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การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนามีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ 2) ประเมินผลรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย
ที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดที่พฒั นาขึ้นที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย และจํานวน
การกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
กลุ่มตัวอย่างได้รับการเลือกแบบเจาะจง จําแนกเป็ น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที่เข้า
สนทนากลุ่มในระยะการศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาและการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่าย เป็ นพยาบาลวิชาชีพ
ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ จํานวน 10 คน และ 2) กลุ่มตัวอย่างในระยะการ
ประเมินผลรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดที่ พฒั นาขึ้น เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดและเข้าพักรักษาที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ซึ่ ง
แบ่ งเป็ นกลุ่ มทดลองและกลุ่ มเปรี ยบเที ยบจํานวนกลุ่ม ละ 31 คน รวม 62 คน เครื่ องมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)
เครื่ องมือที่ ใช้ดาํ เนิ นการวิจยั ประกอบด้วย แนวคําถามการสนทนากลุ่ม และรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต โดยมี คู่มือการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย คู่มือแผนการสอนผูป้ ่ วย และแผ่นพับความรู ้โรคนิ่วใน
ไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด และ 2) เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย เครื่ องมือทั้งหมดได้รับการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน ซึ่ งแบบสัม ภาษณ์ ท้ งั สองชุ ดมี ค่าดัชนี ความตรงเชิ งเนื้ อหาเท่ ากับ 0.95 และ 0.89
ตามลําดับ และมีค่าสัมประสิ ทธิ์อลั ฟาของครอนบาซเท่ากับ 0.75 และ 0.82 ตามลําดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติทีในกลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระต่อกัน
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตพัฒนาขึ้น โดย
บู ร ณาการแนวคิ ด ของแมคคี ฮ าน (McKeehan, 1981) และกิ จ กรรมตามรู ป แบบ D-M-E-T-H-O-D ประกอบด้ว ย
กระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ การประเมินปั ญหาและความต้องการความช่วยเหลือของผูป้ ่ วยและญาติ การวินิจฉัยปั ญหา
ทางการพยาบาล การกําหนดแผนจําหน่าย การปฏิบตั ิการพยาบาลตามแผน และ การประเมินผลการพยาบาล 2) ผูป้ ่ วย
ที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดที่ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายที่พฒั นาขึ้นมีพฤติกรรมการดูแลตนเองและความ
พึงพอใจในบริ การสู งกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ การพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) จํานวน
การกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลหลังใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้นตํ่ากว่าก่อนใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้นร้อยละ 12.9
คําสําคัญ การพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่าย ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
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Abstract
The purposes of his research and development study were: 1) to develop a
discharge planning model for patients who received open kidney stones surgery at
Sunpasitthiprasong hospital, 2) to evaluate the developed discharge planning model for
patients who received open kidney stones surgery on self-care behaviors, patient
satisfaction, and 3) to investigate the readmission number of patients receiving open
kidney stones surgery at Sunpasitthiprasong hospital.
The purposive samples were composed of 2 groups. 1) The first group was
key informants of a group discussion in the stage of problem identification and model
development included 10 registered nurses from the Urology Ward in Sunpasitthiprasong
hospital. 2) The second group, participating in the evaluating stage, included 62 patients
who admitted at the urology ward in Sunpasitthiprasong hospital. The latter sample was
divided into an experimental group and a compared group. The experimental tools
composed of 1) focus group question guidelines and the developed discharge planning
model which were composed of a patient discharge planning manual, an education
planning manual, brochures about kidney stones, and self-care after post operation. The
data collection tool composed of two questionnaires: the self-care behavior assessment
questionnaires and patient satisfaction questionnaires. All research tools were validated
for content validity by 5 experts. The content validity index of both interview
questionnaires were 0.95 and 0.89 respectively. The Cronbach alpha coefficient of both
tools were 0.75 and 0.82 respectively. Data was analyzed by descriptive statistics, content
analysis and independent t- test.
The major findings were as follows. 1) The discharge planning model for
patients who received kidney stones surgery was developed based on McKeehan’s
concept (1981) and the D-M-E-T-H-O-D model included a process of 5 steps. These
were problems and needs assessment for patients and their relatives, nursing diagnosis,
determining discharge planning, implementation of the established plan, and nursing
evaluation. 2) Patients who received the developed discharge planning rated their selfcare behaviors and satisfaction statistically higher than patients who received routine
nursing care at the .05 level. 3) The readmission number after using the developed model
was less than before using the developed model at 12.9 percent.

Keywords: Discharge Planning Model, Patients with Kidney Stones Surgery, Self-care
Behavior, Patient satisfaction
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ขอขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ที่ได้อนุ เคราะห์ในการเก็บ
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บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรคนิ่วในไตเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่พบได้ทวั่ ทุกภูมิภาคของโลกและมีแนวโน้มเพิ่ม
สู ง ขึ้ น เรื่ อยๆ จากภาวะโลกร้ อน เป็ นปั ญ หาสํ าคัญ ที่ พ บบ่ อยได้ท ่วั โลกประมาณร้ อยละ 10 ใน
ประเทศตะวัน ตก และร้ อ ยละ 20 ในประเทศแถบเขตร้ อ น (tropical and subtropical regions)
(Ramello, 2000) ประเทศไทยพบอุ บ ัติ ก ารณ์ ข องโรคนิ่ ว ในไตประมาณ ร้ อ ยละ 10 -16 ซึ่ งพบ
อุบตั ิการณ์ สูงในผูท้ ี่อาศัยในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (ปิ ยะรัตน์ โตสุ โขวงศ์, 2550) และจาก
รายงานของยานากาวา (Yanagawa et al., 1997) พบความชุ กของโรคนิ่ วในไตสู งถึงร้อยละ 16.9 ใน
จังหวัดขอนแก่น โดยใน พ.ศ.2553 จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุ ขพบว่าอัตราการเกิดนิ่ วในไต
และนิ่ วในระบบทางเดิ นปั สสาวะเพิ่มขึ้นจาก 99.25 ต่อ 100,000 ของประชากรใน พ.ศ. 2550 เป็ น
122.46 โดยพบมากที่สุดในประชากรภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อ (พัชริ นทร์ ชนะพาห์,
2011) โรคนิ่ ว ในไตยัง เป็ นโรคที่ มี อ ัต รากลั บ เป็ นซํ้ าสู งภายหลัง การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ส ลายนิ่ ว
(lithotripsy) หรื อภายหลังการผ่าตัด ผูป้ ่ วยบางรายมีนิ่วเกิ ดมากกว่า 2-3 ครั้งในระยะเวลา 2 ปี หรื อ
เกิ ดเป็ นซํ้ าป ระมาณ ร้ อ ยละ 47 ของผู้ ป่ วยนิ่ วทุ กภาคของป ระชากรใน ป ระเท ศไท ย
(Borwormpadungkitti, 1992) นิ่ วในไตมักจะไม่แสดงอาการ จนเมื่อมีการอุดกั้นของระบบทางเดิ น
ปั สสาวะจึงจะมีอาการแสดงเกิ ดขึ้นได้ เช่น ปวดหลัง ปั สสาวะขัด ปั สสาวะลําบาก ปั สสาวะเป็ น
เลือด เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน อาจมีไข้ร่วมด้วย แม้วา่ ความรุ นแรงของโรคนี้ โดยทัว่ ไปจะไม่ทาํ
ให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชี วิตในทันที แต่พบว่าโรคนิ่ วในไตก่อให้เกิ ดความเจ็บป่ วยและปวดเรื้ อรัง ผูป้ ่ วยต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาล ต้องขาดงานและเสี ยเวลาเพื่อมารักษาตัว ทําให้ครอบครัวขาด
รายได้ ก่อให้เกิดความวิตกกังวลทั้งจากอาการที่เป็ นอยูแ่ ละค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกทั้งทําให้เกิดอันตราย
ต่อไต ทําให้การทําหน้าที่ ของไตเสื่ อมสมรรถภาพลงเรื่ อยๆ ไตบวมนํ้าจนเข้าสู่ โรคไตวายระยะ
สุ ดท้ายในที่สุด
การดู แลให้ก ารรั ก ษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ ม ารั ก ษานิ่ วในไตด้วยการผ่าตัดเป็ นสิ่ งสําคัญ
เนื่องจากหลังผ่าตัดผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงสู งในการที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ ได้แก่ การเสี ย
เลือด การติดเชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะ แผลผ่าตัดติดเชื้อ ปั สสาวะเป็ นเลือด และท้องอืด เป็ นต้น
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ดังนั้นภายหลังผ่าตัดผูป้ ่ วยจึ งจําเป็ นต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชี พ เพื่ อ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่ อาจจะเกิดขึ้นทั้งระยะแรกรับ ระยะต่อเนื่ อง และระยะจําหน่ าย รวมถึ ง
การได้รับ การดู แลอย่างต่อเนื่ องภายหลังจากได้รับ การจําหน่ ายกลับ บ้าน ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องฟื้ นฟู
สภาพร่ างกายตนเองที่บา้ น ซึ่ งผูป้ ่ วยอาจประสบปั ญหาต่างๆได้โดยเฉพาะระยะ 1 เดื อนแรกหลัง
จําหน่ายกลับบ้าน ซึ่ งสาเหตุส่วนมากมักพบว่าเกิดจากการปฏิบตั ิตวั ไม่ถูกต้อง จนทําให้ตอ้ งกลับเข้า
มารักษาซํ้าในโรงพยาบาล เช่น ปั สสาวะเป็ นเลือด แผลผ่าตัดติดเชื้ อ ภาวะติดเชื้ อในระบบทางเดิ น
ปั สสาวะ เป็ นต้น ซึ่ งภาวะปั สสาวะเป็ นเลือดมีโอกาสเกิดได้ง่ายเนื่ องจากไตเป็ นอวัยวะที่มีเลือดมา
เลี้ยงมาก ซึ่ งใน พ.ศ. 2558 พบว่ามีจาํ นวนผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วไตแบบเปิ ดกลับเข้ามารักษาซํ้า
ในโรงพยาบาลภายหลังการจําหน่ายจํานวน 11 ราย (หน่วยสถิติสารสนเทศโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ
ประสงค์, 2559) ส่ งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยหลังผ่าตัดนิ่ วในไตส่ วน
หนึ่ งเกิดนิ่ วในไตซํ้า ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสมบัติ บวรผดุ งกิ ตติและคณะ (2535) ที่พบว่า
ผูป้ ่ วยนิ่ วในไตมี อตั ราการเกิ ดนิ่ วซํ้าร้ อยละ 25 และ 39 หลังการผ่าตัดเป็ นระยะเวลา 1 และ 2 ปี
ตามลําดับและมีอตั ราการเกิดนิ่วซํ้ามากขึ้นเมื่อติดตามผูป้ ่ วยนานขึ้น
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ขนาด1,188 เตี ย ง เป็ นหนึ่ งในโรงพยาบาลศู น ย์ท่ี ให้ บ ริ ก ารผูป้ ่ วยที่ เป็ นโรคนิ่ วในไต และเป็ น
โรงพยาบาลแม่ข่ ายในการให้บ ริ ก ารสุ ข ภาพเขต 10 จากสถิ ติจาํ นวนผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในไตที่ ม ารั บ
บริ ก ารรั ก ษาพยาบาล ในพ.ศ.2556 ถึ ง พ.ศ.2558 มี ผูป้ ่ วยนิ่ ว ในไตมารั บ บริ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ที่ คลิ นิก ผูป้ ่ วยนอกจํานวนไม่ ต่ าํ กว่า 3,000 รายต่อปี ซึ่ งผูป้ ่ วยเหล่ านี้ ร้อยละ 40-70 จะได้รับ การ
รักษาทางศัลยกรรมและจําเป็ นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (หน่วยสถิติสารสนเทศโรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิ ประสงค์, 2559) ซึ่ งจากสถิ ติผปู ้ ่ วยที่เข้ารักษาตัวในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ พ.ศ.2559 พบว่าผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไตมีจาํ นวนสู งสุ ดมากกว่าโรคทาง
ระบบปั สสาวะอื่นๆ ในปั จจุบนั โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์มีการพัฒนาวิธีการรักษาโรคนิ่วใน
ไตโดยมีการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและมีความเสี่ ยงต่อ
ผูป้ ่ วยน้อยลง การรักษาที่นาํ มาใช้ในการรักษาโรคนิ่ วไต ได้แก่ การสลายนิ่ ว การเจาะนิ่ วและกรอ
นิ่ ว และการผ่าตัดแบบเปิ ด ซึ่ งการผ่าตัดแบบเปิ ดก็ยงั มีความจําเป็ นในการรักษาผูป้ ่ วยนิ่ วในไตใน
กรณี ที่น่ิ วมีขนาดใหญ่กอ้ นนิ่วที่แข็งหลายก้อนหรื อมีลกั ษณะเป็ นนิ่ วเขากวาง จนไม่สามารถทําให้
นิ่ วแตกด้วยวิธีการสลายนิ่ วหรื อการเจาะไตและกรอนิ่ ว โดยผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในไตที่ได้รับการผ่าตัด
แบบเปิ ดมีจาํ นวนเฉลี่ยประมาณ 174-223 รายต่อปี (หน่วยสถิติสารสนเทศโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ
ประสงค์, 2559)
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จากการวิเคราะห์ บ ริ บทในการดู แลผูป้ ่ วยที่ ม ารับ การผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด ในหอ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ยังไม่มีรูปแบบการวางแผนจําหน่าย
ผูป้ ่ วยที่ผา่ ตัดนิ่วในไตที่ชดั เจน ทําให้บุคลากรทางการพยาบาลและบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชี พ
ขาดแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยนิ่วในไตและการวางแผนจําหน่ายโรคนิ่วในไต ตั้งแต่แรกรับ
จนกระทั่งจําหน่ ายผูป้ ่ วยกลับ บ้าน รวมทั้ง ขาดการมี ส่ วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครั วในการ
วางแผนจําหน่ าย โดยทัว่ ไปการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยจะกระทําในวันก่ อ นผ่าตัดและในวัน ที่
จําหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน โดยเน้นการให้คาํ แนะนําเพื่อเตรี ยมผ่าตัด การดูแลตนเองหลังผ่าตัด รวมทั้ง
การปฏิ บตั ิตวั เพื่อฟื้ นฟูสภาพที่บา้ น ได้แก่ การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การดูแลแผล
ผ่าตัด และการมาตรวจตามนัด ซึ่ งทําให้ผูป้ ่ วยไม่สามารถจํารายละเอียดได้ท้ งั หมด ส่ งผลทําให้
ปฏิ บตั ิตวั ได้ไม่ถูกต้องทั้งขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อจําหน่ ายกลับบ้าน รวมทั้งส่ งผลทําให้
ผูป้ ่ วยมี โอกาสเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น และมี โอกาสเกิ ด โรคนิ่ ว ในไตซํ้า ต้อ งกลับ มารั ก ษาซํ้าใน
โรงพยาบาล
การวางแผนจําหน่ าย (Discharge planning) เป็ นกระบวนการที่จะช่ วยให้ผูป้ ่ วยได้รับ
การดูแลรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่ อง นับตั้งแต่ผปู ้ ่ วยเข้ามาอยูใ่ นโรงพยาบาลและหลังการ
จําหน่ายจากโรงพยาบาล มีการประสานความร่ วมมือกันระหว่างบุคลากรในทีมสุ ขภาพ ผูป้ ่ วย และ
ครอบครั ว (วันพ็ญ พิ ชิ ตพรชัย, 2546) ช่ วยให้ผูป้ ่ วยได้รับ การดู แลอย่างครอบคลุ ม และต่อเนื่ อง
การวางแผนจําหน่ายจึงเป็ นสิ่ งที่สําคัญในการช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่
แรกรับผูป้ ่ วยไว้รักษาในโรงพยาบาลจนกระทัง่ ผูป้ ่ วยจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยอาศัยความ
ร่ ว มมื อ ระหว่า งผู ้ป่ วย ครอบครั ว และบุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพ ซึ่ งการวางแผนจํา หน่ า ยผูป้ ่ วยที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพควรเริ่ มให้เร็ วที่ สุดเท่าที่จะทําได้ ซึ่ งควรเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ รับผูป้ ่ วยไว้ในโรงพยาบาล
หรื อรับไว้ในการดูแล (กฤษดา แสวงดี, 2539)
จากการทบทวนวรรณกรรมได้มีผนู ้ าํ แนวคิ ดการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยมาใช้ในการ
ดูแลผูป้ ่ วยที่มีปัญหาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้แก่ แนวคิดของ แมคคีฮาน (McKeehan,1981)
ซึ่ งมี รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ 1) การประเมิ นปั ญหา
และความต้องการความช่วยเหลือของผูป้ ่ วยและญาติ 2) การกําหนดปั ญหาทางการพยาบาล 3) การ
กําหนดแผนการพยาบาล 4) การปฏิ บตั ิ การพยาบาลตามแผน และ 5) การติ ดตามประเมิ นผลการ
พยาบาล สํ า หรั บ ในประเทศไทยกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุ ข (2539) ได้เสนอแนว
ทางการวางแผนจํา หน่ า ยในรู ป แบบการวางแผนจํา หน่ า ย M-E-T-H-O-D (Hucy et al, 1986
อ้างในกฤษดา แสวงดี , 2539) ซึ่ งที่ ผ่านมามี การศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิ บตั ิในการวางแผนจําหน่ าย
สําหรับผูป้ ่ วยนิ่วในไต เช่น การศึกษาของวไลลักษณ์ คํานุ ชิต (2550) ศึกษาการพัฒนาการวางแผน
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จําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไตของโรงพยาบาลเลย โดยใช้รูปแบบ M-E-T-H-O-D เป็ นแนวทางใน
การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไต ภายหลังการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายพบว่า ผูป้ ่ วย
มี ค วามรู ้ ม ากขึ้ นและดู แลตนเองได้เหมาะสม นอกจากนี้ ย งั มี ก ารศึ ก ษาของสุ ก ัญ ญา พลอาทิ ตย์
(2553) ได้ศึกษาการพัฒนาการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วไตในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมทางเดิ น
ปั ส สาวะโรงพยาบาลร้ อยเอ็ ดโดยใช้รูป แบบ D-M-E-T-H-O-D ผลการศึ ก ษาพบว่าช่ วยผูป้ ่ วยมี
ความรู้ เพิ่ ม ขึ้ นและมี ค วามพึงพอใจในบริ การและพยาบาลมี แนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ก ารวางแผน
จําหน่ าย ถึ งแม้ว่าที่ ผ่านมาจะมีการศึกษาเกี่ ยวกับการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยนิ่ วในไตแต่มีจาํ นวน
ค่อนข้างน้อย ส่ วนใหญ่จะเน้นการดูแลให้คาํ แนะนําตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D แต่ไม่มีการทํา
วิจยั เพื่อประเมิ นผลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย ซึ่ งเป็ นส่ วนสําคัญในการประเมินผลการ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและป้ องการการกลับเป็ นนิ่วซํ้าได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะหัวหน้าหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ
ประสงค์ และให้การดูแลผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะมานานกว่า 23 ปี จึงสนใจที่จะ
พัฒนาและประเมิ นผลของรู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตเพื่ อให้
สมบูรณ์มากขึ้นโดยผสมผสานแนวคิดการวางแผนจําหน่ายของแมคคีฮาน (McKeehan, 1981) และ
กิ จกรรมตามรู ปแบบการวางแผนจําหน่ าย D-M-E-T-H-O-D มาใช้ ซึ่ งกิ จกรรม D-M-E-T-H-O-D
เป็ นกิ จกรรมตามรู ป แบบการวางแผนจําหน่ าย M-E-T-H-O-D (Hucy et al., 1986 อ้างใน กฤษดา
แสวงดี , 2539) และเพิ่มตัว D มาจาก Disease มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย โดยเน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง
และมีพยาบาลเป็ นผูป้ ระสานงานหลักระหว่างทีมสหสาขาวิชาชี พ เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
ดู แลผูป้ ่ วยที่ ค รอบคลุ ม และต่อเนื่ องตั้งแต่แรกรับ ผูป้ ่ วยจนผูป้ ่ วยกลับ บ้าน ทําให้ผูป้ ่ วยมี ค วามรู้
ความสามารถในการดูแลตนเองและสามารถค้นพบและแก้ไขปั ญหาที่พบได้ต้ งั แต่ก่อนผ่าตัด ผูป้ ่ วย
มี โ อกาสซั ก ถามปั ญ หาต่ า งๆ ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผู ้ป่ วยลดความวิ ต กกั ง วล มี ค วามพร้ อ มความรู้
ความสามารถในการดูแลตนเอง ซึ่ งการประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับ
การผ่าตัดนิ่ วในไตที่พฒั นาขึ้นได้ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและ
จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล ผลที่ ได้จากการศึกษานี้ จะช่ วยให้หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ระบบปั สสาวะมีรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตที่มีคุณภาพ พยาบาล
วิชาชีพมีกระบวนการวางแผนการจําหน่ายที่เป็ นแนวทางเดียวกัน และช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเกิ ดนิ่ วในไตซํ้า งานวิจยั นี้ ยงั สะท้อนให้เห็ นถึ ง
แนวทางการนําหลักฐานเชิ งประจักษ์มาใช้พฒั นาระบบบริ การพยาบาล เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภาพที่
ดีอย่างต่อเนื่อง

5

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
2.2 เพื่อประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไต
แบบเปิ ดที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นที่ มีต่อ พฤติกรรมการดู แลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย และจํานวนการ
กลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัด
นิ่ วในไตแบบเปิ ด โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจยั และพัฒนาของ วาโร เพ็งสวัส ดิ์ (2552) โดยมี
กระบวนการวิจยั และพัฒนา ดังนี้
1. สํารวจสภาพปั ญหาและความต้องการ
2. การพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด
3. การทดลองใช้และประเมินผล
รู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การผ่าตัด นิ่ วในไตแบบเปิ ดผูว้ ิจยั ได้นํา
แนวคิ ดการวางแผนจําหน่ ายของแมคคี ฮาน (McKeehan, 1981) มาใช้ ซึ่ งแมคคี ฮาน (McKeehan,
1981) ได้ก ล่ า วถึ ง กระบวนการวางแผนจํา หน่ า ย ซึ่ งประกอบด้ว ย 5 ขั้น ตอนที่ ส อดคล้อ งกับ
กระบวนการพยาบาล ได้แก่
1. การประเมินปั ญหาและความต้องการ เป็ นการประเมินปั ญหาและความต้องการของ
ผูป้ ่ วยและครอบครัวที่ตอ้ งการความช่วยเหลือและการดูแลตนเองภายหลังจําหน่าย เป็ นขั้นตอนแรก
ที่ สําคัญในการรวบรวมข้อมูลควรเริ่ มประเมิ นตั้งแต่แรกรั บผูป้ ่ วยและประเมิ นอย่างต่อเนื่ องเป็ น
ระยะ จนกระทั่ง ถึ ง วัน ที่ ไ ด้จ าํ หน่ า ยออกจากโรงพยาบาล ซึ่ งเป็ นการประเมิ น แบบองค์ ร วม
ครอบคลุ ม ทั้งสภาพร่ า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม จิ ตวิญ ญาณและความพร้ อ มของผูด้ ู แล รวมถึ ง แหล่ ง
ประโยชน์ที่จะช่วยเหลือหรื อความต้องการดูแลอย่างต่อเนื่ องภายหลังจําหน่าย
2. การวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาล คือการระบุปัญหาและสาเหตุหรื อปั จจัยเสี่ ยงของ
ผูป้ ่ วย จากข้อมู ลที่ รวบรวมได้จากการประเมิ นปั ญหาและความต้องการ บุ คลากรในที มสุ ขภาพ
วินิจฉัยในลักษณะของปั ญ หาเฉพาะหน้า แล้วนําข้อมู ลเหล่ านั้นมาร่ วมกันวิเคราะห์ และให้ การ
วินิจฉัยเกี่ ยวกับ ความต้องการดู แลทั้งในปั จจุ บ นั และต่อเนื่ อง ซึ่ งจะต้องกําหนดไว้เป็ นแผนการ
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พยาบาลสําหรั บผูป้ ่ วย ครอบครั ว และบุ คลากรในที มสุ ขภาพ เพื่ อให้บรรลุ ถึงความต้องการของ
ผูป้ ่ วย
3. การกําหนดแผนจําหน่าย เพื่อลงมือปฏิ บตั ิโดยผูป้ ่ วยและญาติ ซึ่ งแผนการจําหน่าย
ผูป้ ่ วยที่ ดีควรเป็ นการร่ วมกันกําหนดแผนการจําหน่ ายระหว่างที มสหสาขาวิชาชี พ กับ ผูป้ ่ วยและ
ครอบครัว ซึ่ งสามารถสื่ อความหมายในทางปฏิ บตั ิโดยการสอนผูป้ ่ วย ต้องทําเป็ นเอกสารที่มีการ
บันทึกถึงความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมของผูป้ ่ วยและครอบครัวไว้ดว้ ย รวมทั้งมีการวางแผน
เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเมื่อผูป้ ่ วยกลับบ้าน โดยมีระบบส่ งต่อไปหน่วยงานที่ให้การดูแล
ต่อไป
4. การปฏิบตั ิการพยาบาลตามแผน ซึ่ งเป็ นการปฏิ บตั ิร่วมกันระหว่างผูป้ ่ วย ครอบครัว
ญาติ และที มสหสาขาวิชาชี พ โดยทัว่ ไปพยาบาลวิชาชี พเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญต่อการปฏิ บตั ิตาม
แผนจําหน่ าย โดยมีหน้าที่วางแผนและปฏิ บตั ิตามแผนที่วางไว้ให้สําเร็ จด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
สาธิ ต การสอน การให้คาํ ปรึ กษา รวมถึงเป็ นผูท้ ี่มอบหมายให้บุคลากรพยาบาลต่างๆ มีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิตามแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย ติดต่อประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชี พและดูแลให้เกิด
การปฏิบตั ิที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างต่อเนื่อง
5. การประเมินผลการพยาบาล เมื่อนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิแล้ว เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของ
กระบวนการวางแผนจํา หน่ า ย เป็ นการประเมิ น ผลระยะสั้ นและระยะยาวที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ผูป้ ่ วย
ครอบครัว โดยใช้ทกั ษะต่างๆ เช่น การสังเกต การสอบถาม ทดลอง ปฏิบตั ิ เป็ นต้น
แนวทางการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยดังกล่าว สอดคล้องกับขั้นตอนการวางแผนจําหน่าย
ตามกระบวนการพยาบาล 5 ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับกระบวนการพยาบาล ได้แก่ 1) การประเมิ น
ปั ญหาและความต้องการการดูแลของผูป้ ่ วย 2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล 3) การวางแผนจําหน่าย
4) การนําแผนจําหน่ายไปใช้ และ5) การติดตามและประเมินผล
ในขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแผนจําหน่าย ผูว้ ิจยั ได้นาํ เอากิจกรรมตามรู ปแบบ D-M-ET-H-O-D มาประยุกต์ใช้ตามรายละเอียด ดังนี้
D=Disease ความสนใจในการแสวงหาความรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรื อ
โรคที่เป็ นอยู่ การเฝ้ าระวัง สังเกตอาการผิดปกติการมีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการเกิดนิ่วและการ
รักษาพยาบาล
M=Medication การได้รับ ทราบถึ งข้อมูล ความรู ้ เกี่ ยวกับยาที่ ได้รับ มี การปฏิ บตั ิตวั ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง การสังเกตอาการข้างเคียงหลังได้รับยาที่ตอ้ งรับประทาน
อย่างต่อเนื่องที่บา้ นตามแพทย์ส่งั ข้อควรระวังในการใช้ยา และข้อห้ามสําหรับการใช้ยา
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E=Environment & Economic การได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
การจัด การสิ่ ง แวดล้อมที่ บ ้านให้ ส ะอาด มี ค วามเป็ นระเบี ย บ ให้เหมาะสมกับ สภาวะผูป้ ่ วยเพื่ อ
สุ ขอนามัยที่ดี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน และการช่วยเหลือปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
T=Treatment ผูป้ ่ วย/ญาติ ไ ด้รั บ ข้อมู ล ให้ เข้า ใจเป้ าหมายการรั ก ษา มี ค วามรู ้ ใ นการ
ปฏิ บตั ิ ตวั ตามการรั กษา เช่ น การทําแผล การตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน งดการทํางานหนักในช่ วง 2
เดื อนแรก รวมทั้งมี ความสามารถในการเฝ้ าระวังสังเกตอาการผิดปกติ ตนเอง และสามารถดูแล
ตนเองได้
H=Health การได้รั บ ความรู ้ เกี่ ย วกับ การทํา กิ จกรรมให้ เหมาะสมกับ ภาวะสุ ข ภาพ
เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพดี กระตุ ้น ให้ ผูป้ ่ วย/ญาติ มี ส่ วนร่ วมในการเลื อ กกิ จกรรมที่ เหมาะสมกับ ภาวะ
สุ ขภาพ การออกกําลังกายตามความเหมาะสมรวมทั้งสามารถปรับตัวเพื่อส่ งเสริ มการฟื้ นฟูสภาพ
หลีกเลี่ยงความเครี ยดพักผ่อนให้เพียงพอ และการควบคุมนํ้าหนัก
O=Outpatient referral การได้รับข้อมูลความสําคัญของการมาตรวจตามนัด การติดต่อ
ขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาล หรื อโรงพยาบาลใกล้บา้ น
D=Diet การได้รับความรู ้และเข้าใจเรื่ องอาหารและนํ้า สามารถเลือกบริ โภคอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ อาหารที่เหมาะสมกับโรค หลีกเลี่ยงหรื องดอาหารที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ดื่มนํ้าในปริ มาณมากกว่า 8 แก้วต่อวัน
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ประเมินพฤติ กรรมการดู แลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
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กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ แสดงดังภาพที่ 1.1

การพัฒนารู ปแบบการ
วางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยที่
ได้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบ
เปิ ด
1. สํารวจสภาพปั ญหาและ
ความต้องการ
2. การพัฒนารู ปแบบการ
วางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
แบบเปิ ด
3. การทดลองใช้และ
ประเมินผลพยาบาล

รูปแบบการวางแผนจําหน่ าย
ผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่ว
ในไตแบบเปิ ด
(McKeehan, 1981)
1. การประเมินปั ญหาและ
ความต้องการ
2. การวินิจฉัยปั ญหาทาง
การพยาบาล
3. การกําหนดแผนจําหน่าย
โดยใช้ D-M-E-T-H-O-D
4. การปฏิบตั ิการพยาบาล
ตามแผน
5. การประเมินผล
การพยาบาล

ผลของรู ปแบบการ
วางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยที่
ได้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไต
แบบเปิ ด
1. พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง
2. ความพึงพอใจของ
ผูป้ ่ วย
3.จํานวนการกลับมา
รักษาซํ้าในโรงพยาบาล

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
4. 1 ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตที่ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายที่พฒั นาขึ้นจะมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ การพยาบาลตามปกติ
4. 2 ผู ้ป่ วยที่ ไ ด้รั บ การผ่า ตัด นิ่ ว ในไตในกลุ่ ม ที่ ใ ช้ รู ป แบบการวางแผนจํา หน่ า ยที่
พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจสู งกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ การพยาบาลตามปกติ
4. 3 จํานวนผูป้ ่ วยที่กลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลหลังใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่าย
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตตํ่ากว่าก่อนใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้น
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5. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อ
พัฒนาและประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดใน
หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
ขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
5.1 ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ จําแนกเป็ น
5.1.1 พยาบาลวิชาชีพในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ จํานวน 14 คน
5.1.2 ผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไตที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต และเข้ารับรักษาตัวในหอ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ช่วงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จํานวนประมาณ 129 คน
5.2 ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
5.2.1 ตัวแปรต้น คือ รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
5.2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย จํานวน
การกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
5.3 ระยะเวลาที่ศึกษาเก็บข้ อมู ล ระหว่างเดื อนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึ ง เดื อนกันยายน
พ.ศ. 2561

6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 รู ปแบบการวางแผนจํ าหน่ ายผู้ป่วยที่ได้ รับ การผ่ าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด หมายถึ ง
แนวทางการปฏิ บ ัติ ใ นการวางแผนจํา หน่ า ยผู ้ป่ วยที่ ไ ด้รั บ การผ่ า ตัด นิ่ ว ในไตแบบเปิ ด ได้แ ก่
Nephrectomy, Nephrolithotomy และ Pyelolithotomy ที่ เข้า รั บ การรั ก ษาในหอผู ้ป่ วยศัล ยกรรม
ระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแล
รักษาที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จําหน่ายผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาลที่ผวู ้ ิจยั พัฒนา
ขึ้นโดยได้นาํ มา บูรณาการตามแนวคิดของแมคคีฮาน (McKeehan, 1981) และกิจกรรมตามรู ปแบบ
D-M-E-T-H-O-D มาใช้ร่วมด้วยในการกําหนดแผนการพยาบาล ซึ่ งมีกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ 1)
การประเมิ น ปั ญ หาและความต้องการความช่ วยเหลื อของผูป้ ่ วยและญาติ 2) การวินิ จฉัย ปั ญ หา
ทางการพยาบาล 3) การกํา หนดแผนจําหน่ า ย 4) การปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลตามแผน และ 5) การ
ประเมินผลการพยาบาล
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6.2 พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง การกระทําหรื อการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยโรคนิ่ว
ในไตภายหลังได้รับการผ่าตัดนิ่ วไตแบบเปิ ด เพื่อให้สามารถป้ องกันการเกิ ดภาวะแทรกซ้อนและ
การเกิดนิ่วซํ้าได้ ด้วยการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมโดยครอบคลุมตามแนวคิด D-M-ET-H-O-D ประกอบด้วยพฤติ ก รรม 7 ด้าน คื อ 1) ความรู้ เกี่ ยวกับ นิ่ วในไต 2) การรั บ ประทานยา
3) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิ จ 4) การปฏิ บ ตั ิ ตวั เพื่ อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
5) การดูแลภาวะสุ ขภาพ 6) การมาตรวจตามนัด 7) การรับประทานอาหารและนํ้า ซึ่ งวัดโดยแบบ
สัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดนิ่ วในไตที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมครอบคลุมพฤติกรรม 7 ด้าน ดังนี้
1) ความรู้ เกี่ยวกับนิ่วในไต หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต มีความสนใจ
แสวงหาความรู ้และมีความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผ่าตัดนิ่วในไตรวมถึงอาการผิดปกติท่ีควรเฝ้ า
ระวัง
2) การรั บประทานยา หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต รับประทานยาตาม
แผนการรักษาของแพทย์ได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่ อง และสังเกตอาการข้างเคียงของยาดังกล่าว ไม่หยุด
ยาเองเมื่อมีอาการดีข้ ึน และไม่ซ้ื อยามารับประทานเองเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย
3) การจัดการสิ่ งแวดล้ อมและเศรษฐกิจ หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
จัดบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัยให้สะอาด มีความเป็ นระเบียบ และสามารถใช้สิทธิ ในการรักษาพยาบาลได้
ถูกต้อง
4) การปฏิ บัติตัวเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนหลังผ่ าตัด หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่วในไต มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องในการปฏิบตั ิตวั ตามแผนการรักษาพยาบาล สามารถใน
การเฝ้ าระวังสังเกตอาการผิดปกติหลังผ่าตัดและดูแลตนเองเพื่อป้ องกันการเกิดภาวะปั สสาวะเป็ น
เลือด มีไข้ แผลบวมแดง
5) การดูแลภาวะสุ ขภาพ หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต สามารถออกกําลัง
กาย ควบคุมนํ้าหนักตัวและพักผ่อนได้เหมาะสม สามารถจัดการความเครี ยดหรื อวิตกกังวลที่มีได้
6) การมาตรวจตามนัด หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตให้ความสําคัญ
ของการมาตรวจตามนัด
7) การรั บประทานอาหารและนํา้ หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
สามารถเลือกบริ โภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ อาหารที่เหมาะสมกับ
โรค หลีกเลี่ยงหรื องดอาหารที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
6.3 ความพึ ง พอใจของผู้ ป่ วย หมายถึ ง การแสดงออกถึ ง ความรู ้ สึ กในทางบวก
ความรู ้ สึ กชื่ นชม พึ งพอใจประทับ ใจของผูป้ ่ วยต่อบริ ก ารพยาบาลที่ ได้รับ ที่ ส อดคล้องกับ ความ
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คาดหวังของผูป้ ่ วย รวมถึงการรับรู ้ถึงคุณภาพการให้บริ การพยาบาลและการใช้รูปแบบการวางแผน
จําหน่ายว่าสิ่ งที่ตนได้รับนั้นมากหรื อเท่ากับสิ่ งที่ตนเองคาดหวัง ใน 6 ด้าน คือ ความสะดวกสบายที่
ได้รับ การประสานงาน อัธ ยาศัย และความสนใจต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก าร การได้รับ ข้อ มู ล ข่ า วสารและ
คําแนะนํา คุ ณ ภาพของการบริ ก าร และค่ าใช้จ่า ยเมื่ อ ใช้บ ริ ก าร วัด โดยใช้แ บบสั ม ภาษณ์ ค วาม
พึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของอเดย์และแอนเดอร์ สัน (Aday & Andersen,
1975)
1. ความสะดวกสบายที่ ไ ด้ รั บ เป็ นความพึ ง พอใจด้ า นความรวดเร็ ว ในการ
ให้บริ การ สถานที่ให้บริ การสะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2. การประสานงานของบริ การ เป็ นความรู ้สึกพึงพอใจที่ ผปู ้ ่ วยได้รับบริ การ การ
ประสานงานในทีมการพยาบาล
3. อัธยาศัยและความสนใจต่อผูร้ ั บบริ การ เป็ นความรู ้ สึ กพึ งพอใจต่อ การแสดง
อัธยาศัย ท่าทางที่ดี เป็ นกันเองของผูใ้ ห้บริ การและแสดงความสนใจต่อผูป้ ่ วย
4. การได้รับ ข้อมู ล ข่าวสารและคําแนะนํา เกี่ ย วกับ โรค การเจ็บ ป่ วย การผ่าตัด
อาการผิ ด ปกติ แ ละคําแนะนํา เกี่ ย วกับ การรั บ ประทานอาหารสํ า หรั บ ผู้ป่ วยโรคนิ่ ว ในไต เป็ น
ความรู ้สึกพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลการเจ็บป่ วยและข้อมูลการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วย
5.คุณภาพของการบริ การ เป็ นความรู ้สึกพึงพอใจต่อคุณภาพของการดูแลทั้งหมดที่
ผูร้ ับบริ การได้รับในทัศนะของผูป้ ่ วยที่มีต่อการบริ การ
6.ค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ เป็ นความพึงพอใจด้านค่าใช้จ่ายสิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาล
และผลประโยชน์ตามสิ ทธิ ของผูป้ ่ วยที่พึงได้รับจากการเข้ารับบริ การรักษาพยาบาล
6.4 จํ านวนการกลับ มารั ก ษาซํ้ าในโรงพยาบาล หมายถึ ง จํานวนผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การ
ผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดที่ เข้ารั บ การรักษาตัวในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่ วมวิจยั ที่กลับเข้ารับการรักษาซํ้าด้วยโรคหรื ออาการ
เดิ มภายใน 28 วันหลังจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล จากปั ญหาการปฏิ บตั ิ ตนไม่ถูกต้อง ในเรื่ อง
ภาวะปั สสาวะเป็ นเลื อด แผลผ่าตัดติ ดเชื้ อ ภาวะติดเชื้ อในระบบทางเดินปั สสาวะเทียบกับจํานวน
ผูป้ ่ วยนิ่วในไตที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดทั้งหมด

7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
7.1 หน่วยงานได้แนวทางในการปฏิบตั ิการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ว
ในไตแบบเปิ ด
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7.2 พยาบาลวิชาชี พที่ดูแลผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดทราบถึงบทบาท
ของวิชาชีพ และสามารถปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 ผูป้ ่ วยได้รับ การเตรี ย มตัวก่ อนกลับ บ้านช่ วยให้ผูป้ ่ วยมี ค วามรู้ สามารถปฏิ บ ัติ
ตัวอย่างถูกต้อง อันจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และป้ องกันการกลับเข้ารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
7.4 ผูป้ ่ วยพึงพอใจต่อการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development:R&D) เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด และประเมินผลของรู ปแบบการ
วางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ดทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ศึกษาวิเคราะห์บริ บทของหน่วยงาน ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
ขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหวั ข้อตามลําดับ ดังนี้
1. แนวคิดการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย
1.1 ความหมายของการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย
1.2 ความสําคัญของการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย
1.3 วัตถุประสงค์ของการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย
1.4 รู ปแบบการวางแผนจําหน่าย
1.5 กระบวนการวางแผนจําหน่าย
2. แนวคิดพฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.1 ความหมายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.2 พฤติกรรมสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคนิ่วไต
2.3 การประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง
3. แนวคิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.2 การประเมินความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
4. แนวคิดจํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
4.1 ความหมายการกลับมารักษาซํ้า
4.2 การประเมินจํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
5. แนวคิดเกีย่ วกับเรื่องโรคนิ่วในไต
5.1 องค์ประกอบของนิ่ว
5.2 สาเหตุของการเกิดนิ่วไต
5.3 อาการและอาการแสดงของนิ่ว
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5.4 การรักษานิ่วในไต
5.5 หลักการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วไต
6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

1. แนวคิดการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย
1.1 ความหมายของการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย
การวางแผนจําหน่าย (Discharge Planning) เป็ นกิ จกรรมสําคัญของพยาบาลที่ควร
มี การบริ ห ารจัดการที่ ดี เพื่ อให้ การพยาบาลมี คุ ณ ภาพ ผูป้ ่ วยได้รับ การดู แลอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง ได้มีผใู ้ ห้ความหมายของการวางแผนจําหน่ายไว้หลายท่านดังนี้
การวางแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วย หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทีมสุ ขภาพ ผูป้ ่ วย ผูด้ ูแลและครอบครัว ซึ่ งพยาบาลจะเป็ น
ผูร้ ิ เริ่ มและประสานแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยของทีมสุ ขภาพ เนื่ องจากพยาบาลเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย
สามารถสังเกตอาการและประเมินความต้องการของผูป้ ่ วยได้ตลอดเวลา (กฤษดา แสวงดีและคณะ,
2539)
การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแล
รักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องจากโรงพยาบาลหรื อหน่วยบริ การสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมใหม่
ของผูป้ ่ วยภายหลังการจําหน่ายจากโรงพยาบาล ซึ่ งมีการร่ วมมือประสานงานกันระหว่างบุคลากร
ในที มสุ ขภาพ ผูป้ ่ วยและครอบครั ว โดยมี ข้ นั ตอนการประเมินปั ญหาความต้องการ การวินิจฉัย
ปั ญหา การลงมือปฏิบตั ิ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (วันเพ็ญ พิชิตพรชัย, 2546)
การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย หมายถึ ง กระบวนการในการกํา หนดกิ จกรรมการ
ปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพให้กบั ผูป้ ่ วยและสมาชิ กครอบครัว ด้วยการร่ วมมือกันปรึ กษาหารื อกับบุคลากร
พยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผปู ้ ่ วยหายป่ วยโดยเร็ ว และสมาชิ กในครอบครัวให้ความช่วยเหลือได้
ถูกต้อง ทั้งขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลและที่บา้ น โดยมุ่งให้มีการดูแลรักษาต่อเนื่ องและมีการฟื้ นฟู
สภาพอย่างเหมาะสม ด้วยการปฏิ บตั ิ อย่างมีข้ นั ตอน (พวงรัตน์ บุญญานุ รักษ์, 2537 อ้างในวิจิตรา
กุสุมภ์และคณะ, 2554)
การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย หมายถึ ง การปรึ ก ษาหารื อระหว่างบุ ค ลากรในที ม
สุ ขภาพ ผูป้ ่ วย และญาติเพื่อเตรี ยมความพร้อมที่จะช่วยกันหาแนวทางช่วยเหลื อผูป้ ่ วยให้มากที่สุด
โดยมุ่งให้มีการดู แลรักษาต่อเนื่ อง มีการฟื้ นฟูสภาพอย่างเหมาะสม สามารถดู แลตนเองได้ ให้มี
ภาวะสุ ขภาพดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยจะเกิดขึ้น เมื่อมี
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การเริ่ มที่ผปู ้ ่ วยได้มารับการรักษาพยาบาล ระยะที่ให้การพยาบาล จนถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บา้ น
(วิจิตรา กุสุมภ์และคณะ, 2554)
การวางแผนจํา หน่ า ยผูป้ ่ วย หมายถึ ง กระบวนการที่ เกิ ด จากการประสานงาน
ระหว่างที ม สหสาขาวิช าชี พ เพื่ อให้ผูป้ ่ วยได้รับ การดู แ ลอย่างต่ อ เนื่ องและมี ก ารประเมิ น ความ
ต้อ งการการดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ บ ้า น เพื่ อ วางแผนการปฏิ บ ัติ ต ัวภายหลัง เมื่ อ ออกจากโรงพยาบาล
(McKeehan, 1981อ้างในสมจิตต์ อุทยานสุ ทธิ , 2558)
การวางแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วย หมายถึง กระบวนการในการประสานงานระหว่าง
ทีมบุคลากรหลายๆ ด้านเพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการประเมินความต้องการ
การดู แลต่อเนื่ องที่บา้ น ตลอดจนการทํางานร่ วมกับ ผูป้ ่ วยและญาติเพื่อวางแผนในการปฏิ บ ตั ิตวั
ภายหลังออกจากโรงพยาบาล (McKeehan, 1981)
การวางแผนการจําหน่ ายผูป้ ่ วย หมายถึ ง กระบวนการส่ งเสริ มการดูแลที่ต่อเนื่ อง
ให้แก่ผปู ้ ่ วย จากสถานที่หรื อสถานบริ การแห่งหนึ่ งไปอีกแห่งหนึ่ ง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
ผูป้ ่ วยจากสภาวะหนึ่งไปสู่ อีกสภาวะหนึ่งในทางที่ดีข้ ึน (Armitage, 1981)
การวางแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วย หมายถึง กระบวนการให้บริ การเพื่อการตอบสนอง
ความต้องการของผูป้ ่ วยและการช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการเตรี ยมความพร้อมออกจากโรงพยาบาลไปสู่
บ้าน ยังรวมไปถึงการจัดหาแหล่งบริ การใกล้บา้ น ( McKeehan & Conlton, 1985)
การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย หมายถึ ง กระบวนการที่ เกิ ดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผูป้ ่ วย การดู แลต่อเนื่ องเป็ นเป้ าหมายและผลลัพ ธ์ ที่เกิ ดจากกระบวนการนี้ โดยเป็ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยจากการดูแลในระยะต่างๆของการเจ็บป่ วย (Roden and
Taft, 1990)
การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย หมายถึ ง กระบวนการที่ ต้องใช้ก ารมี ส่ วนร่ วมของ
บุคคลากรหลายฝ่ าย ในการหาวิธีเพื่อให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ( Erb, 1997)
ดังนั้นสรุ ปได้วา่ การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย หมายถึง กระบวนการในการช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานที่ ถูกต้อง และมีคุณภาพ ตั้งแต่แรก
รับจนกระทัง่ จําหน่ ายผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล โดยอาศัยความร่ วมมือระหว่างบุ คลากรในที ม
สุ ขภาพ ผูป้ ่ วยและญาติ โดยมี ข้ นั ตอน การประเมิ นปั ญหาและความต้องการความช่ วยเหลือของ
ผูป้ ่ วยและญาติ การวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาล การกําหนดแผนจําหน่าย การปฏิบตั ิการพยาบาล
ตามแผน และการติดตามประเมินผลการพยาบาล
1.2 ความสํ าคัญของการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย
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ในปั จจุบนั สถานการณ์ ดา้ นเศรษฐกิจ สังคมและภาวะสุ ขภาพของประชาชน เป็ น
แรงผลักดันที่สําคัญ ในการปรับปรุ งบริ การด้านสุ ขภาพให้มีคุณภาพสู งสุ ด โดยเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย
ที่สุด ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยมีความสําคัญทั้งต่อผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การ ด้วยเหตุน้ ี
บุคลากรทุกวิชาชีพจึงควรตระหนักถึงความสําคัญเหล่านี้ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพคือผูร้ ับผิดชอบ
ในการเตรี ยมจําหน่ ายผูป้ ่ วยและครอบครัวเพื่อให้ผูป้ ่ วยสามารถดูแลสุ ขภาพที่บา้ นได้ การวางแผน
จําหน่ ายจะต้องบริ หารจัดการให้เป็ นระบบและดูแลต่อเนื่ องโดยการมี ส่ วนร่ วมของที ม สุ ขภาพ
ผูป้ ่ วย ญาติ ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของทีมสุ ขภาพที่ตอ้ งตระหนักถึงความสําคัญของการเตรี ยมผูป้ ่ วย
ก่ อ นกลับ บ้ า น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู้ป่ วยมี ค วามพร้ อ มมากที่ สุ ด ก่ อ นที่ จ ะจํา หน่ า ยกลั บ บ้ า น
(McKeehan, 1981; วันเพ็ญ พิชิตพรชัย, 2546)
ดังนั้นพอสรุ ปความสําคัญของการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยได้ดงั นี้
1. เพิ่มความรู ้ ความสามารถในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยภายหลังจําหน่าย
2. ให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
3. ลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยและญาติ
4. ลดอัตราการกลับมารักษาซํ้าโดยไม่จาํ เป็ น
5. เพิ่มความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและญาติ
6. ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรแหล่งประโยชน์
ในชุมชน
7. บุ ค คลากรมี โอกาสการพัฒ นาการปฏิ บ ตั ิ งาน การประสานงาน และการ
ทํางานเป็ นทีม
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย
การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย เป็ นกระบวนการดู แลผูป้ ่ วยตั้งแต่ แรกรับ จนกระทัง่
จํา หน่ า ยออกจากโรงพยาบาลกลับ ไปอยู่บ ้า นและชุ ม ชน ดัง นั้ นการวางแผนจํา หน่ า ยจึ ง มี
วัตถุประสงค์ดงั นี้ (วันเพ็ญ พิชิตพรชัย, 2546)
1. ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2. พัฒนาศักยภาพของผูป้ ่ วยและญาติในการดูแลตนเอง
3. ลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยและญาติ
4. ส่ งเสริ มให้มีการใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน
5. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
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1.4 รูปแบบการวางแผนจําหน่ าย
ในปั จจุ บ นั ได้มีผูค้ ิดค้นรู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายที่ จะทําให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผล
ตามความต้องการ ซึ่ งรู ปแบบเหล่านี้มีท้ งั ความคล้ายคลึงและแตกต่างกันดังนี้ (อุษาวดี อัศดรวิเศษ,
2545)
1.4.1 รู ปแบบ (A Professional-patient partnership model of discharge planning) เป็ น
รู ป แบบที่ เน้นความสัม พันธ์ ระหว่างบุ คลากรในที ม สุ ข ภาพ ในการพัฒนากระบวนการวางแผน
จําหน่ ายและผลที่เกิดจากความร่ วมมือของทุกฝ่ าย ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่ อง
ลดการกลับมารักษาซํ้า
1.4.2 รู ป แ บ บ (The partners-in-care model of collaborative practice) เป็ น
รู ปแบบที่มุ่งเน้นการใช้ผจู ้ ดั การทางการพยาบาล (Nurse case mamager) เป็ นผูป้ ระสานงานในการ
ดูแลระหว่างแพทย์เฉพาะสาขา แพทย์ทวั่ ไปและทีมในการดูแล มีการเยีย่ มผูป้ ่ วยทั้งในโรงพยาบาล
และที่บา้ น มีการโทรศัพท์เยีย่ มติดตาม เป้ าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวติ
1.4.3 รู ป แบบ (Structured discharge procedure) เป็ นรู ป แบบที่ มี ก ารกํ า หนด
กระบวนการจําหน่ายอย่างชัดเจน ในผูป้ ่ วยเฉพาะกลุ่มโรค เช่น ผูป้ ่ วยเด็กโรคหอบหื ด ซึ่ งจะมีแบบ
ประเมินเพื่อการวางแผนจําหน่าย มีการให้ความรู ้ อบรม มีสมุดคู่มือสําหรับผูป้ ่ วย
1.4.4 รู ปแบบ (The A- B-C of discharge planning) เป็ นรู ป แบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นโดย
รอด์เด็นและทราฟ (Roden & Taft, 1990) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายอย่างต่อเนื่ อง มีลาํ ดับ
ขั้นตอนดังนี้
1) Step A: Assessment เป็ นการรวบรวมข้อมูลก่อนเพื่อการวางแผนจําหน่าย
2) Step B: Building a plan เป็ นการสร้างแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วยจากข้อมูลที่
รวบรวมมาได้
3) Step C: Confirming the plan เป็ นการยื น ยัน ถึ ง แผนการจํา หน่ า ย ซึ่ งจะ
กระทําเมื่อผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมความพร้อมการดูแลอย่างต่อเนื่อง การปฏิบตั ิตามแผนมีการสอน
และการประเมินผล
1.4.5 รู ปแบบ (Comprehensive discharge planning) เป็ นรู ปแบบที่มุ่งความสมดุล
ระหว่างการให้การพยาบาลโดยพยาบาลที่มีความชํานาญเฉพาะสาขาเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้
ไป รู ปแบบนี้ เป็ นการประสานงานของทีม สุ ขภาพ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักสั งคม
สงเคราะห์ ใช้รูปแบบนี้ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบต่างๆที่เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
1.4.6 รูปแบบ (METHOD) เป็ นแผนการจําหน่ายที่นาํ มาใช้ในการวางแผนจําหน่าย
ผูป้ ่ วย (กองการพยาบาล, 2539) ประกอบด้วย
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M=Medication คือ ผูป้ ่ วยต้องได้รับความรู ้ที่เกี่ ยวกับยาที่ตนเองได้รับอย่าง
ละเอียดชื่ อยา การออกฤทธิ์ ของยา จุดประสงค์การใช้ยา วิธีการใช้ยา ข้อควรระวังของการใช้ และ
อาการข้างเคียงจากาการใช้ยา
E=Environment & Economic คื อ ผู ้ ป่ วยและครอบครั ว ต้ อ งได้ รั บ การ
ประเมินสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ รวมทั้งคําแนะนําในการจัดสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะสมภายหลังการ
จําหน่าย การใช้แหล่งประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน การช่วยเหลือจัดการปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
T=Treatment คือ ผูป้ ่ วยและครอบครัวต้องเข้าใจเป้ าหมายของการรักษาและ
การปฏิ บ ัติ ต ัว สามารถสั ง เกตอาการผิ ด ปกติ และมี ค วามรู ้ เพี ย งพอในการจัด การภาวะฉุ ก เฉิ น
เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
H=Health คื อ ผู ้ป่ วยและครอบครั ว ต้อ งเข้า ใจภาวะสุ ข ภาพของตนเอง
ข้อจํากัดและผลกระทบจากการเจ็บ ป่ วย รวมทั้งการปรับ ตัวส่ งเสริ มต่อการฟื้ นฟู สภาพและการ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้
O=Outpatient referral คือ ผูป้ ่ วยและครอบครัวต้องเห็นความสําคัญของการ
มาตรวจตามนัด ทราบถึ งแหล่งประโยชน์ช่วยเหลือในภาวะฉุ กเฉิ น รวมทั้งการส่ งต่อเพื่อการดูแล
อย่างต่อเนื่อง
D=Diet คื อ ผูป้ ่ วยต้องเข้าใจและสามารถเลื อกรั บประทานอาหารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รู ้จกั งดหรื อหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
1.5 กระบวนการวางแผนจําหน่ าย
กระบวนการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยตามแนวคิดของแมคคีฮาน (McKeehan, 1981)
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนรายละเอียดดังนี้
1. การประเมิ น ปั ญ หาและความต้อ งการ (Assessment) ของผูป้ ่ วยภายหลังการ
จําหน่ าย เป็ นขั้นตอนแรกที่ สําคัญในการรวบรวมข้อมูลควรเริ่ มประเมินตั้งแต่แรกรับ ผูป้ ่ วยและ
ประเมิ น อย่างต่ อเนื่ องเป็ นระยะจนกระทัง่ ถึ งวันที่ ได้จาํ หน่ ายออกจากโรงพยาบาล ซึ่ ง เป็ นการ
ประเมิ นแบบองค์รวมครอบคลุ ม ทั้งสภาพร่ างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณและความพร้ อมของ
ผูด้ ูแล รวมถึงแหล่งประโยชน์ที่จะช่วยเหลือหรื อความต้องการดูแลอย่างต่อเนื่ องภายหลังจําหน่าย
2. การวินิ จฉัย ปั ญ หาทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) การระบุ ปั ญ หาและ
สาเหตุหรื อปั จจัยเสี่ ยงของผูป้ ่ วย จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินปั ญหาและความต้องการ
บุคลากรในที มสุ ขภาพวินิจฉัยในลักษณะของปั ญหาเฉพาะหน้า แล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาร่ วมกัน
วิเคราะห์ และการให้การวินิจฉัยเกี่ ยวกับความต้องการดู แลทั้งในปั จจุบนั และต่อเนื่ อง ซึ่ งจะต้อง
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กําหนดไว้เป็ นแผนการพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วย ครอบครัว และบุคลากรในทีมสุ ขภาพ เพื่อให้บรรลุ
ถึงความต้องการของผูป้ ่ วย
3. การวางแผนจํา หน่ า ย (Planning) ซึ่ งจะเริ่ ม ตั้ง แต่ แ รกรั บ ไว้ใ นโรงพยาบาล
จนกระทัง่ เมื่ อจําหน่ ายกลับบ้านไปอยู่ในชุ มชนเพื่อลงมือปฏิ บตั ิโดยผูป้ ่ วยและญาติ ซึ่ งแผนการ
จําหน่ายผูป้ ่ วยที่ดีควรเป็ นการร่ วมกันกําหนดแผนการจําหน่ายระหว่างทีมสหสาขาวิชาชี พกับผูป้ ่ วย
และครอบครัว ซึ่ งสามารถสื่ อความหมายในทางปฏิ บตั ิ โดยการสอนผูป้ ่ วยต้องทําเป็ นเอกสารที่ มี
การบันทึ กถึ งความสามารถในการปฏิ บ ตั ิกิจกรรมของผูป้ ่ วยและครอบครัวไว้ด้วย รวมทั้งมีการ
วางแผนเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเมื่อผูป้ ่ วยกลับบ้าน โดยมีระบบส่ งต่อไปหน่วยงานที่ให้
การดูแลต่อไป
4. การปฏิบตั ิ (Implementation).โดยเริ่ มตั้งแต่ระยะแรกระรับ ระยะต่อเนื่ อง ระยะ
จําหน่ายกลับบ้านซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิร่วมกันระหว่างผูป้ ่ วย ครอบครัว ญาติ และทีมสหสาขาวิชาชี พ
โดยทั่ว ไปพยาบาลวิช าชี พ เป็ นผูม้ ี บ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ต ามแผนจํา หน่ า ย โดยมี ห น้า ที่
วางแผนและปฏิ บ ตั ิ ตามแผนที่ วางไว้ให้สําเร็ จด้วยวิธีก ารต่ างๆ เช่ น การสาธิ ต การสอน การให้
คําปรึ กษารวมถึ งเป็ นผูท้ ี่ มอบหมายให้บุคลากรพยาบาลต่างๆ มีส่ วนร่ วมในการปฏิ บตั ิตามแผน
จําหน่ายผูป้ ่ วย ติดต่อประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชี พและดูแลให้เกิดการปฏิ บตั ิที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างต่อเนื่อง
5. การประเมิ นผล (Evaluation) ซึ่ งเป็ นการประเมิ นผลลัพธ์ ทุกระยะในการดู แล
ตลอดจนที่บา้ นเพื่อติดตามดูแลต่อเนื่ องที่บา้ น เมื่อนําแผนไปสู่ การปฏิบตั ิแล้ว เป็ นขั้นตอนสุ ดท้าย
ของกระบวนการวางแผนจําหน่ าย เป็ นการประเมิ นผลระยะสั้นและระยะยาวที่ เกิ ดขึ้ นกับผูป้ ่ วย
ครอบครัว โดยใช้ทกั ษะต่างๆ เช่น การสังเกต การสอบถาม ทดลอง ปฏิบตั ิ เป็ นต้น
ปัจจัยทีม่ ีส่วนช่ วยให้ การวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยมีประสิ ทธิภาพ มีดงั นี้
1. การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป่ วย ผู ้ดู แ ล และครอบครั ว ในการกํา หนดเป้ าหมาย
วางแผน และปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับทีมพยาบาลหรื อทีมสุ ขภาพอื่นๆ ภายใต้สัมพันธภาพที่ดี
2. การนําขั้นตอนต่างๆของกระบวนการพยาบาล ได้แก่ การประเมินปั ญหาความ
ต้องการ การวินิ จฉัยปั ญ หา การวางแผน การปฏิ บ ตั ิ ตามแผน และการประเมิ นผล มาใช้ในการ
วางแผนจําหน่าย
3. การเลื อกใช้บริ การจากแหล่ งประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิ ดการดู แลอย่าง
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่ ที่บา้ น
4. การสนับสนุนจากหน่วยงานในการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยเพื่อให้เชื่ อมโยงการ
บริ การจากโรงพยาบาลไปสู่ ที่บา้ นหรื อสถานบริ การอีกแห่งหนึ่ง

20
5. การมีส่วนร่ วมของบุคลากรทีมสุ ขภาพ องค์กร หรื อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลผูป้ ่ วย ทั้งในและนอกสถานบริ การ เพื่อปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ในแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วย
บทบาทของพยาบาลวิชาชี พในการจําหน่ ายผู้ป่วย
การวางแผนจําหน่ ายเป็ นหน้าที่ หลัก ของพยาบาล ซึ่ งการปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลมี
พื้นฐานมาจากความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการของผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิตามกิจกรรมต่างๆ
ตามขั้นตอนพยาบาลและต้องการความร่ วมมื อจากบุ คลากรที มสุ ขภาพ พร้ อมทั้งประโยชน์จาก
ชุ ม ชน โดยมี เป้ าหมายที่ จะส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นกลไกของการประสานงานต่างๆ เพื่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วยและครอบครัว (กฤษดา แสวงดี, 2539)
1. ประเมิ นความต้องการการดู แลทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสั งคม
ตัดสิ นใจเปรี ยบเทียบกับกระบวนการการดําเนินการของโรคหรื อความเจ็บป่ วยเพื่อจะได้คาดการณ์
ล่วงหน้าถึงปั ญหาสุ ขภาพ หรื อความต้องการในการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วยที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการ
จําหน่าย
2. ประเมินความรู ้ ความเข้าใจ แรงจูงใจหรื อทักษะของผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับโรค
ที่เป็ นอยู่ เพื่อจะได้เป็ นข้อมูลในการวางแผนกําหนดกิจกรรมให้เหมาะสม
3. เป็ นสื่ อกลางในการประชุ มปรึ กษาหารื อ วางแผนร่ วมกันระหว่างบุคลากรใน
ทีมสุ ขภาพ ผูป้ ่ วยและญาติ
4. ผสมผสานกิ จกรรมการช่วยเหลื อ การสอน การให้คาํ แนะนํา ฝึ กฝนทักษะการ
ดูแลตนเองตามแผนการรักษาที่จาํ เป็ น รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ เครื่ องใช้ หรื อยากลับบ้าน โดยการ
ดัดแปลงกิจกรรมการดูแลให้เหมาะสมกับสภาพของผูป้ ่ วย
5. บริ หารจัดการ การใช้เวลาในการดูแลผูป้ ่ วยให้เหมาะสม ใช้เวลาในการเตรี ยม
ความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนจําหน่ายตามแผนการจําหน่าย
6. การส่ งต่อแผนการจําหน่ ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนจําหน่ายตามแผนอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
7. ประเมินผลตามการปฏิบตั ิตามแผนการจําหน่ายเป็ นระยะๆ และให้มีความ
เหมาะสมตลอดเวลาก่อนจําหน่าย
8. ประเมินและสรุ ปผลการพยาบาลก่อนจําหน่าย
9. ส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังหน่วยงานหรื อแหล่งประโยชน์ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายโดยการบรู ณาการ
ตามแนวคิ ดของแมคคีฮาน (McKeehan, 1981) และกิจกรรมตามรู ปแบบ M-E-T-H-O-D และเพิ่ม
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ตัว D ( Disease) มาประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางให้ความรู้ คําแนะนํา ที่จาํ เป็ นในการดูแลสุ ขภาพของ
ผูป้ ่ วยเมื่อกลับบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
D=Disease คื อการให้ ค วามรู ้ เรื่ องโรคที่ เป็ นอยู่ พยาธิ ส ภาพของโรค สาเหตุ
อาการ การปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง
M=Medication ให้ความรู ้ เกี่ยวกับยาที่ตอ้ งรับประทานอย่างต่อเนื่ องที่บา้ น ชื่ อ
ยา ฤทธิ์ ของยา วิธีการใช้ ขนาด จํานวนครั้ง ระยะเวลาที่ใช้ ข้อควรระวังในการใช้ยา ผลข้างเคียง ข้อ
ห้ามสําหรับการใช้ยา การเก็บรักษายา
E=Environment & Economic กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วย/ญาติ เห็ นความสําคัญของการ
ใช้สถานบริ การสุ ขภาพในชุ มชน ปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ สังคม รวมทั้งให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ที่บา้ นให้เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพภายหลังการจําหน่าย
T=Treatment แนะนํา ผูป้ ่ วย/ญาติ ให้ เข้า ใจเป้ าหมายการรั ก ษา และแนะนํา
ทักษะที่ จาํ เป็ นในการปฏิ บตั ิตามการรักษา เช่ น การดู แลแผลผ่าตัด ความสามารถในการเฝ้ าระวัง
สังเกตอาการผิดปกติตนเองและสามารถดูแลตนเองได้
H=Health ให้ความรู ้ เกี่ยวกับข้อจํากัดในการทํากิจกรรมให้เหมาะสมกับภาวะ
สุ ขภาพกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วย/ญาติ มีส่วนร่ วมในการเลื อกกิ จกรรมที่เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพ ผูป้ ่ วย
ต้องสามารถปรับวิถีการดําเนิ นชี วิตประจําวันให้เหมาะสมกับภาวะด้านสุ ขภาพ รวมทั้งปรับตัวเพื่อ
ส่ งเสริ มการฟื้ นฟูสภาพและการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆด้วย
O=Outpatient referral ชี้ แจงให้ผูป้ ่ วย/ญาติตระหนัก/เข้าใจถึงความสําคัญของ
การมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติ ที่ ตอ้ งมาก่ อนนัด การติ ดต่อขอความช่ วยเหลื อจากสถาน
บริ การใกล้บา้ นประสานงานกับศูนย์ HHC เพื่อติดตามการดูแลต่อเนื่อง
D=Diet ให้ความรู ้ เรื่ องอาหารเฉพาะโรคสามารถเลื อกรั บ ประทานอาหารได้
ถูกต้อง หลีกเลี่ยงหรื องดอาหารที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพแนะนําแหล่ง/สถานที่ให้คาํ ปรึ กษาเมื่อมี
ปัญหาเรื่ องอาหาร
การวางแผนจําหน่ ายของผูป้ ่ วยแต่ละหน่ วยอาจแตกต่างกัน ซึ่ งแล้วแต่บริ บท
ความเหมาะสม การนําไปใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ในการช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ ความสามารถ
ในการดูแลตนเอง ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
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2. แนวคิดพฤติกรรมการดูแลตนเอง
2.1 ความหมายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่มีความหมายใกล้เคียงกันดังนี้
พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลริ เริ่ มกระทําอย่างจงใจและ
มีเป้ าหมาย เพื่อที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งชี วิต สุ ขภาพ และความผาสุ กในชี วิต โดยการปฏิบตั ิการดูแลตนเอง
ต้องสนองตอบต่อความต้องการการดู แลตนเองทั้งหมด ซึ่ งครอบคลุ มทั้งการดู แลตนเองที่ จาํ เป็ น
โดยทัว่ ไป การดูแลตนเองที่จาํ เป็ นตามระยะพัฒนาการ และการดูแลตนเองที่จาํ เป็ นตามภาวะเบี่ยงเบน
ทางสุ ขภาพ (Orem, 2001)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง กระบวนการหรื อกิจกรรมต่างๆที่บุคคลแสดงออก
อย่างต่อเนื่ องแตกต่างกันออกไปตามการรับ รู ้ สภาพสังคม วัฒนธรรม โดยมักได้รับอิ ทธิ พลจาก
สถานการณ์ ขณะนั้นหรื อประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นในอดีต ที่ส่งผลให้บุคคลนั้นๆสามารถดูแลตนเอง
ได้อย่างเหมาะสมเพื่อคงไว้ซ่ ึ งชีวติ ที่เป็ นปกติ (เรวดี ศรี สุข, 2558)
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง หมายถึ ง พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองโดยครอบคลุ มถึ ง
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่จาํ เป็ นโดยทัว่ ไป พฤติกรรมการดูแลตนเองที่จาํ เป็ นตามระยะพัฒนาการ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่จาํ เป็ นตามภาวะเบี่ยงเบนทางสุ ขภาพ (เสาวนีย ์ โสบุญ, 2554)
สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง การกระทําหรื อการปฏิ บตั ิตวั ของผูป้ ่ วย
โรคนิ่วในไตภายหลังได้รับการผ่าตัดนิ่วไตแบบเปิ ด เพื่อให้สามารถป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
และการเกิดนิ่วซํ้าได้ และจากการศึกษาข้อมูลพบว่า พฤติกรรมเป็ นสาเหตุที่สาํ คัญที่สุดของการเกิด
นิ่ ว ไต การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองและแบบแผนในการดํา รงชี วิ ต จะช่ ว ยลด
อุบตั ิการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหรื อการเกิดนิ่วในไตซํ้าได้
2.2 พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรคนิ่วไต
ผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วในไตสามารถป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดนิ่ วไตซํ้า
ได้ ด้วยการมี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ เหมาะสม (เสาวนี ย ์ โสบุ ญ , 2554) มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน เช่ นการดื่ มนํ้า การกิ นอาหาร การออกกําลังกาย การมาตรวจตาม
แพทย์นดั (มณฑิรา ตัณฑนุ ช, 2553)โดยจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทางวิชาการต่างๆ
ประยุก ต์ใช้ร่วมกับ รู ป แบบ D-M-E-T-H-O-D ให้ ค รอบคลุ ม ในพฤติ ก รรม 7 ด้าน คื อ 1) ความรู้
เกี่ยวกับนิ่วในไต 2) การรับประทานยา 3) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 4) การปฏิบตั ิตวั เพื่อ
ป้ องกัน ภาวะแทรกซ้ อ นหลัง ผ่า ตัด 5) การดู แ ลภาวะสุ ข ภาพ 6) การมาตรวจตามนั ด 7) การ
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รั บ ประทานอาหารและนํ้า ซึ่ งจะช่ วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆและสิ่ งที่ ก ล่ าวมาทั้งหมดเหล่ านี้
สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
2.2.1 การได้ รับความรู้ นิ่วในไต การรักษา การเฝ้ าระวังอาการผิดปกติ พฤติกรรม
การดูแลตนเองด้านการแสวงหาความช่วยเหลื อจากบุคคลที่เชื่ อถื อได้ ภายหลังการผ่าตัดนิ่ วแบบ
เปิ ดผูป้ ่ วยควรมีการสนใจศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็ นอยู่ วิธีการปฏิบตั ิตวั ที่เหมาะสม
การเฝ้ าระวังอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น จากการสอบถามแพทย์ พยาบาล รวมถึ ง การพูด คุ ย กับ
ผูป้ ่ วยด้วยกัน เพื่อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ซ่ ึ ง กัน และกัน หรื ออาจจะแสวงหาตามสื่ อต่างๆ เช่น
อ่านวารสาร ดูโทรทัศน์ เพื่อทําให้สามารถค้นหาปั ญหาและอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเอง
ได้อย่างรวดเร็ ว เช่ น ปวดท้องหรื อปวดหลัง ปั สสาวะบ่อย แสบ ขัด ปั สสาวะมี เลือดปน มี ไข้สู ง
(ชัชวาล วงค์สารี , 2559)
2.2.2 การรั บประทานยา โดยผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องดู แลรับ ประทานยาให้ครบทุกมื้ อ
ตามแผนการรักษา ไม่ลดยา เพิ่มยาหรื อหยุดยาเอง อธิ บายให้ผูป้ ่ วยเห็ นความจําเป็ นที่ตอ้ งรับประทานยา
ปฏิ ชีวนะ ตามแผนการรั กษา (ชัช วาล วงค์ส ารี , 2559) พร้ อมทั้งสนใจอาการข้างเคี ยงของยาที่ อาจจะ
เกิดขึ้นจากการใช้ยา และเข้ารับการตรวจตามนัดอย่างสมํ่าเสมอตามเวลาที่กาํ หนด เพื่อแพทย์จะได้
ประเมินอาการ และติ ดตามผลการรั กษาอย่างต่อเนื่ อง
2.2.3 การจัดการสิ่ งแวดล้ อมควรจัดพื้นที่บ้านเรื อนให้ สะอาด มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย เพื่อให้ถูกสุ ขอนามัย ป้ องกันการติดเชื้ อที่แผลผ่าตัด ระวังอย่าให้แผลถูกนํ้าและห้ามแกะ
เกาแผล
2.2.4 การปฏิ บั ติ ตั วเพื่อ ป้ องกันภาวะแทรกซ้ อนหลั งผ่ าตั ด พฤติ ก รรมการดู แล
ตนเองในด้านการขับถ่าย ภายหลังผ่าตัดผูป้ ่ วยอาจพบอาการท้องอืดและท้องผูกได้ เนื่ องจากผลของ
การผ่าตัดที่ ไปกระทบกระเทื อนลําไส้ ทาํ ให้ลาํ ไส้ ไม่ค่อยเคลื่ อนไหว ดังนั้นผูป้ ่ วยจึ งต้องรับประทาน
อาหารที่มีกากอย่างเพียงพอ ฝึ กการขับถ่ายเป็ นเวลา ดื่มนํ้าในปริ มาณมาก และมีการเคลื่อนไหวร่ างกาย
เพื่อจะเป็ นการกระตุน้ ให้ลาํ ไส้มีการเคลื่อนไหว ซึ่ งจะสามารถลดหรื อแก้ไขปั ญหาท้องอืดและท้องผูก
ให้แก่ผปู ้ ่ วยได้ และเมื่อปวดปั สสาวะควรปั สสาวะทันทีไม่ควรกลั้นปั สสาวะ เนื่ องจากการคัง่ ค้างของ
นํ้าปั สสาวะจะเป็ นแหล่งสะสมของเชื้ อโรคซึ่ งสามารถก่อให้เกิ ดนิ่ วชนิ ดเขากวางได้ และควรมีการ
บันทึ กปริ มาณปั สสาวะในแต่ ละวันเพื่ อเป็ นการประเมิ นว่าร่ างกายได้รับนํ้าเพี ยงพอหรื อไม่สั งเกต
ปั สสาวะว่ามี เม็ดกวาดทรายปนอยู่หรื อไม่ ซึ่ งเป็ นก้อนนิ่ วเล็ กๆ ที่ อาจเหลื อค้างจากการผ่าตัด การ
ป้ องกันภาวะติดเชื้อและแผลแยกของแผลผ่าตัด การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดมักเกิดขึ้นหลังวันผ่าตัดไปแล้ว
3-5 วัน และภาวะที่แผลแยกมักเกิดระหว่างวันที่ 4-10 ดังนั้น ผูป้ ่ วยจึงควรระมัดระวังดูแลแผลผ่าตัด
ไม่ให้เปี ยกชื้ น หลังตัดไหมครบ 7 วันและแผลผ่าตัดแห้งสนิ ทดี แล้วจึงสามารถอาบนํ้าได้ตามปกติ
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รักษาความสะอาดของแผล ไม่แกะหรื อเกาแผลเพราะจะทําให้เกิ ดรอยถลอกเป็ นทางเข้าของเชื้ อโรค
เกิดการอักเสบได้ รวมทั้งการสังเกตอาการผิดปกติของแผลอย่างสมํ่าเสมอ เช่น แผลบวมแดง กด
เจ็บ มีสิ่ งคัดหลัง่ ออกมาจากบริ เวณแผล หากพบอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรพบแพทย์ การป้ องกัน
อันตรายจากภาวะติดเชื้ อในระบบทางเดิ นปั สสาวะภายหลัง การผ่าตัดนิ่ วแบบเปิ ดผูป้ ่ วยเสี่ ย งต่อ
การเกิ ดการติดเชื้ อที่ระบบทางเดิ นปั สสาวะ ต้องสนใจสังเกตและประเมิน สี ลักษณะและปริ มาณ
ปั สสาวะที่ออกในแต่ละวัน รวมทั้งอาการปั สสาวะแสบขัด ปั สสาวะกระปิ ดกระปรอยและมี สีขุ่น มี หนอง
หรื อเลื อด ร่ วมกับ อาการมี ไ ข้ หนาวสั่น ซึ่ งเป็ นอาการของการติ ดเชื้ อในระบบทางเดินปั สสาวะ
การป้ องกันอันตรายจากภาวะตกเลือด ภายหลังผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดผูป้ ่ วยอาจพบภาวะตกเลือดได้
โดยเฉพาะสัปดาห์แรกหลังจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาล เนื่ องจากไตเป็ นอวัยวะที่ มีเลื อดมาเลี้ ยง
มากที่สุด เมื่อมีการติดเชื้อ การอักเสบบริ เวณผ่าตัดจะทําให้เกิดภาวะตกเลือดได้ ดังนั้นผูป้ ่ วยจึงควรที่
จะดูแลตนเองเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดการติดเชื้ อบริ เวณผ่าตัด และหลีกเลี่ ยงการทํางานหนัก หรื อยกของ
หนักอย่างน้อย 6 สั ปดาห์ แรกหลังผ่าตัด รวมทั้งหมัน่ สั งเกตอาการผิดปกติ ข องภาวะตกเลื อด คื อ
กระวนกระวาย สั บ สน ตัวเย็นชื้ น ผิวหนังซี ดเย็น หายใจเร็ วลึ ก เป็ นต้น หากพบอาการผิดปกติ
เหล่านี้ควรพบแพทย์โดยด่วน (ช่อลดา พันธ์เสนา, 2544)
2.2.5 การดูแลภาวะสุ ขภาพ การออกกําลังกายเพื่อฟื้ นฟูสภาพร่ างกายให้เข้าสู่ ภาวะ
ปกติน้ นั ผูป้ ่ วยต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกาย เพื่อให้ร่างกายมีการฟื้ นฟูสภาพได้เร็ ว
ใน 6 สัปดาห์แรกหลังผ่าตัด ผูป้ ่ วยควรงดการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล การปั่ นจักรยาน แต่สามารถทํา
กิจกรรมหรื อทํางานบ้านเบาๆได้ เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน หรื อออกกําลังกายโดยการเดินได้และเมื่อ
สภาพร่ างกายฟื้ นตัวได้ปกติควรออกกําลังกายอย่างต่อเนื่ อง เพื่อป้ องกันการตกตะกอนจับตัวเป็ น
ก้อนนิ่ ว และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานของร่ างกาย กิจกรมของการออกกําลังกายที่นิยมในการ
ออกกําลังกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นโยคะ การปั่นจักรยาน เป็ นต้น การผ่อนคลายความเครี ยด
ความเครี ยดทําให้ความเข้มข้นของแคลเซี ยมออกซาเลตและกรดยูริกซึ่ งเป็ นสารก่อนิ่วในปั สสาวะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก แต่กลับทําให้ความเข้มข้นของแมกนี เซี ยมซึ่ งเป็ นสารยับยั้งการเกิ ดนิ่ วในปั สสาวะลดลง
เล็กน้อย ดังนั้นผูป้ ่ วยจึงควรที่ จะมีการผ่อนคลายความเครี ยดประมาณวันละ 30 นาที ด้วยวิธี ต่างๆ
ได้แก่ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ฟั งเพลง ฝึ กหายใจลึ กๆ ทางช่ องท้อง ซึ่ งพบว่าจะช่ วยลดความเครี ย ด
ควบคุ มความดันโลหิ ต และส่ งผลให้สารก่อนิ่ วในปั สสาวะ และการเสื่ อมของไตลดลง (ชาญชัย
บุญหล้า และคณะ, 2550)
2.2.6 การมาตรวจตามนัด ผูป้ ่ วยต้องมาพบแพทย์ เพื่อรั บการตรวจตามนัดอย่าง
สมํ่าเสมอ (ชัชวาล วงค์สารี , 2559) เพื่อติ ดตามผลการรั กษา เพื่ อที่ จะได้ทราบความก้าวหน้าของ
ผลการรักษาและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม
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2.2.7 การรั บ ประทานอาหารและนํ้ า หลังผ่าตัดผูป้ ่ วยควรรั บ ประทานอาหารให้
เพียงพอเพื่อช่ วยในการส่ งเสริ มการหายของแผลและสร้ างเสริ มการทําหน้าที่ของระบบภูมิคุม้ กัน
ของร่ างกาย การรับประทานอาหารของผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในไต ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
และมีสัดส่ วนที่เหมาะสม อาหารเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งที่มีผลต่อการเกิดนิ่ว โดยมีสารยับยั้ง
หรื อส่ งเสริ มกระบวนการเกิดนิ่ว เนื่ องจากอาหารเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่พบในการเกิดโรคนิ่วในไตสู งซึ่ ง
พบได้ถึงร้อยละ 42 (American Society of Nephrology, 2013) ดังนั้นผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดนิ่วในไต ควร
มีหลักบริ โภคอาหารดังนี้
1) รั บประทานอาหารในแต่ ละวันให้ เพี ยงพอ รักษานํ้าหนักตัวให้อยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ เนื่ องจากผูป้ ่ วยที่ มีดัช นี ม วลกายสู งเกิ นค่ามาตรฐานจะทําให้มี ความเสี่ ย งในการเกิ ดนิ่ วสู ง
ดังนั้นการกินอาหารเพื่อควบคุมนํ้าหนักจึงมีความจําเป็ นสําหรับผูป้ ่ วยนิ่วไต อาหารควบคุมนํ้าหนัก
มีลกั ษณะ คือ มีเส้นใยอาหารมาก มีไขมันอิ่มตัว มีคาร์ โบไฮเดรตและนํ้าตาลในปริ มาณน้อย
2) หลี กเลี่ ยงการรั บประทานอาหารที่ มีออกซาเลตสู ง เนื่ องจากเป็ นสารก่อนิ่ ว
ที่สําคัญ เช่น ใบชะพลู หน่ อไม้ ผักแพว ผักเสม็ด ผักกะโดน ผักโขม งา ถัว่ ต่างๆ ในผูป้ ่ วยโรคนิ่ ว
ชนิ ดแคลเซี ยมออกซาเลตถ้าจําเป็ นต้องบริ โภคควรรับประทานควบคู่ไปกับแคลเซี ยมหรื อดื่มนม
ซึ่ งจะช่วยลดออกซาเลตในปั สสาวะได้
3) หลี กเลี่ยงอาหารรสเค็ม เนื่ องจากการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมสู ง เช่น
เกลื อแกง ซึ่ งอาหารที่ ใส่ เกลื อจะมี ผลต่อการขับ แคลเซี ยมออกมาในปั ส สาวะ (Taylor, Fung, &
Curhan, 2009) จะทําให้มีปริ มาณแคลเซี ยมในปั สสาวะสู ง
4) ลดการรั บประทานอาหารประเภทเนื อ้ สั ตว์ ไขมันสัตว์ และอาหารที่มีกรด
ยูริกสู ง เช่น เครื่ องในสัตว์ ตับอ่อน ไต เนื้อสัตว์ปีก เนื่ องจากการบริ โภคอาหารที่มีโปรตีนสู งจะทํา
ให้มีกรดยูริกในปั สสาวะมาก เป็ นการเพิ่มสารก่อนิ่วและเพิ่มโอกาสการเป็ นนิ่วสู ง
5) ลดอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรต ควรเลือกรับประทานอาหารบางชนิ ดให้
น้อยลง เช่น ข้าวเหนี่ ยวนึ่ ง ขนมจีน เป็ นต้น พบว่าการรับประทานข้าวเหนี ยวเป็ นประจํา มีโอกาส
เกิ ดนิ่ วไตได้ถึ ง 5.45 เท่ า อี ก ทั้งการแช่ ข ้าวไว้น านๆ จะทําให้ สู ญ เสี ย ปริ ม าณโพแทสเซี ย มและ
ซิ เทรตซึ่ งเป็ นสารยั้บ ยัง่ การก่อนิ่ ว จึ งแนะนําให้และเปลี่ ยนวิธี ก ารเตรี ยมอาหารที่ ท าํ ให้สู ญ เสี ย
ปริ มาณโพแทสเซี ยม และซิ เทรตที่มีอยูใ่ นอาหารให้น้อยที่สุด เช่ น หลีกเลี่ยงการแช่ น้ าํ หรื อการทิ้ง
นํ้าจากการประกอบอาหาร (สมชาย เอี่ยมอ่อง และคณะ, 2554; Meschi et al., 2012)
6) บริ โภคโปรตีนให้ เพียงพอ โดยควรกินโปรตีนที่ได้จากพืชเป็ นหลัก
7) รั บประทานไขมันจากพื ชและไขมันจากปลา ซึ่ งไขมันเหล่านี้ สามารถลด
ปริ มาณแคลเซี ยมในปั สสาวะได้ดีกว่าไขมันที่ได้จากเนื้อสัตว์ ลดโอกาสการเกิดนิ่ว
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8) รั บประทานผักผลไม้ เช่น มะนาว ส้ม มะขามสุ ก มะเขือเทศ ซึ่ งมีสารยับยั้ง
นิ่ วและสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระหลายชนิ ด ช่ ว ยให้ ป ริ ม าณซิ เทรต โพแทสเซี ย ม และPH ของนํ้า
ปั สสาวะเพิ่มขึ้น และลดการทําลายของเซลล์เยื่อบุหลอดไต จึงสามารถยับยั้งการเกิ ดนิ่ วได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและช่ ว ยลดการเกิ ด นิ่ ว ในไตหรื อ การเกิ ด นิ่ ว ซํ้าได้ร้ อ ยละ10 (Yilmaz, Batislam,
Kacmaz, & Erguder, 2010)
9) นํา้ ดื่มเป็ นปั จจัยสําคัญต่ อการเกิดนิ่ วในไตเพิ่มขึน้ ในกลุ่มผูป้ ่ วยที่ดื่มนํ้าน้อย
กว่า 2ลิตร ต่อวัน การดื่มนํ้ามากมีผลทําให้ปัสสาวะเจือจาง ปริ มาณนํ้าดื่มที่เพียงพอจะต้องทําให้เกิด
การผลิตนํ้าปั สสาวะอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร ในภาวะปกติตอ้ งดื่มนํ้าให้ได้อย่างน้อยวันละ 2.5 ลิตร
โดยกระจายทั้งวันจนถึงก่อนเข้านอน (มณฑิรา มฤคทัต, 2553) ในรายที่ไม่มีขอ้ ห้ามเพื่อช่วยลดการ
ตกตะกอนของนิ่วและสามารถทําให้นิ่วก้อนเล็กๆเคลื่อนตํ่าลงมาและหลุดเองได้ และต้องคํานึ งถึ ง
ปั จจัยที่มีผลต่อความต้องการนํ้าของร่ างกายที่ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น อุณหภูมิของอากาศและการดําเนิ น
ชี วิตของผูป้ ่ วย เช่ น ถ้าอากาศร้ อน หรื อออกกําลังกายอย่างหนักหรื อทํางานกลางแจ้ง ซึ่ งจะทําให้
ร่ างกายมีการเสี ยเหงื่อมากกว่าปกติ ร่ างกายจะขาดนํ้าและทําให้น้ าํ ปั สสาวะเข้มขึ้น
2.3 การประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมาพบว่า การประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี มีผสู ้ ร้างแบบประเมินไว้หลายรู ปแบบดังนี้
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วยภายหลังผ่าตัดนิ่ วไต หมายถึง การมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในเรื่ องการรับประทานอาหาร การดื่มนํ้า การรับประทานยา การติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่ อง การดูแลสุ ขวิทยาส่ วนบุคคล การออกกําลังกาย การคลายความเครี ยด โดยสร้างตามกรอบ
แนวคิ ด ของโอเร็ ม เพื่ อ ประเมิ น พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง ซึ่ งได้ส ร้ างคํา ถามเป็ น 3 ระยะดัง นี้
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยทัว่ ไป พฤติกรรมการดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในภาวะเบี่ยงเบนสุ ขภาพ (เสาวณี โสบุญ, 2554)
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู ้ป่ วยความดัน โลหิ ต สู ง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู ง โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเอง
ของโอเร็ มสามารถวัดได้ 7 ด้าน ด้านการรับประทานอาหาร ด้านการออกกําลังกาย ด้านการจัดการ
ความเครี ย ด ด้านการหลี ก เลี่ ย งเครื่ องดื่ ม ที มี แอกกอออล์ ด้านการหลี ก เลี่ ยงการสู บ บุ รี่ ด้านการ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง และด้านการมาตรวตตามนัด (วิริยา สุ ขวงศ์และคณะ, 2554)
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองในผู ้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะหั ว ใจล้ ม เหลว หมายถึ ง
ความสามารถในการปฏิ บตั ิตวั เมื่อมีภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างเหมาะสมซึ่ งได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารทางวิชาการต่างๆประยุกต์ใช้ร่วมกับณุ ปแบบ D-M-E-T-H-O-D สามารถวัด
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ได้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการควบคุมอาหารและนํ้า ด้านการควบคุมนํ้าหนัก ด้านการออกกําลังกาย ด้าน
การรับประทานยาและตรวจตามนัด ด้านการสังเกตอาการผิดปกติของภาวะหัวใจล้มเหลว ด้านการ
เลือกใช้สถานบริ การสุ ขภาพที่เหมาะสม และด้านการจัดการตนเองเมื่อมีอาการกําเริ บ (เรวดี ศรี สุข,
2558)
การประเมิ น พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เกิ ด นิ่ ว ในไต หมายถึ ง
การกระทํา วิถีการดําเนินชี วติ หรื อการปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไตที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์ ส่ งเสริ ม
หรื อ กระตุ ้น ให้ เกิ ด นิ่ วในไต ประกอบด้ว ย 4 ด้าน ด้า นการรั บ ประทานอาหาร ด้านการดื่ ม นํ้า
ด้า นการออกกํา ลัง กายและกิ จ กรรมทางกาย และด้า นการปฏิ บ ัติ ต ามแผนการรั ก ษา (ลัก ขณา
พรหมกสิ กร, 2558)
เครื่ องมือประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองส่ วนใหญ่ผวู ้ ิจยั จะสร้างขึ้นเองเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับบริ บทของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงได้สร้ างแบบ
ประเมิ น พฤติ ก รรมการดู แลตนเองโดยใช้ก รอบแนวคิ ด ของ D-M-E-T-H-O-D เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและการเกิดนิ่วซํ้าได้
สรุ ป ได้ว่า ผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การผ่า ตัด นิ่ ว ในไตแบบเปิ ด สามารถป้ องกัน การเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนและการเกิดนิ่วซํ้าได้ ด้วยการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมโดยใช้กรอบ
แนวคิ ดของ D-M-E-T-H-O-D ในเรื่ องการได้รับ ความรู ้หรื อข้อมู ลข่าวสารเกี่ ยวกับโรคนิ่ วในไต
การรั บ ประทานยา การจัด การสิ่ งแวดล้อ มควรจัด พื้ น ที่ บ ้า นเรื อนให้ ส ะอาด การปฏิ บ ัติต ัวเพื่ อ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด การดู แลภาวะสุ ข ภาพ การมาตรวจตามนัด การรับ ประทาน
อาหารและนํ้า สิ่ งเหล่ านี้ จะช่ วยป้ องกันอันตรายที่ อาจเกิ ดกับ ผูป้ ่ วย และสามารถช่ วยให้ผูป้ ่ วยมี
สุ ขภาพที่ดี ทําให้ผปู ้ ่ วยดํารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข

3. แนวคิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ถือได้วา่ เป็ นผลลัพธ์สําคัญของการบริ การที่สะท้อนให้
เห็ นถึ งความสําเร็ จของการทํางานในการให้บริ การ ซึ่ งมีผใู้ ห้แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ไว้หลาย
ทาน ดังนี้
3.1 ความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ รัก (พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตสถาน,
2542)
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ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึกของบุ คคลในทางที่ดีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เมื่ อสิ่ ง
เหล่านี้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานทั้งทางร่ างกายและจิตใจ (สมเจตน์ นาคเสวี, 2550)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกหรื อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งหรื อ
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ งอาจจะเป็ นผูร้ ับหรื อผูใ้ ห้ (วีรยา อินทร์ คง, 2558)
ความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ การ หมายถึ ง ความรู ้ สึ กยิ น ดี พอใจ ชื่ น ชมของ
ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งเป็ นสภาวะสมดุลยที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การคาดหวังกับบริ การที่ได้รับ ซึ่ ง
ระดับความพึงพอใจสามารถวัดเพื่อนํามาปรับปรุ งการให้บริ การได้ (จันทรา จินดา, 2546)
สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เป็ นความรู ้สึกในทางบวกต่อการได้รับ
การบริ การและผลลัพธ์ที่เป็ นไปตามความคาดหวังสามารถตอบสนองความต้องการในการได้รับ
บริ การได้ครอบคลุมเพียงพอ ถูกต้อง และเหมาะสม
3.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย จากการศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ่ วยต่อ
บริ ก ารการรั ก ษาพยาบาลในสหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ ปี 1970โดย อเดย์แ ละแอนเดอร์ สั น (Aday &
Anderson) ซึ่ งสรุ ปถึ งความพึงพอใจของผูป้ ่ วยสามารถประเมินได้จากความพึงพอใจในด้านต่างๆ
ดังนี้
1. ความพึ ง พอใจต่ อ ความสะดวกสบายที่ ไ ด้รับ จากการบริ ก าร (Convenience)
ได้แก่ การใช้เวลารอคอยในสถานบริ การ การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริ การ (Coordination) ได้แก่ การได้รับ
บริ การทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง การได้มีการติดตามผลการรักษา
3. ความพึ งพอใจต่ออัธยาศัยและความสนใจของผูร้ ับ บริ การ (Courtesty) ได้แก่
การแสดงอัธยาศัย ท่าทางที่ดี เป็ นกันเองของผูใ้ ห้บริ การการแสดงความสนใจห่วงใยต่อผูป้ ่ วย
4. ความพึ งพอใจต่ อการได้รับ ข้อ มู ล คําแนะนํา (information) ได้แ ก่ การได้รับ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับ โรค การเจ็บป่ วย การได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
5. ความพึ งพอใจต่ อคุ ณ ภาพการบริ ก าร (Quality) ได้แก่ คุ ณ ภาพของการดู แ ล
ทั้งหมดที่ผรู ้ ับบริ การได้รับ และการพยาบาลทั้งหมด
6. ความพึ ง พอใจต่ อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ ใช้ บ ริ ก าร (Costs) ได้ แ ก่ ค่ า ใช้ จ่ า ยสิ ทธิ ค่ า
รักษาพยาบาลและผลประโยชน์ตามสิ ทธิ ของผูป้ ่ วยที่พึงได้รับจากการเข้ารับบริ การรักษาพยาบาล
อี ริคสั น (Eriksen, 1988) กล่ าวถึ งความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการบริ ก ารพยาบาล
สามารถประเมินถึงองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่
1. ศิลปะการดูแล หมายถึ ง กระบวนการหรื อการปฏิ บตั ิ การของพยาบาลในการ
ดูแลผูป้ ่ วยด้วยความอ่อนโยน สนใจเอาใจใส่ เข้าใจและรับรู ้ความรู ้สึกของผูป้ ่ วย
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2. คุ ณ ภาพการดู แ ลทางการปฏิ บ ัติ หมายถึ ง ความรู ้ ทัก ษะความสามารถของ
พยาบาลในการปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างมีมาตรฐาน
3. ความพร้ อ มในการบริ ก าร หมายถึ ง การตรวจสอบและการประเมิ น สภาพ
ร่ างกายของผูป้ ่ วยเพื่อที่จะสามารถให้การพยาบาลและสามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย
ได้ตามสภาพ
4. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึ ง การจัดเตรี ย มอุ ป กรณ์ สิ่ งของตามความจํา
เป็ นได้อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และมี การควบคุมแสงสว่าง อุ ณหภูมิ และเสี ยงให้ผูป้ ่ วยได้รับ
ความสะดวกสบาย
5. การดูแลอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การดูแลและการปฏิบตั ิการที่มีการประสานงาน
ที่ดีเพื่อให้การพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ละราย
6. ประสิ ทธิ ผลหรื อผลลัทธ์ของการดูแล หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่าง
พยาบาลกับผูป้ ่ วยในการให้ขอ้ มูล การให้คาํ แนะนํา การสอน เพื่อให้ผูป้ ่ วยเข้าใจและสามารถดูแล
ตนเองได้
จากแนวคิ ดทฤษฏี ข ้างต้น จะเห็ น ว่าการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผูป้ ่ วย มี ห ลาย
แนวคิดขึ้นอยู่กบั บริ บทของการบริ การ ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การในสถานการณ์ ที่ตอ้ งการศึกษา
ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้แนวคิ ดของอเดย์และแอนเดอร์ สัน (Aday & Anderson) เพราะแนวคิ ดนี้ มี
องค์ป ระกอบที่ ส ามารถประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ป่ วยได้อ ย่า งครอบคลุ ม ตามบริ บ ทของ
หน่วยงาน ซึ่ งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้านความสะดวกสบาย ด้านการประสานงานของบริ การ
ด้า นอัธ ยาศัย และความสนใจต่ อ ผูร้ ั บ บริ ก าร ด้านการได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสารและคําแนะนํา ด้า น
คุณภาพของการบริ การ และด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ การให้บริ การผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่
จําหน่าย โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลตามมาตรฐาน ต่อเนื่อง ปลอดภัย ช่วยให้ผปู ้ ่ วย
มีความรู ้ ความสามารถในการดูแลตนเอง มีคุณภาพชี วิตที่ดี ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริ การ
พยาบาล

4. แนวคิดจํานวนการกลับมารักษาซํา้ ในโรงพยาบาล
4.1 ความหมายการกลับมารักษาซํ้า
หลังผ่าตัดนิ่ วในไตมีโอกาสเกิ ดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่ น ปั สสาวะเป็ นเลือด แผล
ผ่าตัดติ ดเชื้ อ ภาวะติ ดเชื้ อในระบบทางเดิ นปั สสาวะ เป็ นต้น การกลับ มารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
(Re-admittied) มีความหมายดังนี้
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การกลับเข้ามารักษาซํ้า (Re-admittied) หมายถึง การกลับมาเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เคย
ป่ วย (Scott, 1986:1227 อ้างในอ่อนน้อม ธูปะวิโรจน์, 2550)
การกลับเข้ามารักษาซํ้า หมายถึง ผูป้ ่ วยที่กลับเข้ามารับการรักษาซํ้าด้วยโรคเดิ ม/
อาการเดิมภายใน 28 วันหลังจําหน่าย (สํานักการพยาบาล, 2551)
การกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลจึงถื อว่าเป็ นตัวชี้ วดั ที่สําคัญในการให้บริ การ
สุ ขภาพ บ่ งบอกถึ งประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย จะช่ วยให้ผูป้ ่ วยมี
ความรู ้ ความสามารถในการดูแลสุ ขภาพได้ดีและการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนอย่าง
4.2 การประเมินจํานวนการกลับมารั กษาซํ้าในโรงพยาบาล ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ อประเมิ นจํานวนการกลับ มารั กษาซํ้าในโรงพยาบาล โดยคิ ดเป็ นร้ อยละ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มเปรี ยบเทียบและกลุ่มทดลอง
สรุ ปได้วา่ การกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล หมายถึง การกลับเข้ารับการรักษาซํ้า
ด้วยโรคหรื ออาการเดิมภายใน 28 วันหลังจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล จากปั ญหาการปฏิบตั ิตนไม่
ถูกต้อง ในเรื่ องภาวะปั สสาวะเป็ นเลือด แผลผ่าตัดติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะ

5. แนวคิดเกีย่ วกับเรื่องโรคนิ่วในไต
โรคนิ่ วไต (kidney stone disease, nephrolithiasis) เป็ นปั ญ หาสําคัญ ของนิ่ วในระบบ
ทางเดินปั สสาวะที่พบได้ทวั่ โลก โรคนี้ มีผลต่อการทํางานของไต โดยภาวะอุดตันจากนิ่ ว อาจทําให้
ไตเสี ยหารทํางานได้ นิ่ วไตพบได้ทุกช่วงอายุของคนทัว่ ไป ประมาณร้อยละ 1 ถึง 15 โดยขึ้นอยูก่ บั
อายุ เพศ เชื้ อชาติ และภูมิป ระเทศ โดยโอกาสเกิ ดนิ่ วมากที่ สุดในช่ วงอายุ 40 ถึ ง 60 ปี (บรรณกิ จ
โลจนาภิ วฒั น์, 2558) ในประเทศตะวันตกพบอุบตั ิการณ์ ประมาณร้ อยละ 5-10 ขณะที่ในประเทศ
แถบเขตร้อนจะพบอุบตั ิการณ์สูงขึ้น เช่น ในประเทศซาอุดิอะราเบีย พบได้สูงสุ ดถึงร้อยละ 20 ส่ วน
ในประเทศไทย พบอุบตั ิการณ์ โรคนิ่ วไตสู งมากในแถบภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือพบประมาณร้อย
ละ10-16 โรคนิ่ วยังเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุ ขที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชี วิต ทั้งในกลุ่มประชากร
ผูส้ ู งอายุและวัยแรงงาน (ชาญชัย บุญหล้า, ปิ ยะรัตน์ โตสุ โขวงศ์, เกรี ยง ตั้งสง่า, 2550)
นิ่ วในไต เกิ ดจากการตกผลึ กของของเสี ยที่มีในนํ้าปั สสาวะเกิ ดการตกตะกอน ซึ่ งถ้า
ตะกอนเม็ดเล็กจะถูกขับออกทางไตได้แต่ถา้ ตะกอนเม็ดใหญ่จะอุดกั้นทางเดินปั สสาวะเกิดเป็ นนิ่ ว
ได้ โดยที่มีสารก่อนิ่ ว เช่น แคลเซี ยม ออกซาเลต ฟอสเฟตและกรดยูริกมาก และมีสารยับยั้งการก่อ
นิ่ ว เช่ น ซิ เทรต แมกนี เซี ยม โปรตัสเซี ยม ตํ่า ซึ่ งมีกระบวนการที่ ทาํ ให้เกิดนิ่ ว ได้แก่ การตกผลึ ก
การเพิ่มขนาดของผลึก และการรวมกลุ่มของผลึก (มณฑิรา ตัณฑนุช, 2553)
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5.1 องค์ ประกอบของนิ่ว
องค์ประกอบและลักษณะนิ่วสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ
5.1.1 นิ่วที่มีแคลเซี ยมเป็ นองค์ ประกอบเป็ นนิ่วที่พบได้ บ่อยคือร้ อยละ 70-80
นิ่วชนิดนี้ทึบแสง ซึ่ งสามารถให้การวินิจฉัยได้โดยการเอกซเรย์ KUB ได้แก่
1) แคลเซี ย มออกซาเลท (calcium oxalate calculi) พบได้ร้อยละ 65-70 เป็ น
นิ่วที่พบบ่อยที่สุด เกิดในภาวะที่ปัสสาวะเป็ นกรด ร่ างกายได้ oxalate จากพวกผัก ผลไม้ และถัว่
2) แคลเซี ย มฟอสเฟต (calcium phosphate calculi) พบนิ่ ว ชนิ ด นี้ ไม่ บ่ อ ย
มักจะเกิดในผูท้ ี่ปัสสาวะเป็ นด่าง
5.1.2 นิ่วที่ไม่ มีแคลเซี ยมเป็ นองค์ ประกอบ ได้แก่
1) นิ่ ว ที่ มี Uric acid stones พ บ ไ ด้ ร้ อ ย ล ะ 3-15 นิ่ ว มี ก ร ด ยู ริ ก เป็ น
ส่ วนประกอบสําคัญ มักจะเกิ ดในผูป้ ่ วยมีปัสสาวะเป็ นกรดมาก มีปริ มาณกรดยูริกมาก จํานวนนํ้า
ปั ส สาวะต่ อ วัน มี ป ริ ม าตรน้อ ย นิ่ วชนิ ดนี้ ไม่ ทึ บ แสง จึ งไม่ ส ามารถให้ก ารวินิ จ ฉัย ได้โ ดยการ
เอกซเรย์ภาพถ่าย KUB (Kidney,Ureter,Bladder) ต้องอาศัยการตรวจอย่างอื่น อาหารที่มีกรดยูริก
สู งได้แก่ เครื่ องใน โปรตีนจากสัตว์
2) นิ่วที่ มี Cystine stones เป็ นส่ วนประกอบพบได้ร้อยละ1-2 เกิดจากการ
ถ่ายทอดพันธุ กรรมพบไม่บ่อย ผูป้ ่ วยมักจะเป็ นนิ่วในอายุนอ้ ยกว่าปกติ คืออายุช่วง 20-30 ปี
3) นิ่ ว Struvite stones พบได้ ร้ อ ยละ 4-6 เป็ นนิ่ วที่ เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ
แบคที เรี ย ในระบบทางเดิ น ปั ส สาวะเรื้ อรั ง เช่ น Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae มัก มี
ขนาดใหญ่เต็มไต มีกิ่งเล็กๆหลายกิ่ง ทําให้มีลกั ษณะเหมือนเขากวาง หรื อที่เรี ยกว่านิ่วเขากวางนิ่ ว
ชนิดนี้โตเร็ วและทําให้เกิดการทําลายเนื้อไตมาก
5.2 สาเหตุของการเกิดนิ่วไต
นิ่วเป็ นสิ่ งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินปั สสาวะ เป็ นสาเหตุสาํ คัญในการ
อุดตันและการติดเชื้ อ สาเหตุของการเกิดนิ่ วเป็ นหัวใจสําคัญในการป้ องกัน แต่ยงั ไม่ทราบแน่นอน
เพียงแต่คาดคะเนกันว่าปั จจัยชักนํา หรื อสาเหตุส่งเสริ มที่ทาํ ให้เกิดนิ่วได้แก่
5.2.1 ปัจจัยภายในร่ างกาย อายุ เพศ และเชื้ อชาติ เด็กชายอายุต่าํ กว่า 10 ปี เป็ นนิ่ว
ในกระเพาะปั สสาวะมากกว่าในไต และผูใ้ หญ่เป็ นนิ่วในทางเดินปั สสาวะส่ วนบนมากกว่าเด็ก อายุ
มากขึ้นมีโอกาสเกิ ดนิ่ วได้มากขึ้น ภาวะขาดนํ้าเรื้ อรัง (chronic dehydration) จากการที่ขาดนํ้าหรื อ
ดื่มนํ้าน้อยอย่างต่อเนื่ องมีผลทําให้เพิ่มความเข้มข้นของปั สสาวะ และค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ของ
ปั สสาวะลดลงเป็ นสาเหตุชกั นําให้เกิดนิ่ วขึ้นได้ นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึงการเสี ยนํ้าไปทางอื่น เช่ น
การเสี ยเหงื่อ การขังของนํ้าปั สสาวะ (urinary stasis) เกิดจากการถ่ายเทไม่สะดวกจากภาวะอุดกั้น การ
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นอนอยูก่ บั ที่นานๆ ความผิดปกติในระบบเมตาบอลิซึม (metabolism) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดซึ ม
ในทางเดินอาหารที่มากกว่าปกติพนั ธุ กรรม
5.2 2 ปัจจัยภายนอกร่ างกาย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้ อม พบว่าอากาศ
ร้ อนเป็ นปั จจัยอันหนึ่ งเพราะจะทําให้เกิ ดภาวะขาดนํ้า มี ค วามเข้ม ข้นของปั สสาวะสู ง ดื่ มนํ้าที่ มี
ส่ วนประกอบของแร่ ธาตุบางอย่าง หรื อนํ้าที่ มีความกระด้างจะส่ งเสริ มให้เกิดนิ่ ว การรับประทาน
อาหารบางอย่างมากเกินไป ด้านโภชนาการพบว่า โปรตีนกับวิตามิน น่ าจะมีบทบาทสําคัญอย่างมาก
ในการทําให้เกิ ดนิ่ วในกระเพาะปั ส สาวะ เพราะการขาดสารอาหารโปรตี นทําให้ ขาดสารยับ ยั้ง
(inhibitor) ในปั สสาวะ ในทางตรงกันข้ามการรับประทานโปรตีนมาก ๆ อาจมีอตั ราเสี่ ยงต่อการเกิด
นิ่วในไต เพราะทําให้เกิ ดกรดยูริกสู งและปั สสาวะมีฤทธิ์ เป็ นกรด นิ่ วที่เกิดการอุดตันขึ้นในแต่ละ
ตําแหน่ ง ทําให้เกิ ดการขัดของปั สสาวะเหนื อตําแหน่งที่อุดตันทําให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นเหนื อไตและ
กรวยไต โดยกล้ามเนื้ อไตและกล้ามเนื้ อกรวยไตจะมีการบีบตัวแรงขึ้น เพื่อผลักดันนํ้าปั สสาวะให้
ผ่านลงมายังท่อไตได้ตามปกติ กล้ามเนื้อไตและกล้ามเนื้อกรวยไตจะโตและหนาขึ้น ซึ่ งเรี ยกระยะนี้
ว่า ระยะชดเชย (compensatory) ซึ่ งไตยังคงทํางานได้ตามปกติ ถ้าการอุดตันนี้ ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข
กล้ามเนื้ อไตและกล้ามเนื้ อกรวยไตจะอ่อนแรงบางลงและพองออก เริ่ มจากผนังกรวยไต ยืดขยาย
บางลง พองออกและมีน้ าํ ขังอยู่ และสิ้ นสุ ดลงด้วยผนังของเนื้ อไตถูกเบียดจนบางลงและพองออก
เต็มไปด้วยนํ้า เรี ยกระยะนี้ วา่ ระยะชดเชยไม่ได้ (decompensatory) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทําให้
เนื้ อไตถูกเบียดทําให้บางลงมีเลื อดมาเลี้ยงไตน้อยลง เมื่อมีอาการรุ นแรงมากขึ้น ไตเสี ยหน้าที่เกิด
ภาวะไตวาย ภาวะยูรีเมีย (uremia) และเสี ยชีวติ ในที่สุด
จะเห็นได้วา่ ปั จจัยเสี่ ยงต่าง ๆ มีหลายประการ ที่ทาํ ให้เกิดความผิดปกติในปั สสาวะส่ งผล
ให้ส ารยับ ยั้งการตกตะกอนของแคลเซี ย มและแมกนี เซี ย มลดลง และสารที่ ท าํ ให้เกิ ดนิ่ วถู ก ขับ
ออกมามากเกินไป เช่ น แคลเซี ยม และออกซาเลต จึงทําให้ความเป็ นกรดด่างเปลี่ ยนแปลง และมี
แนวโน้มที่จะเกิ ดการตกผลึ ก สุ ดท้ายทําให้เกิดนิ่ว นอกจากนั้นการติดเชื้ อในทางเดิ นปั สสาวะอาจ
เป็ นอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากก้อนนิ่ว หรื อเป็ นสาเหตุแรกเริ่ มที่ก่อให้เกิดนิ่วได้ โดยเฉพาะการติด
เชื้ อโปรเตี ยส (proteus) ที่ มีส่วนทําให้เกิ ดนิ่ วชนิ ดแมกนี เซี ยมแอมโมเนี ยมฟอสเฟต (magnesium
ammonium phosphate) หรื อนิ่วเขาสัตว์
5.3 อาการและอาการแสดงของนิ่ว
มักพบในผูใ้ หญ่ บริ เวณไตเป็ นตําแหน่งที่มกั พบได้มากที่สุด นิ่วที่เกิดขึ้นนั้นหาก
ยังมีขนาดเล็ก ประมาณ 4–5 มม. จะเคลื่อนที่ตามแรงบีบตัวไล่ปัสสาวะจากไตผ่านท่อไต และลงสู่
กระเพาะปั สสาวะได้ ถ้านิ่วก้อนใหญ่หรื อเป็ นแบบชนิดกิ่ง (staghorn calculus) จะไม่มีการเคลื่อนที่
มีรูปร่ างคล้ายลักษณะของกรวยไต นิ่วชนิ ดนี้ จะไม่เกิดการอุดตันในทันที ดังนั้นอาจไม่มีอาการเลย
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ถ้าก้อนนิ่วโตขึ้นเรื่ อย ๆ เต็มกรวยไตและขณะเดียวกันก้อนนิ่วครู ดกับเส้นเลือดที่ไตและกรวยไตจน
บาดเจ็บเป็ นแผลมีเลือดออกมากับนํ้าปั สสาวะ ปั สสาวะเป็ นเลื อด แต่ถา้ มีการอุดกั้นเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดมากจนดิ้น (colicky pain) ปวดที่สีขา้ งหรื อด้านหลังและอาจปวดร้าวลงมาที่
อวัยวะสื บพันธุ์หรื อหน้าขา การตรวจร่ างกายมักจะกดเจ็บบริ เวณไตข้างที่มีนิ่ว ในรายที่เป็ นเรื้ อรัง
มักมี ไตบวมนํ้า (hydronephrosis) อาจคลําพบก้อนได้เมื่อการอุ ดกั้นยังไม่ ได้รับการแก้ไข เนื้ อไต
และเนื้ อกรวยไตถูกกดจึงขาดเลือดเฉพาะที่ไตและกรวยไตจึงเกิดการอักเสบ มีไข้สูง หนาวสั่น ติด
เชื้อได้ง่าย ปั สสาวะออกน้อย ไม่มีน้ าํ ปั สสาวะ ท้องอืดแน่นอึดอัด คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร
5.4 การรักษานิ่วในไต
หลักการรักษานิ่วในทางเดินปั สสาวะ คือ การหาวิธีการกําจัดนิ่วออกด้วยวิธีหนึ่ง
วิธีใดที่ปลอดภัย ทั้งนี้ข้ ึนกับตําแหน่งและขนาดของก้อนนิ่ว ซึ่งแบ่งการรักษาออกเป็ น 2 วิธี ดังนี้
(ชัชวาล วงค์สารี , 2559)
5.4.1 การรั ก ษาด้ า นอายุ ร ศาสตร์ นิ่ ว ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ มี เส้ น ผ่ า ศู น ย์น้ อ ยกว่ า 1
เซนติเมตร นิ่วสามารถออกเองได้ การรักษาที่ดีที่สุดควรดื่ มนํ้าให้พียงพอประมาณ 3,000 มิลลิลิตร
ต่อวัน การให้ยาละลายนิ่ วตามชนิ ดของนิ่ ว เช่น การให้ยาในผูป้ ่ วยที่มีนิ่วแคลเซี ยม อาจจะได้รับยา
ประเภทไทอาไซด์ (Thiazide) เพื่อขับปั สสาวะและลดระดับแคลเซี ยมในปั สสาวะ ถ้าในกรณี ที่เป็ น
นิ่ วกรดยูริกสู ง ต้องได้รับยาประเภทอัลโลพิวริ นอล (Allopurinol) เพื่อปรับภาวะปั สสาวะให้เป็ น
ด่างป้ องกันการเกิดภาวะนิ่วยูริกได้
5.4.2 การรั กษาทางด้ านศัลยศาสตร์
การผ่าตัดมักเป็ นวิธีแรกที่ใช้รักษาในรายที่มีน่ิวขนาดใหญ่ที่อุดตันทําให้ไต
บวม และมีการอักเสบติดเชื้อร่ วมด้วย การผ่าตัดมีหลายวิธี เช่น
1) Pyelolithotomy เป็ นการผ่ า ตัด กรวยไตเอานิ่ ว ในไตออก โดยผ่ า เปิ ด
บริ เวณสี ขา้ งเข้าไปที่กรวยไต (renal pelvis) มีขอ้ บ่งชี้หลักคือนิ่วที่กรวยไตที่ไม่สามารถรักษาโดยใช้
วิธีการสลายนิ่วหรื อการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่ องได้ นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ บ่งชี้ เรื่ องของนิ่ วที่กรวยไตที่มี
ความผิดปกติของกายวิภาคของไตร่ วมด้วย ข้อดีของการผ่าตัดวิธีน้ ี จะสามารถหลีกเลี่ยงการทําลาย
เนื้อไตเพราะเนื่องจากสามารถเอานิ่วออกทางกรวยไตได้
2) Nephrolithotomy (ANL) เป็ นการผ่าตัดเข้าไปที่ไตโดยเปิ ดเข้าทางสี ขา้ ง
เข้าไปที ่ไ ต ผ่าไตตามยาวเป็ น 2 ซี ก เท่ากัน และคี บ นิ่ วออก เป็ นการผ่าตัดเปิ ดครั้ งเดี ยวสามารถ
นําเอานิ่ วออกได้หมดโดยที่ผูป้ ่ วยจะมีความปลอดภัยมากกว่าการรักษาโดยการสลายนิ่ วหรื อการ
ผ่าตัดนิ่ วโดยใช้ก ล้องส่ งซึ่ งจะต้องทําหลายครั้ ง นอกจากนี้ ข ้อบ่ งชี้ อื่นยังมี เรื่ องของไตที่ มี ค วาม
ผิดปกติของกายวิภาคและในผูป้ ่ วยที่มีขอ้ ห้ามการรักษาด้วยการสลายนิ่วหรื อเจาะนิ่ว
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3) Nephrectomy เป็ นการผ่าตัดไตในกรณี ไตสู ญเสี ยหน้าที่ เมื่อมีการอุดตัน
อยู่น านจนไตข้างนั้น ใช้ก ารไม่ไ ด้แ ล้วอาจเป็ นแบบตัดไตออกบางส่ วน หรื อตัดไตข้างหนึ่ งออก
ทั้งหมด ซึ่ งการรักษาไตไว้น้ นั อาจไม่คุม้ ค่ากับความยากลําบากและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิ ดขึ้น
การตัดไตออกจึงมีความเหมาะสมมากกว่า
4) Percutaneous nephrolithotripsy (PCNL) เป็ นการผ่าตัดนิ่ วโดยใช้กล้อง
ส่ อง การเจาะผ่านผิวหนังเข้าสู่ ไตเปิ ดแผลเล็ก ๆ บริ เวณสี ขา้ งใส่ ท่อเล็ก ๆ ที่ติดกล้องส่ องผ่านเข้าไป
เพื่ อ ขบนิ่ วให้ แตก ใช้เมื่ อนิ่ วมี ก้อ นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถสลายนิ่ วได้ห รื อ ใช้ใ นผูป้ ่ วยที่ มี นิ่ ว cystine
ข้อบ่งชี้ในการรักษา คือ นิ่วในไตมีขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตร นิ่ วที่รักษาโดยวิธีสลายนิ่วไม่สาํ เร็ จ
นิ่ วที่ มีภาวะอุดตันร่ วมด้วย ซึ่ งสามารถแก้ไขภาวะอุดตันโดยวิธีส่องกล้องขณะทําการเอานิ่ วออก
(บรรณกิ จ โลจนาภิ ว ฒ
ั น์ , 2558) ภาวะแทรกซ้ อ นเกิ ด ได้ เช่ น มี แ ผลแต่ ไ ม่ ท ํา ลายหน้ า ที่ ไ ต
มีเลือดออกหลังการรักษา มีไข้และการติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะ อาจเกิดภาวะนํ้าเกิน ต้องระวัง
ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ อาจมีผลภาวะบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียง เช่น หน้าอก,ช่องท้อง
5) Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) เป็ นการสลายนิ ่ว โดย
อาศัยพลังงานคลื่นเสี ยงความถี่สูงวิง่ ผ่านนํ้า เล็งเข้าที่นิ่วคลื่นจะกระทบนิ่วแตกละเอียด และรอเศษ
นิ่วหลุดออกมาทางปั สสาวะ ใช้ในผูป้ ่ วยที่มีน่ิวในไตหรื อท่อไตส่ วนบน ข้อบ่งชี้ ในการรักษาโดยวิธี
สลายนิ่ วคื อนิ่ วที่ มี ข นาดเล็ ก กว่าหรื อเท่ ากับ 2 เซนติ เมตร อัตราความสําเร็ จร้ อยละ70-90 ภาวะ
ข้างเคียงหลังสลายนิ่ ว อาจเกิดภาวะ Stonestreet มีผลทําให้เกิดภาวะอุดตันบริ เวณท่อไต อาจทําให้
ผูป้ ่ วยมีไข้และอาการปวดร่ วมด้วย มีเลือดออกหลังการสลายนิ่ว ซึ่ งแพทย์จะงดการให้ยาละลายลิ่ม
เลื อดหรื อยากลุ่มNSAID อย่างน้อย 7 วันก่อนสลายนิ่ว อาจมีรอยฟกชํ้าบริ เวณที่ถูกคลื่นกระแทรก
บริ เวณเอวหรื อท้อง ภาวะบาดเจ็บต่อไตและอวัยวะข้างเคียง เช่นเกิดภาวะเลือดออกในไตหรื อรอบ
ไต ซึ่ งรวมถึงภาวะบาดเจ็บต่อชายปอด ตับอ่อน และลําไส้ เป็ นต้น (บรรณกิจ โลจนาภิวฒั น์, 2558)
บางครั้งนิ่วแตกไม่หมดต้องกลับมาสลายนิ่ว
การรักษาโรคนิ่วในไต เป้ าหมายสําคัญ คือการกําจัดก้อนนิ่วออกให้หมด ด้วย
วิธีการต่างๆและการป้ องกันการเกิดนิ่วซํ้า โรคนิ่วในไตสามารถรักษาได้หลายวิธีซ่ ึงควรควบคู่กบั
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง เพื่อลดการเกิดนิ่วซํ้าและมีสุขภาพที่ดี
5.5 หลักการพยาบาลผู้ป่วยผ่ าตัดนิ่วไต
การพยาบาลผู ้ป่ วยผ่ า ตัด นิ่ ว ไต ควรเริ่ ม ตั้ง แต่ ผู ้ป่ วยเข้า มารั บ รั ก ษาจนกระทั่ง
จําหน่าย โดยมีกิจกรรมการพยาบาลในระยะก่อนผ่าตัด ระยะหลังผ่าตัดดังนี้
5.5.1 การพยาบาลระยะก่ อนผ่ าตัด ซึ่ งจะเริ่ มตั้งแต่วนั แรกรับที่ผปู ้ ่ วยเข้ามานอนใน
โรงพยาบาล ซึ่ งระยะนี้ ผูป้ ่ วยจะไม่ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับการปฏิ บ ตั ิ ตนเมื่ อต้องได้รับการ
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ผ่าตัด ทั้งนี้เพราะผูป้ ่ วยอาจจะไม่ได้รับการสอนอย่างมีแบบแผน หรื อได้รับการสอนบ้างแต่สอนไม่
ครบถ้วน ผลของการขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน ทําให้ผปู ้ ่ วยมีความวิตกกังวลและ
ปฏิบตั ิตนไม่ถูกต้องทั้งก่อนและหลังผ่าตัด และหลังผ่าตัดอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ได้ง่ าย ซึ่ งการพยาบาลในระยะก่ อ นผ่าตัดนี้ พยาบาลจะต้องให้ ก ารดู แลเพื่ อลดความวิตกกัง วล
เกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่ วย ลดความไม่สุขสบายของร่ างกาย ลดความเจ็บปวด ป้ องกันภาวะเสี่ ยง
การติดเชื้ อในระบบทางเดิ นปั สสาวะ รวมทั้งการให้ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิตนก่อนและ
หลังผ่าตัด
5.5.2 การพยาบาลระยะหลังผ่ าตัด ผูป้ ่ วยในระยะหลังผ่าตัด 24 ชัว่ โมงแรก เสี่ ยง
ต่อการอุดตันระบบทางเดินหายใจหรื อการหายใจไม่พอเพียงเกิดภาวะลมปอดแฟบหรื อภาวะช็อก
จากการเสี ยเลื อดหลังผ่าตัด ผูป้ ่ วยจะมีอาการไม่สุขสบายเนื่ องจากปวดแผลผ่าตัด และในระยะ24
ชัว่ โมงขึ้นไปผูป้ ่ วยจะเสี่ ยงต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหรื อการติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะ อาจพบ
ภาวะลมแฟบได้ นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยที่กลับบ้านถ้าขาดความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิ บตั ิตวั หลังผ่าตัด
อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น มีไข้ ปั สสาวะเป็ นเลือด แผลผ่าตัดติดเชื้อและมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ น
นิ่ วทางเดิ นปั สสาวะซํ้าได้ ซึ่ งพยาบาลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วไต จะต้องมี ความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพยาธิ สภาพของโรค ตลอดจนคํานึ งถึงปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยสามารถให้
การพยาบาลที่สอดคล้องกับผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม ตระหนักถึ งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิ ดขึ้นกับ
ผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยหายจากโรค และสามารถกลับไปดํารงชีวติ ตามปกติได้โดยเร็ ว
พยาบาลควรมีหลักการที่สาํ คัญในการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อให้ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ดังนี้ (ชัชวาล วงค์สารี , 2559)
1) การเตรี ยมผู้ป่วยเพื่อเข้ ามารั บการรั กษาด้ วยวิธีต่างๆทั้งทางด้ านร่ างกายและ
จิ ตใจ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับการตรวจและรั กษาตามแพทย์ นัด
2) อธิ บายและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการรั กษา ขัน้ ตอนการเตรี ยมทําผ่ าตัด
โดยทั่วไปและการปฏิ บัติตนก่ อนและหลังผ่ าตัดที่ เหมาะสม
3) ดูแลให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการระบายปั สสาวะจากทางสายต่ างๆที่ เหมาะสม โดย
ยึดหลักปราศจากเชื้อ เช่น การมีสายยางระบายนํ้าปั สสาวะจากกรวยไต จากกระเพาะปั สสาวะ เป็ น
ต้น และป้ องกันการอุดตันจากการระบายสายยางเหล่านี้ดว้ ย
4) ดูแลและป้ องกันภาวะตกเลือดหลังผ่ าตัด โดยการสังเกตบาดแผล ท่อระบาย
สายสวนปั สสาวะที่คาไว้ บันทึกสัญญาณชีพเป็ นระยะเพื่อประเมินอาการบ่งชี้ถึงอาการแสดงของ
ภาวะตกเลือด
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5) บันทึ กจํานวนสารนํา้ ที่ได้ รับและที่ ขบั ออกจากร่ างกายในแต่ ละเวรและแต่
ละวันและบันทึ กลักษณะของนํา้ ปั สสาวะที่ มองเห็นได้ ชัดเจน เช่น ปั สสาวะขุ่นมีหนอง มีตะกอน มี
เลือดปน เป็ นต้น
6) การดูแลเกี่ยวกับบาดแผลเพื่อป้ องกันและลดการติดเชื ้อโดยเฉพาะบาดแผล
ที่มีเลือดและนํ้าปั สสาวะซึ มออกมาอยูต่ ลอดเวลา จะต้องหมัน่ ทําความสะอาดแผลอยูเ่ สมอ ทั้งนี้ควร
ปรึ กษาและทําความตกลงกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมรักษาอย่างต่อเนื่อง
7) การลดความเจ็บปวดหลังผ่ าตัด และอาการปวดจากการมี ปัสสาวะคั่ งค้าง
ควรหาสาเหตุและแก้ ไข ควรรายงานแพทย์ถา้ มีปัสสาวะออกเป็ นเลื อดมากและมีลกั ษณะลิ่มเลือด
อุดตันในทางเดินปั สสาวะหรื อสายยางระบายปั สสาวะ
8) การกระตุ้นให้ ผ้ ูป่วยฟื ้ นฟูสภาพโดยเร็ วโดยเฉพาะการฝึ กไอและหายใจเข้า
ออกลึ กๆ ในผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดโดยเฉพาะแผลผ่าตัดบริ เวณสี ขา้ งซึ่ งจะใกล้กบั ตําแหน่ งของ
กระบังลม อาจทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการหายใจลดลง เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดแฟบ ปอดบวม
ได้ง่าย
9) กระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยดื่มนํา้ อย่ างน้ อย 3,000 ซี ซีต่อวัน ถ้าไม่มีขอ้ จํากัดเพื่อให้
พลาสมาในโกลเมอรู ลสั ที่จะถูกกรองออกเป็ นนํ้าปั สสาวะเจือจางลง ไตสามารถกรองสารต่างๆได้
ง่ายขึ้นและเป็ นการเพิ่มปริ มาณนํ้าปั สสาวะเพื่อชะล้างเศษนิ่วที่ตกค้างออกมา
หลักการดูแลผู้ป่วยหลังผ่ าตัดนิ่วในไตเพือ่ ให้ ปลอดภัยจากภาวะการการกลับเป็ นนิ่วซํ้า
โรคนิ่ วในทางเดิ น ปั ส สาวะยังไม่ ท ราบสาเหตุ ที่ แน่ นอน ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญ ในการ
ป้ องกันโรค คือการเฝ้ าระวังและควบคุมโรคนี้แต่หากไม่มีการกระทําให้เห็นเป็ นรู ปธรรม ผูป้ ่ วยอาจ
มีโอกาสเกิดเป็ นซํ้าได้อีก พยาบาลจึงควรได้ให้คาํ แนะนําเพื่อป้ องกันการเป็ นนิ่วซํ้าดังนี้
1. บอกให้ท ราบถึ งโอกาสที่ เกิ ดโรคนิ่ วซํ้าได้อีก ต้องดื่ ม นํ้าให้เพี ยงพอทุ ก วัน ดื่ ม นํ้า
มากกว่ า 8 แก้ ว ต่ อ วัน ดื่ ม กระจายตลอดวัน จะช่ ว ยลดภาวะอิ่ ม ตัว ของสารก่ อ นนิ่ ว (สุ พจน์
รัชชานนท์; ปิ ยะรัตน์ โตสุ โขวงศ์ , 2558) เพื่อให้มีปัสสาวะออกมากๆป้ องกันระดับของสารก่อนิ่ ว
ในปั สสาวะสู งเกินไปหรื อถ้าเป็ นก้อนเล็กๆก็จะหลุดออกมาได้
2. อธิ บ ายให้ผู ป้ ่ วยทราบเกี ่ย วกับ อาการ และอาการแสดงของการติด เชื้ อ ทางเดิน
ปั สสาวะซึ่ งเกิ ดจากก้อนนิ่ วอุดกั้นเพื่อรี บมารับการรักษา เช่น ปวดท้องหรื อปวดหลัง ปั สสาวะบ่อย
แสบ ขัด ปั สสาวะมีเลือดปน มีไข้สูง
3. อธิ บ ายให้ผูป้ ่ วยทราบถึ งความสํา คัญของอาหารและแนะนํา ให้ผูป้ ่ วยรับประทาน
อาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ควรบริ โภคอาหารในสัดส่ วนที่ เหมาะสมจะช่ วยลดสารก่อและเพิ่ มสาร
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ยับยั้งนิ่ ว คื อ คาร์ โบไฮเดรต:ไขมัน:โปรตีน ร้อยละ 45-60:15-30:10-20 ตามลําดับ (สุ พจน์ รัชชานนท์,
ปิ ยะรัตน์ โตสุ โขวงศ์, 2558) การควบคุมอาหารเป็ นสิ่ งสําคัญ ประกอบด้วย
1. ลดอาหารโปรตีน พบว่าประชากรที่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนมาก มีโอกาสเป็ น
นิ่วมากขึ้น โดยเกิดจากกลไกที่มีการขับ calcium, uric acid และoxalate ในนํ้าปั สสาวะเพิม่ ขึ้น
2. ลดอาหารประเภท sodiumสู ง เนื่องจากอาหารที่มีโซเดียมสู ง มีผลทําให้เกิดการ
ตกตะกอนเกลือแคลเซี ยมในนํ้าปั สสาวะเพิ่มขึ้น การลดอาหารที่มีโปรตีนและแคลเซี ยมสู งมีผลให้
การเกิดนิ่วลดลงร้อยละ50
3. ลดอาหารที่มีoxalateสู งร้อยละ10 ถึงร้อยละ15ของ oxalateในนํ้าปั สสาวะมาจาก
อาหารที่รับประทานการลดอาหารที่มีoxalateสู งอาจมีผลให้oxalateในนํ้าปั สสาวะลดลง
4. ลดภาวะโรคอ้วนและภาวะmetabolic syndrome ผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่ มี ค่ าBMIสู ง จะมี
โอกาสเกิดนิ่วในระบบปั สสาวะเพิ่มขึ้น โดยพบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย ผูป้ ่ วย metabolic syndrome
มีผลให้น้ าํ ปั สสาวะมี ค่าPHเป็ นกรดซึ่ งมีผลให้เกิดนิ่ ว Uric acid เพิ่มขึ้น (บรรณกิ จ โลจนาภิวฒั น์,
2558)
5. แนะนํา ถึง วิธี ก ารใช้ย าบางประเภท เพื ่อ ขับ ปั ส สาวะและลดระดับ สารก่อ นิ ่ วใน
ปัสสาวะ เช่น ผูป้ ่ วยที่มีนิ่วแคลเซี ยม อาจจะได้รับยาประเภทไทอาไซด์ (Thiazide) เพื่อขับปั สสาวะ
และลดระดั บ แคลเซี ย มในปั ส สาวะถ้ า มี ก รดยู ริ กสู ง ต้อ งได้รั บ ยาประเภทอัล โลพิ ว ริ น อล
(allopurinol) และยาที่ ท าํ ให้ปั ส สาวะเป็ นด่ าง ถ้าเคยเป็ นนิ่ วเขากวางและถ้ามี ก ารอัก เสบติ ดเชื้ อ
ทางเดินปั สสาวะอธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเห็นความจําเป็ นที่ตอ้ งรับประทานยาปฏิชีวนะ ตามแผนการรักษา
6. แนะนําผูป้ ่ วยให้มีการออกกําลังกายตามความเหมาะสม ควรออกกําลังกายอย่าง
น้อ ย 20-30 นาทีท ุก วัน เช่น การเดิน โยคะ ชี ่ ก ง เพื ่อ ป้ องกัน การตกตะกอนจับ ตัวเป็ นก้อ นนิ่ ว
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ที่ตอ้ งนอนกับเตียงนาน ๆ ต้องพยายามเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
7. การผ่อนคลายความเครี ยด ประมาณวันละ 30 นาที ด้วยวิธีต่างๆได้แก่ นั่งสมาธิ
สวดมนต์ ฝึ กหายใจๆทางช่องท้องช่วยควบคุมความดันโลหิ ต ลดสารก่อนิ่ว และการเสื่ อมของไต
8. เมื่อกลับไปอยู่บา้ นแนะนําผูป้ ่ วยไม่ควรทํางานหนักหรื อยกของหนัก หลีกเลี่ ยงการ
เดินทางไกล นัง่ รถกระเทือนหรื อขับรถจักยานยนต์ อย่างน้อย 6 สัปดาห์ ภายหลังทําการผ่าตัด
9. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงความจําเป็ นที่ตอ้ งสังเกตอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์
ก่อนวันนัด เช่ น อาการอ่อนเพลี ย มี ไข้สูง ปวดบริ เวณแผลผ่าตัด แผลเป็ นหนองหรื อมีกลิ่ นเหม็น
ปัสสาวะแสบขัด นํ้าปั สสาวะมีสีเหลืองขุ่นหรื อเป็ นสี แดง และนํ้าปั สสาวะออกน้อย เป็ นต้น
10. อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยเห็นความสําคัญของการมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจสุ ขภาพและ
แผลผ่าตัด
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11.การจัด การสิ่ ง แวดล้อ มควรจัด พื้ น ที่ บ ้า นเรื อ นให้ ส ะอาด มี ค วามเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้อย เพื่อให้ถูกสุ ขอนามัย ป้ องกันการติดเชื้ อที่แผลผ่าตัด ระวังอย่าให้แผลถูกนํ้าและห้ามแกะ
เกาแผล
12. ดื่ มนํ้าผลไม้อย่างน้อย 2 ชนิ ดต่อวัน เช่น นํ้ามะนาวเข้มข้น นํ้าส้ม จะช่วยเพิ่มสาร
ยับยั้งการเกิดนิ่ว
13. บริ โภคอาหารจําพวกผัก ธัญพืช และผลไม้ อุดมด้วยวิตามินใยอาหารและแร่ ธาตุที่
ช่วยยับยั้งการเกิดนิ่ว

6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มี ง านวิจ ัย จํา นวนมากศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒ นา
รู ปแบบการวางแผนจําหน่าย แต่มีงานวิจยั ไม่มากนัก พัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายในผูป้ ่ วย
โรคนิ่วในไต ดังนี้
จงจิ ต ร ทองเครื อ (2546) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาแผนการดู แ ลผู ้ป่ วยโรคนิ่ ว ในไตใน
โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่ งเป็ นการศึกษาอิสระมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการดูแลผูป้ ่ วยโรคนิ่ ว
ไตในโรงพยาบาลขอนแก่น ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ทีมสหสาขาวิชาชี พ จํานวน 14 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการศึกษาคือ แผนการดูแล แบบบันทึกการประเมินผลลัพธ์ และคู่มือความรู ้สาํ หรับผูป้ ่ วยโรค
นิ่ วไต ขั้นตอนการพัฒนาประกอบด้วย การสร้ างทีมสหสาขาวิชาชี พ การเลื อกกลุ่มโรคที่จะสร้าง
แผนการดู แ ล การประชุ ม ที ม ผลการศึ ก ษาพบว่า ได้แ ผนการดู แ ลผู ้ป่ วยโรคนิ่ ว ในไตที่ ไ ม่ มี
ภาวะแทรกซ้อน และได้รับ การผ่าตัดด้วยวิธี Anatrophic Nephrolithotomy ซึ่ งประกอบด้วย การ
ประเมินสภาพ การบําบัดรักษา ปฏิบตั ิการพยาบาล การให้ยา การให้อาหาร กิจกรรมการเคลื่อนไหว
การให้สุขศึกษาการวางแผนจําหน่ายและแบบประเมินผลลัพธ์ในแต่ละวัน
วไลลักษณ์ คานุ ชิต (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วใน
ไตของโรงพยาบาลเลย ซึ่ งเป็ นการศึกษาอิสระมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย
ผ่าตัดนิ่วไตในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ โรงพยาบาลเลยกลุ่มตัวอย่างคือผูป้ ่ วยนิ่ ว
ในไตและญาติจาํ นวน 10 คน พยาบาลจํานวน 13 คน ทีมสหสาขาวิชาชีพจํานวน 5 คน ขั้นตอนการ
ดําเนิ นการศึ กษามี 4 ขั้นตอนคื อ 1. การประเมิ น และวินิจฉัยปั ญหา 2. การวางแผน 3. การลงมื อ
ปฏิบตั ิ 4. การประเมินผล ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยขาดความรู้ ในเรื่ องโรค การรักษา และการดูแล
ตนเอง ส่ วนพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคหลายประการเกี่ยวกับการ
วางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไต เช่น ไม่มีแนวทางการวางแผนจําหน่าย ให้ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยไม่
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เพียงพอ เนื่ องจากภาระงานมาก มีการทํางานซํ้าซ้อนและเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ ใจในการวางแผนจําหน่าย
หลังจากได้มีการพัฒนาการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วในไตโดยการมีส่วนร่ วมของพยาบาลละ
ทีมสหสาขาวิชาชี พ ซึ่ งผลของการดําเนิ นงานพบว่าได้มีการพัฒนาแนวทางการวางแผนจําหน่ าย
ผูป้ ่ วย แผนผัง การทํา งานเป็ นที ม แบบบัน ทึ ก การวางแผนจํา หน่ า ยผูป้ ่ วยนิ่ ว ในไต เอกสารให้
คําแนะนําการจําหน่ ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วไตและใบส่ งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่ อง จากการประเมินผลการ
ดําเนิ นงานตามแผนพบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่มีความรู ้ในเรื่ องโรคนิ่ ว การรักษา และการปฏิบตั ิตวั คิด
เป็ นร้อยละ 90-100 และมีความพึงพอใจต่อการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ80
ส่ วนความคิดเห็นต่อการวางแผนจําหน่ายผูป่วยผ่าตัดนิ่วในไตของพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชี พ
พบว่าเห็นด้วยในระดับมาก (X=23.00, SD=1.414) นอกจากนี้ ผปู ้ ่ วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
สามารถจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลภายใน10วันหลังหารจําหน่าย รวมทั้งพบว่าค่ารักษาพยาบาล
ลดลง ซึ่ งผลการศึ กษานี้ แสดงให้เห็ นว่าการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยนิ่ วในไตมี ป ระโยชน์ สําหรั บ
ผูป้ ่ วยเพราะว่าช่วยให้ผูป้ ่ วยมี ความรู้ มากขึ้ นและมีการดูแลตนเองที่ เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ทําให้
พยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพมีแนวทางในการปฏิบตั ิซ่ ึ งนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วย
ที่ดีข้ ึน
สุ กญั ญา พลอาทิตย์ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วไต
ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่ งเป็ นการศึกษาอิสระ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อพัฒ นาการวางแผนจําหน่ า ยผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไตของหอผูป้ ่ วยศัล ยกรรมทางเดิ น ปั ส สาวะ
โรงพยาบาลร้ อยเอ็ด กลุ่ มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไตรายใหม่ จํานวน10 คนและพยาบาล
จํานวน10 คน มีข้ นั ตอนการพัฒนา 3 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเตรี ยมการ 2. ขั้นดําเนิ นการ 3. ขั้นประเมินผล
ผลการศึกษามี ดังนี้ ได้แนวทางการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไต โดยกําหนดกิจกรรมการ
ดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วในไตตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D จัดทําคู่มือความรู ้เรื่ องโรคนิ่ว
ในไตและการปฏิ บ ตั ิ ของผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไต ผูป้ ่ วยได้รับการพยาบาลตามแผนการ
จําหน่ายผูป้ ่ วยและมีความรู ้หลังการวางแผนจําหน่ายเพิ่มมากขึ้น คิดเป็ นร้อยละ100 และมีความพึง
พอใจในระดับมากคิดเป็ นร้อยละ100 จัดทําแผนการสอนหลังผ่าตัดนิ่ วในไต เรื่ องความรู ้โรคนิ่วใน
ไตและการปฏิ บตั ิ ตวั ของผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไต พยาบาลวิชาชี พส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับ
แนวทางปฏิบตั ิการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไต และการนําคู่มือความรู ้เรื่ องโรคนิ่ วในไต
และการปฏิบตั ิตวั ของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการวางแผน
จําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วในไต ซึ่ งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วใน
ไตสามารถช่ วยให้ ผูป้ ่ วยมี ค วามรู ้ เพิ่ ม ขึ้ น พร้ อ มทั้ง ทํา ให้ เกิ ดความพึ ง พอใจที่ เข้า รั บ บริ ก ารใน
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โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและพยาบาลมีแนวทางในการปฏิบตั ิการวางแผนจําหน่ายซึ่ งนําไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยที่ดีข้ ึน
เสาวนี ย ์ โสบุญ (2554) ได้ศึกษาผลของการพยาบาลระบบสนับสนุ นและให้ความรู ้ต่อ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วยภายหลังผ่าตัดนิ่วไตแบบเปิ ด ณ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
จังหวัดอุ บ ลราชธานี ซึ่ งเป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ ก ษาถึ งผลของการพยาบาล
ระบบสนับสนุ นและให้ความรู ้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วยภายหลังผ่าตัดนิ่ วไตแบบเปิ ด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ ทฤษฎี การดูแลตนเองของโอเร็ ม กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคนิ่ ว
ไตที่เข้ารักษาโดยการผ่าตัดแบบเปิ ดที่โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน
74 คนแบ่ ง ออกเป็ นกลุ่ ม ควบคุ ม 37 คนและกลุ่ ม ทดลอง 37 คน การเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี
เฉพาะเจาะจงตามคุ ณสมบัติที่กาํ หนด กลุ่มทดลองเป็ นกลุ่มที่ ได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุ น
และให้ ค วามรู ้ ส่ วนกลุ่ ม ควบคุ ม ได้รับ การพยาบาลตามปกติ เครื่ องมื อที่ ใช้เก็ บ รวมรวมข้อมู ล
ประกอบด้วย แบบประเมินข้อมูลส่ วนบุคคลและแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วย
ภายหลังการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ่ วยภายหลังการผ่าตัดนิ่ วไตแบบเปิ ดกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ .05 และค่ าเฉลี่ ย พฤติ ก รรมรายด้าน ซึ่ งประกอบด้วย ด้านการดู แลตนเองที่ จาํ เป็ น
โดยทัว่ ไป การดูแลตนเองตามพัฒนาการ และการดูแลตนเองที่จาํ เป็ นในภาวะเบี่ยงเบนด้านสุ ขภาพ
ของกลุ่ม ทดลองสู งกว่ากลุ่ ม ควบคุ ม อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ผลการวิจยั สนับ สนุ น
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ มที่วา่ ระบบการพยาบาลมีความสําคัญต่อการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลตนเองของบุคคล ซึ่ งพยาบาลเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลความรู ้ที่ตรงกับความต้องการของผูป้ ่ วย ชี้แนะ
และสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองซึ่ งจะส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ดีและเหมาะสมต่อไป
Doan (2014) ได้ศึกษาถึ งปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของ
คนเวียดนามกลับ การเกิ ดนิ่ วในไตซํ้าในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดนิ่ วในไตโดยการสํารวจพฤติ ก รรมการ
บริ โภคอาหารและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคอาหารกับการเกิดนิ่วในไตซํ้าในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
นิ่วในไตพบว่าการได้รับข้อมูลการดูแลตนเองเกี่ยวกับการบริ โภคอาหาร การประกอบอาหารและ
ประโยชน์ ของอาหารในพฤติ ก รรมการบริ โภคมี ความสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหาร
ซึ่ งเสนอแนะควรมี การวางแผนจําหน่ ายสนับสนุ นให้ความรู้ เรื่ องการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการ
บริ โภคอาหารก่อนจําหน่ ายผูป้ ่ วยกลับบ้านเพื่อป้ องกันการเกิดนิ่ วซํ้า ให้คาํ ปรึ กษาเรื่ องอาหาร การ
ประกอบอาหาร ประโยชน์ของอาหารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
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Rokaia F. Mohammed (2015) ได้ศึกษาถึ งผลกระทบของโปรแกรมการให้ความรู้ ใน
ผูป้ ่ วยสู งอายุที่ทาํ สลายนิ่ วต่อการหมดไปของนิ่ ว โดยแบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุ ม 56
ราย กลุ่มทดลอง 56 ราย พบว่ากลุ่ มทดลองมี ความรู ้ เพิ่มขึ้นอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติและมีความ
แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มในการหลุดของนิ่ว ซึ่ งได้เสนอแนะควรมีการจัดโปรแกรมการให้ความรู ้ใน
การดูแลตนเองเรื่ องการป้ องกันการเกิดนิ่วซํ้าให้เป็ นระบบที่ชดั เจนมีการวัดความรู ้และติดตามการ
เกิดนิ่วซํ้า
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิจยั พบว่ามีงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
การวางแผนจําหน่าย ในผูป้ ่ วยกลุ่มโรคอื่นๆ ดังนี้
Naylor & McCauley (1999) ได้ท ํา การศึ ก ษาผลของการวางแผนจํา หน่ า ยและการ
ติดตามเยี่ยมต่อที่ บา้ นในผูส้ ู งอายุที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ มีภาวะหัวใจล้มเหลวโดย
รวบรวมข้อมูลจากผูป้ ่ วยจํานวน 202 รายที่มีอายุ 65 ปี ขึ้ นปี ที่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ
ได้รับการวินิจฉัยโรคในกลุ่มโรคหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจตายและได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
หรื อเปลี่ ยนลิ้ นหัวใจแบ่งเป็ นกลุ่ม ควบคุ มและกลุ่ม ทดลอง กลุ่ ม ควบคุ มได้รับการดูแลตามปกติ
กลุ่มทดลองได้รับการดูแลโดยใช้กระบวนการวางแผนจําหน่ ายและติดตามเยี่ยมบ้านโดยพยาบาล
เฉพาะทางเป็ นเวลา 4 สัปดาห์หลังจําหน่ าย ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองมีอตั ราการเข้ารับ
การรั กษาซํ้าน้อยกว่ากลุ่ มควบคุ มและมี จาํ นวนวันนอนในโรงพยาบาลลดลง ประโยชน์ของการ
วางแผนจําหน่ายโดยเน้นความร่ วมมือ การประสานงานและการติดตามเยี่ยมบ้านโดยโทรศัพท์และ
การเยีย่ มบ้านของพยาบาลเฉพาะทาง
สุ วรรณา นาควัชรางกูร (2546) ได้ศึกษารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายมารดาและทารก
คลอดปกติในโรงพยาบาลชุ มชนซึ่ งเป็ นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการ
วางแผนจําหน่ายมารดาและทารกคลอดปกติในโรงพยาบาลชุ มชนการดําเนิ นการวิจยั มี 4 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นศึกษาค้นคว้า 2) ขั้นพัฒนารู ปแบบ 3) ขั้นทดสอบรู ปแบบ 4) ขั้นปรับปรุ งรู ปแบบ กลุ่ ม
ตัวอย่างคือมารดาหลังคลอดปกติที่เข้ารับบริ การที่แผนกหลังคลอดโรงพยาบาลพนัสนิ คมจังหวัด
ชลบุรีจาํ นวน 30 คนแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจํานวน 15 คนและกลุ่มควบคุมจํานวน 15 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั มี 3 ชุ ด คือ 1)แบบประเมินความรู ้ในการดูแลตนเองและการดูแลบุตรของมารดาหลัง
คลอดปกติ 2)แบบวัดความพึงพอใจต่อบริ การพยาบาลของมารดาหลังคลอดปกติ 3) แบบบันทึกการ
กลับเข้ามารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของมารดาและทารกหลังคลอดปกติ ผลการวิจยั พบว่า มารดา
หลังคลอดปกติที่ได้รับการวางแผนจําหน่ายตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมีค่าเฉลี่ยของความรู ้ในการดูแล
ตนเองและการดู แลบุ ตรสู งกว่ามารดาที่ได้รับการวางแผนจําหน่ ายตามปกติ อย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ .05 มารดาหลังคลอดปกติ ที่ได้รับการวางแผนจําหน่ ายตามรู ป แบบที่ พฒั นาขึ้นมี ค่าเฉลี่ ย
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ความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารพยาบาลสู ง กว่า มารดาที่ ไ ด้รั บ การวางแผนจํา หน่ า ยตามปกติ อ ย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 มารดาหลังคลอดปกติได้รับการวางแผนจําหน่ายตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมี
จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล น้อยกว่าของมารดาและทารกหลังคลอดปกติที่ได้รับการ
วางแผนการจําหน่ายตามปกติ
ณัฏฐิกา แซ่ แต้ (2551) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายต่อความสามารถใน
การจัดการอาการหอบเฉี ยบพลันของผู ้ป่ วยโรคหื ด ที่ มารั บบริ การแผนกอุ บ ัติ เหตุ ฉุ กเฉิ นภายใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซ่ ึ งเป็ นการวิจยั กึ่งทดลองโดยใช้รูปแบบ M-E-T-H-OD เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการจัดการอาการหอบเฉี ยบพลันของผูป้ ่ วยโรคหื ดระหว่างกลุ่ มที่
ได้รับการวางแผนจําหน่ายกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลเพื่อเตรี ยมจําหน่ายตามปกติและเปรี ยบเทียบการ
กลับมารักษาซํ้าภายใน 48 ชัว่ โมง ผลการวิจยั พบว่าคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการจัดการอาการหอบ
เฉี ยบพลันของกลุ่ มทดลองที่ ได้รับโปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายสู งกว่ากลุ่ มควบคุ มที่ ได้รับการ
พยาบาลเพื่อเตรี ยมจําหน่ายตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และร้อยละของการกลับมาตรวจรักษาซํ้า
ภายใน 48 ชัว่ โมงของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายน้อยกว่ากลุ่มควบคุ มที่ได้รับ
การพยาบาลเพื่อเตรี ยมจําหน่ายตามปกติ การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบมีความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล
โศรดา ชุ มนุ ้ ย, อนั ญ ญา เห็ ม วัง, และธนารั ตน์ ไชยโสภา. (2552) ได้ศึ กษาผลการใช้
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยเบาหวานในโรงพยาบาลร่ องคํา อําเภอร่ องคํา จังหวัดกาฬสิ นธุ์
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อสร้ างรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย
โรคเบาหวานและเพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายด้านความรู ้ การดูแลตนเอง
ความพึ งพอใจต่ อบริ ก ารพยาบาล ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ค่ าใช้ จ่ าย การกลับ มารั กษาซํ้ าใน
โรงพยาบาลภายหลังการจําหน่ ายของผู ้ป่ วยเบาหวาน กลุ่ มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยเบาหวานที่ รั บนอน
โรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าได้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่
1การประเมิ นปั ญหาและความต้องการการดู แลภายหลังการจําหน่ ายขั้นตอนที่ 2 การวางแผนจําหน่ าย
ผูป้ ่ วยขั้นตอนที่3การปฏิบตั ิตามแผนการจําหน่ายและประเมินผลขั้นตอนที่4การดูแลต่อเนื่ องที่บา้ นและ
ผลลัพธ์ของการใช้รูปแบบการจําหน่ายพบว่าผูป้ ่ วยหลังใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายมีคะแนนความ
คิดเห็ นต่อบริ การวางแผนการจําหน่ายสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อบริ การที่ ได้รับหลังใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายสู งกว่าก่ อนการใช้รูป
แบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าเฉลี่ยระยะเวลานอนโรงพยาบาล 3.58วัน ค่ารักษาพยาบาล
เฉลี่ย 5,783บาทไม่พบผูป้ ่ วยกลับมารักษาซํ้าภายใน 28 วัน
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วริ สรา ศักดาจิวะเจริ ญ (2553) ได้ศึกษาผลของการวางแผนจําหน่ายต่อพฤติกรรมการ
ดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดของมาดา ซึ่ งเป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของพฤติ กรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดของมารดาในกลุ่มที่ ได้รับการวาง
แผนการจําหน่ายกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือมารดาที่มีอายุครรภ์นอ้ ยกว่า 37
สัปดาห์และทารกคลอดก่อนกําหนด จํานวน 40 คู่ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 20 คนและกลุ่มควบคุม
20 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แผนการจําหน่ ายทารกคลอดก่ อนกําหนดและแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดของมารดา ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการดูแลทารก
คลอดก่ อนกําหนดของมารดาในกลุ่ มที่ ได้รับการวางแผนจําหน่ ายหลังการทดลองสู งกว่ากลุ่ ม ที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05
กันทิ ม า ขาวเหลื อง (2554) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นารู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายทารก
คลอดก่อนกําหนดที่ ส่งเสริ มการดูแลอย่างต่อเนื่ อง มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการวางแผน
จําหน่ ายทารกคลอดก่ อนกําหนดที่ ส่งเสริ ม การดูแลอย่างต่อเนื่ อง โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี มีผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั 25 คนประกอบด้วย ทีมสหสาขาวิชาชี พจํานวน 9 คน มาดารทารกคลอด
ก่อนกําหนด จํานวน 16 คน ผลการวิจยั พบว่า มารดาทารกคลอดก่อนกําหนดส่ วนใหญ่ มีความรู ้
ทักษะในการดู แลทารกคลอดก่ อนกําหนดเพิ่ม ขึ้น และมี ค วามพึ งพอใจต่ อรู ป แบบการวางแผน
จําหน่ายที่พฒั นาขึ้นในระดับดีมาก ส่ วนความพึงพอใจโดยรวมต่อรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายที่
พัฒนาขึ้นของทีมสหสาขาวิชีพ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมาก
ั ญา ศรี ส ง่า,และสุ นทรี ย ์ ศิ ริพรอุดมศิลป์ (2555) ได้ศึกษา
วราภรณ์ เขมโชติ กรู ,สุ กญ
การพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยมะเร็ งศีรษะและคอ หอผูป้ ่ วย หู คอ จมูก โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ เป็ นการวิจยั และพัฒนา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของรู ปแบบการวางแผน
จําหน่ ายผูป้ ่ วยมะเร็ งศีรษะและคอ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งศีรษะและคอและผูด้ ูแล
จํานวน 33 คู่ 2) ทีมสุ ขภาพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัดและโภชนาการ เครื่ องมือมี่ใช้
ในการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินการวางแผนจําหน่ายและความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจกรรม
การพยาบาล สมุดภาพเรื่ องการดูแลผูป้ ่ วยเจาะคอ การให้อาหารทางสายยาง หุ่ นโมเดลเจาะคอ แบบ
บั น ทึ ก การกลั บ มารั บ การรั ก ษาซํ้ า ผลการทดลองพบว่ า ได้ รู ป แบบการวางแผนจํา หน่ า ย
ประกอบด้วย 1)ทีมสุ ขภาพได้แก่แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัดและโภชนาการ 2) กลุ่มผูป้ ่ วย
และผูด้ ูแลเป็ นผูร้ ับบริ การ 3)มีส่ื อ คือสมุดภาพ หุ่นโมเดลเจาะคอ 2. กระบวนการวางแผนจําหน่าย
ประกอบไปด้วย 3 ระยะคือระยะที่1การพัฒนาความสามารถโดยการเตรี ยมผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลด้วยการ
ให้ความรู ้ ประกอบสมุดภาพ หุ่ นโมเดลเจาะคอ ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะโดยการสาธิ ตและร่ วมฝึ ก
ปฏิ บตั ิทุกวันจนจําหน่ าย ระยะที่ 3 มีทกั ษะในการดูแลผูป้ ่ วยมีระบบการส่ งต่อ 3. ผลลัพธ์ขณะอยู่
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โรงพยาบาลผูด้ ูแลสามารถปฏิ บตั ิการดูแลผูป้ ่ วยเจาะคอและหรื อให้อาหารทางสายยางได้ถูกต้อง
ร้ อยละ100 แต่เมื่อติ ดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์พบว่าผูด้ ู แลสามารถปฏิ บตั ิการดูแลผูป้ ่ วยเจาะคอได้
ถูกต้องร้อยละ92.9 และให้อาหารทางสายยางได้ถูกต้องร้อยละ90 อัตราการกลับมารับการรักษาซํ้า
ร้ อยละ3.0โดยผูป้ ่ วยมะเร็ งศีรษะและคอที่ ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พฒั นาขึ้นมี อตั ราการ
กลับมารับการรักษาซํ้าน้อยกว่าการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายเดิมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001
พูล สุ ข จันทรโครต (2556) ได้ศึ กษา การพัฒ นารู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย
บาดเจ็บศีรษะ ซึ่ งเป็ นการวิจยั และพัฒนา มี วตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ าย
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะและศึกษาผลการพัฒนาต่อความรู้ ความสามารถของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะ
และความพึ ง พอใจของผูป้ ่ วยและผูด้ ู แลกลุ่ ม ตัวอย่างได้แก่ ผูป้ ่ วยบาดเจ็บ ศี รษะจํานวน 20 คน
ผู ้ดู แ บบจํา นวน 20 คน และบุ ค ลากรที ม สหสาขาวิ ช าชี พ จํา นวน 8 คน ขั้น ตอนการพัฒ นา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์สภาพเดิมของการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะ
2)พัฒ นารู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยบาดเจ็บ ศี รษะโดยการมี ส่ วนร่ วมของที ม สหสาขา
วิชาชี พ 3)ประยุกต์ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะ 4)ประเมิ นผล ผลการวิจยั
พบว่าหลังการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูด้ ูแลมีค่าคะแนนความรู ้เกี่ ยวกับการบาดเจ็บศีรษะ
สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.01ในด้านความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยภายหลังติดตาม 30
วัน พบว่ามีค่าคะแนนความสามารถเพิ่มสู งกว่าก่อนจําหน่ ายอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติท่ีระดับ.01
ผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะและผูด้ ูแลมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยในระดับมาก
ที่ สุ ด (ร้ อยละ98.9) และไม่ พ บการกลับ มานอนซํ้าภายใน 28วัน ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ งการ
กําหนดรู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย โดยการมี ส่ วนร่ วมของที มสหสาขาวิชาชี พ สามารถ
พัฒนาความรู ้และทักษะของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รัตนาภรณ์ แซ่ ลิ้ม, นงลักษณ์ ว่องวิษณุ พงศ์,และสุ ดจิต ไตรประคอง. (2556) ได้ศึกษา
ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายต่อความรู ้และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อดแดงส่ วนปลายอุดตันในโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายต่ อความรู ้ และ
พฤติ ก รรมการดู แลตนเองในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดแดงส่ วนปลายอุ ดตันในโรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดแดงส่ วนปลายอุดตันจํานวน 50 คน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่ มควบคุ มเท่าๆ กัน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการดําเนิ นวิจยั ได้แก่ โปรแกรมการวางแผน
จําหน่ ายผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดแดงส่ วนปลายอุ ดตันซึ่ งประกอบด้วย คู่มือการดูแลตนเองสําหรั บ
ผูป้ ่ วยและคู่มือการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยสําหรับพยาบาลตามรู ปแบบการวางแผนจําหน่าย D-M-E-
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T-H-O-D ผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลี่ ยคะแนนความรู้ และพฤติกรรมดูแลตนเองภายหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
สมจิ ตต์ อุ ท ยานสุ ท ธิ (2556) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นารู ป แบบการวางแผนการจําหน่ าย
ทารกเกิ ดก่ อนกําหนด โรงพยาบาลตํารวจ ซึ่ งเป็ นการวิจยั และพัฒนา มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายทารกเกิดก่อนกําหนด โรงพยาบาลตํารวจและศึกษาประสิ ทธิ ผลของ
รู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายทารกเกิ ดก่อนกําหนด มี ก ารเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจงคื อพยาบาล
วิช าชี พ ที่ ดูแลทารกเกิ ดก่ อนกําหนด ในหอผูป้ ่ วยทารกแรกเกิ ดมี ปั ญ หาและไอซี ยูกุ ม ารจํานวน
10 คน มารดาที่ คลอดทารกก่อนกําหนด10คนทารกเกิ ดก่อนกําหนด 13 คน ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า
1) ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้พยาบาลก่อนและหลังอบรมเรื่ องการวางแผนจําหน่ายทารกเกิ ดก่อน
กํา หนด แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ .05 2) ความคิ ด เห็ น ของพยาบาลเกี่ ย วกั บ
ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบก่ อนและหลังทดลองมี ความแตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ 0.5
3) ความคิดเห็ นของมารดาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบอยูใ่ นระดับมาก สิ่ งที่มารดาได้รับการ
สอนและฝึ กทักษะมากที่สุดคือการให้นมมารดาและการดูแลบุตรทัว่ ไป 4) ข้อมูลเชิ งคุณภาพขณะ
อยู่โรงพยาบาล มารดาสามารถให้นมมารดา นวดสั มผัส ทารกและทําแกงการู แคร์ ได้ทุ กคนเมื่ อ
จําหน่ายกลับบ้านมารดาให้นมมารดาต่อเนื่องทุกคน นวดสัมผัสทารกต่อ 3 คน ไม่มีมารดาทําแกง
การู แคร์ ต่อ ด้านทารกไม่มีกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าในโรงพยาบาลภายใน 28 วันทารกมาตรวจ
ตามนัดทุกราย ไม่มีทารกเป็ นโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกําหนด( ROP )ตรวจการได้ยิน
ไม่ผา่ น 2 คน
เรวดี ศรี สุข (2558) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีภาวะ
หั วใจล้มเหลวต่ อพฤติ กรรมการดู แลตนเองและสภาวะสุ ขภาพ มี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษาผลของ
โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยสู งอายุที่มี ภาวะหัวใจล้มเหลว โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-H-O-D
ต่อพฤติ กรรมการดู แลตนเองและสภาวะสุ ขภาพแบ่ งเป็ นกลุ่ มทดลองจํานวน 25 คนและกลุ่ มควบคุ ม
จํานวน 25 คน ผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ ก่อนให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายกับกลุ่มทดลองและให้การ
วางแผนจําหน่ายแบบปกติกบั กลุ่มควบคุมมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และคะแนนภาวะสุ ขภาพ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองหลัง
ให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายสู งกว่าก่อนการให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายและมีคะแนนภาวะ
สุ ขภาพหลังให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ายดี กว่าก่อนการให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 กลุ่ มทดลองมี คะแนนพฤติ กรรมการดู แลตนเองหลังให้โปรแกรมการ
วางแผนจําหน่ายสู งกว่ากลุ่มควบคุมและมีคะแนนภาวะสุ ขภาพหลังให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่าย
ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ชนิ ษฐ์นาฏ จุ รีมาศ (2558) ได้ศึ กษาผลของการวางแผนจําหน่ ายต่ อพฤติ กรรมการดู แล
ตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลเสลภูมิ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดร้ อยเอ็ด เป็ นการวิจยั
แบบทดลองเบื้องต้น ชนิ ดศึกษา 1 กลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ
วางแผนจําหน่ายและเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับนํ้าตาลในเลือดของผูป้ ่ วยเบาหวาน
ก่อนและหลังได้รับการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่ มารับบริ การใน
แผนกผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลเสลภู มิ จาํ นวน 30 ราย เครื่ องมื อที่ ใช้ศึ กษาเป็ นแบบบันทึ กการวางแผน
จํา หน่ ายผู ้ ป่ วยตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D และแบบวัด พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต ั ว ในผู ้ ป่ วย
โรคเบาหวาน ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ่ วยโรคเบาหวานหลังได้รับการวางแผนจําหน่ ายไปแล้ว3เดื อนมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการวางแผนจําหน่ ายอย่างมี นยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานภายหลังได้รับการวางแผนจําหน่ายไปแล้ว3เดื อนมีระดับนํ้าตาลใน
เลือด (FBS) ที่ต่าํ กว่าก่อนได้รับการวางแผนจําหน่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสรุ ปจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวางแผนจําหน่าย
ผูป้ ่ วย จะเห็ นได้ว่ามี งานวิจยั จํานวนมากที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ าย โดย
มุ่งเน้นในการดูแลผูป้ ่ วยแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยที่เน้นผูป้ ่ วย
เป็ นศูนย์กลาง มีการประสานความร่ วมมือกันระหว่างบุคลากรในทีมสุ ขภาพ ผูป้ ่ วย และครอบครัว เพื่อ
ช่วยให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างครอบคลุ มและต่อเนื่ อง การวางแผนจําหน่ายจึงเป็ นสิ่ งที่สําคัญในการ
ช่วยพัฒนาคุ ณภาพการดู แลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่แรกรั บผูป้ ่ วยไว้รักษาในโรงพยาบาลจนกระทัง่
ผูป้ ่ วยจําหน่ ายออกจากโรงพยาบาลโดยอาศัยความร่ วมมื อระหว่างผูป้ ่ วย ครอบครัว และบุ คลากรที ม
สุ ขภาพ โดยส่ วนใหญ่จะประเมินผลของการวางแผนจําหน่ายในด้านความรู ้ พฤติกรรม ความพึงพอใจ
ของผูป้ ่ วย ระยะเวลานอนในโรงพยาบาล ค่ารั กษาพยาบาล อัตราการกลับมารั กษาซํ้าในโรงพยาบาล
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายมีความแตกต่างกันไปตามบริ บทของแต่ละโรงพยาบาล ด้วยเหตุน้ ี ผผู ้ ูว้ ิจยั
ในฐานะหัวหน้าหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จึงสนใจที่จะพัฒนา
และประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตโดยผสมผสานแนวคิด
การวางแผนจําหน่ ายของแมคคีฮาน (McKeehan, 1981) และ กิจกรรมตามรู ปแบบการวางแผนจําหน่ าย
D-M-E-T-H-O-D มาใช้ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการดูแลผูป้ ่ วยที่ ครอบคลุ มและต่อเนื่ องตั้งแต่แรกรับ
ผูป้ ่ วยจนผูป้ ่ วยกลับบ้าน ทําให้หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะมีรูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวางแผนการจําหน่ายที่ เป็ นแนวทางเดี ยวกัน ทําให้
ผูป้ ่ วยมีความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี ลดการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อน และการเกิดนิ่วในไตซํ้าผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจในบริ การ
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บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) เพื่อพัฒนา
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด และประเมินผลของรู ปแบบ
การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาครั้ งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มดังนี้
1. พยาบาลวิชาชี พในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ
ประสงค์ จํานวน 14 คน
2. ผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในไตที่ ได้รับการผ่าตัดแบบเปิ ดและเข้ารั บรักษาตัวในหอผูป้ ่ วย
ศัล ยกรรมระบบปั ส สาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ จังหวัดอุ บ ลราชธานี ในช่ วงเดื อ น
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จํานวนประมาณ 129 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เป็ นพยาบาลวิช าชี พ ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั ส สาวะ จํานวน 10 คน ที่
ได้รับการคัดเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสนทนากลุ่ม ตาม
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ดังนี้
1) มีประสบการณ์ การทํางานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ 5 ปี ขึน้ ไป
จํานวน 10 คน
2) ยินดีให้ ความร่ วมมือในการสนทนากลุ่มในวันเวลาที่กาํ หนด จํานวน 1 ครั้ง
2. เป็ นผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในไตที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิ ด ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบ
ปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
ถึง เดื อนกันยายน พ.ศ. 2561 จํานวน 62 คน ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยกําหนดเกณฑ์การ
คัดเข้า (Inclusion criteria) ดังนี้
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1) มีอายุระหว่ าง 20-70 ปี
2) ได้ รับการวินิจฉัยเป็ นโรคนิ่วในไตจากแพทย์ และเข้ ารั บการรั กษาด้ วยการ
ผ่ าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด
3) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถอ่ านออกเขียนได้
4) ยินดีให้ ความร่ วมมือในการศึกษาครั้ งนี ้
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) ดังนี้
1) ผู้เข้ าร่ วมวิจัยปฏิ เสธหรื อขอถอนตัวออกจากการวิจัย
2) ไม่ สามารถเข้ าร่ วมจนครบระยะศึกษา
การกําหนดขนาดตัวอย่างครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ G*Power สําหรับการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ย
ของตัวแปรจํานวน 2 กลุ่ ม โดยให้มีค่าขนาดอิทธิ พลระดับใหญ่ .80 และค่าอํานาจในการทดสอบ
ทางสถิติ .90 กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 28 คน บวกกับค่า
ความคลาดเคลื่ อนจากโอกาสที่ ผูป้ ่ วยจะลาออกกลางคัน ร้ อ ยละ 10 จํา นวน 6 คน จะได้ข นาด
ตัวอย่างที่ตอ้ งการในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ จํานวนกลุ่มละ 31 คน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จํานวน 62 คนที่ ได้รับ การคัดเลื อกแบบเจาะจงและได้รับ การ
จําแนกเป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 31 คน โดยกลุ่มเปรี ยบเทียบเป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับ
การผ่า ตัด นิ่ วในไตแบบเปิ ดตามปกติ กลุ่ ม ทดลองเป็ นผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การดู แ ลตามรู ป แบบการ
วางแผนจําหน่ า ยผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การผ่าตัด นิ่ ว ในไตแบบเปิ ดที่ ผูว้ ิจ ัย พัฒ นาขึ้ น ในระหว่างเดื อ น
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกผูป้ ่ วยในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรี ย บเที ย บให้ มี ค วามคล้า ยคลึ งกัน ในด้า นเพศและอายุโดยการจับ คู่ เข้ากลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
เปรี ยบเทียบ

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ประเภทได้แก่ เครื่ องมือที่ใช้ดาํ เนินการวิจยั และ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ดําเนินการวิจัย
2.1.1 แนวคําถามการสนทนากลุ่ม สําหรับพยาบาลวิชาชี พในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ระบบปั สสาวะ จํานวน 8 คําถาม สอบถามเกี่ยวกับสภาพการณ์การวางแผนจําหน่ายและปั ญหาของ
ผูป้ ่ วย แล้วนําไปสร้างเป็ นรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
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2.1.2 รู ป แบบการวางแผนจํ า หน่ า ยผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด นิ่ ว ในไตแบบเปิ ด
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนจําหน่าย ซึ่ งกําหนดแผนการ
สอนตั้ง แต่ แรกรั บ ระยะที่ รัก ษาตัวในโรงพยาบาลและระยะจําหน่ ายจากโรงพยาบาลซึ่ ง มี ก าร
ติดตามผูป้ ่ วยหลังจําหน่ายเมื่อผูป้ ่ วยกลับบ้าน ประกอบด้วย คู่มือการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย คู่มือ
แผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู้โรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด ซึ่ งมีรายละเอียด
ของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายประกอบไปด้วย
ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ระยะแรกรับ ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
1. ประเมินสภาพทางด้านร่ างกาย จิตใจและความต้องการของผูป้ ่ วย ประเมิน
ความพร้อมด้านร่ างกายและจิตใจ ประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยภายหลังการจําหน่าย
2. กําหนดข้อวินิจฉัยของผูป้ ่ วยแต่ละราย จากการประเมิ นปั ญหาและความ
ต้องการของผูป้ ่ วยภายหลังการจําหน่าย
3. กําหนดกิ จกรรมการวางแผนจําหน่ ายตามรู ป แบบ D-M-E-T-H-O-D ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
D=Disease ความสนใจในการแสวงหาความรู ้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ การ
เจ็บป่ วยหรื อโรคที่เป็ นอยู่ การเฝ้ าระวัง สังเกตอาการผิดปกติ การมีความรู้ เกี่ยวกับการป้ องกันการ
เกิดนิ่วและการรักษาพยาบาล
M=Medication การได้รั บ ทราบถึ ง ข้อ มู ล ความรู ้ เกี่ ย วกับ ยาที่ ไ ด้รั บ มี ก าร
ปฏิ บตั ิตวั ที่ ถูกต้องเกี่ ยวกับการใช้ยาตามที่ แพทย์สั่ง การสังเกตอาการข้างเคียงหลังได้รับยาที่ตอ้ ง
รับประทานอย่างต่อเนื่องที่บา้ นตามแพทย์ส่งั ข้อควรระวังในการใช้ยา และข้อห้ามสําหรับการใช้ยา
E=Environment & Economic การได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดสิ่ งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นให้สะอาดมีความเป็ นระเบียบ ให้เหมาะสมกับสภาวะผูป้ ่ วย
เพื่อสุ ขอนามัยที่ดี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน และการช่วยเหลือปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
T=Treatment ผูป้ ่ วย/ญาติได้รับข้อมูลให้เข้าใจเป้ าหมายการรักษา มีความรู้ใน
การปฏิบตั ิตวั ตามการรักษา เช่น การทําแผล การตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน งดการทํางานหนักในช่วง 2
เดื อนแรก รวมทั้ง มี ความสามารถในการเฝ้ าระวังสั งเกตอาการผิดปกติ ตนเองและสามารถดู แล
ตนเองได้
H=Health การได้รับ ความรู้ เกี่ ย วกับ การทํากิ จกรรมให้ เหมาะสมกับ ภาวะ
สุ ขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดี กระตุ น้ ให้ผูป้ ่ วย/ญาติ มี ส่วนร่ วมในการเลื อกกิ จกรรมที่ เหมาะสมกับ
ภาวะสุ ขภาพ การออกกําลังกายตามความเหมาะสมรวมทั้งสามารถปรับตัวเพื่อส่ งเสริ มการฟื้ นฟู
สภาพ หลีกเลี่ยงความเครี ยดพักผ่อนให้เพียงพอ และการควบคุมนํ้าหนัก
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O=Outpatient referral การได้รับ ข้อมู ล ความสําคัญ ของการมาตรวจตามนัด
การติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาล หรื อโรงพยาบาลใกล้บา้ น
D=Diet การได้รับความรู ้ และเข้าใจเรื่ องอาหารและนํ้า สามารถเลื อกบริ โภค
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ อาหารที่เหมาะสมกับโรค หลีกเลี่ยงหรื องด
อาหารที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ดื่มนํ้าในปริ มาณมากกว่า 8 แก้วต่อวัน
4. ปฏิ บตั ิตามแผนการจําหน่ายโดยให้ขอ้ มูลความรู ้เรื่ องโรค สาเหตุ แผนการ
รักษาและการพยาบาลที่จะได้รับตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D เป็ นรายบุคคล โดยใช้คู่มือแผนการ
สอนผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู ้โรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด
ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 ระยะที่รักษาตัวในโรงพยาบาลใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
ปฏิบตั ิตามแผนการจําหน่ายให้เหมาะสมกับปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ละราย ซึ่ งจะ
ได้จากการประเมิ นปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย โดยใช้คู่มือแผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่นพับ
ความรู ้ โรคนิ่ วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถ
ดูแลตนเองเมื่อจําหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้านได้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D
ครั้งที่ 3 วันที่ 4-5 ระยะจําหน่ายจากโรงพยาบาลใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที
ทบทวนความรู ้ ค วามเข้ า ใจของผู ้ป่ วยเกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ต ั ว ที่ ถู ก ต้ อ ง
ประเมิ นผลความรู ้ ความเข้าใจของผูป้ ่ วย ในการดูแลตนเอง สามารถดูแลตนเอง ป้ องกันการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนและป้ องกันการเกิดนิ่ วในไตซํ้าได้ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามรู ปแบบ D-M-E-TH-O-D ประเมินผลการวางแผนจําหน่ ายโดยให้ตอบแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองและ
แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ติดตามภายหลังผูป้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล 28 วันโดยวิธีโทรศัพท์และติดตาม
การมาตรวจตามนัด
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
2.2.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ป่วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา
ระดับการศึกษา อาชีพ สิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาล นํ้าหนักและส่ วนสู ง
2.2.2 แบบสั ม ภาษณ์ พ ฤติ ก รรมการดู แลตนเอง ของผูป้ ่ วยนิ่ วในไตที่ ได้รับ การ
ผ่าตัดนิ่ วในไต ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเองโดยครอบคลุ มตามกรอบแนวคิด D-M-E-T-H-O-D เป็ นคําถาม
ที่ครอบคลุ มในเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับโรคนิ่ วในไต การเฝ้ าระวังสังเกตอาการผิดปกติและพฤติกรรม
เกี่ ย วกับ การรั บ ประทานยา การจัด การสิ่ งแวดล้ อ ม/เศรษฐกิ จ การปฏิ บ ั ติ ต ัว เพื่ อ ป้ องกั น
ภาวะแทรกซ้อ นหลังผ่า ตัด การดู แลภาวะสุ ข ภาพ การมาตรวจตามนัด การรั บ ประทานอาหาร
และนํ้า ประกอบด้วยข้อคําถามที่ ส ร้ างขึ้ น มี ท้ งั หมด 25 ข้อ แบบคําถามเชิ ง บวก 18 ข้อ และข้อ
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คําถามเชิ งลบ 7 ข้อ โดยข้อคําถามเป็ นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
ให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้เป็ นประจํา หรื อ 7 วันต่อสัปดาห์
4 หมายถึง ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้บ่อยครั้ง หรื อ 3-6 วันต่อสัปดาห์
3 หมายถึง ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้เป็ นบางครั้ง หรื อ 2 วันต่อสัปดาห์
2 หมายถึง ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้นานๆ ครั้ง หรื อ 1 วันต่อสัปดาห์
1 หมายถึง ผูป้ ่ วยไม่ได้ปฏิบตั ิเลย
โดยข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์เป็ นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนมีการกําหนดเกณฑ์ ในการแปลผล มีดงั นี้ (ประคอง กรรณสู ตร, 2542)
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง
ปฏิบตั ิเป็ นประจํา
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง
ปฏิบตั ิได้นานๆครั้ง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง
ไม่ได้ปฏิบตั ิ
2.2.3 แบบสั มภาษณ์ ความพึงพอใจของผู้ป่วย ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย
เนื้อหาทั้งหมด 6 ด้าน 15 ข้อโดยคําถามครอบคลุมในเรื่ องความสะดวกสบายที่ได้รับจากการบริ การ
การประสานงานของบริ การ อัธยาศัย ความสนใจที่ได้รับจากการบริ การของผูร้ ับบริ การ คุ ณภาพ
การบริ การ ค่าใช้จ่ายเมื่ อใช้บริ ก าร ซึ่ งเป็ นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์ให้คะแนนดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
กําหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ในการแปลผล มีดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
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2.2.4 แบบบันทึกการกลับเข้ ามารั กษาซํ้ าในโรงพยาบาล ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้ นสําหรับ
บันทึกสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วยเกี่ยวกับสภาวะแทรกซ้อน อาการผิดปกติและการกลับมารักษาซํ้า
ในโรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลภายหลังผูป้ ่ วยจําหน่ายจากโรงพยาบาล 28 วันโดยวิธีโทรศัพท์ และ
ติดตามการมาตรวจตามนัด
2.3. การตรวจสอบคุณภาพของของเครื่ องมือ
2.3.1 การตรวจสอบหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
1) รู ป แบบการวางแผนจําหน่ าย ผูว้ ิจยั ได้นํารู ป แบบการวางแผนจําหน่ าย
ผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดที่ ใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนจําหน่ าย ซึ่ งกําหนด
แผนการสอนตั้งแต่แรกรับ ระยะที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และระยะจําหน่ายจากโรงพยาบาล ซึ่ งมี
การติ ดตามผูป้ ่ วยหลังจําหน่ ายเมื่ อผูป้ ่ วยกลับบ้าน ประกอบด้วย คู่มือการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย
คู่มือแผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู ้โรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด ซึ่ งรู ปแบบ
การวางแผนจําหน่ ายที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นผูว้ ิจยั นําไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิจาํ นวน 5 ท่านประกอบด้วย แพทย์
เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมระบบปั สสาวะ1ท่าน พยาบาลวิชาชี พชํานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงาน
ศัลยกรรมที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะมากกว่า 30 ปี 1 ท่าน อาจารย์
สาขาวิช าพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 1 ท่ าน อาจารย์พ ยาบาลที่ มี ค วามรู้
ทางด้า นการพยาบาลศัล ยกรรม 1 ท่ า น พยาบาลวิ ช าชี พ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลชั้น สู ง ทางด้า น
ศัลยกรรม 1 ท่าน ตรวจสอบความถู กต้องครอบคลุ มตามวัตถุ ประสงค์ ความชัดเจนของเนื้ อหาและ
ความเหมาะสมของการใช้ภาษา จากนั้นผูว้ ิจยั นําข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็ นมาปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้
ง่ายและเหมาะสมต่อการนํามาใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2) เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั นําแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้ อหาถูกต้องครอบคลุ มตามวัตถุ ประสงค์ ความชัดเจนของเนื้ อหาและความเหมาะสมของการใช้
ภาษา ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมระบบปั สสาวะ 1 ท่าน พยาบาลวิชาชี พชํานาญการ
พิเศษหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะมากกว่า 30
ปี 1 ท่าน อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลที่มี
ความรู ้ ทางด้านการพยาบาลศัลยกรรม 1 ท่ าน พยาบาลวิชาชี พผูป้ ฏิ บ ัติการพยาบาลชั้นสู งทางด้าน
ศัลยกรรม 1 ท่าน หลังจากนั้นผูว้ ิจยั คํานวณหาค่าดัชนี ความตรงตามเนื้อหาของเครื่ องมือแต่ละฉบับ ได้
นําข้อคําถามที่มีค่าความตรงตามเนื้ อหาตํ่ากว่า 0.8 มาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพื่อคํานวณหาความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแล
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ตนเอง และ แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยทั้งฉบับได้ค่าดัชนี ความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.95
และ 0.89 ตามลําดับ
2.3.2 การทดสอบหาความเที่ยง (Reliability)
ผูว้ ิจยั นําแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบสัมภาษณ์ ความ
พึ ง พอใจของผู ้ป่ วย ที่ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา และได้รั บ การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ ไปทดสอบกับผูป้ ่ วยที่มารักษานิ่วในไต ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบ
ปั ส สาวะ ซึ่ งมี ล ัก ษณะคล้า ยกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษา จํา นวน 30 ราย และคํานวณความเที่ ย งของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha coeffcience) พบว่า
แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย มีค่าสัมประสิ ทธิ์
อัลฟาของครอนบาซ เท่ากับ 0.75 และ 0.82 ตามลําดับ

3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ม ตัวอย่างผูใ้ ห้ บ ริ ก ารและผูใ้ ช้บ ริ ก ารผูว้ ิจยั มี การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
3.1 ผู้วิจัยทําบันทึกเพื่อพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ เสนอต่อประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราชและโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ พร้อมเสนอโครงการวิจยั เพื่อ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ และทําบันทึ กขอความอนุ เคราะห์ เก็ บ ข้อมู ลที่ โรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิ ประสงค์ เพื่อการวิจยั จากประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อได้รับ
อนุ มตั ิแล้ว จึงนําไปเสนอผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีวจิ ยั และระยะเวลาดําเนินการวิจยั
3.2 เมื่อได้ รับอนุญาตให้ เก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอความร่ วมมือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักล่วงหน้าโดยชี้แจงโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ วิธีดาํ เนินการวิจยั ประโยชน์ ความเสี่ ยง สิ ทธิ ใน
การถอนตัว และการเก็บข้อมูลเป็ นความลับ หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั จึงขอให้ลง
นามในแบบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
3.3 จั ด การประชุ ม สนทนากลุ่ ม กับ พยาบาลวิ ช าชี พ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก โดยเน้ น การ
สัมภาษณ์ ความคิดเห็ นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลในลักษณะบรรยากาศที่เป็ นอิสระในการถามตอบอย่างเป็ น
ธรรมชาติแบบการแลกเปลี่ ยนที่เป็ นกันเองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แล้วนํามาบูรณาการสร้างรู ปแบบ
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การวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด ใช้เวลาในการประชุ มกลุ่ ม 1 ครั้ ง
ประมาณ 60-90 นาที ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยูใ่ นช่วงเดือนเมษายน 2561
3.4 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัยเข้ ากลุ่มเปรียบเทียบ โดยเป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั ส สาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2561 จํานวน 31 คน ผูว้ ิจยั ขอความ
ร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยชี้ แจงโครงการวิจยั วัตถุ ประสงค์ วิธีดาํ เนิ นการ
วิจยั ประโยชน์ ความเสี่ ยง สิ ทธิ ในการถอนตัว และการเก็บข้อมูลเป็ นความลับ หากกลุ่มตัวอย่าง
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั จึงขอให้ลงนามในแบบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแจกแบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและแบบสัมภาษณ์ ความพึงพอใจของ
ผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดนิ่ วไตเมื่อวันจําหน่ายก่อนกลับบ้าน โดยขณะอยูใ่ นโรงพยาบาลผูป้ ่ วยโรคนิ่ วในไต
ที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิ ด จะได้รับกิจกรรมการวางแผนจําหน่ายตามปกติที่เคยปฏิบตั ิอยู่
3.5 ดําเนินการทดลองโดยใช้ รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยนิ่วในไตที่ทําผ่ าตัดนิ่ว
ไตที่พัฒ นาขึ้น ในระหว่างเดื อนกรกฎาคมถึ งเดื อนกันยายน 2561 จํานวน 31 คนผูว้ ิจยั ขอความ
ร่ วมมือจากกลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมโครงการวิจยั โดยชี้ แจงโครงการวิจยั วัตถุ ประสงค์ วิธีดาํ เนิ นการ
วิจยั ประโยชน์ ความเสี่ ยง สิ ทธิ ในการถอนตัว และการเก็บข้อมูลเป็ นความลับ หากกลุ่มตัวอย่างยินยอม
เข้าร่ วมการวิจยั จึงขอให้ลงนามในแบบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบ
สัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและแบบสัมภาษณ์ ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่วไตเมื่อวันจําหน่ายก่อนกลับบ้าน
3.6 เก็บรวบรวมข้ อมูลจํานวนการกลับมารั กษาซํ้ าในโรงพยาบาล ภายหลังผูป้ ่ วยจําหน่าย
จากโรงพยาบาล 28 วันโดยวิธีโทรศัพท์และติดตามการมาตรวจตามนัดของผูป้ ่ วย
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ขั้นตอนดําเนินการวิจยั และการเก็บรวมรวบข้อมูล
คัดเลือกผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จํานวน 62 คน
กลุ่มทดลอง 31 คน
ประเมินสภาพร่ างกาย จิตใจ และความต้องการของผูป้ ่ วย
ประเมินความพร้อมด้านร่ างกาย จิตใจ และกิจวัตรประจําวัน
และแหล่งประโยชน์ใกล้บา้ น
ประเมินปัญหาและความต้องการการดูแลหลังจําหน่าย
วินิจฉัยปัญหาความต้องการการดูแลภายหลังจําหน่าย
ครั้งที่1 (Day1) การให้ขอ้ มูลความรู ้เรื่ องโรค สาเหตุ แผนการ
รักษาและการพยาบาลที่จะได้รับตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D
เป็ นรายบุคคล (30-40 นาที)

กลุ่มเปรี ยบเทียบ 31 คน
ประเมินสภาพร่ างกาย จิตใจ และความต้องการ
ของผูป้ ่ วย
ประเมินความพร้อมด้านร่ างกาย จิตใจ และกิจวัตร
ประจําวัน และแหล่งประโยชน์ใกล้บา้ น
ประเมินปัญหาและความต้องการการดูแลหลัง
จําหน่าย
วินิจฉัยปัญหาความต้องการการดูแลภายหลัง
จําหน่าย

การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยและญาติร่วมกับทีมสุ ขภาพ
กําหนดกิจกรรมการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยตามรู ปแบบ
D-M-E-T-H-O-D
การมอบหมายแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วยกับทีมการพยาบาล
ปฏิบตั ิตามแผนการจําหน่าย
ครั้งที่ 2 (Day2-4) ประเมินผล และติดตามพร้อมให้ความรู ้
คําแนะนําตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D (30-40 นาที)

ครั้งที่ 3(Day 5-6) ประเมินผล และติดตามพร้อมให้ความรู ้
คําแนะนําตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D ก่อนจําหน่ายตอบ
แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบสัมภาษณ์
พึงพอใจของผูป้ ่ วย (30-40 นาที)
ครั้งที่ 4 ติดตาม ภายหลังผูป้ ่ วยจําหน่ายจากโรงพยาบาล 28
วันโดยวิธีโทรศัพท์ และติดตามการมาตรวจตามนัด

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนดําเนินการวิจยั และการเก็บรวมรวบข้อมูล

ให้ขอ้ มูลความรู ้เรื่ องโรคและ คําแนะนําการปฏิบตั ิตวั
ก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลเป็ นรายบุคคล
ตอบแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
ติดตาม ภายหลังผูป้ ่ วยจําหน่ายจากโรงพยาบาล 28 วัน
โดยวิธีโทรศัพท์ และตามการมาตรวจตามนัด
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
4.1 วิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของพยาบาลวิชาชี พ และผูป้ ่ วยนิ่ วไตที่ได้รับการผ่าตัด
นิ่วไตโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 เปรียบเทียบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง และค่ าเฉลีย่ ความ
พึงพอใจของผู้ป่วยระหว่างผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแลตามปกติและผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแลตามรู ปแบบ
การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดที่พฒั นาขึ้นโดยใช้สถิติทีสําหรับการ
เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน (Independent t -test)
4.3 วิเคราะห์ จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลโดยคิดเป็ นร้อยละ

5. การพิทกั ษ์ สิทธิกลุ่มตัวอย่ าง
เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั กับมนุษย์ ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงดําเนินการด้านจริ ยธรรมดังนี้
5.1 ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยต่ อคณะกรรมการจริ ยธรรมสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เสนอต่อประธานคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช พร้ อมเสนอโครงการวิจยั
เพื่อพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
5.2 ผู้ วิ จั ยเสนอโครงการวิจั ยต่ อคณะกรรมการจริ ยธรรมโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
อุบลราชธานี เพื่อพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์และทําบันทึก เพื่อขออนุ ญาตทดลองใช้เครื่ องมื อ
และเก็บรวบรวมวิจยั จากผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
5.3 เมื่อได้ รับเอกสารรั บรองโดยคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ ผูว้ ิจยั จึง
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั เข้าชี้แจงโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั
ระยะเวลาในการดําเนิ นการวิจยั ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ประโยชน์การวิจยั ความเสี่ ยงในการวิจยั
และขอความยินยอมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล หากกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่ วมโครงการวิจยั จึงขอให้ลงลายมือ
ชื่ อเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในแบบยินยอมเข้าร่ วมโครงการวิจยั ซึ่ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีสิทธิ ในการตัดสิ นใจ
ด้วยตนเองในการให้ความยินยอมหรื อปฏิเสธการสัมภาษณ์และตอบคําถามได้
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5.4 การรั กษาความลับของผู้ให้ ข้อมู ลที่ได้ จากการสนทนา โดยผูว้ ิจยั จะเก็บรักษาข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้ไว้ในสถานที่ปิดมิดชิดที่ผวู ้ จิ ยั สามารถเข้าถึงได้เท่านั้น ข้อมูลทุกอย่างที่ได้จะถูกปิ ดเป็ น
ความลับไม่เปิ ดเผยให้ผอู ้ ื่นทราบ ยกเว้นจะใช้ในวัตถุประสงค์ของการวิจยั เท่านั้น การเปิ ดเผยข้อมูลจะ
เปิ ดเผยเป็ นภาพรวมไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลที่สามารถสื บหาผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และไม่เสนอข้อมูลที่อาจ
บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้
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บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and Development: R&D) โดยมี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อพัฒ นารู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ และประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย และการกลับมา
รักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค์ ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน ผูว้ จิ ยั
ขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด
ตอนที่ 3 การประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายที่พฒั นาขึ้น

ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ให้ ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่ าง
ข้อมูลส่ วนบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและกลุ่มตัวอย่างมีดงั นี้
1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ในการสนทนากลุ่ม เป็ นพยาบาลวิชาชี พ ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ระบบปั สสาวะ จํานวน 10 คน ที่ ได้รับ การคัดเลื อกอย่างเจาะจง โดยเป็ นเพศหญิ งทั้งหมด มี อายุ
ระหว่าง 37-52 ปี มีอายุเฉลี่ย 42.5 ปี (SD=4.45) มีประสบการณ์การทํางานระหว่าง 15-31 ปี ค่าเฉลี่ย
20.20 ปี (SD=4.44) มี ป ระสบการณ์ ก ารดู แ ลผูป้ ่ วยโรคนิ่ ว ในไตในหอผู ้ป่ วยศัล ยกรรมระบบ
ปัสสาวะระหว่าง 9-31 ปี ค่าเฉลี่ย 16.6 ปี (SD = 6.67) ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จํานวนค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลส่ วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ (n=10)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

ค่ าเฉลีย่

อายุ
ประสบการณ์การทํางาน
ประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไต

42.50
20.20
16.6

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.45
4.44
6.67

ค่ าตํ่าสุ ด ค่ าสู งสุ ด
37
15
9

52
31
31

1.2 กลุ่มตัวอย่างในระยะประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย เป็ นผูป้ ่ วย
โรคนิ่ ว ในไตที่ ไ ด้รั บ การผ่า ตัด แบบเปิ ด ในหอผู ้ป่ วยศัล ยกรรมระบบปั ส สาวะ โรงพยาบาล
สรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษามี ท้ งั หมด 62 คน แบ่งเป็ น 2
กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มเปรี ยบเทียบ 31 รายและกลุ่มทดลอง 31 ราย พบว่าเป็ นเพศชายมากที่สุดทั้งกุ
ล่มเปรี ยบเทียบและกลุ่มทดลอง (ร้อยละ 80.6 และ 74.2 ตามลําดับ) ส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นช่วง 51-60
ปี ทั้งกลุ่มเปรี ยบเทียบและกลุ่มทดลอง (ร้ อยละ 45.2 และ 38.7 ตามลําดับ) ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส (ร้ อยละ 100 และ 96.8 ตามลําดับ ) นับ ถื อศาสนาพุ ท ธทั้ง 2 กลุ่ ม (ร้ อยละ100) ส่ วนใหญ่
ระดับการศึ กษาสู งสุ ดจบชั้นประถมศึ กษาทั้ง 2 กลุ่ม (ร้ อยละ 93.5 และ 90.3 ตามลําดับ ) มี อาชี พ
เกษตรกร เท่ ากัน ทั้ง 2 กลุ่ ม (ร้ อยละ87.1) สิ ท ธิ ค่ารั กษาพยาบาลพบว่าส่ วนใหญ่ ใช้สิ ท ธิ ในการ
รักษาพยาบาลเป็ นบัตรประกันสุ ขภาพ (ร้อยละ 96. 8 และ 90.4 ตามลําดับ) และดัชนี มวลกายทั้ง 2
กลุ่มอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ (ร้อยละ77.4 และ 67.7 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวนและร้อยละของผูป้ ่ วยจําแนกตามข้อมูล
ส่ วนบุคคลในกลุ่มเปรี ยบเทียบและกลุ่มทดลอง (n=62)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=31) กลุ่มทดลอง (n=31)
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน ร้ อยละ
25
6

80.6
19.4

23
8

74.2
25.8

31

100

31

100
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
อายุ (ปี )
30-40
41-50
51-60
มากกว่า 60
รวม
สถานภาพสมรส
สมรส
หม้าย
รวม
ศาสนา

พุทธ

ระดับการศึกษา สู งสุ ด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
อาชี พ
เกษตรกร
รับจ้าง
ธุ รกิจส่ วนตัว
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รวม

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=31) กลุ่มทดลอง (n=31)
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน ร้ อยละ
3
6
14
8
31

9.7
19.4
45.2
25.8
100

3
7
12
9
31

9.7
22.6
38.7
29.0
100

31

100

31

100

30
1
31

96.8
3.2
100

31

100

31

100

29
2
0
31

93.5
6.5
0
100

28
2
1
31

90.3
6.5
3.2
100

27
2
1
1
31

87.1
6.5
3.2
3.2
100

27
1
2
1
31

87.1
3.2
6.5
3.2
100
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
สิ ทธิค่ารักษาพยาบาล
ข้าราชการ
บัตรประกันสังคม
บัตรประกันสุ ขภาพ
รัฐวิสาหกิจ
รวม
ดัชนีมวลกาย (Kg/m2)
น้อยกว่า 24.9
25-29.9
ตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
รวม

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=31) กลุ่มทดลอง (n=31)
จํานวน
ร้ อยละ
จํานวน ร้ อยละ
0
1
30
0
31

0
3.2
96.8
0
100

1
1
28
1
31

3.2
3.2
90.4
3.2
100

25
3
3
31

80.6
9.7
9.7
100

25
5
1
31

80.7
16.1
3.2
100

ตอนที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไต
แบบเปิ ด ผู้วจิ ัยจําแนกออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
2.1 ระยะสํ ารวจสภาพปัญหาและความต้ องการของผู้ป่วยและพยาบาลวิชาชี พ
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ สนทนากลุ่มโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2561 ใช้เวลาการประมาณ 60-90 นาที จากการถอดเทปและวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนา สรุ ปปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัว และพยาบาลวิชาชีพได้ดงั นี้
2.1.1 ผู้ ป่ วยและครอบครั ว ยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ในการ
รั กษาพยาบาล ความรู ้เกี่ยวกับโรค การปฏิบตั ิตวั ขณะอยูโ่ รงพยาบาล ขาดการเตรี ยมความพร้อมของ
ผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง ขาดความรู ้ในการป้ องกันการเกิดนิ่วซํ้า
2.1.2 ผู้ป่วยและครอบครั วมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับโรคที่เป็ นอยู่ การปฏิบตั ิตวั เมื่อ
กลับบ้าน การหายขาดจากโรค
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2.1.3 พยาบาลวิชาชี พยังขาดรูปแบบการวางแผนการจําหน่ ายในทิศทางเดียวกัน
ไม่ มีระบบทีช่ ั ดเจน ขาดความต่อเนื่องในการให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย ไม่มีแผนการสอน แนะนําที่ชดั เจน ไม่
มีระบบการติดตามประเมินผลผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้านอย่างชัดเจน
2.1.4 พยาบาลวิชาชี พเห็นว่ าการวางแผนการจํ าหน่ ายมีประโยชน์ ต่อผู้ป่วยและญาติ
ช่ วยให้ผูป้ ่ วยมี ความรู ้ ความสามารถในการดู แลตนเอง ช่ วยให้ผูป้ ่ วยมี ค วามพร้ อมรับ การผ่าตัด
ฟื้ นฟูสภาพร่ างกายหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ ่ วยและญาติในการดูแลสุ ขภาพ
เมื่อผูป้ ่ วยกลับบ้าน ไม่ให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด มีความรู ้ ในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมใน
การรับประทานอาหารเพือ่ ไม่ให้เกิดเป็ นนิ่วซํ้า
2.1.5 พยาบาลวิ ช าชี พ เห็ น ว่ าการวางแผนการจํ าหน่ ายควรได้ รับ ความร่ วมมื อ
จากสหสาขาวิชาชี พ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องปลอดภัย และเหมาะสม
สรุ ป ข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการสนทนากลุ่ ม พบว่า การวางแผนจําหน่ ายยังไม่ มี รูป แบบที่
ชัดเจน ขาดแนวทางปฏิ บ ตั ิ ในการดู แลผูป้ ่ วยนิ่ วในไตร่ วมกันระหว่างบุ ค ลากรในที ม สหสาขา
วิชาชี พในการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไต ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จําหน่ ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน
รวมทั้งขาดการมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครัวในการวางแผนจําหน่าย โดยทัว่ ไปการวางแผน
จํา หน่ ายผูป้ ่ วยจะกระทําในวัน ก่ อนผ่าตัด และในวัน ที่ จาํ หน่ ายผูป้ ่ วยกลับ บ้าน โดยเน้น การให้
คําแนะนําเพื่อเตรี ยมผ่าตัด การดู แลตนเองหลังผ่าตัด รวมทั้งการปฏิ บตั ิ ตวั เพื่ อฟื้ นฟูสภาพที่ บ ้าน
ได้แก่ การรับประทานอาหาร การรับประทานยา การดูแลแผลผ่าตัด และการมาตรวจตามนัด ทําให้
ผูป้ ่ วยไม่ ส ามารถจํารายละเอี ย ดได้ท้ ังหมด ส่ งผลทําให้ ป ฏิ บ ัติต ัวได้ไม่ ถู ก ต้องทั้งขณะที่ อยู่ใ น
โรงพยาบาลและเมื่อจําหน่ายกลับบ้าน รวมทั้งส่ งผลทําให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและมี
โอกาสเกิดโรคนิ่วในไตซํ้าต้องกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้เสนอความเห็นถึง
แนวทางพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดควรมีรูปแบบ
การวางแผนจําหน่ายดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
สภาพการณ์ การวางแผนจําหน่ ายปัญหาและความ
ต้ องการของผู้ป่วยและครอบครัว และพยาบาล
วิชาชี พ
-ไม่มีรูปแบบการวางแผนจําหน่ายที่ชดั เจน
-มีแนวทางปฏิบตั ิในการวางแผนจําหน่ายแต่ยงั ไม่
ครอบคลุมครบถ้วน
-ไม่มีการมอบหมายงานที่ชดั เจน
-ขาดการมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครัว
ไม่มีการประเมินผล
-ขาดการมีส่วนร่ วมบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ

แนวทางพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย

-มีรูปแบบการวางแผนจําหน่ายที่ชดั เจน
-มีแนวทางปฏิบตั ิในการวางแผนจําหน่าย ที่มี
เนื้อหาในการสอนให้ความรู ้ที่ครอบคลุมครบถ้วน
-มีการมอบหมายงานที่ชดั เจน
-การมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครัว
มีการประเมินผล
-พยาบาลมีหน้าที่ในการประสานงานในทีมการมี
ส่ วนร่ วมบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพ

ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาเห็ นว่า ควรมีรูปแบบที่ชัดเจนมีกระบวนการวางแผนการจําหน่ายที่
เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ก ารวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การผ่า ตัด นิ่ ว ในไตแบบเปิ ดเป็ น
แนวทางเดียวกัน ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมตัวก่อนกลับบ้าน ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมี
ความมัน่ ใจในการปฏิ บตั ิตวั ที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ดี ป้ องกันการเกิดนิ่วในไตซํ้า
2.2 ระยะการพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบ
เปิ ดโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
ผู้ วิ จั ย นํ า ร่ างรู ป แบบการวางแผนจํ า หน่ ายซึ่ งประกอบด้ ว ย คู่ มื อ การวางแผน
จําหน่ ายผูป้ ่ วย คู่มือแผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู้โรคนิ่ วในไตและการดูแลตนเองภายหลัง
ผ่าตัด ไปให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยจํานวน 3 ท่าน อาจารย์ที่
ปรึ กษาพิจารณาให้ความคิดเห็น ปรับปรุ งแก้ไขเนื้อหาและสํานวนภาษาเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อ
การนําไปใช้งาน
2.3 ระยะการทดลองใช้ และประเมินผลรูปแบบการวางแผนจําหน่ าย
2.3.1 เมื่อได้ รูปแบบที่พัฒ นาขึ้นแล้ วนําไปใช้ กับผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไต
แบบเปิ ดในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ โดยใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายกับผูป้ ่ วย 5 คน เริ่ ม
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ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จําหน่ายมีการให้ขอ้ มูล การสอน ให้ความรู ้เริ่ มจากขบวนการประเมินปั ญหา
และความต้องการการดูแลของผูป้ ่ วย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนจําหน่าย การนําแผน
จําหน่ายไปใช้ และการติดตามและประเมิ นผล ในขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแผนจําหน่ าย ผูว้ ิจยั ได้
นําเอากิจกรรมตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D มาประยุกต์ใช้ในการสอนและการให้ขอ้ มูล
ดังนั้นแนวทางการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไต
แบบเปิ ด ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดของ แมคคีฮาน (McKeehan, 1981) เพื่อใช้ในการเตรี ยม
จําหน่ายผูป้ ่ วย โดยคํานึงถึงผูป้ ่ วยและญาติเป็ นศูนย์กลาง มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินปั ญหาและความต้องการดูแลภายหลังการจําหน่ายผูป้ ่ วย
2. การวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาล โดยรวบรวมจากปั ญหาและความต้องการของ
ผูป้ ่ วย
3. การกําหนดแผนจําหน่าย นําผลที่ได้จากการวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาลมาใช้ใน
การวางแผนให้การดูแลผูป้ ่ วย โดยให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีแผนการสอนตาม
รู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
4. การปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลตามแผน พยาบาลดําเนิ นการตามแผนการจําหน่ าย ตาม
สภาพปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย เป็ นขั้นที่เน้นการสอนให้ขอ้ มูล ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
มีแผ่นพับความรู ้โรคนิ่ วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยและ
ญาติมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาพยาบาล มอบหายให้พยาบาลเป็ นผูป้ ระสานงานการดูแลอย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความวิตกกังวลลดลง ทําให้มีความมัน่ ใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น
5. การประเมิ น ผลการพยาบาล ติ ด ตามประเมิ น ผลทุ ก วัน โดยพยาบาลวิช าชี พ ที่
รับผิดชอบ ถ้าส่ วนใดขาดพยาบาลจะทําการสอนจนผูป้ ่ วยและญาติ เข้าใจและสามารถปฏิ บตั ิ ได้
พร้อมทั้งประเมินความพร้อมก่อนกลับบ้าน
2.3.2 ประเมินผลรูปแบบการวางแผนจําหน่ ายโดยใช้แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
ดังนั้นรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่พฒั นาขึ้น ได้จากสภาพปั ญหาและความ
ต้อ งการโดยมี ก ระบวนการวางแผนจําหน่ า ย 5 ขั้น ตอน เริ่ ม ตั้ง แต่ แ รกรั บ ระยะที่ รัก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล และระยะจําหน่ายจากโรงพยาบาล ประกอบด้วย คู่มือการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย คู่มือ
แผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู ้โรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด
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ตอนที่ 3 ประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การประเมิ น ผลรู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น หลัง จากการ
ทดลองการใช้รูป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตพบว่าค่าเฉลี่ ยของ
พฤติ ก รรมในการดู แ ลตนเองของกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ( =2.60,
SD=.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และด้านการมา
ตรวจตามนัดอยูใ่ นระดับมาก ด้านการรับประทานยา ด้านการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดและด้านการดูแลภาวะสุ ขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้านความรู ้ เกี่ ยวกับนิ่ วในไต
และด้านการรับประทานอาหารและนํ้าอยูใ่ นระดับน้อย
ส่ วนกลุ่ ม ทดลองพฤติ ก รรมในการดู แลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( =4.42,
SD=.06) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการรับประทานยา ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และเศรษฐกิ จ ด้านการปฏิ บตั ิ ตวั เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ด้านการมาตรวจตามนัด
ด้านการรับประทานอาหารและนํ้าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความรู ้เกี่ยวกับนิ่ วในไตและด้าน
การดูแลภาวะสุ ขภาพอยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการดูแลตนเองรายด้าน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ (n 1 =31 n 2 =31)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
1.ด้านความรู ้เกี่ยวกับนิ่วในไต

กลุ่มทดลอง (n=31)
SD ระดับ
4.37 .25 มาก

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=31)
t
SD ระดับ
p-value
1.90 .23
น้อย
40.08 <.001*

2.ด้านการรับประทานยา

4.88

.18

3.41

.26 ปานกลาง 25.78 <.001*

3.ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และเศรษฐกิจ
4.ด้านการปฏิบตั ิตวั เพื่อ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัด
5.ด้านการดูแลภาวะสุ ขภาพ

4.69

.27

3.64

.41

4.93

.21

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.33

.39 ปานกลาง 19.77 <.001*

4.21

.30

มาก

2.71

.22 ปานกลาง 22.36 <.001*

มาก

11.72 <.001*
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
6.ด้านการมาตรวจตามนัด
7.ด้านการรับประทานอาหาร
และนํ้า
โดยรวม

กลุ่มทดลอง (n=31)
SD ระดับ
4.90 .20 มาก
ที่สุด
4.59 .19 มาก
ที่สุด
4.42 .06 มาก

กลุ่มเปรียบเทียบ (n=31)
t
p-value
SD ระดับ
3.69 .24
มาก
21.13 <.001*
1.95

.21

น้อย

51.54 <.001*

2.60

.10 ปานกลาง 81.23 <.001*

p <.001*
ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิ ติ Independent t-test โดยทดสอบ
การแจกแจงของข้อมู ล ด้วยสถิ ติ Komogorov-Sminov test พบว่า ข้อ มูล ของพฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองของผูป้ ่ วยระหว่างกลุ่มเปรี ยบเทียบและกลุ่มทดลองมีการแจกแจงแบบปกติ (p>.05) ผูว้ ิจยั จึง
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลตนเองผูป้ ่ วยระหว่างกลุ่ม
เปรี ยบเที ยบและกลุ่มทดลองด้วยสถิ ติ Independent t-test ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่าพฤติ กรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.001) ดัง
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ (n 1 =31 n 2 =31)
กลุ่มตัวอย่ าง

n

กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ

31
31

p <.001*

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
SD
4.42
.06
2.60
.10

t

p-value

81.23

<.001*
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ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การประเมิ น ผลรู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น หลัง จากการ
ทดลองการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต พบว่าค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูป้ ่ วยกลุ่มเปรี ยบเทียบโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.58, SD=.17) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านคุ ณภาพของการบริ การ ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านความ
สะดวกสบายที่ ได้รับ ด้านการประสานงาน ด้านอัธยาศัยและความสนใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําอยูใ่ นระดับปานกลาง
ส่ วนกลุ่มทดลองความพึ งพอใจของผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การดู แลตามรู ปแบบการวางแผน
จําหน่ ายผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดที่พฒั นาขึ้นโดยรวม ( =4.79, SD=.11) และรายด้านอยูใ่ นระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ดังตาราง ที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ
รายด้านระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ (n 1 =31 n 2 =31)
ความพึงพอใจของผู้ป่วย
1.ด้านความสะดวกสบายที่
ได้รับ
2.ด้านการประสานงาน
3.ด้านอัธยาศัยและความสนใจ
ต่อผูร้ ับบริ การ
4.ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และคําแนะนํา
5.ด้านคุณภาพของการบริ การ
6.ด้านค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ
โดยรวม
p <.001*

กลุ่มทดลอง (n=31)
กลุ่มเปรียบเทียบ (n=31)
t
p-value
SD
SD
ระดับ
4.54 .29 มากที่สุด 3.43 .40 ปานกลาง 12.35 <.001*
4.77
4.70

.42
.30

มากที่สุด 3.41
มากที่สุด 3.49

.50
.29

ปานกลาง 11.47 <.001*
ปานกลาง 15.84 <.001*

4.84

.14

มากที่สุด 3.49 .31

ปานกลาง 21.53 <.001*

4.88
4.95
4.79

.21
.19
.11

มากที่สุด 3.80 .30
มากที่สุด 3.91 .22
มากที่สุด 3.58 .17

มาก
มาก
มาก

16.09 <.001*
19.07 <.001*
31.76 <.001*

ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิ ติ Independent t-test โดยทดสอบ
การแจกแจงของข้อมู ลด้วยสถิ ติ Komogorov-Sminov test พบว่า ข้อมูลความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
โดยรวมทั้ง กลุ่ ม กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บมี ก ารแจกแจงแบบปกติ (p>.05) ผู ้วิ จ ัย จึ ง
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองและกลุ่ม
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เปรี ยบเทียบด้วยสถิติ Independent t–test ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยกลุ่ม
ทดลองสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p <.001) ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจของผูป้ ่ วยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
(n 1 =31 n 2 =31)
กลุ่มตัวอย่ าง

n

กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
p <.001*

31
31

ความพึงพอใจของผู้ป่วย
SD
4.79
.11
3.58
.17

t

p-value

31.76

<.001*

ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การประเมิ น ผลรู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น หลัง จากการ
ทดลองการใช้รูป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไต พบว่าจํานวนการ
กลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในกลุ่มทดลองไม่มี
ผูป้ ่ วยกลับ มารั ก ษาซํ้าในโรงพยาบาล ส่ วนกลุ่ ม เปรี ยบเที ยบมี จาํ นวนผูป้ ่ วยกลับ มารัก ษาซํ้าใน
โรงพยาบาลจํานวน 4 ราย (รายละหนึ่ งครั้งหลังผ่าตัด ตามข้อมูล 1 เดือน คิดเป็ นร้อยละ 12.90 จาก
จํานวนผูป้ ่ วยทั้งหมดในกลุ่มเปรี ยบเทียบ) โดยเป็ นโรคติดเชื้อทางเดินปั สสาวะจํานวน 2 ราย เป็ น
โรคปั สสาวะเป็ นเลือดจํานวน 1 ราย และเป็ นโรคแผลติดเชื้อจํานวน 1 ราย ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 เปรี ยบเทียบจํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ว
ในไตแบบเปิ ด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ (n 1 =31 n 2 =31)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ
รวม

จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
ไม่ กลับมารักษาซํ้า
กลับมารักษาซํ้า
31
0
27
4
58
4

รวม
31
31
62
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ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ ก ารกลับ เข้ามารั ก ษาซํ้าในโรงพยาบาล ผลการวิเคราะห์ พ บว่ากลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบมีการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลแตกต่างกันโดยกลุ่มเปรี ยบเทียบมี
การกลับมารักษาซํ้า ร้อยละ 12.90 ในขณะที่กลุ่มทดลองไม่มีการกลับมารักษาซํ้า ดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 เปรี ยบเที ยบร้ อยละการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ (n 1 =31, n 2 =31)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรี ยบเทียบ

จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
0
4

ร้ อยละ
0
12.9
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บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไต
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) โดย
ใช้รูปแบบการวิจยั กึ่ งทดลองชนิ ดสองกลุ่มวัดหลังทดลองทั้งกลุ่มเปรี ยบเทียบและกลุ่มทดลอง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด และ
ประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มีการดําเนิ นการ
วิจยั ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 รวมระยะเวลา 6 เดื อน สรุ ปการวิจยั
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้

1. สรุปการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.1.1 เพื่อพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบ
เปิ ดโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
1.1.2 เพื่อประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ ว
ในไตแบบเปิ ดที่พฒั นาขึ้นที่มีต่อ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย และจํานวน
การกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด
1.2 สมมติฐานการวิจัย
1.2.1 ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตที่ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายที่
พัฒนาขึ้นจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ การพยาบาลตามปกติ
1.2.2 ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตในกลุ่มที่ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายที่
พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจสู งกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ การพยาบาลตามปกติ
1.2.3 จํา นวนการกลับ มารั ก ษาซํ้า ในโรงพยาบาลหลัง ใช้รูป แบบการวางแผน
จําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตตํ่ากว่าก่อนใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้น
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1.3 วิธีการดําเนินการวิจัย
1.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี ้ ประกอบด้ วย 2 กลุ่มดังนี ้
1) พยาบาลวิ ชาชี พในหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะโรงพยาบาลสรรพ
สิ ทธิ ประสงค์ จํานวน 14 คน
2) ผู้ป่วยโรคนิ่ วในไตที่ ได้ รับการผ่ าตัดแบบเปิ ดและเข้ ารั บรั กษาตัวในหอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จํานวนประมาณ 129 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้ วย 2 กลุ่มดังนี ้
1) เป็ นพยาบาลวิชาชีพในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ จํานวน 10 คน
ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสนทนากลุ่ม ตาม
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ดังนี้
(1) มีประสบการณ์ การทํางานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ 5 ปี
ขึน้ ไป จํานวน 10 คน
(2) ยินดีให้ ความร่ วมมือในการสนทนากลุ่มในวันเวลาที่ กาํ หนด จํานวน 1
ครั้ง
2) เป็ นผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไตที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิ ด ในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
ระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.
2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จํานวน 62 คน ที่ได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจง
1.3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1) เครื่ องมือที่ ใช้ ดาํ เนินการวิจัย ประกอบด้วย
(1) แนวคําถามการสนทนากลุ่ ม สํ าหรั บ พยาบาลวิช าชี พ ในหอผูป้ ่ วย
ศัลยกรรมระบบปั สสาวะ
(2) รู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยที่ ได้ รับการผ่ าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ประกอบด้วย คู่มือการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย คู่มือแผนการสอน
ผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู ้โรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด
2) เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบไปด้ วย 3 ส่ วน ส่ วนที่ 1
แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของผูป้ ่ วย ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นเองโดยครอบคลุ มตามกรอบแนวคิด D-M-E-T-H-O-D และส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความ
พึงพอใจของผูป้ ่ วย โดยที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นโดยใช้แนวคิ ดของอเดย์และแอนเดอร์ สั น (Aday&Andersen,
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1975) โดยแบบสอบถาม ในส่ วนที่ 2 และ3 มี ค่ าดัช นี ความตรงเชิ งเนื้ อหาเท่ ากับ 0.95 และ 0.89
ตามลําดับและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาซเท่ากับ 0.75 และ 0.82 ตามลําดับ
1.3.3 การรวบรวมข้ อมูล
ภายหลังจากขอความเห็นชอบในโครงการวิจยั จากคณะกรรมการจริ ยธรรม
การวิ จ ัย ในมนุ ษ ย์จ ากมหาวิ ท ยาลัย สุ โขทัย ธรรมาธิ ร าชและโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์
อุบลราชธานี พัฒนาเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั ขอความร่ วมมือผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด ในหอ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์เข้าร่ วมโครงการวิจยั และตอบแบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัด
นิ่ ว ไตเมื่ อ วัน จํา หน่ า ยก่ อ นกลับ บ้า นเมื่ อ ครบจํา นวน 31คนแล้ว ผู้วิ จ ัย จึ ง เริ่ ม ใช้ รู ป แบบแล้ว
ดําเนิ นการทดลองโดยใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยนิ่ วในไตที่ทาํ ผ่าตัดนิ่ วไตที่พฒั นาขึ้น
และขอความร่ วมมื อผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การดู แลตามรู ป แบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ในการตอบแบบสั ม ภาษณ์
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดนิ่วไตเมื่อ
วันจําหน่ายก่อนกลับบ้าน
1.3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ดังนี้
1) วิ เคราะห์ ข้ อมูล ส่ วนบุ ค คลของพยาบาลวิ ช าชี พ และผูป้ ่ วยนิ่ วไตที่ ท าํ
ผ่าตัดนิ่วไตโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยพฤติ กรรมการดูแลตนเอง และ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูป้ ่ วยระหว่างผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแลตามปกติและผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแล
ตามรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดที่ พฒั นาขึ้ น โดยก่ อน
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ทดสอบการแจกแจงของข้อมูลด้วยสถิติ Komogorov-Sminov test พบว่าแบบ
สัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยมีการกระจายแบบ
โค้งปกติจึงทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test
3) จํานวนการกลับมารั กษาซํ้าในโรงพยาบาลโดยคิ ดเป็ นร้ อยละ
1.4 ผลการวิจัย
1.4.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้แบ่งเป็ น 2
กลุ่มดังนี้
1) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก เป็ นพยาบาลวิ ช าชี พ ในหอผู ้ป่ วยศัล ยกรรมระบบ
ปั ส สาวะ จํานวน 10 คน ที่ ไ ด้รับ การคัด เลื อกจากพยาบาลวิช าชี พ ในหอผูป้ ่ วยศัล ยกรรมระบบ
ปั สสาวะเพือ่ เข้าร่ วมสนทนาในระยะสํารวจและสงเคราะห์สภาพปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย
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และครอบครัวและพยาบาลวิชาชี พ เป็ นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุสูงสุ ด 52 ปี ตํ่าสุ ด 31 ปี ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไตในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ เฉลี่ย 16.6 ปี
2) กลุ่มตัวอย่ างในระยะประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย
เป็ นผู้ ป่ วยโรคนิ่ วในไตที่ ไ ด้รับ การผ่าตัดแบบเปิ ด ในหอผูป้ ่ วยศัล ยกรรมระบบปั ส สาวะ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทาํ การศึกษามีท้ งั หมด 62 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม แบ่งเป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ 31 รายและกลุ่ม
ทดลอง 31 ราย จําแนกตามเพศ กุล่มเปรี ยบเทียบมีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตเพศชาย 25 ราย
(ร้อยละ80.6) เพศหญิง 6 ราย (ร้อยละ19.4 ) ส่ วนกลุ่มทดลองมีผปู ้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตเพศ
ชาย 23 ราย (ร้อยละ74.2 ) เพศหญิง 8ราย (ร้อยละ25.8) ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่ วง 51-60 ปี ทั้งกลุ่ม
เปรี ย บเที ย บและกลุ่ ม ทดลอง (ร้ อ ยละ 45.2 และ 38.7 ตามลําดับ ) ส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส
(ร้ อ ยละ 100 และ 96.8 ตามลําดับ ) นับ ถื อศาสนาพุ ท ธทั้ง 2 กลุ่ ม (ร้ อ ยละ100) ส่ วนใหญ่ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดจบชั้นประถมศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม (ร้อยละ 93.5 และ 90.3 ตามลําดับ) มีอาชีพเกษตรกร
เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม (ร้อยละ87.1) สิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาลพบว่าส่ วนใหญ่ใช้สิทธิ ในการรักษาพยาบาล
เป็ นบัตรประกัน สุ ขภาพ (ร้ อยละ 96. 8 และ 90.4 ตามลําดับ ) และดัชนี มวลกายทั้ง 2 กลุ่ ม อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ (ร้อยละ77.4 และ 67.7 ตามลําดับ)
1.4.2 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบ
เปิ ด ผูว้ จิ ยั จําแนกออกเป็ น 3 ระยะดังนี้
1. ระยะสํ ารวจสภาพปัญหาและความต้ องการของผู้ป่วยและครอบครัวและพยาบาล
วิชาชี พ
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ สนทนากลุ่มโดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2
เมษายน 2561 ใช้เวลาการประมาณ 60-90 นาที จากการถอดเทปและวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนา สรุ ปปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วยและครอบครัว และพยาบาลวิชาชีพได้ดงั นี้
จากการสนทนากลุ่ ม พบว่า การวางแผนจําหน่ ายยัง ไม่ มี รูป แบบที่ ชัด เจน ขาด
แนวทางปฏิ บตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยนิ่ วในไตร่ วมกันระหว่างบุคลากรในที มสหสาขาวิชาชี พในการ
วางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไต ตั้งแต่แรกรับจนกระทัง่ จําหน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน รวมทั้งขาดการ
มีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครัวในการวางแผนจําหน่าย โดยทัว่ ไปการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยจะ
กระทําในวันก่อนผ่าตัดและในวันที่ จาํ หน่ายผูป้ ่ วยกลับบ้าน โดยเน้นการให้คาํ แนะนําเพื่อเตรี ยม
ผ่าตัด การดูแลตนเองหลังผ่าตัด รวมทั้งการปฏิบตั ิตวั เพื่อฟื้ นฟูสภาพที่บา้ น ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การรับประทานยา การดูแลแผลผ่าตัด และการมาตรวจตามนัด ทําให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถจํา
รายละเอี ย ดได้ท้ งั หมด ส่ งผลทําให้ป ฏิ บ ตั ิ ตวั ได้ไม่ถู ก ต้องทั้งขณะที่ อยู่ในโรงพยาบาลและเมื่ อ
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จําหน่ายกลับบ้าน รวมทั้งส่ งผลทําให้ผปู ้ ่ วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและมีโอกาสเกิดโรคนิ่วใน
ไตซํ้าต้องกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาเห็ นว่า ควรมีรูปแบบที่ชัดเจนมีกระบวนการวางแผนการจําหน่ ายที่
เป็ นแนวทางในการปฏิ บ ัติ ก ารวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การผ่า ตัด นิ่ ว ในไตแบบเปิ ดเป็ น
แนวทางเดียวกัน ผูป้ ่ วยได้รับการเตรี ยมตัวก่อนกลับบ้าน ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมี
ความมัน่ ใจในการปฏิ บตั ิตวั ที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เพื่อช่ วยให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ดี ป้ องกันการเกิดนิ่วในไตซํ้า
2.2 ระยะการพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบ
เปิ ดโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
ผูว้ ิจยั นําร่ างรู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายซึ่ งประกอบด้วย คู่มือการวางแผนจําหน่ าย
ผูป้ ่ วย คู่มื อแผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่น พับ ความรู้ โรคนิ่ วในไตและการดู แลตนเองภายหลังผ่าตัด
ไปให้ผทู ้ รงคุ ณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยจํานวน 3 ท่าน อาจารย์ที่ปรึ กษา
พิจารณาให้ความคิ ดเห็ น ปรับปรุ งแก้ไขเนื้ อหาและสํานวนภาษาเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการ
นําไปใช้งาน
2.3 ระยะการทดลองใช้ และประเมินผลรูปแบบการวางแผนจําหน่ าย
เมื่อได้ รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นแล้ วนําไปใช้ กบั ผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด
ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ โดยใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายกับผูป้ ่ วย 5 คน เริ่ มตั้งแต่แรก
รับจนกระทัง่ จําหน่ายมีการให้ขอ้ มูล การสอน ให้ความรู ้เริ่ มจากขบวนการประเมินปั ญหาและความ
ต้องการการดูแลของผูป้ ่ วย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนจําหน่าย การนําแผนจําหน่าย
ไปใช้ และการติ ดตามและประเมิ นผล ในขั้นตอนที่ 3 การกําหนดแผนจําหน่ าย ผูว้ ิจยั ได้นําเอา
กิจกรรมตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D มาประยุกต์ใช้ในการสอนและการให้ขอ้ มูล
ดังนั้นแนวทางการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
แบบเปิ ด ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดของ แมคคีฮาน (McKeehan, 1981) เพื่อใช้ในการเตรี ยม
จําหน่ายผูป้ ่ วย โดยคํานึงถึงผูป้ ่ วยและญาติเป็ นศูนย์กลาง มี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การประเมินปั ญหาและความต้องการดูแลภายหลังการจําหน่ายผูป้ ่ วย
2. การวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาล โดยรวบรวมจากปั ญหาและความต้องการของ
ผูป้ ่ วย
3. การกําหนดแผนจําหน่าย นําผลที่ได้จากการวินิจฉัยปั ญหาทางการพยาบาลมาใช้ใน
การวางแผนให้การดูแลผูป้ ่ วย โดยให้ผปู้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ มีแผนการสอนตาม
รู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
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4. การปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาลตามแผน พยาบาลดําเนิ นการตามแผนการจําหน่ าย ตาม
สภาพปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย เป็ นขั้นที่เน้นการสอนให้ขอ้ มูล ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติ
มีแผ่นพับความรู ้โรคนิ่ วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยและ
ญาติมีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาพยาบาล มอบหายให้พยาบาลเป็ นผูป้ ระสานงานการดูแลอย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งจะช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความวิตกกังวลลดลง ทําให้มีความมัน่ ใจในการดูแลตัวเองมากขึ้น
5. การประเมิ น ผลการพยาบาล ติ ด ตามประเมิ น ผลทุ ก วัน โดยพยาบาลวิช าชี พ ที่
รับผิดชอบ ถ้าส่ วนใดขาดพยาบาลจะทําการสอนจนผูป้ ่ วยและญาติ เข้าใจและสามารถปฏิ บตั ิ ได้
พร้อมทั้งประเมินความพร้อมก่อนกลับบ้าน
ประเมินผลรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายโดยใช้แบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูป้ ่ วยและแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
ดังนั้นรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่พฒั นาขึ้น ได้จากสภาพปั ญหาและ
ความต้องการโดยมีกระบวนการวางแผนจําหน่าย 5 ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่แรกรับ ระยะที่รักษาตัวใน
โรงพยาบาล และระยะจําหน่ายจากโรงพยาบาล ประกอบด้วย คู่มือการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย คู่มือ
แผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู ้โรคนิ่ วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด
1.4.3 ผลของรูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด
ทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น ที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย และจํานวนการกลับมารักษา
ซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด
1) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ค่าเฉลี่ ยของพฤติ กรรมในการดูแลตนเองของกลุ่มเปรี ยบเทียบโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( =2.60, SD=.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
และเศรษฐกิ จ และด้านการมาตรวจตามนัดอยูใ่ นระดับมาก ด้านการรับประทานยา ด้านการปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและด้านการดู แลภาวะสุ ข ภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
ส่ วนด้านความรู ้เกี่ยวกับนิ่ วในไตและด้านการรับประทานอาหารและนํ้าอยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนกลุ่ม
ทดลองพฤติกรรมในการดูแลตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =4.42, SD=.06) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ด้านการรับประทานยา ด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ด้านการปฏิบตั ิ
ตัวเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ด้านการมาตรวจตามนัด ด้านการรับประทานอาหารและ
นํ้าอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความรู ้เกี่ยวกับนิ่วในไตและด้านการดูแลภาวะสุ ขภาพอยูใ่ นระดับ
มากและเมื่ อเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยระหว่างกลุ่ม เปรี ยบเที ยบและกลุ่ ม
ทดลองด้วยสถิ ติ Independent t –test พบว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองสู งกว่า
กลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p < .05)
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2) ความพึงพอใจของผู้ป่วย
ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บ การดู แลตามรู ป แบบการวางแผน
จําหน่ ายการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดที่ พฒั นาขึ้ นโดยรวม ( =4.79, SD=.11) และรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน ส่ วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผูป้ ่ วยกลุ่มเปรี ยบเทียบโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =3.58, SD=.17) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านคุณภาพของการบริ การ ด้านค่าใช้จ่าย
เมื่ อใช้บ ริ ก ารอยู่ในระดับ มาก ส่ วนด้านความสะดวกสบายที่ ไ ด้รับ ด้านการประสานงาน ด้าน
อัธยาศัยและความสนใจต่อผูร้ ับบริ การ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และเมื่ อเปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจของผูป้ ่ วยกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ยบด้วยสถิ ติ
Independent t-test พบว่า ความพึ ง พอใจของผู ้ป่ วยกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p < .05)
3) จํานวนการกลับมารั กษาซํ้าในโรงพยาบาล
จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
แบบเปิ ดกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บพบว่า กลุ่ ม ทดลองไม่ มี ผู้ป่ วยกลับ มารั ก ษาซํ้าใน
โรงพยาบาล ส่ วนกลุ่มเปรี ยบเทียบมีผปู ้ ่ วยกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล คิดเป็ นร้อยละ 12.90

2. อภิปรายผล
การพัฒนารู ปแบบและประเมินผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั ส สาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด สําหรับผูป้ ่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากที่หอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ
ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีรูปแบบการวางแผนจําหน่ ายสําหรับผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัด
นิ่วในไตแบบเปิ ด ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบ
เปิ ดสํ า หรั บ ผู ้ป่ วยที่ ไ ด้รั บ การผ่ า ตัด นิ่ ว ในไตแบบเปิ ดในหอผู ้ป่ วยศัล ยกรรมระบบปั ส สาวะ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบ ลราชธานี พบว่ารู ปแบบควรมีกระบวนการวางแผน
จําหน่ าย ซึ่ งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คื อ 1) การประเมิ นปั ญหาและความต้องการความช่ วยเหลื อ
ของผูป้ ่ วยและญาติ 2) การวินิ จฉัย ปั ญ หาทางการพยาบาล 3) การกํา หนดแผนจํา หน่ า ย 4) การ
ปฏิ บตั ิการพยาบาลตามแผน และ 5) การประเมิ นผลการพยาบาลและในขั้นตอนที่ 3 การกําหนด
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แผนจําหน่ า ย นํา เอากิ จกรรมตามรู ป แบบ D-M-E-T-H-O-D มาประยุก ต์ใ ช้ โดยเน้ น ผูป้ ่ วยเป็ น
ศูนย์กลาง และมีพยาบาลเป็ นผูป้ ระสานงานหลักระหว่างทีมสหสาชาวิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการดู แลผูป้ ่ วยที่ ครอบคลุ มและต่อเนื่ องตั้งแต่แรกรับ ผูป้ ่ วยจนผูป้ ่ วยกลับ บ้าน ทําให้ผูป้ ่ วยมี
ความรู ้ ความสามารถในการดู แลตนเองและสามารถค้นพบและแก้ไขปั ญหาที่ พ บได้ต้ งั แต่ก่อน
ผ่าตัด ผูป้ ่ วยมี โอกาสซัก ถามปั ญ หาต่างๆ ซึ่ งจะช่ วยให้ผูป้ ่ วยลดความวิตกกัง วล มี ค วามพร้ อ ม
ความรู ้ สนับสนุ น สร้ างแรงจูงใจให้ผปู ้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ มีการมอบหมายบุคลากรในที ม
สหสาขาวิชาชีพอย่างชัดเจน มีแผนการดําเนิ นงานการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยนิ่วไตที่ทาํ ผ่าตัดนิ่วไต
แบบบั น ทึ ก การให้ ค ํา แนะนํ า /สอนผู ้ป่ วยผ่ า ตัด นิ่ ว ในไตในระหว่ า งเข้ า รั บ การรั ก ษาตัว ใน
โรงพยาบาล ดังผลการศึ กษาที่ พบว่าพฤติกรรมการดู แลตนเองของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่ม
เปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (p <.05) ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองสู ง
กว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (p <.05) และกลุ่มทดลองมีจาํ นวนการ
กลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลตํ่ากว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอําพรรณ ภิรมย์สิทธิ์ , นภาพร แก้วนิ มิตชัย, และวัน
เพ็ญ ภิ ญ โญภาสกุล (2556) ที่ ศึก ษาการพัฒนารู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยอายุรกรรมใน
โรงพยาบาลหัวเฉี ยว พบว่าในการนํารู ป แบบที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น ไปใช้น้ ันควรมี ก ารกําหนดบทบาทที่
ชัดเจนมี ก ารดัดแปลงการใช้รูป แบบให้ เหมาะสมกับ สภาพและบริ บ ทของแต่ ล ะหน่ วยงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พูลสุ ข จันทรโคตร (2556) ที่ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการวางแผน
จําหน่ายผูป้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะพบว่าการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายทําให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
เกิดความชัดเจนในการประเมินปั ญหาความต้องการ การดูแล การจัดกิจกรรม การวางแผนจําหน่าย
ต่อเนื่ อง มีแนวทางการให้ขอ้ มูลไม่ซ้ าํ ซ้อนช่วยให้ทีมสหสาขาวิชาชี พสามารถประเมินปั ญหาของ
ผูป้ ่ วยได้ค รอบคลุ ม ตามองค์ป ระกอบของการจํา หน่ ายที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาณัฏฐิกา แซ่ แต้ (2551) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายต่อความสามารถใน
การจัดการอาการหอบเฉี ยบพลันของผูป้ ่ วยโรคหื ด ที่ ม ารั บบริ การแผนกอุ บ ตั ิ เหตุ ฉุ กเฉิ นภายใต้
เหตุการณ์ความไม่สงบของพื้นที่ชายแดนภายใต้ซ่ ึงเป็ นการวิจยั กึ่งทดลองโดยใช้รูปแบบ M-E-T-HO-D เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการจัดการอาการหอบเฉี ยบพลันของผูป้ ่ วยโรคหื ดระหว่าง
กลุ่ ม ที่ ได้รับ การวางแผนจําหน่ ายกับ กลุ่ม ที่ ได้รับ การพยาบาลเพื่ อเตรี ยมจําหน่ ายตามปกติ และ
เปรี ยบเที ยบการกลับ มารั กษาซํ้าภายใน 48 ชั่วโมงซึ่ งพบว่าการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยอย่างเป็ น
ระบบมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิการพยาบาล ทําให้คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการจัดการอาการ
หอบเฉี ยบพลันของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายสู งกว่ากลุ่มควบคุ มที่ได้รับ
การพยาบาลเพื่อเตรี ยมจําหน่ ายตามปกติ อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติ (p <.001) และร้ อยละของการ
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กลับมาตรวจรักษาซํ้าภายใน 48 ชัว่ โมงของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายน้อย
กว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลเพื่อเตรี ยมจําหน่ายตามปกติ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
อาดี ล ะห์ สะไร (2559) ที่ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการบู ร ณาการการวางแผนจํา หน่ า ยร่ ว มกับ
ประสบการณ์อาการต่อความสามารถในการจัดการอาการและสภาวะอาการหายใจลําบากในผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โดยการบูรณาการแนวคิดของการวางแผนจําหน่ายตามรู ปแบบของ D-M-ET-H-O-D และแนวคิดการจัดการอาการ สามารถส่ งเสริ ม ความสามารถในการจัดการอาการของ
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังและยังช่วยให้สภาวะอาการหายใจลําบากของผูป้ ่ วยลดลง ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของเรวดี ศรี สุข (2558) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยสู งอายุ
ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุ ขภาพ โดยใช้รูปแบบ D-M-E-T-HO-D ต่อพฤติ ก รรมการดู แลตนเองและภาวะสุ ข ภาพซึ่ งช่ วยให้ผูส้ ู งอายุที่ มีภาวะหัวใจล้ม เหลวมี
พฤติ กรรมการดุ แลตนเองและมี ภาวะสุ ขภาพที่ ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของพวงทอง
กล่ อมใจเย็น (2552) ที่ ศึ กษาการพัฒนารู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายแบบองค์รวมสําหรั บ ผูป้ ่ วย
อัมพาตจากการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้แนวคิดการวางแผนจําหน่าย
ของแมคคี ฮ าน (McKeehan, 1981) และการพยาบาลแบบองค์ ร วมตามแนวคิ ด ของนิ ว แบค
(Newbeck, 1986) ซึ่ งพบว่ามี ความเหมาะสมในการนํารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายไปใช้งานได้ดี
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของสมจิ ต ร อุ ท ยานสุ ท ธิ (2558) ที่ ศึ ก ษาการพัฒ นารู ป แบบการ
วางแผนจําหน่ายทารกเกิดก่อนกําหนดโรงพยาบาลตํารวจ โดยใช้แนวคิดการวางแผนจําหน่ายของ
แมคคี ฮาน (McKeehan, 1981) กระบวนการพยาบาลและแนวทางการดู แลทารกเกิ ดก่อนกําหนด
ประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายทารกเกิ ดก่อนกําหนดขณะอยู่โรงพยาบาล
พบว่า มารดาสามารถให้นมมารดา นวดสัมผัสทารกและทําแกงการู แคร์ ได้ทุกคนเมื่อจําหน่ายกลับ
บ้านมารดาให้นมมารดาต่อเนื่ องทุกคน ด้านทารกไม่มีกลับมานอนโรงพยาบาลซํ้าในโรงพยาบาล
ภายใน 28 วันทารกมาตรวจตามนัดทุกรายและไม่มีทารกเป็ นโรคจอตาผิดปกติในทารกคลอดก่อน
กําหนด
2.2 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
รู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดสําหรั บ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะจากการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (p < .05) สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 คือ ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตที่
ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายที่พฒั นาขึ้นจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ การ
พยาบาลตามการวางแผนจําหน่ายตามปกติ มีขอ้ มูลสนับสนุนผลการวิจยั คือ ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
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ในการดูแลตนเองของกลุ่มเปรี ยบเทียบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนกลุ่มทดลองพฤติกรรม
ในการดู แลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ข้อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยของ
พฤติกรรมในการดูแลตนเองของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบมากที่สุด 3 ลําดับได้แก่ ด้าน
การรั บ ประทานอาหารและนํ้ า ด้ า นความรู้ เกี่ ย วกับ นิ่ ว ในไต ด้ า นการปฏิ บ ัติ ต ัว เพื่ อ ป้ องกัน
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด เนื่ องจากก่อนพัฒนาไม่มีรูปแบบการวางแผนจําหน่ายที่ชดั เจน หลังการ
พัฒนาได้นํารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายซึ่ งประกอบด้วย คู่มื อการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วย คู่มื อ
แผนการสอนผูป้ ่ วย แผ่นพับความรู ้โรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัดมาใช้ผปู ้ ่ วยได้รับ
การเตรี ยมตั ว ก่ อ นกลั บ บ้ า น ช่ ว ยให้ ผู ้ ป่ วยมี ค วามรู ้ ส่ งเสริ มการปฏิ บ ั ติ ต ั ว ที่ ถู ก ต้ อ ง ลด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และป้ องกันการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของวริ สรา ศักดาจิวะเจริ ญ (2553) ที่พบว่า พฤติกรรมการดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดของมารดา
ในกลุ่มที่ได้รับการวางแผนจําหน่ายหลังการทดลองสู งกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัตนาภรณ์ แซ่ลิ้มและคณะ (2556) ที่พบว่า
ค่าเฉลี่ ยคะแนนความรู ้ และพฤติกรรมดูแลตนเองภายหลังการทดลองของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นกว่า
กลุ่ มควบคุ มอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาเรวดี ศรี สุข (2558) ที่ พบว่า
กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ายสู งกว่าก่อน
การให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ ายและมี คะแนนภาวะสุ ขภาพหลังให้โปรแกรมการวางแผน
จําหน่ ายดีกว่าก่อนการให้โปรแกรมการวางแผนจําหน่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนิ ษฐ์นาฏ จุรีมาศ (2558) ที่พบว่าผูป้ ่ วยโรคเบาหวานหลังได้รับการ
วางแผนจําหน่ายไปแล้ว 3 เดือนมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับที่สูงขึ้นกว่าก่อนได้รับการ
วางแผนจําหน่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ความพึงพอใจของผู้ป่วย
รู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดสําหรั บ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะจากการศึกษาพบว่า
ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(p < .05) สอดคล้องกับ สมมุ ติ ฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตในกลุ่ ม ที่ ใ ช้
รู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น มี ค วามพึ งพอใจสู ง กว่าผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ บริ ก ารพยาบาล
ตามปกติ มี ขอ้ มู ลสนับ สนุ นผลการวิจยั คื อ ค่ าเฉลี่ ยของความพึงพอใจของกลุ่ ม เปรี ยบเที ยบโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนกลุ่มทดลองความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบมากที่สุด 3
ลําดับได้แก่ ความพึงพอใจด้านการประสานงาน ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและคําแนะนํา และ
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ด้านอัธยาศัยและความสนใจต่อผูร้ ับบริ การ ทั้งนี้อาจเนื่ องจากรู ปแบบการวางแผนจําหน่าย เน้นการ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วย โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง ผูป้ ่ วยและญาติได้รับการบริ การที่
สะดวกรวดเร็ ว ได้รับความสนใจและเอาใจใส่ อาํ นวยความสะดวกในด้านต่างๆมากขึ้น พึงพอใจต่อ
การพู ดคุ ยซัก ถามรั บ ฟั งอย่างเป็ นกันเองด้วยท่ าทางที่ ยิ้ม แย้ม แจ่ม ใส พึ งพอใจต่อข้อมู ล ที่ ได้รับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ในการดูแลหลังผ่าตัด ความรู ้เกี่ยวกับโรคนิ่วในไตและการป้ องกัน
การกลับเป็ นนิ่วซํ้า พึงพอใจประทับใจต่อบริ การพยาบาลที่ได้รับจากทีมให้การพยาบาลสอดคล้อง
กับ ผลการศึ ก ษาของสุ วรรณา นาควัช รางกู ร (2546) ที่ พ บว่ามารดาหลัง คลอดปกติ ที่ ไ ด้รับ การ
วางแผนจําหน่ายตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจต่อบริ การพยาบาลสู งกว่ามารดา
ที่ ได้รับ การวางแผนจําหน่ ายตามปกติ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.5 สอดคล้องกับผลการศึ กษา
ของวไลลักษณ์ คานุ ชิต (2550) ที่พบว่าผูป้ ่ วยความพึงพอใจต่อการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยในระดับ
ั ญา พลอาทิ ตย์ (2553) ที่พบว่า ผูป้ ่ วยที่
มากคิ ดเป็ นร้ อยละ80 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ กญ
ได้รับ การพยาบาลตามแผนการจําหน่ ายผูป้ ่ วยมี ค วามพึ งพอใจในระดับ มากคิ ดเป็ นร้ อยละ100
สอดคล้องกับผลการศึกษาของกันทิมา ขาวเหลื อง (2554) ที่ได้พฒั นารู ปแบบการวางแผนจําหน่าย
ทารกคลอดก่อนกําหนดที่ส่งเสริ มการดูแลอย่างต่อเนื่ องแล้วพบว่ามารดาทารกคลอดก่อนกําหนด
ส่ วนใหญ่มีความรู ้ทกั ษะในการดูแลทารกคลอดก่อนกําหนดเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
การวางแผนจําหน่ายที่พฒั นาขึ้นในระดับดีมาก ส่ วนความพึงพอใจโดยรวมต่อรู ปแบบการวางแผน
จําหน่ายที่พฒั นาขึ้นของทีมสหสาขาวิชาชีพ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับดีมาก สอดคล้องกับผล
การศึกษาของโศรดา ชุมนุย้ และคณะ (2552) ที่ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย
เบาหวานผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลร่ องคํา อํา เภอร่ อ งคํา จังหวัด กาฬสิ น ธุ์ แล้วพบว่า ผูป้ ่ วยหลังใช้
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายมีคะแนนความคิดเห็ นต่อบริ การวางแผนการจําหน่ายสู งกว่าก่อนการ
ใช้รูปแบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อบริ การที่ได้รับหลังใช้
รู ปแบบการวางแผนจําหน่ายสู งกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่พบ
ผูป้ ่ วยกลับ มารักษาซํ้าภายใน 28 วันสอดคล้องกับผลการศึกษาของพูลสุ ข จันทรโครต (2556) ที่
พบว่าการทํางานเป็ นทีมสหสาขาวิชาชี พ เน้นผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง โดยให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วม
ทําให้ผปู ้ ่ วยบาดเจ็บศีรษะและผูด้ ูแลมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ98.9)
2.4 จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
รู ป แบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดสําหรั บ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะ จากการศึกษาพบว่า
จํานวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของกลุ่มทดลองตํ่ากว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ สอดคล้องกับ
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สมมุ ติ ฐ านการวิ จ ัย ข้อ ที่ 3 คื อ จํานวนการกลับ มารั ก ษาซํ้า ในโรงพยาบาลหลัง ใช้รู ป แบบการ
วางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไตตํ่ากว่าก่อนใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจาก
พยาบาลให้ความสําคัญในการให้บริ การพยาบาลสะท้อนให้เห็ นถึงคุณภาพบริ การด้านความพร้อม
ในการให้บริ การที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพตามการวางแผนจําหน่ าย กลุ่มทดลองได้รับ คําแนะนําถึ งการ
ปฏิ บ ตั ิ ตวั เมื่ อกลับ บ้านก่ อนออกจากโรงพยาบาลตามการประเมิ นปั ญ หาและความต้องการของ
ผูป้ ่ วยแต่ละราย นอกจากนี้ การเตรี ยมผูป้ ่ วยโดยการเน้นการมีส่วนร่ วมของผูป้ ่ วยและครอบครัวทํา
ให้กลุ่มทดลองมีความรู ้ความสามารถที่จะดูแลตนเองร่ วมกับการได้รับคู่มือแผ่นพับนํากลับไปอ่าน
ทบทวนที่ บ ้านทํา ให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการดู แ ลตนเองและป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อนได้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ วรรณา นาควัชรางกูร (2546) ที่พบว่ามารดาหลังคลอดปกติได้รับ
การวางแผนจําหน่ายตามรู ปแบบที่พฒั นาขึ้นมีจาํ นวนการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลน้อยกว่า
ของมารดาและทารกหลังคลอดปกติ ที่ได้รับการวางแผนการจําหน่ ายตามปกติ สอดคล้องกับผล
การศึ ก ษาของ สมจิ ต ต์ อุ ท ยานสุ ท ธิ (2556)ที่ พ บว่า ทารกไม่ มี ก ลับ มานอนโรงพยาบาลซํ้าใน
โรงพยาบาลภายใน 28 วัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของโศรดา ชุ มนุ ้ย และคณะ (2552) ที่พบว่า
ไม่พบผูป้ ่ วยกลับมารักษาซํ้าภายใน 28 วัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของวราภรณ์ เขมโชติกรู
และคณะ(2555)ที่ พบว่าผูป้ ่ วยมะเร็ งศีรษะและคอที่ ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พ ฒ
ั นาขึ้นมี
อัตราการกลับมารับการรักษาซํ้าน้อยกว่าการใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายเดิ มอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p< .001)
ซึ่ งการประเมิ น ผลของรู ป แบบการวางแผนจํา หน่ า ยผู้ป่ วยที่ ท ํา ผ่ า ตัด นิ่ ว ในไตที่
พัฒนาขึ้ น ได้ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยและจํานวนการกลับมา
รั กษาซํ้าในโรงพยาบาล ผลที่ ได้จากการศึ ก ษานี้ จะช่ วยให้ หอผูป้ ่ วยศัล ยกรรมระบบปั ส สาวะมี
แนวทางในการปฏิ บ ตั ิ ก ารวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ด พยาบาล
วิชาชีพทราบถึงบทบาทของวิชาชีพ และสามารถปฏิบตั ิการพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผูป้ ่ วย
ได้รั บ การเตรี ย มตัว ก่ อ นกลับ บ้า น ช่ ว ยให้ ผูป้ ่ วยมี ค วามรู้ ส่ ง เสริ ม การปฏิ บ ัติ ต ัว ที่ ถู ก ต้อ ง ลด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และป้ องกันการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลผูป้ ่ วยพึงพอใจต่อการเข้ารับ
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
จากการศึกษาครั้งนี้สรุ ปได้วา่ การพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่ วในไตที่ ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พฒั นาขึ้นจะมี พฤติ กรรมการดู แลตนเองดี กว่า
ผูป้ ่ วยที่ได้รับบริ การพยาบาลตามการวางแผนจําหน่ายตามปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
(p < .05) ผูป้ ่ วยที่ ได้รับ การผ่าตัดนิ่ วในไตในกลุ่มที่ ใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายที่ พฒั นาขึ้นมี
ความพึงพอใจสู งกว่าผูป้ ่ วยที่ ได้รับบริ การพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05
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(p < .05) จํานวนการกลับมารั กษาซํ้าในโรงพยาบาลหลังใช้รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่
ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตตํ่ากว่าก่อนใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งแสดงว่ารู ปแบบการวางแผนจําหน่าย
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
และการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาลของผูป้ ่ วย

3. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการดําเนิ นวิจยั เพื่ อการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยที่ ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่ วในไตแบบเปิ ดในหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั ส สาวะ โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี ทาํ ให้ได้แนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด ดังนี้
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 ผู้บริ หารควรสนับสนุนการใช้ รูปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการ
ผ่ าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดในหน่ วยงาน และสนับสนุ นในการนําไปใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มอื่นๆ เพื่อ
ส่ งเสริ มการดูแลผูป้ ่ วย การทํางานร่ วมกันของทีมสุ ขภาพ พร้อมมีการประเมินผลการใช้รูปแบบเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 รู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยที่ได้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดในหอ
ผู ้ป่ วยศัล ยกรรมระบบปั ส สาวะ เหมาะสมกับ การใช้ ใ นหอผู ้ป่ วยศัล ยกรรมระบบปั ส สาวะ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี หากหน่วยงานอื่นจะนําไปประยุกต์ใช้ตอ้ ง
พิจารณาให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาและความต้องการเฉพาะที่อาจแตกต่างจากผูป้ ่ วยนิ่ วในไต
ที่ได้รับการผ่าตัดแบบเปิ ด
3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ศึกษาความคงอยู่ของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่ าตัดนิ่วใน
ไตหลังได้ รับการวางแผนจําหน่ ายอย่ างต่ อเนื่อง เช่น ทุก 6 เดือน ทุก 1ปี แล 2 ปี
3.2.2 ศึ ก ษาผลของรู ป แบบการวางแผนจํ า หน่ า ยผู้ ป่ วยหลั ง ผ่ า ตั ด นิ่ ว ในไตต่ อ
คุณภาพชีวติ ภายหลังการจําหน่าย
3.2.3 การศึ กษานี้ เป็ นการพัฒ นารู ปแบบการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยที่ได้ รับการ
ผ่ าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดโดยใช้แนวคิดของแมคคีฮาน (McKeehan, 1981) และกิ จกรรมตามรู ปแบบ
D-M-E-T-H-O D มาใช้ร่วมด้วยในการกําหนดแผนการพยาบาลควรมีการประเมิ นความพึงพอใจ
ของทีมพยาบาลในการใช้รูปแบบเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนในการนําไปใช้งาน
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร โทร. 8036-7
ที่ ศธ 0522.26/ 28
วันที่
9 มกราคม 2561
เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ดวย นางทัศนีย กลิ่นหอม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร
การพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“การพัฒนารูปแบบการวางแผนจําหนายผูปวยที่ไดรับการผาตัดนิ่วในไต โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค”
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่นไวย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอยูระหวางการ
ดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิช าพยาบาลศาสตร พิ จารณาแลว เห็น วาอาจารย ดร.เรณุ การ ทองคํ ารอด
บุคลากรในสังกัดหนวยงานทาน เปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี
ยิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร. สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร โทร. 8036-7
ที่ ศธ 0522.26/28
วันที่
เรื่อง ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
เรียน

9 มกราคม 2561

อาจารย ดร.เรณุการ ทองคํารอด

ดวย นางทั ศนี ย กลิ่ น หอม นั กศึกษาหลั กสูต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิช าการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เรื่ อง “การพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนจํ าหน ายผู ป ว ยที่ ได รับ การผ าตั ด นิ่ ว ในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค” โดยมีผูช วยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่น ไวย อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ และอยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางดียิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร. สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
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ศธ 0522.26/ว 30

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
9 มกราคม 2561

เรื่อง

ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน ผูอ ํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค
ดวย นางทัศนีย กลิ่น หอม นั กศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบั ณฑิ ต แขนงวิชาการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เรื่ อ ง“การพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนจํา หน ายผูป ว ยที่ ได รับ การผ าตั ด นิ่ ว ในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค” โดยมีผู ชว ยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่ น ไวย อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ และอยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พิจารณาแลวเห็นวา อาจารย ดร.สุภารัตน พิสัยพันธุ
บุคลากรในสังกัดหนวยงานทาน เปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี
ยิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2503-2620
โทร. 088-560-1042 (นางทัศนีย กลิ่นหอม)
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เรื่อง

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
9 มกราคม 2561
ขออนุมัติบุคลากรในสังกัดเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค
ดวย นางทัศนี ย กลิ่ นหอม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบั ณฑิต แขนงวิชาการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เรื่ อง “การพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนจํ าหน ายผู ป ว ยที่ ได รับ การผ าตั ด นิ่ ว ในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค” โดยมีผู ชว ยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่ น ไวย อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ และอยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พิจารณาแลวเห็นวา 1) นายแพทยวัฒนชัย อึ้งเจริญ
วั ฒ นา 2) นางดรุ ณี บุ ง ทอง 3) นางป ย ดา เคี ย ง บุ ค ลากรในสั ง กั ด หน ว ยงานท า น เป น ผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและประสบการณ ในเรื่องดังกลาวเปนอยางดียิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ
เครื่องมือในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2503-2620
โทร. 088-560-1042 (นางทัศนีย กลิ่นหอม)
สําเนาเรียน 1) นายแพทยวัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา 2) นางดรุณี บุงทอง 3) นางปยดา เคียง
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ที่ ศธ 0522.26/ว 30

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
9 มกราคม 2561

เรื่อง

ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

เรียน นายแพทยวัฒนชัย อึ้งเจริญวัฒนา
ดวย นางทัศนีย กลิ่นหอม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เรื่ อง “การพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนจํ าหน ายผู ป ว ยที่ ได รับ การผ าตั ด นิ่ ว ในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค” โดยมีผู ชว ยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่ น ไวย อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ และอยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางดียิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2503-2620
โทร. 085-418-1521 (นางทัศนีย กลิ่นหอม)
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ที่ ศธ 0522.26/ว 30

9 มกราคม 2561
เรื่อง

ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

เรียน

นางดรุณี บุงทอง

ดวย นางทัศนีย กลิ่นหอม นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เรื่ อง “การพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนจํ าหน ายผู ป ว ยที่ ได รับ การผ าตั ด นิ่ ว ในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค” โดยมีผูช วยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่น ไวย อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ และอยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางดียิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร. สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2503-2620
โทร. 085-418-1521 (นางทัศนีย กลิ่นหอม)
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ที่ ศธ 0522.26/ว 30

9 มกราคม 2561
เรื่อง

ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

เรียน นางปยดา เคียง
ด วย นางทั ศนี ย กลิ่ น หอม นั กศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิ ต แขนงวิช าการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เรื่ อง “การพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนจํ าหน ายผู ป ว ยที่ ได รับ การผ าตั ด นิ่ ว ในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค” โดยมีผู ชว ยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่ น ไวย อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ และอยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางดียิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2503-2620
โทร. 085-418-1521 (นางทัศนีย กลิ่นหอม)
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สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

ที่ ศธ 0522.26/ว 30

9 มกราคม 2561
เรื่อง

ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย

เรียน อาจารย ดร.สุภารัตน พิสัยพันธุ
ด วย นางทั ศ นี ย กลิ่ น หอม นั กศึกษาหลั กสูต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิช าการ
บริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ
เรื่ อง “การพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนจํ าหน ายผู ป ว ยที่ ได รับ การผ าตั ด นิ่ ว ในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ
ประสงค” โดยมีผู ชว ยศาสตราจารย ดร.เปรมฤทัย นอยหมื่ น ไวย อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ และอยู
ระหวางการดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
ในการนี้ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูที่มีความรูความสามารถ
และประสบการณในเรื่องดังกลาวเปนอยางดียิ่ง จึงขอเรียนเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สมใจ พุทธาพิทักษผล)
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
โทรศัพท 0-2504-8036-7
โทรสาร 0-2503-2620
โทร. 085-418-1521 (นางทัศนีย กลิ่นหอม)
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ภาคผนวก ง

เครื่ องมือการวิจยั

111
แนวคําถามการสนทนากลุ่ม พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยผ่ าตัดนิ่วไต
1.ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อ ………………………….. สกุล……………………………อายุ…………………………. ปี
อายุการทํางาน……………………..ปี ประสบการณ์การดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วไต ……………………… ปี
2. การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วไตมีความสําคัญอย่างไร…………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………….………
3. สภาพการณ์การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่วไตปั จจุบนั มีหรื อไม่ มีการเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วย
ก่อนกลับบ้านอย่างไร………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………
4. เคยมี ปั ญ หาการวางแผนจํา หน่ า ยผู ้ป่ วยผ่า ตัด นิ่ ว ไตหรื อ ไม่ ห ากมี อ ะไรบ้า งและมี ส าเหตุ ม าจาก
อะไร…………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
5.ท่านมีแนวทางใหม่แก้ปัญหาในการวางแผนจําหน่ายที่อย่างไร…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....
6.รู ปแบบในการวางแผนจําหน่ายป่ วยผ่าตัดนิ่วไตของหอผูป้ ่ วยศัลยกรรมระบบปั สสาวะที่เหมาะสมควร
เป็ นอย่างไร เพราะเหตุใด……………………………………………………………………….………...
…………………………………………………………………………………………………………….
7.ท่านได้มีการเตรี ยมความพร้อมผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้านอย่างไรและมีวธิ ี การอย่างไร…………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
8.ท่านได้วางแผนการดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปบ้านหรื อไม่และมีวธิ ี การ อย่างไร…………………
…………………………………………………………………………………………………….………

112
แบบสอบถามผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับการผ่ าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล จํานวน 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองจํานวน 25 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วยจํานวน 15 ข้อ
คําชี้แจง กรุ ณาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวท่านโดยทําเครื่ องหมาย () และเติมข้อความในช่องว่าง
(..........)
ส่ วนที่ 1 แบบบันทึกข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ ( ) 1.1 ชาย ( ) 1. 2 หญิง
2. อายุ............ปี (เศษมากกว่า 6 เดือนคิดเป็ น 1 ปี )
3. สถานภาพสมรส ( ) 3.1 โสด

( ) 3.2 สมรส ( ) 3.3 หม้าย ( ) 3.4 หย่า แยก

4. ศาสนา ( ) 4.1 พุทธ ( ) 4.2 คริ สต์ ( ) 4.3 อิสลาม ( ) 4.4 อื่นๆโปรด
ระบุ…………………….
5. ระดับการศึกษา สู งสุ ด ( ) 5.1 ไม่ได้ศึกษา ( ) 5.2 ประถมศึกษา ( ) 5.3 มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) 5.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ) 5.5 ปริ ญญาตรี ( ) 5.6 สู งกว่าปริ ญญาตรี
( ) 5.7อื่นๆโปรดระบุ……………………………………..
6. อาชี พ ( ) 6.1 รับราชการหรื อพนักงานของรัฐ ( ) 6.2 เกษตรกร ( ) 6.3 รับจ้าง
( ) 6.4 ธุ รกิจส่ วนตัว ( ) 6.5 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ( ) 6.6 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 6.7 อื่นๆโปรดระบุ………
7. สิ ทธิค่ารักษาพยาบาล ( ) 7.1 ไม่ได้รับสิ ทธิ ในการรักษา ( ) 7.2 ข้าราชการ
( ) 7.3 บัตรประกันสังคม ( ) 7.4 บัตรประกันสุ ขภาพ ( ) 7.5 รัฐวิสาหกิจ
8. นํา้ หนัก ..................กิโลกรั ม ส่ วนสู ง.............เซนติเมตร

113
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยนิ่วในไตที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ์น้ ีเป็ นแบบสัมภาษณ์ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูป้ ่ วยนิ่วในไตที่
ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตประกอบด้วยข้อคําถาม 25 ข้อ
โปรดใส่ เครื่ องหมายถูก () ลงในช่องทางขวามือแต่ละข้อที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียวโดย
แต่ละข้อมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้เป็ นประจํา หรื อ 7 วันต่อสัปดาห์
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้บ่อยครั้ง หรื อ 3-6 วันต่อสัปดาห์
ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้เป็ นบางครั้ง หรื อ 2 วันต่อสัปดาห์
ผูป้ ่ วยปฏิบตั ิได้นานๆครั้ง หรื อ 1 วันต่อสัปดาห์
ผูป้ ่ วยไม่ได้ปฏิบตั ิเลย

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
1. ท่านสนใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรค
นิ่วในไตที่ท่านเป็ นอยู่
2. ท่านมีความรู ้เกี่ยวกับการผ่าตัดนิ่วใน
ไตที่ท่านได้รับเป็ น อย่างดี
3. ท่านทราบวิธีการสังเกตอาการ
ผิดปกติเพื่อเฝ้ าระวังการเกิดนิ่วในไตซํ้า
4.ท่านรับประทานยาได้ถูกต้องตาม
แพทย์สั่ง
5. ท่านรับประทานยาครบทุกมื้อ
6.เมื่ออาการดีข้ ึนท่านจะหยุด
รับประทานยา
7.ท่านไม่ได้ซ้ื อหรื อหายามากินเอง
เมื่อมีไข้
8. ท่านจัดบ้านเรื อนให้น่าอยู่ สะอาด
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
9. ท่านสามารถใช้สิทธิ ในการ

ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้
ไม่ได้
เป็ นประจํา บ่อยครั้ง เป็ นบางครั้ง นานๆครั้ง ปฏิบตั ิเลย
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พฤติกรรมการดูแลตนเอง
รักษาพยาบาลได้ถูกต้องตามสิ ทธิ
ของท่าน
10.หลังผ่าตัด ท่านสังเกตอาการผิดปกติ
อาทิ ปั สสาวะเป็ นเลือด มีไข้
แผลบวมแดง
11. ท่านจะไปพบแพทย์เมื่อมีอาการ
ผิดปกติ อาทิ ปั สสาวะเป็ น เลือด มีไข้
แผลบวมแดง
12. ท่านออกกําลังกายจนเหงื่อออก
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
13. ท่านควบคุมนํ้าหนักไม่ให้อว้ นเกิน
14. ท่านสามารถนอนหลับในเวลา
กลางคืนได้ 6-8 ชัว่ โมงหรื ออย่าง
เพียงพอโดยไม่ตอ้ งใช้ยานอนหลับ
15ท่านไม่สามารถจัดการความเครี ยด
ที่มีอยูไ่ ด้
16. ท่านไปพบแพทย์ทุกครั้งเมื่อ
แพทย์นดั
17. เมื่อท่านไม่สามารถมาพบแพทย์
ตามนัดได้ ท่านจะติดต่อโรงพยาบาล
เพื่อเลื่อนนัด
18. ท่านสามารถดื่มนํ้าสะอาดประมาณ
3,000 ซี ซี ต่อวัน
19. ท่านชอบรับประทานโปรตีนจาก
เนื้อปลาต่างๆ มากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆ
20.ท่านชอบรับประทานผักและผลไม้
ที่มีรสเปรี้ ยว อาทิ ส้ม มะนาว

ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้
ไม่ได้
เป็ นประจํา บ่อยครั้ง เป็ นบางครั้ง นานๆครั้ง ปฏิบตั ิเลย
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ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้ ปฏิบตั ิได้
ไม่ได้
เป็ นประจํา บ่อยครั้ง เป็ นบางครั้ง นานๆครั้ง ปฏิบตั ิเลย

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
นํ้ากระเจี๊ยบ
21. ท่านชอบรับประทานเนื้อสัตว์
ติดมัน ขาหมู หมูสามชั้น
22. ท่านดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนหรื อ
แอลกอฮอล์ อาทิ กาแฟ เบียร์
เหล้า และยาดอง
23. ท่านชอบรับประทานอาหารที่มีรส
เค็มและอาหารหมักดอง อาทิ ปลาเค็ม
เนื้อเค็ม ปลาร้า
24. ท่านมักจะรับประทานผักชนิดต่างๆ
อาทิ ผักเม็ก ผักติว้ ผักแพว ชะพลู
ยอดกระถิน
25. ท่านชอบรับประทานเครื่ องในสัตว์

ส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
คําชี้แจง ขอให้ท่านได้ทาํ เครื่ องหมายกากบาท () ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพื่อ
ประเมินผลของการมารับบริ การ การประเมินครั้งนี้จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบข้อที่เป็ น
ประโยชน์และข้อที่ควรนําไปปรับปรุ งในการให้บริ การผูป้ ่ วยต่อไป ประกอบด้วยข้อคําถาม
15 ข้อ
แบ่งระดับคะแนนเป็ น 5 ระดับ
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
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ความพึงพอใจ
1. ท่านได้รับการบริ การพยาบาลที่สะดวกรวดเร็ ว
2. หอผูป้ ่ วยมีความสะอาด และเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
3.ท่านพอใจในการประสานงานของพยาบาลในหอผูป้ ่ วยที่ท่านเข้า
รับการรักษา
4.ท่านรู ้สึกพอใจพยาบาลในการให้บริ การด้วยท่าทีที่ยมิ้ แย้ม
แจ่มใสเป็ นกันเอง
5.ท่านรู ้สึกพอใจในการปฏิบตั ิการพยาบาลและการดูแลของ
พยาบาล
6.ท่านพอใจในการพูดคุย ซักถาม และรับฟังอย่างเอาใจใส่ และเป็ น
กันเองของพยาบาล
7. ท่านพึงพอใจในการได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารและนํ้าสําหรับผูป้ ่ วยโรคนิ่วในไต
8. ท่านรู ้สึกพอใจที่ได้รับคําแนะนําการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัด อาทิ
การดูแลแผลผ่าตัด
9. ท่านรู ้สึกว่าการมารับการรักษาโรคนิ่วในไตครั้งนี้ ทําให้ท่านมี
ความรู ้เรื่ องโรคนิ่วในไตและการผ่าตัด มากขึ้น
10. ท่านรู ้สึกพอใจที่พยาบาลให้ความสนใจในการตอบข้อสงสัย
และซักถามอาการเจ็บป่ วยของท่าน
11. ท่านได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับอาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์
อาทิ มีไข้ ปั สสาวะเป็ นเลือด ปวดแผลผ่าตัดมากขึ้น
12.ท่านพอใจในการให้บริ การพยาบาลในหอผูป้ ่ วย
13.ท่านพอใจในความสามารถของพยาบาลในหอผูป้ ่ วยในการดูแล
ผูป้ ่ วย
14. ท่านพึงพอใจพยาบาลที่ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ค่า
รักษาพยาบาลและผลประโยชน์ของท่านที่จะได้รับตามสิ ทธิ
15. พยาบาลให้ความช่วยเหลือท่านให้ได้รับการรักษาพยาบาลตาม
สิ ทธิ ของผูป้ ่ วย

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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คู่มือการวางแผนจําหน่ าย
ผู้ป่วยผ่ าตัดนิ่วในไต

โดย
นางทัศนีย์ กลิน่ หอม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช

118
คํานํา
ในการให้บริ การพยาบาล พยาบาลควรตระหนักถึงความจําเป็ นและความสําคัญของการวางแผน
จําหน่ าย ผูป้ ่ วยทุ กรายที่ มาใช้บริ การในโรงพยาบาลควรได้รับการดู แลที่ ครอบคลุ ม ถูกต้องเหมาะสม
เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง แนวคิด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชน์ของการวางแผนจําหน่าย
กระบวนการวางแผนจําหน่ ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไต เป็ นกระบวนการที่ดูแลผูป้ ่ วยตั้งแต่แรกรับ
จนกระทัง่ ผูป้ ่ วยจําหน่ าย ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งมีแนวทางปฏิ บตั ิเดียวกัน เพื่อให้ผปู้ ่ วยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับ โรคนิ่ วในไตและการดู แลตนเองระหว่างก่อนและหลังผ่าตัด เพื่ อการฟื้ นฟูส ภาพ
การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและการเกิดโรคนิ่วในไตซํ้า
ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มื อการวางแผนจําหน่ าย ที่ ได้จดั ทําขึ้ น จะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ให้บริ การพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่ วในไต และสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ผปู ้ ่ วย
ทัศนีย ์ กลิ่นหอม
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สารบัญ
หน้า
แนวคิดการวางแผนจําหน่าย

4

วัตถุประสงค์ของการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วย

5

ขั้นตอนของการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยผ่าตัดนิ่ วในไต

5

ประโยชน์การวางแผนจําหน่าย

7

120
แนวคิดการวางแผนจําหน่ าย
การวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยเป็ นการเตรี ยมผูป้ ่ วยและหรื อผูด้ ูแลอย่างเป็ นระบบ เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วย
กลับไปใช้ชีวิตตามปกติ กบั ครอบครัวได้เร็ วที่ สุด สอดคล้องกับมาตรฐานทัว่ ไปของโรงพยาบาลและ
กระแสปฏิ รูป สุ ข ภาพในปั จจุ บ นั คื อมี ระบบงาน ที่ เป็ นกระบวนการให้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพตาม
มาตรฐานวิช าชี พ และตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยแต่ล ะราย จึ ง นับ ว่า เป็ นกิ จกรรมทางการ
พยาบาลที่มีความสําคัญและจําเป็ น
การวางแผนจําหน่าย (Discharge Planning) เป็ นกระบวนการที่เกิดจากการประสานงานระหว่าง
ทีมสหสาขาวิชาชี พเพื่อให้ผูป้ ่ วยได้รับการดู แลอย่างต่อเนื่ องและมี การประเมินความต้องการการดูแล
ต่อเนื่องที่บา้ นเพื่อวางแผนการปฏิบตั ิตวั ภายหลังเมื่อออกจากโรงพยาบาล
กระบวนการช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู ้ป่ วยได้รั บ การดู แ ลรั ก ษาที่ ถู ก ต้อ งเหมาะสมและต่ อ เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลหรื อ หน่ ว ยบริ ก ารสุ ขภาพและสิ่ ง แวดล้ อ มใหม่ ข องผู้ป่ วยภายหลัง การจํา หน่ า ยจาก
โรงพยาบาลซึ่ งมีการร่ วมมือประสานงานกันระหว่างบุคลากรในทีมสุ ขภาพตัวผูป้ ่ วยและครอบครัว โดย
มีข้ นั ตอนการประเมินปั ญหาความต้องการการวินิจฉัยปัญหาการลงมือปฏิบตั ิและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนจําหน่าย หมายถึง กระบวนการในการกําหนดกิจกรรมการปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพให้กบั
ผูป้ ่ วยและสมาชิ กครอบครัว ด้วยการร่ วมมือกันปรึ กษาหารื อกับบุคลากรพยาบาล โดยมีจุดมุ่งหมายให้
ผูป้ ่ วยหายป่ วยโดยเร็ ว และสมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือได้ถูกต้อง ทั้งขณะที่อยูใ่ นโรงพยาบาล
และที่บา้ น โดยมุ่งให้มีการดูแลรักษาต่อเนื่ องและมีการฟื้ นฟูสภาพอย่างเหมาะสม ด้วยการปฏิบตั ิอย่างมี
ขั้นตอน
การวางแผนจําหน่ายเป็ นการปรึ กษาหารื อระหว่างบุคลากรในที มสุ ขภาพ ผูป้ ่ วย และญาติเพื่อ
เตรี ยมความพร้อมที่จะช่วยกันหาแนวทางช่วยเหลือผูป้ ่ วยให้มากที่สุด โดยมุ่งให้มีการดูแลรักษาต่อเนื่ อง
มี ก ารฟื้ นฟู ส ภาพอย่างเหมาะสม สามารถดู แลตนเองได้ ให้มี ภาวะสุ ข ภาพดี ที่ สุ ดเท่ าที่ จะเป็ นไปได้
ประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนจําหน่ายผูป้ ่ วยจะเกิดขึ้น เมื่อมีการเริ่ มที่ผปู้ ่ วยได้มารับการรักษาพยาบาล
ระยะที่ให้การพยาบาล จนถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บา้ น
การวางแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วย เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินและวินิจฉัยปัญหา
แล้วรวบรวมข้อมูลมาใช้วางแผนร่ วมกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพกับผูป้ ่ วยและครอบครัวโดยกําหนด
เป้ าหมายระยะสั้น ระยะยาวและวิธีประเมินผล รวมทั้งเนื้ อหาในแผนการจําหน่ ายผูป้ ่ วย เฉพาะสําหรับ
ผูป้ ่ วยแต่ละคน ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสม เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้ความรู ้
อย่างครบถ้วน
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วัตถุประสงค์ ของการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วย
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนิ่วในไต และการดูแลตนเองระหว่างก่อน
และหลังผ่าตัด เพื่อการฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย การปฏิบตั ิตวั เพื่อการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและ
การเกิดโรคนิ่วในไตซํ้า
2. เพื่อเตรี ยมผูป้ ่ วยและครอบครัว ให้พร้อมทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมใน
การส่ งต่อไปที่บา้ นและมีการติดตามผลภายหลังการจําหน่าย
3. เพื่อกระตุน้ สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ่ วยสามารถปฏิบตั ิการดูแลตนเองได้
4. เพื่อส่ งต่อผูป้ ่ วยไปยังแหล่งประโยชน์ ที่สามารถดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วยต่อได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ขั้นตอนของการวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยผ่ าตัดนิ่วในไต
1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประเมินปั ญหาความต้องการของผูป้ ่ วย ที่เข้ามา
รักษาตั้งแต่แรกรับ
2. ขั้นตอนวินิจฉัยปั ญหาสุ ขภาพและความต้องการการดูแลของผูป้ ่ วย
3. ขั้นตอนการกําหนดแผนการจําหน่ายผูป้ ่ วย ตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิตามแผนการจําหน่าย นําแผนการจําหน่ายไปปฏิบตั ิโดยเนื้อหาความรู ้
ที่ให้แก่ผปู ้ ่ วยเป็ นไปตามรู ปแบบ D-M-E-T-H-O-D ดังนี้
D=Disease ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรื อโรคที่เป็ นอยู่ การเฝ้ าระวัง
สังเกตอาการผิดปกติ การมีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการเกิดนิ่วและการรักษาพยาบาล
M=Medication ข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับยาที่ได้รับ มีการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา
ตามที่แพทย์สั่ง การสังเกตอาการข้างเคียงหลังได้รับยารับประทานอย่างต่อเนื่ องที่บา้ นตามแพทย์สั่ง ข้อ
ควรระวังในการใช้ยา และข้อห้ามสําหรับการใช้ยา
E=Environment & Economic การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นให้สะอาด มีความเป็ นระเบียบ
ให้เหมาะสมกับสภาวะผูป้ ่ วยเพื่อสุ ขอนามัยที่ดี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน และการ
ช่วยเหลือปั ญหาด้านเศรษฐกิจ
T=Treatment การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นให้สะอาด มี ความเป็ นระเบี ยบ ให้เหมาะสม
กับสภาวะผูป้ ่ วยเพื่อสุ ขอนามัยที่ดี การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน และการช่วยเหลือปั ญหาด้าน
เศรษฐกิจ
H=Health ความรู ้เกี่ยวกับการทํากิ จกรรมให้เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพเพื่อให้มีสุขภาพดี
กระตุ ้นให้ มี ส่ วนร่ วมในการเลื อกกิ จกรรมที่ เหมาะสมกับ ภาวะสุ ข ภาพ การออกกําลังกายตามความ
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เหมาะสมรวมทั้งสามารถปรับตัวเพื่อส่ งเสริ มการฟื้ นฟูสภาพ หลีกเลี่ ยงความเครี ยดพักผ่อนให้เพียงพอ
และการควบคุมนํ้าหนัก
O=Outpatient referral การได้รับข้อมูลความสําคัญของการมาตรวจตามนัด การติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลใกล้บา้ น (รพสต.) หรื อโรงพยาบาลใกล้บา้ น
D=Diet การได้รับความรู ้และเข้าใจเรื่ องอาหารและนํ้า สามารถเลื อกบริ โภคอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อร่ างกาย มี สารอาหารครบ 5 หมู่ อาหารที่ เหมาะสมกับโรค หลี กเลี่ ยงหรื องดอาหารที่ เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ ดื่มนํ้าในปริ มาณมากกว่า 8 แก้วต่อวัน
5. การประเมินผล บันทึกการประเมินผลในแบบบันทึกการให้คาํ แนะนําการปฏิบตั ิตวั
ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล
ประโยชน์ การวางแผนจําหน่ าย
1. ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความถูกต้องเหมาะสมจากทีมสุ ขภาพ
2. ผูป้ ่ วยมีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง
3. ลดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
4. ลดการกลับมารักษาซํ้าในโรงพยาบาล
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้ องกันการเกิดนิ่วซํ้า
6. ผูร้ ับบริ การพึงพอใจต่อบริ การที่ได้รับ
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แผนการดําเนินงาน การวางแผนจําหน่ ายผู้ป่วยนิ่วไตที่ทาํ ผ่ าตัดนิ่วไต
รายการ
ระยะแรกรับ
วันที่ 1

กิจกรรมการดูแล/คําแนะนํา
1. การให้ขอ้ มูลความรู้เรื่ องโรค สาเหตุ
แผนการรักษาและการพยาบาลที่จะได้รับ
2. การเตรี ยมความพร้อมก่อนผ่าตัด
- เตรี ยมความพร้อมด้านร่ างกาย
- เตรี ยมความพร้อมด้านจิตใจ
3. คําแนะนําตามรู ปแบบกิจกรรม
D-M-E-T-H-O-D
ระยะต่อเนื่อง 1. ให้การรักษาต่อเนื่ องตามมาตรฐานการ
วันที่ 2-4
ดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไต
2. การดูแลผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด
- สอนการฝึ กหายใจ ,การไออย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
- การ Ambulation การดูแลแผลผ่าตัด
3. คําแนะนําตามรู ปแบบกิจกรรม
D M-E-T-H-O-D
ระยะก่อน
คําแนะนําในการปฏิบตั ิตวั โดยใช้รูปแบบ
จําหน่าย
กิจกรรม D-M-E-T-H-O-D
วันที่ 5-6

วันจําหน่าย

ผูเ้ กี่ยวข้อง
แพทย์
พยาบาล
ผูป้ ่ วย/ญาติ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการวางแผน
จําหน่ายผูป้ ่ วยนิ่วในไต
คู่มือแผนการสอน
แผ่นพับความรู ้

แพทย์
พยาบาล
ผูป้ ่ วย/ญาติ

คู่มือการวางแผน
จําหน่ายผูป้ ่ วยนิ่วในไต
คู่มือแผนการสอน
แผ่นพับความรู ้

แพทย์
เภสัชกร
นักโภชนากร
พยาบาล
ผูป้ ่ วย/ญาติ
ประเมินความพร้อมในการปฏิบตั ิตวั เมื่อ พยาบาล
กลับบ้านโดยใช้ D-M-E-T-H-O-D
ผูป้ ่ วย/ญาติ
ประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้าน

คู่มือการวางแผน
จําหน่ายผูป้ ่ วยนิ่วในไต
คู่มือแผนการสอน
แผ่นพับความรู ้
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แบบบันทึกการให้ คําแนะนํา/สอนผู้ป่วยผ่ าตัดนิ่วในไต ในระหว่ างเข้ ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
เรื่ อง
กิจกรรมการดูแล
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
ผูป้ ่ วย/ญาติ
แนะนํา/สอน
ผลลัพธ์/ผูป้ ระเมิน
1. Disease
การเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่
ว.ด.ป............... ❏เข้าใจ ❏ไม่เข้าใจ
ความรู ้เรื่ องโรค
การรักษาพยาบาล
ลงชื่อ.............. ว.ด.ป..........................
การป้ องกันการเกิดนิ่ ว
ลงชื่อ...........................
2. Medication
ความรู ้เกี่ยวกับยาที่ได้รับ การ
ว.ด.ป............... ❏เข้าใจ❏ไม่เข้าใจ
ความรู ้เรื่ องยา
รับประทานยา การสังเกตอาการ
ลงชื่อ.............. ว.ด.ป..........................
ข้างเคียงหลังได้รับยา ข้อควรระวัง
ลงชื่อ...........................
ในการใช้ยา
3. Environment &
การจัดการสิ่ งแวดล้อมที่บา้ นให้
ว.ด.ป............... ❏เข้าใจ❏ไม่เข้าใจ
Economic สิ่ งแวดล้อม
สะอาดเหมาะสมกับสภาวะผูป้ ่ วย
ลงชื่อ.............. ว.ด.ป..........................
ภาวะเศรษฐกิจ
ค่าใช้จ่าย/สิ ทธิ การรักษา
ลงชื่อ...........................
4. Treatment
การดูแลสุ ขภาพและการปฏิบตั ิตวั ที่ ว.ด.ป............... ❏เข้าใจ❏ไม่เข้าใจ
แนวทางการ
ถูกต้องหลังผ่าตัด การเฝ้ าระวัง
ลงชื่อ.............. ว.ด.ป..........................
รักษาพยาบาล
สังเกตอาการผิดปกติ
ลงชื่อ...........................
5. Health
การออกกําลังกาย การควบคุม
ว.ด.ป............... ❏เข้าใจ❏ไม่เข้าใจ
ภาวะสุ ขภาพโรคที่
นํ้าหนัก หลีกเลี่ยงความเครี ยด
ลงชื่อ.............. ว.ด.ป..........................
เจ็บป่ วย
พักผ่อนให้เพียงพอ
ลงชื่อ...........................
6. Outpatient referral
การมาตรวจตามนัด การติดต่อขอ ว.ด.ป............... ❏เข้าใจ❏ไม่เข้าใจ
ระบบการส่ งต่อ/
ความช่วยเหลือจากสถานพยาบาล ลงชื่อ.............. ว.ด.ป..........................
ความต่อเนื่ องในการรักษา ใกล้บา้ น (รพ.สต.) หรื อโรงพยาบาล
ลงชื่อ...........................
ใกล้บา้ น
7. Diet อาหารและนํ้า
การรับประทานอาหารและนํ้า
ว.ด.ป............... ❏เข้าใจ❏ไม่เข้าใจ
อาหารที่เหมาะสมกับโรค การ
ลงชื่อ.............. ว.ด.ป..........................
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค
ลงชื่อ...........................
อาหารหลีกเลี่ยงหรื องดอาหารที่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ
หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (S.uro) ชื่อผูป้ ่ วย.....................................................................
วันที่รับใหม่....................................................วันที่จาํ หน่าย.................................................................
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ไต เปนอวัยวะขับถายของเสีย โดยระบบทางเดินปสสาวะจะ

สาเหตุ นิ่วเกิดจากการตกผลึกของหินปูน(แคลเซียม)

เริ่มจากไตที่มรี ูปรางคลายถั่ว อยู 2 ขาง บริเวณชายโครง
ดานหลังและมีทอไตลงมาถึงกระเพาะปสสาวะ นิ่วสวนใหญจะ
เกิดอยูที่ไตและไหลลงมา อาจติดอยูที่ทอไตหรือถากอนเล็กก็ลง
มาเรื่อยๆ จนออกมากับปสสาวะ

ฟอสเฟต กรดยูริก และชีสตีน ซึ่งสวนใหญเกิดจากพฤติกรรม
การรับประทานอาหารที่มีสารดังกลาวสูง การเกิดนิ่วจึงมีสวน
เกี่ยวของกับภาวะที่มีแคลเซียมในปสสาวะมากผิดปกติ การ
ดื่มน้ํานอย, การติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ, ความผิดปกติทาง
โครงสรางของไต

โรคนิ่ว เปนหนึ่งในโรคของระบบทางเดินปสสาวะที่พบได

เปนตําแหนงของไต มีอาการคลื่นไส อาเจียน ปสสาวะเปน
เลือดรวมดวย หรือบางรายอาจจะไมมีอาการแสดงเลยก็เปนได
ในกรณีที่มีการติดเชื้อแทรกซอนจะมีอาการไขรวมดวย หาก
ปลอยใหเปนนิ่วนานๆโดยมิไดรับการรักษา จะทําใหไตบาดเจ็บ
เรื้อรัง สงผลใหไตมีรปู รางและการทํางานผิดปกติมากขึ้นและ
นําไปสูภ าวะไตวายในที่สดุ
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บอยที่สุด สรางความเจ็บปวดแกผทู ี่เปน สวนมากจะพบในเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง และจะพบมากในชวงอายุ 30-40 ป ใน
ประเทศไทยจะพบผูปวยที่เปนนิ่วในไตมากในภาคเหนือและ
อีสาน นิ่วในระบบทางเดินปสสาวะสามารถแบงออกตาม
ตําแหนงที่เปนดังนี้ 1.นิ่วในไต 2.นิ่วในทอไต
3.นิ่วในกระเพาะปสสาวะ 4.นิ่วในทอปสสาวะ

อาการ ผูปวยที่เปนนิ่วจะมีอาการปวดบริเวณเอวดานหลังที่

125

การวินิจฉัย
แพทยจะทําการตรวจวินิจฉัย โดยการตรวจปสสาวะ(UA)
เอ็กซเรย(KUB) อัลตราซาวด เอ็กซเรยดวยการฉีดสี สงกลอง
หรือตรวจพิเศษอื่นๆตามแนวทางการวินิจฉัยของแพทย

การรักษา

การปฏิบัติตัวหลังผาตัดเมื่อกลับบานได
การดูแลแผลผาตัดไมใหเปยกชื้น ตัดไหมเมื่อครบ 7 วัน
รับประทานยาใหครบทุกมื้อตามแผนการรักษา ไมควรทํางาน
หนักหรือยกของหนัก อยางนอย 6 สัปดาห สังเกตอาการ
ผิดปกติที่ตองมาพบแพทยกอนนัด เชน ปวดบริเวณแผลผาตัด
มีไขสูง แผลเปนหนองหรือมีกลิ่นเหม็น ปสสาวะแสบขัด
น้ําปสสาวะมีสีเหลืองขุนหรือเปนสีแดง การมาตรวจตามแพทย
นัด

1.ใหดื่มน้ําสะอาดวันละ 8 แกวตอวันเพื่อใหปสสาวะเจือจาง
หรือใหไดปริมาตรของปสสาวะมากกวา 2 ลิตรตอวัน
2.บริโภคอาหารที่มีประโยชนมีสารอาหารครบถวนและสัดสวน
เหมาะสม
3.หลีกเลี่ยงอาหารที่มีเนื้อสัตว ไขมันสัตว อาหารหวานและ
เค็มมาก และอาหารที่มีกรดยูริกสูง
4.ลดอาหารที่มีออกซาเลตสูง ไดแก ผักโขม ใบชะพลู ผักติ้ว ผัก
เม็ก ชา น้ําอัดลม เปนตน
5.ควรรับประทานอาหารทีม่ ีใยมาก รับประทานผลไมรสเปรี้ยว
6.ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ครั้งละ 30 นาทีอยางนอย
สัปดาหละ 3 วัน
ผูที่เคยเปนนิ่วแลวมีโอกาสที่จะกลับมาเปนนิ่วอีกครั้ง
การปองกันรักษาตัวไมใหเกิดโรคนิ่วโดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จึงเปนวิธีที่ดีทสี่ ุด และควรพบแพทยอยางสม่ําเสมอ
หลังการรักษานิ่ว
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1.การรักษาทางยา ในรายที่เปนนิว่ ขนาดเล็ก ลักษณะกลม
เรียบ มีอาการปวดไตนอย ไมอักเสบรุนแรง
2.การรักษาดวยการใชเครื่องสลายนิ่ว
3.การรักษาดวยการใชกลองสอง
4.การรักษาดวยการเจาะสีขางเขาไปในไตเพื่อสองกลองและ
กรอนิ่ว
5.การรักษาดวยการผาตัดแบบเปด

การปองกันการเกิดนิ่ว

จัดทําโดย
นางทัศนีย กลิ่นหอม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แผนการสอนผูป้ ่ วยที่ทาํ ผ่าตัดนิ่วในไต โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
โดย นางทัศนีย ์ กลิ่นหอม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการบริ หารการพยาบาล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผปู ้ ่ วยโรคนิ่วในไตที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ด มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนิ่วในไต
และการดูแลตนเองระหว่างก่อนและหลัง การผ่าตัดนิ่วในไตแบบเปิ ดเพื่อการฟื้ นฟูสภาพ การป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและการเกิดโรคนิ่วในไตซํ้า

ระยะเวลา ใช้เวลาครั้งละประมาณ 15-20 นาที
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หัวข้อในการสอน 1. โรคนิ่วในไต ได้แก่ ความหมาย สาเหตุ อาการ การรักษา
2. การปฏิบตั ิตวั ภายหลังผ่าตัดเพื่อป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเกิดนิ่วซํ้า
สื่ อการสอน แผ่นพับความรู ้โรคนิ่วในไตและการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด

กิจกรรม
ผูส้ อนอธิ บาย
ความหมายของ
โรคนิ่วในไต
และสาเหตุการ
เกิดนิ่วในไต

สื่ อการสอน
แผ่นพับความรู้โรค
นิ่วในไตและการ
ดูแลตนเอง
ภายหลังผ่าตัด

การประเมินผล
ผูป้ ่ วยสามารถบอก
ความหมาย สาเหตุ
ของโรคนิ่วในไต
ได้ถูกต้อง
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วัตถุประสงค์
เนือ้ หา
1.ผูป้ ่ วยสามารถ
นิ่วในไต หมายถึง การตกผลึกของของเสี ยที่มีในนํ้าปั สสาวะจนเกิดการ
บอกความหมาย ตกตะกอนซึ่ งถ้าตะกอนเม็ดเล็กจะถูกขับออกทางไตได้แต่ถา้ ตะกอนเม็ดใหญ่จะ
ของโรคนิ่วในไต อุดกั้นทางเดินปั สสาวะเกิดเป็ นนิ่วได้ กระบวนการที่ทาํ ให้เกิดนิ่ว ได้แก่ การตก
และสาเหตุการเกิด ผลึก การเพิม่ ขนาดของผลึก และการรวมกลุ่มของผลึก
นิ่วในไตได้
สาเหตุของการเกิดนิ่ว
1.ปั จจัยภายในร่ างกาย อายุ เพศ และเชื้ อชาติ เด็กชายอายุต่าํ กว่า10ปี เป็ นนิ่วใน
กระเพาะปั สสาวะมากกว่าในไต และผูใ้ หญ่เป็ นนิ่วในทางเดินปั สสาวะส่ วนบน
มากกว่าเด็ก อายุมากขึ้นมีโอกาสเกิดนิ่วได้มากขึ้น ภาวะขาดนํ้าเรื้ อรัง (chronic
dehydration) จากการที่ขาดนํ้าหรื อดื่มนํ้าน้อยอย่างต่อเนื่ องมีผลทําให้เพิ่มความ
เข้มข้นของปั สสาวะ และค่าความเป็ นกรดด่าง (pH) ของปั สสาวะลดลงเป็ นสาเหตุ
ชักนําให้เกิดนิ่วขึ้นได้ นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงการเสี ยนํ้าไปทางอื่น เช่น การเสี ย
เหงื่อ การขังของนํ้าปั สสาวะ (urinary stasis) เกิดจากการถ่ายเทไม่สะดวกจากภาวะ
อุดกั้น การนอนอยูก่ บั ที่นานๆ ความผิดปกติในระบบเมตาบอลิซึม
(metabolism) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูดซึ มในทางเดินอาหารที่มากกว่าปกติ
พันธุ กรรม
2. ปั จจัยภายนอกร่ างกาย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

สื่ อการสอน

การประเมินผล
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2.ผูป้ ่ วยสามารถ
บอกอาการของ
โรคนิ่วในไตได้

เนือ้ หา
กิจกรรม
พบว่าอากาศร้อนเป็ นปั จจัยหนึ่งเพราะจะทําให้เกิด ภาวะขาดนํ้า มีความเข้มข้น
ของปั สสาวะสู งขึ้น ดื่มนํ้าที่มีส่วนประกอบของแร่ ธาตุบางอย่าง หรื อนํ้าที่มีความ
กระด้างซึ่งจะส่ งเสริ มให้เกิดนิ่ว การรับประทานอาหารบางอย่างมากเกินไป ด้าน
โภชนาการพบว่าโปรตีนกับวิตามิน น่าจะมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการทําให้
เกิดนิ่วในกระเพาะปั สสาวะ เพราะการขาดสารอาหารโปรตีนทําให้ขาดสารยับยั้ง
(inhibitor) ในปั สสาวะ ในทางตรงกันข้ามการรับประทานโปรตีนมาก ๆ อาจมี
อัตราเสี่ ยงต่อการเกิดนิ่วในไตได้ เพราะทําให้เกิดกรดยูริกสู งและปั สสาวะมีฤทธิ์
เป็ นกรด
อาการและอาการแสดงของนิ่วในไต
มักพบในผูใ้ หญ่ บริ เวณไตเป็ นตําแหน่งที่มกั พบได้มากที่สุด นิ่วที่เกิดขึ้นนั้นหาก ผูส้ อนอธิ บาย
ยังมีขนาดเล็ก ประมาณ 4–5 มม. จะเคลื่อนที่ตามแรงบีบตัวไล่ของนํ้าปั สสาวะ อาการของโรค
จากไตผ่านท่อไตและลงสู่ กระเพาะปั สสาวะได้ ถ้านิ่วก้อนใหญ่หรื อเป็ นแบบชนิ ด นิ่วในไต
กิ่ง(staghorn calculus) จะไม่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งมีรูปร่ างคล้ายลักษณะของกรวยไต
นิ่วชนิดนี้จะไม่เกิดการอุดตันในทันที อาจไม่มีอาการเลย ถ้าก้อนนิ่วโตขึ้นเรื่ อยๆ
เต็มกรวยไตและขณะเดียวกันก้อนนิ่วครู ดกับเส้นเลือดที่ไตและกรวยไตจน
บาดเจ็บเป็ นแผลมีเลือดออกมากับนํ้าปั สสาวะปั สสาวะเป็ นเลือดแต่ถา้ มีการอุดกั้น
เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ

แผ่นพับความรู้โรค ผูป้ ่ วยสามารถบอก
นิ่วในไตและการ อาการของโรคนิ่ว
ดูแลตนเอง
ในไตได้ถูกต้อง
ภายหลังผ่าตัด

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผูส้ อนอธิ บาย
แนวทางการ
รักษาโรคนิ่วใน
ไต

สื่ อการสอน

การประเมินผล

แผ่นพับความรู้โรค ผูป้ ่ วยสามารถบอก
นิ่วในไตและการ การรักษาโรคนิ่ว
ดูแลตนเอง
ในไตได้ถูกต้อง
ภายหลังผ่าตัด
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3.ผูป้ ่ วยสามารถ
บอกถึงการรักษา
โรคนิ่วในไตได้

เนือ้ หา
ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดมากจนดิ้น (colicky pain) ปวดที่สีขา้ งหรื อด้านหลังและอาจ
ปวดร้าวลงมาที่อวัยวะสื บพันธุ์หรื อหน้าขา
การตรวจร่ างกายมักจะกดเจ็บบริ เวณไตข้างนั้น ในรายที่เป็ นเรื้ อรัง มักมีไตบวม
นํ้า (hydronephrosis) อาจคลําพบก้อนได้ เมื่อการอุดกั้นยังไม่ได้รับการแก้ไข
เนื้ อไตและเนื้ อกรวยไตถูกกดจึงขาดเลือดเฉพาะที่ไตและกรวยไตซึ่ งจะทําให้เกิด
การอักเสบ มีอาการไข้สูง หนาวสั่น ติดเชื้อได้ง่าย ปั สสาวะออกน้อย ไม่มีน้ าํ
ปั สสาวะ ท้องอืดแน่นอึดอัด คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร
การรักษานิ่วไต
หลักการรักษานิ่วในทางเดินปั สสาวะ คือ การหาวิธีการกําจัดนิ่วออกด้วยวิธีหนึ่ง
วิธีใดที่ปลอดภัย ทั้งนี้ข้ ึนกับแพทย์ที่ให้การรักษาโดยพิจารณาจากตําแหน่งและ
ขนาดของก้อนนิ่ว
1. การรักษาแบบประคับประคอง นิ่วที่มีขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย
กว่า 1 เซนติเมตร นิ่วสามารถหลุดเองได้ การรักษาที่ดีที่สุดควรดื่มนํ้ามากๆ การให้
ยาในผูป้ ่ วยที่มีน่ิวแคลเซี ยม อาจจะได้รับยาประเภทไทอาไซด์ (thiazide) เพื่อขับ
ปั สสาวะและลดระดับแคลเซี ยมในปั สสาวะ ถ้ามีกรดยูริกสู ง ต้องได้รับยาประเภท
อัลโลพิวริ นอล (allopurinol) ซึ่ งป้ องกันการก่อนิ่วได้
2. การรักษาทางด้านศัลยศาสตร์ การผ่าตัดมักเป็ นวิธีแรกที่

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

สื่ อการสอน

การประเมินผล
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เนือ้ หา
ใช้รักษาในรายที่มีน่ิวขนาดใหญ่ที่มีการอุดตันทําให้ไตบวม และมีการอักเสบเกิด
การติดเชื้อร่ วมด้วย การผ่าตัดมีหลายวิธี เช่น
Pyelolithotomy เป็ นการผ่าตัดกรวยไตเอานิ่วในไตออก โดยผ่าเปิ ดบริ เวณ
สี ขา้ งเข้าไปที่กรวยไต (renal pelvis) มีขอ้ บ่งชี้หลักคือนิ่วที่กรวยไตที่ไม่สามารถ
รักษาโดยใช้วธิ ี การสลายนิ่วหรื อการผ่าตัดโดยใช้กล้องส่ องได้ นอกจากนี้ยงั มีขอ้
บ่งชี้เรื่ องของนิ่วที่กรวยไตที่มีความผิดปกติของกายวิภาคของไตร่ วมด้วย ข้อดีของ
การผ่าตัดวิธีน้ ีจะสามารถหลีกเลี่ยงการทําลายเนื้อไตเพราะสามารถเอานิ่วออกทาง
กรวยไตได้
Nephrolithotomy เป็ นการผ่าตัดเข้าไปที่ไตโดยเปิ ดเข้าทางสี ขา้ งเข้าไปที่ไต
ผ่าไตตามยาวเป็ น 2 ซี ก เท่ากันและคีบนิ่วออก เป็ นการผ่าตัดเปิ ดครั้งเดียวสามารถ
นําเอานิ่วในไตออกได้หมดโดยที่ผปู ้ ่ วยจะมีความปลอดภัยมากกว่าการรักษาโดย
การสลายนิ่วหรื อการผ่าตัดนิ่วโดยใช้กล้องส่ งซึ่ งจะต้องทําหลายครั้ง นอกจากนี้ขอ้
บ่งชี้อื่นยังมีเรื่ องของไตที่มีความผิดปกติของกายวิภาคและในผูป้ ่ วยที่มีขอ้ ห้ามการ
รักษาด้วยการสลายนิ่วหรื อเจาะนิ่ว
Nephrectomy เป็ นการผ่าตัดไต เป็ นการผ่าตัดในกรณี ไตสู ญเสี ยหน้าที่
เมื่อมีการอุดตันอยู่นานจนไตข้างนั้นใช้การไม่ได้แล้วอาจเป็ นแบบตัดไตออก
บางส่ วน หรื อตัดไตข้างหนึ่งออกทั้งหมดซึ่ งการรักษาไตไว้น้ นั อาจไม่คุม้ ค่ากับ
ความคุม้ ค่ากับความยากลําบากและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การตัดไต
ออกจึงมีความเหมาะสมมากกว่า
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Percutaneous nephrolithotripsy( PCNL) เป็ นการผ่าตัดนิ่วโดยใช้กล้องส่ อง
การเจาะผ่านผิวหนังเข้าสู่ ไตเปิ ดแผลเล็ก ๆ บริ เวณสี ขา้ งใส่ ท่อเล็ก ๆ ที่ติดกล้อง
ส่ องผ่านเข้าไปเพื่อขบนิ่วให้แตก ใช้เมื่อนิ่วมีกอ้ นใหญ่ไม่สามารถสลายนิ่วได้หรื อ
ใช้ในผูป้ ่ วยที่มีน่ิวcystine ข้อบ่งชี้ในการรักษา คือนิ่วในไตมีขนาดใหญ่ก่วา 2
เซนติเมตร ,นิ่วที่รักษาโดยวิธีสลายนิ่วไม่สาํ เร็ จ,นิ่วที่มีภาวะอุดตันร่ วมด้วย ซึ่ ง
สามารถแก้ไขภาวะอุดตันโดยวิธีส่องกล้องขณะทําการเอานิ่วออก
ภาวะแทรกซ้อนเกิดได้ เช่น มีแผลแต่ไม่ทาํ ลายหน้าที่ไต มีเลือดออกหลังการ
รักษา มีไข้และการติดเชื้อระบบทางเดินปั สสาวะ อาจเกิดภาวะนํ้าเกิน ต้องระวัง
ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจ อาจมีผลภาวะบาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียง เช่น หน้าอก,ช่องท้อง
Extracorporeal shock wave lithotripsy( ESWL) เป็ นการสลายนิ่ว โดยอาศัย
พลังงานคลื่นเสี ยงความถี่สูงวิ่งผ่านนํ้า เล็งเข้าที่น่ิวคลื่นจะกระทบนิ่วแตกละเอียด
และรอเศษนิ่วหลุดออกมาทางปั สสาวะ ใช้ในผูป้ ่ วยที่มีนิ่วในไตหรื อท่อไตส่ วนบน
ข้อบ่งชี้ในการรักษาโดยวิธีสลายนิ่วคือนิ่วที่มีขนาดเล็กกว่าหรื อเท่ากับ 2
เซนติเมตร อัตราความสําเร็ จร้อยละ70-90 ภาวะข้างเคียงหลังสลายนิ่ว อาจเกิด
ภาวะ Stonestreet มีผลทําให้เกิดภาวะอุดตันบริ เวณท่อไต อาจทําให้ผปู ้ ่ วยมีไข้และ
อาการปวดร่ วมด้วยมีเลือดออกหลังการสลายนิ่ว ซึ่ งแพทย์จะงดการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดหรื อยากลุ่มNSAID อย่างน้อย 7 วันก่อนสลายนิ่ว อาจมีรอยฟกชํ้าบริ เวณ
ที่ถูกคลื่นกระแทรก บริ เวณเอวหรื อท้อง ภาวะบาดเจ็บต่อไตและอวัยวะข้างเคียง
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เช่นเกิดภาวะเลือดออกในไตหรื อรอบไต ซึ่ งรวมถึงภาวะบาดเจ็บต่อชายปอด ตับ
อ่อน และลําไส้ เป็ นต้น บางครั้งนิ่วแตกไม่หมดจะต้องกลับมาสลายนิ่วอีกครั้ง
การปฏิบัติตัวภายหลังผ่ าตัดเพือ่ ป้องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้ อนและการ
เกิดนิ่วซํ้า
4.ผูป้ ่ วยสามารถ
ผูป้ ่ วยนิ่วในไตภายหลังเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด ผูป้ ่ วยจะต้องมีการดูแลตนเอง
ปฏิบตั ิตวั ภายหลัง ที่ต่อเนื่องเพื่อฟื้ นฟูร่างกายให้กลับเป็ นปกติ ป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น
ผ่าตัดเพื่อป้ องกัน และการเกิดนิ่วซํ้าได้ ด้วยการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมโดย
การเกิด
ครอบคลุมตามแนวคิด D- M-E-T-H-O-D ประกอบด้วยพฤติกรรม 7 ด้าน คือ
ภาวะแทรกซ้อน 1) ความรู ้เกี่ยวกับนิ่วในไต 2) การรับประทานยา 3) การจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
และการเกิดนิ่วซํ้า เศรษฐกิจ 4) การปฏิบตั ิตวั เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด 5) การดูแลภาวะ
สุ ขภาพ 6) การมาตรวจตามนัด 7) การรับประทานอาหารและนํ้า
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D = Disease ความรู ้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการเจ็บป่ วยหรื อโรคที่เป็ นอยู่ การเฝ้ า
ระวัง สังเกตอาการผิดปกติการมีความรู ้เกี่ยวกับการป้ องกันการเกิดนิ่วและการ
รักษาพยาบาล
M = ข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับยาที่ได้รับ มีการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา
ตามที่แพทย์ส่งั การสังเกตอาการข้างเคียงหลังได้รับยาที่ตอ้ งรับประทานอย่าง
ต่อเนื่องที่บา้ นตามแพทย์ส่งั
ข้อควรระวังในการใช้ยา และข้อห้ามสําหรับ
การใช้ยา
E = Environment & Economic การจัดสิ่ งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่บา้ นให้สะอาด มีความเป็ นระเบียบให้เหมาะสมกับสภาวะผูป้ ่ วยเพื่อ
สุ ขอนามัยที่ดี สถานที่พกั ควรเงียบสงบ หลีกเลี่ยงสิ่ งรบกวน เช่น แสง เสี ยง เป็ น
ต้น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน และการช่วยเหลือปั ญหาด้าน
เศรษฐกิจ
T = Treatment เข้าใจเป้ าหมายการรักษา มีความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ตามการรักษา
ภายหลังผ่าตัดผูป้ ่ วยอาจพบอาการท้องอืดและท้องผูกได้เนื่องจากการผ่าตัดไป
กระทบกระเทือนลําไส้จึงไม่ค่อยเคลื่อนไหว ดังนั้นจึงต้องรับประทานอาหารที่มี
กากมากเช่น ผัก ผลไม้ ฝึ กการขับถ่ายเป็ นเวลา และมีการเคลื่อนไหวร่ างกาย เพื่อ
เป็ นการกระตุน้ ให้ลาํ ไส้มีการเคลื่อนไหว การทําแผล ดูแลแผลผ่าตัด
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ไม่ให้เปี ยกชื้ น การตัดไหมเมื่ อครบ 7 วัน เมื่ อตัดไหมและแผลผ่าตัด แห้งสนิ ทดี
แล้วสามารถอาบนํ้าได้ตามปกติไม่แกะหรื อเกาเพราะจะทําให้เกิดรอยถลอกเป็ น
ทางเข้าของเชื้อโรคเกิดการอักเสบได้ แนะนําผูป้ ่ วยไม่ควรทํางานหนักหรื อยกของ
หนัก อย่างน้อย 6 สัปดาห์ การเฝ้ าระวังสังเกตอาการผิดปกติตนเอง และสามารถ
ดู แลตนเองได้ สัง เกตอาการผิด ปกติที ่ต อ้ งมาพบแพทย์ก่ อนวันนัด เช่ นอาการ
อ่ อ นเพลี ย มี ไ ข้สู ง ปวดบริ เวณแผลผ่ า ตัด แผลเป็ นหนองหรื อ มี ก ลิ่ น เหม็ น
ปั สสาวะแสบขัด นํ้าปั สสาวะมีสีเหลื องขุ่นหรื อเป็ นสี แดง และนํ้าปั สสาวะออก
น้อย เป็ นต้น
H = Health การทํา กิ จ กรรมให้ เหมาะสมกับ ภาวะสุ ข ภาพเพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพดี
กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วย/ญาติ มีส่วนร่ วมในการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพ
การออกกําลังกายตามความเหมาะสมแนะนํา ผูป้ ่ วยให้มีก ารออกกําลังกายตาม
ความเหมาะสม ควรออกกําลังกายอย่างน้อย 20-30 นาทีทุกวัน เช่นการเดิน โยคะ
ชี่ กง เพื่อป้ องกันการตกตะกอนจับตัวเป็ นก้อนนิ่ว ไม่กลั้นปั สสาวะเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ที่ตอ้ งนอนกับเตียงนาน ๆ ต้องพยายามเปลี่ยนท่าบ่อย
ๆ รวมทั้งสามารถปรั บตัวเพื่อส่ งเสริ มการฟื้ นฟูสภาพ หลี กเลี่ยงความเครี ยดการ
ผ่อ นคลายความเครี ย ด ประมาณวัน ละ 30นาที ด้ว ยวิ ธี ต่ า งๆได้แ ก่ นั่ง สมาธิ
สวดมนต์
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ฝึ กหายใจๆทางช่องท้องช่วยควบคุมความดันโลหิ ต ลดสารก่อนิ่ว และการเสื่ อม
ของไต ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอโดยการนอนหลับสนิทต่อเนื่ องอย่างน้อย 6-8
ชัว่ โมง และการควบคุมนํ้าหนักลดภาวะโรคอ้วนและภาวะmetabolic syndrome
ผูป้ ่ วยโรคอ้วนที่มีค่าBMIสู งจะมีโอกาสเกิดนิ่วในระบบปั สสาวะเพิ่มขึ้น โดยพบ
ในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย ผูป้ ่ วย metabolic syndromeมีผลให้น้ าํ ปั สสาวะมีค่าPHเป็ น
กรดซึ่ งมีผลให้เกิดนิ่ว Uric acid เพิ่มขึ้น
O = Outpatient referral การมาตรวจตามนั ด มาเข้า รั บ การตรวจตามนั ด อย่า ง
สมํ่าเสมอตามเวลาที่กาํ หนด เพื่อแพทย์จะได้ประเมินอาการ และภาวะแทรกซ้อน
ที่อาจจะเกิ ดขึ้น รวมทั้งติดตามสอบถามผลการตรวจหรื อการรักษาจากบุ คลากร
ทางการแพทย์ทุ ก ครั้ งที่ เข้ า รั บ การรั ก ษา การติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
สถานพยาบาลใกล้บา้ น (รพสต.) หรื อโรงพยาบาลใกล้บา้ น
D = Diet การได้รับ ความรู ้ และเข้าใจเรื่ องอาหารและนํ้า สามารถเลื อกบริ โภค
อาหารที่ มีประโยชน์ ต่อร่ างกาย มี สารอาหารครบ 5 หมู่ อาหารที่ เหมาะสมกับ
โรค หลีกเลี่ยงหรื องดอาหารที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ดื่มนํ้าในปริ มาณมากกว่า 8
แก้วต่อวันเพื่อช่วยลดความอิ่มตัวของสารต่างๆในปั สสาวะ ลดการตกผลึกของนํ้า
ปั สสาวะ ลดอาหารประเภท sodiumสู ง เนื่ องจากอาหารที่มีโซเดียมสู ง มีผลทําให้
เกิดการตกตะกอนเกลือแคลเซี ยมในนํ้าปั สสาวะเพิม่ ขึ้น
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ลดอาหารที่มีoxalateสู งร้อยละ10ถึงร้อยละ15ของoxalateในนํ้าปั สสาวะมาจาก
อาหารที่รับประทาน ผักที่มีoxalateสู งเช่น ใบชะพลู ผักโขม ใบยอ มันสําปะหลัง
การลดอาหารที่มีoxalateสู งอาจ มีผลให้oxalateในนํ้าปั สสาวะลดลง เนื่องจากออก
ซาเลตเป็ นสารก่อนิ่วที่สาํ คัญ
ลดการรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ที่มีกรดยูริกสู ง เช่น หนัง
สัตว์ปีก เครื่ องในสัตว์ ปลาชาร์ ดีน
เลือกรับประทานผลไม้รสเปรี้ ยว เช่น ส้ม มะม่วง มะนาว เลมอน เพราะเป็ นผลไม้
ที่มีสารซิ เตรท ช่วยลดความเสี่ ยงไม่ให้ผลึกเปลี่ยนไปเป็ นนิ่ว
ดื่มนํ้าผลไม้อย่างน้อย 2 ชนิ ดต่อวัน เช่น นํ้ามะนาวเข้มข้น นํ้าส้ม จะช่วยเพิ่มสาร
ยับยั้งการเกิดนิ่วและลดการบาดเจ็บของเซลล์บุท่อไต
บริ โภคอาหารจําพวกผัก ธัญพืช และผลไม้ อุดมด้วยวิตามินใยอาหารและแร่ ธาตุ
ที่ช่วยยับยั้งการเกิดนิ่ว
หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ เพราะจะทําให้ระดับแคลเซี ยมสู งขึ้นในปั สสาวะ
ลดการดื่มเหล้า เบียร์ เพราะจะทําให้ร่างกายขับปั สสาวะมากเกินไปและเกิดภาวะ
ขาดนํ้า
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ชื่อ
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา
สถานที่ทํางาน
ตําแหนง
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29 ตุลาคม พ.ศ. 2513
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พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หัวหนาหอผูปวยศัลยกรรมระบบปสสาวะ

