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บทคัดย่อ
การสอดใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนปลายอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยได้ อย่างไร
ก็ตามภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การวิจัยแบบกึ่ง
ทดลองนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการจัดการสวนหลอด
เลือดด�ำส่วนปลายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยศึกษาใน 4 โรงพยาบาลระหว่างเดือนเมษายน 2554
ถึง เดือนมีนาคม 2555 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 94 คนและผู้ป่วยที่ได้รับการให้สารน�้ำ
ทางหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย 1,808 คน ในระยะก่อนและหลังการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
ส่วนปลาย แบบบันทึกข้อมูลภาวะแทรกซ้อน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบบันทึกการสังเกตการ
ปฏิบตั ิ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 5 ท่าน เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยผู้ช่วยวิจัยที่ได้รับการอบรมวิธกี ารเก็บข้อมูล การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการปฏิบตั ิตามหลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ ข องพยาบาลใช้ แ นวคิ ด วงจรพี ดี เ อสเอ วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา
สถิติไคว์สแควร์และการลดลงของความเสี่ยง
ผลการวิจัย พบว่า
กลยุทธ์ที่ใช้ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้หลายวิธีประกอบกันได้แก่
การให้ความรู้ การจัดท�ำคู่มือ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ การสร้างตัวแบบ การนิเทศติดตามการปฏิบัติ  
การเตือน การใช้สติกเกอร์สีก�ำหนดวันเปลี่ยนชุดให้สารน�้ำ  การจัดระบบการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
*
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การส่งเสริมการปฏิบัติของพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการจัดการสายสวนหลอดเลือดดำ�ส่วนปลาย

การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ การให้รางวัลและการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ หลังได้รับการส่งเสริมพยาบาลกลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78.6 เป็นร้อยละ 88.8 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 โดยมีการปฏิบตั ติ ามเพิม่ ขึน้ ในทุกหมวดกิจกรรม และมีผลท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลง
จากร้อยละ 30.1 เป็น 11.7 ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.001 นัน่ คือ มีความเสีย่ ง
ลดลงร้อยละ 61
ผลการวิจยั นีช้ ใี้ ห้เห็นว่าการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนจากการให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย ซึ่งควรส่งเสริมโดยใช้หลายวิธีประกอบกัน
และท�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พยาบาลมีการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์ สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย

Abstract
Insertion of peripheral intravascular devices predisposes the patient to
complications. However, these complications can be prevented by using evidencebased practice. This quasi-experimental study aimed to develop a program to promote
strategies in implementing evidence-based practices in the management of peripheral
intravascular devices among nurses. This study was conducted at 4 hospitals from April
2011 to March 2012.  Subjects were 94 professional nurses and 1,808 patients who
received peripheral intravenous catheters during pre- and post- program implementation.
The research instruments consisted of an evidence-based practice management of
peripheral intravascular device guideline, a complication recording form, a demographic
data questionnaire, and an observational recording form. These instruments were
validated by 5 experts. Data were collected by trained research assistants. The PDSA’s
Cycle was used to assist in developing promotion strategies. Data were analyzed using
descriptive statistics, chi-squired test, and risk reduction.
Results revealed  that  the promotion strategies in implementing evidence-based
practice were multifaceted interventions including education, provision of a manual,
provision of sufficient supplies,  role model development,  supervision,  reminders, use
of IV alert sticker, developing an IV complication surveillance system, performance
feedback,  giving rewards, and  creating an  institutional climate and culture supporting
evidence-based practice.  After promotion evidence-based practice, compliance with
evidence-based practice among nurses improved significantly from 78.6% before the
program implementation to 88.8% after the program implementation at the level of
.001. The compliance level across all components of evidence-based practice in the
management of peripheral intravascular devices among nurses was increased.
Complications among patients decreased significantly from 30.1% to 11.7% at the level
of 0.001, a risk reduction of 61%.
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Promoting Evidence-Based Practices among Nurses
in the management of Peripheral Intravascular Devices

The findings of this study indicate that promotion of evidence-based practice is
an important measure for the prevention of intravascular device-related complications.
Multiple approaches and persistent encouragement should be implemented in order
to sustain evidence-based practice among nurses.
Key words: Nurse, Evidence-Based Practice, Peripheral Intravascular Devices
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การสอดใส่สายสวนทางหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
เพือ่ ให้สารน�ำ้ เป็นการรักษาทีท่ ำ� บ่อยในโรงพยาบาล โดย
พบผู ้ ป ่ ว ยที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลมากกว่ า
ร้อยละ 60 ได้รับการรักษาโดยวิธีดังกล่าว ซึ่งพยาบาล
เป็นผูท้ มี่ บี ทบาททีส่ ำ� คัญในการให้สารน�ำ้ ทางหลอดเลือด
ด�ำส่วนปลายแก่ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ได้รับการ
สอดใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำส่วนปลายอาจเกิดภาวะ
แทรกซ้อนได้ คือ การรั่วของสารน�้ำหรือยาออกนอก
หลอดเลือด หลอดเลือดด�ำอักเสบ ภาวะอุณหภูมิกายต�่ำ 
ภาวะไม่สมดุลย์ของอิเล็คโตรลัยท์ การติดเชื้อทั้งการติด
เชื้อเฉพาะที่ และการติดเชื้อในกระแสเลือด (O’Grady
et al., 2002)  ซึ่งการให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำส่วน
ปลายจะเกิดการติดเชือ้ เฉพาะทีไ่ ด้มากกว่าการติดเชือ้ ใน
กระแสเลือด โดยมีการศึกษาพบการติดเชื้อในกระแส
เลือดเกิดจากการให้สารน�ำ้ ทางหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย
ร้อยละ 6.20 (NINSS, 2010) แม้โอกาสเกิดการติดเชื้อ
ในกระแสเลือดจะเกิดขึน้ น้อย แต่เมือ่ เกิดขึน้ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบรุนแรง นั่นคือ การติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจ
และการติ ด เชื้ อ ที่ แ พร่ ก ระจายไปในระบบอื่ น ๆ ของ
ร่างกาย ท�ำให้มีผลเพิ่มอัตราป่วย การเสียชีวิต และการ
อยู่โรงพยาบาลนานขึ้น (O’Grady et al., 2002)
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวข้างต้นสามารถป้องกันได้
โดยการที่บุคลากรสุขภาพเลือกใช้การปฏิบัติตามหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based practice) โดยใช้
ความเชี่ยวชาญทางคลินิกร่วมกับการใช้ผลการวิจัยที่คัด
เลือกแล้วว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุดและความชอบของ
ผู้ป่วย (Rose, Laura, Kelly, Joan & Dawn, 2002;
Glanville, Schirm, & Wineman, 2000) การปฏิบัติ

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นจี้ ะช่วยลดความแตกต่างใน
การปฏิบัติของบุคลากร ท�ำให้ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยดีขึ้น
ค่าใช้จ่ายลดลง ท�ำให้คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยดีขึ้น
(Leufer & Cleary-Holdforth, 2009; Dickinson et al.,
2009; Knox, 2007; Chau et al., 2007; Pearson,
Field, & Jordan, 2007) จึงเป็นการประกันคุณภาพการ
บริการที่ได้รับ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านของความ
คุ้มค่าคุ้มทุน ดังผลการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
ในงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลพบว่า ผู้ป่วย
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เกิด
ผลลัพธ์ดีกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
(Heater, Becker, & Olson, 1988) ท�ำให้อัตราการติด
เชื้อของผู้ป่วยลดลง (Young, Commiskey, & Wilson,
2006; Brungs & Render, 2006; Hatler et al., 2006)
การศึกษาถึงผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้
สารน�้ำทางหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยเด็กที่พัฒนาขึ้นจากผล
การวิจยั ในศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่แห่งหนึง่ พบว่า เกิด
ผลลัพธ์ทดี่ ขี นึ้ และบุคลากรยอมรับในแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าว
(Montgomery, Hamrahan, Kottman Otto, Barret,
& Hermiston, 1999) อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยจากการได้รบั
สารน�้ ำ ทางหลอดเลื อ ดด� ำ ส่ ว นปลายยั ง เกิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบตั ทิ ี่ไม่ถูกต้องตามหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ของบุคลากรสุขภาพ ดังทีม่ กี ารศึกษาทัง้
ในต่ า งประเทศและในประเทศไทยพบว่ า บุ ค ลากร
สุขภาพยังมีการปฏิบัติในการให้สารน�้ำทางหลอดเลือด
ด�ำส่วนปลายแก่ผปู้ ว่ ยไม่ถกู ต้องตามหลักฐานเชิงประจักษ์
(เพ็ญนภา พร้อมเพรียง, 2550; วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
เพณณิณาร์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ และผ่องพรรณ อุปพันธ์วงศ์
2552; Tagalakis, Kahn, Libman, & Blostein, 2002)  
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