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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อในหอ
ผู้ป่วยเด็ก  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประชากรเป้าหมายในการวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล,
พนักงานช่วยการพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย รวม  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
ความรู้และแบบการเก็บข้อมูล โดยใช้มาตรฐานการเจาะเลือดเพาะเชื้อของฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ซึ่งผ่านการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ( คำสั่งฝ่ายบริการพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ มอ. 0/54 )
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 549 โดยการสังเกตการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD. ) การทดสอบค่า t ( dependent t-test )
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความรู้ถูกต้องเพิ่มขึ้นหลังการให้ความรู้และนิเทศงานอย่าง
ใกล้ชิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 และผลการปนเปื้อนจากการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของหน่วยควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ลดลง จากร้อยละ .8 เป็นร้อยละ
.0
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากวิธีการนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานของบุคลากร
ทุกระดับภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของทุกคน คือ เป้าหมายของหน่วยงาน การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของทุกคน จึงทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมต่อบทบาทหน้าที่ของตนทุกขั้นตอน ตั้งแต่
พยาบาลประจำการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลประจำการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พยาบาลชำนาญการ ระดับ 8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การสร้างทีม การวิเคราะห์และระบุปัญหา การวางแผนและการดำเนินการตามแผน รวมทั้งการประเมินผล ทำ
ให้ทกุ คนมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน เมือ่ พิจารณาถึงรูปแบบการพัฒนาวิธกี ารเจาะเลือดเพือ่ ส่งเพาะเชือ้
พบว่า ความรู้และประสบการณ์ ความตระหนักในการปฏิบัติงานของทุกคนเป็นปัจจัยที่สำคัญ ส่วนบทบาทของ
ทีมนำและที่ปรึกษาเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ต้องมีการควบคุม กำกับ เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คำสำคัญ : การพัฒนา วิธีปฏิบัติการ เจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ

ABSTRACT

This research aims to develop operational methods of hemoculture using
participatory research (Participatory Action Research: PAR). The population was about 
persons: professional nurses, assistant nurses, nursing staff help, people help patients. The
research instrument was an assessment of knowledge and standard data storage about
hemoculture of nursing services department. Collected data from January - December 005 by
observing the practice. Statistics based on data including the average percent and standard
deviation (SD.) Statistical analysis to assess the value of knowledge was dependent t-test.
The findings revealed that people have been known to increase after the
training and working closely. Statistically significant at .0 level and the contamination of
hemoculture from data of the infectious controlled unit of Songklanakarind Hospital down
from .8 percent to .0 percent.
The results of this study pointed to improve the efficiency of project
operations by participatory action research. Because this method helped stimulate
cooperation and coordination at all levels of personnel under the joint agreement of all the
agency’s goals. Responsibility of every role enabling all participants to their role at all stages
since the team, analysis and identify problems. Plan, action plan, and evaluation given
everyone a sense of shared ownership projects. Consider to the form of the method of developing
hemoculture showed that delivery of knowledge and experience realizing the operation of all
important factors. The role of the team and advisors were important factors in addition to
developing quality and control of continuous time to work ongoing and sustainable.
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บทนำ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ หรือหน่วยงานที่ผู้เข้า
ร่วมในโครงการวิจัยปฏิบัติงานอยู่ ( Coghlan,00 ) การวิ จ ั ย นี ้ เ น้ น ให้ ผ ู ้ ป ฎิ บ ั ต ิ ไ ด้ ต รวจสอบและวิ จ ั ย
การปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการสะท้อนคิดพิจารณางานที่ปฏิบัติ
เป็นประจำ เขาทำความเข้าใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ปัญหาและที่มาของปัญหา
รวมทั้งค้นหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดีขึ้น เป้าหมายหลักของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม คือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากความต้องการของปฏิบตั งิ าน นอกจากนีก้ ระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยที่เป็นพลวัตระหว่างการวิจัย การปฏิบัติการ การสะท้อนข้อมูลและ
การประเมินผล( Hart, 996 ) ประกอบด้วยวงจรปฏิบัติการที่ไม่มีที่สิ้นสุด
กูร์เร ( Guerre, 00 ) ได้อธิบายเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ว่า นักวิจัยสามารถได้รับ
การยอมรับจากการอยู่ในบริบทหรือองค์กรนั้นจนเกิดความเชื่อถือไว้ใจ ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวทั้งหมด
และบริบทในแหล่งนั้นอย่างเต็มที่ ซึ่งยากสำหรับนักวิจัยจากนอกองค์กรจะเข้าใจ ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
ขององค์กรในสิ่งแวดล้อมของการปรับตัวที่เกิดขึ้นเอง
แม้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้สถานการณ์ทั่วไป
เนื่องจากเป็นการศึกษาเจาะลึกในบริบทใดบริบทหนึ่งก็ตาม แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการก็เป็นการวิจัยที่ช่วยลด
ช่องว่าง หรือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎี การวิจัย และการปฏิบัติ ( Holter Schwart-Barcoott 99 )
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อันเป็นเป้าหมายสำคัญของวิชาชีพพยาบาล
ดังนั้นการวิจัยปฏิบัติการจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล หนึ่งในคุณลักษณะสำคัญที่สุดของการวิจัยแบบนี้เงื่อนไขของความเป็นไปได้
และศักยภาพที่จะส่งเสริมให้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติบนคลินิก
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการพยาบาลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการให้การพยาบาล ( Nursing Care ) หรือ การทำหัตถการต่างๆ ( Procedure ) แต่อย่างไร
ก็ตาม ก็ยังพบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เสมอ เช่น การเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อเพื่อการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแส
เลือด ( เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม, 55 ) โดยปัญหาที่พบได้เสมอ คือ เชื้อที่ขึ้นนั้นเป็นเชื้อก่อโรคจริงหรือเป็นเชื้อ
ปนเปื้อน เชื้อที่ขึ้นปนเปื้อนมักเป็นจุลชีพประจำถิ่นของผิวหนัง ถ้าพบว่าเป็นเชื้อที่ปนเปื้อนผลที่ตามมาต้องมีการ
เจาะเลือดใหม่ ทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัว สิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลาในการปฏิบัติงาน และที่
สำคัญทำให้มีผลต่อการรักษาของแพทย์
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จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังของหอผูป้ ว่ ยเด็ก  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 548-ธันวาคม
548 รวมเวลา 0 เดือน พบว่าการเจาะเลือดส่งเพาะเชือ้ มีการปนเปือ้ นเฉลีย่ ร้อยละ .8 โดยมีการปนเปือ้ น
น้อยทีส่ ดุ คือ ร้อยละ . และการปนเปือ้ นมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 6. ซึง่ นับว่าเป็นตัวเลขทีส่ งู จะเห็นได้วา่ แม้จะ
มีมาตรฐานการปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้วแต่ผลการปฏิบตั กิ ย็ งั ไม่ได้ประสิทธิภาพ 00 % ทำให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะนำกระบวน
การวิจยั ทีเ่ รียกว่า “ การวิจยั แบบมีสว่ นร่วม ( Participatory Action Research : PAR ) ” มาดำเนินการเพือ่
พัฒนาวิธปี ฏิบตั กิ ารเจาะเลือดส่งเพาะเชือ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ส่วนร่วม

) เพื่อลดการปนเปื้อนในการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อด้วยการใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมี
) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติในการเจาะเลือดเพาะเชื้อของหน่วยงาน

กรอบแนวคิด

การพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ ของหน่วยงานเป็นทั้งกระบวนการกิจกรรม
และแนวทางสำหรับการดำเนินงานวิธีหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพยาบาล ของหน่วยงาน คือ
การส่งเสริมและเกื้อหนุนให้บุคลากรทุกระดับ ทุกตำแหน่ง ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน
การปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ ต้องอาศัยความร่วมมือและการระดมพลังของทุกคน
ในการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุการวางแผนแก้ไข การดำเนินการตามแผน และการประเมินผล ดังนั้น
กระบวนการวิ จ ั ยเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ การแบบมี ส่ วนร่ วมจึ ง เป็ นกลไกหนึ ่ ง ที ่ จ ะช่ วยให้ การพั ฒ นาการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ของหน่วยงาน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนต่อไป ดังแสดงได้ดังนี้

ภาพประกอบ 1 วงจรการดำเนินการวิจัยมี 4 ระยะ (Bennette, 998 ; Coghlan and Casey, 00)

0

ขอบเขตการศึกษา

มุ่งศึกษาเฉพาะการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อในหอผู้ป่วยเด็ก  ระหว่างเดือนมกราคม 549 –
มิถุนายน 549 รวมเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action
Research : PAR ) ในการศึกษาครั้งนี้

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research : PAR) เพื่อ
พัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อของหอผู้ป่วยเด็ก  ระหว่างเดือนมกราคม 549 – มิถุนายน 549
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 คน ผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 9 คน พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 4 คน พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย  คน รวม  คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการทำการวิจัยตามมาตรฐาน
การเจาะเลือดเพาะเชือ้ ของฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซง่ึ ผ่านการประเมินโดยคณะผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คำสั่งฝ่ายบริการพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ มอ. 0/54 ) โดยใช้คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและ
ขั้นตอนของการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อตามภาระงานของบุคลากรทุกระดับ ผู้ตอบต้องตอบถูกทุกขั้นตอนจึง
ถือว่าได้คะแนน และแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตตามแบบการประกันคุณภาพการเจาะเลือดส่งเพาะเชือ้
ของฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ( คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 55 )

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้
. การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ให้ข้อมูลอธิบายถึงความหมายหรือแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึง่ ซึง่ จะช่วยให้ผวู้ จิ ยั จะเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ตามมุมมอง
ของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะกำหนดประเด็นต่างๆไว้ล่วงหน้าและพยายามซักถามให้ครบประเด็น
. การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม เป็นเทคนิคทีใ่ ช้เพือ่ ช่วยให้ผวู้ จิ ยั สามารถบันทึกเหตุการณ์ตา่ ง ๆ
ได้อย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้สังเกตทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการศึกษาตลอดจนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่างๆได้ละเอียด ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับที่ร่วมเจาะเลือด
เพาะเชื้อแก่ผู้ป่วย
. การสนทนากลุ่ม เป็นการรวบรวมข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ่งในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
จำนวน 8 – 0 ครั้ง/คน การสนทนากลุ่มจะทำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่มีความหลากหลาย และเป็นโอกาสที่
ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์กลุ่ม การต่อรอง การตอบคำถาม การสนทนากลุ่มกำหนดให้มีขึ้นภายหลังจากที่ผู้วิจัย



ได้เก็บรวบรวมข้อมูล เบื้องต้นโดยผู้วิจัยจะนัดผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับที่ร่วมเจาะเลือดเพาะเชื้อแก่ผู้ป่วย เข้าร่วม
ประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้และตกลงร่วมกันเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา
4. ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ แบบบันทึกมาตรฐานการเจาะเลือดเพาะเชือ้ ของฝ่ายบริการพยาบาล
ที่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของหอผู้ป่วย เพื่อใช้ในการสังเกตการปฏิบัติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิตทิ ใ่ี ช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( SD. ) การทดสอบ
ค่า t (dependent t-test )
1. ระยะก่อนการวิจัย (Pre-Research Phase)
จัดตัง้ ทีมงานโดยปรึกษากับหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย และหาแนวร่วมจากผูเ้ กีย่ วข้องในการปฏิบตั กิ าร
เจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ ประกอบด้วยตัวแทนของพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาลและ
พนักงานช่วยเหลือผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็นทีมงานเร่งรัดการปฏิบตั งิ าน การประสานงานและเป็นแกนนำในการเปลีย่ นแปลง
ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานด้วยการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
2. ระยะวิจัย (Research Phase)
. ร่วมกันศึกษาโดยทีมแกนนำ ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยควบคุมการติดเชื้อ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
. จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และแจ้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อให้เห็น
ปัญหาและโน้มน้าวให้ทกุ คนเห็นความสำคัญและมีความอยากมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาและเปิดโอกาสให้ทกุ คน
เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
. กำหนดวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการทำโครงการเพือ่ ออกแบบและวางแผนในการเก็บข้อมูล
3. ระยะปฏิบตั กิ าร (Action Phase)
. ประเมินความรูว้ ธิ กี ารเจาะเลือดเพือ่ ส่งเพาะเชือ้ ของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ พยาบาล,
ผูช้ ว่ ยพยาบาลและพนักงานช่วยการพยาบาล
. ให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรทุกระดับในเรือ่ งวิธกี ารเบิกจ่ายขวดเพาะเชือ้ และการเก็บรักษา,
ขัน้ ตอนการเตรียมอุปกรณ์และผูป้ ว่ ย, กลไกการออกฤทธิข์ อง antiseptic , aseptic technique และเทคนิค
การเจาะเลือด
. ดำเนินการพัฒนาวิธกี ารเจาะเลือดเพือ่ ส่งเพาะเชือ้ โดยการ
.. วางแผนการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างทีมแกนนำและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ทุกคนร่วมกันคิดและกำหนดกิจกรรมหรือโครงการเพือ่ แก้ปญ
ั หาในส่วนทีต่ วั เองเกีย่ วข้องโดยใช้เทคนิคการประชุม
กลุม่ ย่อย (Focus group) โดยมีทมี แกนนำและทีป่ รึกษาคอยให้คำแนะนำ ให้การสนับสนุน และประสานงาน



หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น หน่วยควบคุมการติดเชือ้ หน่วยเภสัชกรรม หน่วยพยาธิวทิ ยา
.. บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ได้ค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้
เกิดการปนเปื้อนในการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ และรวบรวมสาเหตุที่คิดว่าทำให้เกิดการปนเปื้อนซึ่งพบว่า สาเหตุ
สำคัญที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อ ได้แก่ ความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์และขั้นตอนในการเจาะเลือด
รวมทั้งประสบการณ์ ของผู้ปฏิบัติงาน
4. ระยะประเมินและสรุปผลการวิจัย (Monitoring and Evaluation Phase)
เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสั ง เกตการเปลี ่ ย นแปลงที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายหลั ง การสิ ้ น สุ ด การดำเนิ น การตามระยะเวลาที ่ ก ำหนด
การสรุปผล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มการดำเนินการวิจัยจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปถึง
รูปแบบ หรือมาตรฐานการเจาะเลือดเพาะส่งเชื้อในหอผู้ป่วยเด็ก  รวมทั้งวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญที่นำ
ไปสู่ความสำเร็จหรืออุปสรรคที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในการเจาะเลือดเพาะเชื้อ
4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติฉบับปรับปรุงใหม่ เก็บ
ข้อมูลโดยการสังเกตโดยใช้แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานของฝ่ายบริการพยาบาลที่มีการปรับเพิ่มจากเดิม
4. ติดตามผลการปนเปื้อนเชื้อ จากการเจาะเลือดจากหน่วยควบคุมการติดเชื้อ
ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในหอผู้ป่วยเด็ก  โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงวิธีการเจาะเลือดเพาะเชื้อที่จะลดการปนเปื้อนโดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม
( Participatory Action Research : PAR ) เพื่อพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อของหอผู้ป่วยเด็ก 
มีผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษา
จากการร่วมกันในการสนทนากลุ่มย่อยและศึกษาเอกสารโดยมีบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมใน
การประชุมเพื่อหาสาเหตุของการปนเปื้อนพบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนแบ่งเป็น  ปัจจัย ได้แก่
. คน
. บุคลากร: ขาดความรู,้ ความตระหนัก, อัตรากำลังมีนอ้ ย, ประสบการณ์มนี อ้ ย
. ผู้ป่วย: ไม่ให้ความร่วมมือ, หาเส้นเลือดยาก
. วิธีการ : มีหลายขั้นตอน
. อุปกรณ์



ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุของการปนเปื้อนเชื้อและวิธีการแก้ไข
สาเหตุของการปนเปื้อนเชื้อ

วิธีการแก้ไข

. คน
- บุคลากร : ขาดความรู้ ความตระหนัก .ให้ความรู้ ให้รู้เหตุผลของการปฏิบัติ ให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา แบ่งหน้าที่ชัดเจน
: พยาบาล ผู้เจาะเลือด
: ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยการพยาบาล
ผู้ช่วยเตรียมอุปกรณ์
: ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้เบิก ดูแลการเก็บขวดเพาะเชื้อโดย
เบิก ให้เพียงพอในการใช้ภายใน  สัปดาห์/ครั้ง
. ประดิษฐ์อุปกรณ์ในการช่วยผูกยึดผู้ป่วยขณะเจาะเลือด
: อัตรากำลังมีน้อย
. นิเทศงานอย่างใกล้ชิดในบุคลากรใหม่ โดย HW/TL
: ประสบการณ์มีน้อย
4. เบี่ยงเบนความสนใจ เช่น ให้ดูดจุกหลอน ให้ฟังเพลง
- ผู้ป่วย :ไม่ให้ความร่วมมือ
เล่านิทาน ให้เล่นของเล่น ให้มารดาอยู่ด้วย ฯลฯ
5. ให้ความอบอุ่นบริเวณเส้นเลือดที่จะเจาะ เพื่อให้เส้นเลือด
: หาเส้นยาก
ขยายตัว
6. รัดสายยางเหนือเส้นที่เจาะประมาณ  นิ้ว เพื่อให้เส้น
เลือดโป่งเห็นชัดเจน
7. เช็ดบริเวณเส้นเลือดทีจ่ ะเจาะให้สะอาด เพือ่ ให้เห็นเส้นชัดเจน
. วิธีการ : มีขั้นตอนหลายขั้นตอน
. ติดวิธีการปฏิบัติในการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ ที่รถทำ
หัตถการในห้องทำหัตถการ
. เน้นย้ำ สังเกตการปฏิบัติ ในขั้นตอนที่ไม่ค่อยปฏิบัติ เช่น
การล้างมือ การทำความสะอาดบริเวณที่จะเจาะเลือดให้เช็ด
จนกว่าสำลีไม่เปลี่ยนสี
. เตรียมไม้พนั สำลีทจ่ี มุ่ Tincture Iodine, Alcohol หลังจาก
หาเส้นได้แล้วให้เปลี่ยนเส้นใหม่ถ้าเกิน  นาทีแล้วยังเจาะ
ไม่ได้ (โพยม วงศ์ภูวรักษ์, 550)
4. ปรับเปลี่ยนวิธีการขณะดึงเข็มออก โดยให้ดึงเข็มออกให้
สุดก่อนจะนำสำลีแห้งปิดบริเวณที่เจาะ

4

ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุของการปนเปื้อนเชื้อและวิธีการแก้ไข (ต่อ)
สาเหตุของการปนเปื้อนเชื้อ
วิธีการแก้ไข
5. ใส่เลือดในขวดเพาะเชื้อก่อน จึงจะแบ่งใส่ขวดอื่นๆ
(กรณีที่ตรวจหลายชนิด)
. อุปกรณ์

. ไม้พันสำลีที่ใช้ให้เปิดซองใหม่ทุกครั้ง
. เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งที่ต้องเจาะเลือดใหม่

วิธีการแก้ไข
. ให้ความรู้
จากผลการทดสอบความรู้ของบุคลากรในแต่ระดับตั้งแต่พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงาน
ช่วยการพยาบาลและผูช้ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารให้ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านและนำมาทดสอบ
ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังได้ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนประเมินความรู้ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มก่อนให้ความรู้
หัวข้อประเมิน
ขั้นตอนการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ
(สำหรับพยาบาล)
ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/เตรียมอุปกรณ์
(สำหรับผู้ช่วยพยาบาล)
ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/เตรียมอุปกรณ์
(สำหรับพนักงานช่วยการพยาบาล)
ขั้นตอนการเบิกขวดเพาะเชื้อและวิธีการเก็บรักษา
(สำหรับผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย)
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

n
8

ถูกต้อง (คน) ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
0
55.56
.56

9

5

55.55

.56

4



5.00

.5





00.00





8

54.55

.55

จากตารางที่  พบว่า ในแต่ละกลุ่มมีความรู้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 โดยขั้นตอนการเบิก
ขวดเพาะเชื้อและวิธีการเก็บรักษา ( สำหรับผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ) มีความถูกต้องร้อยละ 00.00 รองลงมา คือ
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ขั้นตอนการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ ( สำหรับพยาบาล ) และขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/เตรียมอุปกรณ์ ( สำหรับ
ผู้ช่วยพยาบาล ) มีความถูกต้องร้อยละ 55.56 และ 55.55 ตามลำดับ ยกเว้นขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/
เตรียมอุปกรณ์ ( สำหรับพนักงานช่วยการพยาบาล ) มีความถูกต้องร้อยละ 5.00
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนประเมินความรู้ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มหลังให้ความรู้
หัวข้อประเมิน
ขั้นตอนการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ
(สำหรับพยาบาล)
ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/เตรียมอุปกรณ์
(สำหรับผู้ช่วยพยาบาล)
ขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/เตรียมอุปกรณ์
(สำหรับพนักงานช่วยการพยาบาล)
ขั้นตอนการเบิกขวดเพาะเชื้อและวิธีการเก็บรักษา
(สำหรับผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย)
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม

n
8

ถูกต้อง (คน) ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
6
88.89
.89

9

9

00.00



4



75.00

.75





00.00





0

90.9

.9

จากตารางที่ 3 พบว่า ในแต่ละกลุ่มมีความรู้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 โดยขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/เตรียม
อุปกรณ์ ( สำหรับผู้ช่วยพยาบาล ) และขั้นตอนการเบิกขวดเพาะเชื้อและวิธีการเก็บรักษา ( สำหรับผู้ช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ) มีความถูกต้องร้อยละ 00.00 รองลงมา คือ ขั้นตอนการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ ( สำหรับพยาบาล )
และขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วย/เตรียมอุปกรณ์ ( สำหรับพนักงานช่วยการพยาบาล ) มีความถูกต้องร้อยละ 88.89
และ 75.00 ตามลำดับ
ตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลังของกลุ่มตัวอย่าง
ความรู้
คะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อน
คะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง

X
.55
.9

SD.
.5
.9

t - test
6.9**
7.88**

Sig.
.00
.00

6

จากตารางที่ 4 พบว่า ความรูเ้ รือ่ งการเจาะเลือดเพาะเชือ้ ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00
2. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
จากมาตรฐานในการเจาะเลือดเพาะเชือ้ ของหน่วยควบคุมการติดเชือ้ หอผูป้ ว่ ยจึงได้มกี ารเพิม่
เติมการปฏิบัติดังรายละเอียด แผนภูมิที่ 
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3. นิเทศงานอย่างใกล้ชิดสำหรับบุคลากรใหม่ เมื่อมีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ในหน่วยงานจะมี
การให้ความรู้ในเรื่องการเจาะเลือดเพาะเชื้อแก่บุคลากรในทุกระดับโดยจัดอยู่ในโปรแกรมการให้ความรู้
“พี่สอนน้อง” รวมทั้งมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด
ระยะติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase)
. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติฉบับปรับปรุงใหม่ เก็บข้อมูลโดย
การสังเกตโดยใช้แบบเก็บข้อมูลมาตรฐานของฝ่ายบริการพยาบาลที่มีการปรับเพิ่มจากเดิม
. ติดตามผลการปนเปื้อนเชื้อ จากการเจาะเลือดจากหน่วยควบคุมการติดเชื้อของ
โรงพยาบาล
จากรายงานการปนเปื้อนโดยติดตามรายงานจากหน่วยควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ในหอผู้ป่วยเด็ก  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 548 – ธันวาคม 549 มีดังนี้
ก่อนทำกิจกรรม
ขณะทำกิจกรรม
หลังทำกิจกรรม
เดือน พ.ศ. 548 อัตราการ เดือน พ.ศ. 549 อัตราการ เดือน พ.ศ. 549 อัตราการ
ปนเปื้อน
ปนเปื้อน
ปนเปื้อน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
0.0
กรกฎาคม
มกราคม
.5
0.0
มีนาคม
สิงหาคม
.7
กุมภาพันธ์
0.0
.0
เมษายน
0.0
มีนาคม
0.0
กันยายน
.7
พฤษภาคม
ตุลาคม
5.
0.0
เมษายน
.
มิถุนายน
.8
พฤษภาคม
.
พฤศจิกายน
.4
กรกฎาคม
ธันวาคม
.4
.6
มิถุนายน
6.7
สิงหาคม
.
กันยายน
.9
ตุลาคม
5.7
พฤศจิกายน
ธันวาคม
.6
เฉลี่ย
.8
เฉลี่ย
0.7
เฉลี่ย
.0
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวโน้มการปนเปื้อนลดลง ทางหอผู้ป่วยเด็ก  จึงใช้แนวทางดังกล่าว
เป็น Best Practice ในการเจาะเลือดเพาะเชื้อ
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. นำผลการปฏิบัติงานแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความสำคัญให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ด้วยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากวิธีการนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานของบุคลากร
ทุกระดับภายใต้ข้อตกลงร่วมกันของทุกคน คือ เป้าหมายของหน่วยงาน การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางร่วมกัน
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของทุกคน จึงทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในบทบาทหน้าที่ของตนทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การสร้างทีม การวิเคราะห์และระบุปัญหา การวางแผนและการดำเนินการตามแผน รวมทั้งการประเมินผล ทำ
ให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันจึงจะมีการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษา
ของกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติและคณะ (547) ที่พบว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อเกิด
ความตระหนักของชุมชนในการมีส่วนร่วมคิดถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เมือ่ พิจารณาถึงรูปแบบการพัฒนาวิธกี ารเจาะเลือดเพือ่ ส่งเพาะเชือ้ พบว่า ความรูแ้ ละประสบการณ์
ความตระหนักในการปฏิบตั งิ านของทุกคนเป็นปัจจัยทีส่ ำคัญ ส่วนบทบาทของทีมนำและทีป่ รึกษาเป็นปัจจัยเสริม
ที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ต้องมีการควบคุม กำกับ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเป็นไป
ตามแผนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาของหทัยชนก บัวเจริญ (547) ที่พบว่าองค์ความรู้บาง
ประการชุมชนต้องการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาสร้างการเรียนรู้ โดยมีผปู้ ระสานให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือ
สร้างนวัตกรรมให้ชุมชน และจากผลการศึกษาของ เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม ( 55 ) ที่พบว่า การสนับสนุนทั้งการ
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อบรม การให้ข้อมูลย้อนกลับและการสนับสนุนชุดเจาะเลือดมีผลส่งเสริมให้พยาบาลมีความรู้และปฏิบัติการ
เจาะเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อได้ถูกต้องเพิ่มขึ้นและส่งผลให้อัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจ
เพาะเชื้อลดลง
จากแบบสอบถามความรู้วิธีการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อในแต่ละกลุ่มตำแหน่ง ส่วนใหญ่
จะตอบถูกต้องมากกว่าร้อยละ 50 ( ตารางที่  ) โดยส่วนใหญ่พบในบุคลากรที่มีอายุงานมากกว่า 4 ปียกเว้น
กลุ่มพนักงานช่วยการพยาบาลที่ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งอาจเกิดจาก ประสบการณ์ในการทำงานยังน้อย
คือส่วนใหญ่  ปี แต่เมื่อเปรียบเทียบผู้ตอบถูกต้องก่อนการให้ความรู้และหลังการให้ความรู้ พบว่ามีการพัฒนา
ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P < .05 (ตารางที่ 4)
จากผลการดำเนินงาน พบว่าการปนเปือ้ นเชือ้ จากการเจาะเลือดเพือ่ ส่งเพาะเชือ้ มีแนวโน้ม ลดลง
แต่จะมีมากขึ้นบ้างในบางช่วงซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการรับบุคลากรใหม่เข้าปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ผู้บริหารและทีม
แกนนำจะต้องตระหนักในการติดตาม นิเทศ และมีการฟื้นฟูความรู้อย่างใกล้ชิด

ข้อเสนอแนะ

. ควรมีการฟื้นฟูความรู้ในเรื่องกระบวนการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อให้แก่บุคลากรเป็นระยะ
. ผู้บริหารต้องตระหนักในการติดตาม นิเทศ การปฏิบัติงานแก่บุคลากรใหม่อย่างใกล้ชิด
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยในการนิเทศ
. การปฐมนิเทศบุคลากร จะต้องมีการบรรจุเนือ้ หาให้มกี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเจาะเลือด
เพื่อส่งตรวจ
4. ต้องมีการติดตามผล การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ พร้อมแนวทางการแก้ปญ
ั หาเพือ่ ให้การปฏิบตั ิ
งานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

รายการอ้างอิง
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