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บทคัดย่อ

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการวิิจัยั เชิิงพรรณนาแบบหาความสััมพัันธ์์ เพื่่อ� ศึึกษาการดููแล และความสััมพัันธ์์
ระหว่่างความเข้้มแข็็งของครอบครััว และการสนัับสนุุนทางสัังคม กัับการดููแลในผู้ดู�้ แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้ดู�้ แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจขณะพัักฟื้้น�
ที่่�หอผู้้ �ป่่วยสามััญกุุมารเวชกรรม โรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิในภาคเหนืือ 3 แห่่ง และศููนย์์หััวใจ
ในภาคตะวัั น ออกเฉีี ย งเหนืือ 1 แห่่ ง รวมจำำ�นวน  85 คน เครื่่� อ งมืือการวิิ จัั ย ประกอบด้้วย
แบบสอบถามข้้อมูู ลทั่่ � วไป แบบสอบถามความเข้้มแข็็ ง ของครอบครัั ว มี ี ค่ ่ าความเชื่่ � อ มั่่� น .80
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แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่น .89 และแบบสอบถามการดูแลในผู้ดูแลเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดหลังผ่าตัดหัวใจ มีค่าความเชื่อมั่น .89 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
กั น ยายน 2562 ถึ ง เดือนสิ ง หาคม 2563 วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ลด้ว ยสถิ ติ ค วามถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดหลังผ่าตัดหัวใจมีคะแนนเฉลี่ยการดูแล
โดยรวมในระดับสูง (M = 108.35, SD = 22.66) ความเข้มแข็งของครอบครัว และการสนับสนุน
ทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดูแลในผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิดหลังผ่าตัดหัวใจ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (rs = .230, p < .05 และ r = .340, p < .01 ตามล�ำดับ)
จากการวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ้ เสนอแนะว่า พยาบาลควรสนับสนุนการดูแลเด็กหลังผ่าตัดหัวใจในผู้ดแู ล 
อีกทัง้ ควรส่งเสริมความเขม้ แข็งของครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมในผู้ดแู ลใหม้ ากขึ้น ซึง่ จะช่วยให้
ผู้ดูแลมีการดูแลเด็กหลังผ่าตัดหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ:  ผู้ดูแล  โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด  การผ่าตัดหัวใจ

Abstract

This descriptive correlational research aimed to examine caregiving and the relationship
of family hardiness and social support to caregiving among caregivers of children
with congenital heart disease after cardiac surgery. The samples were 85 caregivers
providing care for children with congenital heart disease after cardiac surgery hospitalized
in pediatric general ward of three tertiary hospitals in the Northern and one heart
center of the Northeast, Thailand. The research instruments included the personal
information questionnaire, the Family Hardiness Index Questionnaire with reliability
as .80, the social support questionnaire with reliability as .89, and the caregiving
among caregivers of children with congenital heart disease after cardiac surgery questionnaire
with reliability as .89. Data were collected from September, 2019 to August, 2020.
Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard
deviation, Spearman rank correlation, and Pearson’s product moment correlation.
The research results revealed that the total mean score of caregiving among
caregivers of children with congenital heart disease after cardiac surgery was at a high
level (M = 108.35, SD = 22.66). Family hardiness and social support were positively
statistically significant related to caregiving among caregivers of children with congenital
heart disease after cardiac surgery (rs = .230, p < .05 and r = .340, p < .01, respectively).
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This research suggests that nurses should provide caregiving of children after
cardiac surgery to caregivers as well as promote family hardiness and social support
to caregivers. As such, caregivers can provide effective care to children after cardiac surgery.
Keywords:  Caregivers,  Congenital heart disease,  Cardiac surgery
ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด (congenital heart
disease) เป็็นความผิิดปกติิของโครงสร้้าง การทำำ�หน้้าที่่�
ของหััวใจหรืือหลอดเลืือดในทรวงอก (Gazit, Huddleston,
Checchia, Fehr, & Pezzella, 2010) ที่่�เกิิดขึ้้นกั
� บั
ทารกตั้้�งแต่่อยู่่�ในครรภ์์มารดา (กรกนก สุุขพัันธ์์,
2556) ทั่่�วโลกพบอุุบััติิการณ์์ของโรค 5–10 คน 
ต่่อเด็็กเกิิดมีีชีีพ 1,000 คน (Hoffman, 2013)
และพบอุุบััติิการณ์์สููงสุุดในทวีีปเอเชีีย (van der
Linde et al., 2011) โดยประเทศไทยพบอุุบัติั กิ ารณ์์
7–8 คน ต่่อเด็็กเกิิดมีชีี พี 1,000 คน (มััสลิน จั
ิ นั ทร์์ผา,
วนิิดา เสนะสุุทธิิพัันธุ์์�, และอรุุณรััตน์์ ศรีีจันั ทรนิิตย์์,
2561) จากสถิิติทั่่ิ ว� โลกพบว่่า โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิด
ชนิิดไม่่เขีียวพบร้้อยละ 65 และชนิิดเขีียวพบร้้อยละ
35 (ธนะรััตน์์ ลยางกููร, สมพััน กลั่่นดี
� มี า, และแพรวดาว
พัันธุรัุ ตั น์์, 2559) โดยโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดชนิิด
ไม่่เขีียวที่่�พบมากที่่�สุด คืื
ุ อ การมีีรูเู ปิิดที่่ผนั
� งั กั้้�นหัวั ใจ
ห้้องล่่าง ซึ่่�งพบอุุบัติั กิ ารณ์์ 2.62 คน ต่่อเด็็กเกิิดมีชีี พี
1,000 คน รองลงมา คืือ การมีีรููเปิิดที่่�ผนัังกั้้�นหัวั ใจ
ห้้องบน (Calkoen et al., 2016) และการมีีรูเู ปิิดที่่ผนั
� งั
กั้้�นระหว่่างหััวใจห้้องบนกัับล่่าง ซึ่่�งมีีอุุบััติิการณ์์
0.40 คน ต่่อเด็็กเกิิดมีีชีีพ 1,000 คน (van der
Linde et al., 2011) ทั้้�งนี้้� เด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิด
ส่่วนใหญ่่ได้้รัับการรัักษาด้้วยการผ่่าตััด (ราชวิิทยาลััย
กุุมารแพทย์์แห่่งประเทศไทย, 2561) เพื่่�อทำำ�ให้้
โครงสร้้างของหััวใจเป็็นปกติิ ซึ่่ง� สถิิติกิ ารผ่่าตััดหัวั ใจ
แบบเปิิดในประเทศไทยมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น โดยในช่่วงปีี
พ.ศ. 2560–2562 มีีจำำ�นวน 2,014 คน 1,991 คน

และ 2,218 คน ตามลำำ�ดัับ (สมาคมศัั ลยแพทย์์
ทรวงอกแห่่งประเทศไทย, 2562) โดยร้้อยละ 50
ของเด็็กที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดมีีอายุุน้้อยกว่่า 10 ปีี
(Sakornpant & Kojaranjit, 2014)
การผ่่าตััดหััวใจแบบเปิิดเป็็นการผ่่าตััดที่่�ใช้้
เครื่่� อ งหัั ว ใจและปอดเทีี ย มทดแทนการทำำ� หน้้าที่่�
ของหััวใจระหว่่างการผ่่าตััด ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิด
ภาวะแทรกซ้้อน (Agarwal, Wolfram, Saville,
Donahue, & Bichell, 2014) และการเสีียชีีวิิต
หลัังผ่่าตััด (Gaies et al., 2016) ดัังนั้้�น หลัังผ่่าตััด 
เด็็กต้้องได้้รัับการดููแลอย่่างใกล้้ชิิดจากบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพในหอผู้ป่้� ว่ ยหนัักกุุมารเวชกรรมโรคหััวใจ
หรืือหอผู้้�ป่ ่วยวิิกฤตศััลยกรรมหััวใจและทรวงอก
จนกระทั่่�งอาการคงที่่� จากนั้้�นจึงึ ย้้ายเด็็กมารัับการดููแล
ที่่�หอผู้ป่�้ ว่ ยสามััญกุุมารเวชกรรม โดยเด็็กต้้องมีีระดัับ
ความรู้้สึ� กึ ตััวดีี และยัังคงมีีท่อ่ ระบายจากแผลผ่่าตััด
บริิ เวณทรวงอกต่่ อ ลงขวด คาสายสวนปัั สส าวะ
คาสายสวนหลอดเลืือดดำำ�ส่วน
่ กลางหรืือหลอดเลืือดดำำ�
ส่่ วน ปลาย ร่่ ว มกัั บ ได้้รัั บ ยาหรืือสารละลายทาง
หลอดเลืือดดำำ� ได้้รัับออกซิิเจนทางหน้้ากากหรืือทาง
สายยางคู่่�เข้้าช่่ อ งจมูู ก โดยในหอผู้้ � ป่ ่ ว ยสามัั ญ
กุุ มารเวชกรรม ผู้้ � ดููแลประกอบด้้วยบิิดา มารดา
หรืือสมาชิิกในครอบครััวที่่อ� ยู่่�เฝ้้าและดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำำ�เนิิดตั้้ง� แต่่เข้้ารัับการรัักษาเพื่่อ� การผ่่าตััด
หััวใจและพัักฟื้้�นหลัังผ่่าตััด ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยบุุคลากร
ทีีมสุุขภาพในการดููแลเด็็ก เนื่่�องจากเด็็กช่่วยเหลืือ
หรืือดููแลตนเองได้้น้้อย และพึ่่�งพาผู้้ดู� แู ลเป็็นส่วน
่ ใหญ่่
(สุุกัญ
ั ญา สอนสีี, ยุุนีี พงศ์์จตุุรวิิทย์์, และนุุจรีี ไชยมงคล,
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2560) ไม่่สามารถเข้้าใจเหตุุผลเชิิงนามธรรมและตััดสินิ ใจ
ด้้วยตนเองได้้ (พิิ ม พาภรณ์์ กลั่่� น กลิ่่� น , 2560)
ประกอบกัับผู้ดู้� แู ลเข้้าใจลัักษณะนิิสัยั และพฤติิกรรม
ของเด็็กมากกว่่าบุุคลากรทีีมสุุขภาพ ทำำ�ให้้ตอบสนอง
ความต้้องการของเด็็กได้้อย่่างเหมาะสม (Lam,
Chang, & Morrissey, 2006) จึึงช่่วยลดระยะเวลา
การพัักฟื้้�น (Welch, Check, & O’Shea, 2017)
และลดอุุบัติั กิ ารณ์์การกลัับมารัักษาซ้ำำ��ในโรงพยาบาล
หลัั ง จำำ� หน่่ า ยกลัั บ บ้้าน (Bastani, Abadi, &
Haghani, 2015)
การดููแลในผู้้�ดููแล หมายถึึง การกระทำำ�หรืือ
กิิจกรรมของผู้้ �ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด
หลัังผ่่าตััดหัวั ใจแบบเปิิด ในด้้านร่่างกาย ด้้านกิิจกรรม
การพยาบาล และด้้านจิิตใจ โดยการดููแลด้้านร่่างกาย
เป็็นการกระทำำ�ของผู้้ดู� แู ลเพื่่อ� ช่่วยเหลืือเด็็กในการปฏิิบัติั ิ
กิิจวััตรประจำำ�วัน ส่
ั วน
่ การดููแลด้้านกิิจกรรมการพยาบาล
เป็็นการกระทำำ�ของผู้ดู้� แู ลเพื่่อ� ช่่วยเหลืือเด็็กขณะเด็็ก
ได้้รัั บ การทำำ �หัั ต ถการหรืือกิิ จ กรรมการพยาบาล 
และการช่่วยดููแลอุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยในการรัักษา สำำ�หรัับ
การดููแลด้้านจิิตใจเป็็นการกระทำำ�ของผู้้ �ดููแลเพื่่�อ
ช่่วยเหลืือเด็็กเกี่่�ยวกัับสภาพจิิตใจและอารมณ์์ โดย
การศึึ ก ษาที่่� ผ่ ่ า นมาเน้้นการดูู แ ลของผู้้ � ดูู แ ลเด็็ ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจแบบเปิิด
ขณะอยู่่�ที่่บ้้� านและมาติิดตามอาการที่่�แผนกผู้้ป่� ว่ ยนอก
ซึ่่�งพบว่่า การดููแลโดยรวมอยู่่�ในระดัับสููง (จุุฑามาศ
พายจะโปะ, ชื่่น� ฤดีี คงศัักดิ์์�ตระกููล, และศัักดา อาจองค์์
วััลลิภิ ากร, 2560; ชญาภา วัันทุมุ และสุุพรรณีี สุ่่�มเล็็ก,
2555) ส่่วนการศึึกษาเกี่่�ยวกัับบทบาทของบิิดา
มารดาในการจััดการความปวดของเด็็กหลัังผ่่าตััด
ในหอผู้้�ป่่วยศััลยกรรม พบว่่า บิิดามารดาส่่วนใหญ่่
ดููแลด้้านอารมณ์์ของเด็็ก มากที่่�สุุด รองลงมา คืือ
ดููแลด้้านกิิจวััตรประจำำ�วัันของเด็็ก (He, Polkki,
Pietila, & Vehvilainen-Julkunen, 2006)

ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ ประกอบด้้วย
ปััจจััยส่่วนบุคุ คลของเด็็ก ปััจจััยส่่วนบุคุ คลของผู้ดู�้ แู ล
รวมถึึงปััจจััยความเข้้มแข็็งของครอบครััว (จุุฑามาศ
พายจะโปะ และคณะ, 2560) และการสนัับสนุุน
ทางสัั งคม (Chaisom, Yenbut, Chontawan,
Soivong, & Patumanond, 2010) โดยการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
ผู้้วิ� จัิ ยั สนใจศึึกษาปััจจััยความเข้้มแข็็งของครอบครััว 
ซึ่่�งเป็็นปัจั จััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประสิิทธิิภาพในการทำำ�หน้้าที่่�
และความยืืดหยุ่่�นในการปรัับตััวของครอบครััวต่่อ
สถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น ส่
� ง่ ผลต่่อบุุคลิิกภาพและพฤติิกรรม
ของสมาชิิกในครอบครััว (Woodson, Thakkar,
Burbage, Kichler, & Nabors, 2015) และปััจจััย
การสนัับสนุุนทางสัังคม ซึ่่�งเป็็นการช่่วยเหลืือบุุคคล
ในรููปแบบต่่างๆ ทำำ�ให้้บุุคคลเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านร่่างกายและจิิตใจ ส่่งผลต่่อการดููแลสุุขภาพของ
บุุคคล (พรพิิมล เพ็็ชรบุุรีี, ชมชื่่�น สมประเสริิฐ, และ
ประนอม โอทกานนท์์, 2560)
ความเข้้มแข็็งของครอบครััวเป็็นแหล่่งสนัับสนุุน
ภายในครอบครััวที่่�ช่่วยให้้สมาชิิกในครอบครััวมีี
การปรัับตััว ปรัับเปลี่่�ยน และแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�กััน
อย่่างเหมาะสม ขณะเด็็กเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
โดยการแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�ของสมาชิิกในครอบครััว
ที่่� เ หมาะสม ส่่ ง ผลให้้ผู้้ � ดูู แ ลสามารถทำำ � หน้้าที่่�
ดููแลเด็็กได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเกิิดผลลััพธ์์ที่่�ดีี
กัับเด็็ก (Woodson et al., 2015) ทั้้�งนี้้� ความเข้้มแข็็ง
ของครอบครัั ว ตามแนวคิิ ด ของ McCubbin,
McCubbin, and Thompson (1987) หมายถึึง
การรัับรู้้ข� องสมาชิิกในครอบครััวถึงึ ความสามารถใน
การควบคุุมผลลััพธ์์ของเหตุุการณ์์หรืือความยากลำำ�บาก
ในชีี วิิ ต การมองการเปลี่่� ย นแปลงว่่ า เป็็ นสิ่่� ง ที่่� มีี
ประโยชน์์และทำำ�ให้้เกิิดการพััฒนา การวางแผนล่่วงหน้้า
ในการปรัับตััวและจััดการกัับสถานการณ์์ที่่ตึ� งึ เครีียด 
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ซึ่่� ง การวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ความเข้้มแข็็ ง ของครอบครัั ว
เป็็นการรัับรู้้�ของผู้้�ดููแลถึึงความสามารถของสมาชิิก
ในครอบครััวเกี่่�ยวกัับการปรัับตััวและจััดการกัับปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้น� ในครอบครััว ในด้้านการควบคุุม ความท้้าทาย
และความมุ่่�งมั่่�นผูกู พััน ขณะที่่�ผู้ดู�้ แู ลอยู่่�เฝ้้าและดููแลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจที่่�หอผู้ป่้� ว่ ย
สามััญกุุมารเวชกรรม โดยครอบครััวจะมีีส่่วนช่่วย
ทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลมีีสุุขภาพร่่างกายที่่�ดีี จิิตใจเข้้มแข็็ง และ
สามารถดููแลเด็็กได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ จากการศึึกษา
ของจุุฑามาศ พายจะโปะ และคณะ (2560) พบว่่า
ความเข้้มแข็็งของครอบครััวมีคี วามสััมพัันธ์์ทางบวก
กัับการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด
หลัังผ่่าตััดหััวใจ
การสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คมตามแนวคิิ ด ของ
House (1981) เป็็นปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลหรืือ
กลุ่่�มคนที่่�ทำำ�ให้้บุุคคลรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับความช่่วยเหลืือ
ที่่�ได้้รัับ เมื่่�อบุุคคลได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคม
จะส่่งผลให้้บุุคคลสามารถปรัับตััวได้้อย่่างเหมาะสม
เมื่่อ� เผชิิญปััญหาหรืือการเปลี่่ย� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้น� ในชีีวิติ
ทำำ �ให้้บุุคคลสามารถดููแลตนเองและบุุคคลอื่่�นได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งนี้้� การเปลี่่ย� นแปลงที่่�เกิิดขึ้้น�
ในชีี วิิ ต ของผู้้� ดูู แ ล คืือ การเปลี่่� ย นแปลงบทบาท
หน้้าที่่� และกิิจวััตรประจำำ�วัันของผู้้�ดููแล เพื่่�ออยู่่�เฝ้้า
และดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ
ในโรงพยาบาล ผู้ดู้� แู ลจึึงต้้องการได้้รัับการสนัับสนุุน
ทางสัังคมเพื่่�อช่่วยให้้การดููแลเด็็กมีีประสิิทธิิภาพ
ซึ่่�งการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� การสนัับสนุุนทางสัังคมเป็็นการรัับรู้้�
ของผู้ดู�้ แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ
ในการได้้รัับความช่่วยเหลืือด้้านอารมณ์์ ด้้านการประเมิิน
ด้้านข้้อมููลข่า่ วสาร และด้้านทรััพยากร ขณะที่่�ผู้ดู้� แู ล
อยู่่�เฝ้้าและดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััด
หััวใจ เพื่่�อช่่วยให้้ผู้้�ดููแลสามารถดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิ ก ารแต่่ กำำ � เนิิ ด หลัั ง ผ่่ า ตัั ดหัั ว ใจที่่� ห อผู้้ � ป่ ่ ว ยได้้ 
โดยแหล่่งสนัับสนุุนทางสัังคมแบ่่งออกเป็็น 2 แหล่่ง คืือ

1) มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ แ บบไม่่ เ ป็็ น ทางการ ได้้แก่่
ครอบครััว เพื่่�อน เพื่่�อนบ้้าน และผู้้�ดููแลเด็็กคนอื่่�น 
และ 2) มีี ความสัั มพัั นธ์์ แบบเป็็นทางการ ได้้แก่่
แพทย์์ พยาบาล และบุุ ค ลากรทีี ม สุุ ข ภาพอื่่� น ๆ
จากการศึึกษาของ Chaisom et al. (2010) พบว่่า
การสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
กัับการดููแลในมารดาเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด
ชนิิดไม่่เขีียว
การศึึกษาการดููแลในผู้ดู�้ แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำ�ำ เนิิดและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ผ่า่ นมา เป็็นการศึึกษา
การดูู แ ลในผู้้ � ดูู แ ลเด็็ ก โรคหัั ว ใจพิิ ก ารแต่่ กำำ � เนิิ ด
หลัังผ่่าตััดหัวั ใจขณะอยู่่�ที่่บ้้� านและมาติิดตามอาการ
ที่่�แผนกผู้ป่้� ว่ ยนอก (จุุฑามาศ พายจะโปะ และคณะ,
2560; ศุุภมาส สร้้อยเพ็็ชร, อุุษณีีย์์ จิินตะเวช, และ
จุุฑารััตน์์ มีีสุุขโข, 2562) และการศึึกษาการดููแล
ในผู้ดู�้ แู ลเด็็กหลัังผ่่าตััดหัวั ใจและผู้ดู�้ แู ลเด็็กหลัังผ่่าตััด
ในระบบอื่่�นๆ ขณะพัักฟื้้�นที่่�หอผู้้�ป่่วยศััลยกรรม
(He et al., 2006) ซึ่่�งการดููแลเด็็กมีีความแตกต่่างกััน
และผลการศึึกษายัังมีีความแตกต่่างกััน อาจทำำ�ให้้
ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้อธิิบายถึึงการดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจขณะพัักฟื้้นที่่
� ห� อผู้ป่�้ ว่ ย
สามัั ญ กุุ ม ารเวชกรรมได้้อย่่ า งครอบคลุุ ม ผู้้ � วิิ จัั ย
จึึงสนใจศึึกษาการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำำ �เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจและปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�อาจนำำ �ไปเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐาน
ในการวางแผนให้้การพยาบาล และส่่งเสริิมการดููแล
ในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััด
หััวใจขณะพัักฟื้้�นที่่�หอผู้้�ป่่วยสามััญกุุมารเวชกรรม
ได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจขณะพัักฟื้้ �นที่่�หอ
ผู้้�ป่ว่ ยสามััญกุุมารเวชกรรม
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2. เพื่่อ� ศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างความเข้้มแข็็ง
ของครอบครััว และการสนัับสนุุนทางสัังคม กัับการดููแล
ในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััด
หััวใจขณะพัักฟื้้�นที่่�หอผู้�ป่้ ่วยสามััญกุุมารเวชกรรม

คืือ 1) ปััจจััยความเข้้มแข็็งของครอบครััว หมายถึึง
การรัั บ รู้้� ข องผู้้ � ดูู แลถึึ ง ความสามารถของสมาชิิ ก
ในครอบครััวเกี่่�ยวกัับการปรัับตััวและจััดการกัับปััญหา
ที่่�เกิิดขึ้้น� ในครอบครััวขณะที่่�ผู้ดู�้ แู ลอยู่่�เฝ้้าและดููแลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ ตามแนวคิิด
ของ McCubbin et al. (1987) ซึ่่�งประกอบด้้วย
3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ การควบคุุม ความท้้าทาย
และความมุ่่�งมั่่�นผููกพััน และ 2) ปััจจััยการสนัับสนุุน
ทางสัังคม หมายถึึง การรัับรู้้ข� องผู้้ดู� แู ลเด็็กโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจในการได้้รัับความช่่วยเหลืือ
เพื่่อ� ช่่วยให้้สามารถดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด
หลัังผ่่าตััดหัวั ใจได้้ ตามแนวคิิดของ House (1981)
ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านอารมณ์์ ด้้านการประเมิิน
ด้้านข้้อมููลข่า่ วสาร และด้้านทรััพยากร ทั้้�งนี้้� ความเข้้มแข็็ง
ของครอบครััวและการได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคมที่่�มาก
น่่าจะช่่วยให้้ผู้้�ดููแลสามารถดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจขณะพัักฟื้้�นที่่�หอผู้้�ป่่วย
สามัั ญ กุุ ม ารเวชกรรมได้้อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
สรุุปเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ได้้ดัังแผนภาพที่่� 1

สมมติิฐานการวิิจััย
ความเข้้มแข็็งของครอบครััว และการสนัับสนุุน
ทางสัั ง คม มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท างบวกกัั บ การดูู แ ล
ในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััด
หััวใจขณะพัักฟื้้�นที่่�หอผู้�ป่้ ่วยสามััญกุุมารเวชกรรม
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยใช้้กรอบแนวคิิดที่่�ได้้
จากการทบทวนวรรณกรรม โดยการดููแลในผู้้�ดููแล
เด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจเป็็น
การกระทำำ�หรืือกิิจกรรมของผู้้�ดููแลในด้้านร่่างกาย
ด้้านกิิจกรรมการพยาบาล และด้้านจิิตใจ สำำ�หรัับเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจขณะพัักฟื้้น�
ที่่�หอผู้้ป่� ว่ ยสามััญกุุมารเวชกรรม โดยมีีปัจั จััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ความเข้้มแข็็งของครอบครััว

การดูู แ ลในผู้้� ดูู แ ลเด็็ ก โรคหัั ว ใจ    
พิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ

การสนัับสนุุนทางสัังคม

แผนภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาแบบ
หาความสััมพัันธ์์ (descriptive correlational
research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็น
ผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ
ขณะพัักฟื้้นที่่
� ห� อผู้ป่� ้ ว่ ยสามััญกุุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
ระดัับตติิยภููมิิในภาคเหนืือ 3 แห่่ง และศููนย์์หััวใจ
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 1 แห่่ง โดยมีีเกณฑ์์
การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ 1) อายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป
2) เป็็นผู้้�ดููแลที่่�อยู่่�เฝ้้าและดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำ�ำ เนิิดชนิิด VSD, ASD และ AVSD ที่่�มีอี ายุุ 1 เดืือน
ถึึง 6 ปีี หลัังผ่่าตััดหัวั ใจแบบเปิิด 3) มีีสติสัิ มั ปชััญญะ
สมบููรณ์์ สามารถฟััง พููด อ่า่ น และเขีียนภาษาไทยได้้
และ 4) ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจัยั  กำำ�หนดขนาดตััวอย่่าง
โดยใช้้วิิธีีการเปิิดตารางประมาณค่่าการวิิเคราะห์์
อำำ�นาจการทดสอบ (power analysis) โดยกำำ�หนด
อำำ �น าจการทดสอบเท่่ า กัั บ .80 ระดัั บ นัั ย สำำ �คัั ญ
ทางสถิิติเิ ท่่ากัับ .05 และขนาดอิิทธิิพล (effect size)
เท่่ากัับ .30 เนื่่อ� งจากเป็็นขนาดตััวอย่่างระดัับปานกลาง
ที่่�เหมาะสมในการวิิจัยั (Polit, 2010) ได้้จำำ�นวนกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง 85 คน เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยวิิธีีการสุ่่�ม
แบบชั้้�นภููมิิ ตามสััดส่่วนประชากร
เครื่่�องมืือการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ครั้้�งนี้้� มีี 4 ชุุด ดัังนี้้�
ชุุดที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไป ผู้้�วิิจััย
สร้้างขึ้้�น แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ ข้้อมููลทั่่�วไปของ
ผู้้�ดููแล ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับเพศ อายุุ
ระดัับการศึึกษา รายได้้ของครอบครััว ความเกี่่�ยวข้้องกัับ
เด็็กป่่วย และประสบการณ์์การดููแลเด็็กขณะเข้้ารัับ
การรัักษาในโรงพยาบาล จำำ�นวน 6 ข้้อ และข้้อมููลทั่่ว� ไป
ของเด็็ก ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับเพศ อายุุ
การวิินิจิ ฉััยโรค อายุุที่่ไ� ด้้รัับการวิินิจิ ฉััยโรค ชนิิดการผ่่าตััด
และระยะเวลาที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาลครั้้ง� นี้้�

จำำ�นวน 6 ข้้อ รวมจำำ�นวน 12 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบเลืือกตอบและแบบเติิมคำำ�
ชุุดที่่� 2 แบบสอบถามความเข้้มแข็็งของ
ครอบครััว ของเสริิมศรีี สัันตติิ (Santati, 2006)
ที่่�แปลย้้อนกลัับตามแบบสอบถามความเข้้มแข็็ง
ของครอบครััว ของ McCubbin et al. (1987)
แบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการควบคุุม จำำ�นวน 
6 ข้้อ ด้้านความท้้าทาย จำำ �นวน 6 ข้้อ และด้้าน
ความมุ่่�งมั่่�นผูกู พััน จำำ�นวน 8 ข้้อ รวมจำำ�นวน 20 ข้้อ
ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทางบวก จำำ�นวน 11 ข้้อ
และข้้อคำำ�ถามทางลบ จำำ�นวน 9 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 4 ระดัับ จากคะแนน 
0–3 ของข้้อคำำ�ถามทางบวก ได้้แก่่ ข้้อความนั้้�นผิิด 
ข้้อความนั้้� นผิิ ด เกืือบทั้้� ง หมด ข้้อความนั้้� นถูู ก
เกืือบทั้้�งหมด และข้้อความนั้้�นถููก ส่่วนข้้อคำำ�ถาม
ทางลบให้้คะแนนในลัักษณะตรงกัันข้้าม สำำ�หรัับเกณฑ์์
การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่
มีีการรัับรู้้ว่� า่ มีีความเข้้มแข็็งของครอบครััวในระดัับน้้อย
(0–20 คะแนน) ในระดัับปานกลาง (20.01–40.01 คะแนน)
และในระดัับมาก (40.02–60.00 คะแนน)
ชุุดที่่� 3 แบบสอบถามการสนัับสนุุนทางสัังคม
ผู้้� วิิ จัั ย ดัั ด แปลงจากแบบสอบถามการสนัั บ สนุุ น
ทางสัังคมและแหล่่งสนัับสนุุน ของสุุภาพร วััฒนา
(2561) ที่่�สร้้างขึ้้�นตามแนวคิิดของ House (1981)
แบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านอารมณ์์ จำ�นวน 
ำ
9 ข้้อ
ด้้านการประเมิิน จำำ�นวน 6 ข้้อ ด้้านข้้อมููลข่่าวสาร
จำำ �นวน 7 ข้้อ และด้้านทรัั พยากร จำำ�นวน 5 ข้้อ
รวมจำำ�นวน 27 ข้้อ ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทางบวก
จำำ�นวน 16 ข้้อ และข้้อคำำ�ถามทางลบ จำำ�นวน 11 ข้้อ
มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
จากคะแนน 1–5 ของข้้อคำำ �ถามทางบวก ได้้แก่่
ได้้รัับการสนัับสนุุนน้้อยที่่�สุุด น้้อย ปานกลาง มาก
และมากที่่� สุุ ด ส่่ วนข้้ อคำำ� ถามทางลบให้้คะแนน
ในลัักษณะตรงกัันข้้าม สำำ�หรัับเกณฑ์์การแปลผล
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การพิิทักั ษ์์สิทธิ
ิ กิ ลุ่่ม� ตััวอย่่าง มีีดังั นี้้� 1) หลัังจาก
โครงร่่างวิิจัยั ได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบจากคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจัยั คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ (เอกสารรัับรอง เลขที่่� 085/2019 วัันที่่� 16
พฤษภาคม 2562) คณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั
โรงพยาบาลระดัั บ ตติิ ย ภูู มิิ ใ นภาคเหนืือแห่่ ง ที่่� 1
(เอกสารรัับรอง เลขที่่� 123/62COA-NUR 085/62
วัั นที่่� 16 พฤษภาคม 2562) คณะอนุุ ก รรมการ
จริิยธรรมการวิิจััยเกี่่�ยวกัับมนุุษย์์ โรงพยาบาลระดัับ
ตติิยภููมิิในภาคเหนืือแห่่งที่่� 2 (เอกสารรัับรอง เลขที่่�
55/2562 วัันที่่� 26 มิิถุนุ ายน 2562) คณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ โรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิ
ในภาคเหนืือแห่่งที่่� 3 (เอกสารรัับรอง เลขที่่� อว 
8393(7)/6009 วัันที่่� 19 สิิงหาคม 2562) และ
คณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในมนุุษย์์ ศูนย์
ู หั์ วั ใจ
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 1 แห่่ง (เอกสารรัับรอง
เลขที่่� 37/2562 วัันที่่� 12 กัันยายน 2562) ผู้้�วิิจััย
จึึ ง เริ่่� ม เก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ล  และ 2) ผู้้� วิิ จัั ย ชี้้� แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล และสิิทธิิในการถอนตััว
จากการวิิจัยั รวมทั้้�งแจ้้งว่่าข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรัักษา
เป็็นความลัับและนำำ�มาใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น 
โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลในภาพรวม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการวิิจััยจากผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลระดัับ
ตติิ ย ภูู มิิ ใ นภาคเหนืือ 3 แห่่ ง และผู้้ � อำำ �นว ยการ
ศููนย์หั์ วั ใจในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ 1 แห่่ง ชี้้�แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
และวิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล เตรีียมผู้้�ช่่วยผู้้�วิิจััย
ซึ่่�งเป็็นพยาบาลวิิชาชีีพของโรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิ
ในภาคเหนืือ 2 แห่่ง และศููนย์หั์ วั ใจในภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ 1 แห่่ง มีีประสบการณ์์การทำำ�งานอย่่างน้้อย
2 ปีี และไม่่ได้้ปฏิิบัติั งิ านที่่�หอผู้ป่� ้ ว่ ยสามััญกุุมารเวชกรรม
แห่่งละ 1 คน รวมจำำ�นวน 3 คน เพื่่อ� ช่่วยเก็็บรวบรวมข้้อมููล

คะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ ได้้แก่่ ได้้รัับการสนัับสนุุน
ทางสัังคมในระดัับน้้อย (27–63 คะแนน) ในระดัับ
ปานกลาง (63.01–99.01 คะแนน) และในระดัับมาก
(99.02–135.00 คะแนน)
ชุุดที่่� 4 แบบสอบถามการดููแลในผู้ดู�้ แู ลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ ผู้้วิ� จัิ ยั สร้้างขึ้้�น
แบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านร่่างกาย จำำ�นวน 7 ข้้อ
ด้้านกิิจกรรมการพยาบาล จำำ�นวน 25 ข้้อ และด้้านจิิตใจ
จำำ�นวน 3 ข้้อ รวมจำำ�นวน 35 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ จากคะแนน 0–4
ได้้แก่่ ไม่่ได้้ดููแลเลย/ไม่่มีีกิิจกรรมให้้ดููแล ดููแลเป็็น
ส่่วนน้้อย ดููแลบางครั้้ง�  ดููแลบ่่อยครั้้ง� และดููแลทุุกครั้้ง�
ส่่วนเกณฑ์์การแปลผลคะแนน แบ่่งออกเป็็น 3 ระดัับ
ได้้แก่่ มีีการดููแลในระดัับต่ำำ�� (0–46.66 คะแนน)
ในระดัับปานกลาง (46.67–93.33 คะแนน) และ
ในระดัับสููง (93.34–140.00 คะแนน)
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่อ่� งมืือนั้้�น 
ผู้้ � วิิ จัั ย นำำ � แบบสอบถามการสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คม
และแบบสอบถามการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ ไปให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
จำำ �นวน 6 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้้� อ หา
ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประกอบด้้วยกุุมารแพทย์์ ผู้้�ปฏิิบััติิ
การพยาบาลขั้้�นสููง พยาบาล (2 คน) และอาจารย์์
พยาบาล (2 คน) ได้้ค่่าดััชนีีความตรงตามเนื้้�อหา
(CVI) เท่่ากัับ .92 และ .97 ตามลำำ�ดับั  ดำำ�เนิินการแก้้ไข
ตามคำำ�แนะนำำ� จากนั้้�นนำ�ำ แบบสอบถามความเข้้มแข็็ง
ของครอบครััว แบบสอบถามการสนัับสนุุนทางสัังคม
และแบบสอบถามการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจฯ
ไปทดลองใช้้กัับผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด
หลัังผ่่าตััดหััวใจ หอผู้้�ป่่วยสามััญกุุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลระดัับตติิยภููมิิในภาคเหนืือ 1 แห่่ง ที่่�มีี
คุุณสมบััติคิ ล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 10 คน 
หาค่่าความเชื่่อ� มั่่�นด้้วยวิิธีกี ารของครอนบาช ได้้ค่่าเท่่ากัับ
.80, .89 และ .89 ตามลำำ�ดัับ
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โดยผู้้วิ� จัิ ยั อธิิบายรายละเอีียดของการวิิจัยั การคััดเลืือก
กลุ่่�มตััวอย่่าง ตลอดจนเครื่อ่� งมืือและวิิธีกี ารเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล จากนั้้�นเก็็บรวบรวมข้้อมููลคนละ 1 แห่่ง (ผู้้วิ� จัิ ยั
เก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ลที่่� โรงพยาบาลระดัั บ ตติิ ย ภูู มิิ
ในภาคเหนืือ 1 แห่่ง) โดยพบกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�หอผู้ป่�้ ว่ ย
สามััญกุุมารเวชกรรม แนะนำำ�ตัว ดำ
ั �ำ เนิินการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิ
กลุ่่�มตััวอย่่าง (ข้้อ 2) ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างตอบแบบสอบถาม
โดยให้้เวลา 30–45 นาทีี ทั้้ง� นี้้� ดำ�ำ เนิินการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลในช่่วงเดืือนกัันยายน 2562 ถึึงเดืือนสิิงหาคม
2563
การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล ข้้อมููลทั่่ว� ไป วิิเคราะห์์ด้้วย
สถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน ข้้อมูู ล ความเข้้มแข็็ ง ของครอบครัั ว 
ข้้อมููลการสนัับสนุุนทางสัังคม และข้้อมููลการดููแล
ในผู้ดู�้ แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ
วิิ เ คราะห์์ ด้้ว ยสถิิ ติิ ค่่ า เฉลี่่� ย และส่่ วน เบี่่� ย งเบน
มาตรฐาน การหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างความเข้้มแข็็ง
ของครอบครััวกัับการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิ
สหสััมพัันธ์์แบบสเปีียร์์แมน เนื่่อ� งจากข้้อมููลมีกี ารกระจาย
แบบไม่่ เ ป็็ น โค้้งปกติิ  ส่่ วน การหาความสัั ม พัั น ธ์์
ระหว่่างการสนัับสนุุนทางสัังคมกัับการดููแลในผู้้ดู� แู ลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ วิิเคราะห์์ด้้วย
สถิิติสิ หสััมพัันธ์์แบบเพีียร์์สัน 
ั เนื่่อ� งจากข้้อมููลมีกี ารกระจาย
แบบเป็็นโค้้งปกติิ

ต่่อเดืือน มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 27.10 ส่่วนใหญ่่
มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กป่่วยโดยเป็็นมารดา คิิดเป็็น
ร้้อยละ 75.30 และเคยมีีประสบการณ์์การดููแลเด็็ก
ขณะเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล คิิดเป็็นร้้อยละ
50.60
1.2 ข้้อมููลทั่่�วไปของเด็็ก พบว่่า เด็็กเป็็น
เพศหญิิง คิิดเป็็นร้้อยละ 52.90 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วงมากกว่่า
1 ปีี ถึึง 3 ปีี มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 52.90 โดย
มีีอายุุเฉลี่่�ย 1.70 ปีี (SD = 1.53) ได้้รัับการวิินิจิ ฉััยว่่า
เป็็นโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดชนิิด VSD มากที่่�สุุด 
คิิดเป็็นร้้อยละ 57.60 อายุุที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยโรค
ส่่วนใหญ่่ คืือ แรกเกิิด ถึงึ 1 ปีี คิดิ เป็็นร้้อยละ 84.70
ชนิิดการผ่่าตััด คืือ VSD closure คิิดเป็็นร้้อยละ
61.20 และระยะเวลาที่่�เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
ครั้้�งนี้้� คืือ มากกว่่า 7 วััน คิิดเป็็นร้้อยละ 61.20
โดยมีีระยะเวลาที่่�เข้้ารัับการรัักษาฯ เฉลี่่�ย 9.09 วััน 
(SD = 5.08)
2. ความเข้้มแข็็งของครอบครััวในผู้้�ดููแลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ พบว่่า
ผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ
มีีคะแนนเฉลี่่�ยความเข้้มแข็็งของครอบครััวโดยรวม
ในระดัับมาก (M = 46.22, SD = 9.68) เมื่่อ� จำำ�แนก
เป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้้ดู� แู ลเด็็กโรคหััวใจฯ มีีคะแนนเฉลี่่�ย
ความเข้้มแข็็งของครอบครััวในระดัับมากทั้้�ง 3 ด้้าน 
ได้้แก่่ ด้้านการควบคุุม (M = 12.49, SD = 4.01)
ด้้านความท้้าทาย (M = 13.44, SD = 3.33) และ
ด้้านความมุ่่�งมั่่�นผููกพััน (M = 20.29, SD = 4.28)
3. การสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คมในผู้้ � ดูู แ ลเด็็ ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ พบว่่า
ผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ
มีี ค ะแนนเฉลี่่� ย การสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คมโดยรวม
ในระดัับมาก (M = 99.58, SD = 14.16) เมื่่อ� จำำ�แนก
เป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้้ดู� แู ลเด็็กโรคหััวใจฯ มีีคะแนนเฉลี่่�ย
การสนัับสนุุนทางสัังคมในระดัับมาก 2 ด้้าน คืือ

ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
1.1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ดููแล พบว่่า ผู้้�ดููแล
ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง คิิดเป็็นร้้อยละ 84.70 มีีอายุุ
อยู่่�ในช่่วง 20–40 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 82.30 โดย
มีีอายุุเฉลี่่�ย 31.21 ปีี (SD = 9.96) มีีการศึึกษา
ระดัับมััธยมศึึกษา มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 41.20
มีีรายได้้ของครอบครััวอยู่่�ในช่่วง 5,001–10,000 บาท
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ด้้านอารมณ์์ (M = 34.41, SD = 5.38) และ
ด้้านการประเมิิน (M = 22.85, SD = 3.67) และ
ในระดัับปานกลาง 2 ด้้าน คืือ ด้้านข้้อมููลข่่าวสาร
(M = 24.42, SD = 5.85) และด้้านทรัั พยากร
(M = 17.89, SD = 3.87)
4. การดููแลในผู้้ดู� แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิด
หลัังผ่่าตััดหััวใจ พบว่่า ผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจมีีคะแนนเฉลี่่�ยการดููแล
โดยรวมในระดัับสููง (M = 108.35, SD = 22.66)
เมื่่อ� จำำ�แนกเป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้ดู้� แู ลเด็็กโรคหััวใจฯ
มีีคะแนนเฉลี่่�ยการดููแลในระดัับสููงทั้้�ง 3 ด้้าน ได้้แก่่
ด้้านร่่างกาย (M = 23.51, SD = 3.97) ด้้านกิิจกรรม

การพยาบาล (M = 75.05, SD = 19.58) และด้้านจิิตใจ
(M = 9.80, SD = 2.25)
5. ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความเข้้มแข็็งของ
ครอบครััว และการสนัับสนุุนทางสัังคม กัับการดููแล
ในผู้้ดู� แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ
พบว่่า ความเข้้มแข็็งของครอบครััวมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับการดููแลในผู้ดู้� แู ลเด็็กโรคหััวใจฯ อย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (rs = .230, p < .05) และการสนัับสนุุน
ทางสัั ง คมมีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท างบวกกัั บ การดูู แ ล
ในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(r = .340, p < .01) ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความเข้้มแข็็งของครอบครััว และการสนัับสนุุนทางสัังคม
    
กัับการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ (n = 85)
การดููแล

ตััวแปร
ความเข้้มแข็็งของครอบครััว
การสนัับสนุุนทางสัังคม

r

p

      .230 (rs)
    .340

การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ดัังนี้้�
ผลการวิิจััยพบว่่า ผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจมีีคะแนนเฉลี่่�ยการดููแล
โดยรวมและรายด้้านในระดัั บ สูู ง  ทั้้� ง นี้้� เ นื่่� อ งจาก
ผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจฯ ส่่วนใหญ่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับ
เด็็กป่่วยโดยเป็็นมารดา (ร้้อยละ 75.30) ซึ่่�งมารดา
เป็็นผู้้ที่่� อ� ยู่่�ใกล้้ชิิดและทำำ�หน้้าที่่�อบรมเลี้้ย� งดููเด็็ก จึึงเข้้าใจ
และตอบสนองความต้้องการของเด็็กได้้อย่่างเหมาะสม

      .035
.001

และผู้้�ดููแลส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง (ร้้อยละ 84.70)
ซึ่่� ง มีี ค วามนุ่่�มนวลและอ่่ อ นโยนในการดูู แ ลเด็็ ก
ประกอบกัับผู้้ดู� แู ลส่่วนใหญ่่มีอี ายุุอยู่่�ในช่่วง 20–40 ปีี
(ร้้อยละ 82.30) โดยจััดอยู่่�ในวััยผู้้ใ� หญ่่ตอนต้้น ซึ่่�งเป็็น
วััยที่่�บุคุ คลมีีสติปัิ ญ
ั ญาและวุุฒิภิ าวะสููงสุุด มีคี วามคิิด
เป็็นระบบ สามารถนำำ�ประสบการณ์์มาใช้้ในการแก้้ไข
ปััญหาและปรัับตััวต่่อสถานการณ์์ใหม่่ๆ ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ (เกษร เกษมสุุข และอุุษณีีย์ บุ
์ ญ
ุ บรรจบ,
2561) นอกจากนี้้� ผู้้ดู� แู ลครึ่่ง� หนึ่่�งยัังเคยมีีประสบการณ์์
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การดููแลเด็็กขณะเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล 
(ร้้อยละ 50.60) จึึงมีีความคุ้้�นเคยกัับความเจ็็บป่่วย
อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์และสภาพแวดล้้อมในโรงพยาบาล
ทำำ�ให้้สามารถดููแลเด็็กได้้อย่่างเหมาะสม (Abdelkader,
Arabiat, Holmes, & Hamdan-Mansour,
2016)
การที่่� ผู้้ � ดูู แ ลเด็็ ก โรคหัั ว ใจพิิ ก ารแต่่ กำำ � เนิิ ด
หลัั ง ผ่่ า ตัั ดหัั ว ใจมีี ค ะแนนเฉลี่่� ย การดูู แ ลโดยรวม
และรายด้้านในระดัับสููง ยัังอาจเนื่่อ� งจากเด็็กส่่วนใหญ่่
ได้้รัับการวิินิจิ ฉััยโรคในช่่วงแรกเกิิด ถึงึ 1 ปีี (ร้้อยละ
84.70) ซึ่่�งการที่่�เด็็กได้้รัับการวิินิจิ ฉััยโรคเร็็ว ทำ�ำ ให้้ผู้้ดู� แู ล
ได้้รัับข้้อมููลจากบุุคลากรทีีมสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
รวมถึึ ง ผู้้ � ดูู แ ลมีี เวลาในการค้้นหาข้้อมูู ล เพิ่่� ม เติิ ม
จึึงมีีความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโรค การรัักษา การป้้องกััน
ภาวะแทรกซ้้อน และดูู แลเด็็ กได้้อย่่ างเหมาะสม
(Elshazali, Shazali, Yousif, & Osman, 2018)
และเด็็ ก ส่่ วน ใหญ่่ มีี ร ะยะเวลาที่่� เข้้ารัั บ การรัั ก ษา
ในโรงพยาบาลครั้้ง� นี้้�มากกว่่า 7 วััน (ร้้อยละ 61.20)
ผู้้ดู� แู ลจึึงมีีความคุ้้น� เคยและมีีประสบการณ์์การดููแลเด็็ก
ในโรงพยาบาลมากขึ้้�น (Abdelkader et al., 2015)
ประกอบกัั บเด็็ กส่่วนใหญ่่ ได้้รัั บการผ่่ าตััด VSD
closure (ร้้อยละ 61.20) ซึ่่�งเป็็นการผ่่าตััดที่่ไ� ม่่ซับั ซ้้อน
และผู้้ดู� แู ลได้้รัับความรู้้จ� ากบุุคลากรทีีมสุุขภาพก่่อนผ่่าตััด
เกี่่�ยวกัับการดููแลเด็็กหลัังผ่่าตััด ทำำ�ให้้ผู้ดู้� แู ลสามารถ
ดููแลเด็็กได้้อย่่างเหมาะสม
ผลการวิิจัยั พบว่่า ความเข้้มแข็็งของครอบครััว
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ ทั้้�งนี้้�อธิิบายตามแนวคิิดของ McCubbin
et al. (1987) ได้้ว่่า ความเข้้มแข็็งของครอบครััว
เป็็นการรัับรู้้�ของผู้้�ดููแลถึึงความสามารถของสมาชิิก
ในครอบครัั ว เกี่่� ย วกัั บ การปรัั บ ตัั ว และจัั ด การกัั บ
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในครอบครััว ขณะที่่�ผู้้�ดููแลอยู่่�เฝ้้า
และดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ

ที่่�หอผู้้�ป่่วยสามััญกุุมารเวชกรรม ซึ่่�งความเข้้มแข็็ง
ของครอบครััวเป็็นแหล่่งสนัับสนุุนภายในครอบครััว
ที่่�ช่ว่ ยให้้สมาชิิกในครอบครััวมีกี ารปรัับตััว ปรัับเปลี่่ย� น
และแบ่่งบทบาทหน้้าที่่�กันั อย่่างเหมาะสม ขณะที่่�เด็็ก
เข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�
พบว่่ า ผู้้� ดูู แ ลมีี ค ะแนนเฉลี่่� ย ความเข้้มแข็็ ง ของ
ครอบครััวโดยรวมและรายด้้านในระดัับมาก ได้้แก่่
ด้้านการควบคุุม ด้้านความท้้าทาย และด้้านความมุ่่�งมั่่�น
ผููกพััน แสดงให้้เห็็นว่า่ ความเข้้มแข็็งของครอบครััว
ที่่�มาก ทำำ �ให้้ผู้้�ดููแลมีีการดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการ
แต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจอย่่างเหมาะสม โดยขณะที่่�
ผู้้ � ดูู แ ลอยู่่�เฝ้้ า และดูู แ ลเด็็ ก ในโรงพยาบาล จะมีี
การเปลี่่� ย นแปลงหน้้าที่่� แ ละการดำำ � เนิิ น ชีี วิิ ต ของ
ผู้ดู้� แู ลและสมาชิิกในครอบครััว (Lam et al., 2006)
ดัังนั้้�น ครอบครััวที่่�มีีความเข้้มแข็็งมาก สมาชิิกใน
ครอบครััวจะมีีความรัักใคร่่สามััคคีีกััน ช่่วยเหลืือ
ซึ่่�งกัันและกััน พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�สิ่่ง� ใหม่่ สามารถปรัับตััว
ในการทำำ�หน้้าที่่�และการดำำ�เนิินชีีวิติ ของครอบครััวได้้
เหมาะสม ผู้้�ดููแลจึึงสามารถเผชิิญปััญหา ปรัับตััว 
และดููแลเด็็กได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของจุุฑามาศ พายจะโปะ
และคณะ (2560) ที่่� พ บว่่ า ความเข้้มแข็็ ง ของ
ครอบครััวมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการดููแลใน
ผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหััวใจ
ขณะพัักฟื้้นที่่
� �บ้้าน
ผลการวิิจััยพบว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคม
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็ก
โรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิ ติิ  ทั้้� ง นี้้� อ ธิิ บ ายตามแนวคิิ ด ของ House
(1981) ได้้ว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคมเป็็นการรัับรู้้�
ของผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััด
หััวใจในการได้้รัับความช่่วยเหลืือ ขณะที่่�ผู้ดู�้ แู ลอยู่่�เฝ้้า
และดููแลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััด
หััวใจที่่�หอผู้ป่้� ว่ ยสามััญกุุมารเวชกรรม ประกอบด้้วย
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4 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านอารมณ์์ ด้้านการประเมิิน ด้้านข้้อมููล
ข่่าวสาร และด้้านทรััพยากร ซึ่่�งผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�พบว่่า
ผู้ดู้� แู ลมีีคะแนนเฉลี่่�ยการสนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวม
ด้้านอารมณ์์ และด้้านการประเมิิ น ในระดัับมาก
ส่่วนด้้านข้้อมููลข่า่ วสาร และด้้านทรััพยากร มีีคะแนนเฉลี่่�ย
ในระดัับปานกลาง แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�ดููแลที่่�ได้้รัับ
การสนัับสนุุนทางสัังคมมาก จะมีีการดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิการแต่่กำำ�เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจอย่่างเหมาะสม และ
การที่่�ผู้ดู�้ แู ลได้้รัับการสนัับสนุุนทางสัังคม ทำำ�ให้้ผู้้ดู� แู ล
รู้้�สึึกมีีคุุณค่่า (Ikiza & Cakarb, 2010) มีีความรู้้�
(Diniz, Santos, & Koller, 2017) รู้้�สึึกมั่่�นใจ
สามารถรัับมืือและเผชิิญปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่าง
การดููแลเด็็กในโรงพยาบาลได้้ (Wray & Maynard,
2006) ทำำ�ให้้สามารถดููแลเด็็กได้้อย่่างเหมาะสม
ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
Chaisom et al. (2010) ที่่�พบว่่า การสนัับสนุุน
ทางสัั ง คมมีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท างบวกกัั บ การดูู แ ล
ในมารดาเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิด

ในผู้้ดู� แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรมีีการศึึกษาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดููแล
ในผู้้ดู� แู ลเด็็กโรคหััวใจพิิการแต่่กำ�ำ เนิิดหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ
ชนิิดไม่่เขีียวในโรงพยาบาลในกลุ่่�มอายุุอื่น 
่� และศึึกษา
ปััจจััยที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อการดููแลในผู้้�ดููแลเด็็กโรคหััวใจ
พิิ ก ารแต่่ กำำ � เนิิ ด หลัั ง ผ่่ า ตัั ดหัั ว ใจชนิิ ด ไม่่ เขีี ย วใน
โรงพยาบาล
เอกสารอ้้างอิิง
กรกนก สุุขพัันธ์์. (2556). โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด.
ใน สุุรีีย์์ เลขวรรณวิิจิิตร (บ.ก.), พยาธิิวิิทยา
ของโรคหัั ว ใจ (น. 33–81). โรงพิิ ม พ์์
คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่.
เกษร เกษมสุุข, และอุุษณีีย์์ บุุญบรรจบ. (2561).
การส่่ งเสริิ มพัั ฒนาการวัั ยผู้้ � ใหญ่่ ตอนต้้น:
บทบาทของพยาบาล. วารสารแพทยสาร
ทหารอากาศ, 64(3), 101–107.
จุุฑามาศ พายจะโปะ, ชื่่�นฤดีี คงศัักดิ์์�ตระกููล, และ
ศัักดา อาจองค์์ วััลลิิภากร. (2560). ปััจจััย
ทำำ �นายพฤติิ กรรมการดูู แลของผู้้� ดููแลเด็็ ก
วััยแรกเกิิด–5 ปีี หลัังผ่่าตััดหััวใจแบบเปิิด.
วารสารพยาบาลศาสตร์์และสุุขภาพ, 40(4),
134–141.
ชญาภา วัั นทุุ ม , และสุุ พ รรณีี  สุ่่� มเล็็ ก . (2555).
การเสริิ ม สร้้างสุุ ข ภาพเด็็ ก โรคหัั ว ใจพิิ ก าร
แต่่กำำ�เนิิดหลัังการผ่่าตััดของผู้้�ดููแล. วารสาร
พยาบาลศาสตร์์และสุุขภาพ, 35(1), 1–9.
ธนะรััตน์์ ลยางกููร, สมพััน กลั่่�นดีีมา, และแพรวดาว
พัันธุรัุ ตั น์์. (2559). โรคหััวใจพิิการแต่่กำำ�เนิิด
ที่่�รุนุ แรงในทารกแรกเกิิด. วารสารกรมการแพทย์์,
41(4), 16–21.

ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
1.1 พยาบาลควรสนัับสนุุนการดููแลเด็็ก
หลัังผ่่าตััดหััวใจในผู้้�ดููแล โดยจััดกลุ่่�มแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ ร ะหว่่ า งผู้้� ดูู แ ลในการดูู แ ลเด็็ ก หลัั ง
ผ่่าตััดหััวใจ จััดทำำ�แผ่่นพัับ คู่่�มืือ หรืือสื่่�อการสอน
เกี่่�ยวกัับการดููแลเด็็กหลัังผ่่าตััดหัวั ใจ อีีกทั้้�งควรส่่งเสริิม
ความเข้้มแข็็งของครอบครััวและการสนัับสนุุนทางสัังคม
ในผู้ดู้� แู ลให้้มากขึ้้�น ซึ่่ง� จะช่่วยให้้ผู้ดู้� แู ลมีีการดููแลเด็็ก
หลัังผ่่าตััดหััวใจได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
1.2 อาจารย์์พยาบาลควรสอดแทรกเนื้้�อหา
หรืือประเด็็นเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งของ
ครอบครััวและการสนัับสนุุนทางสัังคมในการเรีียน
การสอน เพื่่อ� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการดููแลที่่�โรงพยาบาล
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