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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักของผู้ป่วยโรคอ้วน
ภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักของผู้ป่วยโรคอ้วน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง
กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
แบบแผนงานวิจัย: การวิจัยแบบกึ่งทดลอง
วิธีด�ำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคอ้วนทั้งเพศชายและหญิง อายุ 18-59 ปี ภายหลังได้รับ
การผ่าตัดลดน�้ำหนักที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จ�ำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
กลุ่มละ 15 คน จับคู่ด้วยเพศ อายุ และชนิดการผ่าตัด กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเองของ Orem
ร่วมกับแนวทางการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนัก ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ
1) ระยะการให้ความรู้และการสนับสนุนภายหลังการผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาล และ 2) ระยะการให้
การสนับสนุนเมื่อกลับบ้าน เก็บรวบรวมข้อมูล 8 สัปดาห์ ด้วยแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลัง
การผ่าตัดลดน�้ำหนัก มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคเท่ากับ .81 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติทดสอบที
ผลการวิจัย: 1) ผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังได้รับการผ่าตัดลดน�้ำหนักกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแล
ตนเอง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี (Mean = 4.13± SD. = 0.25) และ 2) ผู้ป่วยโรคอ้วน
ภายหลังได้รบั การผ่าตัดลดน�ำ้ หนัก กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
(Mean = 4.13 ± SD. = 0.25) ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (Mean = 3.68 ± SD. = 0.31)
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
สรุป: โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองนี้ ควรน�ำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองภาย
หลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักให้กับผู้ป่วยโรคอ้วน
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The Effect of Self-Care Enhancement Program on
Post-Bariatric Surgery Self-Care Behaviors among
Morbid Obese Patients
Sipaphan Lavasut* and Rungrawee Navicharern**

Abstract
Purpose: 1) To study the self-care behaviors post-bariatric surgery among morbid obese
patients who received the self-care enhancement program. 2) To compared the self-care
behaviors post-bariatric surgery among the control group and the experimental group.
Design: Quasi-experimental research.
Methods: The 30 patients were male and female with morbid obese patients, aged
between 18-59 years old, receiving post-bariatric surgery at King Chulalongkorn Memorial
Hospital. They were hospitalized and assigned to the control and the experimental
group (15 persons in each group), and matched pair by gender, age and type of operation.
The experimental group received the self-care enhancement program based on
Orem’s self-care, consisted of 2 phases;1st) Educative-Supportive program in the hospital
and 2nd) Supportive program with telephone called post discharge, while the control
group received conventional care. The data were collected at 8th weeks by using
1) The demographic data form, and 2) Self-care behaviors post-bariatric surgery
questionnaire. The instruments were tested for content validity and cronbach’s alpha
coefficient was .81. Descriptive statistics and Independent t-test were used for the data
analysis.
Results: 1) The self-care behaviors post-bariatric surgery among morbid obese patients
who received the self-care enhancement program had a good level (Mean = 4.13). 2) The
self-care behaviors post-bariatric surgery among the experimental group receiving the
self-care enhancement program (Mean = 4.13 ± SD. = 0.25) were significantly better than
the control group receiving the conventional care (Mean = 3.68 ± SD. = 0.31) (p<.05).
Conclusion: This program can be used to enhance self-care behaviors among morbid
obese patients on post-bariatric surgery.
Keywords: Morbid obese patients/ Post-Bariatric surgery/ Self-care enhancement program/
Self-care behaviors
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บทน�ำ
ผู้ป่วยโรคอ้วน (Morbid obese patients)
เป็นปัญหาทางสาธารณสุขในปัจจุบัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นผู้
ที่มีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 40 กก./ม.2 และมีไขมันสะสมใน
ร่างกายจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณช่องท้องและ
อวัยวะต่างๆ ก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินส่งผลให้เกิด
กลุ่มโรคเมตาบอลิก1 มีระบบการหายใจที่ผิดปกติก่อให้
เกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ2 และยังก่อให้เกิด
โรคเรือ้ รังต่างๆ มากมาย รวมทัง้ ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง3
และเพิ่มอุบัติการณ์การเจ็บป่วยและอัตราตายก่อนวัย
อันควร1 ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องหาวิธีการและการรักษา
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอ้วนดังกล่าว
ปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดลดน�้ำหนัก
(Bariatric surgery) โดยการผ่านกล้อง (Laparoscopy)
เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนและมีแนว
โน้มที่จ� ำนวนการผ่าตัดด้วยวิธีนี้เพิ่มสูงขึ้น สถิติการ
ผ่าตัดลดน�้ำหนักในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าปี ค.ศ.
2001 มีจ�ำนวน 47,000 ราย4 และปี ค.ศ. 2013 เพิ่มขึ้น
เป็นจ�ำนวน 179,000 ราย5 แต่ส�ำหรับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547-2553 พบจ�ำนวน 420 ราย6 และสถิติการ
ผ่าตัดลดน�้ำหนักที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี พ.ศ.
2556-2560 พบจ�ำนวน 250 ราย7 จ�ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัดแม้จะมีจ�ำนวนไม่สูงเพิ่มขึ้น แต่นับว่ามีความ
ส�ำคัญ

อาหาร (Adjustable gastric banding; AGB) การ
ผ่าตัดกระเพาะอาหารออกบางส่วน (Sleeve gastrectomy;
SG) และการผ่าตัดกระเพาะอาหารออกบางส่วนร่วมกับ
การตั ด ต่ อ กระเพาะอาหารและล� ำ ไส้ (Roux-en-Y
gastric bypass; RYGB) การผ่าตัดแต่ละวิธีจะประสบ
ผลส� ำ เร็ จ เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถคงสภาพการลดน�้ ำ หนั ก
ส่วนเกินได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ของน�้ำหนัก
ตั้งต้นก่อนผ่าตัด9 ด้วยการมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดลดน�ำ้ หนักร่วมด้วยทุกราย เพือ่ ป้องกัน
หรือลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดและมีการ
ลดลงของน�้ำหนักส่วนเกินอย่างต่อเนื่อง
พฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัด
ลดน�้ ำ หนั ก ของผู ้ ป ่ ว ยโรคอ้ ว น เป็ น การปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางการบ�ำบัดรักษาผูป้ ว่ ยโรคอ้วนภายหลังการผ่าตัด
ลดน�ำ้ หนักอย่างมีเป้าหมายด้วยตัวของผูป้ ว่ ยเอง ประกอบ
ด้วย การปรับเปลี่ยนชนิด ขนาด ปริมาณ และวิธีการใน
การรับประทานอาหารและน�ำ้ ได้แก่ การจิบน�ำ้ อย่างน้อย
วันละ 1.5 ลิตร ไม่ใช้หลอดในการดูดน�ำ้ เลือกรับประทาน
เนื้อสัตว์ไขมันต�่ำก่อนอาหารชนิดอื่น ตัดแบ่งอาหาร
เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดเท่าลูกเต๋า และเคี้ยวให้ละเอียดนาน
30-40 ครั้ง/ค�ำ ใช้การปรุงด้วยวิธีต้ม ตุ๋น ลวก นึ่ง อบ
ย่าง เป็นต้น10 มีการฝึกบริหารการหายใจและการใช้
เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกต่อเนื่อง (Continuous
positive airway pressure: CPAP) การมีกิจกรรม
ทางกายที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยวันละ 30 นาที มีการป้องกัน
และเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด
มีการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม มีการแสวงหา
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และมี ก ารก� ำ กั บ
ควบคุมตนเองในด้านต่างๆ เช่น การชั่งน�้ำหนัก การ
ค� ำ นวณพลั ง งานที่ ไ ด้ รั บ ในแต่ ล ะวั น และการบั น ทึ ก
สมดุลพลังงาน เป็นต้น

การผ่าตัดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น�้ำหนักลดลง
อย่างต่อเนื่องและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเรื้อรัง
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การลดภาวะหยุด
หายใจขณะหลั บ ซึ่ ง มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ส� ำ หรั บ ชาวเอเชี ย คื อ
การผ่าตัดผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 35 กก./ม.2 หรือผู้ที่มี
ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 27.5 กก./ม.2 ร่วมกับมีโรคเรื้อรัง
เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น8 ซึ่ง
อย่ า งไรก็ ต ามจากการทบทวนวรรณกรรม
หลักการผ่าตัดมีหลายรูปแบบ คือ การจ�ำกัดปริมาตร
กระเพาะอาหาร และการจ�ำกัดปริมาตรกระเพาะอาหาร พบว่า ผู้ป่วยโรคอ้วนยังคงมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ร่ ว มกั บ การลดการดู ด ซึ ม สารอาหาร และมี เ ทคนิ ค ภายหลังการผ่าตัดที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดความรู้
การผ่าตัดในปัจจุบันมี 3 วิธี คือ การใช้ยางรัดกระเพาะ เกี่ยวกับสภาพร่างกายภายหลังการผ่าตัด10 ขาดแรง
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จูงใจ11 ส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการ
ผ่ าตั ด บกพร่ อ ง เมื่อจ�ำหน่ายกลับ บ้านแล้ว ผู้ป ่ว ยไม่
สามารถลดน�้ำหนักได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดและอาจมี
แนวโน้มน�้ำหนักส่วนเกินกลับคืนมาอ้วนเช่นเดิม มีการ
ศึกษาพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 30 มีน�้ำหนักส่วนเกินกลับ
คืนมาเช่นเดียวกับระยะก่อนการผ่าตัดภายใน 2 ปี 12
ถึงแม้ผปู้ ว่ ยโรคอ้วนจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
ก่อนการผ่าตัดมาแล้วจากแพทย์และนักโภชนาการแล้ว
แต่ข้อมูลที่ได้รับยังไม่สามารถท�ำให้ผู้ป่วยจินตนาการ
ถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของตนเองภายหลังการผ่าตัด
ได้ฉะนั้นผู้ป่วยจึงยังคงต้องการความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ตนเอง รวมถึงแรงจูงใจในการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
การดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัดและเมื่อได้รับการ
จ�ำหน่ายกลับบ้าน13
การพยาบาลตามปกติในผู้ป่วยโรคอ้วนที่เข้า
รับการผ่าตัดลดน�้ำหนัก ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม ช่วง
เวลาที่ผ่านมาเน้นการดูแลผู้ป่วย 2 ระยะ คือ ระยะการ
เตรี ย มตั ว ผู ้ ป ่ ว ยก่ อ นการผ่ า ตั ด และระยะภายหลั ง
การผ่าตัด ผู้ป่วยโรคอ้วนในระยะก่อนผ่าตัดได้รับข้อมูล
จากแพทย์และนักโภชนาการเป็นรายกลุ่มตั้งแต่ที่แผนก
ผู้ป่วยนอก และเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อ
การผ่าตัดลดน�ำ้ หนัก ผูป้ ว่ ยได้รบั การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
เช่นเดียวกับผู้ป่วยศัลกรรมที่เข้ารับการผ่าตัดช่องท้อง
ทัว่ ไป และภายหลังการผ่าตัดได้รบั การดูแลจากพยาบาล
ประจ�ำหอผูป้ ว่ ยศัลยกรรม ได้แก่ การประเมินความพร้อม
ด้ า นร่ า งกาย การดู แ ลภายหลั ง การผ่ า ตั ด และการ
วางแผนจ�ำหน่ายแบบเดียวกับผู้ป่วยศัลยกรรมผ่าตัด
ช่องท้องทั่วไป และไม่ได้รับการประเมิน และการดูแล
ที่เฉพาะเจาะจง ไม่มีการตั้งเป้าหมายและการติดตาม
เยี่ยมภายหลังจ�ำหน่าย ส่งผลให้ผู้ป่วยยังคงขาดความรู้
แรงจูงใจ ความมัน่ ใจ วินยั และยังคงมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักที่ไม่เหมาะสม14

สามารถท�ำให้ลดน�้ำหนักภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วย
โรคอ้วนได้ ซึ่งต้องจัดกระท�ำเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดน�้ำหนักได้
ระยะยาว15 และต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการรับ
ประทานอาหาร มีการสนับสนุนทางด้านจิตใจก่อนและ
ภายหลังการผ่าตัด และต้องมีความถีใ่ นการติดตามผูป้ ว่ ย
ภายในช่วง 6 เดือนแรก มีการติดตามด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น การใช้โทรศัพท์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ โปรแกรม
ต้องเน้นเป็นรายบุคคล จะช่วยท�ำให้ผู้ป่วยโรคอ้วนรู้สึก
มีความผูกพันธ์กบั บุคคลากร มีเป้าหมายทีจ่ ะลดน�ำ้ หนัก
และปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองภายหลั ง
การผ่าตัด จึงจะท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จในการลดน�ำ้ หนัก
ระยะยาว16
นอกจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั เลือกใช้ทฤษฎี
การดูแลตนเองของ Orem17 เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วย
สร้างโปรแกรมการดูแลตนเองอันน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม เนื่องจากแนวคิดของ Orem ระบุว่า บุคคล
จะมีพฤติกรรรมการดูแลตนเองได้ตอ้ งมีความรูแ้ ละได้รบั
การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และอารมณ์ แ ละต้ อ งมี ก ารรั บ รู ้
สุขภาพของตนเอง เช่นเดียวกันผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลัง
การผ่าตัดลดน�้ำหนักเป็นผู้ที่มีความพร่องในการดูแล
ตนเอง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ผู้วิจัยเลือกมาจัดกระท�ำกับผู้ป่วยโรคอ้วนภาย
หลังการผ่าตัดคือ ปัจจัยด้านความรู้ การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม โดยน�ำระบบการ
พยาบาลแบบให้ความรู้และการสนับสนุนมาใช้เพื่อลด
ความพร่องและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ผู้วิจัยเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดและท�ำหน้าที่
ดูแลผู้ป่วยโรคอ้วน ทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการ
ผ่าตัด (Nursing care in perioperative surgery) มี
ความสนใจในการประยุกต์โปรแกรมส่งเสริมการดูแล
ตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัดลด
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ น�้ำหนักของผู้ป่วยโรคอ้วน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวแบ่ง
และการวิเคราะห์อภิมานในต่างประเทศ พบว่า การ เป็น 2 ระยะ คือ 1) การให้ความรู้และการสนับสนุนภาย
ประยุ ก ต์ โ ปรแกรมที่ เ น้ น การจั ด การกั บ พฤติ ก รรม หลังการผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาล ประกอบด้วยการ
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ประเมินความรู้ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล สอน ชี้แนะและ
ให้การสนับสนุนข้อมูล เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถคิดพิจารณา
ไตร่ตรอง และตัดสินใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองภายหลังการผ่าตัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
รักษา ใช้ค�ำถามสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้มีทักษะ
และเป้าหมายในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านการรับประทานอาหารและน�้ำ ด้านการฝึกบริหาร
การหายใจและการใช้ CPAP ด้านการมีสมดุลกิจกรรม
ทางกายและการพักผ่อน ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
การเกิดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนัก
ด้านการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ด้านการ
สอบถามข้อมูลจากบุคลากรทางสุขภาพ และด้านการ
ควบคุมตนเองในด้านต่างๆ และ 2) การให้การสนับสนุน
ด้านอารมณ์และทักษะต่างๆ ร่วมกับการติดตามเยี่ยม
ด้วยโทรศัพท์ภายหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการจ�ำหน่าย
เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจ มีความมั่นใจ และ
มีวินัยในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อลด
น�ำ้ หนักภายหลังการผ่าตัดด้านต่างๆ จึงคาดว่าโปรแกรม
ส่งเสริมการดูแลตนเองจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคอ้วน
ภายหลังการผ่าตัดลดน�ำ้ หนักมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ที่ดีเพิ่มขึ้นภายหลังการผ่าตัดและการจ�ำหน่าย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองภาย
หลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักของผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังได้
รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง

2. พฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการ
ผ่าตัดลดน�ำ้ หนักของผูป้ ว่ ยโรคอ้วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
ส่งเสริมการดูแลตนเองดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง
(Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่มวัดผล
เปรี ย บเที ย บภายหลั ง การทดลอง (Posttest-only
design with a comparison group)
ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคอ้วนทั้งเพศชายและ
หญิง ที่มีอายุ 18-59 ปี ภายหลังได้รับการผ่าตัดลด
น�้ำหนักที่โรงพยาบาลตติยภูมิในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู ้ ป ่ ว ยโรคอ้ ว นทั้ ง เพศ
ชายและหญิง ที่มีอายุ 18-59 ปี ภายหลังได้รับการผ่าตัด
ลดน�้ำหนักที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีเกณฑ์คัด
เข้า คือ เป็นผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการวินิจฉัยให้เข้า
รับการผ่าตัดลดน�ำ้ หนักเป็นครัง้ แรก ไม่มภี าวะแทรกซ้อน
ในระยะวิ ก ฤตและสามารถสื่ อ สารและเข้ า ใจได้ ด ้ ว ย
ภาษาไทย
ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
ตามเกณฑ์คัดเข้าและก�ำหนด จ�ำนวน 30 คน แบ่งเข้า
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 15 คน ผูว้ จิ ยั ท�ำการ
จับคู่ (Matched pair) ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมี
ความคล้ายคลึงกันในเรื่องของเพศ อายุที่ต่างกันไม่
เกิน 5 ปี และชนิดการผ่าตัดลดน�้ำหนัก เพื่อควบคุม
ตัวแปรแทรกซ้อนของการวิจัย

2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดลดน�ำ้ หนักของผูป้ ว่ ยโรคอ้วน ระหว่าง
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองกับกลุม่ ทีไ่ ด้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รับการพยาบาลตามปกติ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สมมติฐานการวิจัย:
ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และ
1. พฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการ 2) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัด
ผ่าตัดลดน�ำ้ หนักของผูป้ ว่ ยโรคอ้วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม ลดน�้ ำ หนั ก ของผู ้ ป ่ ว ยโรคอ้ ว น ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ตาม
ทฤษฎีการดูแลตนเองของ Orem17 ครอบคลุมพฤติกรรม
ส่งเสริมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี
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การดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักของผู้ป่วย
โรคอ้วนทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรับประทาน
อาหารและน�้ำ ด้านการฝึกบริหารการหายใจและการ
ใช้ CPAP ด้านการมีสมดุลกิจกรรมทางกายและการ
พั ก ผ่อน ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน ภายหลั ง การผ่ า ตั ด ลดน�้ ำ หนั ก ด้ า นการ
จัดการความเครียดอย่างเหมาะสม ด้านการสอบถาม
ข้อมูลจากบุคลากรทางสุขภาพ และด้านการควบคุม
ตนเองในด้านต่างๆ เป็นข้อค�ำถามปลายปิด มีข้อค�ำถาม
ทั้งทางบวกและทางลบจ�ำนวน 32 ข้อ ระดับการวัด
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5
ระดับ ระดับ 1 หมายถึง ไม่ปฏิบัติเลย ระดับ 2 หมายถึง
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติบ่อยๆ และระดับ 5 หมายถึง
ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ มีคะแนนรวมระหว่าง 32-160 คะแนน
ใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนของ Srisa - Ard18 คือ ค่า
เฉลี่ย 4.21-5.00 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองใน
ระดับดี ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 มีพฤติกรรม
การดูแลตนเองในระดับต�่ำ และค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 มี
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองในระดั บ ต�่ ำ มาก ผ่ า นการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน
5 คน มีคา่ ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาเท่ากับ 1 และวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค
ได้เท่ากับ .81
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ด� ำ เนิ น การทดลอง คื อ
โปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
ทฤษฎีการดูแลตนเองของ Orem17,20 และได้รบั การตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มี 2
ระยะคือ 1) ระยะการให้ความรู้และการสนับสนุนภาย
หลังการผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาล ในระยะนี้พบผู้ป่วย
2 ครั้ ง ในวั น ที่ 2 ภายหลั ง การผ่ า ตั ด และวั น ก่ อ น
จ�ำหน่ายผู้ป่วย 1 วัน ใช้เวลาครั้งละ 60 นาที มีกิจกรรม
คือ การจัดสิ่งแวดล้อม การสอน การชี้แนะ และการ

สนับสนุน ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน การรักษาโรค
อ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด และการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัด ด้านการรับประทาน
อาหารและน�้ำ ด้านการฝึกบริหารการหายใจและการ
ใช้ CPAP ด้านการมีสมดุลกิจกรรมทางกายและการ
พักผ่อน ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัดลดน�ำ้ หนัก ด้านการจัดการ
ความเครียดอย่างเหมาะสม ด้านการสอบถามข้อมูลจาก
บุคลากรทางสุขภาพ และด้านการควบคุมตนเองในด้าน
ต่างๆ และ 2) ระยะการให้การสนับสนุนเมื่อกลับบ้าน
โดยการติดตามเยีย่ มผูป้ ว่ ยทางโทรศัพท์ 2 ครัง้ ในสัปดาห์
ที่ 3 และ 6 ภายหลังผ่าตัด และติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
ที่คลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน แผนกผู้ป่วยนอกในสัปดาห์
ที่ 4 ภายหลังผ่าตัด ใช้เวลาครั้งละ 15 นาที มีกิจกรรม
คือ การชี้แนะและการสนับสนุน ทางด้านอารมณ์และ
ทักษะการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการ
ผ่าตัดด้านต่างๆ มีการก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติร่วม
กันเป็นระยะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาความ
สามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 8
สัปดาห์
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ก� ำ กั บ การทดลอง คื อ
แบบวัดความรู้เรื่องโรคอ้วน การผ่าตัดลดน�้ำหนัก และ
การดู แ ลตนเองภายหลั ง การผ่ า ตั ด ลดน�้ ำ หนั ก เป็ น
ข้อสอบแบบถูก-ผิด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีทั้งหมด 30 ข้อ
ใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ตามเกณฑ์ของ Bloom19
ในการแปลผลคะแนนความรู ้ ดั ง นี้ คะแนนร้ อ ยละ
80-100 มีความรู้ระดับมาก คะแนนร้อยละ 60-79 มี
ความรูร้ ะดับปานกลาง และคะแนนร้อยละ 0-59 มีความ
รู้ระดับน้อย ผู้ที่มีคะแนนมากว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
ถือว่าผ่านเกณฑ์ แบบวัดความรู้นี้ได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน มีค่า
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)
ได้เท่ากับ .76
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านความเห็น ชอบจากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2562 IRB No. 328/61 ก่อนเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยชี้แจงพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการแนะน�ำตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาใน
การท�ำวิจัย และประโยชน์ที่กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ

ขั้นตอนด�ำเนินการทดลอง
ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยเข้าด�ำเนินการทดลองที่
หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2562 โดยเริ่มด�ำเนินการในกลุ่มควบคุมก่อนจนครบ
15 คน หลังจากนั้นจึงเริ่มด�ำเนินการในกลุ่มทดลอง
15 ราย ดังนี้
1. กลุม่ ควบคุม คือ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากพยาบาลประจ�ำหอผู้
ป่วยศัลยกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมในการเตรียมความ
พร้อมก่อนผ่าตัดส�ำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
ดูแลเพื่อให้เกิดการฟื้นสภาพภายหลังผ่าตัด และการ
วางแผนจ�ำหน่าย และได้รับการพยาบาลจากพยาบาล
แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมทั่วไปในการมาตรวจติดตาม
ผล ในวันก่อนเข้ารับการผ่าตัด 1 วัน ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่าง พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมการวิจัย
ในครั้งนี้ และนัดพบกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 9
ภายหลั ง ผ่ า ตั ด เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบวั ด
พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ในการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ นัดพบกลุ่มตัวอย่างอีก
ครั้งในวันที่ 2 ภายหลังการผ่าตัด มีกิจกรรมดังนี้
2.1 ระยะการให้ความรูแ้ ละการสนับสนุน
ภายหลังการผ่าตัดลดน�้ ำหนักขณะอยู่โรงพยาบาล
(Educative-Supportive intervention) พบกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 ครั้ง คือ วันที่ 2 ภายหลังการผ่าตัด และ
วันก่อนจ�ำหน่าย 1 วัน ใช้เวลาครัง้ ละ 60 นาที มีกจิ กรรม
คือ
		 2.1.1 วันที่ 2 ภายหลังการผ่าตัด
จัดสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัว จากนั้นประเมินความรู้
เดิมของกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบวัดความรู้เรื่องโรคอ้วน
การผ่าตัดลดน�้ำหนัก และการดูแลตนเองภายหลังการ
ผ่าตัด เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นความพร่องในเรื่องความรู้
ด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงเลือกสอนให้ความรู้ในเรื่องที่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละคนมีความพร่อง และให้ความรู้แก่กลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนเพิ่มเติมในเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดลดน�ำ้ หนัก ได้แก่ การจิบน�ำ้ ปราศจาก
หลอดดูด การเลือกรับประทานอาหาร การปรุงอาหาร
ด้ ว ยการต้ ม นึ่ ง ย่ า ง การมี กิ จ กรรมทางกายและ
การเคลื่อนไหว การฝึกบริหารการหายใจและการใช้
CPAP การสังเกตอาการของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิด
ขึ้นภายหลังการผ่าตัด การจัดการความเครียดอย่าง
เหมาะสม การก�ำกับควบคุมตนเองในด้านต่างๆ และการ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ภายหลังจาก
ให้ความรู้แล้ว ใช้ค�ำถามสร้างแรงจูงใจ เช่น “อะไรคือ
แรงจูงใจที่ท�ำให้อยากลดน�้ำหนัก” ให้กลุ่มตัวอย่างเล่า
เรื่องของตนเองและแสดงความคิดเห็นต่อตนเอง สาธิต
การจิบน�้ำ การตัดชิ้นอาหารให้เป็นชิ้นเล็ก และการ
เคี้ยวนาน 30-40 ครั้ง/นาที มอบคู่มือและแบบบันทึก
ก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดร่วมกัน

2. กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
		 2.1.2 วันก่อนจ�ำหน่าย ผูว้ จิ ยั ประเมิน
ส่งเสริมการดูแลตนเอง ร่วมกับการได้รับการพยาบาล ติดตามการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะอยู่
ตามปกติเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ในวันก่อนเข้ารับการผ่าตัด โรงพยาบาลตามเป้าหมายที่ก�ำหนด หากยังปฏิบัติได้ไม่
1 วัน ผูว้ จิ ยั เข้าพบกลุม่ ตัวอย่าง พิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง ถูกต้องผูว้ จิ ยั ให้การชีแ้ นะเพิม่ เติม และสนับสนุนด้วยการ
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พูดให้ก�ำลังใจหากกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
จากนั้นก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแล
ตนเองครั้งถัดไปในด้านต่างๆ ร่วมกัน มีการใช้ค�ำถาม
ปลายเปิดกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ “คุณคิดว่าจะเลือกการ
ปฏิบัติกิจกรรมใดก่อนระหว่างการรับประทานอาหาร
การออกก�ำลังกาย และการจัดการความเครียด” เพราะ
เหตุใดจึงเลือกการปฏิบตั .ิ ..ก่อนเป็นล�ำดับแรก” “การดืม่
น�้ำจะตั้งเป้าหมายอย่างไรกับตนเอง” “จะตั้งเป้าหมาย
การเคี้ยวอาหารอย่างไร” เป็นต้น
2.2 ระยะการให้การสนับสนุนเมื่อกลับ
บ้าน (Supportive) ก�ำกับติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง
ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 ภายหลังการผ่าตัด และติดตาม
เยี่ยมที่แผนกผู้ป่วยนอก 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 4 เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างกลับมาพบแพทย์ตามนัด ใช้เวลา 15 นาที มี
กิจกรรม ดังนี้

พฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัดครั้งถัดไป
ร่วมกัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย เข้ า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ห อผู ้ ป ่ ว ย
ศัลยกรรม และคลินิกศัลยกรรมโรคอ้วน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดยในวันก่อนเข้ารับการผ่าตัด 1 วัน ผู้วิจัย
เข้าพบกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล จากนั้นนัดพบกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 9
ภายหลั ง การผ่ า ตั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแบบวั ด
พฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังจากสิ้นสุดการทดลอง
ผู้วิจัยกล่าวสรุปและขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัย และแจกคู่มือการดูแลตนเอง
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักให้
กับกลุ่มควบคุม

		 2.2.1 ประเมิ น อาการและภาวะ
แทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด สอบถามเป้าหมายเชิง
พฤติ ก รรมที่ ต กลงร่ ว มกั น และสอบถามการปฏิ บั ติ การวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านต่างๆ ให้ก�ำลังใจเมื่อกลุ่ม
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
ตัวอย่างสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
SPSS/FW ทดสอบการแจกแจงแบบปกติ ใช้สถิติเชิง
		 2.2.2 ให้การชีแ้ นะเพิม่ เติมในเรือ่ งที่ พรรณนา และสถิติทดสอบที (Independent t-test)
กลุม่ ตัวอย่างปฏิบตั ไิ ม่ดี และก�ำหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิ ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
		 ลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
เพศ ชาย
หญิง
อายุ 18 – 35 ปี
36 – 59 ปี
เฉลีย่ (Mean ± SD)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
วิธกี ารผ่าตัดลดนํา้ หนัก
Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass
ค่าดัชนีมวลกายเฉลีย่ (กก./ม.2)
ก่อนผ่าตัด
สัปดาห์ท่ี 9 ภายหลังการผ่าตัด
ค่าความแตกต่าง (ก่อนผ่าตัด - สัปดาห์ท่ี 9
ภายหลังการผ่าตัด)

กลุม่ ควบคุม (n = 15)
จำ�นวน
ร้อยละ
5
33.33
10
66.67
5
33.33
10
66.67
40.07 ± 11.15

กลุม่ ควบคุม (n = 15)
จำ�นวน
ร้อยละ
5
33.33
10
66.67
6
40.00
9
60.00
40.07 ± 10.93

2
4
5
4

13.33
26.67
33.33
26.67

1
3
9
2

6.67
20.00
60.00
13.33

5
10

33.33
66.67

5
10

33.33
66.67

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีอายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ 40.07 ปี
ได้รับการผ่าตัดด้วยวิธี Laparoscopic Roux-en-Y
Gastric Bypass จ�ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีจ�ำนวน 20 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.67 กลุ่มควบคุมมีค่าดัชนีมวลกาย

43.15 ± 8.33
37.33 ± 6.98
5.82 ± 2.55

49.28 ± 11.79
41.18 ± 9.88
8.10 ± 3.73

ก่อนผ่าตัดและภายหลังการผ่าตัดในสัปดาห์ที่ 9 เฉลี่ย
43.15 กก./ม.2 และ 37.33 กก./ม.2 ส่วนกลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ย 49.28 กก./ม.2 และ 41.18 กก./ม.2 ตามล�ำดับ
ส่วนต่างของค่าดัชนีมวลกายก่อนการผ่าตัดและสัปดาห์
ที่ 9 ภายหลังการผ่าตัดของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 5.82
และกลุ่มทดลองเท่ากับ 8.10
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักของผู้ป่วย
โรคอ้วน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
พฤติกรรม
กลุ่มควบคุม แปลผล กลุ่มทดลอง แปลผล		 t
การดูแลตนเอง
Mean SD.		 Mean SD.		
1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิด
4.18 0.64 ดี
4.73 0.20 ดีมาก 3.190*
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด
2. ด้านการรับประทานอาหาร
3.82 0.52 ดี
4.33 0.32 ดีมาก 3.263*
3. ด้านการดื่มน�้ำ	
4.08 0.45 ดี
4.32 0.52 ดีมาก 1.312
4. ด้านการจัดการความเครียด
3.88 0.50 ดี
4.29 0.45 ดีมาก 2.388*
5. ด้านการมีสมดุลกิจกรรมทางกายและ
การพักผ่อน
3.60 0.68 ดี
4.22 0.63 ดีมาก 2.606*
6. ด้านการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
3.50 1.04 ดี
4.03 0.97
ดี
1.455
7. ด้านการฝึกบริหารการหายใจในตอน
กลางวันและใช้เครื่องช่วยหายใจ
แรงดันบวกต่อเนื่อง (CPAP) ตอน
กลางคืน
3.70 0.70 ดี
3.70 0.80
ดี
0.000
8. ด้านการควบคุมตนเองในด้านต่างๆ
2.35 0.82 ต�่ำ	 2.85 0.67 ปาน 1.836
								
กลาง		
รวมทั้ง 8 ด้าน
3.68 0.31 ดี
4.13 0.25
ดี
4.368*
*p < .05
จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการดูแล
ตนเองภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักโดยรวมทั้ง 8 ด้าน
ของผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนัก กลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี
(Mean = 4.13) และพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักโดยรวมทั้ง 8 ด้านของ
ผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนัก กลุ่มที่ได้
รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง (Mean = 4.13 ±
SD. = 0.25) ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
(Mean = 3.68 ± SD. = 0.31) อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
ดังนี้

ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย

1. ผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำ
หนักกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี (Mean = 4.13
± SD. = 0.25 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่อยู่
ในระดับดีมากคือ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด ด้านการรับประทาน
อาหาร ด้านการดื่มน�้ำ ด้านการจัดการความเครียด
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ด้ า นการมี ส มดุ ล กิ จ กรรมทางกายและการพั ก ผ่ อ น
ส�ำหรับระดับดี ได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูล ที่เชื่อถือได้ และด้านการฝึกบริหารการหายใจ
ในตอนกลางวันและใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก
ต่อเนื่อง (CPAP) ตอน กลางคืน และระดับปานกลาง
ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเองในด้านต่างๆ
จากผลดังกล่าวสามารถอธิบายได้วา่ โปรแกรม
ส่งเสริมการดูแลตนเองนี้เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับผู้ป่วย
กลุม่ ทดลองเป็นรายบุคคลภายหลังการผ่าตัด โดยการน�ำ
ระบบการพยาบาลแบบให้ความรูแ้ ละการสนับสนุนมาใช้
ลดความพร่องความรูแ้ ละพฤติกรรมการดูแลตนเองภาย
หลังการผ่าตัดและจ�ำหน่ายกลับบ้านให้กับกลุ่มตัวอย่าง
แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1) ระยะการให้ความรู้และการสนับสนุนภาย
หลังการผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาล ผู้วิจัยประเมินความ
รูจ้ งึ พบความพร่องความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ภายหลัง
การผ่าตัดในด้านต่างๆ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร
สัดส่วนอาหาร ชนิดของอาหารที่ควรรับประทานภาย
หลังการผ่าตัด ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะได้รับข้อมูล
ก่อนการผ่าตัดเกี่ยวกับสภาพร่างกายภายหลังการผ่าตัด
และอาหารที่เหมาะสมจากบุคลากรสุขภาพทั้งแพทย์
และนักก�ำหนดอาหาร แต่กลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถ
จินตนาการและเข้าใจสภาพร่างกายทีเ่ ป็นจริงของตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดได้ เมื่อกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงสภาพ
ร่ า งกายที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภายหลั ง การผ่ า ตั ด จึ ง
ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างต้องการความรู้และแสวงหาข้อมูล
การปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตัด ผู้วิจัยแนะน�ำให้ความรู้
และเชื่อมโยงระหว่างอาการและการปฏิบัติพฤติกรรม
การดูแลด้านต่างๆ ภายหลังการผ่าตัด รวมทั้งมอบคู่มือ
แก่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ างเพื่อให้ศึก ษาด้ว ยตนเอง และมี ก าร
สาธิตการจิบน�้ำแทนการใช้หลอดดูด การตัดแบ่งชิ้น
อาหารเป็นชิ้นเล็กๆ และเคี้ยวนาน 30 ครั้ง/ค�ำ การ
ควบคุมตนเองด้วยการชั่งน�้ำหนักและจดบันทึกในคู่มือ
เพื่อเป็นการสะท้อนพฤติกรรมและเห็นผลในการปฏิบัติ
มีการตัง้ เป้าหมายเชิงพฤติกรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารติดตามเยีย่ ม
ต่อไป และ

2) ระยะการให้การสนับสนุนเมื่อกลับบ้าน
ผู้วิจัยใช้โทรศัพท์ติดตามเพื่อสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ
และการปฏิบัติที่กลุ่มตัวอย่างสามารถท� ำได้ ติดตาม
เป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างได้ก�ำหนดไว้ร่วม
กับผู้วิจัย หากขาดความมั่นใจผู้วิจัยจะช่วยส่งเสริมใน
พฤติกรรมที่ถูกต้องให้ด�ำเนินต่อไป แต่ถ้าหากมีอาการ
ที่ร้ายแรงจึงชี้แนะให้มาที่ห้องฉุกเฉิน และชี้แนะความรู้
ในเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างยังสับสน มีการใช้ค�ำถามที่ช่วย
ท�ำให้เกิดแรงจูงใจ ซึง่ กระตุน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างมีการตัดสิน
ใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อดูแลตนเอง อย่างไรก็ตามพบ
ว่า กลุ่มทดลองมีการควบคุมตนเองในด้านต่างๆ อยู่ใน
ระดับปานกลาง เป็นเพราะพฤติกรรมดังกล่าวต้องมี
การชั่งน�้ำหนักทุกวัน การค�ำนวณพลังงานที่ได้รับใน
แต่ละวันร่วมกับการจดบันทึก จึงเป็นไปได้วา่ กลุม่ ตัวอย่าง
เมื่อกลับบ้านอาจไม่ได้มีการจดบันทึก ค�ำนวณพลังงาน
และชั่งน�้ำหนักทุกวัน
จากที่ ก ล่ า วมาสอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข อง
Orem ที่ระบุว่า การพยาบาลที่ให้ความรู้ การสอน
ร่วมกับการชี้แนะ และการสร้างแรงจูงใจ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการการเรียนรู้ และสภาพปัญหาที่ผู้ป่วย
สนใจ สามารถส่งเสริมให้บุคคลมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองได้ ดี ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Aguilera11 ที่พบว่าผู้ป่วยโรคอ้วนภายหลังการผ่าตัด
ลดน�้ ำ หนั ก ควรที่ จ ะได้ รั บ ความรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม
มีการสร้างแรงจูงใจ และการสนับสนุนพฤติกรรมใน
ด้านต่างๆ หากบุคคลมีความรู้และแรงจูงใจ ได้รับการ
กระตุน้ ติดตามเป็นระยะๆ จะท�ำให้มกี ารปฏิบตั พิ ฤติกรรม
การดูแลตนเองได้อย่างดี
17,20

2. ผู ้ ป ่ ว ยโรคอ้ ว นภายหลั ง การผ่ า ตั ด ลด
น�้ำหนัก กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง
มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง (Mean = 4.13 ± SD. = 0.25) ดีกว่า
กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ (Mean = 3.68 ± SD.
= 0.31) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งพบ
ว่าพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีกว่า คือ ด้านการรับ
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ประทานอาหาร ด้ า นการมี ส มดุ ล กิ จ กรรมทางกาย
และการพักผ่อน ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด และด้านการจัดการ
ความเครียด สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในระยะที่อยู่ใน
โรงพยาบาลกลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมส่งเสริมการดูแล
ตนเองเป็นรายบุคคลจากผู้วิจัย ในขณะที่กลุ่มควบคุม
ได้รบั การพยาบาลตามปกติจากพยาบาลศัลยกรรมทัว่ ไป
กลุม่ ทดลองได้รบั การประเมินความรูแ้ ละกิจกรรมทีช่ ว่ ย
ในการสนับสนุนให้เกิดความรู้ที่เฉพาะเจาะจง ทั้งด้าน
การปรับพฤติกรรมการจิบน�้ำ การรับประทานอาหาร
การกระตุน้ ให้มกี ารเคลือ่ นไหวภายหลังการผ่าตัด ผูว้ จิ ยั
ระบุเหตุผลของการกระท�ำทุกขั้นตอน ให้กลุ่มตัวอย่าง
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจและเลือกการปฏิบตั ทิ สี่ ามารถ
กระท�ำได้ตามล�ำดับก่อนหลังตามความต้องการของกลุม่
ทดลอง ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตาม
ปกติ ได้รับการพยาบาลแบบเดียวกับผู้ป่วยภายหลังการ
ผ่าตัดช่องท้องทัว่ ไป ไม่มกี ารประเมินความรูแ้ ละไม่มกี าร
สอนในแบบที่ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมและก�ำหนดเป้าหมาย
ด้วยตนเอง แต่เป็นการสอนแบบทางเดียว เน้นการให้
ความรูใ้ นการเตรียมตัวก่อนกลับบ้าน แต่ไม่สามารถระบุ
ถึงเนื้อหาที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติได้อย่างจริงจังและไม่มีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง

พบว่ า ส่ ว นต่ า งของค่ า ดั ช นี ม วลกายก่ อ นการผ่ า ตั ด
และสัปดาห์ที่ 9 ภายหลังการผ่าตัดของกลุ่มทดลอง
(8.10 ± 3.73) มากกว่ากลุ่มควบคุม (5.82 ± 2.55)
สามารถสรุปได้ว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริม
การดูแลตนเองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการ
ผ่าตัดลดน�ำ้ หนักดีกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ
จากที่ ก ล่ า วมาสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
17,20
Orem ทีร่ ะบุวา่ ระบบการพยาบาลแบบให้ความรูแ้ ละ
การสนับสนุนสามารถช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนรู้ที่จะ
พิจารณาตัดสินความต้องการในการดูแลตนเองทั้งหมด
มีการกระท�ำกิจกรรมการดูแลตนเอง ประเมิน และ
ปรับเปลี่ยนการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับการด�ำเนิน
ชีวิต โดยมีพยาบาลคอยให้ความรู้และการสนับสนุนให้
ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Wykowski และ Krouse12 ที่พบว่าการดูแลตนเอง
ภายหลังการผ่าตัดลดน�ำ้ หนักให้ประสบผลส�ำเร็จในด้าน
การลดน�้ำหนักต้องได้รับโปรแกรมต่างๆ ภายหลังการ
ผ่าตัด ทั้งโปรแกรมการสนับสนุนและการเตรียมความ
พร้อมทางด้านจิตใจ และโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตภายหลังการผ่าตัดลดน�้ำหนักในด้านต่างๆ ซึ่งพบว่า
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั โปรแกรมจะมีการลดลงของน�ำ้ หนักมากกว่า
ในระยะภายหลังการจ�ำหน่าย ผู้วิจัยใช้การ ผู้ที่ไม่ได้รับโปรแกรมใดๆ
โทรศัพท์ตดิ ตามในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 ภายหลังการผ่าตัด ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
และมีการติดตามเยี่ยมที่แผนกผู้ป่วยนอกในสัปดาห์ที่ 4
1. ควรน�ำโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง
เมื่อกลุ่มตัวอย่างกลับมาพบแพทย์ตามนัดภายหลังการ ต่ อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองภายหลั ง การผ่ า ตั ด ลด
ผ่าตัด กิจกรรมคือ การประเมินอาการภาวะแทรกซ้อน น�้ำหนักของผู้ป่วยโรคอ้วนไปพัฒนาเป็นหลักฐานเชิง
ความรู้ แรงจูงใจ และการปฏิบัติพฤติกรรมด้านต่างๆ ประจักษ์ต่อไป
ซ�้ำอีกครั้ง เพื่อค้นหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจท�ำให้กลุ่ม
2. ควรเพิม่ ระยะเวลาในการติดตามพฤติกรรม
ทดลองมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดร่ ว มกั น ไว้ และประเมินน�้ำหนักมากกว่า 8 สัปดาห์ จนถึง 2 ปี เพื่อ
หากกลุ่มทดลองสามารถแจกแจงการปฏิบัติได้ ผู้วิจัย ประเมินผลของโปรแกรมและความยั่งยืนของพฤติกรรม
ให้ค�ำชมเชยและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อไป ในขณะที่ การดูแลตนเอง
กลุม่ ควบคุมไม่มกี ารใช้โทรศัพท์ตดิ ตามเยีย่ มจากพยาบาล
หอผูป้ ว่ ยภายหลังจ�ำหน่าย และเมือ่ กลับมาพบแพทย์ตาม กิตติกรรมประกาศ
นั ด การพยาบาลที่แ ผนกผู้ป ่ว ยนอกศัลยกรรมไม่ ไ ด้
ขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์
ประเมินอาการ ความรู้ แรงจูงใจในการปฏิบตั ติ วั ภายหลัง มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
การผ่าตัด มีแต่การประเมินระดับน�้ำหนัก และค่าดัชนี มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น ในการท� ำ
มวลกาย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
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