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บทคัดย่อ 

 
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันท่ีเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล เป็นแนวคิดส าคญัก่อให้เกิดผลดีทั้งเด็กเจ็บป่วย บิดามารดา และพยาบาล การศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพนัธ์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแล
เด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใชแ้นวคิดการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็ก
เจบ็ป่วยของเชปป์ (Schepp, 1995) เป็นแนวคิดในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือมารดาของเด็กเจ็บป่วย
เฉียบพลนั อาย ุ1 เดือน - 5 ปี จ านวน 85 ราย และพยาบาลจ านวน 30 ราย โรงพยาบาลแขวงจ าปาสัก
และโรงพยาบาลแขวงสะหวนันะเขต ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย แบบประเมินการมีส่วนร่วม
ของบิดามารดาในการดูแลเด็กเจบ็ป่วยในโรงพยาบาลของเชปป์ (Schepp, 1995) แปลเป็นภาษาไทย
ดว้ยวิธียอ้นกลบัโดยณิชกานต์ ไชยชนะและคณะ (2546) แบบสอบถามความรุนแรงของโรคตาม
การรับรู้ของบิดามารดาของไกรวรร กาพนัธ์และคณะ (2553) แบบสอบถามความรู้ของมารดา
เก่ียวกบัการเจ็บป่วยของเด็กท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน และแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลเก่ียวกบั
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจบ็ป่วยเฉียบพลนัท่ีผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบประเมินการ
มีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาลของณิชกานต ์ไชยชนะ และคณะ 



 จ 

(2546) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และ
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน   

ผลการศึกษามีดงัน้ี  
1. มารดาทุกรายมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กเจบ็ป่วยเฉียบพลนั โดยร้อยละ 61.2 มีส่วน

ร่วมในการดูแลเด็กเจ็บป่วยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาการมีส่วนร่วมของมารดาในการ
ดูแลเด็กเจบ็ป่วยเฉียบพลนัรายดา้นพบวา่ มารดาส่วนใหญ่ร้อยละ 96.5 มีส่วนร่วมดา้นกิจกรรมท่ีท า
ประจ าอยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 58.8 มีส่วนร่วมดา้นกิจกรรมการพยาบาล และร้อยละ 68.2 มีส่วน
ร่วมดา้นการแลกเปล่ียนขอ้มูลอยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 50.6 มีส่วนร่วมด้านการตดัสินใจอยู่ใน 
ระดบันอ้ย และร้อยละ 4.7 ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2. การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความรุนแรงของโรคตามการรับรู้ของมารดา และความรู้ของมารดาเก่ียวกบัการเจ็บป่วย
เฉียบพลนัของเด็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = .417, p < .01 และ r = .225, p < .05 ตามล าดบั) 
และการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็น
ของพยาบาลต่อการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจบ็ป่วย  

ผลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลท่ีช่วยให้เขา้ใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของมารดาในการ
ดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลนัและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลนัท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป 
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ABSTRACT 

 
Maternal participation in caring for hospitalized children with acute illness is an 

important concept that beneficial for children, parents and also nurses. The purpose of this 
correlational descriptive research was to examine maternal participation in caring for hospitalized 
children with acute illness, Lao People’s Democratic Republic and related factors. Schepp’s 
concept of parents participation (1995) was used as a framework of the study. The study sample, 
selected by purposive sampling, included 85 mothers of children with acute illness aged from  
one month to 5 years, and 30 nurses in Campssak hospital and Savanakhet hospital during July  to 
September 2011. The study instruments composed of Parents Participation Scales of Schepp 
(1995), which was translated in to Thai by Chaichana et al (2003); Scale of Severity of the 
Child’s Illness as Perceived by Parent, which was developed by Kaphan et al (2010); Maternal 
Knowledge on Child’s Illness Questionnaire, which was developed by the researcher; and Nurse’s 
Opinion in Maternal Participation Questionnaire, which was modified from Parents Participation 
Scales of Chaichana et al (2003). Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s 
correlation coefficient, and Spearman rank correlation. 
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The study results revealed that: 
1. All mothers participated in caring for children with acute illness. Sixty one point 

two percent reported participating in their children the overall of care at a high level. When 
considering each aspect of care, most of the mothers (96.5%) reported participating in routine 
care at a high level, fifty eight point eight percent reported participating in technical care and 
sixty eight point two percent reported participating in information sharing at a high level. Fifty 
point six percent of mother reported participating in decision - making at low level while four 
point seven percent do not participate in decision - making. 

2. Maternal participation in caring for children with acute illness had a statistically 
significant positive relationship with severity of the child’s illness as perceived by the mother and 
maternal knowledge about the child’s illness (r = .419, p < .01 and r = .225, p < .05, respectively). 
Maternal participation in caring for children with acute illness has no relationship with nurse’s 
opinion in maternal participation in caring for children. 

This study results provided information for understanding maternal participation in 
caring for children with acute illness and related factors, and this information can be used as a 
guide to promote maternal participation in caring for children with acute illness in Lao People’s 
Democratic Republic. 


