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Abstract
 Purpose: The study purpose was to determine the effects of peripherally inserted central 
catheter training program on knowledge, attitude, confidence and frequency of patient care among 
nurses.
 Design: A quasi-experimental research.
 Methods: The study sample included 60 nurses at Siriraj Hospital who took care of patients 
with peripherally inserted central catheter. The study subjects were divided into trained nurses who 
received the program and non-trained nurses who did not receive the program, with 30 each. Data 
collection was performed by using a demographic data form and a set of questionnaires: knowledge, 
attitudes, confidence and frequency of peripherally inserted central catheter care. Data were analyzed 
by chi-square test, paired sample t-test and independent sample t-test.
 Main findings: For knowledge before receiving the training program, there was no difference 
between two groups. Average score of trained nurses’ knowledge at 6 months after the training was 
statistically higher than before the training (p < .01). The average scores of attitude and  
confidence of the trained group were significantly higher than that of the non-trained group  
(p < .05 and p < .01, respectively). For the average score of frequency of care, there was no significant 
difference between two groups.
 Conclusions and recommendations: Training program on peripherally inserted central 
catheter patient care can increase knowledge, attitude, and confidence of the nurses. Therefore, 
continuous training should be provided to enable nurses to effectively provide care for the patients.
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ ใส่สายสวน
หลอดเลือดดำาส่วนกลาง ต่อความรู้ ทัศนคติ ความมั่นใจ และ 
การดูแลของพยาบาล*

ศุจินทรา บัวชื่น, พย.บ.1 ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์, พย.ด.1

บทคัดย่อ

   วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 

(PICC	line)	ต่อความรู้	ทัศนคติ	ความม่ันใจและความถ่ีในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาล

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช	จำานวน	60	คน	 ท่ีปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยท่ีใส่ 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	แบ่งเป็นกลุ่มท่ีเข้ารับโปรแกรมการฝึกอบรมเร่ืองการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือด

ดำาส่วนกลางและไม่ได้รับการอบรม	จำานวนกลุ่มละ	30	คน	เก็บข้อมูลท้ังสองกลุ่มด้วยแบบสอบถามส่วนบุคคล	ความรู้	

ทัศนคติ	 ความม่ันใจ	 และความถ่ีในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 

ไคสแควร์และทดสอบค่าที	

 ผลการวิจัย:	พบว่า	ก่อนเข้ารับโปรแกรมการฝึกอบรม	คะแนนความรู้ของกลุ่มท่ีได้รับการอบรมและกลุ่มท่ีไม่ได้รับ

การอบรมไม่แตกต่างกันท่ีนัยสำาคัญ	.05	ภายหลังได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมและกลับไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา	6	เดือน	

กลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีความรู้มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .01)	 คะแนน

ทัศนคติและความม่ันใจของกลุ่มท่ีได้รับการอบรมมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(	p	<	.05	และ	

p	<	 .01	 ตามลำาดับ)	 และความถ่ีในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางพบว่าท้ังสองกลุ่มไม่แตกต่าง 

ท่ีระดับนัยสำาคัญ	.05

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	โปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางส่งผลให้พยาบาล

มีความรู้	ทัศนคติ	และความม่ันใจเพ่ิมข้ึน	ดังน้ันควรจัดการอบรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างศักยภาพให้พยาบาลดูแลผู้ป่วย

อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาสำาคัญ: ทัศนคติ	ความม่ันใจ	ความรู้	พยาบาล	สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง
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