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การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือ

ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการท�าหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางเจษฎา  ศรีบุญเลิศ*, นางเสงี่ยม  ฉัตราพงษ์*
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ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชงิพฒันา (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพือ่พฒันารปูแบบการให้ข้อมลูเตรยีมความพร้อม

ต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำาหัตถการฉีดสารทึบ

รังสีเข้าหลอดเลือดสมองครั้งแรก ณ หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบ

กลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลอง (One group pretest-posttest design) จำานวน 30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก

หรือสมัครใจ (Convenient sampling) ตามคุณสมบัติที่กำาหนด กลุ่มตัวอย่างเดียววัดผลก่อนและหลัง ดำาเนินการในช่วง

ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2559 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบประเมินความวิตกกังวล และแบบประเมินความร่วมมือ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือรูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูป โดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง

ค่าคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวล ด้วยสถิติ Paired t-test

ผลการศึกษาพบว่า 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลหลังใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม    = 29.43, S.D. = 3.33 น้อยกว่า

ก่อนใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม    = 67.43 S.D. = 4.18 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ความร่วมมือการตรวจรักษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมความร่วมมือในการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้า

หลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 90

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำา

หัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมองสามารถลดความวิตกกังวลและส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ความร่วมมือ

ในการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมองได้จริง

ค�ำส�ำคัญ : ก�รให้ข้อมูลเตรียมคว�มพร้อม, คว�มวิตกกังวลและคว�มร่วมมือของผู้ป่วย, โรคหลอดเลือดสมอง, ก�รทำ�หัตถก�ร 
             ฉีดส�รทึบรังสีเข้�หลอดเลือดสมอง
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่

สำาคัญของโลก เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อย จาก

รายงานสถานการณ์พบอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มขึ้น โดยใน

ปี 2548 มีผู้ป่วยเสียชีวิตในแต่ละปีประมาณ 5.7 ล้านคน และ

คาดการณ์ว่าในปี 2558 จะพบผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหลอด

เลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็น 6.5 ล้านคน1 เป็นสาเหตุการเสียชีวิต

อันดับ 2 ที่สำาคัญของผู้สูงอายุ บางรายมีความพิการหลงเหลือ

ซ่ึงจำาเป็นต้องมีผู้ดูแล ต้องเป็นภาระแก่ครอบครัว รวมท้ังภาครัฐ

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในจำานวนมาก สะท้อนให้เห็น

ถึงปัญหาทางสาธารณสุขท่ีภาครัฐควรแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ

ดังกล่าว

โรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุเกิดจากความผิดปกติ

ของหลอดเลือดแดงในสมอง อาจเกิดจากการตีบ อุดตันหรือ

แตกของหลอดเลือดแดงในสมอง จะทำาให้มีอาการอ่อนแรง

ของร่างกายซีกใดซีกหน่ึง หรือท่ีเรียกว่าเป็นอัมพาตคร่ึงซีก ผู้ป่วย

ที่อัมพาตนั้นจะทำาให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทีทันใดกับ

ผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สังคมตามมา การป้องกัน การเฝ้าระวังสังเกตอาการ และการ

ตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีจะช่วยทำาให้วินิจฉัย

โรคและให้การรักษาอย่างรวดเร็ว ลดผลลกระทบดังกล่าวที่

อาจจะเกิดขึ้นตามมา

หัตถการรังสีร่วมรักษาระบบประสาทโดยวิธีฉีดสาร

ทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง (Cerebral angiography) หรือ

ที่เรียกกันว่า การฉีดสีหลอดเลือดสมอง เป็นการตรวจหลอด

เลือดสมองโดยตรง (Cerebral catheter angiography) 

เป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์สมัยใหม่ทำาให้สามารถวินิจฉัย

รอยโรคได้แม่นยำา สามารถตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติได้

ทั้งระบบหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำาของสมอง การทำา

หัตถการนี้รังสีแพทย์และทีมบุคลากรกระทำาในห้องรังสีวิทยา

หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา โดยการสอดใส่สายสวนหลอด

เลือดขนาดเล็กเข้าทางหลอดเลือดบริเวณขาหนีบหรือรักแร้ 

และฉีดสารทึบรังสีร่วมกับการเอ็กซเรย์เป็นระยะๆ แม้ว่า

หัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมองจะช่วยให้ผู้ป่วย

มีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น แต่ก็นับว่าเป็นเหตุการณ์คุกคาม

ต่อชีวิตอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลได้2 จาก

การสอดใส่เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ แทงผ่านเข้าไปในเนื้อเยื่อ

ของร่างกาย ผู้ป่วยรู้สึกไม่แน่นอน คลุมเครือต่อเหตุการณ์ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งคาดเดาเหตุการณ์ที่จะมาคุกคาม

ไปต่างๆ นานา ทำาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น  อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

ม่านตาขยาย ปากแห้ง ความอยากอาหารลดลง กล้ามเนื้อ

เกร็ง เหงื่อออก ตัวเย็นผิว หนังซีด3 การรับรู้แคบลง จุดสำาคัญ

จะถูกมองข้าม และไม่สามารถเช่ือมโยงเร่ืองราวได้ สับสนไม่อยาก

เผชิญปัญหาใดๆ ควบคุมตนเองไม่ได้  ประสิทธิภาพในการจำา

ลดลง4 นอนไม่หลับ5 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยขัดขวางแผนการรักษา

แทบทั้งสิ้น การลดผลกระทบดังกล่าวโดยมีกระบวนการให้

ข้อมูลเก่ียวกับหัตถการท่ีผู้ป่วยจะได้รับจะช่วยทำาให้ผู้ป่วยรับรู้ 

เข้าใจ ไม่วิตกกังวลส่งผลให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการทำา

หัตถการตามมา

หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบสถิติผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำาหัตถการรังสีร่วมรักษาระบบ

ประสาทด้วยวิธีฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง (Cerebral 

angiography) พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556-

2558 มีจำานวน 189, 200 และ 428 คนตามลำาดับ โดยพบ

ผู้ป่วยที่ต้องได้รับบริการตรวจรักษาทางรังสีวิทยาหลอดเลือด

และรังสีร่วมรักษาเฉลี่ยวันละ 7-8 คน ผู้ป่วยแต่ละคนใช้เวลา

ตรวจรักษาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ซึ่งจะมีบุคลากรหมุนเวียน

กันปฏิบัติงาน ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำาห้อง โดย

พยาบาลวิชาชีพทำาหน้าที่ประเมินคัดกรองผู้ป่วยก่อนตรวจ

รักษา  ดูแลผู้ป่วยขณะตรวจรักษา  เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์

และช่วยรังสีแพทย์ทำาหัตถการตรวจรักษา  ดูแลผู้ป่วยหลัง

ตรวจรักษาพร้อมออกใบนัดให้คำาแนะนำาเตรียมตรวจรักษา

ครั้งต่อไป พบปัญหาเกี่ยวกับการทำาหัตถการคือ ด้านบุคลากร 

พบว่าพยาบาลให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้ไม่ครอบคลุมเน้ือหาส่ิงท่ี

จำาเป็นตามคู่มือที่จัดให้ ด้านผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มี

ความวิตกกังวลนอนไม่หลับในคืนก่อนตรวจรักษา เมื ่อ

สัมภาษณ์ความรู้สึกขณะตรวจรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะบอก

ว่ารู้สึกกังวล อึดอัด หวาดกลัว กลัวการทำาหัตถการจะทำาให้

เจ็บปวด กลัวอันตรายจากสารทึบรังสี รังสีเอ็กซ์  กลัวการติดเช้ือ 

กลัวอุปกรณ์สายสวนหลอดเลือดแทงทะลุอวัยวะสำาคัญของ

ร่างกาย บอกว่าคาดเดาการตรวจรักษาไปต่างๆ นานา และ

จากการตรวจร่างกายและจากการสังเกตผู้ป่วยทั้งก่อนทำา 

ขณะ และระหว่างทำาหัตถการพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความดัน 
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โลหติสงูขึน้ หวัใจเต้นเรว็ถ่ีข้ึน กล้ามเนือ้เกรง็ทำาให้แพทย์ฉดียาชา

หรือแทงเข็มใส่สายสวนหลอดเลือดลำาบาก บางรายคลื่นไส้

อาเจียน แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม นอนร้องไห้บนเตียงตรวจ 

ปฏิเสธและขอเลื่อนการตรวจรักษา บางรายกระสับกระส่าย 

ไม่อยู่นิ่ง ไม่มีสมาธิ ไม่ร่วมมือขณะตรวจรักษาก่อให้เกิดปัญหา

ตามมา เช่น การปนเปื้อนจากผู้ป่วยในการตรวจรักษา การ

เอกซเรย์ซำ้าใหม่และต้องฉีดสารทึบรังสีเพิ่ม การนอนรักษาใน

โรงพยาบาลนานขึน้ การไม่สบายใจของเจ้าหน้าทีท่กุฝ่าย รวมท้ัง

ความไม่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเป็นต้น 

สอดคล้องกับการศึกษานำาร่องโดยการสัมภาษณ์

และสังเกตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับการทำาหัตถการ

ฉีดสีหลอดเลือดสมอง จำานวน 10 คน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่

ไม่กล้าสอบถามข้อมูลจากบุคลากรเน่ืองจากกลัวขัดขวางการ

ปฏิบัติงาน  พฤติกรรมการแสดงออกและการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆของผู้ป่วยมีดังนี้ 1) คาดเดาการตรวจรักษาไปต่างๆ 

นานา ร้อยละ 90 เช่น คาดเดาว่าต้องดมยาสลบ ลักษณะแผล

ผ่าตัดขนาดใหญ่  สายสวนหลอดเลือดขนาดใหญ่เท่านิ้วก้อย 

เป็นต้น 2) เสาะแสวงหาข้อมูลจากผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีอื่น

และเช่ือคำาเล่าลอืทีไ่ม่ถูกต้อง ร้อยละ 60  3) นอนไม่หลับในคนื

ก่อนตรวจรักษา ร้อยละ 30   4) ปฏิเสธและขอเลื่อนการตรวจ

รักษาเนื่องจากวิตกกังวลกลัว ร้อยละ 20  5) แพทย์ต้อง

เปลี่ยนวิ ธีการให้ยาสงบระงับจากการฉีดยาชาเฉพาะที่

เป็นการดมยาสลบ 10 ขณะตรวจรักษาพบว่า  1) ผู้ป่วยวิตก

กังวลในระดับสูง กล้ามเนื้อเกร็งโดยเฉพาะบริเวณแทงเข็มใส่

สายสวนหลอดเลือด ร้อยละ 100  2) นอนร้องไห้ ร้อยละ 10 

3) หัวใจเต้นแรง ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้นร้อยละ 90

4) เหงื่อออก ตัวเย็น ผิวหนังซีด ร้อยละ 30   5) ไม่ร่วมมือ

ขณะตรวจรักษา ได้แก่ ขยับตัวหรือเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆ 

ไม่นิ่ง ร้อยละ 90 ไม่สามารถหายใจและกลั้นใจตามคำาแนะนำา

ในขณะฉีดสารทึบรังสี ร้อยละ 90 ผู้ป่วยต้องเอกซเรย์ซำ้าทำาให้

ได้รับปริมาณรงัสเีอก็ซ์และสารทบึรังสเีพิม่ข้ึน ร้อยละ 90 ผูป่้วย

ยกมือขึ้นมาทำาให้พื้นที่ที่ใช้ในการตรวจรักษาเกิดการปนเปื้อน

ไม่สะอาดปราศจากเชื้อโรค ร้อยละ 60 และเมื่อเสร็จสิ้นการ

ตรวจรักษาพบว่าผู้ป่วยพับหรืองอขาข้างท่ีแทงเข็มใส่สายสวน

หลอดเลือดก่อนครบกำาหนด ร้อยละ 80  ผู้ป่วยไม่ดื่มนำ้าเพื่อ

ส่งเสริมการขับสารทึบรังสีออกจากร่างกาย ร้อยละ100 

เนื่องจากไม่เห็นความสำาคัญเป็นต้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความวิตกกังวล กลัวและปฏิบัติตัวไม่

ถกูต้อง ซ่ึงความวติกกงัวลเป็นปัญหาสำาคญัจำาเป็นต้องได้รับการ

แก้ไข เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับการตรวจรักษาได้อย่าง

เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความร่วมมือขณะตรวจรักษาและลด

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

จากป ัญหาและผลกระทบที่กล ่าวมาข ้างต ้น

พยาบาลเป็นบุคลากรแรกที่ต้องเผชิญหรือสัมผัสกับความรู้สึก

ของผู้ป่วย จึงเป็นผู้ที่มีความสำาคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วย

การค้นหาวิธีการในการลดความวิตกกังวล จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่ามหีลายวธิทีีส่ามารถลดความวติกกงัวลผูป่้วย

ได้ เช่น การฝึกการผ่อนคลาย การสร้างจินตภาพ กลุ่มบำาบัด

เชิงพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ การสัมผัสร่วมกับการให้

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวและการให้ข้อมูลเป็นต้น ซึ่งล้วน

แล้วแต่สามารถลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยลงได้ อย่างไร

ก็ตามการให้ข้อมูลเป็นบทบาทอิสระของพยาบาล ซึ่งเป็นวิธี

การที่กำาหนดขึ้นโดยใช้หลักการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับ

ความจริงที่จำาเป็น  ผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อมจะ

เกิดแบบแผนความรู้และความเข้าใจ  ทำาให้สามารถเตรียมใจ

รับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ผลตามมาคือผู้ป่วยมีความวิตกกังวล

ลดลง4,6,8,9,10 โดยการนำาส่ือมาประกอบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากสื่อเป็น

ตัวช่วยในการถ่ายทอดข้อมูล  ทำาให้ผู้ป่วยเกิดความรู้ ความ

เข้าใจและจดจำาได้ดีขึ้น  สื่อที่ใช้มีความหลากหลายตามความ

เหมาะสมของผู้ป่วยและบริบทพื้นที่  เช่น เทปบันทึกเสียง 

ภาพพลกิ เทปโทรทัศน์ เป็นต้น นอกจากประโยชน์ดงักล่าวแล้ว 

สื่อยังช่วยประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของพยาบาล เพราะ

สามารถให้ความรูแ้ก่ผูป่้วยหลายๆคนในเวลาเดยีวกนั  และในขณะ

ทีใ่ห้ข้อมลูพยาบาลยงัสามารถไปปฏบัิตงิานอืน่ๆ ได้  นอกจากนี้

ยังช่วยให้การถ่ายทอดข้อมูลมีแนวทางเดียวกัน  เนื่องจากใช้

เนื้อหาที่เหมือนกัน6,7 สอดคล้องกับหลายๆ การศึกษาวิจัยที่

นำาแนวคิดทฤษฏีการปรับตัวมาใช้พัฒนาการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย สามารถลด

ความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้7

งานรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา หน่วย

รั ง สีวิ นิจ ฉัย ภาควิชา รัง สีวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จงึสนใจทีจ่ะพัฒนารปูแบบการให้ข้อมลู

เตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือของ
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ผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ ได ้รับการทำาหัตถการฉีด

สารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฏีการปรับตัว

ของ Leventhal และ Johnson ซึ่งครอบคลุมการให้ข้อมูล

เกี่ยวกับวิธีการ (Procedural information) ข้อมูลบ่งบอก

ความรูส้กึ (Sensory information) และข้อมลูการให้คำาแนะนำา

สิง่ทีค่วรปฏบัิต ิ(Behavioral instruction)  และข้อมลูเกีย่วกบั

วิธีในการเผชิญความเครียด (Coping skills instruction) ผ่าน

สื่อวีดีทัศน์เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

การตรวจและสภาพจริงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติตัว

ก่อนตรวจ ขณะตรวจและหลังตรวจรักษาได้อย่างเหมาะสม 

ส่งผลกระทบให้ผูป่้วยมคีวามวติกกงัวลลดลงและให้ความร่วมมอื

ในการตรวจรักษาจากการทำาหัตถการฉีดสีหลอดเลือดสมอง 

และทำาให้การพยาบาลผูป่้วยดงักล่าวมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพ่ือพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม

ต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองที่ได้รับการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด

สมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Action 

Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูล

เตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความร่วมมือของ

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำาหัตถการฉีดสารทึบ

รงัสเีข้าหลอดเลอืดสมอง โรงพยาบาลศรนีครินทร์ มหาวิทยาลยั

ขอนแก่น โดยนำาแนวคดิทฤษฏกีารปรบัตนเอง (Self-Regulation 

Model) ของจอห์นสนัและลเีวนทาล (Leventhal & Johnson) 

มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อม กลุม่ตวัอย่าง คอื ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รบั

การทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมองครั้งแรก ณ 

หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลังการทดลอง 

(One group pretest-posttest design) จำานวน 30 คน คัดเลือก

กลุม่ตวัอย่างตามสะดวกหรอืสมัครใจ (Convenient sampling) 

ตามคุณสมบัติที่กำาหนด การศึกษานี้ได้ผ่านคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวจิยัในมนษุย์ของมหาวทิยาลัยขอนแก่น ดำาเนนิการ

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2559 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย เครือ่งมอื

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบประเมินความวิตกกังวล และแบบประเมินความร่วมมือ 

โดยแบบประเมินความวิตกกังวลทำาการตรวจสอบความเที่ยง

โดยใช้แบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง

เท่ากบั .79  แบบประเมนิความร่วมมอืผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ทีไ่ด้รบัการทำาหตัถการฉดีสารทบึรงัสีเข้าหลอดเลอืดสมอง ซึง่ได้

ตรวจสอบหาความเที่ยงโดยใช้คูเดอร์ ริชาร์ดสัน KR – 20 ได้

ค่าความเที่ยงเท่ากับ .96  ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 

รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำาหรับผู ้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองที่ได้รับการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้า

หลอดเลือดสมอง มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัด

เตรียมและสร้างสัมพันธภาพ ขั้นตอนที่ 2 การให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อม ประกอบด้วย ข้อมลูเก่ียวกบัวิธกีาร  ข้อมลูบ่งบอก

ความรู้สึก ข้อมูลคำาแนะนำาสิ่งที่ควรปฏิบัติ และข้อมูลเตรียม

ความพร้อมเกี่ยวกับวิธีในการเผชิญความเครียด  และขั้นตอน

ที่ 3 การประเมินผล ตรวจสอบความตรงเนื้อหาของเครื่องมือ

ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

โดยใช้สถิติการแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของ

ความวิตกกังวล ด้วยสถิติ Paired t-test

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 56.67 อายุ

อยูร่ะหว่าง 46-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33  สถานภาพสมรส 

ร้อยละ 56.67 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 

46.67  อาชีพเกษตรกร ร้อยละ 46.67  รายได้ครอบครัว

เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 53.33  ค่า

รักษาพยาบาลใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 

46.67  ระยะเวลาทำาหัตถการตรวจรักษาอยู่ในช่วงระหว่าง 

30-60 นาที ร้อยละ 93.33 ใช้สารทึบรังสีชื่อ Hexabrix 320 

ร้อยละ 96.67 ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และทราบการ

วินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ความวิตกกังวลก่อนและหลังใช้รูปแบบการให้
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ข้อมูลเตรียมความพร้อมในการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้า

หลอดเลือดสมอง 

พบว่า  กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้รูปแบบการให้ข้อมูล

เตรียมความพร้อมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวล   = 

67.43, S.D. = 4.18  ภายหลังใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวล   = 29.43, 

S.D. = 3.33 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า

คะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวล พบว่า  ภายหลังใช้รูปแบบ

การให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ย

ของความวิตกกังวลน้อยกว่าก่อนใช้รูปแบบการให้ข้อมูล

เตรียมความพร้อมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง

แสดงในตารางที่ 1

X
_

X
_

ตารางที่  1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลก่อนและหลังใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม

กลุ่มตัวอย่าง ก่อนทดลอง หลังทดลอง ผลต่าง

1 67 35 32

2 73 30 43

3 64 29 35

4 67 34 33

5 71 32 39

6 67 29 38

7 60 30 30

8 64 27 37

9 73 22 51

10 68 26 42

11 73 29 34

12 63 33 30

13 62 30 32

14 65 32 33

15 69 30 39

16 70 31 39

17 73 39 34

18 59 25 34

19 58 26 32

20 72 32 40

21 70 29 51

22 67 26 41
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กลุ่มตัวอย่าง ก่อนทดลอง หลังทดลอง ผลต่าง

23 69 28 41

24 69 27 42

25 70 30 40

26 67 29 38

27 68 27 41

28 72 31 41

29 65 27 38

30 68 28 40

 X 67.43 29.43 38.0

S.D. 4.18 3.33 5.22

_

ความร่วมมือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการ

ท�าหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมในการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง 

มีพฤติกรรมความร่วมมือในการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้า

หลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูงมากที่สุด ร้อยละ 90 ดังแสดง

ในตารางที่ 2 

ระดับความร่วมมือ จ�านวน (คน) ร้อยละ

ความร่วมมืออยู่ในระดับสูงมากที่สุด (4 คะแนน) 27 90

ความร่วมมืออยู่ในระดับสูง ( 3 คะแนน) 3 10

ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง (2 คะแนน) - -

ความร่วมมืออยู่ในระดับน้อย (1 คะแนน) - -

ความร่วมมืออยู่ในระดับน้อยที่สุด (0 คะแนน) - -

รวม 30 100

การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา
ความวิตกกังวลก่อนและหลังใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมในการท�าหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง 

พบว่า  กลุ่มตัวอย่างก่อนใช้รูปแบบการให้ข้อมูล

เตรียมความพร้อมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวล   = 

67.43, S.D. = 4.18  ภายหลังใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความวิตกกังวล   = 29.43, 

S.D.= 3.33 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนน

เฉลี่ยของความวิตกกังวล พบว่า  ภายหลังใช้รูปแบบการให้

ข้อมูลเตรียมความพร้อมกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของ

ความวิตกกังวลน้อยกว่าก่อนใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง

กับการศึกษาเรื่องการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้

ป่วยก่อนผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่

ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อม มีความวิตกกังวลน้อยกว่า

X
_

X
_
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ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .059 

และการศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัด

แผลที่เท้าต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลหลังได้รับโปรแกรมการให้

ข้อมูล อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .0511 เช่นเดียวกับ

การศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยใช้ส่ือวิดีทัศน์

ก่อนการใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจต่อความวิตกกังวลของ

ผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ พบว่า ผู้ป่วยใส่สายสวน

หลอดเลือดหัวใจท่ีได้รับข้อมูลโดยใช้สื่อวิดีทัศน์มีความวิตก

กังวลน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อม12

ความร่วมมือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับการ

ท�าหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รูปแบบการให้ข้อมูลเตรียม

ความพร้อมในการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมอง 

มีค่าคะแนนพฤติกรรมความร่วมมือในการทำาหัตถการฉีดสาร

ทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูงมากท่ีสุด ร้อยละ 90 

สอดคล้องกับการศึกษาเร่ืองผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อม

สำาหรับผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างภายหลังการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมสำาหรับผู้ป่วย

ก่อนผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ มีค่าคะแนนความร่วมมืออยู่ใน

ระดับสูง อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .059

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า รูปแบบให้ข้อมูล

เตรียมความพร้อมสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับ

การทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดสมองสามารถ

ลดความวิตกกังวลและส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ให้ความร่วมมือในการทำาหัตถการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือด

สมองได้จริง ทำาให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ความร่วมมือ

ในการทำาหัตถการซึ่งเอื้อต่อแผนการรักษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1.ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการให้

ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อการทำาหัตถการของผู้ป่วยโรคอื่นๆ 

2.ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นสองกลุ่ม

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการให้ข้อมูลท่ี

ชัดเจนมากขึ้น

3.ควรพัฒนานวัตกรรม สื่อการให้ข้อมูลที่มีความ

หลากหลาย และให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมทั้งแต่ละ

กลุ่มโรค

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกท่าน

ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์

เสียสละเวลาอันมีค่ายิ ่ง ในการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ

บุคลากรทีมสุขภาพ ตลอดจนผู้ร่วมงานที่ให้ความร่วมมือใน

การทำาวิจัยครั้งนี้
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