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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 
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ความสำคัญของปัญหา
 โรคหดืเปน็โรคเรือ้รงั ทีพ่บมากทีส่ดุในเดก็ และทำให้
เกิดความพิการและเกิดอัตราตายสูงในประเทศที่กำลัง
พฒันา เปรยีบเทยีบกบัประเทศในยโุรปหรอืสหรฐัอเมรกิา 2 
เท่าเป็นโรคที่เป็นสาเหตุให้เด็กต้องรับการรักษาตัวในโรง
พยาบาลเปน็สว่นใหญ่1 ในประเทศไทยพบวา่ มอีบุตักิารณ์
ของโรคหืดในเด็กประมาณร้อยละ 10-15 โรคหืดในเด็ก
ประมาณร้อยละ 30 จะมีอาการก่อนอาย ุ 2 ป ี และ
ประมาณรอ้ยละ 50 จะมอีาการกอ่นอาย ุ 5 ปี2 สถาบนั
สขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิีไดท้ำการสำรวจ พบวา่โรค
หดืในเดก็เปน็โรคเรือ้รงัทีพ่บมากทีส่ดุ โดยในป ีพ.ศ. 2545, 
2546 และป ี พ.ศ. 2547 มีจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ามารับ  
การตรวจรกัษา 4,614, 4,683 และ 4,903 คนตามลำดบั3 

และที่ โรงพยาบาลศิริราช พบว่าผู้ป่วยเด็กอาย ุ 0-15 ป ี  
มาตรวจรกัษาทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอกดว้ยโรคหดืและภมูแิพแ้ละ
ทีค่ลนิกิโรคภมูแิพ ้ป ีพ.ศ. 2546 และป ี2547 เปน็จำนวน 
1,352 คนและ 1,831 คนตามลำดับ จากสถิติดังกล่าว   
จะเหน็ไดว้า่การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคหดืในเดก็ยงัคงเพิม่ขึน้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง การทีม่ผีูป้ว่ยหดืจำนวนมากกจ็ะสง่ผลกระทบถงึ
เศรษฐกจิของประเทศดว้ย โดยในป ี พ.ศ. 2547 ประเทศ
ไทยตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ในเรือ่งของยาใชร้กัษาโรคหดืเปน็เงนิ 
2,250 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 
ประมาณรอ้ยละ 10 ทัง้นีย้งัไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการไปพบ
แพทย ์ การตรวจและการรักษาการที่ต้องรับไว้รักษาที ่ 
โรงพยาบาล และการต้องขาดงานหรือขาดเรียนซึ่งเป็น  
การสญูเสยีทีม่องไมเ่หน็อกีเปน็อนัมาก4 

 เด็กที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดนั้นพบว่าเกิด
จากปจัจยัสำคญั 2 ปจัจยั ปจัจยัแรก เปน็ปจัจยัทางดา้น
พนัธกุรรมและปจัจยัทีส่อง เปน็ปจัจยักระตุน้จากสิง่แวดลอ้ม5 
ปจัจยัทางดา้นพนัธกุรรม พบวา่เดก็ทีค่ลอดจากพอ่แมท่ีเ่ปน็
ภมูแิพท้ัง้คู ่ มีโอกาสเปน็โรคภมูแิพถ้งึรอ้ยละ 58 แตถ่า้พอ่
หรือแม่เป็นเพียงฝ่ายเดียวลูกมีโอกาสเป็นร้อยละ 12.56 
ปจัจยัจากสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่สารกอ่ภมูแิพ ้ซึง่เปน็สารทีอ่ยู่
ในอากาศและถกูสดูดมเขา้ทางการหายใจ เดก็ที่ไดร้บัสาร
กอ่ภมูแิพเ้ปน็จำนวนมากและเปน็ประจำ จะมีโอกาสเปน็
โรคหดืไดม้ากขึน้ สารกอ่ภมูแิพ้ ไดแ้ก ่ ตวัไรฝุน่ แมลงสาบ 
แมว สนุขั ควนับหุรี ่ มลภาวะทางอากาศและการตดิเชือ้ใน
ระบบทางเดนิหายใจ มกีารศกึษาพบวา่ผูป้ว่ยเดก็จะเริม่มี
อาการของโรคหดืตัง้ แตเ่ริม่วยัทารกและอบุตักิารณก์ารเกดิ
โรคหดืจะเกดิมากทีส่ดุในชว่ง 4 ปแีรก ดงันัน้การปอ้งกนัใน

ชว่ง 4 ปแีรก จงึมคีวามจำเปน็และใหผ้ลคุม้คา่โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในขณะทีย่งัตอบไม่ไดว้า่โรคหดืจะหายขาดหรอืไม ่
สิง่ทีจ่ะลดอบุตักิารณก์ารเกดิโรคหดืในเดก็ไดด้ทีีส่ดุ คอืการ
ปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็7  
 การทีจ่ะไม่ใหเ้ดก็เปน็โรคหดืนัน้จะตอ้งทำการปอ้งกนั
ในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื แตย่งัไมม่อีาการ
แพแ้ละอาการของโรค เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิเปน็โรคหดืให้
นอ้ยทีส่ดุ8 จากการศกึษาของเบคเกอรแ์ละคณะ (Becker,et 
al.)9 ซึง่ศกึษาในเรือ่งผลของโปรแกรมความรู้ในการปอ้งกนั
เกดิโรคหดืในเดก็ ทีม่ีโอกาสเสีย่งสงูตอ่การเปน็โรคหดืกบั
หญงิตัง้ครรภท์ีม่ปีระวตับิคุคลในครอบครวัเปน็โรคหดื โดย
ใหค้วามรู้ในเรือ่ง การควบคมุตวัไรฝุน่ การหลกีเลีย่งการ
สมัผสักบัควนับหุรี ่ และการกระตุน้ใหบ้ตุรรบัประทานนม
มารดาอยา่งนอ้ย 4 เดอืน ผลการวจิยัประเมนิเมือ่บตุรอาย ุ
2 ป ี พบวา่เดก็ที่ไม่ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็โรคหดืในกลุม่
หญงิตัง้ครรภท์ี่ไดร้บัโปรแกรมการใหค้วามรูม้จีำนวน 177 
คน (รอ้ยละ 72) จากจำนวนเดก็ทัง้หมด 246 คน มากกวา่
เด็กจากหญิงตั้งครรภ์กลุ่มควบคุมซึ่งมีจำนวน 156 คน   
(ร้อยละ 67.8) จากจำนวน เด็ก 230 คน (P< .05)   
การปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็
โรคหดืของมารดาจงึมคีวามสำคญัเปน็อยา่งมาก โดยเฉพาะ
เดก็ทีม่ปีระวตับิคุคลภายในครอบครวัเปน็โรคหดื9  
 การป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคหืดในระดับปฐมภูมิ
เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ 
ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ โดยเฉพาะเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่
การเปน็โรคหดื ไดแ้ก ่ เดก็เพศชาย เดก็ทีม่ปีระวตับิคุคลใน
ครอบครวัเปน็โรคหดื เดก็ทีเ่ปน็โรคภมูแิพ ้ เชน่ ผืน่แพท้าง
ผิวหนัง แพ้อาหาร แพ้อากาศ เด็กที่มีประวัติคลอดก่อน
กำหนด เดก็ทีม่ปีระวตับิคุคลภายในครอบครวัสบูบหุรีเ่ปน็
ประจำ เด็กที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น 
หลอดลมฝอยอกัเสบ หลอดลมอกัเสบ เปน็ตน้ 
 การป้องกันการเกิดโรคโดยวิธีการสอนหรือการให้
ความรูท้างดา้นสขุภาพเปน็วธิกีารทีม่คีวาม สำคญัสำหรบั
การพฒันาความสามารถของบคุคล10,11 และคอืบทบาทของ
พยาบาล การให้ความรู้ด้านสุขภาพจะต้องให้ด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลาย โดยวิธีการสอนนั้นจะต้องส่งเสริมผลของ  
การเรยีนรูแ้ละปรบั เปลีย่นพฤตกิรรม มกีารกระตุน้เพือ่ให้
เกดิปฏสิมัพนัธ์ในกระบวนการเรยีนการสอน เชน่ การใช ้  
สื่อวีดิทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่มีทั้งเสียงและภาพประกอบ มีการ
เคลื่อนไหวสามารถเร้าความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ ได ้ 
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มากขึ้น มีความสะดวก สามารถแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆ 
อยา่งละเอยีด สามารถฉายซำ้ไดห้ลายครัง้เมือ่ผูเ้รยีนไมเ่ขา้ใจ
หรือเพื่อทบทวน ทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาที่คงที ่ 
เหมอืนกนั การใชส้ือ่วดีทิศัน ์ ในการสอนเปน็การใหผู้เ้รยีน  
ได้รับประสบการณ์ที่ ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด   
ซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการให้
ความรู้ โดยใช้คู่มือประกอบการสอนก็เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ด ี 
อกีวธิหีนึง่ ซึง่มารดาสามารถอา่นทบทวนเพือ่ทำความเขา้ใจ
กบัเนือ้หาซำ้ไดห้ลายๆ ครัง้12   
 จากการสำรวจจำนวนผูป้ว่ย โรคหดื ทีม่ารบัการรกัษา
ตัวภายในโรงพยาบาลทั้งหมดภายในจังหวัดกำแพงเพชร   
พบวา่ ในป ีพ.ศ. 2546 และป ีพ.ศ. 2547 มจีำนวนผูป้ว่ยใน
ทัง้หมด 947 คนและ 956 คนตามลำดบั ดงันัน้ผูว้จิยัในฐานะ
พยาบาลของโรงพยาบาลชมุชนแหง่หนึง่ในจงัหวดักำแพงเพชร 
จึงต้องการที่จะทำการศึกษาวิจัยในเรื่อง ผลของโปรแกรม  
การสอนต่อความรู้และพฤติกรรมของมารดาในการป้องกัน
การเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื โดยการ
ให้ความรู้ โดยใช้สื่อวีดีทัศน์และคู่มือประกอบสื่อวีดิทัศน ์  
ซึง่เนน้เนือ้หาเรือ่ง โรคหดืในเดก็ สาเหตแุละปจัจยัทีม่ผีลตอ่
การเกดิโรคหดื อาการและอาการแสดงของเดก็เมือ่เปน็โรคหดื 
เดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื และวธิกีารปอ้งกนัการ
เกดิโรคหดื ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี ้ จะใชเ้ปน็แนวทางในการ
วางแผนสง่เสรมิใหม้ารดามคีวามรูแ้ละสามารถปฏบิตัพิฤตกิรรม
การปอ้งกนัการเกดิโรคหดื ในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็
โรคหดืไดอ้ยา่งถกู ตอ้งมปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดอตัราการเกดิ
โรคหดืในเดก็ เพือ่ใหเ้ดก็ไทยและครอบครวัมคีณุภาพชวีติทีด่ ี 
 
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 
 1. ความรู้เรื่องการป้องกันการเกิดโรคหืด ในเด็กที่มี
โอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดืระหวา่งมารดาที่ไดร้บัโปรแกรม
การสอนกบัมารดาที่ไดร้บัการใหค้วามรูต้ามปกตจิากพยาบาล
ประจำการ 
 2. พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหืด ในเด็กที่มี
โอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดืระหวา่งมารดาที่ไดร้บัโปรแกรม
การสอนกบัมารดาที่ไดร้บัการใหค้วามรูต้ามปกตจิากพยาบาล
ประจำการ 

สมมติฐานของการวิจัย
 1. คะแนนเฉลีย่ความรู้ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดื ใน
เด็กที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืด ของมารดาที่ ได้รับ

โปรแกรมการสอนสงูกวา่ของมารดาที่ไดร้บัการใหค้วามรูต้าม
ปกตจิากพยาบาลประจำการ  
 2. คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดื 
ในเด็กที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดของมารดาได้รับ
โปรแกรมการสอนสงูกวา่ของมารดาที่ไดร้บัการใหค้วามรูต้าม
ปกตจิากพยาบาลประจำการ 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวจิยัครัง้นี ้ เปน็การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental 
Research) แบบ Two group Pretest – Posttest Design 
เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสอนตอ่ความรูแ้ละพฤตกิรรม
ของมารดาในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดื ในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่ง
ตอ่การเปน็โรคหดื  
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรทีศ่กึษาครัง้นีเ้ปน็
มารดา ซึง่สามารถอา่นและเขยีนภาษาไทยได ้ ทีพ่าบตุรอาย ุ
0-5 ป ี มารบับรกิารทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก และแผนกอบุตัเิหตุ
ฉกุเฉนิในโรงพยาบาลปางศลิาทอง ซึง่เปน็โรงพยาบาลชมุชน 
ขนาด 30 เตยีง ในจงัหวดักำแพงเพชร โดยไมจ่ำกดั อาย ุ 
อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดข้องครอบครวั และจำนวนบตุร 
กลุม่ตวัอยา่งเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  
จำนวน 60 ราย ตามคณุสมบตัทิีก่ำหนด  โดยมลีกัษณะอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. มารดาทีม่บีตุรไดร้บัการวนิจิฉยัจากแพทยว์า่มกีารตดิ
เชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอด ลมฝอยอักเสบ 
หลอดลมอักเสบ เป็นโรคภูมิแพ ้ เช่น ผื่นแพ้ทางผิวหนัง   
แพอ้าหาร แพอ้ากาศ 
 2. มารดาทีม่ปีระวตั ิเปน็โรคหดื หรอืมสีามเีปน็โรคหดื 
 3. มารดาที่มีบุตรมีประวัติคลอดก่อนกำหนดมีน้ำหนัก
ตวันอ้ยกวา่ 2,500 กรมั และมปีระวตั ิ birth asphyxia เมือ่
แรกคลอด ประวตับิคุคลภายในครอบครวัสบูบหุรีอ่ยา่งนอ้ย 
10 มวน/วนั 
 แบง่กลุม่ตวัอยา่งเปน็ 2 กลุม่ กลุม่ทีม่ารบับรกิารจาก
โรงพยาบาลในวนัจนัทร ์พธุ และศกุรเ์ปน็กลุม่ทดลอง 30 คน
และกลุม่ทีม่ารบับรกิารจากโรงพยาบาลในวนัองัคาร พฤหสั 
เสาร ์และอาทติยเ์ปน็กลุม่ควบคมุ 30 คน 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 1. เครือ่งมอืที่
ใช้ในการสอน ไดแ้ก ่ สือ่วดีทิศัน ์ เรือ่งการปอ้งกนัการเกดิโรค
หืด ในเด็กที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืด และคู่มือ
ประกอบสื่อวีดิทัศน ์ ที่มีเนื้อหาเช่น เดียวกับเนื้อหาในสื่อ
วีดีทัศน ์ 2. เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง  
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แบง่ออกเปน็ 3 ตอน ดงันี ้1) แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล
ของมารดาได้แก ่ อาย ุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ของ
ครอบครวั จำนวนบตุรในครอบครวั จำนวนครัง้ของการมา
ตรวจรกัษาของบตุร และจำนวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลของบตุร การรบัประทานนมมารดาของบตุร  
2) แบบสอบถามพฤตกิรรมการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ที่
มีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดืประกอบดว้ยขอ้คำถาม 25 ขอ้ 
ลกัษณะคำตอบเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 3 ระดบั ไดแ้ก ่
ปฏิบัติเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ ปฏิบัตินานๆ ครั้ง ไม่เคย
ปฏบิตั ิ ใหค้ะแนนเปน็ 2,1,0 ในขอ้ความเชงิบวกและ 0,1,2   
ในข้อความเชิงลบ มารดาที่มีคะแนนรวมมาก แสดงว่ามี
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กที่มีโอกาสเสี่ยง  
ต่อการเป็นโรคหืด มากกว่ามารดาที่มีคะแนนรวมน้อย   
3) แบบสอบถามความรู้ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ี
โอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื ประกอบดว้ยขอ้คำถาม 30 ขอ้ 
มลีกัษณะเปน็ตวัเลอืกใหต้อบ 2 ตวัเลอืก ไดแ้ก ่ใช ่ไม่ใช ่คำ
ตอบที่ถูกต้องให้คะแนนเป็น 1 คำตอบที่ไม่ถูกต้องให้เป็น
คะแนนเปน็ 0 มารดาทีม่คีะแนนรวมมาก แสดงวา่ มคีวามรู้
ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดื ในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็
โรคหดื มากกวา่มารดาทีม่คีะแนนรวมนอ้ยกวา่ 
 คณุภาพของเครือ่งมอื หาความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาของ
แบบสอบถามพฤติกรรม แบบสอบถามความรู ้ ผู้วิจัยได้ให้
ผูท้รงคณุวฒุ ิ 5 คน ตรวจสอบทัง้ความถกูตอ้ง ความชดัเจน 
และครอบคลมุตามวตัถปุระสงค ์ แลว้นำเครือ่งมอืมาปรบัปรงุ
ตามคำแนะนำของผูท้รงคณุวฒุ ิและทดสอบความเชือ่มัน่ของ
แบบสอบถามทัง้ 2 ชดุ โดยทดลองใชก้บัมารดาทีม่คีณุสมบตัิ
เหมอืนกลุม่ตวัอยา่งจำนวน 30 ราย ไดค้า่ความเชือ่มัน่ (r) 
ของแบบวดัความรูแ้ละแบบวดัพฤตกิรรม = .76 และ .72 
ตามลำดบั  
การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 หลงัจากผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการจรยิธรรม
ของมหาวทิยาลยัมหดิล (No.MU 2006 – 199) รวมทัง้ไดร้บั
อนุญาตตามขั้นตอนสายการบังคับบัญชาแล้ว ผู้วิจัยเลือก
ตวัอยา่งตามเกณฑก์อ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัพบกลุม่
ตวัอยา่งเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ รายละเอยีดของขัน้ตอนการ
วจิยั ประโยชนแ์ละผลทีก่ลุม่ตวัอยา่งจะไดร้บัพรอ้มแจง้สทิธิ
ในการตดัสนิใจตอบรบัหรอืปฏเิสธในการเขา้รว่มการวจิยั หรอื
ถอนตวัออกจากการวจิยัเมือ่ใดก็ได ้ โดยไมม่ผีลตอ่การรกัษา
พยาบาลทีจ่ะไดร้บั และขอ้มลูที่ไดจ้ากกลุม่ตวัอยา่งจะถกูเกบ็

เปน็ความลบั จะนำเสนอในภาพรวม  ถา้กลุม่ตวัอยา่งสมคัรใจ
เขา้รว่มการวจิยัใหล้งชือ่ในใบยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยให้มารดาตอบแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
พฤตกิรรมในการปอ้งกนัการเกดิโรคหอบหดืในเดก็ทีม่ีโอกาส
เสีย่งตอ่การเปน็โรคหอบหดื ความรู้ในการปอ้งกนัการเกดิโรค
หดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื (pre – test) กลุม่
ทดลองจะได้รับโปรแกรมการสอนโดยการให้ข้อมูลผ่านสื่อ  
วีดิทัศน ์ และให้คู่มือประกอบสื่อวีดิทัศน์กับมารดา เพื่อนำ
กลบัไปอา่นทบทวนทีบ่า้น กลุม่ควบคมุจะไดร้บัการสอนตาม
ปกติจากพยาบาลประจำการ หลังการสอนให้มารดาตอบ
แบบสอบถามความรู้ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ ทีม่ี
โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืด (post-test1) และอีก 4 
สปัดาหต์อ่มา มารดาทัง้สองกลุม่จะไดร้บัการนดัเพือ่พาบตุร
กลับมาพบแพทย์ตามนัด ผู้วิจัยเก็บข้อมูลหลังการทดลอง  
ครั้งที ่ 2 โดยให้มารดาตอบแบบสอบถามความรู้และ
แบบสอบถามพฤตกิรรมการปอ้งกนัการเกดิโรคหอบหดืในเดก็ 
ภายหลงัเสรจ็สิน้การตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยักลา่วขอบคณุ
มารดาที่ใหค้วามรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้ 
การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. แจกแจงความถี ่ และคิดอัตราร้อยละ จำแนกตาม 
ขอ้มลูสว่นบคุคล ไดแ้ก ่ อาย ุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้
ของครอบครัว จำนวนครั้งของการมาตรวจรักษาของบุตร 
และจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
ของบตุร ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
 2. หาคา่เฉลีย่ (Mean) และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนน พฤตกิรรมในการปอ้งกนั
การเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื ความรู้
และคะแนนในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทัง้กอ่นและหลงั
การทดลอง   
 3. เปรยีบเทยีบคะแนนความรูแ้ละคะแนนพฤตกิรรมใน
การปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็
โรคหดืของมารดากอ่นและหลงัการทดลอง ของกลุม่ควบคมุ
และกลุม่ทดลอง โดยใชส้ถติ ิt-test 
 4. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมและคะแนนความรู ้
ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็
โรคหืด ระหว่างมารดากลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หลัง  
การทดลอง ใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนรว่ม (Analysis of 
covariance) โดยใชค้ะแนนความรูแ้ละพฤตกิรรมการปอ้งกนั
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การเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดืกอ่น
การทดลอง (pre–test) เปน็ตวัแปรรว่ม 
 
ผลการวิจัย
 มารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ในการ
ป้องกันการเกิดโรคหืด หลังการทดลองทันทีและหลังการ
ทดลอง 4 สปัดาห ์ สงูกวา่กอ่นการทดลองอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ(t = 10.52, p < .001 และ t = 18.04, p < .001)  
มารดากลุม่ควบคมุมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ในการปอ้งกนัการ

เกิดโรคหืด หลังการทดลองทันทีและหลังการทดลอง 4 
สปัดาห ์ สงูกวา่กอ่นการทดลองอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ
(t = 1.29, p > .05 และ t = 0.45, p > .05)  มารดากลุม่
ทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมในการปอ้งกนัการเกดิโรค
หดื หลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์สงูกวา่กอ่นการทดลองอยา่ง
มนียัสำคญัทางสถติ ิ (t = 28.15, p < .001)  มารดากลุม่
ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมในการป้องกันการเกิด  
โรคหดื หลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์ ไมแ่ตกตา่งกบักอ่นการ
ทดลอง (t = 0.682, p > .05)  รายละเอยีดดงัตารางที ่1 
 
 ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่คะแนนความรู ้และคะแนนพฤตกิรรมในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดื กอ่นการทดลองและหลงั 

   การทดลองของมารดากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 
  
คะแนนความรู ้
กอ่นการทดลอง 
หลงัการทดลองทนัท ี
กอ่นการทดลอง 
หลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์
หลงัการทดลองทนัท ี
หลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์
คะแนนพฤตกิรรม 
กอ่นการทดลอง 
หลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์

X 
 

22.07 
24.16 
22.07 
26.08 
24.16 
26.08 

 
36.83 
45.43 

SD 
 

1.14 
0.87 
1.14 
1.09 
0.87 
1.09 

 
1.53 
1.79 

กลุม่ทดลอง  
t 
 

10.52*** 
 

18.04*** 
 

16.21*** 
 
 

28.15*** 
 

X 
 

21.83 
22.03 
21.83 
21.93 
22.03 
21.93 

 
35.63 
35.53 

กลุม่ควบคมุ 

SD 
 

0.95 
0.85 
0.95 
0.85 
0.85 
0.85 

 
2.02 
1.79 

t 
 

1.29  
 

0.45  
 

0.72  
 
 

  .682  
 

*** p < .001 

 เมือ่ควบคมุคะแนนความรูก้อ่นการทดลอง มารดากลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ความรู้ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดื สงู
กวา่มารดากลุม่ควบคมุ ทัง้ในระยะหลงัการทดลองทนัทแีละหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (F = 
107.32, p < .001 และ F = 356.15, p < .001) และเมือ่ควบคมุคะแนนพฤตกิรรมกอ่นการทดลอง มารดากลุม่ทดลองมี
คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดื หลงัการทดลอง 4 สปัดาหส์งูกวา่มารดากลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ(F = 721.29, p < .001) รายละเอยีดดงัตารางที ่2 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามแตกตา่งคะแนนความรู ้และพฤตกิรรมในการปอ้งกนัโรคหดื หลงัการทดลองระหวา่งมารดา 
   กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุดว้ยสถติ ิANCOVA โดยใชค้ะแนนความรูแ้ละคะแนนพฤตกิรรมกอ่นการทดลองเปน็ 
   ตวัแปรรว่ม 
 
  
แหลง่ความแปรปรวน 
Covariate (คะแนนกอ่นการทดลอง) 
main effect (กลุม่) 

ความรูห้ลงัการทดลอง 
ทนัท ี
F 

18.16*** 
107.32*** 

ความรูห้ลงัการทดลอง  
4 สปัดาห ์

F 
1.32  

356.15*** 

พฤตกิรรมหลงัการทดลอง 
4 สปัดาห ์

F 
66.13*** 
721.29*** 

*** p < .001 
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การอภิปรายผล
 มารดาที่ไดร้บัโปรแกรมการสอน มคีะแนนความรู้ใน
การปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็
โรคหดื สงูกวา่คะแนนของมารดาที่ไดร้บัการใหค้วามรูต้าม
ปกตจิากพยาบาลประจำการ ทัง้ในระยะหลังทดลองทนัท ี
และหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์ อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ 
ผลการวจิยัสามารถอธบิายไดด้งันี ้ 
 มารดากลุม่ทดลองไดร้บัโปรแกรมการสอนเรือ่งการ
ปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรค
หดืจากผูว้จิยั โดยไดร้บัความรูผ้า่นสือ่วดีทิศัน ์ ทีม่เีนือ้หา
เกีย่วกบัสาเหต ุ และปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเกดิโรคหดื อาการ
และอาการแสดงของเดก็เมือ่เปน็โรคหดื เดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่ง
ตอ่การเปน็โรคหดื และวธิกีารปอ้งกนัการเกดิโรคหดื ไดแ้ก ่
การหลกีเลีย่งสารทีก่อ่ภมูแิพต้า่งๆ เชน่ อาหาร ไรฝุน่ เศษ
โปรตนีจากสตัวเ์ลีย้ง แมลงสาบ เชือ้รา การหลกีเลีย่งการ
สมัผสับหุรี ่มลภาวะ การปอ้งกนัการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิ
หายใจ และการเลีย้งดบูตุรดว้ยนมมารดาอยา่งนอ้ย 4 เดอืน
และการให้บุตรรับประทานอาหารเสริมหลังจากบุตรอายุ
ครบ 6 เดือน เนื้อหาความรู้ที่มารดากลุ่มทดลองได้รับนี้
ครอบคลุม ที่ทำให้มารดามีความรู้ในการป้องกันการเกิด  
โรคหดืระดบัปฐมภมู ิ ซึง่เนน้การปอ้งกนัการสมัผสักบัสาร  
ก่อภูมิแพ ้ การป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
และการเพิม่ภมูคิุม้กนัใหก้บัทารกโดยการใหน้มมารดา 
 การใหค้วามรู้โดยวธิกีารทีน่า่สนใจ ชว่ยทำใหม้ารดามี
การเรยีนรูท้ีด่ยีิง่ขึน้ การศกึษาในครัง้นีผู้ว้จิยัใชส้ือ่วดีทิศันใ์น
การใหค้วามรู ้โดยเปดิโอกาสใหม้ารดาซกัถามขอ้สงสยัในสือ่
วดีทิศันท์ีส่อน เนือ่งจากคณุสมบตัขิองสือ่วดีทิศัน ์ คอืมทีัง้
ภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน สามารถจินตนาการตาม 
เพราะมสีแีละเสยีงทีช่ดัเจน ชว่ยใหม้ารดาเกดิความสนใจได ้ 
เพราะการใช ้ สื่อวีดิทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่มีทั้งเสียงและภาพ
ประกอบ มกีารเคลือ่นไหวสามารถเรา้ความสนใจ กระตุน้
ความสนใจของผูช้มไดด้ ีมคีวามสะดวก สามารถแสดงใหเ้หน็
ขัน้ตอนตา่งๆ อยา่งละเอยีด สามารถฉายซำ้ไดห้ลายครัง้เมือ่  
ผูเ้รยีนไมเ่ขา้ใจหรอืเพือ่ทบทวน ทัง้ยงัชว่ยใหผู้เ้รยีนไดร้บั
เนือ้หาทีค่งทีเ่หมอืนกนั การใชส้ือ่วดีทิศัน ์ ในการสอนเปน็  
การใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณท์ี่ใกลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิ
มากทีส่ดุ ซึง่สง่ผลใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้12 

 อย่างไรก็ตาม การสอนด้วยสื่อวีดิทัศน ์ จะทำให้
มารดาเกดิการเรยีนรู้ ไดด้ยีิง่ขึน้ ถา้มปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่

ตัวอย่างกับผู้สอน มีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ใน
กระบวนการเรยีนการสอน เพราะการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ี
จะเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการเรยีนรูข้องมารดา13 ในการ
ใหค้วามรู้ในครัง้นี ้เปน็การสอนรายบคุคล เริม่ดว้ยการสรา้ง
สมัพนัธภาพ เพือ่ใหเ้กดิความคุน้เคยระหวา่งมารดากบัผูว้จิยั  
เปิดโอกาสให้มารดาซักถามในส่วนที่ไม่เข้าใจระหว่างชม  
วีดิทัศน์และมีการซักถามมารดาเมื่อจบการชมวีดิทัศน ์  
ซึง่เปน็การชว่ยใหม้ารดามคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาของ
วีดีทัศน์เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยความรู้หลัง
การทดลองทันทีของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนการ
ทดลอง 
 นอกจากนี ้ การจัดสิ่งแวดล้อมในการให้ความรู้ที่ด ี
ช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู ้ ให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น   
ซึง่ในการใหค้วามรูค้รัง้นี ้ ผูว้จิยัไดจ้ดัใหม้กีารใหค้วามรูด้ว้ย
สือ่วดีทิศันใ์นหอ้งขนาดพอด ีเปน็สดัสว่น มองไมเ่หน็คนเดนิ
ผา่นไปมา ไมม่เีสยีงรบกวน อากาศถา่ยเทสะดวก แสงสวา่ง
พอเพยีง เตรยีมอปุกรณใ์นการชมวดีทิศันใ์หพ้รอ้ม ขนาดจอ
โทรทัศน์มีขนาดที่เหมาะสม เสียงดังเพียงพอ การจัด  
สิง่แวดลอ้มดงักลา่ว ทำใหม้ารดามกีารเรยีนรู้ ไดม้ากยิง่ขึน้ 
 นอกจากนี้ในการวจิยัครัง้นีม้ารดาในกลุม่ทดลองจะได้
รบัคูม่อื ทีม่เีนือ้หาเชน่เดยีวกบัสือ่วดีทิศันท์ี่ใช้ในโปรแกรม
การสอน นำกลบัไปอา่นทีบ่า้น เมือ่มารดาตอ้งการทบทวน
ความรู ้ การทบทวนความรู้บ่อยๆ ทำให้ความรู้คงทนเป็น
เวลานาน ดงันัน้ใน 4 สปัดาห ์หลงัจากที่ไดร้บัโปรแกรมการ
สอน มารดาในกลุม่ทดลองจงึยงัคงมคีะแนนความรู ้ สงูกวา่
หลงัการทดลองทนัท ี และยงัคงสงูกวา่กลุม่ควบคมุซึง่ไม่ได้
รับคู่มือไปทบทวน ความรู้ที่ได้รับจากพยาบาลประจำการ   
ไม่ได้รับการทบทวนซ้ำ จึงทำให้ความรู้เมื่อ 4 สัปดาห ์  
หลังสอน ไม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความรู้ของมารดากลุ่มควบคุม ลดลงกว่าเมื่อวัดหลังสอน
ทนัท ี และจากการสอบถามมารดาในกลุม่ทดลอง หลงัการ
ทดลอง 4 สปัดาหแ์ลว้ เกีย่วกบั การอา่นทบทวนคูม่อืทีบ่า้น 
พบวา่มารดากลุม่ทดลอง จำนวน 24 คน อา่นคูม่อืทบทวน
เรือ่งวธิกีารปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่
การเกดิโรคหดืทีบ่า้น 
 สว่นมารดาในกลุม่ควบคมุไดร้บัการใหค้วามรูต้ามปกติ
จากพยาบาลประจำการ ประจำแผนกผูป้ว่ยนอก และแผนก
อบุตัเิหตฉุกุเฉนิเพยีงอยา่งเดยีว โดยพยาบาลจะทำการซกั
ประวัติและบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยเด็กลงในแฟ้มประวัต ิ
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กอ่นทีผู่ป้ว่ยจะเขา้รบัการตรวจจากแพทยก์ารสอนและการ
ใหค้ำแนะนำตามปกตทิี่ใหก้บัญาต ิ/ ผูป้ว่ย ทกุรายกอ่นกลบั
บา้นสว่นใหญพ่ยาบาลจะใหค้วามรู้ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั การ  
รับประทานยา การปฏิบัติตัวขณะอยู่ที่บ้าน การสังเกต
อาการผดิปกตทิีค่วรกลบัมาพบแพทย ์ การปอ้งกนัและหลกี
เลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการและการมาตรวจตามวัน
และเวลาทีแ่พทยน์ดั หรอืตอบคำถามเกีย่วกบัสขุภาพอืน่ที่
มารดามขีอ้สงสยั โดยอาจจะไม่ไดร้บัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
การปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสยีงตอ่การเปน็
โรคหืด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี ้ พบว่า มารดากลุ่มทดลอง  
รอ้ยละ 83 และมารดากลุม่ควบคมุรอ้ยละ 87 ไมเ่คยได ้ 
รบัความรู้ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสยีง
ตอ่การเปน็โรคหดื  
 มารดาที่ไดร้บัโปรแกรมการสอนมคีะแนนพฤตกิรรม
ในการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การ
เปน็โรคหดื สงูกวา่ของมารดาที่ไดร้บัการใหค้วามรูต้ามปกติ
จากพยาบาลประจำการในระยะหลงัการทดลอง 4 สปัดาห ์
ซึง่แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิผลการวจิยัสามารถ
อภปิรายไดด้งันี ้ 
 การตอบสนองในรปูแบบพฤตกิรรมเชงิทกัษะหรอืการ
เคลือ่นไหวโดยการแสดงออกมาเปน็การกระทำ เกดิจากการ
ทีบ่คุคลไดเ้กดิการเรยีนรูท้ัง้ในดา้นความคดิ ความเขา้ใจและ
เกดิความรูส้กึนกึคดิ คา่นยิม ความสนใจแลว้นำเอาสิง่ที่ได้
เรียนรู้ ไปปฏิบัติ14 เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม   
สู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวรและเป็นผลมาจาก
ประสบการณห์รอืการฝกึฝน มใิชเ่ปน็ผลจากการตอบสนอง
ตามธรรมชาต ิ สญัชาตญาณ วฒุภิาวะหรอืความบงัเอญิ15 
เบคเกอรแ์ละคณะ (Becker,et al.)16  กลา่ววา่ 
 บุคคลจะไม่แสวงหาการดูแลเพื่อป้องกันโรคหรือรับ
การตรวจรกัษาถา้หากไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัโรคนัน้ๆ และจะ
ทำใหข้าดแรงจงูใจในดา้นสขุภาพ และการทีบ่คุคลมคีวามรู้
เกีย่วกบัโรคด ี จะสง่ผลใหบ้คุคลปฏบิตัเิพือ่การปอ้งกนัโรค  
ดดีว้ย  
 จากการศึกษาครั้งนี ้ กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้รับ
ความรู้ด้วยวิธีการที่ต่างกัน มารดากลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมการสอนเรือ่งการปอ้งกนัการเกดิโรคหดืในเดก็ทีม่ี
โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดจากผู้วิจัย มารดาในกลุ่ม
ทดลองจึงได้เกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เพราะในโปรแกรมการสอนนี้ ได้เปิดโอกาสให้

มารดาได้ซักถามขณะชมสื่อวีดิทัศน์ในส่วนที่ ไม่เข้าใจ 
นอกจากความรู้ที่มารดาจะได้รับแล้ว มารดาจะได้เกิด   
ความคดิ การตดัสนิใจในการจะปฏบิตัพิฤตกิรรมทีเ่กดิจาก
การเรียนรู ้ นอกจากนี้มารดาในกลุ่มทดลอง ได้ให้ความ
สนใจและตัง้ใจชมสือ่วดีทิศัน ์ ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนั
การเกิดโรคหืดในเด็กที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืด 
มารดาจงึสามารถนำความรูท้ี่ไดร้บั ใชป้ฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนัการ
เกดิโรคหดืใหก้บับตุรของตนทีบ่า้นได ้
 นอกจากนีม้ารดากลุม่ทดลองไดร้บัคูม่อืทีม่เีนือ้หาเชน่
เดยีวกบัเนือ้หาในสือ่วดีทิศัน ์ นำกลบัไปอา่นทบทวนทีบ่า้น 
เพือ่ทำความเขา้ใจกบัเนือ้หาไดซ้ำ้หลายๆ ครัง้ เมือ่มารดา
เกดิปญัหาหรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนั
การเกดิโรคหดื สง่ผลใหม้ารดามคีวามรู ้ และการปฏบิตัเิพือ่
ป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กที่มี โอกาสเสี่ยงต่อการเป็น  
โรคหดืไดด้กีวา่มารดาในกลุม่ควบคมุที่ไม่ไดร้บัหนงัสอืคูม่อื
ไปอ่านทบทวนที่บ้านและจากการสอบถามมารดาในกลุ่ม
ทดลอง หลงัการทดลอง 4 สปัดาหแ์ลว้ ถงึการอา่นทบทวน
คูม่อืทีบ่า้น พบวา่มารดากลุม่ทดลอง จำนวน 24 คน อา่น
คู่มือทบทวนเรื่องวิธีการป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กที่มี
โอกาสเสีย่งตอ่การเกดิโรคหดืทีบ่า้น 
 จากผลการวิจัย จึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  
ประไพพศิ สงิหเสม17 ซึง่ศกึษาผลการใช้โปรแกรมการสอน
ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลบุตรของมารดาที่มีบุตร
ปว่ยเปน็โรคหดื ผลการวจิยัพบวา่มารดาผูป้ว่ยเดก็โรคหดื
กลุ่มที่ ได้รับการสอนเป็นกลุ่มตามโปรแกรมการสอนมี
พฤตกิรรมในการดแูลบตุรทีป่ว่ยเปน็โรคหดืดกีวา่มารดาใน
กลุม่ที่ไดร้บัการสอนตามปกตจิากพยาบาลประจำการอยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ (p<.05) และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
เบคเกอรแ์ละคณะ9 ในเรือ่งผลของการให้โปรแกรมความรู้
ในการปอ้งกนัเกดิโรคหดืในเดก็ ทีม่ีโอกาสเสีย่งสงูตอ่การ
เป็นโรคหืด โดยให้ความรู้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีประวัติเป็น  
โรคหืดและมีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหืด เกี่ยวกับการ
ควบคมุตวัไรฝุน่ การหลกีเลีย่งการสมัผสักบัควนับหุรี ่ และ
การกระตุน้ใหบ้ตุรรบัประทานนมมารดาอยา่งนอ้ย 4 เดอืน 
ผลการวจิยัประเมนิเมือ่บตุรอาย ุ2 ป ีพบวา่ ในกลุม่หญงิตัง้
ครรภ์ที่ได้รับโปรแกรมการให้ความรู ้ มีบุตร ไม่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคหืด จำนวนมากกว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่ม
ควบคมุซึง่ไดร้บัการใหค้วามรูต้าม ปกตอิยา่งมนียัสำคญัทาง
สถติ ิ
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป ใช้
 พยาบาลสามารถนำสื่อวีดิทัศน์และคู่มือการป้องกัน
การเกดิโรคหดืไปใหค้วามรูก้บัผูป้ว่ยและญาตทิีเ่ขา้รบับรกิาร
ตรวจรกัษาในโรงพยาบาลแทนการสอนจากพยาบาล เพือ่ให้
ผูป้ว่ยและญาตไิดร้บัความรูแ้ละมพีฤตกิรรมในการดแูลบตุร
ที่ถูกต้อง เป็นการป้องกันการเกิดโรคหืดในบุตรหลาน   
โดยการเปิดสื่อวีดิทัศน ์ อาจจัดไว้ในห้องที่มีสัดส่วน ไม่มี
เสียงรบกวน เปิดซ้ำๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติที่มารอรับ
บรกิารไมพ่รอ้มกนัไดช้มกนัทัว่ถงึ  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
 ควรมกีารศกึษาตดิตามผลของโปรแกรมการสอนตอ่
ความรูแ้ละพฤตกิรรมของมารดาในการปอ้งกนัการเกดิโรค
หดืในเดก็ทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่การเปน็โรคหดื ในกลุม่ตวัอยา่ง
เปน็ระยะๆ เชน่ หลงัการสอน 3 เดอืน 6 เดอืน หรอื 1 ป ี
โดยประเมนิจากการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลและการ
ตดิตามเยีย่มบา้นและเพือ่ประเมนิประสทิธผิลของโปรแกรม
การสอนทีม่ารดาไดร้บั ตอ่ความรูแ้ละพฤตกิรรมวา่จะคงอยู่
นานเทา่ไร  
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