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บทคัดย่อ
การสื่ อสารทางการพยาบาลมีความสาคัญต่อการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย การส่ งเวรเป็ นการสื่ อสาร
ทางการพยาบาลรู ปแบบหนึ่ ง ผูส้ ่ งเวรและผูร้ ับเวรควรมีทศั นคติที่ดีต่อกัน เนื้ อหาของการส่ งเวรต้องเป็ น
ข้อมูลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล การส่ งเวรที่มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผลให้การดูแลผูป้ ่ วยมีความ
ต่อเนื่ องและมีความปลอดภัย การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ
กลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest–Posttest Design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การส่ งเวรโดยใช้รูปแบบ SBAR ของพยาบาลที่ทางานในโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งโดยใช้องค์ประกอบ
ของ SBAR เป็ นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในหอผูป้ ่ วยวิกฤต หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม
และหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมจานวน 30 คน รวบรวมข้อมูลระหว่างเดื อนสิ งหาคม-กันยายน 2562 โดยใช้แบบ
ประเมินผลของการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ Paired t-test
ผลการศึกษา พบว่า การรับส่ งเวรของพยาบาลภายหลังใช้รูปแบบ SBAR มีคะแนนเฉลี่ยความ
ถู กต้องและความครบถ้วนโดยรวมสู งกว่า ก่อนใช้อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติ (t = -4.414, p = 0.000) เมื่อ
เปรี ยบเทียบรายด้าน ได้แก่ ด้านสถานการณ์ ด้านภูมิหลัง ด้านผลจากกิจกรรม และด้านข้อเสนอแนะ พบว่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านของการรับส่ งเวรของพยาบาลภายหลังใช้รูปแบบ SBAR มีความถูกต้องและความ
ครบถ้วน สู งกว่าก่อนใช้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = 0.000) ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ การส่ งเวรด้วย
รู ปแบบ SBAR ส่ งผลให้การส่ งต่อข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยของพยาบาลมีความถูกต้องและครบถ้วนสู งกว่าการ
ส่ งต่อข้อมูลโดยใช้รูปแบบปกติ
คาสาคัญ
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Abstract
Change-of-shift report, as a part of nursing communication, plays a vital role in patient care
planning. Sender and receiver should convey positive attitude to each other. The message sent must
concern information regarding treatment and nursing care of the patients. Effective change-of-shift report
would enhance continuity of care and patient safety. This quasi-experimental one group pretest-posttest
design aimed to examine the effectiveness of shift report management through SBAR model of nurses in
private hospital. SBAR was used as a conceptual framework. A sample of 30 nurses who worked in the
Intensive Care Unit, surgical ward, and medical ward was recruited. Data were collected by shift report
through SBAR questionnaires from August to September, 2019 and were analyzed by paired t-test.
The results show that the average sum score of accuracy and completeness of shift report after
using SBAR model was significantly higher than that of the before. (t = -4.414, p = 0.000). When
comparing mean score of each sub-scale—Situation, Background, Assessment, Recommendation, the
results of all sub-scales also demonstrated significantly higher scores of shift report using SBAR model
than those of the before (p=0.000). In conclusion, change-of-shift report through SBAR model results in
sending more accurate and complete information of patients than usual change-of-shift report.
Keywords
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ความเป็ นมาและความสาคัญ
การสื่ อสารทางการพยาบาลมีความสาคัญต่อการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วย (Patient care process) เป็ น
กระบวนการที่ มุ่งเน้นการให้ขอ้ มู ลสาคัญในการดู แลต่อเนื่ อง ความถู กต้องและสอดคล้องของข้อมูลเป็ น
ส่ วนสาคัญของกระบวนการสื่ อสาร การสื่ อสารที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสาเหตุหลักของอุบตั ิ การณ์ ความ
เสี่ ย ง การส่ ง เวรนับ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการสื่ อสารทางการพยาบาลที่ ส าคัญ ซึ่ ง Berlo (2009) ได้ส รุ ป
องค์ประกอบ 3 ประการของการส่ งเวร คือ (1) พยาบาลผูท้ าการส่ งเวร คือพยาบาลซึ่ งปฏิ บตั ิหน้าที่ในเวรที่
ผ่านมา (2) พยาบาลผูร้ ับการส่ งเวร คือพยาบาลที่มารับหน้าที่ในการดูแลผูป้ ่ วยต่อ และ (3) เนื้อหาที่ทาการส่ ง
เวร เป็ นข้อมูลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าการส่ งเวรที่ไม่มี
ประสิ ทธิ ผลส่ งผลให้ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลไม่ต่อเนื่ อง ไม่ครอบคลุมปั ญหาที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่สาคัญไม่ได้รับ
การส่ งต่อ ทาให้คุณภาพการพยาบาลลดลง (เดชชัย โพธิ์ กลิ่น, 2559) จากผลการศึกษาของ Wilson (2007)
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พบว่าเกิ ดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการส่ งต่อข้อมูลของผูป้ ่ วยไม่ครบถ้วน ทาให้ปัญหาของผูป้ ่ วยไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างทันเวลา ดังนั้นการจัดการการส่ งเวรอย่างมีระบบ จะส่ งผลต่อความปลอดภัยของผูป้ ่ วยได้
จากการทบทวนวรรณกรรม มี การใช้รูป แบบต่ างๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาในการส่ งเวร SBAR เป็ น
รู ปแบบหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ผลการศึกษาของอวยพร กิตติเจริ ญรัตน์, ณัฐธภา เดชเกษม,
และกัลยา แก้วธนะสิ น (2554) พบว่า การนา SBAR มาใช้ในการรับส่ งเวรในทีมพยาบาล ไม่พบอุบตั ิการณ์
ความเสี่ ยงทางคลิ นิก มีการรับรู ้ ประโยชน์ของการรับส่ งเวรโดยใช้ SBAR ระดับปานกลาง ( x =3.42) ผล
การศึกษาของประภัสสร มนต์อ่อน (2556) พบว่า การรายงานข้อมูลโดยใช้รูปแบบ SBAR ทาให้มีการนา
ข้อมูลไปใช้วางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ อง ผลการศึกษาของอรทัย หล้านามวงศ์ (2558) พบว่า
ภายหลังการใช้กระบวนการโฟกัส PDCA และ SBAR มาใช้ในการรับส่ งเวร พยาบาลสามารถรับส่ งเวรได้
ถูกต้องครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 90 ผลการศึกษาของ มนนพรัฐ อุเทน (2557) พบว่า ภายหลังนาแนวทางการ
รับส่ งเวรแบบ SBAR ไปใช้ปฏิบตั ิ พยาบาลร้อยละ 96.7 สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางได้ และระยะเวลาใน
การรับ ส่ งเวรลดลงจาก 25.6 นาทีเหลือ 22.9 นาที พยาบาลส่ วนใหญ่พึงพอใจแนวทางการรับส่ งเวรแบบ
SBAR จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ จิ ยั จึงสรุ ปว่า การรับส่ งเวรโดยรู ปแบบ SBAR ช่วยแก้ไขปั ญหาในการ
สื่ อสารทั้งในระหว่างทีมการพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพได้ และสามารถลดระยะเวลาการรับส่ งเวร ทา
ให้พยาบาลมีเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้เกิ ดความพึงพอใจทั้งผูป้ ่ วย พยาบาล
และทีมสหสาขาวิชาชีพ
องค์ประกอบ 4 ประการของ SBAR คือ S: Situation สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั พยาบาลผูท้ า
การส่ งเวรต้องระบุปัญหา อาการผิดปกติของผูป้ ่ วยที่พบในเวรหรื อเวรก่อนหน้า B: Background ข้อมูลภูมิ
หลังของผูป้ ่ วย หมายถึง สถานการณ์ผา่ นมา พยาบาลผูส้ ่ งเวรต้องระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับอาการและอาการ
แสดง การวินิจฉัย แผนการรักษาของแพทย์ สาเหตุของปั ญหา อาการผิดปกติของผูป้ ่ วย ในกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วย
รับใหม่ รับย้ายทุกราย ภายใน 24 ชัว่ โมงแรก ต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับประวัติ สาเหตุของการเจ็บป่ วยด้วย A:
Assessment คือ การประเมินปั ญหาเพื่อหาทางแก้ไข พยาบาลผูท้ าการส่ งเวรต้องระบุสาระสาคัญในการ
ประเมิ นผูป้ ่ วย และให้ค วามช่ วยเหลื อตามกระบวนการพยาบาล รวมถึ ง กิ จกรรมที่ ไ ด้ท าไปแล้ว R:
Recommendation เน้นการเลือกแก้ปัญหาพร้อมคาแนะนา พยาบาลผูท้ าส่ งเวรต้องระบุสาระสาคัญ เกี่ยวกับ
การให้ขอ้ เสนอแนะหรื อความต้องการของพยาบาล ซึ่งเป็ นผลมาจากการประเมินการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย
แล้ว ส่ งต่อข้อมูลให้พยาบาลผูร้ ับเวร จะให้ปฏิบตั ิการพยาบาลในเรื่ องใด เพื่อส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลที่
ต่อเนื่ อง ซึ่ ง SBAR เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้มีกรอบในการสื่ อสารทั้งในทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชี พ

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 2 ฉบั บที่ 1 (มกราคม-เมษายน.63), 45 – 57

47

เพื่อให้ได้ประเด็นสาคัญที่มีความครบถ้วนและถู กต้อง ส่ งผลให้ได้รับการดู แลอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่ อง
(Leonard, 2009) การส่ งเวรรู ปแบบ SBAR ช่ วยทาให้การสื่ อสารข้อมู ลสาคัญมีความกระชับ มี การจัด
ระเบียบ ครอบคลุม สามารถส่ งต่ออย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (Oakes et al.,
2011)
โรงพยาบาลเซนต์หลุ ยส์ เป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ มิได้มุ่งแสวงหากาไร (Not-for-profit private
hospital) ภายใต้การดูแลของภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ซาร์ ตร ขนาด 344 เตียง จากการศึกษานาร่ อง (Pilot
Study) เรื่ องความพึงพอใจของพยาบาลต่อการรับส่ งข้อมูลทางการพยาบาล ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จานวน 140 คน (64.81% ของพยาบาลทั้งหมด) โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า พยาบาลมีความพึงพอใจ
โดยรวมระดับปานกลาง (60.7%) มีความครบถ้วนของเนื้ อหาในการรับส่ งเวรระดับปานกลาง (59.3%) ไม่มี
ข้อผิดพลาดระดับปานกลาง (72.1%) จากการทบทวนพบปั ญหาดังนี้ (1) มีการส่ งต่อข้อมูลที่ไม่จาเป็ นมาก
เกินไป ทาให้ใช้เวลานานเฉลี่ย 60 - 90 นาทีต่อเวร (2) ไม่มีรูปแบบการส่ งเวรที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูล
ที่ส่งเวรขึ้นอยู่กบั ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการทางานของพยาบาลแต่ละคน (3) การส่ ง
ข้อมู ลที่ ส าคัญบางประเด็นไม่ ครอบคลุ มและไม่ ค รบถ้วน ท าให้เกิ ดความเข้า ใจผิดพลาดในการทางาน
ต่อเนื่ อง และ (4) ไม่มีการเตรี ยมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการส่ งเวร ทาให้พยาบาลในเวรถัดไปมีขอ้ มูลไม่
ครอบคลุมปั ญหาของผูป้ ่ วยทั้งหมด
ทีมวิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ผลการจัดการการส่ งเวรด้วย รู ปแบบ SBAR ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
เป้ าหมายความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วย (Patient Safety Goal, PSG: SIMPLE) ในข้อ P 2.1 Effective
Communication เพื่ อท าให้มี การรั บ ส่ งเวรมี ค วามถู ก ต้อง ครบถ้วน มี ระบบในการสื่ อสารชัดเจน เป็ น
มาตรฐานสากล เป็ นที่เข้าใจของพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงาน ลดความคลาดเคลื่อน และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผปู ้ ่ วย
สอดคล้องกับ ค่านิ ยมหลักขององค์กร (Core Value) ข้อ1 ผูป้ ่ วยมาก่ อนสิ่ งใด (Patient First) และข้อ 2
ความสุ ขในการทางานของบุคลากร (Personnel Happiness) ซึ่ งจะนาสู่ การพัฒนาศักยภาพของพยาบาล
วิชาชีพ และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ทีมวิจยั ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี พบว่า การส่ งเวรให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนนั้น จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่ตอ้ งทาความเข้าใจในการสื่ อสาร จากทฤษฎีการสื่ อสาร SMCR ของ Berlo (2009) ประกอบด้วย พยาบาล
ผูท้ าการส่ งเวร (Source) คือ พยาบาลซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ในเวรที่ผา่ นมา ต้องมีทกั ษะ ความรู ้ในการส่ งต่อข้อมูล
เกี่ยวกับปั ญหาของผูป้ ่ วย พยาบาลผูท้ าการส่ งเวร และพยาบาลผูร้ ับเวร ต้องมีทศั นคติที่ดีต่อกัน อยูใ่ นสถานที่
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ทางานเดี ยวกัน เนื้ อหาข้อมูลการส่ งเวร (Message) เป็ นข้อมูลของผูป้ ่ วยที่ได้รับการดูแล ด้านการพยาบาล
และการรักษาเน้นข้อมูลทางการพยาบาล ช่องทางการสื่ อสาร (Channel) คือการสื่ อสารด้วยวาจาระหว่างการ
ส่ งเวร การปรึ กษาปั ญหาของผูป้ ่ วย สามารถเห็ นสภาพที่เป็ นจริ ง และพยาบาลผูร้ ับเวร (Receiver) ต้องมี
ทักษะความรู ้ เกี่ ยวกับผูป้ ่ วย และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลของการจัดการการส่ ง
เวรด้วยรู ปแบบ SBAR ของพยาบาลวิชาชีพ ได้นามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
โปรแกรมการจัดการการส่งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR
-การสอนแบบบรรยาย
-การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลอง
-การปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง

ผลของการจัดการการส่งเวรด้วย
รู ปแบบ SBAR
- ความถูกต้อง
- ความครบถ้วน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลด้านความถู กต้องและความครบถ้วน ของการส่ งเวรโดยใช้รูปแบบ SBAR
ของพยาบาลที่ทางานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
สมมติฐานของการวิจัย
การรับส่ งเวรของพยาบาลก่อนและหลังใช้รูปแบบ SBAR ทั้งโดยรวม และรายด้าน มีความถูกต้อง
และความครบถ้วนแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research) ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบกลุ่มเดี ยว วัดก่อนและ
หลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการการส่ งเวร
ด้วยรู ปแบบ SBAR ในหอผูป้ ่ วยของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานเวรดึกที่ส่งเวรให้พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในเวรเช้า ในหอผูป้ ่ วย
วิกฤต หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม และหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ซึ่ งยินดี เข้าร่ วมโครงการ โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน
หน่วยการวิเคราะห์ในการวิจยั ครั้งนี้คือ จานวนเหตุการณ์ในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ ความถูกต้อง และ
ความครบถ้วน ประกอบด้วย (1) S: Situation เป็ นสถานการณ์ ของผูป้ ่ วย ที่ตอ้ งนามาใช้การส่ งเวร (2) B:
Background มีการสื่ อสารส่ งมอบข้อมูลภูมิหลังของผูป้ ่ วย (3) A: Assessment บอกกิจกรรมที่ได้ทาไปแล้ว
ในเวรนั้นๆ และการสรุ ปสิ่ งที่ สังเกตเห็ นประเมิ นผลภาวะความรุ นแรง และ (4) R: Recommendation มี
ข้อแนะนา หรื อบอกความต้องการของพยาบาล ได้จานวนเหตุการณ์ 30 เหตุการณ์ ตามขั้นตอนการส่ งเวร
แบบ SBAR
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนิ นการวิจยั และเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครื่ องมื อที่ใ ช้ใ นการดาเนิ นการวิจยั คื อ โปรแกรมการจัดการการส่ ง เวรด้วยรู ปแบบ SBAR
พัฒนาจากแนวคิดของ Leonard (2009) ประกอบด้วย 2 ส่ วน
1.1 แผนการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การเปลี่ยนเวรด้วยโมเดล SBAR” หอผูป้ ่ วยวิกฤตหอ
ผูป้ ่ วยศัลยกรรม และหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ดังรายละเอียดในตาราง
หัวข้ อ

กิจกรรม

วิธีการ

ระยะเวลา

1

การให้ความรู ้เรื่ อง SBAR

บรรยาย

30 นาที

2

การฝึ กปฏิ บตั ิ การส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR จากกรณี ศึกษา

ฝึ กปฏิบตั ิ

1 ชัว่ โมง

ฝึ กปฏิบตั ิ

3 วัน

ตามคู่มือในสถานการณ์จาลอง จานวน 3 กรณี
3

ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการการส่งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR ใน
สถานการณ์จริ ง โดยมีสมาชิกทีมผูว้ จิ ยั ให้คาแนะนา

1.2 คู่มือปฏิบตั ิการจัดการการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR และแบบฟอร์ มการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ
SBAR พัฒนาตามแนวคิดของ Leonard (2009) ประกอบด้วย S: Situation เป็ นข้อมูลสถานการณ์ของผูป้ ่ วยที่
ต้องนามาส่ งเวร B: Background เป็ นข้อมูลภูมิหลังของผูป้ ่ วย A: Assessment เป็ นข้อมูลการประเมินปั ญหา
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ของผูป้ ่ วยเพื่อหาทางแก้ไ ข R: Recommendation เป็ นข้อแนะนาหรื อความต้องการของพยาบาล แล้วส่ ง
ข้อมูลต่อในเวรต่อไป เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูอย่างต่อเนื่อง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
ใน โรงพยาบาล และประสบการณ์การทางานในหน่วยงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ
2.2 แบบประเมินผลของการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR ของพยาบาล ซึ่ งพัฒนาโดย เดชชัย โพธิ์
กลิ่น (2559) โดยประเมินความถูกต้อง และความครบถ้วน ตามองค์ประกอบ 4 ด้านของรู ปแบบ SBAR
2.2.1 ความถู ก ต้อง วัดจากข้อมู ล การประเมิ นการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมการส่ ง ต่ อข้อมู ล ของ
พยาบาลผูท้ าการส่ งเวร ที่ นามาสื่ อสารให้แก่ พยาบาลผูร้ ั บการส่ งเวรทราบ จานวน 18 ข้อ เป็ นแบบมาตร
ประมาณค่ า (Rating scale) 3 ระดับ คื อ ปฏิ บ ตั ิ ถูก ต้องทั้ง หมด ปฏิ บตั ิ ถูก ต้อง บางส่ วน และไม่ ปฏิ บ ตั ิ
กาหนดให้คะแนน 2, 1 และ 0 ตามลาดับ
2.2.2 ความครบถ้วน วัดจากข้อมู ลการประเมินการปฏิ บตั ิกิจกรรมการส่ งต่อข้อมูลของ
พยาบาลผูท้ าการส่ งเวร ที่นามาสื่ อสารให้แก่พยาบาลผูร้ ับการส่ งเวรทราบ จานวน 18 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณ (Rating Scale) 3 ระดับ ได้แก่ ปฏิ บตั ิครบถ้วนทั้งหมด ปฏิ บตั ิครบถ้วนบางส่ วน และไม่ปฏิ บตั ิ
กาหนดให้คะแนน 2, 1 และ 0 ตามลาดับ
การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 1.7 - 2.0 หมายถึง ระดับสู ง
มาก คะแนนเฉลี่ย 1.3 - 1.6 หมายถึง ระดับสู ง คะแนนเฉลี่ย 0.9 - 1.2 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
0.5 - 0.8 หมายถึง ระดับต่า คะแนนเฉลี่ย 0.0 - 0.4 หมายถึง ระดับต่ามาก
คุณภาพของเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดาเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) ที มวิจยั น า (1) แผนการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การเปลี่ยนเวรด้วยโมเดล SBAR” (2) คู่มือปฏิบตั ิการจัดการการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR
และ (3) แบบฟอร์ มการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR ให้ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา และนามาคานวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity index: CVI) ได้ค่า 0.92
2. การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่ องมือ (Reliability) ทีมวิจยั นาแบบประเมินผลการจัดการการส่ ง
เวรด้วยรู ปแบบ SBAR ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน (10
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เหตุการณ์ ) ผลการคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ได้ค่า 0.98
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ทีมวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ใช้วิธีสังเกตพยาบาลทั้งหมดที่ข้ ึนเวรปฏิบตั ิงานใน
หอผูป้ ่ วยวิกฤต หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม และหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม เป็ นระยะเวลา 10 วัน พยาบาลที่ข้ ึนปฏิบตั ิงาน
ในหอผูป้ ่ วยจะไม่ทราบว่าเหตุการณ์ใดถูกสังเกต เพื่อป้ องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Harthorne effect)
ใช้วิธีการสังเกตพยาบาลที่ ข้ ึ นปฏิ บตั ิ งานเวรดึ กส่ งเวรให้พยาบาลผูป้ ฏิ บตั ิ งานเวรเช้า จนครบจานวน 30
เหตุการณ์ของการส่ งเวร
2. ทีมวิจยั นาโปรแกรมการจัดการการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR ไปใช้กบั พยาบาล โดยจัดการ
อบรมตามแผนการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การเปลี่ยนเวรด้วยโมเดล SBAR” โดยแบ่งกลุ่มพยาบาลใน
แต่ละหอผูป้ ่ วยเป็ นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10-12 คน ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง คือ การสอนแบบบรรยาย 30 นาที
การฝึ กปฏิบตั ิการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR จากกรณี ศึกษา ตามคู่มือในสถานการณ์จาลอง จานวน 3 กรณี
เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง โดยแยกพยาบาลย่อยเป็ น 3 กลุ่มในแต่ละครั้งการอบรม เพื่อฝึ กปฏิ บตั ิการส่ งเวรด้วย
รู ปแบบ SBAR ซึ่ งมีพยาบาลผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมทั้งหมด 64 คน
3. ทีมวิจยั ให้คาแนะนาและเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัยของกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมการ
ส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR ในการปฏิบตั ิงาน หากพยาบาลกลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
ทีมวิจยั ในแต่ละหอผูป้ ่ วยจะฝึ กสอนให้สามารถปฏิบตั ิได้เป็ นรายบุคคล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทีมวิจยั ในแต่ละหอผูป้ ่ วยเก็บข้อมูลโดยการสังเกต และบันทึ กในแบบประเมินผลการส่ งเวรด้วย
รู ปแบบ SBAR ของพยาบาลในหอผูป้ ่ วยวิกฤต หอผูป้ ่ วยศัลยกรรม และหอผูป้ ่ วยอายุรกรรม ในช่วงเวลา 10
วัน ใช้วิธีการสังเกตเหมือนก่อนการทดลอง เพื่อป้ องกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Harthorne effect) ใน
กลุ่มตัวอย่างที่ผา่ นการอบรมและฝึ กปฏิบตั ิการส่ งเวร ใช้วิธีการสังเกตพยาบาลที่ข้ ึนปฏิบตั ิงานเวรดึกส่ งเวร
ให้พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานเวรเช้าจานวน 30 คน รวมทั้งหมด 30 เหตุการณ์ตามขั้นตอนการส่ งเวรแบบ SBAR
และนาข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวิธีการทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางานใน
หน่วยงาน และประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
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2. ความถู กต้องและความครบถ้วนในการส่ งต่อข้อมูลของพยาบาลผูท้ าการส่ งเวร ที่นามาสื่ อสาร
ให้แก่พยาบาลผูร้ ับการส่ งเวร ก่อนและหลังการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR โดยหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3. เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความถูกต้องและความครบถ้วน ในการส่ งต่อข้อมูลของพยาบาลผูท้ าการส่ ง
เวร ที่ นามาสื่ อสารให้แก่ พยาบาลผูร้ ั บการส่ ง เวร ก่ อนและหลังการส่ งเวรด้วยรู ป แบบ SBAR โดยหาค่ า
Paired t-test
การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
ที ม วิ จ ัย น าโครงร่ า งการวิ จ ัย และเครื่ อ งมื อ เสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จ ัย
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วผูว้ ิจยั พิทกั ษ์สิทธิ กลุ่มตัวอย่างโดยการชี้ แจงวัตถุประสงค์
วิธีการดาเนิ นการวิจยั ประโยชน์ที่ได้รับ การเข้าร่ วมโครงการวิจยั ขึ้นกับความสมัครใจของกลุ่ มตัวอย่าง
และสามารถถอนตัวจากโครงการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ตอ้ งบอกเหตุผล และจะไม่มีผลใดๆ ต่อการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลจะใช้รหัสแทนชื่ อ ข้อมูลจากการวิจยั จะเป็ นความลับและ
ใช้ในการวิจยั เท่านั้น การนาเสนอจะถูกรายงานในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อ
ผลการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็ นเพศหญิง สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30
ปี (80%) มีอายุเฉลี่ย 28.47 ปี และมีประสบการณ์ การทางานในโรงพยาบาลระหว่าง 1-5 ปี และร้อยละ 40
ทางานในหน่วยงานที่ทาการศึกษาในครั้งนี้มานานประมาณ 1 ½ -3 ปี
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความถูกต้ อง และความครบถ้ วน ภาพรวม และรายด้ าน ก่ อนและหลังการส่ งเวร
โดยใช้ รูปแบบ SBAR
ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความถู ก ต้องและความครบถ้วนในการส่ ง เวรของพยาบาลหลัง การส่ ง เวรด้ว ย
รู ปแบบ SBAR โดยรวม และรายด้านทุกด้าน (Situation, Background, Assessment, Recommendation) อยู่
ในระดับสู งมาก (  1.88±0.81, 1.88±0.12, 1.89±0.17,1.88±0.19, 1.88±0.11 ตามลาดับ) สู งกว่าก่อนใช้
รู ปแบบ SBAR ซึ่ งมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับสู ง-สู งมาก (  1.64±0.32, 1.68±0.33, 1.64±0.41,1.53±0.56,
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1.64±0.34 ตามลาดับ) เมื่อเปรี ยบเทียบทางสถิติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยโดยรวม และรายด้านทุกด้าน ภายหลัง
การส่ งเวรโดยใช้รูปแบบ SBAR มีความแตกต่างจากก่อนใช้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่
2)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของความถูกต้อง และความครบถ้วนในการส่งต่อข้อมูลของพยาบาลก่อนและหลังการส่งเวร
โดยใช้รูปแบบ SBAR
SBAR 4 องค์ประกอบ

ก่อนใช้

แปลผล

X

SD

ความถูกต้อง

1.82

.347

ความครบถ้วน

1.46

หลังใช้ SBAR

แปลผล

t

p-value

X

SD

สูงมาก

1.99

.042

สูงมาก

-.6457

.000

.347

สูง

1.76

.149

สูงมาก

-1.911

.061

1.64

.317

สูง

1.88

.811

สูงมาก

-4.441

.000

ความถูกต้อง

1.80

.337

สูงมาก

1.98

.066

สูงมาก

-6.275

.000

ความครบถ้วน

1.55

.373

สูง

1.78

.201

สูงมาก

-2.609

.011

1.68

.334

สูง

1.88

.120

สูงมาก

-4.543

.000

ความถูกต้อง

1.77

.403

สูงมาก

1.97

.102

สูงมาก

-5.709

.000

ความครบถ้วน

1.52

.477

สูง

1.81

.299

สูงมาก

-2.421

.019

1.64

.409

สูง

1.89

.166

สูงมาก

-4.205

.000

ความถูกต้อง

1.63

.556

สูง

1.95

.152

สูงมาก

-4.253

.000

ความครบถ้วน

1.43

.598

สูง

1.80

.311

สูงมาก

-1.585

.118

1.53

.564

สูง

1.88

.194

สูงมาก

-2.903

.004

ความถูกต้อง

1.79

.341

สูงมาก

1.98

.631

สูงมาก

-6.208

.000

ความครบถ้วน

1.50

.365

สูง

1.78

.172

สูงมาก

-2.372

.021

1.64

.336

สูง

1.88

.105

สูงมาก

-4.414

.000

1.สถานการณ์ (Situation)

รวม
2.ภูมหิ ลัง (Background)

รวม
3.ผลจากกิจกรรม
(Assessment)

รวม
4.ข้ อเสนอแนะ
(Recommendation)

โดยรวม
โดยรวมทั้ง 4 องค์ ประกอบ

โดยรวม
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การอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า ผลของการจัดการการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ
การรับส่ งเวรของพยาบาลภายหลังใช้รูปแบบ SBAR มีความถูกต้องและความครบถ้วนทั้งโดยรวมและราย
ด้าน สู งกว่าก่อนการใช้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ เดชชัย โพธิ์ กลิ่น
(2559) เรื่ องประสิ ทธิ ผลของการจัดการการส่ งเวรด้วยโมเดล SBAR ที่แผนกผูป้ ่ วยหนัก ในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งซึ่งพบว่า ก่อนการจัดการการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR ความถูกต้องและความครบถ้วนของ
การส่ งเวรอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x 2.30±0.57) หลังการจัดการการส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR อยูใ่ นระดับสู ง
( x 3.80 ±0.16) ซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 อธิ บายได้ว่าการใช้โปรแกรม
การจัด การการส่ ง เวรด้ว ยรู ป แบบ SBAR ซึ่ ง ประกอบด้ว ยการสอนเทคนิ ค SBAR การฝึ กปฏิ บตั ิ ใ น
สถานการณ์จาลอง และการฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง ช่วยทาให้พยาบาลสร้างองค์ความรู ้และมีทกั ษะใน
การส่ งเวรได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ผ ลทั้งความถู กต้อง และความครบถ้วนของข้อมู ล และการมี ก รอบในการ
สนทนาและส่ ง ต่ อข้อมู ล ท าให้พ ยาบาลสามารถจัดระบบของข้อมู ล ได้อย่างครบถ้วน ครอบคลุ ม และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตนา จารุ วรรโณ, จารุ ภา วงศ์ช่างหล่อ, และถนิมพร พงศานานุรักษ์ (2557) เรื่ อง
การศึกษาการรับส่ งเวรในนักศึกษาพยาบาล พบว่า ผลของการสอนการรับส่ งเวรโดยใช้เทคนิ ค SBAR
สามารถพัฒนาความรู ้ ทัศนคติ และทักษะในการส่ งเวรของนักศึกษาพยาบาลและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ส่ งเวรได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของอวยพร กิตติเจริ ญรัตน์ และคณะ (2554) เรื่ องผลของการ
รับเวร-ส่ งเวรโดยใช้ SBAR ต่อการสื่ อสารทีมการพยาบาล และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยที่สถาบันสุ ขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยการสื่ อสารของทีมการพยาบาลหลังการพัฒนาสู งกว่าก่อนการ
พัฒนา และไม่พบอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการรับเวร-ส่ งเวรหลังการพัฒนา นอกจากนี้
อรทัย หล้านามวงศ์ (2558) ซึ่ งศึกษาการพัฒนาคุ ณภาพการรับ -ส่ งเวรทางการพยาบาลในหอผูป้ ่ วยจัก ษุ
โรงพยาบาลลาปาง พบว่า ภายหลังการใช้กระบวนการโฟกัสพีดีซีเอและรู ปแบบ SBAR พยาบาลสามารถ
รับ-ส่ งเวรได้ถูกต้องครบถ้วนได้มากกว่าร้อยละ 90 และพรพิมล ศรี สาราญ, กัลย์สินี วิเศษสิ งห์, และ กฤตยา
ตันติวรสกุล (2561) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการรายงานเปลี่ยนเวรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ้านโป่ ง
พบว่า ผลการใช้รูปแบบการรายงานเปลี่ยนเวรโดยใช้ SBAR ทาให้ค่าเฉลี่ยการปฏิบตั ิการรายงานเปลี่ยนเวร
หลังการพัฒนาสู งกว่าก่อนพัฒนา
จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การส่ งเวรด้วยรู ปแบบ SBAR ส่ งผลให้การส่ งต่อข้อมูลการดูแลผูป้ ่ วยมี
ความถูกต้องและครบถ้วน และยังสามารถนาไปใช้เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการรับส่ งเวร
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ในการเรี ย นการสอน การฝึ กปฏิ บ ัติ เพื่ อ เปลี่ ย นผ่า นเข้า สู่ วิ ช าชี พ การพยาบาลได้อ ย่า งเหมาะสม จาก
ประสิ ทธิ ผลดังกล่าวน่าจะเป็ นตัวช่วยส่ งเสริ มให้เกิดการสื่ อสารระหว่างทีมการพยาบาลและสหสาขาวิชาชี พ
ได้ดีข้ ึน สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของทีมนาการดูแลทางคลินิกผูป้ ่ วยอายุรกรรม (Patient Care Team: PCT)
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้ขอ้ คิดเห็นว่ารู ปแบบการส่ งเวรด้วย SBAR ทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร
จริ ง ซึ่ งส่ งผลให้ผูป้ ่ วยได้รับการแก้ไขปั ญหาที่ รวดเร็ วและตรงตามประเด็นปั ญหา อันจะส่ งผลให้ผูป้ ่ วย
ได้รับความปลอดภัย และบุคลากรก็มีความปลอดภัยด้วย ตามนโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
และบุคลากรสาธารณสุ ขของประเทศไทย (Patient and Personal Safety Goal: 2P safety)
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. องค์ก รสามารถนาผลการวิจ ัย ไปใช้เ ป็ นข้อมู ล ประกอบการก าหนดนโยบายให้พ ยาบาลใช้
รู ปแบบ SBAR ในการรับส่ งเวรให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
2. นาโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นไปใช้ในการเตรี ยมพยาบาลให้มีความรู ้และทักษะในการรับส่ งเวรโดย
ใช้รูปแบบ SBAR ได้อย่างเป็ นระบบ
3. องค์ก รพยาบาลสามารถนากรอบการสื่ อสารในรู ปแบบ SBAR ไปใช้ใ นการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย เพื่อให้การสื่ อสารข้อมูลผูป้ ่ วยกับแพทย์มีความครบถ้วนและครอบคลุม
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลในการส่ งเวรโดยใช้รูปแบบ SBAR
2. เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการส่ งเวรโดยใช้รูปแบบ SBAR กับการส่ งเวรรู ปแบบปกติ
เอกสารอ้างอิง
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