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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ ที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ โดยผู้ใช้แนวปฏิบัติคือพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ จำานวน 30 ราย แบ่งการ
ศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ การสร้างแนวปฏิบัติฯ และการประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติฯ ผู้วิจัยดัดแปลง
แนวทางในการปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูงของ Advance Trauma Life Support (ATLS) ใน
ระยะการประเมินร่างกายโดยละเอียด (secondary survey) เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างเนื้อหาของ
แนวปฏิบัติฯ นี้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรง
เท่ากับ .90 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .86 การประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติฯ ประเมินจาก 1) ความเป็น
ไปได้ในการใช้แนวปฏิบัติฯ โดยใช้แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ และแบบสอบถาม
ความยาก-ง่ายในการใช้แนวปฏิบัติฯที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ชุดเดียวกันทั้ง 5 ท่าน 2) ความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติฯ โดยใช้แบบมาตรวัดแบบตัวเลข 3) ปัญหา
และอุปสรรคในการใช้แนวปฏิบัติฯ 4) ความสามารถในการกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ครอบคลุม
และถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่และร้อยละ
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ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นนี้มีทั้งหมด 7 หมวด โดยพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติ
ร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ 5 หมวด ยกเว้นหมวดการบันทึกความปวดในผู้ป่วยที่สื่อสารไม่
ได้ (ร้อยละ 96.7 สามารถปฏิบัติตามได้) และหมวดการกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบบ่อย (ร้อยละ
96.7 สามารถปฏิบัติตามได้) พยาบาลร้อยละ 70 ระบุว่าแนวปฏิบัตินี้มีความง่ายในการนำาไปใช้และมีความพึง
พอใจในระดับมาก ร้อยละ 93.3 พยาบาลร้อยละ 96.7 สามารถกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ถูกต้อง
และร้อยละ 80 สามารถกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ครอบคลุม ดังนั้นแนวปฏิบัตินี้สามารถนำาไปใช้
เป็นแนวทางในการประเมินสภาพแรกรับของผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบได้
คำาสำาคัญ : แนวปฏิบัติทางพยาบาล ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ การประเมินสภาพแรกรับ

ABSTRACT
This study aimed to conduct and evaluate the clinical nursing practice guideline (CNPG) for initial assessment among multiple injured patients admitted in trauma wards.
The target subjects who implement this CNPG were 30 nurses working in the trauma wards.
This study composes of 2 phases including the phase of developing CNPG and the phase of
evaluating CNPG. The evidence used to conduct this CNPG was derived from the Advanced
Trauma Life Support (ATLS) guideline, only the secondary assessment phase. The content
validity of this CNPG examined by 5 experts and reliability of this CNPG was .90 and .86, respectively. The effectiveness of this CNPG was evaluated in terms of 1) feasibility of using this
CNPG using the questionnaire to evaluate the ability of the target nurses to use this CNPG
and the questionnaire to evaluate the difficulty of using this CNPG. These two questionnaires
were developed by the researchers and were examined their contents validity by the 5 same
experts, 2) satisfaction of implementing this CNPG, 3) problem and obstacle of using this
CNPG, and 4) the ability of nurses to state nursing diagnosis correctly and comprehensively.
Data were analyzed by frequency and percentage.
The results showed that contents of this developed CNPG composed of 7
dimensions. One hundred percent of nurses described that 5 dimensions of this CNPG were
feasible for implementing into practice except the dimensions of pain assessment in unable
to community patients (96.7% were able to implement this dimension) and identification of
nursing diagnosis (96.7% were able to implement this dimension). In addition, 70% of nurses
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identified that this CNPG was easy to use and their satisfaction (93.3%) was at the high level.
Nurses (96.7%) were able to correctly state the nursing diagnoses and 80% of them were able
to comprehensively identify related nursing diagnoses. Therefore, this CNPG should be applied with multiple injured patients.
Keywords : clinical nursing practice guideline, patient with multiple injured,
initial assessment
บทนำา

ความผิดพลาดในการประเมินสภาพเบื้องต้นผู้บาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทำาให้เกิดผลเสียหายมากมายที่ตามมา เช่น ผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บบริเวณทรวงอก
และช่องท้องที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยได้ทันท่วงที (Buduhan & McRitchie, 2000) เพิ่มจำานวนวันนอนในโรง
พยาบาลเนื่องจากการรักษาที่ล่าช้า (Davis, Sullivan, Levine et al., 1995) หรือเกิดความพิการหลงเหลืออยู่
จากภาวะกระดูกหักที่ไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที (Montmany, Navarro, Rebasa, Hermoso, Hidalgo,
& Canovas, 2008) จากการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ
แห่งหนึ่งในภาคใต้ พบว่าความผิดพลาดในการประเมินสภาพเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บหลายระบบเป็นปัญหาที่เกิด
ขึ้นจริง เช่นผู้ป่วยบาดเจ็บช่องท้อง กระดูกซี่โครง หรือไหปลาร้าหัก แต่ไม่ได้รับการประเมินตั้งแต่ในระยะแรก
รับ ทำาให้การกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลไม่ถูกต้องและครอบคลุมกับปัญหาของผู้ป่วย ส่งผลให้การ
พยาบาลผู้ป่วยขาดประสิทธิภาพ ความผิดพลาดในการประเมินสภาพแรกรับผู้บาดเจ็บหลายระบบในบางกรณี
สามารถป้องกันได้ ถ้ามีการประเมินผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและครอบคลุม จะทำาให้สามารถลดอุบัติการณ์การเกิด
ความผิดพลาดในการประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับได้
การประเมินสภาพแรกรับที่รวดเร็วและครอบคลุม จำาเป็นต้องมีแนวปฏิบัติการพยาบาลที่
พัฒนามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติใช้ในการประเมินสภาพแรกรับที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จากการศึกษาพบว่าการใช้แบบประเมินที่มีรูปแบบเพื่อกำากับการปฏิบัติสามารถลดอุบัติการณ์ความผิดพลาดใน
การประเมินแรกรับผู้ป่วยจากร้อยละ 2.4 เหลือร้อยละ 1.5 (Biff, Harrington, & Cioffi, 2003) แม้ว่าใน
ปัจจุบันจะมีการสร้างคู่มือและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในหน่วยงานต่างๆ แต่พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ในโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ เช่น แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและไม่มีบาดเจ็บที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย(วิจิตรา
กุสุมภ์และอรุณี เฮงยศมาก, 2551) คู่มือการปฏิบัติการพยาบาลสำาหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ(ทิพพาพร
ตังอำานวย, 2542) คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ตับ (สงวนสิน รัตนเลิศ, 2542) ส่วนในบริบทของโรง
พยาบาลระดับทุติยภูมิ ซึ่งมีข้อจำากัดในด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำานาญเฉพาะทาง
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และเครื่องมือตรวจพิเศษทางการแพทย์ แนวปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่จึงมีข้อจำากัดในการนำาไปใช้และอาจไม่เหมาะ
สมกับโรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกที่พัฒนาภายใต้บริบทที่
แตกต่างกัน
ในปัจจุบัน การประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่เป็นแบบประเมินสภาพทั่วไปที่ไม่เฉพาะเจาะจงสำ าหรับ
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ ทำาให้การประเมินสภาพผู้ป่วยกระทำาได้ไม่ครอบคลุมหรือไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นพยาบาลเป็นบุคลากรที่ดูแล
ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จึงมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ
ตามแนวปฏิบัติที่มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัย
จึงพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ เพื่อช่วยให้พยาบาลมีเครื่องมือในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยอย่างครอบคลุม
และถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการวินิจฉัยการพยาบาลผิดพลาด และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตผู้ป่วยได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
หลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วย
ที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ
กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาลในการ
ประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุโดยใช้กรอบ
แนวคิดในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ ดัดแปลงเนื้อหาจากแนวปฏิบัติการช่วย
ชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูง [ATLS] (Alexandar & Proctor, 1993) ร่วมกับกรอบ การสร้ า งแนวปฏิ บั ติ
ทางคลีนิก (Clinical Practice Guideline [CPG]) ของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศ
ออสเตรเลีย (Newberry, 2003) ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ การกำาหนดประเด็นปัญหา การกำาหนดทีม
พัฒนาแนวปฏิบัติ กำาหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ การสืบค้นและประเมินคุณค่าของหลักฐานเชิงประจักษ์
หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่ การตรวจสอบแนวปฏิบัติ การนำาแนวปฏิบัติไปทดลองใช้ และการสรุปผลการศึกษา
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
ประกอบด้วยหลักสำาคัญ 2 ประการ คือ การประเมินสภาพผู้ป่วยแรกรับอย่างเป็นระบบ ตามแนวปฏิบัติใน
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การช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูง (Advanced Trauma Life Support [ATLS]) และการกำาหนดข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบอย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยผู้วิจัยเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานในการกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามรูปแบบของสมาคมวินิจฉัยทางการพยาบาล
แห่งทวีปอเมริกาเหนือ (NANDA) (วิจิตรา กุสุมภ์และอรุณี เฮงยศมาก, 2551)
ส่วนการประเมินประสิทธิภาพของการนำาแนวปฏิบัติไปใช้ มีหลักการประเมินตามกรอบแนว
คิดในการประเมินคุณภาพการบริการสุขภาพ (มาริสา ไกรฤกษ์, 2544) ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 3 ขั้นตอน
ได้แก่ การประเมินด้านโครงสร้าง กระบวนการและผลลัพธ์ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การประเมินในด้าน
กระบวนการและผลลัพธ์ เท่านั้น
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเป็นไปได้และ
มีประสิทธิภาพในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
อุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคใต้ ประกอบด้วยขั้นตอนการดำาเนินการ 2 ระยะ ดังต่อ
ไปนี้
ระยะที่ 1 การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล
เป็นระยะการสร้างแนวปฏิบัติโดยใช้หลักการสร้างแนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice
Guideline [CPG]) ของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย แล้วนำาไปตรวจสอบ
ความตรงและความเที่ยงของแนวปฏิบัติ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำามาใช้ในการสร้างเนื้อหาของแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาล จากการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติในการประเมินสภาพแรกรับผู้
ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบจาก CD ROM โดยใช้ฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพ ได้แก่ PubMed, CINAHL,
Science Direct, Ovid รวมทั้งสืบค้นในเว็บไซต์ต่างๆ และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย โดยใช้คำาหลักในการ
สืบค้น ดังนี้ แนวปฏิบัติในการประเมินสภาพ clinical practice guideline, trauma injury, health assessment, initial assessment, missed injuries or management ตลอดจนสืบค้นจากตำารา วารสาร
ทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผลสรุปจากการสืบค้นพบว่าไม่มีงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบโดยตรง มีเพียง แนวปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ได้
รับบาดเจ็บขั้นสูง (ATLS) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินสภาพและรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Alexandar &
Proctor, 1993) ซึ่งมีใช้แพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
จากหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า การประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่ใช้ใน
ประเทศไทย เป็นแบบบันทึกทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งประกอบด้วยการประเมินสภาพผู้ป่วย
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อย่างละเอียด (secondary survey) และการวางแผนจำาหน่าย แต่ยังขาดการประเมินประสิทธิภาพ ของแบบ
บันทึกดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เนื้อหาของแนวปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูง (ATLS) โดยนำา
เนื้อหาเฉพาะในส่วนการประเมินร่างกายอย่างละเอียด (secondary survey) มาเป็นกรอบในการสร้างเนื้อหา
ของแนวปฏิบัติในการศึกษาครั้งนี้ ร่วมกับการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำาการวิเคราะห์ระดับ
ความน่าเชื่อของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่นำามาสร้างแนวปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูง (ATLS) พบ
ว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับ 2-5 (Wright, Swionkowski, & Heckman,
2003) จากการวิเคราะห์เนื้อหาในขั้นตอนนี้ พบว่า แนวปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูงดังกล่าวมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และมีการปรับปรุงเป็นครั้งที่ 8 โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อพิจารณาคุณค่าทางคลินิกของแนวปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บ
ขั้นสูงพบว่าแนวปฏิบัตินี้เป็นแนวปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์การประเมินคุณค่าทางคลินิกที่กำาหนด
โดยผ่านเกณฑ์การยอมรับความน่าเชื่อถือของแนวปฏิบัติทุกหมวดที่ร้อยละ 60 (AGREE Collaboration,
2001) ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า แนวปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูงเป็นแนวปฏิบัติที่มีคุณภาพและมีความ
น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า แนวปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูงยังขาดการประเมินด้านจิตใจ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญในการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบเช่นกัน เนื่องจากการพยาบาลต้อง
ประเมินให้ครอบคลุมทั้งกาย จิต สังคม ดังนั้นผู้วิจัยได้เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของการประเมินพฤติกรรมต่างๆ
ของผู้ป่วยที่บ่งบอกถึงภาวะวิกฤติทางด้านจิตใจ เช่น ความรู้สึกโกรธ กลัวหวาดระแวงอันทำาให้เกิดความไม่
แน่นอนตามมา มีความวิตกกังวล (บุญลี ศรีสุวัฒนาสกุล, 2542) โดยระดับความน่าเชื่อถือของงานวิจัยที่สืบค้น
อยู่ในระดับ 5 คือ รายงานความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Wright, Swionkowski & Heckman, 2003) และ
พัฒนาจนได้เป็นร่างแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่
เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ ประกอบด้วยหลักสำาคัญในการประเมินและกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล มี 7 หมวด ดังนี้ 1) การบันทึกข้อมูลทั่วไปและสัญญาณชีพ 2) การประเมินประวัติสุขภาพอื่นๆ
(AMPLE) 3) การบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บเฉพาะที่ 4) การบันทึกบาดแผลและความปวด 5) ประเมินสภาพ
จิตใจของผู้ป่วย 6) การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ 7) การกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ 1 ท่าน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก 1 ท่าน พยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูก 1
ท่าน พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านศัลยศาสตร์ 1 ท่านและอาจารย์พยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ 1 ท่าน โดยผู้วิจัยนำาเสนอร่างแนวปฏิบัติการพยาบาล พร้อมคู่มือการใช้แนวปฏิบัติ
การพยาบาล ไปร่วมเสวนา วิเคราะห์ หาข้อสรุปของเนื้อหาของแนวปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว
และตรวจสอบดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของแนวปฏิบัติการพยาบาล ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
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เท่ากับ .90 หลังการแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยนำาแนวปฏิบัติการพยาบาลพร้อมคู่มือการ
ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลที่สร้างขึ้นนี้ไปทดสอบความเที่ยงต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความเที่ยงของแนวปฏิบัติที่สร้างขึ้น โดยใช้วิธีสังเกตร่วม (interrater reliability) ของพยาบาลที่ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจำานวน 6 คน โดยแบ่งเป็น 3 คู่ ให้พยาบาล
แต่ละคู่ต่างใช้แนวปฏิบัตินี้ประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกรับที่หอผู้ป่วย
อุบัติเหตุ จำานวน 1 คนในเวลาเดียวกัน จำานวนผู้ป่วยที่สังเกตมี 3 ราย ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .86 หลัง
จากนั้นผู้วิจัยดำาเนินการสนทนากลุ่มกับพยาบาลที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้แนวปฏิบัตินี้ จำานวน 10
ราย เพื่อร่วมวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาการใช้แนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นนี้ หลังจากนั้นผู้วิจัยนำาแนวปฏิบัติไปปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ และทำาการทดสอบความเที่ยงอีกครั้ง ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .86
ขั้นตอนที่ 4 นำาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ปรับแก้ไขแล้วจากพยาบาลกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการ
ศึกษา ในขั้นตอนที่ 3 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม ตรวจสอบอีกครั้ง พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นชอบกับแนว
ปฏิบัติฯ ที่ปรับแก้ก่อนนำาไปใช้จริง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาลในระยะที่ 2
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการพยาบาล
ภายหลั ง ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลที่เก็บข้อมูล ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูล พร้อมชี้แจงแบบพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัยและผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ ที่พัฒนาขึ้นนี้ ซึ่ง
เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
แห่งหนึ่งในภาคใต้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำานวน 30 คน ผู้วิจัยจัดประชุมชี้แจงขั้น
ตอนและวิธีการในการใช้แนวปฏิบัติฯ โดยกำาหนดให้ผู้ใช้แนวปฏิบัติทุกรายทดลองใช้แนวปฏิบัติฯ ที่พัฒนาขึ้น
ตามรายละเอียด กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบอย่างน้อย 1 รายต่อคน หลังจากนั้น ผู้วิจัยให้พยาบาล
ผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ ตอบแบบประเมินประสิทธิภาพแนวปฏิบัติฯ ประกอบด้วย 1) ความเป็นไปได้ของพยาบาล
ในการนำาแนวปฏิบัติฯ ไปใช้ ทำาการประเมินโดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นความสามารถในการปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติฯ และความยาก-ง่ายในการใช้แนวปฏิบัติฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) ความพึงพอใจในการใช้แนว
ปฏิบัติฯ โดยใช้แบบประเมินมาตรวัดแบบตัวเลข 3) แบบประเมิน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการนำา
แนวปฏิบัติฯ ไปใช้ โดยใช้คำาถามปลายเปิด และ 4) แบบประเมินความสามารถของพยาบาลในการกำาหนด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม ทำาการประเมินโดยผู้วิจัยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานในการกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามรูปแบบของสมาคมวินิจฉัยทางการพยาบาลแห่งทวีป
อเมริกาเหนือ (NANDA) (วิจิตรา กุสุมภ์และอรุณี เฮงยศมาก, 2551) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ 1 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยทำาการเสวนา
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กลุ่มร่วมกับตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่าน และตัวแทนพยาบาลผู้ใช้แนวปฏบัตินี้จำานวน 5 ท่าน หลังจากที่พยาบาลกลุ่มตัวอย่างเสร็จสิ้นการใช้แนวปฎิบัติแล้ว เพื่อประเมินปัญหา อุปสรรค และขอข้อเสนอแนะการใช้แนว
ปฏิบัติฯ ที่พัฒนาขึ้น ในการสรุปผลการศึกษา ผู้วิจัยได้นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ
แนวปฏิบัติฯ ในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ นำาเสนอต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชายและหญิง เพื่อนำาเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยและพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ วิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติฯ วิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์โดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มผู้มีส่วนร่วมที่เป็นพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ จำานวน 30 ราย เป็นเพศหญิง 29 ราย อายุ
เฉลี่ย 32.17 ปี (SD. = 4.40 ปี) ระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ย 8.90 ปี (SD. = 3.25 ปี) มีประสบการณ์การ
อบรมเฉพาะทางศัลยกรรม 1 ราย ส่วนลักษณะของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาใน
หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ เป็นเพศชายและ เพศหญิงเท่ากัน (15 ราย) มีอายุเฉลี่ย 32.17 ปี (SD. = 4.40 ปี) มีการ
บาดเจ็บของอวัยวะมากกว่า 2 ระบบ ได้แก่ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบหายใจ ระบบประสาท และ
ระบบไหลเวียนโลหิต
เนื้อหาและผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ
เนื้อหาของแนวปฏิบัติฯ ในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้า
รับการรักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ มีจำานวน 7 หมวด ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในขั้นตอนการสร้างแนว
ปฏิบัติฯ ลักษณะการบันทึกการประเมินสภาพแรกรับเป็นแบบให้เติมข้อความสั้นๆในช่องว่าง และตรวจสอบ
รายการในหมวดที่ 1 ถึง 6 หลังจากนั้นพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ จะประมวลข้อมูลการประเมินที่ได้ทั้งหมด
ไประบุข้อวินิจฉัยพยาบาลในหมวดที่ 7 โดยพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ สามารถใช้แนวปฏิบัติฯ ในการประเมิน
ผู้ป่วยแรกรับได้ทัน คือการประเมินในหมวดที่ 1 ได้แก่ การบันทึกข้อมูลทั่วไปและสัญญาณชีพ ประกอบด้วย
การประเมินสัญญาชีพ ระดับความรู้สึกตัว ขนาดรูม่านตาและปฏิกิริยาต่อแสง กำาลังกล้ามเนื้อ และค่าความ
อิ่มตัวออกซิเจน หมวดที่ 2 คือ การประเมินประวัติสุขภาพอื่นๆ หมวดที่ 3 คือ การตรวจร่างกายซึ่งสามารถ
ประเมินได้เฉพาะอวัยวะที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ แต่อาจไม่สามารถทำาการประเมินตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
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และหมวดที่ 4 คือ การประเมินบาดแผลและความปวดเฉพาะในผู้ป่วยที่สื่อสารได้ ส่วนการประเมินในหมวด
ที่ 5 คือ การประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วย และหมวดที่ 6 คือ การตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ พยาบาลไม่สามารถประเมินได้ทันในการประเมินแรกรับครั้งแรก
ผลการประเมินประสิทธิภาพแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลาย
ระบบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติฯ จากพยาบาลจำานวน 30 ราย พบว่ามีผลการ
ประเมินดังนี้
ด้านกระบวนการ
จากการประเมินความเป็นไปได้ของพยาบาลในการนำาแนวปฏิบัติฯไปใช้ พบว่า พยาบาลผู้ใช้
แนวปฏิบัติร้อยละ 100 ระบุว่า สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ 5 หมวด ยกเว้นหมวดการบันทึกความปวด
ในผู้ป่วยที่สื่อสารไม่ได้ (ร้อยละ 96.7 สามารถปฏิบัติได้) ส่วนในด้านความยาก-ง่ายของการใช้แนวปฏิบัติการ
พยาบาล พบว่า พยาบาลร้อยละ 100 ระบุว่า แนวปฏิบัติในหมวดการบันทึกข้อมูลทั่วไปและสัญญาณชีพ การ
ประเมินประวัติสุขภาพอื่นๆ การตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีความง่ายในการนำาไป
ใช้ พยาบาลร้อยละ 90 และร้อยละ 93.33 ระบุว่า แนวปฏิบัติในหมวด การประเมินการบาดเจ็บเฉพาะที่อย่าง
ละเอียด การประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วย มีความง่ายในการนำาไปใช้ ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม พยาบาลเพียง
ร้อยละ 70 เท่านั้นที่ระบุว่า การประเมินในหมวดการบันทึกบาดแผลและความปวด มีความยากในการนำาไปใช้
โดยเฉพาะการประเมินความปวดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของพย�บ�ลผู้ใช้แนวปฎิบัติก�รพย�บ�ลที่ระบุคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติและ
คว�มย�กง่�ยในก�รปฏิบัติต�มแนวปฏิบัติฯ ที่กำ�หนดจำ�แนกต�มหมวดก�รประเมิน (n=30)
หมวดการประเมิน
การบันทึกข้อมูลทัว่ ไปและสัญญาณชีพ
การประเมินประวัตสิ ขุ ภาพอืน่ ๆ
การบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บเฉพาะที่
การบันทึกบาดแผลและความปวด
การบันทึกสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ย
การตรวจวินจิ ฉัยโรคและการตรวจทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร
การกำาหนดข้อวินจิ ฉัยทางการพยาบาลที่
พบบ่อยในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บหลายระบบ

ความสามารถในการปฏิบตั ไิ ด้
จำานวน (ร้อยละ)
30 (100.00)
30 (100.00)
30 (100.00)
29 (96.70)
30 (100.00)
30 (100.00)

ความง่ายในการปฏิบตั ิ
จำานวน (ร้อยละ)
30 (100.00)
30 (100.00)
27 (90.00)
21 (70.00)
28 (93.33)
30 (100.00)

29 (96.70)

24 (80.00
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ด้านผลลัพธ์
การประเมินผลลัพธ์ด้านสามารถของพยาบาล ในการกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้
อย่างถูกต้องและครอบคลุม โดยใช้รูปแบบของสมาคมวินิจฉัยการพยาบาลแห่งทวีปอเมริกาเหนือเป็นเกณฑ์ใน
การกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ พบว่าพยาบาลผู้ใช้แนว
ปฏิบัติร้อยละ 96.7 สามารถกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้ถูกต้อง และร้อยละ 80 สามารถกำาหนดข้อ
วินิจฉัยได้ครอบคลุม ส่วนผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล ผลการวิจัยพบ
ว่าพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติฯ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 7.96 (SD.= 0.76) โดยพยาบาล 28 ราย (ร้อย
ละ 93.33) มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และร้อยละ 6.67 (2 ราย) มีระดับคะแนนความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ไม่พบว่ามีพยาบาลที่ระบุว่าไม่พึงพอใจในการใช้แนวฏิบัติการพยาบาล
นอกจากนี้พบว่า ปัญหา อุปสรรคที่สำาคัญต่อการนำาแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช้ในการ
ประเมินสภาพผู้บาดเจ็บหลายระบบคือ ปัญหาในการประเมินสภาพหมวดการประเมินความปวดในผู้ป่วยที่สื่อ
สารไม่ได้ และการประเมินสภาพจิตใจเพราะมีความยากลำาบากในการประเมินให้ได้ใน 24 ชั่วโมงแรก และ
คู่มือในการกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ยังไม่ชัดเจนในบางประเด็นเนื่องจากภาษายากต่อการเข้าใจ ซึ่ง
มีข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุง อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเสวนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยร่วมกับ
ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนพยาบาลผู้ใช้แนวปฏิบัติ ได้ข้อสรุปว่า แนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมิน
สภาพแรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ มีความเป็นไปได้ในการนำาแนวปฏิบัติที่พัฒนานี้ไปใช้ โดยให้
คงโครงสร้างของเนื้อหาในแนวปฏิบัติการพยาบาลไว้ทั้ง 7 หมวด พร้อมทั้งแก้ไขเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวกับวิธี
การประเมินความปวดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ให้สามารถประเมินได้ง่ายและแม่นยำาตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และปรับปรุงคู่มือการเขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลให้ชัดเจนขึ้น
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและประเมินประสิทธิภาพแนวปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินสภาพ
แรกรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุส่วนใหญ่สามารถใช้แนวปฏิบัติฯที่สร้างขึ้นโดยระบุว่ามีความเป็น
ไปได้ และไม่ยากในการนำาไปใช้ อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคุ้นเคยกับการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ
มาเป็นเวลานานเฉลี่ยประมาณ 9 ปี ทำาให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้แนวปฏิบัติฯ นี้ได้ไม่ยากลำาบาก ส่งผลให้ความ
พึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติฯ อยู่ในระดับสูง โดยระบุว่าแนวปฏิบัติฯ นี้มีประโยชน์ในการกำาหนดข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาล ทำาให้การให้การพยาบาลมีความครอบคลุมปัญหาผู้ป่วยโดยประเมินได้จากการระบุข้อวินิจฉัย
การพยาบาลที่ครอบคลุมและถูกต้องตรงกับปัญหาผู้ป่วยได้ถึงร้อยละ 80 และ 96.7 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นประเด็น
ที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากหากพยาบาลสามารถระบุปัญหาผู้ป่วยได้ครอบคลุมและถูกต้อง ส่งผลให้ผู้ป่วย
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ได้รับการช่วยเหลือและรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ป่วย (Newberry, 2003) ความผิด
พลาดในการดูแลผู้ป่วยก็ลดลง แม้ว่าจะไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ในด้านนี้ในการศึกษาครั้งนี้ แต่จากการสังเกต
ของนักวิจัยในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้ป่วยทั้ง 30 รายไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ แสดงว่าแนวปฏิบัติ
ที่สร้างจากแนวคิดของแนวปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บขั้นสูง (ATLS) สามารถนำามาใช้ประเมินสภาพ
แรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบได้จริง
แต่ก็มีพยาบาลร้อยละ 30 ที่ระบุว่าถึงความยากลำาบากในการประเมินความปวดและการ
ประเมินสภาพจิตใจในกรณีผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้ และคู่มือการกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามรูปแบบ
ของ NANDA ที่ผู้วิจัยนำามาใช้ มีความเข้าใจยาก อาจเนื่องจากภาษาที่ใช้ในข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลตามรูป
แบบของ NANDA เป็นภาษาที่แปลจากภาษาอังกฤษซึ่งอาจมีบางคำาที่สื่อไม่ตรงกับสภาพปัญหาผู้ป่วยและมี
ความเข้าใจยาก จึงมีการเสนอแนะให้ปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของการกำาหนดข้อมูลสนับสนุนให้มีความละเอียด
และปรับภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้น ชัดเจนในการนำาไปใช้มากขึ้น เช่น เพิ่มข้อมูลสนับสนุนในการกำาหนดข้อวินิจฉัย
ทางการพยาบาลในเรื่องความปวดในกรณีที่ผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้ นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การกำาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาลให้กับพยาบาลก่อนใช้แนวปฏิบัตินี้เพื่อเรียนรู้การกำาหนดข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลตามรูปแบบของ NANDA
อุปสรรคสำาคัญที่พยาบาลระบุว่ามีปัญหามาก คือ การไม่มีเวลาในการประเมินทุกหมวด
อย่างครอบคลุมในเวลาที่กำาหนด เนื่องจากต้องใช้เวลากับงานประจำาที่มีมาก รวมทั้ง เนื้อหาของแนวปฏิบัติ
การพยาบาลมีความซ้ำาซ้อนกับแบบประเมินเดิมที่ใช้อยู่ และให้ความเห็นว่า เนื้อหาของแนวปฏิบัติบางส่วน ไม่
จำาเป็นต้องประเมินในขณะนั้น หรือหากต้องประเมิน จำาเป็นต้องมีการทำาความเข้าใจก่อนการใช้แนวปฏิบัติที่
พัฒนาขึ้น ทั้งนี้พยาบาลบางคนให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอัตรากำาลังไม่เพียงพอ ทำาให้ไม่สามารถทำาการประเมิน
แรกรับผู้ป่วยด้วยแนวปฏิบัติฯ ที่สร้างขึ้นนี้ได้ทัน เนื่องจากหอผู้ป่วยที่ศึกษาเป็นหอผู้ป่วยสามัญมีจำานวนเตียง
ผู้ป่วย 30 เตียง มีพยาบาลที่ให้การพยาบาลเพียง 2 คนในเวรบ่าย-ดึก ทำาให้ในบางครั้งพยาบาลไม่สามารถที่
จะประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติได้ จึงเสนอข้อคิดเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงแบบประเมินความ
ปวดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ โดยเลือกวิธีการประเมินที่ง่าย สะดวกแต่ยังคงความแม่นยำา เช่น ใช้การ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ป่วยแทนการประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น วัดความดัน
โลหิต นอกจากนี้ควรแทรกแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นนี้เข้าไปกับแบบบันทึกทางการพยาบาลของแผนกฉุกเฉินและ
แบบบันทึกการพยาบาลเดิมที่ใช้ในหอผู้ป่วย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลเพื่อลดความ
ซ้ำาซ้อนของการประเมิน ลดภาระงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย และเพื่อการประเมินสภาพที่มีความ
ต่อเนื่อง ดังนั้น ในการนำาแนวปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการจัดการอบรม
ชี้แจงและให้ความรู้แก่พยาบาล เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลนี้ จนเกิดความ
มั่นใจและมีความชำานาญในการนำาไปใช้
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สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติทางคลินิก จากการประเมินทั้ง
กระบวนการและผลลัพธ์ของการนำาแนวปฏิบัติไปใช้ พบว่า พยาบาลมีความพึงพอใจและเห็นความสำาคัญ
ดังกล่าว แม้จะมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้มีความชัดเจน การศึกษานี้อาจมีข้อจำากัดในการนำาไปใช้
เพราะยังขาดการประเมินประสิทธิผลของแนวปฏิบัติฯ นี้ ในด้านผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม กลวิธี
ที่สำาคัญในการนำาแนวปฏิบัติฯ ไปใช้ได้จริงในหอผู้ป่วย จำาเป็นต้องให้ผู้ปฏิบัติได้มีการทดลองใช้ด้วยตนเอง
โดยให้ความรู้และฝึกทักษะในการประเมินและการบันทึก และให้คำาปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการใช้แนวปฏิบัติฯ
นอกจากนี้ ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการประกาศใช้หรือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่มีการใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์อย่างจริงจัง ข้อสำาคัญคือ หัวหน้าพยาบาลหรือผู้บริหารทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ควรประกาศ
เป็นข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ที่กำาหนด เพื่อการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลและเกิด
ความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงสุด อย่างไรก็ตาม หากจะนำาแนวปฏิบัติฯ ไปใช้ ควรปรับปรุงเนื้อหาบาง
ส่วนให้เหมาะสมตามบริบทของหอผู้ป่วย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำาหนดและทดลองใช้ เพื่อลด
ปัญหาอุปสรรค และช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของการปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าว
นอกจากนี้ ควรมีการปรับปรุงแบบประเมินความปวดในผู้ป่วยที่ไม่สามารถสื่อสารได้ โดย
เลือกวิธีการประเมินที่ง่าย สะดวกแต่ยังคงความแม่นยำา และแทรกแนวปฏิบัติฯ นี้เข้าไปกับแบบบันทึกทางการ
พยาบาลของแผนกฉุกเฉินและแบบบันทึกการพยาบาลเดิมที่ใช้ในหอผู้ป่วย หลังจากปรับปรุงข้อบกพร่องแล้ว
ควรนำาแนวปฏิบัติฯ ที่ปรับปรุงแล้วไปทำาการประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติฯ กับกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บ
หลายระบบซ้ำาและควรทำาการเปรียบเทียบความผิดพลาดในการระบุปัญหาผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้แนว
ปฏิบัติฯ ในการศึกษาครั้งต่อไป
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