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บทคัดยอ
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล เปนปญหาที่พบไดบอย ในผูปวยมะเร็งศีรษะ
และคอ ซึ่งทําใหผูปวยทุกขทรมานจากความเจ็บปวย และอาจทําใหถงึ แกชวี ิตได การศึกษาครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กับปจจัยที่เกีย่ วของกับการติดเชื้อ ไดแก ภาวะทุพโภชนาการ การทําความสะอาดมือ การใหอาหาร
ทางสายยาง และการดูดเสมหะ กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยมะเร็งศีรษะและคอที่ใสทอหลอดคอ ซึ่งเขา
รับการรักษาทีห่ อผูปวยโสต ศอ นาสิก 1 และ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จํานวน 54
ราย ระหวางวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2548 เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลการเกิดปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลและแบบ
บันทึกการสังเกตกิจกรรมพยาบาลที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผูวิจัยหาความตรงดานเนื้อหาของเครื่องมือ
โดยใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ จํานวน 5 ทาน ไดคาดัชนีความตรงดานเนื้อหา เทากับ 0.98 และ
0.97 ความเชื่อมั่นของการวินิจฉัยปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล และความเชื่อมั่นของ
การสังเกต เทากับ 1 วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง โดยการหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยดไบซีเรียล
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จ
ผลการศึกษาพบวา ภาวะทุพโภชนาการ การทําความสะอาดมือ การใหอาหารทางสายยาง
และการดูดเสมหะ ไมมีความสัมพันธกับการเกิดปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากกลุมตัวอยางนอย แตบุคลากรควรตระหนักถึงการปฏิบัติที่ถูกตองตามมาตรฐานเพื่อ
ปองกันการเกิดปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
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ABSTRACT
Nosocomial pneumonia is a common problem found in head and neck cancer patients,
which can cause suffering and even death. This descriptive study was performed to identify the
relationship between nosocomial pneumonia and risk factors including malnutrition, hand
hygiene, nasogastric tube feeding, and endotracheal suction. Sample included 54 tracheostomized
head and neck cancer patients in Otolaryngologic Ward I and II, Maharaj Nakorn Chiang Mai
Hospital between September 14, 2004-January 13, 2005. Research tools consisted of nosocomial
pneumonia recording form and observation form developed by researcher. Content validity was
certified by 5 experts and validity indices were 0.98 and 0.97, respectively. Reliability of
nosocomial pneumonia diagnosis and observation equalled to 1. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean, standard deviation, and point bi-serial coefficient.
Results revealed that malnutrition, hand hygiene, nasogastric tube feeding and
endotracheal suction had no statistical significant correlation with nosocomial pneumonia. This
maybe due to the limited sample size. However, personnel should recognize appropriate practices
to prevent nosocomial pneumonia.
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