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บทคัดย่อ 

การวิจยัและพฒันาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและศึกษาผลของการให้ความรู้ผ่านแอป
พลิเคชันในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม มีการ
ด าเนินการ 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) วิเคราะห์สภาพและประเมินความตอ้งการ ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ พยาบาล
วิชาชีพและมารดาทารกเกิดก่อนก าหนด รวมทั้งหมด 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (2) ออกแบบและพฒันารูปแบบความรู้ผ่านแอป
พลิเคชนั โดยนกัวิจยัและผ่านผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ (3) ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ มารดาทารกเกิดก่อนก าหนดจ านวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบทดสอบความรู้ก่อน
และหลงัไดรั้บความรู้ผา่นแอปพลิเคชนั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการทดสอบ-ที และ (4) ประเมินผล
และปรับปรุงรูปแบบแอปพลิเคชนั ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ พยาบาลวิชาชีพจ านวน 10 คน และมารดาทารกเกิด
ก่อนก าหนด จ านวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปและความพึงพอใจต่อการ
ใหค้วามรู้ผา่นแอปพลิเคชนั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ เฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ผลการวิจยัพบว่า (1) รูปแบบความรู้ผ่านแอปพลิเคชนัในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลงั
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม ประกอบดว้ย การดูแลทารกให้เป็นมุสลิมท่ีสมบูรณ์ การ
ดูแลทารกตามปัญหาสุขภาพ การดูแลทารกดว้ยโภชนาการท่ีฮาลาลและมีประโยชน์ และการดูแลทารก
ใหมี้ความผกูพนักบัพระเจา้ (2) ภายหลงัไดรั้บความรู้ผา่นแอปพลิเคชนัมารดามีความรู้มากกวา่ก่อนการ
ไดรั้บความรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 17.24, p<0.01) และ (3) พยาบาลและมารดาทารกเกิดก่อน
ก าหนด มีความพึงพอใจต่อการให้ความรู้ผา่นแอปพลิเคชนั โดยรวมอยูร่ะดบัมาก (M = 4.39, S.D. = 
0.44; M = 4.40, S.D. = 0.53 ตามล าดบั) ผลการวิจยัคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่ บุคลากรดา้นสุขภาพควรให้
ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นรูปแบบแอปพลิเคชนั ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกท่ีสะดวก ง่าย ทนัยุคทนัสมยั และมารดา
สามารถเรียนรู้ซ ้ าไดด้ว้ยตนเอง พยาบาลและมารดาสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนดตามวถีิมุสลิม 
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ การให้ความรู้  จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล มุสลิม 

ทารกเกิดก่อนก าหนด  
 
Abstract 
 This research and development aimed to develop and determine the effects of health 
education delivery through an application in caring for Islamic preterm infants after discharge from a 
hospital. The study employed four stages: (1) Situation analysis and need assessment which the 
informants were 15 persons including professional nurses and mothers of preterm infants. Content 
analysis was used for data analysis; (2) Design content platform and development of knowledge and 
health education on android application were developed by researchers and was validated by experts; 
(3) Trying out and feasibility testing of the content application were done with 27 mothers of preterm 
infants. A questionnaire of knowledge pretest and posttest about caring for preterm infants in Muslim 
way was used through android application. Data were analyzed by t-test and (4) Evaluation and 
modification pattern were collected data from 10 professional nurses and 27 mothers of preterm 
infants, who accessed and used the developed application. Research instruments for data collection 
were questionnaires of a demographic and the satisfaction of using the application for health 
education delivery. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation 
 The results revealed that (1) The new health education delivery through the application in 
caring for Islamic preterm infants after discharge from a hospital consisted of caring for preterm 
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infants to be a complete Muslim, caring for preterm infants to health problems, caring for preterm 
infants to halal and health nutrition and caring for preterm infants ties to god, (2) After receiving 
health education delivery through the application, the mothers had significantly more knowledge than 
before receiving (t = 17.24, P<0.01) and (3) The nurses and the mothers of preterm infants were 
satisfied with the health education delivery through the developed application with high total mean 
scores (M = 4.39, S.D. = 0.44 and M = 4.40, S.D. = 0.53, respectively). These findings suggest that 
healthcare providers should utilize this android application to deliver health education, which is 
convenient, easy, modern and in trend. Moreover, the mothers could repeatedly learn by themselves. 
Nurses and mothers of preterm infants could also utilize this application in caring for Islamic preterm 
infants. 
Keywords: Android application, Health education, Discharge from a hospital, Muslim, Preterm infant  
 
บทน า 

การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งขอ้จ ากดัของทรัพยากรทางการแพทยท่ี์
มีอยูใ่นปัจจุบนั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารกวยัแรกเกิด โดยเฉพาะในหญิง
ตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียงท าให้อุบติัการณ์การเกิดทารกเกิดก่อนก าหนดเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัสถิติของ
ประเทศไทยพบว่าการเกิดมีชีพของทารกท่ีจ าแนกตามน ้ าหนกัแรกเกิดท่ีน้อยกวา่ 2,500 กรัม ตั้งแต่ปี 
2557 - 2561 พบถึงร้อยละ 10.4, 10.6, 11.1, 11.0 และ 11.3 ตามล าดบั (Bureau of Polity and Strategy, 
2019) ทารกเกิดก่อนก าหนดมีระบบการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกายไม่สมบูรณ์ เช่น การควบคุม
อุณหภูมิกาย ระบบภูมิคุม้กนั การดูดซึม การยอ่ยสารอาหาร เป็นตน้ (Thampanichawat, Rungamornrat, 
& Payakkaraung, 2016) ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ทารกมีโอกาสเจ็บป่วยท่ีรุนแรง พิการและเสียชีวิตได ้
(Bancalari & Claure, 2016) และในการศึกษาคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้พบวา่ทารกเกิดก่อนก าหนดมีคุณภาพชีวิตในระดบัไม่ดีถึง
ร้อยละ 45.8 โดยปัญหาท่ีพบคือ ทารกไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเต็มท่ีในดา้นโภชนาการ สุขอนามยั 
พฒันาการ และวฒันธรรม (Hayeese, Sap-In, Wangsawat, & Chaimongkol, 2015) 

ปัญหาท่ีพบบ่อยในทารกเกิดก่อนก าหนดท่ีจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลและเป็นสาเหตุท่ีท าให้
ทารกตอ้งเขา้รับการรักษาซ ้ า ได้แก่ ปัญหาระบบทางเดินหายใจ โดยมกัเกิดภาวะหายใจล าบากและ
ความสามารถในการขบัเสมหะไดน้อ้ย เน่ืองจากสมองท่ีควบคุมระบบประสาทอตัโนมติัเร่ืองการหายใจ 
การไอเจริญไม่เต็มท่ี (Carlo & Ambalavanan, 2016; Pezzati, 2014) ปัญหาการดูดนมไดน้อ้ย ท าให้



42 

     Princess of Naradhiwas University Journal  

 

วารสารมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ปีที ่13 ฉบับที ่1 มกราคม – เมษายน 2564 

น ้ าหนกัตวัข้ึนช้าเน่ืองจากทารกมกัมีพฤติกรรมง่วง ซึม หลบัเป็นส่วนใหญ่และความสามารถในการ
ดูดกลืนยงัไม่สมบูรณ์ (Krueger, Horesh, & Crosland, 2012) ปัญหาอุณหภูมิกายไม่คงท่ี เน่ืองจากทารก
จะมีการสูญเสียความร้อนในร่างกายได้ง่าย การควบคุมอุณหภูมิกายไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลของ
อุณหภูมิกายไม่คงท่ีอาจท าให้ทารกมีภาวะหายใจล าบากและหยุดหายใจตามมาได ้(Mccall, Alderdice, 
& Halliday, 2018) และปัญหาการติดเช้ือ เน่ืองจากกลไกการป้องกนัการติดเช้ือไม่สมบูรณ์ ผิวหนงับาง 
ส่งผลให้ทารกติดเช้ือในร่างกายได้ง่าย โดยเฉพาะติดเช้ือท่ีปอด ล าไส้และกระแสเลือด เป็นต้น 
(Benjamin, Mezu-Ndubuisi, & Maheshwari, 2015) สอดคลอ้งกบัการศึกษาสาเหตุท่ีทารกเกิดก่อน
ก าหนดท่ีจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตอ้งกลบัมารักษาซ ้ า มกัมาดว้ยปัญหาน ้ าหนกัลด หายใจล าบาก
และมีไขสู้ง เป็นตน้ (Naradhiwasrajanagarindra Hospital, 2018)  

การดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความเช่ือ วฒันธรรมของครอบครัว เพื่อให้
ทารกและครอบครัวเกิดความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของ
การพยาบาลแบบองคร์วม (Matayaboon, Klunklin, & Urharmnuay, 2017) ทั้งน้ีในสามจงัหวดัชายแดนใต ้
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงอิสลามได้ให้ความส าคญัในด้านการส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูเน่ืองจากมุสลิมมีความเช่ือและศรัทธาว่าร่างกายเป็นของขวญัท่ีไดรั้บจากอลัลอฮ 
ดงันั้นเพื่อใหบ้รรลุความดีท่ีแทจ้ริง การรักษาสุขภาพนั้นเป็นหนา้ท่ีส าคญัส าหรับมนุษย ์ส่วนการหายของ
โรคนั้นข้ึนอยูก่บัการก าหนดสภาวการณ์จากพระผูเ้ป็นเจา้ (Hayeese & Pattanaprichawong, 2020) ซ่ึงจาก
การศึกษาพบงานวิจยัหลาย ๆ งานท่ีศึกษาโดยน าหลกัการศรัทธาของอิสลามมาประยุกต์ใช้ในการดูแล
ในช่วงกลุ่มวยัต่าง ๆ แต่ไม่พบในกลุ่มทารกเกิดก่อนก าหนด อาจเน่ืองด้วยทารกกลุ่มน้ีมกัมุ่งเน้นการ
รักษาใหมี้ชีวติรอดมากกวา่ แต่ดว้ยการดูแลอยา่งเป็นองคร์วมนั้นไม่วา่จะเป็นกลุ่มช่วงอายุใด การเจ็บป่วย
ดว้ยภาวะใด ทุกคนมีสิทธิไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการอยา่งเป็นองคร์วมเช่นเดียวกนั 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการปฏิบติังานในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในภาคใต ้พบวา่ เม่ือทารก
ใกลเ้ขา้เกณฑ์ท่ีสามารถจ าหน่ายออก เช่น ทารกสามารถดูดนมไดอ้ยา่งเพียงพอ ทารกสามารถควบคุม
และรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ และทารกสามารถควบคุมการหายใจไดอ้ย่างปกติแล้ว 
(Awindaogo, Smith, & Litt, 2015) พยาบาลจะติดต่อให้มารดามานอนท่ีหอผูป่้วยเพื่อมาฝึกเล้ียงทารก 
แต่มีมารดาท่ีมารับการฝึกจ านวนน้อยมาก โดยมากมกัจะน าทารกกลบับา้นในวนัท่ีแพทยอ์นุญาตให้
กลับบ้าน ส่วนรูปแบบการเรียนรู้นั้ นพยาบาลจะบรรยายควบคู่กับการสาธิตและให้มารดาสาธิต
ยอ้นกลบั ซ่ึงก่อนจ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาลมารดาจะสามารถรับฟังความรู้ดงักล่าวเพียง 1 - 2 
คร้ังเท่านั้น ท าให้ยงัไม่เกิดทกัษะและอาจไม่สามารถจดจ าขั้นตอนหรือปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งเม่ือตอ้ง
กลบัไปดูแลทารกเองท่ีบา้น ดงันั้นนกัวิจยัจึงมีความสนใจในการพฒันาแหล่งให้ความรู้แก่มารดาหรือ
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ผูดู้แลทารกเกิดก่อนก าหนดให้มีความสอดคลอ้งกบัความเช่ือและศรัทธาของคนในพื้นท่ี โดยออกแบบ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว และสามารถศึกษาทบทวนได้บ่อยคร้ังตามความ
ตอ้งการ จึงเลือกท่ีจะพฒันารูปแบบการให้ความรู้ผา่นโทรศพัทมื์อถือซ่ึงเป็นอุปกรณ์การส่ือสารท่ีนิยม
ในปัจจุบนั เพื่อให้มารดามีทกัษะ มีความรู้ และสร้างความตระหนกัว่าการดูแลทารกให้เจริญเติบโตท่ี
สมบูรณ์ในทุกดา้น เป็นบทบาทหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัเพราะเป็นส่ิงท่ีไดรั้บมอบหมายจากพระเจา้ 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อพฒันารูปแบบการให้ความรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ในการดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวถีิมุสลิม 

2. เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ในการดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวถีิมุสลิม 

 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

รูปแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development; R&D) มาประยุกตใ์ช ้โดยมีวงจรใน
การพฒันางานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไดม้าซ่ึงนวตักรรมท่ีสามารถน ามาแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาคุณภาพของ
การท างาน โดยประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (Chookhampaeng, 2018) สรุปดงัภาพท่ี 1 
 
วธีิการวจัิย 

รูปแบบการวจิยัและพฒันา (Research and Development; R&D) ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการ (Analysis Research (R1)) ด าเนินการ

ดงัน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล โดยก าหนดคุณสมบติัผูใ้หข้อ้มูล (Inclusion criteria) คือพยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบติังาน

ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน และเป็นมารดาท่ีมี
ประสบการณ์คลอดและดูแลทารกเกิดก่อนก าหนด ประกอบดว้ย (1) พยาบาลวิชาชีพในหอผูป่้วยทารก
แรกเกิดวิกฤติ จ านวน 5 คน (2) พยาบาลวิชาชีพในชุมชนท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานอนามยัแม่และเด็ก 
จ านวน 5 คน และ (3) มารดาทารกเกิดก่อนก าหนด จ านวน 5 คน รวมทั้งส้ิน 15 คน 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เก่ียวกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการในการใหค้วามรู้มารดาเก่ียวกบัการดูแลทารกหลงัไดรั้บการจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาลพฒันาโดยผูว้ิจยั ตวัอย่างแนวค าถาม เช่น พยาบาลวิชาชีพในหอผูป่้วยทารกแรกเกิด
วิกฤติ มีปัญหาในการเตรียมความพร้อมมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดเพื่อจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลอะไรบา้ง อยา่งไร และมารดา มีความตอ้งการอะไรบา้งในการเตรียมความพร้อมดูแลบุตร
หลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล เป็นตน้ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย น าประเด็นการสัมภาษณ์และแนวค าถาม ผ่าน
ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน มีการปรับปรุง แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ จากนั้นไปทดลองใช ้(Try Out) กบัพยาบาล
วชิาชีพจ านวน 3 คน และมารดาทารกเกิดก่อนก าหนด 3 คน เพื่อตรวจสอบความชดัเจนและความเขา้ใจ
ในประเด็นค าถามท่ีจะใชส้ัมภาษณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดวิกฤติ กลุ่มพยาบาลวิชาชีพในชุมชน และกลุ่มมารดา

1. ขั้นการวิเคราะห์
สภาพและประเมิน
ความต้องการ 
(Analysis: 
Research (R1)):  
ศึกษาสภาพปัญหา
และความตอ้งการ
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดหลงั
จ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลท่ี
สอดคลอ้งตาม
บริบทของพ้ืนท่ี 

2. ขั้นการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
(Design and Development: 
Development (D1))  
เป็นขั้นตอนท่ีน าผลการศึกษาจาก
ขั้นตอนท่ี 1 ร่วมกบัการทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการ
พ้ืนฐานของทารกเกิดก่อนก าหนด 
(Hayeese, Sap-In, Pichaisongkram, 
& Chaimongkol, 2016) และแนวคิด
การดแูลตนเองตามหลกัวิถีมุสลิม
ของ Vanaleesin & Mamah (2015) 
และ Hayeese & Pattanaprichawong. 
(2020) มาใชใ้นการก าหนดกรอบ
แนวคิดของการพฒันารูปแบบ
ความรู้ผา่นแอปพลิเคชนั 

3. ขั้นการทดลองใช้
และประเมนิ
ประสิทธิผล 
(Implementation: 
Research (R2)) 
น ารูปแบบความรู้
ผา่นแอปพลิเคชนัท่ี
สร้างข้ึนในขั้นตอน
ท่ี 2 ทดลองใชแ้ละ
ประเมิน
ประสิทธิผล โดยใช้
วิธีการวิจยัก่ึง
ทดลอง รูปแบบวดั
ก่อนและหลงัการ
ทดลอง 

4. ขั้นการ
ประเมินผล
รูปแบบ 
(Evaluation: 
Development 
(D2))  
ประเมินความ
พึงพอใจในกลุ่ม
ผูท่ี้ใชแ้อปพลิเค
ชนับนแอน
ดรอยด ์ในการ
ดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดตาม
วิถีมุสลิม 
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ทารกเกิดก่อนก าหนด ท าการสนทนากลุ่มละ 1 คร้ัง โดยใชเ้วลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง และหลงัจากสนทนา
กลุ่มเสร็จทุกคร้ัง ผูว้จิยัสรุปใจความส าคญัแลว้ใหผู้ใ้หข้อ้มูลตรวจสอบอีกคร้ัง 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนด 
ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ใชแ้นวคิดวิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนของ Crabtree & 
Miller (1992) 

ขั้นตอนที ่2 การออกแบบและพฒันารูปแบบ (Design and Development (D1)) ด าเนินการดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัน าผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดการพฒันารูปแบบ

การใหค้วามรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยดฯ์ 
2. ผูว้จิยัสร้างเน้ือหาในแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ฯ โดยเน้ือหาครอบคลุม (1) การดูแลทารก

ใหเ้ป็นมุสลิมท่ีสมบูรณ์ (2) การดูแลทารกตามปัญหาสุขภาพ (3) การดูแลทารกดว้ยโภชนาการท่ีฮาลาล
และมีประโยชน์ และ (4) การดูแลทารกใหมี้ความผกูพนักบัพระเจา้ โดยสร้างส่ือการให้ความรู้ผา่นแอป
พลิเคชนับนแอนดรอยด ์ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 การประเมินภาวะสุขภาพทารกเกิดก่อนก าหนด ประกอบด้วย ความหมายและ
ลกัษณะของทารกเกิดก่อนก าหนด และขอ้มูลความรู้การดูแลทารกตามปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย โดยมี
รูปแบบการเขียนบรรยายท่ีมีภาพประกอบ และวดีิทศัน์สาธิตการดูแล  

ส่วนท่ี 2 การดูแลทารกดา้นวฒันธรรมตามวิถีมุสลิม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี คือ (1) การ
ดูแลทารกใหเ้ป็นมุสลิมท่ีสมบูรณ์ และ (2) การดูแลทารกให้มีความผูกพนักบัพระเจา้ โดยมีรูปแบบการ
เขียนบรรยาย และวดิิทศัน์ท่ีล้ิงกบัยทููบ (you tube) 

 ส่วนท่ี 3 การดูแลทารกดว้ยโภชนาการท่ีฮาลาลและมีประโยชน์ โดยเนน้การเล้ียงดว้ยนมแม่ 
ซ่ึงน ้ านมจะดีไดน้ั้นอยูท่ี่การรับประทานอาหารของมารดาท่ีฮาลาลและมีประโยชน์ โดยมีรูปแบบการ
เขียนบรรยายท่ีมีภาพประกอบ และวดีิทศัน์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. วิธีการใช้แอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ในการให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลทารกเกิดก่อน
ก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวถีิมุสลิม โดยปฏิบติัไดด้งัน้ี  

3.1 กลุ่มตวัอยา่งสแกน QR Code เม่ือดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชนั ก่อนใชง้านตอ้งมีการ
ลงช่ือ  

3.2 หนา้จอเขา้ไปยงัหนา้จอหลกั ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วน โดยก่อนท่ีจะเรียนรู้ในแต่ละ
ส่วน กลุ่มตวัอยา่งตอ้งท าแบบทดสอบ เพื่อวดัความรู้จ านวน 5 ขอ้ ซ่ึงจ าเป็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งผา่น
เกณฑ ์3 ใน 5 ขอ้ จึงสามารถเขา้ถึงเน้ือหาในส่วนต่อไปได ้จนครบการเรียนรู้ทั้งส้ิน 3 ส่วน ถือวา่เป็นท่ี
ส้ินสุดในการเรียนรู้ ดงัภาพท่ี 2  
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ภาพที ่2 แอปพลิเคชนับนแอนดรอยดใ์นการให้ความรู้การดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดตามวถีิมุสลิม 
 

4. น า (ร่าง) แอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีการ
ปรับปรุงแกไ้ข จนผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่รูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม ครอบคลุมในการดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนด  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น 
(Implementation : Research (R2)) ด าเนินการดงัน้ี 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ มารดาทารกเกิดก่อนก าหนดมุสลิมท่ีมีแผนการรักษาให้ไดรั้บการ
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงโดยก าหนดคุณสมบติัดงัน้ี (1) 
ทารกเกิดก่อนก าหนด มีคุณสมบติัคือ มีสุขภาพทัว่ไปปกติ ไม่มีการเจ็บป่วยหรือพิการแต่ก าเนิด และไม่
มีภาวะพึ่งพาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ (2) มารดา มีคุณสมบติัคือ เป็นผูดู้แลทารกเป็นหลกัขณะอยู่
บา้น สุขภาพทัว่ไปปกติ สามารถเขียน อ่านหนงัสือและมีความสามารถใช้งานโทรศพัท์มือถือ และมี
โทรศพัทมื์อถือระบบแอนดรอยด์  

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค  านวณโดยใชโ้ปรแกรม G*power ก าหนด Effect size ท่ี .5 
power ท่ี .8 และค่า p-value ท่ี .05 (Thato, 2018) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 27 คน เก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2562 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบดว้ย 2 ตอน 
1. แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย (1) ขอ้มูลทารกเกิดก่อนก าหนด (2) ขอ้มูลมารดา  
2. แบบทดสอบความรู้ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตาม

วิถีมุสลิม พฒันาโดยผูว้ิจยั ให้มารดาเป็นผูต้อบทั้งหมดจ านวน 15 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ด้าน ๆ ละ 5 ขอ้ 
ประกอบดว้ย (1) ดา้นวฒันธรรม (2) ดา้นสุขภาพอนามยั (3) ดา้นโภชนาการ โดยวดั 2 คร้ังคือ ก่อนและ
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หลังการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน ลักษณะค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ ตอบ
แบบทดสอบไดถู้กตอ้งได ้1 คะแนน และไม่ถูกตอ้งได้ 0 คะแนน มีคะแนนสูงสุดเท่ากบั 15 คะแนน 
และคะแนนต ่าสุด เท่ากบั 0 คะแนน มีการแปลค่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบความรู้แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี (1) คะแนน 10.1 - 15.0 คะแนน หมายถึง มารดามีความรู้ระดบัมาก (2) คะแนน 5.1 - 10.0 
คะแนน หมายถึง มารดามีความรู้ระดบัปานกลาง และ (3) คะแนน 0 - 5.0 คะแนน หมายถึง มารดามี
ความรู้ระดบัต ่า 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย การหาความตรงของเคร่ืองมือวิจยั (Validity) ผ่าน
ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน โดยหาค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index) มีค่าเท่ากบั .93 และหา
ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยน าไปทดลองใช ้(Try out) จ  านวน 5 ราย ไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) เท่ากบั .84  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ภายหลงัโครงการวิจยัผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษยข์องมหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร์ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าหนงัสือผา่นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรียนผูอ้  านวยการโรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ในภาคใต้ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ รายละเอียดขั้นตอน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการขอความ
อนุเคราะห์เก็บขอ้มูลในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดวกิฤติ 
 2. ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามคุณสมบติัท่ีก าหนด ช้ีแจงรายละเอียดในการเขา้ร่วมวจิยั 
 3. สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลบุคคล และใหม้ารดาท าแบบทดสอบก่อนใหค้วามรู้ 

4. ให้ความรู้ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม
ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด ์ใชเ้วลาศึกษาประมาณ 2 ชัว่โมง โดยมารดาสามารถยอ้นดูขอ้มูลไปมา
ไดต้ลอด หรือดูซ ้ าตามความตอ้งการ และท าแบบทดสอบหลงัไดรั้บความรู้  

5. ตรวจสอบขอ้มูล และความถูกตอ้งของแบบทดสอบจนครบตามจ านวน 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคล และคะแนนความรู้ โดยค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ก่อน-หลงั โดยใช ้Paired t-test 

ขั้นตอนที ่4 การประเมินผลรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ (Evaluation: Development (D2)) ด าเนินการดงัน้ี 
ผู้ให้ข้อมูล คือผูท่ี้ใชแ้อปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ท่ีพฒันาข้ึนในขั้นตอนท่ี 3 ไดแ้ก่ มารดาทารก

เกิดก่อนก าหนดจ านวน 27 คน และพยาบาลวชิาชีพในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดวกิฤติ จ านวน 10 คน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชนับนแอนดรอยด ์
พฒันาโดยผูว้ิจยั เน้ือหาค าถามสอดคลอ้งกบัการวิธีการใชง้าน ประกอบดว้ยกนั 2 ดา้น ๆ ละ 5 ขอ้ คือ 
(1) ดา้นความเขา้ใจของเน้ือหา และ (2) ดา้นขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชนั โดยแต่ละขอ้ความมีการให้
คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าตั้งแต่ 1 - 5 คะแนน การแปลคะแนนค่าเฉล่ียเพื่อหาระดบัความ
พึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี (1) ค่าเฉล่ีย 1.00 - 2.33 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจระดบั
นอ้ย (2) ค่าเฉล่ีย 2.34 - 3.67 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง และ (3) ค่าเฉล่ีย 3.68 - 
5.00 คะแนน หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัขออนุญาตหวัหนา้หอผูป่้วยทารกแรกเกิดวิกฤติ เพื่อติด QR Code ในการดาวน์โหลด

ติดตั้งแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
2. ผูว้ิจ ัยสอบถามความพึงพอใจพยาบาลวิชาชีพท่ีได้น าแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ท่ี

พฒันาข้ึนในการใหค้วามรู้มารดา โดยมีพยาบาลท่ีปฏิบติังานในช่วงท่ีเก็บขอ้มูล 
3. ผูว้จิยัสอบถามความพึงพอใจมารดาของทารกแรกเกิดวกิฤติ ท่ีไดรั้บความรู้ผา่นแอปพลิเคชนั

บนแอนดรอยดใ์นขั้นตอนท่ี 3  
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย การหาความตรงของเคร่ืองมือวิจยั (Validity) ผ่าน

ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน โดยหาค่าดชันีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity Index) มีค่าเท่ากบั .83 
และหาค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยไปทดลองใช ้(Try out) จ  านวน 5 ราย ไดค้่าสัมประ
สิทธิอลัฟาครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากบั .92  

การวเิคราะห์ข้อมูล คะแนนความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ฯ วิเคราะห์หา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การพทิกัษ์สิทธิกลุ่มอย่าง  
งานวิจยัคร้ังน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ เอกสารรับรองเลขท่ี PNU 2018-013 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 โดยก่อนเก็บ
ขอ้มูลผูว้จิยัจะท าการช้ีแจงวตัถุประสงค ์วิธีการและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเขา้ร่วมวิจยัจะไม่มีผลต่อการดูแล รักษา และระหว่างการศึกษาหากไม่ตอ้งการเขา้ร่วมสามารถ
ยกเลิกได้ตลอดเวลา ข้อมูลนักวิจยัจะเก็บรักษาอย่างดี วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจยัใน
ภาพรวม ไม่ระบุช่ือ แต่ใช้รหัสแทน ภายหลังเผยแพร่ผลวิจยัข้อมูลทั้งหมดจะถูกท าลาย หากกลุ่ม
ตวัอยา่งมีขอ้สงสัยสามารถสอบถามผูว้จิยัไดต้ลอด 
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ผลการวจัิย 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพและประเมินความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดูแลทารกเกิดก่อน

ก าหนด รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์สภาพและประเมินความตอ้งการ 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ปัญหาและความต้องการ 

1. พยาบาลวิชาชีพในหอผูป่้วย
ทารกแรกเกิดวิกฤติ  

1. รูปแบบการใหค้วามรู้กบัมารดาเพ่ือเตรียมพร้อมในการดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ไม่เป็นรูปแบบเดียวกนั 

2. มารดาส่วนใหญ่ไม่มานอนท่ีหอผูป่้วยเพ่ือมาฝึกเล้ียง มกัจะมาช่วงมา
รับทารกกลบับา้น ท าใหต้อ้งรีบใหค้วามรู้ ไม่มีการทบทวน 

3. ขอ้มูลความรู้ท่ีใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัวิถีมุสลิม 
2. พยาบาลวิชาชีพในชุมชนท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบงานอนามยั
แม่และเดก็ 

1. ในช่วงไปเยี่ยมทารกหลงักลบัจากโรงพยาบาล ไม่รู้ว่ามารดาไดรั้บ
ความรู้ ค าแนะน าจากพยาบาลในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดวิกฤติเร่ือง
อะไรบา้ง 

2. พยาบาลแต่ละคนให้ความรู้ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดและ
รูปแบบท่ีแตกต่างกนั  

3. พยาบาลในชุมชนบางคนมีประสบการณ์ในการดูแลทารก 1-2 ปี หรือ
อาจนอ้ยกวา่นั้น ท าใหข้าดประสบการณ์ในการดูแลทารก 

3. มารดาทารกเกิดก่อนก าหนด 1. มารดาหลงลืมความรู้ท่ีไดรั้บ 
2. มารดาตอ้งการทบทวนความรู้ท่ีไดรั้บอยา่งต่อเน่ือง 
3. มารดามีความรู้สึกว่า พยาบาลท่ีให้ความรู้ไม่เขา้ใจ ไม่ใหค้วามสนใจ
เก่ียวกบัการดูแลทารกตามหลกัการศาสนาอิสลาม  

 
2. รูปแบบการใหค้วามรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด ์ประกอบดว้ย  

2.1 การดูแลทารกใหเ้ป็นมุสลิมท่ีสมบูรณ์ กล่าวคือ มุสลิมตอ้งด าเนินชีวิตตามคมัภีร์อลักุรอาน
และปฏิบติัตนตามแบบอย่างของท่านศาสดามูฮมัมดั (ซ.ล) ซ่ึงสามารถเร่ิมสร้างความเป็นมุสลิมท่ี
สมบูรณ์ใหท้ารกตั้งแต่แรกเกิด ไดด้งัน้ี (1) การท าอากีเกาะ (2) การท าตะหนีก และ (3) การโกนศีรษะ  

2.2 การดูแลทารกตามปัญหาสุขภาพ ศาสนาอิสลามถือว่าร่างกายเป็นของขวญัจากอลัลอฮฺ 
ดงันั้นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเป็นหน้าท่ี (วายิบ) ท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งปฏิบติัเม่ือถึงคราวเจ็บป่วย 
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ดงันั้นเม่ือทารกมีการเจ็บป่วยจ าเป็นตอ้งให้ทารกไดรั้บการรักษา โดยปัญหาท่ีพบบ่อย คือ (1) ภาวะ
หายใจล าบาก (2) ภาวะร่างกายติดเช้ือ (3) การดูดนมไดน้อ้ย และ (4) ภาวะร่างกายมีอุณหภูมิไม่คงท่ี 

2.3 การดูแลทารกดว้ยโภชนาการท่ีฮาลาลและมีประโยชน์ ซ่ึงอาหารท่ีจ าเป็นในทารกอายุ 6 
เดือนแรก คือ น ้ านมแม่ ซ่ึงน ้ านมจะมีคุณภาพท่ีดีไดน้ั้นอยูท่ี่การรับประทานอาหารของมารดาท่ีฮาลาล
และมีประโยชน์  

2.4 การดูแลทารกใหมี้ความผกูพนักบัพระเจา้ในทศันะของอิสลามการใกลชิ้ดกบัพระผูเ้ป็นเจา้
เป็นส่ิงส าคญั ดงันั้นมารดาจึงตอ้งสร้างความผูกพนัระหว่างทารกกบัพระผูเ้ป็นเจา้ในรูปแบบศาสนา
อิสลาม เช่น (1) การกล่อมทารกดว้ยเสียงอลักุรอ่าน (2) การตั้งช่ือท่ีมีความหมายท่ีดี และ (3) การขอดุ
อาอ ์(ขอพร) ใหแ้ก่ทารก 

3. ผลของการให้ความรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลงั
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวถีิมุสลิม ดงัน้ี 

3.1 ขอ้มูลทัว่ไปของทารกเกิดก่อนก าหนด พบวา่ ทารกเกิดก่อนก าหนดส่วนมากเป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 70.38) อายุครรภเ์ฉล่ีย 33.28 สัปดาห์ (S.D. = 1.24) น ้ าหนกัแรกเกิดเฉล่ีย 1,523.56 กรัม (S.D. = 
2.36) อายปัุจจุบนัเฉล่ีย 24.87 วนั (S.D. = 1.95) และ น ้าหนกัตวัปัจจุบนัเฉล่ีย 2,345.45 กรัม (S.D. = 1.98)  

3.2 ขอ้มูลทัว่ไปของมารดา พบวา่ อายุมารดาเฉล่ีย 25.78 ปี (S.D. = 2.13) ระดบัการศึกษา
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ 70.36) และส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแม่บา้น (ร้อยละ 70.36)  

3.3 ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้หลงัไดรั้บความรู้ผา่นแอปพลิเคชนัแอนดรอยด์ฯ (M = 12.15, 
S.D. = 0.54) สูงกวา่ก่อนไดรั้บความรู้ (M = 5.25, S.D. = 0.23) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (t = 17.27, 
P<0.01) รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อน-หลังได้รับความรู้ผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด ์

ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดของมารดา โดยใชส้ถิติ paired t-test (N = 27) 
 

กลุ่ม 
ก่อน   

ระดับ 
หลงั  

ระดับ 
Mean 

Difference 
t Df 

M S.D. M S.D. 
มารดา 5.25 0.23 ปาน

กลาง 
12.15 0.54 มาก 6.87 17.24** 24 

** p<0.01 
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3.4 ความพึงพอใจหลงัใชแ้อปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ของพยาบาลและมารดาทารกเกิดก่อน
ก าหนด โดยรวมอยูร่ะดบัมาก (M = 4.39, S.D. = 0.44 และ M = 4.40, S.D. = 0.53 ตามล าดบั) 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจหลังใช้แอปพลิเคชันบน 
แอนดรอยดใ์นการใหค้วามรู้ของพยาบาลและมารดาทารกเกิดก่อนก าหนด  

ความพงึพอใจ 
พยาบาลวิชาชีพ (N = 10) มารดา (N = 27) 

M S.D. ระดบั M S.D. ระดบั 
ความครอบคลุมของเน้ือหา 4.25 0.34 มาก 4.45 0.36 มาก 
ขั้นตอนการใชแ้อปพลิเคชนั 4.53 0.53 มาก 4.35 0.44 มาก 

โดยรวม 4.39 0.44 มาก 4.40 0.53 มาก 
 
อภิปรายผล 

1. การพฒันารูปแบบการใหค้วามรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ฯ จากการศึกษาสภาพและ
ประเมินความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนด พบวา่ ปัญหาและความตอ้งการ
มีลกัษณะคล้าย ๆ กันคือ รูปแบบความรู้ท่ีพยาบาลแต่ละคนให้กบัมารดาไม่เหมือนกนั พยาบาลใน
ชุมชนบางคนมีประสบการณ์ในการดูแลทารก 1 - 2 ปีหรืออาจนอ้ยกวา่นั้น ท าให้ขาดประสบการณ์ใน
การดูแลทารกว่าควรประเมินหรือให้ความรู้มารดาในด้านใด ตลอดจนมารดาท่ีมีประสบการณ์ไดรั้บ
ความรู้มาก่อนก็อาจจะหลงลืม และมารดาท่ีไม่เคยได้รับความรู้มาก่อนอาจให้การดูแลทารกได้ไม่
ถูกตอ้ง ส่งผลให้ทารกเกิดอนัตรายได ้ดงันั้นการให้ความรู้ควรเป็นรูปแบบท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงง่าย 
และเป็นรูปแบบท่ีทนักบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ซ่ึงแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ก็เป็นรูปแบบ
หน่ึงท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั (Warapitbenja, Klinnu, & Srisom, 2015) ตลอดจนความรู้ในแอปพลิเคชนับน
แอนดรอยด์ฯ ท่ีพฒันาข้ึน ครอบคลุมเน้ือหาความรู้ดงัน้ี (1) การตอบสนองความตอ้งการดา้นร่างกาย 
โดยมารดาจ าเป็นตอ้งดูแลทารกอยา่งใกลชิ้ดโดยเฉพาะในช่วง 1 ปีแรกหลงัคลอด ซ่ึงเป็นช่วงท่ีทารก
ตอ้งมีการปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มใหม่อยูต่ลอดเวลาและง่ายต่อการเจ็บป่วยซ ้ า (Srimala, Yenbut, & 
Urharmnuay, 2013; Hayeese, Sap-In, Pichaisongkram, & Chaimongkol, 2016) และ (2) การตอบสนอง
ความต้องการทางด้านจิตวิญญาณท่ีสอดคล้องกับคนในสามจงัหวดัชายแดนใต้ ท่ีส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงศาสนาอิสลามสนบัสนุนทุกการกระท าท่ีจะส่งผลให้ตนเองและบุคคลท่ีตนเองดูแล มี
ความผกูพนักบัพระผูเ้ป็นเจา้ (Vanaleesin & Mamah, 2015) ซ่ึงทารกเองยงัคงเป็นผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการดูแล 
จากบิดา มารดา ดงันั้นบิดา มารดาจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะส่งเสริมใหท้ารกไดรั้บการดูแลตามแนวทางท่ี
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อิสลามสนบัสนุนตั้งแต่แรกคลอด เพราะการกระท าเหล่านั้นช่วยให้ทารกไดรั้บความคุม้ครองและความ
โปรดปรานจากพระผูเ้ป็นเจา้นั้นเอง (Hayeese & Pattanaprichawong, 2020)  

2. ผลของการใหค้วามรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลงั
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวถีิมุสลิม 

2.1 ภายหลงัการให้ความรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ มารดามีระดบัความรู้มากกว่า
ก่อนการให้ความรู้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ อาจเน่ืองจากรูปแบบความรู้ในแอปพลิเคชันบนแอน
ดรอยดถู์กออกแบบใหม้ารดาสามารถเรียนรู้เน้ือหาไดง่้ายมากข้ึน มีทั้งส่วนท่ีเป็นเน้ือหาความรู้ท่ีอธิบาย
ในรูปแบบการบรรยายท่ีมีเสียงประกอบ มีวิดีทศัน์สาธิตการดูแลทารก ท าให้มารดาเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 
สนุกและสนใจท่ีจะเรียนรู้มากข้ึน (Surathamjanya, 2016) ซ่ึงมารดาสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลทาง QR 
Code ลงในโทรศพัทมื์อถือของตนเองและสามารถทบทวนบทเรียนไดต้ามความตอ้งการ (Warapitbenja 
et al., 2015)  

2.2 ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ฯ พบวา่ ทั้ง 2 กลุ่ม คือ พยาบาลวิชาชีพ
ในหอผูป่้วยทารกแรกเกิดวิกฤติ และมารดาทารกเกิดก่อนก าหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
อธิบายไดด้งัน้ี 

2.2.1 ดา้นความครอบคลุมของเน้ือหา สามารถอธิบายไดว้า่ เน้ือหาในแอปพลิเคชนับน
แอนดรอยด์เป็นเน้ือหาความรู้ ทกัษะท่ีมีความจ าเป็นต่อมารดาท่ีตอ้งใช้ในการดูแลทารก โดยเฉพาะ
ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 คือ การประเมินภาวะสุขภาพทารกเกิดก่อนก าหนด รวมถึงเน้ือหาความรู้ในการดูแล
สุขภาพของทารกเกิดก่อนก าหนด คือ (1) ภาวะหายใจล าบาก (2) ภาวะร่างกายติดเช้ือ (3) ภาวะร่างกายมี
อุณหภูมิต ่าไม่คงท่ี และ (4) การดูดนมไดน้อ้ย เน่ืองดว้ยปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาสุขภาพท่ีมกัพบบ่อย
ในทารก (Pezzati, 2014) และเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ทารกเจ็บป่วยซ ้ าโดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรก 
(Lee et al., 2014) และในเน้ือหาส่วนท่ี 3 การดูแลทารกดา้นวฒันธรรมตามวิถีมุสลิม เป็นส่วนท่ีมารดา
มกัจะเปิดซ ้ าอยูบ่่อยคร้ัง อาจจะเป็นเพราะเป็นมีไฟล์เสียงอลักุรอาน พระนามของอลัลอฮ ์บทขอพรให้
ทารก เม่ือเปิดใหท้ารกและตนเองไดฟั้งจะท าใหต้นเองรู้สึกถึงความสบายใจและลดความวติกกงัวลได ้ 

2.2.2 ดา้นขั้นตอนการใชแ้อปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ฯ สามารถอธิบายไดว้า่ขั้นตอน
การใช ้มีความง่าย สะดวก ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีรูปภาพประกอบท่ีท าให้เขา้ใจไดง่้าย (Warapitbenja et 
al., 2015) โดยรูปแบบการเรียนรู้ภายในแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ จะมีทั้งส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและ
วิดีทศัน์ท่ีมีเสียงบรรยายให้แก่มารดาไดศึ้กษาและทดลองท าแบบฝึกหดัหลงัจากเรียนรู้เน้ือหาในแต่ละ
ส่วน ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความสนุกเพลิดเพลินในเรียนรู้ยิง่ข้ึน 

 



53 

     Princess of Naradhiwas University Journal  

 

วารสารมหาวทิยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ปีที ่13 ฉบับที ่1 มกราคม – เมษายน 2564 

สรุป 
การพฒันารูปแบบการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ฯ เป็นรูปแบบการวิจยัและ

พฒันา (Research and Development; R&D) มีขั้นตอนการพฒันา 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (1) วิเคราะห์สภาพ
และประเมินความตอ้งการ (2) ออกแบบและพฒันารูปแบบความรู้ผา่นแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ (3) 
ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลรูปแบบความรู้ผ่านแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ และ (4) 
ประเมินผลและปรับปรุง โดยผลการวิจยัท าให้ไดรู้ปแบบความรู้ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลงั
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม ซ่ึงแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 การ
ประเมินภาวะสุขภาพทารกเกิดก่อนก าหนดท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมความหมายและลกัษณะของทารกเกิด
ก่อนก าหนด และขอ้มูลความรู้การดูแลทารกตามปัญหาสุขภาพ ส่วนท่ี 2 การดูแลทารกดา้นวฒันธรรม
ตามวิถีมุสลิม และส่วนท่ี 3 การดูแลทารกดว้ยโภชนาการท่ีฮาลาลและมีประโยชน์ ซ่ึงความรู้ดงักล่าว
สามารถเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ ท่ีมีวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลใช้ง่าย สะดวก สามารถดาวน์
โหลดขอ้มูลทาง QR Code ลงในโทรศพัทมื์อถือของตนเองและผูใ้ชส้ามารถทบทวนความรู้ซ ้ าไดต้ลอด 
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ แอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ในการดูแลทารกเกิด
ก่อนก าหนดหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวถีิมุสลิมน้ี มีการน าเสนอในรูปแบบภาษาไทย ดงันั้น
ในการน าไปใชก้บัประชาชนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงมกัใชภ้าษามลายเูป็นภาษาถ่ินนั้น ผูท่ี้น า
แอปพลิเคชนัไปใช้น้ีอาจจะตอ้งใช้ภาษาถ่ินนั้น ๆ ควบคู่กบัการให้ความผ่านแอปพลิเคชนัเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจและประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการติดตามผลระยะยาวในการท่ีมารดาน าความรู้
จากแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์ไปใช้ในการดูแลทารกเกิดก่อนก าหนดหลังจ าหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล เช่น อตัราการเจบ็ป่วยซ ้ าหลงัจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลใน 28 วนั พฒันาการทารก และ
การเจริญเติบโตของทารก เป็นตน้ 
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