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บทคัดยอ
โรคปอดอักเสบในเด็กทีม่ อี ายุต่ำกวา 5 ป เปนปญหาสาธารณสุขทีส่ ำคัญของประเทศไทย การวิจยั ครัง้ นี้
เปนการศึกษาพฤติกรรมการดูแลเด็กปวยโรคปอดอักเสบและศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรคู วามรุนแรงของ
โรคปอดอักเสบในเด็กและการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลกับพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก
โรคปอดอักเสบ กลมุ ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั เปนผดู แู ลของเด็กปวยโรคปอดอักเสบทีม่ อี ายุต่ำกวา 5 ป ทีม่ ารับ
การรักษาทีห่ อผปู ว ยในและผปู ว ยนอก แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสมุทรสาคร และ
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จำนวน 92 ราย คัดเลือกกลมุ ตัวอยางโดยแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบ
ดวย แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ แบบสอบถามการรับรคู วามรุนแรงของโรคปอด
อักเสบในเด็ก และการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ คาดัชนีความตรงของเนือ้ หา
ของแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบเทากับ 0.92 และมีคา ความชือ่ มัน่ เทากับ 0.80
วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตพิ รรณนาและสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธแบบเพียรสนั
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ผลการวิจัยพบวา ผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก
โรคปอดอักเสบโดยรวมอยใู นระดับสูง (รอยละ 70.7) พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบมีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลางกับการรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = .341,
p < .01) และพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบมีความสัมพันธทางลบระดับต่ำกับการรับรอู ปุ สรรคของ
การปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = -.225, p < .05) ผลการวิจยั นี้
สามารถนำไปเปนขอมูลพืน้ ฐานในการปองกันการเกิดโรคอักเสบในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป และชวยใหผดู แู ลไดพฒ
ั นา
พฤติกรรมการดูแลและสามารถปองกันการกลับเปนโรคปอดอักเสบซ้ำในเด็กนีไ้ ด
คำสำคัญ: พฤติกรรมการดูแล, การรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก, การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ
ในการดูแล, ปอดอักเสบ, ผดู แู ล

Abstract
Pneumonia inunder 5 year old children is a key public health problem in Thailand. The purpose of
this descriptive correlational study was to examine caring behaviors and factors related to caring behaviors
among caregivers of children with pneumonia. The participants of this study included parents of children with
pneumonia aged under five years old who attended the in-patient and out-patient-departments at the following
hospitals located in zone 5 of Ministry of Public Health: Ratchaburi Hospital, Samutsakhon Hospital, and
Chaophrayayommarat Hospital. The study instruments were composed of three questionnaires about the
following topics: 1) the caring behaviors among caregivers of children with pneumonia 2) the perceived
severity of pneumonia in children and 3) the perceived barrier of caring behaviors among caregivers of
children with pneumonia. The content validity of the questionnaire ofthe caring behaviors among caregivers of
children with pneumonia was confirmed to be valid by a panel of experts with, scores of .92. The Cronbach's
alpha coefficients of this questionnaire was .80. Data were analyzed using descriptive statistics, and the
Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
The results of this study showed that: 70.7% of the caregivers of children with pneumonia, had a high
level score of caring behaviors. There was a statistically significant positive correlation between perceived
severity and caring behaviors among caregivers of children with pneumonia (r = .341, p <.01). There was a
statistically significant negative correlation between perceived barrier and caring behaviors among caregivers
of children with pneumonia (r = -.225, p < .05). This study provides the basic information for pneumonia prevention
in the children. This information could be used to improve caring behaviors and to prevent recurrent pneumonia
among these children.
Keywords: Caring Behaviors, Perceived severity of pneumonia in children, Perceived barrier of caring
behaviors,Pneumonia, Caregivers
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
โรคปอดอักเสบ (Pneumonia) เปนโรคติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจสวนลางที่เกิดจากเชื้อจุลชีพทำให
มี ก ารอั ก เสบของเนื้ อ ปอด ซึ่ ง ประกอบด ว ยส ว นของ
หลอดลมฝอยสวนปลาย ถุงลม รวมทั้งเนื้อเยื่อโดยรอบ
(Pediatric Infectious Disease Society of Thailand, 2016)
โรคปอดอักเสบยังเปนสาเหตุการตายที่สำคัญของเด็ก
อายุต่ำกวา 5 ป ทัว่ โลก (Scott et al., 2012) ในประเทศไทย
โรคปอดอั ก เสบก็ เ ป น โรคที่ พ บบ อ ยและเป น สาเหตุ
การป ว ยและการตายที่ สำคั ญ ในเด็ ก อายุ ต่ำ กว า 5 ป
(Kamalaporn, 2013) จากสถิติของกรมควบคุมโรค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 พบจำนวน
เด็กไทยทีอ่ ายุต่ำกวา 5 ป ปวยดวยโรคปอดอักเสบมีอตั รา
สูงสุด คือ 1,975.97 ตอประชากรแสนคน (Department of
Disease Control Ministry of Public Health, 2015)
โรคปอดอักเสบจึงเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ
ประเทศไทย สาเหตุของโรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกวา
1 ป เกิดจากเชือ้ ไวรัส รอยละ90และในเด็กอายุ 3 สัปดาห
ถึง 4 ปเกิดจากเชือ้ ไวรัสประมาณรอยละ 60 นอกจากนี้
เชือ้ ไวรัสและแบคทีเรียรวมกันเปนสาเหตุของโรคปอดอักเสบ
ในเด็กประมาณรอยละ 30 (Sinaniotis, 2005) อาการของ
โรคปอดอักเสบทีพ่ บมีอาการไข หายใจมีลกั ษณะหายใจ
เร็ว หอบเหนือ่ ย หายใจมีอกบมุ มีเสียงดังขณะหายใจเขา
และหายใจออก หายใจมีปกจมูกบาน และอาจมีอาการ
เขี ย วสำหรั บ ป จ จั ย ที่ ทำให เ กิ ด โรคปอดอั ก เสบในเด็ ก
แบงออกเปน 2 สวนคือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ซึ่งปจจัยภายในที่สงเสริมใหเกิดโรคปอดอักเสบ เชน
ความผิดปกติหรือความพิการแตกำเนิดของระบบทางเดิน
หายใจหรือหัวใจ และโรคหืด (Owayed, Campbell, &
Wang,2000) โรคปอดเรื้อรังในทารก โรคทางสมอง
กลมุ อาการสำลัก กลมุ อาการแพโปรตีนในนมวัว ภาวะคลอด
กอนกำหนด (Sakulcool, 2014) น้ำหนักตัวแรกเกิดนอย
(Chumjun, 2008) โรคภูมคิ มุ กันบกพรอง โรคมาลาเรีย และ
ภาวะขาดสารอาหาร (Lazzerini et al., 2016) สวนปจจัย
ภายนอกที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด โรคปอดอั ก เสบคื อ ด า น
สิง่ แวดลอม เชน ชุมชนทีแ่ ออัด มีฝนุ ละอองและความชืน้

ในอากาศ ควันบุหรีแ่ ละควันไฟ และการดูแลสุขอนามัย
แกเด็ก เปนตน (Rudan et al, 2013) การเจ็บปวยของเด็ก
อายุต่ำกวา 5 ปนจี้ ะมีผลกระทบตอเด็กและบิดามารดาหรือ
ผดู แู ล เนือ่ งจากเด็กอายุต่ำกวา 5 ป มีความตองการการดูแล
จากบิดามารดาหรือผดู แู ลอยางตอเนือ่ ง เพราะเปนวัยทีย่ งั
ไมสามารถชวยเหลือตนเองได
การเจ็บปวยจากโรคปอดอักเสบในเด็กจึงสงผลกระทบ
ตอเด็กและบิดามารดาหรือผูดูแล โดยผลกระทบตอเด็ก
จะเกิดขึน้ ทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา
โดยผลกระทบทางดานรางกาย เชนเมือ่ มีการติดเชือ้ ทีป่ อด
โดยเริม่ จากติดเชือ้ ทีป่ อดขางเดียวและลุกลามเปน 2 ขาง
และอาจเกิดความผิดปกติของปอดในทีส่ ดุ (Ratanachu-ek,
2012) และภาวะไขทำใหรา งการมีการเผาผลาญสารอาหาร
เพิ่มขึ้น หากเด็กไดรับสารอาหารเทาเดิมหรือนอยกวา
จะทำใหไดรับสารอาหารไมเพียงพอ สงผลใหเกิดภาวะ
ขาดสารอาหารได (Chumjun, 2008; Katona & KatonaApte, 2008) และภาวะขาดสารอาหารยังทำใหภูมิคุมกัน
ของรางกายลดลงซึง่ เปนวัฏจักรระหวางภาวะทุพโภชนาการ
และการติดเชื้อ (Schaible & Kaufmann, 2007; SotoMartinez & Penon, 2014) ยิ่งเด็กมีภาวะขาดสารอาหาร
(Illness-malnutrition cycle) ก็ยงิ่ ทำใหเจ็บปวยบอยมากขึน้
(Lazzerini et al., 2016) ก็ยิ่งทำใหการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กชาลง หรือหยุดชะงัก (Ratanachu-ek,
2012) และทำใหความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในเด็กอายุต่ำกวา 2 ป (Huang et al., 2013) สำหรับ
ผลกระทบดานอารมณ เด็กที่มีความเจ็บปวยโรคปอด
อักเสบ มีความไมสขุ สบาย เด็กมักเกิดความกลัว และความ
เครียด เนื่องจากความเขาใจ การเรียนรู และการปรับตัว
ต อ เหตุ ก ารณ ต า งๆ มี จำกั ด (Wilson, 2009) สู ญ เสี ย
ความสามารถในการควบคุ ม ตนเอง (Ngamsuoy &
Suklerttrakul, 2008) และอาจมีการแสดงอารมณและ
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากปกติ ทำใหพบพฤติกรรม
ถดถอยหรือเคยพูดคลองแคลว แตไมยอมพูดเกิดขึ้นได
สำหรับดานสังคมพบวา เด็กจะมีสัมพันธภาพกับคนใน
ครอบครัวลดลง การเรียนรทู างสังคมจึงลดลงตามไปดวย
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สำหรับดานสติปญ
 ญาการเจ็บปวยในเด็กจะสงผลกระทบ
ต อ ความคิ ด ความเข า ใจความคิ ด สร า งสรรค แ ละการ
จินตนาการได เชน เด็กปวยไมสามารถแยกจากสิ่งที่
กำลั ง คิ ด ออกจากความจริ ง ได และเมื่ อ ไม ไ ด รั บ การ
ตอบสนองตามพัฒนาการดานสติปญญา ความสามารถ
ในการเรียนรูจากประสาทสัมผัส รวมถึงการเรียนรูจาก
รูปธรรมและนามธรรมจะลดลงสำหรับบิดามารดาหรือ
ผดู แู ลนัน้ การดูแลเด็กปวยโรคปอดบวมเกิดผลกระทบตอ
ผดู แู ลทัง้ ดานรางกาย จิตใจ อารมณ และเศรษฐกิจ เชนกัน
คื อ ทำให ผู ดู แ ลต อ งใช เ วลาในการดู แ ลผู ป ว ยเด็ ก ป ว ย
(Deerojanawong, 2007; Prapphal, 2009)มีการเจ็บปวย
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูดูแลมีการพักผอนที่ไมเพียงพอ
รับประทานอาหารไมเปนเวลา มีเวลาในการดูแลตนเอง
นอยลง และเหนือ่ ยลาจากการเดินทางจากทีบ่ า นมายังโรง
พยาบาล นอกจากนีย้ งั ทำใหเกิดความวิตกกังวลและความ
เครียดจากการทีเ่ ด็กเขารับการรักษา รวมถึงมีผลกระทบตอ
สมาชิกในครอบครัวดวยเนือ่ งจากผดู แู ลมักใหความสนใจ
และใชเวลาสวนใหญในการดูแลเด็กที่ปวยหรือสมาชิก
ในครอบครัวรสู กึ วาตนเองถูกทอดทิง้ พีน่ อ งของผปู ว ยเด็ก
อาจเกิดความกลัวหรือเกิดความอิจฉา สำหรับผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจผูดูแลมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการดูแล
เชน คาใชจา ยในการเดินทาง คารักษาพยาบาล คาใชจา ย
ขณะอยโู รงพยาบาล และบางรายอาจตองลาออกจากงาน
เพือ่ มาดูแลเด็ก (Huang et al., 2013) ดังนัน้ ผลกระทบตอ
เด็กปวย และผูดูแลจะลดลงไดหากเด็กปวยไดรับการ
เลี้ยงดูที่ดีหรือผูดูแลมีพฤติกรรมการดูแลเด็กที่ถูกตอง
เหมาะสม
พฤติกรรมการดูแลเปนการปฏิบัติของผูดูแลในการ
ดูแลบุตรที่มีการเจ็บปวยดวยโรคปอดอักเสบ โดยครอบ
คลุมถึงการดูแลเมือ่ เกิดอาการ การควบคุม และการปองกัน
โรคปอดอักเสบในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ประกอบดวย
1) การดูแลเมื่อเด็กมีน้ำมูกและมีเสมหะ 2) การประเมิน
การหายใจ 3) การดูแลเมือ่ เด็กมีไข 4) การดูแลใหอาหาร
และน้ำ 5) การดูแลใหพักผอนและดูแลความอบอุนของ
รางกาย 6) ดานการดูแลสภาพแวดลอมเมือ่ เด็กปวยกลับไป
อยทู บี่ า น 7) ดานการดูแลใหไดรบั ภูมคิ มุ กันโรค โดยเฉพาะ

วั ค ซี น ป อ งกั น นิ ว โมคอคคั ส (Pneumococcos) ชนิ ด
คอนจูเกต (Pneumococcal conjugate vaccine, PCV)
(Department of Disease Control Ministry of Public
Health,2015; Senngam, 2008; Ngamsuoy, & Suklerttrakul,
2008; Kelley, 2007; Van Der Kam et al., 2016;World
Health Organization, 2016) พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ล
เด็กปวยดวยโรคปอดอักเสบทีถ่ กู ตองนัน้ สวนหนึง่ เกิดจาก
ความเชื่อภายในตัวบุคคลของผูดูแล (Becker, 1974)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวามี 2 องคประกอบ ทีม่ ี
ความสัมพันธกบั พฤติกรรมในการดูแลเด็กปวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ คือ การรับรคู วามรุนแรงองโรคและการรับ
รอู ปุ สรรคในการปฏิบตั ใิ นการดูแลเด็กปวย ดังนัน้ ปจจัย
ทัง้ สองดังกลาว อาจมีความสำคัญตอการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ของผดู แู ลในการดูแลเด็กปวยโรคปอดอักเสบ ซึง่ การศึกษา
พฤติ ก รรมการดู แ ลของผู ดู แ ลเด็ ก โรคปอดอั ก เสบ
ยั ง ไม พ บการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการดู แ ลของผู ดู แ ลเด็ ก
โรคปอดอักเสบในเด็กทีอ่ ายุต่ำกวา 5 ปทมี่ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทัว่ ไป เขตสุขภาพที่ 5
กระทรวงสาธารณสุข ถึงแมวาจากสถิติของกรมควบคุม
โรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558
พบจำนวนเด็กที่อายุต่ำกวา 5 ป ในจังหวัดเพชรบุรีปวย
ดวยโรคปอดอักเสบ 618.40 ตอประชากรแสนคน (Department of Disease Control Ministry of Public Health, 2015)
ดังนัน้ ผวู จิ ยั จึงสนใจศึกษาปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรม
การดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ เพื่อเปนแนวทาง
ในการดูแลผปู ว ยเด็กกลมุ นีไ้ ดอยางถูกตอง เหมาะสม หรือ
ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และเปนการปองกันไมใหเกิด
การเจ็บปวยดวยโรคปอดอักเสบอีก
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก
โรคปอดอักเสบของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบทีม่ อี ายุต่ำกวา
5 ป
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแล
ของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ ไดแก การรับรคู วามรุนแรง
ของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรอู ปุ สรรคของการ
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ปฏิบัติในการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบที่มีอายุ
ต่ำกวา 5 ป

โรคปอดอักเสบมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการดูแลของ
ผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบทีม่ อี ายุต่ำกวา 5 ป

สมมุติฐานในการวิจัย
การรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กและ
การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็ก
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
1. การรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก
1.1 ดานการใหอาหารทีเ่ พียงพอตอความตองการของ
รางกาย
1.2 ดานวิธกี ารดูแลใหดดู น้ำหรือดูดนม
1.3 ดานการดูแลใหยา
1.4 ดานการสังเกตการหายใจ
1.5 ดานการดูแลการลดไข
1.6 ดานการปองกันภาวะแทรกซอน
1.7 ดานการจัดสภาพแวดลอม
2. การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบ
2.1 ดานการเดินทางพาบุตรมารับภูมคิ มุ กันโรค
2.2 ดานเวลาในการทำงาน
2.3 ดานคาใชจา ยในการเดินทาง
2.4 ดานการซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบ
ในเด็ก

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบ ประกอบดวย
ดานการดูดน้ำมูกหรือเสมหะ
ดานการประเมินการหายใจ
ดานการดูแลลดไข
ดานการดูแลใหอาหารและน้ำ
ดานการดูแลใหพักผอนและดูแลความอบอุน
ของรางกาย
ดานการดูแลสภาพแวดลอม
ดานการดูแลใหไดรบั ภูมคิ มุ กันโรค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเกีย่ วกับความสัมพันธของตัวแปร

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 155

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาหาความ
สัมพันธ (Descriptive correlational research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูดูแลของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ที่ปวย
เปนโรคปอดอักเสบ และมารับการตรวจทีแ่ ผนกผปู ว ยใน
และนอกแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทัว่ ไป เขต 5 กระทรวงสาธารณสุข
กลมุ ตัวอยาง คือ ผดู แู ลของเด็กปวยโรคปอดอักเสบ
ที่มีอายุต่ำกวา 5 ป ที่มารับการตรวจที่แผนกผูปวยใน
และผปู ว ยนอก แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลเจาพระยายมราช
ระหว า งเดื อ นมี น าคมถึ ง เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2562
จำนวน 92 ราย โดยกำหนดคาความเชือ่ มัน่ ทีร่ ะดับนัยสำคัญ
(Significant level) ที่ .05 และระดับอำนาจการทดสอบ
(Level of power) ที่ .80 และการประมาณค า ขนาด
ความสัมพันธของตัวแปร (Efficiency coefficient) .30
(Polit & Beck, 2010) การคัดเลือกกลมุ ตัวอยางโดยแบบ
เจาะจงโดยกลุ ม ตั ว อย า งสามารถอ า นเขี ย นและเข า ใจ
ภาษาไทย และยินยอมใหความรวมมือและเขารวมในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
ครัง้ นี้ ประกอบดวยแบบสอบถาม แบงเปน 4 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบงออกเปน
2 สวนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของเด็ก และสวน
ที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของผดู แู ล
ชุดที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบ เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ ตามการ
ทบทวนกรรมที่เกี่ยวของ มีขอคำถามทั้งหมด 33 ขอ
ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานการดูแลเมือ่ เด็กมีน้ำมูก
และมีเสมหะ ดานการประเมินการหายใจ ดานการดูแล
เมื่อเด็กมีไข ดานการดูแลใหอาหารและน้ำ ดานการดูแล
ใหพกั ผอนและดูแลความอบอนุ ของรางกาย ดานการดูแล

สภาพแวดลอม และดานการดูแลใหไดรบั ภูมคิ มุ กันโรค
โดยมีลกั ษณะคำตอบเปนมาตรวัด ประมาณคา 4 ระดับ คือ
ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติเปนสวนมาก ปฏิบัติบางครั้ง และ
ไมเคยปฏิบัติเลย โดยมีเกณฑการใหคะแนนดานบวก
ดังนี้ 4, 3, 2, และ 1 สำหรับขอความทางลบใหคะแนน
ตรงกั น ข า ม การแปลผลคะแนนทั้ ง คะแนนโดยรวม
และรายดานมีการแปลผลเปน 3 ระดับ ระดับสูง ระดับ
ปานกลาง และระดับต่ำ (Burns & Grove, 2009)
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการรับรูความรุนแรงของโรค
ปอดอักเสบในเด็ก เปนแบบสอบถามที่ (Supreeyaporn,
2017) สรางขึน้ มีขอ คำถามทัง้ หมด 21 ขอ ประกอบดวย
7 ดาน ไดแก ดานการใหอาหารทีเ่ พียงพอตอความตองการ
ของรางกาย ดานวิธกี ารดูแลใหดดู น้ำหรือดูดนม ดานการ
ดูแลใหยา ดานการสังเกตการหายใจ ดานการดูแลการ
ลดไข ดานการปองกันภาวะแทรกซอน และดานการจัด
สภาพแวดลอม ลักษณะคำตอบเปนมาตราสวนประมาณ
4 ระดับ ดังนี้ เห็นดวยมากทีส่ ดุ เห็นดวยมาก ไมเห็นดวย
และไมเห็นดวยมากที่สุด โดยมีเกณฑการใหคะแนน
ดานบวก ดังนี้ 4, 3, 2, และ 1 สำหรับขอความทางลบ
ใหคะแนนตรงกันขาม การแปลผลคะแนนโดยรวมมีการ
แปลผลเปน 3 ระดับ ระดับสูง ระดับปานกลาง และ
ระดับต่ำ (Burns & Grove, 2009)
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ
ในการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบเปนแบบสอบ
ถามที่ (Supreeyaporn, 2017) สรางขึน้ มีขอ คำถามทัง้ หมด
8 ขอ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการพาบุตรมารับ
ภูมคิ มุ กันโรค ดานเวลาในการทำงาน ดานคาใชจา ยในการ
เดินทาง และดานการซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับโรคปอด
อักเสบในเด็กของผูดูแลลักษณะคำตอบเปนมาตราสวน
ประมาณ 3 ระดับ ดังนี้ เห็นดวยมาก เห็นดวย และไมเห็น
ดวย โดยมีเกณฑการใหคะแนนดานบวกดังนี้ 3, 2, และ 1
สำหรับขอความทางลบใหคะแนนตรงกันขาม การแปล
ผลคะแนนโดยรวมมีการแปลผลเปน 3 ระดับ ระดับสูง
ระดับปานกลาง และระดับต่ำ (Burns & Grove, 2009)
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู วิ จั ย นำแบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แ ลของ
ผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบใหผทู รงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน
ประกอบดวยอาจารยพยาบาลสาขากุมารเวชศาสตรดาน
โรคระบบทางเดินหายใจ 3 ทาน (Content validity index
[CVI]) ไดคา ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา เทากับ 0.92 สำหรับ
แบบสอบถามการรับรถู งึ ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบ
ของผู ดู แ ล และแบบสอบถามการรั บ รู อุ ป สรรคของ
การปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลของผู ดู แ ลเด็ ก โรคปอดอั ก เสบ
(Supreeyaporn, 2017) ไดใหผทู รงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหาและไดคาดัชนีความตรงของเนื้อหา
เทากับ 0.92 และ 0.97 ตามลำดับ
ผวู จิ ยั นำแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ล
เด็กโรคปอดอักเสบที่ผานการแกไขและปรับปรุงตาม
ความคิดเห็นของผทู รงคุณวุฒแิ ลว ไปทดลองใชกบั ผดู แู ล
ที่มีบุตรอายุต่ำกวา 5 ปที่ปวยดวยโรคปอดอักเสบ และ
มีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจำนวน 10 ราย
จากนั้นนำมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใช สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .80 สำหรับแบบสอบถามการรับรู
ถึ ง ความรุ น แรงของโรคปอดอั ก เสบของผู ดู แ ล และ
แบบสอบถามการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแล
ของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบนัน้ (Supreeyaporn, 2017)
ไดนำไปทดลองใชกบั ผดู แู ลบุตรอายุ 1-5 ปทปี่ ว ยดวยโรค
ปอดอักเสบไดคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค เทากับ .80, และ .81 ตามลำดับ
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดเสนอโครงรางการทำวิจัยตอคณะกรรมการ
การวิ จั ย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย น
และไดรับหนังสือรับรองเลขที่ บ.19/2560และไดเสนอ
โครงรางการทำวิจยั นีต้ อ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
โรงพยาบาลราชบุรแี ละไดรบั หนังสือรับรองเลขที่ COARBHEC 027/2018 เมือ่ ผานการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลวไดดำเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนของ
การทำวิจยั และการพิทกั ษสทิ ธิ์

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อไดรับหนังสืออนุญาตในการรวบรวมขอมูลและ
ไดเสนอตอผอู ำนวยการโรงพยาบาลทัง้ 3 แหง แลวผวู จิ ยั
เขาพบหัวหนาฝายการพยาบาลและหัวหนาหอผูปวยเพื่อ
ชีแ้ จงวัตถุประสงคของการวิจยั ขัน้ ตอนการรวบรวมขอมูล
ขอความรวมมือในการดำเนินการวิจัย และขออนุญาต
รวบรวมขอมูลหลังจากนั้นผูวิจัยจึงไดดำเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลมุ ตัวอยาง โดยผวู จิ ยั มีการแนะนำตัว
ชีแ้ จง และแจงวัตถุประสงค พรอมทัง้ แจงการพิทกั ษสทิ ธิ์
ของกลุมตัวอยางและเมื่อไดขอมูลครบถวนผูวิจัยไดนำ
ไปวิเคราะหตามวิธที างสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลสวนบุคคลของเด็ก ผูดูแลพฤติกรรมการดูแล
ของผูดูแล การรับรูความรุนแรงของโรค และการรับรู
อุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลของผูดูแล ถูกนำมา
วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา และวิเคราะหหาความ
สัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลกับการรับรคู วามรุนแรง
ของโรค และการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแล
ของผูดูแลเด็ก วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสนั (Pearson product-moment correlation coefficient)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
1. ขอมูลสวนบุคคลของเด็ก
เด็กปวยโรคปอดอักเสบ จำนวนทั้งหมด 92 ราย
เป น เพศชาย 49 ราย(ร อ ยละ 53.3) เพศหญิ ง 43 ราย
(รอยละ 46.7) มีอายุระหวาง 1 เดือนถึง 56 เดือน มีอายุ
เฉลีย่ เทากับ 31.79 เดือน (SD = 14.15) โดยมีอายุ 25-36
เดือนมากทีส่ ดุ รอยละ 29.3 รองลงมาคือ อายุ 13-24 เดือน
รอยละ 23.2 และอายุ 37-48 เดือน รอยละ 20.7 มีประวัติ
การเจ็บปวยดวยโรคปอดอักเสบครั้งแรกรอยละ 60.8
รองลงมาคือ เจ็บปวยครัง้ ทีส่ อง รอยละ 25.0 และเจ็บปวย
มากกวาสองครั้ง รอยละ 14.2 มีประวัติการไดรับนมแม
รอยละ 89.1 และระยะเวลาที่ไดรับนมแมระหวาง 1-32
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เดือนและพบวาไดรับนานมากกวา 6 เดือนรอยละ 44.5
รองลงมาคือไดรับนาน 3 เดือน รอยละ 17.4 และไดรับ
นาน 1 เดือนรอยละ 10.9 และมีประวัติไดรับวัคซีน
ครบรอยละ 97.8 อายุ (ป) ( x = 33.13, S.D. = 9.76,
MIN = 18, Max = 63)
2. ขอมูลสวนบุคคลของผดู แู ล
ผู ดู แ ลเด็ ก ป ว ยโรคปอดอั ก เสบจำนวนทั้ ง หมด
92 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง 84 ราย (รอยละ 91.3)
มีอายุอยรู ะหวาง 18 ถึง 63 ป อายุเฉลีย่ 33.13 ป (SD =
9.76) และสวนมากมีอายุอยใู นชวง 18-30 ป รอยละ 56.5
รองลงมา คือ มีอายุ 31-40 ป รอยละ 28.3 มีความเกีย่ วของ
เปนบิดาหรือมารดา รอยละ 84.8 และปูยาตายายรอยละ
15.2 เกือบทั้งหมดมีเชื้อชาติไทย (รอยละ 97.8) และ
มีสญ
ั ชาติไทย (รอยละ 98.9) มีสถานภาพสมรสครู อ ยละ
98.9 และหมายหรือหยาหรือแยกรอยละ 1.1 ไดรบั การศึกษา
รอยละ 95.7 โดยมีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายร อ ยละ 30.4 มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น ร อ ยละ
29.3ปริญญาตรีรอ ยละ 20.7 ประถมศึกษารอยละ 14.1 และ
สูงกวาปริญญาตรีรอ ยละ 1.1 มีอาชีพรับจางรอยละ 33.7
แมบา นรอยละ 27.2 คาขายรอยละ 14.1 พนักงานบริษทั
เอกชนรอยละ9.8 เกษตรกรรมรอยละ6.5 รับราชการ
รอยละ 4.3 ลูกจางรัฐบาลรอยละ 2.2 และเกษียณอายุงาน
รอยละ 2.2 มีรายไดของครอบครัวตอเดือนมากกวา 15,000
บาทมากทีส่ ดุ รอยละ 36.8 รองลงมา คือ อยใู นชวง 11,000
- 15,000 บาทรอยละ 31.5 และ 6,000-10,000 บาทรอยละ
25.0 สมาชิกในครอบครัวทีใ่ ชยากันยุงแบบควันมีรอ ยละ
41.3 โดยใชในบานหางจากเด็กรอยละ 19.6 ในบานใกลๆ
เด็กรอยละ 5.4 และนอกบานรอยละ 16.3 สมาชิกใน
ครอบครัวทีส่ บู บุหรีม่ รี อ ยละ 55.4 โดยสูบบุหรีน่ อกบาน
รอยละ 33.7 รองลงมาคือสูบบุหรี่ในบานหางจากเด็ก
รอยละ 15.2 และสูบบุหรี่ในบานใกลๆ เด็กรอยละ 6.5
บิดาเปนผูสูบบุหรี่มากที่สุดรอยละ 76.7 กลุมตัวอยาง
สวนมากเคยไดรบั ขาวสารเกีย่ วกับโรคปอดอักเสบในเด็ก
จากแหลงตาง ๆ รอยละ 65.2 โดยไดรบั ขาวสารจากแพทย
พยาบาล และเจาหนาทีส่ าธารณสุขมากทีส่ ดุ รอยละ 50.0

ไดรับจากสื่อตางๆ ไดแก โทรทัศน เอกสารผานพับ
หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต และวิทยุรอยละ 45.8 และ
เพือ่ นบานรอยละ 4.2
ตอนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็ก
โรคปอดอักเสบ
ผูดูแลเด็กปวยโรคปอดอักเสบมีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบโดยรวม
อยู ใ นระดั บ สู ง โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท า กั บ 106.00
(SD = 10.40) และมีคะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมการดูแล
ของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบรายดานอยใู นระดับสูง ไดแก
ดานการประเมินการหายใจดานการดูแลเมื่อเด็กมีไข
ดานการดูแลใหอาหารและน้ำ ดานการดูแลใหพกั ผอนและ
ดูแลความอบอุนของรางกาย และดานการดูแลสภาพ
แวดลอม สำหรับดานการดูแลเมือ่ เด็กมีน้ำมูกและเสมหะ
และด า นการดู แ ลให ไ ด รั บ ภู มิ คุ ม กั น โรคอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง ผูดูแลเด็กปวยโรคปอดอักเสบมีคะแนนเฉลี่ย
ของการรั บ รู ค วามรุ น แรงของโรคปอดอั ก เสบในเด็ ก
โดยรวมอยใู นระดับสูง และมีคะแนนเฉลีย่ ของการรับรู
อุปสรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอด
อักเสบ โดยรวม อยใู นระดับต่ำ ดังแสดงในตารางที่ 1
ผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ
โดยรวมอยใู นระดับสูง (รอยละ 70.7) และสำหรับรายดาน
กลมุ ตัวอยางสวนใหญมคี ะแนนเฉลีย่ อยใู นระดับสูง ไดแก
ดานการดูแลเมือ่ เด็กมีไข (รอยละ 91.3) ดานการประเมิน
การหายใจ (รอยละ 87.0) และดานการดูแลใหพกั ผอนและ
ดูแลความอบอุนของรางกาย (รอยละ 80.4) ประมาณ
ครึง่ หนึง่ มีคะแนนเฉลีย่ อยใู นระดับสูง ไดแก ดานการดูแล
ใหอาหารและน้ำ (รอยละ 58.7) ดานการดูแลสภาพแวดลอม
(รอยละ 54.3) และดานการดูแลใหไดรับภูมิคุมกันโรค
(รอยละ 43.5) และประมาณครึง่ หนึง่ มีคะแนนเฉลีย่ อยใู น
ระดับปานกลาง ไดแก ดานการดูแลเมือ่ เด็กมีน้ำมูกและมี
เสมหะ (รอยละ 46.7) ผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบสวนมาก
มีคะแนนเฉลีย่ ของการรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบ
ในเด็กโดยรวม อยใู นระดับสูง (รอยละ 65.2) และสวนใหญ
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มีคะแนนเฉลีย่ ของการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการ
ดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบโดยรวมระดับต่ำ (รอยละ
90.2) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตอนที่ 3 ขอมูลความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำและปจจัยที่
เกี่ยวของ
ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ พบวา พฤติกรรมการ

ดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบมีความสัมพันธทางบวก
ระดับปานกลางกับการรับรูความรุนแรงของโรคปอด
อักเสบในเด็ก อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = .341, p < .01)
และพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ
มีความสัมพันธทางลบระดับต่ำกับการรับรูอุปสรรคของ
การปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลของผู ดู แ ลเด็ ก โรคปอดอั ก เสบ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.225, p < .05) ดังแสดง
ในตารางที่ 3

ตารางที่ 1 คะแนนและระดับของคะแนนพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบโดยรวมและรายดาน การรับรู
ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ
คะแนน

ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบโดยรวม
พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบรายดาน
การดูแลเมือ่ เด็กมีน้ำมูกและ
มีเสมหะ
การประเมินการหายใจ
การดูแลเมื่อเด็กมีไข
การดูแลใหอาหารและน้ำ
การดูแลใหพกั ผอนและดูแล
ความอบอนุ ของรางกาย
การดูแลสภาพแวดลอม
การดูแลใหไดรบั ภูมคิ มุ กันโรค
การรับรคู วามรุนแรงของโรค
ปอดอักเสบในเด็ก
การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ิ
ในการดูแลของผดู แู ลเด็กโรค
ปอดอักเสบ

ระดับ

คะแนนเต็ม

คาเฉลีย่

SD

ต่ำสุด

สูงสุด

132

106.00

10.40

83

128

สูง

8

5.41

1.62

2

8

ปานกลาง

16
24
24
24

14.25
21.23
18.48
19.85

1.88
2.46
3.42
2.20

8
15
10
15

16
24
24
24

สูง
สูง
สูง
สูง

28
8

21.10
5.68

3.01
1.99

14
2

28
8

สูง
ปานกลาง

84
24

65.03
11.14

6.46
2.15

50
8

79
20

สูง
ต่ำ
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ตารางที่ 2 จำนวนและรอยละของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบโดยรวมและรายดานเกีย่ วกับพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบ การรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบ (n = 92)
ระดับ

ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลโดยรวม
พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลรายดาน
การดูแลเมื่อเด็กมีน้ำมูกและมีเสมหะ
การประเมินการหายใจ
การดูแลเมื่อเด็กมีไข
การดูแลใหอาหารและน้ำ
การดูแลใหพกั ผอนและดูแลความอบอนุ
ของรางกาย
การดูแลสภาพแวดลอม
การดูแลใหไดรบั ภูมคิ มุ กันโรค
การรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก
โดยรวม
การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแล1
ของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบโดยรวม

สูง (รอยละ)

ปานกลาง (รอยละ)

ต่ำ (รอยละ)

65 (70.7)

27 (29.3)

0

38 (41.3)
80 (87.0)
84 (91.3)
54 (58.7)
74 (80.4)

43 (46.7)
12 (13.0)
8 (8.7)
37 (40.2)
18 (19.6)

11 (12.0)
0
0
1 (1.1)
0

50 (54.3)
40 (43.5)

42 (45.7)
38 (41.3)

0
14 (15.2)

60 (65.2)

32 (34.8)

0

(1.1)

8 (8.7)

83 (90.2)

ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบกับการรับรคู วามรุนแรง
ของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ (n = 92)
ตัวแปรทีส่ มั พันธกบั พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบ
การรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก
การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบ
*p < .01, **p < .05

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r)

p-value

.341*
-.225**

.001
.031
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อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค มีดงั นี้
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ
ผลจากการศึกษาครัง้ นีพ้ บวา กลมุ ตัวอยางคือ ผดู แู ล
เด็กอายุต่ำกวา 5 ป ทีป่ ว ยดวยโรคปอดอักเสบซึง่ การเจ็บปวย
ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ แรกเปนสวนมาก รอยละ 60.8 ผดู แู ลเด็กนี้
มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบในเด็ก
จากหลายๆ แหลง ไดแก แพทยหรือพยาบาล โทรทัศน
เจาหนาที่สาธารณสุข เอกสารแผนพับ หนังสือพิมพ
อินเตอรเน็ต เพือ่ นบาน และวิทยุจงึ ทำใหผดู แู ลเด็กมีความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับขอปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสม
ในการดูแลเด็กปวยโรคปอดอักเสบได รวมทั้งการไดรับ
ฟงขาวสารจากสือ่ ตาง ๆ เชน โทรทัศน เอกสารแผนพับ
และวิทยุ ทำใหผดู แู ลเกิดการเรียนรแู ละเกิดทักษะในการ
ปองกันโรคได (Plodnaimuang, 2005) ซึง่ การศึกษาครัง้ นี้
เปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ มยุรี ยอดอินทร
(Yordin, 2004) ทีพ่ บวา มารดามีพฤติกรรมในการดูแลบุตร
ที่ปวยดวยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจอยูในระดับ
สูง รอยละ 71.1 สำหรับพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็ก
โรคปอดอักเสบรายดาน 7 ดาน พบวา จำนวนของผดู แู ล
ที่มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลรายดานอยูในระดับสูง
มีจำนวนเกินรอยละ 80 มีจำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการ
ประเมินการหายใจ ดานการดูแลเมือ่ เด็กมีไข และดานการ
ดูแลใหพักผอนและดูแลความอบอุนของรางกาย แสดง
ใหเห็นวา ผดู แู ลมีพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอด
อักเสบในดานการประเมินการหายใจ ดานการดูแลเมื่อ
เด็กมีไข และดานการดูแลใหพกั ผอนและดูแลความอบอนุ
ของร า งกายเป น อย า งดี สำหรั บ จำนวนของผู ดู แ ลที่ มี
คะแนนพฤติกรรมการดูแลรายดานที่อยูในระดับสูงมี
จำนวนต่ำกวารอยละ 80 ประกอบดวย ดานการดูแลให
อาหารและน้ำ ดานการดูแลสภาพแวดลอม ดานการดูแล
เมื่อเด็กมีน้ำมูกและเสมหะ และดานการดูแลใหไดรับ
ภูมคิ มุ กันโรค ดังนัน้ ในการปองกันการกลับเปนโรคปอด
อักเสบอีก ผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบจึงควรไดรบั คำแนะนำ
เกีย่ วกับความรใู นการปฏิบตั ติ วั กอนกลับบาน และมีการ

ติดตามการปฏิบัติตัวกอนกลับบาน และควรใหผูดูแล
เด็กโรคปอดอักเสบไดรับการสงเสริมความรูและความ
ตระหนักเพือ่ ใหมพี ฤติกรรมการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ
ไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ ผดู แู ล
เด็กมีการใชยากันยุงแบบควัน รอยละ 41.3 และมีการ
สูบบุหรีข่ องคนในครอบครัว รอยละ 55.4 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ภาวะมลพิษภายในบานจากการใชยากันยุงแบบควันและ
การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว เปนปจจัยสำคัญ
ของการเกิดโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจในเด็ก และ
เนื่องจากเด็กที่มีอายุต่ำกวา 5 ปมีระบบภูมิคุมกันโรค
ที่ยังทำงานไดไมสมบูรณ และควรไดรับวัคซีนปองกัน
นิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกตซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันโรคปอดอักเสบไดดี ดังนัน้ หากผดู แู ลและสมาชิก
ในครอบครั ว มี พ ฤติ ก รรมป อ งกั น โรคที่ ถู ก ต อ งและ
เหมาะสมจะชวยลดการเกิดความรุนแรงและการกลับเปน
โรคปอดอักเสบอีกครัง้ ได
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ข อ ที่ 2 เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอด
อักเสบ ไดแก การรับรูความรุนแรงของโรคปอดอักเสบ
ในเด็กและการรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของ
ผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ
ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บวาการรับรคู วามรุนแรงของ
โรคปอดอักเสบในเด็กมีความสัมพันธทางบวกระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอด
อักเสบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = 0.341, p < .01)
(ตารางที่ 3) ทัง้ นีอ้ ธิบายไดวา ผดู แู ลมีการรับรคู วามรุนแรง
ของโรคปอดอั ก เสบในเด็ ก ระดั บ สู ง ก็ จ ะมี พ ฤติ ก รรม
การดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม (Burns & Grove, 2009) นั่นคือผูดูแลรับรูวา
โรคนี้ มี ค วามรุ น แรงมากย อ มเกิ ด ความกลั ว และเกิ ด
พฤติกรรมการดูแลขึ้นเพื่อลดความรุนแรงของโรคและ
มีผลทำใหเกิดการดูแลทีเ่ หมาะสมตอผปู ว ยเด็กผลทีไ่ ดรบั
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ มยุ รี
ยอดอินทร (Yordin, 2004) ทีพ่ บวา การรับรคู วามรุนแรง
ของโรคมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกระดั บ ปานกลางกั บ
พฤติกรรมการดูแลบุตรที่ปวยดวยโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
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ระบบหายใจอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = 0.580, p < .05)
การศึกษาของสุทธินี สุปรียาพร (Supreeyaporn, 2017)
ที่พบวาการรับรูความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลของผดู แู ล
เด็กโรคปอดอักเสบซ้ำอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = .518,
p < .01) ดังนัน้ จากผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถยืนยันไดวา
การรับรคู วามรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็กเปนปจจัย
หนึ่งที่สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลเด็กของผูดูแลเด็ก
และมีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมการเจ็บปวย ถาบุคคลใดรับรวู า
โรคนัน้ มีความรุนแรงจนทำใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ
กระทบกระเทือนตอหนาที่ในสังคมจะเปนสิ่งกระตุนให
รับรูวามีภาวะคุกคามเกิดขึ้นและเกิดพฤติกรรมการดูแล
เพื่อ ลดความรุน แรงของโรคมีผ ลทำให เ กิ ดการดู แลที่
เหมาะสมตอผปู ว ยเด็ก (Becker, 1974)
การรับรอู ปุ สรรคของการปฏิบตั ใิ นการดูแลของผดู แู ล
เด็กโรคปอดอักเสบมีความสัมพันธทางลบระดับต่ำกับ
พฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอดอักเสบอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r = -.225, p < .05) (ตารางที่ 3) ทัง้ นี้
อาจอธิบายไดวา กลมุ ตัวอยางเกือบทัง้ หมด (รอยละ 95.7)
ไดรบั การศึกษา และกลมุ ตัวอยางสวนมาก (รอยละ 65.2)
เคยไดรบั ขาวสารเกีย่ วกับโรคปอดอักเสบในเด็กโดยไดรบั
จากแพทย พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุขมากที่สุด
(รอยละ 50.0) และไดรับจากสื่อตาง ๆ ไดแก โทรทัศน
เอกสารผานพับ หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต และวิทยุ
(รอยละ 45.8) นอกจากนีก้ ลมุ ตัวอยางยังมีฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครัวคอยขางดีโดยรายไดของครอบครัวตอเดือน
มากกวา 15,000 บาท มากทีส่ ดุ (รอยละ 36.8) และรองลง
มา คือ อยูในชวง 11,000 - 15,000 บาท (รอยละ 31.5)
ดังนั้นเมื่อผูดูแลเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบ
จึงสามารถคนหาขอมูลไดทนั ที ยอมไมเกิดขอขัดแยง และ
สงผลดีตอการปฏิบัติในการดูแลของผูดูแลเด็กโรคปอด
อักเสบ ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บไปในทางเดียวกับหรือการ
ศึกษาของ มยุรี ยอดอินทร (Yordin, 2004) ทีพ่ บวาการรับรู
อุปสรรคของการปองกันโรคของมารดาทีม่ บี ตุ รอายุต่ำกวา
5 ปที่ปวยดวยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจมีความ
สัมพันธทางลบระดับปานกลางกับพฤติกรรมการดูแลบุตร

ที่ ป ว ยด ว ยโรคติ ด เชื้ อ เฉี ย บพลั น ระบบหายใจอย า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r = -0.42, p < .05) และการศึกษาของ
ชญานนนั ท ใจดี, เสริมศรี สันสติ, และ ชืน่ ฤดี คงศักดิต์ ระกูล
(Jaide, Sansati,& Kongsaktrakul, 2012) ทีพ่ บวาการรับรู
อุปสรรคของการปฏิบตั ขิ องผดู แู ลเด็กในสถานรับเลีย้ งเด็ก
เอกชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธทางลบระดับ
ปานกลางกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลบุ เ ด็ ก ที่ ป ว ยด ว ยโรค
ติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
(r = - 0.40, p <.05)
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจยั นีส้ ามารถนำไปเปนขอมูลพืน้ ฐานในการ
ป อ งกั น การเกิ ด โรคปอดบวมในเด็ ก อายุ ต่ำ กว า 5 ป
โดยตระหนักถึงการรับรูความรุนแรงของโรค และการ
รับรูอุปสรรคของการปฏิบัติในการดูแลของผูดูแลเด็ก
สำหรับประเด็นขอเสนอแนะในการทำวิจยั ครัง้ ตอไปนัน้
ควรศึกษาถึงผลของการสงเสริมหรือสนับสนุนในการลด
อุปสรรคและสงเสริมความสามารถในการปฏิบัติในการ
ดู แ ลเด็ ก ป ว ยโรคปอดบวมต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลเด็ ก
โรคปอดอักเสบของผูดูแล และการศึกษาปจจัยทำนาย
พฤติกรรมการดูแลของผดู แู ลเด็กโรคปอดอักเสบ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ทีส่ นับสนุนทำวิจยั เรือ่ งนีแ้ ละขอขอบพระคุณผทู รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครือ่ งมือ ผอู ำนวยการโรงพยาบาล หัวหนาฝาย
การพยาบาล หัวหนาหอผปู ว ยเด็ก พยาบาลประจำการ และ
ผูป วยกลุ ม ตั วอย า งของโรงพยาบาลเจา พระยายมราช
โรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลสมุทรสาคร และ
เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่เกี่ยวของทุกทาน
ทีก่ รุณาใหความชวยเหลือใหการทำวิจยั เรือ่ งนีส้ ำเร็จลุลว ง
ไปดวยดี
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