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บทนํา 
 ทารกแรกเกดิเกือบทุกรายล้วนมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง 
อันเป็นผลจากสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงจากในครรภ์มาสู่ภายนอก  
จงึจาํเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พยาบาลวชิาชีพเป็นผู้ที่มี
บทบาทสาํคัญยิ่งในการประเมนิสัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตและปฏบิัตกิาร
พยาบาลดแูลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการปลอดภยัและไม่เกดิ
ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย 

 



บทนํา 
 สถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนีิ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคเดก็ (Centers of 
Excellence: CoE) พบว่าสถติขิองผู้ป่วยทารกแรกเกดิ ปีงบประมาณ 
2559-2563 เฉล่ียปีละ 1,000 ราย มีทารกที่ย้ายเข้าหอผู้ป่วยวกิฤตศัลยกรรม
ทารกแรกเกดิโดยไม่ได้วางแผน เฉล่ียปีละ 6-8 ราย และมีทารกที่ย้ายเข้าหอ
ผู้ป่วยวกิฤตทารกแรกเกดิ โดยไม่ได้วางแผน เฉล่ียปีละ 1 ราย และบางปี
พบว่ามีอุบัตกิารณ์ทาํ CPR ในหอผู้ป่วยโดยไม่ได้วางแผนเฉล่ีย 1 ราย 

 จงึได้ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบงานบริการของภารกจิด้านการพยาบาล 
ในการดแูลทารกแรกเกดิให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



กรอบแนวคดิในการวจัิย 
  

 การวจิยัและพัฒนา ( R&D) ดาํเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยประยุกต์ทฤษฎีระบบ (System 
theory) ร่วมกับวงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคดิของเดมมิ่ง 
(Deming Cycle) โดยมปัีจจยั นําเข้า (Input) คือ 1) พยาบาล  2)  
ทารกแรกเกดิครบกาํหนด 3) แบบประเมนิสัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตใน
ทารกแรกเกดิ (NEWS) 4) แนวปฏบิัตใินการจดัการและเฝ้าระวังภาวะ
วกิฤต 



 
กระบวนการพฒันาโปรแกรม   (Process)   

แบ่งการพฒันาเป็น 3 ระยะ 
 

• ระยะที่ 1  ศึกษาสถานการณ์   ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเป็นขัน้ตอนการวางแผน    

• ระยะที่ 2 ดาํเนินการพัฒนาโปรแกรมการประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 

  ในทารกแรกเกิด     

• ระยะที่ 3  การประเมินประสิทธิผลโปรแกรมการประเมินสัญญาณเตือน 

   ภาวะวิกฤตในทารกแรกเกิด  
 



 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประกอบด้วย พยาบาลวชิาชีพ ทัง้หมด 31 คน และผู้ป่วยทารกแรกเกดิ
ทัง้หมด 110 คน เคร่ืองมือประกอบด้วยโปรแกรมการประเมนิ NEWS 
แผนการสอนและแบบประเมนิความรู้ NEWS แบบสังเกตการปฏบิัต ิและ 
แบบประเมนิความพงึพอใจ NEWS วเิคราะห์ผลโดยใช้สถติ ิร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ สถติ ิpair t- test  
และสถติ ิChi -Square 
 

 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
  1. เพื่อพฒันาโปรแกรมการประเมินสัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ 
(Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS)  
  2. เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการประเมินสัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตใน
ทารกแรกเกดิ (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) 
แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 
    2.1 ผลลัพธ์ต่อพยาบาลผู้ใช้โปรแกรม คือความรู้ การปฏบิัติ
และความพงึพอใจต่อการใช้โปรแกรมประเมินสัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตในทารกแรก
เกดิ (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS)  
    2.2 ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วย อุบัตกิารณ์การย้ายเข้าหอผู้ป่วยวกิฤต
โดยไม่ได้วางแผนลดลงและอุบัตกิารณ์การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR) ที่หอผู้ป่วยโดย 
ไม่ได้วางแผนลดลง 



ระเบียบวิธีวิจัย 

 

   รูปแบบการวจิยัใช้ระเบียบวธีิการวจิยัและพัฒนา (Research 
and Development: R & D) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบร่วมกับวงจร
พัฒนาคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle)   
 



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
   ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิัตงิานในหน่วยงานทารกแรก
เกดิ 2 หอผู้ป่วยในสถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี จาํนวน 31 คน ได้แก่ พยาบาล
วิชาชีพหอผู้ป่วยทารกครบกาํหนดที่มีปัญหาอายุรกรรม  
(ส.10) จาํนวน 17 คน และพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกดิ (ส. 5 เอ) 
จาํนวน 14 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ ทารกแรกเกดิคลอดที่อายุครรภ์แรกเกดิมากกว่าหรือ
เท่ากับ 37 สัปดาห์ 2 หอผู้ป่วยในสถาบันสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี จาํนวน 110 คน 
ได้แก่ผู้ป่วยทารกครบกาํหนดที่มีปัญหาอายุรกรรม (ส.10) จาํนวน 77 ราย และหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมทารกแรกเกดิ (ส. 5 เอ)  จาํนวน 33 ราย  
 



เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวจิยั (Inclusion criteria) 
 

   1.1 ของทารก 
   ทารกแรกเกดิคลอดครบกาํหนด (อายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 37 
สัปดาห์ จนอายุถงึ 28 วัน ที่  เข้ารับการรักษาหอผู้ป่วยทารกครบกาํหนดที่มีปัญหาอายุ
รกรรม (ส.10) จาํนวน 77 คน  และมีทารกแรกเกดิที่รับไว้ในการดแูลรักษาที่หอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกดิ (ส.5 เอ) จาํนวน 33 คน รวมทัง้หมด จาํนวน 110 คน 
   1.2 ของพยาบาล 
   เลือกแบบเฉพาะเจาะจง พยาบาลทัง้หมดที่ปฏบิัตงิานดแูลทารกแรก
เกดิ ผลัดเวรเช้า  เวรบ่าย และเวรดกึ  หอผู้ป่วยทารกครบกาํหนดที่มีปัญหาอายุรกรรม 
(ส.10) จาํนวน 17 คน และพยาบาลวชิาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกดิ (ส.5 เอ) 
จาํนวน 14 คน รวมทัง้หมด จาํนวน 31 คน 
   

 



เกณฑ์การคัดออกผู้เข้าร่วมการวจิยั (Exclusion criteria) 
  
 2.1 ของทารก 
   2.1.1 ทารกที่รับย้ายหลังการผ่าตัดยังไม่ได้ ในกรณีที่แต่ละ ICU จาํนวนเตียงมีจาํกัด 
    2.1.2 ทารกหลังการผ่าตัดที่ทมีวสัิญญีและการพยาบาลห้องผ่าตัดประเมนิว่า 

ไม่สามารถ Extubation ได้มีปัญหา hemodynamic instability เน่ืองจากเป็น major 
impact of burden disease   
   2.1.3 ทารกแรกเกดิคลอดครบกาํหนดที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง 
(Palliative care) 
   2.1.4 ทารกที่มีภาวะวกิลรูป ทารกที่มีโครโมโซมผิดปกตรุินแรง 
   2.1.5 ทารกที่มีโรคหวัใจพกิารแบบเขียว 
2.2 ของพยาบาล 
    - พยาบาลวชิาชีพที่ลาออกหรือย้ายออกก่อนเสร็จสิน้โครงการ 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
  แบบบันทกึการเกบ็ข้อมูล 
   แบบบันทกึการเกบ็ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการใช้แนวทางประเมนิสัญญาณเตือนภาวะ
วิกฤตในทารกแรกเกดิ (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) ประกอบด้วย  
  1. ข้อมูลพืน้ฐานของทารกแรกเกดิ เช่น เพศ นํา้หนักแรกเกดิ วิธีการคลอด Apgar  score  
ข้อมูลทั่วไปของมารดา และข้อมูลฝากครรภ์ เป็นต้น (รายละเอียดแสดงในแบบบนัทกึข้อมูล) 
 2. แบบประเมิน Newborn Modified Early Warning Scoring (NEWS)  

ที่ประกอบด้วยการประเมิน   
                      1. อุณหภมูร่ิางกาย  
                   2. อัตราการเต้นของหวัใจ 
                   3. อัตราการหายใจ  
                    4. ค่าความดันโลหติ  
                    5. ค่าปริมาณออกซเิจนปลายนิว้   
                    6. ระบบประสาท 





4. แบบวัดการปฏบิตัใินการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤต 
ในทารกแรกเกิด เป็นแบบประเมนิการปฏบิตัขิองพยาบาลวิชาชีพตามโจทย์คาํส่ัง 

ขณะที่เข้าสถานการณ์ case scenarios จาํนวน  5   scenarios   
จะมีคะแนนเตม็ 14 คะแนน เกณฑ์ผ่านต้องได้ 1 คะแนน (ร้อยละ 80) ถือว่าผ่านเกณฑ์  
 



5. แบบประเมนิความพงึพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวทางประเมนิ
สัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ (Newborn Modified 
Early Warning Scoring: NEWS) ดดัแปลงมาจากเฉลิมเกียรต ิ
หรรษาจรูญโรจน์และคณะ13 ประกอบด้วยข้อคาํถาม จาํนวน 10 ข้อ เป็นข้อ
คาํถามด้านเนือ้หา จาํนวน 5 ข้อ และข้อคาํถามด้านการปฏบิัต ิจาํนวน 5 ข้อ 
ลักษณะคาํตอบเป็นระดบัความพงึพอใจแบบลิเคร์ิท (Likert scale)   
5 ระดบั 



การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 
   ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หานําเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์
เช่ียวชาญด้านทารกแรกเกดิ 1 ท่าน  อาจารย์พยาบาล 1 ท่าน และพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการพยาบาลเดก็ 
(ทารกแรกเกดิ)1 ท่าน  
(1) ข้อมูลพืน้ฐานของทารกแรกเกดิและมารดา มีค่า CVI 0.93  

(2) แบบประเมนิ Newborn Modified Early Warning Scoring (NEWS) มีค่า CVI 0.95 
(3) แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังเร่ืองการใช้แนวทางประเมนิสัญญาณเตือนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ 
(Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) มีค่า CVI 0.93  

(4) แบบวัดการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประเมนิสัญญาณเตือนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ มีค่า CVI 0.90  

(5) แบบประเมนิความพงึพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวทางประเมนิสัญญาณเตือนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ 
(Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) มีค่า CVI 0.95 
 



การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ (Data Analysis) 
 
  ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลมาวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์สาํเร็จรูป 
SPSS statistics version 22 วเิคราะห์โดย  
1) ข้อมูลทั่วไปโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) เปรียบเทยีบคะแนนความรู้ของพยาบาลวชิาชีพกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการ
ประเมนิ  NEWS ด้วยสถติ ิpair t –test  และคะแนนปฏบิตั ิระดับความพงึพอใจของพยาบาล
วชิาชีพต่อการใช้โปรแกรม โดยการ แจงความถี่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3) เปรียบเทยีบอุบตักิารณ์การย้ายผู้ป่วยเข้า ICU และอุบตักิารณ์การทาํ CPR ที่หอผู้ป่วยโดย 

ไม่ได้วางแผน ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการประเมนิ NEWS ด้วยสถติ ิChi- square 
 



ผลการวจิัย  
 1. คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า  

-ผู้ป่วยส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.9 มีอายุมากกว่า 37 สัปดาห์ ขึน้ไป  

-ร้อยละ 56.4 มีนํา้หนักแรกเกิดส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2,001-3,000 กรัมคิดเป็นร้อยละ 50  
-มีประวัติการได้รับออกซิเจนคิดเป็นร้อยละ 58.2 
-การวินิจฉัยโรคพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่คือโรค TTNB คิดเป็นร้อยละ 23.63  

-รองลงมาคือโรค Hyperbilirubinemia คิดเป็นร้อยละ 10.9  
-โรค Pneumonia คิดเป็นร้อยละ 10  
-จาํนวนวันนอนส่วนมากน้อยกว่า 10 วัน คิดเป็นร้อยละ 71.8  
-เฉล่ียจาํนวนวันนอน 9.92 วัน  

 เมื่อเปรียบเทยีบความแตกต่างของลักษณะทั่วไประหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทยีบ
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ .05 
 



 
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ของพยาบาลวชิาชีพกลุ่มตวัอย่าง ก่อนและหลงั การใช้โปรแกรมการประเมนิ
สัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS)  
ด้วยสถิต ิpair t –test (n=31) 
 คะแนนความรู้                      คะแนน                 คะแนน               x̄                 S.D.                  t                  p 

(คะแนนเต็ม30 คะแนน)        ตํ่าสุด                   สูงสุด                            

ก่อนการใช้โปรแกรม 
  
หลังการใช้โปรแกรม 

                  6                    18              19.64         4.69       
  
                                                                                          -5.468**        .000          
                 28                   29              23.96         2.23 
  

**p<.01 
   ผลการเปรียบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการใช้โปรแกรม พบว่าเม่ือเปรียบเทยีบคะแนนความรู้ก่อนและ

หลังการใช้แนวทางประเมินสัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในทารกแรกเกิด (Newborn Modified Early Warning 
Scoring: NEWS) หลังการใช้โปรแกรม พยาบาลวิชาชีพมีความรู้เพิ่มขึน้อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p=.000)  
 



 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนปฏิบัตขิองพยาบาลในการใช้อุปกรณ์และการใช้โปรแกรมการ
ประเมนิสัญญาณเตอืนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) 
 

โจทย์ในการประเมินสถานการณ์  จาํนวน 

(N=31) 
ปฏิบัติตามแนวทาง ร้อยละ 

(ปฏิบัติถูกต้อง) 
แปลผล 

(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 

80) 
ปฏิบติั 

ถกูต้อง 
ปฏิบติัไม่

ถกูต้อง 

โจทย์สถานการณ์ ข้อที่ 1 
  

31 31 0      100  ผา่นเกณฑ์ 

 โจทย์สถานการณ์ ข้อที่ 2 
  

31 31 0      100 ผา่นเกณฑ์ 

โจทย์สถานการณ์ ข้อที่ 3 
  

31 31 0      100 ผา่นเกณฑ์ 

โจทย์สถานการณ์ ข้อที่ 4 
  

31 31 0       100 ผา่นเกณฑ์ 

โจทย์สถานการณ์ ข้อที่ 5 
(x̄=96.77, S.D.=7.47) 

31 26 5      83.87 ผา่นเกณฑ์ 

ในภาพรวมคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกโจทย์สถานการณ์ แต่ละฐานส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ถูกต้องในฐานที่ 1-4 คิดเป็นร้อยละ 100 คะแนน    

                                                                  เฉล่ียร้อยละ 96.77 (x̄=96.77,S.D.=7.47)  

 



ตารางที ่3 แสดง ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความพงึพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อการใช้โปรแกรมการประเมนิการใช้สัญญาณเตือนภาวะวกิฤตในทารกแรก
เกดิ (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) (N=31) 
 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ x̄ S.D. แปลผล 

1.การได้รับความรู้ แนวคิด ตามแบบประเมิน NEWS 4.26 0.56 มากที่สดุ 
2.การได้รับทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการใช้ NEWS 4.26 0.79 มากที่สดุ 

3.แบบประเมิน NEWS มีความเหมาะสมในการประเมินทารกแรกเกิดที่มีภาวะเส่ียง 
4.32 0.58 มากที่สดุ 

4.การใช้รูปแบบประเมิน NEWS ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่ายในการประเมิน 
4.26 0.79 มากที่สดุ 

5.การใช้รูปแบบประเมิน NEWS สามารถทาํให้แยกระดบัคะแนนความรุนแรงได้เหมาะสม 
4.20 0.68 มากที่สดุ 

6.การใช้รูปแบบประเมิน NEWS ช่วยลําดบัความสําคัญของกิจกรรมการพยาบาล  
4.23 0.81 มากที่สดุ 

7.การใช้รูปแบบประเมิน NEWS ช่วยในการตดัสินใจในการให้การพยาบาลทารกอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง 
4.20 0.88 มากที่สดุ 

8.การใช้รูปแบบประเมิน NEWS สามารถใช้ส่ือสารระหว่างทีม 

สหสาขาวิชาชีพได้ชัดเจน มากขึน้ 

3.97 0.90 มาก 

9.การใช้รูปแบบประเมิน NEWS ทาํให้เพ่ิมภาระงานในการตดิตามอาการผู้ป่วยถ่ีขึน้ 
3.82 1.05 มาก 

10.ความพึงพอใจโดยภาพรวมแบบประเมิน NEWS 
4.17 1.75 มากที่สดุ 

  

ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้โปรแกรมการประเมินการใช้สัญญาณเตือนภาวะวิกฤตในทารกแรกเกิด 

(Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  



 
 

ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบอุบัติการณ์การย้ายผู้ป่วยเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรมการประเมินการใช้สัญญาณเตือนภาวะ
วกิฤตในทารกแรกเกดิ (Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) ด้วยสถิติ Chi -Square  

 กลุ่ม จาํนวนผู้ป่วยที่ย้ายเข้าICUโดยไม่ได้

วางแผน           (ราย) (%) 
ไม่เกิดอุบัติการณ์ 
(ราย) (%) 

p-value 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(ก่อนการใช้โปรแกรม) 

8 (7.3) 102 (92.7)   

             .017 

กลุ่มทดลอง 
(หลังการใช้โปรแกรม) 

1 (0.9) 109 (99.1)   

*p =.05 
  ผลการเปรียบเทยีบการเกดิอุบตักิารณ์การย้ายผู้ป่วยเข้า ICU  

โดยไม่ได้วางแผน หลังการใช้โปรแกรมพบว่า ลดลงอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติ ิ(p<.05) 
 
 



 
 

ตารางที ่5 เปรียบเทยีบอบุัติการณ์การทาํ CPR ทีห่อผู้ป่วยโดยไม่ได้วางแผน ก่อนและหลงัการใช้โปรแกรมการประเมนิการใช้สัญญาณเตือนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ 
(Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) ด้วยสถติิ Chi -Square  
 

กลุ่ม จาํนวนที่ทาํ CPR 
โดยไม่ได้วางแผน           (ราย) (%) 

ไม่เกิดอุบัติการณ์ 
(ราย) (%) 

p-value 

กลุ่มเปรียบเทียบ 
(ก่อนการใช้โปรแกรม) 

2 (1.8) 108 (98.2)   

             .155 

กลุ่มทดลอง 
(หลังการใช้โปรแกรม) 

0 (0) 110 (100)   

P>.05 
  ผลการเปรียบเทยีบการเกิดอุบัติการณ์การทาํ CPR ที่หอผู้ป่วยโดยไม่ได้วางแผน  

                หลังการใช้โปรแกรมไม่พบผู้ป่วยที่ทาํ CPR โดยไม่ได้วางแผน และไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติ (p=.155) 
 



อภปิรายผลการวจิัย 
 
  1.รูปแบบการใช้โปรแกรมการประเมนิสัญญาณเตือนภาวะวกิฤตในทารกแรกเกดิ 
(Newborn Modified Early Warning Scoring: NEWS) ในพยาบาลทารกแรกเกดิ 
สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชินี มีความสอดคล้องกับบริบทสถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหา
ราชินี เม่ือนํามาใช้ในการประเมนิปัญหา ความต้องการ และความผิดปกตขิองทารกแรกเกดิทัง้ทาง
อายุรกรรมและศัลยกรรม สามารถเฝ้าระวังอาการเปล่ียนแปลงของผู้ป่วยได้รวดเร็ว โดยมีเคร่ืองมือ
ที่เป็นพารามเิตอร์ทางสรีระที่เกี่ยวข้องในการช่วยดักจับอาการก่อนเข้าสู่ภาวะวกิฤตหลาย
องค์ประกอบร่วมกัน ทาํให้สามารถวางแผนและจัดการกับภาวะวกิฤตได้อย่างทนัท่วงท ี ซึ่งเป็นผล
มาจากการใช้กระบวนการวจิัยและพัฒนา โดยประยุกต์ทฤษฎรีะบบ (System theory) ร่วมกับ
วงจรการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคดิของเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
 



2. ผลลัพธ์ต่อพยาบาลผู้ใช้โปรแกรม คือความรู้ การปฏิบตัิและความพงึพอใจของพยาบาลต่อการใช้โปรแกรม
ประเมิน NEWS ด้านความรู้พบว่าหลังการใช้โปรแกรม พยาบาลวิชาชีพมีความรู้เพิ่มขึน้อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ (p=.000)  ด้านการปฏิบตัิผ่านเกณฑ์เฉล่ียร้อยละ 96.77 และความพงึพอใจของพยาบาลในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄=4.17,S.D.=1.75) สอดคล้องกับงานวิจยัของ อรวิชชา ศรีขาวรส พบว่าเป็นผลมา
จากการใช้โปรแกรม NEWS ซ่ึงประกอบด้วย การจดัอบรมให้ความรู้ ทาํแผนการสอน ฝึกปฏิบตัิการใช้
อุปกรณ์ในการประเมินผู้ป่วยทารกแรกเกิด และฝึกทาํโจทย์สถานการณ์ สอนโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาทารก
แรกเกิดและพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้านการพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต  
 



• 3. ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยด้านอุบตักิารณ์การย้ายเข้าหอผู้ป่วยวกิฤตโดยไม่ได้วางแผนหลังการใช้โปรแกรม 
NEWS ลดลงอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติ ิ(p<.05) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุพรรณ ต้นอารีย์ 
เป็นผลมาจากการใช้โปรแกรมการประเมนิ NEWS สามารถเพิ่มความรู้ให้กับพยาบาลได้อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติ ิและสามารถปฏบิตัใิช้โปรแกรมการประเมนิ NEWS ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ประกอบกับเคร่ืองมือประเมนิ NEWS สามารถจาํแนกค่าสัญญาณชีพได้ตามอาการเปล่ียนแปลงของ
ผู้ป่วย จงึทาํให้สามารถช่วยเหลือและรายงานแพทย์โดยทนัท ี ด้านอุบตักิารณ์การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(CPR) ที่หอผู้ป่วยโดยไม่ได้วางแผนหลังการใช้โปรแกรม NEWS ลดลงแต่ไม่มีนัยสาํคัญทางสถติ ิ
(p=.155) อาจเน่ืองมาจากก่อนใช้โปรแกรมพบว่ามีผู้ป่วยที่ต้อง CPR โดยไม่ได้วางแผน เพียง 2 ราย 
และหลังการใช้โปรแกรมไม่พบผู้ป่วยที่ต้อง CPR  ดังนัน้การใช้โปรแกรม NEWS สามารถลด
อุบตักิารณ์การทาํ CPR โดยภาพรวมได้แต่ไม่มีนัยสาํคัญทางสถติ ิ



• สรุป 
  การใช้แบบประเมนิ NEWS ในการเฝ้าระวังและให้การดูแลรักษาที่รวดเร็วเหมาะสมกับ
สภาวะของผู้ป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองต่ออาการเปล่ียนแปลงนัน้อย่างรวดเร็ว 
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวกิฤตได้ อุบตักิารณ์การย้ายเข้าหอผู้ป่วยวกิฤตโดยไม่ได้
วางแผนและการทาํ CPR ที่หอผู้ป่วย โดยไม่ได้วางแผน ลดลง จงึควรนําการประเมนิ NEWS 
มาใช้กับผู้ป่วยทารกแรกเกดิทุกราย 
 



•  ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านบริหารส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล ผู้ปฏบิตัด้ิานการประเมนิผู้ป่วย
ทารกแรกเกดิวกิฤต สัญญาณเตือนภาวะวกิฤต การจัดการพยาบาล และมีการนิเทศทางคลนิิกทุก
เวร 
  2. ด้านการนําผลการวจิัยไปใช้ ควรส่งเสริมให้นําผลการวจิัยครัง้นีไ้ปใช้ในหอผู้ป่วยทารก
แรกเกดิอ่ืนๆ ในเครือเขตบริการสุขภาพทัง้ 13 เขต และขยายองค์ความรู้โดยการถ่ายทอดในการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน) 
  3. ด้านการวจิัยครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาวจิัยต่อเน่ืองในสถานพยาบาลที่ดูแลทารกแรก
เกดิอ่ืนๆในเครือเขตบริการสุขภาพทัง้ 13 เขต   
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