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บทคดัย่อ 
  เป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง ชนิดศกึษาหนึง่กลุม่วดัก่อนและหลงัการทดลอง กลุม่ตวัอยา่งเป็น
พยาบาลวิชาชีพของสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินี จ านวน 31 คน ได้รับโปรแกรมฯ โดยเข้าร่วม
ประชมุวิชาการเร่ือง “การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ อยา่ง (พยาบาล) มืออาชีพ” เป็นระยะเวลา
ตดิตอ่กนั 3 วนั จ านวน 6 รุ่น รุ่นละ 6-8 คน เป็นชดุกิจกรรมท่ีจดัให้พยาบาลเกิดการเรียนรู้ข้อมลูจาก
แหลง่ก าเนิดการสร้างการรับรู้สมรรถนะของตน ทัง้ 4 แหลง่ของแบนดรูา ร่วมกบัการให้ความรู้ ดงันี ้
เรียนรู้และฝึกการผอ่นคลายโดยการเดนิจงกรม เรียนรู้การดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ เรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์จากพยาบาลต้นแบบ (ชมวีดีทศัน์) เรียนรู้ในห้องสวนหวัใจ เรียนรู้ผา่นการปฏิบตักิารดแูลเดก็
ก่อนและหลงัสวนหวัใจ ได้รับค าพดูชกัจงูให้เกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน 
 ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีรับการ
สวนหัวใจ ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = -12.66, p < 0.01) โดย
ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะของพยาบาล = 63.36 และหลังการทดลอง = 87.64 
 ข้อเสนอแนะ ควรน าโปรมแกรมไปใช้ในการเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลส าเร็จการศึกษาใหมใ่นการ
ดูแลผู้ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหัวใจ 
 
ค ำส ำคญั: การรบัรูส้มรรถนะของตน การดูแลผู้ป่วยเด็กที่รับการสวนหัวใจ โปรแกรมพฒันาการรับรู้
สมรรถนะของตน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การสวนหวัใจในเด็กเป็น Invasive procedure ท่ีท าโดยกมุารแพทย์โรคหวัใจ โดยการใสส่ายสวน
เข้าสูห่วัใจ ผา่นทางหลอดเลือดแดงและหรือหลอดเลือดด าบริเวณขาหนีบ แขน หรือ คอ ไปตามหลอด
เลือดเข้าสู่หวัใจ เพ่ือวดัคา่ความดนัและวดัคา่ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด ของห้องหวัใจและหลอด
เลือด ร่วมกบัการฉีดสารทึบรังสี และถ่ายภาพเอกซเรย์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้การวินิจฉยัโรค บอกต าแหนง่
ความผิดปกตขิองหวัใจได้ถกูต้อง ชดัเจน และเพ่ือการรักษาโรคหวัใจด้วยสายสวน เช่น การขยายลิน้หวัใจ
ด้วยบอลลนู หรือการปิดรูร่ัวในหวัใจ เป็นต้น (Bergersen et al., 2009) การสวนหวัใจเป็นหตัถการท่ีอาจ
คกุคามตอ่ชีวิตและเส่ียงตอ่อนัตราย เน่ืองจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ เชน่ ขณะท่ีท าการสวนหวัใจ 
อาจมี ภาวะหวัใจเต้นผิดจงัหวะ หรือ ความดนัโลหิตต ่า หรือ ปลายสายตรวจสวนหวัใจอาจทะลหุ้องหวัใจ 
ท าให้ตกเลือดในช่องเย่ือหุ้มหวัใจ หลงัท าการสวนหวัใจ อาจพบเลือดออกบริเวณแผลท่ีสวนหวัใจ การอดุ
ตนัท่ีหลอดเลือดแดงหรือด าท่ีขาหนีบ ท าให้ขาขาดเลือดไปเลีย้งได้ หรืออาจแพ้สารทึบรังสี เชน่ หนาวสัน่ 
คล่ืนไส้ อาเจียน ผ่ืนขึน้ หายใจไมส่ะดวก (Vitiello et al.,1998) นอกจากนีก้ารสอดใส่สายสวนเข้าไปถึง
หวัใจยงัท าให้ผู้ ป่วยและผู้ปกครองรู้สกึคลมุเครือไมแ่นใ่จว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต
ผู้ ป่วยหรือไม ่จงึสง่ผลให้ผู้ ป่วยและผู้ปกครองเกิดความกลวัและวิตกกงัวลได้ (Aisenberg et al., 1973) 
ความเส่ียงหรือภาวะแทรกซ้อนจากการสวนหวัใจขึน้อยูก่บัอายขุองผู้ ป่วย ชนิดหรือความรุนแรงของโรค  
ดงันัน้การเตรียมผู้ ป่วยก่อนท าการสวนหวัใจท่ีมีประสิทธิภาพ และการเฝ้าตดิตามสภาวะตา่งๆของผู้ ป่วย
หลงัท าการสวนหวัใจท่ีละเอียดรอบคอบ สามารถชว่ยให้ผู้ ป่วยเดก็ปลอดภยัจากภาวะแทรกท่ีอาจจะเกิด
จากการตรวจและรักษาด้วยการสวนหวัใจได้ (LeRoy et al.,2003) 
 จากข้อมลูของหนว่ยกมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชินีพบวา่  มี
ผู้ ป่วยเดก็เข้ารับการสวนหวัใจเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาปีละมากกวา่ 400 ราย (ธนะรัตน์, 2553) และ
ผู้ ป่วยเดก็เหลา่นีเ้ข้ารับการรักษาเป็นผู้ ป่วยในหลายหอผู้ ป่วย ในขณะท่ีการปฏิบตักิารพยาบาลของแตล่ะ
หอผู้ ป่วยเพ่ือให้ผู้ ป่วยเดก็ปลอดภยัและป้องกนัอนัตรายจากภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึน้ พยาบาลสว่น
ใหญ่ กระท าโดยอาศยัความรู้พืน้ฐานจากการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาพยาบาล และจากประสบการณ์
การดแูลท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา ไมมี่แนวปฏิบตัทิางการพยาบาลท่ีเป็นระบบอยา่งชดัเจน และแตกตา่งกนัใน
แตล่ะหอผู้ ป่วย ซึง่อาจท าให้การปฏิบตัขิองพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ ไมค่รอบคลมุ
ในทกุปัญหาและความต้องการของผู้ ป่วยเด็กและผู้ปกครอง ดงันัน้ทีมพยาบาลห้องสวนหวัใจ จงึได้ท าการ
ทบทวนความรู้และศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาความเป็นไปได้ในการน าผลการวิจยัมา
ประยกุต์ใช้ และได้จดัท าเป็นแนวปฏิบตัทิางการพยาบาลเร่ือง“การดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ”ขึน้ 
เพ่ือน ามาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพการพยาบาล ซึง่การจะน าแนวปฏิบตัทิางการพยาบาลท่ี
พฒันาขึน้มานี ้ลงสูก่ารปฏิบตัจิริงให้ประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องสร้างให้พยาบาลในแตล่ะหอผู้ ป่วย
เกิดการยอมรับและมีความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาลในเร่ืองนีด้้วย (Roger, 1995) ซึง่สอดคล้อง
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กบัแนวคิดการรับรู้สมรรถนะของตนของ Bandura ท่ีกลา่ววา่ การรับรู้สมรรถนะของตนเป็นปัจจยัส าคญัใน
การเกิดพฤติกรรมตามความต้องการของบคุคลนัน้ และเช่ือวา่บคุคลสามารถพฒันาสมรรถนะของตนได้
โดยการสง่เสริมให้บคุคลเกิดการเรียนรู้แหลง่ข้อมลูจาก 4 แหลง่ คือ 1) ประสบการณ์ความส าเร็จของ
ตนเอง 2) การสงัเกตประสบการณ์ของผู้ อ่ืน 3) การใช้ค าพดูชกัจงู 4) การสนบัสนนุสภาวะทางสรีระและ
อารมณ์ ดงันัน้ คณะผู้วิจยัจงึได้น าแนวคิดทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะของแบนดรูา (Bandura, 1997) ร่วมกบั
การให้ความรู้เร่ือง การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ มาจดัท าเป็นโปรแกรมพฒันาการรับรู้สมรรถนะ
ของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ และศกึษาผลของโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มา ซึง่
คณะผู้วิจยัเช่ือวา่เม่ือพยาบาลได้รับการพฒันาการรับรู้สมรรถนะขึน้แล้ว ย่อมน ามาซึง่การปฏิบตักิาร
พยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจอยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึง่จะชว่ยให้ผู้ ป่วยเด็ก
ได้รับความปลอดภยัจากการสวนหวัใจตอ่ไป และในอนาคตจะท าการศกึษาผลของการพยาบาลตามแนว
ปฏิบตัทิางการพยาบาลตอ่ความปลอดภยัของผู้ ป่วยเดก็ท่ีได้รับการสวนหวัใจตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมพฒันาการรับรู้สมรรถนะของตนตอ่การรับรู้สมรรถนะของพยาบาลใน
การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง  ชนิดศกึษาหนึ่งกลุม่วดัก่อนและหลงัการทดลอง  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นีคื้อ พยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบตังิานในหอผู้ ป่วยท่ีให้การดแูลผู้ ป่วย
เดก็ก่อนและหลงัรับการสวนหวัใจ จาก 4 หอผู้ ป่วย จ านวน 31 คน การเลือกกลุม่ตวัอยา่งเป็นการคดัเลือก
แบบเจาะจง 
 
ระยะเวลาเก็บข้อมูล 
 ใช้เวลา 6 สปัดาห์ (มิถนุายน 2555 - กรกฎาคม 2555) 
 
การพทัิกษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง  
 ในการศกึษาครัง้นี ้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาการศกึษาวิจยัในมนษุย์ ของ
สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติมหาราชินี  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
 1. คูมื่อโปรแกรมพฒันาการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ 
สร้างโดยคณะผู้วิจยั ซึง่เป็นแนวทางท่ีบอกขัน้ตอนการปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ เพ่ือพฒันาการรับรู้สมรรถนะ
ของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ โดยในการศกึษาครัง้นี ้จดักิจกรรมเป็นรายกลุม่ กลุม่
ละ 8-10 คน เป็นระยะเวลาตดิตอ่กนั 3 วนัประกอบด้วยกิจกรรมหลกัดงันี ้
 1.1 ให้ความรู้เร่ือง “การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ” ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยาย 
โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ประกอบการบรรยาย ร่วมกบัการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ขณะท าการสวนหวัใจ 
 1.2 พฒันาการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจกิจกรรม
ประกอบด้วย 
  1.2.1 จดักิจกรรมให้กลุม่ตวัอยา่งได้ฝึกปฏิบตักิิจกรรมการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวน
หวัใจ  
  1.2.2 จดัการเรียนรู้ผา่นตวัแบบ โดยให้กลุม่ตวัอยา่งได้ชมวีดทิศัน์ เร่ือง “คณุท าได้ ! การ
ดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ อย่าง(พยาบาล) มืออาชีพ” 
  1.2.3 พดูชกัจงูให้กลุม่ตวัอย่างเห็นถึงความส าเร็จของตนเอง เม่ือกลุม่ตวัอยา่งฝึกปฏิบตัิ
กิจกรรม และชกัจงูให้กลุม่ตวัอยา่งเช่ือมัน่วา่ ความยากของงานหรือกิจกรรมนีไ้มเ่กินความสามารถของ
พยาบาลอยา่งแนน่อน 
  1.2.4 สนบัสนนุสภาวะด้านสรีระและอารมณ์ก่อนการให้ความรู้ และการสงัเกตตวัแบบ 
โดยสอนเทคนิคการผ่อนคลายโดยการเดนิจงกรม 
 2. แผนการสอนเร่ือง “การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ” ซึง่คณะผู้วิจยัจดัท าขึน้โดยค้นคว้า
เนือ้หาจากต ารา เอกสารตา่ง ๆ และ ประสบการณ์การท างานกบัผู้ ป่วย แผนการสอนประกอบด้วยเนือ้หาท่ี
เก่ียวกบั การสวนหวัใจในเด็ก โดยให้กลุม่ตวัอยา่งเข้าร่วมสงัเกตการณ์ขณะท าการสวนหวัใจในห้องสวน
หวัใจ และเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบตัทิางการพยาบาลเร่ือง “การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ” 

3. ส่ือวีดีทศัน์เร่ือง “คณุท าได้! การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ อยา่ง(พยาบาล) มือ 
อาชีพ” โดยคณะผู้วิจยัสร้างส่ือวีดีทศัน์จากการสมัภาษณ์ประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวน
หวัใจของพยาบาลต้นแบบ ความยาววีดีทศัน์ 45 นาที  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ ระยะเวลาปฏิบตังิาน และ 

การได้รับความรู้หรือการอบรมเก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ  
2. แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ เป็น 
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เคร่ืองมือท่ีคณะผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยใช้แนวทางการสร้างแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองของแบน
ดรูา (Bandura, 1997) แบบสอบถามมีข้อค าถามทัง้หมด 21 ข้อ ซึง่ค าถามแตล่ะข้อในแบบสอบถามจะ
ถามถึงระดบัความมัน่ใจของพยาบาลตอ่ความสามารถของตนเองในกิจกรรมการพยาบาลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับ
การสวนหวัใจ การตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบให้คะแนนเป็นร้อยละของความมัน่ใจในความสามารถของ
ตนเอง กลา่วคือไมส่ามารถท าได้เลยเทา่กบั 0 เปอร์เซนต์ สามารถท าได้แนน่อนเทา่กบั 100 เปอร์เซนต์ 
พิสยัคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 0-100 เปอร์เซนต์ การแปลผลคะแนน คะแนนเฉล่ียมาก
แสดงวา่พยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจสงู คะแนนเฉล่ีย
น้อยแสดงวา่พยาบาลมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจต ่า ให้กลุม่
ตวัอยา่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 21 ข้อ โดยข้อค าถามครอบคลมุกิจกรรมการดแูลเดก็
ในเร่ือง 
 -  การประเมินและการจดักิจกรรมการพยาบาลเพ่ือลดความวิตกกงัวลผู้ ป่วยและผู้ปกครองก่อนรับ
การสวนหวัใจ  
 -  การประเมินและการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายของผู้ ป่วยก่อนรับการสวนหวัใจ 
 -  การจดักิจกรรมการพยาบาลเพ่ือป้องกนัภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ หลงัการสวนหวัใจ  
 - การประเมินและการจดักิจกรรมการพยาบาลเพ่ือให้ผู้ ป่วยปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ ท่ี
อาจจะเกิดขึน้หลงัการสวนหวัใจ  
 - ประเมินและจดักิจกรรมการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกงัวลผู้ ป่วยและผู้ปกครองในเร่ืองการดแูล
เดก็เม่ือกลบับ้าน 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  

ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการดแูลเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ จ านวน 3 ทา่น 
ตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวน
หวัใจ ได้คา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha  Coefficient) เทา่กบั 0.93 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมลู โดยขอให้พยาบาลกลุม่ตวัอยา่ง ทัง้ 31 คน ตอบแบบสอบถามข้อมลู 
ทัว่ไป และแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ 

2. จดัให้กลุม่ตวัอยา่งเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยเข้าร่วมประชมุวิชาการเร่ือง“การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับ 
การสวนหวัใจ อยา่ง (พยาบาล) มืออาชีพ” ซึง่คณะผู้วิจยัด าเนินกิจกรรมเป็นรายกลุม่ กลุม่ละ 8-10 คน ท่ี
ห้องประชมุ เป็นระยะเวลาติดตอ่กนั 3 วนั ดงันี ้
วันท่ี 1 ของโปรแกรม  

-   กิจกรรมการใช้เทคนิคการผอ่นคลายโดยการเดนิจงกรม (ใช้เวลา 1 ชัว่โมง) 
-   การให้ความรู้ เร่ือง  
 - การสวนหวัใจในเดก็ (ใช้เวลา 1 ชัว่โมง) 
 - การดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ” (ใช้เวลา 2 ชัว่โมง) 

- ชมวีดทิศัน์เร่ือง “คณุท าได้! การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ อยา่ง(พยาบาล) มืออาชีพ” 
(ใช้เวลา 1 ชัว่โมง) 

- กิจกรรมให้กลุม่ตวัอยา่งได้ฝึกปฏิบตัจิริงกบัเดก็ท่ีข้างเตียงผู้ ป่วย ในเร่ืองการดแูลก่อนการสวน
หวัใจ (ใช้เวลา 2 ชัว่โมง) โดยมีคณะผู้วิจยัเป็นผู้นิเทศอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และพดูชกัจงู 
ให้ก าลงัใจ 

วันท่ี 2 ของโปรแกรม  
- กิจกรรมการใช้เทคนิคการผอ่นคลาย โดยการเดนิจงกรม (ใช้เวลา 15 นาที) 

- เข้าร่วมสงัเกตการณ์ขณะท าการสวนหวัใจ ในห้องสวนหวัใจ (ใช้เวลา 2 ชัว่โมง)โดยมี
คณะผู้วิจยัเป็นผู้นิเทศอย่างใกล้ชิด 

- กิจกรรมให้กลุม่ตวัอยา่งได้ฝึกปฏิบตัจิริงกบัเดก็ท่ีข้างเตียงผู้ ป่วย ในเร่ืองการดแูลหลงัการสวน
หวัใจ (ใช้เวลา 2 ชัว่โมง) โดยมีคณะผู้วิจยัเป็นผู้นิเทศอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และพดูชกัจงู 
ให้ก าลงัใจ 
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วันท่ี 3 ของโปรแกรม 

- กิจกรรมการใช้เทคนิคการผอ่นคลาย โดยการเดนิจงกรม (ใช้เวลา 15 นาที) 
- กิจกรรมให้กลุม่ตวัอยา่งได้ฝึกปฏิบตัจิริงกบัเดก็ท่ีข้างเตียงผู้ ป่วย ในเร่ืองการดแูลหลงัการสวน

หวัใจ หลงัจากสวนหวัใจแล้ว 24 ชัว่โมง (ใช้เวลา 2 ชัว่โมง) โดยมีคณะผู้วิจยัเป็นผู้นิเทศอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา และพดูชกัจงู ให้ก าลงัใจ 

- เปิดโอกาสให้กลุม่ตวัอยา่งได้แสดงความคดิเห็น  
 

3. เม่ือสิน้สดุกิจกรรมของวนัท่ี 3 ให้กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของ
พยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจอีกครัง้ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) และ สถิตกิารทดสอบที (paired – t- test)  
 
ผลการวิจัย 
       ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ของสถาบนัสขุภาพเด็กแหง่ชาตมิหาราชินี  
จ านวน 31 คน ทกุคนเป็นเพศหญิง อายสุว่นใหญ่อยูใ่นช่วง 20-30 ปี (ร้อยละ 51.6) อายเุฉล่ีย 31.97 ปี  
(SD = 8.74)  การศกึษาสว่นใหญ่ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 96.8) ระยะเวลาในการปฏิบตังิานสว่นใหญ่ 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5 ปี (ร้อยละ 48.4) เฉล่ีย 9.52 ปี (SD =  9.37) โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์การดแูล
ผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจอยูใ่นชว่ง น้อยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี (ร้อยละ 61.3) เฉล่ีย 5.74 ปี (SD =  6.47) 
และสว่นใหญ่ในชว่ง 1 ปี ไม่ได้รับความรู้หรือเข้าร่วมประชมุ อบรม เก่ียวกบัการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการการ
สวนหวัใจ (ร้อยละ 71.0) 

เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการ
สวนหวัใจ ระหวา่งก่อนและหลงัได้รับโปรแกรม ด้วยสถิติทีคู ่(paired t-test) พบวา่คา่เฉล่ียของคะแนนการ
รับรู้สมรรถนะของพยาบาล ก่อนและหลงัได้รับโปรแกรมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = -12.66, 
p < 0.01) โดยก่อนการทดลองคา่เฉล่ียของคะแนนการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลเท่ากบั 63.36 (SD = 
11.466) (คะแนนต ่าสดุเท่ากบั 47 คะแนน และสงูสดุเทา่กบั 87 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน) 
และหลงัการทดลองเทา่กบั 87.64 (SD = 7.273) (คะแนนต ่าสดุเทา่กบั 76 คะแนน และสงูสดุเทา่กบั 98 
คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนการรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ี
รับการสวนหวัใจ ระหวา่งก่อนและหลงัได้รับโปรแกรม โดยใช้ paired t-test (n=31) 
 
กลุ่มตัวอย่าง คะแนน Mean S.D. t p-value 
 ต ่าสุด สูงสุด     
ก่อนกาทดลอง 47 87 63.36 11.466 -12.66 .000 
หลังการทดลอง 76 98 87.64 7.273   

  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

ในการศกึษาครัง้นีเ้ม่ือกลุม่ตวัอยา่งได้รับโปรแกรมพฒันาการรับรู้สมรรถนะของตนตอ่การรับรู้
สมรรถนะของพยาบาลในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ แล้วมีคา่เฉล่ียของคะแนนการรับรู้
สมรรถนะของตนสงูกวา่ก่อนได้รับโปรแกรม สามารถอธิบายเหตผุลได้ดงันี ้ 

1. กิจกรรมในโปรแกรม ท่ีจดัให้กลุม่ตวัอยา่งได้รับในการวิจยัครัง้นี ้มีความสอดคล้อง 
กบัการสง่เสริมให้ได้รับข้อมลูจาก 4 แหลง่ ตามแนวคิดการรับรู้สมรรถนะของตนเองของแบนดรูา
(Bandura, 1997) ดงันี ้

1.1 ประสบการณ์ความส าเร็จของตนเอง (enactive mastery experience) เป็น 
แหลง่การเรียนรู้ข้อมลูท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในสร้างการรับรู้สมรรถนะของตน ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้จดัให้กลุม่
ตวัอยา่ง ได้ฝึกปฏิบตักิิจกรรมการดแูลด้วยตนเอง เชน่ การประเมินและจดักิจกรรมการพยาบาลเพ่ือลด
ความวิตกกงัวลของผู้ ป่วยและผู้ปกครองก่อนรับการสวนหวัใจ การประเมินและเตรียมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายของผู้ ป่วยก่อนรับการสวนหวัใจ การจดัทา่เดก็ไม่ให้งอขาข้างท่ีสอดสายสวน 4 – 6  ชัว่โมง และการ
สง่เสริมให้ผู้ปกครองมีสว่นร่วมในการประเมินและป้องกนัการเกิดเลือดออกบริเวณแผลท่ีสวนหวัใจ การ
ประเมินและกิจกรรมการพยาบาลเพ่ือให้ผู้ ป่วยปลอดภยัจากภาวะแทรกซ้อนตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้หลงัการ
สวนหวัใจ เชน่ 1. เลือดออกบริเวณแผลท่ีสวนหวัใจ 2. การอดุกัน้การไหลของเลือดในหลอดเลือดบริเวณท่ี
ท าการสวนหวัใจ 3. การท างานของไตถกูรบกวนจากสารทบึรังสี 4. การติดเชือ้บริเวณท่ีใสส่ายสวน/ตดิเชือ้
เข้าในหวัใจ เป็นต้น การประเมินและจดักิจกรรมการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกงัวลของผู้ ป่วยและ
ผู้ปกครองในเร่ืองการดแูลเด็กเม่ือกลบับ้านเป็นต้น ท าให้กลุม่ตวัอยา่งได้รับรู้ถึงลกัษณะของกิจกรรมท่ีท า 
เชน่ ขัน้ตอนการท ากิจกรรม ความยากง่ายของกิจกรรม เป็นต้น มีการประเมินผล ค้นหากิจกรรมหรือ
ขัน้ตอนท่ียงัปฏิบตัไิมไ่ด้หรือยงัปฏิบตัไิด้ไมดี่ และปรับปรุงการปฏิบตักิิจกรรมของตน จนสามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมนัน้ ๆ ได้อยา่งถกูต้อง เกิดการรับรู้วา่ตนสามารถท ากิจกรรมการดแูลดงักล่าวได้ ท าให้มีการรับรู้
สมรรถนะของตนสงูขึน้ โดยเกิดความเช่ือวา่ถ้าหากให้กระท ากิจกรรมการดแูลเหลา่นีอี้ก ตนก็จะสามารถ
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ท าได้ส าเร็จเชน่เคย รวมทัง้การได้มีโอกาสเข้าร่วมสงัเกตการณ์ขณะท าการสวนหวัใจจริงๆอยา่งใกล้ชิด ใน
ห้องสวนหวัใจ ท าให้กลุม่ตวัอยา่งเกิดความมัน่ใจมากขึน้ในการบอกถึงวิธีการขัน้ตอนการตรวจสวนหวัใจ 

1.2 การสงัเกตประสบการณ์ของผู้ อ่ืน (vicarious experience) เป็นการเรียนรู้ 
ทางอ้อมจากการสงัเกต “ตวัแบบ” ซึง่อาจจะเป็นตวัแบบท่ีเป็นตวับคุคลจริง ๆ หรือ ตวัแบบท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ ท่ีประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวจากการกระท าในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ จะมีผลตอ่การรับรู้
สมรรถนะของผู้สงัเกตในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้า “ตวัแบบ” นัน้มีลกัษณะหรืออยูใ่น
สถานการณ์ท่ีคล้ายคลงึกบัผู้สงัเกตมากเทา่ไรก็จะยิ่งมีอิทธิพลมากขึน้ ซึง่จดุเดน่ของการศกึษาครัง้นี ้คือ 
การให้กลุม่ตวัอยา่งได้ชมส่ือวีดีทศัน์เร่ือง “คณุท าได้! การดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ อย่าง
(พยาบาล) มืออาชีพ” ซึง่เป็นการสมัภาษณ์ประสบการณ์การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจของ
พยาบาลต้นแบบท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่าง ท าให้กลุม่ตวัอย่างท่ีได้ชมเกิดความรู้สกึ
เปรียบเทียบ และเห็นวา่พยาบาลในวีดีทศัน์สามารถให้การดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจ อยา่ง
(พยาบาล) มืออาชีพได้ ตนเองก็นา่จะสามารถท าได้เช่นกนั นอกจากนีก้ารน าเสนอตวัแบบผ่านส่ือวีดีทศัน์ 
ยงัเป็นชอ่งทางการสง่เสริมการรับรู้สมรรถนะของตนท่ีสะดวกเพราะสามารถน าไปใช้ได้ในทกุท่ี ทกุเวลา  

1.3 การใช้ค าพดูชกัจงู (verbal persuasion) เป็นการพดูชกัจงูของผู้ ท่ีมีความส าคญัตอ่บคุคล
นัน้วา่ เขามีความเช่ือในความสามารถของบคุคลนัน้วา่ สามารถกระท ากิจกรรมเป้าหมายได้ ในการวิจยั
ครัง้นี ้ผู้วิจยัและพยาบาลต้นแบบในส่ือวีดีทศัน์ ซึง่เป็นพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับ
การตรวจและรักษาด้วยการสวนหวัใจ ได้พดูชกัจงูให้กลุ่มตวัอยา่งเห็นถึงความส าเร็จของตนเอง เม่ือผู้ดแูล
สามารถฝึกปฏิบตัิ และพดูชกัจงูวา่ ผู้วิจยัในฐานะพยาบาลเช่ือในความตัง้ใจจริงและความสามารถของ
พยาบาล การพดูชกัจงูเป็นการสง่เสริมให้กลุม่ตวัอย่างเลิกสงสยัในความสามารถของตวัเอง (Self-doubts) 
สง่ผลให้เกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนขึน้ 

1.4 การสนบัสนนุสภาวะทางสรีระและอารมณ์ (physiological and affective  
states) การสร้างความเช่ือในสมรรถนะของตนจะเกิดผลดีถ้าหากสภาพร่างกายและอารมณ์อยูใ่นภาวะ
ผอ่นคลาย ไมต่งึเครียดหรือวิตกกงัวล ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้สาธิตวิธีการผ่อนคลาย โดยสอนเทคนิคการ
ผอ่นคลายโดยการเดนิจงกรม และให้กลุม่ตวัอย่างฝึกปฏิบตัิตาม เพ่ือลดความเครียดและความวิตกกงัวล 
เป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนการให้ความรู้ ฝึกปฏิบตั ิและการสงัเกตตวัแบบ ชว่ยให้เกิด
การรับรู้ถึงความสามารถของตนเพิ่มขึน้ 
 

2. ความรู้เร่ือง “การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ” ท่ีจดัให้กลุม่ตวัอยา่งได้รับในการวิจยัครัง้นี  ้ 
ชว่ยสร้างให้กลุม่ตวัอยา่งมีการรับรู้สมรรถนะของตนในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจเพิ่มขึน้ ซึง่การ
รับรู้สมรรถนะของตนจะเกิดขึน้ได้ดี บคุคลนัน้ต้องรู้จกังานหรือกิจกรรมท่ีตนต้องแสดงความสามารถในการ
กระท าด้วย  การให้ความรู้ จะชว่ยให้พยาบาลตระหนกัรู้ในสิ่งท่ีควรกระท า และจะกระท าอย่างไรให้ถกูต้อง 
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ข้อมลูหรือความรู้ท่ีได้รับนีจ้ะผา่นกระบวนการทางปัญญา (cognitive processing) (Prasopkittikun, 
2001) ประเมินความยากง่ายของกิจกรรมท่ีต้องกระท า ประเมินสมรรถนะของตวัเอง ชัง่น า้หนกัและตดัสิน
วา่ตนมีสามารถมากน้อยเพียงใด  
 จะเห็นได้วา่ในการศกึษาครัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่ง ได้รับการสง่เสริมการรับรู้สมรรถนะของตน ตาม
แนวคิดการรับรู้สมรรถนะของตนเองของแบนดรูา โดยการจดักิจกรรมให้พยาบาลกลุม่ตวัอยา่งเกิดการ
เรียนรู้ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ 4 แหลง่ คือ ประสบการณ์ความส าเร็จของตนเอง (enactive mastery 
experience) การสงัเกตประสบการณ์ของผู้ อ่ืน (vicarious experience) การใช้ค าพดูชกัจงู (verbal 
persuasion) และ การสนบัสนนุสภาวะทางสรีระและอารมณ์ (physiological and affective states) 
ร่วมกบัได้รับความรู้ในการดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ สง่ผลให้การรับรู้สมรรถนะของพยาบาลในการ
ดแูลผู้ ป่วยเด็กท่ีรับการสวนหวัใจหลงัได้รับโปรแกรมสงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ควรสนบัสนนุให้ทีมพยาบาลเข้ามามีสว่นร่วมในการน าแนวปฏิบตัทิางการพยาบาลเร่ือง “การดแูล
ผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวนหวัใจ” ไปประยกุต์ใช้ และปรับให้เหมาะสมตามภาระงานของแตล่ะหอผู้ ป่วย ซึง่การ
สนบัสนนุให้ทีมพยาบาลเข้ามามีสว่นร่วมจะชว่ยให้เกิดความรู้สกึวา่เป็นผลงานของทีมพยาบาลเอง ท าให้
เกิดการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้การน าแนวปฏิบตัทิางการพยาบาลเร่ือง “การดแูลผู้ ป่วยเดก็ท่ีรับการสวน
หวัใจ” ไปประยกุต์ใช้นีป้ระสบความส าเร็จ  
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