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บทคัดย่อ
	 การวจิยัและพฒันานี	้เป็นการพฒันาและศึกษาผลการใช้แนวปฏบิตักิารพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดักระดกูสนัหลงั	โรงพยาบาล

ชลบุรี	 โดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติของสภาการวิจัยแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย	 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ

ห้องผ่าตัด	 และผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจ�านวน	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

และ	Dependent	t-test	

	 ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง	ประกอบด้วย	3	หัวข้อหลัก		ได้แก่	การพยาบาล

ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด	ขณะผ่าตัด	และหลังผ่าตัด	หลังการทดลองใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง	พบว่าพยาบาล

ห้องผ่าตัดที่เข้ารับการอบรมการใช้แนวปฏิบัติมีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลองใช้แนวปฏิบัติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<0.001)	มีความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมาก	( 	=	4.60,	SD	=	0.18) 

ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	 ( 	 =	 4.83,	 SD	=	0.21)	 และไม่พบภาวะแทรกซ้อน									

ในการปฏิบัติงาน	

	 ข้อเสนอแนะ	 ควรพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะรายโรคให้กับพยาบาลห้องผ่าตัดเพื่อให้มีความรู้	 และทักษะใน

การดูแลผู้ป่วย	
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บทน�า
	 โรคกระดูกสันหลังเป็นปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการ

ประสบอบุตัเิหตุท�าให้กระดูกสนัหลงัหกั	หรือเกดิจากความเสือ่ม

ของหมอนรองกระดูก	 ท�าให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากอาการปวด

หลงั	และขาอ่อนแรงส่งผลให้เคลือ่นไหวร่างกายล�าบาก	รบกวน

การด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 การประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิต	

ลดลง	 การผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาซ่ึง

เป็นการผ่าตัดใหญ่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	 โรงพยาบาลที่ให้

บริการต้องมีแพทย์และพยาบาลที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะทางการ

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง	 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลชลบุรีเป็นโรง

พยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก	 มี

ศักยภาพสูงในการให้บริการด้านสุขภาพ	ทั้งทางด้านการรักษา

พยาบาลและการผ่าตัด	 ซึ่งสถิติของกลุ่มงานห้องผ่าตัดต้ังแต่

ปีพ.ศ.	2559-2562	มจี�านวนผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการผ่าตดักระดกูสนั

หลังเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	คือ	103,	125	และ	148	ราย1

	 พยาบาลห้องผ่าตัด	เป็นบุคลากรหนึ่งในทีมผ่าตัด	มี

บทบาทให้การดูแลให้ผู ้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างปลอดภัย	

ปราศจากภาวะแทรกซ้อนอนัเกดิจากการผ่าตดั2	จงึต้องมคีวาม

รู้และทักษะเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสัน

หลัง	 แต่จากการทบทวนปัญหาที่ผ่านมาของแผนกห้องผ่าตัด		

โรงพยาบาลชลบุรี	 พบว่า	 พยาบาลห้องผ่าตัดกระดูกสันหลัง								

ไม่สามารถให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยเฉพาะรายโรคก่อนผ่าตัดได้ครบ

ทุกคน	 พยาบาลไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน	 ปัญหาภายใน 

หน่วยงาน	ทีไ่ม่มรีปูแบบการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน	ท�าให้พยาบาล

ห้องผ่าตัดให้ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตนเพื่อเข้ารับการผ่าตัด

ได้ไม่ครบถ้วน	 ส่งผลให้เวลาในการผ่าตัดมากข้ึน	 ผู้ป่วยต้อง

นอนโรงพยาบาลนานขึ้น	 และเสียค่าใช้จ ่ายเพิ่มมากขึ้น	 

นอกจากนี้	 ยังเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในขณะผ่าตัดร่วม

ด้วย	 อาทิ	 ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง	 โรงพยาบาล

ชลบุรี	 เกิดแผลกดทับบริเวณหน้าอกจากการจัดท่าคว�่า											

จ�านวนถึง	 11	 ราย	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 8.83	 ซ่ึงสูงกว่าที่สถาบัน																	

The	National	Medicare	Patient	Safety	Monitoring4	ได้

ก�าหนดไว้ให้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	 4.53	 อีกทั้งภายหลัง

ผ่าตัดยังพบปัญหาพยาบาลห้องผ่าตัดละเลยการติดตามการ

ประเมินผู้ป่วยอย่างครอบคลุม	นอกจากนี้	จากผลการประเมิน

ตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลชลบุรี	 ที่ปฏิบัติงาน

ประมาณ	1-5	ปี	พบว่า	พยาบาลไม่สามารถส่งเครื่องมือผ่าตัด

กระดกูสันหลงัได้	ถงึร้อยละ	655		และพยาบาลทีม่ปีระสบการณ์

น้อย	 ก็ไม่มั่นใจในการท�างาน	 ท�าให้มีผลต่อการนัดผ่าตัดนอก

เวลาราชการ	 ร่วมกับการให้ข้อมูลของพยาบาลว่า	 ห้องผ่าตัด

ไม่มีแนวการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังที่เป็น							

ลายลักษณ์อักษร	 ท�าให้การเรียนรู้งานโดยการสอนในขณะ

ปฏิบัติงาน	 (On	 the	 job	 training)	 ซึ่งพยาบาลห้องผ่าตัด 

แต่ละคน	กม็แีนวทางในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั	ส่งผลท�าให้

งานขาดประสิทธิภาพ5

	 ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล

ผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง	 เพื่อให้พยาบาลห้องผ่าตัดได้มี

แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย	(Safety	Surgery)6	

โดยประยุกต์กรอบแนวคิดการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล

ของสภาการวิจัยแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย7	 เป็นแนวทาง							

ในการด�าเนินงานที่น่าเชื่อถือ	ทันสมัยและสามารถน�าไปปฏิบัติ

Abstract
	 This	 research	aimed	to	develop	and	study	the	effects	of	nursing	practice	guidelines	among	spine	

surgery	 patients	 in	 Chonburi	 Hospital	 that	 applied	 the	 concepts	 of	 practice	development	of	 the	National											

Research	Council	 of	 Australia.	 The	 samples	were	 the	perioperative	nurses	 and	 the	 spine	 surgery	patients.													

The	data	were	analized	using	descriptive	statistics	and	dependent	t-test.	

	 The	 results	 showed	 that	 NPG	 includes	 three	 parts;	 Pre-Operative	 nursing,	 Intra-Operative	 nursing											

and	Post-operative	nursing.	After	following	NPG,	perioperative	nurses	have	been	positively	in	knowledge	and	

working	skills.	These	changes	were	significantly	higher	than	before	and	satisfied	in	NPG	at	high	level	( 	=	4.60,	

SD	=0.18).	Spine	surgery	patients	satisfied	at	highest	level	( 	=	4.83,	SD	=	0.21).	Complication	was	not	found	in	

spine	surgery.

Keywords: Nursing	Practice	Guideline	Development,	Spine	Surgery	Patient,	Chonburi	Hospital.


