
 

 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันโรคหอบหืดในเด็กท่ัวโลกมีแนวโนมเพิ่มข้ึน คือมีอัตราการเพ่ิมจากรอยละ 3 ในป 
ค.ศ. 1981 เปนรอยละ 6 ในป ค.ศ. 2002 (Child trend of national health interview survey data, 2006) ใน
ประเทศไทยพบวามีความชุกของโรคปานกลางประมาณรอยละ 10-20 (The International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood [ISAAC], 1998) ในป พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547 กรมการแพทย
รายงานวาโรคหอบหืดในเด็กจัดอยูในโรคท่ีพบบอยใน 10 อันดับ (กรมการแพทย, 2548) สําหรับ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จ. เชียงรายในป พ.ศ. 2548 มีรายงานสถิติเด็กโรคหอบหืดอายุ
แรกเกิด-15 ป จํานวน 882 คน และพบวาอายุ 1-6 ปมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 585 คน (หนวยเวชระเบียน 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห, 2549)  
 โรคหอบหืดเปนโรคท่ีมีการอักเสบเร้ือรังของหลอดลม มีการตอบสนองตอสารภูมิแพ
และส่ิงแวดลอมมากกวาปกติ ทําใหหลอดลมหดเกร็งและเกิดอาการหอบหืด เด็กจะมีอาการไอ    
อึดอัดแนนหนาอก หายใจมีเสียงหวีด (wheezing) หอบเหนื่อย (ชลีรัตน  ดิเรกวัฒนชัย, 2542; 
สมชาย  สุนทรโลหะนะกูล, 2545) โดยเฉพาะเด็กเล็กจะมีอาการไอ มีเสียงหวีด อึดอัดแนนอก 
หายใจเร็วต้ืน มีอกบุม ปกจมูกบาน (Navaie-Waliser, Misener, Mersman, & Lincoln, 2004) อาการ
เหลานี้จะเกิดข้ึนทันทีท่ีไดรับส่ิงกระตุน และอาจหายไดเองหรือตองไดรับยาขยายหลอดลม และถา
อาการหอบหืดรุนแรงใหยาแลวอาการไมดีข้ึนอาจเกิดภาวะหายใจลําบากหรือมีอาการแสดงของ
ภาวะหายใจลมเหลวและเสียชีวิต (อรุณวรรณ  พฤทธิพันธุ และ กัลย  กาลวันตวานิช, 2545) สาเหตุ
ท่ีพบบอยไดแก การไดรับการกระตุนจากสารกอภูมิแพจากภาวะแวดลอมภายในอาคารบานเรือน 
เชน ไรฝุน ฝุนภายในบาน สารกอภูมิแพจากสัตวเล้ียงในบาน การสูดดมควันบุหร่ีหรือสารพิษใน
อากาศ สาเหตุอื่นๆ เชน การออกกําลังกาย ความเครียด หรือไดรับยาบางชนิด และสาเหตุท่ีสําคัญ
คือการติดเช้ือของทางเดินหายใจสวนบนโดยเฉพาะการติดเช้ือไวรัส ไดแก ไวรัสระบบทางเดิน
หายใจซินไซเชียล (respiratory syncytial viral [RVS]), ไวรัสไขหวัดใหญ (parainfluenza) และ
ไวรัสระบบทางเดินหายใจอ่ืนๆ (เสาวนีย จําเดิมเผด็จศึก, 2542; World health organization [WHO], 
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2006) การรักษาท่ีสําคัญไดแก การใหยาขยายหลอดลม และการปองกันส่ิงกระตุนท่ีทําใหเกิดอาการ
หอบหืด (ปกิต วิชยานนท, เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ, อัญชลี เยี่ยงศรีกุล, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ และ
ไพศาล เลิศฤดีพร, 2543)  
 โรคหอบหืดเปนโรคเร้ือรังทําใหเกิดผลกระทบตอตัวเด็กท้ังทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ พัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก (Ladebauche, 1997) ผลกระทบดานรางกายทําให
สมรรถภาพของปอดลดลงโดยท่ีสัดสวนของปริมาณอากาศในการหายใจออกใน 1 นาที (forced 
expiratory volume in one second [FEV1]) และปริมาตรสูงสุดของอากาศจากการหายใจออกท่ีเร็ว
และแรง 1 คร้ัง (forced vital capacity [FVC]) ลดลง (Strunk et al., 2006) อาการหอบหืดทําใหเด็กมี
ความสามารถในการทํากิจกรรมหรือเลนลดลง (Juniper, 2003) ทําใหรบกวนการนอน ขาดเรียน 
(Gustafsson, Watson, Davis, & Rabe, 2006; Maier, Arrighi, Morray, Llewllyn, & Redding, 1998; 
Yawn, Fryer, & Lanier, 2004) และทําใหเด็กออกกําลังกายลดลง (Gustafsson, Watson, Davis, & 
Rabe, 2006; Lang, Butz, Duggan, & Serwint, 2004; Maier, Arrighi, Morray, Llewllyn, & 
Redding, 1998) อาจมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะหายใจลมเหลวและเสียชีวิตได (อรุณวรรณ    
พฤทธิพันธุ และ กัลย  กาลวันตวานิช, 2545) การไดรับยารักษาโรคหอบหืดประเภทสเตียรอยดใน
ขนาดสูงๆ เปนเวลานานจะมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของเด็กได (Allen, 2002; Skoner et al., 
2000) ดานจิตใจเด็กจะรูสึกวาตนเองแตกตางจากคนอ่ืน รูสึกไมพอใจ โกรธ ซึมเศรา วิตกกังวล 
(Juniper, 2003) มีความเครียด (Navaie-Waliser et al., 2004) และเม่ือเด็กเล็กมีอาการหอบมากจะ
แสดงอาการตื่นกลัวอยางรุนแรง (Koenig, Chesla, & Kennedy, 2003) นอกจากนั้นยังทําใหคุณภาพ
ชีวิตของเด็กเหลานี้ลดตํ่าลง (Chiang, 2005) 
 โรคหอบหืดในเด็กยังสงผลกระทบตอครอบครัวท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
เศรษฐกิจในครอบครัว เนื่องจากโรคหอบหืดเปนโรคท่ีไมสามารถทํานายไดวาเด็กจะเกิดอาการ
หอบหืดข้ึนเม่ือไร ผลของความไมแนนอนทําใหผูปกครองตองคอยดูแลเด็กทําใหไมไดทํางาน มี
เวลาพักผอนนอย เกิดความเครียดและกลัววาเด็กจะมีอาการหอบหืดข้ึน (Rand & Butz, 2003) 
ผูปกครองสวนใหญวิตกกังวลเร่ืองการจัดการขณะท่ีเด็กมีอาการหอบหืดและมีความทอแทใจ    
(Lai et al., 2005) รูสึกโดดเดี่ยว อางวาง (Rose & Garwick, 2003) การดูแลตนเองลดลง ความผาสุก
ในครอบครัวลดลง (Svavarsdottir & Rayens, 2005) นอกจากนั้นผูดูแลยังมีความกลัว วิตกกังวล ไม
ม่ันใจเกี่ยวกับการใชยาสเตียรอยด (Rose & Garwick, 2003) ไมม่ันใจในการดูแลเด็กโรคหอบหืด 
(กิตติมา สําราญไชยธรรม, 2541) สวนดานผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัวพบวาผูดูแลตอง
หยุดงานทําใหเสียรายได (Donnelly, 1994) จะเห็นไดวาโรคหอบหืดเปนโรคท่ีกอใหเกิดผลกระทบ
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มากมายท้ังตอตัวเด็กปวยและครอบครัวท่ีบุคลากรในทีมสุขภาพตองดูแลรักษาและปองกันเด็กโรค
หอบหืดใหปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพื่อลดปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน 
 เด็กแรกเกิดถึง 6 ป เปนวัยท่ีตองการการดูแลจากผูดูแลมากเนื่องจากยังไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองไดมากนักและเปนวัยท่ีมีความกลัวเม่ือตองเผชิญกับสถานการณแปลกใหมหรือ
อาการเจ็บปวย (Wong & Whaley, 1995) เด็กท่ีปวยดวยโรคหอบหืดซ่ึงเปนโรคเร้ือรังก็ยิ่งตองการ
การดูแลจากผูปกครองเปนพิเศษและอยางตอเนื่อง แตดวยเหตุท่ีการวินิจฉัยโรคหอบหืดทําไดยากใน
เด็กเล็ก (ชลีรัตน  ดิเรกวัฒนชัย, 2547) จึงมักไมมีรายงานเด็กอายุนอยกวา 1 ปท่ีไดรับการวินิจฉัยดวย
โรคหอบหืด ทําใหเด็กเหลานี้ไมไดรับการดูแลเกี่ยวกับการปองกันอาการหอบหืดเทาท่ีควร และท่ี
ผานมายังพบปญหาหลายอยางเกิดข้ึนท่ีทําใหการรักษาหรือการปองกันอาการหอบหืดไมไดผล
เทาท่ีควร ไดแก ผูปวยไมไดรับยาตามแผนการรักษา ทําใหมีอาการหอบหืดรุนแรงและตองเขารับ
การรักษาท่ีหองฉุกเฉินและนอนรักษาในโรงพยาบาลบอยๆ (วัชรา  บุญสวัสดิ์, 2549) ผูปกครองยัง
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรค การรักษา การใชยา โดยเฉพาะการปองกันการเกิดอาการหอบหืด 
(ชลีรัตน  ดิเรกวัฒนชัย, 2544; Fadzil & Norzila, 2002; Lee, Brugg, Phan, & Woodin, 2007) 
ผูปกครองวิตกกังวลเกี่ยวกับการใชยา ไดรับขอมูลไมเพียงพอ ทําใหผูดูแลเด็กไมเขาใจ รูสึกวา
ตนเองดอย ไมม่ันใจ (Rose & Garwick, 2003) เม่ือเกิดอาการหอบหืดเด็กจะตกใจกลัวและมี
พฤติกรรมตอตาน ขัดขืน พฤติกรรมเหลานี้ทําใหผูดูแลจัดการการพนยาหรือดูแลเด็กไดยาก 
(Ladebauche, 1997) ผูปกครองมีการรับรูไมถูกตองบางสวน เชน รับรูวาขนสัตว ฝุนในบาน ควัน
บุหร่ีไมใชส่ิงกระตุนทําใหเกิดอาการหอบหืด ยังใชเคร่ืองนอนท่ีเปนนุน รับรูวายาพนปองกันอาการ
หอบมีอันตราย ไมกลาพนยาใหเด็กทุกวัน (สุรีพร  แซเฮง และ สุกัลยา  คุณกิตติ, 2541) และ
ผูปกครองยังรับรูสมรรถนะแหงตนในการดูแลเด็กไมมากพอซ่ึงการศึกษาพบวา มารดารอยละ 
31.25 ไมม่ันใจวาบุตรแพอะไร รอยละ 30 ไมม่ันใจในการดูแลเร่ืองการสังเกตและหลีกเล่ียงส่ิง
กระตุนใหเกิดอาการหอบหืดและการติดเช้ือทางเดินหายใจ รอยละ 28.75 ไมม่ันใจในการดูแลเร่ือง
การหลีกเล่ียงควันบุหร่ีและควันพิษ รอยละ 13.5 ไมเคยใหทําอะไรนอกจากใหยาเพียงอยางเดียว 
รอยละ 10 ไมเคยดูแลบุตรในการเลนหรือออกกําลังกายเลย และรอยละ 22.5 ไมม่ันใจเร่ืองการดูแล
บุตรขณะมีอาการหอบ เม่ือบุตรมีอาการหอบมารดาสวนใหญจะรูสึกกลัวและตกใจจนทําอะไรไมถูก
และใหยาขยายหลอดลมเพียงอยางเดียวแตไมทราบวาควรจะทําอยางไรตอไป ผูปกครองยังรับรู
สมรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กโรคหอบหืดไมมากพอทําใหผูปกครองมีพฤติกรรมการดูแลเด็ก
โรคหอบหืดไมเหมาะสมตามไปดวย (กิตติมา  สําราญไชยธรรม, 2541) จะเห็นไดวาสาเหตุท่ีสําคัญ
คือผูปกครองขาดความรูและไมมีความม่ันใจในการปองกันการเกิดอาการหอบหืด ปญหาดังกลาว
กอใหเกิดการรักษาและการควบคุมโรคหอบหืดไมไดตามเปาหมาย 
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 จากปญหาดังกลาวไดมีการศึกษาหาวิธีการแกไขคือการใหความรูแกผูปกครองในการ
ดูแลเด็กโรคหอบหืด พบวาผูปกครองมีความรูและพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหอบหืดดีข้ึน และ
การศึกษาถึงวิธีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูปกครองในการดูแลและปองกันอาการหอบหืดใน
เด็กใหดีข้ึนไดหลายวิธี เชน การศึกษาของนัทมนต  สายสอน (2544) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผล
ของการสอนดวยส่ือวีดีทัศนและการสอนดวยดวยส่ือวีดีทัศนรวมกับการดูแลสุขภาพท่ีบานตอ
พฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรโรคหอบหืดท่ีมีอายุ 1-6 ป พบวามารดาท่ีไดรับการสอนดวย
ส่ือวีดีทัศนรวมกับการดูแลสุขภาพท่ีบานมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลบุตรโรคหอบหืดสูงกวากลุม
มารดาท่ีไดรับการสอนดวยวีดีทัศนเพียงอยางเดียว การศึกษาของประไพพิศ  สิงหเสม (2545) 
เกี่ยวกับผลการใชโปรแกรมการสอนตอความรูและพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาท่ีมีบุตรเปน
โรคหอบหืดอายุ 3-6 ปโดยสอนตามโปรแกรมการสอนควบคูกับการใหคูมือการดูแลบุตรโรคหอบ
หืดเพื่อนําไปศึกษาเอง เปรียบเทียบมารดาที่ไดรับคูมือเพียงอยางเดียวพบวามารดาท่ีไดรับการสอน
เปนกลุมตามโปรแกรมการสอน มีความรูและพฤติกรรมการดูแลบุตรโรคหอบหืดดีกวามารดาท่ี
ไดรับหนังสือคูมือเพียงอยางเดียว และมารดาท่ีไดรับการสอนตามปกติจากพยาบาลประจําการ 
การศึกษาของอรพรรณ  แสนใจวุฒิ (2546) เกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง
ตอพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลและพฤติกรรมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด อายุ      
6-12 ป พบวามารดากลุมท่ีไดรับการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองมีคะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลสูงกวากลุมท่ีไดรับการดูแลแบบปกติ เปนตน จะเห็นไดวามีหลายงานวิจัยท่ีไดกลาวถึงการให
ความรูในการดูแลเด็กโรคหอบหืดและทําใหผูปกครองไดมีความรูและพฤติกรรมในการดูแลและ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กไดดีข้ึน  
 ถึงแมในการปองกันอาการหอบหืดนั้นผูปกครองมีความรูเกี่ยวกับโรคหอบหืดและ
พฤติกรรมการดูแลเด็กอยูในระดับสูง (สุรีพร แซเฮง และสุกัลยา คุณกิตติ, 2541; รัตนาวด ีชอนตะวนั, 
2545) แตความไมม่ันใจในความสามารถของตนเองของผูปกครองในการดูแลเด็กดานตางๆ (กิตติมา  
สําราญไชยธรรม, 2541; รัตนาวดี ชอนตะวัน, 2545) ทําใหผูปกครองตัดสินใจที่จะดูแลเด็กให
ถูกตองเหมาะสมไดไมดีพอ (Meng, McConnell, 2002) นอกจากนั้นการรับรูสมรรถนะแหงตนก็
เปนปจจัยสําคัญในการเกิดพฤติกรรมตามความตองการของบุคคลนั้นได (Bandura, 1997) ซ่ึงจาก
การศึกษาของกมลทิพย ดานชัย (2540) เกี่ยวกับการรับรูสมรรถนะแหงตนของมารดาและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพวัย 1-3 ป พบวาการรับรูสมรรถนะแหงตนของมารดาและพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพบุตรมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง (r=.55) สอดคลองกับการศึกษาของ
แซนเดอร และวูลเลย (Sander & Woolley, 2004) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสมรรถนะแหงตน
และการปฏิบัติของมารดาในการดูแลเด็กอายุ 2-8 ป พบวาสมรรถนะแหงตนมีความสัมพันธกับ
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พฤติกรรมการดูแลเด็กของมารดาเชนเดียวกัน (r=.41) ดังนั้นการสงเสริมใหผูปกครองไดมีการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดอาจทําใหผูปกครองมีพฤติกรรมปองกันอาการหอบ
หืดเหมาะสมข้ึนดวย 

 แนวคิดสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นเกิดจากบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองหรือรับรูสมรรถนะแหงตน 
(perceived self-efficacy) มีความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองท่ีจะจัดการและดําเนินการ
กระทําพฤติกรรมนั้นและมีความคาดหวังผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึน (outcome expectation) ถาหากบุคคลมี
การรับรูสมรรถนะแหงตนสูงจะมีความอดทน อุตสาหะและกระตือรือรนท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้น
ไดสําเร็จ บุคคลสามารถพัฒนาสมรรถนะแหงตนโดยอาศัยแหลงสนับสนุน 4 ดาน คือ 1) 
ประสบการณท่ีประสบผลสําเร็จดวยตนเอง (enactive mastery experience) 2) การสังเกตผูอ่ืน
ประสบผลสําเร็จในการเผชิญกับสถานการณแบบเดียวกันหรือไดเห็นตัวแบบที่มีลักษณะคลายคลึง
กับตนเอง (vicarious experience) ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบ
และคิดวาตนเองนาจะมีพฤติกรรมดังเชนตัวแบบได 3) การใชคําพูดชักจูงหรือช้ีแนะดวยวาจา 
(verbal persuasion) เปนการโนมนาวหรือช้ีนําใหบุคคลเช่ือวาเขามีความสามารถท่ีจะมีพฤติกรรม
ตามตัวแบบนั้นไดและมีพฤติกรรมนั้นๆอยางตอเนื่อง 4) ความพรอมทางรางกายและอารมณ 
(physiological and affective state) เปนการท่ีบุคคลมีความสุขสบายดานรางกายและจิตใจ ลดความ
คลางแคลงใจหรือความสงสัย ความรูสึกดอย ก็จะมีการรับรูสมรรถนะแหงตนเพิ่มข้ึนและสามารถมี
พฤติกรรมท่ีตองการได 
 การนําแนวคิดสมรรถนะแหงตนไปใชในการสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแล
เพื่อใหมีพฤติกรรมตามท่ีตองการมีหลายการศึกษา เชน การศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรม
พัฒนาการรับรูสมรรถนะของมารดาในการดูแลบุตรโรคหัวใจแตกําเนิดซ่ึงศึกษาในมารดาท่ีดูแล
บุตรโรคหัวใจแตกําเนิดจํานวน 30 ราย โดยวัดการรับรูสมรรถนะแหงตนและพฤติกรรมการดูแล
บุตรกอนและหลังเขารวมโปรแกรมโดยใชทฤษฎีการรับรูสมรรถนะแหงตนซ่ึงประกอบดวย การ
ใหคําแนะนํา การสาธิต การฝกปฏิบัติ การแลกเปล่ียนประสบการณ การบันทึกสุขภาพและจดหมาย
กระตุนเตือน โดยวัดการรับรูสมรรถนะของมารดาและพฤติกรรมมารดาในการดูแลบุตรโรคหัวใจ
พิการแตกําเนิดในสัปดาหท่ี 1 และสัปดาหท่ี 12 ของโปรแกรม พบวาหลังเขารวมโปรแกรมกลุม
ตัวอยางมีการรับรูสมรรถนะของมารดาและพฤติกรรมมารดาในการดูแลบุตรเพิ่มข้ึน (สมพร      
โชติวิทยธารากร, 2543) การศึกษาเกี่ยวกับผลการเตรียมมารดาตอการรับรูความสามารถของตนเอง
ในการดูแลทารกคลอดกอนกําหนดและพฤติกรรมการดูแลทารกโดยการสงเสริมการรับรู
สมรรถนะแหงตนพบวากลุมมารดาท่ีไดรับการสงเสริมสมรรถนะแหงตนในการดูแลทารกมีการ
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รับรูสมรรถนะแหงตนเพ่ิมข้ึนและมีพฤติกรรมในการดูแลทารกถูกตองเหมาะสมกวากลุมท่ีไมได
รับการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตน (สมทรง เคาฝาย, 2541) การศึกษาเกี่ยวกับผลของ
โปรแกรมการฝกพฤติกรรมเด็กของครอบครัวเด็กอายุ 2 ปท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมเพ่ือประเมินการ
เพิ่มของการรับรูสมรรถนะแหงตน ความเครียด และการมีปฏิสัมพันธกับเด็กในดานบวกของ
ผูปกครองซ่ึงศึกษาในผูปกครองและเด็กวัยหัดเดิน 46 คู โดยแบงออกเปนกลุมท่ีไดรับโปรแกรม
การฝกหัดของผูปกครองในการฝกพฤติกรรมเด็กและกลุมท่ีไมไดรับโปรแกรม วัดการรับรู
สมรรถนะแหงตนของผูปกครองกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมและติดตามหลังการเขารวม
โปรแกรม 3 เดือนและ 1 ป พบวาหลังเขารวมโปรแกรม 3 เดือนสมรรถนะแหงตนของผูปกครอง
เพิ่มข้ึนและยังคงเดิมหลังติดตามผลอีก 1 ป (Tucker, Gross, Fogg, Delany, & Lapporte, 1998) และ
ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธในการสงเสริมสมรรถนะแหงตนของมารดาในการนวดในทารกท่ี   
ตาบอดซ่ึงศึกษาในมารดาและทารกจํานวน 6 คู โดยสอนมารดาในการนวดทารกตามส่ือวีดีทัศนที
ละรายท่ีบาน ไดบันทึกภาพ เสียงการสัมภาษณกลุมตัวอยาง และการปฏิบัติกิจกรรมไว หลังจากนั้น
มีการเขากลุมเพื่อสอบถามถึงการปฏิบัติ แลกเปล่ียนความคิด ใหดูส่ือวีดีทัศนกอนและหลังสอน
นวด ประเมินโดยการสังเกตจากเทปบันทึกภาพและเสียง พบวากอนสอนการนวดมารดามี
ปฏิสัมพันธกับทารกในดานลบรอยละ 100 หลังการสอนนวดมารดารอยละ 79 มีปฏิสัมพันธกับ
ทารกดีข้ึน ทําใหส่ือสัมพันธระหวางมารดาและทารกดีข้ึน มารดามีความม่ันใจและสามารถในการ
ส่ือสารกับทารกไดมากข้ึน (Lappin, 2006) 
  ผลการวิจัยดังกลาวช้ีใหเห็นวาการรับรูสมรรถนะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดูแลเด็ก (กมลทิพย  ดานชัย, 2540; Sander & Woolley, 2004) ถึงแมการสงเสริมสมรรถนะแหงตน
มีผลทําใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีตองการไดแตยังมีการศึกษาถึงการสงเสริมสมรรถนะ
แหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กนอย ในประเทศไทยมีเพียงการศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางการรับรูสมรรถนะแหงตนและพฤติกรรมการในการดูแลเด็ก (กมลทิพย   
ดานชัย, 2540; กิตติมา  สําราญไชยธรรม, 2541) จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงนํามาสรางโปรแกรม
สงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กซ่ึงอาจสงผลให
ผูปกครองมีความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองและสามารถปฏิบัติกิจกรรมในการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กไดถูกตอง และคงพฤติกรรมนั้นไวตอไปซ่ึงอาจมีผลทําใหสามารถควบคุม
อาการหอบหืดและลดภาวะแทรกซอนตางๆ ได 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของผูปกครองกอนและ
หลังไดรับโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของผูปกครองท่ีไดรับ
โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนและผูปกครองท่ีไดรับการดูแลตามปกติ 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.  ผูปกครองท่ีไดรับโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กสูงกวากอนการไดรับโปรแกรม 
 2.  ผูปกครองท่ีไดรับโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กสูงกวาผูปกครองท่ีไดรับการดูแลตามปกติ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบวัดกอนหลัง
และมีกลุมควบคุม (pretest-posttest control group design) เพื่อสงเสริมสมรรถนะแหงตนของ
ผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีรับการรักษาในแผนกผูปวยนอกกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย โดยทําการศึกษาในผูปกครองเด็กท่ีปวยเปน
โรคหอบหืดอายุ 1-6 ป ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2550 

 
นิยามศัพท 
 
 โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครอง หมายถึง กระบวนการท่ีชวยให
ผูปกครองมีความม่ันใจในความสามารถของตนเองในการปองกันอาการหอบหืดมีข้ันตอนดังนี้คือ 
1) ประเมินความพรอมดานรางกายและอารมณของผูปกครองกอนไดรับการสงเสริมสมรรถนะแหง
ตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก 2) ใหผูปกครองสังเกตผูอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จในการ
ปองกันอาการหอบหืดจากตัวแบบในส่ือวีดีทัศน 3) สนับสนุนใหผูปกครองมีประสบการณท่ี
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ประสบผลสําเร็จในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดดวยตนเองโดยใหเลาถึง
ความสําเร็จในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กและใหทดลองปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการ
หอบหืดในเด็กท่ีเหมาะสมท่ีบาน 4) ชักจูงหรือช้ีแนะดวยวาจาและช้ีใหเห็นถึงผลดีของการมี
พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีเหมาะสมและผลเสียของการมีพฤติกรรมปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงโปรแกรมนี้ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิดสมรรถนะแหงตน
ของแบนดูรา (Bandura, 1997) 
 
 การรับรูสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก หมายถึง
การรับรูถึงความสามารถของตนเองของผูปกครองในการปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันอาการหอบ
หืดในเด็กไดแก วิธีการหลีกเล่ียงหรือควบคุมส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดอาการหอบหืด การดูแลสุขภาพ 
การดูแลการใชยารักษาโรคหอบหืดในเด็ก การดูแลเด็กเม่ือเร่ิมมีอาการผิดปกติ ประเมินโดยแบบวัด
การรับรูสมรรถนะในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม 
 
 พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืด หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผูปกครองในการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กไดแก วิธีการหลีกเล่ียงหรือควบคุมส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดอาการหอบหืด 
การดูแลสุขภาพ การดูแลการใชยารักษาโรคหอบหืดในเด็ก การดูแลเด็กเม่ือเร่ิมมีอาการผิดปกติ 
ประเมินโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดของผูปกครองท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
จากการทบทวนวรรณกรรม 
 
 ผูปกครองเด็กโรคหอบหืด หมายถึง บิดา หรือมารดาของเด็กอายุ 1-6 ปท่ีไดรับการ
วินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหอบหืด 

 


