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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

สมฤดีเลิศงามมงคลกุล,พย.ม.,*ไข่มุกข์วิเชียรเจริญ,กศ.ด.,*อาภาวรรณหนูคง,PhD*

บทคดัยอ่ 
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรูต้อ่พฤตกิรรมของมารดาใน
การดแูลบตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยดว้ยโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ 
 รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง  
 วธิกีารดำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็มารดาทีม่บีตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยดว้ยโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจซึง่
รบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จำนวน 47 ราย แบง่เปน็กลุม่ควบคมุจำนวน 23 ราย ซึง่ได้
รบัการพยาบาลตามปกต ิ และกลุม่ทดลองจำนวน 24 รายไดร้บัโปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้
โดยผูว้จิยัพบกบัมารดาวนัละครัง้เปน็ระยะเวลาตอ่เนือ่งกนันาน 2 วนั มอบคูม่อืการดแูลบตุรโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบ
หายใจและโทรศพัทเ์ยีย่มตดิตามอาการ 1 ครัง้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุร
อายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยดว้ยโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ วเิคราะหข์อ้มลูโดย การแจกแจงความถี ่ คำนวณคา่รอ้ยละ   
คา่ไครส์แควรแ์ละการทดสอบคา่ท ี
 ผลการวิจัย: หลังการใช้โปรแกรมการพยาบาลที่เน้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่มารดา พบค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาในกลุ่มทดลองสูงกว่ามารดาในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (t = -11.13,   
p < .001)  
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรูม้ผีลชว่ยใหม้ารดามพีฤตกิรรมทีถ่กู
ตอ้งในการดแูลบตุรทีป่ว่ยดว้ยโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ การเริม่โปรแกรมตัง้แตว่นัแรกรบัเขา้ในโรงพยาบาลมคีวาม
สำคญัมาก เนือ่งจากการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งพยาบาลและมารดาตัง้แตแ่รกรบัจะชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละความ
มัน่ใจในการดแูลบตุรอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
คำสำคญั: โรคตดิเชือ้ระบบหายใจ พฤตกิรรมการดแูลตนเอง การพยาบาลระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้  
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 ความสำคัญของปัญหา
 โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กเป็นปัญหา
สำคญัทางสาธารณสขุ จากสถติขิองประเทศไทย พบวา่ โรค
ตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจเปน็สาเหตทุีท่ำใหเ้ดก็ตอ้งมา
รบัการรกัษาทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอกสงูถงึรอ้ยละ 40-60 เขา้พกั
รกัษาทีแ่ผนกผูป้ว่ยในรอ้ยละ 10-20 และมอีตัราตายสงูใน
เดก็ทีม่อีายตุำ่กวา่ 5 ป ี ในป ี พ.ศ. 2547 พบวา่อตัราตาย
ดว้ยโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจเทา่กบั 1.56 ตอ่แสน
รายของประชากรเดก็อายตุำ่กวา่ 5 ป ี1    
 มารดามบีทบาทสำคญัในดแูลสขุภาพบตุร เนือ่งจาก  
ผู้ป่วยเด็กมีข้อจำกัดด้านพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจและ
สงัคม เปน็วยัทีต่อ้งพึง่พาบดิามารดาหรอืผูด้แูลอยา่งใกลช้ดิ2 
ซึง่ในสงัคมไทยผูด้แูลหลกัของเดก็อายตุำ่กวา่ 5 ปคีอืมารดา3 
และจากการศกึษาทีผ่า่นมา พบวา่ ปจัจยัดา้นพฤตกิรรมของ
มารดาในการดูแลบุตรมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคและ
ความรุนแรงของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ป ี โดยมารดาที่มีพฤติกรรมการดูแลที่ ไม่
เหมาะสม เช่น การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาน้อยกว่า 4 
เดือน การกวาดคอเด็ก การใช้ยาที่เหลือจากการป่วยครั้ง
กอ่น การไม่ได้ใชน้ำ้อุน่ในการอาบนำ้หรอืเชด็ตวัใหบ้ตุรขณะ
เจบ็ปว่ย เปน็ตน้4 ซึง่จากขอ้มลูดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ปจัจยั
สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและความรุนแรงของโรค  
ติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กเป็นพฤติกรรมของ
มารดาในการดแูลบตุร จากสถติขิองหอผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุร ี ป ี พ.ศ. 2550-2552   
พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ  
รอ้ยละ 37.5, 29.6 และ 36.9 ตามลำดบั โดยพบวา่มารดา
สว่นใหญม่พีฤตกิรรมการดแูลบตุรที่ไมถ่กูตอ้ง ไดแ้ก ่ เชด็ตวั
ลดไข้ไมถ่กูวธิ ีหม่ผา้หนาเมือ่มีไข ้กวาดยา ซือ้ยาแกอ้กัเสบ
ใหร้บัประทานเอง และใหเ้ดก็ใกลช้ดิกบัผูท้ีม่ีไข ้ไอ เปน็ตน้ 
 พยาบาลจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือเพื่อให้
มารดาได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการดูแลบุตร
เพิม่ขึน้โดยการปรบั เปลีย่นกจิกรรมทีจ่ะใหก้ารดแูลบตุรได้
อยา่งถกูตอ้งและตอ่เนือ่ง2 ระบบการพยาบาลแบบสนบัสนนุ
และใหค้วามรูน้ัน้นบัวา่เปน็การพยาบาลทีม่ขีัน้ตอนชดัเจน 
มีการประเมินความสามารถของมารดาและความต้องการ
การดแูลของบตุร เมือ่มารดามคีวามพรอ่งในการดแูลบตุร
มารดาต้องได้รับความช่วยเหลือจากพยาบาลเพื่อทดแทน
แก้ ไขความพรอ่งทีเ่กดิขึน้5 โดยพยาบาลจะกำหนดรปูแบบ

การพยาบาลและให้ความช่วยเหลือโดยใช้วิธีการสอน   
การสนบัสนนุ การชีแ้นะ และการสรา้งสิง่แวดลอ้มในการ
เรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิการพฒันาความสามารถของมารดาในการ
ดแูลบตุร เพือ่ใหม้ารดาสามารถเรยีนรู ้ และคงไวซ้ึง่ความ
พยายามในการดูแลบุตรที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ระบบหายใจไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยัจงึ
สนใจที่จะนำแนวคิดทฤษฎีระบบการพยาบาลของโอเร็ม 
มาสรา้งโปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและให้
ความรู ้ เพือ่สง่เสรมิใหม้ารดามคีวามรูแ้ละมพีฤตกิรรมการ
ดูแลบุตรบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบ 
พลนัระบบหายใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งไมเ่กดิภาวะแทรกซอ้นและ
มสีขุภาพทีด่ ี
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการดแูลบตุรของมารดาทีม่ี
บตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยดว้ยโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบ
หายใจ ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลที่เน้น
ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้ กบักลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาล
ตามปกต ิ
 
สมมติฐานของงานวิจัย
 มารดากลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบ
สนบัสนนุและใหค้วามรูม้คีะแนนพฤตกิรรมการดแูลบตุรที่
มีอายุต่ำกว่า 5 ป ี ป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ
หายใจสงูกวา่มารดากลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกต ิ
 
วิธีการดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-
experimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง  
การทดลอง  
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากร คอื มารดาทีม่บีตุรอายตุำ่กวา่ 5 ป ีที่ไดร้บั
การวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ซึ่ง
ไดแ้ก ่ หวดั คออกัเสบ หชูัน้กลางอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ
เฉยีบพลนั และปอดอกัเสบ เขา้รบัการรกัษาตวัในหอผูป้ว่ย
กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุร ี
มารดาไม่มี โรคประจำตัว อาศัยอยู่บ้านเดียวกับเด็ก   
เป็นผู้ดูแลหลัก และผู้วิจัยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได ้  
สว่นกลุม่ตวัอยา่งคดัเลอืกจากประชากรตวัอยา่ง 
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 การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช ้ power 
analysis ค่า effect size (d) จากการศึกษาที่ผ่านมา8 
เทา่กบั 1.06 (ขนาดใหญ)่ ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจำนวนกลุม่ละ 20 
ราย6 และเพิม่อกีรอ้ยละ 20 เพือ่ปอ้งกนัการปฏเิสธระหวา่ง
การทดลอง ไดก้ลุม่ตวัอยา่งกลุม่ละ 24 ราย เมือ่รวบรวม
ขอ้มลูพบวา่กลุม่ควบคมุยา้ยทีอ่ยูแ่ละไมส่ามารถตดิตามได ้
จำนวน 1 ราย เหลือจำนวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุม
จำนวน 23 ราย   
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 1. เครือ่งมอืที่ใช้ในการดำเนนิการวจิยั ประกอบดว้ย 
โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู้
แกม่ารดาในการดแูลบตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยดว้ยโรคตดิ
เชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ และคูม่อืการดแูลบตุรโรคตดิเชือ้
เฉียบพลันระบบหายใจซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน   
3 คน 
 2. เครือ่งมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 
1) แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลของบตุร ไดแ้ก ่อาย ุนำ้หนกั 
การวนิจิฉยัโรคตดิเชือ้ระบบหายใจของบตุร ลำดบัทีข่องบตุร 
จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา 2) แบบบันทึกข้อมูลส่วน
บคุคลของมารดาไดแ้กอ่าย ุ ระดบัการศกึษา อาชพี จำนวน
บตุร รายได ้สถานภาพสมรส โรคประจำตวัของมารดา และ 
3) แบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุรอายุ
ต่ำกว่า 5 ปีที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ 
สร้างโดยผู้วิจัย ข้อคำถามครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการดแูลบตุรเพือ่สง่เสรมิสขุภาพและการปอ้งกนั
การเกดิโรค จำนวน 20 ขอ้ และการดแูลเมือ่บตุรมอีาการ
ของโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ จำนวน 24 ข้อ 
ลักษณะเป็นคำถามปลายปิด เกณฑ์การให้คะแนนม ี 3 
ระดับจาก 1-3 คะแนนเฉลี่ยต่ำ หมายถึง มารดามี
พฤตกิรรมการดแูลบตุรทีถ่กูตอ้งเหมาะสมนอ้ย และคะแนน
เฉลีย่สงู หมายถงึ มารดามพีฤตกิรรมการดแูลบตุรทีถ่กูตอ้ง
เหมาะสมมาก แบบสอบถามผา่นการตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้หา (content validity) จากผูท้รงคณุวฒุจิำนวน 3 
คน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.0 และนำ
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัมารดาทีม่คีณุสมบตัเิชน่เดยีว
กบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 20 ราย คำนวณหาคา่ความเชือ่มัน่
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient) ไดเ้ทา่กบั 0.76  

 การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่ง  
 การวิจัยนี้ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคนของมหาวทิยาลยั มหดิล ชดุ C สาย
พยาบาลศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล (เลขที ่ COA.No.MU-
IRB/C2009/ 22.2912) และได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุย ์โรงพยาบาลพระปกเกลา้ 
(เลขที ่11/2009)  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยเริม่เกบ็ขอ้มลูของ
กลุม่ควบคมุใหค้รบกอ่นแลว้จงึเกบ็กลุม่ทดลอง ดงันี ้
 กลุม่ควบคมุ ในวนัแรกทีร่บัเขา้รกัษาในโรงพยาบาล   
ผูว้จิยัสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคลของมารดาและบตุร และให้
มารดาตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการดแูล
บตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยเปน็โรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบ
หายใจ จากนั้นมารดาจะได้รับการพยาบาลตามปกต ิ ซึ่ง
เปน็การใหค้ำแนะนำและการใหค้วามรูจ้ากพยาบาลประจำ
หอผูป้ว่ยโดยเปน็การสอนรายบคุคล อาจมแีผน่พบัและหรอื
คูม่อืใหม้ารดาระหวา่งการสอน เมือ่ครบ 1 เดอืน ผูว้จิยัสง่
แบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุรอายตุำ่
กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยเปน็โรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ ให้
มารดาตอบครัง้ที ่2 และสง่กลบัใหแ้กผู่ว้จิยัทางไปรษณยี ์ 
 กลุม่ทดลอง ในวนัแรกทีร่บัเขา้รกัษาในโรงพยาบาล   
ผูว้จิยัสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคลของมารดาและบตุร และให้
มารดาตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการดแูล
บตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยเปน็โรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบ
หายใจ จากนัน้มารดาจะไดร้บัโปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้
ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรูซ้ึง่เปน็การพยาบาลรายบคุคล 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก ่ การสร้างสัมพันธภาพ   
การดำเนนิการ และการสิน้สดุการพยาบาล เปน็เวลาตอ่
เนือ่งกนันาน 2 วนั โดยในขัน้ตอนของการดำเนนิการจะมี
การประเมนิความรู ้ความคดิเหน็ของมารดา เกีย่วกบัโรคตดิ
เชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ จากนัน้ผูว้จิยัใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
โรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ การดแูลเมือ่บตุรมอีาการ 
การสง่เสรมิสขุภาพและการปอ้งกนัการเกดิโรคและแหลง่
สนับสนุนที่เป็นประโยชน์แก่มารดา การให้ความรู้ ใช้วิธี
บรรยายประกอบการใช้สไลด ์ และมอบคู่มือการดูแลบุตร
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจให้มารดาได้ทบทวน 
นอกจากนี้ผู้วิจัยจะให้การชี้แนะช่วยเหลือมารดาในการ
ปฏบิตักิจิกรรมการดแูลบตุรขณะทีอ่ยู่ในโรงพยาบาล ไดแ้ก ่
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การศกึษา 
 
กอ่นการทดลอง 
หลงัการทดลอง 

X 
2.423       
2.436  

SD 
0.166  
0.171    

X 
2.484      
2.874      

SD 
0.262          
0.086         

t 
 

-0.936      
-11.130      

p- value 
 

0.354                   
< .001 

กลุม่ควบคมุ (n = 23) กลุม่ทดลอง (n = 24) 

การเชด็ตวัลดไขอ้ยา่งถกูวธิ ี การจดัทา่ของบตุรเพือ่ดดูนำ้มกู
และเสมหะ และการดดูนำ้มกูอยา่งถกูวธิีโดยการสาธติและ
ใหม้ารดาฝกึปฏบิตั ิ
 หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ผู้วิจัยโทรศัพท์เยี่ยมติดตาม
ปญัหาการดแูลและอาการบตุรจำนวน 1 ครัง้ โดยผูว้จิยัไดม้ี
การแจ้งการสิ้นสุดสัมพันธภาพให้มารดาได้ทราบล่วงหน้า 
และเปดิโอกาสใหม้ารดาไดแ้สดงความรูส้กึตอ่การเขา้รว่มใน
โปรแกรมการพยาบาล 
 เมือ่ครบ 1 เดอืนนบัจากเริม่ดำเนนิการทดลอง ผูว้จิยั
สง่แบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการดแูลบตุรอายตุำ่
กว่า 5 ปีที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจให้
มารดาตอบครัง้ที ่ 2 และสง่กลบัใหแ้กผู่ว้จิยัทางไปรษณยี์
เชน่เดยีวกบักลุม่ควบคมุ 
 การวเิคราะหข์อ้มลู  
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู
โดยใช้สถิติพรรณนา (การแจกแจงความถี ่ ร้อยละและ  
คา่เฉลีย่) ไครส์แควร ์ (chi-square) การทดสอบทแีบบกลุม่
อิสระ (independent t-test) โดยกำหนดค่านัยสำคัญ  
ทีร่ะดบั .05 
 
ผลการวิจัย
 ขอ้มลูทัว่ไปของมารดา 47 ราย เปน็กลุม่ควบคมุ 23 
คน ซึง่มอีาย ุ20-25 ปรีอ้ยละ 34.8 จบชัน้มธัยมตน้รอ้ยละ 
47.8 สว่นใหญม่อีาชพีรบัจา้งรอ้ยละ 52.2  สถานภาพสมรส
คู่ร้อยละ 82.6 มีบุตรหนึ่งคนและสองคนร้อยละ 43.5   
เท่ากัน มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
5,000 ถงึ 10,000 บาท รอ้ยละ 30.4 และมารดาไมม่ีโรค
ประจำตัวร้อยละ 91.3 ส่วนมารดากลุ่มทดลอง 24 คน 
มอีาย ุ26-30 ปรีอ้ยละ 45.8 จบชัน้ประถมรอ้ยละ 37.5  มี
อาชพีแมบ่า้นเปน็สว่นใหญค่ดิเปน็รอ้ยละ 45.8 สถานภาพ

สมรสคูร่อ้ยละ 87.5 สว่นใหญม่บีตุรจำนวน 2 คนรอ้ยละ 
62.5  มรีายไดเ้ฉลีย่ครอบครวัตอ่เดอืนอยูร่ะหวา่ง 10,000 
ถงึ 15,000 บาท รอ้ยละ 33.3 และมารดาไมม่ีโรคประจำตวั
รอ้ยละ 83.3 เมือ่ทดสอบความแตกตา่งของขอ้มลูทัว่ไปใน
มารดาทัง้สองกลุม่ พบวา่มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียั
สำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ยกเวน้ในเรือ่งของอาชพีทีแ่ตก
ตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(χ 2 = 9.45, p < .05)  
 ข้อมูลทั่วไปของบุตรกลุ่มควบคุม มีอาย ุ 2-4 ป ี  
ร้อยละ 43.4 น้ำหนัก 10.1-20 กิโลกรัม ร้อยละ 56.5   
เปน็บตุรคนแรกรอ้ยละ 47.8 ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็ปอด
อกัเสบรอ้ยละ 52.2 เคยนอนโรงพยาบาลดว้ยโรคตดิเชือ้
เฉยีบพลนัระบบหายใจ 1-2 ครัง้ รอ้ยละ 56.5 เคยเปน็
หลอดลมอกัเสบรอ้ยละ 34.8  ไดร้บัอาหารตามวยัถกูตอ้ง
รอ้ยละ 69.6 สว่นกลุม่ทดลองมอีาย ุ 1-2 ปรีอ้ยละ 41.7  
น้ำหนัก 5-10 กิโลกรัมร้อยละ 54.2 เป็นบุตรคนที่สอง  
ร้อยละ 62.5 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบร้อยละ 
45.8 เคยนอนโรงพยาบาลดว้ยโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบ
หายใจ 1-2 ครัง้รอ้ยละ 50 เคยเปน็ปอดอกัเสบรอ้ยละ 29.2  
ไดร้บัอาหารตามวยัถกูตอ้งรอ้ยละ 79.2 เมือ่ทดสอบความ
แตกตา่งของขอ้มลูทัว่ไปของบตุรทัง้สองกลุม่ พบวา่ มคีวาม
แตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 จากการวเิคราะหค์วามแตกตา่งของคะแนนพฤตกิรรม
ของมารดาในการดแูลบตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยเปน็โรค  
ตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจ พบวา่กอ่นการทดลองมารดา
ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแลบุตร  
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ (t = -0.936,   
p > .05) หลงัการทดลองพบวา่ คา่เฉลีย่คะแนนพฤตกิรรม
การดูแลบุตรของมารดากลุ่มทดลองสูงกว่ามารดากลุ่ม
ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (t = -11.13, p < .001) 
ดงัแสดงในตารางที ่1 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤตกิรรมการดแูลบตุรของมารดาระหวา่งกลุม่  
 ควบคมุและกลุม่ทดลอง 
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การอภิปรายผล
 ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
บุตรอายุต่ำกว่า 5 ป ี ที่เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ
หายใจของมารดาหลังการทดลองในกลุ่มทดลองสูงกว่า
มารดาในกลุม่ควบคมุอยา่งมอียา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < 
.05) ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ทัง้นีเ้ปน็เพราะผูว้จิยัได้
จดัทำโครงการโดยนำแนวคดิระบบการพยาบาลของโอเรม็5 
ที่เน้นระบบสนับสนุนและให้ความรู้นั้น ประกอบด้วย 3   
ขัน้ตอน คอื  
 1. การสร้างสัมพันธภาพ โดยการแนะนำตัว บอก
วตัถปุระสงคท์ีพ่บกบัมารดาพรอ้มกบัเปดิโอกาสใหม้ารดาได้
ระบายความรู้สึกไม่สบายใจ ความวิตกกังวล จะทำให้
มารดาเกดิความเชือ่ถอืไวว้างใจ เปดิเผยถงึปญัหา ขอ้มลู
ตามความเปน็จรงิ พรอ้มรบัฟงัคำแนะนำจากผูว้จิยั ซึง่ตาม
แนวคดิของโอเรม็เชือ่วา่ สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งพยาบาล
และมารดาที่มีสื่อสารที่ดีทั้งวาจา และการแสดงออกของ
พยาบาลทีท่ำใหม้ารดาไดเ้ขา้ใจปญัหาความตอ้งการของบตุร 
และวธิกีารชว่ยเหลอืทีพ่ยาบาลจะใหแ้กม่ารดาอยา่งจรงิใจ 
จะเปน็สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมในการสง่เสรมิและเอือ้อำนวย
ให้มารดาเกิดการเรียนรู้ ได้เร็วขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลบุตรและมีการพัฒนาความสามารถใน
การดแูลบตุรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
 2. การดำเนินการ ผู้วิจัยได้ ให้ความช่วยเหลือแก่
มารดาทัง้ 4 วธิ ี ไดแ้ก ่ การสอน การชีแ้นะ การสนบัสนนุ 
และการสรา้งสิง่แวดลอ้ม โดยการสอนทำใหม้ารดาไดร้บั
ความรูเ้พิม่เตมิตามความสนใจของมารดาแตล่ะคน การให้
มารดาได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลบุตรเมื่อมี
อาการเจบ็ปว่ย เชน่ การเชด็ตวัลดไข ้ การดดูนำ้มกูอยา่ง  
ถูกวิธ ี ซึ่งเป็นการฝึกทักษะ และความชำนาญจากก
ประสบการณ์จริง ทำให้มารดามีความเข้าใจมากขึ้นและ
สามารถจดจำไดน้าน จนเกดิความมัน่ใจทีจ่ะใหก้ารดแูลบตุร
ตอ่ไปได ้ ซึง่การสอนและการสาธติจะทำใหผู้ส้อนมีโอกาส 
ชีแ้จง แนะนำ แกป้ญัหาขอ้ขอ้งใจไดด้กีวา่วธิอีืน่ๆ เนือ่งจาก
ไดเ้หน็สหีนา้ ความรูส้กึ และมีโอกาสสรา้งความสนทิสนม
คุน้เคยเปน็กนัเองจนสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมตามทีมุ่ง่หวงัไดม้ากขึน้7 ผูว้จิยัใหก้ารชีแ้นะรว่ม
กับให้การสนับสนุนสร้างความมั่นใจให้แก่มารดา ทำให้
มารดาสามารถตดัสนิใจเลอืกวธิกีารปฏบิตักิจิกรรมตา่งๆ ใน
การดแูลบตุรไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ยตนเอง 

 นอกจากนีก้ารมอบคูม่อืการดแูลบตุรใหแ้กม่ารดาหลงั
การใหค้วามรูแ้ละการเยีย่มตดิตามทางโทรศพัทอ์าจเปน็การ
สนบัสนนุดา้นจติใจและวตัถซุึง่เปน็สือ่สำหรบัการเรยีนรูต้าม
ที่โอเรม็5 ไดก้ลา่ววา่ การอา่นคูม่อืการปฏบิตักิารดแูลเปน็สิง่
ทีช่ว่ยเตอืนใหผู้ด้แูลมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการดแูลไดม้าก
ขึ้น ความรู้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให ้ 
ผู้ดูแลมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีขึ้นสอดคล้องกับการ
ศึกษาของวัลทณ ี ทองมี8 ที่ศึกษาผลการพยาบาลระบบ
สนบัสนนุและใหค้วามรูต้อ่พฤตกิรรมของมารดาในการดแูล
บุตรขวบปีแรกที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อระบบหายใจ จำนวน   
40 ราย พบวา่ การพยาบาลระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู้
แกม่ารดาในการดแูลบตุร ประกอบดว้ย การพยาบาลเปน็
รายบุคคล การแจกคู่มือการดูแลบุตรด้วยตนเองให้แก่
มารดา ทำใหม้ารดาสามารถจดจำและนำไปปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ 
สะดวกตอ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองขณะอยูท่ีบ่า้นและสง่เสรมิ
ใหม้ารดามพีฤตกิรรมการดแูลบตุรถกูตอ้งมากขึน้ได ้ (p < 
.001) ถึงแม้ว่าโปรแกรมการศึกษาของวัลทณ ี ทองม ี จะ
ศกึษาในเดก็ขวบปแีรก ซึง่พฤตกิรรมการดแูลเดก็วยันีอ้าจมี
ความแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี ้ แต่ผลการศึกษาทำให้
เหน็วา่โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและให้
ความรู้สามารถใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมของมารดาใน
การดแูลบตุรทีเ่จบ็ปว่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล นอกจากนีจ้าก
การศกึษาถงึผลการพยาบาลระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู้
ตอ่พฤตกิรรมของมารดาในการดแูลและภาวะความรนุแรง
ของโรคหดืในเดก็เลก็ จำนวน 66 ราย พบวา่ มารดาที่ไดร้บั
การพยาบาลระบบสนบัสนนุและใหค้วามรูซ้ึง่ประกอบดว้ย 
การชมวีดีทัศน ์ การสาธิต ฝึกปฏิบัต ิ และมีการโทรศัพท์
เยี่ยมติดตามอาการปัญหาในการดูแลบุตร พบว่า มารดา
กลุม่ทดลองมพีฤตกิรรมการดแูลบตุรสงูกวา่กลุม่ควบคมุที่ได้
รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (p < 
.001)9 ซึง่โปรแกรมดงักลา่วนอกจากมกีารใหค้วามรู ้ และ
การฝกึปฏบิตัแิลว้ การโทรศพัทเ์ยีย่มทำใหม้ารดาเกดิความ
รู้สึกที่ดีที่พยาบาลได้ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง นับเป็น
กิจกรรมการพยาบาลในเชิงสนับสนุนพฤติกรรมการดูแล
บตุรของมารดาดว้ย 
 3. การสิน้สดุการพยาบาล ถงึแมข้ัน้ตอนนีจ้ะเปน็การ
แจ้งการสิ้นสุดกิจกรรมในโปรแกรมการทดลองให้มารดา
ทราบ แตก่เ็ปน็การเปดิโอกาสใหม้ารดาไดแ้สดงความรูส้กึ
ต่อการเข้าร่วมในโปรแกรม รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นและ  
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ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการดูแลบุตรที่เป็นโรคติดเชื้อ
เฉยีบพลนัระบบหายใจ ซึง่นบัวา่เปน็การสนบัสนนุมารดาใน
เรือ่งของการแลกเปลีย่นขอ้มลูและการสรา้งบรรยากาศของ
การเรยีนรูท้ีม่สีว่นรว่ม  
 จะเหน็ไดว้า่การพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและให้
ความรู้ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก ่ การสร้าง
สมัพนัธภาพ การดำเนนิการ และการสิน้สดุการพยาบาล 
สามารถสง่เสรมิใหม้ารดาทีม่บีตุรอายตุำ่กวา่ 5 ปทีีป่ว่ยดว้ย
โรคตดิเชือ้เฉยีบพลนัระบบหายใจมคีวามมัน่ใจในการตดัสนิ
ใจปฏบิตักิจิกรรมการดแูลบตุร สามารถพฒันาความสามารถ
และมพีฤตกิรรมการดแูลบตุรทีด่ขีึน้  
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ควรฝึกอบรมบุคลากรทางการพยาบาลเกี่ยวกับ
โปรแกรมการพยาบาลทีเ่นน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรู ้
เพือ่ใหพ้ยาบาลนำความรู้ ไปไปใช้ในการสง่เสรมิพฤตกิรรม
การดแูลบตุรทีเ่จบ็ปว่ย  
 2. ควรสนับสนุนให้นำโปรแกรมการพยาบาลที่เน้น
ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรูม้าใชต้ัง้แตม่ารดาเริม่พาบตุร
เขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลตัง้แตว่นัแรก โดยมกีาร
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลและมารดา และ
ดำเนนิการสง่เสรมิพฤตกิรรมการดแูลบตุรทีป่ว่ยเพือ่ชว่ยสง่
เสริมให้มารดาเกิดการเรียนรู้ที่ดีและสามารถให้การดูแล
บตุรไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  
 3. ควรตดิตามผลของผลของโปรแกรมการพยาบาลที่
เนน้ระบบสนบัสนนุและใหค้วามรูต้อ่พฤตกิรรมของมารดา
ในการดูแลบุตรภายหลังจากที่มารดากลับไปอยู่บ้านแล้ว   
ในระยะยาว 3 เดอืน และ 6 เดอืน เปน็ตน้ เพือ่ศกึษาความ
ยัง่ยนืของพฤตกิรรมภายหลงัการไดร้บัโปรแกรม 
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