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Abstract 
 Purpose: This	study	examined	the	influences	of	parental	perception	of	the	child’s	illness	severity,	
parental	 education,	 credible	authority	 in	healthcare	 staff,	 informational	 and	emotional	 support	on	
parents’	uncertainty	in	chronically	ill	children	with	intubation	during	critical	period.	
	 Design:	Correlational	predictive	design.	
	 Methods:	Through	a	convenience	sampling,	80	of	either	mothers	or	fathers	whose	chronically	ill	
children	being	aged	3	months	to15	years	old,	being	intubated	for	the	first	time,	and	receiving	treatment	
in	the	Pediatric	Intensive	Care	Unit	of	Siriraj	Hospital	were	selected.	A	demographic	data	form	and	the	
scales	for	parent’s	perception	of	uncertainty,	perception	of	the	child’s	illness	severity,	parent’s	trust	and	
confidence	 in	healthcare	 staff,	 informational	and	emotional	 support	were	administered.	Data	were	
analyzed	using	descriptive	statistics	and	multiple	regression	analysis.	
	 Main findings:	All	study	factors	could	explain	47.5%	of	 the	variance	 in	the	parents’	uncertainty			
(R2	=	.475,	F	=	16.96,	p	<	.001).	The	significant	influencing	factors	were	perception	of	the	child’s	illness	
severity	(β	=	.443,	t	=	4.881,	p	<	.001)	and	informational	and	emotional	support	(β	=	-	.364,	t	=	-2.817,			
p	=	.006).		
	 Conclusion and recommendations:	Nursing	 interventions	 should	be	developed	 to	reduce	 the	
uncertainty	of	the	parents	whose	chronically	ill	children	are	in	crisis	and	require	intubated	by	providing	
the	explicit	and	sufficient	information	pertaining	to	their	children’	sick	condition	together	with	sensitive	
and	understanding	approach.		
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 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดา
เด็กป่วยเรื้อรังที่ ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจในระยะวิกฤต
ภัทรนุชภูมิพาน,พย.ม.1ฟองคำติลกสกุลชัย,PhD1ทัศนีประสบกิตติตุณ,PhD1
กวีวรรณลิ้มประยูร,พบ.2

บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาอทิธพิลของการรบัรูค้วามรนุแรงในความเจบ็ปว่ยของบตุร ระดบัการศกึษาของบดิามารดา
ความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมีสขุภาพ การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลู และอารมณต์อ่ความรูส้กึไมแ่นน่อนของ
บดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤต
 รปูแบบการวจิยั:ศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย
 วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งไดแ้ก่ บดิาหรอืมารดาของเดก็ปว่ยเรือ้รงัอายรุะหวา่ง 3 เดอืน - 15 ปี ทีเ่ขา้รบั
การรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็หนกัของโรงพยาบาลศริริาช และไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจครัง้แรก เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบ
สะดวกไดจ้ำนวน80คนเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลแบบสอบถาม4ชดุไดแ้ก่การรบัรูค้วามรูส้กึ
ไม่แน่นอนของบิดามารดา การรับรู้ความรุนแรงในความเจ็บป่วยของบุตร ความเชื่อถือและยอมรับในบุคลากร
ทมีสขุภาพและการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูและอารมณ์วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู
 ผลการวิจัย: ปัจจัยที่ศึกษาทุกตัวสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนในความรู้สึกไม่แน่นอน ของบิดามารดาเด็ก
ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤตไดร้อ้ยละ 47.5 (R2 = .475, F = 16.96, p < .001) และปจัจยัทีม่ี
อิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ การรับรู้ความรุนแรงในความเจ็บป่วยของบุตร
(β=.443,t=4.881,p<.001)และการสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลูและอารมณ์(β=-.364,t=-2.817,p=.006)
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรพฒันารปูแบบกจิกรรมการพยาบาลเพือ่ลดความรูส้กึไมแ่นน่อนของผูป้กครองตอ่
ความเจบ็ปว่ยของบตุรโรคเรือ้รงัทีต่อ้งใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤต ดว้ยการใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนและเพยีงพอเกีย่วกบัสภาพ
ความเจบ็ปว่ยของบตุรรวมทัง้การดแูลทีเ่ตม็ไปดว้ยความเขา้ใจและมคีวามละเอยีดออ่นตอ่ความรูส้กึของผูเ้ปน็บดิามารดา

คำสำคญั:เดก็ปว่ยเรือ้รงัการใสท่อ่ชว่ยหายใจความรูส้กึไมแ่นน่อน
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 ความเจบ็ปว่ยเรือ้รงัในเดก็เปน็ภาวะความเจบ็ปว่ยที่
สง่ผลระยะยาวมชีว่งทีอ่าการกำเรบิมอีาการของโรคเปน็ๆ
หายๆ มีช่วงเวลาของความเจ็บป่วยเรื้อรังที่รุนแรง จน
กระทัง่เขา้สูร่ะยะวกิฤตและอาจเสยีชวีติได้ เดก็ปว่ยเรือ้รงั
ในระยะทีเ่ขา้สูภ่าวะวกิฤตหรอืระยะทีค่กุคามตอ่ชวีติ มกัมี
อาการทีร่นุแรง มกีารเปลีย่นแปลงการดำเนนิของโรคอยา่ง
รวดเรว็มอีาการไมค่งที่บางครัง้มอีาการดขีึน้ในระยะเวลา
สัน้อาจมอีาการเลวลง หรอืมรีะบบในรา่งกายลม้เหลวมาก
กวา่1ระบบขึน้ไป1ซึง่ภาวะลม้เหลวทีพ่บบอ่ยไดแ้ก่ภาวะ
หายใจลม้เหลว ภาวะหวัใจลม้เหลว และภาวะปอดอกัเสบ
ภาวะดงักลา่วนีท้ำใหผู้ป้ว่ยเดก็มคีวามจำเปน็ตอ้งไดร้บัการ
ใสท่อ่ชว่ยหายใจและใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจ เพือ่ชว่ยใหก้าร
ระบายอากาศในถงุลม และการกระจายอากาศในปอดดขีึน้
ทำให้เกิดผลดีต่อผู้ป่วยด้านการรักษา2 แต่การใส่ท่อช่วย
หายใจและใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจอาจเกดิภาวะแทรกซอ้นตาม
มาได้ ทำใหผู้ป้ว่ยเดก็มอีาการของโรคเดมิทรดุหนกัลง และ
เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตตามมาด้วย จากการศึกษาของ
Shapiro และคณะ3พบวา่ เดก็ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่
ช่วยหายใจมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 30-60 นอกจาก
ภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ตอ่ตวัผูป้ว่ยเดก็แลว้ ภาวะดงักลา่ว
ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและดูแล
ผูป้ว่ย บอ่ยครัง้ทีม่กัพบวา่ผูป้กครองเดก็ปว่ยที่ไดร้บัการใส่
ท่อช่วยหายใจเกิดความกลัว รู้สึกไม่มั่นคงต่อชีวิตของลูก
เนื่องจากรับรู้ว่าการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วย
หายใจ หมายถงึการหมดหวงัในทางรกัษา4-5 ผูป้กครองไม่
เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีความคลุมเครือเกี่ยวกับ
ความเจ็บป่วย อาการ และการรักษาของผู้ป่วยเด็ก ไม่รู้
วา่การใสท่อ่ชว่ยหายใจจะสง่ผลดหีรอืผลรา้ยตอ่ผูป้ว่ยเดก็
เกดิความไมช่ดัเจนในการรบัรูข้อ้มลูทีอ่ธบิายเกีย่วกบัความ
เจบ็ปว่ยของผูป้ว่ยเดก็ เนือ่งจากขาดความสมบรูณใ์นการให้
และการรับข้อมูล ไม่สามารถทำนายอาการเจ็บป่วยของ
ผูป้ว่ยเดก็ในอนาคตได้ ซึง่การรบัรูส้ถานการณใ์นลกัษณะนี้
เปน็ความรูส้กึไมแ่นน่อน(uncertainty)
 ความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยจะมากหรอืนอ้ย
ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่
แน่นอนทั้งทางตรงและทางอ้อม จากทฤษฎีความรู้สึกไม่
แน่นอน6 ได้ระบุถึงปัจจัยดังกล่าวซึ่งได้แก่ 1) กรอบ
สิ่งกระตุ้น (stimuli frame) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคล

สามารถสรา้งแบบแผนความรู้ ความเขา้ใจในสถานการณ์
ความเจ็บป่วย ได้แก่ แบบแผนอาการแสดง (symptom
pattern) ความคุ้นเคยต่อเหตุการณ์ (event familiarity)
และความสอดคลอ้งของเหตกุารณ์ (event congruence)
2) ความสามารถในการรูค้ดิ (cognitive capacity) เปน็
ความสามารถของบคุคลในการแปลขอ้มลูขา่วสารไดถ้กูตอ้ง
กบัเหตกุารณ์ ปจัจยันีม้ผีลโดยออ้มตอ่ความรูส้กึไมแ่นน่อน
โดยผ่านทางกรอบสิ่งกระตุ้น และ 3) โครงสร้างแหล่ง
สนับสนุนช่วยเหลือ (structure provider) ซึ่งหมายถึง
แหลง่ทรพัยากรทีม่อียูเ่พือ่ชว่ยเหลอืบคุคลในการแปลความ
หมายของแบบแผนของสิง่กระตุน้ ไดแ้ก่ การศกึษา การ
สนับสนุนทางสังคม และความเชื่อถือและยอมรับใน
บุคลากรทีมสุขภาพ แหล่งประโยชน์ที่สนับสนุนนี้มีผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความ
เจบ็ปว่ย
 ภาวะเจ็บป่วยของเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษาในหอ
อภบิาลนำมาซึง่ความรูส้กึไมแ่นน่อนของผูป้กครองในระดบั
สงู ดงัการศกึษาของMiles และคณะ7นฤมล ธรีะรงัสกิลุ
และคณะ8 และรตันสดุา ยศวงศร์ศัมี9 ระดบัความรูส้กึไม่
แนน่อนถา้สงูมากในระดบัที่ไมส่ามารถจะจดัการได้ จะมผีล
ทำให้ผู้ปกครองเกิดความเครียด จากการศึกษาของ
Lamontagne และ Pawlak10 พบวา่ ความรูส้กึไมแ่นน่อน
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดสูงถึงร้อยละ 40 ของ
สาเหตทุีท่ำใหเ้กดิความเครยีดทัง้หมด ความเครยีดทีเ่กดิขึน้
ส่งผลให้ผู้ปกครองมีปัญหาในการตัดสินใจ ประเมิน
สถานการณ์ไม่ได้ ขาดความสามารถในการแกป้ญัหาเกีย่ว
กับความเจ็บป่วยของบุตร และไม่สามารถเผชิญต่อ
สถานการณก์ารความเจบ็ปว่ยของบตุรไดอ้ยา่งเหมาะสม11
ดังนั้นการช่วยเหลือบิดามารดาลดความรู้สึกไม่แน่นอนจึง
เปน็สิง่จำเปน็สำหรบัพยาบาลในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็หนกั
เพือ่ปอ้งกนัผลดา้นลบทีต่ามมา อยา่งไรกต็ามการวางแผน
การดแูล หรอืการจดักจิกรรมการพยาบาลเพือ่ใหก้ารชว่ย
เหลอือยา่งมปีระสทิธภิาพและเปน็ระบบ จำเปน็ตอ้งทราบ
ถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความรูส้กึไมแ่นน่อน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดา
มารดาเด็กป่วยเรื้อรัง ที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจยังไม่มี
ผูศ้กึษาโดยตรง มเีพยีงการศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่
ความรูส้กึไมแ่นน่อนของผูป้กครองทีม่บีตุรเขา้รบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลหรือเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็กหนัก
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 และผลจากการศกึษาดงักลา่วพบวา่การรบัรูค้วามรนุแรงใน
ความเจบ็ปว่ย12-13ความเชือ่ถอืและยอมรบัในทมีสขุภาพ13-14
การสนบัสนนุทางสงัคม9,15 และระดบัการศกึษา9 มคีวาม
สมัพนัธก์บัความรูส้กึไมแ่นน่อนของผูป้กครองเดก็ปว่ย
 จากประสบการณก์ารทำงานในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็
โรงพยาบาลศริริาชพบวา่ ในสถานการณท์ีบ่ตุรไดร้บัการใส่
ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ บิดามารดามักจะ
ประเมนิสถานการณ์ในขณะนัน้วา่มคีวามรนุแรง และการ
รักษาที่ผู้ป่วยเด็กได้รับค่อนข้างมีความซับซ้อน จาก
เหตกุารณด์งักลา่วนี้ บดิามารดาจะรบัรูว้า่เปน็เหตกุารณท์ี่
ทำใหเ้กดิภาวะวกิฤตในชวีติของตนมาก ไมส่ามารถคาดเดา
อาการเจบ็ปว่ยของบตุรทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้ประกอบกบั
เจา้หนา้ทีท่มีสขุภาพมกีารทำงานทีเ่รง่รบี เพือ่ใหก้ารรกัษา
พยาบาลทันกับสภาพความเจ็บป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผูป้ว่ยจงึให้ ไดเ้พยีงระยะ
เวลาสัน้ๆ สง่ผลใหบ้ดิามารดาเกดิความรูส้กึไมแ่นน่อนใน
ความเจบ็ปว่ยของบตุร มคีวามวติกกงัวล และไมส่ามารถที่
จะปรบัตวัไดเ้หมาะสมตอ่สถานการณก์ารเจบ็ปว่ยของบตุร
ได้ ดงันัน้เพือ่หาแนวทางปอ้งกนัการเกดิผลกระทบดา้นลบ
ดงักลา่ว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ความ
รูส้กึไมแ่นน่อนในบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บัการใส่
ท่อช่วยหายใจในระยะวิกฤต โดยใช้ทฤษฎีความรู้สึกไม่
แน่นอนในความเจ็บป่วย6 เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยศกึษาเฉพาะอทิธพิลทางตรงของกรอบสิง่กระตุน้ และ
โครงสรา้งแหลง่สนบัสนนุชว่ยเหลอืเทา่นัน้สว่นอทิธพิลทาง
ออ้มของปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งไม่ไดศ้กึษา ผูว้จิยัคาดวา่ผลการ
ศกึษาจะเปน็ขอ้มลูเบือ้งตน้สำหรบับคุลากรทมีสขุภาพโดย
เฉพาะพยาบาลในการหาแนวทางการดแูลเพือ่ลดความรูส้กึ
ไมแ่นน่อน และปอ้งกนัการเกดิผลกระทบดา้นลบทีต่ามมา
จากความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ได้
รบัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤตไดอ้ยา่งเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความรุนแรงในความ
เจบ็ปว่ยของบตุร ระดบัการศกึษาของบดิามารดาความเชือ่
ถือและยอมรับในบุคลากรทีมสุขภาพ การสนับสนุนทาง
สงัคมดา้นขอ้มลูและอารมณ์ ตอ่ความรูส้กึไมแ่นน่อนของ
บดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจใน
ระยะวกิฤต

สมมติฐานการวิจัย
 การรบัรูค้วามรนุแรงในความเจบ็ปว่ยของบตุร ระดบั
การศึกษาของบิดามารดา ความเชื่อถือและยอมรับใน
บคุลากรทมีสขุภาพ การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลูและ
อารมณ์ มอีทิธพิลตอ่ความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดา
เดก็ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤต

วิธีดำเนินการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย
(correlationalpredictivedesign)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากร คอื บดิาหรอืมารดาของเดก็ปว่ยเรือ้รงัที่ได้
รบัการใสท่อ่ชว่ยหายใจครัง้แรกโดยผูป้ว่ยเดก็มอีายรุะหวา่ง
3เดอืน-15ปีและเขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็
หนักของโรงพยาบาลศิริราช เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี
แบบสะดวก (convenience sampling) ตามคณุสมบตัทิี่
กำหนดคือ เป็นบิดาหรือมารดาที่มีบุตรเจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง และเป็นบุคคลหลักในการรับผิดชอบดูแลเด็กป่วย
เรื้อรังมาตลอด ทั้งในภาวะที่เด็กเป็นปกติหรือมีความ
เจบ็ปว่ยสามารถอา่น เขยีนและสือ่สารภาษาไทยได้และ
บตุรไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจครัง้แรกเนือ่งจากระบบตา่งๆ
ในร่างกายล้มเหลว หรือได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อ
ใหก้ารชว่ยเหลอืฉกุเฉนิโดยไมม่กีารวางแผนมากอ่นและได้
รบัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในชว่งระยะเวลาไมเ่กนิ 3 วนั บตุร
มอีายตุัง้แต่18ปขีึน้ไป
 การคำนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้ จะ
ใช้วิธีคำนวณจากอัตราส่วนของตัวแปรทำนายต่อจำนวน
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด(ratioofpredictorvariablestototal
numberofcases)ซึง่TabanickและFidell16ไดก้ำหนด
ไวว้า่ ในการวเิคราะหด์ว้ยสถติิ simultaneous regression
จำนวนกลุม่ตวัอยา่งควรมอียา่งนอ้ย 20 คนตอ่หนึง่ตวัแปร
ทำนาย ในการศึกษาครั้งนี้ซึ่งมีจำนวนตัวแปรทำนาย
ทีส่นใจศกึษาทัง้สิน้4ตวัแปรจำนวนกลุม่ตวัอยา่งจงึควรมี
อยา่งนอ้ย80คน
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
 1.แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย ข้อมูล
สว่นบคุคลของผูป้ว่ยเดก็และของบดิามารดา
 2.แบบสอบถามความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดา
ดัดแปลงมาจาก Parent’s Perception of Uncertainty
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Scale (PPUS) โดยไดร้บัอนญุาตจากMishel14 สำหรบัใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงข้อคำถามเพื่อให้มีความ
เหมาะสมสำหรบับดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่
ชว่ยหายใจในระยะวกิฤตเพยีงบางสว่น แตย่งัคงสาระเดมิ
ของแบบสอบถามตน้ฉบบั มจีำนวนขอ้คำถามทัง้หมด 28
ขอ้พสิยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง28-112คะแนนการแปล
ผลคอืบดิามารดาที่ไดค้ะแนนรวมสงูหมายถงึบดิามารดา
มคีวามรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยของบตุรในระดบัสงู
สว่นบดิามารดาที่ไดค้ะแนนรวมตำ่ หมายถงึ บดิามารดามี
ความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยของบตุรในระดบัตำ่
 3.แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงในความเจ็บ
ปว่ยของบตุร(PerceptionoftheChild’sIllnessSeverity
Scale)สรา้งโดยMishel14แปลโดยรตันสดุายศวงศร์ศัมี9
มจีำนวน1ขอ้(singleitem)ลกัษณะคำตอบเปน็มาตรวดั
ประมาณคา่ (rating scale) ตัง้แต่ 1 (รนุแรงนอ้ยทีส่ดุ)
ถงึ10(รนุแรงมากทีส่ดุ)
 4.แบบสอบถามความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากร
ทมีสขุภาพแบบสอบถามนีส้รา้งโดยผูว้จิยัซึง่โครงสรา้งของ
คำถามสร้างจากนิยามของความเชื่อถือและยอมรับใน
บคุลากรทมีสขุภาพซึง่หมายถงึทศันคติความเชือ่ความไว้
วางใจ และความคาดหวงัของบดิามารดาเดก็ปว่ยโรคเรือ้รงั
ที่มีต่อคุณภาพและความสามารถในการดูแลเด็กป่วยของ
บคุลากรทมีสขุภาพ6 และวรรณกรรมเครือ่งมอืทีว่ดัตวัแปร
เดียวกัน17 มีจำนวนทั้งหมด 4 ข้อ พิสัยของคะแนนอยู่
ระหวา่ง 4-20 คะแนน การแปลผล คอื คะแนนรวมสงู
แสดงวา่ บดิามารดามคีวามเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากร
ทมีสขุภาพระดบัสงูถา้คะแนนรวมตำ่แสดงวา่บดิามารดา
มคีวามเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมีสขุภาพระดบัตำ่
 5.แบบสอบถามการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูและอารมณ์
แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดของ
House18 และจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
แบบสอบถามนี้ถามเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนด้าน
ขอ้มลูและอารมณข์องบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการ
ใสท่อ่ชว่ยหายใจจากแพทยแ์ละพยาบาลประกอบไปดว้ยขอ้
คำถามทัง้หมด 15 ขอ้ พสิยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 5-75
คะแนน การแปลผล คือ คะแนนรวมสูง หมายถึง บิดา
มารดาไดร้บัการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูและอารมณใ์นระดบัสงู
ถา้คะแนนรวมตำ่ หมายถงึ บดิามารดาไดร้บัการสนบัสนนุ
ดา้นขอ้มลูและอารมณใ์นระดบัตำ่

 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื
 โดยการหาตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และทดสอบค่าความเที่ยงได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient)ของแบบสอบถามความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิา
มารดาแบบสอบถามความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมี
สุขภาพ และแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมด้าน
ขอ้มลูและอารมณ์เทา่กบั.73,.91และ.83
 การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่ง
 โครงการและแบบสอบถามได้ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล (รหสัโครงการ 091/
2554(EC1))
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 หลงัจากผา่นการอนมุตัเิพือ่การเกบ็รวบรวมขอ้มลูตาม
สายการบังคับบัญชา ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพ ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารทำวจิยั และแจง้การ
พทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่งเมือ่กลุม่ตวัอยา่งยนิยอมเขา้รว่ม
งานวจิยั ผูว้จิยัทำการสมัภาษณ์ และแจกแบบสอบถามให้
กลุม่ตวัอยา่งใชเ้วลาประมาณ50นาที
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและเด็ก
ปว่ยดว้ยสถติพิรรณนา และวเิคราะหค์วามสามารถในการ
ทำนายของตวัแปรทีศ่กึษา โดยการวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู
(multipleregression)

ผลการวิจัย
 1.ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง สว่นใหญ่ (รอ้ยละ
72.5)มคีวามสมัพนัธเ์ปน็มารดาของเดก็ปว่ยมอีายรุะหวา่ง
19-52 ปี (เฉลีย่ 34.08± 7.49 ป)ี มกีารศกึษาในระดบั
ปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.8 และส่วนใหญ่
(รอ้ยละ47.5)มอีาชพีเปน็พนกังานบรษิทัรายไดค้รอบครวั
มีฐานนยิม30,000บาทและมธัยฐาน18,000บาท
 2. ลกัษณะทัว่ไปของเดก็ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่
ชว่ยหายใจในระยะวกิฤตพบวา่ เปน็เพศชายและเพศหญงิ
จำนวนเท่ากัน มีอายุอยู่ในช่วง 3 เดือน - 180 เดือน
(15 ป)ี (ฐานนยิมอายุ 4 เดอืนและมธัยฐาน 180 เดอืน)
มากกวา่ครึง่(รอ้ยละ55)เปน็บตุรคนแรกของครอบครวัมี
โรคประจำตวัเกีย่วกบัระบบเลอืด (hematologic disease)
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มากทีส่ดุ คดิเปน็รอ้ยละ 21.2 ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย
อยู่ในชว่ง 3-60 เดอืน (ฐานนยิมและมธัยฐาน 8 เดอืน)
เดก็ปว่ยสว่นใหญ่ไดร้บัการวนิจิฉยัโรค เมือ่เขา้รบัการรกัษา
ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กหนักด้วยโรคทางพันธุกรรม และ
มี โรคร่วม (genetics disease with comorbidity)
สว่นสาเหตทุี่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจเนือ่งจากภาวะปอด
อักเสบ (pneumonia) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.3
มรีะยะเวลาการใสท่อ่ชว่ยหายใจเฉลีย่ 1.86± 0.76 วนั
และสว่นใหญ่ (รอ้ยละ63.8) เขา้รบัการรกัษาในหออภบิาล
ผูป้ว่ยเดก็หนกัเปน็ครัง้แรก
 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment

correlationcoefficient)พบวา่ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
ความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บั
การใส่ท่อช่วยหายใจในระยะวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถติิไดแ้ก่การรบัรูค้วามรนุแรงในความเจบ็ปว่ย(r=.57,
p < .001) ความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมีสขุภาพ
(r = - .40, p < .001) และการสนบัสนนุทางสงัคมดา้น
ขอ้มลูและอารมณ์ (r = - .55, p < .001) สว่นระดบัการ
ศึกษาของบิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกไม่
แนน่อนของบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ย
หายใจในระยะวกิฤตทีน่ยัสำคญัทางสถติิ .05 (r = - .04,
p=.68)ดงัแสดงในตารางที่1

ตารางที่1คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา(n=80)

ตวัแปร
1.การรบัรูค้วามรนุแรงในความเจบ็ปว่ยของบตุร
2.ระดบัการศกึษาของบดิามารดา
3.ความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมีสขุภาพ
4.การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลูและอารมณ์
5.ความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยของบตุร
*p<.05,**p<.001

1
1.00
.11
-.28*
-.37**
.57**

2


1.00
-.19
-.04
-.04

3



1.00
.73**
-.40**

4




1.00
-.55**

5





1.00

 4.การทดสอบอิทธิพลของปัจจัยที่ศึกษาด้วยการ
วเิคราะหอ์ำนาจในการทำนายพบวา่ การรบัรูค้วามรนุแรง
ในความเจบ็ปว่ยของบตุร ระดบัการศกึษาของบดิามารดา
ความเชื่อถือและยอมรับในบุคลากรทีมสุขภาพ และการ
สนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลและอารมณ์ สามารถร่วม
ทำนายความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั
ที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤตไดร้อ้ยละ 47.5
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ
 ปจัจยัทีส่ามารถทำนายความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิา
มารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะ

วกิฤตไดอ้ยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ คอื การรบัรูค้วามรนุแรง
ในความเจ็บป่วยของบุตร (β = .443, t = 4.881,
p < .001) และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลและ
อารมณ์ (β = - .364, t = - 2.817, p = .006) ส่วน
ปจัจยัที่ไมส่ามารถทำนายความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็
ป่วยของบิดามารดาเด็กป่วยเรื้อรัง ที่ได้รับการใส่ท่อช่วย
หายใจในระยะวกิฤตได้ คอื ระดบัการศกึษาของบดิามารดา
(β = - .116, t = - 1.331, p = .187)และความเชือ่ถอื
และยอมรบัในบคุลากรทมีสขุภาพ(β=-.035,t=-.275,
p=.784)ดงัแสดงในตารางที่2





J Nurs Sci   Vol	30		No	3	July	-	September	2012	

Journal	of	Nursing	Science	 �1

ตารางที่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู(multipleregression)ในการทำนายความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดาเดก็
   ปว่ยเรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤต(n=80)

ลำดบั
1
2
3
4


ตวัแปร
การรบัรูค้วามรนุแรงในความเจบ็ปว่ยของบตุร
การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลูและอารมณ์
ระดบัการศกึษาของบดิามารดา
ความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรสขุภาพ
Constant=84.066,R2=.475,F(4,75)=16.960,p<.001

b
2.404
-.369
-.194
-.089



SE
.493
.131
.146
.325

β 
.443
-.364
-.116
-.035

t
4.881
-2.817
-1.331
-.275

p-value
<.001
0.006
.187
.784

การอภิปรายผล
 ในการศกึษาครัง้นี้ สมมตุฐิานของการวจิยัไดร้บัการ
สนับสนุนเป็นบางส่วน การที่บางปัจจัยมีอิทธิพลหรือ
สามารถทำนายความรูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดา ทีบ่ตุร
โรคเรื้อรังได้รับท่อช่วยหายใจระยะวิกฤต ในขณะที่บาง
ปจัจยัไมม่อีทิธพิลเลยอาจอภปิรายไดด้งันี้
 1.การรบัรูค้วามรนุแรงในความเจบ็ปว่ยของบตุร มี
ความสมัพนัธก์บัความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยอยา่ง
มีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถทำนายความรู้สึกไม่
แนน่อนของบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ย
หายใจในระยะวกิฤต ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคลอ้งกบัการ
ศกึษาในอดตีซึง่พบวา่การรบัรูค้วามรนุแรงในความเจบ็ปว่ย
ของบุตรมีความสัมพันธ์ทางบวก ต่อความรู้สึกไม่แน่นอน
ของผูป้กครองทีบ่ตุรเขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็
หนกัและมอีาการแสดงอยู่ในระยะวกิฤต13,19-20เมือ่เดก็ปว่ย
เรื้อรังมีอาการกำเริบจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะวิกฤต มีการ
เจบ็ปว่ยทีร่นุแรงจากโรคเดมิทีเ่ปน็อยู่ ประกอบกบัมภีาวะ
แทรกซ้อนทำให้เกิดการล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจ
จนต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ถึงแม้การใส่ท่อช่วย
หายใจจะสง่ผลดตีอ่ตวัเดก็ปว่ยโดยตรงในดา้นการรกัษา แต่
การใสท่อ่ชว่ยหายใจและใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจกย็ากทีจ่ะหลกี
เลีย่งภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ตอ่เดก็ปว่ย และเสีย่งตอ่การ
สญูเสยีชวีติตามมาดว้ย โดยเฉพาะในชว่ง1-3วนัแรกของ
การใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมักมีอาการไม่คงที่
อาการเปลีย่นแปลงไปมาตลอดเวลา บางครัง้มอีาการดขีึน้
ในระยะเวลาสัน้อาจมอีาการเลวลงในระยะนีเ้ดก็ปว่ยเรือ้รงั
จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และรีบเร่งจาก
บุคลากรทีมสุขภาพ เพื่อให้ทันต่อสภาพความเจ็บป่วยที่
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา การใสท่อ่ชว่ยหายใจของเดก็ปว่ย
ในครัง้แรกนีเ้ปน็สถานการณฉ์กุเฉนิ และไมม่กีารวางแผน

มากอ่น ภายหลงัจากใสท่อ่ชว่ยหายใจเดก็ปว่ยมพีฤตกิรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยพูดคุยโต้ตอบกับบิดามารดาได้
กลบัตอ้งนอนนิง่เนือ่งจากไดร้บัยาสลบ บดิามารดาไมรู่ว้า่
เกดิอะไรขึน้กบับตุรของตน ไมส่ามารถรบัรูแ้บบแผนอาการ
ความเจบ็ปว่ยของบตุรทีจ่ะเกดิขึน้ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้
อาการแสดงนัน้ไมม่คีวามสมำ่เสมอและอาการหนกัมากขึน้
สถานการณท์ีเ่กดิขึน้เปน็สถานการณท์ีอ่าจสง่ผลตอ่ชวีติเดก็
ปว่ยได้ สง่ผลใหบ้ดิามารดารบัรูส้ถานการณท์ีเ่กดิขึน้นีว้า่มี
ความรนุแรง บดิามารดาไมรู่ว้า่จะจดัการกบัสถานการณท์ี่
เกดิขึน้นี้ ไดอ้ยา่งไร ไมคุ่น้เคยกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ และไม่
สามารถคาดเดาผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ได้ ทำใหบ้ดิามารดามี
ความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยเกดิขึน้6 สอดคลอ้งกบั
การศกึษาทีผ่า่นมาทีท่ำการศกึษาในกลุม่บดิามารดาเดก็ปว่ย
ที่ไดร้บัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็หนกักลา่ววา่ บดิา
มารดาทีม่บีตุรเขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็หนกั
และได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ บุตรจะได้รับการวาง
ยาสลบ21 บดิามารดาไมเ่คยพบเหน็เหตกุารณเ์ชน่นีม้ากอ่น
รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้าย รับรู้ ได้ว่าการเจ็บป่วย
ของบตุรในครัง้นีม้คีวามรนุแรง เตม็ไปดว้ยความรูส้กึกลวั
และไมส่ามารถคาดหวงักบัความเจบ็ปว่ยของบตุรทีจ่ะเกดิ
ขึน้ในอนาคตได้ ทำใหม้คีวามรูส้กึไมแ่นน่อนกบัสถานการณ์
การเจบ็ปว่ยของบตุร22-23
 2.การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลและอารมณ์
มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็
ป่วยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และสามารถทำนายความ
รูส้กึไมแ่นน่อนของบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บัการใส่
ท่อช่วยหายใจในระยะวิกฤตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
หมายความวา่ เมือ่บดิามารดาไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม
ดา้นขอ้มลูและอารมณจ์ากแพทยแ์ละพยาบาล จะสง่ผลให้
บดิามารดามคีวามรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยของบตุร
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ลดลง ขณะที่เด็กป่วยเรื้อรังได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจใน
ระยะวกิฤตจะไดร้บัการรกัษาพยาบาลทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา ในการดูแลจำเป็นต้องได้รับการดูแลจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ใหเ้กดิการดแูลทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะ
สมตอ่ผูป้ว่ยแตล่ะราย มกีารตดิตามอาการดว้ยเครือ่งบนัทกึ
สญัญาณชพีอยา่งตอ่เนือ่งไดร้บัการรกัษาพยาบาลอยา่งใกล้
ชดิจากแพทย์ พยาบาล การใสท่อ่ชว่ยหายใจในเดก็ปว่ยนัน้
สว่นใหญเ่กดิขึน้อยา่งกะทนัหนั ลกัษณะดงักลา่วทำใหบ้ดิา
มารดาไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น บิดามารดาเกิด
ความกลวั รูส้กึถงึความไมม่ัน่คงตอ่ชวีติของบตุร เนือ่งจาก
รับรู้ว่าการใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ
หมายถงึการหมดหวงัในทางรกัษา4-5 ประกอบกบัเจา้หนา้ที่
บุคคลากรทีมสุขภาพมีความเร่งรีบเพื่อให้การรักษาทันกับ
สภาพความเจบ็ปว่ยทีม่กีารเปลีย่นแปลงเปน็ระยะๆ และ
บางครั้งมีการสื่อสารกันด้วยศัพท์เทคนิคที่บิดามารดาไม่
เขา้ใจและไมก่ลา้ถาม สง่ผลใหข้าดความสมบรูณ์ในการให้
และการรบัขอ้มลู เกดิความไมช่ดัเจนเกีย่วกบัความเจบ็ปว่ย
ของบตุร24-25 บดิามารดาไมส่ามารถคาดเดาผลลพัธเ์กีย่วกบั
ความเจบ็ปว่ยของเดก็ปว่ยได้ ในชว่งนีบ้ดิามารดาตอ้งการ
การสนบัสนนุทางสงัคมดา้นขอ้มลูเปน็อยา่งมาก นอกจาก
ความตอ้งการการสนบัสนนุดา้นขอ้มลูแลว้ บดิามารดายงั
ตอ้งการการสนบัสนนุดา้นอารมณด์ว้ยเพราะชว่ยทำใหบ้ดิา
มารดาลดความวติกกงัวล รูส้กึวา่ตนเองไดร้บัความเอาใจใส่
เห็นอกเห็นใจ เกิดความไว้วางใจ และความมั่นคงทาง
อารมณ์ ทำใหส้ามารถรบัรูข้อ้มลูตา่งๆ ไดด้ขีึน้26 ทำใหบ้ดิา
มารดาเขา้ใจในแบบแผนอาการแสดง สามารถแปลความ
หมายของอาการตา่งๆทีเ่กดิขึน้ได้เกดิความชดัเจนเกีย่วกบั
สถานการณ์ความเจ็บป่วยของบุตร ส่งผลให้ความรู้สึกไม่
แนน่อนในความเจบ็ปว่ยของบตุรลดลง27
 3.ระดบัการศกึษาของบดิามารดา ไมม่คีวามสมัพนัธ์
ทางลบกับความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วย
เรือ้รงัที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤตทีน่ยัสำคญั
ทางสถติิ .05 และไมส่ามารถทำนายความรูส้กึไมแ่นน่อน
ของบดิามารดาเดก็ปว่ยเรือ้รงั ที่ไดร้บัการใสท่อ่ชว่ยหายใจ
ในระยะวิกฤต ซึ่งพบว่าไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของมิเชล6
ที่กล่าวว่า บุคคลที่ได้รับการศึกษาสูงจะมีความเข้าใจใน
ขอ้มลู การรบัรู้โรคแบบแผนการรกัษาที่ไดร้บังา่ยขึน้ และ
สามารถใหค้วามหมายตอ่สิง่ทีเ่กดิขึน้ไดต้รงกบัความเปน็จรงิ
มากกวา่บคุคลที่ไดร้บัไดร้บัการศกึษานอ้ย สง่ผลใหม้รีะดบั

ความรูส้กึไมแ่นน่อนตำ่กวา่บคุคลที่ไดร้บัการศกึษานอ้ย ผล
การศกึษาที่ไมเ่ปน็ไปตามทฤษฏอีาจเนือ่งมาจากเหตกุารณ์
ใสท่อ่ชว่ยหายใจในระยะวกิฤตทีเ่กดิขึน้ เปน็สถานการณท์ี่
ไม่ไดม้กีารวางแผนลว่งหนา้มากอ่นเปน็ภาวะฉกุเฉนิและมี
ความคกุคามตอ่ชวีติของเดก็ปว่ย ดงันัน้ถงึแมว้า่บดิามารดา
จะมรีะดบัการศกึษาสงูหรอืไมก่ต็าม ยอ่มเกดิความรูส้กึไม่
แนน่อนตอ่ชวีติของบตุรไมแ่ตกตา่งกนั เปน็ผลใหร้ะดบัการ
ศึกษาของบิดามารดาไม่มีอิทธิพล หรือไม่สามารถทำนาย
ความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในกรณีที่บุตรมีภาวะ
วกิฤตสงู
 4.ความเชื่อถือและยอมรับในบุคลากรสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บ
ปว่ยของบดิามารดา สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีองมเิชล6 ทีก่ลา่ว
ไวว้า่ ความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมีสขุภาพจะชว่ย
ลดความคลุมเครือ และช่วยให้วิเคราะห์สถานการณ์ได้
ชดัเจนขึน้ ทำใหค้วามรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยลดลง
อธบิายไดว้า่การทีบ่ดิามารดามคีวามเชือ่ถอืและยอมรบัใน
บุคลากรทีมสุขภาพนั้นเป็นทัศนคติ ความเชื่อ ความไว้
วางใจ และความคาดหวงัของบดิามารดาเดก็ปว่ยโรคเรือ้รงั
ทีม่ตีอ่คณุภาพและความสามารถในการดแูลเดก็ปว่ย ที่ได้
รบัการใสท่อ่ชว่ยหายใจของบคุลากรทมีสขุภาพ บดิามารดา
แมจ้ะไมเ่ขา้ใจในสถานการณก์ารเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั
การใสท่อ่ชว่ยหายใจครัง้แรกของบตุร แตเ่มือ่มคีวามมัน่ใจ
ในระบบบริการ เกิดความเชื่อถือและยอมรับในบุคลากร
สขุภาพมากขึน้ ความรูส้กึไมแ่นน่อนในความเจบ็ปว่ยของ
บตุรกจ็ะลดลง ดงัทีพ่บในการศกึษาของกลุม่บดิามารดาของ
เดก็ปว่ยระยะวกิฤต ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ย
เดก็หนกั13,28 พบวา่ ความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมี
สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบต่อความรู้สึกไม่แน่นอนใน
ความเจ็บป่วยของบุตร แต่เมื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
ทำนายกลบัพบวา่ ความเชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมี
สุขภาพไม่ได้มีอิทธิพล หรือสามารถทำนายความรู้สึกไม่
แน่นอนของบิดามารดาได้ ในกรณีนี้อาจอธิบายได้ด้วย
เหตผุลทางสถติิ เนือ่งจากในการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ความ
เชือ่ถอืและยอมรบัในบคุลากรทมีสขุภาพมคีวามสมัพนัธส์งู
มากกับการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลและอารมณ์
(r = 0.73, p < .01) ดงันัน้จงึเปน็ไปไดว้า่ความแปรปรวน
ของความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยได้ถูกอธิบาย
โดยการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลและอารมณ์ ซึ่งใน
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ขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความเช่ือถือและ
ยอมรับในบุคลากรทีมสุขภาพ จึงอาจทำาให้ไม่สามารถเห็น
อิทธิพลของความเช่ือถือและยอมรับในบุคลากรทีมสุขภาพ 
ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาฯ ได้มากพออย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ

ข้อเสนอแนะ
 1. เน่ืองจากในปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีได้ให้ข้อมูลใน 
ลักษณะท่ีต่างคนต่างให้ ไม่ได้ทำาการบันทึกใดๆ เก่ียวกับ
การให้ข้อมูลแก่บิดามารดา ทำาให้เกิดการซ้ำาซ้อนหรือความ
ไม่ครบถ้วนของข้อมูล และอาจย่ิงเพ่ิมความวิตกกังวลใน
ความเจ็บป่วยของบุตรมากย่ิงข้ึน ดังน้ันจากผลการศึกษา
คร้ังน้ีทำาให้เห็นถึงความสำาคัญในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม
ของการให้ข้อมูลว่า ควรมีความครอบคลุม มีแบบแผน และ
เป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครอบครัว 
หรือผู้ป่วยแต่ละคน นอกจากน้ีควรมีส่ือ หรือเอกสารท่ีจะ
ให้ความรู้เก่ียวกับสาเหตุ อาการ วิธีการรักษาและการดูแล 
ผลดีและผลเสียท่ีเด็กป่วยจะได้รับจากการใส่ท่อช่วยหายใจ
และใช้เคร่ืองช่วยหายใจ เพ่ือให้บิดามารดามีความเข้าใจใน
สถานการณ์ความเจ็บป่วยของบุตรมากข้ึน การสนับสนุน
ทางสังคมด้านอารมณ์สามารถทำาควบคู่ไปกับการให้ข้อมูล 
โดยการสร้างความไว้วางใจ มีความละเอียดอ่อน ให้ความ
เข้าใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส่ ความ
ปรารถนาดี ยินดีตอบข้อซักถามของบิดามารดา และเปิด
โอกาสให้บิดามารดาได้ระบายความรู้สึก พร้อมท้ังรับฟัง
อย่างต้ังใจ 
 2. ในการศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกกลุ่มแบบสะดวก 
(convenience sampling) และศึกษาในเฉพาะกลุ่มบิดา
มารดาเด็กป่วยเร้ือรังท่ีได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจคร้ังแรก ใน
โรงพยาบาลศิริราชเท่าน้ัน จึงทำาให้กลุ่มตัวอย่างขาดความ
หลากหลาย ไม่เป็นตัวแทนของประชากรท่ีดี ในการวิจัยคร้ัง
ต่อไปควรทำาการศึกษาจากหลากหลายแหล่งข้อมูล และใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่าง
 3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรทำาการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือ
ศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูล
และอารมณ์ ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาในความ
เจ็บป่วยของเด็กป่วยเร้ือรังท่ีได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจใน
ระยะวิกฤต 
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