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บทคัดย่อ
ภาวะไข้เฉียบพลันในเด็กเป็นอาการทางคลินกิ ทีพ่ บบ่อย ความรูข้ องผูด้ แู ลเด็กทีม่ ภี าวะนี้
จึงมีความส�ำคัญ การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ผู้ดูแล
ก่ อ นจ� ำ หน่ า ยเด็ ก ที่ มี ภ าวะไข้ เ ฉี ย บพลั น ต่ อ การรั บ บริ ก ารซ�้ ำ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กอายุ 3 เดือนถึง 5 ปีที่มีภาวะไข้เฉียบพลันใน
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24 ชั่วโมงแรก เข้ารับบริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยให้วันคู่เป็นกลุ่ม
ทดลองและวันคีเ่ ป็นกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 38 ราย กลุม่ ทดลองได้รบั (1) การให้ความรู้ (2) ทักษะ
การจัดการภาวะไข้และ (3) การติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาล
ตามปกติ ด�ำเนินการเก็บข้อมูลเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประเมินผลด้วย
แบบประเมินความรู้ในการจัดการภาวะไข้ของผู้ดูแล และแบบสัมภาษณ์จ�ำนวนครั้งของการ
รับบริการด้วยภาวะไข้เฉียบพลันใน 72 ชัว่ โมง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและใช้สถิติ
t-test, Chi-square และ Fisher’s exact test
ผลการวิจยั พบว่า ผูด้ แู ลกลุม่ ทดลองมีความรูใ้ นการจัดการภาวะไข้ของเด็กทีบ่ า้ นดีขนึ้
มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <0.05) เมื่อท�ำการให้ความรู้และติดตาม
ต่อเนื่องทางโทรศัพท์ พบว่า ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถปฏิบัติทักษะในการจัดการภาวะไข้ได้
อย่างมีความมัน่ ใจมากขึน้ ส่งผลให้ผดู้ แู ลกลุม่ ทดลอง (ร้อยละ 15.80) น�ำเด็กกลับเข้ารับบริการ
ซ�ำ้ ภายใน 72 ชัว่ โมงน้อยกว่ากลุม่ ควบคุม (ร้อยละ 39.50) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ พยาบาลแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ควรให้ความส�ำคัญกับการให้ความรู้แก่ผู้ดูแล
ก่อนทีจ่ ะจ�ำหน่ายเด็กทีม่ ภี าวะไข้เฉียบพลันกลับบ้านจากแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินร่วมกับการติดตาม
ต่อเนือ่ งทางโทรศัพท์เพือ่ กระตุน้ เตือนความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งของผูด้ แู ลหลังจ�ำหน่าย เพิม่ ความมัน่ ใจ
ให้ผู้ดูแลสามารถดูแลจัดการภาวะไข้และประเมินอาการของเด็กได้เองที่บ้านอย่างปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ: การให้ความรู้ก่อนจ�ำหน่าย ภาวะไข้เฉียบพลันในเด็ก การรับบริการซ�้ำ
Abstract
This study was a quasi-experimental research conducted to determine
the effects on discharge education given to caregivers on the revisit rate of
children with acute febrile illnesses at Nakhon Si Thammarat Municipality Hospital.
The sample group consisted of caregivers of children who were aged between
3 months to 5 years old with acute febrile illness within the first 24 hours of
treatment in the emergency department. It used simple random sampling by
designating even days as the intervention group and odd days as the control
group with each group comprising of 38 people. The intervention group received
(1) medical knowledge (2) skills for managing fever and (3) a follow up by the
way of a telephone call on two occasions, whereas the control group received
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the usual care from the nursing staff. The data was collected from May to July
2017. The instruments used were an assessment form on caregivers’ knowledge
for fever management, and an interview form on the revisit rate with acute febrile
illness within 72 hours and then it was analyzed by descriptive statistics, t-test,
Chi-square and Fisher’s exact test.
The study revealed that after the experiment, the knowledge gained from
the fever management from the intervention group of caregivers was significantly
(p <0.05) better than the control group. Upon being provided knowledge and
then followed up by a telephone call, caregivers were more knowledgeable,
managed fever and practiced their skills with greater confidence resulting in the
experimental group (15.8%) were in a significant decrease in revisit rate within
72 hours less than the control group (39.5%) (p <0.05). The suggestion:
emergency department nurses should give importance to educating caregivers
prior to discharge with follow-up telephone calls to encourage continued
awareness in order to build greater confidence in managing fever and safely
assessing symptoms of their children themselves at home.
Keywords: Discharge education, Acute febrile illness in Children, Hospital revisits
บทน�ำ

ภาวะไข้ เ ฉี ย บพลั น (acute febrile
illness) เป็ น อาการทางคลิ นิ ก ที่ พ บได้ บ ่ อ ย
และเป็ น สาเหตุ ห ลั ก ของการเข้ า รั บ การบ� ำ บั ด
รักษาแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลส�ำหรับเด็กอายุ
ระหว่าง 3 เดือนถึง 5 ปี เนือ่ งจากร่างกายของเด็ก
มี ร ะดั บ ภู มิ ต ้ า นทานที่ ยั ง พั ฒ นาได้ ไ ม่ เ ต็ ม ที่
ส่งผลให้เกิดการติดเชือ้ ได้งา่ ย โดยเฉพาะเชือ้ ไวรัส
(Susilawati & McBride, 2014) จากสถิติของ
ส�ำนักระบาดวิทยา พ.ศ. 2559 พบว่า ภาวะไข้ที่
เกิดในเด็กจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะไข้

เฉี ย บพลั น จากเชื้ อ ที่ ไ ม่ ส ามารถหาสาเหตุ ห รื อ
ต�ำแหน่งของไข้ได้มากเป็นอันดับ 2 หรือ 3 โดยมี
อัตราการป่วย 16.25 ต่อแสนประชากร (ส�ำนัก
ระบาดวิ ท ยา, 2559) สถิ ติ ข องโรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบเด็กมีภาวะ
ไข้เฉียบพลันเข้ามารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุ
ฉุ ก เฉิ น ร้ อ ยละ 32.6 ของผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก ทั้ ง หมด
โดยในจ�ำนวนนี้ผู้ดูแลร้อยละ 22 จะน�ำเด็กกลับ
เข้ามารับการรักษาซ�ำ้ ด้วยภาวะไข้สงู หลังจ�ำหน่าย
กลับบ้านภายใน 72 ชั่วโมงแรก (หน่วยรายงาน
สถิติทางการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนคร
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นครศรีธรรมราช, 2559) แม้ว่าจะได้รับการรักษา
จากแพทย์ การดู แ ลจากพยาบาลวิ ช าชี พ เมื่ อ
เข้ารับการรักษาและการติดตามนัดหมายเพื่อมา
ตรวจรักษาซ�้ำในวันที่ 3 ของการมีไข้จากแพทย์
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีสถิติการกลับเข้ามารับการ
รักษาซ�ำ้ ด้วยภาวะไข้สงู ซึง่ อาจเกิดเนือ่ งจากผูด้ แู ล
เหล่ า นี้ มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ภาวะไข้ แ ละเกิ ด
ความกลัว (Fever Phobia) จึงมักน�ำเด็กกลับมา
เข้ารับการรักษาซ�้ำที่โรงพยาบาลด้วยอาการเดิม
(Purssell & Collin, 2015)
แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การภาวะไข้
ของเด็ก ประกอบด้วย (1) การใช้ยาลดไข้ ที่ออก
ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การสร้ า งสารโพรสตาแกลนดิ น
(Prostaglandins) ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย
(Purssell & Collin, 2015) ปัจจุบัน มีการใช้ยา
ลดไข้ เพิ่ มสู ง ขึ้นจากร้อยละ 67 เป็นมากกว่ า
ร้อยละ 90 (El-Radhi, 2012) แต่ยังพบปัญหา
ผู้ดูแลส่วนใหญ่ยังประเมินภาวะไข้ด้วยการใช้
มือสัมผัสและไม่ใช้ปรอทในการวัดไข้ ส่งผลให้มี
การบริหารยาที่ไม่ถูกต้อง ยังมีผู้ดูแลบางรายที่ให้
ยาลดไข้เด็กก่อนที่จะมีไข้ (Katz, Rachel, &
Rowberry, 2009) ท�ำให้เกิดความเสี่ยง คือ
ภาวะที่ตับได้รับอันตรายจากยาพาราเซตามอล
เกิ น ขนาด (Zomorrodi & Attia, 2008)
และ (2) การใช้วิธีการเสริมในการลดไข้ ได้แก่
การกระตุน้ ให้เด็กดืม่ น�ำ 
้ การสวมใส่เสือ้ ผ้าบางเบา
การเช็ ด ตั ว ลดไข้ และการจั ด สภาพแวดล้ อ ม
(สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ, 2558; Graneto, 2016)
แต่วธิ กี ารเสริมเหล่านีอ้ าจท�ำให้เด็กร้องกวน หรือ
มีอาการหนาวสั่น ผู้ดูแลจึงเกิดความวิตกกังวล
(Royal College of Nursing, 2015) ท�ำให้ผดู้ แู ล

95

แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคลากรสุขภาพและ
น�ำเด็กเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะ
ในแผนกอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินทันทีทเี่ ด็กมีไข้ (Purssell
& Collin, 2015) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจ�ำกัด
ด้านเวลาในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ท�ำให้บุคลากร
ทางการแพทย์ให้ความส�ำคัญกับการหาสาเหตุของ
ไข้และการติดเชื้อนั้นๆ มากกว่าการจัดการภาวะ
ไข้ ด ้ ว ยการให้ ค� ำ แนะน� ำ และการฝึ ก ทั ก ษะแก่
ผู ้ ดูแ ล เมื่ อ ได้ รั บการจ� ำ หน่ า ยกลั บบ้ า นผู ้ ดู แ ล
จะเกิดความไม่เข้าใจและไม่มีความมั่นใจในการ
ดูแลเด็กที่บ้าน ท�ำให้เกิดความวิตกกังวลและ
มั ก จะน� ำ เด็ ก กลั บ มาพบแพทย์ ซ�้ ำ เมื่ อ เด็ ก มี ไข้
(Goldman, Ong, & Macpherson, 2016)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พบว่า การศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้น
การหาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การจัดการภาวะ
ไข้ของผู้ดูแลและพัฒนาการใช้แนวปฏิบัติทาง
คลิ นิก ส� ำ หรั บการจั ดการภาวะไข้ ที่ น�ำ มาใช้ ใน
หอผู้ป่วยเด็ก โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้พัฒนา
เพื่อน�ำไปใช้ในการดูแลเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน
ที่บ้าน ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
จึ ง ได้ น� ำ แนวคิ ด การให้ ค วามรู ้ ก ่ อ นจ� ำ หน่ า ย
(discharge education) ร่วมกับทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ (health belief model)
มาใช้เป็นแนวทางโดยให้ความรู้แก่ผู้ดูแลให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรง ความเสี่ยง และ
ประโยชน์ของภาวะไข้เฉียบพลัน การฝึกทักษะ
ปฏิบตั ทิ จี่ ะช่วยให้ผดู้ แู ลมีความมัน่ ใจในสมรรถนะ
ของตน (self-efficiency) ร่วมกับการติดตามทาง
โทรศัพท์ในการให้ค�ำปรึกษาและกระตุ้นความรู้
ต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผดู้ แู ลเกิดความมัน่ ใจในการดูแล
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และจัดการกับภาวะไข้เฉียบพลันของเด็กได้ด้วย
ตนเอง ลดผลกระทบต่ อ เด็ ก ที่ เ กิ ด จากภาวะ
ไข้เฉียบพลัน เพิ่มความสามารถและทักษะใน
การดูแลจัดการภาวะไข้เฉียบพลันของผูด้ แู ล และ
ลดการกลับมารับการรักษาซ�ำ้ ในโรงพยาบาล โดย
แนวทางดังกล่าวยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบการดูแลให้การพยาบาล
การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ใน
ปัจจุบันที่เน้นการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ผู้ดูแล
ก่อนจ�ำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันต่อการ
เข้ารับบริการซ�้ำภายใน 72 ชั่วโมง ที่โรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้การจัดการ
ภาวะไข้เฉียบพลันของผู้ดูแลระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมหลังการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อน
จ�ำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน
สมมุติฐานการวิจัย
1. เด็ ก ที่ มี ภ าวะไข้ เ ฉี ย บพลั น ในกลุ ่ ม
ทดลองหลังได้รับโปรแกรมการให้ความรู้ผู้ดูแล
ก่อนจ�ำหน่ายเด็กทีม่ ภี าวะไข้เฉียบพลันมีการกลับ
เข้ารับบริการซ�้ำภายใน 72 ชั่วโมงที่โรงพยาบาล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชน้อยกว่ากลุม่ ควบคุม

2. ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ ก ารจั ดการ
ภาวะไข้เฉียบพลันในเด็กของผู้ดูแลกลุ่มทดลอง
ดีขนึ้ มากกว่ากลุม่ ควบคุมหลังการให้ความรูผ้ ดู้ แู ล
เด็กก่อนจ�ำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้แนวคิดการให้ความรู้ก่อน
จ�ำหน่าย (discharge education) ร่วมกับทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (health belief
model) (Becker, Rosenstock, & Strecher,
1988) ในการให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนการจ�ำหน่าย
ประกอบด้วย (1) การให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาส
เสีย่ งของการเกิดไข้เฉียบพลัน (Susceptibility of
acute febrile illness) ความรุนแรงของภาวะ
ไข้เฉียบพลัน (Severity of acute febrile illness)
ประโยชน์ ข องการจั ด การภาวะไข้ เ ฉี ย บพลั น
(Benefits of management acute febrile
illness) และ (2) การชักน�ำการปฏิบัติ (Cues to
action) โดยการฝึกทักษะการจัดการภาวะไข้
เฉียบพลัน ได้แก่ การวัดไข้ การใช้ยาลดไข้ วิธีการ
เสริ ม เพื่ อ ช่ ว ยลดไข้ ใ นเด็ ก ร่ ว มกั บ (3) การ
โทรศัพท์ติดตาม เพื่อให้ความรู้ต่อเนื่องและให้
ค�ำแนะน�ำในการประเมินปัญหา อุปสรรคในการ
จัดการภาวะไข้เฉียบพลันของผู้ดูแลและประเมิน
ภาวะไข้ของเด็กเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ส่งผล
ให้ มี ก ารน� ำ เด็ ก กลั บ รั บ บริ ก ารซ�้ ำ ด้ ว ยภาวะไข้
เฉียบพลันของเด็กภายใน 72 ชั่วโมงลดลง

และ (2) การชักนําการปฏิบัติ (Cues to action) โดยการฝกทักษะการจัดการภาวะไขเฉียบพลัน ไดแก การวัด
ไข การใชยาลดไข วิธีการเสริมเพื่อชวยลดไขในเด็ก รวมกับ (3) การโทรศัพทติดตาม เพื่อใหความรูตอเนื่อง
และใหคําแนะนําในการประเมินปญหา อุปสรรคในการจัดการภาวะไขเฉียบพลันของผูดูแลและประเมินภาวะ
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การให้ความรู้ผู้ดูแลก่อนจ�ำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน

การใหความรูผูดูแลกอนจําหนายเด็กที่มีภาวะไขเฉียบพลัน
ที่โรงพยาบาล (Emergency Room)
1. การใหความรูผูดูแลเกี่ยวกับเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยง
และความรุนแรงของภาวะไขเฉียบพลันรวมทั้ง
ประโยชนของการจัดการภาวะไขเฉียบพลัน
2. ฝกทักษะการจัดการภาวะไขเฉียบพลันไดแกการวัดไข
การใชยาลดไขและการใชวิธีเสริมในการจัดการไข
ที่บาน
3. การโทรศัพทติดตามประเมินผลการจัดการของ
ผูดูแล

ผลลัพธ
ความรูการจัดการภาวะไขของผูดูแล

การรับบริการซ้ําดวยภาวะไขเฉียบพลันของ
เด็กภายใน 72 ชั่วโมงลดลง

ภาพที
การวิจจัยัย
ภาพที่ 1่ 1กรอบแนวคิ
กรอบแนวคิดการวิ
การวิจัยจากวรรณกรรมที่ทบทวนพบร้อยละ 17
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi- (Considine & Brennan, 2007) จ�ำนวน 12 ราย
รวมกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ 76 ราย
experimental research)
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 38 รายและกลุ่มควบคุม
38 ราย ใช้การสุม่ กลุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ดูแลของผู้ป่วยเด็กอายุ 3 เดือน random sampling) โดยวิธีการจับฉลากให้
ถึง 5 ปี ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นภาวะ กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้ารับรักษาในวันคูเ่ ป็นกลุม่ ทดลอง
ไข้เฉียบพลัน (Acute febrile illness) ภายใน และในวั น คี่ เ ป็ น กลุ ่ ม ควบคุ ม ด� ำ เนิ น การเก็ บ
24 ชั่ ว โมงแรก เข้ า มารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนก รวบรวมข้อมูล 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
อุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลเทศบาลนคร ถึง กรกฎาคม 2560
นครศรีธรรมราชและได้รับค�ำแนะน�ำจากแพทย์
หลังจ�ำหน่ายเพือ่ กลับเข้ามารับการหาสาเหตุของ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ การเก็ บ รวบรวม
โรคซ�้ำหากไข้ไม่ลดลงภายใน 3 วัน ค�ำนวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยการก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบ ข้อมูล ประกอบด้วย
1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
(Power analysis) ของ Cohen (1992) วิเคราะห์
ด้วยโปรแกรม Statistic calculator version 2.0 ผู้ดูแลและเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน พัฒนาโดย
ได้ จ�ำ นวนกลุ ่ ม ตัวอย่างเท่ากับ 64 ราย และ ผู ้ วิ จั ย จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพิม่ จ�ำนวนเพือ่ ป้องกันอัตราการถอนตัวออกจาก เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามแบบเลื อ กตอบและปลายเปิ ด
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ประกอบด้วย (1) ข้อมูลของผูด้ แู ล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส เชื้อชาติ สัญชาติ ความสัมพันธ์
กับเด็ก ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยู่ในปัจจุบัน
จ�ำนวนบุตร การน�ำบุตรไปรับการรักษาเมื่อมีไข้
และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ผลกระทบของไข้
เฉียบพลันต่อเด็กและ (2) ข้อมูลของเด็ก ได้แก่
เพศ อายุ ล�ำดับในครอบครัว น�้ำหนัก ส่วนสูง
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติพัฒนาการ
ประวัติการได้รับวัคซีน และประวัติการแพ้ยา
และอาหาร
1.2 แบบประเมินความรู้ในการจัดการ
ภาวะไข้ ข องผู ้ ดู แ ล ผู ้ วิ จั ย ประยุ ก ต์ จ ากแบบ
ประเมิน การจัดการภาวะไข้ (Parent Fever
Management Scale: PFMS) (Walsh, Edwards,
& Fraser, 2007) เกีย่ วกับความรุนแรง ความเสีย่ ง
และประโยชน์ ข องการจั ด การภาวะไข้ ใ นเด็ ก
ประกอบด้วยข้อค�ำถามแบบเลือกตอบจ�ำนวน
10 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ถ้าตอบว่า
ปฏิ บั ติ ให้ 1 คะแนน ตอบว่ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ให้
0 คะแนน คะแนนรวมทั้งสิ้น 10 คะแนน ก�ำหนด
เกณฑ์การแปลผลความรู้โดยคิดค่าคะแนนรวม
เป็นค่าคะแนนเฉลี่ย
1.3 แบบสัมภาษณ์จ�ำนวนครั้งของ
การรั บ บริ ก ารซ�้ ำ ด้ ว ยภาวะไข้ เ ฉี ย บพลั น ใน
72 ชั่ ว โมงภายหลั ง จ� ำ หน่ า ยทั้ ง ที่ โรงพยาบาล
คลินิกและสถานบริการสุขภาพ
2. เครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ ด� ำ เนิ น การวิ จั ย
ประกอบด้วย
2.1 คู่มือพยาบาล “การให้ความรู้
ผู้ดูแลก่อนจ�ำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน”
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการภาวะไข้ในเด็ก (Royal College of
Nursing, 2015; The Children’s Hospital of
Eastern Ontario, 2016) ประกอบด้วยการ
ให้ความรู้แก่ผู้ดูแล การฝึกทักษะของผู้ดูแลและ
การติดตามประเมินผล
2.2 คู่มือผู้ดูแล “การจัดการภาวะไข้ใน
เด็ก” ใช้ในการดูแลเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน
ที่ บ ้ า น สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาในคู ่ มื อ พยาบาล
และมีแบบบันทึกการให้ยาลดไข้ของเด็ก ส�ำหรับ
จดบันทึกอุณหภูมิร่างกายเพื่อพิจารณาทักษะ
วิธกี ารจัดการภาวะไข้ทเี่ หมาะสม เข้าใจง่าย ท�ำให้
ผู ้ ดู แ ลสามารถน� ำ ไปปฏิ บั ติ เ องที่ บ ้ า นได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและปลอดภัย
2.3 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ที่ผู้วิจัยมอบให้
กับผู้ดูแลเพื่อใช้ในการวัดไข้ โดยเทอร์โมมิเตอร์
ทีใ่ ช้เป็นแบบดิจติ อลของบริษทั ออมรอน (Omron)
รุ่น MC-245 ได้รับได้การตรวจสอบเทียบของ
เครื่องมือตามมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
โดยผู้วิจัยน�ำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่พัฒนาขึ้น
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่ กุมารแพทย์
แพทย์ เ วชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น แพทย์ เ วชศาสตร์
ครอบครั ว พยาบาลช� ำ นาญการ สาขาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และพยาบาลช�ำนาญ
การ สาขาการพยาบาลกุมารเวชกรรม ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขตามความ
คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ ค� ำ นวณหาค่ า ดั ช นี
ความเที่ยงตรงทางเนื้อหาได้ค่า ดังนี้ (1) คู่มือ
พยาบาล “การให้ ความรู ้ ผู ้ ดู แ ลก่ อ นจ� ำ หน่ า ย
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เด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลัน” มีค่าความเที่ยงตรง
ทางเนื้อหาเท่ากับ 0.94 (2) คู่มือผู้ดูแล “การ
จัดการภาวะไข้ในเด็ก” มีค่าความเที่ยงตรงทาง
เนื้อหาเท่ากับ 0.96 (3) แบบประเมินความรู้
ในการจั ด การภาวะไข้ ข องผู ้ ดู แ ล มี ค ่ า ความ
เที่ยงตรงทางเนื้อหาเท่ากับ 0.89 และ (4) แบบ
สัมภาษณ์จำ� นวนครัง้ ของการรับบริการด้วยภาวะ
ไข้ เ ฉี ย บพลั น ใน 72 ชั่ ว โมงภายหลั ง จ� ำ หน่ า ย
ทั้งที่โรงพยาบาล คลินิกและสถานบริการสุขภาพ
มีค่าความเที่ยงตรงทางเนื้อหาเท่ากับ 1
2. ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบประเมินความรู้ในการจัดการภาวะไข้
ของผู้ดูแลโดยน�ำไปทดลองใช้กับผู้ดูแลของเด็ก
ที่มีภาวะไข้เฉียบพลันที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 ราย วิเคราะห์หาค่า
ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า ของ
ครอนบาคได้ค่าเท่ากับ 0.82
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการพิ จ ารณารั บ รอง
จริยธรรมในมนุษย์และได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนินการ
ศึกษาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่เอกสาร
รับรอง WUEC-16-018-01 ยึดหลักพิทักษ์สิทธิ์
และการเก็บข้อมูลเป็นความลับ ผูว้ จิ ยั จะน�ำเสนอ
เป็นภาพรวมและน�ำมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น โดยผู้ดูแลสามารถน�ำเด็กกลุ่มตัวอย่าง
แจ้ ง ออกจากการศึ ก ษาได้ ต ลอดเวลาของการ
ด�ำเนินการวิจัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการทดลอง
ผู้วิจัยน�ำหนังสือแนะน�ำตัวและขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากส�ำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ถึงผู้อ�ำนวยการกองการแพทย์ และผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจยั ภายหลัง
จากได้ รั บ การอนุ มั ติ ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบและติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้า
แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อแนะน�ำตนเองพร้อม
ทัง้ ชีแ้ จงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยท�ำการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 38 รายและกลุ่มควบคุม
38 ราย
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด�ำเนินการทดลอง
กลุ่มทดลอง
วันที่ 1 (24 ชั่วโมงแรก) ที่โรงพยาบาล
ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้วิจัยพบกลุม่ ตัวอย่าง
เพือ่ สัมภาษณ์ผดู้ แู ลด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
และแบบประเมินความรู้ในการจัดการภาวะไข้
ของผู้ดูแล (ใช้เวลา 10 นาที) หลังจากนั้นท�ำการ
ให้ความรูผ้ ดู้ แู ลก่อนจ�ำหน่าย โดยใช้คมู่ อื “การให้
ความรู ้ ผู ้ ดู แ ลก่ อ นจ� ำ หน่ า ยเด็ ก ที่ มี ภ าวะไข้
เฉียบพลัน” อธิบายให้ผู้ดูแลเข้าใจถึงโอกาสเสี่ยง
ของการเกิดไข้เฉียบพลัน ความรุนแรงของภาวะ
ไข้เฉียบพลัน ประโยชน์ของการจัดการภาวะไข้
เฉียบพลัน และท�ำการฝึกทักษะการจัดการไข้ให้
แก่ผู้ดูแล สอนเกี่ยวกับการวัดไข้ การใช้ยาลดไข้
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และวิ ธี ก ารเสริ ม เพื่ อ ช่ ว ยลดไข้ ใ นเด็ ก ได้ แ ก่
การเช็ดตัวลดไข้ การกระตุ้นให้ดื่มน�้ำ  การสวม
เสื้ อ ผ้ า บางเบาและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
เน้นให้คำ� แนะน�ำร่วมกับการชักน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้ผู้ดูแลเกิดความมั่นใจและสามารถน�ำไปปฏิบัติ
เองที่บ้าน เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย แล้ว
ท�ำการแจกปรอทพร้อมคู่มือ แนะน�ำการใช้แบบ
บั น ทึ ก การให้ ย าลดไข้ ข องเด็ ก ท้ า ยคู ่ มื อ และ
นัดหมายการติดตาม
หลังจ�ำหน่ายวันที่ 2 (48 ชั่วโมง) ผู้วิจัย
โทรศัพท์ติดตามให้ความรู้ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น
ความรู ้ แ ละให้ ค� ำ แนะน� ำ ใน 48 ชั่ ว โมงแรก
หลังจ�ำหน่ายร่วมกับประเมินทักษะการจัดการ
ภาวะไข้ของผู้ดูแลและประเมินภาวะไข้ของเด็ก
จากแบบบันทึกการใช้ลดไข้ภายในคู่มือผู้ดูแล
จ�ำนวน 1 ครั้งในช่วงเช้าหรือบ่ายตามนัดหมาย
เวลาที่สะดวกกับผู้ดูแล
หลังจ�ำหน่ายวันที่ 3 (72 ชั่วโมง) ผู้วิจัย
โทรศัพท์ตดิ ตามให้ความรูต้ อ่ เนือ่ งและให้คำ� แนะน�ำ 
72 ชั่ ว โมงหลั ง จ� ำ หน่ า ยร่ ว มกั บ ประเมิ น ผล
ทั ก ษะการจั ด การภาวะไข้ ใ นเด็ ก ของผู ้ ดู แ ล
และประเมินภาวะไข้ของเด็ก พร้อมทั้งสัมภาษณ์
โดยใช้แบบประเมินความรู้ในการจัดการภาวะ
ไข้ เดิ มและแบบบันทึก การให้ยาลดไข้ของเด็ ก
เพื่อวัดความรู้และทักษะในการจัดการภาวะไข้
หลังจากนั้นใช้แบบสัมภาษณ์จ�ำนวนครั้งของการ
เข้ารับบริการด้วยภาวะไข้เฉียบพลันใน 72 ชัว่ โมง
สอบถามประเมินผลการกลับเข้ารับบริการซ�้ำที่
ผูด้ แู ลน�ำเด็กเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพ
ภายใน 72 ชั่วโมง

กลุ่มควบคุม
ผู้วิจัยด�ำเนินการในกลุ่มควบคุมโดยพบ
กลุม่ ตัวอย่างในวันที่ 1 (24 ชัว่ โมงแรก) ทีโ่ รงพยาบาล
ในแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ท�ำการสัมภาษณ์ผู้ดูแล
ด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบประเมิน
ความรู้ในการจัดการภาวะไข้ของผู้ดูแลใช้เวลา
ทั้งสิ้น 10 นาที และให้การพยาบาลตามปกติ
หลังจากนั้นจึงโทรศัพท์สอบถามติดตามภาวะไข้
ใน 72 ชั่วโมงที่บ้านหลังจ�ำหน่าย เพื่อสัมภาษณ์
โดยใช้แบบประเมินความรู้ในการจัดการภาวะไข้
เดิมและแบบสัมภาษณ์จ�ำนวนครั้งของการเข้ารับ
บริ ก ารด้ ว ยภาวะไข้ เ ฉี ย บพลั น ใน 72 ชั่ ว โมง
(ใช้เวลา 10 ถึง15 นาที)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้สถิตเิ ชิงพรรณนาวิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-square test
และ Fisher’s exact test และ independent
t-test เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ แ ละ
จ�ำนวนการรับบริการซ�ำ้ ภายใน 72 ชัว่ โมงระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ดูแล
เด็กมีอายุเฉลี่ย 33.8 (S.D=11.18) ปี ร้อยละ
80.30 เป็นมารดาและร้อยละ 5.30 เป็นบิดา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 64.50
และปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 22.30 ประกอบ
อาชีพค้าขายร้อยละ 36.90 และอาชีพแม่บ้าน
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ร้อยละ 28.90 เป็นบุตรคนเดียวร้อยละ 36.80
ผูด้ แู ลเด็กรับรูว้ า่ ภาวะไข้จะท�ำให้เด็กเกิดภาวะชัก
จากไข้สูงร้อยละ 85.50 และเด็กอาจเสียชีวิต
ร้อยละ 18.40 ส�ำหรับข้อมูลทั่วไปของเด็ก พบว่า
เด็กมีอายุเฉลี่ย 2.83 ปี (S.D=1.30) เป็นเพศชาย
ร้ อ ยละ 55.3 น�้ ำ หนั ก เฉลี่ ย 12.73 กิ โ ลกรั ม
(S.D=3.32) ส่วนสูงเฉลี่ย 91.18 เซนติเมตร
(S.D=12.84) โดยเด็กทั้งหมดมีประวัติวัคซีนและ
พัฒนาการครบตามเกณฑ์ ไม่มีประวัติและเคย
ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางสมอง เช่น
โรคไข้สมองอักเสบ หรือมีประวัติชักจากไข้สูงมา
ก่ อ น อุ ณ หภู มิ ร ่ า งกายแรกรั บ เฉลี่ ย 38.51

(S.D=0.48) องศาเซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบ
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม ควบคุ ม
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
2. ผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การภาวะไข้
พบว่า ความรู้การจัดการภาวะไข้ของผู้ดูแลเด็ก
ในกลุ่มทดลอง ( x = 9.15, S.D=0.85) มากกว่า
กลุ่มควบคุม ( x =6.65 , S.D=1.14) อย่างมีนัย
ส�ำคัญที่ p =.000 ดังตารางที่ 1 และการรับบริการ
ซ�้ำภายใน 72 ชั่วโมงของกลุ่มทดลอง (ร้อยละ
15.80) น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (ร้อยละ 39.50)
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ (p< 0.05) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้การจัดการภาวะไข้ของผู้ดูแลเด็กในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
ความรู้ในการจัดการภาวะ
ไข้ของผู้ดูแล

กลุ่มทดลอง
x (S.D)

กลุ่มควบคุม
x (S.D)

t

p-value

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

5.31(1.04)
9.15(0.85)

5.34(1.52)
6.65(1.14)

-.339
-10.781

.736
.000*

*p< 0.05
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจ�ำนวน (ร้อยละ) การรับบริการซ�ำ้ ด้วยภาวะไข้เฉียบพลันของกลุม่ ทดลองและ
กลุม่ ควบคุมหลังการทดลองในวันที่ 2 และ 3
การรับบริการซ�ำ้ ใน
72 ชัว่ โมง
ภายในวันที่2 (48 ชั่วโมง)
ภายในวันที่3 (72 ชั่วโมง)
รวม Revisit ใน 72 ชั่วโมง

จำ�นวน (ร้อยละ)
กลุ่มควบคุม
(n=38)

กลุ่มทดลอง percent
(n=38) different

13(34.2)
2(5.3)
15(39.5)

5(13.2)
1(2.6)
6(15.8)

21
2.7
23.7

p value
4.659
.031a*
.347    .500b
5.330
.021a*

*p< 0.05, a chi-square test, b Fisher’s exact test
		
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าการให้ความรูผ้ ดู้ แู ลเด็ก
ก่อนจ�ำหน่ายเด็กที่มีภาวะไข้เฉียบพลันสามารถ
ช่วยให้ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการจัดการ
ภาวะไข้ ข องเด็ ก ที่ บ ้ า น ส่ ง ผลให้ ส ามารถ
ลดอัตราการเข้ารับบริการซ�้ำภายใน 72 ชั่วโมง
ประสิทธิภาพของการทดลองดังกล่าวอาจเกิดจาก
เหตุผลส�ำคัญ 2 ประการ ดังนี้
ประการที่ 1 กระบวนการให้ความรู้ร่วม
กับการพัฒนาทักษะการจัดการภาวะไข้เฉียบพลัน
อย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยว
กับโอกาสเสี่ยง ความรุนแรงและประโยชน์ของ
การจัดการภาวะไข้เฉียบพลัน ร่วมกับฝึกทักษะ
การจัดการภาวะไข้ให้แก่ผู้ดูแล ได้แก่ การวัดไข้
การใช้ยาลดไข้ วิธีการเสริมต่างๆเพื่อช่วยลดไข้
และการให้คู่มือส�ำหรับผู้ดูแลน�ำกลับไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดการภาวะไข้ที่บ้านจะท�ำให้

ผู้ดูแลเกิดการรับรู้เกี่ยวกับโรคและความรุนแรง
เกิดความเชือ่ มัน่ ในการตัดสินใจ และมีความมัน่ ใจ
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการดูแลจัดการ
ภาวะไข้ ที่ บ ้ า น เนื่ อ งจากการสื่ อ สารที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว่างผูด้ แู ลกับพยาบาล โดยการใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์และการชักน�ำสู่ปฏิบัติการพยาบาลที่ดี
จะสามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความรู ้ แ ก่ ผู ้ ดู แ ล
ผู้ดูแลจะได้รับข้อมูลที่จะน�ำไปใช้ในการดูแลเด็ก
เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นใจในสมรรถนะของตนที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการภาวะไข้ (self-efficiency)
สามารถน�ำค�ำแนะน�ำที่ได้รับไปตัดสินที่จะปฏิบัติ
ทักษะด้วยตนเองที่บ้านช่วยลดความวิตกกังวล
เกีย่ วกับภาวะไข้ (fever phobia) ลง ส่งผลต่อการ
จัดการภาวะไข้ของเด็กที่ดีขึ้น (สุธิศา ล่ามช้าง,
อมรรัชช์ งามสวย, อรพิน จันทร์ปัญญาสกุล
และ ปรีชา ล่ามช้าง, 2560) สอดคล้องกับการ
ศึกษาของอุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช และ พรรณี

Kuakarun Journal of Nursing Vol.26 No.1 January-June 2019

บั ญ ชรหั ต ถกิ จ (2557) ที่ น� ำ แนวคิ ด ทฤษฎี
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (health Belief
Model) มาใช้ปรับปรุงแนวทางในการให้ความรู้
แก่ผดู้ แู ล ท�ำให้ผดู้ แู ลมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการ
ดูแลเพิ่มขึ้น สามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับอย่างเป็น
ระบบและน�ำมาใช้ในการดูแลเด็กได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เมื่อท�ำการติดตามผลหลัง
จากการให้ ค วามรู ้ ผู ้ ดู แ ลก่ อ นจ� ำ หน่ า ยเด็ ก ที่ มี
ภาวะไข้เฉียบพลันพบว่า ผู้ดูแลร้อยละ 13.20
น�ำเด็กกลับเข้ามารับบริการซ�้ำตั้งแต่ 48 ชั่วโมง
แรกหลั ง จ� ำ หน่ า ย ซึ่ ง เกิ ด จากการให้ ค วามรู ้
แก่ผู้ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนกอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินทีม่ คี วามจ�ำกัดด้านเวลาและมีสงิ่ เร้าทีเ่ กิดขึน้
ในระหว่างการเรียนรู้ เช่น ความกังวลต่อภาวะ
ไข้ของเด็ก การที่เด็กร้องกวนจากความไม่สุข
สบาย หรือมีสถานการณ์ที่ท�ำให้ผู้ดูแลเกิดความ
กังวลในขณะที่ก�ำลังให้ความรู้ ผู้ดูแลจะอยู่ใน
สถานการณ์ ที่ ไ ม่ พ ร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู ้ ส่ ง ผลต่ อ
ความเข้าใจและความสนใจต่อสถานการณ์เกิด
การรับรูไ้ ด้นอ้ ยลง ส่งผลให้เกิดการรูค้ ดิ ทีผ่ ดิ พลาด
(cognitive error) (Beck, 1985) เมื่อจ�ำหน่าย
กลับบ้านผูด้ แู ลจึงไม่สามารถน�ำเอาความรูท้ ไี่ ด้รบั
ไปปฏิบัติทักษะในการจัดการภาวะไข้ที่บ้านได้ดี
พอ ร่วมกับยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะ
ไข้ จึงน�ำเด็กกลับเข้ารับบริการซ�้ำในทันที โดย
เฉพาะในช่วง 48 ชัว่ โมงแรกทีภ่ าวะไข้ของเด็กอาจ
ยังคงมีอุณหภูมิที่สูงอยู่จากธรรมชาติของไข้ที่เกิด
จากการติดเชื้อไวรัส (สมจิตร จารรุรัตนศิริกุล,
กมลวิช เลาประสพวัฒนา, มณีรัตน์ ภูวนนท์ และ
นครินทร์ ตนคลัง, 2555) สอดคล้องกับการศึกษา
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ของคอนซิ ดี น และเบอร์ น าน (Considine &
Brennan, 2007) ที่พบว่า ผู้ดูแลที่น�ำเด็กเข้ามา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยภาวะไข้ในแผนก
อุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉินมักจะได้รบั การจ�ำหน่ายกลับบ้าน
ไปโดยไม่ได้รับค�ำแนะน�ำใดๆ ส่งผลให้เมื่อกลับ
บ้านผู้ดูแลจะเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนและไม่มี
ความมั่นใจเกี่ยวกับการจัดการความรุนแรงของ
อาการไข้ของเด็กและมักน�ำเด็กกลับมาพบแพทย์
ซ�้ำใน 72 ชั่วโมง
ประการที่ 2 การโทรศั พ ท์ ติ ด ตามมี
ผลส�ำคัญต่อการน�ำเด็กกลับเข้ามารับบริการซ�้ำ
ของผู้ดูแล เนื่องจากการโทรศัพท์ติดตามและ
ให้ความรู้ต่อเนื่อง (booster session) เป็นการ
กระตุ้นเตือนข้อมูล ความรู้ในการจัดการภาวะไข้
เพื่ อ ให้ ผู ้ ดู แ ลน� ำ ไปใช้ ในสถานการณ์ จริ ง อย่ า ง
ถูกต้อง ผูด้ แู ลจะได้รบั ข้อมูล ค�ำปรึกษาและความ
ช่วยเหลือทีต่ อ้ งการได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อม
ที่ พ ร้ อ มและเอื้ อ ต่ อ การรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล (Sabine,
Katharine, & Steketee, 2013) เกิดความรู้สึก
ถึงการได้รบั ความใส่ใจจากพยาบาลและรูส้ กึ กังวล
จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาวะไข้ของเด็กที่
บ้านลดลงจากการได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือตรงกับ
ข้อสงสัยที่เจอและสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา
ผู้ดูแลจะมีความมั่นใจในการดูแลเด็กที่บ้านด้วย
ตนเอง ส่งผลให้พฤติกรรมในการปฏิบตั ทิ กั ษะการ
จัดการภาวะไข้ที่บ้านเพิ่มขึ้น ดังนั้นการโทรศัพท์
ติดตามจึงควรท�ำตั้งแต่ในช่วงแรกก่อน 48 ชั่วโมง
หลังจากจ�ำหน่ายกลับบ้าน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ดูแล
ยังคงมีความกังวลเกีย่ วกับภาวะไข้ของเด็กและจะ
พยายามแสวงหาการรักษาซ�้ำ  สอดคล้องกับการ
ศึกษาของเฮนเซนและฮานสการ์ (Hensen &
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Hunskaar, 2011) ที่พบว่า ผู้ดูแลที่เข้ารับบริการ
ให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์จากพยาบาลวิชาชีพ
จะมีความเข้าใจในข้อสงสัยจากการให้ค�ำปรึกษา
สามารถปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำที่ได้รับและมีความ
เชื่อในข้อมูลที่ได้รับจากพยาบาล มีผลในการเพิ่ม
พฤติกรรมการดูแลตนเอง เนือ่ งจากการให้ความรู้
ผ่านทางโทรศัพท์เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลในการให้
ความรู้ ให้ค�ำแนะน�ำ  ให้การสนับสนุน ให้ความ
มั่นใจให้มีการดูแลตนเองและการส่งเสริมสุขภาพ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผู้ดูแลจะสามารถประเมินและ
จัดการภาวะไข้ได้อย่างมัน่ ใจและปลอดภัย ส่งผลให้
น�ำเด็กกลับเข้ารับบริการซ�ำ้ ภายใน 72 ชัว่ โมงลดลง
อย่างไรก็ตาม เมื่อท�ำการพิจารณาการ
กลับเข้ามารับการรักษาซ�้ำ พบว่า มีเด็ก 1 รายที่
ควรกลับเข้ามารับการรักษาซ�้ำเนื่องจากได้รับ
การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบ และจ�ำเป็น
ต้องพ่นยาต่อเนื่อง และเด็กอีก 5 ราย มี 2 ราย
ทีผ่ ดู้ แู ลมีความวิตกกังวลและกลัวเกีย่ วกับภาวะไข้
ของเด็ก (fever phobia) ว่าภาวะไข้ที่เกิดขึ้น
จะท�ำให้เด็กเกิดภาวะชักหรือมีโรคแทรกซ้อน
3 ราย ผู้ดูแลไม่มั่นใจในข้อมูลและการรักษา
เกี่ ย วกั บ ภาวะไข้ ข องเด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ จึ ง น� ำ เด็ ก เข้ า
รับการรักษาซ�้ำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมาร
เวชกรรมในคลินกิ ดังนัน้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
การให้ ค วามรู ้ ผู ้ ดู แ ลก่ อ นจ� ำ หน่ า ยควรมี ก าร
เพิ่ ม การสอนแนะน� ำ และฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ ผู ้ ดู แ ล
สามารถประเมินอาการและจัดการภาวะไข้ของ
เด็กได้ โดยเฉพาะภาวะที่อันตรายเสี่ยงต่อชีวิต
และอาการที่ต้องน�ำเด็กกลับมาพบแพทย์ซ�้ำก่อน
นัดหมาย ได้แก่ การสังเกตลักษณะและพฤติกรรม

การแสดงออก เด็กซึมไม่เล่นปลุกตื่นยาก มีการ
ตอบสนองของร่างกาย ตอบสนองต่อสังคมลดลง
รั บ ประทานอาหารได้ น ้ อ ยลง มี ภ าวะขาดน�้ ำ 
ปากแห้ง ตาโบ๋ลึก ปัสสาวะสุดท้ายนานมากกว่า
8 ชัว่ โมง มีภาวะหายใจล�ำบากใช้กล้ามเนือ้ หน้าอก
ช่วยในการหายใจและภาวะไข้ที่มีผื่นหรือจุดแดง
ขึน้ หรือมีอณ
ุ หภูมสิ งู ลอยไม่ทเุ ลาลง (McDougall
& Harrison, 2014) เพือ่ ให้การดูแลเด็กทีบ่ า้ นของ
ผูด้ แู ลเป็นไปอย่างครอบคลุม ปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
สามารถระมั ด ระวั ง ดู แ ลประเมิ น อาการและ
ป้ อ งกั น การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจากภาวะไข้
เฉียบพลันของเด็กที่บ้านได้
ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินควรให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาวะไข้เฉียบพลันใน
เด็กแก่ผู้ดูแล โดยเน้นการสังเกตประเมินอาการ
ภาวะที่อันตรายจากภาวะไข้ของเด็กและควรมี
การติดตามผูด้ แู ลทางโทรศัพท์หรือส่งต่อหน่วยงาน
เยี่ยมบ้านในการติดตาม เพื่อกระตุ้นความรู้และ
ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ดูแล ส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจ
ในความรู้ ทักษะการปฏิบัติและการประเมินดูแล
เด็กเองที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
2. ควรมีการศึกษาเชิงทดลอง โดยน�ำเอา
รูปแบบโปรแกรมการให้ความรู้ก่อนจ�ำหน่ายใน
การวิจัยครั้งนี้ไปใช้กับหน่วยบริการอื่นๆ เช่น
หน่วยบริการปฐมภูมิ แผนกผูป้ ว่ ยนอก เพือ่ ส่งเสริม
ให้ ผู ้ ดู แ ลสามารถน� ำ ความรู ้ ไ ปใช้ ใ นการดู แ ล
ผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูงที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
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3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้
ความรู้ก่อนจ�ำหน่ายในผู้ดูแลกลุ่มเด็กที่มีภาวะไข้
จากสาเหตุ แ ละอาการร่วมอื่น ๆ ที่มีลัก ษณะ
คล้ายคลึงกัน รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบในกลุ่ม
ผู้ดูแลที่มีบทบาทในการเป็นบิดามารดาหรือการ
ศึกษาที่แตกต่างกัน
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