


รายชื่อผลงานวิชาการประเภทผลงาน Oral Research / R2R
ในการประชุมวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คร้ังท่ี 15 / 2554

ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
1 การศึกษาภาวะแทรกซอนจากการ

ใหยาระงับความรูสึกในผูปวย
สูติ-นรีเวชกรรมในโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางจินตนา วราภาสกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

งานวิสัญญี
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 ความสัมพันธระหวางกระดูกทอรัส
ที่เพดานปาก และที่ขากรรไกรลาง
กับจํานวนฟนในผูปวยที่โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางกรุณา ทวีสุขเสถียร
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
นางชไมพร ธรรมอักษร
ทันตแพทยชํานาญการิเศษ

กลุมงานทันตกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 การพัฒนาแนวทางการหยาเคร่ือง
ชวยหายใจโดยการใชหลักฐาน
เชิงประจักษ กรณีศึกษา

นางจําเนียน วิไลวัลย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 ผลของการพัฒนาการดูแลผูปวย
อุจจาระรวงเพื่อปองกันการเกิด
ภาวะแทรกซอน

นางสุกัญญา บริบูรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานกูชีพ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางมาเรียม น่ิมนวล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 ผลการคัดกรองและติดตามให
คําปรึกษาดานโภชนาการในกลุม
เสี่ยงตอการเกิดภาวะกระดูกพรุน
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางสาวเกษชนก เทพวงศ
นักโภชนาการ

โภชนวิทยา
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

7 ผลการติดตามภาพชีวิตผูปวย
แผลไหม : กรณีศึกษา ศูนยดูแลผูปวย
ไฟไหม-นํ้ารอนลวก โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางราตรี เรืองวุฒิสาร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางภีรพร คําพิมูล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางศิริลักษณ กุลลวะนิธีวัฒน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

ศูนยดูแลผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
8 ผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการ

ตนเองตอพฤติกรรมการควบคุม
เบาหวานและระดับเอวันซี ในสตรี
มุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2

นางสุมาลี หมัดสะและ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

แผนกผูปวยนอกอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

9 ศึกษาการปนเปอนจุลชีพของนํ้ายา
ทําลายเชื้อสําหรับลางมือ  ในภาชนะ
บรรจุหลังจากเทแบงใช โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางสาวจิราภรณ คุมศรี
พยาบาลวิชาชีพ

IC
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

10 แนวปฏิบัติทางการพยาบาลจาก
หลักฐานเชิงประจักษเร่ืองการดูแล
ผูปวยที่ไดรับการใสสายสวนทาง
หลอดเลือดดําสวนกลาง ใน
หนวยงานผูปวยหนักศัลยกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางสาววารินทร พัดทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางศศิธร ศิริกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผูปวยหนักศัลยกรรมและ
อุบัติเหตุ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

11 กระบวนการดูแลผูปวยวิกฤต
ศัลยกรรมดานโภชนาการ บทบาท
พยาบาลหนวยงานผูปวยหนัก
ศัลยกรรมและอุบัติเหตุ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางสาววารินทร พัดทอง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นางศศิธร ศิริกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ผูปวยหนักศัลยกรรมและ
อุบัติเหตุ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

12 ผลของการพัฒนารูปแบบการรับ-สง
เวรดวย SBAR ในผูปวยหลังผาตัด
เปลี่ยนขอเขาเทียมตอความรูและ
ความสามารถในการรับ-สงเวรดวย
SBAR ของพยาบาลวิชาชีพ

นางกุลวรี รักษเรืองนาม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและ
ศัลยกรรมพิเศษ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

13 Intradialytic hypotension : Evidence
base data and nursing care
management

นางวชิรา วณิกสัมบัน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ไตเทียม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
14 การศึกษานํารองทัศนคติของพยาบาล

วิชาชีพ ตอการประเมินความเสี่ยงการ
พลัดตกหกลมและผลของการใชแนว
ปฏิบัติการเฝาระวังเฝาระวัง/ปองกัน
การพลัดตกหกลม “I’M SAFE” ตอ
อัตราการตกเตียงของผูปวย

นางสุรียพร กุมภคาม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาววัฒนาศิลป แปงพังงา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

15 การศึกษาผูปวยที่ใสทอหลอดลมคอ
และใชเคร่ืองชวยหายใจ ในหอผูปวย
อายุรกรรมชายสามัญ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ระหวางเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔

นางสุวารี สาระอาภรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

16 การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล
โดยใชการจัดการความรูกระบวนการ
พยาบาล

นางสาวสุทิศา จินดามาตย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางชัญญา มณีวรรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวนงลักษณ กุลหินต้ัง
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

หนวยงานผูปวยใน
โรงพยาบาลบานเขวา
จังหวัดชัยภูมิ





ชื่อเร่ือง : การศึกษาภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยสูติ-นรีเวชกรรม
ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : จินตนา วราภาสกุล, วารุณี สงวนหมู, นิลุบล ศรีประโมทย, สมสุริยา หาญศักดิ์สิทธิ์,
ศุภลักษณ พรเลิศ

หนวยงาน : งานวิสัญญี กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กระทรวงสาธารณสุข

ความเปนมา : ในประเทศไทย การฝกอบรมวิสัญญีพยาบาลใหสามารถใหยาระงับความรูสึกภายใตความดูแลโดยผูท่ี
เชี่ยวชาญเปนเร่ืองท่ีทํากันโดยท่ัวไป มีรายงานผลการศึกษาถึงภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกในผูหญิงไทย
ไมมากนัก โดยเฉพาะผูปวยสูตินรีเวชกรรมท่ีมารับการผาตัด
วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาอุบัติการณการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วิธีการศึกษา : เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ทําการศึกษาในผูปวยสูติ นรีเวชกรรมท่ีไดรับการผาตัดซ่ึงตองใหยาระงับ
ความรูสึกแบบท้ังตัวและใหยาระงับความรูสึกแบบเฉพาะสวน จํานวน 300 คน เก็บขอมูลโดยพยาบาลวิสัญญีท่ีดูแลผูปวย
ขณะใหยาระงับความรูสึก โดยเก็บขอมูลจากแบบประเมินผูปวยกอน ระหวางใหยาระงับความรูสึก หลังผาตัดท่ีหองพัก
ฟนและติดตามเยี่ยมท่ีหอผูปวยภายใน 24 ชั่วโมงหลังใหยาระงับความรูสึก
ผลการศึกษา : ระหวางเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2553 พบผูปวยสูตินรีเวชจํานวน 300 รายท่ีไดรับยาระงับ
ความรูสึก มีอายุอยูระหวาง 15- 79 ป อายุเฉลี่ย 33 ป ผูหญิงท่ีมีอายุอยูระหวาง 26-35 ปพบรอยละ 50 ผูปวยสวนใหญ
236/300 (78.7 %) เปนผูปวยสูติกรรม สวนอีกรอยละ 21.3 % เปนผูปวยนรีเวชกรรม สวนใหญไดรับยาระงับความรูสึก
แบบท้ังตัว รอยละ 84.3 และไดรับยาชาเฉพาะสวน รอยละ 15.7 โดยในกลุมนี้ใช morphine รวมดวยรอยละ 15 สวนใหญ
ทําผาตัดคลอดทางหนาทองรอยละ 78.7 เปนการผาตัดเอามดลูกออก รอยละ 8.7 และเปนกลุมท่ีผาตัดเปดหนาทอง รอยละ
7 ผาตัดเอามดลูกออกโดยวิธีสองกลองรอยละ 2.3, ผาตัดเอากอนเนื้องอกในมดลูกออก รอยละ 0.7 การผาตัด anterior-
posterior repair รอยละ 0.3 และอื่น ๆ อีกรอยละ 2. การวินิจฉัยในผูปวยสูติกรรมคือ 1) cephalo pelvic disproportion
84/236 (35.6%), 2) previous caesarian section 70/236 (29.7%) 3) breech presentation 27/ 236 (11.4%) และอื่นๆ อีก
55/236(23.3%) การวินิจฉัยในผูปวยสูติกรรมคือ 1) มีกอนเนื้องอกท่ีมดลูก 27/64 (42.2%) 2) มีถุงน้ําในรังไข 17/64
(26.6%) 3) ตั้งครรภนอกมดลูก 8/64 (12.5%) และอื่นๆ อีก 12/64(18.8%). พบวาผูหญิงท่ีมีภาวะแทรกซอนพบไดอยาง
นอยหนึ่งอยางรอยละ 32.7 ซ่ึงพบในระหวางการใหยาระงับความรูสึก รอยละ 14.7 พบในหองพักฟน รอยละ 4.7 และพบ
ในหอผูปวย รอยละ 13.3 โดยภาวะแทรกซอน ระหวางใหยาระงับความรูสึกท่ีพบมากคือภาวะความดันโลหิตต่ํารอยละ 6
ความดันโลหิตสูงรอยละ 4.3 และภาวะหัวใจเตนชา รอยละ 1.3 สวนภาวะแทรกซอนหลังใหยาระงับความรูสึกภายใน 24
ชั่วโมง ท่ีพบมากคือภาวะคลื่นไสอาเจียนรอยละ 7  เจ็บคอรอยละ 4.7  มีอาการคันรอยละ 2.7 ซ่ึงภาวะแทรกซอนท่ีพบ
ท้ังหมดเปนชนิดไมรุนแรง ไมมีผูปวยเกิดอาการช็อคหรือเสียชีวิต
สรุป : อัตราภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึก คอนขางต่ํา ซ่ึงท้ังหมดเปนชนิดไมรุนแรง การวินิจฉัยผูท่ีเส่ียง
ตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับความรูสึก จะทําใหไดขอมูลท่ีดีกวาสําหรับการปองกัน การรักษา และการ
ฝกอบรมวิสัญญีพยาบาล นอกจากนี้ผลการศึกษาในผูปวยสูตินรีเวชกรรมท่ีไดรับยาระงับความรูสึกในคร้ังนี้ สามารถ
นําไปใชปรับปรุงและพัฒนาการใหยาระงับความรูสึก โดยการใหความรูเพ่ิมเติมแกวิสัญญีพยาบาลและทีมผูดูแลผูปวย
รวมท้ังเฝาระวังภาวะแทรกซอนตางๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที
คําสําคัญ : ภาวะแทรกซอน การใหยาระงับความรูสึก ผูปวยสูตินรีเวช





ชื่อเร่ือง : ความสัมพันธระหวางกระดูกทอรัสท่ีเพดานปาก   และท่ีขากรรไกรลางกับจํานวนฟนในผูปวย
ท่ีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : ทันตแพทยหญิงกรุณา ทวีสุขเสถียร, ทันตแพทยหญิงชไมพร ธรรมอักษร
หนวยงาน : กลุมงานทันตกรรม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : กระดูกทอรัส (Torus) คือกระดูกสวนงอก (exostoses) ที่สังเกตเห็นไดอยางชัดเจนในกระดูก
ขากรรไกร พบไดที่เพดานปาก เรียกวา Torus palatinus (TP) และที่ดานลิ้นของกระดูกขากรรไกรลาง เรียกวา
Torus mandibularis (TM) โดย TP เปนกระดูกที่ยื่นออกมาบริเวณกึ่งกลางของเพดานปาก โดยมีลักษณะเปน
กอนรี 1 กอน หรืออาจจะเปนกอนกลมหลาย ๆ กอน ในขณะที่ TM จะเปนกระดูกที่ยื่นออกมาบริเวณกระดูก
ขากรรไกรลางทางดานลิ้น โดยทั่วไปจะพบใกลตําแหนงฟนกรามนอยเหนือตําแหนงยึดเกาะที่กระดูก
ขากรรไกรลาง ของกลามเน้ือไมโลไฮออยด และพบวาประมาณ 90 % จะพบกระดูกทอรัสน้ีทั้งดานซายและ
ขวา แมวากระดูกทอรัสไมจัดวาเปนพยาธิสภาพ แตกระดูกทอรัสอาจกอใหเกิดความระคายเคืองในคนไขที่
ตองใสฟนปลอมชนิดถอดได ทําใหเกิดบาดแผลครูดถลอก และเจ็บจากการกดของฐานฟนปลอมตอกระดูก
ทอรัส  TM จะมีเน้ือเยื่อ (soft  tissue) บาง ๆ ปกคลุมอยู ซึ่งในกรณีคนไขไมมีฟนเหลืออยูเลย ฟนปลอมจะ
ขยับไดทําใหระคายเคืองตอเน้ือเยื่อออนที่คลุม TM อยู
วัตถุประสงค : เพื่อการศึกษาน้ีเพื่อหาความสัมพันธระหวางกระดูกทอรัสที่เพดานปาก และที่ขากรรไกรลาง
กับจํานวนฟนในผูปวยที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยพิจารณาตามเพศ และอายุผูปวยเพื่อเปนองคความรู
ในการวิจัยขั้นตอไป
วิธีการศึกษา : ทําการตรวจชองปากผูปวยที่กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 851  คน
เพื่อสํารวจการปรากฏของ TP และ TM โดยบันทึกจํานวนฟน เพศ และอายุ แบงกลุมตัวอยางเปน 6 กลุมอายุ
คือ 13 - 19 , 20 - 29 , 30 - 39 , 40 – 49 , 50 - 59 และ 60 ปขึ้นไป ศึกษาความสัมพันธระหวางการปรากฏของ
กระดูกทอรัสที่เพดานปาก และที่ขากรรไกรลางกับจํานวนฟน วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม ดวยสถิติ
ทดสอบแมนน - วิทนียยู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึกษา : พบวาคาเฉลี่ยของจํานวนฟนบนในคนที่พบ TP ไมตางกัน (P = 0.849) สวนคาเฉลี่ยของจํานวน
ฟนลางในคนที่พบ TM มีคามากกวาคนที่ไมพบ TM (P = 0.00017) เมื่อศึกษาในแตละเพศ ไมปรากฏความ
แตกตางระหวางจํานวนฟนบนในคนที่พบ และไมพบ TP ทั้งเพศชายและเพศหญิง และเมื่อพิจารณาตามกลุม
อายุ พบวาคาเฉลี่ยของจํานวนฟนบนในทุกกลุมอายุที่พบและไมพบ TP ไมแตกตางกัน สวนคาเฉลี่ยของ
จํานวนฟนลางในกลุมอายุ 20  ปขึ้นไป ยกเวน กลุมอายุ 30 - 39 ป ที่พบ TM มีนัยสําคัญทางสถิติ (P <  0.05)
สรุป : พบความสัมพันธระหวางการปรากฎของกระดูกทอรัสที่ขากรรไกรลางกับจํานวนฟนลาง





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาแนวทางการหยาเคร่ืองชวยหายใจโดยการใชหลักฐานเชิงประจักษ กรณีศึกษา
ผูนําเสนอ : นางจําเนียน วิไลวัลย และคณะ
หนวยงาน : หอผูหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : หอผูปวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจโดยเฉลี่ย
ประมาณ 90 % (UCHA 2550-2553) ของผูปวยที่เขารับการรักษา ถึงแมจะมีมาตรฐานในการดูแลผูปวยที่ใช
เคร่ืองชวยหายใจเพื่อใหไดรับบริการที่ดี แตระยะเวลาในการใชเคร่ืองชวยหายใจและระยะเวลาในการหยา
เคร่ืองชวยหายใจนาน เน่ืองจากไมมีแนวทางการหยาเคร่ืองชวยหายใจ การหยาเคร่ืองชวยหายใจขึ้นอยูกับการ
ตัดสินใจของแพทย และทักษะของพยาบาลแตละคน พบวาตองใสทอชวยหายใจบอยคร้ังหลังถอดทอชวย
หายใจ ผลจากการใชเคร่ืองชวยหายใจและมีและระยะเวลาในการหยาที่นาน และไมมีแบบแผนในการหยา
เคร่ืองชวยหายใจ สงผลใหผูปวยเกิดปอดอักเสบจากการใชเคร่ืองชวยหายใจ (Ventilator Associated Pneumonia)
การเลื่อนหลุดของทอชวยหายใจโดยไมไดวางแผนไวลวงหนา (Unplanned extubation) ตามมา การศึกษาของ
Walsh , et al.(2004) พบวาระยะเวลาที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ มีความสัมพันธกับการเกิดปอดอักเสบจากการใช
เคร่ืองชวยหายใจ และ Kollef, et al.(1997) ที่พบวาการหยาเคร่ืองชวยหายใจดวยวิธีการตัดสินใจทางคลินิกของแพทย
ใชระยะเวลาในการหยา และมีระยะเวลาในการใชเคร่ืองชวยหายใจนานกวาวิธีการหยาเคร่ืองชวยหายใจที่มี
แบบแผน ผูศึกษาจึงตองการพัฒนาแนวทางการหยาเคร่ืองชวยหายใจเพื่อความปลอดภัยของผูปวยจาก
ภาวะแทรกซอนดังกลาว
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการหยาเคร่ืองชวยหายใจ จากหลักฐานเชิงประจักษ มาใชเปน
แนวทางในการหยาเคร่ืองชวยหายใจ
ข้ันตอนและวิธีการศึกษา : ทบทวนและสังเคราะหงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อสรางแนวปฏิบัติการ
หยาเคร่ืองชวยหายใจ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ นําแนวปฏิบัติการหยาเคร่ืองชวยหายใจที่ไดไปทดลองใช และ
สรุปผล
ผลการศึกษา : ไดนําแนวปฏิบัติการหยาเคร่ืองชวยหายใจที่ไดพัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ ดัดแปลงมาจาก
The American College of Chest Physicians,The American Association for Respiratory Care and The American
College of Critical Care Medicine (2002) ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ประเมินความพรอมใน
การหยาเคร่ืองชวยหายใจ ขั้นที่ 2 ทดสอบความสามารถในการหายใจ ขั้นที่ 3 ประเมินความทนตอการทดสอบ
ความสามารถในการหายใจ และเฝาระวังขอบงชี้ในการหยุดการหยาเคร่ืองชวยหายใจ ขั้นที่ 4 ประเมินความ
พรอมในการถอดทอชวยหายใจ และขั้นที่ 5 เฝาระวังการใสทอชวยหายใจซ้ํา และนําแนวทางไปทดลองใชกับ
ผูปวยจํานวน 30 ราย ระยะเวลา 3 เดือน พบวาแนวปฏิบัติสามารถนําไปใชไดในทางปฏิบัติไดจริง มีระยะเวลา
ในการหยาเคร่ืองชวยหายใจเฉลี่ย 4 วัน ระยะเวลาในการใชเคร่ืองชวยหายใจเฉลี่ย 30 วัน อัตราของ
ความสําเร็จของการหยาเคร่ืองชวยหายใจ 100 % อัตราของการใสเคร่ืองชวยหายใจซ้ํา 0 %





ชื่อเร่ือง : ผลของการพัฒนาการดูแลผูปวยอุจจาระรวงเพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน
ผูนําเสนอ : คุณสุกัญญา บริบูรณ และคณะ
หนวยงาน : หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : หออภิบาลผูปวยหนักอายุรกรรม ใหการดูแลรักษาผูปวยที่มีอาการหนัก สวนใหญเขารับการ
รักษาดวยภาวะติดเชื้อรวมกับโรคเบาหวาน ลักษณะผูปวยระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง สูงอายุ ผิวหนังบาง
ภาวะโภชนาการไมดีและไดยาปฏิชีวนะหลายตัว รอยละ 70 ผูปวยมีอุจจาระรวงและไมสามารถควบคุมการ
ขับถายอุจจาระได สาเหตุจากการติดเชื้อและไมใชการติดเชื้อ ผลที่เกิดจากภาวะอุจจาระรวงและไมสามารถ
ควบคุมการขับถายอุจจาระคือ มีการระคายเคืองผิวหนังรอบทวารหนัก แกมกน กนกบ สะโพก และผิวหนัง
แตก เปนแผลงาย รวมถึงการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะจากการคาสายสวนปสสาวะ ญาติตองรับภาระ
คาใชจายซื้อ Skin protection แผนรองเปอนและมีกลิ่นรบกวน ภาระงานเพิ่มขึ้นจากการทําความสะอาด เปลี่ยน
ผาทุก 1-2 ชม. และนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น Channick R. et al.(1999) ศึกษาขอบงชี้และภาวะแทรกซอนของ
การคาสาย rectal tube เพื่อระบายอุจจาระ พบวาไมเกิดภาวะแทรกซอน และสามารถปองกันการเกิด สงเสริม
การหายของแผลกดทับ สอดคลองกับธีรวรรณ ฟกทองพรรณ และคณะ(2543.) ไดศึกษาภาวะแทรกซอนของ
การคาสายสวนอุจจาระคางไวพบวา ทําใหผูปวยรูสึกแนนอึดอัดทอง อยากถายตลอดเวลา เจ็บทวารหนักและ
กังวล ในระดับเล็กนอย ถึงปานกลาง ซึ่งความรูสึกน้ีจะหมดไปเมื่อเอาสายออก ผูศึกษาจึงตองการพัฒนาการ
ดูแลผูปวยที่อุจจาระรวงเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากภาวะอุจจาระรวง โดยใชทอระบายสี่แฉก(Four wing)
เพื่อลดแรงกดที่ผนังสําไสสวนตรง
วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยอุจจาระรวงเพื่อปองกันและลดการเกิดภาวะแทรกซอนไดแก
การระคายเคืองของผิวหนังรอบทวารหนัก และอัตราการติดเชื้อทางเดินปสสาวะในผูปวยคาสายสวนปสสาวะ
วิธีการศึกษา : ทบทวนเอกสารวิชาการ งานการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยอุจจาระรวง และ
นําไปใช
ผลการศึกษา : มีการพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยอุจจาระรวงโดย 1. กําหนดเกณฑการประเมินใสและยุติการ
ใสทอระบายอุจจาระ 2. เคร่ืองมืออุปกรณและขั้นตอนในการใสทอระบายอุจจาระคางไว 3. การดูแลผูปวยคา
ทอระบายอุจจาระ 4. การประเมินภาวะแทรกซอน
สรุปผลการศึกษา : หลังจากนําแนวทางที่พัฒนาไปปฏิบัติ โดยเก็บขอมูล 60 ราย (2553 - พ.ค. 2554) พบวา
จํานวนการเกิดแผลระคายเคืองของผิวหนังรอบทวารหนักลดลง รอยละ 56 ขนาดแผลกดทับลดลง รอยละ 60
อัตราการติดเชื้อจากการคาสายสวนลดลง รอยละ 80
ประโยชนท่ีไดรับ : ลดระยะเวลาในการทําความสะอาด 5-7 นาที/คร้ัง (เดิม 10-15 นาที/คร้ัง) ลดคาใชจาย
จํานวนแผนรองกันเปอนและอุปกรณในการทําความสะอาด จํานวน 100 บาท/วัน (เดิม 520บาท/วัน) และลด
ขยะติดเชื้อจากแผนรองเปอน 2-3 แผน/วัน (เดิม 8-12 แผน/วัน) ผูปฏิบัติการพยาบาลมีความพึงพอใจรอยละ
90





ชื่อเร่ือง : ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยกูชีพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผูนําเสนอ : มาเรียม น่ิมนวล, สุภา ตันติวิสุทธิ์ และ ชลาริน ลิ่มสกุล
หนวยงาน : งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความสําคัญและท่ีมาของปญหา : แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลผูปวยกอนถึงโรงพยาบาลซึ่งเปนชวง “Golden
hour” น้ันจะชวยชีวิตผูเจ็บปวยและปองกันความพิการไดมาก ซึ่งทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีไดตระหนัก
ถึงขอน้ีและไดเปดบริการหนวยกูชีพต้ังแต พ.ศ. 2539 ใหบริการปละนับพันราย จึงมีแนวคิดที่จะวิเคราะห
ปจจัยที่ผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ของหนวยกูชีพสามารถวัดไดจากองคประกอบ 3 อยางคือ Fastness คือ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานแตละ
ขั้นตอนต้ังแตเร่ิมรับขาวจนกระทั่งถึงโรงพยาบาล The best คือ ความสมบูรณของการปฏิบัติงานต้ังแตการ
เตรียมพรอม การปฏิบัติและการบันทึกขอมูล Out come คือ ผลลัพธตอผูปวยจากการรักษาพยาบาลขั้นตนที่
ถูกตองเหมาะสมกับอาการผูปวย ปจจัยที่เกี่ยวของตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานประกอบดวย ความรูในการ
ปฎิบัติงานของหัวหนาทีม ภาวะผูนํา ระดับการทํางานเปนทีม การสื่อสารและการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และสถานการณและสภาพแวดลอมโดยรวมของเหตุการณ
วัตถุประสงค : 1. ศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของหนวยกูชีพนพรัตน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยงาน
วิธีการศึกษา : การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงวิเคราะห โดยศึกษาไปขางหนา โดยประชากรที่นํามาศึกษา คือ
เจาหนาที่ทีมกูชีพที่ออกปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง ไดแก เวรเชา เวรบาย เวรดึก กลุมตัวอยางไดมาจากการสุม
ตัวอยางอยางงาย แทนคาสูตรไดขนาดกลุมตัวอยาง 85 ตัวอยาง ทําการทดสอบความรูพยาบาลกูชีพทุกทาน
เก็บขอมูลจากแบบบันทึกการปฏิบัติงานของหนวยกูชีพ สอบถามผูเกี่ยวของ บันทึกรายละเอียดตัวแปรตน
แบบบันทึกความสําเร็จ
ผลวิจัย : ตัวแปรความสําเร็จของหนวยกูชีพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีสวนมากรอยละ 65.3 อยูในเกณฑดี
Mean + SD 3.65+0.47 เวลาออกปฏิบัติการ (Response Time) เฉลี่ย 14 นาที ใชเวลาในที่เกิดเหตุเฉลี่ย 9.8
นาที
สรุปผลการวิจัย : จะพบวาที่หนวยกูชีพโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีน้ันการทํางานเปนทีมและการสื่อสารการ
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืนมีความสัมพันธอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติ ซึ่งจะเปนปจจัยที่ควรสงเสริมใหมี
การพัฒนาตอไป





ชื่อเร่ือง : ผลการคัดกรองและติดตามใหคําปรึกษาดานโภชนาการในกลุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะกระดูกพรุน
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (Effective of Screening  and  follow  up
 counseling  nutrition  in  risk  group  to  Osteoporosis  by  disciplinary in Nopparat
Ratchathani Hospital )

ผูนําเสนอ : เกษชนก เทพวงศ, ปยะชาติ สุทธินาค, เรียวพลอย กาศพรอม, สมพิศ วิหคไพบูลย,
อมรพรรณ วัลยานนท, ธัญญชล พงษอิ่ม

หนวยงาน : งานโภชนบําบัด กลุมงานโภชนวิทยา รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพแผนกออรโธปดิกส.
       โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : โรคกระดูกเปนโรคท่ีมีอัตราการปวยสูง มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ความรุนแรงของโรคสงผลตอคุณภาพ
ชีวิต ทุพพลภาพ และการสูญเสียชีวิต จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข ป 2552 พบวาประชากรท่ีปวยเปนโรคกระดูกมี
จํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 40 หรือประมาณ 6 ลานคน ในผูหญิงวัย 50 ปขึ้นไป ซึ่งผูปวย 1 ราย ตองใชระยะเวลาในการ
รักษามากกวา 2 ครั้ง สาเหตุหน่ึงมาจากผูปวยขาดความรูเรื่องการรับประทานอาหารและการปฏิบัติตน ซึ่งการให
ความรูดานโภชนาการจะชวยปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุนและภาวะทุพโภชนาการในกลุมเสี่ยง ทําใหคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น
วัตถุประสงค : เพื่อคัดกรองกลุมเสี่ยงท่ีมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีเสี่ยงตอภาวะกระดูกพรุน และติดตามผล
การประเมินพฤติกรรมทางโภชนาการ โดยวัดความรูกอน - หลังไดรับคําปรึกษา
วิธีการศึกษา : คัดกรองกลุมเสี่ยงจากผูปวยท่ีมารับบริการแผนกออรโธปดิกส ร.พ.นพรัตนราชธานี โดยใชแบบคัด
กรองการรับประทานอาหารท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน ผานการคัดกรองจํานวน 268 ราย พบความเสี่ยงปาน
กลาง – สูง จํานวน 100 ราย เขียนรายงานแพทยเบ้ืองตนสําหรับผูท่ีพบความเสี่ยง นัดกลุมเสี่ยงทําแบบวัดความรูและ
แบบประเมินพฤติกรรม (Pre - test) จากน้ันจัดกลุมใหความรูดานการบริโภคอาหารและการปฏิบัติตน เพื่อลดความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุน ติดตามผลครั้งท่ี 1 โดยใชแบบประเมินพฤติกรรม ติดตามผลครั้งท่ี 2 ใหกลุมเสี่ยงทํา
แบบวัดความรู (post - test) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉล่ีย รอยละ ผลการติดตาม
กอน – หลัง วัดความรูใช T-Test
ผลการทดลอง : กลุมเสี่ยงท้ังหมด 100 คน เปนเพศชาย 19% เพศหญิง 81%  อายุต่ํากวา 40 ป 7% 41-50 ป 19%
51-60 ป 34% มากกวา 61 ปขึ้นไป 40% จากการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงตอ
ภาวะกระดูกพรุน คาเฉล่ียการปฏิบัติตนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภาวะกระดูกพรุนและคาเฉล่ียมวลกระดูกกอนและหลังการ
ใหคําปรึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การศึกษาการเปรียบเทียบผลตางของคะแนนความรู
และผลตางของพฤติกรรมการบริโภคอาหารจําแนกตาม เพศ การศึกษา สถานภาพในการทํางาน อายุ ลักษณะความ
เปนอยู จํานวนสมาชิกในครอบครัว และลักษณะการประกอบอาหาร พบวา ไมแตกตางกัน แตมีลักษณะการประกอบ
อาหารแตกตางกัน คูท่ีแตกตางกันไดแกผูท่ีญาติปรุงอาหารใหจะมีผลตางของคามวลกระดูกสูงกวาผูท่ีปรุงอาหารเอง
และซื้อรับประทานเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
สรุป : การจัดกลุมใหความรูทางโภชนาการและการปฏิบัติตนท่ีถูกตอง เปนการปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุนใน
กลุมเสี่ยง เนนการเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ มีความสัมพันธทางสังคมและอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีนาอยู กลุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะกระดูกพรุนลดลง คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถใชชีวิตไดอยางปกติสุข





ชื่อเร่ือง:ผลการติดตามภาพชีวิตผูปวยแผลไหม :กรณีศึกษา ศูนยดูแลผูปวยไฟไหม-นํ้ารอนลวก
 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ:ราตรี เรืองวุฒิสารพย.บ*,ภีรพร คําพิมูลพย.ม.(APN)**,ศิริลักษณ กุลลวะนิธีวัฒน พย.ม.***
และทีมการพยาบาล ศูนยดูแลผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวกโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมาและความสําคัญ :
ศูนยดูแลผูปวยไฟไหม - นํ้ารอนลวก  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ใหการดูแลผูปวยแบบองครวม ดวยทีม

สหสาขาวิชาชีพต้ังแตแรกรับ จนกระทั่งหลังจําหนาย  ผูปวยแผลไหมที่รอดชีวิตผานพนระยะวิกฤตในชวง 72ชั่วโมงแรก
ไปแลว ยังตองทนทุกขทรมานกับความเจ็บปวด  ความเสี่ยงจากภาวะแทรกซอนตาง  ๆ  เปนแรมเดือน  ในระยะดูแลรักษา
และเมื่อตองจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ชีวิตที่เหลืออยูยังตองอาศัยความเขมแข็งและใสใจในการดูแลตนเองอยาง
ตอเน่ือง   เน่ืองจากผูปวยยังมีการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ รองรอยของแผลไหม และคุณภาพชีวิตในการกลับสูสังคม
และการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ดังน้ันศูนยดูแลผูปวย ไฟไหม – นํ้ารอนลวก โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี จึงไดจัดระบบการดูแลผูปวยแผลไหมใหเกิดคุณภาพแบบองครวมและตอเน่ืองจนถึงหลังจําหนาย  ดวย
ทีมการรักษาพยาบาล ที่ดูแลผูปวยดวยใจ เพื่อสงผูปวยกลับคืนสูสังคมไดอยางมั่นใจ
วัตถุประสงค :  เพื่อติดตามผูปวยแผลไหม  ภายหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล
วิธีการศึกษา : สัมภาษณผูปวยแผลไหมหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาลทางโทรศัพทจํานวน 3คร้ัง  ในสัปดาหที่ 1,3และ
5   รวมกับการสัมภาษณผูปวยเมื่อกลับมาพบแพทยตามนัด  โดยพยาบาลเจาของไข โดยใชคําถาม  5 ดาน คือ การเกิดแผล
ใหม   การเกิดแผลเปนรอยนูน   การเกิดขอยึดติดดึงร้ังจากแผลเปน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและความ
มั่นใจในการกลับสูสังคม  โดยศึกษาในชวงเดือนมกราคม2552 ถึง กรกฎาคม 2554
ผลการศึกษา
จํานวนผูปวยที่จําหนายทั้งสิ้น148ราย ติดตามได 65ราย คิดเปนรอยละ43.9
จากการติดตามคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2และคร้ังที่ 3พบวา

มีผูปวยที่เกิดแผลใหม (skin breakdown) รอยละ 27.8, 32.4และ14.9ตามลําดับ
เกิดแผลเปนรอยนูน(Hypertrophic scar)รอยละ33.9,51.43และ 75.9ตามลําดับ
เกิดขอยึดติดดึงร้ัง (Scar contracture) รอยละ15,22.2และ27.6ตามลําดับ
ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of daily living) รอยละ 98.5, 98.3และ97.9ตามลําดับ
มีความมั่นใจในการกลับสูสังคม(self efficacy)  รอยละ96.7, 100และ100ตามลําดับ





ชื่อเร่ือง : ผลของโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการควบคุมเบาหวานและระดับเอวันซี
 ในสตรีมุสลิมท่ีเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 (Effects of a Self-management Program on Glycemic
 Control Behaviors and A1C in Muslim Women with Type 2 Diabetes.)

ผูนําเสนอ : สุมาลี หมัดสะและ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
หนวยงาน : แผนกผูปวยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุมเทพมหานคร

บทคัดยอ
การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยกอนการทดลอง (Pre–experimental Design) แบบศึกษากลุมเดียววัด

กอนและหลังการทดลอง (One group Pre–Post test Design) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการ
จัดการตนเองตอพฤติกรรมการควบคุมเบาหวานและระดับเอวันซี ในสตรีมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 กลุม
ตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เปนสตรีมุสลิมที่ไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลไดตามเกณฑ จํานวน 30 ราย
ไดรับโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-management)
ของ Kanfer และ Gaelick-Buys ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมไดแก การใหความรูเปนรายบุคคล การฝกทักษะการ
จัดการตนเอง รวมกับการติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดดวยตนเอง โดยผูวิจัยติดตามกลุมตัวอยางทั้งทาง
โทรศัพทและที่แผนกผูปวยนอกเพื่อใหคําแนะนําปรึกษาเปนรายบุคคล เก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการ
เขาโปรแกรมดวยแบบสัมภาษณพฤติกรรมการควบคุมเบาหวาน และระดับเอวันซี วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา, Paired t–test และ Wilcoxon Signed-Rank test ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการ
ควบคุมเบาหวาน หลังเขาโปรแกรมสูงกวากอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.000) และคาเฉลี่ย
อันดับของระดับเอวันซีหลังเขาโปรแกรมตํ่ากวากอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.000)
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสนับสนุนการนําโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ควบคุมเบาหวานของสตรีมุสลิมที่เปนเบาหวานชนิดที่ 2 ขอเสนอแนะของการวิจัยคร้ังตอไป ควรวิจัยติดตาม
ผลในระยะยาว เพื่อศึกษาความคงอยูของพฤติกรรม





ชื่อเร่ือง : ศึกษาการปนเปอนจุลชีพของนํ้ายาทําลายเชื้อสําหรับลางมือ  ในภาชนะบรรจุหลังจากเทแบงใช
  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : จิราภรณ คุมศรี, พรนภา เอี่ยมลออ, จรีรัตน ศรีไพบูลย, นิตยา จันทรขํา, ชอทิพย ทองทิพย,
รัตนา ประเสริฐอัมพร, กรรณิการ เลาหวนิช, ไพโรจน มิตรมโนชัย, ดวงใจ ตันติยาภรณ,
มยุรี พงศเพชรดิถ

หนวยงาน : IC โรงพยาลนพรัตนราชธานี

นํ้ายาลางมือสําหรับทําลายเชื้อ แบบไมใชนํ้า (Alcohol hand rubs) ท่ีใชในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี งาน
ผลิตยา กลุมงานเภสัชกรรม เปนผูผลิต มีสารออกฤทธ์ิ 2 ชนิด ไดแก 70% Alcohol และ 2% Chlohexidine ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงในการทําลายเชื้อ หลังเบิกนํ้ายาจากกลุมงานเภสัชกรรม แตละหอผูปวย จะดําเนินการเทแบงนํ้ายา
จากภาชนะบรรจุเริ่มตนลงในภาชนะพรอมใช และจะทําความสะอาดภาชนะ / เปล่ียนนํ้ายาและภาชนะบรรจุหลังจาก
การใชงานครบ 48 ชั่วโมง โดยมีวิธีการทําความสะอาดขวดบรรจุเหมือนกันน่ันคือ ลางขวดบรรจุและหัวปมดวยนํ้า
สบู และผึ่งใหแหง กอนนํามาใชงาน หลายโรงพยาบาลกําหนดใหเปล่ียนขวดนํ้ายาลางมือหลังจาการใชงานทุก 2 - 3
วัน (48 - 72 ชั่วโมง) แตพบวา มีงานวิจัย 1 ฉบับ ไดทําการศึกษาการปนเปอนของนํ้ายาทําลายเชื้อสําหรับลางมือและ
ภาชนะบรรจุท่ีใชในร.พ.ศิริราช ผลการวิจัย ไมพบการปนเปอนของจุลชีพตั้งแตวันแรกท่ีเทแบงใช จนถึงวันท่ี 28 งาน
การพยาบาลดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลรวมกับกลุมงานศัลยกรรม, กลุมงานอายุรกรรม,
กลุมงานพยาธิวิทยา และกลุมงานเภสัชกรรม ไดหารือรวมกัน เพื่อหาคําตอบในเรื่อง “นํ้ายาทําลายเชื้อสําหรับลางมือ
แบบไมใชนํ้า (Alcohol hand rubs) ในภาชนะพรอมใชของแตละหอผูปวย จะตองเปล่ียนนํ้ายาและภาชนะหลังจาก
การใชงานก่ีวัน หลังเทแบงใชจากภาชนะบรรจุเริ่มตนจากกลุมงานเภสัชกรรม”
วัตถุประสงค : 1. เพื่อสํารวจการปนเปอนเชื้อจุลชีพ ในภาชนะบรรจุหลังเทแบงใชจากภาชนะบรรจุเริ่มตน ท่ีผลิตโดย
กลุมงานเภสัชกรรม 2. เพื่อศึกษา ทบทวน และกําหนดระยะเวลาในการเปล่ียนนํ้ายาและภาชนะบรรจุหลังจากการใช
งาน
ผลการศึกษา : ศึกษาการปนเปอนจุลชีพของนํ้ายาทําลายเชื้อสําหรับลางมือแบบไมใชนํ้า โดยเลือกหนวยงานท่ีมีผูปวย
จํานวนมากและมีความถ่ีในการใชงานสูง ไดแก กลุมงานอายุรกรรมและศัลยกรรม จํานวน 4 หนวยงาน แบงเปน
CASE และ CONTROL หนวยงานละ 6 ตัวอยาง (CASE 3 และ CONTROL 3 ) พบวากลุมงานศัลยกรรม เพาะเชื้อไม
พบจุลชีพ จนถึง Day ท่ี 28 และกลุมงานอายุรกรรมเพาะเชื้อไมพบจุลชีพ จนถึง Day ท่ี 22
สรุป : ผลการศึกษาการปนเปอนจุลชีพของนํ้ายาทําลายเชื้อสําหรับลางมือแบบไมใชนํ้า (Alcohol hand rubs) ใน
ภาชนะบรรจุพรอมใชในกลุมงานศัลยกรรม และ อายุรกรรม ท้ัง 4 หนวยงาน พบวา ท้ังกลุม CASE และกลุม
CONTROL จนถึง Day 22-28 ไมพบวามีการปนเปอนของจุลชีพ ดังน้ัน ผูวิจัยและคณะจึงไดทบทวนขอกําหนด
ระยะเวลาการทําความสะอาด ภาชนะบรรจุท้ังนํ้ายาทําลายเชื้อสําหรับลางมือแบบใชนํ้า/ไมใชนํ้า และนํ้าสบู  จากเดิม
ท่ีตองลางทําความสะอาดเม่ือครบระยะเวลาการใชงานจาก 48 ชั่วโมง มาเปน 16 วัน โดยกําหนดใหเปล่ียนทุกวันท่ี 1
และ 16 ของทุกเดือน
ขอเสนอแนะ : 1. ควรศึกษาโดยการทํา Double blind ในผูท่ีเก่ียวของกับสิ่งท่ีศึกษา  ท้ังผูท่ีใชงานและผูท่ีเก็บตัวอยาง
เพาะเชื้อ 2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อความรอบ
ดานของการพัฒนา





ชื่อเร่ือง : แนวปฏิบัติทางการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษเร่ืองการดูแลผูปวยท่ีไดรับการใสสายสวนทาง
หลอดเลือดดําสวนกลาง ในหนวยงานผูปวยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : วารินทร พัดทอง*, มยุรี เกรียงธนากิจ, พรพิมล อรรถพรกุศล, สุวรรณี อิงคนินันท,
วันเพ็ญ กลิ่นจันทร, อุษา กลิ่นขจร, สุไลพร ลังบุปผา, ตองใจ เขมิยาทร, ศิริพร ฟกใส,
อมรรัตน จันทรแดง, ศศิธร ศิริกุล

หนวยงาน : ผูปวยหนักศัลยกรรมและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : การใสสายสวนทางหลอดเลือดดําสวนกลางเปนหัตการที่ทํามากขึ้นเร่ือยๆในหอผูปวยหนัก
ศัลยกรรมและอุบัติเหตุไมมีแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเร่ืองการดูแลผูปวยที่สอดใสสายสวนทางหลอดเลือด
ดําสวนกลาง เพื่อใหการดูแลผูปวยไดมาตรฐานและปลอดภัยจากภาวะติดเชื้อเขากระแสโลหิต
วัตถุประสงค : เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับการพยาบาลในการดูแลและเฝาระวังการติดเชื้อทางกระแสเลือดที่
สัมพันธกับการสอดใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง และผูปวยปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนการติดเชื้อ
ทางกระแสเลือดที่สัมพันธกับการสอดใสสายสวนหลอดเลือดดําสวนกลาง
วิธีการศึกษา : แนวทางการดําเนินงานโดยใชกรอบแนวในการประเมินงานวิจัยเพื่อการนําไปใชของ
Stetler/Marram Model(1994) ประกอบดวย 5 ระยะ รวมกับคําแนะนําของ CDC HICPAC เก็บขอมูล ต้ังแต
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ในผูปวยที่ใสสายสวนหลอดเลือดสวนกลางทั้งหมด 69 ราย
จํานวนวันดูแลผูปวยที่ใสสายสวนหลอดเลือดดําเฉลี่ย 103 วัน จุดเนนการปฏิบัติการพยาบาลประเด็นควบคุม
การติดเชื้อ ใชแบบสอบถามการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล แบบเฝาระวังผูปวยใสสายสวนหลอดเลือดดํา
สวนกลาง ขอมูลการติดเชื้อจากแบบบันทึกDevice Related Nasocomial Infection กลุมงานการพยาบาล
รวมกับการนิเทศโดยการใชภาพถาย ผลการศึกษาพยาบาลเห็นความสําคัญมากที่สุดรอยละ83 พึงพอใจมาก
ที่สุดรอยละ58.3 ความพรอมในการปฏิบัติมากที่สุดรอยละ66.7 การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลพบวา
แนวโนมดีขึ้นจากรอยละ20 เปนรอยละ66.6 การติดเชื้อในกระแสเลือดที่สัมพันธกับการใสสายสวนหลอด
เลือดดําสวนกลาง1รายทบทวนพบวาใสเปนเวลานานใหสารอาหารทางหลอดเลือด อัตราการเสียชีวิตรอยละ
3.7
สรุป :  ควรมีการพัฒนาการปฏิบัติอยางตอเน่ือง รวมกับการออกมาตรการ Care Bundle ของศูนยควบคุมการ
ติดเชื้อ





ชื่อเร่ือง : กระบวนการดูแลผูปวยวิกฤตศัลยกรรมดานโภชนาการ บทบาทพยาบาลหนวยงานผูปวยหนัก
ศัลยกรรมและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : วารินทร พัดทอง, สุพรรณี ชัยชนะ, ดรุณี จันทศรี, อัมพร ลุนใต, ศศิธร เกิดทอง,
ชลธิชา ทองแซม, วัสรารัตน พุทธิกาญจนกุล, ดวงใจ แฟมไธสง, เมธินี บุญเท่ียง,
บุญยวีร โพธิ์ศรี, ศศิธร ศิริกุล

หนวยงาน : ผูปวยหนักศัลยกรรมและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : ภาวะวิกฤตศัลยกรรมและอุบัติเหตุเปนภาวะเจ็บปวยที่มีผลกระทบตอรางกายรุนแรง
กระบวนการตอบสนองทางเมตาบอลิสมไมมีประสิทธิภาพ มักพบวาผูปวยมีภาวะขาดสารอาหาร ดังน้ันการ
ใหโภชนบําบัดที่เหมาะสมใหเกิดผลลัพธที่ดีแกผูปวย
วัตถุประสงค : เพื่อประเมินภาวะโภชนาการและการดูแลใหผูปวยไดรับโภชนบําบัดอยางเหมาะสมและให
เกิดผลลัพธที่ดีแกผูปวย
วิธีการศึกษา : ใชกรอบแนวคิด โครงสราง-กระบวนการ-ผลลัพธ กระบวนการดูแลดานโภชนาการใชทีม
สหวิชาชีพ เพื่อคุณภาพการดูแลไดมาตรฐานประกอบดวย การคัดกรอง การประเมินภาวะโภชนาการ การ
วางแผนการใหโภชนบําบัด การใหคําสั่งการรักษา การจัดอาหาร การติดตามและการดูแลอยางตอเน่ือง
บทบาทหนาที่ของพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาลในการประเมินและการคัดกรองติดตามการดูแลอยาง
ตอเน่ืองโดยใชแบบประเมิน Mini Nutrition Assessment และ Bhumibol Nutrition Triage ผูปวยศัลยกรรม
และอุบัติเหตุต้ังแต มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553 พบวา ผูปวยมีภาวะเสี่ยงระดับสูงตอ
ทุพโภชนาการมากกวารอยละ 80-100 ของผูปวยที่ไดรับการคัดกรอง พ.ศ. 2552 คัดกรองเฉลี่ยทั้งหมดรอยละ
44.14 ของผูปวยทั้งหมดรอยละ 51.1 เปนผูปวยสูงอายุ พ.ศ.2553 คัดกรองเฉลี่ยทั้งหมดรอยละ 47.2 ของผูปวย
ทั้งหมด รอยละ 51.4 เปนผูปวยสูงอายุ และรอยละ 100 ของผูปวยที่ไดรับการคัดกรองไดรับการคํานวณ
พลังงานที่ตองการและดูแลจากทีมสหวิชาชีพ
สรุป : กระบวนการดูแลดานโภชนาการควรพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อใหเห็นผลลัพธที่ดีแกผูปวย





ชื่อเร่ือง : ผลของการพัฒนารูปแบบการรับ-สงเวรดวย SBAR ในผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมตอ
ความรูและความสามารถในการรับ-สงเวรดวย SBAR ของพยาบาลวิชาชีพ

ผูนําเสนอ : กุลวรี รักษเรืองนาม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ท่ีปรึกษา : ทัศนีย  ยงคตระกูล หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
หนวยงาน : หอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ (5/3 พิเศษ) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

เน้ือหาของผลงาน
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดกอนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลของการพัฒนาการรับ-สงเวรดวย SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
ในผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมตอความรูและความสามารถในการรับ-สงเวรดวย SBAR ของพยาบาล
วิชาชีพ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมพิเศษ
โรงพยาบาลนพ-  รัตนราชธานี จํานวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามขอมูล
ทั่วไป แบบสอบถามความรูและแบบสังเกตความสามารถในการรับ-สงเวรดวย SBAR ของพยาบาลวิชาชีพ
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ เทากับ 0.88 และ 0.74 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความรูกอนและหลังโดยใชสถิติ
Wilcoxon Signed  Rank Test ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางภายหลังการพัฒนาการรับ-สงเวรดวย SBAR
ในผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียม มีคาคะแนนความรูเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนาการรับ-สงเวรดวย SBAR
แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และมีคาคะแนนเฉลี่ยความสามารถ ในการ
รับ-สงเวรดวย SBAR อยูในระดับดีมาก จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี พยาบาลวิชาชีพสามารถนํารูปแบบ SBAR
ไปประยุกตใชในการรับ-สงเวรในการดูแลผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนขอเขาเทียมได

The purpose of this Pre – experimental design and one group pretest-posttest design was to study
the effects of development SBAR for shift reports in patients with postoperative total  knee arthroplasty on
nurse’s knowledge and capability of shift reports. The purposive sample of 5 registered nurses of orthopedic
ward in Nonparatrajathanee Hospital were recruited for this study Data were collected by using knowledge
questionnaires and SBAR’S shift reports observational form with the reliability 0.74 and 0.88, respectively.
Data were analyzed by using descriptive statistics and Wilcox on Signed Rank test.  The results revealed
that after the registered nurses developing SBAR for shift report, mean score of the post test of registered
nurses’ knowledge was higher than before developing SBAR. But they were no significantly different
(p> 0.05) The mean score of nurses’ capability in SBAR for shift reports was good level The findings
suggested that nurses could use SBAR to guild the shift report in patients with postoperative total knee
arthroplasty.





ชื่อเร่ือง : Intradialytic hypotension : Evidence base data and nursing care management
ผูนําเสนอ : วชิรา วณิกสัมบัน, นันทนา ชปลเลส, บุญรักษา เหลานภาพร, สุมนกาญจน ลาภกิตติเจริญชัย,

นพรัตน วิมูลชาติ
หนวยงาน : หนวยไตเทียม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความดันโลหิตตํ่าระหวางการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม( Intradialytic hypotension : IDH)เปนภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้น
บอยที่สุดในระหวางการฟอกเลือด ที่สงผลตอคุณภาพการฟอกเลือดและสุขภาพของผูปวยโดยตรง ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
พบอุบัติการณการเกิดภาวะความดันโลหิตตํ่าในขณะฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม อยูในระดับรอยละ 10 - 20 ถึงแมจะมีการประกัน
คุณภาพจากการทํา root caused analysis หรือแมแตการนํา evidence base practice มาใชแลวก็ตาม   และเนื่องจากพยาบาลไตเทียม
เปบุคลากรอันดับแรกที่ตรวจพบความผิดปกติของผูปวย    ต้ังแตการประเมินความเสี่ยงกอน ระหวางและหลัง การฟอกเลือด
ตลอดจนการติดตามเฝาระวัง(monitoring) ความผิดปกติของผูปวย  และไดมีการลงบันทึกการประเมินติดตาม รวมทั้งกิจกรรมการ
รักษาพยาบาลที่จัดการเพ่ือแกไขปญหาความดันโลหิตตํ่าขณะฟอกเลือดไวเพ่ือการติดตามผลตลอดเวลา การศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการจัดการของพยาบาลในผูปวยที่เกิดภาวะความดันโลหิตตํ่าขณะฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจากขอมูลที่
บันทึกไวทั้งหมดเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study design) แบบเก็บขอมูลยอนหลัง (Retrospective) ต้ังแตวันที่
1 พฤษภาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2554 ขอมูลพ้ืนฐานของผูปวยสามารถเรียกดูจากโปรแกรมคอมพิวเตอรในระบบขอมูลใหมที่
สามารถตอบขอสงสัยไดทุกมุมมอง (UCHA) ขอมูลการจัดการของพยาบาลเก็บขอมูลจากใบบันทึกการฟอกเลือดในผูปวยเกิดภาวะ
ความดันโลหิตตํ่าขณะฟอกเลือดดวยเครือ่งไตเทียม ผลการศึกษาพบวาผูปวยที่เกิดภาวะความดันโลหิตตํ่าขณะฟอกเลือดดวยเครื่อง
ไตเทียม( Intradialytic hypotension : IDH) ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในระยะเวลา  12 เดือนมีจํานวน 90 ราย รวม 263 ครั้ง
คิดเปนรอยละ 7.54 % ของการฟอกเลือดทั้งหมด สวนใหญเกิดใน ผูปวย ICU  ( ประเภท 5 )รอยละ61.54  และ ผูปวยหนัก (ประเภท
4)  รอยละ38.46 เปนผูปวยที่เกิด IDH มากกวา 2 ครั้งรอยละ 51 ใชตัวกรองเลือด เปนชนิด high flux รอยละ 50.57 และชนิด low
flux รอยละ48.67   เกิดในกลุมที่ใช dialysate potassium 3 mEq/Lรอยละ 49.43% และ กลุมที่ใช dialysate potassium 2 mEq/L รอย
ละ 42.59  กลุมที่ใช dialysate  calcium 3.5 mEq/L รอยละ 60.08 และ  และกลุมที่ใช dialysate  calcium 2.5 mEq/L รอยละ 39.92
สวนใหญจะเกิดในเวลาราชการ( 232 ครั้ง )มากกวานอกเวลาราชการ ( 31 ครั้ง ) ในสวนการจัดการทางการพยาบาล (nursing care
management) เม่ือผูปวยเกิด IDH พยาบาลจัดการตามProtocal 212   ครั้ง รายงานแพทย 51   ครั้ง โดยการจัดการสวนใหญเปนการ
ติดตามประเมินการวัดความดันโลหิตซ้ําหรือบอยขึ้น ( Increase blood pressure monitoring  263 ครั้ง) ตามดวยการปฏิบัติตาม
Protocalของหนวยไตเทียมคือ การใหน้ําเกลือครั้งละ 100-200 ซีซี (Administer normal saline 186 ครั้ง ) การลดอัตราการดึงน้ํา
( Decrease UF rate  120 ครั้ง ) นอกจากนี้ยังนําวิธ ี Lower dialysate temperature (35.5 c) จากผลงานวิจัยของหนวยมาเปนการ
จัดการแกไข IDH เชนกัน จํานวน 98 ครั้ง   การใหออกซิเจน (Administer oxygenation 63 ครั้ง) ใหยากระตุนการทํางานของหัวใจ
ตามแผนการรักษา(Administer inotropic drug13 ครั้ง) หยุดการดึงน้ํา (Turn off UF 28 ครั้ง ) เพ่ิมเวลาการฟอกเลือด ( Extended time
to  dialysis 12 ครั้ง ) ใหสารน้ําเพ่ิมแรงดันออสโมติก( Administer glucose/albumin 11ครั้ง ) และการใหเลือด(Administer blood
component 4ครั้ง )ตามลําดับ โดยพยาบาลตองใชเวลาจัดการแกปญหาการเกิดภาวะความดันโลหิตตํ่าขณะฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียมเพ่ิมขึ้นจากงานประจํา 5 - 45 นาที ตอครั้งเฉลี่ย 7.5 นาที รวมภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 40 ชั่วโมงตอปโดยประมาณ จากผลการศึกษา
นี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการจัดการของพยาบาลที่ชวยแกไขภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นกับผูปวยระหวางการฟอกเลือด  ที่เกิดขึ้น
บอยครั้ง  เปนการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมตามแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันความเสี่ยงที่อาจรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งมีการติดตอประสานงาน
กับแพทยเพ่ือใหผูปวยไดรับการแกไขภาวะแทรกซอนทั้งนี้ตองอาศัยความรูและประสบการณในการเฝาระวังและการจัดการทาง
คลินิกที่มีประสิทธิภาพ และแสดงใหเห็นภาระงานของพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นเม่ือผูปวยมีอาการผิดปกติ เพ่ือทําใหผูปวยที่ฟอกเลือดดวย
เครื่องไตเทียมไดรับการดูแลที่ปลอดภัยมากที่สุด

 คําสําคัญ Intradialytic hypotension, Nursing care management, UCHA





ชื่อเร่ือง : การศึกษานํารองทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพ ตอการประเมินความเสี่ยงการพลัดตกหกลมและผล
ของการใชแนวปฏิบัติการเฝาระวังเฝาระวัง/ปองกันการพลัดตกหกลม “I’M SAFE” ตออัตราการ
ตกเตียงของผูปวย Pilot Study: Pilot StudyAttitudes of Nurses to Fall Risk Assessment and
Effects of Fall /Surveillance "I'M SAFE" Prevention Protocol with Fall rate of Patients

ผูนําเสนอ : สุรียพร กุมภคาม1  วัฒนาศิลป แปงพังงา2  และนันธิดา พันธุศาสตร3

หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษากอนการทดลอง (Pre - experimental  design) แบบ One group
pretest - posttest design มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษานํารองผลของการใชแนวปฏิบัติการเฝาระวังเฝา
ระวัง/ปองกันการพลัดตกหกลม “I’M SAFE” ตอทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพ โดยใชแนวคิดของ Hendrich II
Fall Risk  Model (2002) กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ณ หอผูปวย
อายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รวม 48 ราย ดําเนินการศึกษาโดยประกอบดวย 1) การ
แจกแจงปญหาของความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมและศึกษาองคความรูจากงานวิจัย 2) การสรางแนว
ปฏิบัติการดูแลผูปวยที่ความเสี่ยงตอการหกลมจากหลักฐานเชิงประจักษ 3) การนําแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยที่
มีความเสี่ยงตอการพลัดตกหกลมไปใช 4) การประเมินผลการปฏิบัติและประเมินผลของระบบที่พัฒนาขึ้น
เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพในการบริหาร
ความเสี่ยงทางคลินิก มีคาความเที่ยงเทากับ 0.85 เปรียบเทียบคะแนนทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพในการ
บริหารความเสี่ยงทางคลินิก กอนและหลังการใชแนวปฏิบัติการเฝาระวังเฝาระวัง/ปองกันการพลัดตกหกลม
“I’M SAFE” โดยใชสถิติ Wilcoxon  Signed  Rank   Test

ผลการศึกษาพบวาภายหลังการใชแนวปฏิบัติการเฝาระวัง/ปองกันการพลัดตกหกลม “I’M
SAFE” กลุมตัวอยางมีคาคะแนนทัศนคติในการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก สูงขึ้นแตกตางจากกอนการใช
แนวปฏิบัติการเฝาระวัง/ปองกันการพลัดตกหกลม “I’M SAFE” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z = - 4.218,
p= .000) และอัตราการพลัดตกหกลม เปน 0 ขอเสนอแนะควรมีการศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติการเฝา
ระวังเฝาระวัง/ปองกันการพลัดตกหกลม “I’M SAFE” ตอทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพ ในการประเมินความ
เสี่ยงการพลัดตกหกลมในสถานพยาบาลที่แตกตางไปจากการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาผลของแนวปฎิบัติที่ได
จากกลุมตัวอยางหลายๆกลุม
คําสําคัญ: แนวปฏิบัติการเฝาระวัง/ปองกันการพลัดตกหกลม “I’M SAFE”, ทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพ

1 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หอผูปวยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
3 อาจารยประจํา สาขาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต





ชื่อเร่ือง :  การศึกษาผูปวยท่ีใสทอหลอดลมคอและใชเคร่ืองชวยหายใจ ในหอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ
 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ – มิถุนายน ๒๕๕๔

ผูนําเสนอ : นางสุวารี สาระอาภรณ และคณะ
หนวยงาน : หอผูปวยอายุรกรรมชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : ปจจุบันระบบการดูแลรักษาพยาบาลในประเทศไทยมีการพัฒนาไปเปนอยางมาก มีการใช
เทคโนโลยีในดานตางๆเพื่อทําใหประชาชนไดรับการดูแลรักษาอยางดีที่สุด สอดคลองกับภาวะการเจ็บปวย
ในปจจุบัน พบวาประชาชนเจ็บปวยดวยโรคซับซอนและรุนแรงขึ้น การชวยหายใจโดยการใสทอหลอดลมคอ
และใชเคร่ืองชวยหายใจ จึงเปนสิ่งที่จําเปนในการดูแลรักษาผูปวยกลุมดังกลาวใหสามารถมีชีวิตอยู การ
ติดตามและทราบถึงสถานการณที่เปนแทจริงของผูปวยที่ใสทอชวยหายใจในหอผูปวยสามัญ จึงมีความสําคัญ
เพื่อนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา มาตรฐานและวิธีการดูแลที่เหมาะสม ถูกตอง และมี
คุณภาพ หอผูปวยสามัญจึงเปนสถานที่รับดูแลผูปวยหนักที่ใสทอชวยหายใจ ทดแทนหอผูปวยวิกฤติ จน
นําไปสูการศึกษาในคร้ังน้ี
วัตถุประสงค : สํารวจและวิเคราะหกลุมผูปวยที่ใสทอหลอดคอและใชเคร่ืองชวยหายใจ
วิธีการศึกษา : สรางเคร่ืองมือติดตามจํานวนผูปวยที่ไดรับการใสทอหลอดลมคอและใชเคร่ืองชวยหายใจทุก
ราย ที่รับดูแลในหอผูปวยชายสามัญ โรงพยาบาลนพรัตราชธานี โดยติดตามผลการดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง
จนกวาจะสิ้นสุดการใสทอชวยหายใจ ต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔ ประมวลผลขอมูลโดยใช
โปรแกรม SPSS version 16 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก การหาคาเฉลี่ย รอยละ เปนตน
ผลการศึกษา : พบวาจํานวนผูปวยที่ใชเคร่ืองชวยหายใจ เฉลี่ย 53 คร้ังตอเดือน การใสทอชวยหายใจเฉลี่ย 8.2
วันตอคร้ังและสามารถถอดทอหายใจไดรอยละ 32.4 มีการจําหนายกลับบาน รอยละ23.9 ในระหวางที่ใสทอ
ชวยหายใจเกิดการดึงทอชวยหายใจออก รอยละ3.3 และเกิดการหลุดของทอชวยหายใจโดยอุบัติเหตุ รอยละ
1.0 มีบางรายที่ตองการใสทอชวยหายใจซ้ํา รอยละ 5.2 และ เกิดการเสียชีวิตรอยละ30.6
สรุป : การมีปริมาณการดูแลเคร่ืองชวยหายใจที่มาก และพบวาอัตราการถอดทอยังคงที่ ประกอบกับจํานวน
ผูปวยที่จําหนายกลับบานยังมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยที่สามารถถอดทอชวยหายใจได ทําใหตระหนักวา
ควรมีมาตรฐานในกระบวนการถอดทอชวยหายใจอยางมีระบบ รวมไปถึงการวางแผนการจําหนายที่ดี





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล  โดยใชการจัดการความรูกระบวนการพยาบาล
ผูนําเสนอ : นางสาวสุทิศา  จินดามาตย
หนวยงาน : หนวยงานผูปวยใน โรงพยาบาลบานเขวา อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ

ความเปนมา : เทคโนโลยีดานสุขภาพพัฒนารวดเร็ว  พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการประเมินและดูแลสุขภาพ
ผูรับบริการ  จําเปนตองมีความรูในการใหการพยาบาลและจดบันทึกที่ไดมาตรฐานตามกระบวนการพยาบาล
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงองคความรูมาตรฐานแหงวิชาชีพ    เปนประโยชนตอสหสาขาวิชาชีพและเปนหลักฐานทาง
กฎหมาย จากผลการดําเนินงานคุณภาพการบริการของพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ  ป 2552 โรงพยาบาลสังกัด
หนวยงานรัฐบาลทั้งหมด 15 แหง  ผานการรับรองคุณภาพ 2 แหง คิดเปน 13.33% โรงพยาบาลบานเขวา ผาน
การประเมิน 3 คร้ัง ปจจุบันอยูขั้น 2.54 พบบันทึกทางการพยาบาลเปนสวนหน่ึงที่ไมผานเกณฑกําหนด จาก
การสํารวจพบวาไมไดลงบันทึกครบตามที่ปฏิบัติ,ไมตอเน่ือง เน่ืองจากมีทัศนคติไมดี, ใชเวลาในการบันทึก
มาก, แบบฟอรมไมสะดวกที่สําคัญขาดการพูดคุยเพื่อพัฒนางานอยางตอเน่ือง
วัตถุประสงค : เพื่อใหพยาบาลแผนกผูปวยใน  โรงพยาบาลบานเขวามีความรู ทัศนคติ คุณภาพการบันทึก
เพิ่มขึ้น   ลดภาระงานในการจดบันทึกทางการพยาบาล   เพื่อใหมีรูปแบบบันทึกทางการพยาบาลเปนแนวทาง
เดียวกัน
วิธีการศึกษา : กลุมตัวอยางไดแกพยาบาลวิชาชีพ  หอผูปวยใน โรงพยาบาลบานเขวาทั้งหมด 10 คนและแฟม
ประวัติผูปวยที่มีวันนอนไมนอยกวา 2 วัน กอนและหลังพัฒนารวม 340 ชุด   เคร่ืองมือใชแบบทดสอบความรู
เร่ืองการบันทึกทางการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล  แบบสอบถามวัดทัศนคติของพยาบาลและ
แบบตรวจสอบคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล  เก็บขอมูลโดยศึกษาปญหาจากแบบทดสอบกอนพัฒนาตาม
ระเบียบวิธีวิจัย   ประชุมกลุมยอยเพื่อนําปญหาที่ไดมาเลาสูกันฟงนําตัวอยางรูปแบบโรงพยาบาลที่มีบริบท
ใกลเคียงมาศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรูกระบวนการพยาบาลโดยอาจารยพยาบาลจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหพยาบาลหอผูปวยในเขาประชุม 100% เพื่อกําหนดรูปแบบรวมกันทดลองใช
นําปญหามาเลาสูกันฟง  ปรับรูปแบบอีกคร้ังประกาศใช เก็บขอมูลหลังการพัฒนาตามระเบียบวิธีวิจัย
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการแจกแจงความถี่  คารอยละ  คาตํ่าสุด  คาสูงสุด คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบคา Pair t-test
ผลการศึกษา : พยาบาลแผนกผูปวยใน มีความรู,ทัศนคติ,คุณภาพการบันทึกเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (
p–value < 0.001 ) มีรูปแบบการบันทึกชัดเจน กําหนดแผนการพยาบาล 5 โรคหลักตามเข็มมุงโรงพยาบาล
พรอมใช ลดภาระงานในการจดบันทึกทางการพยาบาล
สรุป : KM แบบมีสวนรวมทุกคนในหนวยงานทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติและพัฒนาตอเน่ือง



