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บทคัดยอ
บทนำ:

โรคอุจจาระรวงในเด็กเปนโรคทีพ่ บบอยและเปนปญหาทีส่ ำคัญเนือ่ งจากเปนสาเหตุการตาย ของเด็ก
อายุต่ำกวา 5 ป ทีป่ ว ยดวยโรคติดเชือ้ อีกทัง้ ยังเปนโรคทีม่ โี อกาสกลับเขารับการรักษาซ้ำได ถามี
พฤติกรรมการดูแลไมถกู ตองการใหขอ มูลความรทู นี่ า สนใจ สงผลใหเกิดการเรียนรนู ำสกู ารปฏิบตั ติ วั
ทีถ่ กู ตอง
วัตถุประสงค : เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของผูดูแลผูปวยเด็กโรคอุจจาระรวงและอัตราการกลับมารักษาซ้ำ
ในผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวง
วิธกี ารศึกษา : ศึกษาทดลองที่แบงกลุมดวยชวงเวลา(interrupted time design)ในผูดูแลของเด็กโรคอุจจาระรวง
อายุ 1 เดือน ถึง 3 ป ทีเ่ ขารับการรักษาในหอผปู ว ย กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร จำนวน 144 ราย
ตั้งแต 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2557 โดย 3 เดือนแรกเปนชวงเวลาควบคุมไดรับการดูแล
ตามปกติและ 3 เดือนหลังเปนชวงเวลาทดลองไดใหความรูแกผูดูแลเปนรายบุคคลโดยใชสื่อ
คอมพิวเตอรในการสอน การรวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกลักษณะของผปู ว ยเด็ก ลักษณะทัว่ ไป
ผดู แู ลแบบสังเกตความสามารถของผดู แู ลในการดูแลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวง จำนวนวันนอน Revisit
(at7days) Readmit (at 28days) Revisit (at 2months) Readmit (at 2months) อธิบายขอมูลดวย
สถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะหขอ มูลเปรียบเทียบระหวางกลมุ ดวย t-test และ exact probability test
ผลการศึกษา: ผปู ว ยเด็กทีศ่ กึ ษาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง อายุ 0–12 เดือนมากทีส่ ดุ ทัง้ หมดมาดวยอาการ
ไข ถายเหลว อาเจียน สวนใหญรบั ประทานนมผสม มีประวัตกิ ารเจ็บปวยโดยโรคอุจจาระรวงสัดสวน
ใกลเคียงกัน สวนใหญไดรบั สารน้ำทางหลอดเลือดดำและสารละลายเกลือแร ไมไดรบั การเปลีย่ นนม
แตไดรบั ยาปฏิชวี นะในสัดสวนใกลเคียงกัน ผลตรวจอุจจาระสวนใหญปกติ ผดู แู ลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระ
รวงสวนใหญเปนเพศหญิงและเปนมารดามีอายุ 26-50 ป มากทีส่ ดุ อาชีพแมบา น มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สวนใหญไมเคยดูแลผปู ว ยเด็กทีม่ อี าการ ไข ถายเหลว อาเจียน การประเมินความสามารถ
ของผดู แู ลในการดูแลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวงในทุกเรือ่ งทีศ่ กึ ษา ชวงเวลาทดลองผานเกณฑการ
ประเมินทัง้ หมด 9 ขอ รอยละ 100 ชวงเวลาควบคุมเกินครึง่ ไมผา นเรือ่ งการลางมือใหสะอาดและ
ถูกวิธี และการลางขวดนม ทัง้ หมดแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผปู ว ยเด็ก
*หอผปู ว ยกุมารเวชกรรม กลมุ การพยาบาล โรงพยาบาลแพร
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ทัง้ สองชวงเวลามีจำนวนวันนอนนอยกวา 3 วันเกินครึง่ พบการ Revisit (at 7days)ในกลมุ ควบคุม
รอยละ 1.4 Readmit (at 28days)รอยละ 12.5Revisit (at 2months) รอยละ 4.2Readmit
(at 2months)รอยละ 11.1 แตไมพบในชวงเวลาทดลอง
โปรแกรมการสอนผานสือ่ คอมพิวเตอรเพิม่ ความสามารถของผดู แู ลและลด revisit readmit ในผปู ว ย
เด็กโรคอุจจาระรวง จึงควรนำไปใชกบั ผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวงทุกราย
ผดู แู ล, ผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวง, โปรแกรมการสอนผานสือ่ คอมพิวเตอร, ความสามารถ

Abstract
Background: Diarrhea in children is the most common and importantdisease that cause dead in children
less than 5 years old with infectious diseases. They have a chance to re-admission with
inappropriate behaviors. Interesting information enhance them pay attention to learn and
practices.
Objective:
To compare care givers competencies and re-admission rate of pediatric patients with diarrhea
Study design: Interrupted time design. 144 pediatric patient with diarrhea age between 1 month and 3
years, admitted in the pediatric ward at Phrae hospital during 1 April-30 August 2014.Routine
care in the first three months. Three months later, given them individual computer-assist
Instruction. Data collected from pediatric patient characteristics, care givers characteristics
form and care givers competencies of pediatric patient observational form. Length of stay:
revisit at 7 days, re-admission at 28 days, revisit at 2months and readmit at 2months. Statistics
for data analysis were descriptive, t-test and exact probability test.
Result:
Pediatric patients were male more than female, age between 0-12 months. Majority symptoms
were fever, diarrhea and vomiting. Most of them were infants with formula milk and past
illness history of diarrhea were not different. Mostly given intravascular fluidand mineral solution,
not change in feedingbut be similar to antibioticproportion. Stool exams were mostly normal.
Care givers were female and patient’s mothers, age between 26-50 years old, housewife,
and secondary education. Most of them were not experience to care pediatric patients with
fever, diarrhea, vomiting. Evaluated care givers competencies in caring pediatric patients with
diarrhea every topic of this study. Experimentalperiod, they pass 9 items 100 percent.Control
period, more than 50 percent of them were not pass in handwashing practices and cleaned
bottles of milk. Both of them were different statistically (p<0.05). Pediatric patients in two
periods had length of stays less than 3 days (more than 50 percent).We found that: Revisitat
7days in control group was 1.4 percent, readmit at 28days12.5 percent, revisit at 2months
4.2 percent and readmit at 2months11.1 percent but not found in experimental period.
Conclusion: Computer – assist instruction program increasedcare givers competencies, decreasedreadmission and re-admission of pediatric patients with diarrhea.It should be usedin allpediatric
patients with diarrhea.
Key words: Care giver, Pediatric patients with diarrhea, Computer – assist instruction program, Competency
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บทนำ
โรคติดเชื้อที่สำคัญและมักเกิดกับเด็กในชวงขวบ
ปแรกของชีวติ ไดแก โรคระบบทางเดินอาหาร จากสถิติ
ปญหาสุขภาพของเด็กทั่วโลก ในปพ.ศ. 2543 พบวา
เด็ก 1.3 ลานคน เสียชีวติ จากโรคอุจจาระรวง ซึง่ สวนใหญ
เกิดจากอาหารและน้ำที่ไมปลอดภัยรวมทั้งสุขวิทยา
สวนบุคคลที่ไมถูกตอง(1) สวนในประเทศไทยเปนโรค
ทีพ่ บไดทงั้ ปและเกิดไดทกุ ภาคของประเทศไทย โรคนี้
สามารถปองกันได ถาไดรบั การสงเสริมพฤติกรรมการ
เลีย้ งดูทถี่ กู ตองและเหมาะสมจากผดู แู ลเด็ก
โรคอุจจาระรวงเปนโรคหนึง่ ทีย่ งั เปนปญหาสำคัญ
ทางดานสาธารณสุขทัง้ ของประเทศและทัว่ โลก ปพ.ศ.
2545 พบว า เด็ ก อายุ ต่ำ กว า 5 ป ที่ ป ว ยด ว ยโรค
อุจจาระรวงมีจำนวน 328,152 คน คิดเปนรอยละ 40
ของจำนวนผูปวยทั้งหมด(2) และมีจำนวนเด็กปวยดวย
โรคอุจจาระรวงมากทุกป แสดงวาประชาชนมีความ
ตืน่ ตัวในการเขารับการรักษามากขึน้ แตพฤติกรรมการ
เลีย้ งดูยงั ไมเหมาะสม ซึง่ ถาผดู แู ลมีความรเู กีย่ วกับการ
ดูแลทีถ่ กู ตองและเหมาะสม เชน ในเรือ่ งของการลางมือ
การทำความสะอาดภาชนะ การปรุงอาหารทีถ่ กู สุขอนามัย
สำหรับเด็กดีพอ มีความสามารถในการดูแลเด็กทีบ่ า น
ไดเอง เมือ่ เกิดอาการปวย จำนวนเด็กทีป่ ว ยดวยโรคนี้
นาจะนอยลง(3)
หอผูปวยกุมารเวชกรรมมีจำนวนผูปวยเด็กโรค
อุจจาระรวงมากเปนอันดับ 2 และยังคงพบอัตราการ
กลั บ มารั ก ษาซ้ำ ภายใน 28 วั น หลั ง จำหน า ยจาก
โรงพยาบาล(4)ซึง่ การกลับมานอนโรงพยาบาลใน 28 วัน
เปนการสะทอนถึงความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวยและครอบครัวโรคอุจจาระรวงเปนโรคที่มีโอกาส
กลั บ เข า รั บ การรั ก ษาซ้ำ ได ถ า มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ล
ไม ถู ก ต อ ง พฤติ ก รรมการดู แ ลของผู ดู แ ลจึ ง มี ค วาม
สำคั ญ มากในการป อ งกั น การกลั บ เป น ซ้ำ ของโรค
อุจจาระรวง วิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะชวยใหผดู แู ลมีพฤติกรรมการ
ดูแลที่เหมาะสมคือการใหความรูเนื่องจากความรูเปน
ปจจัยหนึง่ ทีจ่ ะทำใหบคุ คลเกิดการเรียนรมู ผี ลทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดความเขาใจความเชื่อ
ทัศนคติและการปฏิบตั (5)ิ

ปจจุบนั นีผ้ ดู แู ลมักจะไดรบั ขอมูลจากพยาบาลเกีย่ วกับ
วิธีการดูแลเด็กโรคอุจจาระรวงในวันแรกที่รับเด็กไวใน
โรงพยาบาล แตเปนการดูแลในระยะสัน้ ๆ เฉพาะในเวลา
ที่เด็กปวยอยูในโรงพยาบาลเทานั้น โดยพยาบาลจะ
เนนย้ำเรื่องความสะอาด การใหอาหารแกเด็กครั้งละ
นอยๆ และประเมินผลจากการทีเ่ ด็กถายอุจจาระนอยลง
ในแตละเวรสวนการใหคำแนะนำเพื่อใหผูดูแลสามารถ
ดูแลตอที่บานไดจะกระทำในวันที่แพทยจำหนายเด็ก
ออกจากโรงพยาบาล ไดแก การใหคำแนะนำเรื่อง
ความสะอาด การรับประทานอาหารและแจกเอกสาร
แผนพับ โดยผูดูแลไมไดรับการฝกทักษะจนเกิดความ
มัน่ ใจในการกลับไปดูแลเด็กเองไดทบี่ า น การใหขอ มูล
สวนใหญเปนการสอนโดยใชแผนพับประกอบ มิไดมกี าร
ฝกปฏิบตั ปิ ระเมินความสามารถของผดู แู ลอยางถูกตอง
เหมาะสม เพือ่ ปองกันไมใหเกิดอาการปวยซ้ำหรือเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการดูแลทีไ่ มถกู ตอง จากการสอบถาม
ผูดูแลพบวาผูดูแลมีการรับรูอาการ แตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวยังไมถูกตองการตอบสนองความตองการ
ดานความรขู องผดู แู ลเด็กทีถ่ กู ตอง เปนสิง่ สำคัญ ทีท่ ำให
ผดู แู ลเด็กเกิดการเรียนรู ซึง่ การใหขอ มูลโดยการสือ่ สาร
ดวยคำพูดเพียงอยางเดียวไมสามารถสือ่ ความหมายกับ
ผดู แู ลเด็กไดอยางครบถวน(6) จึงจำเปนตองสือ่ อยางอืน่
เพิ่มเติมดวยการใชสื่อคอมพิวเตอรในการสอนรวมกับ
การใหความรูเปนรายบุคคล ซึ่งเปนวิธีการถายทอด
ความรูแบบตัวตอตัว สามารถใหความรูหรือทำความ
เขาใจแกบคุ คลไดอยางละเอียด ประกอบกับคุณสมบัติ
ของสื่อคอมพิวเตอรจะมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจนและ
มีการอธิบายจากผใู หขอ มูล ทำใหเห็นภาพจริง สงผลให
การเรียนรมู คี วามนาสนใจมากยิง่ ขึน้ (8) และทำใหผดู แู ล
เด็กเกิดความพึงพอใจและมีแนวโนมที่จะนำความรูที่
ไดรบั ไปปฏิบตั ิ ลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถของผูดูแลผูปวยเด็กโรคอุจจาระรวงและ
อัตราการกลับมารักษาซ้ำในผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวง
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วัสดุและวิธกี ารศึกษา

ประเมินความสามารถของผดู แู ลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระ
รวงโดยใชแบบสังเกตตอเนือ่ ง
รวบรวมขอมูลจากแบบบันทึกลักษณะทั่วไปของ
ผปู ว ยเด็ก ลักษณะทัว่ ไปของผดู แู ล แบบสังเกตพฤติกรรม
การดูแลผู ปวยเด็กโรคอุจจาระรวง จำนวนวันนอน
Revisit (at 7days) Readmit (at 28days) Revisit
(at 2months) Readmit (at 2months) อธิบายขอมูลดวย
สถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะหขอ มูลเปรียบเทียบระหวาง
กลมุ ดวย t-test และ exact probability test
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดผา นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในผูปวยของโรงพยาบาล
แพรแลว

ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น ผู ดู แ ลผู ป ว ยเด็ ก
โรคอุจจาระรวงอายุ 1 เดือนถึง 3ป ที่เขารับการ
ตรวจรักษาหอผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร
ตัง้ แตเดือนเมษายนถึงกันยายน 2557 โดย 3 เดือนแรก
เปนชวงเวลาควบคุม และ 3 เดือนหลังเปนชวงเวลาทดลอง
เพือ่ ไมใหเกิดความคลาดเคลือ่ นของผลการวิจยั ซึง่ กลมุ
ประชากรมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้ ผดู แู ลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระ
รวงทีม่ สี าเหตุเกิดจากการติดเชือ้ ไมใชภาวะแทรกซอน
จากโรคอืน่ ๆ ไมมภี าวะทุพโภชนาการ ยังไมไดไปโรงเรียน
หรื อ สถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก ซึ่ ง เป น ผู ดู แ ลผู ป ว ยทั้ ง ขณะ
รักษาอยูในโรงพยาบาลและเมื่อผูปวยกลับบานมีสติ
สัมปชัญญะสมบูรณ สามารถสือ่ สารภาษาไทยไดเขาใจ
ยินดีใหความรวมมือการเขารวมการวิจยั ครัง้ นี้
ประมาณขนาดตัวอยางผดู แู ลเพือ่ เปรียบเทียบการ
กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยประมาณวาเมือ่ ได
รับโปรแกรมการสอนผานสือ่ คอมพิวเตอรแลวจะลดการ
กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วันลงจาก 20% เหลือ 5%
โดยกำหนดความเชื่อมั่น 95% กำลังของการทดสอบ
(Power) = 0.80 เปนการทดสอบทางเดียว (One tailed)
ไดขนาดตัวอยางกลุมละ 72 รายโดยกำหนดใหผูดูแล
ผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวง 144 ราย แบงเปนชวงเวลา
ควบคุม และชวงเวลาทดลอง ชวงเวลาละ 72 ราย ใน
ชวงเวลาควบคุมวันที่ 1 ทำแบบบันทึกลักษณะทัว่ ไปของ
ผูปวยเด็กลักษณะทั่วไปของผูดูแล และใหการดูแล
ตามปกติจากโรงพยาบาล ใหคำแนะนำดวยวาจาพรอม
แจกแผนพับ วันที่ 2 ใหการดูแลตามปกติจากโรงพยาบาล
ประเมินความสามารถของผูดูแลผูปวยเด็กโรคอุจจาระ
รวงโดยใชแบบสังเกตวันที่ 3 ใหการดูแลตามปกติจาก
โรงพยาบาล ประเมินความสามารถของผดู แู ลผปู ว ยเด็ก
โรคอุจจาระรวงโดยใชแบบสังเกตตอเนื่องในชวงเวลา
ทดลองวันที่ 1 ทำแบบบันทึกลักษณะทัว่ ไปของผปู ว ย
เด็ ก ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู ดู แ ลและให ก ารดู แ ลตาม
ปกติจากโรงพยาบาล ใหคำแนะนำดวยวาจาพรอมแจก
แผนพับ วันที่ 2 ใหความรูแกผูดูแลผูปวยเด็กเปน
รายบุคคลโดยใชสื่อคอมพิวเตอรในการสอน ประเมิน
ความสามารถของผดู แู ลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวงโดยใช
แบบสังเกตวันที่ 3 ใหการดูแลตามปกติจากโรงพยาบาล

ผลการศึกษา
ผูปวยเด็กที่ศึกษาเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
อายุ 0–12 เดือนมากที่สุด ทั้งหมดมาดวยอาการ ไข
ถายเหลว อาเจียน สวนใหญรบั ประทานนมผสม มีประวัติ
การเจ็บปวยโดยโรคอุจาระรวงสัดสวนใกลเคียงกัน
สวนใหญไดรบั สารน้ำทางหลอดเลือดดำและสารละลาย
เกลือแร ไมไดรับการเปลี่ยนนม แตไดรับยาปฏิชีวนะ
ในสัดสวนใกลเคียงกัน ผลตรวจอุจจาระสวนใหญปกติ
(ตารางที่ 1)
ผดู แู ลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวงสวนใหญเปนเพศ
หญิงและเปนมารดามีอายุ 26-50 ป มากทีส่ ดุ อาชีพ
แมบา น มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สวนใหญไมเคยดูแล
ผปู ว ยเด็กทีม่ อี าการ ไข ถายเหลว อาเจียน (ตารางที่ 2)
ผลการประเมินความสามารถของผดู แู ลในการดูแล
ผูปวยเด็กโรคอุจจาระรวงในทุกเรื่องที่ศึกษาชวงเวลา
ทดลอง ผานเกณฑการประเมินทัง้ หมด 9 ขอ รอยละ
100 ชวงเวลาควบคุมเกินครึ่งไมผานเรื่องการลางมือ
ใหสะอาดและถูกวิธี และการลางขวดนมทัง้ หมดแตกตาง
กันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05) (ตารางที่ 3)
ผูปวยเด็กทั้งสองชวงเวลามีจำนวนวันนอนนอย
กวา 3 วันเกินครึง่ พบ Revisit (at 7 days) ในชวงเวลา
ควบคุม รอยละ 1.4 Readmit (at 28 days) รอยละ 12.5
Revisit (at 2 months) รอยละ 4.2 Readmit (at 2 months)
รอยละ 11.1 แตไมพบในชวงเวลาทดลอง (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผปู ว ยเด็ก
ลักษณะทีศ่ กึ ษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (เดือน)
0-12
13-24
25-36
เฉลีย่ (± SD)
ทีอ่ ยู
อำเภอเมือง
อำเภออืน่ ๆ
อาการของผปู ว ยแรกรับ
ไข
ถายเหลว
อาเจียน
ปวดทอง
ชัก
มีประวัตกิ ารแพยา/อาหาร
ชนิดของนมทีร่ บั ประทาน
นมแม
นมผสม
นมแมและนมผสม
มีประวัตกิ ารปวยดวยโรคอุจจาระรวง
การรักษา
ไดรบั สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
ไดรบั สารละลายเกลือแรทางปาก
ไดเปลีย่ นนม
ไดยาปฏิชวี นะ
ผล Stool exam ผิดปกติ

ชวงเวลาควบคุม
(n = 72)

ชวงเวลาทดลอง
(n = 72)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

43
29

59.7
40.3

39
33

54.2
45.8

32
25
15
15.6

44.5
34.7
20.8
(± 8.9)

30
23
19
17.2

41.7
31.9
26.4
(± 9.7)

38
34

52.8
47.2

37
35

51.4
48.6

0.869

72
72
72
4
5
1

100.0
100.0
100.0
5.6
6.9
1.4

72
72
72
5
3
1

100.0
100.0
100.0
6.9
4.2
1.4

< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.733
0.470
1.000

14
52
6
38

19.5
72.2
8.3
52.8

7
59
6
25

9.7
82.0
8.3
34.7

0.222
0.029

69
64
19
32
21

95.8
88.9
26.4
44.4
29.2

67
68
22
31
16

93.1
94.4
30.6
43.1
22.2

0.470
0.231
0.583
0.868
0.344
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ตารางที่ 2 ลักษณะทัว่ ไปของผดู แู ล
ลักษณะทีศ่ กึ ษา
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
ต่ำกวา 25
26-50
มากกวา 50
เฉลีย่ (± SD)
ความสัมพันธกบั ผปู ว ย
บิดา
มารดา
ปยู า -ตายาย
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
สูงกวามัธยมศึกษา
อาชีพ
ไมไดทำงาน/แมบา น
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
เกษตรกร
เคยดูแลผปู ว ยเด็กทีม่ อี าการไข
เคยดูแลผปู ว ยเด็กทีม่ อี าการถายเหลว
เคยดูแลผปู ว ยเด็กทีม่ อี าการอาเจียน

ชวงเวลาควบคุม
(n = 72)

ชวงเวลาทดลอง
(n = 72)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

2
70

2.8
97.2

1
71

1.4
98.6

25
38
9
33.1

34.7
52.8
12.5
(± 12.1)

27
32
13
33.9

37.5
44.4
18.1
(± 13.0)

2
56
14

2.8
77.8
19.4

1
56
15

1.4
77.8
20.8

0.704

27
37
8

37.5
51.4
11.1

24
42
6

33.3
58.4
8.3

0.894

36
5
11
12
8
11
22
25

50.0
6.9
15.3
16.7
11.1
15.3
30.6
34.7

50
4
10
6
2
20
38
39

69.4
5.6
13.9
8.3
2.8
27.8
52.8
54.2

0.006
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ตารางที่ 3 การสังเกตความสามารถของผดู แู ลในการดูแลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวง
ลักษณะทีศ่ กึ ษา

ชวงเวลาควบคุม
(n = 72)

ชวงเวลาทดลอง
(n = 72)

ผาน
จำนวน รอยละ

ผาน
จำนวน รอยละ

ลางมือใหสะอาดและถูกวิธไี ด
ลางขวดนมไดถกู ตอง
ผสมนม คำนวณจำนวนนมและน้ำไดถกู ตอง
สามารถใหสารละลายเกลือแรได
เช็ดตัวลดไขไดถกู ตอง
ใหอาหารเด็กปวยโรคอุจจาระรวงไดถกู ตอง
สามารถปอนยาเด็กได
ปฏิบตั ติ ามขอแนะนำการใชยาได
สามารถดูแลเมือ่ กนแดงไดถกู ตอง

9 (12.5)
33(45.8)
58 (80.6)
52 (72.2)
59 (81.9)
58 (80.6)
66 (91.7)
66 (91.7)
47(65.3)

72 (100.0)
72 (100.0)
72 (100.0)
72(100.0)
72 (100.0)
72 (100.0)
72 (100.0)
72 (100.0)
72 (100.0)

p-value

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
0.012
0.012
<0.001

ตารางที่ 4 จำนวนวันนอน Revisit (at 7days) Readmit (at 28days) Revisit (at 2months) Readmit (at 2months)
ลักษณะทีศ่ กึ ษา
จำนวนวันทีอ่ ยโู รงพยาบาล(วัน)
นอยกวา 3
3-7
มากกวา 7
เฉลีย่ (± SD)
Revisit (at 7 days)
Readmit (at 28 days)
Revisit (at 2 months)
Readmit (at 2 months)

ชวงเวลาควบคุม
(n = 72)
จำนวน

รอยละ

38
33
1
2.8
1
9
3
8

52.8
45.8
1.4
(± 1.7)
1.4
12.5
4.2
11.1

ชวงเวลาทดลอง
(n = 72)
จำนวน
รอยละ
38
34
0
2.8
0
0
0
0

52.8
47.2
0.0
(± 1.5)
0.0
0.0
0.0
0.0

p-value

0.872
0.319
0.002
0.081
0.003

วิจารณ
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดศกึ ษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ดูแลผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระรวงของผดู แู ลทีไ่ ดรบั โปรแกรม
การสอนผานสือ่ คอมพิวเตอรและผดู แู ลทีไ่ ดรบั การดูแล
ตามปกติ พบวาความสามารถของผูดูแลในชวงเวลา
ทดลองในทุกเรือ่ งทีศ่ กึ ษาผานเกณฑการประเมินทัง้ หมด
9 ขอ รอยละ 100 ชวงเวลาควบคุมเกินครึง่ ไมผา นเรือ่ ง
การลางมือใหสะอาดและถูกวิธี และการลางขวดนม
ทัง้ หมดแตกตางกันอยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

และพบการกลับมาตรวจซ้ำ (Revisit) ในชวงเวลา
ควบคุม รอยละ 1.4 การกลับมารักษาซ้ำ (Readmit)
รอยละ 12.5 การเขามารับการรักษาใน 2 เดือนถัดไป
แผนกผปู ว ยนอก รอยละ 4.2 แผนกผปู ว ยใน รอยละ 11.1
แตไมพบในชวงเวลาทดลองจะเห็นไดวาการใหขอมูล
โดยการสื่อสารดวยคำพูดเพียงอยางเดียวไมสามารถ
สื่อความหมายกับผูดูแลเด็กไดอยางครบถวน การใช
สื่อคอมพิวเตอรในการสอนรวมกับการใหความรูเปน
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ปฏิกิริยาของผูดูแลวามีความเขาใจในเนื้อหามากนอย
เพียงใด โดยการซักถามเพิ่มเติมและสังเกตจากสีหนา
ทาทาง เพือ่ ชวยแกปญ
 หาของผดู แู ลไดครบทุกประเด็น
ยังสามารถประยุกตโปรแกรมการสอนรายบุคคลเปนการ
อัดเสียงของผสู อนเขาไปแทน ทำในรูปของ CD, VCD
ซึ่งจะทำใหสะดวกในการที่ผูดูแลเด็กสามารถเปดดู
และฟงไดตลอดเวลา สามารถทบทวนเนือ้ หาดูซ้ำๆ ได
ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของพยาบาล
ในการสอน โดยพยาบาลอาจมีสวนเกี่ยวของในชวง
สิ้นสุดของโปรแกรม ดวยการเขามาสอบรายละเอียด
ขอสงสัยเพิ่มเติม เพื่อใหคำอธิบายกับผูดูแลในกรณี
ที่สงสัย และสามารถนำโปรแกรมการสอนนี้ไปพัฒนา
ไปเปนคมู อื หรือแผนพับประกอบการใหความรกู บั ผดู แู ล
เด็กโรคอุจจาระรวงตอไปได

รายบุคคล ซึง่ เปนวิธกี ารถายทอดความรแู บบตัวตอตัว
สามารถให ค วามรู ห รื อ ทำความเข า ใจแก บุ ค คลได
อยางละเอียด ประกอบกับคุณสมบัตขิ องสือ่ คอมพิวเตอร
จะมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน และมีการอธิบายจาก
ผใู หขอ มูล ทำใหเห็นภาพจริง สงผลใหการเรียนรมู คี วาม
นาสนใจมากยิ่งขึ้น(7) และทำใหผูดูแลเด็กเกิดความ
พึงพอใจและมีแนวโนมที่จะนำความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ
ซึ่งในขณะที่สอนและหลังสอนผูดูแลใหความสนใจและ
สามารถซักถามไดตลอดเวลา ทำใหเกิดความพึงพอใจ
มากขึน้ สอดคลองกับการศึกษาของ กรุณา เครือเนตร
(2551)(8) และการศึกษาของ ธนกมล คงอิ่ม (2551)(9)
ที่ ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการสอนต อ ความรู แ ละ
พฤติกรรมของมารดาในการปองกันการเกิดหืดในเด็ก
ทีม่ โี อกาสเสีย่ งตอการเกิดโรคหืด ทีม่ กี ารสอนรายบุคคล
โดยใชสอื่ รวมกับการใหคมู อื โรคหืด พบวา คะแนนความ
รแู ละพฤติกรรมในการปองกันการเกิดโรคหืดของมารดา
ในเด็กทีม่ โี อกาสเสีย่ งตอการเปนโรคหืดของกลมุ ทดลอง
หลังไดรบั โปรแกรมการสอนทันที และหลังไดรบั โปรแกรม
การสอน 4 สัปดาห สูงกวามารดากลุมควบคุมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) จะเห็นไดวา การใหความ
รูเปนรายบุคคลโดยการใชสื่อ สงผลใหผูดูแลเกิดการ
เรียนรู มีความรเู พิม่ ขึน้ และนำไปสกู ารปฏิบตั ติ วั ทีถ่ กู ตอง
มากขึน้
โปรแกรมการสอนนี้สามารถนำไปใชในการให
ความรู โดยใชวิธีการสอนแบบรายบุคคลรวมกับการ
ใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน จะทำใหผูดูแลเกิดความรู
ความเขาใจในเนือ้ หาไดงา ย เนือ่ งจากมีรปู ภาพประกอบ
ทีช่ ดั เจน อีกตลอดระยะเวลาการสอนผดู แู ลเด็กสามารถ
ซักถามสิง่ ทีส่ งสัยไดตลอดเวลา โตตอบไดทนั ที สามารถ
ไดคำตอบที่ชัดเจนนำไปสูการนำไปปฏิบัติโปรแกรม
การสอนใชระยะเวลาประมาณ 20-25 นาที ซึง่ เปนระยะ
เวลาที่เหมาะสมในการสนใจและเรียนรูสำหรับผูดูแล
ผสู อนจะตองสรางสัมพันธภาพกับผดู แู ล รวมกับประเมิน
ความพรอมของผูดูแลในการรับฟงการสอน โดยเลือก
เวลาที่ผูดูแลสะดวกเปนหลัก เพื่อใหเกิดการเรียนรูใน
เนื้อหาไดมากที่สุด ในระหวางการสอนผูสอนจะตองมี
น้ำเสียงทีส่ ามารถสือ่ สารแลวไดยนิ ชัดเจน พรอมสังเกต

สรุป
โปรแกรมการสอนผานสื่อคอมพิวเตอรเพิ่มความ
สามารถของผดู แู ลและลด revisit readmit ในผปู ว ยเด็ก
โรคอุจจาระรวง จึงควรนำไปใชกบั ผปู ว ยเด็กโรคอุจจาระ
รวงทุกราย
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