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บทคดัย่อ 
              การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพ จ าแนกตามประสบการณ์การดูแล และ
วฒิุการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ 
ศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของ
พยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ขอ้ จ  าแนก
เป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะการดูแล เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิว 
เตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ค  านวณหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติการวเิคราะห์การทดสอบค่าที ( t- test) ผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัญหาการดูแล
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ สังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบ
การดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ 
สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนั โดยภาพ รวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะการดูแล แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 3) ผลการเปรียบเทียบการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยา 
บาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั โดย
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
ดา้นทกัษะการดูแล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทน ำ 

 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจดัเป็น 1 ใน 9 ประเภทของเดก็ท่ีมีความ 
ตอ้งการพิเศษ ซ่ึงถือวา่เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าท่ีตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในทุก ๆ 
ดา้น ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การศึกษา และส่งเสริมใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
บางรายพบปัญหาทางดา้นสุขภาพร่วมดว้ย เช่น โรคหวัใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรค
ทางระบบประสาท โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ เป็นตน้ ทางการแพทยถื์อวา่เป็นภาวะคุก 
คามทางดา้นสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ท าใหต้อ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อย 
คร้ัง เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีระดบัสติปัญญาต ่ากวา่ 70 มีภาวะสมอง
หยดุพฒันา หรือพฒันาไดไ้ม่สมบูรณ์ ท าใหเ้กิดการบกพร่องของทกัษะดา้นต่าง ๆ ใน
ระยะพฒันาการและส่งผลกระทบต่อเชาวปั์ญญาทุก ๆ ดา้น บางรายมีพฤติกรรมไม่อยูน่ิ่ง 
กา้วร้าว ด้ือ เกเร อีกทั้งยงัมีภาวะแทรกซอ้นจากภาวะสุขภาพ ในทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขถือวา่การเจบ็ป่วยนั้นเป็นปัญหาท่ีส าคญัและควรตอ้งไดรั้บการดูแล ใหก้าร
ช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้ง พยาบาลเป็นหน่ึงในทีมสหสาขาวชิาชีพท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก 
เพราะเป็นบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดผูป่้วยมากท่ีสุด นอกจากตอ้งใหก้ารพยาบาลแลว้ ยงัเป็น
บุคคลท่ีคอยใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา ใหค้วามรู้ ใหก้  าลงัใจสนบัสนุนผูดู้แลใหมี้ส่วนรวม
ในการดูแลผูป่้วยขณะอยูโ่รงพยาบาลและเม่ือกลบับา้น เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญ 
ญาท่ีตอ้งเขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเด็กจะไม่คุน้เคยกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีแปลก 
ใหม่ อาจส่งผลใหเ้กิดความ เครียด ความกลวั ความวติกกงัวลวา่ตอ้งโดนแยกจากบุคคล
ใกลชิ้ด กลวัโดนท าร้าย ไม่ไวใ้จคนแปลกหนา้ เดก็ไม่สามารถเขา้ใจถึงเหตุการณ์ท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนกบัตนเอง ท าใหเ้กิดการต่อตา้นในทุก ๆ ดา้น ไม่ใหค้วามร่วมมือในการรักษา 
พยาบาล ส่งผลท าใหร้ะยะเวลาของการอยูโ่รงพยาบาลยาวนานมากยิง่ข้ึน ทั้งยงัส่งผลเสีย
ต่อพฒันาการเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย บุคลากรทางการแพทยจ์  าเป็นตอ้งมีทกัษะ ความรู้ ความ



เขา้ใจ เก่ียวกบัปัญหา และวธีิการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อใหก้ารดู 
แลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  พยาบาลจึงเป็นหน่ึงในทีมสหสาขาวชิาชีพท่ีมีหนา้ท่ีในการดูแล และใหก้าร 
พยาบาลบุคคลท่ีมีความเจบ็ป่วยใหมี้สุขภาพอนามยั และคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน จ าเป็นตอ้ง
มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลอยา่งถูกตอ้ง โดย
ครอบคลุมทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และจิตวญิญาณ รวมถึงการส่งเสริม
พฒันาการทางดา้นอารมณ์และจิตใจเพื่อใหเ้ดก็สามารถปรับตวัยอมรับกบัความเจบ็ป่วย 
และลดผลกระทบท่ีจะส่งผลต่อพฒันาการในดา้นต่าง ๆ ของเดก็ เป็นการส่งเสริมใหเ้ดก็
เกิดทกัษะมีการปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้และส่งเสริมใหเ้ดก็สามารถท ากิจ 
วตัรประจ าวนัไดเ้องตามความสามารถ    
 การใหก้ารดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาถือเป็นงานท่ีทา้ทาย จ าเป็น 
ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะ พฒันาการ ความสามารถของเดก็ ท่ีส าคญั
สภาพของปัญหาท่ีเกิดข้ึน และมีทกัษะในการใหก้ารดูแลปฏิบติัการพยาบาลท่ีถูกตอ้ง 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง   
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการดูแลเดก็ท่ี
มีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ  สังกดักรุงเทพ 
มหานคร ทั้งน้ีเพื่อน าผลงานการศึกษาท่ีไดไ้ปใชพ้ฒันาดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ของวชิา 
ชีพพยาบาล และส่งเสริมใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อวชิาชีพพยาบาลรวมถึงเป็นการพฒันา
วชิาชีพใหเ้จริญรุ่งเรืองต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ของพยาบาล
วชิาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา    
ของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบ 
การณ์ และระดบัการศึกษา 
 



ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ สังกดั
กรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดม้าโดยเปิดตารางส า 
เร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp. 601-610) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95%  
ของจ านวนประชากร 150 คน ใชเ้ทคนิคการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 108 คน  
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. เป็นแนวทางใหห้น่วยงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งในการวางแผน ช่วยเหลือ ดูแลฟ้ืนฟู 
สุขภาพเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 2. เป็นแนวทางในการพฒันาองคค์วามรู้ของพยาบาลวชิาชีพในการช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ 
(Multiple Choices) เพื่อถามเก่ียวกบัประสบการณ์การดูแล และระดบัการศึกษา       

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร พฒันามา
จากเคร่ืองมือของพชัรี ใจการุณ (2543) จารุวรรณ ประดา ณิราวรรณ กลุวงศ ์ปรารถนา 
พรมวงั เบญจวรรณ ภูชนั (2553) และปวารณา จ าปาเขม (2553) แบบสอบถามแบ่งออก 
เป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ รู้ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะการดูแล จ  านวน 30 ขอ้ มี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
 
ผลกำรศึกษำ 
 1. ปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพใน 



โรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  
 2. ปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพใน  
โรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวม และ
รายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และดา้นทกัษะการดูแล แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยั 
ส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3. ปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพในโรง 
พยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ในการดูแลเดก็ท่ีต่างกนั โดย
ภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้น 
ทกัษะการดูแล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 
กำรอภิปรำยผล 
 1. ปัญหาการดูแล เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพ ใน
โรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ วา่ พยาบาลมีความรู้ ความเขา้ใจ ทางดา้นวชิาการในขั้นพื้น 
ฐานและสามารถปฏิบติัการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล และยดึแนวทางใหก้าร
พยาบาลแบบองคร์วมไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นการ
ดูแล พยาบาลอาจยงัมีไม่เพียงพอ อนัเน่ืองมาจากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษน้ีเป็นเดก็
เฉพาะประเภท การใหก้ารดูแล จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจถึงลกัษณะความบกพร่อง
ท่ีพบ และค านึงถึงจิตใจ อารมณ์ของเดก็ดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จงรักษ ์บริสุทธ์ิ 
(2546) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีเก่ียว ขอ้งกบัพฤติกรรมการดูแลผูป่้วยเดก็แบบองคร์วมของ
พยาบาลในงานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช พบวา่ปัจจยัพื้นฐาน
ส่วนบุคคลของพยาบาล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน การอบรม
เก่ียวกบัการพยาบาลแบบองคร์วม และความรู้เก่ียวกบัการพยาบาลแบบองคร์วม ไม่มี
ความ สัมพนัธ์กบัระดบัพฤติกรรมการดูแลผูป่้วยเด็กแบบองคร์วมของพยาบาล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



 2. ปัญหาการดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพใน 
โรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยภาพ 
รวมและรายดา้น พบวา่ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ พยาบาลมีพื้นฐานความรู้
ทางดา้นวชิาการ และแนวทางในการปฏิบติัการพยาบาลท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั อีกทั้ง
โรงพยาบาลไดมี้การสนบัสนุนส่งเสริม ใหพ้ยาบาลไดมี้การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง และมีรูปแบบแนวทาง การปฏิบติัการพยาบาลอยา่งชดัเจน รวมถึง
จดัการอบรบระยะสั้น การประชุมวชิาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปวารณา จ  าปาแขม (2553) 
ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูดู้แลผูป่้วยเดก็ในหอผูป่้วยระยะวิกฤต พบว่า การมี
ส่วนร่วมของผูดู้แลในการดูแลเดก็ในหอผูป่้วยเดก็ระยะวกิฤต จ าแนกตามคุณลกัษณะ
ผูดู้แลไดแ้ก่ อาย ุและการศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 3. ปัญหาการดูแล เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของพยาบาลวชิาชีพใน
โรงพยาบาลของรัฐ สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั โดยภาพรวม แตก 
ต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และดา้น
ทกัษะการดูแล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ 
ภาพลกัษณ์ภายนอกเด็กบกพร่องทางสติปัญญามีความแตกต่างไปจากเดก็ปกติโดยส้ิน 
เชิง มีพฤติกรรมท่ีซุกซน ไม่อยูน่ิ่ง มีความบกพร่องทางพฒันาการ และสติปัญญาอยา่ง
ชดัเจน ไม่สามารถรักษาใหห้ายได ้เป็นบุคคลท่ีสังคมมองวา่ไร้ความสามารถ เป็นภาระ
ต่อสังคม และประเทศชาติ  พยาบาลท่ีใหก้ารดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ถือวา่น่ีคือภาระท่ีหนกัหน่วง อาจมีความเครียด อารมณ์แปรปรวน สูญเสียพลงัอ านาจใน
ตวัเอง จึงแสดงท่าทางท่ีไม่เหมาะสม รังเกียจ ไม่อยากโอบกอด  ฉะนั้นพยาบาลท่ีมีความ  
รู้ ความเขา้ใจ รวมไปถึงการมีประสบการณ์ในการปฏิบติั การพยาบาล และการมีแบบ 
อยา่งท่ีดีจากพยาบาลอาวโุสภายในหน่วย งานสามารถส่ง เสริมทกัษะการดูแลใหมี้ประ 
สิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรศึกษำไปใช้ 
 1. โรงพยาบาลท่ีตอ้งดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรใหก้ารสนบั 



สนุนส่งเสริมใหพ้ยาบาลไดศึ้กษาอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง หรือการอบรมระยะสั้น  
เพื่อใหพ้ยาบาลมีความรู้ ความเขา้ใจ อยา่งถูกตอ้ง และสามารถใหก้ารดูแลเดก็ได ้
             2. โรงพยาบาลท่ีตอ้งดูแลเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรใหพ้ยาบาล

จบใหม่ไดรั้บการอบรมเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริมทกัษะดา้นการดูแลไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำศึกษำคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาของบุคลากรท่ีใหก้ารดูแลเดก็ท่ีมีความตอ้งการ 
พิเศษประเภทอ่ืน ๆ ในศูนยก์ระตุน้พฒันาการ หรือโรงพยาบาลของรัฐ  
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคในการ 
ดูแลเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ ในผูป้กครอง หรือผูใ้หก้ารดูแลท่ีใกลชิ้ด 
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