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Effects of Planned Teaching Program on Caregivers’
Knowledge and Practice in Care for Children with
Acute Diarrhea*
Orawan Lasawad1, Sudaporn Payakkaraung, RN, PhD1, Parnnarat Sangperm, RN, PhD1
Abstract
Purpose: This study aimed at investigating the effects of planned teaching program on
caregivers’ knowledge and practice in care for children with acute diarrhea.
Design: A quasi-experimental study.
Methods: The research subjects consisted of 30 caregivers who took their children aged between
2 and 10 years old, suffering from acute diarrhea, to receive medical service at pediatric outpatient
departments of two private hospitals. Data were collected between June and November 2017. The
subjects were divided into the control and experimental groups with 15 subjects each. The
experimental group took part in the planned teaching program which consisted of activities
determined in lesson plan including knowledge given with the use of computer media,
demonstration and return-demonstrations along with a session of question and discussion, as well
as provision of advice and praises to the caregivers. Meanwhile, the control group received a usual
care. The instruments for data collection consisted of two assessment forms for knowledge and
practice. The data were analyzed by using descriptive statistics, independent t-test, and paired t-test.
Main Findings: The findings of the study revealed that, in the experimental group, caregiver’s
mean score of knowledge after participating in the program was significantly higher than that before
participating in the program (t = -12.118, p < .05). Compared to their counterparts, caregivers in
the experimental group also had significantly higher mean score of knowledge after participating
in the program (t = - 5.478, p < .05). The program showed its effect on practice of the caregivers;
that is, 80% of the caregivers (or 12 out of 15) could practice correctly by obtaining practice score
more than 80%.
Conclusion and recommendations: The planned teaching program helped increase
knowledge and proper practice among caregivers in care for children with acute diarrhea. The
findings suggest the usefulness of integrating computer media, demonstration and returndemonstration in teaching caregivers.
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ผลของโปรแกรมการสอนต่ อ ความรู้ แ ละการปฏิ บั ติ ข องผู้ ดู แ ล
ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน*
อรวรรณ หล้าสวัสดิ์1 สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, ปร.ด.1 พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแล
ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันอายุ 2-10 ปี ทีพ่ าเด็กมารับการตรวจ
รักษาแผนกผูป้ ว่ ยนอกกุมารเวชกรรมในโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง ระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560
จำ�นวน 30 คน แบ่งเป็นกลุม่ ละ 15 คน กลุม่ ทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการสอนซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมตามแผนการสอน
ซึง่ ได้แก่ การให้ความรูผ้ า่ นสือ่ คอมพิวเตอร์ การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ การอภิปรายซักถาม การให้ค�ำ แนะนำ� และ
เสริมแรงด้วยการชมเชยให้ก�ำ ลังใจ ส่วนกลุม่ ควบคุมได้รบั การสอนตามปกติ เครือ่ งมือวิจยั สำ�หรับเก็บข้อมูลประกอบ
ด้วยแบบประเมินความรู้ และแบบประเมินการปฏิบตั ขิ องผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตพิ รรณนา
การทดสอบที แบบสองกลุม่ อิสระและแบบกลุม่ เดียว
ผลการวิจยั : พบว่าผูด้ แู ลกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรูห้ ลังได้รบั โปรแกรมสูงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม อย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = -12.118, p < .05) และเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแลตามปกติ พบว่า ภายหลัง
สิน้ สุดโปรแกรมผูด้ แู ลกลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความรูใ้ นการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสูงกว่าอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (t = - 5.478, p < .05) โปรแกรมการสอนมีผลให้ผดู้ แู ลร้อยละ 80 (จำ�นวน 12 คนจาก 15 คน) สามารถดูแล
เด็กโรคอุจจาระร่วงถูกต้องโดยได้คะแนนปฏิบตั มิ ากกว่าร้อยละ 80
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการสอนในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงช่วยให้ผดู้ แู ลเด็กมีความรูม้ ากขึน้ และ
ปฏิบตั กิ ารดูแลได้ถกู ต้อง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำ�สือ่ คอมพิวเตอร์รว่ มกับการสาธิตและสาธิต
ย้อนกลับ มาใช้ในการสอนให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ล
คำ�สำ�คัญ: ผูด้ แู ล เด็ก โรคอุจจาระร่วง ความรู้ โปรแกรม

Nursing Science Journal of Thailand. 2019;37(3):63-78
Corresponding Author: ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สดุ าภรณ์ พยัคฆเรือง, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700,
e-mail: sudaporn.pay@mahidol.ac.th
* วิทยานิพนธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันทีร่ บั บทความ: 25 มิถนุ ายน 2562 / วันทีแ่ ก้ไขบทความเสร็จ: 2 สิงหาคม 2562 / วันทีต่ อบรับบทความ: 5 สิงหาคม 2562

64 Nursing Science Journal of Thailand

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 3 July - September 2019

ความสำ�คัญของปัญหา
โรคอุจจาระร่วงในเด็กเป็นปัญหาทีพ่ บบ่อยในหลาย
ประเทศทั่วโลก มีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี เป็นโรคอุจจาระ
ร่วงจำ�นวน 2.5 ล้านคนต่อปีและเสียชีวติ จำ�นวน 1.5 ล้าน
คนต่อปี1 ประเทศไทยมีอตั ราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงสูง
อย่างต่อเนื่องทุกปี พบมากที่สุดในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี
(6,573.20 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือเด็กอายุ
5-9 ปี (1,810.60 ต่อประชากรแสนคน) 2 และจาก
สถิติของสำ�นักระบาดวิทยาระหว่างวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเป็นโรคอันดับแรกที่ต้องเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา และมีอตั ราป่วยสูงสุดในกลุม่ อายุ
0-4 ปี (2,266.9 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือเด็ก
กลุ่มอายุ 5-9 ปี (724.7 ต่อประชากรแสนคน)3 ซึ่งเป็น
เด็กเล็กและเด็กโตที่ต้องสัมผัสและอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ภายนอกบ้าน ทั้งในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือในโรงเรียน
ทำ�ให้เด็กกลุม่ ดังกล่าวเสีย่ งต่อการติดเชือ้ โรคอุจจาระร่วง
ได้ง่าย นอกจากนี้ยังพบว่ามีเด็กโรคอุจจาระร่วงต้อง
กลับมารับการรักษาซํ้าด้วยอาการที่รุนแรงมากขึ้น และ
มีภาวะแทรกซ้อน เช่น เด็กมีอาการขาดนํ้า มีอาการไข้
และติดเชื้อ บางรายเกิดภาวะลำ�ไส้เน่าอักเสบจากโรค
อุจจาระร่วง ซึ่งจากการศึกษาความรู้เบื้องต้นของผู้ดูแล
ในการดูแลเด็กที่บ้านพบว่า ผู้ดูแลมีความรู้เกี่ยวกับการ
ให้สารนํ้าทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้น การให้อาหารอย่าง
ต่อเนื่อง และอาการบ่งชี้อันตรายที่ควรนำ�มาพบแพทย์
เพียงร้อยละ 9.54
การเกิดโรคอุจจาระร่วงส่งผลกระทบต่อเด็กและ
ครอบครัว โดยโรคอุจจาระร่วงทำ�ให้เด็กมีอาการถ่าย
อุจจาระบ่อย คลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้
เด็กจึงได้รบั สารนาํ้ และอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลต่อระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย เกิดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรง
ของโรคเพิ่มขึ้นจนถึงเสียชีวิต รวมถึงร่างกายมีการเจริญ

เติบโตและพัฒนาการล่าช้าหรือหยุดชะงัก5 โดยเชื้อโรค
สำ�คัญทีท่ �ำ ให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คือ
เชือ้ ไวรัสโรต้า6 รองมาคือ เชือ้ แบคทีเรียแคมพิโลแบคเตอร์7
ผลกระทบด้านจิตใจ เช่น เด็กไม่มีความสุขและมีความ
กังวลต่อการเจ็บป่วย8 และหากเด็กต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลทำ�ให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยว หวาดกลัว โกรธ
และรูส้ กึ เศร้า9 นอกจากนีย้ งั พบว่า ผูด้ แู ลต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
เพิม่ ขึน้ ในการรักษาพยาบาลเด็กและบางรายต้องสูญเสีย
รายได้เนื่องจากขาดงาน10-11 รวมถึงผู้ดูแลมีความเครียด
และวิตกกังวลต่ออาการเจ็บป่วยของเด็ก กิจวัตรประจำ�
วันของผู้ดูแลถูกรบกวนและพักผ่อนไม่เพียงพอ6,11 ซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล
เด็กโรคอุจจาระร่วงสามารถให้การดูแลรักษาในแบบ
ผู้ ป่ ว ยนอกได้ แ ละมี แ นวทางการดู แ ลที่ ชั ด เจน เช่ น
แนวทางการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคอุ จ จาระร่ ว งขององค์ ก าร
อนามัยโลก โดยประเมินจากระดับการขาดนํ้า ลักษณะ
การร้องไห้ ลักษณะผิวหนัง และนํ้าหนักตัวที่ลดลง1 ซึ่ง
ราชวิ ท ยาลั ย กุ ม ารแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการสร้างแนวปฏิบตั กิ ารรักษาเด็กโรคอุจจาระ
ร่ ว งเฉี ย บพลั น และแนวปฏิ บั ติ นี้ ไ ด้ มี ก ารใช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลายทัง้ ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน12 แต่ยงั พบว่า
เด็กโรคอุจจาระร่วงได้รับการดูแลเบื้องต้นจากผู้ดูแล
ไม่เหมาะสม เช่น ให้เด็กรับประทานอาหารและนมลดลง5
ไม่ให้เด็กดื่มสารละลายเกลือแร่13 เป็นต้น ทำ�ให้เด็กมี
อาการรุนแรงมากขึน้ ซึง่ มีงานวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่าปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงของ
ผู้ดูแลมีหลายประการ เช่น ความรู้ ระดับการศึกษา
การเข้าถึงบริการ14-16 อายุ และรายได้ครอบครัว17 เป็นต้น
นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงพบว่า ผู้ดูแลมีความรู้และ
ทัศนคติในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงไม่ถูกต้อง โดยมี
ผู้ดูแลคิดว่าการให้นมแม่ นมผสม และอาหารที่เคย
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รั บ ประทานตามปกติ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ เด็ ก ทำ � ให้ เ ด็ ก
อาเจียนมากขึน้ จึงหยุดให้นมแม่ นมผสม และหยุดให้รบั
ประทานอาหารตามปกติทเี่ ด็กเคยรับประทานมาก่อนใน
ช่วงที่ไม่มีอาการของโรคอุจจาระร่วง แต่เลือกให้เด็กรับ
ประทานอาหารชนิดอืน่ เช่น นา้ํ ข้าว นา้ํ ผลไม้ นา้ํ ชา ธัญพืช
มันฝรัง่ เป็นต้น5,14 รวมทัง้ ผูด้ แู ลมีทศั นคติวา่ การให้สารละลาย
เกลื อ แร่ ทำ � ให้ เ ด็ กมีอาการอาเจียน จึงปฏิเสธการให้
สารละลายเกลือแร่ และคาดหวังให้เด็กได้รับการรักษา
ด้ ว ยการให้ ส ารนํ้ า ทางหลอดเลื อ ดดำ � 13 การที่ ผู้ ดู แ ล
มีทศั นคติทไี่ ม่ถกู ต้องอาจเนือ่ งมาจากมีความรูท้ ไี่ ม่ถกู ต้อง
ทำ�ให้ผู้ดูแลให้การดูแลเด็กไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ความรู้และทัศนคติอาจปรับเปลี่ยนได้ เมื่อได้รับข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงที่ถูกต้อง5,18
ในประเทศไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ เ น้ น การให้ ค วามรู้ แ ละ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก
แก่ผู้ดูแลเด็กในชุมชน และการให้ความรู้ในผู้ดูแลเด็ก
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นรายกลุ่ม18 การให้
ความรู้ในผู้ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงแบบผู้ป่วยนอกเป็น
รายบุคคล โดยมีการติดตามเยีย่ มบ้าน 1 วันหลังการสอน
และให้ฝึกปฏิบัติผสมสารละลายเกลือแร่ในวันเข้าเยี่ยม
บ้าน19 ซึ่งอาจช้าเกินไป เพราะเด็กควรได้รับสารละลาย
เกลือแร่ทดแทนเมื่อมีการถ่ายอุจจาระ ผู้ดูแลควรได้รับ
ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารประเมินอาการขาดนํา้ การผสม
และป้อนสารละลายเกลือแร่แก่เด็กตั้งแต่ก่อนกลับบ้าน
โดยผูด้ แู ลควรมีความรูแ้ ละประเมินอาการขาดนํา้ ของเด็ก
ได้ ซึง่ การขาดนํา้ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ไม่มอี าการขาด
นํ้า (no dehydration) อาการขาดนํ้าบางส่วน (some
dehydration) และมีอาการขาดนํ้ารุนแรง (severe
dehydration)20 ส่วนการศึกษาในต่างประเทศพบว่ามี
การให้ ค วามรู้ ที่ บ้ า นแก่ ผู้ ดู แ ลเด็ ก ที่ เ คยป่ ว ยด้ ว ยโรค
อุจจาระร่วงใน 3 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา โดยให้ความรู้ 10 นาที
และมีการสำ�รวจความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเมื่ออยู่
ทีบ่ า้ น ภายหลังการให้ความรู้ 3 เดือน5 ซึง่ ในขณะนัน้ เด็ก
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อาจจะหายจากภาวะอุ จ จาระร่ ว งแล้ ว นอกจากนี้ มี
การศึกษาจำ�นวนน้อยเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะแก่ผดู้ แู ลเด็กทีก่ �ำ ลังเจ็บป่วยทีเ่ ข้ารับการรักษาแบบ
ผูป้ ว่ ยนอก ซึง่ ถ้าผูด้ แู ลมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องตัง้ แต่
พาเด็กมาพบแพทย์ครั้งแรก อาจทำ�ให้ผู้ดูแลสามารถ
ให้ ก ารดู แ ลเด็ ก ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เด็ ก ฟื้ น หายจากโรค
อุจจาระร่วงและไม่จำ�เป็นต้องพาเด็กมาตรวจรักษาซํ้า
หรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโปรแกรมการสอนต่อ
ความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ มีการสาธิต สาธิตย้อน
กลับ โดยมีเนือ้ หาความรูท้ สี่ �ำ คัญเพือ่ ปรับแก้ความเข้าใจ
เดิมที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการให้ความรู้เป็นรายบุคคล ในช่วง
เวลาทีเ่ หมาะสมต่อการนำ�ความรูไ้ ปใช้ดแู ลเด็กต่อทีบ่ า้ น
โดยเป็นช่วงที่ผู้ดูแลพาเด็กมาพบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วย
นอก ร่ ว มกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ผ สมสารละลายเกลื อ แร่
การประเมินอาการขาดนาํ้ และการป้อนสารละลายเกลือ
แร่แก่เด็ก เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลซักถามและผู้วิจัยคอยให้
คำ�แนะนำ�  เสริมแรงด้วยการชมเชยให้กำ�ลังใจ เพื่อให้
ผู้ดูแลเกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน และจดจำ�เนื้อหา
ความรูไ้ ด้ดขี นึ้ ทำ�ให้ผดู้ แู ลมีความรูแ้ ละปฏิบตั ใิ ห้การดูแล
เด็กทีบ่ า้ นได้อย่างถูกต้อง เป็นการช่วยให้เด็กฟืน้ หายโดย
เร็วไม่มีอาการรุนแรง ซึ่งผลการศึกษาคาดว่าจะเป็น
แนวทางในการช่วยให้ผดู้ แู ลสามารถดูแลเด็กโรคอุจจาระ
ร่วงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั เลือกใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้ของฮัลล์ (Hull’s systematic behavior
theory)21 ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก22-24 สำ�หรับทฤษฎีการเรียนรู้
ของฮั ล ล์ ที่ ก ล่ า วว่ า การเรี ย นรู้ เ กิ ด จากการเชื่ อ มโยง
ระหว่ า งสิ่ ง เร้ า และการตอบสนอง ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ารจั ด
กิจกรรมหรือจัดสิ่งแวดล้อมภายนอกมากระตุ้น ทำ�ให้
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ผู้ เรี ย นเกิ ด พฤติ ก รรมการตอบสนองตามที่ ต้ อ งการ 21
การเรียนรู้มีองค์ประกอบสำ�คัญ คือ แรงขับภายในหรือ
ความต้องการบางอย่างของผูเ้ รียน เมือ่ มีสง่ิ เร้ามากระตุน้
ร่วมกับผู้เรียนมีภาวะไม่รู้ จึงทำ�ให้ผู้เรียนมีความต้องการ

มากและเป็นแรงขับให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการตอบ
สนองหรือเกิดการเรียนรู้นั่นเอง เมื่อความต้องการนั้นได้
รั บ การตอบสนองแล้ ว ความต้ อ งการย่ อ มลดลง 21-22
ดังแสดงในแผนภูมิ 1

สิง่ เร้าก่อนเกิดพฤติกรรม
(antecedent stimulus)

ความต้องการ (needs)

แรงขับ (drive)

การตอบสนอง/พฤติกรรม
(response or behavior)

การลดความต้องการ
(need reduction)

แผนภูมิ 1 ผลของสิง่ เร้าเป็นแรงขับทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการตอบสนอง
การเรี ย นรู้ ต้ อ งมี ก ารจั ด ทำ � สิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ
ประสบการณ์มากระตุน้ เพือ่ ให้เกิดการตอบสนองตามที่
ต้องการ โดยหากได้กระทำ�ซํา้ ๆ จะกลายเป็นการตอบสนอง
แบบอัตโนมัติ และการเรียนรูข้ องผูด้ แู ลจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมือ่ สิง่ เร้านัน้ น่าสนใจและตรงตามความต้องการของ
ผูเ้ รียน การเจ็บป่วยของเด็กโรคอุจจาระร่วงเป็นสิง่ เร้าให้
ผูด้ แู ลมีความต้องการให้เด็กฟืน้ หายจากการเจ็บป่วย จึงเกิด
เป็นแรงขับให้อยากเรียนรูเ้ กีย่ วกับการดูแลเด็ก รวมทัง้ เมือ่
ได้แรงเสริมด้วยการให้ก�ำ ลังใจและชืน่ ชม จะทำ�ให้ผดู้ แู ลมี
ความรูแ้ ละสามารถปฏิบตั กิ ารดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงด้วย
ตนเองทีบ่ า้ นได้
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ให้ความรูเ้ ป็นรายบุคคล โดยมี
เนื้อหาที่สำ�คัญด้านสาเหตุของโรค อาการ การประเมิน
อาการขาดนํ้า การป้องกันการขาดนํ้าและขาดสารอาหาร

และอาการทีค่ วรนำ�เด็กมาพบแพทย์ ผ่านสือ่ คอมพิวเตอร์
(PowerPoint) ทีม่ เี นือ้ หาจำ�เป็นตรงตามความต้องการของ
ผูเ้ รียน ซึง่ ได้จากการสำ�รวจและสอบถามผูด้ แู ลก่อนนำ�มา
สร้างโปรแกรม มีรปู ภาพทีช่ ดั เจน ผูว้ จิ ยั ให้ค�ำ แนะนำ�และ
เสริมแรงด้วยการกล่าวชมเชยให้กำ�ลังใจ21-22 จากการ
ทบทวนวรรณกรรม23 พบว่าการสาธิตและสาธิตย้อนกลับ
ทำ�ให้ผ้ดู ูแลมีความรู้มากขึ้น และการได้ฝึกปฏิบัติทำ�ให้
ผูด้ แู ลเกิดการเรียนรูใ้ นขัน้ ตอนหรือเทคนิคต่างๆ จนเกิดเป็น
ความรู้ความเข้าใจและให้การปฏิบัติดูแลเด็กได้ถูกต้อง24
ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีการสาธิตและสาธิตย้อนกลับให้
ฝึกปฏิบตั จิ ริง ในเรือ่ งการประเมินอาการขาดนํา้ การผสม
สารละลายเกลือแร่ส�ำ เร็จรูปและในครัวเรือน และการป้อน
สารละลายเกลือแร่ จนทำ�ให้ผดู้ แู ลมีความรูท้ ม่ี ากขึน้ และ
สามารถปฏิบตั กิ ารดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนความรูก้ อ่ นและหลังการ
ให้โปรแกรมการสอน ของผู้ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน
2. เพื่อ เปรี ย บเที ย บคะแนนความรู้ภ ายหลั ง การ
ทดลอง ระหว่างผูด้ แู ลกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนและ
ผูด้ แู ลทีไ่ ด้รบั การสอนตามปกติ
3. เพือ่ ศึกษาคะแนนการปฏิบตั หิ ลังให้โปรแกรมการ
สอน ของผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
สมมติฐานการวิจยั
1. ผู้ดูแ ลเด็ ก โรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลั น ที่ไ ด้ รับ
โปรแกรมการสอน ภายหลังการศึกษามีคะแนนความรู้
สูงกว่าก่อนการศึกษา
2. ผู้ดูแ ลเด็ ก โรคอุ จ จาระร่ ว งเฉี ย บพลั น ที่ไ ด้ รับ
โปรแกรมการสอน มีคะแนนความรู้สูงกว่าผู้ดูแลที่ได้รับ
การสอนตามปกติ
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) แบบสองกลุม่ วัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (two group pre- and post-test
design) ทำ�การศึกษาระหว่างเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560
ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่
เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ในโรง
พยาบาลเอกชน จำ�นวน 2 แห่งทีม่ กี ารดูแลรักษาเด็กโรค
อุจจาระร่วงในแนวทางเดียวกัน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ใน
โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่งในเขตเมือง กำ�หนดเกณฑ์
การคัดเข้าของผูด้ แู ล คือ เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กและ
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อยูบ่ า้ นเดียวกับเด็ก มีอายุเท่ากับหรือมากกว่า 18 ปีขน้ึ ไป
สามารถสื่อสารฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ เด็ก
ในปกครองมี ร ะดั บ การขาดนํ้ า บางส่ ว น (some
dehydration) หรือไม่มอี าการขาดนา้ํ (no dehydration)
เกณฑ์การคัดออก คือ เป็นผูด้ แู ลของเด็กทีแ่ พทย์พจิ ารณา
ให้เข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลหรือมีอาการขาดนํ้า
ระดับรุนแรง (severe dehydration)
กำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง คำ�นวณจากผลการศึกษา
ของ อรวรรณ มาอ่อน19 เกี่ยวกับผลของโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพผูด้ แู ลต่อพฤติกรรมการดูแลของผูด้ แู ลเด็ก
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบว่าคะแนนเฉลีย่ ความรูข้ อง
มารดากลุม่ ทดลอง (X = 10.00, SD = 1.96) มากกว่า
มารดากลุม่ ควบคุม (X = 7.13, SD = 2.58) คำ�นวณได้คา่
อิทธิพล (d) = 1.11 ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป
G*Power 3.1.9.2 เมือ่ กำ�หนดค่า α = .05 ค่าอำ�นาจการ
ทดสอบ .90 เมือ่ d = 1.11, u = 1 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ละ 15 คน รวม 30 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
1. แบบประเมินอาการขาดนาํ้ เด็กโรคอุจจาระร่วงเป็น
แบบประเมินเพือ่ คัดกรองคุณสมบัตกิ ลุม่ ตัวอย่างทีพ่ ยาบาล
ประจำ�แผนกผูป้ ว่ ยนอกใช้ประเมินอาการขาดนํา้ ของเด็ก
1 ครัง้ ก่อนเข้ารับการตรวจกับแพทย์ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การคัดเข้า
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป คือ แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ดูแลจากการสัมภาษณ์จำ�นวน 14 ข้อ
ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ความสัมพันธ์กับเด็ก
อาชีพ การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการให้สารละลาย
เกลือแร่และการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง การได้รบั ข้อมูล
ความรู้ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง และแบบบันทึก
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจำ�นวน 5 ข้อ ได้แก่ นํา้ หนักตัว
ระดับของอาการขาดนํา้ ยาและการรักษาทีไ่ ด้รบั
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2.2 แบบประเมินความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการดูแล
เด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผูว้ จิ ยั สร้างจากแนวทางการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคอุจจาระร่วงขององค์การอนามัยโลก20 และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง1,25 โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
แผนการสอนและสือ่ คอมพิวเตอร์ ได้แก่ โรคและสาเหตุ
ของโรค อาการแสดง การรักษา การประเมินอาการ และ
การดูแลเมือ่ เด็กมีอาการของโรคอุจจาระร่วง มีจ�ำ นวน 20
ข้อ แบ่งเป็นความรูเ้ รือ่ งสาเหตุและอาการของโรค 4 ข้อ
การรักษา 2 ข้อ การให้สารละลายเกลือแร่ 4 ข้อ การให้
อาหารและนม 9 ข้อ และการนำ�เด็กมาพบแพทย์ 1 ข้อ
โดยมีค�ำ ตอบ 3 ตัวเลือก ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ทราบได้ 0 คะแนน คะแนนรวมอยูใ่ นช่วง 0-20
คะแนน คะแนนมากหมายถึงผูด้ แู ลมีความรูใ้ นการดูแลเด็ก
โรคอุจจาระร่วงมาก คะแนนน้อยหมายถึงผูด้ แู ลมีความรู้
ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงน้อย
2.3 แบบประเมินการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน ผู้วิจัยสร้างจากแนวทางการดูแล
ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงขององค์การอนามัยโลก20 และ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง1,25 มีจ�ำ นวน 8 ข้อ แบ่งเป็นเนือ้ หา
การประเมินอาการขาดนาํ้ ในเด็กของผูด้ แู ล 1 ข้อ การผสม
สารละลายเกลือแร่ส�ำ เร็จรูปและในครัวเรือน 4 ข้อ และ
การให้สารละลายเกลือแร่ 3 ข้อ มีการให้คะแนนแบบ 2
ตัวเลือก คือ ใช่และไม่ใช่ ถ้าใช่ได้ 1 คะแนน ไม่ใช่ได้ 0
คะแนน คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-8 คะแนน และปรับ
คะแนนทีไ่ ด้ให้อยูใ่ นรูปแบบ 0-100 คะแนน คะแนนมาก
หมายถึงผูด้ แู ลปฏิบตั ดิ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วงได้ถกู ต้องมาก
คะแนนน้อยหมายถึงผูด้ แู ลปฏิบตั ดิ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วง
ได้ถกู ต้องน้อย
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการวิจยั ได้แก่ โปรแกรม
การสอนของผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วง ประกอบด้วย
3.1 แผนการสอนเรือ่ ง “การดูแลเด็กโรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน” เนือ้ หาประกอบด้วย โรคและสาเหตุการ

เกิดโรค อาการแสดง การรักษา การประเมินอาการขาดนา้ํ
และการดูแลเมือ่ เด็กมีอาการของโรคอุจจาระร่วง สำ�หรับ
ผู้วิจัยใช้ในการกำ�หนดเนื้อหาและกิจกรรมการสอนให้ได้
ตามวัตถุประสงค์
3.2 สือ่ คอมพิวเตอร์ (PowerPoint) เรือ่ ง “การ
ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน” เนือ้ หาสอดคล้องกับ
แผนการสอน ใช้ในการสอนให้ความรู้ภายหลังที่ผู้ดูแล
นำ�เด็กเข้ารับการตรวจกับแพทย์โดยสอน 1 ครัง้ ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที
3.3 อุปกรณ์การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ ให้ผดู้ แู ล
ได้ฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์การใช้งานจริง เช่น ผงเกลือแร่
สำ�เร็จรูป นํา้ ตาล เกลือ แก้วนํา้ ขนาดต่างๆ ขวดนํ้าสะอาด
ช้อนโต๊ะ ช้อนชา เป็นต้น การสาธิตและสาธิตย้อนกลับทำ�
ภายหลังการสอนด้วยสือ่ คอมพิวเตอร์ โดยผูว้ จิ ยั ให้ผดู้ แู ล
ฝึกผสมสารละลายเกลือแร่จนทำ�ได้ถกู ต้อง ใช้เวลา 20-30
นาที แล้วจึงฝึกการป้อนสารละลายเกลือแร่แก่เด็กใน
ปกครอง ใช้เวลา 10-15 นาที
3.4 แบบประเมินอาการขาดนาํ้ ในเด็กโรคอุจจาระ
ร่วงโดยผู้ดูแล สำ�หรับให้ผ้ดู ูแลใช้ประเมินอาการขาดน้าํ
ซึ่ง เป็ น แบบประเมิ น เดี ย วกั บ แบบคั ด กรองคุ ณ สมบั ติ
กลุม่ ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทัง้ หมดได้รบั การตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาและภาษา จากผู้ทรง
คุณวุฒจิ �ำ นวน 5 คน ประกอบด้วย กุมารแพทย์ 1 คน
อาจารย์พยาบาล 2 คน และหัวหน้าแผนกผูป้ ว่ ยนอกกุมาร
เวชกรรม 2 คน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI)
เท่ากับ 1.00 จากนัน้ ได้ปรับปรุงแก้ไขและนำ�แบบประเมิน
ความรูไ้ ปหาความเชือ่ มัน่ โดยใช้กบั ผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระ
ร่วงทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก ของโรงพยาบาลเอกชนทีศ่ กึ ษาใน
ครั้งนี้ จำ�นวน 10 คน หาความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรของ
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson-20) ได้คา่ ความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .70 สำ�หรับแบบประเมินการปฏิบัติของ
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ผู้ดูแลเด็ก ผู้วิจัยทำ�การประเมินผู้ดูแลร่วมกับพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ โดยประเมินการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กโรค
อุจจาระร่วงทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลแห่งเดียวกัน
จำ�นวน 10 คน ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของระหว่างผูป้ ระเมิน
(inter-rater reliability) เท่ากับ .80
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (COA No.IRB-NS2017/02.0401) และได้รบั อนุมตั ิ
จากผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเอกชนทั้งสองแห่งที่ทำ�การ
ศึกษา แล้วจึงเริม่ ดำ�เนินการวิจยั โดยพยาบาลประจำ�แผนก
สอบถามความสนใจของผูด้ แู ลในการรับฟังข้อมูลโครงการ
วิ จั ย เมื่ อ ผู้ ดู แ ลสนใจผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนและการปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการวิจยั
ระยะเวลาในการศึกษา การเข้าร่วมวิจยั เป็นไปตามความ
สมัครใจ และในระหว่างการวิจัยผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถ
ยกเลิกการเข้าร่วมโดยไม่มีผลต่อการรักษาพยาบาลและ
การบริการทีจ่ ะได้รบั ข้อมูลต่างๆ จะเสนอเป็นภาพรวม
ไม่มกี ารเปิดเผยชือ่ และนามสกุล เมือ่ ผูด้ แู ลตัดสินใจเข้าร่วม
วิจยั ต้องลงลายมือชือ่ ในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจยั
วิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง และเก็บข้อมูลกลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลองในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งการเก็บข้อมูล
ครัง้ นีไ้ ม่มกี ารปนเปือ้ น เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
ไม่มโี อกาสพบกัน ผูว้ จิ ยั จับคู่ (matching) กลุม่ ตัวอย่างทัง้
สองกลุม่ ของทัง้ 2 โรงพยาบาล ให้มคี วามคล้ายคลึงกันใน
ด้านอายุ ซึง่ แบ่งเป็นกลุม่ เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี 11 เดือน และ
กลุม่ เด็กโตอายุ 6-10 ปี 11 เดือน เพือ่ ให้ทง้ั กลุม่ ควบคุม
และกลุม่ ทดลองมีจ�ำ นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ เด็กเล็กและเด็กโต
ใกล้เคียงกัน โดยการสุม่ เข้ากลุม่ เป็นคู่ เช่น เมือ่ มีกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็นเด็กเล็กคนแรก สุ่มโดยจับสลากได้เข้ากลุ่มควบคุม
เด็กเล็กคนต่อไปจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มทดลองทันทีโดย
ไม่ตอ้ งจับสลาก และเมือ่ กลุม่ ตัวอย่างเป็นเด็กโต ก็ท�ำ การ
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เลือกเข้ากลุม่ ด้วยวิธกี ารเดียวกัน จนครบกลุม่ ละ 15 คน  
1. ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผ้ดู ูแลเด็กทั้งสองกลุ่ม เกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็ก และขออนุญาตบันทึก
ข้อมูลของผูป้ ว่ ยเด็กจากแฟ้มประวัติ
2. ผูว้ จิ ยั ให้ผดู้ แู ลทัง้ สองกลุม่ ตอบแบบสอบถามความ
รู้เรื่องการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (pretest)
ในระหว่างการวัดสัญญาณชีพเด็กและรอเข้าห้องตรวจ
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
3. ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการวิจยั ในกลุม่ ควบคุม โดยให้ผดู้ แู ล
ได้ รับการสอนตามปกติ จ ากพยาบาลซึ่ง ให้ คำ� แนะนำ �
เกีย่ วกับปัญหาทีพ่ บบ่อยและการดูแลรักษาทัว่ ไปของโรค
การดูแลเด็กตามแผนการรักษา การรับประทานอาหาร
การมาตรวจตามนัด และอาการผิดปกติท่ตี ้องนำ�เด็กมา
พบแพทย์
4. ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการวิจยั ในกลุม่ ทดลอง ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยนำ�ผู้ดูแลและเด็กไปยังห้องจัดกิจกรรม
เป็นรายบุคคล เพือ่ เข้าร่วมโปรแกรมการสอน โดยให้ผดู้ แู ล
ชมสื่อคอมพิวเตอร์เรื่อง “การดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน” มีการบรรยาย อธิบาย และเปิดโอกาสให้ผดู้ แู ล
ซักถาม ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
4.2 ผู้ วิ จั ย สาธิ ต การผสมสารละลายเกลื อ แร่
สำ�เร็จรูป สารละลายเกลือแร่ในครัวเรือน และการป้อน
สารละลายเกลือแร่
4.3 ผู้ดูแ ลสาธิ ต ย้ อ นกลั บ การผสมสารละลาย
เกลือแร่และการป้อนสารละลายเกลือแร่แก่เด็ก รวมทั้ง
ประเมินอาการขาดนํา้ ของเด็กในความดูแล
4.4 ผูว้ จิ ยั ประเมินการปฏิบตั ขิ องผูด้ แู ลในการผสม
สารละลายเกลือแร่ การป้อนสารละลายเกลือแร่ และการ
ประเมินอาการขาดนํา้ ของเด็กในความดูแล
4.5 กรณีท่ีผู้ดูแลปฏิบัติเรื่องใดไม่ถูกต้อง ผู้วิจัย
เปิดโอกาสให้ผดู้ แู ลฝึกจนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ โดยระหว่างฝึก
ผูว้ จิ ยั เสริมแรงทางบวกด้วยการกล่าวคำ�ชมเชย ให้ก�ำ ลังใจ
แก่ผดู้ แู ล
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5. ผู้วิจัยให้ผ้ดู ูแลตอบแบบสอบถามความรู้เรื่องการ
ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (posttest) โดยกลุม่
ควบคุมตอบแบบสอบถามภายหลังได้รบั ยาก่อนกลับบ้าน
และกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามภายหลังการทดลอง
ทันที จากนัน้ จึงรับคำ�แนะนำ�จากพยาบาลเกีย่ วกับการดูแล
รักษาทัว่ ไปของโรค การดูแลเด็กตามแผนการรักษา การรับ
ประทานอาหาร การมาตรวจตามนัด อาการผิดปกติทต่ี อ้ ง
นำ�เด็กมาพบแพทย์ และรับยาก่อนกลับบ้าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป
กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05 โดยแจกแจงความถี่
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลส่วน
บุคคลของผูด้ แู ลและเด็ก และตัวแปรทีศ่ กึ ษา เปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ ย ความรู้ ข องผู้ ดู แ ลเด็ ก โรคอุ จ จาระร่ ว ง
เฉียบพลันก่อนและหลังการให้โปรแกรมการสอนภายใน
กลุม่ ทดลองด้วยสถิตกิ ารทดสอบที แบบสองกลุม่ ไม่อสิ ระ
ต่อกัน (paired t-test) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความรู้
ของผู้ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เมื่อสิ้นสุดการ
ศึกษาระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ด้วยสถิตกิ าร
ทดสอบที แบบสองกลุ่มอิสระ (independent t-test)
โดยได้มีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นพบว่าข้อมูลมีการ
แจกแจงแบบปกติ
ผลการวิจยั
1. ผูด้ แู ลกลุม่ ควบคุมส่วนใหญ่เป็นมารดาร้อยละ 86.7
มีอายุอยูใ่ นช่วง 19-52 ปี เฉลีย่ 38.13 ปี (SD = 8.41) จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีรอ้ ยละ 53.3 เคยมีประสบการณ์
ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่
ไม่เคยได้รบั ข้อมูลการสอนการเตรียมสารละลายเกลือแร่
ร้ อ ยละ 86.7 และเคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการเตรี ย ม
สารละลายเกลือแร่ดว้ ยตนเองร้อยละ 40.0 สำ�หรับผูด้ แู ล

กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นมารดาร้อยละ 93.3 มีอายุ
อยูใ่ นช่วง 25-52 ปี อายุเฉลีย่ 36.53 ปี (SD = 8.34)
จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาร้ อ ยละ 53.3 มี
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงร้อยละ 80
และไม่เคยได้รับข้อมูลการสอนการเตรียมสารละลาย
เกลือแร่ร้อยละ 73.3 เคยมีประสบการณ์ในการเตรียม
สารละลายเกลือแร่ดว้ ยตนเองร้อยละ 80 จากการเปรียบ
เที ย บลั ก ษณะของผู้ ดู แ ลกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยสถิ ติ
Chi-Square และ Independent t-test พบว่าลักษณะ
ของผูด้ แู ลทัง้ สองกลุม่ เกีย่ วกับ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ของครอบครัว ความสัมพันธ์ของผู้ดูแลกับเด็ก
ประสบการณ์ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง เด็กในความ
ดูแลเคยรักษาด้วยโรคอุจจาระร่วง การได้รบั ข้อมูลการสอน
การดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง การรูจ้ กั และเคยได้รบั การสอน
การเตรียมสารละลายเกลือแร่ การให้สารละลายเกลือแร่
แก่เด็ก พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน ยกเว้นการศึกษา (p =
.047) และประสบการณ์ในการเตรียมสารละลายเกลือแร่
(p = .025) (ตารางที่ 1)
2. เด็กในกลุม่ ควบคุมมีอายุอยูใ่ นช่วง 2.02 - 10 ปี
เฉลี่ย 4.47 ปี (SD = 2.87) เป็นเด็กเพศชายร้อยละ
73.3 ส่ ว นใหญ่ มีร ะดั บ การขาดนํ้า บางส่ ว น (some
dehydration) ร้อยละ 80.0 และเด็กในกลุม่ ทดลองมีอายุ
อยูใ่ นช่วง 2 - 10 ปี เฉลีย่ 5.16 ปี (SD = 2.97) เป็นเด็ก
เพศหญิงร้อยละ 66.7 ซึ่งมีระดับการขาดนํ้าบางส่วน
(some dehydration) ร้อยละ 73.3 จากการเปรียบเทียบ
ลักษณะของเด็กโรคอุจจาระร่วง ด้วยสถิติ Chi-Square
และ Independent t-test พบว่าลักษณะของเด็กทัง้ สอง
กลุม่ เกีย่ วกับ อายุ นํา้ หนักตัว ระดับการขาดนํา้ ทัง้ สองกลุม่
ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้านเพศของเด็กที่มีความ
แตกต่างกัน (p = .028) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลทัว่ ไปของผูด้ แู ลและเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
คุณลักษณะ
ผูด้ แู ล
ประสบการณ์ในการเตรียมสารละลายเกลือแร่
   เคย
   ไม่เคย
เด็กโรคอุจจาระร่วง
เพศ
   หญิง
   ชาย

กลุม่ ควบคุม (15 คน) กลุม่ ทดลอง (15 คน) รวม
%
N
%
n
n

χ2

5.000*

6
9

40.0
60.0

12
3

80.0
20.0

18
12
4.821*

4
11

26.3
73.3

10
5

66.7
333

14
16

* p < .05
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Paired t-test พบว่า สูงกว่าก่อนการศึกษา (X = 9.33, SD = 3.374) อย่าง
ผู้ดูแลกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการสอน ภายหลัง มีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = -12.118, p < .05) (ตารางที่ 2)
การศึกษา (X = 16.80, SD = 2.425) มีคะแนนความรู้
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ย ความรู้ ก่ อ นและหลั ง การให้ โ ปรแกรมการสอนของผู้ดูแ ลเด็ ก
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
คะแนนความรู้
t
p-value
SD
SD
X
X
กลุม่ ทดลอง
< .001
- 12.118
2.426
3.374
16.80
9.33
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ Independent t-test การสอนตามปกติ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (t = -5.478,
พบว่ า ผู้ ดู แ ลกลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการสอน p < .05) (ตารางที่ 3)
มี ค ะแนนความรู้ สู ง กว่ า ผู้ ดู แ ลกลุ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ของผู้ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม
คะแนนความรู้
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

กลุม่ ควบคุม (n = 15)
SD
X
3.035
10.07
2.825
11.53
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กลุม่ ทดลอง (n = 15)
SD
X
3.374
  9.33
2.426
16.80

t

p-value

    .626
- 5.478

   .536
< .001
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5. ผลการปฏิบตั ขิ องกลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการ (หรือ 12 ใน 15 คน) ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องทุกข้อหรือ
สอน พบว่า คะแนนการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้จากการสาธิตย้อนกลับ เกือบทุกข้อ และมีผดู้ แู ลเพียงร้อยละ 20 ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้คะแนน
อยู่ระหว่างร้อยละ 75 ถึง 100 โดยมีผ้ดู ูแลร้อยละ 80 น้อยสุด (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 คะแนนการปฏิบตั ิ ร้อยละของคะแนนการปฏิบตั ิ และจำ�นวนผูด้ แู ลของเด็กโรคอุจจาระร่วงในกลุม่ ทดลอง
ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอน
คะแนนการปฏิบตั ิ
8
7
6

ร้อยละของคะแนนการปฏิบตั ิ
100.0
  87.5
  75.0

การอภิปรายผล
ผูด้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
การสอน มีคะแนนความรูภ้ ายหลังได้รบั โปรแกรมสูงกว่า
ก่อนได้รบั โปรแกรมฯ อภิปรายได้วา่ ในการศึกษาครัง้ นีก้ ลุม่
ตัวอย่างเกิดการเรียนรูจ้ ากเนือ้ หาและกิจกรรมทีส่ ร้างจาก
หลักการตามทฤษฎีการเรียนรูข้ องฮัลล์ ด้วยการให้ความรู้
ผ่านสือ่ คอมพิวเตอร์รว่ มกับการสาธิตและสาธิตย้อนกลับ
ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุและอาการของโรค
การประเมินอาการขาดนํา้ การรับประทานอาหาร อาการ
สำ�คัญทีต่ อ้ งนำ�เด็กมาพบแพทย์ การผสมสารละลายเกลือ
แร่ แ ละการป้ อ นสารละลายเกลื อ แร่ ซึ่ง เป็ น เนื้อ หาที่
สร้างขึน้ จากการสอบถามความต้องการและความสนใจของ
ผูด้ แู ลก่อนการสร้างโปรแกรมประกอบการซักถามประเด็น
ความรูท้ ย่ี งั ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ถกู ต้องก่อนการสอน รวม
ถึงการเจ็บป่วยของเด็กยังเป็นสิ่งเร้าที่ทำ�ให้ผ้ดู ูแลมีความ
สนใจต้องการทีจ่ ะเรียนรูก้ ารดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเมือ่
กลับไปอยูท่ บ่ี า้ นเพิม่ มากขึน้ นอกจากนีม้ กี ารจัดกิจกรรม
ในสถานทีท่ เ่ี งียบสงบ เพือ่ ให้ผดู้ แู ลมีสมาธิและความพร้อม
ในการเรียน ทำ�ให้ผดู้ แู ลมีความตัง้ ใจในการเรียนรูม้ ากขึน้ 21
และเสริมแรงทางบวกแก่ผู้ดูแลด้วยการกล่าวคำ�ชมเชย
ให้กำ�ลังใจ เพื่อกระตุ้นให้ผ้ดู ูแลมีความสนใจตั้งใจเรียนรู้

จำ�นวนผูด้ แู ล
7
5
3

ร้อยละของผูด้ แู ล
46.67
33.33
20.00

อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลาการทำ � กิ จ กรรม
โดยโปรแกรมการสอนมีเนื้อหาสั้นกระชับและจำ�เป็น
สำ � หรั บ การดู แ ลเด็ ก ที่ บ้ า น ผ่ า นสื่ อ คอมพิ ว เตอร์
(PowerPoint) ทีม่ รี ปู ภาพทีช่ ดั เจนมาช่วยกระตุน้ ให้ผดู้ แู ล
เกิดความสนใจ สามารถจดจำ�และเข้าใจเนือ้ หาความรูไ้ ด้
ง่ายขึน้ ในระยะเวลา 15 นาที ซึง่ เป็นเวลาทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทของการให้บริการแบบผูป้ ว่ ยนอก ทีเ่ น้นความรวดเร็ว
และความเอาใจใส่ของผูใ้ ห้บริการ เนือ่ งจากความรูท้ ใ่ี ห้สน้ั
กระชับและตรงตามความสนใจของผูด้ แู ลในระยะเวลาและ
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำ�ให้ผ้ดู ูแลเกิดการเรียนรู้ได้ดีและ
ยั ง ช่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการของผู้รับบริ ก ารแบบ
ผูป้ ว่ ยนอก
ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
จารุวรรณ สุขนิธิ และคณะ23 ทีศ่ กึ ษาโปรแกรมการสอน
กระตุน้ การดูดกลืนแก่มารดาทีม่ ที ารกคลอดก่อนกำ�หนด
มีกจิ กรรมและสือ่ การสอนทีใ่ กล้เคียงกับการศึกษาในครัง้ นี้
โดยการสอนเป็นรายบุคคลด้วยสือ่ คอมพิวเตอร์ มีการสาธิต
และสาธิตย้อนกลับ ให้มารดาฝึกกระตุน้ การดูดกลืนด้วย
ตนเอง เมือ่ วัดผลหลังเข้าร่วมโปรแกรม 1 วัน พบว่ามารดา
ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมมีความรูห้ ลังได้รบั โปรแกรมมากกว่าก่อน
ได้รบั โปรแกรม อย่างไรก็ตามมีผลการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
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ในต่างประเทศที่ศึกษาการให้ความรู้ในผู้ดูแลเด็กโรค
อุจจาระร่วงทีเ่ ข้ารับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก ด้วยการสอน
ให้ความรูจ้ ากแผ่นพับความรูแ้ ละมีการเยีย่ มบ้าน โดยไม่มี
การสาธิตและสาธิตย้อนกลับ เมือ่ วัดผลภายหลังเข้าร่วม
โปรแกรม 1 และ 6 เดือน พบว่าผูด้ แู ลมีคะแนนความรูเ้ พิม่
ขึ้นเล็กน้อยไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง ซึ่งผู้วิจัย
อภิปรายว่า โปรแกรมมีเนือ้ หาความรูท้ เ่ี ฉพาะสำ�หรับโรค
แต่ไม่เฉพาะตามความต้องการของผูด้ แู ลแต่ละราย ภาษา
ทีใ่ ช้สอนอาจทำ�ให้ผดู้ แู ลไม่เข้าใจ และผูด้ แู ลไม่มเี วลาอ่าน
แผ่ น พั บ ความรู้26 จึงทำ�ให้ก ารศึก ษาที่ไ ด้แ ตกต่างกั บ
การศึกษาในครัง้ นี้
การศึกษาในครัง้ นี้ ผูด้ แู ลกลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรม
การสอนและคำ�แนะนำ�ตามปัญหาของเด็กแต่ละคนจาก
การสังเกตและซักถามจากผู้ดูแล ในขณะที่ผู้ดูแลกลุ่ม
ควบคุมได้รบั การสอนตามปกติ เป็นคำ�แนะนำ�ในภาพรวม
ของสภาพปัญหาทีพ่ บบ่อยและการดูแลรักษาทัว่ ไปของโรค
การดูแลเด็กตามแผนการรักษา การรับประทานอาหาร
การมาตรวจตามนัด และอาการผิด ปกติท่ีต้องนำ�มา
พบแพทย์ ซึง่ เป็นคำ�แนะนำ�การดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง
โดยทัว่ ไปไม่จ�ำ เพาะต่อเด็กแต่ละราย ขาดสือ่ การสอนมา
กระตุน้ ความสนใจให้เกิดความเข้าใจและจดจำ�ความรูท้ ใ่ี ช้
ในการดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วง และไม่มสี ว่ นร่วมฝึกปฏิบตั ิ
ในประเด็นที่จำ�เป็นและสำ�คัญ เช่น การประเมินอาการ
ขาดนา้ํ   การผสมสารละลายเกลือแร่ การป้อนสารละลาย
เกลือแร่ ซึง่ เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้ผดู้ แู ลรูแ้ ละเข้าใจวิธกี าร
ดูแลเด็กเมือ่ กลับไปอยูท่ บ่ี า้ น ทำ�ให้ผลการศึกษาครัง้ นีผ้ ดู้ แู ล
เด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการสอนมี
ความรู้มากกว่าผู้ดูแลที่ได้รับการสอนตามปกติ โดยที่
ผ่านมามีเพียงการศึกษาของ อรวรรณ มาอ่อน19 ทีศ่ กึ ษา
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผูด้ แู ลต่อพฤติกรรมการดูแล
ของผู้ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในแผนกผู้ป่วย
นอกแบบรายบุคคล ซึ่งผลความรู้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
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การศึกษาเท่านั้นและไม่ได้นำ�มาอภิปรายผลที่ชัดเจน
นอกจากนี้มีการศึกษาของ ศิริธร ยิ่งเรงเริง18 ในการให้
ความรูแ้ ก่มารดาเด็กโรคอุจจาระร่วงแบบรายกลุม่ ทีน่ อน
โรงพยาบาล ด้วยภาพพลิก มีการสาธิตการดูแลป้องกันโรค
การผสมสารละลายเกลือแร่ และมอบเอกสารความรู้
พบว่ า มารดากลุ่ม ที่ไ ด้ โ ปรแกรมและมารดากลุ่ม ที่ไ ด้
สุขศึกษาตามปกติ มีคะแนนความรูแ้ ตกต่างกัน จะเห็นได้
ว่าการศึกษาของ ศิรธิ ร ยิง่ เรงเริง18 และการศึกษาในครัง้ นี้
มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น ที่ส่ือ การสอน มี ส าธิ ต การผสม
สารละลายเกลือแร่และการดูแลเด็ก จึงทำ�ให้ผู้ดูแลมี
ความรู้เพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน รวมถึงในการศึกษาครั้งนี้
สอนแบบรายบุ ค คลจึ ง มี เวลาให้ ผู้ดูแ ลได้ ซัก ถามและ
รับคำ�แนะนำ�จนเกิดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น18,23 รวมทั้งใน
การศึกษาครัง้ นี้ แม้วา่ ในแต่ละการศึกษามีกจิ กรรมทีม่ รี ะยะ
เวลาในการให้โปรแกรม และระยะเวลาวัดผลทีแ่ ตกต่างกัน
แต่ทกุ การศึกษาช่วยทำ�ให้ผดู้ แู ลมีความรูใ้ นการดูแลเด็กโรค
ต่างๆ ได้เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละการศึกษาเป็นการ
ให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน โดยทีผ่ า่ น
มาเป็นการสอนให้ความรู้แก่ผู้ดูแลในขณะที่เด็กเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล แต่ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ด็กได้เข้า
รับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก และผูด้ แู ลต้องกลับไปดูแลเด็ก
ด้วยตนเองทีบ่ า้ น การให้ความรูต้ ามทีผ่ ดู้ แู ลต้องการในช่วง
เวลาทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ นำ�ความรูไ้ ปใช้ในการดูแลเด็ก จึงทำ�ให้
การศึกษาครัง้ นีม้ คี วามเหมาะสมกับการสอนให้ความรูแ้ ก่
ผูด้ แู ล และทำ�ให้ผดู้ แู ลเกิดการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้
ในการศึกษาครั้งนี้ผ้ดู ูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงที่ได้รับ
โปรแกรมการสอน ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
มากกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม แต่มผี ดู้ แู ลจำ�นวน 3
คน ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องร้อยละ 75 ประเด็นทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง
ได้แก่ การดูแลเมือ่ เด็กมีอาการคลืน่ ไส้อาเจียนหรือปฏิเสธ
ดื่ม สารละลายเกลื อ แร่ การป้ อ นสารละลายเกลื อ แร่

NURS SCI J THAIL Vol. 37 No. 3 July - September 2019

ในปริมาณที่เหมาะสม และการผสมสารละลายเกลือแร่
ในครัวเรือน แม้วา่ ผูด้ แู ลได้รบั โปรแกรมการสอนแล้วก็ตาม
รวมถึงเคยมีประสบการณ์การเตรียมสารละลายเกลือแร่
มาก่อน แต่ประสบการณ์ทผ่ี ดู้ แู ลเคยมีอาจไม่ครอบคลุมการ
ดูแลเด็กโรคอุจจาระร่วงทั้งหมด ซึ่งการปฏิบัติเมื่อเด็กมี
อาการคลื่นไส้อาเจียนหรือปฏิเสธดื่มสารละลายเกลือแร่
ไม่ถกู ต้องนัน้ จากการสังเกตและซักถามผูด้ แู ลทัง้ 3 คน
พบว่าผู้ดูแลมีความกังวล กลัวเด็กอาเจียนมากขึ้น จึงไม่
โน้มน้าวให้เด็กดื่มสารละลายเกลือแร่ ส่งผลให้ผู้ดูแล
ป้อนสารละลายเกลือแร่ในปริมาณทีน่ อ้ ยเกินไป ส่วนการผสม
สารละลายเกลือแร่ในครัวเรือนพบว่า ผู้ดูแลไม่เคยผสม
มาก่อน ถึงแม้ได้รับการสอนแล้วแต่ยังจำ�เนื้อหาไม่ได้
ดังนัน้ การให้โอกาสผูด้ แู ลได้ฝกึ ซา้ํ ๆ จนสามารถปฏิบตั ไิ ด้
และมีเนือ้ หาทีจ่ �ำ เป็นครอบคลุมในการดูแลเด็กโรคอุจจาระ
ร่วง ช่วยให้ผดู้ แู ลสามารถปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องก่อนกลับไปดูแล
เด็กด้วยตนเองทีบ่ า้ น
ข้อจำ�กัดของการวิจยั
การศึกษาครัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ มีระยะเวลา
ในการตอบแบบสอบถามความรูห้ ลังสิน้ สุดการทดลองต่าง
กัน โดยกลุม่ ควบคุมตอบแบบสอบถามความรูห้ ลังได้รบั การ
สอนตามปกติจากพยาบาล ในขณะกลุ่มทดลองตอบ
แบบสอบถามความรูห้ ลังได้รบั โปรแกรมการสอนทันที เกิด
เป็นความจำ�ระยะสัน้ จึงทำ�ให้กลุม่ ทดลองจดจำ�ความรูไ้ ด้ดี
ภายหลังให้ความรู้ และในการวัดการปฏิบตั ิ สามารถวัดได้
เพียงภายหลังการได้รับโปรแกรม จึงไม่สามารถเปรียบ
เทียบการปฏิบตั กิ อ่ นและหลังการได้รบั โปรแกรมได้ และ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันของข้อมูล
ทั่ ว ไปในเรื่ อ งประสบการณ์ ข องผู้ ดู แ ลในการเตรี ย ม
สารละลายเกลือแร่และเพศของเด็ก อาจทำ�ให้มีผลต่อ
คะแนนการปฏิ บัติข องผู้ดูแ ลในการผสมสารละลาย
เกลือแร่

สรุปและข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
บุคลากรทางการพยาบาลควรนำ�โปรแกรมการสอน
ไปประยุกต์ใช้ในการให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลเด็กโรคอุจจาระร่วง
ทีเ่ ข้ารับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยนอก โดยใช้สอ่ื คอมพิวเตอร์
ร่วมกับการสาธิตและสาธิตย้อนกลับ ควรให้ผดู้ แู ลฝึกปฏิบตั ิ
การประเมินอาการขาดน้าํ การผสมสารละลายเกลือแร่
แบบสำ�เร็จรูปและในครัวเรือน เน้นฝึกให้สามารถป้อน
สารละลายเกลือแร่แก่เด็กในปริมาณทีเ่ หมาะสมและดูแล
กรณีท่ีเด็กมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือปฏิเสธการดื่ม
สารละลายเกลือแร่ให้ถูกต้องก่อนกลับไปดูแลเด็กด้วย
ตนเองทีบ่ า้ น
ด้านการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรติดตามประเมินความรูแ้ ละ
การปฏิบัติภายหลังกลับบ้าน เช่น การโทรศัพท์ติดตาม
การเยี่ยมบ้าน เพื่อศึกษาความคงทนของความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติดูแลเด็กและช่วยแก้ปัญหา
ของผูด้ แู ลขณะให้การดูแลทีบ่ า้ น
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