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Abstract:
Purpose: To determine the effectiveness of a day surgery discharge 
planning program on anxiety and satisfaction of care among women 
undergoing breast mass excision.
Design: Quasi-experimental research design.
Methods: Participants in the study comprised women aged 18 to 60 
years old who had been diagnosed with breast mass and received the 
treatment of breast mass excision, in the form of a day surgery under 
local anesthesia. Participants were recruited by means of purposive 
sampling. Samples consisted of 25 patients in the experimental group 
and 25 patients in the control group. The experimental group received 
a day surgery discharge planning program including preoperative care, 
perioperative care and telephone follow-up one day after the discharge, 
while the control group received routine nursing care. Data were          
collected by using the demographic, anxiety and patient satisfaction 
questionnaires. Data were analyzed by using descriptive statistics,     
independent t-test and paired t-test.
Main findings: The mean score of anxiety of the experimental group 
during pre-discharge phase was lower than that during the preadmission 
phase, with statistical significance (p < .05). The mean score of patient 
satisfaction of the experimental group was higher than that of the 
control group, with statistical significance (p < .05).
Conclusion and recommendations: The day surgery discharge         
planning program should be implemented to provide care for women 
with breast mass excision in order to decrease anxiety levels and increase 
patient satisfaction of care.
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บทคัดย่อ:
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจต่อการ
ดูแลในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านม  
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง
วิธีด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้ป่วยเพศ
หญิง อายุตั้งแต่ 18-60 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีก้อนบริเวณเต้านม 
และรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีการระงับความ
รู้สึกเฉพาะที่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
เป็นกลุ่มศึกษา 25 ราย และกลุ่มควบคุม 25 ราย กลุ่มศึกษาได้รับ
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอก ที่มีการดูแลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนือ่ง ประกอบด้วย การดแูลผูป่้วยในระยะก่อนถงึวนัผ่าตดั 
วันผ่าตัด และการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์หลังผ่าตัด 1วัน เก็บ
รวบรวมข้อมลู โดยใช้แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล แบบสอบถามความ
วิตกกังวล และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติทดสอบที และสถิติทีทดสอบคู่
ผลการวจิยั: ผูป่้วยทีไ่ด้รบัโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผูป่้วยนอก
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลในระยะก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัดน้อย
กว่าระยะก่อนถึงวันผ่าตัด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) และมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการดูแลมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแล
ตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและทีมสุขภาพควรสนับสนุนการน�า
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกไปใช้ ในการดูแลสตรีที่
ได้รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านม เพื่อช่วยลดความวิตกกังวล และเพิ่ม
ความพึงพอใจต่อการดูแล

ค�าส�าคัญ: การวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอก ความวิตกกังวล ความ
พึงพอใจต่อการดูแล สตรีที่ได้รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านม
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ประสิทธิผลของโปรแกรมกำรวำงแผนจ�ำหน่ำยแบบผู้ป่วยนอกต่อควำม
วิตกกังวลและควำมพึงพอใจต่อกำรดูแลในสตรีที่ได้รับกำรผ่ำตัดก้อน
บริเวณเต้ำนม*
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