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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), Post-
Transfer 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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บทคดัยอ่  
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของการใช้โปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยีตูอ่การลดความวติก
กงัวลจากการยา้ยออกจากไอซยี ู และความพงึพอใจในการบรกิารพยาบาล ของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ 
และผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจ 
 รปูแบบการวจิยั: การศกึษากึง่ทดลอง 
 วธิกีารดำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่ง 60 คน เปน็ผูป้ว่ยอาย ุ18 ปขีึน้ไป ที่ไดร้บัการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ
และผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจ โรงพยาบาลศริริาช จำนวน 60 ราย คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑท์ีก่ำหนด แบง่เปน็กลุม่
ควบคมุซึง่ไดร้บัการดแูลแบบปกต ิ และกลุม่ทดลองซึง่ไดร้บัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยี ู จำนวน
กลุม่ละ 30 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย แบบวดัความวติกกงัวลกอ่นยา้ยออกจากไอซยี ู แบบวดัความวติกกงัวลหลงัยา้ยออก
จากไอซยี ู และแบบสอบถามความคดิเหน็ผู้ใชบ้รกิารตอ่คณุภาพการบรกิารพยาบาล วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
การทดสอบไคสแควร ์และการทดสอบท ี
 ผลการวจิยั: กลุม่ทดลองมคีวามวติกกงัวลนอ้ยกวา่กลุม่ควบคมุทัง้กอ่นและหลงัยา้ยออกจากไอซยีอูยา่งมนียัสำคญั (p < 
.05) และกลุม่ทดลองมคีวามพงึพอใจตอ่การบรกิารพยาบาลมากกวา่กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกตอิยา่งไมม่นียัสำคญัทาง
สถติ ิ(p > .05) 
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: โปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ยในการยา้ยออกจากไอซยี ู หลงัผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอด
เลอืดหวัใจ และผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจ สามารถลดความวติกกงัวลของผูป้ว่ยกอ่นและหลงัยา้ยออกจากไอซยีไูด ้จงึควรสง่
เสรมิใหพ้ยาบาลใช้โปรแกรมนี้ในการดแูลผูป้ว่ยกลุม่นี ้
 
คำสำคญั: ความวติกกงัวล ผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ ลิน้หวัใจ การเตรยีมพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยี ู   
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ความสำคัญของปัญหา
 ปจัจบุนัโรคหวัใจเปน็สาเหตกุารตายอนัดบัตน้ๆ ของ
ประเทศ การเกดิโรคหวัใจบางชนดินอกจากมสีาเหตมุาจาก
พนัธกุรรมแลว้ ยงัมาจากผลของพฤตกิรรมการบรโิภคที่ไม่
เหมาะสม และวิถีการดำรงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ขณะ
เดยีวกนัการตรวจวนิจิฉยัโรคกม็คีวามกา้วหนา้มากขึน้ ทำให้
ตรวจพบผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคลิ้น
หวัใจเพิม่ขึน้ ปจัจบุนัการผา่ตดัหวัใจในประเทศไทยทัง้แบบ
เปดิและแบบปดิทัง้หมดประมาณ 7,000-8,000 รายตอ่ปี1    
 การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการผ่าตัดทำ
ทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ และการรกัษาโรคลิน้หวัใจดว้ย
การผา่ตดัเปลีย่นลิน้/ซอ่มลิน้หวัใจ เปน็การรกัษาที่ไดผ้ลดีใน
ระยะยาว แตก่ม็ผีลตอ่ผูป้ว่ย เนือ่งจากเปน็การผา่ตดัใหญ ่
ขบวนการผา่ตดัยุง่ยากซบัซอ้นกวา่การผา่ตดัอืน่ ผูป้ว่ยจะได้
รบัการดมยาสลบ จะมสีายตอ่หรอืสายตดิกบัผูป้ว่ยมากกวา่
การผา่ตดัอืน่ๆ เชน่ ใสท่อ่หายใจ ใสส่ายตรวจวดัสญัญาณ
ชีพ สายน้ำเกลือ สายสวนปัสสาวะ สายระบายจาก
กระเพาะอาหาร มกีารใชเ้ครือ่งปอดและหวัใจเทยีมชว่ยใน
การผา่ตดั (Cardiopulmonary bypass, CPB) ซึง่เปน็การ
ผา่ตดัหวัใจชนดิเปดิ (open heart surgery) ภายหลงัการ
ผา่ตดัผูป้ว่ยตอ้งเขา้รบัการดแูลและรกัษาในไอซยีศูลัยกรรม 
เนื่องจากต้องให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมิน
และเฝ้าระวังความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นได้อย่างกะทันหัน 
สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงท ี เพราะระบบหมุนเวียน
โลหติและระบบหายใจยงัไมค่งที ่ ยงัตอ้งใหย้ากระตุน้หวัใจ 
ใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ ยงัมีโอกาสเกดิภาวะแทรกซอ้นจากการ
ผา่ตดัได ้ เชน่ ภาวะเลอืดออกมากหลงัการผา่ตดั หวัใจเตน้
ผดิจงัหวะ ภาวะปรมิาณเลอืดออกจากหวัใจลดลง ไตทำงาน
ผดิปกต ิ เปน็ตน้ ในหอผูป้ว่ยจงึตอ้งมคีวามพรอ้ม ทัง้ดา้น
บุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งแพทย ์ และ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาโรคหวัใจและทรวงอก พรอ้มทัง้
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่จะช่วย
ประเมนิและเฝา้ระวงัสญัญาณชพีตลอดเวลา ผูป้ว่ยจะได้
รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24-48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด   
จนผูป้ว่ยมอีาการและสญัญาณชพีคงทีจ่งึยา้ยออกจากไอซยีู
กลบัไปดแูลรกัษาตอ่ทีห่อผูป้ว่ยเดมิ 
 ดว้ยกระบวนการรกัษาดงักลา่ว  ผูป้ว่ยที่ไมเ่คยรบัการ
ผ่าตัดหัวใจมาก่อนหรือไม่เคยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
หนักหรือไอซีย ู จะต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์

ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาการรักษา ตั้งแต่ก่อนการผ่าตัด   
ชว่งเวลาขณะผา่ตดั หลงัผา่ตดั เมือ่เขา้รกัษาในไอซยีแูละใน
หอผู้ป่วย อาจมีความวิตกกังวลรู้สึกว่าตนต้องเผชิญกับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ ไม่คุ้นชิน ทำให้รู้สึกหวาดหวั่นไม่
แน่ใจในความปลอดภยัในชวีติของตน กลวัอนัตรายทีเ่กดิขึน้
กบัรา่งกาย มคีวามรูส้กึวา่มสีิง่คกุคามตอ่ความมัน่คงของตน 
คอืมคีวามรูส้กึวา่ชว่ยเหลอืตนเองไม่ได ้ ความรูส้กึวา่ถกูแยก
จากผู้ใกลช้ดิ มคีวามรูส้กึนกึคดิไปตา่งๆ นานา มคีวามรูส้กึ
ไมแ่นน่อนตอ่การเจบ็ปว่ยของตนเอง2-3 อาจจะพงึพอใจหรอื
ไมพ่งึพอใจตอ่การบรกิารหรอืการไดร้บัขอ้มลูไดต้ลอดเวลา 
ส่งผลทำให้ผู้ป่วยพักผ่อนได้ ไม่เพียงพอ การเต้นหัวใจผิด
จงัหวะ ขาดกำลงัใจ ขาดความมัน่ใจ และทำใหฟ้ืน้ตวัชา้  
 ระยะเปลี่ยนผ่าน (transition period)  เป็น
กระบวนการหรือขั้นตอนที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาที่มีการ
เปลีย่นแปลงกจิกรรมหนึง่ หรอืแยกยา้ยจากสถานทีห่นึง่ไป
ยังอีกกิจกรรม/ สถานที่ใหม ่ หรือระยะเปลี่ยนผ่านเป็น
กจิกรรมทีม่กีารเคลือ่นยา้ยจากสถานการณห์นึง่ อาการหนึง่ 
หรอืสถานทีห่นึง่ไปสูอ่กีทีห่นึง่ โดยเปน็กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ใน
ชว่งเวลาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลง4 ซึง่ในกระบวนการ
รกัษาดว้ยการผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ และการ
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้น/ซ่อมลิ้นหัวใจดังกล่าวข้างต้นก็มีระยะ
เปลีย่นผา่น นัน่คอื ระยะกอ่นเขา้รบัการรกัษาในไอซยีแูละ
ระยะย้ายออก จากการทบทวนปัญหาและอุปสรรคอัน
เนือ่งจากระยะเปลีย่นผา่นจากไอซยีไูปยงัหอผูป้ว่ย มกัเกดิ
จากการขาดการเตรยีมพรอ้มในการยา้ยออก จากการตอบ
แบบสอบถามของผูป้ว่ยทีย่า้ยออกจากไอซยี ู ดา้นความพงึ
พอใจตอ่การบรกิารพยาบาลของหอผูป้ว่ยในหลายๆ ครัง้ที่
ผา่นมาพบวา่ คะแนนความพงึพอใจตอ่การใหข้อ้มลูดา้นการ
รกัษาพยาบาลและการปฏบิตัติวัในไอซยีอูยู่ในระดบัตำ่กวา่
เกณฑท์ีก่ำหนด และผูป้ว่ยบางรายไดส้อบถามกบัผูว้จิยัซึง่
เปน็พยาบาลประจำไอซยีวูา่ “เขาพรอ้มทีจ่ะออกจากไอซยีู
แลว้หรอื” “หายดแีลว้หรอื” “กลบัไปมหีมอไปดหูรอืเปลา่” 
ดงันัน้ กญุแจทีส่ำคญัทีจ่ะทำใหร้ะยะเปลีย่นผา่นจากไอซยีู
ดำเนนิไปอยา่งราบรืน่และมปีระสทิธภิาพ คอื กจิกรรมการ
พยาบาลกอ่น ระหวา่งและหลงัระยะเปลีย่นผา่นจากไอซยี ู
เปน็กระบวนการพยาบาลทีต่อ้งมกีารประเมนิวางแผนลว่ง
หน้า4,6-7 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา โปรแกรม  
การเตรยีมความพรอ้ม จากการวางแผนจำหนา่ยออกจาก  
ไอซยี ู โดยผสมผสานกบัการปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิ (clinical 
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 pathway) ของผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ
และผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจ เพือ่เตรยีมความพรอ้มแก ่ 
ผู้ป่วยและญาติก่อนย้ายออกจากไอซีย ู เพื่อลดความวิตก
กงัวลและเพิม่ความเชือ่มัน่ของของผูป้ว่ยและครอบครวัใน
ระยะเปลีย่นผา่นและเพือ่พฒันาคณุภาพการพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เปรยีบเทยีบความวติกกงัวล กอ่นและหลงัยา้ยออก
จากไอซียูระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่ ได้รับโปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการย้ายออกจากไอซียูกับกลุ่มที่ ได้รับการ
พยาบาลตามปกต ิ
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการการ
พยาบาลระหว่างกลุ่มที่ ได้รับโปรแกรมการเตรียมความ
พรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยีกูบักลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาล
ตามปกต ิ
 
สมมุติฐานการวิจัย
 1. ผูป้ว่ยกลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้ม
ในการยา้ยออกจากไอซยี ูมคีวามวติกกงัวลนอ้ยกวา่กลุม่ที่ได้
รบัการพยาบาลตามปกต ิ
 2. ผูป้ว่ยกลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้ม
ในการยา้ยออกจากไอซยี ู มคีวามวติกกงัวลหลงัยา้ยนอ้ยกวา่
กอ่นยา้ยออกจากไอซยี ู
 3. ผูป้ว่ยกลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้ม
ในการยา้ยออกจากไอซยี ู มคีวามพงึพอใจมากกวา่กลุม่ที่ได้
รบัการพยาบาลตามปกต ิ
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และทำผ่าตัด
เปลีย่น/ ซอ่มลิน้หวัใจ ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยหนกั  
(ไอซียู) แห่งหนึ่ง โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่เดือน 
พฤศจิกายน 2551 ถึง มิถุนายน 2552 คัดเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามเกณฑท์ีก่ำหนด คอืมอีาย ุ18 ปขีึน้ไป มตีาราง
นดัผา่ตดั (elective case) ไมเ่คยรบัการรกัษาในหอผูป้ว่ย
หนกัมากอ่น ไมม่อีาการผดิปกตขิองระบบประสาทกอ่นและ
หลังผ่าตัด และยินยอมเข้าการศึกษาวิจัย ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีค้ำนวณดว้ยวธิ ี power analysis 

โดยมีขนาดของอิทธิพล (effect size) เท่ากับ 7.5 ซึ่ง
คำนวณจากศกึษาของวรรธกร รกัอสิระ8 คา่แอลฟาเทา่กบั 
.05, อำนาจการทดสอบ (1- ß) เทา่กบั .80 ไดข้นาดของ  
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 60 คน โดยแบง่เปน็กลุม่ทดลองที่ได้
รบัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยี ู
30 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกต ิ  
30 คน  
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ยเครือ่งมอืที่ใช้
ในการดำเนินการวิจัยและแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ดงันี ้
 1. โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออก
จากไอซยี ู ผูป้ว่ยจะไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มทัง้ 4 ระยะ
คอื ระยะผา่ตดัวนัแรก ระยะทีอ่ยู่ในไอซยี ู ระยะยา้ยออก
จากไอซยี ู เฉลีย่ประมาณ 2-3 วนั และระยะหลงัยา้ยออก
จากไอซีย ู โดยผสมผสานเข้ากับการดูแลตาม clinical 
pathway ม ี5 ระยะ คอื ระยะกอ่นผา่ตดั ระยะหลงัผา่ตดั 
ระยะหลงัผา่ตดัวนัที ่ 1 ระยะหลงัผา่ตดัวนัที ่ 2 และระยะ
หลงัผา่ตดัวนัที ่ 3-7 ผูป้ว่ยจะไดร้บัการดแูลทัง้ 5 ระยะ ใน
ดา้นการรกัษาพยาบาล ดา้นโภชนาการ ดา้นการออกกำลงั
กายและฟืน้ฟรูา่งกาย และการวางแผนจำหนา่ย โปรแกรม
การเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยี ู จะดำเนนิ
การโดยแพทยป์ระจำบา้นและพยาบาล (ผูว้จิยั) 
 2. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สร้างโดยผู้วิจัย 
ประกอบด้วย อาย ุ เพศ สถานภาพสมรส สถานภาพ
ครอบครวั ระดบัการศกึษา และอาชพี  
 3. แบบบันทึกรายงานความเจ็บป่วยและการรักษา
ของกลุม่ตวัอยา่ง สรา้งโดยผูว้จิยัประกอบดว้ย ชนดิของการ
ผ่าตัด ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจห้องล่าง และ
จำนวนวนัทีร่กัษาในไอซยี ู
 4. แบบวดัความวติกกงัวลกอ่นและหลงัยา้ยออกจาก
ไอซยี ู (Pre และ Post-Transfer Anxiety Inventory, Pre-
Post TAI) ของวรรธกร รกัอสิระ8 โดยผูว้จิยัไดข้ออนญุาต
การใช้เครื่องมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
มีจำนวน 30 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบวัดชุดเดียวกัน 
เกีย่วกบัการรบัทราบขอ้มลูการรกัษาพยาบาล การรบัทราบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อย้ายออกจากไอซีย ู และการขอ
ความชว่ยเหลอืเมือ่ยา้ยออกจากไอซยี ูโดยคะแนนความวติก
กงัวลมากทีส่ดุเทา่กบั 4 คะแนน ไมม่คีวามวติกกงัวลเลย
เทา่กบั 1 คะแนน คะแนนรวมอยู่ในชว่ง 30-120 คะแนน  
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 5. แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้ใชบ้รกิารตอ่คณุภาพ
การบริการพยาบาล ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
ศริริาช9 มจีำนวน 15 ขอ้ สอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการบรกิาร การใหค้วามชว่ยเหลอืการพยาบาล 
การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัความเจบ็ปว่ยและการรกัษาพยาบาล 
ลกัษณะคำตอบเปน็แบบประมาณคา่ตัง้แต ่0 คะแนน (ควร
ปรบัปรงุอยา่งยิง่) จนถงึ 4 คะแนน (ความพงึพอใจดเียีย่ม) 
โดยมคีะแนนรวมอยู่ในชว่ง 0-60 คะแนน 
 การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอื 
 โปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออกจาก  
ไอซยี ู แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคล และแบบสอบถามความ
คิดเห็นผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการพยาบาล ในการ
ศึกษาครั้งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุทิีเ่ชีย่วชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน ส่วนแบบวัดความวิตกกังวลทั้ง  
กอ่นยา้ย (Pre-TAI) และหลงัยา้ยออกจากไอซยี ู (Post-TAI) 
ไดผ้า่นการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุิ
แลว้ในกระบวนการพฒันาเครือ่งมอืโดย วรรธกร รกัอสิระ8  
ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัไดท้ดสอบความเชือ่มัน่โดยคำนวณ
คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ของแบบวดัความวติก
กงัวลทัง้กอ่นยา้ยและหลงัยา้ยออกจากไอซยี ู ไดเ้ทา่กบั .85 
และ .89 ตามลำดบั สว่นแบบสอบถามความคดิเหน็ผู้ใช้
บรกิารตอ่คณุภาพการบรกิารพยาบาล ไดเ้ทา่กบั .92   
 การพทิกัษส์ทิธก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงการวจิยัไดร้บัอนมุตัใิหด้ำเนนิการวจิยัจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน ของคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล รหสัโครงการ 619/2551(EC1)  
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในกลุ่มควบคุมที่ ได้รับการ
พยาบาลตามปกติจนครบจำนวน 30 คน หลังจากนั้น 1 
สปัดาห ์ จงึดำเนนิการวจิยัในกลุม่ทดลองซึง่ไดร้บัโปรแกรม
การเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยี ู จำนวน 30 
คน โดยผูป้ว่ยจะไดร้บัโปรแกรมตัง้แตร่บักลบัจากหอ้งผา่ตดั 
ระหวา่งทีร่กัษาในไอซยี ู และกอ่นยา้ยออกจากไอซยี ู ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูของทัง้สองกลุม่ ผูว้จิยัเปน็ผูส้อบถามและ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และลงรายละเอียดในบันทึก
รายงานความเจบ็ปว่ยและการรกัษาของกลุม่ตวัอยา่ง และ
ใหผู้ป้ว่ยทำแบบวดัความวติกกงัวลและแบบสอบถามความ
คดิเหน็ผู้ใชบ้รกิารตอ่คณุภาพการบรกิารพยาบาลดว้ยตนเอง 

ในกรณีกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาในการอ่านและเขียน ไม่
สามารถทำแบบสอบถามดว้ยตนเอง ผูว้จิยัเปน็ผูส้มัภาษณ ์ 
 กลุ่มควบคุม ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามปกต ิ ตาม 
clinical pathway ดงันี ้ 
 ระยะผา่ตดัวนัแรก ผูป้ว่ยไดร้บัการเฝา้ระวงัสญัญาณ
ชพี (hemodynamic monitoring) การหายใจ ระบบการ
ไหลเวยีนเลอืด (peripheral perfusion) ระดบัความรูส้กึตวั 
(consciousness assessment) ไดร้บัขอ้มลูทัว่ไปตามปกติ
เกีย่วกบั การผา่ตดั เวลาการเขา้เยีย่มของญาต ิ การปฏบิตัิ
ตวัในไอซยีแูละการขอยาลดปวดโดยแพทยแ์ละพยาบาล 
 ระยะที่อยู่ในไอซีย ู ผู้ป่วยได้รับการดูแลในการเฝ้า
ระวงั (hemodynamic monitoring) การหยา่เครือ่งชว่ย
หายใจ การถอดสายระบายลมในกระเพาะปัสสาวะ   
ท่อระบายทรวงอก การบริหารยา และน้ำดื่มทางปาก   
การบรรเทาปวด การบรหิารรา่งกาย 
  ระยะย้ายออกจากไอซีย ู แพทย์และ/หรือพยาบาล  
ผูด้แูลบอกใหผู้ป้ว่ยทราบวา่วนันีจ้ะยา้ยออกจากไอซยี ู หอ  
ผูป้ว่ยทีย่า้ย อปุกรณ ์และเครือ่งมอืตา่งๆ ออกจากตวัผูป้ว่ย 
พยาบาลผูด้แูลสง่ตอ่ขอ้มลูผูป้ว่ยใหก้บัพยาบาลทีร่บัดแูลตอ่ 
และผูป้ว่ยทำแบบวดัความวติกกงัวลกอ่นยา้ยออกจากไอซยี ู
(Pre-TAI) และแบบสอบถามความคิดเห็นผู้ใช้บริการต่อ
คุณภาพการบริการพยาบาล ก่อนย้ายออกจากไอซีย ู 2 
ชัว่โมง 
 ระยะหลงัยา้ยออกจากไอซยี ูผูป้ว่ยไดร้บัการเยีย่มหลงั
ยา้ยออกจากไอซยีไูปแลว้ 5 ชัว่โมง โดยพยาบาล (ผูว้จิยั) 
พดูคยุกบัผูป้ว่ยถงึปญัหา ความตอ้งการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการ
ยา้ยออกจากไอซยี ู ชว่ยประสานงาน หรอืแกป้ญัหาใหก้บัผู้
ปว่ยเมือ่พบปญัหา สง่ตอ่ปญัหาทีพ่บใหก้บัพยาบาลผูด้แูลที่
หอผูป้ว่ย และผูป้ว่ยทำแบบวดัความวติกกงัวลหลงัยา้ยออก
จากไอซยี ู(Post-TAI) 
 กลุ่มทดลอง ผู้ป่วยได้รับการดูแลตาม Clinical 
pathway และการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจาก  
ไอซยี ูตามแผนทีก่ำหนดจากทมีแพทยแ์ละพยาบาล (ผูว้จิยั) 
 ระยะผา่ตดัวนัแรก  ผูป้ว่ยไดร้บัการเฝา้ระวงัสญัญาณ
ชพี (hemodynamic monitoring) การหายใจ ระบบการ
ไหลเวยีนเลอืด (peripheral perfusion) ระดบัความรูส้กึตวั 
(consciousness assessment) ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการ
ปฏบิตัติวัในไอซยีแูละการขอยาลดปวดและดำเนนิการตาม
โปรแกรม โดยแพทย์ประจำบ้านให้ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพ
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ของผู้ป่วยปัจจุบัน ได้แก ่ การผ่าตัดและผลการผ่าตัด 
แผนการรกัษา พยาบาลทีด่แูลผูป้ว่ย (ผูว้จิยั) ใหข้อ้มลูหรอื
วธิกีารทีผู่ป้ว่ยตอ้งการหรอืขอความชว่ยเหลอืในระหวา่งที ่ 
ผูป้ว่ยใสท่อ่ชว่ยหายใจ และใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืที่ใช้
กับผู้ป่วย ได้แก ่ เครื่องช่วยหายใจ สายระบายลมใน
กระเพาะปัสสาวะ สายสวนปัสสาวะ ท่อระบายทรวงอก 
สายนำ้เกลอื รวมทัง้การเขา้เยีย่ม เวลาทีญ่าตเิขา้เยีย่ม   
 ระยะที่อยู่ในไอซีย ู ผู้ป่วยได้รับการดูแลในการเฝ้า
ระวงั (hemodynamic monitoring) การหยา่เครือ่งชว่ย
หายใจ การถอดสายระบายลมในกระเพาะปัสสาวะ   
ท่อระบายทรวงอก การบริหารยา และน้ำดื่มทางปาก   
การบรรเทาปวด และดำเนนิการตามโปรแกรม โดยแพทย์
ประจำบา้นใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแผนการรกัษาทีผู่ป้ว่ยไดร้บัใน
แตล่ะวนั พยาบาล (ผูว้จิยั) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืตา่งๆ 
ที่ใชก้บั ผูป้ว่ย ไดแ้ก ่เครือ่งวดัคลืน่ไฟฟา้หวัใจ สายวดัความ
ดันโลหิตอย่างต่อเนื่อง (arterial blood pressure)     
เครือ่งมอืควบคมุการหยดของนำ้เกลอื หนา้กากออกซเิจน 
หรอืใสส่ายใหอ้อกซเิจนแบบใสจ่มกู (O

2
 cannula) เครือ่งวดั

ออกซเิจนในเลอืด (pulse oxymeter) ตอบขอ้สงสยัของ  
ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย  
 ระยะยา้ยออกจากไอซยี ู ดำเนนิการตามโปรแกรมโดย 
ผูป้ว่ยไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบั แผนการดแูลรกัษาอยา่งตอ่
เนือ่ง การยา้ยออกจากไอซยี ูเหตผุลทีต่อ้งยา้ยออกจากไอซยี ู
จากแพทยป์ระจำบา้น พยาบาล (ผูว้จิยั) ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
อปุกรณแ์ละเครือ่งมอืตา่งๆ และเหตผุลทีต่อ้งเอาออกจาก
ตวัผูป้ว่ย ขอ้มลูเกีย่วกบัการยา้ยออกจากไอซยี ูลกัษณะหอผู้
ปว่ยทีจ่ะยา้ยไปดแูลตอ่ การขอความชว่ยเหลอื การสงัเกต
อาการผดิปกตทิีต่อ้งบอกแพทยห์รอืพยาบาลในหอผูป้ว่ยที่
ดแูลตอ่ ตอบขอ้สงสยัของผูป้ว่ยและญาต ิรวมทัง้ดแูลความ
รูส้กึของผูป้ว่ย พยาบาล (ผูว้จิยั) สง่ตอ่อาการผูป้ว่ยใหก้บั
พยาบาลทีร่บัดแูลผูป้ว่ยตอ่เนือ่ง และผูป้ว่ยทำแบบวดัความ
วิตกกังวลก่อนย้ายออกจากไอซีย ู (Pre-TAI) และ
แบบสอบถามความคดิเหน็ผู้ใชบ้รกิารตอ่คณุภาพการบรกิาร
พยาบาล กอ่นยา้ยออกจากไอซยี ู2 ชัว่โมง 
 ระยะหลงัยา้ยออกจากไอซยี ูผูป้ว่ยไดร้บัการเยีย่มหลงั

ยา้ยออกจากไอซยีไูปแลว้ 5 ชัว่โมง โดยพยาบาล (ผูว้จิยั) 
พดูคยุกบัผูป้ว่ยถงึปญัหา ความตอ้งการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการ
ยา้ยออกจากไอซยี ู ชว่ยประสาน หรอืแกป้ญัหาใหก้บัผูป้ว่ย
เมือ่พบปญัหา สง่ตอ่ปญัหาทีพ่บใหก้บัพยาบาลผูด้แูลผูป้ว่ย
ตอ่เนือ่ง และผูป้ว่ยทำแบบวดัความวติกกงัวลหลงัยา้ยออก
จากไอซยี ู(Post-TAI) 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ ความถี ่ ร้อยละ   
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่อธบิายลกัษณะขอ้มลู
สว่นบคุคลกลุม่ตวัอยา่ง การทดสอบไคสแควร ์ (chi-square 
test) เพื่อเปรียบความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
และคะแนนความวิตกกังวล การทดสอบแมนวิทนีย ์ ย ู
(Mann-Whitney U test) เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความ
วิตกกังวลและความพึงพอใจของกลุ่มทดลองและควบคุม 
และการทดสอบท ี (t-test) เพือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความ
วติกกงัวลภายในกลุม่และระหวา่งกลุม่ทีศ่กึษา 
 
ผลการวิจัย
 จากการวเิคราะหข์อ้มลู ลกัษณะทัว่ไป การเจบ็ปว่ย
และการผา่ตดั ของกลุม่ตวัอยา่งพบวา่กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
60 คน สว่นใหญม่อีายมุากกวา่หรอืเทา่กบั 60 ป ี รอ้ยละ 
56.7 เป็นเพศชายร้อยละ 56.7 มีสถานภาพโสดร้อยละ 
66.7 เปน็หวัหนา้ครอบครวัรอ้ยละ 55.0 จบการศกึษาชัน้
ประถมศึกษาร้อยละ 50.0 ประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก ่
รบัจา้ง ขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ นกัเรยีน/ นกัศกึษา และ
อืน่ๆ กลุม่ตวัอยา่งไดร้บัการทำผา่ตดัทำทางเบีย่งหลอดเลอืด
หัวใจ ร้อยละ 68.3 โดยมีประสิทธิภาพในการบีบตัวของ
หวัใจหอ้งลา่งซา้ย (LVEF) อยู่ในระดบัด ี (มากกวา่ 50%) 
ร้อยละ 60.0 และจำนวนวันที่เข้ารักษาในหอผู้ป่วยไอซียู
ส่วนใหญ ่ ≤ 2 วัน ร้อยละ 85.5 เมื่อทำการแบ่งกลุ่ม  
ตัวอย่างเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และทำการ
ทดสอบความแตกตา่งของลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งทัง้สอง
กลุม่ ดว้ยการทดสอบไคสแควรพ์บวา่ ไมม่คีวามแตกตา่งกนั 
(p > .05) ดงัแสดงในตารางที ่1  
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ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจำแนกตามขอ้มลูสว่นบคุคล และทดสอบความแตกตา่ง ระหวา่งกลุม่ควบคมุ 
   และกลุม่ทดลอง (ตอ่)    

ลกัษณะสว่นบคุคล 
อาย ุ(ป)ี (χ2 = 0.27, p = .60) 
   <60 
   ≥60 
เพศ (χ2 = 3.30, p = .07) 
 ชาย 
 หญงิ 
สถานภาพสมรส (χ2 = 1.93, p = .39) 
 โสด 
 สมรส 
 หมา้ย/หยา่/แยก 
สถานภาพ (χ2 = 3.30, p = .07) 
 หวัหนา้ครอบครวั 
 สมาชกิครอบครวั 
การศกึษา (χ2 = 5.72, p = .33) 
 ไม่ไดเ้รยีน 
 ประถมศกึษา 
 มธัยมศกึษา 
 อนปุรญิญาตร ี
 ปรญิญาตร ี
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี
อาชพี (χ2 = 6.21, p = .39) 
 ไมม่ ี
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
 รบัจา้ง 
 คา้ขาย 
 เกษตรกรรม 
 อืน่ๆ 
ชนดิของการผา่ตดั    (χ2 = 0.69, p = .40) 
 ทำทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ  
 ผา่ตดัเปลีย่น/ซอ่มลิน้หวัใจ 
ประสทิธภิาพการบบีตวัของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย   (χ2 = 2.06  p = .35) 
 < 30 % 
 30-50 % 
 > 50 % 
จำนวนวนัทีร่กัษาในไอซยี ู(χ2 = 3.26, p = .07) 
 ≤ 2 วนั 
  > 2 วนั 
 
 

กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด n = 60 

 

กลุม่ควบคมุ n = 30 

 

กลุม่ทดลอง n = 30 

 จำนวน 
 

26 
34 
 

34 
26 
 

40 
12 
8 
 

33 
27 
 
1 
30 
13 
5 
10 
1 
 
8 
10 
5 
10 
7 
10 
10 
 

41 
19 
 
4 
20 
36 
 

51 
9 
 
 

จำนวน 
 

43.3 
56.7 

 
56.7 
43.3 

 
66.7 
20.0 
13.3 

 
55.0 
45.0 

 
1.7 
50.0 
21.6 
8.4 
16.6 
1.7 
 

13.3 
16.7 
8.3 
16.7 
11.6 
16.7 
16.7 

 
68.3 
31.7 

 
6.7 
33.3 
60.0 

 
85.0 
15.0 

 
 

จำนวน 
 

14 
16 
 

21 
10 
 

19 
8 
3 
 

20 
10 
 
0 
12 
9 
3 
6 
0 
 
6 
3 
3 
4 
3 
5 
6 
 

22 
8 
 
3 
11 
16 
 

23 
7 
 
 
 

จำนวน 
 

46.7 
53.3 

 
66.7 
33.3 

 
63.3 
26.7 
10.0 

 
66.7 
33.3 

 
0.0 
40.0 
30.0 
10.0 
20.0 
0.0 
 

20.0 
10.0 
10.0 
13.3 
10.0 
16.7 
20.0 

 
73.3 
26.7 

 
10.0 
36.7 
53.3 

 
76.7 
23.3 

 

จำนวน 
 

12 
18 
 

13 
16 
 

21 
4 
5 
 

13 
17 
 
1 
18 
4 
2 
4 
1 
 
2 
7 
2 
6 
4 
5 
4 
 

19 
11 
 
1 
9 
20 
 

28 
2 
 
 

จำนวน 
 

40.0 
60.0 

 
43.3 
56.7 

 
70.0 
13.3 
16.7 

 
43.3 
56.7 

 
3.3 
60.0 
13.3 
6.7 
13.3 
3.3 
 

6.7 
23.3 
6.7 
20.0 
13.3 
16.7 
13.3 

 
63.3 
36.7 

 
3.3 
30.0 
66.7 

 
93.3 
6.7 
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 เมือ่ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ พบวา่คา่เฉลีย่
ความวติกกงัวลในการยา้ยออกจากไอซยีใูนกลุม่ทดลอง มี
ความวติกกงัวลนอ้ยกวา่ในกลุม่ทดลองทัง้กอ่น และหลงัยา้ย
ออกจากไอซยีอูยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .05) และคา่

เฉลี่ยความพึงพอใจต่อการบริการพยาบาลในกลุ่มทดลอง
มากกวา่ในกลุม่ควบคมุ แต่ไมพ่บนยัสำคญัทางสถติ ิ (p > 
.05) ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่2 พสิยั คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความวติกกงัวลในการยา้ยออกจากไอซยี ูและความพงึ 
   พอใจตอ่บรกิารพยาบาลระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
 
ความวติกกงัวลกอ่นยา้ยออกจากไอซยี ู
ความวติกกงัวลหลงัยา้ยออกจากไอซยี ู
ความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาล 
 

  กลุม่ควบคมุ 
 พสิยั M SD 
30-72 49.13 9.87 
30-77 49.70 11.30 
45-60 53.00 5.19 

  กลุม่ทดลอง 
 พสิยั M SD 
 30-63 44.30 8.17 
 30-62 41.97 6.10 
 45-60 57.07 4.12 

t 
 

3.11 
3.56 
1.58 

p 
 

.018 

.001 

.116 
 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความวิตกกังวลภายในกลุ่ม
ทดลอง พบว่าคะแนนความวิตกกังวลก่อน (M= 44.30,   
SD = 8.17) และหลงัยา้ยออกจากไอซยี ู(M= 41.97, SD = 
6.10) มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ (t = 
1.56, p = .13)  
 
การอภิปรายผล
 1. จากผลการทดลองพบว่าผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทาง
เบีย่งหลอดเลอืดหวัใจและผา่ตดัเปลีย่น/ ซอ่มลิน้หวัใจที่ได้
รบัโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยี ู
มีความวิตกกังวลทั้งก่อนย้ายและหลังย้ายออกจากไอซีย ู
น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อม อย่างมีนัย
สำคญัทางสถติ ซึง่ผลวจิยัเปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ในขอ้ 
1 เนื่องจากกลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในการย้ายออกจากไอซีย ู ได้รับข้อมูลการรักษาใน  
ไอซยี ู แผนการรกัษาในแตล่ะวนัตลอดระยะเวลาทีร่บัการ
รกัษาในไอซยี ู เครือ่งมอื และอปุกรณท์างการแพทยท์ี่ใชก้บั
ผู้ป่วย การปฏิบัติตัวขณะรับการรักษาในไอซีย ู การได้รับ
ขอ้มลูเกีย่วการยา้ยออกจากไอซยี ู ลกัษณะหอผูป้ว่ยและวธิี
การขอความชว่ยเหลอืเขา้รบัการรกัษาตอ่ในหอผูป้ว่ยทีย่า้ย
ไปโดยแพทย์เจ้าของไข ้ หรือแพทย์ประจำบ้าน และ
พยาบาลผูว้จิยัรว่มกบัการดแูลตาม clinical pathway ทำให้
ผู้ป่วยรู้สึกคลายความวิตกกังวล รู้สึกมีความปลอดภัยทั้ง
กอ่นและหลงัยา้ยออกจากไอซยี ู ซึง่ตา่งจากกลุม่ควบคมุที่ได้
รับการดูแลตาม Clinical pathway โดยได้รับข้อมูลจาก
แพทยแ์ละพยาบาลทีด่แูลเทา่ทีจ่ำเปน็ตามปกต ิ ซึง่ไม่ไดร้บั
การเตรียมพร้อมในการย้ายออกจากไอซียูโดยละเอียด 

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ วรรธกร  รกัอสิระ8 ทีศ่กึษาผล
ของโปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยผูป้ว่ยผา่ตดั
หวัใจแบบเปดิออกจากไอซยี ู ตอ่ความวติกกงัวลจากการยา้ย
ออกจากไอซยีขูองโรงพยาบาลพระมงกฎุ กรงุเทพมหานคร 
ในป ี 2544-2545 ผลการวจิยัพบวา่ผูป้ว่ยผา่ตดัหวัใจแบบ
เปดิที่ไดร้บัการเตรยีมในการยา้ย ดว้ยโปรแกรมการเตรยีม
ความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยี ู มคีะแนนความวติก
กงัวล ทัง้กอ่นยา้ยและหลงัการยา้ยออกจากไอซยี ู ตำ่กวา่
กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ 
อธบิายไดว้า่การเตรยีมความพรอ้มผูป้ว่ยระยะเปลีย่นผา่น
จากไอซยีไูปเขา้รกัษาตอ่ในหอผูป้ว่ย สามารถทำใหผู้ป้ว่ยลด
ความวติกกงัวลเกดิความเชือ่มัน่วา่ เมือ่ยา้ยออกไปแลว้จะ
ไดร้บัความปลอดภยั และสามารถเผชญิกบัความเจบ็ปว่ย
หรอืสถานการณใ์หม่ๆ  ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ2 

 2. ผู้ป่วยกลุ่มทดลองหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอด
เลือดหัวใจและผ่าตัดเปลี่ยน/ ซ่อมลิ้นหัวใจกลุ่มที่ ใช้
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการย้ายออกจากไอซีย ู  
มีความวิตกกังวลหลังย้ายน้อยกว่าก่อนย้ายออกจากไอซียู
อยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ(p > .05 ) ซึง่ผลวจิยัไม่ไดเ้ปน็
ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ในขอ้ 2 อาจเนือ่งจากหลงัจากยา้ย
ออกจากไอซยีไูปแลว้ 5 ชัว่โมง ผูป้ว่ยอาจยงัไมม่คีวามมัน่ใจ 
หรือมีความวิตกกังวลในการเข้ารักษาต่อในหอผู้ป่วยอื่น 
ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มที่ไมคุ่น้เคยในกรณทีีผู่ป้ว่ยไมเ่คย
ไดเ้ขา้รบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยนัน้มากอ่น อาจตอ้งการขอ้มลู
หรอืการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้รกัษาในหอผูป้ว่ยเพิม่
เตมิ อาจรูส้กึวา่ตนเองยงัตอ้งการใหแ้พทยแ์ละพยาบาลดแูล
อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
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วรรธกร รกัอสิระ8 ศกึษาผลของโปรแกรมการเตรยีมความ
พร้อมในการย้ายผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิดออกจากไอซีย ู
ตอ่ความวติกกงัวลจากการยา้ย พบวา่ หลงัยา้ยออกจากไอซี
ยแูลว้ 8 ชัว่โมง ความวติกกงัวลทัง้กอ่นและหลงัยา้ยของ
กลุม่ที่ได้ใช้โปรแกรมการเตรยีมความพรอ้มในการยา้ยออก
จากไอซยี ูไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติ ิ  
 3. ความพงึพอใจตอ่คณุภาพการบรกิารพยาบาลของ  
ผู้ป่วย หลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจและผ่าตัด
เปลีย่น/ ซอ่มลิน้หวัใจ ที่ไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มในการ
ยา้ยออกจากไอซยีมูคีวามพงึพอใจ มากกวา่กบักลุม่ที่ไม่ได้
รบัการเตรยีมความพรอ้มอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ (p > 
.05) ซึ่งผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 อาจ
เนือ่งจากพยาบาลไดร้บัการปลกูฝงั และเรยีนรู้ในการปฏบิตัิ
การพยาบาลตามจรรยาบรรณของวชิาชพี ในการดแูลผูป้ว่ย
ทุกคนที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของโรง
พยาบาลศริริาชทีเ่นน้การปฏบิตัติอ่ผูป้ว่ยอยา่งใหเ้กยีรตแิละ
เสมอภาค อีกทั้งพยาบาลยังมีความรู ้ ความชำนาญและ
เชีย่วชาญในการปฏบิตักิารพยาบาล นอกจากนีผู้ป้ว่ยทัง้กลุม่
ควบคมุและกลุม่ทดลองไดร้บัขอ้มลูทีจ่ำเปน็จากแพทยแ์ละ
พยาบาลดว้ยวธิทีีเ่หมอืนกนัโดยการอธบิายอยา่งเดยีวกนัใน
ขณะทีพ่กัรกัษาในไอซยี ู และระยะเวลาทีพ่กัรกัษาในไอซยี ู
เปน็ชว่งสัน้ๆ ประมาณ 24- 48 ชัว่โมง กอ่นยา้ยออกจาก  
ไอซยี ู ทำใหร้ะดบัความพงึพอใจไมม่คีวามแตกตา่งกนัในทัง้
สองกลุม่  
 ขอ้จำกดัของการวจิยั 
 การศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้มีการทดสอบความวิตกกังวล
ของกลุม่ตวัอยา่งกอ่นดำเนนิการวจิยั ในการแปลผลการวจิยั
จงึควรคำนงึถงึประเดน็นีด้ว้ย เนือ่งจากกอ่นดำเนนิการวจิยั
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มอาจมีความวิตกกังวลแตกต่างกัน 
ซึง่อาจสง่ผลความวติกกงัวลหลงัดำเนนิการวจิยัได ้  
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล ควรส่งเสริมให้มี
การนำโปรแกรมนี้ ไปใช้ในการวางแผนจำหนา่ยผูป้ว่ยโดย
ทมีสขุภาพทีม่กีารประสานความรว่มมอือยา่งตอ่เนือ่ง และ
ตามแบบแผนการจำหน่ายผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด ระหว่าง
รักษาในไอซีย ู โดยมีระบบการประเมินอาการและความ
พรอ้มผูป้ว่ย ตัง้แตเ่ขา้รบัการรกัษาในไอซยี ู ประเมนิปญัหา
ความต้องการทุกระยะและทุกวันระหว่างอยู่ ในไอซีย ู  
ทัง้แพทยแ์ละพยาบาลตอ้งมกีารใหข้อ้มลูผูป้ว่ยในทกุระยะ

การเปลีย่นผา่น โดยการจดัทำเปน็คูม่อืประกอบการอธบิาย
เพือ่ใหผู้ป้ว่ยเขา้ใจ มแีบบประเมนิปญัหาความตอ้งการหรอื
ขอ้สงสยัของผูป้ว่ยและดำเนนิการชว่ยเหลอืทกุครัง้อยา่งเทา่
ทยีมกนัอยา่งเปน็รปูธรรม โดยบนัทกึลงรายงานการดแูลผู้
ป่วยเพื่อลดความวิตกกังวลและเพิ่มความพึงพอใจในการ
บรกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ รว่มกบัการดแูลตาม clinical pathway 
ของหนว่ยงาน 
 2. เพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะตามโปรแกรมการเตรยีม
ความพรอ้มในการยา้ยออกจากไอซยีใูหก้บัพยาบาลจบใหมท่ี่
ดแูลผูป้ว่ยในระยะวกิฤต   
 3. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้ โปรแกรมนี ้ เป็น
แนวทางในการศึกษากับกลุ่มผู้ป่วยในลักษณะอื่นๆ เช่น   
ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัศลัยกรรมทัว่ไป ทีอ่ยู่ในระยะเปลีย่นผา่น  
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