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ABSTRACT
Purpose: Effect of a supportive-educative nursing program on maternal behavior in care for
children with acute respiratory infection.
Design: Quasi-experimental research.
Methods: The sample comprised 47 mothers who had children aged less than five years with acute
respiratory infection. These children were admitted to Pediatric Departments at Prapokklao Hospital.
The 23 mothers in the control group received routine nursing care and the 24 mothers in the
experimental group received the supportive-educative nursing program consisting of 2-day meetings
with the researcher, distribution of a booklet of the care for children with acute respiratory infection, and
a telephone follow-up after the meeting. Data were collected by using a maternal care behavior
questionnaire and analyzed using frequency, percentage, chi-square, and t-test.
Main findings: The mean scores of maternal care behavior in the experimental group were
significantly higher than that in the control group (t = -11.13, p < .001)
Conclusion and recommendations: The supportive-educative nursing program effectively
improved maternal behavior in care for children with acute respiratory infection. It is very important to
implement the program on the first day of the admission. Good relationship between nurses and
mothers built on the first day will help enhance continuous learning and confidence in providing care.
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ผลของโปรแกรมการพยาบาลที่เน้นระบบสนับสนุน
และให้ความรู้ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรที่ป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
สมฤดี เลิศงามมงคลกุล, พย.ม.,* ไข่มุกข์ วิเชียรเจริญ, กศ.ด.,* อาภาวรรณ หนูคง, PhD *
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้ความรูต้ อ่ พฤติกรรมของมารดาใน
การดูแลบุตรอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง	
วิธกี ารดำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นมารดาทีม่ บี ตุ รอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจซึง่
รับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 47 ราย แบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมจำนวน 23 ราย ซึง่ ได้
รับการพยาบาลตามปกติ และกลุม่ ทดลองจำนวน 24 รายได้รบั โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้
โดยผูว้ จิ ยั พบกับมารดาวันละครัง้ เป็นระยะเวลาต่อเนือ่ งกันนาน 2 วัน มอบคูม่ อื การดูแลบุตรโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบ
หายใจและโทรศัพท์เยีย่ มติดตามอาการ 1 ครัง้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตร
อายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย การแจกแจงความถี่ คำนวณค่าร้อยละ
ค่าไคร์สแควร์และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย: หลังการใช้ โปรแกรมการพยาบาลที่เน้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่มารดา พบค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาในกลุ่มทดลองสูงกว่ามารดาในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -11.13,
p < .001)	
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้ความรูม้ ผี ลช่วยให้มารดามีพฤติกรรมทีถ่ กู
ต้องในการดูแลบุตรทีป่ ว่ ยด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ การเริม่ โปรแกรมตัง้ แต่วนั แรกรับเข้าในโรงพยาบาลมีความ
สำคัญมาก เนือ่ งจากการสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างพยาบาลและมารดาตัง้ แต่แรกรับจะช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละความ
มัน่ ใจในการดูแลบุตรอย่างต่อเนือ่ ง
คำสำคัญ: โรคติดเชือ้ ระบบหายใจ พฤติกรรมการดูแลตนเอง การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้
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ความสำคัญของปัญหา
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กเป็นปัญหา
สำคัญทางสาธารณสุข จากสถิตขิ องประเทศไทย พบว่า โรค
ติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจเป็นสาเหตุทที่ ำให้เด็กต้องมา
รับการรักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอกสูงถึงร้อยละ 40-60 เข้าพัก
รักษาทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยในร้อยละ 10-20 และมีอตั ราตายสูงใน
เด็กทีม่ อี ายุตำ่ กว่า 5 ปี ในปี พ.ศ. 2547 พบว่าอัตราตาย
ด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจเท่ากับ 1.56 ต่อแสน
รายของประชากรเด็กอายุตำ่ กว่า 5 ปี 1
มารดามีบทบาทสำคัญในดูแลสุขภาพบุตร เนือ่ งจาก
ผู้ป่วยเด็กมีข้อจำกัดด้านพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจและ
สังคม เป็นวัยทีต่ อ้ งพึง่ พาบิดามารดาหรือผูด้ แู ลอย่างใกล้ชดิ 2
ซึง่ ในสังคมไทยผูด้ แู ลหลักของเด็กอายุตำ่ กว่า 5 ปีคอื มารดา3
และจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของ
มารดาในการดูแลบุตรมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและ
ความรุนแรงของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ปี โดยมารดาที่มีพฤติกรรมการดูแลที่ ไม่
เหมาะสม เช่น การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาน้อยกว่า 4
เดือน การกวาดคอเด็ก การใช้ยาที่เหลือจากการป่วยครั้ง
ก่อน การไม่ได้ใช้นำ้ อุน่ ในการอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้บตุ รขณะ
เจ็บป่วย เป็นต้น4 ซึง่ จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปัจจัย
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค
ติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กเป็นพฤติกรรมของ
มารดาในการดูแลบุตร จากสถิตขิ องหอผูป้ ว่ ยกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปี พ.ศ. 2550-2552
พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
ร้อยละ 37.5, 29.6 และ 36.9 ตามลำดับ โดยพบว่ามารดา
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลบุตรที่ไม่ถกู ต้อง ได้แก่ เช็ดตัว
ลดไข้ ไม่ถกู วิธี ห่มผ้าหนาเมือ่ มีไข้ กวาดยา ซือ้ ยาแก้อกั เสบ
ให้รบั ประทานเอง และให้เด็กใกล้ชดิ กับผูท้ มี่ ีไข้ ไอ เป็นต้น
พยาบาลจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ ให้การช่วยเหลือเพื่อให้
มารดาได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการดูแลบุตร
เพิม่ ขึน้ โดยการปรับ เปลีย่ นกิจกรรมทีจ่ ะให้การดูแลบุตรได้
อย่างถูกต้องและต่อเนือ่ ง2 ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุน
และให้ความรูน้ นั้ นับว่าเป็นการพยาบาลทีม่ ขี นั้ ตอนชัดเจน
มีการประเมินความสามารถของมารดาและความต้องการ
การดูแลของบุตร เมือ่ มารดามีความพร่องในการดูแลบุตร
มารดาต้องได้รับความช่วยเหลือจากพยาบาลเพื่อทดแทน
แก้ ไขความพร่องทีเ่ กิดขึน้ 5 โดยพยาบาลจะกำหนดรูปแบบ
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การพยาบาลและให้ความช่วยเหลือโดยใช้วิธีการสอน
การสนับสนุน การชีแ้ นะ และการสร้างสิง่ แวดล้อมในการ
เรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมการพัฒนาความสามารถของมารดาในการ
ดูแลบุตร เพือ่ ให้มารดาสามารถเรียนรู้ และคงไว้ซงึ่ ความ
พยายามในการดูแลบุตรที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ระบบหายใจได้อย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจที่จะนำแนวคิดทฤษฎีระบบการพยาบาลของโอเร็ม
มาสร้างโปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้
ความรู้ เพือ่ ส่งเสริมให้มารดามีความรูแ้ ละมีพฤติกรรมการ
ดูแลบุตรบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบ
พลันระบบหายใจได้อย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและ
มีสขุ ภาพทีด่ ี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาทีม่ ี
บุตรอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบ
หายใจ ระหว่างกลุ่มที่ ได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้น
ระบบสนับสนุนและให้ความรู้ กับกลุม่ ที่ ได้รบั การพยาบาล
ตามปกติ

สมมติฐานของงานวิจัย
มารดากลุม่ ที่ ได้รบั โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบ
สนับสนุนและให้ความรูม้ คี ะแนนพฤติกรรมการดูแลบุตรที่
มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ
หายใจสูงกว่ามารดากลุม่ ที่ได้รบั การพยาบาลตามปกติ

วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง
การทดลอง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ มารดาทีม่ บี ตุ รอายุตำ่ กว่า 5 ปี ที่ได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ซึ่ง
ได้แก่ หวัด คออักเสบ หูชนั้ กลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน และปอดอักเสบ เข้ารับการรักษาตัวในหอผูป้ ว่ ย
กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี
มารดาไม่ มี โ รคประจำตั ว อาศั ย อยู่ บ้ า นเดี ย วกั บ เด็ ก
เป็นผู้ดูแลหลัก และผู้วิจัยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ ได้
ส่วนกลุม่ ตัวอย่างคัดเลือกจากประชากรตัวอย่าง
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การคำนวณขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ power
analysis ค่า effect size (d) จากการศึกษาที่ผ่านมา8
เท่ากับ 1.06 (ขนาดใหญ่) ได้กลุม่ ตัวอย่างจำนวนกลุม่ ละ 20
ราย6 และเพิม่ อีกร้อยละ 20 เพือ่ ป้องกันการปฏิเสธระหว่าง
การทดลอง ได้กลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 24 ราย เมือ่ รวบรวม
ข้อมูลพบว่ากลุม่ ควบคุมย้ายทีอ่ ยูแ่ ละไม่สามารถติดตามได้
จำนวน 1 ราย เหลือจำนวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุม
จำนวน 23 ราย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เครือ่ งมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจยั ประกอบด้วย
โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้
แก่มารดาในการดูแลบุตรอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยด้วยโรคติด
เชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ และคูม่ อื การดูแลบุตรโรคติดเชือ้
เฉียบพลันระบบหายใจซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน
3 คน
2. เครือ่ งมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของบุตร ได้แก่ อายุ น้ำหนัก
การวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ ระบบหายใจของบุตร ลำดับทีข่ องบุตร
จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา 2) แบบบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลของมารดาได้แก่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จำนวน
บุตร รายได้ สถานภาพสมรส โรคประจำตัวของมารดา และ
3) แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรอายุ
ต่ำกว่า 5 ปีที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ
สร้ า งโดยผู้ วิ จั ย ข้ อ คำถามครอบคลุ ม เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมการดูแลบุตรเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
การเกิดโรค จำนวน 20 ข้อ และการดูแลเมือ่ บุตรมีอาการ
ของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ จำนวน 24 ข้อ
ลักษณะเป็นคำถามปลายปิด เกณฑ์การให้คะแนนมี 3
ระดั บ จาก 1-3 คะแนนเฉลี่ ย ต่ ำ หมายถึ ง มารดามี
พฤติกรรมการดูแลบุตรทีถ่ กู ต้องเหมาะสมน้อย และคะแนน
เฉลีย่ สูง หมายถึง มารดามีพฤติกรรมการดูแลบุตรทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสมมาก แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้ หา (content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำนวน 3
คน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.0 และนำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั มารดาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียว
กับกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 20 ราย คำนวณหาค่าความเชือ่ มัน่
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.76

การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ได้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคนของมหาวิทยาลัย มหิดล ชุด C สาย
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขที่ COA.No.MUIRB/C2009/ 22.2912) และได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
(เลขที่ 11/2009)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเริม่ เก็บข้อมูลของ
กลุม่ ควบคุมให้ครบก่อนแล้วจึงเก็บกลุม่ ทดลอง ดังนี้
กลุม่ ควบคุม ในวันแรกทีร่ บั เข้ารักษาในโรงพยาบาล
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของมารดาและบุตร และให้
มารดาตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแล
บุตรอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยเป็นโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบ
หายใจ จากนั้นมารดาจะได้รับการพยาบาลตามปกติ ซึ่ง
เป็นการให้คำแนะนำและการให้ความรูจ้ ากพยาบาลประจำ
หอผูป้ ว่ ยโดยเป็นการสอนรายบุคคล อาจมีแผ่นพับและหรือ
คูม่ อื ให้มารดาระหว่างการสอน เมือ่ ครบ 1 เดือน ผูว้ จิ ยั ส่ง
แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรอายุตำ่
กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยเป็นโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ ให้
มารดาตอบครัง้ ที่ 2 และส่งกลับให้แก่ผวู้ จิ ยั ทางไปรษณีย์
กลุม่ ทดลอง ในวันแรกทีร่ บั เข้ารักษาในโรงพยาบาล
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของมารดาและบุตร และให้
มารดาตอบแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแล
บุตรอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยเป็นโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบ
หายใจ จากนัน้ มารดาจะได้รบั โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้น
ระบบสนับสนุนและให้ความรูซ้ งึ่ เป็นการพยาบาลรายบุคคล
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างสัมพันธภาพ
การดำเนินการ และการสิน้ สุดการพยาบาล เป็นเวลาต่อ
เนือ่ งกันนาน 2 วัน โดยในขัน้ ตอนของการดำเนินการจะมี
การประเมินความรู้ ความคิดเห็นของมารดา เกีย่ วกับโรคติด
เชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ การดูแลเมือ่ บุตรมีอาการ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเกิดโรคและแหล่ง
สนับสนุนที่เป็นประโยชน์แก่มารดา การให้ความรู้ ใช้วิธี
บรรยายประกอบการใช้สไลด์ และมอบคู่มือการดูแลบุตร
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจให้มารดาได้ทบทวน
นอกจากนี้ผู้วิจัยจะให้การชี้แนะช่วยเหลือมารดาในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแลบุตรขณะทีอ่ ยู่ในโรงพยาบาล ได้แก่
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การเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธี การจัดท่าของบุตรเพือ่ ดูดน้ำมูก
และเสมหะ และการดูดน้ำมูกอย่างถูกวิธี โดยการสาธิตและ
ให้มารดาฝึกปฏิบตั ิ
หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ผู้วิจัยโทรศัพท์เยี่ยมติดตาม
ปัญหาการดูแลและอาการบุตรจำนวน 1 ครัง้ โดยผูว้ จิ ยั ได้มี
การแจ้งการสิ้นสุดสัมพันธภาพให้มารดาได้ทราบล่วงหน้า
และเปิดโอกาสให้มารดาได้แสดงความรูส้ กึ ต่อการเข้าร่วมใน
โปรแกรมการพยาบาล
เมือ่ ครบ 1 เดือนนับจากเริม่ ดำเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั
ส่งแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรอายุตำ่
กว่า 5 ปีที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจให้
มารดาตอบครัง้ ที่ 2 และส่งกลับให้แก่ผวู้ จิ ยั ทางไปรษณีย์
เช่นเดียวกับกลุม่ ควบคุม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โดยใช้สถิติพรรณนา (การแจกแจงความถี่ ร้อยละและ
ค่าเฉลีย่ ) ไคร์สแควร์ (chi-square) การทดสอบทีแบบกลุม่
อิสระ (independent t-test) โดยกำหนดค่านัยสำคัญ
ทีร่ ะดับ .05

ผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของมารดา 47 ราย เป็นกลุม่ ควบคุม 23
คน ซึง่ มีอายุ 20-25 ปีรอ้ ยละ 34.8 จบชัน้ มัธยมต้นร้อยละ
47.8 ส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้างร้อยละ 52.2 สถานภาพสมรส
คู่ร้อยละ 82.6 มีบุตรหนึ่งคนและสองคนร้อยละ 43.5
เท่ากัน มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง
5,000 ถึง 10,000 บาท ร้อยละ 30.4 และมารดาไม่มีโรค
ประจำตัวร้อยละ 91.3 ส่วนมารดากลุ่มทดลอง 24 คน
มีอายุ 26-30 ปีรอ้ ยละ 45.8 จบชัน้ ประถมร้อยละ 37.5 มี
อาชีพแม่บา้ นเป็นส่วนใหญ่คดิ เป็นร้อยละ 45.8 สถานภาพ

สมรสคูร่ อ้ ยละ 87.5 ส่วนใหญ่มบี ตุ รจำนวน 2 คนร้อยละ
62.5 มีรายได้เฉลีย่ ครอบครัวต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,000
ถึง 15,000 บาท ร้อยละ 33.3 และมารดาไม่มี โรคประจำตัว
ร้อยละ 83.3 เมือ่ ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทัว่ ไปใน
มารดาทัง้ สองกลุม่ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั
สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ยกเว้นในเรือ่ งของอาชีพทีแ่ ตก
ต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (χ 2 = 9.45, p < .05)
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของบุ ต รกลุ่ ม ควบคุ ม มี อ ายุ 2-4 ปี
ร้อยละ 43.4 น้ำหนัก 10.1-20 กิโลกรัม ร้อยละ 56.5
เป็นบุตรคนแรกร้อยละ 47.8 ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นปอด
อักเสบร้อยละ 52.2 เคยนอนโรงพยาบาลด้วยโรคติดเชือ้
เฉียบพลันระบบหายใจ 1-2 ครัง้ ร้อยละ 56.5 เคยเป็น
หลอดลมอักเสบร้อยละ 34.8 ได้รบั อาหารตามวัยถูกต้อง
ร้อยละ 69.6 ส่วนกลุม่ ทดลองมีอายุ 1-2 ปีรอ้ ยละ 41.7
น้ำหนัก 5-10 กิโลกรัมร้อยละ 54.2 เป็นบุตรคนที่สอง
ร้อยละ 62.5 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบร้อยละ
45.8 เคยนอนโรงพยาบาลด้วยโรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบ
หายใจ 1-2 ครัง้ ร้อยละ 50 เคยเป็นปอดอักเสบร้อยละ 29.2
ได้รบั อาหารตามวัยถูกต้องร้อยละ 79.2 เมือ่ ทดสอบความ
แตกต่างของข้อมูลทัว่ ไปของบุตรทัง้ สองกลุม่ พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรม
ของมารดาในการดูแลบุตรอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยเป็นโรค
ติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจ พบว่าก่อนการทดลองมารดา
ทั้ ง สองกลุ่ ม มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมการดู แ ลบุ ต ร
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (t = -0.936,
p > .05) หลังการทดลองพบว่า ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรม
การดูแลบุตรของมารดากลุ่มทดลองสูงกว่ามารดากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (t = -11.13, p < .001)
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาระหว่างกลุม่ 		
ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
การศึกษา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
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กลุม่ ควบคุม (n = 23)
X
SD
2.423
0.166
2.436
0.171

กลุม่ ทดลอง (n = 24)
X
SD
2.484
0.262
2.874
0.086

t

p- value

-0.936
-11.130

0.354
< .001

J Nurs Sci Vol 29 No 4 October-December 2011

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
บุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ
หายใจของมารดาหลังการทดลองในกลุ่มทดลองสูงกว่า
มารดาในกลุม่ ควบคุมอย่างมีอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p <
.05) ซึง่ สนับสนุนสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะผูว้ จิ ยั ได้
จัดทำโครงการโดยนำแนวคิดระบบการพยาบาลของโอเร็ม5
ที่เน้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้นั้น ประกอบด้วย 3
ขัน้ ตอน คือ
1. การสร้างสัมพันธภาพ โดยการแนะนำตัว บอก
วัตถุประสงค์ทพี่ บกับมารดาพร้อมกับเปิดโอกาสให้มารดาได้
ระบายความรู้สึกไม่สบายใจ ความวิตกกังวล จะทำให้
มารดาเกิดความเชือ่ ถือไว้วางใจ เปิดเผยถึงปัญหา ข้อมูล
ตามความเป็นจริง พร้อมรับฟังคำแนะนำจากผูว้ จิ ยั ซึง่ ตาม
แนวคิดของโอเร็มเชือ่ ว่า สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างพยาบาล
และมารดาที่มีสื่อสารที่ดีทั้งวาจา และการแสดงออกของ
พยาบาลทีท่ ำให้มารดาได้เข้าใจปัญหาความต้องการของบุตร
และวิธกี ารช่วยเหลือทีพ่ ยาบาลจะให้แก่มารดาอย่างจริงใจ
จะเป็นสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมและเอือ้ อำนวย
ให้มารดาเกิดการเรียนรู้ ได้เร็วขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลบุตรและมีการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
2. การดำเนินการ ผู้วิจัยได้ ให้ความช่วยเหลือแก่
มารดาทัง้ 4 วิธี ได้แก่ การสอน การชีแ้ นะ การสนับสนุน
และการสร้างสิง่ แวดล้อม โดยการสอนทำให้มารดาได้รบั
ความรูเ้ พิม่ เติมตามความสนใจของมารดาแต่ละคน การให้
มารดาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลบุตรเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย เช่น การเช็ดตัวลดไข้ การดูดน้ำมูกอย่าง
ถู ก วิ ธี ซึ่ ง เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะ และความชำนาญจากก
ประสบการณ์จริง ทำให้มารดามีความเข้าใจมากขึ้นและ
สามารถจดจำได้นาน จนเกิดความมัน่ ใจทีจ่ ะให้การดูแลบุตร
ต่อไปได้ ซึง่ การสอนและการสาธิตจะทำให้ผสู้ อนมี โอกาส
ชีแ้ จง แนะนำ แก้ปญ
ั หาข้อข้องใจได้ดกี ว่าวิธอี นื่ ๆ เนือ่ งจาก
ได้เห็นสีหน้า ความรูส้ กึ และมี โอกาสสร้างความสนิทสนม
คุน้ เคยเป็นกันเองจนสามารถกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมตามทีม่ งุ่ หวังได้มากขึน้ 7 ผูว้ จิ ยั ให้การชีแ้ นะร่วม
กับให้การสนับสนุนสร้างความมั่นใจให้แก่มารดา ทำให้
มารดาสามารถตัดสินใจเลือกวิธกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
การดูแลบุตรได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง

นอกจากนีก้ ารมอบคูม่ อื การดูแลบุตรให้แก่มารดาหลัง
การให้ความรูแ้ ละการเยีย่ มติดตามทางโทรศัพท์อาจเป็นการ
สนับสนุนด้านจิตใจและวัตถุซงึ่ เป็นสือ่ สำหรับการเรียนรูต้ าม
ที่ โอเร็ม5 ได้กล่าวว่า การอ่านคูม่ อื การปฏิบตั กิ ารดูแลเป็นสิง่
ทีช่ ว่ ยเตือนให้ผดู้ แู ลมีความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลได้มาก
ขึ้ น ความรู้ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ดูแลมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้นสอดคล้องกับการ
ศึกษาของวัลทณี ทองมี8 ที่ศึกษาผลการพยาบาลระบบ
สนับสนุนและให้ความรูต้ อ่ พฤติกรรมของมารดาในการดูแล
บุตรขวบปีแรกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจ จำนวน
40 ราย พบว่า การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้
แก่มารดาในการดูแลบุตร ประกอบด้วย การพยาบาลเป็น
รายบุคคล การแจกคู่มือการดูแลบุตรด้วยตนเองให้แก่
มารดา ทำให้มารดาสามารถจดจำและนำไปปฏิบตั ไิ ด้งา่ ยขึน้
สะดวกต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองขณะอยูท่ บี่ า้ นและส่งเสริม
ให้มารดามีพฤติกรรมการดูแลบุตรถูกต้องมากขึน้ ได้ (p <
.001) ถึงแม้ว่าโปรแกรมการศึกษาของวัลทณี ทองมี จะ
ศึกษาในเด็กขวบปีแรก ซึง่ พฤติกรรมการดูแลเด็กวัยนีอ้ าจมี
ความแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ แต่ผลการศึกษาทำให้
เห็นว่าโปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้
ความรู้สามารถใช้ ในการส่งเสริมพฤติกรรมของมารดาใน
การดูแลบุตรทีเ่ จ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนีจ้ าก
การศึกษาถึงผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้
ต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลและภาวะความรุนแรง
ของโรคหืดในเด็กเล็ก จำนวน 66 ราย พบว่า มารดาที่ได้รบั
การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรูซ้ งึ่ ประกอบด้วย
การชมวีดีทัศน์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติ และมีการโทรศัพท์
เยี่ยมติดตามอาการปัญหาในการดูแลบุตร พบว่า มารดา
กลุม่ ทดลองมีพฤติกรรมการดูแลบุตรสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ได้
รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <
.001)9 ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวนอกจากมีการให้ความรู้ และ
การฝึกปฏิบตั แิ ล้ว การโทรศัพท์เยีย่ มทำให้มารดาเกิดความ
รู้สึกที่ดีที่พยาบาลได้ ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง นับเป็น
กิจกรรมการพยาบาลในเชิงสนับสนุนพฤติกรรมการดูแล
บุตรของมารดาด้วย
3. การสิน้ สุดการพยาบาล ถึงแม้ขนั้ ตอนนีจ้ ะเป็นการ
แจ้งการสิ้นสุดกิจกรรมในโปรแกรมการทดลองให้มารดา
ทราบ แต่กเ็ ป็นการเปิดโอกาสให้มารดาได้แสดงความรูส้ กึ
ต่อการเข้าร่วมในโปรแกรม รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นและ
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ข้ อ เสนอแนะที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลบุ ต รที่ เ ป็ น โรคติ ด เชื้ อ
เฉียบพลันระบบหายใจ ซึง่ นับว่าเป็นการสนับสนุนมารดาใน
เรือ่ งของการแลกเปลีย่ นข้อมูลและการสร้างบรรยากาศของ
การเรียนรูท้ มี่ สี ว่ นร่วม
จะเห็นได้วา่ การพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้
ความรู้ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การสร้ า ง
สัมพันธภาพ การดำเนินการ และการสิน้ สุดการพยาบาล
สามารถส่งเสริมให้มารดาทีม่ บี ตุ รอายุตำ่ กว่า 5 ปีทปี่ ว่ ยด้วย
โรคติดเชือ้ เฉียบพลันระบบหายใจมีความมัน่ ใจในการตัดสิน
ใจปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแลบุตร สามารถพัฒนาความสามารถ
และมีพฤติกรรมการดูแลบุตรทีด่ ขี นึ้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรฝึกอบรมบุคลากรทางการพยาบาลเกี่ยวกับ
โปรแกรมการพยาบาลทีเ่ น้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้
เพือ่ ให้พยาบาลนำความรู้ ไปไปใช้ ในการส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลบุตรทีเ่ จ็บป่วย
2. ควรสนับสนุนให้นำโปรแกรมการพยาบาลที่เน้น
ระบบสนับสนุนและให้ความรูม้ าใช้ตงั้ แต่มารดาเริม่ พาบุตร
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตัง้ แต่วนั แรก โดยมีการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลและมารดา และ
ดำเนินการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลบุตรทีป่ ว่ ยเพือ่ ช่วยส่ง
เสริมให้มารดาเกิดการเรียนรู้ที่ดีและสามารถให้การดูแล
บุตรได้อย่างต่อเนือ่ ง
3. ควรติดตามผลของผลของโปรแกรมการพยาบาลที่
เน้นระบบสนับสนุนและให้ความรูต้ อ่ พฤติกรรมของมารดา
ในการดูแลบุตรภายหลังจากที่มารดากลับไปอยู่บ้านแล้ว
ในระยะยาว 3 เดือน และ 6 เดือน เป็นต้น เพือ่ ศึกษาความ
ยัง่ ยืนของพฤติกรรมภายหลังการได้รบั โปรแกรม
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