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บทคัดย่อ
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานก�าลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขในระดับนานาชาติ ผู้ป่วยเป็นผู้ที่
มีปัจจัยเสี่ยงในหลาย ๆ ด้านที่จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานแก่ผู้ป่วยจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง การวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่
อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ�านวน 42 คน ด�าเนิน
การวิจัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่
แผนการออกแบบและพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสือ่ วีดทิ ศั น์ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่
ตัวอย่าง แบบวัดความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ยต่อสือ่ วีดทิ ศั น์ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นเนือ้ หาจ�านวน 6 ท่าน และผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสือ่ จ�านวน
3 ท่าน โดยแบบวัดความรูใ้ นการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยต่อสื่อวีดิทัศน์มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ.96 และ 1.00 ตามล�าดับ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72
และ .91 ตามล�าดับ ประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์โดยการน�าไปทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มย่อย และ
แบบภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่าสือ่ วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ย มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในผู้ป่วย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพหลายขนาน ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในผู้ป่วย ผลกระทบจากการติดเชื้อ
ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานในผูป้ ว่ ย และวิถที างการได้รบั เชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานเข้าสูร่ า่ งกาย ตอนที่ 2 การ
ปฏิบตั ใิ นป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ย ผลการประเมินประสิทธิภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์ใน
การป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1.21 ซึง่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของเมกุยแกนส์ที่ก�าหนดค่าไว้ให้มากกว่า 1.00 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการ
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป�องกันการติดเชื� อดื�อยาต้านจุ ลชี พหลายขนานสําหรับผู ้ป่วย

ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในระดับมากที่สุดทั้งในด้านเนื้อหา (4.30-4.83) ด้านการออกแบบและน�าเสนอ
(4.57-4.77) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (4.87-4.90)
ผลการศึกษานีแ้ สดงให้เห็นว่าสือ่ วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ยมี
ประสิทธิภาพในการน�าไปให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ย และควรน�าไปเผยแพร่ให้แก่ผปู้ ว่ ยทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาล เพือ่ ให้
ผูป้ ว่ ยมีความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานมากขึน้ น�าไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นป้องกันการติด
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานได้อย่างถูกต้องต่อไป
ค�าส�าคัญ: การพัฒนา สื่อวีดิทัศน์ การป้องกัน เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน ผู้ป่วย
Abstract
Multidrug-resistant organisms (MDROs) infection is an international public health problem.
Patients are at risk for MDROs infections due to many factors. Therefore, providing education on
preventing MDROs infections for patients is crucial. This developmental research study aimed to
develop video media for MDROs infection prevention for patients. The sample consisted of 42
patients undergoing treatment at a university hospital in Bangkok from November 2018 to May 2019.
Research instruments included a development and design plan for the video media, a video media
user opinion questionnaire, a demographic data questionnaire, a knowledge test on preventing
MDROs infections, and a video media satisfaction questionnaire, all of which were validated by six
content experts and three media experts. The content validity index of the knowledge test and
the video media satisfaction questionnaire were .96 and 1.00 respectively, and the reliability were
.72 and .91 respectively. The efficiency of the video media was tested using one-to-one, small
group, and field test. Data were analyzed using descriptive statistics.
The video media developed for this study included two sections. Section one focused
on MDROs infections in patients providing information on the definition of MDROs, factors
related to MDROs infections in patients, the impact of MDROs infections in patients, and mode of
transmissions of MDROs infections. Section two contained information on practices for preventing
MDROs infections. The efficiency of the video media was 1.21, achieving Meguigans’s standard
criteria of 1.00. User satisfaction of the video media was highest for content (4.30-4.83), design and
presentation (4.57-4.77), and usability (4.87-4.90).
The results of the study show that the video media increased knowledge on MDROs infection
prevention in patients, and should be disseminated to patients who are undergoing treatment in
the hospital to increase knowledge, thus improving MDROs infection prevention practice.
Keywords: Development, Video media, Prevention, Multidrug-resistant organisms, Patients
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ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานก�าลัง
เป็ น ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ในระดั บ นานาชาติ ที่ มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วโลก โดย
องค์การอนามัยโลก ได้รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานพบว่ามีผู้เสียชีวิตที่สัมพันธ์
กับการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานประมาณ
25,000 รายต่อปี (World Health Organization,
2014) อีกทั้งข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พบว่ า ในแต่ ล ะปี มี ผู ้ ติ ด เชื้ อ
แบคทีเรียที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนานอย่างน้อย
2 ล้านราย และมีผเู้ สียชีวติ ทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ ดือ้ ยา
ต้านจุลชีพหลายขนานอย่างน้อย 23,000 รายต่อปี
(Centers for Disease Control and Prevention,
2017) จากรายงานการศึกษาข้อมูลจากโรงพยาบาล
ทุกระดับ 1,023 แห่ง ทั่วประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553
โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พบมี
อัตราการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานมากกว่า
100,000 ราย ต่อปี ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
หลายขนานต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น 3.24 ล้านวัน
ต่อปี มีมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพมากกว่า 10,000
ล้านบาทต่อปี เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจประมาณ
2,539-6,084 ล้านบาทต่อปี (National Antimicrobial
Resistance Surveillance Center Thailand, 2013)
ปัญหาการระบาดของเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานทีพ่ บส่วนใหญ่เกิดในโรงพยาบาลเนือ่ งจากมีปจั จัย
ส่งเสริมที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานทั้งด้านตัวผู้ป่วย เชื้อก่อโรค และสิ่งแวดล้อม
เช่น การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
หลายขนานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในประเทศ
ซาอุดอิ าระเบีย ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าปัจจัยเสีย่ งทีท่ า� ให้
เกิดการติดเชื้อคือ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
มากกว่า 5 วัน การได้รับการใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ มีประวัติ
เคยได้รับการรักษาด้วย ยาต้านจุลชีพภายใน 90 วัน
เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 90 วัน ย้าย
มาจากหอผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย

ขนาน และผูป้ ว่ ยมีปญ
ั หาด้านระบบภูมคิ มุ้ กันหรือได้รบั
ยากดภูมิคุ้มกัน (Baig et al., 2015) อีกทั้งการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าบุคลากรสุขภาพมีการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานอยูใ่ นระดับต�า่ เพียงร้อยละ
28.9 (Dhar et al., 2014) จากการสอบสวนการระบาด
ของเชื้อ ESBL-producing Klebsiella pneumoniae
ในหอผู้ป่วยหนักระบบประสาท ประเทศฝรั่งเศส พบว่า
มี ก ารปนเป  อ นเชื้ อ ที่ เ ครื่ อ งตรวจคลื่ น ไฟฟ้ า สมอง
(high-density EEG) สาเหตุเกิดจากการท�าความสะอาด
และการท�าลายเชือ้ ทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน และผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลจาก เชื้อ MRSA, Clostridium
difficile และ vancomycin-resistant Enterococci
(VRE) ก่อให้เกิดการปนเปอนเชื้อเหล่านี้ที่ผิวหนัง มือ
ของผูป้ ว่ ยและสิง่ แวดล้อมในห้องของผูป้ ว่ ย ดังนัน้ ผูป้ ว่ ย
จึงมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานขณะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผูป้ ว่ ยมีความรู้
เกีย่ วกับเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานและการปฏิบตั ิ
ตนในการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ หลาย
ขนานน้อย ดังเช่น การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
พบว่ า ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ ผลกระทบ และการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจาย
เชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานของผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับต�า่
(Ottum, 2013) นอกจากนี้ การแพร่กระจายเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่
เกิดจากการปนเปอนเชื้อผ่านทางการสัมผัส (contact
transmission) ดังนั้นการท�าความสะอาดมือที่ถูกต้อง
ในผู้ป่วยจึงเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่แพร่กระจาย
ทางการสัมผัสทีส่ า� คัญ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาความ
รู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการล้างมือของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในประเทศไทย พบว่า
ผู ้ ป ่ ว ยมี ค วามรู ้ เ รื่ อ งวิ ธี ก ารท� า ความสะอาดมื อ เพี ย ง
ร้อยละ 66 และข้อบ่งชี้ในการท�าความสะอาดมือเพียง
ร้อยละ 50 (Tariyo, 2016) ดังนั้นบุคลากรสุขภาพควร
ให้ความส�าคัญในเรื่องการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ
Nursing Journal Volume 48 No.3 July-September 2021

117

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป�องกันการติดเชื� อดื�อยาต้านจุ ลชี พหลายขนานสําหรับผู ้ป่วย

การรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างถูกต้อง
การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่นั้น พยาบาล
ควรน�าหลักการเรียนรู้ส�าหรับผู้ใหญ่ (adult learning)
มาประยุกต์ใช้ในการให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง (Knowles, Holton, &
Swanson, 2005) โดยในปัจจุบันสื่อการสอนเข้ามามี
บทบาทส�าคัญในการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ย การให้ขอ้ มูลโดย
ใช้สื่อวีดิทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากการท�างานหลาย ๆ อย่างในสื่อวีดิทัศน์
เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ให้ความรู้สึก
ใกล้เคียงกับของจริง จึงสามารถเร้าความสนใจ ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้
มากขึ้ น ท� า ให้ เ กิ ด การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมได้สูง
(Utamachun, 2001) นอกจากนั้นการใช้สื่อวีดิทัศน์
ยั ง สามารถเลื อ กดู ภ าพช้ า หรื อ หยุ ด ดู เ ฉพาะภาพได้
สะดวกต่อการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงเนื้อหาและง่าย
ต่อการทบทวนความรู้ด้วยตนเอง (Bastable, 2014)
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ต่อ
ความรู ้ แ ละการปฏิ บั ติ ข องผู ้ ป ่ ว ยในการป้ อ งกั น การ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล พบว่าภายหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์
ผู้ป่วยมีคะแนนความรู้และการปฏิบัติการป้องกันการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001 (Ketphak, Picheansathian, & Klunklin,
2011) ดังนั้นการน�าสื่อวีดิทัศน์มาใช้ในการให้ความรู้
จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการน�ามาใช้เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานส�าหรับผู้ป่วย
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะพั ฒ นาสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ใ นการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา
ต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงใน
หลาย ๆ ด้านที่จะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพหลายขนาน จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่
พบงานวิจัยที่มีการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่
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ผู้ป่วยในเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญและมีความจ�าเป็น เพื่อ
น�ามาใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนาน ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี ก ารปฏิ บั ติ ตั ว ในการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานได้อย่าง
ถูกต้อง และอาจช่วยลดอัตราการติดเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพหลายขนานได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการติด
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์
ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน
ส�าหรับผู้ป่วยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์
ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน
ส�าหรับผู้ป่วย
ค�าถามการวิจัย
1. สื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วยมีเนื้อหาและองค์
ประกอบอะไรบ้าง
2. ประสิทธิภาพของการใช้สื่อวีดิทัศน์ในการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับ
ผู้ป่วยเป็นอย่างไร
3. ความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกัน
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับ ผู้ป่วย
เป็นอย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อ
ดื้อยาหลายขนานส�าหรับผู้ป่วยเพื่อใช้ในการส่งเสริม
ความรูใ้ ห้แก่ผปู้ ว่ ย ซึง่ เป็นสือ่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ซึ่งจะประกอบด้วยตัวอักษร
ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหวและเสียง โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
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การพั ฒ นาและออกแบบสื่ อ ของอเลสซี่ แ ละโทรลิ ป
(Alessi & Trollip, 1991) ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ขัน้ ตอนการเตรียมการ
2) ขั้นตอนการออกแบบ 3) ขั้นตอนการสร้างบทด�าเนิน
เรือ่ ง 4) ขัน้ ตอนการใช้โปรแกรมและเครือ่ งมือสนันสนุน
5) ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงสื่อวีดิทัศน์ โดย
เนือ้ หาทีน่ า� เสนอด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์ดงั กล่าวจะเน้นเกีย่ วกับ
ความหมายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน ปัจจัย
ที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานใน
ผู้ป่วย ผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานในผู้ป่วย วิถีทางการได้รับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
หลายขนานเข้าสู่ร่างกาย และการปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
โดยการประเมินค่าประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ เมกุยแกนส์ โดยสัดส่วนคะแนน
เฉลี่ ย หลั ง และคะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยสื่ อ
วีดิทศั น์ (Efficiency = Posttest/Pretest) โดยก�าหนด
ค่ามากกว่า 1.00 แสดงว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการเรียนรู้ด้วยสื่อ
วีดิทัศน์ โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยต่อสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
วิธีด�าเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (developmental research) เพือ่ พัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ในการป้องกัน
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในหอผูป้ ว่ ย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาในการศึกษา 7 เดือน
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการ
รักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัย

และอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยจะใช้ วิ ธี เ ลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
จ�านวน 42 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 2 คน
กลุ่มตัวอย่างทดสอบแบบกลุ่มย่อย 10 คน โดยค�านึงถึง
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างใน
การทดสอบภาคสนาม จ�านวน 30 คน
โดยคั ด เลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
เกณฑ์ที่ก�าหนด (inclusion criteria) ดังต่อไปนี้
1. มีอายุตั้งแต่ 18-60 ปี
2. เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมสามัญ
3. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้เข้าใจ ด้วย
การฟัง พูด อ่าน และเขียน
4. ไม่มีปัญหาด้านการได้ยิน การพูด และการ
มองเห็น
5. ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่างส�าหรับการ
วิจยั ครัง้ นี้ (exclusion criteria) คือ มีการเจ็บป่วยทีเ่ ป็น
อุปสรรคต่อการเข้าร่วมการวิจยั เช่น หายใจเหนือ่ ยหอบ
มีอาการปวด เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ แ บ่ ง ออกเป็ น
2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และ
เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ�านวน 6 ข้อ โดยมีข้อค�าถามปลายปิดและปลายเปิด
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา โรคประจ�า
ตัว ประวัติการได้รับการรักษาด้วยยาต้านจุลชีพและ
ประวัติการได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน
2. แบบวัดความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานจ�านวน 25 ข้อ ซึ่งผู้วิจัย
พัฒนาขึน้ จากการศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องประกอบด้วย
ความหมายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน ปัจจัย
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ที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานใน
ผู้ป่วย ผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานในผู้ป่วย วิถีทางการได้รับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
หลายขนานเข้าสู่ร่างกาย และการปฏิบัติในการป้องกัน
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
โดยลักษณะค�าถามเป็นแบบเลือกตอบถูก หรือ ผิด
แบบวัดความรู้นี้ผ่านตรวจสอบความถูกต้องและความ
ตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน โดยค่าดัชนี
ความตรงตามเนือ้ หาของแบบวัดความรูเ้ ท่ากับ .96 และ
ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นโดยไปทดลองใช้กับผู้ป่วย
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 10 คน และหาค่าความเชื่อ
มั่นโดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richarson
20) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อ
สื่อวีดิทัศน์ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
หลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ย ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 15 ข้อ โดยสอบถามความ
พึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนื้อหา
2) ด้านการออกแบบและการน�าเสนอ และ 3) ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นแบบสอบถามชนิดประเมินค่า
5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่ สุ ด แบบสอบถามความพึ ง พอใจนี้ ผ ่ า นตรวจ
สอบความถูกต้องและความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและจัดท�า
สื่อ จ�านวน 3 ท่าน โดยค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
ของแบบสอบถามความพึงพอใจเท่ากับ 1.00 และผ่าน
การทดสอบความเชื่อมั่นโดยไปทดลองใช้กับผู้ป่วยที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 10 คน จากนั้นน�าผลที่ได้มา
ค�านวณหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient)
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91
เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย
1. แผนการออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ คือ
การพัฒนาและออกแบบสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการ
ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย โดย
ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด การพัฒนาและออกแบบ
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สื่อของอเลสซี่ และโทรลิป (Alessi & Trollip, 1991)
ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
แผนการออกแบบและพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์นผี้ า่ นการตรวจ
สอบความถูกต้องและความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรง
คุณวุฒิ 6 ท่าน และตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ
วีดิทัศน์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ 3 ท่าน
2. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสื่อวีดิทัศ น์
เรื่ อ งการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ หลาย
ขนานส�าหรับผู้ป่วยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อน�ามาปรับปรุง
ระหว่างการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ประกอบด้วยค�าถามใน
เรื่องเนื้อหา การล�าดับเรื่อง ความยากง่ายของเนื้อหา
และความสะดวกของการใช้งาน ซึง่ มีลกั ษณะเป็นค�าถาม
แบบประเมินค่า 3 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ควร
ปรับปรุง และข้อเสนอแนะซึง่ เป็นค�าถามชนิดปลายเปิด
แบบสอบถามนี้ผ่านตรวจสอบความถูกต้องและความ
ตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อ 3 ท่าน
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนี้ได้รับการรับรองให้ด�าเนินการวิจัย
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากคณะกรรมการ
จริยธรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ชแี้ จงให้กลุม่
ตัวอย่างทราบสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม
วิจยั และสามารถยุตกิ ารเข้าร่วมวิจยั ได้ทกุ เวลา โดยไม่มี
ผลต่อการรักษาพยาบาลที่ควรได้รับตามปกติ ข้อมูลที่
ได้เก็บเป็นความลับและน�าเสนอในภาพรวม หลังจาก
กลุม่ ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างเซ็น
เอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล โดย
ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยด�าเนินการสร้างสื่อวีดิทัศน์ ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานส�าหรับผู้ป่วย โดยมีขั้นตอนการสร้างสื่อวีดีทัศน์
ตามแนวคิดของ อเลสซี่ และโทรลิป (Alessi & Trollip,
1991) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
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tion)

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการ (prepara-

1. ก� า หนดเป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์
(determine need and goals) โดยพัฒนาสื่อวีดิทัศน์
ที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับ
ผู้ป่วย
2. รวบรวมข้อมูล (collect resources)
โดยการเตรียมความพร้อมของเนื้อหา โดยผู้วิจัยด�าเนิน
การศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อ
ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ หลายขนานส� า หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโดยการ
ทบทวนวรรณกรรม
3. เรียนรู้เนื้อหา (learn the content)
โดยการที่ผู้ออกแบบบทเรียน เรียนรู้เนื้อหาให้มีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้และครอบคลุม ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัย
ด�าเนินการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบ (design
instruction) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด�าเนินการเตรียมพร้อม
ด้านทรัพยากรในการออกแบบบทเรียน ได้แก่ การเตรียม
ความพร้อมด้านเนือ้ หาภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว ตัวอักษร
และเสียง ดังนี้
1. การตัดทอนความคิด (elimination of
idea) โดยการคัดเลือกประเด็นหรือเนื้อหาที่น่าสนใจ
ให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเวลา
ที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ
2. วิเคราะห์งานและแนวคิด (task and
concept analysis) โดยวิเคราะห์ในการน�าเสนอราย
ละเอียดของบทเรียนในแต่ละบทให้เนือ้ หามีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความสับสนของผู้เรียน
3. การออกแบบขั้ น แรก (preliminary
lesson description) โดยการประยุกต์แนวคิดการ
ออกแบบบทเรียนภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการเรียง
ล�าดับของหัวข้อที่น�าเสนอในแต่ละบทเรียน ดังนี้
4. การประเมิ น และแก้ ไ ขการออกแบบ
(evaluation and revision of the design) โดยส่ง

แบบร่างให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา
ขั้ น ตอนที่ 3 ขั้ น ตอนสร้ า งบทด� า เนิ น เรื่ อ ง
(storyboard display) เป็นการออกแบบชุดสือ่ วีดทิ ศั น์
โดยออกแบบเค้าโครงบทเรียนและรูปแบบการน�าเสนอ
บนแผ่ น กระดาษ จากนั้ น จึ ง พั ฒ นาสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ต าม
แผนการออกแบบและพัฒนาสื่อ โดยขั้นตอนการสร้าง
บทด�าเนินเรือ่ งและพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ตอ้ งผ่าน การตรวจ
สอบจากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านสือ่ และการ
ออกแบบ เพื่อให้สื่อมีความเหมาะสมกับ การน�าไปใช้
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมและเครื่อง
มือสนับสนุน (produce supporting material) ผู้วิจัย
สร้างคู่มือการใช้วีดิทัศน์เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย เพื่ออธิบาย
ให้ผู้ใช้สื่อวีดิทัศน์เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหา รวมทั้ง
เวลาในการน�าเสนอ
ขัน้ ตอนที่ 5 ขัน้ ตอนการประเมินผลและปรับปรุง
สื่อวีดิทัศน์ (evaluate and revise) เป็นการน�าสื่อวีดิ
ทัศน์เรื่องการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์
ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้
1. ท� า หนั ง สื อ ผ่ า นคณบดี ค ณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง
ในการด�าเนินการวิจัย และขออนุญาตด�าเนินการวิจัย
2. ผู้วิจัยยื่นขอรับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3. ภายหลังได้รบั การอนุมตั จิ ากผูอ้ า� นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว ผู้วิจัยขอเข้าพบผู้อ�านวย
การโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อแนะน�าตัวพร้อมทั้ง
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การด�าเนินการวิจยั เพือ่ ขอความร่วมมือ
4. ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
จากการศึกษาประวัติผู้ป่วยในเวชระเบียนผู้ป่วยใน
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้เข้าพบผู้ป่วยตามรายชื่อที่ได้คัด
เลือกไว้ ในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป�องกันการติดเชื� อดื�อยาต้านจุ ลชี พหลายขนานสําหรับผู ้ป่วย

5. ผู้วิจัยแนะน�าตนเอง สร้างสัมพันธภาพ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความร่วมมือใน การ
วิจัย พร้อมทั้งอธิบายถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วม
วิจัย และให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ม
ยินยอมเข้าร่วมวิจัย
6. ผูว้ จิ ยั น�าสือ่ วีดทิ ศั น์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดสอบ
เพื่อหาประสิทธิภาพกับผู้ป่วยที่เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่
การทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทดสอบกับกลุ่มย่อย และ
ทดสอบภาคสนาม ตามล�าดับ
6.1 การทดสอบหนึง่ ต่อหนึง่ ผูว้ จิ ยั น�าสือ่
วีดิทัศน์ไปทดสอบกับผู้ป่วยจ�านวน 2 คน เป็นเพศชาย
1 คน และเพศหญิง 1 คน โดยผู้วิจัยได้เข้าไปแนะน�า
ตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความร่วม
มือในการวิจัย พร้อมทั้งอธิบายถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย และขั้นตอนการใช้สื่อวีดิทัศน์ เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจึงให้กลุ่มตัวอย่าง
ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มยินยอมเข้าร่วมวิจัย ซึ่ง การ
ทดสอบขัน้ นีเ้ ป็นการศึกษาถึงข้อบกพร่องของสือ่ วีดทิ ศั น์
ล�าดับการน�าเสนอ ความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้น
ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสือ่ วีดทิ ศั น์ เพือ่
บันทึกสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อเสนอแนะ หลังการเรียนรู้
ด้วยสื่อวีดิทัศน์
6.2 การทดสอบกลุ่มย่อย ผู้วิจัยน�าสื่อ
วีดิทัศน์ไปทดสอบกับผู้ป่วยจ�านวน 10 คน โดยผู้วิจัย
ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการใช้สื่อวีดิทัศน์ เช่น
เดียวกันกับการทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนนี้
เป็นการทดสอบความสามารถของสื่อวีดิทัศน์ เช่น การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อวีดิทัศน์ เป็นต้น และ
ผูว้ จิ ยั ได้นา� ข้อมูลข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข
สื่อวีดิทัศน์
6.3 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งทดสอบภาคสนาม
ผู้วิจัยน�าสื่อวีดิทัศน์ไปทดสอบกับผู้ป่วยจ�านวน 30 คน
โดยผู ้ วิ จั ย ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขั้ น ตอนการใช้ สื่ อ
วีดิทัศน์ โดยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลรอบละ 1-2 คน
ณ ห้องผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ และมีการท�า
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แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้
ด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์ หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ให้กลุม่ ตัวอย่างท�าแบบ
ทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ยต่อสือ่ วีดทิ ศั น์ ภายหลังการรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั น�า
ผลคะแนนของการท�าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบ
ทดสอบหลังเรียนไปหาประสิทธิภาพของสือ่ วีดทิ ศั น์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (Meguigans)
2. หลังจากนั้นผู้วิจัยน�าข้อมูลที่รวบรวมมาได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลก่อน
น�ามาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง วิเคราะห์โดยใช้
สถิติพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ ค�านวณร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. หาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (Meguigans) ซึ่งวิธีการหา
ประสิทธิภาพสื่อเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการประเมินผลของ
การใช้สื่อวีดิทัศน์จากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่ค�านวณ
ได้จากสัดส่วนของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนกับแบบ
ทดสอบก่อนเรียน หากค่าทีไ่ ด้มากกว่า 1.00 แสดงว่าบท
เรียนมีประสิทธิภาพ (Tiantong, 2005)
3. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อสื่อวีดิทัศน์ในการ
ป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานวิเคราะห์
เป็นรายด้านทัง้ หมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนือ้ หา 2) ด้าน
การออกแบบและการน�าเสนอ และ 3) ด้านประโยชน์ที่
ได้รบั โดยน�าข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงและเพศชายร้อยละ
50 เท่ากัน มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 35.7 รอง
ลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี ร้อยละ
21.4 เท่ากัน โดยมีอายุเฉลี่ย 35.95 ปี กลุ่มตัวอย่างมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 31 รองลงมา คือ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 19 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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มีโรคประจ�าตัวเรื้อรังร้อยละ 66.7 โรคมะเร็งและโรค
หัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 21.4 เท่ากัน โรคตับร้อยละ
17.8 และโรคเบาหวานร้อยละ 14.3 ตามล�าดับ กลุ่ม
ตั วอย่ า งส่ วนใหญ่ไ ด้รับ การรัก ษาด้วยยาต้านจุลชีพ
ร้อยละ 50 กลุ่มตัวอย่างทราบเหตุผลของการได้รับการ
รักษาด้วยยาต้านจุลชีพว่ามีการติดเชือ้ ในร่างกายร้อยละ
61.9 และไม่ทราบเหตุผลของการได้รับการรักษาด้วย
ยาต้านจุลชีพร้อยละ 28.3 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคย
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพหลายขนานร้อยละ 66.7 และเคยได้รับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานเพียงร้อยละ 33.3 โดยได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลร้อยละ 57.1 สื่อออนไลน์ร้อยละ 35.7
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและมหาวิทยาลัยร้อยละ 14.3
เท่ากัน และโทรทัศน์ร้อยละ 7.1
ส่วนที่ 2 การพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการ
ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อ

ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย มีลักษณะ
เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวาดการ์ตูนแอนิเมชั่น
ตัวหนังสือประกอบค�าบรรยาย พร้อมเสียงบรรยาย และ
มีเสียงดนตรีประกอบ เวลารวมทั้งหมดรวม 19 นาที
38 วินาที ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การติดเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพหลายขนานในผู้ป่วย ประกอบด้วย ความหมาย
ของเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนาน ความหมายของเชือ้
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน ผลกระทบจากการติดเชื้อ
ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานในผูป้ ว่ ย และวิถที างการได้
รับ เชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานเข้าสูร่ า่ งกาย ตอนที่
2 การปฏิบตั ใิ นป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานส�าหรับผู้ป่วย ประกอบด้วย การป้องกันการติด
เชือ้ ทางการสัมผัส และการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้าน
จุลชีพหลายขนานเมื่อกลับบ้าน
ส่ ว นที่ 3 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของสื่ อ
วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานส�าหรับผู้ป่วย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม ระหว่างก่อนและหลังการได้รับความรู้ด้วยสื่อ
วีดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย (n=30)
ระดับคะแนน
ความรู้
คะแนนเต็ม
Mean
S.D.
t
p-value
ต�่าสุด สูงสุด
ก่อนได้รับความรู้
25
14.00 24.00 19.60
2.82
(P1: Pretest)
-9.421
.000
หลังได้รับความรู้
25
20.00 25.00 23.73
1.26
(P2: Posttest)
จากตารางที่ 1 พบว่าก่อนได้รับความรู้ด้วยสื่อ
วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานส�าหรับผู้ป่วย จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน กลุ่ม
ตัวอย่างได้คะแนนต�่าสุด 14 คะแนน คะแนนสูงสุด
24 คะแนน คะแนนความรูเ้ ฉลีย่ 19.60 คะแนน และภาย
หลังเรียนด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยา
ต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย จากคะแนนเต็ม

25 คะแนน กลุ่มตัวอย่างได้คะแนนต�่าสุด 20 คะแนน
คะแนนสูงสุด 25 คะแนน คะแนนความรู้เฉลี่ย 23.73
คะแนน ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<
.001)
ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการ
ติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ยเท่ากับ
1.21 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป�องกันการติดเชื� อดื�อยาต้านจุ ลชี พหลายขนานสําหรับผู ้ป่วย

(Meguigans) ที่ก�าหนดไว้คือต้องมากกว่า 1 จึงถือได้
ว่าสื่อวีดิทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพยอมรับได้ อีก
ทัง้ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ ของความรูภ้ ายหลัง
เรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์มากกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .001)
โดยการค�านวณประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ดัง
กล่าวดังนี้
P2(Posttest)
Efficiency
=
P1(Pretest)
23.73
=
19.60
=
1.21
P1 แทนค่าเฉลีย่ ของคะแนนการทดสอบก่อนเรียน
P2 แทนค่าเฉลีย่ ของคะแนนการทดสอบหลังเรียน
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่อ
วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานส�าหรับผู้ป่วย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสื่อ
วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลาย
ขนานส�าหรับผูป้ ว่ ยในด้านเนือ้ หาในระดับมากทีส่ ดุ โดย
ในด้านเนื้อหามีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
4.30-4.83 คะแนน ในด้านการออกแบบและการน�า
เสนอมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.574.77 คะแนน และในด้านประโยชน์ที่ได้รับมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.87-4.90 คะแนน
การอภิปรายผล
การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกันการติดเชื้อ
ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ย ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้น โดยศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติด
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย และน�า
แผนการออกแบบและพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบด้านเนือ้ หาและการใช้งาน สือ่ วีดทิ ศั น์ดงั กล่าว
นีน้ า� เสนอโดยการใช้ภาพนิง่ ภาพเคลือ่ นไหว แอนิเมชัน่
ข้อความประกอบค�าบรรยาย เสียงบรรยาย และเสียง
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เพลงประกอบ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนา
สื่อของ อเลสซี่ และโทรลิป (Alessi & Trollip, 1991)
ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของสื่อวีดิทัศน์โดยเป็นสื่อ
ที่สามารถใช้ในการถ่ายทอดสาระความรู้โดยการบันทึก
ได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกัน และ
สามารถรั บ ชมได้ ทั้ ง ภาพและเสี ย งในเวลาเดี ย วกั น
(Viseskul, 2019) นอกจากนั้นการใช้สื่อวีดิทัศน์ยัง
สามารถเลือกดูภาพช้า หรือหยุดดูเฉพาะภาพได้ สะดวก
ต่อการใช้งาน ง่ายต่อการเข้าถึงและง่ายต่อการทบทวน
ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งยังให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาที่มีความ
คงที่เหมือนกันทุกครั้ง (Nuansakul, 2008) ดังนั้น
การน�าสื่อวีดิทัศน์มาใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับ
ผู้ป่วย จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มความรู้ให้
แก่ผู้ป่วย
งานวิจัยครั้งนี้พบว่าสื่อวีดิทัศน์ในการป้องกัน
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 1.21 ซึ่งมากกว่า 1 จึงถือได้ว่าสื่อ
วีดิทัศน์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ตั้งไว้ อีกทั้งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความ
รูภ้ ายหลังเรียนด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้
ดือ้ ยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ย มากกว่าก่อน
เรียนด้วยสือ่ วีดทิ ศั น์ในการป้องกันการติดเชือ้ ดือ้ ยาต้าน
จุลชีพหลายขนานส�าหรับผูป้ ว่ ยอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
(p< .001) ซึง่ การประเมินประสิทธิภาพของสือ่ การเรียน
การสอนเป็นการประเมินเพือ่ พัฒนาคุณภาพของสือ่ การ
เรียนการสอนก่อนน�าไปใช้จริง ซึง่ ต้องผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณ ภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และทดลองใช้กับ
ผูเ้ รียนทัง้ แบบหนึง่ ต่อหนึง่ แบบกลุม่ ย่อย และแบบภาค
สนาม (Viseskul, 2019) โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
เรือ่ งการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ตอ่ ความรูแ้ ละการปฏิบตั ขิ อง
ผู้ป่วยในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล พบว่า
ภายหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์ผู้ป่วยมีคะแนนความรู้และ
การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Ketphak,
Picheansathian, & Klunklin, 2011) และการศึกษา
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เรื่องการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ส�าหรับการป้องกันการติด
เชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของ
กลุ่มตัวอย่างหลังได้รับความรู้ด้วยสื่อวีดิทัศน์ส�าหรับ
การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (Pholdee, 2018)
ผลการวิจัยครั้งนี้บ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก
ที่สุด โดยเมื่อพิจารณาด้านเนื้อหา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระหว่าง (Mean =
4.30-4.83, S.D. = 0.37-0.65) ในด้านการออกแบบและ
การน�าเสนอพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง (Mean = 4.57-4.77, S.D. = 0.430.50) และในด้านประโยชน์ทไี่ ด้รบั พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ระหว่าง (Mean = 4.874.90, S.D. = 0.30-0.34) เนือ่ งจากสือ่ วีดทิ ศั น์ดงั กล่าวนี้
มีเนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย ภาพที่น�ามาใช้ประกอบมี
ความสัมพันธ์กับเนื้อหา ตัวอักษรชัดเจน เสียงบรรยาย
ชัดเจน เป็นสื่อที่น�าเสนอความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
สามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�าวัน ซึง่ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (adult learning) โดยการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้
นั้นต้องมีเนื้อหาสาระที่ตรงกับความต้องการและความ
สนใจ ซึ่งสื่อจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่
ความสามารถในการเรียนและการรับรู้ของแต่ละบุคคล
มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนจะช่วยตอบสนองในเรื่องของความแตกต่างของ
บุคคล เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้สื่อการเรียนการสอน
ได้อย่างสะดวกและสามารถใช้สา� หรับการทบทวนความ
รู้ได้ตามความสามารถของตนเอง (Knowles, Holton,
& Swanson, 2005) นอกจากนี้จากแนวคิดของกาเย่
(Gagne, 1985) กล่าวถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนว่าต้องยึดหลักเร้าความสนใจของผู้เรียน เช่น การ
ใช้การ์ตูนหรือกราฟิกที่ดึงดูดสายตา ภาพเคลื่อนไหว
และน�า้ เสียงทีช่ ดั เจน ดังนัน้ การพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์ในการ
ป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับ
ผู้ป่วยจึงมีความส�าคัญ โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งอาจ
จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน
ในผู้ป่วยได้ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
ควรมี ก ารเผยแพร่ สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ใ นการป้ อ งกั น
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานส�าหรับผู้ป่วย
เพื่อน�ามาใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล และอาจเผยแพร่ผ่านสื่อ
ออนไลน์หรือในรูปแบบวีซีดีเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับ
ไปทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพหลายขนาน อันอาจน�าไปสู่การปฏิบัติตน
เพื่อป้องกัน การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานที่
ถูกต้องของผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษา เรื่อง ผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์
ในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนาน
ส�าหรับผู้ป่วยต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกัน
การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานของผู้ป่วย โดย
มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
และควรมีการวัดผลซ�้า (repeated measurement)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการมอบทุนสนับสนุน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในการป�องกันการติดเชื� อดื�อยาต้านจุ ลชี พหลายขนานสําหรับผู ้ป่วย
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