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บทคดัย่อ 
 

 การจดัการผูป่้วยโรคไตระยะสุดทา้ย คือ การสนบัสนุนโดยการบ าบดัทดแทนไตดว้ยการฟอก
เลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม การฟอกเลือดท าโดยการผา่ตดัท าทางเช่ือมหลอดเลือดซ่ึงมีความเส่ียงต่อการ
เกิดภาวะแทรกซอ้น เช่น การเกิดล่ิมเลือดอุดตนั การติดเช้ือ และหลอดเลือดโป่งพอง เป็นตน้ การดูแล
ทางเช่ือมหลอดเลือดชนิดถาวรส าหรับการฟอกเลือดมีความส าคญัยิ่งส าหรับผูใ้ห้บริการสุขภาพและ
ผูป่้วย การศึกษาปฏิบติัการคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการ
ดูแลส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการผา่ตดัเช่ือมต่อหลอดเลือดชนิดถาวรส าหรับการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 
แนวปฏิบติัน้ีสร้างข้ึนโดยทีมดูแลจากสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ผูร่้วม
การศึกษาประกอบดว้ยผูป่้วยท่ีเขา้รับการผ่าตดัท าทางเช่ือมหลอดเลือดจ านวน 25 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ก่อนใชแ้นวปฏิบติั 13 คน และ หลงัใชแ้นวปฏิบติั 12 คน แนวปฏิบติัถูกน าไปใชโ้ดยพยาบาลท่ีใหก้าร
ดูแลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 13 คน กระบวนการใช้แนวปฏิบัติอิงตามกรอบการใช้แนวปฏิบัติจาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีเสนอโดยสภาวิจยัดา้นสุขภาพและการแพทย ์ประเทศออสเตรเลีย (National 
Health & Medical Research Council, 1999) ประเมินผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติด้วยแบบวัด
พฤติกรรมการดูแลหลอดเลือดท่ีเช่ือมต่อชนิดถาวรท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา  

 ผลการศึกษาพบวา่ในกลุ่มผูร่้วมการศึกษาท่ีไม่ไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัมีจ านวน 10 คนท่ี
มีการปฏิบติัการดูแลในระดบัปานกลาง และอีก 3 คนอยูใ่นระดบัเล็กนอ้ย ส าหรับผูร่้วมการศึกษากลุ่ม
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ท่ีไดรั้บการดูแลตามแนวปฏิบติัมีจ านวน 8 คนท่ีมีการปฏิบติัการดูแลในระดบัดี และอีก 4 คนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

  ผลการศึกษาคร้ังน้ียืนยนัไดว้า่แนวปฏิบติัท่ีพฒันาข้ึนสามารถน าไปใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลท่ีดีกว่าในกลุ่มผูท่ี้ได้รับการผ่าตัดเช่ือมต่อหลอดเลือดชนิดถาวรส าหรับการฟอกเลือด 
การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการทดสอบประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน
เพื่อยนืยนัความย ัง่ยนืของผลลพัธ์ และควรมีการทดสอบผลลพัธ์อ่ืนๆ ของแนวปฏิบติัดว้ย 
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ABSTRACT 
 

 The management of patients with end stage renal disease is supportive through renal 
replacement therapy with hemodialysis. Hemodialysis is done through a surgically created 
arteriovenous fistula which is prone to complications such as thrombosis, infection, and aneurysm. 
Care for a permanent hemodialysis vascular access is very important for healthcare providers and 
patients. This operational study aimed to determine the effectiveness of implementing care 
guidelines for persons with permanent hemodialysis vascular access. This guideline was developed 
by the multidisciplinary care team of a university hospital. The participants of the study consisted of 
25 patients undergoing permanent hemodialysis vascular access, 13 before and 12 after the 
guideline implementation. The guideline was implemented by 13 nurses who care for those patients. 
The process of CPGs implementation was based on the evidence implementation framework 
proposed by the National Health & Medical Research Council (1999). A care behavior assessment 
questionnaire, developed by the researcher, was used to evaluate the outcome of CPGs 
implementation. Data were analyzed by using descriptive statistics. 

 The result of study revealed that among participants who did not receive care according to the 
guideline, 10 participants had a moderate level of care behavior and the rest had a low level. For the 
participants who received care according to the guidelines, 8 participants had a good level while 4 
had a moderate level of care behavior.   
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 The findings of this study confirm that the developed guidelines can be used to promote 
better care behavior among persons with permanent hemodialysis vascular access. Further study 
should be done to test the effectiveness of guideline implementation over a longer period of time in 
order to ascertain the sustainability of the outcome. Other outcomes of using these guidelines should 
be tested too. 

 

 
 


