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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการก ากับตนเองต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียนโรคหืด โดยใช้แนวคิดการก ากับตนเองของ Bandura (1986) 
ตัวอย่าง คือ เด็กโรคหืดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 9 - 12 ปี ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกเด็กโรคหืด โรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 50 ราย แล้วท าการสุ่มตามคุณสมบัติที่ก าหนดได้กลุ่มละ 25 ราย แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติและกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการก ากับตนเอง เครื่องมือที่ใช้ ใน 
การวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการก ากับตนเองและคู่มือการก ากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ เครื่องวัดสมรรถภาพปอด และแบบสอบถามที่ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืด ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง 
เชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีค่า CVI เท่ากับ .86 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถามที่ทดสอบด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .81 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบไคสแควร์ และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดด้วย 
การทดสอบที โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพและสมรรถภาพปอดดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
(t = 32.03, p = .000 และ t = 22.85, p = .000) และคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดของเด็ก
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วัยเรียนโรคหืดในกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = -9.891, p = .000 และ  
t = -8.13, p = .000) 
 สรุปได้ว่า โปรแกรมการก ากับตนเองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอด สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมความสามารถด้านการดูแลก ากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืดที่มีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพได้ 
 
ค าส าคญั : เดก็วัยเรียนโรคหืด, โปรแกรมการก ากับตนเอง, พฤตกิรรมสุขภาพ, สมรรถภาพปอด 
 
Abstract 

The purpose of the quasi-experimental research aimed to investigate the effects of self-
regulation program on health behaviors and pulmonary function of school-age children with 
asthma. The conceptual framework for this study was based on self-regulation’s concept (Bandura, 
1986). The sample comprised of 50 school-age with asthma between 9 to 12 years old who visited 
the asthma clinic, pediatric outpatient department of the hospital, Pranakornsriayutthaya province. 
The samples were randomly assigned into control and experimental groups which were 25 
equally.  The control group received regular nursing care while the experimental group received 
the self-regulation program. Research instruments were self-regulation program, self-regulation of 
school-age children handbook and questionnaires. All instruments have been tested for content 
validity index (CVI) was .86.  The Cronbach’s alpha coefficient of the questionnaire was .81.  The 
data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, chi-square test, and t-
test. Setting the level of significance at .05. 

The research finding as follows:  The mean score of health behaviors and pulmonary 
function of the school-age children with asthma who participated in the self-regulation program 
were significantly higher than prior to the experiment at the level of .05 (t = 32.03, p = .000 and  
t = 22.85, p = .000) .  Moreover, the mean score of health behaviors and pulmonary function of 
experimental group after receiving the self-regulation program were significantly higher than those 
of the control group at the level of .05 (t = -9.891, p = .000 และ t = -8.13, p = .000). 

In conclusion, this self-regulation program could be used to promote health behaviors and 
pulmonary function in the school-age children with asthma and have a problem of health 
behavior. 
 
Keywords : school-age children with asthma, self-regulation program, health behaviors,  
                  pulmonary function 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากในเด็ก และ
เป็นปัญหาท าให้เด็กต้องขาดเรียนและมาพบแพทย์
ที่ห้องฉุกเฉินมากที่สุดในบรรดาโรคเรื้อรังทั้งหมด
ในเด็ก ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรเด็กโรคหืด 
ทั่วโลกถึงประมาณ 6.5 ล้านคน (American Lung 
Association: ALA, 2012) และมีแนวโน้มเพิ่มมาก

ขึ้น ประเทศไทยพบเด็กไทยเป็นโรคหืดอยู่ระหว่าง
ร้อยละ 9.8 ถึงร้อยละ 13 หรือประมาณ 2 ล้าน
คน เป็นเด็กอายุ 6 - 12 ปี ร้อยละ 9.8 ประมาณ 
ร้อยละ 10 - 13 มีอาการหอบก าเริบในรอบปี และ
เสียชีวิตด้วยโรคนี้ประมาณ ร้อยละ 5 โดยเฉพาะ
ในเด็กอาย ุ6 - 14 ปี (The Asthma Foundation 
of Thailand, 2012) และพบว่าโรคหืดในเด็กมี
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ความรุนแรงจากการควบคุมโรคได้ไม่ดี โดยเฉพาะ
ในเด็กวัยเรียนที่ ต้องไปโรงเรียนมี โอกาสพบ
สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้ เกิดอาการแพ้ และไม่
ป้องกันตนเองจากสารก่อภูมิแพ้ ท าให้มีอาการ
หอบก าเริบบ่อย (Nootara, 2013) อาการหอบ
ก า เริบที่ เกิ ดขึ้ นบ่ อย ๆ  ยั งส่ งผลกระทบต่อ
พัฒนาการของเด็กในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้าน
ร่างกายท าให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่กล้าออกก าลังกาย 
ท าให้สมรรถภาพปอดลดลง เกิดการเสื่อมสภาพ
ของหลอดลม และติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย 
(Prabpal, 2009) เมื่ อ เกิ ดอาการหอบก า เริบ
บ่อยครั้ง ท าให้ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
และมารักษาที่ห้องฉุกเฉินเพิ่มขึ้น จึงต้องขาดเรียน 
เรียนไม่ทันเพื่อน (Pakanta, 2007) ผลกระทบ
ดังที่กล่าวมานอกจากส่งผลโดยตรงต่อตัวเด็กแล้ว 
ยั งก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้ ดู แล ครอบครัว 
ตลอดจนสังคมและประเทศชาติอีกด้วย (Parker-
Oliver, 2005) จะเห็ นว่ าผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น
ส่วนมากพบในเด็กที่มีความรุนแรงของโรคมากขึ้น
จนไม่สามารถควบคุมโรคได ้
 การควบคุมโรคหืดในเด็กต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างเด็กและบุคลากรสุขภาพเนื่องจาก
เด็ กมีพฤติกรรมสุ ขภาพแตกต่ างกัน ไปตาม
พัฒนาการ โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่มีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ และรู้จักแก้ปัญหาโดยใช้เหตุและ
ผลเชิ งรูปธรรม (Piaget, 2001) ซึ่ ง เหมาะแก่ 
การปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การสร้างสุขนิสัยที่ ดี ในการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง จนกระทั่งเมื่อเติบโตเข้าสู่วัย
ผู้ใหญ่และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (Thanawong, 
2014) ถ้าเด็กสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตกับอาการ
ของโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถ
ปรับตัวเพื่อดูแลตนเองกับอาการของโรคที่เกิดขึ้น
ได้ (Scott, 2010) และการควบคุมโรคหืดอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถท าได้โดยการใช้ยาควบคุม
อาการที่ถูกวิธี ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให้เหมาะสมกับภาวะของโรค (Manuyakorn, 
2009) แตจ่ากการศึกษาพบว่าเด็กวัยเรียนโรคหืดที่

มีการควบคุมโรคต่างกันมักมีปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ถูกต้องในเรื่อง การจัดการตนเองเมื่อมี
อาการหอบ การสังเกตอาการเตือนที่น าไปสู่อาการ
หอบ ไม่รู้วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดอาการ
หอบ และขาดการออกก าลังกาย (Wanchainawin, 
1999) จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการที่เด็กมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องท าให้มีอาการของ
โรคเป็น ๆ หาย ๆ ตลอดเวลาซึ่งเป็นปัญหาใน 
การควบคุมโรค 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า หนึ่งใน
แนวทางการรักษาและการควบคุมโรคหืดในเด็ก 
คือ การให้เด็กมีส่วนร่วมในการก ากับและควบคุม
พฤติกรรมด้วยตัวของเด็กเอง หรือการก ากับตนเอง 
(self-regulation) โดย Bandura (1986) ได้กล่าว
ไว้ว่า การก ากับตนเองเป็นการควบคุมความคิด 
ความรู้สึก และการกระท าด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ ตั้ งไว้  ถ้ากระท าแล้วได้รับ ผลตาม
เป้ าหมายที่ ตั้ งไว้จะท าให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมที่คงทน การก ากับตนเองสามารถท าได้
โดยการสังเกตตนเอง การตัดสินใจ และการแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเอง 
 การก ากับตนเองในเด็กวัยเรียนที่ เป็น 
โรคหืดเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการพัฒนาเด็กวัยเรียนโรคหืดให้เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบ
การศึกษาถึงผลของโปรแกรมการก ากับตนเองต่อ
พฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดของเด็กวัย
เรียนโรคหืด ดังนั้น การศึกษาผลของโปรแกรม 
การก ากับตน เองต่อพฤติกรรมสุขภาพ และ
สมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียนโรคหืด จึงน่าจะ
เป็นประโยชน์ ในการน าไป ใช้สร้างแนวทาง 
การปฏิบั ติ การพยาบาล เพื่ อส่ งเสริมพัฒ นา
ศักยภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืดในการก ากับ
ตนเองเพื่อควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวทาง 
การรักษาและการควบคุมโรคหืดในเด็กสามารถท า
ได้โดยการใช้ยาควบคุมอาการที่ถูกวิธีร่วมกับ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับ
ภาวะของโรค จะช่วยส่งเสริมการฟื้นหายจากโรค
และสามารถควบคุมอาการของโรคให้สงบได้นาน
ที่สุดเท่าที่จะนานได้ ดังนั้น การดูแลเด็กวัยเรียน
โรคหืดให้สามารถควบคุมอาการของโรคได้ด้วย
ตนเองโดยส่งเสริมให้เด็กมีการก ากับตนเองใน 
การดูแลสุขภาพจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเสริมให้ 
การบ าบัดรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งน้ี
มุ่งเน้นการจัดการปัญหาพฤติกรรมสุขภาพด้วย 
การใช้โปรแกรมการก ากับตนเองที่เป็นกิจกรรมที่
เน้นให้เด็กได้ฝึกฝน พัฒนาความคิด การวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะที่จ าเป็นให้เด็ก
สามารถน าไปใช้ในการดูแลตนเองได้ในชีวิตประจ า 
วันส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นและเพิ่มค่า
สมรรถภาพปอดได ้
 
วัตถุประสงค์วิจัย 
 1. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและ
สมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียนโรคหืด กลุ่มที่
ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเอง ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรม 
 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพและ
สมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียนโรคหืด ระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองกับกลุ่มที่
ได้รับการพยาบาลตามปกติ 
 
ค าถามวิจัย 
 พฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอด
ของเด็กวัยเรียนโรคหืดก่อน หลังได้รับโปรแกรม
และระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเอง
กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติแตกต่างกัน
หรือไม่ 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง 

(quasi-experimental research design) ใช้แบบแผน 
การศึกษาแบบสองกลุ่มวัดก่อน-หลัง (two groups 
pretest-posttest design) (Polit & Beck, 2006) 

ประชากร คือ เด็กวัยเรียนทั้งชายและ
หญิงที่มีอายุ ระหว่าง 9-12 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัย
จากกุมารแพทย์ว่าเป็นโรคหืด ตามข้อก าหนดของ
สมาคมโรคทรวงอกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
(American Thoracic Society)  
 ตัวอย่าง คือ เด็กวัยเรียนโรคหืดที่มารับ
บริการตรวจรักษาที่คลินิกเด็กโรคหืด แผนกผู้ป่วย
นอกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 50 ราย  

เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) มีอายุ ตั้งแต่  
9-12 ปี 2) เป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์
ว่าเป็นโรคหืด ระดับความรุนแรงน้อย - ปานกลาง 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินโรคหืดในเด็กของ Global 
Initiative Asthma (GINA, 2015) 3) ไม่ มี ปั ญ หา
เกี่ยวกับความสามารถในด้านการพูด การได้ยิน  
4) สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้และสามารถ
ติ ด ต่ อ ผ่ า น ท า ง โท รศั พ ท์ ได้ ส ะ ด ว ก  แ ล ะ  
5) ยินดีให้ความร่วมมือในการท าวิจัยตลอดช่วง
การศึกษาและการติดตามผล 
 เกณฑ์การคัดออก คือ 1) เด็กวัยเรียนโรค
หืดที่มีอาการหอบรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อน 
ที่มีผลต่อสมรรถภาพปอด เช่น โรคหัวใจพิการแต่
ก าเนิด และวัณโรคปอด เป็นต้น 2) ไม่สามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกครั้ง 

ตั วอ ย่ า ง เมื่ อ ผ่ าน ก ารคั ด เลื อ กต าม
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์แล้ว ตัวอย่างได้มา
จากการสุ่มอย่างเป็นระบบ (systematic random 
sampling) เข้าเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
กลุ่มละ 25 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 
ส่วน ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ 
โปรแกรมการก ากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด 
ประกอบด้วย 

1.1 แผนการด าเนิ นการจัดกิ จกรรม 
ก ารก ากั บ ต น เอ งข อ ง เด็ ก วั ย เรี ย น โรค หื ด 
ประกอบด้วยขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม 3 
ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและ
การสังเกตตนเอง เป็นขั้นตอนในการสร้างความ
ไว้วางใจและความร่วมมือในการให้ข้อมูล ร่วมกับ
การประเมินปัญหา/ ความต้องการ และพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรค กิจกรรมใน
ขั้นตอนนี้ ได้แก่ กิจกรรมมารู้จักกันนะ กิจกรรมมา
รู้จักโรคหืดกันเถอะ เช่น การดูวีดีทัศน์โรคหืดใน
เด็กเกี่ยวกับ ความหมายของโรค สาเหตุ อาการ 
การรักษา และการปฏิบัติตัว การเล่นเกมทบทวน
ความรู้ ได้แก่ เกมอัศวินพิชิตหอบ กิจกรรมหอบ
สั งเกตได้ ง่ ายนิ ด เดี ยว ได้ แก่  การฝึ กทั กษะ 
การนับอัตราการหายใจ การสังเกตอาการหอบ 
และเกมตามล่าหาสิ่งกระตุ้น 

ขั้นตอนที่ 2 การตัดสินใจ เป็นขั้นตอนใน
การฝึกฝนกระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาใน
การจัดการเมื่อมีอาการหอบ ได้แก่ กิจกรรมไฟ
จราจร 3 สี  ท าอย่างไรดีตอนนี้ ฉันหอบ เช่น  
การระดมสมองเลือกวิธีแก้ปัญหาเมื่อมีอาการหอบ 
การก าหนดเป้าหมายพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 
กิจกรรม ตั้งเป้า สานฝัน ฉันอยากมีปอดแข็งแรง 
เช่น การก าหนดค่าสมรรถภาพปอดตามความ
ต้องการของตนเอง 

ขั้นตอนที่ 3 การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 
ขั้นตอนนี้เด็กจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ การฝึก
ทักษะการพ่นยา ได้แก่ กิจกรรมพ่นยาพาเพลิน 
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ได้แก่ กิจกรรม หนูท าได้ 
เช่น การออกก าลังกายบริหารปอดด้วยยางยืด  
เป็นต้น การบันทึกภาวะสุขภาพเกี่ยวกับอัตรา 
การหายใจ จ านวนครั้งอาการหอบความรุนแรง
ของอาการหอบ  ชนิ ดและจ านวนครั้ งขอ ง 

การออกก าลังกาย การก ากับติดตามการปฏิบัติตัว
ของเด็กโดยโทรศัพท์ติดตาม 

1.2 คู่มือการก ากับตนเองของเด็กวัยเรียน
โรคหืด ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นเอกสารที่มีการบรรยาย
พร้อมภาพประกอบโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับ 
สื่อวีดีทัศน์ 

1.3 สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ ก าร ให้ ค ว าม รู้ เรื่ อ ง  
“โรคหืดในเด็ก” โดยมี เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพและการดูแลสุขภาพของเด็กโรคหืด 

1.4 สมุดบันทึกภาวะสุขภาพของเด็กวัยเรียน
โรคหืดใน 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทบทวน
วรรณกรรม ประกอบด้วย อัตราการหายใจ จ านวน
ครั้งของอาการหอบ ชนิดและจ านวนครั้งของ 
การออกก าลังกาย 

ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

2.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ 
อายุ ผู้ดูแลหลัก น้ าหนัก ส่วนสูง ระยะเวลาที่
เจ็บป่ วย จ านวนครั้ งอาการหอบใน  1 เดือน 
จ านวนครั้งอาการหอบใน 3 เดือน สิ่งกระตุ้นที่ท า
ให้ เกิ ดอาการหอบ  การรักษ าที่ ได้ รับ  และ 
ค่าสมรรถภาพปอด 
 2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของ
เด็กวัยเรียนโรคหืด ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาตามแนวคิด 
การก ากับตน เองของ Bandura (1986) มี ข้ อ
ค าถามทั้งหมดรวม 36 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสังเกตตนเองอาการหอบ และความ
รุนแรงของโรค (12 ข้อ) ด้านการตัดสินใจเมื่อเกิด
อาการหอบ การหลีกเลี่ยงหรือก าจัดสิ่งกระตุ้นที่ท า
ให้เกิดอาการหอบ (12 ข้อ) และด้านการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาการออกก าลัง
กายและการดูแลตนเองทั่ วไป (12 ข้อ ) โดย 
เด็กเป็นผู้ตอบ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ คะแนน 1 หมายถึง ไม่เคย
ปฏิบัติเลย จนถึง คะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติเป็น
ประจ า การแปลผลใช้คะแนนรวม ค่าคะแนนที่
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เป็นไปได้อยู่ในช่วงระหว่าง 36-180 คะแนน โดย
เด็กที่ มี คะแนนรวมค่อนไปทางต่ า หมายถึ ง  
เด็กวัยเรียนโรคหืดมีพฤติกรรมสุขภาพน้อยกว่า 
เด็กวัยเรียนโรคหืดที่มีคะแนนรวมสูง 
 การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อห า 
(content validity index: CVI) ผู้วิจัยน าโปรแกรม
การก ากับตนเองและแบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืดไปตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
ตลอดจนการจัดล าดับเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์สาขาวิชา
การพยาบาล เด็ก  จ านวน  1 ท่ าน  พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก จ านวน 1 ท่าน 
และกุมารแพทย์ จ านวน 1 ท่าน หลังจากนั้นผู้วิจัย
แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมการก ากับตนเองของ 
เด็กวัยเรียนโรคหืดตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน
โรคหื ดมีค่ าดัชนี ความตรงตาม เนื้ อหา (CVI)  
เท่ากับ .86 
 ส่วนความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของ 
เด็กวัย เรียนโรคหืดที่ ผ่ านการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้
กับเด็กวัยเรียนโรคหืดที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
เท่ากับ .81 และเครื่องมือวัดสมรรถภาพปอด 
(peak flow meter) ได้รับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง แม่นย า จากบริษัทที่ผลิต ซึ่งมีการทดสอบ 
standard reading พบว่ามีค่าความคาดเคลื่อน  
(error) เท่ากับ .00  
 การพิทักษ์สิทธิ์ ผู้วิจัยได้เสนอโครงร่าง
วิท ยานิ พนธ์ เพื่ อขอรับการพิ จารณ าอนุ มั ติ
จริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติตามหนังสือ
เลขที่ 05-02-2559 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559  

 ก่อนเริ่มด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยแนะน าตัว 
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเข้าร่วม
การทดลอง ประโยชน์ที่ ได้รับตลอดจนความ 
ไม่สะดวกที่อาจได้รับจากการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ 
ข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ และน ามาใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเท่านั้น ผลการวิจั ย
น าเสนอในภาพรวมของการศึกษา ตัวอย่าง
สามารถแจ้งขอออกจากการศึกษาได้ก่อนการวิจัย
สิ้นสุด โดยมิต้องให้เหตุผลหรือค าอธิบายใด ๆ  
เมื่ อตั วอย่ างเข้ าใจในวัตถุประสงค์  ขั้ นตอน 
การตอบแบบสอบถาม  และตอบรับ เข้าร่วม 
การวิจัย ผู้วิจัยจึงให้ลงนามยินยอมในเอกสาร
ยินยอมเข้าร่วมวิจยั 

การ เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล  ท าตั้ งแ ต่ 
พ ฤษภาคม  2559 ถึ ง สิ งห าคม  2559 โดยมี 
การด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

กลุ่มทดลอง มีการจัดกิจกรรมการก ากับ
ตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืดระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
โดยผู้วิจัยพบและจัดกิจกรรมให้กับเด็กวัยเรียน 
โรคหืดที่โรงพยาบาล ณ คลินิกเด็กโรคหืด 3 ครั้ง 
และโทรศัพท์ติดตามเยี่ยม 2 ครั้ง ดังนี ้
 สัปดาห์ที่  1 (พบ เด็กวัย เรียนโรคหื ด    
ครั้งที่ 1 ณ คลินิกเด็กโรคหืด ใช้เวลาประมาณ 50 
นาที) ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และการพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่าง 
หลังจากนั้นให้เด็กวัยเรียนโรคหืดวัดสมรรถภาพ
ปอด และตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 
(pretest) จากนั้นเริ่มให้โปรแกรมการก ากับตนเอง
ของเด็กวัยเรียนโรคหืดตามขั้นตอน โดยการจัด
กิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ โรคหืด และ
ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการสังเกตตนเองเกี่ยวกับ
อัตราการหายใจ ความรุนแรงของโรคและ 
สิ่ งกระตุ้นที่ท าให้ เกิดโรค ฝึกการบันทึกภาวะ
สุขภาพเกี่ยวกับอัตราการหายใจ ความรุนแรงของ
อาการหอบ และจ านวนครั้งของอาการหอบ 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองที่
ผ่านมา การเล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้ และแจก
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คู่มือทบทวนความรู้เรื่อง “การก ากับตนเองของ
เด็กวัยเรียนโรคหืด” 
 สัปดาห์ที่ 2 เด็กก ากับตนเองที่บ้าน 
 สัปดาห์ที่ 3 (ติดตามทางโทรศัพท์ ครั้งที่ 1 
ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที) เพื่อประเมินปัญหา-
ความต้องการเพิ่มเติมและการปฏิบัติตัวของเด็ก
ขณะอยู่บ้าน ให้เด็กได้ซักถามข้อสงสัยและให้
ความรู้เพิ่มเติมตามปัญหาและความต้องการของ
เด็กแต่ละคน และติดตามการบันทึกภาวะสุขภาพ
ของเด็กเกี่ยวกับการบันทึกการหายใจ อาการหอบ 
ความรุนแรงของอาการหอบของเด็กในแต่ละวัน 
กล่าวช่ืนชมความสามารถในการปฏิบัติตัวของเด็ก 

สัปดาห์ที่ 4 (พบเด็กวัยเรียนโรดหืด ครั้งที่ 
2 ณ คลินิกเด็กโรคหืด ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) 
ผู้วิจัยจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของโปรแกรมเพื่อให้
เด็กฝึกการวิเคราะห์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วย
กิจกรรมการระดมสมองเรียงล าดับวิธีการตัดสินใจ
แก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับอาการหอบ ฝึกประเมิน
ความรุนแรงของอาการหอบโดยใช้สัญญาณ 
ไฟจราจร 3 สี มีการตั้งเป้าหมายภาวะสุขภาพโดย
ก าหนดค่าสมรรถภาพปอดตามความต้องการของ
แต่ละคน การฝึกทักษะพิ เศษที่ จ าเป็น ได้แก่  
การพ่นยาที่ถูกวิธี การออกก าลังกายบริหารปอด
ด้วยยางยืด และการบันทึกภาวะสุขภาพเกี่ยวกับ
ชนิด และจ านวนครั้งของการออกก าลังกาย โดย
ผู้วิจัยสาธิตการบันทึกและให้เด็กสาธิตย้อนกลับใน
การบันทึกภาวะสุขภาพด้วยตนเอง 

สัปดาห์ที่ 5 เด็กก ากับตนเองที่บ้าน 
สัปดาห์ที่ 6 (ติดตามทางโทรศัพท์ ครั้งที่ 2 

ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที) เพื่อประเมินปัญหา
และให้ความรู้เพิ่มเติม ติดตามการฝึกทักษะการใช้
ยาพ่น การออกก าลังกาย ตลอดจนการแก้ปัญหา
เมื่อมีอาการหอบด้วยตนเอง ให้ก าลังใจและกล่าว
ชมเชยความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพได้ด้วยตนเอง 
 สัปดาห์ที่ 7 เด็กก ากับตนเองที่บ้าน 
 สัปดาห์ที่ 8 (พบเด็กวัยเรียนโรคหืด ครั้งที่ 
3 ณ คลินิกเด็กโรคหืดใช้เวลา 40 นาที) ซักถาม

ตัวอย่างถึงปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตัวตาม
โปรแกรมการก ากับตนเอง จากนั้นเก็บข้อมูลหลัง
การทดลองโดยให้ตัวอย่างประเมินตนเองตาม
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ (posttest ครั้งที่ 
2 ชุดเดิม ยกเว้นข้อมูลทั่วไป) และวัดค่าสมรรถภาพ
ปอดหลังการทดลอง 
 กลุ่มควบคุม 
 สัปดาห์ที่ 1 (พบเด็กวัยเรียนโรคหืด ครั้งที่ 
1 ณ คลินิกเด็กโรคหืด ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) 
ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัย และการพิทักษ์สิทธิ์ของตัวอย่าง หลังจาก
นั้นให้เด็กวัยเรียนโรคหืดวัดสมรรถภาพปอด และ
ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ (pretest) 
เด็กวัยเรียนโรคหืดจะได้รับค าแนะน าการดูแล
ตนเองทั่ วไป จากพยาบาลที่ ได้รับมอบหมาย 
จากนั้นนัดประเมินผลสัปดาห์ที่ 8 
 สัปดาห์ที่ 8 (พบเด็กวัยเรียนโรคหืด ครั้งที่ 
2 ณ คลินิกเด็กโรคหืดใช้เวลา 40 นาที) ประเมินผล
โดยตอบ แบ บ สอบ ถามพ ฤติ ก รรมสุ ขภ าพ 
(posttest ครั้งที่  2 ชุดเดิม ยกเว้นข้อมูลทั่วไป) 
และวัดค่ าสมรรถภาพปอดหลั งการทดลอง  
ผู้ วิจัยมอบคู่ มือ เรื่อง “การก ากับตนเองของ 
เด็กวัย เรียนโรคหืด” เพื่ อ ใช้ เป็นแนวทางใน 
การดูแลสุขภาพต่อไป 
 การวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล  ใช้ โป รแ ก รม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1. ข้ อ มู ล ส่ วน บุ ค ค ล วิ เค ราะห์ ด้ ว ย 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร์ 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดภายในกลุ่ม
ที่ ได้ รั บ โป รแ ก รม ด้ วย ก ารท ด ส อ บ ที แ บ บ 
dependent หรือ paired t-test  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติด้วยการทดสอบทีแบบ independent  
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ผลการวิจัย 
1. ลักษณะข้อมูลทั่วไป เด็กกลุ่มทดลอง 

อายุเฉลี่ย 10 ปี เป็นเพศชาย (ร้อยละ 60) มีบิดา
และมารดาเป็นผู้ดูแลหลัก (ร้อยละ 96) ระยะเวลา
ที่เป็นโรคเฉลี่ยเท่ากับ 8.08 ปี ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
เกิดอาการหอบ 1 ครั้ง (ร้อยละ 48) สิ่งกระตุ้นท าให้
เกิดอาการหอบ คือ ติดเชื้อทางเดินหายใจ และ
อากาศเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 96) เท่ากัน รองลงมา 
คือ ควันบุหรี่ และฝุ่นบ้าน (ร้อยละ 92) เท่ากัน 
ได้รับการรักษาด้วยยาชนิดรับประทานและ 
ยาสูดพ่น (ร้อยละ 56) 

กลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 10.36 ปี เป็นเพศ
ชาย (ร้อยละ 60) มีบิดาและมารดาเป็นผู้ดูแลหลัก 
(ร้อยละ 92) ระยะเวลาที่ เป็นโรคเฉลี่ยเท่ากับ 
5.80 ปี ใน 1 เดือนที่ผ่านมาไม่เกิดอาการหอบเลย  
(ร้อยละ 52) สิ่งกระตุ้นท าให้เกิดอาการหอบ คือ 
อากาศเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 96) รองลงมา คือ  
ติดเชื้อทางเดินหายใจ (ร้อยละ 92) ได้รับการรักษา
ด้วยยาชนิดรับประทานและยาสูดพ่น (ร้อยละ 60) 

จากการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยในตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มด้วยการทดสอบ  

chi-square พบว่า ตัวแปรเพศ ผู้ดูแลหลัก และ
การรักษาที่ได้รับของเด็ก มีความแตกต่างกันแต ่
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

2. จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที
แบบ independent พบว่า ตัวอย่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดแตกต่างกัน 
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืด ระหว่างกลุ่ม
ท ด ล อ งแ ล ะก ลุ่ ม ค วบ คุ ม  ภ ายห ลั งสิ้ น สุ ด 
การทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบ independent 
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพของ
เด็กวัยเรียนโรคหืดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะเดียวกันก็มี
คะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียน 
โรคหืดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงดังตาราง 1 และ 2 

 

 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืดระหว่างกลุ่มทดลอง 

 และกลุ่มควบคมุในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 

พฤติกรรมสุขภาพ 
กลุ่มทดลอง (n = 25) กลุ่มควบคุม (n = 25) 

t p 
M SD M SD 

ก่อนการทดลอง 117.75 9.56 116.95 8.80 -1.242 .220 
หลังการทดลอง 134.50 7.51 116.50 8.19 -9.891 .000 

 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียนโรคหืดระหว่างกลุ่มทดลอง 

 และกลุ่มควบคุมในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 

สมรรถภาพปอด 
กลุ่มทดลอง (n = 25) กลุ่มควบคุม (n = 25) 

t p 
M SD M SD 

ก่อนการทดลอง 70.40 1.23 70.68 1.50 .725 .472 
หลังการทดลอง 72.56 1.08 68.60 2.18 -8.13 .000 
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3 . ผลการเปรียบ เที ยบคะแนน เฉลี่ ย
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กกลุ่มทดลองในระยะก่อน
และหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบ 
dependent หรือ paired t-test พบว่า กลุ่มทดลอง

หลั งการทดลองกลุ่ มทดลองมี ค ะแนน เฉลี่ ย
พฤติกรรมสุขภาพและคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพปอด
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง 3 และ 4 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืดก่อนและหลังการทดลองระหว่าง 

 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ    
 

พฤติกรรมสุขภาพ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

D SDD t p 
M SD M SD 

กลุ่มทดลอง (n=25) 117.75 9.56 134.50 7.51 16.75 1.07 32.03 .000 
กลุ่มควบคุม (n=25) 116.95 8.80 116.50 8.19 .45 1.82 -.88 .388 

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพปอดสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืดก่อนและหลังการทดลอง 

 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม    
 

สมรรถภาพปอด 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

D SDD t p 
M SD M SD 

กลุ่มทดลอง (n=25) 70.40 1.22 72.56 1.08 2.16 .47 22.85 .000 
กลุ่มควบคุม (n=25) 70.68 1.50 68.60 2.18 -2.08 1.87 -5.56 .000 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ภายหลั งการทดลอง เด็กวัย เรียน 
โรคหืดกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติและสู งกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า การที่โปรแกรม
การก ากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด ใน
การศึกษาครั้งนี้มีประสิทธิผลดี  อาจเนื่องจาก
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมการก ากับ
ตนเองมีเป้าหมายที่ชัดเจน ลักษณะกิจกรรมของ
แต่ละขั้นตอนและสื่อที่เด็กวัยเรียนโรคหืดได้รับ 
มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ท าให้เด็กเกิด 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติตัว ส่งผล
ให้ เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้ นตามแนวคิด 
ก ารก ากั บ ต น เอ งข อ ง  Bandura (1986)  ซึ่ ง
รายละเอียดของกิจกรรมแต่ละขั้นตอนมีดังน้ี  

   1.1 ขั้นตอนการสังเกตตนเอง ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาความคิดและการสังเกตเพิ่มขึ้น โดย
เริ่มจากการให้ความรู้แก่เด็ก ได้แก่ การดูวีดีทัศน์
เรื่องโรคหืดในเด็กท าให้ เด็กได้ความรู้ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับความหมาย อาการ สิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิด
อาการหอบ การสังเกตอาการผิดปกติเมื่อมีอาการ
หอบ และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรค การเล่นเกม
ทบทวนความรู้  การฝึกทักษะที่ จ าเป็น ได้แก่  
การนับอัตราการหายใจ การสังเกตและบันทึก
อาการหอบ การสังเกตความรุนแรงของอาการ
หอบ กิจกรรมดังกล่าวท าให้เด็กเกิดความรู้ใน 
การสังเกตอาการเตือนที่จะน าไปสู่อาการหอบได้
ด้วยตนเอง โดยประเมินจากอัตราการหายใจและ
การสังเกตความรุนแรงของอาการหอบที่จะมี 
การยกของไหล่ ซึ่งการให้ความรู้ร่วมกับการลงมือ
ปฏิบัติจริง ท าให้เด็กได้เห็นภาพจริงจึงส่งผลให้ 
การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น (Thanawong, 
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2014) นอกจากนี้ยังมีการแจกคู่มือการก ากับ
ตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืดเพื่อให้เด็กได้ทบทวน
ความรู้ด้วยตนเองที่บ้าน ดังนั้น การให้ความรู้และ
ฝึ กก ารสั ง เกต ซึ่ ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด 
การปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมสุ ขภาพที่ ดี และ
เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ Butz, 
Syron, Johnson, Spaulding, Walker, and 
Bollinger (2005) ที่ศึกษาผลของการให้ความรู้ใน
การจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคหืดที่บ้านของเด็ก 
โรคหืด ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองสามารถ
จ าแนกอาการของโรคหืด การนับอัตราการหายใจ
เมื่อมีอาการหอบ และมีทักษะการจัดการอาการ
หอบที่บ้านได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p < .001) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการให้
ความรู้และฝึกทักษะการสังเกตด้วยสื่อและลงมือ
ปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีใน 
การสังเกตอาการของโรคได้ด้วยตนเอง 

   1.2 ขั้ น ตอนการตั ดสิ น ใจ  ส าห รับ
กิจกรรมในขั้นตอนนี้ โดยส่งเสริมให้เด็กฝึกระดม
สมองคิดวิธีหาทางจัดการกับอาการหอบจาก
สถานการณ์จ าลองเมื่อหนูหอบ กิจกรรมในขั้นตอน
น้ีเด็กจะได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อน ๆ และ
เลือกวิธีปฏิบัติตามการรับรู้ของตนเองโดยเน้นการ
เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของเด็กกับประสบการณ์
ใหม่ที่เด็กได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหืดจน
เกิดความเข้าใจ รวมไปถึงเห็นความส าคัญของ 
การควบคุมอาการหอบด้วยตนเอง มีการสอน
ทักษะพิเศษ การประเมินความรุนแรงของอาการ
หอบจากสัญญาณไฟจราจร 3 สี กิจกรรมดังกล่าว
ท าให้เด็กสามารถเปรียบเทียบอาการหอบของ
ตนเองว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และช่วย
ให้เด็กมีความมั่นใจและมีแนวโน้มที่จะน าความรู้ที่
ได้ รับ ไปปฏิ บั ติ เพื่ อน า ไปสู่ ก ารปรับ เปลี่ ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีการตัดสินใจควบคุม
อาการของโรคได้ดีขึ้น  ดั งนั้ น  การฝึกทักษะ 
การตัดสินใจจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนให้เด็ก
พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดย

เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Tipsrinaun, Taboonpong, Taniwatananon, 
and Viriyachaiyo  (2004) ที่ศึกษาประสบการณ์
การมีอาการและวิธีการตัดสินใจจัดการอาการหอบ
ของผู้ป่วยโรคหืด พบว่า วิธีการที่ผู้ป่วยโรคหืดใช้
ตัดสินใจจัดการหรือควบคุมอาการหอบ คือ หยุด
ท ากิจกรรมและนั่งพัก ใช้ยาควบคุมอาการ บริหาร
การหายใจ ออกจากสิ่งแวดล้อม ดื่มน้ าอุ่นทันที 
แ ล ะค วบ คุ ม อ ารม ณ์  ดั งนั้ น  จ ะ เห็ น ได้ ว่ า
กระบวนการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมให้บุคคลเกิดการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมได้
เหมาะสมตามประสบการณ์  และตามการรับรู้ 
แต่ละช่วงวัยของบุคคล 

   1.3 ขั้ นตอนการแสดงปฏิกิ ริยาต่อ
ตนเอง ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติ
ตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ กิจกรรม ได้แก่ การสาธิตและ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพ่นยา การออกก าลังกาย 
กิจกรรมดังกล่าวท าให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดย
เน้นทักษะและวิธีการพ่นยาและการออกก าลังกาย
ที่ถูกวิธีวิธีการดังกล่าวกระตุ้นให้การเรียนรู้มีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กเกิดความพึงพอใจและ
มีแนวโน้มที่จะน าทักษะที่ได้ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การให้ความรู้ด้วยการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนโรคหืดได้อย่าง
เห ม า ะ ส ม  ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง 
Phattarasatjatum (2546) ศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเด็กวัยเรียน
โรคหืด พบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดกลุ่มที่ ได้รับ
โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(p < .05) นอกจากนี้เด็กจะได้รับการฝึกทักษะ 
การบันทึกภาวะสุขภาพเกี่ยวกับอัตราการหายใจ 
จ านวนครั้งของอาการหอบ ความรุนแรงของอาการ
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หอบ ชนิดและจ านวนครั้งของการออกก าลังกาย  
ซึ่ ง เป็ น อี ก กิ จก รรมห นึ่ งที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ เพื่ อ เป็ น 
การกระตุ้นเตือนให้เด็กทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และเกิดความ
ตระหนักในการก ากับตนเองเพื่อควบคุมโรคเพื่อให้
ได้ตามเป้าหมายภาวะสุขภาพที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
การก ากับติดตามการปฏิบัติตัวของเด็กขณะอยู่
บ้านโดยการโทรศัพท์ติดตามเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่
ผู้วิจัยใช้เพื่อซักถามข้อสงสัย ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ และชี้แนะการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ
กับเด็กวัยเรียนโรคหืดเพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน
โรคหืดมีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีในการควบคุมและป้องกันการก าเริบ
ของโรคได ้

2. ภายหลั งการทดลอง เด็กวัย เรียน 
โรคหืดกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองมีค่า
สมรรถภาพปอดมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ และมากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ทั้ งนี้ เนื่องจาก
โปรแกรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในครั้งนี้ได้มีการเพิ่ม
กิจกรรมการฝึกทักษะการออกก าลังกายเพื่อ
บริหารการหายใจด้วยยางยืด ท าให้เด็กวัยเรียน 
โรคหืดสามารถเรียนรู้และมีทักษะการออกก าลังกาย
ที่ถูกวิธี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
อยู่เสมอ อันน าไปสู่การมีสมรรถภาพปอดที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ การออกก าลังกายช่วยให้เกิดผลดีต่อ
ระบบทางเดินหายใจท าให้ความจุปอดเพิ่มขึ้น มีผล
ให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น  การขับก๊าซ
ค า ร์ บ อ น ได อ อ ก ไซ ด์ อ อ ก จ า ก ร่ า งก า ย มี
ประสิทธิภาพ  จึ งไม่ เกิ ดการคั่ งค้ างของก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และไม่เกิดกรดแลกติคที่เป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ เกิดภาวะหายใจล าบาก  
นอกจากการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะช่วย
ในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดให้ดีขึ้น ยังท าให้
ปอดขยายตัว-หดตัวได้ดี และช่วยให้หลอดลมมี
ความแข็งแรง ไม่หดเกร็งง่ายเมื่อสัมผัสสิ่งกระตุ้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Nootara (2013) ที่

ศึกษาผลของการฝึกโยคะต่อสมรรถภาพปอดและ
การควบคุมโรคหืดในเด็กวัยเรียนโดยจัดกิจกรรม
การให้ความรู้ร่วมกับการฝึกโยคะ ผลการศึกษา
พบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดกลุ่มที่ได้รับการฝึกโยคะ
มีสมรรถภาพปอดและคะแนนการควบคุมโรค
ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ท างสถิ ติ  (p < .05) จ ะ เห็ น ได้ ว่ า
โปรแกรมการก ากับตนเองที่ ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย การให้ความรู้ การฝึกทักษะที่จ าเป็น 
เช่น  การสั งเกตการหายใจและอาการหอบ  
การตัดสินใจจัดการเมื่อมีอาการหอบ การแสดง
ปฏิกิริยาต่อตนเองในการใช้ยาพ่นที่ถูกวิธี การออก
ก าลังกายบริหารการหายใจ รวมทั้งการบันทึก
ภาวะสุขภาพและการโทรศัพท์ติดตามท าให้เด็ก 
วัยเรียนโรคหืดมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีส่งผลให้
สมรรถภาพปอดดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาล
ผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านการดู แลผู้ ป่ วย เด็ กควรน า
โปรแกรมการก ากับตนเองในการวิจัยครั้งนี้ไปใช้
กับเด็กวัยเรียนโรคหืด เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กมี
ความรู้และความสามารถในการก ากับตนเอง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ควบคุม และป้องกัน 
การก าเริบของโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ด้ านการศึ กษาพยาบาล  สถาบั น 
การศึกษาพยาบาลควรน าโปรแกรมนี้เป็นตัวอย่าง
ประกอบการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพในการควบคุมโรคของเด็กวัยเรียนโรคหืด 

3. ด้านการบริหาร ผู้บริหารทางการพยาบาล
ควรน าโปรแกรมการก ากับตนเองของเด็กวัยเรียน
โรคหืดไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลที่
ดูแลผู้ป่วยเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การก ากับตนเองในเด็กวัยเรียนโรคหืดมากยิ่งขึ้น 
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