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The effects of the Isan language video learning media on knowledge and skills to
manage acute exacerbation in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease*
Sane Putti B.N.S.** Ampornpan Theeranut Ph.D. (Nursing)***

Abstract

This quasi-experimental study aimed to study effects of the Isan language learning media video to
manage acute exacerbation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Subjects were
24 COPD patients who met inclusion criteria, which were then randomly assigned into either experimental
(n=12) or control group (n= 12). The experimental group received routine nursing care and the Isan language
learning media video to manage acute exacerbation in patients with COPD. The control group obtained
routine nursing care. Research instruments consisted of a knowledge questionnaire and a skill assessment
form. Data were analyzed using descriptive statistics, dependent t-test, and independent t-test. The results
of this study revealed that COPD patients who received the lsan language learning media video had significantly
higher mean score of knowledge and skills than those receiving routine care (p < 0.05).
keywords: Isan language learning media video; knowledge; skills; management of acute exacerbation;
chronic obstructive pulmonary disease
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บทน�ำ

องค์ ก ารอนามั ย โลก ได้ ป ระมาณการว่ า
มีผู้ป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรังประมาณ 210 ล้านคน
ทั่ ว โลก 1 โดยมี จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น ปี ล ะประมาณ
3 ล้านคนต่อปี2 นอกจากนีก้ ระทรวงสาธารณสุขไทยได้
มีการส�ำรวจจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังในปี พ.ศ. 2561
จากทั้งหมด 12 เขตบริการสุขภาพ มีผู้ป่วยอายุ 40 ปี
ขึ้นไปที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นจากปี พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561 มีจ�ำนวนผู้ป่วย
152,319 คน 159,397 คน 169,009 คน ตามล�ำดับ
จากผลส�ำรวจอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ทั่วโลก พบว่าผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีสาเหตุ
การเสียชีวิตติดอันดับที่ 5 และมีการคาดการณ์ว่า
อาจขยั บ ขึ้ น เป็ น อั น ดั บ ที่ 3 ในปี พ.ศ.2573 และ
ในประเทศไทย ข้ อ มู ล จากสมาคมอุ ร เวชช์ แ ห่ ง
ประเทศไทยพบผู้ป่วยเสียชีวิตมากขึ้นถึง 1.3 เท่า
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเสียชีวิตจ�ำนวน
40 คน ต่อ 100,000 ประชากร หลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ป ี พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยยั ง ต้ อ ง
ทุ ่ ม เงิ น จ� ำ นวนมากในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยประมาณ
120,000 ล้านบาทต่อปี จากการทบทวนเวชระเบียน
ผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติยอ้ นหลัง
3 ปี ซึ่งแบ่งตามปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.
2561 พบว่า มีจ�ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ซึ่งมีจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 634, 708,
918 คน ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่มีอาการ
หอบก�ำเริบเฉียบพลันที่ต้องนอนโรงพยาบาลจ�ำนวน
179, 190, 242 คน ตามล�ำดับ และมีผู้ป่วยที่มีอาการ
หอบก�ำเริบเฉียบพลันมารับบริการทีห่ อ้ งฉุกเฉินพ่นยา
ไม่ดขี นึ้ ได้ใส่ทอ่ ช่วยทางเดินหายใจจ�ำนวน 27, 31, 47
คนตามล�ำดับ ส่งผลกระทบท�ำให้โรงพยาบาลภูเขียว
เฉลิมพระเกียรติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย ปีละ
ประมาณ 5 ล้านบาทต่อปีและเฉลี่ยคนละประมาณ
1,800 บาทต่อครั้ง ในการเข้ารับการรักษา
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โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง หมายถึ ง โรคปอด
ชนิดเรื้อรังที่ผู้ป่วยจะมีพยาธิสภาพของถุงลมโป่งพอง
หรื อ หลอดลมอั ก เสบเรื้ อ รั ง เกิ ด ร่ ว มกั น อาการที่
พบบ่อย ได้แก่ เหนื่อย ไอ และมีเสมหะ มีสาเหตุการ
เกิดโรคจากการสูบบุหรี่ประมาณร้อยละ 75.4 และ
นอกจากนี้เกิดจากการสูดเอามลพิษทางอากาศเข้าไป
ในปอด ซึ่งท�ำให้หลอดลมเกิดการระคายเคืองมีการ
อุดกั้นและมีการตีบแคบทั้งหลอดลมขนาดใหญ่จนถึง
หลอดลมขนาดเล็ก มีอาการอักเสบภายในเนื้อปอด
โดยเฉพาะหลอดลมที่มีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2 มิลลิเมตร จะท�ำให้มีการสร้างของผนัง
หลอดลมหนาตัวขึ้น และท�ำให้เกิดการคั่งของอากาศ
ภายในถุงลมปอด ส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการ หายใจ
ล�ำบาก หอบเหนื่อย ไอมีเสหะ1 และผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังทุกรายต้องเผชิญกับอาการหอบก�ำเริบ
เฉียบพลัน โดยผู้ป่วยต้องมีความรู้และทักษะในการ
จั ด การกั บ อาการหอบก� ำ เริ บ เฉี ย บพลั น ร่ ว มกั บ
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด3,4,5
จากการศึกษาผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ ี
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาซ�้ำของ
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด 10 ราย
พบว่าเป็นผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงของโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รังในระดับ C และ D1 ตามองค์การอนามัยโลก
ที่เข้ารับการรักษาจากอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
ไม่ได้ศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร ทุกคนใช้ภาษา
ถิ่นคือภาษาอีสานในการสื่อสาร โดยให้ผู้ป่วยทั้งหมด
10 รายใช้เครื่องมือในการทดสอบความรู้เรื่องโรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจ�ำนวน 22 ข้อ6 พบว่าได้คะแนนน้อย
และใช้แบบประเมินทักษะในการจัดการอาการหอบ
ก�ำเริบเฉียบพลันร่วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 เรื่อง
พบว่าผู้ป่วยทั้ง 10 รายขาดทักษะในการจัดการอาการ
หอบก�ำเริบเฉียบพลันร่วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทุกเรือ่ งได้แก่ 1.การพ่นยาอย่างถูกวิธแี ละการมาตรวจ
ตามนัด 2.การฝึกบริหารการหายใจแบบห่อเป่าปาก
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3.การไออย่างมีประสิทธิภาพและ 4.การออกก�ำลังกาย
อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการหอบ
ก�ำเริบเฉียบพลันต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และบ่อยครั้งมีอาการรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
บางรายเสียชีวิตและมีการใช้งบประมาณในการรักษา
เพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลที่ศึกษาเบื้องต้นดังกล่าวจะเห็น
ได้ ว ่ า ผู ้ ป ่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ที่ ม ารั ก ษาตั ว ที่
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดอาการหอบก�ำเริบ
เฉียบพลันร่วมกับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทัง้ หมด 8 เรือ่ ง
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผปู้ ว่ ยมีอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน3
ได้ แ ก่ 1.การหลี ก เลี่ ย งสิ่ ง กระตุ ้ น และการป้ อ งกั น
การติดเชือ้ 2.การฝึกทักษะบริหารการหายใจ 3.การฝึก
ทั ก ษะการพ่ น ยาอย่ า งถู ก วิ ธี แ ละการมาตรวจ
ตามนัด 4.การฝึกทักษะการใช้เทคนิคการไออย่างมี
ประสิทธิภาพ 5.การฝึกทักษะการออกก�ำลังกายอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 6.การใช้เทคนิคการสงวนพลังงาน
7.การผ่อนคลายทางด้านร่างกายและอารมณ์ และ
8.การปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการ เพื่อป้องกันไม่ให้
ผูป้ ว่ ยมีอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันและการจัดการกับ
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันนั้น ผู้ป่วยต้องมีความรู้
และการฝึกทักษะการปฏิบตั ติ วั ในการจัดการให้ครบทัง้
8 เรือ่ ง จึงจะสามารถท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่มอี าการหอบก�ำเริบ
เฉียบพลัน3 ซึ่งการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
ของโรงพยาบาลที่ ผ ่ า นมาอาจยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
การป้ อ งกั นอาการดัง กล่า วคือ จากการสัง เกตและ
การทบทวนปั ญ หากั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ า งต้ น ของ
โรงพยาบาลตามบริบทและภาระงานในการดูแลผูป้ ว่ ย
ของการพยาบาลตามปกติในการให้ความรูแ้ ละการฝึก
ทักษะในการปฏิบตั ติ วั ของผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
พบว่าการพยาบาลตามปกติ พยาบาลมีภาระงานมาก
ไม่มเี วลาสอน จึงสอนรอบเดียว สอนอย่างรวดเร็ว ไม่มี
การทวนซ�ำ้ ไม่มกี ารฝึกปฏิบตั ิ ไม่มกี ารสาธิตย้อนกลับ
มีวิธีการสอนที่หลากหลายแล้วแต่ทักษะการสอนของ
แต่ละบุคคลและสอนโดยใช้วาจาไม่มีสื่อการสอน และ
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ส่วนมากใช้ภาษาทางการแพทย์ในการสื่อสารท�ำให้
ผู้ป่วยไม่เข้าใจถึงเนื้อหา พร้อมกับยังขาดสื่อการสอน
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ าผู ้ ป ่ วยได้ รั บ ความรู ้ แ ละการฝึ ก
ทักษะการปฏิบัติตัวในการจัดการอาการหอบก�ำเริบ
เฉี ย บพลั น ของผู ้ ป ่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ไม่ ค รบ
ทั้ง 8 เรื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติไม่มี
ความรู ้ แ ละขาดการฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ตั ว ในการ
จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันร่วมกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อ รั ง มี อ าการหอบก� ำ เริ บ เฉี ย บพลั น และได้ รั บ
การรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
จากการทบทวนวรรณกรรมการเรียนรู้ในวัย
ผูใ้ หญ่ พบว่ากลวิธที ใี่ ช้ในการให้ความรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการแก้ไข้ปัญหาร่วมกับการใช้สื่อวีดีทัศน์
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเป็นการให้ความรู้ท่ีใช้
เวลาน้ อ ยแต่ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ใน
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจดจ�ำได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า7 ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ได้น�ำหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การสร้างสื่อวีดีทัศน์และกระบวนการให้ความรู้ มาใช้
ในการจัดท�ำชุดสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานเพื่อ
จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด
อุดกัน้ เรือ้ รัง เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทมี่ ารับการรักษา
ใช้ ภ าษาอี สานในการสื่ อสารและพบว่ าสื่ อการสอน
ผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ่ รังยังไม่มสี อื่ ทีเ่ ป็นภาษาอีสาน
พร้ อ มกั บ ยั ง ไม่ มี สื่ อ ที่ ร วบรวมความรู ้ แ ละทั ก ษะ
ที่จ�ำเป็นไว้ในชุดเดียวกัน จากการสอบถามผู้ป่วยถึง
ความต้องการในการที่เรียนรู้ของผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วย
ต้องการสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ที่มีรูปภาพประกอบ
มีภาษาท้องถิ่นสามารถเข้าใจง่ายและสามารถน�ำไปดู
ที่บ้านและจากการทบทวนวรรณกรรม8 การใช้สื่อการ
เรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานจะท�ำให้คนอีสานเข้าใจและ
เข้ า ถึ ง ในเนื้ อ หาและเนื้ อ เรื่ อ งเพิ่ ม มากขึ้ น และจาก
ทบทวนวรรณกรรม เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
วี ดี ทั ศ น์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะและความเข้ า ใจของ
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ผลของสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานต่อความรู้และทักษะของการจัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน

อาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดล�ำปาง พบว่าสือ่ วีดที ศั น์ภาษาถิน่ สามารถ
เพิ่มความเข้าใจและทักษะการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและมีค่าคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด9
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วผู ้ ศึ ก ษาเล็ ง เห็ น ความ
ส�ำคัญจึงมีความสนใจที่จะผลิตสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์
เป็นภาษาอีสานประกอบด้วยเนื้อหาด้านความรู้และ
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน
ในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โดยใช้กรอบแนวคิดของ
โนลส์ซงึ่ เป็นทฤษฎีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของวัยผูใ้ หญ่
และศึกษาผลของสือ่ การเรียนรูว้ ดี ที ศั น์ภาษาอีสานของ
การจัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู ้ ก ่ อ นและหลั ง
ได้รับสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานของการจัดการ
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลังได้รับสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสาน
ของการจัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ค�ำถามงานวิจัย

สื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานของการ
จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด
อุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง สามารถเพิ่ ม ความรู ้ แ ละทั ก ษะในการ
จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันได้หรือไม่

สมมุติฐานของการวิจัย

1. กลุ่มทดลองหลังที่ได้รับสื่อการเรียนรู้
วีดีทัศน์ภาษาอีสานของการจัดการอาการหอบก�ำเริบ
เฉี ย บพลั น ในผู ้ ป ่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง มี ค วามรู ้
เพิ่มมากขึ้น
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2. กลุ ่ ม ทดลองหลั ง ที่ รั บ สื่ อ การเรี ย นรู ้
วีดีทัศน์ภาษาอีสานต่อความรู้และทักษะการจัดการ
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรังมีทักษะการปฏิบัติตัวเพิ่มมากขึ้น

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

วิ ธี ด� ำ เนิ น การวิ จ ั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย แบบ
กึง่ ทดลอง (quasi-experimental Research) แบบ 2 กลุม่
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (two group pre and
post-test design) โดยเปรียบเทียบความรู้และทักษะ
ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก่อนและหลังได้รับสื่อ
การเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานของการจัดการอาการ
หอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาคือผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรังที่มีอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
กลุ่มละ 12 ราย
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้
1. ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังมีความรุนแรงของโรคระดับ C และ D
ตามเกณฑ์ของสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยและ
อายุ 40 ปีขึ้นไป
2. ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะดี ไม่มีอาการ
เหนื่อยหอบรุนแรง สามารถอ่านพูดฟังเขียนได้ดี
3. ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
4. ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาและ
เข้าร่วมวิจัย
5. มีค่าคะแนนความเหนื่อยขณะปัจจุบัน
ไม่เกิน 3 คะแนน
6. สามารถฟังภาษาอีสานเข้าใจ
วิธีการค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากงานวิจัยที่ผ่านมาของบุญธิดา ลีมาพงษ์ภาส10
เป็นการศึกษาเรือ่ งผลของการสอนการผ่าตัดโดยใช้สอื่
วีดีทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติตนในผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาระงับความรู้สึกด้วยการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลัง
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เสน่ห์ พุฒธิ และคณะ

สูตรการค�ำนวณ n = (Zα+Zβ2) 2σ เท่ากับ
2

8 คน

2

δ

เนื่ อ งจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ข นาดเล็ ก อาจจะ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสถิติอย่างมีนัยส�ำคัญ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หายจากการติ ด ตามของกลุ ่ ม
ตัวอย่างระหว่างการท�ำการทดลอง ผูศ้ กึ ษาจึงมีการปรับ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรดังนี้ n adj = (1 n- R)
แทนค่าในสูตรเท่ากับ กลุ่มละ 12 คน ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไป
ด้วยเครื่องมือ 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนิน
การวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย
ได้แก่ ชุดสือ่ การเรียนรูว้ ดี ที ศั น์ภาษาอีสานทีม่ ลี กั ษณะ
เป็ น ภาพการ์ ตู น ร่ ว มกั บ คนแสดงท่ า ทางประกอบ
และฝึกทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อจัดการอาการหอบก�ำเริบ
เฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการสร้างสื่อ
การเรียนรู้วีดีทัศน์ ประกอบไปด้วยความรู้และทักษะ
ทั้งหมด 8 เรื่อง โดยมีขั้นตอนการให้ความรู้ของกลุ่ม
ทดลอง ผู้วิจัยใช้หลักการเรียนรู้ของโนลส์ทั้ง 4 หลัก
การเข้ามาสร้างการเรียนรูด้ งั นี้ 1) มโนทัศน์ของผูเ้ รียน
(self-concept) โดยมีการเตรียมความพร้อมในการ
เรียนรูท้ งั้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ 2) ใช้ประสบการณ์
ในอดี ต มาเพิ่ ม การเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ใ นปั จ จุ บั น
(experience) 3) มีการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้
(readiness) โดยมีการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้
ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจและ 4) ยึดปัญหาหลักใน
การเรียนรู้และมุ่งเน้นการน�ำเอาความรู้ไปใช้ได้ทันที
(orientation to learning)11 ร่วมกับชุดสื่อการเรียนรู้
วีดที ศั น์ภาษาอีสานเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการให้ความรู้
และฝึกทักษะทัง้ หมด 14.30 นาที พัฒนาจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ทงั้ หมด 15 ฉบับทีม่ รี ะดับความน่าเชือ่ ถือ
ตามเกณฑ์ของ Melnyk & Fineout-Overholt ประกอบ
ไปด้วย ระดับ 1 จ�ำนวน 3 ฉบับ, ระดับ 2 จ�ำนวน
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2 ฉบับ, ระดับ 3 จ�ำนวน 2 ฉบับ, ระดับ 4 จ�ำนวน
3 ฉบั บ และระดั บ 5 จ� ำ นวน 5 ฉบั บ 12 grade of
recommendation ระดับ A เครื่องมือนี้ใช้ในการให้
ความรู้และฝึกทักษะ
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ชุด คือแบบสัมภาษณ์ข้อมูล
พื้นฐานทั่วไป แบบวัดความรู้การปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และแบบประเมินการฝึกทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ผู้วิจัยสร้างเองประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบ
สั ม ภาษณ์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไป ประกอบไปด้ ว ยเพศ อายุ
น�ำ้ หนัก ส่วนสูง BMI ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะที่
อยู่อาศัย ผู้ดูแลช่วยเหลือที่บ้าน สิ่งแวดล้อม และแบบ
สัมภาษณ์ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย จ�ำนวนปีในการ
วินิจฉัยโรค ประวัติการสูบบุหรี่ ปัจจัยกระตุ้นที่ท�ำให้
เกิดอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน ประวัติการรักษา
ระดับความรุนแรงของโรคประเมินด้วย mMRC CAT
Borg Score ยาที่ใช้ในการรักษา
ชุ ด ที่ 2 แบบวั ด ความรู ้ ก ารปฏิ บั ติ ตั ว ของ
ผู ้ ป ่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ประกอบด้ ว ยจ� ำ นวน
ค�ำถามทั้งหมด 22 ข้อ ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังจ�ำนวน 1 ข้อ ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัว
เพือ่ ควบคุมอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจ�ำนวน
15 ข้อ การออกก�ำลังกายจ�ำนวน 4 ข้อ และการพ่นยา
ขยายหลอดลมจ�ำนวน 2 ข้อ ลักษณะเป็นตัวเลือก 2 ตัว
คือ “ใช่” และ “ไม่ใช่” แบ่งเป็นข้อค�ำถามด้านบวก
จ�ำนวน 16 ข้อถ้าตอบ “ใช่” ได้ 1 คะแนนตอบ “ไม่ใช่”
ได้ 0 คะแนน และข้อค�ำถามเชิงลบจ�ำนวน 6 ข้อ (ข้อ 1, 7,
8, 11, 12 และ 14) ถ้าตอบ “ใช่” ได้ 0 คะแนนตอบ
“ไม่ใช่” ได้ 1 คะแนน ซึ่งผู้ศึกษาได้ปรับปรุงจากแบบ
ประเมินความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ต้องของผูป้ ว่ ยโรค
ปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง ของกตั ญ ญู โม้ ม าลี และเกณฑ์
ประเมินผลระดับความรู้ทั้งหมด 22 คะแนน7 โดย
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ผลของสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานต่อความรู้และทักษะของการจัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน

ประยุ ก ต์ จ ากหลั ก เกณฑ์ ข อง bloom มี เ กณฑ์ แ บ่ ง
คะแนนออกเป็ น 3 ระดับ ดัง นี้ ความรู้ร ะดับ สูง ได้
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป (17.6-22 คะแนน)
ความรู ้ ร ะดั บ ปานกลางได้ ค ะแนนตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละ
60-79.99 (13.2-17.59 คะแนน ความรูร้ ะดับต�ำ่ ได้
คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ 60 (น้อยกว่า 13.2 คะแนน)13
ชุดที่ 3 แบบประเมินการฝึกทักษะทีจ่ ำ� เป็นใน
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทั้งหมด
4 ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ซึ่ ง ผู ้ ศึ ก ษาได้ ป รั บ ปรุ ง จากแบบ
ประเมินของของกตัญญู โม้มาลี6 มีทักษะที่ประเมิน
จ�ำนวน 4 ทักษะ ประกอบด้วยทักษะเกี่ยวกับ 1. การ
พ่นยาอย่างถูกวิธีจ�ำนวน 11 ข้อ 2.การฝึกบริหาร
การหายใจแบบเป่าปากจ�ำนวน 6 ข้อ 3.การไออย่างมี
ประสิทธิภาพจ�ำนวน 6 ข้อ และ 4.การออกก�ำลังกาย
อย่างถูกต้องเหมาะสมจ�ำนวน 4 ข้อ แบบประเมินทักษะ
รวมทั้งหมด 27 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามที่มีตัวเลือก
2 ตัวเลือก ได้แก่ ปฏิบตั ถิ กู ต้องได้ 1 คะแนน ปฏิบตั ไิ ม่
ถูกต้องได้ 0 คะแนน โดยมีเกณฑ์ประเมินผลระดับ
ทักษะทัง้ หมด 27 คะแนน โดยประยุกต์จากหลักเกณฑ์
ของ bloom มีเกณฑ์แบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ทักษะการปฏิบตั ติ วั ระดับสูงได้คะแนนตัง้ แต่รอ้ ยละ 80
ขึ้นไป (21.60-27 คะแนน) ทักษะการปฏิบัติตัว
ระดับปานกลางได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60-79.99
(16.20-21.59 คะแนน) ทักษะการปฏิบัติตัวระดับต�่ำ
ได้คะแนนต�ำ่ กว่าร้อยละ 60 (น้อยกว่า 16.20 คะแนน)13
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบค่ า ความตรงตามเนื้ อ หา
(content validity) ของสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษา
อีสานเพือ่ จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผูป้ ว่ ย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบ
ประเมินความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง และแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติตัว
ของผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคปอด
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อุดกั้นเรื้อรัง และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ การดูแลผู้ป่วย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปรับปรุง
แก้ไขความถูกต้องของภาษา ความครบถ้วนของเนื้อหา
ตามความเห็นและค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้คา่ ดัชนี
ความตรงตามเนื้ อ หา (CVI) เท่ า กั บ 0.90 และ
ตรวจสอบค่ า ความเที่ ย ง โดยทดลองใช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมือนกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 10 รายแล้วน�ำไปค�ำนวณหาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร Kuder Richardson ค่าความเชื่อมั่นแบบ
ประเมินความรู้ได้ค่า R เท่ากับ 0.90 และ ค่าความ
เชื่อมั่นแบบประเมินทักษะได้ค่า R เท่ากับ 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลทีโ่ รงพยาบาล
ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างเดือนมีนาคม
2563 ถึงกรกฎาคม 2563 ตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ผ่ า นหั ว หน้ า ฝ่ า ยการพยาบาล หั ว หน้ า แผนกการ
พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
แนะน�ำตัวต่อเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยแจ้งวันเวลาที่จะเริ่ม
เก็ บ ข้ อ มู ล และขอความร่ ว มมื อ จากแพทย์ ป ระจ� ำ
ตัวผูป้ ่วย หัวหน้าเวร
2. ผู ้ วิ จั ย แนะน� ำ ตั ว กั บ ผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ญาติ
สายตรงที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด โดยชี้แจง
วัตถุประสงค์และให้แพทย์ขอค�ำยินยอมขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สิทธิในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ
ถอนตั ว จากโครงการวิ จั ย ตามรายละเอี ย ดในแบบ
ยินยอมอาสาสมัคร
3. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง
โดยเก็บข้อมูลของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ เป็นการสอนทัว่ ไปก่อนกลับบ้าน โดยใช้วาจา
ไม่มีสื่อในการสอน จากนั้นเก็บข้อมูลกลุ่มทดลองโดย
ให้ ก ารพยาบาลตามปกติ ร ่ ว มกั บ ให้ สื่ อ การเรี ย นรู ้
วีดที ศั น์ภาษาอีสานส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
ตามแผนที่ผู้วิจัยวางไว้ดังนี้
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4. ขั้ น ตอนการใช้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ วี ดี ทั ศ น์
ภาษาอีสานของการจัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้พิจารณาให้เข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณวันที่ 2 ของการเข้า
รั บการรั ก ษาในโรงพยาบาลและมีค่า คะแนนความ
เหนื่ อ ยขณะปั จ จุ บั น ไม่ เ กิ น 3 คะแนน วั ด โดยใช้
เครื่องมือ borg score5
วิธีการเก็บข้อมูลของกลุ่มควบคุมหลังจาก
กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมงานวิจยั ตามขัน้ ตอนดังต่อ
ไปนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 ขัน้ เตรียมผูป้ ว่ ย 1.1) ใช้แบบประเมิน
ความเหนื่อยล้าขณะปัจจุบันคะแนน 0-10 คะแนน
โดยเลือกเฉพาะผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนความเหนื่อยล้า
ขณะปัจจุบนั ไม่เกิน 3 คะแนนทีม่ คี วามเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิด
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในระดับต�่ำ 1.2) ใช้แบบ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1.3) ใช้แบบประเมินวัดความรู้และแบบประเมินการ
ฝึกทักษะของผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังก่อนได้รบั การ
พยาบาลตามปกติ ขั้นตอนที่ 2 การพยาบาลตามปกติ
เช่น การให้ยาตามแผนการรักษา ดูแลให้ค�ำแนะน�ำใน
การปฏิบตั ติ วั โดยไม่ได้ใช้สอื่ การสอนในการให้ความรู้
และการฝึกทักษะ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนวัดความรู้และ
ทักษะหลังได้รับการพยาบาลตามปกติ เมื่อแพทย์มี
ค�ำสั่งจ�ำหน่ายผู้ป่วย ผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินการวัด
ความรู้และทักษะหลังได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ ่ ม ทดลอง โดยกลุ ่ ม
ทดลองจะได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับสื่อการ
เรียนรูว้ ดี ที ศั น์ภาษาอีสาน มีขนั้ ตอนการใช้สอื่ การเรียน
รู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานของการจัดการอาการหอบก�ำเริบ
เฉียบพลันในผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โดยมีขนั้ ตอน
การให้ความรูข้ องกลุม่ ทดลอง ผูว้ จิ ยั ใช้หลักการเรียนรู้
ของโนลส์ ประกอบไปด้วย 4 หลักการดังนี้ 1) มโนทัศน์
ของผู ้ เ รี ย น (self-concept) อยู ่ ใ นขั้ น ตอนที่ 1
ขั้ น เตรี ย มผู ้ ป ่ ว ยประเมิ น ความพร้ อ ม โดยใช้ แ บบ
ประเมินความเหนื่อยล้าขณะปัจจุบัน แบบสัมภาษณ์
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป แบบประเมินวัดความรู้ และแบบ
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ประเมินการฝึกทักษะของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ เตรียมอุปกรณ์และเตรียมจัดสภาพ
แวดล้ อ ม โดยมี ก ารเตรี ย มห้ อ งการสอน อุ ป กรณ์
เครื่ อ งเล่ น วี ซี ดี ห รื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โต๊ ะ เก้ า อี้
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ พร้ อ มกั บ สร้ า งบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ด้วยการสอนผู้ใหญ่ด้วยสื่อการเรียนรู้
วี ดี ทั ศ น์ ภ าษาอี ส านของการจั ด การอาการหอบ
ก� ำ เริ บ เฉี ย บพลั น ในผู ้ ป ่ ว ยโรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง
2) ประสบการณ์ของผู้เรียน (experience) อยู่ใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 โดยให้ญาติและผู้ป่วยเข้าห้องที่
เตรียมไว้ใช้ในการสอนและกล่าวทักทายแนะน�ำขั้น
ตอนในการให้ความรู้ เริ่มเปิดสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์
ภาษาอีสานของการจัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลังจากนั้นทบทวน
ข้อสงสัยและเปิดโอกาสให้ซักถามหลังดูวีดีทัศน์เสร็จ
และฝึกทักษะการปฏิบัติตัว 3) ความพร้อมที่จะเรียน
(readiness) โดยผู้ศึกษาใช้เวลาสอนทั้งหมด 30 นาที
ตามความเหมาะสมในการเรี ย นรู ้ ข องวั ย ผู ้ ใ หญ่
ประกอบไปด้ ว ยเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองด้ ว ยสื่ อ วี ดี ทั ศ น์
ภาษาอีสาน 15 นาทีและการฝึกทักษะอีก 15 นาทีและ
4) แนวทางการเรียนรู้ (orientation to learning) โดย
ได้มีแนวทางการเรียนรู้และการสอนด้วยสื่อวีดีทัศน์
ภาษาอีสานที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตัวของ
การจั ด การอาการหอบก� ำ เริ บ เฉี ย บพลั น ในผู ้ ป ่ ว ย
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรวมทั้งหมด 8 เรื่อง ขั้นตอนที่ 5
ขัน้ ตอนวัดความรูแ้ ละทักษะเมือ่ แพทย์มคี ำ� สัง่ จ�ำหน่าย
ผูป้ ว่ ย ผูว้ จิ ยั จะใช้แบบประเมินการวัดความรูแ้ ละทักษะ
หลังได้รับสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานของการ
จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนน�ำไป
วิเคราะห์ผลทางสถิติ
จริยธรรมการวิจัย
งานวิจยั ได้ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
เลขที่ HE 622290 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนความรูแ้ ละทักษะของกลุม่ ทีไ่ ม่อสิ ระต่อกัน
ใช้สถิติ paired t-test และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนความรูแ้ ละทักษะของกลุม่ ที่
อิสระต่อกันโดยใช้สถิตทิ ดสอบที่ (independent t-test)
หลังจากที่ test normal distribution พบว่ามีการแจกแจง
แบบปกติ

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 83.3 และ 66.6 ตามล�ำดับ
ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา กลุ ่ ม
ควบคุมและกลุม่ ทดลองคิดเป็นร้อยละ 91.6 ประกอบ
อาชีพเกษตรกร ในกลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 83.3

ในกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 91.6 มีสิ่งแวดล้อม
ส่วนใหญ่ในกลุ่มควบคุมที่อยู่อาศัยติดถนนร้อยละ
33.3 ในกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ 58.3 จากการ
เปรียบเทียบลักษณะทั่วไป ข้อมูลด้านสุขภาพ ความรู้
และทักษะ ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุม่ ทดลองก่อนการทดลองพบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกัน
ของทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง (P > 0.05)
2. ความแตกต่ า งค่ า คะแนนเฉลี่ ย ของ
ความรูแ้ ละทักษะของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง พบ
ว่าค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองของกลุ่มทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุม โดยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ได้
รับสื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ภาษาอีสานของการจัดการ
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เรือ้ รัง มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความรูแ้ ละทักษะ โดยรวมมีคา่
คะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนได้รับสื่อการให้ความรู้และ
ทักษะอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) (ดังตาราง
ที่ 1)

ตารางที่ 1 ความรู้และทักษะ ก่อนและหลังได้รับสื่อการให้ความรู้และทักษะของกลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลอง
(n=12)
ค่าคะแนนความรู้
ค่าคะแนนทักษะ

ก่อนได้รับสื่อการให้ความรู้
SD
9.42
2.466
5.58
1.676

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างหลัง ได้รับ
การพยาบาลตามปกติมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้และ
ทักษะ โดยรวมมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ความรูแ้ ละทักษะก่อน

หลังได้รับสื่อการให้ความรู้
SD
18.75
1.422
21.33
1.723

t

p-value

-10.287
-27.839

0.000
0.000

และหลั ง ได้ รั บ การพยาบาลตามปกติ ไม่ แ ตกต่ า ง
(P > 0.05) มีนัยส�ำคัญทางสถิติ .05 (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้และทักษะ ก่อนและหลังได้รับการพยาบาลตามปกติ ของกลุ่ม
ควบคุม
กลุ่มควบคุม
(n=12)
ค่าคะแนนความรู้
ค่าคะแนนทักษะ
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

ก่อนได้รับ
การพยาบาลตามปกติ
SD
9.50
2.276
5.08
0.996

หลังได้รับ
การพยาบาลตามปกติ
SD
9.92
1.782
5.33
0.888

t

p-value

-1.164
-1.000

0.269
0.339
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เสน่ห์ พุฒธิ และคณะ

3. เปรียบเทียบค่าคะแนนทักษะรายด้าน
4 ด้านที่จ�ำเป็นก่อนและหลังของกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ผลการวิจัยพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะ
รายด้านทั้ง 4 ด้านของกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลัง

ไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 4 ด้าน ส่วนกลุ่มทดลองมีค่า
เฉลี่ยทักษะรายด้านเพิ่มขึ้นทั้ง 4 ด้านอย่างเห็นได้ชัด
และมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ คี่ า่ P < 0.05 (ดังตารางที่ 3)

ตางรางที่ 3 คะแนนทักษะรายด้าน 4 ด้านที่จ�ำเป็นก่อนและหลังของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ทักษะที่จ�ำเป็น 4 ทักษะ
(รวม 27 คะแนน)
ทักษะการบริหารการฝึกหายใจ (6 คะแนน)
ทักษะการพ่นยา (11 คะแนน )
ทักษะเทคนิคการไออย่างมีประสิทธิภาพ (6 คะแนน)
ทักษะการออกก�ำลังกาย (4 คะแนน)
รวมทักษะที่จ�ำเป็น 4 ทักษะ (27 คะแนน)

การอภิปรายผล

กลุ่มควบคุม
(n =12)
หลังการทดลอง
1.75
3.25
0.33
0
5.33

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาผลของ
สือ่ การเรียนรูว้ ดี ที ศั น์ภาษาอีสานของการจัดการอาการ
หอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับได้รับสื่อการ
เรียนรู้วีดีทัศน์มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้และทักษะ
เพิ่มมากขึ้นมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ ประเมินได้จากความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนของกลุ ่ ม ทดลองหลั ง ได้ รั บ สื่ อ การเรี ย นรู ้
วี ดี ทั ศ น์ ภ าษาอี ส านและการฝึก ทัก ษะที่จ�ำเป็นเพื่อ
จัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรัง มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้สูงขึ้นจาก
คะแนนเฉลี่ย 9.42 คะแนน และ เพิ่มขึ้นเป็น 18.75
คะแนน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ P < 0.05 และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยของทักษะสูงขึ้นจากคะแนนเฉลี่ย 5.58
คะแนน และ เพิ่มขึ้นเป็น 21.33 คะแนน อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ P < 0.05 พร้อมกับมีคา่ คะแนนของ
ทักษะของกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ทักษะรายด้านเพิม่ ขึน้
ทั้ ง 4 ด้ า นอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ประกอบไปด้ ว ย
1.ทักษะการบริหารการฝึกหายใจ 2.ทักษะการพ่นยา
3.ทั ก ษะเทคนิ ค การไออย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

กลุ่มทดลอง
(n = 12)
หลังการทดลอง
5.08
9.17
4.58
2.50
21.33

t

p-value

-14.306
-21.586
-17.732
-8.668
-28.593

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

4.ทั ก ษะการออกก� ำ ลั ง กาย ซึ่ ง ทั ก ษะทั้ ง 4 ด้ า นมี
ความจ�ำเป็นส�ำคัญกับผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังดังนี้
1.การบริ ห ารการฝึ ก หายใจสามารถช่ ว ยชะลอ
การตีบแคบของหลอดลม ช่วยเพิม่ ปริมาตรของอากาศ
ที่หายใจออกแต่ละครั้ง ลดอาการที่คั่งค้างในปอดและ
เพิ่มประสิทธิภาพของปอดในการซึมของการระบาย
อากาศและเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของกล้ามเนือ้
ช่วยในการหายใจลดอาการหายใจล�ำบากพร้อมกับ
เพิ่ ม สมรรถภาพการท� ำ งานของปอด 2.ทั ก ษะ
การพ่นยา การที่ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษาของ
แพทย์และสามารถพ่นยาได้ถกู ต้องเหมาะสมยาพ่นจะ
ช่วยขยายหลอดลมในขณะเวลาที่ผู้ป่วยหายใจหอบ
ก� ำ เริ บ เฉี ย บพลั น และช่ ว ยลดการหายใจล� ำ บาก
3.ทักษะเทคนิคการไออย่างมีประสิทธิภาพ การทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีการไออย่างถูกวิธีร่วมกับการดื่มน�้ำอุ่นจะช่วยให้
ผู ้ ป ่ ว ยขั บ เสมหะเปิ ด ช่ อ งทางเดิ น หายใจให้ โ ล่ ง ลด
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน ถ้าผูป้ ว่ ยไอติดต่อกันบ่อย
ครั้งจะส่งผลท�ำให้หลอดลมหดเกร็งและจะเกิดอาการ
หอบก�ำเริบเฉียบพลันตามมาได้และ 4.ทักษะการออก
ก� ำ ลั ง กาย ซึ่ ง จากการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย พบ
ว่ าการออกก� ำ ลั ง กายจะช่ วยฟื ้ น ฟู สมรรถภาพปอด
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เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ งานของปอดเพราะ
การออกก� ำ ลั ง กายสามารถช่ ว ยกล้ า มเนื้ อ ทรวงอก
ท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพพร้ อ มกั บ ท� ำ ให้ ก าร
หายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการหายใจล�ำบาก
และลดอาการหายใจหอบก�ำเริบเฉียบพลัน นอกจากนี้
การออกก�ำลังกายช่วยให้ผู้ป่วยสามารถท�ำกิจกรรมได้
อย่างเต็มศักยภาพ ลดการเบื่ออาหาร รู้สึกผ่อนคลาย
นอนหลับได้ดีขึ้นอีกด้วย3,4 แสดงให้เห็นว่าการได้รับ
สือ่ การเรียนรูว้ ดี ที ศั น์ภาษาอีสานของการจัดการอาการ
หอบก�ำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นัน้ ช่วยเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะในการจัดการอาการหอบ
ก�ำเริบเฉลียบพลันได้ จะเห็นได้วา่ การให้ความรูโ้ ดยใช้
สื่อการเรียนรู้วีดีทัศน์ช่วยให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วย
มากขึ้ น และเหมาะกั บ ลั ก ษณะกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น
วัยผูใ้ หญ่ตงั้ แต่อายุ 40 ปีขนึ้ ไป และเป็นการเพิม่ ความ
รูแ้ ละทักษะในการจัดการอาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน
ได้พร้อมกับส่งผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อการจัดการ
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลัน ดังนั้นจึงเป็นการเรียนรู้
ที่ ส อดรั บ กั บ การเรี ย นรู ้ ใ นวั ย ผู ้ ใ หญ่ ข องโนลส์ 11
เรี ย กวิ ช าการศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ นี้ ว ่ า แอนดราโกจี
(Andragogy) ได้ให้ค�ำนิยามไว้ว่าเป็น “ศิลป์และ
ศาสตร์ ใ นการช่ ว ยให้ ผู ้ ใ หญ่ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ” ซึ่ ง
ประกอบด้วย มโนทัศน์ของผู้เรียน (self-concept)
ผู ้ ใ หญ่ จ ะมี ลั ก ษณะที่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะ
เรียนรู้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะพัฒนาความรู้
ของตนเอง ประสบการณ์ของผู้เรียน (experience)
วัยผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะและมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น จึง
ท�ำให้วยั ผูใ้ หญ่มกี ารเรียนรูไ้ ด้เพิม่ มากขึน้ ขณะเดียวกัน
วัยผูใ้ หญ่มคี วามพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดเวลา
ความพร้อมทีจ่ ะเรียน (readiness) ผูใ้ หญ่มคี วามพร้อม
ที่จะเรียนเมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีความจ�ำเป็นและสามารถ
น� ำ มาแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ตนเองและสั ง คม และ
แนวทางการเรียนรู้ (orientation to learning) ผูใ้ หญ่จะ
ยึ ด ปั ญ หาหลั ก ในการเรี ย นรู ้ แ ละมุ ่ ง เน้ น การน� ำ เอา
ความรูไ้ ปใช้ได้ทนั ที นอกจากนีย้ งั พบว่าการเรียนรูข้ อง
วัยผู้ใหญ่มีลักษณะแตกต่างจาการเรียนรู้ในวัยเด็ก
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เพราะในวัยผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้ได้มากกว่าวัยเด็ก โดย
วัยผู้ใหญ่ใช้ประสบการณ์ในอดีตมาเพิ่มประสบการณ์
เรียนรูใ้ นปัจจุบนั ซึง่ เป็นทรัพยากรการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่า
และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ พร้อมกับสื่อที่ใช้ใน
การเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น สื่ อ พื้ น บ้ า นเป็ น ภาษาที่ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย
เหมาะต่อความสนใจของวัยผู้ใหญ่ที่จะเกิดการเรียนรู้
ที่ ดีไ ด้ พ ร้ อมกั บ เปิ ดโอกาสให้ ชั กถามข้ อสงสั ย และ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ใช้เวลาสั้น เพื่อเพิ่ม
ความน่าสนใจที่จะเรียนรู้ โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้การ
เรียนรูท้ วี่ ยั ผูใ้ หญ่มคี วามรูเ้ พิม่ ขึน้ สามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
ได้จริงถูกต้องเหมาะสมและน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนือ่ ง
ยั่ ง ยื น 11 สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของอั ม พรพรรณ
ธีรานุตร และคณะ เรื่อง ผลของโปรแกรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการต่อความรู้ทัศนคติและทักษะการปฏิบัติ
ของประชากรวัยแรงงานในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จากอุบตั ิเหตุ โดยใช้กรอบแนวคิดของ มัลคอล์มโนลส์
ทฤษฎีการเรียนรู้ในวัยผู้ใหญ่ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างหลังการเข้ารับโปรแกรมมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความรูท้ ศั นคติและทักษะเพิม่ มากขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.0514 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Press และคณะ ได้ท�ำการศึกษาโดยให้ความรู้ผ่านทาง
สือ่ วิดโี อร่วมกับการประเมินการพ่นยาก่อนและหลังได้
รับสื่อวิดีโอ โดยให้กลุ่มตัวอย่างที่อธิบายวิธีการใช้ยา
พ่นที่ไม่ถูกวิธีหรืออธิบายการพ่นยาที่ไม่ถูกต้องจะได้
รับสื่อวีดีโอสอนพ่นยาที่ถูกวิธี พบว่ามีค่าคะแนนของ
การพ่นยาที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<.001)15

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล พยาบาล
สามารถน�ำสือ่ วีดที ศั น์ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานให้
ดีขนึ้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังสามารถจัดการ
อาการหอบก�ำเริบเฉียบพลันได้ โดยใช้กับผู้ป่วยที่
แพทย์พิจารณาให้นอนโรงพยาบาล
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2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ประเมินผลลัพธ์
เช่นอัตราการกลับมารักษาที่โรงพยาบาลช�้ำภายใน
28 วัน อัตราการใส่ทอ่ ช่วยทางเดินหายใจ คุณภาพชีวติ
ควรน�ำแนวคิดของโนลส์มาเป็นกรอบแนวคิดในการท�ำ
วิจัยครั้งต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ โรงพยาบาลภู เ ขี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในการท�ำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้และ ขอบคุณ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคน
วัยแรงงาน ที่ช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาในการ
ท�ำวิจัยครั้งนี้
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