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บทคดัย่อ
	 โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจที่เป็นสาเหตุการเสยีชีวิตในเดก็อายุต�่ากว่า	 5	 ปี	

การส่งเสริมให้มารดามีพฤติกรรมการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองที่ส�าคัญ	

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลัง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของ

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรค

ปอดอกัเสบ	กลุ่มตวัอย่างคือมารดาของเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบทีม่อีายุ	1	เดอืนถงึ	5	ปี	ทีเ่ข้ารับการรักษาคร้ังแรก

ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลชลบุรี	จ�านวน	30	ราย	คัดเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก	แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ	15	ราย	เกบ็ข้อมูลตั้งแต่เดอืนกนัยายน	-	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	กลุ่มทดลองได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	และกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกต	ิเคร่ืองมอื

ทีใ่ช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป	

และแบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบ	มค่ีาความเช่ือมั่นสมัประสทิธิ์แอลฟา

ของครอนบาคเทา่กบั	0.85	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติพิรรณนาและการทดสอบท	ี

	 ผลการศกึษาพบว่า	 ภายหลังการทดลอง	 มารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมในการดูแลบุตร

ป่วยโรคปอดอกัเสบสงูกว่ากลุ่มควบคุม	และสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ	ิ(p-value	<	0.001,	

p-value <	0.001	ตามดบั)	ผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงให้เหน็ว่าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมา

ร์ทโฟนมปีระสทิธภิาพ	พยาบาลเดก็สามารถน�าโปรแกรมไปใช้กบัมารดาทีม่บุีตรป่วยด้วยโรคปอดอกัเสบ	เพ่ือช่วย

ส่งเสริมให้มารดามคีวามมั่นใจในการปฏบิตักิจิกรรมการการดูแลบุตรป่วยให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น
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ABSTRACT
	 Pneumonia	 is	a	 respiratory	 tract	 infection,	 that	 is	 the	causes	of	death	 in	children	under	5	years.	

Maternal	enhancement	mothers	for	appropriate	caring	behaviors	is	important.	The	quasi-experimental	research	

with	 pretest-posttest	 design	 aimed	 to	 examine	 the	 effect	 of	maternal	 self-efficacy	 enhancement	 program	

using	media	through	smartphone	on	maternal	behavior	in	caring	for	children	with	pneumonia.	The	sample	

included	30	mothers	first	admitted	children	with	1	month	-	5	years	with	pneumonia	in	the	Pediatric	Ward,	

Chonburi	Hospital,	Chonburi	Province.	Samples	were	convenience	sampling	assigned	 to	 the	experimental	

group	(n	=	15)	and	the	control	group	(n	=	15).	Data	were	collected	from	September	to	November	2019.	

The	experimental	group	received	the	self-efficacy	enhancement	program	using	media	through	smartphone,	

and	the	control	group	received	a	routine	care.	The	instruments	consisted	of	the	enhancement	program	using	

media	through	smartphone,	the	general	information	questionnaire	and	the	maternal	behavioral	in	caring	for	

children	with	pneumonia	questionnaire.	The	Cronbach’s	alpha	coefficient	was	0.85.	Data	were	analyzed	by	

using	descriptive	statistics	independent	t-test	and	paired	t-test.	

	 The	results	revealed	that	after	receiving	the	self-efficacy	enhancement	program	using	media	through	

smartphone,	the	mean	score	of	maternal	behavior	in	caring	for	children	with	pneumonia	of	experimental	group	was	

significantly	higher	than	control	group	(p-value	<	0.001)	and	higher	than	before	the	experiment	(p-value	<	0.001).	

The	findings	identify	that	maternal	self-efficacy	enhancement	program	using	media	through	smartphone	is	

effective.	Pediatric	nurse	should	apply	the	self-efficacy	enhancement	program	using	media	through	smartphone	

to	promote	their	mothers	in	caring	for	children	with	pneumonia.

Key words: Maternal self-efficacy enhancement, Media through smartphone, 

               Behavior caring, Children with pneumonia
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บทน�า
	 โรคปอดอกัเสบในเดก็	(Pneumonia)	ท�าให้เดก็

อายุต�่ากว่า	 5	 ปีเสยีชีวิตเป็นอนัดบั	 1	 ของโรคตดิเช้ือใน

เด็กทั้ งหมด1	 จากสถิติกระทรวงสาธารณสุขของ

ประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2560	มยีอดผู้ป่วยเดก็โรคปอด

อกัเสบอายุต�่ากว่า	5	ปี	ทัง้หมด	121,410	ราย2	ส�าหรับ

โรงพยาบาลชลบุรีมีรายงานสถิติเดก็ป่วยด้วยโรคปอด

อักเสบอายุต�่ากว่า	 5	 ปีที่มารับบริการตรวจรักษาที่

แผนกผู้ป่วยนอกตั้งแต่ปี	

พ.ศ.	2559-2561	มจี�านวน	706,	831,	และ	1,046	ราย

ตามล�าดบัซ่ึงเป็นโรคอนัดบั	1	ใน	5	อนัดบัของโรคทีท่ �าให้

ผู้ป่วยเดก็เข้าพักรักษาในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	1	เฉล่ีย

เดอืนละ	70-85	ราย3

	 เดก็ป่วยอายุต�่ากว่า	 5	 ปีน้ียังไม่สามารถช่วย

เหลือตนเองได้ทั้งหมดไม่สามารถสื่อสารและบอกถึง

ความต้องการของตนเองให้บุคคลอื่นรับรู้ได้อย่างชัดเจน	

ต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 เพ่ือลดภาวะ

แทรกซ้อนที่รุนแรง	 และส่งเสริมการฟ้ืนหายได้อย่าง

รวดเรว็4	 มารดาเป็นบุคคลส�าคัญในการดูแล	 เน่ืองจาก

เป็นบุคคลที่เดก็มคีวามใกล้ชิดและไว้วางใจมากที่สดุ	จึง

ต้องการความรู้และค�าแนะน�าในการดูแลเดก็ป่วย	ดงัน้ัน

การส่งเสริมสมรรถนะแก่มารดาจึงมคีวามส�าคัญที่จะช่วย

ให้มารดามีความมั่นใจในการดูแลเด็กป่วยโรคปอด

อกัเสบให้ดขีึ้น5

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 มารดาของ

เดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบยังขาดความรู้และความมั่นใจใน

การดูแลระบบทางเดนิหายใจให้โล่งด้วยการดูดเสมหะหรือ

น�า้มูกเมื่อเดก็มีน�า้มูก6,7	 เช่นเดียวกบัการศึกษาที่พบว่า	

มารดาของเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบยังมพีฤตกิรรมการดูแล

ในการเชด็ตวัลดไข้ไม่ถูกต้อง	เน่ืองจากขณะเชด็ตวัลดไข้

เดก็มอีาการหนาวสัน่มารดาจึงไม่เชด็ตวัลดไข้	เพราะคิดว่า

จะท�าให้อาการหนาวสัน่จากไข้เพ่ิมมากขึ้น	มารดาจึงห่มผ้า

ให้เดก็ป่วยขณะมีไข้แทนการเชด็ตัว8,9	จากการทบทวน

วรรณกรรมจะเห็นได้ว่า	 มารดาของเดก็ป่วยโรคปอด

อักเสบยังขาดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมในการ

ดูแลบุตรที่ป่วย	จึงส่งผลต่อพฤตกิรรมของมารดาในการ

ดูแลเดก็ป่วยที่ถูกต้องและเหมาะสม	 ดังน้ันการส่งเสริม

สมรรถนะแก่มารดาจึงมคีวามส�าคัญที่จะช่วยให้มารดามี

ความมั่นใจในการดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบให้ดขีึ้น

	 แนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ	Albert	

Bandura10	 กล่าวถึงการที่บุคคลเกิดการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมน้ัน	 มาจากบุคคลเกดิการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองหรือการรับรู้สมรรถนะแห่งตน	 (Perceived	

self-efficacy)	 เกิดความเช่ือมั่นในความสามารถของ

ตนเองที่จะปฏบิัติพฤติกรรมน้ัน	 การส่งเสริมสมรรถนะ

แห่งตนประกอบด้วย	4	กลยุทธไ์ด้แก่	1)	ประสบการณ์

ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ด้วยตนเอง	2)	การสงัเกตประสบการณ์

จากผู้อื่น	3)	การได้รับค�าแนะน�าการใช้ค�าพูดชักจูง	และ

4)	 การส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ	์ แต่อย่างไร

กต็ามสื่อที่ใช้เป็นตวัแบบกนั็บว่ามคีวามส�าคัญ	มารดาจะ

เกดิการเรียนรู้จากการสงัเกตตวัแบบผ่านสื่อต่างๆ	จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่า	การส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะ

ของมารดาหรือผู้ดูแลน้ันมกีารใช้สื่อในรปูแบบต่างๆ	เช่น

ภาพพลิกประกอบค�าบรรยาย	หนังสอืคู่มอื	หนังสอืนิทาน

วีดทีศัน์	แผ่นพับ	สื่อให้ความรู้ ผ่านคอมพิวเตอร์12-14	แต่

ในประเทศไทยพบเพียงการศึกษาเดียวที่น�าสื่อแอพพลิ

เคช่ันผ่านสมาร์ทโฟนมาประกอบการให้ความรู้แก่ผู้ดูแล

ทารกแรกเกดิที่มีภาวะตัวเหลืองเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ดูแลมี

พฤตกิรรมการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม14 

	 ในโลกปัจจุบนัเทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้ามามี

บทบาทในระบบบริการสขุภาพมากขึ้นโดยเฉพาะโทรศพัท์

มอืถอืแบบสมาร์ทโฟน	เป็นสื่อทีม่คีวามสะดวกต่อการใช้งาน 

ทนักบัยุคสมยั	การพัฒนาฟังกช่ั์นการท�างานทีห่ลากหลาย	

ในด้านเน้ือหาสามารถให้ข้อมูลความรู้ ด้านสุขภาพใน

ลักษณะรูปภาพข้อความ	 และเสียงที่มีความน่าสนใจ

มากกว่าการใช้เอกสารให้ความรู้ในรปูแบบของคู่มอื	แผน

พับหรือภาพพลิก	ใช้งานได้ง่ายราคาไม่แพง	สามารถเข้า

ถึงได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน15	 	 ผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดา

โดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนต่อพฤตกิรรมของมารดาในการ

ดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบ	 โดยประยุกต์ใช้โทรศัพท์

แบบสมาร์ทโฟนเป็นสื่อตัวแบบในการส่งเสริมการรับรู้

สมรรถนะของมารดา	 เพ่ือให้มารดามีความรู้และความ

มั่นใจที่ส่งผลให้มารดามีพฤติกรรมการดูแลบุตรป่วยได้
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อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

วตัถุประสงค์
	 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริม

สมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนต่อพฤตกิรรม

ของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบ

สมมติฐาน
	 1.	 ภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ

ของมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	มารดากลุ่มทดลอง

มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมในการดูแลบุตรป่วยโรคปอด

อกัเสบสงูกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลแบบปกติ

	 2.	 ภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ

ของมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	ระยะหลังการทดลอง

มารดามคีะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมในการดูแลบุตรป่วยโรค

ปอดอกัเสบสงูกว่าก่อนการทดลอง

กรอบแนวคิด
	 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการรับรู้

สมรรถนะแห่งตน	(Perceived	self-efficacy)	ของ	Albert	

Bandura10	 ที่กล่าวว่าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

บุคคลน้ันเกดิจากบุคคลมกีารรับรู้ความสามารถของตนเอง

หรือการรับรู้สมรรถนะแห่งตน	(Perceived	self-efficacy)	

ที่จะกระท�าพฤติกรรมน้ัน	 ถ้าหากบุคคลมีการรับรู้

สมรรถนะแห่งตนสงู	กจ็ะมคีวามกระตอืรือร้นในการเรียน

รู้ ตั้ งใจฝึกปฏิบัติที่จะกระท�าพฤติกรรมน้ันให้ส�าเร็จ	

บุคคลสามารถพัฒนาสมรรถนะแห่งตนโดยอาศัย	4	

กลยุทธ์	คือ	

1)	ประสบการณท์ี่ประสบผลส�าเรจ็ด้วยตนเอง	(Enactive	

mastery	experiences)	โดยจะให้มารดาฝึกปฏบิตักิจิกรรม

การดูแลบุตร	ได้แก่	การเชด็ตวัลดไข้	การเคาะปอด	การ

ดูดน�า้มูกและเสมหะด้วยลูกยางแดง	 การประเมินอตัรา

การหายใจ	และการสงัเกตอาการที่ผดิปกต	ิ2)	การสงัเกต

ประสบการณผู้์อื่น	(Vicarious	experience)	โดยให้มารดา

สังเกตจากมารดาตัวแบบที่มีประสบการณ์ในการดูแล

บุตรป่วยโรคปอดอกัเสบสาธติการเชด็ตวัลดไข้	 การเคาะ

ปอด	 การดูดน�า้มูกและเสมหะด้วยลูกยางแดง	 การนับ

อตัราการหายใจ	 และการสงัเกตอาการที่ผดิปกติโดยสื่อ

ให้ความรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน	3)	การใช้ค�าพูดชักจูงหรือช้ีแนะ

ด้วยวาจา	 (Verbal	 persuasion)	 โดยให้ความรู้ แก่

มารดาเป็น

รายบุคคลอภปิรายเกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิตักิจิกรรม

การดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบร่วมกบัมารดา	 และให้

ก�าลังใจ	4)	การส่งเสริมภาวะทางสรีระและอารมณ	์(Emotion	

ภาพที ่1	กรอบแนวคิด
วิธีการศึกษา
	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง	(Quasi-

experimental	research)	แบบสองกลุ่มวัดผลก่อน-หลัง	

(two-group	pre-test	post-test	design)	กลุ่มตวัอย่าง	

คือ	มารดาที่มบุีตรอายุ	1	เดอืนถงึ	5	ปี	ที่ป่วยด้วยโรค

ปอดอักเสบคร้ังแรกเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรม	1	โรงพยาบาลชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	โดยก�าหนด

คุณสมบัติของมารดาตามเกณฑ์คัดเข้าดังน้ี	 1)	 มีอายุ

ตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	2)	เป็นผู้ดูแลหลักและให้การดูแลเดก็

ป่วยในขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	3)	สามารถ

อ่านเขยีนและพูดภาษาไทยได้	 4)	 ไม่มีประสบการณใ์น	

การดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบมาก่อน	5)	มโีทรศพัท์

สมาร์ทโฟนและสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้

 เกณฑใ์นการคดัเขา้มีดงันี้  

	 1.	เป็นผู้ป่วยรับใหม่วันแรกและได้รับการวินิจฉัย

จากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคปอดอกัเสบเป็นคร้ังแรก

	 2.	ความรนุแรงของโรคอยู่ในระดบัไม่รนุแรงคือ	

ผู้ป่วยเดก็ไม่มีไข้สูง	 (อุณหภูมิร่างกายน้อยกว่า	 38.5	

องศาเซลเซียส)	 หายใจเรว็แต่ไม่มีอกบุ๋ม	 ความเข้มข้น

ของออกซิเจนในเลือด	(Oxygen	saturation)	เทา่กบัหรือ

มากกว่า	92	เปอร์เซน็ต	์

	 3.	 ไม่มีความพิการแต่ก�าเนิดและไม่มีโรคร่วม	

อื่นๆ	เช่น	สมองพิการ	กลุ่มอาการดาวน์	โรคหัวใจ	เป็นต้น	

 เกณฑใ์นการคดัออกมีดงันี้  

	 1.	ระหว่างการทดลองกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถ

เข้าร่วมกจิกรรมตามโปรแกรมได้อย่างต่อเน่ือง

โปรแกรมส่งเสริม

สมรรถนะมารดา

โดยใช้สื่อผ่าน

สมาร์ทโฟน

			พฤตกิรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอด

อกัเสบประกอบด้วย

1)	การเชด็ตวัลดไข้

2)	การเคาะปอด

3)	การดูดน�า้มูกและเสมหะด้วยลูกยางแดง

4)	การนับอตัราการหายใจและการสงัเกตอาการทีผ่ดิปกติ



วารสารสถาบนับ�าราศนราดูร 
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arousal)	 โดยใช้เพลงที่มีจังหวะและท�านองที่ผ่อนคลาย

ให้มารดาเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบได้ฟังจากสื่อให้ความรู้

ผ่านสมาร์ทโฟนขณะสร้างสมัพันธภาพ	ดงัภาพที่	1		

		 2.	ในระหว่างท�าการทดลองเดก็มอีาการวิกฤต

ต้องใส่ทอ่ช่วยหายใจ	 (Endotracheal	 tube)	และเคร่ือง	

High-flow	nasal	cannula		

 กลุ่มตวัอย่าง

	 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา	 คือ	 มารดาของเดก็ป่วย

โรคปอดอกัเสบที่มอีายุ	1	เดอืนถงึ	5	ปี	เข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	 1	 โรงพยาบาล

ชลบุรี	แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	กลุ่มละ	15	คน

ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง																																																										

		 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณจากงานวิจัยที่

ใกล้เคียงของพัชรินทร์	 น้อยอามาตย์16	 พบว่า	 ค่าเฉล่ีย

คะแนนพฤติกรรมการดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอักเสบใน

กลุ่มทดลองเท่ากับ	 75.83	 (SD	 =	 6.42)	 และกลุ่ม

ควบคุมเทา่กบั	67.04	(SD	=	7.38)	น�าตวัเลขดงักล่าว

มาแทนค่าเพ่ือหาอทิธพิลของกลุ่มตวัอย่างดงัน้ี	

						จากสตูร						d					=				m	
A
	-	m

B

                                      σ
						และ											σ    =			SD

A
		+		SD

B

																																									2

	 น�าค่าอทิธพิลที่ได้มาเปิดตาราง	โดยก�าหนดค่า

ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 อ�านาจทดสอบที่	 0.80	 ขนาด

อทิธพิลเทา่กบั	1.27	จากการเปิดตารางของ	Jacob	Cohen17 

ได้จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง	กลุ่มละ	12	ราย	รวมทัง้หมด	24	ราย

และเพ่ือป้องกนัการสญูหายของกลุ่มตัวอย่างในระหว่าง

การทดลอง	ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมกีารสญูหายของกลุ่มตวัอย่าง

ระหว่างการทดลองประมาณร้อยละ2018	 ผู้วิจัยจึงเพ่ิม

กลุ่มตวัอย่างมากกว่าที่ค�านวณได้กลุ่มละ	3	ราย	คัดเลือก

กลุ่มตวัอย่างตามเกณฑท์ี่ก�าหนด	โดยจัดเข้ากลุ่มควบคุม

จ�านวน	15	ราย	และจัดเข้ากลุ่มทดลองจ�านวน	15	ราย	

รวมทั้งหมด	30	ราย	เกบ็รวบรวมข้อมูลกบักลุ่มควบคุม

ก่อนจนครบจ�านวน	15	ราย	เมื่อได้กลุ่มควบคุมครบตาม

ทีก่ �าหนด	จึงด�าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลกบักลุ่มทดลอง

ต่อจนครบจ�านวน	15	ราย	ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการ

ปนเป้ือนระหว่างกลุ่ม	(Contamination	of	treatment)

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นศึกษา 

 ส่วนที ่1 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการทดลอง

	 โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อ

ผ่านสมาร์ทโฟน	 โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกจิกรรมการให้

ความรู้ ในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบอย่างมี

แบบแผนตามกลยุทธ์การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน	

(Perceived	self-efficacy)	ของ	Albert	Bandura10	ดงัน้ี	

1)	ประสบการณท์ี่ประสบผลส�าเรจ็ด้วยตนเอง	(Enactive	

mastery	experiences)	โดยจะให้มารดาฝึกปฏบิตักิจิกรรม

การดูแลบุตร	ได้แก่	การเชด็ตวัลดไข้		การเคาะปอด	การ

ดูดน�า้มูกและเสมหะด้วยลูกยางแดง	 การประเมินอตัรา

การหายใจ	และการสงัเกตอาการที่ผดิปกต	ิ2)	การสงัเกต

ประสบการณผู้์อื่น	(Vicarious	experience)	โดยให้มารดา

สงัเกตจากมารดาที่มีประสบการณ์ในการดูแลบุตรป่วย

โรคปอดอกัเสบสาธติการดูแลเร่ืองการเชด็ตวัลดไข้	การ

เคาะปอด	การดูดน�า้มูกและเสมหะด้วยลูกยางแดง	การ

ประเมนิอตัราการหายใจ	และการสงัเกตอาการที่ผดิปกติ

โดยสื่อให้ความรู้บนสมาร์ทโฟน	 3)	 การใช้ค�าพูดชักจูง

หรือช้ีแนะด้วยวาจา	(Verbal	persuasion)	โดยให้ความรู้

แก่มารดาเป็นรายบุคคล	อภิปรายเกี่ยวกบัปัญหาในการ

ปฏบิัติกจิกรรมการดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบร่วมกบั

มารดา	4)	การส่งเสริมภาวะทางสรีระและอารมณ	์(Emotion	

arousal)	 ใช้เพลงที่มีจังหวะและท�านองที่ผ่อนคลายให้

มารดาเดก็ป่วยโรคปอดอักเสบได้ฟังจากสื่อให้ความรู้

ผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมกบัสร้างสมัพันธภาพ

 ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล

	 1)	แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของมารดา	

2)	แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของเดก็ป่วย	3)	แบบสอบถาม

พฤติกรรมในการดูแลเดก็โรคปอดอักเสบ	 น�ามาจาก

แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเดก็โรค

ปอดอกัเสบของพัฒนพร	ตรีสนูย์	และประนอม	รอดค�าดี5 

ซ่ึงมพีฤตกิรรมในการดูแลเดก็	4	ด้าน	ดงัน้ี	1)	การประเมนิ

การหายใจและอาการผดิปกต	ิ 2)	 การดูแลเมื่อเดก็มีไข้	

3)	การเคาะปอด	4)	การดูดเสมหะหรือน�า้มูกด้วยลูกยางแดง 

โดยมจี�านวนค�าถามทั้งหมด	20	ข้อ	มตีวัเลือกเป็นมาตร

ประมาณค่า	(Rating	Scale)	4	ระดบั	คือ	1-4	(ไม่เคย

ท�าเลย	-	ท�าเป็นประจ�า)	แปลผลแบบค่าคะแนนต่อเน่ือง	
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คะแนนย่ิงสงูแสดงว่ามารดามพีฤตกิรรมการดูแลบุตรสงู

 การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ

	 การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา	 (Content	

Validity)	 ผู้วิจัยน�าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดา

โดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	ประกอบด้วยแผนการสอนเร่ือง	

“การดูแลเดก็โรคปอดอกัเสบ”	 ไปตรวจสอบความตรง

ต่อเน้ือหา	 และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้	 ตลอดจน

การจัดล�าดับเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่าน	 ประกอบ

ด้วย	 อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลเดก็จ�านวน	

2	ทา่น	และพยาบาลเช่ียวชาญด้านการพยาบาลเดก็จ�านวน	

1	ทา่น	หลังจากน้ันน�ามาแก้ไขปรับปรงุตามค�าแนะน�าของ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

น�าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสร้างคิวอาร์โค้ด	 (QR	

Code)	ส�าหรับแบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาในการ

ดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบ	 ผู้วิจัยน�ามาจากพัฒนพร	 ตรี

สนูย์	 และประนอม	 รอดค�าดี5	 โดยไม่ได้มีการปรับปรุง

หรือดดัแปลงเน้ือหา	และแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจ

สอบความตรงตามเน้ือหาได้ค่า	CVI	 เทา่กบั	0.88	และ

ไม่มกีารหาค่า	OIC

 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability)

	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามพฤตกิรรมของมารดาใน

การดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบไปทดลองใช้	(Try	out)	

กับมารดาเดก็โรคปอดอักเสบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กลุ่มตวัอย่างในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	1	โรงพยาบาลชลบุรี

จ�านวน	15	ราย	ซ่ึงไม่ใช่มารดาในกลุ่มตวัอย่างจริง	หลัง

จากน้ันน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นโดย

ใช้สตูรสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	

Alpha	Coefficiency)	ได้เท่ากบั	0.85	

 การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง

	 การวิจัยคร้ังน้ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	 คณะ

พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	รหัสจริยธรรม	

04-07-2562	และโรงพยาบาลชลบุรี	84/62/N/q	

กลุ่มตวัอย่าง	ตกลงยินดเีข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมคัรใจ	

โดยช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบถงึการมีสทิธิ์ตัดสนิใจ

ในการเข้าร่วมหรือการปฏเิสธ	การถอนตวัจากการเข้าร่วม

การวิจัยคร้ังน้ีได้ตลอดเวลาโดยไม่ส่งผลต่อการรักษา

พยาบาลแต่อย่างใด	 หลังจากน้ันให้กลุ่มตวัอย่างลงนาม

ในใบยินยอม	ในการรวบรวมข้อมูล	และจะเกบ็เป็นความลับ	

ไม่มีการระบุช่ือหรือรายละเอยีดของกลุ่มตัวอย่าง	มีการ

น�าเสนอข้อมูลทางวิชาการเป็นภาพรวม	หลังจากงานวิจัยได้

เผยแพร่และตพิีมพ์แล้ว	เอกสารในการเกบ็ข้อมูลจะถูกท�าลาย

 ขั้นตอนการด�าเนนิการศึกษา

	 คัดเลือกกลุ่มตวัอย่างจากเดก็ทีม่คุีณสมบตัติาม

เกณฑ	์กลุ่มทดลอง	15	ราย	กลุ่มควบคุม	15	ราย	โดย

เกบ็ข้อมูลในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	ดงัภาพที่	2

การวิเคราะหข์อ้มูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเรจ็รปู	ก�าหนดค่าความมนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	0.05

	 1.	วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างด้วยสถติิ

บรรยาย	 แจกแจงความถี่ ร้อยละ	 ค่าเฉล่ียค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 2.	คะแนนพฤตกิรรมของมารดาในการดูแลบุตร

ป่วยโรคปอดอกัเสบ	 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย	 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 3.	 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมของ

มารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบระหว่างกลุ่ม

ที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่าน

สมาร์ทโฟนและกลุ่มทีไ่ด้รับการพยาบาลแบบปกต	ิภายหลัง

การทดลองโดยใช้สถติ	ิIndependent	t	test	ก่อนการวิเคราะห์

ข้อมูลได้ทดสอบข้อตกลงเบื้ องต้นของสถิติส�าหรับกลุ่ม

ตวัอย่าง	2	กลุ่มที่เป็นอสิระต่อกนั	(Independent	t-test)	

ดงัน้ี	1)	การแจกแจงข้อมูลปกต	ิ(Normal	distribution)	

โดยการทดสอบด้วยสถติ	ิKolmogorov-Smirnov	พบว่า

มีค่า	p-value	>0.05	และ	2)	ข้อมูลทั้งสองกลุ่มมี

ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั	โดยการทดสอบด้วยสถติิ	

Levene’s	test	พบว่า	มค่ีา	p-value	>	0.05	

	 4.	เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมของมารดา

ในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบภายในกลุ่มที่ได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สือ่ผ่านสมาร์ทโฟน	

ก่อนการทดลองและภายหลังการทดลองโดยใช้สถติ	ิPaired	

t	–	test	ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น

ของสถิติส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระ



วารสารสถาบนับ�าราศนราดูร 
ปีที่ 15 ฉบบัที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564                                                 

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน
                 ต่อพฤตกิรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบ

ชรินทร ผ่องกมลกุล, ยุนี พงศจ์ตรุวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

43

ภาพที ่2	ขั้นตอนการทดลอง

กลุ่มตวัอย่าง

กลุ่มทดลอง	15	ราย กลุ่มควบคุม	15	ราย

ครั้งที ่1 (วนัแรกทีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ) ในหอผูป่้วยกมุารเวชกรรม 1

-	แนะน�าตวัเอง	สร้างสมัพันธภาพ	ช้ีแจงวัตถุประสงค์

-	บนัทกึข้อมูลทั่วไปของมารดาและเดก็ป่วย

-	ให้มารดาตอบแบบสอบถาม	(Pre-test)	ใช้เวลาประมาณ	15	นาที

-	ด�าเนินการตามโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สือ่ผ่านสมาร์ทโฟนและให้มารดาสแกนคิว	อาร์	 โค้ด	(QR	

Code)	

กจิกรรมที่	1	“กายพร้อม	ใจพร้อม	แม่หนูท�าได้”	ผู้วิจัยสร้างสมัพันธภาพและเตรียมความพร้อมของมารดา	เพ่ือ

ส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ	์

กจิกรรมที่	2	“แม่หนูรู้ จักโรคปอดอกัเสบ”	ให้ความรู้ เกี่ยวกบัโรคปอดอกัเสบโดยสื่อผ่านสมาร์ทโฟน	

กจิกรรมที่	3		“คนอื่นท�าได้	แม่หนูท�าได้”	ผู้วิจัยให้มารดาชมสื่อผ่านสมาร์ทโฟน	เร่ือง	“กจิกรรมการดูแลเดก็

ป่วยโรคปอดอกัเสบ”	โดยมารดาที่มปีระสบการณต์รงในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบเป็นผู้สาธติกจิกรรม

การเชด็ตวัลดไข้

กจิกรรมที	่ 4	 “เพ่ือลูก	แม่ท�าได้”	 ผู้วิจัยสอนการเชด็ตวัลดไข้และให้มารดาฝึกปฏบิตักิจิกรรมการเชด็ตวัลดไข้ด้วย

ตนเอง

ครั้งที ่1 (วนัที ่1)  

-	 แนะน�าตัวเอง	 สร้างสัมพันธภาพ	 ช้ีแจง

วัตถุประสงค์

-	บนัทกึข้อมูลทั่วไปของมารดาและเดก็ป่วย

-	ให้มารดาตอบแบบสอบถาม	(Pre-test)	ใช้

เวลาประมาณ	15	นาที

-	ได้รับการดูแลตามปกตติามหอผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรม	 1	 ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลจาก

พยาบาลเจ้าของไข้โดยใช้กระบวนการทางการ

พยาบาลและให้การพยาบาลในผู้ป่วยแต่ละ

รายตามปัญหาที่พบในขณะน้ัน	โดยพยาบาล

เจ้าของไข้เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า	 และสาธิต

กจิกรรมการดูแลให้แก่มารดา

-	ขออนุญาตนัดหมายในการมาพบคร้ังต่อไป

ครั้งที ่2 (วนัที ่2) ในหอผูป่้วยกมุารเวชกรรม 1  

-	กจิกรรมที่	1	“กายพร้อม	ใจพร้อม	แม่หนูท�าได้”	ผู้วิจัยสร้างสมัพันธภาพและเตรียมความพร้อมของมารดา	

เพ่ือส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์

-	กจิกรรมที่	2	“คนอื่นท�าได้	แม่หนูท�าได้”	ผู้วิจัยให้มารดาชมสื่อผ่านสมาร์ทโฟนเร่ือง	“กจิกรรมการดูแลเดก็

ป่วยโรคปอดอกัเสบ”	โดยมารดาที่มปีระสบการณต์รงในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบเป็นผู้สาธติกจิกรรม

การเคาะปอด	การดูดน�า้มูกและเสมหะด้วยลูกยางแดง	การนับอตัราการหายใจ	และการสงัเกตอาการที่ผดิปกติ

-	กจิกรรมที่	3	“เพ่ือลูก	แม่ท�าได้”	ผู้วิจัยสอนการเคาะปอด	การดูดน�า้มูกและเสมหะด้วยลูกยางแดง	การนับ

อตัราการหายใจ	การสงัเกตอาการที่ผดิปกต	ิและให้มารดาฝึกปฏบิตักิจิกรรมดงักล่าวด้วยตนเอง

-	กจิกรรมที่	4	“ช้ีแนะ	ให้แม่มั่นใจ”	พูดคุย	อธบิายเกี่ยวกบัปัญหาในการปฏบิตักิจิกรรมการดูแลเดก็ป่วยโรค

ปอดอกัเสบดงักล่าวร่วมกบัมารดามารดา

-	กจิกรรมที่	5	“เร่ืองราวด	ีๆ	มไีว้แบ่งปัน”	ให้มารดาชมสื่อผ่านสมาร์ทโฟนเกี่ยวกบัประสบการณข์องมารดา

ในการดูแลบุตรเมื่อบุตรป่วยเป็นโรคปอดอกัเสบคร้ังแรก	ความรู้สกึในการดูแลบุตรขณะป่วยด้วยโรคปอดอกัเสบ	

พร้อมทั้งพูดโน้มน้าวให้มารดาเกดิความมั่นใจในการดูแลบุตร

ครั้งที ่2 (วนัที ่2)  

-	ได้รับการดูแลตามปกตขิองหอผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรม	1

ครั้งที ่3 (วนัที ่3)  

-	 ผู้ วิ จัยใ ห้มารดาตอบแบบสอบถาม

พฤติกรรมการดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบ

ของมารดา	(Post-test)	ใช้เวลาประมาณ	15	นาที

-	ผู้วิจัยให้มารดาสแกนคิว	อาร์	โค้ด	(QR	Code)	

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อ

ผ่านสมาร์ทโฟน	 ผู้วิจัยอธิบายเน้ือหาใน

โปรแกรม	เพ่ือให้มารดาสามารถน�าไปฝึกปฏบิตัิ

การดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบต่อไป

-	กล่าวขอบคุณและแจ้งสิ้นสดุการวิจัย

ครั้งที ่3 (วนัที ่3) ในหอผูป่้วยกมุารเวชกรรม 1  

1.	กล่าวทกัทายมารดา

2.	พูดคุย	ซักถาม	เกี่ยวกบักจิกรรมในโปรแกรมโดยภาพรวม

3.	ผู้วิจัยให้มารดาตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบของมารดา(Post-test)	ใช้เวลา

ประมาณ	15	นาที

4.	กล่าวขอบคุณ	และแจ้งสิ้นสดุการวิจัย

ต่อกนั	(Dependent	t-test)	ดงัน้ี	1)	การแจกแจงข้อมูล

ปกติ	(Normal	distribution)	โดยการทดสอบด้วยสถิต	ิ

Kolmogorov-Smirnov	พบว่า	มีค่า	p-value >	0.05	

2)	ข้อมูลทัง้สองกลุ่มมคีวามสมัพันธก์นั	พบว่า		p-value 

<	0.05	และ	3)	คะแนนความแตกต่างมกีารแจกแจงแบบ

ปกต	ิ(d)	p-value	>	0.05	

ผลการศึกษา

 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง

 ขอ้มูลทัว่ไปของมารดา

 กลุม่ทดลอง	มารดามอีายุเฉล่ีย	29.28	ปี	(SD	=	

2.53)	ส่วนใหญ่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัอนุปริญญา/ปวส.

ร้อยละ	73.30	มสีถานภาพสมรสร้อยละ	73.30	ประกอบ

อาชีพรับจ้างและค้าขายร้อยละ	40.00	เทา่ๆกนั	มรีายได้
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เฉล่ียต่อเดอืนจ�านวน	11,700	บาท	(SD	=	3609.51)		

 กลุม่ควบคุม	มารดามอีายุเฉล่ีย	29.10	ปี	(SD	

=	 2.45)	 ส่วนใหญ่ส�าเรจ็การศึกษาระดับอนุปริญญา/

ปวส.	 ร้อยละ	66.70	มสีถานภาพสมรสร้อยละ	80.00	

ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ	46.70	รองลงมาคือค้าขายร้อย

ละ	40.00	มรีายได้เฉล่ียต่อเดอืนจ�านวน	11,933	บาท	(SD		

=	3011.09) 

	 เปรียบเทยีบลักษณะทั่วไปของมารดาระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ	ิ(p-value	>	0.05)	ได้แก่	ระดบั

การศกึษา	สถานภาพ	และอาชีพ	(ใช้สถติกิารทดสอบของ	

Fisher’s	exact	test)	รวมทั้งอายุ	และรายได้เฉล่ียต่อเดอืน	

(ใช้การทดสอบด้วยสถติ	ิIndependent	t-test)	ดงัตารางที	่1	

 ขอ้มูลทัว่ไปของเด็กป่วย

 กลุ่มทดลอง	เดก็ป่วยมอีายุเฉล่ีย	16.80	เดอืน	

(SD	=	6.91)	มนี�า้หนักเฉล่ีย	11.60	กโิลกรัม	(SD	=	2.08)	

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ	73.30	และเพศหญิงร้อยละ	

26.70 เป็นบุตรล�าดบัที	่1	ร้อยละ	73.30	และล�าดบัที	่2	ร้อย

ละ	26.70	

 กลุม่ควบคุม	เดก็ป่วยมอีายุเฉล่ีย	16.81	เดอืน	

(SD	=	6.01)	มนี�า้หนักเฉล่ีย	11.40	กโิลกรัม	(SD	=	2.18) 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ	66.70	และเพศหญิงร้อยละ	

ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง
กลุ่มทดลอง (n = 15) กลุ่มควบคุม (n = 15)

p-value
จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ

มารดา

					อายุ	(ปี)	 (X	=	29.28,	SD	=	2.53,	range	=	24-33) (X	=	29.10,	SD	=	2.45,	range	=	25-35) 0.84a

ระดบัการศึกษา 1.00b

     มธัยมศกึษาตอนปลาย/	ปวช. 1 6.70 2 13.30

					อนุปริญญา/	ปวส. 11 73.30 10 66.70

					ปริญญาตรี 3 20.00 3 20.00

สถานภาพสมรส 0.66b

					คู่ 11 73.30 12 80.00

					หย่า/แยก 4 26.70 3 20.00

อาชีพ 1.00b

						รับจ้าง 6 40.00 7 46.70
					ค้าขาย 6 40.00 6 40.00
					รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 3 20.00 2 13.00

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน	(บาท) 0	.85a

	(X	=	11,700,	SD	=	3,609.51,	range	=	8,000-20,000)		(X	=	11,933,	SD	=	3011.09,	range	=	9,000-20,000)

เด็กป่วย
อายุ	(เดอืน) (X	=	16.80,	SD	=	6.91,	range	=	7-31) (X	=	16.87,	SD	=	6.01,	range	=	7-27) 0.98a

น�า้หนัก	(กโิลกรัม) (X	=	11.60,	SD	=	2.08,	range	=	8-16) (X	=	11.40,	SD	=	2.18,	range	=	7	-15) 0.79a

เพศ 1.00b

					ชาย 11 73.30 10 66.70
					หญิง 4 26.70 5 33.30

ล�าดบัทีข่องบุตร 1.00b

					หน่ึง 11 73.30 10 66.70
     สอง 4 26.70 5 33.30

หมายเหต:ุ	a ใช้สถติ	ิIndependent	t-test	และ	b	ใช้สถติ	ิFisher's	Exact	test	
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33.30	เป็นบุตรล�าดบัที	่1	ร้อยละ	66.70	และล�าดบัที	่2	

ร้อยละ	33.30

	 เปรียบเทยีบลักษณะทั่วไปของเดก็ป่วยระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนั

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติ	ิ(p-value	>	0.05)	ได้แก่	ข้อมูล

เพศ	และล�าดบัที่บุตร	(ใช้สถติกิารทดสอบของ	Fisher’s	

exact	test)	รวมทั้งอายุ	และน�า้หนัก	(ใช้การทดสอบด้วย

กลุ่ม n
ก่อนการทดลอง

p-value
X SD

กลุ่มทดลอง 15 54.60 7.37 0.95

กลุ่มควบคุม 15 54.73		 5.49

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบระหว่างกลุ่มทดลองและ

															กลุ่มควบคุมก่อนการทดลองโดยใช้สถติ	ิIndependent	t-test

 ส่วนที ่3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่พฤติกรรม

ของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบโดยรวม

และรายดา้นในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลงั

การทดลอง

	 ภายหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมโดยใช้สถติ	ิIndependent	t-test	พบว่าคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมโดยรวมของมารดาในการดูแลบุตรป่วย

โรคปอดอกัเสบในกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถติ	ิ(p-value <	0.001)	และคะแนนเฉล่ีย

พฤตกิรรมรายด้านของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอด

อกัเสบของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถติ	ิ(p-value <	0.05)	ดงัตารางที่	3

คะแนนพฤติกรรมภายหลงัการทดลอง
กลุ่มทดลอง (n = 15) กลุ่มควบคุม (n = 15)

p-value
X SD X SD

พฤติกรรมโดยรวมของทุกดา้น 72.00 3.54 58.66 11.10 <0.001

รายดา้น

					การดูแลเชด็ตวัลดไข้ 19.53	 0.63 17.60	 2.19 0.003

					การเคาะปอด 19.53	 1.80 15.26	 4.00 0.001

					การดูดเสมหะและน�า้มูกด้วยลูกยางแดง 14.73	 1.03 11.06	 3.12 <0.001

					การประเมนิอตัราการหายใจและ

					การสงัเกตอาการผดิปกติ

18.20	 1.20 14.73	 4.04 0.004

ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบระหว่างกลุ่มทดลองและ

														กลุ่มควบคุมภายหลังการทดลองโดยใช้สถิติ	Independent	t-test

 ส่วนที ่4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่พฤติกรรม

มารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบโดยรวม

ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและ

ภายหลงัการทดลอง

	 	จากการวิเคราะห์โดยใช้สถติ	ิPaired	t-test	พบว่า

กลุ่มทดลอง	มคีะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมของมารดาในการ

ดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบ	ภายหลังการทดลองสงูกว่า

ก่อนการทดลองอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ	ิในขณะที่กลุ่ม

ควบคุม	มคีะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมของมารดาในการดูแล

บุตรป่วยโรคปอดอกัเสบไม่แตกต่างกนัทั้งก่อนและหลัง

การทดลอง	(p-value	>	0.05)	ดงัตารางที่	4
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กลุ่ม ก่อนการทดลอง

ค่าเฉลีย่ (SD)

หลงัการทดลอง

ค่าเฉลีย่ (SD)

p-value

กลุ่มทดลอง 54.60	(7.37) 72	(3.54) <0.001

กลุ่มควบคุม 54.73	(5.49) 58.66	(11.10) 0.054

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบของกลุ่มทดลองและ

														กลุ่มควบคุมก่อนการทดลองและภายหลังการทดลอง	โดยใช้สถิติ	Paired	t-test

อภิปรายผล
	 ภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ

มารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	 มารดากลุ่มทดลองมี

พฤติกรรมในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบดีกว่า

มารดากลุ่มทีไ่ด้รับการพยาบาลแบบปกต	ิสามารถอภปิราย

ได้ว่า	 โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่าน

สมาร์ทโฟนในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบที่พัฒนา

ตามแนวคิดการรับรู้ สมรรถนะแห่งตน	 (Perceived	

self-efficacy)	ของ	Albert	Bandura10	 ซ่ึงเป็นแนวทาง

ด�าเนินการอย่างมีแบบแผนในการจัดกจิกรรมประกอบ

ด้วยการส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ์	 เป็นการ

เตรียมความพร้อมของมารดาให้มสีภาพร่างกายและอารมณ์

อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายไม่วิตกกงัวลหรือตงึเครียด	โดย

การสร้างสัมพันธภาพให้มารดารับฟังเพลงที่มีจังหวะ

ท�านองที่ผ่อนคลายก่อนเร่ิมกิจกรรม	 รวมถึงการจัดสิ่ง

แวดล้อมภายในห้องให้เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้	ทั้งน้ีเพ่ือ

ให้มารดาเกดิการตอบสนองต่อการเรียนรู้ ได้มากย่ิงขึ้น		

การใช้ค�าพูดชักจูงด้วยการให้ความรู้ แก่มารดาเป็น

รายบุคคลโดยสื่อให้ความรู้ ผ่านสมาร์ทโฟน	เมื่อมารดามี

ข้อสงสยัสามารถแลกเปล่ียนความคิดเหน็และอภิปราย

ร่วมกบัผู้วิจัย	มกีารสแกนคิวอาร์โค้ด	(QR	Code)	ผ่าน

สมาร์ทโฟนเพ่ือให้มารดาได้ทบทวนเน้ือหาเพ่ิมความเข้าใจ

ได้ตลอดเวลาตามที่มารดาต้องการ	นอกจากน้ีการให้เหน็

ตัวแบบจากมารดาผู้มีประสบการณต์รงในการดูแลบุตร

ป่วยโดยสื่อผ่านสมาร์ทโฟน	ท�าให้มารดาเกดิความรู้สกึ

มั่นใจว่าตนสามารถกระท�าพฤติกรรมน้ันได้เช่นเดียวกนั

กบัตวัแบบ	และการให้มารดามปีระสบการณต์รงในการ

ปฏบิัติกจิกรรมการดูแลเดก็ป่วยโรคปอดอกัเสบ	 ได้แก่

การเชด็ตวัลดไข้	การเคาะปอด	การดูดน�า้มูกและเสมหะ

ด้วยลูกยางแดง	การนับอตัราการหายใจ	และการสงัเกต

อาการที่ผิดปกติ	 การมีประสบการณ์ที่ประสบผลส�าเรจ็

ด้วยตนเองเป็นองค์ประกอบส�าคัญทีก่่อให้เกดิความมั่นใจ

ที่จะปฏบิตักิจิกรรมน้ันๆ	ส่งผลให้มารดาเกดิการปฏบิตัิ

พฤตกิรรมทีถู่กต้องเหมาะสม	ดงัการศกึษาผลของโปรแกรม

ส่งเสริมสมรรถนะผู้ดูแลในเด็กป่วยกลุ่มโรคติดเช้ือ

เฉียบพลันระบบหายใจ	พบว่าผู้ดูแลกลุ่มทีไ่ด้รับโปรแกรม

ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีพฤติกรรมการดูแล

เดก็โรคตดิเช้ือเฉียบพลันระบบหายใจภายหลังการทดลอง

สงูกว่าก่อนการทดลองและสงูกว่ากลุ่มทีไ่ด้รับการพยาบาล

แบบปกต	ิ(p-value	<	0.05)8,11,13	เช่นเดยีวกบัการศกึษา

ของยศวีร์	กรีตภิควัต12	พบว่ามารดาที่ได้รับโปรแกรมส่ง

เสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีพฤติกรรมการดูแลใน

การป้องกนัการกลับเป็นซ�า้โรคปอดอกัเสบสงูกว่ากลุ่มที่

ได้รับการพยาบาลแบบปกต	ิ(p-value	<	0.05)		

	 นอกจากน้ีการน�าโทรศพัทม์อืถอืแบบสมาร์ทโฟน

มาใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมสมรรถนะของมารดาน้ันยัง

ท�าให้มารดาของเดก็ป่วยสามารถเข้าถงึข้อมูลความรู้ ด้าน

สขุภาพในลักษณะรปูภาพข้อความและเสยีงที่มีความน่า

สนใจมากกว่าการใช้เอกสารให้ความรู้ในรปูแบบของคู่มอื		

แผนพับภาพพลิก	เพราะใช้งานได้ง่าย	ใช้งานได้ทุกที่

ทุกเวลา	ราคาไม่แพง	และสามารถทบทวนเน้ือหาได้ตาม

ต้องการผ่านโทรศพัทม์อืถอืแบบสมาร์ทโฟน15	

	 ภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ

มารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	 มารดามีพฤติกรรมใน

การดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบดกีว่าก่อนได้รับโปรแกรม	

ทั้งน้ีสามารถอภิปรายได้ว่าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ

มารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนน้ี	 มีผลต่อพฤติกรรม

ของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบ	เน่ืองจาก
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สถติ	ิIndependent	t-test)	ดงัตารางที่	1

 ส่วนที ่2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่พฤติกรรม

ของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบโดยรวม

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง

	 ผลการทดสอบทางสถติ	ิพบว่าก่อนการทดลอง

ทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียพฤตกิรรม

ของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบไม่แตก

ต่างกนั	(p-value	>	0.05)	ดงัตารางที่	2

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน

พัฒนามาจากแนวคิดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของ	Albert	

Bandura10	 ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการตัดสินใจของบุคคล

เกี่ยวกบัความสามารถของตนเอง	เพ่ือกระท�าพฤตกิรรม

เฉพาะเจาะจงบางอย่างให้ประสบผลส�าเรจ็ตามทีค่าดหวังไว้ 

ถ้ากระท�าแล้วได้ผลลัพธต์ามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 จะท�าให้

บุคคลมคีวามมั่นใจที่จะกระท�าพฤตกิรรมน้ันมากขึ้นร่วม

กบัการน�าสมาร์ทโฟนมาใช้	 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของ

มารดา	จึงท�าให้ภายหลังที่มารดาได้รับโปรแกรมส่งเสริม

สมรรถนะโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟน	มคีวามมั่นใจในการ

ปฏบิตักิจิกรรมการดูแลบุตรมากขึ้นกว่าก่อนได้รับโปรแกรม

	 จะเหน็ได้ว่าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดา

โดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนท�าให้มารดามีความมั่นใจใน

การปฏบิัติกจิกรรมการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบส่ง

ผลให้มพีฤตกิรรมการดูแลที่ถูกต้อง	เหมาะสม	เน่ืองจาก

การด�าเนินกจิกรรมในโปรแกรมของทุกวันจะมีกจิกรรม

ส่งเสริมสภาวะทางสรีระและอารมณ	์ท�าให้มารดาเกดิการ

เรียนรู้ ได้มากขึ้ น	 การให้เห็นตัวแบบจากมารดาผู้มี

ประสบการณ์ตรงในการดูแลบุตรป่วยโดยสื่อให้ความรู้

ผ่านสมาร์ทโฟน	ท�าให้มารดาเกิดความรู้ สึกมั่นใจว่า

ตนสามารถกระท�าพฤตกิรรมน้ันได้เช่นเดยีวกนักบัตวัแบบ	

ร่วมกับการน�าสมาร์ทโฟนมาใช้เป็นสื่อประกอบการให้

ความรู้ 	 ท�าให้มารดาสามารถทบทวนเน้ือหาซ�า้ๆได้ตาม

ต้องการ	เป็นสือ่ทีเ่ข้าถงึข้อมูลได้ง่าย	นอกจากน้ีสิง่ส�าคัญคือ	

การให้มารดามปีระสบการณใ์นการปฏบิตักิจิกรรมการดูแล

บุตรย่ิงท�าให้มารดามีความมั่นใจมากขึ้น	พร้อมทั้งมกีาร

อธบิายเมื่อมารดามข้ีอสงสยัหลังฝึกปฏบิตักิจิกรรมทุกคร้ัง

 ข้อจ�ากดัในการศกึษาพบว่า	การวิจัยในคร้ังน้ีผู้

วิจัยท�าการทดลองและเกบ็ข้อมูลด้วยตวัเอง	อาจส่งผลให้

เกดิความล�าเอยีงในการวัดผลลัพธ	์ดงัน้ันในการวิจัยคร้ังต่อ

ไปควรมผู้ีช่วยวิจัยในการเกบ็รวบรวมข้อมูล	เพ่ือป้องกนั

โอกาสเกดิความล�าเอยีงในการวิจัย

	 ข้อควรระวังและยกเว้นส�าหรับผู้ทีจ่ะท�าการศกึษา

ในลักษณะเดยีวกนัไม่ควรเน้นให้มกีารสอนเร่ืองการเคาะปอด

เน่ืองจากกจิกรรมการดูแลด้านน้ีอาจยากเกนิไปส�าหรับมารดา 

อกีทั้งยังเป็นกจิกรรมการดูแลของบุคลากรด้านสขุภาพที่

ต้องอาศยัความรู้ 	ทกัษะ	และความช�านาญในการปฏบิตัิ

ขอ้เสนอแนะ
 ขอ้เสนอแนะในการน�าผลการการศึกษาไปใช้

	 1.	 ด้านการปฏบิัติการพยาบาล	พยาบาลเดก็

สามารถน�าสือ่ให้ความรู้ผ่านสมาร์ทโฟน	(QR	Code)	ไปใช้

กบัมารดาทีม่บุีตรป่วยด้วยโรคปอดอกัเสบ	เพ่ือช่วยส่งเสริม

ให้มารดามคีวามมั่นใจในการปฏบิตักิจิกรรมการการดูแล

บุตรป่วยให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้น

	 2.	ด้านการศึกษาพยาบาล		คณาจารย์สถาบัน

การศกึษาสามารถน�าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดา

โดยใช้สื่อผ่านสามาร์ทโฟน	 ไปใช้เป็นแนวทางประกอบ

ในการเรียนการสอน	เพ่ือให้นักศกึษาสามารถน�าไปใช้ใน

การส่งเสริมมารดาหรือผู้ดูแลมพีฤตกิรรมในการดูแลเดก็

โรคปอดอกัเสบที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

	 การวิจัยคร้ังน้ีมกีารตดิตามประเมนิพฤตกิรรม

ของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอกัเสบเป็นระยะ

เวลาสัน้ๆ	ดงัน้ันเพ่ือประเมนิผลความคงอยู่ของพฤตกิรรม

ในการดูแลหรือการปฏบิตักิจิกรรมของมารดาในการดูแล

บุตรป่วยโรคปอดอกัเสบ	ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรมกีาร

ตดิตามผลในระยะเวลา	1	สปัดาห์

กิตติกรรมประกาศ
	 วิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส�าเรจ็ลงได้	โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชลบุรี	 หัวหน้า

ฝ่ายการพยาบาล	หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	รวมถงึ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลชลบุรีทุกท่านตลอด

จนผู้ปกครองและเดก็ป่วยในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม	โรง

พยาบาลชลบุรีที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเกบ็
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