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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

Corresponding Author: ศุจินทรา บัวช่ืน, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,  
e-mail: sujintra.b@gmail.com   
* ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการพัฒนา
 งานประจำาสู่งานวิจัย (R2R) IO: R016035025      
1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



J NURS SCI   Vol 36 No 3 July - September 2018

Journal of Nursing Science22

ความสำาคัญของปัญหา

	 การให้ยา	 เลือด	 และสารละลายทางหลอดเลือดดำา

ส่วนปลายพบในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุและเกือบทุกหน่วยของ

โรงพยาบาลทุกแห่ง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้สารละลาย

ทางหลอดเลือดดำาส่วนปลายของผู้ป่วยพบได้ประมาณ 

ร้อยละ	 80	 ของโรงพยาบาลทุกแห่งท่ัวโลก1	 การให้

สารละลายทางหลอดเลือดดำาส่วยปลายอาจเกิดภาวะ

แทรกซ้อนท่ีพบได้บ่อย	คือ	ภาวะหลอดเลือดดำาส่วนปลาย

อักเสบ2	 ซ่ึงในโรงพยาบาลศิริราชมีอัตราการเกิดภาวะ

หลอดเลือดดำาส่วนปลายอักเสบในผู้ป่วยศัลยกรรมร้อยละ	

8.83	และเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ	5.724	ภาวะแทรกซ้อน

น้ีทำาให้ต้องมีการนำาเข็มออกและเปิดเส้นเลือดดำาส่วนปลาย

ตำาแหน่งใหม่	สร้างความเจ็บปวดและความเครียดให้ผู้ป่วย	

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสาเหตุการเกิดภาวะ

หลอดเลือดดำาส่วนปลายอักเสบส่วนใหญ่ในโรงพยาบาล

ศิริราชมาจากได้รับยาหรือสารละลายท่ีมีความเข้มข้นสูง	

(chemical	 phlebitis)3	 คือ	 มีค่า	 pH	 น้อยกว่า	 5	หรือ	

มากกว่า	9	และมีค่าออสโมลาริตี	(Osmolarity)	มากกว่า	

600	mOsm/L	รวมท้ังการให้ยาฆ่าเช้ือ	(antibiotic)	ท่ีให้

มากกว่า	6	วัน	การให้ยาเคมีบำาบัด	และ	Total	Parenteral	

Nutrition	(TPN)	ดังน้ันแนวปฏิบัติในปัจจุบันจึงแนะนำาให้

สารละลายเหล่าน้ีทางสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง5 

	 โรงพยาบาลศิริราชได้ริเร่ิมนำาเทคโนโลยีการใส่ 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 หรือท่ีเรียกว่า	 PICC	 

(Peripherally	Inserted	Central	Catheter)	line	มาใช้

ในช่วง	5	ปีท่ีผ่านมา	ซ่ึงเป็นการใส่สายสวนทางหลอดเลือด

ดำาส่วนกลางจากตำาแหน่งท่ีห่างออกมาจากหัวใจโดยใส่จาก

แขนข้างใดข้างหน่ึง	 ปลายสาย	 (tip)	 จะอยู่บริเวณ	 

Superior	 Vena	Cava	 (SVC)	 เพ่ือลดปัญหาอุบัติการณ์ 

การเกิดหลอดเลือดดำาส่วนปลายอักเสบและติดเช้ือ6 

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางหรือพิกไลน์น้ี	เป็นท่ีนิยมอย่างมาก

ในโรงพยาบาลประเทศสหรัฐอเมริกาช่วง	 20	 ปีท่ีผ่านมา	 

มีการศึกษาเปรียบเทียบอุบัติการณ์การติดเช้ือของสาย	

PICC	 line	ตำา่กว่าสาย	Central	 line	 ถึง	11.8	 เท่า7	 ใน 

โรงพยาบาลประเทศบราซิลมีการใช้สายสวนหลอดเลือดดำา

ส่วนกลางหรือพิกไลน์เม่ือ	18	ปีก่อน	และมีปริมาณการใช้

เพ่ิมข้ึนทุกปี8	 และในโรงพยาบาลประเทศจีนมีการใช้ 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางหรือพิกไลน์เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองในช่วง	10	ปีท่ีผ่านมา	นอกจากน้ียังพบว่าการดูแล 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางอย่างดีจะช่วยยืดอายุ 

การใช้งานให้ยาวนานได้อีกด้วย9 

	 การใช้งานรวมท้ังการดูแลรักษาสายสวนหลอดเลือด

ดำาส่วนกลางท่ีไม่ได้มาตรฐานน้ันจะทำาให้เกิดภาวะ

แทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย	เช่น	การติดเช้ือเน่ืองจาก

ไม่ใช้เทคนิคปลอดเช้ือในการทำาความสะอาดผิวหนังบริเวณ

ทางเข้าของสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง10	 การเกิด 

ล่ิมเลือดอุดตันเน่ืองจากไม่ฉีดนำ้าเกลือชะล้างสายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางตามระยะเวลาท่ีกำาหนด	 และ 

การไม่ตรวจสอบฟองอากาศในชุดให้สารนำ้าก่อให้เกิด 

ฟองอากาศในหลอดเลือดดำา	(air	embolism)	ทำาให้ผู้ป่วย

มีภาวะการอุดตันของระบบไหลเวียนเลือดส่งผลให้เกิด

หัวใจล้มเหลว11	 อุบัติการณ์เหล่าน้ีล้วนสร้างความสูญเสีย

และเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย	 จากการทบทวนวรรณกรรม 

พบว่าในสภาบันมะเร็งฟิลเดอร์	 ประเทศออสเตรเลีย	 ได้

ศึกษาภาวะแทรกซ้อน	 เช่น	 ภาวะติดเช้ือ	 และเกิดการ 

อุดตันท่ีสายสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางน้ันมีสาเหตุ

จากการดูแลท่ีไม่ได้มาตรฐาน	 จึงริเร่ิมให้มีการอบรม

พยาบาลเพ่ือดูแลสายสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางและ

ปรับปรุงวิธีการดูแลตามมาตรฐาน	โดยพัฒนาการอบรมต่อ

เน่ืองเป็นระยะเวลา	3	ปี	จึงสามารถลดภาวะแทรกซ้อนท่ี

เกิดข้ึนได้12 

	 โรงพยาบาลศิริราชมีปริมาณการใช้สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางเพ่ิมมากข้ึนทุกปี	 เม่ือเทียบสถิติ

จากปี	พ.ศ.	2558	เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ	416	พยาบาล

มีบทบาทสำาคัญอย่างมากในการประเมินผู้ป่วยเพ่ือใส่สาย

สวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	พิจารณาถึงข้อบ่งช้ีต่างๆ	และ

ศึกษาประวัติของผู้ป่วยเพ่ือทบทวนถึงข้อห้ามในการใส่สาย

สวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 นอกจากน้ียังมีบทบาทใน 

การเตรียมผู้ป่วย	 ให้คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์	 เตรียม

อุปกรณ์	และประเมินผู้ป่วยภายหลังการใส่สายสวนหลอด

เลือดดำาส่วนกลาง	สังเกตภาวะแทรกซ้อนรวมถึงการแก้ไข
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เม่ือเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตราย	 เช่น	 ภาวะมีฟอง

อากาศในหลอดเลือดดำา	เลือดไหลไม่หยุด	เกิดการติดเช้ือ	

การอุดตันในสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	เส้นประสาท

ฉีกขาด	 และเกิดการเล่ือนตำาแหน่งของสายสายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	เป็นต้น11 

	 นอกจากน้ีพยาบาลยังมีบทบาทสำาคัญในการดูแล 

ผู้ป่วยระหว่างคาสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 ได้แก่	 

การทำาความสะอาดผิวหนังบริเวณทางเข้าของสายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ	การดูดเลือด

อย่างถูกวิธี	 การฉีดนำา้เกลือชะล้างสายและล็อคสายอย่าง 

ถูกวิธี	การสังเกตภาวะแทรกซ้อนและจดบันทึก11	ทุกข้ันตอน

ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐาน	 ดังน้ันพยาบาล 

ต้องมีองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระหว่าง

คาสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางอย่างดีท่ีสุดเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยและช่วยยืดอายุการใช้งานของสายสวน

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง6         

	 ความรู้และทักษะทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางน้ันเป็นส่ิงสำาคัญ 

อย่างมากท่ีช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ป่วย11 

ดังน้ันการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสายสวนหลอดเลือดดำา

ส่วนกลางจึงเป็นกระบวนสำาคัญท่ีสร้างองค์ความรู้	ทัศนคติ	

ทักษะอันเหมาะสม	 ตลอดจนสามารถสร้างความม่ันใจ 

ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล

เพ่ือให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากน้ีการอบรม 

ยังช่วยเพ่ิมศักยภาพของพยาบาลในการประเมินปัญหา 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	รวมท้ังบริหาร

จัดการเม่ือเกิดปัญหา	 ภาวะแทรกซ้อนและจัดการ 

ความเส่ียงได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ	 กล่าวได้ว่า 

การอบรมเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยเตรียมความพร้อม 

ด้านบุคคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่าง 

มีศักยภาพและปลอดภัยสูงสุด	 ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ 

ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วย 

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางท่ีมีต่อความรู้	 

ทัศนคติ	 ความม่ันใจ	 และความถ่ีในการดูแลผู้ป่วยของ

พยาบาล	 โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการ 

วางแนวทางพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการดูแล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางตามมาตรฐาน

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 (PICC	 line)	

ต่อความรู้	ทัศนคติ	ความม่ันใจและความถ่ีในการดูแลผู้ป่วย	 

โดยเปรียบเทียบระหว่างพยาบาลกลุ่มท่ีได้รับการอบรม

และกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม

สมมติฐานการวิจัย

	 1.	ภายหลังได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วย

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางกลุ่มท่ีได้รับการอบรม

มีความรู้ดีกว่าก่อนการอบรม

	 2.	ภายหลังการอบรม	 6	 เดือน	 ทัศนคติต่อบทบาท

หน้าท่ีของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

ทางหลอดเลือดดำาส่วนกลางของกลุ่มท่ีได้รับการอบรม 

ดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม

	 3.	ภายหลังการอบรม	6	เดือน	ความม่ันใจในการดูแล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำาส่วนกลางของกลุ่มท่ี

ได้รับการอบรมดีกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม

	 4.	ภายหลังการอบรม	 6	 เดือน	 ความถ่ีในการดูแล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำาส่วนกลางของกลุ่ม 

ท่ีได้รับการอบรมสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นงานวิจัยก่ึงทดลอง	 (quasi- 

experimental	study)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพยาบาลท่ี 

ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 สังกัดฝ่ายการพยาบาล	 

โรงพยาบาลศิริราช	 จำานวน	 60	 คน	 การคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นแบบสะดวก	 (convenience	 sampling)	 

โดยการคำานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	จากสูตร	Testing	two	

independent	means	(two-tailed	test)13	โดยงานวิจัย
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จะนำาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ท่ีเคย 

เข้ารับการอบรมจากโครงการการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาส่วนกลางของโรงพยาบาลศิริราชในปี	 

พ.ศ.	 2559	 กลุ่มน้ีคะแนนความรู้เฉล่ียหลังอบรม	 9.00	

คะแนน	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	1.66	กลุ่มท่ีไม่ได้รับการ

อบรมมีคะแนนความรู้เฉล่ีย	6.00	คะแนน	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	 3.50	 คำานวณค่าขนาดอิทธิพล	 (effect	 size)	

1.095	 และเม่ือกำาหนดอำานาจการทดสอบ	 (power	 of	

test)	.8	ค่าระดับนัยสำาคัญ	.05	ได้จำานวนตัวอย่างของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม	กลุ่มละ	15	คน	ป้องกันการถอนตัว

จากการส่งคืนแบบสอบถามไม่ครบตามจำานวน	จึงกำาหนด

เพ่ิมจำานวนประชากรเพ่ิมอีกร้อยละ	 5014	 ของจำานวน 

กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม	 ซ่ึงเท่ากับกลุ่มละ	 15	 คน	 จึงได้

จำานวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ	 30	 คน	 สอดคล้องกับ 

การกำาหนดจำานวนกลุ่มควบคุมตามหลักแนวทางของ 

งานวิจัยก่ึงทดลอง	 ควรใช้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า	 30	

หน่วย	และไม่ควรน้อยกว่า	15	หน่วยต่อกลุ่ม	ในกรณีทำาการ

ทดลองมากกว่า	1	กลุ่ม15

	 คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง	 มีดังน้ี	 ต้องเป็นพยาบาล

ท่ีมีประสบการณ์การทำางาน	5	ปี	ข้ึนไป	ปฏิบัติงานเก่ียวข้อง

กับการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง 

ในโรงพยาบาลศิริราช

 เคร่ืองมือการวิจัย 

	 1.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง	 ได้แก่	 โปรแกรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	(PICC	line)	พัฒนาโดยฝ่ายการ

พยาบาล	 โรงพยาบาลศิริราช	 สำาหรับใช้ในการอบรม

ระหว่างวันท่ี	26-27	มกราคม	2560	ระยะเวลาการอบรม

จำานวน	16	ช่ัวโมง	เป็นการอบรมแบบเรียนรวม	วิทยากร

เป็นบุคคลากรในโรงพยาบาลศิริราชประกอบด้วย	 แพทย์

จากภาควิชาวิสัญญี	1	ท่าน	แพทย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์	

1	 ท่าน	 และพยาบาลท่ีผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	5	ท่าน	โดยเร่ิมการอบรม

ด้วยการบรรยายความรู้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาส่วนกลางพร้อมท้ังมีคู่มือประกอบ 

การบรรยาย	เน้ือหาท่ีใช้บรรยายมาจากแนวทางปฏิบัติตาม

มาตรฐานปฏิบัติการพยาบาลให้สารนำ้าและละลายทาง

เส้นเลือดตามมาตรฐานสากล	 (infusion	 nursing	 

standards	 of	 practice)	 และแนวทางปฏิบัติตาม

มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา 

ส่วนกลางของโรงพยาบาลศิริราช	หลังเสร็จส้ินการบรรยาย

ในแต่ละหัวข้อมีการเปิดส่ือวีดิทัศน์พร้อมท้ังสาธิตข้ันตอน

การพยาบาลกับอุปกรณ์และหุ่นจำาลอง	ประเมินผลโดยการ

ให้คะแนนความพึงพอใจ	 และข้อเสนอแนะในการจัด

โปรแกรมการอบรมคร้ังต่อไป

	 2.	เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	

ประกอบด้วย	

	 	 2.1	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	 สร้างโดยผู้วิจัย	

ได้แก่	อายุ	เพศ	ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย	หน่วยงาน	

คุณวุฒิการศึกษาท่ีได้รับ	 และประสบการณ์การอบรม

โครงการเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	

	 	 2.2	แบบสอบถามความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่ 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	จำานวน	10	ข้อ	สร้างโดย 

ผู้วิจัยลักษณะคำาถามเป็นแบบให้เลือกคำาตอบท่ีถูกต้อง 

เพียงคำาตอบเดียว	โดยมี	4	ตัวเลือก	ตอบถูกให้	1	คะแนน	 

ถ้าตอบผิด	ไม่ตอบ	หรือตอบมากกว่า	1	ข้อ	ให้	0	คะแนน	

คะแนนรวมของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง	0	ถึง	10	คะแนน	

แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	ความรู้น้อยมาก	(คะแนนตำา่กว่า

ร้อยละ	50)	ความรู้น้อย	(คะแนนร้อยละ	50-59)	ความรู้ 

ปานกลาง	 (คะแนนร้อยละ	60-69)	ความรู้มาก	 (คะแนน 

ร้อยละ	70-79)	ความรู้มากท่ีสุด	(คะแนนต้ังแต่ร้อยละ	80	

ข้ึนไป)

	 	 2.3	แบบสอบถามทัศนคติในด้านบทบาทหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สาย

สวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 จำานวน	 10	 ข้อ	 สร้างโดย 

ผู้วิจัยลักษณะคำาตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า	 (rating	

scale)	 5	 อันดับ	 ต้ังแต่	 (5)	 เห็นด้วยอย่างย่ิง	 จนถึง	 

(1)	 ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง	 คะแนนเฉล่ียของแบบสอบถาม 

อยู่ระหว่าง	1	 ถึง	5	คะแนน	แบ่งออกเป็น	5	 ระดับ	 คือ	

ทัศนคติเชิงบวกน้อยมาก	(คะแนนเฉล่ีย1.00-1.50)	ทัศนคติ

เชิงบวกน้อย	 (คะแนนเฉล่ีย	 1.51-2.50)	 ทัศนคติเชิงบวก



J NURS SCI   Vol 36 No 3 July - September 2018

Journal of Nursing Science 25

ปานกลาง	(คะแนนเฉล่ีย	2.51-3.50)	ทัศนคติเชิงบวกมาก	

(คะแนนเฉล่ีย	 3.51-4.50)	 ทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด	

(คะแนนเฉล่ีย	4.51-5.00)				

	 	 2.4	แบบสอบถามความม่ันใจของพยาบาลในการ

ดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	จำานวน	10	

ข้อ	สร้างโดยผู้วิจัยประเมินคะแนนต้ังแต่	0	ถึง	10	คะแนน	 

แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	ความม่ันใจน้อยมาก	(คะแนน

เฉล่ีย	 0.00-2.99)	 ความม่ันใจน้อย	 (คะแนนเฉล่ีย	 3.00-

4.99)	 ความม่ันใจปานกลาง	 (คะแนนเฉล่ีย	 5.00-6.99)	

ความม่ันใจมาก	(คะแนนเฉล่ีย	7.00-8.99)	ความม่ันใจมาก

ท่ีสุด	(คะแนนเฉล่ีย	9.00-10.00)

	 	 2.5	แบบสอบถามความถ่ีในการให้การพยาบาล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	(ปฏิบัติรายคร้ัง

ต่อเดือน)	จำานวน	10	ข้อ	สร้างโดยผู้วิจัยลักษณะคำาตอบ

เป็นแบบมาตรประมาณค่า	(rating	scale)	5	อันดับ	ต้ังแต่	

(5)	ปฏิบัติทุกคร้ัง	จนถึง	(1)	ไม่เคยปฏิบัติ	แบ่งออกเป็น	5	

ระดับ	คือ	ปฏิบัติน้อยมากหรือไม่เคยปฏิบัติ	(คะแนนเฉล่ีย	

1.00-1.50)	ปฏิบัติน้อย	(คะแนนเฉล่ีย	1.51-2.50)	ปฏิบัติ

ปานกลาง	 (คะแนนเฉล่ีย	2.51-3.50)	ปฏิบัติมาก	 (คะแนน

เฉล่ีย	3.51-4.50)	ปฏิบัติมากท่ีสุด	(คะแนนเฉล่ีย	4.51-5.00)					

	 แบบสอบถามความรู้	ทัศนคติ	ความม่ันใจ	และความถ่ี

ในการให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา 

ส่วนกลาง	ผ่านการการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาและ

โครงสร้างของแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็น

พยาบาลมีความชำานาญและผ่านการอบรมเร่ืองการดูแล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 (PICC	 line)	

จำานวน	 3	 ท่าน	 และนำาไปทดสอบค่าความยากง่าย	 

ค่าอำานาจจำาแนก	และค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มพยาบาลตัวอย่าง

ในงานวิจัยจำานวน	 30	 คน	พบว่า	 แบบสอบถามความรู้	 

มีค่าความยากง่ายของข้อสอบอยู่ในช่วง	 .50	 ถึง	 .80	 

ค่าอำานาจจำาแนกมีค่าต้ังแต่	.33	ข้ึนไป	และค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	

ของแบบสอบถามความรู้เท่ากับ	.74	แบบสอบถามทัศนคติ

เท่ากับ	 .91	 แบบสอบถามความม่ันใจเท่ากับ	 .87	

แบบสอบถามความถ่ีในการปฏิบัติเท่ากับ	.87			

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่างซ่ึงผู้วิจัยคำานึงถึงผลการวิจัย	 

3	ด้าน	ได้แก่	ความเส่ียงจากการวิจัย	ผลประโยชน์ท่ีได้รับ

จากการวิจัย	และการเก็บข้อมูลเป็นความลับ	โดยงานวิจัยน้ี

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหน่วยจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 

มหาวิทยาลัยมหิดล	 พิจารณาอนุมัติเลขท่ี	 COA.	 No.	

Si327/2017	 ภายหลังได้รับการอนุมัติจึงจะเก็บข้อมูล	 

และขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง	งานวิจัยน้ีเป็นความ

สมัครใจไม่มีการผูกมัด	 ผู้ร่วมวิจัยมีสิทธ์ิอย่างเต็มท่ีในการ

ให้ความร่วมมือ	หรือถอนตัวได้อย่างไม่มีพันธะใด	 ข้อมูล 

ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างจะเป็นความลับ	ไม่มีการเช่ือมโยงถึง

ผู้ร่วมวิจัยเป็นรายบุคคล

 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 กลุ่มท่ีได้รับการอบรม	แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น	2	ระยะ	

คือ

	 ระยะท่ี	 1	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากพยาบาลก่อนการเข้า

รับโปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วย 

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	โดยใช้แบบสอบถาม

ความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา 

ส่วนกลาง

	 ระยะท่ี	2	ภายหลังการอบรม	6	เดือน	ผู้วิจัยเก็บข้อมูล

จากพยาบาลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 และ

แบบสอบถามความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางชุดเดิมท่ีเก็บข้อมูลก่อนเข้ารับ 

การอบรม	 รวมท้ังเพ่ิมแบบสอบถามทัศนคติ	 ความม่ันใจ

และความถ่ีในการดูแลสายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง

 กลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม

	 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 ความรู้	

ทัศนคติ	 ความม่ันใจและความถ่ีในการดูแลสายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางโดยแบบสอบถามเป็นชุดเดียวกับ

กลุ่มท่ีได้รับการอบรม	 เก็บข้อมูลช่วงเวลาเดียวกับระยะ 

ท่ี	2	ของกลุ่มท่ีได้รับการอบรม	การเก็บข้อมูลคร้ังน้ีไม่มีการ

ปนเป้ือนข้อมูลความรู้	 เน่ืองจากท้ังสองกลุ่มไม่มีโอกาส 

พบกันจากการปฏิบัติงานต่างหอผู้ป่วย	ดังน้ันจึงไม่มีปัจจัย

ภายนอกถ่ายเทส่ิงทดลองระหว่างกลุ่ม	โดยผู้วิจัยมีข้ันตอน 
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ดำาเนินการเก็บข้อมูลจาก	2	กลุ่ม	ดังน้ี

	 1.	ผู้วิจัยทำาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลงานวิจัย 

ถึงหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลศิริราช	ภายหลัง 

ได้รับการอนุมัติ	 ผู้วิจัยขอเข้าเก็บข้อมูลจาก	 7	หน่วยงาน 

การพยาบาล	 ดังน้ี	 งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ	 

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ	งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ	

งานการพยาบาลสูติศาสตร์	 งานการพยาบาลตรวจรักษา 

ผู้ ป่ วยนอก 	 ง านการพยาบาล รัง สี วิทยา 	 และ 

งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ	อธิบายรายละเอียดของ

วัตถุประสงค์การดำาเนินการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิใน 

การเข้าร่วมงานวิจัย	เม่ือกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย	 

ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย

	 2.	ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามพร้อมซองสีนำา้ตาลทึบแสง

ให้กลุ่มตัวอย่าง	โดยมีระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม	

2	สัปดาห์	ผู้วิจัยดำาเนินการขอรับแบบสอบถามคืน	โดยให้

พยาบาลท่ีตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามใส่ซอง 

ปิดผนึกลงในกล่องรับแบบสอบถาม	

	 3.	เม่ือครบ	2	สัปดาห์	ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

คืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำาตอบท่ีได้รับจาก

กลุ่มตัวอย่าง	 ในกรณีท่ีได้รับแบบสอบถามคืนไม่ครบตาม

จำานวน	 ผู้วิจัยติดประกาศประชาสัมพันธ์การคืน

แบบสอบถามท่ีฝ่ายการพยาบาล	 และวางกล่องรับ

แบบสอบถามคืนต่ออีก	1	สัปดาห์	ภายหลังติดประกาศ

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มท่ีได้รับการอบรมและ

กลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	ได้แก่	อายุ	ประสบการณ์ในการ

ดูแลผู้ป่วย	 เพศ	 หน่วยงาน	 คุณวุฒิการศึกษาท่ีได้รับ	 

และประสบการณ์การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ 

การพยาบาลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำา 

ส่วนกลาง	ด้วยสถิติไคสแควร์	(Chi-square	test)

	 2.	วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

เฉล่ียความรู้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา

ส่วนกลางของกลุ่มท่ีได้รับการอบรม	ก่อนและภายหลังการ

ได้รับโปรแกรมการฝึกอบรม	โดยทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่ม

สัมพันธ์กัน	(paired	sample	t-test)		

	 3.	วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้	

ทัศนคติ	 ความม่ันใจของพยาบาล	และความถ่ีในการดูแล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 ระหว่างกลุ่ม 

ท่ีได้รับการอบรมกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	โดยทดสอบ

ค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระ	(independent	sample	t-test)

	 ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบเปรียบเทียบการกระจายของ

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่มเป็นโค้งปกติ	เป็นไปตาม

ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่ม

สัมพันธ์กัน	(paired	sample	t-test)		และค่าทีแบบสอง

กลุ่มอิสระ	(independent	sample	t-test)

ผลการวิจัย

									1.	กลุ่มตัวอย่างท้ัง	2	กลุ่ม	แบ่งเป็น	กลุ่มท่ีได้รับ 

การอบรมการพยาบาล ผู้ป่วย ท่ีใ ส่สายสวนทาง 

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 ร้อยละ	 50	 และกลุ่มท่ีไม่ได้รับ 

การอบรม	 ร้อยละ	50	กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดเป็นเพศหญิง	

ส่วนใหญ่อายุระหว่าง	26	ถึง	30	ปี	ร้อยละ	51.7	อายุเฉล่ีย

อยู่ท่ี	31.85	ปี	(SD	=	5.07)	ประสบการณ์ทำางานระหว่าง	

5	 ถึง	 10	 ปี	 ร้อยละ	 65	 อยู่ในหน่วยงานการพยาบาล

ศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	 ร้อยละ	 28.3	

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	95	

	 เม่ือเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มท่ีได้รับการอบรม

และกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมโดยใช้สถิติไคสแควร์	 

พบว่า	 ไม่มีความแตกต่างกันท่ีนัยสำาคัญทางสถิติ	 .05	 

ดังตารางท่ี	1
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ตารางท่ี 1	เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการอบรมและกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	(N	=	60)

อายุ (ปี) (X ± SD)

	 26-30	ปี

	 31-40	ปี

	 มากกว่า	40	ปี

เพศ

	 ชาย

	 หญิง

ประสบการณ์ทำางาน

	 5-10	ปี

	 11-15	ปี

	 มากกว่า	15	ปี

หน่วยงาน

	 งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ	

	 งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ	

	 งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ	

	 งานการพยาบาลสูติศาสตร์	

	 งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก	

	 งานการพยาบาลรังสีวิทยา	

	 งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ

คุณวุฒิการศึกษา

	 ปริญญาตรี

	 ปริญญาโท		

		 ปริญญาเอก

12

14

	3

0

30

19

7

4

9

5

8

1

4

1

2

29

1

0

19

9

2

0

30

20

8

2

3

12

3

5

5

1

1

28

	2

0

40.0

46.7

13.3

0

100

63.3

23.3

13.4

30.0

16.7

26.7

	3.3

13.3

	3.3

	6.7

96.7

		3.3

0

63.3

30.0

		6.7

0

100

66.7

26.7

	6.6

10.0

40.0

10.0

16.7

16.7

	3.3

	3.3

93.3

	6.7

0

อบรม (n = 30)

จำานวน         ร้อยละ

(32.8	±	5.38)

ไม่ได้อบรม (n = 30)

จำานวน        ร้อยละ

(30.9	±	4.64) .19

.68

.08

.55

3.334

				.759

11.266

				.351

X2 p-valueข้อมูล

	 2.	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วย

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางของท้ังสองกลุ่ม	 

ก่อนท่ีจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ	กลุ่มท่ีได้รับการอบรม

มีคะแนนความรู้ก่อนอบรมรวมเฉล่ีย	 6.50	 (SD	=	 1.96)	

จากคะแนนเต็ม	 10	 (ระดับปานกลาง)	 กลุ่มท่ีไม่ได้รับ 

การอบรมมีคะแนนความรู้รวมเฉล่ีย	 5.87	 (SD	=	 1.66)	

จากคะแนนเต็ม	10	(ระดับน้อย)	พบว่า	ท้ังสองกลุ่มมีความ

รู้ก่อนได้รับการอบรมไม่แตกต่างกันท่ีนัยสำาคัญทางสถิติ	.05	

ดังตารางท่ี	2
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ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้การดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	ระหว่างกลุ่มท่ี

	 	 ได้รับการอบรมและกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	ก่อนเร่ิมโปรแกรมการฝึกอบรมฯ

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้การดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	ของพยาบาล

	 	 กลุ่มท่ีได้รับการอบรมก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมฯ	(n	=	30)

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มท่ีได้รับการอบรม	(n	=	30)

กลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	(n	=	30)

กลุ่มตัวอย่าง

ก่อนได้รับโปรแกรมการฝึกอบรม

หลังได้รับโปรแกรมการฝึกอบรม

คะแนนความรู้

 X SD

	 6.50	 1.96

	 5.87	 1.66

คะแนนความรู้

 X SD

	 6.50	 1.96

	 7.83	 1.20

 t p-value

	 1.35	 .182

 t p-value

	 3.08	 .004

	 3.	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วย

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางก่อนได้รับโปรแกรม

การฝึกอบรมของกลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนความรู้รวม

เฉล่ีย	 6.50	 (SD	 =	 1.96)	 จากคะแนนเต็ม	 10	 (ระดับ 

ปานกลาง)	ภายหลังอบรมและกลับไปปฏิบัติงานเป็นระยะ

เวลา	6	เดือน	มีคะแนนความรู้รวมเฉล่ีย	7.83	(SD	=	1.20)	

จากคะแนนเต็ม	 10	 (ระดับมาก)	 พบว่า	 กลุ่มท่ีได้รับ 

การอบรมมีความรู้เร่ืองการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการ

ฝึกอบรมท่ีระดับนัยสำาคัญ	.05	(p	<	.01)	ดังตารางท่ี	3

	 4.	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ียของทัศนคติใน

ด้านบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของพยาบาลในการดูแล

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางกลุ่มท่ีได้รับ 

การอบรมมีคะแนนรวมเฉล่ีย	3.87	(SD	=	.56)	จากคะแนน

เต็ม	5	(ระดับมาก)	กลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมมีคะแนนรวม

เฉล่ีย	3.47	(SD	=	.64)	จากคะแนนเต็ม	5	(ระดับปานกลาง)	

พบว่า	 กลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนทัศนคติเชิงบวก

มากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมอย่างท่ีระดับนัยสำาคัญ	.05	

ดังตารางท่ี	4

	 5.	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ียของความม่ันใจ

ในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางกลุ่ม

ท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนรวมเฉล่ีย	7.04	(SD	=	1.81)	จาก

คะแนนเต็ม	 10	 (ระดับมาก)	 กลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม 

มีคะแนนรวมเฉล่ีย	5.36	(SD	=	2.39)	จากคะแนนเต็ม	10	

(ระดับปานกลาง)	พบว่า	 กลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีคะแนน

ความม่ันใจมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมท่ีระดับ 

นัยสำาคัญ	.05	ดังตารางท่ี	4

	 6.	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนรวมเฉล่ียของความถ่ี 

ในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางกลุ่ม 

ท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนรวมเฉล่ีย	2.65	(SD	=	.89)	จาก

คะแนนเต็ม	5	(ระดับปานกลาง)	กลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม

มีคะแนนรวมเฉล่ีย	2.19	(SD	=	 .91)	จากคะแนนเต็ม	5	

(ระดับน้อย)	พบว่า	เม่ือเปรียบเทียบคะแนนความถ่ีของกลุ่ม

ท่ีได้รับการอบรมกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	 พบว่าไม่มี

ความแตกต่างกันท่ีระดับนัยสำาคัญ	.05	ดังตารางท่ี	4
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ตารางท่ี 4 	เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทัศนคติ	ความม่ันใจ	และความถ่ีในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา

	 ส่วนกลาง	ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการอบรมและกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม

ตัวแปร

ทัศนคติ

ความม่ันใจ

ความถ่ี

กลุ่มได้รับการอบรม

 X SD

	 3.87	 		.56

	 7.04	 1.81

	 2.65	 		.89

กลุ่มไม่ได้รับการอบรม

 X SD

	 3.47	 		.64

	 5.36	 2.39

	 2.19	 		.91

t

2.59

3.07

1.95

p- value

.012

.003

.056

การอภิปรายผล

	 การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า	ความรู้ของกลุ่มท่ีได้รับการอบรม

ก่อนเข้ารับโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่ 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับ

โปรแกรมการอบรม	พบว่าไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	เน่ืองจาก

ความรู้ในด้านน้ีเป็นความรู้เฉพาะท่ีไม่มีการเรียนการสอน

ในหลักสูตรปริญญาทุกระดับจึงทำาให้พยาบาลท้ังสองกลุ่ม

มีความรู้ไม่แตกต่างกันในช่วงก่อนเข้ารับโปรแกรม 

การฝึกอบรม

	 กลุ่มท่ีได้รับการอบรมภายหลังได้รับโปรแกรม 

การฝึกอบรมและกลับไปปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา	6	เดือน	

มีคะแนนความรู้มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการฝึกอบรม

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .01)	 ผล 

การศึกษาสนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ังไว้ข้อท่ีหน่ึง	 แสดงให้ 

เห็นว่าโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาส่วนกลางมีประสิทธิภาพในการช่วยให้

พยาบาลท่ีได้รับการอบรมมีความรู้เพ่ิมมากข้ึน	สอดคล้อง

กับทฤษฎีการเรียนรู้	 โดย	Gagné,	Briggs	และ	Wager16 

ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สาย

สวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางให้สอดคล้องกับกระบวนการ

เรียนรู้	คือ	จัดโปรแกรมให้ความรู้แบบบรรยาย	มีส่ือวีดิทัศน์

และคู่มือให้ความรู้	 	 โดยเร่ิมจูงใจเข้าสู่บทเรียนจากการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรมได้กล่าวถึงความคาดหวังใน 

การเข้ารับการฝึกอบรมคร้ังน้ี	 จากน้ันเร่ิมต้นบทเรียนด้วย

การแนะนำาหัวข้อในการอบรมเพ่ือให้ผู้รับการอบรมรับรู้ 

เป้าหมายในการฝึกอบรม	 เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

สอดคล้องกับความต้ังใจของผู้รับการอบรม	 ผู้วิจัยให้ 

ความรู้โดยการบรรยายความรู้เฉพาะทางในการพยาบาล 

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางอย่างปลอดภัย

เป็นข้ันตอน	มีคู่มือประกอบคำาบรรยาย	มีตัวอย่างอุปกรณ์

การใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางและมีส่ือวีดิทัศน์

สาธิตท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ท่ีรับการอบรมได้เห็นส่ิงท่ีเรียนรู้อย่าง 

เป็นรูปธรรม	 เปรียบได้กับการรับรู้ของส่ิงเร้าโดยอวัยวะ 

รับสัมผัสจากการมองเป็นภาพและได้ยินเสียงจากส่ือ 

วีดิทัศน์		เกิดเป็นการได้รับสัญญาณของข้อมูลโดยประสาท

สัมผัสและนำาไปจัดเก็บเป็นความจำาระยะส้ัน	 สำาหรับส่ือ 

วีดิทัศน์ท่ีใช้ในการสอนคร้ังน้ีประกอบด้วย	 การประเมิน 

ผู้ป่วย	การเตรียมผู้ป่วย	ข้ันตอนการใส่สายสวนหลอดเลือด

ดำาส่วนกลาง	การทำาความสะอาดผิวหนังบริเวณทางเข้าของ

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ	 

การดูดเลือดอย่างถูกวิธี	 การฉีดนำ้าเกลือชะล้างสายและ 

ล็อคสายอย่างถูกวิธี	 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสนใจ

เรียนอย่างมาก	 หลังจากน้ันเปิดโอกาสให้ผู้รับการอบรม 

ซักถามข้อสงสัยและมีการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมโดย 

ให้ตอบคำาถามจำานวน	10	ข้อ	เพ่ือให้ผู้รับการอบรมฝึกคิด	

วิเคราะห์	 และเลือกพฤติกรรมการดูแลท่ีถูกต้องปลอดภัย	

ซ่ึงเป็นการทบทวนข้อมูลท่ีได้รับและจัดเก็บเป็นความจำา

ระยะยาว	 ภายหลังกลับไปปฏิบัติงาน	 6	 เดือน	 ผู้วิจัยได้

ทดสอบความรู้	สอบถามทัศนคติ	ความม่ันใจของพยาบาล	

และความถ่ีในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา

ส่วนกลาง	 ทำาให้ผู้ท่ีรับการอบรมมีการทบทวนถึงส่ิงท่ีได้

เรียนรู้และนำาไปประยุกต์ใช้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม 

การเรียนรู้	กล่าวได้ว่าการอบรมทำาให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	

และเกิดทัศนคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกับเร่ืองท่ีอบรม	 กระท่ัง 

ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถเปล่ียนแปลง

ความคิดหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการ 
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ฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล17	สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	Deshmukh	และ	Shinde18	ท่ีศึกษาผล

ของโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาล	 

ผลการศึกษาพบว่าเม่ือเปรียบเทียบคะแนนความรู้และ

คะแนนความถูกต้องของการปฏิบัติกลุ่มท่ีได้รับการอบรม

ก่อนเข้ารับโปรแกรมการฝึกอบรมกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับ

โปรแกรมการฝึกอบรม	 พบว่าไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 

จากน้ันมีการให้ความรู้กับพยาบาลกลุ่มท่ีได้รับการอบรม

โดยการบรรยายให้ความรู้พร้อมท้ังสาธิตวิธีการดูแลผู้ป่วย

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา	 ผู้วิจัยใช้หลักการเรียนรู้จาก 

การฟังบรรยาย	 และเพ่ิมการรับรู้ด้วยภาพจากการสาธิต

การดูแลผู้ป่วย	 กระบวนการน้ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ 

รับรู้ผ่านการสังเกตและจดจำาจากภาพทำาให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้และความเข้าใจมากข้ึน	 ผลของโปรแกรมการฝึก

อบรมพบว่า	 กลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนความรู้และ

คะแนนความถูกต้องของการปฏิบัติมากกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรมการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	(p	<	.01)	ดังน้ันโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วย

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาของงานวิจัยน้ีมีประสิทธิภาพ

ในการเพ่ิมพูนความรู้และการปฏิบัติท่ีถูกต้องแก่พยาบาล

ในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา

	 กลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนทัศนคติเชิงบวก

มากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมแตกต่างกันอย่างมี 

นัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .05)	 ผลการศึกษาสนับสนุน

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ข้อท่ีสอง	 สอดคล้องกับทฤษฎีของ	 

Schermerhorn,	Hunt	และ	Osborn19	ท่ีกล่าวว่าทัศนคติ

ประกอบด้วย	ความรู้ความเข้าใจ	ความรู้สึกพอใจจากส่ิงท่ี 

ได้เรียนรู้มา	 เกิดจากแรงจูงใจ	 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน	

แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในทางใดทางหน่ึง	 เน่ืองจาก

โปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางน้ี	 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพ่ือท่ีจะปรับปรุงและเพ่ิมพูนความรู้	 ทักษะ	และทัศนคติ 

อันเหมาะสม	จนก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม

และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน20	 ทำาให้กลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนทัศนคติเชิง

บวกมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมสอดคล้องกับ 

การศึกษาของ	พินทอง	ปินใจ	และคณะ21	ท่ีศึกษาทัศนคติ

ของผู้ท่ีได้รับการอบรมและผู้ท่ีไม่ได้รับอบรมเวชปฏิบัติ	 

พบว่าผู้ท่ีได้รับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

ในการปฏิบัติงานการพยาบาลเวชปฏิบัติ	 มีความคิดเห็น

และทัศนคติในทางท่ีดี	 จึงทำาให้คะแนนเฉล่ียด้านทัศนคติ 

ท่ีดีในบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลสูงกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับ 

การอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	ผลการวิเคราะห์จึงสรุป

ได้ว่า	 ผู้ท่ีได้รับการอบรมเวชปฏิบัติมาก่อนมีทัศนคติต่อ

บทบาทดีกว่าผู้ท่ีไม่ได้รับการอบรมมาก่อน	 ซ่ึงอาจเป็น 

ผลมาจากความรู้ท่ีได้จากการอบรมทำาให้เกิดทัศนคติท่ีดี

และมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน

	 กลุ่มท่ีได้รับการอบรมมีคะแนนความม่ันใจมากกว่า

กลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	 (p	<	 .01)	 ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 

ข้อท่ีสาม	 เน่ืองจากโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วย 

ท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางช่วยสร้างความม่ันใจ

ในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มท่ีได้รับการอบรมซ่ึงมีคะแนน

ความม่ันใจมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	 กล่าวได้ว่า

ความเช่ือม่ันหรือความม่ันใจในตนเองเป็นส่ิงท่ีมิได้เกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติ	แต่สามารถปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับบุคคลได้	

โดยอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคล	ตลอดจน

การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง	การอบรมเป็นการเสริม

สร้างความรู้จึงทำาให้ผู้ท่ีได้รับการอบรมมีความรู้	 และ 

ความม่ันใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน22	 การอบรมความรู้

ทางการพยาบาลเป็นการเพ่ิมพูนความรู้การดูแลผู้ป่วย	 

อันจะเป็นส่วนสำาคัญในการสร้างความม่ันใจให้พยาบาล

ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน	พยาบาลท่ีเข้ารับ

การอบรมได้รับความรู้รวมท้ังแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน

ปฏิบัติการพยาบาลให้สารนำา้และละลายทางเส้นเลือดตาม

มาตรฐานสากล	 (infusion	 nursing	 standards	 of	 

practice)	ทำาให้เกิดความม่ันในในการนำาไปปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยเทคนิคการให้ความรู้	การแนะนำา	

ส่ือวีดิทัศน์ท่ีแสดงข้ันตอนการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางโดยอธิบายอย่างละเอียด	 การให้

คำาปรึกษา	 และจัดหุ่นจำาลองผู้ป่วยท่ีใ ส่สายสวน 



J NURS SCI   Vol 36 No 3 July - September 2018

Journal of Nursing Science 31

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 รวมท้ังจัดแสดงอุปกรณ์ใน 

การดูแลและทำาหัตถการต่างๆ	 ท่ีเก่ียวกับสายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลาง	ทำาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มองเห็น

ส่ิงท่ีเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม	 ทำาให้เกิดความเข้าใจและ

จดจำาได้นาน	 สำาหรับข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามเพ่ิมเติม

ในการศึกษาคร้ังน้ี	 พบว่าปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้การอบรม 

คร้ังน้ีประสบความสำาเร็จมาจากการเตรียมเน้ือหา	 และ

การนำาเสนอสาระอย่างเป็นลำาดับข้ันตอน	มีความน่าสนใจ	

เช่ือมโยงเน้ือหาสาระกับการนำาไปปฏิบัติงานได้อย่างเป็น

รูปธรรม	มีการยกตัวอย่างสถานการณ์ในทางปฏิบัติได้อย่าง

สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานของผู้เข้ารับการอบรม	

เปิดโอกาสให้ซักถามและตอบข้อคำาถามอย่างตรงประเด็น	

กล่าวได้ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการท่ีกำาหนดข้ึนอย่าง

มีระเบียบแบบแผน	เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ	

ตลอดจนทัศนคติท่ีเก่ียวข้องกับการทำางานอันจะนำาไปสู่ 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการทำางาน	และส่งผลโดยตรง

ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน23	นอกจากน้ี	 คู่มือ

ท่ีผู้เข้าอบรมได้รับเป็นส่ิงท่ีช่วยในการทบทวนหรือเรียนรู้

ด้วยตนเองได้ตามท่ีต้องการ	เป็นส่ิงท่ีเอ้ือให้ผู้รับการอบรม

มีความม่ันใจในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา

ส่วนกลางมากกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	สอดคล้องกับ

การศึกษาของ	 Keleekai	 และคณะ24	 ท่ีศึกษาเก่ียวกับ 

ผลสัมฤทธ์ิจากโครงการอบรมพยาบาลเพ่ือใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาส่วนปลาย	 (peripheral	 intravenous	

catheter)	ต่อความรู้	ความม่ันใจ	และทักษะของพยาบาล	

ระหว่างกลุ่มท่ีเข้ารับการอบรมกับกลุ่มท่ีไม่ได้รับการอบรม	

โดยท้ังสองกลุ่มมีความรู้และประสบการณ์เท่ากัน	 

ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลท่ีได้รับการอบรมมีความรู้	 

มีทักษะเพ่ิมข้ึน	 และความม่ันใจการดูแลผู้ป่วยเพ่ือใส่ 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนปลายสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้เข้า 

รับการอบรมอย่างมีนัยสำาคัญท่ีระดับ	.001

	 ด้านความ ถ่ีในการ ดูแล ผู้ป่วย ท่ีใ ส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางของกลุ่มท่ีได้รับการอบรมกับกลุ่ม

ท่ีไม่ได้รับการอบรมไม่มีความแตกต่าง	 ทำาให้สมมติฐาน 

ท่ีต้ังไว้ข้อท่ีส่ีไม่ได้รับการสนับสนุน	 เน่ืองจากการศึกษาน้ี 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันท้ังอายุงาน	

หน่วยงานการพยาบาลแตกต่างกันเพียงการเข้ารับ

โปรแกรมการฝึกอบรม	 จึงพบว่าประสบการณ์ในการดูแล

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางไม่แตกต่างกัน	

สะท้อนให้เห็นอีกนัยหน่ึงว่าโปรแกรมการฝึกอบรมการดูแล

ผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลางมีความสำาคัญ

ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย	 เน่ืองจากพยาบาลท่ีได้รับ 

การอบรมจะมีความรู้	ทัศนคติเชิงบวก	มีความม่ันใจ	และ

มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานในการดูแล 

ผู้ป่วยมากกว่าพยาบาลท่ีไม่ได้รับการอบรม	แสดงให้เห็นว่า

โปรแกรมการอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใ ส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญใน 

การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีถูกต้อง	 ในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่ 

สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	 ช่วยให้พยาบาลท่ีได้รับ

การอบรมมีความรู้	ความเข้าใจ	ทัศนคติเชิงบวก	ความม่ันใจ	

และเพ่ิมพูนทักษะในการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน 

หลอดเลือดดำาส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพอันจะช่วย

สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ป่วยอย่างสูงสุด

สรุปและข้อเสนอแนะ

				 โปรแกรมการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาส่วนกลางส่งผลให้พยาบาลมีความรู้	ทัศนคติ	

และความม่ันใจเพ่ิมข้ึน	การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะ	ดังน้ี

	 1.	ควรส่งเสริมให้มีการนำาโปรแกรมการฝึกอบรม 

การดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำาส่วนกลาง	(PICC	

line)	 ไปใช้ในการอบรมพยาบาลท่ีดูแลผู้ป่วยใส่สายสวน

หลอดเลือดดำาสวนกลางเพ่ือให้พยาบาลมีความรู้	มีทัศนคติ

เชิงบวก	 ความม่ันใจและการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	

ตลอดจนสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยและ 

มีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงพยาบาลควรได้รับการอบรมเพ่ิมพูน

ความรู้อย่างสมำ่าเสมอ	 และมีการติดตามการปฏิบัติให้ 

การพยาบาลและประเมินผลในช่วงหลังการอบรมเป็น

ระยะเวลา	 6	 เดือน	 เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้เดิม 

และสร้างศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

	 2.	การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจทำาการศึกษาโดยใช้วิธี

การอ่ืนร่วมด้วย	 เช่น	 การวิจัยแบบศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้	ทัศนคติ	และความม่ันใจ	เป็นต้น	เพ่ือศึกษา
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ความสัมพันธ์ท่ีมีผลของตัวแปรต่างๆ	 เพ่ือพัฒนางานวิจัย 

ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วยท่ีใส่สายสวนหลอดเลือดดำา

ส่วนกลาง	ตลอดจนเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างในระดับโรงพยาบาล	

ต่อยอดยังระดับประเทศเพ่ือพัฒนางานการพยาบาลในด้าน

น้ีให้มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
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