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Development of information provision on anxiety
reduction to pre-anesthesia model for elective major
surgery patients in Roi Et hospital
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º·¤Ñ´Â‹Í
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและศึกษาผลของรูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมเพื่อลด
ความวิตกกังวลกอนใหยาระงับความรูสึกสําหรับผูปวยที่ไดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา กลุมตัวอยาง คือ
แพทย พยาบาลในกลุมงานวิสญ
ั ญีวทิ ยา และผูปวยผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา เครือ่ งมือทีใ่ ช ไดแก 1) เครือ่ งมือ
ดําเนินการพัฒนารูปแบบฯ 2) เครือ่ งมือศึกษาผลของรูปแบบฯ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนาและ Paired
t-test ผลการศึกษาพบวารูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมฯ มีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูใน
ระดับมาก ผลการนํารูปแบบไปใชพบวาแพทยและพยาบาลมีการปฏิบัติกิจกรรมการใหขอมูลเตรียมความพรอม
เพิ่มขึ้น 1.54 คะแนน (95% CI=1.20-1.88) และผูปวยที่มีคะแนนความวิตกกังวลระดับสูงลดลงจากเดิม
รอยละ 34.30 เหลือเพียงรอยละ 2.15
คําสําคัญ: การใหขอมูลเตรียมความพรอม ความวิตกกังวล การผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา

Abstract
The purpose of this study was to develop and study the effect of Information provision on anxiety
reduction to pre-anesthesia model for elective major surgery patients, Roi Et hospital. Target groups were
physicians, nurses and elective major surgery patients. The instruments were tools for research implementation
and evaluating the outcome of model implementation. Data were analyzed using descriptive statistics and
Paired t-test. Results of study revealed the draft prepared information provision on anxiety reduction to
pre-anesthesia model has suitability and feasibility in high level. After implements the Information provision
model found that physicians and nurses had process of activity higher than before development 1.54 score
(95% CI=1.20-1.88). After development of preoperative patients, high level of anxiety scores were reduced
from 34.30% to 2.15%.
keywords: Information provision, anxiety, pre-anesthesia, elective major surgery patients
*Registered Nurse Senior Professional Level, Nurse Mission Group, Roi-Et Hospital
**Registered Nurse Professional Level, Nurse Mission Group, Roi-Et Hospital
***Public Health Technical Oﬃcer Professional Level, Department of Development Strategy, Kasetwisai Hospital
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º·¹íÒ
การผาตัดเปนหัตถการที่สําคัญในการรักษา
และการตรวจวินจิ ฉัยโรค สถิตกิ ารผาตัดเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก
โดยในป ค.ศ. 2004 มีการผาตัดทั่วโลกถึง 234 ลาน
คน จากสถิตพิ บวาการผาตัดในประเทศพัฒนามากกวา
ประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาถึงรอยละ 58.9
(138 ลานคน) คาใชจายในการผาตัดเฉลี่ย 1011,000 ดอลลาร1 ในประเทศไทย สถิติขอมูลกระทรวง
สาธารณสุ ข พบผู ปวยที่ ไ ดรั บ การผาตั ด ใหญเฉลี่ ย
มากกวา 6 แสนครั้งตอป2 และโรงพยาบาลรอยเอ็ด
ป 2559 มีผปวยที
ู
ไ่ ดรับการผาตัดจํานวน 16,301 ราย
ซึ่งเปนการผาตัดแบบนัดลวงหนาจํานวน 7,068 ราย
ผาตัดแบบฉุกเฉินจํานวน 9,233 ราย3 ชนิดของการ
ผาตัดประกอบดวย การผาตัดแบบนัดลวงหนา (elective
surgery) และการผาตัดแบบฉุกเฉิน (emergency surgery)
ซึ่งการผาตัดแบบนัดลวงหนา เปนการผาตัดที่มีการ
วางแผนเตรียมการไวลวงหนา สามารถกําหนดวันเวลา
และแผนการดําเนินการทีช่ ดั เจน โดยแพทยจะกําหนด
การผาตัดขึน้ หลังจากไดวินจิ ฉัยโรค และพิจารณาจัดการ
กับภาวะเจ็บปวยนั้น วาเปนการรักษาหรือวินิจฉัยเพิ่ม
เติม การผาตัดสงผลตอผูปวยทัง้ ดานรางกายและจิตใจ
ดานจิตใจทําใหเกิดความรูสึกไมแนนอน และเกิดความ
วิตกกังวลตอการผาตัด ซึ่งความวิตกกังวลเปนความ
รูสึกทางอารมณที่เกิดขึ้นกับบุคคล ในสถานการณที่
บุคคลประเมินวาเปนอันตรายตอตนเอง ทําใหบุคคล
มีการแสดงใหเห็นโดยมีอาการตึงเครียด หวัน่ วิตก และ
กระวนกระวาย4 สาเหตุความวิตกกังวลของผูปวยกอน
ผาตัด ไดแก ความกลัว การไมไดรับขอมูลตามความ
ตองการ ความไมแนนอนของสถานการณที่ตองเผชิญ
การวินิจฉัยการรักษา และประสบการณการผาตัด5
ความวิตกกังวลกอนผาตัด สงผลในการเพิม่ การปลอย
สารแคททีโคลามินและคอรติโคสเตียรอยดฮอรโมน
ทําใหมีผลตออัตราและจังหวะการเตนของหัวใจผิดปกติ
จนเปนสาเหตุใหแพทยตองเลื่อนนัด6 ดังนั้นในระยะ
กอนผาตัดวิสญ
ั ญีพยาบาลควรเตรียมผูปวยกอนผาตัด
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โดยเฉพาะขอมูลทีส่ าํ คัญตางๆ เพือ่ ลดความวิตกกังวล
และความกลัวที่ตองเผชิญจากการผาตัด โดยการพูด
คุยและการนําสื่อตางๆ ที่เกี่ยวกับหองผาตัดใหผูปวย
ไดเห็นและเกิดความคุนเคย คลายความกังวลเมือ่ ตอง
เผชิญกับสถานการณจริง
การใหขอมูลชวยลดความวิตกกังวลกอนการ
ผาตัด พบวาขอมูลทีใ่ หแกผูปวยขณะรักษาในโรงพยาบาล
ยังไมเพียงพอและสับสนไมชัดเจน7 การใหขอมูลแก
ผู ปวยจึงตองสอดคลองกับความตองการและความ
พรอมของผูปวย โดยไมทําใหผูปวยเกิดความวิตกกังวล
เพิ่มขึ้น และพบวาขอมูลสวนใหญเปนการสื่อสารโดย
การพูดและอธิบายใชเวลาสัน้ ๆ เนนประเมินความเสีย่ ง
กอนการผาตัด แจงชนิดของการผาตัดเปนสวนใหญ
สวนการใหความรูดานกระบวนการผาตัดรวมถึงการให
ยาระงับความรูสึกขณะผาตัดยังใหความสําคัญนอย8
ดังนั้นการเตรียมความพรอมกอนการผาตัดในการให
ความรูดานกระบวนการผาตัดรวมถึงการใหยาระงับ
ความรูสึกขณะผาตัดสําหรับผูปวยกอนการผาตัดจึงมี
ความสําคัญ สถานการณปญหาพบวาผูปวยผาตัดใหญ
แบบนัดลวงหนาในโรงพยาบาลรอยเอ็ด สวนใหญมี
ความวิตกกังวลสูงกอนการผาตัดและตองงดผาตัดจาก
ภาวะความดันโลหิตสูง นอนไมหลับ เตรียมผาตัดไมพรอม
สําหรับการใหขอมูลเตรียมความพรอมกอนผาตัดไมมี
รูปแบบ และขัน้ ตอนการดําเนินงานทีช่ ดั เจน9 จากความ
สําคัญดังกลาวผู วิจัยจึงตองการศึกษาและพัฒนารูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมเพือ่ ลดความวิตก
กังวลของผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก สําหรับ
การผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาในโรงพยาบาลรอยเอ็ดขึน้
โดยการมีสวนรวมของผูเกีย่ วของสหสาขาวิชาชีพ ไดแก
แพทย พยาบาล ซึง่ จะสงผลใหคุณภาพการบริการพยาบาล
มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานมากยิ่งขึ้นตอไป

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. พัฒนารูปแบบการใหขอมูลเตรียมความ
พรอมเพือ่ ลดความวิตกกังวลกอนใหยาระงับความรูสึก
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สําหรับผูปวยที่ไดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา
ในโรงพยาบาลรอยเอ็ด
2. ศึกษาผลการนํารูปแบบการใหขอมูล
เตรียมความพรอมเพื่อลดความวิตกกังวลกอนใหยา
ระงับความรู สึกสําหรับผู ปวยที่ไดรับการผาตัดใหญ
แบบนัดลวงหนาไปใช

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ผูวิจยั ใชระเบียบวิธวี จิ ยั และพัฒนา (research
and development) เปนกรอบแนวคิด ซึง่ มีกระบวนการ
วิเคราะหปญหา
- ศึกษาสภาพปญหาความตองการการให
ขอมูลเตรียมความพรอมเพื่อลดความ
วิ ต กกั ง วลกอนใหยาระงั บ ความรู สึ ก
สําหรับผูปวยทีไ่ ดรับการผาตัดใหญแบบ
นัดลวงหนา
- ประชุมผูเกี่ยวของวิเคราะหปญหาและ
พัฒนารูปแบบฯ ที่มีประสิทธิภาพ
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พัฒนา 4 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 การวิจยั เปนขัน้ ศึกษา
ขอมูลพื้นฐานและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ขั้นตอนที่
2 การพัฒนา เปนการออกแบบสรางและประเมินผลรูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมเพือ่ ลดความวิตก
กังวลกอนใหยาระงับความรู สึก รวมถึงการพัฒนา
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ขัน้ ตอนที่ 3 การวิจยั เปนการ
นํารูปแบบฯไปใชจริงและประเมินผล และขั้นตอนที่ 4
การพั ฒ นา เปนการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบฯ โดยกรอบ
แนวคิดในการวิจัย สรุปได ดังภาพ 1

พัฒนาและปรับปรุง
- การพัฒนาและสรางรูปแบบการใหขอมูล
เตรียมความพรอมเพือ่ ลดความวิตกกังวล
กอนใหยาระงับความรูสึกสําหรับผูปวยที่
ไดรับผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาโดย
การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ (แพทย/
พยาบาล)
- นํ า รู ป แบบที่ ไ ดผานผู เชี่ ย วชาญเพื่ อ
ประเมินความตรงตามเนื้อหาและความ
เปนไปไดและทดลองใชในกลุมตัวอยาง
ที่ใกลคลายคลึงกัน
- นํารูปแบบทีไ่ ดลงสูการปฏิบตั แิ ละปรับปรุง
รูปแบบ

ประเมินผล
- ดานผู ปวย ความวิตกกังวลของผู ปวย
กอนการใหยาระงับความรู สึกสําหรับ
ผูปวยทีไ่ ดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวง
หนา
- ดานผู ใหบริ ก าร (แพทย/พยาบาล)
ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่มีตอรูป
แบบการใหขอมู ล เตรี ย มความพรอม
เพื่อลดความวิตกกังวลของผู ปวยกอน
การใหยาระงับความรูสึกสําหรับผูปวยที่
ไดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั และพัฒนา แบง
การวิจัยออกเปน 3 ระยะ ดําเนินการศึกษาระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือน มีนาคม 2560

»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§
ประชากร ไดแก แพทย 3 คน พยาบาลวิชาชีพ
28 คน ในกลุมงานวิสญ
ั ญีวทิ ยา รวมเปนจํานวน 31 คน
และผูปวยทีไ่ ดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาในป
พ.ศ. 2559 เฉลี่ยเดือนละ 589 คน กลุมตัวอยาง แบง
ออกเปน 3 ระยะ คือ

กลุมตัวอยางระยะที่ 1ไดแก แพทย 3 คน
พยาบาล 7 คน รวมเปนจํานวน 10 คน คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และผูปวยที่ได
รับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาทีเ่ ขาพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลรอยเอ็ด ระหวางวันที่ 1–31 ธันวาคม
2559 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random
sampling) จํานวน 128 คน โดยคํานวณจากสูตร10 ดังนี้
เมื่อ
คํานวณกลุมตัวอยางเผือ่ การสูญเสีย 15% ได
เทากับ 17 คน เปนกลุมตัวอยางเทากับ 128 คน
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กลุ มตัวอยางระยะที่ 2 ไดแก แพทยและ
พยาบาลในกลุมงานวิสัญญี จํานวน 31 คน
กลุ มตัวอยางระยะที่ 3 ไดแก แพทยและ
พยาบาลในกลุมงานวิสัญญี จํานวน 31 คน และผูปวย
ที่ไดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา ที่เขาพักรักษา
ตัวในโรงพยาบาลรอยเอ็ด ระหวางวันที่ 1–28 กุมภาพันธ
2560 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย จํานวน 140 คน
โดยคํานวณจากสูตร10 โดยแทนคาจํานวนประชากร
จากผูปวยที่ไดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาใน
เดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 จํานวน 1,767
คน

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
สวนที่ 1 เปนเครื่องมือดําเนินการพัฒนารูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมฯ ประกอบดวย
1.1 แบบสอบถามความตองการและการได
รับการตอบสนองความตองการการใหขอมูลเตรียม
พรอมกอนผาตัดในผู ปวยที่นัดลวงหนาเกี่ยวกับรูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมฯ มีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ซึ่งได
กําหนดความตองการเปน 4 ระดับ คือ ไมตองการ มาก
ปานกลาง และนอย หาคาความเชื่อมั่น (reliability)
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s coefﬁcient) อํานาจจําแนกรายขอตั้งแต
0.39 – 0.90 และคาความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเทากับ 0.79
1.2 แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของรูปแบบฯ ผู วิจัยใชแบบประเมินของ
ศุภักษร ฟองจางวาง และกองสุข คงมนัส11 เปนแบบ
ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
1.3 รูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอม
เพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยกอนการใหยาระงับ
ความรูสึก สําหรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาใน
โรงพยาบาลรอยเอ็ด และโครงการวิจัยและพัฒนารูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอม
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สวนที่ 2 เปนเครื่องมือประเมินผลลัพธรูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมฯ ประกอบดวย
2.1 แบบสอบถามการปฏิบตั งิ านตามโครงการ
วิจยั และพัฒนารูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมฯ
สําหรับแพทยและพยาบาลวิชาชีพ ประกอบดวย ตอนที่ 1
ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ตอนที่ 2 ความรูเรื่องการให
ขอมูลแกผู ปวย ตอนที่ 3 ทัศนคติต อการใหขอมูล
เตรียมความพรอมเพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวย
และตอนที่ 4 การปฏิบัติกิจกรรมการใหขอมูลเตรียม
ความพรอมเพือ่ ลดความวิตกกังวลฯ มีดชั นีความสอดคลอง
ของเครือ่ งมือวิจยั ระหวาง 0.60-1.00 คาอํานาจจําแนก
รายขอตัง้ แต 0.45-0.87 และคาความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ
เทากับ 0.88
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบ
การใหขอมูลเตรียมความพรอมฯ สําหรับแพทยและ
พยาบาลวิชาชีพ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
2.3 แบบประเมินความวิตกกังวลของผูปวย
ผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา ผู วิจัยใชแบบประเมิน
ของสปลเบอรเกอร12 แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1
แบบสอบถามสวนบุคคล และสวนที่ 2 แบบประเมิน
ความวิตกกังวลขณะเผชิญ ผูวิจยั ใชแบบประเมินความ
วิตกกังวลขณะเผชิญ (STAI Form X-1) ของสปล
เบอรเกอร12

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í
เครือ่ งมือผานการตรวจสอบความเทีย่ ง โดย
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ 5 ทาน ไดแก แพทยเชี่ ย วชาญดาน
เวชกรรม 1ทาน แพทยเชีย่ วชาญดานศัลยกรรมกระดูก
1 ทาน วิสัญญีแพทย 1 ทาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญ
การพิเศษ 1 ทาน และนักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ
1 ทาน
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¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡É¢Í§¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§
การวิจัยครั้งนี้ผานการพิจารณารับรองและ
อนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ของโรงพยาบาลรอยเอ็ด เลขที่ 088/2560
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลทัว่ ไปใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเปรียบเทียบผลกอน
และหลังการพัฒนารูปแบบฯ โดยใชสถิติ Paired t-test
ขั้นตอนการดําเนินงาน
การพัฒนารูปแบบฯ มีขนั้ ตอนการดําเนินงาน
แบงออกเปน 3 ระยะคือ
วิธดี าํ เนินการวิจยั ระยะที่ 1 : วิเคราะหปญหา
และสถานการณ
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพือ่ การวิเคราะหและสังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
เพื่อเปนองคประกอบหรือตัวแปรการวิจัย
2. ศึกษาสถาณการณและสํารวจความคิด
เห็น โดยใชแบบสํารวจที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษา
สภาพปญหาและความตองการรูปแบบการใหขอมูล
เตรียมความพรอมฯ
3. วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การศึกษา พรอมทัง้ ยกรางรูปแบบการใหขอมูลเตรียม
ความพรอมฯ
ผลการวิเคราะหรูปแบบการใหขอมูลเตรียม
ความพรอมฯ เดิม พบวาทีมผูใหบริการมีทัศนคติและ
ความรูทีแ่ ตกตางกัน ไมมีรปู แบบการใหขอมูลทีช่ ดั เจน
ประเมิ น ปญหาและความตองการของผู ปวยและ
ครอบครัวยังไมครอบคลุม ผูปวยทีน่ ดั ลวงหนามีความ
ตองการขอมูลเตรียมพรอมกอนผาตัด โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (Mean=60.96, SD=7.49) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานทั้ง 3 ดานพบวา ผูปวยที่นัดลวงหนามี
ความตองการขอมูลเตรียมพรอมกอนผาตัดดานขอมูล
ขาวสาร (Mean=37.47, SD=4.75) ดานอารมณ
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(Mean=16.09, SD=2.52) และดานจิตวิญญาณ
(Mean=7.39, SD=1.90) ตามลําดับ ผูวิจัยจึงนําขอ
สรุปทีไ่ ดมาสังเคราะหเพือ่ พัฒนารูปแบบการใหขอมูล
เตรียมความพรอมฯ ใหมในระยะตอไป
วิธีดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 : การพัฒนารูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมเพือ่ ลดความวิตก
กังวลกอนใหยาระงับความรูสึกสําหรับผูปวยที่ไดรับ
การผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา
1. กําหนดและยกรางรูปแบบการใหขอมูล
เตรียมความพรอมฯ ดังนี้
1.1 นําขอมูลจากผลการศึกษาเอกสาร
ตํารา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ การวิเคราะหและสังเคราะห
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเพื่อเปนองคประกอบหรือ
ตัวแปรการวิจยั และผลการวิเคราะหความตองการและ
การไดรับการตอบสนองความตองการดานการให
ขอมูลเตรียมพรอมกอนผาตัดในผูปวยที่นัดลวงหนา
ในโรงพยาบาลรอยเอ็ดมายกรางรูปแบบฯ โดยรูปแบบ
การใหขอมูลเตรียมความพรอม ประกอบดวย 6 สวน
คือ หลักการ วัตถุประสงค เนือ้ หา ขัน้ ตอนการใหขอมูล
เตรียมความพรอมเพื่อลดความวิตกกังวล การวัดและ
ประเมินผลระบบสังคม การตอบสนอง ระบบสนับสนุน
และเงื่อนไขการนํารูปแบบการใหขอมูลเตรียมความ
พรอมไปใช
1.2 กําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก
ในที ม ใหเปนแกนนํ า ในการใหขอมู ล เตรี ย มความ
พรอมฯ รวมทั้งประสานงานระหวางทีมสหวิชาชีพกับ
ผูปวยและญาติในการใหขอมูลตัง้ แตแรกรับจนกระทัง่
จําหนายผูปวยกลับบาน
1.3 พัฒนาศักยภาพทีม โดยจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องรูปแบบการใหขอมูลเตรียมความ
พรอมเพือ่ ลดความวิตกกังวลกอนใหยาระงับความรูสึก
สําหรับผูปวยที่ไดรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา
ในวันที่ 14 มกราคม 2560
1.4 พัฒนาปจจัยเกื้อหนุน เชน การจัด
เอกสารคู มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งเอกสารแผนพับ
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และวีดีทัศนในการดูแลตนเองของผูปวยและญาติให
เพียงพอตอการดําเนินงาน
ผลการพัฒนา สรุปไดรูปแบบการให
ขอมูลเตรียมความพรอมเพื่อลดความวิตกกังวลของ
ผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก โดยแพทยหรือ
พยาบาลในกลุมงานวิสัญญีวิทยา เปนผูเยี่ยมและให
ขอมูลการเตรียมความพรอมเพื่อลดความวิตกกังวล
ของผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึกในการผาตัดใหญ
แบบนัดลวงหนาทุกราย มีการประเมินความวิตกกังวล
และเตรียมความพรอมผูปวย ในดานการใหขอมูลเกีย่ ว
กับโรคและการวินิจฉัยโรค การรักษาดวยการผาตัด
การปฏิบตั ติ วั กอน ขณะ และหลังการผาตัดใหญ วิธกี าร
ไดรับยาระงับความรูสึกทั่วรางกาย อาการและการฟน
ตัวจากยาระงับความรูสึก สภาพแวดลอมภายในหอง
ผาตัด ภาวะแทรกซอนจากการผาตัด ระยะเวลาในการ
ผาตัด ซึ่งมีรูปแบบขั้นตอนในการเยี่ยมผูปวยกอนได
รับการผาตัด 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 สรางสัมพันธภาพ
ประเมินความตองการและการจัดเตรียมขอมูล ขัน้ ที่ 2
ดําเนินการใหขอมูลการเตรียมความพรอมผานสื่อ
ตางๆ ขั้นนี้เปนการใหขอมูลโดยใชแผนพับและภาพ
พลิกในการใหขอมูล ขั้นที่ 3 ขั้นทบทวน ใหขอมูลเพิ่ม
เติมและการกลาวลา ขั้นนี้เปดโอกาสใหผูปวยซักถาม
ขอมูลที่ต องการทราบเพิ่มเติม เพื่อคลายความวิตก
กังวล และความกลัวตอการผาตัด ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน
ผล/ปรับปรุง เพื่อวางแผนการดูแลใหเหมาะสมและ
ตอบสนองความตองการของผูปวยในแตละราย เริ่ม
ดํ า เนิ น การเก็ บ ขอมู ล โดยใหผู ปวยแตละรายตอบ
แบบสอบถามและเปดโอกาสใหซักถามสิ่งที่ไมเขาใจ
จากพยาบาลไดตลอดเวลา ซึง่ ใชเวลาในการทําแบบสอบถาม
ประมาณ 25-30 นาทีตอราย เมื่อตอบแบบสอบถาม
เสร็จเรียบรอย จะประเมินความพึงพอใจของแพทย
และพยาบาลที่มีตอรูปแบบการใหขอมูลเตรียมความ
พรอมฯ
วิธีดําเนินการวิจัยระยะที่ 3 : การนํารูปแบบ
ไปทดลองใช
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นํารูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอม
เพื่อลดความวิตกกังวลกอนใหยาระงับความรูสึก ไป
ทดลองใชกับกลุมผูปวยทีไ่ ดรับการผาตัดใหญแบบนัด
ลวงหนาในโรงพยาบาลรอยเอ็ด เก็บขอมูลในวันที่ 128 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 140 ราย มีวธิ ดี าํ เนินการ
วิจัยดังนี้
1. กําหนดพื้นที่วิจัยและดําเนินการวิจัย
โดยผูวิจัยไดนัดประชุมรวมกับแพทยและพยาบาลใน
กลุมงานวิสัญญีวิทยา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการ
วิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล และขอความรวม
มือในการทําวิจัย
2. ผูวิจยั เตรียมความพรอมผูชวยวิจยั 2 คน
เพื่อทําหนาที่ในการเก็บขอมูล
3. ผูวิจยั พบกลุมตัวอยางแตละรายกอนได
รับการผาตัด 1 วัน แนะนําตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค
ของการทําวิจยั ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล อธิบาย
วิธีการตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งชี้แจงการพิทักษ
สิทธิของกลุมตัวอยาง
4. รวบรวมขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความ
ถูกตอง ครบถวน และนําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหตามวิธี
การทางสถิติ

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
พบวาผูปวยผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา มีคะแนน
ความตองการขอมูลเตรียมพรอมกอนผาตัดโดยรวม
อยูในระดับมาก (Mean=60.96, SD=7.49) แตไดรับ
การตอบสนองในการใหขอมูลเตรียมพรอมกอนผาตัด
เพียงรอยละ 53.50 (Mean=53.50, SD=11.29)
คะแนนเฉลี่ยความตองการโดยรวมมากกวาคะแนน
เฉลี่ยของการไดรับการตอบสนองการใหขอมูลเตรียม
พรอมกอนผาตัดโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.001) โดยมีคะแนนเฉลี่ยตางกันเทากับ 7.46
คะแนน (95% CI=5.11-9.80) ผลการสังเคราะหเชิง
เนือ้ หารูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมเพือ่ ลด
ความวิตกกังวลฯ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
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สรางสัมพันธภาพ ประเมินความตองการ และการจัด
เตรียมขอมูล 2) ขั้นดําเนินการใหขอมูลการเตรียม
ความพรอมผานสือ่ ตางๆ 3) ขัน้ ทบทวน ใหขอมูลเพิม่
เติม และการกลาวลาหลังใหขอมูลแกผูปวย และ 4) ขัน้
ประเมิ นผล/ปรั บ ปรุง โดยมีข อมู ล แนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของสนับสนุนแตละขัน้ ตอน
รูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมทั้ง 4 ขั้นตอน
มีความเหมาะสมและความเปนไปไดอยูในระดับมาก
(Mean=4.31, SD=0.48) หลั ง การพั ฒ นาพบวา
แพทยและพยาบาลมีความรู เกี่ยวกับการใหขอมูล
การเตรียมความพรอมเพื่อลดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น
มากกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ (p< 0.001)
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เทากับ 3.48 คะแนน (95%
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CI= 2.58-4.38) ทัศนคติเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
(p< 0.001)โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเทากับ 0.88
คะแนน (95% CI= 0.73-1.03) การปฏิบัติกิจกรรม
หลังการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p< 0.001)
โดยมีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ เทากับ 1.54 คะแนน (95%
CI=1.20-1.88) ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
(Mean=3.63, SD=0.66) และหลังการพัฒนาผูปวย
ผาตัดใหญแบบนัดลวงหนามีคะแนนความวิตกกังวล
ระดับสูงจาก 48 คน คิดเปนรอยละ 34.30 ลดลงเหลือ
เพียง 3 คน คิดเปนรอยละ 2.15% (ตารางที่ 1) และ
คะแนนความวิตกกังวลโดยรวมลดลงอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (P<0.001) โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเทากับ
0.71 คะแนน (95% CI=0.66-0.76)

ตารางที่ 1 รอยละของคะแนนความวิตกกังวลของผูปวยผาตัดแบบนัดลวงหนากอนและหลังการพัฒนา

คะแนนความวิตกกังวล
ระดับตํ่า (20-39 คะแนน)
ระดับปานกลาง (40-59 คะแนน)
ระดับสูง (60-80 คะแนน)

กอนการพัฒนา
จํานวน
รอยละ

หลังการพัฒนา
จํานวน
รอยละ

0
92

0.00
65.70

50
87

35.71
62.14

48

34.30

3

2.15

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
จากผลการศึกษา พบวาผู ปวยผาตัดใหญ
แบบนัดลวงหนา มีคะแนนความตองการขอมูลเตรียม
พรอมกอนผาตัดโดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
ขอมูลเปนสิ่งจําเปนและเปนปจจัยพื้นฐานที่ผูปวยมา
ไปใชประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สถานการณที่มีความไมแนนอนในระยะกอนผาตัด
ขอมูลจะชวยลดความวิตกกังวลและชวยใหผูปวยเผชิญ
ปญหาไดดีขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของพรทิวา
มีสุวรรณและคณะ13 ที่ศึกษาความตองการขอมูลและ
ความวิตกกังวลของผูปวยกอนไดรับการผาตัดหู คอ
จมูก โดยพบวาขอทีม่ คี วามตองการมากเปนอันดับหนึง่
คือ ผลการผาตัด รองลงมาคือการปฏิบตั ติ วั หลังผาตัด

การปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปองกันภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการผาตัด การปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยูบาน และ
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการผาตัด และจาก
การศึกษาปจจัยทํานายที่มีผลตอความวิตกกังวลกอน
ผาตัดของผูปวยทีม่ ารับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนา
ไดแก ความวิตกกังวลที่เปนบุคลิกภาพประจําตัว และ
การไดรับขอมูลขาวสาร สามารถทํานายไดรอยละ
20.60 9 รู ป แบบการใหขอมู ล เตรี ย มความพรอม
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางสัมพันธภาพ
ประเมินความตองการ และการจัดเตรียมขอมูล 2) ขัน้
ดําเนินการ 3) ขั้นทบทวน และ 4) ขั้นประเมินผล/
ปรับปรุงหรือ BIRE Model ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรางรูปแบบการ
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ใหขอมูลเตรียมความพรอมอยูในระดับมาก (Mean=
4.31, SD= 0.48) สอดคลองกับผลการวิจัยของอรุณ
ศรี ชัยทองสกุลไดศึกษาผลการใหขอมูลตามแนวทาง
การปฏิบัติของพยาบาลหองผาตัดตอความวิตกกังวล
ของผูปวยมะเร็งเตานมทีเ่ ขารับการผาตัดในหองผาตัด
โรงพยาบาลสงขลา โดยมีแนวทางปฏิบัติการใหขอมูล
ผูปวยผาตัดมะเร็งเตานม ประกอบดวยการปฏิบัติ 4
ขัน้ ตอนคือ 1) ขัน้ ตอนการสรางสัมพันธภาพกับผูปวย
2) ขั้นตอนประเมินความตองการทราบขอมูลของ
ผูปวยเพือ่ สรางความเขาใจและความเชือ่ มัน่ 3) ขัน้ ตอน
การใหขอมูลประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
วิธกี าร (procedural information) และ 4) ขัน้ ตอนการ
กลาวลาผูปวยหลังใหขอมูลแกผูปวย14 หลังการพัฒนา
ผูปวยผาตัดใหญแบบนัดลวงหนามีคะแนนความวิตก
กังวลระดับสูงจาก 48 คน (34.30%) ลดลงเหลือเพียง
3 คน (2.15%) และคะแนนความวิตกกังวลโดยรวม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.001) โดยมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเทากับ 0.71 คะแนน (95% CI=
0.66-0.76) สอดคลองกับผลการวิจยั ของอรนุช คลัง
บุญครอง15 ซึง่ พบวา 1) หลังการใหขอมูลเตรียมความ
พรอมผูปวยมีคาเฉลีย่ ของคะแนนความวิตกกังวลนอย
กวากอนใหขอมูลเตรียมความพรอม (p < .05) และ
2) ความพึงพอใจของวิสัญญีพยาบาลตอการใชรูป
แบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมที่พัฒนาขึ้นใหม
อยูในระดับมาก (Mean=3.98, SD=0.93) สอดคลอง
กับวรนุช ฤทธิธรรมและคณะพบวา 1) ผูปวยที่ไดรับ
ขอมูลเตรียมความพรอมมีคะแนนเฉลี่ยความวิตก
กังวลกอนผาตัดนอยกวาผู ปวยที่ไดรับการพยาบาล
ตามปกติ 2)ผูปวยที่ไดรับขอมูลเตรียมความพรอมมี
คะแนนเฉลี่ยความปวดหลังผาตัดนอยกวา ผูปวยที่ได
รับการพยาบาลตามปกติ และพยาบาลประจําหอผูปวย
ศัลยกรรม จึงควรใหผูปวยทีไ่ มเคยไดรับการผาตัดชอง
ทองทุกรายไดรับขอมูลเตรียมความพรอม โดยนําสื่อ
มัลติมเี ดียทีม่ ขี อมูลแนะนําการเตรียมความพรอมกอน
ผาตัด เพื่อลดความวิตกกังวลและความปวด16
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จุดเดนของการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูวิจยั ไดพัฒนา
รูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอมเพื่อลดความ
วิตกกังวลของผู ปวยกอนการใหยาระงับความรู สึก
สําหรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาในโรงพยาบาล
รอยเอ็ด จากความตองการของผูปวยและนํารูปแบบไป
ใชโดยอาศัยความรวมมือระหวางผูวิจัย แพทย และ
พยาบาลวิชาชีพในกลุมงานวิสญ
ั ญีวทิ ยา สงผลใหผูปวย
มีความวิตกกังวลลดลง และกอใหเกิดความพึงพอใจ
ทัง้ ผูใหบริการและผูรับบริการ อยางไรก็ตามการพัฒนา
ครัง้ นีไ้ ดผลในระดับหนึง่ เทานัน้ รูปแบบดังกลาวยังตองการ
การพัฒนาตอยอดตอไป

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. จากผลการวิจยั พบวา ผูปวยผาตัดใหญ
แบบนัดลวงหนามีความตองการขอมูลเตรียมพรอม
กอนผาตัด ดานขอมูลขาวสารมากกวาดานอารมณและ
ดานจิตวิญญาณ ชี้ใหเห็นวาผูเกี่ยวของตองตอบสนอง
ความตองการดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวผูปวยให
มากที่สุด และเลือกชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม
2. รูปแบบการใหขอมูลเตรียมความพรอม
เพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวยกอนการใหยาระงับ
ความรูสึก สําหรับการผาตัดใหญแบบนัดลวงหนาทีไ่ ด
จากการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
สรางสัมพันธภาพ ขั้นประเมินความตองการ และขั้น
การจัดเตรียมขอมูล 2) ขั้นดําเนินการ 3) ขั้นทบทวน
และ 4) ขัน้ ประเมินผล/ปรับปรุง หรือ BIRE Mode ดัง
นัน้ กอนนํารูปแบบนีไ้ ปใชผูเกีย่ วของควรศึกษาขัน้ ตอน
การนําไปใชอยางเขาใจ
3. ป จจั ย แห งความสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ จาก
ประสบการณการดําเนินงานตามรูปแบบการใหขอมูล
เตรียมความพรอม เพื่อลดความวิตกกังวลของผูปวย
กอนการใหยาระงับความรู สึก คือ ความรวมมือกัน
ระหวางทีมสหวิชาชีพ ผูปวย และญาติผูปวย
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