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4. ความรูม้ คี วามสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�า่ กับการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.25, p < .01) ทัศนคติ
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบตั ขิ องพยาบาล ในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.32, p < .01)
ผลการศึกษาครั้งนี้ ท�าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีของพยาบาล เพื่อน�าไปสู่การ
ปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ค�าส�าคัญ: การปฏิบัติของพยาบาล การส่งเสริมการดูแลของมารดา การส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท ทารกเกิด
ก่อนก�าหนด ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
Abstract
The promotion of maternal care by nurses is important in reducing the effects of abnormal
neurodevelopment. These practices are promote neurodevelopment to proceed continuously
and appropriately. This descriptive correlational study aimed to explore the relationship between
knowledge, attitudes and nursing practices in promoting maternal care to enhance neurodevelopment in preterm infants. The participants were registered nurses based in the neonatal intensive
care unit of six tertiary hospitals in northern Thailand. Using purposive sampling, 103 nurses were
selected. The data collection period was from December 2018 to February 2019. The research
instruments consisted of (1) a nurse demographic questionnaire, (2) the nursing practices to promote
maternal care to enhance the neurodevelopment of preterm infants questionnaire, and (3) the
factors related to nursing practices to promote maternal care to enhance the neurodevelopment
of preterm infants questionnaire. Data analysis included descriptive statistics and Spearman's
correlation coefficient.
The results of this study showed that:
1. Nurses had a high level of knowledge in promoting maternal care to enhance the neurodevelopment of preterm infants (98.10%).
2. Attitudes toward promoting maternal care to enhance the neurodevelopment of preterm
infants were high (86.40%).
3. Nursing practices in promoting maternal care to enhance the neurodevelopment of preterm
infants were at a high level in 44.70 % of participants.
4. Knowledge had a low positive correlation with nursing practices in promoting maternal
care to enhance the neurodevelopment of preterm infants (r = 0.25, p < .01) and attitude had a
moderate positive correlation with nursing practices in promoting maternal care to enhance the
neurodevelopment of preterm infants (r = 0.32, p < .01).
The results of this study provide basic information that can be used to promote knowledge
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and good attitudes in nurses. This will make nursing practice in promoting maternal care to enhance
the neurodevelopment of preterm infants more effective.
Keywords: Nurses’ practices, Promoting the care of mothers, Enhance the neurodevelopment,
Preterm infants, Factors related
ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
ทารกเกิดก่อนก�าหนด คือ ทารกที่เกิดก่อนอายุ
ในครรภ์ 37 สัปดาห์ ทุกปีทวั่ โลกมีทารกเกิดก่อนก�าหนด
ประมาณ 15 ล้านคน ปัจจุบันอุบัติการณ์การเกิดของ
ทารกเกิดก่อนก�าหนดมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี (World
Health Organization [WHO], 2018) จากการส�ารวจ
184 ประเทศทั่วโลก อุบัติการณ์การเกิดของทารกเกิด
ก่อนก�าหนดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 18 ของ
ทารกแรกเกิดทัง้ หมด ในแต่ละปีมเี ด็กมากกว่า 1 ล้านคน
เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของการเกิดก่อนก�าหนด
(Liu et al., 2016) ส�าหรับประเทศไทย อัตราการ
เกิดของทารกเกิดก่อนก�าหนด คิดเป็นร้อยละ 12 ของ
ทารกแรกเกิดทั้งหมด และอัตราการตายของทารกเกิด
ก่อนก�าหนด เป็นล�าดับที่ 56 จาก 193 ประเทศทั่วโลก
(Blencowe et al., 2012) ทารกเกิดก่อนก�าหนดทีร่ อด
ชีวิตส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพจากภาวะแทรกซ้อนที่
ส�าคัญจากความไม่สมบูรณ์ในทุกระบบของร่างกายเป็น
สาเหตุให้ภายหลังเกิดต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่องในหออภิบาลทารกแรกเกิด
การเกิดก่อนก�าหนดท�าให้อวัยวะในระบบต่าง
ๆของร่างกายที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ ต้องพัฒนาภาย
ใต้สภาพแวดล้อมในหออภิบาลทารกแรกเกิด ทั้งการ
ถู ก สั ม ผั ส จั บ ต้ อ งจากการรั ก ษาพยาบาล เสี ย งที่ ดั ง
จากบริเวณโดยรอบและแสงสว่างที่เปิดอยู่ตลอดเวลา
(Browne, 2011) โดยเฉพาะพัฒนาการของระบบ
ประสาทส่วนกลาง ขั้นตอนการจัดระเบียบของเซลล์
ประสาท และการสร้างปลอกหุ้มใยประสาท มีความ
ส�าคัญมากต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ความจ�า
และการเรียนรูข้ องทารก โดยเริม่ พัฒนาเมือ่ ทารกอายุใน
ครรภ์ประมาณ 24 สัปดาห์ พัฒนาอย่างรวดเร็วต่อเนือ่ ง

หลังเกิด และยังคงพัฒนาต่อไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ หากทารก
เกิดก่อนก�าหนดได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าที่ไม่เหมาะ
สม เซลล์ประสาทดังกล่าวจะถูกก�าจัดหรือตายไป อีก
ทัง้ พัฒนาการของระบบประสาทสัมผัสจะด�าเนินไปเป็น
ล�าดับขัน้ ตอนทีเ่ ฉพาะเจาะจง การกระตุน้ ระบบประสาท
สัมผัสที่ไม่เป็นไปตามล�าดับ จะรบกวนพัฒนาการของ
ระบบประสาทสัมผัสด้านนั้น และระบบประสาทสัมผัส
ด้านอื่นที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ (Holditch-Davis &
Blackburn, 2014)
การดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของทารกเกิด
ก่อนก�าหนดแบบบูรณาการของอัลทิเมียร์และฟิลลิป
(Altimier & Phillip, 2016) เป็นแนวคิดการดูแลเพื่อ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการระบบประสาทของทารกโดยยึ ด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการปกป้องระบบ
ประสาท ส่งเสริมพัฒนาการของสมอง ช่วยฟนฟูเซลล์
ประสาทที่ได้รับบาดเจ็บ ช่วยลดการตายของเซลล์
ประสาท และส่งเสริมการฟนหายของเซลล์ประสาท
ให้การท�าหน้าทีข่ องระบบประสาทพัฒนาต่อไป แนวคิด
นี้ตระหนักว่า มารดาเป็นสมาชิกคนส�าคัญของทีมที่
ให้การดูแลทารก โดยพยาบาลประจ�าหออภิบาลทารก
แรกเกิดเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมมารดา (Apichutboonchock, 2013) เพื่อ
ให้มารดามีความรู้และทักษะในการดูแลเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
อย่างถูกต้องและเหมาะสม การปฏิบัติของพยาบาลโดย
การให้ความรู้ การโค้ชเพื่อฝกฝนทักษะในกิจกรรมการ
ดูแลทารก และภายหลังได้รบั การโค้ช พยาบาลท�าหน้าที่
เป็นพีเ่ ลีย้ ง คอยให้ความช่วยเหลือและกระตุน้ ให้มารดา
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการดูแลทารกได้อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบ
ด้วยกิจกรรม 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
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ฟน หาย การจัดท่าและการจับต้อง การปกป้องการนอน
หลับ การลดความเจ็บปวดและความเครียด การปกป้อง
ผิวหนัง และการส่งเสริมโภชนาการ ซึ่งการปฏิบัติของ
พยาบาลอาจเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย โดยปัจจัยพื้น
ฐานส�าคัญของพยาบาลทีส่ ามารถน�าไปสูก่ ารปรับเปลีย่ น
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติของพยาบาลในการส่ง
เสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบ
ประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนดให้มีประสิทธิภาพ
คือ ปัจจัยด้านความรู้และทัศนคติของพยาบาล อีกทั้ง
การศึกษาการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมมารดา
ดูแลทารก พบกิจกรรมซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของด้าน
การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟนหาย และด้านการส่ง
เสริมโภชนาการเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
ทั้งหมด 6 ด้าน และยังไม่พบรายงานการศึกษาปัจจัย
ดังกล่าว
ปั จ จั ย ความรู ้ แ ละทั ศ นคติ ข องพยาบาลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการ
ดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท
ของทารกเกิดก่อนก�าหนด ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียน
รู้ของบลูม (Bloom, 1975) ที่ว่า พฤติกรรมของบุคคล
ทีแ่ สดงออกมีความสัมพันธ์กบั ความรูแ้ ละทัศนคติทมี่ ตี อ่
การปฏิบัติในเรื่องนั้น กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยว
กับเรือ่ งใด จะส่งผลให้มกี ารจดจ�าและเข้าใจ สามารถคิด
วิเคราะห์ จนเกิดการสังเคราะห์เชือ่ มโยงไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ได้จริง ท�าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และสามารถประเมิน
ผลของการปฏิบัติ น�าไปสู่การเกิดทัศนคติหรือรับรู้ต่อ
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ ทัศนคติจะส่งผลให้บุคคลมีการ
ตอบสนองต่อการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนัน้ ทัง้ ในเชิงบวกและเชิง
ลบ ดังผลการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ที่พบว่า พยาบาล
ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
ทารกเกิดก่อนก�าหนดรายบุคคล ท�าให้พยาบาลปฏิบัติ
การส่งเสริมพัฒนาการของทารกเกิดก่อนก�าหนด (Baghlani et al., 2019) พบว่า ปัญหาการส่งเสริมมารดาดูแล
ทารกเกิดก่อนก�าหนดแบบแกงการู ส่วนหนึ่งเกิดจาก
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พยาบาลขาดความรู้ เมื่อพยาบาลมีความรู้ พยาบาล
จะปฏิบัติการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนด
แบบแกงการู ส�าหรับปัจจัยด้านทัศนคติ จากการศึกษา
ของมอสเคดา และคณะ (Mosqueda et al., 2013)
พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่พงึ พอใจและมีทศั นคติเชิงบวก
ในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกรายบุคคล และ
หากพยาบาลมีทัศนคติเชิงลบที่เห็นว่า การปฏิบัติการ
ดูแลเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทารกไม่มคี วามส�าคัญ ปฏิบตั ิ
เพียงการดูแลรักษาทางการแพทย์ตามแบบแผนประจ�า
วัน พยาบาลมีแนวโน้มจะไม่ปฏิบตั กิ ารดูแลเพือ่ ส่งเสริม
พัฒนาการทารก (Kim & Shin, 2014)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแ ลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด ผลการศึกษาครั้งนี้อาจน�าไปใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของพยาบาลใน
การส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนดในหออภิบาล
ทารกแรกเกิดต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ขิ อง
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับ
การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแ ลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กับ
การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแ ลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด
ค�าถามการวิจัย
1. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาล
ในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
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ระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนดเป็นอย่างไร
2. ความรู ้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การปฏิ บั ติ ข อง
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
หรือไม่ อย่างไร
3. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
หรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการดูแลเพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนก�าหนดแบบบูรณาการ
ของอัลทิเมียร์และฟิลลิปส์ (Altimier & Phillip, 2016)
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งพยาบาลมีบทบาท
ส�าคัญในการส่งเสริมการดูแลของมารดา เพื่อส่งเสริม
ความรู้ของพยาบาลในการส่งเสริม
การดู แ ลของมารดาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด
ทัศนคติของพยาบาลในการส่งเสริม
การดู แ ลของมารดาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด

พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
โดยการให้ความรู้ การโค้ช และการเป็นพี่เลี้ยงมารดา
ปฏิบัติกิจกรรม 6 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างสิ่งแวดล้อม
เพื่อการฟนหาย 2) การจัดท่าและการจับต้อง 3) การ
ปกป้องการนอนหลับ 4) การลดความเจ็บปวดและ
ความเครียด 5) การปกป้องผิวหนัง และ 6) การส่งเสริม
โภชนาการ โดยปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ า� คัญของพยาบาล ได้แก่
ปัจจัยด้านความรูแ้ ละทัศนคติของพยาบาล ตามแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom, 1975) พฤติกรรม
ทีบ่ คุ คลแสดงออกมีความสัมพันธ์กบั ความรูแ้ ละทัศนคติ
ทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั นิ นั้ หากพยาบาลมีความรูแ้ ละทัศนคติ
ที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
พยาบาลจะปฏิบัติการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อน
ก�าหนดได้ดีขึ้น ดังแผนภาพที่ 1
การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของ
ทารกเกิดก่อนก�าหนด (Altimier & Phillip, 2016)
6 ด้าน ได้แก่
1) การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟนหาย
2) การจัดท่าและการจับต้อง
3) การปกป้องการนอนหลับ
4) การลดความเจ็บปวดและความเครียด
5) การปกป้องผิวหนัง
6) การส่งเสริมโภชนาการ

(Bloom, 1975)
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดา
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนกําหนด

วิธีด�าเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิง
พรรณนาหาความสัมพันธ์ (Descriptive correlational
research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการส่งเสริมการ
ดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท
ของทารกเกิดก่อนก�าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ชัน้ หนึง่ จากสภาการพยาบาล ปฏิบตั ิ
การพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิดของโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิในเขตภาคเหนือ 11 แห่ง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ จ� า นวน
103 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์
คุณสมบัติการคัดเข้า ดังนี้ 1) พยาบาลระดับปฏิบัติการ
ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยขึ้น
ไปหรืออยู่ระหว่างการลางาน 2) ให้ความร่วมมือและ
ยินยอมเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยมี ขั้น
ตอนตามล�าดับ ดังนี้ ก�าหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของงาน
วิจัย ค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยา
มาเน (Srisatidnarakul, 2010) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัยจ�านวน 103 คน สุ่มตัวอย่างโรงพยาบาล
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบง่าย ด้วยวิธจี บั ฉลากแบบไม่แทนที่
6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลน่าน โรง
พยาบาลล�าปาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรง
พยาบาลพุทธชินราช และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ค�านวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากโรงพยาบาลทีส่ มุ่ ได้ทงั้ 6
แห่ง ตามสัดส่วนประชากรของแต่ละโรงพยาบาล แจก
แบบสอบถามให้พยาบาลวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จน
ครบตามจ�านวนที่ต้องการ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างของ
งานวิจัยตามที่ค�านวณไว้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1)
แบบสอบถามการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริม
การดู แ ลของมารดาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการระบบ
ประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด 2) แบบสอบถาม
ความรู้ของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดา
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิด
ก่อนก�าหนด 3) แบบสอบถามทัศนคติของพยาบาลใน
การส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมตามรูปแบบการดูแลเพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการของทารกเกิดก่อนก�าหนดแบบบูรณ
าการของอัลทิเมียร์และฟิลลิปส์ (Altimier & Phillip,
2016) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ ไปให้ผู้ทรง
คุณวุฒิจ�านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ ค�านวณหาค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้อหา (content validity index) ได้
เท่ากับ 1 จากนั้นน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
โดยไม่ซา�้ กับกลุม่ ตัวอย่างทีห่ ออภิบาลทารกแรกเกิด โรง
พยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จ�านวน 10 ราย แล้วน�า
ข้อมูลที่ได้ไปค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
แบบสอบถามการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการส่งเสริมการ
ดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท
ของทารกเกิดก่อนก�าหนด ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้
ค่าความเชื่อมั่น .96 แบบสอบถามความรู้ของพยาบาล
ในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด ใช้สูตรคูเดอร์
ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson 20) ได้คา่ ความเชือ่
มั่น .79 และแบบสอบถามทัศนคติของพยาบาลในการ
ส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการระบบ
ประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด ใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .86 (Burns & Grove, 2009)
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ วิ จั ย น� า หนั ง สื อ พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ สนอต่ อ คณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยและเอกสารขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลวิจัยเสนอต่อผู้อ�านวยการของโรงพยาบาลทั้ง 6
แห่ง จากนั้นด�าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการ
วิจยั โดยพยาบาลกลุม่ ตัวอย่างสามารถตัดสินใจได้อย่าง
อิสระในการเข้าร่วมการวิจยั สามารถปฏิเสธหรือถอนตัว
จากการเข้าร่วมการวิจยั เมือ่ ใดก็ได้ตลอดระยะเวลาการ
วิจัย โดยจะไม่เกิดการสูญเสียประโยชน์และไม่มีผลกระ
ทบต่อการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ข้อมูลทุกอย่างทีไ่ ด้
จากการวิจัยครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และน�าเสนอ
ข้อมูลในภาพรวมทางการศึกษาเท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ด� า เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล โดยเข้ า พบ
พยาบาลกลุ่มตัวอย่าง แนะน�าตัวเอง พร้อมทั้งชี้แจง
วัตถุประสงค์ และวิธีการรวบรวมข้อมูลของการวิจัย
ให้รับทราบ เพื่อขอความร่วมมือ และขอความยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย เมื่อพยาบาลกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยให้ลงลายมือชื่อในเอกสารแสดง
ความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยมอบแบบสอบถาม
งานวิ จั ย จ� า นวน 1 ชุ ด ให้ กั บ พยาบาลกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยแบบสอบถามจะประกอบด้ ว ย 4 ส่ ว น ได้ แ ก่
1) แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพยาบาล 2)
แบบสอบถามการปฏิบตั ขิ องพยาบาลในการส่งเสริมการ
ดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท
ของทารกเกิดก่อนก�าหนด 3) แบบสอบถามความรู้ของ
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
และ 4) แบบสอบถามทัศนคติของพยาบาลในการส่ง
เสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบ
ประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด เมื่อพยาบาลกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ให้น�าเอกสารใส่ใน
ซองกระดาษสีน�้าตาลและปิดสนิทไว้ แยกคืนเอกสาร
แบบสอบถามและเอกสารแสดงความยิ น ยอมอย่ า ง
ชัดเจน เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของพยาบาลกลุ่ม
ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล
ข้อมูลความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลใน
การส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด โดยใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของพยาบาลในการส่ง
เสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบ
ประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด โดยใช้คา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน (Spearman Correlation
Coefficient)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั ิ
งานในหออภิบาลทารกแรกเกิด จ�านวน 103 คน ส่วน
ใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 40 - 49 ปี ร้อยละ 39.80 ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีร้อยละ 89.30 และ
ปริญญาโทร้อยละ 10.70 มีระยะเวลาการท�างานใน
หออภิบาลทารกแรกเกิดเฉลี่ย 15.25 ปี เคยได้รับการ
อบรมหรือประชุมวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมการดูแล
ของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของ
ทารกเกิดก่อนก�าหนดร้อยละ 61.20 โดยได้รบั การอบรม
หรือประชุมวิชาการ 4 - 6 ครั้ง ร้อยละ 25.20 เนื้อหาที่
ได้รับการอบรมมากที่สุด คือ การลดความเจ็บปวดและ
ความเครียด ร้อยละ 18.90
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริม
การดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบประสาทของทารกเกิ ด ก่ อ นก� า หนด
พยาบาลมีระดับคะแนนการปฏิบัติในการส่งเสริมการ
ดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท
ของทารกเกิดก่อนก�าหนดโดยรวมในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 44.70 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 261.33 (S.D. =
54.13) เมื่อพิจารณาการปฏิบัติของพยาบาลจ�าแนก
รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับคะแนนการปฏิบัติอยู่
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ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดา
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนกําหนด

ในระดับสูง ซึง่ ด้านการสร้างสิง่ แวดล้อมเพือ่ การฟน หาย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.10 ด้านการลดความเจ็บ
ปวดและความเครียด คิดเป็นร้อยละ 61.20 ส่วนด้าน
การส่งเสริมโภชนาการ และด้านการปกป้องผิวหนังมี

ระดับคะแนนการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 57.30 และ 55.40 ตามล�าดับ แสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพยาบาล จ�าแนกตามช่วงคะแนนและระดับ
คะแนนการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด โดยรวมและรายด้าน (n=103)
การปฏิบัติของพยาบาล
จ�านวน ร้อยละ
ระดับคะแนน
ช่วงคะแนน
ในการส่งเสริมการดูแลของมารดา
(คน)
12.60
13
93.00 - 185.99
ต�่า
การปฏิบัติของพยาบาลโดยรวม
42.70
44
186.00 - 278.99
ปานกลาง
( = 261.33, S.D. = 54.13,
44.70
46
279.00 - 372.00
สูง
Range = 101.00 - 366.00 คะแนน)
การปฏิบัติของพยาบาลรายด้าน
1. การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อการฟนหาย
( = 63.11, S.D.= 12.83,
Range = 21 - 84 คะแนน)
2. การจัดท่าและการจับต้อง
( = 5.21, S.D.= 8.88,
Range = 12 - 48 คะแนน)
3. การปกป้องการนอนหลับ
(= 35.92, S.D. = 8.15,
Range = 13 - 48 คะแนน)
4. การลดความเจ็บปวดและความเครียด
(= 17.69, S.D. = 4.23,
Range = 6 - 24 คะแนน)
5) การปกป้องผิวหนัง
(= 45.81, S.D. = 12.39,
Range = 18 - 72 คะแนน)
6) การส่งเสริมโภชนาการ
(= 62.88, S.D. = 14.23,
Range = 26 - 96 คะแนน)

ต�่า
ปานกลาง
สูง
ต�่า
ปานกลาง
สูง
ต�่า
ปานกลาง
สูง
ต�่า
ปานกลาง
สูง
ต�่า
ปานกลาง
สูง
ต�่า
ปานกลาง
สูง

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
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21.00 - 41.99
42.00 - 62.99
63.00 - 84.00
12.00 - 23.99
24.00 - 35.99
36.00 - 48.00
12.00 - 23.99
24.00 - 35.99
36.00 - 48.00
6.00 - 11.99
12.00 - 17.99
18.00 - 24.00
18.00 - 35.99
36.00 - 53.99
54.00 - 72.00
24.00 - 47.99
48.00 - 71.99
72.00 – 96.00

5
32
66
14
30
59
8
39
56
6
34
63
19
57
27
16
59
28

4.90
31.00
64.10
13.60
29.10
57.30
7.80
37.80
54.40
5.80
33.00
61.20
18.40
55.40
26.20
15.50
57.30
27.20

พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
ระดับคะแนนความรู้ของพยาบาลส่วนใหญ่อยู่
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ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 98.10 และระดับคะแนน
ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 1.90 โดย
มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 12.61 คะแนน (S.D. = 1.23) คะแนน
สูงสุด 14 คะแนน และคะแนนต�่าสุด 8 คะแนน
ระดับคะแนนทัศนคติของพยาบาลโดยรวมอยูใ่ น
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 86.40 รองลงมา คือ ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 13.60 โดยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ 73.78
คะแนน (S.D. = 7.36) คะแนนสูงสุด 88 คะแนน และ
คะแนนต�่าสุด 60 คะแนน เมื่อพิจารณาระดับคะแนน
ทัศนคติของพยาบาลจ�าแนกรายด้าน พบว่า พยาบาล
ส่วนใหญ่มีระดับคะแนนทัศนคติอยู่ในระดับสูง ซึ่งด้าน
การส่งเสริมโภชนาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.10
ส่วนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด
ความรู้ของพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับต�่ากับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการ
ดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท
ของทารกเกิดก่อนก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r
= .254, p < .01) และทัศนคติของพยาบาลมีความ
สัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .321, p < .01) แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และทัศนคติกับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแล
ของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด (n = 103)
การปฏิบัติของพยาบาล
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์ (r)
p-value
ระดับความสัมพันธ์
ความรู้
.254
.009*
ต�่า
ทัศนคติ
.321
.001*
ปานกลาง
หมายเหตุ. *p < .01, r = Spearman rank correlation coefficient
การอภิปรายผล
ความรู้ของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลมีความ
รู้อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 98.10 สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5
มี ค ะแนนความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การประเมิ น และส่ ง เสริ ม
พัฒนาการทารกเกิดก่อนก�าหนดรายบุคคลอยู่ในระดับ
สูง (Baghlani et al., 2019) อาจเนื่องมาจาก พยาบาล
ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.20 เคยได้รับการอบรมความรู้หรือ
เข้าร่วมประชุมวิชาการเกีย่ วกับการส่งเสริมการดูแลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด ดังการศึกษาของคาโปลิงกวาและจิล
(Capolingua & Gill, 2018) พบว่า พยาบาลที่ผ่าน

การอบรมความรู้ มีความรู้ที่ดีกว่าเกี่ยวกับการประเมิน
และจั ด การความเจ็ บ ปวดในทารกเกิ ด ก่ อ นก� า หนด
นอกจากนี้ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นยังส่งผลต่อความรู้ใน
การจัดการความเจ็บปวดในทารกเกิดก่อนก�าหนดของ
พยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ทัศนคติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนด ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลมีคะแนน
ทัศนคติอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 86.40 พยาบาล
มีทศั นคติเชิงบวกในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่
ส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อน
ก�าหนด สอดคล้องกับการศึกษาของมอสเคด้าและคณะ
(Mosqueda et al., 2013) พบว่า แพทย์และพยาบาล
มีคะแนนทัศนคติอยู่ในระดับสูง เป็นทัศนคติเชิงบวก
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ในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการทารกรายบุคคล
นอกจากนี้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่มากขึ้นยังส่ง
ผลให้คะแนนทัศนคติสูงขึ้นด้วย โดยพยาบาลส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการท�างานระหว่าง 16 - 20 ปี ซึ่งอายุและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นนี้ ท�าให้พยาบาลมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมการ
ดูแลทารกของมารดาเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาการปฏิบัติ
งานที่มาก ท�าให้ได้เห็นถึงประโยชน์และผลดีของการ
ส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการระบบ
ประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนดในทางปฏิบตั มิ ากขึน้
จึงส่งผลให้พยาบาลมีทัศนคติที่ดี
การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแล
ของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของ
ทารกเกิดก่อนก�าหนด ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติ
ของพยาบาลอยู ่ ใ นระดับ สูง คิดเป็นร้อยละ 44.70
สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศินี คันธวงศา และคณะ
(Khantawongsa et al., 2017) พบว่า การปฏิบัติ
ของพยาบาลในการส่งเสริมมารดาดูแลทารกเกิดก่อน
ก�าหนดแบบแกงการูอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจาก
พยาบาลร้อยละ 61.20 เคยได้รับการอบรมความรู้หรือ
ประชุมวิชาการ ซึ่งการอบรมช่วยพัฒนาความรู้ ความ
ช�านาญและทักษะของบุคคล ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังการศึกษาของ
ของดลก์พร มาตรบุญ และคณะ (Matayaboon et al.,
2016) ที่พบว่า พยาบาลที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
ดูแลเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนก�าหนด ท�าให้
การปฏิบัติของพยาบาลเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาผลการศึกษารายด้าน พบว่า ด้าน
การปกป้องผิวหนัง การปฏิบัติของพยาบาลอยู่ในระดับ
ปานกลางร้อยละ 55.30 อาจเป็นเพราะ พยาบาลเคย
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปกป้องผิวหนัง ท�าให้ทราบ
ถึงประโยชน์ของการดุแลผิวหนังทีบ่ อบบางยังพัฒนาไม่
สมบูรณ์ของทารกเกิดก่อนก�าหนด และประโยชน์ของ
การนวดทีเ่ หมาะสมกับพัฒนาการของทารก ท�าให้ทารก
ผ่อนคลาย ส่งผลให้สมองท�าหน้าทีไ่ ด้ดี (Thampanichawat, 2016) แต่ผลการศึกษายังพบว่า มีพยาบาลที่ไม่มี
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การปฏิบัติในบางข้อค�าถามด้านการปกป้องผิวหนังของ
ทารก ได้แก่ ข้อค�าถามการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยว
กับการอาบน�้าแบบห่อตัวทารก การอาบน�้าทารกที่มี
น�้าหนักตัวมากกว่า 1,000 กรัม สามารถใช้สบู่หรือครีม
อาบน�า้ ทีม่ คี า่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นกลางอาบน�า้
ได้ และการใช้น�้าเปล่าอาบน�้าหรือเช็ดตัว กรณีทารกน�้า
หนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม อาจเนื่องมาจาก ส�าหรับ
การดูแลรักษาพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิดจะ
มุง่ เน้นความส�าคัญในการดูแลทารกให้รอดพ้นจากภาวะ
วิกฤตเป็นหลัก การป้องกันการสูญเสียน�า้ และความร้อน
ออกจากร่างกาย โดยเน้นการดูแลความอบอุ่นให้แก่
ทารก (Kim & Shin, 2014) จึงไม่มีการอาบน�้าทารก
แบบห่อตัว หรือการเช็ดตัวทารก ซึง่ เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ของทางโรงพยาบาลที่ศึกษา
ด้ า นการส่ ง เสริ ม โภชนาการ การปฏิ บั ติ ข อง
พยาบาลอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 57.30 อาจเป็น
เพราะพยาบาลเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
โภชนาการ ท�าให้ทราบถึงประโยชน์ของทารกเกิดก่อน
ก�าหนดที่ได้รับการส่งเสริมนมมารดาอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยให้พัฒนาการของสมองและระบบประสาทพัฒนา
ได้อย่างเหมาะสม แต่ผลการศึกษายังพบว่า มีพยาบาล
ที่ ไ ม่ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นบางข้ อ ค� า ถามด้ า นการส่ ง เสริ ม
โภชนาการ ได้แก่ การให้ทารกดมกลิน่ น�า้ นมมารดาขณะ
ท�าการให้นมทางสายยางให้อาหาร หรือการดูดเต้านม
เปล่าของมารดา พยาบาลให้ข้อมูลว่าเนื่องจากทารกได้
รับการดูแลรักษาอยู่ในหออภิบาลทารกแรกเกิด มารดา
จึงเข้าเยี่ยมนาน ๆ ครั้ง และจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในบางโรงพยาบาลที่ศึกษา โรงพยาบาลได้ก�าหนดให้
เข้าเยี่ยมเป็นเวลาเท่านั้น จึงท�าให้การปฏิบัติกิจกรรม
ดังกล่าวลดลง ยังมีการศึกษาพบว่า พยาบาลคิดว่าการ
ดูแ ลทารกร่ว มกับมารดาอาจเป็นการเพิ่มภาระงาน
เนือ่ งจากการสือ่ สารและการปฏิบตั นิ นั้ ใช้ระยะเวลานาน
(Mosqueda et al., 2013)
ผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า ความรู้ของ
พยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่ากับการ
ปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดา

Factors Related to Nurses’ Practices in Promoting the Care of Mothers
to Enhance the Neurodevelopment of Preterm Infants

เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อน
ก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .254, p < .01)
อธิบายได้ว่า เมื่อบุคคลมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด จะส่ง
ผลให้จดจ�าและเกิดความเข้าใจ สามารถเชือ่ มโยงความรู้
จนเกิดการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์วธิ กี ารน�าไปสูก่ าร
ปฏิบัติได้จริง (Bloom, 1975) ดังการศึกษาของปากานี
และคณะ (Baghlani et al., 2019) พบว่า พยาบาลมี
ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการทารก
เกิดก่อนก�าหนดรายบุคคลในระดับสูง ท�าให้พยาบาล
ปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนก�าหนด
สอดคล้องกับการศึกษาของดลก์พร มาตรบุญ และ
คณะ (Matayaboon et al., 2016) ที่พบว่า ความรู้
ของพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�า่ กับการ
ปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของทารกเกิดก่อนก�าหนด (r = .210, p < .01)
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ พ บว่ า ทั ศ นคติ ข อง
พยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
กับการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของ
มารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารก
เกิดก่อนก�าหนดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .321, p
< .01) แสดงให้เห็นว่า เมือ่ พยาบาลมีทศั นคติทดี่ ใี นการ
ส่งเสริมการดูแลของมารดาเพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการระบบ
ประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด พยาบาลย่อมปฏิบตั ิ
การส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนดได้ดี สอดคล้อง
กับการศึกษาพบว่า ทัศนคติเชิงบวกเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้พยาบาลปฏิบัติการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารก
ในหออภิบาลทารกแรกเกิด (Park & Kim, 2019) อีกทัง้
การศึกษาของมอสเคดา และคณะ (Mosqueda et al.,
2013) พบว่า พยาบาลส่วนใหญ่พึงพอใจและมีทัศนคติ
เชิงบวกในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกราย
บุคคล โดยเห็นว่าการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารก
รายบุคคล ท�าให้ปฏิบัติการพยาบาลดูแลทารกได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการให้ความรู้และฝกทักษะ
ส�าหรับพยาบาล ด้านการปกป้องผิวหนังและการส่งเสริม
โภชนาการที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด บน
หออภิบาลทารกแรกเกิด
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดา
เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อน
ก�าหนดในโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศ
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท�านายการปฏิบัติของ
พยาบาลในการส่งเสริมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการระบบประสาทของทารกเกิดก่อนก�าหนด
3. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการ
ให้ความรู้ต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมการ
ดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการระบบประสาท
ของทารกเกิดก่อนก�าหนด
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