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บทคัดย่อ

 การประเ มินความต ้องการและการได ้ รับ 

การตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย 

ที่เข้ารับการผ่าตัดเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับพยาบาล เพื่อเป็น

แนวทางในการตอบสนองแก่สมาชิกครอบครัวได้ตรง 

ความต้องการมากทีส่ดุ การวจิยัครัง้นีว้ตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษา 

และเปรียบเทยีบความต้องการและการได้รับการตอบสนอง

ความต้องการของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัด

ต้อกระจก กลุ ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกครอบครัวผู ้ป่วย 

ทีเ่ข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกทีแ่ผนกห้องผ่าตดั โรงพยาบาล

สิรินธร กรุงเทพมหานคร เดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 

จ�านวน 82 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยเลือก

สมาชิกครอบครัวทุกรายท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด  

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกครอบครัวและ 

ผู ้ป่วย และแบบสอบถามความต้องการและการได้รับ 

การตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว ซึ่งมีค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .90 และ .96  

ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและ 

การทดสอบทีแบบสองกลุ่มที่ไม่อิสระจากกัน

 ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของสมาชิก

ครอบครวัขณะรอผูป่้วยผ่าตัดต้อกระจกโดยรวม (M = 2.46, 

SD = 0.37) และรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับ

การตอบสนองความต้องการของสมาชกิครอบครวัโดยรวม 

(M = 1.63, SD = 0.50) และรายด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความต้องการกับการได้รับ 

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว พบว่า  

การได้รับตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว 

มีค่าเฉล่ียต�่ากว่าความต้องการของสมาชิกครอบครัวอย่าง

มนียัส�าคญัทางสถติ ิทัง้โดยรวม รายด้าน และรายข้อทกุข้อ 

ผลการวิจัยเสนอแนะว่า พยาบาลที่เกี่ยวข้องในการดูแล 

ผู้ป่วยและครอบครัวที่ผ่าตัดต้อกระจก ควรพัฒนาระบบ

การพยาบาล เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกอย่าง

เหมาะสม
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การตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัว, ระยะ
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Abstract

 Assessment of needs and responsiveness 

on those needs of family members’ patients 

during preoperative period are essential guidelines 

for nurses to provide the most responsive care to 

family members needs. The objectives of this 

study were to examine and to compare the needs 

and received need responses among family  

members while waiting for patients receiving 

glaucoma surgery. A convenience sample of 82 

patients’ family members involving in cataract 

surgery at Sirindhorn hospital, Bangkok during 
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April-June, 2017 participated in the study. Data 

were collected by using family members’ and 

patients’ personal questionnaires. Cronbach’s 

alpha coefficients of the questionnaires were .90 

and .96 respectively. Data were analyzed by using 

descriptive statistics and paired t-test.

 Results showed that the overall needs  

(M = 2.46, SD = 0.37) and each  aspect of family 

member needs were rated at high level. While 

overall need responsiveness (M = 1.63, SD = 0.50) 

and each aspect of need responsiveness were 

rated at moderate level. Results of comparisons 

found that needs responsiveness were statistical 

significance in average scores  lower than those 

of needs scores of overall score, each of the aspect 

scores, and items scores. 

 Findings of the study suggest that nurses 

involving in providing care for patients receiving 

glaucoma surgery should develop nursing care 

system and design new nursing interventions to 

respond appropriately to the needs of patients’ 

family members  during the intra-operative period. 

Key words: Family members’ needs, family  

members’ needs responsiveness, preoperative 

cataract surgery

ความส�าคัญของปัญหา

 โรคต้อกระจกเป็นภาวะท่ีเลนส์แก้วตา (Crystalline 

lens) เส่ือม ซึง่เป็นสาเหตทุีส่�าคัญของภาวะตาบอดทัว่โลก

และรวมทั้งประเทศไทย (Rao, Khanna, & Payal, 2011) 

ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 80% ต้อกระจกจะเกิดจากภาวะ

เสือ่มตามวยัหรอืจากวยัชรา ปัจจบุนัผูส้งูอายมุเีพิม่มากข้ึน

ท�าให้จ�านวนผู ้ป่วยโรคต้อกระจกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

องค์การอนามัยโรคประมาณการณ์ว่ามีประชากรตาบอด

ทั่วโลกประมาณ 37 ล้านคน (Geoffrey, Michael, & 

Ladan, 2008) การรักษาต้อกระจกมีเพียงวิธีเดียว คือ  

การผ่าตัด เนื่องจากไม่มียาที่ใช้กินหรือหยอดตาใด ๆ ที่จะ

ช่วยแก้อาการของต้อกระจกได้โดยแพทย์จะผ่าตัดเอา

แก้วตาที่ขุ่นออกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าแทนที่ ซึ่งได้

ผลดีถึงร้อยละ 99.4 (Yenjit, 2005) ทั่วไปแล้วแพทย์จะ

ท�าการผ่าตัดต้อกระจกให้เม่ือผู้ป่วยสายตามัวจนด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันได้ไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรค หรือในผู้ป่วย

ที่ต้อกระจุกขุ่นมากจนท�าให้ไม่สามารถตรวจจอประสาท 

เช่น ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน

เกิดขึ้น เช่น เป็นต้อหิน 

 ในประเทศไทยแต่ละปีมผีูป่้วยด้วยโรคตาต้อกระจก

รายใหม่และมีผู ้ป่วยสะสมรอรับการผ่าตัดจ�านวนมาก  

ส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยสะสมทวีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น สร้าง

ความทุกข์ทรมานให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว กระทรวง

สาธารณสุขจึงจัดท�าโครงการ “ขจัดตาบอดและสายตา

เลือนรางจากต้อกระจกปี 2560 เพื่อให้ประชาชนไทย

สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานได้อย่างทั่วถึงและ 

เป็นธรรม น�าสู่การมีสุขภาพตา (VISION2020thailand)” 

ตามเป้าหมายองค์การอนามัยโลก คือ ลดความชุกภาวะ

ตาบอดให้เหลือไม่เกินร้อยละ 0.5 ส�าหรับแนวทาง 

การบริหารจัดการโรคตาต้อกระจกในปี พ.ศ. 2560 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ได้ตั้ง 

เป้าหมายเพิม่การผ่าตดัตาต้อกระจกในผู้ป่วยตาต้อกระจก

ให้สามารถเข้าถึงการบริการเพิ่มมากขึ้น ว่าจะต้องมี 

การผ่าตัดตาต้อกระจกรวมไม่ต�่ากว่า 112,200 ข้าง/ปี 

(NHSO, 2017)

 ปัจจบุนัการรกัษาต้อกระจกใช้การผ่าตดัด้วยเลเซอร์ 

(Femtosecond laser) ฝังเลนส์เทียม ทั้งนี้การผ่าตัดจะ

ใช้เวลาประมาณ  20 นาที อาจท�าได้โดยการดมยาสลบ  

(ในกรณีที่ผู้ป่วยท่ีไม่ให้ความร่วมมือ) ฉีดยาเฉพาะที่ หรือ

เพียงใช้วิธีการหยอดยาชา หลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถฟื้นตัว

ในการมองเห็นได้เร็ว สามารถลุกขึ้นท�ากิจกรรมเบา ๆ ได้ 

และจะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ก็ได้ จาก

เทคนิคการผ่าตัดที่ทันสมัยและใช้เวลาไม่นาน ท�าให้ 

การผ่าตัดต้อกระจกแบบผู้ป่วยนอกในปัจจุบันมีจ�านวน 

เพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถลดเวลานอนโรงพยาบาล เพิ่ม

ความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว (Tinley, Frost, 

Hkin, Mcdermott, & Ewings, 2003) ส�าหรับการผ่าตัด

ต้อกระจกทีโ่รงพยาบาลสรินิธร แพทย์จะนดัผูป่้วยมาผ่าตดั

โดยมีการแนะน�าเตรียมตัวผ่าตัดแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 

และนัดผู้ป่วยเข้านอนพักโรงพยาบาล 1 วันก่อนวันผ่าตัด


