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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)

ความหมายของการวิจัย
(Definition of Research)

•การวิจัยทางการพยาบาล เป็นการค้นคว้าหาค าตอบที่เป็น
ข้อสงสัยหรือเป็นประเด็นปัญหาทางการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มี
ความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ศาสตร์ทางการพยาบาล รวมทั้งพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการพยาบาล  การบริหารการพยาบาล และ
การศึกษาพยาบาล (บุญใจ, 2553)

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)

2. การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) 
เป็นการวิจัยเกี่ยวกับผู้บริหารและกระบวนการบริหารการ
พยาบาล โดยเป้าหมายสุดท้ายคือท าใหผู้้รับบริการได้รับ
การพยาบาลที่มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายใน
การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังของ รพ......

ลักษณะของการวิจัยทางการพยาบาล

1. การปฏิบัติการพยาบาล (Nursing Practice) เป็นการวิจัย
เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลให้เกิดผลดีต่อ
ผู้รับบริการ เช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสวน
อุจจาระ 3 วิธี ร่วมกับการใช้ยาระบายในผูป้่วยศลัยกรรม 
มาตรฐานการพยาบาลผูป้่วยที่ใส่ท่อหลอดคอทางปากส าหรับ
ผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ผลของการพยาบาลอย่างมี
แบบแผนต่อการลดระดับความเจ็บปวดของมารดาในระยะ
คลอด

ลักษณะของการวิจยัทางการพยาบาล

•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)

Nursing research
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- ความส าคญัของการวิจัยด้านการบริหารการ
พยาบาล

- ความส าคญัของการวิจัยด้านการศึกษา
พยาบาล 

ความส าคญัของการวิจัยทางการพยาบาล
(Importance of Nursing Research

- ความส าคัญต่อการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล โดยการสร้าง
ความรู้ใหม่และการท าให้ความรู้ ที่มีอยู่เดิมมีความลึกซึ้งกว้างขวาง
มากขึ้น 

- ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาและพฒันาการปฏบิัติการพยาบาล ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงแก่ผู้รับบริการให้ได้รับ
บริการที่ดี มีคุณภาพ เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยท่ีสุด พยาบาลเองก็
ได้รับประโยชน์ในการปฏบิัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความส าคญัของการวิจัยทางการพยาบาล
(Importance of Nursing Research)

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

ลักษณะของการวิจยัทางการพยาบาล

1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) เป็นการ
วิจัยที่มุ่งน าผลการวิจัยไปใช้เป็นส าคัญ เป็นการน าวิจัย
พื้นฐานมาด าเนินการต่อเพื่อหาแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

 1.3  การวิจัยพัฒนา (Research and 
development) เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

1 แบ่งตามประโยชน์ของการวิจัย ได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) หรือการวิจัยบริสุทธิ์ 

(Pure Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาความรู้หรือสร้าง
ทฤษฎี ผลที่ได้จากการวิจัยจะเพิ่มพนูหรือสะสมความรู้
ทางวิชาการในศาสตร์สาขานั้น ๆ หรือใช้เป็นพื้นฐานการ
ศึกษาวิจัยในเรื่องอื่นต่อไป ไม่ได้มุ่งเน้นการน าผลการวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทันที

ประเภทของการวิจยั

การวิจัยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึงการแบ่ง
ประเภทของการวิจัย โดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ กัน ดังนี้

ประเภทของการวิจัย
 (Types of research)
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3. แบ่งตามการควบคุมตัวแปร ได้เป็น 3 ประเภทคือ
3.1  ระดับที ่ 1 เป็นการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ในระดับน้อย

ที่สุด
     - การวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory research)  เช่นการ

ส ารวจประชากรส ารวจความคิดเห็นทางการเมือง  ส ารวจ
ภาวะสุขภาพ เป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรยาย
ปรากฏการณ์ตามสภาพการณ์จริง  ไม่จ าเป็นต้องระบุ
สมมุติฐานการวิจัยการ

    

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

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

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

2. แบ่งตามลักษณะของข้อมูล ได้เปน็ 2 ประเภทคือ
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น

การวิจัยที่จะได้ข้อมูลที่อยู่ในลักษณะของตัวเลข และต้องใช้
วิธีการทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการวิจัย  
วิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้แบบสอบถาม

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

 3.3 เป็นการวิจัยที่ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้ในระดับ
มากที่สุด 

    - การวิจัยแบบทดลอง (Experimental research) 
เป็นการวิจัยที่มุ่งสร้างสภาพการณ์ขึ้น แล้วศึกษาผลที่
เกิดข้ึนตามมา ซึ่งท าได้โดยการควบคุมตัวแปรอื่นๆ 
ทั้งหมด แล้วปล่อยให้ตัวแปรอิสระ (independent 
variable) เท่านั้นท่ีมีผลต่อตัวแปรตาม (dependent 
variable) จากนั้นจึงท าการวัดผลที่  ตัวแปรตาม ซึ่ง
เกิดจากอิทธิพลจากตัวแปรอิสระนั้น

ประเภทของการวิจัย (ต่อ)

3.2 ระดับ 2 เป็นการวิจัยเพือ่ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้มากกว่าระดับที่ 
1 ได้แก่ การเปรียบเทียบเชงิสาเหตุ (Cause comparative research) 
สามารถศึกษาย้อนหลงัที่มีกลุ่มควบคุม เรียกว่า case control studies 
เพื่อศึกษาจากผลไปหาเหตุ โดยมีการศึกษาในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
โดยไม่มีการจัดกระท าสิง่ทดลอง หรือการศึกษาความคบืหน้า 
Prospective studies หรือ Cohort studies เพื่อหาค าตอบว่า
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ในปัจจุบันมีผลต่อเนื่องไปยังอนาคตอย่างไร

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

  - การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เป็น
การศึกษาเพื่อบรรยายปรากฏการณ์  ทีร่ะบุขอบเขต
ของการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจง

  - การวิจัยสหสัมพันธ์ (Correlation research) 

     เป็นการศึกษาเพื่อบรรยายความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
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2. แบ่งตามแหล่งข้อมูล เป็นการวิจัยการข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary data) การวิจัยจากข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary 
data)

3. แบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นการวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary Research) การวิจัยจากสนาม (Field 
Research)

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

นอกจากนี้ยังมีการแบง่ประเภทของการวิจัยตามเกณฑ์อื่น 
ๆ อีกเช่น

1. แบ่งตามเวลา เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ 
(Historical Research) การวิจัยร่วมสมัย 
(Contemporaneous Research) การวิจัยเชิงอนาคต 
(Futuristic Research)

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

  

   - การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi experimental 
research) เป็นการท าวิจัยที่มีการจัดกระท ากับตัว
แปรเช่นเดี่ยวกับการวิจัยแบบทดลอง แต่เป็นการ
ทดลองที่กระท ากับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้มีการสุ่มเข้า
กลุ่ม และหรือการควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ
ทดลองท าได้ไม่เต็มที่ จึงไม่สามารถเรียกว่าเป็นการ
ทดลองที่แท้จริงได้

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

6. แบ่งตามระเบียบวิธีวิจัย เป็น 3 ประเภทคือ การวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร ์Historical Research)            การวิจัยเชงิทดลอง 
(Experimental Research) และการวจิัยเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) ซึ่งยงัแบ่งย่อยเป็น การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) การวิจัยเชงิเหตุผลเปรียบเทียบ (Causal 
Comparative Research) การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational 
Research) การวิจัยเชงิสังเกต (Observational Research) 
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็นต้น

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

5. แบ่งตามสาขาวิชาการ ซึ่งสภาวิจัยแห่งชาติได้แบ่งไว้เป็น 
10 สาขาคือ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์สาขา
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช 
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมวิจัย สาขาปรัชญา สาขานิติศาสตร์ สาขา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา และ
สาขาเศรษฐศาสตร์ 

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)

4. แบ่งตามลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) 
การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) ซึ่งท าได้ 
2 แบบ คือศึกษาไปข้างหน้า (Prospective Study) 
และศึกษาย้อนหลัง (Retrospective Study)

ประเภทของการวิจยั (ต่อ)
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ขอขอบคุณ

การสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL

•User name :   BCNSP
•Password:   NURSE

- แบ่งตามประโยชน์ จัดเป็น การวิจัยพืน้ฐาน
- แบ่งตามลักษณะข้อมูล จัดเป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ
- แบ่งตามการควบคุมตัวแปร จัดเป็น การวิจัยแบบไม่ทดลอง
- แบ่งตามสาขาวชิาการ จัดเป็น การวิจัยในสาขา  

  วิทยาศาสตร์การแพทย์
- แบ่งตามแหล่งข้อมูล จัดเป็น การวิจัยจากขอ้มูลปฐมภูมิ
- แบ่งตามเวลา จัดเป็น การวิจัยร่วมสมัย

ตัวอย่าง “การดูแลตนเองและการดูแลทารกแรกเกิดของ
มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี” จัดเป็นวิจัยประเภทต่างๆ ดังนี้

การก าหนดปัญหาวิจัย
Setting A Research Problem

Research Questions
Jaroonsree Meenongwah

Adult  and  Elderly Department,
Boromarajajonani College of Nursing,

Sanpasitthiprasong

ประยุกต์จาก สุพักตร์ พิบูลย์    มสธ.
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ประเภทค าถามวิจัย (Research Questions)

 ค าถามเชิงบรรยาย (Descriptive  Questions)
ค าถามเชิงตรวจสอบความสัมพันธ์ (Relationship 

Questions)
 ค าถามเชิงตรวจสอบความแตกต่าง (Difference 
Questions)

1

ขอบเขตการบรรยาย
ประเภทของค าถามวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่าง  Research 
Question Research Objective และ
Research Title
ขอบเขตของการก าหนดปัญหาวิจัย

การก าหนดปัญหาวิจัย
Setting A Research Problem

Research Questions
Jaroonsree Meenongwah

Adult  and  Elderly Department,
Boromarajajonani College of Nursing,

Sanpasitthiprasong

ประยุกต์จาก สุพักตร์ พิบูลย์    มสธ.

Survey  Research

เรื่อง สภาพการระบาดของโรคในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาประเภทและลกัษณะของโรคที่ระบาดใน

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี 2550-2558
2) สังเคราะห์รูปแบบหรือแนวทางการป้องกันโรคจาก

กรณีศึกษา หรือจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง

Descriptive Questions
•ค าถามประเภท “What was”  หรือ “What is”  เช่น
-สภาพการระบาดของโรคเป็นอย่างไร
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด

     มากน้อยเพียงใด
-ในการด าเนินโครงการ ประสบปญัหาที่ส าคัญ ๆ

     อะไรบ้าง  มากน้อยเพียงใด
น าไปสู่



20 21

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการหย่า
เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก รพ. สปส.

วัตถุประสงค์
   เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จ
ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนัก รพ.สปส.

เรื่อง

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดยา
เสพติดของเยาวชนไทย

Relationship  Questions
-ปัจจัยใดบ้างเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด
-ปัจจัยใดบ้างเกี่ยวข้องกับความส าเรจ็ในการเรียน
 ระดับบัณฑิตศึกษา
-ความประมาท กับ ระดับอายุของคน สัมพันธ์กัน
 หรือไม่ น าไปสู่

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์แตกต่างจากการสอนตามปกติ
หรือไม่  
(ตัวแปรต้นคือ รูปแบบการสอน  ตัวแปร
ตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
โครงการฝึกอบรม ให้ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ น าไปสู่

Difference Questions
ค าถามเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง  เช่น

- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ พึงพอใจนโยบาย
ของ รพ.สปส.แตกต่างกันหรือไม่
(ตัวแปรอิสระ คือ อาชีพ 
ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจ)  เป็นค าถาม
ที่มากกว่าการบรรยายธรรมดา

วิจัยสหสัมพันธ์
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ส าหรับญาติผู้ป่วยหลังผ่าตัด...........

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ส าหรับญาติผู้ป่วยหลังผ่าตัด...........
2) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ส าหรับญาติผู้ป่วยหลังผ่าตัด...........

เรื่อง

ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน 
วิชานวัตกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วพบ.สรรพสิทธปิระสงค์

วิจัยเชิงทดลอง

เรื่อง
การประเมินผลการฝึกอบรมหลกัสูตร 

“การบูรณาการ EBP
ในกระบวนการบริหารจัดการในหอผู้ป่วย

......”

•วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเตรียมตัวของผู้ป่วย
ระหว่าง กลุ่มที่ได้รับการตรวจเยี่ยมแบบเจาะจง กับ 
แบบแฝง
2) เปรียบเทียบความเครียดและความพงึพอใจของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเยี่ยมแบบเจาะจง กับ แบบแฝง

เรื่อง

การเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด 

ระหว่าง การเยี่ยมแบบเจาะจง กับ 
การเยี่ยมแบบแฝง
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ความสัมพันธ์

Research Questions

Research Objectives Research Title

2

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อพัฒนารูปแบบการประชุม ปรึกษาหารือและ
นิเทศงานผ่านจอภาพ ส าหรับบุคลากรระดับหัวหน้า
ฝ่ายของโรงพยาบาล

2) เพื่อประเมินผลการประชุม ปรึกษาหารือและนิเทศ
งานผ่านจอภาพ

เรื่อง

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

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

สมมติฐานการวิจัย(Hypothesis)

•ข้อความคาดเดาข้อสรุปเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานแนวคิด ทฤษฎี หรือผลงานวิจัย
ที่เคยด าเนินการมาแล้ว

ขอบเขตของการก าหนดปัญหาวิจัย

•การก าหนดปัญหาวิจัย  คือ การระบุค าถามวิจัย
(Research Questions) ซึ่งเป็นข้อความที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการก าหนดชื่อเรื่อง
(Research Title)  ในขณะเดียวกัน ควรด าเนินการให้
ครอบคลุมในเรื่อง การก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(Research Objective)  สมมติฐานการวิจัย
(Hypothesis) และขอบเขตการวิจัย

3
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PICO
P :  ผู้ป่วยหนักที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก
I  :  แนวทางปฏิบัติการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน
C :  ไม่มีการเปรียบเทียบ
O  : ผู้ป่วยหนักได้รับการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลัน

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันภาวะสับสน
เฉียบพลันของ.....ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก...

วิจัย: ผลของการใช้แบบประเมินการปฏิบตัิเพื่อป้องกันการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตทีส่ัมพันธ์กับการคาสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลางใน
หอผู้ป่วย....

P : ผู้ป่วยหนักใน ICU ที่จ าเป็นต้องใส่สายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง
I :  แบบประเมินการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สมัพันธ์

กับการคาสายสวนหลอดเลอืดด าส่วนกลาง
C :  -
O : อัตราการติดเชื้อหลังใชแ้บบประเมินการปฏิบัติเพือ่ป้องกันการตดิเชื้อ

ใน กระแสโลหิตที่สัมพันธ์กบัการคาสายสวนหลอดเลือดด าส่วนกลาง 
พบว่ามีการติดเชื้อลดลง

PICO

วิธีการตั้งโจทย์ปัญหาโดยใช้ PICO 

•P Population/patient
•I Intervention/indicator 
•C Comparator/control 
•O Outcome 

25

ขอขอบคุณ

การสืบค้นฐานข้อมูล CINAHL

•User name :   BCNSP
•Password:   NURSE

• P (Population) = ผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่ถูกจ ากัดการเคลื่นไหว
• I (Intervention)  =  การประเมินและการป้องกันการเกิด
แผลกดทับ

• C (Comparison)  =  ไม่มี
• O (Outcome) =   อัตราการเกิดแผลกดทับ

PICO

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก...



การทบทวนวรรณกรรม 
แบบบูรณาการ 

(Integrative Review) 

   SUPIAN POKATHIP PhD.,RN 
CCU1  

   January26,2017 
 

10/10/60 SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017 



30 31

 State of the Art  
1. Review : Searching  
2. Analysis : Critical Appraisal     
เช่ือถือได้หรือไม่ ? 

3. Synthesis : Gap of knowledge?  
4. Further Study  
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วตัถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม 
1. ศึกษาความรู้ทีม่อียู่ในปัจจุบันจากรายงานการวจิยั (existing  

knowledge) ศึกษาหาส่วนขององค์ความรู้ทีย่งัไม่ปรากฏ 
(Gap  of  knowledge) เพ่ือเป็นแนวทางในการวจิัยต่อไป 

2. สังเคราะห์องค์ความรู้ทีต้่องการศึกษา  หาแนวทางทีด่ทีีสุ่ด   
ทีท่นัสมยัทีสุ่ดและมปีระสิทธิภาพทีสุ่ด เพ่ือน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติจริง 
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ท าไมจึงต้องทบทวน ? 
• ท าให้ทราบว่าในประเดน็ที่เราสนใจมีใครท าอะไรมาแล้ว 
• ทราบแนวคดิ ทฤษฎ ีต่างๆที่เกีย่วข้อง 
• ทราบช่องว่างของความรู้ทีย่งัขาด (gap of 

knowledge)  
• ทราบรูปแบบการวจิยั การเลือกกลุ่มตวัอย่าง แบบวดัต่างๆ 

intervention ต่างๆ ข้อจ ากดัของงานวจิัย 
• ทราบวธีิการใหม่ๆสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน/
งานวจิัยได้ 
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ความหมาย 
• การศึกษาผลงานวจิัยต่างๆที่เกีย่วข้อง หรือแนวคดิ
ทฤษฎต่ีางๆที่เกีย่วข้องกบัเร่ืองที่จะวจิัย  

• ศึกษาได้จากงานวจิัยที่เกีย่วข้อง บทความ วารสาร   
หนังสือ ต ารา หรือ  แหล่งความรู้เช่ือถือได้อ่ืนๆ  
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Review the Literature 

• ความหมาย ความส าคญัของการทบทวน 
• ชนิดของการทบทวน 
• การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ 
• กรณีตัวอย่างการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณา
การ (Integrative Review) 
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Research Process 
                                  

Formulate the Problem (s) Research Design Collect Data 

Review the Literature 

Framework The theory 

Formulate Hypothesis/ 
objective(s) 

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

 

Analysis the  Data 

Interpret the 
Result 

Communicate  
the Result 
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Member Login 

การสืบค้น : CINAHLL 
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ฐานข้อมูลในการสืบค้น 
1. www.Clinicalkey.com 
     Username : sanpasitmedjournal@gmail.com 
     Password : 045 250284 
2. Intranet no = 48 ฐานข้อมูลจุฬาลงกรณ์ เข้าได้บางฐาน 
3. ฐานข้อมูลของ ม.อุบลราชธานี : ต้องไปใช้ทีห้่องสมุดเท่าน้ัน  
4. CINAHL :  
     USERNAME :BCNSP 
      Password : NURSE  
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การสืบค้นหาค าตอบทีชั่ดเจนจากแหล่งความรู้ งานวจิยัต่างๆ   
: Key word  : PICO Model 
• P :Population  
• I : Intervention 
• C : Comparison 
• O : Outcome  
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Searching 
• Key word : PICO  Model 
• Database : 
   -  ภาษาไทย : Thailist 
    - ภาษาองักฤษ : CINAHLL/Pub med/Science 
     direct  
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ป๊ิงแว๊บ 
ผู้ป่วย MI หลังออกจากรพ.มี

การฟ้ืนฟูสภาพอย่างไร 

1.ระดมสมอง 
ผู้ป่วย MIมีการจัดการกับการ

เจบ็ป่วยอย่างไรและมีการฟ้ืนฟูสภาพ
อย่างไร 

2.ทบทวนวรรณกรรม 
• ช่วงเวลาการฟ้ืนฟู ปรับตัวทีส่ าคัญ 
• องค์ความรู้การปรับตัวด้านสังคมจติใจยัง

มีน้อย 
• Stress &coping 
• ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปรับตัว  : อายุ บุคลิก  

3. ก าหนดตัวแปรท ี(อาจจะ) เก่ียวข้อง 
อายุ,ภาวะสุขภาพและเจบ็ป่วย  โรค,พฤตกิรรม

สุขภาพ,ปัจจัยเส่ียง,coping, social 
support   

 

4. ก าหนดค าถามวจัิย 

การรับรู้ การปรับตวั ภาวะสุขภาพ และ การ
สนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วย MI หลัง DC 3 

สัปดาห์ใน…. เป็นอย่างไร? 
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ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์/ 
กลุ่มตวัอย่าง  ผลวจิัยที่ส าคญั 

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

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  

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการให้ความรู้เร่ือง
โรคหัวใจ อาการของโรคหัวใจ 
ในผู้ป่วยโรคหัวใจในโครงการ 
CR 5 รพ. กลุ่มตวัอย่าง 137 
คนที่มาCR 6-8 สัปดาห์ โดย
ใช้แนวทางของ Heart 
Foundation of 
Australia’s Heart 
Attack Warning 
Signs  

อายุเฉลีย่ 64.48 ปี ชาย 78% ถูกส่งมาท า 
PCI 80%AMI 60%  
หลงัเข้าโปรแกรมผู้ป่วยรายงานอาการเตือนของ
โรคหัวใจสูงขึน้ 11 ใน 14 อาการอย่างมี
นัยส าคญั ผู้ป่วยจะรายงานอาการ >2.56 อาการ 
ผู้ป่วยทีเ่รียนสูงจะรายงานอาการครบถ้วน และ
การตอบสนองต่ออาการมีความเหมาะสมมากขึน้ 
1.3 แต่เวลาไม่ต่างกนั  
สรุป การใช้ brief education session 
โดยใช้เคร่ืองมือมาตรฐานและการประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัผู้ป่วยแต่ละคนจะเพิม่ความรู้เร่ือง
อาการและการตอบสนองที่เหมาะสมได้  

ตารางการทบทวนเร่ือง… 

ล าดบัท่ี เร่ือง ทีมวจิยั ปีท่ีท า วตัถุ 
ประสงค ์

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ผลท่ี
ส าคญั 

1. 
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วรรณกรรม/งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
• PICO 
• Key word 
• แนวคดิ ทฤษฎทีี่ใช้ในการวจิัย / งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
• เขียนแบบบูรณาการ (integrative review)  
• หลกีเลีย่งการเขียนแบบขนมช้ัน หรือ copy & paste     

ควรเขยีนแบบขนมเปียกปนู  
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Key word : CPR/ 
And : Effectiveness, 

Evaluation 
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username: BCNSP 
Password : NUSRE  
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User name : BCNSP 
Password : NURSE 
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ขั้นตอนของการทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ  
(Cooper,1998) 

1. Problem  formulation  
2. Data  collection / literature  search   
3. Data  evaluation  
4.    Analysis  and  Interpretation  
5.   Public  Presentation  
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1. Integrative Review 
การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ 
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ชนิดของการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

3. Mata- synthesis  เป็นวธีิการที่ใช้ในการทบทวน
งานวจิัยเชิงคุณภาพ  

4. Meta- analysis  เป็นวธีิการทบทวนงานวจิัยเชิง
ปริมาณที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของการศึกษา โดย
ใช้วิธีการทางสถติิในการวิเคราะห์ 
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ชนิดของการทบทวนวรรณกรรม (Whittemore,2005) 
1. Integrative  review  : การทบทวนแบบบูรณาการ 
      -  มทีั้งงานวจิัยเชิงปริมาณและงานวจิัยเชิงคุณภาพ  
    - เน้นการทบทวนแบบกว้างขวาง ครอบคลุม  
      - ไม่ม ีPeer review 
2.  Systematic  reviews  : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น

ระบบ โดยใช้ข้อมูลหลกัฐานเชิงประจักษ์ 
     - มีการตรวจสอบขั้นตอนการทบทวน  
     -  มี Peer review 
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Exercise ? 
• 1. Problem ? ท่านสนใจท าวจิัยเร่ืองอะไร เพราะอะไร ?   
         P = 
         I = 
         C = 
         0 = 
• 2. Review Literature : /Data base /Searching 
       - Key word? 
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Demographic
data

Setting

Sociodemographic
data

Clinical Features &
Management

Health
Behavior

Impact 0f AMI

         11 

        4

       3

    2 

      :       ,       ,
         ,        ,    ,

       

Symptom 5

Pathophysiology 6

Management 6

Functional class 1

QOL 1

Return to work 1

Mortality 8

Onset

Symptom
presentation

Place of on set

Factor relationship

    ,         

Location 1

Mechanism 1

Hemodynamic 1

Severity 1

Complication 2

Re-infartion 1

Waiting List 1

          2

             1

                

Depression 3

   

    

             

     

      

           

Underlying disease

Perceived

Response

Health seeking

Coping

SF-36

Social support

Health Belief Model

          
         

                

BDI
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ตารางการทบทวนเร่ือง… 

ล าดบัท่ี เร่ือง ทีมวจิยั ปีท่ีท า วตัถุ 
ประสงค ์

กลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ผลท่ี
ส าคญั 

1. 
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3. Data  evaluation  
• ประเมนิเกีย่วกบัคุณภาพของข้อมูล งานวจิยัอ่านอย่างมี

วจิารณญาณ (Critical appraisal)  
• ขึน้กบัรูปแบบงานวจิยั  
• The Basic Research Review Check list 

(BRR)  
• อาจใช้ตารางช่วยในการสรุปงานวจิยัแต่ละเร่ือง 
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การสืบค้นหาค าตอบทีชั่ดเจนจากแหล่งความรู้ งานวจิยัต่างๆ   
: Key word  : PICO Model 
• P :Population  
• I : Intervention 
• C : Comparison 
• O : Outcome  
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2. Data  collection / literature  search 
1. ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกงานวจิัยที่จะน ามาทบทวน  
2. เกณฑ์ในการสืบค้น : Keyword, ปีที่ตีพมิพ์, ภาษา, 

ฐานข้อมูล 
3. Inclusion criteria 
4. Exclusion criteria 
ก าหนดฐานข้อมูลในการสืบค้น 
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1. Problem  formulation (ต่อ) 
PICO 

P =  Participants  
I  =  Intervention  
C = Comparison 
O = Outcome measure 

 
10/10/60 SUPIAN สอน R2R สมาคมพยาบาล 2017 

1. Problem  formulation  
• การก าหนดปัญหา ค าถามงานวจิัย   
• ให้ความหมายตัวแปรทั้งที่เป็นนามธรรมและ

รูปธรรม  
• มโนทัศน์ แนวคดิ(concept) อะไรที่นักวจิัย

ต้องการศึกษา  
• มีการกระท าอะไรบ้าง หรือวธีิการใดบ้างที่เป็นการ

แสดงถึงมโนทัศน์เหล่าน้ัน 
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Basic Research Review (BRR) (ต่อ) 
4. ระเบียบวธีิวจิัย 
   1) ก าหนดประชากรทีศึ่กษา 
   2) ความเพยีงพอของขนาดตัวอย่าง 
    3)  ความเป็นตัวแทน  : ชนิดของการสุ่มขนาดตัวอย่าง 
    4) ความชัดเจนของวธีิการ : รูปแบบการศึกษา  
   5) วธีิการสามารถท าซ ้าได้  
   6) การเกบ็รวบรวมข้อมูล : เคร่ืองมือมีความถูกต้อง น่าเช่ือถอื  
          มีความรอบคอบในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   7) การวเิคราะห์ข้อมูล  : ใช้สถติิที่เหมาะสม 
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Basic Research Review (BRR) (ต่อ) 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
   1) มกีารอ้างองิงานที่เกีย่วข้องในปัจจุบัน : 5 ปี 
   2) การอ้างองิงานที่มีความส าคญัในเร่ืองน้ัน Classic 
   3) การอ้างองิแหล่งข้อมูลทีเ่ป็น primary sources 
   4) ความเกีย่วข้องของงาน ประเดน็ที่ศึกษา 
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Basic Research Review (BRR) 
 Rasmussen L., 2000 

1. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
      1)  ความชัดเจน  
      2) มคีวามส าคญัในการปฏิบัต ิ
2. การระบุปัญหาในการวจิัย  
      1) ชัดเจน   
     2) ให้นิยามแนวคดิในการศึกษา  
      3) นิยามเชิงปฏิบัติการ 
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ล าดับที ่ ผู้วจัิย/ปี  รูปแบบงานวจัิย วตัถุประสงค์ /วธีิการเกบ็ข้อมูล สรุปสาระส าคญั ระดับ
คุณค่าของ
หลกัฐาน 

1 กลุ่มตัวอย่าง 360 คน? ก่อนใช้ 
CNPG =189 หลงัใช้ CNPG= 171 
คน 
O = อตัราการดึงท่อช่วยหายใจ 
(Unplanned Extubation)  
สถิติที่ใช้  Chi-square  

4. MAAS > 4 รายงานแพทย์ให้ยา
กล่อมประสาท (Class ?, Level ?) 
5. ใช้ pain scale ประเมินความปวด
และให้ยาระงับปวด ((Class ?, Level 
?) 
6. ประเมินความพร้อมในการหย่า
เคร่ืองเม่ือใส่ท่อครบ 24 ช่ัวโมง 
((Class ?, Level ?) กลุ่มก่อนใช้ 
CNPG ดึงท่อ 63 คร้ัง (33.3%) กลุ่ม
หลงัใช้ CNPG ดึงท่อ 6 คร้ัง (3.5%)  

Level III-2 

สรุปงานวจิัยทีเ่กีย่วกบัเร่ือง การลดการดงึท่อช่วยหายใจ 
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ล าดับที ่ ผู้วจัิย/ปี  รูปแบบงานวจัิย วตัถุประสงค์ /วธีิการเกบ็ข้อมูล สรุปสาระส าคญั 
ระดับคุณค่า
ของหลกั 
ฐาน 

1 ทองเปลว กนัอุไร, อาภาพร พวัวิไล, 
น า้อ้อย ภักดีวงศ์ และวารินทร์ บินโฮ

เซ็น  

การวิจัยเชิง
เปรียบเทียบ

(Comparative study) 
? 

กึง่ทดลอง (Quasi 
Experimental) ? 

ศึกษาผลการใช้ CNPG ต่อการดึง
ท่อช่วยหายใจ  
P = ผู้ป่วยใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 
I = CNPG  (สร้างและผ่าน
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ  
C = เปรียบเทยีบกลุ่มก่อนใช้ และ
หลงัใช้ CNPG 
กลุ่มตัวอย่าง 360 คน? ก่อนใช้ 
CNPG =189 หลงัใช้ CNPG= 171 
คน 
O = อตัราการดึงท่อช่วยหายใจ 
(Unplanned Extubation)  
สถิติที่ใช้  Chi-square  

CNPG  1.การให้ข้อมูลทีจ่ าเป็น (Level 
?)  
2. ผูกยดึท่อหลอดลมคอวธีิ Tominaga 
et al. 1995 (Level ?) 
3. การประเมินการเคล่ือนไหวของ
ผู้ป่วย โดยใช้ Motor Activity 
Assessment Scale (MAAS) และผูก
ยดึตามค่าคะแนน ที่ประเมินได้ (Level 
?) 
4. MAAS > 4 รายงานแพทย์ให้ยา
กล่อมประสาท (Level ?) 
5. ใช้ pain scale ประเมินความปวด
และให้ยาระงับปวด (Level ?) 
6. ประเมินความพร้อมในการหย่า
เคร่ืองเม่ือใส่ท่อครบ 24 ช่ัวโมง (Level 
?) 
กลุ่มก่อนใช้ CNPG ดึงท่อ 63 คร้ัง 
(33.3%) กลุ่มหลงัใช้ CNPG ดึงท่อ 6 
คร้ัง (3.5%)  

Level B , III-
2 

สรุปงานวจิัยทีเ่กีย่วกบัเร่ือง การลดการดงึท่อช่วยหายใจ 
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ผู้วจิยั ช่ือเร่ือง วตัถุประสงค์/กลุ่ม
ตัวอย่าง 

  

ผลวจิัยที่ส าคญั 

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

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  

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการให้ความรู้เร่ือง
โรคหัวใจ อาการของโรคหัวใจ 
ในผู้ป่วยโรคหัวใจในโครงการ 
CR 5 รพ. กลุ่มตวัอย่าง 137 
คนที่มาCR 6-8 สัปดาห์ โดย
ใช้แนวทางของ Heart 
Foundation of 
Australia’s Heart 
Attack Warning 
Signs  

อายุเฉลีย่ 64.48 ปี ชาย 78% ถูกส่งมาท า 
PCI 80%AMI 60%  
หลงัเข้าโปรแกรมผู้ป่วยรายงานอาการเตือนของ
โรคหัวใจสูงขึน้ 11 ใน 14 อาการอย่างมี
นัยส าคญั ผู้ป่วยจะรายงานอาการ >2.56 อาการ 
ผู้ป่วยทีเ่รียนสูงจะรายงานอาการครบถ้วน และ
การตอบสนองต่ออาการมีความเหมาะสมมากขึน้ 
1.3 แต่เวลาไม่ต่างกนั  
สรุป การใช้ brief education session 
โดยใช้เคร่ืองมือมาตรฐานและการประยกุต์ให้
เหมาะสมกบัผู้ป่วยแต่ละคนจะเพิม่ความรู้เร่ือง
อาการและการตอบสนองที่เหมาะสมได้  
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การจัดระดบัของหลกัฐาน (Level of Evidence) 
Grade,Class C : ข้อเสนอแนะสามารถน าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงการปฏบิัติได้ประสิทธิผลที่ประจักษ์อาจมี
ข้อจ ากดั ควรพจิารณาอย่างรอบคอบ การน าไปใช้ต้องมี การ
เตรียมบุคลากร และอปุกรณ์ อย่างมาก การยอมรับเชิง
จริยธรรมอาจมีข้อโต้แย้งบ้าง 

Grade ,Class D : การน าข้อเสนอแนะน าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงการปฏิบัติต้องมีการเตรียมบุคลากร และอปุกรณ์
อย่างมาก การน าไปใช้ควรพจิารณาอย่างรอบคอบ การยอมรับ
เชิงจริยธรรมอาจมีข้อโต้แย้งบ้าง 
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การจัดระดบัของหลกัฐาน (Level of Evidence) 
Grade ,Class A : ข้อเสนอแนะทีม่เีหตุผลสนับสนุนทีด่มีาก มี
ประสิทธิผลแสดงผลลพัธ์ทีชั่ดเจนสามารถน าไปสู่การเปลีย่นแปลง
การปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ได้เลยโดยเป็นที่ยอมรับเชิง
จริยธรรม 

Grade,Class B: ข้อเสนอแนะทีม่เีหตุผลสนับสนุนทีด่ ีมี
ประสิทธิผล ประจักษ์ชัดพอสมควร สามารถน าไปสู่การเปลีย่นแปลง
การปฏิบัตไิด้และสามารถน าไปใช้ได้แต่ต้องมกีารเตรียมบุคลากร และ
อุปกรณ์ การยอมรับเชิงจริยธรรมยงัไม่ชัดเจน  
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Class of Recommendations 

Class of 
Recommendations Definition 

Suggested 
wording to 

use 
Class I Evidence and/or 

general 
agreement that a 
given treatment 
or procedure 
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NHMRC,1998 
I       : หลกัฐานมาจาก systematic review of all RCT 
II      : หลกัฐานมาจาก at least 1 RCT 
III-1 : หลกัฐานมาจาก Well designed pseudo-RCT 
III-2 : หลกัฐานมาจากการศึกษาทีม่กีลุ่มเปรียบเทยีบแต่ ไม่ใช่ RCT    
           (cohort study, case control) 
III-3 : หลกัฐานมาจากการศึกษาทีไ่ม่มกีลุ่มเปรียบเทยีบ 
IV    : หลกัฐานมาจากการศึกษา Case series,  
          pre-post test 
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Basic Research Review (BRR) (ต่อ) 
6. ภาพรวมการศึกษา 
     1) Objectivity 
     2) จริยธรรม : ระบุถงึinform consent / การเกบ็รักษาความลบั/ 
         ความปลอดภยัของกลุ่มตวัอย่าง 
      3) Readability : การศึกษามคีวามสมเหตุสมผล / 
            มคุีณค่าในการปฏบิัต ิ
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Basic Research Review (BRR) (ต่อ) 
5. ผลการวิจัย 
    1) ความถูกต้อง :การแปลผลมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษา 
    2) ค านึงถงึวตัถุประสงค์ : การสรุปสอดคล้องกบัค าถามงานวจิัย 
    3) ความส าคญัต่อการพยาบาล :สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการ  
          พยาบาลได้ 
   4) ความชัดเจน ผลการศึกษาง่ายต่อการเข้าใจ/น าเสนอได้ชัดเจน 
   5) ข้อจ ากดั 
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Perceived/coping
12       

Perceived

Health
seeking

Coping 3       

         

           

                
             

              
Gender

bias
               

Family

                   
                   

Delay Seeking
Patient delay

EMS delay ?

Hospital delay ?

                     
                

                 
EMS        

Decision
Making

Knowing

Managing

Knowing and
going

Knowing and
letting someone

to take over

Knowing and
going on the
patient's own

terms

Knowing and
wating

Managing an
alternative
hypothesis

Minimizing

Factors
Clinical factors

Sociodemography
factors

Psychoso
cial

factors

Typical
symptom

Severity

Chronic illness
History of
smokingfemale/older/

minority group/
low income/low

education/living alone/
after routine office
hours/insurance

coverage

Emotional/
cognitive/
behavior
response

                         
                    

       

          
1       

         

Coping           
Optismistic/Self

reliant/confrontation

        AMI
4,12                

Evasive
       

         Fatalistic
    

Living with AMI

Searching for a
diagnosis

Being hit with the
reality

Discovering the
natue of the

change
Adjusting to
the change

Moving on with the
change

             /   /      
                /                

                /    

                          

                        
  (concrete)
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Clinical Features
& Management

symptom (5)Pathophisio
logy (6)

Management
(6)

Typical
symptom

Location

severity

complication

waiting list

           Anterior
wall        (2)

          3
            (1)

         major
bleeding        

         sleep
disorder       

(1)           

             

        Re-
infarction

                 
CCU        
                 

Cardiologist      24
               

                      

            CAG/
PCI         

            Exercise
stress test         

LOS        

           re-
infarction       

                 
Aggressive

        

        sedative/
                   

               
              

        

Gender          
24        (1)

secondary
prevention

gender
       (1)_

Reperfusion

Reperfusion
time              

                        
       

90               

Onset

Place

       Delay
                            

                          
/                        Atypical

symptom        (5)

    

         
                 
             

       

         
         

Medical
Tx

Rehabili
zation

   ASA         (>75   )

   Beta blocker
        (<75   )

                   /
                 (   1   )

                  /
                 

mechanism          
Microvessles
constricted
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Sociodemographic
8       

               

                         

           

                        
(5 )

                      
        (1)

             
non-manual

        (1)
                     

(1)

social
network

                      
  

        (1)

         HT/DM
       (5)

                /
                  (5)
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Demographic
data

Setting

Sociodemographic
data

Clinical Features &
Management

Health
Behavior

Impact 0f AMI

         11 

        4

       3

    2 

      :       ,       ,
         ,        ,    ,

       

Symptom 5

Pathophysiology 6

Management 6

Functional class 1

QOL 1

Return to work 1

Mortality 8

Onset

Symptom
presentation

Place of on set

Factor relationship

    ,         

Location 1

Mechanism 1

Hemodynamic 1

Severity 1

Complication 2

Re-infartion 1

Waiting List 1

          2

             1

                

Depression 3

   

    

             

     

      

           

Underlying disease

Perceived

Response

Health seeking

Coping

SF-36

Social support

Health Belief Model

          
         

                

BDI
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4. Analysis  and  Interpretation  
• การวเิคราะห์และการตีความ   
• การสังเคราะห์ผลงานวจิัยแต่ละเร่ืองเป็นข้อความ

เดยีวกนั   
• น าสถิติมาช่วยในการวเิคราะห์  
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การจัดระดบัของหลกัฐาน (Level of Evidence) 

Grade E : ข้อเสนอแนะไม่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ ไม่เป็นที่ยอมรับเชิงจริยธรรม ไม่ปรากฏ
ประสิทธิผล ไม่มเีหตุผลสนับสนุนให้มกีาร
เปลีย่นแปลงการปฏิบัติ  

   (Joannabriggs, 2004) 
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วตัถุประสงค์รอง 
1. ความรู้เกีย่วกบัการรับรู้ถงึปัจจยัเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจในผู้หญงิ 
      เป็นอย่างไร 
2. พฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพอะไรทีจ่ะมผีลต่อการป้องกนัโรคหัวใจในผู้หญงิ 
3. ปัญหาอุปสรรคอะไรทีท่ าให้ผู้หญงิเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

น้อย 
4. ผู้หญงิจะมวีธีิรับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัปัจจยัเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจ

อย่างไร 
5. อายุ และเช้ือชาตขิองกลุ่มประชากรทีศึ่กษาจะเป็นตวัแทนของผู้หญงิทีม่ี

ความหลากหลายได้หรือไม่ 
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วตัถุประสงค์หลกั 
• เพื่อทบทวนงานวิจัยทางการพยาบาล
เก่ียวกับการรับรู้ถงึปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิ
โรคหวัใจของผู้หญิง  
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1. Problem Formulation 

- ท าไมผู้หญงิทีเ่ป็นโรคหัวใจจงึเสียชีวติมากกว่าผู้ชาย ? 
- การรับรู้เร่ืองโรคหัวใจในผู้หญงิเป็นอย่างไร ? 
- การรับรู้จะมผีลต่อการตดัสินใจมาโรงพยาบาลในผู้หญงิ 
  หรือไม่? 
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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  
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5. Public  Presentation 
• การน าเสนอผลการสังเคราะห์ 
• การตีพมิพ์ในวารสารต่างๆ 
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4. Analysis and Interpretation  
4. Information About CHD : 
    ผู้หญงิได้รับข้อมูลจากบุคลากรสุขภาพน้อย  
   (เพยีง 1 ใน 3 ทีไ่ด้รับข้อมูล ความรู้จากแพทย์)  
    จึงควรมกีารรณรงค์การให้ความรู้และท าให้ผู้หญงิตระหนัก 
    ในเร่ืองโรคหัวใจมากขึน้จึงจะสามารถลดอตัราการเสียชีวติ 
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4. Analysis and Interpretation  
3. Barrier to Health-promoting Behavior 
     - บทบาทและความรับผดิชอบของผู้ดูแล ความรู้ทกัษะ การขาด
ประสบการณ์การออกก าลงักาย ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา และการกลวัความ
ไม่ปลอดภัย : เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพ 
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4. Analysis and Interpretation  
2. Health-promoting Behavior 
     - ผู้หญงิเห็นความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพแต่ยงัขาดความ
เข้าใจว่าการส่งเสริมสุขภาพจะสามารถป้องกนัโรคหัวใจได้อย่างไร 

     - รายได้มีผลต่อการเข้าร่วมกจิกรรม  
      ผู้หญงิทีม่รีายได้ดจีะมพีฤตกิรรมการลดปัจจัยเส่ียงได้ดกีว่าผู้หญงิที่

มีรายได้ปานกลาง จะชอบการออกก าลงักายชนิด เดิน จ็อกกิง้ และเข้า 
Health club หรือออกก าลงักายทีบ้่านโดยดูVDO  

     ส่วนผู้หญงิทีม่รีายได้ต า่ส่วนใหญ่จะออกก าลงักายโดยการเดนิ 
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4. Analysis and Interpretation  
1. Women’s Perceived Risk Factors 
• ปัจจัยเส่ียงทีส่ าคญัในผู้หญงิคือ อาย ุการสูบบุหร่ี ความดนัโลหิตสูง 
ไขมันในเลอืดสูงโรคเบาหวาน อ้วน การมีวิถชีีวิตแบบน่ังท างาน
ตลอด ประวัติครอบครัว การกนิอาหารทีมี่ไขมันอ่ิมตัวสูงและมีกาก
อาหารต ่า 

• ปัจจัยเส่ียงทีย่อมรับน้อยในผู้หญงิคือเร่ืองอ้วนโรคเบาหวาน และการ
สูบบุหร่ี มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ 

• ผู้หญงิรับรู้ปัจจัยเส่ียงของการเกดิโรคหัวใจต า่ (8 ใน 9) 
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3. Data Evaluation 
• สืบค้นงานวิจัย ได้ ทั้งหมด 20 เร่ือง แต่อกี 11 เร่ืองผู้วจิัยคนที ่1 

ไม่ใช่พยาบาลจึงถูกตดัออก  
• การทบทวนจึงมี 9 เร่ือง (ผลงานวจิัย  5 เร่ืองอกี 4 เร่ืองเป็น

ผลงานนักศึกษาระดับปริญญาเอก)  
• งานวจิัยเชิงปริมาณ 7เร่ือง งานวจิัยเชิงคุณภาพ 2 เร่ือง        

(ตารางที่ 1) 
• ไม่เห็นขัน้ตอนการประเมินคณุภาพของงานวิจัยทีน่ ามาทบทวนที่
ชัดเจน ? 
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2. Data collection 
1. การสืบค้น 
    - ฐานข้อมูลCINAHL, Medline, EBSCO host, 

Proquest ระหว่างปี 1985 - ปี 2002 
    - Keyword : Women, heart disease, 

coronary artery disease, perceptions, risk 
factors, and health promotion behaviors 

 - เลือกเฉพาะงานวจิัยทีม่พียาบาลเป็นผู้วจิัยคนที ่1 เท่าน้ัน   
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Gaps in Current Research  

1. การรับรู้ถงึปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิโรคหัวใจในผู้หญงิ 
    - เน้นการให้ความหมายของการเป็นโรคหัวใจในผู้หญงิ 
    - การรับรู้ถงึปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิโรคหัวใจในผู้หญงิใน

ชาติต่างๆ ที่ยงัมีน้อย 
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5. Public presentation 
• ค าถามงานวิจัยข้อที่ 5 :อายุของผู้หญงิเป็นตวัแทนของผู้หญงิโดยทัว่ไป อยู่

ระหว่าง 18-95 ปี  
• มากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นผู้หญงิทีม่เีช้ือชาตยุิโรป มตีวัแทนของคนอฟั

ริกา เอเชีย สเปน อยู่น้อย ยงัมคีวามแตกต่างเร่ืองเช้ือชาต ิ
• ยงัมีความจ าเป็นในการศึกษาในผู้หญงิทีมี่เช้ือชาติ อัฟริกา  เอเชีย 

สเปน หรือชนพืน้เมืองของอเมริกา อกีว่าเช้ือชาตมิผีลต่อการรับรู้
ปัจจัยเส่ียงของโรคหัวใจในผู้หญงิ หรือไม่ 
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5. Public presentation 
• ค าถามงานวิจัยข้อที่ 4  : การขาดการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพระหว่าง

บุคลากรสุขภาพและผู้หญงิในเร่ืองปัจจยัเส่ียงของโรคหัวใจ 
ท าให้ผู้หญงิไม่ตระหนักในเร่ืองปัจจยัเส่ียงของโรคหัวใจและไม่เห็นความส าคญั
ในการลดปัจจัยเส่ียงเหล่าน้ัน 
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5. Public presentation 
• ค าถามงานวิจัยข้อที่ 3  : อุปสรรคในการดูแลตนเอง จะมคีวามสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการออกก าลงักาย  
• ปัจจัยทางสังคมทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลงักาย เช่น 
บทบาท และความรับผิดชอบของผู้หญงิ การขาดทกัษะการออกก าลงักาย 
หรือไม่มีประสบการณ์ในการออกก าลังกาย การไม่มีเงิน ไม่มีเวลา และการกลัว
ความไม่ปลอดภยั ผู้หญงิทีใ่ห้ความส าคญักบัครอบครัว ไม่มีเวลา  
• การให้ความส าคญักบัตัวเอง และมีโอกาสในการเข้าสังคมจะท าให้
ผู้หญงิมพีฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึน้  
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5. Public presentation 
• ค าถามงานวิจัยข้อที่ 2  : อายุ สถานภาพการท างาน ความรู้เร่ืองปัจจยัเส่ียง 

และประวตัิการเจ็บป่วยโรคหัวใจในครอบครัว ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้หญงิ  

• ระดบัรายได้มผีลต่อชนิดของการออกก าลงักายในผู้หญงิ ผู้หญงิทีม่รีายได้ดี
จะเดนิ จ็อกกิง้ หรือเข้า health club  หรือ ออกก าลงักายทีบ้่าน ส่วนผู้ที่
มรีายได้ต า่จะมวีธีิเดนิเพยีงอย่างเดยีว ผู้หญงิทีม่รีะดบัรายได้สูง จะมี
พฤตกิรรมการออกก าลงักาย และการควบคุมอาหารทีม่ปีระสิทธิภาพ  
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5. Public presentation 
• ค าถามงานวิจัยข้อที่ 1  : ปัจจัยเส่ียงที่พบบ่อยในผู้หญงิทั้ง 9 การศึกษา คือ

การรับประทานอาหารทีม่ีไขมันอ่ิมตัวสูง , การขาดการออกก าลังกาย การมี
ประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ และการเป็นโรคHT เป็น 

• ปัจจัยเส่ียงทีพ่บได้น้อยในผู้หญงิ  คือ การเป็นโรคอ้วน การสูบบุหร่ี  
• ผู้หญงิรับรู้เร่ืองปัจจยัเส่ียงต่อการเกดิโรคหัวใจต ่า (ไม่รับรู้ถงึแม้จะมีปัจจยั

เส่ียงน้ัน) 
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Nursing Implications  

1. การประเมนิ การรับรู้เร่ืองโรคหัวใจในผู้หญงิ   
2. การประเมนิเกีย่วกบัปัจจยัเส่ียงของโรคหัวใจในผู้หญงิ 
3. การให้ความรู้เกีย่วกบัโรคหัวใจแก่ผู้ป่วย  
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รปูแบบการวิจยั : Research Design 

อรชร  มาลาหอม 
ห้องผูป่้วยหนักศลัยกรรม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
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3. ลกัษณะข้อมลูท่ีเกบ็ 
3.1  การวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)   
 

การเกบ็ขอ้มลูหลกัเป็นตวัเลข น ามาวเิคราะหแ์ละ
สรุปผลดว้ยวธิกีารทางสถติไิด ้เชน่ ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการดืม่แอลกอฮอลใ์นเดก็วยัรุน่ 

3.2  การวิจยัเชิงคณุภาพ  
(Qualitative Research) 

การเกบ็ขอ้มลูหลกัเป็นตวัหนงัสอื สามารถ
วเิคราะหแ์ละน าเสนอ เป็นรอ้ยแกว้  มอี านาจใน
การอธบิายความหมายเชงิเหตุและผลไดต้าม
สภาพและขอบเขตของขอ้มลูทีไ่ดร้บัไมเ่น้นการ
เกบ็ขอ้มลูหลกัเป็นตวัเลข และไมเ่น้นการ
วเิคราะหแ์ละสรุปผลดว้ยวธิกีารทางสถติ ิเชน่ 
การการศกึษาวธิกีารลกัลอบน าเขา้ของยาหนี
ภาษใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ประเภทการวิจยั: 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

2. แบง่ตามประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการท าวิจยั  
2.1 การวิจยัพืน้ฐาน (Basic 
Research)  
 

มุง่เน้นในการแสวงหาความรู ้เพือ่การทดสอบ
หรอืสรา้งทฤษฎ ี เป็นการวจิยับรสิทุธิ ์(Pure 
Research) เชน่ การศกึษาฤทธิท์างเภสชัวทิยา
ของไซเมทธดีนีต่อบรเิวณปลายประสาท
กลา้มเนื้อลายและระบบไหลเวยีนโลหติในหนูขาว  

2.2 การวิจยัประยกุต ์
(Applied Research) หรอื วจิยั
เชงิประจกัษ์  

เป็นการวจิยัทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการสงัเกต
ปรากฏการณ์ การเกบ็ขอ้มลู และ การวเิคราะห์
ขอ้มลู เชน่ การวจิยัประเมนิผลการด าเนินงาน
โครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรคในเขตเมอืง  

ประเภทการวิจยั: 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

1.ปรชัญาของการวิจยั 
1.1 การวิจยัเชิงทฤษฎี 
(Theoretical Research) 

-ใชท้ฤษฎหีลาย ๆ ทฤษฎนี ามา วเิคราะห ์ โดย
ไมต่อ้งออกไปเกบ็ขอ้มลูใหม่ 

1.2 การวิจยัเชิงประจกัษ์ 
(Empirical Research)  

-ใชข้อ้มลูพืน้ฐานจากการสงัเกต และการทดลอง
มากกวา่การใชท้ฤษฎ ี  
- ใชว้ธิกีารทางปรมิาณ  มอีงคป์ระกอบ 3 
ประการ คอื 1)วดัคา่ตวัแปร 2)ประมาณคา่จาก
ตวัอยา่งอา้งองิถงึประชากร 3)ใชว้ธิกีารทางสถติิ
เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน   
เชน่ การศกึษาวา่ถา้ตดัสารคาเฟอนีในยาซองแก้
ปวดจะมกีารตอบสนองต่อปรมิาณการใชย้านัน้
ของคนมากน้อยเพยีงใด  

ประเภทการวิจยั: 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

ประเภทการวิจยั: 
1. ปรชัญาของการวิจยั  
2. ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการวิจยั 
3. ลกัษณะข้อมลูท่ีเกบ็ 
4. การส ารวจ 
5. วิจยัทางระบาดวิทยา 

 
ณฐักมล ชาญสาธติพร 

การวิจยั 

• เป็นการคน้ควา้ อยา่งเป็นระบบ มเีหตุมผีล เพือ่ผลติความรู้
ใหม ่ซึง่ความรูใ้หม ่อาจเป็นความรูใ้หม ่เชงิทฤษฏ ีหรอืการ
ประยกุตป์ฏบิตักิไ็ด ้แต่ตอ้งอยูบ่นรากฐาน ของความถกูตอ้ง 
โดยตอ้งพยายาม หลกีเลีย่ง ความแปรปรวน และอคตติ่าง ๆ 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยใชร้ปูแบบการวจิยั วธิกีารวจิยั และสถติทิี่
เหมาะสม  

วตัถปุระสงค ์
• เพ่ือให้ทราบประเภทและรปูแบบการวิจยั 
• มีความรู้และเข้าใจ ในเร่ืองประเภทและรปูแบบการวิจยั 
• สามารถเลือกรปูแบบการวิจยัได้เหมาะสมกบัเร่ือง/
ประเดน็ท่ีต้องการศึกษา 
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รปูแบบการวจิยั 
• การวิจยัโดยการสงัเกต (Observation Research) 
• การวิจยัโดยการทดลอง (Experimental Research) 
• Risk Factor เกิดขึน้เองตามธรรมชาติหรือว่าผู้
ทดลองเป็นผูก้ าหนดให้ตวัอย่างได้รบั Risk Factor 

นภดล สชุาต ิ

การก าหนดรปูแบบการวิจยั : WHAT 

• กรอบของโครงสร้าง (Structural Framework) ทางการวิจยัท่ีสร้างขึน้มา  
เพื่อแสดงถงึวิธีการด าเนินการค้นหาข้อเท็จจริง   เพื่อตอบค าถามหรือ
ปัญหาในการวิจยั   

• เป็นกระบวนการวางแผนกิจกรรมทางการวิจยัให้ครอบคลมุโครงการท่ี
จะท าการวิจยัทัง้หมด 

• เป็นเคร่ืองมือท่ีชีใ้ห้เห็นรายละเอียดทกุขัน้ตอนของการวิจยั  
• แสดงให้เห็นวา่ การวิจยันัน้จะสามารถปฏิบตัิได้จริงหรือไม่  มีจดุออ่น 
ข้อเสียอยา่งไร ประสิทธิภาพของงานวิจยัเป็นอยา่งไร 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

5.2  การวิจยัเชิงวิเคราะห ์ 
 5.2.1  การศึกษาย้อนหลงั
แบบ Case-Control                         

โดยถามประวติั ผูป่้วย (Case) และ คนท่ีไม่ป่วย
ทัว่ ๆ ไปในประชากรท่ีเส่ียงต่อโรค  (Control ) ว่า
เคยสมัผสั (Expose) ต่อ ส่ิงท่ีสงสยัจะเป็นสาเหตุ
ของโรคหรือไม่ ถ้า Case  เคยสมัผสัต่อปัจจยัหน่ึง
มากกว่า Control   ปัจจยันัน้กน่็าจะเป็นปัจจยัท่ีท า
ให้เกิดโรค  

5.2. 2 การศึกษาไป
ข้างหน้าแบบ Cohort  

ติดตามดกูลุ่มประชากรท่ีเส่ียงต่อโรค   2 กลุ่ม  
กลุ่มหน่ึงสมัผสัต่อส่ิงท่ีสงสยัจะเป็นสาเหตขุอง
โรค  อีกกลุ่มหน่ึงไม่สมัผสั ถ้ากลุ่มท่ีสมัผสัมี
อบุติัการณ์ของโรคสงูกว่า  การสมัผสันัน้กน่็าจะ
เป็นปัจจยัเส่ียง  

ประเภทการวิจยั: 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

5.2  การวิจยัเชิงวิเคราะห ์ 
 5.2.1  การศึกษาย้อนหลงั
แบบ Case-Control                         

โดยถามประวติั ผูป่้วย (Case) และ คนท่ีไม่ป่วย
ทัว่ ๆ ไปในประชากรท่ีเส่ียงต่อโรค  (Control ) ว่า
เคยสมัผสั (Expose) ต่อ ส่ิงท่ีสงสยัจะเป็นสาเหตุ
ของโรคหรือไม่ ถ้า Case  เคยสมัผสัต่อปัจจยัหน่ึง
มากกว่า Control   ปัจจยันัน้กน่็าจะเป็นปัจจยัท่ีท า
ให้เกิดโรค  

5.2. 2 การศึกษาไป
ข้างหน้าแบบ Cohort  

ติดตามดกูลุ่มประชากรท่ีเส่ียงต่อโรค   2 กลุ่ม  
กลุ่มหน่ึงสมัผสัต่อส่ิงท่ีสงสยัจะเป็นสาเหตขุอง
โรค  อีกกลุ่มหน่ึงไม่สมัผสั ถ้ากลุ่มท่ีสมัผสัมี
อบุติัการณ์ของโรคสงูกว่า  การสมัผสันัน้กน่็าจะ
เป็นปัจจยัเส่ียง  

ประเภทการวิจยั: 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

5. วิจยัทางระบาดวิทยา 
5.1  การวิจยั   
เชิงพรรณนา  

ใชห้า อตัรา /สดัสว่น เพือ่วดัขนาดของปัญหา /การครอบคลุม เชน่ หา
ความชุกของโรค  

5.2  การวิจยั            
เชิงวิเคราะห ์ 
 

เป็นการทดสอบสมมตฐิาน  โดยอาศยัการสงัเกตปรากฏการณ์ทีม่อียูใ่น
ธรรมชาต ิ   สมมตฐิานคอื มปีรากฏการณ์ซึง่เป็นปัจจยัหนุนเนื่อง ท า
ใหเ้กดิผลบางอยา่งมากเป็นพเิศษ เชน่ ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
อาหารทีม่ไีขมนัสงูกบัการเป็นมะเรง็เตา้นม 

 5.3  การวิจยั 
เชิงทดลอง  

การจดัสภาพการณ์และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ควบคมุปัจจยัอื่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
กบัการวจิยัเขา้มามอีทิธพิลต่อการทดลอง สามารถท าใน/นอกหอ้ง 
ปฏบิตักิาร/หอ้งทดลอง เชน่ ในโรงเรยีน องคก์ร ชุมชน เชน่ ศกึษา
ประสทิธภิาพวคัซนีเอดสใ์นสตัวท์ดลอง ,การศกึษาผลกระทบของ
โครงการทดลองสง่เสรมิโภชนาการทีม่ตี่อโภชนาการของเดก็และ           
ภาวะเจรญิพนัธุข์องครอบครวั 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

4. การส ารวจ 
4.1  การวิจยัเชิงส ารวจ  
(Exploratory Research)  
 

เป็นหาขอ้มลูเบือ้งตน้การวจิยัประเภทน้ีเป็นการวจิยั
ขัน้ต ่าสดุ  ทีม่กัท ากรณีทีผู่ว้จิยั ไมม่พีืน้ความรู ้ไมม่ี
ขอ้มลูทีเ่พยีงพอ  หรอื ไมม่คีวามเขา้ใจในเรือ่งทีท่ า
วจิยัมาก่อนเลย 

4.2  การวิจยัเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research)  

เน้นการพรรณนาหรอื บรรยายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้   
ตลอดจนความสมัพนัธข์องปรากฏการณ์วา่ มสีภาพ
คณุลกัษณะ  คณุสมบตัติลอดจนรายละเอยีดของ
ปรากฏการณ์นัน้ 

4.3  การวิจยัเชิงอธิบาย  
(Explanatory Research)  
 

มวีตัถุประสงค ์เพือ่วเิคราะหห์าสาเหตุ และผลในการ
เกดิปรากฏการณ์ใด ๆ เชน่ ปัจจยัทีม่ผีลต่อการออก
ก าลงักายของผูส้งูอายุ 

ประเภทการวิจยั: 
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จ าแนกรปูแบบการวิจยั 
1. ตามเป้าหมาย 
2. ตามลกัษณะส่ิงท่ีศึกษา 
3. ตามเวลา 
4. วิธีด าเนินงานวิจยั 

 

ค ำถำมกำรวจิยัและรปูแบบกำรวจิยั 

ควำมรูเ้ก ีย่วกบัปญัหำ ค ำถำมกำรวจิยั รปูแบบกำรวจิยั 

มคีวำมรูเ้พยีงพอ
เกีย่วกบัสำเหตขุอง
ปญัหำ ตอ้งกำรพฒันำ
และเตรยีม กจิกรรม
(intervention) เพือ่
กำรป้องกนั ควบคมุ 
และแกไ้ขปญัหำ. 

•อะไรคอืผลของ 
Intervention หรอืกล
ยทุธ?์ (e.g. treating 
with a particular drug: 
being exposes to a 
certain type of health  
education) 
•กลยทุธไ์หนใหผ้ลดกีวำ่? 
•กลยทุธไ์หนเกดิ cost-
effective มำกทีส่ดุ? 

•Experimental or 
quasi-experimental 
studies 

วิศิษฎ ์สงวนวงศว์าน 

ค ำถำมกำรวจิยัและรปูแบบกำรวจิยั 

ควำมรูเ้ก ีย่วกบัปญัหำ ค ำถำมกำรวจิยั รปูแบบกำรวจิยั 

รูว้ำ่ปจัจยัไหนทีม่ ี
ควำมสมัพนัธก์บั
ปญัหำ: ตอ้งกำรหำวำ่
ปจัจยัไหนเป็นสำเหคุ
จรงิของปญัหำ 

•อะไรคอืสำเหตขุอง
ปญัหำ? 
•ถำ้เอำปจัจยับำงอยำ่งออก
จะท ำใหไ้มเ่กดิปญัหำ
หรอืไม?่ (เชน่ หยดุสบูบหุรี่
, กำรเตรยีมน ำ้สะอำด) 

•Cohort studies 
•Experimental or 
quasi-experiment 
studies 

วิศิษฎ ์สงวนวงศว์าน 

ค ำถำมกำรวจิยัและรปูแบบกำรวจิยั 

ควำมรูเ้ก ีย่วกบัปญัหำ ค ำถำมกำรวจิยั รปูแบบกำรวจิยั 

สงสยับำงปจัจยัท ำให้
เกดิปญัหำ 

ปจัจยัทีส่งสยัท ำใหเ้กดิ
ปญัหำจรงิหรอืไม?่ (เชน่
กำรไมไ่ดเ้รยีน”ช ัน้อนบุำล” 
สมัพนัธก์บัผลกำรเรยีนใน
ช ัน้ประถม? กำรกนิอำหำร
ทีม่กีำกนอ้ยสมัพนัธก์บักำร
เกดิมะเร็งล ำไสใ้หญ?่) 

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

วิศิษฎ ์สงวนวงศว์าน 

ค ำถำมกำรวจิยัและรปูแบบกำรวจิยั 

ควำมรูเ้ก ีย่วกบัปญัหำ ค ำถำมกำรวจิยั รปูแบบกำรวจิยั 

รูว้ำ่มปีญัหำแตไ่มรู่ ้
ลกัษณะและสำเหต ุ

•ธรรมชำตแิละขนำดของ
ปญัหำเป็นอยำ่งไร 
•ใครไดร้บัผลกระทบบำ้ง? 
• ผูถ้กูกระทบท ำอยำ่งไร? 
• ผูถ้กูกระทบทรำบ, เชือ่, 
คดิ อยำ่งไรเกีย่วกบั
ปญัหำทีเ่กดิ และสำเหตุ
ของปญัหำ? 

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

วิศิษฎ ์สงวนวงศว์าน 

 1. ตามเป้าหมาย 
 

การวิจยัพืน้ฐาน (Basic Research) 
การวิจยัประยกุต ์(Applied Research) 

2. ลกัษณะส่ิงท่ีศึกษา วิจยัเอกสาร (Documentary Research) 
วิจยัทางห้องปฏิบติัการ (Laboratory 
Research) 
วิจยัในสตัวท์ดลอง (Animal Research) 
วิจยัทางคลินิก (Clinical Research) 
วิจยัชมุชน (Community Research) 
วิจยัปฏิบติัการ (Operational Research) 
วิจยัระบบบริการสาธารณสขุ (Health 
Service Research) 

จ าแนกรปูแบบการวิจยั : 

นภดล สชุาต ิ
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2. การวิจยัแบบทดลอง (Experimental Research)  

• เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุและผล ดว้ยการจดั
สภาพการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  และ มกีารควบคมุตวัแปรภายนอก
ทัง้หมด  รวมทัง้มกีารจดักลุ่มควบคุมไวเ้ปรยีบเทยีบผลที่
เกดิขึน้ดว้ยรปูแบบการทดลอง 

• การวจิยัแบบทดลองทีแ่ทจ้รงิ ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี้ 
  1) มกีารจดักระท า (Manipulation)     
  2)  มกีารควบคมุ (Control)   
  3)  มกีารสุม่ (Randomization) 

การวจิยัเชงิทดลอง 
(Experimental Research) 

ผูว้จิยัก าหนด Exposure 

การวจิยัโดยการสงัเกต 
(Observational Research) 

การวจิยัเชงิพรรณนา 
(Descriptive Study) 

การวจิยัเชงิวเิคราะห ์
(Analytic Study) 

ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 
(Cross-sectional) 

ชนิดไปขา้งหน้า 
(Cohort or Prospective) 

ชนิดยอ้นหลงั 
(Case control or Retrospective) 

มกีลุ่มเปรยีบเทยีบ 

ไมม่กีลุ่มเปรยีบเทยีบ 

Longitudinal 
(Incidence) 

Cross-sectional  
(Prevalence) 

Exposure เกดิตามธรรมชาต ิ

นภดล สชุาต ิ

 1.1  การวิจยัแบบส ารวจ 

• การวิจยัแบบระยะยาว  (Longitudinal Study)  : เป็นการศกึษาตดิตาม
ผลในชว่งระยะเวลาแตกต่างกนั โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดมิและตดิตามการ
เจรญิเตบิโต  หรอืการเปลีย่นแปลงในชว่งเวลาทีต่่างกนั  

• การวิจยัแบบระยะสัน้ (Cross-Sectional Study) : เป็นการศกึษาการ
เจรญิเตบิโตหรอืการเปลีย่นแปลงแบบตดัขวาง วดัพฤตกิรรมหรอืผลการ
เปลีย่นแปลงรวมทัง้ตวัแปรต่างๆ พรอ้มกนั 

• การวิจยัแบบวิเคราะห ์(Analytical Research) :  เป็นการศกึษา
วเิคราะหห์าความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล  อาจจะเป็นการวเิคราะหผ์ลไป
หาเหตุ หรอืศกึษาเหตุไปหาผล  
 ณฐักมล ชาญสาธติพร 

 รปูแบบการวิจยั  
1. การวิจยัแบบไม่ทดลอง  (Non-Experimental Research) 
      1.1  การวจิยัแบบส ารวจ 
             - การวจิยัแบบระยะยาว ( Longitudinal Research) 
              - การวจิยัแบบภาคตดัขวาง (Cross sectional Research) 
             - การวจิยัแบบวเิคราะห ์(Analytical Research) 
2. การวิจยัแบบทดลอง     (True-Experimental Research)  
           - การวจิยัแบบกึง่ทดลอง 
     - การวจิยัแบบทดลองทีแ่ทจ้รงิ 
 
 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

3. ตามเวลา การวิจยัย้อนหลงั (Retrospective) 
การวิจยัไปข้างหน้า (Prospective) 

4. วธิดี าเนินงานวจิยั การวจิยัโดยการสงัเกต (Observation 
Research) 

- วจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive 
Research) 
-วจิยัเชงิวเิคราะห ์(Analytical Research)  

การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) 

จ าแนกรปูแบบการวิจยั : 

นภดล สชุาต ิ

Experimental Study 

• Researcher assign exposure status to 
population 

Population Random 

New  
Treatment 

Control or 
Standard  
Treatment 

Success 
Fail 

Success 
Fail 

นภดล สชุาต ิ
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รปูแบบการวิจยัแบบทดลองท่ีแท้จริง 

 รูปแบบการวิจัยแบบทดลองท่ีแท้จริงจะต้องมีกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ มีการจดักระท า และมีการสุ่มตวัอย่าง
เข้าสู่กลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่ม  
 

6.  รปูแบบกลุ่มเดียววดัครัง้เดียว 

R   X O1  กลุ่มทดลอง  

R                                    O2          กลุ่มควบคุม 

           O1    X  O2          กลุ่มทดลอง  

               O3                   O4          กลุ่มควบคุม  

4.  รปูแบบสองกลุ่มวดัสองครัง้ 

5.  รปูแบบกลุ่มเดียววดัหลายครัง้แบบอนุกรมเวลา 

        O1        O2       O3        X O4 O5  O6 กลุ่มทดลอง  

2.  รปูแบบกลุ่มเดียววดัสองครัง้ 

         O1         X O2   กลุ่มทดลอง  

3.  รปูแบบกลุ่มเดียววดัสองครัง้ 

         X O1   กลุ่มทดลอง 
  O2         กลุ่มทดลอง 

เมือ่     O         การวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง  
          X ตวัแปรอสิระทีจ่ดักระท า (treatment or intervention) 
 R  การสุม่ตวัอยา่งเขา้สูก่ลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  
 

1.  รปูแบบกลุ่มเดียววดัครัง้เดียว 

         X           O   กลุ่มทดลอง  

 
รปูแบบการวิจยัแบบก่ึงทดลอง 

 
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  
รูปแบบการวิจัยยังไม่ได้เป็นทดลองโดยแท้จริง 
เน่ืองจากไม่มีการสุ่มตวัอย่างเข้าสู่กลุ่มตวัอย่างและ
กลุ่มควบคุม หรือไม่มีการจดัเป็นกลุ่มควบคุมไว้
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึน้   

7.  รปูแบบสองกลุ่มวดัสองครัง้ 

R           O1    X  O2          กลุ่มทดลอง  

R          O3                   O4          กลุ่มควบคุม  
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เลือกรปูแบบการวิจยั 

• ประเมนิขนาดของปัญหา ใชก้ารวจิยัเชงิพรรณนา 
• ศกึษาธรรมชาตขิองโรค ใชก้ารวจิยัเชงิพรรณนา 
• คน้หาสาเหตุปัจจยัเสีย่งของโรค เชน่ พสิจูน์สมมตฐิานความสมัพนัธ์

บุหรีก่บัมะเรง็ปอด การวจิยัเชงิวเิคราะหห์รอืการวจิยัเชงิทดลอง 
• การวจิยัเชงิทดลองใหผ้ลวจิยัเชือ่ถอืไดม้ากทีส่ดุ เพราะออกแบบให้

หลกีเลีย่ง Bias ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้แต่มปัีญหาดา้นจรยิธรรมได ้
• ประเมนิผลระบบบรกิาร ใชก้ารวจิยัเชงิทดลอง 

ณฐักมล ชาญสาธติพร 

การวิจยัด้านยา 

• Phase 1 ประมาณ 10 คน พสิจูน์วา่ปลอดภยั  
• Phase 2 ประมาณ 50 คน เรือ่งขนาดยาและพสิจูน์วา่ไดผ้ล 
• Phase 3 Standard RCT Safety & Efficacy 
• Phase 4 Post-marketing surveillance 

 

 2.  รปูแบบการทดลองส่ีกลุ่มแบบโซโลม่อน (Solomon four group design)  

   O1   X         O2         กลุ่มทดลอง  
                O1                 O2         กลุ่มควบคมุ 1  
                          X         O2         กลุ่มควบคมุ 2  
                                   O2         กลุ่มควบคมุ 3  

การวจิยัแบบทดลอง มหีลายรปูแบบ มกีารควบคมุตวัแปรภายนอก 
โดยใชว้ธิกีารทางสถติมิากขึน้ รปูแบบก ็ซบัซอ้นมากขึน้ 

รูปแบบการวจิยัแบบทดลองและกึง่ทดลอง

นุสรา  ประเสริฐศรี , PhD, RN
ภาควิชาการพยายาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค ์
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Experimental or Intervention Research 

Improve 
Outcomes

Treatment, 
Nursing  

or 
Strategies

Cause Effect
เหตุ ผล

เป็นการวจิยัเพ่ือหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ 

Progression of Research 

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

-Anne Frank 
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Why intervention research?
Impact

การศึกษาเกิดผลกระทบท่ีอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่
Significance

การศึกษาแกปั้ญหาท่ีส าคญัหรือไม่  
Innovation
– การศึกษาใชแ้นวคิด แบบแผน หรือวธีิการใหม่ ๆ
– จุดประสงคข์องการศึกษาเพ่ือคน้พบความรู้ใหม่ และเป็นนวตักรรม
– การศึกษาทา้ทายกระบวนทศันท่ี์มีอยู ่ พฒันาวธีิการ หรือเทคโนโลย ี ใหม่ ๆ

ความส าคญัที่ต้องท าวจิัย Intervention  
ความชุกของปัญหาสามารถแกไ้ขไดผ้า่นการจดักระท า (intervention)
ไดผ้ลลพัธ์สุดทา้ยเม่ือเสร็จส้ินการศึกษา
ความแตกต่างของการศึกษาท าใหมี้การพฒันาดา้นสุขภาพ การศึกษา หรือการดูแล
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ  ค่าใชจ่้ายลดลง และ ท่ีส าคญัผลลพัทต่์อ ผูป่้วย ครอบครัว หรือ
ชุมชน
การแปลผลผลลพัทท่ี์ไดล้งสู่การปฏิบติัจริง

ตัวแปร (Variable)

Independent 
Variable (IV) 

Dependent 
Variable

Moderator  
Variable 

Mediator 
/Intervening 

Variable

Confounding /Extraneous Variable

ตัวแปรคัน่กลาง 

ตัวแปรก ากบั

หลกัเกณฑค์วามสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล (Causality)
1. ตัวแปรต้น (independent variable) ต้องกระท าเกดิผลตัวแปรตาม 

(Dependent variable: (outcomes)
2. ตัวแปรต้นต้องมีความสมัพันธก์บัตัวแปรตาม
3. ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่สามารถอธบิายด้วย

ตัวแปรกวน ( Confounding variables) 
Z

X                              Y

Intervention Research 
 เป็นกระบวนการค้นหาความจริง ทฤษฎ ีหลกัการ เทคโนโลยหีรือองค์

ความรู้ใหม่
 มุ่งเนน้การศึกษาความเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งภายใตเ้ง่ือนไข

ท่ีมีการควบคุมโดยกระบวนการวิจยั
 เป็นระบบและสามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงเหตุผล
 เป็นการวิจยัท่ีใหผ้ลความเช่ือถือดีท่ีสุด
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การเช็ดตวัลดไขใ้นผูป่้วยศลัยกรรมประสาท
ตวัแปรตน้ = การเช็ดตวั
ตวัแปรตาม = อุณหภูมิผูป่้วย

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

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

Intervention
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อหา intervention ท่ีทนัสมยั
การทบทวนเอกสารอยา่งเป็นระบบ (systematic reviews)

5 Ps หลกัส าคญัส าหรับการวิจยั Intervention 
Prevalence of problem
Passion
Planning
Persistence
Patience 

นวตักรรม (Innovation)
Innovation = ส่ิงใหม่, วธีิการใหม่ ,การน าส่ิงใหม่หรือวธีิการใหม่เขา้มา 
ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั: change 

– ปัญหาท่ีไม่เคยมีการศึกษามาก่อน
– วธีิการแกปั้ญหาไม่เคยมีการศึกษามาก่อนหนา้น้ี
– ประชากร/ กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดร้วมอยูใ่นการศึกษาก่อนหนา้น้ี
– ผลลพัท ์(outcomes) ยงัไม่มีการศึกษามาก่อน
– วธีิการวจิยัยงัไม่มีการศึกษามาก่อน
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Program Rapid 
Rehabilitation 

Functional outcomes 
(the Knee Injury Osteoarthritis 
Outcome Score) 

เปรียบเทียบความปวดและขนาดกอ้นเลือดหลงัการใส่สายสวนหลอดเลือดหวัใจผา่นทางหลอดเลือด
แดงบริเวณขอ้มือระหวา่งประคบเยน็กบัการประคบเยน็ร่วมกบัการรัดบริเวณกอ้นเลือด

ผลของการประคบเยน็ร่วมกบัการรัดบริเวณกอ้นเลือดต่อความปวดและขนาดกอ้นเลือดบริเวณขอ้มือ
ในผูป่้วยหลงัการใส่สายสวนหลอดเลือดหวัใจผา่นทางหลอดเลือดแดง

ผลการศึกษาการท า Oral care ดว้ย Colostum ในผูป่้วยกลุ่มโรค LBW ท่ีหอผูป่้วย NICU2

Cardiac rehab in STEMI

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) 
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Outline for intervention research 
ตวัแปรตน้ (Intervention, experiment)
ตวัแปรตาม (Outcomes) 
ตวัแปรคัน่กลาง (mediator variable)
ตวัแปรก ากบั (Moderator variable) 
Cost variable 
Statistical issues
Sample size and power 

Outline for intervention research 
จุดประสงคก์ารวิจยั
ค าถามการวจิยั
Significant
Innovation
Theoretical/ conceptual framework
กลุ่มตวัอยา่ง

Using Theory to Guide Intervention Research 
ใชท้ฤษฎีเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั

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

Diffusion 

Formulating Research questions and Study Hypotheses 
Hypothesis สมมุติฐานคือขอ้ความการพยากรณ์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
สมมุติฐานการวจิยั intervention เป็นการอธิบายคาดการณ์ experimental intervention 
(ตวัแปรตน้) มีผลกระทบต่อผลลพัท ์( ตวัแปรตาม : outcomes) 
สมมุติฐานถูกสร้างเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการทดสอบความส าคญัทางสถิติ
สมมุติฐานถูก form จาก research question 

Formulating Research questions and Study Hypotheses 
แกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัท่ีน่าจะเปล่ียนแปลงได้
ความเป็นไปไดห้รือไม่
เป็นนวตักรรมหรือไม่
เป็นรูปแบบในลกัษณะท่ีจะขยายความรู้ วทิยาศาสตร์  ของงานท่ีผา่นมา
ถูกตอ้งจริยธรรมหรือไม่
มีความชดัเจนอธิบายถึงตวัแปรตน้ (intervention) และตวัแปรตาม (Outcomes)
มุ่งเนน้ท่ีค  าถามวจิยัเดียว (single research question)

“ Hypothermia ในผู้ป่วย  severe traumatic brain injury เป็นอย่างไร”  

Format for Tabling Studies From the Literature Review 
ผู้แต่ง/ ปี จุดประสงค์

Conceptual 
Framework 

Sample
and

Setting 

รูปแบบการ
วจิัย

ผลลพัท์
การประเมิน

ข้อค้นพบ จุดแขง็
ข้อจ ากดั
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ปัจจัยที่มีผลต่อ Internal Validity
9. ความพยายามของกลุ่มทดลองท่ีจะท าใหผ้ลการตอบสนองดี
(Compensatory equalization of treatments)
10. การตอบสนองของกลุ่มควบคุม เป็นความพยายามของกลุ่มควบคุม
ท่ีตอ้งการไดรั้บส่ิงทดลองเหมือนกบักลุ่มทดลอง (Compensatory rivalry of 
subjects)
11. การตอบสนองของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มทดลอง ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมท่ีแทจ้ริง (Demoralization of control group subjects)

ปัจจัยที่มีผลต่อ Internal Validity
5. ความแตกต่างของกลุ่มตั้งแต่ก่อนการทดลอง (Differential selection of 
participants)
6. การสูญหายของกลุ่มตวัอยา่ง (Differential loss of participants)
7. ส่ิงทดลองท่ีจดักระท าใหแ้ก่กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม (Diffusion of 
treatment) 
8. ความคลุมเครือในทิศทางของความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลของตวัแปร
ท่ีเกิด (Ambiguity about direction of causal relationships among variables)

ปัจจัยที่มีผลต่อ Internal Validity
1. ประวติัพร้อง (History or concurrent events)
2. วฒิุภาวะ (Maturation)
3. การทดสอบ (Testing)
4. การถดถอยทางสถิติ (Regression toward the mean)
เป็นผลท่ีเกิดจากขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะของตวัแปรท่ีสูงมาก
(Ceiling Effect) หรือต ่ามาก (Floor Effect) 

Conclusion validity
หมายถึงความสามารถในขอบเขตของการวิจยัท่ีสรุปผลท่ีถูกตอ้งจากการวิจยั
Internal Validity
ความตรงภายในของการวิจยั (Internal validity of research) หมายถึง  ผลของการ
วจิยัคร้ังนั้น ๆ ตอบค าถามของการวจิยัไดถู้กตอ้ง 
ผลของการวจิยัดงักล่าวเป็นผลจากตวัแปรท่ีนกัวจิยัท าการศึกษาจริง
ไม่ใช่เป็นผลท่ีเน่ืองมาจากส่ิงอ่ืน ๆ หรือตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีนกัวิจยัไม่ไดท้  าการศึกษา 
ความตรงภายในของการวจิยันบัเป็นส่ิงท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุดของการด าเนินการวจิยั 

Test –
retest 

Measurement 
Error 

Systematic 
Error  

Validity Reliability 

Random
Error 

Design Construct 

Content Internal Internal 
consistency 

Stability External Statistic 
conclusion 

Criterion 
related 

X= t-e

The Five –phase development of Experimental or intervention Research 
Phase I = Basic research , หาตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กนั developing 
intervention
Phase II   = Pilot research (ทดสอบความเป็นไปได ้  ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
ขนาดเลก็)
Phase III  = Efficacy trials
Phase IV =  Effectiveness of clinical trials
Phase V  =  Effect on public health 
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1. MAX : Maximize the systematic variance หมายถึง การท าใหค้วามแปรปรวนของ ค่าการวดั
ในตวัแปรตามให ้มีค่าสูงสุด

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม
การสุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรท่ีศึกษา จะท าใหไ้ดค่้าของตวัแปรตามท่ีเป็น

จริง
ก าหนดกรอบความคิดท่ีแสดงตวัแปรตน้ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งตามทฤษฏี แต่ไม่มีความเก่ียวขอ้ง

กนัเอง เพื่อใหเ้กิดความแปรปรวนอยา่งมีระบบมากท่ีสุด

Effective Research Design 
The MAXMINCON Principle

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

variables

วธีิที่ท าเกดิความตรงภายในและภายนอก
(internal and external validity)

ควบคุมความแปรปรวน (Variance)

Statistic conclusion validity 
Type I Error
False Positive  

Type II Error
False Negative  คุณตั้ง

ท้อง

คุณไม่ได้
ตั้งท้อง

H0 : µ1 = 0 
Reject     true  

H0 : µ1 = µ2

H0 : µ1 = 0 
Accept     false   

Statistic conclusion validity 
1. Statistic power
2. Assumptions of the statistical test
3. Appropriate test for the characteristics of the data

อ านาจการทดสอบทางสถิติข้ึนอยูก่บั 3 องคป์ระกอบคือ
1. ระดบั œ ท่ีก าหนด (0.05, 0.01, 0.001)
2. ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
3. ขนาดอิทธิพล (Effect Size)

ปัจจัยที่มีผลต่อ External validity
1. อิทธิพลท่ีเกิดจากกลุ่มตวัอยา่งและการทดลอง (Interaction of subject selection and

treatment) กลุ่มตวัอยา่งไม่ตั้งใจปฏิเสธท่ีจะมีส่วนร่วม
2. อิทธิพลท่ีเกิดจากสถานท่ีและการทดลอง (Interaction of setting and treatment)

ผลการทดลองมีประสิทธิภาพดีเฉพาะบางสถานท่ี
3. อิทธิพลท่ีเกิดจากประวติัและการทดลอง (Interaction of history and treatment)

สถานการณ์หรือเวลาในการศึกษาซ่ึงกิดข้ึน ซ ้ ากนั
4. การไดรั้บส่ิงทดลองท่ีหลากหลาย (Interaction of multiple treatments)

การรักษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการทดลองส่งผลกระทบต่อตวัแปรตาม

Conclusion validity
External validity
ความตรงภายนอกของการวิจยั (External validity) หมายถึง ผลของการวิจยัท่ีคน้พบมี
ลกัษณะเป็นนยัทัว่ไปในการสรุปอา้งอิง (Generalization) ไปสู่ประชากรเง่ือนไข
เดียวกนักบัท่ีท าการวจิยั
ขอ้คน้พบจากการท าวจิยัในคร้ังนั้น ๆ สามารถน าไปสรุปใชไ้ดก้บัสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเง่ือนไขเดียวกนักบัการวจิยัในคร้ังน้ี
– ความเท่ียงตรงเชิงประชากร(Population Validity)
– ความเท่ียงตรงเชิงสภาพการณ์(Ecological Validity)
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Pretest Posttest Control Group Design) 
ข้อดี
1) ควบคุมอิทธิพลแทรกซอ้นดว้ยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง(Random Assignment)
2) มีการเปรียบเทียบขอ้มูลทั้งภายในกลุ่มโดยใชผ้ลก่อนทดลองและหลงัการทดลองใน
แต่ละกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม โดยใชผ้ลหลงัการทดลองของกลุ่มมาเปรียบเทียบกนั
ขอ้จ ากดั
ผลการวจิยัจะสามารถน าไปอา้งอิงใชใ้นสถานการณ์ท่ีไม่มีการทดสอบก่อนทดลอง
ไดห้รือไม่ และจะไดผ้ลเหมือนการทดลองตามแบบแผนหรือไม่

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

R O1 X1 O2
R O1 X2 O2

Random assignment  or Randomization

Randomized Controlled Trail (RCT)  or True Experiment 
หลกัส าคญัของการวิจยัแบบทดลองคือ RCT
ถือวา่เป็นการออกแบบท่ีดีท่ีสุดเพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์เชิงเหตุผล
ลกัษณะส าคญั 3 ประการ ของ RCT 
 กลุ่มทดลอง (Experimental Group) หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการทดลอง (Treatment) ในการ
กระท าตามแบบแผนการทดลอง ท่ีก าหนด
 กลุ่มควบคุม (Control Group) หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะเหมือนกลุ่มทดลองทั้งจ านวนและ
คุณ สมบติัทัว่ๆ ไป แต่ไม่ไดรั้บ การทดลอง ถูกปล่อยใหเ้ป็นไปตามสภาพแวดลอ้มปกติท่ีเป็นอยู ่
เพ่ือ ประโยชน ์ในการเปียบเทียบผลลพัทก์บักลุ่มทดลองท่ีถูกกระท า
 Random assignment  or Randomization 

3. CON : Control extraneous systematic variance หมายถึง การควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นใหมี้ค่าคงท่ี
ท าใหผ้ลการวจิยัท่ีไดน้ั้นแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีแทจ้ริงอยา่งชดัเจน
กระบวนการสุ่ม (Randomization)
การก าจดัตวัแปรแทรกซอ้น (Elimination)
การน าตวัแปรแทรกซอ้นเป็นตวัแปรท่ีศึกษาแลว้ใชว้ิธีการทางสถิติในการควบคุม(Statistical 

Control)

Effective Research Design 
The MAXMINCON Principle

2. MIN : Minimize error variance หมายถึง การท าใหค้วามแปรปรวนของค่าการวดัในตวัแปร
ตามท่ีเน่ืองดว้ยความคลาดเคล่ือนแบบสุ่ม (Random error variance) 
การท าใหเ้คร่ืองมือการวจิยัใหมี้ความเช่ือมัน่สูงข้ึน
 การลดความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการด าเนินการวจิยัใหน้อ้ยท่ีสุด
ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง
ความคลาดเคล่ือนในการวดั
ความล าเอียงในการทดลอง
ความคลาดเคล่ือนในการวิเคราะห์ขอ้มูล (การลงรหสั / การใชส้ถิติท่ีไม่เหมาะสม)

Effective Research Design 
The MAXMINCON Principle
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ชนิดของ Quasi- Experiment designs  

A Quasi- Experiment time series design  

O1 O2       O3 X O5 O6      O7        O8

ชนิดของ Quasi- Experiment designs  

A Quasi- Experiment study 

O1 X1 O2
O1 X2 O2

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

R X1 O1
R O1

ชนิดของ True Experiment designs  
Solomon  Four –group Design 

R O1 X1 O2
R X1 O2
R O1 X2 O2
R X2 O2

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

R X1 O1 O2       O3
R X2 O1 O2 O3

ชนิดของ True Experiment designs  
Two –group Randomized Controlled Trial with Posttest-only  
Design 

R X1 O1
R X2 O1
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ลกัษณะของแบบการวจิัยที่ดี
1. ปราศจากความมีอคติ (Freedom from Bias) 
2. ปราศจากตวัตวัแปรรบกวน (Freedom of Confounding)
3. สามารถควบคุมตวัแปรแทรกซอ้นได ้(Control of Extraneous Variables )
4. มีการเลือกใชส้ถิติท่ีถูกตอ้งในการทดสอบสมมุติฐาน (Statistical Precision 

for Testing Hypothesis)

A Quasi- Experiment time series design  
ข้อด ี
เป็นแบบแผนการวจิยัท่ีพยายามขจดัอิทธิพลร่วมระหวา่งการสุ่มและวฒิุภาวะ เพื่อใหเ้กิดความ
เท่ียงตรงภายใน
การน าไปใช้
น าไปใชใ้นการทดลองเก่ียวกบัจิตวทิยาของบุคคล อาทิ การทดลองปรับพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค ์หรือการทดลองเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์

การวิจยัและพฒันา
Research and Development

  ดร.ญาณภทัร   สีหะมงคล

จรญูศร ี มีหนองหวา้ 
วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

ดดัแปลงจาก
1
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Figure 1 The R&D continuum

3

การวิจยัและพฒันา
เป็นกระบวนการศึกษาคน้ควา้   คิดคน้        

อยา่งเป็นระบบและน่าเช่ือถือ  โดยมีเป้าหมาย  
  ในการพฒันาผลผลิต เทคโนโลย ีสิ่งประดิษฐ ์ 
  สื่อ อปุกรณ ์ เทคนิควิธีหรอืรปูแบบการท างาน  
หรอืระบบบรหิารจดัการ ใหมี้ประสิทธิภาพและ

  ประสิทธิผลยิง่ข้ึนอยา่งชดัเจน

2

ขัน้ท่ี 4  ด าเนินการตามแผน  

*นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม :  ประเมินความกา้วหนา้*

ขัน้ท่ี 5  ประเมินผลการด าเนินงาน  
*ประเมินสรปุผลการด าเนินงาน  ติดตามผล/ศึกษา

ผลกระทบ*

ขัน้ท่ี 3  วางแผน/จดัท าแผนงาน โครงการ 
*ประเมินความเป็นไปได/้ความเหมาะสมของนโยบาย แผนงาน โครงการ *

6

ความสมัพนัธร์ะหว่างกระบวนการปฏิบติังานเชิงระบบ  
กบัการวิจยัและพฒันา

คอฟแมน : เสนอวิธีการเชิงระบบในการปฏิบติังาน  ดงัน้ี

ขัน้ท่ี  1  ประเมินสภาพปัจจบุนั / ปัญหา 

* ประเมินความตอ้งการจ าเป็น *

ขัน้ท่ี  2  คน้หา/พิจารณาทางเลือกใหม่ๆ  เพ่ือยกระดบัคณุภาพงาน 

* วิจยัและพฒันา, ประเมินโครงการน ารอ่ง *
5

Figure 2 Classification of areas of research emphasis in industry and university

4
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น านวัตกรรมไปทดลองใช ้

วิเคราะหข์อ้มลู

สรปุผล

เขยีนรายงานการวิจยั

การวิจยัเชิง
ทดลอง

เผยแพร่

R2

D2
การพฒันา

9

วิจยัเชิงส ารวจ วิเคราะหส์ภาพปัจจบุนั/ปัญหา

สรา้ง/เลือกนวตักรรมท่ีใช้
แกปั้ญหา/พฒันา

การพฒันา

R1

D1

8

กระบวนการวิจยัและพฒันา

เริม่จากการวิเคราะหส์ภาพปัญหาให้
ชดัเจน แลว้เขา้ส ูร่ะยะของการพฒันา
ทางเลือก  หรอืวิธีการใหม่ๆ   ซ่ึงระยะของ
การพฒันาทางเลือกน้ีจะมีขัน้ตอนคลา้ยคลึง
กบัการวิจยัทัว่ไป  แต่เป็นการพฒันาตน้แบบ
นวตักรรมใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑก์อ่น
น าไปใชจ้รงิ

7

ตวัอยา่งช่ือเรือ่ง

  การพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอรก์ารสอน  เพ่ือการ
ฝึกอบรม  

     เรือ่ง “การบรหิารงานเป็นทีม”
  การพฒันาเกณฑม์าตรฐานในการด าเนินงานของหอ
ผ ูป่้วยหนกัอายรุกรรม
  รปูแบบการปลกูฝังจิตสาธารณะส าหรบันกัศึกษาหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ของ วพบ.สรรพสิทธิประสงค์

12

2. ถา้เป็นการพฒันาเทคนิควิธี/รปูแบบการ
ท างาน/บรหิาร จดัการ  

ช่ือเร่ืองอาจขึ้นตน้เหมือน ขอ้ 1 หรือ
รปูแบบ...............................
 แนวทางการ........................

      หรอื
การศึกษาเปรยีบเทียบผลการใชส้ื่อ

หรอืรปูแบบการท างานท่ีคิดข้ึนใหม่กบัรปูแบบเดิม 
11

1. ถา้เป็นสิ่งประดิษฐ/์สื่อ / อปุกรณ/์ช้ินงาน
ช่ือเร่ืองอาจขึ้นตน้ดว้ย

   การพฒันา................................
การสรา้งและพฒันา...................
การวิจยัและพฒันา.....................

การเขียนช่ือเรือ่งการวิจยัและพฒันา

10
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3. ตวัอยา่งค าถามวิจยั
 รปูแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผ ูเ้รียน              

เป็นส าคญั  ท่ีพฒันาข้ึนมีลกัษณะเช่นใด
4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการวิจยั
 ศึกษาเอกสาร/รายงานการวิจยัเก่ียวกบั
 การพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอนท่ี

เนน้ผ ูเ้รยีนเป็นส าคญั  
 องคป์ระกอบของรปูแบบ
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

รปูแบบ
15

1.   วตัถปุระสงคก์ารวิจยั
 พฒันาระบบ  เครื่องมือ  หรอืผลงานทางวิชาการ  และ

ตรวจสอบสิ่งท่ีพฒันาข้ึนในดา้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทัง้ความเหมาะสมกบัสภาพเง่ือนไข
ต่างๆ

2. ลกัษณะของค าถามวิจยั
 ลกัษณะของรปูแบบ/ระบบ/ช้ินงาน/สิ่งท่ีตอ้งการ

พฒันา
      ประกอบดว้ยรายละเอียดหรอืเป็นอยา่งไร

14

ตวัอยา่งช่ือเรือ่ง

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม  เรือ่ง”การพฒันา
ประสิทธิภาพความเป็นเลิศ ในการบรหิารส ูก่ารเลื่อนวิทยา
ฐานะ” ของ...........
  แนวทางการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสถานศึกษากบั

ชมุชน  กรณีศึกษา  วิทยาลยั.........................

13

9.  ประชากร/ผ ูใ้หข้อ้มลู
ผ ูบ้รหิาร/ครอูาจารยท่ี์เกี่ยวขอ้ง
 ผ ูท้รงคณุวฒิุตรวจสอบระบบ
 นกัเรยีน/นกัศึกษาท่ีเป็นกล ุม่เป้าหมาย

10.  วิธีการเลือกตวัอยา่ง
ครแูละนกัเรยีนไดร้บัการส ุม่อยา่งง่าย / แบ่งชัน้
ผ ูท้รงคณุวฒิุเลือกแบบเจาะจง

18

7. ตวัแปรอิสระ/ตวับ่งช้ี/ปัจจยัและกระบวนการ 
 องคป์ระกอบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรปูแบบ/สิ่งท่ี
พฒันา

8. ตวัแปรตาม/ตวัแปรหลกั/ตวับ่งช้ีความส าเรจ็
 ผลการจดัการเรยีนการสอนดว้ยรปูแบบท่ี
พฒันา

17

5.  การก าหนดกรอบความคิดของการวิจยั
องคป์ระกอบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัรปูแบบการจดั 

กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผ ูเ้รยีนเป็นส าคญั

6. สมมติฐานการวิจยั

 ควรมีและแสดงคณุสมบติัของสิ่งท่ีพฒันา
16
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13.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู
 เก็บขอ้มลูดว้ยตนเองหรอืสง่

แบบสอบถามทางไปรษณีย์

14.  การวิเคราะหข์อ้มลู
 สถิติภาคบรรยาย  เช่น ความถ่ี รอ้ยละ
    ค่าเฉลี่ย  สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน
 สถิติอา้งอิง  เช่น  t-test, F-test  เป็นตน้               

20

11.   เครื่องมือวิจยั
 แบบวดัความคิดเห็นท่ีมีต่อระบบ/
    องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบ

12.   การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือ
 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content   

validity) ความเช่ือมัน่ (reliability)

19

 
การก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

Sample size Determination 
 

ศริทิพิย ์ สงวนวงศว์าน 
ศนูยว์จัิยโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์

อบุลราชธาน ี
1 

95
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1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7. สรปุ อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

1.ไม่มี 
2.เก่าไป 
3.ไม่ถูกต้อง 
4.ไม่น่าเช่ือถือ 
5.บริบทต่าง 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

4 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 

1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7.สรปุ อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

3 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

2 

95%CI 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7.สรปุ อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

1.รูปแบบการวจิัย 
2.ประชากร 
3.กลุ่มตัวอย่าง 
4.วธีิเกบ็ข้อมูล 
5.วเิคราะห์ข้อมูล 
6.จริยธรรม 

1.ทั่วไป 
2.เป้าหมาย 
3.ศึกษา 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

7 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 

1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7.สรปุ อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

1.รูปแบบการวจิัย 
2.ประชากร 
3.กลุ่มตัวอย่าง 
4.วธีิเกบ็ข้อมูล 
5.วเิคราะห์ข้อมูล 
6.จริยธรรม 

1.พรรณนา 
2.วเิคราะห์ 
3.ทดลอง 
4.การวจิัย
เชิงคุณภาพ 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

6 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

5 

1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7. สรปุ อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

95%CI 

1.หลัก 
2.รอง 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 



98 99

1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7. สรปุ อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

1.ตัวแปร 
2.นิยาม 
3.เคร่ืองมือ 
4.ผู้เกบ็ข้อมูล 
5.ควบคุมคุณภาพ 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

10 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 

1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7.สรปุ  อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

1.รูปแบบการวจิัย 
2.ประชากร 
3.กลุ่มตัวอย่าง 
4.วธีิเกบ็ข้อมูล 
5.วเิคราะห์ข้อมูล 
6.จริยธรรม 

9 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 

1.สงสยั 
2.คน้หาค าตอบ 
3.ตัง้วัตถปุระสงค ์
4.วางแผนการศกึษา 
5.เก็บขอ้มลู 
6.วเิคราะหข์อ้มลู 
7. สรปุ อภปิรายผล 
8.ใชป้ระโยชน,์เผยแพร ่

1.รูปแบบการวจิยั 
2.ประชากร 
3.กลุ่มตัวอย่าง 
4.วธีิเกบ็ข้อมูล 
5.วเิคราะห์ข้อมูล 
6.จริยธรรม 

1.Sampling 
2.Sample size 

ค ำถำมวิจยัในประชำกรศกึษำ 

8 

ผลกำรวิจยัจำกกำรสุม่ตวัอย่ำง 

95%CI 

ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่ำงท่ีดี 
• เป็นตวัแทน (representative) ทีด่ขีองกลุม่ประชากรทีต่อ้ง
ศกึษา มลีกัษณะประชากรครบถว้น  

• สามารถอา้งองิผลทีไ่ดไ้ปสูป่ระชากรเป้าหมาย 
(generalization)  
– เลอืกตวัอยา่งโดยวธิกีารสุม่ทีเ่หมาะสม(Random 

sampling)  
– มคีวามน่าเชือ่ถอื ทกุหน่วยต.ยมักไดรั้บการเก็บตามเทคนคิ 
และถกูเลอืกโดยไมล่ าเอยีง 

– ก าหนดขนาดตวัอยา่งใหเ้พยีงพอ 
– เมือ่เก็บรวบรวมขอ้มลูจากตย.มาประมาณคา่พบคา่ 

parameter ใกลเ้คยีงกบัคา่สถติ ิ
– เพือ่ให ้external validity 

13 

ถกู  error ไมต่า่งกนั 

  error ถกู ตา่งกนั 
สรปุ 

ไมต่า่งกนั ตา่งกนั 

ความจรงิ 

ควำมน่ำจะเป็นของควำมผิดพลำดในกำรทดสอบสมมตุิฐำน  

12 

ผลการวจิัย 

Sample size  
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สรุป 

• การเป็นตวัแทนทีด่ขีองประชากร หรอื ที ่
• เรยีกวา่”Representative sample” 
1. เลอืกใชว้ธิกีารสุม่ทีเ่หมาะสม มคีวามน่าเชือ่ถอื 
    เชน่ ใชว้ธิกีารสุม่โดยอาศยัความน่าจะเป็น 
2. มขีนาดตวัอยา่งทีเ่หมาะสม 
 

16 

ความพร้อมในการเกบ็ข้อมูล 

• ประชากรเป้าหมายของการศกึษาครัง้นีค้อืใคร 
• ประชากรศกึษาคอืใคร 
• กลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษาคอืใคร 
• หน่วยของกลุม่ตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษาคอือะไร คน  
ครัวเรอืน  รพ. 

• มกีารเลอืกใชว้ธิสีุม่กลุม่ตวัอยา่งทีม่าศกึษาอยา่งไร 
ใชว้ธิอีะไร 

• ขอจรยิธรรม 
• ก าหนดขนาดตวัอยา่ง 

15 

Generalization 

ประชำกรเปำ้หมำย 40 รำย 

กลุ่มตัวอย่าง 
  5  ราย 

ตัวแทนที่ดี 
(Representative sample) 

1.วธีิสุ่มต.ย เหมาะสม 

2.ขนาดต.ย.เพียงพอที่จะเป็น
ตัวแทนที่ดี 

ส ามะโน (census)  

95%CI 

14 

ตวัอย่ำง 
• ความคดิเห็นตอ่การขึ้นเวรบา่ยดกึของพยาบาล 
• ความรูเ้รือ่งโรคเอดส ์ในผูป่้วยมารบับริการอยู ่OPD 

20 

การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

• การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
   มวีธิกีารก าหนด 3 วธิ ี
1. วธิกีารใชเ้กณฑ ์ หรอืการประมาณ 
    จากจ านวนประชากร 
2. การใชต้ารางส าเร็จรปู 
   ตารางทีก่ าหนดระดบัความเชือ่มั่น 95 % 
    ตารางของเครซีแ่ละมอรแ์กน 
3. การใชส้ตูรค านวณ  

18 

ความส าคัญการค านวณขนาดตัวอย่าง 

• มคีวามส าคญัส าหรับ นักวจัิย, ผูใ้ชผ้ลวจัิย, ผูใ้หท้นุ, กรรมการ 
Ethic. 

• ผูใ้ชผ้ลวจัิย ตอ้งทราบวา่ขนาดทีเ่หมาะทีจ่ะตอบค าถามวจัิย เป็น
เทา่ไร 

• ขนาดตวัอยา่งมากไป ท าใหส้ ิน้เปลือ่ง ขอ้มลูขาดคณุภาพ ไม่
ครบถว้น 

• ถา้มากไปอาจผดิจรยิธรรมผูป่้วยทเีกนิไปไดรั้บการรักษาทีด่อ้ย
กวา่ 

• ถา้ขนาดตวัอยา่งนอ้ยเกนิไป ก็มคีวามเทีย่งต า่ การศกึษา
เปรยีบเทยีบแนวโนม้ ไมพ่บความแตกตา่งเพราะอ านาจทดสอบ
ต า่ ท าใหเ้สยีทรัพยากรท าไปแลว้หาค าตอบไมไ่ด ้

17 
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Sample size (ตอ่)  

23 

Conclusion 

 π   0.5 

sample 

Random sample 

P=10/20 

มีกำรสุม่เม่ือไหร่มีโอกำสพลำดเม่ือนัน่ 

ยกตวัอยำ่ง 
• เรำต้องกำรทรำบอตัรำกำรขำดสำรอำหำรดีกรี 1,2  ในหมบู้ำนชำนเมืองใน
จงัหวดัอบุล เรำจะเก็บตวัอยำ่งเทำ่ไหร่ ถ้ำสมมุติวำ่ มี 2%   

• ถ้ำเก็บข้อมลู 10 คน วำ่ไมมี่คนขำดสำรอำหำรเลย  

• เรำสรุปวำ่หมบู้ำนนีป้ลอดภำวะทพุโภชนำกำร ? 

• และถ้ำเก็บมำ 50 คน จะพบขำดสำรอำหำร ??  

• สรุป ถ้ำเพิ่ม ตย.มำกก็จะเข้ำใกล้ควำมจริง 
• ควำมรู้โรคไข้หวดัใหมท่ี่ถกูต้องของผู้ ป่วยท่ีมำรับบริกำรท่ี OPD 

• พบวำ่ สุม่มำ p=10/20  เรำมกัจะสรุปอ้ำงอิงไป ประชำกร  
• ผู้มำรับบริกำรท่ี OPDมีควำมรู้ถกูต้อง 50% ใช้หรือไม่ ภำพ 1 

• สรุปถ้ำเรำมีกำรสุม่เม่ือไหร่ ก็มีโอกำสพลำดเสมอ ภำพ 2 

22 

การค านวณ 
Sample size 

21 

Conclusion 

    0.5 

sample 

Random sample 

P=10/20 

ˆ π 

Sample            P              Estimation 

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

π 

ˆ 

e= 0  n = N 

e= Big  n = Small 

e= Small  n = Big 26 

เล็ก นอ้ย 

ใหญ ่มาก 

ขนาดตัวอยา่ง ความแปรปรวน 

ขนำดตวัอย่ำงจะเล็กหรือใหญ่ขึน้อยูก่บัควำมแตกตำ่งของตวัอย่ำง 

**ค ำถำมพวกเรำรัก รพ.สปส.หรือไมถ้่ำคนรักมำก ทกุคนรักหมด เอำต.ย.หนงึ
คนก็พอ แตถ้่ำมีรักบ้ำงไมรั่กบ้ำง ก็ต้องเอำมำมำกหน่อย...  

25 

ความแปรปรวน 

• สว่นสงู กลุม่ 1 
 
 
• สว่นสงู กลุม่ 2 
 
 
• สว่นสงูกลุม่ 3 

24 

จำก 3 ภำพ ขนำดตวัอยำ่งขึน้กบัควำมแปรปรวน 
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Sample size formula for Estimator 
(คา่เฉลีย่)  

29 

n = Z2
 /2 (σ)  2 

e2 

Probability of error 
Variance 

Precision of the estimate 

Sample size formula for Estimator 
(สดัสว่น)  

28 

n = Z2
  pq  

d2 

Probability of error Variance 

Precision of the estimate 

q= 1-p 

Sample size formula for Estimator 
(สดัสว่น)  

27 

n = Z2
 /2 P(1-P)  

e2 

Probability of error 
Variance 

n= ขนาดตวัอยา่ง 
α= ความผิดพลาดของการสรุปลักษณะปชก.จากสถติขิองตย. 
Z=confidence coefficient ได้จากความเช่ือมั่นทกี าหนด (1- α) 
P=สัดส่วน (ความคลอบคลุม  หรือ อุบัตกิารณ์โรค) 
e= ความกระชับของการประมาณค่า (precision of estimation) 

Precision of estimation 

พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการค าณวนขนาดตัวอย่าง 

ขนาดตวัอยา่งจะแปรไปตามคา่ พารามเิตอรท์ี่
เกีย่วขอ้ง 3 สว่น คอื 

1) เกดิจากโอกาสความน่าจะเป็นของความ
ผดิพลาดจากการสมุ 

2) ความแปรปรวนของตวัแปรผลทีจ่ะศกึษา 
ความปวด  ความรู ้  

3) ความกระชบัของการประมาณคา่ (precision of 
the estimation) หรอืความตา่งขอผล (effect 
size) ในกรณีทดสอบสมมตุฐิาน 

32 

n = Z2
 /2 P(1-P)  

e2 

คงที ่ คงที ่

เล็กลง 

1.96 0.05 

1.645 0.10 

Z /2 คา่ความผดิพลาด 

31 

n= ขนำดตวัอยำ่ง 
α= ความผิดพลาดของการสรุปลักษณะปชก.จากสถติิ
ของตย. 
Z=confidence coefficient ได้จากความเช่ือม่ันที
ก าหนด (1- α) 
σ2 =ความแปรปรวนของตัวแปรผลที่ใช้ค านวณขนาด 
ตย. ( SD) 2 
e= ความกระชับของการประมาณค่า (precision of 
estimation) 
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การก าหนดคา่ Δ (e) 
จากรายงานการวจัิย π = 10/100 
ถา้ก าหนดให ้π = 12/100 หรอื 8/100 
หรอืเทา่กบั  ± 2/100  OK ไหม? 
 
e = 2/100 = 0.02 
n = 1.962 (0.1)(0.9) = 865 
             (0.02)2 

36 

การก าหนดคา่ให ้e ควรใชห้น่วยเดยีวกบัคา่ P 

ถา้ขนาดตวัอยา่งทีค่ านวณได ้มขีนาดใหญเ่กนิไป 
ไมส่ามารถท าการศกึษาได ้จะท าอยา่งไร 

35 

• ลดขนาดตวัอยา่งลงในขนาดทีจ่ะท าได ้
 
• ท ารว่มกบัโรงพยาบาลอืน่ๆ 

เภสชักรโรงพยาบาลศรษีะเกษตอ้งการหาอตัรา
ความผดิพลาดของการจา่ยยาใหผู้ป่้วยใน 
ควรใชข้นาดตวัอยา่งเทา่ใด ? 

34 

จากรายงานการวจัิยพบอตัราความผดิพลาด = 10% 

P = 0.1 ถา้ให ้e = 5% ของ P 
e = 0.1X5/100   = 0.005 
 
n = 1.962(0.1)(0.9) = 13,850 
      (0.005)2 

Testing the difference 

39 

n/group = 2(Z +Z)2 P(1-P)  
(PT-PC)2 

Probability of error Variance 

Difference in event rates 

Two type of error 

P = (PT+PC)  
    2 

คา่ p ทีใ่ชใ้นการค านวณขนาดตวัอยา่ง ไดม้าอยา่งไร 

• ค าถามหลกั ถา้มหีลายค าถามก็ตอ้งค านวณทกุคา่
แลว้เลอืกคา่มากทีส่ดุ จงึจะตอบค าถามไดท้กุขอ้ 

• จากทบทวนรายงานวจัิย เลอืกทีม่บีรบิท
คลา้ยกบัเรือ่งทีเ่ราศกึษา   

• จากการท า Pilot study 

38 

ตวัแปรที่ใช้ในกำรตอบค ำถำมหลกั  เช่น ควำมปวด  ควำมรู้  ภำวะทพุโภชนำกำร 

n = Z2
 /2 P(1-P)  

e2 

คงที ่ คงที ่

เล็กลง 

Precision of the estimate มคีา่มากขึน้เทา่ไร จงึจะมี
ผลตอ่ความถกูตอ้ง 
P = 10/100  e = 2/100 n = 865 
    e = 4/100 n = 217 
    e = 6/100 n = 97 

37 
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อ านาจทดสอบ 
การสรปุผลการทดสอบสมมตุฐิานม ี2 กรณี 
1. ความจรงิไมต่า่ง แตส่รปุวา่ตา่ง มโีอกาสสรปุผดิพลาดเทา่กบั 
       error ขนาดตวัอยา่งจะใหญห่รอืเล็กโอกาสผดิพลาดสงูสดุไดไ้ม่
เกนิ   ก าหนดไวใ้นการทดสอบแลว้ 

2. ความจรงิตา่งกนั แตส่รปุวา่ไมต่า่ง มโีอกาสสรปุผดิพลาดเทา่กบั       
      ß  error  ไมไ่ดก้ าหนด 
 กรณีตวัอยา่งเล็ก แลว้ยอมรับ Ho เป็นได ้2กรณี 
       - ไมแ่ตกตา่งกนัจรงิ 
       -  มคีวามแตกตา่งแตข่นาดตวัอยา่งไมใ่หญพ่อทีจ่ะ  
          พสิจูนใ์หเ้ห็นความตา่ง ซึง่สามารถค านวณหาคา่อ านาจ
ทดสอบได ้ถา้ >0.7 สรปุวา่ไมต่า่งจรงิ 

 ถา้อ านาจทดสอบ <0.7 สรปุวา่ขนาดตวัอยา่งนอ้ยไป  ถา้เพิม่
อาจจะเห็นความตา่ง  ซึง่อาจระบไุวใ้นผลการศกึษาเรากไ็ด ้

42 

Precision of the estimation 

• ความรูถ้กูตอ้งของผูป่้วยโรคเอดส ์ระหวา่ง    
นศ.พยาบาล 80%  กบัเจา้หนา้ที ่90 %   
อาจจะมคีวามรูไ้มแ่ตกตา่งกนันัก คา่ผลตา่ง 2 
กลุม่จะนอ้ย (ตวัหารนอ้ย) ขนาดตวัอยา่งมาก 

• ความรูถ้กูตอ้งของผูป่้วยโรคเอดส ์ระหวา่ง
ชาวบา้น 30%กบั เจา้หนา้ที ่90%  มคีวาม
แตกตา่งกนัมาก คา่ผลตา่งมมีาก(ตวัหารมาก) 
ขนาดตวัอยา่งก็นอ้ย 

41 

Testing the difference 

40 

n/group = 
2(Z +Z)2 

(MT-MC)2 

Probability of error 
Variance 

Mean different 

Two type of error 

(σ)  2 

สิง่ทีต่อ้งเขา้ใจชดัเจนกอ่นค านวณขนาดตวัอยา่ง 

• ตวัแปรหลกั (Main outcome) คอือะไร 
เป็นคา่เฉลีย่ หรอื สดัสว่น 

• การศกึษานี ้เป็น การประมาณคา่ หรอื 
ทดสอบสมมตุฐิาน 

• กลุม่ประชากรทีศ่กึษาท ี1 กลุม่ หรอื 2 
กลุม่ (อสิระตอ่กนั ?)  

• เทคนคิในการสุม่ตวัอยา่งแบบใด 

45 

สิง่ทีต่อ้งเขา้ใจชดัเจนกอ่นค านวณขนาดตวัอยา่ง 

DropOut 

 3. น าผูป่้วยทีส่ญูหายจากการตดิตามมาน ามารว่ม
ในการ วเิคราะห 
 
 
        principle of intention to treat 
                    nadj  =    n 
                             (1-R)2 

44 

DropOut 
1. การวจัิยเชงิพรรณนาการปรับขนาดตวัอยา่ง  
    เพือ่แกปั้ญหาการตกส ารวจ 

43 

n adj  =   n      =    540       =  569 
            1-R  1- 0.05 
R = 5% 

2. น าผู้ป่วยที่สูญหายจากการตดิตามมา 

     ไม่น าร่วมในการวเิคราะห์ 
           
                    nadj  =    n 
                             (1-R) 
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ขอบคุณค่ะ 

48 

ขนาดตัวอย่าง  
กับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

• การวจัิยเชงิคณุภาพไมไ่ดใ้ชห้ลกัการค านวณ
ขนาดตวัอยา่งเชน่เดยีวกบั การวจัิยเชงิปรมิาณ  

• แตก่ารขนาดตวัอยา่งของงานวจัิยเชงิคณุภาพ
ขึน้กบัความอิม่ตวัของขอ้มลู (saturated data) 

• คอื ถามขอ้มลูจนผูใ้หข้อ้มลูใหข้อ้มลูไดค้ าตอบ
ทีซ่ า้ๆ กนั ไมม่กีารเปลีย่นแปลง ก็ยตุกิารเก็บ
ขอ้มลู 

47 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขนาดตัวอย่าง 
การประมาณคา่ 
1.ความเชือ่มัน่ของการประมาณ 
2 .ความแปรปรวนของตวัแปรทีศ่กึษา 
3.ความแหมน่ย าของการประมาณ 
 
ทดสอบสมมตฐิาน 
1.ความแปรปรวนรว่มของตวัแปรทีศ่กึษา 
2.ระดบันัยส าคญัของการทดสอบและอ านาจการทดสอบ 
3.ความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่หรอืสดัสว่นของสอง
ประชากรทีค่าดวา่จะระบไุด ้

46 

โจทย์ 1 
 ตอ้งการศกึษา ความชกุของประชาชน  
หมูบ่า้นหนองไผ ่ทีร่ว่มมอืในป้องกนัไขเ้ลอืดออก 
 
• เลอืกตวัอยา่งแบบ systematic sampling 
• Pilot study  ความชกุของประชาชน ทีร่ว่มมอื
เทา่กบั 25% 

• ขอ้มลู หมูบ่า้นหนองไฝ่มปีระชาชน 4200 ในปีที่
ศกึษา 

• ก าหนด  ความเชือ่มัน่ในการสรปุผล  95% 
ความคลาดเคลือ่น 10% ของความชกุจรงิ 

• ค าถาม ตอ้งใชต้วัอยา่งจ านวนเทา่ใดในการวจัิย 

49 
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โจทย์ 2 

 ตอ้งการศกึษา ความเฉลีย่ dyastolic ที ่OPD 
  
• เลอืกตวัอยา่งแบบ simple random sampling 
• Pilot study  diastolic x=84  SD=28  
• ขอ้มลู ประชาชน  220000 คน 
• ก าหนด  ความเชือ่มัน่ในการสรปุผล  95% 
ความคลาดเคลือ่น 5% ของ x 

• ค าถาม ตอ้งใชต้วัอยา่งจ านวนเทา่ใดในการวจัิย 

54 

53 

Estimation a proportion  
 simple random sampling 

52 

โจทย์ 2 

 ตอ้งการศกึษา  ความชกุ การอา่นการต์นู         
                  ของนศ.มข. 
• เลอืกตวัอยา่งแบบ stratifies random 

sampling แบง่ เพศ 
• Pilot study   นศ.ชาย อา่นกาตนู 46.2%,              
นศ.หญงิ 25.5% 

• ขอ้มลู นศ.ชาย 8200 คน นศ.หญงิ 12500 คน
ในปีทีศ่กึษา 

• ก าหนด  ความเชือ่มัน่ในการสรปุผล  95% 
ความคลาดเคลือ่น 5%  

• ค าถาม ตอ้งใชต้วัอยา่งจ านวนเทา่ใดในการวจัิย 
57 

56 

Estimating a mean 
Simple random sampling 

55 
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โจทย์ 3 

 ตอ้งการศกึษา  ส ารวจคา่เฉลีย่ระดบัไขมนัใน
เลอืดของเจา้หนา้ที ่รพ.แหง่หนึง่ 

 
• เลอืกตวัอยา่งแบบ stratifies random 

sampling แบง่ เพศ 
• Pilot study  ชาย SD 140,  หญงิ 100 mg/dl 
• ขอ้มลู ชาย 1200 คน นศ.หญงิ 1800 คนในปีที่
ศกึษา 

• ก าหนด  ความเชือ่มัน่ในการสรปุผล  95% 
ความคลาดเคลือ่น 10 mg/dl 

• ค าถาม ตอ้งใชต้วัอยา่งจ านวนเทา่ใดในการวจัิย 
60 

59 

Estimation a proportion 
stratified random sampling 

58 

โจทย์ 4 

 ตอ้งการศึกษา  รายไดข้องชาวบา้นหมู่บา้นหยก 
 
• เลือกตวัอยา่งแบบ cluster sampling แบ่งกลุ่มหมู่บา้น 
• Pilot study  mean รายได ้15000 บาท  SD 8200  
• ขอ้มูล ประชาชน 95000คน หมู่บา้นละ 500 คน ในปีท่ีศึกษา 
• ก าหนดความเช่ือมัน่ในการสรุปผล  95%  
• ความคลาดเคล่ือน 5% ของ mean จริง  
• design effect = 2.5 
• ค าถาม ตอ้งใชต้วัอยา่งจ านวนเท่าใดในการวจิยั 

63 

62 

การประมาณค่า stratified random sampling  

61 
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โจทย์ compare 2 

• ต้องการศึกษา ควำมสมัพนัธ์ของกำรรับประทำน
อำหำรเค็บกบั โรคควำมดนัโลหิตส ู 

• รูปแบบกำรศกึษำ : case control study 
• วิเครำะห์ข้อมลู : multiple logistic regression 
• ทบทวนวรรณกรรม: อำย ุเพศ  กำรสบูบร่ีุ โดยมี 

multiple correlation coefficient = 0.4558 
• Pilot study: กินเค็ม+HT = 32%,  
•                    กินเค็ม + ไม ่HT=22% 
• คำ่ควำมเช่ือมัน่ 95% 
• Power of test = 80% 

66 

Cluster sampling 

•   

65 

Cluster sampling (mean) 

64 

68 

compare 2 

67 



การวดัและรวบรวมข้อมูล
มโนทัศน์ที่ส าคญัของการวดั
การวดัตัวแปร
การสร้างเคร่ืองมือวดัตวัแปรและการทดสอบคุณภาพ
 แบบทดสอบ
 แบบสอบถาม
 แบบสัมภาษณ์
 แบบสังเกต

119
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-หัวข้อการวจิัย
Obj.

Conceptual  framework
Independent  variable

Dependent  variable

Research  Tools

เคร่ืองมือการวจิัย 
1. สอบถามหรือสมัภาษณ์จากผูถู้กวจิยัโดยตรง 
2. การสงัเกต เช่น แบบสงัเกตแผลกดทบั แบบสงัเกตการณ์อกัเสบ

หรือการหายของแผล แบบสงัเกตพฤติกรรมความเจบ็ปวด 
3. การวดัโดยใชเ้คร่ืองมือวดัทางสรีรวทิยา เช่น เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั สาย

วดั เคร่ืองวดัความ ดนัโลหิต เคร่ืองติดตามการเตน้ของหัวใจ 
ออกซิเจนในเลือด เคร่ืองวดัระดบัน ้าตาล เป็นตน้

Validity
Reliability
Objectivity
Difficulty
Discrimination

การวดัและรวบรวมข้อมูล

เคร่ืองมือวจิัย
1. วดั  K  :  แบบทดสอบ  (Cognitive  Domain)
2. วดั  A  :  แบบสอบถาม  (Affective  Domain)

:  แบบสัมภาษณ์
:  แบบวดัทัศนคติ

3.      วดั  P  :  แบบสังเกต (Psychomoter  Domain)

จุดมุ่งหมายของการวดั
:  เพ่ือให้ได้ข้อมูลทีช่่วยในการตดัสินใจ

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวดั
:  ขึน้อยู่กบัจุดมุ่งหมายของการวดั 

(ครอบคุลมด้านใดบ้าง)
:  เน้ือหาที่วดัเป็นหัวใจส าคญัของการวดัต้องสอดคล้องกบั

พฤติกรรมที่จะวดัอย่างแท้จริง

Concept  of  measurement

Concept  of  measurement
Measurement  :  กระบวนการให้ค่าของส่ิงที่ต้องการวดัออกมาเป็น
ตัวเลข
Scale  of  measurement.
 1.  Nominal  Scale
 2.  Ordinal  Scale
 3.  Interval  Scale
 4.  Ratio  Scale

nominal

ordinal

interval

ratio
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2.  Opened  form  ค าถามปลายเปิด
*  โครงสร้างของ  Questionaire  *

ส่วนที่  1  :  ค าช้ีแจง         Objective ประโยชน์
** ย า้รักษาข้อมูลเป็นความลบั

ส่วนที่  2 :  ข้อมูลส่วนตวั
**  ตัวแปรอสิระที่จะศึกษา

ส่วนที่  3 :  ข้อมูลเกีย่วกบัเร่ืองทีต้่องศึกษา
**  ตัวแปรตามที่ต้องการศึกษา

รูปแบบของการสอบถาม

รูปแบบของการสอบถาม

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

Questionaire 
แบบสอบถาม

เป็นชุดของค าถามเกีย่วกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  สร้างขึน้เพ่ือใช้รวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวนมาก  ได้แก่  ข้อมูลทีเ่ป็น  Fact. , 
Opinion ฯลฯ  
นิยมใช้กบั  Affective  Domain

เทคนิคการเขียนข้อความ
1.  ใช้ภาษาง่าย ๆ ชัดเจน
2.  ไม่ใช้ค าที่ตีค่าได้ต่างกนั  เช่น  เสมอ , ประจ า , บ่อย  ฯลฯ
3.  ไม่ใช้ปฏิเสธซ้อน
4.  หลกีเลีย่งค าถามที่มี 2 ใจความ
5.  ขดีเส้นใต้ค าที่ต้องการเน้น
6.  ส้ัน ๆ ให้ได้ใจความ

4. ตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
4.1  โดยตนเอง
4.2  ผู้เช่ียวชาญ Validity

5. Try  Out หาคุณภาพของเคร่ืองมือ
*  Reliability

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม

ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม

1. พจิารณาปัญหาและ Obj.
ต้องการข้อมูลชนิดไหน K , A , P

2.   พจิารณารูปแบบทีจ่ะใช้ (เปิด , ปิด , ผสม)
3.   ร่างแบบสอบถาม เขยีนให้ครอบคลมุ Conceptual  

framework
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•  ประเภทของการสัมภาษณ์ •
1.  Structured  Interview
2.  Unstructure  Interview

•  ส่วนประกอบ •
ส่วนที่ 1.  ช่ือโครงการ วนั เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ ฯลฯ
ส่วนที่ 2.  เหมือน Questionnaire

แบบสัมภาษณ์  (Interview)

แบบสัมภาษณ์  (Interview)
:  การทีผู้่เกบ็ข้อมูล  (ผู้สัมภาษณ์  Interviewer)  ไปค้นหา

ความจริงโดยสอบถามตัวอย่าง ซ่ึงเรียกว่าผู้ถูกสัมภาษณ์
(Interviewee)  ให้ตอบออกมา

:  ใช้ได้ดกีบั  Affective  domain

ข้อด ี–ข้อเสียของ Questionaire
ข้อดี 1.  ลงทุนน้อย

2.  มีอสิระในการตอบ
3.  ส่งได้ทุกแห่งทีม่ไีปรษณย์ี
4.  วเิคราะห์ข้อมูลง่าย ๆ

ข้อเสีย 1.  ได้คืนน้อย  (ควร  >  90 %)
2.  ได้เฉพาะคนอ่านออกเขียนได้
3.  บางคนล าเอยีงในการตอบ  เบ่ือ
4.  ปฏิกริิยาโต้ตอบทางเดยีว

แบ่งตามโครงสร้างของการสังเกต  มี 2 ประเภท

1.  การสังเกตที่มีโครงสร้าง  (Structured  Obs.)
**  ก าหนดเค้าโครงไว้อย่างแน่นอนว่าจะสังเกตพฤติกรรมอะไร             

หรือปรากฎการณ์ใด
**  อาจใช้เคร่ืองมือช่วยในการสังเกต  เช่น  Check  List

การสุ่มพฤตกิรรมทีจ่ะสังเกต
1.  Event  Sampling
2.  Time  Sampling

แบบสังเกต  (Observation)

แบบสังเกต  (Observation)
ใช้ประสาทสัมผสัทางตาและหูเป็นส าคญั
ใช้ได้ดกีบัการศึกษาคุณลกัษณะ  พฤตกิรรมปรากฎการณ์ พธีิ
การต่าง ๆ 
ประเภทของแบบสังเกต
1. Participant  Observation
2.  Non-participant  Observation
3.  Quasi-participant  Observation
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2.  ระยะที่ท าการสังเกต
 ศึกษาเฉพาะเร่ืองที่ตั้ง  Obj  ไว้
 ควรมีระบบระเบียบ
 ควรบันทึกข้อเท็จจริงทันที  กนัลืม

3.  ภายหลงัการสังเกต
 การตรวจสอบผล
 การสังเกตซ ้า
 ลงบันทึกทันที  (ถ้ายงัไม่ลง)

ขั้นตอนการสังเกต

ขั้นตอนการสังเกต
1.  ก่อนท าการสังเกต
 ก าหนดจุดมุ่งหมาย
 ก าหนดระยะเวลาที่สังเกต
 เลือกชนิดของการสังเกตให้สอดคล้องกบั  Obj.
 เตรียมเคร่ืองมือที่จะใช้ในการบันทึก

- Diary - อุปกรณ์บันทกึต่าง ๆ 
- Aneclotal  Record - Rating  Scale
- Check  List

 เตรียมผู้สังเกต

2.  การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured  Obs.)
**  การสังเกตที่เป็นไปตามธรรมชาติ  ไม่ได้ก าหนดลกัษณะ
หรือเค้าโครงล่วงหน้าว่าจะสังเกตพฤติกรรมอะไร
**  ขอบเขตการสังเกตกว้าง  ท าให้ได้ส่ิงใหม่ ๆ 
**  ยุ่งยากในการวเิคราะห์

แบ่งตามโครงสร้างของการสังเกต  มี 2 ประเภท

4. การสร้างตัวค าถาม
:  ยดึหลกัใช้ภาษที่เข้าใจง่าย  ชัดเจน  และมีความเป็นปรนัย

5. ประเมนิคุณภาพของแบบทดสอบ
:  ตรวจสอบดูว่า  เน้ือหาและพฤตกิรรมต่าง ๆ เป็นตวัแทนที่ดี
หรือไม่  ครอบคลมุเน้ือหาและพฤตกิรรมทั้งหมดหรือไม่
**  Validity  :  ตรงตาม  Obj  หรือไม่
**  Reliability  :  
**  Objective  :  ชัดเจนหรือไม่
**  Discrimination  :  อ านาจจ าแนก
**  Difficulty :  ความยากง่าย

การวางแผนการสร้างแบบทดสอบ
1. ก าหนด Obj  ในการศึกษา

:  ศึกษาอะไร , กบัใคร , เพ่ืออะไร
2.   ก าหนดลกัษณะของแบบทดสอบที่ใช้

:  ต้องสอดคล้องกบัคุณลกัษณะทีต้่องการศึกษา , ก าหนด
จ านวนข้อความ , เวลาที่ใช้

3.  การสร้างแบบทดสอบ
:  พจิารณาคุณลกัษณะทีต้่องการศึกษาว่ามอีงค์ประกอบ
ของพฤติกรรมอะไรบ้าง อาจใช้ Content  Sampling

แบบทดสอบ  (Test , Item)
ชุดของส่ิงเร้าทีน่ าไปใช้กระตุ้นให้บุคคลตอบสนองออกมา ท าให้
สามารถวดัได้  สังเกตได้และน าไปสู่การแปลความหมายได้
นิยมใช้วดั  Cognitive  Domain 
ชนิดของแบบทดสอบ
 1.  Achievement  test

- teacher – made  test
- Standardized  test

 2.  Aptitude  test
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ความตรง  (Validity)
เคร่ืองมือสามารถวดัได้ในส่ิงที่ต้องการวดัหรือต้องการศึกษาได้
ถูกต้อง
เป็นคุณสมบัตทิีส่ าคญัทีสุ่ดของเคร่ืองมือ
มีความตรงหลายชนิด  ส่ิงที่ส าคญัส าหรับงานวจิัยที่ต้องตรวจสอบ
คือ 
 Content  Validity (ความตรงเชิงเน้ือหา)
 Face validity 
 Construct validity 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
ความเที่ยงตรง  (Validity)
ความเที่ยง  (Reliability)
ความเป็นปรนัย  (Objectivity)
ค่าอ านาจจ าแนก  (Discrimination)
ความยากง่าย  (Difficulty)
เคร่ืองมือบางชนิดต้องตรวจสอบคุณภาพทั้ง  5 ด้าน  บางชนิด
ตรวจเพยีงด้านเดยีวแล้วแต่ลกัษณะของเคร่ืองมือ

CVI (Content validity index)
การประเมินความตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาทีละขอ้ความวา่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีหรือเน้ือหาหรือไม่ เนน้ท่ีระดบัความเห็นดว้ยของ ผูเ้ช่ียวชาญต่อ
ขอ้ความนั้น ๆ

ไม่สอดคลอ้ง ให ้1 คะแนน 
สอดคลอ้งนอ้ย ให ้2 คะแนน 
สอดคลอ้งค่อนขา้งมาก ให ้3 คะแนน 
สอดคลอ้งมาก ให ้4 คะแนน 

วธีิตรวจสอบ อาศัยดุลยพนิิจของผู้เช่ียวชาญ
ผู้เช่ียวชาญต้องรอบรู้ในเร่ืองน้ัน ๆ +  วจิัย
ใช้ผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย  3 คนขึน้ไป

IOC (Index of item objective congruence)
=  R     (ค่า  0.5 ขึน้ไปด)ี

N
IC  = ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม                         

(คดิรายข้อ)
ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์
ให้คะแนน -1   แน่ใจว่าข้อค าถามวดัได้ไม่ตรงตามวตัถุประสงค์ 
R =  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ช่วยแต่ละคน (-1 , 0 , +1)

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ

Content Validity 

IOC (Index of item objective congruence)
ค่าสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์
CVI (Content validity index)
ดชันีความเท่ียงตรง 
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ความเทีย่ง  (Reliability)
ความสามารถของเคร่ืองมือที่เม่ือน าไปวดัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแล้วให้
ค่าคงที่เสมอไม่ว่าจะวดัซ ้ากีค่ร้ังกต็าม
อาจเรียกว่า  ความเช่ือมั่น  ความเช่ือถือได้
มหีลายวธีิ  เช่น  วธีิคูเดอร์ –ริชาร์ดสัน  Kuder-Richardson (KR.)

KR-20 :  นิยมใช้ , คะแนน  0 , 1
KR-21 :  ไม่นิยม , คะแนน 0 , 1

:   ค่าความยากง่ายเท่ากนั

วธีิครอนบาช  (Cronbach)  หรือ
ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (Coefficient  of  Alpha)

คะแนน 0 , 1
Rating  Scale
 K  . 1  - Si

2

K-1              St
2

K  =  จ านวนข้อสอบ
Si

2 =  ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ 
St

2 =  ความแปรปรวนของข้อสอบทั้งฉบับ

สูตร KR-21
tt = K  . 1- x  ( K-x )

K-1            KSt
2

เม่ือ K  =  จ านวนข้อ
X  =  สัดส่วนคนท าถูกในแต่ละข้อ
St

2 = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
[ 0 , 1 ]

สูตร KR-20
tt = K  . 1- pq

K-1            St
2

เม่ือ K  =  จ านวนข้อ
p  =  สัดส่วนคนท าถูกในแต่ละข้อ
q  =  สัดส่วนของคนท าผดิในแต่ละข้อ (1-p)
St

2 = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
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วนัที่ ข้อที่ X X2

1 2 3 4 5 6
17
18
19
20

1
1
1
0

1
1
1
1

1
1
1
0

0
1
1
1

0
1
1
0

1
1
1
0

4
6
6
2

16
36
36
4

รวม 16 18 12 14 12 12 84 400
p,q .8,.9 .9 , .1 .6 , .4 .7 , .3 .6 , .4 .6 , .4 pq 1.18

.16 .09 .24 .21 .24 .24

วนัที่ ข้อที่ X X2

1 2 3 4 5 6
9

10
11
12
13
14
15
16

0
1
1
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
0
1
1

1
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
1
1
1
0

0
1
1
1
0
0
1
1

1
1
1
0
0
0
1
1

3
5
4
4
3
2
6
5

9
25
16
16
9
4

36
25

การหาค่า  Reli  ของแบบสอบ  6 ข้อ นักเรียน  20 คน
วนัที่ ข้อที่ X X2

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1

1
0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
1
1
0
1
1

1
0
1
1
1
0
1
0

1
0
1
1
0
0
0
1

6
2
5
6
4
1
5
5

36
4

25
36
16
1

25
25

 

 

68.704.116.264.284.1
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3
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Ex. แบบสอบถาม  Rating  Scale  5  ระดบั  จ านวน  4 ข้อ  
กลุ่มประชากร  5 คน

คนที่ ข้อความข้อที่ X  รวม X2 

1 2 3 4
1
2
3
4
5

5
4
4
3
1

5
5
4
1
2

5
5
4
4
1

4
3
2
2
1

19
17
14
10
5

361
289
196
100
25

รวม 17 17 19 12 65 971

 

36.264.1720

2.4
20

400

2.4
20
84

6,20
400,84

22
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ค่าอ านาจจ าแนก

n
RRR Lh 

ความเป็นปรนัย  (Objectivity)

1. ค าถามชัดเจน  แจ่มแจ้ง  ช้ีเฉพาะ

2. การตรวจให้คะแนนมีความแม่นย าตรงกนั

3. มีความชัดเจนในการแปลความหมายของคะแนนว่ามี
ความสามารถระดบัใด

St
2 = 5( 192 + 172 + 142 + 102 + 52) – 652

25
แทนค่า

 K  . 1  - Si
2

K-1              St
2

4 . 1  - 7.68
4-1            25.25

=  0.93

Thank you 

คุณค่าความหมายของมนุษย ์
สุข สงบ และเป็นประโยชน์

Cr. นพ.สุรเกียรติ อาชานุภาพ

N แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต า่

Rh แทน  จ านวนคนทีต่อบถูกในกลุ่มสูง

RL แทน  จ านวนคนทีต่อบถูกในกลุ่มต า่

ค่าความยากง่าย

n
RRP Lh

2



N
RP  หรือ

เม่ือ P  แทน  ค่าระดับความยากง่าย

N  แทนจ านวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต า่  (2n)

R  แทนจ านวนคนผู้ตอบถูกทั้งหมด  (Rh+RL)



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

สถิติเบ้ืองต้นที่ในการวิจัย  
(Statistics) 
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ขั้นตอนการวิจัย 

ขั้นตอนการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

                                
Research problem 

                                       
Literature Review 

                
Hypothesis 

          
Theoretical Framework 

                
Variable 

                    
Model or Conceptual 

Framework 

               
Research Design 

                    
Data collection 

                           
Sampling Technique 

                                
Instrument 

                
Data Preparation 

                   
Data Analysis 

         
Interpretation 

            
Descriptive Statistics 

            
Inferential Statistics 

                    
Research Report 

ที่มา: ธวัชชัย วรพงศธร. หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 23.  
4 

1. การตั้งค าถาม 

2. คน้หาค าตอบหรือตรวจสอบค าตอบเดิมทีม่ีอยู่แล้ว 

3. ก าหนดวัตถุประสงค์ 

4. ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 

5. การเก็บข้อมูล 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ 

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 

3 

1. สงสัย  

2. ค้นหาค าตอบ 

3. ตั้งวัตถุประสงค์ 
o พรรณนา หาความชุก หรือ เปรียบเทียบ หาความสัมพันธ์ หรือพยากรณ์ 
o ผลลัพธ ์(Outcome) เป็นค่าสัดส่วน หรือ ค่าเฉลี่ย  
o หาความสัมพันธ์  หรือเพื่อพยากรณ์โอกาสการเกิดโรค   

เหลาค าถามวิจัย 

8 

 รูปแบบงานวิจัย 
 ค านวณขนาดตัวอย่างและเลือกใช้สถิติ  
o แปลผลและน าไปใช้ประโยชน์ได้   
     (พบว่า นักวิจัยยังไม่คิดว่าจะสรุปเพื่อนไปใช้ประโยชน์อย่างไร) 

1. สงสัย  

- เกิดขึ้นบ่อยๆ  

- แคไ่หน? 

- ใช้ค่าสถิติ 
    ความถี่ ร้อยละ ความชุก ค่าเฉลี่ย 

อัตรา  อัตราส่วน  

- ใช้กราฟเส้นดูแนวโน้ม 
- ความสัมพันธ์กับอะไร? 

ดูค่าความสัมพันธ์ทางสถิต ิ

7 

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

6 

บ่อยๆ? 
ส าคัญ? 
วิจัย? ค้นหา

ค าตอบ 
(literature review) 

สงสัย  

ค าถามวิจัย วัตถุประสงค ์

 ตอบค ำถำมวิจยัได้ ? 

 เท่าไหร?่ 
หรือไม่? 
อย่างไร? 

 หลัก?  
รอง?  
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COHORT (Prospective Analytic) 

รูปแบบการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 

2. ประชากร& การเลือกตัวอย่าง 
3.  เครื่องมือ (สร้างและตรวจสอบ) 

9 

1. สงสัย ตั้งค าถาม 

2. ค้นหาค าตอบ 

3. ตั้งวัตถุประสงค์ 

4. ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 

5. เก็บข้อมูล 

6. วิเคราะห์ข้อมูล 

7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ 

8. ใช้ประโยชน์, เผยแพร่ 

รูปแบบการวิจัยกับการใชส้ถิติ 

 Clinical  Trial     Experiment 
  (Descriptive Statistics),   (Inferential Statistics) 

 Cohort       (Descriptive Statistics)   Analytic 
  Cross-sectional /Case Control        (Inferential Statistics) 

 

 Cross-sectional / Longitudinal 

 Case series     Descriptive 
 Case report (Descriptive Statistics)      

   (Inferential Statistics    >  ประมาณค่า (95%CI)) 

 

No Comparison group 

14 

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

  
Clinical trial: Beta blocker vs Hypertension 

Descriptive 

Analytic 

Experiment 

ล าดับชั้นของการวิจัย 

13 

CASE-CONTROL (Retrospective Analytic) 



142 143

จริยธรรม 

17 

1. สงสัย ตั้งค าถาม 

2. ค้นหาค าตอบ 

3. ตั้งวัตถุประสงค์ 

4. ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 

5. เก็บข้อมลู 

6. วิเคราะห์ข้อมูล 

7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ 

8. ใช้ประโยชน์, เผยแพร่ 

เครื่องมือ (สร้างและตรวจสอบ) 

Research question 

Eligibility  criteria 

-                       ฏ         
-                           

Validity 
Reliability 

ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
Sampling Technique 

ประชากร 

ประชากรเป้าหมาย 

ประชากรศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

วัตถปุระสงค ์

เกณฑ์คดัเข้า คัดออก 

วิธีการสุ่ม 

การจดัสรรแบบสุ่ม 

15 

20 

ระเบียบวิธีวิจัย เก็บข้อมูล 
จริยธรรม โครงร่างวิจัยต้องระบุสถิติที่ใช้  

เช่น Chi square, t-test 

วิเคราะห์ข้อมูล 

1. วางแผนและเตรียมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

(ใช้โปรแกมสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูล) 

การสรุปผล และข้อเสนอแนะ 

ใช้ประโยชน์, เผยแพร่ 

วางแผนเก็บข้อมูล 

ปัญหาพบบ่อย คือ  ไม่วางแผนและเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์ก่อนวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

                                
Research problem 

                                       
Literature Review 

                
Hypothesis 

          
Theoretical Framework 

                
Variable 

                    
Model or Conceptual 

Framework 

               
Research Design 

                    
Data collection 

                           
Sampling Technique 

                                
Instrument 

                
Data Preparation 

                   
Data Analysis 

         
Interpretation 

            
Descriptive Statistics 

            
Inferential Statistics 

                    
Research Report 

ที่มา: ธวัชชัย วรพงศธร. หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์. กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. 23.  
19 

1. วางแผนและเตรียมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
      (ใช้โปรแกมสถิติช่วยวิเคราะห์ข้อมูล) 

18 

1. สงสัย ตั้งค าถาม 

2. ค้นหาค าตอบ 

3. ตั้งวัตถุประสงค์ 

4. ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 

5. เก็บข้อมูล 

6. วิเคราะห์ข้อมูล 

7. การสรุปผล และข้อเสนอแนะ 

8. ใช้ประโยชน์, เผยแพร่ 



144 145

95% CI for    =    p  z/2 SE(p) 
 

                       =     p  z/2 p(1-p)/n 
 

                       =     p  e 
 

Thus,      e     =     z/2 p(1-p) 
                                       n 
 

               e2     =     z/2
2 p(1-p) 

                                      n 
 

                n      =    z/2
2 p(1-p) 

 

                                         e2               
95% CI of  =     x  z/2 SE(x) 
                    =     x  z/2 SD / n 
                    =     x  e 
Thus,     e      =     z/2    SD  
                                       n 
       n      =     z/2 SD 2 

                           e 

แหลง่ที่มาของ 
สตูรหาขนาดตวัอยา่ง 

ประมาณค่าสัดส่วน 

ประมาณค่าเฉลี่ย 
23 

ประชากร 
(N) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(n) 

Sampling 
& Sample size 

ค่าพารามิเตอร์ 
, , ,   

Descriptive Statistics 

Inferential Statistics 

ทดสอบสมมุติฐาน 

95% Confidence Interval; CI 

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

Statistics 

Chi square, t test, ANOVA,  
Regression, Logistic Regression 22 

พบว่า  ไม่ค านวณขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง 

ภาพขั้นตอนการเตรียมและวิเคราะห์ขอ้มูล 

    /    
         

 
- Descriptive statistics 
- Inferential statistics 

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

สถิต ิ

ป้อนข้อมลูซ้ ากนัสองไฟล์  ตรวจสอบ
ข้อมูลทีไ่ม่สอดคล้องกัน และความ
ครบถ้วนของขอ้มูล 21 

Validate data 

2 test, 
Fisher Exact Test 
t test, 
Mann Whitney U  
ANOVA, Kruskal-Wallis   

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

Linear  Regression  
Logistic Regression 
Cox proportional hazard 26 

Frequency, Percentage 

Kolmogorov-Smirnov test, 
Shapiro-Wilk test 

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

- r  (Pearson Correlation) 

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

- Mann-Whitney U test  
– Spearman's rank,   Kendall's rank correlation 

สถิติที่ใช้บ่อยในงานวิจัย 

สถิติที่ใช้บ่อยในงานวิจัย 

Kolmogorov-Smirnov test 
Shapiro-Wilk test 

mean-median-mode 

standard deviation; SD 
interquartile range; IQR 

Min – Max  

Percentage 
Frequency 

Pearson chi-square 
Fisher's exact test  
McNemar chi-square 
 
Student's t-test, Mann-Whitney U test  
ANOVA, Kruskall-Wallis H test  
Paired t-test, Wilcoxon signed ranks test 
 
 Pearson correlation  
Spearman's rank  
Kendall's rank correlation 

Linear   Regression 
Logistic Regression 
Cox proportional hazard 

risk ratio   (crude, adjusted)  
 odds ratio  (crude, adjusted)  
hazard ratio (crude, adjusted)  24 

Descriptive Statistics Inferential 
Statistics 
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Minitab (V.16) 

SAS =  
Statistical Analysis System  

S-PLUS  

BMDP  
Bio-Medical Data Package 

โปรแกรมค านวณและวิเคราะห์ทางสถิต ิ

Statistical Software 29 

โปรแกรมค านวณและวิเคราะห์ทางสถิต ิ

Epi Info 7 
 for Windows 

Microsoft Excel 

Statistical Package for Social Science 

Spread Sheet  

Statistical Software 28 

Essential Course for Medical Research 27 

PS (Power and Sample Size) 

STATCALC, Epi 6 (DOS) 

nQuery Advisor + nTerim 

เครื่องมือหรือโปรแกรมค านวณขนาดตัวอย่าง 

Statistical Software 

ชนิดของข้อมูล 
Type of Data 

32 

การป้อนข้อมูลจากแบบสอบถาม 

31 

• LISREL  =  Linear Structural Relationship 

• GLIM = Generalized  Linear Model  

• Epi Info6   (for DOS) 
• EpiData 
• WinPepi 
• EpiCalc 
• Power and Sample size 

 

โปรแกรมค านวณและวิเคราะห์ทางสถิติ 

Statistical Software 30 
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ตัวแปร 

Related  Sample 
Independent  Sample 

 ตัวแปรต้นตัวเดียวและตัวแปรตามตัวเดียว 
      

 ตัวแปรต้นตัวเดียวและตัวแปรตามหลายตัว  

 
 ตัวแปรต้นหลายตัวและตัวแปรตามตัวเดียว

    
  

 ตัวแปรต้นหลายตัวและตัวแปรตามหลายตัว 

X  Y 
  Y1 
X  Y2 
  Yn 

X1   Y1 
X2  Y2 
Xn  Yn 

X1    
X2  Y 
Xn   

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 

ตัวแปรและการวัดตัวแปร 

34 

ต้องเข้าใจ 

ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
  (Independent & Dependent Variables) 

ตัวแปรต้น           Exposure, Factor, Predictor  
   or Explanatory  variables     

33 

  ตัวแปรตาม            Outcome, Event, Response variables 

  ตัวแปรต้น (เกิดก่อน)       ตัวแปรตาม (เกิดภายหลัง) 
เชื้อโรค         อาการป่วย 
ยารักษา วิธีการรักษา   ผลของการรักษา 
สิ่งกระตุ้น    การตอบสนอง 

ใช้สถิติผิดพลาดเนื่องจากไม่เข้าใจในตัวแปร 

ตัวแปร 

ป้อนข้อมูลแบบ Case by Case 
 
 

38 

ป้อนข้อมูลซ้ ากันสองคน 

M1.xls M2.xls 

Validate data 
ใช้ค าสั่ง Compare Datasets 

or 

หมายเลขตัวอย่าง เพศ* ระดับความรู้เกี่ยวกับ 
โรคเบาหวาน** 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
. 
. 
. 
 

250 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
. 
. 
. 
 
1 

0 
1 
2 
1 
0 
2 
. 
. 
. 
 
0 

ตารางที ่1 การปอ้นขอ้มลูแบบ case by case 

* 1 = เพศชาย 2 = เพศหญิง  ** 0 = ต่ า 1 = ปานกลาง  2 = สูง 37 

การป้อนข้อมูลในโปรแกรมต่าง ๆ 
Case by Case 

การป้อนข้อมูลในโปรแกรมต่าง ๆ 
Case by Case 

ID SEX AGE EDU OCC Pre Post 

1 1 21 1 1 5 8 
2 1 23 1 2 9 10 
3 1 25 2 1 7 12 
4 2 24 1 2 9 11 
5 1 20 2 1 6 10 
6 2 30 1 1 5 9 
7 2 19 3 2 7 15 
8 1 22 1 1 7 13 
9 1 29 3 3 8 12 

PRE_POST.xls 

36 
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     ศึ    

41 

ตารางที ่1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=135) 

ลักษณะ  จ านวน ร้อยละ 
เพศ      

      ชาย 51 37.8 

       หญิง 84 62.2 

อายุ ( ปี )     

       20-40  90 66.7 

      41-60   45 33.3 

                ค่ามัธยฐาน  =  36    (ต ่าสุด-สูงสุด = 23 – 58) 

 สถานภาพสมรส     

       โสด 69 51.1 

       สมรส/ผ่านการสมรส 66 48.9 

40 

Descriptive Statistics 
                

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

Validate data 

39 

     ศึ    

44 

ข้อมูลอายุมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ (เบ้ขวา)  หรือใช้สถิติ Komogorov-Smi nov  test 

จึงน่าเสนอสถิติดว้ยค่ามัธยฐาน และอายุต ่าสุด-สูงสุด หรือใช้ค่าพิสัยควอไทล์ (IQR) 

ถ้าข้อมูลอายุมีการแจกแจงแบบปกติ  ใช้ค่า เฉลี ย±ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± SD) 

     ศึ    

43 
Print Out จาก SPSS 

ค่าสั ง Analyze --- Descriptive Statistics ---- Explore          

ตัวแปรเชิงปริมาณ  

     ศึ    

42 

Print Out จาก SPSS 

ตัวแปรเชิงคุณภาพ 
ค่าสั ง Analyze --- Descriptive Statistics ----   Frequencies 
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การแจกแจงแบบปกต ิ
(Normal Distribution)  

Mean = Median 

104N =

Analys is  weig hte d by F

X

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Mean = Median =Mode   

Symmetric 

47 

น าเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Mean ± SD 

ทราบได้อยา่งไรว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกต ิ

ดูตารางแจกแจงความถี่ 

ดูรูปกราฟฮีสโตแกรม 

 วาดกราฟ normal probability plot 

ค่าความเบ้  ค่าความโด่ง 

ทดสอบ 2  หรือ K–S หรือ Shapiro-Wilk 

 
Kolmogorov – Smirnov ถ้าข้อมูลมีมากกว่า 50  
Shapiro – Wilk                ถ้าข้อมูลมีไม่มากกว่า 50 

46 

ทดสอบการแจกแจงปกต ิ
(Normal Distribution Test) 

45 

Quantitative  Variables 
ตัวแปรเชิงปริมาณ 

ทดสอบการแจกแจงปกติ 
(Normal Distribution Test) 

ใช่ ไม่ใช ่

การทดสอบแบบมีพารามิเตอร์ 
(Parametric Test) 

การทดสอบแบบ 
ไมม่ีพารามิเตอร์ 
(Nonparametric Test) 

45 

13 

พบว่า  ไม่ทดสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลเชิงปริมาณก่อนวิเคราะห์ข้อมูล 

50 

Inferential Statistics 
                               

ประมาณค่าพารามิเตอร ์

1.        (point estimation) 

2.         (Interval estimation) 
 

เบ้ซ้าย เบ้ขวา 

121 N = 

X 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
121 N = 

Analysis weighted by F 

X 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

49 

                (Skewed Distribution) 

พบว่า น าเสนอค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ในข้อมูลที่แจกแจงไม่ปกติ  

14 

Mean  Median 

                (Skewed Distribution) 

ข้อมูลแจกแจงแบบเบ้ขวา 
Mode น้อยกว่า Median น้อยกว่า Mean 

ค่า Skewness เป็น + 
หมายถึง ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าต่ า 

ข้อมูลแจกแจงแบบเบ้ซ้าย 
Mean น้อยกว่า Median น้อยกว่า Mode 

ค่า Skewness เป็น – 
หมายถึง ข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าสูง 

ถ้า Skewness = 0 เส้นโค้งจะไม่มีความเบ้ 

Mean < Median < Mode 

Left-Skewed 

 Mode < Median < Mean 

Right-Skewed 

48 
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Independent Sample 
 Pearson chi-square 
 Fisher's exact test  
Related Sample 
 McNemar chi-square 
 Cohen's kappa coefficient  

ตัวแปรเชิงคุณภาพกับตัวแปรเชิงคุณภาพ 

Inferential Statistics 
                               

     ศึ    

52 

ผลการประเมินความรูก้ารกู้ชีพขั้นพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 95% CI 

ผ่านเกณฑ์ (คะแนนมากกว่าหรือเทา่กับรอ้ยละ 80) 18 13.3 8.2-19.4 

ไม่ผ่านเกณฑ ์(คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 80) 117 86.7 80.6-91.9 

ตารางที ่2   ความชุกของบุคลากรหน่วยกู้ชีพที มีความรู้ผ่านเกณฑ์การกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน  (n = 135) 

แผนภูมิที่ 1 ผลการประเมินความรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (n = 135) 

ผ่านเกณฑ์ (คะแนน >= 80%) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนน < 80%) 

or 

18 คน [13.3% (95% CI: 8.2%-19.4%)] 

117 คน  
[86.7% (95% CI: 80.6%-91.9%)] 

ค่า 95 % CI  แคบ   
แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย  

ความเที่ยง (Precision) สูง    n มาก 

ค่า 95 % CI  กว้าง 
 แสดงว่าข้อมูลมีความเบี่ยงเบนมากหรือกระจายมาก 

ความเที่ยง (Precision) ต่ า   n น้อย 51 

การประมาณค่าแบบช่วง (Interval estimation) 

56 

     ศึ    
Print Out จาก SPSS 

55 

     ศึ    
Print Out จาก SPSS 
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     ศึ    

 
        ปัจจัย 

โรคความดันโลหิตสูง Chi-square test 

2 
p-value 

เป็นโรค ไม่เป็นโรค 
จ่านวน ร้อยละ จ่านวน ร้อยละ 

เพศ           
12.279 

 
<0.001       ชาย 37 21.5 135 78.5 

       หญิง 96 37.5 160 62.5 

อายุ          
50.855 

 
<0.001        <= 40  ปี 26 13.5 167 86.5 

       > 40 ปี 107 45.5 128 54.5 

สูบบุหรี่ 
       สูบ 70 44.6 87 55.6 21.134 <0.001 

      ไม่สูบ 63 23.2 208 76.8 

         3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ กับโรคความดันโลหิตสูง 
                (             ภ                  ภ  ) 
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     ศึ    

 
        ปัจจัย 

                   t- test p-value 

เป็นโรค 
(n=133) 

ไม่เป็นโรค 
(n=295) 

Mean SD Mean SD 

อาย ุ 54.7 15.1 39.0 12.1 -10.540 
 

<0.001 

         3 ความสัมพันธ์ของอายุกับโรคความดันโลหิตสูง 
                (             ภ                     ) 

ให้เขียนว่า P - value <  0.001 

หรือ p - value < 0.001, p < 0.001 

P - value  =  0.000 

    p - value เขียน           ไ    ศ     3      4          

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

ค่า p - value มี ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ปฏิเสธ Ho)  
ควรเขียน p-value = ค่าจริงทีค่ านวณได้ 
เช่น p-value = 0.021  ไม่ควรเขียน p-value < 0.05 

58 

P-value  
พบว่า เขยีน  P - value  ผิด 
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Print Out จาก SPSS 

62 

                  

ตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงปริมาณ 
ข้อมูลตัวแปร 2 ตัวแปร  กระจายแบบปกติ 
Pearson correlation; r 
  
ข้อมูลตัวแปร 2 ตัวแปร  กระจายแบบไม่ปกต ิ
Spearman's rank  
Kendall's rank correlation 

Inferential Statistics 
                               

61 

                  

ตัวแปรเชิงคุณภาพกับตัวแปรเชิงปริมาณ 

Student's t-test, Mann-Whitney U test  
 
Paired t-test, Wilcoxon signed ranks test 
 
ANOVA, Kruskall-Wallis H test  
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Print Out จาก SPSS 
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ตวัอยา่ง Confounding variables  

CA Lung+ CA Lung- 

Alcohol+ 71 52 
Alcohol- 29 48 

Total 100 100 

ผู้ที่ดื่ม Alcohol มีโอกาสเปน็มะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่ด่ืม Alcohol  2.3 เท่า 
แต่จะเหมาะสมที่จะรายงานการศึกษาหรอืไม่? 

เกิดจากปัจจยัที ่3 ที่เกีย่วข้องกับปัจจยัและการเกิดโรคทีศ่กึษาหรอืไม?่ 

65 

64 

     ศึ    
          4  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกิดกับโรคความดันโลหิตสูง 

 (           ็              ภ                       ็                        ภ  ) 

 
        ปัจจัย 

Adjusted Odds Ratio 95% CI  
For Odds Ratio 

p-value 

เพศ (หญิง/ชาย) 3.432 1.961, 6.008 <0.001 

อายุ 1.088 1.067, 1.110 <0.001 

การสูบบุหรี่ (สูบ /ไม่สูบ) 3.791 2.206, 6.517 <0.001 

63 

           .... 
(          1       ็                        ภ      
                               ็                        ภ  ) 

Linear   Regression 
Logistic Regression 
Cox proportional hazard 

risk ratio   (crude, adjusted)  
 odds ratio  (crude, adjusted)  
hazard ratio (crude, adjusted)  

Thank you for your Attention 

Question & Answer 

ตวัอยา่ง Confounding variables 

Smoking   Alcohol Drinking  
Smoking    CA Lung 
การสบูบหุรีเ่ปน็ Confounding factor  ส าหรบัความสัมพันธ์ระหว่าง  

การดื่มแอลกอฮอล ์กับการเกดิโรคมะเร็งปอด  

67 

CA Lung+ CA Lung- 

Alcohol+ 63 36 
Alcohol- 7 4 

Total 70 40 

CA Lung+ CA Lung- 

Alcohol+ 8 16 
Alcohol- 22 44 

Total 30 60 

ตวัอยา่ง Confounding variables 

Smoke 

 Alcohol : CA Lung  -->  OR = 2.3    (Crude Odds Ratio) 

Alcohol : CA Lung  -->  OR = 1    (Adjusted OR) ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหร่ี 

Alcohol : CA Lung  -->  OR = 1    (Adjusted OR) ในกลุ่มผู้ที่ไม่สูบบุหรี ่
 

Non - Smoke 

66 



สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ                 
และ  หาความสัมพนัธ์ 

ยพุิน ชยัเวชสกลุ  
21 เม.ย. 60  

ห้องประชมุ 3 ชัน้ 6 อาคาร 50 พรรษาฯ 
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การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็นตัวแปรต่อเน่ือง 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของประชากรเดียว      

   ใช้สถิติ t test 
 

• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่ง 2 ประชากร 
 แบบงานวิจยัที่มีสุม่ตวัอย่างแตล่ะกลุม่อย่างอิสระ  
   ใช้สถิติ t test 
 แบบงานวิจยัที่มีสุม่ตวัอย่างแตล่ะกลุม่ไม่เป็นอสิระ    
   ใช้สถิติ paired t test 

การเลือกใช้สถิติ 
• วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
• ประเภทข้อมลูตวัแปรผล 
• จ านวนกลุม่ประชากรในการเปรียบเทียบ 
• แบบงานวิจยัเพ่ือพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยศกึษา 
  

ส่ิงที่น าเสนอ 
• วิธีเลือกใช้สถิติ 
• การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็นตวัแปรตอ่เน่ือง 
• การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็นตวัแปรแจงนบั 
• การหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูตอ่เน่ือง 
• การหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูแจงนบั 
 

 

ตัวอย่าง 2 
• ในการศกึษาเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนท่ีบริโภคตอ่วนัของนกัเรียนชัน้ประถมใน

ชนบทภาคอีสาน และ ภาคกลางว่ามีปริมาณแตกตา่งกนัหรือไม่ ศกึษาโดยสุม่ส ารวจ
นกัเรียนชัน้ประถมภาคละ 30 คน บนัทกึการบริโภคอาหาร 21 วนั พบวา่ปริมาณ
โปรตีนท่ีบริโภคดงันี ้นกัเรียนภาคอีสาน ×1 = 57 กรัม S1 =9.9 กรัม นกัเรียนภาคกลาง  
×2 = 61.9 กรัม S2 =10.4 กรัม 

• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 : µ1 = µ2   
      HA : µ1 ≠ µ2  
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ  t test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value > 0.05 
ขั้นตอนท่ี 5 ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : -10.1 – 0.34 กรัม   
สรุปไดว้า่ ยงัระบุไม่ไดว้า่ปริมาณโปรตีนท่ีบริโภคต่อวนัของนกัเรียนชั้นประถมภาค

อีสาน และ ภาคกลางแตกต่างกนัดว้ยระดบันยัส าคญั 0.05 

ตัวอย่าง 1 (ต่อ) 
• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 :µ = 2970     
      HA :µ > 2970 
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ t test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value < 0.025 
ขั้นตอนท่ี 5. ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : 2,975 – 3,064 กรัม  สรุปไดว้า่ 

วธีิการดูแลแม่ก่อนคลอดท่ีปรับปรุงใหม่ท าใหเ้ดก็แรกคลอดมีน ้าหนกัเพิ่มข้ึน
กวา่เดิมอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ตัวอย่าง 1 
• ในการประเมินผลการปรับเปลี่ยนวิธีการดแูลแม่ก่อนคลอดของจงัหวดั ก. 

เม่ือครบก าหนด 1 ปี ได้สุม่ต.ย.เด็กแรกคลอดมา 60 คน พบวา่มีน า้หนกั
เฉลี่ย 3,020 กรัม คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 172 กรัม กลุม่งานพฒันา
ยทุธศาสตร์สาธารณสขุ ของสสจ. ต้องการทราบวา่ คา่เฉลี่ยน า้หนกัเด็กแรก
คลอดมากกวา่ 2,970 กรัม ท่ีวดัได้ในปีท่ีผ่านมาหรือไม่ 

• วิธีการ ท า 5 ขัน้ตอน 
1. ตัง้สมมติฐาน 
2. เลือกสถิติ 
3. ก าหนดระดบันยัส าคญั และ หาคา่วิกฤต 
4.  ค านวณสถิติท่ีใช้ทดสอบ และ หาคา่ P value และ 95%CI 
5. ตดัสินใจและสรุปผล 
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การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็นตัวแปรแจงนับ 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบสดัสว่นของประชากรเดียว  
  ใช้สถิติ Z test 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบสดัสว่นของ 2 ประชากร 
แบบงานวิจยัท่ีมีสุม่ตวัอยา่งแตล่ะกลุม่อย่างอิสระตอ่กนั  
  ใช้สถิติ  x2 test  
แบบงานวจิยัท่ีมีสุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกนั  
  ใชส้ถิติ McNemar test  

ล าดับ ก่อนทดลอง หลังทดลอง ผลต่าง 
1 69 57 12 
2 75 71 4 
3 84 78 6 
4 70 60 10 
5 73 53 20 
6 75 68 7 
... ... ... ... 
15 78 59 19 
รวม 1,132 971 161 

ตารางข้อมูล (ตัวอย่าง 3) 

ตัวอย่าง 3 
• ในการทดลองเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้หวัใจด้วยการเดินวนัละ 45 นาที 

สปัดาห์ละ 5 วนั นกัวิจยัได้สุม่ตวัอย่างผู้ มีอาย ุ50 – 60 ปี จ านวน 15 คน เชิญเข้า
ร่วมโครงการ และ วดัความแข็งแรงของหวัใจ โดยวดัอตัราการเต้นของชีพจร ก่อนเร่ิม
ทดลอง หลงัจากนัน้ 6 สปัดาห์ได้มีการวดัอตัราการเต้นของชีพจรอีกครัง้ 

• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 : µd = 0 (ค่าก่อน หลงั ไม่แตกต่าง) 
      HA : µd ≠ 0 (ค่าก่อน หลงั แตกต่าง) 
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ paired t test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value < 0.001 
ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : 7.54 – 13.92    
สรุปไดว้า่ ในการเดินวนัละ 45 นาทีช่วยใหก้ลา้มเน้ือหวัใจแขง็แรงมากกวา่เดิมดว้ยระดบั

นยัส าคญั 0.05 

ตัวอย่าง 6 
• ในการศกึษาเพ่ือดวูา่การสอนให้ผู้ ป่วยท่ีได้รับรังสีรักษาท าสมาธิอนาปานะ

สติจะช่วยให้ลดอาการอาเจียนได้หรือไม่ ศกึษาโดยเก็บข้อมลูอาการอาเจียน
เม่ือผู้ ป่วยได้รับรังสีรักษาครัง้แรก หลงัจากนัน้ได้สอนผู้ ป่วยให้ท าสมาธิอนา
ปานะสติ เก็บข้อมลูอาการอาเจียนเม่ือผู้ ป่วยได้รับรังสีรักษาครัง้ท่ี 2 ผล
อาการอาเจียนสรุปตามตาราง 

อาการอาเจียนจากการได้รับรังสีรักษา จ านวนผู้ป่วย 
ครัง้ท่ี1 ครัง้ท่ี2 
อาเจียน อาเจียน 4 
อาเจียน ไม่อาเจียน 24 
ไม่อาเจียน อาเจียน 7 
ไม่อาเจียน ไม่อาเจียน 19 

รวม 54 

ตัวอย่าง 5 
• ในการทดลองวิธีการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการดูแลความสะอาดของการปรุงและการ

จ าหน่ายอาหารในโรงเรียนได้ท าการทดลองโดยแบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 40 โรงเรียน 
โรงเรียนกลุม่ทดลองให้ตวัแทนนกัเรียน ผู้ประกอบการ และพนกังานเข้ารับการอบรมสขุาภิบาล
อาหาร แล้วกลบัไปปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างานภายใต้ค าแนะน าของจนท.สาธารณสขุ โดยมีนร.
เป็นผู้ช่วยตรวจการท างาน ส าหรับ  ร.ร.กลุ่มควบคุมท าเช่นเดียวกันแต่ไม่มีนร.เข้าอบรมและ
ช่วยตรวจการท างาน หลังจากนัน้ 2 เดือนจนท. สาธารณสุขเข้าไปประเมินมาตรฐานการ
สขุาภิบาลอาหารของร.ร. 2 กลุ่ม พบว่าร.ร.ในกลุ่มทดลอง 29 ร.ร.ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และ    
ร.ร.กลุม่ควบคมุ 20 ร.ร.ผา่นเกณฑ์ เพื่อสรุปผลการทดลองอย่างไร 

• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 : π1 = π2   
      HA : π1 > π2  
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ  Z test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value = 0.0192 
ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : 0.017 – 0.433    
สรุปไดว้า่ การท่ีมีนกัเรียนเป็นผูช่้วยตรวจการท างานช่วยใหโ้รงอาหารผา่นเกณฑป์ระเมินมาตรฐาน

การสุขาภิบาลอาหารไดม้ากกวา่ 

ตัวอย่าง 4 
• ในการส ารวจภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวยัเรียนในอ าเภอ ก. เพ่ือดวูา่จะลด

ปริมาณเด็กเป็นโรคขาดสารอาหารให้เหลือร้อยละ 9 ตามแผนท่ีก าหนดได้หรือไม่ จงึ
ด าเนินการศกึษาโดยสุม่ตวัอย่างเด็กก่อนวยัเรียนมา 300 คน ประเมินภาวะ
โภชนาการพบวา่มีเด็กเป็นโรคขาดสารอาหาร จ านวน 26 คน เม่ือต้องการสรุปผลการ
ประเมิน 

• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 : π = 0.09   
      HA : π > 0.09  
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ  Z test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value = 0.41 
ขั้นตอนท่ี 5 ไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : 0.054 – 0.118    
สรุปไดว้า่ ยงัระบุอตัราการเป็นโรคขาดสารอาหารของเดก็ก่อนวยัเรียน ไม่ไดว้า่ลดไดร้้อย

ละ 9 หรือไม่ 
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ตัวอย่าง 7 
• ต้องการทราบว่าระหว่างคะแนนทกัษะวิชาชีพจากการสอบคดัเลือกกบัคะแนนเฉลี่ย

สะสมเม่ือจบการศกึษามีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ ข้อมลูตามตาราง 

ล าดับนร. คะแนนทกัษะวิชาชีพ GPA 
1 61 2.8 
2 95 3.8 
3 44 2 
4 93 3.4 
5 48 2.1 
6 73 2.5 
... ... ... 
30 65 2.2 

การหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทีเ่ป็นข้อมูลต่อเน่ือง 

• หาระดับความสัมพันธ์ 
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson correlation) ซึง่บอกได้ทัง้ระดบั 

และ ทิศทาง 
• คาดคะเน เป็นสมการแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นและตวั

แปรตาม 
Simple Linear Regression 
Multiple Regression 

 

ตัวอย่าง 6 (ต่อ) 
• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 : π1 = π2   
      HA : π1 ≠ π2  
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ  McNemar test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value = 0.001 
ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : 0.13 – 0.49    
สรุปไดว้า่ การท าสมาธิอานาปานาสติ สามารถลดการอาเจียนหลงัไดรั้บรังสี

รักษา 

การหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทีเ่ป็นข้อมูลแจงนับ 

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

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

D+ D- 
E+ a b a+b 
E- c d c+d 
Total a+c b+d N 

การหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรทีเ่ป็นข้อมูลแจงนับ 

• การทดสอบความสมัพนัธ์ของข้อมลูแจงนบั 
 ระหวา่ง 2 ตวัแปรที่เป็นอิสระตอ่กนั กรณีตาราง 2 x 2 
   ใช้สถิติ x2 test  
 ระหวา่ง 2 ตวัแปรที่ไม่เป็นอิสระตอ่กนั กรณี 2 x 2  เช่น งานวิจยัที่มีการจบัคู ่

( Matched ) อาจเป็นงานวิจยัแบบเชิงทดลอง หรือ แบบ case – control  
    ใช้สถิติ McNemar test  

 
 

ตัวอย่าง 7 (ต่อ) 
• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 : p = 0   (ไม่มีความสมัพนัธ์) 
      HA : p  ≠ 0 (มีความสัมพนัธ์) 
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ  t test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value < 0.0001 
ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : 0.662 – 0.914    
สรุปไดว้า่ คะแนนทกัษะวิชาชีพมีความสมัพนัธ์กบั GPA โดยมีค่า  r ระดบั

ความสมัพนัธ์ = 0.826 นัน่คือมีความสมัพนัธ์เชิงบวก 
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การเปรียบเทียบกรณี outcome เป็นตัวแปรต่อเน่ือง 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของประชากรเดียว ใช้

สถิติ t test 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่ง 2 ประชากร 
แบบงานวิจยัที่มีสุม่ตวัอย่างแตล่ะกลุม่อย่างอิสระ ใช้สถิติ t test 
 แบบงานวิจยัที่มีสุม่ตวัอย่างแตล่ะกลุม่ไม่เป็นอิสระ ใช้สถิติ paired t 

test 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่ง 2 ประชากรท่ี

เป็นอิสระตอ่กนั และมีคา่ความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 เท่ากนั ใช้
สถิติ t test  

Thank You  
For Your Attention 

ตวัอย่างจากกลุ่ม 
• เปรียบเทียบความปวดและขนาดก้อนเลือดหลงัการใสส่ายสวนหลอด

เลือดหวัใจผ่านทางหลอดเลือดแดงบริเวณข้อมือระหวา่งประคบเย็น กบั 
การประคบเย็นร่วมกบัการรัดบริเวณก้อนเลือด 

ความปวด เป็น ตวัแปรตาม 
ขนาดก้อนเลือด เป็น ตวัแปรต้น 
ประคบเย็น และ การประคบเย็นร่วมกบัการรัดบริเวณก้อนเลือด เป็น

กลุม่เปรียบเทียบ 

ตัวอย่าง 3 
• ในการศกึษาวิธีการปอ้งกนัพิษจากการฉีดพน่ยาฆา่แมลงของเกษตรกร โดยสุม่ตวัอยา่ง

เกษตรกรจากต าบล ก. จ านวน 40 คน มาสอนวิธีการฉีดพ่นยาฆา่แมลงท่ีถกูวิธี และมีการ
นิเทศงาน สอนให้ปฏิบตัิให้ถกูต้อง และสุม่เกษตรกรจากต าบล ข. ซึง่มีวิธีการฉีดพ่นยาฆา่
แมลงแบบเดิม จ านวน 40 คน มาเป็นกลุม่ควบคมุ หลงัจากนัน้ 3 เดือน เจาะเลือดเกษตรกร
ทัง้ 2 กลุม่เพ่ือหาระดบัโคลีนเอสเตอเรส พบวา่เกษตรกรกลุม่ท่ีได้รับการสอนและกลุม่
ควบคมุมีระดบัโคลีนเอสเตอเรส ดงันี ้×1 = 76.7  S1 = 11.3 กรัม และ  ×2 = 62.7 กรัม S2 
=23.8 ตามล าดบั  ต้องการทราบวา่ระดบัโคลีนเอสเตอเรสของทัง้ 2 กลุม่ แตกตา่งกนัหรือไม่ 

• 5 ขัน้ตอน 
ขัน้ตอนท่ี 1. H0 : µ1 = µ2   
      HA : µ1 ≠ µ2  
ขั้นตอนท่ี 2. ใชส้ถิติ  t test 
ขั้นตอนท่ี 3. α = 0.05 
ขั้นตอนท่ี 4. P value < 0.005 
ขั้นตอนท่ี 5 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั , ค่า 95%CI : 5.7 – 22.3    
สรุปไดว้า่ ค่าเฉล่ียระดบัโคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรท่ีมีวิธีการฉีดพ่นยาท่ีถกูต้องมีคา่น้อยกวา่

กลุม่ท่ีใช้วิธีการฉีดพ่นแบบเดมิอยา่งมีนยัส าคญั ดว้ยโอกาสผดิพลาดไม่เกิน 0.05 

Outcome => ตัวแปรต่อเน่ือง (ต่อ) 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่ง 2 ประชากรท่ี

เป็นอิสระตอ่กนั และมีคา่ความแปรปรวนของประชากรทัง้ 2 ไมเ่ท่ากนั 
ใช้สถิติ t test 
หมายเหต ุการเปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่าง 2 ประชากร ใช้สถิติ F 

Test 
• การประมาณคา่ และ การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่ง 2 ประชากรท่ีไม่

อิสระตอ่กนั ใช้สถิติ paired t test 
 
 



น.ส.ศศิธร  ช ำนำญผล 
พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 

หลกักำรสรำ้งแนวปฏิบติักำรพยำบำล  
(CNPG :Clinical Nursing Practice Guideline) 

และกำรประยกุตใ์ช ้

22 ม.ค. 2559 
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ควำมหมำย  
ขอ้ก ำหนดท่ีจดัเป็นระบบ เพ่ือช่วยในกำรตดัสินใจของผ ูป้ระกอบวิชำชีพ
และผ ูป่้วยเกี่ยวกบักำรดแูลสขุภำพท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ ์หลกัฐำน
ท่ีน ำมำใชจ้ดัท ำ ตอ้งน่ำเช่ือถือ เพ่ือลดควำมหลำกหลำยในกำร
ปฏิบติังำน 
 ประโยชน ์ 
(1) มีมำตรฐำนในกำรปฏิบติั  
(2) ตดัสินใจทำงคลินิกง่ำย  
(3) มีเกณฑว์ดั  
(4) ท ำใหแ้ยกควำมรบัผิดชอบของบคุลำกรไดง่้ำย  
(5) ลดควำมเสี่ยง เกิดคณุภำพกำรดแูล  
 

แนวปฏิบติักำรพยำบำล  

 (1) ก ำหนดปัญหำและขอบเขตของปัญหำ  

กรอบแนวคิด * ซคูพั (2000)   
     (1) กำรคน้หำปัญหำทำงคลินิก 
     (2) กำรคน้หำหลกัฐำนเชิงประจกัษ ์
           * วตัถปุระสงค ์ค ำส ำคญั เกณฑใ์นกำรสืบคน้ (PICO) ควำม
เป็นไปไดใ้นกำรน ำไปใช ้ฯลฯ 
     (3) กำรพฒันำแนวปฏิบติั และ น ำไปทดลองใช ้
            * กำรสรำ้งแนวปฏิบติั ตรวจสอบควำมตรงของเน้ือหำ กำร
น ำไปทดลองใช ้ 
     (4) กำรน ำแนวปฏิบติัท่ีปรบัปรงุแลว้ไปใชจ้รงิในหน่วยงำน 

หลกักำรสรำ้งแนวปฏิบติักำรพยำบำล  

กรอบแนวคิด 
*สภำกำรวิจยัทำงกำรแพทยแ์ละสขุภำพแห่งชำติ ประเทศออสเตรเลีย 
(Newberry, 2003)   
     (1) ก ำหนดปัญหำและขอบเขตของปัญหำ  
     (2) ก ำหนดทีมพฒันำแนวปฏิบติักำรพยำบำล  
     (3) ก ำหนดวตัถปุระสงค ์กล ุม่เป้ำหมำยและผลลพัธ ์ 
     (4) กำรสืบคน้และประเมินคณุค่ำหลกัฐำนเชิงประจกัษ ์ 
     (5) กำรยกรำ่งแนวปฏิบติัและตรวจสอบควำมตรงตำมเน้ือหำ 
     (6) กำรน ำแนวปฏิบติัไปทดลองใช ้ 
     (7) กำรสรปุผลกำรศึกษำ 

หลกักำรสรำ้งแนวปฏิบติักำรพยำบำล  
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(2) ก ำหนดทีมพฒันำแนวปฏิบติักำรพยำบำล  

    APN 
    CM 
    NP 
    RN 
 

 KNOWLEDGE TRIGGERS  
1. กำรรกัษำดว้ยยำเคมีบ ำบดัไดผ้ลดี แต่มีภำวะแทรกซอ้นจำกยำเคมี
บ ำบดั  
2. จำกกำรทบทวนงำนวิจยัพบว่ำ อำกำรคลื่นไสอ้ำเจียนสำมำรถ
ป้องกนัและบรรเทำไดห้ลำยวิธีเช่น ด่ืมนำ้ขิง กำรฝึกผอ่นคลำยและกำร
กดจดุ  
3. กำรกดจดุเป็นกำรเสริมวิธีกำรรกัษำของแพทยเ์ป็นศำสตรท่ี์พฒันำ
จำกกำรแพทยแ์ผนโบรำณของจีนและเป็นวิธีธรรมชำติบ ำบดัท่ีสำมำรถ
เยยีวยำอำกำรท่ีไมส่ขุสบำย 

 PROBLEM TRIGGERS 
ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน  
1. ยำเคมีบ ำบดัท่ีใชใ้นหอผ ูป่้วย ท่ีท ำใหเ้กิดคลื่นไส ้อำเจียน ระดบัสงู 
มำกกว่ำ 50% เช่น  
      Cisplatin  
      Cyclophosphamide>1,500mg/m2  
2. ผ ูป่้วย รอ้ยละ 70-80 มีอำกำรคลื่นไสอ้ำเจียน  
3. ผ ูป่้วยรอ้ยละ30 อำกำรอำเจียนระดบัรนุแรงมำกกว่ำ 10 ครัง้ต่อวนั  

 ดำ้นควำมปลอดภยั 

1. ปอดอกัเสบจำกกำรใชเ้ครื่องช่วยหำยใจ ( Ventilator Associated 
Pneumonia)  

2. กำรติดเช้ือในกระแสโลหิตจำกกำรสอดใสส่ำยในเสน้เลือด 
(Catheter Associated Blood Stream Infection)  

3. กำรติดเช้ือในทำงเดินปัสสำวะจำกกำรสอดใสส่ำยสวน (Catheter 
Associated Urinary Tract Infection)  

4. อตัรำกำรติดเช้ือในโรงพยำบำล (Nosocomial infection)  
5. กำรพลดัตกหกลม้ (Fall)  

 (3) ก ำหนดวตัถปุระสงค ์กล ุม่เป้ำหมำยและผลลพัธ ์ 

หำรปูแบบใหมท่ี่เหมำะสมในกำรดแูลผ ูป่้วย/ผ ูใ้ชบ้รกิำร  
    ท ำใหเ้กิดกำรบรกิำรท่ีมีประสิทธิภำพ  
    ผ ูป่้วยสำมำรถดแูลตนเองตำมมำตรฐำน  
    ค ุม้ค่ำ ค ุม้ทนุ  
    สรำ้งควำมพึงพอใจ  
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ดำ้นกำรบรรเทำควำมทกุขท์รมำน 

1. กำรนอนหลบั (Sleep)  
2. ควำมทกุขท์รมำน/ 
3. ควำมเจ็บปวด (pain)  
4. ควำมอ่อนลำ้ (fatigue)  
5. คลื่นไสอ้ำเจียน (Nausea / Vomiting)  

ดำ้นควำมร ู ้ควำมเขำ้ใจ 

1. ควำมร ูเ้รื่องโรคและกำรรกัษำ  
2. ควำมร ูเ้รื่องสิทธิผ ูป่้วย  
3. ควำมร ูเ้รื่องแหลง่ประโยชน ์ 
4. ควำมร ูเ้รื่องกำรใชย้ำ  
5. ควำมร ูเ้รื่องกำรปฏิบติัตวัของผ ูป่้วย กำรควบคมุโรค  
6. ควำมร ูเ้รื่องพฤติกรรมสขุภำพ  
7. ควำมร ูเ้รื่องกำรสง่เสรมิสขุภำพ  
8. ควำมร ูข้องผ ูด้แูลในกำรดแูลผ ูป่้วยอยำ่งต่อเน่ือง  
9. ควำมไมส่ขุสบำย (discomfort)  

 ดำ้นควำมปลอดภยั 

6. กำรบำดเจ็บจำกกำรผกูยดึ (Restraint)  
7. กำรระบตุวัผ ูป่้วย (Patient identification)  
8. แผลกดทบั (Bed Sore)  
9. ควำมคลำดเคล่ือนในกำรใหย้ำ (Drug administration error)  
10. อบุติัเหตจุำกกำรปฏิบติังำน (ถกูของมีคม สำรคดัหลัง่)  
11. อตัรำกำรหลบหนีออกจำกโรงพยำบำล  
12. อตัรำกำรเกิดภำวะแทรกซอ้นท่ีป้องกนัไดด้ำ้นควำมร ู ้ 
ของผ ูร้บับรกิำร  

ดำ้นควำมพึงพอใจของผ ูใ้หบ้รกิำร  

1. คำ่ใชจ้่ำย (Cost)  
2. คณุภำพของกำรบนัทึกทำงกำรพยำบำล  
3. ควำมสมบรูณข์องแผนกำรจ ำหน่ำย (Discharge plan)  
4. ผลิตภำพทำงกำรพยำบำล (Nursing Productivity)  
5. กำรจดัอตัรำก ำลงั (Staffing)  
6. กำรผสมผสำนทกัษะ (skill mix)  
7. ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี (staff satisfaction)  
8. อตัรำกำรโอนยำ้ย (turn over rate) ของพยำบำล  
9. จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำนของพยำบำลต่อจ ำนวนวนันอนของ
ผ ูป่้วย (NHPPD)  
10. ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของพยำบำล (Nurses job 
satisfaction) 

ดำ้นควำมพึงพอใจของผ ูใ้ชบ้รกิำร  

1. ควำมพึงพอใจต่อบรกิำรพยำบำล  
2. ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรควำมเจ็บปวด (pain management)  
3. ค ำชมเชยต่อบรกิำรพยำบำล 
4. อตัรำกำรรอ้งเรยีนต่อบรกิำรพยำบำล 
5. ควำมพึงพอใจต่อกำรจดักำรกบัอำกำรนอนไมห่ลบั  
6.   คณุภำพชีวิต (Quality of life)  
7.   คณุภำพของชีวิตกำรท ำงำน (Quality of working life)  

ดำ้นควำมสำมำรถในกำรดแูลตนเอง  

1. ควำมสำมำรถเรือ่งกำรปฏิบติัตวัของผ ูป่้วย  
2. พฤติกรรมสรำ้งเสรมิสขุภำพท่ีเหมำะสม  
3. ควำมสำมำรถของผ ูด้แูลในกำรดแูลผ ูป่้วยอยำ่งต่อเน่ือง  
4. ควำมสำมำรถในกำรท ำหนำ้ท่ี / กิจวตัรประจ ำวนั  
(Functional ability, ADL)  
5. ควำมผำสกุของครอบครวั (Family well being)  
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ก ำหนดกรอบกำรสืบคน้ขอ้มลู 

P= patient population or problem  
I= Intervention งำนวิจยัท่ีมี implementation ท่ีแกไ้ขปัญหำนัน้  
C=Comparison intervention มีกำรเปรยีบเทียบระหว่ำง 
implementation แต่ละวิธี  
O= Outcome เป้ำหมำยในกำรใช ้implementation นัน้ๆ  

ระดบัคณุภำพของแนวปฏิบติักำรพยำบำล  (4) กำรสืบคน้และประเมินคณุค่ำหลกัฐำนเชิงประจกัษ ์ 

ELECTRONIC DATABASES  

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



180 181

(รำชวิทยำลยัอำยรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย, 2544) 
Level A : งำนวิจยัท่ีเป็น meta-analysis ของงำนวิจยัท่ีออกแบบเป็นเชิงทดลองชนิดท่ี
มีกำรส ุม่เขำ้กล ุม่ (randomized controlled trials; RCT) หรืองำนวิจยัเด่ียวท่ีออกแบบ 
เป็นเชิงทดลองชนิดท่ีมีกำรส ุม่เขำ้กล ุม่ 
Level B : งำนวิจยัท่ีเป็น meta-analysis ของงำนวิจยัท่ีออกแบบเป็นเชิงทดลองชนิดท่ี
มีกำรส ุม่เขำ้กล ุม่ อยำ่งนอ้ย 1 เรือ่งหรอืงำนวิจยัท่ีมีกำรออกแบบรดักมุ แต่เป็น
งำนวิจยักึ่งทดลองหรอืงำนวิจยัเชิงทดลองท่ีไมมี่กำรส ุม่ตวัอยำ่งเขำ้กล ุม่ ไดแ้ก ่
non-randomized controlled trials, cohort study 
Level C : งำนวิจยัท่ีเป็นงำนเปรยีบเทียบหำควำมสมัพนัธ ์หรอืเป็นงำนวิจยัเชิง
บรรยำยอ่ืน ๆ (descriptive study) 
Level D : ฉนัทำมติ (consensus) ของกล ุม่ผ ูเ้ช่ียวชำญ ต ำรำและเอกสำรทำงวิชำกำร 

ระดบัของหลกัฐำน (level of evidence)  

กำรสงัเครำะหห์ลกัฐำน 
ไดง้ำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีตอ้งกำรพฒันำ  
อ่ำนงำนวิจยัทัง้หมดท่ีมีอย ู ่ 
อ่ำนบทคดัยอ่กอ่น  
ถำ้ตรงกบัประเด็น อ่ำนโดยละเอียด  
กลัน่กรองคณุภำพงำนวิจยั  

ท ำผงักำรสืบคน้ 

 (5) กำรยกรำ่งแนวปฏิบติัและตรวจสอบควำมตรงตำมเน้ือหำ 

Research Utilization Criteria :โพลิทและฮงัเลอร ์(Polit & Hungler,1997)  
1. ตรงกบัปัญหำท่ีตอ้งกำรแกไ้ข (clinical relevance) 
2. มีควำมน่ำเช่ือถือเพียงพอท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติัได ้(scientific 
merit) 
3. มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติั (implementation potential) 
     3.1 ควำมเหมำะสม (transferability of the finding) กบัหน่วยงำน 
กล ุม่ผ ูป่้วย และปรชัญำในกำรดแูล 
     3.2 พยำบำลมีสิทธ์ิโดยชอบในกำรปฏิบติั (feasibility of the 
implementation) วิธีกำรไม่ย ุง่ยำก 
     3.3 ควำมค ุม้คำ่ในกำรน ำไปใช ้(cost-benefit ratio)โดยไมมี่ควำม
เส่ียงในกำรปฏิบติั กอ่ใหเ้กิดประโยชน ์ ไมส่ิ้นเปลืองค่ำใชจ้่ำย 

ควำมเป็นไปไดข้องผลงำนท่ีจะน ำไปใชใ้นคลินิก 
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แนวปฏิบติักำรพยำบำล 
เพ่ือสง่เสรมิควำมส ำเรจ็ในกำรหยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ 

II. ระยะหยำ่เครื่องช่วยหำยใจ (weaning-phase) เม่ือผ ูป่้วยมีควำมพรอ้มในกำร
หยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ มีกำรปรึกษำรว่มกบัแพทยเ์พ่ือวำงแผนในกำรเริม่ใหผ้ ูป่้วย
หยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ ซ่ึงมี 2 ขัน้ตอน 
     1. เริม่ใหผ้ ูป่้วยทดลองหำยใจเอง (Spontaneous Breathing Trail: SBT) 
-เริม่ทดลองใหผ้ ูป่้วยหำยใจเองเป็นเวลำ 30–120 นำที โดยเลือกวิธีกำรหยำ่
เครือ่งช่วยหำยใจท่ีเหมำะสมกบัผ ูป่้วย ซ่ึง มี 3 วิธี คือ (ระดบั A: Esteban et al., 
1995; Ely et al., 1996; Kollef et al., 1997) 
     วิธีท่ี 1. T-piece ให ้FiO2 ขณะใสเ่ครือ่งช่วยหำยใจ แต่ไมค่วรมำกกว่ำ 0.5 
     วิธีท่ี 2. CPAP โดยตัง้ CPAP นอ้ยท่ีสดุไมค่วรเกิน 3-5 cmH2O 

แนวปฏิบติักำรพยำบำล 
เพ่ือสง่เสรมิควำมส ำเรจ็ในกำรหยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ 

แนวปฏิบติักำรพยำบำล 
กำรพฒันำแนวปฎิบติักำรพยำบำล แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
I. ระยะกอ่นหยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ (pre-weaning phase) 
  1. ประเมินสำเหตขุอง respiratory failure (ระดบัA: Esteban et al., 1995: ระดบั 
D: พิกลุ ตนัติธรรม,2547; สมุำลี เกียรติบญุศรี, 2545; Burns et al.,1991; 
MacIntyre, 2001) 
       1.1 รว่มปรกึษำกบัแพทยใ์นกำรแกไ้ขสำเหตท่ีุท ำใหผ้ ูป่้วยตอ้งใชเ้ครือ่งช่วย
หำยใจ 
      1.2 ประเมินสภำพผ ูป่้วยท่ีใสเ่ครือ่งช่วยหำยใจมำกว่ำ 24 ชม. ทกุวนัในเวลำ
เชำ้ ไดแ้ก ่กำรตรวจรำ่งกำย chest x-ray, ผล lab, arterial blood gas เป็นตน้ 

แนวปฏิบติักำรพยำบำล 
เพ่ือสง่เสรมิควำมส ำเรจ็ในกำรหยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ 

วตัถปุระสงค ์
      เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏบิติักำรพยำบำลเพ่ือสง่เสรมิควำมส ำเรจ็ในกำร
หยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ 
ค ำจ ำกดัควำม 
      กำรหยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ คือ กระบวนกำรลดกำรช่วยหำยใจในผ ูป่้วยท่ีใช้
เครือ่งช่วยหำยใจใหส้ำมำรถกลบัมำหำยใจไดเ้อง หรอืหยดุกำรใชเ้ครือ่งช่วย
หำยใจได ้และผ ูป่้วยสำมำรถถอดเครือ่งช่วยหำยใจและท่อช่วยหำยใจไดใ้นท่ีสดุ 

แนวปฏิบติักำรพยำบำล 
เพ่ือสง่เสรมิควำมส ำเรจ็ในกำรหยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ 

III. ระยะหลงักำรหยำ่เครือ่งช่วยหำยใจ (post–weaning phase/waning outcome) 
เม่ือผ ูป่้วยสำมำรถหำยใจไดเ้องนำน 2 ชม. หรอื24 ชม. (ในกรณีกำรหยำ่แบบค่อย
เป็นค่อยไป) ใหป้รกึษำรว่มกบัแพทยเ์พ่ือพิจำรณำถอดท่อช่วยหำยใจออก เกณฑ์
ประเมินในกำรถอดท่อช่วยหำยใจ (ระดบัA: Esteban et al., 2004: ระดบั C: 
Khamices, Raju,DeGiralamo, Amoateng, & Manthous, 2001: ระดบั D: Darmom et 
al., 1992; MacIntyre, 2001) 
    1. ผ ูป่้วยร ูส้ึกตวัดี 
    2. ผ ูป่้วยไอไดแ้รงดีขณะดดูเสมหะ ประเมินปรมิำณเสมหะไมค่วรมำกเกินไป 
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ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:  

กำรถ่ำยทอด/น ำลงส ูป่ฏิบติั (Transferability)  
  เหมำะสมกบัหน่วยงำน  
     1. เป็นกล ุม่ประชำกรท่ีมำรบัยำเคมีบำบดั  
     2. จ ำนวนผ ูป่้วยทัง้หมดมีควำมเส่ียงสงูในกำรเกิดอำกำรขำ้งเคียง
จำกยำเคมีบ ำบดั  
     3. ลกัษณะผ ูป้ฏิบติังำนเป็นพยำบำลท่ีผำ่นกำรอบรมกำรพยำบำล
ผ ูป่้วยท่ีไดร้บัยำเคมีบำบดั  

แนวปฏิบติักำรพยำบำลเพ่ือป้องกนัและบรรเทำอำกำรคลื่นไส้
อำเจียนโดยกำรกดจดุในผ ูป่้วยมะเร็งท่ีไดร้บัยำเคมีบ ำบดั 

     (7) กำรสรปุผลกำรศึกษำ 
เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใช ้ 
แบบสอบถำม / สมัภำษณ ์/ กำรสงัเกต  
    1. ประเมินกำรปฏิบติัตำม CPG ของบคุลำกร  
    2. ประเมินควำมเหมำะสมในกำรน ำไปใช ้ 
    3. ประเมินผลลพัธต์่อผ ูป่้วย  

     (6) กำรน ำแนวปฏิบติัไปทดลองใช ้ 
1. วิธีกำรทดลองใช ้
2. กำรเลือกกล ุม่ตวัอยำ่ง 
3. ช่วงระยะเวลำท่ีทดลองใช ้
4. วิธีกำรวิเครำะหแ์ละกำรประเมินผลกำรทดลองใช ้
5. วิธีกำรปรบัปรงุแนวปฏิบติั 

ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:  

พฒันำโครงกำรและนวตักรรม  
1. กำรกดจดุสำมำรถใชไ้ดท้ัง้แบบกดจดุดว้ยตนเองและใช ้Sea- bands  
2. เพ่ิมอปุกรณเ์พ่ือควำมสะดวกในกำรกดจดุ  
     นำฬิกำจบัเวลำ  
     อปุกรณช์่วยกดจดุ  
     สำยรดัขอ้มือ (Sea- bands)  

ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:  
 ควำมค ุม้ค่ำ ค ุม้ทนุ และประโยชนก์ำรน ำไปใช ้ 
     ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติัไมมี่ จำกงำนวิจยัทัง้ 4 เรื่อง ท่ี
น ำมำสงัเครำะห ์ 
ประโยชน ์ 
     ท ำใหผ้ ูป่้วยลดอำกำรเกิดคลื่นไส ้อำเจียน  
     รบัประทำนอำหำรได ้ลดควำมทกุขท์รมำน  
     กิจกรรมกำรกดจดุไมต่อ้งเสียค่ำใชจ้่ำยใดๆ  
     ง่ำยต่อกำรปฏิบติั  
     กลบัไปท ำต่อท่ีบำ้นได ้ 

ประเมินควำมเหมำะสมของ CNPG:  
ควำมเป็นไปได ้(Feasibility)  
1. ท่ีหอผ ูป่้วยมีผ ูป้ฏิบติักำรพยำบำลขัน้สงู (APNs)ท่ีเคยอบรมหลกัสตูร
กำรนวด จำกประเทศจีน พ.ศ. 2549  
2.ไดว้ฒิุบตัร Basic Theories of Traditional Chinese Medicine and 
Tuinatology ท่ีประเทศจีน  
3. อบรมใหพ้ยำบำลสำมำรถใชวิ้ธีกำรกดจดุมำใชก้บัผ ูป่้วยไดจ้รงิ  
4. สำมำรถปฏิบติัไดโ้ดยอิสระ  
5. เป็นวิธีกำรไมย่ ุง่ยำกหรอืซบัซอ้น  
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แบบประเมินคณุภำพของ CNPG 
( The Appraisal of Guideline for Research & Evaluation : AGREE )  

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

คณุสมบติัท่ีดีและมีคณุภำพ  
(1) น่ำเช่ือถือ  
(2) ค ุม้ค่ำ ค ุม้ทนุ  
(3) ควำมคงท่ีและควำมเท่ียง  
(4) พฒันำมำจำกผ ูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย  
(5) สำมำรถประยกุตใ์ชใ้นคลินิก  
(6) ควำมยืดหย ุน่ ระบทุำงเลือกและขอ้ยกเวน้  
(7) ควำมชดัเจน ระบคุ ำนิยำม ภำษำไมค่ลมุเครือ  
(8) ควำมพิถีพิถนัในกำรเขียน ระบรุำยละเอียดทกุสว่น  
(9) ก ำหนดกำรทบทวนเป็นระยะ  
(10) ระบกุลไกในกำรช่วยใหผ้ ูใ้ชท้ ำตำมวิธีปฏิบติัท่ีแนะน ำและติดตำม
ประเมินผล  

แนวปฏิบติักำรพยำบำล  

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

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

แบบประเมินคณุภำพของ CNPG 
( The Appraisal of Guideline for Research & Evaluation : AGREE )  
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ระดบัดีเลิศ (Excellence guideline)  
      มีวตัถปุระสงคข์องกำรน ำไปใชท่ี้ชดัเจน  
      ผ ูมี้สว่นเก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มในกำรพฒันำ  
      มีขัน้ตอนกำรพฒันำท่ีดี ถกูตอ้ง ชดัเจน  
      มีควำมชดัเจนในกำรน ำเสนอ  
      ง่ำยต่อกำรน ำไปประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงำน  
      คณะผ ูจ้ดัท ำมีอิสระในกำรยกรำ่งตีพิมพ ์ 

ระดบัคณุภำพของแนวปฏิบติักำรพยำบำล  

แบบประเมินควำมเป็นไปไดใ้นกำรน ำแนวปฏิบติัไปใช ้

หลกักำรสรำ้งแนวปฏิบติักำรพยำบำล  

ระดบัปำนกลำง (Fair guideline)  
ขำดกำรระบ ุ 
    ระดบัของควำมร ูเ้ชิงประจกัษ ์ 
    วิธีกำรสืบคน้  
    ควำมชดัเจน  
    ประโยชน ์ 
    ควำมเสี่ยง  
 

ระดบัคณุภำพของแนวปฏิบติักำรพยำบำล  

ระดบัดีมำก (very good guideline)  
    มีขอ้เสนอแนะบำงขอ้มำจำกควำมร ูเ้ชิงประจกัษ ์ 
    มีวตัถปุระสงคแ์ละเหตผุลของกำรน ำมำใชอ้ยำ่งชดัเจน  
    บกพรอ่งในกำรน ำไปใชบ้ำงสว่น  
    ผลลพัธ ์เป้ำหมำย ภำวะเสี่ยงและประโยชน ์ 
 

ระดบัคณุภำพของแนวปฏิบติักำรพยำบำล  

ระดบัดีเลิศ (Excellence guideline) ต่อ 
     สำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้รงิ  
     อย ูบ่นหลกัฐำนเชิงประจกัษท่ี์ครอบคลมุ  
     มีขัน้ตอนกำรยกรำ่ง  
     ทีมมีประสิทธิภำพ ไดร้บักำรยอมรบั  
     มีขอ้ยกเวน้เพียงเล็กนอ้ย  
     มีขอ้เสนอแนะน ำไปใชส้งูมำก  

ระดบัคณุภำพของแนวปฏิบติักำรพยำบำล  
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26-27/08/2014 

ขอบคณุค่ะ 

ม ุง่เนน้ท่ีผลลพัธ ์ 
สรำ้งข้ึนจำกหลกัฐำนเชิงประจกัษ ์ 
สำมำรถน ำไปใชป้ฏิบติัในคลินิกได ้ 
ตอ้งมีทีมงำนท่ีรบัผิดชอบ  
ด ำเนินกำรโดยบคุลำกรหลำยฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  
สำมำรถปรบัเปลี่ยนใหเ้ขำ้กบัสถำนกำรณไ์ด ้ 
พฒันำตำมควำมเหมำะสมของขอ้จำกดัท่ีมีอย ู ่ 
ค ำนึงถึงผ ูใ้ชแ้ละผ ูร้บับรกิำร  
มีกำรประเมินผลกำรน ำไปใชแ้ละผลกระทบ  
มีกำรทบทวนเป็นระยะ  

สิ่งท่ีตอ้งค ำนึงถึงในกำรพฒันำ CNPG  

ระดบัต ่ำ (Poor guideline)  
ขำดควำมชดัเจน ไมร่ะบ ุ 
     ผ ูจ้ดัท ำ  
     ผ ูมี้สว่นเกี่ยวขอ้ง  
     ระดบัควำมร ูเ้ชิงประจกัษ ์ 
     ขอ้เสนอแนะน ำมำจำกตำรำ ไมแ่นะน ำมำใชใ้นคลินิก  

ระดบัคณุภำพของแนวปฏิบติักำรพยำบำล  

การเขียนเอกสารอา้งอิง 
ในบทความวิชาการ 

โดย สุชาดา  เนตรภกัดี 
บรรณารักษช์ านาญการ 

หอ้งสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
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ความแตกต่างระหวา่งเอกสารอา้งอิงกบับรรณานุกรม(ต่อ) 

 บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง เอกสารท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเราเขียน ท่ีเราศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมประกอบ
เพื่อใหเ้รามีความรู้ความเขา้ใจในการเขียนงานเขียนของเราได้
อยา่งสมบูรณ์และถูกตอ้งมากข้ึนไม่จ าเป็นตอ้งน าไปอา้งอิงใน
เน้ือเร่ืองกไ็ด ้การเขียนบรรณานุกรมจะเรียงตามล าดบัตวัอกัษร 
ก-ฮ / A-Z  

 ทั้งน้ีหากมีทั้งเอกสารอา้งอิงและบรรณานุกรม จะตอ้งจดัท า
รายการแยกกนัไวท้า้ยเร่ือง 

ความแตกต่างระหวา่งเอกสารอา้งอิงกบับรรณานุกรม 

◦ เอกสารอ้างองิ (References) หมายถึง เอกสารที่เราน ามา
อ้างองิในเน้ือเร่ืองของงานเขียน โดยการอา้งอิงแทรกใน
เน้ือหาซ่ึงมี 2 แบบ คือ การอา้งอิงระบบนาม-ปี ซ่ึงการเขียน
เอกสารอา้งอิงทา้ยบทจะเรียงตามตวัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง และการ
ระบบตวัเลข จะเขียนเอกสารอา้งอิงทา้ยบทเรียงตามล าดบัตวั
เลขท่ีอา้งถึงก่อน-หลงัในเน้ือหา 

 

ความส าคญัของการอา้งอิง 
 
 เพื่อใหง้านเขียนนั้นดูน่าเช่ือถือ 
ผูส้นใจไดติ้ดตามอ่านเพิ่มเติมได ้ 
 เป็นการใหเ้กียรติผูเ้ขียนท่ีเราน าเน้ือหามาอา้งอิง 
 งานเขียนเป็นลิขสิทธ์ิของผูเ้ขียน 

หลกัเกณฑ์การเขียนเอกสารอ้างองิ 

รูปแบบทีนิ่ยมในการเขยีนเอกสารอ้างองิม ี2 รูปแบบ คือ  
 1. แบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) นิยมใชใ้นการเขียนในสาขา

วิทยาศาสตร์และทางการแพทย ์ 
 2.  แบบ APA ( American Psychological Association Style) นิยมใช้

ในการเขียนงานในสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
  

   

ข้อควรจ าเม่ือสืบค้นสารสนเทศ 
 บนัทึกเอกสารอา้งอิงโดยละเอียดทุกคร้ัง (ช่ือเร่ือง ผูแ้ต่ง คร้ังท่ี
พิมพ ์สถานท่ีพิมพ ์ส านกัพิมพ ์ปีท่ีพิมพ)์  

 บนัทึกแหล่งสืบคน้สารสนเทศ เผือ่ตอ้งการตรวจสอบหรือสืบคน้
สารสนเทศเพ่ิมเติม 

 กรณีส าเนาเอกสารจากวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะบทท่ีสอง ใหส้ าเนา
เอกสารอา้งอิงของวทิยานิพนธ์เร่ืองนั้นดว้ย 

ข้อสังเกต 
 การเขียนเอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรมมีหลายรูปแบบ ในการ
เลือกใชรู้ปแบบใดนั้นข้ึนอยูก่บัสถาบนัการศึกษา หรือวารสาร
ของแต่ละสถาบนั ท่ีส าคญัคือเลือกใชรู้ปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ตลอดทั้งงานเขียนนั้น และควรเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนด พร้อมทั้งใหข้อ้มูลท่ีครบถว้นและชดัเจน   
 

 เน้นว่า การอา้งอิงแหล่งขอ้มูลถือเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่ในงาน
เขียนของเรา 
 



การเขียนเอกสารอ้างองิ 
แบบ APA 6th edition 
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รูปแบบการอ้างองิในเน้ือหาแบบนามปี  
(Author-Date citation system)  

รูปแบบการอา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูเ้ขียน มี 3 
รูปแบบ คือ 
• วาง (ผูแ้ต่ง, ปีพิมพ,์ เลขหนา้) ไวท้า้ยขอ้ความท่ีอา้งอิง 
• วาง ผูแ้ต่ง (ปีพิมพ,์ เลขหนา้) ก่อนขอ้ความท่ีจะอา้งอิง 
• วาง ปีพิมพ ์ผูแ้ต่ง (เลขหนา้) กรณีมีการระบุปีพิมพแ์ละผูแ้ต่งในเน้ือหา

แลว้ (ปีพิมพ ์และผูแ้ต่งสามารถสลบัท่ีกนัได)้ ใหร้ะบุเฉพาะเลขหนา้ท่ี
อา้งถึงในวงเลบ็เท่านั้น 
 

 
วธีิการเขียนอ้างองิแบบ APA  

 ( American Psychological Association Style)  
 

• การอ้างองิแทรกในเน้ือหา (In-text citation) 
 เป็นการเขียนบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลในเน้ือหา โดยระบุช่ือผูแ้ต่ง ปีพิมพ ์และ
เลขหนา้ท่ีมีขอ้ความท่ีอา้งถึง (ระบบนาม-ปี) หากเป็นขอ้ความท่ีคดัลอกมาบางส่วน ควร
ระบุเลขหนา้ไวด้ว้ย โดยพิมพต่์อทา้ยปีพิมพ ์คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) โดยใช ้“น.” ใน
ภาษาไทย และ “p.” ในภาษาองักฤษ 
 หากเป็นการอา้งอิงเน้ือหาหรือแนวคิดบางส่วน โดยการสรุปเน้ือหาหรือแนวคิด
ทั้งหมดของงานช้ินนั้น ไม่จ าเป็นตอ้งระบุเลขหนา้ หากขอ้ความเป็นภาษาไทยใชเ้ลขปี 
พ.ศ. ภาษาองักฤษใชเ้ลขปี ค.ศ. 
  

•netpakdee45@gmail.com 

วาง ปีพมิพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) 

• ตวัอยา่งภาษาไทย 
 ในปี พ.ศ. 2552 พชัร พิพิธกุล ไดศึ้กษาเร่ือง การใช ้Second Life 
เพื่อการเรียนการสอนในสาขาบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 
พบวา่ นิสิตมีความเห็นวา่ Second Life เป็นแหล่งสารสนเทศออนไลนท่ี์ดี 
ทนัสมยั สามารถส่ือสารกบัผูใ้ชอ่ื้นได ้(น.42) 
• ตวัอยา่งภาษาองักฤษ 
 In 2007, Dr. Seuss suggested that "the quick brown fox jumped 
over the lazy dog" (p.7). 

 
วาง ผู้แต่ง (ปีพมิพ์, เลขหน้า) ก่อนข้อความที่จะอ้างองิ 

 
• ตวัอยา่งภาษาไทย 
 บุรีรัตน์ สามตัถิยะ (2541, 9) พบวา่ 
 
• ตวัอยา่งภาษาองักฤษ 
 Maloy (1996, 21) ทดลองพบวา่ 
 John & Smith (1980,3) ไดก้ล่าวถึง 

ตัวอย่างการอ้างโดย วาง (ผู้แต่ง, ปีพมิพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความทีอ้่างองิ 

• ภาษาไทย (ช่ือ สกลุ, ปีพิมพ,์ หนา้) 
• ตัวอย่าง (ประชา ผาทอง, 2535, น.28) 
                   (ทิพวรรณ หอมพลู และประสาน หอมพลู, 2542, น.18) 
                   (ดรุณี แกว้ม่วง, นิธิ เอียวศรีวงศ,์ สุทธิวงศ ์พงษไ์พบูลย ์และเค่ียม สงัสิทธิเสถียร, 2529) 
                    สงวนศรี วรรณสูตร และคนอ่ืนๆ, 2548) 
• ภาษาองักฤษ (สกลุ, ปีพิมพ,์ หนา้) 
• ตัวอย่าง (Freeman, 1979, p.8)  
•   (Johnson & Smith,1980, p.7) 

 (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) 
  (Zkernis et al., 1993)   
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หนังสือทั่วไป 

 รูปแบบ 
 
ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีท่ีพิมพ)์./ช่ือเร่ือง./คร้ังท่ีพิมพ(์พิมพค์ร้ังท่ี 2 เป็นตน้ไป)./  
////////สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
 
หมายเหตุ: สญัลกัษณ์ตวัเอน (/) หมายถึงเคาะ 1 คร้ัง 
       ข้ึนบรรทดัใหม่เวน้ 8 ตวัอกัษร 

 
 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 
แบบ APA 6th edition 

 
 

การอ้างองิท้ายบทและท้ายเล่ม 
• เอกสารอา้งอิง (Reference) คือเอกสารทุกรายการท่ีมีการอา้งอิงถึงในเน้ือหา 

ผูเ้ขียนจะตอ้งรวบรวมรายการเอกสารเหล่าน้ีมาจดัท าเป็นบญัชีไวท้า้ยเล่มของ
ผลงานใหค้รบ 

• บรรณานุกรม (Bibliography) เป็นการรวบรวมรายช่ือเอกสารท่ีมีการอา้งถึง
ในเน้ือหาและรายการเอกสารท่ีผูเ้ขียนมีการศึกษาแต่ไม่ไดน้ ามาอา้งถึงใน
เน้ือหา  

• รูปแบบการเขียนอา้งอิงทา้ยบทและทา้ยเล่มทั้งเอกสารอา้งอิงและ
บรรณานุกรมเขียนเหมือนกนั ต่างกนัตรงท่ีเอกสารอา้งอิงจะเรียงล าดบัการ
อา้งอิงก่อน-หลงัพร้อมมีเลขก ากบั ส่วนบรรณานุกรมเรียงตามล าดบัตวัอกัษร 
ก-ฮ, A-Z 
 

ผู้แต่ง 3-7 คน 
ใหล้งช่ือผูแ้ต่งตามท่ีปรากฏแลว้ตามดว้ย และ หรือ and หรือ &  

แลว้จึงใส่ผูแ้ต่งคนสุดทา้ย 

หิรัญ หิรัญประดิษฐ,์ สุขวฒัน์ จนัทรปรณิก และ เสริมสุข สลกัเพช็ร.    
   (2540). เทคโนโลยกีารผลิตทุเรียน. กรุงเทพฯ:    
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
 
Salmon, M., Earman, J., Wilson, R. T., McGarry, D. D., & Hopman, 
   D. (2009). Title. Place of publication: publisher. 

ผู้แต่ง 2 คน 
ให้ลงช่ือผู้แต่งตามทีป่รากฏเช่ือมคนทีห่น่ึงและสองด้วย และ หรือ and หรือ & 

นิพนธ์ วิสารทานนท ์และ จกัรพงษ ์เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม.้ กรุงเทพฯ: 
   ส านกัวิจยั และพฒันาการเกษตร เขตท่ี 6. 
 
Mitchell, T. R. and Larson, J.R. (1987). People in organizations: An 
   introduction to organizational behavior. (3rd ed.). New    
   York: McGraw-Hill. 
 

 
 

ผู้แต่ง 1 คน 
ใหล้งช่ือผูแ้ต่งตามท่ีปรากฏ (ช่ือ สกลุ) (last names, initials) 

 
 

 
ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัด์ิ. (2548). ใตท้ะเลมีความรัก ภาคสาม: หลงัคล่ืนอนัดา
   มนั. กรุงเทพฯ: บา้นพระอาทิตย.์ 
 
Mitchell, T. R. (1987). People in organizations: An introduction to    
   organizational behavior. (3rd ed.). New York: McGraw-Hill 
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หนังสือแปล 

 
รูปแบบ 
ผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือเร่ืองแปล./แปลจาก/ช่ือเร่ืองตน้ฉบบั./แปลโดย/ช่ือผู ้
 แปล./สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
ตัวอย่าง 
สตีเวนสนั, วิลเล่ียม. (2536). นายอินทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ. แปลจาก A Man 
 Called Intrepid. ทรงแปลโดย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิ
 พลอดุลยเดชฯ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด ์พบัลิชช่ิง. 

 ผู้แต่งทีเ่ป็นสถาบัน 
เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร 
องคก์ารระหวา่งประเทศ ฯลฯ ใหล้งช่ือตามท่ีปรากฏ ลงหน่วยงาน

ใหญ่ก่อนจึงตามดว้ยหน่วยงานยอ่ย 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ สถาบนัวิจยัและพฒันา. (2552). บทคัดย่อชุด
 โครงการวิจัย และพัฒนาพืน้ท่ีลุ่มน า้ปากพนัง. นครศรีธรรมราช: 
 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์.   
Chiang Mai Rajabhat University. Faculty of Humanities and Social 
 Sciences. (2011). Title. Place of publication: publisher. 

ผู้แต่ง 7 คนขึน้ไป 
ใหใ้ส่ช่ือผูแ้ต่งคนแรกจนถึงคนท่ี 6 แลว้ตามดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค 3 จุด (. . .) 
โดยหนา้และหลงัแต่ละจุดตอ้งเวน้วรรค 1 ระยะ ตามดว้ยช่ือผูแ้ต่คนสุดทา้ย 

นพรัตน์ เศรษฐกลุ, เอกชยั เอกทฬัห์, พงศธ์ร บรรณโสภิษฐ,์ ชยตุม ์สุขทิพย,์ 
   ปรีชา วิทยพนัธ์ุ, จีรศกัด์ิ แสงศิริ, … ดาริน รุ่งกล่ิน. (2552). ระบบ
   สารสนเทศทั้งภูมิศาสตร์ลุ่มน ้าปากพนงั: การจดัการพื้นทีป่าตน้น ้า
   ในลุ่มน ้าปากพนงัเพื่อรักษาสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ.     
   นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 
 
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. 

ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง 
ถา้ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง ใหล้งรายการช่ือเร่ืองแทน 

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: 
 ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานกันายกรัฐมนตรี. 

บรรณาธิการ(editor) 
ใหใ้ส่ค าวา่ (Ed.) หรือ (Eds.) หรือ (บรรณาธิการ)ไวท้า้ยช่ือ  

คัน่ดว้ยเคร่ืองหมายจุลภาค (,) 

พิทยา วอ่งกลุ., (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยคุวฒันธรรมทาส. กรุงเทพฯ: 
 โครงการวิถีทรรศน์. 
 
Smith, R. E.,(Ed.). (1999). Title. Place of publication: publisher. 
Smith, R. E. & Molly, J., (Eds.). (1999). Title. Place of publication: 
 publisher. 
 

 
 

ผู้รวบรวม(compiler) 
ใหใ้ส่ค าวา่ (comp.) หรือ (comps.) หรือ (ผูร้วบรวม) ไวท้า้ยช่ือ คัน่ดว้ย

เคร่ืองหมายมหพัภาค (.) 
 
 เรืองเดช วงคห์ลา้. (ผูร้วบรวม). (ปีพิมพ)์. ช่ือเร่ือง. คร้ังท่ีพิมพ.์ สถานท่ี

 พิมพ:์ ส านกัพิมพ.์ 
 
Smith, J. (Comp.). 
Smith, J. and Brown, E. (Comps.). 
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วารสาร 
รูปแบบ 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี/(ฉบบัท่ี),/เลข หนา้ท่ี
 ปรากฏ. 
ตัวอย่าง 
กลุธิดา ทว้มสุข. (2538). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์ และ
 สงัคมศาสตร์, 13(2), 1-13. 
Bekerian, D.A. (1993, March). In search of the typical eyewitness. American 
 Psychologist, 48(2), 574 - 576. 

ตัวอย่างบทหน่ึงในหนังสือ 
เสาวณีย ์จ าเดิมเผดจ็ศึก. (2534). การรักษาภาวะจบัหืดเฉียบพลนัในเดก็. ใน 
 สมศกัด์ิ โล่ห์เลขา, ชลีรัตน์ ดิเรกวฒัชยั และ มนตรี ตูจิ้นดา 
 (บรรณาธิการ), อิมมูโนวิทยาทางคลีนิคและโรคภูมิแพ.้ (น. 99- 103). 
 กรุงเทพฯ: วิทยาลยักมุารแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ สมาคมกมุาร
 แพทยแ์ห่งประเทศไทย. 
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. 

 
บทหน่ึงในหนังสือ 

 
รูปแบบ 
 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือผูแ้ต่ง/(บรรณาธิการ), 
////////ช่ือหนงัสือ./(คร้ังท่ีพิมพ)์,/เลขหนา้ท่ีปรากฏบทความจากหนา้ใดถึงหนา้     
////////ใด)./สถานท่ีพิมพ:์/ส านกัพิมพ.์ 
 
หมายเหตุ: สญัลกัษณ์ตวัเอน (/) หมายถึงเคาะ 1 คร้ัง 
       ข้ึนบรรทดัใหม่เวน้ 8 ตวัอกัษร 
 

 
วทิยานิพนธ์จากเวบ็ไซด์ 

 
ดาริณี สุวภาพ, ปาริชาติ เทวพิทกัษ,์ และดวงพร ผาสุวรรณ. (2547). ปัจจยัท่ี
 มีอิทธิพลต่อผลสอบประเมินความรู้เพ่ือข้ึนทะเบียนและรับ
 ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 ชั้นหน่ึง ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต. คน้เม่ือ 23 
 กรกฎาคม 2550, จาก http:www.rsu.ac.th/research-abstract-
 005.php 
Angelova, A. N. (2004). Data printing (Master’s thesis). Retrieved 
 January 12, 2007, from 
 http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:edt-05282004-000943 

วทิยานิพนธ์ 
รูปแบบ 
ผู้ เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีพิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./ระดบัวิทยานิพนธ์ 
 สาขาวิชา/คณะ/ช่ือมหาวิทยาลยั. 
ตัวอย่าง 
ถนอม จนัทกลุ. (2554). พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของพยาบาลจาก
 ประสบการณ์ของผู้ ป่วยผู้ใหญ่ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. 
 วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
 ผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์. 

หนังสือพมิพ์ 

รูปแบบ 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปี,เดือนท่ีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือหนงัสือพิมพ,์/ปีท่ี 
////////(ฉบบัท่ี),/เลขหนา้ท่ีปรากฏ. 
ตัวอย่าง 
ไตรรัตน์ สุนทรประภสัสร. (2540, 8 พฤศจิกายน). อนาคตจีน-อเมริกา. 
 เดลินิวส์, น. 6. 
Erlich, R.S. (1994, June 28). Chain a paradise for counterfeit CDs. 
 Bangkok Post, p. 4. 
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เอกสารการประชุมทีไ่ม่ได้จดัพมิพ์เป็นเล่ม 
ตัวอย่าง 
 
บญัชร แกว้ส่อง. (2558). บทบาทและแนวทางส่งเสริมองคก์รทอ้งถ่ินใน
 การจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนื. เอกสารประกอบการสมัมนาทางวิชาการ
 เร่ือง เขตกนัชน: ยทุธวธีิการจดัการป่าอยา่งย ัง่ยนื, ขอนแก่น, คณะ
 เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
 

บทความในเอกสารประกอบ 
การประชุมวชิาการทีพ่มิพ์เผยแพร่ 

รูปแบบ        ใชรู้ปแบบเดียวกบัการลงรายการบทหน่ึงในหนงัสือ 
ตัวอย่าง 
สมประวณิ มนัประเสริฐ. (2550). การศึกษาผลกระทบจากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีต่อ
 กิจกรรมทาง เศรษฐกิจรายพื้นท่ีของประเทศไทย. ใน คณะเศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื:  
 การประชุมวชิาการระดบัชาติของนกัเศรษฐศาสตร์ คร้ังท่ี 3 (น. 207-239). 
 กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
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. 

รายงานการวจิัย 
รูปแบบคลา้ยกบัหนงัสือ ช่ือเร่ืองใหใ้ส่ตามท่ีปรากฏ 

บุญมา พงษโ์หมด และคนอ่ืนๆ. (2542). งานวิจยัเร่ืองการศึกษา
 สภาพแวดลอ้มวดัโสธรวรารามวรวิหาร. ฉะเชิงเทรา: สถาบนัราช
 ภฏัราชนครินทร์. 
ศุภชั ศุภชลาศยั. (2539). รายงานฉบบัสมบูรณ์เร่ืองลู่ทางและโอกาสทาง
 ส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการคา้เสรีอาเซ่ียน (สาหรับ
 อุตสาหกรรมส่ิงทอ)เสนอต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 
 กรุงเทพฯ: ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบนัวิจยัเพื่อการ
 พฒันาประเทศไทย. 

บทความในวารสารอเิลก็ทรอนิกส์ 
ซ่ึงไม่มกีารจดัพมิพ์เป็นรูปเล่ม 

รูปแบบ 
ช่ือผูแ้ต่ง./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี/(ฉบบัท่ี),/เลขหนา้. 
////////doi:xxxx 
 

ตัวอย่าง 
Roger L. C. & Richard, L. H. (2010). Calcium-Permeable AMPA receptor 
 dynamics mediate fear ,memory erasure. Science, 330(6007), 1108-
 1112. doi:10.1126/science.1195298 

บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารที่เผยแพร่ทั้งฉบับพมิพ์ 
และรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

รูปแบบ 
ช่ือผูเ้ขียนบทความ./(ปีพิมพ)์./ช่ือบทความ [ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์]./ช่ือ 
////////วารสาร,/ปีท่ี/(ฉบบัท่ี),/เลขหนา้ท่ีปรากฏ.  
(ใชค้  าวา่ [ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และค าวา่ [Electronic 
version] ส าหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ) 
ตัวอย่าง 
เจษฎา นกนอ้ย และ วรรณภรณ์ บริพนัธ์. (2552). การตลาดทางอินเทอร์เน็ต: 
 โอกาสทางเลือกและความทา้ทาย [ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์]. วารสาร
 บริหารธุรกิจ, 32(121), 34-52. 

ส่ือโสตทัศน์และส่ืออ่ืน ๆ 

รูปแบบ 
ช่ือผูจ้ดัท า (หนา้ท่ี)./(ปีท่ีผลิต)./ช่ือเร่ือง. /[ลกัษณะของส่ือ]. /สถานท่ีผลิต: 
 หน่วยงานท่ีเผยแพร่. 
ตัวอย่าง 
อยธุยา: สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช. (2540). [วีดิทศัน์]. กรุงเทพฯ: ทิชช่ิง
 ทอยส์. 
 
หมายเหตุ: ตามตวัอยา่งไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง จึงใส่ช่ือเร่ืองแทน 
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บรรณานุกรม 

ข่ายงานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนภูมิภาค คณะท างานฝ่ายวิชาการ. (2011). 
 รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6th edition. [ม.ป.ท.]: 
 ข่ายงานหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัส่วนภูมิภาค. 
ศุลีพร ช่วยชูวงศ.์ (ม.ป.ป.). “การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA.” [ม.ป.ท.]: 
 (เอกสาร). 
สุทธินนัท ์ช่ืนชม. (ม.ป.ป.). “รูปแบบการเขียนรายการอา้งอิง APA 6.”  
 [ม.ป.ท.]: (เอกสาร). 

เวบ็ไซต์ 

รูปแบบ 
ช่ือผูจ้ดัท า./(ปีวนัเดือนท่ีพิมพ)์./ช่ือเร่ือง./คน้เม่ือวนัเดือนปี,/จาก/url  
(คดัลอก url มาทั้งหมด) 
ตัวอย่าง 
วิทยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. (2556, 9 กนัยายน). 
 ผูสู้งอาย:ุ ทิศทางการดูแลระยะยาวผูสู้งอายใุนประเทศไทย. คน้เม่ือ 
 9 มิถุนายน 2559, จาก http://goo.gl/BrQpLl 
 

โครงร่�ง

ง�นวิจัย
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โรคหลอดเลือด
สมองแบ่งเป็น  

2 ชนิด 

โรคหลอดเลอืดสมองจาก
การมีเลอืดออกในสมอง  

(hemorrhagic  stroke)  

โรคหลอดเลือดสมอง
จากการขาดเลือด  

(ischemic stroke)  

เกิดความบกพร่องหรอืความผิดปกติการท างานของสมอง  

 การท างานของกล้ามเน้ือลดลง  
 การประสานงานของกล้ามเน้ือไม่สัมพันธ์กัน  
 การทรงตัวไม่ดี   
 ระบบประสาทสัมผัสการรับความรู้สึกร้อน เย็น  
 การรับรู้ต าแหน่งของร่างกายลดลง  
 การสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน เขียนบกพร่อง  
 เกิดกลุ่มอาการละเลยร่างกายครึ่งซีก (neglect syndrome)  
 ภาวะกลืนล าบาก (dysphagia)  
 การควบคุมระบบขับถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะไม่ได้ (Nowotny et al., 2004)  

แนวโน้มสถานการณ์ผูป้่วย 
โรคหลอดเลือดสมองของประชากรทั่วโลก  

 

5 

10 

5 

10 

5 

10 

0

5

10

15

คศ.2008 คศ.2020 

Stroke Dead Disabilities

     อุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองของประชากร 

ทั่วโลก  พบว่า 15 ล้านคนที่เกิดโรคน้ีท าให้เกิดความทุกข์ทรมาน  
5 ล้านคนเสียชีวติ 5 ล้านคนมีความพิการถาวร  2 ใน 3 ของ
จ านวนผู้ป่วยอยู่ในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งคาดการณ์ว่า 
ในปี 2020 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า(WHO, 2008)  

 
 

 
ผู้ป่วย Ischemic stroke  

ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
ปี 2557 – 2559  
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ผป. Ischemic stroke ใน รพ. (ราย) 

ผป. Ischemic stroke ใน Stroke Unit (ราย) 

(งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธาน,ี 2559)   

ประสิทธิผลการจัดการรายกรณี 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีร่ักษาในห้องผู้ป่วยหนัก 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 

ที่ปรึกษา.... อ.อภิรดี  เจริญนุกูล 

โดย.... พว.อรุณี รัตนนิเทศก์ พว.จารวี  คณิตาภิลักษณ์  
พว.อัชราพร เถาวโ์ท และ พว.สมฤดี  สุร าไพ        

 

ประสิทธิผลการจัดการรายกรณี 
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีร่ักษาในห้องผู้ป่วยหนัก 

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 

ที่ปรึกษา.... อ.อภิรดี  เจริญนุกูล 

โดย.... พว.อรุณี รัตนนิเทศก์ พว.จารวี  คณิตาภิลักษณ์  
พว.อัชราพร เถาวโ์ท และ พว.สมฤดี  สุร าไพ        
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ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 

1. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง 
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือ
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
 
 

 
การจัดการรายกรณี 

แนวคิดของโพเวลและทาฮาน    
การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ได้รับกระบวนการรกัษาพยาบาลจากทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้ป่วยอย่าง
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจติใจ โดยใช้กระบวนการจัดการรายกรณี   
6 ขั้นตอนประกอบด้วย  
1. การคัดเลือกผู้ป่วย  
2. การประเมินสุขภาพและระบุปญัหาของผู้ป่วย  
3. การพัฒนาแผนการดูแล  
4. การด าเนินการตามแผนการดูแล  
5. การประเมินผล  
6. การติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 

 
 

ตัวแปรตาม 
 

 
 

ตัวแปรต้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจดัการรายกรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองใน Stroke Unit ดังนี้    
- เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดการรายกรณี  

  
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 

 
 

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

 
 

- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังได้รับการจัดการรายกรณีสูงกว่าก่อนได้รับ  
การจัดการรายกรณ ี

 
ดันแคนและคณะ กล่าวถึงคุณภาพชวีิต 

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 ความแข็งแรง (strength)  

การท างานของมือ (hand function)  

การเคลื่อนไหว (mobility)  

การท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL/IADL) 

การติดต่อสื่อสาร (communication)  

อารมณ์ (emotion)  

ความคิดความจ า (memory and thinking)และ    
การเข้าร่วมในสังคม (participation)   

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงผลกระทบจากการ
เป็นโรคหลอดเลือดสมองต่อความยากล าบากในการประกอบกิจกรรม

ต่างๆที่เป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อการท างานของร่างกายลดลง 
 (Dancan et al., 1995)  

 

1.การคัดเลือกผู้ป่วย  
2.การประเมินสุขภาพ
และระบุปัญหาของ

ผู้ป่วย  

3. การพัฒนาแผน 

การดูแล 
4. การด าเนินการตาม

แผนการดูแล  

5. การประเมินผล  6. การติดตามผลลัพธ์
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
                         
 

 
 

โพเวลและทาฮาน (2010)  
กล่าวถึงการจัดการรายกรณ ี

 
 
 

    การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแต่ละราย
ให้ได้รับกระบวนการรักษาพยาบาลจากทีมสหสาขา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ  โดยใช้กระบวนการจัดการรายกรณี 6 ขั้นตอน 

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

    ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอด
เลือดสมองที่เข้ารับการรักษาใน Stroke Unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้อ านาจการทดสอบ (power test) ที่ 0.80  ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
(significant level) เท่ากับ 0.05 ขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร (effect size) ระดับไม่เกิน 0.40 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 30 คน และเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 % เพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่างที่     
ไม่สามารถเข้าร่วมงานวิจัยครบตามก าหนด (attrition rate) ได้ 6 คน รวมทั้งสิ้น  36 คน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

แบบการวิจัย 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. โรคหลอดเลอืดสมอง 
 ความหมาย 
 พยาธิสภาพโรคหลอดเลือดสมอง 
 ชนิดของโรคหลอดเลอืดสมอง 
 การด าเนินโรคหลอดเลือดสมอง 
 อาการและอาการเปลี่ยนแปลงของโรคหลอดเลอืดสมอง 
 การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

2. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 ความหมาย 
 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง 
 การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมอง 

3. การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 ความหมาย 
 คุณลักษณะของผู้จัดการรายกรณี 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการรายกรณ ี
 กระบวนการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
นิยามศัพท์ 

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

 
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผลกระทบจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตอ่ความ
ยากล าบากในการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่อการท างานของร่างกายลดลง ประเมินจาก
พฤติกรรม 8 ด้านได้แก่ ความแข็งแรง (strength) การท างานของมือ (hand function) การเคลื่อนไหว (mobility)    
การท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL/IADL) การติดต่อสื่อสาร (communication) อารมณ์ (emotion) ความคิดความจ า 
(memory and thinking) และการเข้าร่วมในสังคม (participation) วัดโดยแบบประเมิน Stroke Impact Scale (SIS) 
ของดันแคนและคณะ (Duncan et al., 2002)   
 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึงผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะสมองขาดเลือด (ischemic stroke) 
จากการตีบหรือ อุดตัน (thrombosis, emboli)  
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           คู่มือการจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้น าไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา          
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านได้แก่  
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมอง  1 ท่าน  
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 1 ท่าน  
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 1  ท่าน  
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการรายกรณี  2 ท่าน  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การหาความตรงของเครื่องมือ (validity) 

การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 

       ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทดสอบความเชื่อมั่นในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาจ านวน 10 ราย และ
ค านวณค่าสัมประสิทธิอ์ัลฟาของครอนบาค (Chronbach’ alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .94   

 

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 ค าผลศิริและคณะ (2549) ใช้ประเมินคุณภาพชีวิต 8 ด้านซึ่งมีทั้งหมด 59 ข้อได้แก่ ความแข็งแรง 
(strength) ใช้ค าถาม 4 ข้อ, การท างานของมือ (hand function) ใช้ค าถาม 5 ข้อ, การเคลื่อนไหว (mobility)    
ใช้ค าถาม 9 ข้อ, การท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL/IADL) ใช้ค าถาม 10 ข้อ, การติดต่อสื่อสาร(communication)     
ใช้ค าถาม 7 ข้อ, อารมณ์ (emotion) ใช้ค าถาม 9 ข้อ, ความคิดความจ า (memory and thinking)ใช้ค าถาม 7 ข้อ, 
การเข้าร่วมในสังคม (participation) ใช้ค าถาม 8 ข้อ 

 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนนิการวิจัย 

1. คู่มือการจัดการรายกรณีได้สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของ ศริิอร สินธุและคณะ (2557) เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการผู้ป่วยรายกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วนได้แก่  1) การคัดเลือกผู้ป่วย        
2) การประเมินสุขภาพและระบุปัญหาของผู้ป่วย 3) การพัฒนาแผนการดูแลแบบจัดการรายกรณี                   
4) การด าเนินการตามแผนการดูแลแบบจัดการรายกรณี 5) การประเมินผล 6) การติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของกลุม่ตัวอย่าง 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) โดยก าหนดระดับการได้คะแนน
ตั้งแต่ระดับ 14 คะแนนขึ้นไปส าหรับผู้ท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ คะแนนตั้งแต่ 17 
คะแนนขึ้นไปส าหรับผู้ท่ีเรียนระดับประถมศึกษา และคะแนนตั้งแต่ 22 คะแนน
ขึ้นไปส าหรับผู้ท่ีเรียนสูงกว่าระดับประถมศึกษา (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 ครั้งข้ึนไป 
4. ขอถอนตัวออกจากการวิจัยหรือย้ายที่อยู่     

 

ปัญหา/เหตุผลความส าคัญของการวิจัย 

• service plan สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด กระทรวงสาธารณสุขจึง
มีนโยบายให้ลดอัตราตาย 

• โรงพยาบาลอ านาจเจริญได้จัดท า CPG ผู้ป่วยSTEMI และเริ่มใช้ปี 
2557 แต่ยังขาดการประเมินผลโครงการตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย 
STEMI ซึ่งมทีั้งหมดจ านวน 13 ข้อ (สถาบนัโรคทรวงอก กระทรวงสาธารณสขุ  อ้างอ้างถงึใน  
Krumholz et al. ACC/AHA 2008)  

 
ปัญหา/เหตุผลความส าคัญของการวิจัย 

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

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

• โรงพยาบาลอ านาจเจริญมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติ 3 
ปีย้อนหลัง ของปี พศ. 2557-2559 พบผู้ป่วยจ านวน 31, 29 และ 43 
ราย ตามล าดับ 

การประเมินการปฏิบัติตาม CPG  
ผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 
นางสาวเพ็ญภัสสร มาพงษ์  

นางสาวรัตนา  ปทุมบาล 
นางลดาวัลย์ พิเศษ 

หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุเพียร  โภคทิพย์ 

การประเมินการปฏิบัติตาม CPG  
ผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 
นางสาวเพ็ญภัสสร มาพงษ์  

นางสาวรัตนา  ปทุมบาล 
นางลดาวัลย์ พิเศษ 

หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุเพียร  โภคทิพย์ 
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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 

อ านาจเจริญท าได้ตามมาตรฐานข้อที่ 1, 2 และ 3 ได้ 100% ข้อ 4 
ท าได้เพียง 1 รายในจ านวน 12 ราย ร้อยละ8.3 (เป้าหมายมากกว่า
ร้อยละ 50) และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.6 
(เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 10) ข้อ 7 ได้ตรวจท างานของหัวใจห้อง
ล่างซ้ายบางราย ข้อ 8 ถึง 13 ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติชัดเจน  

 
 

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI 
6. มีข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเปิดหลอดเลือดไม่ว่าด้วยการให้ยา

ละลายลิ่มเลือดหรือการขยายหลอดเลือด 
7. ตรวจการท างานของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular 

ejection fraction) ในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล  
8. แนะน าและส่งปรึกษาให้เลิกบุหรี่ในช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล  
9. แนะน าและส่งปรึกษาโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหัวใจในช่วงที่

ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล  
10. ให้ยา Aspirin กลับไปรับประทานที่บ้าน 
11. ให้ยา Beta blocker กลับไปรับประทานที่บ้าน 

 
 

 

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI 
1. สามารถท า ECG ภายใน 5-10 นาที  
2. ให้รับประทานยา Aspirin 162-325 มิลลิกรัมเมื่อมาถึงโรงพยาบาล  
3. ให้ยาละลายลิ่มเลือดหลัง onset STEMI เร็วที่สุดหรือภายใน 6-12 ชั่วโมง  
4. ให้ยาละลายลิ่มเลือดเร็วที่สุดโดยให้ระยะเวลาต้ังแต่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนถึง

เวลาที่ให้ยาน้อยกว่า 30 นาท ี(Door to needle time < 30 นาท)ี 
5. ท าการขยายหลอดเลือดแดงหัวใจที่ตีบตันเร็วที่สุดด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดค้ ายัน

(Primary Percutaneous Coronary Intervention หรือ PPCI) ภายในเวลา 90 
นาท ี(Door to balloon time < 90 นาท)ี นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล
จนถึงเวลาที่เริ่มขยายหลอดเลือดหรือใส่อุปกรณ์พิเศษไปดูดเอาลิ่มเลือดออก 
(Thrombus aspiration catheter)  

  
 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
• ประชากร  
 คือ แฟ้มประวัติการรักษาผู้ป่วย STEMI ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ในช่วง

เดือนในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 
• การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
 เนื่องจากประชากรมีน้อยผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาทุกราย 
• เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 ส่วนที่ 1   
 ข้อมูลทั่วไป  เป็นแบบบันทึกส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ  โรค

ประจ าตัว  
 

 
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 
• การดูแลผู้ป่วย STEMI ซึ่งยึดแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย

โรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปี 2557 ของสมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

• มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI ของสถาบันโรคทรวงอก ทั้งนี้สถาบัน
ดังกล่าวได้ยึดตามแนวทางของ Krumholz  et al. (2008) จ านวน 
13 ข้อ  

• การประเมินผลตามรูปแบบการประเมินผลโครงการของ CIPP Model  

ค าถามการวิจัย 
• การปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI ของโรงพยาบาลอ านาจเจริญท าได้กี่ข้อ 
• การปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI ของโรงพยาบาลอ านาจเจริญอยู่ในระดับใด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย/สมมุติฐานการวิจัย 

เพื่อประเมินระดับการปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI ของโรงพยาบาล
อ านาจเจริญ (มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI ) 

ขอบเขตการวิจัย 
     การวิจัยเชิงบรรยาย (descriptrive reseach) เพื่อประเมินการปฏิบัติตาม CPG 

ผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาลอ านาจเจริญย้อนหลงัจากแฟ้มประวัติการรักษาผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560   

 
 
 



216 217

 
 

ตัวอย่างแบบประเมินมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI 
 
 ข้อความ ท า ไม่ท า ส าหรับ

ผู้วิจัย 
1    สามารถท า ECG ภายใน 5-10 นาที  
2 
3 
. 
. 
. 
13 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

• วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

• วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนข้อที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วย STEMI โดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย 

• วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาล
อ านาจเจริญตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI โดยใช้
ค่าเฉลี่ย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 ส่วนที่ 2   
 แบบประเมินการปฏิบัติตาม CPG ผู้ป่วยSTEMI โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เป็น

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย STEMI ของสถาบันโรคทรวงอก ซึ่งอ้างอิงจาก  Krumholz 
et al. ACC/AHA 2008) จ านวน 13 ข้อ 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 เครื่องมือเป็นมาตรฐานใช้ได้ทั่วไป 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

     การวิจัยนี้ไม่ได้กระท าโดยตรงต่อผู้ป่วยจึงขอยกเว้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1 ท าหนังสือชี้แจงโครงการวิจัย 
2 เก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ตค. 2557- กรกฎาคม 2560  
 
 
 

 จงัหวดัอ านาจเจริญปี 2558 – 2560(ต.ค.59- เม.ย.60) พบ
จ านวนผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตเท่ากบั 1,044 , 
1,031 และ 687 อตัราการเสียชีวติของผูป่้วยกลุ่มน้ีคือ  
14.08,13.39 และ 12.95  

  รพ. อ านาจเจริญ  2558– 2560(ต.ค.59-มิ.ย.60) พบผูป่้วยท่ีมี
การติดเช้ือในกระแสโลหิตจ านวน 874 , 928 และ 751 ราย 
และอตัราการเสียชีวิต  คือ 15.33   13.05 และ 12.62 

 รพ.อ านาจเจริญมีการปฏิบติัหลากหลายในการดูแลผูป่้วย 
 ไม่มีผูรั้บผดิชอบโดยตรงในการดูแลผูป่้วยประจ าตึก 
 ใช ้CPG ในการดูแล 55.38% 
 ผูป่้วยอาการหนกัยา้ยเขา้ ICU ร้อยละ 20 

 

สถานการณ์ 
ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตอยา่งรุนแรง เป็นสาเหตุการ
เสียชีวติอนัดบัตน้ๆของผูป่้วยในต่างประเทศพบอุบติัการณ์
77 รายต่อ 100,000 ประชากร 

ประเทศไทยขอ้มูลจากส านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็น
อนัดบั 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบติัเหตุ ปี 2555-2557 
เสียชีวิต 22.93,19.24 และ 30.20 ต่อแสนประชากร(ส านกั
นโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) 

ผลการใชร้ะบบจดัการรายกรณีในการดูแล
ผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต 

แผนกอายรุกรรม 
  รพ.อ านาจเจริญ 

โดย 
รัชนี   ครองยติุ 
เมธินนัท ์ ผวิข า 

 
 

ผลการใชร้ะบบจดัการรายกรณีในการดูแล
ผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต 

แผนกอายรุกรรม 
  รพ.อ านาจเจริญ 

โดย 
รัชนี   ครองยติุ 
เมธินนัท ์ ผวิข า 
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สมมุตฐิาน 

    .ผลลพัธ์ดา้นกระบวนการการดูแลผูป่้วยติดเช้ือใน
กระแสโลหิตก่อนและหลงัใชร้ะบบการจดัการราย
กรณีแตกต่างกนั 
 
 

วตัถุประสงค ์
1.เพื่อพฒันาระบบการพยาบาลผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือ
ในกระแสโลหิต  แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลลพัธ์ดา้นกระบวนการก่อนและ
หลงัการใชร้ะบบการจดัการรายกรณี ผูป่้วยท่ีมีภาวะ
ติดเช้ือในกระแสโลหิต    แผนกอายรุกรรม 
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

  
 

ผูป่้วยอาการหนกัแต่เขา้รักษาใน ICU ไม่ได้
เน่ืองจากเตียงเตม็ ร้อยละ 30 

 ไม่มีการบนัทึกสญัญาณชีพเม่ือปรับยาเพิ่มความดนั
ตามมาตรฐาน 

 ไม่มีการใช ้SOS Score ประเมินผูป่้วยขณะดูแล 
 มีการส่ง SCVO2 หลงัท า C-line ร้อยละ 4 

ทฤษฏีและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
1.ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต 
2.ทฤษฏีระบบ 
3. แนวคิดการจดัการรายกรณี 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแนวปฏิบติัในการน าผลการวจิยัไปพฒันาแผนการดูแล
ผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตร่วมกบัทีมสหสาขาใน
โรงพยาบาล 

2.น าขอ้มูลท่ีไดม้าวางแผนในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยท่ีมี
ภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิตแผนกอายรุกรรม โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ 

3. ใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาลในการก าหนดโย
บาย วางแผนการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต
อยา่งใหค้รอบคลุมทุกแผนกในโรงพยาบาล 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 1.   ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่มีการติดเช้ือในกระแส
โลหิตท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปและเขา้รับการรักษาใน
แผนกอายรุกรรม โรงพยาบาลอ านาเจริญ ระหวา่งวนัท่ี  1 
ส.ค. – 31 ธ.ค60 

2.บุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลท่ีปฏิบติังานในแผนก
อายรุกรรม รพ. อ านาจเจริญ 
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วธีิการด าเนินการวจิัย 
 
 เป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental  Research ) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   1. ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลอ านาจเจริญ ไดรั้บ
การวนิิจฉยัวา่มีภาวะติดเช้ือในกระแสโลหิต และรับไว้
รักษาในแผนกอายรุกรรมโรงพยาบาล ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปี
ข้ึนไป  

2. บุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลท่ีปฏิบติังานในแผนก
อายรุกรรม โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 
 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 ช่วงแรกปี1981-1991  ท าในผูป่้วยโรคทางประสาทวทิยาโดยเฉพาะ กลุ่ม 

autoimmune diseases  
ขอ้ดี -ระยะสั้นช่วยลดความรุนแรงในผูป่้วยท่ีมีอากาเฉียบพลนั เช่นมีภาวะ

เลือดออก มีอาการทางสมองและมีอาการทางปอด 
        -ระยะยาวในรายเร้ือรังจะช่วยลดขนาดของยากดภูมิตา้นทาน เช่น ยากลุ่มส

เตียรอยด ์
                 (Elsevier churchill livingstone :2005) 
           USA :ท า Apheresis 20,000-30,000 คร้ัง/ปี ประมาณ  ร้อยละ70 เป็นการท า  

TPE ในผูป่้วยระบบประสาท       
           แคนาดา:ท า ประมาณ 6,000 คร้ัง/ปี คิดเป็น 23 / 100,000 คน  ส่วนใหญ่ท า

ในผูป่้วยทางโลหิตวิทยา และโรคทางระบบประสาท  
    (Rock G,Habert CA and members of Canadian Aphaeresis study group, 1992)  
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
  การเปล่ียนถ่ายน ้าเหลือง(TPE)  
- การแยกส่วนของน ้าเหลืองหรือพลาสมาออกจากเซลลเ์มด็เลือด 
- ลดระดบัความรุนแรงของโรค ท่ีมีการสร้าง antibodies และ compliment 
ท่ีเกิดผลเสียต่อร่างกาย เช่น MG, GBS, SLE, TTP   

- ใชห้ลกัการท างาน ผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Centrifugal plasma Separator  
- การใส่สายสวนหลอดด าส่วนกลาง (Vascular access )  บริเวณแขน ซอก

คอ หรือขาหนีบ 
- สารน ้าทดแทน มี 2 ชนิด คือ FFP และ albumin 
  

 การทบทวนการดูแลผูป่้วยเปล่ียนถ่ายน ้าเหลือง 
(Therapeutic Plasma exchange : TPE )  
ในหอผูป่้วย ICU Med 3 ใต ้ 
 

ทมีวจิัย 
 1. นางเพยีงพศิ   ตันทะรัตน์ 
    2. นางสาวชาตยา   ภูมปิระเสริฐ 
    3. นางสุกญัญา   ผลวสุิทธ์ิ 
ที่ปรึกษา 
       ดร.สุเพยีร   โภคทพิย์ 
      ดร.จรูญศรี   มหีนองหว้า 

 การทบทวนการดูแลผูป่้วยเปล่ียนถ่ายน ้าเหลือง 
(Therapeutic Plasma exchange : TPE )  
ในหอผูป่้วย ICU Med 3 ใต ้ 
 

ทมีวจิัย 
 1. นางเพยีงพศิ   ตันทะรัตน์ 
    2. นางสาวชาตยา   ภูมปิระเสริฐ 
    3. นางสุกญัญา   ผลวสุิทธ์ิ 
ที่ปรึกษา 
       ดร.สุเพยีร   โภคทพิย์ 
      ดร.จรูญศรี   มหีนองหว้า 
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บทบาทพยาบาล1.มีความรู้และเขา้ใจในการท า TPE 2.การประเมินผูป่้วยใน
การท า TPE 3.ท าใหผู้ป่้วยสุขสบายมากท่ีสุด 4.ใหค้วามรู้และขอ้มูลแก่
ผูป่้วยเก่ียวกบัการท า TPE 5.วางแผนในการใหก้ารดูแลท่ีปลอดภยั
เพื่อใหเ้กิดผลการรักษาท่ีดี 6.การบนัทึกการใหก้ารรักษาพยาบาล 

ข้อจ ากดัของ ICU Med 3 ใต้ 
1.เป็นงานใหม่ของหน่วยงาน 
2.อายงุานท่ีแตกต่างกนัมาก ตั้งแต่ 1-23ปี 
3. บางคนยงัไม่ค่อยเขา้ใจเร่ืองการท า TPE  
4. ขาดการประเมินผูป่้วยอยา่งครอบคลุมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ  
5. ขาดการเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้น 
6. ขาดความมัน่ใจในการใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติ 
7. การบนัทึกยงัไม่ครอบคลุมประเดน็ท่ีส าคญั 

 

guidelines forTPE 2011,  ร.พ. Beamont  

   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  (สถิติจากกลุ่มงานโลหิตวทิยา ร.พ. สปส.) 
-ปี 2556 – 2559 :26 คร้ัง, 111 คร้ัง, 221 คร้ัง และ 273 คร้ัง ตามล าดบั  
-ปี 2560 (ต.ค. 59  - มี.ค. 60) :102 คร้ัง 
 -ท าใน ICU Med ทั้ง 5 หน่วยงาน ,CVT(Renal reject) และเดก็ (mushroom 

poisoning) 
   ICU Med 3 ใต้ 
-พ.ค. 58-มี.ค.60 (23เดือน) 32 ราย 
ผูป่้วยระบบเลือด : TTP เกร็ดเลือดต ่า มีเลือดออกผดิปกติ ท าจนเกร็ดเลือดมากกวา่ 

100,000 
 ผูป่้วยระบบประสาท : กลา้มเน้ืออ่อนแรง กลืนล าบาก การมองเห็นผดิปกติคลา้ยมี

หมอกบงัตา หนงัตาตก หายใจเองไม่ได ้ท าวนัเวน้วนั ประมาณ5 คร้ัง                           
 

ประสบการณ์การท า Therapeutic Apherasis ของศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย (สมใจ   สมบตัินิมิตกลุ และคณะ 2549) 

  ศึกษายอ้นหลงั 6 ปี (2543 - 2548) ผูป่้วย 20 ราย ชาย 11 ราย หญิง 9 ราย
อาย ุ12 – 74 ปี เฉล่ีย 46 ปี ท า TPE 138 คร้ัง จ านวนวนั 1 – 8 วนั เฉล่ีย 4 วนั 
เป็น 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 (ท ารอเปล่ียนตบั) plasma volume 1.4 – 7.1 
Lt  เฉล่ีย 3.4 Lt เวลาในการท า 3 – 6 ชม. เฉล่ีย 3.4 ชม. ค่าเกร็ดเลือดเพิ่มข้ึนใน
วนัท่ี 3 และ 4 ของการท า พบผลขา้งเคียง 4.8% เกิดจากการใช ้FFP 4  ราย (ผืน่
คนั หนาวสัน่) และมีอาการรุนแรงจนหยดุท า 1 ราย คิดเป็น 1.4% และมีอาการ
Citrate toxicity จากการใชน้ ้ ายากนัเลือดแขง็ตวั (ACD-A) 2 ราย 

การทบทวนวรรณกรรม และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 Key word - การเปล่ียนถ่ายน ้าเหลือง 
   - Plasma Exchange  
   - Therapeutic Plasma Exchange  
   - Plasmapherasis 
   - Plasma Exchange guideline 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 - สร้างแบบเกบ็ขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูป่้วย  
 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า TPE 
 ส่วนท่ี 3 การพยาบาลผูป่้วยในการท า TPE  
 

       ขอบเขตการศึกษา  
          ด าเนินการระหวา่งเดือน ม.ค. 2560 – ส.ค. 2560 
         ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษายอ้นหลงั โดยทบทวนเวชระเบียนผูป่้วยจ านวน 32 ราย 

ท่ีรับการเปล่ียนถ่ายน ้าเหลืองในหอผูป่้วย ICU Med 3 ใต ้ช่วงเดือน พ.ค. 2558 –
มี.ค.2560 

          ค านิยามศัพท์ 
  การเปลีย่นถ่ายน า้เหลือง (Therapeutic Plasma Exchange หรือ Plasmapherasis 

) หมายถึงกระบวนการในการก าจดัพยาธิสภาพท่ีท าใหเ้กิดโรคออกจากกระแสเลือด 
ดว้ยการดึงเลือดของผูป่้วยออกมาป่ันแยกเฉพาะพลาสมาของผูป่้วยท้ิง แลว้น าเมด็
เลือดแดงคืนกลบัสู่ผูป่้วย พร้อมกบัใหส้ารน ้าทดแทนพลาสมา โดยใชเ้คร่ืองมือท่ี
เรียกวา่ Cell Seperator  

  สารน า้ทดแทนพลาสมา หมายถึง สารน ้าท่ีใหท้ดแทนหลงัจากป่ันแยกพลาสมา
ของผูป่้วยท้ิง มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ Fresh Frozen Plasma (FFP) และ 4%Albumin (ใช ้20% 
human albumin 200 ml + 0.9% NSS 800 ml) 

 
 
 
 
             ค ำถำมงำนวิจัย 
           ผลการดแูลผู้ ป่วยเปลี่ยนถ่ายน า้เหลือง ในหอผู้ ป่วย ICU Med 3 ใต้ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จงัหวดัอบุลราชธานี เป็นอย่างไร 
             วัตถุประสงค์  
           พื่อทบทวนการดแูลผู้ ป่วยเปลี่ยนถ่ายน า้เหลือง  
ในหอผู้ ป่วย ICU Med 3 ใต้  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบภาพรวมของลกัษณะผูป่้วยท่ีเปล่ียนถ่ายน ้าเหลืองในหอ
ผูป่้วย ICU Med 3 ใต ้
 2. ไดป้ระเดน็ปัญหาเก่ียวกบัการพยาบาลท่ียงัไม่ครอบคลุม เพื่อ
พฒันาใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลอยา่งปลอดภยัและไดม้าตรฐาน  
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Ca ต ่า 
24% 

Mg ต ่า 
6% 

K ต ่า 
6% 

PO4 ต ่า 
5% ชัก 

4% ความรู้สติ
เปลีย่น 

2% 
ช๊อก 
1% 

ปวด
ศรีษะ 
1% 

N/V 
1% 

หอบ 
4% 

ชีพจรช้า 
7% 

ความดันลดลง 
16% 

DLC อุดตนั 
9% 

Tranfusion reaction 
14% 

ภาวะแทรกซ้อน  

ผลการศึกษา  
  จากการทบทวนการดูแลผูป่้วยเปล่ียนถ่ายน ้าเหลือง ในหอผูป่้วย ICU Med 3 

ใต ้รพ.สรรสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 – 31 มีนาคม 2560 
จ านวน 28 ราย พบวา่ จ านวนคร้ังท่ีท า 1 – 17 คร้ัง รวม 354 คร้ัง เฉล่ีย 13 คร้ัง/ราย 
อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 15 – 74 ปี (เฉล่ีย 48 ปี) จ านวนวนัใน ICU med 3 ใต ้1 – 44 
วนั เฉล่ีย = 13 วนั   LOS 6 – 89 วนั เฉล่ีย 25 วนั  สารน ้าทดแทนท่ีใช ้FFP 2,000 – 
4,200 ml. เฉล่ีย 3,083 ml./คร้ัง Albumin + NSS 2,000 – 4,000 ml. เฉล่ีย 2,828 ml/
คร้ัง เพศชาย 7ราย(25%) หญิง 21 ราย (75%) ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา 19 
ราย(67.9%) ทุเลา/ดีข้ึน 22ราย(78.6%) ไม่สมคัรอยู ่4 ราย (14.3%) Refer 2ราย 
(7.1%) ระบบเลือด 12 ราย (42.9%) ระบบประสาท 15ราย(53.6%) ระบบอ่ืน
(SLE) 1ราย(3.6%) 

 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ส่วนท่ี 1 และ 2 ของแบบเกบ็ขอ้มูลวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม spss ความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย SD 
ส่วนท่ี 3 วเิคราะห์โดย ใชส้ถิติพรรณนา ความถ่ี ร้อยละ  

 จากการวเิคราะห์สาเหตุพบว่า บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งต่อทารกวกิฤตใน
โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีท่ีม่าจากหลายหน่วยงาน ผลดัเปลีย่น
หมุนเวยีนเข้าเวรส่งต่อผู้ป่วย  ขาดความรู้และทกัษะเฉพาะในการดูแลทารกแรก
เกดิขณะส่งต่อ ผ่านการฝึกอบรมเร่ืองการดูแลทารกวกิฤตขณะส่งต่อน้อยมาก 
บางรายไม่เคยอบรม ไม่ทราบว่ามี CPG การส่งต่อ และปฏิบัติตาม CPG ไม่
ครบถ้วนเน่ืองจากขาดระบบส่ือสารทีชั่ดเจนและทัว่ถงึ ขาดการได้รับข้อมูล
ย้อนกลบัเร่ืองผลลพัธ์การส่งต่อผู้ป่วย ท าให้ไม่ได้พฒันาตวัเอง รวมถงึปัญหา
ขาดเคร่ืองมืออุปกรณ์และวสัดุทีใ่ช้ในการส่งต่อในบางส่วน 

   ดงัน้ันจงึสนใจพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ และทกัษะในการส่งต่อโดยใช้ CPG 
การส่งต่อทารกแรกเกดิทีพ่ฒันาขึน้ โดยผู้เช่ียวชาญด้านทารกแรกเกดิในเขต
สุขภาพที ่10 เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทารกวกิฤตใินระบบ Fast Track  
Newborn  โดยศึกษาน าร่องใน 5 รพ. ได้แก่  รพ. เดชอุดม  รพ. วารินช าราบ  

    รพ.พบูิลมงัสาหาร รพ. ตระการพืชผล และ รพ. เขมราฐ เน่ืองจากทั้ง 5 รพ. มี
การส่งต่อผู้ป่วย  Fast  Track  Newborn  และเกดิภาวะแทรกซ้อนในขณะส่งต่อ
ค่อนข้างสูง  
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 เครือข่ายบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกดิโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เร่ิม
ด าเนินงานโครงการ Fast  Track Newborn ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผู้ป่วยใน
โครงการนีเ้ป็นทารกวกิฤตทิีส่่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดัอุบลฯ จ านวน
ทั้งหมด 25 โรงพยาบาล สถติิปี 2558-2559 มผู้ีป่วย Fast Track  Newborn  

     178 – 140 ราย ตามล าดบั 
  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 และ ข้อมูลจากการนิเทศเครือข่ายพบว่า ยงัมี
ภาวะแทรกซ้อนเกดิขึน้ขณะส่งต่อในทารกกลุ่มนีไ้ด้แก่ ท่อช่วยหายใจเล่ือนหลุด ใส่ท่อ
ช่วยหายใจขนาดเลก็หรือลกึเกนิไป  มภีาวะลมร่ัวในช่องเย่ือหุ้มปอด ภาวะอุณหภูมิ
กายต า่หรือสูงผดิปกต ิ ภาวะน า้ตาลในเลือดต า่หรือสูงเกนิไปส่งผลให้ผู้ป่วยมอีาการ
ทรุดลงและบางรายมอีาการรุนแรงมากเม่ือมาถงึหน่วยงาน ท าให้การรักษาพยาบาลไม่
ได้ผล และมคีวามเส่ียงสูงต่อการเสียชีวติหรือเกดิความพกิารตามมา 

                        โครงร่างงานวจิัย 
      ช่ือเร่ือง   : ผลการพฒันาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนโดยใช้ CPG   
     การส่งต่อทารกวกิฤตต่ิอการลดภาวะแทรกซ้อน ขณะส่งต่อในผู้ป่วย 
     Fast  Track  Newborn  เครือข่ายจังหวดัอุบลราชธานี 
    อาจารย์ที่ปรึกษา    :    ดร. พชัรี       ใจการุญ 
     ผู้วจิยั               นางสาวเยาวเรศ         เอือ้อารีเลศิ    
                                     นางสุพฒัน์ษร            ศิริมงคลพฒัน์  
                                     นางสายฝน                 ดเีมืองปัก  
                                     นางสายสินธ์              กอมณ ี และ นางสาวจริยา  คุณสมบัต ิ 
  หน่วยงาน    :  หอผู้ป่วย NICU1, NICU2    PCT  กมุารเวชกรรม  
                                      ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์    จงัหวดัอุบลราชธานี  

                        โครงร่างงานวจิัย 
      ช่ือเร่ือง   : ผลการพฒันาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชนโดยใช้ CPG   
     การส่งต่อทารกวกิฤตต่ิอการลดภาวะแทรกซ้อน ขณะส่งต่อในผู้ป่วย 
     Fast  Track  Newborn  เครือข่ายจังหวดัอุบลราชธานี 
    อาจารย์ที่ปรึกษา    :    ดร. พชัรี       ใจการุญ 
     ผู้วจิยั               นางสาวเยาวเรศ         เอือ้อารีเลศิ    
                                     นางสุพฒัน์ษร            ศิริมงคลพฒัน์  
                                     นางสายฝน                 ดเีมืองปัก  
                                     นางสายสินธ์              กอมณ ี และ นางสาวจริยา  คุณสมบัต ิ 
  หน่วยงาน    :  หอผู้ป่วย NICU1, NICU2    PCT  กมุารเวชกรรม  
                                      ร.พ. สรรพสิทธิประสงค์    จงัหวดัอุบลราชธานี  
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    ศึกษาการเกดิภาวะแทรกซ้อนเฉพาะทารกทีเ่ข้าสู่  ระบบ Fast  Track  Newborn  
เครือข่ายจังหวดัอุบลราชธานี ใน 5 รพ. ได้แก่ รพ. เดชอุดม  รพ.วารินช าราบ  
รพ.พบูิลมงัสาหาร  รพ.ตระการพืชผล และ รพ.เขมราฐ  ในช่วงเวลาพฒันางาน   
3 เดือน ระหว่าง กรกฏาคม - กนัยายน  2560     

                                               
      
   เป็นกลุ่มทีเ่ลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งต่อทารกวกิฤติ 
 ในระบบ Fast Track Newborn ของทั้ง 5 รพ.ได้แก่ แพทย์ผู้ท าคลอด กมุารแพทย์  
พยาบาลห้องคลอด พยาบาลห้องผ่าตดั  พยาบาลห้องฉุกเฉิน  พยาบาลตกึหลงัคลอด 
  ผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือคนงานทีท่ าหน้าทีช่่วยส่งต่อผู้ป่วย ใน 5 รพ.ได้แก่ รพ. เดชอุดม  
รพ.วารินช าราบ   รพ.พบูิลมงัสาหาร  รพ.ตระการพืชผล และ รพ. เขมราฐ 

ขอบเขตการวจิัย  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

     
      
     1. เปรียบเทยีบความรู้และทกัษะของบุคลากรในการดูแลทารกขณะส่งต่อ 
         ก่อน - หลงัการพฒันา  
     2. ศึกษาผลของภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิขึน้ขณะส่งต่อผู้ป่วย  Fast  Track  

Newborn ใน 5 รพ. ก่อน-หลงัการพฒันาโดยใช้ CPG  การส่งต่อ ทารกวกิฤติ  
(ศึกษาเปรียบเทยีบในกลุ่มเดยีวกนั)  
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

ตัวแปรต้น   :  การพฒันาบุคลากร โดยใช้ CPGการส่งต่อทารกวกิฤติ 
ตัวแปรตาม  : ภาวะแทรกซ้อนในขณะส่งต่อ ของทารกที่เข้าระบบ 
                        Fast Track  Newborn   

ตัวแปรต้น/ตัวแปรตาม 

 สถติิปี 2559 ทั้ง 5โรงพยาบาล มผู้ีป่วย Fast Track 104 ราย เกดิภาวะแทรกซ้อน
ขณะส่งต่อ ได้แก่ อตัรา ET Tube one lung  39.73 %  อุบัตกิารณ์ลมร่ัวในช่อง
เย่ือหุ้มปอด 2 คร้ัง และเสียชีวติเม่ือมาถึง NICU 1 คร้ัง  ET Tube เล่ือนหลุด 

 6 คร้ัง   อตัราอุณหภูมกิายต า่ 19.46 % อตัราอุณหภูมกิายสูง 36.1 % 
 และอตัรา Hyperglycemia 12.46 % 

 

ค าถามการวจิัย    
 1. ความรู้ และทกัษะของบุคลากรก่อน - หลงัการพฒันาแตกต่างกนั  
   หรือไม่อย่างไร 
 2. ภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อผู้ป่วยในระบบ  Fast  Track  Newborn  
        ก่อน – หลงั พฒันาแตกต่างกนัหรือไม่  

   
     
   6. จัดอบรมวชิาการเชิงปฏิบัติการเร่ืองการส่งต่อทารกวกิฤติโดยอ้างองิเน้ือหาจาก CPG 
การส่งต่อทารกวกิฤติ  และฝึกทักษะการใส่ท่อช่วยหายใจ การยดึตรึงท่อช่วยหายใจ    
ฝึกทักษะการค านวณและให้สารน า้ทางหลอดเลือดด าในทารกรวมถงึวธีิใช้เคร่ือง 
Infusion pump  ฝึกทกัษะการดูแลทารกทีอ่ยู่ในตู้อบเดก็ การตั้งค่าอุณหภูมแิละใช้ตู้อบ
เดก็ชนิดเคล่ือนย้ายอย่างถูกต้องรวมถงึ การตดิตามสัญญาณชีพทารกในขณะ
เคล่ือนย้ายตามทีร่ะบุไว้ใน CPG   

   7. จัดทีมพีเ่ลีย้งให้ค าปรึกษาแต่ละโรงพยาบาลเม่ือมีปัญหาเกดิขึน้   
   8. ลงตรวจเยีย่มทีห่น้างานทุกเดือนเป็นเวลา 3 เดือนและช่วยแก้ไขปัญหา อย่างต่อเน่ือง 
   9. ทมีพีเ่ลีย้งประสานโดยตรงทนัทเีม่ือเกดิความเส่ียงหรือภาวะแทรกซ้อนทีรุ่นแรง 
   10. ประชุมคณะกรรมการ น าเสนอผลการด าเนินงานและวเิคราะห์ข้อมูลส่งให้
ผู้รับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุกเดือน   

 

 
วธีิด าเนินการ  (ต่อ)  

   

 
 

เป็นการวจิัยกึง่ทดลอง (Quasi experimental ) ศึกษาเปรียบเทยีบ ภาวะแทรกซ้อน 
   ขณะส่งต่อในผู้ป่วย Fast Track  Newbornก่อน-หลงัการทดลอง 
 

  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการ Fast  Track Newborn และผู้รับผดิชอบ หลกัของทั้ง 5 รพ.   
   2. ประชุมทมีงานของแต่ละโรงพยาบาล 
   3. ช้ีแจงผลการด าเนินงานและ Feed back ข้อมูลการส่งต่อของแต่ละรพ.ให้ทราบ 
   4. รับฟังปัญหาอุปสรรคของแต่ละรพ. ซ่ึงมีความแตกต่างกนัร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา  
   5. พฒันาการส่ือสารและ feed back ข้อมูลการส่งต่อแบบ Real  time  
    โดยใช้ระบบไลน์กลุ่ม และไลน์ส่วนตัว โดยค านึงถงึจริยธรรมด้านการส่ือสาร 
    และ ระบบการเข้าถงึข้อมูลเฉพาะบุคคล  

 
วธีิด าเนินการ  

   

 
รูปแบบการวจิยั   

   

 
 

1. ผู้ป่วย  Fast  Track  Newborn หมายถงึ ทารกวกิฤตทุิกรายทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ 
หรือทารกทีแ่พทย์ผู้ดูแลวนิิจฉัยว่าอยู่ในภาวะวกิฤต ิจ าเป็นต้องได้ รับการรักษา 
และส่งต่ออย่างเร่งด่วน 
   2. ภาวะแทรกซ้อนขณะส่งต่อ  หมายถงึ ส่ิงทีไ่ม่พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้กบัผู้ป่วย 
   และ อาจเป็นอนัตรายกบัผู้ป่วยในขณะส่งต่อ ซ่ึงในการศึกษานีม้อียู่ 6 ประเดน็ 
                1. ภาวะอุณหภูมกิายต า่ระหว่างส่งต่อ    
                  2. ภาวะอุณหภูมกิายสูงระหว่างส่งต่อ    
                  3. ET Tube  เล่ือนหลุด   
                  4. ต าแหน่งท่อช่วยหายใจลกึเกนิไป (One lung)  
                  5. การเกดิลมร่ัวในช่องเย่ือหุ้มปอด (Pneumothorax) 
                  6. การเกดิ Hyperglycemia   ( DTX > 180mg/dl) 

 

ค าจ ากดัความที่ใช้ในการวจิัย 
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การพฒันาบุคลากรโดยใช้ 
CPGการส่งต่อทารกวกิฤติ 
1. อบรมวชิาการเชิงปฏิบัติการ 
และ ฝึกทักษะ 
2. พฒันาระบบส่ือสาร/ให้ข้อมูล
ย้อนกลบั/ให้ค าปรึกษา 
     O1   X    O2 
 

ภาวะแทรกซ้อนในขณะส่งต่อ หลงัการพฒันา 
1. อตัราอุณหภูมกิายต า่/สูงระหว่างส่งต่อ                      
2. อุบัตกิารณ์ET Tube  เล่ือนหลุด                                              
3. อตัราต าแหน่งท่อช่วยหายใจลกึเกนิไป  (One lung) 
4. อุบัตกิารณ์เกดิ Pneumothorax                      
5. อตัราการเกดิ Hyperglycemia ( DTX > 180mg/dl) 

ความรู้และทกัษะบุคลากรในการดูแลทารกขณะส่งต่อ 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

   ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 

  ทารกทีเ่ข้าสู่ระบบ Fast  Track  Newborn  ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนในขณะส่งต่อ 

  โรงพยาบาลลูกข่ายมคีวามรู้ทกัษะเกดิการเรียนรู้ และ มส่ีวนร่วม 
   ในการพฒันางานตามบริบทของตน 
  เกดิการประสานงาน และสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างโรงพยาบาล 
แม่ข่าย และ โรงพยาบาลลูกข่าย 

 

 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  
   

                                                        
 

 CPG การส่งต่อทารกวกิฤต ิเขตสุขภาพที ่10 
 แบบประเมนิความรู้ และทกัษะ ของผู้เข้ารับการอบรม ก่อน – หลงั การพฒันา 
 แบบประเมนิคุณภาพการส่งต่อ ตามแนวทาง Fast Track ผู้ป่วยทารกวกิฤต ิ 
        (บอกภาวะแทรกซ้อนที่เกดิขึน้) 
 
 
 ข้อมูลส่วนบุคคล/  คะแนนประเมนิความรู้และทกัษะ วเิคราะห์โดยใช้สถติ ิ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 
 เปรียบเทยีบความรู้ ทกัษะบุคลากรของแต่ละโรงพยาบาล ก่อน-หลงั การพฒันา โดยใช้สถิติ 

Pair –T Test 
 เปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนที่เกดิขึน้ระหว่างส่งต่อ ก่อน-หลงั การพฒันาโดยใช้สถิติ 
     Pair –T Test 

 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย   (พฒันาโดยแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกดิ)   

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

   

ความเป็นมาและความส าคัญ 

  Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) เป็น
ภาวะปอดบวมท่ีเกิดในผู้ ป่วยใช้เคร่ืองช่วยหายใจโดยเกิดภายหลงั48
ชัว่โมงหลงัจากท่ีผู้ ป่วยได้รับการใสห่รือถอดเคร่ืองช่วยหายใจ 

USA 
• VAPเป็นการติดเชือ้ในโรงพยาบาลที่พบมากเป็นอนัดบัสองในผู้ ป่วยเด็กและทารกแรกเกิดวิกฤต 

(neonate in high-Risk nurseries in The United State 1996) 

ไทย 

• การติดเชือ้VAPของหอผู้ ป่วยหนกัศลัยกรรมทารกแรกเกิดสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติมหาราชินี
ปีงบประมาณ2552-2554มีอตัราการติดเชือ้23.81,11.31,10.42/1000 วนัใช้
เคร่ืองช่วยหายใจ 

NICU2 

• VAPเป็นการติดเชือ้ในโรงพยาบาลอนัดบัหนึง่ ของหน่วยงานในปีงบประมาณ2557-2560 
(6เดือนแรก). มีอตัราการติดเชือ้เพิ่มขึน้2.8,2.98,2.94,8.04/1000 วนัการใช้เคร่ืองช่วย
หายใจ 

กรอบการน าเสนอ 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ความเป็นมาและความส าคัญนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผลการศึกษา 
 อภิปรายผลการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

โครงร่างงานวิจัย 
ช่ือเร่ือง : ผลการใช้แนวปฏิบตัิจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการท าความสะอาดช่องปาก
ด้วยน า้นมแม่ตอ่อบุตัิการณ์การเกิดปอดอกัเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ในทารกแรก
เกิดวิกฤตห้องผู้ ป่วยหนกัทารกแรกเกิด2 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ อบุลราชธานี 
 

สายสินธ์   กอมณี และคณะ 

โครงร่างงานวิจัย 
ช่ือเร่ือง : ผลการใช้แนวปฏิบตัิจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการท าความสะอาดช่องปาก
ด้วยน า้นมแม่ตอ่อบุตัิการณ์การเกิดปอดอกัเสบจากการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ในทารกแรก
เกิดวิกฤตห้องผู้ ป่วยหนกัทารกแรกเกิด2 โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงค์ อบุลราชธานี 
 

สายสินธ์   กอมณี และคณะ 
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ค าถามงานวิจยั 
 การท าความสะอาดช่องปากด้วยน า้นมแมมี่ผลตอ่อบุตัิการณ์
การเกิดVAPในทารกแรกเกิดวิกฤตหรือไม ่

 

PICO  model 
 P:ผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตรับใหม่NICU2(ท่ีเข้าร่วม
โครงการ) 

 I :การท าความสะอาดช่องปากด้วยน า้นมแม่ 
 C: เปรียบเทียบก่อนและหลงั 
 O: อบุตัิการณ์การเกิดVAP 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

NICU2 
• ท าให้ผู้ ป่วยนอนรพ.นาน 537วนั(เฉลี่ยคา่รักษาผู้ ป่วยวิกฤตใน

NICU 5,000บาท/วนั)  คิดเป็นคา่รักษา 2,689,330 

CQI 

• โครงการสง่เสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแมใ่นทารกป่วยโดยประยกุต์จากหลกัฐานเชิง
ประจกัษ์Ten steps.Dian L spazt. 

• maintainน า้นมของแม่ให้คงไว้ได้มนัเป็นสิง่ท่ีท้าทาย 

วิจยั 
• ทบทวนวรรณกรรมการท า oral care  ด้วยน า้นมแม ่   ประโยชน์น า้นมแม่ 
• VAP 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 การออกแบบงานวิจยั: งานวิจยักึง่ทดลอง(Quasi 
experinental  ,2 กลุม่ กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ,
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการใช้แนวปฏิบตัิ 

 การค านวณขนาดตวัอยา่ง………………………… 
 

 

สมมุตฐิานการวิจัย 

 การเกิดปอดอกัเสบท่ีสมัพนัธ์กบัการใช้เคร่ืองช่วยหายใจใน
ผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตท่ีได้รับการดแูลโดยการ oral care 
ด้วยน า้นมแม่ต ่ากวา่กลุม่ท่ีใช้แนวปฏิบตัิเดิม    (ใช้
0.9%NSS) 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาผลการใช้แนวปฏิบตัิจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ใน
การท าความสะอาดช่องปากด้วยน า้นมแม่ตอ่อบุตัิการณ์การ
เกิด VAP ในทารกแรกเกิดวิกฤตห้องผู้ ป่วยหนกัทารกแรกเกิด 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อบุลราชธานี 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ทีมผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตำมล ำดับดังนี้ 
 หลังจำกได้รับอนุมัติในกำรศึกษำวิจัย  จำกคณะกรรมกำร

จริยธรรมทำงกำรวิจัย  โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์แล้ว  เรียน
ให้หัวหน้ำพยำบำล  หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรพยำบำลกุมำรเวชกรรม
ทรำบ  เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลวิจัย 

 ประชุมชี้แจงกำรท ำควำมสะอำดช่องปำกทำรกด้วยนมแม่ แก่
หัวหน้ำหอผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้อง 

 ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดช่องปำกทำรกด้วยนมแม่ ตำมขั้นตอน
กำรแนวปฏิบัติทำงคลินิก (Clinical Practice Guideline [CPG]) 
ของ..ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ์ประกอบด้วยขั้นตอน 8  

เคร่ืองมือที่ใช้การวจิัย 

 แบบบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ป่วย 
  แบบบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลของพยาบาล 
  แบบบนัทกึอตัราการเกิด VAP 
  คูมื่อการท าความสะอาดช่องปากทารกด้วยน า้นมแม่ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาประกอบด้วยบคุคล 2 กลุม่ดงันี ้  
1)  ผู้ ป่วยเดก็อายรุะหวา่ง แรกเกิด ถงึ 1 เดือน ท่ีมีรับการรักษาด้วย 
     เคร่ืองช่วยหายใจ 
2)  พยาบาลท่ีให้การดแูลผู้ ป่วยทารกแรกเกิดในห้องผู้ ป่วยหนกั 
     NICU2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
     จงัหวดัอบุลราชธานี จ านวน 13  คน 

 

ผลการศึกษา 

 
ขัน้ตอนท่ีเหลือ 
1. หาคา่ความตรงของเนือ้หาจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. หาความเท่ียงทดลองใช้กบัพยาบาลท่ีไมใ่ช่กลุม่เปา้หมาย  
     จ านวน 5 .คน  
3. ขอ EC. 
4. แจ้งหวัหน้าและผู้ ร่วมวิจยั 
5. ลงสูก่ารทดลอง ต.ค.60 – ธ.ค.60 

สถติทิี่ใช้และการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ร้อยละ  คา่มธัยฐาน  คา่เฉลี่ย  และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 คดัเลือกผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์และขออนญุาต
ผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมการวิจยั 

 ด าเนินการเก็บข้อมลูในผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
◦ ซกัประวตัิอาการเจ็บป่วย  และบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลในวนัแรกท่ีผู้ ป่วยได้รับการ
รักษาและใสเ่คร่ืองช่วยหายใจในห้องผู้ ป่วยหนกัทารกแรกเกิด2 โรงพยาบาลสรรพ
สทิธิประสงค์ จงัหวดัอบุลราชธานี 

◦ เก็บข้อมลูโดยผู้วิจยัและผู้ช่วยวิจยั ตามข้อมลูหลกัฐานเชิงประจกัษ์ของการท า
ความสะอาดช่องปากทารกด้วยน า้นมแม่ 

 ด าเนินการเก็บข้อมลูในพยาบาลโดยมีขัน้ตอนดงันี ้
◦ สอบถามและบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลของพยาบาลผู้ให้การพยาบาลผู้ ป่วยทารก 
◦ ให้ความรู้พยาบาล  เก่ียวกบัของการท าความสะอาดช่องปากทารกด้วยน า้นมแม่  
    ทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัของการท าความสะอาดช่องปากทารกด้วย
น า้นมแม ่ 
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ปัญหา/เหตุผลความส าคญั 
 ภาวะหัวใจหยุดเต้น ( Cardiac arrest ) 
• เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงท่ีสุดในระหวา่งการผา่ตดั ท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิต หรือ
ส่งผลต่อการฟ้ืนตวัหลงัผา่ตดั 

•พบวา่ยงัมีอุบติัการณ์ภาวะหวัใจหยดุเตน้ขณะผา่ตดั  ทั้งในประเทศท่ีพฒันาและ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา 

• อุบติัการณ์ท่ีเกิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ขณะผา่ตดั มีความแตกต่างกนั จาก 2.56 ถึง 39 
รายต่อ 10,000 ราย 

•ประเทศท่ีก าลงัพฒันาจะมีอตัราการเกิดสูงกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ 2-3 เท่า 

การทบทวนสถานการณ์และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องในผู้ป่วยมภีาวะหัวใจหยุดเต้น
ขณะผ่าตดัและให้ยาระงบัความรู้สึก ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

อุบลราชธานี 

ผู้รับผดิชอบหลกั  
นางสมจิตต์ ศรีเจริญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพเิศษ 

กลุ่มงานการพยาบาลวสัิญญ ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
อาจารย์ทีป่รึกษา : ดร.สุเพยีร โภคทพิย์       ดร.นุสรา ประเสริฐศรี 

 
โครงร่างวจิัย (Proposal)  

 
 

 โครงการพฒันางานวจิยัทางการพยาบาลรุ่นที ่3  
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร่วมกบั  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
 

 
สถติกิารให้ยาระงบัความรู้สึกของกลุ่มงานวสัิญญวีทิยา ย้อนหลงั 3 ปี 

พ.ศ. 2557-2559  
 

พศ. 2557 

พศ.2558 

พศ.2559 

34,617 

34,473 

33,592  

ภาวะหัวใจหยุดเต้นจากให้ยาระงบัความรู้สึกขณะผ่าตดั 
• เกิดข้ึนไดทุ้กระยะ เร่ิมจากระยะน าสลบ หรือขณะผา่ตดั มีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 1. ผูสู้งอาย ุ( มากกวา่ 60 ปี )  
 2. อายตุ  ่ากวา่ 1 ปี ( โดยเฉพาะต ่ากวา่ 1 เดือน) 
 3. มีโรคประจ าตวั hypertension , diabetes mellitus ,coronary disease, anemia 
 4. Pregnancy 
 5. ผูป่้วยมีโรคหวัใจและหลอดเลือด 
 6. โรคปอด 
 7. ASA physical status ตั้งแต่ class III ข้ึนไป 
 8. ระบบการไหลเวยีนเลือด  การสูญเสียเลือดก่อนการผา่ตดัและขณะผา่ตดั  
 9.ต าแหน่งของการผา่ตดั ชนิดและความรุนแรงของโรค หรือ อุบติัเหตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา/เหตุผลความส าคญั 

 สาเหตุภาวะหัวใจหยุดเต้นจากให้ยาระงบัความรู้สึกขณะผ่าตดัเกดิจาก 
1. General anesthesia มากกว่า neuroaxial anesthesia  
2. การใส่ท่อ endotracheal  เข้าหลอดอาหาร ( Esophageal Intubation )  
3.  Acute Hyperkalemia หรือ Hypokalemia  
4. ยาหย่อนกล้ามเน้ือในการดมยาสลบได้แก่ succinylcholine อาจท าให้เกดิ  cardiac arrest  ได้จากการมคีวามไม่สมดุลของ

โปตัสเซ่ียม 
5. ดมยาสลบลกึมากเกนิไป  
6. ภาวะHypoxia จากการเปิดก๊าซผดิ  และการให้ออกซิเจนน้อยเกนิไป 
7. Pneumothorax , bronchospasm หรือมทีางเดนิหายใจอุดกั้น  ( airway obstruction  )  
8. ภาวะความดนัเลือดต ่ามาก 
9.  การสูญเสียเลือดมาก  
10. Cardiac arrhythmia ขณะดมยาสลบ 
11.  ได้รับยาเกนิขนาด หรือการแพ้ยาบางชนิด ( Anaphylaxis  ) ขณะดมยาสลบ 

 
 
 

ปัญหา/เหตุผลความส าคญั 
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

เพ่ือทบทวนอุบัตกิารณ์และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องของผู้ป่วยทีม่ี
ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตดัและให้ยาระงบัความรู้สึก ใน
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  
 

ค าถามวจิัย  

  สถานการณ์ผู้ป่วยทีม่ภีาวะหัวใจหยุดเต้นและปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง
กบัผู้ป่วยขณะผ่าตดัและให้ยาระงบัความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง 
 

อุบัตกิารณ์เกดิภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตดัและให้ยาระงบัความรู้สึก 
ปี 2557 -  2559  

2557 
•  6 รายต่อ 34,617 (1.733ราย: 10,000)  

2558 
•13 รายต่อ 34,473 (3.77ราย: 10,000)  

2559 
•9 รายต่อ 33,592 ราย (2.68ราย: 10,000) 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 ผู้วจิยั ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการ
วจิัย กลุ่มตวัอย่าง ตัวแปรที่

ศึกษา ผลการศึกษา 

สมรัตน์ จารุ
ลกัษณานนัท ์และ
คณะ  
2548 

การศึกษาอุบติัการณ์เกิด
ภาวะแทรกซอ้นทาง
วสิญัญีในประเทศไทย 
(THAI Study) : II ขอ้มูล
เก่ียวกบัวสิญัญีและ
ภาวะแทรกซอ้น 

การศึกษาแบบไป
ขา้งหนา้ 

 163,403 ราย ภาวะหวัใจหยดุ
เตน้ (30.8:10,000) 
เสียชีวติภายใน 24 
ชัว่โมงหลงัการให ้
ยาระงบัความรู้สึก 
(28.3:10,000)  

สุดสยาม มานุวงศ ์
และ สุนิสา ประไพ
ตระกลู 
 2548 

ท าการศึกษาอุบติัการณ์
การเกิด ภาวะแทรกซอ้น
ดา้นวสิญัญี 

การศึกษาเชิง
พรรณนาแบบ
ยอ้นหลงั 

2,724 ราย อตัราการเสียชีวติ
ภายใน 24 ชัว่โมง
หลงัการระงบั
ความรู้สึก 
25.69:10,000 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 
ผู้วจิยั ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการวจิยั กลุ่มตวัอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา ผลการศึกษา 

กฤษณา ส าเร็จ 
และคณะ  
2551 

การศึกษาอุบติัการณ์
ความเส่ียงรุนแรงของ
ภาวะแทรกซอ้นทาง
วิสัญญีในโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ระหวา่งปี 
2547-2551 

การศึกษาเชิงพรรณนา
แบบยอ้นหลงั 

 63,526 ราย  ขอ้มูลทัว่ไป 
 ASA physical status 

classification  
 สถานท่ีเกิด

อุบติัการณ์  
 ชนิดการผา่ตดั  
 ขอ้มูลอุบติัการณ์ 
 ภาวะแทรกซอ้น 
 ผลลพัธ์หลงัเกิด

อุบติัการณ์ 

พบอุบติัการณ์จ านวน 
252ราย ( 39.7 : 
10,000 ) อุบติัการณ์ท่ี
พบมากเป็นอนัดบั1
คือ death 164 ราย
(25.8 : 10,000 ) 
รองลงมาคือ cardiac 
arrest 58 ราย ( 9.1 : 
10,000 ) 

 
กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 
1.ลกัษณะทัว่ไปของผู้ป่วย 
2. ชนิดการผ่าตัด (elective, urgent or emergency, type of surgery, surgical areas) 
3. ASA physical status classification  
4. ชนิดของการระงบัความรู้สึก 
5. การเสียเลือด 
6. โรคร่วม โรคประจ าตัว 
7. Hyperkalemia หรือ Hypokalemia 
8. ภาวะความดันเลือดต ่ามากมีภาวะช็อคเกดิขึน้อย่างเฉียบพลนั (Hypovolamic 

shock) 
9. Cardiac arrhythmia ขณะดมยาสลบ 
10. ทางเดนิหายใจอุดกั้น  ( airway obstruction  ) 
11. Anaphylactic shock 
12. การใช้ยา succinylcholine 

 

 
ภาวะหวัใจหยดุเตน้ขณะ

ผา่ตดัและใหย้าระงบั
ความรู้สึก  

( cardiac arrest ) 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ผู้วจิัย ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการวจิัย กลุ่มตวัอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

Daniel 
Bainbridge และ
คณะ , 2011 

Perioperative and anesthetic 
related mortality in 
developed and developing 
countries  

systematic review and 
meta analysis 

ผูป่้วย 3,000 ราย  General 
anesthesia 

 ASA 
 Out come 

ASAมากจะเพิ่มอตัราการตายมาก 
 

ILana Sebbag 
และคณะ ปี 
2013 

Frequency of 
intraoperative cardiac 
arrest and medium term 
survival 

Prospective cohort 
study 

40,379 anesthetic 
Procedures 

 ชนิดของการ
ระงบั
ความรู้สึก 

 ชนิดของการ
ผา่ตดั 

 Stage of 
anesthesia 

- พบวา่มีภาวะหวัใจหยดุเตน้ขณะผา่ตดั52 
case  

- ( 13:10,000 ) 
- พบวา่มี 69 % ของผูป่้วยท่ีมีหวัใจเตน้
กลบัมาหลงัจาก arrest 
- มีอตัรารอดชีวติ ภายใน 30 วนัหลงัเกิด
เหตุการณ์ 25 % ภาวะหวัใจหยดุเตน้ขณะ
ผา่ตดัมีความสมัพนัธ์กบัอตัราการตายสูง 
โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีโรคร่วม การผา่ตดัฉุกเฉิน
ผูป่้วยมีภาวะเสียเลือดมาก มี Hypervolemia มี
ภาวะแทรกซอ้น ภาวะหายใจและ metabatic 
electrolytic disturbance 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 ผู้วจิัย ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการวจิัย กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตัวแปรทีศึ่กษา ผลการศึกษา 

Jusciman 
C.Nunes และ
คณะ , 2014 

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

Retrospective design   18,367 ราย  ลกัษณะทัว่ไปของ
ผูป่้วย 

 ชนิดของการผา่ตดั 
 ASA physical 

status 
 ชนิดของการระงบั

ความรู้สึก 
 medical specially  

team 
 Out come 

ภาวะหวัใจหยดุเตน้ 100 ราย 
 ( 55.44 : 10,000 )เสียชีวติ 68 ราย ( 37.02 : 
10,000 ) พบใน 
1.ผูสู้งอายท่ีุมาท าผา่ตดั 
2.ASA 3-5 
3. Emergency surgery มากกวา่ Elective 
surgery 12:1 
4. General anesthesia มากกวา่ neuroaxial 
anesthesia 6.6 :1  
5.ผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจ าตวั 
6. การผา่ตดัมากกวา่ 1 อยา่งข้ึนไป ไดแ้ก่ 
ผา่ตดัหวัใจหลอดเลือด ทรวงอกและล าไส ้
 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 ผู้วจิัย ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการ
วจิัย 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตัวแปรทีศึ่กษา ผลการศึกษา 

L. G. Braz1และ
คณะ 2549 

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

Retrospective 
design  

 53,718 ราย  ลกัษณะทัว่ไปของผูป่้วย 
 ชนิดการผา่ตดั (elective, urgent 

or emergency, type of surgery, 
surgical areas),  

 ASA physical status 
classification, anesthesia, and 
outcome 

ภาวะหวัใจหยดุเตน้ 186 ราย (34.6:10000) 
และเสียชีวิต  118 ราย (21.97:10000) 
สาเหตุหลกัของการภาวะหวัใจหยดุเตน้  
1. พบในทารกอายนุอ้ยกวา่ 1 ปี และ
ผูสู้งอาย ุ 
2. ASA III ในผูป่้วยชาย 
3. การผา่ตดั emergency  
4. ผูป่้วยท่ีมีโรคประจ าตวั  
5.18 รายหวัใจหยดุเตน้ท่ีสมัพนัธ์กบัการให้
ยาระงบัรู้สึกตวั  
(3.35:10000) 
6.  6 ราย เสียชีวติท่ีสมัพนัธ์กบัการใหย้า
ระงบัรู้สึกตวั (1.12:10000) 
7. ปัญหาสาเหตุเก่ียวกบัการใหย้าระงบั
รู้สึกตวัท่ีท าใหเ้กิดภาวะหวัใจหยดุเตน้ คือ
ปัญหาการหายใจ (55.5%) และ medication-
related events (44.5%). 

ผู้วจิัย ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการ
วจิัย 

กลุ่มตวัอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

Visith 
siriphuwanan 
และคณะ ปี 
2014 

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

Retrospective 
cohort study 

 ผูป่้วย 44,339 ราย  Anesthesia for 
emergency 
surgery การดม
ยาผา่ตดัฉุกเฉิน 

 ชนิดของการ
ผา่ตดั 

 ASA 
 Out come 
 

Cardiac arrest ในผูป่้วยระงบัความรู้สึกผา่ตดัฉุกเฉิน
พบ 163:10,000 ในผูป่้วยอาย ุ2 ปีหรือนอ้ยกวา่ 2 ปี 
 ( < 2 ปี ) 
1. อาย ุ> 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  
ดงันั้นวสิญัญีแพทย ์วสิญัญีพยาบาล ควรมีการเตรียม
ความพร้อม และมีการจดัการกบัผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง
สูง เหล่าน้ีไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 

ผู้วจิัย ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการวจิัย กลุ่มตวัอย่าง ตัวแปรที่
ศึกษา 

ผลการศึกษา 

Leands 
Gobbo Braz 
และคณะปี 
2009 

Mortality in Anesthesia 
: A systemtic Review 

Systematic review  ผูป่้วยผา่ตดัท่ีรับ
ยาระงบัความรู้สึก
จ านวน 25,000 ราย 

 อตัราการ
ผา่ตดั 

 อตัราการให้
ยาระงบั
ความรู้สึก 

- อตัราตายขณะผา่ตดัในประเทศ
บราซิลและประเทศก าลงัพฒันาแลว้ 
- อตัราการดมยาสลบในบราซิลและ
ประเทศพฒันาแลว้มีส่วนคลา้ยคลึง
กนัและต ่ากวา่ 1 : 10,000 ปัจจยัความ
เส่ียงส่วนใหญ่พบในทารกแรกเกิด 
เดก็อายตุ  ่ากวา่ 1 ปี ผูสู้งอาย ุผูป่้วย
ชาย ผูป่้วย ASA 3 หรือมากกวา่การ
ผา่ตดัฉุกเฉิน เกิดการดมยาสลบและ
ทัว่ไป ศลัยกรรมหวัใจหลอดเลือด 
ทรวงอก กระเพาะล าไส้ กระดูก ศลัย์
เดก็ 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  

 

ผู้วจิัย ปี ช่ือเร่ือง รูปแบบการวจิัย กลุ่มตวัอย่าง ตัวแปรทีศึ่กษา ผลการศึกษา 

Hadiza s. และ
คณะ ปี 2013 

Cardiac Arrest 
Among  

Retrospective Cohort study  6,382 คน 
nontrauma patient 

 ลกัษณะทัว่ไปของ
ผูป่้วย อาย ุเพศ 

 การผา่ตดัฉุกเฉิน
และไม่ฉุกเฉิน 

 ASA classification  
 Out come 
 เช้ือชาติ 
 ถ่ิน ท่ีอยูอ่าศยัของ

ผูป่้วย 
 ชนิดแผลผา่ตดั 

จากผูป่้วย nontrauma 6, 382 คน พบวา่มีการ 
CPR 85.9 % ของอุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึน หลงั
ผา่ตดั มี 49.8 % พบ CPR ใน 5 วนั หลงัผา่ตดั 
-ผูป่้วยท่ีไดรั้บการท า CPR มากท่ีสุดคือ 68.2 
ปี ( 17-90 ปี ) 
-ส่วนมากเป็นเพศชาย 72.3 % 
-ASA 4 – 5 
-มีภาวะ  Sepsis ในผา่ตดั39.5 % 
- ผูป่้วยท่ีมีโรครวมมากกวา่ 5 โรค จะมีอตัรา
การท า CPR 72.8 % 
- ประมาณ 86.0 % ของ cardiac arrest จึงเกิด
หลงัผา่ตดัและอตัราเท่ากบั 73.1 % 
- อตัราตายของการเกิด cardiac arrest ขณะ
ผา่ตดัเท่ากบั 61.1 % 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง  
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วธีิด าเนินการวจิัย 
• เคร่ืองมือการวจิัย 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจิยั คร้ังนี ้ประกอบด้วย 2 ส่วน
1.ลกัษณะทัว่ไปของผู้ป่วย 
2 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องของการเกดิภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตดัและระงบั
ความรู้สึก 

•คุณภาพของเคร่ืองมือ  
•Content Validity  
•Reliability  
 

วธีิด าเนินการวจิัย 

 
•การวจิัยคร้ังนีเ้ป็นการศึกษาย้อนหลงั (Retrospective design) 
•ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
• ผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตดัและระงบัความรู้สึกระหว่างปี พ.ศ.2557           
ถึง ปี พ.ศ.2559  

 

 
PICO Model 

  P: ผู้ป่วยมภีาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตดัและระงบัความรู้สึก  
 I: - 
 C: -  
 O: อุบัตกิารณ์และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องของการเกดิภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตดัและ
ระงบัความรู้สึก 
 

 

ค าถามและข้อเสนอแนะ 
Thank you  

• วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
• โครงการวจิัยผ่านการพจิารณาเห็นชอบของ คณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในคน ของ
โรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ ก่อนด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

• เกบ็รวบรวมข้อมูล  
• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปวเิคราะห์ข้อมูล 
• การวเิคราะห์ข้อมูล 
• ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถติเิชิงพรรณนา หาค่า ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพ่ือวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป และปัจจัยทีเ่กีย่วข้องของการเกดิภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะผ่าตดัและ
ระงบัความรู้สึก 

วธีิด าเนินการวจิัย 
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ปี 2016 Pt.DM 422 ล้านคน ทั่วโลก

276.8 ล้านคน

4 ใน 
5 เป็น
ชาว
เอเชีย

เสียชีวิต 4 ล้าน คนต่อ ปี

(WHO,2016) , (ส านักโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข,2559)

เฉล่ีย 8 วินาทีต่อ 1 คน

บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

บทท่ี 1

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชน 

อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

น าเสนอโครงร่างวิจัย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ
เพ่ือป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชน 

อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

น าเสนอโครงร่างวิจัย

สถานการณ์โรคเบาหวาน จังหวัดอุบลราชธานี 

ในป ี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 
 อัตราป่วยคดิเป็น 13,570  ต่อประชากรแสนคน 
 อัตราการตายต่อแสนประชากร เท่ากับ 18.43 
 สามารถควบคุมระดับน  าตาลได้ดีอยู่ในช่วง 70 - 130 มก./ดล. 

ได้ร้อยละ 23.42 

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 2559)

ปี 2559

9.1

ท านาย ป ี2583 เบาหวาน 642 ล้านคน

- 1 ใน 11 คน เป็นเบาหวาน โดยไม่รู้ตัว
- ทุก 6 วนิาที มีคนตายจากเบาหวาน

(WHO,2017)
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บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา(ต่อ)

พบปัญหาและสาเหตุส าคัญ 3ประเด็น 
 1.ด้านพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง
 2.ด้านหน่วยบริการมีกจิกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยังไม่เป็น

รูปธรรมชัดเจนเหมาะสมกับบริบท  บางแห่งมีการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกคนเน่ืองจากมกีลุ่มเสี่ยงจ านวนมาก
และยังไม่มีการติดตามประเมินผลหลังปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

 3.ด้านชุมชน พบว่าชุมชนยังไม่มสี่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาข้อมูล 
วเิคราะห์ข้อมูล การวางแผนและการขับเคลื่อนการด าเนินงานและ
ส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน
นอกจากนั นด้านการประสานงานระหว่างหน่วยบริการกับกองทุน
สุขภาพต าบลยังมกีิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาชุมชน

(โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี, 2559)

สถานการณ์โรคเบาหวาน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

 สามารถควบคุมระดับน  าตาลได้ดีอยู่ในช่วง 70 - 130 มก./ดล. 
ได้ร้อยละ 34.62 

(โรงพยาบาลนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี, 2559)

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชน 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมีขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี 
1. ขอบเขตพื นท่ี
2. ขอบเขตประชากร
3. ขอบเขตของเนื อหา
4. ขอบเขตระยะเวลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศกึษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสรมิสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
รายใหม่ในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศกึษาสภาพปัญหาปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการทางด้านสุขภาพ

และสังคม สู่การจัดล าดับความส าคัญการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการ
เกดิโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อศกึษากระบวนการพัฒนารูปแบบในการส่งเสรมิสุขภาพเพื่อป้องกันการเกดิโรคเบาหวาน
รายใหม่ในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

3. เพื่อศกึษาผลพัฒนารูปแบบฯโดยการประเมินรปูแบบและการมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิสุขภาพ 
รวมทั งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 

4. เพื่อเปรยีบเทียบการส่งเสริมสุขภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานรายใหม่
ในชุมชนก่อนและหลังการเข้าร่วมกจิกรรมการพัฒนา

 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน
โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครือข่ายในชุมชน ทั งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และภาค
ประชาสังคมหรือชุมชน โดยเฉพาะสมาชกิในครอบครัวของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และชุมชน ซึ่งมีความใกล้ชดิกับผู้ป่วยมากกว่าสามารถรู้และเข้าใจในวิถีการ
ด าเนนิชีวิตในแต่ละวันของผู้ป่วยได้ดี 
 เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและชุมชน 
เพื่อการดูแลและการจัดการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
ชุมชนของตนเอง โดยมบีุคคลกรทางด้านสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้าน
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 

บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา(ต่อ)
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เกณฑ์การคัดผู้ยนิยอมตนให้ท าการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
 ผู้ที่มีอายุ 35 ปี ขึ นไป
 มคีวามสามารถในการรับรู้ สื่อความหมายความเข้าใจ สามารถอ่านเขียนภาษาไทย

และสื่อสารกันได้  
 มสี่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุทั งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 อาศัยอยู่ในเขตพื นท่ีการศึกษาตลอดระยะเวลาการวจิัย
 มคีวามสมัครใจและยนิยอมให้ความร่วมมอืในการท าวิจัย
เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวจิัยออกจากโครงการวิจัย(Exclusion criteria)
 มคีวามเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวจิัย
 อาศัยอยู่นอกเขตพื นท่ีการศึกษา
 เป็นผู้ท่ีมีปัญหาในการสื่อสารและการรับรู้
เกณฑ์การให้ผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยเลกิจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
 ผู้ยินยอมตนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยในตอนแรกต่อมาขอเลิกหรือขอถอนตัวจาก

การให้ข้อมูลในระหว่างการตอบแบบสอบถามและในการร่วมกิจกรรม

ขอบเขตประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
 ประชาชนกลุม่เสี่ยงสูง(FBS/DTX >100mg%)ต่อการเกิดโรคเบาหวาน

รายใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่เต็มใจให้ความรว่มมือในการวิจัย 
จ านวน 50 คน 

 ชุมชนอ าเภอประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นผูดู้แล
ประชาชนกลุม่เสี่ยงสูง นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหนา้ท่ี
สาธารณสุข ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัด ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ ประธานกลุม่แม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข 
อาสาสมัครดูแลผู้ปว่ย นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล สมาชกิองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผูอ้ านวยการโรงเรียน รวมทัง้หมดจ านวน 50 คน 

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตพื นท่ี
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอบเขตของการวิจัย

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)

ขอบเขตระยะเวลา
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง  กันยายน พ.ศ. 2560

ขอบเขตของการวิจัย

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

ขอบเขตของการวิจัย
3.   ขอบเขตของเนื อหา

 การศึกษาวิจัยในครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วม (PAR : Participatory 
Action Research) เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดการมสี่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 โดยประเมินรูปแบบและการมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิสุขภาพ รวมทั งศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการส่งเสริมสุขภาพโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน อ าเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี  

ตามกรอบแนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดกระบวนการพัฒนา
สุขภาพชุมชน Community Health Improvement Process (CHIP) ใช้เวลาด าเนนิการ 24 
สัปดาห์ ประกอบด้วย 2 
 1.การก าหนดประเด็นส่งเสรมิสุขภาพ 
 2.การด าเนนิงานและการประเมินผล 



248 249

ขั นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
3.2.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
3.3.2 ศึกษาแนวคิดวธีิการขั นตอนการวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม
3.3.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมสี่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
3.3.4 น าแนวคิดทฤษฎีเอกสารแนวทางและรายงานวจิัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาทั งหมดมา
ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื อหา เพื่อสร้างแบบสอบถาม และแผนการพัฒนาฉบับร่าง 
3.3.5 ท าการออกแบบเครื่องมอื สร้างแบบส ารวจข้อมูลชุมชน แบบสัมภาษณ์การมสี่วนร่วม
ของชุมชนฉบับร่างโดยประยุกต์และดัดแปลงจากวรรณกรรมที่ทบทวนจากนั นน าเครื่องมอื
ที่สร้างขึ นไปหาความสัมพันธ์ของเนื อหา
3.3.6 น าเครื่องมือที่สร้างขึ น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องพร้อมให้แนะน า จากนั นผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุง
3.3.7 เมื่ออาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมอืแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
แกนน าชุมชนเพื่อทดสอบเครื่องมือที่สร้างขึ นและท าการปรับจนเครื่องมือมีคุณภาพเข้าขั น
คุณภาพมาตรฐานเพ่ือน าไปใช้ศึกษาจรงิ

เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 แบบการสังเกต (Observation) ในการสังเกตการด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่การ

ร่วมแสดงความคิดเห็น การส่งเสรมิสุขภาพ
 แบบสัมภาษณก์ารเฝ้าระวังพฤติกรรมของกองสุขศกึษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In depth Interview)ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก โดยมีแนวค าถามที่ไม่ได้เป็นโครงสร้างค าถามตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลง
ยืดหยุ่นได้ เพื่อใช้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ภายในกรอบเนื อหาด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
 การบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field notes)เป็นการบันทึกรายละเอียดจากการสังเกต 

การสนทนาการสัมภาษณ์ซึ่งจะช่วยในการเก็บข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ป้องกันการลมื
และช่วยในการตั งสมมติฐานปฏิบัติการในการศึกษาข้อมูลภาคสนามได้

 อุปกรณ์ภาคสนามอื่น ๆ เป็นเคร่ืองมอืในการศกึษาวิจัยภาคสนาม ได้แก่ เทป
บันทึกเสียงเพื่อใช้บันทึกเสียงขณะที่มกีารสัมภาษณ์ สมุดบันทึก และกล้องถ่ายรูป

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมอืที่ใช้ในกระบวนการ
คู่มอืแนวทางการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพป่วยเบาหวาน
คู่มอืการระดมสมอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

Planning
Action
Monitoring 
Evaluation and Reflection

การพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์(Ethical consideration)

1. ชี แจงให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบถงึวธิกีารและตอบข้อข้องใจต่างๆรวมถึง
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ นขณะท าการวิจัย
2. การเข้าร่วมโครงการวจิัยผู้ยินยอมตนจะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
และต้องได้รับความยินยอมตนทุกราย
3. ผู้ยินยอมตนสามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวจิัยได้ทุกเมื่อ
4. การรักษาความลับของข้อมูลโครงการวิจัยนี เป็นการให้ผู้ยินยอมตน
ตอบแบบสอบถามจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ยินยอมตน
5. ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม โดยไม่น าข้อมูลหรือ
ความลับของกลุ่มตัวอย่างมาเปิดเผย

ผู้วิจัยท าการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลตั งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
เก็บข้อมูลจนกระทั่งถึงการน าเสนอผลการวิจัย 

การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั งนี  ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิัยในมนุษย์ สสจ.อุบลฯ แล้วจงึด าเนนิการวจิัย 

 โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวออก
จากการศึกษาวิจัยได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะน าไปใช้ใน
การวิจัยเท่านั นจะไม่มผีลกระทบหรือเกิดความเสียหายใด ๆ กับ
กลุ่มตัวอย่าง

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ รวม 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมครบถ้วนและ
สอดคล้อง

 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีและ
แบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วท าการ
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มแกนน าชุมชนท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach
Method) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient of 
Alpha) ได้ค่าความเท่ียงตั งแต่ 0.75 ขึ นไป
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กราบขอบพระคุณ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับข้อมูลทั่วไปน าเสนอด้วยสถิติ
พื นฐานได้แก่จ านวน การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และค่าต่ าสุด-สูงสุด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับเปรียบเทียบการส่งเสรมิสุขภาพ
ด้านพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชนก่อนและหลัง
ด าเนนิการด้วยสถิติทดสอบที (Paired  t-test) และใช้น าเสนอในรูปแบบของ Mean 
difference และ 95% CI ในการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการวิจัยโดย
ก าหนดค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถติิที่ระดับ 0.05
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื อหา(Content  analysis) โดย
ใช้วิธีการจับประเด็น จัดหมวดหมู่ของข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ข้อมูล วิเคราะห์สรุปประเด็น (Thematically analysis) ในการเก็บข้อมูลและน า
ข้อมูลมาเทียบความถูกต้องน่าเชื่อถือซึ่งกันและกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การ
สรุปเป็นตาราง (Table) และแผนผังความคิด (Mind mapping) ตรวจสอบความถูก
ต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการทวนสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลรายบุคคล
และการทวนสอบความคดิกับผู้ให้ข้อมูลผ่านกระบวนการกลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์แล้วมาวเิคราะห์
แล้วผู้วจิัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวธิทีาง
สถิต ิโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

 ประมวลผลข้อมูลเชิงประมาณโดยใช้ค่าสถิตเิชิงพรรณนาและข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยวธิกีารวิเคราะห์เนื อหา (Content  analysis) แล้ว
สรุปการค้นพบตามประเด็นที่ศึกษาจากการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการวิจัย

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)  
 

 
ค าส าคัญ:  นวัตกรรมสื่อการสอน โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว        
หุ่นจ าลอง ป้ายไฟ 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดเป็น1ใน 3อันดับสาเหตุการตายในผู้ป่วยเด็ก  
 จ านวนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจ ปีงบ2558,2559 เป็น 16,34

รายตามล าดับและมแีนวโน้มสูงขึ้นในปี 2560เป็น 48ราย ใน9 เดือนแรก 
 พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย (PCICU)มีประสบการณ์น้อยกว่า5ปี 37.5%ซึ่งขาด

ประสบการณ์ในการให้ความรู้แก่ญาติ 
 ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสวนหัวใจในเด็ก จากประสบการณ์ 
 การสื่อสารให้ข้อมลูไม่ชัดเจนยังไมม่ีรูปแบบการสอนในแนวทางเดียวกัน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อผลิตนวัตกรรมสื่อการสอนเรื่องโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ญาติ และพยาบาลต่อสื่อการสอนเรื่องโรคหัวใจ

พิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว 
 
 

นวัตกรรมส่ือการสอนเรื่องโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว  
 ผู้วิจัย  

นางพัชรี ซิงค์ 
นางสาวศรัญญา บุญอ่อน, 
นางสาวทัศนยีา ไกรสรสวัสดิ์ และคณะ 
ที่ปรึกษางานวิจัย  
ดร.สุเพียร  โภคทิพย์ 
ดร.พัชรี ใจการุณ 
ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ(PCICU) 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
 
 

นวัตกรรมส่ือการสอนเรื่องโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว  
 ผู้วิจัย  

นางพัชรี ซิงค์ 
นางสาวศรัญญา บุญอ่อน, 
นางสาวทัศนยีา ไกรสรสวัสดิ์ และคณะ 
ที่ปรึกษางานวิจัย  
ดร.สุเพียร  โภคทิพย์ 
ดร.พัชรี ใจการุณ 
ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ(PCICU) 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
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 กรอบแนวคิด 
 

ความรู้ความเข้าใจ
บิดามารดา หรือผู้ดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการ
สวนหัวใจเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดไม่เขียว
ก่อนการใช้สื่อเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิด 

โมเดลสื่อการสอนเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด
ชนิดไม่เขียว มี
รายละเอียดดังนี ้
-ความหมายและพยาธิ
สภาพโรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิดชนิดไม่เขียวใน
เด็ก PDA, ASD, VSD 

-ความรู้ความเข้าใจบิดา
มารดา หรือผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กที่
ได้รับการสวนหัวใจเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิด
ไม่เขียวหลังการใช้สื่อเรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิด
ไม่เขียว 
-ความพึงพอใจของ ญาติ 
และพยาบาลต่อสื่อการสอน
เรื่องโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด
ชนิดไม่เขียว 

 ASD (atrial septal defect) คือ การที่มีรูร่ัวผนังกั้นหัวใจห้องบนท าให้
ปริมาณเลือดแดงไหลผ่านจากหัวใจห้องบนซ้ายไปด้านขวามากขึ้น 

 PDA (patent ductus arteriosus)  คือ การเชื่อมระหว่างหลอดเลือดแดง
ใหญ่ของร่างกาย และของปอดซึ่งเลือดแดงส่วนหนึ่งจากหลอดเลือดใหญ่ของ
ร่างกาย จะไหลผ่านไปยังหลอดเลือดแดงของปอดปริมาณเลือดไปปอดจะเพิ่มขึ้น 

กรอบแนวคิด 
 การศึกษานี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อสร้างสื่อการสอน

เรื่องโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว โดยอ้างองิจากกรอบแนวคดิการ
เรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธปัญญา (Social cognitive Leaning Theory) ซึ่ง
เป็นทฤษฎีของบันดูรา เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดย
การสังเกตหรือการเลียนแบบ บันดูรา (Bundura) มีความเห็นว่าทั้ง
สิ่งแวดล้อมและผู้เรียนมีความส าคัญเท่าๆกัน พฤติกรรมของคนเราส่วนมาก
จะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการ
เลียนแบบ 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย/นิยามศัพท์  
 นวัตกรรมสื่อการสอน หมายถึง สื่อการสอนเกีย่วกบัโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิด

ไม่เขียวประกอบด้วย Model รูปหัวใจ จ าลองการไหลเวียนเลือดปกติ และ
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว ชนิด PDA ASDและ VSD 

 หุ่นจ าลองหรือรูปจ าลอง เป็นสื่อวัสดุสามมิติประเภทหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนความคิดและจิตนาการ 

 ป้าย ไฟ ก็คือ ป้ายที่มีการใช้แสงให้เข้ามาช่วยให้ข้อความบนป้ายเป็นที่สังเกตหรือ
มองเห็น ได้ง่ายขึ้น โดยการใช้หลอดไฟแบบ LED (light-emitting diode) 

 โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว คือ ความผิดปกติในโครงสร้างของระบบ
หลอดเลือดและ/หรือหัวใจที่เป็นมาแต่ก าเนิด โดยไม่มีการผสมกันของเลือดด าและ
เลือดแดงจึงไม่มีอาการเขียว 

 -VSD (ventricular septal defect) คือ การที่มีรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่าง 
ท าให้เลือดแดงจากหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านรูรั่วไปยังห้องล่างขวาและออกสู่หลอด
เลือดแดงของปอด ท าให้ปริมาณเลือดที่ไปปอดมากขึ้น 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 จัดตั้งทีมด าเนินการ 
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
พึงพอใจในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในระดับมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     
 สื่อการสอนเรื่อง โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิดไม่เขียว 
 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบประเมินการรับรู้ของผู้ปกครอง ญาติผู้ป่วย 
 แบบประเมินการใช้งานโดยกลุม่ผู้ใช้สือ่การสอน 
พัฒนาตามขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 7 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนปัญหาความต้องการ 
 เด็กเป็นบุคคลส าคัญในครอบครัว  การสวนหัวใจเป็นหัตถการมีโอกาสเกิด

ภาวะแทรกซ้อนได้ทุกขั้นตอนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน จึง
ท าให้บิดา มารดาและผู้ดูแล วิตกกังวล ดังนั้นพยาบาลเป็นบุคคลที่มีบทบท
ส าคัญในการเตรียมผู้ป่วยก่อนท ากานสวนหวัใจโดยการอธิบายให้บิดา 
มารดา ผู้ดูแล และผู้ป่วยเข้าใจวัตถุประสงค์ของการตรวจ  วิธีการเตรียมตัว   
การดูแลหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ (ศุภลักษณ ์, วิภาพร , และพิมพ์พรรณ , 
2548) 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่มดังนี้   
1)  กลุ่มญาติผู้ป่วย ที่เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างเดือน กันยายน 2560  
– ตุลาคม 2560   

2) กลุ่มผู้ใช้สื่อ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ 
(PCICU)  

วิธีการเลือกและจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากรคือ ผู้ปกครอง ญาติผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน

ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยมีลักษณะ
กลุ่มตัวอย่างดังนี ้

 ผู้ปกครอง ญาติผู้ป่วยเพศชายหรือหญิง 
 อายุตั้งแต่ 17 ปี ขึ้นไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้หุ่นจ าลองประกอบการสอนและสาธิต เรื่องโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดชนิด

ไม่เขียว จากเทคนิค ป้ายไฟวิ่ง ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปประกอบการ
สอนได ้

 ผู้ป่วยและญาติเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธปิระสงค์ ได้รับการความรู้ความเข้าใจโรคหัวใจพิการ
แต่ก าเนิดชนิดไม่เขียวและลดความวิตกกังวลในการรักษา ณ ห้องผู้ป่วย
ดังกล่าวต่อไป 

แหล่งเงินทุน 
 งานห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU) 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจเด็ก จ านวน 3 ท่าน 
ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใช้ 
ขั้นตอนที่ 7 น าสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (สถิติที่ใช)้ 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่  ร้อยละ  ค่ามัธยฐาน  ค่าเฉลี่ย  และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างนวัตกรรม 
1. ประชุมทีมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรม 
2. ออกแบบสื่อการสอน ขนาดกว้าง  42.5 เซนติเมตร  ยาว 32.5เซนติเมตร 
3. การออกแบบรูปทรงโดยการร่างแบบโครงสร้างของหัวใจโดยใช้กระดาษแข็ง 
4. เตรียมอุปกรณ์ 
5. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม 
1) น าแผ่นอะคริลิค ติดประกอบด้านล่างกับแบบโครงร่างรูปหัวใจ ขนาด กว้าง 42.5

เซนติเมตร  ยาว  32.5เซนติเมตร จ านวน 1 ชิ้น  
2) น าหลอด LED สีฟ้าติดจ าลองแทนการไหลเวียนของหลอดเลือดด าจาก RA ไป RV ผ่าน 

PA ไปฟอกทีปอด  
3) ใช้หลอด LED สีแดง แทนการไหลเวียน ของเลือดแดงจาก PV สู่ LA ลง LV  
4) ติดหลอด LED สีฟ้าและสีแดงจ าลองแทนการไหลเวียนเลือดในโรคหัวใจ PDA ASD VSD  
5) ต่อสายไฟไปยัง สวิทซ์ เปิดปิด 4ตัว แบ่งเป็น  
- สวิทซ์ตัวที่ 1 แทนการไหลเวียนเลือดปกติ 
- สวิทซ์ตัวที่ 2 แทนการไหลเวียนเลือด PDA  
- สวิทซ์ตัวที่ 3 แทนการไหลเวียนเลือด ASD 
- สวิทซ์ตัวที่ 4 แทนการไหลเวียนเลือด VSD 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควำมส ำคญัและควำมเป็นมำของปัญหำ 
• การบาด เจ็บตัง้แต่ C1- C3 รอ้ยละ 80 -90 มี

ความตอ้งการการดแูลในเร่ืองทางเดินหายใจ   
• การบาดเจ็บ ตัง้แต่ C4 มกัจะหายใจไดเ้องโดยไม่

ตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ แต่ตอ้งการการดแูลดา้น
กิจวตัร ประจ าวนัทัง้หมดจากผูด้แูล  บางรายอาจมี
ปัญหาเร่ืองการเค้ียว หรือการกลืน การส าลกั 

 

บทน ำ 
• การบาดเจบ็ของกระดกูสันหลังและไขสัน

หลังส่วนคอ ในระยะวกิฤตจะเป็นภาวะที่
คุกคามต่อชีวติ เน่ืองจากการบาดเจบ็ไขสัน
หลังส่วนคอจะมีผลต่อการหายใจและ
กล้ามเนือ้ทรวงอกที่ช่วยในการหายใจ  

• ส่วนในระยะต่อเน่ืองมีผลกระทบกับ
ครอบครัว และสังคม เน่ืองจากผู้ป่วยจะเกดิ
ความพกิารเป็นอัมพาตทัง้ตัว 

ผลการศกึษาสถานการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
กระดกูสนัหลงัสว่นคอ (Cervical spine injury)   

ในหอผู้ ป่วย spinal Unit  

ผู้รับผดิชอบหลัก : นางสาวปรานี บญุถกู และคณะ หน่วยงาน : หอ
ผู้ ป่วย spinal Unit 
 
 

ผลการศกึษาสถานการณ์การดแูลผู้ ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บ
กระดกูสนัหลงัสว่นคอ (Cervical spine injury)   

ในหอผู้ ป่วย spinal Unit  

ผู้รับผดิชอบหลัก : นางสาวปรานี บญุถกู และคณะ หน่วยงาน : หอ
ผู้ ป่วย spinal Unit 
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วตัถุประสงค์ : เพื่อทบทวนสถำนกำรณ์ในกำรดูแลผูป่้วย   
                      Cervical spine injury  

• วิธีด าเนินงาน 
ทบทวนเวชระเบียนของผู้ ป่วยกลุม่ Cervical spine injury ที่เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ ป่วย spinal unit โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยใช้เคร่ืองมือการเฝา้ระวงั
อาการเปลี่ยนแปลงก่อนเข้าสูภ่าวะวิกฤติคือ Modify Early warning sing 
ตัง้แต ่ตลุาคม 2559 - มีนาคม2560 จ านวน 60 ราย ผู้วิจยัออกแบบเคร่ืองมือ
เกบ็ข้อมูล “ทบทวนเวชระเบียนผู้ ป่วย Cervical spine injury ”และให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ แล้วน าเก็บข้อมลู น าข้อมลูมาสรุปและวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อย
ละ และพรรณนาข้อมลู  

• จากปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงที่รุนแรง ทางหน่วยงานจงึ
ต้องการทบทวน สถานการณ์ของหน่วยงาน ในการดแูลผู้ป่วย ที่มีการ
บาดเจบ็ของกระดกูต้นคอและไขสันหลัง การเฝ้ารระวังอาการ
เปล่ียนแปลง การคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกดิขึน้กับผู้ป่วย และการ
แก้ปัญหา ในการดแูลผู้ป่วย  

• เป็นการค้นหาปัญหาและโอกาสพัฒนาในการดแูลผู้ป่วยให้มีความ
ปลอดภยัและวางแผนในการพัฒนาทกัษะของบุคลากร 

• เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์10ปี ของโรงพยาบาล ในเร่ือง
ความเป็นเลิศทางออร์โธปิดกิส์ ด้านระบบกระดกูสันหลัง 

 

• ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจบ็กระดกูสันหลังส่วนคอ เป็นผู้ป่วยกลุ่มเส่ียงสูง 
     พบว่าผู้ป่วยเกดิปัญหาทางเดนิหายใจและมีอาการเปล่ียนแปลง ต้อง 
     เฝ้าระวังประเมนิและดแูลอย่างใกล้ชดิ   
• จากสถติขิองหน่วยงานหอผู้ป่วย spinal Unit ในปี 2557-2559 

พบว่าผู้ป่วย C-spine injury เกดิ sudden dead  1 ราย 
•  ผู้ป่วยที่ผ่าตดั ACDF  มีอาการทรุดลงต้องช่วยฟ้ืนคืนชีพ 5 ราย    

 

จ ำแนกตำมสำเหตุกำรบำดเจบ็ 
สาเหตุการบาดเจบ็ จ านวน ร้อยละ 

อุบัตเิหตุจากรถจักรยานยน 19 60.00 
อุบัตเิหตุจากรถยนต์ 12 31.67 
อุบัตเิหตุตกจากที่สูง 8 20.00 
อุบัตเิหตุล่ืนหกล้ม 10 13.33 
อุบัตเิหตุสิ่งของหนักตกทบั 4 16.67 
อุบัตเิหตุจากจักรยาน 3 6.67 
อุบัตเิหตุจากรถไถนา /รถอีแต๋น 2 

5.00 
อุบัตเิหตุจากรถจักรยานยนกับรถยนต์ 2 

3.33 
รวม 60 100 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
10-19 ปี 10 17.67 
20-29 ปี 8 13.33 
30-39 ปี 5 8.33 
40-49 ปี 14 23.33 
50-59 ปี 10 16.67 
60-69 ปี 6 10.00 
70-79 ปี 4 6.67 
80-89 ปี 3 5.00 
รวม 60 100 

ตารางที ่2 : จ าแนกตามช่วงอายุ 

ผลการด าเนินงาน  

• ตารางท่ี 1 : จ าแนกตามเพศ 
 เพศ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 48 81.67 
หญิง 11 18.33 
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ตำรำงท่ี 6 : จ ำแนกตำมกำรบำดเจบ็ของไขสนัหลงั 
การบาดเจบ็ของไขสันหลัง จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีการบาดเจบ็ของไขสันหลัง 36 
60.00 

Incomplete cord injury 22 
36.67 

complete cord injury 2 3.33 
รวม 60 100 

การตรวจพเิศษ จ านวน ร้อยละ 

CT c spine 24 40.00 
MRI 2 3.33 
CT และ MRI spine 27 45.00 
ไม่ได้ตรวจ 7 11.67 
รวม 60 100 

ตารางที่ 5 : จ าแนกตามการตรวจพิเศษ 

ตำรำงท่ี 4 :จ ำแนกตำมกำรวินิจฉยัสุดทำ้ย 

การวินิจฉัย จ านวน ร้อยละ 
Neck sprain 25 41.67 
Fracture/dislocation of 
cervical spine 

35 
58.33 

รวม 60 100 

ตำรำงท่ี 8 : คะแนน MEWs scoreแรกรับ 
คะแนน MEWs score จ านวน ร้อยละ 

0 คะแนน 42 70.0 
1 คะแนน 14 23.3 
2 คะแนน 3 5.0 
3 คะแนน 0 0 
4 คะแนน 1 1.7 
รวม 60 100 

ตำรำงท่ี 7 : จ ำแนกตำมกำรผำ่ตดั 
 การผ่าตัด จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีการผ่าตัด 37 
61.66 

ผ่าตัด ACDF 17 28.33 
ผ่าตัด ACCF 1 1.67 
ผ่าตัด Fusions 5 

8.33 
รวม 60 100 

ตำรำงท่ี 6 : จ ำแนกตำมหตัถกำร 
 หตัถการ/กายอุปกรณ์ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มี 40 66.67 
skull traction 7 11.67 
minerva cast 3 5 
soft collar 6 10 
phiadlephia 3 5 
somibrace 1 1.66 
รวม 60 100 

ตำรำงท่ี 9 : คะแนน MEWs score วนัท่ี2 
คะแนน MEWs score จ านวน ร้อยละ 
0 คะแนน 31 51.7 
1 คะแนน 8 13.3 
2 คะแนน 1 1.7 
3 คะแนน 0 0.0 
4 คะแนน 1 1.7 
ไม่ได้ประเมิน 19 28.33 
รวม 60 100 
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ตำรำงท่ี 11 : ภำวะแทรกซอ้นท่ีพบ  
รายการ จ านวนครัง้ 
Bedsore 5 
UTI 5 
HAP 6 
VAP 5 
SSI 1 
septic shock 2 
pin sit infection 1 
ปอดแฟบ 1 
DVT 2 
รวม 28 

ตำรำงท่ี 10 : คะแนน MEWs score วนัท่ี3 
คะแนน MEWs score จ านวน ร้อยละ 
0 คะแนน 24 40.0 
1 คะแนน 7 11.7 
2 คะแนน 2 3.3 
3 คะแนน 0 0.0 
4 คะแนน 0 0.0 
ไม่ได้ประเมิน 27 45.00 
รวม 60 100 

ขอ้สงัเกตผูป่้วยท่ีอำกำรเปล่ียนแปงทรุดลง 

• อ่ืนๆ  พบวา่มีผู้ ป่วยท่ีอาการทรุดลงขณะดแูล 2 รายโดย 
• รายแรกอาการทรุดลงในวนัท่ี 6 ของการดแูล MEWs scor 2 

คะแนน หายใจหอบ ย้ายเข้าICUเฝา้ระวงัอาการ 
• รายท่ีสองอาการทรุดลงในวนัท่ี 21 ของการดแูล MEWs scor 4 

คะแนน ใสE่T tube ย้ายเข้าICU 
 

                                                                                                   บริการดี  มีอัธยาศัย  น ้าใจงาม 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา(ต่อ) 
 คลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรังโรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ มีผูป่้วย
เบาหวานท่ีมารับบริการในปีงบประมาณ 57 จ านวน 1,148 คน ไดรั้บการตรวจ HbA1c 975 คน และผล
การตรวจ HbA1c≥7 มีจ านวน 635 คน คิดเป็นร้อยละ 65.13 ในปีงบประมาณ 58 จ านวนผูป่้วยเบาหวานมา
รับบริการท่ีคลินิกจ านวน 1,465 คน ไดรั้บการตรวจ HbA1c 1,299 คน และผลการตรวจ HbA1c≥7 มี
จ านวน 1,134 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 และในปีงบประมาณ 59 มีผูป่้วยเบาหวานมารับบริการท่ีคลินิก
จ านวน 1,393 คน ไดรั้บการตรวจ HbA1c 1,268 คน และผลการตรวจ HbA1c≥7 มีจ านวน 945 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.52 ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ผูป่้วยเบาหวานมีผลการตรวจ HbA1c≥7 เพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงผูป่้วยกลุ่มน้ีมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวาน เช่น เบาหวานข้ึนจอประสาทตา โรคไต
เส่ือม โรคหลอดเลือดหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นตน้ 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

                                                                                                   บริการดี  มีอัธยาศัย  น ้าใจงาม 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อท่ีเป็นปัญหาส าคญั เน่ืองจากเป็นโรคเร้ือรัง
ท่ีบุคคลผูเ้ป็นโรคตอ้งมีการดูแลตนเอง และมีการปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิต เพื่อ
การควบคุมโรคและป้องกนัภาวะ แทรกซอ้น ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความพิการและ
เสียชีวติ อุบติัการณ์ของโรคเบาหวานทัว่โลกยงัคงเพิ่มสูงข้ึนทุกปี จงัหวดั
อ านาจเจริญเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงท่ีตอ้งพบกบัปัญหาผูป่้วยเบาหวานท่ีมีจ านวนเพ่ิม
มากข้ึน และผูป่้วยส่วนใหญ่ยงัมีปัญหาเร่ืองการควบคุมระดบัน ้าตาล แมว้า่ทาง
บุคลากรจะมีการใหค้วามรู้ทั้งเร่ืองโรคเบาหวาน การควบคุมอาหาร การออกก าลงั
กาย การใชย้าท่ีถูกวธีิแลว้กต็าม 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

ช่ือเร่ือง พฤตกิรรมการความคุมระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานทีมีระดบั HbA1c ≥ 7โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ 

ผู้จดัท านางมณัฑนา  พลิาไชย 
พยาบาลวชิาชีพ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  

ดร.สุเพยีร  โภคทพิย์ 
อ.จรูญศรี  มหีนองหว้า 

ช่ือเร่ือง พฤตกิรรมการความคุมระดบัน า้ตาลในเลือดของผู้ป่วย
เบาหวานทีมีระดบั HbA1c ≥ 7โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ 

ผู้จดัท านางมณัฑนา  พลิาไชย 
พยาบาลวชิาชีพ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  

ดร.สุเพยีร  โภคทพิย์ 
อ.จรูญศรี  มหีนองหว้า 
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ขอบเขตการวิจยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบั HbA1C≥ 7 
ท่ีมารับบริการในคลินิกโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ โดย
มีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกบั การดูแลตนเองดา้นโภชนาการ ไดแ้ก่ การควบคุมอาหารตามหลกัโภชนาการสา
หรับผูป่้วยเบาหวาน และการดูแลตนเองดา้นสุขภาพ ซ่ึงไดแ้ก่ การดูแลตนเองดา้นการรับประทานยา ดา้นการ
ออกกาลงักาย และดา้นการป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

                                                                                                   บริการดี  มีอัธยาศัย  น ้าใจงาม 

สมมติฐานของการศึกษา 
 ปัจจยัภายนอกและภายในท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของ
ผูป่้วยเบาหวานท่ีทีระดบั HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 1 เพ่ือศึกษาปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วย
เบาหวานท่ีมีระดบั HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบั 
HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบั HbA1C 
≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

                                                                                                   บริการดี  มีอัธยาศัย  น ้าใจงาม 

ค าถามการวิจยั 
 1 ปัจจยัภายนอกและภายในมีผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีที
ระดบั HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคมอยา่งไร 
 
 2 พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีทีระดบั HbA1C ≥ 
7 โรงพยาบาลเสนางคนิคมคืออะไร 
 
 3 แนวทางในการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีทีระดบั HbA1C ≥ 7 
โรงพยาบาลเสนางคนิคมท าอยา่งไร 
 
 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

                                                                                                   บริการดี  มีอัธยาศัย  น ้าใจงาม 

วิธีด าเนินการวิจยั 
รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ  ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีมีผล HbA1C ≥ 7 ท่ีมารับบริการในคลินิก
เบาหวาน  แผนกโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปี พ.ศ.2560  
 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

                                                                                                   บริการดี  มีอัธยาศัย  น ้าใจงาม 

ประโยชน์ของการศึกษา 
 1 ท าใหท้ราบปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วย
เบาหวานท่ีมีระดบั HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 2 ท าใหท้ราบพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบั 
HbA1C ≥ 7 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 3 ท าใหท้ราบแนวทางในการควบคุมระดบัน ้าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวานท่ีมีระดบั 
HbA1C ≥ 8 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
 
 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

                                                                                                   บริการดี  มีอัธยาศัย  น ้าใจงาม 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระยะเวลาด าเนินโรค 
ขอ้มูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระยะเวลาด าเนินโรค 

ความรู้เก่ียวกบั
โรคเบาหวาน 

ปัจจยัภายนอก 
-การเขา้ถึงบริการ 
-การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

ปัจจยัภายใน 
-ความรู้เร่ืองอาหาร 
-คามรู้เร่ืองการออกก าลงั
กาย 
-ความรู้เร่ืองยา 

พฤติกรรม 
- การควบคุมอาหาร 
-การออกก าลงักาย 
-การรับประทานยา 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษา เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ยค าถามปลายปิดและเปิดจ านวน 11 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 การวดัความรู้ แบบทดสอบตวัเลือด 3 ตวัเลือด จ านวน 19 ขอ้ ใหต้อบขอ้ท่ีถูกเพียงขอ้เดียว เป็นการ
วดัความรู้เก่ียวกบั สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซอ้น และการ
บ าบดัรักษา 
ส่วนท่ี 3 วดัการปฏิบติัตวั จ านวน 25 ขอ้ ในดา้นการรับประทานอาหาร การรับประทานยา การออกก าลงักาย 
และการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น ใหต้รงตามความเป็นจริงในการปฏิบติัตวัใน 1 สปัดาห์ ตามความถ่ีดงัน้ี 
 ปฏิบติัเป็นประจ า หมายถึง ท่านปฏิบติักิจกรรมในเร่ืองนั้นเป็นประจ า สม ่าเสมอ อยา่งนอ้ย 
สปัดาห์ละ 3-4 วนั 
 ปฏิบติับางคร้ัง หมายถึง ท่านปฏิบติักิจกรรมในเร่ืองนั้นเป็นบางคร้ังหรือบางวนั  สปัดาห์ละ 1-2 
วนั หรือนอ้ยกวา่นั้น 
 ไม่เคยปฏิบติั หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบติักิจกรรมในเร่ืองนั้นเลย ใน 1  สปัดาห์ 
 
 

                                    บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา(ต่อ)  
• ปัญหาดงักลา่วท าใหผู้ป่้วยทกุขท์รมานเพราะใชก้ารพดูในการประกอบ
อาชพีและด ารงชวิีต ในสงัคมไดอ้ย่างปกตเิชน่กอ่นผา่ตดั แมว้่าจะใชก้าร
เขยีนหรือภาษาทา่ทางก็ไมส่ามารถถ่ายทอดความรูส้ึกนกึคิดไดม้ี
ประสิทธิภาพเทา่กบัการพดู 
• ผูป่้วยมกัมคีวามคบัขอ้งใจและล าบากใจในการตดิตอ่สื่อสารกบัผูอ่ื้น 
• ผูป่้วยบางรายมปัีญหามากจนกระทัง่ตอ้งไดร้บัการรักษาจาก
จิตแพทย ์  

• การฝึกใหผู้ป่้วยสามารถสื่อสารดว้ยการพดูไดซ่ึ้งเป็นส่ิงจ าเป็นที่สดุ
อย่างหนึง่ในการด ารงชวิีตอย่างมคีณุภาพของผูป่้วยเหลา่นี ้และ 

• นอกจากนัน้การดแูลรกัษาแบบครบวงจรและแบบองคร์วมหรือการดแูล
แบบสมบรูณแ์บบจะสง่เสริมสขุภาพใหผู้ป่้วยมคีณุภาพชวิีตที่ดี  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

• โรคมะเร็งกลอ่งเสียงเป็นมะเร็งชนดิหนึง่ที่ เกิดขึน้กบัระบบทางเดนิหายใจ
สว่นบน อยู่ใน อนัดบัที่ 7 หรือพบ รอ้ยละ 2.8 เมือ่เปรียบเทียบ กบัมะเร็ง
อวยัวะสว่นอื่นๆ ของร่างกาย พบไดป้ระมาณรอ้ยละ 1 - 5 ของมะเร็งทัง้หมด
หรือประมาณ 3 - 8  คนตอ่ประชากร 100,000 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา(สธุี  
ไกรตระกลู,2544)   

• ในประเทศไทยพบไดไ้มต่ า่กว่าหนึง่พนัคนตอ่ปี  พบบ่อย ในเพศชายมากกว่า
เพศหญิง ในอตัราสว่น 10 ตอ่ 1 ในชว่งอายรุะหว่าง 50 – 60 ปี โดยมปัีจจยั 
เสี่ยงในการเกิดโรคที่ส าคญัคือ การสบูบหุร่ี และ ดืม่สรุา (สถาบนัมะเร็ง
แห่งชาต,ิ 2550) 
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ค าถามงานวิจยั  
• ชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อบุลราชธาน ีมกีาร
ด าเนนิงานท่ีเหมาะสมหรือไม ่

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
• เพ่ือประเมินความเหมาะสมดา้นบรบิท ไดแ้ก ่วตัถปุระสงคข์องชมรมผูไ้รก้ลอ่ง
เสียง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและวตัถปุระสงคข์ององคก์ร  โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์อบุลราชธาน ี  

• เพ่ือประเมินความเหมาะสมดา้นปัจจยัเบ้ืองตน้ ไดแ้ก ่ความพรอ้มและความ
เหมาะสม ดา้นบคุลากร  งบประมาณ   วสัดอุปุกรณ ์ และการบริหารจดัการของ
ชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง 

• เพ่ือประเมินความเหมาะสมดา้นกระบวนการ ไดแ้ก ่ การวางแผน การจดั
กิจกรรม การอ านวยความสะดวก  ปัญหาและอปุสรรค 

• เพ่ือประเมินความเหมาะสมดา้นผลผลิต โดยยึดวตัถปุระสงคข์องชมรมผูไ้ร้
กลอ่งเสียงเป็นเกณฑ ์

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา(ต่อ) 
• ภายหลงัการรกัษาผูป่้วยตอ้งประสบกบัปัญหาไมส่ามารถพดูสื่อสารกบั
ผูอ้ื่นได ้รวมถึงภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ ซ่ึงสง่ผลตอ่สภาวะจิตใจของผูป่้วย
และญาตผิูด้แูลผูป่้วยเป็นอย่างมาก กอ่ใหเ้กิดความเครียด หดหู่ เศรา้
หมองและสง่ผลกระทบยอ้นกลบัมาที่สภาวะสขุภาพทางกายของผูป่้วย 

• ชมรมผ ูไ้รก้ลอ่งเสียง และกลุม่งานโสต ศอ นาสิก สหสาขาวิชาชพี ได้
ด าเนนิการจดักิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูไ้รก้ลอ่งเสียงเป็นประจ า  1 
เดอืนตอ่ครั้ง  แต่ยงัขาดการประเมินผลการด าเนินงานของชมรมผ ู้
ไรก้ลอ่งเสียงท่ีเป็นรปูธรรมท่ีชดัเจน 

• ดงันัน้ เพื่อใหไ้ดแ้นวทางในการปรบัปรงุและใชป้ระกอบการตดัสินใจในการ
จดัรปูแบบของชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียงในครัง้ตอ่ไป ผูร้บัผดิชอบจึงสนใจ
ศึกษาประเมนิผลการด าเนนิงานของชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์อบุลราชธาน ีโดยประยกุตใ์ช ้ CIPP Model 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา(ต่อ) 
• ชมรมผ ูไ้รก้ลอ่งเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อบุลราชธานี 

ตัง้ขึน้ตามความตอ้งการของผูป่้วยมะเร็งกลอ่งเสียงที่ผา่ตดัเอากลอ่ง
เสียงออก ในเดอืนมกราคม 2547  จดัเป็นล าดบัที่  22 ของประเทศไทย 

• ปี2560 ชมรมไรก้ลอ่งเสียงจะครบ 13  ปีในการกอ่ตัง้ชมรมสมาชกิที่เขา้
ชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียงตัง้แต ่มกราคม 2547  จนถึง มถินุายน  2558  มี
จ านวน  129   คน  ผูป่้วยทัง้หมดอยู่ในเขตบริการสขุภาพที่ 10 

• โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อบุลราชธาน ีเป็นแกนน าในการดแูลรักษา
ผูป่้วยมะเร็ง  ซ่ึงผูป่้วยสว่นใหญ่เป็นกลุม่ผูป่้วยโรคมะเร็งกลอ่งเสียงและ
คอหอย  รักษาโดยการผา่ตดัเอากลอ่งเสียงออกทัง้หมดร่วมกบัการฉาย
รังสีรักษาและหรือยาเคมบี าบดั หลงัผา่ตดักลอ่งเสียง ผูป่้วยตอ้งดแูล
ตนเองและตดิตามการรักษาอย่างตอ่เนือ่งเพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กิดการเป็นซ า้
ของมะเร็งอีกครั้ง 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารและผลงานวิจยัตา่งๆเพื่อเป็น
กรอบแนวคิดและเป็นแนวทางในการวิจยั  ดงันี ้

• แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมินโครงการ  
• รปูแบบการประเมินโครงการ 
• การด าเนนิงานของชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง  
• งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั : เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะด าเนนิงาน 
•การประเมนิสภาวะแวดลอ้ม จะชว่ยในการตดัสินใจเกี่ยวกบัการวางแผน ในการก าหนด
วตัถปุระสงค ์
•การประเมนิการวิจยัเบ้ืองตน้ เป็นการตดัสินใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งเพื่อก าหนดรปูแบบ
ของโครงการ 
•การประเมนิกระบวนการ เป็นการตดัสินใจในดา้นการประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคมุการ
ด าเนนิการของโครงการ 
•การประเมนิผลผลิต ชว่ยในการตดัสินใจเพื่อตดัสินและดผูลส าเร็จของโครงการ 
•ผลการประเมนิที่ไดน้ าไปสู่การตดัสินใจเกี่ยวกบัอนาคตของโครงการว่าควรจะ
ด าเนนิการตอ่ไป และควรมกีารปรบัปรงุพฒันาอย่างไร 

ขอบเขตดา้นเนือ้หา โครงการที่ท าการประเมนิ คือ 

• การด าเนนิงานของชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
อบุลราชธาน ีโดยประยกุตใ์ช ้ CIPP Model    

ตวัแปรที่ศึกษาใชเ้กณฑข์องCIPP  Model ดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

• การประเมนิบริบท  (Context Evaluation) 
• การประเมนิปัจจยัเบ้ืองตน้  (Input Evaluation) 
• การประเมนิกระบวนการ  (Process Evaluation) 
• การประเมนิผลผลิต  (Product Evaluation) 

ขอบเขตการวิจยั :  
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4. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

• ประกอบดว้ย แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบบนัทึกขอ้มูล โดยระบุถึงวิธีการสร้างเคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

• ผูว้จิยั อนุญาตและความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวม วธีิการส่งแบบสอบถาม จ านวนท่ีไดรั้บคืน  โดย ด าเนินการ เกบ็รวมรวม  เม่ือ
ไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมา น ามาตรวจสอบ ความสมบูรณ์สามารถวเิคราะห์เน้ือหาไดทุ้กฉบบั  การตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
เช่ือถือไดข้องขอ้มูล  

6. การวเิคราะห์ข้อมูล  การวเิคราะห์ขอ้มูลตามความเหมาะสมของประเภทขอ้มูล  โดยการวเิคราะห์เน้ือหา  การแจกแจงความถ่ี การหาค่า
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลตามแนวทาง ดงัน้ี 

• ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เน้ือหาและวเิคราะห์ความถ่ีส าหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพจากสืบคน้เอกสาร  ผลการด าเนินงานและการสงัเกต 
• ใชว้ธีิการหาค่าความถ่ีค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม น าค่าท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบกบั

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 

7. การประมวลผลและเสนอผลการวจิยั 

• ประมวลผลและเสนอผลการวจิยั โดยการ พรรณนา แยกตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
การประเมินสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation ) ซ่ึงจะช่วยใน
การตดัสินใจเก่ียวกบัการวางแผน ในการก าหนดวตัถุประสงค ์

• ความเหมาะสมสอดคลอ้งของวตัถุประสงค/์ พนัธกิจ /ยทุธศาสตร์ รพ.  
• ประเมินความตอ้งการคาดหวงั สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม /การเขา้ถึงของสมาชิก /

สถานท่ี 

การประเมินการวิจยัเบ้ืองตน้ (Input Evaluation ) เป็นการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัโครงสร้างเพื่อก าหนดรูปแบบโครงสร้างของ
โครงการ 

• งบประมาณ 
• บุคลากร 
• วสัดุอุปกรณ์ 
• การบริหารจดัการ 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation ) เป็นการ
ตดัสินใจในดา้นการประยกุตใ์ชเ้พื่อควบคุมการด าเนินการของ
โครงการ การน าโครงการไปปฏิบติั 

• การวางแผนกิจกรรม 
• การอ านวยความสะดวก 
• ปัญหาอุปสรรค 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation ) จะช่วยในการ
ตดัสินใจและดูผลส าเร็จของโครงการ เพื่อทบทวนโครงการ 

ผลลพัธ์ของการด าเนินการกิจกรรมของชมรมตามตวัช้ีวดัความส าเร็จของชมรม 
• กิจกรรมการฝึกพดู  
• จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สามารถพดูได ้ ผูไ้ร้กล่องเสียงสามารถส่ือสารดว้ยการพดู

ดว้ยหลอดอาหารเพิ่มข้ึนตามศกัยภาพอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
• ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติท่ีเขา้ร่วมโครงการอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 
• ผูไ้ร้กล่องเสียงและญาติเขา้ใจถึงพษิภยัของบุหร่ีและเขา้ร่วมรณรงคง์ดสูบบุหร่ีอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 60 
• ทีสหสาขาวิชาชีพเขา้ร่วมกิจกรรมตามโครงการอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

3.ตวัแปรท่ีศึกษา ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงันี ้ 

วิธีด าเนินการวิจยั 

1. รปูแบบการวิจยั 

• การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพื่อประเมินผลการด าเนนิงานของชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์อบุลราชธาน ีโดยประยกุตใ์ช ้ CIPP Model    โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยั
เชงิปริมาณ ดว้ยรปูแบบการวิจยัเชงิส ารวจ (survey research) โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง โดยมีตวัแปรที่
ใชเ้ป็นตวัแปรเชงิคณุภาพ 

2. ประชากร หรอืกล ุม่ตวัอยา่ง การวิจยัครั้งนี ้ ก าหนดประชากร
กลุม่เป้าหมาย ดงันี ้
• ประชากร/กลุม่ตวัอย่าง คือ ผูท้ี่มีสว่นไดส้ว่นเสียที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนนิโครงการชมรมผูไ้รก้ลอ่ง

เสียง ไดแ้ก ่สมาชกิชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง คณะกรรมการด าเนนิโครงการและผูบ้ริหารโรงพยาบาล 
• การเลือกกลุม่ตวัอย่าง  สมาชกิชมรมผูไ้รก้ลอ่งเสียง โดยใชก้ารสุม่อย่างงา่ย (คณะกรรมการด าเนนิ

โครงการและผูบ้ริหารโรงพยาบาล โดยใชก้ารสุม่แบบเจาะจง 

บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา(ต่อ)

 ในป ีพ.ศ .2573 ประเทศไทยจะมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25 หรือประมาณ 17.8 ล้านคน ของประชากรไทยทั้ง
ประเทศ (มูลนิธสิถาบันวจิัย(และพัฒนาผู้สูงอายุไทย ,2553)

 พ.ศ.2558 พบว่าผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 90 มีความสามารถ
ช่วยเหลือตนเองในกจิวัตรประจ าวันได้ดี มีเพยีงร้อยละ 0.7 - 2.8 
ที่ผู้สูงอายุท าเองไม่ได้เลย 

 กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
จ านวน 6,394,022 คนพบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 79 และเป็น
ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้านติดเตียงร้อยละ 21

บทที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ
 ในปี พ.ศ. 2563 คาดการณ์ว่าสูงถึง11,888,000คน (ส านักงาน

สถิติแห่งชาติ ,2543และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2553 )

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

DEVELOPMENT OF THE MODEL HEALTH CARE FOR THE BED BOUND ELDER BY COMMUNITY 
PARTICIPATION NATAN DISTRICT UBON RATCHATHANI PROVINCE

น าเสนอโครงร่างวิจัย

การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

DEVELOPMENT OF THE MODEL HEALTH CARE FOR THE BED BOUND ELDER BY COMMUNITY 
PARTICIPATION NATAN DISTRICT UBON RATCHATHANI PROVINCE

น าเสนอโครงร่างวิจัย

269



270 271

ประชากร  34,213 คน
ชาย 17,158 คน    
หญิง 17,055 คน   

ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี  105 กิโลเมตร
พื้นที่  194.84 ตารางกิโลเมตร

 4 ต าบล
 64 หมู่บ้าน
 9,886 หลังคาเรือน 
 1 รพช. 
 1 สสอ.
 6 รพ.สต.
 1 PCU
 4 อบต.
 27 ศูนย์เด็ก
 27 โรงเรียน
 54 วัด

ส าหรับจังหวัดอุบลราชธาน ีปี 2559 มีประชากร
ทั้งหมด 1.8 ล้านคน มีผู้สูงอายุ 226,848 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.45 ของประชากรทั้งหมด
ผลการประเมินความสามารถการท ากิจวัตร
ประจ าวันขั้นพ้ืนฐาน (ADL) 95.76 ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมดพบว่าติดสังคมร้อยละ 29. 92,ติดบ้าน
ร้อยละ 6.92, ติดเตียงร้อยละ 2.08

บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา(ต่อ)

บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา(ต่อ)
ในปี 2559 รัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งกลุ่มติด

บ้านและกลุ่มติดเตียงคือท าผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงและท าอย่างไร
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดย
ทีมสหวิชาชีพซึ่งจัดบริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่น
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวติที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
การสร้างเสริมสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุจะเป็น

วิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ
ที่ดีและที่ส าคัญ คือการมุ่งลดความเจ็บป่วยในกลุ่มผู้สูงอายุ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2559)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมสี่วนร่วม
ของชุมชน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์เฉพาะ

1.เพื่อศกึษาบริบท สภาพปัญหา สถานการณ์ ความต้องการในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงในชุมชน โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  

2.เพื่อศกึษากระบวนการของการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

3.เพื่อศกึษาผลการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 
โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

 การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุม 
 การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่เน้นเชิงรับมากกว่าเชงิรุก 
 การจัดบริการสุขภาพในชุมชนและการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงที่

บ้านไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน 
 หน่วยงานซึ่งที่มีหน้าที่ให้บรกิารผู้สูงอายุยังร่วมมอืกันในการบรกิารไม่ชัดเจน 
 การจัดกิจกรรมต่างๆไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละราย

การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่ยั่งยนืนั้นประชาชนและชุมชนต้องพึ่งพา
ตนเอง เปดิโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆให้มากท่ีสุด 
เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้มสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง      

ดังนั้นการศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มตดิเตียง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ีเพื่อให้เกิดกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มตดิเตียงอันเป็น
การส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา(ต่อ)

ส าหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 มปีระชากรทั้งหมด 34,213คน มี
ผู้สูงอายุ 4,455 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 ของประชากรทั้งหมด

ผลการประเมนิความสามารถการท ากิจวัตรประจ าวันข้ันพ้ืนฐาน (ADL) 
96.50 ของผู้สูงอายุทั้งหมดพบว่าติดสังคมร้อยละ 88. 50,ติดบ้านร้อยละ 
8.92, ติดเตียงร้อยละ 2.60(116 คน)

การด าเนนิการส่งเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุม่ผู้สูงอายทุี่ติดเตียง
จะพบว่ารูปแบบไม่ชัดเจน (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี, 2559 ) การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพมักจะใช้วิธีการ
อบรมให้ความรู้ ซึ่งหลักๆเป็นการอบรมแกนน าที่อยู่ในชมรมผู้สูงอายุ 
อบรมผู้ดูแลที่เป็นสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุข

บทท่ี 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา(ต่อ)
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กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มท่ี 1 ชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ เลือกแบบเจาะจง

(Purposive Sampling Technique) โดยการคัดเลือกจากผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องในการจัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมจ านวน 100 คน

 กลุ่มท่ี 2 คือ ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงกลุ่มติดเตียงท่ีมีอาย ุ60 ปี 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Krejeie & Morgan
ได้ 90 คน --> (Multi-staged Random Sampling) ได้

ต าบลพังเคนและต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตพื้นท่ี
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ ผู้น าชุมชนและ

ชุมชน รวม 100 คน 
 กลุ่มที่ 2 คอื ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียงที่มอีายุ 60 ปี

บรบิูรณ์ขึ้นไปทั้งหมดทั้งเพศหญิงและเพศชาย ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี รวม 116 คน 

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขอบเขตการศึกษา
ดังต่อไปน้ี

1. ขอบเขตพื้นท่ี
2. ขอบเขตประชากร
3. ขอบเขตของเน้ือหา
4. ขอบเขตระยะเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการเรียนรู้กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

กลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
2. ได้รูปแบบที่เหมาะสมและใช้เป็นรูปแบบการพัฒนารูปแบบการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานี

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง 
4. ชุมชนมีความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตยีง 
5. คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนดีขึ้น

4.   ขอบเขตระยะเวลา
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง  กันยายน พ.ศ. 2560

ขอบเขตของการวิจัย

นิยามศัพท์

การพัฒนา การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตยีง รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
สุขภาพของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติ
การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม 
ชุมชน ชุมชนเป็นฐาน

ขอบเขตของการวิจัย
3.   ขอบเขตของเน้ือหา

เป็นการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ใช้ทฤษฎีโดย
การผสมผสานทฤษฎีการมสี่วนร่วมของชุมชนและแนวคดิการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ครอบคลุมเนื้อหา 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดย

การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธาน ี 2) ผลต่อสุขภาพ ความพงึพอใจและคุณภาพชวีิต
ของผู้สูงอายุ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ม ี4 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ศึกษาบรบิท สภาพปัญหาปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์ ความต้องการทางด้าน

สุขภาพและสังคม สู่การจัดล าดับความส าคัญการแก้ปัญหาและการดูแลสุขภาพ
 ระยะที่ 2  วางแผน ออกแบบ สร้างรูปแบบและพัฒนารูปแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่ม

ติดเตียงในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 ระยะที่ 3 ด าเนินการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตาม

รูปแบบที่เหมาะสมใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ระยะที่ 4 ติดตาม ประเมินและสะท้อนผลรูปแบบ รวมท้ังศึกษาปัญหาและอุปสรรค ปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มตดิเตียง



บทที่ 2
จากการศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุจากความเสื่อมทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมถงึ
การดูแลสุขภาพที่อาจไม่เหมาะสม ท าให้ผู้สูงอายุมักเกดิปัญหาทางสุขภาพ 
หลายๆ โรคพร้อมกัน 

การวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาและการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุเป็นอกีวธิกีารหนึ่งที่จะท าให้ ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองและ
สังคม ท าให้มีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวติที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยจงึต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงใน
ชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป 
โดยได้กรอบแนวคดิการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ผสมผสานทฤษฎีการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและแนวคดิการใช้ชุมชนเป็นฐาน

บทท่ี 2
มีเน้ือหาสาระส าคัญดังน้ี 
2.1 แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

 แนวคดิเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 แนวคดิเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 แนวคดิการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
 แนวคดิการใช้ชุมชนเป็นฐาน
 แนวคิดการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

2.2 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง
 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ

บทท่ี 3

กรอบแนวคิด

บทท่ี 2

สรุปจากการทบทวนงานวิจัย สรุปได้ว่า

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน
 ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของชุมชนและผสมผสานแนวคิดการ
ใช้ชุมชนเป็นฐาน มาท าการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบแล้วน าไปใช้
จริง

วิธีการศึกษา
เป็นการวิจัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research: PAR) ใช้แนวคิดของ Stephen Kemmis และ McTaggart
(1988) และประยุกต์ใช้วัฎจักรการวิจัยเชิงปฏบิัตกิารแบบมีส่วนร่วมที่
ปรับปรุงจาก Fisher ,Bennett-Levy & Irwin ,2003. มาใช้เป็นกรอบ
แนวคดิในการศึกษา โดยการผสมผสานทฤษฎกีารมีส่วนร่วมของชุมชน
และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน มาท าการพัฒนาปรับปรุงแล้วน าไปใช้
จริง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนาร่วมด้วย

ครอบคลุมเนื้อหา 2 ส่วน คอื 
1) การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตยีง โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลฯ
2) ผลต่อสุขภาพ ความพึงพอใจและคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ
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กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มที่ 1 ชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ เลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling Technique) โดยการ
คัดเลือกจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการระบบการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมจ านวน 40 คน
การท าวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

และมีการจัดกลุ่มระดมสมอง การสนทนากลุ่มและใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกโดยมีแนวค าถามที่ ไม่ ได้ เป็นโครงสร้างค าถามตายตัว สามารถ
เปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นได้ เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูล
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกประเด็น การเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มที่ 1 
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ประชากร

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุมชนหรือภาคีเครือข่ายสุขภาพ ผู้น าชุมชน
และชุมชน รวม 100 คน 

 กลุ่มที่ 2 คอื ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียง
ที่มีอายุ 60 ปบีรบิูรณ์ขึ้นไปทั้งหมดทั้งเพศหญิงและเพศ

ชาย ที่อาศัยอยู่ในอ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
รวม 116 คน 

เกณฑ์การคัดผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)ดังนี้
 เป็นผู้ที่อาศัยอยู่และมชีื่อในทะเบยีนบ้านและอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธาน ี

มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน (ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มาแล้ว 3 เดือน)
 มคีวามสามารถในการรับรู้ สื่อความหมาย เข้าใจ สามารถอ่านเขยีนภาษาไทยและ

สื่อสารกันได้ 
 มคีวามสมัครใจและยนิยอมให้ความร่วมมือในการท าวิจัย

เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวิจัยออกจากโครงการวิจัย(Exclusion criteria)
 มคีวามเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
 อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่การศกึษา
 เป็นผู้ที่มีปัญหาในการสื่อสารและการรับรู้

เกณฑ์การให้ผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยเลิกจากการศกึษา (Discontinuation criteria)
ผู้ยินยอมตนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยสามารถเลกิจากการวิจัยน้ีได้ตลอดเวลา

กลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มที่ 2 คอื ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงกลุ่มติดเตียงที่มอีายุ 60 
ป ีก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Krejeie & Morgan
ได้ 90 คน --> (Multi-staged Random Sampling) ได้

ต าบลพังเคนและต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล

เกณฑ์การคัดผู้ยนิยอมตนให้ท าการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)
 ผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 มคีวามสามารถในการรับรู้ สื่อความหมายความเข้าใจ สามารถอ่านเขียนภาษาไทย

และสื่อสารกันได้  
 มสี่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีการศึกษาตลอดระยะเวลาการวจิัย
 มคีวามสมัครใจและยนิยอมให้ความร่วมมอืในการท าวิจัย
เกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมวจิัยออกจากโครงการวิจัย(Exclusion criteria)
 มคีวามเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวจิัย
 อาศัยอยู่นอกเขตพื้นท่ีการศึกษา
 เป็นผู้ท่ีมีปัญหาในการสื่อสารและการรับรู้
เกณฑ์การให้ผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยเลกิจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
 ผู้ยินยอมตนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยในตอนแรกต่อมาขอเลิกหรือขอถอนตัวจาก

การให้ข้อมูลในระหว่างการตอบแบบสอบถามและในการร่วมกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมอืที่ใช้ในกระบวนการ
คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ซึ่งพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมโดยผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น
คู่มอืการระดมสมอง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมสี่วนร่วม 

Planning
Action
Monitoring 
Evaluation and Reflection
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
3.2.1 ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
3.3.2 ศึกษาแนวคิดวธีิการขั้นตอนการวิจัยเชงิปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วม
3.3.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการมสี่วนร่วมของชุมชนและแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน
3.3.4 น าแนวคิดทฤษฎีเอกสารแนวทางและรายงานวจิัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาทั้งหมดมา
ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเนื้อหา เพื่อสร้างแบบสอบถาม และแผนการพัฒนาฉบับร่าง 
3.3.5 ท าการออกแบบเครื่องมอื สร้างแบบส ารวจข้อมูลชุมชน แบบสัมภาษณ์การมสี่วนร่วม
ของชุมชนฉบับร่างโดยประยุกต์และดัดแปลงจากวรรณกรรมที่ทบทวนจากนั้นน าเครื่องมอื
ที่สร้างขึ้นไปหาความสัมพันธ์ของเนื้อหา
3.3.6 น าเครื่องมือที่สร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรอืผู้ทรงคุณวุฒ ิได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องพร้อมให้แนะน า จากน้ันผู้วิจัยแก้ไขปรับปรุง
3.3.7 เมื่ออาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมอืแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
แกนน าชุมชนเพื่อทดสอบเครื่องมือที่สร้างขึ้นและท าการปรับจนเครื่องมือมีคุณภาพเข้าขั้น
คุณภาพมาตรฐานเพ่ือน าไปใช้ศึกษาจรงิ

เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.1 แบบสัมภาษณก์ารมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียงในชุมชน
2.2 แบบสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลชุมชน 
2.3 แบบสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ กึ่งโครงสร้างทั้งแบบกลุ่ม
และแบบบุคคลเป็นแบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 
2.4 แบบบันทึกข้อมูลการประชุมกลุ่มจากการระดมสมอง
ตามคู่มือการระดมสมอง 
2.5 แบบบันทึกการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมวิจัย
2.7 แบบประเมินความรู้และทักษะการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติด
เตียง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเวลา 5 เดือน ช่วงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถงึ  กันยายน พ.ศ. 2560

 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้วิธกีาร
จัดเก็บข้อมูลหลายวิธี ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การสนทนากลุ่ม 
การสังเกต การประชุมสรุปและถอดบทเรียน ข้อมูลเชิงปรมิาณใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและแบบประเมินความพึงพอใจ

 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด 
 น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถติิต่อไปแล้วประชุมสรุปและถอด

บทเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 การตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยอาจารย์ท่ี

ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญ รวม 3 ท่าน เป็นผู้พิจารณาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องความครอบคลุมครบถ้วนและ
สอดคล้อง

 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีและ
แบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วท าการ
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มแกนน าชุมชนท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach
Method) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient of 
Alpha) ได้ค่าความเท่ียงตั้งแต่ 0.75 ข้ึนไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์แล้วมาวเิคราะห์
แล้วผู้วจิัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบวธิทีาง
สถิต ิโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

 ประมวลผลข้อมูลเชิงประมาณโดยใช้ค่าสถิตเิชิงพรรณนาและข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยวธิกีารวิเคราะห์เนื้อหา (Content  analysis) แล้ว
สรุปการค้นพบตามประเด็นที่ศึกษาจากการจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการวิจัย

การพิจารณาด้านจริยธรรมในมนุษย์(Ethical consideration)

1. ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทราบถงึวธิกีารและตอบข้อข้องใจต่างๆรวมถึง
ประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นขณะท าการวิจัย
2. การเข้าร่วมโครงการวจิัยผู้ยินยอมตนจะเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ
และต้องได้รับความยินยอมตนทุกราย
3. ผู้ยินยอมตนสามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวจิัยได้ทุกเมื่อ
4. การรักษาความลับของข้อมูลโครงการวิจัยนี้เป็นการให้ผู้ยินยอมตน
ตอบแบบสอบถามจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ยินยอมตน
5. ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม โดยไม่น าข้อมูลหรือ
ความลับของกลุ่มตัวอย่างมาเปิดเผย

ผู้วิจัยท าการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
เก็บข้อมูลจนกระทั่งถึงการน าเสนอผลการวิจัย 

การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยครั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิัยในมนุษย์ สสจ.อุบลฯ แล้วจงึด าเนนิการวจิัย 

 โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวออก
จากการศึกษาวิจัยได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะน าไปใช้ใน
การวิจัยเท่านั้นจะไม่มผีลกระทบหรือเกิดความเสียหายใด ๆ กับ
กลุ่มตัวอย่าง

กราบขอบพระคุณ

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับข้อมูลทั่วไปน าเสนอด้วยสถิติ
พื้นฐานได้แก่จ านวน การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และค่าต่ าสุด-สูงสุด
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับเปรียบเทียบความรู้และทักษะ
ของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระหว่างก่อนและหลังด าเนินการด้วยสถิติทดสอบที (Paired  
t-test) และใช้น าเสนอในรูปแบบของ Mean difference และ 95% CI ในการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ก่อนและหลังการวิจัยโดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นในการ
ทดสอบทางสถติิที่ระดับ 0.05
3. วิเคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content  analysis) โดย
ใช้วิธีการจับประเด็น จัดหมวดหมู่ของข้อมูลวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
ข้อมูล วิเคราะห์สรุปประเด็น (Thematically analysis) ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความน่าเช่ือถอืของข้อมูลผ่านกระบวนการกลุ่ม

281



283282



284 285



286 287



288 289



  
 ปัจจุบันพบว่ามีผู้ปว่ยไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังระยะ
สุดท้ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณ ซึ่งจะต้องรักษา
ด้วยการบ าบัดทดแทนไต ได้แก่ การล้างไตทางช่องท้อง การ
ปลูกถ่ายไต และการฟอกเลือด  
 ศูนย์ไตเทียมสรรพสิทธิ์ ให้การดูแลรักษาไตวาย
เฉียบพลันและเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีภาวะแทรกซ้อน ซึ่งเป็น
โรงพยาบาล ในระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมและต่อเนื่องเนื่อง 
จากรับส่งต่อจาก รพ. เครือข่ายในเขต 10 ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ป่วยวิกฤติที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
  

หลกัการและเหตุผล 

  
บทบาทพยาบาลไตเทยีมในการพยาบาลผู้ป่วยที่ฟอกเลือด 

ด้วยเคร่ืองไตเทยีม 

ผู้วจิยั นางสาวราภรณ์  อุตทอง    และ 
 
 

 
  
 
  
 

                                                                 นางนวลน้อย โหตระไวศยะ 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.สุเพยีร โภคทพิย์ และ อาจารย์อรชร มาลาหอม 

  
บทบาทพยาบาลไตเทยีมในการพยาบาลผู้ป่วยที่ฟอกเลือด 

ด้วยเคร่ืองไตเทยีม 

ผู้วจิยั นางสาวราภรณ์  อุตทอง    และ 
 
 

 
  
 
  
 

                                                                 นางนวลน้อย โหตระไวศยะ 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.สุเพยีร โภคทพิย์ และ อาจารย์อรชร มาลาหอม 
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 ปัจจุบันพบว่ามีผู้ปว่ยไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังระยะ
สุดท้ายที่จ าเป็นได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
สามารถพบภาวะแทรกซ้อนระหว่างการฟอกเลือด ได้หลาย
ประการถ้าไม่รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที อาจท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ ไตเทียมมีมาตรฐานการดูแลตาม  WI 
แต่ก็มีอุบัติการณ์บางรายเกิดภาวะ Cardiac arrest อาจท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได ้

หลกัการและเหตุผล 

สถติผู้ิป่วยทีรั่บบ าบัดทดแทนไตในประเทศไทย   

    

18,105 

ราย ที่มา  สปสช.เขต 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ค าถามในการวิจัย 

บทบาทพยาบาลไตเทยีมในการพยาบาลผู้ป่วยที่
รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ที่ดเีป็น
อย่างไร 

ราย 
13ราย เวชสถติิไตเทยีมสรรพสิทธ์ิ 

สถติผู้ิป่วยมภีาวะCardiac arrestท า HD   
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

11 ราย 
8ราย 

ราย 

110 ราย 

5ราย 8 ราย 

เวชสถิตไิตเทยีมสรรพสิทธ์ิ สถติผู้ิป่วยมภีาวะแทรกซ้อน ท า HD   

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

115 ราย 

4 ราย 

187 ราย 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้เป็น 
พยาบาลวชิาชีพทีปฏิบัติงานที่หน่วยไตเทียมสรรพ
สิทธ์ิ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ านวน 21 
คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด 
   

5. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 
 
 
5.1  โรคไตวายเฉียบพลนั และไตวายเร้ือรังระยะ
สุดทา้ย 
 5.2 การรักษาดว้ยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 
(Hemodialysis: HD) 
5.3 บทบาทพยาบาล 
 5.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาบทบาทพยาบาลไตเทียมในการ
พยาบาลผู้ป่วยทีฟ่อกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทียม 
2.เพ่ือศึกษาปัญหาในการพยาบาลไตเทียม
ในการพยาบาลผู้ป่วยทีฟ่อกเลือดด้วยเคร่ือง
ไตเทียม 

- การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ดว้ยตนเอง โดยน าแบบสอบถามไปใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งตอบ และเกบ็รวบรวมคืนมา 
 

การตรวจสอบขอ้มูล  
  1.ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2. วเิคราะห์ขอบเขตของการศึกษา และก าหนดกรอบแนวคิด เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.รวบรวมขอ้มูลท่ีศึกษาทั้งหมดสร้างเป็นแบบสอบถาม 
 4.น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า
ปรับปรุงแกไ้ข 
 5.น าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่านเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรง และค านวณหาค่าดชันีความตรงเน้ือหา 
 6.น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Tryout)กบัพยาบาลไตเทียมอ่ืน 
ท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาความเช่ือมัน่ 
 7.จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือน าใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 
   1. สถานภาพของพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยไตเทียม เป็น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 
  2. บทบาทพยาบาลไตเทียมในการพยาบาลผูป่้วยท่ีฟอกเลือดดว้ย
เคร่ืองไตเทียม ประกอบดว้ยบทบาท 3 ดา้น เป็นแบบสอบถามประเมินค่า 
 3.ปัญหาของพยาบาลไตเทียมในการพยาบาลผูป่้วยท่ีฟอกเลือดดว้ย
เคร่ืองไตเทียม ประกอบดว้ยปัญหา 3 ดา้น เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
 4.ขอ้เสนอแนะ 
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- สถติทิีใ่ช้ และการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วจิัยน าข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมได้มาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ดงันี ้
 1.วเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดย
การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
 2.วเิคราะห์ข้อมูลบทบาทพยาบาลไตเทยีมในการพยาบาล
ผู้ป่วยทีฟ่อกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีมโดยการหาค่าเฉลีย่ และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.วเิคราะห์ปัญหาของพยาบาลไตเทียมในการพยาบาล
ผู้ป่วยทีฟ่อกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม โดยการจัดหมวดหมู่ของ
ปัญหา แจกแจง ความถี่ และจัดล าดบั 
 

การดดูกลืนไม่ด ี, ระบบทางเดนิอาหารยัง
ท างานได้ไม่สมบรูณ์ อาจก่อให้เกดิภาวะ

ล าไส้เน่า 

ทารกคลอดก่อน
ก าหนด 

การตดิเชือ้ 

น า้หนักตัวน้อย 

  พัฒนาการช้า 

อุณหภมูิกาย
ต ่า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปอดไม่สมบรูณ์ 

- ปัญหาเกี่ยวระบบทางเดนิหายใจ , 
การหยุดหายใจ , โรคปอดเรือ้รัง 

ศูนย์ควบคุมอุณหภูมร่ิางกาย
ยังไม่สมบูรณ์ , ไขมันใต้ผิว

น้อย , พืน้ที่ผิว  

  

 น า้หนักน้อยกว่า 
2500 กรัม 

กลไกการป้องกันการตดิเชือ้
ในร่างกายยังท างานไม่

สมบูรณ์ รวมถงึภมูคุ้ิมกันยัง
อยู่ในระดับต ่า 

 กลไกการท างานของระบบการได้
ยนิยังท างานไม่สมบูรณ์ 

 ROP 

  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ย้าย 
คืนแม่ 

จ าหน่าย
กลับบ้าน 

ห้อง
คลอด 

ER 

OR 

NICU1 

เดก็ 1,2 NICU2 

NICU3 

 
 

โดย 
นางสาว  ปฐมาวด ี วงษ์ขันธ์ 

และ 
นางสาว จิรัตติกร ผุยพรหม 

 

การพัฒนาแนวทางปฏบิัตกิารวางแผนจ าหน่ายทารกคลอด
ก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อย โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ในหอผู้ป่วยเดก็ 2   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
 
 
 

 
 

โดย 
นางสาว  ปฐมาวด ี วงษ์ขันธ์ 

และ 
นางสาว จิรัตติกร ผุยพรหม 

 

การพัฒนาแนวทางปฏบิัตกิารวางแผนจ าหน่ายทารกคลอด
ก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อย โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ในหอผู้ป่วยเดก็ 2   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   
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                ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
สถิติการ Re-admit 

Diagnosis 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

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 

Fever 0 0 3.22 

Anemia 0 3.03 0 

Apnea 0 3.03 0 

ROP 12 15.15 3.22 
แมต้่องการ Admit 4 0 0 

                ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
สถิติการ Re-admit 
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                ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เหตุผลในการ Re-admit 

1. แพทย์นัด F/U         Poor  weight gain , LBW , Jaundice 
      Poor Hygiene , Sepsis , NEC 
      สอนเร่ืองการให้นมแม่ แม่ต้องการ Admit 
 
2. มาพบแพทย์ด้วยตัวเอง          Fever , URI 
               ลูกร้องงอแง ท้องอืด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
1. ครอบครัวที่ให้ก าเนิดทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อย   
อายุครรภ์  32 – 36 สัปดาห์ 
  
2. ทารกมีน า้หนัก 1500 – 2500 กรัม  บดิา มารดา สามารถปฏบิัตกิิจกรรมในการ
ดแูลทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อยได้ 
 
3. บุตรไม่มีความพกิารทางด้านร่างกาย  ครอบครัวยนิยอมเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 

     เพื่อพฒันาแนวปฏิบตักิารวางแผนจ าหน่ายทารกคลอดก่อนก าหนดที่มี
น า้หนักน้อยโดยใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ ในหอผู้ป่วยเดก็ 2 

ค าถาม
การศึกษา 

แนวปฏบิัตกิารวางแผนจ าหน่ายทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อยโดยใช้
หลักฐานเชงิประจักษ์ มีผลต่อความสามารถของครอบครัวในการดแูลทารก

คลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักตัวน้อยอย่างไร 

เมื่อครอบครัวให้ก าเนิดบุตรที่มีความเจบ็ป่วย ต้องได้รับการรักษาที่
โรงพยาบาลเป็นเวลานาน สภาพร่างกายต้องได้รับการรักษาจากอุปกรณ์
ทางการแพทย์อย่างต่อเน่ือง  ย่อมก่อให้เกดิความเครียด  ตกกังวล เป็น
ห่วง ท้อแท้  สิน้หวัง  กลัวบุตรเป็นอันตราย  เกิดขึน้ในครอบครัว ซึ่ง

ความรู้สึกต่างๆเหล่านีส่้งผลให้บุคคลในครอบครัวสูญเสียพลังอ านาจใน
ตนเอง  ความกลัว  วติกกังวล กอปรกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตดิตัว

บุตร ท าให้บุคลในครอบครัวขาดความม่ันใจในการเลีย้งดูบุตร ไม่กล้าเข้า
ใกล้และสัมผัสตวับุตร   ท าให้บดิา มารดารู้สึกว่าตนไม่สามารถช่วยเหลือ
ลูกได้ จงึขอกลับบ้าน ไม่มาเลีย้งบุตร  เม่ือแพทย์อนุญาตให้จ าหน่าย  จงึ
ส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถเลีย้งลูกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกดิการ 

Re–admit เกดิขึน้ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
   
  
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการทบทวนงานวิจัย จากรายงานวิจัยที่ศกึษาเกี่ยวกบั

แนวทางการพัฒนาการวางแผนจ าหน่ายทารกคลอดก่อนก าหนดที่มี
น า้หนักน้อย จากรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ ์ การศกึษาอสิระที่ท าใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถงึ พ.ศ. 2560 

    (10 ปีย้อนหลัง) 
 
 

เน้ือหาประกอบด้วย..... 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  
(รายงานการวจิัย,วทิยานิพนธ์ ,รายงานการศึกษาอสิระ) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 การควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ขั้นตอนการด าเนินการวจิัย 

 
 

  วธีิการด าเนินการวจิัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
         ผู้วิจยัจงึได้เลือกใช้กรอบแนวคิด ตามขัน้ตอนของสถาบนัโจแอนนาบริกส์  
(JBI, 2014) ใช้เคร่ืองมือของสถาบนัในการประเมิน และ รวบรวมข้อมลูทัง้หมด 
ประกอบด้วยขัน้ตอน 7 ขัน้ตอน ได้แก่  
 1)  การก าหนดวตัถปุระสงค์และค าถาม  
 2) การก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกงานวิจยั  
 3) การสืบค้นงานวิจยั  
 4) การคดัเลือกงานวิจยัที่มีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 5) การประเมินคณุภาพงานวิจยั  
 6) การรวบรวมข้อมลู และการสกดัข้อมลู  
 7) การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ข้อมลู  
 

                   แบบบนัทึกผลการสกดัขอ้มูล (ส าหรบัผูวิ้จยั) 

ช่ือเร่ือง 
ช่ือผูแ้ต่ง/ 
ปีท่ีพิมพ ์

 
ท่ีมา ระเบียบ

การวิจยั 
กลุ่ม 

ตวัอยา่ง 
Setting สถิติท่ีใช ้

  
Theory Intervention Outcome 

ระดบั
ความ

น่าเช่ือถือ 

    
  

      
  

      
  

    
  

      
  

      
  

    
  

      
  

      
  

    
  

      
  

      
  

    
  

      
  

      
  

    
  

      
  

      
  

    
  

      
  

      
  

    
  

      
  

      
  

                   แบบคดักรองงานวิจยั 

หมายเหตุ งานวิจัยที่จะน ามาศึกษาต้องผ่านเกณฑท์ั้ง 5 ข้อ หรือ 100 % 

1. เป็นงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาแนวทางปฏบิตัิการวางแผนจ าหน่ายทารกคลอดก่อนก าหนดที่
มีน า้หนักน้อย   ใช่ ไม่ ใช่ 

2. การปฏบิัติการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อย  หมายถึง  กจิกรรม/การกระท า
หรือพฤติกรรมที่แสดงออกต่อทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อย โดยใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ทางการพยาบาล  หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มาใช้ในการดูแล   เพ่ือที่จะสร้าง
ผลลัพธใ์นการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อย 

 ใช่ ไม่ ใช่ 

3.   ผลลัพธท์ี่เกดิจากการปฏบิตัิกจิกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีน า้หนักน้อย  
 ใช่ ไม่ ใช่ 

4. เป็นงานวิจัยที่ท  าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550-2560 
 

 ใช่ ไม่ ใช่ 

5. เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง  กึ่งทดลองที่มีการออกแบบโดยมีกลุ่มควบคุม และมีการสุ่มตัวอย่าง
เข้ารับการทดลอง หรือเป็นงานวิจัยเชิงปฏบิัติการ 

 
 ใช่ ไม่ ใช่ 

• แบบประเมินระดับความน่าเช่ือถือจาก 
   (Joanna Brigg Institute , 2014) 
• แบบบันทกึผลการสกัดข้อมูล  
  (Data Extraction Form) 
 

เคร่ืองมือในการด าเนินงานวจิัย 
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การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการวางแผน
จ าหน่าย 

การดแูลทารกคลอดก่อนก าหนด /  
ทารกแรกเกิดที่มีน า้หนักน้อย 

แนวทางปฏิบัตกิารวางแผนจ าหน่ายทารก
คลอดก่อนก าหนด/ทารกแรกเกิดที่มี

น า้หนักน้อย 

ค าจ ากัดความ
ที่ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูล 

KEYWORD 

ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 

การสืบคน้รายงาน
การวจิยั การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.hand searching  
( อ้างอิง / บรรณานกุรม ) 
2.computerized 
searching  
 ( Thailis,Pubmed 
,CINAHL,Google 
Scholar )        
3.searching for 
unpublished 
materials  
( อาจารย์ / ผู้ เช่ียวชาญ ) 

 

1.คดัเลือกงานวิจยั 
(แบบคดักรอง, งานวิจยัเชิง
ทดลอง ,เชิงพรรณนา , เชิง
คุณภาพ ) 
2.อ่านรายงานวจิยัรอบท่ีหน่ึง
เพื่อประเมินคุณภาพ 
3.อ่านรายงานวจิยัรอบท่ีสอง
เพื่อสกดัขอ้มูล 
4.ตรวจสอบความตรงของการ
บนัทึกขอ้มูล กบัผูท้รงคุณวฒิุ 

 

1.ลกัษณะทัว่ไปของ
งานวิจยั โดยสถิติเชิง
พรรณนา ใชจ้ านวน / 
 ร้อยละ 
2.รูปแบบการปฏิบติั
กิจกรรมการดูแลทารกคลอด
ก่อนก าหนดท่ีมีน ้าหนกัตวั
นอ้ย และวิธีการ วดัผลลพัธ์) 

 

การควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

ทดสอบความตรงกนัของผู้บันทกึ         
3 ท่าน  

รวบรวมข้อมูลจากรายงานวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

การน างานวจิยัมาจดัระดบัความน่าเช่ือถือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

-แบบคดักรอง 
-แบบประเมินระดบัความน่าเช่ือถือ 
-แบบสกดัขอ้มูล 

Joanna Brigg Institute , 2014 

ปรับปรุงแกไ้ข 

• ในกรณีท่ีผูป่้วยมีอาการเป็นลมหมดสติใหพ้ิจารณาแยกโรคดว้ยวา่ผูป่้วยเป็นลมหมด
สติจากภาวะหวัใจเตน้ชา้หรือหรือเร็วผดิปกติ ฉะนั้น การใส่เคร่ืองกระตุน้หวัใจ
ชนิดถาวรเป็นมาตรฐานการรักษาผูป่้วยหวัใจเตน้ชา้ทั้งชนิด Advance degree AV 
block และ Sick sinus syndrome  

• ในประเทศไทยเร่ิมรักษาผูป่้วยภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะดว้ยวธีิน้ี ตั้งแต่
ปีพ.ศ.2511 ท่ีรพ.พระมงกฎุเกลา้ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูม ิเร่ิมมกีาร
ใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวรตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา จากสถิติ ดงัรูป 
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จ านวนผูป่้วยOn PPMในรพ.สรรพสิทธิประสงค ์อุบลราชธานี

จ านวนผูป่้วยOn PPM

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา

• ความผดิปกติของการน าไฟฟ้าหวัใจจากหอ้งบนสู่หอ้งล่าง (AV block) เป็น
ภาวะท่ีมีการขดัขวางกระแสไฟฟ้าใหช้า้ลงหรือท าใหก้ระแสไฟฟ้าไม่สามารถผา่นไป
กระตุน้ส่วนของหวัใจหอ้งล่างต่อไปได้

• AV block อาจเป็น first degree (กระแสไฟฟ้าสามารถผา่นจาก
หวัใจหอ้งบนไปกระตุน้หวัใจหอ้งล่างไดทุ้กคร้ัง 

• Second degree (กระแสไฟฟ้าผา่นจากหอ้งบนไปกระตุน้หวัใจหอ้ง
ล่างไดเ้ป็นบางคร้ัง)

• Third degree (กระแสไฟฟ้าไม่สามารถผา่นจากหวัใจหอ้งบนไปกระตุน้
หวัใจหอ้งล่างไดเ้ลย)

รายงานการวจิัย 
เร่ือง การทบทวนสถานการณ์ผู้ป่วยทีมี่ภาวะหัวใจเต้นช้าผดิจังหวะ

ทีใ่ส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker : PPM)

ในงานห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลอืด 1(CCU1)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ผู้วจิัย
นางสาวนาฏอนงค์   เสนาพรหม และนางณชิมาศ บุญสุข

พยาบาลวชิาชีพช านาญการCCU 1

ทีป่รึกษา
1.อ.ดร.สุเพยีร  โภคทพิย์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลอืด 1
2.นางนวลน้อย โหตระไวศยะ  ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม

รายงานการวจิัย 
เร่ือง การทบทวนสถานการณ์ผู้ป่วยทีมี่ภาวะหัวใจเต้นช้าผดิจังหวะ

ทีใ่ส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker : PPM)

ในงานห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลอืด 1(CCU1)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

ผู้วจิัย
นางสาวนาฏอนงค์   เสนาพรหม และนางณชิมาศ บุญสุข

พยาบาลวชิาชีพช านาญการCCU 1

ทีป่รึกษา
1.อ.ดร.สุเพยีร  โภคทพิย์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลอืด 1
2.นางนวลน้อย โหตระไวศยะ  ต าแหน่ง หัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนักอายุรกรรม
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ชา้ท่ีไดรั้บการใส่เคร่ืองกระตุน้
หวัใจชนิดถาวร งานหอ้งผูป่้วยหนกัโรคหวัใจและหลอดเลือด1(CCU1)
2.เพื่อศึกษากิจกรรมการพยาบาลในการการดูแลผูป่้วยหลงัใส่เคร่ืองกระตุน้
หวัใจชนิดถาวร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ชา้ท่ีไดรั้บการใส่
เคร่ืองกระตุน้หวัใจชนิดถาวร ร่วมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ
2.เพื่อพฒันาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหอ้งผูป่้วยหนกัโรคหวัใจและหลอด
เลือด 1 ในการดูแลผูป่้วยโรคหวัใจเตน้ชา้ท่ีไดรั้บการใส่เคร่ืองกระตุน้หวัใจ
ชนิดถาวร 

• ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครือ่งกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร 
ในปี 2557-2560 (6เดือนแรก)
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ร้อยละของผูป่้วยใส่ PPM

ร้อยละของผูป่้วยใส่ PPM

เน่ืองจากในหน่วยงานยงัไม่มแีนวทางในการดูแลผู้ป่วยทีใ่ส่เคร่ือง
กระตุ้นหัวใจชนิดถาวรทีชั่ดเจน โดยเฉพาะกจิกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี ้
ผู้วจิัยจึงสนใจศึกษาและทบทวนสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี ้ทีจ่ะต้องมกีารพฒันา
ระบบบริการให้มปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการดูแลในอนาคต

• จากสถิติห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด 
1(CCU1) มีจ ำนวนผู้ป่วย STEMI ให้กำรดแูลผู้ป่วยที่มี
ภำวะหวัใจเต้นช้ำผิดจังหวะทัง้ชนิด Complete Heart 
Block ,Sick Sinus Syndrome ตัง้แต่ปีพ.ศ.2557-2560
(6ด.แรก) ดังนี ้
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จ านวนผูป่้วยท่ีมีภาวะ CHB & SSS 
ท่ีหอ้งผูป่้วยหนกัccu1  

CHB&SSS

ผลการศึกษา

82.4

17.6

ชนิดของเคร่ืองPPM

VVIR DDDR

94.1

5.9

ต าแหน่งท่ีใส่PPM

Lt Subclavian v. Rt Subclavian v.

29.4

70.6

ร้อยละของเวลารอคอยผา่ตดัใส่PPM

นอ้ยกวา่3 วนั ระหวา่ง3-7 วนั

ผลการศึกษา

41%

59%

ร้อยละของเพศ

เพศชาย เพศหญิง

วธีิด าเนินการวิจัย
- รูปแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบยอ้นหลงั 

(retrospective descriptive study) ในผูป่้วยท่ีไดรั้บการใส่เคร่ืองกระตุน้
หวัใจชนิดถาวรตั้งแต่ วนัท่ี1 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง  วนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 
2560  ในงานหอ้งผูป่้วยหนกัโรคหวัใจและหลอดเลือด  1 โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค ์อุบลราชธานี

- กลุ่มประชากร  เกบ็ขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลผูป่้วยท่ีไดรั้บการใส่
เคร่ืองกระตุน้หวัใจชนิดถาวรในหอ้งผูป่้วยหนกัโรคหวัใจและหลอดเลือด  
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์อุบลราชธานี

- เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ใชแ้บบการเกบ็ขอ้มูลท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ
- การวิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้Program SPSS ver.21 โดย

ขอ้มูลเชิงปริมาณแสดงเป็นร้อยละ

304 305



ขอ้เสนอแนะในการน าผลไปใช้
1. การใหค้วามรู้สร้างความตระหนกัแก่พยาบาลผูดู้แลในการ

ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ 
2. การพฒันาแนวทางการดูแลผูป่้วย PPM โดยเฉพาะผูสู้งอายุ

ท่ีเส่ียงต่อการเกิด Hematoma/bleeding ไดง่้ายและ
จ าเป็นตอ้งรับประทานยา Antiplateles ในผูป่้วยโรคหวัใจ
หรือยาAnticoagulants

3. เพื่อศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตผูป่้วยท่ีใส่เคร่ือง PPM
4. เป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะพยาบาลท่ีดูแลผูป่้วย 

On PPM

วิจารณ์

• พยาบาลผูดู้แลผูป่้วยตอ้งมีบทบาทส าคญัในการป้องกนัภาวะแทรกซอ้น
หลงัใส่เคร่ือง PPM ซ่ึงพยาบาลจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนได ้โดยเฉพาะภาวะแทรกซอ้น เช่น 
Pneumothorax, Cardiac temponade การติดเช้ือ การเกิด 
Hematoma/pocket bleeding, Pacemaker mal function หรือ การให้
ค  าแนะน าและบนัทึกเพื่อป้องกนัการเกิด Twiddler’ s syndrome
พยาบาลจะตอ้งช่วยเหลือและสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

• ประเดน็ปัญหาท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ้งท าอา้งถึงกิจกรรมการให้
โปรแกรมบริหารขอ้ไหล่ (เบญจา,2558) มีการส่งปรึกษานกักายภาพ
เพียงร้อย64.7(13ราย) และส่วนท่ีไม่ไดรั้บค าแนะน าร้อยละ35.3(6) ซ่ึง
ถือวา่เกือบถึงก่ึงหน่ึงของจ านวนผูป่้วยทั้งหมด

จากการทบทวนข้อมูลการบนัทกึทางการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่ใส่เคร่ืองกระตุ้น
หัวใจชนิดถาวร พบว่ายงัมกีารบันทกึในประเดน็ปัญหาส าคญัยงัไม่ครอบคลุม โดย
ส่วนใหญ่ข้อวนิิจฉัยการพยาบาลที่บนัทึกมร้ีอยละ52.9 (3-5ข้อ) เป็นการตั้งข้อ
วนิิจฉัยทีก่ว้างๆ และซ ้า ๆ กนั ไม่ระบุกจิกรรมทีดู่แลชัดเจน

กราฟแสดงประเดน็การบันทึกทางการพยาบาลที่พบ

ยอดผูป่้วยมะเรง็เตา้นมรายใหม่ 

ความเป็นมาและความส าคญั (ต่อ) 

2557 2558 2559 

288 

376 
443 

  โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาส าคญัของหญิงทั่วโลก และพบมากเป็น
อนัดบัหน่ึงของผู้หญงิไทยหากไม่รักษาหรือปล่อยทิง้ไว้จะท าให้ตวัโรคมคีวาม
รุนแรงมากขึน้เร่ือยๆเป็นสาเหตุให้เสียชีวติได้ 

  มะเร็งเต้านมระเร่ิมแรกรักษาโดยการผ่าตัดเป็นอนัดบัแรกและส่วนมาก
รักษาที่วธีิอ่ืนเสริมเพ่ือเสริมให้ผลการรักษาดขีึน้ 

            การผ่าตัดมะเร็งเต้านมมี 2ส่วน 
  1.การผ่าที่ตัวเต้านม เพ่ือไม่ให้มีมะเร็งเหลือที่เต้านม 
  2.การผ่าตัดที่ต่อมน า้เหลืองที่รักแร้ เพ่ือทราบการกระจายของมะเร็งไปที่ต่อม

น า้เหลือง 
 
 
  

ความเป็นมาและความส าคญั 

การพฒันาแนวปฏบิตัิการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยมะเรง็เตา้นม
ท่ีไดร้บัการผ่าตดัคาท่อระบาย 

 Jackson drain โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
 ในหอผู้ป่วยศัลกรรมทัว่ไป 1 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  

นางสาวรจนา สมตวั และคณะ 
อาจารยท่ี์ปรกึษา 

อ.ศศธิร ช านาญผล 
อ.ศริิทิพย ์สงวนวงศว์าน 

 

การพฒันาแนวปฏบิตัิการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยมะเรง็เตา้นม
ท่ีไดร้บัการผ่าตดัคาท่อระบาย 

 Jackson drain โดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
 ในหอผู้ป่วยศัลกรรมทัว่ไป 1 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  

นางสาวรจนา สมตวั และคณะ 
อาจารยท่ี์ปรกึษา 

อ.ศศธิร ช านาญผล 
อ.ศริิทิพย ์สงวนวงศว์าน 
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 หลังใช้แนวปฏิบัติที่ท าขึ้น ติดตามผู้ป่วยจ านวน 93 รายที่น า
drain กลบับ้าน 
 พบอุบัติการณ์ drain หลุด 1 ราย   ,drain ขาด 2 ราย , แผลซึม 4 

ราย ข้อไหล่ติด 1 ราย ท าให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเพิม่ 
 ผลประเมินบุคลากรทางการพยาบาลพบว่าปฏิบัติตามแนวปฏิบัต ิ

การดูแลผู้ป่วยไม่เหมือนกนั 
 สัมภาษณ์พยาบาลในทีม พบว่ารู้สึกกังวลเม่ือได้รับมอบในการสอน

ผู้ป่วยโดยเฉพาะพยาบาลจบใหม่ขาดความมั่นใจมีประสบการณ์
ดูแลผู้ป่วยน้อย 

 แนวทางปฏิบัติเดิมยงัไม่ชัดเจน 
 
 

ความเป็นมาและความส าคญั (ต่อ) 

 ตั้งแต่ ก.ค.57-ปัจจุบัน แพทย์ได้น าท่อระบายชนิด Jackson drain (JD) 
มาใช้กบัผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม  แพทย์จะจ าหน่ายพร้อมขวด JD หลังนัด F/U 
แพทย์จะ off JD เม่ือcontent ออก 20 -30 cc. นานติดต่อกนั 3 วนั พบอุบัติการณ์
สาย drain ตนั จากผู้ป่วยปฏิบัตตวัไม่ถูกต้อง จากการสอบถามผู้ป่วยและญาติที่จะ
คาท่อระบายกลับไปดูแลต่อที่บ้าน พบว่ายังมีความวิตกกังวล ขาดความมั่นใจใน
การดูแล ยังไม่แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่คาท่อระบาย JD จึงได้จัดท า 
โปรแกรมวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดคาท่อระบาย 
jackson dtain ขึน้ 
 

ความเป็นมาและความส าคญั (ต่อ) 

 จากประสบการณก์ารดแูลผูป่้วยมะเรง็ทีร่กัษาดว้ยการผา่ตดัของ หอผูป่้วยศลัยกรรมทัว่ไป 
1  ผูป่้วยหลงัผา่ตดัจะมีสายระบายออกจากแผลคาไวเ้พ่ือระบายน า้เหลืองออกจากแผลเรยีก
Radivac drain และ Low pressure drain  ทีมไดมี้การจดัท าโปรแกรมวางแผนจ าหน่าย

ในผูป่้วยกลุ่มน้ีตลอดมา แพทยจ์ะจ าหน่ายผูป่้วยกลบับา้นหลงั off drain  

ความเป็นมาและความส าคญั 

1.ค้นหาปัญหาทางคลนิิก 

-ประชุมทมีระดมสมองทมีผู้ร่วมดูแล 

-ทบทวนแนวปฏิบัติเดิม 

2.สืบค้นหลกัฐานเชิงประจักษ์  

4.ยกร่างแนวปฏิบัติใหม่  

5.ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ  

 

วิธีด าเนินการ 

ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาในผูป่้วยมะเร็งเตา้นมทุกรายท่ีหลงัผา่ตดัคาท่อระบาย 

jackson drain 

ค าถามการวจิัย 
การวางแผนจ าหน่ายผูป่้วย
มะเร็งเตา้นมท่ีผา่ตดัคาท่อ
ระบายJackson drain  โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจกัษเ์ป็น
อยา่งไร 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
เพ่ือพฒันาโปรแกรมการวางแผน
จ าหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทีผ่่าตดั
คาท่อระบาย Jackson drain โดยใช้
หลกัฐานเชิงประจักษ์ 
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สรปุแนวทางการดแูลผูป่้วย 
 ลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม/เข้าโปรแกรมวางแผนจ าหน่าย 
 เข้ากลุ่ม Self health group 
 วธีิติดพลาสเตอร์เพ่ือไม่ให้สายเล่ือนหลดุ 
 สอนวธีิการ Milking สาย ไม่ให้อุดตนั 
 พยาบาลสอนวธีิการบันทึก/เทสารคดัหลัง่ก่อนกลบับ้านทุกราย 
 วดัองศาข้อไหล่ด้วยตนเองก่อนกลบัทุกราย 
 สอนวธีิการใช้ถุง BB ส าหรับขวด Jackson drain เพ่ือป้องกนัการเล่ือนหลดุ 
 ตดิตามแบบประเมินผู้ป่วยทีผ่่าตดัมะเร็งเต้านม ทีค่าท่อระบายชนิด Jackson drain เม่ือมา F/U ที่ OPD 
 จัดท าส่ือการสอน Drain care เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย 
 จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้ป่วยและญาตก่ิอนกลบับ้าน 
 จัดท าแบบประเมินบุคลากรปฏิบัตติามแนวทางการดูแล 

แนวทางการดแูล 

ภ�คผนวก
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สรุปผลโครงการพัฒนางานประจ าให้เป็นงานวิจัยทางการพยาบาล รุน่ที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 26-27 มกราคม 2560 

ณ ห้องประชมุ 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
(สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
ล าดับ โรงพยาบาล จ านวนเรื่อง จ านวนผู้วิจัย 

1 รพ.สรรพสิทธิประสงค ์ 7 เรื่อง 12 คน 
2 รพ.พระศรีมหาโพธิ ์ 4 เรื่อง 4 คน 
3 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอดุม 3 เรื่อง 9 คน 
4 รพ.นาตาล จ.อุบลราชธาน ี 2 เรื่อง 6 คน 
5 รพ.อ านาจเจริญ 2 เรื่อง 3 คน 
6 รพ.มุกดาหาร 2 เรื่อง 3 คน 
7 มหาวิทยาลัยราชธาน ี 1 เรื่อง 2 คน 

8 รพ.เสนางคนคิม จ.อ านาจเจริญ 1 เรื่อง 1 คน 
9 รพ.มะเร็งอุบลราชธาน ี 1 เรื่อง 2 คน 
 รวม 23 เรื่อง 42 คน 
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 ก ำหนดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำงำนวิจยัทำงกำรพยำบำล รุน่ที่ 3    
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล  โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค ์
   

ครั้งที่  หัวข้อ วัน เดือน ป ี สถำนที ่

1 
ก ำหนดค ำถำมงำนวิจัย และ 
น ำเสนอ Concept paper 

26-27  มกรำคม 2560 
ห้องประชุม 3 ชั้น 6  
อำคำร 50 พรรษำฯ 

2 ทบทวนวรรณกรรมและน ำเสนอปัญหำกำรวิจัย 22-23  กุมภำพันธ์ 2560 
ห้องประชุม 3 ชั้น 6  
อำคำร 50 พรรษำฯ 

3 
ระเบียบวิธีวิจัยและน ำเสนอผลกำรทบทวน
วรรณกรรม 

23-24  มีนำคม 2560 
ห้องประชุม 3 ชั้น 6  
อำคำร 50 พรรษำฯ 

4 กำรน ำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย 
22-23  พฤษภำคม 2560 
(เลื่อนเป็น 25-26 พฤษภำคม 2560) 

ห้องประชุม 3 ชั้น 6  
อำคำร 50 พรรษำฯ 

5 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลงำนวิจัย 
20-21  กรกฎำคม 2560 
(เลื่อนเป็น 27-28 กรกฎำคม 2560) 

ห้องประชุม 3 ชั้น 6  
อำคำร 50 พรรษำฯ 

6 เขียนรำยงำนผลกำรวิจัย  9-11  สิงหำคม 2560 
เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลรำชธำนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดกำรประชุมวิจัยทำงกำรพยำบำล ครั้งที่ 1   
เรื่อง  กำรตั้งค ำถำมกำรวิจัยและกำรทบทวนวรรณกรรม 
วันที่  26 -27 มกรำคม 2560 เวลำ 08.00 – 17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อำคำร 50 พรรษำฯ  
วันที่ 26 มกรำคม 2560 

 เวลำ 08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
 เวลำ 08.30 - 08.45 น. เปิดกำรประชุม และมอบนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลโดยกำรวิจยั 

 โดย  อ.สุชำดำ เสตพันธ์  (อุปนำยกสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย สำขำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต..อุบลรำชธำนี) 

เวลำ 08.45 – 09.00น. ชี้แจงเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำนวิจัยตำมโครงกำรวิจัยของสมำคม
พยำบำลแห่งประเทศไทย 
 โดย ดร.สุเพียร โภคทิพย์ (ประธำนฝ่ำยวิจัยสมำคมพยำบำลแห่งประเทศไทย
สำขำภำคตะวันออกเฉียงเหนอื เขต..อุบลรำชธำนี) 

 เวลำ 09.00 – 10.30 น. กำรพัฒนำงำนประจ ำเป็นงำนวิจัย (Routine to Research: R2R)  
  โดย  อ.ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วำน 

เวลำ 10.30 –10.45 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง 
 เวลำ 10.45 – 12.00 น. กำรวจิัยทำงกำรพยำบำล (Nursing Research) และกำรตั้งค ำถำม 
    กำรวจิัย (Research Question) 
    โดย  อ.จรูญศรี  มีหนองหว้ำ  
 เวลำ 12.00 - 13.00 น. พัก รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 เวลำ 13.00 - 14.00 น.     แนวโน้มกำรวจิัยในผู้สูงอำยุ  
                                          โดย  ดร.สุภำรัตน์  พิสัยพันธ์  
 เวลำ 14.00 – 15.00 น. ประสบกำรณก์ำรท ำวจิัยเชงิปฏิบัติกำร (Action Reseach) 
    โดย อ. วีระนุช  มยุเรศ 
 เวลำ 15.00 -17.00 น.  กำรน ำเสนอแนวคิดกำรวิจัยและค ำถำมกำรวจิยั 
    ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ  

    1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์    
    2) อ. ศศิธร ช ำนำญผล  
    3) อ. ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วำน  
    4) อ.จรูญศรี มีหนองหว้ำ   
               5) ดร. สุภำรัตน์  พิสัยพันธ ์

หมำยเหต ุ พกัรับประทำนอำหำรว่ำง ในห้อง 
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วันที่ 27 มกรำคม  2560 

 เวลำ 08.30 – 10.30 น. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Action Research) 
    โดย  ดร.พัชรี  ใจกำรญุ 
 เวลำ 10.30 - 10.45 น. พัก รับประทำนอำหำรว่ำง 
 เวลำ 10.45 -12.00 น. กำรน ำเสนอแนวคิดกำรวิจัยและค ำถำมกำรวิจัย (ต่อ) 
    ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ  

    1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์    
    2) อ. ศศิธร ช ำนำญผล   
    3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้ำ   
    4) ดร. พัชรี   ใจกำรุญ 
    5) ดร. สุภำรัตน์  พิสัยพันธ ์

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

เวลำ 15.00 – 15.30 กำรทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณำกำร  
    โดย  ดร.สุเพียร  โภคทิพย ์
 เวลำ 15.30 -16.30 น. ฝึกปฏิบัติกำรทบทวนวรรณกรรม และกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัย   
    ส่วนที่ 1 บทน ำ วัตถุประสงค์  ค ำถำมกำรวจิัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม  
    วิทยำกรกลุ่ม  
     กลุ่มที่ 1)  ดร. สุเพียร  โภคทิพย์  
     กลุ่มที่ 2)  อ.ศศิธร  ช ำนำญผล   
     กลุ่มที่ 3)  ดร.พัชรี ใจกำรุญ   
     กลุ่มที่ 4)  อ.เยำวเรศ  เอื้ออำรีเลิศ  
     กลุ่มที่ 5)  อ.มำลี  นิ่มพงษ์พันธ ์  
       
 เวลำ 16.00 - 16.30 น.             สรุปสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้ : AAR (After Action Review)  
     โดย  คุณทิพวรรณ  บัวทอง 
 เวลำ 16.30 - 16.45 น.              ชี้แจงแผนกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 2 และปิดประชุม  
 

 

ก ำหนดกำรประชุมวิจัยทำงกำรพยำบำล ครั้งที่ 2  
เรื่อง กำรทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

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.  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  สุทธปิระภา     
     ฐานที่ 4  CMU โดย อ.ประภัสสร ควาญชา้ง  
     ฐานที่ 5  CINAHL โดย อ.บาลิยา  ไชยรา 

 เวลา 09.00 -10.00 น.  ความส าคัญของการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     และการสืบค้น 
   โดย อ.จรูญศรี มีหนองหว้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
   สรรพสิทธิประสงค์  
 เวลา 10.00 -10.30 น.  การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ 
   ดร. สุเพียร  โภคทิพย์   
 เวลา 10.30-10.45 น.  พัก รับประทานอาหารว่าง 
 เวลา 10.45 -12.00 น.  การน าเสนอแนวคิดการวิจัยและค าถามการวิจัย (ต่อ) 
     ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ  

     1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์    
     2) อ. ศศิธร ช านาญผล   
     3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า   
       

 เวลา 12.00 -13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
 เวลา 13.00 -16.30 น.  การน าเสนอแนวคิดการวิจัยและค าถามการวิจัย (ต่อ) 
 หมำยเหต ุ: ชว่งบ่าย 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.   ฝึกปฏิบัติการการสืบค้นงานวิจัย 5 ฐาน  
     วิทยำกรกลุ่ม   

    ฐานที่ 1 Thailis โดย อ.อดิณา ศรีสมบูรณ ์,อ.พัชรวรรณ  สลักค า 
    ฐานที่ 2 Google Scholar  
    โดย อ.นันทวดี ใจหาญ,อ.เบญจมาภรณ์ ชมุแสง 
    ฐานที่ 3 Car.Chula โดย อ.ทิศากร สุทธิประภา,อ.วาสนา สารการ     
    ฐานที่ 4  CMU โดย อ.ประภัสสร ควาญชา้ง,อ.ปฐมาวดี วงษ์ขันธ ์ 

     ฐานที่ 5  CINAHL โดย อ.บาลิยา  ไชยรา,อ.ศิริเอมอร วิชาชาติ 
 เวลา 09.00 – 12.00 น.  การน าเสนอแนวคิดการวิจัยและค าถามการวิจัย (ต่อ) 
     ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ  

     1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์    
     2) อ. ศศิธร ช านาญผล   
     3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า   
       
     

 เวลา 12.00 -13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 - 16.00 น.  การน าเสนอแนวคิดการวิจัยและค าถามการวิจัย (ต่อ) 
     ผู้วิพำกษ์ /ให้ข้อเสนอแนะ  

     1) ดร.สุเพียร โภคทิพย์    
     2) อ. ศศิธร ช านาญผล   
     3) อ. จรูญศรี มีหนองหว้า   
           

  เวลา 16.00 -16.30 น.              สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ : AAR (After Action Review)  
     โดย อ. ศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน  
 เวลา 16.30 -16.45 น.               ชี้แจงแผนการด าเนินงานครั้งที่ 3 และปิดประชุม 
 

ก ำหนดกำรประชุมวิจัยครั้งที ่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 ฐานขอ้มูล Thailis โดย อ.อดิณา  ศรีสมบูรณ ์    

ฐานที่ 2  ฐานข้อมูล Google Scholar โดย อ.นันทวดี ใจหาญ 
    ฐานที่ 3 ฐานขอ้มูล Car.Chula โดย อ.ทิศากร  สุทธิประภา     
    ฐานที่ 4 ฐานขอ้มูล Clinical Key โดย อ.ประภัสสร ควาญช้าง  
    ฐานที่ 5 ฐานขอ้มูล 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  ประเสรฐิศรี  
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 - 14.00 น.             การค านวณขนาดตัวอย่าง (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  ช านาญผล 
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.  สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิจัย 
                                          โดย อ. สุพจน์  สายทอง 
เวลา 10.30 - 10.45 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 10.45 -12.00 น.  สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ 
    โดย  อ.ยุพิน  ชัยเวชสกุล 
เวลา 12.00 - 13.00 น.             พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 14.00 น.           หลักการสร้างแบบสอบถามและหาความตรงและความเชื่อมั่น  
    (Validity & Reliability) 
    โดย  ดร.กุลธิดา  กุลประฑีปัญญา 
เวลา 14.00 -15.00 น.  การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย (Research Proposal Development)  
    โดย ดร.สุเพยีร  โภคทิพย ์
เวลา 15.00 -15.30 น. ประสบการณ์การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย เพื่อเสนอคณะกรรมการวิจัยใน

มนุษย์และการขอรับทุนสนับสนุน 
    โดย อ.อดิณา  ศรีสมบูรณ ์
เวลา 15.30 - 16.00 น. ประสบการณ์การเขียน Literature Review  เรื่อง Vaso-Vagal Reflex 

in Pediatric Patients with Cardiac catheterization :Integrative 
Literature Review (ภาวะ Vaso -Vagal Reflex ในผู้ปว่ยเด็กภายหลังท า
หัตถการสวนหัวใจ: การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ) 

    โดย อ.ทัศนียา  ไกรสรสวัสดิ ์     
เวลา 16.00 – 16.30 น.       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ :AAR (After Action Review) 
    โดย อ. ศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน และ อ. วีระนุช มยุเรศ 
เวลา 16.30 – 16.45 น.  ชี้แจงแผนการด าเนินงานครั้งที่ 3 และปิดประชุม  
 

ก ำหนดกำรประชุมวิจัยครั้งที ่4 
เรื่องกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวจิัยและกำรน ำเสนอโครงร่ำงงำนวิจัย  

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. การน าแนวคิด ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย : แนวคิด Case 

Management 
เวลา 10.00 – 12.00 น.  การน าเสนอโครงร่างงานวิจัย เรื่องที่ 1- 6 (สมาคมพยาบาล) 
    อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ 

1) ดร.สุเพียร โภคทิพย ์  2) ดร.นุสรา  ประเสริฐศร ี
3) ดร. สุภารัตน์  พิสัยพันธ์ 4) ดร. พัชรี  ใจการุญ 
5) อ. จรูญศรี  มหีนองหว้า        6 ) อ. รัชนี  วีระสุขสวัสดิ ์ 
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.             การน าเสนอโครงร่างงานวิจัย เรื่องที่ 7-15  (สมาคมพยาบาลต่อ) 
    อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ 

1) ดร.สุเพียร โภคทิพย ์ 2) ดร.นุสรา  ประเสริฐศร ี
3) ดร. สุภารัตน์  พิสัยพันธ์ 4) ดร. พัชรี  ใจการุญ 
6) อ. จรูญศรี  มหีนองหว้า        6 ) อ. รัชนี  วีระสุขสวัสดิ ์ 
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.  น าเสนอโครงร่างการวิจัย เรื่องที่ 1-10 (สมาคมพยาบาลและบุคลากร 
สปส.) 
    อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ   

3) ดร.สุเพียร โภคทิพย ์ 2) ดร.นุสรา  ประเสริฐศร ี
3) ดร. สุภารัตน์  พิสัยพันธ์ 4) ดร. พัชรี  ใจการุญ 
7) อ. จรูญศรี  มหีนองหว้า        6 ) อ. รัชนี  วีระสุขสวัสดิ ์ 
9) อ. อรชร  มาลาหอม           9) ปาริชาติ  ใจสุภาพ  
4) อ. อภิรดี  เจริญนุกุล 

1)     
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น.      น าเสนอโครงร่างการวิจัย เรื่องที่ 11 - 18 
    อาจารย์ให้ข้อเสนอแนะ   
     
เวลา 16.30 - 16.45 น.            สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ : AAR (After Action Review)  
           โดย  อ. ศิริทิพย์  สงวนวงศ์วาน  
เวลา 16.45 - 17.00 น.           ชี้แจงแผนการด าเนินงานครั้งที่ 5 และปิดการประชุม 
 
หมายเหตุ  : พักรับประทานอาหารว่างในห้องประชุม 

330 331



332 333



ผู้จัดทำ�

	 ❖		 ดร.สุเพียร โภคทิพย์

	 ❖ น.ส.สิริเอมอร วิชาชาติ

	 ❖ นางพิชญาดา ดาทวี 


