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Abstract
 Purpose: This study aimed to compare mean scores of nurses’ knowledge in environmental 
management for the developmental care of preterm infants before receiving the education program, 
immediately and four weeks after receiving the education program; and to compare mean scores of 
nurses’ practice before receiving the education program and at four weeks after receiving the  
education program.
 Design: A quasi-experimental, one group pretest-posttest design.
 Methods: The sample included 27 nurses working in neonatal intensive care units at two  
tertiary hospitals. Nurses were arranged to watch the video, the researcher summarized and  
discussed, provided the practice guideline and reminded nurses by the poster. Four weeks after the 
program, the knowledge questionnaire and observation form were assessed. The data were analyzed 
by Friedman Test and paired t-test.
 Main findings: There is statistically significant difference of mean scores of knowledge in 
environmental management for the developmental care of preterm infants before the program, 
immediately after the program and at 4 weeks after the program (X2 = 38.49, p < .05). The sample 
had a higher mean score of practice after the program than before the program (p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses in neonatal intensive care units should obtain 
knowledge to promote environmental management for the developmental care of preterm infants 
in order to enhance quality of care for preterm infants.
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ผลของ โปรแกรมการ ให้ ความรู้ เรื ่ องการจัดสิ่ ง แวดล้อม 
เพื ่อส่ง เสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำาหนด ต่อความรู้ 
และการปฏิบัติของพยาบาล ในหออภิบาลทารกแรกเกิด*
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บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์: เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของพยาบาลในการจัดส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ

ทารกเกิดก่อนกำาหนด	ก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้	หลังได้รับโปรแกรมฯ	ทันที	และหลังได้รับโปรแกรมฯ	4	สัปดาห์	

และเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติของพยาบาลในการจัดส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อน

กำาหนด	ก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้	และหลังได้รับโปรแกรมฯ	4	สัปดาห์

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยก่ึงทดลองแบบหน่ึงกลุ่ม	วัดผลก่อนและหลังการทดลอง

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	พยาบาลวิชาชีพ	จำานวน	27	ราย	 ท่ีปฏิบัติงานในหออภิบาลทารกแรกเกิด	 

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ	2	แห่ง	 โดยให้พยาบาลชมส่ือวีดิทัศน์	สรุปและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย	ให้แนวทางใน

การปฏิบัติ	กระตุ้นเตือนด้วยโปสเตอร์	หลังจากน้ัน	4	สัปดาห์	ประเมินความรู้ของพยาบาลโดยใช้แบบสอบถามความรู้	

และประเมินการปฏิบัติของพยาบาลโดยใช้แบบสังเกต	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	Friedman	Test	และ	Paired	t-test	

 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ในการจัดส่ิงแวดล้อม	เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำาหนด	

ในช่วงก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้	หลังได้รับโปรแกรมฯ	ทันที	และหลังได้รับโปรแกรมฯ	4	สัปดาห์	แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(X2	=	38.49,	p	<	.05)	กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติหลังได้รับโปรแกรมการให้

ความรู้มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการให้ความรู้	(p	<	.05)

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีใหม่ทุกคนท่ีปฏิบัติงานในหออภิบาลทารกแรกเกิดควรได้รับการ 

ส่งเสริมความรู้	ในการจัดส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำาหนด	รวมถึงการจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ให้กับ

พยาบาล	เพ่ือสามารถนำาไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลแก่ทารกเกิดก่อนกำาหนดได้อย่างมีคุณภาพ	

คำาสำาคัญ:	 โปรแกรมการให้ความรู้	การจัดส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ	ทารกเกิดก่อนกำาหนด	หออภิบาลทารก

	 	 	 แรกเกิด
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