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Abstract:
Purpose: This research aimed to determine the effect of the ICU transferred-preparation program
for coronary artery bypass graft and replacement/repair valvular patients on transfer anxiety and their
satisfaction towards the nursing services.
Designs: Quasi-experimental design.
Methods: A sample of 60 patients admitted to the cardiovascular thoracic ICU at Siriraj Hospital
with coronary artery bypass graft and valvular heart replacement/repair was recruited. The sample was
divided into a control group receiving usual care and an experimental group receiving the ICU
transferred-preparation program with 30 patients each. The instruments for data collection were
consisted of a demographic characteristics data from, Pre-Transfer Anxiety Inventory (Pre-TAI), PostTransfer Anxiety Inventory (Post -TAI) and satisfaction questionnaires. The data were analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test, and t-test.
Main finding: The results showed that both transfer anxiety scores prior to and after the
transferred periods in the experimental group was significantly lower than that in the control group (p <
.05). However, the satisfaction scores in the experimental group was not significantly higher than that in
the control group (p > .05).
Conclusion and recommendations: The results suggest that using the ICU transferred –
preparation program for patients with coronary artery bypass graft and valvular heart replacement/
repair helps improve quality of care and decrease the anxiety of patients who were transferred from ICU.
The program should be encouraged for use in a routine nursing practice with this group of patients.
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ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอ ซี ยู
ในผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปลี่ยน/
ซ่อมลิ้นหัวใจ ต่อความวิตกกังวลจากการย้ายและความพึงพอใจ *
ปราณี ทองใส, พย.ม.,** น้ำทิพย์ กุณา, พย.บ.,** จารุวรรณ พงษ์ปราโมทย์, พย.บ.,**
พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง, พ.บ.***
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียตู อ่ การลดความวิตก
กังวลจากการย้ายออกจากไอซียู และความพึงพอใจในการบริการพยาบาล ของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
และผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจ
รูปแบบการวิจยั : การศึกษากึง่ ทดลอง
วิธกี ารดำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่าง 60 คน เป็นผูป้ ว่ ยอายุ 18 ปีขนึ้ ไป ที่ได้รบั การผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
และผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจ โรงพยาบาลศิรริ าช จำนวน 60 ราย คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด แบ่งเป็นกลุม่
ควบคุมซึง่ ได้รบั การดูแลแบบปกติ และกลุม่ ทดลองซึง่ ได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู จำนวน
กลุม่ ละ 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบวัดความวิตกกังวลก่อนย้ายออกจากไอซียู แบบวัดความวิตกกังวลหลังย้ายออก
จากไอซียู และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบที
ผลการวิจยั : กลุม่ ทดลองมีความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุม่ ควบคุมทัง้ ก่อนและหลังย้ายออกจากไอซียอู ย่างมีนยั สำคัญ (p <
.05) และกลุม่ ทดลองมีความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาลมากกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติอย่างไม่มนี ยั สำคัญทาง
สถิติ (p > .05)
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการเตรียมความพร้อมผูป้ ว่ ยในการย้ายออกจากไอซียู หลังผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอด
เลือดหัวใจ และผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจ สามารถลดความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยก่อนและหลังย้ายออกจากไอซียไู ด้ จึงควรส่ง
เสริมให้พยาบาลใช้ โปรแกรมนี้ในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
คำสำคัญ: ความวิตกกังวล ผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ ลิน้ หัวใจ การเตรียมพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู
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ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ การเกิดโรคหัวใจบางชนิดนอกจากมีสาเหตุมาจาก
พันธุกรรมแล้ว ยังมาจากผลของพฤติกรรมการบริโภคที่ ไม่
เหมาะสม และวิถีการดำรงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ขณะ
เดียวกันการตรวจวินจิ ฉัยโรคก็มคี วามก้าวหน้ามากขึน้ ทำให้
ตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคลิ้น
หัวใจเพิม่ ขึน้ ปัจจุบนั การผ่าตัดหัวใจในประเทศไทยทัง้ แบบ
เปิดและแบบปิดทัง้ หมดประมาณ 7,000-8,000 รายต่อปี1
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการผ่าตัดทำ
ทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ และการรักษาโรคลิน้ หัวใจด้วย
การผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ /ซ่อมลิน้ หัวใจ เป็นการรักษาที่ได้ผลดีใน
ระยะยาว แต่กม็ ผี ลต่อผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากเป็นการผ่าตัดใหญ่
ขบวนการผ่าตัดยุง่ ยากซับซ้อนกว่าการผ่าตัดอืน่ ผูป้ ว่ ยจะได้
รับการดมยาสลบ จะมีสายต่อหรือสายติดกับผูป้ ว่ ยมากกว่า
การผ่าตัดอืน่ ๆ เช่น ใส่ทอ่ หายใจ ใส่สายตรวจวัดสัญญาณ
ชี พ สายน้ ำ เกลื อ สายสวนปั ส สาวะ สายระบายจาก
กระเพาะอาหาร มีการใช้เครือ่ งปอดและหัวใจเทียมช่วยใน
การผ่าตัด (Cardiopulmonary bypass, CPB) ซึง่ เป็นการ
ผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด (open heart surgery) ภายหลังการ
ผ่าตัดผูป้ ว่ ยต้องเข้ารับการดูแลและรักษาในไอซียศู ลั ยกรรม
เนื่องจากต้องให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
และเฝ้าระวังความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน
สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงที เพราะระบบหมุนเวียน
โลหิตและระบบหายใจยังไม่คงที่ ยังต้องให้ยากระตุน้ หัวใจ
ใช้เครือ่ งช่วยหายใจ ยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัดได้ เช่น ภาวะเลือดออกมากหลังการผ่าตัด หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ ภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง ไตทำงาน
ผิดปกติ เป็นต้น ในหอผูป้ ว่ ยจึงต้องมีความพร้อม ทัง้ ด้าน
บุ ค ลากรที่ มี ค วามชำนาญเฉพาะทาง ทั้ ง แพทย์ และ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาโรคหัวใจและทรวงอก พร้อมทัง้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่จะช่วย
ประเมินและเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดเวลา ผูป้ ว่ ยจะได้
รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด
จนผูป้ ว่ ยมีอาการและสัญญาณชีพคงทีจ่ งึ ย้ายออกจากไอซียู
กลับไปดูแลรักษาต่อทีห่ อผูป้ ว่ ยเดิม
ด้วยกระบวนการรักษาดังกล่าว ผูป้ ว่ ยที่ไม่เคยรับการ
ผ่าตัดหัวใจมาก่อนหรือไม่เคยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
หนักหรือไอซียู จะต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์

ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาการรักษา ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด
ช่วงเวลาขณะผ่าตัด หลังผ่าตัด เมือ่ เข้ารักษาในไอซียแู ละใน
หอผู้ป่วย อาจมีความวิตกกังวลรู้สึกว่าตนต้องเผชิญกับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ ไม่คุ้นชิน ทำให้รู้สึกหวาดหวั่นไม่
แน่ใจในความปลอดภัยในชีวติ ของตน กลัวอันตรายทีเ่ กิดขึน้
กับร่างกาย มีความรูส้ กึ ว่ามีสงิ่ คุกคามต่อความมัน่ คงของตน
คือมีความรูส้ กึ ว่าช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ความรูส้ กึ ว่าถูกแยก
จากผู้ใกล้ชดิ มีความรูส้ กึ นึกคิดไปต่างๆ นานา มีความรูส้ กึ
ไม่แน่นอนต่อการเจ็บป่วยของตนเอง2-3 อาจจะพึงพอใจหรือ
ไม่พงึ พอใจต่อการบริการหรือการได้รบั ข้อมูลได้ตลอดเวลา
ส่งผลทำให้ผู้ป่วยพักผ่อนได้ ไม่เพียงพอ การเต้นหัวใจผิด
จังหวะ ขาดกำลังใจ ขาดความมัน่ ใจ และทำให้ฟนื้ ตัวช้า
ระยะเปลี่ ย นผ่ า น (transition period) เป็ น
กระบวนการหรือขั้นตอนที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาที่มีการ
เปลีย่ นแปลงกิจกรรมหนึง่ หรือแยกย้ายจากสถานทีห่ นึง่ ไป
ยังอีกกิจกรรม/ สถานที่ ใหม่ หรือระยะเปลี่ยนผ่านเป็น
กิจกรรมทีม่ กี ารเคลือ่ นย้ายจากสถานการณ์หนึง่ อาการหนึง่
หรือสถานทีห่ นึง่ ไปสูอ่ กี ทีห่ นึง่ โดยเป็นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง4 ซึง่ ในกระบวนการ
รักษาด้วยการผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ และการ
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้น/ซ่อมลิ้นหัวใจดังกล่าวข้างต้นก็มีระยะ
เปลีย่ นผ่าน นัน่ คือ ระยะก่อนเข้ารับการรักษาในไอซียแู ละ
ระยะย้ายออก จากการทบทวนปัญหาและอุปสรรคอัน
เนือ่ งจากระยะเปลีย่ นผ่านจากไอซียไู ปยังหอผูป้ ว่ ย มักเกิด
จากการขาดการเตรียมพร้อมในการย้ายออก จากการตอบ
แบบสอบถามของผูป้ ว่ ยทีย่ า้ ยออกจากไอซียู ด้านความพึง
พอใจต่อการบริการพยาบาลของหอผูป้ ว่ ยในหลายๆ ครัง้ ที่
ผ่านมาพบว่า คะแนนความพึงพอใจต่อการให้ขอ้ มูลด้านการ
รักษาพยาบาลและการปฏิบตั ติ วั ในไอซียอู ยู่ในระดับต่ำกว่า
เกณฑ์ทกี่ ำหนด และผูป้ ว่ ยบางรายได้สอบถามกับผูว้ จิ ยั ซึง่
เป็นพยาบาลประจำไอซียวู า่ “เขาพร้อมทีจ่ ะออกจากไอซียู
แล้วหรือ” “หายดีแล้วหรือ” “กลับไปมีหมอไปดูหรือเปล่า”
ดังนัน้ กุญแจทีส่ ำคัญทีจ่ ะทำให้ระยะเปลีย่ นผ่านจากไอซียู
ดำเนินไปอย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการ
พยาบาลก่อน ระหว่างและหลังระยะเปลีย่ นผ่านจากไอซียู
เป็นกระบวนการพยาบาลทีต่ อ้ งมีการประเมินวางแผนล่วง
หน้ า 4,6-7 ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะพั ฒ นา โปรแกรม
การเตรียมความพร้อม จากการวางแผนจำหน่ายออกจาก
ไอซียู โดยผสมผสานกับการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ (clinical
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pathway) ของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
และผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจ เพือ่ เตรียมความพร้อมแก่
ผู้ป่วยและญาติก่อนย้ายออกจากไอซียู เพื่อลดความวิตก
กังวลและเพิม่ ความเชือ่ มัน่ ของของผูป้ ว่ ยและครอบครัวใน
ระยะเปลีย่ นผ่านและเพือ่ พัฒนาคุณภาพการพยาบาล

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เปรียบเทียบความวิตกกังวล ก่อนและหลังย้ายออก
จากไอซียูระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่ ได้รับโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียูกับกลุ่มที่ ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ
2. เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารการ
พยาบาลระหว่างกลุ่มที่ ได้รับโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมในการย้ายออกจากไอซียกู บั กลุม่ ที่ ได้รบั การพยาบาล
ตามปกติ

สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ ได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อม
ในการย้ายออกจากไอซียู มีความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุม่ ที่ได้
รับการพยาบาลตามปกติ
2. ผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ ได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อม
ในการย้ายออกจากไอซียู มีความวิตกกังวลหลังย้ายน้อยกว่า
ก่อนย้ายออกจากไอซียู
3. ผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ ได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อม
ในการย้ายออกจากไอซียู มีความพึงพอใจมากกว่ากลุม่ ที่ได้
รับการพยาบาลตามปกติ

วิธีการดำเนินการวิจัย  	

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ป่วยที่ ได้รับ
การผ่ า ตั ด ทำทางเบี่ ยงหลอดเลือดหัวใจ และทำผ่าตัด
เปลีย่ น/ ซ่อมลิน้ หัวใจ ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยหนัก
(ไอซี ยู ) แห่ ง หนึ่ ง โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2551 ถึง มิถุนายน 2552 คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ทกี่ ำหนด คือมีอายุ 18 ปีขนึ้ ไป มีตาราง
นัดผ่าตัด (elective case) ไม่เคยรับการรักษาในหอผูป้ ว่ ย
หนักมาก่อน ไม่มอี าการผิดปกติของระบบประสาทก่อนและ
หลั ง ผ่ า ตั ด และยิ น ยอมเข้ า การศึ ก ษาวิ จั ย ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นีค้ ำนวณด้วยวิธี power analysis
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โดยมีขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 7.5 ซึ่ง
คำนวณจากศึกษาของวรรธกร รักอิสระ8 ค่าแอลฟาเท่ากับ
.05, อำนาจการทดสอบ (1- ß) เท่ากับ .80 ได้ขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุม่ ทดลองที่ได้
รับโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู
30 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ
30 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยเครือ่ งมือที่ใช้
ในการดำเนินการวิจัยและแบบสอบถามที่ ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออก
จากไอซียู ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การเตรียมความพร้อมทัง้ 4 ระยะ
คือ ระยะผ่าตัดวันแรก ระยะทีอ่ ยู่ในไอซียู ระยะย้ายออก
จากไอซียู เฉลีย่ ประมาณ 2-3 วัน และระยะหลังย้ายออก
จากไอซียู โดยผสมผสานเข้ากับการดูแลตาม clinical
pathway มี 5 ระยะ คือ ระยะก่อนผ่าตัด ระยะหลังผ่าตัด
ระยะหลังผ่าตัดวันที่ 1 ระยะหลังผ่าตัดวันที่ 2 และระยะ
หลังผ่าตัดวันที่ 3-7 ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การดูแลทัง้ 5 ระยะ ใน
ด้านการรักษาพยาบาล ด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลัง
กายและฟืน้ ฟูรา่ งกาย และการวางแผนจำหน่าย โปรแกรม
การเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู จะดำเนิน
การโดยแพทย์ประจำบ้านและพยาบาล (ผูว้ จิ ยั )
2. แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สร้ า งโดยผู้ วิ จั ย
ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส สถานภาพ
ครอบครัว ระดับการศึกษา และอาชีพ
3. แบบบันทึกรายงานความเจ็บป่วยและการรักษา
ของกลุม่ ตัวอย่าง สร้างโดยผูว้ จิ ยั ประกอบด้วย ชนิดของการ
ผ่าตัด ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง และ
จำนวนวันทีร่ กั ษาในไอซียู
4. แบบวัดความวิตกกังวลก่อนและหลังย้ายออกจาก
ไอซียู (Pre และ Post-Transfer Anxiety Inventory, PrePost TAI) ของวรรธกร รักอิสระ8 โดยผูว้ จิ ยั ได้ขออนุญาต
การใช้เครื่องมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มีจำนวน 30 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบวัดชุดเดียวกัน
เกีย่ วกับการรับทราบข้อมูลการรักษาพยาบาล การรับทราบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อย้ายออกจากไอซียู และการขอ
ความช่วยเหลือเมือ่ ย้ายออกจากไอซียู โดยคะแนนความวิตก
กังวลมากทีส่ ดุ เท่ากับ 4 คะแนน ไม่มคี วามวิตกกังวลเลย
เท่ากับ 1 คะแนน คะแนนรวมอยู่ในช่วง 30-120 คะแนน
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5. แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ ใช้บริการต่อคุณภาพ
การบริการพยาบาล ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
ศิรริ าช9 มีจำนวน 15 ข้อ สอบถามความพึงพอใจเกีย่ วกับ
พฤติกรรมการบริการ การให้ความช่วยเหลือการพยาบาล
การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล
ลักษณะคำตอบเป็นแบบประมาณค่าตัง้ แต่ 0 คะแนน (ควร
ปรับปรุงอย่างยิง่ ) จนถึง 4 คะแนน (ความพึงพอใจดีเยีย่ ม)
โดยมีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-60 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจาก
ไอซียู แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้ ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาล ในการ
ศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ชีย่ วชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน ส่วนแบบวัดความวิตกกังวลทั้ง
ก่อนย้าย (Pre-TAI) และหลังย้ายออกจากไอซียู (Post-TAI)
ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
แล้วในกระบวนการพัฒนาเครือ่ งมือโดย วรรธกร รักอิสระ8
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทดสอบความเชือ่ มัน่ โดยคำนวณ
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ของแบบวัดความวิตก
กังวลทัง้ ก่อนย้ายและหลังย้ายออกจากไอซียู ได้เท่ากับ .85
และ .89 ตามลำดับ ส่วนแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ ใช้
บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาล ได้เท่ากับ .92
การพิทกั ษ์สทิ ธ์กลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ดำเนินการวิจยั จากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน ของคณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล รหัสโครงการ 619/2551(EC1)
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ดำเนิ น การวิ จั ย ในกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การ
พยาบาลตามปกติจนครบจำนวน 30 คน หลังจากนั้น 1
สัปดาห์ จึงดำเนินการวิจยั ในกลุม่ ทดลองซึง่ ได้รบั โปรแกรม
การเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู จำนวน 30
คน โดยผูป้ ว่ ยจะได้รบั โปรแกรมตัง้ แต่รบั กลับจากห้องผ่าตัด
ระหว่างทีร่ กั ษาในไอซียู และก่อนย้ายออกจากไอซียู ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของทัง้ สองกลุม่ ผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ อบถามและ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล และลงรายละเอี ย ดในบั น ทึ ก
รายงานความเจ็บป่วยและการรักษาของกลุม่ ตัวอย่าง และ
ให้ผปู้ ว่ ยทำแบบวัดความวิตกกังวลและแบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาลด้วยตนเอง

ในกรณีกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาในการอ่านและเขียน ไม่
สามารถทำแบบสอบถามด้วยตนเอง ผูว้ จิ ยั เป็นผูส้ มั ภาษณ์
กลุ่มควบคุม ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามปกติ ตาม
clinical pathway ดังนี้
ระยะผ่าตัดวันแรก ผูป้ ว่ ยได้รบั การเฝ้าระวังสัญญาณ
ชีพ (hemodynamic monitoring) การหายใจ ระบบการ
ไหลเวียนเลือด (peripheral perfusion) ระดับความรูส้ กึ ตัว
(consciousness assessment) ได้รบั ข้อมูลทัว่ ไปตามปกติ
เกีย่ วกับ การผ่าตัด เวลาการเข้าเยีย่ มของญาติ การปฏิบตั ิ
ตัวในไอซียแู ละการขอยาลดปวดโดยแพทย์และพยาบาล
ระยะที่อยู่ ในไอซียู ผู้ป่วยได้รับการดูแลในการเฝ้า
ระวัง (hemodynamic monitoring) การหย่าเครือ่ งช่วย
หายใจ การถอดสายระบายลมในกระเพาะปั ส สาวะ
ท่อระบายทรวงอก การบริหารยา และน้ำดื่มทางปาก
การบรรเทาปวด การบริหารร่างกาย
ระยะย้ายออกจากไอซียู แพทย์และ/หรือพยาบาล
ผูด้ แู ลบอกให้ผปู้ ว่ ยทราบว่าวันนีจ้ ะย้ายออกจากไอซียู หอ
ผูป้ ว่ ยทีย่ า้ ย อุปกรณ์ และเครือ่ งมือต่างๆ ออกจากตัวผูป้ ว่ ย
พยาบาลผูด้ แู ลส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยให้กบั พยาบาลทีร่ บั ดูแลต่อ
และผูป้ ว่ ยทำแบบวัดความวิตกกังวลก่อนย้ายออกจากไอซียู
(Pre-TAI) และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ ใช้บริการต่อ
คุณภาพการบริการพยาบาล ก่อนย้ายออกจากไอซียู 2
ชัว่ โมง
ระยะหลังย้ายออกจากไอซียู ผูป้ ว่ ยได้รบั การเยีย่ มหลัง
ย้ายออกจากไอซียไู ปแล้ว 5 ชัว่ โมง โดยพยาบาล (ผูว้ จิ ยั )
พูดคุยกับผูป้ ว่ ยถึงปัญหา ความต้องการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการ
ย้ายออกจากไอซียู ช่วยประสานงาน หรือแก้ปญ
ั หาให้กบั ผู้
ป่วยเมือ่ พบปัญหา ส่งต่อปัญหาทีพ่ บให้กบั พยาบาลผูด้ แู ลที่
หอผูป้ ว่ ย และผูป้ ว่ ยทำแบบวัดความวิตกกังวลหลังย้ายออก
จากไอซียู (Post-TAI)
กลุ่ ม ทดลอง ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การดู แ ลตาม Clinical
pathway และการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจาก
ไอซียู ตามแผนทีก่ ำหนดจากทีมแพทย์และพยาบาล (ผูว้ จิ ยั )
ระยะผ่าตัดวันแรก ผูป้ ว่ ยได้รบั การเฝ้าระวังสัญญาณ
ชีพ (hemodynamic monitoring) การหายใจ ระบบการ
ไหลเวียนเลือด (peripheral perfusion) ระดับความรูส้ กึ ตัว
(consciousness assessment) ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการ
ปฏิบตั ติ วั ในไอซียแู ละการขอยาลดปวดและดำเนินการตาม
โปรแกรม โดยแพทย์ประจำบ้านให้ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพ
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ของผู้ ป่ ว ยปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ การผ่ า ตั ด และผลการผ่ า ตั ด
แผนการรักษา พยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ย (ผูว้ จิ ยั ) ให้ขอ้ มูลหรือ
วิธกี ารทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการหรือขอความช่วยเหลือในระหว่างที่
ผูป้ ว่ ยใส่ทอ่ ช่วยหายใจ และให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือที่ใช้
กั บ ผู้ ป่ ว ย ได้ แ ก่ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ สายระบายลมใน
กระเพาะปัสสาวะ สายสวนปัสสาวะ ท่อระบายทรวงอก
สายน้ำเกลือ รวมทัง้ การเข้าเยีย่ ม เวลาทีญ
่ าติเข้าเยีย่ ม
ระยะที่อยู่ ในไอซียู ผู้ป่วยได้รับการดูแลในการเฝ้า
ระวัง (hemodynamic monitoring) การหย่าเครือ่ งช่วย
หายใจ การถอดสายระบายลมในกระเพาะปั ส สาวะ
ท่อระบายทรวงอก การบริหารยา และน้ำดื่มทางปาก
การบรรเทาปวด และดำเนินการตามโปรแกรม โดยแพทย์
ประจำบ้านให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแผนการรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ใน
แต่ละวัน พยาบาล (ผูว้ จิ ยั ) ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือต่างๆ
ที่ใช้กบั ผูป้ ว่ ย ได้แก่ เครือ่ งวัดคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ สายวัดความ
ดั น โลหิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (arterial blood pressure)
เครือ่ งมือควบคุมการหยดของน้ำเกลือ หน้ากากออกซิเจน
หรือใส่สายให้ออกซิเจนแบบใส่จมูก (O2 cannula) เครือ่ งวัด
ออกซิเจนในเลือด (pulse oxymeter) ตอบข้อสงสัยของ
ผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ย
ระยะย้ายออกจากไอซียู ดำเนินการตามโปรแกรมโดย
ผูป้ ว่ ยได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับ แผนการดูแลรักษาอย่างต่อ
เนือ่ ง การย้ายออกจากไอซียู เหตุผลทีต่ อ้ งย้ายออกจากไอซียู
จากแพทย์ประจำบ้าน พยาบาล (ผูว้ จิ ยั ) ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
อุปกรณ์และเครือ่ งมือต่างๆ และเหตุผลทีต่ อ้ งเอาออกจาก
ตัวผูป้ ว่ ย ข้อมูลเกีย่ วกับการย้ายออกจากไอซียู ลักษณะหอผู้
ป่วยทีจ่ ะย้ายไปดูแลต่อ การขอความช่วยเหลือ การสังเกต
อาการผิดปกติทตี่ อ้ งบอกแพทย์หรือพยาบาลในหอผูป้ ว่ ยที่
ดูแลต่อ ตอบข้อสงสัยของผูป้ ว่ ยและญาติ รวมทัง้ ดูแลความ
รูส้ กึ ของผูป้ ว่ ย พยาบาล (ผูว้ จิ ยั ) ส่งต่ออาการผูป้ ว่ ยให้กบั
พยาบาลทีร่ บั ดูแลผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ ง และผูป้ ว่ ยทำแบบวัดความ
วิ ต กกั ง วลก่ อ นย้ า ยออกจากไอซี ยู (Pre-TAI) และ
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการ
พยาบาล ก่อนย้ายออกจากไอซียู 2 ชัว่ โมง
ระยะหลังย้ายออกจากไอซียู ผูป้ ว่ ยได้รบั การเยีย่ มหลัง
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ย้ายออกจากไอซียไู ปแล้ว 5 ชัว่ โมง โดยพยาบาล (ผูว้ จิ ยั )
พูดคุยกับผูป้ ว่ ยถึงปัญหา ความต้องการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการ
ย้ายออกจากไอซียู ช่วยประสาน หรือแก้ปญ
ั หาให้กบั ผูป้ ว่ ย
เมือ่ พบปัญหา ส่งต่อปัญหาทีพ่ บให้กบั พยาบาลผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
ต่อเนือ่ ง และผูป้ ว่ ยทำแบบวัดความวิตกกังวลหลังย้ายออก
จากไอซียู (Post-TAI)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เพือ่ อธิบายลักษณะข้อมูล
ส่วนบุคคลกลุม่ ตัวอย่าง การทดสอบไคสแควร์ (chi-square
test) เพื่อเปรียบความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
และคะแนนความวิตกกังวล การทดสอบแมนวิทนีย์ ยู
(Mann-Whitney U test) เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนความ
วิตกกังวลและความพึงพอใจของกลุ่มทดลองและควบคุม
และการทดสอบที (t-test) เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนความ
วิตกกังวลภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ทีศ่ กึ ษา

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ลักษณะทัว่ ไป การเจ็บป่วย
และการผ่าตัด ของกลุม่ ตัวอย่างพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
60 คน ส่วนใหญ่มอี ายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี ร้อยละ
56.7 เป็นเพศชายร้อยละ 56.7 มีสถานภาพโสดร้อยละ
66.7 เป็นหัวหน้าครอบครัวร้อยละ 55.0 จบการศึกษาชัน้
ประถมศึกษาร้อยละ 50.0 ประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่
รับจ้าง ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/ นักศึกษา และ
อืน่ ๆ กลุม่ ตัวอย่างได้รบั การทำผ่าตัดทำทางเบีย่ งหลอดเลือด
หัวใจ ร้อยละ 68.3 โดยมีประสิทธิภาพในการบีบตัวของ
หัวใจห้องล่างซ้าย (LVEF) อยู่ในระดับดี (มากกว่า 50%)
ร้อยละ 60.0 และจำนวนวันที่เข้ารักษาในหอผู้ป่วยไอซียู
ส่วนใหญ่ ≤ 2 วัน ร้อยละ 85.5 เมื่อทำการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และทำการ
ทดสอบความแตกต่างของลักษณะของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สอง
กลุม่ ด้วยการทดสอบไคสแควร์พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
(p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และทดสอบความแตกต่าง ระหว่างกลุม่ ควบคุม
			 และกลุม่ ทดลอง (ต่อ)
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด n = 60
จำนวน
จำนวน

ลักษณะส่วนบุคคล
อายุ (ปี)
(χ2 = 0.27, p = .60)
26
43.3
<60
34
56.7
≥60
2
เพศ
(χ = 3.30, p = .07)
34
56.7
ชาย
26
43.3
หญิง
2
สถานภาพสมรส (χ = 1.93, p = .39)
40
66.7
โสด
12
20.0
สมรส
8
13.3
หม้าย/หย่า/แยก
2
สถานภาพ
(χ = 3.30, p = .07)
33
55.0
หัวหน้าครอบครัว
27
45.0
สมาชิกครอบครัว
การศึกษา
(χ2 = 5.72, p = .33)
1
1.7
ไม่ได้เรียน
30
50.0
ประถมศึกษา
13
21.6
มัธยมศึกษา
5
8.4
อนุปริญญาตรี
10
16.6
ปริญญาตรี
1
1.7
สูงกว่าปริญญาตรี
2
อาชีพ
(χ = 6.21, p = .39)
8
13.3
ไม่มี
10
16.7
นักเรียน/นักศึกษา
5
8.3
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
10
16.7
รับจ้าง
7
11.6
ค้าขาย
10
16.7
เกษตรกรรม
10
16.7
อืน่ ๆ
2
ชนิดของการผ่าตัด (χ = 0.69, p = .40)
41
68.3
ทำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ
19
31.7
ผ่าตัดเปลีย่ น/ซ่อมลิน้ หัวใจ
2
ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (χ = 2.06 p = .35)
4
6.7
< 30 %
20
33.3
30-50 %
36
60.0
> 50 %
2
จำนวนวันทีร่ กั ษาในไอซียู (χ = 3.26, p = .07)
51
85.0
≤ 2 วัน
9
15.0
> 2 วัน

กลุม่ ควบคุม n = 30
จำนวน
จำนวน

กลุม่ ทดลอง n = 30
จำนวน
จำนวน

14
16

46.7
53.3

12
18

40.0
60.0

21
10

66.7
33.3

13
16

43.3
56.7

19
8
3

63.3
26.7
10.0

21
4
5

70.0
13.3
16.7

20
10

66.7
33.3

13
17

43.3
56.7

0
12
9
3
6
0

0.0
40.0
30.0
10.0
20.0
0.0

1
18
4
2
4
1

3.3
60.0
13.3
6.7
13.3
3.3

6
3
3
4
3
5
6

20.0
10.0
10.0
13.3
10.0
16.7
20.0

2
7
2
6
4
5
4

6.7
23.3
6.7
20.0
13.3
16.7
13.3

22
8

73.3
26.7

19
11

63.3
36.7

3
11
16

10.0
36.7
53.3

1
9
20

3.3
30.0
66.7

23
7

76.7
23.3

28
2

93.3
6.7
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เมือ่ ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ พบว่าค่าเฉลีย่
ความวิตกกังวลในการย้ายออกจากไอซียใู นกลุม่ ทดลอง มี
ความวิตกกังวลน้อยกว่าในกลุม่ ทดลองทัง้ ก่อน และหลังย้าย
ออกจากไอซียอู ย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .05) และค่า

เฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาลในกลุ่มทดลอง
มากกว่าในกลุม่ ควบคุม แต่ ไม่พบนัยสำคัญทางสถิติ (p >
.05) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 พิสยั ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความวิตกกังวลในการย้ายออกจากไอซียู และความพึง
			 พอใจต่อบริการพยาบาลระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ความวิตกกังวลก่อนย้ายออกจากไอซียู
ความวิตกกังวลหลังย้ายออกจากไอซียู
ความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล

		 กลุม่ ควบคุม
พิสยั
M
30-72 49.13
30-77 49.70
45-60 53.00

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลภายในกลุ่ม
ทดลอง พบว่าคะแนนความวิตกกังวลก่อน (M= 44.30,
SD = 8.17) และหลังย้ายออกจากไอซียู (M= 41.97, SD =
6.10) มีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (t =
1.56, p = .13)

การอภิปรายผล
1. จากผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทาง
เบีย่ งหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัดเปลีย่ น/ ซ่อมลิน้ หัวใจที่ได้
รับโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู
มีความวิตกกังวลทั้งก่อนย้ายและหลังย้ายออกจากไอซียู
น้อยกว่ากลุ่มที่ ไม่ ได้รับการเตรียมความพร้อม อย่างมีนัย
สำคัญทางสถิต ซึง่ ผลวิจยั เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ในข้อ
1 เนื่องจากกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการย้ายออกจากไอซียู ได้รับข้อมูลการรักษาใน
ไอซียู แผนการรักษาในแต่ละวันตลอดระยะเวลาทีร่ บั การ
รักษาในไอซียู เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กบั
ผู้ป่วย การปฏิบัติตัวขณะรับการรักษาในไอซียู การได้รับ
ข้อมูลเกีย่ วการย้ายออกจากไอซียู ลักษณะหอผูป้ ว่ ยและวิธี
การขอความช่วยเหลือเข้ารับการรักษาต่อในหอผูป้ ว่ ยทีย่ า้ ย
ไปโดยแพทย์ เ จ้ า ของไข้ หรื อ แพทย์ ป ระจำบ้ า น และ
พยาบาลผูว้ จิ ยั ร่วมกับการดูแลตาม clinical pathway ทำให้
ผู้ป่วยรู้สึกคลายความวิตกกังวล รู้สึกมีความปลอดภัยทั้ง
ก่อนและหลังย้ายออกจากไอซียู ซึง่ ต่างจากกลุม่ ควบคุมที่ได้
รับการดูแลตาม Clinical pathway โดยได้รับข้อมูลจาก
แพทย์และพยาบาลทีด่ แู ลเท่าทีจ่ ำเป็นตามปกติ ซึง่ ไม่ได้รบั
การเตรียมพร้อมในการย้ายออกจากไอซียูโดยละเอียด
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		 กลุม่ ทดลอง
SD
พิสยั
M
9.87 30-63 44.30
11.30 30-62 41.97
5.19 45-60 57.07

SD
8.17
6.10
4.12

t

p

3.11 .018
3.56 .001
1.58 .116

สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรธกร รักอิสระ8 ทีศ่ กึ ษาผล
ของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายผูป้ ว่ ยผ่าตัด
หัวใจแบบเปิดออกจากไอซียู ต่อความวิตกกังวลจากการย้าย
ออกจากไอซียขู องโรงพยาบาลพระมงกุฎ กรุงเทพมหานคร
ในปี 2544-2545 ผลการวิจยั พบว่าผูป้ ว่ ยผ่าตัดหัวใจแบบ
เปิดที่ ได้รบั การเตรียมในการย้าย ด้วยโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู มีคะแนนความวิตก
กังวล ทัง้ ก่อนย้ายและหลังการย้ายออกจากไอซียู ต่ำกว่า
กลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
อธิบายได้วา่ การเตรียมความพร้อมผูป้ ว่ ยระยะเปลีย่ นผ่าน
จากไอซียไู ปเข้ารักษาต่อในหอผูป้ ว่ ย สามารถทำให้ผปู้ ว่ ยลด
ความวิตกกังวลเกิดความเชือ่ มัน่ ว่า เมือ่ ย้ายออกไปแล้วจะ
ได้รบั ความปลอดภัย และสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วย
หรือสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ2
2. ผู้ป่วยกลุ่มทดลองหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอด
เลื อ ดหั ว ใจและผ่ า ตั ด เปลี่ ย น/ ซ่ อ มลิ้ น หั ว ใจกลุ่ ม ที่ ใ ช้
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียู
มีความวิตกกังวลหลังย้ายน้อยกว่าก่อนย้ายออกจากไอซียู
อย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (p > .05 ) ซึง่ ผลวิจยั ไม่ได้เป็น
ไปตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ในข้อ 2 อาจเนือ่ งจากหลังจากย้าย
ออกจากไอซียไู ปแล้ว 5 ชัว่ โมง ผูป้ ว่ ยอาจยังไม่มคี วามมัน่ ใจ
หรือมีความวิตกกังวลในการเข้ารักษาต่อในหอผู้ป่วยอื่น
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คนุ้ เคยในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยไม่เคย
ได้เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยนัน้ มาก่อน อาจต้องการข้อมูล
หรือการเตรียมความพร้อมในการเข้ารักษาในหอผูป้ ว่ ยเพิม่
เติม อาจรูส้ กึ ว่าตนเองยังต้องการให้แพทย์และพยาบาลดูแล
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
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วรรธกร รักอิสระ8 ศึกษาผลของโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมในการย้ายผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดออกจากไอซียู
ต่อความวิตกกังวลจากการย้าย พบว่า หลังย้ายออกจากไอซี
ยูแล้ว 8 ชัว่ โมง ความวิตกกังวลทัง้ ก่อนและหลังย้ายของ
กลุม่ ที่ได้ใช้ โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออก
จากไอซียู ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิต		
ิ
3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการพยาบาลของ
ผู้ป่วย หลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัด
เปลีย่ น/ ซ่อมลิน้ หัวใจ ที่ได้รบั การเตรียมความพร้อมในการ
ย้ายออกจากไอซียมู คี วามพึงพอใจ มากกว่ากับกลุม่ ที่ ไม่ ได้
รับการเตรียมความพร้อมอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (p >
.05) ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 อาจ
เนือ่ งจากพยาบาลได้รบั การปลูกฝัง และเรียนรู้ในการปฏิบตั ิ
การพยาบาลตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในการดูแลผูป้ ว่ ย
ทุกคนที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของโรง
พยาบาลศิรริ าชทีเ่ น้นการปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยอย่างให้เกียรติและ
เสมอภาค อีกทั้งพยาบาลยังมีความรู้ ความชำนาญและ
เชีย่ วชาญในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยทัง้ กลุม่
ควบคุมและกลุม่ ทดลองได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำเป็นจากแพทย์และ
พยาบาลด้วยวิธที เี่ หมือนกันโดยการอธิบายอย่างเดียวกันใน
ขณะทีพ่ กั รักษาในไอซียู และระยะเวลาทีพ่ กั รักษาในไอซียู
เป็นช่วงสัน้ ๆ ประมาณ 24- 48 ชัว่ โมง ก่อนย้ายออกจาก
ไอซียู ทำให้ระดับความพึงพอใจไม่มคี วามแตกต่างกันในทัง้
สองกลุม่
ข้อจำกัดของการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ไม่ ได้มีการทดสอบความวิตกกังวล
ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนดำเนินการวิจยั ในการแปลผลการวิจยั
จึงควรคำนึงถึงประเด็นนีด้ ว้ ย เนือ่ งจากก่อนดำเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอาจมีความวิตกกังวลแตกต่างกัน
ซึง่ อาจส่งผลความวิตกกังวลหลังดำเนินการวิจยั ได้

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรส่งเสริมให้มี
การนำโปรแกรมนี้ ไปใช้ ในการวางแผนจำหน่ายผูป้ ว่ ยโดย
ทีมสุขภาพทีม่ กี ารประสานความร่วมมืออย่างต่อเนือ่ ง และ
ตามแบบแผนการจำหน่ายผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด ระหว่าง
รักษาในไอซียู โดยมีระบบการประเมินอาการและความ
พร้อมผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่เข้ารับการรักษาในไอซียู ประเมินปัญหา
ความต้ อ งการทุ ก ระยะและทุ ก วั น ระหว่ า งอยู่ ใ นไอซี ยู
ทัง้ แพทย์และพยาบาลต้องมีการให้ขอ้ มูลผูป้ ว่ ยในทุกระยะ

การเปลีย่ นผ่าน โดยการจัดทำเป็นคูม่ อื ประกอบการอธิบาย
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจ มีแบบประเมินปัญหาความต้องการหรือ
ข้อสงสัยของผูป้ ว่ ยและดำเนินการช่วยเหลือทุกครัง้ อย่างเท่า
ทียมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยบันทึกลงรายงานการดูแลผู้
ป่วยเพื่อลดความวิตกกังวลและเพิ่มความพึงพอใจในการ
บริการได้อย่างทัว่ ถึง ร่วมกับการดูแลตาม clinical pathway
ของหน่วยงาน
2. เพิม่ พูนความรูแ้ ละทักษะตามโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียใู ห้กบั พยาบาลจบใหม่ที่
ดูแลผูป้ ว่ ยในระยะวิกฤต
3. ในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปอาจใช้ โ ปรแกรมนี้ เป็ น
แนวทางในการศึกษากับกลุ่มผู้ป่วยในลักษณะอื่นๆ เช่น
ผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดศัลยกรรมทัว่ ไป ทีอ่ ยู่ในระยะเปลีย่ นผ่าน
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