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บทคัดยอ 
 การใหคําแนะนําผูปวยกอนจําหนายเปนกิจกรรมการพยาบาลที่มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากสามารถชวย 
ลดระยะ เวลาอยูโรงพยาบาล ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนลดอัตราการเขาโรงพยาบาลซ้ําในผูปวยโรค
เรื้อรัง อันเปนผลตอดีการสงเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม 
 การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบสองกลุมวัดกอน-หลังการทดลองนี้ ไดนําหลักวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมา
ประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบใหมของงานใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย โดยใชทรัพยากรเทาที่มีอยู นําไปทดลองใชที่
หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ในชวง 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค.2550 โดยใหหอผูปวยศัลยกรรมทางเดิน
ปสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี เปนกลุมควบคุม ประชากรหลัก คือ “งาน” การใหขอมูลผูปวยกอนจําหนายรวม 30 ครั้ง 
ประชากรผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น 128 คน ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง วัดผลการ
ดําเนินงาน ดานปริมาณงาน คุณภาพงาน เวลาในการใหบริการ ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ และตนทุนตอหนวยใน
การใหบริการ ดวยแบบบันทึกกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจสําหรับผูปวย ญาติผูปวย ผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร 
และแบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น รวม 9 ชุด เปรียบเทียบผล 
ระหวางกอนกับหลังการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการดวยคาสถิติพรรณนา คาสถิติไคสแควร คาสถิติแพรทีเทสต คาสถิติ
วิลค็อกซัน คาสถิติที และคาสถิติแมนวิทยนียู ที่ระดับแอลฟา = 0.05 
 ผลการวิจัย พบวา หลังการทดลอง ปริมาณงานตอแรงงานที่ใชเพิ่มขึ้น (p=0.018) ปริมาณงานตอคาแรงที่ใชเพิ่มขึ้น 
(p=0.002) คุณภาพของการเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงานประจําวันเพิ่มขึ้น (p<0.001) คุณภาพของการเตรียมความ
พรอมกอนการใหขอมูลผูปวยเพ่ิมขึ้น (p<0.001) ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการและการใหขอมูลผูปวยกอนกลับบาน 
ลดลง (p=0.043 และ p=0.018) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น (p<0.001) และตนทุนตอหนวยในการใหบริการ
ลดลง (p=0.002) 
 สรุปไดวา รูปแบบใหมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นดีกวารูปแบบเดิม เนื่องจากมีวิธีการพัฒนารูปแบบที่ดี จําแนกเปน 4  
ขั้นตอน คือ การวิเคราะหรูปแบบเดิม การพัฒนารูปแบบใหมเบื้องตน การทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม และการ
สรุปผลการทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม ทําใหไดระบบงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง มีวิธีการนํารูปแบบไป
ดําเนินการที่ดีเปนที่ยอมรับจากผูปฏิบัติงานดวยหลักการบริหารแบบมีสวนรวม มีวิธีปฏิบัติที่เปนลายลักษณอักษรงายตอ
การปฏิบัติ มีการเตรียมสื่อการสอนเอกสารและสถานที่ที่ดี มีการติดตามประเมินผลที่ดีและนําผลไปพัฒนารูปแบบขณะ
ดําเนินการเปนระยะ ๆ ดวยความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงาน ไดเสนอแนะใหดําเนินการตามรูปแบบใหมตอไปให
ตอเนื่องและครอบคลุมทุก ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของ จนเปนรูปแบบตัวอยาง โดยใชแนวทางของการทํางานประจําใหเปน
งานวิจัย รวมทั้งควรนําไปประยุกตใชและขยายผลอยางกวางขวาง ทั้งในหนวยงานของโรงพยาบาลราชวิถีและ
โรงพยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
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Abstract 
 The patient’s education service before discharge is one of the essential nursing tasks. 
Its effect can be led to decrease hospital’s length of stay, hospital’s care cost, and also 
decrease hospital’s readmitting rate in chronic disease patients. This Experimental 
Development Research, two group pre-test and post-test design aimed to improve 
patient’s education service before discharge by using only the existing resources.  The 
new working model in patient’s education service before discharge was developed and 
was implemented in Cardiovascular Surgical Unit, Rajavithi Hospital (1,224 beds 
tertiary government hospital) during Aug. 1, 2006 to Oct. 31, 2006. The Nephrology 
Surgical Unit, Rajavithi Hospital which was similar to the experiment area was selected 
to be the control area. The main populations were 30 numbers of discharge and 128 
persons who responded the questionnaires. Sampling techniques were census. The model 
implementation outputs in quantity, quality, time-consumed, satisfaction of concerning 
persons and unit cost were measured by 9 research instruments which developed by the 
researcher. We compared the outputs between pre and post implementation of the new 
working model both in the experimental area and in the control area, and also between 
the experimental area and the control area. Descriptive statistics, t-test, Mann Whitney U 
test, Paired-t test, and Wilcoxon Singed Rank test at alpha = 0.05 were used for data 
analysis. The results revealed that after the new working model implementation, the 
ratio of services per labor-force of the provider increased (p<0.001); the percentage of 
well prepared equipments before start working of the day is increased (p<0.001); the 
duration of patient’s education service before discharge is decreased (p=0.018); the 
providers’ satisfaction are increased (p<0.001); the unit cost of patient’s education 
service before discharge is decreased (p=0.018). These conclude that the new working 
model is higher efficiency and is appropriate for the experimental area. They are due to 
good methods and techniques in model development that were 4 steps; the analysis of the 
old model, the initial model development, the model implementation, and the conclusion 
of the new model development. These activities lead to clear working systems, practical 
model, well prepare before start working, good method of model implementation by the 
participation of concerning persons from the beginning, easy and practical manual, and 
better resources utilization. 
 
Keywords: Model development / Patient’s education before discharge / Discharge plan / 
                    R&D, R2R. 
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ความสําคัญและที่มาของการศึกษา 
 การใหคําแนะนําผูปวยกอนจําหนาย เปนกิจกรรม
การพยาบาลที่มีความสํ าคัญยิ่ ง  เนื่ องจากชวยลด
ระยะเวลาอยูโรงพยาบาล  ลดคาใชจายในการรักษา 
พยาบาล ตลอดจนลดอัตราการเขาโรงพยาบาลซ้ําใน
ผูปวยโรคเรื้อรัง อันเปนผลตอดีการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยรวม1 ในการรักษาแบบผูปวย
ในนั้น เมื่อผูปวยไดรับการรักษาจนมีอาการดีขึ้นแลว 
แพทยจะอนุญาตใหผูปวยกลับบานได ในการนี้แพทย
และพยาบาลก็จะตองแนะนําวิธีปฏิบัติตนที่ถูกตองเมื่อ
ผูปวยกลับไปอยูที่บานใหผูปวย ผูดูแลผูปวย (Caregiver) 
และผูที่เกี่ยวของกับผูปวย ไดตระหนักถึงความสําคัญ
และสามารถดูแลผูปวยดวยตนเองไดอยางตอเนื่องที่บาน  
 ผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจนั้น จําเปนตองไดรับ
การรักษาและการดูแลอยางตอเนื่องอยางเครงครัด เพราะ
ถาขาดการดูแลรักษาที่ดี จะทําใหเกิดผลกระทบมากตอ
ทั้งสุขภาพของผูปวยตอผูเกี่ยวของ และเกิดผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจดวย ดังนั้น จึงตองการคุณภาพทั้งในการ
รักษาและการดูแลอยางตอเนื่องในระดับสูงมาก งาน
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถีนั้น มี
อัตราการผาตัดหัวใจอยูในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
ไทย เปนสถานที่ฝกปฏิบัติงาน และฝกอบรมแพทยและ
พยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมหัวใจ จึงตองมีการพัฒนา
กิจกรรมการใหบริการในทุก ๆ ดาน ใหมีคุณภาพที่เปน
แบบอยางเชิงวิชาการในระดับประเทศ รวมทั้งงานการ
ใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย  
 ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง 
(Experimental Development Research) ซึ่งเปนการวิจัย
ที่เปดโอกาสใหสมาชิกขององคการ มามีสวนรวมในการ
บริหารองคการ ทําใหสมาชิกรูสึกภูมิใจ และเปนสุขใน
การปฏิบัติงาน แตภายใตความจํากัดของทรัพยากรที่ยาก
ที่จะหามาเพิ่มได ผูวิจัยจึงเลือกที่จะเริ่มการแกไขที่การ
วางระบบงานที่ดี โดยใชเทคนิคการทําวิจัยเพื่อพัฒนา
งานอยางตอเนื่องและยั่งยืน (R&D for CSWI) ในกลุม
การวิจัยเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวัน 
(Practical R&D)2 เพื่อคนหาองคความรูและประสบการณ
ใหม ๆ สําหรับผูปฏิบัติงาน ที่จะนํามาใชในการปรับปรุง
การปฏิบัติงานประจําวันของตน ใหมีคุณภาพสูงยิ่ง ๆ 

ขึ้นไดดวยตนเอง โดยใชทรัพยากรเทาที่มีอยู และพบวา
มีผูที่ไดนําไปใชแลวประสบผลสําเร็จเปน จํานวนมาก 
 

วัตถุประสงคการศึกษา 
 เพื่ อ พัฒนารูปแบบการดํ า เนินงานให ข อมู ล 
ผูปวยกอนจําหนาย หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยใชทรัพยากร
เทาที่มีอยู 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 แผนจําหนายผูปวย (Discharge plan of patient) คือ 
แผนงานที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางและวิธีการในการ
ฟนฟูสภาพและการใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูปวย อยางเปนระบบระเบียบ 
ต้ังแตขณะพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลจนกระทั่ง
กลับไปรักษาตอที่บาน3  
 การวางแผนการจําหนายผูปวย ควรเริ่มในทันทีที่
ผูปวยเขามารับการรักษาโดยใหคําแนะนําในดานตาง ๆ 
ในเรื่องการใชยา การดูแลตนเองขณะปวยและนําความรู
ที่ไดรับไปดูแลตนเองที่บานและควรมีเอกสาร แผนพับ 
ที่สามารถใหความรูแกผูปวยและญาติจนเขาใจและ
นําไปปฏิบัติได4  
 การทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
(Research and Development for Continuous & 
Sustainable Working Improvement: R&D for CSWI) 
คือ การวิจัยและพัฒนา ที่มุงเนนให “งาน” ใด ๆ เกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน2  
 การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental 
Development Research) คือ การทําวิจัย ดวยการทํางาน
อยางเปนระบบ โดยใชความรูทั้งหลายที่มีอยู ทั้งที่ไดรับ
จากการทําวิจัยและจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อการ 
ริเริ่มสรางสรรค หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ /กระบวนการ
ผลิต หรือกระบวนการทํางานใหม ๆ เปนการวิจัยที่มีการ
ดําเนินงานในสภาวการณที่เปนจริง ที่ผูวิจัยไมสามารถ
ควบคุมตัวแปรที่ เกี่ ยวของไดทุก  ๆ  ตัว  ขึ้นอยู กับ
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ทรัพยากรที่ใช วัน-เวลาที่ทํา สถานที่ บุคคล เหตุการณ 
และสิ่งแวดลอม ในขณะนั้น  
 รูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) หมายถึง 
หลักการ โครงสราง ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการ
ในการนํารูปแบบนั้นไปปฏิบัติหรือนําไปดําเนินการ 
ของการดําเนินงานหนึ่งงานใด เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สูงสุด (Ultimate Goal) ของการดําเนินงานของงานนั้น2 
ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. หลักการของรูปแบบ (Principles of Model) 
คือ  สิ่ งที่ ใช เปนหลักการและแนวทางหลัก  ในการ
ดําเนินงานทั้งหลาย ที่เกี่ยวของกับรูปแบบและการนํา 
รูปแบบไปดําเนินการ ไดแก หลักวิชาการ; กฎ ระเบียบ  
ขอบั งคับขององคการ  และหนวยงานที่ เ ก่ี ยวของ ; 
กฎหมาย; และขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ คานิยม 
และวัฒนธรรมของพื้นที่/องคการ/บุคคลที่เกี่ยวของ 

2. โครงสรางของรูปแบบ (Structures of 
Model) คือ ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานทั้งหลาย
ของรูปแบบ  และการเชื่อมโยงทรัพยากรทั้งหลาย
เหลานั้นเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมี 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด จําแนกเปน 4 ดาน 
คือ โครงสรางดานคน (Human Resource Structure)  
ไดแก บุคคลที่ปฏิบัติงานในรูปแบบ โครงสรางดานของ 
(Commodity Resource Structure) ไดแก ที่ดิน สิ่งกอสราง 
ครุภัณฑ และวัสดุทั้งหลาย ที่ใชในรูปแบบ โครงสราง
ดานเงิน (Financial Resource Structure) ไดแก เงิน และ
คาใชจาย ทั้งหลายที่ใชในรูปแบบ และโครงสรางดาน
ระบบงาน (Working Systems Structure) ไดแก ระบบ 
งานที่ใชในการดําเนินงานของรูปแบบ มี 4 ระบบ คือ 
ระบบงานบริการ ระบบงานสนับสนุนงานบริการ ระบบ 
งานพัฒนางานบริการ และระบบงานบริหารจัดการ 

3. วิ ธี ก า ร นํ า รู ป แ บ บ ไ ป ดํ า เ นิ น ก า ร
(Implementation of Model) คือ กระบวนการในการนํา
รูปแบบที่สราง หรือ พัฒนาขึ้น ไปดําเนินการใหไดผลดี 
มีประสิทธิภาพสูง ประกอบดวย วิธีสรางและพัฒนา 

รูปแบบ (Model Setting & Improving) วิธีนํารูปแบบไป
ดําเนินการ (Model Implementing) และการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบอยางตอเนื่อง (Continuous Model 
Developing)  
 ระบบงานบริการมาตรฐาน ประกอบดวย 9 
กิจกรรม คือ การเตรียมพรอมกอนเริ่มงานประจําวัน 
การเตรียมความพรอมกอนผูรับบริการมาถึง  การ 
ตอนรับผูมารับบริการ อยางประทับใจตั้งแตแรก การ
ใหบริการเรงดวนตามลักษณะของผูมารับบริการแตละ
คน การใหบริการตามลําดับขั้นตามลักษณะของงานนั้น
จนครบถวน การใหบริการกอนผูรับบริการจะกลับ
ออกไปจากบริการของเรา  การดําเนินงานหลังจาก
ผูรับบริการกลับออกไปแลว การใหบริการหลังจาก
ผูรับบริการกลับไปแลวอยางตอเนื่อง ครบถวนสมบูรณ
และครบวงจร  และการดํ า เนินงานกอนเลิกงาน
ประจําวัน2   
 

วัสดุและวิธีการ 
 1. แบบการวิจัย (Research design) 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เ ป น วิ จั ย พัฒนา เ ชิ งทดลอ ง 
(Experimental development research) แบบ 2 กลุม 
กอน – หลัง การทดลอง (Two group Pre-test Post-test 
Design) ดวยการพัฒนารูปแบบใหมของงานใหขอมูล 
ผูปวยกอนจําหนาย หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ  
โรงพยาบาลราชวิถี หลังจากการนําไปใหผูเช่ียวชาญ 3 
ทานตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแกไขแลว นําไป
ดําเนินการในพื้นที่ทดลอง เปนเวลารวม 3 เดือน โดยให
หอผูปวยสามัญศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ โรงพยาบาล
ราชวิถี ที่มีลักษณะ จํานวนเตียง การดูแลรักษา การ
บริหารงาน และการใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย 
คลายคลึงกัน เปนพื้นที่ควบคุม วัดผลการดําเนินงาน
ตามระยะเวลา ดังนี้ 

 

กลุม การวัดผล Pre – test การดําเนินงานตามรูปแบบ การวัดผล Post – test 
พ้ืนที่ทดลอง 1 มิ.ย.- 31 ก.ค.2549 1 ส.ค. 2549 – 31 ต.ค. 2549 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.2549 
พ้ืนที่ควบคุม 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2549 1 ส.ค. 2549 – 31 ต.ค. 2549 1 พ.ย. - 31 ธ.ค.2549 
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 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  มี 2 กลุม คือ 
  2.1 ประชากรหลัก คือ “งาน” การใหขอมูล
ผูปวยกอนจําหนาย เริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมกอน
การใหขอมูลในวันแรกที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล
จนถึงการใหขอมูลในวันจําหนาย ทั้งในพื้นที่ทดลอง 
และพื้นที่ควบคุม รวมจํานวนประชากรพื้นที่ละ 15 ครั้ง 
ในระยะ Pre – test และ 15 ครั้ง ในระยะ Post – test รวม
ทั้งสิ้น 2 x 2 x 15 = 60 ครั้ง 

  ใชประชากรทั้ งหมด  เปนกลุ มตั วอย า ง 
(Census) 
  2.2 ประชากรผูตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็น คือ “บุคคล” ผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานให
ขอมูลผูปวยกอนจําหนาย มี 3 กลุม ไดแก 1) ผูบริหาร  
2) ผูใหบริการ และ 3) ผูรับบริการ (ผูปวยและญาติ
ผูปวย) รวมทั้งสิ้น 256 คน- ครั้ง ดังนี้ 
 

 

ระยะ Pre – test ระยะ Post – test  

ประชากร 
พื้นที่ทดลอง พื้นที่ควบคุม พื้นที่ทดลอง พื้นที่ควบคุม 

ผูบริหาร 3 3 3 3 
ผูใหบริการ 38 24 38 24 
ผูปวย 15 15 15 15 

ญาติผูปวย 15 15 15 15 

รวมทั้งสิ้น 71 57 71 57 
 
 

  ใชประชากรทั้ งหมด  เปนกลุ มตั วอย า ง 
(Census) 
 

 3. การพัฒนารูปแบบใหม (The New Working 
Model Development) 
  แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหรูปแบบเดิม ใหทราบ
อยางถองแทและครอบคลุม ทุกแงทุกมุม 
  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบใหมเบื้องตน โดย
กําหนดวา รูปแบบใหม ตอง 1) ใชทรัพยากร (คน เงิน 
ของ) เทาที่มีอยู 2) ถูกตองตามหลักวิชาการ 3) เหมาะสม
กับพื้นที่ทดลอง โดยใหผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ในพื้นที่ทดลอง มามีสวนรวมตั้งแตเริ่มแรก 
  ผู วิจัยไดนํารูปแบบใหมที่ พัฒนาขึ้น ไปให
ผูเช่ียวชาญ 3 ทานตรวจสอบความตรงตามโครงสราง
และเนื้อหา  แลวนําขอเสนอแนะของผู เ ช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแกไข กอนนําไปดําเนินการ (เปนรูปแบบที่ 1) 
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ใหม 
  ไดแบงออกเปน  3 ระยะ ดังนี้ 

   1) ระยะการเตรียมความพรอมกอนการ
ทดลอง ในชวงวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2549 โดย
ดําเนินการตามลําดับ คือ จัดทําหนังสือขออนุมัติเขา
ทําการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับการทดลองในมนุษยในโรงพยาบาลราชวิถี ขอ
อนุมัติเก็บรวบรวมขอมูลในหอผูปวยสามัญศัลยกรรม
หัวใจและหอผูปวยสามัญศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ
ผานหัวหนากลุมงาน และหัวหนาหอผูปวยตามลําดับ
ขั้นเตรียมผูชวยวิจัย  โดยการอบรมและใหความรู
เกี่ยวกับวิธีการเก็บขอมูล เตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ที่จะใชในการเก็บขอมูล เตรียมขอมูลบุคคล
เปาหมายและแหลงขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัย และ
เตรียมพื้นที่ดําเนินการวิจัย 
   หลังจากการวัดผล Pre–test แลว ผูวิจัยได
นําขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใน
พ้ืนที่ ทดลอง  มาปรับปรุ งแก ไขรูปแบบใหม ให
เหมาะสมยิ่งขึ้น (เปนรูปแบบที่ 2) 
   2) ระยะดําเนินการทดลองใชรูปแบบ
ใหม   
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   ใชเวลา 3 เดือน ต้ังแต 1 สิงหาคม - 31 
ตุลาคม 2549 
   คณะผูวิจัยไดจัดประชุมอบรมและชี้แจง 
ผูที่เกี่ยวของในพื้นที่ทดลอง ใหเขาใจ นําไปสูการให
ความรวมมือและลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง แลวทํา
การเก็บขอมูล จากการสังเกต การสอบถาม การบันทึก
กิจกรรมและเหตุการณที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ทดลองใชรูปแบบใหม ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น การ
ดําเนินการแกไขและผลการแกไข  ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการทดลองรูปแบบใหม โดยมีการนิเทศและ
ติดตามประเมินการใชรูปแบบโดยคณะกรรมการพัฒนา
หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ เมื่อไดดําเนินการครบ 
15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 75 วัน และ 90 วัน ตามลําดับ 
แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
ดํ า เนินงาน  ตามความ เหมาะสมเปนระยะๆโดย
คณะผูวิจัย ดวยความเห็นชอบของผูที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานในพื้นที่ทดลองและคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ (เปนรูปแบบที่ 3) 
   3) ระยะหลังการทดลอง ระหวาง 1 
พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2549 
   คณะผูวิจัยไดดําเนินการทํา Post–test และ
เก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานทดลองใช 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม 
  ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการทดลองใช 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม 
  คณะผูวิจัยไดนําผลการดําเนินงานวิจัยทั้งหลาย
ที่ไดรับตั้งแตขั้นตอนที่ 1. มาวิเคราะหอยางละเอียด ทุก
แงทุกมุม แลวนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขรูปแบบใหม 
ใหเหมาะสมและสมบูรณที่สุด ไดเปน “รูปแบบสุดทาย” 
ของผลการวิจัย (รูปแบบที่ 4) 
 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย (Research Instruments) 
  มีทั้งหมด 4 กลุม รวม 10 ช้ิน คือ 
  1. รูปแบบใหมการดําเนินงานใหขอมูล 
ผูปวยกอนจําหนาย หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ  
โรงพยาบาลราชวิถี ที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 

  2. แบบบันทึกกิจกรรมงานการใหขอมูล 
ผูปวยกอนจําหนาย ที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น  

2.1 แบบบันทึกกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมการใหขอมูลผูปวยประจําวัน 

2.2 แบบบันทึกกิจกรรมการเตรียม
ความพรอมกอนการใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย 

2.3 แ บบบั น ทึ ก กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ใหบริการการใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่คณะ 
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น มี 4 ชุด คือ 

3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ชุดที่ 1 สําหรับผูปวย 

3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ชุดที่ 2 สําหรับญาติผูปวย 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ชุดที่ 3 สําหรับผูปฏิบัติงาน 

3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ชุดที่ 4 สําหรับผูบริหาร 
  4. แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ และ การ
พัฒนารูปแบบ ที่คณะผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 

4.1 แบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของ
หนวยงานพื้นที่วิจัย 

4.2 แบบบันทึกขอมูลเหตุการณที่
เกิดขึ้นในชวงการดําเนินงานวิจัย 
 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 เครื่องมือทุกช้ิน ไดผานการตรวจสอบความตรง
ตามตามโครงสรางและเนื้อหา จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทาน กอนนําไปใช  
 

 การเก็บขอมูล (Data Collection) 
 ผูวิจัย เปนผูดําเนินการเก็บขอมูลเองเปนสวนใหญ 
รวมกับผูชวยวิจัยที่ไดรับการฝกอบรมอยางครบถวน
จากผูวิจัย 
 

 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
1. ใชสถิติพรรณนา ดวยคารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2. ใชสถิติวิเคราะห ดวยคาสถิติ t คาสถิติ 
Mann Whitney U คาสถิติ  Paired-t และคาสถิติ 
Wilcoxon Singed Rank ที่ระดับแอลฟา = 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 ไดทําการเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปและผลการ
ดําเนินงาน ระหวางรูปแบบใหมที่พัฒนาขึ้น กับรูปแบบ 
เดิม ในพื้นที่ทดลองและพื้นที่ควบคุม ใน 2 ระยะ คือ 
 1. ระยะกอนการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ โดย
เปรียบเทียบระหวางพื้นที่ทดลองกับพื้นที่ควบคุม พบวา 
พ้ืนที่ทดลอง มีจํานวนผูปฏิบัติงานรวม 38 คน มากกวา
พ้ืนที่ควบคุมที่มี 24 คน เนื่องจากมีการหมุนเวียน
เจาหนาที่ระหวางตึกสามัญศัลยกรรมหัวใจกับ Ward 
พิเศษศัลยกรรมหัวใจ แตจํานวนผูปฏิบัติงานในแตละเวร

ใกลเคียงกัน อายุเฉลี่ยผูปวย อายุเฉลี่ยญาติ จํานวนวัน
นอน ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ ไมแตกตางกัน แต
พ้ืนที่ทดลองมีจํานวนรายการยาที่นําไปใชตอที่บาน
มากกวา (p<0.001) และมีตนทุนตอหนวยในการ
ใหบริการมากกวา  (p<0.001) 
 2. ระยะหลังจากการนํารูปแบบใหมไปดําเนินการ
แลว 

2.1 ในพื้นที่ควบคุม เปรียบเทียบระหวาง
กอน กับหลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการพบวา 
เกือบทั้งหมดไมแตกตางกัน มีเพียงความพึงพอใจของ 
ผูปฏิบัติงานเทานั้น ที่เพิ่มขึ้น (p<0.001) 

2.2 ในพื้นที่ทดลอง  เปรียบเทียบระหวาง
กอนกับหลัง การนํารูปแบบใหมไปดําเนินการไดผล 
ดังนี้ 

 

สิ่งที่เปรียบเทียบ ผลการเปรียบเทียบ 
ขอมูลท่ัวไป  
1) บุคลากร ไมแตกตางกัน 
2) สถานที่ หลังการทดลองมีการจัดสถานที่ในการใหคําแนะนําผูปวยกอน

กลับบานใหเปนสัดสวนโดยเปนสถานที่ ที่มีอยูแลว 
3) วัสดุอุปกรณสื่อการสอน หลังการทดลองมีการเพิ่มคูมือพยาบาลในการใหคําแนะนําผูปวย

ตามแนวทางM-E-T-H-O-D มีวีซีดีในการใหคําแนะนําผูปวยเมื่อ
แรกรับ และมีคูมือการดูแลตามโรคสําหรับผูปวย 

4) อายุเฉลี่ยผูปวย ไมแตกตางกัน (p = 0.125) 
5) อายุเฉลี่ยญาติ  ไมแตกตางกัน (p = 0.865) 
6) จํานวนวันนอน ไมแตกตางกัน (p = 0.216) 
7) จํานวนรายการยาที่ใชตอที่บาน ไมแตกตางกัน (p = 0.340) 
ผลการดําเนินงาน  
 1) ปริมาณงาน / แรงงาน อัตราสวนปริมาณงานเพิ่มขึ้น (p = 0.018) 
 2) ปริมาณงาน / คาแรงงาน อัตราสวนปริมาณงานเพิ่มขึ้น (p = 0.002) 
3) คุณภาพงานกอนเริ่มงาน  อัตราความถูกตองเพิ่มขึ้น (p<0.001) 
4) คุณภาพงานกอนเริ่มใหขอมูล  อัตราความถูกตองเพิ่มขึ้น (p<0.001) 
5) ระยะเวลาในการใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย ลดลง (p = 0.018) 
6) ความพึงพอใจของผูบริหาร ไมแตกตางกัน (p = 0.180) มีคะแนนเฉลี่ย 7.67 จาก 10 
7) ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น (p<0.001) 
8) ความพึงพอใจของผูปวย ไมแตกตางกัน (p = 0.208) มีคะแนนเฉลี่ย 9.73 จาก 10 
9) ความพึงพอใจของญาติผูปวย ไมแตกตางกัน (p = 0.517) มีคะแนนเฉลี่ย 9.47 จาก 10 
10) ตนทุนตอหนวยในการใหบริการ ลดลง (p = 0.002) 
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 จากผลการเปรียบเทียบขอมูลที่กลาวมา สรุปไดวา 
ผลการดําเนินงานตามรูปแบบใหมของงานใหขอมูล 
ผูปวยกอนจําหนาย ดีกวารูปแบบเดิม 
 
 รูปแบบสุดทายของงานใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย 
 มีลักษณะโดยสรุป ดังนี้ 
 1. ผังการไหลเวียนของงาน (Work flow) 
  จําแนกเปน 4 ระยะ คือ ระยะแรกรับผูปวยเขา 
รพ.; ระยะรับยายจากหอผูปวยหนัก; ระยะ 1 วันกอน
จําหนาย; และระยะวันจําหนาย โดยในแตระยะ ได
ดําเนินการผสมผสานเขาไปในกระบวนการหลักในการ
ดูแลรักษาผูปวยของหอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ และ
จัดทําวิธีปฏิบัติเปน 9 ขั้นตอนของระบบงานบริการ 
มาตรฐาน ที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรโดยยึด
ผูรับบริการเปนศูนยกลาง 
 2. หลักการของรูปแบบ ประกอบดวย หลักการ
บริหารทั่วไป 5 หลักการ; หลักการบริหารโรงพยาบาล; 
หลักการที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย 8 
หลักการ; และกฎหมาย นโยบาย กฎ และระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งของกระทรวงสาธารณสุขและ
ของ รพ.ราชวิถี 
 3. โครงสรางของรูปแบบ ประกอบดวย 
   โครงสราง 4 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานวัสดุ
อุปกรณอาคารสถานที่ ดานงบประมาณ และดาน
ระบบงาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการดําเนินงานใหขอมูล 
ผูปวยกอนจําหนาย หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ 
โรงพยาบาลราชวิถี ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ดีกวารูปแบบเดิม 
เห็นไดจากการมีผลการดําเนินงานที่ดีกวารูปแบบเดิม 
โดยใชทรัพยากรคน เงิน ของ เพียงเทาที่มีอยูเทานั้น ที่
เปนดังนี้เนื่องจาก การมีรูปแบบที่ดี และเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ทดลอง และมีกระบวนการในการนํารูปแบบไป
ดําเนินการที่ดีมีประสิทธิภาพสูง สอดคลองกับแนวคิด 
แนวทาง และวิธีการ ของการทําวิจัยเพื่อพัฒนางานอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน (R&D for CSWI)2  

 การมีรูปแบบที่ดีและเหมาะสมกับพื้นที่ทดลองนั้น 
เห็นไดจากการมีองคประกอบของรูปแบบที่ครบถวน 
ทั้งหลักการของรูปแบบ โครงสรางของรูปแบบ และ
วิธีการนํารูปแบบไปดําเนินการ2   
 การมีกระบวนการในการนํารูปแบบไปดําเนินการ
ที่ดีมีประสิทธิภาพสูง เห็นไดจากกระบวนการและ
วิธีการที่คณะผูวิจัยใชในการพัฒนารูปแบบใหมที่มี 4 
ขั้นตอน  คือ  การวิ เคราะหรูปแบบเดิม  การพัฒนา
รูปแบบใหมเบื้องตน การทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ใหม และการสรุปผลการทดลองใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ใหมเพื่อสรุปผลเปนรูปแบบสุดทายที่ดี เหมาะสม และ
ปฏิบัติไดจริง2 
 สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) 
โดยใหผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงาน มามี
สวนรวมตั้งแตเริ่มตน5 โดยเนนการมีสวนรวมในการ
สรางและพัฒนารูปแบบจากผูปฏิบัติงานทุกระดับตั้งแต
เริ่มตน ทําใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกับหนวยงาน สงผล
ใหการดําเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
รวมทั้งลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน 

1.1 ขอเสนอแนะสําหรับพื้นที่ทดลอง คือ 
หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถีนั้น 
ควรดําเนินการพัฒนางานการใหขอมูลผูปวยกอน
จําหนายนี้ ใหตอเนื่องและครอบคลุมทุก ๆ ปจจัยที่
เกี่ยวของ จนเปน “รูปแบบตัวอยาง” ของการพัฒนางาน
การใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย ทั้งในระดับ
โรงพยาบาลและระดับประเทศตอไป  และควรนํา
ประสบการณที่ไดการสรางและพัฒนารูปแบบนี้ ไป
ประยุกตใชในการพัฒนางานอื่นๆ ของหอผูปวยสามัญ
ศัลยกรรมหัวใจ  

1.2 ขอเสนอแนะสําหรับโรงพยาบาลราชวิถี 
ควรนําแนวคิด แนวทาง และวิธีการ ที่ไดดําเนินการไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ไปเปนบทเรียนตัวอยางของการพัฒนา
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งานที่ไมตองเพิ่มทรัพยากร แลวขยายผลดวยการนําไป
ประยุกตใชกับการพัฒนางานอื่น ๆ ของโรงพยาบาล 
ราชวิถี ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ๆ ขึ้น โดยผสมผสาน
เขาไปในกระบวนการจัดการความรู (KM) ของ รพ. 
ราชวิถี 5 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

2.1 การทําวิจัยในเรื่องเดิม ควรทําเปนการวิจัย
เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน (R&D for CSWI) 
ที่สมบูรณแบบ ใหครอบคลุมรายละเอียดทุก ๆ ดาน 
อยางครบถวนทั้งตามหลักวิชาการที่เกี่ยวของและตาม
บริบทของพื้นที่วิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานดัชนีช้ีวัดผล
การดําเนินงาน การทําวิจัยในเรื่องเดิมนี้ สามารถทําได
อยางนอยปละ 1 เรื่องตลอดไป ตราบเทาที่ยังมีการ
ดําเนินงานการใหขอมูลผูปวยกอนจําหนาย ดวยแนวคิด
ของการทําวิจัยในงานประจํา (Routine to Research: 
R2R) 

2.2 การทําวิจัยในเรื่องใหม  ควรประยุกต
แนวทางและวิธีการที่ไดดําเนินการไปในการวิจัย ครั้งนี้ 
ไปใชในการทําวิจัยในงานอื่น ๆ ทั้งงานบริการพยาบาล 
งานสนับสนุนงานบริการพยาบาล งานพัฒนางานบริการ
พยาบาลและหนวยงาน  และงานบริหารจัดการ โดย
สามารถทําไดในทุกๆงานและทุกๆหนวยงาน ทั้งของ
กลุมงานการพยาบาลและของโรงพยาบาล  โดยมี 
เปาหมายเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่องและยั่งยืน นําไปสู
ประโยชนสุ ขของผู ป วย  ครอบครั ว  ชุมชน  และ
ประเทศชาติ อยางกวางขวางและคุมคายิ่งๆขึ้น ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 
 

สรุป 
 ไดรูปแบบใหมของการดํ า เนินงานใหขอมูล 
ผูปวยกอนจําหนาย หอผูปวยสามัญศัลยกรรมหัวใจ รพ.
ราชวิถี ที่ดีกวารูปแบบเดิม โดยใชทรัพยากรคน เงิน ของ 
เพียงเทาที่มีอยูเทานั้น เนนการมีสวนรวมในการสราง
และพัฒนารูปแบบจากผูปฏิบั ติงานทุกระดับตั้งแต 
เริ่มตน  ได เปนรูปแบบที่มีองคประกอบครบถวน  
เหมาะสม และสามารถปฏิบัติไดจริง 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของทาน
ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชวิถี นพ.เจษฎา โชคดํารงคสุข 
และรองผูอํานวยการฝายการพยาบาลโรงพยาบาล 
ราชวิถี น.ส. พูนพิศ บูรณการเจริญ ที่ไดใหโอกาสและ
ใหการสนับสนุนในการทําวิจัย ความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานทั้งหลาย เกิดจากการไดรับความรวมมือรวม
ใจอยางดียิ่งจากทั้งบุคลากรทางการพยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย และผูรับบริการทุก ๆ ทาน ตลอดระยะเวลา
ในการดําเนินการทดลอง จนบรรลุวัตถุประสงค ของ
การศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณทุก ๆ ทานมา 
ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ รพ.ราชวิถี ที่ใหทุนสนับสนุนใน
การทําวิจัย 
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