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ชื่อผลงาน     ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วย 3ก : โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง 
 
เจ้าของผลงาน/ 
1) นางพัสดา  ภักดีก าจร 
2) นางสาวธารินี เพชรรัตน์ 
3) ผศ.นพ. องอาจ โสมอินทร์ 
สังกัด หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์  
 
 
ประเภทผลงาน  

 ◻ (1) ด้านสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  
 (2) ด้านสนับสนุนส่งเสริม บริหารและพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ   

 ◻ (3) ด้านสนับสนุนกิจกรรมความสุขในองค์กร 
 

1.ที่มาและความส าคัญท่ีจัดท าผลงานขึ้นมา   
         หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ให้บริการผู้ป่วยทาง
ศัลยกรรมก่อนและหลังการผ่าตัด และการฟ้ืนฟูสภาพจนกรทั่งจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในกลุ่ม 5 โรคหลัก 
ได้แก่ มะเร็งท่อน้ าดี มะเร็งเนื้อตับ มะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง มะเร็งเต้านม และนิ่วในระบบทางเดินน้ าดี จาก
สถิติข้อมูลการรักษาพยาบาล หอผู้ป่วย 3ก ในปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่ามีผู้ป่วยมารับการรักษาด้วยการผ่าตัด 
จ านวน 906 ราย (ร้อยละ 68.32) 822 ราย (ร้อยละ 62.55) และ 778 ราย (ร้อยละ 57.36) ตามล าดับ การผ่าตัด
มีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคและความผิดปกติของร่างกาย ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อการท างานของ
ร่างกายและประสิทธิภาพในการฟ้ืนตัวหลังผ่าตัด พยาบาลมีบทบาทส าคัญในกระบวนการดูแลรักษา โดยให้การ
พยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด ครอบคลุมตั้งแต่ระยะรับใหม่ ระยะก่อนผ่าตัด หลัง
ผ่าตัดในระยะแรกและระยะฟ้ืนฟูสภาพ ดังนั้นจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในผู้ป่วยให้มากที่สุด มีแนวทางหรือ
กระบวนการหลักในการดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถเป็นที่ไว้วางใจและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหอผู้ป่วยจึงได้ศึกษาผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยการเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับ
โรค การผ่าตัด และอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ส าคัญหลังการผ่าตัด เพ่ือให้สามารถใช้เป็นข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการสะท้อนคุณภาพการรักษาพยาบาล และค้นหาโอกาสในการพัฒนา โดยมุ่งหวังให้มีการ
พัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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2.วัตถุประสงค ์
       เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่ เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วย 3ก สะท้อนคุณภาพการ
รักษาพยาบาล และค้นหาโอกาสในการพัฒนา 
 
3. ใครคือลูกค้าหรือผู้รับบริการจากผลงานนี้ 
        ผู้ป่วยทางศัลยกรรมที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
        เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยทางศัลยกรรมที่เข้ารับการ
รักษาที่หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ หลังจากได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ฯแล้ว (HE 611168) ได้ขออนุญาตผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มประวัติ เวช
ระเบียน บันทึกการรักษาและบันทึกทางการพยาบาลของผู้ป่วย ในปี พ.ศ.2560 จ านวน 557 ราย โดยคัดเลือก
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดที่หอผู้ป่วย 3ก ตั้งแต่แรกรับจนถึงจ าหน่าย ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 4 
เดือน โดยใช้เครื่องมือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและแบบบันทึกตัวชี้วัดเฉพาะในผู้ป่วยโรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้
ตรงที่ได้รับการผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS/PC การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
 
5. ผลการด าเนินงานและประโยชน์ของผลงาน  
        ด้านข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ป่วยเป็นเพศหญิงจ านวน 281 ราย(ร้อยละ50.44) อายุ 18 -59 ปี จ านวน 329 
ราย (ร้อยละ59.06) สมรส จ านวน 418 ราย (ร้อยละ75.04) อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 326 ราย (ร้อยละ58.52) 
ใช้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 386 ราย (ร้อยละ69.30) เข้ ารับการรักษาด้วยโรคตับและ
ทางเดินน้ าดีมากที่สุด จ านวน 237 ราย (ร้อยละ42.54) รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดมากที่สุด จ านวน 237 ราย 
(ร้อยละ42.54)  
      ด้านการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม พบว่าผู้ป่วยได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการแรกรับ จ านวน 197 ราย 
(ร้อยละ83.12) ผลการคัดกรองภาวะโภชนาการแรกรับอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อภาวะทุพโภชนาการ จ านวน 85ราย 
(ร้อยละ43.14) สามารถลุกเดินออกจากเตียงได้ภายใน 24-48 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัดจ านวน 221 ราย (ร้อยละ
93.24) พบการติดเชื้อที่ปอด การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด การรั่วของรอยต่อหลังผ่าตัด และเลื อดออกหลังผ่าตัด 
จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 1.27), 6 ราย (ร้อยละ2.53), 3 ราย (ร้อยละ1.27) และ 3 ราย (ร้อยละ 1.27) ตามล าดับ 
ได้รับข้อมูลการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดและได้รับข้อมูลเตรียมจ าหน่ายครบทุกราย (ร้อยละ100) 
ระยะเวลานอนโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 7.42 วัน ค่าคะแนนความปวด 72 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด 2.39 คะแนน 
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6. มีแนวทางในการสร้างความต่อเนื่องและต่อยอดผลงานอย่างไร 
        พัฒนางานวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจโดยใช้ขวดบริหารปอด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อปอด
ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง (อยู่ระหว่างด าเนินงาน) 
 
 
 
 
 


