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Abstract
 Purpose: The study was aimed at investigating the effectiveness of caregiver’s preparedness 
program in caring for older patients undergoing knee arthroplasty on readiness and satisfaction of 
caregivers.  
  Design: Quasi-experimental research.
 Methods: The sample consisted of 52 caregivers of older adults who underwent knee  
arthroplasty and were admitted into the surgical ward of one tertiary hospital in Chonburi province.  
The sample were recruited by purposive sampling at the outpatient orthopedics clinic, 26 subjects 
assigned into the control group, while 26 subjects in the experimental group received the caregiver 
preparedness program developed by the researcher.  Data were collected using the demographic 
data form, the readiness for care questionnaire, and the satisfaction with the caregiver preparedness 
program questionnaire.  Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square, and t-test.
 Main findings: The post-test mean score on readiness for care of caregivers in the  
experimental group was significantly higher than the pre-test mean score obtained before receiving 
the program and higher than those in the control group (p < .05).  The post-test mean score of 
satisfaction with the caregiver preparedness program of the caregivers in the experimental group 
was significantly higher than in the control group (p < .05).
 Conclusion and recommendations: The caregiver preparedness program was effective to 
increase readiness and satisfaction of caregivers of older patients undergoing knee arthroplasty.  
Nurses should promote readiness by implementing the caregiver preparedness program starting 
with dissemination of education before the day of admission. 

Keywords: caregiver preparedness program, caregivers, readiness for care, satisfaction



J Nurs sci   Vol 35 No 1 January - March 2017

Journal of Nursing Science86

J Nurs Sci. 2017;35(1):85-99

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแล 
ผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต่อความพร้อม
ในการดูแลและความพึงพอใจของผู้ดูแล*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัด
เปล่ียนข้อเข่าเทียม	ต่อความพร้อมในการดูแลและความพึงพอใจของผู้ดูแล
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยก่ึงทดลอง
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
พิเศษของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี	เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจงท่ีฝ่ายผู้ป่วยนอก	
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ	กลุ่มควบคุม	26	ราย	ได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มทดลอง	26	ราย	ได้รับโปรแกรม
การเตรียมความพร้อมในการดูแลท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามแนวคิดการดูแลครอบครัว	รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล	 แบบประเมินความพร้อมในการดูแล	 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการดูแล 
ผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย	 การทดสอบไคสแควร์	 และสถิติ
ทดสอบค่าที
 ผลการวิจัย:	 ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแล	 มีค่าเฉล่ียของ
คะแนนความพร้อมในการดูแลก่อนจำาหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการเตรียมความพร้อม	
และสูงกว่าผู้ดูแลในกลุ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	<	.05)	ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการดูแลสูงกว่าผู้ดูแลในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ	(p	<	.05)			
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	โปรแกรมการเตรียมความพร้อมมีประสิทธิผลในการเพ่ิมความพร้อมในการดูแล	และความ
พึงพอใจของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม	 ดังน้ันพยาบาลควรเตรียมความพร้อมของผู้ดูแล 
ให้มีส่วนร่วมในการดูแล	โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมต้ังแต่กระบวนการสอนสุขศึกษาก่อนวันรับผู้ป่วย
เข้านอนโรงพยาบาล
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