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บทคัดยอ
การศึกษาเบื้องตนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืด
กําเริบในผูปวยเด็กโรคหืด เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เปนผูดูแลเด็กโรคหืดที่มารับการรักษาที่คลินิก
โรคระบบทางเดินหายใจ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืด
กําเริบในผูปวยเด็กโรคหืด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาผูดูแลมีการรับรูสมรรถนะแหงตนใน
ระดับปานกลางถึงไมมั่นใจเลย ในหัวขอตอไปนี้ 1) มั่นใจวาเด็กไมไดอยูในทีแ่ ออัดหรือที่มีคนปวยดวยโรคทางเดินหายใจ
หรือเปนหวัด รอยละ 40 (12 คน) 2) สามารถชวยแกไขอาการหอบหืดกําเริบเบื้องตนไดโดยไมตองพาเด็กไปพบแพทย
รอยละ 40 (12 คน) 3) มั่นใจวาเมื่อพาเด็กออกจากบานไดนํายาพนทั้งแบบฉุกเฉินและแบบพนประจํา พรอมกรวยพนยา
ไปดวยเสมอ รอยละ 30 (9 คน) 4) เมื่อเกิดอาการหอบหืดกําเริบมั่นใจวาสามารถดูแลใหอาการของเด็กทุเลาลงได
รอยละ 30 (9 คน) ตามลําดับ
ABSTRACT
This a preliminary study aimed to study caregivers' perception of their self-efficacy to prevent
recurrent asthmatic attacks in children with asthma. The purposive sampling consisted of 30 caregivers
who brought asthmatic children to the respiratory disease clinic. The research instrument was the
perceived self-efficacy of caregiver questionnaire. Research results showed that the caregivers had
moderate to less levels of perceived self-efficacy as the followings: 1) Be sure that your child is not in
a crowded place or that of people have a respiratory illness or a cold was 40% (12 patients) 2) Can help
with an initial asthmatic attack without bringing the child to see a doctor was 4 0 % ( 1 2 patients)
3) Be sure that when taking the child out of the house to bring both emergency sprays and regular spray
with the spray cone was 30% (9 patients) 4) Be sure to relive asthma exacerbation was 30% (9 patients)

คําสําคัญ: เด็กโรคหืด การรับรูสมรรถนะแหงตน ผูดูแล
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บทนํา
โรคหืดเปนโรคที่เปนปญหาทางสุขภาพในเด็ก พบอุบัติการณผูปวยเด็กโรคหืดทั่วโลกประมาณ 300 ลานคน และ
เกือบ 7 ลานคนเปนผูปวยเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป องคการอนามัยโลกรายงานวาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบเด็กปวยดวยโรค
หื ด จากป 1980 พบ 3.6% และในป 2001 พบอั ต ราเพิ ่ ม ขึ ้ น เป น 9% ของประชากร 1,000 คน (World Health
Organization [WHO], 2011) และมีการประมาณการวาภายในป พ.ศ. 2568 อุบัติการณโรคหืดของเด็กทั่วโลกก็มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น (National Health Interview Survey, 2009) ซึ่งในประเทศไทยพบผูปวยเด็กโรคหืดมากถึง 1.2-1.4
ลานคน (ชลัญธร และคณะ, 2559) จากขอมูลสถิติคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลขอนแกน
มีรายงานวาโรคหืดเปนโรคที่พบไดบอย 5 อันดับแรก (กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย, 2562) ซึ่งพบวาผูปวยบางคน
ไมสามารถควบคุมอาการหอบหืดกําเริบได ตองกลับเขามารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน หรือตองเขานอนรักษาใน
โรงพยาบาลดวยโรคหืด
Bandura (1997) กลาววา การรับรูสมรรถนะแหงตนเปนกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษยที่มีลักษณะ
กําหนด มีการอาศัยซึ่งกันและกันของตัวแปร 3 กลุมไดแก 1) ปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal person factor ) ไดแก
ความเชื ่ อ การรั บ รู  ต นเอง 2) เงื ่ อ นไขเชิ ง พฤติ ก รรม (Behavior condition) และ 3) เงื ่ อ นไขเชิ ง สิ ่ ง แวดล อ ม
(Environmental condition) ซึ่งมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องเปนขั้นตอน และมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยแบนดูรา
เชื่อวาบุคคลสองคนอาจมีความสามารถไมแตกตางกัน แตจะแสดงออกมาในคุณภาพที่แตกตางกันได ถามีการรับรูใน
สมรรถนะแหงตนและสภาพการณที่ตางกัน ซึ่งความสามารถของแตละคนไมตายตัว หากมีความยืดหยุนไดตามสภาวการณ
โดยแบนดูราเชื่อวาบุคคลที่มีการรับรูในสมรรถนะแหงตนแลวจะมีความอุตสาหะ อดทน ไมยอทอ จะกระทําและ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอเนื่องจนประสบความสําเร็จตามที่ตนเองคาดหวังวาจะทําได
สิ ่ ง ที ่ จ ะเป น ตั ว กํ า หนดประสิ ท ธิ ภ าพการแสดงออกของบุ ค คลจึ ง ขึ ้ น อยู  ก ั บ การรั บ รู ใ นสมรรถนะแห ง ตน
ในสภาวการณนั้นๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบ หากผูดูแลมีการรับรูใน
สมรรถนะแหงตนก็มีสวนในการทํานายพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหืดไดเพิ่มขึ้น (เพ็ญจิต และคณะ, 2560) ดังนั้นการรับรู
ในสมรรถนะแหงตน จะชวยทํานายหรือตัดสินวาบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติตามคําแนะนําได
โดยอาศัยความรวมมือระหวางทีมบุคลากร ผูดูแล รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ตองมีการติดตอสื่อสารกันใหเกิดการเรียนรู
และความเขาใจที่ตรงกันในการที่จะกระทําพฤติกรรมการดูแลใหไดตามที่คาดหวังตามสมรรถนะของแตละบุคคล
การดูแลรักษาเด็กโรคหืดยังคงเปนปญหาที่สาํ คัญ เนื่องจากยังไดผลไมดีเทาที่ควร ผูดูแลยังขาดความรูเรื่องโรค
สิ่งที่เปนตัวกระตุน การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการหอบหืดกําเริบ การใชยาพนสูดที่ไมถูกวิธี (เพ็ญจิต และคณะ, 2560) ลืมใชยา
หยุดใชยาเมื่อเด็กไมมีอาการหรือเมื่อรูสึกวาอาการดีขึ้น และบางครั้งก็ลืมนํายาติดตัวไปดวยเมื่อตองเดินทางหรือ
ออกนอกบาน (Jabeen et al., 2018) มีการใหความรูแกผูดูแลนอยและไมทั่วถึงดวยขอจํากัดของเวลา ประกอบกับ
บุคลากรมีนอยและมีรูปแบบการสอนที่ไมชัดเจน (วันเพ็ญ, 2557) ซึ่งความไมเขาใจมีความรูไมเพียงพอและไมมีความมั่นใจ
ในการปองกันหรือจัดการกับอาการ นําไปสูการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตอง ทําใหผูปวยเด็กตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดวยอาการหอบหืดกําเริบ ตองมารักษาที่แผนกฉุกเฉินบอยครั้ง (สุธิศา และคณะ, 2561) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผาน
มายังไมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูปวยเด็ก
โรคหืดมากอน ทําใหองคความรูเกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการดูแลเด็กโรคหืดยังขาดความชัดเจน
ไมมขี อมูลพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลตอไป ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแล
ในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูป วยเด็กโรคหืด ผลของการศึกษานี้จะนําไปสูการสราง/พัฒนาโปรแกรม/
การพัฒนาศักยภาพของผูดูแลในการดูแลเด็กโรคหืดใหมีประสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูปวยเด็กโรคหืด
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ผูดูแลผูปวยเด็กโรคหืด ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่พาเด็กปวยโรคหืดเขารับการรักษาที่คลินิก
โรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลขอนแกน
กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลหลักของผูปวยเด็กโรคหืด ที่พาเด็กปวยโรคหืดเขารับการรักษาที่คลินิกโรคระบบ
ทางเดินหายใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลขอนแกน โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังนี้ เปนบิดา มารดา ปู ยา
ตา ยาย หรือสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่เปนผูดูแลหลัก และอาศัยอยูกับผูปวยเด็กโรคหืดตลอดภายในบานเดียวกัน
มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาไทยไดดี กลุมตัวอยาง 30 คน เลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลเพื่อปองกันอาการหอบหืดกําเริบ ประกอบดวยขอคําถาม
จํานวน 16 ขอ ดังนี้ 1) การรับรูสัญญาณเตือนอาการ 2) การปองกันหรือหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่กระตุนใหเกิดอาการ
หอบหืดกําเริบ 3) การใชยาถูกขั้นตอนและตอเนื่อง 4) การจัดการอาการเมื่อเกิดอาการหอบหืดกําเริบ ลักษณะคําตอบเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับคือ ไมมั่นใจเลย มั่นใจเล็กนอย มั่นใจปานกลาง มั่นใจมาก มั่นใจมากที่สุด โดยให
คะแนน 1 ถึง 5 ตามลําดับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 4 คน ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหืด 2 คน อาจารยพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูปวยเด็ก
โรคหืด 1 คน และพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลผูป วยเด็กโรคหืด 1 คน คํานวณคา Content validity index: CVI
ไดเทากับ 1.00 นําไปทดลองใชกับผูดูแลผูปวยเด็กโรคหืดที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน คํานวณหา
คาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) ไดเทากับ .90
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้ไดรับการพิจารณาจากกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE 632068
และผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลขอนแกน เลขที่ KEMOU63007 แลวผูวิจัยนําหนังสือแนะนํา
ตัวจากคณะบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกนและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลขอนแกน เสนอตอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน เพื่อชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการวิจัยและขออนุญาตเขาเก็บขอมูล เมื่อไดรับอนุมัติให
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยชี้แจงกับแพทยและพยาบาลที่แผนกผูปวยนอกใหทราบถึงขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง
การเก็บขอมูล และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยขอความรวมมือจากพยาบาลประจําคลินิกโรคระบบทาง
เดินหายใจ เพื่อเปนผูสอบถามความสมัครใจในการใหผูวิจัยเขาพบ แลวคัดกรองผูดูแลและผูปวยเด็กโรคหืดตามคุณสมบัติ
ที่กําหนด ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและสิทธิในการเขารวมการวิจัย หลังจากนั้นผูวจิ ัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองขณะผูดูแลและเด็กโรคหืดรอแพทยตรวจโดยไมทําใหเกิดความลาชาในการตรวจ
ผูดูแลใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที
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MMO16-4
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for window ดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูดูแลหลัก
ผลการศึ ก ษาพบว า ผู  ด ู แ ลที ่ ร  ว มการวิ จ ั ย ทั ้ ง หมดเป น เพศหญิ ง (ร อ ยละ 100) อายุ เ ฉลี ่ ย 40.83 ป
(S.D. = 13.06) สวนใหญมีอายุระหวาง 51-60 ป รอยละ 36.7 (จํานวน 11 คน) มีสถานภาพสมรสคูมากที่สุด รอยละ
86.7 (จํานวน 26 คน) มีความสัมพันธเกี่ยวของกับเด็กเปนมารดามากที่สุด รอยละ 56.7 (จํานวน 18 คน) ผูดูแลสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 36.7 (จํานวน 11 คน) รองลงมาคืออาชีพรับจาง รอยละ 33.3 (จํานวน 10 คน)
สวนใหญเรียนจบระดับประถมศึกษา รอยละ40 (จํานวน 12 คน) รายไดของครอบครัวสวนใหญอยูในชวง 5,001–10,000
บาท รอยละ 50 (จํานวน 15 คน) รายไดเฉลี่ย 10,683.33 ป (S.D. = 4,336.06) ผูดูแลทั้งหมดเคยไดรับความรูเรื่องโรค
หืด รอยละ 100 ซึ่งสวนใหญไดรับความรูเรื่องโรคหืดจากแพทยมากที่สุด รอยละ 100 (จํานวน 30 คน) รองลงมาคือไดรับ
ความรูเรื่องโรคหืดจากพยาบาล รอยละ 73.3 (จํานวน 22 คน) สวนใหญเคยดูแลผูปวยเด็กโรคหืดขณะเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล รอยละ 73.3 (จํานวน 22 คน) และสวนใหญเคยดูแลเด็กโรคหืดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล 1–2 ครั้ง
รอยละ 54.5 (12 คน)
คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลเพื่อปองกันอาการ
หอบหืดกําเริบ
ผลการศึกษา พบวา คะแนนรวมทั้งฉบับรายดานและรายขออยูในระดับมาก ในกรณีการวิเคราะหคาคะแนน
เฉลี ่ ย รายด า น พบว า 1) ด า นการรั บ รู  ส ั ญ ญาณเตื อ นอาการมี ค  า คะแนนเฉลี ่ ย เท า กั บ 4.28 (S.D.= 0.31)
2) ดานการปองกันหรือหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่กระตุนมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.07 (S.D. = 0.32) 3) ดานการใชยา
ถูกขั้นตอนและตอเนื่องมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.34 (S.D. = 0.45) 4) ดานการจัดการอาการเมื่อเกิดอาการหอบหืด
กําเริบมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26 (S.D. = 0.64) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลเพื่อปองกันอาการ
หอบหืดกําเริบ โดยรวมมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26 (S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอมีขอคนพบที่สําคัญเกี่ยวกับ
ผูดูแลมีความมั่นใจปานกลางถึงไมมั่นใจเลยในสมรรถนะแหงตน ตามลําดับดังนี้ 1) ไมสามารถดูแลเด็กไมใหอยูในที่แออัด
หรือมีคนปวยดวยโรคทางเดินหายใจหรือเปนหวัดไดรอยละ 40 (จํานวน 12 คน) 2) ไมมั่นใจวาตนจะแกไขอาการหอบหืด
กําเริบเบื้องตนได รอยละ 40 (จํานวน 12 คน) 3) เมื่อพาเด็กออกนอกบานไมไดนํายาพนสูดทั้งแบบฉุกเฉิน และแบบพน
ประจําพรอมกรวยพนยาไปดวยทุกครั้ง รอยละ 30 (จํานวน 9 คน) และ 4) ผูดูแลรอยละ 30 (จํานวน 9 คน) ที่ไมมั่นใจ
วาตนจะจัดการอาการหอบหืดกําเริบใหอาการทุเลาลงได รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
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MMO16-5
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูดูแลในการรับรูสมรรถนะแหงตนเพื่อปองกันอาการหอบหืดกําเริบจําแนกรายขอ
(n = 30)
ขอความ
การรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแล
มั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจ
ไม
มากที่สุด
มาก ปานกลาง เล็กนอย มั่นใจเลย
ดานการรับรูสัญญาณเตือนอาการ
1. ผูดูแลสามารถประเมินไดทุกครั้งวาเด็กกําลังมี
14
10
6
0
0
อาการหอบหืดกําเริบ
(46.7)
(33.3)
(20.0)
2. ผูดูแลสามารถประเมินไดวาเมื่อใดควรใชยาพน
16
11
2
1
0
ขยายหลอดลม
(53.3)
(36.7)
(6.7)
(3.3)
3. ผูดูแลทราบวาเมื่อเด็กมีอาการหอบหืดกําเริบจะมี
13
10
7
0
0
อาการอยางไร
(43.4)
(33.3)
(23.3)
ดานการปองกันหรือหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่กระตุน
4. ผูดูแลทราบวามีสิ่งใดบางที่เปนตัวกระตุนใหเกิด
9
14
7
0
0
อาการหอบหืดกําเริบ
(30.0)
(46.7)
(23.3)
5. ผูดูแลสามารถดูแลเด็กใหหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทาํ ให
11
11
7
1
0
เกิดอาการหอบหืดกําเริบ เชน ควันบุหรี่ ไรฝุน (36.7)
(36.7)
(23.3)
(3.3)
แมลงสาป เปนตน
6. ผูดูแลมั่นใจวาเด็กไมไดอยูในที่แออัดหรือมีคนปวย
9
9
9
3
0
(30.0)
(10.0)
ดวยโรคทางเดินหายใจ หรือเปนหวัด
(30.0)
(30.0)
7. ผูดูแลสามารถดูแลใหเด็กออกกําลังกาย เชน เดิน
16
10
3
1
0
วิ่ง ปนจักรยาน ในชวงที่ไมมีอาการหอบหืดกําเริบ (53.4)
(33.3)
(10.0)
(3.3)
ดานการใชยาถูกขั้นตอนและตอเนื่อง
8. ผู  ด ู แ ลมั ่ น ใจว า เมื ่ อ พาเด็ ก ออกจากบ า นได น ํ า
11
10
6
1
2
ยาพนทั้งแบบฉุกเฉิน และแบบพนประจํา พรอม (36.7)
(20.0)
(3.3)
(6.7)
(33.3)
กรวยพนยาไปดวยเสมอ
9. ผูดูแลทราบวายาที่เด็กใชมียาอะไรบาง ใชอยางไร
18
4
8
0
0
และมีผลอยางไร
(60.0)
(13.2)
(26.8)
10. ผูดูแลสามารถใชยาพนสูดกับกรวยพนยาไดอยาง
21
6
2
1
0
ถูกวิธี ครบทุกขั้นตอน
(70.0)
(20.0)
(6.7)
(3.3)
11. ผูดูแลมั่นใจวาไดเช็ดใบหนาหรือลางหนาใหเด็ก
19
6
2
2
1
ทุกครั้งหลังพนยา
(63.3)
(20.0)
(6.7)
(6.7)
(3.3)
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MMO16-6
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูดูแลในการรับรูสมรรถนะแหงตนเพื่อปองกันอาการหอบหืดกําเริบจําแนกรายขอ
(n = 30) (ตอ)
ขอความ
การรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแล
มั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจ
มั่นใจ
ไม
มากที่สุด
มาก ปานกลาง เล็กนอย มั่นใจเลย
12. ผูดูแลมั่นใจวาใชยาประจํา (ยาสเตียรอยด) เพื่อ
21
6
2
1
0
รักษาอาการอักเสบของหลอดลมเปนประจําทุก (70.0)
(20.0)
(6.7)
(3.3)
วัน และตอเนื่องโดยเด็กไมเคยขาดยา
ดานการจัดการอาการเมื่อเกิดอาการหอบหืด
กําเริบ
13. ผูดูแลสามารถชวยแกไขอาการหอบหืดกําเริบ
11
7
8
2
2
เบื้องตนได โดยไมตองพาเด็กไปพบแพทย
(36.7)
(23.2)
(26.7)
(6.7)
(6.7)
14. ผูดูแลพนยาขยายหลอดลมหรือยาฉุกเฉินแลว
25
4
0
1
0
เด็กยังมีอาการหายใจหอบมาก หายใจมีเสียงวีด้
(83.4)
(13.3)
(3.3)
หรืออาการไมดีขึ้น “ทานจะรีบพาเด็กไปรักษา
ตอที่โรงพยาบาลทันที”
15. เมื่อเกิดอาการหอบหืดกําเริบผู ดูแลมั่ น ใจว า
8
13
7
1
1
สามารถดูแลใหอาการของเด็กทุเลาลงได
(26.8)
(43.4)
(23.2)
(3.3)
(3.3)
16. ผู  ด ู แ ลทราบว า หากเด็ ก ร อ ง นอนไม ไ ด
22
6
2
0
0
(20.0)
(6.7)
รับประทานไมได เมื่อพนยาแลว ควรรีบพาไป (73.3)
พบแพทยทันที
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาเบื้องตนนี้พบวาผูดูแลมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูปวยเด็ก
โรคหืดในระดับปานกลาง เล็กนอยถึงไมมั่นใจเลย ซึ่งถือวามีระดับการรับรูที่ควรไดรับการสงเสริมใหเกิดความมั่นใจใน
สมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
ผูดูแลรอยละ 40 (12 คน) (มั่นใจปานกลาง = 9 คน, มั่นใจเล็กนอย = 3 คน) ไมสามารถดูแลเด็กไมใหอยูในที่
แออัดหรือมีคนปวยดวยโรคทางเดินหายใจหรือเปนหวัดได เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ย นแปลงไป
ประชากรมีจํานวนมากขึ้น (ดาวเรือง และคณะ, 2547; ฮากีม, ม.ป.ป.) เกิดความแออัดตามมา จากการศึกษาพบวา
ลักษณะที่พักอาศัยของกลุมตัวอยางอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ บางครั้งเมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้นก็ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันไดและจากการศึกษาถึงแมจะพบวาผูดูแลเด็กโรคหืดจะมีการรับรูในสมรรถนะแหงตนโดยรวมอยูใน
ระดับมาก แตก็พบปจจัยดานการปองกันหรือหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่กระตุนมีคาคะแนนที่ตํ่ากวาปจจัยดานอื่น คือ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (S.D 0.32) ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหผูดูแลเด็กโรคหืดมีการปองกันปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนตัวกระตุน
ใหเกิดอาการกําเริบขึ้น เชน การใสหนากากอนามัยการลางมือบอยๆ เปนตน
ผูดูแลรอยละ 40 (12 คน) (มั่นใจปานกลาง = 8 คน, มั่นใจเล็กนอย = 2 คน, ไมมั่นใจเลย = 2 คน) ไมมั่นใจ
วาตนจะแกไขอาการหอบหืดกําเริบเบื้องตนได จากการศึกษาพบวาผูดูแลทั้งหมดเคยไดรับความรูเรื่องการดูแลผูปวยเด็ก
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MMO16-7
โรคหืด ทั้งจากแพทย พยาบาล และเภสัชกร แตสวนใหญรอยละ 54.5 (12 คน) เคยดูแลเด็กโรคหืดที่ตองเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลเพียง 1–2 ครั้ง และรอยละ 26.7 (8 คน) ไมเคยดูแลผูปวยเด็กโรคหืดที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
เลย อธิบายไดวาผูดูแลอาจมีประสบการณในการประเมินอาการ หรือเคยพบเด็กมีอาการกําเริบนอยครั้ง ทําใหไมคอยได
จัดการอาการเบื้องตน ดังนั้นเมื่อเด็กโรคหืดมีอาการหอบหืดกําเริบผูดูแลจึงอาจมีความไมมั่นใจในการจัดการอาการ
เบื้องตนได ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวิยดา และคณะ (2559) ที่ทําการศึกษาในผูปวยโรคหืดวัยผูใหญวาบุคคลเมื่อไดรับ
ความรูทั้งจากการพูดคุยและการไดดูตัวแบบจากบุคคลจริงที่ประสบความสําเร็จจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมในการจัดการ
ตนเองและแกไขอาการเบื้องตนได
ผูดูแลรอยละ 30 (9 คน) (มั่นใจปานกลาง = 6 คน, มั่นใจเล็กนอย = 1 คน, ไมมั่นใจเลย = 2 คน) เมื่อออกนอก
บานไมไดนํายาพนสูดทั้งแบบฉุกเฉิน และแบบพนประจําพรอมกรวยพนยาไปดวยทุกครั้ง อาจเนื่องจากเด็กไมเคยมีการ
กําเริบเมื่อออกนอกบาน จากการศึกษาพบวาผูดูแลเด็กโรคหืดบางคนลืมนํายาพนสูดพรอมกรวยไปดวยเนื่องจากความ
เรงรีบและผูดูแลบางคนใหขอมูลวา “คิดวาออกไปไมไกล และไปไมนาน” ดังนั้นจึงควรมีการใหขอมูลผูดูแลเพิ่มมากขึ้น
เกี่ยวกับความสําคัญที่ตองมียาพนสูดพรอมกรวยติดตัวผูปวยเด็กโรคหืดไปดวยทุกครั้งเมื่อตองออกนอนกบาน สอดคลอง
กับการศึกษาของเพ็ญจิต และคณะ (2560) ที่วาการรับรูสมรรถนะในการดูแลและการรับรูแรงสนับสนุนทางสังคม มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กโรคหืดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
ผูดูแลรอยละ 30 (9 คน) (มั่นใจปานกลาง = 7 คน, มั่นใจเล็กนอย = 1 คน, ไมมั่นใจเลย = 1 คน) ที่ไมมั่นใจวา
ตนจะจัดการอาการหอบหืดกําเริบใหอาการทุเลาลงได อธิบายไดวา ระยะเวลาและประสบการณดานการประเมินและการ
จัดการเมื่อเด็กเกิดอาการหอบหืดกําเริบ อาจมีความสัมพันธกับความมั่นใจในการแกไขอาการหอบหืดกําเริบเบื้องตน จาก
การศึกษาพบวาผูดูแลสวนใหญ รอยละ 54.5 (12 คน) เคยดูแลเด็กโรคหืดที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพียง 1–2
ครั้ง สอดคลองกับการศึกษาของอาภาวรรณ และคณะ (2555) ที่พบวาผูดูแลที่มีประสบการณและดูแลเด็กปวยโรคหืดมา
นานจะสามารถประเมินอาการและแกไขอาการหอบหืดกําเริบใหทุเลาลงได เนื่องจากมีความมั่นใจในการประเมินอาการ
ทราบแหลงขอมูลที่จะประสานขอรับคําปรึกษาได สวนผูดูแลที่มีประสบการณนอยจะไมสามารถประเมินและไมมีความ
มั่นใจในการประเมินอาการ เนื่องจากไมทราบวิธีการประเมินจึงไมสามารถจัดการอาการหอบหืดกําเริบใหอาการทุเลาลงได
ดังนั้นพยาบาลจึงควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมในเกิดการรับรูสมรรถนะในการดูแล
เด็กปวยโรคหืด เพื่อใชในการพัฒนาการรับรูในสมรรถนะแหงตนของผูดูแล เพื่อปองกันการเกิดอาการหอบหืดกําเริบตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูดูแลผูปวยเด็กโรคหืดทุกทานที่ใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ
เจาหนาที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลขอนแกน ทีใ่ หความอนุเคราะหพื้นที่ในการทําวิจัย
ครั้งนี้
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