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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่ประเมนิการจดัการไขใ้นเดก็ของบดิามารดาผูป้กครองและระบุ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการไขน้ี้กบัความรู ้เจตคต ิและการรบัรูส้มรรถนะแหง่
ตนของบดิามารดาผูป้กครองในประเทศภูฏาน วิธีการศึกษา: ใช้การสุ่มตวัอย่าง
แบบสะดวกในการหาพ่อแม่ชาวภูฏานจ านวน 80 คนที่พาลูกมาตรวจที่หน่วย
ผูป้่วยนอกเดก็ของโรงพยาบาลแหง่ชาตจิกิมดีอรจ์วิงัชุก ประเทศภูฏาน เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แบบบนัทกึขอ้มลูสว่นบุคคล 2) แบบสอบถามการ
จดัการไขข้องบดิามารดา 3) แบบวดัความรูข้องบดิามารดา 4) แบบวดัเจตคตขิอง
บดิามารดา และ 5) แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตนโดยแบบสอบถามที ่2 
– 5 มคีวามเทีย่งทีย่อมรบัได ้(สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค = 0.79, 0.71, 
0.88 และ 0.86 ตามล าดบั) รวบรวมขอ้มูลระหว่างเดอืนมนีาคมถงึเมษายน พ.ศ. 
2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตพิรรณนาและสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั   ผล
การศึกษา:  พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของการจดัการไข้ในเด็กของบิดามารดา
เทา่กบั 39.51 (SD = 5.59) การจดัการไขน้ี้มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความรู ้เจต
คต ิและการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนของบดิามารดา (r = 0.28, 0.24 และ 0.24 
ตามล าดบั; P-value < 0.05 ทุกคูค่วามสมัพนัธ์). สรปุ: ยงัคงมชี่องว่างทีส่ามารถ
พฒันาการจดัการไข้ในเด็กของบิดามารดาชาวภูฏาน บุคลากรทางการแพทย์
โดยเฉพาะพยาบาลสามารถน าผลการศกึษานี้ไปพฒันาโปรแกรมที่ช่วยเพิม่พูน
หรอืส่งเสรมิการจดัการไขใ้นเดก็ของบดิามารดาโดยเน้นการเพิม่ความรู้ เจตคต ิ
และการรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน  

ค าส าคญั: การจดัการไขใ้นเดก็, พ่อแม่ชาวภูฏาน, ความรู,้ เจตคต,ิ การรบัรู้
สมรรถนะแหง่ตน  
 
 
 
 

Abstract 

Objective: To examine parents’ management of childhood fever and its 
relationships with the knowledge, attitudes, and perceived self-efficacy of 
Bhutanese parents. Method: A convenience sampling was used to recruit a 
sample of 80 Bhutanese parents bringing their children with fever to the 
Pediatric Outpatient Unit of Jigme Dorji Wangchuck National Referral 
Hospital. Research instruments included 1) demographic record form, 2) 
parents’ childhood fever management questionnaire, 3) parents’ knowledge 
questionnaire, 4) parents’ attitude questionnaire, and 5) parents’ perceived 
self-efficacy scale. The reliabilities of questionnaires 2 - 5 were acceptable, 
i.e. Cronbach’s alpha coefficients = 0.79, 0.71, 0.88, and 0.86, respectively. 
Data were collected from March to April 2017 and analyzed using 
descriptive statistics and Pearson’s correlation. Results: The total mean 
score of parents’ childhood fever management was 39.51 (SD = 5.59). 
There were significantly positive relationships between the parents’ 
childhood fever management and their knowledge, attitudes, and perceived 
self-efficacy (r = 0.28, 0.24 and 0.24, respectively; P-value < 0.05 for all 
pairs). Conclusion: There was a room for improvement of the childhood 
fever management of Bhutanese parents. Healthcare providers, especially 
nurses, could utilize the findings to develop an intervention or a program to 
improve and enhance parent’s management of fever in children by focusing 
on an increase in knowledge, attitude, and perceived self-efficacy.  

Keywords: childhood fever management, Bhutanese parents, knowledge, 
attitude, perceived self-efficacy   
 

Introduction 

Fever is one of the most common symptom of illnesses 
in children and the most frequent reason parents seek 
medical attention. A study at a pediatric emergency 
department found that 70% of all appointments with a family 
physician were concerned only with fever.1 Similarly, fever 
accounts for 6% of visits to pediatricians, along with 
numerous visits to general practitioners, emergency 
departments, and out-of-hours care service in the US.2 In the 
United Kingdom, based on the National Institute for Health 
and Care Excellence [NICE] (2013), febrile illness was very 
common among young children.3 About 20 to 40% of parents 

reported such an illness each year. Childhood fever was a 
common reason for seeking health advice out of hours in the 
UK.3 Similarly, in Bhutan, approximately 62,459 children 
under five years of age have sought medical attention with 
common cold with fever symptom.4   

Fever is defined as an elevation of body temperature 
above the normal daily deviation.3,5 Fever itself is not a 
disease. It is rather a sign of an underlying disease that 
activates an immune response which occurs after the 
exposure to pyrogen.6,7 When the body is exposed to 
pyrogens, it results in increased prostaglandin production 


