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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความวิตกกังวล
และความปวดในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน  หอผู้ปุวยศัลยกรรม  ในโรงพยาบาล  เลื อก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 40 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 
ราย และกลุ่มทดลอง 20 ราย โดยการจับคู่ให้กลุ่มตัวอย่างมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอายุ  เพศ  
การวินิจฉัยโรค และชนิดของการผ่าตัด  กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลอง
ได้รับการพยาบาลตามปกติและโปรแกรมการจัดการอาการท่ีเน้นการบริหารกาย- จิตแบบชี่กง   ซึ่ง
เป็นโปรแกรมท่ีผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดการจัดการอาการของ Dodd  และคณะ (2001) ร่วมกับ
แนวคิดการบริหารกาย-จิตแบบชี่กง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสั มภาษณ์ข้อมูล
ส่วนบุคคล  แบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญของ Spielberger และคณะ (1983) และแบบ
ประเมินระดับความปวดแบบเส้นตรง ที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .79 และ .77 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติบรรยาย และสถิติทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. ความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมฯ ต่ ากว่าก่อนเข้าร่วม 

โปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=10.71, p<.05) และต่ ากว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับ
การพยาบาลปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=6.04, p<.05) 

2. ความปวดในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมฯ ในระยะ 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมง 
หลังผ่าตัดต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=1.58 และ1.89 ตามล าดับ , 
p<.05) 
 ค าส าคัญ: ความวิตกกังวล  ความปวด  ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน  การ
บริหารกาย-จิตแบบชี่กง 
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ABSTRACT  This quasi-experimental research has aimed to compare an anxiety and 
pain in the experimental group before and after receiving the program. And compare 
an anxiety and pain between the experimental group and the control group. The 
sample of study comprised of 40 postoperative in-patients with emergent abdominal 
surgery at hospital. The purposive sampling technique was used following the 
inclusion criteria and equally divided them into a control group and an experimental 
group. They were also matched by age, gender, diagnosis and operation. The control 
group received conventional nursing care, whereas the experimental group received 
both conventional nursing care and the symptom management focusing on Qi-Gong 
practice program that developed from the Symptom Management  Model of Dodd 
et al (2001) and a concept of Qi-Gong. The instruments were an interviews form 
regarding the demographic data, the State-Trait Anxiety Inventory form Y-1 of 
Spielberger et al (1983) and numeric rating scale  of pain  with reliability of .79 and 
.77, respectively. The data was analyzed with descriptive statistics and t-test. The 
major findings were after receiving the intervention, the anxiety of patients in the 
experimental group was significantly lower than that of the pretest phase (t=10.71, 
p<.05) and lower than that of the control group (t=6.04, p<.05), and the pain score of 
patients in the experimental group after receiving the intervention at 48 hours and 72 
hours were significantly lower than those of the control group (t=1.58 และ 1.89 
respectively, p<.05) 
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บทน า 
 

เมื่อผู้ปุวยต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล  ผู้ปุวยต้องเผชิญกับความวิตก
กังวลและความเครียด เนื่องมาจากความไม่
คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล และ
เมื่อต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด  ผู้ปุวย
ย่อมมีความวิตกกังวลมากขึ้น57 โดยเฉพาะการ
ผ่าตัดแบบฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ผู้ปุวยไม่ทราบ
ล่วงหน้ามาก่อน 42 ผู้ปุวย ส่วนใหญ่จะมา
โรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรง
และเฉียบพลันหรือมีเลือดออกในระบบ
ทางเดิ นอาหาร เมื่อแพทย์วินิจฉัยได้ว่า ต้อง
ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด  ผู้ปุวยจะได้รั บ
การแก้ไขภาวะต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมต่อ
การผ่าตัดและต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุด
45,76 ในการเตรียมผู้ปุวยก่อนผ่าตัดมีความเร่ง
รีบ  ผู้ปุวยมีเวลาในการปรับตัวน้อยจึงรู้สึก
วิตกกังวล เป็นทุกข์และกลัวผลของการผ่าตัด
15,18,57 ซึ่งความวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดที่
เกิดขึ้นในผู้ปุวยศัลยกรรมพบร้อยละ 60 – 
8055 มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปุวย  
การรักษาด้วยการผ่าตัด  ผลของการผ่าตัดไม่
ดี  ความล้มเหลวของการผ่าตัด  การได้รับยา
ระงับความรู้สึก กลัวไม่ตื่น  กลัวตาย  กลัว
สูญเสียภาพลักษณ์  สิ่งที่ไม่รู้ 47,49,58  อยู่ใน
สิ่งแวด ล้อมท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม อยู่กับคน
แปลกหน้า  ต้องอยู่ภายในกฎระเบียบของ
โรงพยาบาล  รวมทั้งได้รับการรักษาและการ
ตรวจวินิจฉัยต่างๆ57 การใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น การให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด า การคาสายสวนกระเพาะอาหารหรือ
สายสวนปัสสาวะ ท่อระบาย เป็นต้น  ในระยะ
หลังผ่าตัดผู้ปุวยมีความวิตกกังวลขึ้นอีก
เนื่องจากผู้ปุวยกลัวความเจ็บปวด  กลัว
สูญเสียหน้าที่การท างานของร่างกาย  การ
ผ่าตัดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ภาพลักษณ์  การกลับสู่ชีวิตประจ าวันและอาจ
มีปัญหาเรื่อ งผู้ดูแล เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ท าให้
ผู้ปุวยไม่สามารถ ควบคุมหรือจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความปวดและก ารปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ลดลง 78  ท าให้ผู้ปุ วยขาดความ
มั่นใจในการดูแลตนเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปุวยหลังผ่าตัดได้ท้ังด้ านร่างกาย เช่น ปวด
แผลผ่าตัดมาก 22 แผลแยก แผลติดเชื้อ และมี
การใช้ยาแก้ปวดมากข้ึน ส่วนด้านจิตใจนั้นเกิด
ความวิตกกังวล ความเครียดและกลัวต่อความ
เจ็บปวดหลังผ่าตัดสูง 57 รวมทั้ง เกิด
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ระยะเวลานอนใน
โรงพยาบาลนานกว่าปกติ  สูญเสียค่าใ ช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน 53 เมื่อผู้ปุวยมี
ความวิตกกังวลสูงจะท าให้เ กิดความปวดหลัง
ผ่าตัด และความรุนแรงของควา มปวดจะเพ่ิม
สูงขึ้น54,81  

ความปวดในผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด
ช่องท้อง เป็นประสบการณ์ท่ีพบมา กท่ีสุดใน
อาการแสดงหลังการผ่าตัด 54 ผู้ปุวยหลังผ่าตัด
ใหญ่ที่มีประสบการณ์ความปวดรุนแรง ใน
ระดับปานกลางจนถึงระดับรุนแรง ร้อยละ 20-
8048 ความปวดจะรุนแรงมากในระยะ 24–48 
ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด และจะค่อยๆ ล ดระดับ
ความรุนแรงจนหายไปในที่สุด 72,74 ช่วงเวลาที่
ผู้ปุวยลุกเดินเคลื่อนไหว  ความปวดหลังผ่าตัด
จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31 และต้องใช้เวลาอย่าง
น้อย 10 นาทีที่จะกลับมาที่เตียงได้ 53 ผู้ปุวยจึง
เคลื่อนไหวลุกจากเตียงเท่าที่จ าเป็น 71 จะนอน
อยู่ในท่าเดยีว กลัวการเคลื่อนไหวเพราะจะท า
ให้เกิดความปวดมากข้ึน  กล้ามเนื้ อมีการหด
เกร็งรู้สึกไม่สุขสบาย70  นอกจากนั้นความปวด
จะกระตุ้นประสาทซิมพาเธติก ท าให้การ
ไหลเวียนของเลือดและการเคลื่อนไหวของ
ระบบทางเดินอาหารลดลง ความปวดยับยั้ง
การท างานของประสาทเวกัส (Vagus nerve) 
ระบบทางเดินอาหารท างานลดลง ส่งเสริมให้
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เกิดภาวะท้องอืด แน่นอึดอัด ท้องผูก มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน และมีปวดแผลผ่าตัดมากข้ึน 13 
ความปวดที่มีความรุนแรงและต่อเ นื่องท าให้
เกิดความวิตกกังวล นอนหลับพักผ่อนไม่
เพียงพอ  ความอยากอาหารลดลง 74  
ผลกระทบเหล่านี้ท าให้ระยะฟ้ืนฟูสภา พล่าช้า
57,73 สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง  ได้รับ
ผลข้างเคียงจากการให้ยา  ระยะเวลาในการ
อยู่โรงพยาบาลนานขึ้น  ต้องกลับมารับการ
รักษาซ้ าและผู้ปุวยไม่พึงพอใจต่อการรักษา44 

ในการจัดการความวิตกกังวลและ
ความปวดในผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด ผู้ปุวยจะ
ได้รับยาเพื่อผ่อนคลายและระงับปวด  แต่การ
ใช้ยาในปริมาณมากท าให้ผู้ปุวยประสบกับ
ผลข้างเคียงของยาได้สูง ส่งผลต่อการอยู่
โรงพยาบาลนานขึ้น 64,71 วิธีการพยาบาลเพ่ือ
จัดการความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยาเป็นวิธีการ
จัดการความปวดวิธีหนึ่งที่ท าให้ผู้ปุวย
ปลอดภัยจากการให้ยา  จากการศึกษาวิธีการ
พยาบา ลเพื่อจัดการกับความปวดหลังผ่าตัด
ของนวลสกุล  แก้วลาย (2545) การพยาบาล
ที่ให้ผลดีต่อการจัดการความเจ็บปวด เป็น
วิธีการที่มีการกระท าโดยตรงต่อร่างกาย   
วิธีการที่อาศัยกระบวนการคิดและการกระท า 
และให้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปว่า
ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวิ ธีการ
พยาบาลเพ่ือจัดการกับความเจ็บปวดหลัง
ผ่าตัดเมื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล  
ในแง่ของความสะด วก ความคุ้มค่าและคุ้มทุน 
ความยากง่ายในการปฏิบัติ  ความเหมาะสม
กับหน่วยงานและความสามารถของบุคลากร
ในการน าไปใช้  นอกจากนั้นควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีก ารพยาบาล
แต่ละชนิดเมื่อให้การพยาบาลในระยะที่
แตกต่างกัน  เช่นระยะก่อนผ่าตัด  ระยะหลัง
การผ่าตัด  และให้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด  เป็น
ต้น ในด้านการจัดการความวิตกกังวลนั้นมี

เปูาหมายแรกในการดูแลผู้ปุวยก่อนผ่าตัดคือ
การลดความ วิตกกังวลและท าให้เกิดความสุข
สงบ61 เป็นการเ พ่ิมผลลัพธ์ที่ดีภายหลังการ
ผ่าตัด  ท าให้ระยะเวลานอนในโรงพยาบาลสั้น
ลงแล ะรบกวนวิถีชีวิตของผู้ปุวยน้อยลง 50,55 
ดังนั้นการพัฒนาวิธีการพยาบาลที่เป็นการ
ดูแลแบบองค์รวมเพ่ือลดความวิตกกังวลและ
ความปวดผสมผสานกับการใช้ยาจึงมี
ความส าคัญ  ซึ่งนอกจากจะมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติการพยาบาลแล้ว  ต้องเป็นวิธีที่ง่าย
ต่อการปฏิบัติและมีความคุ้มค่าด้วยเช่นกัน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าใน
การดูแลผู้ปุวยที่มีความปวดหลังผ่าตัดช่อง
ท้องส่วนใหญ่เน้นวิธีการจัดการในระยะหลัง
ผ่าตัดเพื่อให้ผู้ปุวยมีความสุขสบายทางด้าน
ร่างกายเป็นส่วนใหญ่  และการผ่าตั ดที่
ได้รับป็นการนัดผ่าตัดล่วงหน้า  แต่ในผู้ปุวยที่
ได้รับการผ่าตัดแบบฉุกเฉินนั้นยังมีการศึกษา
น้อย  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปุวยที่มีความส าคัญมาก
เช่นกัน  เนื่องจากในระยะก่อนการผ่าตัด
โดยเฉพาะผู้ปุวยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง 
ผู้ปุวยมีความทุกข์ทรมาน ไม่สุขสบายทั้งด้าน
ร่างกาย โดยมีภาวะความดันโลหิตสูง  หัว
ใจเต้นผิดจังหวะ มีผลต่อการผ่าตัดต้องใช้ยา
ระงับความรู้สึกเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการรับรู้ต่อ
ความเจ็บปวดและความต้องการยา ระงับ
อาการปวดหลังผ่าตัดมากขึ้น  40,55  ผู้ปุวยมี
อาการปวดหลังผ่าตัดที่รุนแรงในช่วง 24 – 48 
ชั่วโมง ท าให้รู้ สึกเหนื่อย อ่อนเพลีย วุ่นวายใจ 
ไม่มีสมาธิ มีความสนใจลดลง และความปว ด
ท าให้ความวิตกกังวลเพ่ิมสูงขึ้น20,36,41 

ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด ช่องท้องแบบ
ฉุกเฉินมีเวลาในการเตรียมตัวเพื่อรับการผ่าตัด
น้อย  การดูแลผู้ปุวยกลุ่มนี้ตั้งแต่ระยะก่อน
การผ่าตัดตลอดจน ถึงระยะหลังการผ่าตัดเป็น
สิ่งส าคัญและท้าทายต่อทีมสุขภาพที่จะน า
วิธีการต่างๆ มาใช้ในการดูแลผู้ปุวยเพื่อจัดการ
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อาการปวดและความวิตกกังวลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความสมดุลในการผสมผสาน
การใช้ยาและไม่ใช้ยา  ร่วมกับระบบการ
รักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ปุวยแบบ
องค์รวมครอ บคลุมทั้งก าย อารมณ์ จิตและ
สังคม12  การรักษาด้วยวิธีทางแพทย์ทางเลือก
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น ามาใช้ในการรักษา ไม่ว่าจ ะ
เป็นการฝังเข็ม การนวด และชี่กง 63 
โดยเฉพาะชี่กงเป็นการออกก าลั งกายที่รวม
ท่าทางการเคลื่อนไหว การหายใจและสมาธิ
เข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาทักษะในก าร
ควบคุมพลัง พลั งชีวิตในร่างกาย 67 ซึ่งการ
บริหารกายจิตแบบชี่กง เป็นการดูแลแบบ
ผสมผสานที่สามารถท าได้ด้วยตัวผู้ปุวยเอง  มี
ผลในการลดความวิตกกังวล 1,8,56,68,69 ลดปวด
82 และลดการอักเสบ 69 โดยสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการอาการของ Dodd  และ
คณะ (2001 )  ที่เน้น การจัดการทางคลีนิก
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการดูแลตนเอง 
(Self care) เน้นทักษะ ความรู้และให้การ
สนับสนุนในสิ่งที่ผู้ปุวยต้องการในการจัดการ
อาการของตนเอง การจัดการอาการเป็น
หน้าที่โดยตรงของผู้ปุวยแต่ละคนและสมาชิก
ในครอบครัว โดยมีบุคลากรทีมสุขภาพ เป็น
ผู้รับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้จัดการอ าการ
ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความ
มั่นใจในการดูแลตนเอง  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
พัฒนาการ โปรแกรมการจัดการอาการที่เน้น
การบริหารกาย – จิตแบบชี่กงส าหรับผู้ปุวยที่
ไดร้ับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน     เพ่ือให้
ผู้ปุวยรู้สึกผ่อนคลายซึ่งเป็นผลมาจากเกิดการ
เปลี่ยนแ ปลงในร่างกาย   โดยเฉพาะการ
ท างานของระบบ ประสาทพาราซิมพา ธิติก  
ฮอร์โมน  และภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ระบบ
ประสาทพาราซิม พาธิติก  ท างานมากข้ึน 14  
จึงท าให้ความวิต กกังวลลดลงและความปวด
จะลดลงตามมา81 ส่งผลให้ผู้ปุวยมีการฟื้นหาย

จากการผ่าตัดเร็วขึ้น  มีระยะเวลานอน
โรงพยาบาลน้อยลง และมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน  
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากร     
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ  ผู้ปุวยที่

เจ็บปุวยด้วยโรคที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา
ด้วยการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ได้แก่ ไส้
ติ่งอักเสบหรือแตก  ล าไส้ทะลุ กระเพาะ
อาหารทะลุ ล าไส้อุดตัน ไส้เลื่อนอุ ดตัน  เยื่อบุ
ช่องท้องอักเสบเฉียบพลันและอวัยวะในช่อง
ท้องได้รับบาดเจ็บ  ที่เข้ารับการรักษาในหอ
ผู้ปุวยศัลยกรรม ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มี
อายุระหว่าง 20-59 ปี 

กลุ่มตัวอย่าง   คือ ผู้ปุวยที่ได้รับการ
ผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉินได้แก่การผ่าตัด 
Appendectomy, Explore lap, 
Cholecystectomy และ Herniorhaphy ที่
เข้ารับการรักษาในหอผู้ ปุวยศัลยกรรม 
โรงพยาบาลโพธาราม โรงพยาบาลด าเนิน
สะดวก และโรงพยาบาลราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี  มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทยได้  ยินดีและเต็มใจให้
ความร่วมมือในการวิจัย ผู้ปุวยที่ไม่ได้อยู่ ใน
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวยมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆท่ี
เกิดข้ึนภายหลังเข้ากลุ่มทดลอง เช่น การเกิด
ภาวะช็อค การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
อย่างเฉียบพลัน ผู้ปุวยที่ยังต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจภายหลังการผ่าตัด 
 
เครื่องมือที่ให้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอ บด้วย เพศ อายุ ประวัติการ
ผ่าตัด 

2. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด
ช่องท้องแบบฉุกเฉินได้แก่ การ
วินิจฉัยโรค ชนิดของ 
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การผ่าตัด ระยะเวลาในการผ่าตัด 
การใช้ยาระงับความรู้สึก และ
ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัด 

3. แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ
ของผู้ปุวย เป็นแบบวัดความวิตก
กังว ลขณะเผชิ ญของ Spielberger
และคณะ (1983) 

4. แบบประเมินความปวด โดยใช้
ประเมินระดับความปวดแบบเส้นตรง
เรียงล าดับตัวเลข (Numeric Rating 
Scale; NRS) ของ Johnson  

5. โปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการ
บริหารกาย-จิตแบบชี่กงส าหรับผู้ปุวย
ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน   

6. คู่มือการบริ หารกาย- จิตแบบชี่กง
ส าหรับผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่อง
ท้อง   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ผู้วิจัยศึกษาประวัติของผู้ปุวยที่
เข้ารับการรักษาด้ว ยโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัด 
คื อ Acuteappendicitis, Rupture 
appendicitis, Peptic ulcer perforation, 
Incarcerated hernia, Gut obstruction, 
Acute cholecystitis และ Blunt trauma 
abdomen ในหอผู้ปุวยศัลยกรรม 
โรงพยาบาลด าเนินสะดวก  โรงพยาบาลโพ
ธารามและโรงพยาบาลราชบุรี 
 2. ผู้วิจัย พบกลุ่มตัวอย่างเป็น
รายบุคคลขณะที่รอรับการผ่าตัดช่องท้องตาม
ชนิดของการผ่าตัดที่ได้รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์ผู้ รักษา  ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ระยะเวลาที่
เข้าร่วมการวิจัย 4 วันและขอความร่วมมือใน
การเข้าร่วมในการวิจัยและให้ลงชื่อในใบ
พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง   ผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูล

ส่วนบุคคล และแบบปร ะเมินความวิตกกังวล 
(Pre-test) ของทั้งสองกลุ่มก่อนการทดลอง 
 3. การด าเนินการทดลองมีดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การประเมินความ
ต้องการและประสบการณ์การรับรู้ของผู้ปุวย  
เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่ใช้ในการพบกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งที่ 1 ก่อนการผ่าตัด โดยเริ่มจาก
การสร้างสัมพันธภา พ  ประเมินสภาพผู้ปุวย  
การรับรู้ เข้าใจและประเมินความรุนแรงของ
อาการปวดท้อง หรือผลกระทบต่อตนเอง  
ประสบการณ์ในการจัดการกับอาการปวดท้อง
และความวิตกกังวลที่เกิดข้ึน  
 ขั้นตอนที่ 2  การให้ความรู้ เป็น
กิจกรรมการพยาบาลที่ใช้ในการพบกลุ่ม
ตัวอย่างครั้งที่ 1 ผู้วิจัยให้ ข้อมูล ความรู้ตาม
ความต้องการของผู้ปุวย ตามสาเหตุของการ
เกิดความวิตกกังวล และอาการรบกวนที่
เกิดข้ึน ข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับโรค การผ่าตัด การ
ปฏิบัติตนก่อนและหลังผ่าตัด ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์และผลของการบริหารกาย- จิตแบบ
ชี่กงเพ่ิมเติม โดยวิธีการสอนประกอบคู่มือเป็ น
รายบุคคล เพ่ือให้ผู้ปุวยสามารถจัดการกับ
อาการรบกวนที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม  เปิด
โอกาสให้ผู้ปุวยได้ซักถามให้เกิดความเข้าใจ 
น าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการ
บริหารกาย- จิตแบบชี่กง  เป็นกิจกรรมการ
พยาบาลที่ใช้ในการพบกลุ่มตัวอย่าง ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 ระยะ 12 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด  
ภายหลังจากผู้วิจัยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารกาย- จิตแบบชี่กงแล้ว  ผู้วิจัยจะสอน
และสาธิตการฝึกท่าการบริหารกาย- จิตแบบชี่
กงร่วมกับผู้ปุวย  โดย ระยะก่อนการผ่าตัด ให้
ฝึกการหายใจและฝึกท่าเตรียม ใช้เวลา 15 
นาที ระยะหลังการผ่าตัด 12 ชั่วโมง โดยให้
ผู้ปุวยนั่งหรือนอนฝึก ฝึกชี่กง 4 ท่า คือ ท่าที่1 
ปรับลมปราณ ท่าที่ 2 ยืดอกขยายทรวง      
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ท่าท่ี 3 อินทรีทะยานฟูา ท่าที่ 4 ลมปราณซ่าน
กายา ใช้เวลาฝึ กประมาณ 15 นาที หลังการ
ผ่าตัดวันที่1-3 ให้ผู้ปุวยฝึกบริหารกายจิตแบบ
ชี่กงทั้ง 4 ท่า ใช้เวลา 15 นาทีและฝึกทุกวันๆ 
ละ 2 ครั้ง 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล เป็น
กิจกรรมการพยาบาลที่ใช้ในการพบกลุ่ม
ตัวอย่างทุกครั้งผู้วิจัยประเมินถึงผลลัพธ์ของ
การฝึกการบริหารกาย- จิตแบบชี่กง สอบถาม
ความรู้สึกและอาการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ที่
เกิดข้ึน ประเมินระดับความปว ดแผลหลังการ
ผ่าตัด รวมทั้งการประเมินปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดการกับอาการปวดและความวิตก
กังวล  น าข้อมูลที่ได้ให้กับทีมสุขภาพน าไปใช้
ในวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
ผู้ปุวย ครอบครัวและทีมสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ปุวย
ได้รับการดูแลที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปุวยต่อไป 
 
การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่าง   
 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคน  
กลุ่มสห สถาบัน  ชุดที่  1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  และอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน  โรงพยาบาลราชบุรี  ประจ าปี
งบประมาณ 2555  ผู้วิจัยได้ด าเนิ นการ
ทดลองโดยเข้าพบก ลุ่มตัวอย่างเพ่ือแนะน าตัว 
สร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์  วิธีการ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ ขอ
ความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยและชี้แจงให้

ผู้ปุวยทราบว่าการตอบรับหรือการปฏิเสธใน
การเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบกับ
กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทุ กอย่างจะถือเป็น
ความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆให้กับผู้ที่
ไม่มีความเกี่ยวข้อง ผลการวิจัยเป็นการ
น าเสนอในภาพรวมของผู้ปุวย ผู้ปุวยมีสิทธิ์เข้า
ร่วมหรือยกเลิกในการท าวิจัยครั้งนี้ได้
ตลอดเวลา การท าวิจั ยจะไม่มีผลต่อการให้
การพยาบาล  การรักษาของแพทย์และทีม
สุขภาพ เมื่ อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมในการ
วิจัย ผู้วิจัยจึงให้กลุ่มตัวอย่างลงนามใบยินยอม
เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ 
 
การวิเคราะห์ช้อมูล  
 วิเคราะห์ข้ อมูลส่วนบุคคลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการ
อธิบาย 
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  เปรียบเทียบ
คะแนนความวิ ตกกังวลของผู้ปุวยที่ได้รับการ
ผ่าตัดแบบฉุกเฉินก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
การบริหารกาย- จิตแบบชี่กงในกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ใช้สถิติ  t-test dependent 
และเปรียบเทียบคะแนนความปวดของผู้ปุวย
ที่ได้รับการผ่าตัดแบบฉุกเฉินหลังได้รับ
โปรแกรมการบริหารกาย- จิตแบบชี่กงในกลุ่ ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังผ่าตัด ในระยะ 24 
ชั่วโมง, 48 ชั่วโมง และ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด  
โดยใช้สถิต ิt-test independent  
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ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลก่อนการทดลอง  หลังการทดลองระหว่าง กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม (n1 = n2 = 20) 

 
ระยะเวลา 

ความวิตกกังวล 
     กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม 

 
    X 

   SD 
ระดับความ  
วิตกกังวล 

 
X 

SD 
ระดับความ
วิตกกังวล 

ก่อนการทดลอง 54.40 10.81   ปานกลาง 46.80 9.13 ปานกลาง 
หลังการทดลอง 25.40   2.47   ต่ ามาก 37.45 8.56 ต่ า 
       

 
จากตารางที ่ 1 พบว่า กอ่นการทดลองพบว่าใน
กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล
เท่ากับ 54.40 ส่วนในกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยความวิตกกังวลเท่ากับ 46.80 โดยทั้งสอง
กลุ่มมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง  
หลังการทดลองพบว่าในกลุ่มทดลองมีค่า
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลลดลงเหลือ  25.40  

ซึ่งเป็นความวิตกกังวลในระดับต่ ามาก  ส่วน
กลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล
ลดลงเป็น 37.45 ความวิตกกังวลอยู่ในระดับต่ า 
จะเห็นได้ว่าค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของ
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมลดลง
เช่นเดียวกัน  แต่ค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตก
กังวลในกลุ่มทดลองลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม  

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบ
ฉุกเฉินระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง  และหลังการทดลอง (n = 20)

 
กลุ่ม 

ความวิตกกังวล 
ก่อนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

Mean 
difference 

SE t- test df 

กลุ่มทดลอง    54.40      25.40  29.00 2.70   10.71* 19 
กลุ่มควบคุม         46.80      37.45   9.35 2.19     4.26*  19 

*P < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่าภายในกลุ่ม

ทดลองที่ได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับ
โปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการบริหาร
กายจิตแบ บชี่กงหลังการทดลองมีค่าคะแนน
ความวิตกกังวลต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นั่นคือในกลุ่ม
ทดลองก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ

วิตกกังวล 54.40  และหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลลดลงเหลือ 25.40 
(t = 10.71) ส่วนภายในกลุ่มควบคุมท่ีไดร้ับการ
พยาบาลตามปกติหลังการทดลอง มีค่าคะแนน
ความวิตกกังวลต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นั่นคือในกลุ่ม
ควบคุมก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความ
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วิตกกังวล 46.80 และหลังการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความวิตกกังวลลดลงเหลือ 37.45          

(t = 4.26) 

 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบ
ฉุกเฉินก่อนการทดลองและหลังการทดลอง  ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n1 = n2 = 20) 
 
ความวิตกกังวล กลุ่มทดลอง    กลุ่มควบคุม 

Df t p-value X SD X SD 
  ก่อนการทดลอง 54.40 10.81 46.40 9.13 38 2.40   .022 
หลังการทดลอง 25.40   2.47 37.45 8.56 38 6.04   .006 

P< .05 
 
จากตารางที ่ 3 พบว่า ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ย
คะแนนความวิตกกังวลของกลุ่มทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แต่หลังการทดลองค่าเฉลี่ ยคะแนนความ
วิตกกังวลของกลุ่มทดลองต่ ากว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า

กลุ่มทดลองท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ
ร่วมกับโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการ
บริการกาย-จิตแบบชี่กงสามารถลดความวิตก
กังวลได้มากกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการ
รักษา พยาบาลตาม วิ ธีการแบบ ปกติ   

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน   ใน
ระยะเวลาต่างๆ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n1 = n2 = 20) 

ความปวด 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

t p-value 
X SD X SD 

24 ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด 4.80 1.47 5.40 1.90 1.11  .136 
48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด 3.00 1.07 3.75 1.58 1.75  .044 
72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด 1.90 1.29 2.70 1.38 1.89  .033 

 P< .05 

จากตารางที่ 4 พบว่า ในกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความปวด ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก
หลังผ่าตัด , 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด   และ72 
ชั่วโมงหลังผ่าตัดต่ ากว่ากลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความปวดลดลงตามล าดับ (4.80, 
3.00  และ 1.90) และในกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย

ของคะแนนความปวดในระยะ 24 ชั่วโมงแรก
หลังผ่าตัด , 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัด  และ 72 
ชั่วโมงหลังผ่าตัดลดลงตามล าดับเช่นกัน  (5.40, 
3.75  และ 2.70)  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความปวดของผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด
ช่องท้องแบบฉุกเฉิน   ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก
หลังผ่าตัดทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่
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มีความแตกต่างกัน  แต่ในระยะ 48 ชั่วโมงและ
72 ชั่วโมงหลังผ่าตัด ค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
ปวดในกลุ่ มทดลองต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผู้ปุวยใน
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ
ร่วมกับโปรแกรมการจัดการอาการที่เน้นการ
บริการกาย-จิตแบบชี่กงสามารถลดความปวด
ในระยะหลังผ่าตัดได้มากกว่ากลุ่มควบคุมท่ี
ได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของ
การบริหารกายจิตแบบชี่กงต่อความวิตกกังวล
และความปวดของผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่อง
ท้องแบบฉุกเฉิน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. ความวิตกกังวลของผู้ปุวยที่ได้รับการ
ผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉินภายหลังได้รับ 
โปรแกรมการจัดการอาก ารที่เน้นการบริหาร
กาย-จิตแบบชี่กงต่ ากว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) 
2. ความวิตกกังวลของผู้ปุวยที่ได้รับการ
ผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉินภายหลังได้รับ 
โปรแกรมการจัดการที่เน้นการบริหารกาย- จิต
แบบชี่กงต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ อ ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (p<.05) 
3.  ความปวดในผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด
ช่องท้องแบบฉุกเฉินหลังได้รับการบริหารกาย- 
จิตแบบชี่กงต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (p<.05) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า ภายห ลังการ
ทดลองผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบ
ฉุกเฉินในกลุ่มทดลองท่ีได้รับการพยาบาล
ตามปกติร่วมกับโปรแกรมการจัดการอาการที่

เน้นการบริหารกาย- จิตแบบชี่กงมีความวิตก
กังวลต่ ากว่าก่อนการทดลอง และต่ ากว่ากลุ่ม
ควบคุม ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 (p<.05) และ
ความปวดหลังผ่าตัดในเวลาต่างๆ กันของ กลุ่ม
ทดลอง ต่ ากว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (p<.05) สามารถอธิบาย
ได้ว่า กิจกรรมในโปรแกรมการจัดการอาการที่
เน้นการบริหารกาย- จิตแบบชี่กงในการดูแล
ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุ กเฉินนี้
เป็นกิจกรรมการพยาบาลที่มีแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการดูแลตนเอง  ซึ่ง ผู้วิจัยได้ประยุกต์และ
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดการจัดการอาการ
ของ Dodd และคณะ (2001 ) ที่เน้นการ
จัดการทางคลีนิกอย่างมีป ระสิทธิภาพและใช้
ในการดูแลตนเอง ส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้จัดการ
อาการของตนเองได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ   มี
ความมั่นใจในการดูแลตนเอง  ร่วมกับแนวคิด
การบริหารกาย- จิตแบบชี่กงที่เป็นการพัฒนา
ทักษะในการควบคุมพลัง  พลังชีวิตในร่างกาย
67 ซึ่งการบริหารกาย- จิตแบบชี่กง เป็นการ
เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เข้ากับสมาธิ การผ่อน
คลายและการหายใจ 56,63 ก่อให้เกิดสมาธิและ
การผ่อนคลาย เกิดความสมดุลของร่างกาย
และจิตใจ32 จึงท าให้ระดับความวิตกกังวลและ
ความปวดในผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
แบบฉุกเฉินในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
การพยาบาล  
4 ขั้นตอนคือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การประเมินความ
ต้องการและประสบการณ์การรับรู้  ผู้ปุวย
สามารถระบายความรู้สึกและบอกเล่าถึงความ
วิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อรู้ว่าต้องได้รับการผ่าตัด
แบบฉุกเฉิน  วิธีการจัดการกับอาการที่เกิดขึ้น 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติตนเพื่อลด
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ความปวดต่างๆ  และความวิตกกังวลที่เกิดข้ึน
ที่ผ่านมา ผู้ปุวยได้เปิ ดเผยความรู้สึกของ
ตนเองมากขึ้น ถ้าผู้ปุวยมีอาการปวดท้องมาก  
ผู้วิจัยให้ผู้ปุวยฝึกการบริหารกาย- จิตแบบชี่กง
ก่อนการซักถามข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น  ท าให้
ผู้ปวยสุขสบายขึ้น  อาการปวดท้องลดลง  
รู้สึกผ่อนคลาย  มีระดับความปวดและ ความ
วิตกกังวลต่ ากว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการ
พยาบาลตามปกติ  เป็นผลดีต่อกา รรับรู้และ
การเผชิญปัญหามากข้ึน สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่
เกิดข้ึนจากการจัดการกับอาการท่ีดีของผู้ปุวย  
โดยมีพยาบาลเป็นผู้รับผิดช อบส่งเสริมให้
ผู้ปุวย จัดการอาการของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความมั่นใจในการดูแลตนเอง  
ซึ่งสอดคล้องกับกา รศึกษาของวัชรวรรณ  
จันทรอินทร์ (2548) ได้ศึกษาผลของโปรแกรม
การจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย-
จิตแบบชี่กงต่อความเหนื่อยล้าของผู้ปุวย
มะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบ าบัด  พบว่า
ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์  ผู้ปุวย
มะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบ าบัดในกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความเหนื่อยล้าลดลงมากกว่า
กลุ่มควบคุมท่ีได้รับเฉพาะการพยาบาลปกติ  
และในการศึกษาของขวัญจิต  โอชุ่ม (2549 ) 
ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการอาการ
ปวดร่วมกับการฟังดนตรีบ าบัดในผู้ปุวยหลัง
ผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน ผ ลการทดลอง
พบว่าโปรแกรมการจัดการความปวดร่วมกับ
การฟังดนตรีบ าบัดสามารถลดความปวดใน
ผู้ปุวยหลังผ่าตัดเปิดช่องท้องแบบฉุกเฉินใน
กลุ่มทดลองและได้มากกว่ากลุ่มควบคุมท่ี
ได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 ขั้นตอนที่ 2 การให้ความรู้  ซ่ึงการ
ให้ความรู้ก่อนการผ่าตัด ท าให้ผู้ปุวยมีความ รู้
และมีทัศนคติที่ดี  ท าให้ความวิตกกังวลแล ะ
ความปวดในระยะหลังการผ่าตัดลดลง 65  การ
สอนหรือการให้ข้ อมูลที่ถูกต้องในระยะก่อน

ผ่าตัดกับ ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
ฉุกเฉินต้องกระชับ เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ง่าย 
เป็นการเพ่ิมการรับรู้ของระบบควบคุม
ส่วนกลางในสมอง ผู้ปุวยจะมีความคาดหวังที่
ถูกต้องเก่ียวกับความรู้สึกและเหตุการณ์ที่จะ
ประสบ ช่วยลดความเครียด ความกลัว และ
ความวิตกกังวล เป็นการเพ่ิมระดับความทน
ต่อความเจ็บปวด16 จากการศึกษาของเอ้ืองพร  
พิทักษ์สังข์และคณะ (2554 ) ศึกษาความ
ต้องการของผู้ปุวยก่อนผ่าตัด พบว่าความ
ต้องการข้อมูลก่อนการผ่าตัดโดยรวมระดับ
ปานกลาง และข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ
มากที่สุดคือด้านเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยเฉ พาะ
การผ่าตัดเป็นประสบการณ์ใหม่  ผู้ปุวย
ต้องการข้อมูลเพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการผ่าตัดและสามารถวิเคราะห์น ามา
ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง  ข้อมูลที่ให้ต้ อง
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปุวยโดยตรง  สามารถ
ปฏิบัติได้ด้วย ตนเองหรือมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ35 ซึ่งการให้ข้อมูลเป็นการควบคุมความ
เจ็บปวดโดยการปรับเปลี่ยนการรับรู้ในระดับ
สมอง ลดการเร้าทางอารมณ์  ซึ่งส่งผลลงมา
ควบคุมความเจ็บปวดทั่วร่ างกายทั้งที่ระดับไข
สันหลังและ สมอง  การให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ท าให้ความวิตกกังวลลดลง ผู้ปุวย
สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น
และเพ่ิมความสามารถในการเผชิญปัญหา ซึ่ง
ท าให้ความอดทนต่อความปวดเพ่ิมข้ึน 17 จาก
การศึกษาของอุราวดี  เจริญไชย , สุจิตรา  ลิ้ม
อ านวยลาภ , บุญศรี  ปราบ ณ ศักดิ์ ,  และวิ
ลาวรร ณ  พันธุ์พฤกษ์ (254 2)  ได้ศึกษา
เกี่ยวกับผลของการให้ข้อมูลเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับวิธีการ  ความรู้สึกและ
ค าแนะน า  สิ่งที่ควรปฏิบัติต่อความวิตกกังวล  
ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ปุวยที่
ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ  พบว่าผู้ปุว ย
ได้รับข้อมูลเตรียมความพร้อม  มีความวิตก
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กังวล  ความรู้สึกปวด  ความทุกข์ทรมาน  
จ านวนครั้งการใช้ยาแก้ปวดและมีพฤติกรรม
การตอบสนองต่อความเจ็บปวดและการ
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมน้อยกว่าผู้ปุวยที่ไม่ได้รับ
ข้อมูล  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจีรพร 
อินนอก (2551 ) พบว่าการให้ ข้อมูลเตรียม
ความพร้อมสามารถลดความปวดและความ
ทุกข์ทรมานในผู้ปุวยผ่าตัดช่องท้องได้  มี
ก าลังใจที่จะต่อสู้กับโรคและความเจ็บปวดที่
เกิดข้ึนหลังผ่าตัด  มีผลดีต่อการฟื้นฟูหลัง
ผ่าตัด  จะเห็นได้ว่าการให้ข้อมูลแก่ผู้ปุวยเป็น
สิ่งส าคัญในการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
ร่าง กายและจิตใจ  ท าให้ผู้ปุวยมีความกลัว
และความวิตกกังวลต่อการผ่าตั ดลดลง  ความ
ปวดหลังการผ่าตัดลดลง75  
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะการ
บริหารกาย- จิตแบบชี่กง ในการให้ ความรู้ แก่
ผู้ปุวยเป็นรายบุคคล  มีรูปแบบและเนื้อหาที่
แน่นอน ครอบคลุมโดยมีสถานที่ในการให้
ข้อมูลเป็นสั ดส่วน ซึ่งไม่มีเสียงรบกวน  ท าให้
ผู้ปุวยมีสมาธิในการรับข้อมูล  มีการใช้สมุด
ภาพ  พร้อมค าบรรยายซึ่งจะช่วยให้ผู้ปุวย
รับทราบ  เห็นภาพความเป็นจริงเก่ียวกับ
ขบวนการต่างๆ ที่ต้องเผชิญใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด ส่งผลให้ผู้ปุวยเกิดการรับรู้
และสามารถพิจาณาตัดสิ นและเลือกวิธีเผชิญ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นผลให้การให้
ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อผู้ปุวยช่วยลดความ
วิตกกังวลของผู้ปุวยที่มารับ บริการระงับ
ความรู้สึกแบบทั้งตัว 11 จากการศึกษาผล
วิธีการการพยาบาลต่อการลดความวิตกกังวล
ในผู้ปุวยศัลยกรรมของสุรศักดิ์  พุฒิวริชญ์  
(2545) การสอนหรือการให้ข้อมูล เป็นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มีการ เปลี่ยนแปลง
ทัศ นคติ และพฤติกรรมไปในทางที่ดี  
นอกจากนั้นการสอนแบบสาธิตเป็น การ

บรรยายประกอบการแสดงวิธีการปฏิบัติพร้อม
กัน  โดยแสดงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้ผู้ เรียนดู  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ  
เกิดการเรียนรู้  สามารถปฏิบัติได้และเกิด
ทักษะ  เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะให้เกิด
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิด
ทักษะ  โดยสอนแล้วให้ปฏิบัติทันที 34 ในการ
วิจัยครั้งนี้การให้ข้อมูลและการสอนการ
บริห ารกาย- จิตแบบชี่กง แบบสาธิตเพ่ือ
ต้องการให้ผู้ปุวย ได้ปฏิบั ติในท่าต่างๆ ได้
ถูกต้อง เมื่อผู้ปุวยสามารถท าได้ถูกต้องตาม
การสอนและสาธิต  ท าให้ ผู้ปุวย รู้สึกผ่อน
คลาย จิตใจสงบ  ความวิตกกังวลในระยะก่อน
และหลังการผ่าตัด  ความปวดระยะหลังผ่าตัด
ลดลง 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมิ นผล เป็น
การประเมินผลกลวิธีในการจัดการกับอาการท่ี
ผู้ปุวยได้ปฏิ บัติเพื่อลดอาการหรือกลุ่มอาการ 
ในผลการวิจัยพบว่าผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด
ช่องท้องแบบฉุกเฉินในกลุ่มทดลองภายหลัง
ได้รับโปรแกรมฯ มีความวิตกกังวลต่ ากว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการพยาบาลปกติอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ . 05 (p<.05 ) 
กล่าวคือการฝึกบริหารกาย- จิตแบบชี่กงท าให้
ผู้ปุวยเกิดความผ่อนคลาย  มีผลต่อสมอง
ส่วนไฮโปธาลามัส  ลดการท างานของระบบ
ประสาทซิม พาธิติก  ท าให้เกิดก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายคือ ร่างกายมีการ
ใช้ออกซิเจนลดลง มีการลดลงของความตึงตัว
ของกล้ามเนื้อ  อัตราการเต้นของหัวใจ  อัตรา
การหายใจ  ระดับของความดันโลหิต  กรดแล
คติกในเลือด   และมีการหลั่งสารเอนดอร์ฟิน
จากต่อมใต้สมองกระจายไปสู่สมองส่วนไฮ
โปธาลามัส  เป็นสารที่ก่อให้เกิดความสุข36 คือ
มีการหลั่งสาร Endorphin จะส่งเสริมจิตใจให้
เข้มแข็งแจ่มใส ลดความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
และเพ่ิมความสามารถการท างานต่างๆของ



วารสารส านักการแพทย์ทางเลือก                                                                                          ปีที6่ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2556 
 

ร่างกาย   ส่งผลให้ระบบประสาทพาราซิม พา
ธิติก  ท างานเพ่ิมข้ึนมีการผลิตคอร์ติซอลน้อย
ลง  จึงท าให้ความวิตกกังวลลดลง ความปวด
จะลดลงตามมา 81 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของกรกฎ สุวรรณอัครเดชา (2551 ) ที่ได้
ศึกษาผลของโปรแกรมกา รจัดการกับอาการ
ร่วมกับการบริหารกาย- จิตแบบชี่กงต่อ
ความเครียดและระดับค อร์ติซอลในผู้ปุวย
หลอดเลือดสมอง พบว่าผู้ปุวยโรคหลอดเลือ
สมองในกลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมฯ มี
ระดับคะแนนความเครียดน้อยกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมฯ และน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) 
 นอกจากนั้นการฝึกชี่กงท าให้มีการ
เพ่ิมการท างานของเส้นประสาทเวกัส (Vagus)  
ซึ่งเป็นเส้นประสาทคลายตัว ท าให้ล าไส้
ท างานมากข้ึนให้ มีอาการเรอและผายลมได้
ระหว่างฝึก 14 ในการฝึกบริหารกาย- จิตแบบชี่
กงเป็นการรวมการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เข้า
กับสมาธิ และการหายใจ ซึ่งใน การหายใจเป็น
การใช้ผนังหน้าท้องและกระบังลม โดยการ
หายใจเข้าลึกๆช้าๆ ให้ลมหายใจลงไปถึงส่วน
ล่างสุดของปอด ท าให้กระบังลมดันท้องให้
พองออกเวลาหายใจเข้า และยุบลงเวลา
หายใจออก 26  เป็นการฝึก บริหารกล้ามเนื้ อ
หน้าท้องได้อย่างหนึ่ง กระตุ้นให้มีการ
เคลื่อนไหวของล าไส้   ท าให้ มีแรงกดที่ล าไส้
ส่วนต้นและส่วนขวางเพิ่มขึ้น จะช่วยในการ
ขับไล่แก๊สจากล าไส้ใหญ่ส่วนต้นไปยังส่วน
ขวางและส่วนปลายและถูกขับออกทางทวาร
หนักได้ 30  จากการศึกษาของสุนั นทา ศรี
วิวัฒน์ (2538) ผลของโปรแกรมการผ่อนคลาย
ต่อความปวด ภาวะท้องอืดและการพักฟ้ืน
หลังการผ่าตัดในผู้ปุวยผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดี โดย
ใช้วิธีการของ Benson' s Respiratory One 
Method พบว่าผู้ปุวยมีความปวด  ภาวะ

ท้องอืดน้อยกว่าและการพักฟ้ืนหลังการผ่าตัด
เร็วกว่ากลุ่มการพยาบาลปกติ 
 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมพยาบาล
ของโปรแกรม การจัดการอาการท่ีเน้น การ
บริหารกาย- จิตแบบชี่กงนั้ นเป็นรูปแบบการ
ดูแลผู้ปุวยได้อย่างครอบคลุมแบบองค์รวม
และเพ่ิมศักยภาพในการ ดูแลตนเองของผู้ปุวย
เพ่ิมข้ึน  โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดการ
จัดการอาการของ Dodd  และคณะ (2001)  
ที่เน้นการจัดการทางคลีนิกอย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้ในการดูแลตนเอง  
ร่วม กับการดูแลผสมผสานด้วย การบริหาร
กาย-จิตแบบชี่กง ทีม่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมอง 
จิตใจ ร่างกายและพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพโดยตรง ให้บุคคลมีความตระหนักและ
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการที่รู้จักตนเองและ
การดูแลตนเอง  โดยมีบุคคลากรทาง
การแพทย์เป็นผู้ช่วยกระตุ้นและแนะน า 
(วิโรจน์ เจียมจรัสรั งษี, 2548) เป็นการดูแล
แบบผสมผสานที่สามารถท าได้ด้วยตัวผู้ปุวย
เอง ง่ายต่อการฝึกฝนไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 
ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผู้ปุวยสามารถปฏิบัติ
เองได้ทุกเวลาที่พร้อม  56,63 ท าให้ผู้ปุวยได้รับ
ความสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจ  หรือลด
อาการรบกวน  ความทุกข์ทรมาน  ความวิตก
กังวลและความปวดที่เกิดขึ้น  ผู้ปุวยมีการรับรู้
ข้อมูลทางสุขภาพมากขึ้น  ผลลัพท์ท่ีเกิดข้ึน
ตามแนวคิดการจัดการอาการของ Dodd  
และคณะ (2001)ในด้าน Emotional status  
กล่าวคือกลุ่มทดลองภายหลังที่ได้รับ โปรแกรม
ฯ ร่วมกับการพยาบาลตามปกติ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความวิตกกังวลน้อยกว่ากลุ่มควบคุมท่ี
ได้รับการพยาบาลตามปกติและระดับความ
วิตกกังวลอยู่ในระดับต่ ามาก ในด้าน 
Symptom status  ความรุนแรงของความ
ปวดแผลผ่าตัดลดลง  ท าให้ผู้ปุวยสามารถ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว  
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ลดการใช้ยาในการลดปวดลงหรือไม่ใช้ยา
ระงับอาการปวด เลย  โปรแกรมการจัดการ
อาการท่ีเน้นการบริหารกาย- จิตแบบชี่กงเพ่ิม
ผลลัพธ์ที่ดีของกิจกรรมการการพยาบาลและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นท าให้ความวิตกกังวลและ
ความปวดในกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลปกติ   
 ส าหรับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติที่ให้การดูแลและ ปฏิบัติการ
พยาบาลต่อผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
นั้นสามารถท าให้ความวิตกกังวลลดลงได้ เมื่อ
ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้ว  ไม่เกิด
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วง
ระหว่างการผ่าตัด   จึงท าให้ความวิตกกังวล
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Erci et 
al. (2004) พบว่าความวิตกกังวลจะสูงที่สุด
ก่อนการผ่าตัด  จะลดลงทันทีหลังผ่าตัดและ
จะเพ่ิมข้ึนอีกในระยะหลังผ่าตัด  ซึ่งในระยะ
หลังผ่าตัดผู้ปุวยมีความวิตกกังวลขึ้นอีก
เนื่องจากผู้ปุวยกลัวความเจ็บปวด  กลัว
สูญเสียหน้าที่การท างานของร่างกาย  การ
ผ่าตัดท าให้เกิดกา รเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ภาพลักษณ์  การกลับสู่ชีวิตประจ าวัน  และ
อาจมีปัญหาเรื่องผู้ดูแล เป็นต้น  ทั้งความวิตก
กังวลที่เกิดข้ึนในระยะก่อนและหลังการผ่าตัด
มีผลต่อการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายล่าช้า  อยู่
โรงพยาบาลนานขึ้นและมีระดับความปวดหลัง
การผ่าตัดมากขึ้น 52,57 ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด
ช่องท้อง จะมีความเจ็บปวดที่รุนแรงมากที่สุด
ในวันที่ 1 หลังการผ่าตัดและจะลดลงต่ า ที่สุด
ในวันที่ 3 หลังการผ่าตัด 9,10,17,37,38  ผู้ปุวย
ส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าการขอยาแก้ปว ดเป็น
ปัจจัยที่ลดอาการเจ็บปวดได้ 17 ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตั ดช่องท้องใน 24 
ชั่วโมงแรกได้รับยาแก้ปวดไม่แตกต่างกัน แต่
ในระยะ 48- 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัดกลุ่มทดลอง

ได้รับยาแก้ปวดในปริมาณท่ีน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุม   
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.1 ในการปฏิบัติการพยาบาลใน
การดูแลผู้ปุวยหลังผ่าตัดช่องท้อง  หัวหน้าหอ
ผู้ปุวยและทีมพยาบาลควรน าผลการวิจัยนี้ไป
ใช้ในการดูแลผู้ปุวยผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน
ทุกรายเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการดูแลแบบองค์
รวมในการลดความวิตกกังวลทั้งในระยะก่อน
และหลังการผ่าตัด  ลดอาการปวดของแผล
ผ่าตัดลง  โดยเพิ่มศักยภาพของผู้ปุวยในการ
จัดการอาการของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เมื่อผู้ปุวยได้รับความสุขสบาย
ทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่ในระยะก่อนการ
ผ่าตัดจะท าให้ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูสภาพ
ภายหลังการผ่าตัดเร็วขึ้น  มีภาวะแทรกซ้อน
หลังผ่าตัดช่องท้องน้อยลง 
 1.2  ควรจัดให้มีการน าโปรแกรม
การบริหารกาย- จิตแบบชี่กงไปประยุกต์ใช้กับ
ผู้ปุวยหลังผ่าตัดชนิดอื่นๆ ที่ต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัด  ลดความวิตก
กังวลและความปวดทั้งในระยะก่อนและหลัง
ผ่าตัด 
 1.3 จากผลการวิจัยนี้พบว่าผู้ปุวยที่
ได้รับการผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉินจะมีความ
วิตกกังวลมากในระยะก่อนการผ่าตัดเนื่องจาก
การรักษาโรคที่ผู้ปุวยเกิดการเจ็บปุวยด้วยการ
ผ่าตัดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดการณ์มาก่อนและ
ความปวดที่ผู้ปุวยต้องเผชิญซึ่งในระยะ   24 
ชั่วโมงแรกหลังผ่าตัด จะมีความปวดมากกว่า
ช่วง อ่ืนๆระยะหลังการผ่าตัด ดังนั้นบุคลากร
ทีมสุขภาพในการ 
ดูแลผู้ปุวยต้องให้การปฏิบัติการพยาบาลที่ท า
ให้ผู้ปุวย ได้รับความสุขสบายทั้งร่างกายและ
จิตใจ  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปุวยได้ดูแลตนเอง  
จัดการอาการรบกวนด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลดี
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ต่อการฟ้ืนฟูสภาพหลังผ่าตัด  และลดปริมาณ
การใช้ยาระงับอาการปวดลง  นอกจากนั้นยัง
เป็นการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล
มากขึ้น 
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