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 การผ่าตดัช่องทอ้งเป็นการผ่าตดัใหญ่ ซ่ึงท าให้เกิดผลกรททบต่อผูสู้งอายุ ทั้งทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ สังคมแลทเศรษฐกิจ การฟ้ืนฟูสภาพหลงัผ่าตดัเป็นส่ิงส าคญัต่อการฟ้ืนสภาพอย่างมี
ปรทสิทธิภาพของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการผ่าตดัช่องทอ้ง การวิจยัก่ึงทดลองคร้ังน้ี มีวตัถุปรทสงค์เพื่อ
ศึกษาผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟ้ืนสภาพหลงัผ่าตดัของ
ผูสู้งอายุท่ีไดรั้บการผ่าตดัช่องทอ้ง เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาทจงเป็นผูสู้งอายุ 32 รายท่ีไดรั้บการ
ผ่าตดัช่องทอ้งแลทเข้ารับการรักษาในหอผูป่้วยสามญัศลัยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายปรทชานุ
เคราทห์ รทหวา่งเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมแลทกลุ่มทดลอง 
กลุ่มลท 16 ราย โดยกลุ่มควบคุมไดรั้บการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองไดรั้บการพยาบาล
ตามปกติร่วมกบัการพยาบาลตามทฤษฎีความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการวิจยั
ปรทกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบปรทเมินสติปัญญาการรับรู้ แผนกิจกรรม           
การพยาบาลตามทฤษฎีความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟ้ืนสภาพหลงัผา่ตดัของผูสู้งอายุท่ีไดรั้บ
การผา่ตดัช่องทอ้ง แลทแบบปรทเมินการฟ้ืนสภาพหลงัผา่ตดัซ่ึงปรทกอบดว้ย   แบบวดัอาการปวด
แผลผ่าตดั แบบบนัทึกจ านวนคร้ังของการใช้ยาแกป้วด แบบบนัทึกรทยทเวลาในการลุกเดินหลงัผ่าตดั 



จ 

แลทแบบบนัทึกจ านวนวนันอนโรงพยาบาลหลงัผา่ตดั วิเคราทห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติ
ทดสอบแมนน์-วทินียย์แูลทสถิติทดสอบฟรีดแมน 
 ผลการศึกษาพบวา่ คทแนนเฉล่ียอาการปวดแผลผา่ตดั จ านวนคร้ังเฉล่ียของการใชย้า แก้
ปวดชนิดฉีดแลทการใชย้าแกป้วดชนิดรับปรททานหลงัผา่ตดั แลทจ านวนวนันอนโรงพยาบาลหลงั
ผา่ตดัเฉล่ียของกลุ่มทดลองนอ้ยกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีรทดบั .05 ค่าเฉล่ียของ
รทยทเวลาในการลุกเดินหลงัผา่ตดัของกลุ่มทดลองมากกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
รทดบั .05  
 ผลการวจิยัคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการน าทฤษฎีความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายไปใชใ้น
การฟ้ืนสภาพหลงัผา่ตดัของผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการผา่ตดัช่องทอ้งใหมี้ปรทสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 

 Abdominal surgery is a major operation which affects the elderly physically, 

psychologically, socially and economically. Postoperative rehabilitation is important for effective 

recovery of the elderly with abdominal surgery. The objective of this quasi-experimental research 

was to examine the effect of nursing care based on Theory of Goal Attainment on postoperative 

recovery among the elderly with abdominal surgery. The purposive sample consisted of       

thirty-two patients who underwent abdominal surgery and were admitted into the general surgery 

wards at Chiang Rai Regional Hospital, from August to November 2011. Equal numbers of 

subjects were assigned to the experimental and the control groups. The control group received 

conventional nursing care, whereas the experimental group received conventional nursing care 

coupled with nursing care based on the theory of goal attainment. The instruments used in this 

study consisted of a demographic data recording form, a Mental Status Questionnaire, a nursing 

care plan based on the theory of goal attainment, a Postoperative Recovery Index Form consisting 

of the Pain Sensation Form, a Number of Analgesic used Recording Form, a form identifying the 
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duration to get out and walk after abdominal surgery, and the length postoperative hospitalization 

Form. The data were analyzed using descriptive statistics, the Mann-Whitney U test, and the 

Friedman test. 

 The results revealed that the mean score of pain sensation, the mean number of 

analgesic used during the postoperative days and length of postoperative hospitalization were 

significantly less in the experimental group than in the control group (p<.05), and the mean 

duration to get out and walk on the postoperative days was significantly higher in the 

experimental group than in the control (p<.05). 

 The results of this study was support the application of the theory of goal attainment 

on postoperative recovery among the elderly with abdominal surgery.  

 


