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 Needs and Met Needs of Parents of Children  
Transferred from Pediatric Intensive Care Units 
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Abstract 
 Purpose:	This	study	aimed	to	compare	needs	and	met	needs	of	parents	of	children	transferred	
from	a	pediatric	intensive	care	unit.	
	 Design: Comparative	descriptive	study.		
	 Methods:	The	subjects	comprised	parents	of	children	who	were	 transferred	 from	two	pediatric	
intensive	care	units	 to	general	patient	units	within	 twenty-four	hours.	Data	were	collected	using	a	
questionnaire	asking	parents’	needs	and	met	needs	at	pre-transfer	phase.	Descriptive	statistics	and	paired	
t-test	were	used	for	the	analysis.	
	 Main findings: The	means	of	parents’	needs	and	met	needs	were	statistically	different				(t	=	6.885,	
p	=	 .000).	Parents’	needs	were	greater	 than	 their	met	needs.	The	 ten	greatest	needs	of	parents	were	
information,	assurance	of	patient	 safety,	and	mental	 support,	which	were	consistent	with	 their	met	
needs.	
	 Conclusion and recommendations:	Nurses	should	provide	appropriate	care	for	these	parents	to	
response	their	needs	of	information,	assurance	of	patient	safety,	and	mental	support.	Particularly,	nurses	
should	contact	parents	immediately	when	a	patient’s	condition	changes.	In	addition,	information	related	
to	 treatment	and	prognosis,	 assurance	of	 the	best	 care	 for	a	patient	and	encouragement	 should	be	
provided	to	parents	before	children	are	transferred	from	the	Pediatric	Intensive	Care	Unit.		
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ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ ในระยะก่อนย้ายออกจากหออภิบาล
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

อมราวดีบุราณรมย์,พย.ม.1วนิดาเสนะสุทธิพันธุ์,PhD1

บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์ ศกึษาเปรยีบเทยีบความตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง ทีม่บีตุรอยู่ใน
ระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม
 รปูแบบการวจิยั:การวจิยัพรรณนาเชงิเปรยีบเทยีบ
 วธิดีำเนนิการวจิยั:กลุม่ตวัอยา่งคอืผูป้กครองทีม่บีตุรเขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม2แหง่และ
ไดย้า้ยมายงัหอผูป้ว่ยสามญัไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามความตอ้งการและการไดร้บัการตอบ
สนองความตอ้งการของผูป้กครองทีม่บีตุรอยู่ในระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
สถติเิชงิพรรณนาและสถติทิดสอบที
 ผลการวจิยั: ผูป้กครองมคีวามตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ
(t = 6.885, p = .000) ค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการได้รับการตอบสนองความต้องการ
โดยประเดน็ทีผู่ป้กครองมคีวามตอ้งการและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการมากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรก คอื ขอ้มลูขา่วสาร
ความมัน่ใจในความปลอดภยัของบตุรและการดแูลดา้นจติใจ
 สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรใหก้ารดแูลเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองใหค้รอบคลมุ โดยเฉพาะใน
ประเดน็เกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารความมัน่ใจในความปลอดภยัของบตุรและการดแูลดา้นจติใจโดยเฉพาะอยา่งยิง่การตดิตอ่กบั
ผูป้กครองทนัทเีมือ่บตุรมอีาการเปลีย่นแปลงการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแนวทางการรกัษาการคาดการณผ์ลการรกัษาการใหค้วาม
มัน่ใจวา่บตุรจะไดร้บัการดแูลทีด่ทีีส่ดุกอ่นยา้ย และการพดูปลอบโยนและใหก้ำลงัใจ เพือ่ใหผู้ป้กครองไดร้บัการตอบสนองที่
เหมาะสมครอบคลมุและสอดคลอ้งตามความตอ้งการในชว่งระยะกอ่นทีบ่ตุรจะยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม

คำสำคญั:หออภบิาลผูป้ว่ยความตอ้งการการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการผูป้กครองการยา้ยผูป้ว่ย
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 ความสำคัญของปัญหา
 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิเีปน็ศนูยก์ลาง
ในการรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยเดก็ รบัรกัษาผูป้ว่ยเดก็อายตุัง้แต่
แรกเกดิจนถงึ18ปีมหีอผูป้ว่ยจำนวน21หอผูป้ว่ยโดยมี
หออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมจำนวน 4 หอผูป้ว่ย คอื 1)
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทารกแรกเกิด (NSICU) 2) หอ
ผูป้ว่ยหนกัศลัยกรรม (SICU) 3) หอผูป้ว่ยหนกัอายกุรรม
ทารกแรกเกดิ (NICU) และ 4) หอผูป้ว่ยหนกัอายรุกรรม
(PICU) ปัจจุบันมีผู้ป่วยเด็กจำนวนมากที่ต้องเข้ารับการ
รกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม โดยหอผูป้ว่ยหนกั
ศลัยกรรม และหอผูป้ว่ยหนกัอายรุกรรม ทีร่บัรกัษาผูป้ว่ย
เด็กหนักศัลยกรรม และผู้ป่วยเด็กหนักอายุรกรรม ใน
ปีพ.ศ.2549-2551มจีำนวนผูป้ว่ยเดก็ทีเ่ขา้มารบัการรกัษา
ทัง้สิน้593คน568คนและ465คนตามลำดบัผูป้ว่ย
เด็กส่วนใหญ่นั้นอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดจนถึง 9 ปี โดยมี
ระยะเวลาการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นานประมาณ5-7วนั
 การที่ผู้ป่วยเด็กต้องเข้ารับการรักษาในหออภิบาล
ผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมนัน้ ถอืวา่เปน็ชว่งระยะเวลาทีว่กิฤตทัง้
ตวัผูป้ว่ยเดก็และผูป้กครอง1-3 ซึง่ในระยะตอ่มาทีผู่ป้ว่ยเดก็มี
อาการดีขึ้น และพร้อมที่จะย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วย
กุมารเวชกรรม ซึ่งการย้ายบุตรออกจากหออภิบาลผู้ป่วย
กมุารเวชกรรมนัน้เปน็สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่บตุรมอีาการดขีึน้
แต่กลับพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนเกิด
ความวติกกงัวล4-7และทำใหผู้ป้กครองเกดิความตอ้งการการ
ชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆจากเจา้หนา้ที่ในทมีสขุภาพเพือ่ชว่ย
แก้ปัญหาและปรับตัวเมื่อต้องย้ายบุตรออกจากหออภิบาล
ผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม8

 สำหรับความต้องการของผู้ปกครองที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะก่อนย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
การศกึษาของฐติมิาภรณ์พรหมรอด9 ทีศ่กึษาความตอ้งการ
การได้รับการตอบสนองความต้องการ ความเครียด และ
การเผชญิความเครยีดของญาตผิูป้ว่ยกอ่นยา้ยออกจากหอ
ผูป้ว่ยวกิฤต กลุม่ตวัอยา่งเปน็คูส่มรส บตุร และผูป้กครอง
ผลการศกึษาพบวา่ญาตแิละผูป้กครองมคีวามตอ้งการมาก
ทีส่ดุเรยีงตามลำดบัคอื1)ดา้นความตอ้งการขอ้มลู2)ดา้น
ความตอ้งการการลดความวติกกงัวล 3) ดา้นความตอ้งการ
อยู่ใกลช้ดิกบัผูป้ว่ย 4) ดา้นความตอ้งการมสีว่นชว่ยเหลอื
ผูป้ว่ย5)ดา้นความตอ้งการสว่นบคุคลและ6)ดา้นความ

ต้องการกำลังใจระบายความรู้สึก และจากการศึกษาของ
Kirschbaum10 ที่ไดศ้กึษาความตอ้งการของผูป้กครองทีม่ี
บตุรอยู่ในระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวช
กรรม โดยการสัมภาษณ์ความต้องการทั้ง 5 ด้านพบว่า
ผู้ปกครองมีความต้องการมากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ
1) ดา้นขอ้มลูขา่วสาร 2)ดา้นความมัน่ใจในความปลอดภยั
ของบตุร 3) ดา้นความใกลช้ดิ 4) ดา้นความสะดวกสบาย
และ 5) ดา้นการชว่ยเหลอืสนบัสนนุ ดงันัน้ จะเหน็ไดว้า่
สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการมากที่สุดในช่วงระยะก่อนที่บุตรจะ
ยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการดา้นขอ้มลูขา่วสาร เชน่ ผูป้กครองตอ้งการทราบวา่
บตุรไดร้บัการรกัษาอยา่งไรบา้ง ตอ้งการทราบแผนการยา้ย
บุตรออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม เป็นต้น10
ดา้นความมัน่ใจในความปลอดภยัของบตุร เชน่ ผูป้กครอง
ต้องการความมั่นใจว่าบุตรจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี
ที่สุด ต้องการให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนใจดูแลบุตร
เปน็ตน้10และดา้นการลดความวติกกงัวลผูป้กครองมคีวาม
ตอ้งการทราบวา่มบีคุคลทีส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืและได้
รบักำลงัใจและการปลอบโยนจากแพทยแ์ละพยาบาล9,10

 ปจัจบุนัการศกึษาเกีย่วกบัความตอ้งการและการไดร้บั
การตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง ในระยะกอ่นที่
บุตรจะย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมใน
สถาบนัเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิยีงัมนีอ้ยมาก ดงันัน้ ผลจาก
การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้บุคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะ
พยาบาลวชิาชพี รบัทราบถงึความตอ้งการ และการไดร้บั
การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ใน
ระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม และ
สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคคลากรพยาบาลในการ
พฒันากจิกรรมพยาบาล เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในระยะก่อนย้ายออกจากหออภิบาล
ผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม ไดส้อดคลอ้งตามความตอ้งการและ
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.ศกึษาเปรยีบเทยีบความตอ้งการและการไดร้บัการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง ทีม่บีตุรอยู่ในระยะ
กอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม
 2.ศึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูป้กครองฯมากทีส่ดุ10อนัดบัแรก
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สมมติฐานการวิจัย
 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครอง ทีม่บีตุรอยู่ในระยะกอ่นยา้ยออกจาก
หออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมมคีวามแตกตา่งกนั

วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัพรรณนาเชงิเปรยีบเทยีบ
(comparative descriptive study) เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ
ความตอ้งการ และการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ ในระยะก่อนย้ายออกจากหอ
อภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม ในสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาติ
มหาราชนิี
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัคอืผูป้กครองของผูป้ว่ยเดก็
ทีม่อีายุ 1 เดอืน ถงึ 18 ปี ทีม่บีตุรเขา้รบัการรกัษาในหอ
อภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชนิี จำนวน 2 แหง่ ไดแ้ก่ หอผูป้ว่ยหนกัศลัยกรรม
และหอผูป้ว่ยหนกัอายรุกรรมและไดย้า้ยออกมายงัหอผูป้ว่ย
สามญัไมเ่กนิ 24 ชัว่โมง ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในการวจิยัครัง้
นีก้ำหนดคา่อทิธพิลโดยใชว้ธิี conventional approach ใน
การวิเคราะห์อำนาจทดสอบ (power analysis) และใช้
ขนาดอทิธพิลปานกลาง(medium)d=0.5ในการคำนวณ
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้ารางขนาดตวัอยา่งประมาณจาก
ค่าขนาดอิทธิพลของค่าเฉลี่ย ซึ่งกำหนดค่าอำนาจการ
ทดสอบ(power)=.8คา่α(alpha)=.05สำหรบัการ
ทดสอบสถิติที (t - test) จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้อง
ทำการศึกษาทั้งหมด 64 คน11 ทำการเลือกแบบสะดวก
(convenience sampling) โดยมีเกณฑ์คัดเข้าศึกษา
(inclusioncriteria)คอืเปน็ผูด้แูลหลกัซึง่อาจเปน็บดิาหรอื
มารดาของผูป้ว่ยเดก็ทีม่าเยีย่ม และดแูลผูป้ว่ยเดก็ขณะเขา้
รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมอยา่งนอ้ย 1
ครัง้อายุ18ปีขึน้ไปและสามารถอา่นและเขยีนภาษาไทย
ได้สำหรบัคณุสมบตัขิองผูป้ว่ยเดก็คอืเขา้รบัการรกัษาในหอ
อภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมเปน็ครัง้แรก รบัการรกัษาในหอ
อภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมอยา่งนอ้ย48ชัว่โมงและยา้ย
ออกจากหอผูป้ว่ยหนกัศลัยกรรม และหอผูป้ว่ยผูป้ว่ยหนกั
อายรุกรรมมายงัหอผูป้ว่ยสามญัไมเ่กนิ24ชัว่โมง

 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบประเมิน
ความตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูป้กครอง ทีม่บีตุรอยู่ในระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาล
ผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมประกอบดว้ย3สว่นไดแ้ก่
 ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง
จำนวน10ขอ้สรา้งโดยผูว้จิยั
 ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยเด็ก
จำนวน5ขอ้สรา้งโดยผูว้จิยั
 สว่นที่ 3 แบบสอบถามความตอ้งการและการไดร้บั
การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง ที่มีบุตรอยู่ใน
ระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ย โดยดดัแปลงจาก
แบบสัมภาษณ์ความต้องการและการได้รับการตอบสนอง
ความตอ้งการของมารดาผูป้ว่ยเดก็ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหอ
อภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมของ พวงเพชร ยพัวฒันพนัธ์12
ซึ่งมีจำนวน 37 ข้อ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับ
แบบสอบถามเปน็จำนวน 39 ขอ้ ในแตล่ะขอ้ความจะให้
ผู้ตอบบอกระดับของความต้องการและระดับที่ได้รับการ
ตอบสนอง ลกัษณะคำตอบเปน็มาตรประมาณคา่ 4 ระดบั
ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครองใน
ประเดน็ ขอ้มลูขา่วสาร ความมัน่ใจในความปลอดภยัของ
บุตร การดูแลด้านจิตใจ บทบาทการเป็นผู้ปกครอง และ
ความสะดวกเกีย่วกบัการเยีย่มบตุร
 การตรวจสอบความตรงของเนือ้หาโดยผูท้รงคณุวฒุิ
ทางการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 5 คน ไดค้า่ดชันคีวาม
ตรงตามเนือ้หา (CVI) = 0.63 ซึง่มคีา่ CVI นอ้ยกวา่คา่
มาตรฐาน คอื 0.813 หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดน้ำขอ้เสนอแนะ
ของผูท้รงคณุวฒุทิัง้ 5 ทา่น มาปรบัปรงุแก้ ไขในสว่นของ
เนื้อหาภาษาที่ใช้ตามข้อเสนอแนะ และได้ปรับลดเพิ่ม
จำนวนขอ้ในแบบสอบถามมจีำนวนทัง้หมด39ขอ้
 การตรวจสอบความเทีย่ง (reliability) ผูว้จิยันำเครือ่ง
มือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดไปทดลองใช้กับผู้ปกครอง ซึ่งมี
คณุสมบตัเิดยีวกบักลุม่ตวัอยา่งทีก่ำหนดไว้ จำนวน 25 คน
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s alpha coefficient) จากโดย
แบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ใน
ระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมไดค้า่
ความเทีย่งเทา่กบั .92 และแบบสอบถามการไดร้บัการตอบ
สนองความตอ้งการของผูป้กครองทีม่บีตุรอยู่ในระยะกอ่น
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ย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ได้ค่าความ
เทีย่งเทา่กบั.94
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 โครงการวจิยัและเครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้
ผา่นการพจิารณาและมมีตใิหก้ารรบัรองจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิยัในคนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยั
มหดิล (รหสัโครงการMU-IRB/C2010/108.0712)และ
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รหัส
โครงการDocumentNo.54-060)
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
 ผูว้จิยัดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองทัง้หมด
โดยเสนอโครงการวจิยัตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั
ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล และคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนษุยข์องสถาบนัสขุภาพเดก็
แหง่ชาตมิหาราชนิี และขอหนงัสอืนำจากบณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัมหดิล ถงึผูอ้ำนวยการสถาบนัสขุภาพเดก็แหง่
ชาตมิหาราชนิี เพือ่ขออนญุาตเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง
และเวชระเบยีนในหอผูป้ว่ยสามญั
 ผู้วิจัยดำเนินการโดยขอให้พยาบาลประจำหอผู้ป่วย
สามญัสำรวจรายชือ่ของผูป้ว่ยเดก็อายุ1เดอืนจนถงึ18ปี
ทกุรายทีย่า้ยมาจากหอผูป้ว่ยหนกัศลัยกรรม และหอผูป้ว่ย
หนกัอายรุกรรม มายงัหอผูป้ว่ยสามญั และสอบถามความ
สนใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการวิจัย ถ้า
ผูป้กครองสนใจ พยาบาลประจำหอผูป้ว่ยสามญัจงึโทรศพัท์
ติดต่อแจ้งให้ผู้วิจัยทราบ หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงไปพบกับ
ผู้ปกครองยังหอผู้ป่วยสามัญ และขออนุญาตให้ข้อมูล
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การทำวิจัย ขั้นตอนการตอบ
แบบสอบถามรวมทัง้แจง้การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่งในการ
ตดัสนิใจเขา้รว่มการวจิยัครัง้นี้ ถา้ผูป้กครองยนิยอมสมคัรใจ
ผูว้จิยัขอใหผู้ป้กครองลงนามในใบยนิยอมเขา้รว่มวจิยั หลงั
จากนัน้ผูว้จิยัสมัภาษณข์อ้มลูทัว่ไปของผูป้กครอง แลว้จงึดู
แฟม้ประวตัิและบนัทกึขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ว่ยเดก็แลว้ขอให้
ผูป้กครองตอบแบบสอบถามความตอ้งการ และการไดร้บั
การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ใน
ระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมซึง่ใช้
เวลาประมาณ 30 - 45 นาที และใหห้ยอ่นลงในกลอ่งที่
ผูว้จิยัไดเ้ตรยีมไว้ให้ และกลา่วขอบคณุเมือ่ผูป้กครองตอบ
แบบสอบถามเสรจ็

 การวเิคราะหข์อ้มลู
 การศึกษาครั้งนี้วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา เพือ่แสดง
ลักษณะของข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ข้อมูลทั่วไปของ
ผูป้ว่ยเดก็ คะแนนความตอ้งการ และคะแนนการไดร้บัการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง ทีม่บีตุรอยู่ในระยะ
ก่อนย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม และใช้
สถิติ paired t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความ
ตอ้งการ และคา่เฉลีย่คะแนนการไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครอง
 ผลการวจิยั
 1.ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองสว่น
ใหญม่อีายรุะหวา่ง 20-40ปี รอ้ยละ79.7 โดยเปน็มารดา
รอ้ยละ84.4และจากการสมัภาษณผ์ูป้กครองโดยใชค้ำถาม
ปลายเปดิ ถามเกีย่วกบัจำนวนวนัทีท่ราบวา่บตุรจะไดย้า้ย
ออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพบว่า ผู้ปกครอง
สว่นใหญร่อ้ยละ 84.4 ทราบลว่งหนา้ 1 วนักอ่นบตุรยา้ย
และความรูส้กึของผูป้กครองเมือ่ไดท้ราบวา่บตุรกำลงัจะได้
ย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมพบว่า
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีใจที่ได้ย้ายร้อยละ 76.5
รองลงมาคือ ดีใจที่ได้ย้ายร่วมกับวิตกกังวลร้อยละ 21.9
และมเีพยีงผูป้กครอง1ราย(รอ้ยละ1.6)ทีร่ะบวุา่มคีวาม
รูส้กึวติกกงัวล และจากการวเิคราะหค์วามรูส้กึเปน็รายขอ้
พบวา่ ความรูส้กึดีใจทีผู่ป้กครองไดท้ราบวา่บตุรกำลงัจะได้
ย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมส่วนใหญ่คือ
รูส้กึวา่บตุรอาการดขีึน้รอ้ยละ57.8รองลงมาคอืรูส้กึดีใจที่
ไดอ้ยูก่บับตุรเพือ่เฝา้บตุรรอ้ยละ 56.3 สว่นความรูส้กึวติก
กงัวลพบวา่ ผูป้กครองกลวัวา่บตุรจะมอีาการแทรกซอ้นรอ้ย
ละ 10.9 รองลงมาคอื กลวัวา่บตุรจะกลบัไปมอีาการหนกั
เหมอืนเดมิรอ้ยละ 9.4 และกลวัวา่แพทยแ์ละพยาบาลดแูล
ไมท่ัว่ถงึรอ้ยละ9.4
 2.ขอ้มลูทัว่ไปของผูป้ว่ยเดก็พบวา่ผูป้ว่ยเดก็มอีายุ6
ปขีึน้ไปรอ้ยละ 35.9 สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิรอ้ยละ 53.1
โดยป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 42.2
รองลงมาคอืระบบประสาทรอ้ยละ 28.1 และสว่นใหญเ่ขา้
รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมนาน 2-10
วนัถงึรอ้ยละ75
 3.ความตอ้งการ และการไดร้บัการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ปกครอง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองมี
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ความตอ้งการ และการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการใน
ระยะกอ่นยา้ยบตุรออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 6.885,

p = .000) โดยผูป้กครองมคีา่เฉลีย่คะแนนความตอ้งการ
มากกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการดงัแสดงในตารางที่1
ตารางที่1 เปรยีบเทยีบความตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองทีม่บีตุรอยู่ในระยะกอ่นยา้ย

   ออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม(n=64)

ขอ้ความ

1.ความตอ้งการของผูป้กครอง
2.การไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูป้กครอง

พสิยัทีเ่ปน็ไปได้


0-117
0-117



พสิยัทีเ่ปน็จรงิ


85-117
53–117



คา่เฉลีย่คะแนน
(X)

106.75
93.70



สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน(SD)

7.85
15.99

Paired
t-test
6.885



 4.ความตอ้งการรายขอ้เมือ่วเิคราะหค์า่เฉลีย่คะแนน
ความตอ้งการรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีผู่ป้กครองมคีวามตอ้งการ
มากที่สุด 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับ

ขอ้มลูขา่วสารความมัน่ใจ ในความปลอดภยัของบตุรและ
การดแูลดา้นจติใจดงัแสดงในตารางที่2

ตารางที่2ความตอ้งการมากทีส่ดุ10อนัดบัแรกเรยีงลำดบัตามคา่เฉลีย่คะแนนความตอ้งการของผูป้กครองทีม่บีตุรอยู่
   ในระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม(n=64)

ขอ้ความ

13.แพทยห์รอืพยาบาลโทรศพัทต์ดิตอ่ทา่นทนัทีเมือ่บตุรมอีาการเปลีย่นแปลง
30.พยาบาลเปดิโอกาสหรอืใหเ้วลาในการพดูคยุเกีย่วกบัการเจบ็ปว่ยของบตุรกอ่น
 ยา้ยเชน่บตุรมอีาการดขีึน้ไมม่ีไข้หวัใจเตน้ปกติความดนัปกติเปน็ตน้
24.พยาบาลอยูด่ว้ยขณะเคลือ่นยา้ยบตุรออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม 
 เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บตุรจะปลอดภยัขณะเคลือ่นยา้ย
14.แพทยแ์ละพยาบาลตอบขอ้คำถามเมือ่ทา่นสงสยัเกีย่วกบัอาการเปลีย่นแปลง
 หรอืผลการตรวจวนิจิฉยัโรคของบตุร
8. ทราบแนวทางการรกัษาทีบ่ตุรไดร้บัในปจัจบุนักอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ย
 กมุารเวชกรรมเชน่การถอดเครือ่งชว่ยใจออกจะทำเมือ่บตุรสามารถหายใจ 
 ไดเ้องปกติการเปลีย่นจากยาฉดีเขา้เสน้เลอืดเปน็ยากนิเมือ่บตุรสามารถ
 รบัประทานอาหารได้เปน็ตน้
3. ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัการคาดการณผ์ลการรกัษาของบตุรเชน่โอกาสทีบ่ตุรจะมี
 อาการดขีึน้/หายเปน็ปกติหรอืโอกาสทีบ่ตุรจะมอีาการรนุแรงขึน้เปน็ตน้
33.ไดร้บักำลงัใจจากแพทยแ์ละพยาบาลโดยการพดูปลอบโยนและใหก้ำลงัใจ
18.พยาบาลใหค้วามสนใจดแูลบตุรตลอดเวลาเชน่ปลอบโยนเมือ่บตุรรอ้งดแูล 
 ประเมนิสญัญาณชพีอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ตน้
20.มัน่ใจวา่บตุรจะไดร้บัการดแูลทีด่ทีีส่ดุกอ่นยา้ยเชน่การมพียาบาลอยู่ใกล้ๆ  
 ใหค้ำแนะนำเกีย่วกบัการดแูลบตุรหลงัยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ย
 กมุารเวชกรรมเปน็ตน้
25.แพทยห์รอืพยาบาลใหค้วามหวงัในการดแูลรกัษาบตุรเชน่บตุรของทา่น
 มอีาการดขีึน้หรอืมีโอกาสหายได้เปน็ตน้

คา่เฉลีย่คะแนน
(X)
2.94
2.94


2.92


2.91


2.88




2.88


2.86
2.84


2.84



2.84


สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน(SD)

0.24
0.24


0.27


0.34


0.33




0.38


0.35
0.37


0.37



0.37
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 5.การได้รับการตอบสนองความต้องการรายข้อ
พบว่า ข้อที่ผู้ปกครองได้รับการตอบสนองความต้องการ
มากที่สุด 10 อันดับแรก ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเกี่ยวกับ

ขอ้มลูขา่วสาร ความมัน่ใจในความปลอดภยัของบตุร และ
การดแูลดา้นจติใจดงัแสดงในตารางที่3

ตารางที่3 การไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการมากทีส่ดุ10อนัดบัแรกเรยีงลำดบัตามคา่เฉลีย่คะแนนการไดร้บัการ
   ตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองทีม่บีตุรอยู่ในระยะกอ่นยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม
   (n=64)

ขอ้ความ

24.พยาบาลอยูด่ว้ยขณะเคลือ่นยา้ยบตุรออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม 
 เพือ่ใหแ้น่ใจวา่บตุรจะปลอดภยัขณะเคลือ่นยา้ย
16.ทราบสทิธกิารรกัษาของบตุรและคา่รกัษาสว่นเกนิทีท่า่นตอ้งจา่ยเอง
14.แพทยแ์ละพยาบาลตอบขอ้คำถามเมือ่ทา่นสงสยัเกีย่วกบัอาการเปลีย่นแปลง
 หรอืผลการตรวจวนิจิฉยัโรคของบตุร
21.พยาบาลดแูลปลอบโยนเมือ่บตุรไดร้บัหตัถการหรอืการรกัษาเชน่การเจาะเลอืด
 การทำแผลการดดูเสมหะจากทอ่ชว่ยหายใจการฉดียาเปน็ตน้
5. แพทยห์รอืพยาบาลแนะนำเกีย่วกบัหอผูป้ว่ยสามญัทีบ่ตุรจะยา้ยไป
 (ชือ่หอผูป้ว่ยสถานที)่
25.แพทยห์รอืพยาบาลใหค้วามหวงัในการดแูลรกัษาบตุรเชน่บตุรของทา่นมอีาการ
 ดขีึน้หรอืมีโอกาสหายได้เปน็ตน้
18.พยาบาลใหค้วามสนใจดแูลบตุรตลอดเวลาเชน่ปลอบโยนเมือ่บตุรรอ้ง
 ดแูลประเมนิสญัญาณชพีอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ตน้
4.ไดร้บัการบอกจากแพทยห์รอืพยาบาลเมือ่แพทย์ไดก้ำหนดแผนการยา้ยบตุรออก
 จากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมหรอืไดร้บัโทรศพัทต์ดิตอ่ไปทีบ่า้นเกีย่วกบั
 แผนการยา้ยบตุรในกรณทีี่ไมส่ามารถมาเยีย่มบตุรได้
30.พยาบาลเปดิโอกาสหรอืใหเ้วลาในการพดูคยุเกีย่วกบัการเจบ็ปว่ยของบตุร
 กอ่นยา้ยเชน่บตุรมอีาการดขีึน้ไมม่ีไข้หวัใจเตน้ปกติความดนัปกติเปน็ตน้
2.ทราบขอ้มลูเกีย่วกบัอาการการรกัษาการเปลีย่นแปลงของบตุรตามความ
 เปน็จรงิและ/หรอืขอ้มลูสภาพของบตุรในปจัจบุนัเชน่บตุรสามารถหายใจไดเ้อง
 ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายหรอืยงัคงไดร้บัสารนำ้สารอาหารทาง
 หลอดเลอืดดำอยู่เปน็ตน้

คา่เฉลีย่คะแนน
(X)
2.73


2.66
2.61


2.61


2.57


2.56


2.56


2.56



2.55


2.53



สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน(SD)

0.54


0.51
0.55


0.66


0.62


0.59


0.61


0.74



0.69


0.60



การอภิปรายผล
 การศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ในระยะกอ่นบตุรยา้ยออกจาก
หออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม ผูป้กครองมคีวามตอ้งการ
และการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการแตกตา่งกนัอยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติิ(t=6.885,p=.000)โดยผูป้กครอง
มคีา่เฉลีย่คะแนนความตอ้งการมากกวา่คา่เฉลีย่คะแนนการ
ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ อาจเนือ่งมาจากในชว่ง
ระยะกอ่นยา้ยบตุรออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม

เปน็ชว่งระยะเวลาทีส่ัน้ ทีผู่ป้กครองไดร้บัการเตรยีมความ
พรอ้มสำหรบัการยา้ยบตุร ผูป้กครองสว่นใหญร่อ้ยละ 84.4
ทราบล่วงหน้าเพียง 1 วันก่อนการย้าย มีเพียงส่วนน้อย
รอ้ยละ15.6ของผูป้กครองทีท่ราบลว่งหนา้2วนักอ่นการ
ยา้ยบตุร ซึง่แนวทางในการปฏบิตัสิำหรบัการยา้ยผูป้ว่ยเดก็
ออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมนัน้ เมือ่แพทยม์คีำ
สั่งการรักษาให้ย้ายผู้ป่วย พยาบาลเจ้าของไข้จะแจ้งให้
ผูป้กครองรบัทราบทนัที หรอืแจง้เมือ่ผูป้กครองเขา้มาเยีย่ม
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บตุร แตถ่า้ผูป้กครองไมส่ามารถมาเยีย่มบตุรได้ พยาบาล
จะแจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบทางโทรศพัท์ โดยใหเ้หตผุลใน
การยา้ยบตุร อาการ และการรกัษาบตุรที่ไดร้บัในปจัจบุนั
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการย้าย
ผูป้ว่ยเดก็ออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมถอืวา่เปน็
ชว่งระยะเวลาทีส่ัน้ ซึง่อาจทำใหผู้ป้กครองไดร้บัขอ้มลูขา่ว
สารที่ ไม่เพียงพอ นอกจากนั้นมีผู้ปกครองบางส่วนที่ ไม่
สามารถมาเยีย่มบตุรได้ในชว่งระยะกอ่นยา้ย ผูป้กครองจงึ
ไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับการย้ายหรืออยู่กับ
บตุรขณะเคลือ่นยา้ย จงึทำใหผู้ป้กครองบางสว่นมกีารรบัรู้
เกี่ยวกับการย้ายบุตรไม่ตรงตามสถานการณ์ที่เป็นจริง
ดงัขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูป้กครองเกีย่วกบัความรูส้กึ
เมือ่ไดท้ราบวา่บตุรกำลงัจะไดย้า้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ย
กมุารเวชกรรมพบวา่ ผูป้กครองบางสว่นรูส้กึวา่บตุรยงัไมม่ี
ความปลอดภยัหรอืบตุรยงัมอีาการหนกัอยู่และถา้ยา้ยบตุร
ไปหอผู้ป่วยสามัญแล้ว ผู้ปกครองวิตกกังวลว่าบุตรจะมี
อาการแทรกซ้อน บุตรจะกลับไปมีอาการหนักเหมือนเดิม
และแพทย์และพยาบาลในหอผู้ป่วยสามัญจะดูแลบุตรไม่
ทัว่ถงึ รวมทัง้ผูป้กครองบางสว่นกลา่ววา่ขอ้มลูที่ไดร้บัจาก
พยาบาลยงัไมช่ดัเจน หรอือาจเกดิจากความคาดหวงัทีส่งู
มากที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาล
ผูป้กครองจงึเกดิความตอ้งการและการชว่ยเหลอืทีแ่ตกตา่ง
กนัไปหรอือาจมากกวา่สถานการณท์ีเ่ปน็จรงิจงึทำใหค้วาม
ตอ้งการของผูป้กครองสงูกวา่การไดร้บัการตอบสนองความ
ตอ้งการ สง่ผลใหค้วามตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนอง
มคีวามแตกตา่งกนั
 การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สุจิรา
ศรรีตัน์และจรยิาสายวารี14ทีศ่กึษาความตอ้งการและการ
ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองทีม่บีตุรเขา้
รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม โดยศกึษา
ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมารดา ผลการศึกษาพบว่า การที่
มารดามีการรับรู้ว่าบุตรของตนเจ็บป่วยในระดับที่รุนแรง
มาก ทำใหม้ารดาเกดิความรูส้กึเครยีด วติกกงัวล กลวัวา่
บตุรจะเสยีชวีติ สง่ผลใหเ้กดิความตอ้งการตา่งๆ มากขึน้
และเมื่อเปรียบเทียบความต้องการและการได้รับการตอบ
สนองความตอ้งการโดยรวมพบวา่ มคีวามแตกตา่งกนัอยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติิ (p < .05) เชน่เดยีวกนักบัการศกึษา
ความต้องการของญาติ สมาชิกในครอบครัว รวมทั้ง
ผูป้กครองของผูป้ว่ยผู้ใหญแ่ละผูป้ว่ยเดก็ทีเ่ขา้รบัการรกัษา
ในหอผู้ป่วยวิกฤตพบว่า ญาติและผู้ปกครองส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการและไดร้บัการตอบสนองทีแ่ตกตา่งกนั โดยมี
คา่เฉลีย่คะแนนความตอ้งการมากกวา่คา่เฉลีย่คะแนนการ
ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการ9,12,15 ซึง่อาจเนือ่งมาจาก
การใหค้วามสำคญัในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยเดก็ของบคุลากร
ทีมสุขภาพ มากกว่าการประเมินความต้องการของ
ผูป้กครองหรอืความวติกกงัวลของผูป้กครอง ซึง่อาจทำให้
ผูป้กครองรบัรูว้า่ไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการนอ้ยกวา่
ความตอ้งการ
 เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่สิง่ทีผู่ป้กครองมคีวามตอ้งการมาก
ที่สุดในระยะก่อนย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมาร
เวชกรรม10อนัดบัแรกนัน้(ตารางที่2)มี5ขอ้ทีเ่กีย่วกบั
ความตอ้งการขอ้มลูขา่วสาร(ขอ้13,30,14,8และขอ้3)
มี 3 ขอ้ทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการเกีย่วกบัความมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของบตุร(ขอ้24,18และขอ้20)และมี2ขอ้ที่
เกีย่วกบัความตอ้งการการดแูลดา้นจติใจ (ขอ้ 33 และขอ้
25) ผลการศกึษาครัง้นีส้อดคลอ้งกบัการศกึษาของ สจุริา
ศรรีตัน์ และจรยิา สายวารี14 ทีศ่กึษาถงึความตอ้งการและ
การไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการของมารดาผูป้ว่ยเดก็
ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยเดก็ พบวา่ มารดามี
ความตอ้งการและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการเกีย่วกบั
ประเดน็ขอ้มลูขา่วสารมากทีส่ดุ เชน่ตอ้งการทราบเกีย่วกบั
โรคของบุตร ผลการตรวจโรคของบุตร และวิธีการรักษา
พยาบาลทีบ่ตุรไดร้บัเปน็ตน้
 เมื่อพิจารณาเฉพาะความต้องการข้อมูลข่าวสารที่
ผูป้กครองไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการใน 10 อนัดบั
แรกเชน่กนั(ตารางที่3)คอืขอ้30และขอ้14เนือ่งจาก
ในชว่งระยะกอ่นยา้ยพยาบาลจะแจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมบุตร
และบอกเหตผุลในการยา้ยบตุรใหผู้ป้กครองทราบ รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยเกี่ยวกับอาการของบุตร
ซักถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบุตร พร้อมทั้งอธิบายให้
ผู้ปกครองรับทราบว่าบุตรมีอาการดีขึ้น พร้อมกับผล
การตรวจตา่งๆ ทีด่ขีึน้ ผูป้กครองจงึมคีวามพรอ้มสำหรบั
การยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม สว่นในขอ้
13, 8 และข้อ 3 ที่ผู้ปกครองไม่ได้รับการตอบสนองที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการใน 10 อนัดบัแรก อาจเนือ่งมา
จากการปฏบิตังิานของบคุลากรทมีสขุภาพขณะทีผู่ป้ว่ยเดก็มี
อาการเปลี่ยนแปลงมาก เช่น การกลับไปใช้เครื่องช่วย
หายใจซำ้หรอืมอีาการชกัเปน็ตน้แพทยแ์ละพยาบาลจะมี
การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตก่อน เมื่อ
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ผูป้ว่ยมอีาการคงทีห่รอืดขีึน้รว่มกบัมแีนวโนม้ของสญัญาณ
ชีพที่ปกติ หลังจากนั้นพยาบาลจึงจะได้มีการติดต่อทาง
โทรศัพท์ให้ผู้ปกครองรับทราบทันทีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ในบางครัง้ทีผู่ป้ว่ยเดก็มอีาการเปลีย่นแปลงที่ไมร่นุแรง
มากเชน่มีไข้มอีาการทอ้งอดื เปน็ตน้พยาบาลจะแจง้ให้
ผูป้กครองรบัทราบในวนัตอ่มาเมือ่ผูป้กครองเขา้เยีย่มบตุร
ทำใหผู้ป้กครองบางสว่นไม่ไดร้บัการตดิตอ่หรอืแจง้ใหท้ราบ
ทนัทเีมือ่บตุรมอีาการเปลีย่นแปลงผูป้กครองจงึไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองทนัทเีมือ่บตุรมอีาการเปลีย่นแปลง นอกจากนัน้
ขอ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาทีบ่ตุรไดร้บัในปจัจบุนักอ่นยา้ยจาก
หออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม และการคาดการณผ์ลการ
รกัษาของบตุรทีผู่ป้กครองไม่ไดร้บัการตอบสนองทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ อาจเนือ่งจากขอ้มลูทีพ่ยาบาลให้ในชว่ง
ก่อนย้ายผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นเกี่ยวกับอาการ
การเปลีย่นแปลง หรอืผลการตรวจวนิจิฉยัโรคของผูป้ว่ยเดก็
แมว้า่พยาบาลจะเปดิโอกาสหรอืใหเ้วลาในการสนทนา ตอบ
ขอ้คำถามเมือ่ผูป้กครองสงสยั แตผู่ป้กครองบางสว่นมคีวาม
เกรงใจไมก่ลา้ซกัถามถงึการรกัษา จงึอาจทำให้ ไมท่ราบถงึ
แนวทางการรักษาที่บุตรได้รับในปัจจุบันก่อนย้ายจากหอ
อภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการคาด
การณ์ผลการรักษา ซึ่งพยาบาลอาจมีข้อจำกัดในการให้
ข้อมูล ส่วนใหญ่พยาบาลจะช่วยประสานงาน เพื่อให้
ผูป้กครองไดม้ีโอกาสสนทนากบัแพทยเ์จา้ของไข้แตบ่างครัง้
ผูป้กครองและแพทยอ์าจมขีอ้จำกดัในเรือ่งวนั และเวลาที่
สะดวกพรอ้มกนั จงึอาจทำใหค้วามตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกบั
การรกัษาทีบ่ตุรไดร้บัในปจัจบุนักอ่นยา้ยและการคาดการณ์
ผลการรกัษาของบตุรไดร้บัการตอบสนองที่ไมส่อดคลอ้งตาม
ความตอ้งการ
 สำหรับ 3 ข้อที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับความต้องการ
ความมัน่ใจในความปลอดภยัของบตุรคอืขอ้24,18และ
ขอ้20โดยขอ้ที่24และขอ้18ผูป้กครองมคีวามตอ้งการ
และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการทีส่อดคลอ้งกนัใน 10
อนัดบัแรก เนือ่งมาจากแนวทางปฏบิตัขิองพยาบาลในชว่ง
ระยะกอ่นยา้ย พยาบาลจะมกีารแจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัทกุราย โดยจะบอกใหท้ราบถงึหอ
ผูป้ว่ยสามญัทีบ่ตุรจะยา้ยไป วนั และเวลาทีจ่ะยา้ยเพือ่ให้
ผู้ปกครองมาอยู่ด้วยกับบุตรขณะเคลื่อนย้าย และแจ้งให้
ทราบวา่จะมพียาบาลไปดว้ย และอยูด่ว้ยตลอดเวลาขณะ
เคลื่อนย้ายบุตรไปยังหอผู้ป่วยสามัญ และส่วนใหญ่

ผู้ปกครองก็สามารถมาอยู่ด้วยกับบุตรขณะเคลื่อนย้าย
จงึทำใหผู้ป้กครองไดร้บัการตอบสนองทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ มคีวามมัน่ใจเกีย่วกบัความปลอดภยัของบตุร เชน่
เดียวกันกับการศึกษาของ พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์12
ที่ศึกษาความต้องการและการได้รับการตอบสนองความ
ต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็ก ที่เข้ารับการรักษาในหอ
อภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมพบวา่มารดามคีวามตอ้งการใน
ด้านความมั่นใจในความปลอดภัยของบุตรมากที่สุด เช่น
ตอ้งการเหน็วา่บตุรปลอดภยั เมือ่ไดเ้ขา้เยีย่มบตุร ตอ้งการ
ใหบ้ตุรไดร้บัการรกัษาพยาบาลอยา่งดทีีส่ดุ มบีคุลากรในทมี
สขุภาพดแูลบตุรอยา่งใกลช้ดิตอ้งการใหแ้พทยแ์ละพยาบาล
เอาใจใสด่แูลบตุรอยา่งสมำ่เสมอเปน็ตน้และสอดคลอ้งกบั
การศกึษาความตอ้งการเกีย่วกบัความมัน่ใจในปลอดภยัของ
บตุรของMundy16 ทีศ่กึษาในผูป้กครองทีม่บีตุรเขา้รบัการ
รกัษาในหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรมทารกแรกเกดิพบวา่
ผู้ปกครองมีความต้องการเกี่ยวกับความมั่นใจในความ
ปลอดภยัของบตุรมากทีส่ดุ เชน่ ตอ้งการมบีคุคลทีค่อยชว่ย
เหลอืขณะเคลือ่นยา้ยบตุรตอ้งการแน่ใจวา่บตุรจะไดร้บัการ
ดแูลทีด่ทีีส่ดุ และตอ้งการทราบวา่บตุรจะไดร้บัการดแูลดว้ย
ความสภุาพนุม่นวลจากเจา้หนา้ที่ในทมีสขุภาพเปน็ตน้
 และขอ้ทีผู่ป้กครองไม่ไดร้บัการตอบสนองทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการใน10อนัดบัแรกคอืขอ้20อาจเนือ่งมา
จากในชว่งระยะกอ่นยา้ยพยาบาลสว่นใหญจ่ะใหข้อ้มลูกบั
ผูป้กครองวา่ จะมพียาบาลเจา้ของไข้ ไปดว้ยกบับตุรและอยู่
กบับตุรตลอดเวลาขณะเคลือ่นยา้ยบตุร จนกระทัง่ถงึยงัหอ
ผู้ป่วยสามัญ แต่ผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่สามารถมาเยี่ยม
บตุรได้ จงึไม่ไดร้บัขอ้มลูและการเตรยีมยา้ย และผูป้กครอง
บางส่วนรายงานว่ามีความรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภยัของบตุร เชน่ บตุรจะมอีาการแทรกซอ้น บตุรจะ
กลบัไปมอีาการหนกัเหมอืนเดมิ รวมทัง้ไม่ไดอ้ยูก่บับตุรขณะ
เคลื่อนย้าย จึงทำให้ผู้ปกครองรับรู้ว่าความต้องการความ
มัน่ใจในความปลอดภยัของบตุร วา่บตุรจะไดร้บัการดแูลทีด่ี
ที่สุดก่อนย้าย ไม่ได้รับการตอบสนองที่สอดคล้องกันกับ
ความตอ้งการ
 ส่วนความต้องการอีก 2 ข้อที่ผู้ปกครองมีความ
ตอ้งการมากทีส่ดุ 10 อนัดบัแรกในระยะกอ่นยา้ยออกจาก
หออภิบาลฯ เป็นเรื่องเกีย่วกับความต้องการการดแูลด้าน
จติใจ ไดแ้ก่ ขอ้ 33 และขอ้ 25 อยา่งไรกต็ามมเีพยีงขอ้ที่
25 (แพทยห์รอืพยาบาลใหค้วามหวงัในการดแูลรกัษาบตุร)





J Nurs Sci   Vol	31	No	2	April	-	June	2013	

Journal	of	Nursing	Science	 6�

เท่านั้น ที่การตอบสนองอยู่ ใน 10 อันดับแรกเช่นกัน
เนื่องมาจากในช่วงระยะก่อนย้าย ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มี
อาการดีขึ้น การศึกษาครั้งนี้จากการประเมินสภาพของ
ผู้ป่วยเด็กก่อนย้ายออกจากหออภิบาลผู้ป่วยกุมาร
เวชกรรม พบว่า ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่รู้สึกตัวดี สามารถ
หายใจเองไมต่อ้งมทีอ่ชว่ยหายใจ มอีตัราการเตน้ของหวัใจ
สมำ่เสมอดีความดนัโลหติปกติและพยาบาลจะใหข้อ้มลูกบั
ผูป้กครองกอ่นยา้ยวา่บตุรมอีาการดขีึน้มคีวามพรอ้มสำหรบั
การยา้ยสง่ผลใหผู้ป้กครองมคีวามหวงัในการดแูลรกัษาบตุร
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จรี ชุติธาดา สุภัตรา
ไกรโสภา และเหรียญทอง วงษ์สุตตา17 ที่ศึกษาความ
ตอ้งการของครอบครวัผูป้ว่ยระยะวกิฤต พบวา่ สมาชกิใน
ครอบครวัและผูป้กครองมคีวามตอ้งการในดา้นลดความวติก
กงัวลมากทีส่ดุ และเมือ่วเิคราะหเ์ปน็รายขอ้พบวา่ มคีวาม
ตอ้งการรูส้กึวา่มคีวามหวงัมากเปน็ลำดบัที่ 4 จากทัง้หมด
41 ขอ้ เนือ่งจากครอบครวัและผูป้กครองไม่ไดอ้ยูก่บัผูป้ว่ย
ตลอดเวลา การเจ็บป่วยที่รุนแรงและการรักษาที่ซับซ้อน
และการทีค่รอบครวัและผูป้กครองไมส่ามารถคาดเดาอาการ
ของผูป้ว่ยจากสภาพทีเ่หน็ได้ จงึทำใหส้มาชกิในครอบครวั
และผู้ปกครองต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการ หรือ
โอกาสในการหายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการรูส้กึมคีวาม
หวงัสว่นขอ้33(ไดร้บักำลงัใจจากแพทยแ์ละพยาบาลโดย
การพดูปลอบโยน และใหก้ำลงัใจ) ทีผู่ป้กครองไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการใน 10 อนัดบัแรก
ผลการศกึษาขอ้นีน้า่สนใจ ในขณะทีก่จิกรรมการใหค้วาม
หวงัในการดแูลรกัษาเปน็กจิกรรมลำดบัตน้ๆแตก่ารใหก้ำลงั
ใจแก่ผู้ปกครองกลับเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆ
ทัง้ๆ ทีเ่ปน็ความตอ้งการอยา่งมากของผูป้กครอง อาจเปน็
ไปไดว้า่ อาการของผูป้ว่ยในหออภบิาลฯ สว่นใหญม่อีาการ
หนกั ตอ้งไดร้บัหตัถการตา่งๆ การใหค้วามหวงัในเรือ่งของ
การรกัษาจงึเปน็สิง่ทีแ่พทยแ์ละพยาบาลใหค้วามสำคญัอยู่
แลว้แตก่ารใหก้ำลงัใจพดูปลอบโยนนัน้อาจปฏบิตัไิดน้อ้ย
เนือ่งจากลกัษณะการทำงานของบคุลากรในหอผูป้ว่ยอภบิาล
ซึง่เปน็ประเดน็ทีบ่คุลากรจำเปน็ตอ้งใหค้วามสนใจมากยิง่ขึน้
 โดยสรปุ ผลการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ ผูป้กครองมคีวาม
ตอ้งการ และการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการแตกตา่ง
กัน โดยที่ผู้ปกครองมีความต้องการมากกว่าการได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการ และเมือ่วเิคราะหค์วามตอ้งการ
ของผูป้กครองและการไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการราย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า
มเีพยีง 5 ขอ้ ทีค่วามตอ้งการและการไดร้บัการตอบสนอง
อยู่ใน 10 อนัดบัแรกสอดคลอ้งกนั แตก่ย็งัมคีวามตอ้งการ
อกี 5 ขอ้ทีผู่ป้กครองไม่ไดร้บัการตอบสนองสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการใน10อนัดบัแรก

ข้อเสนอแนะ
 การตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองในช่วง
ระยะกอ่นบตุรยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม
ควรครอบคลมุในเรือ่งของขอ้มลูขา่วสาร การใหค้วามมัน่ใจ
ดา้นความปลอดภยัของบตุร และการดแูลดา้นจติใจ ซึง่ถงึ
แมพ้ยาบาลจะใหก้ารตอบสนองความตอ้งการในดา้นตา่งๆ
เหลา่นีอ้ยูแ่ลว้ในทางปฏบิตัิ แตม่บีางประเดน็ทีค่วรมุง่เนน้
เปน็ลำดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ การโทรศพัทห์รอืสือ่สารตดิตอ่กบัผู้
ปกครองทันทีเมื่อบุตรมีอาการเปลี่ยนแปลง การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่บุตรได้รับในปัจจุบัน รวมทั้ง
ขอ้มลูเกีย่วกบัการคาดการณผ์ลการรกัษาของบตุรการสรา้ง
ความมัน่ใจใหก้บัผูป้กครองวา่บตุรจะไดร้บัการดแูลทีด่ทีีส่ดุ
ก่อนย้าย และการให้กำลังใจโดยการพูดปอบโยนกับ
ผูป้กครอง ในระยะกอ่นบตุรยา้ยออกจากหออภบิาลผูป้ว่ย
กมุารเวชกรรม ดงันัน้ พยาบาลซึง่เปน็บคุคลใกลช้ดิทีญ่าติ
และผู้ปกครองต้องการการช่วยเหลือมากที่สุด18 และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองได้มาก
ที่สุด17,19-20 ควรมีการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
การตอบสนองที่สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการ
รว่มกบัผูป้กครองเองมวีธิกีารแกป้ญัหา/ เผชญิกบัปญัหาที่
ถกูตอ้งและเหมาะสมปจัจยัเหลา่นีจ้ะเปน็การชว่ยเหลอืและ
สนบัสนนุใหผู้ป้กครองสามารถปรบัตวัเพือ่กลบัเขา้สูภ่าวะ
สมดลุได้โดยไมเ่กดิภาวะวกิฤต21 เมือ่บตุรจะไดร้บัยา้ยออก
จากหออภบิาลผูป้ว่ยกมุารเวชกรรม
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