วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

125

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของโปรแกรมการพยาบาลองค์รวมทีม่ ตี ่อการลดความวิตกกังวล
ในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม
กนกวรรณ เหล่าสาร* , มณฑิชา รักศิลป์ **, ชวนชัย เชือ้ สาธุชน***
*หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
**คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
**คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

klaowsarn@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลโปรแกรมการพยาบาลองค์รวมที่มีต่อความวิตกกังวลใน
ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการพยาบาลองค์รวม กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งเต้า
นม ที่เข้ารับการผ่าตัดเต้านมใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุ ลราชธานี ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562
จานวน 48 คน โดยการสุม่ แบบเป็ นระบบ แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 24 คน และกลุม่ ควบคุม 24 คน การทดลองใช้ระยะเวลา 6 เดือน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบความรู เ้ รื่องโรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบตั ิตน แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน และแบบ
วัดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบหาค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง
2. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมมีความวิตกกังวล ต่ากว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาล
ตามปกติ
3. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมมีความรู เ้ รื่องโรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบตั ิตน
และมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนมากกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
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Abstract
The experimental design was quasi experimental research. The research aimed to study the results of
the effect of holistic nursing approach intervention to reduce anxiety in patients with breast cancer surgery by
applying the concept of holistic nursing. The samples were forty- eight patients who had been diagnosed with
breast cancer and underwent one of the breast cancer surgeries at Sappasitthiprasong Hospital Ubon
Ratchathani between July 2 0 1 9 – December 2 0 1 9. They were systematic sampling and divided into an
experimental group of 24 people and a control group of 24 people with a trial duration of 6 months. The research
instruments were the breast cancer knowledge and practice form, the behavioral assessment form and the
anxiety evaluation form for breast cancer surgery patients. Data were analyzed by means, percentage, standard
deviation and t-test.
The research findings were as follows:
1. The breast cancer surgery patients in the experimental group and the control group had moderate
anxiety.
2. The breast cancer surgery patients who received the holistic nursing program had the level of anxiety
lower than the control group that receiving routine nursing care.
3. The breast cancer surgery patients who received the holistic nursing program had the level of
knowledge about breast cancer and behavior, and the level of behavioral behavior were higher than the control
group that received routine nursing care
Keywords: Holistic nursing, anxiety, breast cancer

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
บทนา
มะเร็งเต้านม เป็ นมะเร็งที่พบมากเป็ นอันดับหนึ่งใน
ผู้ห ญิ ง ทั่ ว โลก ข้อ มู ล จากสถาบั น วิ จั ย มะเร็ ง นานาชาติ
Globocan ( The International Agency for Research on
Cancer, IARC) ปี 2561 มีผปู้ ่ วยโรคมะเร็งเต้านม 2,088,849
ล้านคน เสียชีวิตถึง 626,679 ราย สาหรับประเทศไทยนัน้ พบ
ผูป้ ่ วยรายใหม่ 35.7 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน หรือมีจานวน
19,510คน และเสียชีวิต 5,902 คน หรือ 11 คนต่อวัน ในเขต
สุขภาพที่ 10 พบอัตราอุบตั ิการณ์การเกิดโรคมะเร็งเต้านม
เป็ นอันดับ 1 ของเพศหญิงเมื่อเทียบกับมะเร็งทุกชนิด (สานัก
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงสาธารณสุ ข : 2559)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์อุบลราชธานี ปี งบประมาณ
2556 ถึ ง 2560 พบผู้ป่ วยมะเร็ง เต้านมรายใหม่ มารับ การ
รักษาเป็ นจานวน 1,135 ราย, 1,219 ราย 1,103 ราย 1,490
ราย และ 1,600 ราย ตามลาดับ ได้ร ับ การรัก ษาด้วยการ
ผ่า ตัด เต้า นมเป็ น จ านวน 109 ราย,109 ราย,114 ราย,107
ราย และ116 ราย ตามล าดับ (กลุ่ม งานสารสนเทศทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมมีจานวนเพิ่มมากขึน้ ทุกปี
การรัก ษามะเร็ง เต้า นมให้ได้ผลดี จ าเป็ น ต้อ งใช้
หลายๆวิธีร่วมกัน เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบาบัด การ
ฉายแสง และการให้ยาต้านฮอร์โมน เป็ นต้น ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้า
นมในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด
แบบตัดเต้านมออกทัง้ หมด ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการผ่าตัดปั ญหาที่
พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวล (Yilmaz M, Sezer
H, Gurler H and Bekar M 2011: 956-64 อ้า งถึ ง ใน รัต นา
เพิ่มเพ็ชร์ และเบญจมาภรณ์ บุตรศรีภมู ิ 2559: 10) ซึ่งความ
วิ ต กกั ง วลเป็ นสภาวะที่ บุ ค คลรู ้สึ ก ไม่ ส บายใจเป็ นทุ ก ข์
หวาดหวั่นและตึงเครียดเกิดขึน้ เพราะมนุษย์ตอ้ งการความ
มั่น คงปลอดภัย ความวิ ต กกัง วลจึ ง เป็ น ความเครี ย ด ซึ่ ง
คุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล สิ่งที่มาคุกคาม
นั้น อาจมี จ ริ ง หรื อ อาจเกิ ด จากความเครี ย ดหรื อ จากการ
คาดการณ์ล่วงหน้า (Spielberger 1976: 177) การผ่าตัด
เป็ น สาเหตุห นึ่ ง ที่ คุก คามต่อ จิ ต ใจของบุค คลที่ ต ้อ งเผชิ ญ
ความวิตกกังวลที่เกิดขึน้ นีอ้ าจทาให้ผปู้ ่ วยแสดงความรูส้ ึกนึก
คิ ด และพฤติ ก รรมออกมาในลัก ษณะต่ า งๆ จนกลายเป็ น
ปั ญหาและอุปสรรคในการผ่าตัดได้ ซึ่งความวิตกกังวลของ
ผูป้ ่ วยในระยะก่อนผ่าตัดจะคงอยู่ในระยะผ่าตัดและกระทบ
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ต่ อ การตอบสนองทางสรี ร วิ ท ยาในระยะหลัง ผ่ า ตัด ด้ว ย
สาเหตุของความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมอันดับ
แรกมาจากความกลัวเสียชีวิตในขณะผ่าตัดรวมถึงความกลัว
จากการขาดความรูแ้ ละความเข้าใจ (Nigussie S, Belachew
T, Wolancho W 2014: 1-10) ซึ่ง มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ ชนิด
ของการผ่าตัด กระบวนการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนหลัง
การผ่าตัด ความกลัวจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
การผ่าตัดของผูป้ ่ วย หรือรับฟั งจากการบอกเล่าของผูป้ ่ วย
(รัตนา เพิ่มเพ็ชร์ และเบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ 2559: 10)
ความกลัวระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดที่ยาวนาน ร่วมกับ
การได้ขอ้ มูลในระยะก่อนผ่าตัดที่ไม่ครบถ้วน ตลอดจนความ
ไม่คนุ้ เคยในสภาวะแวดล้อม บุคคลและสถานที่ในห้องผ่าตัด
การถูกแยกจากบุคคลในครอบครัว การถูกเปิ ดเผยร่างกาย
รวมถึงความเจ็บปวดที่จะเกิ ดขึน้ ในระยะหลังผ่าตัด ความ
วิตกกังวลที่เกิดขึน้ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและ
จิตใจของผูป้ ่ วยในระยะก่อนผ่าตัด และจากการผ่าตัดที่ตอ้ ง
สูญ เสี ย อวัย วะ ความกลัว ที่ จ ะไม่ ฟื้ น หลัง ได้ร ับ ยาระงับ
ความรู ้สึก เมื่ อ เสร็ จ การผ่ า ตัด ซึ่ ง ผู้ป่ วยมะเร็ง เต้า นมเป็ น
บุคคลหนึ่งที่ได้รบั ผละกระทบจากการรักษา ทัง้ ความทุกข์
ทรมานด้า นร่า งกาย ความกังวลจิ ต ใจ ค่า ใช้จ่ า ย การเข้า
สังคม การดาเนินชีวิตของคูส่ มรส เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็ น
โรคที่ แ ม้ จ ะท าการรั ก ษาผ่ า ตั ด ออกไปแล้ ว อ าจเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดหรือต้องใช้การรักษาอย่างอื่น
ร่วมด้วย ซึง่ อาจใช้ระยะเวลารักษายาวนานและต่อเนื่อง ต้อง
เฝ้าระวังการกลับเป็ นซา้ หรือลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ หรือ
เต้ า นมอี ก ข้ า ง จะเห็ น ได้ ว่ า การผ่ า ตั ด มะเร็ ง เต้ า นมมี
ผลกระทบต่อ ผู้ป่ วยทั้ง ด้านร่า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คม
ความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยที่ได้รบั การผ่าตัดแต่ละรายมีความ
วิตกกังวลที่แตกต่างกัน การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย
และ จิตใจก่อนผ่าตัดจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญมากสาหรับผูป้ ่ วยที่
จะเข้า รับ การผ่ า ตัด (อัจ ฉราภรณ์ พิ ม พ์เ พี ย ง 2561: 163)
ดังนัน้ พยาบาลซึ่งเป็ นบุคลากรทีมสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดผูป้ ่ วย
มากที่ สุด จึ ง มี บ ทบาทส าคัญ ในการดูแ ลให้ก ารพยาบาล
ผูป้ ่ วย การพยาบาลโดยใช้เพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึง่ นัน้ อาจมี
ข้อจากัดเกินไป และไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ปั ญ หาของผู้ป่ วยแต่ละบุค คลหรือ แต่ ละช่ ว งเวลาได้ การ
พยาบาลแบบองค์ร วมเป็ นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ มี
เป้าหมายให้บุคคลทัง้ คน หายจากการเจ็ บป่ วยโดยให้การ
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พยาบาลบุค คลอย่างผสมผสานทั้ง ในด้านกาย จิ ต สัง คม
และจิตวิญญาณของบุคคล ในสภาพแวดล้อมที่บคุ คลอาศัย
อยู่ (American Holistic Nursing Association: AHNA 1997
cited in Dossey and Dossey 1998: 35-38) แนวคิ ด การ
พยาบาลองค์ร วมเป็ น องค์ความรู เ้ ฉพาะเกี่ ยวกับหลักการ
พยาบาลที่นามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการใช้กระบวนการ
พยาบาล วางแผนดูแลผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่พยาบาล
พึ ง ท าความเข้า ใจ และสามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติการพยาบาลได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
นาเอาแนวคิดการพยาบาลองค์รวมมาประยุกต์ใช้ในการดูแล
ให้ก ารพยาบาลทั้ง ระยะก่ อ นผ่า ตัด ขณะผ่า ตัด และหลัง
ผ่าตัด ซึ่งเป็ นกระบวนการพยาบาลการแก้ไขปั ญหา ให้การ
ดู แ ลพยาบาลผู้ป่ วยโดยค านึ ง ถึ ง คนทั้ง ด้า นร่ า งกาย จิ ต
วิญญาณ อารมณ์สงั คม และสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นระบบ โดย
อาศัยหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็ นเครื่องมือที่
พยาบาลใช้ในการดาเนินการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่สาคัญ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง คือ คุณภาพการพยาบาลที่
พึงปรารถนาและสามารถลดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยผ่าตัด
มะเร็งเต้านมได้ การพยาบาลองค์รวมจึงเป็ นแนวคิดสาคัญ
สาหรับการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาล
ด้วยเหตุนีผ้ วู้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญในการดูแลผูป้ ่ วย
ผ่าตัดมะเร็งเต้านม และมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการ
โปรแกรมการพยาบาลองค์ร วมเพื่ อ ใช้ใ นการดูแ ลให้ก าร
พยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัด ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
เพื่อลดความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุ ค คลนั้น ๆที่ ไ ด้ร ับ การดู แ ลรัก ษาพยาบาลเกิ ด สุข ภาวะ
สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนนาผลลัพธ์
ทางการพยาบาลและค าแนะน าของผู้ป่ วยมาปรับ ปรุ ง
คุณภาพการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถ
น าองค์ค วามรู จ้ ากการวิ จัย ไปพัฒ นาคุณ ภาพงานให้เ กิ ด
ความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยโดยมีงานวิจยั เป็ น
ฐานการปฏิบตั ิงานที่ดีตอ่ ไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม

2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลองค์รวม
ที่มีตอ่ การลดความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด
การพยาบาลองค์รวมในการสร้างโปรแกรมการพยาบาลองค์
รวมในดูแลให้การพยาบาล การเยี่ยมและให้ขอ้ มูลก่อนผ่าตัด
และหลังผ่าตัด การดูแลต่อเนื่องเพื่อลดความวิตกกังวลใน
ผู้ ป่ วยผ่ า ตั ด มะเร็ ง เต้ า นม มี ก ารทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมที่จะเข้า
รับการผ่าตัด เพื่อกาหนดสร้างแบบสอบถามและสมมติฐาน
การวิจยั วางแผนการเยี่ยมและให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยก่อนผ่าตัด
มะเร็งเต้านมให้มีคุณภาพและประสิทธิ ภาพ เพื่อลดระดับ
ความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม
สมมุติฐานการวิจัย
1. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม
การพยาบาลองค์รวมมีความรู เ้ รื่องโรคมะเร็งเต้านมและการ
ปฏิบตั ิตนมากกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
2. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม
การพยาบาลองค์รวมมีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน มากกว่ากลุม่
ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
3. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม
การพยาบาลองค์รวมมีความวิตกกังวล ต่ากว่ากลุ่มที่ได้รบั
การพยาบาลตามปกติ
วิธีดาเนินการวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จัย ครัง้ นี เ้ ป็ น การวิจัยกึ่ง
ทดลอง ( Quasi Experimental Research) ใช้ แ ผนการ
ทดลอง The Pretest-Posttest Control Group Design โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง
(Experimental group) ได้รบั การพยาบาลด้วยโปรแกรมการ
พยาบาลองค์ร วมแบบรายบุค คล กลุ่ม ควบคุม (Control
group) ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
ประชากร คื อ ผู้ป่ วยที่ ไ ด้ร ับ การวิ นิ จ ฉัย ว่ า เป็ น
มะเร็ง เต้า นม ที่ เ ข้า รับ การผ่า ตัด เต้านมข้า งหนึ่ง ข้างใด ที่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิ ประสงค์อุบ ลราชธานี ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2562 – ธันวาคม 2562

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่าง คือผูป้ ่ วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็ น
มะเร็งเต้านม ที่เข้ารับการผ่าตัดเต้านมในโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิ ประสงค์อุบลราชธานี ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 –
ธันวาคม 2562 คานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างได้จานวน 48 คน
โดยใช้สตู รคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระต่อกัน กาหนดค่าสถิติของ
การแจกแจงแบบปกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
อ านาจการทดสอบ 80% โดยใช้ผลการศึก ษาของ อิ สรี ย ์
ศรีศภุ โอฬาร และนรลักขณ์ เอือ้ กิจ (2559 : 77-93) ศึกษาผล
ของโปรแกรมการตอบสนองความต้อ งการของครอบครัว
ผูป้ ่ วยวิกฤตต่อความวิตกกังวลของสมาชิกครอบครัวผูป้ ่ วย
วิกฤต พบว่า คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของกลุม่ ตัวอย่าง
ในกลุ่มทดลอง 22 คน หลังการทดลองพบค่าเฉลี่ยเท่ากับ
39.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.74 กลุม่ ควบคุม 22
คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
9.86 ได้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ20 คน เพื่อลดปั ญหาการสูญ
หายของกลุม่ ตัวอย่างถอนตัวจากโครงการ จึงปรับขนาดของ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา กาหนดให้คา่ อัตราการสูญเสีย
เท่ากับร้อยละ 20 เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 4 คน ได้
ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 24 คน โดยเป็ นกลุ่มทดลอง 24 คน
และกลุม่ ควบคุม 24 คน รวม48 คน
วิธีการเลือกตัวอย่าง (Sampling technique) ทา
การสุ่มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (Systematic sampling) จัด
เข้า คู่กัน (match pair) ด้ว ยอายุต่า งกัน ไม่เ กิ น 5 ปี ระดับ
การศึกษาในระดับเดียวกัน ตามเกณฑ์การคัดเข้า เกณฑ์การ
คัดออก ดังนี ้
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria)
1. ยินดีเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจ
2. เพศหญิง อายุ 20 ปี ขนึ ้ ไป
3. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ นโรคมะเร็งเต้านม
4. ไม่มีประวัติความเจ็บป่ วยทางจิตเวช
5. รู ้สึ ก ตั ว ดี มองเห็ น สามารถฟั ง อ่ า น เขี ย น
ภาษาไทยได้รูเ้ รือ่ งและเข้าใจ
6.ได้รบั การผ่าตัดแบบพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
และได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ ทั่วร่างกาย
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria)
1. มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่ จาเป็ นต้องเข้ารับ
การรักษาในหอผูป้ ่ วยหนัก
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2. เคยถูกงดหรือเลือ่ นการผ่าตัด
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในการวิ จั ย ครั้ง นี ้ผู้วิ จั ย ใช้
เครือ่ งมือในการวิจยั 2 ส่วนดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผูป้ ่ วยประกอบด้วย
อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้ของครอบครัว
สถานภาพการเงินของครอบครัว ประสบการณ์การผ่าตัดที่
เคยได้รบั ระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่แพทย์นดั ให้ทาผ่าตัดถึงวันทา
ผ่าตัด ประวัติบคุ คลในครอบครัวที่เป็ นมะเร็งเต้านม
2. แบบทดสอบความรู เ้ รื่องโรคมะเร็งเต้านมและ
การปฏิ บัติ ต น เป็ นข้อ ค าถามปลายปิ ด (Closed Ended
Questions) มีทงั้ หมด 10 ข้อโดยให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ การ
ให้คะแนน ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน
3. แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน ซึ่งผูว้ ิจัยสร้าง
ขึ น้ ประกอบด้ว ยข้อ ค าถามจ านวน 16 ข้อ ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราลิเคิรท์ (Likert scale) 5 อันดับ
คือ ปฏิบตั ิทุกวัน ปฏิบตั ิ 5-6 วัน ปฏิบตั ิ 3-4 วัน ปฏิบตั ิ 1-2
วัน ไม่ปฏิบตั ิให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว
4. แบบวัดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ง
เต้า นม ประยุก ต์จ าก STAI Form X-1 (แบบวัด ความวิ ต ก
กังวลขณะเผชิญ) ของสปิ ลเบอร์เกอร์และคณะ(Spielberger,
et al. 1970: 20-21) โดย นิ ต ยา คชภัก ดี ,สายฤดี วรกิ จ โภ
คาทรและมาลี นิสยั สุข เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า ( Rating
Scale) 4 ระดับตัง้ แต่ ไม่มีเลย มีบา้ ง ค่อนข้างมาก และมาก
ที่สดุ จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรม
การพยาบาลองค์รวม ประกอบด้วย
1. โปรแกรมการเยี่ ย มผู้ป่ วยผ่า ตัด มะเร็ง เต้า นม
สร้างขึน้ มาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลองค์รวม และ
มาตรฐานการเยี่ยมผูป้ ่ วยผ่าตัด
2. แผ่ น พับ เรื่ อ ง ค าแนะน าส าหรับ ผู้ป่ วยผ่ า ตัด
มะเร็งเต้านม การบริหารแขนและข้อไหล่หลังการผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
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ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
1. ผูว้ ิจยั ศึกษาวิชาการ เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยั
ที่เกี่ ยวข้องกับการพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม และ
ความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม กาหนดขอบเขต
เนือ้ หาที่จะศึกษา และสร้างโปรแกรมการพยาบาลองค์รวม
สือ่ แผ่นพับ แบบทดสอบความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและ
การปฏิบตั ิตน แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน แบบวัดความ
วิ ต กกั ง วลของผู้ป่ วยผ่ า ตั ด มะเร็ ง เต้า นม โดยมี เ นื ้ อ หา
ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประเด็นที่จะศึกษา ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนือ้ หา (Content Validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
2. นาแบบทดสอบความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและ
การปฏิบตั ิตน แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน แบบวัดความ
วิ ต กกั ง วลของผู้ป่ วยผ่ า ตัด มะเร็ ง เต้า นม โปรแกรมการ
พยาบาลองค์รวมและสื่อแผ่นพับ ที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนือ้ หา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของ
ภาษา รู ปแบบและความเหมาะสมของกิจกรรม ระยะเวลาที่
ใช้ และความสอดคล้องของสื่อที่ใช้กบั เนือ้ หา การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยใช้วิธีหาค่า
ดัชนีความเที่ยงตรงของเนือ้ หา แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขและ
ตรวจสอบอีกครัง้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คานวณ
ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา เกณฑ์คณ
ุ ภาพคือ 0.80 ขึน้ ไป
ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หาของ แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุค คล แบบทดสอบความรู เ้ รื่อ งโรคมะเร็งเต้านมและการ
ปฏิบัติตน แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตน แบบวัดความ
วิตกกังวลของผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม มีคา่ เท่ากับ 1, 0.8, 1
และ 1 ตามลาดับ
3. ก า ร ท ด ส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย น า
แบบทดสอบความรู เ้ รื่องโรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบตั ิตน
แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน แบบวัดความวิตกกังวลของ
ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม ไปทดลองใช้ (Try out) กับผูป้ ่ วย
ผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่เป็ นกลุม่ ประชากรที่ศึกษา ที่มีลกั ษณะ
คล้า ยคลึง กับ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ศึก ษาจ านวน 30 คน น าไป
ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ ด้ว ยวิ ธี ส ัม ประสิท ธิ์
แอลฟาครอนบาค(Cronbach’s Alpha – Coefficient) โดยใช้
โปรแกรม SPSS ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรูเ้ รือ่ ง

โรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบัติตน แบบวัดพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตน และแบบวัดความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ง
เต้านม มีคา่ เท่ากับ 0.827, 0.863 และ0.904 ตามลาดับ
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยนีไ้ ด้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เลขที่ HE611015 และคณะกรรมการจริยธรรมวิจยั ในมนุษย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุ ลราชธานี เลขที่ 040/62 S
ผู้วิ จั ย ขออนุ ญ าตด าเนิ น การวิ จัย เมื่ อ ผ่ า นการอนุมัติ จึ ง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ชีแ้ จงให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทราบถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเข้า
ร่ว มในการวิ จัย ครัง้ นี ้ เป็ น ไปด้ว ยความสมัค รใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อเข้าร่วมการวิจัยแล้ว สามารถถอนตัวจากการ
วิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลต่อการได้รบั การรักษาพยาบาล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยจะดาเนินการวิจัยโดยการ
ให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ่ วยและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 กลุ่ ม ควบคุ ม ได้ร ับ การพยาบาลปกติ จ าก
พยาบาลประจาการหอผูป้ ่ วย และเข้ากลุม่ เตรียมผูป้ ่ วยผ่าตัด
มะเร็งเต้านม ทุกวันจันทร์เวลา 10.45 น. และวันพฤหัสบดี
เวลา 12.45 น.
การเยี่ยมครั้งที่1 ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 1 วัน เวลา
17.00-19.00น.ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผูว้ ิจยั เข้าพบผูป้ ่ วย
เป็ น รายบุค คล เมื่ อ ผู้ป่ วยเข้า นอนรัก ษาในหอผู้ป่ วย โดย
แนะนาตัวกับผูป้ ่ วย บอกวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอ
ความร่ ว มมื อ จากผู้ป่ วยในการด าเนิ น การวิ จั ย โดยยึ ด
หลัก การพิ ทัก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องผู้ป่ วย ประเมิ น ความพร้อ มและ
สัญญาณชีพของผูป้ ่ วยก่อนการเก็บข้อมูลทุกครัง้ ผูว้ ิจัยขอ
อนุญาตผูป้ ่ วยเก็บข้อมูลการวิจยั
การเยี่ยมครั้งที่2 หลังการผ่าตัด 48 ชั่วโมง ผูว้ ิจยั
ติดตามเยี่ยมผูป้ ่ วย และขออนุญาตผูป้ ่ วยเก็บข้อมูลการวิจยั
เมื่อสิน้ สุดการวิจยั ผูว้ ิจัยให้การพยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็ง
เต้านมกลุม่ ควบคุมด้วยโปรแกรมการพยาบาลองค์รวมและ
กล่าวคาขอบคุณผูป้ ่ วยในการสมัครใจเข้าร่วมงานวิจยั
2.2 กลุ่ ม ทดลอง ได้ร ับ การพยาบาลปกติ จ าก
พยาบาลประจาการหอผูป้ ่ วย และเข้ากลุม่ เตรียมผูป้ ่ วยผ่าตัด

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มะเร็งเต้านม ทุกวันจันทร์เวลา10.45 น. และวันพฤหัสบดี
เวลา12.45 น.
ผู้วิ จัย เข้า พบผู้ป่ วยเป็ น รายบุคคล แนะน าตัวกับ
ผูป้ ่ วย สร้างสัมพันธภาพ บอกวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
ขอความร่ว มมื อ จากผู้ป่ วยในการด าเนิ น การวิ จัย โดยยึด
หลักการพิทักษ์สิทธิ์ ของผูป้ ่ วยผูว้ ิจัยขออนุญาตผูป้ ่ วยเก็ บ
ข้อมูลก่อนการทดลอง โดยประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วย
และสัญ ญาณชี พ ก่ อ นการเก็ บ ข้อ มูล ทุก ครัง้ ผู้วิ จัย เยี่ ย ม
ผูป้ ่ วยผ่าตัดก่อนผ่าตัดและหลัง ผ่าตัดเป็ นรายบุคคล ด้วย
โปรแกรมการพยาบาลองค์รวม จานวน 3 ครัง้ ดังนี ้
การเยี่ยมครั้งที่ 1 เมื่อผูป้ ่ วยเข้านอนรักษาในหอ
ผูป้ ่ วย ก่อนเข้ารับการผ่าตัด 1 วัน เวลา 17.00-19.00 น. ใช้
เวลาประมาณ 60 นาที การเยี่ยมก่อนได้รบั การผ่าตัดเป็ นการ
ให้ค าแนะน าหรือ ตอบข้อ ซัก ถามของผู้ป่ วย และเป็ น การ
เริ่มต้นของความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผูว้ ิจัย
กับผูป้ ่ วย เป็ นการประเมินเตรียมความพร้อมทางด้านการให้
ข้อมูลและการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิต
วิญญาณกับผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาใน 24 ชั่วโมงแรกก่อน
ได้ร ับ การผ่ า ตัด เพื่ อ ให้ผู้ป่ วยทราบข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
โรคมะเร็งเต้านมและการผ่าตัดที่จะได้รบั ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้องก่อนได้รบั การผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลัง
ผ่าตัด วิธีบรรเทาอาการเจ็บปวด เพื่อช่วยผ่อนคลายและลด
ความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย ช่วยให้ผปู้ ่ วยปรับตัวหลังได้รบั การ
ผ่าตัดได้ ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึน้ ในระยะหลัง
ได้ร ับ การผ่ า ตัด และช่ ว ยให้ผู้ป่ วยกลับ ฟื ้ น สภาพเดิ ม ใช้
ชีวิตประจาวันได้อย่างปกติสขุ มากที่สดุ โดยเร็ว
การเยี่ยมครั้งที่ 2 ที่หอ้ งผ่าตัด ในวันที่ผปู้ ่ วยเข้า
รับการผ่าตัด เป็ นการเยี่ยมและปฏิบตั ิตามแผนการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องในวันทาผ่าตัด ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพื่อการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กาลังใจ สร้างความ
เชื่ อมั่นแก่ผูป้ ่ วยในระบบการดูแลของทีมผ่าตัด แนะนาให้
ผู้ป่ วยใช้พ ลัง ของการคิ ดบวก ตรวจสอบการเตรียมความ
พร้อมทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ความถูกต้องของชื่อสกุลผูป้ ่ วย
ป้ายผูกข้อมือ แฟ้มเวชระเบียน การผ่ าตัด แพทย์ผทู้ าผ่าตัด
ข้างที่ทาผ่าตัดให้ถกู ต้อง แนะนาสภาพแวดล้อมในห้องผ่าตัด
อธิบายให้ผปู้ ่ วยทราบถึงเหตุการณ์ที่ตอ้ งเผชิญในห้องผ่าตัด
โดยสังเขป ทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั ในระยะก่อน
ผ่า ตัด เปิ ด โอกาสให้ผู้ป่ วยได้พูด ระบาย ซัก ถาม ตอบข้อ
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ซักถาม และตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยขณะรอการ
ผ่าตัดแนะนาการฝึ กผ่อนคลายด้วยวิธีบริหารการหายใจแบบ
ลึก ดูแลประคับประคองด้านจิตใจ จะช่วยทาให้ผปู้ ่ วยมีสมาธิ
ดีขนึ ้ จิตใจสงบ และผ่อนคลายความวิตกกังวล
การเยีย่ มครั้งที่ 3 หลังผูป้ ่ วยได้รบั การผ่าตัดมะเร็ง
เต้า นม 48 ชั่ว โมง ใช้เ วลาประมาณ 30 นาที ผู้วิ จัย เยี่ ย ม
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
และฟื ้ นฟูสุขภาพร่างกาย จิ ตใจ โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตัด ส่งเสริมสนับสนุนผูป้ ่ วย
และครอบครัวในการปฏิบตั ิตามเป้าหมายในการดูแลสุขภาพ
หลัง ผ่ า ตั ด ทบทวนความรู ้ค วามเข้า ใจผู้ป่ วยและญาติ
เกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังผ่าตัด เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยและ
ญาติ ได้พูดระบายความรู ส้ ึก ซักถาม และตอบข้อสงสัย ให้
ก าลัง ใจ เสริ ม สร้า งพลัง อ านาจเพื่ อ การปรับ ตั ว ในการ
ช่วยเหลือตนเอง การยอมรับการรักษาที่ต่อเนื่อง การยอมรับ
ในภาพลักษณ์หลังการผ่าตัด ปรับจิตใจคิดในทางบวกเพราะ
จิตใจที่ดีจะส่งผลต่อร่างกายที่แข็งแรง แนะนาญาติให้เข้าใจ
สภาพจิตผูป้ ่ วยที่เกิดจากการเจ็บป่ วยและการเปลี่ยนแปลง
ทางด้า นร่า งกาย แนะน าการท าจิ ต ใจให้สงบด้ว ยการท า
สมาธิ การสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อผ่อนคลายและลดความ
วิตกกังวล การสร้างความมั่นใจการใช้ชีวิตกลับเข้าสู่สงั คม
และการดาเนินชีวิตประจาวันอย่างใกล้เคียงปกติสขุ สร้าง
ก าลัง ใจและความเชื่ อ มั่น เกี่ ย วการดูแ ลตนเองหลัง ผ่าตัด
ตอบข้อซักถาม ให้คาแนะนาตามปั ญหาที่ผูป้ ่ วยคับ ข้องใจ
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลหลังกาทดลอง กล่าวคาขอบคุณผูป้ ่ วยในการ
สมัครใจเข้าร่วมงานวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการ
แจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ในการศึ กษาความรู ้เรื่ องโรคมะเร็ งเต้านมและการปฏิ บัติ ตน
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตน ความวิตกกังวล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเที ยบคะแนน
พัฒนาการของความรู เ้ รื่องโรคมะเร็งและการปฏิบตั ิตน พฤติกรรม
การปฏิบตั ิตน และความวิตกกังวล หลังการทดลองระหว่างกลุม่ ที่
ศึกษาด้วยสถิติคา่ ที กาหนดระดับนัยสาคัญที่ .01
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ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั่วไปของผูป้ ่ วยผ่าตัด
มะเร็งเต้านมกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลองส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 45.8 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สดุ ร้อยละ
66.6 ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ร้อยละ 41.7 มี
สถานภาพสมรสมากที่สดุ คือ ร้อยละ 54.2 กลุม่ ทดลองมีรายได้
ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดื อนอยู่ในช่ วง 10,001- 20,000 บาท
ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียง ร้อยละ 70.9 สิทธิ์ การ
รั ก ษาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ บั ต รทอง ร้อ ยละ 66.6 ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ผ่าตัดมากที่ สุด ร้อยละ 66.7 ระยะเวลารอคอย
ผ่าตัดเฉลี่ย 19.58 วัน นานที่สุด 150 วัน น้อยที่สุด 1 วัน ส่วน
ใหญ่ ไม่มีบุคคลในครอบครัวเคยเป็ นมะเร็ง ร้อยละ 87.5 และ
สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือเวลามาพบแพทย์อย่างสม่าเสมอ
มากที่สดุ ร้อยละ 91.7
กลุ่มควบคุมมี อายุระหว่ าง 41-50 ปี และ 51-60 ปี
เท่ากัน คือ ร้อยละ 37.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ
ร้อยละ 54.1 ประกอบอาชี พรับจ้างและค้าขาย/ธุ รกิ จส่วนตัว
เท่ากัน คือ ร้อยละ 25.0 มีสถานภาพสมรสมากที่สดุ คือ ร้อยละ
58.4 กลุ่มทดลองมีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 37.5 ส่วนใหญ่มีรายได้พอเพียง ร้อย
ละ 75.0 สิทธิ์การรักษาที่พบมากที่สดุ คือ บัตรทอง ร้อยละ 58.4
ไม่เคยมีประสบการณ์ผ่าตัดมากที่สดุ ร้อยละ 54.2 ระยะเวลารอ
คอยผ่าตัดเฉลีย่ 32.88 วัน นานที่สดุ 210 วัน น้อยที่สดุ 5 วัน ส่วน
ใหญ่ ไม่มี บุคคลในครอบครัวเคยเป็ นมะเร็ง ร้อยละ 70.8 และ
สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือเวลามาพบแพทย์อย่างสม่าเสมอ
มากที่สดุ ร้อยละ 75.0
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย
ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ในการศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย ได้ ค านวณค่ า เฉลี่ ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความวิตกกังวล จาแนกตามกลุม่ การ
ทดลอง แล้ว น าค่า เฉลี่ย ความวิต กกังวลเที ย บกับ เกณฑ์ที่
กาหนด เพื่อจาแนกเป็ นระดับความวิตกกังวล แล้วนาแต่ละ
ระดับไปคานวณร้อยละ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1
ก่ อนการทดลอง ผู้ป่ วยผ่ าตัดมะเร็งเต้านมในกลุ่ม
̅ = 60.08) เมื่อจาแนก
ทดลองมีความวิตกกังวลในระดับมาก ( 𝑥
ตามระดับความวิตกกังวล พบว่า มีความวิตกกังวลในระดับปาน
กลางและระดับสูงเท่าๆ กัน (ร้อยละ 50) หลังการทดลอง พบว่ามี

̅ = 47.83) เมื่อจาแนก
ความวิตกกังวลในระดับปานกลาง (𝑥
ตามระดับความวิตกกังวล พบว่า ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 95.8) ในขณะที่ผปู้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้า
นมในกลุม่ ควบคุม มีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง ทัง้ ก่อน
̅ = 59.63 และ 𝑥
̅ = 55.50
การทดลองและหลังการทดลอง (𝑥
ตามลาดับ) เมื่อจาแนกตามระดับความวิตกกังวล พบว่า ก่อน
การทดลอง มีความวิตกกังวลในระดับปานกลางและระดับสูง
เท่าๆ กัน (ร้อยละ 50) ส่วนหลังการทดลอง พบว่า ผูป้ ่ วยผ่าตัด
มะเร็งเต้านมมีความวิตกกังวลในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.3
และ ระดับสูง ร้อยละ 41.7
ตอนที่ 3 ผลการศึ ก ษาผลของโปรแกรมการ
พยาบาลองค์ร วมที่ มี ต่ อ การลดความวิ ต กกัง วลในผู้ป่ วย
ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ในการศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลองค์รวม
ที่มีต่อการลดความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ศึกษาโดยเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความรู เ้ รื่อ ง
โรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบตั ิตน พฤติกรรมการปฏิบตั ิตน
และความวิตกกังวล ระหว่างผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุม่
ทดลองที่ได้รบั โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมกับกลุม่ ควบคุม
ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ ตัวแปรตาม คือ พัฒนาการ
ของความรู ้ เ รื่ อ งโรคมะเร็ ง เต้ า นมและการปฏิ บั ติ ต น
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตน และความวิตกกังวล ตัวแปรต้น คือ
การพยาบาลผู้ป่ วยผ่าตัด มะเร็ง เต้านม แบ่ง ออกเป็ น การ
พยาบาลด้ว ยโปรแกรมการพยาบาลองค์ร วม และการ
พยาบาลตามปกติ รายละเอี ย ดปรากฏดัง ตารางที่ 2 – 4
ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุ่มทดลองที่ได้รบั โปรแกรมการ
พยาบาลองค์ร วมมี ค ะแนนพัฒ นาการของความรู ้เ รื่ อ ง
โรคมะเร็งเต้านมและการปฏิ บัติ ต น สูง กว่า กลุ่มควบคุมที่
ได้ร ับ การพยาบาลตามปกติ อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.01(t = 5.14, p <.01)รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2
ผู้ป่ วยผ่ า ตั ด มะเร็ ง เต้า นมกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ ร ั บ
โปรแกรมการพยาบาลองค์ร วมมี ค ะแนนพัฒ นาการของ
พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ต นมากกว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ ได้ร ับ การ
พยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01(t =
7.96, p< .01) รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3
ผู้ป่ วยผ่ า ตัด มะเร็ ง เต้า นมกลุ่ม ทดลองที่ ไ ด้ร ับ
โปรแกรมการพยาบาลองค์รวมมีคะแนนพัฒนาการของความ
วิตกกังวลหรือมีความวิตกกังวลลดลงสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ได้ร ับ การพยาบาลตามปกติ อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.01 (t = 4.27,p <.01)รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4
สรุ ปผลการวิจัย
1. ก่ อ นการทดลอง ผู้ป่ วยผ่ า ตัด มะเร็ ง เต้า นมที่
ได้ร ับ โปรแกรมการพยาบาลองค์ร วมมีความวิต กกังวลใน
ระดับมาก แต่หลังจากการทดลองแล้วมีความวิตกกังวลใน
ระดับปานกลาง
2. โปรแกรมการพยาบาลองค์ร วมช่ ว ยให้ผู้ป่ วย
ผ่าตัดมะเร็งเต้านม มีความรู เ้ รื่องโรคมะเร็งเต้านมและการ
ปฏิบตั ิตน มีพฤติกรรมการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม และสามารถ
ลดความวิตกกังวลได้อย่างชัดเจน
อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุ ปผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการพยาบาล
องค์ร วมช่ ว ยให้ผู้ป่ วยผ่ า ตัด มะเร็ ง เต้า นม มี ค วามรู ้เ รื่ อ ง
โรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบตั ิตน มีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตนที่ เ หมาะสม และสามารถลดความวิ ต กกัง วลได้อ ย่า ง
ชัดเจน ดังจะนาเสนอในการอภิปรายผล ต่อไปนี ้
1. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม
การพยาบาลองค์รวม มีความรู เ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการ
ปฏิ บัติ ต น สูง กว่ า กลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ การพยาบาลตามปกติ ซึ่ ง
เป็ น ไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้ง นี เ้ พราะว่าผู้ป่วยผ่าตัด
มะเร็งเต้านมกลุ่มทดลองได้รบั การพยาบาลด้วยโปรแกรม
การพยาบาลแบบองค์รวมที่ใช้การเยี่ยมและให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย
ผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบนอนรักษาในโรงพยาบาลซึ่งผูว้ ิจัย
สร้างขึน้ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการพยาบาลองค์รวม เพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการ ทางด้า นร่า งกาย จิ ต ใจอารมณ์
สังคม และจิ ตวิญญาณ ที่ตระหนักถึงความเป็ นบุคคลของ
ผู้ ป่ วย เป็ นผู้ ร ั บ ฟั งและให้ ข ้ อ มู ล อย่ า งมี ทั ก ษะในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร สร้า งสัม พัน ธภาพเชิ ง บ าบัด ต่อ ผู้ป่ วย เปิ ด
โอกาสให้ผปู้ ่ วยและญาติได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล
รัก ษาสุข ภาพของตนเอง รวมทั้ง มี ก ารปฏิ บัติ ร่ ว มกัน อัน
นาไปสูส่ ขุ ภาพที่ดีของผูป้ ่ วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
รุจิเรข ทองไพลิน (2550: ก) ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการ
ดูแลตนเองแบบองค์รวมของผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมที่เข้ารับการ
รักษาในตึกศัลยกรรมรวมหญิง โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
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ความรู เ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
2. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุม่ ที่ได้รบั โปรแกรมการ
พยาบาลองค์รวม มี พฤติ กรรมการปฏิ บัติ ตนมากกว่ากลุ่มที่
ได้รบั การพยาบาลตามปกติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ทัง้ นีเ้ พราะว่า จากแนวคิดการพยาบาลองค์รวม ที่มีพืน้ ฐานมา
จากแนวคิดด้านการคิดรู ้ ประกอบด้วยความคาดหวังต่อผลลัพธ์
ของการปฏิบตั ิพฤติกรรม (Outcome Expectancies) และความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Expectancies)
แสดงให้เห็ นถึ งความสัมพันธ์ที่ อธิ บายเกี่ ยวกับปั จจัยท าให้
บุคคลเกิดแรงจูงใจปฏิบตั ิพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Pender,
N.J., Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A., 2006: 1-12) การที่
บุคคลรับรู ว้ ่าพฤติกรรมที่ตนกระทามีประโยชน์ตอ่ ภาวะสุขภาพ
ของตนจะส่งผลต่อระดับการกระทา สนับสนุนให้มีแนวโน้มที่จะ
กระทาอย่างต่อเนื่อง (รัญณชา มังคละพลัง, 2560: 9) ผูว้ ิจยั จึง
ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยด้วยโปรแกรมการพยาบาลองค์รวม โดย
การสร้างแรงจูงใจ ความเชื่อมั่น และความคิดด้านบวก ให้ผปู้ ่ วย
เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับแผนการรักษาพยาบาลของตนเองยิ่งขึน้
เพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง มีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Behavior) เพื่อการมีสขุ ภาพ
ดีทงั้ ด้านร่างกาย จิ ตใจและสังคม ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชี วิตประจาวัน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ
(Health Responsibility) ด้ า นกิ จ กรรมทางกาย (Physical
Activity) ด้านโภชนาการ (Nutrition) ด้านการมี ปฏิ สัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) ด้านการพัฒนาจิ ต
วิญญาณ (Spiritual Growth) ด้านการจัดการกับความเครี ยด
(Stress Management) โดยการดูแลผู้ป่ วยด้วยโปรแกรมการ
พยาบาลองค์รวม ในการเยี่ยมให้ขอ้ มูล ให้ความรู ้ คาแนะนา
เกี่ ยวกับการปฏิ บัติตัวก่ อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่ าตัด
มะเร็งเต้านม ทาให้ผปู้ ่ วยรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ประโยชน์
ของการปฏิบัติตนก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด มีวาง
จุดมุง่ หมายร่วมกันของผูป้ ่ วยและครอบครัว ในความคาดหวังผลที่
จะได้รบั ภายหลังการปฏิบตั ิตนคือการฟื ้ นหายและบรรเทาอาการ
ปวดแผลจากการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด การเฝ้า
ระวังและป้องกันการเกิดซา้ ของโรค การกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง
ปกติ สุขโดยเร็ ว น าไปสู่การปรับเปลี่ ยนหรื อส่ งเสริ มให้เกิ ด

134

ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนที่ถกู ต้อง ในการดูแลตนเองเมื่อเข้ารับการ
ผ่าตัดมะเร็งเต้านม สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศริน ปั ดสาราญ
(2555: 1) ศึกษาเกี่ยวกับผลของการให้ขอ้ มูลต่อการปรับตัวและ
ความวิตกกังวลของผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด ผลการวิจัย
พบว่าหลังการทดลองกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมการ
ปรับตัวโดยรวม สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
3. ผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมกลุ่มที่ได้รบั โปรแกรม
การพยาบาลองค์รวม มีความวิตกกังวล ต่ากว่ากลุ่มที่ได้รบั
การพยาบาลตามปกติ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้ นี ้
เพราะว่ า การพยาบาลแบบองค์ร วมเป็ น การปฏิ บัติ ก าร
พยาบาลที่มีเป้าหมายให้บุคคลทัง้ คน หายจากการเจ็บป่ วย
โดยให้การพยาบาลบุคคลอย่างผสมผสานทัง้ ในด้านกาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล ในสภาพแวดล้อมที่บคุ คล
อาศัยอยู่ (American Holistic Nursing Association: AHNA
1997 cited in Dossey and Dossey 1998: 35-38) ผูว้ ิจยั จึง
ตระหนักถึงผูป้ ่ วยในลักษณะองค์รวม ที่ไม่สามารถแยกกาย
จิต และวิญญาณ ออกจากกันได้ ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูว้ ิจยั กับผูป้ ่ วย เปิ ดโอกาส
ให้ผูป้ ่ วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง ใน
การประเมินปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย รวมถึงการ
ให้ความสนใจถึงผลกระทบจากปั ญหาสุขภาพ ต่อผูป้ ่ วยและ
ครอบครัวในทุกด้าน ร่วมกับผูป้ ่ วยในวางเป้าหมายในการ
บาบัดทางการพยาบาล มีการปรึกษาหารือกับผูป้ ่ วยถึงแผน
ทางการพยาบาลที่จะช่วยให้บรรลุเ ป้าหมายที่วางร่วมกัน
และปฏิบตั ิตามแผนทางการพยาบาล โดยการดึงเอาแหล่ง
ประโยชน์เช่นญาติ หรือบุคคลในใกล้ชิดมาช่วยในการดูแล
ให้กาลังใจผูป้ ่ วยอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ร่วมกับผูป้ ่ วยในการ
ประเมินผลทางการพยาบาลว่าสามารถบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้ห รื อ ไม่ ทั้ง นี ผ้ ู้วิ จัย ใช้ทัก ษะในการติ ด ต่อ สื่ อ สาร สร้า ง
สัม พัน ธภาพเชิ ง บ าบัด ต่อ ผู้ป่ วย เพื่ อ ให้ข ้อ มูลและความรู ้
ต่ า งๆ กั บ ผู้ป่ วย เสริ ม สร้า งพลัง อ านาจให้กับ ผู้ป่ วยและ
ครอบครัว ในการดูแลสุขภาพของตนเอง สนับสนุนการฟื ้ น
หายของผูป้ ่ วยโดยการดูแลเอาใจใส่อย่างเอือ้ อาทร รวมทัง้ มี
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วิธีการพืน้ บ้าน หรือวิธีการ
ปฏิ บัติ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ นประโยชน์ใ นการส่ ง เสริ ม สุข ภาพ การ
ป้องกันโรค การดูแล การบาบัด และการฟื ้ นฟูสภาพอย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของอรุณศรี
ชัยทองสกุล (2558: 29) ผลการให้ขอ้ มูลตามแนวทางการ
ปฏิบตั ิของพยาบาลห้องผ่าตัดต่อความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย
มะเร็ง เต้านมที่ เข้ารับ การผ่าตัดในห้องผ่า ตัดโรงพยาบาล
สงขลา พบว่า ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของกลุม่ ตัวอย่างหลัง
ทดลองน้อ ยกว่า ก่ อ นทดลองอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 เยาวนาฏ เคนจันทา (2557: ข) ศึกษาผลของการให้
ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยก่อนผ่าตัด
มะเร็งเต้านม พบว่า คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลภายหลังการ
ให้ขอ้ มูลเตรียมความพร้อม น้อยกว่าก่อนการให้ขอ้ มูลเตรียม
ความพร้อมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลองค์
รวมที่มีตอ่ การลดความวิตกกังวลในผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี ้
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัด
ควรน าโปรแกรมการพยาบาลองค์ร วมไปใช้ในการให้การ
พยาบาลผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมเพื่อลดความวิตกกังวล
ของผูป้ ่ วยผ่าตัดทาง ด้านจิ ตใจและให้การพยาบาลผูป้ ่ วย
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ด้านการวิจัย ควรมีการศึกษาและพัฒนางานวิจยั
เกี่ยวกับแนวคิดการพยาบาลองค์รวมเพื่ อลดความวิตกกังวล
ในผูป้ ่ วยที่มารับการผ่าตัดโรคอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ ผศ.ดร.มณฑิ ช า รัก ศิ ล ป์ และ
รศ.ดร.ชวนชั ย เชื ้ อ สาธุ ช น คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ที่ ใ ห้ค วามอนุเ คราะห์ช่ ว ยเหลือ ให้ค าปรึก ษา
แนะนาแก้ไขปรับปรุ ง จนวิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์
ข อ ข อ บพระ คุ ณ ค ณบดี ค ณะ สา ธ า รณสุ ข ศ า สต ร์
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี คณาจารย์ทุ ก ท่ า น
ขอขอบพระคุณผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ ให้
การสนับสนุนและให้กาลังใจตลอดมา จนทาให้วิทยานิพนธ์
เล่มนีส้ าเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี

วารสารวิจยั สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและต่าสุดของความวิตกกังวลและจานวนร้อยละของผูป้ ่ วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม จาแนกตามระดับ
ความวิตกกังวลและกลุม่ การทดลอง
ระดับความวิตกกังวล ก่อนและหลังผ่าตัด

ก่อนการทดลอง
ปานกลาง
สูง
รวม

หลังการทดลอง
ปานกลาง
สูง
รวม

กลุ่มทดลอง
(n=24)
จานวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม
(n=24)
จานวน
ร้อยละ

12
50.0
12
50.0
24
100.0
ᵪ̅ =60.08, S.D.=8.93
Max=76, Min=46

12
50.0
12
50.0
24
100.0
ᵪ̅ =59.63, S.D.=9.67
Max=78, Min=44

23
95.8
1
4.2
24
100.0
ᵪ̅ = 47.83, S.D.=4.90
Max=60, Min=40

14
10
24
ᵪ̅ =55.50,
Max=70,

58.3
41.7
100.0
S.D.=8.08
Min=42

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความรูเ้ รือ่ งโรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบตั ติ น ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและการปฏิบัติตน
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

n
24
24

ᵪ̅
1.04
.13

S.D.
.69
.54

t
5.14

p
<.01

S.D.
5.04
7.11

t
7.96

p
<.01

S.D.
4.80
8.00

t
4.27

p
<.01

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมการปฏิบตั ิตน ระหว่างกลุม่ ทดลองและและกลุม่ ควบคุม
พฤติกรรมการปฏิบัติตน
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

n
24
24

ᵪ̅
16.38
2.21

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการของความวิตกกังวล ระหว่างกลุม่ ทดลองและและกลุม่ ควบคุม
ความวิตกกังวล
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

n
24
24

ᵪ̅
12.25
4.13

