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บทคัดย่อ

หลักการและเหตุผล : การได้รับบาดเจ็บหลายระบบในภาวะวิกฤตมีความส�ำคัญมาก ประมาณ               
ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจะเสียชีวิตในช่วงนี้และในจ�ำนวนนี้
ประมาณหนึง่ ในสามรอดชีวติ ถ้าได้รบั การดูแลรักษาทีถ่ กู ต้อง รวดเร็วทันเวลา
วัตถุประสงค์
: เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบด้วยแนวทาง
ปฏิบัติการพยาบาล
รูปแบบวิจัย
: การศึกษาเป็นวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยแผนก             
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ�ำนวน 30 ราย ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับ
บริการที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ�ำนวน 30 ราย กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม
2560 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกการประเมินสภาพผู้ป่วย แบบบันทึก
ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและแบบวัดความ                
พึงพอใจของบุคลากรวิเคราะห์ข้อมูลใช้ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน                    
เบี่ยงเบนมาตรฐานและ Paired t-test และOne sample t-test
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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ผลการศึกษา

สรุป

ค�ำส�ำคัญ

: เปรียบเทียบก่อนและหลังการน�ำแนวทางปฏิบตั กิ ารพยาบาล มาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีภาวะช็อก และค่าความ
อิม่ ตัวของออกซิเจน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ระดับความรูส้ กึ ตัวของผูป้ ว่ ยและระยะเวลาการดูแลผูป้ ว่ ยได้รบั บาดเจ็บหลาย
ระบบในแผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
และบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบในระดับมาก
: จากการศึกษา จากการประเมินทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ของการน�ำแนว
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบไปใช้ พบว่า บุคลากร  
มีความพึงพอใจและเห็นความส�ำคัญดังกล่าว แม้จะมีบางประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
: แนวปฏิบัติทางพยาบาล, ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ, การประเมินสภาพ                  
แรกรับ

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 2561; 33(2):165-177

ABSTRACT
Background

Objective
Study design

: Injury to the multiple systems in a crisis is very important for about
60 percent of the patients that have serious injury or death in this
range and in the number of this about one of the three survivors
if kept at the correct speed in time.
: To study the effectiveness of Multiple Injury Nursing ManagementGuideline.
: Quasi experimental research. The target groups are medical officers
and Multiple injury patients in emergency department at Buriram
hospital between 1 st June 2017 and 31 st August 2017.                                   
Wecollected nursing Query, Overview patient assessment records,
duration time in emergency department and satisfaction of       
medical personnel. The data were analyzed using percentage,
mean, standard deviation and Paired t-test and One sample t-test.
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: The study results Multiple Injury Nursing Management Guideline
for useing in patients with multiple injuries found that the average
index of shock and the saturation of oxygen improved significantly. The level of consciousness of the patients (Glasgow Coma
Score), and duration of patient care system several injured in the
accident and emergency department are not differ statistically.
The healthcare professionals who care for patients are largely
satisfied with the Multiple Injury Nursing Management Guideline
on many levels.
: Based on the study of both assessments. The process and results
of implementing the guideline. It is found that the staff are satisfied and aware of the importance, although some issues need to
be improved in order to more clear.
: clinical nursing practice guideline, patient with multiple injured,
initial Assessment.

Med J Sisaket Surin Buriram Hosp 2018;33(2):165-177

บทน�ำ

ปัจจุบันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุยังคง
เป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุขของทุกประเทศ
ทั่วโลก เนื่องจากการบาดเจ็บหลายระบบเป็น
ความเจ็บป่วยที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วยต้องได้รับ
การท�ำหัตถการและการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
หากเกิดความผิดพลาดจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเสีย่ งต่อการ
สูญเสียหน้าที่ของร่างกายและเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของความพิ ก ารและเสี ย ชี วิ ต ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ             
สูญเสียทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม               
ซึ่งการได้รับบาดเจ็บหลายระบบในภาวะวิกฤต          
มีความส�ำคัญมาก เพราะเป็นช่วงที่ส�ำคัญที่สุด(1)
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 5 โดยร้อยละ 10
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ของผู้ที่เสียชีวิตมีอายุน้อยกว่า 45 ปี ร้อยละ 40
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล(2) ประเทศไทย
พบการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น สาเหตุ ก าร                
เสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งและเนื้องอก
ทุกชนิด ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุประมาณ 49 รายต่อแสนประชากร
ในปี พ.ศ.2557 และเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ
แรกในคนวัยรุ่นและวัยท�ำงาน ข้อมูลจากศูนย์
ข้อมูลอุบัติเหตุในปีพ.ศ. 2556 รายการตายของ               
ผู้ป่วยอุบัติเหตุมักเกิดจากการบาดเจ็บรุนแรงที่
อวัยวะส�ำคัญๆ เช่น สมอง หัวใจ ปอด ไต และตับ
หรือมีการบาดเจ็บร่วมกันหลายระบบ ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
เสียเลือดจ�ำนวนมาก หมดสติ ช็อก ขาดออกซิเจน
ระบบหายใจและระบบไหลเวียนล้มเหลวในที่สุด
Vol.33 No.2 May-August 2018

168

ประสิทธิผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบด้วย Multiple Injury Nursing Management Guideline
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Effective of Nursing Development the Multiple in jury patient with Multiple In jury Nursing Management Guideline

การได้รับบาดเจ็บหลายระบบในภาวะวิกฤตมี
ความส�ำคัญ พบว่าประมาณร้อยละ 60 ของผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจะเสียชีวติ ในช่วงนีแ้ ละในจ�ำนวน
นี้ประมาณหนึ่งในสามรอดชีวิตถ้าได้รับการดูแล
รักษาที่ถูกต้องรวดเร็วทันเวลา ผู้ป่วยบาดเจ็บ
หลายระบบที่อยู่ในภาวะวิกฤต ถ้าไม่ได้รับการ
ประเมินและช่วยเหลืออย่างถูกต้องรวดเร็วตั้งแต่
ระยะเริ่มแรก ณ จุดเกิดเหตุ และเข้าถึงบริการที่
ห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยหนักล่าช้าส่งผลท�ำให้             
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้(3)
จากรายงานสาเหตุ ก ารบาดเจ็ บ 19
สาเหตุ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2559
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมด 29,172
ราย เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลบุรรี มั ย์ จ�ำนวน
8,935 ราย จ�ำนวนผูบ้ าดเจ็บเสียชีวติ จ�ำนวน 338
ราย สาเหตุหลักทีน่ ำ� มาสูก่ ารบาดเจ็บและเสียชีวติ
คือ อุบัติเหตุจราจร ด้วยกลไกการบาดเจ็บและ
ความรุนแรงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหลายระบบ
ผูป้ ว่ ยทีบ่ าดเจ็บจากอุบตั เิ หตุเป็นปัญหาส�ำคัญทัง้
เป็นสาเหตุการเสียชีวติ และความพิการ หากได้รบั
การช่วยเหลือทีถ่ กู ต้อง ทันเวลา จะช่วยเพิม่ โอกาส
การรอดชีวดิ และลดความพิการได้ แผนกอุบตั เิ หตุ
และฉุ ก เฉิ น จึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยฟื ้ น
คืนชีพและช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บหลายระบบในช่วง
ภาวะวิกฤต แผนการดูแลทีพ่ ฒ
ั นาโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพยังไม่ชัดเจน การประเมินสภาพแรกรับ                  
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการ
รั ก ษาในแผนกอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น เป็ น แบบ
ประเมินสภาพทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับ               
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ หลายระบบ ท� ำ ให้ ก าร
ประเมินสภาพผู้ป่วยกระท�ำได้ไม่ครอบคลุมหรือ
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพี ย งพอ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลต่ อ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

คุณภาพการดูแลและความปลอดภัยของผูป้ ว่ ย ดัง
นัน้ พยาบาลเป็นบุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยอย่างใกล้ชดิ
จึ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บหลายระบบ ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อ
ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ และช่วยให้
พยาบาลมีเครื่องมือในการประเมินสภาพแรกรับ            
ผู้ป่วยอย่างครอบคลุมและถูกต้อง เพื่อลดความ
เสีย่ งในการวินจิ ฉัยการพยาบาลผิดพลาดและเพิม่
ความปลอดภัยต่อชีวิตผู้ป่วยได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยได้
รับบาดเจ็บหลายระบบด้วยแนวทางปฏิบัติการ
พยาบาล

วิธีการด�ำเนินการ

การศึ ก ษาเป็ น วิ จั ย กึ่ ง ทดลองกลุ ่ ม                     
เป้ า หมาย ได้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จ�ำนวน 30 ราย ผู้ป่วยได้รับ
บาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับบริการที่งานผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ�ำนวน
30 ราย กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง ระหว่าง
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั ท�ำการนิเทศการ
ใช้ Multiple Injury Nursing Management                 
Guideline และแจกแบบสอบถามใช้ เ วลา
ประมาณ 3 เดือน ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ตรวจสอบความครบถ้ ว น น� ำ แบบสอบถามที่
สมบูรณ์น�ำมาวิเคราะห์จ�ำนวน 30 ฉบับ
Vol.33 No.2 May-August 2018
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน ได้แก่
แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ
หลายระบบ หรือ Multiple Injury Nursing
Management Guideline และคู ่ มื อ การใช้
แนวทางปฏิบัติ ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย ผศ.ดร.กรองได
อุณหสูต และเครือข่ายพยาบาลอุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย
2. เครื่องที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฏี แ ละผลงานการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 1 ชุ ด            
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ       
ผู้ป่วยและบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วย ประกอบด้วย
ค�ำถามปลายปิดและค�ำถามปลายเปิด จ�ำนวน                
11 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกการประเมินสภาพ        
ผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อมูล Glasgow coma
score, Vital signs, Shock index และ Oxygen
Saturation ทั้งแรกรับและก่อนออกจากแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ส่วนที่ 3 แบบบันทึกระยะเวลาการดูแล
ผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการใช้ Multiple Injury Nursing
Management Guideline จ� ำ นวน 12 ข้ อ
ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวก
ด้านความครอบคลุม ด้านความรวดเร็ว และด้าน
ผลลัพธ์ตอ่ ผูป้ ว่ ย โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด และท�ำการทดสอบความเที่ยง ได้ค่า
ความเที่ยงเท่ากับ 0.86
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลทั่วไป และระดับความพึงพอใจ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ระดับความรูส้ กึ
ตัว, ค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด และ
ดัชนีภาวะช็อก ของกลุม่ ตัวอย่างใช้ Paired t-test
3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาการ
ให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยได้รบั บาดเจ็บหลายระบบที่
อยู่ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ One sample t-test

การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย

การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ผ ่ า นการรั บ รองจาก              
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์                
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ป่วย
ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ บาดเจ็ บ หลายระบบ               
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 76.7 และอยูใ่ นช่วง
อายุ 40–59 ปี รองลงมาคือช่วงอายุ 20–39 ปี      
คิดเป็นร้อยละ 46.7 และ ร้อยละ 33.3 ตามล�ำดับ
สาเหตุการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรมาก
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ ถู ก ท� ำ ร้ า ยร่ า งกาย คิ ด เป็ น            
ร้อยละ 96.7 และร้อยละ 3.3 อวัยวะที่ได้รับ             
บาดเจ็บมากทีส่ ดุ คือ ศีรษะ รองลงมาคือ แขนหรือ
ขา อก และช่องท้อง คิดเป็นร้อยละ 83.3 50.0         
36.7 และ 36.7 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบจ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไปสาเหตุการ
ได้รับบาดเจ็บและอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
      ชาย
      หญิง
รวม
อายุ
      <20 ปี
      20-39 ปี
      40-59 ปี
      60 ปี
รวม
สาเหตุการได้รับบาดเจ็บ
      อุบัติเหตุจราจร
      ถูกท�ำร้ายร่างกาย
รวม
อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บ
      ศีรษะ
      แขนหรือขา
      อก
      ช่องท้อง
      อุ้งเชิงกราน
      คอ

จ�ำนวน (ร้อยละ)
23 (76.7)
7 (23.3)
30 (100)
4 (13.3)
10 (33.3)
14 (46.7)
2 (6.67)
30 (100)
29 (96.7)
1 (3.3)
30 (100)
25 (83.3)
11 (50.0)
11 (36.7)
4 (36.7)
3 (13.3)
3 (10.0)

1.2 ข้อมูลทั่วไปด้านบุคลากรที่ดูแล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 100 เป็น
ผู้ป่วย
ต� ำ แหน่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ ร้ อ ยละ 90 และ                      
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.3 มี ป ระสบการณ์ ก ารท� ำ งานอยู ่ ใ นช่ ว ง 0-5 ปี                  
อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 70 ทั้งหมด          ร้อยละ 66.7 ดังตารางที่ 2
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนและร้อยละด้านบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจ�ำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
      ชาย
      หญิง
รวม
อายุ
      <20 ปี
      20-29 ปี
      30-39 ปี
      40-49 ปี
รวม
ระดับการศึกษา
      ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
รวม
อาชีพหรือต�ำแหน่ง
      พยาบาลวิชาชีพ
      นักปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
รวม
ประสบการณ์ท�ำงาน
      0-5 ปี
      6-10 ปี
      มากกว่า 10 ปี
รวม

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

จ�ำนวน (ร้อยละ)
11 (36.7)
19 (63.3)
30 (100)
0 (0)
21 (70.0)
7 (23.3)
2 (6.7)
30 (100)
30 (100)
30 (100)
27 (90.0)
3 (10.0)
30 (100)
20 (66.7)
6 (20.0)
4 (13.3)
30 (100)
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2. ข้อมูลสภาพผูป้ ว่ ยก่อนและหลังการ
ใช้ Multiple Injury Nursing Management
Guideline
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่า
เฉลี่ยดัชนีภาวะช็อก (Shock index) ก่อนให้การ
พยาบาลด้วยแนวทางปฏิบัติเท่ากับ 1.2 และหลัง
การให้การพยาบาลด้วยแนวทางปฏิบตั เิ ท่ากับ 1.0
คะแนนเฉลี่ยค่าความอิ่มตัวออกซิเจน (Oxygen
Saturation) ก่อนให้การพยาบาลด้วยแนวทาง
ปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 96.4 และหลังการให้การ
พยาบาลด้วยแนวทางปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 98.4
เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า การ
ให้การพยาบาลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
ด้วย Multiple Injury Nursing Management
Guideline ส่งผลให้ดัชนีภาวะช็อกคะแนนเฉลี่ย

ค่าความอิม่ ตัวออกซิเจนของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ อย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนคะแนนเฉลีย่ ระดับ
ความรู้สึกตัว (Glasgow Coma Score) ก่อน
ให้การพยาบาลด้วยแนวทางปฏิบตั เิ ท่ากับร้อยละ
10.4 และหลังการให้การพยาบาลด้วยแนวทาง
ปฏิบัติเท่ากับ ร้อยละ 10.5 และระยะเวลาการ
ดู แลผู ้ป่ วยได้ รั บบาดเจ็บหลายระบบในแผนก
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉินก่อนการน�ำแนวทางปฏิบตั มิ า
ใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.6 นาที และหลังการน�ำ
แนวทางปฏิบัติมาใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.6 นาที
เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ก่อน
และหลั ง ให้ ก ารพยาบาลด้ ว ยแนวทางปฏิ บั ติ
คะแนนเฉลี่ยระดับความรู้สึกตัวและระยะเวลา
การดูแลผู้ป่วยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p >0.05)
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบข้อมูลสภาพผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบก่อนและหลังการดูแลผู้ป่วย
ด้วยการใช้ Multiple Injury Nursing Management Guideline
รายการประเมิน
ดัชนีภาวะช็อก
ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย
ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วย

ก่อนใช้แนวทาง
1.2+0.3
96.4+6.7
10.4+4.9
78.6+30.6

3. ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อการใช้ Multiple Injury
Nursing Management Guideline
หลังการน�ำแนวทางปฏิบัติ Multiple
Injury Nursing Management Guideline                    

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

หลังแนวทาง
1.0+0.3
98.4+5.2
10.5+4.7
74.6+30.5

p-value
0.005
0.008
0.760
0.480

มาใช้ บุ ค ลากรที่ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ มี ค วาม                     
พึงพอใจต่อการใช้ Multiple Injury Nursing
Management Guideline ในระดับมาก ร้อยละ
60.6 รองลงมาคือระดับมากที่สุด ร้อยละ 25.6             
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จ�ำนวนและร้อยละของบุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย จ�ำแนกตามความพึงพอใจต่อการใช้ Multiple
Injury Nursing Management Guideline
ระดับความพึงพอใจในการน�ำแนวทางปฏิบัติไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
4. ข้อมูลความพึงพอใจของบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อการใช้ Multiple Injury
Nursing Management Guideline จ�ำแนก
รายด้าน
หลังการน�ำแนวทางปฏิบัติ Multiple
Injury Nursing Management Guideline                 
มาใช้ บุ ค ลากรที่ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่ มี ค วาม                
พึงพอใจต่อการใช้ Multiple Injury Nursing               

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

คะแนนความพึงพอใจ
จ�ำนวนเฉลี่ย(คน)
ร้อยละ
7.7
25.6
18.2
60.6
4.1
13.6
0.1
0.3

Management Guideline ด้านที่พึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ด้านการน�ำแนวทางปฏิบัติไปใช้แล้วเกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย รองลงมาคือ ช่วยให้ผู้ป่วยมี
โอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น และมีเนื้อหาครบถ้วนตาม
แผนการให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยได้รบั บาดเจ็บหลาย
ระบบ ร้อยละ 50.0 36.7 และ 33.3 ตามล�ำดับ
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ จ�ำแนกตามความพึงพอใจต่อการใช้ Multiple Injury
Nursing Management Guideline รายด้านข้อ
ความพึงพอใจของบุคลากร
1. ด้านความสะดวก
    1.1 ความถูกต้อง ชัดเจน เป็นขั้นตอน
    1.2 ความสะดวกต่อการใช้งาน
    1.3 การลดความยุ่งยากในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย
2. ด้านความครอบคลุม
    2.1 การวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุม
         ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
    2.2 เนื้อหาครบถ้วนตามแผนการให้การพยาบาล
         ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
    2.3 ครอบคลุมทุกปัญหา
3. ด้านความรวดเร็ว
    3.1 การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว
    3.2 การลดระยะเวลาการดูแลผู้ป่วย
         ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    3.3 การลดความล่าช้าในการท�ำงาน
4. ด้านผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย
    4.1 ประโยชน์ต่อผู้ป่วย
    4.2 โอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น
    4.3 การลดอัตราตายและความพิการของผู้ป่วย
รวม

ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
23.3
20.0
26.7

70.0
60.0
60.0

6.7
20.0
13.3

0
0
0

0
0
0

20.0

56.7

23.3

0

0

33.3

56.7

10.0

0

0

23.3

66.7

6.7

3.3

0

16.7
20.0

70.0
70.0

13.3
10.0

0
0

0
0

20.0

66.7

13.3

0

0

50.0
36.7
30.0
26.3

40.0
56.7
53.3
60.6

10.0
6.7
16.7
12.5

0
0
0
0.3

0
0
0
0
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อภิปรายผล

การน�ำแนวทางปฏิบัติ Multiple Injury
Nursing Management Guideline มาใช้ในการ
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ บาดเจ็ บ หลายระบบ แผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีผู้วิจัย
ขออภิ ป รายผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง                
ต่อไปนี้
1. ประสิทธิผลด้านผู้ป่วย
หลังการน�ำแนวทางปฏิบัติ Multiple
Injury Nursing Management Guideline                  
มาใช้ในการดูแล ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีภาวะช็อก (Shock index)
และค่ า ความอิ่ ม ตั ว ของออกซิ เจน (Oxygen                 
Saturation) ดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 อธิบายได้ว่า การน�ำแนวทางปฏิบัติ
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
มี ก ระบวนการนิ เ ทศการใช้ แ นวทางปฏิ บั ติ กั บ
บุคลากรทางการแพทย์เป็นรายบุคคล ทั้งหมดใน
แผนกอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โดยมี คู ่ มื อ การใช้
แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยด้วย Multiple            
Injury Nursing Management Guideline
ประกอบการนิ เ ทศ เนื้ อ หาในแนวทางปฏิ บั ติ
ประกอบด้วยการประเมินผู้ป่วยแรกรับตามหลัก
Primary survey การประเมินชนิดของภาวะช็อก
การแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะช็อก และการ
ให้การพยาบาลผู้ป่วยตามชนิดและระดับความ
รุนแรงของภาวะช็อก เพื่อการช่วยเหลือภาวะคุม
คามให้ทันท่วงทีส่งผลให้ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยดีขึ้น
ประเมินได้จากดัชนีภาวะช็อกดีขึ้น และค่าความ
อิ่ ม ตั ว ของออกซิ เ จนดี ขึ้ น ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษารายงานการพัฒนา
แนวทางการพยาบาลในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้รับ
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บาดเจ็บรุนแรงในโรงพยาบาลอภัยภูเบศร(4) จาก
การศึกษาและน�ำแนวทางปฏิบัติมาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรง พบว่าผลลัพธ์ของ                  
ผู ้ บ าดเจ็ บ รุ น แรงในด้ า นของความอิ่ ม ตั ว ของ
ออกซิเจนดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
หลังการน�ำแนวทางปฏิบัติ Multiple
Injury Nursing Management Guideline                  
มาใช้ในการดู-แลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
พบว่า ระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วย (Glasgow
Coma Score) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ อธิบายได้
ว่าการน�ำแนวทางปฏิบัติมาใช้ดูแลผู้ป่วยได้รับ      
บาดเจ็บหลายระบบไม่ส่งผลต่อการฟื้นตัวทาง
ระบบประสาทของผู้ป่วยตรง โดยเฉพาะผู้ป่วยได้
รับบาดเจ็บหลายระบบทีม่ กี ารบาดเจ็บของศีรษะ
ร่วมด้วย รายที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงใน
ระยะวิกฤตมีแนวโน้มระดับความรู้สึกตัวลดลง
ตามความรุนแรงและพยาธิสภาพ ซึ่งการวิจัย             
ครั้งนี้พบว่าอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บเป็นส่วนใหญ่
คือ ศีรษะ ร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษา      
ผลกระทบหลังการบาดเจ็บทีส่ มองพบว่าการได้รบั
บาดเจ็บต่อสมอง ส่งผลต่อระดับความความรู้สึก
ตัวลดลงในระยะวิกฤต และภายหลังการรักษายัง
คงหลงเหลือปัญหาด้านพฤติกรรม ความจ�ำ  และ
การสื่อสาร(5) นอกจากนี้ การศึกษาของเจนเนตต์
และคณะในปี ค.ศ. 1981 ยังพบว่าผู้ป่วยบาดเจ็บ
ที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Severe head injury)           
มีอัตราการตายประมาณร้อยละ 50 และจากการ
ติดตามผู้ป่วยที่รอดชีวิตในระยะ 6 เดือนหลังจาก
ได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ พบร้อยละ 20 มีความพิการ
อย่างรุนแรง ร้อยละ 40 มีความพิการปานกลาง
และร้อยละ 40 หายเป็นปกติ(6)
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ประสิทธิผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบด้วย Multiple Injury Nursing Management Guideline
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Effective of Nursing Development the Multiple in jury patient with Multiple In jury Nursing Management Guideline

2. ประสิทธิผลด้านการบริการ
หลังการน�ำแนวทางปฏิบัติ Multiple
Injury Nursing Management Guide line                 
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ  
พบว่า ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ
หลายระบบในแผนกอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น                            
ไม่ แ ตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ อ ธิ บ ายได้ ว ่ า การใช้
แนวทางปฏิบัติเป็นแนวทางที่ช่วยในการแก้ไข
ภาวะคุมคามต่อชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งในการรักษา
พยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤติผู้ป่วยรายที่ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรงบางรายใช้เวลายาวนาน รวมไปถึง
การตรวจวินิจฉัย เช่น การส่งผู้ป่วยท�ำ CT Brain
scan ในรายที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงร่วม
ท�ำให้เกิดความล่าช้า และผู้ป่วยต้องอยู่ในแผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉินนานมากขึ้นผลการศึกษานี้          
ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นการดูแลผูป้ ว่ ยได้รบั บาดเจ็บหลายระบบ
พบว่าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสมักมีการบาดเจ็บ
หลายระบบ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้แพทย์
และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินสามารถ
ให้การดูแลผู้ป่วยได้รวดเร็ว(7)
3. ประสิทธิผลด้านบุคลากรทางการ
แพทย์
หลังการน�ำแนวทางปฏิบัติ Multiple
Injury Nursing Management Guideline                   
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ท่ี ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่                
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การใช้ Multiple Injury                  
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Nursing Management Guideline ในระดับมาก
และมากที่สุดด้านที่พึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน
การน�ำแนวทางปฏิบัติไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อ
ผูป้ ว่ ย รองลงมาคือ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสรอดชีวติ
สูงขึ้น และมีเนื้อหาครบถ้วนตามแผนการให้การ
พยาบาลผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บหลายระบบ อธิบาย
ได้ว่า การน�ำแนวทางปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้
หลั ก การของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ นั้ น เกิ ด
ประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง ให้ผลลัพธ์ที่ดี
สะท้อนคุณภาพการดูแลที่ดีขึ้น

สรุป

จากการศึกษา การน�ำแนวปฏิบัติการ
พยาบาล Multiple Injury Nursing                                     
Management Guideline มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย
ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ เพื่อส่งเสริมการแก้ไข
ภาวะคุกคามต่อชีวิต พบว่าสามารถช่วยให้การ
ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น และช่ ว ยให้                  
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�ำงานได้อย่างมีระบบ
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