กรณีศึกษาการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

แนวปฏิบตั ิการดูดเสมหะในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
เมธิ นี จันติยะ
สุรางค์ เปรื่องเดช

บทนํา
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เป็ นโรคที่มีการตีบแคบของทางเดินหายใจและจะมีการตีบแคบมาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ตามความก้าวหน้าของโรคโดยที่ไม่สามารถกลับคืนสู่ สภาพปกติได้เอง ผูป้ ่ วยอาจจะ
ประสบปั ญหาการหายใจลําบากทําให้รบกวนกิจวัตรประจําวันที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตของผูป้ ่ วย
และครอบครั ว จากสถิ ติ ข องโรงพยาบาลสระบุ รี พ บว่า มี ผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 10 ในแต่ละปี ผูป้ ่ วยบางรายอาจจะมีอาการกําเริ บจนมีปัญหาการหายใจไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
จําเป็ นต้องได้รับการรั กษาโดยใส่ ท่อทางเดิ นหายใจและเครื่ องช่ วยหายใจ ผูป้ ่ วยเหล่านี้ มกั จะมี
เสมหะในปอดซึ่ งจําเป็ นต้องดูดเสมหะเพื่อป้ องกันทางเดินหายใจอุดกั้น ถึงแม้ว่าการดูดเสมหะจะ
ช่วยทําให้ทางเดิ นหายใจโล่งแต่ก็เสี่ ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงจาการดูดเสมหะในแต่ละครั้งได้แก่
การบาดเจ็บของเยื่อบุในปอด ภาวะขาดออกซิ เจน และการติดเชื้อ เป็ นต้น ในการดูแลผูป้ ่ วยเพื่อ
ป้ องกันปั ญหาเหล่านี้ พยาบาลต้องปฏิบตั ิการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย ดังนั้นพยาบาลจึง
ต้อ งมี แ นวปฎิ บ ัติ ใ นการดู ด เสมหะโดยมี ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ อ ้า งอิ ง ในประสิ ท ธิ ผ ลและ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ในบทนี้ จะนําเสนอกรณี ศึกษาของนักศึกษาในการฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมกรณี การใช้แนวปฏิบตั ิการพยาบาลที่ดีที่สุดใน
การดูดเสมหะผูป้ ่ วยโรคปอดอุก้ นั ที่ใส่ เครื่ องช่วยหายใจ

1.สถานการณ์ ปั ญหา
กรณี ศึกษาเป็ นชายไทยวัยสู งอายุ รับส่ งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนแห่ งหนึ่ ง ด้วยอาการ
หายใจลําบาก ผูป้ ่ วยมีประวัติเข้ารับการรักษาด้วยอาการชักเกร็ ง ปวดขาซ้าย เดินไม่ได้ 1 วันก่อน
ส่ งต่อมาโรงพยาบาลสระบุรี มีประวัติเป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังประมาณ 5 ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น
COPD with Acute exacerbation with pneumonia แพทย์จึงให้แผนการรักษา on Endotracheal tube
with Bird’s respirator จากการประเมินสภาพผูป้ ่ วยพบว่ามีเสมหะในปอดมาก ผูป้ ่ วยจึงได้รับการดูด
เสมหะบ่อยครั้ ง ซึ่ งมีความเสี่ ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการดูดเสมหะได้ นักศึ กษาพยาบาลที่ ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลผูป้ ่ วยรายนี้ จึงต้องใช้เทคนิกการดูดเสมหะอย่างถูกต้องเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงต่อ
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2. ประชากร วิ ธี ก ารแก้ ปั ญหา และผลลั พ ธ์ (PICO)
ประชากร ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
วิธีการแก้ ปัญหา วิธีการปฎิบตั ิที่ดีที่สุดในการดูดเสมหะผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจ
วิธีการเปรียบเทียบ ไม่มี
ผลลั พ ธ์
ผูป้ ่ วยไม่ เกิ ดภาวะแทรกซ้อนจากการดู ดเสมหะ ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลง
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงการบาดเจ็บของเยือ่ บุหลอดลม และ การติดเชื้อ ทางเดินหายใจ

3. การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
ฐานข้ อมูล
The Joanna Briggs Intitute
คําสํ าคัญ
Suctioning and artificial airway
รายงานวิจัยทีส่ ื บค้ นได้ Best practice : Evidence-Based Practice Information Sheets for
Health Professionals เรื่ อง Suctioning of Adults with an Artificial Airway. (Joanna Briggs Institue,
2000).

4. สรุปสาระสําคัญของหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Practice Information Sheets ฉบับนี้ เป็ นเอกสารนําเสนอหลักฐานเชิง
ประจักษ์และข้อเสนอแนะ (Recommendation) ในการดูดเสมหะผูป้ ่ วยที่ใช้เครื่ องช่วยหายใจโดยใช้
ข้อมูลจากผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบเรื่ อง Tracheal Suctioning of Adults with an
Artificial Airway (Thompson, 2000) ซึ่ งรวบรวมงานวิจยั ในผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่(อายุมากกว่า 15 ปี )ใน
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่มีการใส่ ท่อช่วยหายใจและท่อเจาะคอทั้งในกลุ่มที่หายใจเอง
และ/หรื อโดยใช้เครื่ องช่วยหายใจ เอกสารรายงานการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเรื่ องนี้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการ
ดูดเสมหะดังนี้ (ฉวีวรรณ ธงชัย, 2000)
1. ทําการดูดเสมหะเมื่อมีขอ้ บ่งชี้เท่านั้นต้องมีการประเมินสภาพผูป้ ่ วยก่อนการดูดเสมหะ
ทุกครั้ง และสังเกตอย่างใกล้ชิดทั้งในขณะดูดเสมหะและภายหลังการดูดเสมหะและควรกระตุน้ ให้
ผูป้ ่ วยไอเอาเสมหะออกเอง ถ้าผูป้ ่ วยทําได้ (หลักฐานระดับ 4)
2. เนื่องจากการดูดเสมหะอาจทําให้เกิดอันตราย พยาบาลจึงควรมีทกั ษะและความนุ่มนวล
ในการดูดแต่ละครั้ง (หลักฐานระดับ 3)
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3. ไม่ควรหยดนํ้าเกลือนอร์ มลั (0.9% โซเดียมคลอไรด์) ก่อนการดูดเสมหะ ควรดูแลผูป้ ่ วย
ได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ (หลักฐานระดับ 3.1)
4. ยึดหลักเทคนิคปราศจากเชื้อขณะดูดเสมหะ (หลักฐานระดับ 4)
5.ขนาดสายดู ด เสมหะที่ เ หมาะสมควรมี เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ก ลางภายนอกไม่ เ กิ น ½ ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อช่วยหายใจเพื่อหลีกเลี่ยงความดันลบที่มากเกินไปในทางเดินหายใจและเพื่อ
ไม่ให้ออกซิเจนในเลือดแดงลดลง (หลักฐานระดับ 4)
6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดูดเสมหะต้องน้อยกว่า 10-15 วินาที (หลักฐานระดับ 4)
7. การให้ออกซิ เจนที่มีความเข้มข้นสู ง ก่อนการดูดเสมหะสามารถป้ องกันภาวะขาด
ออกซิ เจนในเลือดตํ่าภายหลังการดูดเสมหะ และการให้ออกซิ เจนความเข้มข้นสู งร่ วมกันการเพิ่ม
ปริ มาตรปอด (Hyperinflation) สามารถลดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดภาวะออกซิ เจนในเลือดตํ่าได้
(หลักฐานระดับ 3.1)
8. การคํานวณปริ มาตรการหายใจเข้าและออกใน 1 ครั้ง (Tidal volume) ต้องใช้น้ าํ หนักตัว
ผูป้ ่ วยเป็ นเกณฑ์จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตรายได้ (หลักฐานระดับ 4)
9. เมื่อมีการให้ออกซิ เจนที่มีความเข้มข้นสู ง ควรใช้ระยะเวลาให้ระยะเวลาหายใจเข้านาน
พอที่จะให้ออกซิเจนผ่านท่อของเครื่ องช่วยหายใจไปยังผูป้ ่ วย (หลักฐานระดับ 4)
10.ควรใช้ ก ารระบายอากาศ (Hyperventilation)ร่ วมกั บ ออกซิ เ จนความเข้ม ข้น สู ง
(Hyperoxygenation) ก่อนดูดเสมหะโดยใช้เครื่ องช่วยหายใจ มากกว่าใช้ถุงช่วยหายใจ (Ambubag)
เพื่อป้ องกันการเปลี่ยนแปลงในระบบไหลเวียนโลหิ ต (หลักฐานระดับ 3.1)
11. จํานวนครั้งในการดูดเสมหะไม่ควรเกิน 2 ครั้งต่อรอบ ของการดูดเสมหะ (หลักฐาน
ระดับ 3.1)
12. ต้องมีการประเมินผูป้ ่ วยเฉพาะรายก่อนการดูดเสมหะ การเพิ่มปริ มาตรปอดในผูป้ ่ วยที่
มีความดันกะโหลกศีรษะสู ง ผูป้ ่ วยผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดและผูป้ ่ วยที่มีการไหลเวียนเลือดไม่
คงที่ตอ้ งมีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน (หลักฐานระดับ 2)
13. ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทาํ ให้ความดันภายในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นหรื อความดันเลือด
แดงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ภายหลังการดูดเสมหะอย่างน้อยเวลา 10 นาที (หลักฐานระดับ 3.1)
หมายเหตุ
ระดับของหลักฐาน
ระดับที่ 1 หลักฐานที่ ไ ด้มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจากงานวิจยั เชิ ง
ทดลองที่มีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างและมีกลุ่มควบคุมทั้งหมด
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ระดับที่ 2 หลักฐานที่ได้มาจากงานวิจยั เชิ งทดลองที่มีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างและมีกลุ่ม
ควบคุมอย่างน้อย 1 งาน
ระดับที่ 3.1 หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั ที่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมแต่ไม่มีการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่าง
ระดับที่ 3.2 หลักฐานที่ได้จากงานวิจยั ที่มีการดําเนินการศึกษาไปข้างหน้าหรื อการควบคุม
กลุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสมจากแหล่งที่มามากกว่าหนึ่งแหล่ง
ระดับที่ 3.3 หลักฐานที่ได้จากข้อมูลที่รวบรวมในเวลาต่างกันทั้งที่มีหรื อไม่มีการทดลอง
เป็ นงานวิจยั ที่ไม่มีการควบคุม
ระดับที่ 4 หลักฐานที่ได้เป็ นความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากประสบการณ์ทางคลินิก
งานวิจยั เชิงพรรณนาหรื อรายงานจากคณะกรรมการผูป้ ่ วยเชี่ยวชาญ

5. การประเมินคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์
หลักฐานชนิ ดนี้ เป็ นแนวปฏิ บตั ิการพยาบาลจึ งประเมินคุณภาพหลักฐานตามเกณฑ์การ
ประเมินแนวปฏิบตั ิของ AGREE Collaboration group (http://www.agreecollaboration.org/) ดังนี้
1.ขอบเขตและวั ต ถุ ป ระสงค์ คณะทํา งานระบุ ข อบเขตไว้อ ย่ า งชัด เจนที่ ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมาย กิจกรรมพยาบาล และผลลัพธ์ทางการพยาบาลดังนี้
1.1 กลุ่มเป้ าหมาย เป็ นผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ (อายุ > 15 ปี ) ในโรงพยาบาลระดับ ทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ ที่มีการใส่ ท่อช่วยหายใจและท่อเจาะคอทั้งในกลุ่มที่หายใจเองและ/หรื อโดยใช้เครื่ องช่วย
หายใจ
1.2 ในการทบทวนวรรณกรรมระบุกิจกรรมการพยาบาลที่ใช้ในการดูแลผูป้ ่ วยที่ใส่ ท่อ
ช่วยหายใจ โดยเฉพาะเป็ นกิจกรรมที่เป็ นการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนจากการดูดเสมหะ ได้แก่
วิธีการดูดเสมหะ การหยอดนํ้าเกลือก่อนการดูดเสมหะ การเพิ่มปริ มาตรปอดและการให้ออกซิ เจน
ความเข้มข้นสู งระหว่างการดูดเสมหะ เทคนิ คที่ใช้ในการลดการระคายเคืองต่อหลอดลมระหว่าง
การดูดเสมหะ และเทคนิคที่ใช้ในการป้ องกันการติดเชื้อ
1.3 การทบทวนวรรณกรรมระบุการประเมินผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนจาก
การดูดเสมหะ เช่น การเปลี่ยนแปลงระดับความดันของออกซิ เจน คาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือด
ความชุกของภาวะปอดแฟบ หลอดลมอักเสบหรื อปอดอักเสบ ความชุกของการเกิดการระคายเคือง
เยือ่ บุหลอดลม เป็ นต้น
2. ผู้มีส่วนเกีย่ วข้ องในการใช้ แนวปฏิบัติ เอกสารแนวปฏิบตั ิน้ ี พฒั นาโดยทีมของ JBI ซึ่ง
เป็ นสถาบันที่มีเชื่อเสี ยงในด้านการพัฒนาแนวปฏิบตั ิ มีการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายชัดเจนคือนําไปใช้
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3. ระเบียบวิธีการสร้ างแนวปฏิบัติ เอกสารนื้ใช้ขอ้ มูลผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบเรื่ อง Tracheal Suctioning of Adults with an Artificial Airway (Thompson, 2000) ซึ่งปฏิบตั ิ
ตามหลักการของระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง มีการคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ์เข้าศึกษาอย่างชัดเจน
ในขั้นตอนการสื บค้นได้งานวิจยั ทั้งหมด 504 เรื่ อง มีเพียง 95 งานที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
มีการนําข้อมูลผลดีผลเสี ยของการปฎิบตั ิมาใช้ในการให้ขอ้ เสนอแนะ และข้อเสนอแนะแต่ละเรื่ อง
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันอย่างชัดเจนทุกเรื่ อง นอกจากนี้ แนวปฏิบตั ิน้ ี ยงั ผ่านการประเมินจาก
ทีมผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการดูดเสมหะก่อนการตีพิมพ์ ได้แก่ พยาบาล แพทย์ นักกายภาพบําบัด
นัก วิ ช าการพยาบาล ผูเ้ ชี่ ย วชาญการปฎิ บ ัติ โ ดยใช้ห ลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในหอ
ผูป้ ่ วยหนัก เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เอกสารแนวปฏิบตั ิที่ดีน้ ี ดาํ เนิ นการในปี คศ. 2000 ซึ่ งยังไม่มีการ
ทบทวนให้เป็ นปั จจุบนั นอกจากนี้การทบทวนวรรณกรรมพบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
และรู ปแบบการวิจยั ที่ มีผลต่อความน่ าเชื่ อถื อได้แก่ การออกแบบการวิจยั หลายๆงาน ไม่รัดกุม
เพียงพอ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ส่ วนใหญ่มีขนาดเล็ก ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาเฉพาะสถาบันเดียว
รายงานวิจยั มีรายละเอียดไม่มากพอ และรายงานสิ่ งที่คน้ พบมาจากงานวิจยั ไม่เพียงพอและหลักฐาน
ที่นาํ มาใช้เป็ นข้อเสนอแนะส่ วนใหญ่จะเป็ นระดับ 4 ซึ่งเป็ นระดับที่น่าเชื่อถือน้อยที่สุด
4. ความชั ดเจนและการนําเสนอ ข้ อเสนอแนะที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้มีความชั ดเจน
เข้า ใจง่ า ยไม่ ค ลุ ม เครื อ มี แ นวทางเลื อ กในการปฏิ บ ัติ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ อย่ า งชัด เจน เช่ น
ข้อเสนอแนะ “ไม่ควรหยดนํ้าเกลือนอร์ มลั (0.9% โซเดียมคลอไรด์) ก่อนการดูดเสมหะ ควรดูแล
ผูป้ ่ วยได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ”
5. การประยุกต์ ใช้ มีการระบุแนวทางการไปประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน โดยระบุว่า ผูท้ ี่จะใช้
แนวปฏิบตั ิตามวิธีการที่ระบุในแนวปฏิบตั ิที่ดีน้ ี ตอ้ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ิที่มีผเู ้ ชี่ยวชาญให้การดูแล และใน
การใช้แนวปฏิบตั ิน้ ีมาจากงานวิจยั และความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งอาจจะมีผลเสี ยเกิดขึ้นได้
6. การประเมินแนวปฏิบัติโดยผู้ประเมินทีเ่ ป็ นอิสระจากแหล่งทีใ่ ห้ ทุน
ไม่มีขอ้ มูลในส่ วนนี้

6. การตั ด สิ น ใจและการนํา ไปปฏิ บั ติ
ข้อเสนอแนะในการดูดเสมหะดังกล่าวส่ วนใหญ่มาจากหลักฐานระดับ 4 ซึ่งเป็ นหลักฐานที่
น่ าเชื่ อถือระดับตํ่าที่สุด เนื่ องจากข้อจํากัดองค์ความรู ้ที่มีอยู่ในปั จจุบนั แต่เมื่อพิจารณาความเป็ น
เหตุผลตามหลักทฤษฎี แล้วถูกต้องตามหลักการโดยเน้นความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเพียงแต่ยงั ไม่
หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับที่น่าเชื่อเถือสู งสุ ดมาอ้างอิง กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบตั ิเป็ นไปตาม
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อาจารย์ผู ้ส อนในคลิ นิ ก จึ ง สอนนั ก ศึ ก ษาดู ด เสมหะผู ้ป่ วยที่ ใ ส่ ท่ อ ช่ ว ยหายใจตาม
ข้อเสนอแนะของแนวปฏิ บตั ิ การดู ดเสมหะดังกล่าวโดยมี อาจารย์ผูส้ อนเป็ นผูด้ ู แลอย่างใกล้ชิด
แต่ในเรื่ องการระบายอากาศ (Hyperventilation) ก่อนดูดเสมหะยังใช้ถุงช่ วยหายใจ (Ambubag)
เนื่องจากข้อจํากัดเรื่ องทรัพยากรที่มีอยู่ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์และนักศึกษา

7. การประเมิ น ผลและข้ อ เสนอแนะ
การติดตามผลการใช้Best practiceเรื่ อง Suction พบว่าผูป้ ่ วยมีภาวะหายใจโล่งขึ้นจากการ
Suction แต่ละครั้งโดยไม่ตอ้ งหยอดนํ้าเกลือลงไปก่อนดูดเสมหะ อัตราการหายใจอยูใ่ นช่วง 24 - 28
ครั้ง/นาที ฟั งเสี ยงปอดยังคงพบ Crepitation ที่ปอดขวาบริ เวณ Right middle lobe และ Right lover
lobe แต่ Wheezing sound ที่ Right lower lobe ลดลง O2 Saturation อยูใ่ นช่วง 95-100% สําหรับ
การประเมินภาวะการติดเชื้อในปอด ได้ติดตามระดับอุณหภูมิและลักษณะเสมหะของผูป้ ่ วยพบว่า
ในช่วงที่นกั ศึกษาดูแลผูป้ ่ วยไม่มีไข้และลักษณะเสมหะปกติ ไม่ข่นุ ข้น ไม่มีกลิ่นเหม็น
จากการให้นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิการพยาบาลโดยใช้แนวปฏิบตั ิการดูดเสมหะในผูป้ ่ วยใช้
เครื่ องช่วยหายใจสําหรับผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง นักศึกษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูดเสมหะเพื่อสร้างเจตคติและส่ งเสริ ม
การเปลี่ยนแปลงวิธีการดูดเสมหะ เช่ น ไม่ควรหยอดนํ้าเกลือนอร์ มลั (0.9%โซเดี ยมคลอไรด์)
ก่อนการดูดเสมหะ แต่ในบางแห่ งยังมีการหยอดนํ้าเกลือ
2. การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีระบบทางเดินหายใจ ต้องมีการดูดเสมหะ ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งมีความรู ้
เกี่ยวกับวิธีที่ถูกต้อง พยาธิสรี ระภาพ อาการและอาการแสดง จึงจะสามารถประเมินผูป้ ่ วยได้อย่าง
ครอบคลุมก่อนให้การพยาบาล ซึ่ งทําให้สามารถให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องและลดการ ติดเชื้อ
ให้กบั ผูป้ ่ วย

สรุ ป
การปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อา้ งอิงตามกรณี ศึกษาข้างต้นที่เริ่ มจาก
ปั ญหาทางการพยาบาลในผูป้ ่ วยที่ ได้รับมอบหมาย การค้นหาวิธีการพยาบาลที่ ดีที่สุดเพื่อช่ วย
แก้ปัญหาให้กบั ผูป้ ่ วย การประเมิ นคุณภาพแนวปฏิบตั ิ การนําไปปฎิ บตั ิตามข้อเสนอแนะ และ
การติ ด ตามประเมิ น ผล ทํา ให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ก ารพยาบาลมี ค วามมั่น ใจในผลลัพ ธ์ ที่ จ ะเกิ ด กับ ผูป้ ่ วย
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