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Effects of clinical nursing practice guideline training
using adult learning theory for preventing of ventilator
associated pneumonia in pediatric patients
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º·¤Ñ´Â‹Í
งานวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการอบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช
ทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญเพื่อปองกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยเด็ก
กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพ 8 คน จํานวน 1 กลุม และผูปวยเด็ก 2 กลุมๆ ละ 15 คน ประเมินความรู การ
ปฏิบตั ขิ องพยาบาลและอุบตั กิ ารณปอดอักเสบกอนและหลังการใชแนวปฏิบตั ิ ผลการวิจยั 1) สัดสวนของพยาบาล
ที่มีความรูถูกตองเพิ่มขึ้นจากรอยละ 41.88 เปน 98.75 (p<0.001) 2) สัดสวนของพยาบาลที่มีการปฏิบัติ
ถูกตองเพิ่มขึ้นจากรอยละ 87.50 เปน 95.89 (p<0.001) 3) คะแนนความพึงพอใจของพยาบาลตอการใชแนว
ปฏิบัติอยูในระดับมากมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4 4) อุบัติการณ VAP ลดลงจาก 31.25 เปน 0 ครั้งตอ 1000
วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ
คําสําคัญ: ปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยเด็ก แนวปฏิบัติการพยาบาล การอบรม

Abstract
The purpose of this quasi-experimental research was to examine the effects of Clinical Nursing
Practice Guideline (CNPGs) training using adult learning theory for preventing of ventilator associated
pneumonia(VAP) in pediatric patients. The purposive sampling was consisted of one group of 8 registered
nurses and two groups of 15 pediatric patients measured before and after training. The result revealed that
1) nurses’ knowledge regarding VAP prevention bundle increased from 41.88 % to 98.75% (p<.001).
2) nurses’ practice regarding VAP prevention bundle increased from 87.50 % to 95.89 % (p<.001).
3) Nurses’ satisfaction at 4 score. 4) The incidence of VAP was reduced from 31.25 to 0 per 1,000
ventilator-days.
Keywords : ventilator associated pneumonia in pediatric patients, CNPG, training
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¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ
ภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่อง
ชวยหายใจ (Ventilator Associated Pneumonia: VAP)
เกิดขึ้นหลังจากการใชเครื่องชวยหายใจตั้งแต 48
ชั่วโมงขึ้นไปจนถึง 48 ชั่วโมงหลังจากถอดทอชวย
หายใจ1 ซึ่งในผู ปวยเด็กรุนแรงแตกตางจากผู ใหญ
เนื่องจากโครงสรางทางเดินหายใจเด็กมีขนาดเล็กไม
แข็งแรงทําใหมีโอกาส collapse ไดงาย รวมทั้งมีตอม
เมือกในทางเดินหายใจจํานวนมากและสวนประกอบ
ทางเคมีที่แตกตางกันทําใหเกิดการสราง mucous เพิ่ม
ขึน้ เกิดการอุดตันทางเดินหายใจไดงาย 2 แมวาปจจุบนั
จะมีนวัตกรรมและแนวทางตางๆในการดูแลผูปวยเด็ก
ที่ใชเครื่องชวยหายใจในหอผูปวยเด็กวิกฤตพบอุบัติ
การณการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่อง
ชวยหายใจ 4-44 ครั้ง ตอ 1000 วันที่ใชเครื่องชวย
หายใจ ทํ า ใหผู ปวยเสี ย ชี วิ ต รอยละ 10-20 3 ใน
ประเทศไทยพบอุบัติการณในผูปวยเด็ก 7.9–13.3
ครั้งตอ 1000 วันใชเครื่องชวยหายใจ4,5 ในหอผูปวย
เด็กกึ่งวิกฤตอายุ 1 เดือน- 5 ป ซึ่งเปนสถานที่ศึกษาป
พ.ศ. 2559 พบ 5-39 ครั้งตอ 1000 วันที่ใชเครื่อง
ชวยหายใจ การเกิด VAP มีผลกระทบตอผูปวยทําให
เพิม่ ระยะเวลาทีใ่ ชเครือ่ งชวยหายใจนานเฉลีย่ 65 วัน6
ซึ่งในการติดเชื้อ 1 ครั้งตอผูปวย 1 รายตองเสียคาใช
จาย 117,234-1,023,949 บาท และทําใหผูปวยเสีย
ชีวิตรอยละ23.3-42.95 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิด
VAP ประกอบดวย 1) ดานผูปวย ไดแก อายุ ภาวะ
โภชนาการ โรคเดิมของผูปวย ความรุนแรงของการเจ็บ
ปวยครั้งนี้7 2) ดานการรักษา ไดแก การใสทอชวย
หายใจ ทอชวยหายใจเลื่อนหลุดหรือการใสทอชวย
หายใจซํา้ การผาตัด การใสสายใหอาหาร การใชยาเพือ่
ลดกรดในกระเพาะอาหาร การไดรับยานอนหลับ ได
รับยาแกไอและยาระงับปวด8 3) ดานอุปกรณเครื่อง
ชวยหายใจเปนเครื่องมือที่ชวยระบบทางเดินหายใจ
ของผูปวย แตก็เปนตัวกลางนําเชื้อโรค เขาสูรางกาย
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ผู ปวยไดหากการดู แลไมไดมาตรฐานเชนอุ ปกรณ
เครื่องชวยหายใจไมไดรับการทําความสะอาดอยาง
เพียงพอ9 4) ดานเชือ้ กอโรคซึง่ อาจเปนเชือ้ จุลนิ ทรียที่
อาศัยอยูภายในหรือภายนอกตัวผูปวยและการไดรับ
เชื้อเขาสูรางกาย10 5) ดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานไมได
ปฏิบัติตามแนวทางปองกัน VAP ตามมาตรฐานการ
ดูแลเชนการลางมือ ฯลฯ ผลงานวิจยั ทีผ่ านมาพบวาการ
ปฏิบตั งิ านของ พยาบาลมีผลโดยตรงตอการเกิด VAP
ซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติกิจกรรมที่ไมถูกตอง11
นอกจากนี้พบวา ระดับความรู และการปฏิบัติของ
พยาบาลตามแนวปฏิบตั กิ ารปองกัน VAP มีผลตอการ
ลดอัตราการเกิด VAP ได ดังนั้นการอบรมการใชแนว
ปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิด VAP ในผู ปวยเด็กจึงมี
ความสําคัญตอการลดอุบัติการณการเกิด VAP ได12
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การลดอุบัติการณ
การเกิด VAP มี 2 แนวทาง 1) การพัฒนาแนวปฏิบัติ
การพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP ที่ไดจากหลัก
ฐานเชิงประจักษ 12 และ 2) การสงเสริมการใชแนว
ปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิด VAP โดยใชแนวคิดการ
เรียนรู แบบผู ใหญ 12 ผู ศึกษาจึงตองการพัฒนาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP และสง
เสริมการใชแนวปฏิบัติโดยการจัดอบรมการใชแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลใหมีความรู และการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP ไดอยาง
ถูกตอง โดยคาดวาจะชวยลดอุบัติการณการเกิด VAP
ในหอผูปวยเด็กกึ่งวิกฤตได ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการ
ศึ ก ษา ผลของการจั ด อบรมการใชแนวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP โดยใชทฤษฎีการ
เรียนรูแบบผูใหญตอระดับความรู การปฏิบตั ิ ความพึง
พอใจของพยาบาลและอุบัติการณการเกิด VAP ใน
ผู ปวยเด็กในกลุ มเปรียบเทียบกอนและหลังการใช
โปรแกรมการจัดอบรม
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพยาบาลที่
มีความรู ถูกตองกอนและหลังการอบรมการใชแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP ในผูปวย
เด็ก
2. เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนของพยาบาลที่
มีการปฏิบตั ถิ กู ตองกอนและหลังการอบรมการใชแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP ในผูปวย
เด็ก
3. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของ
พยาบาลตอการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกัน
การเกิด VAP ในผูปวยเด็ก
4. เพื่อศึกษาอุบัติการณการเกิด VAP ใน
ผูปวยเด็กเปรียบเทียบกอนและหลังการอบรมการใช
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP ใน
ผูปวยเด็ก

ÊÁÁµÔ°Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. สัดสวนของพยาบาลที่มีความรูถูกตอง
หลั ง การอบรมการใชแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ
ปองกันการเกิด VAP ในผูปวยเด็ก มากกวากอนการ
อบรม
2. สัดสวนของพยาบาลที่มีการปฏิบัติถูก
ตองหลังการอบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
ปองกันการเกิดVAPในผูปวยเด็ก มากกวากอนการ
อบรม
3. อุบัติการณการเกิด VAP ในผูปวยเด็ก
กลุมหลังการอบรมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่
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ปองกันการเกิด VAP ในผูปวยเด็ก ตํา่ กวากลุมกอนการ
อบรม

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ผูศึกษาไดพัฒนาแนวปฏิบัติอยางเปนระบบ
โดยใชกรอบแนวคิดหลักการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
คลิ นิ ก ของสภาวิ จั ย ดานการแพทยและสาธารณสุ ข
แหงชาติ ประเทศออสเตรเลีย13 6 ขัน้ ตอน ประกอบดวย
1. กําหนดหัวขอการพัฒนา 2. กําหนดวัตถุประสงค
และกลุมเปาหมายที่เปนผูใชแนวปฏิบัติและกําหนด
ผลลัพธทางคลินิก 3. ทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหลัก
ฐานเชิงประจักษ 4. กําหนดรางแนวปฏิบัติ 5. ยกราง
แนวปฏิบัติ 6. ใหผูเชี่ยวชาญประเมินรางแนวปฏิบัติ
และอบรมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลโดยใชทฤษฎี
การเรียนรู แบบผู ใหญที่เนนจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งสงผล
ใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนทีจ่ ะรวมในกระบวนการ
เรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนไดคนพบกระบวนการ
เรียนรูของตนเอง และสามารถพัฒนาไปสูระดับทีส่ งู ขึน้
โดยการ 1. การใหความรูและฝกทักษะตามแนวคิดของ
สโลเวนสกี้และพอสเตียน14 ดวยวิธีการบรรยาย การ
อภิปราย การแลกเปลี่ยนประสบการณ การเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็น ซักถามขอสงสัย การใหขอเสนอ
แนะ การใหคูมือ วิดีโอ การสาธิตและสาธิตยอนกลับ
รวมกับ 2. การใหขอมูลยอนกลับ 3. สือ่ โปสเตอรเตือน
และ 4. การสนับสนุนอุปกรณในการปองกันการเกิด
VAP ชวยใหพยาบาลมีความรูและปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เพื่อปองกันปอดอักเสบไดอยางถูกตอง สามารถลด
อุบัติการณการเกิด VAP ได
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1. พยาบาลขาดความรู และการปฏิ บั ติ เ พื่ อ
ปองกันVAPในผูปวยเด็ก
2. ขาดแนวปฏิบัติเพื่อปองกัน VAP ในผูปวย
เด็ก
3. อุบัติการณVAPเทากับ 39 ครั้งตอ 1000
VD
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1. ความรูและการปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองของพยาบาลตาม
แนวปฏิบัติเพื่อปองกัน VAP ในผูปวยเด็กเพิ่ม
ขึ้น
2. ความพึงพอใจของพยาบาลตอการใชแนวปฏิบตั ิ
เพื่อปองกันVAPในระดับมาก
3. อุบัติการณ VAPในผูปวยเด็กลดลง

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันVAPในผูปวยเด็กโดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ
1) อบรมใหความรู ฝกทักษะ 2)ใหขอมูลยอนกลับ 3) สื่อโปสเตอร 4) การสนับสนุนอุปกรณ 5) สื่อวิดีโอ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง (quasiexperimental research) ประชากรเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) ประกอบดวย 1)
พยาบาลที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แตระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทางการพยาบาลและปฏิบัติงานในหอผู ปวยเด็กกึ่ง
วิกฤตมีประสบการณในการใชเครื่องชวยหายใจ 8 คน
จํานวน 1 กลุ ม 2) ผู ปวยเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ป
คํานวณกลุ มตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณสําหรับ
เปรียบเทียบสัดสวนระหวางประชากร 2 กลุม ที่ เปน
อิสระตอกัน15 กลุมละ 15 คน จํานวน 2 กลุม เก็บขอมูล
กอนและหลังการอบรมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เกณฑคัดเขา เปนผูปวยเด็กอายุ 1 เดือน -5 ปที่เขารับ
การรักษาใหมและใชเครื่องชวยหายใจ โดยไมมีภาวะ
ปอดอักเสบภายใน 48 ชั่วโมง และไดรับความยินยอม
จากผูปกครองในการเขารวมโครงการวิจยั ในระยะกอน
การอบรมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลระหวางเดือน
มีนาคม –พฤษภาคม 2560 และระยะหลังการอบรม
ระหวางเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560

¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡ÉÊÔ·¸Ôì¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§
โครงการวิจยั ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน
(HE591305) ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย

วิธีการดําเนินการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก
การทําวิจัย และขอความรวมมือในการทําวิจัย การ
พิทักษสิทธิ ในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมการ
วิจัยครั้งนี้ไดทุกเมื่อ โดยไมตองชี้แจงเหตุผล และไมมี
ผลกระทบตอกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูลและผลของ
ขอมูลจะเปนความลับ ไมมีการระบุชื่อ แตใชวิธีการใส
รหัสแทน ไมมีผลตอการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ผล
การศึกษานํามาสรุปในภาพรวม เพือ่ ประโยชนทางการ
ศึกษา เทานั้น

à¤Ã×Íè §Á×Í·Õãè ªŒã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾
à¤Ã×èÍ§Á×Í
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 2
สวน คือเครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการวิจยั และเครือ่ ง
มือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
สวนที่ 1 เครือ่ งมือทีใ่ ชในการดําเนินการวิจยั
ประกอบดวย
1. แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ปองกั น
VAP ในผูปวยเด็ก 1 เดือน-5 ป ที่ผูศึกษาพัฒนาขึ้น
อยางเปนระบบโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ เพือ่ ใช
สําหรับพยาบาลทีป่ ฏิบตั กิ ารดูแลผูปวยเด็กทีใ่ ชเครือ่ ง
ชวยหายใจ ประกอบดวย 9 เรือ่ ง ไดแก 1) การทําความ
สะอาดมือ 2) การดูแลจัดทานอนและการพลิกตะแคง
ตัว 3) การทําความสะอาดภายในชองปาก 4) การดูด
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เสมหะ 5) การดูแลใหไดรับอาหารทางสายใหอาหาร
6) การดูแลทอทางเดินหายใจและสวนประกอบของ
เครื่องชวยหายใจขณะใชกับผูปวย 7) การใชอุปกรณ
ปองกันรางกายสวนบุคคลในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ
8) การพนยาชนิดฝอยละออง 9) การเทนํ้าในสาย
เครื่องชวยหายใจ ตรวจสอบเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 6 ทาน ไดคาดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (content
validity index; CVI)=0.89 และหาคาความตรงกัน
ของผูเชี่ยวชาญ (interrater agreement) = 1
2. โปรแกรมการอบรมการใชแนวปฏิบัติ
การพยาบาลเพือ่ ปองกัน VAP ในผูปวยเด็ก ตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญของสโลเวนสกี้และพอส
เตียน14 ดวยวิธีการบรรยาย การอภิปราย การแลก
เปลี่ยนประสบการณ การเปดโอกาสใหแสดงความคิด
เห็น ซักถามขอสงสัย การใหขอเสนอแนะ การใหคูมือ
ประกอบการอบรม สื่อการสอน ซึ่งพัฒนาจากแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกัน VAP ในผู ปวยเด็ก
ครอบคลุม 9 หมวดกิจกรรมและสรางเปนวิดีโอโดยผู
วิจัยเปนผูเขียนบทผูแสดงเปนแพทยและพยาบาลใน
หนวยงานมีความยาว 12 นาทีหลังจากพัฒนาเสร็จแลว
ไดสงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ทัง้ 6 ทานตรวจสอบกอนนํามาใชในการสอน การสาธิต
และสาธิตยอนกลับ รวมกับ การใหขอมูลยอนกลับ ทั้ง
รายบุคคล และเปนกลุม สือ่ โปสเตอรเตือนในบริเวณที่
ปฏิบตั งิ าน การสนับสนุนอุปกรณในการปองกันการเกิด
VAP ตามโปรแกรมการอบรมใชเวลาในการอบรม
1 เดือน
สวนที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของพยาบาล
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ อายุ ระดับ การศึกษา
ตําแหนง ประสบการณการปฏิบัติงานในหอผูปวยเด็ก
กึง่ วิกฤต ประสบการณในการดูแลผูปวยทีใ่ ชเครือ่ งชวย
หายใจ และการไดรับความรูหรือการอบรมเกี่ยวกับ
หลักการปองกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการ
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ใชเครื่องชวยหายใจ ลักษณะของแบบสอบถามมีทั้ง
ปลายเปดและปลายปด
2. แบบวัดความรูของพยาบาลเพือ่ ปองกัน
ปอดอั ก เสบที่ สั ม พั น ธกั บ การใชเครื่ อ งชวยหายใจ
จํานวน 20 ขอ โดยมีเนื้อหา ประกอบดวย 1) ความ
หมาย 2) สาเหตุที่ทําใหเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับ
การใชเครื่องชวยหายใจ 3) พยาธิสรีรวิทยากลไกการ
เกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ
4) ปจจัยที่ทําใหเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธกับการใช
เครื่องชวยหายใจ 5) ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย
การรักษา 6) การปองกันปอดอักเสบทีส่ มั พันธกับการ
ใชเครื่องชวยหายใจ ขอคําถามใหเลือกตอบคําตอบ
เดียวมีเกณฑการใหคะแนนความถูกตองคือตอบถูก 1
ตอบผิด ตอบไมถูกหรือตอบไมทราบ 0 ไดคา CVI =
0.94 คาความเที่ยง = 0.70
3. แบบบันทึกการสังเกต เปนแบบบันทึก
การสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อปองการเกิดปอด VAP ในผู ปวยเด็ก
จํานวน 9 เรือ่ ง 66 ขอ ไดแก 1) การทําความสะอาดมือ
11 ขอ 2) การดูแลจัดทานอนและการพลิกตะแคงตัว
6 ขอ 3) การทําความสะอาดภายในชองปาก 8 ขอ 4)
การดูดเสมหะ 16 ขอ 5) การดูแลใหไดรับอาหารทาง
สายใหอาหาร 9 ขอ 6) การดูแลทอทางเดินหายใจและ
สวนประกอบของเครื่องชวยหายใจขณะใชกับผูปวย 4
ขอ 7) การใชอุปกรณปองกันรางกายสวนบุคคลในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 4 ขอ 8) การพนยาชนิดฝอย
ละออง 4 ขอ 9) การเทนํ้าในสายเครื่องชวยหายใจ 4
ขอ แบบบันทึกการสังเกตมีลกั ษณะเปนแบบการตรวจ
สอบรายการ (check list) โดยถาปฏิบัติถูกตอง ทั้ง 3
ครัง้ ใหถือวาปฏิบตั ถิ กู ตอง ถาปฏิบตั ถิ กู ตองเพียง 1ใน
3 ถือวาปฏิบัติไมถูกตอง ปฏิบัติถูกตอง ใหคาคะแนน
เทากับ 1 คะแนน ปฏิบตั ไิ มถูกตอง ใหคาคะแนนเทากับ
0 คะแนน ไดคา CVI=0.98 คาความเที่ยง = 0.94
4. แบบบันทึกขอมูลผู ปวยเด็ก ในเรื่อง
VAP ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
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ปจจัยเสี่ยง ระยะเวลาที่ใสทอชวยหายใจ และจํานวน
ครั้งที่ใสทอชวยหายใจ และการวินิจฉัยปอดอักเสบ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจตอแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP ในผูปวย
เด็ก ซึ่งปรับปรุงจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอ
แนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่องการปองกันปอดอักเสบ
จากเครื่องชวยหายใจ จํานวน 10 ขอแบบประมาณคา
(rating Scale) 5 ระดับ จาก 1 (ระดับความพึงพอใจ
นอยทีส่ ดุ ) ถึง 5 (ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ )ไดคา
CVI = 1 คาความเที่ยง = 0.72

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
ผูวิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ภายหลังไดรับหนังสืออนุมัติแลวผูวิจัยเขาพบหัวหนา
กลุมการพยาบาล ผูตรวจการพยาบาล หัวหนาหอผูปวย
กึ่งวิกฤตเด็กและพยาบาลประจําหอผูปวย เพื่อชี้แจง
โครงการวิจัย วัตถุประสงคและขอความรวมมือในการ
ทําวิจยั พรอมทัง้ ใหกลุมตัวอยางลงนามยินยอมการเขา
รวมวิจยั ผูวิจยั ดําเนินการวิจยั โดยแบงเปน3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1. การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการ
อบรมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกัน VAP
ในผูปวยเด็ก ในกลุมตัวอยางระหวางเดือนมีนาคม –
พฤษภาคม 2560 กลุ มพยาบาลได แก 1.1)
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 1.2) แบบประเมินความรู
ของพยาบาลกอนการอบรมการใชแนวปฏิบตั ิ ผูวิจยั ได
แจกแบบวัดความรูสําหรับพยาบาลกลุมตัวอยางทุกคน
ใหตอบคําถามจํานวน 20 ขอคําถาม ใชเวลา 15 นาที
1.3) แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการพยาบาล
เพือ่ ปองกันการเกิดVAP ดวยวิธกี ารสังเกตแบบมีสวน
รวม (participatory observation) การสังเกตใชวิธีการ
สุมเวลาและสุมเหตุการณกิจกรรมการพยาบาลในการ
ดูแลผู ปวยเด็กที่ใชเครื่องชวยหายใจ ประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP จํานวน
9 กิจกรรม กิจกรรมละ 3 ครั้งตอพยาบาล 1 คน ผูวิจัย
ไดเลือกสังเกตกิจกรรมพยาบาลในเวรเชาแบบสุมเวลา
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และเหตุการณโดยเริ่มสังเกตทุก 2 ชั่วโมงเวรเชา เวลา
10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ16.00 น. ซึ่งเปน
เวลาที่ พ ยาบาลมี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการพยาบาล
จํานวนมาก หลังจากนัน้ ผูศึกษานําขอมูลทีไ่ ดตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณทุกฉบับกอนนําไปวิเคราะหขอมูล
และ 1.4) ประเมินอุบัติการณการเกิด VAP ในกลุม
ตัวอยางผูปวยเด็กจํานวน 15 คน ทีเ่ ขารับการรักษาใน
หอผูปวยเด็กกึ่งวิกฤตที่ใชเครื่องชวยหายใจตั้งแตวัน
แรก ระหวางเดือนมีนาคม –พฤษภาคม 2560 โดยเฝา
ระวังการติดเชือ้ ตัง้ แตแรกรับจนถึงวันที่ 7 และใชแบบ
บันทึกขอมูลทัว่ ไปของผูปวยบันทึกขอมูลเกีย่ วกับปอด
อักเสบ โดยเก็บขอมูลจากตัวผูปวยที่มีอาการตรงตาม
เกณฑการวินิจฉัย VAP ผลการถายภาพรังสีทรวงอก
ผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารและผลการวินจิ ฉัยของ
แพทย
ระยะที่ 2. ขั้นดําเนินการการอบรม การใช
แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบ
ผู ใหญเพื่อปองกัน VAP ในผู ปวยเด็ก ใชเวลาการ
ดําเนินการตลอดเดือนมิถนุ ายน 2560 ดังนี้ 2.1) การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง VAP ในเด็ก ดวยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย สะทอนคิด กรณีศึกษา โดยแพทย
และพยาบาลผู เชี่ยวชาญเรื่อง VAP ในเด็กใชเวลา
3 ชั่วโมง 2.2) สอนสาธิตและฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ใหขอมูลยอนกลับ การสาธิตและสาธิตยอนกลับ
ไดแกการลางมือ เทคนิควิธกี ารดูดเสมหะ การเทนํา้ ใน
สายเครื่องชวยหายใจ การพนยา และการทําความ
สะอาดชองปาก ใชเวลา 4 ชัว่ โมง 2.3) การใชสือ่ วิดโิ อ
จัดทําโดยผูวิจัย เปนกิจกรรมปองกัน VAP แจกคูมือ
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP และ
ติดโปสเตอรใหความรูเพื่อปองกัน VAP ใชเวลา 30
นาที 2.4) การติดโปสเตอรเตือนจัดทําโดยผูวิจยั ผูวิจยั
ไดติดโปสเตอรเตือนบริเวณที่กลุมตัวอยางพยาบาล
เห็นไดชัดเจน ไดแก บริเวณหัวเตียงผูปวย เคานเตอร
พยาบาล ใชเวลา 30 นาที 2.5) การใหขอมูลยอนกลับ
ผูวิจัยทําการสังเกตและเก็บขอมูลการปฏิบัติของกลุม
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ตัวอยางพยาบาลและใหขอมูลผลการสังเกตในภาพ
รวมและเปนรายบุคคล การใหขอมูลยอนกลับราย
บุคคลทัง้ ทางบวกและทางลบ โดยใชเสริมแรงบวกทาง
สังคม จะใหคําชมเชยถาปฏิบตั ถิ กู ตอง แตถาปฏิบตั ไิ ม
ถูกตองผูวิจัยจะใหขอมูลยอนกลับและแกไข สาธิตให
ดู พรอมใหคําชมเชยเมื่อแกไขถูกตอง ผูวิจัยรวบรวม
ขอมูลนําเสนอในภาพรวมในการประชุมปรึกษากอน
การปฏิบตั งิ านทุกครัง้ 2.6) การสนับสนุนอุปกรณทีใ่ ช
ในการปองกันการเกิดVAPและดําเนินการใหเพียงพอ
ระยะที่ 3 หลังการอบรมการใชแนวปฏิบตั ิ
การพยาบาล ดํ า เนิ น การเก็ บ ขอมู ล กลุ มตั ว อยาง
พยาบาลและผูปวยเด็กที่เขารับการรักษาในหอผูปวย
เด็กกึง่ วิกฤตภายหลังการอบรมระหวางเดือนกรกฎาคมกันยายน 2560 วิธกี ารเชนเดียวกับระยะกอนการอบรม
และประเมินความพึงพอใจของพยาบาลตอการใชแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP ในผูปวย
เด็กโดยผูวิจัยไดแจกแบบประเมินความพึงพอใจให
พยาบาลกลุมตัวอยางทุกคนโดยใหทําเครื่องหมายถูก
ในชองที่เห็นดวย

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
ผูวิจยั นําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป STATA 10.1 ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพยาบาล
และกลุมตัวอยางผูปวยเด็ก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ไดแกคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ขอมู ล ความตรงตามเนื้ อ หาของแนว
ปฏิบัติการพยาบาล โดยการแจกแจงความถี่และรอย
ละ
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวนความรูที่
ถูกตองของพยาบาล กอนและหลังการใชแนวปฏิบัติ
การพยาบาลโดยใชสถิติ McNemar test
4. วิเคราะหเปรียบเทียบสัดสวนการปฏิบตั ิ
ที่ถูกตองของพยาบาลกอนหลังการใชแนวปฏิบัติการ
พยาบาล โดยใชสถิติ McNemar test
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5. วิเคราะหคะแนนความพึงพอใจโดยการ
แจกแจงคาเฉลี่ย รอยละ
6. วิเคราะหความแตกตางขอมูลทัว่ ไปของ
ผูปวยเด็กระหวางกลุมเปรียบเทียบ กอนและหลังการ
อบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล โดยใชสถิติ Chi
Square test
7. อุบตั กิ ารณการเกิดปอดอักเสบทีส่ มั พันธ
กับการใชเครื่องชวยหายใจคํานวณโดยใชสูตร
อุบัติการณการเกิดVAP

=

จํานวนครั้งของการเกิด VAP x 1,000
จํานวนวันรวมที่ผูปวยใชเครื่องชวย
หายใจในชวงเวลาเดียวกัน

8. วิเคราะหอุบัติการณการเกิด VAP ใน
ผูปวยเด็กเปรียบเทียบกอนและหลังการอบรมการใช
แนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใชสถิติ Risk differences

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของพยาบาลที่เขารวม
การศึกษา มีทงั้ หมด 8 คน พบวากลุมพยาบาลสวนใหญ
มีอายุระหวาง 21-25 ป จํานวน 4 คน โดยมีอายุเฉลี่ย
29.59 ปสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบตั งิ านการ
พยาบาลในหอผูปวยเด็กกึ่งวิกฤต อยูระหวาง 1-5 ป
จํานวน 5 คน ซึ่งมีประสบการณในการปฏิบัติงานการ
พยาบาลในหอผูปวยเด็กกึง่ วิกฤต เฉลีย่ 7 ป เคยไดรับ
ความรูเกีย่ วกับการปองกัน VAP มากทีส่ ดุ จากหัวหนา
หอผูปวยและการประชุมประจําเดือนของหนวยงาน
จํานวน 8 คน รองลงมาจากสถาบันที่จบการศึกษา
จํานวน 5 คน
สวนที่ 2 ผลการอบรมการใชแนวปฏิบตั กิ าร
พยาบาลเพื่อปองกันVAPในผูปวยเด็ก
2.1 เพือ่ เปรียบเทียบสัดสวนความรูทีถ่ กู ตอง
ของพยาบาลกอนและหลังการอบรมการใชแนวปฏิบตั ิ
การพยาบาล พบวาหลังการอบรมการใชแนวปฏิบัติ
การพยาบาลที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษอยาง
เปนระบบโดยใชแนวทางการพัฒนาแนวปฏิบัติทาง
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คลินกิ ของสภาวิจยั ดานการแพทยและสาธารณสุขแหง
ชาติประเทศออสเตรเลีย 13 6 ขัน้ ตอนรวมกับการอบรม
การใชแนวปฏิบัติโดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ
พยาบาลมี ค วามรู ที่ ถู ก ตองเพิ่ ม มากขึ้ น จากรอยละ
41.88 เปนรอยละ 98.75 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.001
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบสัดสวนการปฏิบตั ทิ ถี่ กู
ตองของพยาบาลกอนและหลัง การอบรมการใชแนว
ปฏิบัติการพยาบาล พบวาภายหลังการอบรมการใช
แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ พั ฒ นาจากหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษอยางเปนระบบโดยใชแนวทางการพัฒนาการ
พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ของสภาวิ จั ย ดานการ
แพทยและสาธารณสุขแหงชาติประเทศออสเตรเลีย13
รวมกับการอบรมการใชแนวปฏิบัติโดยใชทฤษฎีการ
เรียนรูแบบผูใหญ พยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลใน 9 หมวดกิจกรรม ถูกตองเพิ่มมากขึ้นจาก
รอยละ 87.50 เปนรอยละ 95.89 ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
2.3 คะแนนความพึงพอใจของพยาบาลตอ
การใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด
VAP ในผูปวยเด็ก อยูในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4 โดยขอความที่พึงพอใจมาก คือ ขอ 1. ทาน
พึงพอใจที่ไดปฏิบัติตามแนวทางการปองกัน VAP ขอ
2. แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกัน VAP เปนที่ยอมรับ
ของทาน ขอ 8. ทานปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั เิ พือ่
ปองกัน VAP ไดอยางอิสระ และ ขอ 9. ทานมีความ
ตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกัน VAP
ของหนวยงาน ขอความที่คาเฉลี่ยความพึงพอใจนอย
ที่สุดคือขอ 7. แนวปฏิบัติในการปองกัน VAP มีความ
ซับซอน ควรมีการปรับปรุงเฉลี่ย 2 คะแนน และขอที่
10 คือแนวปฏิบัติในการปองกัน VAP มีหลายขอและ
ยุงยาก เฉลี่ย 2.63 คะแนน
2.4 การเปรียบเทียบความแตกตางขอมูล
ทัว่ ไปของผูปวยระหวางกลุมเปรียบเทียบกอนและหลัง
การอบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล ที่มีความ
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สัมพันธกับการเกิดVAP พบวาทั้ง 2 กลุมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ในเรือ่ ง เพศ อายุ
จํานวนครั้งการใสทอชวยหายใจ ระยะเวลาที่ใชเครื่อง
ชวยหายใจ สวนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดVAP พบวาโรค
ระบบหัวใจและหลอดเลือด มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.5 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บอุ บั ติ ก ารณการเกิ ด
VAP ในผูปวยเด็ก ในกลุมเปรียบเทียบกอนและหลัง
การอบรมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดยผูปวยเด็ก
กลุมกอนการอบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลได
รับการพยาบาลตามปกติ ที่เขารับการรักษาระหวาง
มีนาคมถึงพฤษภาคม 2560 พบอุบัติการณ VAP
31.25 ครัง้ ตอ 1,000 วันทีใ่ ชเครือ่ งชวยหายใจ ผูปวย
เด็กกลุ มหลังการอบรมไดรับการพยาบาลตามแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีเ่ ขารับการรักษาระหวางกรกฎาคม
ถึงกันยายน 2560 อุบัติการณ VAP เทากับ 0 ครั้งตอ
1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
สมมติฐานขอที่ 1 สัดสวนของพยาบาลที่มี
ความรู ถูกตองหลังการอบรมการใชแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่ อ ปองกั น การเกิ ด VAP ในผู ปวยเด็ ก
มากกวากอนการอบรม
ผลการวิจัยพบวา การอบรมใหความรูตาม
ทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ ทําใหพยาบาลมีความรู
เพื่อปองกันการเกิด VAP เพิ่มมากขึ้น จากรอยละ
41.88 เปนรอยละ 98.75 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากพยาบาลสวนใหญ ได
รับการอบรมหลายวิธีประกอบกัน เชน การอบรมให
ความรู การอภิปรายรวมและการแลกเปลีย่ นประสบการณ
การสาธิตและสาธิตยอนกลับ รวมกับการติดโปสเตอร
เตือน การใหขอมูลยอนกลับ และการสนับสนุนอุปกรณ
จึงทําใหพยาบาลมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP เพิม่ มาก
ขึ้น อยางไรก็ตามการไดรับความรูในชวงเวลาสั้นอาจ
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ไมเพียงพอทีจ่ ะ นําไปสูการปฏิบตั ทิ ยี่ งั่ ยืนในการศึกษา
ครัง้ นีผ้ วิู จยั ทําการสอนทบทวนดวย วิดโี อ ใหคูมือ และ
ติดโปสเตอรใหความรูรวมทั้งคอยใหความชวยเหลือ
หากพยาบาลมีความเขาใจไมถูกตอง โดยการสอน
สาธิต ฝกฝนการทําหัตถการอยางใกลชิด ใหขอมูลยอน
กลับ จนพยาบาลเกิดความมัน่ ใจในการดูแลผูปวยทีใ่ ช
เครือ่ งชวยหายใจ และสนับสนุนอุปกรณ ทีจ่ าํ เปนในการ
ดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจให เพียงพอ เปนการ
อํานวยความสะดวกใหผูรวมวิจยั ไดตัง้ ใจปฏิบตั หิ นาที่
และเปนไปตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกัน
การเกิด VAP ทําใหเกิดความราบรืน่ และไมมีการหยุด
ชะงักของการเรียนรู ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของวันดี
ศรีเรืองรัตน 16 ศึกษาผลของการสงเสริมการใชแนว
ปฏิบัติการพยาบาลหลายรูปแบบ ไดแก การอบรมให
ความรูรวมกับการใหคูมือ การติดโปสเตอรใหความรู
และมาตรการการปองกันการเกิดปอดอักเสบ จะทําให
บุคลากรเกิดความตระหนักถึงการปองกันการติดเชื้อ
การศึกษาของ ณัฏยา สมบัตแิ ละวิไล เกิดผล4 ศึกษาผล
ของการสงเสริมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล เชน การ
อบรมใหความรูการใหคูมือ การใหขอมูลยอนกลับ การ
ติดโปสเตอรเตือนและการสนับสนุนอุปกรณ พบวา
พยาบาลมีความรูเพื่อปองกันการเกิด VAP มากกวา
กอนดําเนินการอบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล
ทุกหมวดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานขอที่ 2 สัดสวนของพยาบาลที่
ปฏิบัติถูกตองหลังการอบรมการใชแนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่ อ ปองกั น การเกิ ด VAP ในผู ปวยเด็ ก
มากกวากอนการอบรม ผลการวิจัยพบวาหลังการ
อบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการ
เกิด VAP ในผู ปวยเด็ก พยาบาลมีการปฏิบัติการ
พยาบาล ถูกตองเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 87.5 รอยละ
95.89 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 อธิบายได
วากลุ มตัวอยางพยาบาลมีส วนรวมในกระบวนการ
พัฒนาอยางเปนขั้นตอนและมีการอบรมการใชแนว
ปฏิบตั ิ โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ รวมกับการ

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

105

ติดโปสเตอรเตือน การใหขอมูลยอนกลับ โดยมีผูวิจัย
ทําหนาที่เปนผู สอน เปนผู กระตุ นใหพยาบาลมีการ
พัฒนาความรู และทักษะ หรือปรับปรุงบทบาทการ
ปฏิบตั งิ าน ผูวิจยั ไดสอนทบทวนฝกปฏิบตั ใิ นทุกหมวด
กิจกรรม ทําใหพยาบาลมีความรูและทักษะเพิม่ มากขึน้
สามารถนําไปสูการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ี่
ถูกตอง สอดคลองกับการศึกษาของ วันดี ศรีเรืองรัตน16
พบวาภายหลังการอบรมการใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพมีการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ในการปองกันการเกิด VAP มากกวากอนดําเนินการ
สงเสริมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในทุกหมวด
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานขอที่ 3 อุบัติการณการเกิดVAP
ในผู ปวยเด็กเปรียบเทียบกลุ มหลังการอบรมการใช
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP ใน
ผูปวยเด็ก ตํ่ากวากลุมกอนการอบรม
ผลการวิจัยพบวาภายหลังการอบรมการใช
แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP โดย
ใชทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญประกอบดวย การอบรม
ใหความรู การอภิปรายรวมและการแลกเปลีย่ นประสบการณ
การสาธิตและสาธิตยอนกลับ รวมกับการติดโปสเตอร
เตือน การใหขอมูลยอนกลับ และการสนับสนุนอุปกรณ
พบวาอุบตั กิ ารณการเกิด VAP ลดลงกวากอนการอบรม
การใชแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล ซึง่ ตรงกับสมมุตฐิ านขอ
ที่ 3 กลาวคือ อุบตั กิ ารณการเกิดVAP ลดลงจาก 31.25
ครัง้ ตอ 1,000 วันทีใ่ ชเครือ่ งชวยหายใจเปน 0 ครัง้ ตอ
1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ นั่นคือทําใหมีอัตรา
ความเสี่ยงตอการเกิด VAP ตางกัน 31.25 ครั้งตอ
1,000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ (95%CI:-11.38,
73.88) เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนความเสี่ยงตอการ
เกิดVAP พบวากลุมหลังการอบรมมีระดับความเสี่ยง
ตํ่ากวากลุมกอนการอบรม แตมีแนวโนมจะเกิดความ
เสี่ยงที่มากขึ้นโดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นอุบัติ
การณการเกิด VAP ทีล่ ดลงจึงนาจะเกิดจากการทีก่ ลุม
ตั ว อยางพยาบาลมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ก าร
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พยาบาลเพื่อปองกันการเกิด VAP ที่พัฒนาจากหลัก
ฐานเชิ ง ประจั ก ษอยางเปนระบบและเหมาะสมตอ
บริบทของหนวยงาน อีกทั้งมีการอบรมการใชแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญ
ที่เหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่เปนผูเรียนที่เปนผูใหญ
และมีประสบการณแลว รวมกับ การติดโปสเตอรเตือน
การใหขอมูลยอนกลับทุกวันกอนการปฏิบัติงาน และ
การสนับสนุนอุปกรณที่จําเปนในการดูแลผู ปวย จึง
ทําใหทุกคนมีการปฏิบตั ถิ กู ตองเพิม่ ขึน้ และตอเนือ่ ง สง
ผลตอการลดอุบตั กิ ารณการเกิด VAP ในการศึกษาครัง้
นี้พบวา คะแนนการปฏิบัติ หมวดที่ 4 การดูดเสมหะ
แบบเปด หมวดที่ 7 การใชอุปกรณปองกันรางกายสวน
บุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ หมวดที่ 8 การพน
ยาชนิดฝอยละอองหมวดที่ 9 การเทนํ้าในสายเครื่อง
ชวยหายใจ กอนและหลังการอบรมไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แสดงวากลุมตัวอยางพยาบาลมีการปฏิบตั ใิ นการ
ดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจเปนประจําทุกวันจึง
ปฏิ บั ติ ไ ดถู ก ตอง ในการปฏิ บั ติ ใ นหมวดที่ 1 การ
ทําความสะอาดมือ หมวดที่ 2 การดูแลจัดทานอนและ
การพลิกตะแคงตัว หมวดที่ 3 การทําความสะอาด
ภายในชองปาก หมวดที่ 5 การดูแลใหไดรับอาหารทาง
สายใหอาหาร และหมวดที่ 6 การดูแลทอทางเดิน
หายใจและสวนประกอบ มีการปฏิบัติถูกตองเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาพยาบาลผู
รวมวิจัยมีการปฏิบัติการพยาบาลไดถูกตองเพิ่มมาก
ขึ้น สงผลตอการลดลงของอุบัติการณการเกิดปอด
อักเสบได ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฏยา สมบัติ
และวิไล เกิดผล4 ศึกษาผลของการอบรมการใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกตอการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติ
การณการติดเชื้อ VAP ในทารกแรกเกิดวิกฤต พบ
วาการอบรมใหความรู การใหคูมือ การใหขอมูลยอน
กลับ การติดโปสเตอรเตือนและการสนับสนุนอุปกรณ
หลังดําเนินการอบรมพยาบาลมีการปฏิบัติตามแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ปองกันการเกิด VAP มากกวา
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กอนดําเนินการอบรมการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล
ทุกหมวดกิจกรรม จึงสามารถลดการเกิดVAPในผูปวย
ไดเชนเดียวกับการศึกษาของเกศราพร เพงพิศ และ
เสาวมาศ คุ ณ ลาน เถื่ อ นนาดี 17 ที่ ศึ ก ษาผลของ
โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนตอพฤติกรรมของ
พยาบาลในการปองกันปอดอักเสบจากการใชเครื่อง
ชวยหายใจพบวาภายหลังการทดลอง อุบัติการณ เกิด
ปอดอักเสบจากการใชเครือ่ งชวยหายใจลดลงกวากอน
ทดลอง

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ¹íÒ¼ÅÇÔ¨ÑÂÁÒãªŒ
หนวยงานควรนํารูปแบบการสงเสริมโดยใช
ทฤษฎีการเรียนรูแบบผูใหญรวมกับ การใหขอมูลยอน
กลับ การติดโปสเตอรเตือน และการสนับสนุนอุปกรณ
ไปใชในการสงเสริมพัฒนาความรูและฝกปฏิบัติเพื่อ
ลดปญหาในดานอื่นๆ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§µ‹Íä»
ผลการศึกษานีส้ ามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบตั ิ
ในการสงเสริมการปองกันการเกิดVAP ซึง่ จะสงผลให
สามารถลดการติดเชือ้ ปอดอักเสบลงไดโดยควรทําการ
ศึกษาซํ้าในระยะยาวในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น
เพื่อทดสอบประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ

¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนกลุมตัวอยางนอยจึง
ไมสามารถอางถึงประชากรกลุมอื่นที่คลายกันได

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
ขอขอบพระคุ ณ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยที่ปรึกษา
กลุมตัวอยาง ญาติผปวย
ู และผูมีอปุ การะคุณทุกทานที่
ใหการสนั บ สนุ น ทํ า ใหการวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ไดเปน
อยางดี
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