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Abstract
Purpose: The study was aimed at investigating the effectiveness of caregiver’s preparedness
program in caring for older patients undergoing knee arthroplasty on readiness and satisfaction of
caregivers.
Design: Quasi-experimental research.
Methods: The sample consisted of 52 caregivers of older adults who underwent knee
arthroplasty and were admitted into the surgical ward of one tertiary hospital in Chonburi province.
The sample were recruited by purposive sampling at the outpatient orthopedics clinic, 26 subjects
assigned into the control group, while 26 subjects in the experimental group received the caregiver
preparedness program developed by the researcher. Data were collected using the demographic
data form, the readiness for care questionnaire, and the satisfaction with the caregiver preparedness
program questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistics, Chi-square, and t-test.
Main findings: The post-test mean score on readiness for care of caregivers in the
experimental group was significantly higher than the pre-test mean score obtained before receiving
the program and higher than those in the control group (p < .05). The post-test mean score of
satisfaction with the caregiver preparedness program of the caregivers in the experimental group
was significantly higher than in the control group (p < .05).
Conclusion and recommendations: The caregiver preparedness program was effective to
increase readiness and satisfaction of caregivers of older patients undergoing knee arthroplasty.
Nurses should promote readiness by implementing the caregiver preparedness program starting
with dissemination of education before the day of admission.
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ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการเตรี ย มความพร้ อ มในการดู แ ล
ผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต่อความพร้อม
ในการดูแลและความพึงพอใจของผู้ดูแล*
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม ต่อความพร้อมในการดูแลและความพึงพอใจของผูด้ แู ล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
พิเศษของโรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในจังหวัดชลบุรี เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์เฉพาะเจาะจงทีฝ่ า่ ยผูป้ ว่ ยนอก
คลินกิ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กลุม่ ควบคุม 26 ราย ได้รบั การพยาบาลตามปกติและกลุม่ ทดลอง 26 ราย ได้รบั โปรแกรม
การเตรียมความพร้อมในการดูแลทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามแนวคิดการดูแลครอบครัว รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบประเมินความพร้อมในการดูแล และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการดูแล
ผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย การทดสอบไคสแควร์ และสถิติ
ทดสอบค่าที
ผลการวิจยั : ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่ ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแล มีคา่ เฉลีย่ ของ
คะแนนความพร้อมในการดูแลก่อนจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาลสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อม
และสูงกว่าผูด้ แู ลในกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุกลุม่
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการดูแลสูงกว่าผูด้ แู ลในกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05)   
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการเตรียมความพร้อมมีประสิทธิผลในการเพิม่ ความพร้อมในการดูแล และความ
พึงพอใจของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม ดังนัน้ พยาบาลควรเตรียมความพร้อมของผูด้ แู ล
ให้มสี ว่ นร่วมในการดูแล โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อมตัง้ แต่กระบวนการสอนสุขศึกษาก่อนวันรับผูป้ ว่ ย
เข้านอนโรงพยาบาล
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแล ผูด้ แู ล ความพร้อมในการดูแล ความพึงพอใจ   
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ความสำ�คัญของปัญหา
โรคข้ อ เข่ า เสื่อ มเป็ น ปั ญ หาเรื้อ รั ง ในผู้สูง อายุ ท่ีมี
อุบตั กิ ารณ์สงู ขึน้ ในกลุม่ อายุทเ่ี พิม่ มากขึน้ ประมาณร้อยละ
10 ของประชากรสูงอายุท่ัวโลกมีปัญหาข้อเข่าเสื่อม1
การสำ�รวจสุขภาวะผูส้ งู อายุไทยพบโรคข้อเข่าเสือ่ มสูงเป็น
อันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 8.6 รองจากโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวาน2 ปัญหาปวดข้อเข่าทำ�ให้ผ้สู ูงอายุเกิด
ความยากลำ�บากในการเคลือ่ นไหวส่งผลกระทบต่อร่างกาย
จิตใจ จิตสังคม จิตวิญญาณรวมถึงภาวะเศรษฐกิจ ทำ�ให้
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุลดลง เมือ่ ถึงระยะท้ายของโรค
จำ�เป็นต้องได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม (total knee
arthroplasty) ซึ่งเป็นการผ่าตัดใหญ่ท่ตี ้องใช้เวลานาน
และทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บของหลอดเลือด ประกอบกับ
หลังผ่าตัดผูป้ ว่ ยจะถูกจำ�กัดการเคลือ่ นไหวเพือ่ ให้อวัยวะที่
ได้รับการผ่าตัดอยู่ในแนวที่เหมาะสม อีกทั้งผู้สูงอายุมี
การเปลี่ยนแปลงในทางความเสื่อมของผนังหลอดเลือด
มีความยืดหยุ่นน้อยลง มีการเชื่อมตามขวางของเส้นใย
คอลลาเจน เส้นใยอีลาสตินมีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น
จึงยิง่ เป็นกลุม่ เสีย่ งให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันมากขึน้ 3
ที่สำ�คัญหากมีการเกิดก้อนเลือดอุดตันในปอดอาจทำ�ให้
ผู้ป่ว ยเสี ย ชี วิต การเปลี่ย นแปลงสั ด ส่ ว นของเนื้อ เยื่อ
คอลลาเจนและอีลาสตินทำ�ให้เอ็นกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ
สูญเสียความยืดหยุน่ เป็นเหตุให้พสิ ยั การเคลือ่ นไหวข้อลด
ลงและมีขอ้ ยึดติดได้งา่ ย4 ประกอบกับความเจ็บปวดแผล
ผ่าตัดจึงลดการเคลือ่ นไหวของข้อเข่า ไม่กล้าบริหารข้อเข่า
ทำ�ให้ขอ้ เข่าเหยียดงอได้ไม่สดุ ไม่กล้าฝึกเดิน กลัวหกล้ม
ซึ่งในระยะยาวจะเกิดกล้ามเนื้อลีบและข้อเข่าติด ทำ�ให้
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันลดลง เกิดภาวะ
พึง่ พาผูอ้ น่ื
จากความสำ�คัญดังกล่าวทำ�ให้การเตรียมความพร้อม
เพื่อการจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
ควรเน้นการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ ว่ ย และเตรียมผูด้ แู ลให้มที กั ษะ
การดูแลผูส้ งู อายุหลังได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมเพือ่
การดูแลต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น การออกกำ�ลังกล้ามเนือ้ รอบข้อเข่า
เพือ่ เพิม่ องศาและลดข้อยึดติด การฝึกเดินด้วยเครือ่ งช่วย
พยุง ซึง่ การเดินนัน้ ต้องอาศัยการทำ�งานของกล้ามเนือ้ ต่างๆ

การฝึกบริหารในแต่ละท่าต้องใช้การจดจำ�และฝึกอย่าง
ต่อเนือ่ ง5 ดังนัน้ นอกจากผูส้ งู อายุจะต้องเข้าใจถึงประโยชน์
และความสำ�คัญของการฟืน้ ฟูสภาพหลังผ่าตัดแล้ว ในส่วน
ของการกระตุน้ ผูส้ งู อายุบริหารกล้ามเนือ้ ต่างๆ การฝึกเดิน
การป้องกันการหกล้ม ตลอดจนเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดก็มีส่วนสำ�คัญอย่างมาก ทั้งนี้สภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุในขณะที่มีความเจ็บป่วยมีแนวโน้มนำ�ไปสู่ความ
ท้อแท้ ซึมเศร้าและพึง่ พามากขึน้ การทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องฝึกอย่าง
ซํา้ ๆ ต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและต้องการกำ�ลังใจจากคนใน
ครอบครัว ความไม่พร้อมและเจตคติทไ่ี ม่ถกู ต้องของญาติ
ผู้ดูแลอาจทำ�ให้ขาดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสภาพเมื่อ
ผูป้ ว่ ยกลับไปอยูบ่ า้ น รวมถึงการละเลยสภาพความเป็นอยู่
ทีบ่ า้ น เหล่านีล้ ว้ นเป็นอุปสรรคของการฟืน้ ฟูสภาพในผูป้ ว่ ย
สูงอายุ4 สอดคล้องกับการศึกษาการใช้ส่อื การสอนเป็น
วี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ งการออกกำ � ลั ง กายข้ อ เข่ า ต่ อ ทั ก ษะใน
การบริหารข้อเข่าในผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดใส่ขอ้ เข่าเทียมพบว่า
กลุม่ ทดลองมีทกั ษะการบริหารข้อเข่าก่อนผ่าตัดและก่อน
กลับบ้านสูงกว่ากลุม่ ควบคุม เนือ่ งจากเป็นสือ่ ทีม่ ที ง้ั ภาพ
และเสียง แต่ผสู้ งู อายุมขี อ้ จำ�กัดเรือ่ งสายตาและการจดจำ�
ท่าบริหาร จึงแนะนำ�ให้ญาติเข้ามามีสว่ นร่วมในการบอก
หรือกำ�กับท่าทางการออกกำ�ลังกายอย่างสมํา่ เสมอ และ
การดูแลต่อเนือ่ ง6 พยาบาลมีบทบาทในการประเมินความ
พร้อมของผูด้ แู ลตัง้ แต่อยูโ่ รงพยาบาล ส่วนใหญ่ให้ขอ้ มูลแก่
ผู้ป่วยและญาติในวันแรกที่รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
ผ่านเอกสารแผ่นพับ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลได้เตรียมสิง่ แวดล้อมให้
เหมาะสมกับผู้ป่วย ยังไม่มีรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ดูแล อีกทั้งปัญหาการติดต่อ
สือ่ สารระหว่างพยาบาลกับผูด้ แู ล เริม่ ตัง้ แต่การระบุผดู้ แู ล
หลัก รวมถึงการทีม่ เี วลานัดหมายไม่ตรงกัน เป็นอุปสรรค
ในการติดตามสอบถามความต่อเนือ่ ง ซึง่ ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยส่วน
ใหญ่มกั ถูกจำ�กัดให้อยูโ่ รงพยาบาลระยะเวลาสัน้ ๆ การสอน
หรือให้ขอ้ มูลทีจ่ �ำ เป็นจึงถูกจำ�กัดไปด้วย7 การวางแผนให้
คำ�แนะนำ�ก่อนกลับบ้านจึงควรเริม่ มาก่อนล่วงหน้า โดยการ
ให้ผดู้ แู ลเข้ามามีสว่ นร่วมตัง้ แต่การเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด
โดยกระตุน้ ผูป้ ว่ ยสูงอายุให้มกี ารเตรียมสภาพกล้ามเนือ้ ให้
แข็งแรงเพือ่ การดูแลฟืน้ ฟูสภาพหลังผ่าตัดทีด่ 8ี และเรียนรู้
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ทีจ่ ะรับบทบาทผูด้ แู ลต่อเนือ่ งทีบ่ า้ นได้
จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า่ นมาพบว่า โปรแกรม
การเตรี ย มความพร้ อ มผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ เ ปลี่ ย น
ข้อเข่าเทียมเป็นการสอน ฝึกทักษะการดูแลด้วยการใช้สอ่ื
การสอนผ่านคู่มือ วีดิทัศน์ เอกสารแผ่นพับ แต่ยังไม่มี
การนำ�สือ่ สังคมออนไลน์มาใช้เป็นสือ่ การสอน โปรแกรมที่
ศึกษาในครัง้ นีม้ กี ารสอนทัง้ ผูป้ ว่ ยสูงอายุและผูด้ แู ล ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจในการใช้สอ่ื สังคมออนไลน์มาประกอบกับ
การใช้สอ่ื การสอนเดิม เพือ่ เปรียบเทียบความพร้อมในการ
ดูแลของผู้ดูแลและระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อ
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมที่ได้รับ รวมถึงเพิ่มช่วง
เวลาของการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลตั้งแต่ก่อน
ผู้สูงอายุจะได้รับการผ่าตัด โดยใช้กรอบแนวคิด The
Family Care Model9 ซึง่ กล่าวถึงปรากฏการณ์ของการ
ดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุทบ่ี า้ น โดยเน้นปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ย
สูงอายุกบั ผูด้ แู ลและปฏิสมั พันธ์นม้ี อี ทิ ธิพลต่อบทบาทการ
เป็นผูด้ แู ลทัง้ ประสบการณ์เชิงลบและประสบการณ์เชิงบวก
ซึ่งผลจากการทำ�หน้าที่ดูแลจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพทั้ง
ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ดูแล เริ่มโปรแกรมตั้งแต่วันที่ผู้ป่วย
สูงอายุและผูด้ แู ลมาพบแพทย์เพือ่ นัดหมายวันผ่าตัดทีฝ่ า่ ย
ผู้ป่วยนอกคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ และสิ้นสุด
โปรแกรมวันที่แพทย์นัดตรวจติดตามผล เพื่อให้ผ้ดู ูแลมี
ความมั่นใจในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน สามารถเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดหลังผ่าตัด เป็นการพัฒนาการ
เตรียมความพร้อมของผูด้ แู ลอย่างต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาล
สูบ่ า้ น เกิดความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมในการดูแล
และผลลัพธ์ทด่ี ขี องทัง้ ผูป้ ว่ ยสูงอายุและครอบครัวต่อไป

กลุ่ ม ทดลองภายหลั ง ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการเตรี ย ม
ความพร้อม ในระยะก่อนจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
สูงกว่าในระยะก่อนได้รบั โปรแกรม และสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั
การพยาบาลตามปกติ
2. ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ ท่ี ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด เปลี่ ย น
ข้อเข่าเทียมกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียมความ
พร้อมสูงกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ

วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi-experimental design)
แบบศึกษา 2 กลุม่ วัดผลก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม ทีไ่ ด้รบั การรักษาในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม
พิเศษของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เมษายน 2559
เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากประชากร ตามเกณฑ์การคัด
เข้าดังนี้
ผูด้ แู ล 1) เป็นญาติสายตรง หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกจาก
ครอบครัวให้มาดูแลและพักอาศัยอยูบ่ า้ นเดียวกันกับผูส้ งู
อายุ 2) มีอายุระหว่าง 18-60 ปี 3) ไม่มคี วามบกพร่อง
ทางการรับรู้ 4) สามารถติดต่อสือ่ สารโดยใช้โทรศัพท์แบบ
Smartphone ทีม่ ี Line Application และ Facebook
ผูป้ ว่ ยสูงอายุ 1) เป็นผูท้ เ่ี ข้ารับการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่า
เทียมเป็นครัง้ แรกทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป 2) มีคะแนนคัดกรอง
เบื้อ งต้ น โดยแบบทดสอบสมรรถภาพสมองของไทย
(TMSE) ≥ 24 ขึน้ ไป 3) ไม่มโี รคร่วมทีม่ ผี ลต่อการฟืน้ ฟู
ร่างกายหลังการผ่าตัด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
คำ � นวณขนาดกลุ่มตั ว อย่ า งโดยใช้ สูต รของกลาส
เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมต่อความพร้อมในการดูแล และความพึงพอใจของ (Glass) อ้างอิงงานวิจยั ของ สุปรีดา มัน่ คง และคณะ10 ซึง่
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
มีคา่ เฉลีย่ ของกลุม่ ทดลอง 23.48 ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ควบคุม
20.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม
สมมติฐานการวิจยั
4.11 นำ�มาคำ�นวณตามสูตร
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมในการดูแลของ
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XE  -  XC
23.48 – 20.44
   =   .739
d   =
=
		
		
4.11
SD
C
เมือ่ d = ขนาดอิทธิพล
XE = ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ทดลอง   
XC = ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ ควบคุม
SDC = ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุม่ ควบคุม
ได้คา่ ขนาดอิทธิพล .739, alpha .05, power .8 ได้
จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 52 คู่ คัดเลือก 26 คูแ่ รกทีม่ ี
คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กำ � หนดเข้ า เป็ น กลุ่ ม ควบคุ ม และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจนแล้วเสร็จจึงคัดเลือกกลุม่ ทดลองอีก
26 คู่ ระหว่างการเก็บข้อมูลในกลุ่มควบคุมได้คัดออก
จำ�นวน 2 ราย เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นผูด้ แู ลคนใหม่เป็นคู่
สมรสซึ่งไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้า สำ�หรับในกลุ่ม
ทดลองคัดออก 1 ราย เนือ่ งจากผูด้ แู ลไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ตอ่ เนือ่ งตามโปรแกรม หลังจากคัดผูด้ แู ลออก
ตามเกณฑ์และจัดกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ ให้มลี กั ษณะใกล้
เคียงกันด้วยการจับคู่ ด้วยเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการดูแลของผูด้ แู ลแต่ละกลุม่ จึงดำ�เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิม่ จนครบ 52 คู่
เครือ่ งมือการวิจยั    มี 2 ประเภท คือ
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้
จากการทบทวนตำ�รา และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำ�นวน 4 คน ปรับปรุงแก้ไขก่อนนำ�ไปทดลองใช้กบั ผูด้ แู ล
ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 2 คน ประกอบ
ด้วย 1) โปรแกรมการเตรียมความพร้อมของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
สูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม 2) แบบบันทึก
แสดงกิจกรรมตามโปรแกรมฯ 3) แผนการสอน 4) สื่อ
คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) เรือ่ ง “การดูแลผูส้ งู อายุทไ่ี ด้
รับการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม” 5) คูม่ อื สำ�หรับผูด้ แู ลผูส้ งู
อายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม 6) วีดทิ ศั น์เรือ่ ง
“การบริหารกล้ามเนื้อขาและข้อเข่าสำ�หรับผู้สูงอายุเพื่อ
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” 7) แบบบันทึกการสอน
แสดงกิจกรรมตามโปรแกรมฯ 8) แบบบันทึกการติดตาม
เยีย่ มทาง Application Line 9) แบบบันทึกการบริหาร
ร่างกายสำ�หรับผูส้ งู อายุเพือ่ รับการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม

2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยสูงอายุ
ในเรือ่ ง อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ โรคประจำ�ตัว ประสบการณ์การผ่าตัด พฤติกรรม
การออกกำ�ลังกาย อุปกรณ์ช่วยเดิน ผู้ท่ีผู้สูงอายุอาศัย
อยูด่ ว้ ย ผูด้ แู ลหลัก ผูด้ แู ลรอง การวินจิ ฉัย การรักษา ภาวะ
แทรกซ้ อ นหลั ง การผ่ า ตั ด ขณะอยู่ โรงพยาบาลและ
หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ จำ�นวนวันนอนในโรงพยาบาล
2.2 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผูด้ แู ล ในเรือ่ ง
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
โรคประจำ�ตัว สัมพันธภาพในครอบครัว ความสัมพันธ์กบั
ผูส้ งู อายุ ความรูส้ กึ จากการดูแล ประสบการณ์ดแู ลก่อนเข้า
ร่วมการวิจยั ความยากลำ�บากในการดูแล ผูช้ ว่ ยในการดูแล
ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ สมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งดูแล
นอกจากผู้ป่วยสูงอายุ แหล่งประโยชน์และการเตรียม
สิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ น
2.3 แบบบันทึกความพร้อมด้านทักษะในการดูแล
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสำ�รวจความพร้อมในการดูแล 7 ด้าน
โดยบันทึก 2 ครัง้ 1) วันทีท่ ราบกำ�หนดวันผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่าเทียมทีค่ ลินกิ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ 2) วันที่
ผูป้ ว่ ยกลับบ้าน  
2.4 แบบประเมินความพร้อมในการดูแล สร้างโดย
Archbold และคณะ แปลเป็นภาษาไทยโดย วิราพรรณ
วิโรจน์รตั น์11 จำ�นวน 8 ข้อ มีลกั ษณะข้อคำ�ถามเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 อันดับ คะแนนสูง หมายถึง ผูด้ แู ลมีความ
พร้อมในการดูแลสูง โดยได้รบั อนุญาตจากเจ้าของเครือ่ งมือ
2.5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมฯ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อน
จำ�หน่าย จำ�นวน 10 ข้อ ลักษณะคำ�ตอบเป็นมาตรประมาณ
ค่า 5 อันดับ ตั้งแต่ร้สู ึกพอใจน้อยที่สุดจนถึงรู้สึกพอใจ
มากทีส่ ดุ คะแนนรวมสูงสุด 50 คะแนน คะแนนรวมสูง
หมายถึง ความพึงพอใจมาก
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลผ่านการตรวจสอบจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 คน ซึง่ ทัง้ แบบประเมินความพร้อม
ในการดูแลและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียม
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ความพร้อมในการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุฯ คำ�นวณค่าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา (Content Validity Index) CVI = 1
นำ�ไปทดลองใช้กับผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 2 คน ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เมือ่
ทดลองใช้กับผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่มี ีลักษณะเดียวกับกลุ่ม
ตัวอย่างจำ�นวน 30 คน ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ (Cronbach’s
alpha coefficient) เท่ากับ .92 และ .95 ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (COA. No.IRB-NS2015/290.0607) และคณะ
กรรมการคั ด กรองและพิ จ ารณาจริ ย ธรรมงานวิ จั ย
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (22/2558)
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รบั ความยินยอมจากกลุม่ ตัวอย่าง และลง
นามในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจยั ภายหลัง
ได้รบั การบอกกล่าวและเต็มใจ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
กลุม่ ควบคุม ผูว้ จิ ยั ให้ผดู้ แู ลตอบแบบบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลของตนเอง และขอให้สัมภาษณ์ผ้สู ูงอายุตามแบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุ ตอบแบบบันทึกความ
พร้อมด้านทักษะในการดูแล และแบบประเมินความพร้อม
ในการดูแลผู้สูงอายุท่ไี ด้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ก่อนเข้าโครงการ จากนัน้ ให้การพยาบาลตามปกติโดยแจก
เอกสารแผ่นพับคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียม และให้พาผู้สูงอายุมารับการผ่าตัดตามวันที่
แพทย์นัด จากนั้นนัดประเมินผลความพร้อมในการดูแล
ผู้สูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหลังเข้า
โครงการ ในวันกลับบ้าน และนัดประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อการเตรียมความพร้อมในการดูแลในวันนัดตรวจติดตาม
ผลระหว่างรอพบแพทย์ทต่ี กึ ตรวจโรค โดยพยาบาลประจำ�
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อที่ปฏิบตั ิงานในวันนั้นเป็น
ผูแ้ จกและรับคืนแบบประเมิน จากนัน้ ส่งคูม่ อื และวีดทิ ศั น์
ที่ผู้วิจัยจัดทำ�ขึ้นผ่าน Facebook page “สังคมสดใส
ผูส้ งู วัยมีสขุ ” ให้ตามความสมัครใจ
กลุม่ ทดลอง หลังจากผูด้ แู ลตอบแบบบันทึกและแบบ
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ประเมินเช่นเดียวกับกลุม่ ควบคุมแล้ว ดำ�เนินการทดลอง
โดยผูว้ จิ ยั รวมระยะเวลา 3 สัปดาห์ แบ่งกิจกรรมเป็น 3
ระยะๆ ละ 1 สัปดาห์ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะนัดทำ�ผ่าตัดถึงวันเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล กลุม่ ตัวอย่างได้รบั โปรแกรมการสอนทีค่ ลินกิ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สำ�หรับผูป้ ว่ ยพร้อมญาติเมือ่ มา
พบแพทย์เพือ่ นัดหมายวันผ่าตัด กิจกรรมประกอบด้วยการ
สร้างสัมพันธภาพและประเมินความพร้อมของผู้ดูแล
การสอนและสาธิตการเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลทั้ง
7 ด้าน การให้ความรูเ้ รือ่ งโรค สอนและสาธิตการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วัน รวมถึงการออกกำ�ลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพหลัง
ผ่าตัด การป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด การเตรียม
สภาพแวดล้ อ มที่ บ้ า น การจั ด การกั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น
การสั ง เกตอาการผิ ด ปกติ เ พื่อ ขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
แหล่งสนับสนุนในชุมชน โดยสอนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์
(PowerPoint) ต่อด้วยการชมวีดทิ ศั น์เรือ่ ง “การบริหาร
กล้ามเนื้อขาและข้อเข่าสำ�หรับผู้สูงอายุเพื่อการผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม” ความยาว 5 นาทีจากนัน้ ผูว้ จิ ยั สาธิต
การบริหารกล้ามเนือ้ ทัง้ 8 ท่า การฝึกใช้โครงโลหะ 4 ขาใน
การลุก-การนั่ง และการเคลื่อนย้ายจากเตียงเพื่อการลุก
ยืน-เดิน สำ�หรับการทำ�กิจวัตรประจำ�วันระดับพืน้ ฐานได้
รวมเป็นเวลาประมาณ 40 นาที ผูว้ จิ ยั ส่งคูม่ อื การดูแลและ
วีดทิ ศั น์เพือ่ ทบทวนความรูผ้ า่ น Application Facebook
แนะนำ�รับชมรายการศิรริ าช 360o ผ่าน Facebook page
“สังคมสดใส ผูส้ งู วัยมีสขุ ” และใช้ Application Line เป็น
ช่องทางเสริมในการติดต่อสื่อสารให้คำ�ปรึกษาระหว่าง
ผู้ดูแลกับผู้วิจัยตลอดการเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัยมอบเอกสาร
แผ่นพับคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
และอธิบายการใช้แบบบันทึกการบริหารร่างกายของ
ผูส้ งู อายุเพือ่ รับการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม โดยก่อนวันที่
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 1 วัน ผู้วิจัยติดต่อผู้ดูแลผ่าน
Application Line สอบถามปัญหาในการเตรียมความ
พร้อม และยํา้ เตือนนัดหมายให้พาผูป้ ว่ ยมาผ่าตัด         
ระยะที่ 2 ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึงวัน
กลับบ้าน ทัง้ ผูป้ ว่ ยสูงอายุและผูด้ แู ลจะได้รบั การทบทวนเนือ้ หา
ความรูโ้ ดยผูว้ จิ ยั สอนสาธิตแบบ Bedside skill training
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จากนั้นผู้ดูแลฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยโดยการสาธิตย้อนกลับ
ภายใต้การควบคุมของผูว้ จิ ยั เน้นยํา้ ประเด็นสำ�คัญโดยการ
ถาม-ตอบข้อสงสัย และฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะการดูแลจนมัน่ ใจ
ผูว้ จิ ยั ประเมินผลความพร้อมในทักษะการดูแลทัง้ 7 ด้าน
ด้วย check list จากการเยีย่ มบนหอผูป้ ว่ ย 5 ครัง้ แต่ละ
ครัง้ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที โดยมีการนัดหมายเวลาก่อน
ครัง้ ที่ 1 วันทีผ่ ปู้ ว่ ยนอนโรงพยาบาลวันแรก ทบทวน
การเตรียมความพร้อมทัง้ 7 ด้าน โดยเฉพาะการเตรียม
ความพร้อมการดูแลด้านร่างกายและอารมณ์ ผูว้ จิ ยั สอน
และสาธิตความพร้อมการดูแลด้านร่างกาย เรือ่ งการช่วย
ผูป้ ว่ ยทำ�กิจวัตรประจำ�วัน การประเมินความปวด การจัด
ท่านอน การนวดผ่อนคลาย การดูแลช่วยประคบเย็น
การเคลื่อนย้าย การฝึกเดินด้วยโครงโลหะ 4 ขา และ
ทบทวนท่าบริหารกล้ามเนือ้ หลังผ่าตัดทัง้ 8 ท่า
ครั้งที่ 2 วันผ่าตัด ผู้วิจัยประเมินความพร้อมใน
การดูแล 4 ด้าน คือ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านอารมณ์
3) การจัดหาข้อมูลการให้บริการแหล่งประโยชน์ทางสังคม
4) การจัดการความเครียดจากการดูแล จากนั้นผู้วิจัย
ทบทวนและสาธิตการช่วยผูป้ ว่ ยบริหารกล้ามเนือ้ ขาและ
ข้อเข่า ท่าที่ 1 และท่าที่ 2 การประเมินความปวด ฝึกทักษะ
ในจัดท่านอน การนวดผ่อนคลาย  
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 2-3 หลังผ่าตัด ผูว้ จิ ยั ประเมินซา้ํ ใน
กิจกรรมที่ยังไม่ผ่าน จากนั้นผู้วิจัยทบทวนและสาธิต
การช่วยผูป้ ว่ ยบริหารกล้ามเนือ้ ขาและข้อเข่าท่าที่ 3-8 และ
การกระตุน้ ผูป้ ว่ ยสูงอายุลกุ นัง่ บนเตียง การฝึกนัง่ ห้อยขา
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 3-4 หลังผ่าตัด ผูว้ จิ ยั ประเมินซา้ํ ใน
กิจกรรมทีย่ งั ไม่ผา่ น และประเมินความพร้อมในการดูแล
อีก 3 ด้าน ได้แก่ 1) กิจกรรมที่ทำ�ให้พึงพอใจระหว่าง
ผู้สูงอายุกับผู้ดูแล 2) การจัดการภาวะฉุกเฉินและภาวะ
แทรกซ้อน 3) การขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลจาก
โรงพยาบาล จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทบทวนและสาธิตการช่วยผูป้ ว่ ย
เดินด้วยโครงโลหะ 4 ขา การเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ยลงนัง่ เก้าอี้
และการเข้าห้องนา้ํ
ครัง้ ที่ 5 วันกลับบ้าน ประเมินผลความพร้อมในการ
ดูแลผูส้ งู อายุหลังเข้าโครงการ
ระยะที่ 3 หลังกลับบ้านถึงวันนัดตรวจติดตามผลทีต่ กึ

ตรวจโรค ผูว้ จิ ยั เปิดโอกาสให้ผดู้ แู ลปรึกษาปัญหาในการ
ดูแลผูส้ งู อายุผา่ นช่องทางการติดต่อสือ่ สารต่างๆ ทัง้ นีก้ อ่ น
วันทีผ่ ปู้ ว่ ยมาตรวจตามนัด 1 วัน ผูว้ จิ ยั ติดตามสอบถาม
และยา้ํ เตือนให้พาผูป้ ว่ ยมาตรวจตามนัด โดยในระหว่างรอ
พบแพทย์ ต รวจผู้ วิ จั ย ประเมิ น ผลความพึ ง พอใจต่ อ
การเตรียมความพร้อมในการดูแลวิธเี ดียวกับกลุม่ ควบคุม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยสูงอายุและ
ผูด้ แู ลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มด้วยสถิติ Chi-square test สำ�หรับข้อมูลที่เป็น
categorical data เช่น เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส เป็นต้น
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนความ
พร้อมในการดูแลของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการเตรียมความ
พร้อมในระยะก่อนการทดลอง กับระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยอยูใ่ นหอ
ผูป้ ว่ ยก่อนจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยสถิติ Paired
t-test เนือ่ งจากใช้ One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test พบว่าการทดสอบการกระจายตัวของตัวแปรเป็นโค้ง
ปกติ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพร้อมในการดูแลและความพึงพอใจของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
ระหว่ า งกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลอง โดยสถิ ติ
Independent t-test เนือ่ งจากการทดสอบการกระจาย
ตัวของตัวแปรเป็นโค้งปกติ
ผลการวิจยั
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยสูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงวัยสูงอายุตอนต้น กลุม่ ทดลองมีอายุเฉลีย่ 68.46 ปี
(SD = 5.45) และกลุม่ ควบคุมมีอายุเฉลีย่ 69.34 ปี (SD =
6.42) ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ อาชีพแม่บา้ น รายได้
เพียงพอ การศึกษาระดับชัน้ ประถม ส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั
บุตรและมีบตุ รเป็นผูด้ แู ลหลักมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ หลาน
ส่วนผู้ดูแลรองพบว่าเป็นบุตรมากที่สุด รองลงมาเป็นคู่
สมรส และไม่มผี ดู้ แู ลรองถึงร้อยละ 15.4 ในกลุม่ ทดลอง
และไม่มผี ดู้ แู ลรองในกลุม่ ควบคุมร้อยละ 11.5 ผูป้ ว่ ยสูงอายุ
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ส่วนใหญ่มภี าวะโรคอ้วน (BMI > 25) พบโรคความดันโลหิต
สูงเป็นโรคประจำ�ตัวอันดับหนึง่ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่เคยออกกำ�ลังกายเลย มีการใช้
อุปกรณ์ชว่ ยเดิน คือ ไม้เท้า ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์
การผ่าตัดมาก่อน เมื่อเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลส่วน
บุคคลของผูป้ ว่ ยสูงอายุทง้ั สองกลุม่ พบว่า ไม่มคี วามแตก
ต่างกันอย่างทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > .05) แต่พบว่า
หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์ ผู้สูงอายุกลุ่มควบคุมเกิดภาวะ
หลอดเลือดดำ�อุดตัน 1 ราย ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยสูงอายุกลุม่
ทดลองไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงวัยผูใ้ หญ่ กลุม่ ทดลองอายุเฉลีย่ 38.6
ปี (SD = 1.07) และกลุม่ ควบคุมอายุเฉลีย่ 42.5 ปี (SD =
1.04)   ส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรสคู่
ระดับการศึกษาสูงสุดขั้นอนุปริญญาหรือสูงกว่าคิดเป็น
ร้อยละ 69.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้เพียง
พอทั้งสองกลุ่ม โดยกลุ่มทดลองมีรายได้ต่าํ กว่า 10,000
บาทต่อเดือน ในขณะที่กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีรายได้
20,000-30,000 บาทต่อเดือน ด้านสัม พัน ธภาพใน
ครอบครัวของผูด้ แู ลทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่า
ไม่มีความขัดแย้งกัน ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์การ

ดูแลมาก่อน และไม่รสู้ กึ ว่าเป็นความยากลำ�บากในการดูแล
ส่วนใหญ่มผี ชู้ ว่ ยในการดูแลร้อยละ 69.2 และร้อยละ 61.5
ตามลำ�ดับ ไม่มสี มาชิกอืน่ ในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแล
ร้อยละ 65.4 และร้อยละ 73.1 การดูแลครั้งนี้ไม่มีผล
กระทบต่อภาวะสุขภาพของตนร้อยละ 96.2 และร้อยละ
92.3 มีแหล่งประโยชน์เป็นครอบครัวของตนที่ให้การ
ช่วยเหลือในการดูแลร้อยละ 88.5 และร้อยละ 73.1 และ
ด้วยสัมพันธภาพในครอบครัวทีไ่ ม่มคี วามขัดแย้งกัน จึงพบ
สถานการณ์ทม่ี ผี ดู้ แู ลรองสลับหน้าทีก่ นั หลายคน โดยผูด้ แู ล
มีการเตรียมสิ่งแวดล้อมที่บ้านไว้เหมาะสมแล้วร้อยละ
86.53
ผูด้ แู ลส่วนใหญ่เป็นบุตรจึงพบว่า มีความรูส้ กึ ด้านบวก
จากการดูแลผู้สูงอายุ โดยตอบว่า “รู้สึกดีท่ไี ด้ตอบแทน
บุญคุณ ได้ทำ�หน้าที่ลูก เป็นการแสดงความกตัญญู”
คิดเป็นร้อยละ 44.23 ทัง้ สองกลุม่ สำ�หรับประสบการณ์
เชิงลบหรือความรูส้ กึ ด้านลบจากการดูแลผูส้ งู อายุ ส่วนใหญ่
ผู้ดูแลทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตอบว่า “ไม่มี”
คิดเป็นร้อยละ 57.7 และ 53.8 ตามลำ�ดับ ลักษณะข้อมูล
ส่วนบุคคลของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุของทัง้ สองกลุม่ พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ
ก่อนเข้าสูก่ ารทดลองวิจยั (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะทัว่ ไปของผูด้ แู ลระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม สถิติ Chi-square
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
		
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-25 ปี
26-40 ปี
41-60 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หย่า/แยกกันอยู่

กลุม่ ทดลอง (n = 26)
จำ�นวน ร้อยละ
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กลุม่ ควบคุม (n = 26)
จำ�นวน
ร้อยละ

7
19

26.9
73.1

7
19

26.9
73.1

4
10
2

15.4
38.5
46.2

1
9
16

  3.8
34.6
61.5

11
14
1

42.3
53.8
  3.8

11
14
1

42.3
53.8
  3.8

X2

p-value

.000

1.000

2.424

.298

.000

1.000
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เปรียบเทียบลักษณะทัว่ ไปของผูด้ แู ลระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม สถิติ Chi-square
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
		
อาชีพ
แม่บา้ น/งานบ้าน
รับจ้าง
ค้าขาย
รับราชการ
นักเรียน/นักศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน (บาท)
< 10,000
10,000-19,999
20,000-30,000
> 30,000
เศรษฐานะ
    เพียงพอ
พอบ้างไม่พอบ้าง
มีเหลือเก็บ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญาหรือสูงกว่า
สัมพันธภาพในครอบครัว
- ขัดแย้งปานกลางแต่
   ไม่เป็นอุปสรรคในการดูแล
- ไม่มคี วามขัดแย้ง
ประสบการณ์การดูแล
เคย
ไม่เคย
ความยากลำ�บากในการดูแล
มี
ไม่มี
ผูช้ ว่ ยในการดูแล
มี
ไม่มี

กลุม่ ทดลอง (n = 26)
จำ�นวน ร้อยละ

กลุม่ ควบคุม (n = 26)
จำ�นวน
ร้อยละ

X2

p-value

1.886

.757

6.424

.093

.848

.654

.000

1.000

.000

1.000

4
9
8
2
3

15.4
34.6
30.8
7.7
11.5

6
11
6
2
1

23.1
42.3
23.1
  7.7
  3.8

12
7
4
3

46.2
26.9
15.4
11.5

6
4
8
8

23.1
15.4
30.8
30.8

12
12
2

46.2
46.2
7.7

15
10
1

57.7
38.5
3.8

2
6
18

7.7
23.1
69.2

2
6
18

3.8

3

7.7
23.1
69.2
       Fisher’s Exact .610
11.5

25

96.2

23

88.5

11
15

42.3
57.7

11
15

42.3
57.7

3
23
.340
18
8

11.5
88.5
.560
69.2
30.8

3
23

11.5
88.5

16
10

61.5
38.5

1      

       Fisher’s Exact 1.000
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ตารางที่ 1 (ต่อ) เปรียบเทียบลักษณะทัว่ ไปของผูด้ แู ลระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม สถิติ Chi-square
ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลอง (n = 26)
		
จำ�นวน ร้อยละ
ผลต่อภาวะสุขภาพ
มีผลกระทบ
1
  3.8
ไม่มผี ลกระทบ
25
96.2
สมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งดูแล
มี
9
34.6
ไม่มี
17
65.4
แหล่งประโยชน์
มี
23
88.5
ไม่มี
3
11.5
ความรูส้ กึ ด้านลบจากการดูแล
- ไม่มี
15
57.7
- เวลาส่วนตัวลดลง/เหนือ่ ย
1
3.8
      และเสียสุขภาพ
- ทำ�ให้อารมณ์เสีย/ทะเลาะ
9
34.6
      เครียด/ไม่สบายใจ/เป็นห่วงกังวล
- เสียรายได้/ต้องลางาน
1
3.8

กลุม่ ควบคุม (n = 26)
X2 p-value
จำ�นวน
ร้อยละ
       Fisher’s Exact 1.000
2
  7.7
24
92.3
.361
.548
7
26.9
19
73.1
1.981
.159
19
73.1
7
26.9  
4.749
.191
14
53.8
6
23.1
5

19.2

1

3.8

ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมในการดูแลของ โปรแกรมการเตรียมความพร้อม (X = 21.84, SD = 4.99)
ผู้ดูแลกลุ่มทดลองช่วงระยะก่อนจำ�หน่ายผู้ป่วยออกจาก อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = -5.523, p < .001) ดังตาราง
โรงพยาบาล (X = 26.42, SD = 3.21) สูงกว่า ก่อนได้รบั ที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างทางสถิตขิ องคะแนนความพร้อม
ในการดูแลของผูด้ แู ลกลุม่ ทดลอง ในระยะก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม
คะแนนความพร้อมในการดูแลฯ ผูด้ แู ลกลุม่ ทดลอง
ระยะก่อนได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
ก่อนการทดลองผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุท้งั กลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความพร้อมใน
การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
ไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทางสถิติ .05 (t = .000,
p > .05) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
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Mean
21.84
26.42

SD
4.99
3.21

t - test

p-value

-5.523

< .001

ความพร้อมหลังการทดลองพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
สูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม สูงกว่าผูด้ แู ล
ในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (t = -3.225,
p < .05) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความพร้อมในการดูแลของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุ
เปลีย่ นข้อเข่าเทียม ก่อนและหลังการทดลอง จำ�แนกตามกลุม่ ทีศ่ กึ ษา
คะแนนความพร้อม
กลุม่ ทดลอง (n = 26) กลุม่ ควบคุม (n = 26)
t - test
p-value
ในการดูแลฯ
Mean
SD
Mean
SD
ก่อนการทดลอง
21.84
4.99
   21.84
6.02
    .000
1.000
หลังการทดลอง
26.42
3.21
   22.84    4.65
-3.225
.002
ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองซึ่งได้รับโปรแกรม สูงกว่าผูด้ แู ลในกลุม่ ควบคุม (X = 29.96, SD = 8.55)
การเตรียมความพร้อมในการดูแลฯ มีคะแนนเฉลีย่ ความ อย่ า งมี นัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ (t = -6.453, p < .05)
พึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อม (X = 41.96, SD = 4.09) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมของ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุเปลีย่ นข้อเข่าเทียม จำ�แนกตามกลุม่ ทีศ่ กึ ษา
คะแนนความพึงพอใจ กลุม่ ทดลอง (n = 26) กลุม่ ควบคุม (n = 26)		
t - test
p-value
Mean
SD
Mean
SD
หลังการทดลอง
41.96
4.09
29.96
8.55
-6.453
< .001
การอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่าสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั โดยค่า
เฉลีย่ ของคะแนนความพร้อมในการดูแลของกลุม่ ทดลอง
ในระยะก่อนจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล สูงกว่า
ก่อนได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อมอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (p < .05) และหลังการทดลองผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุ
กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความพร้อมในการดูแลผูป้ ว่ ยสูง
อายุ สูงกว่าผูด้ แู ลในกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตาม
ปกติอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .05) สามารถอธิบาย
ได้วา่ แม้วา่ ผูป้ ว่ ยจะยังไม่ออกจากโรงพยาบาลแต่เนือ่ งจาก
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมทีผ่ ดู้ แู ลกลุม่ ทดลองได้รบั
เป็นการสอนผ่านสือ่ คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) ให้กบั
ผูป้ ว่ ยผูส้ งู อายุพร้อมผูด้ แู ลตัง้ แต่วนั นัดหมายผ่าตัดทีค่ ลินกิ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จึงมีเวลาในการเตรียมตัวนานกว่า
การเตรียมพร้อมหลังจากผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาลแล้ว
นอกจากนี้ผ้วู จิ ัยมีการทบทวนโดยเยี่ยมกลุ่มตัวอย่างหลัง
ผู้ป่วยผ่าตัดเพื่อการสอนสาธิตให้ดูแบบ Bedside skill
training และให้ผดู้ แู ลสาธิตย้อนกลับให้ผวู้ จิ ยั ประเมินความ
พร้ อ มในทั ก ษะการดู แ ลต่ า งๆ สำ � หรั บ การทำ � กิ จ วั ต ร
ประจำ�วันระดับพื้นฐานได้ต้ังแต่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล

ซึ่งผู้วิจัยติดตามเยี่ยมผู้ป่วยและฝึกผู้ดูแลปฏิบัติกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมแบบวันเว้นวันเป็นจำ�นวน 5 ครัง้
มีการประเมินด้วยแบบบันทึกการสอนแสดงกิจกรรม
ตามโปรแกรม จนผ่านก่อนการจำ�หน่ายผู้ป่วยออกจาก
โรงพยาบาล
นอกจากนีก้ ารทีผ่ ดู้ แู ลเป็นเพศหญิง มีความคาดหวัง
จากครอบครัวให้ท�ำ หน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยผูส้ งู อายุในฐานะของ
บุตรที่ได้แสดงความกตัญญูตอบแทนพระคุณ จึงมีความ
พร้อมและสมัครใจที่จะเข้ารับการเรียนรู้ตามโปรแกรม
ที่ผ้วู ิจัยจัดให้ ประกอบกับมีการศึกษาระดับอนุปริญญา
ขึน้ ไปร้อยละ 69.2 จึงมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตตามโปรแกรมทีไ่ ด้รบั จากผูว้ จิ ยั ทำ�ให้รสู้ กึ
ถึงความยากลำ�บากในการดูแลน้อย อีกทัง้ ผูด้ แู ลส่วนใหญ่
มีสขุ ภาพดี ไม่มโี รคประจำ�ตัวร้อยละ 82.69 จึงมีความพร้อม
ทีจ่ ะเรียนรูก้ ารดูแลจากผูว้ จิ ยั ทัง้ นีห้ ลังการได้รบั โปรแกรม
การเตรียมความพร้อมผูด้ แู ลจะมีความรู้ ความเข้าใจ เหตุผล
ของการฟืน้ ฟูกล้ามเนือ้ ต้นขาหลังการผ่าตัดอย่างสมา่ํ เสมอ
และการเฝ้าระวังสังเกตภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดให้
กับผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้
ทำ�ให้เข้าใจบทบาทการเป็นผู้ดูแลจากประสบการณ์จริง
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ทีไ่ ด้ฝกึ ปฏิบตั ขิ ณะอยูโ่ รงพยาบาล สามารถคาดการณ์หรือ
เฝ้าระวังสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดกับผูป้ ว่ ยสูงอายุได้ จนทำ�ให้ผดู้ แู ล
มีความมัน่ ใจทีจ่ ะดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นได้และลดความเครียดใน
บทบาทผู้ดูแล ผลการศึกษานี้จึงสนับสนุนแนวคิด The
Family Care Model ซึง่ การเตรียมความพร้อมเป็นสือ่
กลางระหว่างการดูแลในโรงพยาบาลกับการดูแลต่อเนือ่ ง
ที่บ้าน อีกทั้งยังเป็นตัวทำ�นายความเครียดของผู้ดูแล
โดยผู้ ดู แ ลที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ มที่ ดี จ ะลด
ความเครียดในการดูแลทำ�ให้คณ
ุ ภาพการดูแลดีขน้ึ ผูป้ ว่ ย
สูงอายุจะมีสุขภาพกายและใจดีข้ึนด้วย12 ในการศึกษา
ครั้งนี้ผ้วู ิจัยใช้ส่อื สังคมออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วิจัยกับผู้ดูแล และระหว่างผู้ดูแล
หลักกับคนในครอบครัว มีการรับชมวีดิทัศน์ซ้ําได้ผ่าน
โทรศัพท์ Smartphone เพือ่ ทบทวนความรูแ้ ละสามารถ
ส่งต่อข้อมูลให้กบั ญาติหรือผูด้ แู ลรองในครอบครัวได้โดยยัง
มี ค วามสม่ํา เสมอของเนื้อ หา อาจทำ � ให้ ผู้ดูแ ลคลาย
ความเครียดในบทบาทผูด้ แู ล นอกจากนีก้ ารทีผ่ ดู้ แู ลมีความ
สัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยโดยเป็นบุตรมากทีส่ ดุ ร้อยละ 76.92 ทำ�ให้
มี ค วามรู้สึก ด้ า นบวกเป็ น รู้สึก ดี ท่ีไ ด้ ต อบแทนบุ ญ คุ ณ
เป็นการแสดงความกตัญญู ซึง่ ถือเป็นประสบการณ์เชิงบวก
หรือรางวัลในการดูแล เป็นแรงผลักดันให้ทง้ั ผูด้ แู ลหลักและ
ผูด้ แู ลรองต่างมีความพร้อม และเต็มใจทีจ่ ะเรียนรูท้ กั ษะ
การดูแลต่างๆ ในเรือ่ งการดูแลต่อทีบ่ า้ นเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสูงอายุ
ได้ รับ การดู แ ลภายหลั ง ออกจากโรงพยาบาลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวรรณ
คะเนนอก13 ซึง่ พบว่า การรับรูภ้ าระในการดูแลของผูด้ แู ล
ผู้สูงอายุท่เี ป็นโรคสมองเสื่อมหลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
เตรียมความพร้อมในการดูแลผูส้ งู อายุทเ่ี ป็นโรคสมองเสือ่ ม
น้อยกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการ
ดูแลอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .01  
เมือ่ พิจารณาคะแนนความพร้อมในการดูแลแบบราย
ข้อพบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนความพร้อมมากทีส่ ดุ ในด้าน
การขอความช่วยเหลือและขอข้อมูลที่จำ�เป็นจากทาง
โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข (คะแนนเฉลีย่ 3.50)
และประเมินว่ามีความพร้อมในการดูแลน้อยที่สุดต่อ
การจัดการกับภาวะฉุกเฉินทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูส้ งู อายุ (คะแนน
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เฉลีย่ 3.15) อธิบายได้วา่ การทีผ่ วู้ จิ ยั เพิม่ ช่องทางการติดต่อ
สื่อสารกับผู้ดูแลหลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ทำ�ให้
ผูด้ แู ลกลุม่ ทดลองมีความมัน่ ใจต่อการเข้าถึงบริการทีจ่ ะได้
รับการช่วยเหลือเมือ่ กลับบ้านเพิม่ ขึน้ จากเดิม จึงประเมิน
ว่ามีความพร้อมมากทีส่ ดุ ส่วนการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
เป็นเหตุการณ์ทย่ี งั ไม่เกิดขึน้ จริง แม้จะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับ
การสังเกตอาการผิดปกติตา่ งๆ มาแล้วก็ตาม ซึง่ พบว่าใน
กลุ่มควบคุมก็ประเมินตนเองว่ามีความพร้อมในการดูแล
ระดับน้อยทีส่ ดุ เช่นเดียวกับกลุม่ ทดลอง สอดคล้องกับการ
ศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า ผูด้ แู ลต้องการทักษะในการช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยเมือ่ เกิดภาวะฉุกเฉินจากโรคมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ
ความต้องการการบริการปรึกษาทางโทรศัพท์จากบุคลากร
ทางการแพทย์14 ทัง้ ยังต้องการข้อมูลเกีย่ วกับความเจ็บป่วย
ของผูส้ งู อายุและวิธใี ห้การดูแล รวมถึงการสามารถติดต่อ
กับเจ้าหน้าทีใ่ นทีมสุขภาพเพือ่ ขอคำ�ปรึกษา การติดตาม
เยีย่ มบ้าน และข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งประโยชน์15
ในขณะที่กลุ่มควบคุมจากการศึกษาครั้งนี้ ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ ซึง่ ไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อม
ในบทบาทผูด้ แู ล ขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทผูด้ แู ล
ผู้สูงอายุหลังการผ่าตัดซึ่งจำ�เป็นต้องช่วยกระตุ้นในเรื่อง
การฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อเข่าหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกัน
ข้อเข่าติด ขาดการฝึกทักษะในการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุขณะ
อยูโ่ รงพยาบาล ส่งผลให้มคี วามพร้อมในการดูแลต่อเนือ่ ง
ทีบ่ า้ นน้อย จึงทำ�ให้กลุม่ ควบคุมมีคะแนนความพร้อมใน
การดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียม
หลังการทดลองน้อยกว่าผูด้ แู ลในกลุม่ ทดลอง
สำ�หรับในเรือ่ งความพึงพอใจของผูด้ แู ลพบว่า ผูด้ แู ล
ผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการเตรียมความพร้อมสูงกว่าผูด้ แู ลในกลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05) ตามสมมติฐานการวิจัย
เนือ่ งจากโปรแกรมการเตรียมความพร้อมฯ นี้ ส่งเสริมให้
ญาติเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลตัง้ แต่กอ่ นผูป้ ว่ ยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล เพิม่ ช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อม
ผู้ดูแลก่อนจำ�หน่ายและเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องจาก
โรงพยาบาลไปสูบ่ า้ น โดยมีสอ่ื การสอนเป็นสือ่ คอมพิวเตอร์
(PowerPoint) และวีดทิ ศั น์ซง่ึ มีทง้ั ภาพและเสียง สามารถ
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ทำ�ตามและจดจำ�ได้เร็วขึน้ ชมซํา้ ได้ผา่ น Smartphone อีก
ทัง้ การทีผ่ วู้ จิ ยั เข้าเยีย่ มติดตามโดยการสอน/สาธิตการดูแล
ผูส้ งู อายุให้ผดู้ แู ลจนเข้าใจ และได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริงก่อนผูป้ ว่ ย
ออกจากโรงพยาบาล จึงเป็นผลให้ผดู้ แู ลกลุม่ ทดลองมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบและวิธีการสอนที่ได้รับในค่าคะแนน
ความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ ทัศนคติหรือระดับความ
พึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของกิจกรรมนัน้ ๆ ระดับความพึงพอใจจะเกิด
ขึน้ เมือ่ กิจกรรมนัน้ ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่
บุคคลนัน้ ได้16 แสดงให้เห็นว่าวิธสี อนและสือ่ ประกอบการ
สอนในรูปแบบเดิมทีเ่ ป็นเอกสารแผ่นพับ ภาพประกอบเป็น
สีขาว-ดำ� ทัง้ ยังเป็นเอกสารทีม่ มี ติ เิ ดียว ทำ�ให้ไม่ดงึ ดูดความ
สนใจหรือจินตนาการตามได้ยาก ไม่เพียงพอกับการใช้สอน
สุขศึกษาก่อนผ่าตัด และจากความนิยมของผูใ้ ช้ Facebook
จึงเป็นสือ่ สังคมออนไลน์อกี หนึง่ ช่องทางในการสือ่ สารกับ
ผูร้ บั บริการสอดคล้องกับการศึกษาของ Stone17 พบว่า
การให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์เป็นแหล่งสนับสนุนให้ผ้ดู ูแลที่มี
ความพร้อมในการดูแลมากขึ้น มีความพึงพอใจในระดับ
ทีส่ งู ขึน้ สอดคล้องกับสือ่ การสอนทีก่ ลุม่ ทดลองได้รบั จาก
โปรแกรมการเตรียมความพร้อมทีส่ ง่ เสริมบทบาทให้ผดู้ แู ล
และเกิดความพึงพอใจได้เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุปรีดา
มัน่ คง และคณะ10 ทีท่ ง้ั ผูส้ งู อายุและญาติมคี วามพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการพยาบาลโดยให้ญาติเข้ามามีสว่ นร่วม และ
คะแนนเฉลี่ยความพร้อมของญาติในการดูแลของกลุ่ม
ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ม ควบคุ ม อย่ า งมี นัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุทธิดา พงษ์พนั ธ์งาม18 พบว่า
ญาติผดู้ แู ลในกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ การปรับตัวในการ
ดูแล และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการพยาบาลที่
ได้รบั สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ผลการวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเตรียม
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัด
เปลีย่ นข้อเข่าเทียมมีประสิทธิผลในการเพิม่ ความพร้อมใน
การดูแล และความพึงพอใจของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยสูงอายุทไ่ี ด้รบั
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สอดคล้องกับอีกหลาย
การศึกษา11-15 ทีม่ กี ารเตรียมความพร้อมญาติให้มสี ว่ นร่วม
ในการดูแลผูป้ ว่ ย  

ข้อจำ�กัดของงานวิจยั
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการทดลองในหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรมพิเศษ
ซึง่ เป็นข้อกำ�หนดทีต่ อ้ งมีญาติอย่างน้อย 1 คนอยูด่ แู ลผูป้ ว่ ย
สูงอายุตลอด 24 ชัว่ โมง อาจทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดในการนำ�
ผลการวิจยั ไปใช้
ข้อเสนอแนะ
พยาบาลควรเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลให้เข้ามา
มีสว่ นร่วม โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่การสอนสุขศึกษาก่อนวันรับผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาล
โดยประสานงานกับพยาบาลฝ่ายผูป้ ว่ ยนอก เลือกใช้สอ่ื การ
สอนให้เหมาะสมกับผูร้ บั บริการแต่ละราย ซึง่ ในการใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์เป็นเพียงช่องทางหนึง่ ในการให้ความรู้ และ
เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างพยาบาลกับผู้ดูแล
แบบ Real time ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้สอ่ื
สังคมออนไลน์ และศึกษาวิจยั ต่อในเรือ่ งผลของโปรแกรม
การเตรียมความพร้อมในการดูแลระยะยาวต่อไป และ
ประยุกต์ใช้ในการดูแลกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่รอการผ่าตัด
ประเภทรอได้
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