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Abstract
 Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of an educative program on 
knowledge and self-care ability in patients undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 
surgery.
 Design: A quasi-experimental design.
 Methods: The sample was composed of 100 patients who underwent CABG surgery for the 
first time. The first 49 patients were assigned into the control group, followed by 51 patients into the 
experimental group. The experimental group received the education program at the day appointed 
for a surgery, the day of admission, and the 5th post operative day. The education content was the 
comprehensive pre- and post-operative information enhancing recovery during hospitalization and 
at home delivered by giving verbal information with video. Data were collected by using the  
pre-operative and pre-discharge knowledge questionnaires and the self-care ability questionnaire, 
at the 5th day and the first month post operation. Data were analyzed by using mean, standard  
deviation, and independent t-test for test of difference between groups. 
 Main findings: The study revealed that the pre-operative and pre-discharge knowledge mean 
scores, and the mean self-care ability scores at post-operative day 5th and at 1 month of the  
experimental group were significantly higher than those of the control group (p < .001). 
 Conclusion and recommendations: The results suggest that the comprehensive  
education program should deliver by giving verbal information with video at the appropriate time, 
before surgery, the day of admission, post-operation and before discharge. 
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ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และความสามารถในการดูแล
ตนเองในผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการผา่ตดัทำาทางเบีย่งหลอดเลอืดแดงโคโรนารี*่
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้	 ความสามารถในการดูแลตนเอง	 ในผู้ป่วยท่ีได้รับ 

การผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี			

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยก่ึงทดลอง	(a	quasi-experimental	design)

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีเป็นคร้ังแรกจำานวน	

100	 ราย	 โดยผู้ป่วย	 49	 รายแรกถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มควบคุม	และ	 51	 รายต่อมาอยู่ในกลุ่มทดลอง	กลุ่มทดลองได้รับ

โปรแกรมการสอนในวันนัดหมายเพ่ือผ่าตัด	วันท่ีมาผ่าตัดและหลังผ่าตัดวันท่ี	5	เน้ือหาการสอนครอบคลุมความรู้ในระยะ

ก่อนและหลังผ่าตัดเพ่ือการฟ้ืนตัวท่ีโรงพยาบาลและบ้าน	ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับส่ือวีดิทัศน์	รวบรวมข้อมูล

ด้วยแบบสอบถามความรู้ก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้าน	 แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดวันท่ี	 5	

และ	1	เดือน	วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง	2	กลุ่ม

ด้วยสถิติทีอิสระ	t	(independent	t-test)	

 ผลการวิจัย: ผลการศึกษาพบว่า	คะแนนเฉล่ียความรู้ก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้าน	คะแนนเฉล่ียความสามารถใน

การดูแลตนเองหลังผ่าตัดวันท่ี	5	และ	1	เดือน	ในกลุ่มทดลองมีมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	<	.001)	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า	 โปรแกรมการสอนควรมีเน้ือหาความรู้อย่างครอบคลุม 

ครบถ้วน	ด้วยวิธีบรรยายร่วมกับส่ือวีดิทัศน์ในเวลาท่ีเหมาะสมก่อนผ่าตัด	วันท่ีมาผ่าตัด	ภายหลังผ่าตัด	และก่อนกลับบ้าน	

คำาสำาคัญ:	โปรแกรมการสอน	ความรู้	ความสามารถในการดูแลตนเอง	ทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี
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ความสำาคัญของปัญหา

						การผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี	เป็นการ

ผ่าตัดใหญ่ท่ีใช้รักษาโรคหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีอุดตัน	ซ่ึงเกิด

จากการสะสมของพลัค	 (plaque)	ภายในหลอดเลือดแดง

โคโรนาร่ีเป็นสาเหตุทำาให้หลอดเลือดแดงแข็งและปิดก้ัน

การไหลเวียนของเลือดเข้าสู่หัวใจ	โรคน้ีเป็นสาเหตุการตาย

อันดับ	1	ของชาวอเมริกัน	และมีการรายงานว่า	ทุกๆ	25 

วินาที	จะมีชายหรือหญิง	1	คน	มีอาการของโรคหลอดเลือดแดง

โคโรนาร่ีเกิดข้ึนได้1	ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียง

หลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีในโรงพยาบาลศิริราช	 มีจำานวน	

ประมาณ	500-600	รายต่อปี	และมีจำานวนเพ่ิมมากข้ึนใน

แต่ละปี	สถิติการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี

มีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของการผ่าตัดหัวใจชนิดอ่ืนๆ2	 ผู้ป่วย 

รับรู้ว่าหัวใจเป็นอวัยวะท่ีมีความสำาคัญมากต่อระบบต่างๆ	

ภายในร่างกาย	ในรายท่ีเคยเกิดอาการทางหัวใจและได้รับ

การวางแผนท่ีจะผ่าตัด	มักจะมีความ	รู้สึกกลัว	เครียด	และ

วิตกกังวลค่อนข้างสูง3,4	 รวมท้ังต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ	

มากมายท่ีส่งผลกระทบต่อร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	

และการงานอาชีพ	 ดังน้ันการเตรียมความพร้อมเป็นอย่าง

ดีให้กับผู้ป่วยท้ังก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้าน	 จึงมีผลต่อ

การฟ้ืนฟูหัวใจและผลลัพธ์ต่อสุขภาพโดยรวม

	 การศึกษาในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดทำาทางเบ่ียง 

หลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีจำานวน	 80	 รายในด้านของ 

การปฏิบัติเร่ืองการออกกำาลังกาย5	 พบว่า	 มีผู้ป่วยท่ี 

ไม่ได้ออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอถึงร้อยละ	 52.63	 

โดยสาเหตุของการไม่ออกกำาลังกายส่วนใหญ่มาจากความ

ไม่แน่ใจว่าจะได้รับความปลอดภัยหรือไม่	กลัวอันตรายหรือ

อาการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน	 บางรายจำาไม่ได้ว่าได้รับ 

คำาแนะนำาอะไรไปบ้าง	บางรายไม่ชอบออกกำาลังกาย	บางราย

ขาดผู้สนับสนุนกระตุ้นเตือนจากบุคคลรอบข้าง	เป็นต้น	

	 การศึกษาประสิทธิผลของการเย่ียมของพยาบาลจาก

ห้องผ่าตัดเพ่ือให้ความรู้ก่อนผ่าตัดต่อความวิตกกังวลและ

ความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ทางนรีเวชกรรม 

โรงพยาบาลศิริราชพบว่า	กลุ่มผู้ป่วยท้ังท่ีไม่เป็นมะเร็งและ

เป็นมะเร็งมีความวิตกกังวลลดลงภายหลังการเย่ียมทันที

และต่อเน่ืองจนถึงวันเข้ารับการผ่าตัดอย่างมีนัยสำาคัญ6 

	 จากประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกับทีม 

สหสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	ผู้วิจัยพบว่าการให้

ข้อมูลผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดยังไม่มีแบบแผนท่ีชัดเจน	ขาด

การประสานงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน	โดยต่างก็ให้

ข้อมูลไปตามภาระงานของตนเอง	 เกิดความซำ้าซ้อนของ

เน้ือหาและมีวิธีการสอนท่ีแตกต่างกัน	 นอกจากน้ียังพบ

ปัญหาด้านความพร้อมของผู้สอนและผู้ป่วย	 สถานท่ีและ

เวลาท่ีไม่เหมาะสม	 ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข้อมูล

ของผู้ป่วย	และจากประสบการณ์การทำางานพบว่า	ผู้ป่วย

ก่อนได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี 

มีความรู้โดยเฉล่ียร้อยละ	80	จากความรู้ท่ีควรได้รับท้ังหมด	

โดยผู้ป่วยเกือบทุกคนมีความวิตกกังวลต่อการผ่าตัดต้ังแต่

แรกเร่ิมเม่ือรู้ว่าจะได้รับการผ่าตัด		

	 จากปัญหาความกลัว	 ความวิตกกังวล	 และการขาด

ความรู้ของผู้ป่วย	 รวมถึงปัญหาจากระบบการให้ข้อมูล 

ผู้ป่วยจากทีมงานสหสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 

ท่ีร่วมให้การดูแลผู้ป่วย	 จึงเป็นท่ีมาของการปรับ

กระบวนการการสอนในรูปแบบใหม่	ซ่ึงเป็นการให้เน้ือหา

ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรค	การรักษา	 การปฏิบัติตัว	 อย่าง 

ถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนท้ังในระยะก่อนผ่าตัด	 และ

หลังผ่าตัด	 เน้นเร่ืองการบริหารปอด	การบริหารร่างกาย	

การออกกำาลังกาย	 การเลือกรับประทานอาหาร	 วิธีลด 

ความวิตกกังวล	การดูแลแผลผ่าตัด	และการควบคุมปัจจัย

เส่ียงต่อการเกิดโรค	 เร่ิมสอนต้ังแต่คร้ังแรกท่ีผู้ป่วยมาพบ

แพทย์เพ่ือนัดผ่าตัด	ทบทวนในวันท่ีมาผ่าตัด	และหลังผ่าตัด

วันท่ี	5	ก่อนกลับไปพักฟ้ืนท่ีบ้าน	โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี

การรับรู้ความสามารถตนเอง9	(self	efficacy)	เน้ือหาและ

วิธีการสอนแบบบรรยายร่วมกับส่ือวีดิทัศน์	ด้วยการเสนอ

ต้นแบบของผู้ป่วยท่ีเคยได้รับการผ่าตัดและประสบความ

สำาเร็จในการดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี	คำาพูดเพ่ือเสริมแรง

จากผู้ป่วยตัวอย่าง	จากแพทย์	และจากผู้สอน	การให้มอง

เห็นประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต่อสุขภาพของตนเองเม่ือ

สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ท้ังน้ีเพ่ือเสริมสร้าง

ให้ผู้ป่วยได้เกิดความเช่ือม่ันต่อความคิด	 ความรู้สึก	 

แรงจูงใจ	พฤติกรรมและความสามารถในการดูแลตนเอง	

เพ่ือนำาไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี	
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มีส่วนช่วยลดความกลัว	ความวิตกกังวลต่างๆ	 ของผู้ป่วย	 

การจัดสถานท่ี	 บรรยากาศของส่ิงแวดล้อม	 และเวลา 

ท่ีเหมาะสมต่อการสอน	 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง 

ผู้สอนและผู้ป่วยก่อนเร่ิมทำาการสอน	เพ่ือเป็นการสนับสนุน

สภาวะทางด้านอารมณ์ในการรับรู้ข้อมูลของผู้ป่วยได้ดี 

ย่ิงข้ึน	 ดังเช่นการศึกษาเพ่ือทดสอบทฤษฎีการส่งเสริมให้

เกิดความเช่ือม่ันด้วยการให้ข้อมูล	แรงจูงใจ	ฝึกทักษะด้าน

พฤติกรรมการปฏิบัติในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียง

หลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี	พบว่า	กลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมตาม

รูปแบบทฤษฎีมีประสิทธิภาพและมีความคงอยู่ของ

พฤติกรรมได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำาคัญ10

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และ

ความสามารถในการดูแลตนเอง	ในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัด

ทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี			

สมมุติฐานของการวิจัย

	 กลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการสอนมีความรู้ 

และความสามารถในการดูแลตนเองมากกว่ากลุ่มควบคุม

ท่ีได้รับการดูแลตามปกติ

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยก่ึงทดลอง	แบบสอง

กลุ่มท่ีไม่เท่าเทียมกัน	 (a	 nonequivalent	 two-group,	

quasi-experimental	design)	

 กลุ่มตัวอย่าง 

	 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผู้ป่วยท่ีได้รับ 

การรักษาด้วยการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี 

ในโรงพยาบาลศิริราช	ระหว่างเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2556	

ถึงเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	 2557	 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 

การเลือกแบบสะดวก	 (convenience	 sampling)	 

โดยคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างต้องได้รับการผ่าตัดเป็นคร้ังแรก	

อายุระหว่าง	 50-70	 ปี	 ไม่มีโรคหัวใจชนิดอ่ืนร่วม	 เช่น	 

ล้ินหัวใจ	และไม่มีความพิการใดๆ	 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความ

สามารถในการดูแลตนเอง

	 คำานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม	 

n-Query	โดยข้อมูลเดิมผู้ป่วยอายุ	50-70	ปี	ท่ีเข้ารับการผ่าตัด

ทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีและได้รับการสอนก่อน

ผ่าตัด	พบว่า	ประมาณร้อยละ	50	มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน	ดังน้ัน

จึงกำาหนด	effect	size	ขนาดปานกลาง	(d	=	.5)	alpha	=	

.05	และ	power	=	.80	ได้จำานวน	49	รายต่อกลุ่ม	และเพ่ือ

ป้องกันการขาดหายของกลุ่มตัวอย่างหรือได้ข้อมูลท่ีไม่ครบ

ถ้วนสมบูรณ์	ได้เพ่ิมจำานวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ	10	ดังน้ัน

ได้จำานวนผู้ป่วยท้ังหมดในแต่ละกลุ่ม	 คือ	 54	 ราย	ผลการ

ดำาเนินการศึกษาท่ีทำาในกลุ่มควบคุมก่อน	พบว่า	 ได้จำานวน	

49	 ราย	 (คัดออก	 5	 ราย)	 และเม่ือดำาเนินการศึกษาต่อ 

ในกลุ่มทดลอง	พบว่า	ได้จำานวน	51	ราย	(คัดออก	3	ราย)	

โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีถูกคัดออกเน่ืองจากมีภาวะ

แทรกซ้อนภายหลังผ่าตัด	 ท่ีไม่สามารถดำาเนินการศึกษาต่อ 

ได้จนครบกระบวนการ

 เคร่ืองมือการวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ดำาเนินการทดลอง

	 โปรแกรมการสอน	ประกอบด้วย	การเสนอต้นแบบจาก

ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี	

และประสบความสำาเร็จในการดูแลตนเองเป็นอย่างดี	สุขภาพ

แข็งแรง	การให้กลุ่มตัวอย่างได้เกิดการเรียนรู้ถึงผลสำาเร็จจาก

ประสบการณ์การกระทำาด้วยตนเองแล้วก่อให้เกิดผลดีตาม

มา	คำาพูดเสริมแรงจากบุคลากรทางการแพทย์	 จากผู้ป่วย

ตัวอย่าง	และผู้วิจัย	การกระตุ้นสภาวะทางสรีระและอารมณ์	

การจัดสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสมต่อการสอน	ตลอดจน 

การสร้างบรรยากาศและสัมพันธภาพท่ีดีจากผู้วิจัย

	 ส่ือวีดิทัศน์	 ใช้ประกอบในการให้ข้อมูลผู้ป่วยร่วมกับวิธี

การบรรยาย	จัดแบ่งเน้ือหาความรู้ออกเป็น	3	ตอน	ดังน้ี

 ตอนท่ี 1 เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดหัวใจ 

	 เน้ือหาเก่ียวข้องกับความรู้ในเร่ืองของโรคหลอดเลือด

หัวใจตีบ	อาการของโรค	การรักษา	การผ่าตัด	สภาพห้องผ่าตัด	

สภาพภายหลังผ่าตัดขณะพักอยู่ในไอซียูและหอผู้ป่วยสามัญ	

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมท้ังสุขภาพด้านร่างกายและ

จิตใจ	 และการเตรียมอุปกรณ์ของใช้ก่อนท่ีจะมาเข้ารับ 

การผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี	ความยาว 

ของเน้ือหา	13.31	นาที
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 ตอนท่ี 2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายหลังผ่าตัดหัวใจ

	 เน้ือหาเก่ียวข้องกับความรู้ในด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ก่อนและหลังผ่าตัด	เน้นเร่ือง	วิธีการฝึกบริหารปอด	เทคนิค

การไออย่างมีประสิทธิภาพ	 การฝึกพลิกตะแคงตัว	 

การลุกน่ัง	การยืนและการเดิน	ตลอดจนการบริหารร่างกาย

และการออกกำาลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมภายหลัง

ผ่าตัดในแต่ละวันขณะพักฟ้ืนอยู่ในโรงพยาบาล	 การพูด

เสริมแรงจากผู้ป่วยตัวอย่างท่ีเคยผ่าตัดมาแล้ว	ความยาว

ของเน้ือหา	12.40	นาที

 ตอนท่ี 3 การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดหัวใจในระยะ 

พักฟ้ืนท่ีบ้าน 

	 เน้ือหาเก่ียวข้องกับความรู้ในด้านการปฏิบัติกิจกรรม

กิจวัตรประจำาวันต่างๆ	การดูแลแผลผ่าตัด	การออกกำาลังกาย	

และการเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม	

ตลอดจนการเรียนรู้การสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ	 ของ 

โรคหัวใจท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้	 และความสามารถในการจับ

ชีพจรได้ด้วยตนเอง	การพูดเสริม	แรงจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญ

การผ่าตัด	ความยาวของเน้ือหา	10.26	นาที

 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	แบบสอบถามคุณลักษณะท่ัวไป	 ประกอบด้วย

ข้อมูลเก่ียวกับ	อายุ	เพศ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา

สูงสุด	ความเครียด/ความวิตกกังวล	การได้รับข้อมูลเก่ียว

กับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี

	 2.	แบบสอบถามด้านความรู้ก่อนผ่าตัด	เป็นข้อคำาถาม

ท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ในเร่ืองของโรค	อาการ	การปฏิบัติตน

ตลอดจนกิจกรรมการออกกำาลังกายท่ีถูกต้องเหมาะสม 

ในช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดขณะพักฟ้ืนอยู่ใน 

โรงพยาบาล	 เน้นในเร่ืองการบริหารปอด	 เทคนิคการไอ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 การฝึกพลิกตะแคงตัว	 การลุกน่ัง	 

การยืน	 การบริหาร	 และการเดินออกกำาลังกายอย่าง 

เหมาะสมในแต่ละวัน	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อคำาถามท้ังหมด	

25	 ข้อ	 ข้อละ	 1	คะแนน	 รวม	 25	คะแนน	แต่ละข้อให้

พิจารณาเน้ือหาของข้อคำาถาม	ถ้าเป็นข้อความท่ีถูกต้องให้

ตอบว่าถูก	ถ้าเป็นข้อความท่ีไม่ถูกต้องให้ตอบว่าผิด	ค่าความ

เท่ียงของแบบสอบถามความรู้ก่อนผ่าตัดเท่ากับ	.74

	 3.	แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองใน

ระยะ	 5	 วันหลังผ่าตัด	 ด้านกิจกรรมต่างๆ	 และด้าน 

การออกกำาลังกายท่ีถูกต้องเหมาะสมในช่วงหลังผ่าตัดวันท่ี	

1-5	ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล	แบ่งเป็นกิจกรรม

การออกกำาลังกายท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังผ่าตัดวันท่ี	 1	 มี	

6	ข้อ	หลังผ่าตัดวันท่ี	2	มี	5	ข้อ	หลังผ่าตัดวันท่ี	3	มี	3	ข้อ	

หลังผ่าตัดวันท่ี	4	มี	4	ข้อ	หลังผ่าตัดวันท่ี	5	มี	2	ข้อ	รวม

ท้ังหมด	 20	 ข้อ	 ข้อควรประเมินในแต่ละวันไม่เท่ากัน

เน่ืองจากกิจกรรมและการออกกำาลังกายท่ีแสดงว่ามีความ

สามารถในการดูแลตนเองได้ดีมีความแตกต่างกัน	 

เกณฑ์ความสามารถในการดูแลตนเองแบ่งออกเป็น	 3	

ระดับ	 คือ	 ปฏิบัติถูกต้องท้ังหมดได้	 2	 คะแนน	 ปฏิบัติ 

ถูกต้องบางส่วนได้	1	คะแนน	ปฏิบัติไม่ได้เลยได้	0	คะแนน	

ค่าความเท่ียงของแบบประเมินความสามารถในการดูแล

ตนเองในระยะหลังผ่าตัด	5	วันเท่ากับ	.93

	 4.	แบบสอบถามความรู้ก่อนกลับบ้าน	เป็นข้อคำาถาม

ท่ีเก่ียวข้องกับความรู้ในเร่ืองของการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 

ถูกต้องเหมาะสมในด้านต่างๆ	 ขณะพักฟ้ืนท่ีบ้านภายหลัง

ผ่าตัดระยะ	1	เดือน	ตลอดจนด้านการปฏิบัติเพ่ือควบคุม

ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี	 

เน้นในเร่ืองการดูแลแผลผ่าตัด	การออกกำาลังกาย	การเลือก

รับประทานอาหาร	 การสังเกตอาการผิดปกติของโรค	 

การรับประทานยา	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อคำาถามท้ังหมด	22	

ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน	รวม	22	คะแนน	แต่ละข้อให้พิจารณา

เน้ือหาของข้อคำาถาม	 ถ้าเป็นข้อความท่ีถูกต้องให้ตอบว่า

ถูก	ถ้าเป็นข้อความท่ีไม่ถูกต้องให้ตอบว่าผิด	ค่าความเท่ียง

ของแบบสอบถามความรู้ก่อนกลับบ้านเท่ากับ	.69

	 5.	แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองขณะ

พักฟ้ืนอยู่ท่ีบ้านในระยะ	1	เดือนหลังผ่าตัด	เป็นการประเมิน

ความสามารถในการดูแลตนเองด้านกิจกรรมและ 

การออกกำาลังกาย	ตลอดจนด้านการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อ

การเกิดโรคหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี	การเลือกรับประทาน

อาหารอย่างถูกต้อง	การดูแลแผลผ่าตัด	การสังเกตอาการ

ผิดปกติ	 การรับประทานยา	ประกอบด้วยข้อควรปฏิบัติ

ท้ังหมด	20	ข้อ	ให้พิจารณาเน้ือหาของข้อคำาถามแต่ละข้อ	

โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติได้	3	ระดับ	คือ	ปฏิบัติสมำา่เสมอได้	

2	 คะแนน	ปฏิบัติบางคร้ังได้	 1	 คะแนน	 ไม่ได้ปฏิบัติได้	 



J Nurs sci   Vol 34 No 1 January - March 2016

Journal of Nursing Science22

0	คะแนน	 ค่าความเท่ียงของแบบประเมินความสามารถใน 

การดูแลตนเองขณะพักฟ้ืนอยู่ท่ีบ้านในระยะ	1	เดือนเท่ากับ	.90

	 เคร่ืองมือท้ังหมดสร้างโดยผู้วิจัย	โดยได้ทบทวนเน้ือหา

จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและได้ผ่านการตรวจสอบความ

เหมาะสมและความตรงตามเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

จำานวน	 5	 คน	 ได้แก่	 แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านการผ่าตัดทำา

ทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีจำานวน	 2	 คน	 แพทย์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการฟ้ืนฟูหัวใจจำานวน	 2	 คน	 พยาบาล 

ผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติจำานวน	1	คน	และได้

นำาไปทดลองใช้กับผู้ป่วยท่ีเคยได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียง

หลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีมาแล้วจำานวน	5	คน	โดยผลลัพธ์

ภายหลังการทดลองใช้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 การวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 COA:	 272/2556(EC2)	 โดยผู้วิจัย

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของจริยธรรมการวิจัยในคน	

ต้ังแต่กระบวนการเชิญชวนผู้เข้าร่วมวิจัย	 การช้ีแจงราย

ละเอียดการวิจัย	และการขอความยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัย

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ข้ันเตรียมการ

	 ผู้วิจัยฝึกอบรมผู้ช่วยวิจัยเพ่ือช่วยในเร่ืองของ 

การเก็บข้อมูลจำานวน	3	คน	 คือ	พยาบาลจำานวน	2	คน	

และนักกายภาพบำาบัดจำานวน	 1	 คน	 ซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ประจำาท่ีสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูหัวใจ	 โดยผู้วิจัยได้อธิบาย 

รายละเอียดรวมท้ังร่วมถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ	 กับผู้ช่วย

วิจัยในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความหมายของเน้ือหา	ตลอดจน

วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท้ังหมด	

 ข้ันตอนการเก็บข้อมูล

	 ผู้วิจัยเร่ิมดำาเนินการวิจัยในกลุ่มควบคุมให้เสร็จส้ิน

ก่อนจึงเร่ิมดำาเนินการกับกลุ่มทดลอง	 โดยในกลุ่มควบคุม

ได้รับการดูแลตามปกติจากบุคลากรทีมสหสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ในวันก่อนได้รับการผ่าตัด	1	วัน	และหลังผ่าตัดในวันก่อน

กลับบ้าน	 ส่วนในกลุ่มทดลอง	 ดำาเนินการโดยผู้วิจัย	 

แบ่งเป็น	3	ระยะ	ดังน้ี

	 1.	ระยะก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	 

กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการสอนท่ีคลินิกตรวจโรค

สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	 สำาหรับผู้ป่วยพร้อม

ญาติเม่ือมาพบแพทย์เพ่ือนัดหมายวันผ่าตัด	ประกอบด้วย

ส่ือวีดิทัศน์ตอนท่ี	 1	 (เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดหัวใจ)	

และตอนท่ี	 2	 (การฟ้ืนฟูสมรรถภาพภายหลังผ่าตัดหัวใจ)	

ใช้เวลาประมาณ	25-30	นาที	สอนเสริม	 เน้นยำา้ประเด็น

สำาคัญ	 ถาม-ตอบข้อสงสัยประมาณ	 10-15	 นาที	 

หลังจากน้ันผู้ป่วยจะได้รับคู่มือและอุปกรณ์ช่วยฝึกบริหาร

ปอด	(incentive	spirometer)								

	 2.	ระยะก่อนผ่าตัด	 กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรมการ

สอนเพ่ือทบทวนเน้ือหาความรู้สำาหรับผู้ป่วยพร้อมญาติเม่ือ

มาอยู่โรงพยาบาลก่อนได้รับการผ่าตัด	1	วัน	ประกอบด้วย

ส่ือวีดิทัศน์ตอนท่ี	1	และตอนท่ี	2	สอนเสริม	เน้นยำา้ประเด็น

สำาคัญ	ถาม-ตอบข้อสงสัยประมาณ	10-15	นาที

	 3.	ระยะก่อนกลับบ้าน	กลุ่มตัวอย่างได้รับโปรแกรม

การสอนท่ีหอผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกสำาหรับ

ผู้ป่วยพร้อมญาติหลังผ่าตัดวันท่ี	5	ประกอบด้วยส่ือวีดิทัศน์	

ตอนท่ี	 3	 (การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดหัวใจในระยะพักฟ้ืน 

ท่ีบ้าน)	ประมาณ	10-15	นาที	สอนเสริม	เน้นยำา้ประเด็น

สำาคัญ	ถาม-ตอบข้อสงสัยประมาณ	10-15	นาที

 การวัดผลลัพธ์

	 ผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามด้านความรู้

ก่อนผ่าตัดในช่วงเย็นของวันก่อนผ่าตัด	 และหลังผ่าตัด 

วันท่ี	5	ใช้เวลาคร้ังละประมาณ	10	นาที	

	 ผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์ตามแบบประเมินความสามารถ

ในการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัดในแต่ละวันรวม	5	วัน	

	 ผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์ตามแบบประเมินความสามารถ

ในการดูแลตนเองขณะพักฟ้ืนท่ีบ้านหลังผ่าตัด	1	เดือน	เม่ือ

กลุ่มตัวอย่างมาพบแพทย์เพ่ือติดตามการรักษา	 ใช้เวลา

ประมาณ	10	นาที

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	

ด้วยสถิติบรรยาย	 (descriptive	 statistics)	 ได้แก่	 

การแจกแจงความถ่ี	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย
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สถิติการทดสอบทีอิสระ	t	(independent	t-test)

	 2.	วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความรู้

และความสามารถในการดูแลตนเองหลังการทดลอง

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติการทดสอบ

ทีอิสระ	t	(independent	t-test	กำาหนดค่าระดับนัยสำาคัญ

ทางสถิติท่ี	.05

ผลการวิจัย

	 กลุ่มควบคุม	 49	 รายและกลุ่มทดลอง	 51	 ราย	 

มีคุณลักษณะท่ัวไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ	 

(p	>	.05)	(กลุ่มตัวอย่างจำานวน	8	ราย	ถูกคัดออกเน่ืองจาก

มีภาวะแทรกซ้อนภายหลังผ่าตัด)	 โดยพบว่ามีอายุเฉล่ีย	

62.63	ปี	และ	61.33	ปี	ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ	83.7	

และร้อยละ	 74.5	 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ	 87.8	 และ 

ร้อยละ	 84.3	 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถม-มัธยม 

ร้อยละ	 63.3	 และร้อยละ	 54.9	 และไม่เคยได้รับข้อมูล 

เก่ียวกับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี 

ร้อยละ	32.7	และร้อยละ	56.9	ตามลำาดับ	(ตารางท่ี	1)

ตารางท่ี 1	เปรียบเทียบข้อมูลคุณลักษณะท่ัวไป	ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ข้อมูล

อายุ (ปี)	(ค่าเฉล่ีย	(ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน))

เพศ 

	 เพศชาย	(ร้อยละ)

	 เพศหญิง	(ร้อยละ)

สถานภาพสมรส

	 เด่ียว	(ร้อยละ)

	 คู่	(ร้อยละ)

กลุ่มควบคุม 

(n = 49)

62.63	(6.02)

41	(83.7)

8	(16.3)

6	(12.2)

43	(87.8)

กลุ่มทดลอง

(n = 51)

61.33	(5.34)

38	(74.5)

13	(25.5)

8	(15.7)

43	(84.3)

P-value

.26

.26

.68

ระดับการศึกษา

	 ไม่ได้เรียน	(ร้อยละ)

	 ประถม/มัธยม	(ร้อยละ)

	 ปริญญาตรี/โท/เอก	(ร้อยละ)	

ไม่เคยได้รับข้อมูลการผ่าตัด	(ร้อยละ)

1	(2.0)

34	(69.4)

14	(28.6)

16	(32.7)

1	(2.0)

34	(66.7)

16	(31.3)

29	(56.9)

.07

	 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้ระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้าน	 

พบว่า	คะแนนเฉล่ียความรู้ในกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	-14.62,	p	<	.001),	

(t	=	-10.78,	p	<	.001)	ตามลำาดับ	(ตารางท่ี	2)

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้านในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียง

	 	 หลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี

คะแนนความรู้

ก่อนผ่าตัด

ก่อนกลับบ้าน

กลุ่มควบคุม 

(n = 49)

83.84+7.30

85.71+8.19

กลุ่มควบคุม 

(n = 49)

99.37	+	2.00

98.84				+	2.85

t

  

-14.62										

-10.78

P-value

<	.001

<	.001
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัด	5	วันและ	1	เดือนใน	

	 	 ผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี

ความสามารถ

ในการดูแลตนเอง

หลังผ่าตัด	5	วัน

หลังผ่าตัด	1	เดือน

กลุ่มควบคุม

(n = 49)

23.16+9.13

28.37+5.97

กลุ่มทดลอง

(n = 51)

32.20+7.14

37.86+2.56

t           

-5.52

-10.41

P-value

<	.001

<	.001

	 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการดูแล

ตนเองหลังผ่าตัด	5	วันและหลังผ่าตัด	1	เดือน	ระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง	พบว่า	คะแนนเฉล่ียความสามารถ

ในการดูแลตนเองในกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(t	=	-5.52,	p	<	.001),	(t	=	-10.41,	

p	<	.001)	ตามลำาดับ	(ตารางท่ี	3)

การอภิปรายผล

	 กลุ่มตัวอย่างท้ังสองกลุ่ม	 คือ	 กลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง	 มีคุณลักษณะท่ัวไปใกล้เคียงกัน	 ได้แก่	 อายุ	 

เพศชาย	สถานภาพสมรสคู่	ระดับการศึกษาประถม/มัธยม	

การไม่เคยได้รับข้อมูลการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือด

แดงโคโรนาร่ี		

	 ผลลัพธ์ด้านความรู้ก่อนผ่าตัดและก่อนกลับบ้านและ

ความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัดวันท่ี	5	และ	1	

เดือน	พบว่า	 กลุ่มทดลองมีคะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 <	 .001)	 แสดงให้เห็นว่า	

โปรแกรมการสอนแบบใหม่ในกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพ	

ส่งผลให้เกิดความรู้	 ความสามารถในการดูแลตนเอง	 

ตามรูปแบบโครงสร้างทฤษฎีความเช่ือในความสามารถ

ตนเอง9,10	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ประกอบกับการได้เห็นแบบอย่างจากบุคคลท่ี 

เคยได้รับการผ่าตัดมาก่อนและสามารถดูแลตนเองได้เป็น

อย่างดี	ซ่ึงปรากฏให้เห็นในส่ือวีดิทัศน์	การพูดเสริมแรงจาก

ผู้ท่ีเคยผ่าตัดมาก่อน	จากแพทย์	จากผู้วิจัยซ่ึงเป็นพยาบาล	

ตลอดจนการจัดส่ิงแวดล้อมและสร้างบรรยากาศท่ีส่งผลให้

เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากย่ิงข้ึน	 ได้แก่	 มีห้องสอนแสดง 

โดยเฉพาะ	 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีจากผู้วิจัยก่อนเร่ิม 

การสอน	สอดคล้องกับหลายผลการศึกษา7,10-13	ท่ีพบว่ามี

ประโยชน์อย่างย่ิงต่อการเกิดผลของความรู้	ความสามารถ

ในการดูแลตนเอง	ลดความวิตกกังวล	การฟ้ืนตัวท่ีรวดเร็ว	

ประหยัดค่าใช้จ่ายและผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีดีข้ึน	 

เม่ือเปรียบเทียบการสอนกับไม่สอนในผู้ป่วยเปล่ียน 

ล้ินหัวใจเอออร์ติกร่วมกับทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดง

โคโรนาร่ี	 และในผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนสูง	 พบว่า	 

การสอนจะให้ผลลัพธ์ท่ีดีกว่า	 และมีอัตราการตายตำา่กว่า

การไม่สอน14,15	 ใกล้เคียงกับการศึกษาการให้ข้อมูลด้วย

โปรแกรมออดิโอเทป	และการศึกษาการให้ข้อมูลแบบเป็น

รายบุคคลร่วมกับวิดีโอในผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทาง

เบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี	มีผลช่วยลดความวิตกกังวล

และส่งผลลัพธ์ท่ีดีต่อสุขภาพในกลุ่มทดลองได้มากกว่า 

กลุ่มควบคุม16,17	 	 การศึกษาอ่ืนๆ	 ในเร่ืองของการฝึกและ 

การวางแผนให้คำาปรึกษาก่อนกลับบ้านสำาหรับผู้ป่วยท่ีได้

รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ีพบว่า	 

กลุ่มทดลองมีความสามารถในการดูแลตนเองได้สูงกว่า	 

มีผลลัพธ์ทางสุขภาพท่ีดีกว่าและมีปัญหาทางสุขภาพ 

น้อยกว่ากลุ่มควบคุม18

	 ผลการศึกษาค ร้ัง น้ีสอดคล้อง กับอีกหลายๆ	 

การศึกษา19-22	ท่ีพบว่า	การมีความรู้และได้รับการฝึกปฏิบัติ

เป็นอย่างดีต้ังแต่เร่ิมแรกก่อนท่ีจะได้รับการผ่าตัด	 

โดยเฉพาะเน้ือหาในส่วนของเทคนิคการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ปอด	 ซ่ึงจะส่งผลต่อการฟ้ืนฟูร่างกายภายหลังผ่าตัดได้ดี 

ย่ิงข้ึน	 ในส่วนของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม5,23  

โดยการจัดให้มีญาติร่วมรับฟังอยู่ด้วยในระหว่างการสอน

เพ่ือให้มีความรู้เช่นเดียวกับผู้ป่วยและช่วยเหลือในการ 

เสริมแรงผู้ป่วยได้	ซ่ึงส่ิงต่างๆ	เหล่าน้ีล้วนช่วยเสริมให้ผู้ป่วย

มีความรู้และส่งผลต่อการมีความสามารถในการดูแลตนเอง

ได้ดีมากย่ิงข้ึน	
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ข้อเสนอแนะ

	 จากงานวิจัยน้ี	 สรุปได้ว่าโปรแกรมการสอนในผู้ป่วย 

ท่ีได้รับการผ่าตัดทำาทางเบ่ียงหลอดเลือดแดงโคโรนาร่ี 

ท่ีจะเพ่ิมความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองได้เป็น

อย่างดีน้ัน	ควรมีความครอบคลุมครบถ้วนในเน้ือหาการสอน

ร่วมกับการให้เห็นแบบอย่างจากผู้ท่ีเคยได้รับการผ่าตัดมา

ก่อน	 ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัย	 

การสร้างแรงจูงใจ	 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี	 การพูด 

เสริมแรง	 ท้ังน้ีควรสอนต้ังแต่เร่ิมแรกก่อนท่ีจะมาเข้ารับ 

การผ่าตัด	 เพ่ือจะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมท้ังร่างกาย

และจิตใจรวมถึงการช่วยลดความวิตกกังวล	 การทบทวน

ในวันท่ีมาผ่าตัดเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการจดจำาได้ดี 

ย่ิงข้ึน	 รวมท้ังควรมีการสอนหลังผ่าตัดก่อนผู้ป่วยกลับไป 

พักฟ้ืนท่ีบ้าน	นัดหมายญาติร่วมอยู่ด้วยทุกคร้ังท่ีมีการสอน

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

	 การศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจำากัด	 คือ	 การวัดผลเฉพาะ 

หลังการทดลอง	 ดังน้ันการศึกษาในคร้ังต่อไป	 ควรมีการ 

เก็บข้อมูลก่อนการทดลอง	(pre-test)	เพ่ือเปรียบเทียบกับ 

ผลหลังการทดลอง	 ให้ม่ันใจว่าผลลัพธ์ท่ีดีข้ึนเกิดจาก

โปรแกรมการทดลองจริง
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