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ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ชนิดกลุ่มเดียววัดผลเปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถและ
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้า
รับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำานวน 94 ราย คัด
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำาหนด เก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง คือ ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง 1 วัน และหลังการทดลอง 1 เดือน โดยใช้แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้วิจัย
ดัดแปลงจากแบบวัดความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหัวใจของสำานัก
การพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 3 ท่าน ทดสอบความเที่ยงของแบบวัดความรู้ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.88 แบบวัดการรับรู้ความ
สามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติ ความถี่
ร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลัง
โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Paired t-test)
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
2
พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
1
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ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ภาย
หลังการได้รับความรู้อย่างมีแบบแผนสูงกว่าก่อนการได้รับความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำาสำาคัญ : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจ การให้ความรู้อย่างมีแบบแผน
ความรู้ การรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมการดูแลตนเอง

Abstract
This study was a one group pretest-posttest and quasi-experimental research. The
aim of this study is to determine the effects of giving planned instruction for patients with
coronary heart disease receiving percutaneous coronary intervention on knowledge, perceived
self-care abilities and self-care behaviour. The participants of this study were 94 patients with
coronary heart disease receiving percutaneous coronary intervention who were admitted to
the medical ward of Bangkok Hospital. The data of the study was collected on three occasions. The first was before intervention, the second was after the intervention for one day,
and the last occasion was one month after the intervention. The research instruments consisted of knowledge questionnaire related to coronary heart disease and perceived self care
abilities and self care behaviour questionnaire. These research instruments were developed
by Department of Nursing of Medical services, Ministry of public Health. The content validity was validated by three experts. The reliability coefficient of knowledge questionnaire was
obtained by means of KR-20 that was 0.88 whereas the reliability coefficient of perceived self
care abilities and self care behaviour interview protocol was obtained by means of Cronbach’s
coefficient alpha that was 0.80. The demographic data was analyzed by using the frequencies
and the percentages whilst paired t-test was used to compare the results of the coronary heart
disease knowledge questionnaire and the perceived self care abilities and self care behaviour
questionnaire.
The results of the study revealed that the mean score of the coronary heart disease
knowledge and the perceived self care abilities and self care behaviour after giving planned
instruction was significantly higher than before giving planned instruction to the patients
(p<0.05).
Keywords: Coronary Heart Disease Patients receiving Percutaneous Coronary Intervention,
Giving planned instruction, Knowledge, Perceived Self care Abilities, Self care
Behavior
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บทนำา

โรคหลอดเลือดหัวใจหรือภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome :
ACS) เป็นโรคทีม่ คี วามสำาคัญมาก ประกอบด้วยกลุม่ อาการกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด (unstable angina) และ
ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) จัดเป็นภาวะฉุกเฉินของระบบหัวใจและ
ไหลเวียน เนือ่ งจากพบได้บอ่ ยและมีอตั ราการเสียชีวติ สูงหากไม่ได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้องและทันท่วงที จากรายงาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า มีอบุ ตั กิ ารณ์ผปู้ ว่ ยโรคนีท้ เ่ี ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณ 1.1 ล้านคนต่อ
ปีและคาดว่าจะมีอกี ประมาณถึง 3 แสนคนที่เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน
1 ชั่วโมงแรกหลังเกิดอาการ ดังนั้น โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นโรคที่มีอันตรายเนื่องจากการดำาเนินโรคมีแนว
โน้มที่จะทำาให้เกิดพยาธิสรีรภาพรุนแรงและเกิดอาการอย่างกะทันหันจนถึงขั้นเสียชีวิตทันทีทันใด (ธนวัฒน์
เบญจานุวัตรา, 2548 ; ศรัณย์ ควรประเสริฐ, 2547) สาเหตุสำาคัญของการเกิดโรค ส่วนใหญ่เกิดจากหลอด
เลือดหัวใจตีบแคบลง จากการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดแดงโดยมีสารไขมันมาจับเซลล์กล้ามเนื้อเรียบ
เล็ก ๆ ในหลอดเลือด จนทำาให้เกิดการหนาตัว ตีบแคบและอุดตัน ทำาให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียง
พอ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่งเสริมสำาคัญที่ทำาให้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบแคบรุนแรงและรวดเร็วขึ้น ได้แก่ ภาวะ
ความดันโลหิตสูง ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เบาหวาน และการสูบบุหรี่ สำาหรับการรักษาที่นิยมในปัจจุบัน
ได้แก่ การรักษาด้วยยาเพื่อควบคุมอาการของโรค การรักษาโดยการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous Coronary Intervention : PCI) ซึ่งเป็นการสอดใส่อุปกรณ์ อาจจะเป็นหัวกรอ บอลลูน หรือขดลวด ผ่าน
ทางผิวหนังเข้าไปถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจให้เปิดกว้างขึ้น ถ้ารักษาด้วย 2 วิธีนี้ไม่ได้ผล แพทย์จะใช้วิธีการ
ผ่าตัดทำาทางเบี่ยงหลอดเลือด (เบญจมาศ แสนแสง, 2551 ; ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2550 ; Eileen, 2007 ;
Libby, 2005)
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ยังมีความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมในการดำาเนินชีวิตไม่เหมาะสม ดังตัวอย่างเช่น การศึกษาของสุมนา
สัมฤทธิ์รินทร์ (2548) เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะก่อนจำาหน่าย
จากโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเรื่องการขับถ่าย การจัดการกับอารมณ์ การทำา
กิจกรรม การรับประทานยา และการออกกำาลังกายไม่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุทิชา สุวรรณศรี
(2548) ที่พบว่า ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะหลังจำาหน่ายเมื่ออยู่บ้านไม่
เหมาะสมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำาในเรื่อง การออกกำาลังกาย การจัดการด้านอารมณ์ การรับ
ประทานยา การป้องกันและควบคุมความรุนแรงของโรค ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ซึง่ สาเหตุสว่ นหนึง่
จากการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในผูป้ ว่ ยโรคหัวใจเกิดจากการได้รบั ความรูแ้ ละคำาแนะนำาในการปฏิบตั ติ นไม่เพียง
พอ (อภิญญา วงศ์พริ ยิ โยธา, สุพตั รา บัวที, สมเสาวนุช จมูศรี, นงเยาว์ มีเทียน, และวิไลพร พิทกั ษานุรตั น์, 2546)
ดังนัน้ บทบาทสำาคัญของพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าว คือ การให้ความรู้ คำาแนะนำาเกีย่ วกับโรค
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และการดูแลตนเองอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำาไป
สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตที่เหมาะสม ส่งผลให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สำาหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผ่านมาพบว่า การให้ความรู้ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวยังไม่มีแบบแผนที่
ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผูป้ ว่ ยบางรายได้รบั คำาแนะนำาโดยไม่มญ
ี าติผดู้ แู ลร่วมรับฟัง ขาดการประเมิน
และติดตามเพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเรือ่ งการปฏิบตั ติ น และจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรม ก็พบว่า การให้
ความรู้ด้านภาวะสุขภาพแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลและการให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล การมีสื่อการ
สอน พร้อมกับการติดตามให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์สามารถเพิ่มระดับความรู้เกี่ยวกับโรคและช่วย
ให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้น (ดวงกมล วัตราดุลย์ และคณะ, 2553; อภิญญา วงศ์พิริยโยธา,
สุพัตรา บัวที, สมเสาวนุช จมูศรี, นงเยาว์ มีเทียน, และวิไลพร พิทักษานุรัตน์, 2546) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
กำาหนดแบบแผนการให้ความรู้และคำาแนะนำาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวขึ้น โดยมีการสร้างสื่อการสอนและให้ความรู้
ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลพร้อมด้วยให้ญาติผู้ดูแลทุกรายมีส่วนร่วมในการรับฟังข้อมูลต่างๆ มีการติดตามเพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์และติดตามเมื่อผู้ป่วยมาตรวจตามนัดที่คลินิค หลังจากทีไ่ ด้กาำ หนดแบบแผนการให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าวขึน้ ส่งผลให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิผลของการให้ความรูอ้ ย่าง
มีแบบแผนในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจทีเ่ ข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจเพือ่ นำาผลลัพธ์ทไ่ี ด้มา
พัฒนารูปแบบการให้คาำ แนะนำาหรือการสอนให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยเฉพาะรายและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจ ก่อนและหลังการได้รับความรู้อย่างมีแบบแผน
ระเบียบและวิธวี จิ ยั
การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดกลุม่ เดียวโดยวัดผลเปรียบเทียบก่อน
และหลัง (one group pretest-posttest design) โดยมีการวัดผล 3 ครัง้ คือ ก่อนทดลองและหลังทดลอง 1 วัน
และ 1 เดือน
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ฉุกเฉิน
แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ 1) มีระดับสมรรถภาพของหัวใจตามการจำาแนกของสมาคมโรคหัวใจแห่งนิวยอร์คสหรัฐอเมริกา
ไม่เกินระดับ 2 2)ไม่มีโรคเรื้อรังอื่นร่วมด้วยยกเว้นโรคหรือภาวะที่เกิดร่วมกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
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เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวานที่ควบคุมด้วยยาหรืออาหาร ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและระบบไหลเวียน
ของเลือด เป็นต้น ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มิถุนายน- ธันวาคม 2553 กำาหนดขนาดตัวอย่าง
โดยคำานวณจากสูตร (เติมศรี ชำานิจารกิจ, 2544) ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 94.35 ในการศึกษานี้ใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 94 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่
1.1 คู่มือคำาแนะนำาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
1.2 แผ่นพับและภาพพลิกประกอบคำาแนะนำาการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
1.3 แผนการสอนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองพัฒนามาจากรูปแบบการให้คำาแนะนำาการดูแลตนเองสำาหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดหัวใจซึ่งสร้างโดยสำานักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2549) โดยมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุ อาการ แนวทางการรักษา การดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอด
เลือดหัวใจ และแนวทางการให้คำาแนะนำาการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ในด้านโภชนาการ กิจกรรมและการออก
กำาลังกาย การรับประทานยา และการจัดการกับอาการผิดปกติ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ดัดแปลงและ
ปรับปรุงมาจากแบบวัดความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งสร้าง
โดย สำานักการพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2549) ประกอบด้วย
2.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ศาสนา ระดับการศึกษา รายได้ สิทธิค่ารักษาพยาบาล ประวัติการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการออกกำาลังกาย ระยะ
เวลาการเป็นโรค และจำานวนครั้งการรักษาตัวในโรงพยาบาล
2.2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดถูกผิด ลักษณะ
คำาถามให้ความหมายทางบวกและทางลบ โดย ข้อคำาถามที่มีความหมายทางบวก กำาหนดการให้คะแนนดังนี้
ตอบ ใช่(ถูก) ได้ 1 คะแนน ตอบ ไม่ใช่(ผิด) ได้ 0 คะแนน ข้อคำาถามที่มีความหมายทางลบ กำาหนดการให้
คะแนนดังนี้ ตอบ ใช่ (ผิด)ได้ 0 คะแนน ตอบ ไม่ใช่ (ถูก) ได้ 1 คะแนน โดยแบบวัดความรู้จะประกอบด้วย
ความรู้ 5 ด้าน จำานวน 30 ข้อ ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ จำานวน 9 ข้อ ด้านโภชนาการ
จำานวน 5 ข้อ ด้านกิจกรรมและการออกกำาลังกาย จำานวน 8 ข้อ ด้านการรับประทานยา จำานวน 5 ข้อ และด้าน
การจัดการอาการ จำานวน 3 ข้อ คะแนนรวมความรู้เท่ากับ 30 คะแนน
2.3 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง ประกอบด้วย การรับรู้ความ
สามารถ 4 ด้าน จำานวน 14 ข้อ ได้แก่ ด้านโภชนาการ จำานวน 7 ข้อ ด้านกิจกรรมและการออกกำาลังกาย
จำานวน 2 ข้อ ด้านการรับประทานยา จำานวน 2 ข้อ และด้านการจัดการกับอาการ จำานวน 3 ข้อ คะแนนรวม
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การรับรู้ความสามารถ เท่ากับ 28 คะแนน โดยลักษณะคำาถามเป็นแบบ Likert’s scale มีคะแนนจากน้อย (0)
ถึงมาก (2) กำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ
มาก
หมายถึง ท่านคิดเห็นว่าทำาได้สม่ำาเสมอ ได้คะแนน เท่ากับ 2
ปานกลาง หมายถึง ท่านคิดเห็นว่าทำาได้บางครั้ง
ได้คะแนน เท่ากับ 1
น้อย
หมายถึง ท่านคิดเห็นว่าทำาไม่ได้เลย
ได้คะแนน เท่ากับ 0
2.4 แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง ประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน จำานวน 13 ข้อ
ได้แก่ ด้านโภชนาการ จำานวน 4 ข้อ ด้านกิจกรรมและการออกกำาลังกาย จำานวน 3 ข้อ ด้านการรับประทาน
ยา จำานวน 3 ข้อ และด้านการจัดการกับอาการ จำานวน 3 ข้อ คะแนนรวมพฤติกรรม เท่ากับ 26 คะแนน
โดยลักษณะคำาถามเป็นแบบ Likert ‘s scale มีคะแนนจากน้อย (0) ถึงมาก (2)โดยกำาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ
ปฏิบัติสม่ำาเสมอ หมายถึง ท่านปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นๆ เป็นประจำา บ่อยๆ สม่ำาเสมอ
หรือทุกวัน ข้อคำาถามที่มีความหมายทางบวก ได้คะแนน เท่ากับ 2
ปฏิบตั นิ านๆ ครัง้ หมายถึง ท่านปฏิบตั กิ จิ กรรมในเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นบางครัง้ หรือบางวันเท่านัน้
ข้อคำาถามที่มีความหมายทางบวก ได้คะแนน เท่ากับ 1
ไม่ปฏิบตั ิ หมายถึง ท่านไม่ได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมในเรือ่ งนัน้ ๆ เลย ข้อคำาถามทีม่ คี วามหมายทาง
บวก ได้คะแนน เท่ากับ 0
ส่วนข้อคำาถามที่มีความหมายทางลบกำาหนดการให้คะแนนเป็นตรงกันข้าม คือ ตอบ ปฏิบัติ
สม่ำาเสมอ ได้คะแนน เท่ากับ 0 ตอบ ปฏิบัตินาน ๆ ครั้งได้คะแนน เท่ากับ 1 และตอบ ไม่ปฏิบัติ ได้คะแนน
เท่ากับ 2
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยนำาเครื่องมือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลที่มีความชำานาญทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
1 ท่าน พยาบาลประจำาการที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจมากกว่า 10 ปีจำานวน 1 ท่าน จากนั้น
นำาเครื่องมือไปทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจจำานวน
10 ราย หาค่าความสอดคล้องภายในของแบบประเมินความรู้โดยใช้สูตร KR-20 ได้เท่ากับ 0.88 ส่วนคะแนน
การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองนำามาหาค่าความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach ‘s alpha)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ก่อนดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอโครงการผ่านคณะกรรมการ
จริยธรรมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากนั้นได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1. เข้าพบหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลตามขั้นตอน แนะนำาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์
ขอความร่วมมือในการวิจัยและพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไป ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
หัวใจ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ครั้งที่ 1 ในวันแรกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาล ก่อนการให้ความรู้อย่างมีแบบแผน
3. ให้ความรู้กลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนที่กำาหนดขึ้น โดยให้ความรู้ตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ คำาแนะนำาการดูแลตนเอง ด้านโภชนาการ ด้าน
กิจกรรมและการออกกำาลังกาย ด้านการรับประทานยา ด้านการจัดการกับอาการและการปฏิบัติตนหลังใส่ขด
ลวด โดยดำาเนินการให้ความรู้ผู้ป่วยเป็นรายบุคคลพร้อมให้ญาติผู้ดูแลทุกรายเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังคำาแนะนำา
ใช้ระยะเวลาการสอน ประมาณ 45-60 นาที นอกจากนี้ให้ผู้ป่วยและญาติศึกษาคู่มือการดูแลตนเอง แผ่นพับ
และภาพพลิกเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้ร่วมทบทวนความรู้ขณะอยู่ในโรงพยาบาล และเมื่อกลับบ้านทำาการแจก
เอกสารแผ่นพับ คู่มือการดูแลตนเอง เพื่อให้ทบทวนอย่างต่อเนื่องที่บ้าน
4. ประเมินความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดหัวใจ การรับรูค้ วามสามารถในการดูแลตนเอง ก่อนจำาหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 1 วัน
5. ติดตามเพื่อประเมินปัญหาและให้ความรู้คำาแนะนำาเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ
10-20 นาที สัปดาห์ที่ 2 หลังจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
6. ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ครั้งที่ 3 หลังจำาหน่าย 1 เดือน โดยติดตามเมื่อผู้ป่วยมาตรวจ
ตามนัดที่คลินิก
7. วิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป นำามาแจกแจงความถี่ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองก่อนและหลังการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Paired t-test)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 78.7) มีอายุเฉลี่ย 57 ปี สถานภาพสมรส
คู่ (ร้อยละ 86.2) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 73.4) จบชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 54) มีรายได้ต่ำากว่า 5,000
บาท (ร้อยละ 34) สิทธิค่ารักษาพยาบาลใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 66) มีประวัติการสูบบุหรี่
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(ร้อยละ 71.3) ไม่เคยออกกำาลังกาย (ร้อยละ 47.9) ระยะเวลาการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่า 1 เดือน
(ร้อยละ 30.9) และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก (ร้อยละ 43.8)
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ก่อนและ
หลังได้รับความรู้อย่างมีแบบแผน ได้ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดหัวใจ จากการศึกษาได้ทาำ การวัดความรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือด
หัวใจ 2 ครั้ง ก่อนและหลังให้ความรู้อย่างมีแบบแผน ห่างกันเป็นเวลา 1 วัน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนความรู้ ทั้งรายด้านและโดยรวม ภายหลังการได้รับความรู้อย่างมีแบบแผนสูงกว่าก่อนการได้รับความรู้
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอด
เลือดหัวใจ ก่อนและหลังได้รับความรู้อย่างมีแบบแผน 1 วัน (n=94)
ความรู้เกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ด้านโรค
ด้านโภชนาการ
ด้าน กิจกรรม/การออกกำาลังกาย
ด้าน การรับประทานยา
ด้าน การจัดการอาการ
โดยรวม

ก่อนทดลอง
S.D.
5.46
3.448
3.38
1.672
5.33
2.572
1.94
1.578
1.68
1.220
17.78 8.684

หลังทดลอง
S.D.
8.88
.546
4.72
.495
7.84
.370
4.76
.561
2.96
.203
29.15
1.113

t

P-Value

-9.724
-8.017
-9.467
-16.947
-10.357
-13.048

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

2.2 ด้านการรับรู้ความสามารถ จากการศึกษาได้ทำาการวัดการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเอง 2
ครั้ง ก่อนและหลังให้ความรู้อย่างมีแบบแผน ห่างกันเป็นเวลา 1 วัน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
รับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองทั้งรายด้านและโดยรวม ภายหลังการได้รับความรู้อย่างมีแบบแผนสูงกว่า
ก่อนการได้รับความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจ ก่อนและหลังได้รับความรู้อย่างมีแบบแผน 1 วัน (n=94)
การรับรู้ความสามารถ
ด้านโภชนาการ
ด้าน กิจกรรม/การออกกำาลังกาย
ด้าน การรับประทานยา
ด้าน การจัดการอาการ
โดยรวม

ก่อนทดลอง
S.D.
11.33
2.191
3.26
.816
3.68
.626
5.73
.764
24.00
3.547

หลังทดลอง
S.D.
13.46
1.206
3.87
.394
3.94
.322
5.97
.309
27.23
1.863

t

P-Value

-9.792
-7.695
-4.102
-2.717
-8.711

.000**
.000**
.000**
.008**
.000**

2.3 ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง จากการศึกษาได้ทำาการวัดพฤติกรรมในการดูแลตนเอง 2 ครั้ง
ก่อนและหลังให้ความรู้อย่างมีแบบแผนหลังจำาหน่าย 1 เดือน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
การดูแลตนเองทั้งรายด้านและโดยรวม ภายหลังการได้รับความรู้อย่างมีแบบแผนสูงกว่าก่อนการได้รับความรู้
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการ
ทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจ ก่อนและหลังได้รบั ความรูอ้ ย่างมีแบบแผน หลังจำาหน่าย 1 เดือน (n=94)
พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านโภชนาการ
ด้าน กิจกรรม/การออกกำาลังกาย
ด้าน การรับประทานยา
ด้าน การจัดการอาการ
โดยรวม

ก่อนทดลอง
S.D.
3.32
1.839
2.30
1.734
4.85
1.303
4.09
1.234
14.55
4.068

หลังทดลอง
S.D.
4.71
1.224
3.90
1.361
5.66
.632
5.04
1.067
19.32
2.841

t

P-Value

-8.043
-12.497
-6.331
-7.081
-13.542

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

การอภิปรายผล
ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่เข้ารับการทำาหัตถการ
หลอดเลือดหัวใจ พบว่า ภายหลังการได้รบั ความรูอ้ ย่างมีแบบแผนผูป้ ว่ ยมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรู้ การรับรูค้ วาม
สามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเอง รายด้านและโดยรวมสูงกว่าก่อนการได้รบั ความรูอ้ ย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
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ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ การรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองภายหลังการได้รับความรู้อย่าง
มีแบบแผนสูงกว่าก่อนการได้รับความรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการให้ความรู้หรือ
การสอน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ (สมจิต หนุเจริญกุล, 2537) สำาหรับกระบวนการวิจัยในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดรูปแบบการให้คำาแนะนำาผู้ป่วยที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติในหน่วยงาน ซึ่งการให้คำา
แนะนำาแบบเดิมในหน่วยงานจะมีรูปแบบการให้คำาแนะนำาที่แตกต่างกันและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ได้
กำาหนดให้มีญาติผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังคำาแนะนำาทุกครั้งและไม่ได้มีการติดตามให้ข้อมูลผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องเมื่อกลับบ้านและเมื่อมาตรวจตามนัดที่คลีนิค ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค
และการดูแลตนเองโดยกระบวนการให้ความรู้เป็นรายบุคคลและให้ผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังด้วยทุกราย
และทุกครั้งของการให้คำาแนะนำา ให้ความรู้ผ่านสื่อ แผนการสอน ภาพพลิก แจกเอกสารแผ่นพับ คู่มือการ
ดูแลตนเอง ให้ผู้ป่วยทบทวนขณะอยู่ในโรงพยาบาลและกลับบ้าน พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินและให้ข้อมูล
คำาแนะนำาการดูแลตนเองเพิ่มเติมทางโทรศัพท์เมื่อกลับบ้าน ซึ่งรูปแบบการให้ความรู้ดังกล่าวทำาให้ผู้สอนหรือ
ผู้วิจัยสามารถประเมินปัญหาหรือข้อจำากัดในการเรียนรู้ของผู้ป่วยแต่ละรายได้เด่นชัด สามารถเน้นย้ำาความรู้
ความเข้าใจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ หาแนวทางช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น
ยกตัวอย่าง ผู้ป่วยมุสลิมบางรายอ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออก หรือ ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ ผู้สอนได้ร่วมมือกับ
ญาติหาแนวทางการให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้ป่วย อาทิ ใช้ญาติเป็นล่ามในการสื่อสาร หรือผู้ป่วยบางรายที่ไม่มี
ญาติ และไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ผู้วิจัยก็จะเป็นผู้สอน ชี้แนะและอ่านให้ฟัง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการให้ความ
รู้ตามรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ป่วยรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ (2549) พบว่า ภายหลังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจได้รับการดูแลตาม
รูปแบบการพยาบาล โดยมีการให้ความรู้เป็นรายบุคคล ผ่านสื่อการสอน คู่มือ แผนการสอนและมีการติดตาม
เยี่ยมผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความรู้ การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น และจากการศึกษาครั้ง
นี้ ยังพบว่า ผู้ป่วยมีอายุโดยเฉลี่ย 57 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ยังไม่มีการเสื่อมถอยของร่างกายมากนัก มีวุฒิภาวะ
พัฒนาการ ประสบการณ์ การคิด การรับรู้ และการตัดสินใจที่ดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและแนวทาง
การรักษาพยาบาลมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยหรืออายุมากเกินไป บุคคลที่มีอายุและวุฒิภาวะสูงจะสามารถ
ประเมินสถานการณ์ตัดสินใจเลือกแนวทางการดูแลตนเอง รับรู้ถึงความสามารถตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรม
ที่เหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองได้ดี (พรพิมล อ่ำาพิจิตร
และชนกพร จิตปัญญา, 2552)
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังได้รับความรู้อย่างมีแบบแผน สูงกว่าก่อนได้รับ
ความรู้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับความรู้เกี่ยวกับโรค ผ่านสื่อ
แผนการสอน ภาพพลิก และได้รับเอกสารแผ่นพับ คู่มือให้ผู้ป่วยทบทวนความรู้ทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและ
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เมื่อกลับบ้าน ได้รับการติดตามให้ข้อมูลคำาแนะนำาทางโทรศัพท์ ซึ่งรูปแบบการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง
แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลโดยใช้สื่อการสอนมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไปนี้ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
ได้ง่าย มีการรับรู้เร็วและสามารถดูแลตนเองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (รพีพันธุ์ สุ่มหิรัญ, สุปรีดา มั่นคง,
และกุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, 2552) และจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ภายหลังได้รับความรู้อย่างมีแบบแผน
ผู้ป่วยมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของเสาวลักษณ์และ
คณะ (เสาวลักษณ์ ทำามาก, อรสา พันธ์ภักดี, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์, และพิศสมัย อรทัย, 2552) ที่พบว่า
ความรู้ เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว กล่าวคือผู้ป่วยที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
สูง จะปฏิบัติพฤติกรรมดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น และผลการศึกษาครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของอภิญญา
และคณะ (อภิญญา วงศ์พิริยโยธา, สุพัตรา บัวที, สมเสาวนุช จมูศรี, นงเยาว์ มีเทียน, และวิไลพร พิทักษานุ
รัตน์, 2546) ซึ่งได้ศึกษาผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุน ประกอบด้วย การให้ความรู้ สอน สนับสนุน
ชีแ้ นะและติดตามเยีย่ มบ้าน ต่อระดับความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะหัวใจล้มเหลวเลือดคัง่
พบว่า ภายหลังการสอนผู้ป่วยมีคะแนนความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขี้นและมีความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ การรับรู้ความสามารถด้านโภชนาการ และพฤติกรรม
ด้านโภชนาการ ซึ่ง สอดคล้องกับการศึกษาของสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ (2549) พบว่า ภายหลังผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจได้รับการดูแลตามรูปแบบ โดยการสอน ให้คำาแนะนำา ชี้แนะ และติดตาม ผู้ป่วยรับรู้และ เข้าใจถึง
ความสำาคัญของการเลือกชนิดอาหารที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วย และปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
โดยหลีกเลี่ยง งด ลด อาหารที่ไม่ดีต่อภาวะสุขภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของดวงกมล และคณะ
(ดวงกมล วัตราดุลย์ และคณะ, 2553) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านสื่อแผนการสอน
คู่มือ และแจกเอกสารแผ่นพับ พบว่า ทำาให้ผู้ป่วยมีความรู้ในเรื่องการออกกำาลังกายและมีพฤติกรรมการเลือก
รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรคมากขึ้น
นอกจากนี้ ขณะดำาเนินการให้ความรู้ผู้ป่วย ได้ให้ญาติผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมรับฟังด้วย ซึ่งมีการ
ศึกษา พบว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยมีญาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคหัวใจในระดับสูง ซึ่งจะทำาให้ผู้ป่วยมีการดูแลตนเองที่ดีขี้น และยังทำาให้เกิดความร่วมมือ
ในการใช้ยา การควบคุมอาหาร และการจัดการอาการที่ดีขึ้น และข้อดีอีกอย่าง จากการที่ญาติผู้ดูแลมีส่วนร่วม
รับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ญาติจะเป็นกลไกสำาคัญในการช่วยตักเตือนเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้น (พรพิมล
อ่ำาพิจิตร และชนกพร จิตปัญญา, 2552)
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ข้อจำากัดในการวิจัย
1. เนื่องจากผู้วิจัยมีภาระงานประจำาในหน่วยงาน คือ เป็นผู้สอน ให้ข้อมูล คำาแนะนำาเกี่ยวกับโรคและ
การปฏิบัติตนสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ต้องให้ข้อมูลผู้ป่วยทุกรายจึงไม่สามารถแยกผู้ป่วยเป็นกลุ่ม
ทดลองและควบคุมได้
2. ในกระบวนการวิจัยมีรูปแบบการสอน คือ สอนเป็นรายบุคคลและมีผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั้น
ระยะห่างในการให้ข้อมูลผู้ป่วยครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 อาจแตกต่างกันไปบ้าง เช่น บางรายให้ข้อมูลช่วงเช้า บาง
รายต้องให้ช่วงบ่ายซึ่งอาจทำาให้ผู้ป่วยได้ข้อมูลซ้ำาหรือเพิ่มเติมบ้างจากทีมสุขภาพอื่นๆ
สรุป

การให้ความรู้อย่างมีแบบแผนในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอด
เลือดหัวใจโดยการให้เป็นรายบุคคล ผ่านสื่อการเรียนรู้ แผนการสอน ภาพพลิก เอกสารแผ่นพับ คู่มือการดูแล
ตนเอง พร้อมทั้งให้ญาติผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟัง มีการติดตามข้อมูลสุขภาพและให้คำาแนะนำาทาง
โทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคและรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองดีขึ้น พร้อมทั้ง
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เข้ารับการทำาหัตถการหลอดเลือดหัวใจ ส่วนมากจะเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลช่วงระยะเวลาสั้นประมาณ 2-3 วัน ดังนั้น ควรจัดทำาสื่อการให้ความรู้อื่นร่วมด้วย
เช่น วีดีทัศน์ วีซีดี เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงความรู้และคำาแนะนำาในการดูแลตนเองเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อกลับบ้าน
2. ควรมีการจัดรูปแบบการให้ความรู้ผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ เพราะจะทำาให้ข้อมูลที่
ได้รับสอดคล้อง ต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อการรับรู้ความสามารถและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ความสามารถก่อนกลับบ้าน และพฤติกรรมที่ปฏิบัติเมื่ออยู่บ้าน ซึ่งจะ
ทำาให้เห็นความสอดคล้องหรือความขัดแย้งระหว่างความรู้และการปฏิบัติ เพื่อนำาข้อมูลไปประเมินปัญหาที่แท้
จริงและวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมเป็นรายๆ
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