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บทคัดยอ 
 
 การใชแผนการดูแลผูปวยทําใหการปฏิบัติทางคลินิกเปนไปตามมาตรฐานมากข้ึน 
การศึกษาเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้มุงศึกษาประสิทธิผลของการใชแผนการดูแลผูปวยบาดเจ็บศีรษะใน
ระดับเล็กนอย ท่ีโรงพยาบาลปาซาง จังหวัดลําพูน ระหวาง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2551 
กลุมตัวอยางเปนผูปวยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กนอยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลกอนมีการ
ใชแผนการดูแล จํานวน 33 ราย และระหวางมีการใชแผนการดูแล จํานวน 30 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใน
การศึกษาประกอบดวย 1) แผนการดูแลผูปวยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กนอย ของโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ท่ีพัฒนาโดย สมบูรณ เงาสอง (2548) และ 2) แบบรวมรวมผลลัพธ ประกอบดวย 
คาใชจายในการนอนโรงพยาบาล ระยะเวลานอนโรงพยาบาล และการกลับมารับการรักษาซํ้าท่ี
โรงพยาบาลของผูปวยภายใน 48 ช่ัวโมง  การศึกษาคร้ังนี้ใชกรอบแนวคิดการใชแผนการดูแลของ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (อนุวัฒน ศุภชุติกุล, 2543) วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงบรรยาย 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. คาใชจายเฉล่ียในการนอนโรงพยาบาลของผูปวยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กนอยท่ี
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลระหวางมีการใชแผนการดูแลเทากับ  1,815.77 บาท 
 2. รอยละ 40.00 ของกลุมตัวอยางท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลระหวางมีการใช
แผนการดูแล มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลเปนไปตามแผนการดูแล (24 ช่ัวโมง)  
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 3. ระหวางมีการใชแผนการดูแล ไมพบผูปวยกลับมารับการรักษาซํ้าท่ีโรงพยาบาล
ภายใน 48 ช่ัวโมง 
 การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นถึง ประสิทธิผลของการนําแผนการดูแลผูปวยบาดเจ็บศีรษะ
ในระดับเล็กนอยมาใช ควรนําแผนการดูแลดังกลาวเสนอตอคณะผูบริหารเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการดูแลตอไป  
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ABSTRACT 
 
 Implementing clinical pathway for patients can enhance the clinical practice to 
achieve standards of care. This operational study aimed to determine the effectiveness of clinical 
pathway implementation for minor head injured patients at Pasang hospital, Lamphun province 
during June to December 2008. Subjects consisted of 33 minor head injured patients who were 
confined in the hospital before implementation of clinical pathway and 30 minor head injured 
patients who were confined in the hospital during implementation of clinical pathway. 
Instruments used in this study composed of 1) the clinical pathway for mild head injured patients 
of Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital, developed by Somboon Ngaosong (2005) and 2) an 
outcome evaluation form consisting of hospitalization cost, length of hospital stay and patient 
revisit within 48 hours. The clinical pathway implementation of the Institute of Hospital Quality 
Improvement and Accreditation (Anuwat Supachutikul, 2000) was used as a framework of this 
study. Data were analyzed using descriptive statistics. 
 The results of the study revealed that: 
 1. Hospitalization cost of subjects who were confined in the hospital during 
implementation of the clinical pathway was 1,815.77 Baht. 
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 2. Forty percent of subjects who were confined in the hospital during 
implementation of the clinical pathway had length of stay according to the clinical pathway (24 
hours).  
 3. No patient revisited the hospital within 48 hours during implementation of the 
clinical pathway. 
 The findings of this study demonstrate the effectiveness of implementing clinical 
pathway for minor head injured patients. This clinical pathway should be presented to the 
administrative committees for continuing implementation in order to improve quality of care. 


