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บทคัดยอ 

การศึกษาเบื้องตนน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืด

กําเริบในผูปวยเด็กโรคหืด เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 30 คน เปนผูดูแลเด็กโรคหืดที่มารับการรักษาที่คลินิก

โรคระบบทางเดินหายใจ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืด

กําเริบในผูปวยเด็กโรคหืด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาผูดูแลมกีารรับรูสมรรถนะแหงตนใน

ระดับปานกลางถึงไมมั่นใจเลย ในหัวขอตอไปนี้ 1) มั่นใจวาเด็กไมไดอยูในทีแ่ออัดหรือที่มีคนปวยดวยโรคทางเดินหายใจ

หรือเปนหวัด รอยละ 40 (12 คน) 2) สามารถชวยแกไขอาการหอบหืดกําเริบเบื้องตนไดโดยไมตองพาเด็กไปพบแพทย 

รอยละ 40 (12 คน) 3) มั่นใจวาเมื่อพาเด็กออกจากบานไดนํายาพนทั้งแบบฉุกเฉินและแบบพนประจํา พรอมกรวยพนยา

ไปดวยเสมอ รอยละ 30 (9 คน) 4) เมื ่อเกิดอาการหอบหืดกําเริบมั ่นใจวาสามารถดูแลใหอาการของเด็กทุเลาลงได         

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% ( 12  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 

Keywords: Children with Asthma, Perceived self- efficacy, Caregivers  
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บทนํา 

โรคหืดเปนโรคท่ีเปนปญหาทางสขุภาพในเด็ก พบอุบัติการณผูปวยเด็กโรคหดืท่ัวโลกประมาณ 300 ลานคน และ

เกือบ 7 ลานคนเปนผูปวยเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป องคการอนามัยโลกรายงานวาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบเด็กปวยดวยโรค

หืดจากป 1980 พบ 3.6% และในป 2001 พบอัตราเพิ ่มขึ ้นเปน 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 การรับรูสมรรถนะแหงตนเปนกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีลักษณะ

กําหนด มีการอาศัยซึ่งกันและกันของตัวแปร 3 กลุมไดแก 1) ปจจัยภายในตัวบุคคล (Internal person factor ) ไดแก 

ความเชื ่อ การร ับร ู ตนเอง 2) เง ื ่อนไขเชิงพฤติกรรม (Behavior condition) และ 3) เง ื ่อนไขเชิงส ิ ่งแวดล อม 

(Environmental condition) ซึ่งมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องเปนขั้นตอน และมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยแบนดูรา    

เชื่อวาบุคคลสองคนอาจมีความสามารถไมแตกตางกัน แตจะแสดงออกมาในคุณภาพที่แตกตางกันได ถามีการรับรูใน

สมรรถนะแหงตนและสภาพการณท่ีตางกัน ซึ่งความสามารถของแตละคนไมตายตวั หากมีความยืดหยุนไดตามสภาวการณ 

โดยแบนดูราเชื ่อวาบุคคลที่มีการรับรู ในสมรรถนะแหงตนแลวจะมีความอุตสาหะ อดทน ไมยอทอ จะกระทําและ             

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอเน่ืองจนประสบความสําเร็จตามท่ีตนเองคาดหวังวาจะทําได 

สิ ่งที ่จะเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพการแสดงออกของบุคคลจึงขึ ้นอยู กับการรับรูในสมรรถนะแหงตน               

ในสภาวการณน้ันๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบ หากผูดูแลมีการรับรูใน

สมรรถนะแหงตนก็มีสวนในการทํานายพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหืดไดเพ่ิมข้ึน (เพ็ญจิต และคณะ, 2560) ดังน้ันการรับรู

ในสมรรถนะแหงตน จะชวยทํานายหรือตัดสินวาบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติตามคําแนะนําได       

โดยอาศัยความรวมมือระหวางทีมบุคลากร ผูดูแล รวมถึงบุคคลในครอบครัวท่ีตองมีการติดตอสื่อสารกันใหเกิดการเรียนรู

และความเขาใจท่ีตรงกันในการท่ีจะกระทําพฤติกรรมการดูแลใหไดตามท่ีคาดหวังตามสมรรถนะของแตละบุคคล   

การดูแลรักษาเด็กโรคหืดยังคงเปนปญหาท่ีสาํคัญ เนื่องจากยังไดผลไมดีเทาที่ควร ผูดูแลยังขาดความรูเรื่องโรค 

สิ่งท่ีเปนตัวกระตุน การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการหอบหืดกําเริบ การใชยาพนสูดท่ีไมถูกวิธี (เพ็ญจิต และคณะ, 2560) ลืมใชยา 

หยุดใชยาเมื ่อเด็กไมมีอาการหรือเมื ่อรู สึกวาอาการดีขึ ้น และบางครั ้งก็ลืมนํายาติดตัวไปดวยเมื ่อตองเดินทางหรือ          

ออกนอกบาน (Jabeen et al., 2018) มีการใหความรูแกผูดูแลนอยและไมทั่วถึงดวยขอจํากัดของเวลา ประกอบกับ

บุคลากรมีนอยและมีรูปแบบการสอนท่ีไมชัดเจน (วันเพ็ญ, 2557) ซึ่งความไมเขาใจมีความรูไมเพียงพอและไมมีความมั่นใจ

ในการปองกันหรือจัดการกับอาการ นําไปสูการปฏิบัติตัวที่ไมถูกตอง ทําใหผูปวยเด็กตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

ดวยอาการหอบหืดกําเริบ ตองมารักษาท่ีแผนกฉุกเฉินบอยครั้ง (สุธิศา และคณะ, 2561) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผาน

มายังไมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูปวยเด็ก    

โรคหืดมากอน ทําใหองคความรูเกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการดูแลเด็กโรคหืดยังขาดความชัดเจน     

ไมมขีอมูลพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลตอไป ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแล

ในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูปวยเด็กโรคหืด ผลของการศึกษานี้จะนําไปสูการสราง/พัฒนาโปรแกรม/           

การพัฒนาศักยภาพของผูดูแลในการดูแลเดก็โรคหืดใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

       เพ่ือศึกษาการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูปวยเด็กโรคหืด 

 

วิธีการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       ประชากร คือ ผูดูแลผูปวยเด็กโรคหืด ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีพาเด็กปวยโรคหืดเขารับการรักษาท่ีคลินิก     

โรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลขอนแกน 

       กลุ มตัวอยาง คือ ผู ดูแลหลักของผูปวยเด็กโรคหืด ที่พาเด็กปวยโรคหืดเขารับการรักษาท่ีคลินิกโรคระบบ   

ทางเดินหายใจ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลขอนแกน โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ดังน้ี เปนบิดา มารดา ปู ยา 

ตา ยาย หรือสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่เปนผูดูแลหลัก และอาศัยอยูกับผูปวยเด็กโรคหืดตลอดภายในบานเดียวกัน     

มีอายุตั้งแต 18 ป ข้ึนไป สามารถสื่อสารภาษาไทยไดดี กลุมตัวอยาง 30 คน เลือกแบบเจาะจง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

       แบบสอบถามการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลเพื่อปองกันอาการหอบหืดกําเริบ ประกอบดวยขอคําถาม 

จํานวน 16 ขอ ดังนี้ 1) การรับรูสัญญาณเตือนอาการ 2) การปองกันหรือหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่กระตุนใหเกิดอาการ    

หอบหืดกําเริบ 3) การใชยาถูกข้ันตอนและตอเน่ือง 4) การจัดการอาการเมื่อเกิดอาการหอบหืดกําเรบิ 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 และพยาบาลผูเช่ียวชาญดานการพยาบาลผูปวยเด็กโรคหืด 1 คน คํานวณคา Content validity index: CVI 

ไดเทากับ 1.00 นําไปทดลองใชกับผูดูแลผูปวยเด็กโรคหืดที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน คํานวณหา     

คาความเช่ือมั่นโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) ไดเทากับ .90  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

       การวิจัยน้ีไดรับการพิจารณาจากกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกน เลขท่ี HE 632068 

และผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลขอนแกน เลขท่ี KEMOU63007 แลวผูวิจัยนําหนังสือแนะนํา

ตัวจากคณะบดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

มหาวิทยาลัยขอนแกนและหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลขอนแกน เสนอตอ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน เพ่ือช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการวิจัยและขออนุญาตเขาเก็บขอมูล เมื่อไดรับอนุมัติให

เก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยชี ้แจงกับแพทยและพยาบาลที่แผนกผูปวยนอกใหทราบถึงขั ้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง        

การเก็บขอมูล และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล โดยผูวิจัยขอความรวมมือจากพยาบาลประจําคลินิกโรคระบบทาง   

เดินหายใจ เพ่ือเปนผูสอบถามความสมัครใจในการใหผูวิจัยเขาพบ แลวคัดกรองผูดูแลและผูปวยเด็กโรคหืดตามคุณสมบัติ

ที่กําหนด ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและสิทธิในการเขารวมการวิจัย หลังจากนั้นผูวจิัย

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองขณะผูดูแลและเด็กโรคหืดรอแพทยตรวจโดยไมทําใหเกิดความลาชาในการตรวจ 

ผูดูแลใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 15-20 นาที 
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การวิเคราะหขอมูล 

       วิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for window ดวยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจง

ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

        ขอมูลท่ัวไปของผูดูแลหลัก 

 ผลการศ ึกษาพบว าผ ู ด ูแลท ี ่ร วมการวิจ ัยท ั ้งหมดเป นเพศหญิง (ร อยละ 100) อาย ุ เฉล ี ่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) มีความสัมพันธเก่ียวของกับเด็กเปนมารดามากท่ีสุด 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 ซึ่งสวนใหญไดรับความรูเรื่องโรคหืดจากแพทยมากท่ีสุด รอยละ 100 (จํานวน 30 คน) รองลงมาคือไดรับ

ความรูเรื่องโรคหืดจากพยาบาล รอยละ 73.3 (จํานวน 22 คน) สวนใหญเคยดูแลผูปวยเด็กโรคหืดขณะเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล รอยละ 73.3 (จํานวน 22 คน) และสวนใหญเคยดูแลเด็กโรคหืดท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 1–2 ครั้ง 

รอยละ 54.5 (12 คน) 

 

คาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลเพื่อปองกันอาการ    

หอบหืดกําเริบ  

        ผลการศึกษา พบวา คะแนนรวมทั้งฉบับรายดานและรายขออยูในระดับมาก ในกรณีการวิเคราะหคาคะแนน

เฉล ี ่ยรายด าน พบว า 1) ด านการร ับร ู ส ัญญาณเต ือนอาการม ีค าคะแนนเฉล ี ่ยเท าก ั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) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแลเพ่ือปองกันอาการ

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) ท่ีไมมั่นใจ   

วาตนจะจัดการอาการหอบหืดกําเริบใหอาการทุเลาลงได รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูดูแลในการรับรูสมรรถนะแหงตนเพ่ือปองกันอาการหอบหืดกําเริบจําแนกรายขอ  

 (n = 30)         

ขอความ การรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแล 

มั่นใจ 

มากท่ีสุด 

มั่นใจ 

มาก 

มั่นใจ 

ปานกลาง 

มั่นใจ 

เล็กนอย 

ไม 

มั่นใจเลย 

ดานการรับรูสัญญาณเตือนอาการ      

1. ผู ดูแลสามารถประเมินไดทุกครั ้งวาเด็กกําลังมี

อาการหอบหืดกําเริบ 

14 

(46.7) 

10 

(33.3) 

6 

(20.0) 

0 0 

2. ผู ดูแลสามารถประเมินไดวาเมื ่อใดควรใชยาพน

ขยายหลอดลม 

16 

(53.3) 

11 

(36.7) 

2 

(6.7) 

1 

(3.3) 

0 

3. ผูดูแลทราบวาเมื่อเด็กมีอาการหอบหืดกําเริบจะมี

อาการอยางไร 

13 

(43.4) 

10 

(33.3) 

7 

(23.3) 

0 0 

ดานการปองกันหรือหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงท่ีกระตุน      

4. ผูดูแลทราบวามีสิ่งใดบางที่เปนตัวกระตุนใหเกิด

อาการหอบหืดกําเริบ  

9 

(30.0) 

14 

(46.7) 

7 

(23.3) 

0 0 

5. ผูดูแลสามารถดูแลเด็กใหหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทาํให

เกิดอาการหอบหืดกําเริบ เชน ควันบุหรี่ ไรฝุน     

แมลงสาป เปนตน 

11 

(36.7) 

11 

(36.7) 

7 

(23.3) 

1 

(3.3) 

0 

6. ผูดูแลมั่นใจวาเด็กไมไดอยูในท่ีแออัดหรือมีคนปวย

ดวยโรคทางเดินหายใจ หรือเปนหวัด 

9 

(30.0) 

9 

(30.0) 

9 

(30.0) 

3 

(10.0) 

0 

7. ผูดูแลสามารถดูแลใหเด็กออกกําลังกาย เชน เดิน 

ว่ิง ปนจักรยาน ในชวงท่ีไมมีอาการหอบหืดกําเรบิ 

16 

(53.4) 

10 

(33.3) 

3 

(10.0) 

1 

(3.3) 

0 

ดานการใชยาถูกขั้นตอนและตอเนื่อง      

8. ผู ด ูแลมั ่นใจวาเมื ่อพาเด็กออกจากบานไดนํา        

ยาพนทั้งแบบฉุกเฉิน และแบบพนประจํา พรอม

กรวยพนยาไปดวยเสมอ 

11 

(36.7) 

10 

(33.3) 

6 

(20.0) 

1 

(3.3) 

2 

(6.7) 

9. ผูดูแลทราบวายาท่ีเด็กใชมียาอะไรบาง ใชอยางไร 

และมีผลอยางไร 

18 

(60.0) 

4 

(13.2) 

8 

(26.8) 

0 0 

10. ผูดูแลสามารถใชยาพนสูดกับกรวยพนยาไดอยาง

ถูกวิธี ครบทุกข้ันตอน 

21 

(70.0) 

6 

(20.0) 

2 

(6.7) 

1 

(3.3) 

0 

11. ผูดูแลมั่นใจวาไดเช็ดใบหนาหรือลางหนาใหเด็ก

ทุกครั้งหลังพนยา 

19 

(63.3) 

6 

(20.0) 

2 

(6.7) 

2 

(6.7) 

1 

(3.3) 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูดูแลในการรับรูสมรรถนะแหงตนเพ่ือปองกันอาการหอบหืดกําเริบจําแนกรายขอ  

 (n = 30) (ตอ)               

ขอความ การรับรูสมรรถนะแหงตนของผูดูแล 

มั่นใจ 

มากท่ีสุด 

มั่นใจ 

มาก 

มั่นใจ 

ปานกลาง 

มั่นใจ 

เล็กนอย 

ไม 

มั่นใจเลย 

12. ผูดูแลมั่นใจวาใชยาประจํา (ยาสเตียรอยด) เพ่ือ

รักษาอาการอักเสบของหลอดลมเปนประจาํทุก

วัน และตอเน่ืองโดยเด็กไมเคยขาดยา 

21 

(70.0) 

6 

(20.0) 

2 

(6.7) 

1 

(3.3) 

0 

ดานการจัดการอาการเมื่อเกิดอาการหอบหืด

กําเริบ 

     

13. ผูดูแลสามารถชวยแกไขอาการหอบหืดกําเริบ

เบ้ืองตนได โดยไมตองพาเด็กไปพบแพทย 

11 

(36.7) 

7 

(23.2) 

8 

(26.7) 

2 

(6.7) 

2 

(6.7) 

14. ผูดูแลพนยาขยายหลอดลมหรือยาฉุกเฉินแลว 

เด็กยังมอีาการหายใจหอบมาก หายใจมีเสียงว้ีด 

หรืออาการไมดีข้ึน  “ทานจะรีบพาเด็กไปรักษา

ตอท่ีโรงพยาบาลทันที” 

25 

(83.4) 

4 

(13.3) 

0 

 

1 

(3.3) 

0 

15. เมื ่อเกิดอาการหอบหืดกําเริบผู ดูแลมั่นใจวา

สามารถดูแลใหอาการของเด็กทุเลาลงได 

8 

(26.8) 

13 

(43.4) 

7 

(23.2) 

1 

(3.3) 

1 

(3.3) 

16 .  ผ ู  ด ู แลทราบว าหากเด ็กร อง นอนไม  ได   

รับประทานไมได เมื่อพนยาแลว ควรรีบพาไป

พบแพทยทันที 

22 

(73.3) 

6 

(20.0) 

2 

(6.7) 

0 0 

     

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย    

การศึกษาเบื้องตนนี้พบวาผูดูแลมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดกําเริบในผูปวยเด็ก    

โรคหืดในระดับปานกลาง เล็กนอยถึงไมมั่นใจเลย ซึ่งถือวามีระดับการรับรูที่ควรไดรับการสงเสริมใหเกิดความมั่นใจใน

สมรรถนะเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

ผูดูแลรอยละ 40 (12 คน) (มั่นใจปานกลาง = 9 คน, มั่นใจเล็กนอย = 3 คน) ไมสามารถดูแลเด็กไมใหอยูในท่ี

แออัดหรือมีคนปวยดวยโรคทางเดินหายใจหรือเปนหวัดได เนื ่องจากสภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ประชากรมีจํานวนมากขึ้น (ดาวเรือง และคณะ, 2547; ฮากีม, ม.ป.ป.) เกิดความแออัดตามมา จากการศึกษาพบวา

ลักษณะที่พักอาศัยของกลุมตัวอยางอาศัยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ บางครั้งเมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้นก็ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันไดและจากการศึกษาถึงแมจะพบวาผูดูแลเด็กโรคหืดจะมีการรับรูในสมรรถนะแหงตนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก แตก็พบปจจัยดานการปองกันหรือหลีกเลี ่ยงปจจัยเสี ่ยงที่กระตุนมีคาคะแนนที่ตํ่ากวาปจจัยดานอื่น คือ             

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 (S.D 0.32) ดังน้ันควรมีการสงเสริมใหผูดูแลเด็กโรคหดืมีการปองกันปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเปนตัวกระตุน

ใหเกิดอาการกําเริบข้ึน เชน การใสหนากากอนามัยการลางมือบอยๆ เปนตน 

ผูดูแลรอยละ 40 (12 คน) (มั่นใจปานกลาง = 8 คน, มั่นใจเล็กนอย = 2 คน, ไมมั่นใจเลย = 2 คน) ไมมั่นใจ    

วาตนจะแกไขอาการหอบหืดกําเริบเบื้องตนได จากการศึกษาพบวาผูดูแลทั้งหมดเคยไดรับความรูเรื่องการดูแลผูปวยเด็ก
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โรคหืด ท้ังจากแพทย พยาบาล และเภสัชกร แตสวนใหญรอยละ 54.5 (12 คน) เคยดูแลเด็กโรคหืดท่ีตองเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาลเพียง 1–2 ครั้ง และรอยละ 26.7 (8 คน) ไมเคยดูแลผูปวยเด็กโรคหืดท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

เลย อธิบายไดวาผูดูแลอาจมีประสบการณในการประเมินอาการ หรือเคยพบเด็กมีอาการกําเริบนอยครั้ง ทําใหไมคอยได

จัดการอาการเบื้องตน ดังนั้นเมื่อเด็กโรคหืดมีอาการหอบหืดกําเริบผูดูแลจึงอาจมีความไมมั่นใจในการจัดการอาการ

เบ้ืองตนได ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของวิยดา และคณะ (2559) ท่ีทําการศึกษาในผูปวยโรคหืดวัยผูใหญวาบุคคลเมื่อไดรับ

ความรูทั้งจากการพูดคุยและการไดดูตัวแบบจากบุคคลจริงที่ประสบความสําเร็จจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมในการจัดการ

ตนเองและแกไขอาการเบ้ืองตนได   

ผูดูแลรอยละ 30 (9 คน) (มั่นใจปานกลาง = 6 คน, มั่นใจเล็กนอย = 1 คน, ไมมั่นใจเลย = 2 คน) เมื่อออกนอก

บานไมไดนํายาพนสูดทั้งแบบฉุกเฉิน และแบบพนประจําพรอมกรวยพนยาไปดวยทุกครั้ง อาจเนื่องจากเด็กไมเคยมีการ

กําเริบเมื่อออกนอกบาน จากการศึกษาพบวาผูดูแลเด็กโรคหืดบางคนลืมนํายาพนสูดพรอมกรวยไปดวยเนื่องจากความ   

เรงรีบและผูดูแลบางคนใหขอมูลวา “คิดวาออกไปไมไกล และไปไมนาน” ดังนั้นจึงควรมีการใหขอมูลผูดูแลเพิ่มมากข้ึน

เกี่ยวกับความสําคัญที่ตองมียาพนสูดพรอมกรวยติดตัวผูปวยเด็กโรคหืดไปดวยทุกครั้งเมื่อตองออกนอนกบาน สอดคลอง

กับการศึกษาของเพ็ญจิต และคณะ (2560) ท่ีวาการรับรูสมรรถนะในการดูแลและการรับรูแรงสนับสนุนทางสังคม มีผลตอ

พฤติกรรมการดูแลผูปวยเด็กโรคหืดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  

ผูดูแลรอยละ 30 (9 คน) (มั่นใจปานกลาง = 7 คน, มั่นใจเล็กนอย = 1 คน, ไมมั่นใจเลย = 1 คน) ท่ีไมมั่นใจวา

ตนจะจัดการอาการหอบหืดกําเริบใหอาการทุเลาลงได อธิบายไดวา ระยะเวลาและประสบการณดานการประเมินและการ

จัดการเมื่อเด็กเกิดอาการหอบหืดกําเริบ อาจมีความสัมพันธกับความมั่นใจในการแกไขอาการหอบหืดกําเริบเบ้ืองตน จาก

การศึกษาพบวาผูดูแลสวนใหญ รอยละ 54.5 (12 คน) เคยดูแลเด็กโรคหืดท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเพียง 1–2 

ครั้ง สอดคลองกับการศึกษาของอาภาวรรณ และคณะ (2555) ท่ีพบวาผูดูแลท่ีมีประสบการณและดูแลเด็กปวยโรคหืดมา

นานจะสามารถประเมินอาการและแกไขอาการหอบหืดกาํเริบใหทุเลาลงได เนื่องจากมีความมั่นใจในการประเมินอาการ                   

ทราบแหลงขอมูลที่จะประสานขอรับคําปรึกษาได สวนผูดูแลท่ีมีประสบการณนอยจะไมสามารถประเมินและไมมีความ

มั่นใจในการประเมินอาการ เน่ืองจากไมทราบวิธีการประเมนิจึงไมสามารถจัดการอาการหอบหืดกําเริบใหอาการทุเลาลงได 

ดังนั้นพยาบาลจึงควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสงเสริมในเกิดการรับรูสมรรถนะในการดูแล

เด็กปวยโรคหืด เพ่ือใชในการพัฒนาการรับรูในสมรรถนะแหงตนของผูดูแล เพ่ือปองกันการเกิดอาการหอบหืดกําเริบตอไป 
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