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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to examine the effect of knowledge and self-efficacy
enhancement program on self-efficacy of caregivers of children with acyanotic congenital heart disease.
Design: A quasi-experimental research, pretest-posttest control group design.
Methods: The study subjects were caregivers of children aged 3-12 months with acyanotic
congenital heart disease and not yet receiving a surgery. These children were admitted to the Queen
Sirikit National Institute of Child Health due to certain complications. Eligible subjects had to be female
and had bloody relation to the children. The subjects selected by convenience sampling were divided
into control and experimental groups with 15 each. The control group received usual care while the
experimental group received the knowledge and self-efficacy enhancement program for 5 consecutive
days. The program contained a set of activities based on the sources of self-efficacy proposed by
Bandura. The instruments consisted of demographic data form and self-efficacy in providing care for
children with acyanotic congenital heart disease questionnaire. Data were analyzed by using descriptive
statistics and independent t-test.
Main findings: Results revealed that the baseline self-efficacy scores in both groups of the study
were not significantly different (p > .05). After participating in the program, mean self-efficacy score of
caregivers in the experimental group was significantly higher than that in the control group (t = -6.705, p
< .001).
Conclusion and recommendations: These results indicated that the knowledge and self-efficacy
enhancement program had positive effect in raising self-efficacy of caregivers of children with acyanotic
congenital heart disease. A further application of the program should be promoted and implemented in
nursing practice to assist caregivers of children with congenital heart disease.
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้และการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแล
แพรวดาว พันธุรัตน์, พย.ม.,* วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, PhD,* ทัศนี ประสบกิตติคุณ, PhD *
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเองต่อการรับรูส้ มรรถนะในการ
ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผูด้ แู ล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั แบบกึง่ ทดลอง แบบสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการทดลอง
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูด้ แู ลทีน่ ำเด็กเข้ารับการรักษาในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นผูด้ แู ล
เพศหญิง มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผูป้ ว่ ยเด็กที่ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว ทีย่ งั ไม่ได้
รับการผ่าตัดเพือ่ แก้ ไขความผิดปกติ อายุ 3 เดือน - 1 ปี ซึง่ เข้ารับการรักษาด้วยภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ติดเชือ้ ในระบบ
ทางเดินหายใจ ภาวะหัวใจวาย เป็นต้น การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเป็นแบบสะดวก แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง กลุม่ ละ
15 ราย กลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาลตามปกติ กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมเป็นเวลาติดต่อกัน 5 วัน เป็นชุดกิจกรรมทีจ่ ดั ให้ผู้
ดูแลเกิดการเรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งกำเนิดการสร้างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ทั้ง 4 แหล่งของแบนดูรา ได้แก่
ประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง การสังเกตประสบการณ์ของผูอ้ นื่ การใช้คำพูดชักจูง การสนับสนุนสภาวะทางสรีระและ
อารมณ์ ร่วมกับการให้ความรู้ ในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว เครือ่ งมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูด้ แู ลและเด็ก และแบบสอบถาม
การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา
และสถิตกิ ารทดสอบที
ผลการวิจยั : ก่อนการทดลองค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูส้ มรรถนะของตนเองระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
ไม่แตกต่างกัน (t = 1.029, p > .05) และเมือ่ เปรียบเทียบหลังการทดลอง พบว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูส้ มรรถนะของ
ตนเองในกลุม่ ทดลองสูงกว่าในกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (t = - 6.705, p < .001)
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเองมีผลให้การรับรูส้ มรรถนะในการดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผูด้ แู ลเพิม่ ขึน้ และควรส่งเสริมการนำโปรแกรมไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือผูด้ แู ล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว อายุ 3 เดือน - 1 ปี ทีย่ งั ไม่ได้รบั การผ่าตัดเพือ่ แก้ ไขความผิดปกติ
คำสำคัญ: ผูด้ แู ล เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว การรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
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ความสำคัญของปัญหา
การเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก่อให้เกิดผล
กระทบอย่างมากมายทั้งต่อเด็กป่วยและครอบครัว1 โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวที่
มีอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี ทีย่ งั ไม่ ได้รบั การผ่าตัดแก้ ไขความผิด
ปกติของหัวใจ เนือ่ งจากมี โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ได้ง่าย เช่น การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ภาวะ
หัวใจวาย2 ซึง่ อาจทำให้อาการของโรคหัวใจเลวลง และอาจ
ทำให้เด็กเสียชีวติ จากภาวะแทรกซ้อนเหล่านีก้ อ่ นได้รบั การ
ผ่าตัดแก้ ไขความผิดปกติของหัวใจ
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต้องการการดูแลทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสม เพือ่ ควบคุมอาการของโรคหัวใจและป้องกันภาวะ
แทรกซ้อน เช่น ต้องการการดูแลในเรือ่ ง การเจริญเติบโต
และโภชนาการ พั ฒ นาการ การป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ
การสังเกตอาการผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และการ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้น การรับประทานยา การนำเด็กมาตรวจ
ตามนัดและเมือ่ มีอาการผิดปกติ3 ดังนัน้ ผูด้ แู ลจึงควรได้รบั
การส่งเสริมให้มพี ฤติกรรมการดูแลทีถ่ กู ต้องเหมาะสมเพือ่ ให้
เด็กโรคหัวใจมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ปราศจากภาวะแทรกซ้อน
มีสขุ ภาพร่างกายทีพ่ ร้อมรับการผ่าตัดแก้ ไขความผิดปกติของ
หัวใจ ซึง่ จากการศึกษาการส่งเสริมให้ผดู้ แู ลมีพฤติกรรมการ
ดูแลเด็กทีถ่ กู ต้องเหมาะสม พบว่า มีรายงานวิจยั เป็นจำนวน
มากได้สนใจศึกษาถึงอิทธิพลของการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแล4-6 เนื่องจาก
ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะของตนเอง7 ได้ระบุไว้ว่าความรู้
เพียงอย่างเดียวไม่อาจช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่ปรารถนาได้
จำเป็นทีบ่ คุ คลต้องมีความเชือ่ ก่อนว่าตนเองมีความสามารถ
ในการปฏิบตั หิ รือทำพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ และผลการศึกษา
ดังกล่าวพบว่า ผูด้ แู ลทีม่ กี ารรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการ
ดูแลเด็กสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม
มากขึน้ ด้วย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ
ของตนเองของผู้ ดู แ ล โดยนำแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารรั บ รู้
สมรรถนะของตนเองของแบนดูรา7 ร่วมกับการให้ความรู้ใน
เรือ่ งการดูแลทีเ่ หมาะสม มาเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรม
ส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว โดยจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผดู้ แู ลเกิดการเรียนรูข้ อ้ มูลจากแหล่งกำเนิดการ
สร้ า งการรั บ รู้ ส มรรถนะของตนเอง ทั้ ง 4 แหล่ ง ของ
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แบนดูรา7 ได้แก่ ประสบการณ์ความสำเร็จของตนเอง
การสั ง เกตประสบการณ์ ข องผู้ อื่ น การใช้ ค ำพู ด ชั ก จู ง
การสนับสนุนสภาวะทางสรีระและอารมณ์ ร่วมกับการให้
ความรู้ในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว
เพือ่ ให้ผดู้ แู ลมีความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง ซึง่
ผู้วิจัยเชื่อว่า เมื่อผู้ดูแลมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองใน
การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวแล้ว ย่อม
นำมาซึ่งพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจของผู้ดูแลที่มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ให้เด็กโรคหัวใจมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง
ปราศจากภาวะแทรกซ้อน มีสขุ ภาพร่างกายทีพ่ ร้อมรับการ
ผ่าตัดแก้ ไขความผิดปกติของหัวใจ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับ
รูส้ มรรถนะของตนเองต่อการรับรูส้ มรรถนะในการดูแลเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผูด้ แู ล

สมมติฐานการวิจัย
การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจ
พิ ก ารแต่ ก ำเนิ ด ชนิ ด ไม่ เ ขี ย วของผู้ ดู แ ล กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
สูงกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ
	

วิธีดำเนินการวิจัย

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง แบบมี
กลุม่ ควบคุมวัดก่อนและหลังการทดลอง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ดูแลเด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว ทีน่ ำเด็กเข้ารับการรักษา
เป็นผู้ป่วยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบัตทิ กี่ ำหนด ดังนี้ เป็น
ผูด้ แู ลหลัก เพศหญิง มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผูป้ ว่ ย
เด็ก สามารถอ่านและเขียนภาษาไทย อายุ 18 ปี ขึน้ ไป
เด็กป่วยในความดูแล อายุ 3 เดือน - 1 ปี เป็นโรคหัวใจ
พิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวทีย่ งั ไม่ได้รบั การผ่าตัดเพือ่ แก้ ไข
ความผิดปกติ และไม่มคี วามพิการอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น มีการ
ทำช่องทวารเทียม สมองพิการ เป็นต้น ตามหลักของ The
Central Limit Theorem ควรมีกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 25 คน
เป็นอย่างน้อยเพื่อให้การกระจายของข้อมูลเป็นโค้งปกติ
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แต่เนือ่ งจากจำนวนผูด้ แู ลทีม่ ลี กั ษณะเป็นกลุม่ ตัวอย่างมีนอ้ ย
มาก ผูว้ จิ ยั จึงนำเสนอข้อมูลในเบือ้ งต้นด้วยขนาดของกลุม่
ตัวอย่าง 30 คน แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุม 15 คน และกลุม่
ทดลอง 15 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เครื่องมือที่ ใช้ ในการดำเนินการวิจัย สร้างโดยผู้
วิจยั ประกอบด้วย คูม่ อื โปรแกรมการส่งเสริมความรูแ้ ละ
การรับรูส้ มรรถนะของผูด้ แู ลในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดชนิดไม่เขียว แผนการสอนเรือ่ ง “การดูแลเด็กโรค
หั ว ใจพิ ก ารแต่ ก ำเนิ ด ชนิ ด ไม่ เ ขี ย ว” สื่ อ นำเสนอทาง
คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) คู่มือประกอบการให้ความรู้
และสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “ดูแลอย่างมัน่ ใจ หัวใจหนูแข็งแรง”
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล สร้างโดยผูว้ จิ ยั
ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของผูด้ แู ลและเด็กป่วย
จำนวน 19 ข้อ และแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของ
ตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว
จำนวน 26 ข้อ โดยข้อคำถามครอบคลุมกิจกรรมการดูแล
เด็กโรคหัวใจในเรื่อง การให้นมและอาหาร การกระตุ้น
พัฒนาการ การป้องกันการติดเชือ้ การสังเกตอาการแสดง
ของภาวะแทรกซ้อนและการช่วยเหลือเบื้องต้น การรับ
ประทานยาหัวใจ (ลาน็อกซิน) การนำเด็กมาตรวจตามนัด
ลักษณะคำตอบเป็นมาตรประมาณค่า มีหน่วยเป็นร้อยละ
ของความมัน่ ใจในความสามารถของตนเองต่อกิจกรรมการ
ดูแลเด็กโรคหัวใจ
เครือ่ งมือทัง้ หมดผ่านการตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนือ้ หา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ ความ
เหมาะสมของสำนวนภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3
ท่าน และแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการ
ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว ผ่านการ
ทดสอบความเทีย่ งโดยทดลองใช้กบั ผูด้ แู ลเด็กซึง่ มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 25 ราย ได้คา่ ประสิทธิ
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
เท่ากับ 0.73
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั นี้ ได้รบั การรับรองจริยธรรมการวิจยั ในคนจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัย
มหิดล ชุด C สายพยาบาลศาสตร์ (COA.No.MU-IRB/C
2009/21.2412) และจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา
วิจยั ในมนุษย์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในกลุ่มควบคุมก่อนโดยผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผดู้ แู ลตามแบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป และให้ผดู้ แู ล
ตอบแบบสอบถามการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว จากนัน้ ผูด้ แู ลได้
รับการดูแลตามปกติ โดยผูด้ แู ลทีเ่ ป็นผูห้ ญิง 1 คน สามารถ
เฝ้าผูป้ ว่ ยได้ 24 ชัว่ โมง ได้รบั เอกสารแผ่นพับความรูเ้ รือ่ ง
โรคหัวใจและการดูแล เช่น การรับประทานอาหารและยา
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และการช่วยเหลือเบื้องต้น
เป็นต้น และในวันที่ 5 ผูว้ จิ ยั ให้ผดู้ แู ลตอบแบบสอบถามการ
รับรูส้ มรรถนะของตนเอง อีกครัง้
เมื่ อ ดำเนิ น การวิ จั ย กั บ ผู้ ดู แ ลในกลุ่ ม ควบคุ ม ครบ
15 คน แล้วจึงดำเนินการวิจัยกับผู้ดูแลในกลุ่มทดลอง
อีก 15 คน โดยสัมภาษณ์ผดู้ แู ลตามแบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป
และให้ผู้ดูแลตอบแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว
จากนัน้ จึงดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละ
การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดชนิดไม่เขียว โดยเป็นลักษณะกิจกรรมรายบุคคล
จัดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน วันละประมาณ 1 ชัว่ โมง
10 นาที – 2 ชัว่ โมง ดังนี้
กิจกรรมวันที่ 1 ของโปรแกรม (ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 15
นาที) ให้ผดู้ แู ลฝึกผ่อนคลาย โดยใช้เทคนิคการฝึกการหายใจ
ให้ความรูเ้ รือ่ ง “การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด
ไม่เขียว” โดยนำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมอบ
คูม่ อื ไว้ให้ผดู้ แู ลไว้อา่ นทบทวน ผูว้ จิ ยั ใช้คำพูดชักจูงให้ผดู้ แู ล
เกิดความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
กิจกรรมวันที่ 2 ของโปรแกรม (ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง 10
นาที) ให้ผดู้ แู ลฝึกผ่อนคลาย โดยใช้เทคนิคการฝึกการหายใจ
ให้ผดู้ แู ลชมวีดทิ ศั น์เรือ่ ง “ดูแลอย่างมัน่ ใจ หัวใจหนูแข็งแรง”
ให้ผู้ดูแลแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดปรากฏในสื่อวีดิทัศน์
ให้ผู้ดูแลได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการดูแลเด็ก ผู้วิจัยใช้คำพูด
ชักจูงให้ผดู้ แู ลเกิดความมัน่ ใจในความสามารถของตนเอง
กิจกรรมวันที่ 3-5 ของโปรแกรม (ใช้เวลาประมาณ 2
ชัว่ โมง) กระตุน้ ให้ผดู้ แู ลใช้เทคนิคผ่อนคลายทุกวัน โดยการ
ฝึกการหายใจ ให้ผู้ดูแลได้ ใช้ความรู้ ทักษะ ที่ ได้รับจาก
โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
มาให้การดูแลเด็กด้วยตนเอง โดยมีผวู้ จิ ยั เป็นพีเ่ ลีย้ ง เช่น
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การประเมินลักษณะ และอัตราการหายใจของเด็ก การจัด
ท่าเด็กเพือ่ ลดอาการหอบเหนือ่ ย การเตรียมยาน้ำลาน็อกซิน
เป็นต้น ผูว้ จิ ยั ใช้คำพูดชี้ให้ผดู้ แู ลเห็นถึงความก้าวหน้าหรือ
ผลสำเร็จของงานและพูดชักจูงให้ผดู้ แู ลเกิดความมัน่ ใจใน
ความสามารถของตนเอง เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมของวันที่ 5
ผู้วิจัยให้ผู้ดูแลตอบแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว
อีกครัง้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) และ สถิติ
การทดสอบที (independent t- test) จากการทดสอบข้อ
ตกลงเบือ้ งต้นของการใช้สถิตพิ บว่าข้อมูลมีการแจกแจงเป็น
โค้งปกติ

ผลการวิจัย

รักษาด้วยการผ่าตัด (ร้อยละ 86.7)	
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง ด้านผู้ดูแลพบว่าส่วน
ใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 60) มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 33.3) มีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ
33.3) รายได้ของครอบครัวต่อเดือน มากกว่า 10,000 บาท
(ร้ อ ยละ 53.3) ใช้ บั ต รประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
(ร้อยละ 100) มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 93.3) ผูด้ แู ลทุก
คนเป็นมารดา และระยะเวลาที่ผู้ดูแลเริ่มให้การดูแลเด็ก
จนถึงปัจจุบนั มากกว่า 6 – 9 เดือน (ร้อยละ 40) ด้านเด็ก
ป่วยพบว่าส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วงมากกว่า 6 – 9 เดือน
(ร้อยละ 40) เป็นเด็กชาย (ร้อยละ 53.3) มีนำ้ หนักอยู่ใน
ช่วง 5,000 – 7,000 กรัม (ร้อยละ 66.7) เป็นโรคหัวใจ
พิการแต่กำเนิดที่มีรูรั่วของผนังกั้นหัวใจห้องล่าง (ร้อยละ
40) รับประทานยาลาน็อกซิน (ร้อยละ 100) เข้ารับการ
รักษาอยู่ในโรงพยาบาลครัง้ นีด้ ว้ ยภาวะติดเชือ้ ในระบบทาง
เดินหายใจ (ร้อยละ 100) ด้วยอาการ ไข้/ไอ/หอบ (ร้อยละ
46.7) เข้ารับการรักษาอยู่ ในโรงพยาบาล 2 – 3 ครั้ง
(ร้อยละ 80) จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
(ร้อยละ 100)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการรั บ รู้
สมรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำเนิดชนิดไม่เขียวของผูด้ แู ล ระหว่างผูด้ แู ลในกลุม่ ที่ได้รบั
โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
(กลุม่ ทดลอง) กับกลุม่ ที่ ได้รบั การพยาบาลตามปกติ (กลุม่
ควบคุม) พบว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูส้ มรรถนะของ
ตนเองก่อนการทดลอง ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
ไม่แตกต่างกัน (t = 1.029, p > .05) และเมือ่ เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ คะแนนการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแลหลังการ
ทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเอง ของกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุม (t = - 6.705,
p < .001) ดังแสดงในตาราง

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มควบคุม ด้านผู้ดูแลพบว่าส่วน
ใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 53.3) มีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่ากันทั้งสองระดับ
(ร้อยละ 33.3) เป็นแม่บ้าน (ร้อยละ 46.7) รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 53.3) ใช้
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 93.3) มีสถานภาพ
สมรสคู่ (ร้อยละ 93.3) ผูด้ แู ลทุกคนเป็นมารดา และระยะ
เวลาทีผ่ ดู้ แู ลเริม่ ให้การดูแลเด็กจนถึงปัจจุบนั มากกว่า 6 – 9
เดือน (ร้อยละ 46.7) ด้านเด็กป่วยพบว่าส่วนใหญ่มอี ายุอยู่
ในช่วงมากกว่า 6 – 9 เดือน (ร้อยละ 46.7) เป็นเด็กชาย
(ร้อยละ 53.3) มีนำ้ หนักอยู่ในช่วง 5,000 – 7,000 กรัม
(ร้อยละ 46.7) เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดทีม่ รี รู วั่ ของผนัง
กัน้ หัวใจห้องล่าง (ร้อยละ 53.3) รับประทานยาลาน็อกซิน
(ร้อยละ 100) เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลครัง้ นีด้ ว้ ย
ภาวะติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 73.3) ด้วย
อาการ ไข้/ไอ/หอบ (ร้อยละ 33.3) เข้ารับการรักษาอยู่ในโรง
พยาบาล 2 – 3 ครัง้ (ร้อยละ 60) จำเป็นต้องได้รบั การ
ตาราง เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของ
		 ผูด้ แู ล ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่
การศึกษา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
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กลุม่ ควบคุม (n = 15)
X
SD
67.15
13.121
67.24
17.897

กลุม่ ทดลอง (n = 15)
X
SD
62.45
11.397
98.33
1.435

t

p- value

1.029
- 6.705

.313
< .001
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การอภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้เมื่อผู้ดูแลได้รับโปรแกรมการส่ง
เสริมความรู้และการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว แล้วมีคา่ เฉลีย่ ของ
คะแนนการรับรูส้ มรรถนะของตนเองสูงกว่าผูด้ แู ลกลุม่ ที่ ได้
รับการพยาบาลตามปกติ สามารถอธิบายเหตุผลได้ดงั นี้
1. กิจกรรมในโปรแกรม ทีจ่ ดั ให้ผดู้ แู ลได้รบั ในการวิจยั
ครัง้ นี้ มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมให้ ได้รบั ข้อมูลจาก 4
แหล่ ง ตามแนวคิ ด การรั บ รู้ ส มรรถนะของตนเองของ
แบนดูรา7 ดังนี้
		 1.1 ประสบการณ์ ค วามสำเร็ จ ของตนเอง
(enactive mastery experience) เป็นแหล่งการเรียนรู้
ข้อมูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสร้างการรับรู้สมรรถนะของ
ตนเอง ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้จดั ให้ผดู้ แู ลได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรม
การดูแลเด็กด้วยตนเอง เช่น การประเมินลักษณะ และ
อัตราการหายใจของเด็ก การจัดท่าเด็กเพือ่ ลดอาการหอบ
เหนือ่ ย การเตรียมยาน้ำลาน็อกซินเป็นต้น ทำให้ผดู้ แู ลได้รบั
รูถ้ งึ ลักษณะของกิจกรรมทีท่ ำ เช่น ขัน้ ตอนการทำกิจกรรม
ความยากง่ายของกิจกรรม เป็นต้น มีการประเมินผล ค้นหา
กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ยังปฏิบัติไม่ ได้หรือยังปฏิบัติได้ ไม่ดี
และปรับปรุงการปฏิบัติกิจกรรมของตนเอง จนสามารถ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้อง เกิดการรับรูว้ า่ ตนเอง
สามารถทำกิจกรรมการดูแลดังกล่าวได้ ทำให้มีการรับรู้
สมรรถนะของตนเองสูงขึน้ โดยเกิดความเชือ่ ว่าถ้าหากให้
กระทำกิจกรรมการดูแลเหล่านีอ้ กี ตนเองก็จะสามารถทำได้
สำเร็จเช่นเคย8 สอดคล้องกับการศึกษาของ สมพร โชติวทิ ย
ธารากร6 ทีศ่ กึ ษาในมารดาเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดอายุแรก
เกิดถึง 1 ปี โดยจัดให้มารดาได้ฝกึ ปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแลจน
ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง พบว่ามารดามีการรับรู้
สมรรถนะของตนเองเพิม่ ขึน้
		 1.2 การสังเกตประสบการณ์ของผูอ้ นื่ (vicarious
experience) เป็ น การเรี ย นรู้ ท างอ้ อ มจากการสั ง เกต
“ตัวแบบ” ซึง่ อาจจะเป็นตัวแบบทีเ่ ป็นตัวบุคคลจริงๆ หรือ
ตัวแบบทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ ทีป่ ระสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว
จากการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะมีผลต่อการรับรู้
สมรรถนะของผูส้ งั เกตในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย7 โดยเฉพาะอย่างยิง่
ถ้ า “ตั ว แบบ” นั้ น มี ลั ก ษณะหรื อ อยู่ ใ นสถานการณ์ ที่
คล้ายคลึงกับผูส้ งั เกตมากเท่าไรก็จะยิง่ มีอทิ ธิพลมากขึน้ ซึง่
จุดเด่นของการศึกษาครัง้ นี้ คือ การใช้ชวี ติ จริงของมารดาตัว
แบบถ่ายทอดประสบการณ์ชวี ติ การดูแลบุตร และนำเสนอ

ผ่านสือ่ วีดทิ ศั น์ ทีท่ ำให้ผดู้ แู ลที่ ได้ชมเกิดความรูส้ กึ เปรียบ
เทียบ และเห็นว่ามารดาในวีดทิ ศั น์สามารถให้การดูแลบุตร
ที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดได้ ตนเองก็น่าจะสามารถทำได้
เช่นกัน
		 1.3 การใช้คำพูดชักจูง (verbal persuasion)
เป็นการพูดชักจูงของผูท้ มี่ คี วามสำคัญต่อบุคคลนัน้ ว่าเขามี
ความเชือ่ ในความสามารถของบุคคลนัน้ ทีจ่ ะสามารถกระทำ
กิจกรรมเป้าหมายได้ การใช้คำพูดชักจูงมีผลเพียงระยะเวลา
สั้นๆ ควรใช้เมื่อบุคคลมีประสบการณ์ของความสำเร็จ7
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยซึ่งเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์
ในการดูแลเด็กโรคหัวใจและผูด้ แู ล ได้พดู ชักจูงให้ผดู้ แู ลเห็น
ถึงความสำเร็จของตนเอง เมือ่ ผูด้ แู ลสามารถฝึกปฏิบตั ิ และ
แสดงความคิดเห็นได้ถกู ต้องเกีย่ วกับการดูแลเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว และพูดชักจูงภายหลังสังเกตตัว
แบบผ่านสือ่ วีดทิ ศั น์วา่ ผูว้ จิ ยั ในฐานะพยาบาลเชือ่ ในความ
ตั้ ง ใจจริ ง และความสามารถของผู้ ดู แ ลในการดู แ ลเด็ ก
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว การพูดชักจูงเป็น
การส่งเสริมให้ผดู้ แู ลเลิกสงสัยในความสามารถของตัวเอง
(Self-doubts) ส่งผลให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของตนเองขึน้ 7
		 1.4 การสนับสนุนสภาวะทางสรีระและอารมณ์
(physiological and affective states) การสร้างความเชือ่
ในสมรรถนะของตนเองจะเกิดผลดีถา้ หากสภาพร่างกายและ
อารมณ์อยู่ในภาวะผ่อนคลาย ไม่ตงึ เครียดหรือวิตกกังวล7
การศึกษาของ นฤมล วิปโุ ร และคณะ9 ได้สนับสนุนทฤษฎี
ดังกล่าวโดยพบว่า ความเครียดในการเลีย้ งดูบตุ รเป็นปัจจัย
ทำนายการรับรูส้ มรรถนะตนเองของมารดาในการดูแลทารก
(p < .05) โดยมารดาทีม่ คี วามเครียดมากจะมีผลทำให้การ
รับรู้สมรรถนะตนเองของมารดาในการดูแลทารกลดลง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สาธิตวิธีการผ่อนคลาย โดยใช้
เทคนิ ค การฝึ ก การหายใจ และให้ ผู้ ดู แ ลฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม
เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลของผู้ดูแล เป็น
การเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนการให้ความรู้
ฝึกปฏิบตั ิ และการสังเกตตัวแบบ ช่วยให้ผดู้ แู ลเกิดการรับรู้
ถึงความสามารถของตนเองเพิม่ ขึน้
2. ความรูเ้ รือ่ ง “การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ชนิดไม่เขียว” ทีจ่ ดั ให้ผดู้ แู ลได้รบั ในการวิจยั ครัง้ นี้ ช่วยให้
ผู้ ดู แ ลมี ก ารรั บ รู้ ส มรรถนะของตนเองเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง อาจ
อภิปรายได้ดงั นี้
		 2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้จัดให้ผู้ดูแลได้รับ
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ความรู้เรื่อง “การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด
ไม่เขียว” ซึ่งการรับรู้สมรรถนะของตนเองจะเกิดขึ้นได้ดี
บุคคลนัน้ ต้องรูจ้ กั งานหรือกิจกรรมทีต่ นเองต้องแสดงความ
สามารถในการกระทำด้วย7 การให้ความรู้ จะช่วยให้ผดู้ แู ล
ตระหนักรู้ ในสิง่ ทีค่ วรกระทำ และจะกระทำอย่างไรให้ถกู
ต้อง ข้อมูลหรือความรู้ที่ ได้รับนี้จะผ่านกระบวนการทาง
ปัญญา (cognitive processing)8 ประเมินความยากง่าย
ของกิจกรรมที่ต้องกระทำ ประเมินสมรรถนะของตัวเอง
ชัง่ น้ำหนักและตัดสินว่าตนเองมีสามารถมากน้อยเพียงใดใน
การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว ในทาง
กลับหากผู้ดูแลไม่รู้ว่าสิ่งที่ควรกระทำมีอะไรบ้าง และจะ
กระทำอย่างไร จะทำให้ผู้ดูแลเกิดความไม่แน่ ใจจนอาจ
ประเมินและตัดสินว่าตนเองไม่มคี วามสามารถในการดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ศิรกิ าญจนา เอกศิรไิ ตรรัตน์10 ทีพ่ บว่า มารดาทีม่ ี
ความรูเ้ รือ่ งโรคหอบหืดสูงจะมีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถ
ของตนสู ง ตามไปด้ ว ย และการศึ ก ษาของ อภิ ช าติ
วังตระกูล11 ที่พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ภายหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพจิต มีคะแนนเฉลีย่ การรับรูส้ มรรถนะของตนเองใน
การดูแลผูป้ ว่ ยเด็กเพิม่ มากขึน้ กว่าก่อนได้รบั ความรู้ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .01)
		 2.2 ในการศึกษาครั้งนี้ มีสื่อที่ ใช้ ในการเรียนรู้
ประกอบด้วย โปรแกรมนำเสนอทางคอมพิวเตอร์และคูม่ อื
เรื่อง “การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว
สำหรับผูด้ แู ล” เป็นสือ่ การสอน ซึง่ ทัง้ โปรแกรมนำเสนอทาง
คอมพิวเตอร์ และคู่มือ มีภาพประกอบที่สอดคล้องกับ
เนือ้ หาความรูเ้ รือ่ ง “การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
ชนิดไม่เขียว” เพือ่ ให้ดสู วยงาม และ น่าสนใจ ช่วยดึงดูด
ความสนใจของผูด้ แู ล นอกจากนี้ในส่วนของคูม่ อื ผูด้ แู ลยัง
สามารถนำกลับอ่านทบทวนได้ และใช้เป็นแนวทางในการ
ดูแลเมือ่ เกิดปัญหาในการดูแล
จะเห็นได้วา่ ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ดู้ แู ลกลุม่ ทดลอง ได้
รับการส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง ตามแนวคิด
การรับรู้สมรรถนะของตนเองของแบนดูรา7 ร่วมกับได้รับ
ความรู้ในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว
ส่งผลให้การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวของผู้ดูแลกลุ่มที่ ได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมความรูแ้ ละการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
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สูงกว่ากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามถึง
แม้จะเห็นว่าโปรแกรมนีม้ ปี ระสิทธิผลมากสามารถสร้างการ
รับรูส้ มรรถนะของตนเองของผูด้ แู ลให้สงู ขึน้ ได้ แต่การแปล
ผลครั้งนี้ก็ต้องพึงระวัง เนื่องจากพบว่า ในกลุ่มควบคุมมี
ผูป้ ว่ ยเด็กมาด้วยภาวะแทรกซ้อน คือภาวะหัวใจวายถึง 4
ราย ซึง่ มีอาการทีร่ นุ แรง อาจทำให้ผดู้ แู ลมีความวิตกกังวล
สูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อการรับรู้
สมรรถนะตนเองของผูด้ แู ลทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้ ดังนัน้ การอ้างถึง
ประสิทธิผลของโปรแกรมทีศ่ กึ ษาครัง้ นี้ ควรต้องคำนึงถึงข้อ
จำกัดของรูปแบบการวิจยั ที่ ไม่ ได้ปอ้ งกันอิทธิพลของภาวะ
แทรกซ้อนคือ ภาวะหัวใจวายต่อคะแนนการรับรูส้ มรรถนะ
ของตนเองในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิด
ไม่เขียว

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมการนำโปรแกรมนี้ ไปใช้ในทางปฏิบตั จิ ริง
โดยสนับสนุนให้ทมี พยาบาลเข้ามามีสว่ นร่วมในการกำหนด
แผนการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ และปรับโปรแกรมให้
เหมาะสมตามภาระงานของแต่ ล ะหอผู้ ป่ ว ย ซึ่ ง การ
สนับสนุนให้ทมี พยาบาลเข้ามามีสว่ นร่วมจะช่วยให้เกิดความ
รู้ สึ ก ว่ า โปรแกรมที่ ป ระยุ ก ต์ แ ล้ ว นี้ เ ป็ น ผลงานของที ม
พยาบาลเอง ทำให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจเพือ่ ให้ โปรแกรม
ประสบความสำเร็จ นอกจากนีค้ วรมีการจัดอบรมพยาบาล
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้
สมรรถนะของตนเองให้กบั ผูด้ แู ล
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