122

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

ผลของโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนตอความวิตกกังวล
ของบุคคลที่เปนโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก
ฉันทนา โสวัตร, Ph.D.1
ขวัญชนก ยศคําลือ, พย.ม.2
พรทิพย สําริดเปยม, พย.ม.3
อติภัทร พรมสมบัติ, พย.ม.3

(วันที่สงบทความ: 21 พฤษภาคม 2563; วันที่แกไข: 22 กรกฎาคม 2563; วันที่ตอบรับ: 24 กุมภาพันธ 2564)

บทคัดยอ

การลดความวิตกกังวลในผูท เี่ ปนความดันโลหิตสูงซึง่ มารับบริการทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอก สามารถชวย
ใหบุคคลเหลานั้นปรับตัวตอภาวะวิกฤติจากสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลของโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนตอความวิตกกังวลของผูที่
เปนความดันโลหิตสูงซึ่งมารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูงซึ่งมารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกครั้งแรก ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งในภาคกลาง
คัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ แบงเปนกลุม เปรียบเทียบและกลุม ทดลอง กลุม ละ 30 ราย กลุม เปรียบเทียบ
ไดรับการดูแลตามปกติ สวนกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผน ประกอบดวย
แผนการใหขอมูล คูมือการปฏิบัติตัว และวีดิทัศน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และมาตรวัดความวิตกกังวลแบบประเมินคาดวยสายตา วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา การทดสอบไคสแควร การทดสอบทีคูและการทดสอบทีอิสระ ผลการวิจัย พบวา
คะแนนเฉลีย่ ความวิตกกังวลของกลุม ทดลอง (M = 38.70, SD = 9.14) ตํา่ กวากลุม เปรียบเทียบ (M = 46.73,
SD = 5.10), t(58) = 6.018, p < .001, d = 1.55) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเขารวมโปรแกรมการใหขอมูล
อยางมีแบบแผนที่มีการติดตามเปนระยะสามารถลดความวิตกกังวลในผูที่เปนความดันโลหิตสูงซึ่งตอง
เข า รั บ บริ ก ารทางวิ สั ญ ญี แ บบผู  ป  ว ยนอกได ดั ง นั้ น พยาบาลควรนํ า โปรแกรมนี้ ไ ปประยุ ก ต ใ ช ใ น
การเตรียมความพรอมใหบคุ คลทีเ่ ปนความดันโลหิตสูงเพือ่ ลดความวิตกกังวลกอนเขารับบริการทางวิสญ
ั ญี
แบบผูปวยนอก
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Abstract

Reducing the anxiety of persons with hypertension who are receiving ambulatory anesthesia can help
them adapt to a crisis situation effectively. This quasi-experimental research was aimed at examining
the effect of a planned information provision program (the PIPP) on the anxiety levels of persons
with hypertension who were receiving ambulatory anesthesia. Participants (n = 60) were persons with
hypertension receiving ambulatory anesthesia for the ﬁrst time at a hospital in the central region of
Thailand. They were recruited through purposive sampling with set criteria, and then they were assigned
to either the comparison (n = 30) or experimental group (n = 30). The comparison group received regular
nursing care, while the experimental group received the PIPP, which included a teaching plan, booklet,
and video. The instruments for data collection included the demographic questionnaire and the visual
analog scale for anxiety. Data were analyzed using descriptive statistics, chi-square tests, paired t-tests,
and independent t-tests. The results showed that the anxiety levels of the participants in the experimental
group (M = 38.70, SD = 9.14) were statistically signiﬁcantly lower than those in the comparison group
(M = 46.73, SD = 5.10), t(58) = 6.018, p < .001, d = 1.55). The ﬁndings indicate that implementing
the PIPP, along with periodical follow ups, can signiﬁcantly reduce the anxiety level of persons with
hypertension receiving ambulatory anesthesia. Thus, nurses should use the PIPP to help prepare their
patients for ambulatory anesthesia in order to reduce their anxiety.
Keywords: providing information, anxiety, hypertensive patients, ambulatory anesthesia
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การใหบริการทางดานวิสัญญีแบบผูปวยนอก (Ambulatory anesthesia) เปนการใหบริการที่ชวย
ใหผูปวยฟนจากยาระงับความรูสึกไดเร็ว และสามารถกลับไปทํากิจวัตรประจําวันไดเร็วขึ้น (Lee, 2017)
ผูปวยที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกที่ไดรับการรักษาโดยการทําหัตถการหรือผาตัดสามารถ
กลับบานในวันเดียวกันกับวันที่รับไวในการทําหัตถการหรือผาตัด โดยอยูในโรงพยาบาลไมเกิน 24 ชั่วโมง
(International Association for Ambulatory Surgery, 2013) จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา
การใหบริการทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอกเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว โดยรอยละ 65-70 เปนการผาตัดแบบผูป ว ยนอก
(Lee, 2017) และในประเทศอังกฤษพบวา รอยละ 65 ของผูปวยนอกเปนผูที่เขารับการผาตัดแบบ
วันเดียวกลับ (สํานักวิชาการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) สําหรับประเทศไทยพบวา
ผูป ว ยทีไ่ ดรบั บริการผาตัดแบบวันเดียวกลับ คิดเปนรอยละ 36.34 ของจํานวนผูป ว ยทัง้ หมดครอบคลุมพืน้ ที่
13 เขตสุขภาพ (สํานักวิชาการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2562 ) และมีแนวโนมของจํานวน
ผูรับบริการเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
การบริการทางดานวิสัญญีแบบผูปวยนอก เปนหนึ่งในกระบวนการของระบบการผาตัดแบบ
วันเดียวกลับ สามารถลดการเกิดภาวะแทรกซอนจากการผาตัด เชน การติดเชือ้ หรือผลกระทบดานอารมณ
จากการผาตัดได (สํานักวิชาการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ทําใหผูปวยมีความ
พึงพอใจ ไมตองรอคิวนาน ลดระยะเวลาในการอยูโรงพยาบาล ลดอัตราการยกเลิกการผาตัด แตในทาง
ตรงกันขาม ผูปวยอาจตองเผชิญกับภาวะวิกฤติจากสถานการณทําใหเกิดความเครียด ความกลัว และ
ความวิตกกังวลซึ่งเปนปญหาสําคัญที่พบไดบอย โดยพบวาผูปวยที่มีความวิตกกังวลกอนการผาตัดมี
จํานวนมากถึงรอยละ 60-80 (Nigussie, Belachew, & Wolancho, 2014) นอกจากนีก้ ารผาตัดแบบวันเดียวกลับ
ที่มีการเตรียมตัวกอนผาตัดนอย อาจทําใหผูปวยไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวกอนและหลังผาตัด
ไมเพียงพอ ระยะเวลารอผาตัดนานหรือความตองการของผูปวยไมไดรับการตอบสนอง ตลอดจนเกิด
ความกลัวเกีย่ วกับการผาตัด ผลของการผาตัด และความเสีย่ งในระหวางการผาตัด จนสรางความวิตกกังวล
เกี่ยวกับการผาตัดใหผูปวยไดเชนเดียวกัน (Jiwanmall et al., 2020)
ความวิตกกังวลในผูปวยที่ไดรับบริการดานวิสัญญีแบบผูปวยนอก สงผลตอการตอบสนอง
ทางดานอารมณและจิตใจ อาจทําใหเกิดความกระวนกระวาย ไมสบายใจ ดานความคิดเกิดความไมมั่นใจ
ตอสถานการณในอนาคต กลัววาจะเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหายจากการคาดวาจะมีสงิ่ คุกคามความ
มั่นคงของตนเอง หากมีความวิตกกังวลมากหรือเปนระยะเวลานาน อาจเสี่ยงตอการเกิดผลลัพธทาง
สุขภาพที่ไมพึงประสงค จนไมสามารถเขารับการผาตัดตามที่นัดหมายได เชน มีอาการทางคลินิกทรุดลง
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนาน และยั ง ทํ า ให ผู  ป  ว ยรายอื่ น เสี ย โอกาสในการรั ก ษา (สมพร
คําพรรณ, อรสา โชคชัยนันท, และอุบล จังพานิช, 2558; อวยพร จงสกุล, นารีรัตน อยูสมบูรณ, และศิริกุล
การุณเจริญพาณิชย, 2563) นอกจากนี้ ยังมีผลตอการตอบสนองดานสรีรวิทยาโดยเฉพาะในผูปวยที่มีโรค
ความดันโลหิตสูง มีการกระตุนระบบประสาทซิมพาเทติค และการเปลี่ยนแปลงทางดานชีวเคมีที่สงผล
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ตอการหลัง่ แคททีโคลามีน (Catecholamine) ประกอบดวย เอพิเนฟรีน (Epinephrine) และนอรเอพิเนฟริน
(Norepinephrine) และระดับคอรติซอล (Cortisol) ในรางกายเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดอัตราการเตนของหัวใจเร็ว
ขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น และระดับนํ้าตาลในเลือดสูง (Wetsch et al., 2009; Chunhui et al., 2013; Bedaso
& Ayalew, 2019) สงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนในทุกระยะของการผาตัด เชน คลื่นไสอาเจียน เลือดออก
นอนไมหลับ การอักเสบ และการติดเชื้อของแผลจากการยับยั้งการสรางแอนตีบอดี้ในรางกาย (ไมตรี
ยอดแกว, วินีกาญจน คงสุวรรณ, และศรีสุดา วนาลีสิน, 2553) ซึ่งภาวะแทรกซอนดังกลาวจะทําใหมีระยะ
เวลานอนโรงพยาบาลนาน และมีความวิตกกังวลจากภาวะแทรกซอนเพิ่มขึ้น (Goldfarb, Bansal, &
Brophy, 2017) จากการศึกษาพบวา รอยละ 28 ของผูป ว ยทีไ่ ดรบั การผาตัดแบบวันเดียวกลับ โดยเฉพาะในกลุม
ผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงมีความผิดปกติกอ นไดรบั การผาตัด (Srisawasdi et al., 2007) เพราะความวิตกกังวล
ทําใหมีระดับความดันโลหิตสูงขึ้น ดังนั้นผูปวยที่มีระดับความวิตกกังวลสูงจะทําใหควบคุมระดับ
ความดันโลหิตยากและมีโอกาสของการเกิดภาวะแทรกซอนได (Chunhui et al., 2013)
การลดความวิตกกังวล สามารถปฏิบัติไดหลายวิธี เชน การใชยา การใชเทคนิคการผอนคลาย
และการใหขอมูลที่เพียงพอ (Musa et al., 2020) โดยเฉพาะการใหขอมูลอยางมีแบบแผนดวยการให
ความรูและสงเสริมความเขาใจในการดูแลและการปฏิบัติตนที่ถูกตองทั้งในระยะกอนผาตัด ขณะผาตัด
และหลังการใหยาระงับความรูสึก หากผูปวยทราบวิธีการปฏิบัติตัวในแตละระยะของการผาตัด จะชวย
ลดความวิตกกังวลและเกิดผลลัพธที่ดีสําหรับผูปวยได เชน การศึกษาของ ตฤณ เสาทองหลาง และรุงระวี
นาวีเจริญ (2560) พบวา โปรแกรมการใหขอมูลและการเบี่ยงเบนความสนใจสามารถลดความวิตกกังวล
ของผูปวยที่ไดรับการสองกลองทางเดินอาหารสวนบนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการศึกษาของ
เบญจวรรณ พวงเพชร,อุษาวดี อัศดรวิเศษ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, และกนกรัตน พรพาณิชย (2559) พบวา
ผูปวยที่ไดรับโปรแกรมวางแผนจําหนายแบบผูปวยนอกมีความวิตกกังวลกอนเขาหองผาตัดและกอน
จําหนายกลับบานนอยกวากลุม ทีไ่ ดรบั การดูแลตามปกติ และ Nilsson, Dahlberg, & Jaensson (2019) พบวา
เมือ่ ผูป ว ยและญาติเขาใจและสามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางการใหบริการอยางเหมาะสม การผาตัดจะมีโอกาส
ประสบความสําเร็จไดสูง และผูปวยสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น
ผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอกในโรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี มีจํานวนมาก จากการรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกมีจํานวน 217
คน คิดเปนรอยละ 34.23 ของจํานวนผูปวยนอกที่มารับบริการทางวิสัญญีทั้งหมด ในขณะเดียวกันมี
รายงานผูปวยกอนเขารับบริการผาตัด มีระดับความดันซิสโตลิก (Systolic blood pressure [SBP])
≥ 180 มิ ล ลิ เ มตรปรอท หรื อ ระดั บ ความดั น ไดแอสโตลิ ก (Diastolic blood pressure [DBP])
≥ 110 มิลลิเมตรปรอท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 14.28 ทําใหศัลยแพทยตองตัดสินใจเลื่อนหรืองดการ
ใหบริการในหองผาตัด (หนวยเวชระเบียน โรงพยาบาลพระพุทธบาท, 2562) จากการศึกษาพบวาสาเหตุ
ที่ทําใหผูปวยมีระดับของความดันโลหิตสูงขึ้นคือความวิตกกังวล ซึ่งสามารถลดลงไดดวยการใหขอมูล
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อยางมีแบบแผน และการทบทวนวรรณกรรมพบวา ผลการศึกษาสวนใหญเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กลาวคือ การใหขอ มูลอยางมีแบบแผนสามารถชวยลดความวิตกกังวลและควบคุมระดับความดันโลหิตได
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนตอความวิตกกังวลของผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอก เพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริการผูป ว ยในการลด
ความวิตกกังวลและภาวะแทรกซอน อีกทั้งยังสงเสริมการฟนตัวสําหรับผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทาง
วิสัญญีแบบผูปวยนอก ระหวางกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผน และกลุม
เปรียบเทียบที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
สมมุติฐานการวิจัย
หลังการทดลองคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทาง
วิสัญญีแบบผูปวยนอก ที่ไดรับโปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผน ตํ่ากวาผูปวยที่ไดรับการพยาบาล
ตามปกติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผูวิจัยไดประยุกตใชกรอบแนวคิดการปรับตัวของรอย (Roy, 2009) โดยมีองคประกอบของ สิ่งเรา
(Stimuli) ซึง่ ประกอบดวย สิง่ เราตรง (Focal stimuli) สิง่ เรารวม (Contextual stimuli) และสิง่ เราแฝง (Residual
stimuli) ผานกระบวนการควบคุม (Control process) จําแนกเปน 2 ระบบยอย คือ ระบบควบคุม (Regulator
subsystem) และระบบการรูคิด (Cognator subsystem) แสดงออกมาเปนพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive
mode) จําแนกออกเปน 4 ดาน คือ การปรับตัวดานสรีระ (Physiological mode) การปรับตัวดานอัตมโนทัศน
(Self-concept mode) การปรับตัวดานบทบาท (Role function mode) และการปรับตัวดานการพึ่งพาอาศัย
(Independence mode) โดยมีผลลัพธของการปรับตัว (Output) คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
ซึง่ อาจตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพ (Adaptive response) หรือ ไมมปี ระสิทธิภาพ (Ineffective response)
และมีกระบวนการยอนกลับ (Feedback) เพื่อใหสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม
ในการศึกษาครั้งนี้โปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับ
บริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก เปรียบเสมือนการจัดการสิ่งเราที่เปนสิ่งนําเขา (Input) คือ การเผชิญ
สถานการณของผูป ว ยทีร่ บั บริการทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอก และมีกระบวนการปรับตัวผานกระบวนการ
ควบคุมและปอนกลับ (Control and feedback) และมีผลลัพธเปนสิ่งนําออก (Output) ดานอัตมโนทัศนใน
องคประกอบของความมัน่ คงในตนเอง คือ ความวิตกกังวล ดังนัน้ หากผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับ
บริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกมีความรูความเขาใจ ไดรับขอมูลอยางเพียงพอและสามารถปฏิบัติตัวได
อยางเหมาะสมในทุกระยะของการรับบริการ จะทําใหสามารถปรับตัว และลดความวิตกกังวลในการมารับ
บริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกได
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การศึกษาครั้งนี้เปนงานวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบ
ผู  ป  ว ยนอก โรงพยาบาลพระพุ ท ธบาท กลุ  ม ตั ว อย า ง คื อ ผู  ป  ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง เพศชาย
และหญิงที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกครั้งแรก ณ โรงพยาบาล
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยโปรแกรมสําเร็จรูป G*Power Version
3.1.9.3 กําหนดคาอํานาจการทดสอบ .95 กําหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ .05
ใชขนาดอิทธิพลจากผลการวิจัยของ ดวงดาว อรัญวาสน, สิริรัตน ตรีพุทธรัตน, เทพกร สาธิตการมณี,
และกชกร พลาชีวะ (2555) ไดขนาดอิทธิพล ขนาดเทากับ 1.06 ไดจํานวนกลุมตัวอยางกลุมละ 25 ราย
เพื่อปองกันกลุมตัวอยางสูญหายจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางรอยละ 20 จําแนกเปนกลุมทดลอง 30 ราย
และกลุมเปรียบเทียบ 30 ราย
ดําเนินการเลือกกลุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑการคัดเขา ไดแก
1) ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงและรับประทานยารักษาความดันโลหิตตามปกติอยาง
ตอเนือ่ ง 2) มีความรูแ ละความเขาใจอยูใ นเกณฑปกติ จากแบบทดสอบความรูแ ละความเขาใจ (The General
Practitioner assessment of Cognition [GP-COG]) โดยมีคะแนนการทดสอบ 9 คะแนน (Grifﬁths, Puttinoi,
& Pongsuksri, 2014) 3) ผูปวยหรือญาติสามารถใชสมารทโฟนที่มีไลนแอพพลิเคชั่น (Line application)
ในการติดตอสื่อสารได เกณฑการคัดออก ไดแก 1) ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอนจากโรคความดันโลหิตสูง
เชน ภาวะวิกฤติจากความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตเรื้อรัง เปนตน
2) ผูปวยที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมการวิจัยไดอยางตอเนื่อง 3) ผูปวยที่มีระดับความดันโลหิตซิสโตลิก
มากกวา 160 มิลลิเมตรปรอท และความดันไดแอสโตลิก มากกวา 100 มิลลิเมตรปรอท
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผานการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท (หนังสือรับรองเลขที่ EC004/62 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562)
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย 2 สวน คือ
1.เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผน ซึ่งพัฒนามาจาก
การทบทวนวรรณกรรม การประชุมปรึกษาในหนวยงาน และสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย 3 สวน คือ
1) แผนการใหขอมูลสําหรับการดูแลผูปวยที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก ซึ่งมีเนื้อหาสําหรับ
การใหความรูผูปวยในวันที่พบผูปวยครั้งแรกที่แผนกศัลยกรรมผูปวยนอกโดยใชระยะเวลาประมาณ
30 นาที จํานวน 1 ครั้ง 2) คูมือการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก
และ 3) วีดิทัศนการใหคําแนะนําสําหรับผูปวยและญาติในการเตรียมความพรอมผูปวยกอนมารับบริการ
ทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอก โดยมีความยาวประมาณ 15 นาที โดยเนนใหผปู ว ยสามารถปฏิบตั ดิ แู ลตัวเองได
อยางถูกตอง หลังจากผูปวยไดรับขอมูลทั้ง 3 รูปแบบ ผูปวยสามารถซักถามขอสงสัยจากผูวิจัยผาน
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ชองทางไลนแอปพลิเคชันหรือทางโทรศัพทกอนวันที่เขารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก และให
คําปรึกษาในการดูแลตนเองจนถึงหลังผาตัด 2 สัปดาห
2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 สวน คือ
2.1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลทัว่ ไป ไดแก เพศ อายุ ศาสนา
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และโรคประจําตัว
2.2 มาตรวัดความวิตกกังวลแบบประเมินคาดวยสายตา (Visual analog scale for anxiety
[VAS-A]) ใชสาํ หรับการประเมินความวิตกกังวล ลักษณะเปนเสนตรงแนวนอน (Vertical line) มีความยาว
100 มิลลิเมตร โดยกําหนด 0 มิลลิเมตร หมายถึง ไมมีความวิตกกังวลเลย 100 มิลลิเมตร หมายถึง
มีความวิตกกังวลมากที่สุด การแปลผล 1 มิลลิเมตร หมายถึง 1 คะแนน โดยคะแนนที่มาก หมายถึง
มีความวิตกกังวลมาก และมีชว งคะแนนอยูร ะหวาง 0 – 100 คะแนน (Kindler, Harms, Amsler, Ihde-Scholl,
& Scheidegger, 2000)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ โปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนสําหรับดูแลผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก ซึ่งประกอบดวย แผนการใหขอมูลสําหรับ
การดูแลผูปวยที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก คูมือการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยที่มารับบริการ
ทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก และวีดิทัศนการใหคําแนะนําสําหรับผูปวยและญาติในการเตรียมความพรอม
ผู  ป  ว ยก อ นมารั บ บริ ก ารทางวิ สั ญ ญี แ บบผู  ป  ว ยนอก ได รั บ การตรวจสอบความตรง ความถู ก ต อ ง
ความเหมาะสมของภาษาที่ใชจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย อาจารยพยาบาล วิสัญญีพยาบาล
และศัลยแพทย มีคา ความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity index [CVI]) เทากับ .95 และแกไขตามขอแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ โดยมีการปรับแกไขคูมือการปฏิบัติกอนการรับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก
ในประเด็นการรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอและการสังเกตอาการผิดปกติหลังการรับบริการทางวิสัญญี
แบบผูปวยนอก และปรับภาษาและคําอธิบายภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยใหเขาใจงาย สวนวีดิทัศน
ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําใหทําเนื้อหาใหกระชับ ใชภาษาที่เขาใจงาย ไมใชคําศัพททางการแพทยหรือ
ภาษาอังกฤษในวีดิทัศน และการปรับขนาดตัวอักษรใหมีความชัดเจน นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล า ยคลึ ง กั น จํ า นวน 10 คน เพื่ อ ทดสอบความเข า ใจในการใช ภ าษาของวี ดิ ทั ศ น
โดยการทดสอบความเขาใจยอนกลับ ทวนยํ้าดวยคําถามบางประโยคที่มีความสําคัญ ในการปฏิบัติตัว
2. มาตรวัด VAS-A เปนแบบประเมินที่นํามาใชกันในคลินิกอยางแพรหลาย จากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา มีการใชในผูปวยที่เขารับการรักษาในหนวยหองพักฟนหลังผาตัด โดยมาตรวัด
VAS-A ที่มีคะแนนจุดตัดมากกวา 34 คะแนน มีคาพื้นที่โคง (Area under curve) เทากับ 0.861 คาความไว
(Sensitivity) เทากับ 81.58 และมีคาความจําเพาะ (Speciﬁcity) เทากับ 79.95 ตอความวิตกกังวล (Labaste
et al., 2019) ดังนั้น VAS-A จึงเปนเครื่องมือที่มีความแมนยําในการประมินความวิตกกังวลและสามารถ
ใชงานไดงาย ผูวิจัยจึงไมไดนํามาหาคาความเที่ยงซํ้าอีกครั้ง
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ภายหลังไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลจากโรงพยาบาลที่ทําการศึกษาแลว ผูวิจัยไปที่หองตรวจ
ศัลยกรรมแผนกผูปวยนอก และขอความรวมมือพยาบาลประจําแผนกในการคัดกรองผูปวยที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ หลังจากนัน้ ชีแ้ จงวัตถุประสงคการวิจยั พรอมทัง้ อธิบายขัน้ ตอนการวิจยั ประโยชนและความเสีย่ ง
ของการเขารวมวิจัยและสิทธิ์ในการตัดสินใจ กอนสอบถามความสมัครใจเขารวมโครงการเปนรายบุคคล
หลังจากผูปวยยินยอม ใหทําแบบทดสอบความรูและความเขาใจสําหรับคัดกรองกอนเขารวมการวิจัย
และให ผู  ป  ว ยลงนามในเอกสารยิ น ยอมเข า ร ว มการวิ จั ย เก็ บ ข อ มู ล ระหว า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ
ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยเก็บรวบรวมขอมูลกลุมเปรียบเทียบจนครบ 30 คน และดําเนินการวิจัย
ในกลุมทดลองตามแผนการดําเนินงาน ดังนี้
1. เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช VAS-A ในวันที่พบผูปวยครั้งแรกที่แผนกศัลยกรรมผูปวยนอก
หลังจากนั้นผูวิจัยใหขอมูลตามแผนการใหขอมูล มอบคูมือการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยที่มารับบริการทาง
วิสัญญีแบบผูปวยนอก และอัปโหลดวิดีทัศนผานชองทางไลนแอปพลิเคชัน โดยมีความยาวประมาณ
15 นาที ผูปวยสามารถฟงและดูซํ้าหลังจากฟงคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขารับการบริการทาง
วิสัญญีแบบผูปวยนอก พรอมทั้งสามารถขอคําปรึกษาและซักถามขอสงสัยเพิ่มเติมผานชองทางไลน
แอปพลิเคชันและทางโทรศัพท
2. กอนวันนัดหมายรับบริการทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอก 3 วัน ผูว จิ ยั โทรศัพทเยีย่ มผูป ว ย เพือ่ ประเมิน
ความพรอมกอนผาตัดทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมทั้งใหคําแนะนําเพิ่มเติมตามปญหาและความ
ตองการของผูปวย และบันทึกขอมูลในแบบบันทึกการเยี่ยมทางโทรศัพท
3. ในวันที่รับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก ผูวิจัยทบทวนการปฏิบัติตัวตามแบบฟอรมตรวจ
สอบรายการใหคําแนะนํา (Checklist) และเปดโอกาสใหซักถามหลังจากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใช VAS-A กอนสงผูปวยเขาหองผาตัด
4. ติดตามผลหลังการผาตัดตามมาตรฐานของโรงพยาบาล พรอมประเมินการปฏิบัติตัวตาม
แบบฟอรมตรวจสอบรายการใหคําแนะนํา ผูวิจัยใหคําแนะนําในการดูแลตนเองเพิ่มเติม และตอบคําถาม
เกี่ยวกับขอสงสัยในการดูแลตนเองหลังการผาตัดจนถึงหลังผาตัด 2 สัปดาหผานทางไลนแอปพลิเคชัน
และสิ้นสุดการวิจัย
5. สํ า หรั บ กลุ  ม เปรี ย บเที ย บได รั บ การพยาบาลตามปกติ ประกอบด ว ย การให ข  อ มู ล จาก
พยาบาลประจําแผนก เชน การปฏิบตั ติ วั กอนและหลังการผาตัด การรับประทานอาหาร ยา การออกกําลังกาย
อาการผิดปกติที่ตองมาพบแพทย และการมาตรวจตามนัด ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลเชนเดียวกันกับกลุม
ทดลอง แตไมไดใหกลุมเปรียบเทียบไดรับโปรแกรมตามแผนการดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive statistics) การทดสอบไคสแควร (Chi square
test) การทดสอบทีคู (Paired t -test) และการทดสอบทีอิสระ (Independent t-test)
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ลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง มีอายุเฉลี่ย 54.93 ป (SD = 7.34)
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 50) ไดรับการผาตัด
โดยตัดชิ้นเนื้อทั้งหมดเพื่อวินิจฉัย (Excisional biopsy) มากที่สุด (รอยละ 46.70) รองลงมา (รอยละ 30)
คือ การสองกลอง (Endoscope) สวนใหญ (รอยละ 63.30) มีโรคประจําตัว 1 – 2 โรค สวนกลุมเปรียบเทียบ
มีอายุเฉลีย่ 56.23 ป (SD = 8.10) โดยสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70) จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
(รอยละ 46.70) และไดรับการผาตัดโดยตัดชิ้นเนื้อทั้งหมดเพื่อวินิจฉัย หรือการสองกลองจํานวนเทากัน
(รอยละ 40) และสวนใหญมีโรคประจําตัว 1 – 2 โรคเทากับกลุมทดลอง (รอยละ 63.30) เมื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบโดยใชการทดสอบทีอิสระและการ
ทดสอบไคสแควร พบวา อายุ เพศ ระดับการศึกษา จํานวนโรคประจําตัว และชนิดการผาตัดไมแตกตางกัน
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ตัวแปร
อายุ
เพศ
หญิง
ชาย
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช/ปวส
ปริญญาตรี
จํานวนโรคประจําตัว
1 – 2 โรค
≥ 3 โรค
ชนิดการผาตัด
Excisional biopsy
Incisional biopsy
Endoscope

กลุมทดลอง (n = 30)
M (SD)
n (%)
54.93 (7.34)

กลุมเปรียบเทียบ (n = 30)
M (SD)
n (%)
56.23 (8.10)

21 (70)
9 (30)

21 (70)
9 (30)

15 (50.00)
5 (16.70)
5 (16.70)
5 (16.70)
18 (60.00)
12 (40.00)
14 (46.70)
7 (23.30)
9 (30.00)

t

x2

.651

p
.517

0.00

1.00

.327

.995

.071

.791

.659

.719

14 (46.70)
6 (20.00)
4 (13.30)
6 (20.00)
19 (63.30)
11 (36.70)
12 (40.00)
6 (20.00)
12 (40.00)
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความวิตกกังวลของผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทางวิสญ
ั ญีแบบ
ผูปวยนอกกอนและหลังการทดลอง วิเคราะหดวยสถิติการทดสอบทีคู พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ความวิตกกังวลกอนการทดลองแตกตางจากคะแนนหลังการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t(29) =
20.06, p < .001) สวนกลุมเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลกอนการทดลองแตกตางจากคะแนน
หลังการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t(29) = 9.76, p < .001) เชนกัน ดังรายละเอียดคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลกอนและหลังการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
M
SD
M
SD
กลุมทดลอง (n = 30)
56.60
6.83
38.70
5.24
กลุมเปรียบเทียบ (n = 30)
54.87
6.65
46.73
5.10

t
20.06
9.76

p-value
<.001
<.001

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทาง
วิสัญญีแบบผูปวยนอก วิเคราะหดวยสถิติการทดสอบทีอิสระในระยะกอนการทดลองระหวางกลุม
เปรี ย บเที ย บและกลุ  ม ทดลอง พบว า กลุ  ม ทดลองและเปรี ย บเที ย บมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความวิ ต กกั ง วล
ไมแตกตางกัน (t(58) = -.966, p < .323) และภายหลังการทดลอง พบวา คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล
ของกลุมทดลองตํ่ากวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t(58) = 6.018, p < .001; d = 1.55)
ดังรายละเอียดคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล ระหวางกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
M
SD
M
SD
t
p-value
กอนทดลอง
56.60
6.83
54.87
6.65
-.966
.323
หลังทดลอง
38.70
5.24
46.73
5.10
6.018
<.001
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อภิปรายผลการวิจัย
ภายหลังการทดลองผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกในกลุม
ทดลองทีไ่ ดรบั โปรแกรมการใหขอ มูลอยางมีแบบแผน มีคะแนนความวิตกกังวลตํา่ กวากลุม เปรียบเทียบที่
ไดรบั การพยาบาลตามปกติ อธิบายไดวา โปรแกรมการใหขอ มูลอยางมีแบบแผน เปนการดําเนินการใหขอ มูล
ผูปวยเปนรายบุคคล มีรูปแบบและเนื้อหาที่แนนอนและครอบคลุม มีการวางแผนการดูแลตอเนื่องเริ่ม
ตั้งแตวันที่แพทยนัดหมายจนถึงวันที่รับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก มีการใหขอมูลและคําปรึกษา
เกีย่ วกับโรคและการรักษา ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมคําแนะนําสําหรับผูป ว ยทีม่ โี รคประจําตัวเปนโรคความดัน
โลหิตสูงที่ตองเขารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก เพื่อเตรียมตัวกอนมารับบริการ ซึ่งชวยใหผูปวย
เกิดความรูความเขาใจ และเห็นภาพความเปนจริงเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการตาง ๆ ที่ตองเผชิญได
ใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงมากทีส่ ดุ สงผลใหผปู ว ยสามารถคิดวิเคราะหและประเมินสถานการณไดถกู
ตองตรงกับความเปนจริง มีความมัน่ ใจและสามารถควบคุมสถานการณทคี่ กุ คามชีวติ ทําใหผปู ว ยสามารถ
ปรับตัวกับเหตุการณหรือสิ่งที่ตองเผชิญและสามารถพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีเผชิญปญหาไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งสงผลใหความวิตกกังวลของผูปวยลดลง สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (Mugelta, Ayana,
Sintayehu, Dessie, & Zewdu, 2018) ที่พบวากลุมผูปวยที่ไมไดรับขอมูลกอนการผาตัดมีความเสี่ยงตอการ
เกิดความวิตกกังวลระดับสูง 2.03 เทา (AOR = 2.03, 95% CI[1.22 – 3.39], p < .05)
นอกจากนีโ้ ปรแกรมการใหขอ มูลอยางมีแบบแผน มีการประเมินเกีย่ วกับปญหาและความตองการ
ขอมูลของผูป ว ย เปดโอกาสใหผปู ว ยไดซกั ถามและระบายสิง่ ตาง ๆ ทีผ่ ปู ว ยตองการ รวมทัง้ การจัดสิง่ แวดลอม
ที่เปนสวนตัวเพื่อใหผอนคลาย สงเสริมใหผูปวยใหขอมูลที่ตรงกับปญหาและความตองการของตนเอง
อยางแทจริง รวมทั้งมีการวางจุดมุงหมายรวมกับผูปวยเกี่ยวกับการดูแล ใหคําแนะนําสําหรับผูปวยเมื่อ
กลับไปดูแลตนเองที่บาน และคูมือการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวยที่มารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอก
เพื่อชวยเตือนความจํา มีการติดตามผูปวยกอนวันนัดหมายผาตัดและใหคําปรึกษาโดยการโทรศัพทเยี่ยม
และผานชองทางไลนแอปพลิเคชั่น เพื่อเตรียมความพรอมทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ ตลอดจนกรณีมี
ขอของใจสงสัยผูป ว ยสามารถติดตอสอบถามผูว จิ ยั ได ทําใหผปู ว ยไดรบั ขอมูลอยางสมํา่ เสมอ เกิดความมัน่ ใจ
ในการไดรับการดูแล สงผลใหผูปวยมีความวิตกกังวลลดลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงดาว
อรัญวาสน และคณะ (2555) ที่ศึกษาผลการใหขอมูลอยางมีแบบแผนตอความวิตกกังวลของผูปวยที่มารับ
บริการระงับความรูสึกแบบทั้งตัว พบวา กลุมผูปวยที่มารับบริการระงับความรูสึกแบบทั้งตัวที่ไดรับ
ขอมูลอยางมีแบบแผนมีความวิตกกังวลนอยกวากลุมที่ไดรับขอมูลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < .05) และสอดคลองกับการศึกษาของ นิพนธ วาตาดา และนรลักขณ เอื้อกิจ (2562) ที่พบวา คาเฉลี่ย
ความวิตกกังวลหลังการสวนหลอดเลือดหัวใจของผูป ว ยโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน กลุม ทีไ่ ดรบั
โปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนรวมกับการฟงดนตรีตํ่ากวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
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ผูป ว ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทางวิสญ
ั ญีแบบผูป ว ยนอกทีไ่ ดรบั โปรแกรมการใหขอ มูล
อยางมีแบบแผน มีการไดรบั ขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอ ทําใหสามารถเตรียมตัวและเตรียมสภาพจิตใจ
ในการเผชิญตอสิ่งที่วิตกกังวล ผูปวยเกิดการสรางแบบแผนความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณที่ตอง
เผชิญ ซึ่งจะชวยใหสามารถปรับตัวในการเตรียมพรอมเพื่อรับการบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกได
สอดคลองกับแนวคิดการปรับตัวของรอย (Roy, 2009) ที่เชื่อวา บุคคลเปนระบบการปรับตัวระบบหนึ่ง
ทีม่ ปี ฏิสมั พันธทงั้ ภายในและภายนอกอยูต ลอดเวลา การปรับตัวของบุคคลเปนกระบวนการประกอบดวย
สิ่งเรา เปนปจจัยนําเขา ผานกระบวนการปรับตัวและผลลัพธของการปรับตัว ซึ่งอธิบายไดวา ความวิตก
กังวลของผูปวยที่ตองเขารับบริการทางวิสัญญีแบบผูปวยนอกเปนสิ่งเราตรงที่มากระตุนเขากระบวนการ
ปรับตัวผานระบบการควบคุม และระบบการรูคิด โดยมีผลลัพธของการปรับตัวหรือสิ่งนําออกในดาน
มโนทัศนในองคประกอบของความมั่นคงในตนเอง จึงทําใหปรับตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
เผชิญกับความวิตกกังวลและลดความวิตกกังวลไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังอธิบายการปรับตัวดาน
สรี ร วิ ท ยา ในด า นของการทํ า หน า ที่ ข องระบบประสาท และการทํ า หน า ที่ ข องระบบต อ มไร ท  อ
สงผลตอการหลั่งแคททีโคลามีน ประกอบดวย เอพินิฟริน และ นอรเอพินิฟรินลดลง และระดับของ
คอรติซอลลดลง ทําใหผูปวยสามารถปรับตัวควบคุมระดับความดันโลหิตไดอยางเหมาะสม (Bedosa &
Ayalew, 2019; Chunhui et al., 2013)
ดังนัน้ โปรแกรมการใหขอ มูลอยางมีแบบแผน ชวยใหผปู ว ยไดรบั ขอมูลทีเ่ พียงพอชัดเจน ทีส่ ามารถ
ตอบสนองความตองการของตนเองได ชวยใหผปู ว ยผานกระบวนการปรับตัว มีการรับรู เรียนรู และตัดสินใจ
เลือกวิธกี ารเผชิญตอสถานการทวี่ ิกฤติไดอยางเหมาะสม ซึง่ จะชวยลดความวิตกกังวล นําไปสูความมัน่ คง
ทางรางกายและจิตสังคม ผูป ว ยสามารถปรับตัวกับสถานการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไปและสามารถเขารับบริการ
ไดตามกําหนด อยางไรก็ตามในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังมีขอจํากัด คือกลุมผูปวยอาจมีความแตกตางใน
การทําหัตถการ/การผาตัด ซึ่งมีความยากงายแตกตางกันถาสามารถเจาะจงเลือกกลุมตัวอยางเฉพาะ
การทําหัตถการ/การผาตัดได จะทําใหขอ มูลทีไ่ ดชดั เจนมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีก้ ารออกแบบการวิจยั ไมสามารถ
อางอิงไปยังประชากรทัว่ ไป (Generalization) เนือ่ งจากทําการศึกษาแหลงเดียว และไมไดมกี ารสุม อยางเปน
แบบแผนในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง

สรุปและขอเสนอแนะ

การใหขอมูลอยางมีแบบแผน มีรูปแบบแนนอน ครอบคลุม และเปนระบบ รวมทั้งมีการติดตาม
อยางตอเนื่อง ทําใหผูปวยสามารถคาดการณถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นเมื่อตองเขารับบริการทางวิสัญญี
แบบผูปวยนอกไดอยางถูกตอง สามารถวางแผนและมีความพรอมที่จะเผชิญสถานการณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานปฏิบัติการพยาบาล บุคลากรทางดานสุขภาพสามารถนําโปรแกรมการใหขอมูลอยางมี
แบบแผนไปประยุกตใชในการบริการผูปวย สําหรับเตรียมความพรอมของผูปวยกอนเขารับการผาตัด
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และกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล เพื่อลดความวิตกกังวล และสามารถนําไปประยุกตใชในการจัด
อบรมการใหขอ มูลอยางมีแบบแผนแกบคุ ลากรเพือ่ พัฒนาความรูข องผูป ฏิบตั ใิ หเปนไปในแนวทางเดียวกัน
นําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
2. ดานการวิจัย ควรมีการออกแบบการวิจัยที่สามารถอางอิงไปยังกลุมประชากรได นอกจากนี้
ควรมีระเบียบวิธีการวิจัยแบบทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม (Randomized controlled trial) โดยคํานึง
ถึงตัวแปรแทรกซอนที่อาจมีผลตอการวิจัย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณอาจารย และผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหความรู ขอคิดเห็นและคําแนะนําในการทํา
วิจัยและผูที่เกี่ยวของที่ใหการสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทานที่ให
ความรวมมือในการวิจัยเปนอยางดี
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