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Factors Predicting Pediatric Nurses’ Practices of
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Abstract
Purpose: Pediatric nurses are important personnel who integrate family-centered care into
practice. The study aimed at exploring predictive power of factors as the nurses’ age, experience in
pediatric nursing, types of wards working, and the perceptions of necessary elements of
family-centered care on pediatric nurses’ practices of family-centered care.
Design: Correlational predictive design.
Methods: The study sample involved 159 professional pediatric nurses from a hospital, with
the following inclusion criteria: having at least two-year experience in pediatric nursing, and not
holding a position of head nurse or higher. Data collection was performed using a general
information questionnaire and the Family-centered Care Questionnaire. Data were analyzed using
descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient, point bi-serial correlation
coefficient, and multiple regression analysis.
Main findings: The results revealed that all independent variables could account for 17% of
the variance explained in the family-centered care practices of pediatric nurses (R2 = .17, F(3, 155)
= 10.58, p < .001). However, the perceptions of necessary elements of family-centered care was the
only significant predictor (β = .38, p < .001).
Conclusion and recommendations: A nursing division should develop strategies for raising
nurses’ awareness about the necessity of family-centered care and also provide instrumental support
to enhance the nursing practice. The concept of family-centered care should also be embedded as
an essence of pediatric nursing among students so that these graduates will be equipped with a
positive attitude and skills for family-centered care practice.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: พยาบาลเด็กเป็นบุคลากรสำ�คัญในการนำ�แนวคิดการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางสูก่ ารปฏิบตั ิ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของปัจจัยด้านพยาบาล ได้แก่ อายุของพยาบาล ประสบการณ์
ด้านการพยาบาลเด็ก ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีท่ �ำ งาน และการรับรูค้ วามจำ�เป็นของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ต่อการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเด็กในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธีดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลเด็ก ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยคุณสมบัติตามที่กำ�หนด ได้แก่
มีประสบการณ์เป็นพยาบาลเด็กมาอย่างน้อย 2 ปี และไม่เป็นผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าพยาบาลขึ้นไป จำ�นวน
159 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป และแบบสอบถามการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : ตัวแปรทีศ่ กึ ษาสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเด็กในการดูแล
โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางได้รอ้ ยละ 17 (R2 = .17, F(3, 155) = 10.58, p < .001) โดยมีเพียงปัจจัยเดียว คือ  
การรับรู้ความจำ�เป็นของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ที่สามารถทำ�นายการปฏิบัติของพยาบาลได้อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (β = .38, p < .001)
สรุปและข้อเสนอแนะ: หน่วยงานควรพัฒนากลยุทธ์ทส่ี ร้างความตระหนักให้แก่พยาบาลเด็กถึงความจำ�เป็นของ
การดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนเชิงรูปธรรมให้เกิดการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นจริง นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา
พยาบาลควรปลูกฝังแนวคิดกับการดูแล โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางให้เป็นหัวใจของการพยาบาลเด็ก เพือ่ ให้บณ
ั ฑิต
พยาบาลมีทศั นคติทด่ี แี ละความพร้อมด้านทักษะในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
คำ�สำ�คัญ: การดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง การปฏิบตั พิ ยาบาล พยาบาลเด็ก
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ความสำ�คัญของปัญหา
การเจ็บป่วยและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ของเด็กในแต่ละครัง้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจของเด็กและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
นอกจากเด็กจะต้องเผชิญกับความไม่สขุ สบายต่างๆ จาก
ความเจ็บป่วยแล้ว เด็กยังต้องปรับเปลีย่ นไปอยูก่ บั บุคคล
สิง่ แวดล้อมทีแ่ ปลกใหม่ดว้ ย และทีส่ �ำ คัญ คือ เด็กต้องแยก
จากครอบครัว ซึง่ ถือว่าเป็นผูท้ ม่ี คี วามหมายและเป็นแหล่ง
สนับสนุนทางอารมณ์ทด่ี ที ส่ี ดุ สำ�หรับเด็ก สำ�หรับครอบครัว
เองก็ต้องเผชิญกับความเครียดอันเนื่องมาจากความเจ็บ
ป่วยของบุตรและการแยกจากบุตรเช่นเดียวกัน มีการศึกษา
ที่ระบุว่า การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของเด็กใน
แต่ละครัง้ สมาชิกในครอบครัวจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์
อันเนือ่ งมาจากความเจ็บป่วยของเด็กทีไ่ ม่ได้คาดหวังหรือ
เตรียมจิตใจมาก่อน เมือ่ ต้องเผชิญกับสภาพสิง่ แวดล้อมที่
ไม่คนุ้ เคย จึงจำ�เป็นต้องพยายามปรับตัวรับกับบทบาทใหม่
ในการเป็นผูด้ แู ลเด็กป่วย ทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ ผิด เครียด
วิตกกังวล กลัวการสูญเสีย และต้องการทีจ่ ะอยูใ่ กล้ชดิ เด็ก
ตลอดเวลา1 แม้วา่ ครอบครัวจะมีความรูส้ กึ ไว้วางใจว่าเด็ก
จะปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลรักษาพยาบาลจาก
บุคลากรสุขภาพ แต่ครอบครัวยังคงต้องการได้รับการ
ตระหนักถึงความสำ�คัญ และได้มีบทบาทในการเข้ามา
มีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานของตน โดยครอบครัวมีความ
ต้องการได้รับการตอบสนองจากทีมบุคลากรในขณะ
บุตรหลานเจ็บป่วยในหลายๆ ด้าน เช่น การได้อยูใ่ กล้ชดิ
กับเด็กตลอดเวลา ได้รบั ข้อมูลข่าวสารระหว่างรับการรักษา
เป็นระยะๆ การอธิบายข้อมูลตามความต้องการของ
ครอบครัวเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ การฝึกทักษะพร้อม
ทัง้ การอธิบายถึงความจำ�เป็นของแต่ละกิจกรรมการดูแล
รักษา เป็นต้น2-4
ปั จ จุ บัน กฎระเบียบของโรงพยาบาลจะมีความ
ยืดหยุน่ มากขึน้ ในเรือ่ งของการให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมใน
การดูแลเด็กป่วย เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ครอบครัว โดยมีการพยายามนำ�แนวคิดการดูแลโดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (family-centered care) มาเป็น
แนวทางปฏิบัติในหน่วยงาน เนื่องจากการดูแลโดยมี
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ครอบครัวเป็นศูนย์กลางเป็นปรัชญาการดูแลที่ตระหนัก
และเคารพว่าครอบครัวมีบทบาทสำ�คัญในการดูแลเด็ก โดย
สนับสนุนครอบครัวให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลเด็กตาม
ธรรมชาติ และมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับดูแลรักษา
พยาบาล ทำ�งานร่วมกันในฐานะเป็นหุน้ ส่วนกับบุคลากร
สุขภาพ ซึง่ ในความเป็นหุน้ ส่วนนีท้ ง้ั ครอบครัวและบุคลากร
มีความเท่าเทียมกันเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารดูแลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุด
โดยทางสมาคมเพือ่ การดูแลสุขภาพเด็ก (Association for
the Care of Children’s Health) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ก�ำ หนดองค์ประกอบสำ�คัญของการดูแลโดยมีครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกัน
ไว้ 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การตระหนักว่าครอบครัวเป็น
สิง่ คงทีส่ �ำ หรับเด็ก 2) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเด็ก
ครอบครัว และบุคลากร 3) การให้ข้อมูลกับครอบครัว
4) การตระหนักในความเข้มแข็งและความแตกต่างของ
ครอบครัว 5) การส่งเสริมให้มีกลุ่มสนับสนุนระหว่าง
ครอบครัว 6) การตอบสนองความต้องการตามระยะ
พัฒนาการเด็กและครอบครัว 7) การกำ�หนดนโยบายเพือ่
ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ และการเงินของ
ครอบครัว และ 8) การออกแบบระบบสุขภาพทีย่ ดื หยุน่
เข้าถึงง่าย5 การนำ�ปรัชญาการดูแลโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางไปใช้ในการปฏิบตั กิ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ เด็กและ
ครอบครัวในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยให้ความเครียดของเด็ก
ลดลง เด็กรู้สึกผ่อนคลาย ให้ความร่วมมือในการรักษา
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีข้นึ มีการฟื้นหายที่เร็วขึ้น
ทำ�ให้ลดจำ�นวนวันนอนในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จา่ ย
สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีข้นึ
มีความเครียดลดลง เกิดความพึงพอใจและมีความต้องการ
ดูแลเด็กมากขึน้ เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการดูแล
เด็กป่วย6-8 และยังมีประโยชน์ต่อบุคลากรสุขภาพ เช่น
พยาบาลมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติทด่ี ใี นการดูแลเด็ก
และครอบครัว9 ช่วยสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการดูแลผูป้ ว่ ย
สร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูป้ ว่ ย ครอบครัว และบุคลากร
สุขภาพ10
แม้ว่าการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางจะมี
ประโยชน์ตอ่ ระบบการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กเป็นอย่างมาก แต่การ
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ทำ�ให้เกิดระบบการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางขึน้
ในหน่วยงานนัน้ นับเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายสำ�หรับพยาบาล จากการ
ทบทวนวรรณกรรมซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า
อุปสรรคของการนำ�ปรัชญาการดูแลโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางไปใช้เกิดจากพยาบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ขาดทักษะ
ในการเจรจาต่อรองเพือ่ ให้ได้ขอ้ ตกลงเกีย่ วกับบทบาทใน
การดูแลผู้ป่วยเด็ก มุ่งเน้นให้ผ้ปู ่วยหรือครอบครัวปฏิบัติ
ตามคำ�แนะนำ� มากกว่าจะให้ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การดูแล11 ขาดทักษะในการวางแผนและการเตรียมความ
พร้ อ มสำ � หรั บ ครอบครั ว ในการที่ จ ะดู แ ลเด็ ก โดยให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง1 พยาบาลใช้ความคิดเห็นส่วนตัว
ในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กมากกว่าการใช้มมุ มองของบิดามารดา
มาร่วมพิจารณาการดูแล และไม่สามารถทีจ่ ะเจรจาตกลง
กับบิดามารดาถึงบทบาททีต่ อ้ งกระทำ�ร่วมกันขณะผูป้ ว่ ย
เด็กเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ จึงไม่เกิดรูปแบบการ
ทำ�งานในลักษณะของหุน้ ส่วน แต่เป็นลักษณะปฏิบตั ติ าม
บทบาทของตนเองเพือ่ การดูแลผูป้ ว่ ย12 ดังนัน้ การจะนำ�
ปรัชญาการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางลงสู่การ
ปฏิบตั ใิ ห้มปี ระสิทธิภาพได้ จำ�เป็นจะต้องทราบถึงปัจจัยที่
มีผลต่อการปฏิบตั ิ ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ประเภทของบุคลากรสุขภาพ13,14 ภูมภิ าค
ของโรงพยาบาลที่ศึกษา13 และปัจจัยด้านพยาบาล13-17
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผ้สู นใจให้การศึกษามากที่สุด เนื่องจาก
พยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ และถือเป็นตัว
จักรทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้รปู แบบการดูแลโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางเกิดเป็นรูปธรรมมากขึน้ ในหน่วยงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพยาบาลกับการดูแล
โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางยังไม่อาจสรุปทิศทางได้
ชัดเจน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผลการศึกษามี
ทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกันในแต่ละการศึกษา
ได้แก่ 1) อายุของพยาบาล มีการศึกษาพบว่า อายุของ
พยาบาลมีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติในการดูแลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยพยาบาลทีม่ อี ายุนอ้ ยจะมีการ
ปฏิบัติน้อยกว่าพยาบาลที่มีอายุมาก18 ซึ่งขัดแย้งกับบาง
การศึกษาทีพ่ บว่า อายุทไ่ี ม่มผี ลต่อการปฏิบตั ใิ นการดูแล

โดยมี ค รอบครั ว เป็ น ศู น ย์ ก ลางของพยาบาล 14,15,17
2) ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลเด็ก มีการศึกษาพบว่า
พยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยมีการปฏิบัติในการดูแล
โดยมี ค รอบครั ว เป็ น ศู น ย์ ก ลางมากกว่ า พยาบาลที่ มี
ประสบการณ์มาก17 ในขณะที่บางการศึกษากลับไม่พบ
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว13-15,17 3) สถานภาพสมรส เป็นปัจจัย
ทีพ่ บเพียงการศึกษาเดียวโดย ทัศนีย์ อรรถารส และคณะ15
พบว่าสถานภาพสมรสไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การดูแลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ซึง่ นักวิจยั ไม่ได้ให้เหตุผลของการ
ศึกษาตัวแปรนี้ และจากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบ
เหตุผลทางวิชาการสนับสนุนอิทธิพลของตัวแปรนีเ้ ช่นกัน
4) ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาลทำ�งาน มีการศึกษา 2 เรือ่ ง
ทีศ่ กึ ษาตัวแปรนีแ้ ละไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
หอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาลทำ�งานกับการปฏิบตั ขิ องพยาบาลใน
การดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง17,18 อย่างไรก็ตาม
ในการทบทวนวรรณกรรมของ Cannon19 ระบุวา่ ประเด็น
หนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจศึกษาในงานวิจยั เกีย่ วกับการดูแลโดย
มีครอบครัวเป็นศูนย์กลางในหออภิบาลผูป้ ว่ ยวิกฤตเสมอ คือ
การให้ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล ซึง่ อาจเนือ่ งมา
จากการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลเด็ก
ป่วยที่หออภิบาลทารกแรกเกิดเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับหอผูป้ ว่ ยแบบอืน่ ๆ 5) ตำ�แหน่งการปฏิบตั งิ าน
มีการศึกษาที่พบว่าตำ�แหน่งและประเภทของบุคลากร
สุขภาพมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการดูแลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง13-15,17 และ 6) การรับรูค้ วามจำ�เป็น
ของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีเพียงการศึกษา
เดียวทีศ่ กึ ษา และพบว่าตัวแปรนีม้ คี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
พยาบาลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง16
โรงพยาบาลที่ผ้วู ิจัยทำ�การศึกษาในครั้งนี้เป็นหน่วย
งานที่ใ ห้ ค วามสำ � คั ญกั บการดู แลโดยมี ค รอบครั ว เป็ น
ศูนย์กลาง ส่งเสริมให้มีการนำ�รูปแบบการดูแลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วยเด็ก
แรกเกิด ถึงอายุ 15 ปี พร้อมทัง้ ได้มกี ารจัดอบรมในเรือ่ ง
ของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางแก่บุคลากร
พยาบาลวิชาชีพ แต่ยงั ไม่เคยมีการสำ�รวจการปฏิบตั กิ าร
พยาบาลตามแนวคิดการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
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รวมทัง้ ไม่เคยมีการศึกษาปัจจัยด้านพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบตั ิ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปัจจัยด้านพยาบาล
ได้แก่ อายุของพยาบาล ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาล
เด็ก ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาลทำ�งาน และการรับรูค้ วาม
จำ�เป็นของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีความ
สัมพันธ์เชิงทำ�นายกับการปฏิบัติของพยาบาลเด็กในการ
ดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางหรือไม่ โดยผลการศึกษา
ที่ได้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการพัฒนา
บุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบการดูแล
ผูป้ ว่ ยเด็กและครอบครัวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาอำ�นาจการทำ�นายของปัจจัยด้านพยาบาล
ได้แก่ อายุของพยาบาล ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลเด็ก
ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาลทำ�งาน และการรับรูค้ วามจำ�เป็น
ของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ต่อการปฏิบตั ขิ อง
พยาบาลเด็กในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
สมมติฐานการวิจยั
อายุของพยาบาล ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลเด็ก
ประเภทหอผู้ป่วยที่พยาบาลทำ�งาน และการรับรู้ความ
จำ�เป็นของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง สามารถ
ร่วมกันทำ�นายการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเด็กในการดูแลโดย
มีครอบครัวเป็นศูนย์กลางได้
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
รู ป แบบการวิ จัย เป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ เชิ ง
ทำ�นาย (correlational predictive design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พยาบาลเด็ก โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลเด็ก ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
กำ�หนดคุณสมบัตใิ นการคัดเข้าศึกษา (inclusion criteria)
คือ มีประสบการณ์การทำ�งานด้านการพยาบาลเด็กอย่าง
น้อย 2 ปี และไม่เป็นผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย
ขึน้ ไป ในการคำ�นวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธวี เิ คราะห์
อำ�นาจทดสอบ โดยกำ�หนดค่าขนาดอิทธิพล .80 ทีร่ ะดับ
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นัยสำ�คัญ .05 วิเคราะห์ดว้ ยสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู มีตวั แปร
อิสระ 4 ตัว พบว่า ในการศึกษาครั้งนี้ควรมีขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 85 คน โดยปกติการส่งคืนแบบสอบถามของ
พยาบาลในโรงพยาบาลที่ศึกษา มีอัตราการตอบกลับ
ร้อยละ 50 ผูว้ จิ ยั จึงแจกแบบสอบถามแก่พยาบาลเด็กทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ป็นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดจำ�นวน 184 คน เมือ่
สิน้ สุดการศึกษาพบว่า มีกลุม่ ตัวอย่างทีส่ ง่ แบบสอบถามคืน
จำ�นวน 176 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 92.63
ในจำ�นวนนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเพียงพอในการ
วิเคราะห์ทางสถิตจิ �ำ นวน 159 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล ครั้ ง นี้ เป็ น
แบบสอบถาม 2 ชุด คือ
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป มีจำ�นวน 5 ข้อ ถาม
เกี่ยวกับอายุ ประสบการณ์การทำ�งานเป็นพยาบาลเด็ก
ประเภทหอผู้ป่วยที่พยาบาลทำ�งาน ประสบการณ์การ
อบรมเกีย่ วกับการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
2. แบบสอบถามการดู แ ลโดยมี ค รอบครั ว เป็ น
ศูนย์กลาง (Family-Centered Care QuestionnairesRevised, FCCQ-R) สร้างโดย Bruce และคณะ13 ซึง่ ได้รบั
การแปลโดยทีมผู้วิจัยด้วยกระบวนการแปลย้อนกลับ
(back translation) พร้อมทัง้ มีการตรวจสอบความเหมาะ
สมของสำ�นวนภาษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นอาจารย์
พยาบาลด้านการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จำ�นวน 3 คน
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การรับรูค้ วามจำ�เป็นตามแนวคิดการดูแลโดย
มีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ส่ ว นที่ 2 การปฏิ บัติต ามแนวคิ ด การดู แ ลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
แบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2 มีจำ�นวนข้อเท่ากัน
(ส่วนละ 45 ข้อ) และมีเนื้อความเหมือนกัน แต่มีความ
แตกต่างในเรือ่ งของลักษณะคำ�ตอบ ข้อคำ�ถามครอบคลุม
องค์ประกอบของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งเครื่องมือนี้ไม่ได้มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
เนือ่ งจากเป็นแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั การพัฒนามาอย่างดี มีการ
ตรวจสอบทัง้ ความตรงเชิงเนือ้ หาและความตรงเชิงโครงสร้าง
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ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ในการ
ศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ตรวจสอบความเทีย่ งของแบบสอบถามโดย
ทดลองใช้กับพยาบาลที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 25 คน นำ�มาคำ�นวณค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาคได้ค่าความเที่ยงของการรับรู้ความจำ�เป็นตาม
แนวคิดการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางเท่ากับ .92
และการปฏิบัติตามแนวคิดการดูแลโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง เท่ากับ .92
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในคนของโรงพยาบาลที่ทำ�การศึกษาวิจัย
(COA หมายเลข Si191/2015)
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
1. เมือ่ ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในคน และได้รบั อนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
โรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั เข้าพบผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานการ
พยาบาลเด็กและหัวหน้าหอผูป้ ว่ ย เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียด
และวัตถุประสงค์ของการทำ�วิจยั วิธกี าร ระยะเวลาการ
ดำ�เนินการเก็บข้อมูล และการพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
2. หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยแจกแบบสอบถามให้กบั พยาบาล
เด็กทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีค�ำ ชีแ้ จงการพิทกั ษ์
สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างในเอกสารนำ�ที่แนบกับแบบสอบถาม
การส่งแบบสอบถามคืนถือเป็นความยินยอมของพยาบาล
ในการเข้าร่วมการวิจยั และนัดให้สง่ แบบสอบถามคืนใน
กล่องรับแบบสอบถามตามสถานทีท่ ก่ี �ำ หนดไว้ภายในหนึง่
สัปดาห์
3. เมื่อครบกำ�หนดการรับแบบสอบถามคืน มีกลุ่ม
ตัวอย่างส่งแบบสอบถามจำ�นวน 55 คน ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการแจ้ง
เตือน โดยติดประกาศไว้ในห้องพักพยาบาลเพือ่ ให้พยาบาล
วิชาชีพทุกคนทราบ และขยายเวลาส่งแบบสอบถามอีกหนึง่
สัปดาห์
4. เมือ่ ถึงกำ�หนดผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั
ทัง้ หมด เพือ่ นำ�ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตติ อ่ ไป   
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิตพิ รรณนา การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของ

เพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation
coefficient) และสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล
(point biserial correlation coefficient) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (multiple regression)
ผลการวิจยั
1. ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพจำ�นวน 159
คน มีอายุอยูใ่ นช่วง 24-60 ปี อายุเฉลีย่ 37 ปี (SD = 10.14)  
ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.8
โดยพยาบาลเกือบทัง้ หมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 89.3 มีประสบการณ์การทำ�งานด้านการ
พยาบาลเด็กเฉลีย่ 14 ปี (SD = 10.12) ซึง่ ส่วนมากปฏิบตั ิ
งานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.1 กลุม่ ตัวอย่างปฏิบตั ิ
งานในหออภิบาล และไม่ใช่หออภิบาล คิดเป็นร้อยละ 49.1
และ 50.9 ตามลำ�ดับ มีผทู้ เ่ี คยได้รบั การอบรมการดูแลโดย
มีครอบครัวเป็นศูนย์กลางแล้ว คิดเป็นร้อยละ 67.3
2. การวิ เ คราะห์ ค่า สั ม ประสิ ท ธ์ ส หสั ม พั น ธ์ เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า อายุของ
พยาบาลสัมพันธ์กับประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็ก
สูงมาก (r = .94, p < .001) แสดงว่า ตัวแปรอิสระเกิด
ความสัมพันธ์กนั เอง (multicollinearity) ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณา
เลือกตัดตัวแปรอายุของพยาบาลออกจากการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็ก ประเภทหอผู้ป่วยที่
พยาบาลทำ�งาน (แบ่งเป็นสองระดับ คือ หออภิบาล และ
ไม่ใช่หออภิบาล) การรับรูค้ วามจำ�เป็นของการดูแลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเด็ก
ในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ผลการวิเคราะห์
พบว่า ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลเด็กมีความสัมพันธ์
ทางลบกับการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเด็กโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (r = - .13, p < .05)
และการรับรูค้ วามจำ�เป็นของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็น
ศู น ย์ ก ลางมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การปฏิ บัติข อง
พยาบาลเด็กโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (r = .40, p < .001)
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษากับการปฏิบตั ขิ องพยาบาลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
(N = 159)
ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลเด็ก
r = - .13*
ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาลทำ�งาน
rpb   =   .08
r =   .40**
การรับรูค้ วามจำ�เป็นฯ
*p < .05 **p < .001   
3. ผลการทดสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น สำ�หรับการใช้สถิติ เด็กในการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางได้รอ้ ยละ 17
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู พบว่า สามารถใช้สถิตดิ งั กล่าว (R2 = .17, F(3, 155) = 10.58, p < .001) โดยมีเพียง
ทดสอบอำ�นาจการทำ�นายของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม ปัจจัยเดียวทีส่ ามารถทำ�นายการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการ
ทีส่ นใจศึกษาได้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสบการณ์ดา้ น ดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
การพยาบาลเด็ก ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาลทำ�งาน การ สถิติ คือ การรับรูค้ วามจำ�เป็นของการดูแลโดยมีครอบครัว
รั บ รู้ ค วามจำ � เป็ น ของการดู แ ลโดยมี ค รอบครั ว เป็ น เป็นศูนย์กลาง (β = .38, p < .001)
ศูนย์กลางสามารถร่วมกันทำ�นายการปฏิบตั ขิ องพยาบาล
ตารางที่ 2 ปัจจัยทำ�นายการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (N = 159)
ตัวแปร
ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลเด็ก
ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาลทำ�งาน
การรับรูค้ วามจำ�เป็นฯ
ค่าคงที่ (constant)

B
- .005
  .030
  .383
1.344

SEB
.003
.057
.074
.246

β

- .129
  .040
  .383

t
-1.734
   .528
5.166
5.461

p
.085
.598
.000
.000

R = .412, R2 = .17, F(3, 155) = 10.58, p = .000
การอภิปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า การรับรูค้ วามจำ�เป็นของการดูแล
โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การปฏิบัติของพยาบาลเด็ก และเป็นปัจจัยทำ�นายการ
ปฏิ บั ติ ข องพยาบาลในการดู แ ลโดยมี ค รอบครั ว เป็ น
ศู น ย์ ก ลางอย่ า งมี นัย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ผลการศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นวพร แสงเนตรสว่าง16 ที่
พบว่า การรับรูม้ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ติ าม
แนวคิดการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง พยาบาล
แต่ละคนอาจมีการปฏิบตั แิ ตกต่างกันตามแบบแผนและวิธี
ปฏิบตั ิ แต่พน้ื ฐานการปฏิบตั ติ อ้ งมาจากองค์ความรูท้ างการ
พยาบาล ซึง่ องค์ความรูเ้ หล่านัน้ จะถูกนำ�สูก่ ารปฏิบตั มิ าก
หรือน้อยขึน้ อยูก่ บั การรับรูค้ วามจำ�เป็นขององค์ความรูน้ น้ั ๆ
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เนื่องจากการรับรู้เป็นกระบวนการที่เป็นไปอย่างมีลำ�ดับ
ขั้นตอนของบุคคล เมื่อบุคคลมีการสัมผัสกับสิ่งเร้าต่างๆ
ซึง่ เป็นการสัมผัสทีม่ คี วามหมาย จะเกิดการแปลความหมาย
จากความรู้สึกทางสัมผัสนั้นผ่านกระบวนการทางสมอง
เกิดเป็นการรับรู้ และตอบสนองออกมาในรูปแบบของ
การกระทำ�หรือแสดงพฤติกรรมไปตามการรับรูน้ น้ั 20 เช่น
พยาบาลทีม่ กี ารรับรูถ้ งึ ความสำ�คัญของหลักการพยาบาล
จะมีการนำ�หลักการพยาบาลซึง่ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความเป็น
วิชาชีพและช่วยทำ�ให้การพยาบาลมีคณ
ุ ภาพมาใช้ในทาง
21
ปฏิบตั ไิ ด้ดขี น้ึ การรับรูม้ คี วามสำ�คัญต่อเจตคติ อารมณ์
และแนวโน้มพฤติกรรม เมือ่ รับรูแ้ ล้วย่อมเกิดความรูส้ กึ และ
มีอารมณ์ พัฒนาเป็นเจตคติ แล้วเกิดพฤติกรรมตามมาใน
ทีส่ ดุ 22 ดัง้ นัน้ หากพยาบาลได้รบั รู้ เข้าใจในแนวคิดและ
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องค์ประกอบต่างๆ ของแนวคิดการดูแลโดยมีครอบครัว
เป็นศูนย์กลางอย่างเพียงพอจนเห็นถึงความจำ�เป็นของ
การนำ�มาใช้ในทางปฏิบตั ิ พยาบาลก็จะมีการนำ�แนวคิดนี้
ลงสูก่ ารปฏิบตั มิ ากขึน้ ได้ จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนว่า การ
รับรูค้ วามจำ�เป็นของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
สามารถทำ�นายการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการดูแลดังกล่าว
ประสบการณ์การด้านพยาบาลเด็กมีความสัมพันธ์
ทางลบกับการปฏิบตั ขิ องพยาบาลเด็กโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ กล่าวคือ พยาบาลทีม่ ี
ประสบการณ์ดา้ นการพยาบาลเด็กจำ�นวนปีนอ้ ยจะให้การ
ดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางมากกว่าพยาบาลที่มี
ประสบการณ์จำ�นวนปีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
Petersen และคณะ17 ทีพ่ บว่า พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณ์
น้อยกว่า 10 ปี มีการรับรูถ้ งึ ความจำ�เป็นและมีการปฏิบตั ิ
การดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางมากกว่าพยาบาลที่
มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
เนือ่ งจากในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาได้มกี ารสอนเกีย่ วกับการ
ดู แ ลโดยให้ ค รอบครั ว เป็ น ศู น ย์ ก ลางในหลั ก สู ต รของ
พยาบาล จึงทำ�ให้พยาบาลในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ปี ระสบการณ์
น้อย มีการรับรูแ้ ละมีการปฏิบตั กิ ารดูแลโดยมีครอบครัว
เป็นศูนย์กลางมากกว่า ผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับ
บทความทบทวนวรรณกรรมของ Pryzby9 ทีพ่ บว่า มีงาน
วิจัยจำ�นวนหนึ่งระบุว่าพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อย
มักจะมุง่ เน้นการดูแลทีต่ วั ผูป้ ว่ ยเป็นหลัก และให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพยาบาลเฉพาะทาง
มากกว่าความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้าน
จิตใจของครอบครัว และจากหลักฐานทีผ่ วู้ จิ ยั สืบค้นจาก
เอกสารประชุ ม วิ ช าการต่ า งๆ ทางการพยาบาลเด็ ก
ย้อนหลังไปประมาณ 15 ปี พบว่าปรัชญาการดูแลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางได้ถกู อ้างถึงในการประชุมวิชาการ
ของชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ในปี
พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ซง่ึ ผลิตบัณฑิต
พยาบาลให้กบั โรงพยาบาลทีศ่ กึ ษา ได้น�ำ ปรัชญาการดูแล
โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางมาสอนในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2545 และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2552 จากหลักฐาน

ดังกล่าวจึงน่าจะเป็นเหตุผลทีท่ �ำ ให้พยาบาลวิชาชีพในกลุม่
ตัวอย่างของการศึกษาครัง้ นี้ ทีม่ จี �ำ นวนปีประสบการณ์การ
ทำ�งานน้อยมีการปฏิบัติในการดูแลโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางมากกว่าพยาบาลกลุม่ ทีม่ จี �ำ นวนปีประสบการณ์
การทำ�งานนานกว่า
อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็ก
ไม่สามารถทำ�นายการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแล
โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางได้ เป็นการเน้นยํา้ ว่า ถึงแม้
พยาบาลมีประสบการณ์การทำ�งานมาก แต่ความรูค้ วาม
เข้าใจในเรื่องของการดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
อาจยังไม่เพียงพอกับการประยุกต์ใช้ ในทางกลับกัน
พยาบาลที่มีประสบการณ์น้อย หากได้รับความรู้และมี
ความเข้าใจมากพออาจปฏิบัติได้มากกว่า อาจกล่าวได้
ว่าการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลโดยมีครอบครัว
เป็นศูนย์กลางน่าจะมาจากความตระหนักถึงความจำ�เป็น
ทีเ่ กิดขึน้ จากความรู้ ความเข้าใจในปรัชญานีม้ ากกว่าการใช้
ประสบการณ์เดิมของพยาบาล อีกทั้งความสัมพันธ์ของ
ประสบการณ์ด้านการพยาบาลเด็กกับการปฏิบัติของ
พยาบาลเด็กโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางมีขนาดความ
สัมพันธ์ตา่ํ มาก (r = - .13, p < .05) จึงไม่พบอิทธิพลของ
ประสบการณ์ตอ่ การปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการดูแลโดยมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการศึกษาครัง้ นี้
ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ประเภทหอผูป้ ว่ ยทีพ่ ยาบาล
ทำ�งานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ขิ องพยาบาลเด็กใน
การดูแลโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง จากการทบทวน
วรรณกรรมงานวิจยั เกีย่ วกับการดูแลโดยมีครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหออภิบาล ซึง่
อาจเป็นไปได้วา่ การเข้ารับการรักษาในหออภิบาลเป็นเหตุ
ให้ครอบครัวถูกแยกจากเด็กในขณะเข้ารับการรักษา ทำ�ให้
บทบาทครอบครัวถูกจำ�กัดลง เช่น ไม่สามารถอุม้ ให้นม
ดูแลหรือตอบสนองต่อความต้องการของบุตรได้ เกิด
ความเครียด ความวิตกกังวล และต้องการรับรูข้ อ้ มูลต่างๆ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น3 การให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กในหออภิบาล จึงเป็นประเด็น
สำ�คัญที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาก เพราะการดูแลตาม
แนวคิดนีน้ อกจากจะสร้างความพึงพอใจให้ครอบครัวแล้ว
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