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บทคดัย่อ 
 

 การจดัการกบัความวิตกกงัวลก่อนผ่าตดัท่ีเหมาะสมโดยใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิก
จะช่วยให้ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดใหญ่ในผูป่้วยสูงอายุลดลงได้ การศึกษาเชิงปฏิบัติการน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิกส าหรับการให้
ความรู้เพื่อลดความวิตกกงัวลในผูป่้วยสูงอายุก่อนเขา้รับการผา่ตดัใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
โดยใชข้ั้นตอนการใช้แนวปฏิบติัทางคลินิกของสมาคมพยาบาลออนทาริโอ (RNAO, 2012) กลุ่มตวัอยา่ง 
ประกอบด้วยผูป่้วยสูงอายุก่อนผ่าตดัใหญ่ จ านวน 30 คน และพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 9 คน ศึกษา
ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เคร่ืองมือท่ีใชด้ าเนินการศึกษา คือ แนวปฏิบติั 
การพยาบาลทางคลินิกส าหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกงัวลในผูป่้วยสูงอายุก่อนเขา้รับการ
ผา่ตดัใหญ่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ของ อุบลรัตน์ ชุ่มมะโน (2554) และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามความวิตกกงัวล และความตอ้งการทราบขอ้มูลก่อน
ผา่ตดั (The Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale [APAIS]) แบบประเมินความพึง
พอใจของผูป่้วยสูงอายุและพยาบาลต่อการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิก เปรียบเทียบสัดส่วน
ของผูสู้งอายุท่ีมีระดบัความวิตกกงัวลก่อนผ่าตดัใหญ่ในระดบัต่างๆ ระหว่างก่อนและหลังการให้
ความรู้เพื่อลดความวิตกกงัวลตามแนวปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิก ดว้ยสถิติแมคนีมาร์ ( McNemar’s 
statistics) ขอ้มูลความพึงพอใจของผูป่้วยสูงอายุและพยาบาลต่อการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลทาง
คลินิก วเิคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา 
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 ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ 

 1. สัดส่วนของผูสู้งอายุท่ีมีระดบัความวิตกกงัวลก่อนผ่าตดัใหญ่ในระดบัต่างๆ หลงัการใช้
แนวปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิกส าหรับการให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกงัวลน้อยกว่าก่อนการใช้
แนวปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p< .01) 
 2. ผูป่้วยสูงอายรุ้อยละ 100 มีความพึงพอใจระดบัมากต่อการไดรั้บความรู้ตามแนวปฏิบติัการ
พยาบาลทางคลินิกส าหรับการใหค้วามรู้เพื่อลดความวติกกงัวลของผูสู้งอายกุ่อนผา่ตดัใหญ่  
 3. พยาบาลร้อยละ 77.78 มีความพึงพอใจระดบัมากต่อการใช้แนวปฏิบติัการพยาบาลทาง
คลินิกส าหรับการใหค้วามรู้เพื่อลดความวติกกงัวลของผูสู้งอายกุ่อนผา่ตดัใหญ่  

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถยืนยนัประสิทธิผลของการใชแ้นวปฏิบติัการพยาบาลทางคลินิกใน
การให้ความรู้เพื่อลดความวิตกกงัวลผูป่้วยสูงอายุก่อนผา่ตดัใหญ่ ดงันั้นจึงควรน าแนวปฏิบติัน้ีไปใช้
ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูป่้วยสูงอายกุ่อนผา่ตดัใหญ่ต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 Appropriate anxiety management by using clinical nursing practice guidelines (CPGs) is 
beneficial in relieving anxiety among elderly patients before major surgery. The purpose of this 
operational research study was to evaluate the effectiveness of CPGs for knowledge provision 
implementation to reduce anxiety among elderly patients before a major operation at Maharaj 
Nakorn Chiang Mai Hospital by following the process of guideline implementation of the 
Registered Nurses Association of Ontario (RNAO, 2012). The sample consisted of 30 elderly 
patients just before undergoing major surgery and 9 professional nurses. The study was conducted 
during May to July 2014. The CPGs for knowledge provision to reduce anxiety among elderly 
patients before a major operation, Chiang Rai Regional hospital developed by Ubolrat Chummano 
(2011) were used for this study. The instruments for data collection consisted of The Amsterdam 
Preoperative Anxiety and Information Scales (APAIS) and CPGs implementation satisfaction 
questionnaires to measure satisfaction of elderly patients and nurses. The data on the proportion of 
the elderly with different levels of anxiety CPGs implementation were compared by using 
McNemar’s statistics. Data on satisfaction of elderly patients and nurses on CPGs implementation 
were analyzed using descriptive statistics. 
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 Results of this study revealed that: 

 1. The proportion of the elderly with different levels of anxiety after CPGs for knowledge 
provision to reduce anxiety implementation was lower than before at a significant level of p < .01. 
 2. All elderly patients (100%) were satisfied with knowledge provided based on the clinical 
nursing practice guidelines at high level.  
 3. Almost seventy eight percent of nurses (77.78 %) were highly satisfied with the clinical 
nursing practice guidelines implementation. 

 The results of this study confirm the effectiveness of the clinical nursing practice guidelines 
implementation for knowledge provision to reduce anxiety among elderly patients before a major 
operation. Therefore these guidelines should be used to improve the quality of care for elderly 
patients before operation. 

 

 


