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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*

สุชำ ปำน้อยนนท์  อุษำวดี อัศดรวิเศษ  วันเพ็ญ ภิญโญภำสกุล  พรชัย โอเจริญรัตน์



J Nurs Sci   Vol.28  No.4 Suppl.  Oct - Dec  2010

Journal of Nursing Science  (Supplement)30

ควำมส�ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจบุนัก้อนบรเิวณเต้านมเป็นปัญหาทีพ่บบ่อยใน
สตรี และมีแนวโน้มว่าจ�านวนผู้ป่วยที่มีก้อนบริเวณเต้านม
สูงขึ้นในแต่ละปี ข้อมูลจากหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ โรง
พยาบาลศิริราช พบว่า สถิติผู้ป่วยที่มารับการตรวจก้อน
บรเิวณเต้านมระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 มจี�านวน 7,982 
11,467 และ 15,070 ราย ตามล�าดับ 1 และผู้ป่วยที่ได้รับ
การตรวจก้อนบริเวณเต้านมจากแพทย์เฉพาะทางสาขา
ศีรษะ คอ และเต้านมจากโรงพยาบาลศิริราช ที่ได้รับ
วนิจิฉยัว่ามก้ีอนบรเิวณเต้านมและต้องรกัษาโดยการผ่าตดั
เอาก้อนเนื้องอกออกด้วยวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกแบบ
เฉพาะที่ ส่วนใหญ่แพทย์จะนัดหมายให้ผู้ป่วยมารับการ
ผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านมแบบผูป่้วยนอก ภายหลงัการผ่าตดั
ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ ก้อนเนื้องอกที่ถูกตัดออกจะส่ง
ตรวจทางพยาธิวิทยาเพ่ือการตรวจวินิจฉัยที่แน่นอนว่า       
ผูป่้วยเป็นโรคเนือ้งอกของเต้านมหรอืโรคมะเรง็เต้านม  โดย
แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อหลังวันผ่าตัด 
ประมาณ 1 สัปดาห์ 
 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยที่รับการ
ผ่าตดัเพือ่การรกัษาและวนิจิฉยัโรคก้อนบรเิวณเต้านมจะมี
ความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยตรวจพบ
ก้อนบริเวณเต้านม  จนกระทั่งผู้ป่วยมาพบแพทย์เพ่ือรับ
การตรวจและนัดท�าผ่าตัด จนถึงวันผ่าตัดและระยะหลัง
ผ่าตดัขณะอยูบ้่านและรอผลการตรวจชิน้เนือ้ ส่วนใหญ่กลวั
ว่าจะเป็นมะเร็ง และการกลับเป็นซ�้า รวมทั้งความเสี่ยงต่อ
การเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคต 2,3,4 ความวิตกกังวลจะส่ง
ผลขัดขวางความสามารถในการรับรู ้ข ้อมูล ท�าให ้
กระบวนการเรียนรู้และการจดจ�าของผู้ป่วยลดลง 5,6,7 เช่น 
ไม่สามารถจดจ�าข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับการผ่าตัดและค�า
แนะน�าต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตัวในวันผ่าตัดและเมื่อกลับไป
อยู่ที่บ้าน ท�าให้มีการดูแลตนเองไม่ครบถ้วน เกิดความ
สบัสนและรู้สกึไม่แน่ใจในข้อมลูทีไ่ด้รบัเกีย่วกบัการดแูลแผล
ผ่าตัด การจัดการกับความปวด การปฏิบัติกิจวัตรประจ�า
วนั และการกลบัไปท�างาน สอดคล้องกบัผลงานวจิยัทีศ่กึษา
เกีย่วกบัการรบัรู้ของผูป่้วยต่อข้อมลูทีไ่ด้รบัก่อนการจ�าหน่าย
ในผู้ป่วยผ่าตัด โดยพบว่า ผู้ป่วยยังมีข้อสงสัยและต้องการ
ข้อมูลหรือค�าแนะน�าเพิ่มเติมในการดูแลตนเองระยะหลัง
การจ�าหน่าย 8,9,10

 การดูแลผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านม
แบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบเดิมของงานการพยาบาลผ่าตัด                 
โรงพยาบาลศิริราช ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเฉพาะในวันท�า
ผ่าตดั รวมถงึการได้รบัข้อมลูและการสอนจากพยาบาลก่อน
เข้าห้องผ่าตดัเกีย่วกบัโรค ขัน้ตอนการผ่าตดั และการปฏบิตัิ
ตัวในระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด แต่จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง พบว่า การให้ข้อมลู
และการสอนผู้ป่วยในวันท�าผ่าตัดเพื่อเตรียมความพร้อม    
ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีการรับรู้ได้ไม่เต็มที่ เน่ืองจากมีระยะ
เวลาทีส่ัน้ และผูป่้วยมคีวามวติกกงัวลจากการทีต้่องรบัการ
ผ่าตัด ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลในระยะก่อนถึงวันผ่าตัด 
เพือ่มีโอกาสท�าความเข้าใจกับขอ้มูลทีไ่ด้รบัและการเตรียม
ตวัก่อนถงึวันผ่าตดั 11,12  การให้ข้อมลูและการสอนผูป่้วย ควร
มกีารประเมนิความต้องการข้อมลูโดยค�านงึถงึความเชือ่และ
ประสบการณ์ของผู้ป่วยในแต่ละราย เพ่ือปรับเน้ือหาของ
ข้อมูลให้มีความสอดคล้องสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของ    
ผูป่้วย การสนบัสนนุให้ผูป่้วยมส่ีวนร่วมในการวางแผนดแูล
ตนเองและการประสานงานร่วมกบัทมีสหสาขาวชิาชพี จะ
ช่วยให้ผูป่้วยได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการดแูลตนเองที่
บ้านหลงัการจ�าหน่าย 12,13,14,15 ช่วยลดความวติกกงัวลและ
ความกลัวเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาลที่ได้
รับ16,17 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจน�ากรอบแนวคิดการวางแผน
จ�าหน่ายผูป่้วยของ Rorden และ Taft 18  ทีม่กีระบวนการ
ดแูลผูป่้วยอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ มาจดัท�าโปรแกรมการ
วางแผนจ�าหน่ายแบบผูป่้วยนอก ซึง่ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน 
คอื 1) การประเมนิความเสีย่งและความต้องการของผูป่้วย
โดยค�านงึถงึประสบการณ์และความเชือ่พืน้ฐาน สิง่แวดล้อม
ทีบ้่าน การสนบัสนนุทางครอบครวัและสงัคม ทรพัยากร และ
ศกัยภาพการดแูลตนเองของผูป่้วย  2) การวางจดุมุง่หมาย
ร่วมกบัผูป่้วย การประสานงานร่วมกบัทมีสหสาขา การให้
ข้อมลูแก่ผูป่้วย การสอนและสาธติเกีย่วกบัการดแูลตนเอง
ตามความต้องการของผูป่้วย รวมทัง้การส่งเสรมิด้านการดแูล
สขุภาพและการป้องกนัโรค และ 3) การลงมอืปฏบิตัติาม
แผนและการตดิตามเยีย่มผูป่้วยหลงัการจ�าหน่าย เพือ่ศกึษา
ประสทิธผิลของการใช้โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้
ป่วยนอกต่อความวติกกงัวล และความพงึพอใจของผูป่้วยซึง่
เป็นตวัชีว้ดัคณุภาพการให้การดแูล ในสตรทีีไ่ด้รบัการผ่าตดั
ก้อนบรเิวณเต้านม
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้
ป่วยที่รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านมในระยะก่อนถึงวัน
ผ่าตัดและระยะก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัด ระหว่างกลุ่มที่ได้
รบัโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผูป่้วยนอกกบักลุม่ที่
ได้รับการดูแลตามปกติ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
ดูแลของผู ้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านม 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบ     
ผู้ป่วยนอกกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ผูป่้วยท่ีรบัการผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านมทีไ่ด้รบั
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกมีความวิตก
กังวลระยะก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัดน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับ
การดูแลตามปกติ
 2. ผูป่้วยท่ีรบัการผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านมทีไ่ด้รบั
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกมีความพึง
พอใจต่อการดูแลมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามปกติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยเพศหญิง 
อายุ 18-60 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีก้อนบริเวณเต้านม
และรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกด้วยวิธีการ
ระงับความรู้สึกเฉพาะที่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
ศริิราช และเป็นการผ่าตดัแบบเอาก้อนออกทัง้หมด (excisional 
biopsy) โดยนัดผ่าตัดไม่นานเกิน 4 สัปดาห์ มีโทรศัพท์ที่
สามารถตดิต่อได้ ไม่เคยท�าผ่าตดัก้อนบรเิวณเต้านมมาก่อน 
ค�านวณขนาดกลุ ่มตัวอย่าง โดยก�าหนดค่าอ�านาจการ
ทดสอบที่ power .80 ระดับความเชื่อมั่น .05 และขนาด
อทิธพิล .80 ซึง่มาจากการทบทวนงานวจัิยของ Lookinland 
และ Pool (1998)19 ได้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างกลุม่ละ 25 ราย
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
 ประกอบด้วย 2 ส่วน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน          

ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย ได้แก่ 1) 
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอก ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้เองโดยใช้กรอบแนวคดิของ Rorden และ Taft ประกอบ
ด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนถึงวันผ่าตัด ระยะที่ 2 
วนัท�าผ่าตดั และระยะที ่3 หลงัการจ�าหน่ายผูป่้วย 2) แบบ
ประเมินการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอก ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้เอง เพือ่ใช้บนัทกึและตดิตามการวางแผนจ�าหน่ายผูป่้วย  
3) คู่มือการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยผ่าตัดก้อนเนื้อเต้านมแบบ     
ผู้ป่วยนอกและแผ่นพลิกสื่อการสอน โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
4) คู่มือสอนการดูแลสุขภาพเต้านมและการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองและแผ่นพลิกสื่อการสอนที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นเอง     
5) แผ่นพับเรื่อง “ค�าแนะน�า ส�าหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดก้อน
เนื้ อที่ เต ้านม” พัฒนาโดยงานการพยาบาลผ ่าตัด                
โรงพยาบาลศิริราช 20 และ 6) แผ่นพับเรื่อง “การดูแลเต้า
นมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง” พัฒนาโดยศูนย์           
ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช 21

 ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่       
1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  2) แบบสอบถามความ
วิตกกังวล ซ่ึงเลือกเฉพาะข้อค�าถามส�าหรับวัดความวิตก
กังวลจากแบบวัดภาวะความวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า   
(Hospital Anxiety and Depression Scale: HADS) ของ 
Zigmond & Snaith (1983)22 แปลและเรยีบเรยีงเป็นฉบบั
ภาษาไทย (Thai HADS) โดยธนา นิลชัยโกวิทย์และคณะ 
(2539) 23  ประกอบด้วยค�าถาม 7 ข้อ ค�าตอบแต่ละข้อเป็น
แบบมาตราประมาณค่า ตั้งแต่ 0-3 คะแนน มี 4 ตัวเลือก 
คือ เป็นส่วนใหญ่ บ่อยครั้ง บางครั้ง และไม่เป็นเลย โดยมี
พิสัยของคะแนน ตั้งแต่ 0-21 และเกณฑ์การแปลผล
คะแนน มดีงันี ้คะแนน 0–7.9 เป็นกลุม่ผูป่้วยทีม่คีวามวติก
กังวลปกติ คะแนน 8–10.9 เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีความวิตก
กังวลปานกลาง และ คะแนน 11–21 เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มี
ความวิตกกังวลมาก ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ค ่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟาครอนบาคเท ่ ากับ .90 และ                     
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วย ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองโดยใช้กรอบแนวคดิของ Risser (1975) 24  ประกอบด้วย
ค�าถาม 10 ข้อ ค�าตอบแต่ละข้อเป็นแบบมาตราประมาณค่า 
ตั้งแต่ 1-5 คะแนน หมายถึง ท่านพึงพอใจในระดับน้อย
ที่สุดจนถึงมากที่สุด การแปลผลคะแนน ใช้หลักการแปล
ผลค่าเฉลี่ย 25 ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค เท่ากับ .94
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 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ Si 464/2009 ก่อน
ด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และแจ้งสิทธิ์ของ
ผู้ป่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย ทั้งกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มควบคุม โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หากต้องการถอนตัวจากการ
วิจัยสามารถบอกเลิกได้ โดยมิต้องแจ้งเหตุผลและไม่มีผล 
กระทบต่อการรกัษาทีไ่ด้รบัทัง้สิน้ ข้อมลูจะถอืเป็นความลบั 
ไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุล หลังจากกลุ่มตัวอย่างรับ
ทราบและเข้าร่วมการวิจัย จึงให้ลงนามในหนังสือยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม 
2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 โดยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกลุม่ควบคมุให้ครบตามก�าหนดก่อน แล้วจึงเกบ็รวบรวม
ข้อมลูในกลุม่ศกึษาเพือ่ป้องกนัความคลาดเคลือ่นทีอ่าจเกดิ
จากการแพร่ของการทดลองไปยังกลุ่มควบคุม ดังนี้ 
 กลุ่มควบคุม ได้รับการดูแลตามปกติ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 วันที่ผู้ป่วยมารับการตรวจและนัดท�า
ผ่าตัด ภายหลังจากพยาบาลหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ได้
ให้ใบนดัผ่าตดัแบบผูป่้วยนอกและค�าแนะน�าทัว่ไปเกีย่วกบั
การปฏิบัติตัวก่อนมาโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
สัมภาษณ์จากผู้วิจัย เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลและตอบ
แบบสอบถามความวิตกกังวลก่อนจ�าหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน 
ใช้เวลาประมาณ 5 -10 นาที 
 ระยะที ่2 วนัท�าผ่าตดักลุม่ตวัอย่างได้รบัการสอน
สุขศึกษาจากพยาบาลหน่วยผ่าตัดศีรษะ คอ และเต้านม 
โดยจะได้รับใบนัดส�าหรับมาดูแผลและฟังผลชิ้นเนื้อ และ
แผ่นพบัเร่ือง “ค�าแนะน�า ส�าหรบัผูป่้วยหลงัผ่าตดัก้อนเนือ้ที่
เต้านม” หลังผ่าตัด รวมทั้งตอบแบบสอบถามความวิตก
กังวลก่อนจ�าหน่ายกลับบ้าน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
 ในวันมาพบแพทย์ตามนัด (ประมาณ 1 สัปดาห์
หลงัผ่าตดั) ในระหว่างรอแพทย์เพือ่รบัการตรวจและฟังผล
ชิ้นเนื้อ กลุ่มตัวอย่างได้รับการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจและได้รับแผ่นพับเรือ่ง “การดแูลเต้านมและการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง”

 กลุ่มศึกษา ได้รับโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่าย
แบบผู้ป่วยนอก ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ก่อนถึงวันผ่าตัด เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้ป่วย
มารับการตรวจและนัดท�าผ ่าตัด ที่หน ่วยตรวจโรค
ศัลยศาสตร์ ตึกผู้ป่วยนอก โดยเริ่มข้ันตอนภายหลังจาก
พยาบาลหน่วยตรวจโรคศัลยศาสตร์ได้ให้ใบนัดผ่าตัดแบบ
ผู้ป่วยนอกและค�าแนะน�าทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน
มาโรงพยาบาล มีขั้นตอนดังนี้ 
 1) การสัมภาษณ์ผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
และตอบแบบสอบถามความวิตกกังวล ใช้เวลาประมาณ 
5-10 นาที 
 2) การสมัภาษณ์ผูป่้วยเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทีบ้่าน 
การสนบัสนนุทางครอบครวัและสงัคม ทรพัยากร ความวติก
กังวลและความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยในระยะก่อนถึงวัน
ผ่าตดั วันผ่าตดั และหลงัผ่าตดั  รวมทัง้ลกัษณะการท�างาน
และความคาดหวังต่อการกลับไปท�างาน โดยใช้แบบ
ประเมินการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอก เพื่อวางแผน
การดูแลร่วมกับผู้ป่วย ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
 3) การให้ข้อมลูและค�าปรกึษาแก่ผูป่้วย ตามคูม่อื
การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยผ่าตัดก้อนเน้ือเต้านมแบบผู้ป่วยนอก 
โดยใช้แผ่นพลกิเป็นสือ่การสอน รวมทัง้แนะน�าวธิกีารเบีย่ง
เบนความสนใจในขณะรอผ่าตัด เช่น การฟังเพลงหรืออ่าน
หนังสือที่ชอบ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเรื่อง “ค�าแนะน�า 
ส�าหรบัผูป่้วยหลงัผ่าตดัก้อนเนือ้ทีเ่ต้านม” ใช้เวลาประมาณ 
10 นาที 
 ระยะที ่2 วนัท�าผ่าตดั เป็นขัน้ตอนของการปฏบิตัิ
ตามแผนการดูแลต่อเนื่องในวันผ่าตัด ประกอบด้วย
 1) การดูแลก่อนเข้าห้องผ่าตัด ดังนี้
  - การให้ข้อมูลแก่กลุ ่มตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมบริเวณห้องผ่าตัด และระยะเวลารอผ่าตัดโดย
ประมาณ และการทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระยะ
ก่อนเข้าห้องผ่าตัดและระหว่างผ่าตัดรวมทั้งการติดตาม
ความก้าวหน้าเพ่ือแจ้งข้อมูลของระยะเวลารอผ่าตัดแก่       
ผู้ป่วยเป็นระยะๆ
  - การประสานงานกับทีมผ ่าตัดเกี่ยวกับ
ประวัติการเจ็บป่วย การใช้ยาละลายลิ่มเลือด การแพ้ยา/ 
พลาสเตอร์ปิดแผล รวมทั้งการจัดล�าดับการผ่าตัดและการ
ประเมินระยะเวลารอผ่าตัด
 2) การดูแลขณะผ่าตัด โดยการให้ก�าลังใจ 
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ปลอบโยน พร้อมกับเป็นตัวแทนผู้ป่วยในการติดต่อสื่อสาร
กบัญาตหิรอืแพทย์ในขณะผ่าตดั และระมดัระวงัไม่เปิดเผย
ร่างกายของผูป่้วยเกนิความจ�าเป็นในขณะจัดท่าผูป่้วยก่อนผ่าตัด 
 3) การดูแลก่อนจ�าหน่ายกลับบ้าน ดังนี้
  - การประสานงานกับศัลยแพทย์เกี่ยวกับ
วางแผนการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด 
  - การให้ข้อมูลผู้ป่วยเก่ียวกับการดูแลตนเอง
หลงัผ่าตดั การสอนเก่ียวกับการดูแลสขุภาพเต้านมและการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยใช้แผ่นพลิกเป็นสื่อการสอน 
พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเรื่อง “การดูแลเต้านมและการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง” ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
  - การนัดหมายเพ่ือติดตามเย่ียมผู้ป่วยทาง
โทรศพัท์หลงัผ่าตดั 1วนั โดยกลุม่ตวัอย่างตอบแบบสอบถาม
ความวติกกงัวลก่อนจ�าหน่ายกลบับ้าน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
 ระยะที่ 3 หลงัการจ�าหน่าย เป็นขัน้ตอนของการ
ตดิตามเยีย่มผูป่้วยหลงัผ่าตดัทางโทรศพัท์ตามแผนทีก่�าหนด 
เพือ่ประเมนิเกีย่วกบัการดูแลตนเองในเรือ่ง การดูแลแผลผ่าตัด 
การจดัการกบัความปวด การรบัประทานอาหาร การปฏบิตัิ
กิจวัตรประจ�าวัน อาการผิดปกติหลังผ่าตัดและการมาพบ
แพทย์ตามนดั พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าเพิม่เตมิในกรณทีีม่ปัีญหา
เกีย่วกบัการดแูลตนเอง และสนบัสนนุให้กลุม่ตวัอย่างดแูล
สขุภาพเต้านมและตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งใช้เวลา
ประมาณ 5 นาที 
 ในวนัมาพบแพทย์ตามนดั (ประมาณ 1 สปัดาห์หลงั
ผ่าตดั) ในระหว่างรอพบแพทย์เพือ่รบัการตรวจและฟังผล      
ชิน้เนือ้ กลุม่ตวัอย่างได้รบัการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 

 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล
ของผู ้ป ่วยระหว่างกลุ ่มที่ได้รับโปรแกรมการวางแผน
จ�าหน่ายแบบผูป่้วยนอกกบักลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกตใิน
ระยะก่อนถึงวันผ่าตัดและก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัดโดยใช้
สถิติทดสอบที และสถิติทดสอบทีคู่ 
 2. เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนความพงึพอใจต่อ
การดแูลระหว่างกลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการวางแผนจ�าหน่าย
แบบผูป่้วยนอกกบักลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกตโิดยใช้สถติิ
ทดสอบที

ผลกำรวิจัย
 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้เป็นผูป่้วยเพศหญงิ
ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่ามก้ีอนบรเิวณเต้านมและรบัการรกัษา
โดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีการระงับความรู้สึก
เฉพาะที่จ�านวน 50 ราย โดยมีอายุระหว่าง 18-30 ปี ร้อย
ละ 42 ไม่มีประวัติโรคประจ�าตัว เช่น โรคเบาหวาน เลือด
ออกง่าย และการใช้ยาละลายลิ่มเลือด ส่วนใหญ่พบก้อน
บริเวณเต้านมมีขนาด 1-2 เซนติเมตร ร้อยละ 52 และ
ไม่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ร้อยละ 
88 ผลการวิจัย มีดังนี้
 1. กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความวิตกกังวลอยู่ในระดับปกติ ทั้งระยะก่อนถึงวันผ่าตัด
และก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัด และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนความวติกกงัวลของผูป่้วยทัง้ 2 กลุม่ พบว่า มคีวาม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p > .05) ดงัแสดง
ในตารางที ่1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลระหว่างกลุ่มศึกษากับกลุ่มควบคุมในระยะก่อนถึงวัน  
   ผ่าตัดและก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัด โดยใช้สถิติทดสอบที

ระยะของการผ่าตัด

คะแนนความวิตกกังวล

กลุ่มศึกษา
(n = 25)

กลุ่มควบคุม
(n = 25)

Mean S.D. Mean S.D. t p-value

ก่อนถึงวันผ่าตัด 7.60 4.04 6.96 5.12 0.49 .313
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 2. กลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล
ระยะก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัดน้อยกว่าระยะก่อนถึงวัน
ผ่าตดัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05) ส่วนกลุม่ควบคมุ

พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลในระยะก่อนถึงวัน
ผ่าตัดและระยะก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัดแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยในระยะก่อนถึงวันผ่าตัดกับ ระยะก่อน  
   จ�าหน่ายหลังผ่าตัดของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติทดสอบทีคู่
 

กลุ่มตัวอย่าง

คะแนนความวิตกกังวล

 ก่อนถึงวันผ่าตัด
 ก่อนจ�าหน่าย
  หลังผ่าตัด

Mean S.D. Mean S.D. t p-value
กลุ่มศึกษา (n = 25) 7.60 4.04 5.96 4.09 2.173 .040
กลุ่มควบคุม (n = 25) 6.96 5.12 6.92 5.42 0.067 .947

 3. กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่มคีวามพงึพอใจต่อการ
ดูแลในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพงึพอใจ พบว่า กลุม่ศกึษามค่ีาเฉลีย่คะแนนความพงึ

พอใจต่อการดแูลมากกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทาง
สถิติ (p < .05) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการดูแลของผู้ป่วยกลุ่มศึกษากับกลุ่มควบคุม 

กลุ่มตัวอย่าง
คะแนนความพึงพอใจ

Mean S.D. t p-value

กลุ่มศึกษา (n = 25) 4.40 0.39 3.54 .001
กลุ่มควบคุม (n = 25) 3.82 0.70

กำรอภิปรำยผล
 ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ
โปรแกรมการวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกและกลุ่ม      
ผูป่้วยท่ีได้รับการดแูลตามปกต ิมคีวามวติกกงัวลอยูใ่นระดบั
ปกตท้ัิงในระยะก่อนถงึวนัผ่าตดัและก่อนจ�าหน่ายหลงัผ่าตดั 
อาจมีเกินเกณฑ์ปกติบ้างเพียงเล็กน้อย คือ กลุ่มทดลองใน
ระยะก่อนถึงวันผ่าตัด (7.60) ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบค่า
เฉลี่ยความวิตกกังวลของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มใน
ระยะก่อนถงึวนัผ่าตดัและก่อนจ�าหน่ายหลงัผ่าตดั จงึพบว่า 
ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p > .05) 

 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล
ในระยะก่อนถึงวันผ่าตัดกับระยะก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัด 
พบว่า กลุ่มศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลระยะ
ก่อนจ�าหน่ายหลังผ่าตัดน้อยกว่าระยะก่อนถึงวันผ่าตัด
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่า
เฉลีย่คะแนนความวติกกงัวลระยะก่อนถงึวนัผ่าตดัและก่อน
จ�าหน่ายหลังผ่าตัดแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(p > .05) ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มศึกษาได้รับโปรแกรมการ
วางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ระยะก่อนถึงวันผ่าตัด 
เพือ่ประเมนิผูป่้วยเกีย่วกบัประสบการณ์และความเชือ่พืน้ฐาน 
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สิ่งแวดล้อมที่บ้าน การสนับสนุนทางครอบครัวและสังคม 
ทรัพยากรและความต้องการข้อมูลของผู้ป่วย รวมทั้งการ
วางจดุมุง่หมายร่วมกบัผูป่้วยเกีย่วกบัการดแูลทีผู่ป่้วยจะได้
รบัอย่างต่อเนือ่งตลอดระยะของการผ่าตดั การให้ข้อมลูและ
ค�าปรกึษาแก่ผูป่้วยเกีย่วกบัโรค การท�าผ่าตดัและการปฏบิตัิ
ตวัก่อนและหลงัผ่าตดั พร้อมทัง้แผ่นพบัเพือ่ช่วยเตอืนความ
จ�า รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ตลอด
เวลากรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเมื่อกลับบ้าน และเมื่อถึงวัน
ท�าผ่าตัด กลุ่มศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อน
เข้าห้องผ่าตัดจนกระทั่งสิ้นสุดการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับ
การทบทวนข้อมลูเกีย่วกบัการดแูลตนเองก่อนจ�าหน่าย รวม
ทัง้การส่งเสริมเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพเต้านมและการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองเป็นประจ�าเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านม 
พร้อมทัง้แผ่นพบัเพือ่ช่วยเตอืนความจ�า ท�าให้ผูป่้วยมคีวาม
มั่นใจในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมี
ความวิตกกังวลลดลง นอกจากนี้ยังได้รับการติดตามเย่ียม
ทางโทรศัพท์หลังผ่าตัด 1 วัน เพื่อประเมินการดูแลตนเอง
ของผูป่้วยพร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าเพิม่เตมิและเบอร์โทรศพัท์
ที่ผู้ป่วยสามารถติดต่อกลับกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท�าให้ผู้
ป่วยมีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพตนเองยิ่งขึ้น จึงส่งผล
ให้ผูป่้วยมคีวามวติกกงัวลลดลง สอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ Malkin (2000)16  ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์ในหน่วยเตรียมการก่อนรับผู ้ป่วย (pre-      
admission clinic) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การให้ข้อมูลแก่
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงประสบการณ์และ  
สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยแต่ละราย เป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยลด  
ความวิตกกังวลของผู้ป่วย ส่งผลผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรม  
การวางแผนจ�าหน่ายแบบผู้ป่วยนอกมีค่าเฉลี่ยคะแนน 
ความพงึพอใจต่อการดแูลมากกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูลตาม
ปกติ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) สอดคล้องกับ
ผลการศกึษาของ Lin, Wang, Chang และ Yang (2005)15  
ที่พัฒนาโปรแกรมการวางแผนการจ�าหน่ายในผู ้ป ่วย   
ออร์โธปิดิกส์ ซึ่งประกอบด้วยการให้ค�าแนะน�าและคู่มือ 
ก่อนการจ�าหน่าย การประสานงานร่วมกับแหล่งประโยชน์
และการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์หลังการจ�าหน่าย 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการวางแผน
จ�าหน่ายเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Rhodes, Miles และ Pearson (2006)11  ที่ทบทวน
วรรณกรรมเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูป่้วย

ที่รับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก พบว่า การติดต่อสื่อสารใน
ระยะก่อนถงึวันผ่าตดัและการให้ข้อมลูแก่ผูป่้วยแบบเฉพาะ
ราย รวมทั้งการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะของการท�า
ผ่าตัด เป็นปัจจัยส�าคัญช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย

สรุปและข้อเสนอแนะ
 1. ด้านบริหาร ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด
นโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติส�าหรับการดูแลผู้ป่วยที่มารับ
การผ่าตัดก้อนบริเวณเต้านมแบบผู้ป่วยนอก เพื่อช่วยลด
ความวติกกงัวลของผูป่้วย และเพิม่ความพงึพอใจต่อการดแูล
 2. ด้านปฏบิตักิารพยาบาล พยาบาลควรสนบัสนนุ
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะของการ
ผ่าตัด โดยเริ่มให้ข้อมูลตั้งแต่ระยะก่อนถึงวันผ่าตัด และมี
การประเมนิผูป่้วยก่อนให้ข้อมลูเพือ่ปรบัเน้ือหาของข้อมลูให้
มีความสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพเต้านม และการป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีที่
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