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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแล 

การคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาล 

ห้องคลอด กลุม่ตวัอย่างคดัเลอืกแบบสะดวกจ�านวน 120 คน 

คือพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในแผนกห้องคลอดของ 

โรงพยาบาล ในสังกัดเขตสุขภาพท่ี 5 เก็บรวบรวมข้อมูล

ระหว่างเดอืนเมษายน ถึงเดอืนพฤษภาคม 2561 เครือ่งมอื

วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถาม

ปัจจัยด้านความรู้ ด้านทัศนคติ ด้านการสนับสนุนในการ

ปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และแบบ 

สอบถามการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐาน

เชิงประจักษ์  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90, .75, .74 และ 

.71 ตามล�าดบั วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติพิรรณนา และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวจิยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างปฏบิตักิารพยาบาล

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ถูกต้องเหมาะสมมาก (M = 

35.16, SD = 3.91)  ความรู ้และการสนบัสนนุในการปฏบิตัิ

การพยาบาลมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการปฏบิตักิารดแูล

การคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (r = .32, p<.001 และ r = .42, p< .001 ตาม

ล�าดับ) ผลการวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลห้องคลอด

ควรมคีวามรู ้และผูบ้รหิารควรสนบัสนุนพยาบาลห้องคลอด

ให้ปฏบิตังิานโดยการใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการพฒันา

คุณภาพของงานห้องคลอดต่อไป

ค�าส�าคัญ: การปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติ หลักฐาน 

เชิงประจักษ์ พยาบาลห้องคลอด

 

Abstract

 This correlational research aimed to  

examine factors related to evidence-based  

practice in normal birth care of intrapartum  

nurses. A convenience sampling technique was 

used to recruit a sample of 120 intrapartum  

nurses working in hospitals in health region 5. Data 

were collected from April to May 2018. Research 

instruments included a demographic questionnaire 

and questionnaires regarding knowledge, attitude, 

supportive, and evidence-based practice in normal 

birth care. Their reliabilities were .90, .75, .74, and 

.71, respectively. Data were analyzed by using 

descriptive statistics and Pearson’s correlation 

coefficients.

 The results revealed that the sample  

employed evidence-based practice in normal  

birth care at a good level (M = 35.16, SD = 3.91). 

Knowledge and supportive evidence-based  

nursing practice were positively correlated to 

evidence-based practice in normal birth care  
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(r = .32, p<.001 and r = .42, p< .001, respectively). 

These findings suggest that intrapartum nurses 

should have knowledge, and administrators should 

support intrapartum nurses for practicing with the 

evidence-based to further develop quality of care 

in delivery room.       

Key words: normal birth care, evidence-based 

practice, intrapartum nurses 

ความส�าคัญของปัญหา 

 ในประเทศไทย มกีารน�าหลกัฐานเชงิประจกัษ์มาใช้

ในการปฏิบัติมากมายในวิชาชีพด้านบริการสุขภาพ 

พยาบาลวิชาชพีได้มกีารน�าหลกัฐานเชงิประจักษ์เช่นกนั แต่

อยู่ระดับน้อยมาก ถึงแม้มีข้อมูลสนับสนุนมีผลงานวิจัย

รองรับให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า (Tilokskulchai, 2008) จึงได้มี

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ในการปฏบิตักิารพยาบาล เป็นทางเลอืกหนึง่ในการพฒันา

คณุภาพอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ทัง้นีส้ภาการพยาบาลกไ็ด้

ก�าหนดแนวทางการใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ์เป็นสมรรถนะ

ที่ส�าคัญส�าหรับพยาบาลวิชาชีพอีกด้วย (Thailand  

Nursing and Midwifery Council, 2009)

 อย่างไรก็ตามจากการทบทวนงานวิจัย ในการใช้

หลกัฐานเชิงประจกัษ์ยงัมกีารปฏบิตัไิม่มากนกั เช่น การศกึษา 

ของ Supakankhamjorn (2007) พบว่า การใช้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาล 

โรงพยาบาลเชยีงค�า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และจาก

การศึกษาของ Numpanon, Picheansathian, and 

Jintrawet (2015) พบว่า การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน

การปฏบัิตกิารพยาบาลของพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ในเขต

ภาคเหนือ อยู่ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ของประเทศไทยยังเป็นปัญหาอยู่ 

ส�าหรบัห้องคลอดมกีารใช้หลกัฐานเชงิประจกัษ์ในการดูแล

ผู้คลอดเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ใน

ระยะคลอดและหลงัคลอดได้ อนัจะส่งผลให้เกดิการพฒันา

คุณภาพการบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

มีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการดูแล การคลอดปกติ

อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาของ Suppasri, and  

Suwansujarit (2011) เก่ียวกับการดูแลการคลอดปกติ 

ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าของพยาบาลห้องคลอด 

พบว่า มีบางกิจกรรมที่ยังคงปฏิบัติในระดับน้อย แต ่

การปฏบิตัทิีอ่งค์การอนามยัโลกแนะน�าว่าเป็นอนัตรายหรอื

ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ควรปฏิบัติ พบว่า มีบางกิจกรรม

ที่ยังคงปฏิบัติในระดับปานกลางถึงมาก 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการปฏบิตักิาร

ดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ขึ้นอยู่กับ

ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์ และทัศนคติของนวัตกรรม/การปฏิบัติสิ่งใหม ่

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในที่นี้ นวัตกรรมคือการปฏิบัติ

การดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้

แนวคิดการยอมรับนวัตกรรมของ Rogers (2003) ที่ 

กล่าวว่า การทีค่นจะปฏบิตัติามนวตักรรมใหม่ ๆ  ขึน้อยูก่บั

ปัจจยัส�าคญัคอื ความรูข้องบคุคลในการปฏบิตัติามหลกัฐาน 

เชิงประจักษ์ ในที่นี้คือความรู ้ของพยาบาลห้องคลอด 

ในการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เมื่อมีความรู้แล้ว

สามารถลงมอืปฏบิตัติามขัน้ตอน หรอืวธิกีารนวตักรรมนัน้

และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างระมัดระวัง และจากการศึกษา

ของ Famutimi (2015) พบว่า พยาบาลร้อยละ 69  

มคีวามรูเ้กีย่วกบัการปฏิบตัติามหลักฐานเชงิประจกัษ์เพยีง

เล็กน้อย และพบว่าความรู้ของพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์

กบัการปฏบิตักิารพยาบาลตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์  และ

ยังขึ้นกับทัศนคติของการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

พบว่า ทัศนคติต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐาน 

เชงิประจกัษ์มรีะดบัสงู (Mohannad, Haneen, Ghadeer, 

& Hekmat, 2017) และจากการทบทวนงานวจิยั ยงัมปัีจจัย

ทีส่�าคัญทีพ่บว่ามผีลต่อการปฏิบตัติามหลักฐานเชิงประจักษ์ 

คือ การสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  

ดังเช่นการศึกษาของ Supakankhamjorn (2007) พบว่า 

การสนับสนุนจากผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการพยาบาล  

มีนโยบายที่ชัดเจน การสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจ ในการใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการพยาบาลมีการ

ประเมินผลอย่างต่อเนือ่งท�าให้ประสบความส�าเรจ็ (Karkos 

& Peters, 2006)

 จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่า ความรู้ 

ทัศนคติ และการสนับสนุนในการปฏิบัติการพยาบาลตาม


