
พฒันารูปแบบการเตรยีมผูปวย
กอนไดรบัยาระงับความรูสึก ณ.
หองตรวจผูปวยนอก

โดย ศิริทิพย สงวนวงศวาน
พญ. กรุณา  ระจินดา

งานวิสญัญีพยาบาล กลุมการพยาบาล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

อุบลราชธานี



หลกัการเหตุผล

ผูปวยผาตัด

วิตกกังวล หวาดกลัว

เครียด
HT , BS   ,HRเปลี่ยนแปลง 

พยาธิสรีระ

เสี่ยงตอการใหยาระงับควรรูสึก

เลื่อน/งดผาตัด เกิดภาวะแทรกซอน



• สําคัญ
• ใหทราบขอมูลอยางละเอยีด การผาตัด ,โรครวม
• เกิดสมัพันธภาพที่ดีระหวางผูปวยและทีมวิสญัญี
• สรางความมั่นใจและลดวิตกกงัวลของผูปวย
• วางแผนใหยาตลอดจนการดูแลตอเนือ่งระยะ
หลงัผาตัด

• ปองกันปญหาแทรกซอนซึง่อาจเกิด/สามารถ
เตรียมแกปญหานั้นไดดวย

• สามารถติดตอบุคคลทเีกี่ยวของเพื่อเตรียมไว
ลวงหนา
(วิสัญญีวิทยาพื้นฐาน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

การเตรียมผูปวยกอนการใหยาระงับฯ



รพ.สปส. มีผูปวยเขาไดรับยาระงบัความรูสึกเพื่อ
การผาตัดมากกวา 25000 ราย/ป ทาํให
เจาหนาที่วิสัญญีตองทํางานหนัก ทําใหการ
เตรียมผูปวยฯ ทําไดไมครอบคลุมและสมบูรณ 
แตก็ไดพยายามพัฒนาหลายรูปแบบ



วิธีเดิม : การเตรียม/เยี่ยมผูปวยฯทีห่อผูปวย 1 
วันกอนผาตัด กพ็บวาปญหา-อุปสรรค ไมสะดวก 
สามารถเยี่ยมไดเพยีง  5-10 %

วิธีปจจุบัน : การเตรียม/เยี่ยมผูปวยฯหนาหอง
ผาตัด พบวามีความสะดวกสําหรับเจาหนาที่ แต
ผูปวยไดรับขอมูลที่ไมครอบคลุม และทั่วถึง

- ไดรับขอมูล /คําแนะนําไมครบถวน  50 %
- เลื่อนผาตัดเกี่ยวกับวิสัญญ ี21 % ของการเลื่อน      
ผาตัดทั้งหมด



ปญหา-อุปสรรค
วิเคราะหสถานการณ
• 2543 เยี่ยมชวงบายทกุวัน โดยวิสัญญพียาบาล
ที่มอบหมาย

• 2545 มอบหมายวิสัญญหีองพักฟน หรอืวาง ไป
เยี่ยมแทน หรือ เปลีย่นวิสญัญีพยาบาลเจาของหอง
ไปเยี่ยมเอง

• 2547  เยี่ยมเฉพาะรายหรือมโีรครวม รายผาตัด
ใหญ

• 2548  ประเมนิหนาหองรอผาตัด ไดเฉพาะราย
แรก สะดวกแตแกปญหาไมทนั ไดขอมลูไมครบ 
ขาดประสทิธิผล 

• 2550 นําสูแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม



คําถามวิจัย

จะพัฒนารูปแบบการเตรียมความพรอมผูปวย
กอนใหยาระงับความรูสึกทัง้รางกายและ
จิตใจอยางไร?



สะทอนการ
ปฏิบัติ

ปฏิบัติ & สังเกต

วางแผน

ปรับปรุง
แผน

สะทอนการ
ปฏิบัติ

ปฎิบัติ+สังเกต

ปรับปรุงแผน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงานพัฒนา
องคความรูวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ



กรอบแนวคิดการวิจัย

วางแผนหารูปแบบ
วิเคราะหสถานการณรูปแบบ 

การเตรียม/เยี่ยมผูปวยฯอดีต
และปจจุบัน 

-ปญหาและอุปสรรคการ 

- ความเปนไปได/ความพรอม
ของผูใหบริการ
-ความวิตกกังวล/ความตองการ
ขอมูลของผูปวย
--ศึกษาระบบงาน  OPD

สะทอนการปฏิบัต ิ      

1. เชิงกระบวนการ ไดแก  การไดรับ
ขอมูลของผูปวย  , ประสิทธิผลการคัด
กรอง
2. เชิงผลลัพธ 

ความวิตกกังวล
การเปลี่ยนนัดผาตัด
ความพึงพอใจ

ขั้นตอนพัฒนาหา
รูปแบบ

ทดลองปฎิบัติรูปแบบ
คลินิกเตรียมผูปวยกอนไดรับยา
ระงับความรูสึก
แบบนัดผาตัดลวงหนา ณ. หอง
ตรวจผูปวยนอก OPD



วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินและเตรียม
ความพรอมผูปวยทางดานรางกายและ
จิตใจลวงหนากอนการมานอน
โรงพยาบาล  เนนความปลอดภัยผูปวย 
ลดการเลื่อนผาตัด การเกดิ
ภาวะแทรกซอนจากการใหยาระงับ
ความรูสึก

ประเภทงานวิจัย : วิจัยเชิงปฏบิัติการ



ขั้นตอนการดําเนินงาน

• ระยะที 1 วางแผน 
• (วิเคราะหสถานการณ  )
ศกึษาทบทวน สภาพปญหา-อุปสรรคอดีต-
ปจจุบัน  จากหลักฐาน ขอมูล เอกสารที่ได
สรุปไวในอดีต



•หาทีมอาสาสมัคร 
ผูสนใจรวมพัฒนา

•ประชุมกลุม (Group 
discussion) ที่มี
ประสบการณการไป
เยี่ยมผูปวยทีห่อผูปวย

การระดมสมอง ทีมวิสัญญี



Group discussion
• ตารางผาตัดออกชา (15.00 - 15.30 น.)  
ทําใหมีเวลาในการไปเยีย่มนอย เพราะใกล
เลิกงาน   

• ผูปวยบางรายยังไมมา Admit
• ผลตรวจทางหองปฏิบตัิการยังไมเสร็จ 
• เมื่อพบปญหาไมสามารถแกไขปญหาให
ผูปวยไดทันที เพราะเปนพยาบาลสั่งการ
รักษาไมได 

• ไมมีเวลาใหคําแนะนํา หรือใหคําแนะนําอยาง
เรงรีบ 



• ศึกษาความเปนไปได /
ความพรอมจะพัฒนา
ของทีมวิสัญญี

• ทําแบบสอบถาม  
• มีความพรอม  69.7 %



• คนหาปญหาผูปวย และความตองขอมูล
• Focus groups  ผูปวย 2 กลุม 

• ผูปวยรอผาตัด  7
• ผูปวยหลังผาตัด  7
*ประเด็นความวิตกกังวล , ความตองการขอมูล
นําประเด็นมาจัดทําแบบสอบถาม ผูปวยรอ
ผาตัด จํานวน 48 ราย 
มีความวิตกกังวล 83.4 %
มีความตองการขอมูลมาก 85.4 %



ขอมูลสวนใหญที่ผูปวยตองการ

• เรื่องการปฎิบตัิตัว กอน- หลังใหยาระงับ
ความรูสึก  เรื่องเกี่ยวกับโรค และสาเหตุ การ
ปฏิบตัิตัวหลังผาตัด ฯลฯ   เพื่อนําไปสูการ
สราง สื่อที่จะใหขอมูลผูปวย  ตามเนื้อหาที่
สนใจ พัฒนาใหเปน VCD การปฎิบตัิตัวกอน
ใหยาระงับความรูสึกจะทําใหผูปวยมีความพึง
พอใจ  และสามารถปฏิบัติตนตอไปได



ชนิดขอมลูที่ผูปวยตองการ

ชนิด จํานวน รอยละ
สถานที่ 3 6.2
ทีมงานใหบรกิาร 4 8.3
โรคและสาเหตุ 9 18.7
การปฎิบัติตัวในการใหยาระงับ
ความรูสึก

9 18.7

ขั้นตอนการผาตัด 7 14.5
เวลาที่จะผาตัด  ระยะเวลาผาตัด 9 18.7
การปฎิบัติตัว ในการผาตัด 7 14.5



ความตองการขอมูล ผูปวย

พัฒนาสื่อรูปแบบ VCD



• ผูปวยรอยละ 91 มีความพึงพอใจถาจะเปด
บริการในการเตรียมผูปวยกอนใหยาระงับ
ความรูสึกรูปแบบ คลินิกวิสัญญี  ดังนั้นจึง
นําไปสูการศึกษาความเปนไปไดในการเปด
ใหบริการรูปแบบใหม  

• กลุมผูมีสวนเกี่ยวของ ความเปนไปได
พยาบาล OPD, IPD, พยาธิ, ศูนยcom,วิสัญญี
แพทย , ศัลยแพทย,ผูบริหาร



• ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวของ
• ศึกษาขั้นตอน 

• การนัดผาตัดที่ OPD , 
• การตรวจ Lab ,x-ray
• consultation
• Admission

• ศึกษาขอมูลปรมิาณ  
• Elective case แตละ OPD

•ศึกษาความเปนไปไดทีจะสงผูปวยเจาะ, x-ray, EKG,Lab
 ในวันที่มา OPD



• การสัมภาษณ ผูบริหารเพื่อศึกษาความเปนไป
ได  ขอการสนับสนุนดานทรัพยากร  สถานที่  
คน  อุปกรณสื่อ ระบบ computer ตางๆ  ฯลฯ

• เตรียมพัฒนาคน
• สงไปอบรม Counseling 
• ทบทวน เรื่องการประเมินดานวิสัญญ ีวทิยากร
โดยวิสัญญแีพทย

• พัฒนาแบบฟอรม



• เมื่อไดทางเลือกแลว เขียนโครงการ
เพื่อขออนุมตัิ สถานที่ และอตัรา
กําลังคนที่จะประจํา เครื่องมอื 
อุปกรณ 

• กําหนดวิธีการในการทาํงานใน
แตละขั้นตอน 

• รวม กําหนดบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ ของเจาหนาวิสัญญีที่
จะออกไปปฏิบัติงาน 



• ติดตอประสานงาน ขอความรวมมอื 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการสง
ตอผูปวย  การทําผล Lab ระบบการ 
consult

• จัดหาเครือ่งมอื อุปกรณตางๆ  สื่อ
การสอน ฯลฯ ทีจ่ะมาใชในการให
ขอมูลและคําแนะนํากอนการใหยา
ระงับความรูสึก



ระยะที่ 2 ดําเนินการพัฒนารูปแบบ  
ลงมอืปฎิบัตแิละสังเกต

2.1 ขอมลูที่ไดจากการวิเคราะหระยะที่ 1 เมือ่นาํ
แนวคิดทฤษฎ ีที่สนใจแลวเก็บรวบรวมขอมลูนํามา
ประยุกตกบั ความเปนไปได/ความพรอม และ
พิจารณาประกอบสรปุกําหนดเปน รูปแบบที่
เหมาะสมกับบริบท

2.2 นํารูปแบบที่ไดไปทดลองใชกับกลุม
ผูรับบริการในหนวยงาน โดยนํารูปแบบที่ไดเริ่ม
ดําเนนิการใหบริการกบัผูรับบริการระยะ 3  เดือน
แรก   เฝาสังเกต สรุปผลการปฎิบัติงาน ปญหา 
อุปสรรค  แนวทางแกไข  และเริม่นําไปใชในกรณี
ตอไป ปรับใชตามสถานการณ







Pre-conference



ทํา chest x-ray, EKG, Lab 

พบปญหาเรื่องโรค ปรกึษาอายรุแพทย ไมมีปญหา นัดผาตัด

ผูปวยและญาติ พบวิสัญญีพยาบาลที่คลินิกพบศัลยแพทยนัดผาตัด

วิสัญญีพยาบาล ซักประวัติ, ประเมินสภาพรางกาย (Pre-visit)

 ใหคําแนะนํา , ชม VCD , ตอบขอซกัถาม , แจก

แผนพับ , แจกVCD กลบับาน (ถาตองการ)

วิสัญญีพยาบาลสงใบบันทึกขอมูลผูปวยไปยังหองพักฟนแต ชั้นที่ผูปวยจะใชบรกิาร

ผูปวยกลับบาน

แลวมาตามนัด

มีปญหา ไมมีปญหา

พยาบาล OPD ซักประวัติ คัดกรองผูปวยนาจะไดรับการผาตัดเขาตรวจกอน Flow chart

รูปแบบที ่1

OPD

วสิัญญีพยาบาลคะจาํหองศึกษาขอมูลจากใบรายงานในเยน็กอนวันผาตดั

ปรึกษาวสิัญญีแพทย ทีO่R



พบผล Lab มีปญหา ไมมีปญหา 

ผูปวยและญาติ พบวิสัญญีพยาบาลที่คลินิกพบศัลยแพทย

วิสัญญีพยาบาล ซักประวัติ, ประเมินสภาพรางกาย (Pre-visit)

ใหคําแนะนํา , ชม VCD , ตอบขอซักถาม , แจก

แผนพับ , แจกVCD

วิสัญญีพยาบาลสงใบบันทึกขอมูลผูปวยไปยังหองพักฟนแต ชั้นที่ผูปวยจะใชบรกิาร

ผูปวย Admitแ 

ที่ ward

ปรึกษาวิสัญญแีพทยที ่OR

มีปญหา ไมมีปญหา

พบพยาบาล OPD ทํา chest x-ray ,EKG ,Lab

วสิัญญีพยาบาลประจาํหองศกึษาขอมูลจากใบรายงานเย็น

กอนวันผาตัด (ไมตองไป เยี่ยมที่ ward)

Flow chart

รูปแบบที ่2

เชาวัน Admit



การปฏิบัติงาน

1.  ประเมินสภาพผูปวยดานวิสัญญ ีดูความผิดปกติทั้งดาน
รางกายและผลตรวจทางหองปฎบิัติการ          และ x-ray 

2. ติดตอประสานงานวิสญัญีแพทย ศัลยแพทย เมือ่ผูปวยมี
ปญหาเพื่อแกปญหาลวงหนาใหกบัผูปวยกอนใหยาระงบัฯ

3. ใหความรูเกี่ยวกับการเตรียมตัวและปฎิบัติตัวกอนระหวาง 
และหลงัใหยาระงบัความรูสกึในรูปแบบของ สือ่ VCD และ
แผนพับ พรอมอธิบายใหผูปวยเขาใจ  

4. ตอบขอซกัถามของผูปวยในเรือ่งการใหยาระงบัความรูสกึ 
5. สรางสัมพนัธภาพและใหกําลังใจ
6. สงตอขอมูลใหกบัเจาหนาที่วิสัญญทีีอ่ยูในหองพักฟน
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Figure 2. Top of 5 Co-morbidity
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ประสิทธิผลของการคัดกรอง

รายการ  จํานวน รอยละ

Information 578 100

Abnormal. 164 28

Consult. 90 54 of Abnormal
Need to be treat. 23 25.5 of Consult

Need to be change 
the schedule.

27 30 of Consult

Post complication 3 0.5  



ระดับความพึงพอใจ

ดานกระบวนการ ขึ้น
ตอนการใหบริการ

ระดับมาก

ดานผูใหบริการ ระดับมากที่สุด

ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก

ระดับมาก

ดานสือ่ ระดับมาก

การไดรับประโยชน ระดับมากที่สุด



ความพึงพอใจ

•  สวนใหญมีความพึงพอใจระดับมาก และมากที่สุด
• “ใหความรูความเขาใจ มากขึน้ และสามารถปฎิบัติ
ไดถูกตอง หลงัผาตัด .”

• “ใหคําแนะนําไดดีมาก เปนกนัเองกับคนไข และมี
เทคนิควิธีในการใหกําลังใจคนไข ไดเยี่ยมมาก

• “ทําใหผูปวยไดรับทราบขั้นตอนตางๆ มีความเขาใจ
และพรอมที่จะเขารับการผาตัด คลายกังวลไดมาก 

• “ดูแลวสบายใจขึ้น”
• “ใหคําแนะนําทีดีมาก ใหความมั่นใจ ในการปฎิบัติ
ตัวกอนเขาผาตัด

• “หองแคบเกนิไป”







ปญหา-อุปสรรค

• การสงตอขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชน
• การนําปญหาปรึกษายังไมเปนระบบ 
• เจาหนาที่บางสวนไมเห็นความสําคัญและยัง
ขาดความเขาใจ

• ยังไมสามารถใหบริการไดครอบคลุมผูปวย
ที่มาผาตัดทั้งหมดไดเพราะทรัพยากรจํากัด



สรปุ

• ไดพัฒนารปูแบบการเตรยีมผูปวยกอนการใหยาระงับ
ความรูสึก ณ.จุดตรวจผูปวยนอกลวงหนากอนวันผาตัด

•  ทําใหมีเวลาเตรยีมผูปวยทั้งดานรางกายและจิตใจไดมาก
ขึ้น ชวยใหผูปวยคลายกังวล

• ผูปวยไดรับรูขอมลูมากขึ้นสามารถนําไปปฎิบัติ และใหความ
รวมมอืขณะใหยาระงับได

• ลดความเสี่ยงการรองเรยีนจากไมไดรับขอมูล 
• ไดรับการแกไขปญหาบางสวน ซึง่ชวยใหผูปวยมีโอกาสลด
ความเสี่ยงได และไดรบัความปลอดภัย  ผูปวยสวนใหญมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด

•  เปนรปูแบบใหม  ในการทํางานเชิงรกุของวิสัญญี  โดยใช
บุคลากรนอย ที่สามารถนําไปใชไดในทกุโรงพยาบาล 



สรปุ

• ใหบริการวิสญัญทีี่ไดมาตรฐานตามวิชาชีพสอดคลอง
กับนโยบาย รพ และหนวยงาน ตอบสนองความ
ตองการของผูบริหารในแกไขปญหาการไมได Pre-
visit ที่หอผูปวยลวงหนา

• ทําใหทราบประวัติผูปวยลวงหนา สามารถนําปญหา
ผูปวยมาศึกษา และวางแผนการใหยาระงบัฯ และทํา
การ conference ในชวงเชากอนเขา OR

• มกีารใชวิสญัญพียาบาลที่มปีระสทิธิภาพ
• เปนนวตกรรมทางการพยาบาลวิสัญญเีพราะเปน
หนวยงานแรก ที่มกีารจัดการบริการpre-visit แนวใหม



• ทําใหผูปวยไดรับประโยชนและไปนําเสนอ
เพื่อให โรงพยาบาลอื่นที่มีปญหาแบบ
เดียวกันนําไปปรบัประยุกตใช

• ทําใหมีการพัฒนาตนเองดานการมีสัมพันธ
ภาพกับผูปวยและญาติ ทักษะในการ
ประสานงาน  ดานความรูวิชาชีพ และวิชาการ
วิสัญญีใหมๆ ในการเตรียมผูปวยฯ



ถายทําสารคดี สนับสนนุ
โดย สถาบันวิจัยระบบ
สารธารณสขุ (สวลส.)

รายการ “Design for life”

ถายทอดออกอากาศ     
ชอง Thai TPBS





สิ่งที่ตองดําเนินการตอไป

• สรางความตระหนัก-เขาใจ
• ประชาสัมพันธ ขยายบริการและการใหขอมูลฯ 
จัดทําสื่อไปฉายตาม ward ทีไ่มไดผานคลนิิก

• พัฒนาสื่อดานวิสัญญ ีตาม choice of anesthesia 
• จัดทํา guild line การเตรียมผูปวยลวงหนา ณ.

OPD  เปนรายโรค
• ทําศึกษาวิจัยเปรียบเทยีบความวิตกกงัวล 



ถอดบทเรียน

• แนวคิดเกิดจากปญหาการปฎิบัติงานประจําที่ทํา แลว
แกปญหาดวยการบริหารจัดการปกติแลวไมประสบ

ความสําเร็จ

• แนวคิดการวิจัย R2R เปนวิธหีนึ่งที่ทําใหการแกปญหา
มีความยั้งยืน และสามารถขยายผลไปยังหนวยงานอืน่ๆที่มี
ปญหาแบบเดียวกนัปรับประยุกตใชตามบริบทได

• การคิดแบบ Thinking out of the 
block



Thank you  for attention
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