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บทคัดยอ
การวิจยั และพัฒนานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการสงเสริมการนอนหลับของผูป ว ย
สูงอายุในหอผูป ว ยวิกฤต กลุม ตัวอยางเปนพยาบาล จํานวน
18 คนและผูปวยสูงอายุในหอผูปวยวิกฤต 10 ราย ใน
โรงพยาบาลสงขลา เครือ่ งมือวิจยั เปนแบบวัดคุณภาพการ
นอนหลับ แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบตั ไิ ดของ
กิจกรรมตามแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯ และความพึงพอใจ
ตอการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลไปใช วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบวา มีหลักฐานเชิงประจักษเกีย่ วกับ
การสงเสริมการนอนหลับจํานวน 13 เรือ่ งไดใชในการพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริมการนอนหลับซึ่ง
ประกอบดวย 5 หมวด คือ 1) การประเมินคุณภาพและ

ปจจัยรบกวนการนอนหลับ 2) การบรรเทาความไมสขุ สบาย
ทางดานรางกาย 3) การลดการรบกวนจากกิจกรรมการ
พยาบาล 4) การดูแลดานจิตสังคมและจิตวิญญาณและ
5) การดูแลสิ่งแวดลอม หาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
ของแนวปฏิบัติฯไดเทากับ 0.94 แนวปฏิบัติฯนี้สามารถ
นําไปปฏิบัติไดทุกหมวด พยาบาลรอยละ 88.9 พึงพอใจ
ในระดับมาก พบปญหาอุปสรรคในการดูแลดานจิตสังคม
และจิตวิญญาณในผูที่มีความยากลําบากในการสื่อสาร
ซึ่งไดเสนอแนะใหจัดสรรเวลาในการสื่อสารกับผูปวย
เพิ่มการสงตอขอมูล และใหกําลังใจผูปวย สวนคุณภาพ
การนอนหลับของผูป ว ย จํานวน 10 ราย หลังใชแนวปฏิบตั ิ
7 วัน ติดตอกัน พบวา สูงกวากอนใชแนวปฏิบัติฯ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = -14.56, p < .01)

*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงขลา
**ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
***ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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Abstract
The purpose of this research and development was to develop a clinical nursing practice guideline
(CNPG) on sleep promotion for elderly patients in the Intensive Care Unit (ICU). In the evaluation phrase,
the sample of 18 nurses and 10 cases of patient in the intensive care unit was purposively selected. Research
tools were a sleep quality test, the questionnaires on nurse ability in CNPG utilization and satisfaction. Data
analysis included descriptive statistics and paired t-test.
The results revealed as follows. The 13 evidences on sleep promotion studies were founded.
The developed CNPG on sleep promotion for elderly patients in ICU consisted of 5 categories including;
1) assessing sleep quality and causes of sleep disturbances, 2) alleviating the physical discomfort, 3) reducing
interfering nursing activities, 4) psychological and spiritual care, and 5) care of the environment. Its index of
content validity was 0.94. The nurses could practically implement all categories in the CNPG. Eighty-eight
point nine percents of nurses reported their satisfaction at the high level. In addition, they reported difficulties
in communicating with patients who had an endotracheal tube. It was suggested that nurses should spend
more time to communicate with patients, to transfer information and to support patients. After seven days of
implementing the CNPG, sleep quality in patients was significantly higher than the pre-implementation
period (t = -14.56, p < .01).

ความสําคัญของปญหา
ศิวศักดิ์ จุทอง, 2549) ซึ่งเปนผลจากปจจัยรบกวนดาน
รางกาย จิตใจ สิ่งแวดลอมในหอผูปวยวิกฤต รวมถึงการ
รักษาพยาบาลทีไ่ ดรบั และกิจกรรมพยาบาล (Jiewprasat,
2003)
การนอนหลับไมเพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพการนอนหลับ
ที่ตํ่า สงผลใหการฟนหายจากโรคชา ระบบภูมิคุมกัน
บกพรอง เกิดภาวะแทรกซอนมากขึ้น เชน ติดเชื้อทางเดิน
หายใจ ผูปวยที่อยูในโรงพยาบาลนาน ตองมีคาใชจาย
ความเครียดและความวิตกกังวลมากขึ้น ทําใหเกิดภาวะ
สับสนเฉียบพลัน ตองพักรักษาตัวนานขึน้ และมีอตั ราการ
ตายสูงขึน้ (วิจติ รา กุสมุ ภ, 2551) การประเมินการนอนหลับ
และปจจัยรบกวนการนอนหลับของผูปวยสูงอายุ จึงเปน
สิ่งสําคัญที่ชวยใหพยาบาลแกไข และใหกิจกรรมการ
พยาบาลที่เหมาะสมกับผูปวย วิธีการจัดการเพื่อสงเสริม
การนอนหลับ อาจมีขอ จํากัดในการนําไปใช คือ ไมสามารถ

ผูส งู อายุมกั มีปญ
 หาในการนอนหลับ ความสูงอายุ
เปนปจจัยสําคัญทําใหเกิดปญหาการนอนหลับ ผูสูงอายุ
65 ปขนึ้ ไป มักพบปญหานอนไมหลับมากกวาคนวัยผูใ หญ
ประมาณ 6 เทา เนื่องจากเมื่อเขาสูวัยชราทําใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงดานสารเคมี โครงสราง และการทําหนาทีข่ อง
ระบบประสาท รวมถึงนาฬกาชีวภาพ สงผลใหนอนหลับ
ไมสนิท มักตื่นงาย และตื่นกลางดึกบอยขึ้น (เรืองชัย
รักศรีอักษร, 2553) โดยเฉพาะผูปวยสูงอายุที่เขารับการ
รักษาในหอผูปวยวิกฤตดวยปญหาพยาธิสภาพของโรค
และการรักษาที่ใชเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย ทําให
เกิดความเครียดและวิตกกังวล สงผลใหนอนไมหลับ และ
คุณภาพการนอนหลับตํา่ (ณัฐพงษ เจียมจริยธรรม, 2552)
ผูปวยในหอผูปวยวิกฤตที่อยูในเครื่องชวยหายใจ พบวามี
ปริมาณการนอนเพียงประมาณ 4 ชั่วโมง ใน 24 ชั่วโมง
(วรรดี รักอิ่ม, สุนุตตรา ตะบูนพงศ, พัชรียา ไชยลังกา และ
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นําไปปฏิบัติไดทุกขอ เนื่องจากความแตกตางในลักษณะ
ของผูป ว ยและบริบทของทีท่ าํ งาน การสงเสริมการนอนหลับ
ในหอผูปวยวิกฤตของโรงพยาบาลสงขลา พบวา ยังไมมี
แนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและมีการปฏิบตั ใิ นหลายรูปแบบ ไมมี
การนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการปฏิบัติ และการ
บันทึกทีเ่ ปนระบบและไมมแี บบประเมินคุณภาพการนอน
หลับ หรือผลลัพธของผูป ว ยหลังจากสงเสริมการนอนหลับ
ที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงสนใจวิจัยเรื่องนี้เพื่อนําผลวิจัยไปใชใน
การดูแลผูปวยสูงอายุใหเหมาะสมตอไป

(National Health and Medical Research Council
[NHMRC], 1998) โดยคัดเลือกเฉพาะขอที่มีความเปนไป
ไดในการนําไปปฏิบัติ และความเหมาะสมของลักษณะ
งานและลักษณะของผูป ว ยในบริบททีท่ าํ งาน มี 6 ขัน้ ตอน
ไดแก
1) กําหนดปญหาและขอบเขตของปญหา
2) ทบทวนวรรณกรรม/ หลักฐานเชิงประจักษ/
คัดเลือกและประเมินคุณภาพของหลักฐาน โดยกําหนด
คําสําคัญหลักในการสืบคนตามกรอบ PICO format (ฟองคํา
ติลกสกุลชัย, 2552) ไดหลักฐานเชิงประจักษรวม 13 เรื่อง
เกี่ยวกับการสงเสริมการนอนหลับในผูสูงอายุ จํานวน 4
เรื่อง อีก 9 เรื่อง เปนการสงเสริมการนอนหลับของผูปวย
ผูใหญและผูสูงอายุรวมกัน ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใช
ในผูปวยสูงอายุวิกฤตได คัดเลือกหลักฐานโดยใชเกณฑ
ของ The Joanna Briggs Institute [JBI] (2008) ทีม่ รี ะดับ
ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ 1 ถึงระดับ 4 เนื่องจากเปนขอ
เสนอแนะที่สามารถปฏิบัติได รวมทั้งมีเกรดขอเสนอแนะ
ในระดับ A และ B
3) รางแนวปฏิบัติฯ ผูวิจัยรวบรวมขอเสนอแนะ
ที่ดีที่สุดจากหลักฐานเชิงประจักษ จัดทํารางแนวปฏิบัติ
การพยาบาลในการสงเสริมการนอนหลับของผูป ว ยสูงอายุ
ในหอผูปวยวิกฤตซึ่งประกอบดวย 5 หมวด คือ 1) การ
ประเมินคุณภาพและปจจัยรบกวนการนอนหลับ 2) การ
บรรเทาความไมสุขสบายทางดานรางกาย 3) การลดการ
รบกวนจากกิจกรรมการพยาบาล 4) การดูแลดานจิตสังคม
และจิตวิญญาณและ 5) การดูแลสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
สรางแผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติ
4) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของรางแนว
ปฏิบัติฯ โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานและนํามาคํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลอง(Item-objective congruence [IOC])
ไดเทากับ 0.94 พรอมประเมินความคิดเห็นในการนําแนว
ปฏิบัติไปใช (Polit & Beck, 2004) ใน 3 ดาน คือ 1) การ
ถายทอด/นําสูก ารปฏิบตั ิ 2) ความเปนไปได และ 3) ความ

วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริม
การนอนหลับของผูปวยสูงอายุในหอผูปวยวิกฤตใน
โรงพยาบาลสงขลา
2. ประเมินผลการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลใน
การสงเสริมการนอนหลับของผูปวยสูงอายุในหอผูปวย
วิกฤต ในโรงพยาบาลสงขลา ในเชิงกระบวนการและเชิง
คลินิกโดย
2.1 ประเมินความสามารถในการนําแนว
ปฏิบัติฯไปใช และความพึงพอใจของพยาบาล รวมถึง
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากการใชแนวปฏิบัติฯ
ในโรงพยาบาลสงขลา
2.2 เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของ
ผูปวยสูงอายุกอนและหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาลใน
การสงเสริมการนอนหลับของผูปวยสูงอายุในหอผูปวย
วิกฤต ในโรงพยาบาลสงขลา

วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจยั เปนการวิจยั และพัฒนา (Research
and development) ดําเนินการใน 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การพัฒนาแนวปฏิบตั ฯิ ผูว จิ ยั ดัดแปลง
จากขัน้ ตอนการพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ของสภาวิจยั
ทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย
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0 หมายถึงไมพึงพอใจ, 1-3 หมายถึง พึงพอใจนอย, 4-6
หมายถึง พึงพอใจปานกลาง และ 7-10 หมายถึง พึงพอใจ
มาก และใชคําถามปลายเปด สําหรับ ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะในการนําแนวปฏิบัติไปใช
3. แบบวัดคุณภาพการนอนหลับของผูป ว ย ผูว จิ ยั
ใชของวรรดี รักอิ่ม สุนุตตรา ตะบูนพงศ พัชรียา ไชยลังกา
และศิวศักดิ์ จุทอง (2549) ที่ปรับปรุงมาจากแบบประเมิน
การนอนหลับของ Synder Halpern และ Verran (1987)
มี 8 ขอ ขอละ 10 คะแนน มีลักษณะการวัดเปนเสนตรง
ยาวแบงเปนชอง 10 ชอง มีขอความที่สื่อถึงสิ่งที่ตองการ
วัดซึ่งมีความหมายตรงขามกันที่ปลายของเสนตรงทั้ง
2 ขาง โดยมีตัวเลขกํากับคาคะแนน จาก 0 ถึง 10 คะแนน
แปลผลระดับโดยใชคา เฉลีย่ ดังนี้ 0-26 หมายถึง ระดับตํา่ ,
27-53 หมายถึงระดับปานกลาง, และ 54-80 หมายถึง
ระดับสูง หาความเที่ยงโดยไปใชในผูปวยแหงหนึ่งในภาค
ใต จํานวน 10 ราย ไดคา สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
เทากับ 0.82
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการในชวง
เดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2555
การพิทกั ษสทิ ธิข์ องผูเ ขารวมการวิจยั โครงการวิจยั
นี้ไดผานการรับรองจากกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ของโรงพยาบาลสงขลา และไดรบั อนุญาตใหเก็บ
ขอมูลในโรงพยาบาลได ผูวิจัยใหขอมูลเกี่ยวกับการวิจัย
ใหการพิทกั ษสทิ ธิใ์ นการตัดสินใจเขารวมหรือไมเขารวมใน
การวิจัย การรักษาความลับของขอมูลสวนบุคคล
ผูว จิ ยั จัดประชุมพยาบาลในกลุม ตัวอยาง แจกแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลในการสงเสริมการนอนหลับของผูป ว ย
สูงอายุในหอผูปวยวิกฤต ใหความรูในเรื่องวิธีการนําแนว
ปฏิบัติฯ นี้ไปใช จัดเตรียมอุปกรณในการสงเสริมการ
นอนหลับให
ในการนําแนวปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริม
การนอนหลับไปใชในผูปวยแตละคนเปนเวลา 7 วันอยาง
ตอเนื่องโดยใหพยาบาลในเวรบายและเวรดึก หมุนเวียน

คุมทุน ตามแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
5) หาความเที่ยง โดยวิธี inter-rater reliability
โดยพยาบาล 4 คน (เวรบาย 2 คน และเวรดึก 2 คน)
ประเมินผูปวยคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน หาคารอยละ
ของความสอดคลอง ไดเทากับ 1.0
6) นําแนวปฏิบัติฯ ไปทดลองใชกับผูปวยสูงอายุ
ที่เขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต โดยมีพยาบาลแตละ
คนหมุนเวียนดูแลผูปวยอยางตอเนื่องเปนเวลา 7 วัน
ระยะที่ 2 ประเมินผลการนําแนวปฏิบตั ฯิ ไปใช ใน
เชิงกระบวนการและเชิงคลินิก
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร มี 2 กลุมไดแก พยาบาล และผูปวย
พยาบาลเปนผูป ฎิบตั งิ านในหอผูป ว ยวิกฤต ในโรงพยาบาล
สงขลา สวนผูป ว ยเปนผูท รี่ บั การรักษาอยูใ นหอผูป ว ยวิกฤต
โรงพยาบาลสงขลา
กลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจงเปนพยาบาลที่
ปฏิบตั งิ านเวรบายและดึก จํานวน 18 คน สวนผูป ว ย จํานวน
10 ราย เลือกแบบเจาะจงโดยเปนผูที่ไดรับการดูแลจาก
พยาบาล เปนผูปวยสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และใสทอ
ชวยหายใจ รูสึกตัวดี สามารถสื่อสารไดเขาใจ ไมมีปญหา
การมองเห็น การไดยินและการรับรูประสาทสัมผัส เขารับ
การรักษาในหอผูปวยครบทั้ง 7 วัน
เครือ่ งมือวิจยั เปนแบบสอบถามและแบบวัด ดังนี้
1. แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติได
ของกิจกรรมตามแนวปฏิบัติการพยาบาลฯ ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มี 5 หมวด รวม 34 ขอ ประกอบดวยกิจกรรมตามแนว
ปฏิบัติฯ ที่พัฒนาขึ้น ใหเลือกตอบวาปฏิบัติไดหรือปฏิบัติ
ไมได กําหนดใหคะแนน 1 และ 0
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการนําแนว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลฯไปใชของพยาบาล มีจาํ นวน 1 ขอ ใช
มาตรวัดแบบตัวเลข (Numerical rating scale) มีคะแนน
ตั้งแต 0-10 การแปลระดับ กําหนดเกณฑชวงคะแนนดังนี้
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กันดูแลผูปวย และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ โดยประเมิน
คุณภาพการนอนหลับและปจจัยรบกวนการนอนหลับของ
ผูป ว ยของคืนทีผ่ า นมาโดยใชแบบวัดคุณภาพการนอนหลับ
ปฏิบตั กิ ารสงเสริมการนอนหลับและจัดการกับปจจัยรบกวน
ตามกิจกรรมในแนวปฏิบัติฯ เมื่อพบวามีปจจัยรบกวนใน
เรื่องอะไรใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯในหมวดเฉพาะของ
การแกปญหาในเรื่องนั้นซึ่งมีหมวดที่ 2 การบรรเทาความ
ไมสขุ สบายดานรางกาย หมวดที่ 3 การลดการรบกวนจาก
กิจกรรมการพยาบาล หมวดที่ 4 การดูแลดานจิตสังคม
และจิตวิญญาณ และหมวดที่ 5 การดูแลสิ่งแวดลอม ใน
แตละหมวด มีรายละเอียดของกิจกรรมที่ผูปวยจะไดรับ
กิจกรรมตามความตองการและปญหาของแตละคน การ
ทํากิจกรรมสงเสริมการนอนหลับพยาบาลเวรบายใชเวลา
ชวง 20.00 - 24.00 น. พยาบาลเวรดึกใชเวลาชวง 24.00
- 05.00 น. และประเมินคุณภาพการนอนหลับของผูปวย
หลังผูป ว ย ตืน่ นอน ในชวง 06.00น. - 08.00น. โดยพยาบาล
ถามตามแบบวัดคุณภาพการนอนหลับและใหผูปวยตอบ
เอง สิ้นสุดการปฏิบัติเมื่อไดผูปวยครบ10 ราย
หลังจากทดลองใช ผูว จิ ยั รับคืนแบบสอบถามความ
สามารถในการปฏิบัติไดของกิจกรรมตามแนวปฏิบัติการ
พยาบาลและแบบสอบถามความพึงพอใจตอการนําแนว
ปฏิบัติการพยาบาลฯไปใช ที่ไดแจกใหพยาบาลไดตอบ
การวิเคราะหขอ มูล หาคา ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test

ไปใช
2.1 พยาบาล มีอายุเฉลี่ย 32.67 ป (SD =
6.07) และมีประสบการณในการทํางานหอผูปวยวิกฤต
เฉลี่ย 7.83 ป (SD = 4.94) ทุกคนเปนพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลทุกคนใหความเห็นวา แนวปฏิบัติฯ สามารถนํา
ไปปฏิบัติไดทุกหมวด พยาบาลรอยละ 88.9 มีความ
พึงพอใจตอการนําแนวปฏิบตั ฯิ ไปใชในระดับมากและรอยละ
11.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สวนปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ พบวา ในหมวดการดูแลดานจิตสังคม
และจิตวิญญาณ พยาบาลรอยละ 72.22 มีความเห็นวา
ตองใชเวลา มีความยากลําบากในการสือ่ สารกับผูป ว ยสูง
อายุวิกฤตที่คาทอชวยหายใจ ทําใหไมมีเวลามากพอใน
การสื่อสารเพื่อตอบสนองความตองการของผูปวยได
ครอบคลุม ดังนั้นจึงเสนอแนะวา ควรจัดสรรเวลาในการ
สือ่ สารกับผูป ว ย เพิม่ การสงตอขอมูล และพูดคุยใหกาํ ลังใจ
ผูปวย
2.2 ผูปวยสูงอายุ มีอายุเฉลี่ย 71 ป (SD =
10.05) เปนหญิงและชายเทากัน 9 ราย นับถือศาสนาพุทธ
และอีก 1 ราย นับถือศาสนาอิสลาม มีผูปวย 1 ราย ไดรับ
การวินิจฉัยโรคมากกวา 1 โรค ผูปวย 7 ราย ไดรับการ
วินิจฉัยเปนโรคหัวใจ รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน และโรคอืน่ ๆ ไดแก ไขมันในเลือดสูง ตอมลูกหมาก
โต โรคหลอดเลือดในสมอง โรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะ
และมี 4 ราย ที่มีประวัติการไดรับเครื่องชวยหายใจ และ
2 รายมีประสบการณเขารับการรักษาในหอผูปวยวิกฤต
ผูปวย 6 ราย ไดรับยาสงเสริมการนอนหลับขณะอยูใน
โรงพยาบาล
ในวันที่ 7 ภายหลังนําแนวปฏิบัติฯไปใช ผูปวยมี
คุณภาพการนอนหลับเพิ่มขึ้นจากกอนใชแนวปฏิบัติฯ
วันที่ 1 ( t=-14.56) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .01
เมือ่ เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับระหวางกอน
กับหลังใชแนวปฏิบตั ฯิ เปนรายวันพบวา กอนใชแนวปฏิบตั ฯิ
คุณภาพการนอนหลับของผูป ว ยตัง้ แตวนั ที่ 1 ถึง 7 มีคา เฉลีย่
ตัง้ แต 24.60 ถึง 68.10 และหลังใชแนวปฏิบตั ิ ฯ มีคา เฉลีย่

ผลการวิจัย มีดังนี้
1. แนวปฏิบัติการพยาบาลในการสงเสริมการ
นอนหลับของผูปวยสูงอายุในหอผูปวยวิกฤตที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวย 5 หมวดไดแก 1) การประเมินคุณภาพและ
ปจจัยรบกวนการนอนหลับ 2) การบรรเทาความไมสขุ สบาย
ทางดานรางกาย 3) การลดการรบกวนจากกิจกรรมการ
พยาบาล 4) การดูแลดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ และ
5) การดูแลสิ่งแวดลอม
2. การประเมินผลการนําแนวปฎิบตั กิ ารพยาบาลฯ
15

TJN Vol. 63 No. 3

July - September 2014

ตั้งแต 34.10 ถึง 73.60 หลังการใชแนวปฏิบัติฯ ผูปวยมี
คุณภาพการนอนหลับเพิ่มขึ้นกวากอนใชแนวปฏิบัติฯ

6 วัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนในวันที่ 4
คุณภาพการนอนหลับไมแตกตางกัน (ตาราง 1)

ตาราง 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพการนอนหลับ ของผูปวยกอนและหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาลใน
การสงเสริมการนอนหลับของผูปวยในหอผูปวยวิกฤต เปนรายวันโดยใช t-test (n = 10)
วันที่
1
2
3
4
5
6
7

M
24.60
34.20
44.30
46.90
51.60
58.60
68.10

กอนใช
SD
10.22
8.99
8.38
9.46
12.83
8.37
5.02

ระดับ
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

M
34.10
43.10
54.70
54.00
60.30
69.60
73.60

หลังใช
SD
9.72
8.14
9.58
15.04
10.54
4.93
3.57

t
ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

-11.40**
-9.50**
-3.25**
-2.25ns
-6.12**
-4.72**
-6.82**

** p < .01 ns: not significance

การอภิปรายผลการวิจัย
เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติบนพื้นฐานของงานประจําที่ใชหลัก
กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูปวย และเปนกิจกรรม
ที่งาย ไมยุงยากมาก สามารถปฏิบัติได นอกจากนี้แนว
ปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นมีรายละเอียด และมีการ
เขียนเปนแผนภูมิใหเห็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน
ในเรื่องความพึงพอใจของพยาบาล อาจเนื่องจาก
พยาบาลรับรูวาแนวปฏิบัตินี้มีประโยชนตอผูปวยสูงอายุ
วิกฤตในการสงเสริมการนอนหลับ เพื่อใหผูปวยฟนสภาพ
ไดเร็ว รวมกับการรักษาของแพทย และกิจกรรมในแนว
ปฏิบตั ทิ าํ ไดไมยาก สามารถปฏิบตั ไิ ด มีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิ
ทีช่ ดั เจน และมีคมู อื ประกอบการใชแนวปฏิบตั ิ นอกจากนี้
สภาพแวดลอมในหอผูป ว ยวิกฤตทีก่ นั้ แบงเปนหองๆ ทําให
มีความเปนสวนตัวทั้งผูปวยและพยาบาล และสามารถ
ควบคุมปจจัยรบกวนดานสิ่งแวดลอมในเรื่อง แสง เสียง
อุณหภูมิไดคอนขางดี และมีการอํานวยความสะดวกใน

จากผลการวิจัยพบวาแนวปฏิบัติการพยาบาลใน
การสงเสริมการนอนหลับของผูปวยสูงอายุในหอผูปวย
วิกฤตที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 5 หมวด คือ การประเมิน
คุณภาพและปจจัยรบกวนการนอนหลับ การบรรเทาความ
ไมสขุ สบายทางดานรางกาย การลดการรบกวนจากกิจกรรม
การพยาบาล การดูแลดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ และ
การดูแลสิ่งแวดลอม ผลการนําแนวปฏิบัติฯ ไปใชในระยะ
เวลา 7 วันพบวาพยาบาลทุกคน ใหความเห็นวา แนวปฏิบตั ิ
สามารถนําไปปฏิบัติไดทุกหมวด พยาบาล รอยละ 88.9
มีความพึงพอใจในการนําแนวปฏิบัติฯ ไปใชในระดับมาก
และรอยละ 11.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คุณภาพการนอนหลับของผูปวย ในวันที่ 7 เพิ่มขึ้นจาก
กอนใชแนวปฏิบัติฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในเรือ่ งความสามารถในการนําแนวปฏิบตั ฯิ ไปใช
อาจเนื่องจากรายละเอียดของแนวปฏิบัติฯ แตละหมวด
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การใชอปุ กรณสง เสริมการนอนหลับ เชน เครือ่ งเลนเทปซีดี
ใหมีเพียงพอ และแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากหลักฐานเชิง
ประจักษ ทําใหพยาบาลมีความรูและยอมรับในการนํา
แนวปฏิบัติฯ ไปใชมากขึ้น
ปญหาอุปสรรคทีพ่ บวา ในหมวดการดูแลดานจิตสังคม
และจิตวิญญาณ พยาบาลรอยละ 72.22 ใหความเห็นวา
ตองใชเวลาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูปวยเปนผูสูงอายุมีความ
ยากลําบากในการสื่อสารจากที่ผูปวยคาทอชวยหายใจ
ทําใหไมมีเวลามากพอในการสื่อสารเพื่อตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงของผูปวยใหครอบคลุม พยาบาลดูตอง
ใชวิธีการสื่อสาร เชน การเขียนขอความ การอานริมฝปาก
การใชภาพ แตก็ยังมีอุปสรรค เชน พยาบาลอานปากได
ไมตรงกับที่ผูปวยบอก ไมมีเวลาถามความตองการของ
ผูป ว ยในชวงทีม่ ผี ปู ว ยมีอาการวิกฤตเนือ่ งจากตองชวยเหลือ
ผูป ว ยรายอืน่ ๆ ทีม่ อี าการวิกฤตกอน และอุปสรรคจากความ
สูงอายุของผูปวย ซึ่งมีการเสื่อมหนาที่ของระบบประสาท
สวนกลาง ทําใหการรับและสงกระแสประสาททํางานชา
สงผลใหคดิ ชาตองใชเวลาคิดนานในการสือ่ สารใหพยาบาล
เขาใจ หรือผูปวยบางคน เขียนหนังสือไมได ตองการบอก
พยาบาลดวยปาก ไมชอบใชภาพในการสือ่ สาร ทําใหตอ ง
ใชเวลานานในการสือ่ สาร และเมือ่ ผูป ว ยสือ่ สารหลายครัง้
แตพยาบาลยังไมเขาใจ สงผลใหผูปวยรูสึกเบื่อไมอยาก
บอกความตองการทีอ่ ยูล กึ ๆ ภายใน บอกไดแคความตองการ
ในกิจวัตรขัน้ พืน้ ฐานทีง่ า ยๆ จึงเปนเหตุใหปญ
 หาและความ
ตองการที่แทจริงของผูปวยไมไดรับการตอบสนองความ
ตองการทีค่ รบถวน (Arslanian–Engoren, & Scott, 2003)
ในเรือ่ งคุณภาพการนอนหลับของผูป ว ยอาจเนือ่ งจาก
แนวปฏิบตั ฯิ ระบุใหประเมินปจจัยรบกวนการนอนหลับกอน
ผูปวยนอน เพื่อแกไขไดตรงจุดทุกวันสอดคลองกับวราภา
แหลมเพ็ชร (2544) ที่พบวา ผูสูงอายุมีปจจัยรบกวนการ
นอนหลับในเรือ่ งความปวด การหายใจลําบาก การเคลือ่ นไหว
รางกายไมสะดวก การวัดสัญญาณชีพ และสิง่ แวดลอมใน
เรื่อง แสง เสียงในหอผูปวย รวมถึงดานจิตใจ เชน ความ

วิตกกังวลซึ่งประเมินไดตามการรับรูของผูปวยสูงอายุ
(กุสุมาลย รามศิริ, 2543) และเมื่อพยาบาลสามารถแกไข
ได คุณภาพการนอนหลับของผูปวยจึงเพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับ Jiewprasat (2003) ทีพ่ บวาคุณภาพการนอนหลับของ
ผูป ว ยขณะอยูใ นหอผูป ว ยวิกฤตอายุรกรรม มีแนวโนมคอยๆ
ลดลงใน 4 คืนแรก หลังจากนั้นคอยๆ เพิ่มขึ้น
สภาพสิ่งแวดลอมในหอผูปวยวิกฤตโรงพยาบาล
สงขลา มีสภาพเปนสัดสวน คือ มีลักษณะเปนหองกระจก
แกว พยาบาลสามารถมองเห็นผูป ว ยไดชดั มีประตูสามารถ
เลือ่ นปดและเปดไดตามความตองการ ซึง่ ชวยปองกันเสียง
จากภายนอกหองที่มาจากผูปวยหองอื่น หรือเสียงจาก
พยาบาลภายนอกหองได มีไฟและเครือ่ งปรับอากาศสามารถ
ควบคุมการปด-เปดไดในแตละหอง ทําใหผูปวยรูสึกเปน
สวนตัวและปลอดภัย สงผลใหเอื้อตอการดูแลควบคุม
สิง่ แวดลอมตามแนวปฏิบตั ไิ ดงา ยขึน้ นอกจากนี้ การดูแล
ผูปวยใหไดรับยานอนหลับโดยการรายงานแพทยตามที่
แนวปฏิบตั ฯิ ระบุไวเมือ่ ใชวธิ กี ารสงเสริมการนอนหลับโดย
ไมใชยาไมไดผล จะชวยใหผปู ว ยสูงอายุไดรบั ยานอนหลับ
ยิง่ สงเสริมใหผปู ว ยหลับไดมากขึน้ เห็นไดวา ผูป ว ยสูงอายุ
รอยละ 60 ไดรับยาสงเสริมการนอนหลับขณะอยูในโรง
พยาบาล ไดแก ยา clonazepam, ativan, alprazolam
และ seroquel ซึ่งชวยใหผูปวยสูงอายุมีคุณภาพการนอน
หลับดีขนึ้ โดยระยะเวลาการนอนนานขึน้ จํานวนครัง้ ในการ
ตื่นตอนกลางคืนลดลง (เมธารัตน เยาวะ, พรรณวดี
พุธวัฒนะ และสุปรีดา มั่นคง, 2552)

ขอเสนอแนะ
1. แนวปฏิบัติฯ นี้สามารถใชในการสงเสริมการ
นอนหลับของผูป ว ยสูงอายุในหอผูป ว ยวิกฤตไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ และเลือกวิธีการ
สงเสริมการนอนหลับทีเ่ หมาะสม ควรมีการพัฒนาปรับปรุง
แนวปฏิบัติใหมีความเหมาะสมและทันสมัยเปนระยะ
2. ควรวัดผลลัพธของการใชแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้น
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กับผูปวยในระยะยาว เชน การลดระยะเวลาการใชเครื่อง
ชวยหายใจ หรือการหยาเครื่องชวยหายใจไดเร็ว และการ

ลดวันนอนในโรงพยาบาล หรือความพึงพอใจของผูปวย
และครอบครัว
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