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Abstract
Purpose: The main purpose was to study the effect of a clinical 
pathway on duration of the surgical process. Satisfaction of the 
patients and their relatives with nursing service was also studied. 
Design: Experimental research study.  
Methods: The participants were patients with elective surgical 
coronary bypass grafts and their relatives. All of them were 
randomly assigned into an intervention (n = 50) and control group 
(n = 50). Each group was comprised of twenty five patients and 
twenty five relatives. For the intervention group, the participants 
received a clinical pathway program which included assessment, 
screening the patients’ condition, preparing equipment, supporting 
information, and psychological support.  Data were collected 
through three questionnaires: the evaluation form of the clinical 
pathway used, the patients’ satisfaction questionnaire, and the 
relatives’ satisfaction questionnaire. Statistical analyses of the data 
were obtained by a performance and analysis of the T-test.  
Main findings: The study found that the duration of surgical 
process was not significantly different for the intervention and 
control groups. Regarding the nursing service, the satisfaction of 
the patients and their relatives were significantly higher in the 
intervention group compared to the control group (p < .001). 
Patients and their relatives had satisfaction.    
Conclusion and recommendations: The results of this study 
demonstrated that this clinical pathway should be encouraged 
because it promoted communication and collaboration amongst 
the multidisciplinary health care team.  As well, screening patients 
for early detection and preparing equipment will promote patient 
safety and prevent any risk in the duration of the surgical process.  
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของแผนการดูแลทางคลินิกต่อระยะเวลาของ
กระบวนการผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและความพึง
พอใจของผูป้ว่ยและญาต ิ
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิทดลอง  
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอืผูป้ว่ยและญาตขิองผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการผา่ตดั
ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจแบบวางแผนลว่งหนา้ สุม่กลุม่ตวัอยา่งเขา้กลุม่
ศกึษา 50 คนและกลุม่ควบคมุ 50 คนโดยการใชต้ารางเลขสุม่ ซึง่ในแตล่ะกลุม่
ประกอบด้วย ผู้ป่วย 25 คนและญาติของผู้ป่วย 25 คน แผนการดูแล  
ทางคลินิกประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก ่ การประเมิน การจัดเตรียม  
และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านจิตใจ   
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินระยะเวลาของกระบวนการผ่าตัด 
แบบสอบถามวดัความพงึพอใจในบรกิารพยาบาลของผูป้ว่ยและญาต ิวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติทิดสอบท ี
ผลการวจิยั: ระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดัของกลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคมุ
ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิความพงึพอใจในบรกิารพยาบาล
ของผูป้ว่ยและญาตใินกลุม่ศกึษาสงูกวา่กลุม่ควบคมุ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(p < .001) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรสนบัสนนุการใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิในผูป้ว่ย
และญาติที่เข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ เพื่อให้เกิดการ
ประสานความรว่มมอืกบัทมีสหสาขาวชิาชพีในการตรวจสอบความพรอ้มของ  
ผูป้ว่ย การสนบัสนนุดา้นขอ้มลูและดา้นจติใจ รวมทัง้การเตรยีมความพรอ้ม
ของเครือ่งมอืและอปุกรณต์า่งๆ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยทีม่ารบัการผา่ตดัไดร้บัการดแูล  
ทีเ่ปน็ระบบและเกดิความพงึพอใจ 
 
คำสำคัญ: แผนการดแูลทางคลนิกิ การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
ระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดั ความพงึพอใจ ทมีสหสาขาวชิาชพี 
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ความสำคัญของปัญหา
 ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจตบีจะมคีวามเสีย่งตอ่การ
เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะผ่าตัด(perioperative 
myocardial infarction) สงูกวา่ผูป้ว่ยทัว่ไป 10-15 เทา่โดย
เฉพาะผูป้ว่ยทีม่อีาการเจบ็หนา้อกแบบ unstable angina มี
โอกาสสงูทีจ่ะเกดิกลา้มเนือ้หวัใจตายในระยะผา่ตดัรอ้ยละ 
281 ดงันัน้การดแูลผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษาดว้ยการผา่ตดัทำ
ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจให้ไดร้บัความปลอดภยัสงูสดุ เพือ่
ลดอตัราตายและลดการเกดิภาวะแทรกซอ้นในระยะผา่ตดั 
(perioperative phase) คอืในระยะกอ่นผา่ตดั ระยะขณะ
ผา่ตดั จนถงึระยะหลงัผา่ตดั โดยการใชแ้ผนการดแูลทาง
คลนิกิ (clinical pathway) ซึง่เปน็แผนการดแูลทีส่รา้งขึน้โดย
เนน้ผูป้ว่ยเปน็ศนูยก์ลาง มกีารกำหนดบทบาทหนา้ทีค่วาม  
รับผิดชอบของบุคลากรในทีมสหสาขา (multidisiplinary 
team) ทีต่อ้งกระทำในแตล่ะวนัหรอืแตล่ะชว่งเวลาเพือ่ให้
เป็นไปตามตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง มีการใช้แนวปฏิบัติที่
อาศยัหลกัฐานเชงิประจกัษ ์(evidence based) อนัจะนำไป
สูก่ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยอยา่งเปน็ระบบและไดม้าตรฐานเกดิ
การควบคมุและพฒันาคณุภาพการดแูลรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
(continuity of care)2,3,4 โดยมผีูจ้ดัการการดแูล (case 
manager) หรอืพยาบาลผูช้ำนาญทางคลนิกิ (clinical nurse 
specialist; CNS) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารประสานงาน  
ติดตามให้สมาชิกในทีมสหสาขาสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่
เปน็บทบาทหนา้ทีข่องตนเองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ผลลพัธ์
ของการใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิจะทำใหเ้พิม่คณุภาพใน  
การดแูล (quality of care) ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน   
ลดระยะวนันอนในโรงพยาบาล ลดคา่รกัษาพยาบาล (cost) 
ผูป้ว่ยและญาตมิสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาเพิม่มากขึน้และ
เกดิความพงึพอใจตอ่การบรกิารที่ไดร้บั5,6  
 ในระยะกอ่นผา่ตดัผูป้ว่ยจงึควรไดร้บัการเตรยีมความ
พรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ รวมทัง้มกีารจดัเตรยีม
เครือ่งมอื อปุกรณ ์ เวชภณัฑ์ใหพ้รอ้ม ตอ่เนือ่งจนถงึวนัที ่ 
ผูป้ว่ยเขา้รบัการผา่ตดัยงัคงตอ้งมกีารประเมนิ ตรวจสอบ 
จัดเตรียมให้พร้อมในวันผ่าตัด มีการจัดเครื่องมือและ
อปุกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัการผา่ตดัผูป้ว่ยแตล่ะราย รวมทัง้
การดแูลใหม้คีวามพรอ้มตลอดระยะการผา่ตดั มกีารกำหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้การหมุนเวียนภายในห้อง
ผา่ตดัเปน็ไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ การเตรยีมความพรอ้มดงักลา่ว
ย่อมจะทำให้ผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้นจากการลด

ระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดั ลดการใชเ้วลาในการใชย้า
ระงบัความรูส้กึ ลดคา่ใชจ้า่ยในการผา่ตดัและผูร้บับรกิาร
เกดิความพงึพอใจ การดแูลผูป้ว่ยในระยะหลงัผา่ตดัซึง่เริม่
ตัง้แตห่ลงัการผา่ตดัเสรจ็สิน้ จะตอ้งดแูลใหผู้ป้ว่ยปลอดภยั
จากการเคลือ่นยา้ยออกจากหอ้งผา่ตดัไปยงัหอผูป้ว่ยไอซยี ู
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของเตียงส่งผู้ป่วย ปริมาณ
ออกซเิจนในถงั พรอ้มเครือ่งวดัสญัญาณชพีขณะเคลือ่นยา้ย  
ที่สำคัญคือการส่งต่อข้อมูลล่วงหน้าของทีมผ่าตัดให้กับทีม
ดแูลผูป้ว่ยที่ไอซยี ูเพือ่ใหส้ามารถเตรยีมรบัผูป้ว่ยไดอ้ยา่งทนั
ทว่งทแีละเกดิความตอ่เนือ่งของการดแูลตัง้แต่ในระยะกอ่น
ผา่ตดั ขณะผา่ตดัและในระยะหลงัผา่ตดั 
 นอกจากการดแูลผูป้ว่ยทีม่ารบัการผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลือดหัวใจแล้ว แผนการดูแลทางคลินิกยังคำนึงถึง
ญาตขิองผูป้ว่ยทีม่ารอผูป้ว่ยรบัการผา่ตดั เพราะในวนัผา่ตดั
ญาตจิะถกูแยกจากผูป้ว่ยและไมส่ามารถเขา้ไปดแูลผูป้ว่ยใน
หอ้งผา่ตดัได ้ และในขณะรอผูป้ว่ยรบัการผา่ตดัญาตมิคีวาม
ต้องการทางด้านข้อมูลมากที่สุด7 ถ้าระยะเวลาในการรอ  
ผูป้ว่ยรบัการผา่ตดันานจะทำใหญ้าตมิคีวามวติกกงัวลเพิม่
ขึน้8 ดงันัน้ในระยะผา่ตดัจงึควรใหก้ารสนบัสนนุดา้นขอ้มลู
และดา้นจติใจแกญ่าตทิีร่อผูป้ว่ยรบัการผา่ตดัซึง่จะชว่ยให้
ความวติกกงัวลลดลงและมคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้9,10 

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง11 การใช้
แผนการดแูลทางคลนิกิในระยะผา่ตดัในกลุม่ผูป้ว่ยผา่ตดัทำ
ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อย  
ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึสนใจทำการศกึษาผลของแผนการดแูลทาง
คลนิกิในผูป้ว่ยผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ผูศ้กึษา
ทำหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สาร ประสานงาน อำนวยความสะดวก  
ดำเนนิการตามแผนที่ไดก้ำหนดไวร้ว่มกนั ตามชว่งเวลาที่
กำหนด โดยมเีปา้หมาย คอื ลดระยะเวลาของกระบวนการ
ผา่ตดั ผูป้ว่ยและญาตเิกดิความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาลที่
ไดร้บั   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาของกระบวนการผ่าตัด 
(duration of surgical process) และความพงึพอใจของ  
ผูป้ว่ยและญาต ิ ระหวา่งกลุม่ที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิกบั
กลุม่ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิในผูป้ว่ยผา่ตดัทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
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สมมติฐานการวิจัย
 1. กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้แผนการดูแลทางคลินิกจะมีระยะ
เวลาของกระบวนการผา่ตดันอ้ยกวา่กลุม่ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการ
ดแูลทางคลนิกิ 
 2. กลุม่ผูป้ว่ยที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิจะเกดิความ
พงึพอใจมากกวา่กลุม่ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิ 
 3. กลุม่ญาตผิูป้ว่ยที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิจะเกดิ
ความพงึพอใจมากกวา่กลุม่ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิ 

วิธีดำเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรที่ใช้ในการศกึษา
คือผู้ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
โคโรนารีและเข้าพักในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมผ่าตัดทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจและญาตขิองผูป้ว่ยทีม่ารอผูป้ว่ยขณะ
ผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างม ี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษา หมายถึง   
กลุม่ที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิและกลุม่ควบคมุเปน็กลุม่ที่
ไดร้บัการดแูลตามปกต ิ กลุม่ละ 50 ราย ซึง่ในแตล่ะกลุม่
ประกอบดว้ยผูป้ว่ย 25 รายและญาตผิูป้ว่ย 25 ราย  
 1. ผูป้ว่ย หมายถงึ ผูป้ว่ยทีเ่ขา้พกัรกัษาตวัเพือ่เตรยีม
ผ่าตัดแบบวางแผนล่วงหน้า (elective surgery) โดยใช้
เทคนคิการทำผา่ตดัแบบใชเ้ครือ่งหวัใจและปอดเทยีมและได้
รบัการผา่ตดัหวัใจเปน็ครัง้แรก  
 2. ญาติผู้ป่วย คือ บุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับ  
ผูป้ว่ยและมคีวามสมัพนัธก์นัทางสายเลอืดหรอืโดยการสมรส 
หรือญาติผู้ป่วยที่รอผู้ป่วยในโรงพยาบาลระหว่างที่ผู้ป่วย  
รบัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจทีม่อีายมุากกวา่หรอื
เทา่กบั 18 ป ี 
 การคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบง่เปน็สองกลุม่ดว้ยวธิกีาร
สุม่ (randomization) โดยการใชต้ารางเลขสุม่ (random 
number table) จากการสำรวจรายชือ่ผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการ
ผา่ตดัประจำสปัดาห ์ เรยีงลำดบัผูป้ว่ยจากวนัผา่ตดัและเรยีง
ลำดบัจากหมายเลขหอ้งผา่ตดั   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองคอืแผนการดแูลทางคลนิกิผูป้ว่ยผา่ตดัทำทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจ ผา่นการตรวจสอบความถกูตอ้งและความ
เหมาะสมของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 7 ท่าน   
2. เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 3 
ชดุ ดงันี ้2.1 แบบประเมนิผลการใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิ 
ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความเจบ็ปว่ย การรกัษาและการผา่ตดั 2) แบบประเมนิ  
การงดหรือเลื่อนผ่าตัด 3) แบบประเมินระยะเวลาของ
กระบวนการผ่าตัด 4) แบบบันทึกความแปรปรวน ผ่าน  
การตรวจสอบความถกูตอ้งและความเหมาะสมของเนือ้หา
จากผูท้รงคณุวฒุจิำนวน 7 ทา่น 2.2 แบบสอบถามความ  
พึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล ตรวจสอบความ  
ตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุจิำนวน 7 ทา่น และวเิคราะห์
หาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธ ์
อลัฟาของครอนบาคเทา่กบั .73 และ 2.3 แบบสอบถาม
ความพงึพอใจของญาตผิูป้ว่ยตอ่บรกิารพยาบาล ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุจิำนวน 7 ทา่นและ
วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้สูตร  
สมัประสทิธอ์ลัฟาของครอนบาคเทา่กบั .78    
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงการวิจัยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลศิริราช (รหัส
โครงการ 297/2551 (EC 3) หลงัจากนัน้ผูศ้กึษาแนะนำ
ตนเอง ชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการวจิยั ขัน้ตอนและระยะ
เวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใหแ้กก่ลุม่ตวัอยา่งทราบสทิธิ
ในการเขา้รว่มและการปฏเิสธการเขา้รว่มการวจิยั มสีทิธทิี่
จะถอนตวัระหวา่งดำเนนิการวจิยัได้โดยไมม่ผีลตอ่การดแูล
รกัษาพยาบาล การวจิยันี้ ไมก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งใดๆ ขอ้มลู
ตา่งๆ ที่ไดจ้ากการวจิยัจะถอืเปน็ความลบั ผลการวจิยัที่ได้
จะนำเสนอหรอืตพีมิพใ์นภาพรวม ไมม่กีารนำเสนอชือ่ของผู้
เขา้รว่มวจิยั เมือ่กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการอธบิายใหเ้ขา้ใจและ
ทราบถงึวตัถปุระสงคข์องการวจิยัแลว้ ใหล้งลายมอืชือ่ไว้
เปน็หลกัฐานในแบบฟอรม์ยนิยอม 
 วธิดีำเนนิการทดลอง กลุม่ศกึษาดำเนนิการตามลำดบั
ดงันี ้  
 วนัที ่1   เปน็ระยะเยีย่มกอ่นวนัผา่ตดั 1 วนั  
 1. ทมีสหสาขาตรวจเยีย่มผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดั ประเมนิ
สภาพผูป้ว่ยและเตรยีมความพรอ้มกอ่นผา่ตดัตามแผนการ
ดแูลทางคลนิกิ  
 2. ผู้ศึกษาทำการเยี่ยมผู้ป่วยตอนเย็นก่อนวันผ่าตัด   
แนะนำตนเอง อธบิายวตัถปุระสงคข์องการวจิยั รวบรวม
ขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูความเจบ็ปว่ย การรกัษาและการ
ผา่ตดั  
 3. ผู้ศึกษานำแผนการดูแลทางคลินิกไปใช้ประเมิน
ความพร้อมก่อนผ่าตัด ทำการตรวจสอบซ้ำ (re-check) 
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ตดิตอ่สือ่สาร ประสานงานกบัทมีสหสาขาให้ ไดร้บัการดแูล
ตามแผนการดแูลทางคลนิกิ  
 4. ผู้ศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับ
การผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ   
 5. ผูศ้กึษาเปดิโอกาสใหผู้ป้ว่ยไดซ้กัถามในประเดน็ที่
ไมเ่ขา้ใจ หรอืประเดน็ทีต่อ้งการทราบ  
 6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการ
พยาบาลภายหลงัการเยีย่มกอ่นผา่ตดั  
 วนัที ่2 ในวนัผา่ตดั  
 1. ผู้ศึกษาติดตามและประสานงานการใช้แผนการ
ดแูลทางคลนิกิกอ่นรบัผูป้ว่ยมาหอ้งผา่ตดั  
 2. ผู้ศึกษาพบกับผู้ป่วยเมื่อรับผู้ป่วยมาถึงห้องพัก  
รอก่อนผ่าตัด ประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจตามแผนการดูแลทางคลินิกที่ห้องพัก  
รอกอ่นผา่ตดั เปดิโอกาสใหผู้ป้ว่ยไดซ้กัถามขอ้สงสยั ใหก้าร
สนบัสนนุดา้นขอ้มลูและดา้นจติใจ 
 3. ทมีสหสาขาปฏบิตัหินา้ทีท่ีก่ำหนดไว้ในแผนการดแูล
ทางคลนิกิ ในการดแูลผูป้ว่ยในระยะกอ่นผา่ตดั ระหวา่งผา่ตดั
และระยะหลงัผา่ตดั  
 4. ผู้ศึกษาดูแล ติดตามและประสานงาน ให้มีการ
ตรวจสอบความพรอ้มใชข้องเครือ่งมอื อปุกรณต์า่งๆ กอ่น
เริ่มผ่าตัด (checklist) ผู้ป่วยได้รับกิจกรรมตามที่กำหนด 
รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารหมนุเวยีนในหอ้งผา่ตดัไดอ้ยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
 5. ประสานงานการดูแลญาติขณะรอผู้ป่วยรับการ
ผ่าตัด ผู้ศึกษาพบกับญาติที่รอผู้ป่วยรับการผ่าตัดทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจบรเิวณทีพ่กัรอสำหรบัญาต ิ แนะนำ
ตนเอง อธบิายวตัถปุระสงคข์องการวจิยั    
 6. ผู้ศึกษาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านจิตใจ
กบัญาตผิูป้ว่ย 
 7. วัดความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยต่อการบริการ
พยาบาลภายหลงัการผา่ตดัผูป้ว่ยเสรจ็สิน้ 
 8. บนัทกึขอ้มลูระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดั   
กลุม่ควบคมุ ดำเนนิการตามลำดบัดงันี ้   
 วนัที ่1 เปน็ระยะเยีย่มกอ่นวนัผา่ตดั 1 วนั 
 1. ผู้ศึกษาทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติ
ความเจบ็ปว่ย  จากแฟม้ประวตั ิ 

 2. ผู้ศึกษาแนะนำตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ของ  
การวิจัย รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความเจ็บป่วย   
การรกัษาและการผา่ตดั  
 3. วดัความพงึพอใจจากการตอบแบบสอบถามความ
พงึพอใจของผูป้ว่ยตอ่บรกิารพยาบาล 
 วนัที ่ 2 ในวนัผา่ตดั กลุม่ควบคมุไดร้บัการดแูลจาก
การปฏบิตัเิปน็ประจำตามมาตรฐานการดแูลในหอ้งผา่ตดั  
 1. พยาบาลหอ้งรบั-สง่ ประสานงานกอ่นรบัผูป้ว่ยมา
หอ้งผา่ตดั 
 2. พยาบาลประจำหอ้งพกัรอกอ่นผา่ตดั (preoperative 
nursing record) ประเมนิความพรอ้มกอ่นผา่ตดัทัง้ทางดา้น
รา่งกายและจติใจ  
 3. ทมีสหสาขาดแูลผูป้ว่ยในระยะกอ่นผา่ตดั ระหวา่ง
ผา่ตดัและระยะหลงัผา่ตดั  
 4. ญาติได้รับข้อมูลในขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดจากการ
สอบถามจากพยาบาลประจำหอ้งรบั-สง่ 
 5. วดัความพงึพอใจของญาตผิูป้ว่ยตอ่บรกิารพยาบาล 
ภายหลงัการผา่ตดัผูป้ว่ยเสรจ็สิน้ 
 6. บนัทกึระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดั 
 การวเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูป้ว่ย
และญาตผิูป้ว่ยโดยแจกแจงความถีแ่ละคำนวณคา่รอ้ยละ   
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของระยะเวลาของการผา่ตดั คา่เฉลีย่  
ของคะแนนความพงึพอใจของผูป้ว่ยและคา่เฉลีย่ของคะแนน
ความพงึพอใจของญาตผิูป้ว่ยโดยใชส้ถติทิดสอบท ี 
 
ผลการวิจัย
 ผูป้ว่ยที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิและผูป้ว่ยที่ไม่ได้ใช้
แผนการดูแลทางคลินิกเป็นเพศชาย ร้อยละ 80 และ  
ร้อยละ 56 ตามลำดับ ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีอาย ุ  
61 ป ี ขึ้นไป สถานภาพสมรสคู ่ การศึกษาระดับประถม
ศึกษา ญาติผู้ป่วยที่ใช้แผนการดูแลทางคลินิกและญาต ิ 
ผู้ป่วยที่ ไม่ ได้ ใช้แผนการดูแลทางคลินิก เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 84 และรอ้ยละ 68 ตามลำดบัสว่นใหญเ่ปน็บตุร  
ของผูป้ว่ย และมอีายรุะหวา่ง 31 ถงึ 50 ป ี มกีารศกึษา  
ในระดบัปรญิญาตรแีละสงูกวา่ปรญิญาตรรีอ้ยละ 56 และ
รอ้ยละ 60  ตามลำดบั  (ดงัตารางที ่1 ) 
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ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย จำแนกตามขอ้มลูทัว่ไประหวา่งกลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคมุ   

ขอ้มลูทัว่ไป 
 
ผูป้ว่ย 
 เพศ ชาย  
  หญงิ 
 อาย ุ นอ้ยกวา่ 50 ป ี
  51-60 ป ี
  61-70 ป ี 
  มากกวา่ 71 ป ี
สถานภาพสมรส 
 โสด หยา่/หมา้ย 
 คู ่
ระดบัการศกึษา 
 ไม่ไดร้บัการศกึษา 
 ประถมศกึษา 
 มธัยมศกึษา 
 ปวช. หรอือนปุรญิญา 
 ปรญิญาตร/ี สงูกวา่ปรญิญาตร ี
ญาตผิูป้ว่ย 
 เพศ ชาย  
  หญงิ 
 อาย ุ ≤  30 ป ี
  31 -  50 ป ี 
  51 - 70 ป ี
ระดบัการศกึษา 
 ไม่ไดร้บัการศกึษา/ ประถมศกึษา 
 มธัยมศกึษา 
 ปวช. หรอือนปุรญิญา 
 ปรญิญาตร/ี สงูกวา่ปรญิญาตร ี
ความสมัพนัธก์บัผูป้ว่ย 
 เปน็ภรรยา 
 เปน็สาม ี
 เปน็บตุร 
 สะใภ/้ หลาน 

จำนวน 
 

20 
5 
3 
6 
9 
7 
 
2 
23 
 
1 
15 
4 
1 
4 
 
4 
21 
4 
15 
6 
 
4 
4 
3 
14 
 
6 
0 
15 
4 
 

รอ้ยละ 
 

80 
20 
12 
18 
36 
28 
 
8 
92 
 
4 
60 
16 
4 
16 
 

16 
84 
16 
60 
24 
 

16 
16 
9 
56 
 

24 
0 
60 
16 
 

จำนวน 
 

14 
11 
4 
2 
12 
7 
 
0 
25 
 
2 
15 
3 
2 
3 
 
8 
17 
4 
13 
8 
 
4 
2 
4 
15 
 
4 
4 
13 
4 
 

รอ้ยละ 
 

56 
44 
16 
8 
48 
28 
 
0 

100 
 
8 
60 
12 
8 
12 
 

32 
68 
16 
52 
32 
 

16 
8 
16 
60 
 

16 
16 
52 
16 
 
 

กลุม่ศกึษา (n1 = 25) กลุม่ควบคมุ (n2 = 25) 
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 การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของระยะเวลาของกระบวนการ
ผา่ตดัของผูป้ว่ยที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิและกลุม่ที่ไม่ได้
ใช้แผนการดูแลทางคลินิกพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติ ิ (ดงัตารางที ่ 2) คา่เฉลีย่ของคะแนนความพงึ
พอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาลที่ใช้แผนการดูแลทาง

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบผลตา่งของคา่เฉลีย่ระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดัระหวา่งกลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคมุ 

ระยะเวลาของกระบวนการผา่ตดั 
 
รบัผูป้ว่ย 
ในหอ้งพกัรอกอ่นผา่ตดั 
เขา้-ออกจากหอ้งผา่ตดั 
ลงมดี-เยบ็ปดิ 
ออกจากหอ้งผา่ตดั-ไอซยี ู
ระยะเวลาทัง้หมด 

Mean SD Mean SD t p 
กลุม่ควบคมุ (n2 = 25) กลุม่ศกึษา (n1 = 25) 

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบผลตา่งของคา่เฉลีย่ความพงึพอใจของผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยตอ่บรกิารพยาบาล ระหวา่งกลุม่ศกึษา  
   และกลุม่ควบคมุ 

ความพงึพอใจ 
 
ผูป้ว่ย 
คะแนนความพงึพอใจรวมเฉลีย่ 
คะแนนความพงึพอใจรวมเฉลีย่* 
ญาตผิูป้ว่ย 
คะแนนความพงึพอใจรวมเฉลีย่ 
คะแนนความพงึพอใจรวมเฉลีย่* 

Mean 
 

54.52 
90.87 

 
42.76 
95.02 

SD 
 

4.37 
7.28 

 
2.42 
5.38 

Mean 
 

40.40 
67.33 

 
27.68 
61.51 

SD 
 
6.08 

10.14 
 

5.34 
11.86 

t 
 

9.43 
9.43 

 
12.85 
12.85 

p 
 

<.001 
<.001 

 
<.001 
<.001 

กลุม่ควบคมุ (n2= 25) กลุม่ศกึษา (n1 = 25) 

* แปลงคะแนนเตม็จาก 60 คะแนนทำใหเ้ปน็ 100 คะแนน 
*แปลงจากคะแนนเตม็ 45 คะแนนทำใหเ้ปน็100 คะแนน   

การอภิปรายผล
 1. ความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ระยะเวลาของกระบวนการ
ผา่ตดัระหวา่งกลุม่ศกึษาและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัเฉลีย่ 4 
นาทแีละไมพ่บความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
เนื่องจากผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มได้รับการเตรียมความพร้อมใน
ระยะกอ่นผา่ตดัทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ มกีารเตรยีมความ
พรอ้มของการใชข้องเครือ่งมอื อปุกรณแ์ละเวชภณัฑอ์ยา่ง
ตอ่เนือ่งจนถงึวนัผา่ตดั การใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิทำให้
สามารถประเมนิ ตรวจสอบความพรอ้มของผูป้ว่ย การจดั
เตรยีมเครือ่งมอื อปุกรณ ์ เวชภณัฑต์า่งๆ ใหเ้หมาะสมกบั  

คลนิกิมากกวา่กลุม่ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิอยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ(p < .001) และคา่เฉลีย่ของคะแนนความ
พงึพอใจของญาตผิูป้ว่ยตอ่บรกิารพยาบาลที่ใชแ้ผนการดแูล
ทางคลนิกิมากกวา่กลุม่ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิอยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .001) (ดงัตารางที ่3) 

22.00 
44.80 

256.20 
199.20 

9.40 
531.60 

5.00 
28.38 
59.69 
56.58 
1.66 

112.40 

22.00 
43.20 

261.60 
197.60 
11.20 

535.60 
 

6.46 
32.34 
63.32 
67.33 
2.99 

130.80 

0.000 
0.186 
-0.310 
0.091 
-2.635 
-0.116 

1.000 
.853 
.758 
.928 
.011 
.908 

ผูป้ว่ยในแตล่ะรายและสามารถตรวจสอบพบความผดิพลาด
ไดล้ว่งหนา้กอ่นทีจ่ะใหก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ย เพราะการใช้
แผนการดแูลทางคลนิกิจะทำใหม้กีารตดิตอ่สือ่สาร ประสาน
งานกนัระหวา่งทมีสหสาขามากขึน้ ซึง่จะทำใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการ
ดแูลอยา่งเปน็ระบบและมคีวามปลอดภยัมากขึน้   
 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อบริการ
พยาบาลของผูป้ว่ยที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิมากกวา่กลุม่
ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
สอดคล้องกับการทบทวนผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบของ
เรนฮอล์มลี โน-คิลไพและซูมิเนน12 ทั้งนี้เนื่องการใช้
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แผนการดูแลทางคลินิกจะทำให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการ
ดแูลรกัษาของทมีสหสาขาวชิาชพี จากงานวจิยัการไดร้บัการ
สนบัสนนุดา้นขอ้มลูและดา้นจติใจในกลุม่ศกึษาจะมคีะแนน
ความพึงพอใจรวมเฉลี่ยและมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
รายข้อทุกข้อสูงกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
คณุลกัษณะในดา้นอธัยาศยั ความเปน็กนัเอง การเตม็ใจรบั
ฟงัคำบอกเลา่ การตอบขอ้สงสยัใหแ้กผู่ป้ว่ยไดอ้ยา่งชดัเจน 
เขา้ใจงา่ยและผูป้ว่ยไดร้บัขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่ง ตัง้แตร่ะยะ
กอ่นผา่ตดั ระหวา่งผา่ตดัและระยะหลงัผา่ตดั ขอ้มลูตา่งๆ  
ที่ ได้รับย่อมช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจต่อการผ่าตัด   
เกิดความอบอุ่นใจที่จะได้พบกับผู้ที่คุ้นเคยขณะอยู่ในห้อง
ผ่าตัด ความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพใน  
การบริการผู้ป่วยของแต่ละโรงพยาบาลที่สำคัญตัวหนึ่ง   
ซึง่คณุภาพของบรกิารพยาบาลจะเกดิขึน้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
สามารถประเมนิไดจ้ากความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิาร    
 3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อบริการ
พยาบาลของญาตผิูป้ว่ยที่ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิมากกวา่
กลุม่ที่ไม่ได้ใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิแตกตา่งกนัอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ จากการวจิยัพบวา่กลุม่ศกึษามคีะแนนความ
พงึพอใจรวมเฉลีย่และมคีะแนนความพงึพอใจเฉลีย่รายขอ้
ทุกข้อสูงกว่ากลุ่มควบคุม อาจเนื่องจากการที่ผู้วิจัยที่เป็น  
ผูป้ระสานงานทางการพยาบาลไดท้ำการเยีย่มผูป้ว่ยและญาติ
ในระยะกอ่นผา่ตดั 1 วนั การเยีย่มกอ่นผา่ตดัดงักลา่วจะ
ทำให้มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้วิจัยกับญาต ิ 
ตั้งแต่วันก่อนผ่าตัด และสามารถประเมินความต้องการ
ขอ้มลูของญาตผิูป้ว่ยได ้ การใหก้ารสนบัสนนุดา้นขอ้มลูและ
ดา้นจติใจจะทำใหญ้าตผิูป้ว่ยรบัทราบความกา้วหนา้ของการ
ผา่ตดัเปน็ระยะ ทราบเวลาเสรจ็ผา่ตดัและเกดิความมัน่ใจวา่
ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยเกิด
ความปลอดภัย ดังนั้นการที่ญาติผู้ป่วยได้รับการบริการ
พยาบาลเพือ่ตอบสนองความตอ้งการดา้นขอ้มลูและใหก้าร
สนบัสนนุดา้นจติใจตามแผนการดแูลทางคลนิกิ ยอ่มทำให้
ญาติผู้ป่วยสามารถเผชิญต่อสถานการณ ์ บรรเทาการ
เปลีย่นแปลงของอารมณ์ได ้เกดิความมัน่ใจในการดแูลรกัษา
ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ
ความปลอดภยัและไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้น ดงันัน้ญาตผิูป้ว่ย
จงึเกดิความพงึพอใจตอ่บรกิารที่ไดร้บัตามความคาดหวงัใน
ขณะรอผูป้ว่ยรบัการผา่ตดั 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิในกลุม่ผูป้ว่ยผา่ตดัทำ
ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ สิง่จำเปน็อยา่งยิง่คอื ความรว่ม
มอืระหวา่งทมีสหสาขาวชิาชพีและมผีูป้ระสานงานทางการ
พยาบาลทีท่ำหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สาร ประสานงานใหเ้ปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ  
ในการดูแลผู้ป่วยและญาติอย่างเป็นระบบ แผนการดูแล  
ทางคลนิกิชว่ยลดการเกดิภาวะแทรกซอ้นทีส่ามารถปอ้งกนั
ได ้ ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยตลอดระยะการผ่าตัด ผู้ป่วย
และญาติเกิดความพึงพอใจจากแผนการดูแลที่ ได้รับ   
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญของ
คณุภาพในการบรกิารของโรงพยาบาลและสะทอ้นถงึคณุภาพ
ในการดูแลที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของ  
ผูร้บับรกิาร   

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศกึษาการใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิตัง้แตว่นัที่
ผู้ป่วยเข้านอนพักในโรงพยาบาลจนถึงวันที่ผู้ป่วยจำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล  
 2. ควรศึกษาการใช้แผนการดูแลทางคลินิกในห้อง
ผา่ตดัในกลุม่ผูป้ว่ยอืน่ๆ ตอ่ไป 
 3. ควรศกึษาผลของการใชแ้ผนการดแูลทางคลนิกิตอ่
ความวติกกงัวลของผูป้ว่ยและญาต ิ
 4. ควรบนัทกึเวลาที่ใช้ในการดแูลผูป้ว่ยโดยเฉพาะใน
ขั้นตอนที ่ 1 ว่าใช้เวลามากน้อยเพียงไรในการดูแลผู้ป่วย
แตล่ะรายเปรยีบเทยีบกบัการดแูลผูป้ว่ยตามปกต ิ
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