
J NURS SCI   Vol 35 No 2 April - June 2017

Journal of Nursing Science 39

The Effect of Post-Cardiac Surgery Medication  
Teaching Program on Knowledge and Behavior of 
Caregivers of Pediatric Patients with Congenital  
Heart Disease*

Munthana Prachumchit1, Wanida Sanasuttipun, RN, PhD1, Arunrat Srichantaranit, RN, PhD1

Corresponding Author: Associate Professor Wanida Sanasuttipun, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 
10700, e-mail: wanida.saa@mahidol.ac.th
* Master thesis, Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Faculty of Graduate 
 Studies, Mahidol University
1 Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

J Nurs Sci. 2017;35(2):39-51

Abstract 
 Purpose: To examine the effect of post-cardiac surgery medication teaching program on knowledge 
and behavior of caregivers of pediatric patients with congenital heart disease.
 Design: Quasi-experimental design.
 Methods: The sample composed of caregivers of one month to five years postoperative pediatric 
patients with congenital heart disease who were treated at tertiary hospital in Bangkok, Thailand.  The 
sample was divided into two groups, 29 subjects in the experimental and 25 subjects in the control group.  
Caregivers in the experimental group received the medication teaching program while caregivers in the 
control group received routine care.  Data were collected using the medication knowledge and behavior 
questionnaires for caregivers of postoperative children with congenital heart disease. Data were analyzed 
by descriptive statistics and analysis of covariance (ANCOVA).
 Main findings: The results revealed that caregivers in the experimental group had statistically 
significant higher medication knowledge and behavior scores than caregivers in the control group  
[F (2, 51) = 69.12, p < .05; F (2, 49) = 35.89, p < .05].         
 Conclusion and recommendations: This study shows that the medication teaching program is 
effective in improving caregivers’ medication knowledge and behavior. These would assist the caregivers 
to provide medications to postoperative children with congenital heart disease with accuracy,  
completeness and safety when children return home. 
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทานหลังผ่าตัดหัวใจในผู้ดูแลเด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำาเนิด
 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยก่ึงทดลอง	
 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดหลังผ่าตัดหัวใจ	อายุต้ังแต่	1	เดือน	ถึง	5	ปี	
และเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร	แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม	จำานวน	29	คน	และกลุ่ม
ทดลอง	จำานวน	25	คน	กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสอนเร่ืองการให้ยาชนิดรับประทาน	ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการ
พยาบาลตามปกติ	เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้	และแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ดูแลในการให้ยาชนิด
รับประทานแก่เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดหลังผ่าตัด	 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยใช้สถิติพรรณนาและวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม	(ANCOVA)	
 ผลการวิจัย:	ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม	กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้และคะแนนพฤติกรรมในการให้ยาชนิดรับ
ประทานแก่เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดหลังผ่าตัดหัวใจสูงกว่าผู้ดูแลกลุ่มควบคุม	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	[F	(2,	51)	=	
69.12,	p	<	.05;	F	(2,	49)	=	35.89,	p	<	.05].
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	โปรแกรมการสอนคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิด
หลังผ่าตัดหัวใจ	 มีความรู้และพฤติกรรมในการให้ยาชนิดรับประทานท่ีดีข้ึน	 เพ่ือให้เด็กได้รับยาอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	
และปลอดภัยจากการได้รับยาชนิดรับประทานเม่ือกลับไปอยู่ท่ีบ้าน	
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