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การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
ในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
Development of a Post-anesthesia Referral Record
Form for Critically Ill, Intubated Patients
ชยาวรักษ์ สัจจวาณิชย์1 และ ศิวพล ศรีแก้ว2
Chayawaruk Sujjavanich1 and Siwapon Srikaew2
บทคัดย่อ

การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาแบบบั น ทึ ก การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยหลั ง ได้ รั บ ยาระงั บ ความรู้ สึ ก ในผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตที่ ใ ส่ ท่ อ
ช่วยหายใจ 2) เพือ่ ประเมินผลลัพธ์ดา้ นแบบบันทึกและผลลัพธ์ทางคลินกิ ภายหลังใช้แบบบันทึกการส่งต่อผูป้ ว่ ยหลังได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ
ในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ กลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 100 คน ได้แก่ วิสัญญีพยาบาลและพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต
bon Administration
แบบบันทึกพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 10 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิสัญญี พยาบาลวิชาชีพประจำ�หอผู้ป่วย และวิสัญญีแพทย์
010). The whole
ระยะเวลาในการพัฒนาแบบบันทึกข้อมูลเริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ขัน้ ตอนการดำ�เนินงานประกอบด้วย
ney and spending
3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ ดำ�เนินการ ขัน้ การสังเกตและการสะท้อนการปฏิบตั แิ ละปรับปรุงแผน ทดสอบความตรงด้านเนือ้ หา
ful to the farmers
โดยผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน ทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี Inter-Rater ทดลองใช้แบบบันทึกส่งต่อผู้ป่วย จำ�นวน 30 ราย เปรียบเทียบ
business. All the
ผลลัพธ์ทางคลินิกก่อนและหลังพัฒนาแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และ Paired t-test
trategic plans for
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลลัพธ์ด้านแบบบันทึก แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่
d in a databaseท่asอช่วยหายใจทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล การวินจิ ฉัยโรค ชนิดของการผ่าตัด จำ�นวนการเสียเลือด เลือดและสารน้�ำ ทีไ่ ด้รบั
l plan of Nakhon
ยากลุม่ ความเสีย่ งสูงทีไ่ ด้รบั ชนิดของการใส่ทอ่ ช่วยหายใจ การใส่อปุ กรณ์อนื่ ๆ ไว้ในร่างกาย เครือ่ งมือเฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ งและภาวะ
nt of agricultural
แทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังขณะส่งต่อ แบบบันทึกมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 1.00 ทดสอบค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89 พยาบาล
in the areas both
ผู้ใช้แบบบันทึกมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลังพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80, ค่าเฉลี่ย = 4.52, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40) และ
hboring areas has
แตกต่างกันกับก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t= -15.38, P < 0.001) 2) ผลลัพธ์ด้านคลินิก ก่อนใช้แบบบันทึกมีจำ�นวนเหตุการณ์
tury.
การส่งต่อไม่สมบูรณ์ จำ�นวน 2 ราย (Rate = 66.7 : 1,000) ภายหลังใช้แบบบันทึกไม่มีเหตุการณ์การส่งต่อไม่สมบูรณ์ (Rate = 0 : 1,000)
te the creationผลการวิ
of จยั ชีใ้ ห้เห็นว่า แบบบันทึกส่งต่อผูป้ ว่ ยหลังได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ในผูป้ ว่ ยวิกฤตทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารทางพยาบาล
ucts (egg product,
ที่มีคุณภาพทั้งความตรงและความเที่ยงรวมทั้งสามารถเพิ่มผลลัพธ์ทางคลินิกได้จริง
tion) as it can be
or promotion คำof�สำ�คัญ : การพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อ ; ผู้ป่วยวิกฤต ; ท่อช่วยหายใจ
andard and Safe.’
system has not
e past, but it has
efforts based on
bjectives, mission
cken farms have
s from the private
1
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chickens in order
2
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ABSTRACT

The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
The purposes of this study were: 1) to develop a post-anesthesia referral record form for critically ill,
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
intubated patients, 2) to evaluate the record form and clinical outcomes after implementation of the developed
(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
one. The target group of 100 people included anesthesia nurses and nurses who worked in the intensive care unit
Pattern(ICU).
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่ ต้ อ งใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจกลั บ หอผู้ ป่ ว ยมากขึ้ น ร่ ว มกั บ ปั จ จุ บั น วรรณศรี, 2555)
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ระบบการส่งต่อข้อมูลของกลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาล
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หน่วยบริการรวมถึงการดูแลต่อเนื่อง มีระบบและกลไกป้องกัน
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ที่ติดออกมากับผู้ป่วย ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ต่อเนื่องได้
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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(อรอนงค์ สีหนาท, 2557 ; Cecil, 1994) อาจส่งผลให้เกิดภาวะ
pattern 1 andแทรกซ้
3 อนตามมา และมีโอกาสเสีย่ งต่อการฟ้องร้องในด้านการดูแล
1 – by farmers,
ผู้ป่วยที่ไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมได้ (นภาพร ชูนาม, สิริรัตน์
rs and consumers
แสงจันทร์ และปิณฑกานต์ อุไรวัฒนา, 2555) จากสภาพปัญหา
onsumers (4.16%).
ดังกล่าว กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี โรงพยาบาลมหาสารคาม
mers, compilers,
มีความประสงค์ที่จะพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับ
nsumers (32.61%)
ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และเพื่อเพิ่ม
nsumption within
คุณภาพการพยาบาลงานวิสัญญีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
mocratic Republic
aht per day. This
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยา
ระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
2. เพื่ อ ประเมิ น ผลลั พ ธ์ ด้ า นแบบบั น ทึ ก และผลลั พ ธ์
ทางคลินกิ ภายหลังใช้แบบบันทึกการส่งต่อผูป้ ว่ ยหลังได้รบั ยาระงับ
bon Administration
ความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
010). The whole
กรอบแนวคิดการวิจัย
ney and spending
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดการวิจัย เชิงปฏิบัติการ
ful to the farmers
(Action Research) ของเคิร์ทเลวิน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
business. All the
trategic plans ได้
forแก่ การวางแผน (Planning) การดำ�เนินการ (Acting) การสังเกต
การสะท้อนการปฏิบตั ิ (Reflecting) และการปรับปรุงแผน
d in a database(Observing)
as
(Re-Planning) มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนได้
l plan of Nakhon
ผลลัพธ์ทพี่ งึ พอใจ ได้รบั การยอมรับเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
nt of agricultural
ในการปฏิบัติ ดังภาพที่ 1
in the areas both
hboring areas has
2. การดำ�เนินการและการสังเกต
1. การเตรียมการ
(Acting & Observing)
(Preparation)
tury.
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการและทดลองใช้
1. ประชุม ระดมความคิดเห็น
te the creation of วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
แบบบันทึก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน รับรู้ ให้ความ
ucts (egg product,
ร่วมมือและเข้าใจตรงกัน
2. ทบทวนวรรณกรรมที่
2.
นำ�แบบบันทึกที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้ในการ
เกี
ย
่
วข้
อ
ง
tion) as it can be
ส่งต่อผู้ป่วย
3. นำ�ผลที่ได้จาก 1-2
or promotion of มาพัฒนาแบบบันทึก
3. สังเกต เก็บข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น
andard and Safe.’
system has not
3. การสะท้อนการปฏิบัติและปรับปรุงแผน (Reflecting & Re-planning)
1. ประเมินผลการใช้งานแบบบันทึก
e past, but it has
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพปัญหา และปรับปรุง
efforts based on แบบบันทึก
bjectives, mission
cken farms have
1. ผลลัพธ์ด้านแบบบันทึก : องค์ประกอบ, ความตรง, ความเที่ยง, ความพึงพอใจ
s from the private
2. ผลลัพธ์ทางคลินิก : รายงานจำ�นวนเหตุการณ์การส่งต่อไม่สมบูรณ์
chickens in order
hicken products.
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
chicken farm in
Phanom province
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทั้งหมด ที่ใช้แบบบันทึกการส่งต่อ
ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานแผนกวิสัญญีและพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลมหาสารคาม
จำ�นวน 100 คน ประกอบด้วยพยาบาลวิสัญญี จำ�นวน 25 คน
พยาบาลประจำ�หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม จำ�นวน 25 คน พยาบาล
ประจำ�หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม จำ�นวน 25 คน พยาบาลประจำ�
หอผู้ป่วยทารกวิกฤต จำ�นวน 25 คน และ 2) กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตหลั ง ได้ รั บ ยาระงั บ ความรู้ สึ ก ที่ ใ ส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจ
จำ�นวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา ได้แก่ แบบบันทึกการส่งต่อ แบบบันทึก
ข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก และเครื่องมือที่ผู้วิจัยนำ�มาใช้ ได้แก่
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย
ดังนี้
1. แบบบั น ทึ ก การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยหลั ง ได้ รั บ ยาระงั บ
ความรู้ สึ ก ในผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตที่ ใ ส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจพั ฒ นาขั้ น โดย
ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต จำ�นวน 10 คน ได้มาจากการ
คัดเลือกตัวแทนในแต่ละแผนก ประกอบด้วย พยาบาลวิสัญญี
จำ�นวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพประจำ�หอผู้ป่วยวิกฤต จำ�นวน 5 คน
และวิสญ
ั ญีแพทย์ จำ�นวน 2 คน แบบบันทึกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคล การวินิจฉัยโรค ชนิดของการผ่าตัด จำ�นวน
การเสี ย เลื อ ด เลื อ ดและสารน้ำ � ที่ ไ ด้ รั บ ระหว่ า งผ่ า ตั ด ยากลุ่ ม
ความเสี่ยงสูงที่ได้รับ ชนิดของการใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่อุปกรณ์
อืน่ ๆ ไว้ในร่างกายเครือ่ งมือเฝ้าระวังและติดตามต่อเนือ่ งและภาวะ
แทรกซ้ อ น ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง ขณะส่ ง ต่ อ แบบบั น ทึ ก การส่ ง ต่ อ
ได้ ผ่ า นการทดสอบความตรงทางด้ า นเนื้ อ หาโดยผู้ เชี่ ย วชาญ
จำ�นวน 5 คน ได้คา่ ความตรงของเนือ้ หา (Content Validity Index;
CVI) เท่ากับ 1.00 และทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี Inter-rater
โดยทดลองใช้ในวิสัญญีพยาบาล ได้ค่า Inter-rater Reliability
เท่ากับ 0.89
2. แบบบันทึกผลลัพธ์ทางคลินิก ประกอบด้วย 1) แบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบบันทึกข้อมูล การได้รับยาระงับ
ความรู้สึก ประกอบด้วย เพศชาย อายุ ชนิดการผ่าตัด ระยะเวลา
ในการผ่ า ตั ด ระดั บ Physical Status ความเร่ ง ด่ ว นในผ่า ตัด
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ภาวะแทรกซ้อนระหว่างผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนในระยะพักฟื้น โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ครั้งละ 100 ฉบับ ได้กลับมาคืน
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ช่ ว งเวลาในการส่ ง ต่ อผู้ป่ว ย อุป กรณ์ที่ใส่ไว้หลังได้รับ ยาระงั บ ทั้ง 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
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พ.ศ.2558 ผู้วิจัยจัดประชุมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับปรุง 3) ชนิดของการผ่าตัด 4) จำ�นวนการเสียเลือด 5) เลือดและสารน้ำ�
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วย จนได้แบบบันทึกที่มีความสมบูรณ์ ที่ได้รับระหว่างผ่าตัด 6) ยากลุ่มความเสี่ยงสูงที่ได้รับ 7) ชนิด
convenient and easy to manage in a tight budget. They
plans with the well-defined objectives, mission
เป็นไปได้ เหมาะสมกับการใช้ปฏิบัติงานได้จริง และทดลองใช้ newของการใส่
ท่อช่วยหายใจ 8) การใส่อุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในร่างกาย
also useแบบบั
the นmethod
of
raising
egg-laying
chickens
without
and
strategy.
Also, the egg-laying chicken farms have
ทึกในการส่งต่อผู้ป่วย จำ�นวน 30 ราย
9) เครื่องมือเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง 10) ภาวะแทรกซ้อน
using highly expensive
to other
by certain companies from the private
เมื่อสิ้นสุดtechnology
กระบวนการพัasฒcompared
นาทั้ง 3 ระยะ
ผู้วิจัยบันทึก beenที่ตsupervised
้องเฝ้าระวังขณะส่งต่อ เมื่อทดสอบคุณภาพของแบบบันทึก
privateผลลั
sector
companies.
This isนระดั
to บunite
by สัญญี sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
พธ์ทางคลิ
นิก และประเมิ
ความพึfarmers
งพอใจของวิ
พบว่า มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 และ
havingพยาบาลและพยาบาล
a career which begins
raising
the standard of the chicken products.
ทีป่ ฏิบตั with
งิ านในหอผู
ป้ ว่ ยวิbaby
กฤต จำchicks
�นวน 100 คน to maintain
ทดสอบค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.89
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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2. ผลลัพธ์ดา้ นแบบบันทึกและผลลัพธ์ทางคลินกิ ภายหลัง
pattern 1 andใช้3แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วย
1 – by farmers,
วิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
rs and consumers
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้แบบบันทึก จำ�นวน 100 คน
onsumers (4.16%).
ซึ่งเป็นพยาบาลวิสัญญีและพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอ
mers, compilers,
ผู้ป่วยวิกฤตก่อนและหลังพัฒนาแบบบันทึกพบว่า มีความพึงพอใจ
nsumers (32.61%)
ของผู้ใช้แบบบันทึกหลังพัฒนาในครั้งที่ 1 ส่วนใหญ่มีระดับความ
nsumption within
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65 รองลงมาคือระดับปานกลาง
mocratic Republic
ร้อยละ 20 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.66,
aht per day. This
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57) และภายหลังพัฒนาแบบบันทึก
ในครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ร้อยละ 80 รองลงมาคือ ระดับมาก ร้อยละ 20 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.44) และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
bon Administration
คะแนนความพึงพอใจหลังพัฒนาครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 โดยใช้สถิติ
Paired t-test พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = -15.38,
010). The whole
P < .00) ดังตารางที่ 1
ney and spending
ful to the farmers
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลคะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แบบบันทึก
business. All the
การส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
trategic plans for
ในผูป้ ว่ ยวิกฤตทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจก่อนและหลังพัฒนา
d in a database as
แบบบันทึก (N =100)
l plan of Nakhon
ระดับความพึงพอใจ
nt of agriculturalการพัฒนา
in the areas bothแบบบันทึก จำ�นวน ร้อยละ
S.D.
t
Sig
hboring areas has
พัฒนาครั้งที่ 1
3.66 0.57
น้
อ
ยที
ส
่
ด
ุ
0
0
tury.
0
0
te the creation น้ofอย
ปานกลาง
20
20
ucts (egg product,
มาก
65
65
tion) as it can be
มากที่สุด
15
15
-15.38
.00
or promotion พัofฒนาครั้งที่ 2
4.52 0.44
andard and Safe.’
0
0
น้อยที่สุด
0
0
น้
อ
ย
system has not
0
ปานกลาง
0
e past, but it has
20
20
มาก
efforts based on
มากที่สุด
80
80
bjectives, mission
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 70 มีอายุ
cken farms have
อยูใ่ นช่วง 41 ถึง 60 ปี ร้อยละ 43.30, ค่าเฉลีย่ = 52.47, ค่าเบีย่ งเบน
s from the private
มาตรฐาน = 17.11) ได้รับการผ่าตัดทางระบบประสาทและ
chickens in order
ระบบกระดู ก ข้ อ กล้ า มเนื้ อ ร้ อ ยละ 36.70 ร้ อ ยละ 26.70
hicken products.
ระยะเวลาในการผ่าตัดอยู่ในช่วง 60 ถึง 120 นาที ร้อยละ 43.30
chicken farm in
Phanom province
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ค่าเฉลี่ย = 104.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 95.27) มี Physical
Status ระดับ 3 ร้อยละ 66.67 ส่วนใหญ่ผ่าตัดแบบฉุกเฉิน
(Emergency) ร้อยละ 96.70 และ มีภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ผ่าตัด ร้อยละ 33.30 เป็นภาวะแทรกซ้อนระบบหัวใจและหลอดเลือด
ร้อยละ 16.66 และระบบต่อมไร้ท่อ ร้อยละ 9.99 ภาวะแทรกซ้อน
ในระยะพักฟื้น ร้อยละ 10 เป็นภาวะแทรกซ้อนระบบหัวใจและ
หลอดเลือด ร้อยละ 6.7 และระบบหายใจ ร้อยละ 3.30 ช่วงเวลา
ในการส่งต่อผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในเวลาเวรดึก เวลา 00.01 น. ใช้
08.00 น. ร้อยละ 56.70 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งต่อ
โดยใช้แบบบันทึกการส่งต่อ (N= 30)
ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
จำ�นวน

ร้อยละ

เพศ

หญิง
ชาย

9
21

30
70

อายุ (ปี)
( = 52.47,
S.D.= 17.11)

20 - 40 ปี
41 - 60 ปี
61 - 80 ปี
>80 ปี

8
13
6
3

26.7
43.3
20
10

การผ่าตัดที่ได้รับ

ระบบประสาท สมอง
ระบบกระดูก ข้อ
ระบบทางเดินอาหาร
ระบบสืบพันธุ์
ระบบทางเดินหายใจ

11
8
9
1
1

36.7
26.7
30
3.3
3.3

ระยะเวลาในการ
ผ่าตัด (นาที)
( = 104.33,
S.D. = 95.27)

30 - 60
61 – 120
121 – 180
181 – 240
241 – 300
>300

5
14
8
2
0
1

16.7
46.7
26.7
6.7
0
3.3

ระดับ Physical
status

1
2
3
4
5
6

0
2
20
7
1
0

0
6.7
66.7
23.3
3.3
0

ความเร่งด่วน
ในผ่าตัด

Elective
Emergency

3
27

10
90

8
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
จากข้อมูลการสังเกตและบันทึกเหตุการณ์ในการส่งต่อ
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
ผู้ป่วย พบว่า ก่อนใช้แบบบันทึกทดลองในการส่งต่อผู้ป่วย จำ�นวน
กลุ
ม
่
เป้
า
หมาย
channels in pattern ข้2.อมูลThe
were: กchannel
farmers,
ทั่วไป4 channels of pattern 1 for domestic
30 รายdistributions
พบว่า มีรายงานเหตุ
ารณ์การส่1งต่–อไม่byสมบู
รณ์ จำ�นวน
จำ
�
นวน
ร้
อ
ยละ
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel22ราย
– by(66.7
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
: 1,000) และเมื่อทดลองใช้แบบบันทึกส่งต่อผู้ป่วย
ภาวะแทรกซ้
มี
20
66.7
(26.73%),
channelอน3 – byไม่farmers,
retailers and consumers
(17.13%),จำand
channel
– byา ไม่
farmers
and consumers
�นวน 30 ราย 4พบว่
พบรายงานเหตุ
การณ์การส่(4.16%).
งต่อความไม่
ในระยะผ่าตัด*
มี
10
33.3
Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
สมบูรณ์ (0 : 1000) ดังตารางที่ 4
- ระบบทางเดินหายใจ
2
6.66
middlemen, retailers and- ระบบหั
consumers
(39.83%),
channel
2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%)
วใจหลอดเลื
อด
5
16.65
and channel 3 – farmers,-retailers
amount
within
ระบบต่อมไร้and
ท่อ consumers3 (27.56%).
9.99 The total
ตารางที
่ 4 ข้อofมูลyielded
เหตุการณ์eggs
การส่forงต่consumption
อ
Nakhonภาวะแทรกซ้
Phanomอprovince
those exported to Lao People’s Democratic Republic
น
ไม่มี and neighboring provinces
27 including
90
จำ�นวน อัตราการเกิด
�นวนกลุ่ม baht per day. This
ในระยะพั
กฟื้น*with 30
มี eggs for each tray or 125,837
3
10
was 29,362
trays
eggs per day which were worth จำ304,970
เหตุการณ์ เหตุการณ์
ตัวอย่าง
3.3 9,149,100 เหตุ
นหายใจ
1 earned
was the working capital in- ระบบทางดิ
Ban Klang
village which
baht
perการส่
month.
การณ์
งต่อ
การส่งต่อ การส่งต่อ
- ระบบหัวใจหลอดเลือด

2

6.7

10
17

33.3
56.7

Keywords
: Egg-laying
Cooperative
/ Marketing
Channels / Consumers
ช่วงเวลาในการส่
งต่อ Chicken
เช้า 08.01 -Farmers’
16.00
3
10
ผู้ป่วย (นาฬิกา)

บ่าย 16.01 - 24.00
ดึก 00.01 - 08.00
Introduction

ก่อนใช้แบบบันทึกการส่งต่อ

ที่ศึกษา
(คน)
30

ไม่สมบูรณ์
(ครั้ง)

ไม่สมบูรณ์
1: 1000

2

66.66

หลังใช้แtoบบบั
นทึกการส่ง(Ban
ต่อ Klang
30Tambon Administration
0
0
(80 weeks)
complete
Office. 2012 & Ban Klang’s Eggs. 2010). The whole
important, not only for both farmers themselves and
รายผลการวิ
จัย and spending
process to complete อภิ
forปmaking
money
กลุ
่
ม
เป้
า
หมายส่
ว
นใหญ่
ม
ี
อ
ุ
ป
กรณ์
ท
างการแพทย์
business entrepreneurs across the whole food supply
it within the community is really helpful to the farmers
รวมทั
้
ง
ยาสารน้
ำ
�
ต่
า
งๆ
ภายหลั
ง
ผ่
า
ตั
ด
ส่
ว
นใหญ่
เ
ป็
น
ชุ
ด
ให้
ส
ารน้
ำ
�
1. การพั ฒ นาแบบบั
น ทึ ก การส่
ง ต่ อ ผู้ ป่ วAll
ยหลัthe
ง ได้ รั บ
chain, but also for the development of Thai agriculture
and to the sustainability
of doing
a business.
ทางหลอดเลือดดำ� ร้อยละ 100 สายสวนปัสสาวะ ร้อยละ 100 ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ พบว่า ทั้ง 10
and security of Thai agricultural careers. One thing that
details as such and the appropriate strategic plans for
รองลงมาคือท่อระบายของเหลวหรือสารคัดหลัง่ ร้อยละ 93.3 และ องค์ประกอบ ของแบบบันทึกที่พัฒนาขึ้น มีการปรับปรุง แก้ไข
reflects the stability is income. It is obvious that farmers
the specific areas have been compiled in a database as
ยาระงับปวด ร้อยละ 43.3 ตามลำ�ดับ ดังตารางที่ 3
ตามข้ อfor
เสนอแนะ
จำ � นวนa successful
2 วงรอบ ของกระบวนการวิ
must have more income than the overall expense in
indicators
developing
plan of Nakhon จั ย
เชิงปฏิบprovince.
ตั กิ าร ใช้กระบวนการครบทั
ง้ 5 ขัน้ ตอน
แก่ การวางแผน
order to show that they have really earned a profit from
Phanom
The development
of ได้
agricultural
ตารางที่ 3 ข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาที่ผู้ป่วย การดำ�เนินการ การสังเกต การสะท้อนการปฏิบตั แิ ละการปรับปรุงแผน
their own business. For this reason, raising the awareness
products such as eggs to be sufficient in the areas both
		 ได้รับหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
มีการปฏิPhanom
บัติ ประเมิprovince
นผลและปรั
บปรุneighboring
งอย่างต่อเนื่อareas
งจนได้has
ผลลัพธ์
of entire food supply chain is considerably important
in Nakhon
and
กลุ่มเป้าหมาย beenทีบ่ continued
คุ คลกรยอมรัfor
บ มีnearly
ความเหมาะสม
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบตั ิ
because the food
chain
half a century.
ชนิดsupply
อุปกรณ์/การรั
กษา*emphasizes the value
และมี
บ คะแนนความพึ
่ เ พิ่ มthe
มากขึcreation
้ น จากครัof้ ง ที่ 1
จำ�นวน ร้อยละ
of each productive procedure.
Theร ะดั
development
is toง พอใจที
promote
มีคา่ value
เฉลีย่ ความพึ
งพอใจอยู
ใ่ นระดับมาก
(ค่าเฉลีย่ (egg
= 3.66,
ค่าเบีย่ งเบน
ชุดให้สegg-laying
ารน้ำ�ทางหลอดเลื
อดดำ� farm has been30 found 100 added
The
chicken
for the
agricultural
products
product,
= 0.57)
เพิ่มขึ้นในครั
้งที่ 2 มีค่าเฉลี
งพอใจ
สายสวนปั
สาวะ Klang sub-district, Mueang 30Nakhon 100 and มาตรฐาน
since 1967
in สBan
campaigns
for marketing
promotion)
as ่ยitความพึ
can be
่ในระดัaบมากที
่สุด (ค่าเฉลีslogan
่ย = 4.52,
าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อสารคัPhanom
ดหลั่ง (Drain)province28by the93.3 seenอยูfrom
Phanomท่อระบายของเหลวหรื
district, Nakhon
merchandise
for ค่promotion
of
=
0.44)
และแตกต่
า
งกั
น
อย่
า
งมี
น
ั
ย
สำ
�
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(t
=
-15.38,
อก (Cast/Slab)
3
10 selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
chickenเฝืegg
poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
P < .00) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาแบบบันทึก
chickenชุดอุfarmers
ปกรณ์ดึงถ่วpreserve
งกระดูกหรือผิthe
วหนังoriginal
(Traction) identity
2 and 6.7 The current layer chicken feeding system has not
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ อรอนงค์ สีหนาท
cultureยาฆ่
of าraising
เชื้อ them by keeping their chickens 9in open 30 changed significantly from that of the past, but it has
(2557) ; รุ่งใจ รณธีร์ และ นภาพร ชูนาม (2556) การพัฒนา
housesยาระงั
made
of bamboo with thatched roofs which
บปวด
13 are43.3 been improved with an integration of efforts based on
แบบบันทึกโดยการมีส่วนร่วมทำ�ให้ทุกคนเห็นความสำ�คัญของ
convenient
with the well-defined objectives, mission
ยา Highand
Alerteasy
drugsto manage in a tight budget.
4 They13.3 newปัplans
ญหาและความสำ�คัญในการพัฒนา ทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพ
also useชุดthe
of raising egg-laying
chickens7without23.3 and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
ให้เลืmethod
อดหรือส่วนประกอบของเลื
อด
ของแบบบันทึก
using highly expensive technology as compared to other
been supervised
byพcertain
companies
from the
2. ผลลั
ธ์ ด้ า นแบบบั
น ทึ ก และผลลั
พ ธ์private
ท างคลิ นิ ก
*ผู้ป่วย 1 รายมีชนิดอุปกรณ์/การรักษา ได้มากกว่า 1 อย่าง
private sector companies. This is to unite farmers by
sector
that
sell
egg-laying
breeds
of
chickens
in
ภายหลังใช้แบบบันทึกการส่งต่อผูป้ ว่ ยหลังได้รบั ยาระงับorder
ความรูส้ กึ
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain
the
standard
of
the
chicken
products.
ในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ แบบบันทึกการส่งต่อพัฒนาขึ้น
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
*Creating
ผู้ป่วย 1 รายมี
าวะแทรกซ้อofนได้food
มากกว่supply
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วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับการประชุมวิชาการครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

นำ � มาใช้ ใ นการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยหลั ง ผ่ า ตั ด ที่ มี ก ารใส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจ
pattern 1 andซึ่ง3ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางระบบประสาทสมอง
1 – by farmers,
ระบบทางเดินอาหาร และระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนือ้ ภายหลัง
rs and consumers
ผ่าตัดจะมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชดิ ในห้องพักฟืน้ 2 ชัว่ โมง
onsumers (4.16%).
หรือจนกว่าอาการจะคงที่ และจะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย
mers, compilers,
วิ ก ฤตโดยวิ สั ญ ญี พ ยาบาล ซึ่ ง จะมี ก ารส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
nsumers (32.61%)
การวินิจฉัยโรค ชนิดของการผ่าตัด จำ�นวนการเสียเลือด เลือดและ
nsumption within
สารน้ำ�ที่ได้รับยากลุ่มความเสี่ยงสูงที่ได้รับ ชนิดของการใส่ท่อ
mocratic Republic
ช่วยหายใจ การคาอุปกรณ์อนื่ ๆ ไว้ในร่างกายเครือ่ งมือเฝ้าระวังและ
aht per day. This
ติดตามต่อเนื่องและภาวะแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังขณะส่งต่อ
ทำ�ให้เกิดคุณภาพในด้านการสือ่ สารของทีมสุขภาพ โดยใช้เครือ่ งมือ
แบบบันทึกการส่งต่อ ซึ่งมีผลช่วยลดเหตุการณ์การส่งต่อข้อมูล
ที่ไม่สมบูรณ์ได้ จากเดิมก่อนใช้แบบบันทึกทดลองในการส่งต่อ
ผู้ป่วย จำ�นวน 30 ราย พบว่า มีรายงานเหตุการณ์การส่งต่อความ
bon Administration
ไม่สมบูรณ์ จำ�นวน 2 ราย โดยพบว่า รายที่ 1 ส่งต่อข้อมูลสายระบาย
ที่ผู้ป่วยใส่คาไว้ในร่างกายที่ไม่ครบถ้วนทุกสาย และอีก 1 ราย คือ
010). The whole
การรายงานทีค่ ลาดเคลือ่ นของจำ�นวนปริมาณยาความเสีย่ งสูงและ
ney and spending
จำ�นวนเลือดทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ทัง้ หมดในระหว่างผ่าตัด ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
ful to the farmers
เป็นข้อมูลทีส่ �ำ คัญต่อการวางแผนและการให้พยาบาลต่อไปในระยะ
business. All the
trategic plans ทีfor่ ผู้ ป่ ว ยอยู่ ใ นหอผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤต ภายหลั ง ทดลองใช้ แ บบบั น ทึ ก
d in a databaseการส่
as งต่อในผู้ป่วย จำ�นวน 30 ราย พบว่า ไม่พบรายงานเหตุการณ์
การส่งต่อความไม่สมบูรณ์ แสดงให้เห็นว่าแบบบันทึกการส่งต่อ
l plan of Nakhon
ผู้ป่วยหลังได้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยวิกฤตที่ใส่ท่อช่วยหายใจ
nt of agricultural
เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญ ช่วยเพิ่มคุณภาพด้านการสื่อสาร สอดคล้อง
in the areas both
กับการศึกษาของ นภาพร ชูนาม, สิรริ ตั น์ แสงจันทร์ และปิณฑกานต์
hboring areas has
อุไรวัฒนา (2555) ; อรอนงค์ สีหนาท (2557) ภาวะแทรกซ้อน
tury.
te the creationทางวิ
of สัญญี สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง 3 ระยะ ทั้งก่อนให้ยาระงับ
ความรู้สึก (Pre-anesthesia) ระหว่างได้รับยาระงับความรู้สึก
ucts (egg product,
และหลังได้รับยาระงับความรู้สึก (Posttion) as it can (Peri-anesthesia)
be
or promotion of
andard and Safe.’
system has not
e past, but it has
efforts based on
bjectives, mission
cken farms have
s from the private
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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anesthesia) หากมี ก ารดู แ ลที่ ไ ด้ ต ามมาตรฐานการบริ ก าร
ทางวิ สั ญ ญี มี ก ารใช้ แ บบบั น ทึ ก ช่ ว ยในการส่ ง ต่ อ ซึ่ ง เป็ น การ
มาตรฐานการบริการทางวิสญ
ั ญีในระยะหลังได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ
จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
แบบบันทึกการส่งต่อผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึก
ในผู้ ป่ ว ยวิ ก ฤตที่ ใ ส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถนำ � ไปใช้
ในการพัฒนางานพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี เพื่อรักษามาตรฐานและ
เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เพิ่มระบบด้านการสื่อสารส่งต่อข้อมูล
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะมีการนำ�แบบบันทึกไปใช้
ควรมีการประชุมชี้แจงรายละเอียด ของการลงบันทึกและการ
ส่งต่อข้อมูล เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกัน เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ นหรือ
ข้อผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูล และควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
แบบบันทึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรักษาที่มี
การพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. พัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อที่มีความจำ�เพาะเจาะจง
ในแต่ ล ะบริ บ ทของแต่ ล ะแผนกหรื อ กลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย จึ ง มี ข้ อ จำ � กั ด
ในการนำ�ไปใช้อ้างอิงในการให้บริการในสถานที่อื่นๆ หากนำ�ไปใช้
ควรปรับให้เข้ากับบริบท
2. พัฒนาแบบบันทึกการส่งต่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 ระยะ
ได้แก่ แบบบันทึกการส่งต่อก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และหลังผ่าตัด
เพื่อให้มีรูปแบบที่เป็นแบบแผนเดียวกันในการส่งต่อ
3. ศึกษา เปรียบเทียบผลลัพธ์ของแบบบันทึกทีพ่ ฒ
ั นาขัน้
กับอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ที่สำ�คัญของงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
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The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3

channels in pattern 2. The 4 channels of pattern 1 for domestic distributions were: channel 1 – by farmers,
นภาพร ชูนาม, สิรริ ตั น์ แสงจันทร์ และปิณฑกานต์ อุไรวัฒนา. (2555). การศึกษาอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทาวิสญ
ั ญี โรงพยาบาล
compilers, middlemen, retailers and consumers (51.98%), channel 2 – by farmers, compilers, retailers and consumers
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(26.73%), channel 3 – by farmers, retailers and consumers (17.13%), and channel 4 – by farmers and consumers (4.16%).
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