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การพัฒนาชุดข้อมูลความรู้การเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม
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บทคัดย่อ
การวิจยั และพัฒนาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลการให้ความรูก้ ารเตรียมตัวส่อง
กล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดรามาต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้ชดุ ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วย
ทีจ่ ะเข้ารับบริการส่องกล้องตรวจหลอดลม จํานวน 157 ราย เก็บข้อมูลโดยสนับสนุนให้ผปู้ ่ วยใช้ขอ้ มูลการ
ให้ความรูก้ ารเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดรามา ตัง้ แต่เดือน มกราคม 2561 ถึง
เดือนมิถุนายน 2561 และแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อชุดข้อมูลความรูแ้ ละการเตรียมตัวส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจต่อการใช้ชดุ ข้อมูลการให้ความรูแ้ ละเตรียมตัวส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดรามาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกรายด้านพบว่ามีคะแนน
เฉลีย่ ในระดับมากได้แก่ ด้านการใช้งานทันสมัย สะดวกและเวลาเหมาะสม ด้านความตรงวัตถุประสงค์
ผูป้ ่ วยสามารถเตรียมตัวส่องกล้องได้ถูกต้อง ด้านความปลอดภัยมีภาพชัดเจนเข้าใจง่ายสามารถปฏิบตั ิ
ตามได้
ข้อเสนอแนะในการนํางานวิจยั ไปใช้ บุคลากรทางสุขภาพสามารถนําชุดข้อมูลการให้ความรูแ้ ละ
เตรีย มตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดรามาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล และความ
สะดวกในการให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยเตรียมตัวในการส่องกล้องตรวจหลอดลม
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Development of educational information with Rama bronchoscopy
QR code

Chariya Laohavich*

Abstract
This study aimed to develop and evaluate educational Information for patients undergoing
bronchoscopy and satisfaction with educational Information with Rama Bronchoscopy QR Code.
The samples consisted of 157 who were undergoing bronchoscopy. Data were collected by
encourage patients to use educational Information with Rama Bronchoscopy QR Code between
January to June, 2018 and evaluate by using satisfaction questionnaire of educational Information
with Rama Bronchoscopy QR Code. Data were analyzed using descriptive statistic.
The results showed that the mean score of total four aspects of the satisfaction on the
“Educational Information with Rama Bronchoscopy QR Code” were at a high level. For instance,
the value of the “Educational Information with Rama Bronchoscopy QR Code” were updated,
comfortable and timely used and patients rated as a high level. In addition, the purpose of selfpreparation of Bronchoscopy was relevancy, safety with clearly graphic and friendly used.
The study suggests that healthcare providers should consider to implement this
educational Information with Rama Bronchoscopy QR Code to promote patients access to
convenience and friendly used information for preparation of bronchoscopy.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การส่องกล้องตรวจหลอดลม (bronchoscopy)
เป็ นหัตถการพิเศษทีน่ ิยมใช้ในการหาสาเหตุหรือ
การวินิ จ ฉัย โรค1 เช่น ผู้ป่ วยที่ไม่พ บรอยโรคบน
ฟิ ล์ม เอกซเรย์ ผู้ป่ วยที่ม ีอาการไอเรื้อรัง ไอเป็ น
เลือด เสียงแหบ หรือตรวจพบเสีย งปอดผิดปกติ
หรือใช้หาระยะของโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งต่อม
นํ้ าเหลืองในหลอดลม หรือวัณโรคต่อมนํ้ าเหลือง2
ด้วยการดูดชิน้ เนื้อจากต่อมนํ้ าเหลืองจากการส่อง
กล้องตรวจหลอดลมแบบคลื่นเสียงสะท้อนความถี่
สูง3การส่องกล้องตรวจหลอดลมเป็ นหัตถการที่ม ี
ความปลอดภัย สูง รวมถึงเป็ น การส่องกล้องเพื่อ
การรักษาเช่นการส่องกล้องเพื่อตัด ก้อนเนื้ องอก
ขวางในหลอดลม การทําหัตถการใช้เวลาทําสัน้ มี
ภาวะแทรกซ้อนน้ อย อีกทัง้ ผู้ป่ วยไม่จํา เป็ น ต้อง
นอนโรงพยาบาล ซึ่งมีวธิ กี ารทําโดยการแพทย์ใส่
กล้องสําหรับการตรวจเข้า ทางจมูกข้า งหนึ่ งหรือ
ทางปาก ผ่ า นลํ า คอและกล่ อ งเสี ย งเข้ า ไปยั ง
หลอดลม ในขณะส่องกล้องผูป้ ่ วยรูส้ กึ ตัวอาจเกิด
ความรู้ส ึกอึด อัด บ้าง และแพทย์จะพ่น ยาชาผ่า น
ทางกล้องเข้าไปในหลอดลมเป็ นระยะ ซึง่ อาจทําให้
มีอาการไอหรือสําลักเล็กน้ อย แต่ผู้ป่วยสามารถ
หายใจได้ต ามปกติห ลัง การส่ อ งกล้ อ งหลอดลม
อาจจะมีอาการเจ็บคอ หรือเสมหะปนไอปนเลือด
เล็กน้อย ซึง่ อาการเหล่านี้จะสามารถหายไปได้เอง
แต่ในคนไข้บางรายก็อาจมีเลือดออกหลังทําการตัด
ชิน้ เนื้อ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น เกิดภาวะ
ลมรัวในช่
่ องเยื่อหุม้ ปอด มีภาวะออกซิเจนในเลือดตํ่า
หรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งภาวะแทรกซ้อน
เหล่ า นี้ จ ะขึ้น อยู่ ก ับ อาการผู้ป่ วยแต่ ล ะราย โดย
ผูป้ ่ วยจะได้รบั การตรวจสังเกตอาการอย่างใกล้ชดิ
และนัดมาฟั งผลการตรวจตามขัน้ ตอนต่อไป และ
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หลังจากนัน้ แพทย์จ ะนัด มาฟั งผลการตรวจ และ
วางแผนการรักษาตามตามขัน้ ตอนต่อไป
เมื่อพยาบาลให้คําแนะนํ าขัน้ ตอนการทํา
หัตถการรวมถึงวิธกี ารทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวันส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมอาจจะทํา ให้ผู้ป่ วยเกิด ความกลัว
หรือทําให้เกิดความวิตกกังวล ดังนัน้ การให้ขอ้ มูล
การเตรียมตัวและความรูเ้ รื่องการส่องกล้องตรวจ
หลอดลมจึงมีความสําคัญมากต่อความสําเร็จและ
ลดภาวะแทรกซ้อนในการทําหัตถการมาก เห็นได้
จากสถิตกิ ารส่องกล้องตรวจหลอดลมโรงพยาบาล
รามาธิบ ดี4 มีส ถิติการเลื่อ นและงดนัด ส่อ งกล้อ ง
ตรวจหลอดลมในอัตราที่สูงถึง ร้อยละ 6.32 โดย
พบว่าความกลัวและวิตกกังวลเป็ นสาเหตุหลักใน
การเลื่อนและงดส่องกล้อง สาเหตุรองลงมาคือ การ
เจาะเลือดเพื่อเตรีย มตัว ส่องกล้องก่อนวัน นัด ไม่
ครบถ้ว น บางรายไม่ ง ดรับ ประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่ม ปั ญหาเหล่ านี้ล้ว นแต่ เป็ นการแสดงถึง
การให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ครบถ้วนทําให้ผปู้ ่ วยขาดความรู้
ความเข้าใจที่จะเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบตั ิ
ตัวให้ถูกต้อง ดังนัน้ ทางหน่ วยงานจึงได้นําปั ญหา
มาวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขข้อ บกพร่ อ งร่ ว มกัน ใน
ปั จจุบนั มีวิธีการให้ขอ้ มูล ความรู้ในการเตรียมตัว
ส่องกล้อ งตรวจหลอดลมหลายวิธี ได้แ ก่ การใช้
เอกสารแผ่นพับและการให้คาํ แนะนําซึง่ อาจช่วยลด
ความวิตกกังวลในผู้ป่วยได้ไม่ดีพอ ในการศึกษา
ของ วชิราภรณ์ และคณะ5 ได้ทาํ การเปรียบเทียบ
ความวิต กกังวลของผู้ป่ วยที่ม ารับ การส่องกล้อ ง
ตรวจกระเพาะอาหารก่อนและหลังกิจกรรมการให้
ข้อมูลโดยการชมวีดิทศั น์ ซึ่งพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความวิต กกังวลของผู้ป่ วยภายหลัง ได้ร บั ข้อมูล
โดยการชมวีดทิ ศั น์ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดังนัน้ การให้ขอ้ มูลการให้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมและตรง
กับความต้องการของผูป้ ่ วยสามารถช่วยลดความ
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วิตกกังวลของผูป้ ่ วยลงได้และทําให้ผปู้ ่ วยให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ติ วั ขณะส่องกล้องซึง่ ส่งผลให้
ความสําเร็จในการส่องกล้องมีมากขึน้ 6
ในปี พ.ศ. 2557 7 ผู้วิจ ัย ได้ พ ัฒ นาการ
รู ป แบบการเตรี ย มผู้ ป่ วยเพื่ อ ส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมมาเป็ นแนวปฏิบตั ิ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางใน
การแนะนํ าและเตรียมผู้ป่ วยเพื่อส่องกล้องตรวจ
หลอดลมไปในแนวทางเดียวกัน หลังจากนัน้ ในปี
ั นาการให้ขอ้ มูลความรูจ้ ากการ
พ.ศ. 25588 ได้พฒ
ให้คาํ แนะนําแบบปากเปล่าร่วมกับแผ่นพับมาเป็ น
การให้ข ้อ มูล ในรูป แบบวีดิท ัศ น์ ที่ป ระกอบด้ว ย
เนื้อหาการปฏิบตั ติ นในระยะการเตรียมตัวก่อนส่อง
กล้อง การปฏิบตั ติ นในขณะส่องกล้อง การปฏิบตั ิ
ตนในระยะหลัง ส่ อ งกล้ อ ง การดู แ ลตนเองและ
ปฏิบตั ติ นเมือ่ กลับบ้านรวมทัง้ วิธปี ฏิบตั เิ มือ่ มีภาวะ
ผิดปกติหรือภาวะ แทรกซ้อน ซึ่งมีภาพประกอบ
การสอน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทัวไปภายในห้
่
อง
ส่องกล้อง การให้ยาชาเฉพาะที่ ท่าทางในการส่อง
กล้ อ ง เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการส่ อ งกล้อ ง ยาที่ค วร
รับประทานและยาทีค่ วรงด ในรูปแบบการให้ขอ้ มูล
ก่ อ นส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมด้ ว ยรู ป แบบสื่ อ
วีดทิ ศั น์ ซ่งึ เป็ นภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งจําลอง
เหตุการณ์ เสมือนจริงในขัน้ ตอนการส่องกล้องและ
หลังส่องกล้อง ทําความเข้าใจได้ง่ายสามารถดูซ้ํา
ได้โดยภาพไม่ ม ีความน่ ากลัว สามารถนํ ากลับไป
ศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่ วยและญาติได้
รับทราบข้อมูลทีใ่ กล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุด
ซึ่งจะทํ าให้ความวิต กกังวลลดลง สอดคล้ องกับ
การศึกษาของกูเนย์และคณะกับโทมัสและคณะ9,10
ซึง่ มีขอ้ สรุปไปในแนวทางเดียวกันว่าการให้ขอ้ มูล
แบบมัลติมเี ดียสามารถลดระดับความวิตกกังวลใน
ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการส่องกล้องตรวจหลอดลมได้8

หลัง จากใช้วีดีท ัศ น์ ใ นการให้ข ้อ มูล และ
ความรูแ้ ก่ผปู้ ่ วยและญาติมาระยะหนึ่ง ผูว้ จิ ยั และ
ทีม ห้อ งส่ อ งกล้อ งตรวจหลอดลมและได้ติด ตาม
ข้อมูล อย่า งต่อเนื่ องและพบว่ า ในปั จ จุ บ ัน เครื่อง
เล่ น วี ดิ ท ัศ น์ ไ ม่ เ ป็ นที่นิ ย มและแพร่ ห ลาย หรื อ
อาจจะชํารุดเสียหายทําให้ไม่มเี ครื่องมือสําหรับดู
วีดิทศั น์ ในการเตรียมตัว ส่องกล้องที่ทางห้องส่อง
กล้องให้ไป โดยการติดตามผลการปฏิบตั ิตามผล
การให้วีดิทศั น์ ก ลับ ไปดู ท่บี ้า นหลังจากนัน้ มีการ
สัมภาษณ์ ผปู้ ่ วยทีม่ าส่องกล้องตรวจหลอดลมช่วง
เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน
154 ราย พบคําบอกเล่าหรือคําถามทีแ่ สดงถึงการ
ไม่ได้ทบทวนดูชุดข้อมูลความรูก้ ารส่องกล้องตรวจ
หลอดลม ในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ เช่น “ทีบ่ า้ นเครือ่ งเล่นดี
วีดีเ สียไม่ได้ดู” “ไม่ม ีเครื่องดูดีวีดี” “เปิ ด เครื่องดู
แผ่นไม่เป็ น” “ยังไม่ได้ดูดีวีดีท่นี ่ีมเี ครื่องให้ดูหรือ
เปล่า”
นอกจากนี้ ย ัง มีข ้อ มูล การบัน ทึก การลืม
รับประทานยาความดันโลหิตในเช้าวันส่องกล้องใน
กรณี ท่ี ม ี ย าควบคุ ม ความดั น โลหิ ต เป็ นผลให้
ค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตก่อนตรวจสูงกว่าปกติ
ซึ่ ง อาจทํ า ให้ ต้ อ งเลื่ อ นหรือ งดส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมได้ ทําให้ผู้ป่วยเตรียมตัวไม่ถูกต้องเกิด
อัตราการเลื่อนและงดนัดส่องกล้องเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ 4
ผู้ วิ จ ัย จึ ง ได้ คิด หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา
เหล่านี้ โดยสนใจทีจ่ ะพัฒนาและประเมินผลความ
พึงพอใจในผู้ป่วยที่ใช้ชุดข้อมูลความรู้การเตรียม
ตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมรูปแบบวีดทิ ศั น์น้ีมาลง
ในเว็บไชต์สําหรับการแบ่งปั นวีดิทศั น์ (youtube)
แล้ ว ทํ า เป็ นคิ ว อาร์ โ ค้ ด ( QR code หรื อ quick
response code) และให้ผปู้ ่ วยได้เข้าถึงข้อมูลการ
เตรีย มตัว ก่ อ นส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมโดยใช้
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โทรศัพท์มอื ถือ เนื่องจากปั จจุบนั มีการใช้โทรศัพท์
อย่างแพร่หลาย
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการพัฒนาระบบการนัดและ
ให้ ข ้ อ มู ล ผู้ ป่ วยส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมใน
โรงพยาบาลตติยภูมแิ ห่งหนึ่งโดยใช้กรอบแนวคิด
การพัฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของวงจรการ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็ ม
มิง่ (Deming Cycle)11 มาเป็ นกรอบในการพัฒนา
โดยใช้ป ระเด็น ปั ญ หาที่ไ ด้จ ากการทบทวนสถิติ
ผลลัพ ธ์ จ ากการดู แ ลผู้ป่ วยห้อ งส่ อ งกล้อ งตรวจ
หลอดลมโรงเพยาบาลรามาธิบ ดี4 มาใช้ใ นการ
วางแผนพัฒ นาระบบและนํ า ระบบที่ไ ด้ล งสู่ก าร
ปฏิบตั ิจริง ติดตามประเมินผล และปรับ แนวทาง
ปฏิ บ ั ติ จ นได้ ร ะบบที่ เ หมาะสมกั บ สภาพการ
ปฏิบตั งิ านจริง ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ และสภาพ
ปั ญ หาโดยวางแผนร่ ว มในที ม สุ ขภาพ (Plan)
ที ม สุ ข ภาพห้ อ งส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมได้
ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ย้ อ นหลัง ในช่ ว งปี พ.ศ.
25504 พบว่ า ผู้ป่ วยขาดความรู้แ ละแนวทางการ
เตรี ย มตั ว ที่ ช ั ด เจนผู้ ป่ วยรั บ ข้ อ มู ล ความรู้ ไ ม่
ครบถ้วนจึงไม่มาสารถปฏิบตั ติ วั ได้ไม่ถูกต้อง ทาง
หน่ ว ยงานจึง ได้นํ า ปั ญ หามาวิเ คราะห์แ ละแก้ไ ข
ข้อบกพร่องร่วมกัน
ระยะที่ 2 พัฒ นาระบบการนั ด หมาย
และให้ ข้ อ มู ล การส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลม
(Do) ประกอบด้วย
1) ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบการให้ขอ้ มูล
การแนะนําการส่องกล้องตรวจหลอดลม โดยผูว้ จิ ยั
และทีมส่องกล้องตรวจหลอดลมและหัตถการปอด
ได้จดั ทําและรวบรวมข้อมูลคําแนะนํา ความรู้ และ
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การปฏิบตั ติ วั ในการส่องกล้องตรวจหลอดลมเพื่อ
นํ า มาสร้า งเป็ น แนวทางปฏิบ ัติ (Guideline) เพื่อ
การทํ า งานไปในแนวทางเดี ย วกั น แล้ ว ได้
ทํา การศึก ษาแบบย้อ นหลัง หลัง จากใช้แ นวทาง
ปฏิบตั ินัน้ มาประมาณห้าปี พบว่าอัตราการเลื่อน
และงดส่องกล้องลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 7
2) ขัน้ ตอนการพัฒนาเครือ่ งมือในการให้
ข้อมูลและคําแนะนํ าการส่องกล้องตรวจหลอดลม
หลั ง จากที่ ผู้ วิ จ ั ย ทํ า การศึ ก ษาข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง
หลังจากใช้เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นทางเดียวกันของทีม
สุขภาพและเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของการ
บริการและพบว่าอัตราการเลื่อนและงดสองกล้อง
ตรวจหลอดลมลดลง ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวปฏิบตั นิ นั ้ มา
พัฒนาต่อโดยได้นําแนวทางปฏิบตั ใิ นการให้ความรู้
และคําแนะนํ าการปฏิบ ัติต ัวในการนัดหมายเพื่อ
ส่องกล้องตรวจหลอดลมที่ใช้อยู่นํามาปรับปรุงให้
เป็ นชุ ด ความรู้ท่ีทนั สมัย และเป็ นให้เ ป็ น ปั จ จุ บ ัน
(update) นํ า มาทํ า เ ป็ นทํ า เ ป็ นวี ดิ ท ั ศ น์ แล้ ว
ทํา การศึก ษาผลของการใช้วีดิท ัศ น์ ใ นปี 25562558 พบว่าสามารถลดความวิตกกังวลในการส่อง
กล้องตรวจหลอดลมได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 8
ระยะที่ 3 ติ ดตามและประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ (Check) หลังจากที่ หน่ วยงานได้พฒ
ั นาชุ ด
การให้ข ้อ มู ล ความรู ้ เ รื่ อ งการเตรี ย มตัว ส่ อ งกล้อ ง
ตรวจหลอดลมในรู ปแบบวีดิ ทัศน์แ ละได้ใ ช้ไปใช้
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อมีสอบถามผูป้ ่ วยหรื อญาติได้
ข้อมู ลว่า ไม่ ไ ด้ดู สื่ อวี ดิ ทัศ น์ที่ใ ห้ จํา คํา อธิ บายปาก
เปล่าไม่ได้และไม่ได้อ่านรายละเอียดในบัตรนัด จึ ง
ปฏิ บั ติ ต ั ว ไม่ ถู ก ต้ อ ง จากการตรวจสอบข้ อ มู ล
ดังกล่ า วทางหน่ วยงานจึ งได้นาํ ปั ญ หามาวิเ คราะห์
และหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน
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ระยะที่ 4 การปรั บ ปรุ ง แนวปฏิ บัติ
(Action) เมื่อทางหน่ วยงานได้ประเมินผลในระยะ
ที่ 3 นํ า มามาทํา การวิเ คราะห์ และวางแผนเพื่อ
พัฒ นาในการปรั บ ปรุ ง ต่ อ ไป โดยการพั ฒ นา
เครื่องมือในการให้ข ้อมูล และคํา แนะนํ า การส่อ ง
กล้องตรวจหลอดลมให้ทนั สมัยมากขึน้
ผูว้ จิ ยั ได้ทบบวนวรรณกรรมพบว่า การให้
ข้อมูลความรูท้ ถ่ี ูกต้องจะช่วยลดความวิตกกังวลที่
เกิด ขึ้น กับ ผู้ป่ วยและป้ องกัน การเลื่อนและงดทํา
หัต ถการ 12 โดยการอธิ บ ายให้ ผู้ ป่ วยเข้า ใจถึ ง
วัตถุประสงค์ ของการตรวจวิธกี ารตรวจ การเตรียม
ตัวอย่างย่อโดยใช้ภาษาและวิธกี ารทีผ่ ฟู้ ั งเข้าใจง่าย
ซึ่งการให้ขอ้ มูลที่ดจี ะเป็ นการสร้างความมันใจให้
่
ผู้ร ับ บริก ารได้ จากรายงานการศึก ษาที่ผ่ า นมา
พบว่ า ในผู้ป่ วยที่เ ข้า รับ การการส่ อ งกล้อ งตรวจ
หลอดลมมีความวิตกกังวล โดยเฉพาะในระยะก่อน
ทํา การตรวจ และหากญาติผู้ป่ วยที่ม ีค วามวิต ก
กังวลสูงจะส่งผลให้ผปู้ ่ วยมีความวิตกกังวลสูงด้วย
13
พยาบาลเป็ นบุคคลหนึ่งในทีมสุขภาพซึง่ มีหน้าที่
ให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยและญาติจงึ ควรตระหนักถึงการให้
ข้อ มูล ที่เ หมาะสมและตรงกับ ความต้องการของ
ผู้ป่ วย ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จ ะพัฒนาชุดการให้ขอ้ มูล
ส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. พัฒนาชุ ดการให้ข ้อมู ลส่ องกล้ องตรวจ
หลอดลมในรูปแบบวีดทิ ศั น์ในรูแปบบคิวอาร์โค้ด
2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุ ดการให้
ข้อมูลส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ นการวิจ ัย พัฒ นาและ
ประเมินผล

กลุ่ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ผู้ ป่ วย
เตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมทีไ่ ด้รบั แผ่นพับ
บัตรนัดทีม่ ชี ดุ ข้อมูลความรูก้ ารเตรียมตัวส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมในรู ป แบบคิว อาร์ โ ค้ด ของรามา
ในช่ ว งเดือ นมกราคม ถึง มิถุ น ายน พ.ศ. 2561
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
โดยกําหนดคุณสมบัตขิ องกลุ่มตัวอย่างดังนี้คอื 1)
ผู้ป่ วยเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมที่ได้ร บั
แผ่นพับบัตรนัดทีม่ ชี ุดข้อมูลความรูแ้ ละคําแนะนํ า
ในการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบ
คิว อาร์โ ค้ด ของรามา 2) มีอ ายุ อายุ 18 ปี ข้นึ ไป
สามารถตอบ คํ า ถามได้ แ ละให้ ค วามยิ น ยอม
( informed consent) เ ก ณ ฑ์ คั ด ผู้ ป่ ว ย อ อ ก
( exclusion criteria) คื อ ผู้ ป่ ว ย มี ปั ญ ห า ร ะ บ บ
ประสาทและสมอง หรือ มีปั ญ หาทางด้า นหู คอ
จมู ก ซึ่ ง เป็ นปั ญ หาเกี่ย วกับ การได้ ย ิน หรือ การ
สือ่ สาร
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย
2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 พัฒ นาชุ ด การให้ ข้ อมู ล ส่ อ ง
กล้ อ งตรวจหลอดลมในรูป แบบคิ ว อาร์โ ค้ ด
ผู้วิจ ัย ได้ต ัง้ ชื่อ อุป กรณ์ ว่ า “ชุด ข้อ มูล ความรู้แ ละ
คําแนะนําในการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม
ในรูปแบบคิวอาร์โค้ดของรามา” ชื่อภาษาอังกฤษ
ว่ า “Educational Information with Rama Bronchoscopy QR CODE” เพื่อการพัฒนาและประเมินผล
การใช้ ซึง่ เป็ นนวัตกรรมทีห่ น่วยงานและองค์กร ได้
ประดิษฐ์ขน้ึ มาใช้เป็ นทีแ่ รกโดยมีรายละเอียดการ
สร้างคิวอาร์โค้ดโดยมีวธิ กี ารดังนี้
1) ส ร้ า ง วี ดี ท ั ศ น์ ข้ อ มู ล ค ว า ม รู้ แ ล ะ
คําแนะนําในการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม
ตามแนวทางปฏิ บ ั ติ ท่ี ส ร้ า งขึ้ น และผ่ า นการ
ประ เมิ น คุ ณ ภ าพ วี ดิ ท ั ศ น์ โด ยผู้ ท ร งคุ ณ วุ ฒิ
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ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นโรคทางเดิน หายใจ 3 คน และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยนําวีดที ศั น์ชุดข้อมูล
ความรู้แ ละคํา แนะนํ า ในการเตรีย มตัว ส่องกล้อ ง
ตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดของรามา อับ
โหลดขึ้น เว็ บ ไชด์ สํ า หรับ การแบ่ ง ปั นวี ดิ ท ัศ น์
(youtube)
2) ตัง้ ชื่อหัว ข้อพร้อมคํา บรรยายอธิบ าย
เมื่ออับโหลดเสร็จแล้วเลือกภาพตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
หา URL (Universal Resource Locator) คื อ ที่ อ ยู่
เว็ บ ไซต์ แ บบสมบู ร ณ์ ที่ ใ ช้ ค้ น หาหน้ าเว็ บ ที่
เฉพาะเจาะจง เพือ่ สร้าง Video QR Code
3) ทํ า การคัด ลอก Universal Resource
Locator (URL) เพื่อใช้รหัสในการค้นหาหน้าเว็บที่
เฉพาะเจาะจงมาสร้าง QR Code และดาวน์ โหลด
เ ก็ บ ไ ว้ ใ น รู ป แ บ บ JPG ห รื อ JPEG (Joint
Photographic Experts Group เป็ น รูป แบบแฟ้ ม ที่
ใช้ก ัน ในการจัด เก็บ และแลกเปลี่ย นรู ป ภาพบน
เว็บไซต์) ซึ่งก็คอื รูปแบบการบีบอัดแฟ้ มภาพเพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน
4) เมื่อได้ควิ อาร์โค้ดชุดข้อมูลความรูแ้ ละ
คําแนะนําในการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม
ของรามาแล้ว นํ าคิวอาร์โค้ดไปใส่ในแผ่นพับบัตร
นัดการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม
ส่วนที่ 2 แบบประเมิ น ได้แก่
1) แบบบัน ทึก ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่
อายุ เพศ ความผิด ปกติ ท่ีต้ อ งส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลม และประสบการณ์ ก ารส่ องกล้อ งตรวจ
หลอดลม
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้
ชุดข้อมูลความรูแ้ ละคําแนะนําในการเตรียมตัวส่อง
กล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดของรามา
ผูศ้ กึ ษาใช้แบบสอบถามในประเมินความพึงพอใจที่
ดัด แปลงจากเกณฑ์ ก ารประเมิน นวัต กรรมของ
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สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัด14 โดยใช้ขอ้ คําถาม 4
ข้ อ ประกอบด้ ว ย 1) ด้ า นความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์เพื่อตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม
ข้อ 2) ด้านการใช้งานสะดวก เวลาเหมาะสม ข้อ
3) มีความปลอดภัยเข้าใจง่ายสามารถปฏิบตั ติ าม
ได้ 4) ด้านความมีคุณค่าช่วยให้ปฏิบตั เิ ตรียมตัว
ส่องกล้องได้ถูกต้อ ง แบบประเมิน นี้ เ ป็ น มาตรา
ส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ คือ 1 = น้ อยที่สุด 2 =
น้ อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก และ 5 = มากที่สุด
โดย มีเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลีย่ เป็ น 5 ระดับ
คือ คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง น้อยทีส่ ุดคะแนน
1.51- 2.50 หมายถึ ง น้ อ ย คะแนน 2.51-3.50
หมายถึง ปานกลาง คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง
มาก คะแนน 4.51- 5.00 หมายถึง มากทีส่ ดุ
ผูว้ จิ ยั นํ าแบบประเมินผลการใช้ชุดข้อมูล
ความรู้แ ละคํา แนะนํ า ในการเตรีย มตัว ส่องกล้อ ง
ตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดของรามาไป
ประเมินหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ
จํ า นวน 3 คน ได้ แ ก่ อาจารย์ แ พทย์ พยาบาล
ผู้ชํานาญการพิเ ศษห้องส่องกล้องตรวจหลอดลม
และอาจารย์พยาบาลประสบการณ์ทาํ งาน มากกว่า
10 ปี เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งด้ า นเนื้ อ หา
โครงสร้ า งและภาษา เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ คํ า ถามที่
ครอบคลุม แล้วปรับปรุงแก้ไข แบบสอบถามตาม
คําแนะนํ าของผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความตรงเชิง
เนื้อหา ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ .90
ผู้วิ จ ัย ปรับ ข้อ คํ า ถามให้เ หมาะสมก่ อ นนํ า แบบ
ประเมินผลการใช้ชดุ ข้อมูลความรูแ้ ละคําแนะนําใน
การเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบ
คิ ว อ า ร์ โ ค้ ด ข อ ง ร า ม า ไ ป ห า ค่ า ค ว า ม เ ที่ ย ง
(reliability) โดยนํ าชุดข้อมูลความรูแ้ ละคําแนะนํ า
ในการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบ
คิวอาร์โค้ดของรามาไปให้ผใู้ ช้บริการมาไม่ใช่กลุ่ม
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ตัวอย่างทดสอบก่อนนํ าไปใช้จริง จํานวน 35 ราย
และ นํ า คะแนนที่ไ ด้ม าหาค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟา
ของคร อนบาค (Cronbach’s coefficient alpha)
เท่ากับ .84
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จ ั ย ติ ด ตามและวั ด ผลจากจํ า นวนผู้
สแกนเชื่อมต่ อข้อมูล โดยมีข นั ้ ตอนการนํ า ไปใช้
งานดังนี้
1) สร้า งสัม พัน ธภาพกับ กลุ่ ม ตัว อย่า งที่
คัดเลือกไว้ และชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการใช้
2) แนะนํ าให้ผปู้ ่ วยเตรียมโทรศัพท์มอื ถือ
ที่เ ป็ นสมาร์ ต โฟนและบัต รนั ด ส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมทีม่ คี วิ อาร์โค้ดและแสกนคิวอาร์โค้ดด้วย
แอปพลิ เ คชัน ไลน์ (Line) หรื อ แอปพลิ เ คชัน ที่
สามารถอ่านคิวอาร์โค้ดได้
3) กดตอบรับการเชื่อมต่อวีดทิ ศั น์ ในเว็บ
ไชต์สํา หรับ การแบ่ งปั น วีดิท ัศน์ ดูวีดิทศั น์ ข ้อมูล
และคํา แนะนํ า ในการเตรีย มตัว ส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมรามา
4) ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินแบบประเมิน
ความพึงพอใจชุด ข้อมูล ความรู้แ ละคํา แนะนํ า ใน
การเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบ
คิวอาร์โค้ดของรามาในวันทีม่ ารับการตรวจ
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จ ัย ครัง้ นี้ ได้ ผ่ า นการพิจ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัย
มหิด ล ตามเอกสาร รับ รองโครงการวิ จ ัย เลขที่
2560/836 ผู้วิจ ัยได้ช้ีแจง วัตถุ ประสงค์ข นั ้ ตอนการ
วิจ ัยและตอบแบบสอบถาม เปิ ด โอกาสให้ซ ักถาม
และแจ้งสิทธิ ์ของกลุ่มตัวอย่างใน การเข้าร่วมวิจยั

มีเกณฑ์คดั เลือกเข้า (inclusion criteria) คือผูป้ ่ วย
ทุกรายต้องได้รบั บัตรนัดส่องกล้องตรวจหลอดลมที่
มีคิว อาร์โ ค้ด สํ า หรับ การเชื่อ มต่ อ ไปยัง เว็ บ ไซต์
แบ่งปั นวีดทิ ศั น์ ในเรื่องข้อมูลความรูก้ ารเตรียมตัว
ส่องกล้องตรวจหลอดลม ทีม่ าใช้บริการส่องกล้อง
ตรวจหลอดลมแบบไม่เร่งด่วน (elective case) ที่
ห้ อ งส่ อ งกล้ อ งและหัต ถการปอดโรงพยาบาล
รามาธิบ ดี ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ถู ก เก็บ เป็ นความลับ และ
เปิ ดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยั เมื่อกลุ่ มตัวอย่า ง
ยิน ยอมเข้า ร่ ว มโครงการวิจ ัย กลุ่ ม ตัว อย่ า งลง
ลายมือชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยั การ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จ ั ย เริ่ ม ดํ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลหลังได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ภายหลังเก็บข้อมูลการประเมินผลการใช้
แผ่นพับบัตรนัดทีม่ ชี ุดข้อมูลความรูแ้ ละคําแนะนํ า
ในการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบ
คิว อาร์โ ค้ด รามา เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล และนําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
โดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป โดย
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ว นบุคคลโดยใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ จํานวน และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยต่อการได้รบั ข้อมูลความรูค้ ําแนะนํ าใน
การเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบ
คิวอาร์โค้ดของรามา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

ผลการวิ จยั
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง
ทัง้ หมด 157 ราย มีอายุเ ฉลี่ย 64.90 ปี เป็ น เพศ
หญิง จํ า นวน 94 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ 59.87 เพศ
ชายจํ า นวน 63 ราย คิด เป็ นร้ อ ยละ 41.13 พบ
ความผิด ปกติท่ีต้อ งส่อ งกล้อ งตรวจหลอดลมใน
เรือ่ งการสงสัยการติดเชือ้ ในปอดหรือหลอดลมมาก
ที่ สุ ด จํ า นวน 134 ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85.35
รองลงมาคือพบก้อนหรือความผิดปกติในหลอดลม
จํานวน 21 รายคิดเป็ น ร้อยละ 13.36 และพบสิ่ง
แปลกปลอมในหลอดลมจํานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อย
ละ 1.27 ประสบการณ์ การส่องกล้องตรวจหลอลม
พบว่าไม่เคยส่องกล้อง คิดเป็ นร้อยละ 85.35 ผู้ท่ี
เคยส่องกล้องตรวจหลอดลมคิดเป็ นร้อยละ 14.65
(ตารางที่ 1)
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2. ความพึ ง พอใจต่ อการได้ รบั ข้ อมู ล
ความรู้การเตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลม
ในรูปแบบคิ ว อาร์โ ค้ ดของรามา กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ประเมิน ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ
มาก (Mean =3.87, S.D.=.42) เมื่อพิจ ารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการใช้งานสะดวกเวลาเหมาะสมมี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด (Mean=3.94, SD=.46) รองลงมาคือ
ด้านความความตรงวัตถุประสงค์สามารถเตรียมตัว
ส่ อ งกล้ อ งตรวจหลอดลมได้ ต ามอย่ า งถู ก ต้ อ ง
(Mean =-3.86, S.D=.51) ด้านความปลอดภัยภาพ
ชัด เจน (Mean=3.71, S.D.=.50) และด้า นความรู้
และมีคุณค่า (Mean =3.69, S.D=.39) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทุกรายสามารถ
เชือ่ มต่อข้อมูลจากคิวอาร์โค้ดในบัตรนัดได้

ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูป้ ่ วยทีม่ าส่องกล้องตรวจหลอดลม (n=157)
ข้อมูล
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30- 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
เพศ
ชาย
หญิง
ความผิ ดปกติ ที่ต้องส่องกล้องตรวจหลอดลม
สงสัยการติดเชือ้ ในปอดหรือหลอดลม
มีสงิ่ แปลกปลอมในปอดหรือหลอดลม
มีกอ้ นหรือความผิดปกติในปอดหรือหลอดลม
ประสบการณ์ การส่องกล้องตรวจหลอดลม
เคย
ไม่เคย

จํานวน

ร้อยละ

12
48
97

7.64
30.57
61.79

63
94

41.13
59.87

134
2
21

85.35
1.27
13.36

23
134

14.65
85.35
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ชุดข้อมูลความรูแ้ ละคําแนะนํ าในการเตรียมตัวส่องกล้องตรวจ
หลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดของรามา (n= 157)
หัวข้อประเมิ น
1. ด้านความตรงวัตถุประสงค์ผปู้ ่ วยเตรียมตัวส่องกล้องได้ถูกต้อง
2. ด้านการใช้งานสะดวก เวลาเหมาะสม
3. ด้านความปลอดภัยภาพชัดเจนเข้าใจง่ายสามารถปฏิบตั ติ ามได้ถกู ต้อง
4. ด้านความมีคณ
ุ ค่าผูป้ ่ วยมีความรูค้ วามเข้าใจในการส่องกล้องตรวจหลอดลม
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
อภิ ปรายผล
ส่ ว น ที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล จ า ก
การศึกษาของกลุ่ ม ตัวอย่างพบว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิง จํ า นวน 94 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ 59.87
เพศชายจํานวน 63 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.13 ซึ่ง
สอดคล้องกับ การศึก ษาของพิน เกอร์ต ัน ที่พ บว่ า
เพศหญิงมีอุบตั กิ ารณ์ของการเกิดพยาธิสภาพของ
โรคทางระบบหายใจมากกว่ า เพศชาย 15 กลุ่ ม
ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ม ีอ ายุ ม ากกว่ า 60 ปี ร้อ ยละ
61.79 โ ด ย มี อ า ยุ เ ฉ ลี่ ย 64.90 ปี โ ด ย อ า ยุ มี
ความสัม พัน ธ์ ก ับ การเกิด โรคในระบบทางเดิ น
หายใจได้เนื่องจากความแก่ชราของร่า งกายและ
อวัย วะต่ า งๆตามธรรมชาตินั ้น สัม พัน ธ์ ก ับ การ
เปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและทางสรีรวิทยาทีท่ ํา
ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงในการทํา งานของ เช่ น
ปอดเกิดการเปลีย่ นแปลงและความสามารถในการ
ทํางานของลดลง ทําให้มคี วามไวต่อโรคปอดแบบ
เฉียบพลันและแบบเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ 16 กลุ่มตัวอย่างที่
สงสัยการติดเชื้อในปอดหรือหลอดลมมากที่สุดที่
เป็ นสาเหตุในการส่องกล้องตรวจหลอดลมถึงร้อย
ละ 85.35 มีสงิ่ แปลกปลอมในหลอดลม และ มีกอ้ น
เนื้อหรือความผิดปกติในปอดหรือหลอดลมคิดเป็ น
ร้อยละ 1.27 และ 13.36 ตามลําดับ การส่องกล้อง

Mean
3.86
3.94
3.73
3.69
3.87

SD
แปลผล
.51 พึงพอใจมาก
.46 พึงพอใจมาก
.50 พึงพอใจมาก
.39 พึงพอใจมาก
.42 พึงพอใจมาก

ตรวจหลอดลมเป็ นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้สามารถ
วินิจฉัยโรคในหลอดลมและปอดมะเร็งปอดได้เร็ว
กว่าและแม่นยํายิง่ ขึน้ โดยไม่ต้องผ่าตัด ใช้เวลาใน
การพักฟื้ นหลังทําไม่นานผูป้ ่ วยฟื้ นตัวได้เร็วและมี
ความปลอดภัย สํา หรับ ผู้ป่ วยจึง ทํา ให้ปั จ จุ บ ัน นี้
แพทย์ ล งความเห็ น ให้ ผู้ ป่ วยส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมมากขึน้ 17
ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 85.35
จะไม่ ม ีป ระสบการณ์ ใ นการทํ า ส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมซึ่ง อาจจะมีผ ลกับ ความกลัว ความวิต ก
กัง วลในการทํา หัต ถการ แต่ ผู้ป่ วยส่ว นใหญ่ ใ ห้
ความร่ ว มมื อ และยิ น ยอมในการทํ า หั ต ถการ
เนื่ อ งจากต้ อ งการรู้ผ ลของการส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลม เพือ่ จะได้ทาํ การรักษาในขัน้ ตอนต่อไป18
สอดคล้องกับการศึกษาของแคทเธอรีน19ที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างแม้ว่าจะไม่มปี ระสบการณ์ ในการทํา
หั ต ถการก็ ต าม หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ั บ ในการทํ า
หัตถการจะทําให้ผปู้ ่ วยเกิดความกลัว รู้ว่าจะเกิด
ความไม่สบายและการสําลักและไอ จากการศึกษา
นี้เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นภาพชัดเจนจาก
การดูภาพวีดโี อในQR code ผูป้ ่ วยได้ขอ้ มูลในการ
ปฏิบตั ติ นอย่างถูกต้อง จะยินยอมทําหัตถการด้วย
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ความร่ ว มมือ เพื่อ ให้ไ ด้ ผ ลการวินิ จ ฉั ย และไม่ ม ี
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างทําหัตถการ
ส่ ว นที่ 2 การพัฒ นารู ป แบบการให้
ข้อมูลคําแนะนํ าการส่องกล้องตรวจหลอดลม
ในรูปแบบคิ วอาร์โค๊ดรามา การพัฒ นารูปแบบ
การให้ ข ้ อ มู ล คํ า แนะนํ าการส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค๊ดรามาครัง้ นี้เกิดจาก
การนํ าเอาปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการทํางานของ
ทีมส่องกล้องตรวจหลอดลมโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในการเตรียมผูป้ ่ วยเพื่อส่องกล้องตรวจหลอดลมให้
มีป ระสิท ธิภ าพ เกิด จากการมีส่ ว นร่ ว มของทีม
สุขภาพที่เกีย่ งข้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก
การพัฒนาขัน้ ตอนต่างๆสู่การเป็ นแนวปฏิบตั เิ พื่อ
การส่องกล้องตรวจหลอดลม6 ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ป
ในแนวทางเดี ย วกัน และทํ า การพัฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่องจนนํ ามาสู่การพัฒนามาเป็ นการให้ขอ้ มูล
ความรูเ้ รื่องการส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบ
วิดิทศั น์ เ พื่อให้ผู้ป่ วยและญาตินํ า ไปดูท่บี ้า นและ
สามารถดู ซ้ํ า ได้ห ลายครัง้ แล้ว ทํา การศึก ษาจน
พบว่ า การนํ า สื่อวีดิท ัศน์ ท่พี ัฒ นาขึ้น นั น้ สามารถ
นํามาเพื่อใช้ในการให้ความรูใ้ นการเตรียมตัวส่อง
กล้องตรวจหลอดลมได้และสามารถลดความกลัว
ความวิตกกังวลให้ผู้ป่ วยได้อย่างมีนัยสํา คัญ ทาง
สถิติ7 และทางหน่ วยงานยังได้พ ฒ
ั นาต่ อเนื่องให้
ทันกับเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ อีกขัน้ โดยการนําเอา
วีดิทศั น์ ท่ใี ช้อยู่นํา มาลงเว็บไซด์เผยแพร่วีดิทศั น์
(youtube) เนื่ องจากทางที ม ห้ อ งส่ อ งกล้ อ งได้
ตระหนักว่าผู้ป่วยและบุคคลทัวไปสามารถเข้
่
าไป
ศึกษาข้อมูลความรูก้ ารเตรียมตัวส่องกล้องชุดนี้ได้
ในสื่อ สังคมออนไลน์ (Social media) ได้ทุ กที่ทุ ก
เวลา และพัฒนาไปสู่การนําชุดข้อมูลสื่อวีดทิ ศั น์ น้ี
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เข้ามาไว้ในบัตรนัดหมายส่องกล้องในรูปแบบคิว
อาร์โ ค๊ด เพื่ออํา นวยความสะดวกในการเชื่อมต่ อ
ข้อมูลสําหรับผูป้ ่ วยและญาติ
เนื่ องจ ากสื่ อ สั ง คมอ อนไล น์ ( Social
media) เ ป็ น วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร ส มั ย ใ ห ม่ ที่ กํ า ลั ง
เปลี่ย นแปลงวิถีก ารใช้ช ีวิต ที่ผู้ค นในปั จ จุ บ ัน กัน
อย่า งมาก มีการนํ ามาสื่อสังคมออนไลน์ ม าใช้ใ น
เรื่อ งต่ า งๆไม่ ว่ า จะเป็ นเรื่อ งการสื่อ สาร ความ
บันเทิง และในหลายหน่วยงานมีการนําช่องทางสื่อ
ออนไลน์ น้ีมาใช้ประโยชน์ เพื่อความสะดวกสบาย
และทันสมัยนี้ในการให้ความรูเ้ รื่องสุขภาพมากขึน้
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของโชและคณะ 20 ที่ ไ ด้
ทําการศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในคิวอาร์
โค้ด การให้ค วามรู้ห ลัง การผ่ า ตัด ของผู้ป่ วยทาง
ออร์โธปิ ดิกส์พบว่ามีผู้ป่วยความรู้ความเข้าใจมา
ขึน้ และมีระดับความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ชุดข้อมูลความรู้และคําแนะนํ าในการเตรี ยม
ตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิ วอาร์
โค้ ด ของรามา จากการที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งประเมิน
ความพึงพอใจในระดับ มาก เนื่ อ งจากชุด ข้อมูล
ความรู้แ ละคํา แนะนํ า ในการเตรีย มตัว ส่องกล้อ ง
ตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดของรามา ให้
ความรู้ทํา ให้ผู้ป่ วยมีค วามเข้า ใจในขัน้ ตอนการ
เตรียมตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมได้ มีขอ้ มูลที่ม ี
ประโยชน์ ง่ายต่อการปฏิบตั โิ ดยมีความเหมาะสม
กับการเรียนรูแ้ ละสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง
ข้อมูลความรู้และคํา แนะนํ าในการเตรียมตัวส่อง
กล้องตรวจหลอดลมในรูปแบบคิวอาร์โค้ดของรามา
จึง นํ า มาใช้ง านได้ จ ริง เกิด ประสิท ธิภ าพในการ
บริก ารสู ง สุ ด ในการดู แ ลผู้ป่ วยส่ อ งกล้ อ งตรวจ
หลอดลมกับ ผู้ใ ช้ ใช้ง านง่ า ย สะดวกและได้ นํ า
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ความรู้ ม าใช้ ใ นการปฏิ บ ั ติ ต ั ว สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของฮูและคณะ21ได้ทําการศึกษาผลของ
การใช้ควิ อาร์โค้ดข้อมูลความรูต้ ่อความวิตกกังวล
และความพึงพอใจในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดหัวใจใน
ประเทศจี น พบว่ า ชุ ด ข้อ มู ล ความรู้ น้ี ส ามารถ
เชื่อ มต่ อ ได้ด้ว ยสมาร์ท โฟนที่ส ามารถเข้า ถึง ได้
หลายครัง้ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด เป็ นแนวทางที่
มีประสิทธิภาพและสะดวกส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม
คําแนะนําได้ดี
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
การวิจ ัย ครัง้ นี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า การใช้คิว
อาร์โค้ดข้อมูลและคําแนะนํ าในการเตรียมตัวส่อง
กล้องตรวจหลอดลมที่ส ร้า งในครัง้ นี้ ช่ว ยในการ
เตรีย มตัว ในการส่ อ งกล้องตรวจหลอดลมให้ก ับ
ผู้ ป่ วยได้ สามารถนํ า พัฒ นาปรับ ปรุ ง ใช้ ไ ด้ ใ น
หน่ ว ยงานที่ต้ อ งเตรี ย มผู้ ป่ วยส่ อ งกลองตรวจ
หลอดลม ผูร้ บั บริการและญาติเข้าถึงและใช้งานได้
ง่าย ช่วยในการให้ขอ้ มูลและคําแนะนํ าการเตรียม
ตัวส่องกล้องตรวจหลอดลมได้ถกู ต้องเหมาะสม ถือ
เป็ นทางเลือ กหนึ่ ง ในการลดความเสี่ย งต่ อ การ
ปฏิบตั ติ วั ในการเตรียมตัวส่องกล้องไม่ถูกต้อง ลด
ความเครียดและวิตกกังวลจากการไม่มคี วามรูแ้ ละ
ความไม่ เ ข้า ใจในการเตรีย มตัว ตลอดจนถึง ลด
อัตราการเลื่อนและงดส่องกล้องตรวจหลอดลมได้
โรงพยาบาลหรือหน่ วยงานอื่นสามารถนํ าไปใช้ได้
หรือ นํ า ไปประยุ ก ต์ ทํ า ในการให้คํ า แนะนํ า หรือ
ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่ วยงานนัน้ ๆ
ได้
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาต่อยอดโดยเก็บข้อมูล
ผูป้ ่ วยจํานวนเพิม่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะนําข้อมูลมาวิเคราะห์

และหาแนวทางพัฒ นาให้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ วยให้ ม ี
คุณภาพและประสิทธิภาพแบบองค์รวมมากขึน้
2. การพัฒ นาระบบการดูแลผู้รบั บริการ
ส่องกล้องตรวจหลอดลม ควรมีการวิจยั และพัฒนา
ในการดูแลผูร้ บั บริการหัตถการปอดด้านอืน่ ๆ ด้วย
เพือ่ การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ระบบ
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