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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
1 การติดตามประเมินผลการดูแลผูติด

เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ที่มารับยา
ตานไวรัสแผนกผูปวยนอกอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางวันวิสาข ทิมมานพ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

ศูนยโรคเอดสผูปวยนอกอายุรกรรม
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2 กรณีศึกษาประสิทธิผลของนํ้ายาลาง
แผลชนิดใหม (Prontosan®) ตอการ
ทําลาย Biofilm ในแผลเร้ือรัง

นางสาวปองหทัย พุมระยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวมนัสนันทร จิตตเกษม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

Wound Care Clinic
กลุมภารกิจบริการวิชาการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

3 การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินการหาย
ของแผลกดทับ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี

นางสาวปองหทัย พุมระยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวมนัสนันทร จิตตเกษม
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นางสาวฐิตินันท วัฒนชัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางานปองกันและดูแล
แผลกดทับ
กลุมภารกิจบริการวิชาการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

4 ประสิทธิภาพการใส Skin traction ใน
ผูปวยสูงอายุ

นางพรทิพย ขันธวิทย
หัวหนาหอผูปวย
นางสาวปองหทัย พุมระยา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

4/3 ศัลยกรรมกระดูก
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

5 การศึกษาความสามารถเชิงสมรรถนะ
หลักของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินในเขตพื้นที่โซน 6
กรุงเทพมหานคร

นางมาเรียม น่ิมนวล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

6 การใชหลักฐานเชิงประจักษในการ
ปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิต
จากการใสสายสวนสะดือ
(Umbilical catheter) ในหอ
ผูปวยหนักทารกแรกเกิด
(NICU)โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

นางนุชนารถ เขียนนุกูล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

IC
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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ท่ี เร่ือง ผูนําเสนอ/ตําแหนง หนวยงาน
7 ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุน

และใหความรูตอความรูและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในการ
ปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บและ
อุบัติการณการติดเชื้อแผลฝเย็บ

นางศิริฉัตร รองศักด์ิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

หองตรวจสูตินรีเวช
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี





ชื่อเร่ือง : การติดตามประเมินผลการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี /ผูปวยเอดส ท่ีมารับยาตานไวรัสแผนกผูปวยนอก
อายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : นางวันวิสาข ทิมมานพ
หนวยงาน : ศูนยโรคเอดสผูปวยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : ปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขจึงไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเอดสแหงชาติ ทําใหผู
ติดเชื้อเอชไอวีมีการเขาถึงยาตานไวรัสในโครงการยาตานไวรัสระดับชาติ โดยเร่ิมติดตามตรวจ CD4 ต้ังแตผู
ติดเชื้อเอชไอวี / ผูปวยเอดส ยังไมมีอาการไปจนกระทั่งเขาเกณฑการรับประทานยาตานไวรัส  และติดตาม
ตอเน่ืองทั้งในดาน การกินยาอยางตอเน่ือง  การรักษาและปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส  การใหความรู  การ
ปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพ เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวี / ผูปวยเอดส ไดรับการดูแลรักษา
อยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการติดตามประเมินผลการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี / ผูปวยเอดส ที่มา
รับยาตานไวรัสแผนก ผูปวยนอกอายุรกรรม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนําไปเปนพื้นฐานในการ
ปรับปรุงพัฒนาการติดตามผูติดเชื้อเอชไอวี / ผูปวยเอดส ใหไดรับการดูแลที่มีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาการติดตามประเมินผลการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี / ผูปวยเอดส ที่มารับยาตานไวรัส
แผนกผูปวยนอกอายุรกรรม  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
วิธีการศึกษา : ประชากร คือ ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสที่ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดสและเขารับ
การรักษาที่คลินิกสุขภาพ แผนกผูปวยนอกอายุรกรรมโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุมตัวอยาง คือ ผูติดเชื้อ
เอชไอวี/ผูปวยเอดสที่มารับการรักษาระหวางเดือนมกราคม 2553-มิถุนายน 2553 จํานวน 500 คน การวิจัยเปน
แบบ Retrospective เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ประวัติผูปวย การเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือขอ
อนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อขออนุญาตในการทําวิจัยและเก็บ
รวบรวมขอมูลจากประวัติการรักษา นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหทางสถิติดวยคาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตารางไขว
ผลการศึกษา : กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนเพศชายรอยละ53.8 อายุระหวาง 30-40 ปรอยละ 87.2ไมไดรับ
การศึกษา รอยละ 39.5 อาชีพรับจาง รอยละ 59.6 รายไดระหวาง 5,001–10,000 บาท รอยละ 44.5 สิทธิ์
ประกันสังคมรอยละ 57.8 ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดการติดเชื้อเอชไอวี ไดแก การมีเพศสัมพันธแบบรักตางเพศ
รอยละ 79.3 มีโรคประจําตัวรอยละ24.22 ในผูที่มีโรคประจําตัว พบวามีภาวะไขมันในเลือดสูงอยางเดียว
รอยละ 60.0 ผูปวยที่เร่ิมกินยาตานไวรัสเอดสมีระดับ CD4 กอนกินยานอยกวาหรือเทากับ 50 cell/mm3 รอยละ
43.96 มาดวยอาการของโรคเอดสรอยละ 40.6 กินยาตานไวรัสเอดสอยางครบถวนและตอเน่ือง
(adherence)100% รอยละ 93.2 ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา
รอยละ 44.9 ที่พบมากที่สุด ไดแก lypodystrophy เกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาเมื่อเร่ิมกินยาตาน
ไวรัสเอดสที่ระดับ CD4 นอยกวา 50 cell/mm3 มากที่สุด รอยละ 44.2 ไดรับการติดตามการตรวจเลือดตาม
เกณฑมาตรฐานรอยละ68.8 และไดรับการใหคําปรึกษาเร่ืองยาและการดูแลสุขภาพ รอยละ 91.4
สรุป : จากการวิจัยพบวาการประเมินผลเพื่อติดตามการรักษาในดานการติดตามการตรวจเลือดคอนขางตํ่า ทีม
ผูดูแลผูติดเชื้อเอชไอว/ีผูปวยเอดสตองพัฒนาระบบการติดตามการตรวจเลือดตามมาตรฐานใหมีคุณภาพตอไป





ชื่อเร่ือง : กรณีศึกษาประสิทธิผลของนํ้ายาลางแผลชนิดใหม (Prontosan ®) ตอการทําลาย Biofilm ในแผล
เร้ือรัง

ผูนําเสนอ : ปองหทัย พุมระยา M.S.N., RN, ET, APN และมนัสนันทน จิตตเกษม M.S.N., RN, ET
หนวยงาน : Wound Care Clinic กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : แผลเร้ือรัง เชน แผลเบาหวาน แผลกดทับ และแผลหลอดเลือด  เปนปญหาสําคัญทั่วโลก  จาก
การทบทวนวรรณกรรมและจากประสบการณดูแลผูปวยในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  พบวาในแผลเร้ือรัง
เชื้อแบคทีเรียจะสราง biofilm ซึ่งลักษณะเปนเมือกลื่นใสมาคลุมแผล biofilm  ทําใหเกิดการอักเสบ  เพิ่ม
ปริมาณสารคัดหลั่งและทําใหเกิดเน้ือตาย สงผลทําใหแผลหายชา  ซึ่งขจัดออกยากตองใชวิธีการตัดหรือขูด
ออก และสามารถสรางใหมไดอยางรวดเร็ว  จากงานวิจัยพบวานํ้ายาลางแผลชนิดใหม คือ Prontosan ® ชวย
ขจัด biofilm ออกไดโดยการทําลาย ทําใหแผลหายเร็วขึ้น โดยผูปวยไมทุกขทรมานจากการทําแผล
วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ Prontosan ® ในการทําลาย biofilm และสงเสริมการหายของแผล
เร้ือรัง
วิธีการศึกษา : กรณีศึกษาเปนผูปวยแผลเร้ือรัง จํานวน 3 ราย  ที่มาทําแผลใน Wound Care Clinic โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ไดรับการลางแผลดวย Normal saline ตัดและขูดเน้ือตาย และปดแผลดวยวัสดุปดแผลที่มียา
ฆาเชื้อระยะเวลาหน่ึงแลวแผลไมดีขึ้น จึงเปลี่ยนวิธีการลางแผลโดยใชกอซชุบ Prontosan ® วางที่แผลนาน
5-10 นาที แลวเช็ดคราบ biofilm ออก ปดดวยวัสดุปดแผลเดิม  เปลี่ยนแผล 2 คร้ังตอสัปดาหจนแผลหายหรือดี
ขึ้น ประเมินผลระยะเวลาการหายของแผล ระดับความปวดขณะทําแผล  และความพึงพอใจของผูปวย
ผลการศึกษา : ผูปวยทั้ง 3 รายที่ใช Prontosan ®  ทําใหการขจัด biofilm และสงเสริมการหายของแผลไดดีกวา
Normal saline สามารถใชกับวัสดุปดแผลไดหลากหลาย ชวยลดการ debridement และลดความปวดของผูปวย
ขณะทําแผล ทําใหผูปวยพึงพอใจ
สรุป : แผลเร้ือรังมักประกอบดวย bioflim และเน้ือตาย ทําใหเกิดการติดเชื้อ และทําใหแผลหายชา  การใช
Prontosan ® จะชวยทําลาย bioflim  ทําใหแผลหายเร็วขึ้น  สงผลใหคุณภาพชีวิตผูปวยดีขึ้น ดังน้ันจึงควร
ศึกษาความคุมคาคุมทุนในการใช Prontosan ® ในการรักษาแผลเร้ือรัง





ชื่อเร่ือง : การพัฒนาเคร่ืองมือประเมินการหายของแผลกดทับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผูนําเสนอ : ปองหทัย พุมระยา, มนัสนันทน จิตตเกษม, ฐิตินันท วัฒนชัย และคณะ
หนวยงาน : คณะทํางานปองกันและดูแลแผลกดทับ กลุมภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : การบันทึกการหายของแผลกดทับมีความสําคัญทั้งในดานเปนหลักฐานทางกฎหมาย    การ
สื่อสารเพื่อการดูแลรักษาในทีมสหวิชาชีพ  แสดงถึงผลลัพธการการดูแลรักษาแผลกดทับ และการเทียบเคียง
(benchmark)  เพื่อประเมินคุณภาพการดูแลผูปวย  แตแบบประเมินแผลกดทับที่ใชในปจจุบันของโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี  เปนการเขียนบรรยายตําแหนง ระดับแผล ขนาด และลักษณะของแผลกดทับ  ซึ่งพบปญหา
การบันทึกการหายของแผลกดทับของพยาบาลยังไมชัดเจน  ครบถวนและตอเน่ือง ดังน้ัน คณะทํางานปองกัน
และดูแลแผลกดทับจึงพัฒนาเคร่ืองมือประเมินการหายของแผลกดทับขึ้นใหม เพื่อใหสามารถบันทึกได
สมบูรณ และสามารถสื่อสารในทีมสหวิชาชีพ
วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาแบบประเมินการหายของแผลกดทับ ของโรงพยาบาลราชธานี 2. เพื่อศึกษาผล
ของการนําแบบประเมินการหายของแผลกดทับแบบใหมไปใชในคลินิก
วิธีการศึกษา : เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (developmental research)  ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก 1. สราง
แบบประเมินการหายของแผลกดทับ   โดยปรับปรุงจากแบบประเมินแผลกดทับเดิมซึ่งเปนการเขียนบรรยาย
เปนการบันทึกดวยรูปภาพที่มี scale บอกขนาดแผล รวมกับการใชเคร่ืองมือที่เปนมาตรฐาน ไดแก Pressure
Ulcer Scale for Healing Tool  (PUSH Tool 3.0, 1998) 2. นําแบบประเมินที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน   3.  นําแบบประเมินที่สรางไปทดลองใชในหอผูปวยนํารอง  จํานวน 3 หอผูปวย
เปนระยะเวลา 1 เดือน  และ 4. ประเมินผลการใชแบบประเมิน    การคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑที่กําหนด
แบงเปน 2 กลุม ไดแก ผูใชแบบประเมินการหายของแผล ไดแก พยาบาลวิชาชีพที่เปนคณะทํางานปองกัน
และดูแลแผลกดทับ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ทีมสหวิชาชีพที่ดูแลผูปวย และผูปวยที่มีแผลกดทับ  ที่
เขารักษาตัวในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผลการศึกษา : พยาบาลสามารถลงบันทึกในแบบประเมินการหายของแผลกดทับที่สรางขึ้นไดถูกตองตรงกัน
พยาบาลและทีมสหวิชาชีพพึงพอใจในการใชแบบประเมินใหม
สรุป : แบบประเมินการหายของแผลกดทับที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชไดจริงในคลินิก เน่ืองจากพยาบาลผูใช
สามารถประเมินไดถูกตอง และมีความพึงพอใจในการใช เพราะประเมินงาย ประหยัดเวลา  และสามารถ
สื่อสารขอมูลแผลกดทับในทีมสหวิชาชีพไดชัดเจน ดังน้ันจึงควรนําแบบประเมินแผลกดทับน้ีไปใชจริงใน
หอผูปวยที่มีแผลกดทับ  โดยการใหความรูพยาบาลผูใชเคร่ืองมือ และมีการประเมินผลการใชเปนระยะ





ชื่อเร่ือง : ประสิทธิภาพการใส Skin traction ในผูปวยสูงอายุ
ผูนําเสนอ : นางพรทิพย ขันธวิทย, นางสาวปองหทัย พุมระยา
หนวยงาน : 4/3 ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : ผูปวยสูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก การรักษาเบื้องตนคือการดึงถวงนํ้าหนักที่ผิวหนัง
(Skin traction) เพื่อลดอาการปวด และดึงกระดูกเขาที่กอนการผาตัดดามเหล็ก  หรือผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก
เทียม ปญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน คือ  ผิวหนังของผูปวยสูงอายุมักจะบอบบาง ฉีกขาดไดงาย หลังใส Skin
traction  จึงมักเกิดตุมนํ้า หรือเกิดแผลถลอกได  ซึ่งถาเกิดใกลกับตําแหนงแผลผาตัด อาจทําใหเกิดการติดเชื้อ
ของแผลผาตัดได   เดิมไดมีการปองกันดวยการพันผาสําลี (webril) รอบขาผูปวยกอนติด adhesive plaster
ของชุด skin traction แตก็ยังเกิดปญหาตุมนํ้าอยูเสมอ  และ skin traction เลื่อนหลุดไดงาย  จะตองทําใหมทํา
ใหเสียเวลา สิ้นเปลืองคาใชจาย  และการดึงถวงนํ้าหนักไมมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค : เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใส Skin traction ใหผูปวยสูงอายุ (ไมเกิดภาวะแทรกซอนกับ
ผูปวย  และไมสิ้นเปลืองคาใชจาย)
วิธีการศึกษา : การคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ  คือผูปวยสูงอายุที่ตองใส Skin traction
ที่รักษาในหอผูปวย 4/3 ศัลยกรรมกระดูก  ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม 2553- ธันวาคม 2553) เคร่ืองมือที่ใช
ในการวิจัย คือ คูมือและสื่อวีดีโอการใส Skin traction ในผูสูงอายุ  ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นจากการสืบคน
ผลงานวิจัย   และแบบเก็บขอมูลการใส Skin traction  ที่คณะผูวิจัยสรางเอง  ขั้นตอนการวิจัย ประกอบดวย
เผยแพรคูมือและสื่อวีดีโอกับพยาบาลในหอผูปวยในการประชุมประจําเดือน ทดลองใส Skin traction แบบ
ใหมตามคูมือ เปนระยะเวลา 3 เดือน (พันดวย conform แทน webril และไมติด adhesive  plaster กับผิวหนัง
ผูปวยโดยตรง) สังเกตและบันทึกผิวหนังผูปวยและการเลื่อนหลุดของ Skin traction ทุกวันจนผูปวย off Skin
traction  สถิติที่ใชคือ  รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา :
1. กลุมตัวอยาง จํานวน 10 ราย สวนใหญ เปนผูหญิง คิดเปนรอยละ 70 อายุเฉลี่ย 76 ป ระยะเวลาใส Skin
traction เฉลี่ย 5.7 วัน
2. กลุมตัวอยางทั้ง 10 รายไมเกิดแผลถลอก หรือตุมนํ้า คิดเปนรอยละ 0
3. ผูปวยที่ Skin traction เลื่อนหลุดมากตองเปลี่ยนใหม 1 ราย คิดเปนรอยละ 10 และ Skin traction เลื่อนหลุด
เล็กนอย หลังวันที่ 3 ของการใส Skin traction คิดเปนรอยละ 70
สรุป : การใส skin traction วิธีใหม  ชวยปองกันการเกิด bleb หรือแผลถลอกได  แตเมื่อใส skin traction เปน
เวลาต้ังแต 3 วันขึ้นไป จะเร่ิมมีการเลื่อนหลุด ดังน้ันทุกวันที่เปลี่ยนผาพัน (elastic bandage) จึงควรขยับ skin
traction ที่เลื่อนลงใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง





ชื่อเร่ือง : การศึกษาความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ในเขตพื้นท่ีโซน 6 กรุงเทพมหานคร

ผูนําเสนอ : นารี บัวทอง, มาเรียม น่ิมนวล
หนวยงาน : งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกูชีพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บทนํา : วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพหน่ึงในสาขาการบริการที่มุงเนนใหความชวยเหลือดานสุขภาพ
อนามัยของประชาชนทั้งที่มีสุขภาพดีและเจ็บปวย โดยมีการปฏิบัติงานทั้งในสถานบริการและในชุมชน  และ
มีลักษณะการทํางานเปนทีม หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันตลอด 24 ชั่วโมง การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลจึง
มีความจําเปนอยางยิ่งตอผูรับบริการและองคกรพยาบาล เน่ืองจากการดําเนินงานบริการพยาบาลใหประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายได ยอมขึ้นกับความสามารถในการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะของพยาบาล ทั้งน้ีเพราะ
พยาบาลเปนบุคลากรกลุมใหญที่สุดในทีมสุขภาพ และเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูรับบริการตลอด 24 ชั่งโมง เปน
ผูนําทีมการพยาบาล ในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟนฟูสุขภาพ ให
ผูรับบริการมีภาวะความเปนอยูแลคุณภาพชีวิตที่ดีและสงผลตอชื่อเสียงขององคกรและวิชาชีพพยาบาล
วัตถุประสงคของงานวิจัย : เพื่อประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพหนวยงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่โซน 6 ของกรุงเทพมหานครและ เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพหนวยอุบัติเหตุฉุกเฉินในเขตพื้นที่โซน 6 ของกรุงเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย : การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) โดยศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพประจําหนวยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในเขตพื้นที่โซน 6 ของกรุงเทพมหานคร 55 คน ทําการประเมินโดย
ใชแบบสอบถามของ ผศ.ดร.กรองได อุณหสูต  ประเมินโดยหัวหนางาน เพื่อนรวมงานและประเมินตนเอง
ผลการวิจัย : ผลการศึกษาพบวาการประเมินโดยหัวหนางานคะแนนที่ดีสุดอยูที่สมรรถนะดาน cooperation
สอดคลองกับการประเมินตนเองและการประเมินโดยผูรวมงานและการประเมินที่ไดคะแนนตํ่าสุดเปน
สมรรถนะดานDecision making ทั้งจากการประเมินของหัวหนางาน และการประเมินตนเองสวนผูรวมงาน
สมรรถนะที่ไดคะแนนตํ่าสุดเปนสมรรถนะดาน Team work
สรุปผลการวิจัย : ระดับความสามารถเชิงสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพหนวยอุบัติเหตุฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่โซน 6 ของกรุงเทพมหานครอยูในเกณฑดีทั้ง 6 ดานซึ่งไมแตกตางกันในแตละ
โรงพยาบาล





ชื่อเร่ือง : การใชหลักฐานเชิงประจักษในการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใสสายสวนสะดือ
(Umbilical catheter) ในหอผูปวยหนักทารกแรกเกิด (NICU)โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ผูนําเสนอ : นางวัชรี นรากุลรัศมี, นางนุชนารถ เขียนนุกูล, นางสาววรรณวรา วะมะพุทธา และ
ทีมการพยาบาลหอผูปวยหนักทารกแรกเกิด (NICU)

หนวยงาน : IC โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : หอผูปวยหนัก NICU เปนหนวยงานที่ใหการดูแลรักษาผูปวยทารกแรกเกิดถึงอายุ 1 เดือนที่มีภาวะวิกฤติ และทารก
คลอดกอนกําหนดที่มีน้ําหนัก < 1,500 กรัมทุกราย  ซึ่งในแตละปมีจํานวนทารกเขารับการรักษาเฉลี่ย 372 ราย/ป   เปนทารกคลอด
กอนกําหนดเฉลี่ย 150 ราย ตอป  โดยเฉพาะทารกที่มีน้ําหนัก < 1,000 กรัมทุกรายจะไดรับการสอดใสสายสวนทางสะดือเฉลี่ย 40
ราย ตอป จากการเฝาระวังการติดเชื้อในหอผูปวย NICU โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552 มีจํานวน
ทารกที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใสสายสวนสะดือ 6.6, 18.9 และ 26.5 ครั้ง /1000 วันที่ใสสายสวน ตามลําดับ  ซึ่งมี
แนวโนมสูงขึ้น และสูงกวารายงานของหอผูปวยหนัก NICU โรงพยาบาลรามาธิบดี ป 2548 ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อเทากับ
2.81/1000 วันที่ใสสายสวน ดังนั้นหอผูปวยหนัก NICU และงานการพยาบาลดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล กลุมภารกิจบริการวิชาการ รวมกับ ทีมสหสาขาวิชาชีพกุมารเวชศาสตร ไดเล็งเห็นปญหาสําคัญของการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตในทารกที่ใสสายสวนสะดือ  จึงมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
วัตถุประสงค : เพ่ือศึกษาการปฏิบัติของบุคลากรตามหลักฐานเชิงประจักษ  ในการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส
สายสวนสะดือทารก และอุบัติการณการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีความสัมพันธกับการใสสายสวนสะดือ
ผลการศึกษา : อุบัติการณการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีความสัมพันธกับการใสสายสวนสะดือทารก ในชวงทีศ่ึกษาเทากับ 10.9
ครั้ง/1000 วันที่ใสสายสวน ซึ่งลดลงกวาในป 2551-2552 เทากับ 18.9 และ 26.5 ครั้ง/1000 วันที่ใสสายสวน    ผลการสังเกตพบวา
การใสสายสวนสะดือทารก (Umbilical catheter) ของแพทย 53 ครั้ง มีการปฏิบัติถูกตองทุกครั้งในเรื่องการสวมใส maximal
barrier precautions, การใชผาปราศจากเชื้อคลุมทารกต้ังแตศีรษะถึงปลายเทา, ทําเครื่องหมาย Marker บนสายสวนและตรึงยึดสาย
สวนเพ่ือปองกันการเลื่อนหลุดของสาย รองลงมาคือการใสสายสวนโดยใชหลัก Aseptic technique อยางเครงครัด   และทําความ
สะอาดมือกอนใสถุงมือ Sterile คิดเปนรอยละ 98.1 และ 90.6 ตามลําดับ  สวนการปฏิบัติที่ทําถูกนอยที่สุด คือ การเช็ดบริเวณ
สะดือดวยน้ํายา Povidone iodine โดยรอใหสัมผัสผิวหนังเปนเวลาอยางนอย 2 นาที และไมใชนิ้วแตะสัมผัสผิวหนังอีกรอยละ 84.9
สวนการสังเกตการดูแลตําแหนงที่ใสสายสวนหลังทําหัตถการของบุคลากรพยาบาล 277 ครั้ง พบวามีการปฏิบัติถูกตองทุกครั้งใน
เรื่องการดูแลความสะอาดผิวหนังรอบสายสวนสะดือทารกใหแหงสะอาด  รองลงมาไดแกทําความสะอาดมือกอนสัมผัสตําแหนงที่
ใสสายสวนหลอดเลือด และเปลี่ยน dressing ทันทีที่บริเวณสอดใสสายสวนสะดือเปยกชืน้ สกปรก รอยละ 99.2 และ 93.1
ตามลําดับ สวนการปฏิบัติถูกตองนอยที่สุด คือการตรวจสอบตําแหนง marker ทุกครั้งที่ทําแผล รอยละ 87.0 สําหรับการสังเกตการ
เปลี่ยน/ขวด/ถุง/set ใหสารน้ําหรืออาหาร/ปลดขอตอของบุคลากรพยาบาล 284 ครั้ง พบวามีการปฏิบัติถูกตองทุกครั้งเกีย่วกับการ
เช็ดขวด/set/ใหสารน้ําเลือด หรือ TPN ดวย 70% Alcohol กอนเปลี่ยนขวด/set และเปลี่ยนสายใหสารอาหาร TPN เม่ือครบ 24
ชั่วโมง รองลงมาไดแก ทําความสะอาดมือกอนทํากิจกรรม และเช็ดทําความสะอาดขอตอดวย 70% Alcohol กอนตอสาย IV ทุก
ครั้ง รอยละ 85.9 และ 83.8 ตามลําดับ สวนการปฏิบัติถูกตองที่พบนอยที่สุด คือการปลดขอตอใดๆ ที่ใชรวมกับการใหสารน้ํา
ทันทีเม่ือไมใช พบรอยละ 81.3
สรุป : การปฏิบัติของบุคลากรจากการใชหลักฐานเชิงประจักษในการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใสสายสวนสะดือ
มีผลทําใหลดอัตราการติดเชื้อในกระแสโลหิตได  และควรปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษอยางจริงจัง และตอเนื่องเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดกับทารกแรกเกิดปวย  นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะหหาปญหาและอุปสรรคในการที่ไมสามารถปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษในการปองกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใสสายสวนสะดือ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขตอไป





ชื่อเร่ือง : ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและใหความรูตอความรูและพฤติกรรมการดูแลตนเองในการ
ปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บและอุบัติการณการติดเชื้อแผลฝเย็บ

ผูนําเสนอ : นางศิริฉัตร รองศักดิ์
หนวยงาน : หองตรวจสูตินรีเวช  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ความเปนมา : การติดเชื้อแผลฝเย็บเปนภาวะแทรกซอนจากการตัดฝเย็บและเปนตัวชี้วัดคุณภาพซึ่งแสดงถึง
คุณภาพการพยาบาลของหนวยงานหลังคลอด ดังน้ันการพัฒนาระบบการดูแลมารดาหลังคลอดจะทําใหมารดา
หลังคลอดมีความรูสามารถพัฒนาทักษะในดูแลตนเองหลังคลอดโดยเฉพาะการดูแลตนเองเพื่อปองกันการติด
เชื้อแผลฝเย็บซึ่งเปนการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการ
ดูแลมารดาหลังคลอดในการปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บ โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของ
โอเร็ม การพยาบาลระบบสนับสนุนและใหความรู เพื่อพัฒนาระบบการดูแลมารดาหลังคลอดในการปองกันการติด
เชื้อแผลฝเย็บ
วัตถุประสงค : เพื่อเปรียบเทียบความรูดานการปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บและพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
การปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บและอุบัติการณการติดเชื้อแผลฝเย็บในมารดาหลังคลอดที่ไดรับการพยาบาล
ระบบสนับสนุนและใหความรูกับมารดาหลังคลอดที่ไดรับการสอนตามปกติ
วิธีการศึกษา : การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบ กึ่งทดลอง(Quasi – Experimental research) กลุมตัวอยางเปน
มารดาหลังคลอดครรภแรกคลอดปกติทางชองคลอดและมีแผลฝเย็บ  ซึ่งมาฝากครรภที่แผนกฝากครรภและ
นอนพักฟนหลังคลอดบุตรที่หนวยงานหลังคลอดโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แบงเปนกลุมทดลองจํานวน
20ราย ซึ่งไดรับการพยาบาลระบบสนับสนุนและใหความรู โดยใชกรอบแนวคิดของโอเร็ม ประกอบดวย  การ
สอนโดยใชวิดีทัศนและคูมือเร่ือง การดูแลตนเองเพื่อปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บ  การติดตามเยี่ยมชี้แนะและ
การสนับสนุนหลังคลอดบุตรและการจัดสิ่งแวดลอมโดยสรางวิดีทัศนและคูมือ และจัดหาอุปกรณประเมิน
แผลฝเย็บ  สวนกลุมควบคุมจํานวน 25ราย ไดรับการพยาบาลตามปกติจากทางโรงพยาบาล
ผลการศึกษา : พบวา คะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

การดูแลตนเองในการปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บโดยรวมระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p  < 001 สวน อุบัติการณการติดเชื้อแผลฝเย็บไมแตกตางกัน เน่ืองจากการพยาบาล
ระบบสนับสนุนและใหความรู ชวยทําใหมารดาหลังคลอดมีความรูเพิ่มขึ้นและสามารถดูแลตนเองเพื่อปองกัน
การติดเชื้อแผลฝเย็บถูกตอง  ทําใหอุบัติการณการติดเชื้อแผลฝเย็บมีแนวโนมลดลง
สรุป : ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาระบบการดูแลมารดาหลังคลอดในการ
ปองกันการติดเชื้อแผลฝเย็บ สงผลใหมารดาหลังคลอดมีความรูสามารถดูแลตนเองในการปองกันการติดเชื้อ
แผลฝเย็บไดถูกตอง


