
 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาคร้ังนี้เปนศึกษาเชิงปฏิบัติการ (operational study) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ

การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพก
หัก ตึกผูปวยพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยไดนําแนวทางการนํา
หลักฐานเชิงประจักษและแนวปฏิบัติไปใชในคลินิกของสภาวิจัยทางการแพทยและสุขภาพ
แหงชาติ (National Health and Medical Research Council [NHMRC], 2000) มาเปนกรอบใน
การศึกษา 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 การศึกษาคร้ังนี้ดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก 
 1. ประชากร ท่ีเปนทีมผูดูแล คือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ทุกคนยกเวนผูวิจัย ประกอบดวย พยาบาล จํานวน  11  คน  

 2. กลุมตัวอยางผูปวยสูงอายุ ท่ีเขารับการรักษาในหอผูปวยพิเศษ ออรโธปดิกส 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในระหวางเดือน มกราคม-ธันวาคม 2550  จํานวน 30 คน โดย
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังนี้ 

2.1  อายุต้ังแต 60 ป ข้ึนไป  
2.2 ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนผูปวยท่ีมีการหักของกระดูกสะโพก 
2.3  มีความยินดีเขารวมการวิจัย 
2.4 สามารถติดตอส่ือสารดวยภาษาไทยได  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มี  2 ประเภทไดแก 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการศึกษา ไดแก แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกัน

การพลัดตกหกลม ท่ีผูศึกษาและทีมผูดูแลไดรวมกันนํามาจากแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการ
ล่ืนลม ตกเตียง ของบุปผา จันทรจรัส (2548) มีสวนประกอบท้ังหมด 6 ดาน ไดแก  

1.1 การพิทักษสิทธิผูปวยและจริยธรรม  
1.2 การประเมินภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลม  
1.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันการพลัดตกหกลม  
1.4 การใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการพลัดตกหกลม  
1.5 การดูแลอยางตอเนื่อง การบันทึกและส่ือสารแกทีม  และ 
1.6 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 
  2.1 แบบบันทึกขอมูลท่ัวไป  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส เช้ือชาติ 
ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ การวินิจฉัยโรค การผาตัด วันท่ีผาตัด วันท่ีรับไวในโรงพยาบาล วนัท่ี
จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ลักษณะของแบบสอบถาม   เปนแบบเลือกตอบ และเติมคําหรือ
ขอความลงในชองวาง  
 2.2 แบบบันทึกอุบัติการณการเกิดการพลัดตกหกลม เปนการบันทึกจํานวนของ
การเกิดอุบัติการณการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม โดยแบบบันทึกอุบัติการณในคอมพิวเตอรเปนรายเหตุการณ 
 2.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจทีมผูดูแลหรือผูใหบริการ ของมยุรี โรจนอังกูร 
(2004) ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา ทีมผูดูแลเลือกตอบตามความรูสึก 3 ระดับ ไดแก  
พึงพอใจมาก  พึงพอใจพึงพอใจปานกลาง  และพึงพอใจนอย  ระดับของขอมูลคํานวณเปนความถ่ี
ในแตละระดับของความพึงพอใจ 
 2.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจผูรับบริการของมยุรี โรจนอังกูร(2004) มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณ มี 3 ระดับ ดังนี้คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจพึงพอใจปานกลาง และ
พึงพอใจนอย ระดับของขอมูลคํานวณเปนความถ่ีในแตละระดับของความพึงพอใจ 
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 2.4 แบบประเมินความเส่ียงการพลัดตกหกลม โดยใชเคร่ืองมือประเมิน
ความเส่ียงการล่ืนลม ตกเตียง ของ บุปผา จันทรจรัส (2546) ท่ีมีการนํามาใชอยูแลวในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม 

 
การตรวจสอบคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 

การประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมฉบับนี้
ไดรับการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานแนวปฏิบัติทางคลินิก 3 ทาน โดยใช
เคร่ืองมือประเมินแนวปฏิบัติสําหรับงานวิจัย (The Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation 
[AGREE], 2001) ฉบับแปลเปนภาษาไทยโดย ฉวีวรรณ ธงชัย (2547) มีท้ังหมด 6 องคประกอบ 
จํานวน 23 ขอ มีรายละเอียดดังนี้  
 
 หมวดท่ี 1  ขอบเขตและวัตถุประสงค 

1.1 แนวปฏิบัติมีการระบุวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง 
1.2 คําถามในการพัฒนาแนวปฏิบัติเปนปญหาทางคลินิก 
1.3 ระบุกลุมผูปวยท่ีจะใชแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้ 

 หมวดท่ี 2  การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
2.1 ทีมพัฒนาแนวปฏิบัติประกอบดวยบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ 
2.2 ผูใชบริการมีสวนออกความคิดเห็น 
2.3 มีการระบุกลุมผูท่ีจะใชแนวปฏิบัติชัดเจน 
2.4 แนวปฏิบัติไดผานการทดลองใชโดยกลุมเปาหมาย 

 หมวดท่ี 3  ข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติ 
3.1 มีการสืบคนงานหลักฐานงานวิจัยอยางเปนระบบ 
3.2 ระบุเกณฑในการคัดเลือกหลักฐานงานวิจัยชัดเจน 
3.3 ระบุวิธีการกําหนดขอเสนอแนะชัดเจน 
3.4 มีการพิจารณาถึงประโยชน  ผลกระทบและความเส่ียงในการกําหนด

ขอเสนอแนะ 
3.5 ขอเสนอแนะมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนชัดเจน 
3.6 แนวปฏิบัติไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒินอกองคกรกอนนํามาใช 
3.7 ระบุข้ันตอนของการปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบัติใหทันสมัย 
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 หมวดท่ี 4  ความชัดเจนและการนําเสนอ 
4.1 ขอเสนอแนะมีความเปนธรรม เฉพาะเจาะจงกับสถานการณและกลุมผูปวย

ตามท่ีระบุในหลักฐาน 
4.2 ระบุทางเลือกสําหรับการจัดการกับแตละสถานการณ 
4.3 ขอเสนอแนะเปนขอความท่ีเขาใจงาย 
4.4 มีคําอธิบายวิธีใชแนวปฏิบัติ เชน อาจเปนในรูปของแผนผังสรุปแนวทางท่ี

ตองทํา 
หมวดท่ี 5  การประยุกตใช 

5.1 ระบุส่ิงท่ีอาจเปนปญหาและอุปสรรคของการนําขอเสนอแนะไปใช 
5.2 มีการพิจารณาคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีการใชแนวปฏิบัติ 
5.3 แนวปฏิบัติไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 

หมวดท่ี 6  ความเปนอิสระของทีมจัดทําแนวปฏิบัติ 
6.1 แนวปฏิบัติไดรับการพัฒนาข้ึนมาอยางอิสระจากผูจัดทํา 
6.2 มีการบันทึกความเห็นท่ีขัดแยงกันของทีมในระหวางการพัฒนาแนวปฏิบัติ 

การคิดคะแนนของแตละหมวด โดยแตละขอใหเลือกตอบ 4 ตัวเลือกแบบลิเกิต (likert 
scale) ประกอบดวย คะแนน 4=เห็นดวยอยางยิ่ง คะแนน 3=เห็นดวย คะแนน 2=ไมเห็นดวย และ
คะแนน 1=ไมเห็นดวยอยางยิ่ง การคิดคะแนนของแตละดานใชสูตรดังตอไปนี้  

  
 
 
 

 วิธีประเมิน กําหนดใหมีผูท่ีมีความรูในเร่ืองการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกจํานวน 4 คน 
หรืออยางนอย 2 คนเปนผูประเมินแนวปฏิบัติ 
 หากคะแนนมากกวา 50 แสดงวาแนวปฏิบัตินั้นมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
ในการใชเปนแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
  ผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 
  1.  แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการล่ืนลม ตกเตียงในผูปวยออรโธปดิกส 
ไดรับการพัฒนาโดยทีมสหสาขาประกอบดวย แพทย และ พยาบาล ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของในการดแูลผู

    คะแนนท่ีได – คะแนนรวมตํ่าสุด  
               คะแนนรวมสูงสุด – คะแนนรวมตํ่าสุด 

X 100 
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ท่ีเจ็บปวยทางออรโธปดิกส พัฒนาใชคร้ังแรกปพ.ศ. 2548 และตีพิมพเผยแพรใหบุคลากรทางสุขภาพ
นําไปใช ผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้  

หมวดท่ี 1 ขอบเขตและวัตถุประสงคไดคะแนน รอยละ 90 
หมวดท่ี 2 การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของไดคะแนนรอยละ 78 
หมวดท่ี 3 ข้ันตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติไดคะแนน รอยละ 95 
หมวดท่ี 4 ความชัดเจนและการนําเสนอ ไดคะแนน รอยละ 94 
หมวดท่ี 5 การประยุกตใช ไดคะแนน รอยละ 74 
หมวดท่ี 6 ความเปนอิสระของทีมจัดทําแนวปฏิบัติ ไดคะแนน รอยละ 94 
สรุปผลการประเมินท่ีไดพบวา ในหมวดท่ี 1, 2, 3, 4, 5และ 6 ท่ีเปนสาระสําคัญของ

แนวปฏิบัติทางคลินิก ไดคะแนนผานเกณฑประเมิน คือ ไดคะแนนมากกวารอยละ 50 ดังนั้นแนว
ปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการล่ืนลม ตกเตียงนี้มีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการ
นําไปใช ผูศึกษาและทีมผูดูแลจึงนําแนวปฏิบัติทางคลินิกนี้มาใชศึกษา 
  2. การประเมินความเปนไปไดของการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกแนวปฏิบัติทางคลินิก
เพื่อการปองกันการล่ืนลม ตกเตียงไปใช ผูศึกษาประเมินโดยใชแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช
แนวปฏิบัติทางคลินิกของ ฉวีวรรณ ธงชัย และพิกุล นันทชัยพันธ (2547) ประกอบดวย 1) ความงายตอ
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 2) ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ ทางคลินิก 3) ความเหมาะสมของ
เนื้อหาแนวปฏิบัติทางคลินิกตอการนําไปใชในหนวยงาน 4) แนวปฏิบัติทางคลินิกทําใหเกิดผลดีตอ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก 5) แนวปฏิบัติทางคลินิก ชวยประหยัดและลดตนทุนทางดาน
กําลังคน เวลา และงบประมาณในการดูแลปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพก
หัก 6) แนวปฏิบัติทางคลินิกมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติท่ีจะนําไปใชไดในหนวยงาน และ 7) ความ
พึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก 
 
การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
 
 ผูศึกษาพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง การทําศึกษา โดยเร่ิมจากการแนะนําตนเอง ช้ีแจง
วัตถุประสงคของการทําการศึกษา ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล และระยะเวลา พรอมท้ังช้ีแจงให
ทราบถึงสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง ในการตอบรับหรือการปฏิเสธการเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ โดยไมมีผล
ตอการบริการพยาบาล หรือการบําบัดรักษาท่ีจะไดรับ พรอมท้ังช้ีแจงประโยชน และผลเสียของการ
เขารวมการศึกษา นอกจากนี้ระหวางการวิจัยหากกลุมตัวอยางไมตองการเขารวมในการศึกษาตอจน
ครบตามเวลากําหนด กลุมตัวอยางก็สามารถบอกเลิกไดทันทีโดยไมมีผลตอการบริการพยาบาล 
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หรือการบําบัดรักษาท่ีจะไดรับ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอมูลท่ีไดจะถูกเก็บเปนความลบั
จะนําเสนอในภาพรวมและนําไปใชประโยชนในทางการศึกษาเทานั้น 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล 
 
 ในการวิจัยนี้ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  ใช
รูปแบบการนําแนวปฏิบัติคลินิกสําหรับการปองกันการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูก
สะโพกหัก หอผูปวยพิเศษ   ออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยประยุกตใชแนว
ปฏิบัติทางคลินิกในการปองกันการล่ืนลมตกเตียงของบุปผา  จันทรจรัส (2548)  ท่ีไดทําการ
รวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมใน
โรงพยาบาล   และประยุกตแนวทางการนําหลักฐานเชิงประจักษและแนวปฏิบัติไปใชในคลินิกของ
สภาวิจัยทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติ(National Health and Medical Research Council 
[NHMRC], 2000) โดยมีข้ันตอนของการเตรียมนําแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช  1  วงจร ( Cycle)  
ประกอบดวยข้ันตอน 4  ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1. วางแผนหรือเตรียมการ ( Planning)   
   1.1 ทําหนังสือจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึง 
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เพื่อขออนุญาตรวบรวมขอมูล ผูศึกษาเขาพบ
หัวหนาฝายการพยาบาลเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และขอความรวมมือในการศึกษาคร้ัง
นี้ และเขาพบหัวหนางานและผูตรวจการงานการพยาบาลผูปวยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษารายละเอียดการรวบรวมขอมูล และขอความรวมมือ
ในการรวบรวมขอมูล 
  1.2 ประชุมเจาหนาท่ีและผูมีสวนรวม (stakeholder) เพื่อจัดต้ังทีมผูดูแล ในหอ
ผูปวยพิเศษออรโธปดิกส   พรอมท้ังประเมินความพรอมของเจาหนาท่ี และทรัพยากรที่มีอยู 
  1.3 ช้ีแจงวัตถุประสงค  ความสําคัญ และวิธีการของการนําแนวปฏิบัติทางคลินิก
สําหรับการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก 
  1.4 กําหนดผลลัพธของการดูแลจากการนําแนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการ
ปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก  ประกอบดวย อุบัติการณของการ
พลัดตกหกลมท่ีลดลง ความพึงพอใจของผูสูงอายุในการดูแลของทีมผูดูแล 
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  1.5 ประชุมทีมผูดูแลเพื่อเลือกแนวปฏิบัติทางคลินิก  โดยใหผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางคลินิก ประเมินคุณภาพของแนวปฏิบัติโดยใชเคร่ืองมือประเมิน  
AGREE: Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE Collaboration, 2001)  
  1.6 ทีมผูดูแลรวมกันปรับสาระสําคัญในแนวปฏิบัติทางคลินิก เพื่อใหเหมาะสม
กับผูสูงอายุ  และสามารถดําเนินการเพ่ือใชในการปฏิบัติในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส  พรอมท้ัง
จัดทําคูมือการใชแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันการพลัดตกหกลม 
  1.7 นําแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีปรับปรุงเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ ไปให
ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและการปฏิบัติการพยาบาลออรโธปดิกส    ตรวจสอบความถูกตองของ
เนื้อหา  
  1.8 ปรับแกแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุอีก
คร้ังตามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกอนนําแนวปฏิบัติไปใชจริง 
  1.9 จัดทําแผนการอบรมความรูสําหรับทีมผูดูแล  พรอมท้ังอบรมใหแกทีมผูดูแล
ท้ังหมด (เนื้อหา ประกอบดวย ความหมายและลักษณะของการพลัดตกหกลม ปจจัยท่ีมีผลตอการ
พลัดตกหกลมในผูสูงอายุ การประเมินภาวะเส่ียงตอการพลัดตกหกลมของผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูก
สะโพกหัก การปองกันการพลัดตกหกลมในโรงพยาบาล) 
  1.10 จัดบอรดแสดงความรูเกี่ยวกับการหกลม และการปองกันการพลัดตกหกลม
ของผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก ในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  
 2. ปฏิบัติ (Do)  
 2.1 ทีมผูดูแลประเมินความเส่ียงตอการพลัดตกหกลมในผูสูงอายุท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง 
 2.2 ผูศึกษา วางแผนการพยาบาลผูปวยรายบุคคลรวมกับทีมผูดูแล  
 2.3 ทีมผูดูแลปฏิบัติการดูพยาบาลตามแผนท่ีวางไว 
 2.4 ผูศึกษา ติดตาม ตรวจเยี่ยม  การปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกวัน แกทีมผูดูแลตาม
ข้ันตอนในแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลม    ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา  

3. วิเคราะหผลการปฏิบัติ  (Study)  
 ผูศึกษาจัดประชุมกลุมยอยเพื่อวิเคราะหปญหา และอุปสรรคของการปฏิบัติทางคลินิก
เพื่อการปองกันการพลัดตกหกลม  พรอมท้ังนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับอุบัติการณการพลัดตกหกลม
ของผูสูงอายุ สัปดาหละคร้ัง ผูศึกษารวบรวมขอมูลสําคัญ เกี่ยวกับ ผลลัพธท่ีกําหนดไวเม่ือส้ินสุด
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ระยะเวลาการศึกษา ไดแก อุบัติการณการเกิดหกลม ของผูสูงอายุท่ีจํานวน 30 คน ท่ีเขารับการรักษา
ในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส ระหวางวันท่ี  กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 
 3.2.2 ความพึงพอใจของทีมผูดูแล กอนและหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อ
การปองกันการพลัดตกหกลม 
 3.2.3 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหัก ซ่ึง
ไดรับการดูแลโดยใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการพลัดตกหกลม 
   
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางวิเคราะหดวยสถิติพรรณนาโดยใชคาความถ่ี รอยละ
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบอุบัติการณการเกิดหกลมในหอผูปวยพิเศษออรโธปดิกส โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ระหวางกอนและหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการปองกันการ     
พลัดตกหกลม  ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหดวยสถิติทดสอบฟชเชอร (Fisher’s exact propability test)  
 3. เปรียบเทียบจํานวน และรอยละของกลุมประชากรท่ีเปนทีมผูดูแล ในแตละระดับ
ของความพึงพอใจ ระหวางกอนและหลังการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อปองกันการหกลม 
 


