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ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการความปวดหลังผ่าตัด
อรพรรณ ไชยชาติ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, ศศิธร พุมดวง

This descriptive research aimed to describe pain intensity, demographic factors, and patients' satisfaction with and
expectation about postoperative abdominal pain management by the health team. The sample consisted of 165 abdominal
postoperative patients from two regional hospitals in southern Thailand. The results of the research revealed that overall
patients' expectation about postoperative abdominal pain management by the health team was reached. Overall mean score of
what was expected or desired was at a low level and what was actually received was at a moderate level. Overall mean scores
of patients' satisfaction with postoperative abdominal pain management by the health team, by physicians and by nurses were at
a high level. Demographic variables, pain intensity, and patients' expectation about postoperative abdominal pain management
by physicians and by nurses together accounted for 20% of the variance in the patients' satisfaction with postoperative abdominal pain management by the health team (adjusted R2 = .20, p < .01). Demographic variables, pain intensity, and patients'
expectation about postoperative abdominal pain management by physicians and by nurses accounted for 21% and 14% of the
variance in the patients' satisfaction with postoperative abdominal pain management by physicians and by nurses respectively
(adjusted R2 = .21, p < .01, adjusted R2 = .14, p < .01 respectively). The result suggested that health team including
physicians and nurses should assess patients' expectation about postoperative abdominal pain management. In addition, preoperative and postoperative patient education should be given together with information regarding pain management and an
appropriate manual.
Key words: pain severity, expectation, patients' satisfaction, postoperative pain management

บทคัดย่อ:
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรุนแรงของความปวด ปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดหลังผ่าตัดช่องท้องของทีมสุขภาพ ผู้ป่วยที่มีความปวดหลังผ่าตัดช่องท้อง
จำนวน 165 รายทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้รวม 2 แห่ง ผลการวิจยั พบว่า ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับ
ความปวดของทีมสุขภาพได้รบั การตอบสนองโดยมีคา่ เฉลีย่ การคาดการณ์โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย ค่าเฉลีย่ การรับรูจ้ ริงโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดมีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้งหมด ปัจจัย
ส่วนบุคคล ความรุนแรงของความปวด และความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวดของทีมสุขภาพ (แพทย์และพยาบาล)
ร่วมกันทำนายความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของทีมสุขภาพได้ร้อยละ 20 (adjusted R2 = .20, p < .01)
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรุนแรงของความปวด และความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์และพยาบาล
เมือ่ จำแนกเป็นรายด้านพบว่า ร่วมกันทำนายความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์และของพยาบาลได้รอ้ ยละ
21 และ 14 (adjusted R2 = .21, p < .01 และ adjusted R2 = .14, p < .01 ตามลำดับ) ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ ทีมสุขภาพควรมี
การประเมินการคาดการณ์และการรับรูจ้ ริงของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวดทัง้ ก่อนและหลังผ่าตัด รวมทัง้ การให้ขอ้ มูล คำแนะนำ
ก่อนและหลังผ่าตัดหรือการสอนการจัดการกับความปวดควบคู่กับคู่มือการจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด
คำสำคัญ: ความรุนแรงของความปวด, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย, การจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด

บทนำ
การผ่าตัดช่องท้องเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ทำให้เกิดความ
ปวดหลังผ่าตัดชนิดเฉียบพลัน เนือ่ งจากเนือ้ เยือ่ และเส้นประสาท
ได้รบั ความชอกช้ำและถูกทำลาย บวม มีการดึงรัง้ และหดตัวของ

กล้ามเนื้อที่ได้รับบาดเจ็บทำให้กระบังลมทำงานลดลง ผู้ป่วย
ไม่สามารถหายใจได้ลกึ หรือไอได้ไม่เต็มที่ ความจุปอดลดลง เกิด
ภาวะปอดแฟบ ปัจจุบนั จำนวนผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดยังคงมีความปวด
ในระดั บ ปานกลางถึ ง รุ น แรงสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 88 1 จะปวดมาก
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ในวันแรกสูงถึงร้อยละ 95 และลดลงเหลือร้อยละ 76 และ 49
ในวันต่อมา2 ดังนัน้ การจัดการกับความปวดหลังผ่าตัดทีไ่ ม่เหมาะสม
เช่น การให้ยาระงับปวดไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพหรือ
การฟืน้ ฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัดไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดช่องท้อง และเป็นปัจจัยทีท่ ำให้ผปู้ ว่ ย
ต้ อ งอยู ่ โ รงพยาบาลนานขึ ้ น นอกจากนี ้ ห ากผู ้ ป ่ ว ยได้ ร ั บ การ
บรรเทาปวดแบบเฉียบพลันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ย
ที่มีความปวดจากการทำงานผิดปกติของระบบประสาทร่วมด้วย
จะป้ อ งกั น การคงอยู ่ ข องความปวดเฉี ย บพลั น จนกลายเป็ น
ความปวดเรื้อรังได้3
การจัดการกับความปวดหลังผ่าตัดของทีมสุขภาพ (แพทย์
และพยาบาล) ด้วยวิธที ใ่ี ช้ยาบรรเทาปวดและวิธที ไ่ี ม่ใช้ยาบรรเทา
ปวดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยทุเลาจากความปวดหลังผ่าตัด
มากที่สุดและเกิดความพึงพอใจสูงสุด เนื่องจากความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยสามารถสะท้อนถึงคุณภาพการบริการทางสุขภาพได้
ส่วนหนึง่ 4-5 ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลให้เจตคติและค่านิยมของผูป้ ว่ ยตระหนักในสิทธิของตนเอง
มากขึน้ มีความคาดหวังทีจ่ ะได้รบั บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยจึงเป็นผลลัพธ์ของความสอดคล้อง
ระหว่างความคาดหวังต่อบริการและการบริการที่ได้รับจริง6
ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อ
การจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด คือ ความคาดหวังของผูป้ ว่ ย
ต่อบริการทีไ่ ด้รบั และปัจจัยส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ย การศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของความปวดและความพึงพอใจของ
ผู้ป่วยที่ผ่านมา พบความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบในการ
ศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของความคาดหวัง
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ความรุนแรงของความปวดและ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และฐานะ
ทางเศรษฐกิจในบริบทของการดูแลและรักษาพยาบาลของไทย
ปัจจัยที่มีอำนาจในการทำนายความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการ
จัดการกับความปวดหลังผ่าตัดได้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
และแนวทางในการวางแผนการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวด
หลังผ่าตัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและพัฒนา
คุณภาพการดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์และพยาบาล
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์และพยาบาล

Patients' satisfaction toward postoperative pain management
Chaichart O, Petpichetchian W, Phumdoung S.

3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยหลัง
ผ่าตัดช่องท้องต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์และพยาบาล

วัสดุและวิธีการ
เป็นการวิจยั เชิงบรรยาย กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด
ช่องท้อง 165 ราย โดยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
วิเคราะห์อำนาจการทดสอบสถิติที่ศึกษาของ Cohen7 ร่วมกับ
การวิเคราะห์อำนาจการทดสอบหลังการศึกษา (post hoc power
analysis) ใช้เกณฑ์คา่ สัมประสิทธิก์ ารตัดสินใจเชิงพหุ (R2) ทีต่ ำ่ สุด
ของตัวแปรหลักทีศ่ กึ ษา คือ ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ยเพือ่ คำนวณหาค่าขนาดอิทธิพล (effect size) และกำหนด
ระดับความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 95 เปอร์เซ็นต์ (α = .05) มีอำนาจ
การทดสอบ (power of test) มากกว่า 0.807 เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง คือ เป็นผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่
สามารถสื่อสารได้ด้วยตนเอง เช่น ไม่ได้รับการคาท่อช่วยหายใจ
มีสติสมั ปชัญญะดี ได้รบั การผ่าตัดกระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ม้าม
ระบบทางเดินน้ำดี ผ่าตัดมดลูก รังไข่และท่อนำไข่ ซึง่ ได้รบั การ
ผ่าตัดแบบเปิดแผลทางหน้าท้องทั้งแบบฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ไม่เป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ที่ได้รับบาดเจ็บระบบอื่นร่วมด้วย ไม่มีความปวดจากสาเหตุของ
โรคอืน่ นอกเหนือจากความปวดจากการผ่าตัด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล
2. แบบประเมินความรุนแรงของความปวดหลังผ่าตัดใช้
มาตรวัดความปวดแบบเส้นตรงเรียงลำดับตัวเลข (numeric rating
scale: NRS) ระบุตัวเลขต่อเนื่องไปตามเส้นตรง 0 คะแนน
หมายถึง ไม่ปวดเลย 1-9 คะแนน หมายถึง ความปวดทีเ่ พิม่ ขึน้
จนถึง 10 คะแนน หมายถึง ปวดมากทีส่ ดุ แบ่งเป็นระดับโดยใช้
เกณฑ์การแบ่งระดับความปวด8 เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 0 คะแนน
หมายถึง ไม่ปวดเลย 1-4 คะแนน หมายถึง ปวดเล็กน้อย 5-6
คะแนน หมายถึง ปวดปานกลาง 7-10 คะแนน หมายถึง ปวด
มาก
3. แบบประเมินความคาดหวังของผู้ป่วย ประกอบด้วย
2 ส่วน คือ การคาดการณ์และการรับรู้จริงต่อการจัดการกับ
ความปวดหลังผ่าตัดช่องท้องของทีมสุขภาพ ข้อคำถามเป็นแบบ
ประเมินค่าลิเกิต สเกล (Likert scale) 4 ระดับ โดยการคาดการณ์/
การรับรู้จริงมาก มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน และไม่คาดการณ์เลย/
ไม่ได้รับเลย มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน แบ่งเป็น 2 ด้าน
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(1) ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดหลัง
ผ่าตัดจากแพทย์ 15 ข้อ (2) ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการ
จัดการกับความปวดหลังผ่าตัดของพยาบาล 23 ข้อ รวม 38 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยมีค่าตั้งแต่ 0-3 คะแนน จัดอันดับแบบอิงเกณฑ์
คำนวณหาอันตรภาคชัน้ 9 เป็น 4 ระดับ คือ 0.01-0.75 คะแนน
การคาดการณ์น้อยที่สุด/การรับรู้จริงน้อยมาก 0.76-1.50
คะแนน การคาดการณ์/การรับรู้จริงน้อย 1.51-2.25 คะแนน
การคาดการณ์/การรับรู้จริงปานกลาง 2.26-3.00 คะแนน
การคาดการณ์/การรับรูจ้ ริงมาก
จากข้ อ คำถามแต่ ล ะข้ อ คำนวณคะแนนความคาดหวั ง
โดยใช้คะแนนการรับรูจ้ ริงลบด้วยคะแนนการคาดการณ์ คะแนน
ความคาดหวังของคำถามแต่ละข้อมีคา่ ตัง้ แต่ -3 ถึง +3 คะแนน
ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้จงึ เป็นคะแนนเฉลีย่ มีคา่ ตัง้ แต่ -3 ถึง
+3 ทั้งโดยรวมและรายด้านแปลความหมายของคะแนนความ
คาดหวังของผู้ป่วยได้ 3 แบบ คะแนนสูงหรือคะแนนทางบวก
หมายถึง ความคาดหวังของผู้ป่วยได้รับการตอบสนอง คะแนน
เท่ากับ 0 หมายถึง ความคาดหวังเป็นไปตามทีค่ าดหวัง คะแนน
ต่ำหรือคะแนนทางลบ หมายถึง ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั
การตอบสนอง
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย ดัดแปลงจาก
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการรักษา สำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวด
ระยะเฉียบพลันและความปวดจากมะเร็งของสมาคมความปวด
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา10 รวม 3 ข้อคือ (1) ความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์ (2) ความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของพยาบาล และ (3)
ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของ
ทีมสุขภาพ วัดความพึงพอใจโดยใช้เส้นตรงเรียงลำดับตัวเลขจาก
0 ถึง 10 คะแนน 0 ไม่พงึ พอใจเลย คะแนน 1-9 มีความพึงพอใจ
เพิม่ มากขึน้ และคะแนน 10 มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่
คะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยจัดอันดับแบบอิงเกณฑ์ 4 ระดับ
0.01-2.50 คะแนนพึงพอใจน้อยที่สุด 2.51-5.00 พึงพอใจ
เล็กน้อย 5.51-7.50 คะแนน พึงพอใจปานกลาง และ 7.5110.0 คะแนน พึงพอใจมาก
ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน และตรวจสอบความเทีย่ งของเครือ่ งมือโดยคำนวณ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความคาดหวังของผู้ป ่วยได้ค ่า
ความเที่ยงของแบบประเมินความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการ
จัดการกับความปวดหลังผ่าตัดของทีมสุขภาพทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.93
ส่วนความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด
ของแพทย์และพยาบาลเท่ากับ 0.85 และ 0.90 ตามลำดับ

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการความปวดหลังผ่าตัด
อรพรรณ ไชยชาติ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, ศศิธร พุมดวง

และนำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ผ่านการพิจารณา
ตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพื่อให้มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมด้านภาษามากยิ่งขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั /ผูช้ ว่ ยวิจยั อธิบายแบบประเมินต่างๆ แก่ผปู้ ว่ ย ให้
ผูป้ ว่ ยประเมินความปวดของตนเอง หากผูป้ ว่ ยเขียนหนังสือไม่ได้
หรือวัยสูงอายุ ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยจะอ่านข้อคำถามและอธิบาย
ความหมายของค่าตัวเลขต่างๆ แล้วให้ผปู้ ว่ ยกาเครือ่ งหมายลงบน
เส้นตรงที่ได้กำหนดคะแนนและความหมายของคะแนนไว้ใน
แบบประเมินความปวดหลังผ่าตัดรวม 3 วัน ส่วนแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของทีม
สุขภาพ ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยอ่านข้อคำถามให้ผู้ป่วยฟังตามลำดับ
ทีละข้อ แล้วให้ผู้ป่วยเลือกตอบตามตัวเลือกที่กำหนดให้ รวม
3 วัน แบบประเมินความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการจัดการกับ
ความปวดของทีมสุขภาพ ผู้วิจัย/ผู้ช่วยวิจัยอ่านข้อคำถามให้
ผู้ป่วยฟังตามลำดับทีละข้อ แล้วให้ผู้ป่วยเลือกตอบตามตัวเลือก
โดยแบบประเมินการคาดการณ์จะซักถามเมื่อผู้ป่วยพักฟื้นครบ
24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด การรับรู้จริง จะซักถามผู้ป่วยในวันที่
3 หลังผ่าตัด
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณโดยการวิเคราะห์ถดถอย
แบบเชิงชั้นโดยนำค่าคะแนนของตัวแปรในการทำนายทีละชุดคือ
(1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
(2) ความรุนแรงของความปวด และ (3) ความคาดหวังของผูป้ ว่ ย
ต่อแพทย์และพยาบาลผ่านการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ
สถิตทิ ใ่ี ช้ ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตอิ า้ งอิง

ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัว่ ไป ผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดช่องท้องจำนวน 165 ราย
เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.2 ช่วงอายุ 18-76 ปี เฉลีย่ 41.41±
14.71 ปี สถานภาพสมรสคูร่ อ้ ยละ 74.5 ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนา
พุทธร้อยละ 82.4 การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 58.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
33.3 รองลงมา คือ รับจ้าง ร้อยละ 29.7 มีรายได้เฉลีย่ เพียงพอต่อ
การดำเนินชีวติ ประจำวันคิดเป็นร้อยละ 69.7
2. ข้อมูลความเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล ผู้ป่วย
ร้อยละ 61.2 ไม่เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและร้อยละ
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53.3 ไม่ทราบกำหนดวันผ่าตัดล่วงหน้า มีความผิดปกติในระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ไส้ติ่งแตก กระเพาะอาหารทะลุ เยื่อบุ
ช่องท้องอักเสบ ลำไส้อุดตัน ถุงน้ำดีอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ
นิ่วในถุงน้ำดี คิดเป็นร้อยละ 63.7 และร้อยละ 36.3 มีความ
ผิดปกติทางสูตนิ รีเวชกรรม เช่น การตัง้ ครรภ์นอกมดลูก เนือ้ งอก
ในมดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ ได้ร ับการผ่าตัดเปิดช่องท้องเพื่อ
การวินจิ ฉัยโรค คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาคือ การผ่าตัดรังไข่
และ/หรือตัดมดลูกออกร้อยละ 36.3 รวมทั้งการผ่าตัดถุงน้ำดี
และการผ่าตัดเอาไส้ติ่งออกร้อยละ 6.7 และ 6.1 ตามลำดับ
ผู้ป่วยทุกรายได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ระยะเวลา
ทีใ่ ช้ในการผ่าตัดเฉลีย่ 1.57±0.68 ชัว่ โมง ขนาดของแผลผ่าตัด
เฉลี่ย 17.74±4.34 เซนติเมตร ได้รับการใส่สาย/ท่อระบาย
จากแผลผ่าตัด อาจได้รับการใส่สาย/ท่อระบายต่างๆ มากกว่า
1 สาย ได้แก่ สายสวนปัสสาวะร้อยละ 88.5 สายทางจมูกลง
กระเพาะอาหาร (NG tube) ร้อยละ 57 ท่อระบายจากแผลผ่าตัด
เช่น sump drain, penrose drain, radivac drain คิดเป็นร้อยละ
19.4 และพบว่ากลุ่มผู้ป่วยร้อยละ 9.1 ไม่มีสายหรือท่อระบาย
จากแผลผ่าตัดเลย
3. ความรุนแรงของความปวดหลังผ่าตัด โดยภาพรวม
พบว่าช่วง 3 วันแรกหลังผ่าตัด ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยความรุนแรง
ของความปวดสูงสุดในวันที่ 1 เท่ากับ 8.26±1.96 คะแนน
และลดลงในวันที่ 2 และ 3 เท่ากับ 5.56±1.75 และ 3.53±1.67
คะแนน ตามลำดับ (รูปที่ 1) โดยสัดส่วนความปวดมากในวันแรก
คิดเป็นร้อยละ 81.2 และลดลงเหลือร้อยละ 30.9 และ 6.1 ในวัน
ต่อมา
หลังผ่าตัดผู้ป่วยได้รับยาบรรเทาปวดร้อยละ 96.97,
73.94 และ 36.97 ตามลำดับ ชนิดของยาบรรเทาปวดที่ได้รับ
มากทีส่ ดุ หลังผ่าตัด 3 วัน คือ เพทธิดนี ร้อยละ 72.72, 27.88
และ 15.15 ตามลำดับ รองลงมาคือ มอร์ฟีนคิดเป็นร้อยละ
24.25, 14.55 และ 5.45 ตามลำดับ เป็นการได้รบั ยาบรรเทา
ปวดเมือ่ กลุม่ ตัวอย่างต้องการ (prn) ถึงร้อยละ 70.91 และ 24.24
ตามลำดับ ส่วนการได้รบั ยาบรรเทาปวดตามเวลา คิดเป็นร้อยละ
58.19 และ 13.33 ตามลำดับ และได้รับยาพาราเซตามอล
ร่วมด้วยในหลังผ่าตัดวันที่ 2 และ 3 ส่วนใหญ่ได้รบั ยาบรรเทาปวด
โดยการฉีดทางกล้ามเนือ้ (ร้อยละ 46.67, 25.46 และ 12.12
ตามลำดับ) ขนาดของยาบรรเทาปวดทีไ่ ด้รบั เทียบเท่ากับมอร์ฟนี
ทางหลอดเลือดดำ 10 มิลลิกรัม (morphine equianalgesic dose)
พบว่าช่วง 3 วันแรกหลังผ่าตัดกลุม่ ตัวอย่างได้รบั ยาบรรเทาปวด
โดยการฉีดทางหลอดเลือดดำและการฉีดทางกล้ามเนื้อเทียบเท่า
มอร์ฟีนเฉลี่ยในวันที่ 1 เท่ากับ 16.33±9.55 มิลลิกรัมต่อวัน

และลดลงในวันที่ 2 และ 3 เท่ากับ 6.34±10.20 และ 2.73±
7.19 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ
4. ความคาดหวังของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องต่อการ
จัดการกับความปวดของทีมสุขภาพได้รับการตอบสนองโดยมี
ค่าเฉลี่ยการคาดการณ์โดยรวมอยู่ในระดับน้อย และค่าเฉลี่ย
การรับรู้จริงโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การคาดการณ์และ
การรับรู้จริงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องต่อการจัดการกับความ
ปวดของแพทย์มคี า่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลางส่วนการคาดการณ์
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องต่อการจัดการกับความปวดของ
พยาบาลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยและการรับรู้จริงของผู้ป่วย
หลังผ่าตัดช่องท้องต่อการจัดการกั บความปวดของพยาบาล
อยูใ่ นระดับปานกลาง (รูปที่ 2)

คะแนน
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แพทย์

พยาบาล

การคาดการณ์

ทีมสุขภาพโดยรวม
การรับรู้จริง

รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ต่อการจัดการกับความปวดของทีมสุขภาพ
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5. ความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อการจัดการกับ
ความปวดของทีมสุขภาพ พบว่าช่วง 3 วันหลังผ่าตัด ผู้ป่วยมี
ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.51±1.18 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีความใกล้เคียงกับความพึงพอใจ
โดยรวมในช่วง 3 วันที่ผ่านมาจากทีมสุขภาพคือ 8.61±1.34
คะแนน ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยรายด้าน
(3 วัน) ทัง้ ต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์และการจัดการ
กับความปวดของพยาบาลอยูใ่ นระดับมาก สำหรับความพึงพอใจ
เฉลี่ยของผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์
และพยาบาลเมื่อพิจารณาแยกแต่ละวัน พบว่าค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผูป้ ว่ ยต่อแพทย์และพยาบาลมีคา่ สูงสุดในหลังผ่าตัด
วันที่ 2 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดต่อการ
จัดการกับความปวดของทีมสุขภาพ

6. ความสามารถปั จ จั ย ทำนายเรื ่ อ งความรุ น แรงของ
ความปวด ปัจจัยส่วนบุคคล และความคาดหวังของผู้ป่วยต่อ
ความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง
6.1 ต่อการจัดการกับความปวดของทีมสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบเชิงชั้น (Hierarchical
Regression Analysis) โดยนำค่าคะแนนของตัวแปรในการทำนาย
ทีละชุดคือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา รายได้ (2) ความรุนแรงของความปวด และ (3) ความ
คาดหวังของผู้ป่วยต่อแพทย์และพยาบาลเข้าในการคำนวณหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณพบว่า แบบจำลองชุดแรก
มีตัวแปรเดียวที่สามารถทำนายความแปรปรวนของค่าคะแนน

ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการความปวดหลังผ่าตัด
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ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของทีม
สุขภาพ คือ รายได้ (b = .54, p < .01, β = .21) และปัจจัย
ส่วนบุคคลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนนความ
พึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้รอ้ ยละ 10 (adjusted R2 = .10) เมือ่ นำ
ตัวแปรชุดที่สองเข้ามาวิเคราะห์ด้วยพบว่า คะแนนความรุนแรง
ของความปวดไม่มีผลต่อคะแนนความแปรปรวนของคะแนน
ความพึงพอใจของผู้ป่วย แต่เมื่อนำตัวแปรชุดที่สาม คือ ความ
คาดหวังของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์และ
พยาบาลเข้ามาพิจารณาพร้อมกัน พบว่า สามารถร่วมกันทำนาย
ความแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้เพิม่ ขึน้ อีก
ร้อยละ 10 (adjusted R2 change = .10) โดยที่ตัวแปรความ
คาดหวังของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของพยาบาลเป็น
ตัวแปรสำคัญทีท่ ำให้เกิดความแปรปรวนดังกล่าว (b = .32, p <
.05, β = .20) ทัง้ นีต้ วั แปรทีศ่ กึ ษาทุกตัวสามารถร่วมกันทำนาย
ความแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้ถงึ ร้อยละ
20 (adjusted R2 = .20) (ตารางที่ 1)
6.2 ต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์
ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของ
แพทย์ได้ เมือ่ นำตัวแปรชุดทีส่ อง คือ ความรุนแรงของความปวด
เข้ามาวิเคราะห์ด้วยพบว่า คะแนนความรุนแรงของความปวด
ไม่มผี ลต่อคะแนนความแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของ
ผูป้ ว่ ยเช่นกัน (adjusted R2 change = .01) และเมือ่ นำตัวแปร
ชุดทีส่ าม คือ ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวด
ของแพทย์ เ ข้ า มาวิ เ คราะห์ พ ร้ อ มกั น พบว่ า สามารถทำนาย
ความแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้เพิม่ ขึน้ อีก
ร้อยละ 13 โดยทีต่ วั แปรความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับ
ความปวดของแพทย์เป็นตัวแปรสำคัญทีท่ ำให้เกิดความแปรปรวน
ดังกล่าว (b = .64, p < .01, β = .38) ทัง้ นีต้ วั แปรทีศ่ กึ ษาทุกตัว
สามารถร่วมกันทำนายความแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจ
ของผูป้ ว่ ยได้รอ้ ยละ 21 (adjusted R2 = .21) (ตารางที่ 2)
6.3 ต่อการจัดการกับความปวดของพยาบาล
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าตัวแปรระดับการศึกษาและ
รายได้ สามารถทำนายความแปรปรวนของค่าคะแนนความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยต่อการจัดการกับความปวดของพยาบาล (b = -.34,
p < .01, β = -.22 และ b = .67, p < .01, β = .22 ตามลำดับ)
และปัจจัยส่วนบุคคลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของคะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้รอ้ ยละ 9 (adjusted R2 =
.09) เมือ่ นำตัวแปรชุดทีส่ องคือความรุนแรงของความปวดเข้ามา
วิเคราะห์ดว้ ยพบว่าไม่มผี ลต่อคะแนนความแปรปรวนของคะแนน
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ความพึงพอใจของผู้ป่วยเช่นกัน แต่เมื่อนำตัวแปรชุดที่สาม คือ
ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวดของพยาบาล
เข้ามาวิเคราะห์ดว้ ยพบว่า ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการ
กับความปวดของพยาบาลสามารถทำนายความแปรปรวนของ
คะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้เพิม่ ขึน้ อีกร้อยละ 5 และเป็น
ตัวแปรสำคัญทีท่ ำให้เกิดความแปรปรวนดังกล่าว (b = .51, p <
.01, β = .27) และตัวแปรทีศ่ กึ ษาทุกตัวสามารถร่วมกันทำนาย
ความแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยได้รอ้ ยละ 14
(adjusted R2 = .14) (ตารางที่ 3)

วิจารณ์
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่มี
ความปวดจากการได้รับการผ่าตัดช่องท้องโดยเก็บข้อมูลจาก
โรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ 2 แห่ง รวม 165 ราย เป็นผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
การผ่าตัดแบบฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินที่มีสาเหตุจากความผิดปกติ
ของระบบทางเดินอาหารและความผิดปกติทางสูติ-นรีเวชกรรม
โดยไม่รวมผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในช่องท้อง
จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชัน้ ระหว่างปัจจัยทำนายกับความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ต่อการจัดการกับความปวดของทีมสุขภาพ
ตัวแปร

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
ความรุนแรงของความปวด
ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อแพทย์
ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อพยาบาล

R2

Adjusted
R2

Adjusted
R2 change

.12

.10

.10

.13
.23

.10
.20

.00
.10

b

β

.33
.009
-.22
.54**

.14
.11
-.15
.21

.07

.09

.24
.32*

.16
.20

*P < .05, **P < .01, F = 6.79(7, 157), P < .001

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชัน้ ระหว่างปัจจัยทำนายกับความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ต่อการจัดการกับความปวดของแพทย์
ตัวแปร

R2

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้

.09

ความรุนแรงของความปวด

.11

ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อแพทย์

.24

*P < .05, **P < .01, F = 8.37(6, 158), P < .001

Adjusted
R2

Adjusted
R2 change

b

β

.07

.41
.08
.06
.41

.15
.19
-.04
.14

.08

.01

.13

.13

.21

.13

.64**

.38

.07

สงขลานครินทร์เวชสาร
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชัน้ ระหว่างปัจจัยทำนายกับความพึงพอใจของผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดช่องท้อง
ต่อการจัดการกับความปวดของพยาบาล
ตัวแปร

R2

Adjusted
R2

Adjusted
R2 change

b

β

.09
-.01
-.22
.22

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้

.11

.09

.09

.24
.001
-.34**
.67**

ความรุนแรงของความปวด

.11

.09

.00

.05

.02

ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อพยาบาล

.17

.14

.05

.51**

.27

*P < .05, **P < .01, F = 5.57(6, 158), P < .001

จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องต่อการจัดการกับความปวดของ
ทีมสุขภาพคือ ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยต่อการจัดการกับความปวด
หลังผ่าตัดของแพทย์และความคาดหวังของผู้ป่วยต่อการจัดการ
กับความปวดหลังผ่าตัดของพยาบาล ซึ่งสามารถทำนายความ
แปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการ
กับความปวดของทีมสุขภาพหลังจากควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลและ
ความรุนแรงของความปวดได้ดีที่สุด ความคาดหวังเป็นแนวคิด
หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าตามประสบการณ์ของบุคคลในสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นความคาดหวังที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีต เป็น
ประสบการณ์ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อความคาดหวัง ซึง่ อาจเป็นประสบการณ์
ทีร่ สู้ กึ พึงพอใจต่อบริการทีเ่ คยได้รบั หรือเป็นประสบการณ์ทร่ี สู้ กึ
ไม่พงึ พอใจกับบริการทีเ่ คยได้รบั มาก็ได้ จากผลการศึกษาครัง้ นี้
ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยได้รบั การตอบสนอง ทำให้ผปู้ ว่ ยมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเกิดความพึงพอใจ ระดับความคาดหวังทีไ่ ม่ได้รบั การตอบสนอง
ของผู้ป่วยมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ป่วย11 และความ
พึงพอใจของผู้ป่วยเกิดขึ้นจากความสอดคล้องกันระหว่างความ
คาดหวังในการพยาบาลกับการรับรู้ต่อการพยาบาลที่ได้รับจริง12
การพยาบาลเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความพึงพอใจต้องเป็นการพยาบาล
หรือการให้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับความคาดหวัง หรือสิง่ ทีค่ วรจะเป็น
หรือสิ่งที่ควรจะได้รับ13 ดังผลการศึกษาทีแ่ สดงว่าความคาดหวัง
เกีย่ วกับการพยาบาลทีไ่ ด้รบั เป็นตัวทำนายความพึงพอใจของผูป้ ว่ ย
ทีด่ ที ส่ี ดุ 14 ผูป้ ว่ ยซึง่ ได้รบั การพยาบาลทีส่ อดคล้องกับความคาดหวัง
ในระดับสูงมีความพึงพอใจมากกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลที่
สอดคล้องกับความคาดหวังในระดับต่ำ โดยทัว่ ไปผูป้ ว่ ยมักมีความ

คาดหวังต่อการเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลว่าจะได้รบั การ
ดูแลที่ดี และจะได้รับการช่วยเหลือจากทีมสุขภาพให้หายจากโรค
และความเจ็บป่วยในเวลาอันรวดเร็ว หายจากความรูส้ กึ ทุกข์ทรมาน
จากการรักษา ดังนัน้ ความคาดหวังของผูป้ ว่ ยจึงเป็นปัจจัยหนึง่ ที่
สามารถทำนายความพึงพอใจของผู้ป่วยได้

สรุป
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของ
ผู้ป่วยเป็นตัวแปรที่ทำนายความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการ
จัดการกับความปวดหลังผ่าตัดได้มากที่สุด การรับรู้ในสิ่งที่
คาดหวังว่าจะได้รบั จริง จะเป็นสิง่ ทีบ่ อกว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามปวด
หลังผ่าตัดมีความพึงพอใจในการดูแล ดังนัน้ ทีมสุขภาพควรมี
การประเมินการคาดการณ์และการรับรู้จริงของผู้ป่วยต่อการ
จัดการกับความปวดทัง้ ก่อนและหลังผ่าตัด รวมทัง้ การให้ขอ้ มูล
คำแนะนำก่อนและหลังผ่าตัด หรือการสอนการจัดการกับ
ความปวดควบคู่กับคู่มือการจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด
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