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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มประชากรคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ที่ขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานจ านวน 92 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และใช้สถิติไคสแคว์ (Chi-Square) เพื่อหาความสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ที่
ศึกษาเป็นเพศหญิง ร้อยละ 94.6 มีอายุ 21-22 ปี ร้อยละ 71.7 ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 56.5 มีเกรดเฉลี่ยสะสมช่วง 
3.01-3.50 ร้อยละ 55.4 มีแหล่งรายได้เพื่อใช้ในการศึกษามาจากผู้ปกครอง ร้อยละ 53.3 โดยผู้ปกครองมีอาชีพเป็น
เกษตรกร/การประมง ร้อยละ 51.1 มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนช่วง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 38.0 และเคยได้รับอบรม
ความรู้เรื่องการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ร้อยละ 62.0 และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ทั้ง 5 หมวด โดยรวมมีค่าเฉลี่ย= 2.83 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก โดยกิจกรรม
การพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย  =2.86 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก และพบว่า
ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม แหล่งรายได้ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ครอบครัวต่อเดือน และการได้รับ
อบรมความรู้เรื่องการป้องกันปอดอับเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
ค าส าคัญ : เครื่องช่วยหายใจ, การป้องกันปอดอักเสบ, การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 
 

ABSTRACT 
 The objective of this descriptive research was to study nursing students’ performance during 
their field experience regarding prevention of pneumonia while using a respirator.  Questionnaires were 
used for collecting data.  The population consisted of 92 third and fourth year nursing students who 
were studying at Chalermkarnchana University An application program was utilized for analyzing 
collected data.  Frequency, mean, percentage and standard deviation figures were shown in the study.  
Chi-Square was also used for correlation purpose.  Results from the study showed that the majority of 
the correspondents were female (94.6 %), aged in the 21-22 years old range (71.7 %), in their third year 
of study (56.5 %), had GPA in the 3.01-3.50 range (55.4 %), received their spending money from their 
guardians (53.3 %), had parents who were considered agriculturalists/fishermen (51.1 %), had family 
income of 5,000-10,000 baht per month (38.0 %),and had received training in pneumonia prevention 
using a respirator (62.0 %).  Nursing students’ performance in preventing pneumonia using a respirator in 
five categories had an average of 2.83 which was considered to be very good.  As for category of nursing 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 

mailto:Tanickc@Yahoo.com


 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 157 ~ 
 

activities, the activity that had the highest average score was use of open phlegm suction system.  It had 
a mean of 2.86 and was considered to be very good. The study also found that gender, age, level of 
education, accumulated grade point average, sources of income, guardians’ occupations, family’s 
monthly income, training in prevention of pneumonia using a respirator were not correlated to the 
students’ performance in preventing pneumonia using a respirator. 
Keywords: respirator, pneumonia prevention, Nursing Students’ Performa 
 
1. บทน า 
 การเจ็บป่วยโดยทั่วไปจะส่งผลกระทบต่อ
บุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม คือ จากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายท าให้ร่างกายอ่อนแอ มีเกิด
ความผิดปกพยาธิสภาพของโรค เกิดขึ้นจากการมีเชื้อโรค
และสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ทางด้านจิตใจ คือ 
ผู้ป่วยจะเกิดภาวะเครียด มีความวิตกกังวลเก่ียวกับโรค 
กลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และด้านสังคม คือ ผู้ป่วยไม่
สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ ท าหน้าที่หรือบทบาทต่าง 
ๆ ได้ตามปกติ อาจต้องเปลี่ยนจากผู้ที่เคยช่วยเหลือ
ตนเองได้เป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืน จึงท าให้ผู้ป่วยรู้สึก
ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดก าลังใจ ซ่ึงภาวะทางจิตใจและสังคม
น้ีจะมีผลกระทบกลับไปถึงการเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย 
จึงท าให้ ร่ า งกาย อ่อนแอท า ให้ต้ องใช้ เ วลาในการ
รักษาพยาบาลนานขึ้นผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็น
ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิตเช่นเดียวกับผู้ป่วยหนัก 
ซ่ึงต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรพยาบาลเพราะ
ถ้ า ไ ม่ ไ ด้ รั บ กา ร ดู แ ลอย่ าง ใ ก ล้ ชิ ด อาจท า ใ ห้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น ปริมาณเลือดที่ออก
จากหัวใจลดลง ถุงลมแตก และเกิดภาวะลมในช่องเยื่อ
หุ้มปอดเน่ืองจากปรับตั้งความดันของเครื่องช่วยหายใจสูง
เกินไป สมจิตร หนุเจริญกุล, 2534 อ้างถึงใน นัชชา เสนะ
วงศ์, (2543) สาเหตุการเกิดปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจเกิดจากการส าลักเอาเชื้อในทางเดิน
อาหารเข้าไปยังทางเดินหายใจ การสูดหายใจเอาเชื้อเข้า
ไปและการแพร่กระจายเชื้อจากการติดเชื้อที่ต าแหน่งอ่ืน
สู่ปอดทางกระแสโลหิต ซ่ึงปัจจัยเสี่ยงมีหลายปัจจัย เช่น 
การได้รับอาหารทางสายให้อาหารและอยู่ในท่านอนราบ
เป็นเวลานาน อาจท าให้ผู้ป่วยเกิดการส าลักได้ที่ท าหน้าที่
ดูแลผู้ป่วย นักศึกษาพยาบาลก็เป็นส่วนหน่ึงในบุคลากร
ทางด้านสุขภาพอยู่ระหว่างการศึกษาหาความรู้และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย ถ้า
หากนักศึกษาสามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยได้
อย่างถูกต้องจะช่วยลดปัญหาการเกิดปอดอักเสบจากการ

ใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยเหตุ
น้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เพราะเครื่องหายใจที่ผู้ป่วย
ใช้แล้วจะมีเชื้อโรคติดอยู่ทั้งขณะและไม่ใช้เครื่องช่วย
หายใจ ดังน้ันในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการทางสุขภาพ จึง
ควรมีการป้องกันตนเองอย่างถูกต้องและ ปฏิบัติกับผู้ป่วย 
เพื่อควบคุมการติดเชื้ออย่างรุนแรง  เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอน แก่นักศึกษาพยาบาลให้ มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อควบคุมและ
ป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลใน
การขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 

1) ขอบ เ ขตด้ าน เ น้ื อห า  เ น้ื อห าของกา ร
ศึกษาวิจัยเรื่องน้ีเป็นการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลใน
การขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

2) ขอบเขตด้านพื้นที่  คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ 

3) ขอบเขตด้ านประชากร  กลุ่ ม นักศึ กษา
พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 3 และ 4 จ านวน 92 คน 

4) ขอบเขตด้านตัวแปร 
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 ตัวแปรต้น 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุระดับ
การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม แหล่งรายได้ เพื่อใช้ใน
การศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ครอบครัวต่อเดือน 
และการได้รับอบรมความรู้เรื่องการป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ   

ตัวแปรตาม 
การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลใน ปฏิบัติงาน

การขึ้นฝึก 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
การ วิ จัยครั้ ง น้ี เป็นการ วิ จัย เชิ งพรรณนา 

(Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัย เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม แหล่งรายได้เพื่อใช้ใน
การศึกษา อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ครอบครัว และ
การได้รับอบรมความรู้เรื่องการป้องกันปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ ประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 
การดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน หมวด
ที่ 2 การดูแลจัดท่าและพลิกตะแคงตัว หมวดที่ 3 การ
ดูแลได้รับอาหารทางสายให้อาหาร หมวดที่ 4 การดูแล
ดูดเสมหะ และหมวดที่ 5 การดูแลท่อทางเดินหายใจและ
อุปกรณ์ของเครื่องช่วยหายใจ ซ่ึงผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
แบบสอบถามการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลศูนย์ ของ จารุวรรณ 
รัตติโชติ (2550, 34) 

  เกณฑ์การแปลความหมายในค าถามเก่ียวกับ
การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหมวดต่าง ๆ มีดังน้ี 

  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.00 หมายถึง อยู่ในระดับ
ปฏิบัติดีมาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.01-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับ
ปฏิบัติดี 

  ค่าเฉลี่ย น้อยกว่า 2 หมายถึง ต้องปรับปรุง
การปฏิบัติ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับ

การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 

2. น าเสนอแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 

3. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถาม อ่านแบบสอบถามให้ฟังและเปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัย 

  4. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการศึกษาตาม
วิธีทางสถิติต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประมวลผลแบบสอบถามและการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยใช้สถิติดังน้ี 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา

พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 3 และ ปี 4 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะห์การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยใช้สถิติ (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
6. สรุปการวิจัย 

  จากการศึกษาพบว่าข้อมูลทั่ วไปของการ
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อ
ป้อง กันปอด อักเสบจากการ ใช้ เ ครื่ องช่ วยหายใจ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 
แหล่งรายได้เพื่อใช้ในการศึกษา อาชีพผู้ปกครอง รายได้
ครอบครัวต่อเดือน การได้รับอบรมความรู้ เรื่องการ
ป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดย
ประชากรส่วนมากที่ศึกษาในครั้งน้ีเป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 94.6 มีอายุ 21-22 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.7 ก าลัง
ศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 56.5 มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ช่วง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 55.4 มีแหล่งรายได้เพื่อใช้
ในการศึกษาจากผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 53.3 อาชีพ
ผู้ปกครองเป็นเกษตรกร/การประมง คิดเป็นร้อยละ   
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  มีร าย ได้ ครอบครั วต่อ เดื อนช่ วง  5,000-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.0 และเคยได้รับอบรม
ความรู้เรื่องการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจ คิดเป็นร้อยละ 62.02 การปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซ่ึงมีกิจกรรมการพยาบาล 5 
หมวด ดังน้ี 

  หมวดที่ 1 การดูแลรักษาความสะอาดภายใน
ช่องปากและฟัน พบว่า ประชากรส่วนมากปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลการสวมถุงมือ disposable มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  หมวดที่ 2 การดูแลจัดท่านอนและการพลิก
ตะแคงตัว พบว่า ประชากรส่วนมากปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง 30-45 องศา 
ถ้าไม่มีข้อห้ามและการล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือผ่านน้ า
หรือใช้ alcohol hand rub หลังจัดท่าและพลิกตะแคง
ตัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.83 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  หมวดที่ 3 การดูแลให้ได้รับอาหารทางสายให้
อาหาร พบว่า ประชากรส่วนมากปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการใช้ syringe ดูด content จากกระเพาะ
อาหาร กรณีมี content มากกว่า 50 ml. เลื่อนให้
อาหารม้ือน้ันออกไปก่อน 1 ชั่วโมง เม่ือครบ 1 ชั่งโมง ดูด 
content จากกระเพาะอาหารซ้ า ถ้ามีมากกว่า 50 ml. 
ให้งดอาหารม้ือน้ันออกไปก่อน กรณีมี content ไม่เกิน 
50 ml. ให้อาหารม้ือน้ันได้และการยก syringe ให้สูงกว่า
ระดับกระเพาะอาหารและปล่อยให้อาหารไหลเข้าสู่
กระเพาะอาหารอย่างช้าๆ จนครบปริมาณที่ก าหนด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก  

  หมวดที่ 4 การดูแลดูดเสมหะ 
  1) การดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด พบว่า 

ประชากรส่วนมากปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลให้ผู้ช่วย
เช็ดข้อต่อ ambu bag และข้อต่อท่อทางเดินหายใจด้วย
ส าลีแอลกอฮอล์และต่อสายเครื่องช่วยหายใจกับผู้ป่วย มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.92 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  2) การดูแลดูดเสมหะแบบระบบปิด พบว่า 
ประชากรส่วนมากปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการล้าง
มือด้วยน้ ายาล้างมือผ่านน้ าตามขั้นตอนหรือใช้ alcohol 
hand rub ก่อนดูดเสมหะ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.90 อยู่ใน
ระดับปฏิบัติดีมาก  

  หมวดที่ 5 การดูแลท่อทางเดินหายใจและ
อุปกรณ์ของเครื่องช่วยหายใจ พบว่า ประชากรส่วนมาก
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือ
ผ่านน้ าหรือใช้ alcohol hand rub ก่อนปลดสาย
เครื่องช่วยหายใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.88 อยู่ในระดับ
ปฏิบัติดีมาก 

  การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกัน
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจทั้ง  5 หมวด
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.83 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 
โดยกิจกรรมการพยาบาลหมวดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 อยู่
ในระดับปฏิบัติ ดีมาก 

  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่ วไปกับการ
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจ ดังน้ี 

  1) เพศกับการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจใน
หมวดต่างๆ ดังน้ี 

  (1.1) เพศชาย ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
การดูแลท่อทางเดินหายใจและอุปกรณ์ของเครื่องช่วย
หายใจ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (1.2) เพศหญิง ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
การดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.85 
อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  2) อายุกับการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจใน
หมวดต่างๆ ดังน้ี 

  (2.1) อายุ 20 ปี ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
การดูแลดูดเสมหะแบบระบบปิด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.91 
อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  (2.2) อายุ 21-22 ปี ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.85 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (2.3) อายุ 23-24 ปี ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากและ
ฟันและการดูแลจัดท่าและพลิกตะแคงตัวค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.93 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (2.4) อายุ 25-26 ปี ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิดและการดูแล 
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ท่อทางเดินหายใจและอุปกรณ์ของเครื่องช่วย
หายใจ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (2.5) อายุมากกว่า 26 ปี ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลจัดท่าและพลิกตะแคงตัว ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  3) ระดับการศึกษากับการปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจในหมวดต่างๆ ดังน้ี 

   (3.1) ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลการดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.83 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (3.2) ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปาก
และฟัน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.93 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  4) เกรดเฉลี่ยสะสมกับการปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจในหมวดต่างๆ ดังน้ี 

   (4.1) เกรดเฉลี่ยสะสมช่วง 1.51-2.00 ปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
ช่องปากและฟัน การดูแลจัดท่าและพลิกตะแคงตัว การ
ดูแลได้รับอาหารทางสายให้อาหาร การดูแลดูดเสมหะ
แบบระบบเปิด การดูแลดูดเสมหะแบบระบบปิดและการ
ดูแลท่อทางเดินหายใจและอุปกรณ์ของเครื่องช่วยหายใจ 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

    (4.2) เกรดเฉลี่ยสะสมช่วง 2.01-2.50 
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการดูแลดูดเสมหะแบบระบบ
เปิดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (4.3) เกรดเฉลี่ยสะสมช่วง 2.51-3.00 ปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
ช่องปากและฟันค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 อยู่ในระดับปฏิบัติ
ดีมาก 

  (4.4) เกรดเฉลี่ยสะสมช่วง 3.01-3.50 ปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลการดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  (4.5) เกรดเฉลี่ยสะสมช่วง 3.51-4.00 ปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายใน
ช่องปากและฟันและการดูแลท่อทางเดินหายใจและ
อุปกรณ์ของเครื่องช่วยหายใจ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.91 อยู่
ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  5) แหล่งรายได้เพื่อใช้ในการศึกษากับการ
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจในหมวดต่างๆ ดังน้ี 

   (5.1) แหล่งรายได้เพื่อใช้ในการศึกษาจาก
การกู้ กรอ. ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในช่องปากและฟัน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
2.86 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  (5.2) แหล่งรายได้เพื่อใช้ในการศึกษาจาก
ผู้ปกครอง ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการดูแลดูดเสมหะ
แบบระบบเปิดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 อยู่ในระดับปฏิบัติดี
มาก 

  6) อาชีพของผู้ปกครองกับการปฏิบัติของ
นักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจในหมวดต่างๆ ดังน้ี 

  (6.1)อาชีพรับราชการ /พนักงานของรัฐ /
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการดูแลได้รับ
อาหารทางสายให้อาหาร ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 อยู่ใน
ระดับปฏิบัติดีมาก 

  (6.2) อาชีพเกษตรกร/การประมง ปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลการดูแลดูดเสมหะแบบระบบปิด 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  (6.3) อาชีพรับจ้างทั่วไป ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากและ
ฟันค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.87 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (6.4) อาชีพค้าขาย ปฏิบัติ กิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลได้รับอาหารทางสายให้อาหารและการ
ดูแลดูดเสมหะแบบระบบปิดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.91 อยู่ใน
ระดับปฏิบัติดีมาก 

   (6.5) อาชีพอ่ืนๆ ปฏิบัติ กิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากและ
ฟันค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  7) รายได้ครอบครัวต่อเดือนกับการปฏิบัติ
ของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจในหมวดต่างๆ ดังน้ี 

   (7.1) รายได้ครอบครัวต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 
บาท ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการดูแลดูดเสมหะแบบ
ระบบเปิด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.94 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

   (7.2) รายได้ครอบครัวต่อเดือนช่วง 5,000-
10,000 บาท ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในช่องปากและฟัน การดูแลดูดเสมหะ
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แบบระบบเปิดและการดูแลดูดเสมหะแบบระบบปิด 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.83 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

  (7.3) รายได้ครอบครัวต่อเดือนช่วง 10,001-
15,000 บาท ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลการดูแลดูด
เสมหะแบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.86 อยู่ในระดับ
ปฏิบัติดีมาก 

   (7.4) รายได้ครอบครัวต่อเดือนช่วง 15,001 
บาทขึ้นไป ปฏิบัติ กิจกรรมการพยาบาลการดูแลดูด
เสมหะแบบระบบเปิดค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.88 อยู่ในระดับ
ปฏิบัติดีมาก 

  8) การได้รับอบรมความรู้เรื่องปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจกับการปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจในหมวดต่างๆ ดังน้ี 

   (8.1) เคยได้รับอบรมความรู้เรื่องปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
การดูแลจัดท่าและพลิกตะแคงตัวและการดูแลดูดเสมหะ
แบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.88 อยู่ในระดับปฏิบัติ
ดีมาก 

   (8.2) ไม่เคยได้รับอบรมความรู้เรื่องปอด
อักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลการดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากและ
ฟันและการดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.82 อยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก 

อภิปรายผล 
การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกัน

ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
จากการศึกษาการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล

ในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจพบว่า กลุ่มประชากรส่วนมากปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลทั้ง 5 หมวดอยู่ในระดับปฏิบัติดีมาก
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์ทิรา เจียรณัย
และคณะ (2553,22-24) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การพยาบาลเพื่อการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จากการ
วิจัย พบว่า พฤติกรรมการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจของนักศึกษา
พยาบาลมีของพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วย 5 หมวดในระดับ
ดีมาก  

  โดยกิจกรรมการพยาบาลที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การดูแลดูดเสมหะแบบระบบเปิด รองลงมาคือ การ

ดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปากและฟัน การดูแล
ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร การดูแลดูดเสมหะแบบ
ระบบปิด การดูแลท่อทางเดินหายใจและอุปกรณ์ของ
เครื่องช่วยหายใจ ตามล าดับ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกมลวัลย์ ใครบุตร, (2551, 97-98) ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่องผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลินิกต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติด
เชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ จากการวิจัย 
พบว่า ก่อนด าเนินการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลิ นิก พยาบาลมีการปฏิบั ติถูกต้อง ร้อยละ 71.4 
ภายหลังด าเนินการส่งเสริมการใช้ แนวปฏิบัติทางคลินิก 
พบว่า พยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 99.5 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ี การดูแลจัดท่ า
นอนและการพลิกตะแคงตัว พยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้อง
ตามแนวปฏิบัติทางคลินิก จากร้อยละ 64.3 เป็นร้อยละ 
98.9 การดูแลความสะอาดช่องปากและฟัน พยาบาลมี
การปฏิบัติถูกต้องตามแนวปฏิบัติทางคลินิก จากร้อยละ 
63.4 เป็นร้อยละ 98.5 การดูแลให้อาหารทางสายยาง 
พยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้องตามแนวปฏิบัติทางคลินิก 
จากร้อยละ 60.7 เป็นร้อยละ 99.5 การดูดเสมหะ (ผู้ดูด
เสมหะ) พยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้องตามแนวปฏิบัติทาง
คลินิก จากร้อยละ 78.3 เป็นร้อยละ 99.6 การดูดเสมหะ 
(ผู้ช่วยดูดเสมหะ) พยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้องตามแนว
ปฏิบัติทางคลินิก จากร้อยละละ 70.0 เป็นร้อยละ 99.6 
การดูแลผู้ป่วยใสทอหลอดลมคอหรือเจาะคอ พยาบาลมี
การปฏิบัติถูกต้องตามแนวปฏิบัติทางคลินิก จากร้อยละ 
74.1 เป็นปฏิบัติถูกต้องทั้งหมดและการดูแลเก่ียวกับ
อุปกรณ์การหายใจ พยาบาลมีการปฏิบัติถูกต้องตามแนว
ปฏิบัติทางคลินิก จากร้อยละ 78.6 เป็นร้อยละ 99.7 
มากกว่าก่อนการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก 

  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคลกับการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกัน
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจโดยใช้สถิติ (Chi-
Square) พบว่า เพศ อายุ การศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม 
แหล่งรายได้ อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ครอบครัวต่อ
เดือน การได้รับอบรมความรู้เรื่องการป้องกันปอด  อับเส
บจากการใช้เครื่องช่วยหายใจพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบ
จากการใช้เครื่องช่วยหายใจซ่ึงขัดแย้งกับกับงานวิจัยของ
ลดาวัลย์ ฤทธ์ิกล้า,ณรงค์กร ว้ายโพธ์ิกลาง (2557) ศึกษา
ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลต่อการ 
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ปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่ วยอายุรกรรมโรงพยาบาล 
พบว่า บุคลากรพยาบาลมีคะแนนการปฏิบัติตามแนว
ทางการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจสูงกว่าก่อนเข้า
ร่ วมโ ครงการ ในทุกด้ านอย่ าง มี นัยส า คัญ (P<.01) 
ประกอบด้วย การดูแลความสะอาดช่องปากและฟัน 
(P<.001) การดูแลจัดท่านอนและการพลิกตัว (P<.05) 
การดูแลให้อาหารทางสายยาง (P<.01) การดูแลเสมหะ 
(P<.001) และการดูแลท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ของ
เครื่องช่วยหายใจ(P<.001) อุบัติการณ์ปอดอับลดลงอย่าง
มีนัยส าคัญ(P<.05) ผลการศึกษาน้ีสามารถน าไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการส่งเสริมเสริมการป้องกันการเกิดปอด
อับเสบจาการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซ่ึงจะส่งผลให้สามารถ
ลดการติดเชื้อปอดอักเสบได้ โดยควรท าการศึกษาซ้ าใน
ระยะยาวในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อทดสอบ
ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ กิจกรรมการพยาบาลที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การดูแลจัดท่านอนและการพลิก
ตะแคงตัวคงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรทนา 
เพ็ชรยัง (2545, 88-90) ศึกษางานวิจัยเรื่องผลของกลุ่ม
ควบคุมคุณภาพต่อการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกัน
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ จากการวิจัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาปฏิบัติตามหลักในกิจกรรม
การดู แลท่อทางเดินหายใจและส่ วนอุปกรณ์ของ
เครื่องช่วยหายใจสูงสุดร้อยละ 73.74 รองลงมาได้แก่ 
การดูดเสมหะ การดูแลให้อาหารทางสายยาง การดูแล
ความสะอาดภายในช่องปากและฟันและการดูแลการจัด
ท่านอนและการพลิกตะแคงตัว คิดเป็นร้อยละ 65.82 
ร้อยละ 53.99 ร้อยละ 47.67 และร้อยละ 36.31 
ตามล าดับ 

  จากผลการวิจัยครั้ง น้ีกลุ่มประชากรเป็น
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ซ่ึงผ่านการ
เรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติมาตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 2 ของการศึกษาวิชาการพยาบาล ท าให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในกิจกรรมการพยาบาลพื้นฐานในการดูแล
ผู้ป่วยจนเกิดความช านาญและความม่ันใจในการดูแล
ผู้ป่วยในระดับหน่ึง อีกทั้งในแผนการจัดการเรียนการ
สอนของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
ศรีสะเกษ พบว่า ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มฝึกภาคปฏิบัติ
อาจารย์จะนิเทศให้ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลและ
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเริ่มฝึกตั้งแต่พื้นฐานทางการ
พยาบาล การดูแลผู้ป่วยแบบเอ้ืออาทร ซ่ึงนักศึกษาก็ได้

น าความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ หากนักศึกษาปฏิบัติในการ
ดูแลผู้ป่วยไม่ถูกต้องจะท าให้มีอัตราการเสี่ยงต่อการติด
เชื้อได้สูงขึ้น ในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเหล่าน้ี
นักศึกษาได้รับการสอนจากอาจารย์ผู้นิเทศ พยาบาล
วิชาชีพ พยาบาลรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ ช่วยให้นักศึกษา
เกิดความช านาญและมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานและ
ดูแลผู้ป่วยมากขึ้น จึงท าให้ในการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาลน้ันนักศึกษาสามารถปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติดี
มาก 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

  ด้านการศึกษา 
  1. ควรด าเนินการส่งเสริมการให้ความรู้และ

การปฏิบัติของนักศึกษาในการป้องกันปอดอักเสบจาก
การใช้เครื่องช่วยหายใจโดยการอบรมให้ความรู้แ ก่
นักศึกษาพยาบาลและมีการกระตุ้นและส่งเสริมอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมการพยาบาลที่
ถูกต้องและยั่งยืน  

  2. ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ผู้นิเทศนักศึกษาพยาบาลในการเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล
เพื่อให้เกิดความรู้และความสามารถในการปฏิบัติการ
พยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วย
หายใจได้ถูกต้อง 

  3. เน้นย้ าปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้องในแต่
ละกิจกรรม ซ่ึงเป็นการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 
เพื่ อ ให้ นักศึ กษาตระหนักถึ งความส าคัญของการ
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

  ด้ า น ก า ร ท า วิ จั ย  ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ น า
กระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยเก่ียวกับการ
ใช้อุปกรณ์การแพทย์ชนิดอ่ืนที่อาจมีผลต่อการติดเชื้อและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 

  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของการเกิด

ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและผลกระทบที่
เก่ียวข้อง เช่น ผลกระทบด้านจิตใจ ความสูญเสียและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เห็ นถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น 
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  2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการ
ใช้เครื่องช่วยหายใจ 

  3. ควรมีศึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ญาติในการป้องกันปอดอักเสจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 
เน่ืองจากญาติผู้ป่วยต้องดูแลสัมผัสผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
เช่นกัน อาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อจุลชีพได้ 
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