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บทคัดย่อ 
 การติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาและสาเหตุส าคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาจะช่วยป้องกันและ
ลดอัตราการติดเชื้อได้ และจากการวิเคราะห์ปัญหาภายในหน่วยงาน ทบทวนอุบัติการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ติด
เชื้อดื้อยา พบว่า 1) บุคลากรในหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยติด เชื้อดื้อยาไปในแนว
เดียวกัน ไม่มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยาในห้องพิเศษที่ชัดเจน 2) ญาติและผู้ป่วยยังไม่สามารถปฏิบัติตัว
ได้ตามค าแนะน า ไม่มีการแยกของใช้ มีการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง 
 การศึกษานี้ เป็นวิจั ยกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research design)  ใช้การทดลองและ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาและ
ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา     
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 
เดือน ในกลุ่มทดลองแบบ 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
พนักงานบริการ หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ านวน 14 คน 2) กลุ่ม
ผู้ป่วยและญาติ จ านวน 18 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วยพิเศษที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยน ากลวิธีที่เสนอและ
พัฒนาโดยศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ.2006 และแนวปฏิบัติของสถาบันบ าราศนราดูร 2563 มาเป็น
แนวในการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติทางคลินิกอย่างมีส่วนร่วม และใช้สื่อการสอนภาพพลิกการให้ความรู้เรื่องเชื้อ
ดื้อยาในการให้สุขศึกษา 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบวัดความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา วัดผลก่อนและหลัง
การให้ความรู้ ซึ่งมีค่า IOC= 0.917 ค่าความเชื่อมั่น = 0.9 แบบนิเทศติดตามการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา IOC= 
1 และแบบประเมินผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา มีค่า IOC= 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอนุมาน ได้แก่ Paired t-test และ Repeated 
measurement ANOVA 



 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความรู้เรื่องการติดเชื้อดื้อยาและการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อของเจ้าหน้าที่ และความรู้ของผู้ป่วยและญาติหลังได้รับการให้ความรู้ตามรูปแบบการปฏิบัติสูง
กว่าก่อนได้รับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยระดับความรู้ของเจ้าหน้าที่ ก่อนให้ความรู้อยู่ใน
ระดับสูงร้อยละ 71.43 และหลังให้ความรู้ ร้อยละ 85.70 ส่วนความรู้ของผู้ป่วยและญาติ ก่อนให้ความรู้อยู่ใน
ระดับต่ าร้อยละ 88.89 และหลังให้ความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 88.89 2) ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติด
เชื้อดื้อยาของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยค่าเฉลี่ยการปฏิบัติในระยะก่อนทดลองของเจ้าหน้าที่มีค่าเท่ากับ 9.5 และมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นหลังจากใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วย โดยค่าเฉลี่ยการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในเดือน

มิถุนายน 2564 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด �̅� = 11.86 
 ดังนั้นการให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการก ากับติดตามการปฏิบัติฯ 
อย่างเป็นระบบเคร่งครัด ต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักในกลุ่มบุคลากรเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การพยาบาล การป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน 
 
ค ำส ำคัญ: รูปแบบการดูแลผู้ป่วย ความรู้ ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
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ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาและสาเหตุส าคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล การติดเชื้อดื้อยาถือเป็นสาเหตุให้อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงขึ้นหรือต้องอยู่ในโรงพยาบาล
นานขึ้น องค์การอนามัยโลกระบุว่าการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประสิทธิภาพของ
ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ลดลง และไม่มียาปฏิชีวนะชนิดใหม่มาทดแทน ท าให้ทุกประเทศทั่วโลกก าลังเข้าสู่ “ยุคหลัง
ยาปฏิชีวนะ” ที่การเจ็บป่วยจากการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต 
 ผลกระทบจากการดื้อยาต้านจุลชีพ พบว่า ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 
700,000 คน และหากไม่เร่งแก้ไขปัญหา ในปี 2593 คาดว่าการเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง 10 ล้านคน 
ประเทศในแถบเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 ล้านคน คิดเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 
พันล้านล้านบาท (100 trillion USD) ส าหรับประเทศไทย การศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อ
ยาประมาณปีละ 88,000 ราย โดยเสียชีวิตประมาณปีละ 38,000 ราย คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
โดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท           
 หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เปิดให้บริการผู้ป่วยในทุกสาขา

เปิดให้บริการโดยเป็นห้องพิเศษเดี่ยว และจัดเป็นห้องแยกโรคได้โดยมีการจัดผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาไว้

ที่บริเวณด้านท้ายของหอผู้ป่วยและมีการปฏิบัติตามรูปแบบในการดูแลผู้ป่วยที่พบเชื้อ หรือติดเชื้อดื้อยา ตาม

หลักของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) จากสถิติการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ

ปาริฉัตรในปี 2563 พบผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อดื้อยาจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รักษา จ านวน 874 คน และจากการวิเคราะห์ปัญหาภายในหน่วยงาน ทบทวนอุบัติการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่

ติดเชื้อดื้อยา พบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังไม่ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาไปในแนวเดียวกัน 

ไม่มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยเชื้อดื้อยาในห้องพิเศษที่ชัดเจน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจ าตึกยังไม่

สามารถปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ถูกต้อง เช่น การเข้าวัดสัญญาณชีพ การทิ้งขยะ 

การล้างมือ การแยกของใช้ส าหรับผู้ป่วย การดูแลท าความสะอาดสิ่งแวดล้อมภายในห้องผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วยยัง

ไม่สามารถปฏิบัติตัวได้ตามค าแนะน า ไม่มีการแยกของใช้ มีการทิ้งขยะไม่ถูกต้อง ยังน าเด็ก และผู้สูงอายุเ ข้า

เฝ้าและเยี่ยมผู้ป่วย ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้รับบริการและญาติให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวดูแลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีการวินิจฉัยเชื้อดื้อยา 

ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อ่ืน ผู้ศึกษาจึงสนใจในการน ากลวิธีที่เสนอและพัฒนาโดยศูนย์

ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ.2006 (Center for Disease Control and Prevention [CDC], 2006) และ

แนวปฏิบัติของสถาบันบ าราศนราดูร 2563 มาเป็นแนวในการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติทางคลินิกอย่างมีส่วนร่วม

และใช้เป็นกลวิธีในการส่งเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา และ

ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา   
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ในหอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมก าหนด

แนวทาง และน าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
 2) เพ่ือศึกษาผลของการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย
ติดเชื้อดื้อยา 
กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

 ความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาก่อนและหลังการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อ

ยาในหอผู้ป่วยพิเศษมีความแตกต่างกัน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษานี้ เป็นวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research design)   ใช้การทดลอง 

(experiment) และแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงต่อเนื้อหาเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1) เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองได้แก่โปรแกรมรูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา โดย

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ.2006 และแนวปฏิบัติของสถาบัน

บ าราศนราดูร 2563 มาเป็นแนวในการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติทางคลินิกอย่างมีส่วนร่วม 

1.1) จัดท าแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับถึงย้ายออก  

1.2) ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถและสร้างทักษะในการใช้

แยกผู้ป่วยและใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย การท าความสะอาดและท าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม พยาบาลและ

รูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยติดเชื้อด้ือยำ (Process) 

1.การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

2.การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติโดยใช้สื่อการ

สอนภาพพลิก 

3.กระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในห้องพิเศษ 

4.การนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ก าหนด 

ผลลัพธ์ (Out come) 

1.แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเช้ือดื้อยาในหอ

ผู้ป่วยพิเศษ 

2.ความรู้เกี่ยวกับเช้ือดื้อยา 

3.พฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 
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เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจโดยใช้แบทดสอบ Pre-Post 

test 

1.3) จัดท าสื่อการสอนเรื่องเชื้อดื้อยา ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลและการป้องกัน

ตนเอง การท าความสะอาดร่างกายผู้ป่วย การจ ากัดการเยี่ยม ประเมินความรู้ความเข้าใจจากการสอบถาม

ย้อนกลับและประเมินแบบทดสอบ Pre-Post test 

1.4) ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ ประกอบด้วยผลการสังเกตการปฏิบัติเป็นรายบุคคล 

โดยใช้แบบนิเทศกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา ให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกและกระตุ้นให้ปฏิบัติต่อไป

ส่วนบุคลากรที่มีการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติหลังจากนั้นให้ข้อมูลย้อนกลับที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่

ถูกต้อง 

1.5) โปสเตอร์เตือนเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ แบคทีเรียดื้อยา 

1.6) มอบหมายงานให้มีพยาบาลเจ้าของไข้เฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษเพ่ือไม่ให้เกิด

การสัมผัสร่วมกับผู้ป่วยรายอื่นๆ เมื่อมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

1.7) เมื่อมีการน าส่งสิ่งส่งตรวจมีการแยกใส่ถุงซิบยาที่ใช้แล้วพร้อมเขียนติดก ากับว่า “ผู้ป่วยเชื้อ

ดื้อยา” 

1.8) การติดตามนิเทศประเมินผลการน าไปใช้ โดยผู้วิจัยเพ่ือปรับแนวทางปฏิบัติให้การดูแลผู้ป่วย 

มีคุณภาพตามแนวทางท่ีก าหนด 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความรู้เรื่องเชื้อดื้อยามีค่า IOC=0.917 
ความเชื่อมั่น (Reliability) ได้เท่ากับ 0.9 และ แบบนิเทศกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา IOC=1 แบบ
ประเมินผู้ป่วยและญาติในการปฏิบัติตัวดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา IOC =1 เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคม ถึง 
มิถุนายน 2564 ในกลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ านวน 14 คน ผู้ป่วยและญาติ จ านวน 18 คน ด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 

2.1)  ให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุก

ระดับ โดยใช้คู่มือการสอนและวัดความรู้ก่อนและหลัง 

2.2) ให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา การดูแลผู้ป่วยเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แก่ผู้ป่วยและญาติที่

ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะติดเชื้อดื้อยา โดยใช้คู่มือการสอน สื่อการสอนภาพพลิก ประเมินผลโดยการวัด

ความรู้ก่อนและหลัง พร้อมทั้งสังเกตการปฏิบัติและการสาธิตย้อนกลับ 

2.3) ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติทุกเวรเมื่อในหอผู้ป่วยมีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยารายใหม่ 

สรุปผลและทบทวนแนวปฏิบัติทุกเดือนในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 
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2.4) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Paired t-test และ Repeated measurement ANOVA 

ผลกำรศึกษำ 

 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดน

ดิน จ านวน 14 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.43 เพศชาย ร้อยละ 28.57 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง26-

30 ปี ร้อยละ 42.86 เป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 50  ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ร้อยละ 42.86 และพนักงานบริการ

ร้อยละ 7.14 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-5 ปี ร้อยละ 35.71 เคยได้รับการอบรมเรื่อง 

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ร้อยละ 100  การล้างมือ ร้อยละ 100 และการใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วน

บุคคล (PPE) ร้อยละ 78.57 รับทราบข้อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 64.28  

2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อดื้อยาและรับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษ

ปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ านวน 9 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.56 เพศหญิง

ร้อยละ 44.44 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 44.45 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.34 เป็นสิทธิ์บัตรทอง ร้อยละ 66.67 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวเป็นความดันโลหิต

สูง และโรคไตเรื้อรัง ร้อยละ 77.78 และเข้ามานอนรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเดิมอยู่ในช่วง 4-6 ครั้ง ร้อย

ละ 44.45 

3) ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้ป่วย จ านวน 9 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 เพศชาย ร้อยละ 33.33 

ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสของผู้ป่วย ร้อยละ 66.67 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 33.34  จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.34 ระยะเวลาดูแลผู้ป่วยอยู่ในช่วง 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 77.78  

4) ข้อมูลความรู้เรื่องการติดเชื้อดื้อยาและการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เมื่อแยกระดับความรู้โดย

วัดตามเกณฑ์ของ Bloom (1997) พบว่าก่อนให้ความรู้ มีระดับความรู้อยู่ในระดับสูง (10-12คะแนน) มีร้อย

ละ 71.43 ระดับปานกลาง (8-9 คะแนน) ร้อยละ28.57 และวัดผลหลังให้ความรู้ตามโปรแกรม เจ้าหน้าที่มี

ความรู้เพ่ิมขึ้นในระดับสูง ร้อยละ 85.70 และระดับปานกลาง ร้อยละ14.30 ดังตารางที่1 และได้มีการ

ทบทวนความเข้าใจรายข้อกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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ตำรำงท่ี 1 เปรียบเทียบระดับควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยพิเศษปำริฉัตร ก่อนและหลังกำรได้รับ

ควำมรู้เรื่องกำรติดเชื้อดื้อยำและกำรปฏิบัติกำรพยำบำลเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ 

ควำมรู้เรื่องกำรติดเชื้อดื้อยำและกำรปฏิบัติกำร
พยำบำลเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำยเชื้อ 

ก่อนให้ควำมรู้ หลังให้ควำมรู้ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับต่ า (1-8 คะแนน) 0 0 0 0 

ระดับปานกลาง (8-9 คะแนน) 4 28.57 2 14.30 

ระดับสูง (10-12 คะแนน) 10 71.43 12 85.70 

ก่อนให้ความรู้ �̅� = 10.57, SD = 1.60, Max = 12, Min = 8 

หลังให้ความรู้ �̅� = 11.40, SD = 1.09, Max = 12, Min = 9 

 

5) ข้อมูลความรู้เรื่องการติดเชื้อดื้อยาและการดูแลผู้ป่วยของผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะ

ติดเชื้อดื้อยาและรับการรักษาในหอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร พบว่า ก่อนให้ความรู้ มีระดับความรู้อยู่ในระดับต่ า 

(1-8 คะแนน) ร้อยละ 88.89 ระดับปานกลาง (8-9 คะแนน) ร้อยละ11.11 หลังให้ความรู้ตามโปรแกรม 

ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เพ่ิมขึ้น มีความรู้อยู่ในระดับสูง (10-12 คะแนน) ร้อยละ 88.90 ระดับปานกลาง ร้อย

ละ 11.11 ดังตารางที่ 2 

ตำรำงท่ี 2 เปรียบเทียบระดับควำมรู้ของผู้ป่วยและญำติ ก่อนและหลังกำรได้รับควำมรู้เรื่องกำรติดเชื้อ

ดื้อยำและกำรดูแลผู้ป่วย 

ควำมรู้เรื่องกำรติดเชื้อดื้อยำและกำรดูแลผู้ป่วย 
ก่อนให้ควำมรู้ หลังให้ควำมรู้ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับต่ า (1-8 คะแนน) 16 88.89 0 0 

ระดับปานกลาง (8-9 คะแนน) 2 11.11 2 11.11 

ระดับสูง (10-12 คะแนน) 0 0 16 88.89 

ก่อนให้ความรู้ �̅� = 5.83, SD = 1.20, Max = 8, Min = 4 

หลังให้ความรู้ �̅� = 10.80, SD = 0.99, Max = 12, Min = 8 
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6) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ของของผู้ป่วยและญาติก่อนและหลังการได้รับความรู้เรื่องการติดเชื้อ

ดื้อยาและการดูแลผู้ป่วย พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ภายหลังการได้รับความรู้ตามโปรแกรม สูงกว่าก่อนได้รับ

ความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระดับควำมรู้ของเจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยพิเศษปำริฉัตร ก่อนและหลังกำร

ได้รับควำมรู้เรื่องกำรติดเชื้อดื้อยำและกำรปฏิบัติกำรพยำบำลเพื่อป้องกันกำรแพร่กระจำย

เชื้อ โดยใช้สถิติ paired t test 

ควำมรู้เรื่องกำรติดเชื้อดื้อยำและ 
กำรปฏิบัติกำรพยำบำล 

n �̅� S.D. df t p-value 

ก่อนได้รับความรู้ 
14 

10.57 1.20 
17 -13.2 0.00 

หลังได้รับความรู้ 11.40 0.99 

*P-value < 0.05 

 

7) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สว่างแดนดินก่อนและหลังการได้รับความรู้เรื่องการติดเชื้อดื้อยาและการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้ของเจ้าหน้าที่ภายหลังการได้รับความรู้ตามโปรแกรม สูงกว่าก่อน

ได้รับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยระดับควำมรู้ของผู้ป่วยและญำติ ก่อนและหลังกำรได้รับควำมรู้เรื่องกำร

ติดเชื้อดื้อยำและกำรดูแลผู้ป่วย โดยใช้สถิติ paired t test 

ควำมรู้เรื่องกำรติดเชื้อดื้อยำและ 
กำรดูแลผู้ป่วย 

n �̅� S.D. df t p-value 

ก่อนได้รับความรู้ 
18 

5.83 1.60 
13 -2.92 0.006 

หลังได้รับความรู้ 10.80 1.09 

*P-value < 0.05 

 

8) ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ

ปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ก่อนการให้โปรแกรม) 

และติดตามพฤติกรรมในการปฏิบัติในเดือน มีนาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2564 พบว่า มีความแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05 ดังตารางที่ 5  โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ   

ดื้อยาในเดือนมิถุนายน 2564 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด �̅� = 11.86 ซึ่งค่าเฉลี่ยพฤติกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น

หลังจากใช้รูปแบบการปฏิบัติ ดังแผนภาพที่ 1  

ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยพฤติกรรมในกำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยำของเจ้ำหน้ำที่หอ

ผู้ป่วยพิเศษปำริฉัตร โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดินช่วงก่อนให้โปรแกรมและ

หลังให้โปรแกรม โดยวัดและประเมินจำกกำรใช้รูปแบบกำรปฏิบัติในเดือนมีนำคม 2564 ถึง 

มิถุนำยน 2564  

แหล่งของควำมแปรปรวน n df MS F P-value 
เดือนที่ติดตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาของเจ้าหน้าที่
หอผู้ป่วยพิเศษปาริฉัตร โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสว่างแดนดิน และเดือนที่ติดตาม 

14 4.000 11.736 17.365 0.000 

 65.000 0.676   

     

 

แผนภำพที่ 1  แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเฉลี่ยพฤติกรรมกำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยำ 

ของเจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วยพิเศษปำริฉัตร โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำงแดนดินและ

เดือนที่ติดตำม (n=14) 
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อภิปรำยผลกำรวิจัย 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เรื่องการติดเชื้อดื้อยาและการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือป้องกันการ

แพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย และความรู้ของผู้ป่วยและญาติพบว่า หลังได้รับการให้ความรู้ตามรูปแบบการ

ปฏิบัติสูงกว่าก่อนได้รับความรู้อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นผลจากการให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันใน

เรื่อง การล้างมือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย และการแยกผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นาตยา 

ปริกัมศีล และคณะ (2561) ทีได้ศึกษาโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ พบว่า การใช้

โปรแกรมการให้ความรู้บุคลากรทางสุขภาพท าให้บุคลากรมีความรู้สูงขึ้น และสุพัตรา อุปนิสากร และคณะ 

(2560) ที่พบว่า การให้ความรู้และแนวปฏิบัติที่หลากหลายวิธีช่วยในการกระตุ้นการปฏิบัติของบุคลากรอย่าง

ต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับวิไลวรรณ  เนื่อง ณ สุวรรณ (2557) ที่ได้ศึกษาโปรแกรมการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมท าให้บุคลากรมีความรู้สูงขึ้น 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาพบว่า หลัง

ได้รับความรู้และการใช้รูปแบบการพยาบาลสูงกว่าก่อนรับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นผลมาจาก

การให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน การติดตามก ากับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง มีการจัดท าแนวทางการดูแล

ผู้ป่วยที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นาตยา ปริกัมศีล และคณะ (2561) ที่พบว่า ความรู้และโปรแกรมการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาควบคุม

พิเศษส่งผลให้พฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษของบุคลากรมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และ 

สุพัตรา  อุปนิสากร และคณะ (2560) เสนอแนะว่าต้องมีการกระตุ้นเตือนอย่างต่อเนื่องโดยทีมติดตามนิเทศ 

สมฤดี  ชัชเวช และคณะ (2560) ได้เสนอว่าการก ากับติดตามให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลและลดการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน 

กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.  ต่อหน่วยงานและองค์กร 

1.1 ได้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในหอผู้ป่วยพิเศษ 

1.2 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา 

1.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท ามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา เพ่ือช่วยให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

2. ต่อผู้รับบริการ 
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2.1 ผู้ป่วยได้รับการดุแลรักษาท่ีปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล 

2.2  ผู้ป่วยและญาติได้รับความรู้ในการดูแลเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

บทเรียนที่ได้รับ 

1) ความรู้ของผู้ป่วยและญาติ หลังได้รับการให้ความรู้ตามรูปแบบการปฏิบัติสูงกว่าก่อนได้รับ

ความรู้อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นผลจากการให้ความรู้ความเข้าใจที่เป็นปัจจุบันในเรื่อง การล้างมือ     

การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย และการแยกผู้ป่วย 

2) พฤติกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาหลังได้รับความรู้และการใช้รูปแบบการ

พยาบาลสูงกว่าก่อนรับความรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน         

การติดตามก ากับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง มีการจัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน เพ่ื อเป็น

แนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ควรให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม

ในกระบวนการพัฒนา ใช้วิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน และสนับสนุนทรัพยากรสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้เพียงพอ 

4) ควรขยายระยะเวลาในการสังเกตการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน เพ่ือศึกษาความ

ยั่งยืนของการปฏิบัติ 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

1. ปัจจัยด้านการวางแผน : มีการจัดท าแผนงานล่วงหน้า การน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านคุณภาพเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

2. ปัจจัยด้านการจัดการ : มีการประชุมร่วมกับสมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือหาแนว

ทางการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมทั้งการ

ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการวิจัย 

3. ปัจจัยด้านระบบวัดและประเมินผล : มีการสร้างเครื่องมือส าหรับใช้วัดประสิทธิภาพที่ดีในการ

ด าเนินการวิจัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

4. ปัจจัยด้านการติดตามต่อเนื่อง : มีการติดตามทบทวนความก้าวหน้าของโครงการวิจัยตาม

ช่วงเวลาที่ก าหนด การส ารวจความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบปัญหาและน ามาปรับปรุงแก้ไข 


