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บทคัดย่อ

 การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและ

หลงัการทดลอง มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรม

การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสขุ 

ประจ�าหมูบ้่านในการดแูลและติดตามทารกเกดิก่อนก�าหนด 

หลังจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลต่อความรูแ้ละพฤตกิรรม

ในการดูแลและติดตามทารกเพื่อตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานของทารกเกิดก่อนก�าหนด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือก

แบบสะดวก จ�านวน 20 คน คืออาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านทีผ่่านการอบรมเชงิปฏบิตักิารการดแูลทารก

เกดิก่อนก�าหนดทีน่กัวจิยัจดัขึน้ และทารกเกดิก่อนก�าหนด

ในหมู่บ้านที่ต้องดูแลและติดตามในช่วงอายุ 12 เดือน 

เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่ แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบุคคล 

แบบทดสอบความรู้ มีค่าความเชื่อมั่นของ KR-20 เท่ากับ 

.80 และแบบสอบถามพฤติกรรมในการดูแลและติดตาม

ทารกเพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของทารกเกดิก่อน 

ก�าหนด มีค่าความเชื่อมั่นของอัลฟาครอนบาคเท่ากับ .85 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการได้รับโปรแกรม  

กลุม่ตวัอย่างมคีวามรู้ในการตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน 

ของทารกเพิม่ขึน้จากก่อนได้รบัโปรแกรมฯ อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถติ ิ(p<.01) และพฤตกิรรมการดแูลและตดิตามทารก

เพือ่ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานเพิม่ขึน้จากก่อนได้รบั

โปรแกรมฯ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<.01) ผลการวิจัย

ครัง้นีใ้ห้ข้อเสนอแนะว่าพยาบาลสามารถน�าไปพัฒนารปูแบบ 

ในการเพิ่มศักยภาพการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้านร่วมกับผู้ดแูลทีบ้่านเพือ่ให้สามารถดแูลทารก

เกิดก่อนก�าหนดในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ 

ของตนเอง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน, ทารก

เกิดก่อนก�าหนด, ความรู้, พฤติกรรมการดูแลและติดตาม

ทารก

Abstract

 This one-group pretest-posttest quasi- 

experimental study aimed to examine effect of 

the perceived self-efficacy promotion program of 

village health volunteers in caring and Follow-up 

preterm infants after discharge from hospitals.  

A convenience sampling was used to recruit 20 
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participants of village health volunteers, who  

already attended the workshop training for caring 

of preterm infants organized by the researchers. 

Moreover, in their villages must have preterm 

infants with aged about 12 months. Research  

instruments consisted of a demographic question-

naire, the knowledge test with KR-20 of .80,  

and the questionnaire of behavior in caring and 

follow-up infants to respond basic needs of 

preterm infants with Cronbach’s alpha reliability 

of .85. Data were analyzed by using frequency, 

percent, mean, standard deviation, and t-test.  

 The results revealed that after receiving the 

program, the knowledge and caring behaviors and 

follow-up infants were significantly higher than 

before receiving the program (p<.01). Therefore, 

nurses should further develop the nursing  

intervention based on these findings in order to 

enhance ability of village health volunteers  

together with a family caregiver to provide  

effective care for preterm infants in their villages.    

Key words: Perceived self-efficacy promotion 

program, village health volunteers, preterm infant, 

knowledge, behavior in caring and follow-up  

infants

ความส�าคัญของปัญหา

 ทารกเกดิก่อนก�าหนดเป็นทารกท่ีมารดาคลอดก่อน

อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ซึ่งโดยมากจะมีน�้าหนักตัวแรกเกิด

น้อยกว่า 2,500 กรมั ทัง้นีท้ารกคลอดทีม่อีายคุรรภ์ยิง่น้อย

จะยิ่งมีน�้าหนักแรกคลอดน้อยลงและยิ่งเพิ่มความเสี่ยง 

ต่อการเสียชีวิตหรือความพิการมากขึ้น จากสถิติข้อมูล

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2559 พบว่า 

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดทารกมีชีพที่มีน�้าหนักแรกเกิด

น้อยกว่า 2,500 กรัม เฉลี่ยที่ 10.2, 10.8, 10.4, 10.6, และ 

11.1 ตามล�าดับ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (Ministry 

of Public Health, 2017) ทารกเกิดก่อนก�าหนดเป็นกลุ่ม

ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาของระบบต่าง ๆ ใน

ร่างกายจากการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ ที่ไม่สมบูรณ์  

เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ 

ภูมต้ิานทาน ระบบเผาผลาญ ระบบหวัใจและเลือด เป็นต้น 

(Punthmatharith, 2012) ตลอดจนเม่ือทารกได้รับ 

การจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล มักพบว่ามีปัญหา 

การเจ็บป่วยที่ต่อเนื่อง อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจาก

การรักษาหรือสรีระวิทยาของทารกเองที่ยังไม่สมบูรณ์  

ส ่งผลให้ทารกกลับมารักษาจากภาวะเจ็บป่วยซ�้า ๆ  

โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรก (Sangtawesin, Singgari, & 

Kanjanapattanakul, 2011) โดยปัญหาที่มักพบคือ  

ปัญหาทางด้านพฒันาการและการเจรญิเตบิโต (Hayeese, 

Sap-In, Wangsawat, & Chaimongkol, 2015a) 

 การดแูลทารกเกดิก่อนก�าหนดให้ได้รบัการตอบสนอง 

ความต้องการพื้นฐานที่ดีและเหมาะสมนั้น ย่อมส่งผลให้

ทารกมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตเป็นผู ้ใหญ่ที่มี

คุณภาพทีด่ใีนอนาคต ซึง่นบัว่าเป็นความท้าทายของระบบ

สาธารณสขุทีต้่องดแูลและจดัการเนือ่งจากสภาพสงัคมทีม่ี

การเปล่ียนแปลงท�าให้บทบาทการเล้ียงดทูารก ความสนใจ 

และเอาใจใส่ทารกลดลง เห็นได้จากรัฐบาลได้เล็งเห็น 

ความส�าคัญของประชากรวัยทารกท่ีเป็นรากฐานในการ

พัฒนาประเทศ โดยเน้นให้ทารกมีพัฒนาการที่สมวัยซึ่งจะ

มีผลต่อระดับความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ใน

อนาคต (Office of The National Economic and Social 

Development Board, 2016) ทั้งนี้ทารกยังคงต้องอาศัย

ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการด�าเนินชีวิตจากครอบครัว 

เป็นส�าคัญ โดยเฉพาะมารดา ดังนั้นมารดาจึงต้องมีความรู้ 

ความสามารถในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่

จ�าเป็นท่ีครอบคลมุทัง้ด้านร่างกาย สตปัิญญา อารมณ์ จติใจ 

สังคม มีรายงานการศึกษาพบว่า ร้อยละ 45.8 ของทารก

มุสลิมที่เกิดก่อนก�าหนดในสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับ

การตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ 

ไม่ดี พบด้านที่เป็นปัญหาคือ โภชนาการและอนามัย และ

การส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย โดยปัจจัย 

ทีส่่งผลต่อการเกดิพฤตกิรรมการเล้ียงดทูารกทีไ่ม่เหมาะสม

นั้น ส่วนหนึ่งมาจากมารดาขาดความรู้ ความเข้าใจและ 

ขาดความมั่นใจในการดูแล ติดตามสุขภาพและพัฒนาการ

อย่างต่อเน่ือง (Hayeese, Sap-In, Wangsawat, &  

Chaimongkol, 2015b) ดังนัน้จงึต้องอาศยัความช่วยเหลอื


