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ผลของโปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถตนเองของมารดา
ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถ

ตนเองของมารดา ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด กลุมตัวอยางเปนมารดาครรภแรกและทารกคลอด
กอนกําหนดที่เขารับการรักษาในหอผูปวยทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมุทรปราการ จํานวน 30 ราย โดย
สุมอยางงายเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 ราย กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสงเสริมการรับ
รูความสามารถตนเองของมารดา ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ครั้งละ 45 นาที จํานวน 6 ครั้งและ
กลุมควบคุมไดรับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรูความสามารถตนเองของมารดาในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด 
และแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พรรณนา และการทดสอบคาที (t-test)

ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองเมื่อทารกอายุ 1 เดือน มารดากลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
การรับรูความสามารถของตนเอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< .001) และคาเฉล่ียนํ้าหนักตัวของทารกกลุมทดลองสูงกวาทารก
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001)

ผลการวิจัยน้ี แสดงใหเห็นวาการใชโปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถตนเองของมารดา
ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ชวยใหมารดามีการรับรูความสามารถตนเองในการดูแลทารกคลอด
กอนกําหนดเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดดีขึ้นซึ่งสงผลใหนํ้าหนักทารกมาก
ขึ้น 

คําสําคัญ : ทารกคลอดกอนกําหนด  การรับรูความสามารถตนเองของมารดา 
  พฤติกรรมการดูแลทารก คลอดกอนกําหนด
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Effectiveness of Maternal Perceived Self-Efficacy Enhancement 
Program on Caring for Preterm Babies
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Abstract
This quasi-experimental research aimed to study the effects of the maternal 

perceived self-efficacy enhancement program on caring for preterm babies. The samples 
were collected from 30 primigravida mothers and preterm babies who were admitted at 
the Newborn Unit in Samutprakarn Hospital. All samples were randomly assigned to be 
15 cases of an experimental and 15 cases of a control group. The experimental group 
received the 45 minutes maternal perceived self-efficacy enhancement program on 
caring for preterm babies for six times. The control group received routine care. 
The research instruments consisted of the demographic questionnaire, perceived 
self-efficacy on caring for preterm baby questionnaire, and maternal behavior in caring 
preterm baby questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics and t-test. 

The results were found the babies were at one month old, the mean scores of 
maternal perceived self-efficacy and behavior for caring preterm babies in experimental 
group was statistically significant higher than those of the control group (p< .001). 
The mean scores of infant weight in experimental group was statistically significant 
higher than those the control group (p< .001). 

These findings showed that the use of the maternal perceived self-efficacy 
enhancement program on caring for preterm babies increased the mother perception 
on their self-efficacy for caring preterm babies and behaved better in caring preterm 
babies. Body weight of infant was increase. 

Keywords : Preterm babies, maternal perceived self-efficacy,
   behavior on maternal caring for preterm babies.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันทารกคลอดกอนกําหนดมีอัตราเพิ่ม

ขึน้ และยังคงเปนปญหาสําคญัทารกกลุมนีจ้งึจดัอยู
ในทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง1 เนื่องจากเกิด
ปญหาและภาวะแทรกซอนตอระบบตางๆ ของ
รางกายไดงายท้ังทางดานกายวภิาคและสรีรวทิยา2-3

การทํางานของหลายระบบในรางกายยังไมสมบรูณ4 

จําเปนตองเขารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรก
เกิดทําใหทารกตองถูกแยกจากมารดา เพื่อรับการ
ดแูลอยางใกลชดิจากพยาบาล รวมทัง้สภาพแวดลอม
ทั่วไปของหออภิบาลทารกแรกเกิดไมเอื้ออํานวยให
มารดาไดอยูดแูลทารก ทาํใหทารกถกูแยกจากมารดา 
มารดามีโอกาสดูแลทารกดวยตนเองนอย จึงอาจ
เกิดปญหาตามมาไดโดยเฉพาะมารดาครรภแรกซ่ึง
ยงัไมมปีระสบการณและขาดความมัน่ใจในการเล้ียง
ดทูารก5-6 สงผลใหเกดิพฤตกิรรมการดูแลทารกท่ีไม
ถูกตองตามมาได7 แตถามารดาไดรับการสอนโดย
การใหความรูและฝกฝนทักษะ จะชวยใหมารดารูสกึ
มีความม่ันใจและกลาท่ีจะดูแลทารกไดมากข้ึน5

ดังน้ันพยาบาลจึงควรชวยเหลือมารดาใหสามารถ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ซึ่งจะตองเริ่มตน
จากการใหมารดามีความมั่นใจโดยการรับรูความ
สามารถของตนเองกอน (Perceived self-efficacy)8 
เมือ่มารดามีการรับรูถงึความสามารถตนเองจะสงผล
ตอการมีพฤตกิรรมการดแูลทารกคลอดกอนกาํหนด
มากขึน้9 ทาํใหสามารถดูแลทารกไดด ีทารกจงึมกีาร
เจริญเติบโต1 และมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นตามวัย10

การรับรูความสามารถของตนเองมีความเชือ่ม
โยงกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยตรง มีผล
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อบุคคลมี
การรบัรูความสามารถของตนเองสงู ยอมมีการปฏบิตัิ
พฤติกรรมที่มุงหวังไดสําเร็จมากกวาบุคคลท่ีมีการ
รับรูความสามารถของตนเองในระดับตํ่า8  

การสงเสรมิใหบคุคลมีการรบัรูความสามารถ
ของตนเองไดมากข้ึน โดยการมีประสบการณหรือ
การกระทาํทีป่ระสบผลสาํเรจ็ดวยตนเอง (Mastery 
Experiences)  การเรยีนรูผานตวัแบบ / ประสบการณ
จากผูอื่น (Modeling)  การไดรับคําแนะนํา การใช
คาํพูดชักจูง (Verbal Persuation) และการกระตุน 
ทางรางกายและการกระตุนทางอารมณ (Emotional 
Arousal) โดยเฉพาะการเนนใหมารดามปีระสบการณ 
การกระทําท่ีสําเร็จดวยตนเอง จากการฝกฝนจน
ทําใหเกิดทักษะ ซึ่งจะทําใหมารดาเพิ่มความม่ันใจ 
และรับรูในความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น ดังนั้น
เมื่อไดรับการสงเสริมการรับรูความสามารถของ
ตนเองจึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตอ
ไป (Bandura, 1997) พฤติกรรมของมารดาในการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนดที่มีประสิทธิภาพ  
ประกอบดวย 1) การดูแลทางดานรางกาย ไดแก 
การดูแลใหไดรับสารอาหารและใหไดรับความสุข
สบาย 2) การสงเสรมิพัฒนาการ และ 3) การปองกนั
อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับทารก11 จากพฤติกรรมการ
ดแูลทารกคลอดกอนกําหนดดังกลาวน้ีจะชวยทําให
ทารกมีสุขภาพดีสมบูรณแข็งแรง การเจริญเติบโต 
ดานน้ําหนัก และพัฒนาการเหมาะสมตามวัย10  จาก
การทบทวนวรรณกรรม พบวา เมื่อมีการสงเสริม
การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลทารก 
จะชวยใหมารดามีพฤตกิรรมการดูแลทารกดขีึน้11-12

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของโปรแกรม
สงเสริมการรับรูความสามารถตนเองของมารดาใน
การดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ตามแนวคิดทฤษฎี
การรับรูความสามารถของตนเองของ Bandura 
(1997)8 ซึง่คาดวาจะชวยสงเสริมใหมารดาเกดิความ
มั่นใจ สามารถมีพฤติกรรมปฏิบัติการดูแลทารก
คลอดกอนกาํหนดทีถ่กูตอง นาํไปสูการเจรญิเติบโต
ทางดานน้ําหนักตัวของทารกทีเ่พ่ิมข้ึนและเหมาะสม
ตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เปรียบเทียบการรับรูความสามารถของ

ตนเองในดูแลทารกคลอดกอนกาํหนด ในระยะหลัง
การทดลองเมื่อทารกอายุ 1 เดือน ระหวางมารดา
กลุมทดลองและกลุมควบคุม

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลทารก
คลอดกอนกําหนด ในระยะหลังการทดลอง เม่ือ
ทารกอายุ 1 เดือน ระหวางมารดากลุมทดลองและ
กลุมควบคุม

3 เปรียบเทียบนํ้าหนักตัวทารก ในระยะ
หลังการทดลอง เม่ือทารกอายุ 1 เดือน ระหวาง
ทารกในมารดากลุมทดลองและกลุมควบคุม

สมมติฐานการวิจัย
1.  มารดากลุมทดลองมกีารรบัรูความสามารถ

ของตนเอง ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ใน
ระยะหลงัการทดลองเมือ่ทารกอายุ 1 เดอืน มากกวา
มารดากลุมควบคุม

2. มารดากลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแล
ทารกคลอดกอนกําหนด ในระยะหลังการทดลอง  
เมื่อทารกอายุ 1 เดือน ดีกวามารดากลุมควบคุม

3. ทารกในมารดากลุมทดลอง มีนํ้าหนักตัว
ในระยะหลังการทดลอง เมื่อทารกอายุ 1 เดือน สูง
กวาทารกในมารดากลุมควบคุม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยใช

ทฤษฎีการรับรูความสามารถ (Self-efficacy) ของ

แบนดูรา (Bandura, 1997)8 ทีเ่ช่ือวาการรับรูความ
สามารถเปนความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง
ทีจ่ะตัดสิน หรือดําเนินการปฏบิตัพิฤติกรรมใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวของบุคคล โดยการรับรูความ
สามารถของตนเอง ซึง่มีอทิธิพลในการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรม และการเลือกปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ถา
บคุคลน้ันมคีวามเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง
ก็จะสามารถทํากิจกรรมนั้นได แตถามีความเชื่อมั่น
วาตนเองไมมีความสามารถก็จะหลีกเลี่ยงกิจกรรม
นัน้ และการสงเสริมใหบคุคลมีการรับรูความสามารถ
ของตนเองเพ่ิมขึ้น กระทําได 4 กลยุทธดังนี้ 1) การ
มีประสบการณหรือการกระทําท่ีประสบผลสําเร็จ
ดวยตนเองเปนการฝกปฏบิตัดิวยตนเองจนเกิดความ
มั่นใจ ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 2) การ
เรียนรูผานตัวแบบ  เปนการสังเกตตัวแบบแสดง
พฤติกรรม ซึ่งมีทั้งตัวแบบที่มีชีวิต และตัวแบบ
สญัลกัษณ 3) การไดรบัคาํแนะนาํ การใชคาํพดูชกัจงู 
เปนการใชคาํพูด ชกัจูงเพือ่ใหเกิดความเขาใจคลอย
ตาม  และ 4) การกระตุนทางรางกายและการกระ
ตุนทางอารมณ โดยลดการกระตุนทางดานลบ เชน 
ภาวะความเจ็บปวด และความเครียด เปนตน จะ
ชวยใหเปดรับการเรยีนรูสิง่ตาง ๆ  ไดมากข้ึน การใช
โปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถตนเองของ
มารดาในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ซึ่งมีผล
ตอการรบัรูความสามารถของตนเอง พฤติกรรมการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด และน้ําหนักตัวของ
ทารก ดังภาพที่ 1
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ประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(quasi-experimental research design) ศึกษา
แบบสองกลุมวัดผลกอนและหลังการทดลอง (two 
– group pretest – posttest design) ประชากร 
คอื มารดาครรภแรกทีม่บีตุรคลอดกอนกาํหนดและ
ทารกคลอดกอนกาํหนดเขารับการรกัษาในหอผูปวย
ทารกแรกเกิด คณุสมบัตขิองกลุมตัวอยาง คอื มารดา
ไมมีภาวะแทรกซอนหลังคลอด  ทารกแรกเกิดอายุ
ครรภกอน 37 สัปดาห (จากผล Ultrasound ) โดย
ไมคํานึงถึงนํ้าหนักแรกเกิด มีอายุไมเกิน 48 ชั่วโมง
หลังคลอด ไมมีความพิการแตกําเนิด และภาวะ
แทรกซอนรุนแรง  ขนาดกลุมตัวอยางได 30 ราย13 

วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ใชวิธีการคัดเลือกตาม
เกณฑที่กําหนดและสุมอยางงายตามชวงเวลา โดย
จดัเขากลุมทดลอง 2 เดอืนแรก ไดแก เดอืน ธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 และมกราคม พ.ศ. 2556 จากน้ันจัดเขา
กลุมควบคุม 2 เดือนตอไป ไดแก เดือนกุมภาพันธ 
และมีนาคม พ.ศ. 2556

เครื่องมือ และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัประกอบดวย  2 สวน 

คือ

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง  คอื โปรแกรม
สงเสริมการรับรูความสามารถตนเองของมารดาใน
การดแูลทารกคลอดกอนกําหนดประกอบดวยแผนการ
สอนการดูแลทารกคลอดกอนกาํหนด และคูมอืการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การศึกษาตํารา เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวของตามทฤษฎกีารรับรูความสามารถของตนเอง
ของ Bandura (1997) โดยมีการใหความรูดวยการ
บรรยายประกอบการชมวีดีทัศน การสาธิตวิธีการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด การใหมารดาไดฝก
ปฏิบัติดวยตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น ใหมารดาไดมีโอกาสระบายความรูสึกเกี่ยวกับ
ปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติดูแลบุตร พรอ ม
ทั้งชี้แนะ และใหกําลังใจมารดา

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย แบบบันทกึขอมลูทัว่ไป แบบสอบถาม
การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลทารก
คลอดกอนกําหนดซึ่งผูวิจัยนํามาจากแบบสอบถาม
การรบัรูความสามารถของมารดาในการเลีย้งดบูตุร
ของสุหร ีหนุงอาหร(ี2547)12 ซึง่สรางข้ึนตามแนวคดิ
ทฤษฎีการรับรูความสามารถของ Bandura (1997) 
ไดคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (Content validity 
index: CVI) เทากับ 1.00 และนําไปทดลองใชกับ

โปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถตนเองของ

มารดาในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด 

- การมีประสบการณ  (Mastery Experiences) 

- การเรียนรูผาน ตัวแบบ ( Modeling) 

- การไดรับคําแนะนําจากการใชคําพูดชักจูง 
(Verbal Persuation) 

- การกระตุนทางรางกายและการกระตุนทาง
อารมณ(Emotional Arousal) 

- การรับรูความสามารถของ

ตนเองในการดูแลทารกคลอด

กอนกําหนด 

- พฤติกรรมของมารดาในการ

ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด 

- นําหนักตัวทารก 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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กลุมตัวอยางทีม่คีณุสมบตัคิลายคลงึกัน ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .95และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนดของมารดา ผูวิจัยนํา
มาจากแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลทารกคลอด
กอนกาํหนดของมารดา ของกุลลดา เปรมจติร(2547)9 
มีคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Content validity 
index: CVI) เทากับ .90 และไดคาความเช่ือมั่น
เทากับ .94

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ผานการพิจารณาจาก คณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิต
ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิจัยรหัสจริยธรรมเลขที่ 05-10-2555 และคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยโรงพยาบาล
สมุทรปราการ  ไดพบกลุมตัวอยาง เพ่ืออธิบาย
วัตถุประสงคและระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 
ตวัอยางสามารถปฏิเสธเขารวมการวจิยัไดตลอดเวลา 
โดยไมมีผลกระทบใด ๆ ตอการดูแลรักษาทีก่ลุม
ตวัอยางจะไดรบัและผลการวจิยัจะ นาํเสนอเปนภาพ
รวม เทาน้ัน พรอมใหกลุมตัวอยางลงนามในใบ
ยินยอมเขารวมการวิจัย  หลังจากนั้นจึงดําเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน ซึ่งตลอดการวิจัยไมพบวากลุม
ตัวอยางขอยุติการเขารวมวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
กลุมทดลอง ผูวจิยัจัดกิจกรรมตามโปรแกรม

สงเสริมการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแล
ทารกคลอดกอนกําหนด โดยทํากิจกรรมวันละ 1 
ครั้ง ครั้งละ 45 นาที จํานวน 6 ครั้ง เปนเวลา 6 วัน 
ดังน้ี

คร้ังท่ี 1 (หลังคลอดภายใน 48 ชัว่โมง) ผูวจิยั 
แนะนําตนเอง พดูคยุอยางเปนกนัเอง ชีแ้จงวัตถปุระสงค 
เปดโอกาสใหมารดาซกัถามขอสงสยั มกีารจดัสถาน

ทีใ่หพรอมตอการเรยีนรู กระตุนมารดาใหม ีปฏิสมัพันธ
ที่ดีกับทารกโดยการสัมผัสโอบกอดและอธิบายถึง
ลักษณะของทารกคลอดกอนกําหนดพอสังเขป 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และระบายความรูสกึรวม
กับผูวิจัย พรอมใหกําลังใจ

คร้ังที ่2 (หลงัคลอดวนัที ่3) ผูวจิยัยกตวัอยาง
บคุคลทีเ่ปนท่ีรูจกั และมบีตุรคลอดกอนกําหนด ซึง่
สามารถเลีย้งดูทารกไดเจริญเติบโตพรอมชมวดีทีศัน
เรือ่งราวของมารดาทีม่ปีระสบการณในการเลีย้งบุตร
คลอดกอนกําหนด จากน้ันอธิบาย แนะนําวิธีการ
ดูแลทารกคลอดกอนกําหนด พรอมเปดโอกาสให
มารดาซกัถามขอสงสยั แจกคูมอืการดแูลทารกคลอด
กอนกําหนด และใหมารดาไดลงมือปฏิบัติการดูแล
ทารกหลังจากนั้นจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น การอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลบุตร หลังจาก
มารดาปฏิบัติตามคูมือแลว เปดโอกาสใหมารดาได
อภิปรายปญหาอปุสรรคในการปฏบิตัดิแูลบตุร พรอม
ทัง้ช้ีแนะ และคอยใหกําลังใจมารดา เพ่ือเสริมสราง
แรงจูงใจ

คร้ังท่ี 3 (หลังคลอดวันท่ี 4) ใหมารดาได
สังเกตตัวแบบที่เปนสัญลักษณผานวีดีทัศน ซึ่งมี
เนือ้หาเกีย่วกบัการเล้ียงบตุรดวยนมแม การอุม การ
ดูแลรักษาความสะอาดของรางกายทารก มีการ
แนะนํา อธิบายทบทวน และสาธิตการดูแลทารก
คลอดกอนกําหนดพรอมท้ังเปดโอกาสใหมารดา ซกั
ถามขอสงสัยและไดฝกปฏิบัติการดูแลทารกคลอด
กอนกําหนดดวยตนเอง

ครั้งที่ 4-5 (หลังคลอดวันที่ 5-6) ใหมารดา
ไดพดูคยุระบายความรูสกึตอประสบการณการดแูล
ทารกคลอดกอนกาํหนดทีผ่านมา ปญหาและอปุสรรค 
พรอมทัง้รวมกนัแกไขปญหา สงัเกตและใหคาํแนะนาํ
ชวยเหลือเมื่อมารดายังปฏิบัติไมถูกตอง ใหกําลังใจ
และใหมารดาไดฝกปฏิบัติการดูแลทารก
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ครั้งที่ 6 (หลังคลอดวันที่ 7) ใหมารดาฝก
ปฏิบตักิารดูแลทารกคลอดกอนกําหนดจนรูสกึม่ันใจ
มีการสนับสนุนทางอารมณโดยใหกําลังใจในการ
แกไขปญหาทีเ่กดิขึน้หลงัจากน้ันทบทวนความรูตางๆ 
ที่ไดเรียนรู โดยใหมารดาอธิบายวิธีการดูแลทารก
คลอดกอนกําหนด ไดแก การใหนม การอาบน้ํา
การทําความสะอาดหลังการขับถาย และใหมารดา
ปฏิบัติจริง

กลุมควบคุม ไดรบัการพยาบาลตามปกติ คอื 
เม่ือทุกคร้ังท่ีมารดาเยีย่มทารก พยาบาลกลาวทักทาย
และแนะนําตัวตอมารดา แจงอาการของทารกและ 
เปดโอกาสใหมารดาไดซกัถามอาการของทารก พรอม
ตอบคําถามเกีย่วกบัอาการของทารก มารดาสามารถ
เขาเยีย่มทารกไดตลอด 24 ชัว่โมง เม่ือทารกอาการ
ทุเลา ใหมารดาไดฝกฝน การดูแลทารกดวยตนเอง
ภายใตการดูแลของพยาบาล รวมท้ังใหความรู 
คําแนะนําการเลี้ยงทารก และวันท่ีทารกจําหนาย
พยาบาลใหคําแนะนําแกมารดา เกี่ยวกับการดูแล
ทารกที่บานท้ังรายบุคคล และรายกลุมขึ้นอยูกับ
จํานวนทารกที่ไดรับการจําหนายในวันนั้น

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
กลุมทดลอง เปนมารดาครรภแรก มอีายุเฉลีย่ 

25.73 ป (S.D. = 5.71) สวนใหญจบการศกึษาระดบั
มัธยมศึกษา รอยละ 66.70 มีอาชีพรับจางรอยละ 
46.70 รองลงมา คือ อาชีพ แมบานรอยละ 40 เปน
ครอบครวัเด่ียวรอยละ 66.70 คลอดวธิปีกติผานชอง
คลอดรอยละ 73.30 และมีรายไดของครอบครัว
เฉลี่ย 14,133.33 บาท/ เดือน (S.D. = 5,501.51) 

ทารกสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 53.30 มีอายุ
ครรภเฉลี่ย 33.93 สัปดาห (S.D. = 1.75) Apgar ที่ 
1 นาที เฉลี่ย 8.40 (S.D. = 0.63)Apgar ที่ 5 นาที 
เฉลี่ย 9.13 (S.D. = 0.52)

กลุมควบคุม เปนมารดาครรภแรก มอีายุเฉล่ีย 
25.13 ป (S.D. = 4.90) สวนใหญจบการศึกษาระดบั
มัธยมศึกษา รอยละ 60.00มีอาชีพแมบานรอยละ 
46.70 รองลงมา คือ อาชีพรับจางรอยละ 40.00 
สวนใหญ เปนครอบครัวเดี่ยว รอยละ 73.30คลอด
วิธีปกติผานชองคลอดรอยละ 66.70 และมีรายได
ของครอบครัว เฉลี่ย 12,933.33 บาท/ เดือน(S.D. 
= 5,270.76) ทารกสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 
53.30 มีอายุครรภเฉล่ีย 34.40สัปดาห (S.D. = 
1.30) Apgar ที่ 1 นาที เฉลี่ย 8.46 (S.D. = 0.64)
Apgar ที่ 5 นาที เฉลี่ย 9.27 (S.D. = 0.46)

เม่ือเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยสถิติไคสแควร
(Chi – Square) และสถติทิ ี(Independent t-test) 
พบวาไมแตกตางกัน

สวนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอด
กอนกําหนดระหวางมารดากลุมทดลอง และกลุม
ควบคุม โดยการทดสอบคาที พบวา คะแนนเฉล่ีย
ของการรับรูความสามารถของตนเองในระยะกอน
การทดลอง ในมารดากลุมทดลอง และกลุมควบคมุ
ไมแตกตางกัน (t = .15, p = .88 ) และระยะหลัง
การทดลองเมื่อทารกอายุ 1 เดือน พบวา มารดา
กลุมทดลองมีคาเฉลีย่ของการรับรูความสามารถของ
ตนเอง ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดสูงกวา
มารดากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 
17.97, p< .001) ดังตารางท่ี 1
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สวนท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ระหวางมารดา
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยการทดสอบคาที พบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลทารกคลอด
กอนกําหนด ในระยะกอนการทดลอง ในมารดากลุมทดลอง และกลุมควบคุมไมแตกตางกัน (t = 1.49, 
p = .15 ) และระยะหลังการทดลองเม่ือทารกอายุ 1 เดือน พบวา มารดากลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรม
การดแูลทารกคลอดกอนกาํหนด สงูกวามารดากลุมควบคุมอยางมนียัสําคัญทางสถิต ิ(t=17.41,p< .001) 
ดังแสดงในตารางที่ 2 

สวนท่ี 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของนํ้าหนักตัวทารก ในมารดากลุมทดลอง และกลุมควบคุม 
โดยการทดสอบคาที พบวา พบวา คาเฉลี่ยของนํ้าหนักตัวทารกในมารดากลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ไมแตกตางกัน (t = .26, p = .79) และในระยะหลังการทดลอง เมื่อทารกอายุ 1 เดือน พบวา คาเฉลี่ย
ของนํ้าหนักตัวทารกในมารดากลุมทดลอง เพิ่มขึ้นมากกวานํ้าหนักตัวทารกในมารดากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.00, p< .001) ดังแสดงในตารางท่ี 3

ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรูความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอด
  กอนกําหนดในระยะกอนการทดลองและระยะหลังการทดลองเมื่อทารกอายุ 1 เดือน
  ระหวางมารดากลุมทดลองและกลุมควบคุม

การรับรูความสามารถของตนเอง

กลุมทดลอง

(15 ราย)

กลุมควบคุม

(15 ราย)        t     p-value
M S.D. M S.D.

กอนการทดลอง 1.72 0.06 1.71 0.06 .15 .88

หลังการทดลองเมื่อทารกอายุ 1 เดือน 3.71 0.07 2.89 0.17 17.97 < .001

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด
  ในระยะกอนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง เมื่อทารกอายุ 1 เดือน
  ระหวางมารดากลุมทดลอง และกลุมควบคุม

พฤติกรรมการดูแลทารก
กลุมทดลอง

(15 ราย)

กลุมควบคุม

(15 ราย) t p-value
M S.D. M S.D.

กอนการทดลอง 

หลังการทดลองเมื่ออายุครบ 1 เดือน

1.68
3.81

.05

.04
1.66
3.40

.05

.08
1.49
17.41

.15
< .001
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การอภิปราย
มารดากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมสงเสริม

การรับรู ความสามารถตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย
การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลทารก
คลอดกอนกําหนด ในระยะหลงัการทดลองเมือ่ทารก
อายุ 1 เดือน สูงกวามารดากลุมควบคุมที่ไดรับการ
พยาบาลตามปกติ และมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมใน
การดูแลทารกคลอดกอนกําหนดดีกวามารดากลุม
ควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐาน อธิบายไดวา 

มารดาหลงัคลอดครรภแรกมบุีตรคลอดกอน
กาํหนด ซึง่ไมมีประสบการณในการดูแลบตุร จงึเกดิ
ภาวะเครยีด14และวิตกกงัวลอกีทัง้ตองแยกจากบตุร 
ไมมีโอกาสไดดูแลบุตร จึงทําใหขาดความม่ันใจใน
การเล้ียงดูทารก5-6การรับรูความสามารถในการดูแล
ทารกจึงนอย เมือ่มารดาไดรับโปรแกรมสงเสรมิ การ
รับรูความสามารถของตนเองในการดแูลทารกคลอด
กอนกาํหนด ภายหลงัคลอดทกุวัน จาํนวน 6 วนั วัน
ละครัง้ คร้ังละ 45 นาที เร่ิมตัง้แตพยาบาลเปดโอกาส
ใหมารดาไดระบายความรูสึก ใหกําลังใจ ใหเห็น
ตวัแบบมารดาท่ีมบุีตรคลอดกอนกาํหนด และสามารถ
เลีย้งดบุูตรจนเจรญิเติบโตและสขุภาพแขง็แรง สอน
แนะนําพรอมทั้งใหมารดาไดลงมือปฏิบัติ และเนน
ใหมารดาไดมีสวนในการดูแลทารก จนเกิดความ
มัน่ใจมีการรับรูวาตนเองมีความสามารถในการดูแล
ทารก และปฏบิติัไดจรงิ ซึง่ในโปรแกรมนีไ้ดใชกรอบ

แนวคิดในการสงเสริมการรับรูความสามารถของ
ตนเอง (Perceive self-efficacy) ของ Bandura 
(1997)8 ท่ีประกอบดวย 4 กลยุทธ คือ การมี
ประสบการณหรือการกระทําท่ีประสบผลสําเรจ็ดวย
ตนเอง การเรียนรูผานตัวแบบหรือประสบการณจาก
ผูอ่ืน การไดรบัคําแนะนาํหรอืการใชคาํพดูชกัจูง และ
การกระตุนทางดานอารมณ ดังนัน้ภายหลงัเสร็จสิน้
การทดลอง มารดาจึงมีความมั่นใจ รับรูถึงความ
สามารถของตนทีใ่หการเลีย้งดทูารกได ทาํใหพฤตกิรรม
การปฏบัิตใินการเลีย้งดทูารกไดดขีึน้ และเมือ่จาํหนาย
กลับบาน เมือ่ทารกอาย ุ1 เดอืน มารดายงัคงมคีวาม
มัน่ใจในการดแูลทารก และสามารถเลีย้งดทูารกให
เจรญิเติบโตมากข้ึน ยิง่ทาํใหมกีารรับรูความสามารถ
ของตนเองมากขึน้ พฤตกิรรม การปฏบิตัใินการดแูล
ทารกย่ิงเพ่ิมมากข้ึน ซึง่สอดคลองกับการศึกษาของ 
Teti and Gelfand (1991)15 ท่ีพบวา การรับรูความ
สามารถของตนเองของมารดาเพิม่ขึน้ ทําใหมารดา
มีพฤติกรรมในการดูแลทารกเพ่ิมข้ึนดวย (p< .05
สอดคลองกับการศึกษาสมทรง เคาฝอย (2541)10 

ทีศ่กึษาผลการเตรียมมารดาตอการรับรูความสามารถ
ของตนเองในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด และ
พฤติกรรมการดูแลทารก กลุมทดลองไดรับการ
เตรียมโดยใชการสงเสริมการรับรูความสามารถของ
ตนเองตามแนวคดิทฤษฎขีองแบนดรูา พบวา มารดา
ทีไ่ดรบัการเตรยีมมกีารรบัรูความสามารถของตนเอง 
ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดสูงกวามารดาท่ี

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของนํ้าหนักตัวทารก ในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลอง
  เมื่อทารกอายุ 1 เดือนระหวางทารกในมารดากลุมทดลองและกลุมควบคุม

นําหนักตัวทารก(กรัม)
กลุมทดลอง

(15 ราย)

กลุมควบคุม

(15 ราย) t p-value
M S.D. M S.D.

แรกเกิด 1,790.00 204.49 1,772.67 151.07 .26 .79

เมื่ออายุ 1 เดือน 2,263.33 204.05 2,053.33 177.99 3.00 <.001
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ไมไดรับการเตรียม   พฤติกรรมการดูแลทารกดีขึ้น
และถูกตองมากกวามารดาทีไ่มไดรบัการเตรียม (p< 
.01) และการศึกษาของ สุหรี หนุงอาหลี (2547)12 

ทีศ่กึษาผลของการใชโปรแกรมการสงเสรมิการรับรู
ความสามารถของตนเอง ตอพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บุตรของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรก พบวา
มารดากลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการเล้ียง
ดูบุตรสูงกวากลุมควบคุม

2. เมื่อทารกอายุ 1 เดือน นํ้าหนักเฉลี่ยของ
ทารกในมารดากลุมทดลองสูงกวาทารกในมารดา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) 
เปนไปตามสมมตฐิาน อธิบายไดวา เม่ือมารดาไดรบั
โปรแกรมสงเสริมการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด มารดามีการ
รับรูถึงความสามารถของตนเองมากข้ึน จึงมีความ
มั่นใจและตองการที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการดแูล
ทารก เพ่ือให้ทารกอยูใ่นสภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ5สงผลใหเกิดพฤติกรรมการ
ดูแลทารกที่ดีและถูกตองมากข้ึน พฤติกรรมในการ
ปฏิบตัิการดแูลทารกคลอดก่อนกําหนดนัน้ มีทัง้การ
ดแูลทางด้านร่างกาย การสง่เสรมิพฒันาการ และการ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกบัทารก9เมื่อมารดามี
พฤตกิรรมการดแูลทารกท่ีถกูต้อง เหมาะสม และเอาใจ
ใสทําใหทารกมีการเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น ในดาน
นํ้าหนักของทารกได16สอดคลองกับการศึกษาของ 
Leerkes and Crockenberg (2002)17  ทีศ่กึษาการ
สงเสริมการรับรูความสามารถของตนเองตอพฤติกรรม
การดูแลทารก ในมารดาหลังคลอดพบวา มารดาที่
มีการรับรูความสามารถของตนเองสูง จะมีดูแลที่มี
คุณภาพและสามารถตอบสนองความตองการของ
ทารกได และการศกึษาของกลุลดา เปรมจิตร (2547)9 

ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการรับรูความ
สามารถในการดูแลทารกรวมกับการดูแลแบบ
แคงการูตอพฤติกรรมการดแูลบตุรของมารดา และ

การเพ่ิมน้ําหนักตัวของทารกคลอดกอนกําหนด 
พบวามารดาทีไ่ดรบัการสงเสรมิการรับรูความสามารถ
ของตนเอง จนมารดาเกิดความม่ันใจในการเลี้ยงดู
ทารกรวมกับการสมัผัส มผีลตอการเพิม่ของนํา้หนัก
ตัวของทารก มากกวามารดาท่ีไมไดรับการสงเสริม
การรับรูความสามารถของตนเอง

โปรแกรมสงเสรมิการรบัรูความสามารถตนเอง
ของมารดา  เปนโปรแกรมทีช่วยเพ่ิมความ สามารถ
ตนเองของมารดา  พฤติกรรมการดูแลทารก และ
นํา้หนกัของทารก ซึง่นบัวาชวยในการพัฒนาคณุภาพ
ของการพยาบาล

ขอเสนอแนะ

ดานการปฏิบัติการพยาบาล
1. พยาบาลที่ใหการดูแลทารกคลอดกอน

กําหนด ควรนําโปรแกรมไปใชกับมารดาที่มีบุตร
คลอดกอนกําหนด เพือ่สงเสรมิการรับรูความสามารถ
ตนเองของมารดาในการดแูลทารกคลอดกอนกาํหนด
อันจะนําไปสูพฤติกรรมการดูแลท่ีดีและเหมาะสม 
และทารกคลอดกอนกําหนดมีการเจริญเติบโตดาน
นํ้าหนักทารกเพิ่มขึ้นสมวัย  รวมทั้งนําโปรแกรมไป
พัฒนาเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ผูบริหารควรกําหนดนโยบายในการ
สงเสริมการรบัรูความสามารถของตนเองในการดูแล
ทารกคลอดกอนกําหนดใหมารดา ตั้งแตแรกรับเขา
รกัษาในหอผูปวยทารกแรกเกดิ เพ่ือสงเสริมใหมารดา
มกีารรับรูความสามารถของตนเองท่ีสงูขึน้ กอนเกดิ
พฤติกรรมที่ดีในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด
ตอไป

3. ดานการศึกษาคณาจารยในสถาบันการ
ศึกษาพยาบาล ควรนําโปรแกรมสงเสริมการรับรู
ความสามารถตนเองของมารดาในการดูแลทารก
คลอดกอนกําหนดไปประกอบการเรียนการสอนใน
เน้ือหาของการพยาบาลทารกคลอดกอนกําหนด 
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และมารดาหลงัคลอด แกนกัศึกษาพยาบาล เพ่ือให
เห็นความสําคัญของบทบาทพยาบาลในการดูแล
ทารกคลอดกอนกาํหนด พรอมทัง้ตระหนกัถงึความ
สาํคญัในการสงเสริมความสามารถตนเองของมารดา 
ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนด ซึ่งจะทําให
มารดามีการรับรูความสามารถ และพฤติกรรมการ
ดูแลทารกที่ดีและถูกตอง

4. ดานการวิจัย ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวกับการประยุกตใชโปรแกรมสงเสริมการรับรู
ความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอด
กอนกําหนดในกลุมตัวอยางท่ีมลีกัษณะแตกตางกัน 
เชน ทารกที่มีความเจ็บปวยเร้ือรัง และทารกที่มี
ความพิการแตกําเนิด เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
ผู วิจัยและคณะ ขอกราบขอบพระคุณ

โรงพยาบาลสมทุรปราการ ทีใ่หความอนเุคราะหใน
การเก็บขอมูล และมหาวิทยาลัยบูรพาที่มอบ
ทุนอุดหนุนบางสวนในการจัดทําวิจัยในครั้งนี้
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