
J Nurs Sci   Vol.27  No.3  S2  Sep-Dec  2009 

Journal of Nursing Science (Supplement	2)	��

The Effect of an Education Program on Knowledge  
and Preventive Behavior for Mother of Children  
at Risk for Asthma* 

Corresponding	Author:		
T.	Khongim	
E-mail:	nakamon_khong@hotmail.com	
	
Tanakamon	Khongim	RN	MSN		
Registered	Nurse	Pangsilathong	Hospital	
	
Kaimook	Wichiencharoen	RN	EdD	
Associate	Professor,	Department	of		
Pediatric	Nursing,	Faculty	of	Nursing,		
Mahidol	University.			
	
Pornsri	Sriussadaporn	RN	MEd	
Associate	Professor,	Department	of		
Pediatric	Nursing,	Faculty	of	Nursing,		
Mahidol	University.					
	
Rashanee	Seeda	RN	MEd	
Associate	Professor,	Department	of		
Pediatric	Nursing,	Faculty	of	Nursing,		
Mahidol	University.			
	
*	Master	thesis,	Faculty	of	Graduate		
Studies,	Mahidol	University.	
Partially	supported	by	Pediatric	Nurses		
Society	of	Thailand.	
	
	
	
	
	
	
J	Nurs	Sci	S2	2009;27(3):		48	-	56	

Abstract:
Purpose:  This research aimed to examine the effect of an 
education program on knowledge and preventive behavior for 
mothers of children at risk for asthma.  
Design: a quasi – experimental study  
Methods: The sample of this study consisted of mothers of 
children (aged 0 – 5 years) at risk for asthma who took their 
children to receive medical care at the outpatient department and 
emergency room of Pangsilathong Hospital, Thailand. The sample 
of 60 was divided into two groups of 30; namely, the experimental 
group which received the education program and the control 
group which received standard health education from staff nurses. 
Data were collected using a questionnaire asking about knowledge 
and preventive behavior before intervention, after the education 
program and at 4 weeks follow up after the intervention. The 
difference in knowledge and preventive behavior of mothers of 
children at risk for asthma between groups was analyzed with 
ANCOVA. 
Main findings: The results revealed that the mean score of 
knowledge and preventive behavior of mothers in the 
experimental group after the education program was significantly 
higher than that in the control group (p<.001), and the mean score 
of knowledge and preventive behavior of mothers in the 
experimental group at 4 weeks after the education program was 
higher than that in the control group, with a statistical significance 
(p<.001).  
Conclusionandrecommendations: These findings suggest that 
nurses should continue providing the education program about 
asthma prevention for at risk children via video compact disk and 
handbook.  This will help to improve knowledge and preventive 
behavior of mothers and caregivers for these children. 
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บทคดัยอ่  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสอนตอ่ความรูแ้ละพฤตกิรรม
ของมารดาในการป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น  
โรคหดื  
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมวัดก่อน - หลัง   
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็มารดาของเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การ
เกดิโรคหดืวยั 0-5 ป ี  ซึง่นำบตุรไปรบัการตรวจรกัษาทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอกและ
แผนกอบุตัเิหตฉุกุเฉนิโรงพยาบาลปางศลิาทอง จำนวน 60 คน แบง่ออกเปน็ 
2 กลุม่คอื กลุม่ทดลอง 30 คนและกลุม่ควบคมุ 30 คน กลุม่ทดลองไดร้บั
โปรแกรมการสอนที่ผู้วิจัยจัดขึ้น กลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติจาก
พยาบาลประจำการ  เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามวดัความรูแ้ละ
พฤตกิรรมการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืกอ่นและหลงัสอนทนัทแีละหลงัสอน 4 
สปัดาหว์เิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ANCOVA 
ผลการวจิยั: พบวา่ 1) คะแนน ความรู้ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ี
โอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดืของมารดากลุม่ทดลอง หลงัไดร้บัโปรแกรมการ
สอนทนัท ี สงูกวา่ของมารดากลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p<.001)   
2) คะแนนพฤตกิรรมในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การ
เป็นโรคหืดของมารดากลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมการสอน 4 สัปดาห ์  
สงูกวา่ของมารดากลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .001) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรนำโปรแกรมการสอนนี้ ไปสง่เสรมิความรู้
และพฤตกิรรมของมารดาในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่
การเปน็โรคหดืตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
คำสำคญั: โปรแกรมการสอน ความรู้ในการปอ้งกนั พฤตกิรรมการปอ้งกนั  
มารดาของเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื 
 




