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Abstract 
 Purpose: To	study	the	effects	of	an	empowerment	program	on	perceived	efficacy	in	child	care	and	
satisfaction	in	mothers	with	children	undergoing	orthopaedic	surgery.	
	 Design:		Quasi-experimental	research.	
	 Methods: 	The	sample	comprised	32	mothers	of	pediatric	patients	undergoing	orthopaedic	surgery	
at	Queen	Sirikit	Hospital,	Chonburi	Province.	A	convenience	sampling	with	match-pairing	by	type	of	
orthopaedic	surgery	was	used.	The	sample	was	divided	into	control	and	experimental	groups	with	16	
each.	The	control	group	 received	 routine	nursing	care	only.	The	experimental	 group	 received	 the	
empowerment	program	for	four	days.	Data	were	collected	using	a	demographic	data	recording	form,	the	
questionnaire	of	perceived	self-efficacy	in	participation	in	the	care	of	children	undergoing	orthopaedic	
surgery,	and	 the	questionnaire	of	maternal	 satisfaction	 towards	nursing	services.	Data	analysis	was	
conducted	by	using	t-test.	
		 Main findings:	After	participating	in	the	program,	the	experimental	group	had	significantly	higher	
scores	 of	 perceived	 self-efficacy	 (t	 =	 -9.843,	 p	 <	 .001)	 and	 significantly	 higher	 scores	 of	 maternal	
satisfaction	toward	nursing	services	(t	=	-5.171,	p	<	.001),	compared	to	the	control	group.	
	 Conclusion and recommendations:	The	empowerment	program	for	mothers	helps	 improving	
perceived	self-efficacy	in	child	care	and	increasing	satisfaction	towards	nursing	services.	Therefore,	the	
implementation	of	the	program	in	routinely	nursing	services	should	be	promoted	to	further	improve	the	
quality	of	care	in	orthopaedic	pediatric	patients.	
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ผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจต่อการรับรู้สมรรถนะ
ในการดูแลบุตรและความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลในมารดา
ที่บุตรได้รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูก
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสรา้งพลงัใจทีม่ตีอ่การรบัรูส้มรรถนะในการดแูลบตุร และความพงึพอใจ
ตอ่บรกิารพยาบาลในมารดาทีบ่ตุรไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยักึง่ทดลอง
 วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็มารดาของผูป้ว่ยเดก็ทีม่ารบัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู ที่โรงพยาบาลสมเดจ็
พระนางเจา้สริกิติิ์จงัหวดัชลบรุีจำนวน32คนเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบสะดวกและจบัคูด่ว้ยชนดิของการรกัษาทางศลัยกรรม
กระดกูแบง่เปน็กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองกลุม่ละ16คนกลุม่ควบคมุไดร้บัการดแูลตามปกติกลุม่ทดลองไดร้บัโปรแกรม
การสรา้งพลงัใจเปน็เวลา 4 วนั รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูทัว่ไป แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองใน
การมสีว่นรว่มดแูลบตุรที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู และแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาล วเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติทิดสอบที
 ผลการวจิยั:ภายหลงัเขา้รว่มโปรแกรมกลุม่ทดลองมคีะแนนการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุรสงูกวา่กลุม่
ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(t=-9.843,p<.001)และมคีะแนนความพงึพอใจของมารดาตอ่บรกิารพยาบาลสงูกวา่
กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(t=-5.171,p<.001)
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: โปรแกรมการสรา้งพลงัใจชว่ยทำใหม้ารดามกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุร และ
ความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาลเพิม่ขึน้ ดงันัน้ควรสง่เสรมิการนำโปรแกรมการสรา้งพลงัใจไปประยกุต์ในการใหบ้รกิาร
พยาบาล กบัมารดาของผูป้ว่ยเดก็ที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู เพือ่พฒันาคณุภาพการดแูลผูป้ว่ยเดก็ศลัยกรรม
กระดกูตอ่ไป

คำสำคญั:การดแูลเดก็การสรา้งพลงัใจศลัยกรรมกระดกูการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
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 ความสำคัญของปัญหา
 การรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูในผูป้ว่ยเดก็นัน้ ผูป้ว่ย
เดก็ตอ้งเขา้รบัการรกัษาและอยู่ในโรงพยาบาลรว่มสปัดาห์
ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวจากการรักษา และต้องฟื้นฟูอยู่ที่
บ้านเป็นเวลานาน ประกอบกับภายหลังได้รับการรักษา
ผูป้ว่ยเดก็สว่นใหญจ่ะมอีปุกรณท์ีช่ว่ยในการทำกจิกรรมเชน่
เหล็ก เฝือกติดตัวไปด้วย และต้องใช้อุปกรณ์เช่น ไม้ยัน
รกัแร้ โครงโลหะชว่ยเดนิ สีข่า เปน็ตน้ สง่ผลใหผู้ป้ว่ยเดก็
ตอ้งพึง่พามารดาและครอบครวัในการทำกจิวตัรประจำวนั
มากยิง่ขึน้1 ดงันัน้มารดาจงึเปน็ผูท้ีม่คีวามสำคญัมากในการ
ดูแลผู้ป่วย ทั้งในขณะเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลและเมื่อ
กลบับา้นการดแูลทีต่อ่เนือ่งและถกูวธินีัน้จะสง่ผลดตีอ่การ
หายจากโรค ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาเช่น
กระดกูไมต่ดิ กระดกูผดิรปู และขอ้ตดิตามมา ซึง่สิง่เหลา่นี้
อาจนำมาสู่ โรคเรื้อรังรักษาหายได้ช้า และอาจกลายเป็น
ความพกิารชนดิถาวรได้
 การใหก้จิกรรมการพยาบาลเพือ่ชว่ยเหลอืมารดา ใน
การดแูลเดก็ทางศลัยกรรมกระดกูจงึเปน็สิง่สำคญั ซึง่ในการ
ดูแลผู้ป่วยเด็กศัลยกรรมกระดูก ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น กิจกรรมการพยาบาลที่ช่วยเหลือ
มารดา มักเป็นการมุ่งเน้นการสอนสุขศึกษาให้แก่มารดา
และครอบครวั เกีย่วกบัการเตรยีมตวัผูป้ว่ยเดก็กอ่นเขา้รบั
การรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูในหอ้งผา่ตดั และการดแูล
เด็กภายหลังกลับจากการรักษา แต่จากประสบการณ์ทาง
คลนิกิของผูว้จิยัพบวา่ ครอบครวัโดยเฉพาะอยา่งยิง่มารดา
ซึง่เปน็ผูด้แูลหลกั มกัจะไม่ได้ใชค้วามรูท้ี่ไดร้บัจากการสอน
และแนะนำของพยาบาล ในช่วงก่อนเข้ารับการรักษามา
ดูแลบุตรภายหลังกลับจากการรักษา ส่วนมากมารดาให้
เหตุผลว่า ไม่รู้ว่าจะช่วยดูแลบุตรอย่างไร เนื่องจากกลัว
อปุกรณต์า่งๆทีต่ดิมากบัตวัผูป้ว่ยเชน่เหลก็เฝอืกเปน็ตน้
กลวัผูป้ว่ยเจบ็ กลวักระดกูผดิรปูเวลาชว่ยเคลือ่นไหว รวมทัง้
กลวัวา่อาจเกดิอนัตรายจากการชว่ยเหลอืที่ไมถ่กูวธิี สง่ผล
ใหม้ารดาไมม่ัน่ใจในการเขา้มามสีว่นรว่มในการดแูลผูป้ว่ย
เดก็ โดยมารดามกัจะใหผู้ป้ว่ยอยูน่ิง่ๆ บนเตยีง ซึง่มผีลตอ่
การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอันทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น
ภาวะปอดอกัเสบจากเสมหะทีค่ัง่คา้ง เกดิลิม่เลอืดอดุตนัใน
หลอดเลือด การเกิดแผลกดทับ ข้อติดเนื่องจากไม่มีการ
เคลือ่นไหวขอ้กลา้มเนือ้ลบีกระดกูตดิผดิทา่เปน็ตน้สง่ผลให้
ครอบครัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบุตรเพิ่ม

มากขึ้น อันมีผลต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและความ
สมัพนัธภ์ายในครอบครวัตามมา ผลกระทบเหลา่นีอ้าจนำไป
สูป่ญัหาทางดา้นจติสงัคมของครอบครวัอกีดว้ย2

 การสรา้งพลงัใจ (empowerment) เปน็วธิกีารหนึง่
ของความสำเรจ็ในการดแูลโดยใหค้รอบครวัเปน็ศนูยก์ลาง3
ทีจ่ะชว่ยใหส้มาชกิในครอบครวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูด้แูล
หลกัหรอืมารดา ไดม้สีว่นรว่มในการดแูลบตุร โดยเริม่ตน้
จากพยาบาลต้องมีความเชื่อในจุดแข็งของมารดาว่า
สามารถพฒันาทกัษะในการดแูลบตุรได้ และสรา้งเสรมิให้
มารดาเหน็ถงึจดุแขง็ของตนดว้ย รว่มกบัการเปดิโอกาสใหม้ี
การเพิม่ทกัษะในการดแูลทีม่อียู่ใหด้ยีิง่ขึน้ และสง่เสรมิการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เปา้หมาย การทีม่ารดาไดม้สีว่นรว่มในการดแูลบตุรดงักลา่ว
ทำใหม้ารดามคีวามสามารถควบคมุสถานการณต์า่งๆได้ซึง่
เกดิจากความเชือ่มัน่ในความสามารถของตนทีจ่ะทำกจิกรรม
การดูแลต่างๆ อันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริง3 นั่นคือ
พฤตกิรรมการดแูลทีถ่กูตอ้งและตอ่เนือ่งตามมา ทัง้ในขณะ
อยู่โรงพยาบาลและระยะฟืน้ฟเูมือ่ตอ้งกลบัไปอยูท่ีบ่า้นชว่ย
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ฟื้นฟูสภาพได้เร็วยิ่งขึ้น ความสามารถในการควบคุม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังนำมาซึ่งความพึงพอใจต่อบริการ
พยาบาลที่ไดร้บัดว้ย
 กระบวนการสรา้งพลงัใจไดร้บัความนยิมในการนำมา
ใช้ ในการปฏบิตักิารพยาบาลใหก้บัครอบครวัของผูป้ว่ยเดก็
โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว4 โรคหอบหืด5
โรคหวัใจพกิารแตก่ำเนดิ6 โรคธาลสัซเีมยี7 เดก็ออทสิตกิ8
และเดก็พฒันาการลา่ชา้9 ซึง่กจิกรรมในกระบวนการสรา้ง
พลังใจในการศึกษาดังกล่าว โดยสรุปมักจะให้มารดาได้
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลบุตรร่วมกัน
รวมทัง้สง่เสรมิใหม้ารดามสีว่นรว่มดแูลบตุร และฝกึทกัษะ
ใหม้ารดามทีกัษะในการดแูลบตุรดยีิง่ขึน้ กระบวนการสรา้ง
พลงัใจดงักลา่วสง่ผลใหม้ารดามกีารรบัรูถ้งึความสามารถใน
การจดัการและควบคมุตอ่สถานการณเ์กีย่วกบัความเจบ็ปว่ย
อนัไดแ้ก่ การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุร การ
รับรู้ต่อสมรรถนะการจัดการตนเอง การรับรู้ถึงความ
สามารถในการควบคมุดขีึน้ มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ
ตอ่สถานการณต์า่งๆ มคีวามเครยีดลดลง มคีวามสามารถ
ปฏบิตับิทบาทหนา้ทีค่รอบครวัในการดแูลบตุรดขีึน้รวมทัง้มี
พฤตกิรรมการดแูลบตุรดขีึน้อกีดว้ยนอกจากนี้ การสง่เสรมิ
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ใหม้ารดามสีว่นรว่มในกจิกรรมการดแูลบตุร ยงัสง่ผลใหเ้กดิ
ความพงึพอใจในการมสีว่นรว่มตอ่กจิกรรมดงักลา่วดว้ย10

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการนำวิธีการสร้าง
พลงัใจมาใชก้บัมารดา โดยใชก้รอบแนวคดิการสรา้งพลงัใจ
ของ Dunst และ Trivette3 เพื่อให้มารดาเกิดการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการดแูลบตุร ที่ไดร้บัการรกัษาทาง
ศลัยกรรมกระดกู และเกดิความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาล
เพิ่มขึ้น และช่วยพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเด็ก
ศลัยกรรมกระดกูตอ่ไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสรา้งพลงัใจทีม่ตีอ่การ
รบัรูส้มรรถนะในการดแูลบตุร และความพงึพอใจตอ่บรกิาร
พยาบาลในมารดาที่บุตรได้รับการรักษาทางศัลยกรรม
กระดกู

สมมติฐานการวิจัย
 1.มารดากลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการสรา้งพลงัใจมกีาร
รับรู้สมรรถนะในการดูแลบุตรสูงกว่ากลุ่มที่ ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ
 2.มารดากลุ่มที่ ได้รับโปรแกรมการสร้างพลังใจ
มีความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล สูงกว่ากลุ่มที่ ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง
(quasi-experimentaldesign)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็มารดาของผูป้ว่ยเดก็
ที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูในหอผูป้ว่ยศลัยกรรม
หญิง และหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ณ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจา้สริกิติิ์ การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งเปน็แบบสะดวก
(convenience sampling) โดยมเีกณฑค์ดัเขา้ (inclusion
criteria) ดงันี้ เปน็มารดาของผูป้ว่ยเดก็ทีม่อีายตุัง้แตแ่รก
เกดิถงึ15ปีที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูและไมม่ี
ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วย โดยเป็นผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ มารดาตอ้งเปน็ผูด้แูล
หลักและเป็นผู้ เฝ้าดูแลผู้ป่วยขณะรับการรักษาใน
โรงพยาบาลมารดาสือ่สารโดยอา่นเขยีนและพดูภาษาไทยได้

 การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการ The
CentralLimitTheorem11ซึง่ระบวุา่ควรมกีลุม่ตวัอยา่งซึง่
เป็นมารดาของผู้ป่วยเด็กที่มีคุณสมบัติตามกำหนดกลุ่มละ
25 คนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่
ตอ้งการศกึษามกีารกระจายเปน็โคง้ปกติแตเ่นือ่งจากในการ
ศกึษาครัง้นี้ ได้ใชเ้ทคนคิการจบัคู่ (matching) กลุม่ตวัอยา่ง
สองกลุม่ดว้ยชนดิของการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู ทำให้
มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในชว่งระยะเวลาของการดำเนนิการทดลองและ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเปน็เวลา 1 ปี (ตลุาคม พ.ศ. 2553 -
ตลุาคม2554)ผูว้จิยัสามารถดำเนนิการวจิยัไดก้ลุม่ตวัอยา่ง
ตามคณุสมบตัทิีก่ำหนด ในกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองได้
กลุม่ละ16คนจงึไดท้ำการวเิคราะหข์อ้มลูจากจำนวนกลุม่
ตวัอยา่งดงักลา่วเพือ่นำเสนอผลของโปรแกรมในเบือ้งตน้
เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัประกอบดว้ย2ชดุดงันี้
 ชดุที่1เครือ่งมอืที่ใช้ในการดำเนนิการวจิยัประกอบ
ดว้ย ก) คูม่อืโปรแกรมการสรา้งพลงัใจในการดแูลบตุรที่ได้
รบัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู ซึง่สรา้งโดยผูว้จิยัใชเ้ปน็
คูม่อืในการดำเนนิโปรแกรมการสรา้งพลงัใจ อนัประกอบ
ดว้ยกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิสรา้งพลงัใจของ Dunst
และ Trivette3 ประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั 2 ดา้น คอื 1)
การส่งเสริมให้มารดามีความเชื่อในจุดแข็งหรือข้อดีของ
ตนเองในการดูแลบุตร 2) การส่งเสริมให้มารดาเกิด
ประสบการณก์ารมสีว่นรว่มในกจิกรรมเปา้หมาย ในเรือ่ง
ของการแลกเปลีย่นขอ้มลู การตดัสนิใจในเรือ่งของการดแูล
และรกัษาพยาบาลบตุร และการทำกจิกรรมการดแูลบตุร
ข) แบบติดตามกิจกรรมในโปรแกรมการสร้างพลังใจ ซึ่ง
สรา้งโดยผูว้จิยัเพือ่ใช้ในการตดิตามกลุม่ตวัอยา่งขณะสรา้ง
พลงัใจ
 ชดุที่2 เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวมขอ้มลูประกอบ
ด้วย ก) แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและผู้ป่วยเด็ก
ข)แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการมสีว่น
รว่มดแูลบตุรที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูจำนวน
26 ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็รอ้ยละของความมัน่ใจในความ
สามารถของตนเอง ตอ่กจิกรรมการดแูลบตุรทีก่ำหนดไว้ 3
ดา้นคอืดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูการตดัสนิใจในเรือ่งการ
ดแูลและรกัษาพยาบาลบตุร และการทำกจิกรรมการดแูล
บุตร ค) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล
จำนวน 24 ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็แบบมาตรประมาณคา่



J Nurs Sci   Vol	30		No	3	July	-	September	2012	

Journal	of	Nursing	Science	�0

 4ระดบัจาก1(พงึพอใจนอ้ย)ถงึ4(พงึพอใจมาก)
 เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม
และความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน
และได้ทดลองใช้ โปรแกรมการสร้างพลังใจกับมารดา
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจำนวน 3 คน เพือ่ตรวจ
สอบความเปน็ไปไดข้องการนำไปใช้ และหาอปุสรรคทีอ่าจ
เกิดขึ้นขณะทำการทดลอง นอกจากนี้ ได้หาค่าความเที่ยง
ของเครือ่งมอืกบัมารดาลกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่ง
จำนวน25คนไดค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคของ
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการมีส่วน
ร่วมดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูก และ
แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การบรกิารพยาบาลเทา่กบั
.93และ.89ตามลำดบั
 การพทิกัษส์ทิธิข์องกลุม่ตวัอยา่ง
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคนมหาวทิยาลยัมหดิล (COA.No.MU-
IRB/C 2009/ 14.0810) และผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กรมแพทย์
ทหารเรอื(RLM0016/53)
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยในกลุ่มควบคุมก่อน โดยใน
วนัที่ 1 (วนัที่ไดร้บัการผา่ตดั/ หตัถการ) ผูว้จิยัสมัภาษณ์
กลุ่มควบคุมตามแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและ
ผูป้ว่ยเดก็ บนัทกึขอ้มลูจากเวชระเบยีน และใหม้ารดาตอบ
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการมีส่วน
รว่มดแูลบตุรที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู (pre-
test) จากนัน้มารดาจะไดร้บัการดแูลตามปกติ และในวนัที่
4 กอ่นผูป้ว่ยจำหนา่ยออกจากโรงพยาบาล ผูว้จิยัใหม้ารดา
ตอบแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการมี
ส่วนร่วมดูแลบุตรที่ได้รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูก
(post-test) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบริการ
พยาบาล
 เมือ่ดำเนนิการวจิยัในกลุม่ควบคมุครบ 16 คน แลว้
จงึดำเนนิการวจิยัในกลุม่ทดลองอกี 16 คน โดยในวนัที่ 1
(วันที่ได้รับการผ่าตัด/ หัตถการ) ผู้วิจัยสัมภาษณ์มารดา
กลุ่มทดลองตามแบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและ
ผูป้ว่ยเดก็ บนัทกึขอ้มลูจากเวชระเบยีน และใหม้ารดาตอบ
แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการมีส่วน
ร่วมดูแลบุตรที่ ได้รับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูก

(pre-test) จากนั้นดำเนินกิจกรรมการสร้างพลังใจ โดย
ผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมกับมารดารายบุคคลจำนวน 4 ครั้ง
ครัง้ละประมาณ1ชัว่โมง15นาที เปน็เวลา4วนัรวม
ระยะเวลาดำเนนิการทัง้สิน้4วนัซึง่กจิกรรมการสรา้งพลงั
ใจประกอบดว้ยกจิกรรมหลกั 2 ดา้นคอื 1) การสง่เสรมิให้
มารดามคีวามเชือ่ในจดุแขง็ หรอืขอ้ดขีองตนเองในการดแูล
บุตร โดยใช้รูปแบบการสนทนาเพื่อโน้มน้าวให้มารดา
ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในการเป็นผู้ดูแลบุตร
และเชือ่ในศกัยภาพหรอืขอ้ดขีองตนเองในการดแูลบตุร 2)
การส่งเสริมให้มารดาเกิดประสบการณ์การมีส่วนร่วมใน
กจิกรรมเปา้หมาย ในเรือ่งของการแลกเปลีย่นขอ้มลู การ
ตัดสินใจในเรื่องของการดูแลร่วมกับแพทย์และพยาบาล
และการทำกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยซึ่งแตกต่างกันในแต่ละ
บคุคล โดยผูว้จิยัใชว้ธิกีารสอน แนะนำ สาธติวธิกีารดแูล
และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยในการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งการจัดให้มารดามี โอกาสได้รับ
ประสบการณด์งักลา่ว เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง และในวันที่ 4 ก่อนผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรง
พยาบาล ผู้วิจัยให้มารดาตอบแบบสอบถามการรับรู้
สมรรถนะของตนเอง ในการมสีว่นรว่มดแูลบตุรที่ไดร้บัการ
รกัษาทางศลัยกรรมกระดกู (post-test) และแบบสอบถาม
ความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาล
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู
โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) และใน
การศกึษาครัง้นี้ ไมส่ามารถใชส้ถติิ ANCOVA ได้ เนือ่งจาก
ลกัษณะของขอ้มลูไมผ่า่นขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชส้ถติดิงั
กลา่ว อยา่งไรกต็ามจากการทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของ
การใชส้ถติพิบวา่ขอ้มลูมกีารแจกแจงเปน็โคง้ปกติดงันัน้จงึ
ทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติทดสอบทีระหว่างกลุ่ม
(independentt-test)

ผลการวิจัย
 มารดากลุม่ตวัอยา่งจำนวน32คนมอีายเุฉลีย่36.69
ปี (SD = 7.40) รอ้ยละ 90.6 มสีถานภาพสมรสคู่ และ
รอ้ยละ34.4จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษามารดารอ้ยละ
40.6 เปน็ลกูจา้ง พนกังานบรษิทั ซึง่มรีายไดเ้ฉลีย่ 19,469
บาท (SD = 10,812.13) มารดารอ้ยละ 50มบีตุร 2 คน
และมารดาสว่นใหญห่รอืรอ้ยละ81.2ไมเ่คยมปีระสบการณ์
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การดูแลผู้ป่วยที่ ได้รับการผ่าตัด/หัตถการทางศัลยกรรม
กระดกูในหอ้งผา่ตดัมากอ่น
 ผู้ป่วยเด็กกลุ่มตัวอย่างจำนวน 32 คน เป็นเด็กวัย
เรยีนและวยัรุน่รอ้ยละ34.4เทา่กนัโดยเฉลีย่มอีายุ9.38ปี
(SD=4.49)รอ้ยละ71.9เปน็เพศชายและรอ้ยละ59.4
เปน็บตุรคนแรก ซึง่ผูป้ว่ยเดก็รอ้ยละ 37.4 จบการศกึษา
ระดบัประถมศกึษาสำหรบัการศกึษาโดยเฉลีย่ของผูป้ว่ยเดก็
อยูท่ี่ 3.66 ปี (SD = 3.55) ซึง่ในการเขา้รบัการรกัษาทาง
ศลัยกรรมกระดกูครัง้นี้ ผูป้ว่ยเดก็รอ้ยละ81.2 ไมเ่คยไดร้บั
การผา่ตดั/หตัถการทางศลัยกรรมกระดกูในหอ้งผา่ตดัและ
ผูป้ว่ยเดก็ทกุคนไมม่ีโรคประจำตวั รอ้ยละ 75  ไดร้บัการ
วนิจิฉยัโรควา่เปน็ closed fracture โดยสว่นใหญเ่ปน็การ
รกัษาแบบฉกุเฉนิคดิเปน็รอ้ยละ81.2และผูป้ว่ยเดก็รอ้ยละ
56.3 ได้รับการผ่าตัดโดยวิธี open reduction internal
fixation (ORIF) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรดงักลา่วขา้งตน้ของมารดาและผูป้ว่ยเดก็ในกลุม่

ควบคุม และกลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างที่นัย
สำคญัทางสถติิ.05(p>.05)
 จากการวเิคราะหค์วามแตกตา่งของคะแนนเฉลีย่การ
รบัรูส้มรรถนะของตนเอง ในการมสีว่นรว่มดแูลบตุรที่ไดร้บั
การรกัษาทางศลัยกรรมกระดกู ระหวา่งมารดากลุม่ที่ไดร้บั
โปรแกรมการสรา้งพลงัใจ(กลุม่ทดลอง)กบักลุม่ที่ไดร้บัการ
พยาบาลตามปกติ(กลุม่ควบคมุ)พบวา่คะแนนเฉลีย่การรบั
รู้สมรรถนะของตนเองในการมีส่วนร่วมดูแลบุตร ที่ได้รับ
การรักษาทางศัลยกรรมกระดูกก่อนการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (t = 1.388,
p = .175) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการมสีว่นรว่มดแูลบตุร ที่ไดร้บัการ
รักษาทางศัลยกรรมกระดูกหลังการทดลองพบว่า มารดา
กลุม่ทดลองมกีารรบัรูส้มรรถนะในการดแูลบตุรสงูกวา่กลุม่
ควบคมุทีน่ยัสำคญัทางสถติิ .05 (t = -9.843, p < .001)
ดงัแสดงไว้ในตารางที่1

ตารางที่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการมสีว่นรว่ม 
   ดแูลบตุรที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูกอ่นและหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง

คะแนนการรบัรูส้มรรถนะฯ

กอ่นการทดลอง
หลงัการทดลอง

กลุม่ควบคมุ(n=16)
 X  SD
 45.69  10.93
 65.60  11.13


กลุม่ทดลอง(n=16)
 X SD
 40.41 10.56
 94.35 3.57


t
1.388
-9.843



p-value
.175
.000
 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย

ความพึงพอใจต่อบริการพยาบาล หลังการทดลองพบว่า
มารดากลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจตอ่บรกิาร

พยาบาลสงูกวา่มารดากลุม่ควบคมุทีน่ยัสำคญัทางสถติิ .05
(t=-5.171,p<.001)ดงัแสดงไว้ในตารางที่2

ตารางที่2 เปรยีบเทยีบพสิยัคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาลระหวา่ง 
   กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง

กลุม่ตวัอยา่ง
 
กลุม่ควบคมุ(n=16)
กลุม่ทดลอง(n=16)


คะแนนความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาล
 พสิยัคะแนนที่ไดจ้รงิ* X SD
 59-94 73.50 10.58
 68-96 90.63 7.97


t


-5.171



p-value


.000


*พสิยัคะแนนทีอ่าจเปน็ไปได้คอื24-96



J Nurs Sci   Vol	30		No	3	July	-	September	2012	

Journal	of	Nursing	Science	��

 การอภิปรายผล
 ผลการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ สมมตฐิานการวจิยัขอ้แรก
ไดร้บัการสนบัสนนุ นัน่คอืมารดากลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการ
สรา้งพลงัใจมกีารรบัรูส้มรรถนะในการดแูลบตุรสงูกวา่กลุม่
ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกติซึง่อาจอภปิรายไดด้งันี้
 กจิกรรมของโปรแกรมการสรา้งพลงัใจในการดแูลบตุร
ที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูไดส้นบัสนนุใหม้ารดา
เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรมการดูแลบุตรเป็นรายบุคคล
อยา่งใกลช้ดิ โดยผูว้จิยัจะใหค้วามรู้ สอนสาธติวธิกีารดแูล
ผูป้ว่ยเดก็ในเรือ่งตา่งๆไดแ้ก่การลดความเจบ็ปวดการเฝา้
ระวังอาการผิดปกติ การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
การฟืน้ฟสูภาพ การดแูลอปุกรณ์ การดแูลสขุวทิยาทัว่ไป
และการดแูลดา้นจติใจ พรอ้มทัง้ใหม้ารดาปฏบิตัจิรงิ และ
รว่มกนัแก้ ไขปญัหาการดแูลบตุร มกีารสนบัสนนุใหม้ารดา
เกดิการพฒันาทกัษะการดแูลจนมารดาสามารถทำกจิกรรม
การดูแลบุตรได้สำเร็จ ความสำเร็จในการทำกิจกรรมการ
ดูแลบุตรหลายๆ ครั้งของมารดา จะช่วยสร้างการรับรู้
สมรรถนะของมารดาใหส้งูขึน้ จนเกดิความไมย่อ่ทอ้ในการ
ทำกจิกรรมตา่งๆ แมว้า่มารดาตอ้งเจออปุสรรคใดขณะดแูล
บตุร12 กจิกรรมดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแหลง่กำเนดิของการ
รบัรูส้มรรถนะของตนเอง ในเรือ่งของการมปีระสบการณ์
ความสำเรจ็ของตนเอง (enactivemastery experience)
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด12 ถึงแม้ว่าการพยาบาล
ตามปกตจิะมกีารสาธติการดแูลบตุรดว้ยกต็าม แตพ่ยาบาล
จะกระทำบทบาทผู้สอนหรือสาธิตการดูแลผู้ป่วยเด็กตาม
ชนดิการรกัษาเทา่นัน้ ซึง่แตกตา่งจากการนำกระบวนการ
สรา้งพลงัใจมาใช้ในการดแูลผูป้ว่ยเดก็บทบาทของพยาบาล
จะเป็นผู้สนับสนุนให้มารดาเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแล
บตุร มกีารถา่ยโอนอำนาจใหม้ารดาเปน็เจา้ของสขุภาพบตุร
และให้มารดาได้จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ในการดูแล
บตุร เพือ่ตอบสนองเปา้หมายในการดแูลของตนเองไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ3,13 สอดคลอ้งกบัการศกึษาอืน่ๆ ที่ใช้โปรแกรมการ
สรา้งพลงัใจกบัครอบครวัโดยสนบัสนนุใหค้รอบครวัมีสว่น
รว่มในการดแูล และพบวา่ทำใหค้รอบครวัมคีวามมัน่ใจใน
การดแูลมกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองเพิม่มากขึน้5,8-9,14

 นอกจากนี้ ในกจิกรรมการสรา้งพลงัใจทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ขึน้ภายใตแ้นวคดิการสรา้งพลงัใจของDunstและTrivette3
ได้ใชก้จิกรรมสนทนากบัมารดาเพือ่สะทอ้นใหม้ารดาเหน็ถงึ
ศกัยภาพของตนเองในความเปน็มารดา วา่เปน็ผูท้ีรู่จ้กับตุร

และมคีวามสามารถในการดแูลบตุรไดด้ทีีส่ดุ โดยผูว้จิยัได้
ชกัชวนใหม้ารดาพดูคยุถงึประสบการณก์ารดแูลบตุรในชวีติ
ประจำวัน และการดูแลบุตรเมื่อเจ็บป่วยที่ประสบความ
สำเรจ็ในอดตี ซึง่สะทอ้นใหม้ารดาเหน็ถงึจดุแขง็และขอ้ดี
ของตนเองและมพีดูใหก้ำลงัใจมารดาเมือ่มารดาทำกจิกรรม
การดแูลบตุรไดส้ำเรจ็ กจิกรรมดงักลา่วสอดคลอ้งกบัแหลง่
กำเนดิการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในเรือ่งของการพดูชกัจงู
(verbal persuasion) เพือ่ใหม้ารดาเชือ่ในความสามารถวา่
ตนเองเปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถดแูลบตุรไดน้ัน้ มารดาจะเลกิ
สงสยัในตนเองและเกดิกำลงัใจ พรอ้มทัง้มคีวามพยายาม
มากขึ้นที่จะกระทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จ12 นอกจากนี้
ผูว้จิยัยงัชกัชวนใหม้ารดาทำสญัญาใจ (commitment) รว่ม
กบัผูว้จิยั ในการดแูลบตุรเพือ่สรา้งความมุง่มัน่ในการดแูล
บตุรจากการเจบ็ปว่ยครัง้นีอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบั
การศกึษาอืน่ๆ ที่ใช้โปรแกรมการสรา้งพลงัใจกบัครอบครวั
และพบว่า ครอบครัวมีการรับรู้สมรรถนะของตนเองเพิ่ม
มากขึน้5,9
 นอกจากนีผ้ลการศกึษายงัพบวา่ สมมตฐิานการวจิยั
ข้อที่สองได้รับการสนับสนุนนั่นคือ มารดากลุ่มที่ ได้รับ
โปรแกรมการสรา้งพลงัใจมคีวามพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาล
สงูกวา่กลุม่ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกติ ซึง่อาจอภปิรายผล
ไดด้งันี้
 เมื่อบุตรเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลครอบครัวมี
ความตอ้งการดา้นขอ้มลูมากทีส่ดุ15-17 โดยครอบครวัมคีวาม
ตอ้งการขอ้มลูตา่งๆอยา่งนอ้ยวนัละ1ครัง้และตอ้งการให้
ทีมสุขภาพเปิดโอกาสให้ ได้ซักถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
ของบุตร18-19 ต้องการรับทราบข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจ
งา่ย15-16ซึง่ขอ้มลูสว่นใหญท่ีต่อ้งการคอืขอ้มลูเกีย่วกบัความ
กา้วหนา้ของโรคการรกัษาการดแูลบตุรเหตผุลของการใช้
อปุกรณต์า่งๆ และกฎระเบยีบของหอผูป้ว่ย เปน็ตน้15-18,20
ดงันัน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ
 ของมารดาในโปรแกรมการสรา้งพลงัใจ ไดม้กีารจดั
กจิกรรมโดยการใหค้รอบครวัไดม้สีว่นรว่มในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูในการดแูลบตุร ใหเ้วลารบัฟงั และฟงัอยา่งตัง้ใจถงึ
ปญัหาของมารดา พรอ้มทัง้ใหซ้กัถามปญัหา และตอบขอ้
สงสยัเกีย่วกบัปญัหาสขุภาพบตุร ดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย จงึ
ทำใหม้ารดามคีวามเขา้ใจ คลายความสงสยัในการดแูลบตุร
ลดความไม่แน่นอนในสถานการณ์ได้ ส่งผลให้มารดาเกิด
ความพงึพอใจในบรกิารพยาบาลขึน้ สอดคลอ้งกบัการศกึษา
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อืน่ๆ ทีส่นบัสนนุใหค้รอบครวัมสีว่นรว่มในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูและพบวา่ทำใหค้รอบครวัมพีงึพอใจเพิม่มากขึน้7,14

 ขณะทีเ่ดก็ตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เดก็ยงั
คงต้องการความรักความอบอุ่นและเอาใจใส่จากมารดา
มารดายังเป็นผู้ที่มีบทบาทมากที่สุด ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่บุตรได้
อยา่งดี21ซึง่จากการศกึษาของณชิกานต์ไชยชนะ,ศรพีรรณ
กนัธวงั และนนัทา เลยีววริยิะกจิ22 ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วย
เรือ้รงั ขณะรบัการรกัษาในโรงพยาบาลพบวา่ ครอบครวัมี
ความปรารถนาทีจ่ะปฏบิตักิารมสีว่นรว่มในการดแูลเดก็ใน
ระดบัมาก ทัง้ในดา้นกจิกรรมทีท่ำประจำและกจิกรรมการ
พยาบาล อยา่งไรกต็ามมกีารศกึษาไดร้ะบวุา่ ในการปฏบิตัิ
กจิกรรมการดแูลบตุรทีเ่จบ็ปว่ยอยู่ในโรงพยาบาลครอบครวั
มักจะเกิดความกลัวในการเข้าช่วยทำกิจกรรมการดูแล
ไม่กล้าจับต้องหรือเคลื่อนย้ายตัวบุตร กลัวอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ใช้เกี่ยวกับการรักษา ไม่มีความมั่นใจในการดูแลบุตร
เปน็ตน้21,23โปรแกรมการสรา้งพลงัใจในการศกึษาครัง้นี้ ไดม้ี
การจดักจิกรรมเพือ่สนบัสนนุใหม้ารดา เขา้มามสีว่นรว่มใน
การดแูลบตุรตามทีม่ารดาปรารถนาไว้ โดยผูว้จิยัสอนสาธติ
การดูแลบุตรแก่มารดาเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้าน
กจิกรรมทีท่ำประจำและกจิกรรมการพยาบาลอยา่งใกลช้ดิ
พรอ้มทัง้ใหม้ารดาลงมอืปฏบิตัจิรงิและรว่มกนัแก้ ไขปญัหา
เกีย่วกบัการดแูลบตุรและใหก้ำลงัใจมารดาขณะทำกจิกรรม
การดแูลบตุร สง่ผลใหม้ารดามคีวามมัน่ใจในการดแูลบตุร
เพิม่ขึน้และเกดิความรูส้กึชืน่ชมยนิดเีมือ่ปฏบิตักิจิกรรมการ
ดแูลบตุรไดด้ี และสามารถควบคมุตอ่สถานการณก์ารดแูล
บุตรได้นั้น ย่อมส่งให้มารดามีความพึงพอใจต่อบริการ
พยาบาลตามมาสอดคลอ้งกบัการศกึษาอืน่ๆทีส่นบัสนนุให้
ครอบครวัมสีว่นรว่มในการปฏบิตักิจิกรรมดแูลบตุร และพบ
วา่ทำใหค้รอบครวัมพีงึพอใจเพิม่มากขึน้7,14

 สิง่สำคญัอกีประการของการสรา้งพลงัใจใหเ้กดิขึน้กบั
ครอบครวัคอื การใหค้ณุคา่และเคารพในสทิธขิองครอบครวั
ในฐานะเจา้ของสขุภาพมคีวามเชือ่ในศกัยภาพของครอบครวั
ทีม่อียู่ รวมทัง้ใหค้รอบครวัมสีทิธทิีจ่ะตดัสนิใจกระทำกจิกรรม
ใดๆทีต่นเองเลอืกและพจิารณาแลว้วา่เหมาะสม3,13 ซึง่จาก
การศกึษาของปรชัญาภรณ์ดอกกหุลาบ16ไดศ้กึษาเรือ่งความ
ต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของ
ครอบครวัผูป้ว่ยเดก็ โรงพยาบาลราชบรุี พบวา่ ครอบครวั

มคีวามตอ้งการดา้นการใหค้วามเคารพแกค่รอบครวัอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ให้ปฏิบัติกับครอบครัวด้วยความสุภาพ
พูดจาไพเราะ ขออนุญาตก่อนให้การพยาบาล รวมทั้ง
ครอบครัวยังต้องการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การรกัษาทีบ่ตุรไดร้บั และเลอืกทำกจิกรรมการดแูลเดก็ตาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากด้วย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้
คุณค่า เคารพ และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
มารดา โดยการสนบัสนนุใหม้ารดามสีว่นรว่มใหก้ารตดัสนิ
ใจในเรือ่งของการดแูลและรกัษาพยาบาลบตุร โดยเนน้ให้
มารดาตระหนักถึงสิทธิในฐานะเจ้าของสุขภาพบุตร
นอกจากนีข้ณะทำกจิกรรม ผูว้จิยัยงัไดป้ฏบิตักิบัมารดาดว้ย
ทา่ทีใหเ้กยีรตเิคารพตอ่ความเปน็เจา้ของสขุภาพ เชือ่มัน่ใน
ศักยภาพในความเป็นมารดาว่าผู้ที่รู้จักเด็กมากที่สุด เอื้อ
อาทรและดแูลเอาใจใสข่ณะทำกจิกรรม และยอมรบัในการ
ตดัสนิใจตา่งๆของมารดาในกจิกรรมดแูลบตุรเมือ่มารดาได้
รับการตอบสนองต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ว่าเป็นบุคคล
สำคญัในการดแูลบตุร มสีทิธทิีจ่ะเลอืกกระทำกจิกรรมใดๆ
ในเรือ่งการดแูลบตุรตามความเหมาะสมของตนเอง รวมทัง้
ยงัไดร้บัการยอมรบัในการตดัสนิใจนัน้ดว้ยยอ่มทำใหม้ารดา
มคีวามพงึพอใจตอ่บรกิารเพิม่ขึน้
 โดยสรปุ เหตผุลทีท่ำให้โปรแกรมการสรา้งพลงัใจใน
การดแูลบตุรที่ไดร้บัการรกัษาทางศลัยกรรมกระดกูสง่ผลให้
มารดามกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุร และ
ความพงึพอใจตอ่บรกิารพยาบาลสงูกวา่มารดากลุม่ควบคมุ
นัน้ เกดิจากกจิกรรมของโปรแกรมการสรา้งพลงัใจทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ สอดคลอ้งกบัแหลง่กำเนดิของการรบัรูส้มรรถนะ
ของตนเองและเปน็กจิกรรมทีเ่นน้การใหค้ณุคา่กบัมารดาใน
ฐานะเจา้ของสขุภาพบตุรอยา่งแทจ้รงิ รวมทัง้สามารถตอบ
สนองตอ่ความตอ้งการ ความปรารถนาของมารดาในการ
ดแูลบตุรไดอ้ยา่งเหมาะสม
 ขอ้จำกดัของการวจิยั
 งานวิจัยครั้งนี้ ไม่ ได้มีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม
(randomsampling)จงึทำใหม้ารดาแตล่ะคนไม่ไดม้ีโอกาส
ในการถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ โดยเท่าเทียมกัน
นอกจากนีข้นาดของกลุม่ตวัอยา่งเลก็มาก อาจสง่ผลตอ่การ
อา้งองิผลการวจิยัไปยงักลุม่ประชากร
 ขอ้เสนอแนะในการนำผลการวจิยัไปใช้
 1.ก่อนเริ่มกระบวนการสร้างพลังใจ พยาบาลควร
ดูแลผู้ป่วยเด็กให้เข้ารับการรักษาทางศัลยกรรมกระดูกใน
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ห้องผ่าตัดให้เสร็จสิ้นก่อน เพื่อให้มารดารู้สึกถึงความ
ปลอดภยัของบตุร และลดความวติกกงัวลเกีย่วกบัความเจบ็
ปว่ยของบตุรนอกจากนีพ้ยาบาลควรประเมนิสหีนา้ทา่ทาง
และความพรอ้มของมารดากอ่นเริม่กระบวนการสรา้งพลงัใจ
ดว้ยกจ็ะเปน็การดยีิง่ขึน้
 2.ควรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้ยาบาลไดเ้ขา้รบัการ
อบรมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่การปรบัเปลีย่นความเชือ่ ทศันคติ
ต่อการให้มารดา/ ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ
ตัดสินใจในการดูแล ซึ่งความเชื่อและทัศนคติดังกล่าวจะ
สะทอ้นใหเ้หน็ในการปฏบิตัพิยาบาลจรงิ
 3.ควรสง่เสรมิและสนบัสนนุใหพ้ยาบาลไดร้บัการฝกึ
ทกัษะทีส่ำคญัเชน่ทกัษะการใหก้ารปรกึษาและทกัษะการ
สือ่สาร เปน็ตน้ ซึง่ทกัษะดงักลา่วมคีวามสำคญัและจำเปน็
อย่างยิ่งในการนำโปรแกรมการสร้างพลังใจไปใช้ ในการ
สรา้งพลงัใจใหเ้กดิกบัมารดาอยา่งมปีระสทิธภิาพ
 ขอ้เสนอแนะสำหรบังานวจิยัครัง้ตอ่ไป
 1.ควรเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่าง เพื่อผลการศึกษาจะ
สามารถอา้งองิไปยงักลุม่ประชากรได้ และควรกำหนดกลุม่
ตวัอยา่งโดยวเิคราะหอ์ำนาจการทดสอบ(poweranalysis)
 2.ในการดำเนินการวิจัยควรใช้พยาบาลผู้ช่วยวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังทดลองแทนผู้วิจัย เพื่อ
ปอ้งกนัความลำเอยีง (bias) ทีอ่าจสง่ผลตอ่ความนา่เชือ่ถอื
ในการใหข้อ้มลูของมารดา
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