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Abstract:
Purpose: This paper aimed to test effects of the self-efficacy 
enhancement program on perceived self-efficacy, activities of daily 
living and bowel movements among patients who have had lumbar 
spine surgery.
Design: Quasi-experimental research. 
Methods: The samples included 64 lumbar spine surgery 
patients randomly assigned to the experimental and control 
group (32 persons/group). The instruments in the study consisted 
of the demographic data, the self-efficacy scale, the activities of 
daily living scale, the bowel movements record, and the self-efficacy 
enhancement program. The experimental group received standard the 
program for perceived self-efficacy enhancement. The control 
group received the routine nursing care. The data were compared 
between the two groups and a statistical analysis was performed 
in terms of ANCOVA, independent t-test, and chi-square test.
Main findings: The results revealed that the experimental group 
had significantly higher perceived self-efficacy on the post-test scores 
than the control group ( x = 117.00, S.D. = 2.06; x  = 89.50, S.D. = 
12.94; p< .001). In addition, it was found that the  experimental group 
had significantly more activities of daily living than the control 
group ( x = 63.28, S.D. = 8.67;  x  = 50.00, S.D. = 6.72;     p< .001) 
but  there was no difference in bowel movements between two 
groups. 
Conclusion and recommendations: The program for self-efficacy 
enhancement should be given to patients from the preoperative 
to postoperative periods.  
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
ของตนเอง ต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน 
และการเคลื่อนไหวของล�าไส้ ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ระดับบ้ันเอว
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยก่ึงทดลอง
วิธีด�าเนินการวิจัย: ศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับบ้ันเอวท่ีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลศิริราช คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด
จ�านวน 64 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับการสุ่มแบบง่ายเพ่ือเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมกลุ่มละ 32 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
ข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเอง แบบสังเกตการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน แบบบันทึกการเคล่ือนไหวของล�าไส้ และโปรแกรม
การส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเองส�าหรับผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ระดับบ้ันเอว ผู้ป่วยกลุ่มทดลองได้รับการฝึกโปรแกรมการส่งเสริมการ
รับรู้สมรรถนะของตนเอง กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติของ
หอผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเอง ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน และการเคล่ือนไหว
ของล�าไส้ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม การทดสอบค่าทีและการทดสอบไคสแควร์ 
ผลการวิจัย: ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการรับรู้สมรรถนะของตนเอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ( x = 117.00, S.D. = 2.06;   
x = 89.50, S.D. = 12.94; p< .001) มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ( x = 63.28, S.D. = 
8.67; x  = 50.00, S.D. = 6.72; p< .001) แต่มีการเคล่ือนไหวของล�าไส้
ไม่แตกต่างกัน 
สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรส่งเสริมสมรรถนะของผู้ป่วย ต้ังแต่
ระยะก่อนผ่าตัดและต่อเน่ืองถึงหลังผ่าตัด
 
ค�าส�าคัญ: การเคล่ือนไหวของล�าไส้ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน โปรแกรม 
ผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับบ้ันเอว สมรรถนะของตนเอง
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ความส�าคัญของปัญหา
 ผูป่้วยท่ีมพียาธสิภาพของโรคหรอืการบาดเจบ็ของ
กระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอวทีส่่งผลต่อความสามารถในการน�า
กระแสประสาทรบัความรูส้กึและก�าลงักล้ามเนือ้บรเิวณทีต่�า่
กว่ารอยโรค ผู้ป่วยจะมีอาการขาชา ปวดหลังร้าวลงขา 
เป็นต้น1 การรักษาด้วยการผ่าตัดจะช่วยลดอาการที่เกิดขึ้น
ดงักล่าว2 จากสถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1992 
เทยีบกบัปี ค.ศ. 2003 พบเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 และพบในกลุม่
อายุตั้งแต่ 60 ปีขึน้ไป3 ส�าหรบัประเทศไทยในโรงพยาบาล
ศริริาชตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547-2548 พบเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และ
พบในกลุ่มอายุตั้งแต ่60 ปีขึน้ไป4 จ�านวนของผูป่้วยโดยเฉลีย่
จงึเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
 การผ่าตดักระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอวสามารถแก้ไข
พยาธิสภาพดังกล่าวได้5 แต่อาจส่งผลกระทบทั้งทางด้าน
ร่างกายและจติใจ ทางด้านร่างกายกล่าวคอื เสีย่งต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัเนือ่งจากผูป่้วยต้องนอนราบบนเตยีง 
2-3 วนั ไม่สขุสบายจากการปวดแผลผ่าตัด6 ท�าให้ผูป่้วยหลกี
เลีย่งกจิกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลงัผ่าตดัทีจ่ะท�าให้
ปวดแผลเพิ่มขึ้น7 ส�าหรับทางด้านจิตใจพบว่าผูป่้วยก่อน
ผ่าตัดกระดกูสนัหลงัมกัเกิดความวติกกังวลเช่น ไม่รูว่้าตนเอง
ต้องเผชญิเหตกุารณ์ใดบ้าง กลวัปวดแผลผ่าตดั กลวัเกิดการ
บาดเจ็บไขสันหลังใหม่อีกครั้ง ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ผู้ป่วย         
ไม่สามารถเผชญิกบัความปวดหลงัผ่าตดัและมกีารเคลือ่นไหว
ร่างกายน้อยลง8 น�าไปสูก่ารเกดิภาวะแทรกซ้อนหลงัผ่าตดัที่
พบมากคือ การเคลื่อนไหวของล�าไส้ลดลงพบร้อยละ139   
ดงันัน้ความกลวั ความไม่มัน่ใจในการเคลือ่นไหวร่างกายอาจส่ง
ผลให้การปฏิบตักิจิวัตรประจ�าวนัหลงัผ่าตดัของผูป่้วยเป็นไปได้ช้า6

 อย่างไรก็ตามภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเป็นสิ่งท่ี
ป้องกนัได้ ถ้าผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้ถูกต้องและ
ต่อเนือ่ง ซึง่จะช่วยให้ผูป่้วยหลงัผ่าตัดมีการเคลือ่นไหวของล�าไส้
ได้ดีไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ท�าให้สามารถปฏิบัติกิจวัตร    
ประจ�าวันได้เรว็ การดแูลผูป่้วยทีผ่่านมาโดยการให้ความรูท้ัว่ไป
แก่ผู ้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ยังพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถ    
ปฏบิตัติวัหลงัผ่าตดัได้ถูกต้องและต่อเนือ่ง ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก  
ผูป่้วยเกดิความไม่สขุสบายหลงัผ่าตดัเช่น ปวดแผลผ่าตัด การ
พลกิตะแคงตวัแบบท่อนซุง เป็นต้น ท�าให้ผูป่้วยมเีชือ่มัน่ใน
ความสามารถของตนเองต�า่จงึไม่สามารถมกีจิกรรมการฟ้ืนฟู
สภาพร่างกายหลังผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม10ซึ่งแบนดูรา    
(Bandura)11 ได้สร้างเทคนิคการส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะ

ของตนเอง 4 ข้อคอื ประสบการณ์ความส�าเรจ็ของตนเอง การ
สงัเกตประสบการณ์ผูอ้ืน่ การพดูชกัจงู และสภาวะทางสรรีะ
และอารมณ์ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่งทีค่กุคามต่อ
สขุภาพ ช่วยให้ผูป่้วยมองเหน็ความส�าคญัและตดัสนิใจเลอืก
การฟ้ืนฟสูขุภาพด้วยตนเอง ตลอดจนมแีรงจงูใจในการปฏบิตัิ
กจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้หากพฒันาวธิกีารส่งเสรมิการรบั
รูส้มรรถนะของตนเองให้กบัผูป่้วยหลงัผ่าตดักระดกูสนัหลงั
ระดบับัน้เอว จึงน่าจะช่วยให้ผูป่้วยเกดิความมัน่ใจในการปฏบิติั
กิจกรรมฟื้นฟูสภาพหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง     
ในปัจจบุนัยงัไม่พบว่ามกีารน�าแนวคดิดงักล่าวมาจดัโปรแกรม
ให้กบัผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอว ผูว้จิยั
จึงสนใจน�าแนวคิดของแบนดรูามาสร้างโปรแกรมเพือ่ส่งเสรมิ
การรบัรูส้มรรถนะของผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงั
ระดับบั้นเอวตั้งแต่ในระยะก่อนผ่าตัดต่อเน่ืองถึงหลังผ่าตัด      
ผูว้จิยัเชือ่ว่าเมือ่ผูป่้วยได้รบัการดแูลตามโปรแกรมดงักล่าวจะมี
ความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ เกดิความมัน่ใจใน
ความสามารถของตนเองในการปฏบิตัติวัหลงัผ่าตดั เพิม่การ
เคลือ่นไหวของล�าไส้ให้กลบัสูภ่าวะปกตโิดยเรว็ภายหลงัผ่าตดั 
สามารถปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัได้เรว็ขึน้ นอกจากนัน้ยงัช่วย
พฒันาคุณภาพของการพยาบาลให้ดยีิง่ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ศกึษาเปรยีบเทยีบการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง การ
ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั และการเคลือ่นไหวของล�าไส้หลงัผ่าตดั
ในผูป่้วยทีไ่ด้รบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอว ระหว่าง
ผูป่้วยกลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง กบักลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกติ 
สมมติฐานการวิจัย
 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับ
บัน้เอวเมือ่ได้รบัโปรแกรมการส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง จะมคีะแนนการรบัรูส้มรรถนะของตนเองสงูกว่ากลุม่
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับ
บัน้เอวเมือ่ได้รบัโปรแกรมการส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง จะมีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันหลงัผ่าตัดได้สงูกว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกติ 
 3. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับ
บัน้เอวเมือ่ได้รบัโปรแกรมการส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง จะมีจ�านวนผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวของล�าไส้หลัง
ผ่าตดัมากกว่าจ�านวนผูป่้วยทีก่ลุม่ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกติ
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรคือ        
ผูป่้วยท่ีได้รบัการวนิจิฉยัเป็นโรคกระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอว
และเข้ารบัการผ่าตดักระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอว กลุม่ตวัอย่าง
คอื ผูป่้วยทีเ่ข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว      
ทีแ่พทย์รบัไว้รกัษาแบบผูป่้วยใน โรงพยาบาลศริริาช ใน 6 หอ
ผูป่้วย แผนกศลัยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิส์ เกณฑ์
การเลอืกผูป่้วยเป็นกลุม่ตวัอย่างคอื มอีายุ 18 ปีขึน้ไป ไม่เคย
ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เข้ารับการรักษาอย่างน้อย 
1 วันก่อนผ่าตดั และสามารถเดินได้ เกณฑ์การไม่เลอืกผูป่้วย
เป็นกลุม่ตวัอย่างคอื ผูป่้วยทีท่�าการฉดีซเีมนต์เข้ากระดกูสนัหลัง
และผ่าตดัผ่านกล้องจลุศลัยกรรม 
 การค�านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง ใช้ Power analysis 
ก�าหนด d = .70 Power of test = .80 ค่าความเชื่อมั่น 
95% และα = .05 เปิดตาราง Power analysis ได้กลุม่ตวัอย่าง
กลุ่มละ 32 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีลักษณะเหมอืน
กนัได้แก่ หอผู้ป่วย เพศ การผ่าตดัใส่โลหะหรอืไม่ใส่โลหะยดึ
ตรึงกระดูกสันหลัง จากนั้นจึงสุ่มแบบง่ายด้วยการจบัฉลาก
เข้ากลุ่มทดลองคือ ผู้ป่วยที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสรมิการ
รบัรู้สมรรถนะของตนเอง และกลุม่ควบคมุคอื ผูป่้วยกลุม่ทีไ่ด้
รบัการพยาบาลตามปกติ  
 เครื่องมือที่ใช้ด�าเนินการวิจัย
 1. โปรแกรมการส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
ผูว้จิยัสร้างขึน้ตามแนวคดิของแบนดูรา (Bandura) ซึง่ประกอบ
ด้วย การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจของผูป่้วย
ก่อนการสอน พร้อมกับแจกคูม่อื ร่วมกบัให้ผูป่้วยฝึกปฏิบัติ 
และให้ค�าชมเชยเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง จากนั้นจัดให้ผูป่้วย   
ดวูดีทิศัน์ ส่วนในระยะหลังผ่าตัด ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม
ของผูป่้วยทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจก่อนกระตุน้ให้ผูป่้วย
ปฏบิตัิกิจกรรมดังที่ได้รับการสอนก่อนผ่าตดั ตามคูม่อื และ
ให้ค�าชมเชยเมื่อปฏิบัติถูกต้อง โปรแกรมที่สร้างขึ้นผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน
 2. เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย        
4 ส่วนได้แก่
    2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาที่ได้รับ 
    2.2 แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
ในการปฏิบตัติวัหลงัผ่าตัด ผูว้จัิยปรบัปรงุจากแบบวดัการรบั

รูส้มรรถนะของตนเอง ของออทเคอร์ แบค (Oetker-Black)12 
แปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยชญานศิ ชอบอรณุสทิธิ13 
ม ี12 ข้อค�าถาม วดัเป็น 11 ระดบั คะแนนจาก 0 ถงึ 10 
คะแนนทีไ่ด้ต�า่ หมายถงึ การรบัรูส้มรรถนะของตนเองต�า่ ส่วน
คะแนนทีไ่ด้ยิง่สงู หมายถงึ การรบัรูส้มรรถนะของตนเองสงู 
หาความเชื่อมั่นกลุ ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ค่าสัมประสิทธิ์      
อลัฟาครอนบาคเท่ากบั .91
 2.3 แบบสงัเกตความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัร
ประจ�าวัน ผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบประเมินความความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของมาร์โฮนีและ 
บาร์เทล (Mahoney and Barthel)14 แปลและเรียบเรียง
เป็นภาษาไทยโดยชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ13 แบบประเมินมี 
8 ข้อ คะแนนมี 3 ระดับ คือ 0 5 10 คะแนน โดยคะแนน 
0 หมายถึง ผู้ป่วยไม่มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันด้วยตนเองทั้งหมด คะแนน 10 หมายถึง ผู้ป่วย
มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง
ทั้งหมด
 2.4 แบบบนัทกึการเคลือ่นไหวของล�าไส้ ทีผู่ว้จิยั
ปรบัปรงุจากแบบประเมนิภาวะท้องอดืหลงัผ่าตดัของชญานศิ 
ชอบอรณุสทิธิ13 ประเมนิโดยการฟังเสยีงการเคลือ่นไหวของ
ล�าไส้ผูป่้วย
 การเตรยีมผูช่้วยวจิยั ผูช่้วยวจิยัเป็นพยาบาลวชิาชพี
ปฏบิตังิานด้านศัลยกรรมกระดกูจ�านวน 2 คน ผูว้จิยัท�าความ
เข้าใจกบัผูช่้วยวจิยัเกีย่วกบัเครือ่งมอืและให้ทดลองใช้กบั ผูว้จิยั
ก่อนเกบ็ข้อมลูจรงิน�าผลแบบสงัเกตความสามารถในการปฏบิติั
กจิวตัรประจ�าวนัหลงัผ่าตดัและแบบบนัทกึการเคลือ่นไหวของ
ล�าไส้หลงัผ่าตดัทีไ่ด้มาค�านวณหาค่าความเทีย่งระหว่างผูส้งัเกต 
Kappa เท่ากบั 1 และ .84 ตามล�าดบั
 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
 การวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล
มหาวทิยาลยัมหดิล (หมายเลขโครงการ 377/2551) ผูว้จิยั
แจกแจงเอกสารชีแ้จงวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนของการวจิยัให้
กลุม่ตวัอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตดัสนิใจในการ
เข้าร่วมการวจิยั และในระหว่างการวจิยัหากต้องการถอนตวั
จากการวจิยัสามารถบอกเลกิได้โดยมต้ิองแจ้งเหตผุลและไม่มี
ผลกระทบต่อการรกัษาทีไ่ด้รบัทัง้สิน้ ผูว้จิยัจะเกบ็ข้อมลูเป็น
ความลบั น�าเสนอข้อมลูในภาพรวมไม่มชีือ่กลุม่ตวัอย่าง
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 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก่อนผ่าตดั 1 วนั ก่อนการทดลองผู้ช่วยวจัิยให้กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุตอบแบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะ
ของตนเอง โดยไม่ทราบว่ากลุ่มใดเป็น กลุ่มควบคุม กลุม่
ทดลอง
 กลุม่ควบคมุ ให้การพยาบาลตามปกติของหอผูป่้วย
ซึง่ประกอบด้วย ก่อนผ่าตัด 1 วนั พยาบาลจะให้ความรูเ้ก่ียว
กบัการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดทั่วไป ตอบค�าถามกลุม่
ตวัอย่างแต่ละรายตามประสบการณ์ของพยาบาลแต่ละบคุคล 
จากนัน้ให้กลุม่ควบคมุตอบแบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเอง ในระยะหลังผ่าตัดจะมีนักกายภาพบ�าบัดมาท�า
กายภาพบ�าบดัให้กลุม่ตวัอย่าง ในวนัแรกหลงัผ่าตัด ผูช่้วยวจิยั
จะประเมนิการเคลือ่นไหวล�าไส้ของกลุม่ตัวอย่าง ส่วนในวนัที่ 
3 หลงัผ่าตดั ผูช่้วยวจิยัจะสงัเกตการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั
ของกลุม่ตวัอย่าง และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการ
รบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
 กลุ่มทดลอง ได้รับการพยาบาลตามปกติของหอ      
ผูป่้วย และได้รับโปรแกรมการส่งเสรมิสมรรถนะดงันี ้ก่อนผ่าตดั 
1 วนั ผูวิ้จยัเตรียมความพร้อมผูป่้วยทัง้ทางด้านร่างกายและ
อารมณ์ทางบวกก่อนให้ความรู ้พร้อมกบัแจกคูม่อืการปฏบิตัติวั
ทีถ่กูต้องหลงัผ่าตดัร่วมกบัให้กลุม่ตวัอย่างฝึกปฏบิตัติามคูม่อื 
ผูว้จิยัจะเน้นบอกถงึประโยชน์ของแต่ละกจิกรรมเพือ่ให้เกดิการ
คาดหวงัทางบวก การสงัเกตอาการผิดปกติทีต้่องรายงาน
แพทย์ การให้ค�าชมเชยเมือ่กลุม่ตวัอย่างปฏบิตัไิด้ถูกต้องเพือ่
จูงใจให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง จากนัน้ให้ดวีูดิทศัน์ภาพรวมทีม่ต้ีนแบบเป็นผูป่้วยเพศ
ชายหลงัเข้ารบัการผ่าตดักระดูกสนัหลงัระดับบัน้เอวทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็ในการปฏบิติักิจกรรมหลงัผ่าตดัได้อย่างถูกต้องและ
ต่อเนือ่งด้วยตนเองและให้ผูป่้วยต้นแบบพดูจูงใจและให้ความ
มัน่ใจว่าท�ากจิกรรมเหล่านัน้ท�าได้ไม่ยากเพือ่ให้กลุม่ตวัอย่างมุง่
มัน่น�าโปรแกรมนีไ้ปปฏบิตัด้ิวยตนเองหลงัได้รบัการผ่าตดัอย่าง
ต่อเนือ่ง ส่วนในระยะหลงัผ่าตัดวนัที ่1 และ 2 กลุม่ตัวอย่าง
มกัถกูจ�ากดัให้นอนพกับนเตียง ผูว้จัิยเตรยีมความพร้อมผูป่้วย
ทัง้ทางด้านร่างกายและอารมณ์ทางบวกก่อนกระตุ้นให้ผูป่้วยรบั
ประทานอาหารอ่อนหรอือาหารธรรมดาและปฏบิตักิจิกรรมบน
เตยีงทีไ่ด้รบัการสอนก่อนผ่าตัดตามคู่มือเช่น การบริหารการ
หายใจและการไอท่ีถกูต้อง การบรหิารกล้ามเนื้อหลงัและขา
สองข้าง การใส่เสื้อพยุงหลังบริเวณบั้นเอว และการพลกิ
ตะแคงตวัแบบท่อนซงุ เป็นต้น และให้ค�าชมเชยเมือ่ปฏบิตัไิด้

ถกูต้อง จากน้ันผูช่้วยวิจัยจะประเมนิการเคลือ่นไหวล�าไส้ของ
กลุม่ตวัอย่างในวันแรกหลังผ่าตดั ส่วนในวนัที ่3 หลงัผ่าตดั 
แพทย์มกัจะอนญุาตให้กลุม่ตวัอย่างเดนิ ผูว้จิยัจะกระตุน้ให้
กลุม่ตวัอย่างปฏิบัติกิจกรรมเช่น การลุกนั่งและการลงนอน
บนเตยีง การยนื และการเดินที่ถูกต้อง เป็นต้น ดงัทีไ่ด้รบั
การสอนก่อนผ่าตดัตามคูม่อื และให้ค�าชมเชยเมือ่ปฏบิตัไิด้
ถูกต้อง ในวันท่ี 3 หลังผ่าตัดน้ี ผู้ช่วยวิจัยจะสังเกตการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันของกลุ่มทดลอง และให้กลุ่มทดลองตอบ
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเอง  
 การวเิคราะห์ข้อมลู ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง
แจกแจงความถี ่ค�านวณค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ ทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉลีย่การปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัของกลุม่
ควบคมุและกลุม่ทดลองโดยใช้สถติทิดสอบค่าท ีทดสอบจ�านวน
การเกดิการเคลือ่นไหวของล�าไส้หลงัผ่าตดัของกลุม่ควบคมุและ
กลุม่ทดลองโดยใช้สถติไิคสแควร์ และทดสอบคะแนนเฉลีย่การ
รบัรูส้มรรถนะของตนเองก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้คะแนน
การรบัรูส้มรรถนะของตนเองก่อนการทดลองเป็นตวัแปรร่วม
โดยใช้สถติวิเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)

ผลการวิจัย
 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 64 คน
พบว่า กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแบ่งเป็นเพศชาย 14 คน 
(43.8%) เพศหญงิ 18 คน (56.3%) อายเุฉลีย่ 58.44 ปี 
(SD=11.67) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู ่43 คน (67.2%) 
นบัถอืศาสนาพทุธ 64 คน (100%) ไม่ได้ประกอบอาชีพ 23 
คน (35.9%) ศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษา 35 คน (54.7%) 
เบกิต้นสงักดั 39 คน (60.9%) และมรีายได้มากกว่า 20,000 
บาทต่อเดอืน 24 คน (37.5%) เมือ่ท�าการทดสอบหาค่าความ
แตกต่างของคณุลกัษณะดงักล่าวพบว่า กลุม่ทดลองและกลุม่
ควบคมุมคีณุลกัษณะไม่แตกต่างกนั 
 ส่วนข้อมูลทางคลินิกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมี
การวินิจฉัยโรค การผ่าตัด และโรคประจ�าตัว ไม่แตกต่างกัน เม่ือ
ทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติไคสแควร์ (ตารางท่ี 1) นอกจาก
น้ันค่าเฉล่ียของระดับน�า้ตาลในเลือด ดัชนีมวลกาย (BMI) ค่า
ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงก่อนผ่าตัด (Hct) จ�านวนวันนอน 
ตลอดจนระยะเวลาท่ีใช้ผ่าตัดไม่แตกต่างกันเม่ือทดสอบความ
แตกต่างด้วยสถิติที สรุปได้ว่าท้ังสองกลุ่มมีคุณลักษณะทางคลินิก
และได้รับการรักษาไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 2) 
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 การเปรยีบเทยีบคะแนนการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยใช้คะแนนการรับรู้สมรรถนะ
ก่อนผ่าตัดเป็นตัวแปรร่วม (Covariate) พบว่าผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลองมคีะแนนเฉลีย่การรบัรูส้มรรถนะของตนเองสงูกว่ากลุม่
ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิ (x = 117.00, S.D. = 2.06;           
x= 89.50, S.D. = 12.94; p< .001) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบจ�านวนของข้อมูลทางคลินิกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ข้อมูลทางคลินิก
กลุ่มทดลอง (32) กลุ่มควบคุม (32) รวม

2χ
จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

การวินิจฉัยโรค

 - หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้น   

 - กระดูกสันหลังเคลื่อน

 - ช่องบรรจุไขสันหลังตีบ 

 - หมอนรองกระดูกเสื่อม

 - กระดูกสันหลังเคลื่อนและช่องบรรจุไขสันหลังตีบ

โรคประจำาตัว

  - ไม่มี

  - เบาหวาน

  - ความดันโลหิตสูง

  - โรคหัวใจ

  - โรคไต 

6

6

12

1

7

18

6

7

1

0

18.8

18.8

37.5

3.1

21.9

56.3

18.8

21.9

3.1

0

4

5

17

1

5

16

7

8

0

1

12.5

15.6

53.1

3.1

15.6

50.0

21.9

25

0

3.1

10

11

29

2

12

34

13

15

1

1

15.6

17.2

45.3

3.1

18.8

53.1

20.3

23.4

1.6

1.6

1.29NS

1.50NS

NS = non-significant

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของข้อมูลทางคลินิกระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

ข้อมูลทางคลินิก
กลุ่มทดลอง (32) กลุ่มควบคุม (32)

t-testMean S.D. Mean S.D.

ระดับน้ำาตาลในเลือดก่อนผ่าตัด

BMI

Hct ก่อนผ่าตัด

ระยะเวลาที่ใช้ขณะผ่าตัด

96.56

25.58

39.49

2.23

18.64

3.34

4.65

.79224

98.72

24.74

37.34

2.37

15.71

4.72

6.71

2.37

0.50NS

-0.82NS

-1.49NS

0.54NS

NS = non-significant
 การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�าวันหลังผ่าตัด พบว่ากลุ ่มทดลองมีความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p< .05) (ตารางที่ 3) แต่มีการ
เคลื่อนไหวของล�าไส้ไม่แตกต่างกัน (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

หลังผ่าตัด
กลุ่มทดลอง (32) กลุ่มควบคุม (32)

t-testMean S.D. Mean S.D.

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน 62,28 8.67 50.00 6.72 -6.85*

* p<.001
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การอภิปรายผล
 ผลการศกึษาพบว่าผูป่้วยกลุม่ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการ
รบัรูส้มรรถนะของตนเองมีคะแนนการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
หลงัการทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ    
(p < .001) อธบิายได้ว่าสนบัสนนุสมมตฐิานที ่1 และสอดคล้อง
กบัรายงานการวจิยัของ ชญานชิ ชอบอรณุสทิธิ13 ทีศ่กึษาใน
ผูป่้วยผ่าตดัช่องท้อง เนือ่งจากก่อนผ่าตดักลุม่ตวัอย่างได้รบั
การเตรยีมความพร้อมทัง้ความรู ้ได้ฝึกทกัษะ ได้รบัแรงกระตุน้
และจงูใจให้กลุม่ตวัอย่างยอมรบัในการปฏบิตักิจิกรรมหลงั
ผ่าตดั คูม่อืท่ีเน้นถงึประโยชน์ของการปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันได้เร็ว ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มตัวอย่างเห็นความ
ส�าคัญของการปฏิบตั ิ อกีทัง้คู่มือมีภาพประกอบท�าให้กลุม่
ตวัอย่างฝึกตามได้ง่ายและยงัได้รบัการฝึกปฏบิตัติัง้แต่ก่อน
ผ่าตดั กลุม่ตวัอย่างจงึเกิดทกัษะและรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
ว่าสามารถปฏิบตักิจิกรรมหลงัผ่าตดัได้ด้วยตนเอง13,15 นอกจาก
นีก้ารใช้ค�าพูดชมเชยตลอดทัง้โปรแกรมเป็นการส่งเสรมิให้กลุ่ม
ตวัอย่างเกดิการรบัรูส้มรรถนะของตนเองทีจ่ะปฏบิตักิจิกรรม
นัน้ได้13ร่วมกบัการดวีูดทิศัน์ทีม่ตีวัแบบแสดงภาพรวมเหตกุารณ์
หลงัผ่าตดัว่าผูป่้วยต้องเผชญิกับเหตกุารณ์ใดบ้าง กลุม่ตวัอย่าง
จึงเกิดการรับรูแ้ละแปลความหมายการปฏบิตักิจิกรรมหลงั
ผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ท�าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์หลังผ่าตัดได้ และช่วยจูงใจกลุ่มตัวอย่างดูแล
สขุภาพของตนเองอย่างต่อเนือ่งให้ดีเหมอืนตวัแบบ โดยกิจกรรม
ดงักล่าวสอดคล้องกบักรอบแนวคดิแบนดรูา11 ทีก่ล่าวว่า การ
เตรยีมความพร้อมด้านร่างกายและอารมณ์ การส่งเสรมิให้
บุคคลประสบความส�าเรจ็จากการลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเองการ
ใช้ค�าพดูชกัจงู และการได้เหน็ต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็ จะ
ช่วยส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะของผูป่้วย เป็นผลให้คะแนนการ
รบัรู้สมรรถนะของตนเองภายหลงัการให้โปรแกรมเพิม่ขึน้และ
สงูกว่ากลุม่ควบคมุ

 ผลการศกึษาพบว่าผูป่้วยกลุม่ทดลองมกีารปฏบิตัิ
กจิวตัรประจ�าวนัก่อนจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลสงูกว่ากลุม่
ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ (p < .005) สนบัสนนุ
สมมติฐานที่ 2 และสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ 
พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน15 ที่ศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัดท�าทางเบีย่ง
หลอดเลอืดหวัใจ อธบิายได้ว่าโปรแกรมนีน้อกจากจะให้ความ
รูใ้นเรือ่งการปฏบิตัติวัทีถ่กูต้องภายหลงัผ่าตดัเพือ่ให้สามารถ
ปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัได้เรว็และถกูต้อง กลุม่ตวัอย่างยงัได้รบัคู่มอื
ทีม่ภีาพประกอบเนือ้หาทีช่ดัเจนเฉพาะส�าหรบัผูป่้วยผ่าตดั
กระดูกสันหลังระดับบั้นเอว ได้รบัการฝึกปฏบิตักิจิกรรมตาม
คู่มอืตัง้แต่ในระยะก่อนผ่าตดัเพือ่ให้เกดิทกัษะ และสามารถน�า
ไปปฏบิตัด้ิวยตนเองภายหลงัผ่าตดั โปรแกรมยงัเน้นสร้างแรง
จงูใจเพือ่ให้กลุม่ตวัอย่างเตม็ใจปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเอง ซึง่
แรงจูงใจทีผู่วิ้จัยให้มทีัง้ค�าชมเชย เน้ือหาทีใ่ห้บอกถงึผลกระทบ
และประโยชน์ของแต่ละกจิกรรมทีม่ต่ีอภาวะสขุภาพ ตลอดจน
การเหน็ตวัแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้ไม่ยากเมือ่ปฏบิตัติาม
โปรแกรมด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง ซึง่แบนดรูา11 กล่าวว่า บคุคล
จะประเมนิพฤตกิรรมทีต่นเองปฏบิตันิัน้จะน�าไปสูผ่ลลพัธ์เชงิ
บวก มสีขุภาพทีด่ ีบคุคลกจ็ะแสดงพฤตกิรรมนัน้ จากทีก่ล่าว
มาข้างต้นท�าให้ผูป่้วยกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถ
ในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัหลงัผ่าตดัสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
 ผลการศึกษาพบว่าการไม่เคลือ่นไหวของล�าไส้ทัง้
กลุม่ควบคุมและกลุม่ทดลองมจี�านวนผูป่้วยแตกต่างกนัอย่าง
ไม่มนียัส�าคญัทางสถติซิึง่ไม่สนบัสนนุสมมตฐิานการวจิยั และ
ไม่สอดคล้องกบัรายงานการวจิยัของ ชญานชิ ชอบอรณุสทิธิ13 
ทีศ่กึษาในผูป่้วยผ่าตดัช่องท้อง พบว่าผูป่้วยกลุม่ทดลองมภีาวะ
แทรกซ้อนหลงัผ่าตดัน้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคัญทาง
สถติ ิ(p < .05) อธบิายได้ว่าเป็นการศกึษาผูป่้วยผ่าตดัอวยัวะ
คนละส่วนกนั โดยผูป่้วยหลงัผ่าตดัช่องท้องส่วนใหญ่จะได้รบั
อนญุาตให้รบัประทานอาหารหรอืน�า้ทางปากประมาณวนัที่ 
2 หลงัผ่าตัด16 ในขณะทีก่ารศึกษาครัง้น้ีกลุม่ตวัอย่างทีไ่ด้รบัการ

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการมีการเคล่ือนไหวของล�าไส้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม

หลังผ่าตัด
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

2χ
มี ไม่มี มี ไม่มี

การเคลื่อนไหวของลำาไส้ 31 1 29 3 1.032 NS

NS = non-significant
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ผ่าตดักระดกูสนัหลงัระดบับัน้เอวทกุรายได้รับอนุญาตให้รับ
ประทานในมื้อเย็นของวันที่ผ่าตัด ซึง่การทีก่ลุม่ตวัอย่างรบั
ประทานอาหารได้เร็วท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีการเคลื่อนไหว
ของล�าไส ้ภายหลังผ่าตัดเร็วกว่าผู ้ป ่วยผ่าตัดช่องท้อง
เนือ่งจากอาหารทีเ่ข้าไปและการเคีย้วท�าให้เกิดการหดตัวและ
เคลือ่นไหวของกระเพาะอาหารและล�าไส้17 นอกจากนีท้ัง้กลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุซึง่ได้รบัการท�ากายภาพบ�าบดัทกุวนัซ่ึง
เป็นกจิกรรมพัฒนาคณุภาพการพยาบาลของโรงพยาบาล เป็น
ผลให้กลุม่ตวัอย่างมกีารเคลือ่นไหวร่างกายเพิ่มขึ้น การไหล
เวยีนของเลอืดไปท่ีล�าไส้ได้ด ี ล�าไส้จงึเคลือ่นไหวได้ดี18 มผีล
ท�าให้ล�าไส้ของผูป่้วยภายหลงัผ่าตดัทัง้สองกลุม่มกีารเคลือ่นไหว
ไม่แตกต่างกนั แต่อย่างไรกต็ามผูป่้วยกลุม่ทดลองมจี�านวนผู้
ป่วยที่เกิดการเคลื่อนไหวของล�าไส้ภายหลังผ่าตัดวันแรก
มากกว่าผูป่้วยกลุม่ควบคมุอาจเป็นผลจากผูป่้วยกลุม่ทดลองที่
ได้ปฏิบตักิจิกรรมตามโปรแกรมมคีวามมัน่ใจในการเคลือ่นไหว
ร่างกายภายหลงัผ่าตดัด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งมากกว่าผูป่้วย
กลุม่ควบคมุซึง่รอเจ้าหน้าทีม่าท�ากิจกรรมให้เมือ่ร่างกายมกีาร
เคลื่อนไหวมากส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปที่ล�าไส้ได้ดี
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