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บทคัดย่อ

 การวิจัยก่ึงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผล

ของโปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจากสามีต่อ

ความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนก�าหนด 

กลุ่มตัวอย่าง คือมารดาที่มีบุตรเกิดก่อนก�าหนดที่เข้ารับ 

การรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ�านวน 

30 ราย คดัเข้ากลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 15 ราย 

กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลอง

ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมลูทีเ่กีย่วกับทารกเกดิก่อนก�าหนด 

และการสนบัสนนุจากสาม ีเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป 

ของมารดาและทารก แบบประเมินความรู้สึกไม่แน่นอน

ของมารดา โปรแกรมการให้ข้อมูลและการสนับสนุนจาก

สามี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติ t-test

 ผลการวจิยัพบว่า ภายหลงัสิน้สดุการทดลองมารดา

กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกไม่แน่นอนต�่ากว่า

ก่อนได้รับโปรแกรม และต�่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ (p<.001) ดังนั้นพยาบาลและบุคลากร 

ทีมสุขภาพสามารถน�าโปรแกรมน้ีไปใช้กับมารดาท่ีมีบุตร

เกิดก่อนก�าหนด เพื่อลดความรู้สึกไม่แน่นอนของมารดา 

และท�าให้บุตรได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัวต่อไป 

ค�าส�าคัญ: ความรู้สึกไม่แน่นอน การให้ข้อมูลและการ

สนับสนุนจากสามี มารดาที่มีบุตรเกิดก่อนก�าหนด

Abstract

 This quasi-experimental research aimed to 

examine the effect of information and husband 

support program on uncertainty in mothers with 

preterm infants. Participants included 30 mothers 

with preterm infants receiving medical treatment 

at NICU, Queen Savang Vadhana Memorial  

Hospital, Chonburi province. Fifteen participants 

were in the control group receiving the usual 

nursing care. Fifteen mothers were in the  

experimental group receiving the information  

and husband support program. Data were  

collected since November 2017 to January 2018. 

The research instruments consisted of the  

information and husband support program, the 

demographic data record form, and Parental  

Perception of Uncertainty scale. Data were  

analyzed using descriptive statistics and t-test. 

 The result revealed that after the  

experiment, the mean scores of uncertainty in the 

experimental group was significantly lower than 

before receiving the program and lower than those 

in the control group (p<.001). Therefore, nurse 

and healthcare team could apply the information 

and husband support program to reduce  

uncertainty among mothers with preterm infants 
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and resulted in providing the good care for their 

infants.
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ความส�าคัญของปัญหา 

 ทารกเกดิก่อนก�าหนด มคีวามเสีย่งสงูต่อการเจบ็ป่วย 

พิการ และเสียชีวิตมาก (Kolatat, 2009) เนื่องจากมีระยะ

เวลาในการเจริญเติบโตในครรภ์น้อยกว่าปกติ มีความ 

ไม่สมบูรณ์ของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและการท�างานที่

ไม่มีประสิทธิภาพ ท�าให้ทารกต้องเข้ารับการรักษาในหอ 

ผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต (Neonatal Intensive Care 

Unit) โดยเฉพาะ 72 ชั่วโมงแรกหลังคลอด ทารกมักจะมี

อาการรุนแรง ไม่คงที่ และอาการจะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 

จนน�าไปสู่ภาวะวิกฤต ท�าให้มารดาเกิดความวิตกกังวล  

ไม่แน่ใจในอาการเจ็บป่วยของบุตร รวมทั้งไม่สามารถ 

คาดเดาสถานการณ์ความเจ็บป่วยของบุตรได้ อีกทั้ง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ใหม่ มารดาไม่คุ้นเคย

กบัสภาพแวดล้อม และทารกมอีปุกรณ์การแพทย์ตดิตัวเป็น

จ�านวนมาก มีเสียงของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังตลอดเวลา หรือ

ข้อมลูทีไ่ด้รบัจากแพทย์พยาบาลไม่ครบถ้วนหรอืไม่ชัดเจน 

มคีวามคลมุเครอืว่าบตุรจะมชีวีติหรอืเสยีชวีติเมือ่ใด ท�าให้

มารดาเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย (Horn & 

Tesh, 2000) 

 ความรูส้กึไม่แน่นอนในการเจ็บป่วย เป็นเหตกุารณ์

ที่ถูกประเมินว่า เมื่อเกิดข้ึนจะก่อให้เกิดความเครียดกับ

มารดาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งพบได้สูงถึง 

ร้อยละ 40 ของความเครียดทั้งหมด (Santacrore, 2001) 

เนื่องจากมารดาไม่สามารถคาดเดา หรือตัดสินใจได้ว่า

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลลัพธ์อย่างไร ประกอบด้วย 

4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความคลมุเครือเกีย่วกบัความเจบ็ป่วย 

(ambiguity) 2) ด้านการขาดข้อมลูเกีย่วกบัการวนิจิฉยัโรค 

(lack of information) 3) ด้านการขาดความชัดเจนของ

ข้อมลูทีไ่ด้รบั (lack of clarity) และ 4) ด้านการไม่สามารถ

ท�านายการด�าเนินของโรคและการพยากรณ์โรคได ้  

(unpredictability) จากการศึกษาของ Teerarungsikul, 

Phaktoop & Arjratanakul (2002) พบว่า มารดา 

มีความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของบุตรเกิดก่อน

ก�าหนดที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต

จะอยู่ในระดับสูง และความรู้สึกไม่แน่นอนด้านที่สูงที่สุด 

คือ ด้านความคลุมเครือเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ซึ่งจะส่งผล

ให้มารดาแสดงออกถึงพฤตกิรรมการดแูลบตุรท่ีไม่เหมาะสม 

เช่น ไม่กล้าสัมผัสตัวบุตร พูดคุยกับบุตรน้อยลง ไม่เลี้ยงดู

บตุรด้วยนมมารดา ส่งผลให้กลไกการสร้างน�า้นมของมารดา 

ลดลง (Jongkae, 2007) และการศึกษาของ Lonstein 

(2007) พบว่า การท่ีมารดามีบุตรเจ็บป่วยและเข้ารับ 

การรกัษา จะท�าให้ความสามารถในการดแูลบตุรของมารดา

ลดลง (Abdeyazdan, Shahkolahi, Mehrabi &  

Hajiheidari, 2014) 

 มารดาที่ไม่สามารถดูแลบุตรได้ด้วยตนเอง จะเกิด

ความวิตกกังวล ความเครียด ส่งผลให้ไม่สามารถปรับตัว 

ต่อบทบาทของการเป็นมารดาและเผชิญสถานการณ์ 

ความเจ็บป่วยของบุตรได้อย่างเหมาะสม (Newton,  

2000; Poompan, Tilokskulchai, Prasopkittikun & 

Limprayoon, 2013) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบทบาท 

การดแูลบตุรได้ในระยะยาว (Mishel, 1983; Santacrore, 

2003) ดงันัน้พยาบาลจงึควรมส่ีวนช่วยเหลอืมารดาในการ

ปรบับทบาทการดแูลบตุรเมือ่เจบ็ป่วยและเข้ารับการรกัษา

ในโรงพยาบาล จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เม่ือบุตร 

เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษามารดาจะมีความต้องการ

แสดงบทบาทของการเป็นมารดาในการดูแลบุตร และ

ต้องการการตอบสนองในด้านต่าง ๆ เพื่อลดความรู้สึก 

ไม่แน่นอนในการเจบ็ป่วย (Srirat & Saiwaree, 2008) เช่น 

ในด้านการได้รบัข้อมลูข่าวสาร และการตอบสนองทางด้าน

จิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Maneerat (2007) 

พบว่า มารดาที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของบุตร 

จะมีความรู้สึกไม่แน่นอนต�่ากว่าก่อนการได้รับข้อมูล และ

การได้รบัข้อมลูอย่างมปีระสทิธภิาพจากพยาบาล  (Ignell, 

Mard, Nyqvist & Blomvist, 2014) รวมทั้งได้รับการ

สนับสนุนทางด้านข้อมูลและอารมณ์ จะช่วยให้ความรู้สึก

ไม่แน่นอนลดลง (Jongkae, 2007) นอกจากนีลั้กษณะของ

ครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 

เมือ่ครอบครวัประสบปัญหา สามจีงึเป็นบคุคลทีใ่กล้ชดิและ

มีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนภรรยาในเรื่องต่าง ๆ 

ทัง้ด้านร่างกายและจติใจ มกีารศกึษา พบว่า การสนบัสนนุ


