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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอน
การตรวจสวนหัวใจตอความวิตกกังวลและความพรอมของผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจกลมุ ตัวอยางคือผปู ว ยโรค
หลอดเลือดหัวใจทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 รายแบงเปน
กลมุ ควบคุมและกลมุ ทดลองกลมุ ละ 25 ราย โดยทีก่ ลมุ ควบคุมไดรบั การพยาบาลตามปกติกลมุ ทดลองไดรบั โปรแกรม
การสนับสนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ เครือ่ งมือวิจยั ไดแก โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการ
ตรวจสวนหัวใจ แบบประเมินความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจและแบบประเมินความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ
วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตพิ รรณนา สถิติ Paired t- test และสถิติ Independence t-test
ผลการศึกษาพบวา คาเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ หลังไดรบั โปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ ต่ำกวากอนไดรบั โปรแกรมและต่ำกวากลมุ ทีไ่ ดรบั การพยาบาลตามปกติอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) คาเฉลีย่ คะแนนความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ หลังไดรบั โปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจสูงกวากอนไดรบั โปรแกรมและสูงกวากลมุ ทีไ่ ดรบั การพยาบาลตามปกติ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) แสดงใหเห็นวาการนำโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจไปใชกบั
ผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจชาวยลดความวิตกกังวลและสงเสริมใหผปู ว ยมีความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ
คำสำคัญ: การสนับสนุนทางสังคม การตรวจสวนหัวใจ ความวิตกกังวล ความพรอม
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Abstract
The purpose of this quasi-experimental research was to study the effects of a social support before
cardiac catheterization program on anxiety and readiness among patients with coronary artery disease.
The sample were patients with coronary heart disease undergoing cardiac catheterization who were admitted
to the Cardiology Ward at Naresuan University Hospital, Phitsanulok, Thailand. A total of 50 patients were
recruited, 25 patients were assigned into the control group, who received routine nursing care, and 25 patients
were assigned into the experimental group, who received the social support before cardiac catheterization
program. The research instruments were the social support before cardiac catheterization program, anxiety
assessment form for cardiac catheterization and readiness assessment form for cardiac catheterization.
Data were analyzed using descriptive statistic, paired t-test, and independent t-test.
The findings showed that the patients' anxiety in the intervention group after receiving the social
support before cardiac catheterization program was significantly lesser than before receiving the program
(p < .001) and less than those in the control group (p < .001). The patients' readiness in the intervention group
after receiving the Social Support Before Cardiac Catheterization Program was significantly higher than before
receiving the program (p < .001) and higher than those in the control group (p < .001). The research showed
that the Social Support Before Cardiac Catheterization Program can be applied in providing care of patients
with coronary heart disease undergoing cardiac catheterization to decrease their anxiety and to promote their
readiness for cardiac catheterization.
Keywords: Social Support, Cardiac Catheterization, Anxiety, Readiness
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease:
CAD) เปนปญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศที่พัฒนา
แลวและกำลังพัฒนา จากขอมูลสถิติขององคการอนามัย
โลก(World Health Organization: WHO) พบวามีผเู สียชีวติ
จากโรคหลอดเลือดหัวใจ ในป พ.ศ. 2553 ประมาณ122 คน
ตอ 100,000 ประชากร และปพ.ศ. 2559 เพิม่ ขึน้ เปน126 คน
ตอ 100,000 ประชากรของการเสียชีวิตทั้งหมด (WHO,
2018) สำหรับประเทศไทย จากรายงานจากสถิติของ
กระทรวงสาธารณสุข ปพ.ศ. 2560 มีอตั ราความชุกในชวง
ปพ.ศ. 2557-2561 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และพบวา
ปพ.ศ. 2560 มีผทู เี่ สียชีวติ จากโรคหลอดเลือดหัวใจ 21.8 คน
ตอ 100,000 ประชากร (Ministry of Public Health, 2019)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาโรคหลอดเลือดหัวใจ
ไมเพียงแตมผี ลตอภาวะสุขภาพของชาวไทยเทานัน้ ยังคง
เปนปญหาสำคัญตอสุขภาพของประชากรทัว่ โลกในลำดับ
ตนๆ อีกดวย (Rungpradubvong, 2015)
โรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปนที่รูจักกันในหลายชื่อ
เชน โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease: IHD),
Coronary heart disease (CHD) และ Atherosclerotic
heart disease (AHD) ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยง
กลามเนือ้ หัวใจมีการตีบแคบหรือมีการอุดตัน ทำใหเลือด
ไปเลีย้ งกลามเนือ้ หัวใจไมเพียงพอ เกิดภาวะกลามเนือ้ หัวใจ
ตายเฉียบพลันและนำไปสูภาวะแทรกซอนหรือเสียชีวิต
กะทันหัน (Sitthisook, 2014; Rungpradubvong, 2015)
การตรวจสวนหัวใจ เปนหัตถการทางรังสีวิทยาที่ใชทอ
สายสวนหัวใจสวนเขาเสนเลือดขนาดใหญบริเวณขอมือ
ขอพับแขน หรือขาหนีบ หลังจากนั้นแพทยจะทำการ
ฉีดสีและถายภาพเพือ่ ตรวจและวินจิ ฉัยความผิดปกติของ
หลอดเลือดหัวใจ นอกจากนีเ้ มือ่ พบการตีบหรืออุดตันของ
หลอดเลือดหัวใจก็จะสามารถทำการรักษาดวยการถาง
ขยายหลอดเลือดหัวใจ (Sukonthasarn & Kuanprasert,
2015)แมการตรวจสวนหัวใจจะเปนหัตถการทีเ่ ปนมาตรฐาน
วิธีหนึ่ง แตพบวาวิธีการนี้ทำใหผูปวยเกิดความกลัวและ
วิตกกังวลตอการตรวจเนือ่ งจากขณะตรวจสวนหัวใจผปู ว ย
จะรสู กึ ตัวตลอดเวลา (Pattanajak & Ruaisungnoen, 2018)

จากการทบทวนการศึกษาที่ผานมา พบวา ผูปวยมีความ
วิตกกังวลกอนการตรวจสวนหัวใจอยใู นระดับมาก รอยละ
81.8 (Sornda, Pinyopasakul, Pongthavornkamol, &
Chotnoparatapat, 2015) ซึ่งสาเหตุของความวิตกกังวล
เกิดจากปจจัยตางๆ ทีส่ ำคัญ ไดแก การคาดคะเนในทางลบ
เนือ่ งจากไมคนุ ชินกับการตรวจ ไมไดรบั ขอมูลทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมเกีย่ วกับการตรวจ ไมสามารถจดจำรายละเอียด
ทีเ่ คยไดรบั ขอมูลเมือ่ นานมาแลวได หรือการไดรบั ขอมูล
ที่แตกตางกันไปเชน การอธิบายเพียงสั้นๆ การใชสื่อที่
ไมสะทอนถึงบริบทจริงขณะตรวจสวนหัวใจ การขาดขอมูล
เกีย่ วกับการตอบสนองตอความรสู กึ ขณะทำการตรวจสวน
หัวใจ (Pattanajak & Ruaisungnoen, 2018; Toawarrakul
& Jaisoaudee, 2018) การไมคุนเคยกับสภาพแวดลอม
ในหองตรวจสวนหัวใจ และตองเผชิญกับสถานการณใหม
เปนตัวกระตนุ ใหผปู ว ยเกิดความวิตกกังวล (Yooyen, 2016)
ความวิตกกังวล สงผลกระทบทัง้ ดานรางกาย กระตนุ การ
ทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ และตอมไรทอ มีผลตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำใหชพี จรเพิม่ ขึน้ หลอดเลือด
มีการหดรัดตัว ความดันโลหิตสูง (Lueboonthavatchai,
2013) ผลทีต่ ามมาคือ การรักษาไมเปนไปตามแผน ทำให
ผูปวยอยูรับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น (Tongjan,
Namvongprom, & Pakdevong, 2015) นอกจากนี้ ยังมีผลตอ
ความรวมมือขณะทำหัตถการ (Pattanajak & Ruaisungnoen,
2018) อาจเปนผลใหเกิดภาวะแทรกซอนขึ้น ทั้งนี้จาก
การศึกษาภาวะแทรกซอนจากการตรวจสวนหัวใจโดยการ
ประเมินกอนเลือดใตผวิ หนังตำแหนงทีใ่ สสายสวนหัวใจ
พบวา มีความรุนแรงระดับเล็กนอย รอยละ 1.05 และ
ความรุนแรงระดับปานกลาง รอยละ 2.10 (Tongjan et al.,
2015) ซึ่งภาวะแทรกซอนตางๆ ที่เกี่ยวของจากความ
วิตกกังวลของผูปวยสามารถปองกันและแกไขไดโดย
วิธกี ารเตรียมผปู ว ยใหมคี วามพรอมในการตรวจสวนหัวใจ
ทัง้ กอนขณ และหลังการตรวจสวนหัวใจ (Prateepmanowong,
Chouyboon, & Nareumanphokin, 2019)
ความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ เปนสภาวะทีผ่ ปู ว ย
โรคหลอดเลือดหัวใจมีความพรอม เพือ่ ใหการตรวจสวน
หัวใจสำเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพ จะมีประโยชนกับ
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ผูปวยโดยลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซอนที่อาจ
จะเกิดขึน้ รวมถึงทำใหเกิดการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ (Ponpermpoonthawee, 2012) การศึกษาพบวา
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอจะสามารถ
บรรเทาความวิตกกังวล และทำใหมีผูปวยมีความพรอม
จะชวยลดภาวะแทรกซอนตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากจากการ
ตรวจสวนหัวใจ (Charoenwuttimakorn, 2012)
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี ผู ป ว ยโรค
หลอดเลือดหัวใจทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจเฉลีย่ 20-30
รายตอเดือน และจากขอมูลระหวางเดือน ตุลาคม 2560
ถึงกันยายน 2562 พบวา มีผูปวยที่เลื่อนหรืองดทําการ
ตรวจสวนหัวใจ จํานวน 2 ราย และมีการเกิดภาวะแทรกซอน
จากการตรวจสวนหัวใจ ไดแก ภาวะกอนเลือดใตผวิ หนัง
จํานวน 20 ราย และมีเลือดออกซ้ำ จํานวน 19 ราย ซึง่ ภาวะ
แทรกซอนเหลานีพ้ บไดบอ ยใน 24 ชัว่ โมงแรกหลังทําการ
ตรวจสวนหัวใจซึง่ การเกิดภาวะแทรกซอนจากการตรวจสวน
ทําใหผปู ว ยสวนใหญเกิดความวิตกกังวลในการตรวจสวน
หัวใจ จากการสังเกตพบวา ผปู ว ยมักมีใบหนาทีเ่ ครงเครียด
นอนไม ห ลั บ หรื อ ถามถึ ง การปฏิ บั ติ ตั ว กั บ เจ า หน า ที่
เสมอ ๆ ซึง่ สิง่ ตางๆเหลานีบ้ ง บอกถึงความไมพรอมของ
ผปู ว ยซึง่ อาจเปนผลมาจากการไมไดรบั การสนับสนุนทาง
สังคมที่เพียงพอ กลาวคือ ผูปวยสวนใหญจะไดรับการ
สนับสนุนดานขอมูลกอนตรวจสวนหัวใจเพียง 1 วันกอน
เขารับการตรวจสวนหัวใจ สงผลใหผปู ว ยมีเวลาจํากัดใน
การจดจําขอมูล รวมถึงขอมูลที่ผูปวยไดรับเปนขอมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติกระทําโดยประสบการณ ทักษะ
และองคความรูของพยาบาลแตละคนและยังขาดการ
สนับสนุนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการประเมินคา
ทีจ่ ะทําใหผปู ว ยเปนผใู หขอ มูลยอนกลับ เพือ่ นําไปประเมิน
ตนเอง ดังนัน้ ผปู ว ยจะตองไดรบั การสนับสนุนทางสังคม
ทีเ่ พียงพอจึงจะสามารถบรรเทาความวิตกกังวลและทําให
มีผปู ว ยมีความพรอมจะชวยลดภาวะแทรกซอนตางๆ ที่ อาจ
เกิดขึน้ จากจากการตรวจสวนหัวใจ (Charoenwuttimakorn,
2012)
สอดคลองกับทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส
(House, 1981) ทีก่ ลาวถึงการทีบ่ คุ คลหรือผรู บั บริการไดรบั

แรงสนับสนุนทางสังคมในดานความชวยเหลือทางดาน
อารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานวัตถุสิ่งของ และดาน
การประเมินคาจากผใู หการสนับสนุน หากไดรบั สนับสนุน
ทางสั ง คมที่ เ พี ย งพอจะช ว ยปกป อ งบุ ค คลจากความ
วิ ต กกั ง วลมี กำลั ง ใจมี อ ารมณ ที่ มั่ น คงและสามารถลด
ความเครียดและความวิตกกังวลที่จะนำไปสูภาวะวิกฤต
(Naekaew, 2017) และมีความพรอมสามารถเผชิญปญหา
ไดดี (Boonchuwong, Saneha, Pinyopasakul, & Nilanont,
2017) จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการลดความ
วิ ต กกั ง วลและทํ า ให ผู ป ว ยมี ค วามพร อ มในการตรวจ
สวนหั ว ใจ พบว า มี ก ารให ข อ มู ล สํ า หรั บ ผู ป ว ยตรวจ
สวนหัวใจ (Toawarrakul & Jaisoaudee, 2018) การให
การดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผูปวยสวนหัวใจ
(Tongjan et al., 2015; Ritklar & Piyayota, 2019) การให
ขอมูลเตรียมความพรอมกอนการตรวจสวนหลอดเลือด
หัวใจ (Pattanajak & Ruaisungnoen, 2018) และการ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมที่ เ น น การให ค วามรู แ ละข อ มู ล
(Panuthai, 2014) ซึ่งสวนใหญเปนการสนับสนุนเพียง
ดานขอมูลยังไมมกี ารศึกษาผลของการสนับสนุนทางสังคม
ในผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ
ผวู จิ ยั จึงมีความประสงคทจี่ ะศึกษาโปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ โดยใชทฤษฎีการสนับสนุน
ทางสังคมของเฮาส เพื่อลดความวิตกกังวลในการตรวจ
สวนหัวใจและทำใหมคี วามพรอมในการตรวจสวนหัวใจ
วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความวิตกกังวล
ในการตรวจสวนหัวใจของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
หลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการ
ตรวจสวนหัวใจ ต่ำกวากอนไดรบั โปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจและต่ำกวากลมุ ทีไ่ ดรบั
การพยาบาลตามปกติ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพรอม
ในการตรวจสวนหัวใจของผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
หลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการ
ตรวจสวนหัวใจ สูงกวากอนไดรบั โปรแกรมการสนับสนุน
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ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจและสูงกวากลมุ ทีไ่ ดรบั
การพยาบาลตามปกติ
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู จิ ยั นำทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม
ของเฮาส (House, 1981) มาประยุกตใชในผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจกอนการตรวจสวนหัวใจ รวมกับการทบทวน

วรรณกรรม การสนับสนุนทางสังคมแบงออกเปน 4 ดาน
ไดแก 1) ดานอารมณ (Emotion support) 2) ดานขอมูล
ขาวสาร (Information support) 3) ดานการประเมินคา
(Appraisal support) และ 4) ดานวัตถุสงิ่ ของ (Instrumental
support) ซึง่ การสนับสนุนทางสังคม เปนวิธที ชี่ ว ยใหผปู ว ย
ผอนคลายจากความวิตกกังวล และทำใหผปู ว ยมีความพรอม
ในการตรวจสวนหัวใจ ดังแสดงในภาพที่ 1

โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการ
ตรวจสวนหัวใจ ประกอบดวย
1. การสนับสนุนดานอารมณ
2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
3. การสนับสนุนดานการประเมินคา
4. การสนับสนุนดานวัตถุสงิ่ ของ

ความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ
ความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีการดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ 2 กลุม
วัดกอนและหลังการทดลอง (The quasi-experimental study
with pretest-posttest control group design) ประชากรคือ
ผทู ไี่ ดรบั การวินจิ ฉัยจากแพทยวา เปนโรคหลอดเลือดหัวใจ
ทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ เขารับการรักษาทีห่ อผปู ว ยโรค
หัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรกลุมตัวอยางคือ
ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดหัวใจที่ไดรับ
การตรวจสวนหัวใจ เขารับการรักษาทีห่ อผปู ว ยโรคหัวใจ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 50 รายคำนวณ
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชการวิเคราะหอำนาจการ
ทดสอบ (Polit & Hungler, 1987 inSrisathidnarakul,
2010) กำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ .05 อำนาจการ
ทดสอบเทากับ .80 และขนาดอิทธิพลเทากับ .80 เปดตาราง
อำนาจการทดสอบ (Srisathidnarakul, 2010) ไดขนาด
กลมุ ตัวอยางกลมุ ละ 25 รายเลือกกลมุ ตัวอยางแบบจำเพาะ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑคัดเขา ดังนี้

1) อายุ 20 ป ขึ้นไป 2) ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
เปนโรคหลอดเลือดหัวใจ และไดรบั การตรวจสวนหัวใจ
แบบ elective 3) สามารถสื่อสารและเขาใจภาษาไทยได
4) ยินดีเขารวมในการทำวิจัย และมีเกณฑคัดออก ดังนี้
1) ผทู มี่ รี ะดับความวิตกกังวลระดับรุนแรง 2) ผปู ว ยมีประวัติ
เปนโรคจิตเวชอื่นๆ 3) ผูปวยมีประวัติเกี่ยวของกับยา
แอลกอฮอล หลังจากนัน้ ทำการจับคู (Match pair) โดยให
มีลักษณะคลายคลึงกันในเรื่อง อายุและเพศ โดยจับคู
เพศเดียวกัน และอายุตา งกันไมเกิน 5 ป
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล ได แ ก
1) แบบสอบถามขอมูลทั่วไปประกอบดวย เพศ อายุ
สถานภาพสมรสระดับการศึกษา และอาชีพ 2) แบบสอบถาม
ความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ จาก

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564 57

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของเกีย่ วกับความวิตกกังวล
ของผปู ว ยในการตรวจสวนหัวใจ ลักษณะคำถามครอบคลุม
ความวิตกกังวลกอนการตรวจ ขณะตรวจ และหลังการ
ตรวจสวนหัวใจ จำนวน 25 ขอเปนมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ประกอบดวยขอความทีม่ คี วามหมายเชิงบวก
คือ 1 (มากที่สุด) ถึง 5 (นอยที่สุด) สวนขอความที่มี
ความหมายเชิงลบ คือ 1 (นอยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)
แปลผลคะแนนของความวิตกกังวล เปน 4 ระดับ คือ นอย
(25-49 คะแนน) ปานกลาง (50-74 คะแนน) มาก (75-99
คะแนน) และรุนแรง (100-125 คะแนน) และ 3) แบบสอบถาม
ความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเกี่ยวกับความพรอม
ของผปู ว ยในการตรวจสวนหัวใจ ลักษณะคำถามครอบคลุม
ความพรอมดานกายภาพ ดานสติปญญา ดานอารมณ
แรงจูงใจและบุคลิกภาพ และดานสิง่ แวดลอมจำนวน 25 ขอ
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตัง้ แต 1 (มีความพรอม
นอยทีส่ ดุ ) ถึง 5 (มีความพรอมมากทีส่ ดุ ) แปลผลคะแนน
ของความพรอม เปน4 ระดับ คือ นอย (25-49 คะแนน)
ปานกลาง (50-74 คะแนน) มาก (75-99 คะแนน) และ
มากทีส่ ดุ (100-125 คะแนน)
2) เครื่องมือที่ใชในการดำเนินการทดลอง ไดแก
1) โปรแกรมการสนั บ สนุ น ทางสั ง คมก อ นการตรวจ
สวนหัวใจ ซึง่ ผวู จิ ยั สรางขึน้ ตามแนวคิดการสนับสนุนทาง
สังคมของเฮาส (House, 1981) และการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร
ดานการใหการประเมินคา และดานวัตถุสงิ่ ของ และ 2) คมู อื
ในการตรวจสวนหัวใจ ครอบคลุมในเรือ่ ง โรคหลอดเลือดหัวใจ
การตรวจสวนหัวใจ ภาวะแทรกซอนจากการตรวจสวนหัวใจ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ตั ว ที่ ถู ก ต อ งทั้ ง ก อ น ขณะและหลั ง การ
ตรวจสวนหัวใจ และอาการผิดปกติหลังตรวจสวนหัวใจ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยนำแบบสอบถามความวิตกกังวลในการตรวจ
สวนหัวใจ และแบบสอบถามความพรอมในการตรวจ
สวนหัวใจ ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผทู รงคุณวุฒิ
จำนวน 3 ทานไดคา ดัชนีความตรงตามเนือ้ หาเทากับ 1.00

และ 0.96 ตามลำดับ และนำไปทดลองใชกับผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจจำนวน 10 คนวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ แ อลฟาครอนบาคได เ ท า กั บ .96 และ .82
ตามลำดับสวนโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอน
การตรวจสวนหัวใจและคมู อื การตรวจสวนหัวใจปรับแก
ตามคำแนะนำของผทู รงคุณวุฒกิ อ นนำไปใชจริง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผวู จิ ยั เก็บรวบรวมขอมูลจากกลมุ ควบคุมกอนจนครบ
จากนัน้ จึงเก็บรวบรวมขอมูลกับกลมุ ทดลอง
กลมุ ควบคุม ผวู จิ ยั ดำเนินการกับกลมุ ควบคุม 2 ครัง้
ครัง้ ที่ 1 วันแรกทีเ่ ขานอนโรงพยาบาลทีห่ อผปู ว ยโรคหัวใจ
โดยการใหผปู ว ยตอบแบบประเมินระดับความวิตกกังวล
ในการตรวจสวนหัวใจ และความพรอมในการตรวจสวน
หัวใจ (Pre-test) หลังจากนั้นใหกลุมตัวอยางไดรับการ
พยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจำหอผปู ว ยและครัง้ ที่ 2
ชวงระยะเวลากอนกลุมตัวอยางเขาหองตรวจสวนหัวใจ
ประมาณ 1 ชัว่ โมงเพือ่ ใหผปู ว ยมีเวลาเหลือไดเตรียมความ
พรอม จากนัน้ ทำการประเมินระดับความวิตกกังวลในการ
ตรวจสวนหัวใจ และความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ
(Post-test)
กลุมทดลองผูวิจัยดำเนินการกับกลุมทดลอง 2 ครั้ง
ครัง้ ที่ 1 วันแรกทีเ่ ขานอนโรงพยาบาลทีห่ อผปู ว ยโรคหัวใจ
โดยการใหผปู ว ยตอบแบบประเมินระดับความวิตกกังวล
ในการตรวจสวนหัวใจ และความพรอมในการตรวจสวน
หัวใจ (Pre-test) หลังจากนัน้ ใหการพยาบาลตามโปรแกรม
การสนับสนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ ดังนี้
1) ดานอารมณ เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความพรอม
สามารถจัดการกับอารมณ นำขอมูลทีก่ ำลังจะไดรบั มาใช
ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการใชน้ำเสียงที่นุมนวล
วาจาเปนมิตร ดูแลเอาใจใส ไววางใจ และรับฟงความคิด
เห็นของกลมุ ตัวอยางเกีย่ วกับการตรวจสวนหัวใจ รวมถึง
ความเจ็บปวยในครัง้ นี้
2) ดานขอมูลขาวสาร โดยวิธีการใหขอมูลและให
คำปรึกษาเปนรายบุคคลบริเวณขางเตียง ทำใหกลมุ ตัวอยาง
ไดรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสวนหัวใจที่ชวยลดความ
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วิตกกังวลลงไดตามคูมือ ในระหวางการสนับสนุนดาน
ขอมูลขาวสาร ผวู จิ ยั ใหการสนับสนุนดานอารมณรว มดวย
โดยใหกลมุ ตัวอยางไดมโี อกาสซักถามขอสงสัย
3)ดานการประเมินคา โดยการใหกลุมตัวอยางเปน
ผู ใ ห ข อ มู ล ย อ นกลั บ เกี่ ย วกั บ การการตรวจสวนหั ว ใจ
แลวนำไปประเมินตนเองวาสามารถปฏิบตั แิ ละเตรียมตัว
กอนการตรวจสวนหัวใจได
4)ดานวัตถุสงิ่ ของ โดยแจกคมู อื การตรวจสวนหัวใจ
เพื่อใหกลุมตัวอยางไดอานศึกษาเพิ่มเติมและทบทวน
ผวู จิ ยั ใหการสนับสนุนดานอารมณรว มดวย โดยชืน่ ชมและ
ใหกำลังใจกลมุ ตัวอยาง
ครั้งที่ 2 ชวงระยะเวลากอนกลุมตัวอยางเขาหอง
ตรวจสวนหัวใจประมาณ 1 ชัว่ โมงเพือ่ ใหผปู ว ยมีเวลาเหลือ
ไดเตรียมความพรอม จะใหโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคม
กอนการตรวจสวนหัวใจอีกครัง้ จากนัน้ ใหผปู ว ยทำแบบ
ประเมินระดับความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ และ
ความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ (Post-test)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอ มูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for
windows version 17.0 วิเคราะหขอ มูลทัว่ ไป โดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา เปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของกลุมควบคุม
และกลมุ ตัวอยาง โดยใชสถิตไิ คสแควร และสถิตฟิ ช เชอร
เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนนความวิ ต กกั ง วลในการ
ตรวจสวนหัวใจ คาเฉลีย่ ความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ
กอนและหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคม
กอนการตรวจสวนหัวใจของกลุมทดลอง โดยใชสถิติ
Paired t-test และเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนนความ
วิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ คาเฉลี่ยความพรอม
ในการตรวจสวนหั ว ใจระหว า งกลุ ม ทดลองและกลุ ม
ควบคุม โดยใชสถิติ Independent t-test
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การศึ ก ษานี้ ผ า นการพิ จ ารณาและเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัย
นเรศวร (IRB No. P3-0068/2563) เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม

2563 ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนในการเก็บ
ขอมูล ซึง่ ขอมูลทัง้ หมดจะเก็บเปนความลับ กลมุ ตัวอยาง
สามารถถอนตัวจากการวิจยั เมือ่ ไหรกไ็ ด โดยไมมผี ลใดๆ
ตอการรักษาพยาบาล และหากกลุมตัวอยางมีขอสงสัย
ประการใดเกีย่ วกับการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ยินดีตอบขอสงสัย
ตลอดเวลา
ผลการวิจัย
1. กลุมทดลอง เปนเพศชาย รอยละ 52 เพศหญิง
รอยละ 48 กลมุ ตัวอยาง สวนใหญ อายุ 50-55 ป (รอยละ
20) อายุเฉลีย่ 65.00 ป (S.D. = 10.02) สถานภาพสมรสคู
(รอยละ 88.0) การศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 76.0)
อาชีพรับจาง (รอยละ 28.0) สวนกลมุ ควบคุม เปนเพศชาย
รอยละ 52.0 เพศหญิง รอยละ 48.0 กลมุ ตัวอยาง สวนใหญ
อายุ 50-75 ป (รอยละ 16.0) อายุเฉลีย่ 66.00 ป (S.D. =
12.66) สถานภาพสมรสคู (รอยละ 60.0) การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (รอยละ 68.0) อาชีพไมไดประกอบอาชีพ
(รอยละ 36.0) เมือ่ เปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลระหวาง
กลมุ ทดลองและกลมุ ควบคุม พบวา ไมมคี วามแตกตางกัน
2. เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย คะแนนความวิ ต กกั ง วล
ในการตรวจสวนหัวใจ กอนและหลังไดรบั โปรแกรมการ
สนับสนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจพบวา ผปู ว ย
โรคหลอดเลือดหัวใจที่ไดรับโปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ มีคะแนนเฉลี่ยความ
วิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ หลังไดรบั โปรแกรมต่ำกวา
กอนไดรบั โปรแกรม อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001)
และเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความพรอมในการตรวจ
สวนหัวใจ กอนและหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ พบวา ผปู ว ยโรคหลอด
เลือดหัวใจทีไ่ ดรบั โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอน
การตรวจสวนหัวใจ มีคะแนนเฉลี่ยความพรอมในการ
ตรวจสวนหัวใจหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนไดรับ
โปรแกรม อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001) ดังแสดง
ในตารางที่ 1
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ และความพรอมในการตรวจ
สวนหัวใจ กอนและหลังไดรับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ (n = 25) โดยใชสถิติทีคู
(Paired t-test)
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
t-test p-value
ตัวแปร
x
x
S.D.
S.D.
ความวิตกกังวล
72.68
9.15
49.12
6.78
9.529 < .001
ความพรอม
69.76
11.96
109.32
9.58
-11.815 < .001
*p < .001
3. เปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลในการ
ตรวจสวนหัวใจ ระหวางกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรม
การสนับสนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ และ
กลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ พบวา ผูปวย
โรคหลอดเลือดหัวใจที่ไดรับโปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ มีคาเฉลี่ยคะแนน
ความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ ต่ำกวากลมุ ทีไ่ ดรบั
การพยาบาลตามปกติอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001)

และเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความพรอมในการตรวจ
สวนหัวใจ ระหวางกลมุ ทดลองทีไ่ ดรบั โปรแกรมการสนับ
สนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ และกลมุ ควบคุม
ทีไ่ ดรบั การพยาบาลตามปกติ พบวา ผปู ว ยโรคหลอดเลือด
หัวใจที่ไดรับโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอน
การตรวจสวนหัวใจ มีคา เฉลีย่ คะแนนความพรอมในการ
ตรวจสวนหัวใจ สูงกวากลมุ ทีไ่ ดรบั การพยาบาลตามปกติ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบคาเฉลีย่ คะแนนความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ และความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ
ระหวางกลมุ ทดลอง และกลมุ ควบคุม (n = 25) โดยใชสถิตทิ อี สิ ระ (Independent t-test)
ตัวแปร
ความวิตกกังวล
กอนทดลอง
หลังทดลอง
ความพรอม
กอนทดลอง
หลังทดลอง
*p < .001

x

กอนการทดลอง
S.D.
ระดับ

หลังการทดลอง
x
S.D.
ระดับ

t-test

p-value

72.68
49.12

9.15
6.78

ปานกลาง
นอย

72.20
71.24

12.02
13.71

ปานกลาง
ปานกลาง

-.159
7.233

.874
< .001

69.76
109.32

11.96
9.58

ปานกลาง
มากทีส่ ดุ

68.52
70.56

13.05
12.67

ปานกลาง
ปานกลาง

-.350
-12.201

.728
< .001
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การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสรุปไดวา โปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ มีผลทำใหความวิตกกังวล
ในการตรวจสวนหัวใจลดลง และสงเสริมใหผูปวยมี
ความพรอมในการตรวจสวนหัวใจ สามารถอธิบายไดดงั นี้
1. ความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจของผูปวย
โรคหลอดเลือดหัวใจหลังไดรบั โปรแกรมต่ำกวากอนไดรบั
โปรแกรมและต่ำกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001) ผลการศึกษาสรุปไดวา
การพยาบาลตามปกตินนั้ เปนกิจกรรมทีพ่ ยาบาลประจำหนวย
ไดปฏิบตั กิ บั ผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจทีไ่ ดรบั การตรวจ
สวนหัวใจทุกคน โดยการใหขอ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการตรวจ
สวนหัวใจตามแนวทางของหอผูปวยโรคหัวใจ ซึ่งอาจมี
ความแตกตางออกไปตามประสบการณของพยาบาลในแต
ละคน ทําใหผูปวยไดรับการพยาบาลมีความแตกตางกัน
รวมถึงยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจนในการประเมินและลด
ความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจสวนโปรแกรมการ
สนับสนุนทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ ซึง่ ผวู จิ ยั
พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนกิจกรรมการดูแล
ผูปวยที่มีรูปแบบชัดเจน มีกิจกรรมหลายอยางทีช่ ว ยลด
ความวิตกกังวลในการตรวจสวนหัวใจ ประกอบดวยการ
สนับสนุนทางสังคม 4 ดาน ไดแก ดานอารมณ ที่ผูวิจัย
เริม่ ดวยการสรางสัมพันธภาพ ดูแลเอาใจใส ไววางใจ และ
รับฟงความคิดเห็น จะทำใหผูปวยรูสึกวาไดรับความรัก
ความเอาใจใส ไดรบั กำลังใจ เห็นอกเห็นใจ หวงใย ดานขอมูล
ขาวสาร โดยใหขอ มูลความรเู กีย่ วกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
การตรวจสวนหัวใจ และวิธกี ารปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตองทัง้ กอน
ขณะและหลังการตรวจสวนหัวใจ ทำใหผปู ว ยรแู ละเขาใจ
ในวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง ดานการประเมินคา ผูวิจัย
จะใหผปู ว ยเปนผใู หขอ มูลยอนกลับเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั
กอนการตรวจสวนหัวใจ เพือ่ นำไปประเมินตนเอง ทำให
ผูปวยเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตัว ดานวัตถุสิ่งของ
ผวู จิ ยั แจกคมู อื ความรเู กีย่ วกับการตรวจสวนหัวใจ เพือ่ ให
ผปู ว ยไดอา นทบทวน การสนับสนุนทางสังคมทัง้ 4 ดาน
จะทำใหผปู ว ยไดรสู กึ ถึงการเปนสวนหนึง่ ของสังคม รับรถู งึ
ความมีคุณคา รูสึกวาไดรับการดูแล จะสงผลตอสุขภาพ

ทัง้ ดานสรีระวิทยาและจิตใจ สงเสริมใหมอี ารมณทางบวก
รวมถึ ง กระตุ น พฤติ ก รรมทางบวกด ว ยสอดคล อ งกั บ
การศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนดานขอมูลและ
อารมณตอ ความวิตกกังวลของผดู แู ลผปู ว ยเนือ้ งอกสมอง
(Buranasrikul, 2013) ผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง
กลมุ ตัวอยางในกลมุ ทดลอง มีระดับความวิตกกังวลแตกตาง
กับกลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติสอดคลองกับ
การศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมรวมกับ
การสรางจินตภาพตอความวิตกกังวลกอนผาตัดของผปู ว ย
ผาตัดหัวใจ (Tepsuriyanont, Sayasathid, Tangpanyawong,
& Putim, 2020) พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน
ความวิตกกังวลกอนผาตัดตํา่ กวากอนไดรบั โปรแกรมและ
ตํา่ กวากลมุ ควบคุมอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
2. ความพรอมในการตรวจสวนหัวใจของผูปวยโรค
หลอดเลือดหัวใจหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนไดรับ
โปรแกรมและสูงกวากลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001) ผลการศึกษาสรุปไดวา
การพยาบาลตามปกติสว นใหญเปนการเตรียมความพรอม
ทางดานรางกาย มีการสนับสนุนดานขอมูลโดยการให
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ และขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควร
ปฏิบตั ทิ วั่ ไปกอนทำหัตถการ เชน การงดน้ำอาหาร การเตรียม
ความสะอาดรางกายทัว่ ไป การไดรบั ยาผอนคลายความเครียด
การถอดเครื่องประดับฟนปลอม และการเซ็นใบยินยอม
เปนตน ยังขาดการสนับสนุนดานอารมณทเี่ ปนแบบแผน
หรือแบบประเมินทีช่ ดั เจนสำหรับผปู ว ย ขาดการสนับสนุน
ดานวัตถุสงิ่ ของโดยไมมกี ารจัดเอกสารเพือ่ ใหผปู ว ยไดมี
โอกาสทบทวนอีกครั้ง และขาดการสนับสนุนดานการ
ประเมินคาเปนขอมูลยอนกลับเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั กอน
การตรวจสวนหัวใจ สวนกลมุ ทีไ่ ดรบั โปรแกรมการสนับสนุน
ทางสังคมกอนการตรวจสวนหัวใจ เปนการใหการพยาบาล
อยางมีระเบียบแบบแผนเฉพาะเจาะจงกับความตองการ
ของผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ
ประกอบด ว ยการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม 4 ด า น ได แ ก
ดานอารมณ ดานขอมูลขาวสาร ดานการประเมินคา และ
ดานวัตถุสงิ่ ของ ผปู ว ยจึงไดรบั การเตรียมความพรอมในการ
ที่จะเขารับการตรวจสวนหัวใจ ครอบคลุมดานกายภาพ
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ดานสติปญ
 ญา ดานอารมณแรงจูงใจและบุคลิกภาพ และ
ดานสิง่ แวดลอมทำใหการตรวจสวนหัวใจสําเร็จลุลว งและ
ผวู จิ ยั ยังสามารถประเมินความพรอมของผปู ว ยไดจากการ
แสดงสีหนาทาทาง และบอกวาตนเองมีความพรอมในการ
ตรวจสวนหัวใจ กลาวไดวา เมือ่ ผปู ว ยมีการรับรกู ารสนับสนุน
ทางสังคมทีด่ แี ละเพียงพอสงผลทําใหผปู ว ยมีความพรอม
ในการตรวจสวนหัวใจสอดคลองกับการศึกษาในผูดูแล
ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Charoenwuttimakorn,
2012) พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกบั
ความพรอมในการดูแลของผดู แู ล เมือ่ ไดรบั การสนับสนุน
ทางสังคมอยใู นระดับทีด่ จี ะสงผลใหผดู แู ลมีความสามารถ
ในการเผชิญปญหาตางๆ ลดความเครียด และสงเสริมให
ผูปวยมีความพรอม การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความพรอมกอนจำหนายออกจากโรงพยาบาลในผปู ว ยภาวะ
หัวใจลมเหลว (Poncharoen, Samartkit, & Keeratiyutawong,
2015) พบวา การรับรสู นับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพรอมกอนจำหนายจากโรงพยาบาล
หากผปู ว ยมีการสนับสนุนทางสังคมทีเ่ พียงพอจะทำใหมี
ความพรอมในการจำหนายออกจากโรงพยาบาลและสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางตอเนื่องที่บาน
ข อ เสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
1. สามารถนำโปรแกรมไปใช เ พื่ อ เป น แนวทาง
สำหรับพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ เพือ่ ลดความวิตกกังวลในการ
ตรวจสวนหัวใจ และทำใหผปู ว ยมีความพรอมในการตรวจ
สวนหัวใจ
2. สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแนว
ทางการพยาบาลเรือ่ งการดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ อันจะนำไปสกู ารประกันคุณภาพ
ดานการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
3. การใหโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการ
ตรวจสวนหัวใจในผูปวยที่มีความวิตกกังวลในระดับ
รุนแรง ซึ่งจะทำใหผูปวยมีการรับรูที่บกพรองควรไดรับ
การดู แ ลจนระดั บ ความวิ ต กกั ง วลลดลงสู ร ะดั บ น อ ย

ปานกลาง หรือมาก ทีผ่ ปู ว ยจะมีความสามารถในการรับรู
ทีด่ จี งึ จะสามารถใหโปรแกรมได
4. ควรเริม่ โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมกอนการ
ตรวจหัวใจ ตั้งแตผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไดรับการ
นัดหมายใหมีการตรวจสวนหัวใจ เพื่อสงเสริมใหผูปวย
มีความพรอมมากทีส่ ดุ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาผลของโปรแกรมการสนั บ สนุ น ทาง
สังคมกอนการตรวจสวนหัวใจตอผลลัพธดานอื่นๆ เชน
ความเครียด ความกลัว พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั การปรับตัว
เปนตน
2. สงเสริมใหมกี ารศึกษาโปรแกรมการสนับสนุนทาง
สังคม ในผปู ว ยกลมุ อืน่ ๆ หรือผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจอืน่ ๆ
เชน ผูปวยกระเพาะอาหารอักเสบที่ไดรับการสองกลอง
ทางเดินอาหารผูปวยที่ไดรับการผาตัด เปนตน รวมถึง
อาจศึกษาในกลมุ ของญาติหรือผแู ล
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