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บทคัดยอ 

 ปอดอักเสบที่ไมสัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจสงผลกระทบตอผูปวย บุคลากรและโรงพยาบาล 

การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษเพื่อปองกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล เปนสิ่งสําคัญที่ทําให

บุคลากรพยาบาลสามารถใชเปนแนวปฏิบัติการพยาบาลเดียวกัน การวิจัยเชิงพัฒนาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ผลของการใชแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษตอการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล และความพึงพอใจ

ของพยาบาลวิชาชีพในการใชแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง ระหวางเดือน

กรกฎาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 การศึกษาแบบกึ่งทดลองครั้งน้ีใชกลุมตัวอยางคือ พยาบาลวิชาชีพใน

หอผูปวยหญิง หอผูปวยชาย และหอผูปวยหนัก จํานวน 41 คน และผูปวยในชายและหญิงที่นอนพักรักษาตัว

ในโรงพยาบาล ดําเนินการสืบคนหาหลักฐานเชิงประจักษ อบรมใหความรูแกพยาบาลวิชาชีพ ทําประชา

พิจารณ     เพื่อหาขอตกลงในการปฏิบัติ สังเกตการปฏิบัติพรอมสะทอนขอมูลการปฏิบัติยอนกลับ ดําเนินการ

ปรับปรุงการปฏิบัติ กําหนดเปนนโยบาย และประเมินผลลัพธของการปฏิบัติ รวมถึงการสรุปผลและเผยแพร

แนวทางปฏิบัติโดยศึกษาอัตราการเกิดปอดอักเสบภายหลังการใชแนวปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวาภายหลังการ

อบรมใหความรูและประกาศใชแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร พยาบาลมีความ พึงพอใจในภาพรวมระดับ

มาก (รอยละ 75.61) สุมสังเกตการณปฏิบัติพรอมสะทอนกลับขอมูลการปฏิบัติรายบุคคลและภาพรวมใน

ทั้งหมด 7 หมวด พบวามีการปฏิบัติถูกตองมากที่สุด ไดแก หมวดการทําความสะอาดปากและฟน หมวดการ

จัดทานอน  และหมวดการใหอาหารทางสายยางที่รอยละ 98.00, 97.40 และ 97.35 ตามลําดับ สวนการ

ปฏิบัติที่ถูกตองนอยที่สุด ไดแก หมวดการทํากายภาพทรวงอก ไดรอยละ 33.16 และอัตราการเกิดปอดอักเสบ

ในโรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม 2558 – เดือนมกราคม 2559 เทากับ 0.28 ครั้งตอ1,000วันนอน จากการนํา

แนวปฏิบัติที่พัฒนาข้ึนมาทดลองใช พบวาสามารถปองกันปอดอักเสบในโรงพยาบาลไดจริง เพราะเจาหนาที่มี

ความเขาใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติไดถูกตองถึงรอยละ 100 ใน 3 หมวดและมีความพึงพอใจในระดับมากคิด

เปนรอยละ 75.61 สงผลใหเกิดการดูแลที่ครอบคลุมตามปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย แตในหมวดที่ยัง

ปฏิบัติไดถูกตองนอยที่สุดยังตองมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหเจาหนาที่มีความเขาใจและสามารถการปฏิบัติได

ถูกตองตอไป 

คําสําคัญ: แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ   ปอดอักเสบในโรงพยาบาล 

บทนํา 



 

 การติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจสวนลาง เปนการติดเช้ือในโรงพยาบาลที่พบไดบอย พบวา มีการ

ติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจสวนลางมากเปนอันดับหน่ึง ถึงรอยละ 30.3 ของการติดเช้ือทั้งหมด1 และการ

ติดเช้ือในโรงพยาบาลของระบบทางเดินหายใจสวนลางที่เปนปญหาสําคัญและรุนแรง คือ ปอดอักเสบ2โดยการ

ติดเช้ือน้ีเกิดภายหลังจากผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแลว 48 ช่ัวโมง และขณะที่เขารับการรักษา

ผูปวยไมมีอาการและอาการแสดงของการติดเช้ือและไมอยูในระยะฟกตัวของเช้ือ3 การเกิดปอดอักเสบใน

โรงพยาบาลมะเร็งลําปางพบมากเปนอันดับแรกของการติดเช้ือทั้งหมดในป พ.ศ. 2556 และ 2557 โดยพบ 

0.42 และ 0.64 ครั้งตอ 1,000 วันนอนโรงพยาบาลตามลําดับโดยพบในผูปวยมะเร็งที่มีพยาธิสภาพที่ปอด 

ศีรษะและลําคอ และในผูปวยที่มีการลุกลามของกระดูก เชน cord compression หรือ bone metastasis 

เปนสวนใหญ และไมมีความสัมพันธกับการใชเครื่องชวยหายใจ การปองกันภาวะปอดอักเสบในผูปวยเปนอีก

บทบาทหน่ึงที่สําคัญของพยาบาลในปจจุบัน ในหอผูปวยมีการปฏิบัติสําหรับการปองกันการเกิดปอดอักเสบยัง

ไมเปนระบบ ประกอบกับมีการปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันปอดอักเสบที่หลากหลายวิธี ข้ึนอยูกับ

ประสบการณและเทคนิคของเจาหนาที่ สงผลกระทบตอตัวผูปวยครอบครัว บุคลากรและโรงพยาบาล โดยการ

แกไขปญหาการปฏิบัติทางคลินิก ตองคํานึงถึงหลักฐานความรูเชิงประจักษเพื่อใหเกิดผลลัพธของการดูแล4

ผูวิจัยจึงมีความสนใจนําแนวทางปฏิบัติและหลักฐานความรูเชิงประจักษมาศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติ

ดังกลาวการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษตอการเกิด

ปอดอักเสบในโรงพยาบาลและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในการใชแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิง

ประจักษในโรงพยาบาลมะเร็งลําปาง 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงกึ่งทดลองโดยศึกษาในพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่หอผูปวยชาย หอ

ผูปวยหญิง และหอผูปวยหนักจํานวน 41 ราย และผูปวยในทุกรายในชวงเดือนกรกฎาคม 2558 – มกราคม 

2559 ดําเนินการศึกษาโดยสืบคนหาปรับปรุงจากแนวปฏิบัติและหลักฐานความรูเชิงประจักษของศูนยควบคุม

และปองกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) ปค.ศ. 20035อบรมใหความรูแกพยาบาลวิชาชีพทั้งหัวหนางาน

และผูปฏิบัติจํานวน 41ราย ทําประชาพิจารณเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษในกลุม

ตัวแทนพยาบาลหอผูปวยทั้ง 3 จํานวน 12 ราย เพื่อหาขอตกลงใหเปนแนวทางเดียวกัน สังเกตการปฏิบัติ

พรอมสะทอนขอมูลการปฏิบัติยอนกลับแก พยาบาลผูปฏิบัติ จํานวน 38 ราย ดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติ 

กําหนดเปนนโยบาย วิเคราะหขอมูลสังเกตการปฏิบัติการพยาบาล และอัตราการเกิดปอดอักเสบใน

โรงพยาบาล 

 

 

 



 

ผลการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการการทํางาน และ

ประสบการณการอบรมความรูเกี่ยวกบัการปองกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล (n = 41) 

รายการ 
ขอมูลทั่วไป  

จํานวน รอยละ 

เพศ 

   หญิง 

 

35 

 

85.37 

   ชาย 6 14.63 

อายุ (ป) 

   21 – 30 

 

23 

 

56.10 

   31 – 40 12 29.27 

   41 - 50 6 14.63 

Mean �SD = 32.34 �6.66   

ประสบการณทํางาน 

   1-10 ป 

 

27 

 

65.85 

11-20 ป 13 31.71 

>20 ป 1 2.44 

Mean � SD = 8.54 � 6.05   

ประสบการณการอบรมเกี่ยวกับการปองกันการเกิดปอด

อักเสบ 

   เคย 

 

 

8 

 

 

19.51 

   ไมเคย 33 80.19 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเรื่องการปองกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล(n = 41) 

รายการ ระดับความพงึพอใจ (จํานวน/รอยละ) 

มาก ปานกลาง 

แนวปฏิบัติทางคลินิกมีประโยชนตอหนวยงาน 40(97.56) 1(2.44) 

แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ 28(68.29) 13(31.70) 

แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความชัดเจน สามารถนําไปใชได 29(70.73) 12(29.27) 

แนวปฏิบัติทางคลินิกมีการระบุทางเลือกสําหรับการจัดการ 26(63.41) 15(36.59) 



 

รายการ ระดับความพงึพอใจ (จํานวน/รอยละ) 

มาก ปานกลาง 

กับแตละสถานการณ 

ความพึงพอใจในภาพรวม 31(75.61) 10(24.39) 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลเกี่ยวกับการปองกันการเกิดปอดอักเสบใน

โรงพยาบาล จําแนกตามหมวดการปฏิบัติ (n = 38) 

 

รายการ 

ปฏิบัติถูกตอง ปฏิบัติ 

ไมถูกตอง 

(จํานวนครั้ง/    

รอยละ) 

(จํานวนครั้ง/    

รอยละ) 

1. การจัดทานอน   

   1.1 ผูปวยชวยเหลือตัวเองไมได ใหพลิกตัวผูปวยทกุ 2 ช่ัวโมง 36(94.7) 2(5.3) 

   1.2 ผูปวยอัมพาตครึ่งซีก จัดใหนอนตะแคงศีรษะสูง 37(97.4) 1(2.6) 

2. การปองกันการเกิดปอดอักเสบหลังผาตัด   

   2.1 กอนผาตัด สอนผูปวยหายใจลึกๆ และการไอที่มี

ประสิทธิภาพหรือฝกเปา intensive spirometer 

37(97.4) 1(2.6) 

   2.2 หลงัผาตัด กระตุน early ambulation 30(78.9) 8(21.1) 

3. การทําความสะอาดปากและฟน   

   3.1  จัดทานอนศีรษะสูง 30-45 องศา ตะแคงหนาไปดานใด

ดานหน่ึง หรือจัดใหอยูในทานอนตะแคง 

38(100) 0 

   3.2 ลางมือ สวมถุงมือสะอาดกอนการดูแลความสะอาดชอง

ปาก 

38(100) 0 

   3.3 แปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 38(100) 0 

 3.4 กรณีผูปวยไมมีฟนหรือเลอืดออกงาย ใชผากอซชุบนํ้ายา

บวนปากเช็ดภายในชองปาก 

35(92.1) 3(7.9) 

4. การดูดเสมหะ   

   4.1 กรณีที่ผูปวยรูสึกตัวดี มีเสมหะในลําคอมาก กระตุนให

ผูปวยไอเอาเสมหะออก 

37(97.4) 1(2.6) 

   4.2 กรณีที่ผูปวยไมสามารถไอไดเองตองดูดเสมหะในลําคอหรือ

ชวยเคาะปอดกระตุนใหผูปวยไอ 

35(92.1) 3(7.9) 



 

 

รายการ 

ปฏิบัติถูกตอง ปฏิบัติ 

ไมถูกตอง 

(จํานวนครั้ง/    

รอยละ) 

(จํานวนครั้ง/    

รอยละ) 

   4.3 หากเสมหะอยูลึก ให suction หรือใส mouth gag ชวยใน

การ suction ใหงายข้ึน 

37(97.4) 1(2.6) 

5. การทํากายภาพทรวงอก   

   5.1 ศึกษาประวัติของผูปวยวามีพยาธิสภาพที่ปอดตําแหนงใด 12(31.6) 26(68.4) 

   5.2 จัดทานอนตะแคงใหตําแหนงที่มพียาธิสภาพอยูดานบน หากไมมี

ขอหาม 

19(50.0) 19(50.0) 

   5.3 Postural drainage 14(36.8) 24(63.2) 

   5.4 Vibration 13(34.2) 25(65.8) 

   5.5  ทํากายภาพทรวงอกกอนรับประทานอาหาร 5(13.2) 33(86.8) 

6. การปอนอาหารเพ่ือปองกันการสําลัก   

   6.1 จัดทาใหผูปวยอยูในทาน่ัง หรือยกตัวเตียงสงู 60-90 องศา 36(94.7) 2(5.3) 

   6.2 ผูปวยทีมีภาวะอัมพาตครึง่ซีกจัดใหตะแคงศีรษะเล็กนอยไป

ดานที่ไมมีพยาธิสภาพ ปอนอาหารที่มุมปากดานที่ไมมี

พยาธิสภาพ 

36(94.7) 2(5.3) 

   6.3  หลังรบัประทานอาหารอยางนอย 30 นาที จัดใหนอนทา

ศีรษะสูงหรอืนอนตะแคงขวา เพื่อปองกันการไหลยอนกลบั

ของอาหาร 

38(100) 0 

7. การใหอาหารทางสายยาง   

   7.1 ยกหัวเตียงสงูอยางนอย 30 องศา 37(97.4) 1(2.6) 

   7.2 ประเมินอาหารที่เหลอืคางกอนใหอาหาร ถา >50 ml ให

เลื่อนการใหอาหารไปกอน 1 ช่ัวโมง และประเมินซ้ําอกี

ครั้ง 

38(100) 0 

  

 จากการดําเนินการใชแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษในการปองกันการเกิดปอดอักเสบใน

โรงพยาบาลมะเร็งลําปางในการศึกษาครั้งในพยาบาลวิชาชีพที่หอผูปวยหญิง หอผูปวยชาย และหอผูปวยหนัก 

โดยมีการอบรมใหความรูเรื่องการปองกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล จํานวน 41 รายเปนเพศหญิงรอย

ละ 85.37  อายุเฉลี่ย 32ป มีประสบการณในการปฏิบัติการพยาบาล 1 – 24 ป เฉลี่ย 8 ป สวนใหญไมเคยมี



 

ประสบการณการอบรมเกี่ยวกับการปองกันการเกิดปอดอักเสบ รอยละ 80.19 (ตารางที่ 1) ภายหลังการทํา

ประชาพิจารณจัดทําแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษในกลุมตัวแทนพยาบาลหอผูปวยทั้ง 3 จํานวน 12 

ราย มีการเห็นดวยในการปฏิบัติ 7 หมวด คิดเปนรอยละ 100 หลังจากน้ันดําเนินการอบรมใหความรูและ

ประกาศใชแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ติดตามระดับความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติพบวาความพึงพอ

ในในภาพรวมในระดับมาก (รอยละ 75.61) ซึ่งประกอบไปดวยความพึงพอใจในแนวปฏิบัติทางคลินิกมี

ประโยชนตอหนวยงานอยูในระดับมาก (รอยละ 97.56) รองลงมาไดแกแนวปฏิบัติทางคลินิกมีความชัดเจนใน

ระดับมาก (รอยละ 70.73) (ตารางที่ 2) หลังจากสุมสังเกตการณปฏิบัติการปองกันการเกิดปอดอักเสบภายหลัง

อบรมพรอมสะทอนกลับขอมูลการปฏิบัติรายบุคคลและภาพรวม พบวามีการปฏิบัติถูกตองมากที่สุดใน 3 

หมวด ไดแก 1) หมวดการทําความสะอาดปากและฟน ซึ่งมีการปฏิบัติจัดทานอนศีรษะสูง 30-45 องศา ตะแคง

หนาไปดานใดดานหน่ึง หรือจัดใหอยูในทานอนตะแคง การปฏิบัติการลางมือ สวมถุงมือสะอาดกอนการดูแล

ความสะอาดชองปาก และการปฏิบัติการใหผูปวยแปรงฟนอยางนอยวันละ 2 ครั้ง 2) หมวดการปอนอาหาร

เพื่อปองกันการสําลัก ไดแก หลังรับประทานอาหารอยางนอย 30 นาที จัดใหนอนทาศีรษะสูงหรือนอนตะแคง

ขวา เพื่อปองกันการไหลยอนกลับของอาหาร 3) หมวดการใหอาหารทางสายยาง ไดแก การประเมินอาหารที่

เหลือคางกอนใหอาหาร ถา> 50 ml ใหเลื่อนการใหอาหารไปกอน 1 ช่ัวโมงและประเมินซ้ําอีกครั้ง สวนการ

ปฏิบัติที่ถูกตองนอยที่สุด ไดแก หมวดการทํากายภาพทรวงอก โดยมีการปฏิบัติศึกษาประวัติของผูปวยวามี

พยาธิสภาพที่ปอดตําแหนงใดกอนทํากายภาพ การทํา Postural drainage และการทํา Vibration รอยละ 

31.6 34.2 และ 36.8 ตามลําดับ และจากการเฝาระวังการเกิดปอดอักเสบในผูปวยชวงเดียวกันพบอัตราการ

เกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม 2558 เทากับ 0.28 ครั้งตอ1,000 วันนอน (ตารางที่ 3)    

 

สรุปและวิจารณผลการศึกษา  

 จากการศึกษาครั้งน้ี มีการทําประชาพิจารณเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษในกลุม

ตัวแทนพยาบาลหอผูปวย พบวา มีการเห็นดวยในการปฏิบัติ 7 หมวด หลังจากดําเนินการอบรมใหความรูและ

ประกาศใชแนวปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร มีความพึงพอในในภาพรวมในระดับมาก และหลังจากสุม

สังเกตการณปฏิบัติการปองกันการเกิดปอดอักเสบภายหลังอบรมพรอมสะทอนกลับขอมูลการปฏิบัติรายบคุคล

และภาพรวม พบวามีการปฏิบัติถูกตองมากที่สุดใน 3 หมวด ไดแก 1) หมวดการทําความสะอาดปากและฟน 

2) หมวดการปอนอาหารเพื่อปองกันการสําลัก 3) หมวดการใหอาหารทางสายยาง สรุปไดวาการใชหลักฐานเชิง

ประจักษมาประยุกตใชเปนแนวปฏิบัติการพยาบาลในการปองกันปอดอักเสบสามารถทําได ลดความ

หลากหลายในการปฏิบัติ และลดการเกิดภาวะแทรกซอนในโรงพยาบาลแตการศึกษาน้ีมีระยะเวลาศึกษาที่สั้น 

ดังน้ันควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาดังกลาวที่นานกวาน้ีและควรศึกษาและพัฒนาการปฏิบัติการปองกันปอด

อักเสบในโรงพยาบาลหมวดการทํากายภาพทรวงอกครั้งตอไป 
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