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บทคัดย่อ

การวิจยั กึ่ งทดลองครั้งนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลการเรียนรู้โปรแกรมการสอนด้ วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต
ต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ ได้ รับการท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นผู้ป่วยที่ ได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ เป็ นครั้งแรก จ�ำนวน 99 ราย โดยผู้ป่วย 49 รายแรก
ถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่มควบคุม และ 50 รายต่อมาอยู่ในกลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมการสอนด้ วยวีดที ศั น์
ผ่านการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตในวันนัดหมายเพื่ อผ่าตัดและหลังผ่าตัด 5 วันก่อนกลับบ้ าน โปรแกรมการสอน
ครอบคลุมข้ อมูลเนื้อหาความรู้อย่างครบถ้ วนทั้งในระยะก่อนผ่าตัดและการฟื้ นตัวในระยะหลังผ่าตัดขณะรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาลและที่ บ้าน รวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามความรู้ก่อนและหลังผ่าตัด ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วย
ตนเองทางอินเทอร์เน็ตภายใน 2 สัปดาห์ แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด 1 เดือน
เครื่ องมือวิจัยทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตดิ ้ วย
ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างด้ านความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองระหว่าง
2 กลุ่มด้ วยสถิตทิ อี สิ ระ (independent t-test) ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ ยความรู้ในระยะก่อนผ่าตัดและก่อน
กลับบ้ านภายหลังเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตและคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัด 1 เดือน
ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) จากผลการศึกษาแสดงว่า ควรจัดโปรแกรม
การสอนในรูปแบบสื่ อวีดิทศั น์ในผู้ป่วยที่ ได้ รับการท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ได้ เรียนรู้ด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ต ส่งผลดีต่อการเพิ่ มพูนความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัด 1 เดือน
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้ด้วยตนเอง; การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต; การดูแลตนเอง; ทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่
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Abstract

This quasi-experimental study aimed to investigate the effects of a self-directed learning programme
via the Internet on knowledge and self-care skills in patients undergoing coronary artery bypass grafting. The
sample consisted of 99 patients who underwent Coronary Artery Bypass Grafting: CABG surgery for the first time.
The first 49 patients were assigned into the control group, followed by 50 patients assigned to the experimental
group. The experimental group received an education program via video media over the internet at the day of
surgery and on the 5th post- operative day before discharge. The video media contained comprehensive pre- and
post-operative information to promote recovery during hospitalization and at home. Data were collected using
questionnaires on pre- and post-operative knowledge, before and two weeks after self-directed learning via
Internet. A self-care ability questionnaire was used at one-month after the intervention. All research instruments
were content validated by three experts. Data were analyzed by using the mean, SD and independent t-test
to test for differences between groups. The study revealed that the mean scores for pre-operative and pre-discharge
knowledge after self-directed learning via internet, and the mean self-care ability scores at 1-month post-operative
of the experimental group were significantly higher than those of the control group (p<.001). The results
suggest that a modified training program inform with video media and self-directed learning via the Internet,
can enhance pre- and post-operative knowledge, as well as self-care skills at one month in patients who have
undergone coronary artery bypass grafting.
Keywords: self-directed learning; internet learning; self-care ability; coronary artery bypass grafting
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ คือหลอดเลือดหัวใจมีหน้ าที่ ลำ� เลียงก๊าซและสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงกล้ ามเนื้อหัวใจ
หากมีการพอกหนาของไขมันหรือแคลเซียมตามผนังหลอดเลือดท�ำให้ หลอดเลือดตีบแคบลงและไม่สามารถน�ำเลือด
ไปเลี้ยงกล้ ามเนื้อหัวใจได้ อย่างเพียงพอก็จะท�ำให้ เกิดโรค โดยทัว่ ไปมักมีอาการเจ็บแน่นหน้ าอกด้ านซ้ าย เจ็บลึกๆ เจ็บร้ าว
ไปที่ ไหล่และบริเวณแขนซ้ าย ปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ได้ แก่ การสูบบุหรี่ การขาดการออกก�ำลังกาย รับประทานอาหาร
ที่ มไี ขมันสูง ความอ้ วน โรคร่วมเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น ข้ อมูลสถิตจิ าก WHO (World Health Organization)
พบว่า ปี พ.ศ 2560 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก โดยประมาณ 17.9 ล้ าน
คนต่อปี คิดเป็ น 31% ของการเสียชีวิตของประชาชนทัว่ โลก1 สถิตขิ องกระทรวงสาธารณสุขพบอุบตั กิ ารณ์ของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจในปี พ.ศ. 2561 อัตราส่วนผู้ป่วยเพศหญิงต่อเพศชายเท่ากับ 1 : 1.3 กลุ่มอายุท่ ปี ่ วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ
มากกว่า 70 ปี เท่ากับร้ อยละ 50.31 กลุ่มอายุ 60-69 ปี เท่ากับร้ อยละ 26.46 กลุ่มอายุ50-59 ปี เท่ากับร้ อยละ 15.89
กลุ่มอายุ 40-49 ปี เท่ากับร้ อยละ 5.61 กลุ่มอายุ 30-39 ปี เท่ากับร้ อยละ 1.35 และกลุ่มอายุ15-29 ปี เท่ากับร้ อยละ 0.382
โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ตีบส่วนใหญ่มกั ได้ รับการรักษาด้ วยการท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ (Coronary
Artery Bypass Grafting: CABG) สถิตจิ ำ� นวนผู้ป่วยด้ วยโรคหัวใจทุกชนิดที่ เข้ ารับการตรวจรักษาที่ คลินกิ ผู้ป่วยนอก
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี 3 ปี ย้ อนหลัง พบว่า พ.ศ.2559=8,739 ราย พ.ศ.2560=9,469 ราย
พ.ศ.2561=10,862 ราย โดยเฉพาะ พ.ศ. 2561 มีจำ� นวนผู้ป่วยที่ เข้ ารับการตรวจรักษาต่อเนื่ องภายหลังผ่าตัดท�ำ
ทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ไปแล้ วจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,991 ราย โดยเฉลี่ ย 249 ราย/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 27.54
ของจ�ำนวนผู้ป่วยด้ วยโรคหัวใจทั้งหมด3 การผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ เป็ นการผ่าตัดใหญ่และมีความส�ำคัญ
กับผู้ป่วยเป็ นอย่างมาก ผู้ป่วยจึงควรที่ จะต้ องมีความรู้ในเรื่ องของการเตรียมความพร้ อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่
จะเข้ ารับการผ่าตัด ได้ แก่ ความรู้ในเรื่ องของการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ แข็งแรงสมบูรณ์ การเลือกรับประทาน
อาหารอย่างถูกต้ องตามหลักโภชนาการ การออกก�ำลังกายตามความเหมาะสม การบริหารร่างกาย การฝึ กบริหารปอด
ด้ วยการหายใจเข้ า-ออกลึกๆ (deep breathing exercise) หรือการใช้ อปุ กรณ์ช่วยฝึ กบริหารปอด (incentive spirometer)
การฝึ กการไออย่างถูกวิธี (cough technique) การฝึ กการพลิกตะแคงตัว การลุกนั่ง ยืน เดิน ภายหลังผ่าตัดอย่างถูกวิธี
(early ambulation) การรับประทานยาหรือการงดยาบางชนิดตามค�ำสัง่ ของแพทย์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการให้ เห็น
สภาพภายหลังผ่าตัด วิธกี ารผ่อนคลายความเครียดความวิตกกังวล ส่วนความรู้และการปฏิบตั ติ นภายหลังผ่าตัดที่ สำ� คัญ
เช่น การดูแลแผลผ่าตัด การบรรเทาอาการปวดแผลผ่าตัด การปฏิบตั กิ จิ กรรมหรือกิจวัตรประจ�ำวันตามความเหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลาภายหลังผ่าตัด การบริหารร่างกายและการออกก�ำลังกายตามล�ำดับขั้นตอน การยกของหนัก การควบคุม
ปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค เช่น การควบคุมอาหาร การงดสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
จากการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์ปัญหาในระบบการปฏิบตั งิ านเดิม พบว่า ระบบการสอนการ
ให้ คำ� แนะน�ำยังขาดความครอบคลุมครบถ้ วนในเนื้อหาที่ สำ� คัญทั้งหมดที่ ผ้ ูป่วยควรต้ องเรียนรู้และสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
ด้ วยภาระงานตามหน้ าที่ และกิจกรรมทางการพยาบาลต่างๆที่ มากมาย จึงเป็ นเหตุให้ พยาบาลไม่มเี วลาอย่างเพียงพอ
ต่อการให้ ความรู้และการตอบข้ อสงสัยต่างๆ จากผู้ป่วย การสอนการให้ คำ� แนะน�ำแก่ผ้ ูป่วยมักเริ่ มต้ นเมื่ อผู้ป่วยได้ เข้ ามา
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่ อรอรับการผ่าตัดในอีกประมาณ 1-2 วัน ทั้งๆที่ ระยะเวลาที่ ผ้ ูป่วยได้ รับนัดหมาย
เพื่ อรอเข้ ารับการผ่าตัดโดยเฉลี่ ยประมาณ 3-6 เดือน3 ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่ นานพอสมควรที่ ผ้ ูป่วยควรมีความรู้เพื่ อ
การเตรียมความพร้ อมเป็ นอย่างดีกอ่ นที่ จะเข้ ารับการผ่าตัด อีกทั้งด้ วยวิธกี ารสอนที่ ไม่ทนั สมัย มักเป็ นการให้ คำ� แนะน�ำ
อย่างคร่าวๆ หรือแจกคู่มอื /แผ่นพับให้ ผ้ ปู ่ วยไปศึกษาเอง จึงขาดการสร้ างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ สถานที่ ในโรงพยาบาล
ที่ ค่อนข้ างคับแคบและแออัดไปด้ วยผู้ป่วยจ�ำนวนมาก ล้ วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้ของผู้ป่วยได้ น้อยลง
ปัญหาทางด้ านจิตใจของผู้ป่วยส่วนใหญ่ทมี่ กั จะเกิดความกลัวการผ่าตัด มีความเครียดความวิตกกังวล และคิดหมกมุ่น
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ไปเองต่างๆนาๆ สาเหตุส่วนหนึ่ งเกิดมาจากความไม่ร้ ู การมีความเชื่ อที่ ผดิ ๆ หรือได้ ความรู้มาจากแหล่งข้ อมูลที่ ขาด
ความน่าเชื่ อถือ เป็ นต้ น ด้ วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ จึงเป็ นอุปสรรค/ข้ อจ�ำกัดที่ จะส่งผลต่อผู้ป่วยในการขาดความรู้และ
ขาดความพร้ อมในการดูแลตนเองได้ ย่อมส่งผลกระทบที่ ไม่ดตี ่อภาวะสุขภาพ การฟื้ นฟูสภาพหลังผ่าตัดที่ ล่าช้ า รวมถึง
การเกิดภาวะแทรกซ้ อนตามมาได้ โดยง่าย จากผลการศึกษาปัจจัยท�ำนายภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังได้ รับการผ่าตัด
พบว่า ค่าการบีบตัวของหัวใจและความรู้เรื่ องโรคและการผ่าตัดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง
รวมถึงพฤติกรรมการดูแลตนเอง โรคร่วม ระดับสมรรถภาพของหัวใจก่อนผ่าตัด อายุ สามารถร่วมท�ำนายภาวะสุขภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ 744 ในส่วนของการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้ านมีสว่ นส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้ อม
ของผู้ป่วยให้ มีความรู้และมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ ดี จึงควรได้ รับการสนับสนุนให้ เกิดการปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมและแบบแผนการด�ำเนินชีวติ เพื่ อช่วยให้ เกิดการฟื้ นฟูสภาพ ลดภาวะแทรกซ้ อน ลดระยะการนอนในโรงพยาบาล
ป้ องกันการกลับเข้ ารับการรักษาซ�ำ้ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดได้ ดยี ิ่ งขึ้น5
ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะปรับรูปแบบการสอนการให้ คำ� แนะน�ำแก่ผ้ ูป่วยโดยมีสอื่ วีดทิ ศั น์ประกอบการสอน จากผล
การศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการสอนแบบบรรยายร่วมกับสื่ อวีดที ศั น์มคี ะแนนเฉลี่ ยของความรู้
และความสามารถในการดูแลตนเองภายหลังผ่าตัดระยะเวลา 5 วัน และ 1 เดือน มากกว่าคะแนนเฉลี่ ยในกลุ่มควบคุม
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต6ิ รวมทั้งได้ เพิ่ มเติมการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต (internet) ในยุคปัจจุบนั
เข้ ามาผสมผสานเพื่ อให้ ระบบการปฏิบัติงานของพยาบาลเกิดความคล่องตัวมากยิ่ งขึ้น ลดภาระงานลง มีความง่าย
และความสะดวกต่อการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองของผู้ป่วย ดังเช่นบทความที่ ได้ กล่าวถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ทาง
อีเล็กทรอนิกส์เป็ นการเรียนรู้ทมี่ คี วามยืดหยุ่น ค่าใช้ จ่ายต�ำ่ มีความทันสมัยนิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย มีแรงจูงใจต่อ
การเรียนรู้และสามารถเข้ าถึงได้ โดยง่าย7 ผู้ป่วยควรจะต้ องมีความรู้อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในทุกระยะของการผ่าตัด
และควรได้ รับการเสริมแรงเพื่ อให้ เกิดความเชื่ อมั่นต่อการปฏิบตั ไิ ด้ เพื่ อผลลัพธ์ทดี่ ตี ่อการฟื้ นฟูสขุ ภาพร่างกายและ
จิตใจให้ แข็งแรงสมบูรณ์ได้ โดยเร็วและปราศจากภาวะแทรกซ้ อน

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โปรแกรมการสอนในรูปแบบสื่ อวีดทิ ศั น์ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต
ต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ ได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่

สมมติฐานการวิจยั

กลุ่มผู้ป่วยที่ ได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ภายหลังจากที่ ได้ เรียนรู้โปรแกรมการสอน
ในรูปแบบสื่ อวีดทิ ศั น์ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตในกลุ่มทดลอง จะมีความรู้และความความสามารถในการดูแลตนเองได้
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ ไม่ได้ เรียนรู้

กรอบแนวคิดในการวิจยั

ผู้วิจัยออกแบบงานวิจัยตามกรอบแนวคิดทางทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (self-efficacy)8 โดย
การจัดโปรแกรมการสอนด้ วยเนื้อหาข้ อมูลความรู้ทคี่ รอบคลุมและน่าสนใจในรูปแบบสื่ อวีดิทศั น์ทมี่ ี ภาพประกอบ
และค�ำบรรยายชัดเจน เข้ าใจง่าย การน�ำเสนอผู้ป่วยต้ นแบบที่ เคยได้ รับการผ่าตัดชนิดเดียวกันมาก่อนและประสบความส�ำเร็จ
ในการดูแลตนเองให้ มสี ขุ ภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์ ค�ำพูดเสริมแรงเพื่ อสร้ างเสริมพลังอ�ำนาจให้ กบั ผู้ป่วยได้ เกิดความเชื่ อมั่น
ต่ออารมณ์ความคิดและความรู้สกึ จากผู้ป่วยต้ นแบบ บุคลากรทางการแพทย์ และจากผู้วจิ ยั เป็ นการชี้ให้ เห็นถึงประโยชน์
ต่อสุขภาพที่ แข็งแรงสมบูรณ์ตามมาได้ ถ้ าสามารถน�ำความรู้ไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้ ดี อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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จากเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตเพื่ อช่วยให้ เกิดความง่ายและสะดวกต่อการรับชมวีดทิ ศั น์ เนื่ องจากผู้ป่วยสามารถเลือกสถานที่
สิ่ งแวดล้ อม และเวลาที่ เหมาะสมต่อการรับชมวีดิทศั น์ได้ ตามความต้ องการ เป็ นการกระตุ้นสภาวะทางสรีระและ
อารมณ์ให้ เกิดผลต่อการเรียนรู้ได้ ดยี งิ่ ขึ้น และสามารถน�ำความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ติ วั ที่ ถกู ต้ องเหมาะสม จึงจะบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามเป้ าหมายที่ ได้ วางไว้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ� เนินการวิจยั

รูปแบบการศึกษาเป็ นกึ่ งทดลอง (quasi-experimental study) แบบวัดก่อนและหลังการทดลองมีกลุ่ม
เปรียบเทียบ (the pretest posttest design with a comparison group)
กลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดเข้ ากลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ มารับนัดหมายวันผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยง
หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ เป็ นครั้งแรกแบบนัดไว้ ล่วงหน้ าที่ หน่วยงานตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบสะดวก (convenience sampling) อายุระหว่าง 40-70 ปี
มีความสามารถในการใช้ สอื่ ทางอินเทอร์เน็ตหรือมีญาติรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ ใช้ สอื่ อินเทอร์เน็ตได้ สื่ อสารได้ ตามปกติ
ไม่มคี วามพิการใดๆ และไม่มกี ารผ่าตัดโรคหัวใจชนิดอื่ นร่วมด้ วย เช่น การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
ค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้ วยโปรแกรม n-Query โดยข้ อมูลเดิมผู้ป่วยที่ เข้ ารับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยง
หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ และได้ รับการสอนก่อนผ่าตัดด้ วยวิธกี ารสอนการให้ คำ� แนะน�ำอย่างคร่าวๆ พบว่า ประมาณ
ร้ อยละ 50 มีความรู้เพิ่ มมากขึ้น ดังนั้น จึงก�ำหนด effect size ขนาดปานกลาง (d=.5) alpha=.05 และ power=.80
ได้ จำ� นวน 49 ราย ป้ องกันการขาดหายของกลุ่มตัวอย่างหรือข้ อมูลไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์อกี ร้ อยละ 10 ดังนั้น จ�ำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมดที่ ต้องการศึกษาคือกลุ่มละ 54 ราย ผลลัพธ์จากการศึกษาหลังสิ้นสุดโครงการได้ กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง
จ�ำนวน 50 ราย กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มควบคุมได้ 49 ราย จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ มเี กณฑ์คดั ออก ได้ แก่ มีภาวะแทรกซ้ อน
ภายหลังผ่าตัดที่ รนุ แรง ได้ รับการรักษาภายหลังผ่าตัดในหอผู้ป่วยวิกฤติ ICU (Intensive Care Unit ) เป็ นเวลานาน
และบางรายไม่มาตามแพทย์นัดเพื่ อติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่ อง

เครื่องมือวิจยั

เครื่ องมือวิจยั เพื่ อเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามรวม 4 ชุด สร้ างโดยผู้วจิ ยั ภายหลังจากการทบทวน
วรรณกรรมและได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำ� นวน 3 ท่าน ได้ แก่ แพทย์ผ้ ูเชี่ ยวชาญ
ด้ านการผ่าตัดหัวใจ แพทย์ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการฟื้ นฟูหัวใจ และพยาบาลผู้เชี่ ยวชาญด้ านการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง
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ได้ นำ� ไปทดลองใช้ กบั ผู้ป่วยที่ มคี ุณลักษณะคล้ ายกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย เพื่ อทดสอบความเข้ าใจในภาษาที่ ใช้
และวิธกี ารตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามคุณลักษณะทัว่ ไป ประกอบด้ วย ข้ อมูลเกี่ ยวกับ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ ประวัตกิ ารมีโรคประจ�ำตัว ประวัตกิ ารเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว
2. แบบสอบถามด้ านความรู้ในระยะก่อนผ่าตัด เป็ นข้ อค�ำถามที่ เกี่ ยวข้ องกับความรู้ในเรื่ องของโรค อาการ
การปฏิบตั ติ นตลอดจนกิจกรรมการออกก�ำลังกายที่ ถูกต้ องเหมาะสมในช่วงก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดขณะพักฟื้ นอยู่
ในโรงพยาบาล เน้ นในเรื่ อง การบริหารปอดด้ วยการหายใจเข้ า-ออกลึกๆ ช้ าๆ การใช้ อปุ กรณ์ช่วยฝึ กบริหารปอด
(incentive spirometer) เทคนิคการไออย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ กพลิกตะแคงตัว การลุกนั่ง การยืน การบริหาร
ร่างกายและการเดินออกก�ำลังกายอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน มีคำ� ถามให้ เลือกตอบว่าถูกหรือผิดรวมทั้งหมด 10 ข้ อ
ข้ อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .65
3. แบบสอบถามด้ านความรู้ในระยะหลังผ่าตัด เป็ นข้ อค�ำถามที่ เกี่ ยวข้ องกับความรู้ในเรื่ องของการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ที่ ถูกต้ องเหมาะสมในด้ านต่างๆขณะพักฟื้ นที่ บ้าน 1 เดือน การควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค การดูแลแผลผ่าตัด
การออกก�ำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การสังเกตอาการผิดปกติ การรับประทานยา มีคำ� ถามให้ เลือกตอบ
ว่าถูกหรือผิดรวมทั้งหมด 10 ข้ อ ข้ อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .45
4. แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเองขณะพักฟื้ นอยู่ทบี่ ้ าน 1 เดือน ได้ แก่ ความสามารถในการดูแล
ตนเองด้ านกิจกรรมหรือกิจวัตรประจ�ำวันที่ ต้องเริ่ มต้ นแต่น้อยๆและเพิ่ มความหนักของกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
ในแต่ละขั้นตอนด้ วยความระมัดระวัง การบริหารร่างกายได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม การควบคุมปัจจัยเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
การเลือกรับประทานอาหารที่ มคี ุณค่า การดูแลแผลผ่าตัด การสังเกตอาการผิดปกติ การรับประทานยา ประกอบด้ วย
ข้ อควรปฏิบตั ทิ ้งั หมด 10 ข้ อ เกณฑ์ให้ เลือกตอบการปฏิบตั ไิ ด้ ใน 3 ระดับ คือ ปฏิบตั สิ ม�ำ่ เสมอเท่ากับ 2 คะแนน
ปฏิบตั บิ างครั้งเท่ากับ 1 คะแนน ไม่ได้ ปฏิบตั เิ ท่ากับ 0 คะแนน สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .81
เครื่ องมือวิจัยเพื่ อด�ำเนินการทดลอง คือ สื่ อวีดทิ ศั น์รวม 3 ชุด สร้ างโดยความร่วมมือระหว่างผู้วิจัยกับ
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้
วีดที ศั น์ชุดที่ 1 เรื่ อง เตรียมความพร้ อมก่อนผ่าตัดหัวใจ โดยมีเนื้อหาเกี่ ยวข้ องกับความรู้ทว่ั ไปในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ป่วยก่อนมาเข้ ารับการผ่าตัด วิธกี ารบริหารปอดด้ วย Deep breathing exercise และ
การใช้ อปุ กรณ์ช่วยฝึ กบริหารปอด incentive spirometer หรือ Tri-flow การฝึ กการไออย่างมีประสิทธิภาพ การฝึ ก
การลุกนั่ง การพลิกตะแคงตัวและการบริหารร่างกายด้ วยท่าบริหารที่ เริ่ มต้ นจากท่าบริหารอย่างง่าย การให้ ได้ เห็น
สภาพโดยทัว่ ไปของโรงพยาบาล หอผู้ป่วย วันแรกที่ มาอยู่โรงพยาบาลจะต้ องปฏิบตั อิ ย่างไรบ้ าง ตลอดจนการเตรียม
สิ่ งของต่ างๆที่ ต้ องน�ำมาด้ วย การเตรียมญาติมาบริจาคโลหิต ยาส�ำคัญที่ ต้ องงดก่อนมาผ่าตัด การผ่อนคลาย
ความเครียดความวิตกกังวล
วีดที ศั น์ชุดที่ 2 เรื่ อง การฟื้ นฟูสมรรถภาพภายหลังผ่าตัดหัวใจ โดยมีเนื้อหาเกี่ ยวข้ องกับสภาพโดยทัว่ ไป
ของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัด สภาพหอผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) สภาพหอผู้ป่วยภายหลังพ้ นระยะวิกฤติ การประเมินความปวดแผล
ผ่าตัด(pain score) และการจัดการกับความปวด (pain management) กระบวนการขั้นตอนของการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ร่างกายตามความเหมาะสมในแต่ละวันภายหลังผ่าตัด การเพิ่ มความหนัก-เบาหรือความแรงของการออกก�ำลังกาย
การเพิ่ มระยะเวลาหรือระยะทางในการเดินออกก�ำลังกายในแต่ละวันอย่างเหมาะสม และการบริหารร่างกายเพื่ อการยืดเหยียด
กล้ ามเนื้อและข้ อต่ออย่างเหมาะสม การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันหรือการท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม การเฝ้ าระมัดระวัง
อาการผิดปกติต่างๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ การพูดเสริมแรงจากผู้ป่วยต้ นแบบที่ เคยได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอด
เลือดแดงโคโรนารี่
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วีดที ศั น์ชุดที่ 3 เรื่ อง การปฏิบตั ติ วั หลังผ่าตัดหัวใจในระยะพักฟื้ นที่ บ้าน โดยมีเนื้อหาเกี่ ยวข้ องกับการดูแลแผลผ่าตัด
การรับประทานยา กิจกรรมที่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ในแต่ละสัปดาห์ ข้ อห้ ามข้ อควรระวังต่างๆ เช่น การยกของหนัก การรู้จกั สังเกต
อาการผิดปกติของตนเอง การเรียนรู้การจับชีพจรด้ วยตนเอง เป็ นต้ น การหลีกเลี่ ยงปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ ต่อการเกิดโรค
การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้ องเหมาะสม การบริหารเพื่ อการยืดเหยียดกล้ ามเนื้อข้ อต่อต่างๆ และการออกก�ำลังกาย
ด้ วยการเดินอย่างต่อเนื่ องในแต่ละสัปดาห์เพื่ อฟื้ นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ แข็งแรงสมบูรณ์ การพูดเสริมแรงจากแพทย์
ผ่าตัดหัวใจ การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อป้ องกันการเกิดโรคซ�ำ้ ได้ แก่ การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกาย การงดสูบบุหรี่
เป็ นต้ น

ขั้นตอนการด�ำเนินการ

กลุ่มควบคุมได้ รับการสอนตามรูปแบบเดิมจากบุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่ ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน
โดยวิธกี ารให้ คำ� แนะน�ำอย่างคร่าวๆ ในเรื่ องของการนัดหมายวันผ่าตัด การนัดหมายเพื่ อติดตามผลการรักษาอย่าง
ต่อเนื่ อง การรับประทานยา การสังเกตอาการผิดปกติ การดูแลแผลภายหลังผ่าตัด เป็ นต้ น ผู้ช่วยวิจัยได้ ดำ� เนินการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามตามระยะเวลาของการผ่าตัดในกลุ่มควบคุมจนครบสมบูรณ์แล้ วจึงด�ำเนินการ
ต่อในกลุ่มทดลอง ซึ่ งผู้วจิ ยั ได้ กำ� หนดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้ อมูลในกลุ่มควบคุมเช่นเดียวกันกับการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง ได้ รับโปรแกรมการสอนด้ วยรูปแบบวีดทิ ศั น์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 2 ระยะ ดังนี้
		 ระยะที่ 1. ระยะก่อนเข้ ารับการผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างพร้ อมญาติพบผู้วจิ ยั ที่ คลินกิ ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก กลุ่มตัวอย่างจะได้ รับค�ำแนะน�ำพร้ อมคู่มอื วิธกี ารสแกนรหัส QR code ในแผ่นกระดาษ
ขนาด A4 เพื่ อน�ำไปใช้ เป็ นเครื่ องมือผ่านเข้ าไปชมวีดที ศั น์ชุดที่ 1 เรื่ อง เตรียมความพร้ อมก่อนผ่าตัดหัวใจ และชุดที่ 2
เรื่ อง การฟื้ นฟูสมรรถภาพภายหลังผ่าตัดหัวใจ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างน�ำไปศึกษาด้ วยตนเองที่ บ้าน
ภายใน 2 สัปดาห์ อีกทั้งให้ อปุ กรณ์ช่วยฝึ กบริหารปอด (incentive spirometer) ให้ กลุ่มตัวอย่างได้ นำ� ไปฝึ กบริหารปอด
ที่ บ้านเพื่ อเตรียมความพร้ อมและเพิ่ มความแข็งแรงของปอดก่อนที่ จะถึงวันนัดหมายเพื่ อผ่าตัด หลังครบ 2 สัปดาห์
ผู้วิจัยโทรศัพท์เยี่ ยมกลุ่มตัวอย่างเพื่ อทบทวนความรู้ ถาม-ตอบปัญหาข้ อสงสัยและเน้ นย�ำ้ ประเด็นส�ำคัญ
		 ระยะที่ 2. ระยะก่อนกลับบ้ านภายหลังผ่าตัด 5 วันที่ หอผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างจะได้ รับค�ำแนะน�ำพร้ อม
คู่มอื วิธกี ารสแกนรหัส QR code ในแผ่นกระดาษขนาด A4 เพื่ อน�ำไปใช้ เป็ นเครื่ องมือผ่านเข้ าไปชมวีดที ศั น์ชุดที่ 3
เรื่ อง การปฏิบตั ติ วั หลังผ่าตัดหัวใจในระยะพักฟื้ นที่ บ้าน ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มตัวอย่างน�ำไปศึกษาด้ วยตนเอง
ที่ บ้านภายใน 2 สัปดาห์ หลังครบ 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยโทรศัพท์เยี่ ยมกลุ่มตัวอย่างเพื่ อทบทวนความรู้ ถาม-ตอบปัญหา
ข้ อสงสัยและเน้ นย�ำ้ ประเด็นส�ำคัญ

การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยนี้ได้ ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี เอกสารเลขที่
122/2562 รหัสโครงการ 62117 โดยผู้วจิ ยั ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลของจริยธรรมการวิจยั ในคน ตั้งแต่กระบวนการ
เชิญชวนผู้เข้ าร่วมวิจัย การชี้แจงรายละเอียดการวิจัย และการขอความยินยอมเข้ าร่วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยผู้ช่วยวิจยั ที่ ได้ รับการฝึ กอบรมจากผู้วจิ ยั ในประเด็นของเนื้อหาแต่ละข้ อค�ำถามและวิธกี ารในการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ดำ� เนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ พยาบาลปฏิบตั งิ านที่ คลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกรวม 2 ท่าน
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- กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปและแบบสอบถามด้ านความรู้ชุดที่ 2 ในวันที่
ผู้ป่วยมารั บนัดหมายวันผ่ าตัด ที่ คลินิกตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรมหั วใจและทรวงอก กลุ่มตัวอย่ างตอบ
แบบสอบถามอีกครั้งทางโทรศัพท์หลังจากได้ รับชมวีดทิ ศั น์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ทางอินเทอร์เน็ตผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์
- กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความรู้ชุดที่ 3 หลังผ่าตัด 5 วัน ที่ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ก่อนที่ ผ้ ูป่วยจะกลับไปพักฟื้ นที่ บ้าน กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามอีกครั้งทางโทรศัพท์หลังจากได้ รับชมวีดิทศั น์
ชุดที่ 3 ทางอินเทอร์เน็ตผ่านไปแล้ ว 2 สัปดาห์
- กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามชุดที่ 4 ความสามารถในการดูแลตนเองขณะพักฟื้ นที่ บ้านหลังผ่าตัด 1 เดือน
เมื่ อมาพบแพทย์ตามนัดเพื่ อติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่ อง ที่ คลินกิ ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ขั้นตอนการติดตามผลลัพธ์ของโครงการ
ภายหลังจากที่ผ้ ูช่วยวิจยั ได้ ดำ� เนินการรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรายแล้ ว ผู้วจิ ยั จะด�ำเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้ วนของแบบสอบถามและสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบางราย เพื่ อเป็ นการทดสอบว่า
กลุ่มตัวอย่างได้ ตอบแบบสอบถามจริง หลังจากนั้นจึงด�ำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในล�ำดับต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. สถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทัว่ ไป ด้ วยค่าเฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิตเิ ชิงอนุมานเพื่ อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยความรู้ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้
ด้ วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต และความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัด 1 เดือน ระหว่าง 2 กลุ่มตัวอย่าง ด้ วยการทดสอบ
ค่าทีอสิ ระ (independent t-test)

ผลการวิจยั

กลุ่มควบคุม 49 ราย และกลุ่มทดลอง 50 ราย พบว่า มีคุณลักษณะโดยทัว่ ไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p>.05) อายุเฉลี่ ยเท่ากับ 62.20 ปี และ 59.68 ปี เพศชายร้ อยละ 69.39 และร้ อยละ 76.00
สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 69.39 และร้ อยละ 70.00 การศึกษาระดับประถม/มัธยม/ปวช./ปวส. ร้ อยละ 87.76
และร้ อยละ 78.00 อาชีพรับจ้ าง/ธุรกิจส่วนตัวร้ อยละ 55.10 และร้ อยละ 50.00 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้ อมูลตามคุณลักษณะทัว่ ไป ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยความรู้ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะก่อนผ่าตัด พบว่า คะแนน
เฉลี่ ยความรู้ก่อนการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มควบคุม 67.58 ± 8.80 ในกลุ่มทดลอง 69.44 ± 8.67
ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t=1.06, p=.29) หลังการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต คะแนน
เฉลี่ ยความรู้ในกลุ่มควบคุม 66.35 ± 9.06 ในกลุ่มทดลอง 89.50 ± 8.67 คะแนนเฉลี่ ยในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=17.45, p<.001) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตระยะก่อนผ่าตัด
ในผู้ป่วยที่ ได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยความรู้ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในระยะหลังผ่าตัด พบว่า คะแนนเฉลี่ ย
ความรู้ก่อนการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มควบคุม 67.0 ± 8.70 ในกลุ่มทดลอง 67.68 ± 10.98
ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t=.34, p=.73) หลังการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต คะแนน
เฉลี่ ยความรู้ในกลุ่มควบคุม 69.66 ± 9.12 ในกลุ่มทดลอง 89.50 ± 3.88 คะแนนเฉลี่ ยในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=13.28, p<.001) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตระยะหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ ได้ รับ
การผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่
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การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัด 1 เดือน ระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มควบคุม 58.35 ± 14.02 ในกลุ่มทดลอง 77.09 ± 14.54 คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ในการดูแลตนเองในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t=6.53, p<.001) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถในการดูแลตนเองหลังผ่าตัด 1 เดือน

อภิปรายผล

ผลจากการศึกษาด้ านคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า มีคณ
ุ ลักษณะส่วนบุคคล
ใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ อายุ เพศชาย สถานภาพคู่ การประกอบอาชีพรับจ้ าง/ธุรกิจส่วนตัว ผลลัพธ์ค่าเฉลี่ ยของคะแนน
ความรู้ในระยะก่อนผ่าตัด พบว่า ค่าเฉลี่ ยของคะแนนความรู้ภายหลังการเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) คะแนนเฉลี่ ยความรู้ก่อนการเรียนรู้ พบว่า ไม่มคี วามแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>.05) ในระยะหลังผ่าตัด พบว่า ค่าเฉลี่ ยของคะแนนความรู้ภายหลังการเรียนรู้
ด้ วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) คะแนนเฉลี่ ยความรู้
ก่อนการเรียนรู้ พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p >.05) คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการดูแล
ตนเองของกลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัด 1 เดือนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001)
ผลลัพธ์จากการวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้ เห็นว่า การส่งเสริมให้ ผ้ ูป่วยได้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ
สื่ อวีดทิ ศั น์ทางอินเทอร์เน็ตได้ ส่งผลต่อการเพิ่ มพูนความรู้ได้ ดใี นกลุ่มทดลอง สื่ อวีดทิ ศั น์มสี ่วนส�ำคัญเป็ นอย่างมาก
ต่อการสร้ างเสริมแรงจูงใจต่อการรับชม ด้ วยภาพประกอบเคลื่ อนไหวที่ สวยงามชัดเจน ค�ำบรรยายที่ ส้นั กระชับ สื่ อความหมาย
ให้ ผ้ ทู ่ รี ับชมเข้ าใจได้ ง่าย การพูดเสริมแรงจากผู้ป่วยต้ นแบบและจากบุคลากรทางการแพทย์ สามารถกระตุ้นหรือเป็ นแบบอย่าง
เพื่ อจูงใจให้ กลุ่มตัวอย่างได้ เกิดแนวคิดแนวทางปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ องเหมาะสม การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ ามามีสว่ นช่วยในการจัดให้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ทางอินเตอร์เน็ต เนื่ องจาก ปัจจุบนั เทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาท
ส�ำคัญในวงกว้ างทัว่ โลก แทบจะทุกสาขาอาชีพได้ นำ� เทคโนโลยีทสี่ ามารถติดต่อสื่ อสารและการจัดการด้ านการเรียนการสอน
ให้ ประชาชนส่วนใหญ่ได้ สามารถเข้ าถึงได้ ในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะบุคลากรทางด้ านสุขภาพสามารถที่ จะจัดหาและ
น�ำเทคโนโลยีมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับการส่งเสริมสุขภาพให้ กบั ผู้ป่วยได้ และสามารถเพิ่ มความสะดวกสบายให้ กบั
ผู้ป่วยได้ เป็ นอย่างดี7,9 จากรายงานการศึกษาการใช้ เทคโนโลยีเพื่ อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 4 รูปแบบ คือ สมาร์ทโฟน
(smart phone) 53.8%, แท็บเล็ต (tablets) 50.4%, ยูทูบ (YouTube) 43.0%, และโมไบล์ แอปพลิเคชั่น (mobile apps)
35.8%10 ดังนั้น การน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ ามามีส่วนช่วยส่งเสริมให้ กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ทางด้ านสุขภาพได้ ดี
อีกเหตุผลหนึ่ งเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างสามารถเปิ ดรับชมวีดทิ ศั น์ได้ ด้วยตนเองที่ บ้านหรือสถานที่ ใดก็ได้ ทมี่ สี ญ
ั ญาณ
อินเทอร์เน็ตพร้ อมกับอุปกรณ์เสริมทางเทคโนโลยีมาประกอบในการช่วยให้ กลุ่มตัวอย่างเลือกที่ จะรับชมในเวลาใดก็ได้
ที่ มคี วามสะดวกหรือจะรับชมวีดทิ ศั น์ได้ อกี หลายรอบตามความต้ องการ เนื่ องจากความรู้ทไี่ ด้ เรียนรู้ด้วยตนเองเพียงครั้งเดียว
อาจจะไม่สามารถจดจ�ำเนื้อหาข้ อมูลได้ ท้งั หมด แต่เมื่ อได้ รับชมหลายๆรอบแล้ ว จะสามารถเพิ่ มเติมการจดจ�ำเนื้อหาข้ อมูล
ความรู้หรือข้ อแนะน�ำต่างๆ ได้ มากยิ่ งขึ้น ท�ำให้ การเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตนั้น ประสบกับความส�ำเร็จได้ ด้วยดี
ความสามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างหลังผ่าตัด 1 เดือนในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นได้ ว่า หลังจากที่ กลุ่มตัวอย่างได้ มคี วามรู้เป็ นอย่างดีแล้ ว ส่งผลให้
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กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองได้ นำ� ความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่ อการดูแลตนเองได้ ดตี ามมาได้ เช่นกัน สอดคล้ องกับการศึกษา
ผลของโปรแกรมการสอนในรูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพเพื่ อเน้ นให้ กลุ่มตัวอย่างที่ ได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยง
หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ มีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ ดี โดยท�ำการทดลองเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่ ได้ รับโปรแกรม
การสอนในรูปแบบการบรรยายพร้ อมกับสื่ อวีดทิ ศั น์ประกอบการบรรยาย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยความรู้
และความสามารถในการดูแลตนเองได้ สงู กว่ากลุ่มควบคุมที่ ได้ รับการดูแลตามปกติในรูปแบบเดิมและมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) และมีส่วนในการช่วยลดการกลับมารักษาอยู่ในโรงพยาบาลใหม่ภายหลัง
ผ่าตัดได้ 6,11 เช่นเดียวกับผลการศึกษาวิจัยโดยการให้ ข้อมูลความรู้พร้ อมกับการสร้ างเสริมแรงจูงใจแก่กลุ่มตัวอย่าง
ในผู้ป่วยผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ พบว่า มีประโยชน์ต่อการเกิดผลของความรู้และการปฏิบตั ไิ ด้ ดมี ากขึ้น12
จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ได้ กบั การปฏิบตั งิ านเดิมทั้งที่ หน่วยตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก เพื่ อลดปัญหาต่างๆ ที่ เคยเกิดขึ้นมาแล้ ว ได้ แก่ ปัญหาเรื่ องของบุคลากรวิชาชีพ
พยาบาลที่ ล้วนแล้ วแต่มภี าระงานค่อนข้ างมาก ส่งผลให้ มเี วลาน้ อยต่อการให้ คำ� แนะน�ำแก่ผ้ ปู ่ วยก่อนที่ จะเข้ ารับการผ่าตัด
หรือในการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้ านภายหลังจากที่ ผ้ ูป่วยได้ รับการผ่าตัดไปแล้ ว ถ้ าหากความรู้ทผี่ ้ ูป่วย
ได้ รับมาน้ อยจึงไม่เพียงพอต่อการน�ำไปปฏิบตั ติ วั อย่างถูกต้ องเหมาะสมได้ ดังนั้น การให้ ผ้ ูป่วยได้ สามารถเรียนรู้ได้
ด้ วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบสื่ อวีดทิ ศั น์ นอกเหนือจากผู้ป่วยจะมีความรู้และความสามารถในการดูแลตนเอง
ได้ เป็ นอย่างดีแล้ ว ยังจะมีสว่ นช่วยลดภาระงานและลดระยะเวลาการให้ คำ� แนะน�ำแก่ผ้ ูป่วยของบุคลากรวิชาชีพพยาบาล
ในหน่วยงานที่ ให้ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ ได้ รับการผ่าตัด ส่งผลดีต่อผู้ป่วยในด้ านของการมีระยะเวลาที่ ยาวนานขึ้น
เพื่ อการเตรียมความพร้ อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่ จะมาเข้ ารับการผ่าตัด เนื่ องจากกระบวนการสอนการให้ คำ� แนะน�ำ
แก่ผ้ ูป่วยเพื่ อเตรียมความพร้ อมก่อนผ่าตัดในรูปแบบเดิมนั้น มักจะให้ คำ� แนะน�ำอย่างคร่าวๆ เมื่ อผู้ป่วยเข้ ามาพักรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรอรับการผ่าตัดภายใน 1-2 วัน ซึ่งผู้ป่วยมีระยะเวลาที่น้อยมากต่อการเตรียมตัวให้ พร้ อม ทั้งความพร้ อม
ในการได้ รับความรู้อย่างครบถ้ วน รวมถึงความพร้ อมทั้งทางด้ านร่างกายและจิตใจ การเตรียมความพร้ อมของร่างกาย
และจิตใจตั้งแต่ในช่วงระยะเวลาที่ รอการผ่าตัดนั้น มีส่วนส�ำคัญต่อการฟื้ นฟูสขุ ภาพที่ รวดเร็วขึ้นและปลอดพ้ นจาก
ภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ได้ ดยี ิ่ งขึ้น เช่น การที่ ให้ กลุ่มตัวอย่างได้ เรียนรู้วิธกี ารบริหารปอดด้ วยการหายใจลึกๆ หรือการใช้
อุปกรณ์ช่วยบริหารปอด (Incentive spirometer) สิ่ งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมให้ เกิดความแข็งแรงของกล้ ามเนื้อที่ ช่วยใน
การหายใจและการท�ำหน้ าที่ ของปอดได้ เป็ นอย่างดี13-14 อีกทั้งการให้ คำ� แนะน�ำให้ กลุ่มตัวอย่างได้ เตรียมความพร้ อม
ให้ เกิดความแข็งแรงด้ านร่างกายด้ วยการออกก�ำลังกายตามความเหมาะสมก่อนที่ จะเข้ ารับการผ่าตัด มีส่วนช่วยให้
เกิดการฟื้ นตัวที่ ดี ลดการเกิดภาวะแทรกซ้ อนที่ อาจจะเกิดขึ้นได้ ภายหลังผ่าตัด การศึกษาวิจยั ในส่วนของการให้ ข้อมูล
ความรู้เพื่ อเป็ นการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วยก่อนกลับบ้ านภายหลังผ่าตัดนั้นเป็ นสิ่ งที่ จำ� เป็ นเพราะการรับรู้ของผู้ป่วย
ต่อความต้ องการการเรียนรู้ข้อมูลความรู้สว่ นใหญ่มกั เกี่ยวข้ องกับเรื่องของการดูแลแผลผ่าตัดที่หน้ าอกและที่ขา ภาวะแทรกซ้ อน
การรับประทานยา ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การต้ องกลับไปดูแลตนเองได้ ในขณะพักฟื้ นที่ บ้าน15 ส่วนการเตรียมความพร้ อม
ทางด้ านจิตใจนั้น ซึ่ งได้ มกี ารแนะน�ำสอดแทรกไว้ ในวีดทิ ศั น์ถงึ วิธกี ารผ่อนคลายความเครียดการลดความวิตกกังวล
อีกทั้งการให้ ความรู้รวมถึงการให้ กลุ่มตัวอย่างได้ เห็นสภาพภายหลังผ่าตัดไว้ ก่อนล่วงหน้ า จะช่วยลดความวิตกกังวลได้
เนื่ องจากได้ เห็นสภาพจริงโดยที่ ไม่ต้องหมกมุ่นถึงการคิดไปเองต่างๆ นาๆ เพราะการคิดไปเองประกอบกับการได้ รับข้ อมูล
มาจากแหล่งข้ อมูลที่ ขาดความน่าเชื่ อถือด้ วยแล้ วนั้น จะยิ่ งส่งผลให้ เกิดความเครียดความวิตกกังวลมากขึ้นได้ เช่น
เดียวกับการศึกษาผลของการฟื้ นฟูและด้ วยการสอนการให้ คำ� แนะน�ำแก่ผ้ ูป่วยที่ ได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอด
เลือดแดงโคโรนารี่ อย่างครอบคลุมครบถ้ วน มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลได้ 16
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ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีสอื่ วีดทิ ศั น์ให้ ผ้ ูป่วยที่ จะได้ รับการผ่าตัดท�ำทางเบี่ ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ได้ มกี ารเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในระยะก่อนที่ จะได้ รับการผ่าตัดและก่อนจ�ำหน่ายกลับบ้ านภายหลังได้ รับการผ่าตัดแล้ ว
2. ควรมีระบบติดตามผู้ป่วยว่าได้ มกี ารเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วย
สามารถสอบถามข้ อสงสัยเพิ่ มเติมได้ ภายหลังจากที่ ได้ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต
3. ควรมีการจัดบริการสื่ อวีดทิ ศั น์ให้ ผ้ ูป่วยได้ มกี ารเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ หน่วยงานหรือหอผู้ป่วย
โรคหัวใจที่ ได้ รับการผ่าตัด ในกรณีทผี่ ้ ูป่วย ญาติ หรือบุคคลในครอบครัว ไม่สามารถที่ จะไปเรียนรู้ด้วยตนเองที่ บ้านได้
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