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บทคัดย่อ 
 
 การพัฒนากระบวนการท างานเป็นส่ิงส าคัญส าหรับผู ้บริหารและพยาบาล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ การศึกษาเชิงพฒันาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันา
คุณภาพกระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ โดยใช้กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองท่ีเรียกวา่  โฟกสัพี ดี ซี เอ (FOCUS-PDCA)  ตามแนวคิดของเดมม่ิง 
กลุ่มพฒันาคุณภาพกระบวนการการให้ขอ้มูลผูป่้วยก่อนผ่าตดัทางศลัยกรรมคือพยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 8 คน กลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มพยาบาลวชิาชีพผูท้ดลองใชคู้่มือการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผา่ตดั
ทางศลัยกรรมจ านวน 22 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 1) แบบตรวจสอบการปฏิบติัการ
ให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพเก่ียวกับความ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติัการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั 3) แบบสอบถาม
ความเป็นไปได้ต่อการน าคู่มือการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดัไปใช้ในภาพรวม และ 4) แบบ
บนัทึกอุบติัการณ์การเตรียมความพร้อมผูป่้วยก่อนผ่าตดัและอุบติัการณ์การเล่ือนผ่าตดั วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา และใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่าผลลพัธ์ของการพฒันาคุณภาพกระบวนการการให้ขอ้มูลแก่ผูป่้วย
ก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ ท าให้ได้คู่มือการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตัด ซ่ึงมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วยความหมายของการให้ข้อมูลแก่ผูป่้วยก่อนผ่าตดั บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประสานงานของพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้ง การไหลของงานการให้ขอ้มูลแก่
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ผูป่้วยก่อนผา่ตดั ขั้นตอนการปฏิบติัการใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยก่อนผา่ตดั  และแบบฟอร์มการบนัทึกการ
ใหข้อ้มูลแก่ผูป่้วยผา่ตดัศลัยกรรม และเม่ือน าคู่มือดงักล่าวไปใชก้ลุ่มตวัอยา่งผูท้ดลองใชมี้ความเห็นวา่
มีความเป็นไปไดใ้นการน าคู่มือดงักล่าวไปใชใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และผูป่้วยผา่ตดัไดรั้บการ
เตรียมอยา่งถูกตอ้งไม่พบอุบติัการณ์ความไม่พร้อมของผูป่้วยและอุบติัการณ์การเล่ือนผา่ตดั 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การพฒันาคุณภาพกระบวนการการให้ขอ้มูลแก่
ผูป่้วยก่อนผ่าตดั สามารถน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมของผูป่้วยท่ีจะรับการผ่าตดัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  คงไวซ่ึ้งคุณภาพการบริการตามมาตรฐานและผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจ ผูบ้ริหาร
องคก์รสามารถน าไปพฒันาคุณภาพการบริการของหน่วยงานและหน่วยงานท่ีให้บริการผา่ตดัอ่ืนๆ
ในองคก์รได ้
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ABSTRACT 
 
 Development of a working process is important for administrators and nurses to 
respond to the demands of those receiving services. The purpose of this study was to develop an 
information provision process for preoperative patients at Phrae Hospital by using Deming’s 
FOCUS-PDCA quality improvement model. The information provision process for preoperative 
patient development team consisted of 8 professional nurses; the samples were 22 pilot 
professional nurses utilizing the handbook for guiding information provision for preoperative 
patients. The research instruments included 1) the Information Provision Practice for Preoperative 
Patients Check List, 2) the Nurses’ Opinions regarding Information Provision Practice for 
Preoperative Patients Feasibility Questionnaire, 3) the Handbook for Guiding Information 
Provision for Preoperative Patients Feasibility Questionnaire, and 4) the Preparation and Surgery 
Cancellation Incident Report Form. Data were analyzed by content analysis and descriptive 
statistics. 
 The results revealed that output yields from the development of information provision 
process for preoperative patients at Phrae Hospital was the handbook for guiding information 
provision for preoperative patients. It contented the definition of providing information, the role 
of nurses in related units, coordination of related persons, information provision flow, steps for 
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improving preoperative information, and the preoperative patient record form. After using the 
handbook, the sample reported that the handbook for guiding information provision for 
preoperative was feasible in practice at a high level. Patients were correctly prepared. Incidence 
of  patient’s unreadiness was not found and no surgeries were canceled.  
 The results of the study showed that the development of the information process for 
preoperative patients is applicable for effectively preparing preoperative patients for surgery. It 
maintains the quality of the standard care. The practitioners are satisfied. Organizational 
administrators can apply this model to improve quality of services in their units and the units 
which providing other types of surgery in the organization.  
 
 
 


