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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ 

ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการก�ากับตนเองในการควบคุม 

โรคหดืของเดก็วยัเรยีน กลุม่ตวัอย่างคดัเลอืกโดยวธิกีารสุม่ 

อย่างง่ายเป็นเด็กวยัเรียนโรคหดือาย ุ8-12 ปี ท่ี เข้ารบัการรกัษา 

แผนกผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

กรุงเทพมหานคร จ�านวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบสอบถาม ความรูเ้กีย่วกบั

โรคหดื การรับรูค้วามสามารถของตนเองในการควบคมุโรค

หดื การรบัรูอ้าการ การสนบัสนนุทางสงัคม และการก�ากบั

ตนเองในการควบคมุโรคหดืของเดก็วยัเรยีน มีค่าความเช่ือม่ัน 

เท่ากับ .79, .76, .73, .82 และ .83 ตามล�าดับ วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวจิยัพบว่า การสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรู้ 

ความสามารถของตนเอง และการรับรูอ้าการ มคีวามสมัพนัธ์ 

ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับการก�ากับตนเอง 

ของเด็กวัยเรียนโรคหืด (r = .643, p < .001, r = .555,  

p < .001 และ r = .391, p < .001 ตามล�าดับ) ความรู้

เกี่ยวกับโรคหืดไม่มีความสัมพันธ์กับการก�ากับตนเอง 

ของเด็กวัยเรียนโรคหืด (p > .05) ผลการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อ

เสนอแนะว่า พยาบาลเดก็และบคุลากรด้านสขุภาพสามารถ

น�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน

โปรแกรมส่งเสริมการก�ากับตนเองในการควบคุมโรคหืด 

โดยเน้นเรื่องการเพิ่มการสนับสนุนทางสังคม การรับรู ้ 

ความสามารถของตนเอง และการรบัรูอ้าการในเด็กวยัเรยีน

โรคหืด เพื่อให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบหืด

ค�าส�าคัญ: เด็กวัยเรียน การก�ากับตนเอง โรคหืด

Abstract

 This study aimed to examine the  

relationships between knowledge about factors 

related to self-regulation for asthma control 

among school age children. A simple random 

sampling was used to recruit a sample of 100 

school-age children with asthma aged 8-12 years 

and follow up in Out Patient Department at Queen 

Sirikit National Institute of Child Health, Bangkok. 

Research instruments included questionnaires  

of the knowledge about asthma, perceived self- 

efficacy, perception of symptoms, social support 

and self-regulation for asthma control among 

school age children. Their internal consistency 

reliability were .79, .76, .73, .82 and .83  

respectively. Data were analyzed by using  

descriptive statistics and Pearson’s product  

moment correlation.

 Results revealed that social support,  

perceived self-efficacy and perception of  

symptoms were significantly positive relationships 

with the self-regulation for asthma control among 

school age children (r = .643, p < .001, r = .555,  

p < .001 and r = .391, p < .001 respectively). 

However, there was no significant relationship 

between the knowledge about asthma and the 

self-regulation for asthma control among school 
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age children (p > .05). These findings suggested 

that pediatric nurses and health care providers 

could obtain these results to utilize for planning 

an intervention to promote self-regulation for 

asthma control by focusing on increasing social 

support, perceived self-efficacy and perception of 

symptoms in order to asthma control among 

school-age children for prevent asthma symptoms. 

Key words: school-age children, self-regulation, 

asthma

ความส�าคัญของปัญหา

 โรคหดื (asthma) หมายถงึ ภาวะท่ีท�าให้เยือ่บุผนงั

หลอดลมเกิดการหดเกร็งและตีบแคบจากการมีปฏิกิริยา

ตอบสนองไวกว่าปกติของหลอดลมต่อสารภูมิแพ้ หรือสาร

ระคายเคืองต่าง ๆ ท�าให้เกิดหลอดลมอุดก้ัน โรคหืดเป็น

โรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจท่ีพบมากท่ีสุดในเด็ก 

(เปรมฤดี ภูมิถาวร, สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, กาญจนา  

ตั้งนรารัชชกิจ, สุเทพ วาณิชย์กุล และสุรางค์ เจียมจรรยา, 

2552) และเป็นปัญหาที่ส�าคัญทางด้านสาธารณสุขของ 

ทกุประเทศทัว่โลก จากรายงานแนวโน้มอตัราการเจบ็ป่วย

และการเสียชวีติในเดก็โรคหดืระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2554 

พบเด็กอายุระหว่าง 5-17 ปี เป็นโรคหืดสูงที่สุดเมื่อเทียบ

กับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และในปี พ.ศ. 2554 พบเด็ก 

เป็นโรคหืดมากถึง 8.7 ล้านคน (American Lung  

Association, 2012) ส�าหรับในประเทศไทยจากข้อมูล 

การเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกของสถาบันสุขภาพ

เด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556  

มีจ�านวน 7,959, 7,705 และ 7,283 คน ตามล�าดับ  

(หน่วยงานสถิติสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2557) ซึ่ง

จากสถติโิรคหดืของเด็กทีเ่ข้ารบัการรกัษาแผนกผูป่้วยนอก 

พบว่ายังมีผู้ป่วยเด็กโรคหืดจ�านวนมากทุกปี และใช้ระยะ

เวลาในการรักษายาวนาน เน่ืองจากโรคหืดเป็นโรคเรื้อรัง 

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เด็กต้องเผชิญกับอาการ

ของโรคและการรักษาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

อย่างมาก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมทั้งต่อ

ตวัเดก็และครอบครวั โดยเฉพาะในเดก็วยัเรยีน ผลกระทบ

ทีเ่ดก็วยัเรยีนได้รบัจากการป่วยด้วยโรคหดื เช่น อาการหอบ

เหนื่อยหายใจล�าบาก ไอมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน 

ท�าให้เด็กนอนหลับไม่เพียงพอ ร่างกายอ่อนเพลีย ส่งผลให้

ขาดสมาธิในการเรียน ท�าให้การเรียนตกต�่า (วรรณา  

เรืองลาภอนันต์, 2552) หากอาการของโรคหืดมากขึ้น  

เด็กจะมีอาการหอบบ่อยครั้งขึ้น จึงต้องขาดเรียน หรือถูก

จ�ากัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดอาการหอบ (Guilbert et al., 

2011) ท�าให้เด็กถูกแยกจากเพื่อน เกิดปัญหาในด้าน

สัมพนัธภาพกบัเพือ่น การยอมรับจากกลุ่มเพือ่นจะน้อยลง 

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปมด้อย รู้สึกว่าตนเองแตกต่างจาก

คนอื่น รู ้สึกไม่พอใจ โกรธ เกิดความเครียด ซึมเศร้า  

เบื่อหน่าย วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจาก

ผลกระทบต่อตัวเด็กแล้วโรคหืดยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

บดิา มารดา และสมาชิกทกุคนในครอบครวั ทัง้ในด้านชีวติ

ประจ�าวันสภาพจิตใจ สังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจของ

ครอบครวั ดงันัน้หากเดก็วยันีส้ามารถเรยีนรูชี้วติกบัอาการ

ของโรคได้อย่างเหมาะสม  จะท�าให้สามารถป้องกันตนเอง

ไม่ให้อาการเกิดขึ้นได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2553) 

 อาการหอบที่เกิดขึ้น เป็นอาการที่สามารถป้องกัน

ได้ การดูแลควบคุมตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอาการหอบต้องมี

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยหลีกเล่ียงส่ิงกระตุ้นให้เกิด

อาการหอบ ใช้ยาตามแพทย์สั่ง มาตรวจตามนัดอย่าง 

ต่อเนือ่ง และรกัษาสขุภาพให้แขง็แรง การกระท�าพฤตกิรรม

ดังกล่าว เด็กวัยเรียนสามารถท�าได้ด้วยตนเอง ซึ่งการที่

บุคคลปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองให้ไปสู่พฤติกรรม 

เป้าหมายตามที่ตนต้องการปรับปรุงหรือแก้ไข โดยบุคคล

นัน้ท�าการวางแผนควบคุมอย่างมรีะบบ เป็นการเปล่ียนแปลง 

ภายใน เช่นความคิด ความเชื่อ การรับรู้ เรียกว่าการก�ากับ

ตนเอง การแสดงพฤติกรรมก�ากบัตนเองต้องได้รบัการฝึกฝน 

และมีการพฒันาตนเอง มคีวามตัง้ใจ และมคีวามปรารถนา

ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ  

3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเกตตนเอง (self-observation) 

2) การตัดสินตนเอง (self-judgment) และ 3) การแสดง

ปฏิกิริยาต่อตนเอง (self-reaction) (Bandura, 1986)  

เดก็วยัเรยีนโรคหดืจะก�ากบัตนเอง โดยหลีกเล่ียงส่ิงกระตุน้

ให้เกิดอาการหอบ ใช้ยาตามแพทย์ส่ัง และรักษาสุขภาพ 

ให้แข็งแรง ซึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการก�ากับตนเองนั้น  

ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวบุคคล 

(personal factors) และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  


