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บทคัดย่อ

 การวิจัยก่ึงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนต่อพฤตกิรรม 

ของมารดาในการดแูลบตุรวยัหดัเดนิทีต่ดิเชือ้ทางเดนิหายใจ 

ส่วนล่างเฉียบพลัน กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาท่ีมีบุตรอายุ 

1-3 ปี ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน และ 

เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล

กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เก็บข้อมูลระหว่างเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จ�านวน 42 ราย 

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 21 ราย กลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

ส่วนกลุม่ควบคมุได้รบัการพยาบาลตามปกต ิเครือ่งมือทีใ่ช้

ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ 

แห่งตน แบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไป และแบบสอบถามพฤติกรรม 

ของมารดาในการดแูลบตุรทีต่ดิเชือ้ทางเดนิหายใจส่วนล่าง

เฉียบพลัน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถติพิรรณนา และการทดสอบแบบสองกลุม่เป็นอสิระ

ต่อกัน (Independent t-test)

 ผลการวิจัยพบว่า มารดากลุ่มท่ีได้รับโปรแกรม 

ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน มีผลต่างคะแนนเฉลี่ย

พฤตกิรรมในการดูแลบุตรวยัหดัเดนิทีต่ดิเช้ือทางเดนิหายใจ

ส่วนล่างเฉียบพลันสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .05) ผลการวิจัยครั้งนี้ 

แสดงให้เหน็ว่า พยาบาลทีใ่ห้การดแูลเด็กควรน�าโปรแกรม

ส่งเสรมิการรบัรู้สมรรถนะแห่งตนนีไ้ปใช้กบัมารดาทีม่บีตุร

วัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน เพื่อ

ให้มารดามพีฤตกิรรมในการดแูลบตุรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มากขึ้น

ค�าส�าคัญ: การรับรู้สมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการดูแล 

การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน

 

Abstract

 The purpose of this quasi-experimental 

study was to examine the effect of the perceived 

self-efficacy promotion program on mother’s 

caring behavior for their toddlers with acute  

lower respiratory infection. The sample included 

mothers of children with acute lower respiratory 

infection received care at a pediatric ward of 

Kratumbean Hospital, Samutsakorn province.  

Data were collected between July-August, 2018. 

The sample included 42 mothers were selected 

to either the experimental and control group, 21 

per group. The experimental group received the 

perceived self-efficacy promotion program  
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whereas the control group received regular  

nursing care. Research instruments consisted of 

the perceived self-efficacy program, demographic 

record form, and caring behaviors questionnaire. 

The reliability was .82. Data were analyzed by 

using descriptive statistics and independent t-test.

 The result revealed that after received the 

perceived self-efficacy promotion program, the 

mean score difference between pre-test and  

post-test scores on caring behaviors for toddler 

with acute lower respiratory infection was  

significant higher than those in control group  

(p < .05). From these findings, it suggested that 

pediatric nurses should apply this program to the 

mothers of toddlers with acute lower respiratory 

infection in order to promote them to have more 

efficient caring behaviors.     

Key words: perceived self-efficacy, caring  

behaviors, acute lower respiratory infection 

ความส�าคัญของปัญหา 

 การตดิเชือ้ทางเดินหายใจส่วนล่างเฉยีบพลันในเดก็

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็ก

อายุต�่ากว่า 5 ปี (World Health Organization [WHO], 

2015) โดยในกลุ ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนามีอัตราป่วย

มากกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วถึง 10 เท่า และมีอัตรา

ตายสูงกว่า 2-3 เท่า (Black, Morris, & Bryce, 2003)  

อีกทั้งยังเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรง การด�าเนินของโรค 

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กต้องเข้ารับการรักษา 

ในโรงพยาบาลและต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

 การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมของมารดาในการดแูล

บุตรที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันท่ีผ่านมา  

พบว่ามารดาไม่มีความม่ันใจในการดูแลบุตร เม่ือบุตรมี

อาการไอหรือมไีข้ จงึไม่สามารถให้การดแูลบุตรได้ การดแูล

ที่ไม่เหมาะสมก็ส่งผลให้มีอาการรุนแรงมากข้ึนและเม่ือมี

อาการหนกัขึน้ หายใจล�าบากหรอือาการไม่ทุเลา มารดาจงึ

พาบุตรไปพบแพทย์ ซึ่งเมื่อไปพบแพทย์ขั้นตอนการรักษา

อาจมีความล�าบากและยุ่งยากมากข้ึนจากความรุนแรง 

ของโรค (Ingram, Cabral, Hay, Lucas, & Horwood, 

2013) 

 การเข้ารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาลส่งผลกระทบ

ต่อเด็กช่วงวัยหัดเดินเป็นอย่างยิ่ง จากความไม่สุขสบาย 

จากอาการไข้ ไอ หอบ รับประทานอาหารไม่ได้ เกิดความ

เจ็บปวดจากการเจาะเลือด การพ่นยาและการดูดเสมหะ 

และไม่สุขสบายจากการถูกจ�ากัดการเคล่ือนไหวร่างกาย

จากการให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า การให้ออกซิเจน 

(Samit, Lamchang, & Mesukko, 2013; Ball &  

Bindler, 2003) และการติดเชื้อทางเดินหายใจยังเป็น

สาเหตุส�าคัญของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด  

อีกด้วย (Deangsuwan, 2016) นอกจากนี้ การเจ็บป่วย

ของบุตรยังส่งผลกระทบต่อมารดาผู้ดูแลโดยตรง ซึ่งพบว่า 

ในด้านร่างกาย มารดามีอาการเหนื่อยล้าจากการพักผ่อน

ไม่เพียงพอเนื่องจากการดูแลบุตรป่วยส่งผลให้สุขภาพ 

ของมารดาเสื่อมโทรมลงหรืออาจเกิดการเจ็บป่วยได้ 

(Kotchabhakdi & Empremsilapa, 2009)

 มารดาเป็นผู้ดูแลบุตรป่วยซึ่งมีความส�าคัญเป็น

อย่างมาก เนือ่งจากเดก็วยัหดัเดนิยงัไม่สามารถท�ากิจกรรม

ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่สามารถส่ือความรู ้สึกหรือ 

ความต้องการได้ชัดเจนและยังไม่มีความสามารถในการ 

รับผิดชอบด้านสุขภาพของตนเองได้ แต่จากการศึกษาที่

ผ่านมาพบว่ามารดาไม่มีความมั่นใจในการดูแลบุตรที่มีไข้

และมีอาการไอ จึงไม่สามารถให้การดูแลบุตรได้ การดูแล

ที่ไม่เหมาะสมก็ส่งผลให้เด็กป่วยมีอาการรุนแรงมากขึ้น  

จนมีอาการหายใจล�าบาก ซึ่งเมื่อไปพบแพทย์ข้ันตอน 

การรักษาอาจมีความล�าบากและยุ่งยากมากขึ้น (Ingram, 

Cabral, Hay, Lucas, & Horwood, 2013)

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลายปัจจัย 

ที่ มีผลต่อพฤติกรรมในการดูแลบุตรของมารดา แต ่

จากการศึกษาของ Preechapongmit, Lamchang, and 

Jintrawet (2012) พบว่า ผู้ดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืด  

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.68 มีสมรรถนะในการดูแลโดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก ท�าให้เชือ่ว่าตนเองมสีมรรถนะท่ีจะกระท�า

พฤติกรรมที่ต ้องการได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ  

Kaewsuk, Pongjaturawit, and Chaimongkol (2016) 

พบว่า การรับรู ้สมรรถนะของตนเอง มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกบัพฤตกิรรมของมารดาในการป้องกนัโรคตดิเชือ้


