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บทคัดย่อ 
ที่มา: ระยะหลังคลอดเป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้ งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะมารดาท่ีคลอดบุตรคร้ังแรก                
ขาดประสบการณ์ในการดูแลตนเองและทารก มีแนวโน้มเกิดปัญหาสุขภาพภายหลงัคลอด ซ่ึงปัญหาสุขภาพดงักล่าว 
เกิดจากมารดาขาดความรู้และทกัษะในการดูแลตนเองและทารก  ดังนั้นมารดาหลังคลอดครรภ์แรกจึงควรได้รับ
โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่าย  
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ในมารดาครรภ์แรกท่ีคลอดบุตรโดยการผ่าตดั 
ทางหนา้ทอ้ง ต่อความพร้อมก่อนการจ าหน่าย หอผูป่้วยหลงัคลอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาแบบก่ึงทดลอง โดยกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนการจ าหน่าย ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่ายตามการพยาบาลปกติ กลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่มารดาครรภ์แรกท่ีคลอดบุตรโดยการผ่าตดัทางหน้าทอ้งท่ีมารับการบริการในหอผูป่้วยหลงัคลอดโรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานี จ านวน 50 คน วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา สถิติ Dependent t-test  และ สถิติ Independent  t-test 
ผลการวิจัย: กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียของ
คะแนนความพร้อมก่อนการจ าหน่ายสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                 
( t = 9.20, p < .001) และกลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย                         
มีค่าเฉล่ียของคะแนนความพร้อมก่อนการจ าหน่าย สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                                     
( t = 43.32 , p <.001) 
สรุป: การน าโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้มาใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่ายท าให้มารดาหลงัคลอด
ไดรั้บความรู้สามารถดูแลตนเองและบุตรรวมทั้งเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ:  โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้, มารดาครรภแ์รกท่ีคลอดโดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้ง 
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Abstract 

Background : The postpartum period is a period of great change both physically and psychosocially. Especially 

first -  time mother lack of experience in self -care and newborn due to health problem.  Health problems may 

occur if mother don't have the knowledge and skills to care for themselves and their newborn.   First -  time 

mother had to receive knowledge from a teaching program on readiness for hospital discharge. 

Objective: to examine the effect of knowledge teaching program on readiness for hospital discharge among 

first-time mothers after cesarean section in suratthani hospital 

Methods:  The quasi-experimental designs by participants in the experimental group received the knowledge 

teaching program, while participants in the control group received routine nursing care.  The participants were 

50 for first-time mother after cesarean section in the postpartum ward at suratthani hospital. Data were analyzed 

using descriptive statistics, independent t-test and Pair simple t-test   

Results:  The experimental group had a much higher mean score of readiness for discharge than the control 

group that was a significantly (t=9.20, p <.001) and the experimental group after they received the knowledge 

teaching program, they had a much higher mean score of readiness for discharge than pre received program that 

was a significantly (t=43., p <.001) 

Conclusion: Knowledge teaching program on readiness for hospital discharge among first–time mothers after 

cesarean section can increase mother 's confidence for self-care and can help them to improve breastfeeding 

performance. 

 

Keyword: // knowledge teaching program, cesarean-section for first-time mother 
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บทน า 

จากแผนพฒันาสาธารณสุขฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายในการให้บริการสาธารณสุข 
งานมาตรฐานอนามยัแม่และเด็ก โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลงัคลอดและเด็กให้มี           
สุขภาพดี เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพ ในขณะตั้งครรภและระยะหลงัคลอด 
รวมทั้งความรู้ในเร่ืองของการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ เพื่อลดภาวะแทรกซอ้นหลงัคลอด โดยขอ้มูลท่ีมารดาหลงั
คลอดไดรั้บจะช่วยใหมี้ความมัน่ใจในการปฏิบติัทกัษะท่ีจ าเป็นในการดูแลตนเอง ดงันั้นการดูแลมารดาใน
ระยะหลังคลอดจึงต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในมารดาท่ีคลอดโดยการผ่าตดัทางหน้าทอ้ง เน่ืองจาก
ร่างกายของมารดามีความอ่อนเพลียจากการคลอด จ าเป็นตอ้งสังเกตอาการมารดาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
รวมถึงต้องสังเกตอาการต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับทารกในช่วงของการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม
ภายนอก หากมารดาไม่มีความรู้และขาดทกัษะในการดูแลตนเองและทารก อาจท าให้เกิดปัญหาทาง
สุขภาพตามมาได ้ในมารดาท่ีขาดความพร้อมก่อนการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล มีผลท าใหม้ารดาเกิดความ
ยากล าบากในการปรับตวั เกิดปัญหาสุขภาพหลงัจากจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล และเกิดผลกระทบท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่การกลบัเขา้มารับการรักษาซ ้ าในโรงพยาบาล การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการให้นมทารกท่ี
ไม่ถูกตอ้ง และอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนมมารดาลดลง โดยพบวา่อตัราการเกิดปัญหาสุขภาพในระยะสัปดาห์

แรกหลงัคลอดของผูเ้ป็นมารดาครรภแ์รก สูงถึงร้อยละ 94(1) เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์ในการเล้ียงดูบุตร
มาก่อน ขาดความรู้และทกัษะในการดูแลตนเอง ดงันั้นการให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัหลงัคลอดท่ี
มีประสิทธิภาพ จึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง หากมารดามีความพร้อมในการดูแลตนเองและบุตร
ส่งผลใหม้ารดาสามารถจดัการกบัปัญหาหรือภาวะแทรกซอ้นท่ีอาจเกิดข้ึนได ้  

จากการศึกษาของ Weiss, M, & lokken, L.(2) เร่ืองปัจจยัท านายความพร้อมในการจ าหน่าย
จากโรงพยาบาลของมารดาหลังคลอดและทารกมีสุขภาพดี พบว่าคุณภาพการสอนก่อนจ าหน่ายจาก
โรงพยาบาลสามารถท านายความพร้อมในการจ าหน่ายจากโรงพยาบาลได้ร้อยละ 38 การสอนเป็น
เคร่ืองมือหลกัท่ีพยาบาลใช้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลบับา้น ให้กบัมารดาหลงัคลอดและครอบครัว 
กระบวนการสอนท่ีมีคุณภาพประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาการสอน (content) เป็นการ
ให้ค  าแนะน าท่ีครอบคลุมเน้ือหาท่ีมารดาต้องการ และด้านวิธีการสอน (Delivery) ซ่ึงเป็นทกัษะของ
พยาบาลในการถ่ายทอดความรู้และฝึกให้มารดาสามารถดูแลตนเองและทารกก่อนกลบับา้น โดยมีวิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ การบรรยาย โดยใช้สไลด์หรือวิดีโอ การสาธิตและการสาธิตยอ้นกลบั การยก
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในมารดาหลงัคลอด ดงันั้นเม่ือมารดาไดรั้บค าแนะน าท่ีมีคุณภาพท่ีดี จะช่วยให้
มารดามีความพร้อมในการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ลดอตัราการกลบัเขา้มารับการรักษาซ ้ าทั้งในดา้น

มารดาเองและด้านทารก การศึกษาของมทันา สังวาลและนิตยา โรจนนิรันดร์กิจ (3) เร่ืองการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลของส่ือการสอนระหวา่งส่ือวิดีทศัน์กบัภาพพลิก ในดา้นความรู้เร่ืองการปฏิบติัตวั
หลังคลอดและทกัษะการให้นมมารดาของสตรีหลังคลอด พบว่าคะแนนเปรียบเทียบความรู้ก่อนให้
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ค าแนะน าและหลงัใหค้  าแนะน าในมารดาหลงัคลอดไม่แตกต่าง แต่พบวา่การสอนโดยใชว้ิดีทศัน์มีคุณภาพ
ดีกว่าภาพพลิก จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น พบว่าการท่ีมารดาหลังคลอดจะมีความรู้และ
ความสามารถในการดูแลตนเองได้ดีมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กบัวิธีการให้ค  าแนะน ารวมทั้งการมีส่ือท่ี
เหมาะสม   

ในปี 2562 หอผูป่้วยหลังคลอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีมารดาคลอดโดยการผ่าตัด        

ทางหนา้ทอ้งเฉล่ีย 285 ราย/เดือน เป็นมารดาครรภ์แรก 78 ราย/เดือน โดยมีจ านวนวนันอนเฉล่ียท่ี 2.8 วนั(4)         
ซ่ึงวิธีการคลอดโดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้งเป็นการคลอดท่ีมีความเส่ียงจากการผา่ตดัมาก เน่ืองจากเน้ือเยื่อ
ไดรั้บความบอบช ้ า การไดรั้บยาระงบัความรู้สึกขณะผา่ตดัและการสูญเสียเลือด ส่งผลกระทบต่อความสุข
สบายทางดา้นร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะใน 24-72 ชัว่โมงแรก จากการศึกษาของดวงกมล ป่ินเฉลียวและ

พรพรรณ ภูสาหัส (5) เร่ืองปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความทุกข์ทรมานของสตรีหลังผ่าตัดคลอด                  
ทางหน้าทอ้ง พบว่าสาเหตุท่ีท าให้สตรีหลงัผ่าตดัคลอดทางหน้าทอ้งมีความทุกข์ทรมานดา้นร่างกายมาก
ท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ ความเจ็บปวดขณะเคล่ือนไหวร่างกาย ความวิตกกงัวลต่อสภาพความเจ็บป่วยและ
กิจกรรมการเล้ียงบุตรตามล าดบั จากปัจจยัดงักล่าวลว้นเป็นสาเหตุท าให้ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูล
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่ายลดลง การดูแลมารดาหลงัคลอดและการเตรียมความพร้อมก่อน
จ าหน่าย โดยเฉพาะในมารดาครรภแ์รก จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง เน่ืองจากมารดาหลงั
คลอดตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ การปรับตวัในการดูแลบุตร ส่งผลใหเ้กิด
ความวิตกกงัวล มีผลต่อประสิทธิภาพในการรับรู้ขอ้มูล ขาดความรู้ในการปฏิบติัตวัหลงัคลอด การสังเกต
อาการผดิปกติและการดูแลทารกท่ีถูกตอ้ง 

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีปฏิบติังานหอมารดาหลงัคลอด จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของ
โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ในมารดาครรภ์แรกท่ีคลอดบุตรทางหน้าทอ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมของ
มารดาก่อนการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีดิจีทลัเป็นส่ือในการเสริมสร้างความรู้
ส าหรับการดูแลมารดา วิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ร่วมกบัการใชคู้่มือการดูแลตนเองของมารดาหลงัคลอด
และคู่มือการดูแลทารกมาใชเ้ป็นส่ือในการสอนเพื่อให้มารดาหลงัคลอดมีความรู้และมีพฤติกรรมในการ
ดูแลตนเองและทารกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมก่อนจ าหน่าย ในมารดาครรภ์แรกท่ีคลอดบุตรโดยการ        
ผ่าตดัทางหน้าทอ้ง หอผูป่้วยหลงัคลอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการ
เสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจ าหน่าย กบักลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนจ าหน่ายในมารดาครรภแ์รกท่ีคลอดบุตรโดย
การผ่าตดัทางหน้าทอ้ง หอผูป่้วยหลงัคลอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ก่อนได้รับโปรแกรมเสริมสร้าง
ความรู้และหลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ 
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ประโยชน์  
1. ทราบผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่ายของมารดาครรภแ์รกท่ี

คลอดบุตรโดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้งระหวา่งกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนจ าหน่าย กบัมารดาครรภแ์รกท่ีคลอดบุตรทางหนา้ทอ้งท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 

2. ทราบผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย ของมารดาครรภแ์รกท่ี
คลอดบุตรโดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้ง ระหวา่งคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการไดรั้บโปรแกรมเสริมสร้าง
ความรู้กบัคะแนนเฉล่ียความพร้อมหลงัไดรั้บโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ 

3. ใช้เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของ
มารดาหลงัคลอดก่อนการจ าหน่าย 
ระเบียบวธีิวจัิย 

รูปแบบการวจัิย เป็นการศึกษาแบบก่ึงทดลอง ชนิด 2 กลุ่ม (Control group pretest posttest designs)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นมารดาครรภ์แรกท่ีคลอดบุตรโดยการผ่าตดัทางหน้าทอ้ง และเขา้มารับ
บริการในหอผูป่้วยหลงัคลอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในช่วง  เดือนกนัยายน 2563  ถึงเดือนตุลาคม 2563  

กลุ่มตัวอย่าง 
เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง 
1) มารดาครรภ์แรกท่ีคลอดบุตรโดยการผ่าตดัทางหน้าทอ้ง 2) ทารกมีสุขภาพแข็งแรงน ้ าหนกัมากกว่า 

2,500 กรัม  3)  ทารกหลังคลอด 5 นาที  Apgar score 8-10 คะแนนและไม่ มี ภาวะแทรกซ้อนใดๆ  
4) สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้5) ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวจิยัตลอดเวลา   

เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง 
1) ทารกท่ีไม่สามารถอยูก่บัมารดาไดต้ลอดเวลา และไม่ไดรั้บการดูแลท่ีหอผูป่้วยหลงัคลอดจนถึง

ระยะเวลาท่ีมารดาครบจ าหน่ายหลงัคลอด 2) มารดาหลงัคลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดัท่ีหอ
ผูป่้วยหลงัคลอดหลงัจากยนิดีเขา้ร่วมวจิยั 

เคร่ืองมือ  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างตาม

แนวคิดของ Weiss, M, & lokken, L (6) โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ในส่วนของขั้นตอนท่ี 1 มารดาหลงัคลอด 

จะได้รับขอ้มูลตั้งแต่วนัแรกท่ีเขา้พกัในหอผูป่้วยหลงัคลอด  ขั้นตอนท่ี 2 มารดาหลงัคลอดจะได้รับชม     
วิดีทศัน์เสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่าย ตั้ งแต่วนัแรกท่ีเข้าพกัในหอผูป่้วย         
หลงัคลอด ตามก าหนดเวลาจนกระทัง่จ  าหน่ายออกจากโรงพยาบาลซ่ึงมารดาหลงัคลอดจะใช้เวลาในการ
นอนพกัในหอผูป่้วยหลงัคลอดประมาณ 3 วนั ส่วนขั้นตอนท่ี 3 มารดาหลงัคลอดจะไดรั้บในวนัจ าหน่าย
จากโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 การแนะน าการปฏิบัติตัวหลังคลอดแก่มารดาหลังคลอดและญาติผู ้ดูแล      
เป็นรายบุคคล  โดยมีเน้ือหาในส่วนของการสังเกตอาการผิดปกติของมารดาหลงัคลอด วิธีการนวดมดลูก
เพื่อป้องกนัการตกเลือดหลงัคลอดและสังเกตอาการผิดปกติหลงัคลอด  ประโยชน์ของการน าทารกเขา้เตา้
มารดา โดยยดึหลกั First- Feed ไดแ้ก่ ดูดเร็ว ดูดบ่อย และดูดถูกวธีิ  

ขั้นตอนท่ี 2  การเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่ายโดยการเปิด    
วดิีทศัน์เสริมสร้างความรู้ภายในหอผูป่้วยหลงัคลอด ก าหนดเวลาในการเปิดวดิีทศัน์ดงัน้ี 

Part 1 วีดิทศัน์แนวทางการดูแลทารกและการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ก าหนดเปิดในหอ
ผูป่้วยหลงัคลอดในช่วงเวลา 06.00 น และ เวลา 11.00 น. ของทุกวนั โดยมีเน้ือหาในส่วนของการน าทารก
เขา้เตา้มารดาในท่ามารดานอนตะแคง การเขา้เตา้มารดาในท่ามารดานัง่ การประเมินการไหลของน ้ านม 
ระยะเวลาในการให้นมต่อคร้ัง อาการแสดงของทารกเม่ือหิว วิธีการแก้ไขในกรณีมารดาหัวนมบอด      
หวันมบุ๋ม หรือหวันมแตก การรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มน ้านม การอาบน ้าทารก เช็ดตาและเช็ดสะดือ  

Part 2 วีดิทศัน์เสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลบับา้น ก าหนดเปิดใน
เวลา 18.00น และ เวลา 20 .00น ของทุกวนั โดยมีเน้ือหาในส่วนของการไดรั้บวคัซีนป้องกนัวณัโรค (BCG) 
ในทารกร่วมกบัแนะน าวิธีการใช้คู่มือประจ าตวัมารดาหลงัคลอด (เล่มสีชมพู) การสังเกตอาการผิดปกติ
ของมารดาหลงัคลอดและทารกเม่ือจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ร่วมกบัคู่มือการปฏิบติัตวัหลงัคลอดของ
หอผูป่้วยหลงัคลอด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  การรับประทานอาหารและการพกัผ่อน การคุมก าเนิด       
การพบแพทยต์ามนดัและความส าคญัในการมาตรวจหลงัคลอด การสังเกตอาการผิดปกติของทารกท่ีตอ้ง
กลบัมาพบแพทยโ์ดยเร็ว ไดแ้ก่ ตาแฉะ ตวัเหลือง ตาเหลือง ถ่ายเหลว มีไข ้ ไม่ส่งเสียงร้องเม่ือถูกกระตุน้
และไม่ดูดนม  แนวทางการส่งเสริมพฒันาการของทารกตามวยัร่วมกบัแนะน าวิธีการใช้คู่มือพฒันาการ
ของทารก (DSPM) 

ขั้นตอนท่ี 3 การประชุมกลุ่มก่อนการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลพร้อมผูดู้แล เม่ือแพทย์

อนุญาตให้มารดาและทารกกลบับา้นได ้ก าหนดให้มีการจดัประชุมกลุ่มในเวลา 13.00 น.ของทุกวนั เพื่อ

ประเมินความพร้อมของมารดาและผูดู้แลในการสังเกตอาการผิดปกติและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานพยาบาล

ใกลบ้า้นท่ีสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหรือขอรับความช่วยเหลือและตรวจหลงัคลอด และให้ขอ้มูลเพิ่มเติม

ในกรณีท่ีมารดามีขอ้สงสัย 

2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 
2.1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของมารดา ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

และความตั้งใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 
2.2. แบบวดัความพร้อมก่อนการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล ลักษณะข้อค าถามเป็น

แบบทดสอบประเภทเลือกตอบแบบถูก-ผิด จ านวน 25 ขอ้ ถา้ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน
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และแบบสังเกตพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และการดูแลทารกจ านวน 10 ขอ้ประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ี
เป็นการปฏิบติั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือไม่ปฏิบติั 0 คะแนนจนถึง ปฏิบติัถูกตอ้งท่ีสุด 4 คะแนน  

ช่วงคะแนนเฉล่ีย    1-25    หมายถึงระดบัความพร้อมก่อนการจ าหน่ายอยูใ่นระดบัต ่า 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย    26-50  หมายถึงระดบัความพร้อมก่อนการจ าหน่ายอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย    51-65  หมายถึงระดบัความพร้อมก่อนการจ าหน่ายอยูใ่นระดบัสูง 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบวดัความพร้อมก่อนการ
จ าหน่ายโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านไดค้่า ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ( Index of Item Objective Congruence)
เท่ากบั .86 ทดลองใชก้บักลุ่มมารดาหลงัคลอดครรภแ์รกจ านวน 10 ราย น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach ’s alpha coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .84 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ผูว้ิจยัเสนอโครงร่างการวิจยัต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

จากนั้นติดตามผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เม่ือได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจยัแล้ว ผูว้ิจ ัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ตามระเบียบวธีิวจิยั 

2. ด าเนินการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามคุณสมบติัท่ีก าหนด ขอความร่วมมือ ในการด าเนินการวิจยัจาก
กลุ่มตวัอยา่ง อธิบายรายละเอียด โดยการช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารด าเนินการวิจยั หากกลุ่มตวัอยา่งให้ความ
ยินยอมเขา้ร่วมวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการให้กลุ่มตวัอยา่งเซ็นใบยินยอม ผูว้ิจยัท าการคดัเลือกกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองตามคุณสมบติัท่ีก าหนด และเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัในช่วง เดือนกนัยายน2563 ถึงเดือน
ตุลาคม 2563 

  การวเิคราะห์ข้อมูล ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์ดว้ยจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนจ าหน่าย ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการพยาบาล

ตามปกติและกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรม เสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจ าหน่ายโดยใชส้ถิติวิเคราะห์

ทดสอบค่าทีอิสระ (t-test for Independent) 

3.  เป รียบเทียบคะแนนเฉ ล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่ายระหว่างคะแนนเฉ ล่ีย                       

ความพร้อมก่อนการไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้กบัคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย

หลงัไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้โดยใช ้สถิติวเิคราะห์ทดสอบค่าที (t-test for dependent) 

ผลการวจัิย 

1. ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ มารดาครรภแ์รกท่ีคลอดโดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้ง

ในกลุ่มทดลองมีอายุระหว่าง 18-29 ปี อายุเฉล่ีย 23.16 (SD=3.58) ช่วงอายุท่ีมากท่ีสุดคือ  21-25 ปี             

(ร้อยละ 44) การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและอนุปริญญา ร้อยละ 36 ประกอบอาชีพคา้ขายมากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 40 นบัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด ร้อยละ 70 และมีความตั้งใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มากท่ีสุด
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ร้อยละ 84 กลุ่มควบคุมมีอายุระหวา่ง 19-31 ปี อายุเฉล่ีย 23.48 (SD=3.41) ช่วงอายุท่ีมากท่ีสุดคือ 26-31 ปี   

(ร้อยละ 52) การศึกษาระดบัอนุปริญญามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 56 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด 

ร้อยละ 40 นบัถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด  ร้อยละ 88 และความตั้งใจในการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่มากท่ีสุด ร้อย

ละ 80 เม่ือทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติ

ทดสอบไคสแควร์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งนยัส าคญั 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพร้อมก่อนการจ าหน่ายจากโรงพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ย

ความรู้และพฤติกรรมการเล้ียงบุตรของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทดสอบค่าทีอิสระ           

พบว่าความพร้อมก่อนจ าหน่ายของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ P < .001 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร้อมก่อนจ าหน่ายของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม  

         ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 

      คะแนนความพร้อมก่อนจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 

กลุ่มตัวอย่าง min-max x SD t p-value ระดับความ

พร้อม 

กลุ่มทดลอง (n=25) 

กลุ่มควบคุม (n=25) 

54-60 

49-56 

56.6 

52 

1.68 

1.75 
-9.20 .001 

สูง 

สูง 
 

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความพร้อมก่อนการจ าหน่ายจากโรงพยาบาลของมารดาครรภ์

แรกท่ีคลอดบุตรโดยการผ่าตดัทางหน้าท้องในกลุ่มทดลองระหว่างคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการ

จ าหน่าย ก่อนการไดรั้บโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ กบัคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย หลงั

ไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ พบว่าคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนจ าหน่ายหลงัไดรั้บโปรแกรม

เสริมสร้างความรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่ายก่อนการได้รับโปรแกรมเสริมสร้าง

ความรู้ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพร้อมก่อนจ าหน่ายของกลุ่ม

ทดลองก่อนไดรั้บโปรแกรมและหลงัไดรั้บโปรแกรม 

ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพร้อม 

ก่อนจ าหน่ายจากโรงพยาบาลก่อนและหลังได้รับโปรแกรม (N=25) 

ความพร้อมก่อนจ าหน่าย Min-Max x SD t p-value ระดบัความ

พร้อม 

ก่อนไดรั้บโปรแกรม  

หลงัไดรั้บโปรแกรม  

36-43 

54-60 

40.16 

56.56 

1.84 

1.68 
-43.32 .001 

ปานกลาง 

สูง 

สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย โดยรวมสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่ายท่ี 56.60 

คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดบัสูง และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย ท่ี 52 คะแนน อยู่ใน

ระดบัสูงเช่นเดียวกนั อธิบายไดว้่ามารดาหลงัคลอดครรภ์แรก ท่ีคลอดบุตรโดยการผ่าตดัทางหน้าทอ้ง ท่ีไดรั้บ

โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลบับา้น มีคะแนนเฉล่ียความพร้อมสูงกวา่มารดาหลงั

คลอดกลุ่มท่ีได้รับการพยาบาลตามปกติ แต่มีระดบัคะแนนความพร้อมก่อนการจ าหน่ายอยู่ในระดบัเดียวกนั 

เน่ืองจากมารดาหลงัคลอดครรภแ์รกจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บขอ้มูล การเตรียมความพร้อมก่อนกลบับา้นเพื่อให้มารดา

หลงัคลอด สามารถกลบัไปดูแลตนเองท่ีบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยใช้รูปแบบการสอนซ ้ าหลายๆคร้ัง จน

มัน่ใจวา่มารดาหลงัคลอดสามารถกลบัไปดูแลตนเอง และทารกไดอ้ยา่งถูกวิธี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฐิติพร 

เรือนกุล,  ปิยะนุช ชูโต, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ (7) เร่ืองผลของโปรแกรมการสอนก่อนจ าหน่ายต่อความพร้อม ใน

การจ าหน่ายจากโรงพยาบาลในผูเ้ป็นมารดาครรภ์แรก พบว่ามารดาท่ีไดรั้บโปรแกรมการสอนก่อนจ าหน่าย มี

คะแนนเฉล่ียความพร้อมในการจ าหน่ายสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการพยาบาลตามปกติ 

การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย ระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อนการจ าหน่าย

ก่อนการไดรั้บโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ กบัคะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่ายภายหลงัการไดรั้บการ

เสริมสร้างความรู้ของกลุ่มทดลอง พบวา่ภายหลงัท่ีกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ กลุ่มทดลองมี

ค่าเฉล่ียของคะแนนความพร้อมก่อนการจ าหน่าย สูงกวา่คะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย ก่อนการไดรั้บ

โปรแกรมเสริมสร้างความรู้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001โดยก่อนไดรั้บโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ มี

คะแนนเฉล่ียของความพร้อมก่อนการจ าหน่าย 40.16 คะแนน อยูใ่นระดบัปานกลาง ภายหลงัท่ีกลุ่มทดลองไดรั้บ

โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ พบวา่คะแนนเฉล่ียความพร้อมก่อนการจ าหน่าย 56 .60 คะแนน อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึง
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เป็นระดบัคะแนนท่ีสูงกวา่เดิม  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพจน์ศิรินทร์  ลิมปินนัท,์ทิพวมิล ชมภูค าและธเนศ ยนื

สุข (8) เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยีดีจิทลั เพื่อลดการกลบัมารักษาซ ้ า ในโรงพยาบาลของมารดาหลงัคลอด พบวา่อตัรา

การกลบัมารักษาซ ้ าท่ีโรงพยาบาลของมารดาหลงัคลอด ท่ีไดรั้บค าแนะน าโดยการใชส่ื้อเทคโนโลยีดีจิทลั ต ่ากวา่

กลุ่มท่ีไดรั้บการดูแลตามปกติ ทั้งน้ีอธิบายไดว้า่เน่ืองจากมารดาครรภแ์รกท่ีคลอดบุตรโดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้ง 

ในกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมสร้างเสริมความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่ายท่ีผูว้จิยั ไดจ้ดัท าข้ึน  โดย

โปรแกรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถกระตุ้น ให้มารดาหลังคลอดครรภ์แรกท่ียงัไม่มี

ประสบการณ์ในดา้นการปฏิบติัตวัหลงัคลอดและไม่มีประสบการณ์ในการเล้ียงทารกดว้ยนมมารดา          

โปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจ าหน่าย เป็นโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัน า

วิธีการเสริมสร้างความรู้ท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจน ประกอบดว้ย 1) การสอนแบบรายบุคคลหลงัจากมีการเสริมสร้าง

ความรู้และสาธิต โดยให้มารดาหลงัคลอดปฏิบติัตาม ท าให้ผูว้ิจยัสามารถประเมินความพร้อมก่อนจ าหน่ายของ

กลุ่มตวัอยา่งได ้จากการสังเกตพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของ

การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ 2) การใช้ส่ือการสอนแบบรายกลุ่มโดยการเปิดวีดิทศัน์ น าเสนอความรู้เน้ือหาการสอน 

ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นการดูแลตนเอง เช่นการดูแลตนเองในระยะหลงัคลอดเพื่อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจาก

วิธีการคลอด โดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้งในดา้นของมารดา การดูแลและป้องกนัอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัทารก 

ซ่ึงปัญหาท่ีพบบ่อยในระยะหลงัคลอด คือการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่และวิธีการกระตุน้ปริมาณน ้ านมให้เพียงพอกบั

ความตอ้งการของทารก(9) ประกอบการสอนสาธิตวิธีการเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ การสาธิตวิธีการอาบน ้ าทารก เช็ดตา

และเช็ดสะดือร่วมกบัการการใหม้ารดาทดลองปฏิบติัดว้ยตนเอง การบรรยายเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัหลงัคลอดขณะ

กลบัไปพกัฟ้ืนท่ีบา้น การสังเกตอาการผิดปกติท่ีตอ้งพบแพทยโ์ดยด่วน ทั้งในส่วนของมารดาและทารก ควบคู่กบั

แนะน าการใช้คู่มือการปฏิบติัตวัหลงัคลอดและหนังสือพฒันาการของทารก เพื่อให้มารดาหลงัคลอดสามารถ

ทบทวน เน้ือหาความรู้ท่ีบา้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวีดิทศัน์แต่ละรายการจะมีการก าหนดเวลาในการเปิด       

วีดิทศัน์ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด  ดงันั้นมารดาหลงัคลอดจะไดรั้บชมวดิีทศัน์ซ ้ าในเน้ือหาเดียวกนัครบ 3 รอบ

ก่อนการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 3) การประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความพร้อมก่อนการจ าหน่ายเพื่อเปิดโอกาส

ให้ผูว้ิจยัและกลุ่มตวัอย่างได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ข้อสงสัยและเปิดโอกาสให้สามารถซักถามได้

ตลอดเวลาท่ีมีขอ้สงสัยหรือไม่เขา้ใจเน้ือหา  

โปรแกรมการสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจึงเป็นโปรแกรมท่ีมีคุณภาพท าให้กลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการ

เสริมสร้างความรู้มีความพร้อมก่อนการจ าหน่ายสูงกวา่กลุ่มควบคุม ผูว้จิยัคาดหวงัวา่มารดาครรภแ์รก ท่ีคลอดบุตร

โดยการผา่ตดัทางหนา้ทอ้งท่ีไดรั้บโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อความพร้อมก่อนการจ าหน่ายจะมีความรู้ใน

การดูแลตนเองหลงัคลอด และสามารถดูแลบุตรไดอ้ยา่งถูกวิธี เพื่อป้องกนัและลดอตัราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
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หลงัคลอด ลดอตัราการกลบัเขา้มารับการรักษาซ ้ าในโรงพยาบาลสามารถแกไ้ขปัญหาและรู้แหล่งท่ีสามารถขอรับ

การช่วยเหลือหรือใหค้  าปรึกษาในกรณีท่ีมีปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

สามารถน าโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ก่อนการจ าหน่ายไปใชใ้นมารดาท่ีคลอดโดยการ

ผ่าตดัทางหน้าทอ้งได้ทุกรายและสามารถพฒันาเป็น QR code เพื่อให้มารดาหลงัคลอดสามารถสแกน

เน้ือหาเป็นขอ้มูลกลบัไปทบทวนท่ีบา้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้ในมารดากลุ่มทดลอง

โดยการติดตามในระยะยาวจนครบ 45 วนัหลงัคลอด 

2. ควรมีการส ารวจความพึงพอใจของส่ือการสอนแบบดิจิทลัแก่ผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ

เพื่อพฒันารูปแบบใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

จริยธรรมการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์เลขท่ี        
99 /2563 วนัท่ี 15 กนัยายน 2563 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามคุณสมบติัท่ี
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1. Kaur, J., & Kaur, K. (2014). Obstetric complication: PrimiparityVs. Multipartity. European Journal of 
Experimental Biology.2014; 2(5):1462-68. 

2.  Weiss,M, & lokken,L.  Predictor and outcome of postpartum mother ' s perception of readiness for 
discharge  after birth.  Journal of Obstertric, Gynecologic, and Neonatal Nursing.2009; 38 (4):  406-
417. 

3. มทันา สังวาลย,์ นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ของส่ือการสอนระหวา่งส่ือ
วิดีทศัน์กบัภาพพลิกในดา้นความรู้เร่ืองการปฏิบติัตวัหลงัคลอดและทกัษะการให้นมมารดาของ
สตรีหลงัคลอด.วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 2558;29 (1): 56-66.  

4.  รายงานประจ าปี  หอผู ้ป่วยหลังคลอดประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี :       
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี; 2562 

5. ดวงกมล ป่ินเฉลียว, พรพรรณ ภูสาหัส. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความทุกข์ทรมานของสตรี               
หลงัผา่ตดัคลอดทางหนา้ทอ้ง. วารสารพยาบาลทหารบก. 2558; 16 (1):101-8. 



12 

 

6.  Weiss,M, & lokken,L.  validity and reliability of perceived readiness for discharge after birth scale. 
Journal of Obstetric Gynecologic, and Neonatal Nurse.2006; 35 (1): 34-45  

7. ฐิติพร เรือนกุล, ปิยะนุช ชูโต, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์. ผลของโปรแกรมกาสอนก่อนจ าหน่ายต่อ          
ความพร้อมในการจ าหน่ายจากโรงพยาบาลในผูเ้ป็นมารดาครรภ์แรก.วารสารการพยาบาล          
การสาธารณสุขและการศึกษา วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา. 2562; 20 (1): 40-51 

8. พจน์ศิรินทร์ ลิมปินนัท,์ ทิพวิมล ชมภูค าและธเนศ ยืนสุข. การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อลดการกลบัมา
รักษาซ ้ าในโรงพยาบาลของมารดาหลงัคลอด. (วิทยานิพนธ์) มหาสารคาม : มหาวิทยาลยัราชภฏั.
มหาสารคาม; 2562. 154 หนา้. 

9. ไพลิน ถิระวฒัน์, จิราภรณ์ ฉลานุรัตน์ และนุสรา วิญญาณ. “ผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมทกัษะคุณแม่
มือใหม่ใส่ใจลูกรัก” ในการดูแลทารกแรกเกิดของมารดาครรภ์แรก โรงพยาบาลพุทธโสธร.
วารสารกองการพยาบาล. 2555; 39(1): 63-78 

 
 


