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Abstract: 
 The purpose of  this study was the development of a clinical 
nursing practice guideline (CNPG) for preparation of caregivers of 
patients with TBI (traumatic brain injury)  using the IOWA model. The 
establishment of CNPG was done from the analysis of problem 
knowledge and patient observation. By searching databases and       
checking reference lists, 29 related research literature were selected. 
These studies were analyzed and synthesized to develop a preparation 
of caregivers of patients with TBI, which included two phases. The 
clinical nursing practice guideline was validated by five experts and was 
revised according to the experts’ comments and suggestions. CNPG 
was tested on five sample of patients with TBI in the  intensive care unit 
of Rayong hospital. Study results revealed that the established CNPG 
was able to aid in preparing caregivers of patients with TBI.
 It is recommended that the CNPG should be carried out to 
determine its effectiveness and to continue further development  this 
guideline should be integrated into routine practice for nurses and 
healthcare team members.
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บทคัดย่อ: 
 การศึกษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้างแนวปฏบิตักิารพยาบาล
ในการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัญาตผิูด้แูลผูป่้วยบาดเจ็บทีศี่รษะตามกรอบ
แนวคดิกระบวนการใช้ผลงานวจิยัของไอโอวา ขัน้ตอนการพฒันาประกอบ
ด้วยการวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหาจากประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน จาก
องค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง และการสงัเกตผูป่้วยในสถานการณ์จรงิ การก�าหนด
ค�าส�าคัญเพือ่สบืค้นหลกัฐานเชงิประจกัษ์จากฐานข้อมลู OVID, CINAHL, 
MEDLINE, SCIENCEDIRECT, PUBMED, BLACKWELL ได้งานวจิยั
จ�านวน 29 เรือ่ง น�ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ได้ข้อเสนอส�าหรบัการปฏบิตัิ
ในการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัญาตผิูด้แูลผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ จ�านวน 2 
ระยะ  น�าข้อเสนอไปพฒันาเป็นแนวปฏบิตักิารพยาบาล ขัน้ตอนการพยาบาล
เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัญาตผิูด้แูลผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ และคูม่อื
การเตรียมความพร้อมส�าหรับญาติซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 
หาความแม่นตรงเชงิเนือ้หาของแนวปฏบิตัโิดยผูท้รงคุณวฒุจิ�านวน 5 ท่าน 
และน�าแนวปฏบิตัไิปใช้ในการพยาบาลผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะจ�านวน 5 ราย 
ในห้องผูป่้วยหนักรวมและหอผูป่้วยสามญัของโรงพยาบาลระยอง พบว่ามี
ความเป็นไปได้ในการน�าแนวปฏบิตักิารเตรยีมความพร้อมส�าหรบัญาตผิูด้แูล
ผูป่้วยบาดเจบ็ทีศี่รษะไปใช้ในสถานการณ์จรงิ      
 จากผลการศึกษามข้ีอเสนอแนะว่า ควรมกีารทดสอบประสทิธผิล
ของแนวปฏบิตัด้ิวยการท�าวจิยัทางคลนิกิ และเพือ่ให้แนวปฏบิตักิารพยาบาล
เกดิความต่อเน่ืองและยัง่ยนื ควรมกีารเผยแพร่แนวปฏบิตักิารพยาบาล       
สูห่น่วยงาน และเครอืข่ายพยาบาลผูด้แูลผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ

ค�าส�าคัญ: ผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะ ญาตผิูด้แูล 

กำรพัฒนำแนวปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับญำติผู้ดูแลผู้ป่วย
บำดเจ็บที่ศีรษะ
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