวิจัย

112

54

57
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การประมาณค่ า stratified random sampling

Estimation a proportion
stratified random sampling

58

61

59

62

โจทย์ 3

โจทย์ 4
ต้องการศึกษา รายได้ของชาวบ้านหมู่บา้ นหยก

ึ ษา สารวจค่าเฉลีย
ต ้องการศก
่ ระดับไขมันใน
เลือดของเจ ้าหน ้าที่ รพ.แห่งหนึง่

•
•
•
•
•
•
•

• เลือกตัวอย่างแบบ stratifies random
sampling แบ่ง เพศ
• Pilot study ชาย SD 140, หญิง 100 mg/dl
• ข ้อมูล ชาย 1200 คน นศ.หญิง 1800 คนในปี ท ี่
ึ ษา
ศก
ื่ มัน
• กาหนด ความเชอ
่ ในการสรุปผล 95%
ความคลาดเคลือ
่ น 10 mg/dl
• คาถาม ต ้องใชตั้ วอย่างจานวนเท่าใดในการวิจัย

114
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เลือกตัวอย่างแบบ cluster sampling แบ่งกลุ่มหมู่บา้ น
Pilot study mean รายได้ 15000 บาท SD 8200
ข้อมูล ประชาชน 95000คน หมู่บา้ นละ 500 คน ในปี ที่ศึกษา
กาหนดความเชื่อมัน่ ในการสรุ ปผล 95%
ความคลาดเคลื่อน 5% ของ mean จริ ง
design effect = 2.5
คาถาม ต้องใช้ตวั อย่างจานวนเท่าใดในการวิจยั

115

compare 2

Cluster sampling (mean)

64

67

Cluster sampling
•

65

68

โจทย์ compare 2
•
•
•
•

ต้ องการศึกษา ควำมสัมพันธ์ของกำรรับประทำน
อำหำรเค็บกับ โรคควำมดันโลหิตสู
รูปแบบกำรศึกษำ : case control study
วิเครำะห์ข้อมูล : multiple logistic regression
ทบทวนวรรณกรรม: อำยุ เพศ กำรสูบบุรี่ โดยมี
multiple correlation coefficient = 0.4558
Pilot study: กินเค็ม+HT = 32%,
กินเค็ม + ไม่ HT=22%
ค่ำควำมเชื่อมัน่ 95%

•
•
•
• Power of test = 80%

116

66
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การวัดและรวบรวมข้ อมูล
มโนทัศน์ ที่สาคัญของการวัด
การวัดตัวแปร
การสร้ างเครื่ องมือวัดตัวแปรและการทดสอบคุณภาพ
 แบบทดสอบ
 แบบสอบถาม
 แบบสั มภาษณ์
 แบบสั งเกต

119

การวัดและรวบรวมข้ อมูล

Concept of measurement
Measurement : กระบวนการให้ ค่าของสิ่ งที่ต้องการวัดออกมาเป็ น
ตัวเลข
Scale of measurement.
 1. Nominal Scale
ratio
 2. Ordinal Scale
interval
 3. Interval Scale
ordinal
 4. Ratio Scale

Validity
Reliability
Objectivity
Difficulty
Discrimination

nominal

เครื่ องมือการวิจัย
1. สอบถามหรื อสัมภาษณ์จากผูถ้ ูกวิจยั โดยตรง
2. การสังเกต เช่น แบบสังเกตแผลกดทับ แบบสังเกตการณ์อกั เสบ

หรื อการหายของแผล แบบสังเกตพฤติกรรมความเจ็บปวด
3. การวัดโดยใช้เครื่ องมือวัดทางสรี รวิทยา เช่น เครื่ องชัง่ น้ าหนัก สาย
วัด เครื่ องวัดความ ดันโลหิ ต เครื่ องติดตามการเต้นของหัวใจ
ออกซิ เจนในเลือด เครื่ องวัดระดับน้ าตาล เป็ นต้น

Concept of measurement

จุดมุ่งหมายของการวัด
: เพื่อให้ ได้ ข้อมูลทีช่ ่ วยในการตัดสิ นใจ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัด
: ขึน้ อยู่กบั จุดมุ่งหมายของการวัด
(ครอบคุลมด้ านใดบ้ าง)
: เนื้อหาที่วดั เป็ นหัวใจสาคัญของการวัดต้ องสอดคล้ องกับ
พฤติกรรมที่จะวัดอย่ างแท้ จริง

เครื่ องมือวิจัย

-หัวข้ อการวิจัย

วัด K : แบบทดสอบ (Cognitive Domain)
2. วัด A : แบบสอบถาม (Affective Domain)
: แบบสั มภาษณ์
: แบบวัดทัศนคติ
3. วัด P : แบบสั งเกต (Psychomoter Domain)
1.

Obj.
Conceptual framework
Independent variable
Dependent variable
Research Tools
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Questionaire
แบบสอบถาม
เป็ นชุดของคาถามเกีย่ วกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง สร้ างขึน้ เพื่อใช้ รวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่ างเป็ นจานวนมาก ได้ แก่ ข้ อมูลทีเ่ ป็ น Fact. ,
Opinion ฯลฯ
นิยมใช้ กบั Affective Domain

ขั้นตอนในการสร้ างแบบสอบถาม
พิจารณาปัญหาและ Obj.
ต้ องการข้ อมูลชนิดไหน K , A , P
2. พิจารณารู ปแบบทีจ่ ะใช้ (เปิ ด , ปิ ด , ผสม)
3. ร่ างแบบสอบถาม
เขียนให้ ครอบคลุม Conceptual
framework
1.

ขั้นตอนในการสร้ างแบบสอบถาม

รู ปแบบของการสอบถาม

ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ ไข
4.1 โดยตนเอง
4.2 ผู้เชี่ยวชาญ
Validity
5. Try Out
หาคุณภาพของเครื่ องมือ
* Reliability
4.

1. Closed form
Check List
Rating Scale
Graphic rating Scale
Category rating Scale
Numerical rating Scale

เทคนิคการเขียนข้ อความ

รู ปแบบของการสอบถาม
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2. Opened form
คาถามปลายเปิ ด
* โครงสร้ างของ Questionaire *
ส่ วนที่ 1 : คาชี้แจง Objective ประโยชน์
** ยา้ รักษาข้ อมูลเป็ นความลับ
ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลส่ วนตัว
** ตัวแปรอิสระที่จะศึกษา
ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลเกีย่ วกับเรื่ องทีต่ ้ องศึกษา
** ตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้ ภาษาง่ าย ๆ ชัดเจน
ไม่ ใช้ คาที่ตีค่าได้ ต่างกัน เช่ น เสมอ , ประจา , บ่ อย ฯลฯ
ไม่ ใช้ ปฏิเสธซ้ อน
หลีกเลีย่ งคาถามที่มี 2 ใจความ
ขีดเส้ นใต้ คาที่ต้องการเน้ น
สั้ น ๆ ให้ ได้ ใจความ
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ข้ อดี –ข้ อเสี ยของ Questionaire
ข้ อดี

ข้ อเสี ย

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ลงทุนน้ อย
มีอสิ ระในการตอบ
ส่ งได้ ทุกแห่ งทีม่ ไี ปรษณีย์
วิเคราะห์ ข้อมูลง่ าย ๆ
ได้ คืนน้ อย (ควร > 90 %)
ได้ เฉพาะคนอ่านออกเขียนได้
บางคนลาเอียงในการตอบ
ปฏิกริ ิยาโต้ ตอบทางเดียว

เบื่อ

แบบสั มภาษณ์ (Interview)
: การทีผ่ ู้เก็บข้ อมูล (ผู้สัมภาษณ์ Interviewer) ไปค้ นหา
ความจริงโดยสอบถามตัวอย่ าง ซึ่งเรียกว่ าผู้ถูกสั มภาษณ์
(Interviewee) ให้ ตอบออกมา
: ใช้ ได้ ดกี บั Affective domain

แบบสั มภาษณ์ (Interview)
• ประเภทของการสั มภาษณ์ •
1. Structured Interview
2. Unstructure Interview
• ส่ วนประกอบ •
ส่ วนที่ 1. ชื่ อโครงการ วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ฯลฯ
ส่ วนที่ 2. เหมือน Questionnaire
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แบบสั งเกต (Observation)
ใช้ ประสาทสั มผัสทางตาและหูเป็ นสาคัญ
ใช้ ได้ ดกี บั การศึกษาคุณลักษณะ พฤติกรรมปรากฎการณ์ พิธี
การต่ าง ๆ
ประเภทของแบบสั งเกต
1. Participant Observation
2. Non-participant Observation
3. Quasi-participant Observation

แบบสั งเกต (Observation)
การสุ่ มพฤติกรรมทีจ่ ะสั งเกต
1. Event Sampling
2. Time Sampling

แบ่ งตามโครงสร้ างของการสั งเกต มี 2 ประเภท
1. การสั งเกตที่มีโครงสร้ าง (Structured Obs.)
** กาหนดเค้ าโครงไว้ อย่ างแน่ นอนว่ าจะสั งเกตพฤติกรรมอะไร
หรื อปรากฎการณ์ ใด
** อาจใช้ เครื่ องมือช่ วยในการสั งเกต เช่ น Check List
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แบ่ งตามโครงสร้ างของการสั งเกต มี 2 ประเภท

แบบทดสอบ (Test , Item)

2. การสั งเกตแบบไม่ มีโครงสร้ าง (Unstructured Obs.)
** การสั งเกตที่เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่ ได้ กาหนดลักษณะ
หรื อเค้ าโครงล่ วงหน้ าว่ าจะสั งเกตพฤติกรรมอะไร
** ขอบเขตการสั งเกตกว้ าง ทาให้ ได้ สิ่งใหม่ ๆ
** ยุ่งยากในการวิเคราะห์

ชุดของสิ่ งเร้ าทีน่ าไปใช้ กระตุ้นให้ บุคคลตอบสนองออกมา ทาให้
สามารถวัดได้ สั งเกตได้ และนาไปสู่ การแปลความหมายได้
นิยมใช้ วดั Cognitive Domain
ชนิดของแบบทดสอบ
 1. Achievement test
- teacher – made test
- Standardized test
 2. Aptitude test

ขั้นตอนการสั งเกต
1. ก่ อนทาการสั งเกต
 กาหนดจุดมุ่งหมาย
 กาหนดระยะเวลาที่สังเกต
 เลือกชนิดของการสั งเกตให้ สอดคล้ องกับ Obj.
 เตรี ยมเครื่ องมือที่จะใช้ ในการบันทึก
- Diary
- อุปกรณ์ บันทึกต่ าง ๆ
- Aneclotal Record - Rating Scale
- Check List
 เตรี ยมผู้สังเกต

ขั้นตอนการสั งเกต

2. ระยะที่ทาการสั งเกต




ศึกษาเฉพาะเรื่ องที่ต้งั Obj ไว้
ควรมีระบบระเบียบ
ควรบันทึกข้ อเท็จจริงทันที กันลืม

3. ภายหลังการสั งเกต
 การตรวจสอบผล
 การสั งเกตซ้า
 ลงบันทึกทันที (ถ้ ายังไม่ ลง)
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การวางแผนการสร้ างแบบทดสอบ
กาหนด Obj ในการศึกษา
: ศึกษาอะไร , กับใคร , เพื่ออะไร
2. กาหนดลักษณะของแบบทดสอบที่ใช้
: ต้ องสอดคล้ องกับคุณลักษณะทีต่ ้ องการศึกษา , กาหนด
จานวนข้ อความ , เวลาที่ใช้
3. การสร้ างแบบทดสอบ
: พิจารณาคุณลักษณะทีต่ ้ องการศึกษาว่ ามีองค์ ประกอบ
ของพฤติกรรมอะไรบ้ าง อาจใช้ Content Sampling
1.

การสร้ างตัวคาถาม
: ยึดหลักใช้ ภาษที่เข้ าใจง่ าย ชัดเจน และมีความเป็ นปรนัย
5. ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ
: ตรวจสอบดูว่า เนื้อหาและพฤติกรรมต่ าง ๆ เป็ นตัวแทนที่ดี
หรื อไม่ ครอบคลุมเนื้อหาและพฤติกรรมทั้งหมดหรื อไม่
** Validity : ตรงตาม Obj หรื อไม่
** Reliability :
** Objective : ชัดเจนหรื อไม่
** Discrimination : อานาจจาแนก
** Difficulty : ความยากง่ าย
4.
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
ความเที่ยงตรง (Validity)
ความเที่ยง (Reliability)
ความเป็ นปรนัย (Objectivity)
ค่ าอานาจจาแนก (Discrimination)
ความยากง่ าย (Difficulty)
เครื่ องมือบางชนิดต้ องตรวจสอบคุณภาพทั้ง 5 ด้ าน บางชนิด
ตรวจเพียงด้ านเดียวแล้วแต่ ลกั ษณะของเครื่ องมือ

Content Validity
IOC (Index of item objective congruence)

ค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
CVI (Content validity index)
ดัชนีความเที่ยงตรง

วิธีตรวจสอบ

อาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญต้ องรอบรู้ ในเรื่ องนั้น ๆ + วิจัย
ใช้ ผู้เชี่ยวชาญอย่ างน้ อย 3 คนขึน้ ไป

IOC (Index of item objective congruence)
= R
N

(ค่ า 0.5 ขึน้ ไปดี)

IC = ดัชนีความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม
(คิดรายข้ อ)

ให้ คะแนน +1 แน่ ใจว่ าข้ อคาถามวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้ คะแนน 0 ไม่ แน่ ใจว่ าข้ อคาถามวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้ คะแนน -1 แน่ ใจว่ าข้ อคาถามวัดได้ ไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์

R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ช่วยแต่ ละคน (-1 , 0 , +1)
N = จานวนผู้เชี่ยวชาญ

ความตรง (Validity)
เครื่ องมือสามารถวัดได้ ในสิ่ งที่ต้องการวัดหรื อต้ องการศึกษาได้
ถูกต้ อง
เป็ นคุณสมบัตทิ สี่ าคัญทีส่ ุ ดของเครื่ องมือ
มีความตรงหลายชนิด สิ่ งที่สาคัญสาหรับงานวิจัยที่ต้องตรวจสอบ
คือ
 Content Validity (ความตรงเชิ งเนื้อหา)
 Face validity
 Construct validity
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CVI (Content validity index)
การประเมินความตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาทีละข้อความว่าสอดคล้องกับ
ทฤษฎีหรื อเนื้อหาหรื อไม่ เน้นที่ระดับความเห็นด้วยของ ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อ
ข้อความนั้น ๆ
ไม่สอดคล้อง
สอดคล้องน้อย
สอดคล้องค่อนข้างมาก
สอดคล้องมาก

ให้ 1 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 3 คะแนน
ให้ 4 คะแนน
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สู ตร KR-20
tt =

เมื่อ

K
K-1

.

1- pq
S t2

K = จานวนข้ อ
p = สั ดส่ วนคนทาถูกในแต่ ละข้ อ
q = สั ดส่ วนของคนทาผิดในแต่ ละข้ อ (1-p)
St2 = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

สู ตร KR-21
tt =

เมื่อ

ความเทีย่ ง (Reliability)
ความสามารถของเครื่ องมือที่เมื่อนาไปวัดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งแล้ วให้
ค่ าคงที่เสมอไม่ ว่าจะวัดซ้ากีค่ รั้งก็ตาม
อาจเรียกว่ า ความเชื่ อมั่น ความเชื่ อถือได้
มีหลายวิธี เช่ น วิธีคูเดอร์ –ริชาร์ ดสั น Kuder-Richardson (KR.)
KR-20 : นิยมใช้ , คะแนน 0 , 1
KR-21 : ไม่ นิยม , คะแนน 0 , 1
: ค่ าความยากง่ ายเท่ ากัน
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K
K-1

1- x ( K-x )
KSt2

.

K = จานวนข้ อ
X = สั ดส่ วนคนทาถูกในแต่ ละข้ อ
St2 = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
[0,1]

วิธีครอนบาช (Cronbach) หรื อ
ใช้ สูตรสั มประสิ ทธิ์แอลฟ่ า (Coefficient of Alpha)
คะแนน 0 , 1
Rating Scale
 K 1 - Si2
K-1
St2
K = จานวนข้ อสอบ
Si2 = ความแปรปรวนของข้ อสอบแต่ ละข้ อ
St2 = ความแปรปรวนของข้ อสอบทั้งฉบับ
.
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 x  84,  x 2  400

การหาค่ า Reli ของแบบสอบ 6 ข้ อ นักเรียน 20 คน
วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ข้ อที่
1
1
2
0
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
0
1
1

3
1
0
1
1
0
0
1
1

วันที่
9
10
11
12
13
14
15
16
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5
1
0
1
1
1
0
1
0

6
1
0
1
1
0
0
0
1

ข้ อที่
1
0
1
1
1
0
1
0
1

2
1
1
1
1
1
0
1
1

วันที่
17
18
19
20
รวม
p,q

4
1
0
1
1
1
0
1
1

3
1
0
1
1
0
0
1
1

4
0
1
0
1
1
1
1
0

5
0
1
1
1
0
0
1
1

6
1
1
1
0
0
0
1
1

ข้ อที่
1
1
1
1
0
16
.8,.9
.16

2
1
1
1
1
18
.9 , .1
.09

3
1
1
1
0
12
.6 , .4
.24

4
0
1
1
1
14
.7 , .3
.21

5
0
1
1
0
12
.6 , .4
.24

6
1
1
1
0
12
.6 , .4
.24

X

X2

6
2
5
6
4
1
5
5

36
4
25
36
16
1
25
25

X

X2

3
5
4
4
3
2
6
5

9
25
16
16
9
4
36
25

X

X2

4
16
6
36
6
36
2
4
84
400
pq 1.18

n  20, k  6
84
 4. 2
20
400
2
St 2 
 4.2 
20
 20  17.64  2.36
x

KR  20 


6 
1.18 
1
 0.60
6 1 
2.36 



KR  21 


K 1   pq 
2

K 1 
 St






K 
xkx 
1 

K 1 
kSt 2 

6 
4.26  4.2  
1
 0.56
6 1 
62.36  



Ex. แบบสอบถาม Rating Scale 5 ระดับ จานวน 4 ข้ อ
กลุ่มประชากร 5 คน

คนที่

ข้ อความข้ อที่
2
3
5
5
5
5
4
4
1
4
2
1
17
19

1
5
4
4
3
1
17

1
2
3
4
5
รวม

4
4
3
2
2
1
12

X รวม

X2

19
17
14
10
5
65

361
289
196
100
25
971

N  x 2   x 
S 
N2
5 52  4 2  4 2  32  12  17 2
S i2 
 1.84
52
S 22  2.64
2

2
i





S 32  2.16
S 32  1.04
 S i2  1.84  2.64  2.16  1.04  7.68
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ค่ าความยากง่ าย

St2 = 5( 192 + 172 + 142 + 102 + 52) – 652
25

แทนค่ า
 K 1 - Si2
K-1
St2
4 1 - 7.68
4-1
25.25
.

P

เมื่อ

2. การตรวจให้ คะแนนมีความแม่ นยาตรงกัน
3. มีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนนว่ ามี
ความสามารถระดับใด

ค่ าอานาจจาแนก

Rh  RL
R
n
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P

Rh  RL
2n

N แทนจานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มตา่ (2n)
R แทนจานวนคนผู้ตอบถูกทั้งหมด (Rh+RL)

= 0.93

1. คาถามชัดเจน แจ่ มแจ้ ง ชี้เฉพาะ

หรื อ

P แทน ค่ าระดับความยากง่ าย

.

ความเป็ นปรนัย (Objectivity)

R
N

N

แทน จานวนคนในกลุ่มสู งหรื อกลุ่มตา่

Rh

แทน จานวนคนทีต่ อบถูกในกลุ่มสู ง

RL

แทน จานวนคนทีต่ อบถูกในกลุ่มตา่

คุณค่าความหมายของมนุษย์
สุ ข สงบ และเป็ นประโยชน์

Cr. นพ.สุ รเกียรติ อาชานุภาพ

Thank you
135

สถิติเบื้องต้นที่ในการวิจัย
(Statistics)

B.Sc. (Medical Technology) MU
M.Sc. (Biostatistics)
MU

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

137

สงสัย

1. การตั้งคาถาม
2. ค้นหาคาตอบหรือตรวจสอบคาตอบเดิมทีม
่ ีอยู่แล้ว
3. กาหนดวัตถุประสงค์
4. กาหนดระเบียบวิธีวิจัย
5. การเก็บข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ
8. การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่

บ่อยๆ?
สาคัญ?
วิจัย?

ตอบคำถำมวิจยั ได้ ?
หลัก?
รอง?

ค้นหา
คาตอบ

(literature review)

วัตถุประสงค์

คาถามวิจัย
3

เท่าไหร่?
หรือไม่?
อย่างไร?

6

ขั้นตอนการวิจัย
Research problem

Literature Review

1. สงสัย

Hypothesis
Model or Conceptual
Framework

Theoretical Framework

- เกิดขึ้นบ่อยๆ

Variable

- แค่ไหน?

Research Design
Sampling Technique

Instrument
Data collection

Data Preparation

Descriptive Statistics

Data Analysis

- ใช้ค่าสถิติ
ความถี่ ร้อยละ ความชุก ค่าเฉลี่ย
อัตรา อัตราส่วน

- ใช้กราฟเส้นดูแนวโน้ม
- ความสัมพันธ์กับอะไร?

ดูค่าความสัมพันธ์ทางสถิติ
Inferential Statistics

Interpretation

Research Report

ที่มา: ธวัชชัย วรพงศธร. หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 23.

4

- Distribution (Prevalence, Incidence)
- Determinants (Risk factors, Cause of disease)

7

ขั้นตอนการวิจัย
1. สงสัย
2. ค้นหาคาตอบ
3.

o
o
o

เหลาคาถามวิจัย

ตั้งวัตถุประสงค์

พรรณนา หาความชุก หรือ เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หรือพยากรณ์
ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นค่าสัดส่วน หรือ ค่าเฉลี่ย
หาความสัมพันธ์ หรือเพื่อพยากรณ์โอกาสการเกิดโรค

 รูปแบบงานวิจัย
 คานวณขนาดตัวอย่างและเลือกใช้สถิติ

o แปลผลและนาไปใช้ประโยชน์ได้

138

(พบว่า นักวิจัยยังไม่คิดว่าจะสรุปเพื่อนไปใช้ประโยชน์อย่างไร)

8

139

CASE-CONTROL

(Retrospective Analytic)

1. สงสัย ตั้งคาถาม
2. ค้นหาคาตอบ
3. ตั้งวัตถุประสงค์

4. กาหนดระเบียบวิธีวิจัย

1. รูปแบบการวิจัย

5. เก็บข้อมูล

2. ประชากร& การเลือกตัวอย่าง
3. เครื่องมือ (สร้างและตรวจสอบ)

6. วิเคราะห์ข้อมูล
7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ
8. ใช้ประโยชน์, เผยแพร่

9

รูปแบบการวิจัย

ลาดับชั้นของการวิจัย
Case report: a dengue shock case
Case series: 3 dengue shock cases

Descriptive

Cross – sectional study: a hypertension survey
Cross – sectional study: HT vs Salt consumption
Case – control study:

HT vs Salt consumption

Cohort study: HT vs Salt consumption Analytic
Clinical trial:

Beta blocker vs Hypertension Experiment
13

รูปแบบการวิจัยกับการใช้สถิติ

COHORT (Prospective Analytic)

 Clinical Trial

Experiment

(Descriptive Statistics),

 Cohort

(Inferential Statistics)

Analytic

(Descriptive Statistics)

 Cross-sectional /Case Control

(Inferential Statistics)

 Cross-sectional / Longitudinal

No Comparison group

Descriptive

 Case series
 Case report
140

(Descriptive Statistics)
(Inferential Statistics

>

ประมาณค่า (95%CI)14
)

141

ประชากรและการเลือกตัวอย่าง
Sampling Technique

1. สงสัย ตั้งคาถาม

ประชากร

วัตถุประสงค์

2. ค้นหาคาตอบ

ประชากรเป้าหมาย

3. ตั้งวัตถุประสงค์
เกณฑ์คด
ั เข้า คัดออก

ประชากรศึกษา

5. เก็บข้อมูล

วิธีการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มควบคุม

4. กาหนดระเบียบวิธีวิจัย

การจัดสรรแบบสุ่ม

7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ

กลุ่มทดลอง
15

ฏ

(ใช้โปรแกมสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูล)

8. ใช้ประโยชน์, เผยแพร่

18

ขั้นตอนการวิจัย
Research problem

เครื่องมือ (สร้างและตรวจสอบ)
-

1. วางแผนและเตรียมข้อมูล
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

6. วิเคราะห์ข้อมูล

Literature Review

Hypothesis

Research question

Model or Conceptual
Framework

Theoretical Framework
Variable

Research Design

Eligibility criteria

Sampling Technique

Validity
Reliability

Instrument
Data collection

Data Preparation

Descriptive Statistics

Data Analysis

Inferential Statistics

Interpretation

Research Report

ที่มา: ธวัชชัย วรพงศธร. หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 23.

1. สงสัย ตั้งคาถาม

ระเบียบวิธีวิจัย

2. ค้นหาคาตอบ

โครงร่างวิจัยต้องระบุสถิติที่ใช้
เช่น Chi square, t-test

3. ตั้งวัตถุประสงค์

5. เก็บข้อมูล

ใช้ประโยชน์, เผยแพร่

7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ
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จริยธรรม

วางแผนเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

จริยธรรม

6. วิเคราะห์ข้อมูล

8. ใช้ประโยชน์, เผยแพร่

เก็บข้อมูล

การสรุปผล และข้อเสนอแนะ

4. กาหนดระเบียบวิธีวิจัย

19

17

1.
2.

วางแผนและเตรียมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

(ใช้โปรแกมสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูล)

ปัญหาพบบ่อย คือ ไม่วางแผนและเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล

20

143

ภาพขั้นตอนการเตรียมและวิเคราะห์ขอ้ มูล

สถิติที่ใช้บ่อยในงานวิจัย
Inferential
Statistics

mean-median-mode

Min – Max

Pearson chi-square
Fisher's exact test
McNemar chi-square

/

standard deviation; SD
interquartile range; IQR
Frequency

Percentage

Student's t-test, Mann-Whitney U test
ANOVA, Kruskall-Wallis H test
Paired t-test, Wilcoxon signed ranks test

สถิติ
-

Descriptive Statistics

Descriptive statistics
Inferential statistics

Validate data
ป้อนข้อมูลซ้ากันสองไฟล์ ตรวจสอบ
ข้อมูลทีไ่ ม่สอดคล้องกัน และความ
21
ครบถ้วนของข้อมูล

Excel, SPSS, Stata, SAS
Epi Info, R, Minitab, etc.

Statistics

Pearson correlation
Spearman's rank
Kendall's rank correlation
risk ratio (crude, adjusted)
odds ratio (crude, adjusted)
hazard ratio (crude, adjusted)

ประชากร

24

• Parameter (พารามิเตอร์)
- t test, paired-t test
- ANOVA

กลุ่มตัวอย่าง

(n)

(N)

Linear Regression
Logistic Regression
Cox proportional hazard

สถิติที่ใช้บ่อยในงานวิจัย

พบว่า ไม่คานวณขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง
Sampling
& Sample size

Kolmogorov-Smirnov test
Shapiro-Wilk test

- r

Descriptive Statistics

(Pearson Correlation)

Mean, Median, Mode, SD, IQR, Proportion, Rate, Ratio

Non-Parameter (ไม่มีพารามิเตอร์)
- Chi Square, Fisher Exact test
-Wilcoxon signed-ranks test

95% Confidence Interval; CI

ค่าพารามิเตอร์
, , , 

Inferential Statistics

- Mann-Whitney U test

ทดสอบสมมุติฐาน

– Spearman's

Chi square, t test, ANOVA,
Regression, Logistic Regression

22

95% CI for  =
=
แหล่งที่มาของ
=
สูตรหาขนาดตัวอย่าง
Thus,
e =

e2

ประมาณค่าสัดส่วน

n

p  z/2 SE(p)
p  z/2 p(1-p)/n
pe
z/2 p(1-p)
n
2
= z/2 p(1-p)
n
= z/22 p(1-p)

Mean, Median, Mode
Min-Max, SD, IQR

Frequency, Percentage

e2

144

ประมาณค่าเฉลี่ย

rank, Kendall's rank correlation

95% CI of  = x  z/2 SE(x)
= x  z/2 SD / n
= xe
Thus, e
= z/2 SD
n
n
= z/2 SD 2
e

2 test,

Fisher Exact Test

t test,

Mann Whitney U
ANOVA, Kruskal-Wallis

Kolmogorov-Smirnov test,
Shapiro-Wilk test

23

Linear Regression
Logistic Regression
Cox proportional hazard

26

145

โปรแกรมคานวณและวิเคราะห์ทางสถิติ

เครื่องมือหรือโปรแกรมคานวณขนาดตัวอย่าง

•
•
•
•
•
•
•

PS (Power and Sample Size)

STATCALC, Epi 6 (DOS)

LISREL
= Linear Structural Relationship
GLIM = Generalized Linear Model
Epi Info6 (for DOS)
EpiData
WinPepi
EpiCalc
Power and Sample size

nQuery Advisor + nTerim

Statistical Software

Essential Course for Medical Research 27

โปรแกรมคานวณและวิเคราะห์ทางสถิติ

Statistical Software

30

การป้อนข้อมูลจากแบบสอบถาม

Microsoft Excel
Statistical Package for Social Science

Spread Sheet

Epi Info 7
for Windows

Statistical Software

28

31

ชนิดของข้อมูล

โปรแกรมคานวณและวิเคราะห์ทางสถิติ

Type of Data

SAS =

Statistical Analysis System

BMDP

Bio-Medical Data Package

Minitab

(V.16)

S-PLUS

146

Statistical Software

29

32
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ตัวแปร
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

การป้อนข้อมูลในโปรแกรมต่าง ๆ

ใช้สถิติผิดพลาดเนื่องจากไม่เข้าใจในตัวแปร

PRE_POST.xls

ID

ตัวแปรตาม

Exposure, Factor, Predictor
or Explanatory variables
Outcome, Event, Response variables

ตัวแปรต้น (เกิดก่อน)

ตัวแปรตาม (เกิดภายหลัง)

เชื้อโรค
ยารักษา วิธีการรักษา
สิ่งกระตุ้น

อาการป่วย
ผลของการรักษา
การตอบสนอง
33

ตัวแปรและการวัดตัวแปร






ตัวแปรต้นตัวเดียวและตัวแปรตามหลายตัว
ตัวแปรต้นหลายตัวและตัวแปรตามตัวเดียว

ตัวแปรต้นหลายตัวและตัวแปรตามหลายตัว

X

X
X1
X2
Xn
X1
X2
Xn

ตารางที่

Y
Y1
Y2
Yn

1

EDU

OCC

1
1
2
1
2
1
3
1
3

การป้อนข้อมูลแบบ case

หมายเลขตัวอย่าง

เพศ*

1
2
3
4
5
6
.
.
.

1
1
2
2
2
1
.
.
.

Y
Y1
Y2
Yn

250
34

ตัวแปร

21
23
25
24
20
30
19
22
29

1
2
1
2
1
1
2
1
3

Pre

Post

5
9
7
9
6
5
7
7
8

8
10
12
11
10
9
15
13
12

36

Case by Case

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปรต้นตัวเดียวและตัวแปรตามตัวเดียว

Case by Case

AGE

การป้อนข้อมูลในโปรแกรมต่าง ๆ

ต้องเข้าใจ



1
1
1
2
1
2
2
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(Independent & Dependent Variables)

ตัวแปรต้น

SEX

* 1 =

เพศชาย

2 =

by case

ระดับความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน**
0
1
2
1
0
2
.
.
.

1

เพศหญิง

** 0 =

0

ต่า

ป้อนข้อมูลแบบ

1 =

ปานกลาง

2 =

สูง

37

Case by Case

ป้อนข้อมูลซ้ากันสองคน

M1.xls

M2.xls

or

148

Related Sample
Independent Sample

Validate data

ใช้คาสั่ง Compare

Datasets

38

149

ศึ

Validate data

ตัวแปรเชิงคุณภาพ
ค่าสัง Analyze --- Descriptive Statistics ----

Print Out

Frequencies

จาก SPSS

39

42

Descriptive Statistics
ตัวแปรเชิงปริมาณ

ศึ

ค่าสัง Analyze --- Descriptive Statistics ---- Explore

1. สถิติพื้นฐาน เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัดส่วน อัตราส่วน
2. กราฟหรือแผนภูมิ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น
3. ตาราง เช่น ตารางทางเดียว ตาราง 2 ทาง

40

ศึ
ตารางที่

1

จาก SPSS

43

ศึ

คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=135)
ลักษณะ

จานวน

ร้อยละ

51

37.8

84

62.2

20-40

90

66.7

41-60

45

33.3

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ ( ปี )

150

Print Out

ค่ามัธยฐาน =
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส/ผ่านการสมรส

36

(ต่าสุด-สูงสุด = 23 – 58)
69

51.1

66

48.9

41

ข้อมูลอายุมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (เบ้ขวา) หรือใช้สถิติ Komogorov-Smi nov test
จึงน่าเสนอสถิติดว้ ยค่ามัธยฐาน และอายุต่าสุด-สูงสุด หรือใช้ค่าพิสัยควอไทล์ (IQR)
ถ้าข้อมูลอายุมีการแจกแจงแบบปกติ ใช้ค่า เฉลีย±ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD)

44

151

Quantitative Variables

(Skewed Distribution)

13

ตัวแปรเชิงปริมาณ

พบว่า ไม่ทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลเชิงปริมาณก่อนวิเคราะห์ข้อมูล

ไม่ใช่

(Parametric Test)

ข้อมูลแจกแจงแบบเบ้ขวา

ข้อมูลแจกแจงแบบเบ้ซ้าย

Mode

Mean

น้อยกว่า Median น้อยกว่า Mean

ค่า Skewness เป็น +

การทดสอบแบบ
ไม่มีพารามิเตอร์
(Nonparametric Test)

การทดสอบแบบมีพารามิเตอร์

หมายถึง ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าต่า

หมายถึง ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูง
48

(Skewed Distribution)

(Normal Distribution Test)

ทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
 ดูตารางแจกแจงความถี่
 ดูรูปกราฟฮีสโตแกรม
probability plot

 ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง

ทดสอบ

ค่า Skewness เป็น –

45

ทดสอบการแจกแจงปกติ

2

น้อยกว่า Median น้อยกว่า Mode

ถ้า Skewness = 0 เส้นโค้งจะไม่มีความเบ้

45

 วาดกราฟ normal

Mean < Median < Mode

Mode < Median < Mean

(Normal Distribution Test)

ใช่

Left-Skewed

Right-Skewed

ทดสอบการแจกแจงปกติ

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
121

N=

121

N=

X

หรือ K–S หรือ Shapiro-Wilk

X
Analysis weighted by F

เบ้ขวา

Kolmogorov – Smirnov ถ้าข้อมูลมีมากกว่า 50
Shapiro – Wilk
ถ้าข้อมูลมีไม่มากกว่า 50
46

Mean  Median

เบ้ซ้าย

พบว่า นาเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในข้อมูลที่แจกแจงไม่ปกติ

14
49

Inferential Statistics

การแจกแจงแบบปกติ
(Normal Distribution)
9

Symmetric

ประมาณค่าพารามิเตอร์

8

7

Mean = Median =Mode

6

5

4

3

1.
2.

2
1
N=

104

X
Analysis weig hte d by F

Mean = Median

152

นาเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Mean ± SD

47

(point estimation)
(Interval estimation)
50

153

ศึ

การประมาณค่าแบบช่วง (Interval estimation)

3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับโรคความดันโลหิตสูง
(
ภ
ภ )
Chi-square test

โรคความดันโลหิตสูง

ปัจจัย

ค่า 95 % CI แคบ

เป็นโรค
ไม่เป็นโรค
จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ

เพศ
37

21.5

135

78.5

96

37.5

160

62.5

26

13.5

167

86.5

107

45.5

128

54.5

สูบ

70

44.6

87

55.6

ไม่สูบ

63

23.2

208

76.8

ชาย
หญิง

แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย
ความเที่ยง (Precision) สูง n มาก

อายุ
<= 40 ปี

> 40 ปี

ค่า 95 % CI กว้าง

12.279

<0.001

50.855

<0.001

21.134

<0.001

สูบบุหรี่

แสดงว่าข้อมูลมีความเบี่ยงเบนมากหรือกระจายมาก
ความเที่ยง (Precision) ต่า n น้อย

51

ศึ

ตารางที่ 2 ความชุกของบุคลากรหน่วยกู้ชีพทีมีความรู้ผ่านเกณฑ์การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

(n = 135)

จานวน

ร้อยละ

95% CI

ผ่านเกณฑ์ (คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80)

18

13.3

8.2-19.4

ไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80)

117

86.7

80.6-91.9

ผลการประเมินความรูก้ ารกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

p-value

2

Print Out
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จาก SPSS

ศึ

or
แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินความรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (n = 135)
18 คน [13.3% (95% CI: 8.2%-19.4%)]

ผ่านเกณฑ์ (คะแนน >= 80%)
117 คน

ไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนน < 80%)

[86.7% (95% CI: 80.6%-91.9%)]
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Inferential Statistics

55

Print Out

จาก SPSS

ศึ

ตัวแปรเชิงคุณภาพกับตัวแปรเชิงคุณภาพ
Independent Sample
Pearson chi-square
Fisher's exact test
Related Sample
McNemar chi-square
Cohen's kappa coefficient
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56
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Print Out

ศึ

จาก SPSS

Print Out

จาก SPSS

ศึ
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P-value

พบว่า เขียน

P - value

ผิด

P - value = 0.000
ให้เขียนว่า

หรือ

60

ตัวแปรเชิงคุณภาพกับตัวแปรเชิงปริมาณ

P - value < 0.001

Student's t-test, Mann-Whitney U test

p - value < 0.001, p < 0.001

p - value เขียน

ไ

3

ศ

Paired t-test, Wilcoxon signed ranks test

4

ค่า p - value มี * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ปฏิเสธ Ho)

ANOVA, Kruskall-Wallis H test

ค่า p - value มี ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ปฏิเสธ Ho)

ควรเขียน p-value = ค่าจริงทีค่ านวณได้
เช่น p-value = 0.021 ไม่ควรเขียน p-value < 0.05
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ศึ

Inferential Statistics

3 ความสัมพันธ์ของอายุกับโรคความดันโลหิตสูง
(
ภ
)

ปัจจัย

อายุ

156

เป็นโรค
(n=133)

61

ไม่เป็นโรค

t- test

p-value

ตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงปริมาณ

(n=295)

Mean

SD

Mean

SD

54.7

15.1

39.0

12.1

-10.540

<0.001

ข้อมูลตัวแปร 2 ตัวแปร กระจายแบบปกติ
Pearson correlation; r

59

ข้อมูลตัวแปร 2 ตัวแปร กระจายแบบไม่ปกติ
Spearman's rank
Kendall's rank correlation

62
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....
(

1

็

ภ
็

ตัวอย่าง Confounding variables
Smoke
ภ )

Alcohol+
Alcohol-

risk ratio (crude, adjusted)
Linear Regression
odds ratio (crude, adjusted)
Logistic Regression
Cox proportional hazard hazard ratio (crude, adjusted)

Total

CA Lung-

63
7
70

36
4
40

Alcohol : CA Lung --> OR = 2.3

63

(

็

ภ

ศึ

Alcohol+
AlcoholTotal

CA Lung+

CA Lung-

8
22
30

16
44
60

(Crude Odds Ratio)

Alcohol : CA Lung --> OR = 1

(Adjusted OR) ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่

Alcohol : CA Lung --> OR = 1

(Adjusted OR) ในกลุ่มผู้ที่ไม่สูบบุหรี่

็

ภ )

Adjusted Odds Ratio

95% CI
For Odds Ratio

p-value

เพศ (หญิง/ชาย)
อายุ

3.432

1.961, 6.008

<0.001

1.088

1.067, 1.110

<0.001

การสูบบุหรี่ (สูบ /ไม่สูบ)

3.791

2.206, 6.517

<0.001

Smoking
Smoking

Alcohol Drinking
 CA Lung


การสูบบุหรีเ่ ป็น Confounding factor สาหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
การดื่มแอลกอฮอล์ กับการเกิดโรคมะเร็งปอด

64

ตัวอย่าง Confounding variables

Alcohol+
AlcoholTotal

66

ตัวอย่าง Confounding variables

4 ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดกับโรคความดันโลหิตสูง
ปัจจัย

Non - Smoke

CA Lung+

CA Lung+

CA Lung-

71
29
100

52
48
100

67

Thank you for your Attention
Question & Answer

ผู้ที่ดื่ม Alcohol มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม Alcohol 2.3 เท่า
แต่จะเหมาะสมที่จะรายงานการศึกษาหรือไม่?
เกิดจากปัจจัยที่ 3 ที่เกีย่ วข้องกับปัจจัยและการเกิดโรคทีศ่ กึ ษาหรือไม่?

158

65
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สถิติที่ใช้ ในการเปรียบเทียบ
และ หาความสั มพันธ์
ยุพิน ชัยเวชสกุล
21 เม.ย. 60
ห้ องประชุม 3 ชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษาฯ

161

สิ่ งที่นาเสนอ
•
•
•
•
•

วิธีเลือกใช้ สถิติ
การเปรี ยบเทียบกรณี outcome เป็ นตัวแปรต่อเนื่อง
การเปรี ยบเทียบกรณี outcome เป็ นตัวแปรแจงนับ
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นข้ อมูลต่อเนื่อง
การหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เป็ นข้ อมูลแจงนับ

การเลือกใช้ สถิติ
•
•
•
•

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ประเภทข้ อมูลตัวแปรผล
จานวนกลุม่ ประชากรในการเปรี ยบเทียบ
แบบงานวิจยั เพื่อพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยศึกษา

การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็ นตัวแปรต่ อเนื่อง
• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรเดียว
ใช้ สถิติ t test
• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 ประชากร
 แบบงานวิจยั ที่มีสมุ่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ อย่างอิสระ
ใช้ สถิติ t test
 แบบงานวิจยั ที่มีสมุ่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ ไม่ เป็ นอิสระ
ใช้ สถิติ paired t test
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ตัวอย่ าง 1

• ในการประเมินผลการปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลแม่ก่อนคลอดของจังหวัด ก.
เมื่อครบกาหนด 1 ปี ได้ สมุ่ ต.ย.เด็กแรกคลอดมา 60 คน พบว่ามีน ้าหนัก
เฉลี่ย 3,020 กรัม ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 172 กรัม กลุม่ งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข ของสสจ. ต้ องการทราบว่า ค่าเฉลี่ยน ้าหนักเด็กแรก
คลอดมากกว่า 2,970 กรัม ที่วดั ได้ ในปี ที่ผ่านมาหรื อไม่
• วิธีการ ทา 5 ขัน้ ตอน
1.
2.
3.
4.
5.

ตังสมมติ
้
ฐาน
เลือกสถิติ
กาหนดระดับนัยสาคัญ และ หาค่าวิกฤต
คานวณสถิติที่ใช้ ทดสอบ และ หาค่า P value และ 95%CI
ตัดสินใจและสรุปผล

ตัวอย่ าง 1 (ต่ อ)
• 5 ขัน้ ตอน
ขันตอนที
้
่ 1. H0 :µ = 2970
HA :µ > 2970
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ t test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value < 0.025
ขั้นตอนที่ 5. ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : 2,975 – 3,064 กรัม สรุ ปได้วา่
วิธีการดูแลแม่ก่อนคลอดที่ปรับปรุ งใหม่ทาให้เด็กแรกคลอดมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น
กว่าเดิมอย่างมีนยั สาคัญ

ตัวอย่ าง 2

• ในการศึกษาเปรี ยบเทียบปริมาณโปรตีนที่บริโภคต่อวันของนักเรี ยนชันประถมใน
้
ชนบทภาคอีสาน และ ภาคกลางว่ามีปริ มาณแตกต่างกันหรื อไม่ ศึกษาโดยสุม่ สารวจ
นักเรี ยนชันประถมภาคละ
้
30 คน บันทึกการบริ โภคอาหาร 21 วัน พบว่าปริ มาณ
โปรตีนที่บริ โภคดังนี ้ นักเรี ยนภาคอีสาน ×1 = 57 กรัม S1 =9.9 กรัม นักเรี ยนภาคกลาง
×2 = 61.9 กรัม S2 =10.4 กรัม
• 5 ขัน้ ตอน
ขันตอนที
้
่ 1. H0 : µ1 = µ2
HA : µ1 ≠ µ2
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ t test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value > 0.05
ขั้นตอนที่ 5 ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : -10.1 – 0.34 กรัม

สรุ ปได้วา่ ยังระบุไม่ได้วา่ ปริ มาณโปรตีนที่บริ โภคต่อวันของนักเรี ยนชั้นประถมภาค
อีสาน และ ภาคกลางแตกต่างกันด้วยระดับนัยสาคัญ 0.05
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ตัวอย่ าง 3

• ในการทดลองเพิ่มความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหัวใจด้ วยการเดินวันละ 45 นาที
สัปดาห์ละ 5 วัน นักวิจยั ได้ สมุ่ ตัวอย่างผู้มีอายุ 50 – 60 ปี จานวน 15 คน เชิญเข้ า
ร่วมโครงการ และ วัดความแข็งแรงของหัวใจ โดยวัดอัตราการเต้ นของชีพจร ก่อนเริ่ม
ทดลอง หลังจากนัน้ 6 สัปดาห์ได้ มีการวัดอัตราการเต้ นของชีพจรอีกครัง้
• 5 ขัน้ ตอน
ขันตอนที
้
่ 1. H0 : µd = 0 (ค่าก่อน หลัง ไม่แตกต่าง)
HA : µd ≠ 0 (ค่าก่อน หลัง แตกต่าง)
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ paired t test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value < 0.001
ขั้นตอนที่ 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : 7.54 – 13.92

• ในการสารวจภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรี ยนในอาเภอ ก. เพื่อดูวา่ จะลด
ปริ มาณเด็กเป็ นโรคขาดสารอาหารให้ เหลือร้ อยละ 9 ตามแผนที่กาหนดได้ หรื อไม่ จึง
ดาเนินการศึกษาโดยสุม่ ตัวอย่างเด็กก่อนวัยเรี ยนมา 300 คน ประเมินภาวะ
โภชนาการพบว่ามีเด็กเป็ นโรคขาดสารอาหาร จานวน 26 คน เมื่อต้ องการสรุปผลการ
ประเมิน
• 5 ขัน้ ตอน
ขันตอนที
้
่ 1. H0 : π = 0.09
HA : π > 0.09
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ Z test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value = 0.41
ขั้นตอนที่ 5 ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : 0.054 – 0.118

สรุ ปได้วา่ ในการเดินวันละ 45 นาทีช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยระดับ
นัยสาคัญ 0.05

สรุ ปได้วา่ ยังระบุอตั ราการเป็ นโรคขาดสารอาหารของเด็กก่อนวัยเรี ยน ไม่ได้วา่ ลดได้ร้อย
ละ 9 หรื อไม่

ตารางข้ อมูล (ตัวอย่ าง 3)

ตัวอย่ าง 5

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
...
15
รวม

ก่ อนทดลอง
69
75
84
70
73
75
...
78
1,132

หลังทดลอง
57
71
78
60
53
68
...
59
971

ผลต่ าง
12
4
6
10
20
7
...
19
161

การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็ นตัวแปรแจงนับ
• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบสัดส่วนของประชากรเดียว
ใช้ สถิติ Z test
• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบสัดส่วนของ 2 ประชากร
แบบงานวิจยั ที่มีสมุ่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ อย่างอิสระต่อกัน
ใช้ สถิติ x2 test
แบบงานวิจยั ที่มีสุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มไม่เป็ นอิสระต่อกัน
ใช้สถิติ McNemar test
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ตัวอย่ าง 4

• ในการทดลองวิ ธี ก ารมี ส่ว นร่ ว มของนัก เรี ย นในการดูแลความสะอาดของการปรุ ง และการ
จาหน่ายอาหารในโรงเรี ยนได้ ทาการทดลองโดยแบ่งโรงเรี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มๆละ 40 โรงเรี ยน
โรงเรี ยนกลุม่ ทดลองให้ ตวั แทนนักเรี ยน ผู้ประกอบการ และพนักงานเข้ ารับการอบรมสุขาภิบาล
อาหาร แล้ วกลับไปปรับปรุงแก้ ไขวิธีการทางานภายใต้ คาแนะนาของจนท.สาธารณสุข โดยมีนร.
เป็ นผู้ช่วยตรวจการทางาน สาหรับ ร.ร.กลุ่มควบคุมทาเช่นเดียวกันแต่ไม่ มีนร.เข้ าอบรมและ
ช่ว ยตรวจการทางาน หลัง จากนัน้ 2 เดือ นจนท. สาธารณสุขเข้ า ไปประเมิ น มาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหารของร.ร. 2 กลุ่ม พบว่าร.ร.ในกลุ่มทดลอง 29 ร.ร.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ
ร.ร.กลุม่ ควบคุม 20 ร.ร.ผ่านเกณฑ์ เพื่อสรุปผลการทดลองอย่างไร
• 5 ขัน้ ตอน
ขันตอนที
้
่ 1. H0 : π1 = π2
HA : π1 > π2
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ Z test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value = 0.0192
ขั้นตอนที่ 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : 0.017 – 0.433
สรุ ปได้วา่ การที่มีนกั เรี ยนเป็ นผูช้ ่วยตรวจการทางานช่วยให้โรงอาหารผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
การสุ ขาภิบาลอาหารได้มากกว่า

ตัวอย่ าง 6

• ในการศึกษาเพื่อดูวา่ การสอนให้ ผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับรังสีรักษาทาสมาธิอนาปานะ
สติจะช่วยให้ ลดอาการอาเจียนได้ หรื อไม่ ศึกษาโดยเก็บข้ อมูลอาการอาเจียน
เมื่อผู้ป่วยได้ รับรังสีรักษาครัง้ แรก หลังจากนันได้
้ สอนผู้ป่วยให้ ทาสมาธิอนา
ปานะสติ เก็บข้ อมูลอาการอาเจียนเมื่อผู้ป่วยได้ รับรังสีรักษาครัง้ ที่ 2 ผล
อาการอาเจียนสรุปตามตาราง
อาการอาเจียนจากการได้ รับรังสีรักษา
ครัง้ ที่1
ครัง้ ที่2
อาเจียน
อาเจียน
อาเจียน
ไม่อาเจียน
ไม่อาเจียน
อาเจียน
ไม่อาเจียน
ไม่อาเจียน
รวม

จานวนผู้ป่วย
4
24
7
19
54
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ตัวอย่ าง 6 (ต่ อ)

• 5 ขัน้ ตอน

• 5 ขัน้ ตอน

ขันตอนที
้
่ 1. H0 : π1 = π2
HA : π 1 ≠ π 2
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ McNemar test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value = 0.001

ขันตอนที
้
่ 1. H0 : p = 0 (ไม่มีความสัมพันธ์)
HA : p ≠ 0 (มีความสัมพันธ์)
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ t test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value < 0.0001

ขั้นตอนที่ 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : 0.13 – 0.49

ขั้นตอนที่ 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : 0.662 – 0.914

สรุ ปได้วา่ การทาสมาธิอานาปานาสติ สามารถลดการอาเจียนหลังได้รับรังสี
รักษา

สรุ ปได้วา่ คะแนนทักษะวิชาชีพมีความสัมพันธ์กบั GPA โดยมีค่า r ระดับ
ความสัมพันธ์ = 0.826 นัน่ คือมีความสัมพันธ์เชิงบวก

การหาความสั มพันธ์ ของตัวแปรทีเ่ ป็ นข้ อมูลต่ อเนื่อง
• หาระดับความสัมพันธ์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ซึง่ บอกได้ ทงระดั
ั้ บ
และ ทิศทาง

• คาดคะเน เป็ นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้ นและตัว
แปรตาม
Simple Linear Regression
Multiple Regression

ตัวอย่ าง 7

• ต้ องการทราบว่าระหว่างคะแนนทักษะวิชาชีพจากการสอบคัดเลือกกับคะแนนเฉลี่ย
สะสมเมื่อจบการศึกษามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ ข้ อมูลตามตาราง
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ตัวอย่ าง 7 (ต่ อ)

ลาดับนร.
1
2
3
4
5
6
...
30

คะแนนทักษะวิชาชีพ
61
95
44
93
48
73
...
65

GPA
2.8
3.8
2
3.4
2.1
2.5
...
2.2

การหาความสั มพันธ์ ของตัวแปรทีเ่ ป็ นข้ อมูลแจงนับ
• การทดสอบความสัมพันธ์ของข้ อมูลแจงนับ
 ระหว่าง 2 ตัวแปรที่เป็ นอิสระต่อกัน กรณีตาราง 2 x 2
ใช้ สถิติ x2 test
 ระหว่าง 2 ตัวแปรที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน กรณี 2 x 2 เช่น งานวิจยั ที่มีการจับคู่
( Matched ) อาจเป็ นงานวิจยั แบบเชิงทดลอง หรื อ แบบ case – control
ใช้ สถิติ McNemar test

การหาความสั มพันธ์ ของตัวแปรทีเ่ ป็ นข้ อมูลแจงนับ
D+
E+
a
Ec
Total a+c

Db
d
b+d

a+b
c+d
N

• การประมาณค่าขนาดของความสัมพันธ์

 Relative Risk (RR) => Cohort Study
 ทราบจาก เหตุ ไปหา ผล

 Odd Ratio (OR) => Cross sectional or Case - control Study
 ทราบจาก ผล ไปหา เหตุ
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ตัวอย่ างจากกลุ่ม

Outcome => ตัวแปรต่ อเนื่อง (ต่ อ)

• เปรี ยบเทียบความปวดและขนาดก้ อนเลือดหลังการใส่สายสวนหลอด
เลือดหัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงบริ เวณข้ อมือระหว่างประคบเย็น กับ
การประคบเย็นร่วมกับการรัดบริ เวณก้ อนเลือด
ความปวด เป็ น ตัวแปรตาม
ขนาดก้ อนเลือด เป็ น ตัวแปรต้ น
ประคบเย็น และ การประคบเย็นร่วมกับการรัดบริ เวณก้ อนเลือด เป็ น
กลุม่ เปรี ยบเทียบ

• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 ประชากรที่
เป็ นอิสระต่อกัน และมีคา่ ความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 ไม่เท่ากัน
ใช้ สถิติ t test
หมายเหตุ การเปรี ยบเทียบความแปรปรวนระหว่าง 2 ประชากร ใช้ สถิติ F
Test
• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 ประชากรที่ไม่
อิสระต่อกัน ใช้ สถิติ paired t test

ตัวอย่ าง 3

Thank You
For Your Attention

• ในการศึกษาวิธีการป้องกันพิษจากการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงของเกษตรกร โดยสุม่ ตัวอย่าง
เกษตรกรจากตาบล ก. จานวน 40 คน มาสอนวิธีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงที่ถกู วิธี และมีการ
นิเทศงาน สอนให้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง และสุม่ เกษตรกรจากตาบล ข. ซึง่ มีวิธีการฉีดพ่นยาฆ่า
แมลงแบบเดิม จานวน 40 คน มาเป็ นกลุม่ ควบคุม หลังจากนัน้ 3 เดือน เจาะเลือดเกษตรกร
ทัง้ 2 กลุม่ เพื่อหาระดับโคลีนเอสเตอเรส พบว่าเกษตรกรกลุม่ ที่ได้ รับการสอนและกลุม่
ควบคุมมีระดับโคลีนเอสเตอเรส ดังนี ้ ×1 = 76.7 S1 = 11.3 กรัม และ ×2 = 62.7 กรัม S2
=23.8 ตามลาดับ ต้ องการทราบว่าระดับโคลีนเอสเตอเรสของทัง้ 2 กลุม่ แตกต่างกันหรื อไม่
• 5 ขัน้ ตอน

ขันตอนที
้
่ 1. H0 : µ1 = µ2
HA : µ1 ≠ µ2
ขั้นตอนที่ 2. ใช้สถิติ t test
ขั้นตอนที่ 3. α = 0.05
ขั้นตอนที่ 4. P value < 0.005
ขั้นตอนที่ 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก , ค่า 95%CI : 5.7 – 22.3

สรุ ปได้วา่ ค่าเฉลี่ยระดับโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรที่มีวิธีการฉีดพ่นยาที่ถกู ต้ องมีคา่ น้ อยกว่า
กลุม่ ที่ใช้ วิธีการฉีดพ่นแบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญ ด้วยโอกาสผิดพลาดไม่เกิน 0.05

การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็ นตัวแปรต่ อเนื่อง
• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรเดียว ใช้
สถิติ t test
• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 ประชากร
แบบงานวิจยั ที่มีสมุ่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ อย่างอิสระ ใช้ สถิติ t test
 แบบงานวิจยั ที่มีสมุ่ ตัวอย่างแต่ละกลุม่ ไม่เป็ นอิสระ ใช้ สถิติ paired t
test

• การประมาณค่า และ การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 ประชากรที่
เป็ นอิสระต่อกัน และมีคา่ ความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 เท่ากัน ใช้
สถิติ t test
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หลักกำรสร้ำงแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
(CNPG :Clinical Nursing Practice Guideline)
และกำรประย ุกต์ใช้
น.ส.ศศิธร ชำนำญผล

พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
22 ม.ค. 2559

171

หลักกำรสร้ำงแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
กรอบแนวคิด
*สภำกำรวิจยั ทำงกำรแพทย์และส ุขภำพแห่งชำติ ประเทศออสเตรเลีย
(Newberry, 2003)
(1) กำหนดปัญหำและขอบเขตของปัญหำ
(2) กำหนดทีมพัฒนำแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
(3) กำหนดวัตถ ุประสงค์ กลมุ่ เป้ำหมำยและผลลัพธ์
(4) กำรสืบค้นและประเมินค ุณค่ำหลักฐำนเชิงประจักษ์
(5) กำรยกร่ำงแนวปฏิบตั ิและตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ
(6) กำรนำแนวปฏิบตั ิไปทดลองใช้
(7) กำรสร ุปผลกำรศึกษำ

แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
ควำมหมำย

ข้อกำหนดที่จดั เป็นระบบ เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจของผูป้ ระกอบวิชำชีพ
และผูป้ ่ วยเกี่ยวกับกำรด ูแลส ุขภำพที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ หลักฐำน
ที่นำมำใช้จดั ทำ ต้องน่ำเชื่อถือ เพื่อลดควำมหลำกหลำยในกำร
ปฏิบตั ิงำน

ประโยชน์

(1) มีมำตรฐำนในกำรปฏิบตั ิ
(2) ตัดสินใจทำงคลินิกง่ำย
(3) มีเกณฑ์วดั
(4) ทำให้แยกควำมรับผิดชอบของบ ุคลำกรได้ง่ำย
(5) ลดควำมเสี่ยง เกิดค ุณภำพกำรด ูแล

หลักกำรสร้ำงแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
กรอบแนวคิด * ซูคพ
ั (2000)
(1) กำรค้นหำปัญหำทำงคลินิก
(2) กำรค้นหำหลักฐำนเชิงประจักษ์
* วัตถ ุประสงค์ คำสำคัญ เกณฑ์ในกำรสืบค้น (PICO) ควำม
เป็นไปได้ในกำรนำไปใช้ ฯลฯ
(3) กำรพัฒนำแนวปฏิบตั ิ และ นำไปทดลองใช้
* กำรสร้ำงแนวปฏิบตั ิ ตรวจสอบควำมตรงของเนื้อหำ กำร
นำไปทดลองใช้
(4) กำรนำแนวปฏิบตั ิที่ปรับปร ุงแล้วไปใช้จริงในหน่วยงำน

(1) กำหนดปัญหำและขอบเขตของปัญหำ
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PROBLEM TRIGGERS
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
1. ยำเคมีบำบัดที่ใช้ในหอผูป้ ่ วย ที่ทำให้เกิดคลื่นไส้ อำเจียน ระดับสูง
มำกกว่ำ 50% เช่น
Cisplatin
Cyclophosphamide>1,500mg/m2
2. ผูป้ ่ วย ร้อยละ 70-80 มีอำกำรคลื่นไส้อำเจียน
3. ผูป้ ่ วยร้อยละ30 อำกำรอำเจียนระดับร ุนแรงมำกกว่ำ 10 ครัง้ ต่อวัน

(3) กำหนดวัตถ ุประสงค์ กลมุ่ เป้ำหมำยและผลลัพธ์
หำรูปแบบใหม่ที่เหมำะสมในกำรด ูแลผูป้ ่ วย/ผูใ้ ช้บริกำร
ทำให้เกิดกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ
ผูป้ ่ วยสำมำรถด ูแลตนเองตำมมำตรฐำน
คม้ ุ ค่ำ คม้ ุ ท ุน
สร้ำงควำมพึงพอใจ

KNOWLEDGE TRIGGERS
1. กำรรักษำด้วยยำเคมีบำบัดได้ผลดี แต่มีภำวะแทรกซ้อนจำกยำเคมี
บำบัด
2. จำกกำรทบทวนงำนวิจยั พบว่ำ อำกำรคลื่นไส้อำเจียนสำมำรถ
ป้องกันและบรรเทำได้หลำยวิธีเช่น ดื่มน้ำขิง กำรฝึกผ่อนคลำยและกำร
กดจุด
3. กำรกดจุดเป็นกำรเสริมวิธีกำรรักษำของแพทย์เป็นศำสตร์ที่พฒ
ั นำ
จำกกำรแพทย์แผนโบรำณของจีนและเป็นวิธีธรรมชำติบำบัดที่สำมำรถ
เยียวยำอำกำรที่ไม่ส ุขสบำย

(2) กำหนดทีมพัฒนำแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
APN
CM
NP
RN
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ด้ำนควำมปลอดภัย
1. ปอดอักเสบจำกกำรใช้เครื่องช่วยหำยใจ ( Ventilator Associated
Pneumonia)
2. กำรติดเชื้อในกระแสโลหิตจำกกำรสอดใส่สำยในเส้นเลือด
(Catheter Associated Blood Stream Infection)
3. กำรติดเชื้อในทำงเดินปัสสำวะจำกกำรสอดใส่สำยสวน (Catheter
Associated Urinary Tract Infection)
4. อัตรำกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล (Nosocomial infection)
5. กำรพลัดตกหกล้ม (Fall)

175

ด้ำนควำมปลอดภัย
6. กำรบำดเจ็บจำกกำรผูกยึด (Restraint)
7. กำรระบ ุตัวผูป้ ่ วย (Patient identification)
8. แผลกดทับ (Bed Sore)
9. ควำมคลำดเคลื่อนในกำรให้ยำ (Drug administration error)
10. อ ุบัติเหต ุจำกกำรปฏิบตั ิงำน (ถูกของมีคม สำรคัดหลัง่ )
11. อัตรำกำรหลบหนีออกจำกโรงพยำบำล
12. อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ดำ้ นควำมรู้
ของผูร้ บั บริกำร

ด้ำนควำมสำมำรถในกำรด ูแลตนเอง
1. ควำมสำมำรถเรือ่ งกำรปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วย
2. พฤติกรรมสร้ำงเสริมส ุขภำพที่เหมำะสม
3. ควำมสำมำรถของผูด้ ูแลในกำรด ูแลผูป้ ่ วยอย่ำงต่อเนื่อง
4. ควำมสำมำรถในกำรทำหน้ำที่ / กิจวัตรประจำวัน
(Functional ability, ADL)
5. ควำมผำส ุกของครอบครัว (Family well being)

ด้ำนควำมร ้ ู ควำมเข้ำใจ
1. ควำมรูเ้ รื่องโรคและกำรรักษำ
2. ควำมรูเ้ รื่องสิทธิผป้ ู ่ วย
3. ควำมรูเ้ รื่องแหล่งประโยชน์
4. ควำมรูเ้ รื่องกำรใช้ยำ
5. ควำมรูเ้ รื่องกำรปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วย กำรควบค ุมโรค
6. ควำมรูเ้ รื่องพฤติกรรมส ุขภำพ
7. ควำมรูเ้ รื่องกำรส่งเสริมส ุขภำพ
8. ควำมรูข้ องผูด้ ูแลในกำรด ูแลผูป้ ่ วยอย่ำงต่อเนื่อง
9. ควำมไม่ส ุขสบำย (discomfort)

ด้ำนกำรบรรเทำควำมท ุกข์ทรมำน
1.
2.
3.
4.
5.
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กำรนอนหลับ (Sleep)
ควำมท ุกข์ทรมำน/
ควำมเจ็บปวด (pain)
ควำมอ่อนล้ำ (fatigue)
คลื่นไส้อำเจียน (Nausea / Vomiting)

ด้ำนควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริกำร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ควำมพึงพอใจต่อบริกำรพยำบำล
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรควำมเจ็บปวด (pain management)
คำชมเชยต่อบริกำรพยำบำล
อัตรำกำรร้องเรียนต่อบริกำรพยำบำล
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรกับอำกำรนอนไม่หลับ
ค ุณภำพชีวิต (Quality of life)
ค ุณภำพของชีวิตกำรทำงำน (Quality of working life)

ด้ำนควำมพึงพอใจของผูใ้ ห้บริกำร
1. ค่ำใช้จ่ำย (Cost)
2. ค ุณภำพของกำรบันทึกทำงกำรพยำบำล
3. ควำมสมบูรณ์ของแผนกำรจำหน่ำย (Discharge plan)
4. ผลิตภำพทำงกำรพยำบำล (Nursing Productivity)
5. กำรจัดอัตรำกำลัง (Staffing)
6. กำรผสมผสำนทักษะ (skill mix)
7. ควำมพึงพอใจในกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ (staff satisfaction)
8. อัตรำกำรโอนย้ำย (turn over rate) ของพยำบำล
9. จำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนของพยำบำลต่อจำนวนวันนอนของ
ผูป้ ่ วย (NHPPD)
10. ควำมพึงพอใจในกำรทำงำนของพยำบำล (Nurses job
satisfaction)
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(4) กำรสื
ค้นและประเมินค ุณค่ำหลั
งประจักษ์
ระดั
บค บุณภำพของแนวปฏิ
บตั กิฐำนเชิ
กำรพยำบำล

กำหนดกรอบกำรสืบค้นข้อมูล
P= patient population or problem
I= Intervention งำนวิจยั ที่มี implementation ที่แก้ไขปัญหำนัน้
C=Comparison intervention มีกำรเปรียบเทียบระหว่ำง
implementation แต่ละวิธี
O= Outcome เป้ำหมำยในกำรใช้ implementation นัน้ ๆ

ELECTRONIC DATABASES
Bibliographic databases
Medline
Scopus
Science direct
CINAHL
Web search engines
Google Scholar
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ทำผังกำรสืบค้น

ควำมเป็นไปได้ของผลงำนที่จะนำไปใช้ในคลินิก
Research Utilization Criteria :โพลิทและฮังเลอร์ (Polit & Hungler,1997)
1. ตรงกับปัญหำที่ตอ้ งกำรแก้ไข (clinical relevance)
2. มีควำมน่ำเชื่อถือเพียงพอที่จะนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิได้ (scientific
merit)
3. มีควำมเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ในกำรปฏิบตั ิ (implementation potential)
3.1 ควำมเหมำะสม (transferability of the finding) กับหน่วยงำน
กลมุ่ ผูป้ ่ วย และปรัชญำในกำรด ูแล
3.2 พยำบำลมีสิทธิ์โดยชอบในกำรปฏิบตั ิ (feasibility of the
implementation) วิธีกำรไม่ยง่ ุ ยำก
3.3 ควำมคม้ ุ ค่ำในกำรนำไปใช้ (cost-benefit ratio)โดยไม่มีควำม
เสี่ยงในกำรปฏิบตั ิ ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ส้ นิ เปลืองค่ำใช้จ่ำย

กำรสังเครำะห์หลักฐำน
ได้งำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ตอ้ งกำรพัฒนำ
อ่ำนงำนวิจยั ทัง้ หมดที่มีอยู่
อ่ำนบทคัดย่อก่อน
ถ้ำตรงกับประเด็น อ่ำนโดยละเอียด
กลัน่ กรองค ุณภำพงำนวิจยั

ระดับของหลักฐำน (level of evidence)

(5) กำรยกร่ำงแนวปฏิบตั ิและตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ

(รำชวิทยำลัยอำย ุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2544)
Level A : งำนวิจยั ที่เป็น meta-analysis ของงำนวิจยั ที่ออกแบบเป็นเชิงทดลองชนิดที่
มีกำรสมุ่ เข้ำกลมุ่ (randomized controlled trials; RCT) หรืองำนวิจยั เดี่ยวที่ออกแบบ
เป็นเชิงทดลองชนิดที่มีกำรสมุ่ เข้ำกลมุ่
Level B : งำนวิจยั ที่เป็น meta-analysis ของงำนวิจยั ที่ออกแบบเป็นเชิงทดลองชนิดที่
มีกำรสมุ่ เข้ำกลมุ่ อย่ำงน้อย 1 เรือ่ งหรืองำนวิจยั ที่มีกำรออกแบบรัดก ุม แต่เป็ น
งำนวิจยั กึ่งทดลองหรืองำนวิจยั เชิงทดลองที่ไม่มีกำรสมุ่ ตัวอย่ำงเข้ำกลมุ่ ได้แก่
non-randomized controlled trials, cohort study
Level C : งำนวิจยั ที่เป็นงำนเปรียบเทียบหำควำมสัมพันธ์ หรือเป็ นงำนวิจยั เชิง
บรรยำยอื่น ๆ (descriptive study)
Level D : ฉันทำมติ (consensus) ของกลมุ่ ผูเ้ ชี่ยวชำญ ตำรำและเอกสำรทำงวิชำกำร
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แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
เพื่อส่งเสริมควำมสำเร็จในกำรหย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ
วัตถ ุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลเพื่อส่งเสริมควำมสำเร็จในกำร
หย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ

คำจำกัดควำม

กำรหย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ คือ กระบวนกำรลดกำรช่วยหำยใจในผูป้ ่ วยที่ใช้
เครือ่ งช่วยหำยใจให้สำมำรถกลับมำหำยใจได้เอง หรือหยุดกำรใช้เครือ่ งช่วย
หำยใจได้ และผูป้ ่ วยสำมำรถถอดเครือ่ งช่วยหำยใจและท่อช่วยหำยใจได้ในที่ส ุด

แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
เพื่อส่งเสริมควำมสำเร็จในกำรหย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ
III. ระยะหลังกำรหย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ (post–weaning phase/waning outcome)
เมื่อผูป้ ่ วยสำมำรถหำยใจได้เองนำน 2 ชม. หรือ24 ชม. (ในกรณีกำรหย่ำแบบค่อย
เป็นค่อยไป) ให้ปรึกษำร่วมกับแพทย์เพื่อพิจำรณำถอดท่อช่วยหำยใจออก เกณฑ์
ประเมินในกำรถอดท่อช่วยหำยใจ (ระดับA: Esteban et al., 2004: ระดับ C:
Khamices, Raju,DeGiralamo, Amoateng, & Manthous, 2001: ระดับ D: Darmom et
al., 1992; MacIntyre, 2001)
1. ผูป้ ่ วยรูส้ ึกตัวดี
2. ผูป้ ่ วยไอได้แรงดีขณะด ูดเสมหะ ประเมินปริมำณเสมหะไม่ควรมำกเกินไป

แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
เพื่อส่งเสริมควำมสำเร็จในกำรหย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ
แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล

กำรพัฒนำแนวปฎิบตั ิกำรพยำบำล แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
I. ระยะก่อนหย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ (pre-weaning phase)
1. ประเมินสำเหต ุของ respiratory failure (ระดับA: Esteban et al., 1995: ระดับ
D: พิก ุล ตันติธรรม,2547; ส ุมำลี เกียรติบ ุญศรี, 2545; Burns et al.,1991;
MacIntyre, 2001)
1.1 ร่วมปรึกษำกับแพทย์ในกำรแก้ไขสำเหต ุที่ทำให้ผป้ ู ่ วยต้องใช้เครือ่ งช่วย
หำยใจ
1.2 ประเมินสภำพผูป้ ่ วยที่ใส่เครือ่ งช่วยหำยใจมำกว่ำ 24 ชม. ท ุกวันในเวลำ
เช้ำ ได้แก่ กำรตรวจร่ำงกำย chest x-ray, ผล lab, arterial blood gas เป็ นต้น

แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
เพื่อส่งเสริมควำมสำเร็จในกำรหย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ
II. ระยะหย่ำเครื่องช่วยหำยใจ (weaning-phase) เมื่อผูป้ ่ วยมีควำมพร้อมในกำร
หย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ มีกำรปรึกษำร่วมกับแพทย์เพื่อวำงแผนในกำรเริม
่ ให้ผป้ ู ่ วย
หย่ำเครือ่ งช่วยหำยใจ ซึ่งมี 2 ขัน้ ตอน
1. เริม่ ให้ผป้ ู ่ วยทดลองหำยใจเอง (Spontaneous Breathing Trail: SBT)
-เริม่ ทดลองให้ผป้ ู ่ วยหำยใจเองเป็นเวลำ 30–120 นำที โดยเลือกวิธีกำรหย่ำ
เครือ่ งช่วยหำยใจที่เหมำะสมกับผูป้ ่ วย ซึ่ง มี 3 วิธี คือ (ระดับ A: Esteban et al.,
1995; Ely et al., 1996; Kollef et al., 1997)
วิธีที่ 1. T-piece ให้ FiO2 ขณะใส่เครือ่ งช่วยหำยใจ แต่ไม่ควรมำกกว่ำ 0.5
วิธีที่ 2. CPAP โดยตัง้ CPAP น้อยที่ส ุดไม่ควรเกิน 3-5 cmH2O
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(6) กำรนำแนวปฏิบตั ิไปทดลองใช้
1. วิธีกำรทดลองใช้
2. กำรเลือกกลมุ่ ตัวอย่ำง
3. ช่วงระยะเวลำที่ทดลองใช้
4. วิธีกำรวิเครำะห์และกำรประเมินผลกำรทดลองใช้
5. วิธีกำรปรับปร ุงแนวปฏิบตั ิ

ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:
ควำมเป็นไปได้ (Feasibility)

1. ที่หอผูป้ ่ วยมีผป้ ู ฏิบตั ิกำรพยำบำลขัน้ สูง (APNs)ที่เคยอบรมหลักสูตร
กำรนวด จำกประเทศจีน พ.ศ. 2549
2.ได้ว ุฒิบตั ร Basic Theories of Traditional Chinese Medicine and
Tuinatology ที่ประเทศจีน
3. อบรมให้พยำบำลสำมำรถใช้วิธีกำรกดจุดมำใช้กบั ผูป้ ่ วยได้จริง
4. สำมำรถปฏิบตั ิได้โดยอิสระ
5. เป็นวิธีกำรไม่ยง่ ุ ยำกหรือซับซ้อน

(7) กำรสร ุปผลกำรศึกษำ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถำม / สัมภำษณ์ / กำรสังเกต
1. ประเมินกำรปฏิบตั ิตำม CPG ของบ ุคลำกร
2. ประเมินควำมเหมำะสมในกำรนำไปใช้
3. ประเมินผลลัพธ์ต่อผูป้ ่ วย

ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:
แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำลเพื่อป้องกันและบรรเทำอำกำรคลื่นไส้
อำเจียนโดยกำรกดจุดในผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รบั ยำเคมีบำบัด

กำรถ่ำยทอด/นำลงสูป่ ฏิบตั ิ (Transferability)

เหมำะสมกับหน่วยงำน
1. เป็นกลมุ่ ประชำกรที่มำรับยำเคมีบำบัด
2. จำนวนผูป้ ่ วยทัง้ หมดมีควำมเสี่ยงสูงในกำรเกิดอำกำรข้ำงเคียง
จำกยำเคมีบำบัด
3. ลักษณะผูป้ ฏิบตั ิงำนเป็นพยำบำลที่ผำ่ นกำรอบรมกำรพยำบำล
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยำเคมีบำบัด
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ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:
ควำมคม้ ุ ค่ำ คม้ ุ ท ุน และประโยชน์กำรนำไปใช้

ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิไม่มี จำกงำนวิจยั ทัง้ 4 เรื่อง ที่
นำมำสังเครำะห์

ประโยชน์

ทำให้ผป้ ู ่ วยลดอำกำรเกิดคลื่นไส้ อำเจียน
รับประทำนอำหำรได้ ลดควำมท ุกข์ทรมำน
กิจกรรมกำรกดจุดไม่ตอ้ งเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ
ง่ำยต่อกำรปฏิบตั ิ
กลับไปทำต่อที่บำ้ นได้

ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:
พัฒนำโครงกำรและนวัตกรรม

1. กำรกดจุดสำมำรถใช้ได้ทงั้ แบบกดจุดด้วยตนเองและใช้ Sea- bands
2. เพิ่มอ ุปกรณ์เพื่อควำมสะดวกในกำรกดจุด
นำฬิกำจับเวลำ
อ ุปกรณ์ช่วยกดจุด
สำยรัดข้อมือ (Sea- bands)
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แนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
ค ุณสมบัติที่ดีและมีค ุณภำพ

แบบประเมินค ุณภำพของ CNPG

( The Appraisal of Guideline for Research & Evaluation : AGREE )

(1) น่ำเชื่อถือ
(2) คม้ ุ ค่ำ คม้ ุ ท ุน
(3) ควำมคงที่และควำมเที่ยง
(4) พัฒนำมำจำกผูเ้ กี่ยวข้องท ุกฝ่ำย
(5) สำมำรถประย ุกต์ใช้ในคลินิก
(6) ควำมยืดหยน่ ุ ระบ ุทำงเลือกและข้อยกเว้น
(7) ควำมชัดเจน ระบ ุคำนิยำม ภำษำไม่คล ุมเครือ
(8) ควำมพิถีพิถนั ในกำรเขียน ระบ ุรำยละเอียดท ุกส่วน
(9) กำหนดกำรทบทวนเป็นระยะ
(10) ระบ ุกลไกในกำรช่วยให้ผใ้ ู ช้ทำตำมวิธีปฏิบตั ิที่แนะนำและติดตำม
ประเมินผล

แบบประเมินค ุณภำพของ CNPG

( The Appraisal of Guideline for Research & Evaluation : AGREE )

แบบประเมินค ุณภำพของ CNPG

( The Appraisal of Guideline for Research & Evaluation : AGREE )
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แบบประเมินค ุณภำพของ CNPG

( The Appraisal of Guideline for Research & Evaluation : AGREE )

แบบประเมินค ุณภำพของ CNPG

( The Appraisal of Guideline for Research & Evaluation : AGREE )

187

หลักกำรสร้ำงแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล

ระดับค ุณภำพของแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
ระดับดีเลิศ (Excellence guideline) ต่อ

สำมำรถนำไปใช้ได้จริง
อยูบ่ นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ครอบคล ุม
มีขนั้ ตอนกำรยกร่ำง
ทีมมีประสิทธิภำพ ได้รบั กำรยอมรับ
มีขอ้ ยกเว้นเพียงเล็กน้อย
มีขอ้ เสนอแนะนำไปใช้สงู มำก

แบบประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรนำแนวปฏิบตั ิไปใช้

ระดับค ุณภำพของแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
ระดับดีมำก (very good guideline)

มีขอ้ เสนอแนะบำงข้อมำจำกควำมรูเ้ ชิงประจักษ์
มีวตั ถ ุประสงค์และเหต ุผลของกำรนำมำใช้อย่ำงชัดเจน
บกพร่องในกำรนำไปใช้บำงส่วน
ผลลัพธ์ เป้ำหมำย ภำวะเสี่ยงและประโยชน์

ระดับค ุณภำพของแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
ระดับดีเลิศ (Excellence guideline)

มีวตั ถ ุประสงค์ของกำรนำไปใช้ที่ชดั เจน
ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำ
มีขนั้ ตอนกำรพัฒนำที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน
มีควำมชัดเจนในกำรนำเสนอ
ง่ำยต่อกำรนำไปประย ุกต์ใช้ในหน่วยงำน
คณะผูจ้ ดั ทำมีอิสระในกำรยกร่ำงตีพิมพ์
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ระดับค ุณภำพของแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
ระดับปำนกลำง (Fair guideline)
ขำดกำรระบ ุ
ระดับของควำมรูเ้ ชิงประจักษ์
วิธีกำรสืบค้น
ควำมชัดเจน
ประโยชน์
ควำมเสี่ยง
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ระดับค ุณภำพของแนวปฏิบตั ิกำรพยำบำล
ระดับต่ำ (Poor guideline)

ขำดควำมชัดเจน ไม่ระบ ุ
ผูจ้ ดั ทำ
ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
ระดับควำมรูเ้ ชิงประจักษ์
ข้อเสนอแนะนำมำจำกตำรำ ไม่แนะนำมำใช้ในคลินิก

สิ่งที่ตอ้ งคำนึงถึงในกำรพัฒนำ CNPG
มุง่ เน้นที่ผลลัพธ์
สร้ำงขึ้นจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์
สำมำรถนำไปใช้ปฏิบตั ิในคลินิกได้
ต้องมีทีมงำนที่รบั ผิดชอบ
ดำเนินกำรโดยบ ุคลำกรหลำยฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ได้
พัฒนำตำมควำมเหมำะสมของข้อจำกัดที่มีอยู่
คำนึงถึงผูใ้ ช้และผูร้ บั บริกำร
มีกำรประเมินผลกำรนำไปใช้และผลกระทบ
มีกำรทบทวนเป็นระยะ

การเขียนเอกสารอ้างอิง
ในบทความวิชาการ
โดย สุ ชาดา เนตรภักดี
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์

ขอบค ุณค่ะ
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ความสาคัญของการอ้างอิง
 เพื่อให้งานเขียนนั้นดูน่าเชื่อถือ

ข้ อสั งเกต


การเขียนเอกสารอ้างอิงหรื อบรรณานุกรมมีหลายรู ปแบบ ในการ
เลือกใช้รูปแบบใดนั้นขึ้นอยูก่ บั สถาบันการศึกษา หรื อวารสาร
ของแต่ละสถาบัน ที่สาคัญคือเลือกใช้รูปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง
ตลอดทั้งงานเขียนนั้น และควรเขียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด พร้อมทั้งให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและชัดเจน



เน้ นว่ า การอ้างอิงแหล่งข้อมูลถือเป็ นความจาเป็ นอย่างยิง่ ในงาน
เขียนของเรา

 ผูส้ นใจได้ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้

 เป็ นการให้เกียรติผเู ้ ขียนที่เรานาเนื้ อหามาอ้างอิง
 งานเขียนเป็ นลิขสิ ทธิ์ ของผูเ้ ขียน

ความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างอิงกับบรรณานุกรม

ข้ อควรจาเมื่อสื บค้ นสารสนเทศ

◦ เอกสารอ้ างอิง (References) หมายถึง เอกสารที่เรานามา
อ้ างอิงในเนื้อเรื่ องของงานเขียน โดยการอ้างอิงแทรกใน
เนื้อหาซึ่ งมี 2 แบบ คือ การอ้างอิงระบบนาม-ปี ซึ่งการเขียน
เอกสารอ้างอิงท้ายบทจะเรี ยงตามตัวอักษรชื่อผูแ้ ต่ง และการ
ระบบตัวเลข จะเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทเรี ยงตามลาดับตัว
เลขที่อา้ งถึงก่อน-หลังในเนื้อหา



ความแตกต่างระหว่างเอกสารอ้างอิงกับบรรณานุกรม(ต่อ)

หลักเกณฑ์ การเขียนเอกสารอ้ างอิง

บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง เอกสารที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่เราเขียน ที่เราศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมประกอบ
เพื่อให้เรามีความรู ้ความเข้าใจในการเขียนงานเขียนของเราได้
อย่างสมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้นไม่จาเป็ นต้องนาไปอ้างอิงใน
เนื้อเรื่ องก็ได้ การเขียนบรรณานุกรมจะเรี ยงตามลาดับตัวอักษร
ก-ฮ / A-Z
 ทั้งนี้ หากมีท้ งั เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม จะต้องจัดทา
รายการแยกกันไว้ทา้ ยเรื่ อง
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บันทึกเอกสารอ้างอิงโดยละเอียดทุกครั้ง (ชื่อเรื่ อง ผูแ้ ต่ง ครั้งที่
พิมพ์ สถานที่พิมพ์ สานักพิมพ์ ปี ที่พิมพ์)
 บันทึกแหล่งสื บค้นสารสนเทศ เผือ่ ต้องการตรวจสอบหรื อสื บค้น
สารสนเทศเพิ่มเติม
 กรณี สาเนาเอกสารจากวิทยานิ พนธ์โดยเฉพาะบทที่สอง ให้สาเนา
เอกสารอ้างอิงของวิทยานิพนธ์เรื่ องนั้นด้วย

รู ปแบบทีน่ ิยมในการเขียนเอกสารอ้ างอิงมี 2 รูปแบบ คือ
1. แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) นิยมใช้ในการเขียนในสาขา
วิทยาศาสตร์และทางการแพทย์
2. แบบ APA ( American Psychological Association Style) นิยมใช้
ในการเขียนงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การเขียนเอกสารอ้างอิง
th
แบบ APA 6 edition

195

ตัวอย่ างการอ้ างโดย วาง (ผู้แต่ ง, ปี พิมพ์ , เลขหน้ า) ไว้ ท้ายข้ อความทีอ่ ้ างอิง

• netpakdee45@gmail.com

• ภาษาไทย (ชื่อ สกุล, ปี พิมพ์, หน้า)
• ตัวอย่ าง (ประชา ผาทอง, 2535, น.28)
(ทิพวรรณ หอมพูล และประสาน หอมพูล, 2542, น.18)
(ดรุ ณี แก้วม่วง, นิธิ เอียวศรี วงศ์, สุ ทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ และเคี่ยม สังสิ ทธิเสถียร, 2529)
สงวนศรี วรรณสู ตร และคนอื่นๆ, 2548)
• ภาษาอังกฤษ (สกุล, ปี พิมพ์, หน้า)
• ตัวอย่ าง (Freeman, 1979, p.8)
•
(Johnson & Smith,1980, p.7)
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993)
(Zkernis et al., 1993)

วิธีการเขียนอ้างอิงแบบ APA
( American Psychological Association Style)
• การอ้ างอิงแทรกในเนื้อหา (In-text citation)
เป็ นการเขียนบอกแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อหา โดยระบุชื่อผูแ้ ต่ง ปี พิมพ์ และ
เลขหน้าที่มีขอ้ ความที่อา้ งถึง (ระบบนาม-ปี ) หากเป็ นข้อความที่คดั ลอกมาบางส่ วน ควร
ระบุเลขหน้าไว้ดว้ ย โดยพิมพ์ต่อท้ายปี พิมพ์ คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,) โดยใช้ “น.” ใน
ภาษาไทย และ “p.” ในภาษาอังกฤษ
หากเป็ นการอ้างอิงเนื้อหาหรื อแนวคิดบางส่ วน โดยการสรุ ปเนื้อหาหรื อแนวคิด
ทั้งหมดของงานชิ้นนั้น ไม่จาเป็ นต้องระบุเลขหน้า หากข้อความเป็ นภาษาไทยใช้เลขปี
พ.ศ. ภาษาอังกฤษใช้เลขปี ค.ศ.

รู ปแบบการอ้ างอิงในเนื้อหาแบบนามปี
(Author-Date citation system)
รู ปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูเ้ ขียน มี 3
รู ปแบบ คือ
• วาง (ผูแ้ ต่ง, ปี พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ทา้ ยข้อความที่อา้ งอิง
• วาง ผูแ้ ต่ง (ปี พิมพ์, เลขหน้า) ก่อนข้อความที่จะอ้างอิง
• วาง ปี พิมพ์ ผูแ้ ต่ง (เลขหน้า) กรณี มีการระบุปีพิมพ์และผูแ้ ต่งในเนื้อหา
แล้ว (ปี พิมพ์ และผูแ้ ต่งสามารถสลับที่กนั ได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่
อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้น
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วาง ผู้แต่ ง (ปี พิมพ์ , เลขหน้ า) ก่อนข้ อความที่จะอ้างอิง
• ตัวอย่างภาษาไทย
บุรีรัตน์ สามัตถิยะ (2541, 9) พบว่า
• ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
Maloy (1996, 21) ทดลองพบว่า
John & Smith (1980,3) ได้กล่าวถึง

วาง ปี พิมพ์ ผู้แต่ ง (เลขหน้ า)
• ตัวอย่างภาษาไทย
ในปี พ.ศ. 2552 พัชร พิพิธกุล ได้ศึกษาเรื่ อง การใช้ Second Life
เพื่อการเรี ยนการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
พบว่า นิสิตมีความเห็นว่า Second Life เป็ นแหล่งสารสนเทศออนไลน์ที่ดี
ทันสมัย สามารถสื่ อสารกับผูใ้ ช้อื่นได้ (น.42)
• ตัวอย่างภาษาอังกฤษ
In 2007, Dr. Seuss suggested that "the quick brown fox jumped
over the lazy dog" (p.7).
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การอ้างอิงท้ ายบทและท้ ายเล่ม
• เอกสารอ้างอิง (Reference) คือเอกสารทุกรายการที่มีการอ้างอิงถึงในเนื้อหา
ผูเ้ ขียนจะต้องรวบรวมรายการเอกสารเหล่านี้มาจัดทาเป็ นบัญชีไว้ทา้ ยเล่มของ
ผลงานให้ครบ
• บรรณานุกรม (Bibliography) เป็ นการรวบรวมรายชื่อเอกสารที่มีการอ้างถึง
ในเนื้อหาและรายการเอกสารที่ผเู ้ ขียนมีการศึกษาแต่ไม่ได้นามาอ้างถึงใน
เนื้อหา
• รู ปแบบการเขียนอ้างอิงท้ายบทและท้ายเล่มทั้งเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรมเขียนเหมือนกัน ต่างกันตรงที่เอกสารอ้างอิงจะเรี ยงลาดับการ
อ้างอิงก่อน-หลังพร้อมมีเลขกากับ ส่ วนบรรณานุกรมเรี ยงตามลาดับตัวอักษร
ก-ฮ, A-Z

ผู้แต่ ง 1 คน

ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏ (ชื่อ สกุล) (last names, initials)
ธรณ์ ธารงนาวาสวัสดิ์. (2548). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสาม: หลังคลื่นอันดา
มัน. กรุ งเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.
Mitchell, T. R. (1987). People in organizations: An introduction to
organizational behavior. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill

ผู้แต่ ง 2 คน

ให้ ลงชื่ อผู้แต่ งตามทีป่ รากฏเชื่ อมคนทีห่ นึ่งและสองด้ วย และ หรื อ and หรื อ &

รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรม
แบบ APA 6th edition

หนังสื อทั่วไป
รู ปแบบ
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นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จักรพงษ์ เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุ งเทพฯ:
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6.
Mitchell, T. R. and Larson, J.R. (1987). People in organizations: An
introduction to organizational behavior. (3rd ed.). New
York: McGraw-Hill.

ผู้แต่ ง 3-7 คน

ให้ลงชื่อผูแ้ ต่งตามที่ปรากฏแล้วตามด้วย และ หรื อ and หรื อ &
แล้วจึงใส่ ผแู ้ ต่งคนสุ ดท้าย

ชื่อผูแ้ ต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อเรื่ อง./ครั้งที่พิมพ์(พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป)./
////////สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.

หิ รัญ หิ รัญประดิษฐ์, สุ ขวัฒน์ จันทรปรณิ ก และ เสริ มสุ ข สลักเพ็ชร.
(2540). เทคโนโลยีการผลิตทุเรี ยน. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ตวั เอน (/) หมายถึงเคาะ 1 ครั้ง
ขึ้นบรรทัดใหม่เว้น 8 ตัวอักษร

Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman,
D. (2009). Title. Place of publication: publisher.

199

ผู้แต่ ง 7 คนขึน้ ไป

ให้ใส่ ชื่อผูแ้ ต่งคนแรกจนถึงคนที่ 6 แล้วตามด้วยเครื่ องหมายจุลภาค 3 จุด (. . .)
โดยหน้าและหลังแต่ละจุดต้องเว้นวรรค 1 ระยะ ตามด้วยชื่อผูแ้ ต่คนสุ ดท้าย
นพรัตน์ เศรษฐกุล, เอกชัย เอกทัฬห์, พงศ์ธร บรรณโสภิษฐ์, ชยุตม์ สุ ขทิพย์,
ปรี ชา วิทยพันธุ์, จีรศักดิ์ แสงศิริ, … ดาริ น รุ่ งกลิ่น. (2552). ระบบ
สารสนเทศทั้งภูมิศาสตร์ลุ่มน้ าปากพนัง: การจัดการพื้นทีป่าต้นน้ า
ในลุ่มน้ าปากพนังเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ.
นครศรี ธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A.,
Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). Title. Place of
publication: publisher.

ผู้แต่ งทีเ่ ป็ นสถาบัน

เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร
องค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ ให้ลงชื่อตามที่ปรากฏ ลงหน่วยงาน
ใหญ่ก่อนจึงตามด้วยหน่วยงานย่อย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถาบันวิจยั และพัฒนา. (2552). บทคัดย่ อชุด
โครงการวิจัย และพัฒนาพืน้ ที่ล่ มุ นา้ ปากพนัง. นครศรี ธรรมราช:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Chiang Mai Rajabhat University. Faculty of Humanities and Social
Sciences. (2011). Title. Place of publication: publisher.

หนังสื อแปล
รูปแบบ
ผูแ้ ต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อเรื่ องแปล./แปลจาก/ชื่อเรื่ องต้นฉบับ./แปลโดย/ชื่อผู ้
แปล./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
ตัวอย่ าง
สตีเวนสัน, วิลเลี่ยม. (2536). นายอินทร์ผปู ้ ิ ดทองหลังพระ. แปลจาก A Man
Called Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดชฯ. กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ้ นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
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ผู้รวบรวม(compiler)

ให้ใส่ คาว่า (comp.) หรื อ (comps.) หรื อ (ผูร้ วบรวม) ไว้ทา้ ยชื่อ คัน่ ด้วย
เครื่ องหมายมหัพภาค (.)
เรื องเดช วงค์หล้า. (ผูร้ วบรวม). (ปี พิมพ์). ชื่อเรื่ อง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่
พิมพ์: สานักพิมพ์.
Smith, J. (Comp.).
Smith, J. and Brown, E. (Comps.).

บรรณาธิการ(editor)

ให้ใส่ คาว่า (Ed.) หรื อ (Eds.) หรื อ (บรรณาธิการ)ไว้ทา้ ยชื่อ
คัน่ ด้วยเครื่ องหมายจุลภาค (,)
พิทยา ว่องกุล., (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยุควัฒนธรรมทาส. กรุ งเทพฯ:
โครงการวิถีทรรศน์.

Smith, R. E.,(Ed.). (1999). Title. Place of publication: publisher.
Smith, R. E. & Molly, J., (Eds.). (1999). Title. Place of publication:
publisher.

ไม่ ปรากฏชื่ อผู้แต่ ง

ถ้าไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง ให้ลงรายการชื่อเรื่ องแทน
แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุ งเทพฯ:
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี .
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บทหนึ่งในหนังสื อ
รูปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อผูแ้ ต่ง/(บรรณาธิการ),
////////ชื่อหนังสื อ./(ครั้งที่พิมพ์),/เลขหน้าที่ปรากฏบทความจากหน้าใดถึงหน้า
////////ใด)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์.
หมายเหตุ: สัญลักษณ์ตวั เอน (/) หมายถึงเคาะ 1 ครั้ง
ขึ้นบรรทัดใหม่เว้น 8 ตัวอักษร

ตัวอย่ างบทหนึ่งในหนังสื อ
เสาวณี ย ์ จาเดิมเผด็จศึก. (2534). การรักษาภาวะจับหื ดเฉี ยบพลันในเด็ก. ใน
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒชัย และ มนตรี ตูจ้ ินดา
(บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ้. (น. 99- 103).
กรุ งเทพฯ: วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมาร
แพทย์แห่งประเทศไทย.
Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of
perception. In H. L. Pick, Jr., P.Van den Broek, & D.C.Knill (Eds.),
Cognition : Conceptual and methodological issues (pp.5184).
Washington, D.C : American Psychological Association.
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หนังสื อพิมพ์
รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./(ปี ,เดือนที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อหนังสื อพิมพ์,/ปี ที่
////////(ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ.
ตัวอย่ าง
ไตรรัตน์ สุ นทรประภัสสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริ กา.
เดลินิวส์, น. 6.
Erlich, R.S. (1994, June 28). Chain a paradise for counterfeit CDs.
Bangkok Post, p. 4.

วิทยานิพนธ์
รู ปแบบ
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปี พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./ระดับวิทยานิพนธ์
สาขาวิชา/คณะ/ชื่อมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่ าง
ถนอม จันทกุล. (2554). พฤติกรรมเชิงจริ ยธรรมของพยาบาลจาก
ประสบการณ์ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล.
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ .

วารสาร

วิทยานิพนธ์ จากเว็บไซด์

รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปี ที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าที่
ปรากฏ.
ตัวอย่ าง
กุลธิดา ท้วมสุ ข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์, 13(2), 1-13.
Bekerian, D.A. (1993, March). In search of the typical eyewitness. American
Psychologist, 48(2), 574 - 576.

ดาริ ณี สุ วภาพ, ปาริ ชาติ เทวพิทกั ษ์, และดวงพร ผาสุ วรรณ. (2547). ปั จจัยที่
มีอิทธิพลต่อผลสอบประเมินความรู ้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต. ค้นเมื่อ 23
กรกฎาคม 2550, จาก http:www.rsu.ac.th/research-abstract005.php
Angelova, A. N. (2004). Data printing (Master’s thesis). Retrieved
January 12, 2007, from
http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:edt-05282004-000943
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รายงานการวิจัย

รู ปแบบคล้ายกับหนังสื อ ชื่อเรื่ องให้ใส่ ตามที่ปรากฏ
บุญมา พงษ์โหมด และคนอื่นๆ. (2542). งานวิจยั เรื่ องการศึกษา
สภาพแวดล้อมวัดโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา: สถาบันราช
ภัฏราชนคริ นทร์.
ศุภชั ศุภชลาศัย. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่ องลู่ทางและโอกาสทาง
ส่ งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรี อาเซี่ยน (สาหรับ
อุตสาหกรรมสิ่ งทอ)เสนอต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
กรุ งเทพฯ: ฝ่ ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย.

รู ปแบบ
ชื่อผูจ้ ดั ทา (หน้าที่)./(ปี ที่ผลิต)./ชื่อเรื่ อง. /[ลักษณะของสื่ อ]. /สถานที่ผลิต:
หน่วยงานที่เผยแพร่ .
ตัวอย่ าง
อยุธยา: สมเด็จพระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทศั น์]. กรุ งเทพฯ: ทิชชิ่ง
ทอยส์.
หมายเหตุ: ตามตัวอย่างไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง จึงใส่ ชื่อเรื่ องแทน

บทความในเอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการทีพ่ มิ พ์เผยแพร่

บทความที่ตีพมิ พ์ในวารสารที่เผยแพร่ ท้งั ฉบับพิมพ์
และรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รู ปแบบ ใช้รูปแบบเดียวกับการลงรายการบทหนึ่งในหนังสื อ
ตัวอย่ าง
สมประวิณ มันประเสริ ฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ต่อ
กิจกรรมทาง เศรษฐกิจรายพื้นที่ของประเทศไทย. ใน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน:
การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 (น. 207-239).
กรุ งเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in
personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol.
38. Perspectives on motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of Nebraska
Press.

รู ปแบบ
ชื่อผูเ้ ขียนบทความ./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]./ชื่อ
////////วารสาร,/ปี ที่/(ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฏ.
(ใช้คาว่า [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์] สาหรับเอกสารภาษาไทย และคาว่า [Electronic
version] สาหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ)
ตัวอย่ าง
เจษฎา นกน้อย และ วรรณภรณ์ บริ พนั ธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต:
โอกาสทางเลือกและความท้าทาย [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสาร
บริ หารธุรกิจ, 32(121), 34-52.

เอกสารการประชุมทีไ่ ม่ ได้ จดั พิมพ์เป็ นเล่ ม

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งไม่ มกี ารจัดพิมพ์ เป็ นรู ปเล่ ม

ตัวอย่ าง
บัญชร แก้วส่ อง. (2558). บทบาทและแนวทางส่ งเสริ มองค์กรท้องถิ่นใน
การจัดการป่ าอย่างยัง่ ยืน. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่ อง เขตกันชน: ยุทธวิธีการจัดการป่ าอย่างยัง่ ยืน, ขอนแก่น, คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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สื่ อโสตทัศน์ และสื่ ออื่น ๆ

รู ปแบบ
ชื่อผูแ้ ต่ง./(ปี พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปี ที่/(ฉบับที่),/เลขหน้า.
////////doi:xxxx
ตัวอย่ าง
Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor
dynamics mediate fear ,memory erasure. Science, 330(6007), 11081112. doi:10.1126/science.1195298
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เว็บไซต์
รูปแบบ
ชื่อผูจ้ ดั ทา./(ปี วันเดือนที่พิมพ์)./ชื่อเรื่ อง./ค้นเมื่อวันเดือนปี ,/จาก/url
(คัดลอก url มาทั้งหมด)
ตัวอย่ าง
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2556, 9 กันยายน).
ผูส้ ู งอายุ: ทิศทางการดูแลระยะยาวผูส้ ู งอายุในประเทศไทย. ค้นเมื่อ
9 มิถุนายน 2559, จาก http://goo.gl/BrQpLl

บรรณานุกรม
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค คณะทางานฝ่ ายวิชาการ. (2011).
รู ปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition. [ม.ป.ท.]:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่ วนภูมิภาค.
ศุลีพร ช่วยชูวงศ์. (ม.ป.ป.). “การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA.” [ม.ป.ท.]:
(เอกสาร).
สุ ทธินนั ท์ ชื่นชม. (ม.ป.ป.). “รู ปแบบการเขียนรายการอ้างอิง APA 6.”
[ม.ป.ท.]: (เอกสาร).
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โครงร่าง
งานวิจัย

ประสิทธิผลการจัดการรายกรณี
ประสิทธิผลการจัดการรายกรณี
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลื
อดสมองที
่ ษาในห้
ักษาในห้
งผูก้ป่วยหนัก
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลื
อดสมองทีร่ ักร
องผู้ป่วอยหนั
โรคหลอดเลื
อดสมอง (Stroke
Unit) Unit)
โรคหลอดเลื
อดสมอง
(Stroke
ที่ปรึกษา.... อ.อภิรดี เจริญนุกูล

ที่ปรึกษา.... อ.อภิรดี เจริญนุกูล

โดย.... พว.อรุณี รัตนนิเทศก์ พว.จารวี คณิตาภิลักษณ์
พว.อัชราพร เถาว์โท และ พว.สมฤดี สุราไพ

โดย.... พว.อรุณี รัตนนิเทศก์ พว.จารวี คณิตาภิลักษณ์
พว.อัชราพร เถาว์โท และ พว.สมฤดี สุราไพ
ผู้ป่วย Ischemic stroke
ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปี 2557 – 2559

แนวโน้มสถานการณ์ผปู้ ่วย
โรคหลอดเลือดสมองของประชากรทั่วโลก
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อุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองของประชากร
ทั่วโลก พบว่า 15 ล้านคนที่เกิดโรคนี้ทาให้เกิดความทุกข์ทรมาน
5 ล้านคนเสียชีวติ 5 ล้านคนมีความพิการถาวร 2 ใน 3 ของ
จานวนผู้ป่วยอยู่ในประเทศกาลังพัฒนา ซึ่งคาดการณ์ว่า
ในปี 2020 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า(WHO, 2008)
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(งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี, 2559)

โรคหลอดเลือด
สมองแบ่งเป็น

โรคหลอดเลือดสมองจาก
การมีเลือดออกในสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง
จากการขาดเลือด

2 ชนิด

(hemorrhagic stroke)

(ischemic stroke)

เกิดความบกพร่องหรือความผิดปกติการทางานของสมอง











การทางานของกล้ามเนื้อลดลง
การประสานงานของกล้ามเนื้อไม่สัมพันธ์กัน
การทรงตัวไม่ดี
ระบบประสาทสัมผัสการรับความรู้สึกร้อน เย็น
การรับรู้ตาแหน่งของร่างกายลดลง
การสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน เขียนบกพร่อง
เกิดกลุ่มอาการละเลยร่างกายครึ่งซีก (neglect syndrome)
ภาวะกลืนลาบาก (dysphagia)
การควบคุมระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะไม่ได้ (Nowotny et al., 2004)
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ดันแคนและคณะ กล่าวถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ความแข็งแรง (strength)
การทางานของมือ (hand function)
การเคลื่อนไหว (mobility)

การทากิจวัตรประจาวัน (ADL/IADL)

โพเวลและทาฮาน (2010)
กล่าวถึงการจัดการรายกรณี
การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแต่ละราย
ให้ได้รับกระบวนการรักษาพยาบาลจากทีมสหสาขา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ โดยใช้กระบวนการจัดการรายกรณี 6 ขั้นตอน

1.การคัดเลือกผู้ป่วย

การติดต่อสื่อสาร (communication)
3. การพัฒนาแผน

อารมณ์ (emotion)

การดูแล

ความคิดความจา (memory and thinking)และ
การเข้าร่วมในสังคม (participation)
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงผลกระทบจากการ
เป็นโรคหลอดเลือดสมองต่อความยากลาบากในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆที่เป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อการทางานของร่างกายลดลง
(Dancan et al., 1995)

5. การประเมินผล

2.การประเมินสุขภาพ
และระบุปัญหาของ
ผู้ป่วย

4. การดาเนินการตาม
แผนการดูแล
6. การติดตามผลลัพธ์
อย่างต่อเนื่อง

การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง กระบวนการรักษาพยาบาลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โดยใช้กระบวนการจัดการรายกรณี 6 ขั้นตอนแรกของ โพเวล และทาฮาน Powell & Tahan (2010) ประกอบด้วย
1.การคัดเลือกผู้ป่วย 2.การประเมินสุขภาพและระบุปัญหาของผู้ป่วย 3.การพัฒนาแผนการดูแล 4.การดาเนินการตาม
แผนการดูแล 5.การประเมินผล และ 6.การติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการรายกรณีนี้ใช้เวลา 24 สัปดาห์
โดยการจัดกิจกรรม 8 ครั้งๆละ 60 นาที

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผลกระทบจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองต่อความ
ยากลาบากในการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อการทางานของร่างกายลดลง ประเมินจาก
พฤติกรรม 8 ด้านได้แก่ ความแข็งแรง (strength) การทางานของมือ (hand function) การเคลื่อนไหว (mobility)
การทากิจวัตรประจาวัน (ADL/IADL) การติดต่อสื่อสาร (communication) อารมณ์ (emotion) ความคิดความจา
(memory and thinking) และการเข้าร่วมในสังคม (participation) วัดโดยแบบประเมิน Stroke Impact Scale (SIS)
ของดันแคนและคณะ (Duncan et al., 2002)

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะสมองขาดเลือด (ischemic stroke)
จากการตีบหรือ อุดตัน (thrombosis, emboli)

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน Stroke Unit ดังนี้
- เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการรายกรณี

สมมุติฐานการวิจัย
- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังได้รับการจัดการรายกรณีสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการรายกรณี

1. โรคหลอดเลือดสมอง








ความหมาย
พยาธิสภาพโรคหลอดเลือดสมอง
ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง
การดาเนินโรคหลอดเลือดสมอง
อาการและอาการเปลี่ยนแปลงของโรคหลอดเลือดสมอง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
การฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 ความหมาย
 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
 การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

3. การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ขอบเขตการวิจัย
ผู้ป่วย Ischemic stroke ทุกรายที่มารับการรักษาใน Stroke Unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 ระยะเวลา 6 เดือน

ตัวแปรต้น
การจัดการรายกรณี
แนวคิดของโพเวลและทาฮาน

การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้รับกระบวนการรักษาพยาบาลจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ป่วยอย่าง
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยใช้กระบวนการจัดการรายกรณี
6 ขั้นตอนประกอบด้วย
1. การคัดเลือกผู้ป่วย
2. การประเมินสุขภาพและระบุปญ
ั หาของผู้ป่วย
3. การพัฒนาแผนการดูแล
4. การดาเนินการตามแผนการดูแล
5. การประเมินผล
6. การติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง






ความหมาย
คุณลักษณะของผู้จัดการรายกรณี
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการรายกรณี
กระบวนการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แบบการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย
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นิยามศัพท์

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
1. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบการวิจัยวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research design)
ชนิดกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (The one group pretest posttest design) ประชากร
ที่ศึกษาคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าพักรักษาใน Stroke Unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจงและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวจานวน 36 คน
โดยวัดก่อนและหลังการใช้การจัดการรายกรณี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอด
เลือดสมองที่เข้ารับการรักษาใน Stroke Unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
คานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อานาจการทดสอบ (power test) ที่ 0.80 ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
(significant level) เท่ากับ 0.05 ขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร (effect size) ระดับไม่เกิน 0.40
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 30 คน และเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 % เพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่สามารถเข้าร่วมงานวิจัยครบตามกาหนด (attrition rate) ได้ 6 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน
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ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
Inclusion criteria
1. มีระดับการพึ่งพิงในระดับปานกลางขึ้นไปโดยใช้แบบประเมินสมรรถภาพใน
เชิงปฏิบัติ: ดัชนีบาร์เทลเอดีแอล (Barthel ADL Index) โดยใช้กลุ่มที่มีระดับ
การพึ่งพิงปานกลาง ระดับคะแนน 55 คะแนนขึ้นไป (ประเสริฐ อัสสันตชัย,
2555)
2. ไม่อยู่ในระยะวิกฤติของโรคประเมินจากอาการระบบประสาท โดยใช้
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) โดยใช้ระดับคะแนน
5-14 (mild to moderately impairment) และคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ
4 คะแนน (mild impairment) (สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
3. ไม่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งประเมินโดยใช้แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น Thai
Mini-Mental State Examination (TMMSE) โดยกาหนดระดับการได้คะแนน
ตั้งแต่ระดับ 14 คะแนนขึ้นไปสาหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ คะแนนตั้งแต่ 17
คะแนนขึ้นไปสาหรับผู้ที่เรียนระดับประถมศึกษา และคะแนนตั้งแต่ 22 คะแนน
ขึ้นไปสาหรับผู้ที่เรียนสูงกว่าระดับประถมศึกษา (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,
2542)
4. สามารถติดต่อกลุ่มตัวอย่าง หรือญาติได้ทางโทรศัพท์
5. สามารถได้ยินเสียง และสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ
6. มีผู้ดูแล
7. มีความยินยอม และเต็มใจเข้าร่วมการศึกษา

Exclusion criteria
1. มีอาการทรุดลง และโดยการประเมิน NIHSS ระดับ
คะแนนมากกว่า 15 คะแนน (severe impairment)
(สถาบันประสาทวิทยา, 2554)
2. ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
3. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาทีก่ าหนดอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 2 ครั้งขึ้นไป
4. ขอถอนตัวออกจากการวิจัยหรือย้ายที่อยู่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
อาชีพปัจจุบัน ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร บุคคลผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย
2. แบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้แบบประเมิน คุณภาพชีวิต Stroke
Impact Scale (SIS) Version 2.0 ซึ่งพัฒนาโดย Dancan (2001) แปลเป็นภาษาไทยและแปลย้อนกลับโดย
ทศพร คาผลศิริและคณะ (2549) ใช้ประเมินคุณภาพชีวิต 8 ด้านซึ่งมีทั้งหมด 59 ข้อได้แก่ ความแข็งแรง
(strength) ใช้คาถาม 4 ข้อ, การทางานของมือ (hand function) ใช้คาถาม 5 ข้อ, การเคลื่อนไหว (mobility)
ใช้คาถาม 9 ข้อ, การทากิจวัตรประจาวัน (ADL/IADL) ใช้คาถาม 10 ข้อ, การติดต่อสื่อสาร(communication)
ใช้คาถาม 7 ข้อ, อารมณ์ (emotion) ใช้คาถาม 9 ข้อ, ความคิดความจา (memory and thinking)ใช้คาถาม 7 ข้อ,
การเข้าร่วมในสังคม (participation) ใช้คาถาม 8 ข้อ

เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
1. คู่มือการจัดการรายกรณีได้สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของ ศิริอร สินธุและคณะ (2557) เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการผู้ป่วยรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วนได้แก่ 1) การคัดเลือกผู้ป่วย
2) การประเมินสุขภาพและระบุปัญหาของผู้ป่วย 3) การพัฒนาแผนการดูแลแบบจัดการรายกรณี
4) การดาเนินการตามแผนการดูแลแบบจัดการรายกรณี 5) การประเมินผล 6) การติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาความตรงของเครื่องมือ (validity)
คู่มือการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้นาไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่านได้แก่
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมอง 1 ท่าน
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 1 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 1 ท่าน
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการรายกรณี 2 ท่าน

การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)

การประเมินนการปฏิ
การปฏิบบัตัติติตามามCPG
การประเมิ
CPG
ย STEMIโรงพยาบาลอ
โรงพยาบาลอานาจเจริ
ญญ
ผู้ป่วผู้ปย่วSTEMI
านาจเจริ
นางสาวเพ็ญภัสสร มาพงษ์
นางสาวรัตนา ปทุมบาล
นางสาวเพ็ญภัสสร มาพงษ์
นางลดาวัลย์ พิเศษ
นางสาวรั
ตนา ญปทุมบาล
หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุเพีนางลดาวั
ยร โภคทิพลย์ ย์ พิเศษ

หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุเพียร โภคทิพย์

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญของการวิจัย

• cardiovascular disease ทั่วโลก เสียชีวิตจานวน 17.7 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ45 ของผู้ป่วยในกลุ่มโรค NCD (WHO, 2015)

• ไทยพบผู้ป่วยจานวน 1,140.31ต่อแสนประชากร กว่าร้อยละ 62.72
เป็น STEMI พบอัตราตาย 29.09 ต่อแสนประชากร (กองระบาดวิทยา, กระทรวง
สาธารณสุข, 2558)

• โรงพยาบาลอานาจเจริญมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติ 3
ปีย้อนหลัง ของปี พศ. 2557-2559 พบผู้ป่วยจานวน 31, 29 และ 43
ราย ตามลาดับ

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญของการวิจัย
• service plan สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด กระทรวงสาธารณสุขจึง
มีนโยบายให้ลดอัตราตาย
• โรงพยาบาลอานาจเจริญได้จัดทา CPG ผู้ป่วยSTEMI และเริ่มใช้ปี
2557 แต่ยังขาดการประเมินผลโครงการตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย
STEMI ซึ่งมีทั้งหมดจานวน 13 ข้อ (สถาบันโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสุข อ้างอ้างถึงใน
Krumholz et al. ACC/AHA 2008)

ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทดสอบความเชื่อมั่นในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษาจานวน 10 ราย และ
คานวณค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบาค (Chronbach’ alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .94
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มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถทา ECG ภายใน 5-10 นาที
ให้รับประทานยา Aspirin 162-325 มิลลิกรัมเมื่อมาถึงโรงพยาบาล
ให้ยาละลายลิ่มเลือดหลัง onset STEMI เร็วที่สุดหรือภายใน 6-12 ชั่วโมง
ให้ยาละลายลิ่มเลือดเร็วที่สุดโดยให้ระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนถึง
เวลาที่ให้ยาน้อยกว่า 30 นาที (Door to needle time < 30 นาที)
ทาการขยายหลอดเลือดแดงหัวใจที่ตีบตันเร็วที่สุดด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ายัน
(Primary Percutaneous Coronary Intervention หรือ PPCI) ภายในเวลา 90
นาที (Door to balloon time < 90 นาที) นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
จนถึงเวลาที่เริ่มขยายหลอดเลือดหรือใส่อุปกรณ์พิเศษไปดูดเอาลิ่มเลือดออก
(Thrombus aspiration catheter)

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI
6. มีข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเปิดหลอดเลือดไม่ว่าด้วยการให้ยา
ละลายลิ่มเลือดหรือการขยายหลอดเลือด
7. ตรวจการทางานของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular
ejection fraction) ในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
8. แนะนาและส่งปรึกษาให้เลิกบุหรี่ในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
9. แนะนาและส่งปรึกษาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในช่วงที่
ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
10. ให้ยา Aspirin กลับไปรับประทานที่บ้าน
11. ให้ยา Beta blocker กลับไปรับประทานที่บ้าน

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI
12 . ให้ยา Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI)
หรือ Angiotensinogen receptor blocker (ARB) กลับไป
รับประทานที่บ้านในรายที่หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวน้อยกว่า 40%
13 . ให้ยากลุ่ม Statins กลับไปรับประทานที่บ้าน
ทั้งนี้จากการสุ่มเก็บข้อมูลในช่วงเดือน ตค. 2559-มค2560 รพ
อานาจเจริญทาได้ตามมาตรฐานข้อที่ 1, 2 และ 3 ได้ 100% ข้อ 4
ทาได้เพียง 1 รายในจานวน 12 ราย ร้อยละ8.3 (เป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 50) และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.6
(เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 10) ข้อ 7 ได้ตรวจทางานของหัวใจห้อง
ล่างซ้ายบางราย ข้อ 8 ถึง 13 ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติชัดเจน
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คาถามการวิจัย

• การปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI ของโรงพยาบาลอานาจเจริญทาได้กี่ข้อ
• การปฏิบตั ิตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI ของโรงพยาบาลอานาจเจริญอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย
เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI ของโรงพยาบาล
อานาจเจริญ (มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI )

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptrive reseach) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CPG
ผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาลอานาจเจริญย้อนหลังจากแฟ้มประวัติการรักษาผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลอานาจเจริญ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560

แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
• การดูแลผู้ป่วย STEMI ซึ่งยึดแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
โรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี 2557 ของสมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI ของสถาบันโรคทรวงอก ทั้งนี้สถาบัน
ดังกล่าวได้ยึดตามแนวทางของ Krumholz et al. (2008) จานวน
13 ข้อ
• การประเมินผลตามรูปแบบการประเมินผลโครงการของ CIPP Model

วิธีการดาเนินการวิจัย
• ประชากร
คือ แฟ้มประวัติการรักษาผู้ป่วย STEMI ในโรงพยาบาลอานาจเจริญ ในช่วง
เดือนในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560
• การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากประชากรมีน้อยผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาทุกราย
• เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบบันทึกส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ โรค
ประจาตัว
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ส่วนที่ 2
แบบประเมินการปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาลอานาจเจริญ เป็น
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI ของสถาบันโรคทรวงอก ซึ่งอ้างอิงจาก Krumholz
et al. ACC/AHA 2008) จานวน 13 ข้อ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือเป็นมาตรฐานใช้ได้ทั่วไป

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยนี้ไม่ได้กระทาโดยตรงต่อผู้ป่วยจึงขอยกเว้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1
2

ทาหนังสือชี้แจงโครงการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ตค. 2557- กรกฎาคม 2560

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
• วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
• วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนข้อที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วย STEMI โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย
• วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาล
อานาจเจริญตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI โดยใช้
ค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างแบบประเมินมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI
ข้อความ
1 สามารถทา ECG ภายใน 5-10 นาที
2
3
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.
.
13

ทา

ไม่ทา สาหรับ
ผู้วิจัย

ผลการใช้ระบบจัดการรายกรณี ในการดูแล
ผูป้ ผลการใช้
่ วยที่มีภระบบจั
าวะติดดการรายกรณี
เชื้อในกระแสโลหิ
ต
ในการดูแล
รกรรม ต
ผูป้ ่ วยที่มแผนกอายุ
ีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ
แผนกอายุ
รกรรม ญ
รพ.อ
านาจเจริ
รพ.อานาจเจริ ญ
โดย
โดย
รัรัชชนีนี ครองยุ
ครองยุ
ติ ติ
เมธิน
นนั น
เมธิ
ั ท์ท์ผิวผิขวา ขา
สถานการณ์
 ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ตอย่างรุ นแรง เป็ นสาเหตุการ

เสี ยชีวติ อันดับต้นๆของผูป้ ่ วยในต่างประเทศพบอุบตั ิการณ์
77 รายต่อ 100,000 ประชากร
 ประเทศไทยข้อมูลจากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตของคนไทยเป็ น
อันดับ 3 รองจากโรคมะเร็ งและอุบตั ิเหตุ ปี 2555-2557
เสี ยชีวิต 22.93,19.24 และ 30.20 ต่อแสนประชากร(สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข)

 จังหวัดอานาจเจริ ญปี

2558 – 2560(ต.ค.59- เม.ย.60) พบ
จานวนผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ตเท่ากับ 1,044 ,
1,031 และ 687 อัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้คือ
14.08,13.39 และ 12.95
 รพ. อานาจเจริ ญ 2558– 2560(ต.ค.59-มิ.ย.60) พบผูป
้ ่ วยที่มี
การติดเชื้อในกระแสโลหิ ตจานวน 874 , 928 และ 751 ราย
และอัตราการเสี ยชีวิต คือ 15.33 13.05 และ 12.62
 รพ.อานาจเจริ ญมีการปฏิบตั ิหลากหลายในการดูแลผูป
้ ่ วย
 ไม่มีผรู ้ ับผิดชอบโดยตรงในการดูแลผูป
้ ่ วยประจาตึก
 ใช้ CPG ในการดูแล 55.38%
 ผูป
้ ่ วยอาการหนักย้ายเข้า ICU ร้อยละ 20
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 ผูป
้ ่ วยอาการหนักแต่เข้ารักษาใน ICU ไม่ได้

เนื่องจากเตียงเต็ม ร้อยละ 30
 ไม่มีการบันทึกสัญญาณชีพเมื่อปรับยาเพิ่มความดัน
ตามมาตรฐาน
 ไม่มีการใช้ SOS Score ประเมินผูป
้ ่ วยขณะดูแล
 มีการส่ ง SCVO2 หลังทา C-line ร้อยละ 4

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบการพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อ
ในกระแสโลหิ ต แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล
อานาจเจริ ญ
2.เพื่อเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการก่อนและ
หลังการใช้ระบบการจัดการรายกรณี ผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
ติดเชื้อในกระแสโลหิ ต แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลอานาจเจริ ญ

สมมุตฐิ าน
.ผลลัพธ์ดา้ นกระบวนการการดูแลผูป้ ่ วยติดเชื้อใน

กระแสโลหิ ตก่อนและหลังใช้ระบบการจัดการราย
กรณี แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจยั
1. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อในกระแส
โลหิ ตที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปและเข้ารับการรักษาใน
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลอานาเจริ ญ ระหว่างวันที่ 1
ส.ค. – 31 ธ.ค60
2.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแผนก
อายุรกรรม รพ. อานาจเจริ ญ

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวปฏิบตั ิในการนาผลการวิจยั ไปพัฒนาแผนการดูแล
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ตร่ วมกับทีมสหสาขาใน
โรงพยาบาล
2.นาข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ตแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาล
อานาจเจริ ญ
3. ใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลในการกาหนดโย
บาย วางแผนการดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ต
อย่างให้ครอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล

ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
1.ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ต
2.ทฤษฏีระบบ
3. แนวคิดการจัดการรายกรณี
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

1. ผูป้ ่ วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลอานาจเจริ ญ ได้รับ
การวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ ต และรับไว้
รักษาในแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาล ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี
ขึ้นไป
2. บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในแผนก
อายุรกรรม โรงพยาบาลอานาจเจริ ญ

การทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยเปลี่ยนถ่ายน้ าเหลือง
(Therapeutic
Plasmaแลผูexchange
TPE
การทบทวนการดู
ป้ ่ วยเปลี่ยนถ่า:ยน
้ าเหลือ)ง
ในหอผู(Therapeutic
ป้ ่ วย ICUPlasma
Medexchange
3 ใต้ : TPE )
ในหอผูป้ ่ วย ICU Med 3 ใต้

ทีมวิจัย

ทีมวิจัย

ที่ปรึกษา
วิธีการดาเนินการวิจัย


เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research )

1. นางเพียงพิศ ตันทะรัตน์
1. นางเพี
ยงพิศ ตันทะรัตน์
2. นางสาวชาตยา ภูมปิ ระเสริฐ
3. นางสุ กญ
ั ญา ผลวิ
์
2. นางสาวชาตยา
ภูมสปิุทธิระเสริ
ฐ
ที่ปรึกษา
3. นางสุดร.สุ
กญ
ั เพีญา
ผลวิสุทธิ์
ยร โภคทิพย์
ดร.จรูญศรี มีหนองหว้ า

ดร.สุ เพียร โภคทิพย์
ดร.จรูความเป็
ญศรี นมาและความส
มีหนองหว้ า าคัญของปัญหา

การเปลี่ยนถ่ายน้ าเหลือง(TPE)
- การแยกส่ วนของน้ าเหลืองหรื อพลาสมาออกจากเซลล์เม็ดเลือด
- ลดระดับความรุ นแรงของโรค ที่มีการสร้าง antibodies และ compliment
ที่เกิดผลเสี ยต่อร่ างกาย เช่น MG, GBS, SLE, TTP
- ใช้หลักการทางาน ผ่านเครื่ องมือที่เรี ยกว่า Centrifugal plasma Separator
- การใส่ สายสวนหลอดดาส่ วนกลาง (Vascular access ) บริ เวณแขน ซอก
คอ หรื อขาหนีบ
- สารน้ าทดแทน มี 2 ชนิด คือ FFP และ albumin

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ช่วงแรกปี 1981-1991 ทาในผูป้ ่ วยโรคทางประสาทวิทยาโดยเฉพาะ กลุ่ม
autoimmune diseases
ข้อดี -ระยะสั้นช่วยลดความรุ นแรงในผูป้ ่ วยที่มีอากาเฉี ยบพลัน เช่นมีภาวะ
เลือดออก มีอาการทางสมองและมีอาการทางปอด
-ระยะยาวในรายเรื้ อรังจะช่วยลดขนาดของยากดภูมิตา้ นทาน เช่น ยากลุ่มส
เตียรอยด์
(Elsevier churchill livingstone :2005)
USA :ทา Apheresis 20,000-30,000 ครั้ง/ปี ประมาณ ร้อยละ70 เป็ นการทา
TPE ในผูป้ ่ วยระบบประสาท
แคนาดา:ทา ประมาณ 6,000 ครั้ง/ปี คิดเป็ น 23 / 100,000 คน ส่ วนใหญ่ทา
ในผูป้ ่ วยทางโลหิ ตวิทยา และโรคทางระบบประสาท
(Rock G,Habert CA and members of Canadian Aphaeresis study group, 1992)
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ประสบการณ์การทา Therapeutic Apherasis ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย (สมใจ สมบัตินิมิตกุล และคณะ 2549)

ศึกษาย้อนหลัง 6 ปี (2543 - 2548) ผูป้ ่ วย 20 ราย ชาย 11 ราย หญิง 9 ราย
อายุ 12 – 74 ปี เฉลี่ย 46 ปี ทา TPE 138 ครั้ง จานวนวัน 1 – 8 วัน เฉลี่ย 4 วัน
เป็ น TTP 6 ราย Waldenstrom’s macroglobulinemia 2 ราย MG 1 ราย
Hyperviscosity 1 ราย Cryoglobulinemai 1 ราย Hemmophilia 1 ราย Cold
agglutinin disease 2 ราย MM 1 ราย SLE 1 ราย Vasculitis 1 ราย Renal failure
1 ราย Acute hepatic failure 2 ราย (ทารอเปลี่ยนตับ) plasma volume 1.4 – 7.1
Lt เฉลี่ย 3.4 Lt เวลาในการทา 3 – 6 ชม. เฉลี่ย 3.4 ชม. ค่าเกร็ ดเลือดเพิ่มขึ้นใน
วันที่ 3 และ 4 ของการทา พบผลข้างเคียง 4.8% เกิดจากการใช้ FFP 4 ราย (ผืน่
คัน หนาวสัน่ ) และมีอาการรุ นแรงจนหยุดทา 1 ราย คิดเป็ น 1.4% และมีอาการ
Citrate toxicity จากการใช้น้ ายากันเลือดแข็งตัว (ACD-A) 2 ราย

โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ (สถิติจากกลุ่มงานโลหิ ตวิทยา ร.พ. สปส.)
-ปี 2556 – 2559 :26 ครั้ง, 111 ครั้ง, 221 ครั้ง และ 273 ครั้ง ตามลาดับ
-ปี 2560 (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) :102 ครั้ง
-ทาใน ICU Med ทั้ง 5 หน่วยงาน ,CVT(Renal reject) และเด็ก (mushroom
poisoning)
ICU Med 3 ใต้
-พ.ค. 58-มี.ค.60 (23เดือน) 32 ราย
ผูป้ ่ วยระบบเลือด : TTP เกร็ ดเลือดต่า มีเลือดออกผิดปกติ ทาจนเกร็ ดเลือดมากกว่า
100,000
ผูป้ ่ วยระบบประสาท : กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลืนลาบาก การมองเห็นผิดปกติคล้ายมี
หมอกบังตา หนังตาตก หายใจเองไม่ได้ ทาวันเว้นวัน ประมาณ5 ครั้ง

guidelines forTPE 2011, ร.พ. Beamont
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บทบาทพยาบาล1.มีความรู ้และเข้าใจในการทา TPE 2.การประเมินผูป้ ่ วยใน
การทา TPE 3.ทาให้ผปู ้ ่ วยสุ ขสบายมากที่สุด 4.ให้ความรู ้และข้อมูลแก่
ผูป้ ่ วยเกี่ยวกับการทา TPE 5.วางแผนในการให้การดูแลที่ปลอดภัย
เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี 6.การบันทึกการให้การรักษาพยาบาล
ข้ อจากัดของ ICU Med 3 ใต้
1.เป็ นงานใหม่ของหน่วยงาน
2.อายุงานที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่ 1-23ปี
3. บางคนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่ องการทา TPE
4. ขาดการประเมินผูป้ ่ วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
5. ขาดการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
6. ขาดความมัน่ ใจในการให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
7. การบันทึกยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ

คำถำมงำนวิจัย
ผลการดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายน ้าเหลือง ในหอผู้ป่วย ICU Med 3 ใต้
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์
พื่อทบทวนการดูแลผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายน ้าเหลือง
ในหอผู้ป่วย ICU Med 3 ใต้
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบภาพรวมของลักษณะผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนถ่ายน้ าเหลืองในหอ
ผูป้ ่ วย ICU Med 3 ใต้
2. ได้ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพยาบาลที่ยงั ไม่ครอบคลุม เพื่อ
พัฒนาให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ขอบเขตการศึกษา
ดาเนินการระหว่างเดือน ม.ค. 2560 – ส.ค. 2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาย้อนหลัง โดยทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยจานวน 32 ราย
ที่รับการเปลี่ยนถ่ายน้ าเหลืองในหอผูป้ ่ วย ICU Med 3 ใต้ ช่วงเดือน พ.ค. 2558 –
มี.ค.2560
คานิยามศัพท์
การเปลีย่ นถ่ ายนา้ เหลือง (Therapeutic Plasma Exchange หรื อ Plasmapherasis
) หมายถึงกระบวนการในการกาจัดพยาธิสภาพที่ทาให้เกิดโรคออกจากกระแสเลือด
ด้วยการดึงเลือดของผูป้ ่ วยออกมาปั่นแยกเฉพาะพลาสมาของผูป้ ่ วยทิ้ง แล้วนาเม็ด
เลือดแดงคืนกลับสู่ ผปู ้ ่ วย พร้อมกับให้สารน้ าทดแทนพลาสมา โดยใช้เครื่ องมือที่
เรี ยกว่า Cell Seperator
สารนา้ ทดแทนพลาสมา หมายถึง สารน้ าที่ให้ทดแทนหลังจากปั่ นแยกพลาสมา
ของผูป้ ่ วยทิ้ง มี 2 ชนิด ได้แก่ Fresh Frozen Plasma (FFP) และ 4%Albumin (ใช้ 20%
human albumin 200 ml + 0.9% NSS 800 ml)

การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
Key word - การเปลี่ยนถ่ายน้ าเหลือง
- Plasma Exchange
- Therapeutic Plasma Exchange
- Plasmapherasis
- Plasma Exchange guideline
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
- สร้างแบบเก็บข้อมูล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทา TPE
ส่ วนที่ 3 การพยาบาลผูป้ ่ วยในการทา TPE
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โครงร่ างงานวิจัย

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 1 และ 2 ของแบบเก็บข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม spss ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD
ส่ วนที่ 3 วิเคราะห์โดย ใช้สถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ

ชื่ อเรื่ อง : ผลการพัฒนาบุ
คลากรโรงพยาบาลชุ
โครงร่
างงานวิจัย มชนโดยใช้ CPG

ชื่ อเรื่ องกฤติ
: ผลการพั
ฒนาบุคลากรโรงพยาบาลชุอมนชนโดยใช้
การส่ งต่ อทารกวิ
ต่อการลดภาวะแทรกซ้
ขณะส่CPG
งต่ อในผู้ป่วย
การส่ งต่ อทารกวิกฤติต่อการลดภาวะแทรกซ้ อน ขณะส่ งต่ อในผู้ป่วย
Fast TrackFast
Newborn
เครื อข่ ายจังหวัดอุบลราชธานี
Track Newborn เครื อข่ ายจังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์ ที่ปอาจารย์
รึกษาที่ปรึก:ษา ดร.
พัชพัรีชรี ใจการุ
ใจการุญ ญ
: ดร.

ผู้วจิ ยั

ผลการศึกษา
จากการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วยเปลี่ยนถ่ายน้ าเหลือง ในหอผูป้ ่ วย ICU Med 3
ใต้ รพ.สรรสิ ทธิประสงค์อุบลราชธานี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 – 31 มีนาคม 2560
จานวน 28 ราย พบว่า จานวนครั้งที่ทา 1 – 17 ครั้ง รวม 354 ครั้ง เฉลี่ย 13 ครั้ง/ราย
อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 15 – 74 ปี (เฉลี่ย 48 ปี ) จานวนวันใน ICU med 3 ใต้ 1 – 44
วัน เฉลี่ย = 13 วัน LOS 6 – 89 วัน เฉลี่ย 25 วัน สารน้ าทดแทนที่ใช้ FFP 2,000 –
4,200 ml. เฉลี่ย 3,083 ml./ครั้ง Albumin + NSS 2,000 – 4,000 ml. เฉลี่ย 2,828 ml/
ครั้ง เพศชาย 7ราย(25%) หญิง 21 ราย (75%) ส่ วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา 19
ราย(67.9%) ทุเลา/ดีข้ ึน 22ราย(78.6%) ไม่สมัครอยู่ 4 ราย (14.3%) Refer 2ราย
(7.1%) ระบบเลือด 12 ราย (42.9%) ระบบประสาท 15ราย(53.6%) ระบบอื่น
(SLE) 1ราย(3.6%)

ภาวะแทรกซ้ อน

Tranfusion reaction
14%

Ca ต่า
24%

Mg ต่า
6%
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ปวด
ศรีษะ
1%

K ต่า
6%

ชีพจรช้ า
หอบ
7%
4%

หน่ วยงาน : หอผู้ป่วย NICU1, NICU2

PCT กุมารเวชกรรม
ร.พ.ความเป็
สรรพสินมาและความส
ทธิประสงค์ าคัจังญหวั
ดอุบญลราชธานี
ของปั
หา

เครื อข่ ายบริการสุ ขภาพสาขาทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ ได้ เริ่ม
ดาเนินงานโครงการ Fast Track Newborn ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นมา ผู้ป่วยใน
โครงการนีเ้ ป็ นทารกวิกฤติทสี่ ่ งต่ อจากโรงพยาบาลชุ มชนในจังหวัดอุบลฯ จานวน
ทั้งหมด 25 โรงพยาบาล สถิติปี 2558-2559 มีผ้ ูป่วย Fast Track Newborn
178 – 140 ราย ตามลาดับ
 ผลการดาเนินงานปี งบประมาณ 2559 และ ข้ อมูลจากการนิเทศเครื อข่ ายพบว่ า ยังมี
ภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึน้ ขณะส่ งต่ อในทารกกลุ่มนีไ้ ด้ แก่ ท่ อช่ วยหายใจเลื่อนหลุด ใส่ ท่อ
ช่ วยหายใจขนาดเล็กหรื อลึกเกินไป มีภาวะลมรั่วในช่ องเยื่อหุ้มปอด ภาวะอุณหภูมิ
กายตา่ หรื อสู งผิดปกติ ภาวะนา้ ตาลในเลือดตา่ หรื อสู งเกินไปส่ งผลให้ ผ้ ูป่วยมีอาการ
ทรุ ดลงและบางรายมีอาการรุ นแรงมากเมื่อมาถึงหน่ วยงาน ทาให้ การรักษาพยาบาลไม่
ได้ ผล และมีความเสี่ ยงสู งต่ อการเสี ยชีวติ หรื อเกิดความพิการตามมา


จากการวิเคราะห์ สาเหตุพบว่ า บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการส่ งต่ อทารกวิกฤตใน
โรงพยาบาลชุ มชนส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้ าหน้ าทีท่ มี่ าจากหลายหน่ วยงาน ผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนเข้ าเวรส่ งต่ อผู้ป่วย ขาดความรู้ และทักษะเฉพาะในการดูแลทารกแรก
เกิดขณะส่ งต่ อ ผ่ านการฝึ กอบรมเรื่ องการดูแลทารกวิกฤตขณะส่ งต่ อน้ อยมาก
บางรายไม่ เคยอบรม ไม่ ทราบว่ ามี CPG การส่ งต่ อ และปฏิบัติตาม CPG ไม่
ครบถ้ วนเนื่องจากขาดระบบสื่ อสารทีช่ ัดเจนและทัว่ ถึง ขาดการได้ รับข้ อมูล
ย้ อนกลับเรื่ องผลลัพธ์ การส่ งต่ อผู้ป่วย ทาให้ ไม่ ได้ พฒ
ั นาตัวเอง รวมถึงปัญหา
ขาดเครื่ องมืออุปกรณ์ และวัสดุทใี่ ช้ ในการส่ งต่ อในบางส่ วน
 ดังนั้นจึงสนใจพัฒนาบุคลากรให้ มค
ี วามรู้ และทักษะในการส่ งต่ อโดยใช้ CPG
การส่ งต่ อทารกแรกเกิดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้ านทารกแรกเกิดในเขต
สุ ขภาพที่ 10 เพื่อลดภาวะแทรกซ้ อนในผู้ป่วยทารกวิกฤติในระบบ Fast Track
Newborn โดยศึกษานาร่ องใน 5 รพ. ได้ แก่ รพ. เดชอุดม รพ. วารินชาราบ
รพ.พิบูลมังสาหาร รพ. ตระการพืชผล และ รพ. เขมราฐ เนื่องจากทั้ง 5 รพ. มี
การส่ งต่ อผู้ป่วย Fast Track Newborn และเกิดภาวะแทรกซ้ อนในขณะส่ งต่ อ
ค่ อนข้ างสู ง


DLC อุดตัน
9%

ความดันลดลง
16%

ผู้วจิ ยั นางสาวเยาวเรศ
นางสาวเยาวเรศ เอือ้ อารีเลิศ
เอืศิอ้ริมอารี
เลิศ
นางสุ พฒ
ั น์ ษร
งคลพัฒน์
ก ฒน์
นางสุ พนางสายฝน
ฒ
ั น์ ษร
ศิดีรเมืิมองปังคลพั
นางสายสิ นธ์
และ นางสาวจริยา คุณสมบัติ
นางสายฝน
ดีกอมณี
เมืองปั
ก
หน่ วยงาน : หอผู้ป่วย NICU1, NICU2 PCT กุมารเวชกรรม
นางสายสิ
นธ์
กอมณี และ นางสาวจริยา คุณสมบัติ
ร.พ. สรรพสิ ทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

PO4 ต่า
ชัก 5%
ความรู้สติ
4%
N/V เปลีย่ น ช๊ อก
1%
2% 1%
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สถิติปี 2559 ทั้ง 5โรงพยาบาล มีผ้ ูป่วย Fast Track 104 ราย เกิดภาวะแทรกซ้ อน
ขณะส่ งต่ อ ได้ แก่ อัตรา ET Tube one lung 39.73 % อุบัตกิ ารณ์ ลมรั่วในช่ อง
เยื่อหุ้มปอด 2 ครั้ง และเสี ยชีวติ เมื่อมาถึง NICU 1 ครั้ง ET Tube เลื่อนหลุด
6 ครั้ง อัตราอุณหภูมกิ ายตา่ 19.46 % อัตราอุณหภูมกิ ายสู ง 36.1 %
และอัตรา Hyperglycemia 12.46 %



คาถามการวิจัย
1. ความรู้ และทักษะของบุคลากรก่ อน - หลังการพัฒนาแตกต่ างกัน
หรื อไม่ อย่ างไร
2. ภาวะแทรกซ้ อนขณะส่ งต่ อผู้ป่วยในระบบ Fast Track Newborn
ก่ อน – หลัง พัฒนาแตกต่ างกันหรื อไม่

วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เปรียบเทียบความรู้ และทักษะของบุคลากรในการดูแลทารกขณะส่ งต่ อ
ก่ อน - หลังการพัฒนา
2. ศึกษาผลของภาวะแทรกซ้ อนทีเ่ กิดขึน้ ขณะส่ งต่ อผู้ป่วย Fast Track
Newborn ใน 5 รพ. ก่ อน-หลังการพัฒนาโดยใช้ CPG การส่ งต่ อ ทารกวิกฤติ
(ศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกัน)

ตัวแปรต้ น/ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้ น : การพัฒนาบุคลากร โดยใช้ CPGการส่ งต่ อทารกวิกฤติ
ตัวแปรตาม : ภาวะแทรกซ้ อนในขณะส่ งต่ อ ของทารกที่เข้ าระบบ
Fast Track Newborn

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาการเกิดภาวะแทรกซ้ อนเฉพาะทารกทีเ่ ข้ าสู่ ระบบ Fast Track Newborn
เครื อข่ ายจังหวัดอุบลราชธานี ใน 5 รพ. ได้ แก่ รพ. เดชอุดม รพ.วารินชาราบ
รพ.พิบูลมังสาหาร รพ.ตระการพืชผล และ รพ.เขมราฐ ในช่ วงเวลาพัฒนางาน
3 เดือน ระหว่ าง กรกฏาคม - กันยายน 2560

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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เป็ นกลุ่มทีเ่ ลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็ นบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องกับการส่ งต่ อทารกวิกฤติ
ในระบบ Fast Track Newborn ของทั้ง 5 รพ.ได้ แก่ แพทย์ ผ้ ูทาคลอด กุมารแพทย์
พยาบาลห้ องคลอด พยาบาลห้ องผ่ าตัด พยาบาลห้ องฉุกเฉิน พยาบาลตึกหลังคลอด
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ หรื อคนงานทีท่ าหน้ าทีช่ ่ วยส่ งต่ อผู้ป่วย ใน 5 รพ.ได้ แก่ รพ. เดชอุดม
รพ.วารินชาราบ รพ.พิบูลมังสาหาร รพ.ตระการพืชผล และ รพ. เขมราฐ

คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1. ผู้ป่วย Fast Track Newborn หมายถึง ทารกวิกฤติทุกรายทีใ่ ส่ ท่อช่ วยหายใจ
หรื อทารกทีแ่ พทย์ ผ้ ูดูแลวินิจฉัยว่ าอยู่ในภาวะวิกฤติ จาเป็ นต้ องได้ รับการรักษา
และส่ งต่ ออย่ างเร่ งด่ วน
2. ภาวะแทรกซ้ อนขณะส่ งต่ อ หมายถึง สิ่ งทีไ่ ม่ พงึ ประสงค์ ทเี่ กิดขึน้ กับผู้ป่วย
และ อาจเป็ นอันตรายกับผู้ป่วยในขณะส่ งต่ อ ซึ่งในการศึกษานีม้ อี ยู่ 6 ประเด็น
1. ภาวะอุณหภูมกิ ายตา่ ระหว่ างส่ งต่ อ
2. ภาวะอุณหภูมกิ ายสู งระหว่ างส่ งต่ อ
3. ET Tube เลื่อนหลุด
4. ตาแหน่ งท่ อช่ วยหายใจลึกเกินไป (One lung)
5. การเกิดลมรั่วในช่ องเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax)
6. การเกิด Hyperglycemia ( DTX > 180mg/dl)

รู ปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจัยกึง่ ทดลอง (Quasi experimental ) ศึกษาเปรียบเทียบ ภาวะแทรกซ้ อน
ขณะส่ งต่ อในผู้ป่วย Fast Track Newbornก่ อน-หลังการทดลอง

วิธีดาเนินการ
1. แต่ งตั้งคณะกรรมการ Fast Track Newborn และผู้รับผิดชอบ หลักของทั้ง 5 รพ.
2. ประชุ มทีมงานของแต่ ละโรงพยาบาล
3. ชี้แจงผลการดาเนินงานและ Feed back ข้ อมูลการส่ งต่ อของแต่ ละรพ.ให้ ทราบ
4. รับฟังปัญหาอุปสรรคของแต่ ละรพ. ซึ่งมีความแตกต่ างกันร่ วมวางแผนแก้ ไขปัญหา
5. พัฒนาการสื่ อสารและ feed back ข้ อมูลการส่ งต่ อแบบ Real time
โดยใช้ ระบบไลน์ กลุ่ม และไลน์ ส่วนตัว โดยคานึงถึงจริยธรรมด้ านการสื่ อสาร
และ ระบบการเข้ าถึงข้ อมูลเฉพาะบุคคล

วิธีดาเนินการ (ต่ อ)
6. จัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่ องการส่ งต่ อทารกวิกฤติโดยอ้ างอิงเนื้อหาจาก CPG
การส่ งต่ อทารกวิกฤติ และฝึ กทักษะการใส่ ท่อช่ วยหายใจ การยึดตรึงท่ อช่ วยหายใจ
ฝึ กทักษะการคานวณและให้ สารนา้ ทางหลอดเลือดดาในทารกรวมถึงวิธีใช้ เครื่ อง
Infusion pump ฝึ กทักษะการดูแลทารกทีอ่ ยู่ในตู้อบเด็ก การตั้งค่ าอุณหภูมแิ ละใช้ ต้ ูอบ
เด็กชนิดเคลื่อนย้ ายอย่ างถูกต้ องรวมถึง การติดตามสั ญญาณชีพทารกในขณะ
เคลื่อนย้ ายตามทีร่ ะบุไว้ใน CPG
7. จัดทีมพีเ่ ลีย้ งให้ คาปรึกษาแต่ ละโรงพยาบาลเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้
8. ลงตรวจเยีย่ มทีห่ น้ างานทุกเดือนเป็ นเวลา 3 เดือนและช่ วยแก้ ไขปัญหา อย่ างต่ อเนื่อง
9. ทีมพีเ่ ลีย้ งประสานโดยตรงทันทีเมื่อเกิดความเสี่ ยงหรื อภาวะแทรกซ้ อนทีร่ ุนแรง
10. ประชุ มคณะกรรมการ นาเสนอผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ ข้อมูลส่ งให้
ผู้รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรทุกเดือน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย (พัฒนาโดยแพทย์ เฉพาะทางทารกแรกเกิด)




CPG การส่ งต่ อทารกวิกฤติ เขตสุ ขภาพที่ 10
แบบประเมินความรู้ และทักษะ ของผู้เข้ ารับการอบรม ก่ อน – หลัง การพัฒนา
แบบประเมินคุณภาพการส่ งต่ อ ตามแนวทาง Fast Track ผู้ป่วยทารกวิกฤติ
(บอกภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึน้ )

การวิเคราะห์ ข้อมูล




โครงร่างงานวิจัย
ชื่อเรื่ อง : ผลการใช้ แนวปฏิบตั ิจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการทาความสะอาดช่องปาก
จัย ในทารกแรก
ด้ วยน ้านมแม่ตอ่ อุบตั ิการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้ เครืโครงร่
่ องช่าวงงานวิ
ยหายใจ
ชื่อเรื่ อง : ผลการใช้ แนวปฏิบตั ิจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการทาความสะอาดช่องปาก
เกิดวิกฤตห้ องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด2 โรงพยาบาลสรรพสิ
ทธิดปอดอั
ประสงค์
ลราชธานี
ด้ วยน ้านมแม่ตอ่ อุบตั ิการณ์การเกิ
กเสบจากการใช้อุเครืบ
่ องช่
วยหายใจ ในทารกแรก
เกิดวิกฤตห้ องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ข้ อมูลส่ วนบุคคล/ คะแนนประเมินความรู้ และทักษะ วิเคราะห์ โดยใช้ สถิติ ค่ าเฉลีย่ ร้ อยละ
เปรียบเทียบความรู้ ทักษะบุคลากรของแต่ ละโรงพยาบาล ก่ อน-หลัง การพัฒนา โดยใช้ สถิติ
Pair –T Test
เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้ อนที่เกิดขึน้ ระหว่ างส่ งต่ อ ก่ อน-หลัง การพัฒนาโดยใช้ สถิติ
Pair –T Test

สายสินธ์ กอมณี และคณะ

กรอบการนาเสนอ

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ

สายสินธ์ กอมณี และคณะ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 ความเป็นมาและความสาคัญนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย
 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย
 ระเบียบวิธีวิจัย
 ผลการศึกษา
 อภิปรายผลการศึกษา
 ข้อเสนอแนะ


ทารกทีเ่ ข้ าสู่ ระบบ Fast Track Newborn ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้ อนในขณะส่ งต่ อ
 โรงพยาบาลลูกข่ ายมีความรู้ ทกั ษะเกิดการเรียนรู้ และ มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนางานตามบริบทของตน
 เกิดการประสานงาน และสั มพันธภาพที่ดีระหว่ างโรงพยาบาล
แม่ ข่าย และ โรงพยาบาลลูกข่ าย


ความเป็ นมาและความสาคัญ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ความรู้และทักษะบุคลากรในการดูแลทารกขณะส่ งต่ อ
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การพัฒนาบุคลากรโดยใช้
CPGการส่ งต่ อทารกวิกฤติ
1. อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
และ ฝึ กทักษะ
2. พัฒนาระบบสื่ อสาร/ให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับ/ให้ คาปรึกษา
O1 X O2

ภาวะแทรกซ้ อนในขณะส่ งต่ อ หลังการพัฒนา

1. อัตราอุณหภูมกิ ายตา่ /สู งระหว่ างส่ งต่ อ
2. อุบัตกิ ารณ์ ET Tube เลื่อนหลุด
3. อัตราตาแหน่ งท่ อช่ วยหายใจลึกเกินไป (One lung)
4. อุบัตกิ ารณ์ เกิด Pneumothorax



Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) เป็ น
ภาวะปอดบวมที่เกิดในผู้ป่วยใช้ เครื่ องช่วยหายใจโดยเกิดภายหลัง48
ชัว่ โมงหลังจากที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการใส่หรื อถอดเครื่ องช่วยหายใจ

USA

• VAPเป็ นการติดเชื ้อในโรงพยาบาลที่พบมากเป็ นอันดับสองในผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิดวิกฤต
(neonate in high-Risk nurseries in The United State 1996)

ไทย

• การติดเชื ้อVAPของหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทารกแรกเกิดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ปี งบประมาณ2552-2554มีอตั ราการติดเชื ้อ23.81,11.31,10.42/1000 วันใช้
เครื่ องช่วยหายใจ

NICU2

• VAPเป็ นการติดเชื ้อในโรงพยาบาลอันดับหนึง่ ของหน่วยงานในปี งบประมาณ2557-2560
(6เดือนแรก). มีอตั ราการติดเชื ้อเพิ่มขึ ้น2.8,2.98,2.94,8.04/1000 วันการใช้ เครื่ องช่วย
หายใจ

5. อัตราการเกิด Hyperglycemia ( DTX > 180mg/dl)
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
• ทาให้ ผ้ ปู ่ วยนอนรพ.นาน 537วัน(เฉลี่ยค่ารักษาผู้ป่วยวิกฤตใน
NICU2 NICU 5,000บาท/วัน) คิดเป็ นค่ารักษา 2,689,330

วัตถุประสงค์
1.

• โครงการส่งเสริ มการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ในทารกป่ วยโดยประยุกต์จากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ Ten steps.Dian L spazt.
• maintainน ้านมของแม่ให้ คงไว้ ได้ มนั เป็ นสิง่ ที่ท้าทาย

CQI

เพื่อศึกษาผลการใช้ แนวปฏิบตั ิจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใน
การทาความสะอาดช่องปากด้ วยน ้านมแม่ตอ่ อุบตั ิการณ์การ
เกิด VAP ในทารกแรกเกิดวิกฤตห้ องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

• ทบทวนวรรณกรรมการทา oral care ด้ วยน ้านมแม่ ประโยชน์น ้านมแม่
• VAP

วิจยั

สมมุตฐิ านการวิจัย


PICO model
P:ผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตรับใหม่NICU2(ที่เข้ าร่วม
โครงการ)
 I :การทาความสะอาดช่องปากด้ วยน ้านมแม่
 C: เปรี ยบเทียบก่อนและหลัง
 O: อุบตั ิการณ์การเกิดVAP

การเกิดปอดอักเสบที่สมั พันธ์กบั การใช้ เครื่ องช่วยหายใจใน
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตที่ได้ รับการดูแลโดยการ oral care
ด้ วยน ้านมแม่ต่ากว่ากลุม่ ที่ใช้ แนวปฏิบตั ิเดิม (ใช้
0.9%NSS)



ระเบียบวิธีวจิ ัย
การออกแบบงานวิจยั : งานวิจยั กึง่ ทดลอง(Quasi
experinental ,2 กลุม่ กลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุม,
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการใช้ แนวปฏิบตั ิ
 การคานวณขนาดตัวอย่าง…………………………


คาถามงานวิจยั
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การทาความสะอาดช่องปากด้ วยน ้านมแม่มีผลต่ออุบตั ิการณ์
การเกิดVAPในทารกแรกเกิดวิกฤตหรื อไม่
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วยบุคคล 2 กลุม่ ดังนี ้
1) ผู้ป่วยเด็กอายุระหว่าง แรกเกิด ถึง 1 เดือน ที่มีรับการรักษาด้ วย
เครื่ องช่วยหายใจ
2) พยาบาลที่ให้ การดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดในห้ องผู้ป่วยหนัก
NICU2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 13 คน

การเก็บรวบรวมข้ อมูล


คัดเลือกผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์และขออนุญาต
ผู้ปกครองเพื่อเข้ าร่วมการวิจยั
ดาเนินการเก็บข้ อมูลในผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้



ดาเนินการเก็บข้ อมูลในพยาบาลโดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้



◦ สอบถามและบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลผู้ให้ การพยาบาลผู้ป่วยทารก
◦ ให้ ความรู้พยาบาล เกี่ยวกับของการทาความสะอาดช่องปากทารกด้ วยน ้านมแม่
ทบทวนความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับของการทาความสะอาดช่องปากทารกด้ วย
น ้านมแม่

เครื่องมือที่ใช้ การวิจัย
แบบบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
 แบบบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล
 แบบบันทึกอัตราการเกิด VAP
 คูม
่ ือการทาความสะอาดช่องปากทารกด้ วยน ้านมแม่


การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทีมผู้วิจัยดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตำมลำดับดังนี้
 หลังจำกได้รับอนุมัติในกำรศึกษำวิจัย จำกคณะกรรมกำร
จริยธรรมทำงกำรวิจัย โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์แล้ว เรียน
ให้หัวหน้ำพยำบำล หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรพยำบำลกุมำรเวชกรรม
ทรำบ เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลวิจัย
 ประชุมชี้แจงกำรทำควำมสะอำดช่องปำกทำรกด้วยนมแม่ แก่
หัวหน้ำหอผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินกำรทำควำมสะอำดช่องปำกทำรกด้วยนมแม่ ตำมขั้นตอน
กำรแนวปฏิบัติทำงคลินิก (Clinical Practice Guideline [CPG])
ของ..ดร.พิกุล นันทชัยพันธ์ประกอบด้วยขั้นตอน 8
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◦ ซักประวัติอาการเจ็บป่ วย และบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคลในวันแรกที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับการ
รักษาและใส่เครื่ องช่วยหายใจในห้ องผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด2 โรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
◦ เก็บข้ อมูลโดยผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั ตามข้ อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ของการทา
ความสะอาดช่องปากทารกด้ วยน ้านมแม่

สถิตทิ ่ ใี ช้ และการวิเคราะห์ ข้อมูล


ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ขันตอนที
้
่เหลือ
1. หาค่าความตรงของเนื ้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2. หาความเที่ยงทดลองใช้ กบั พยาบาลที่ไม่ใช่กลุม่ เป้าหมาย
จานวน 5 .คน
3. ขอ EC.
4. แจ้ งหัวหน้ าและผู้ร่วมวิจยั
5. ลงสูก่ ารทดลอง ต.ค.60 – ธ.ค.60
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โครงร่ างวิจัย (Proposal)
โครงการพัฒนางานวิจยั ทางการพยาบาลรุ่ นที่ 3
สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่ วมกับ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
การทบทวนสถานการณ์ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องในผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้ น
ขณะผ่ าตัดและให้ ยาระงับความรู้ สึก ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
อุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบหลัก
นางสมจิตต์ ศรีเจริญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
อาจารย์ ทปี่ รึกษา : ดร.สุ เพียร โภคทิพย์

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญ
ภาวะหัวใจหยุดเต้ น ( Cardiac arrest )

•เป็ นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่สุดในระหว่างการผ่าตัด ทาให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวิต หรื อ
ส่ งผลต่อการฟื้ นตัวหลังผ่าตัด
•พบว่ายังมีอุบตั ิการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัด ทั้งในประเทศที่พฒั นาและ
ประเทศที่กาลังพัฒนา
•อุบตั ิการณ์ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัด มีความแตกต่างกัน จาก 2.56 ถึง 39
รายต่อ 10,000 ราย
•ประเทศที่กาลังพัฒนาจะมีอตั ราการเกิดสู งกว่าประเทศที่พฒั นาแล้ว 2-3 เท่า

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญ

1.
2.
3.
4.

สาเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้ นจากให้ ยาระงับความรู้ สึกขณะผ่ าตัดเกิดจาก

General anesthesia มากกว่ า neuroaxial anesthesia
การใส่ ท่อ endotracheal เข้ าหลอดอาหาร ( Esophageal Intubation )
Acute Hyperkalemia หรื อ Hypokalemia
ยาหย่ อนกล้ ามเนื้อในการดมยาสลบได้ แก่ succinylcholine อาจทาให้ เกิด cardiac arrest ได้ จากการมีความไม่ สมดุลของ
โปตัสเซี่ยม
5. ดมยาสลบลึกมากเกินไป
6. ภาวะHypoxia จากการเปิ ดก๊ าซผิด และการให้ ออกซิเจนน้ อยเกินไป
7. Pneumothorax , bronchospasm หรื อมีทางเดินหายใจอุดกั้น ( airway obstruction )
8. ภาวะความดันเลือดต่ามาก
9. การสู ญเสี ยเลือดมาก
10. Cardiac arrhythmia ขณะดมยาสลบ
11. ได้ รับยาเกินขนาด หรื อการแพ้ยาบางชนิด ( Anaphylaxis ) ขณะดมยาสลบ

ปัญหา/เหตุผลความสาคัญ

ภาวะหัวใจหยุดเต้ นจากให้ ยาระงับความรู้ สึกขณะผ่ าตัด

• เกิดขึ้นได้ทุกระยะ เริ่ มจากระยะนาสลบ หรื อขณะผ่าตัด มีหลายปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ผูส้ ู งอายุ ( มากกว่า 60 ปี )
2. อายุต่ากว่า 1 ปี ( โดยเฉพาะต่ากว่า 1 เดือน)
3. มีโรคประจาตัว hypertension , diabetes mellitus ,coronary disease, anemia
4. Pregnancy
5. ผูป้ ่ วยมีโรคหัวใจและหลอดเลือด
6. โรคปอด
7. ASA physical status ตั้งแต่ class III ขึ้นไป
8. ระบบการไหลเวียนเลือด การสู ญเสี ยเลือดก่อนการผ่าตัดและขณะผ่าตัด
9.ตาแหน่งของการผ่าตัด ชนิดและความรุ นแรงของโรค หรื อ อุบตั ิเหตุ

สถิตกิ ารให้ ยาระงับความรู้ สึกของกลุ่มงานวิสัญญีวทิ ยา ย้ อนหลัง 3 ปี
พ.ศ. 2557-2559
พศ. 2557

33,592

34,617

34,473
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พศ.2558
พศ.2559

235

อุบัตกิ ารณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้ นขณะผ่ าตัดและให้ ยาระงับความรู้ สึก
ปี 2557 - 2559
2557

• 6 รายต่ อ 34,617 (1.733ราย: 10,000)

2558

• 13 รายต่ อ 34,473 (3.77ราย: 10,000)

2559

• 9 รายต่ อ 33,592 ราย (2.68ราย: 10,000)

คาถามวิจัย
สถานการณ์ ผู้ป่วยทีม่ ภี าวะหัวใจหยุดเต้ นและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับผู้ป่วยขณะผ่ าตัดและให้ ยาระงับความรู้ สึกเป็ นอย่ างไรบ้ าง

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อทบทวนอุบัตกิ ารณ์ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องของผู้ป่วยทีม่ ี
ภาวะหัวใจหยุดเต้ นขณะผ่ าตัดและให้ ยาระงับความรู้ สึก ใน
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1.ลักษณะทัว่ ไปของผู้ป่วย
2. ชนิดการผ่ าตัด (elective, urgent or emergency, type of surgery, surgical areas)
3. ASA physical status classification
4. ชนิดของการระงับความรู้สึก
5. การเสี ยเลือด
6. โรคร่ วม โรคประจาตัว
7. Hyperkalemia หรื อ Hypokalemia
8. ภาวะความดันเลือดต่ามากมีภาวะช็อคเกิดขึน้ อย่างเฉียบพลัน (Hypovolamic
shock)
9. Cardiac arrhythmia ขณะดมยาสลบ
10. ทางเดินหายใจอุดกั้น ( airway obstruction )
11. Anaphylactic shock
12. การใช้ ยา succinylcholine

ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะ
ผ่าตัดและให้ยาระงับ
ความรู ้สึก
( cardiac arrest )

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผู้วจิ ยั ปี
กฤษณา สาเร็ จ
และคณะ
2551

ชื่ อเรื่ อง
รู ปแบบการวิจยั
การศึกษาอุบตั ิการณ์ การศึกษาเชิงพรรณนา
ความเสี่ ยงรุ นแรงของ แบบย้อนหลัง
ภาวะแทรกซ้อนทาง
วิสัญญีในโรงพยาบาล
ศรี นคริ นทร์ระหว่างปี
2547-2551

กลุ่มตัวอย่ าง
63,526 ราย









ตัวแปรที่ศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไป
ASA physical status
classification
สถานที่เกิด
อุบตั ิการณ์
ชนิดการผ่าตัด
ข้อมูลอุบตั ิการณ์
ภาวะแทรกซ้อน
ผลลัพธ์หลังเกิด
อุบตั ิการณ์

ผลการศึกษา
พบอุบตั ิการณ์จานวน
252ราย ( 39.7 :
10,000 ) อุบตั ิการณ์ที่
พบมากเป็ นอันดับ1
คือ death 164 ราย
(25.8 : 10,000 )
รองลงมาคือ cardiac
arrest 58 ราย ( 9.1 :
10,000 )

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
รูปแบบการ
กลุ่มตัวอย่ าง
วิจัย
สมรัตน์ จารุ
การศึกษาอุบตั ิการณ์เกิด การศึกษาแบบไป 163,403 ราย
ลักษณานันท์ และ ภาวะแทรกซ้อนทาง
ข้างหน้า
คณะ
วิสญ
ั ญีในประเทศไทย
2548
(THAI Study) : II ข้อมูล
เกี่ยวกับวิสญ
ั ญีและ
ภาวะแทรกซ้อน
สุ ดสยาม มานุวงศ์ ทาการศึกษาอุบตั ิการณ์ การศึกษาเชิง
2,724 ราย
และ สุ นิสา ประไพ การเกิด ภาวะแทรกซ้อน พรรณนาแบบ
ตระกูล
ด้านวิสญ
ั ญี
ย้อนหลัง
2548
ผู้วจิ ยั ปี

ชื่ อเรื่ อง

ตัวแปรที่
ศึกษา

ผลการศึกษา
ภาวะหัวใจหยุด
เต้น (30.8:10,000)
เสี ยชีวติ ภายใน 24
ชัว่ โมงหลังการให้
ยาระงับความรู ้สึก
(28.3:10,000)
อัตราการเสี ยชีวติ
ภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังการระงับ
ความรู ้สึก
25.69:10,000
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งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผู้วจิ ัย ปี
L. G. Braz1และ
คณะ 2549

ผู้วจิ ัย ปี
Jusciman
C.Nunes และ
คณะ , 2014

ผู้วจิ ัย ปี
Daniel
Bainbridge และ
คณะ , 2011

ชื่ อเรื่ อง
Perioperative cardiac arrest:
a study of 53718
anaesthetics over 9 year
from a Brazilian teaching
hospital

ชื่ อเรื่ อง

รูปแบบการ
กลุ่ม
วิจัย
ตัวอย่ าง
Retrospective
53,718 ราย
design

Perioperative and anesthetic
related mortality in
developed and developing
countries

กลุ่ม
ตัวอย่ าง

18,367 ราย

systematic review and
meta analysis

กลุ่มตัวอย่ าง

ผูป้ ่ วย 3,000 ราย

ILana Sebbag Frequency of
Prospective cohort 40,379 anesthetic
และคณะ ปี
intraoperative cardiac study
Procedures
2013
arrest and medium term
survival
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา

 ลักษณะทัว่ ไปของ
ผูป้ ่ วย
 ชนิดของการผ่าตัด
 ASA physical
status
 ชนิดของการระงับ
ความรู ้สึก
 medical specially
team
 Out come

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

รู ปแบบการวิจัย

ผลการศึกษา

 ลักษณะทัว่ ไปของผูป้ ่ วย
 ชนิดการผ่าตัด (elective, urgent
or emergency, type of surgery,
surgical areas),
 ASA physical status
classification, anesthesia, and
outcome

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

รูปแบบการวิจัย

Retrospective design
Intraoperatiive and
Anesthesia Related Cardiac
Arrest and It’s Mortality in
Older Patients: A 15 – Year
Survey in a tertiary
Teaching Hospital

ชื่ อเรื่ อง

ตัวแปรทีศ่ ึกษา

ตัวแปรที่
ศึกษา
 General
anesthesia
 ASA
 Out come
 ชนิดของการ
ระงับ
ความรู ้สึก
 ชนิดของการ
ผ่าตัด
 Stage of
anesthesia

ภาวะหัวใจหยุดเต้น 186 ราย (34.6:10000)
และเสี ยชีวิต 118 ราย (21.97:10000)
สาเหตุหลักของการภาวะหัวใจหยุดเต้น
1. พบในทารกอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี และ
ผูส้ ู งอายุ
2. ASA III ในผูป้ ่ วยชาย
3. การผ่าตัด emergency
4. ผูป้ ่ วยที่มีโรคประจาตัว
5.18 รายหัวใจหยุดเต้นที่สมั พันธ์กบั การให้
ยาระงับรู ้สึกตัว
(3.35:10000)
6. 6 ราย เสี ยชีวติ ที่สมั พันธ์กบั การให้ยา
ระงับรู ้สึกตัว (1.12:10000)
7. ปัญหาสาเหตุเกี่ยวกับการให้ยาระงับ
รู ้สึกตัวที่ทาให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น คือ
ปัญหาการหายใจ (55.5%) และ medicationrelated events (44.5%).

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผู้วจิ ัย ปี

ชื่ อเรื่ อง

Hadiza s. และ
คณะ ปี 2013

Cardiac Arrest
Among

รูปแบบการวิจัย

Retrospective Cohort study

ผู้วจิ ัย ปี

Leands
Gobbo Braz
และคณะปี
2009

ชื่ อเรื่ อง

- พบว่ามีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตัด52
case
- ( 13:10,000 )
- พบว่ามี 69 % ของผูป้ ่ วยที่มีหวั ใจเต้น
กลับมาหลังจาก arrest
- มีอตั รารอดชีวติ ภายใน 30 วันหลังเกิด
เหตุการณ์ 25 % ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะ
ผ่าตัดมีความสัมพันธ์กบั อัตราการตายสู ง
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีโรคร่ วม การผ่าตัดฉุ กเฉิ น
ผูป้ ่ วยมีภาวะเสี ยเลือดมาก มี Hypervolemia มี
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะหายใจและ metabatic
electrolytic disturbance

 ลักษณะทัว่ ไปของ
ผูป้ ่ วย อายุ เพศ
 การผ่าตัดฉุกเฉิ น
และไม่ฉุกเฉิน
 ASA classification
 Out come
 เชื้อชาติ
 ถิ่น ที่อยูอ่ าศัยของ
ผูป้ ่ วย
 ชนิดแผลผ่าตัด

6,382 คน
nontrauma patient

รูปแบบการวิจัย

กลุ่มตัวอย่ าง

ตัวแปรที่
ศึกษา

Mortality in Anesthesia Systematic review ผูป้ ่ วยผ่าตัดที่รับ  อัตราการ
: A systemtic Review
ผ่าตัด
ยาระงับความรู ้สึก

อัตราการให้
จานวน 25,000 ราย
ยาระงับ
ความรู ้สึก

ผลการศึกษา

จากผูป้ ่ วย nontrauma 6, 382 คน พบว่ามีการ
CPR 85.9 % ของอุบตั ิการณ์ที่เกิดขึ้น หลัง
ผ่าตัด มี 49.8 % พบ CPR ใน 5 วัน หลังผ่าตัด
-ผูป้ ่ วยที่ได้รับการทา CPR มากที่สุดคือ 68.2
ปี ( 17-90 ปี )
-ส่ วนมากเป็ นเพศชาย 72.3 %
-ASA 4 – 5
-มีภาวะ Sepsis ในผ่าตัด39.5 %
- ผูป้ ่ วยที่มีโรครวมมากกว่า 5 โรค จะมีอตั รา
การทา CPR 72.8 %
- ประมาณ 86.0 % ของ cardiac arrest จึงเกิด
หลังผ่าตัดและอัตราเท่ากับ 73.1 %
- อัตราตายของการเกิด cardiac arrest ขณะ
ผ่าตัดเท่ากับ 61.1 %

ผลการศึกษา

- อัตราตายขณะผ่าตัดในประเทศ
บราซิลและประเทศกาลังพัฒนาแล้ว
- อัตราการดมยาสลบในบราซิลและ
ประเทศพัฒนาแล้วมีส่วนคล้ายคลึง
กันและต่ากว่า 1 : 10,000 ปัจจัยความ
เสี่ ยงส่ วนใหญ่พบในทารกแรกเกิด
เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วย
ชาย ผูป้ ่ วย ASA 3 หรื อมากกว่าการ
ผ่าตัดฉุกเฉิน เกิดการดมยาสลบและ
ทัว่ ไป ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือด
ทรวงอก กระเพาะลาไส้ กระดูก ศัลย์
เด็ก

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

ผลการศึกษา
ASAมากจะเพิ่มอัตราการตายมาก

ตัวแปรทีศ่ ึกษา

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง

ผลการศึกษา
ภาวะหัวใจหยุดเต้น 100 ราย
( 55.44 : 10,000 )เสี ยชีวติ 68 ราย ( 37.02 :
10,000 ) พบใน
1.ผูส้ ู งอายุที่มาทาผ่าตัด
2.ASA 3-5
3. Emergency surgery มากกว่า Elective
surgery 12:1
4. General anesthesia มากกว่า neuroaxial
anesthesia 6.6 :1
5.ผูส้ ู งอายุที่มีโรคประจาตัว
6. การผ่าตัดมากกว่า 1 อย่างขึ้นไป ได้แก่
ผ่าตัดหัวใจหลอดเลือด ทรวงอกและลาไส้

กลุ่มตัวอย่ าง

ผู้วจิ ัย ปี
Visith
siriphuwanan
และคณะ ปี
2014

ชื่ อเรื่ อง
Incidence of and factors
associated with perioperative
cardiac arrest with in 24 hours
of anesthesia for emergency
surgery

รูปแบบการ
กลุ่มตัวอย่ าง
วิจัย
Retrospective
ผูป้ ่ วย 44,339 ราย
cohort study







ตัวแปรที่
ศึกษา
Anesthesia for
emergency
surgery การดม
ยาผ่าตัดฉุกเฉิ น
ชนิดของการ
ผ่าตัด
ASA
Out come

ผลการศึกษา
Cardiac arrest ในผูป้ ่ วยระงับความรู ้สึกผ่าตัดฉุกเฉิ น
พบ 163:10,000 ในผูป้ ่ วยอายุ 2 ปี หรื อน้อยกว่า 2 ปี
( < 2 ปี )
1. อายุ > 65 ปี
2. ASA 3 – 4
3. upper intra abdominal surgery
4. intracranial
5. intrathoracic
6. Cardiac and major vascular
7. Respiratory or cardiac vascular comorbidities
8. Patients in shock prior to receiving anesthesia
ดังนั้นวิสญ
ั ญีแพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาล ควรมีการเตรี ยม
ความพร้อม และมีการจัดการกับผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยง
สู ง เหล่านี้ได้อย่างทันท่วงที
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PICO Model
P: ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้ นขณะผ่ าตัดและระงับความรู้ สึก
I: C: O: อุบัตกิ ารณ์ และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้ นขณะผ่ าตัดและ
ระงับความรู้ สึก

วิธีดาเนินการวิจัย
• วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
• โครงการวิจัยผ่ านการพิจารณาเห็นชอบของ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของ
โรงพยาบาล สรรพสิ ทธิประสงค์ ก่ อนดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
• เก็บรวบรวมข้ อมูล
• ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ ข้อมูล
• การวิเคราะห์ ข้อมูล
• ข้ อมูลเชิงปริมาณ ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่ า ความถี่ ร้ อยละ ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไป และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้ นขณะผ่ าตัดและ
ระงับความรู้สึก

วิธีดาเนินการวิจัย
•การวิจัยครั้งนีเ้ ป็ นการศึกษาย้ อนหลัง (Retrospective design)
•ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

•ผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้ นขณะผ่ าตัดและระงับความรู้ สึกระหว่ างปี พ.ศ.2557
ถึง ปี พ.ศ.2559

คาถามและข้ อเสนอแนะ
Thank you

วิธีดาเนินการวิจัย
•เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้ วย 2 ส่ วน
1.ลักษณะทัว่ ไปของผู้ป่วย
2 ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องของการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้ นขณะผ่ าตัดและระงับ
ความรู้ สึก

•คุณภาพของเครื่ องมือ
•Content Validity
•Reliability
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การพัการพั
ฒนารู
ปปแบบการส่
งเสริ
สุขภาพ
ฒนารู
แบบการส่งเสริ
มสุม
ขภาพ
่อป้น
องกั
นการเกิ
โรคเบาหวานรายใหม่ในชุมใชน
เพื่อป้เพื
องกั
การเกิ
ดดโรคเบาหวานรายใหม่
นชุมชน
อาเภอนาตาลจัจังงหวั
อาเภอนาตาล
หวัดดอุอุบลราชธานี
บลราชธานี

ทานาย ปี 2583 เบาหวาน 642 ล้านคน
- 1 ใน 11 คน เป็นเบาหวาน โดยไม่รู้ตัว
- ทุก 6 วินาที มีคนตายจากเบาหวาน
(WHO,2017)

นาเสนอโครงร่างวิจัย

นาเสนอโครงร่างวิจัย
9.1

บทที่ 1

ปี 2559

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เสียชีวิต 4 ล้าน คนต่อ ปี

เฉลี่ย 8 วินาทีต่อ 1 คน

ปี 2016

Pt.DM

276.8 ล้านคน
4 ใน
5 เป็น
ชาว
เอเชีย
422 ล้านคน ทั่วโลก

(WHO,2016) , (สานักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข,2559)
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สถานการณ์โรคเบาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี
ในปี 2556 - 2558
 อัตราป่วยด้วย 11,407, 12,125 และ 13,205 ต่อประชากรแสนคน
 อัตราการตาย14.68 , 14.45 และ 16.53 ต่อแสนประชากร
ในปี 2559 พบผู้ป่วยโรคเบาหวาน 250,338 คน
 อัตราป่วยคิดเป็น 13,570 ต่อประชากรแสนคน
 อัตราการตายต่อแสนประชากร เท่ากับ 18.43
 สามารถควบคุมระดับนาตาลได้ดีอยู่ในช่วง 70 - 130 มก./ดล.
ได้ร้อยละ 23.42
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 2559)
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สถานการณ์โรคเบาหวาน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชน ทังภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคมหรือชุมชน โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และชุมชน ซึ่งมีความใกล้ชดิ กับผู้ป่วยมากกว่าสามารถรู้และเข้าใจในวิถีการ
ดาเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้ป่วยได้ดี
 เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและชุมชน
เพื่อการดูแลและการจัดการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
ชุมชนของตนเอง โดยมีบุคคลกรทางด้านสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

 สามารถควบคุมระดับนาตาลได้ดีอยู่ในช่วง 70 - 130 มก./ดล.
ได้ร้อยละ 34.62
(โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี, 2559)

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
รายใหม่ในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์เฉพาะ

(โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี, 2559)

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
พบปัญหาและสาเหตุสาคัญ 3ประเด็น
 1.ด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
 2.ด้านหน่วยบริการมีกจิ กรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยังไม่เป็น
รูปธรรมชัดเจนเหมาะสมกับบริบท บางแห่งมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกคนเนื่องจากมีกลุ่มเสี่ยงจานวนมาก
และยังไม่มีการติดตามประเมินผลหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 3.ด้านชุมชน พบว่าชุมชนยังไม่มสี ่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนและการขับเคลื่อนการดาเนินงานและ
ส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน
นอกจากนันด้านการประสานงานระหว่างหน่วยบริการกับกองทุน
สุขภาพตาบลยังมีกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาชุมชน
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1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการทางด้านสุขภาพ
และสังคม สู่การจัดลาดับความสาคัญการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการ
เกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
รายใหม่ในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาผลพัฒนารูปแบบฯโดยการประเมินรูปแบบและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
รวมทังศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
4. เพื่อเปรียบเทียบการส่งเสริมสุขภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานรายใหม่
ในชุมชนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

ขอบเขตของการวิ จั ย
การวิจัยนีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชน
อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี
1. ขอบเขตพืนที่
2. ขอบเขตประชากร
3. ขอบเขตของเนือหา
4. ขอบเขตระยะเวลา
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ขอบเขตของการวิ จั ย
ขอบเขตพืนที่
อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวคิดและทฤษฎี
1.กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Improvement Process; CHIP)
2.กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็น กระบวนการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ประกอบด้วย
- กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Appraisal,PRA)
- กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติสร้างอนาคตร่วมกัน(Future Search Conference,FSC)
- กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์(Appreciation Influence Control ,AIC)
3.กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research: PAR)

ขอบเขตของการวิ จั ย
ขอบเขตประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

 ประชาชนกลุม่ เสี่ยงสูง(FBS/DTX >100mg%)ต่อการเกิดโรคเบาหวาน
รายใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่เต็มใจให้ความร่วมมือในการวิจัย
จานวน 50 คน
 ชุมชนอาเภอประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผูด้ ูแล
ประชาชนกลุม่ เสี่ยงสูง นายอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัด ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุม่ แม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครดูแลผู้ปว่ ย นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตาบล ผูอ้ านวยการโรงเรียน รวมทัง้ หมดจานวน 50 คน

เกณฑ์การคัดผู้ยนิ ยอมตนให้ทาการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
 ผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึนไป
 มีความสามารถในการรับรู้ สื่อความหมายความเข้าใจ สามารถอ่านเขียนภาษาไทย
และสื่อสารกันได้
 มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุทังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 อาศัยอยู่ในเขตพืนที่การศึกษาตลอดระยะเวลาการวิจัย
 มีความสมัครใจและยินยอมให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากโครงการวิจัย(Exclusion criteria)
 มีความเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล
 ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
 อาศัยอยู่นอกเขตพืนที่การศึกษา
 เป็นผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสารและการรับรู้
เกณฑ์การให้ผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
 ผู้ยินยอมตนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยในตอนแรกต่อมาขอเลิกหรือขอถอนตัวจาก
การให้ข้อมูลในระหว่างการตอบแบบสอบถามและในการร่วมกิจกรรม
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ขอบเขตของการวิจัย
3. ขอบเขตของเนือหา

 การศึกษาวิจัยในครังนีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR : Participatory
Action Research) เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 โดยประเมินรูปแบบและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทังศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี
ตามกรอบแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดกระบวนการพัฒนา
สุขภาพชุมชน Community Health Improvement Process (CHIP) ใช้เวลาดาเนินการ 24
สัปดาห์ ประกอบด้วย 2
 1.การกาหนดประเด็นส่งเสริมสุขภาพ
 2.การดาเนินงานและการประเมินผล

แนวคิดและทฤษฎี
1.กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน (Community Health Improvement Process;
CHIP)
2.กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็น กระบวนการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้าง
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ประกอบด้วย
- กระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Appraisal,PRA)
- กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัตสิ ร้างอนาคตร่วมกัน(Future Search Conference,FSC)
- กระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
(Appreciation Influence Control ,AIC)
3.กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
(participatory action research: PAR)

ขอบเขตของการวิ จั ย
ขอบเขตระยะเวลา
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
คู่มอื แนวทางการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพป่วยเบาหวาน
คู่มอื การระดมสมอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

Planning
Action
Monitoring
Evaluation and Reflection

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบการสังเกต (Observation) ในการสังเกตการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การ
ร่วมแสดงความคิดเห็น การส่งเสริมสุขภาพ
 แบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมของกองสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In depth Interview)ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก โดยมีแนวคาถามที่ไม่ได้เป็นโครงสร้างคาถามตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลง
ยืดหยุ่นได้ เพื่อใช้ทาการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ภายในกรอบเนือหาด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
 การบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field notes)เป็นการบันทึกรายละเอียดจากการสังเกต
การสนทนาการสัมภาษณ์ซึ่งจะช่วยในการเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ป้องกันการลืม
และช่วยในการตังสมมติฐานปฏิบัติการในการศึกษาข้อมูลภาคสนามได้
 อุปกรณ์ภาคสนามอื่น ๆ เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยภาคสนาม ได้แก่ เทป
บันทึกเสียงเพื่อใช้บันทึกเสียงขณะที่มกี ารสัมภาษณ์ สมุดบันทึก และกล้องถ่ายรูป

ขันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
3.2.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ศึกษาแนวคิดวิธีการขันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
3.3.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
3.3.4 นาแนวคิดทฤษฎีเอกสารแนวทางและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาทังหมดมา
กาหนดขอบเขตและโครงสร้างเนือหา เพื่อสร้างแบบสอบถาม และแผนการพัฒนาฉบับร่าง
3.3.5 ทาการออกแบบเครื่องมือ สร้างแบบสารวจข้อมูลชุมชน แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วม
ของชุมชนฉบับร่างโดยประยุกต์และดัดแปลงจากวรรณกรรมที่ทบทวนจากนันนาเครื่องมือ
ที่สร้างขึนไปหาความสัมพันธ์ของเนือหา
3.3.6 นาเครื่องมือที่สร้างขึน ไปให้อาจารย์ท่ปี รึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องพร้อมให้แนะนา จากนันผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุง
3.3.7 เมื่ออาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยได้นาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
แกนนาชุมชนเพื่อทดสอบเครื่องมือที่สร้างขึนและทาการปรับจนเครื่องมือมีคุณภาพเข้าขัน
คุณภาพมาตรฐานเพื่อนาไปใช้ศึกษาจริง
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ รวม 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมครบถ้วนและ
สอดคล้อง
 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) นาแบบสอบถามที่และ
แบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วทาการ
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มแกนนาชุมชนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach
Method) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient of
Alpha) ได้ค่าความเที่ยงตังแต่ 0.75 ขึนไป

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
 การวิจัยครังนี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ สสจ.อุบลฯ แล้วจึงดาเนินการวิจัย
 โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวออก
จากการศึกษาวิจัยได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะนาไปใช้ใน
การวิจัยเท่านันจะไม่มผี ลกระทบหรือเกิดความเสียหายใด ๆ กับ
กลุ่มตัวอย่าง

การพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์(Ethical consideration)
1. ชีแจงให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบถึงวิธกี ารและตอบข้อข้องใจต่างๆรวมถึง
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึนขณะทาการวิจัย
2. การเข้าร่วมโครงการวิจัยผู้ยินยอมตนจะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
และต้องได้รับความยินยอมตนทุกราย
3. ผู้ยินยอมตนสามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อ
4. การรักษาความลับของข้อมูลโครงการวิจัยนีเป็นการให้ผู้ยินยอมตน
ตอบแบบสอบถามจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ยินยอมตน
5. ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม โดยไม่นาข้อมูลหรือ
ความลับของกลุ่มตัวอย่างมาเปิดเผย
ผู้วิจัยทาการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลตังแต่เริ่มต้นกระบวนการ
เก็บข้อมูลจนกระทั่งถึงการนาเสนอผลการวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์แล้วมาวิเคราะห์
แล้วผู้วจิ ัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธที าง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์
 ประมวลผลข้อมูลเชิงประมาณโดยใช้ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาและข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) แล้ว
สรุปการค้นพบตามประเด็นที่ศึกษาจากการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการวิจัย

นวัตกรรมสื่อการสอนเรื่องโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว
ผู้วิจัย

นวัตกรรมสื่อการสอนเรื่องโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว

ผู้วิจัย

ชรี ซิงค์
นางพัชรี ซิงค์ นางพั
นางสาวศรัญญา บุญอ่อน,
นางสาวศรัญญา บุนางสาวทั
ญอ่อศน,นียา ไกรสรสวัสดิ์ และคณะ
ที่ปรึกษางานวิจัย
นางสาวทัศนียา ไกรสรสวั
สดิพ์ ย์และคณะ
ดร.สุเพียร โภคทิ

ดร.พัชรี ใจการุณ
ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ(PCICU)

ที่ปรึกษางานวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับข้อมูลทั่วไปนาเสนอด้วยสถิติ
พืนฐานได้แก่จานวน การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าต่าสุด-สูงสุด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สาหรับเปรียบเทียบการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชนก่อนและหลัง
ดาเนินการด้วยสถิติทดสอบที (Paired t-test) และใช้นาเสนอในรูปแบบของ Mean
difference และ 95% CI ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการวิจัยโดย
กาหนดค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือหา(Content analysis) โดย
ใช้วิธีการจับประเด็น จัดหมวดหมู่ของข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ข้อมูล วิเคราะห์สรุปประเด็น (Thematically analysis) ในการเก็บข้อมูลและนา
ข้อมูลมาเทียบความถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
สรุปเป็นตาราง (Table) และแผนผังความคิด (Mind mapping) ตรวจสอบความถูก
ต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการทวนสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลรายบุคคล
และการทวนสอบความคิดกับผู้ให้ข้อมูลผ่านกระบวนการกลุ่ม

กราบขอบพระคุณ
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ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
ดร.สุเพียร โภคทิพโรงพยาบาลสรรพสิ
ย์
ดร.พัชรี ใจการุณ คาสาคัญ: นวัตกรรมสื่อการสอน โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว
หุ่นจาลอง ป้ายไฟ
ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหั
วใจ(PCICU)
ความเป็นมาและความส
าคัญของปัญหา

 โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดเป็น1ใน 3อันดับสาเหตุการตายในผู้ป่วยเด็ก
โรงพยาบาลสรรพสิ
ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 จานวนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจ ปีงบ2558,2559 เป็น 16,34




รายตามลาดับและมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2560เป็น 48ราย ใน9 เดือนแรก
พยาบาลประจาหอผู้ป่วย (PCICU)มีประสบการณ์น้อยกว่า5ปี 37.5%ซึ่งขาด
ประสบการณ์ในการให้ความรู้แก่ญาติ
ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสวนหัวใจในเด็ก จากประสบการณ์
การสื่อสารให้ข้อมูลไม่ชัดเจนยังไม่มีรูปแบบการสอนในแนวทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อผลิตนวัตกรรมสื่อการสอนเรื่องโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ญาติ และพยาบาลต่อสื่อการสอนเรื่องโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว

ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาวิจัยในกลุ่มญาติผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก
กุมารเวชกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี ระหว่างเดือน กันยายน 2560 – ตุลาคม 2560
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่มดังนี้
 1) กลุ่มญาติผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวช
กรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานีระหว่างเดือน กันยายน 2560 – ตุลาคม 2560
 2) กลุ่มผู้ใช้สื่อ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวช
กรรมโรคหัวใจ (PCICU)
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย/นิยามศัพท์











นวัตกรรมสื่อการสอน หมายถึง สื่อการสอนเกีย่ วกับโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด
ไม่เขียวประกอบด้วย Model รูปหัวใจ จาลองการไหลเวียนเลือดปกติ และ
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว ชนิด PDA ASDและ VSD
หุ่นจาลองหรือรูปจาลอง เป็นสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนความคิดและจิตนาการ
ป้าย ไฟ ก็คือ ป้ายที่มีการใช้แสงให้เข้ามาช่วยให้ข้อความบนป้ายเป็นที่สังเกตหรือ
มองเห็น ได้ง่ายขึ้น โดยการใช้หลอดไฟแบบ LED (light-emitting diode)
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว คือ ความผิดปกติในโครงสร้างของระบบ
หลอดเลือดและ/หรือหัวใจที่เป็นมาแต่กาเนิด โดยไม่มีการผสมกันของเลือดดาและ
เลือดแดงจึงไม่มีอาการเขียว
-VSD (ventricular septal defect) คือ การที่มีรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่าง
ทาให้เลือดแดงจากหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านรูรั่วไปยังห้องล่างขวาและออกสู่หลอด
เลือดแดงของปอด ทาให้ปริมาณเลือดที่ไปปอดมากขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่มดังนี้
1) กลุ่มญาติผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างเดือน กันยายน 2560
– ตุลาคม 2560
2) กลุ่มผู้ใช้สื่อ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ
(PCICU)

ASD (atrial septal defect) คือ การที่มีรูรั่วผนังกั้นหัวใจห้องบนทาให้
ปริมาณเลือดแดงไหลผ่านจากหัวใจห้องบนซ้ายไปด้านขวามากขึ้น
PDA (patent ductus arteriosus) คือ การเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดง
ใหญ่ของร่างกาย และของปอดซึ่งเลือดแดงส่วนหนึ่งจากหลอดเลือดใหญ่ของ
ร่างกาย จะไหลผ่านไปยังหลอดเลือดแดงของปอดปริมาณเลือดไปปอดจะเพิ่มขึ้น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 สื่อการสอนเรื่อง โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว
 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบประเมินการรับรู้ของผู้ปกครอง ญาติผู้ป่วย
 แบบประเมินการใช้งานโดยกลุม
่ ผู้ใช้สอื่ การสอน

กรอบแนวคิด


การศึกษานี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อสร้างสื่อการสอน
เรื่องโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียว โดยอ้างอิงจากกรอบแนวคิดการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญา (Social cognitive Leaning Theory) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีของบันดูรา เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดย
การสังเกตหรือการเลียนแบบ บันดูรา (Bundura) มีความเห็นว่าทั้ง
สิ่งแวดล้อมและผู้เรียนมีความสาคัญเท่าๆกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมาก
จะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการ
เลียนแบบ



กรอบแนวคิด

ความรู้ความเข้าใจ
บิดามารดา หรือผู้ดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการ
สวนหัวใจเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดไม่เขียว
ก่อนการใช้สื่อเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิด
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วิธีดาเนินการวิจัย

โมเดลสื่อการสอนเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ชนิดไม่เขียว มี
รายละเอียดดังนี้
-ความหมายและพยาธิ
สภาพโรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดชนิดไม่เขียวใน
เด็ก PDA, ASD, VSD

-ความรู้ความเข้าใจบิดา
มารดา หรือผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่
ได้รับการสวนหัวใจเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด
ไม่เขียวหลังการใช้สื่อเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด
ไม่เขียว
-ความพึงพอใจของ ญาติ
และพยาบาลต่อสื่อการสอน
เรื่องโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ชนิดไม่เขียว

วิธีการเลือกและจานวนของกลุ่มตัวอย่าง





การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากรคือ ผู้ปกครอง ญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยมีลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้
ผู้ปกครอง ญาติผู้ป่วยเพศชายหรือหญิง
อายุตั้งแต่ 17 ปี ขึ้นไป

พัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนปัญหาความต้องการ
 เด็กเป็นบุคคลสาคัญในครอบครัว การสวนหัวใจเป็นหัตถการมีโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนได้ทุกขั้นตอนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน จึง
ทาให้บิดา มารดาและผู้ดูแล วิตกกังวล ดังนั้นพยาบาลเป็นบุคคลที่มีบทบท
สาคัญในการเตรียมผู้ป่วยก่อนทากานสวนหัวใจโดยการอธิบายให้บิดา
มารดา ผู้ดูแล และผู้ป่วยเข้าใจวัตถุประสงค์ของการตรวจ วิธีการเตรียมตัว
การดูแลหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ (ศุภลักษณ์ , วิภาพร , และพิมพ์พรรณ ,
2548)

ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งทีมดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 การทบทวนวรรณกรรม
 บุญธิดา สิมาพงษ์ภาส กาญจนา โกกิละนันทน์ นงเยาว์ ธิติไพศาล
และคณะ,2012ศึกษาผลของการสอนก่อนผ่าตัดโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ต่อ
ความรู้และการปฏิบัติ ตนในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกด้วยการ
ฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังหลังสอนผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้
ถูกต้องมากกว่าการสอนแบบบรรยาย
 กิตติพร เนาว์สุวรรณ ปฐมามาศ โชติบัณ จรูญรัตน์ รอดเนียม
และธารินี นนทพุทธ ศึกษาการใช้หุ่นช่วยฝึกใส่สายให้อาหารทาง
สายยางในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2 153คน พบว่า ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจในด้านการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก
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ขั้นตอนที่ 4 สร้างนวัตกรรม
1. ประชุมทีมเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
2. ออกแบบสื่อการสอน ขนาดกว้าง 42.5 เซนติเมตร ยาว 32.5เซนติเมตร
3. การออกแบบรูปทรงโดยการร่างแบบโครงสร้างของหัวใจโดยใช้กระดาษแข็ง
4. เตรียมอุปกรณ์
5. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม
1) นาแผ่นอะคริลิค ติดประกอบด้านล่างกับแบบโครงร่างรูปหัวใจ ขนาด กว้าง 42.5
เซนติเมตร ยาว 32.5เซนติเมตร จานวน 1 ชิ้น
2) นาหลอด LED สีฟ้าติดจาลองแทนการไหลเวียนของหลอดเลือดดาจาก RA ไป RV ผ่าน
PA ไปฟอกทีปอด
3) ใช้หลอด LED สีแดง แทนการไหลเวียน ของเลือดแดงจาก PV สู่ LA ลง LV
4) ติดหลอด LED สีฟ้าและสีแดงจาลองแทนการไหลเวียนเลือดในโรคหัวใจ PDA ASD VSD
5) ต่อสายไฟไปยัง สวิทซ์ เปิดปิด 4ตัว แบ่งเป็น
- สวิทซ์ตัวที่ 1 แทนการไหลเวียนเลือดปกติ
- สวิทซ์ตัวที่ 2 แทนการไหลเวียนเลือด PDA
- สวิทซ์ตัวที่ 3 แทนการไหลเวียนเลือด ASD
- สวิทซ์ตัวที่ 4 แทนการไหลเวียนเลือด VSD

ผลการศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บ
กษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บ
กระดูกสันผลการศึ
หลั
ง
ส่
วนคอ (Cervical spine injury)
กระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical spine injury)
ในหอผู
้ ป่ว้ ปย่ วยspinal
Unit
ในหอผู
spinal Unit
ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวปรานี บุญถูก และคณะ หน่วยงาน : หอ
ผู้ป่วย spinal Unit

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวปรานี บุญถูก และคณะ หน่วยงาน : หอ
ผู้ป่วย spinal Unit

บทนำ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจเด็ก จานวน 3 ท่าน
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช้
ขั้นตอนที่ 7 นาสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติที่ใช้)
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ




ได้หุ่นจาลองประกอบการสอนและสาธิต เรื่องโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิด
ไม่เขียว จากเทคนิค ป้ายไฟวิ่ง ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประกอบการ
สอนได้
ผู้ป่วยและญาติเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการความรู้ความเข้าใจโรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิดชนิดไม่เขียวและลดความวิตกกังวลในการรักษา ณ ห้องผู้ป่วย
ดังกล่าวต่อไป

• การบาดเจ็บของกระดูกสันหลังและไขสัน
หลังส่ วนคอ ในระยะวิกฤตจะเป็ นภาวะที่
คุกคามต่ อชีวติ เนื่องจากการบาดเจ็บไขสัน
หลังส่ วนคอจะมีผลต่ อการหายใจและ
กล้ ามเนือ้ ทรวงอกที่ช่วยในการหายใจ
• ส่ วนในระยะต่ อเนื่องมีผลกระทบกับ
ครอบครั ว และสังคม เนื่องจากผู้ป่วยจะเกิด
ความพิการเป็ นอัมพาตทัง้ ตัว

ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำของปัญหำ
• การบาด เจ็บตัง้ แต่ C1- C3 ร้อยละ 80 -90 มี
ความต้องการการดูแลในเรื่องทางเดินหายใจ
• การบาดเจ็บ ตัง้ แต่ C4 มักจะหายใจได้เองโดยไม่
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่ตอ้ งการการดูแลด้าน
กิจวัตร ประจาวันทัง้ หมดจากผูด้ แู ล บางรายอาจมี
ปั ญหาเรื่องการเคี้ยว หรือการกลืน การสาลัก

แหล่งเงินทุน
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งานห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU)
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• ผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังส่ วนคอ เป็ นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง
พบว่ าผู้ป่วยเกิดปั ญหาทางเดินหายใจและมีอาการเปลี่ยนแปลง ต้ อง
เฝ้ าระวังประเมินและดูแลอย่ างใกล้ ชดิ
• จากสถิตขิ องหน่ วยงานหอผู้ป่วย spinal Unit ในปี 2557-2559
พบว่ าผู้ป่วย C-spine injury เกิด sudden dead 1 ราย
• ผู้ป่วยที่ผ่าตัด ACDF มีอาการทรุ ดลงต้ องช่ วยฟื ้ นคืนชีพ 5 ราย

• จากปั ญหาดังกล่ าวถือว่ าเป็ นความเสี่ยงที่รุนแรง ทางหน่ วยงานจึง
ต้ องการทบทวน สถานการณ์ ของหน่ วยงาน ในการดูแลผู้ป่วย ที่มีการ
บาดเจ็บของกระดูกต้ นคอและไขสันหลัง การเฝ้ ารระวังอาการ
เปลี่ยนแปลง การคาดการณ์ ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ กับผู้ป่วย และการ
แก้ ปัญหา ในการดูแลผู้ป่วย
• เป็ นการค้ นหาปั ญหาและโอกาสพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยให้ มีความ
ปลอดภัยและวางแผนในการพัฒนาทักษะของบุคลากร
• เพื่อให้ สอดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์ 10ปี ของโรงพยาบาล ในเรื่อง
ความเป็ นเลิศทางออร์ โธปิ ดิกส์ ด้ านระบบกระดูกสันหลัง

ผลการดาเนินงาน
• ตารางที่ 1 : จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน(ราย)
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48

81.67

หญิง

11

18.33

ช่ วงอายุ
10-19 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60-69 ปี
70-79 ปี
80-89 ปี
รวม

จานวน
10
8
5
14
10
6
4
3
60

ร้ อยละ
17.67
13.33
8.33
23.33
16.67
10.00
6.67
5.00
100

จำแนกตำมสำเหตุกำรบำดเจ็บ

สาเหตุการบาดเจ็บ

จานวน

ร้ อยละ

อุบัตเิ หตุจากรถจักรยานยน
อุบัตเิ หตุจากรถยนต์
อุบัตเิ หตุตกจากที่สูง
อุบัตเิ หตุล่ ืนหกล้ ม
อุบัตเิ หตุส่ งิ ของหนักตกทับ
อุบัตเิ หตุจากจักรยาน
อุบัตเิ หตุจากรถไถนา /รถอีแต๋ น

19
12
8
10
4
3
2

60.00
31.67
20.00
13.33
16.67
6.67

อุบัตเิ หตุจากรถจักรยานยนกับรถยนต์

2

รวม

60

Cervical spine injury

ทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วยกลุม่ Cervical spine injury ที่เข้ ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วย spinal unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยใช้ เครื่ องมือการเฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้ าสูภ่ าวะวิกฤติคือ Modify Early warning sing
ตังแต่
้ ตุลาคม 2559 - มีนาคม2560 จานวน 60 ราย ผู้วิจยั ออกแบบเครื่ องมือ
เก็บข้ อมูล “ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย Cervical spine injury ”และให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้ วนาเก็บข้ อมูล นาข้ อมูลมาสรุปและวิเคราะห์โดยใช้ สถิติร้อย
ละ และพรรณนาข้ อมูล

ชาย

ตารางที่ 2 : จาแนกตามช่วงอายุ

วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนสถำนกำรณ์ในกำรดูแลผูป้ ่ วย
• วิธีดาเนินงาน

ร้ อยละ

5.00
3.33
100
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ตำรำงที่ 7 : จำแนกตำมกำรผ่ำตัด

ตำรำงที่ 4 :จำแนกตำมกำรวินิจฉัยสุ ดท้ำย
การวินิจฉัย
Neck sprain
Fracture/dislocation of
cervical spine
รวม

จานวน
25
35
60

การผ่ าตัด
ร้ อยละ
41.67
58.33
100

ตารางที่ 5 : จาแนกตามการตรวจพิเศษ
การตรวจพิเศษ

จานวน

ร้ อยละ

CT c spine

24

40.00

MRI

2

3.33

CT และ MRI spine

27

45.00

ไม่ ได้ ตรวจ

7

รวม

60

11.67
100

ตำรำงที่ 6 : จำแนกตำมกำรบำดเจ็บของไขสันหลัง
การบาดเจ็บของไขสันหลัง

จานวน

ไม่ มีการบาดเจ็บของไขสันหลัง

36

Incomplete cord injury

22

complete cord injury

2

รวม

60

ร้ อยละ
60.00
36.67
3.33
100

ตำรำงที่ 6 : จำแนกตำมหัตถกำร
หัตถการ/กายอุปกรณ์
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จานวน

ร้ อยละ

ไม่ มี

40

skull traction
minerva cast

7
3

66.67
11.67

soft collar

6

10

phiadlephia

3

5

somibrace

1

รวม

60

1.66
100

5

จานวน

ไม่ มีการผ่ าตัด

37

ผ่ าตัด ACDF

17

ผ่ าตัด ACCF

1

ผ่ าตัด Fusions

5

รวม

60

ร้ อยละ
61.66

28.33
1.67
8.33
100

ตำรำงที่ 8 : คะแนน MEWs scoreแรกรับ
คะแนน MEWs score
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
รวม

จานวน

ร้ อยละ

42
14
3
0
1
60

70.0
23.3
5.0
0
1.7
100

ตำรำงที่ 9 : คะแนน MEWs score วันที่2
คะแนน MEWs score
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
ไม่ ได้ ประเมิน
รวม

จานวน

31
8
1
0
1
19
60

ร้ อยละ
51.7
13.3
1.7
0.0
1.7
28.33

100
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ตำรำงที่ 10 : คะแนน MEWs score วันที่3
คะแนน MEWs score
0 คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
ไม่ ได้ ประเมิน
รวม

จานวน
24
7
2
0
0
27
60

ร้ อยละ
40.0
11.7
3.3
0.0
0.0
45.00

100

ตำรำงที่ 11 : ภำวะแทรกซ้อนที่พบ
รายการ
Bedsore
UTI
HAP
VAP
SSI
septic shock
pin sit infection
ปอดแฟบ
DVT
รวม

จานวนครั ง้
5
5
6
5
1
2
1
1
2
28

ข้อสังเกตผูป้ ่ วยที่อำกำรเปลี่ยนแปงทรุ ดลง
• อื่นๆ พบว่ามีผ้ ปู ่ วยที่อาการทรุดลงขณะดูแล 2 รายโดย
• รายแรกอาการทรุดลงในวันที่ 6 ของการดูแล MEWs scor 2
คะแนน หายใจหอบ ย้ ายเข้ าICUเฝ้าระวังอาการ
• รายที่สองอาการทรุดลงในวันที่ 21 ของการดูแล MEWs scor 4
คะแนน ใส่ET tube ย้ ายเข้ าICU
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ชื่ อเรืชื่ อ่ องเรืพฤติ
กรรมการความคุ
ระดับบนนา้ ตาลในเลื
า้ ตาลในเลื
อดของผู
่ อง พฤติ
กรรมการความคุมมระดั
อดของผู
้ ป่วย ้ ป่วย
เบาหวานที
ีระดับบHbA1c
HbA1c ≥≥ 7โรงพยาบาลเสนางคนิ
คม คม
เบาหวานที
มีรมะดั
7โรงพยาบาลเสนางคนิ
อ.เสนางคนิคคม
ม จ.อ
ญญ
อ.เสนางคนิ
จ.อานาจเจริ
านาจเจริ
ผู้จดั ทานางมัณฑนา พิลาไชย
ผู้จดั ทพยาบาลวิ
านางมัณชาชีฑนา
พ พิลาไชย
อาจารย์
ที่ปรึกษา
พยาบาลวิ
ชาชีพ
ดร.สุอาจารย์
เพียร โภคทิ
ที่ปรึพกย์ษา
อ.จรูญศรี มีหนองหว้ า

ดร.สุ เพียร โภคทิพย์
อ.จรูญศรี มีหนองหว้ า

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคเบาหวานเป็ นโรคไม่ติดต่อที่เป็ นปัญหาสาคัญ เนื่องจากเป็ นโรคเรื้ อรัง
ที่บุคคลผูเ้ ป็ นโรคต้องมีการดูแลตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนการดาเนินชีวิต เพื่อ
การควบคุมโรคและป้องกันภาวะ แทรกซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความพิการและ
เสี ยชีวติ อุบตั ิการณ์ของโรคเบาหวานทัว่ โลกยังคงเพิ่มสู งขึ้นทุกปี จังหวัด
อานาจเจริ ญเป็ นอีกจังหวัดหนึ่งที่ตอ้ งพบกับปัญหาผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น และผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ยงั มีปัญหาเรื่ องการควบคุมระดับน้ าตาล แม้วา่ ทาง
บุคลากรจะมีการให้ความรู ้ท้ งั เรื่ องโรคเบาหวาน การควบคุมอาหาร การออกกาลัง
กาย การใช้ยาที่ถูกวิธีแล้วก็ตาม

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังโรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริ ญ มีผปู ้ ่ วย
เบาหวานที่มารับบริ การในปี งบประมาณ 57 จานวน 1,148 คน ได้รับการตรวจ HbA1c 975 คน และผล
การตรวจ HbA1c≥7 มีจานวน 635 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.13 ในปี งบประมาณ 58 จานวนผูป้ ่ วยเบาหวานมา
รับบริ การที่คลินิกจานวน 1,465 คน ได้รับการตรวจ HbA1c 1,299 คน และผลการตรวจ HbA1c≥7 มี
จานวน 1,134 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.30 และในปี งบประมาณ 59 มีผปู ้ ่ วยเบาหวานมารับบริ การที่คลินิก
จานวน 1,393 คน ได้รับการตรวจ HbA1c 1,268 คน และผลการตรวจ HbA1c≥7 มีจานวน 945
คน คิดเป็ นร้อยละ 74.52 ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ผูป้ ่ วยเบาหวานมีผลการตรวจ HbA1c≥7 เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคไต
เสื่ อม โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็ นต้น

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม
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กรอบแนวคิดการวิจยั

คาถามการวิจยั
1 ปัจจัยภายนอกและภายในมีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ที
ระดับ HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคมอย่างไร
2 พฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ทีระดับ HbA1C ≥
7 โรงพยาบาลเสนางคนิคมคืออะไร
3 แนวทางในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานที่ทีระดับ HbA1C ≥ 7
โรงพยาบาลเสนางคนิคมทาอย่างไร

ข้อมูลส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ระยะเวลาดาเนินโรค
ข้อมูลส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
- ระยะเวลาดาเนินโรค

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม

สมมติฐานของการศึกษา
ปัจจัยภายนอกและภายในที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของ
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ทีระดับ HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1 เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มีระดับ HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีระดับ
HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
3 เพื่อศึกษาแนวทางในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C
≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม

ปัจจัยภายนอก
-การเข้าถึงบริ การ
-การได้รับข้อมูลข่าวสาร

พฤติกรรม
- การควบคุมอาหาร
-การออกกาลังกาย
-การรับประทานยา

ปัจจัยภายใน
-ความรู ้เรื่ องอาหาร
-คามรู ้เรื่ องการออกกาลัง
กาย
-ความรู ้เรื่ องยา

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม

ประโยชน์ของการศึกษา
1 ทาให้ทราบปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มีระดับ HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
2 ทาให้ทราบพฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีระดับ
HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม
3 ทาให้ทราบแนวทางในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีระดับ
HbA1C ≥ 8 โรงพยาบาลเสนางคนิคม

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม

วิธีดาเนินการวิจยั

ขอบเขตการวิจยั

รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C≥ 7
ที่มารับบริ การในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริ ญ โดย
มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ การดูแลตนเองด้านโภชนาการ ได้แก่ การควบคุมอาหารตามหลักโภชนาการสา
หรับผูป้ ่ วยเบาหวาน และการดูแลตนเองด้านสุขภาพ ซึ่งได้แก่ การดูแลตนเองด้านการรับประทานยา ด้านการ
ออกกาลังกาย และด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
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ความรู ้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีผล HbA1C ≥ 7 ที่มารับบริ การในคลินิก
เบาหวาน แผนกโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปี พ.ศ.2560

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยศึกษา เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วยคาถามปลายปิ ดและเปิ ดจานวน 11 ข้อ
ส่ วนที่ 2 การวัดความรู ้ แบบทดสอบตัวเลือด 3 ตัวเลือด จานวน 19 ข้อ ให้ตอบข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว เป็ นการ
วัดความรู ้เกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน และการ
บาบัดรักษา
ส่ วนที่ 3 วัดการปฏิบตั ิตวั จานวน 25 ข้อ ในด้านการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกกาลังกาย
และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ให้ตรงตามความเป็ นจริ งในการปฏิบตั ิตวั ใน 1 สัปดาห์ ตามความถี่ดงั นี้
ปฏิบตั ิเป็ นประจา หมายถึง ท่านปฏิบตั ิกิจกรรมในเรื่ องนั้นเป็ นประจา สม่าเสมอ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3-4 วัน
ปฏิบตั ิบางครั้ง หมายถึง ท่านปฏิบตั ิกิจกรรมในเรื่ องนั้นเป็ นบางครั้งหรื อบางวัน สัปดาห์ละ 1-2
วัน หรื อน้อยกว่านั้น
ไม่เคยปฏิบตั ิ หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบตั ิกิจกรรมในเรื่ องนั้นเลย ใน 1 สัปดาห์

บริการแบบองค์ รวม ร่ วมใจประสาน
บริการดีสู่มีมอาตรฐานสากล
ัธยาศัย น้าใจงาม

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
• โรคมะเร็งกล่องเสียงเป็ นมะเร็งชนิดหนึง่ ที่ เกิดขึน้ กับระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบน อยู่ใน อันดับที่ 7 หรือพบ ร้อยละ 2.8 เมือ่ เปรียบเทียบ กับมะเร็ง
อวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย พบได้ประมาณร้อยละ 1 - 5 ของมะเร็งทัง้ หมด
หรือประมาณ 3 - 8 คนต่อประชากร 100,000 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา(สุธี
ไกรตระกูล,2544)
• ในประเทศไทยพบได้ไม่ตา่ กว่าหนึง่ พันคนต่อปี พบบ่อย ในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ในอัตราส่วน 10 ต่อ 1 ในช่วงอายุระหว่าง 50 – 60 ปี โดยมีปัจจัย
เสี่ยงในการเกิดโรคที่สาคัญคือ การสูบบุหรี่ และ ดืม่ สุรา (สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ, 2550)

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
• ปั ญหาดังกล่าวทาให้ผปู้ ่ วยทุกข์ทรมานเพราะใช้การพูดในการประกอบ
อาชีพและดารงชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติเช่นก่อนผ่าตัด แม้ว่าจะใช้การ
เขียนหรือภาษาท่าทางก็ไม่สามารถถ่ายทอดความรูส้ ึกนึกคิดได้มี
ประสิทธิภาพเท่ากับการพูด
• ผูป้ ่ วยมักมีความคับข้องใจและลาบากใจในการติดต่อสื่อสารกับผูอ้ ื่น
• ผูป้ ่ วยบางรายมีปัญหามากจนกระทัง่ ต้องได้รบั การรักษาจาก
จิตแพทย์
• การฝึ กให้ผปู้ ่ วยสามารถสื่อสารด้วยการพูดได้ซึ่งเป็ นสิ่งจาเป็ นที่สดุ
อย่างหนึง่ ในการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพของผูป้ ่ วยเหล่านี้ และ
• นอกจากนัน้ การดูแลรักษาแบบครบวงจรและแบบองค์รวมหรือการดูแล
แบบสมบูรณ์แบบจะส่งเสริมสุขภาพให้ผปู้ ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
• ชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ ุบลราชธานี
ตัง้ ขึน้ ตามความต้องการของผูป้ ่ วยมะเร็งกล่องเสียงที่ผา่ ตัดเอากล่อง
เสียงออก ในเดือนมกราคม 2547 จัดเป็ นลาดับที่ 22 ของประเทศไทย
• ปี 2560 ชมรมไร้กล่องเสียงจะครบ 13 ปี ในการก่อตัง้ ชมรมสมาชิกที่เข้า
ชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียงตัง้ แต่ มกราคม 2547 จนถึง มิถนุ ายน 2558 มี
จานวน 129 คน ผูป้ ่ วยทัง้ หมดอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 10
• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็ นแกนนาในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยมะเร็ง ซึ่งผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งกล่องเสียงและ
คอหอย รักษาโดยการผ่าตัดเอากล่องเสียงออกทัง้ หมดร่วมกับการฉาย
รังสีรักษาและหรือยาเคมีบาบัด หลังผ่าตัดกล่องเสียง ผูป้ ่ วยต้องดูแล
ตนเองและติดตามการรักษาอย่างต่อเนือ่ งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเป็ นซา้
ของมะเร็งอีกครั้ง

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
• ภายหลังการรักษาผูป้ ่ วยต้องประสบกับปั ญหาไม่สามารถพูดสื่อสารกับ
ผูอ้ ื่นได้ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผูป้ ่ วย
และญาติผดู้ แู ลผูป้ ่ วยเป็ นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเครียด หดหู่ เศร้า
หมองและส่งผลกระทบย้อนกลับมาที่สภาวะสุขภาพทางกายของผูป้ ่ วย
• ชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง และกลุม่ งานโสต ศอ นาสิก สหสาขาวิชาชีพ ได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมฟื้ นฟูสมรรถภาพผูไ้ ร้กล่องเสียงเป็ นประจา 1
เดือนต่อครั้ง แต่ยงั ขาดการประเมินผลการดาเนินงานของชมรมผู้
ไร้กล่องเสียงที่เป็นร ูปธรรมที่ชดั เจน
• ดังนัน้ เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
จัดรูปแบบของชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียงในครัง้ ต่อไป ผูร้ บั ผิดชอบจึงสนใจ
ศึกษาประเมินผลการดาเนินงานของชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ CIPP Model

คาถามงานวิจยั

ขอบเขตการวิจยั :
ขอบเขตด้านเนือ้ หา โครงการที่ทาการประเมิน คือ
• การดาเนินงานของชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ CIPP Model

ตัวแปรที่ศึกษาใช้เกณฑ์ของCIPP Model ด้านต่าง ๆ ดังนี้
•
•
•
•

การประเมินบริบท (Context Evaluation)
การประเมินปั จจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั : เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหารและคณะดาเนินงาน
•การประเมินสภาวะแวดล้อม จะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน ในการกาหนด
วัตถุประสงค์
•การประเมินการวิจยั เบื้องต้น เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อกาหนดรูปแบบ
ของโครงการ
•การประเมินกระบวนการ เป็ นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการ
ดาเนินการของโครงการ
•การประเมินผลผลิต ช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสาเร็จของโครงการ
•ผลการประเมินที่ได้นาไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควรจะ
ดาเนินการต่อไป และควรมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างไร

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

• ชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มีการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมหรือไม่

วัตถ ุประสงค์ของการวิจยั
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• เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของชมรมผูไ้ ร้กล่อง
เสียง สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
• เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ ความพร้อมและความ
เหมาะสม ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ และการบริหารจัดการของ
ชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง
• เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน การจัด
กิจกรรม การอานวยความสะดวก ปั ญหาและอุปสรรค
• เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านผลผลิต โดยยึดวัตถุประสงค์ของชมรมผูไ้ ร้
กล่องเสียงเป็ นเกณฑ์

ทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารและผลงานวิจยั ต่างๆเพื่อเป็ น
กรอบแนวคิดและเป็ นแนวทางในการวิจยั ดังนี้
•
•
•
•

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ
รูปแบบการประเมินโครงการ
การดาเนินงานของชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
โดยการมีส่วนร่วการพั
มของชุ
มชน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง

วิธีดาเนินการวิจยั
1. ร ูปแบบการวิจยั
• การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ นการศึกษาเพื่อประเมินผลการดาเนินงานของชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ CIPP Model โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีตวั แปรที่
ใช้เป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ

2. ประชากร หรือกลมุ่ ตัวอย่าง การวิจยั ครั้งนี้ กาหนดประชากร
กลุม่ เป้าหมาย ดังนี้
• ประชากร/กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่มีสว่ นได้สว่ นเสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการชมรมผูไ้ ร้กล่อง
เสียง ได้แก่ สมาชิกชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง คณะกรรมการดาเนินโครงการและผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
• การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง สมาชิกชมรมผูไ้ ร้กล่องเสียง โดยใช้การสุม่ อย่างง่าย (คณะกรรมการดาเนิน
โครงการและผูบ้ ริหารโรงพยาบาล โดยใช้การสุม่ แบบเจาะจง

3.ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้น

การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation ) ซึ่งจะช่วยใน •
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการวางแผน ในการกาหนดวัตถุประสงค์ •
การประเมินการวิจยั เบื้องต้น (Input Evaluation ) เป็ นการ
ตัดสิ นใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อกาหนดรู ปแบบโครงสร้างของ
โครงการ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation ) เป็ นการ
ตัดสิ นใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการดาเนินการของ
โครงการ การนาโครงการไปปฏิบตั ิ
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation ) จะช่วยในการ
ตัดสิ นใจและดูผลสาเร็ จของโครงการ เพื่อทบทวนโครงการ

ตัวแปรตาม

ความเหมาะสมสอดคล้องของวัตถุประสงค์/ พันธกิจ /ยุทธศาสตร์ รพ.
ประเมินความต้องการคาดหวัง สมาชิกที่เข้าร่ วมกิจกรรม /การเข้าถึงของสมาชิก /
สถานที่

• งบประมาณ
• บุคลากร
• วัสดุอุปกรณ์
• การบริ หารจัดการ
• การวางแผนกิจกรรม
• การอานวยความสะดวก
• ปัญหาอุปสรรค
ผลลัพธ์ของการดาเนินการกิจกรรมของชมรมตามตัวชี้วดั ความสาเร็ จของชมรม
• กิจกรรมการฝึ กพูด
• จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม สามารถพูดได้ ผูไ้ ร้กล่องเสี ยงสามารถสื่ อสารด้วยการพูด
ด้วยหลอดอาหารเพิ่มขึ้นตามศักยภาพอย่างน้อยร้อยละ 80
• ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติที่เข้าร่ วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
• ผูไ้ ร้กล่องเสี ยงและญาติเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ และเข้าร่ วมรณรงค์งดสู บบุหรี่ อย่าง
น้อยร้อยละ 60
• ทีสหสาขาวิชาชีพเข้าร่ วมกิจกรรมตามโครงการอย่างน้อย 3 ครั้ง

4. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

DEVELOPMENT OF THE
MODEL
FOR THE BED
ELDER BY COMMUNITY
โดยการมี
ส่วนร่HEALTH
วมของชุมCARE
ชน อาเภอนาตาล
จังหวัดBOUND
อุบลราชธานี
DEVELOPMENT NATAN
OF THE MODELDISTRICT
HEALTH CARE FOR
THE BED RATCHATHANI
BOUND ELDER BY COMMUNITY
PARTICIPATION
UBON
PROVINCE
PARTICIPATION NATAN DISTRICT UBON RATCHATHANI PROVINCE

นาเสนอโครงร่างวิจัย

นาเสนอโครงร่างวิจัย

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ
 ในปี พ.ศ. 2563 คาดการณ์ว่าสูงถึง11,888,000คน (สานักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ,2543และส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553 )

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)

• ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบบันทึกข้อมูล โดยระบุถึงวิธีการสร้างเครื่ องมือ การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือ
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
• ผูว้ จิ ยั อนุญาตและความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม วิธีการส่ งแบบสอบถาม จานวนที่ได้รับคืน โดย ดาเนินการ เก็บรวมรวม เมื่อ
ได้รับข้อมูลกลับคืนมา นามาตรวจสอบ ความสมบูรณ์สามารถวิเคราะห์เนื้อหาได้ทุกฉบับ การตรวจสอบความถูกต้องและความ
เชื่อถือได้ของข้อมูล

6. การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความเหมาะสมของประเภทข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา การแจกแจงความถี่ การหาค่า
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแนวทาง ดังนี้
• ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ความถี่สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากสื บค้นเอกสาร ผลการดาเนินงานและการสังเกต
• ใช้วธิ ีการหาค่าความถี่ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับข้อมูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถาม นาค่าที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
7. การประมวลผลและเสนอผลการวิจยั

 ในปี พ.ศ .2573 ประเทศไทยจะมีจานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 หรือประมาณ 17.8 ล้านคน ของประชากรไทยทั้ง
ประเทศ (มูลนิธสิ ถาบันวิจัย(และพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,2553)
 พ.ศ.2558 พบว่าผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 90 มีความสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวันได้ดี มีเพียงร้อยละ 0.7 - 2.8
ที่ผู้สูงอายุทาเองไม่ได้เลย
 กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
จานวน 6,394,022 คนพบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 79 และเป็น
ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้านติดเตียงร้อยละ 21

• ประมวลผลและเสนอผลการวิจยั โดยการ พรรณนา แยกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
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บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
ในปี 2559 รัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มติด
บ้า นและกลุ่ ม ติด เตีย งคือ ท าผู้ สู ง อายุ ที่ยัง แข็ ง แรงและท าอย่า งไร
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแ ลอย่างเหมาะสม โดย
ทีมสหวิชาชีพซึ่งจัดบริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
การสร้างเสริมสุขภาพและการจัด บริการสุ ขภาพผู้สูงอายุจะเป็น
วิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ
ที่ ดี แ ละที่ ส าคั ญ คื อ การมุ่ ง ลดความเจ็ บ ป่ ว ยในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
(สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2559)

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
สาหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 มีประชากร
ทั้งหมด 1.8 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 226,848 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.45 ของประชากรทั้งหมด
ผลการประเมินความสามารถการทากิจวัตร
ประจาวันขั้นพื้นฐาน (ADL) 95.76 ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมดพบว่าติดสังคมร้อยละ 29. 92,ติดบ้าน
ร้อยละ 6.92, ติดเตียงร้อยละ 2.08

ประชากร 34,213 คน
ชาย 17,158 คน
หญิง 17,055 คน
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ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 105 กิโลเมตร
พื้นที่ 194.84 ตารางกิโลเมตร

4
64
9,886
1
1
6
1
4
27
27
54

ตาบล
หมู่บ้าน
หลังคาเรือน
รพช.
สสอ.
รพ.สต.
PCU
อบต.
ศูนย์เด็ก
โรงเรียน
วัด

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
สาหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 มีประชากรทั้งหมด 34,213คน มี
ผู้สูงอายุ 4,455 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 ของประชากรทั้งหมด
ผลการประเมินความสามารถการทากิจวัตรประจาวันขั้นพื้นฐาน (ADL)
96.50 ของผู้สูงอายุทั้งหมดพบว่าติดสังคมร้อยละ 88. 50,ติดบ้านร้อยละ
8.92, ติดเตียงร้อยละ 2.60(116 คน)
การดาเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุม่ ผู้สูงอายุที่ติดเตียง
จะพบว่ารูปแบบไม่ชัดเจน (สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี, 2559 ) การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพมักจะใช้วิธีการ
อบรมให้ความรู้ ซึ่งหลักๆเป็นการอบรมแกนนาที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุ
อบรมผู้ดูแลที่เป็นสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุข

บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา(ต่อ)
 การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม
 การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
 การจัดบริการสุขภาพในชุมชนและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงที่
บ้านไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน
 หน่วยงานซึ่งที่มีหน้าที่ให้บริการผู้สูงอายุยังร่วมมือกันในการบริการไม่ชัดเจน
 การจัดกิจกรรมต่างๆไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย
การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่ยั่งยืนนั้นประชาชนและชุมชนต้องพึ่งพา
ตนเอง เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆให้มากที่สุด
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ดังนั้นการศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพในชุมชนสาหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงอันเป็น
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1.เพื่อศึกษาบริบท สภาพปัญหา สถานการณ์ ความต้องการในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
2.เพื่อศึกษากระบวนการของการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
3.เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
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ขอบเขตของการวิ จั ย
การวิ จั ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการดู แ ล
สุข ภาพผู้ สูง อายุก ลุ่ม ติด เตี ยง โดยการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชน
อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขอบเขตการศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตพื้นที่
2. ขอบเขตประชากร
3. ขอบเขตของเนื้อหา
4. ขอบเขตระยะเวลา

ขอบเขตของการวิ จั ย
1. ขอบเขตพื้นที่
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง อาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ ผู้นาชุมชนและ
ชุมชน รวม 100 คน
 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียงที่มอี ายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปทั้งหมดทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี รวม 116 คน

ขอบเขตของการวิ จั ย
กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มที่ 1 ชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling Technique) โดยการคัดเลือกจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมจานวน 100 คน
 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียงที่มีอายุ 60 ปี
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Krejeie & Morgan
ได้ 90 คน --> (Multi-staged Random Sampling) ได้

ตาบลพังเคนและตาบลนาตาล อาเภอนาตาล
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ขอบเขตของการวิจัย
3. ขอบเขตของเนื้อหา
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ใช้ทฤษฎีโดย
การผสมผสานทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ครอบคลุมเนื้อหา 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 2) ผลต่อสุขภาพ ความพึงพอใจและคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มี 4 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ศึกษาบริบท สภาพปัญหาปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการทางด้าน
สุขภาพและสังคม สู่การจัดลาดับความสาคัญการแก้ปัญหาและการดูแลสุขภาพ
 ระยะที่ 2 วางแผน ออกแบบ สร้างรูปแบบและพัฒนารูปแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดเตียงในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 ระยะที่ 3 ดาเนินการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม
รูปแบบที่เหมาะสมใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ระยะที่ 4 ติดตาม ประเมินและสะท้อนผลรูปแบบ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง

ขอบเขตของการวิ จั ย
4. ขอบเขตระยะเวลา
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560

นิยามศัพท์
การพัฒนา
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
สุขภาพของผู้สูงอายุ
การมีส่วนร่วม
ชุมชน

การดูแลสุขภาพ
รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
คุณภาพชีวติ
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม
ชุมชนเป็นฐาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
2. ได้รูปแบบที่เหมาะสมและใช้เป็นรูปแบบการพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานี
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
4. ชุมชนมีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
5. คุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนดีขึ้น
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กรอบแนวคิด

บทที่ 2
มีเนื้อหาสาระสาคัญดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
 แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ

บทที่ 2
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุจากความเสื่อมทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึง
การดูแลสุขภาพที่อาจไม่เหมาะสม ทาให้ผู้สูงอายุมักเกิดปัญหาทางสุขภาพ
หลายๆ โรคพร้อมกัน
การวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาและการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุเป็นอีกวิธกี ารหนึ่งที่จะทาให้ ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองและ
สังคม ทาให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงใน
ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป
โดยได้กรอบแนวคิดการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ผสมผสานทฤษฎีการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน

บทที่ 2
สรุปจากการทบทวนงานวิจัย สรุปได้ว่า
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน
 ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนและผสมผสานแนวคิด การ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน มาทาการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบแล้วนาไปใช้
จริง
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บทที่ 3

วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) ใช้แนวคิดของ Stephen Kemmis และ McTaggart
(1988) และประยุกต์ใช้วัฎจักรการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วมที่
ปรับปรุงจาก Fisher ,Bennett-Levy & Irwin ,2003. มาใช้เป็นกรอบ
แนวคิดในการศึกษา โดยการผสมผสานทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชน
และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน มาทาการพัฒนาปรับปรุงแล้วนาไปใช้
จริง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนาร่วมด้วย
ครอบคลุมเนื้อหา 2 ส่วน คือ
1) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลฯ
2) ผลต่อสุขภาพ ความพึงพอใจและคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ
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ประชากร
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ ผู้นาชุมชน
และชุมชน รวม 100 คน
 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียง
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้งหมดทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย ที่อาศัยอยู่ในอาเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
รวม 116 คน

กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มที่ 1 ชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling Technique) โดยการ
คัดเลือกจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมจานวน 40 คน
การทาวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และมีก ารจั ด กลุ่ ม ระดมสมอง การสนทนากลุ่ ม และใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบ
เจาะลึ ก โดยมี แ นวค าถามที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น โครงสร้ า งค าถามตายตั ว สามารถ
เปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูล
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกประเด็น การเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 1
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)

เกณฑ์การคัดผู้ยนิ ยอมตนให้ทาการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
 ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 มีความสามารถในการรับรู้ สื่อความหมายความเข้าใจ สามารถอ่านเขียนภาษาไทย
และสื่อสารกันได้
 มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาตลอดระยะเวลาการวิจัย
 มีความสมัครใจและยินยอมให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากโครงการวิจัย(Exclusion criteria)
 มีความเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล
 ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
 อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษา
 เป็นผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสารและการรับรู้
เกณฑ์การให้ผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
 ผู้ยินยอมตนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยในตอนแรกต่อมาขอเลิกหรือขอถอนตัวจาก
การให้ข้อมูลในระหว่างการตอบแบบสอบถามและในการร่วมกิจกรรม
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กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มที่ 2 คือ ผู้สูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียงที่มอี ายุ 60
ปี กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Krejeie & Morgan
ได้ 90 คน --> (Multi-staged Random Sampling) ได้
ตาบลพังเคนและตาบลนาตาล อาเภอนาตาล

เกณฑ์การคัดผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)ดังนี้
 เป็นผู้ที่อาศัยอยู่และมีช่อื ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน (ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มาแล้ว 3 เดือน)
 มีความสามารถในการรับรู้ สื่อความหมาย เข้าใจ สามารถอ่านเขียนภาษาไทยและ
สื่อสารกันได้
 มีความสมัครใจและยินยอมให้ความร่วมมือในการทาวิจัย
เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากโครงการวิจัย(Exclusion criteria)
 มีความเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล
 ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
 อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่การศึกษา
 เป็นผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสารและการรับรู้
เกณฑ์การให้ผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
ผู้ยินยอมตนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยสามารถเลิกจากการวิจัยนี้ได้ตลอดเวลา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการ
คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ซึ่งพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมโดยผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น
คู่มอื การระดมสมอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

Planning
Action
Monitoring
Evaluation and Reflection
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

2.1 แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียงในชุมชน
2.2 แบบสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลชุมชน
2.3 แบบสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ กึ่งโครงสร้างทั้งแบบกลุ่ม
และแบบบุคคลเป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ
2.4 แบบบันทึกข้อมูลการประชุมกลุ่มจากการระดมสมอง
ตามคู่มือการระดมสมอง
2.5 แบบบันทึกการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมวิจัย
2.7 แบบประเมินความรู้และทักษะการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติด
เตียง

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
3.2.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ศึกษาแนวคิดวิธีการขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
3.3.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
3.3.4 นาแนวคิดทฤษฎีเอกสารแนวทางและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาทั้งหมดมา
กาหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหา เพื่อสร้างแบบสอบถาม และแผนการพัฒนาฉบับร่าง
3.3.5 ทาการออกแบบเครื่องมือ สร้างแบบสารวจข้อมูลชุมชน แบบสัมภาษณ์การมีส่วนร่วม
ของชุมชนฉบับร่างโดยประยุกต์และดัดแปลงจากวรรณกรรมที่ทบทวนจากนั้นนาเครื่องมือ
ที่สร้างขึ้นไปหาความสัมพันธ์ของเนื้อหา
3.3.6 นาเครื่องมือที่สร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ท่ปี รึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องพร้อมให้แนะนา จากนั้นผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุง
3.3.7 เมื่ออาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือแล้ว ผู้วิจัยได้นาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
แกนนาชุมชนเพื่อทดสอบเครื่องมือที่สร้างขึ้นและทาการปรับจนเครื่องมือมีคุณภาพเข้าขั้น
คุณภาพมาตรฐานเพื่อนาไปใช้ศึกษาจริง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ รวม 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมครบถ้วนและ
สอดคล้อง
 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) นาแบบสอบถามที่และ
แบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วทาการ
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มแกนนาชุมชนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach
Method) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient of
Alpha) ได้ค่าความเที่ยงตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเวลา 5 เดือน ช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560
 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้วิธกี าร
จัดเก็บข้อมูลหลายวิธี ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสนทนากลุ่ม
การสังเกต การประชุมสรุปและถอดบทเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบประเมินความพึงพอใจ
 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด
 นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปแล้วประชุมสรุปและถอด
บทเรียน
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
 การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ สสจ.อุบลฯ แล้วจึงดาเนินการวิจัย
 โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวออก
จากการศึกษาวิจัยได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะนาไปใช้ใน
การวิจัยเท่านั้นจะไม่มผี ลกระทบหรือเกิดความเสียหายใด ๆ กับ
กลุ่มตัวอย่าง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับข้อมูลทั่วไปนาเสนอด้วยสถิติ
พื้นฐานได้แก่จานวน การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าต่าสุด-สูงสุด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สาหรับเปรียบเทียบความรู้และทักษะ
ของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระหว่างก่อนและหลังดาเนินการด้วยสถิติทดสอบที (Paired
t-test) และใช้นาเสนอในรูปแบบของ Mean difference และ 95% CI ในการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการวิจัยโดยกาหนดค่าความเชื่อมั่นในการ
ทดสอบทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) โดย
ใช้วิธีการจับประเด็น จัดหมวดหมู่ของข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ข้อมูล วิเคราะห์สรุปประเด็น (Thematically analysis) ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลผ่านกระบวนการกลุ่ม

การพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์(Ethical consideration)
1. ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบถึงวิธกี ารและตอบข้อข้องใจต่างๆรวมถึง
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นขณะทาการวิจัย
2. การเข้าร่วมโครงการวิจัยผู้ยินยอมตนจะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
และต้องได้รับความยินยอมตนทุกราย
3. ผู้ยินยอมตนสามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกเมื่อ
4. การรักษาความลับของข้อมูลโครงการวิจัยนี้เป็นการให้ผู้ยินยอมตน
ตอบแบบสอบถามจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ยินยอมตน
5. ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม โดยไม่นาข้อมูลหรือ
ความลับของกลุ่มตัวอย่างมาเปิดเผย
ผู้วิจัยทาการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
เก็บข้อมูลจนกระทั่งถึงการนาเสนอผลการวิจัย

กราบขอบพระคุณ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์แล้วมาวิเคราะห์
แล้วผู้วจิ ัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธที าง
สถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์
 ประมวลผลข้อมูลเชิงประมาณโดยใช้ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาและข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้ว
สรุปการค้นพบตามประเด็นที่ศึกษาจากการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการวิจัย
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บทบาทพยาบาลไตเทียมในการพยาบาลผู้ป่วยที่ฟอกเลือด

บทบาทพยาบาลไตเทียมในการพยาบาลผู
ด้ วยเครื่ องไตเทียม ้ ป่วยที่ฟอกเลือด
ด้ วยเครื่ องไตเทียม
ผู้วจิ ยั นางสาวราภรณ์ อุตทอง และ นางนวลน้ อย โหตระไวศยะ
อาจารย์ ที่ปรึกษา ดร.สุ เพียร โภคทิพย์ และ อาจารย์ อรชร มาลาหอม

ผู้วจิ ยั นางสาวราภรณ์ อุตทอง และ นางนวลน้ อย โหตระไวศยะ
อาจารย์ ที่ปรึกษา ดร.สุ เพียร โภคทิพย์ และ อาจารย์ อรชร มาลาหอม
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่ามีผู้ปว่ ยไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังระยะ
สุดท้ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณ ซึ่งจะต้องรักษา
ด้วยการบาบัดทดแทนไต ได้แก่ การล้างไตทางช่องท้อง การ
ปลูกถ่ายไต และการฟอกเลือด
ศูนย์ไตเทียมสรรพสิทธิ์ ให้การดูแลรักษาไตวาย
เฉียบพลันและเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็น
โรงพยาบาล ในระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมและต่อเนื่องเนื่อง
จากรับส่งต่อจาก รพ. เครือข่ายในเขต 10 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป่วยวิกฤติที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
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ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ราย

สถิตผิ ้ ูป่วยมีภาวะแทรกซ้ อน ทา HD

เวชสถิตไิ ตเทียมสรรพสิทธิ์

187 ราย
110 ราย 115 ราย

5ราย

ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
สถิตผิ ู้ป่วยทีร่ ับบาบัดทดแทนไตในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
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สถิตผิ ้ ูป่วยมีภาวะCardiac arrestทา HD

ที่มา สปสช.เขต
18,105

ปัจจุบันพบว่ามีผู้ปว่ ยไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่จาเป็นได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สามารถพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือด ได้หลาย
ประการถ้าไม่รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที อาจทาให้
เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ไตเทียมมีมาตรฐานการดูแลตาม WI
แต่ก็มีอุบัติการณ์บางรายเกิดภาวะ Cardiac arrest อาจทาให้
เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้

4 ราย

ความสาคัญและความเป็นมาของปัญหา
ราย

ราย

8 ราย

11 ราย

13ราย

เวชสถิติไตเทียมสรรพสิทธิ์

8ราย

คาถามในการวิจัย
บทบาทพยาบาลไตเทียมในการพยาบาลผู้ป่วยที่
รับการฟอกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม ที่ดเี ป็ น
อย่ างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาบทบาทพยาบาลไตเทียมในการ
พยาบาลผู้ป่วยทีฟ่ อกเลือดด้ วยเครื่ องไต
เทียม
2.เพื่อศึกษาปัญหาในการพยาบาลไตเทียม
ในการพยาบาลผู้ป่วยทีฟ่ อกเลือดด้ วยเครื่ อง
ไตเทียม
5. วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

5.1 โรคไตวายเฉี ยบพลัน และไตวายเรื้ อรังระยะ
สุ ดท้าย
5.2 การรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่ องไตเทียม
(Hemodialysis: HD)
5.3 บทบาทพยาบาล
5.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็ น
พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงานที่หน่ วยไตเทียมสรรพ
สิ ทธิ์ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ จานวน 21
คน โดยใช้ ประชากรทั้งหมด
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- เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่
1. สถานภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยไตเทียม เป็ น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ
2. บทบาทพยาบาลไตเทียมในการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ฟอกเลือดด้วย
เครื่ องไตเทียม ประกอบด้วยบทบาท 3 ด้าน เป็ นแบบสอบถามประเมินค่า
3.ปั ญหาของพยาบาลไตเทียมในการพยาบาลผูป้ ่ วยที่ฟอกเลือดด้วย
เครื่ องไตเทียม ประกอบด้วยปั ญหา 3 ด้าน เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด

4.ข้อเสนอแนะ
การตรวจสอบข้อมูล
1.ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ขอบเขตของการศึกษา และกาหนดกรอบแนวคิด เพื่อเป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.รวบรวมข้อมูลที่ศึกษาทั้งหมดสร้างเป็ นแบบสอบถาม
4.นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคาแนะนา
ปรับปรุ งแก้ไข
5.นาไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรง และคานวณหาค่าดัชนีความตรงเนื้อหา
6.นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout)กับพยาบาลไตเทียมอื่น
ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมัน่
7.จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

- การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบ และเก็บรวบรวมคืนมา
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- สถิตทิ ใี่ ช้ และการวิเคราะห์ ข้อมูล

ผู้วจิ ัยนาข้ อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้ มาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1.วิเคราะห์ ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
การแจกแจงความถี่ และหาค่ าร้ อยละ
2.วิเคราะห์ ข้อมูลบทบาทพยาบาลไตเทียมในการพยาบาล
ผู้ป่วยทีฟ่ อกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียมโดยการหาค่ าเฉลีย่ และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.วิเคราะห์ ปัญหาของพยาบาลไตเทียมในการพยาบาล
ผู้ป่วยทีฟ่ อกเลือดด้ วยเครื่ องไตเทียม โดยการจัดหมวดหมู่ของ
ปัญหา แจกแจง ความถี่ และจัดลาดับ

การพัฒการพั
นาแนวทางปฏิ
บบัตัตกิ กิ ารวางแผนจ
ายทารกคลอด
ฒนาแนวทางปฏิ
ารวางแผนจาหน่าหน่
ายทารกคลอด
ก่ อนกาหนดที
ีนา้ หนั
โดยการใช้ หลัห
กฐานเชิ
งประจักงษ์ประจักษ์
ก่ อนกาหนดที
่ มีนา้ ่มหนั
กน้กน้ออยย โดยการใช้
ลักฐานเชิ
้ ป่วยเด็ก 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ในหอผูในหอผู
้ ป่วยเด็
ก 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย
นางสาว ปฐมาวดี วงษ์ ขันธ์
และ
โดย
นางสาว จิรัตติกร ผุยพรหม

นางสาว ปฐมาวดี วงษ์ ขันธ์
และ
นางสาว จิรัตติกร ผุยพรหม

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ห้ อง
คลอด

NICU1

ER

NICU2

OR

NICU3

ย้ าย
คืนแม่
เด็ก 1,2
จาหน่ าย
กลับบ้ าน

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ศูนย์ ควบคุมอุณหภูมริ ่ างกาย
ยังไม่ สมบูรณ์ , ไขมันใต้ ผิว
น้ อย , พืน้ ที่ผิว

การดูดกลืนไม่ ดี , ระบบทางเดินอาหารยัง
ทางานได้ ไม่ สมบูรณ์ อาจก่ อให้ เกิดภาวะ
ลาไส้ เน่ า

อุณหภูมิกาย
ต่า
ROP

- ปั ญหาเกี่ยวระบบทางเดินหายใจ ,
การหยุดหายใจ , โรคปอดเรื อ้ รั ง

ปอดไม่ สมบูรณ์

ทารกคลอดก่ อน
กาหนด

กลไกการป้ องกันการติดเชือ้
ในร่ างกายยังทางานไม่
สมบูรณ์ รวมถึงภูมคิ ้ ุมกันยัง
อยู่ในระดับต่า

การติดเชือ้

นา้ หนักตัวน้ อย
กลไกการทางานของระบบการได้
ยินยังทางานไม่ สมบูรณ์

296

พัฒนาการช้ า

นา้ หนักน้ อยกว่ า
2500 กรั ม
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เหตุผลในการ Re-admit
1. แพทย์ นัด F/U

Poor weight gain , LBW , Jaundice
Poor Hygiene , Sepsis , NEC
สอนเรื่องการให้ นมแม่ แม่ ต้องการ Admit

2. มาพบแพทย์ ด้วยตัวเอง

Fever , URI
ลูกร้ องงอแง ท้ องอืด

วัตถุประสงค์

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถิติการ Re-admit
14

เมื่อครอบครัวให้ กาเนิดบุตรที่มีความเจ็บป่ วย ต้ องได้ รับการรักษาที่
โรงพยาบาลเป็ นเวลานาน สภาพร่ างกายต้ องได้ รับการรักษาจากอุปกรณ์
ทางการแพทย์ อย่ างต่ อเนื่อง ย่ อมก่ อให้ เกิดความเครียด ตกกังวล เป็ น
ห่ วง ท้ อแท้ สิน้ หวัง กลัวบุตรเป็ นอันตราย เกิดขึน้ ในครอบครัว ซึ่ง
ความรู้ สึกต่ างๆเหล่ านีส้ ่ งผลให้ บุคคลในครอบครั วสูญเสียพลังอานาจใน
ตนเอง ความกลัว วิตกกังวล กอปรกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ท่ ตี ดิ ตัว
บุตร ทาให้ บุคลในครอบครั วขาดความมั่นใจในการเลีย้ งดูบุตร ไม่ กล้ าเข้ า
ใกล้ และสัมผัสตัวบุตร ทาให้ บดิ า มารดารู้ สึกว่ าตนไม่ สามารถช่ วยเหลือ
ลูกได้ จึงขอกลับบ้ าน ไม่ มาเลีย้ งบุตร เมื่อแพทย์ อนุญาตให้ จาหน่ าย จึง
ส่ งผลให้ ครอบครั วไม่ สามารถเลีย้ งลูกได้ อย่ างเหมาะสม ก่ อให้ เกิดการ
Re–admit เกิดขึน้

เพื่อพัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารวางแผนจาหน่ ายทารกคลอดก่ อนกาหนดที่มี
นา้ หนักน้ อยโดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ในหอผู้ป่วยเด็ก 2

13

12
10

8

8
6

6

8
7
5

1

4
2

ปี งบประมาณ 2557

5

ปี งบประมาณ 2558

4

ปี งบประมาณ 2559

3
2
1

2

2

แนวปฏิบัตกิ ารวางแผนจาหน่ ายทารกคลอดก่ อนกาหนดที่มีนา้ หนักน้ อยโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ มีผลต่ อความสามารถของครอบครั วในการดูแลทารก
คลอดก่ อนกาหนดที่มีนา้ หนักตัวน้ อยอย่ างไร

1

0

ขอบเขตของการวิจัย

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สถิติการ Re-admit
Diagnosis
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คาถาม
การศึกษา

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

Joundice

24

24.2

41.93

LBW

28

24.2

16.12

Poor wegth gain

0

3.03

16.12

Sepsis

12

15.15

3.22

Pneumonia

8

12.12

0

NEC

8

0

6.4

Poor Hygiene Care

4

0

0

Diarrhea

0

0

3.22

Hypoxia

0

0

3.22

URI

0

0

3.22
3.22

Fever

0

0

Anemia

0

3.03

0

Apnea

0

3.03

0

ROP

12

15.15

3.22

แม่ต้องการ Admit

4

0

0

1. ครอบครัวที่ให้ กาเนิดทารกคลอดก่ อนกาหนดที่มีนา้ หนักน้ อย
อายุครรภ์ 32 – 36 สัปดาห์
2. ทารกมีนา้ หนัก 1500 – 2500 กรั ม บิดา มารดา สามารถปฏิบัตกิ ิจกรรมในการ
ดูแลทารกคลอดก่ อนกาหนดที่มีนา้ หนักน้ อยได้
3. บุตรไม่ มีความพิการทางด้ านร่ างกาย ครอบครัวยินยอมเข้ าร่ วมกิจกรรม
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เครื่ องมือในการดาเนินงานวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจยั จึงได้ เลือกใช้ กรอบแนวคิด ตามขันตอนของสถาบั
้
นโจแอนนาบริ กส์

(JBI, 2014) ใช้ เครื่ องมือของสถาบันในการประเมิน และ รวบรวมข้ อมูลทังหมด
้

ประกอบด้ วยขันตอน
้
7 ขันตอน
้
ได้ แก่
1) การกาหนดวัตถุประสงค์และคาถาม
2) การกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจย
ั
3) การสืบค้ นงานวิจย
ั
4) การคัดเลือกงานวิจย
ั ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
5) การประเมินคุณภาพงานวิจย
ั
6) การรวบรวมข้ อมูล และการสกัดข้ อมูล
7) การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล

• แบบประเมินระดับความน่ าเชื่อถือจาก
(Joanna Brigg Institute , 2014)
• แบบบันทึกผลการสกัดข้ อมูล
(Data Extraction Form)

วิธีการดาเนินการวิจัย
เนื้อหาประกอบด้ วย.....
 ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
(รายงานการวิจัย,วิทยานิพนธ์ ,รายงานการศึกษาอิสระ)
 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
 การควบคุมคุณภาพเครื่ องมือ
 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

แบบคัดกรองงานวิจยั
1. เป็ นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิการวางแผนจาหน่ายทารกคลอดก่อนกาหนดที่
มีนา้ หนักน้ อย
2. การปฏิบัติการดูแลทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีนา้ หนักน้ อย หมายถึง กิจกรรม/การกระทา
หรือพฤติกรรมที่แสดงออกต่ อทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีนา้ หนักน้ อย โดยใช้ ศาสตร์และ
ศิลป์ ทางการพยาบาล หรื อ ศาสตร์ อ่ืนๆ ที่เ กี่ย วข้ อ ง มาใช้ ในการดู แล เพื่ อ ที่จะสร้ า ง
ผลลัพธ์ในการดูแลทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีนา้ หนักน้ อย
3. ผลลัพธ์ท่เี กิดจากการปฏิบตั ิกจิ กรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีนา้ หนักน้ อย
4. เป็ นงานวิจัยที่ทาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550-2560
5. เป็ นงานวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลองที่มีการออกแบบโดยมีกลุ่มควบคุม และมีการสุ่มตัวอย่าง
เข้ ารับการทดลอง หรือเป็ นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

 ใช่

ไม่ ใช่

 ใช่

ไม่ ใช่

 ใช่

ไม่ ใช่

 ใช่

ไม่ ใช่

 ใช่

ไม่ ใช่

หมายเหตุ งานวิจัยที่จะนามาศึกษาต้ องผ่านเกณฑ์ท้งั 5 ข้ อ หรือ 100 %

วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการทบทวนงานวิจัย จากรายงานวิจัยที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาการวางแผนจาหน่ายทารกคลอดก่อนกาหนดที่มี
นา้ หนักน้ อย จากรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระที่ทาใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ. 2560
(10 ปี ย้ อนหลัง)
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แบบบันทึกผลการสกัดข้อมูล (สาหรับผูว้ ิจยั )
ชื่อเรื่ อง

ชื่อผูแ้ ต่ง/
ปี ที่พิมพ์

ที่มา

ระเบียบ
การวิจยั

กลุ่ม
ตัวอย่าง

Setting

สถิติที่ใช้

Theory

Intervention

Outcome

ระดับ
ความ
น่าเชื่อถือ
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รายงานการวิจัย

การควบคุมคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ทดสอบความตรงกันของผู้บันทึก
3 ท่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

รวบรวมข้ อมูลจากรายงานวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล

-แบบคัดกรอง
-แบบประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
-แบบสกัดข้อมูล

การนางานวิจยั มาจัดระดับความน่าเชื่อถือ

ิ ัย
ผู้วจิ ัย ผู้วจ
นางสาวนาฏอนงค์ เสนาพรหม และนางณิชมาศ บุญสุ ข
นางสาวนาฏอนงค์
เสนาพรหม และนางณิชมาศ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการCCU 1

การรวบรวมข้อมูล
1.คัดเลือกงานวิจยั
(แบบคัดกรอง, งานวิจยั เชิง
ทดลอง ,เชิงพรรณนา , เชิง
คุณภาพ )
2.อ่านรายงานวิจยั รอบที่หนึ่ง
เพื่อประเมินคุณภาพ
3.อ่านรายงานวิจยั รอบที่สอง
เพื่อสกัดข้อมูล
4.ตรวจสอบความตรงของการ
บันทึกข้อมูล กับผูท้ รงคุณวุฒิ

บุญสุ ข

พยาบาลวิชาชีพชานาญการCCU 1

ทีป่ รึกษา
1.อ.ดร.สุ เพียร โภคทิพย์ ตาแหน่ ง ผู้ช่วยหัวหน้ างานห้ องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1
2.นางนวลน้ อย โหตระไวศยะ ตาแหน่ ง หัวหน้ างานห้ องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

ทีป่ รึกษา
1.อ.ดร.สุ เพียร โภคทิพย์ ตาแหน่ ง ผู้ช่วยหัวหน้ างานห้ องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1
2.นางนวลน้ อย โหตระไวศยะ ตาแหน่ ง หัวหน้ างานห้ องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

1.hand searching
( อ้ างอิง / บรรณานุกรม )
2.computerized
searching
( Thailis,Pubmed
,CINAHL,Google
Scholar )
3.searching for
unpublished
materials
( อาจารย์ / ผู้เชี่ยวชาญ )

โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี

Joanna Brigg Institute , 2014

ปรับปรุ งแก้ไข

การสื บค้นรายงาน
การวิจยั

เรื่อง การทบทวนสถานการณ์ ผ้ ูป่วยทีม่ ีภาวะหัวใจเต้ นช้ าผิดจังหวะ
รายงานการวิจัย
ทีใ่ ส่ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker : PPM)
เรื่อง การทบทวนสถานการณ์ ผ้ ูป่วยทีม่ ีภาวะหัวใจเต้ นช้ าผิดจังหวะ
ในงานห้
องผู
้ ป่วยหนั
กโรคหั
วใจและหลอดเลื
อด 1(CCU1)
ทีใ่ ส่ เครื
่องกระตุ
้ นหัวใจชนิ
ดถาวร (Permanent
Pacemaker
: PPM)
ในงานห้ องผู้ป่วยหนักโรคหัทวธิใจและหลอดเลื
โรงพยาบาลสรรพสิ
ประสงค์ออุด บ1(CCU1)
ลราชธานี

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.ลักษณะทัว่ ไปของ
งานวิจยั โดยสถิติเชิง
พรรณนา ใช้จานวน /
ร้อยละ
2.รู ปแบบการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการดูแลทารกคลอด
ก่อนกาหนดที่มีน้ าหนักตัว
น้อย และวิธีการ วัดผลลัพธ์)

• ความผิดปกติของการนาไฟฟ้ าหัวใจจากห้องบนสู่หอ้ งล่าง (AV block) เป็ น
ภาวะที่มีการขัดขวางกระแสไฟฟ้ าให้ชา้ ลงหรื อทาให้กระแสไฟฟ้ าไม่สามารถผ่านไป
กระตุน้ ส่ วนของหัวใจห้องล่างต่อไปได้
• AV block อาจเป็ น first degree (กระแสไฟฟ้ าสามารถผ่านจาก
หัวใจห้องบนไปกระตุน้ หัวใจห้องล่างได้ทุกครั้ง
• Second degree (กระแสไฟฟ้ าผ่านจากห้องบนไปกระตุน้ หัวใจห้อง
ล่างได้เป็ นบางครั้ง)
• Third degree (กระแสไฟฟ้ าไม่สามารถผ่านจากหัวใจห้องบนไปกระตุน้
หัวใจห้องล่างได้เลย)
• ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยมีอาการเป็ นลมหมดสติให้พิจารณาแยกโรคด้วยว่าผูป้ ่ วยเป็ นลมหมด
สติจากภาวะหัวใจเต้นช้าหรื อหรื อเร็วผิดปกติ ฉะนั้น การใส่ เครื่ องกระตุน้ หัวใจ
ชนิดถาวรเป็ นมาตรฐานการรักษาผูป้ ่ วยหัวใจเต้นช้าทั้งชนิด Advance degree AV
block และ Sick sinus syndrome

KEYWORD

• ในประเทศไทยเริ่ มรักษาผูป้ ่ วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวิธีน้ ี ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2511 ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ เริ่มมีการ
ใส่ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 เป็ นต้ นมา จากสถิติ ดังรูป

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการวางแผน
จาหน่ าย

การดูแลทารกคลอดก่ อนกาหนด /
ทารกแรกเกิดที่มีนา้ หนักน้ อย
แนวทางปฏิบัตกิ ารวางแผนจาหน่ ายทารก
คลอดก่ อนกาหนด/ทารกแรกเกิดที่มี
นา้ หนักน้ อย

คาจากัดความ
ที่ใช้ ในการ
สืบค้ นข้ อมูล

160

154

155
150

145

140

140
135

132

130
125
120
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จานวนผูป้ ่ วยOn PPMในรพ.สรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี

2557

2558
จานวนผูป้ ่ วยOn PPM

2559
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• จากสถิติห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด
1(CCU1) มีจำนวนผู้ป่วย STEMI ให้ กำรดูแลผู้ป่วยที่มี
ภำวะหัวใจเต้ นช้ ำผิดจังหวะทัง้ ชนิด Complete Heart
Block ,Sick Sinus Syndrome ตัง้ แต่ ปีพ.ศ.2557-2560
(6ด.แรก) ดังนี ้
จานวนผูป้ ่ วยที่มีภาวะ CHB & SSS
ที่หอ้ งผูป้ ่ วยหนักccu1
60

53

53

50

43

40
30

25

20
10
0

2557

2558

2559

วิธีดาเนินการวิจัย
- รู ปแบบการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา เก็บรวบรวมข้อมูลแบบย้อนหลัง
(retrospective descriptive study) ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการใส่ เครื่ องกระตุน้
หัวใจชนิดถาวรตั้งแต่ วันที่1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2560 ในงานห้องผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 1 โรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- กลุ่มประชากร เก็บข้อมูลจากแฟ้ มข้อมูลผูป้ ่ วยที่ได้รับการใส่
เครื่ องกระตุน้ หัวใจชนิดถาวรในห้องผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด
1 โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบการเก็บข้อมูลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ Program SPSS ver.21 โดย
ข้อมูลเชิงปริ มาณแสดงเป็ นร้อยละ

2560(6ด.แรก)

CHB&SSS

ผลการศึกษา

• ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครือ่ งกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร
ในปี 2557-2560 (6เดือนแรก)
ร้อยละของเพศ

ร้อยละของผูป้ ่ วยใส่ PPM
100
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68
52.8
35.8

2557

2558

41%
59%

30.2

2559

เพศชาย

2560(6ด.แรก)

เพศหญิง

ร้อยละของผูป้ ่ วยใส่ PPM

เนื่องจากในหน่ วยงานยังไม่ มแี นวทางในการดูแลผู้ป่วยทีใ่ ส่ เครื่อง
กระตุ้นหัวใจชนิดถาวรทีช่ ัดเจน โดยเฉพาะกิจกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
ผู้วจิ ัยจึงสนใจศึกษาและทบทวนสถานการณ์ การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ทีจ่ ะต้ องมีการพัฒนา
ระบบบริการให้ มปี ระสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ ในการดูแลในอนาคต

ผลการศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยโรคหัวใจเต้นช้าที่ได้รับการใส่ เครื่ องกระตุน้
หัวใจชนิดถาวร งานห้องผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด1(CCU1)
2.เพื่อศึกษากิจกรรมการพยาบาลในการการดูแลผูป้ ่ วยหลังใส่ เครื่ องกระตุน้
หัวใจชนิดถาวร

ตาแหน่งที่ใส่ PPM

17.6
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82.4

94.1

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.เพื่อเป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหัวใจเต้นช้าที่ได้รับการใส่
เครื่ องกระตุน้ หัวใจชนิ ดถาวร ร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
2.เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผูป้ ่ วยหนักโรคหัวใจและหลอด
เลือด 1 ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหัวใจเต้นช้าที่ได้รับการใส่ เครื่ องกระตุน้ หัวใจ
ชนิดถาวร

ชนิดของเครื่ องPPM

5.9

Lt Subclavian v.

VVIR

Rt Subclavian v.

DDDR

ร้อยละของเวลารอคอยผ่าตัดใส่ PPM
29.4
70.6

น้อยกว่า3 วัน

ระหว่าง3-7 วัน
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กราฟแสดงประเด็นการบันทึกทางการพยาบาลที่พบ

การพัฒนาแนวปฏิบตั ิการวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านม
ที่ได้รบั การผ่าตัดคาท่อระบาย
การพัฒนาแนวปฏิ
บตั ิการวางแผนจ
ป้ ่ วยมะเร็งเต้
านม กษ์
Jackson
drain
โดยใช้่ าหน่
หลัายผูกฐานเชิ
งประจั
ทีได้รบั การผ่าตัดคาท่อระบาย
ลกรรมทั
่ ไป 1
Jacksonในหอผู
drain โดยใช้้ ป่หวยศั
ลักฐานเชิ
งประจักษ์ ว
ในหอผู้ป่วยศัลกรรมทัว่ ไป 1
โรงพยาบาลสรรพสิ
ท
ธิประสงค์ อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี

จากการทบทวนข้ อมูลการบันทึกทางการพยาบาลสาหรับผู้ป่วยที่ใส่ เครื่องกระตุ้น
หัวใจชนิดถาวร พบว่ ายังมีการบันทึกในประเด็นปัญหาสาคัญยังไม่ ครอบคลุม โดย
ส่ วนใหญ่ ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่บนั ทึกมีร้อยละ52.9 (3-5ข้ อ) เป็ นการตั้งข้ อ
วินิจฉัยทีก่ ว้ างๆ และซ้า ๆ กัน ไม่ ระบุกจิ กรรมทีด่ ูแลชัดเจน

นางสาวรจนา สมตัว และคณะ
ษา
นางสาวรจนาอาจารย์
สมตัท่ีปวรึกและคณะ
อ.ศศิธร ชานาญผล่
อ.ศิริทิพย์อาจารย์
สงวนวงศ์วทานีปรึกษา

อ.ศศิธร ชานาญผล
อ.ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน

วิจารณ์
• พยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยต้องมีบทบาทสาคัญในการป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
หลังใส่ เครื่ อง PPM ซึ่ งพยาบาลจะต้องมีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะภาวะแทรกซ้อน เช่น
Pneumothorax, Cardiac temponade การติดเชื้อ การเกิด
Hematoma/pocket bleeding, Pacemaker mal function หรื อ การให้
คาแนะนาและบันทึกเพื่อป้ องกันการเกิด Twiddler’ s syndrome
พยาบาลจะต้องช่วยเหลือและสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• ประเด็นปัญหาที่สาคัญและจาเป็ นต้องทาอ้างถึงกิจกรรมการให้
โปรแกรมบริ หารข้อไหล่ (เบญจา,2558) มีการส่ งปรึ กษานักกายภาพ
เพียงร้อย64.7(13ราย) และส่ วนที่ไม่ได้รับคาแนะนาร้อยละ35.3(6) ซึ่ ง
ถือว่าเกือบถึงกึ่งหนึ่งของจานวนผูป้ ่ วยทั้งหมด

ข้อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
1. การให้ความรู ้สร้างความตระหนักแก่พยาบาลผูด้ ูแลในการ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
2. การพัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย PPM โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ
ที่เสี่ ยงต่อการเกิด Hematoma/bleeding ได้ง่ายและ
จาเป็ นต้องรับประทานยา Antiplateles ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ
หรื อยาAnticoagulants
3. เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูป้ ่ วยที่ใส่ เครื่ อง PPM
4. เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ดูแลผูป้ ่ วย
On PPM
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
โรคมะเร็งเต้ านมเป็ นปัญหาสาคัญของหญิงทั่วโลก และพบมากเป็ น
อันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยหากไม่ รักษาหรื อปล่ อยทิง้ ไว้ จะทาให้ ตวั โรคมีความ
รุนแรงมากขึน้ เรื่ อยๆเป็ นสาเหตุให้ เสี ยชีวติ ได้
มะเร็งเต้ านมระเริ่มแรกรักษาโดยการผ่ าตัดเป็ นอันดับแรกและส่ วนมาก
รักษาที่วธิ ีอื่นเสริมเพื่อเสริมให้ ผลการรักษาดีขนึ้
การผ่ าตัดมะเร็งเต้ านมมี 2ส่ วน
1.การผ่ าที่ตัวเต้ านม เพื่อไม่ ให้ มีมะเร็งเหลือที่เต้ านม
2.การผ่ าตัดที่ต่อมนา้ เหลืองที่รักแร้ เพื่อทราบการกระจายของมะเร็งไปที่ต่อม
นา้ เหลือง

ความเป็ นมาและความสาคัญ (ต่อ)
ยอดผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมรายใหม่
376

443

288

2557

2558

2559
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
 จากประสบการณ์การดูแลผูป
้ ่ วยมะเร็งทีร่ กั ษาด้วยการผ่าตัดของ

หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมทัว่ ไป
1 ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดจะมีสายระบายออกจากแผลคาไว้เพื่อระบายนา้ เหลืองออกจากแผลเรียก
Radivac drain และ Low pressure drain ทีมได้มีการจัดทาโปรแกรมวางแผนจาหน่าย
ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ตลอดมา แพทย์จะจาหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้านหลัง off drain

คาถามการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

การวางแผนจาหน่ายผูป้ ่ วย
มะเร็ งเต้านมที่ผา่ ตัดคาท่อ
ระบายJackson drain โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์เป็ น
อย่างไร

เพื่อพัฒนาโปรแกรมการวางแผน
จาหน่ ายผู้ป่วยมะเร็งเต้ านมทีผ่ ่ าตัด
คาท่ อระบาย Jackson drain โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์

ความเป็ นมาและความสาคัญ (ต่อ)
ตั้งแต่ ก.ค.57-ปัจจุบัน แพทย์ ได้ นาท่ อระบายชนิด Jackson drain (JD)
มาใช้ กบั ผู้ป่วยผ่ าตัดมะเร็งเต้ านม แพทย์ จะจาหน่ ายพร้ อมขวด JD หลังนัด F/U
แพทย์ จะ off JD เมื่อcontent ออก 20 -30 cc. นานติดต่ อกัน 3 วัน พบอุบัติการณ์
สาย drain ตัน จากผู้ป่วยปฏิบัตตัวไม่ ถูกต้ อง จากการสอบถามผู้ป่วยและญาติที่จะ
คาท่ อระบายกลับไปดูแลต่ อที่บ้าน พบว่ ายังมีความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจใน
การดู แ ล ยั ง ไม่ แ นวปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ วยที่ ค าท่ อ ระบาย JD จึ ง ได้ จั ด ท า
โปรแกรมวางแผนจ าหน่ า ยผู้ ป่ วยมะเร็ ง เต้ า นมที่ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด คาท่ อ ระบาย
jackson dtain ขึน้

ขอบเขตการศึกษา
 ศึกษาในผูป
้ ่ วยมะเร็ งเต้านมทุกรายที่หลังผ่าตัดคาท่อระบาย

jackson drain

วิธีดาเนินการ

ความเป็ นมาและความสาคัญ (ต่อ)
หลังใช้ แนวปฏิบัติที่ทาขึ้น ติดตามผู้ป่วยจานวน 93 รายที่นา
drain กลับบ้ าน
 พบอุบัติการณ์ drain หลุด 1 ราย ,drain ขาด 2 ราย , แผลซึม 4
ราย ข้ อไหล่ ติด 1 ราย ทาให้ ผ้ ูป่วยต้ องได้ รับการรักษาเพิม่
 ผลประเมินบุคลากรทางการพยาบาลพบว่ าปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
การดูแลผู้ป่วยไม่ เหมือนกัน
 สั มภาษณ์ พยาบาลในทีม พบว่ ารู้ สึกกังวลเมื่อได้ รับมอบในการสอน
ผู้ป่วยโดยเฉพาะพยาบาลจบใหม่ ขาดความมั่นใจมีประสบการณ์
ดูแลผู้ป่วยน้ อย
 แนวทางปฏิบัติเดิมยังไม่ ชัดเจน
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1.ค้ นหาปัญหาทางคลินิก
-ประชุ มทีมระดมสมองทีมผู้ร่วมดูแล
-ทบทวนแนวปฏิบัติเดิม
2.สื บค้ นหลักฐานเชิงประจักษ์
4.ยกร่ างแนวปฏิบัติใหม่

5.ให้ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือ
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แนวทางการดูแล

ภาคผนวก
สรุปแนวทางการดูแลผูป้ ่ วย

310



ลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งเต้ านม/เข้ าโปรแกรมวางแผนจาหน่ าย



เข้ ากลุ่ม Self health group



วิธีติดพลาสเตอร์ เพื่อไม่ ให้ สายเลื่อนหลุด



สอนวิธีการ Milking สาย ไม่ ให้ อุดตัน



พยาบาลสอนวิธีการบันทึก/เทสารคัดหลัง่ ก่อนกลับบ้ านทุกราย



วัดองศาข้ อไหล่ด้วยตนเองก่ อนกลับทุกราย



สอนวิธีการใช้ ถุง BB สาหรับขวด Jackson drain เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุด



ติดตามแบบประเมินผู้ป่วยทีผ่ ่ าตัดมะเร็งเต้ านม ทีค่ าท่ อระบายชนิด Jackson drain เมื่อมา F/U ที่ OPD



จัดทาสื่ อการสอน Drain care เพื่อสร้ างความมั่นใจให้ ผู้ป่วย



จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติก่อนกลับบ้ าน



จัดทาแบบประเมินบุคลากรปฏิบัตติ ามแนวทางการดูแล
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ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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โรงพยาบาล
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
รพ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
รพ.อานาจเจริญ
รพ.มุกดาหาร
มหาวิทยาลัยราชธานี
รพ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
รวม
จานวนเรื่อง
7 เรื่อง
4 เรื่อง
3 เรื่อง
2 เรื่อง
2 เรื่อง
2 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
23 เรื่อง
จานวนผู้วิจัย
12 คน
4 คน
9 คน
6 คน
3 คน
3 คน
2 คน
1 คน
2 คน
42 คน

(ดร.สุเพียร โภคทิพย)
ประธานรวมฝายวิจัย เขตอุบลราชธานี
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางสุชาดา เสตพันธ)
อุปนายกเขตอุบลราชธานี
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสิชยั )
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไดเขารวมประชุมโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจําใหเปนงานวิจัย
และงานวิจัยทางการพยาบาล (เขตอุบลราชธานี)
รหัสหลักสูตร 1-03-002-0000-7038
ณ หองประชุม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดย สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรมนี้ไดรับการรับรองจาก สภาการพยาบาล คะแนนการศึกษาตอเนื่องที่ไดรับ 50 หนวยคะแนน

.......................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาต............................................................

ประกาศนียบัตรการศึกษาตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร
CERTIFICATE OF CNE PARTICIPATION
ขอรับรองวา

สรุปผลโครงการพัฒนางานประจาให้เป็นงานวิจัยทางการพยาบาล รุน่ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 26-27 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
(สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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กำหนดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำงำนวิจยั ทำงกำรพยำบำล รุน่ ที่ 3
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์
ครั้งที่

322

หัวข้อ

วัน เดือน ปี

1

กำหนดคำถำมงำนวิจัย และ
นำเสนอ Concept paper

2

ทบทวนวรรณกรรมและนำเสนอปัญหำกำรวิจัย 22-23 กุมภำพันธ์ 2560

3

ระเบียบวิธีวิจัยและนำเสนอผลกำรทบทวน
วรรณกรรม

4

กำรนำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย

5

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลงำนวิจัย

6

เขียนรำยงำนผลกำรวิจัย

26-27 มกรำคม 2560

23-24 มีนำคม 2560
22-23 พฤษภำคม 2560
(เลื่อนเป็น 25-26 พฤษภำคม 2560)
20-21 กรกฎำคม 2560
(เลื่อนเป็น 27-28 กรกฎำคม 2560)
9-11 สิงหำคม 2560

สถำนที่
ห้องประชุม 3 ชั้น 6
อำคำร 50 พรรษำฯ
ห้องประชุม 3 ชั้น 6
อำคำร 50 พรรษำฯ
ห้องประชุม 3 ชั้น 6
อำคำร 50 พรรษำฯ
ห้องประชุม 3 ชั้น 6
อำคำร 50 พรรษำฯ
ห้องประชุม 3 ชั้น 6
อำคำร 50 พรรษำฯ
เขื่อนสิรินธร
จ.อุบลรำชธำนี

วันที่ 26 มกรำคม 2560

กำหนดกำรประชุมวิจัยทำงกำรพยำบำล ครั้งที่ 1
เรื่อง กำรตั้งคำถำมกำรวิจัยและกำรทบทวนวรรณกรรม
วันที่ 26 -27 มกรำคม 2560 เวลำ 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อำคำร 50 พรรษำฯ

เวลำ 08.00 - 08.30 น.
เวลำ 08.30 - 08.45 น.

ลงทะเบียน
เปิดกำรประชุม และมอบนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลโดยกำรวิจยั
โดย อ.สุชำดำ เสตพันธ์ (อุปนำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย สำขำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต..อุบลรำชธำนี)
เวลำ 08.45 – 09.00น. ชี้แจงเป้ำหมำยและแผนกำรดำเนินงำนวิจัยตำมโครงกำรวิจัยของสมำคม
พยำบำลแห่งประเทศไทย
โดย ดร.สุเพียร โภคทิพย์ (ประธำนฝ่ำยวิจัยสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย
สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต..อุบลรำชธำนี)
เวลำ 09.00 – 10.30 น. กำรพัฒนำงำนประจำเป็นงำนวิจัย (Routine to Research: R2R)
โดย อ.ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วำน
เวลำ 10.30 –10.45 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
เวลำ 10.45 – 12.00 น. กำรวิจัยทำงกำรพยำบำล (Nursing Research) และกำรตั้งคำถำม
กำรวิจัย (Research Question)
โดย อ.จรูญศรี มีหนองหว้ำ
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
เวลำ 13.00 - 14.00 น. แนวโน้มกำรวิจัยในผู้สูงอำยุ
โดย ดร.สุภำรัตน์ พิสัยพันธ์
เวลำ 14.00 – 15.00 น. ประสบกำรณ์กำรทำวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Reseach)
โดย อ. วีระนุช มยุเรศ
เวลำ 15.00 -17.00 น. กำรนำเสนอแนวคิดกำรวิจัยและคำถำมกำรวิจยั
ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ
1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) อ. ศศิธร ชำนำญผล
3) อ. ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วำน
4) อ.จรูญศรี มีหนองหว้ำ
5) ดร. สุภำรัตน์ พิสัยพันธ์
หมำยเหตุ พักรับประทำนอำหำรว่ำง ในห้อง
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วันที่ 27 มกรำคม 2560
เวลำ 08.30 – 10.30 น. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research)
โดย ดร.พัชรี ใจกำรุญ
เวลำ 10.30 - 10.45 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง
เวลำ 10.45 -12.00 น. กำรนำเสนอแนวคิดกำรวิจัยและคำถำมกำรวิจัย (ต่อ)
ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ
1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) อ. ศศิธร ชำนำญผล
3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้ำ
4) ดร. พัชรี ใจกำรุญ
5) ดร. สุภำรัตน์ พิสัยพันธ์

กำหนดกำรประชุมวิจัยทำงกำรพยำบำล ครั้งที่ 2
เรื่อง กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 23-24 กุมภำพันธ์ 2560
ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อำคำร 50 พรรษำฯ เวลำ 08.00 - 16.30 น.
วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
เวลา 08.00 – 09.00 น.

เวลำ 12.00 -13.00 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน
เวลำ 13.00 – 15.00 น. กำรนำเสนอแนวคิดกำรวิจัยและคำถำมกำรวิจัย (ต่อ)
ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ

กำรทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณำกำร
โดย ดร.สุเพียร โภคทิพย์
เวลำ 15.30 -16.30 น. ฝึกปฏิบัติกำรทบทวนวรรณกรรม และกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 บทนำ วัตถุประสงค์ คำถำมกำรวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม
วิทยำกรกลุ่ม
กลุ่มที่ 1) ดร. สุเพียร โภคทิพย์
กลุ่มที่ 2) อ.ศศิธร ชำนำญผล
กลุ่มที่ 3) ดร.พัชรี ใจกำรุญ
กลุ่มที่ 4) อ.เยำวเรศ เอื้ออำรีเลิศ
กลุ่มที่ 5) อ.มำลี นิ่มพงษ์พนั ธ์
เวลำ 15.00 – 15.30

เวลำ 16.00 - 16.30 น.
เวลำ 16.30 - 16.45 น.
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สรุปสิ่งทีไ่ ด้เรียนรู้ : AAR (After Action Review)
โดย คุณทิพวรรณ บัวทอง
ชี้แจงแผนกำรดำเนินงำนครั้งที่ 2 และปิดประชุม

เวลา 09.00 -10.00 น.

เวลา 10.00 -10.30 น.
เวลา 10.30-10.45 น.
เวลา 10.45 -12.00 น.

ลงทะเบียนและฝึกปฏิบัติการการสืบค้นงานวิจัย 5 ฐาน
วิทยำกรกลุ่ม
ฐานที่ 1 Thailis โดย อ.อดิณา ศรีสมบูรณ์
ฐานที่ 2 Google Scholar โดย อ.นันทวดี ใจหาญ
ฐานที่ 3 Car.Chula โดย อ.ทิศากร สุทธิประภา
ฐานที่ 4 CMU โดย อ.ประภัสสร ควาญช้าง
ฐานที่ 5 CINAHL โดย อ.บาลิยา ไชยรา
ความสาคัญของการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการสืบค้น
โดย อ.จรูญศรี มีหนองหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์
การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ
ดร. สุเพียร โภคทิพย์
พัก รับประทานอาหารว่าง
การนาเสนอแนวคิดการวิจัยและคาถามการวิจัย (ต่อ)
ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ
1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) อ. ศศิธร ชานาญผล
3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า

เวลา 12.00 -13.00 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 -16.30 น.
การนาเสนอแนวคิดการวิจัยและคาถามการวิจัย (ต่อ)
หมำยเหตุ : ช่วงบ่าย พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม
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วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 (ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อำคำร 50 พรรษำฯ เวลำ 08.00 - 16.30 น)
เวลา 08.00 –09.00 น.

เวลา 09.00 – 12.00 น.

เวลา 12.00 -13.00 น.
เวลา 13.00 - 16.00 น.

พัก รับประทานอาหารกลางวัน
การนาเสนอแนวคิดการวิจัยและคาถามการวิจัย (ต่อ)
ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ
1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) อ. ศศิธร ชานาญผล
3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า

เวลา 16.00 -16.30 น.

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ : AAR (After Action Review)
โดย อ. ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน
ชี้แจงแผนการดาเนินงานครั้งที่ 3 และปิดประชุม

เวลา 16.30 -16.45 น.
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ฝึกปฏิบัติการการสืบค้นงานวิจัย 5 ฐาน
วิทยำกรกลุ่ม
ฐานที่ 1 Thailis โดย อ.อดิณา ศรีสมบูรณ์ ,อ.พัชรวรรณ สลักคา
ฐานที่ 2 Google Scholar
โดย อ.นันทวดี ใจหาญ,อ.เบญจมาภรณ์ ชุมแสง
ฐานที่ 3 Car.Chula โดย อ.ทิศากร สุทธิประภา,อ.วาสนา สารการ
ฐานที่ 4 CMU โดย อ.ประภัสสร ควาญช้าง,อ.ปฐมาวดี วงษ์ขันธ์
ฐานที่ 5 CINAHL โดย อ.บาลิยา ไชยรา,อ.ศิริเอมอร วิชาชาติ
การนาเสนอแนวคิดการวิจัยและคาถามการวิจัย (ต่อ)
ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ
1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) อ. ศศิธร ชานาญผล
3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า

กำหนดกำรประชุมวิจัยครั้งที่ 3
เรื่อง กำรออกแบบกำรวิจัย สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรวิจัย
วันที่ 20-21 เมษำยน 2560 เวลำ 08.00 -16.30น.
ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อำคำร 50 พรรษำฯ
วันที่ 20 เมษำยน 2560
เวลา 08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียนและฝึกปฏิบัติการการสืบค้นงานวิจัย 5 ฐาน
วิทยากรกลุ่ม
ฐานที่ 1 ฐานข้อมูล Thailis โดย อ.อดิณา ศรีสมบูรณ์
ฐานที่ 2 ฐานข้อมูล Google Scholar โดย อ.นันทวดี ใจหาญ
ฐานที่ 3 ฐานข้อมูล Car.Chula โดย อ.ทิศากร สุทธิประภา
ฐานที่ 4 ฐานข้อมูล Clinical Key โดย อ.ประภัสสร ควาญช้าง
ฐานที่ 5 ฐานข้อมูล CINAHL โดย อ.บาลิยา ไชยรา
เวลา 09.00 – 10.00 น.
รูปแบบการวิจัย (Research Design) เชิงปริมาณ : การวิจัยเชิงบรรยาย
และการหาความสัมพันธ์
โดย อ.อรชร มาลาหอม
เวลา 10.00 - 10.15 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.15 - 12.00 น.
รูปแบบการวิจัยแบบทดลองและกึ่งทดลอง
โดย ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
เวลา 12.00 - 13.00 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.00 น.
การคานวณขนาดตัวอย่าง (Sample size)
โดย อ.ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน
เวลา 14.00 - 14.15 น.
พัก รับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.15 – 15.00 น.
จริยธรรมในการวิจัย และแนวทางการเขียนเสนอคณะกรรมการ
จริยธรรม
โดย อ.ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน
เวลา 15.00 – 16.00
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
โดย อ.ศศิธร ชานาญผล
เวลา 16.00 – 16.30 น.
ประสบการณ์การพัฒนา Evidence based Practice
โดย อ.ศิริธร ศิริแก้ว
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วันที่ 21 เมษำยน 2560
เวลา 08.00 -10. 00 น.
เวลา 10.30 - 10.45 น.
เวลา 10.45 -12.00 น.
เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 - 14.00 น.

เวลา 14.00 -15.00 น.
เวลา 15.00 -15.30 น.

เวลา 15.30 - 16.00 น.

เวลา 16.00 – 16.30 น.
เวลา 16.30 – 16.45 น.
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สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัย
โดย อ. สุพจน์ สายทอง
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์
โดย อ.ยุพิน ชัยเวชสกุล
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
หลักการสร้างแบบสอบถามและหาความตรงและความเชื่อมั่น
(Validity & Reliability)
โดย ดร.กุลธิดา กุลประฑีปญ
ั ญา
การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal Development)
โดย ดร.สุเพียร โภคทิพย์
ประสบการณ์การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย เพื่อเสนอคณะกรรมการวิจัยใน
มนุษย์และการขอรับทุนสนับสนุน
โดย อ.อดิณา ศรีสมบูรณ์
ประสบการณ์การเขียน Literature Review เรื่อง Vaso-Vagal Reflex
in Pediatric Patients with Cardiac catheterization :Integrative
Literature Review (ภาวะ Vaso -Vagal Reflex ในผู้ปว่ ยเด็กภายหลังทา
หัตถการสวนหัวใจ: การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ)
โดย อ.ทัศนียา ไกรสรสวัสดิ์
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ :AAR (After Action Review)
โดย อ. ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน และ อ. วีระนุช มยุเรศ
ชี้แจงแผนการดาเนินงานครั้งที่ 3 และปิดประชุม

กำหนดกำรประชุมวิจัยครั้งที่ 4
เรื่องกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัยและกำรนำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย
วันที่ 9-10 สิงหำคม 2560 เวลำ 08.00 -16.30น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อำคำร 50 พรรษำฯ
วันที่ 9 สิงหำคม 2560
เวลา 08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 - 10.00 น.
การนาแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย : แนวคิด Case
Management
เวลา 10.00 – 12.00 น.
การนาเสนอโครงร่างงานวิจัย เรื่องที่ 1- 6 (สมาคมพยาบาล)
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
3) ดร. สุภารัตน์ พิสัยพันธ์
4) ดร. พัชรี ใจการุญ
5) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า
6 ) อ. รัชนี วีระสุขสวัสดิ์
7) อ. อรชร มาลาหอม
8) ปาริชาติ ใจสุภาพ
9) อ. อภิรดี เจริญนุกุล
เวลา 12.00 - 13.00 น.
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00– 16.30 น.
การนาเสนอโครงร่างงานวิจัย เรื่องที่ 7-15 (สมาคมพยาบาลต่อ)
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
3) ดร. สุภารัตน์ พิสัยพันธ์
4) ดร. พัชรี ใจการุญ
6) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า
6 ) อ. รัชนี วีระสุขสวัสดิ์
8) อ. อรชร มาลาหอม
9) ปาริชาติ ใจสุภาพ
2) อ. อภิรดี เจริญนุกุล
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม
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วันที่ 10 สิงหำคม 2560
เวลา 08.30 -12.00 น.
สปส.)

เวลา 12.00 - 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.

เวลา 16.30 - 16.45 น.
เวลา 16.45 - 17.00 น.

นาเสนอโครงร่างการวิจัย เรื่องที่ 1-10 (สมาคมพยาบาลและบุคลากร
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
3) ดร.สุเพียร โภคทิพย์
2) ดร.นุสรา ประเสริฐศรี
3) ดร. สุภารัตน์ พิสัยพันธ์
4) ดร. พัชรี ใจการุญ
7) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า
6 ) อ. รัชนี วีระสุขสวัสดิ์
9) อ. อรชร มาลาหอม
9) ปาริชาติ ใจสุภาพ
4) อ. อภิรดี เจริญนุกุล
1)
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอโครงร่างการวิจัย เรื่องที่ 11 - 18
อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ : AAR (After Action Review)
โดย อ. ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน
ชี้แจงแผนการดาเนินงานครั้งที่ 5 และปิดการประชุม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม
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ผู้จัดทำ�
❖

ดร.สุเพียร โภคทิพย์

❖

น.ส.สิริเอมอร วิชาชาติ

❖

นางพิชญาดา ดาทวี

