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บทความวจิยั

บทคดัยอ

การวจิยักึง่ทดลองครัง้นี ้ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมสงเสรมิการจดัการตนเองตอพฤตกิรรมการควบคมุ

โรคหืดของเด็กวัยเรียนโรคหืด กลุมตัวอยาง คือ เด็กวัยเรียนโรคหืดที่เขารับการรักษาในคลินิกโรคหืดของ

โรงพยาบาลในจงัหวดัระยอง คดัเลอืกกลมุตวัอยางตามคณุสมบตัทิีก่ำหนดแบบเจาะจง และสมุเขากลมุทดลองและ

กลมุควบคมุ กลมุละ 20 ราย กลมุทดลองไดรบัโปรแกรมสงเสรมิการจดัการตนเองตามแนวคดิการจดัการตนเอง

ของ Creerประกอบดวย การตัง้เปาหมาย การเกบ็รวบรวมขอมลู การประมวลและประเมนิขอมลู การตดัสนิใจ

การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติสวนกลุมควบคุมไดรับการพยาบาลตามปกติ เปนระยะเวลา

8 สปัดาห เครือ่งมอืวจิยัทีใ่ชเกบ็รวบรวมขอมลูคอื แบบสอบถามพฤตกิรรมการควบคมุโรคหดืของเดก็วยัเรยีน

โรคหดื มคีาความเชือ่มัน่เทากบั .90 วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติพิรรณนา independent t-test และ paired t-test

ผลการวจิยัพบวา ภายหลงัไดรบัโปรแกรมสงเสรมิการจดัการตนเอง กลมุทดลองมคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรม

การควบคุมโรคหืดสูงกวากลุมควบคุม (t
38 

= 12.72, p < .001) และสูงกวากอนไดรับโปรแกรมสงเสริมการ

จดัการตนเองอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ (t
19

 = 21.21, p < .001) แสดงใหเหน็วาพยาบาลสามารถนำโปรแกรม

ไปประยกุตใชกบัเดก็วยัเรยีนโรคหดืเพือ่สงเสรมิใหมกีารควบคมุโรคหดืทีด่ไีด
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Abstract

The purpose of this quasi-experimental researchaimed to study the effects of the self-management

program on asthma control behaviors of school-age children with asthma. Forty participants were school-age

children with asthma at asthma clinicRayong province. The participants met the inclusioncriterion and

randomly assigned into the experimental (n = 20) and control group (n = 20). In the 8 weeks of program

period, the experimental group received self-management programthat was developed based on the

self-management concept of Career, while the control group received routine care. The program consisted of

goal selection, information collection, informationprocessing and evaluation, decision making, actionand

self-reaction. The instruments wasthe asthma control behaviors in school-age children with asthma

questionnaire which had a reliability of 0.90. Data were analyzed by descriptive statistics, paired t-test and

independent t-test.

The results revealed that after received theprogram,the experimental grouphad significantly

higher meanscores ofasthma control behaviorthan the control group (t
38

 = 12.72, p < .001) andthan

those before received the program (t
19

 = 21.21, p < .001). This study concluded thatnurses could apply this

program to school-age children with asthma for improve asthma control behavior.

Keywords: Self-managementprogram,  asthma control behaviors,  school-age children with asthma

ความเปนมาและสำคัญของปญหา

โรคหดือยใูนกลมุโรคเรือ้รงัทีพ่บมากในเดก็ เปนโรค

ทีม่กีารอกัเสบเรือ้รงัของหลอดลมกอใหเกดิปญหาสขุภาพ

ตอเด็กถือเปนวิกฤตการณที่สำคัญในชีวิต ปจจุบันพบ

ผูปวยเด็กโรคหืดอายุต่ำกวา 18 ปประมาณ 8.3 ลานคน

(National Health Interview Survey [NHIS], 2013)

มกีารคาดการณวาประมาณป พ.ศ. 2568 โรคหดืจะกลายเปน

ปญหาสำคญัของโลก ประเทศไทยพบผปูวยโรคหดืทกุวยั

รอยละ 10-15 ของประชากรทั้งหมด เปนเด็กวัยเรียนถึง

รอยละ 9.5 ของเดก็ปวยทัง้หมด จากสถานการณโรคหดื

ในเด็กที่มีอัตราความเจ็บปวยมาก ถือเปนวิกฤตการณที่

ควบคมุไดยาก เกดิซ้ำไดบอย และอาการของโรคคอนขาง

รุนแรง ในเด็กที่มีความรุนแรงเกิดจากมีการควบคุมโรค

ไมดี โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนซึ่งตองไปโรงเรียน และ

ยงัขาดความสามารถในการดแูลและปองกนัตนเอง ทำให

มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับสภาพแวดลอมที่กอใหเกิด

อาการแพ อาการกำเริบไดงาย หอบซ้ำไดบอย มีผลตอ

พัฒนาการทางดานรางกาย เกิดพยาธิสภาพที่หลอดลม

ปอดมีประสิทธิภาพการทำงานลดลง (Prabpal, 2009)

สงผลใหรางกายออนแอ ไมกลาทำกจิกรรม เกดิผลกระทบ

ในดานจติใจและอารมณของเดก็ เกดิความเครยีด วติกกงัวล

ในดานสงัคมถกูจำกดักจิกรรมจากผปูกครองและคร ูเชน

การเลนกับเพื่อน การเลนกีฬา เปนตน อาการกำเริบ

พบบอยในชวงกลางคนืทำใหพกัผอนไมเพยีงพอ ขาดสมาธิ

ในการเรยีน มผีลการเรยีนตกต่ำ

ปจจบุนัมเีดก็ทีต่องนอนโรงพยาบาลเปนจำนวนมาก

ทำใหตองขาดเรยีน เกดิผลเสยีตอคณุภาพชวีติ (Nootara,

2013)และยังสงผลกระทบกับครอบครัว ทำใหผูดูแล

เกิดความวิตกกังวล ตองหยุดหรือออกจากงานเพื่อมา
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ดูแลเด็ก (Wattana, Srisuphan, Pothiban, & Upchurch,

2007) ทำใหครอบครวัขาดรายได สงผลตอเศรษฐกจิของ

ครอบครวั ในสหรฐัอเมรกิาพบรายงานคาใชจายมากกวา 30

พนัลานดอลลาร ทีใ่ชในการรกัษาเดก็โรคหดื (Concettina,

Dawn & Pnina, 2012) ผลกระทบดงักลาวพบในรายทีม่ี

ความรนุแรงมากจนไมสามารถควบคมุโรคได มคีาใชจาย

ในการรกัษาเพิม่มากขึน้ ในการควบคมุโรคทีม่ปีระสทิธิ

ภาพจะชวยลดความรุนแรงของโรคได โดยเฉพาะเด็ก

วัยเรียนโรคหืดตองใชชีวิตในโรงเรียนดวยตนเอง และมี

ความตองการพึ่งพาพอแมลดลง ในขณะที่ความสามารถ

ในการดแูลตนเองไมเพยีงพอ (Sangam, 2008) รอยละ 80

ไมสามารถควบคุมโรคได (Walders, Kopel, Koinis-

Mitchell, & McQuaid, 2005) ในรายที่ตองนอน

โรงพยาบาล เกิดจากขาดความรู ความเขาใจในโรคและ

ขาดการดูแลตนเองที่ถูกตอง (Tangarayasup, & Thana,

2014) รายทีก่ลบัมารกัษาซ้ำ เนือ่งจากไมสามารถหลกีเลีย่ง

สิ่งกระตุนได เชน ควันบุหรี่ ควันพิษไมพนยาตามเวลา

พนยาไมถูกวิธี และขาดการสังเกตอาการนำไปสูการ

หายใจหอบ (Kamonwatcharaphan, 2012) มกัพบปญหา

ในการมพีฤตกิรรมควบคมุโรคทีไ่มถกูตองในดานตาง ๆ

ดังนี้ การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนที่ทำใหเกิดอาการหอบ

การจดัการเมือ่เกดิอาการหอบ การขาดการออกกำลงักาย

(Wanchainawin, 1999)  ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเด็ก

ในวัยเรียนโรคหืดมีการจัดการตนเองที่ดี โดยสงเสริม

ใหเดก็เกดิพฤตกิรรมการควบคมุโรคทีด่ ีคอื 1) การจดัการ

เมื่ออาการกำเริบ ไดแก การประเมินอาการกอนและ

ขณะเกดิอาการหอบ การใชยา การบรหิารยาเพือ่บรรเทา

อาการและการปฏิบัติเมื่อไมสามารถควบคุมอาการของ

โรคได  2) การหลกีเลีย่งสิง่กระตนุทีท่ำใหเกดิอาการหอบ

และ 3) การออกกำลังกาย (The Asthma Foundation of

Thailand, 2012) เมื่อเด็กมีพฤติกรรมการควบคุมโรคที่ดี

สงผลใหสามารถดำเนินชีวิตไดอยางปกติควบคูไปกับ

โรคได

การควบคมุโรคหดืในเดก็ เกดิขึน้ไดตองอาศยัความ

รวมมือระหวางเด็กปวยและบุคคลากรในทีมสุขภาพ

โดยเด็กในแตละวัยมีพัฒนาการที่แตกตางกันสงผลใหมี

พฤตกิรรมทีต่างกนัในการดแูลสขุภาพและความเจบ็ปวย

(Jittanoon, 2010) ในเด็กวัยเรียนเปนวัยที่มีการพัฒนา

ทางดานสตปิญญา เดก็เริม่ใชเหตผุล มกีารตดัสนิใจโดยใช

เหตุผล และเขาใจในสิ่งที่เปนรูปธรรมมากขึ้น (Piaget,

2001) เด็กวัยนี้จึงเหมาะในการสงเสริมพฤติกรรมการ

ควบคุมโรค เนื่องจากตองใชชีวิตอยูในโรงเรียน มีการ

เรียนรูจากเพื่อนและครูเพื่อใชเปนแบบอยางเมื่อเด็ก

วยัเรยีนไดเรยีนรจูนเกดิความเขาใจ และมทีศันคตทิีด่ตีอ

การปฏบิตัพิฤตกิรรมในการควบคมุโรคจนสามารถนำไป

ปฏิบัติในชีวิตประจำวันสิ่งเหลานี้จะสงเสริมใหเกิดสุข

นิสัยที่ดีชวยใหเกิดพฤติกรรมควบคุมโรคที่ถูกตองใน

วยัเดก็จนกระทัง่เตบิโตเปนผใูหญ (Thanawong, 2014)

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ในประเทศไทย

มีการศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมการ

ควบคุมโรคหืดหลายการศึกษา สวนใหญเปนโปรแกรม

สงเสรมิการดแูลตนเองโดยใชแนวคดิการรบัรสูมรรถนะ

แหงตน (Self-efficacy) (Lumnoi, 2008) และแนวคิด

การดแูลตนเอง (Self-care) (Kiatthitinun,2005) และเปน

การใหความรูโดยวิธีสอน มีการใหคำแนะนำ การชี้แนะ

และการใชบคุคลตนแบบ ซึง่พบวา วธิดีงักลาวมผีลในชวง

แรกหลงัจากทีเ่ดก็ไดรบัโปรแกรม เดก็จะมคีวามรมูากขึน้

และมีพฤติกรรมในการควบคุมโรคดีขึ้น หลังจากนั้น

ความรูจะลดลง และกลับมามีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

แบบเดิม การใหความรูเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอที่

จะทำใหเดก็มพีฤตกิรรมการดแูลตนเองอยางตอเนือ่งและ

ยัง่ยนืในการทีเ่ดก็วยัเรยีนโรคหดืจะมพีฤตกิรรมการดแูล

ตนเองไดคงทนและสามารถควบคมุโรคไดนัน้ ตองสงเสรมิ

ใหเด็กมีสวนรวม ในการคิด ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ

ในการจัดการตนเองดวยตัวของเด็กเองซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดการจัดการตนเองของ Creer (2000) ที่กลาววา

การพัฒนาการรับรูความสามารถในการดูแลสุขภาพ

เปนสวนสำคัญที่จะชวยใหบุคคลมีการจัดการกับความ

เจ็บปวยของตนเองไดดียิ่งขึ้น และสงผลใหมีพฤติกรรม

ควบคมุโรคทีด่ตีามมา ดงัการศกึษาทีผ่านมาพบวา เดก็ที่

ไดรบัโปรแกรมการจดัการตนเองมพีฤตกิรรมการควบคมุ

โรคดีขึ้น (Gebert et al., 1998; Perez, Feldman, &
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Caballero, 1999) อยางไรก็ตามยังไมพบการศึกษา

โปรแกรมการจดัการตนเองในกลมุเดก็วยัเรยีนโรคหดืใน

ประเทศไทยดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของ

โปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองตอพฤติกรรมการ

ควบคมุโรคหดืของเดก็วยัเรยีนโรคหดื เพือ่ใหเดก็สามารถ

จัดการตนเองไดอยางเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของ

โรคและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการควบคมุโรคหดืของ

เดก็วยัเรยีนโรคหดื ระหวางกลมุทดลองและกลมุควบคมุ

2. เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการควบคมุโรคหดืของ

เดก็วยัเรยีนโรคหดืในระยะกอนและหลงัไดรบัโปรแกรม

สงเสรมิการจดัการตนเองในกลมุทดลอง

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ Creer

(2000) ทีก่ลาวไววา การจดัการตนเอง เปนขัน้ตอนทีผ่ปูวย

มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง

เปนกระบวนการที่มุงเนนใหเด็กมีการจัดการตนเองใน

ดานฝกตั้งเปาหมายในการดูแลตนเองและควบคุมโรค

การสงัเกตตนเองเกีย่วกบัการหายใจ การเกบ็รวบรวมขอมลู

มาประมวลและประเมนิเพือ่นำมาตดัสนิใจในการปฏบิตัิ

กิจกรรม การลงมือปฏิบัติกิจกรรมเมื่อมีอาการหอบ

การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนที่ทำใหเกิดอาการหอบ การออก

กำลงักาย  จากนัน้มกีารประเมนิผลการปฏบิตั ิซึง่จะชวย

ใหเด็กเกิดความรู มีความมั่นใจในการควบคุมโรค

ดวยตนเอง โดยชวยใหเกดิผลดคีอื มอีาการและการกำเรบิ

ลดลง ควบคมุโรคไดดมีพีฤตกิรรมการควบคมุโรคทีย่ัง่ยนื

สงผลใหดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุข โดยนำมาเขียนเปน

กรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้

โปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด

1) การตัง้เปาหมาย

2) การเกบ็รวบรวมขอมลู

3) การประมวลและประเมนิขอมลู

4) การตดัสนิใจ

5) การลงมอืปฏบิตัิ

6) การประเมนิผลการปฏบิตัิ

พฤตกิรรมการควบคมุโรคหดื

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experi-

mental research) แบบสองกลุมวัดกอนและหลังการ

ทดลอง (two groups pretest-posttest design)

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร คือ เด็กวัยเรียนที่ไดรับการวินิจฉัยจาก

กุมารแพทยวาเปนโรคหืดตามเกณฑการวินิจฉัยโรคหืด

(GINA, 2015) และเขารบัการรกัษาทีค่ลนิกิโรคหดื แผนก

ผูปวยนอกโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง และโรงพยาบาล

บานฉาง โดยคัดเลือกคุณสมบัติตามเกณฑที่กำหนด

แบบเจาะจง จากแฟมรายชื่อเด็กโรคหืดที่มารับบริการ

ตรวจตามนัด ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน

มนีาคม พ.ศ. 2562

กลุมตัวอยาง คือ เด็กวัยเรียนโรคหืด อายุ 7-12 ป

เขารบัการรกัษาทีค่ลนิกิโรคหดื โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง

และโรงพยาบาลบานฉาง โดยกำหนดคณุสมบตัติามเกณฑ
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การคัดเลือกกลุมตัวอยางเขารวมการวิจัย (Inclusion

sampling criteria) ดงันี ้1) เดก็วยัเรยีนโรคหดื อาย ุ7-12 ป

2)ไดรับการวินิจฉัยจากกุมารแพทยวา เปนโรคหืด

3) มรีะดบัความรนุแรงของโรคหดืนอยถงึปานกลาง ไมมี

ภาวะแทรกซอน 4) พดู อาน ฟงภาษาไทยไดเขาใจ และ

ติดตอทางโทรศัพทไดสะดวก และ 5) ผูปกครองและ

กลมุตวัอยางยนิดเีขารวมงานวจิยั โดยการลงนามดวยความ

สมัครใจและเขารวมงานวิจัยไดสิ้นสุดขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมขอมลู

ขนาดของกลุมตัวอยางใชวิธีนำการศึกษาที่มีความ

ใกลเคียงกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ การศึกษาของ

(Chowsan, 2007) เรื่อง ผลของการใหความรูตอความรู

และพฤติกรรมสุขภาพในผูปวยเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด

และครอบครัว โดยใชสูตรคำนวณกลุมตัวอยางของ

Schiesselman (1973) แบบสองกลมุทีเ่ปนอสิระตอกนั คอื

n = (Zα+Zβ)22 �2/δ2  โดย n คอื ขนาดตวัอยาง, Zα คอื

คาปกตมิาตรฐานทีไ่ดจากตารางการแจกแจงปกตมิาตรฐาน

ทีส่อดคลองกบั α  มคีา =  1.645, Zβ คอื คาปกตมิาตรฐาน

ทีไ่ดจากตารางการแจกแจงปกตมิาตรฐานทีส่อดคลองกบั

β =  1.282, �2  คอื ความแปรปรวนของตวัแปรตาม = 3.06,

δ คือ ผลตางคาเฉลี่ยของตัวแปรตามระหวางสองกลุม

(μ
1
-μ

2
) ทีค่าดวาจะเกดิขึน้และยอมรบัไดทางคลนิกิ = 2.85

จากการคำนวณไดกลุมตัวอยางประมาณ 20 คนตอกลุม

ดังนั้นจึงกำหนดขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 40 คน และ

ทำการคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กำหนดแบบ

เจาะจงจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง เขากลมุทดลอง

20 คน และจากโรงพยาบาลบานฉางเขากลมุควบคมุ 20 คน

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ประกอบดวย  2 สวนดงันี้

สวนที ่1 เครือ่งมอืดำเนนิการทดลอง

1.โปรแกรมสงเสรมิการจดัการตนเองของเดก็วยัเรยีน

โรคหดื เปนโปรแกรมทีผ่วูจิยัไดพฒันาขึน้จากการทบทวน

วรรณกรรม เอกสาร ตำราที่เกี่ยวของกับการสงเสริม

การจดัการตนเองตามแนวคดิของ Creer (2000) ประกอบ

ดวยแผนการจดักจิกรรม 8 ครัง้ ใชเวลา 8 สปัดาห โดยจดั

กิจกรรมขึ้นที่แผนกผูปวยนอกในสัปดาหที่ 1, 4 และ 8

ใชเวลาครั้งละ 50 นาที และติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท

2 ครัง้ๆ ละประมาณ 10-15 นาท ีในสปัดาหที ่ 3 และ 6

นอกจากนี้ยังจัดใหเด็กวัยเรียนโรคหืดฝกปฏิบัติกิจกรรม

ตามโปรแกรมดวยตนเองทีบ่าน 3 ครัง้ ในสปัดาหที ่2, 5

และ 7 ตามลำดบั โดยโปรแกรมประกอบดวย 6  ขัน้ตอน

ไดแก

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเปาหมาย เริ่มจากการใหความรู

เกีย่วกบัโรคหดื สอนและฝกทกัษะการนบัอตัราการหายใจ

และการสงัเกตอาการหอบตามคมูอืการจดัการตนเอง มกีาร

ทำกลมุ เลนเกมสเพือ่สอดแทรกใหความร ูพรอมฝกการ

ตั้งเปาหมาย และมอบคูมือการจัดการตนเองของเด็ก

วัยเรียนโรคหืดไวสำหรับอานทบทวนที่บาน ทำใหเด็ก

มีความรูความเขาใจมากขึ้น ในขั้นตอนนี้เด็กมีความ

มุงมั่นที่จะทำตามเปาหมายที่ตั้งไว ทุกรายตองการมีคา

สมรรถภาพปอดทีส่งูขึน้

ขัน้ตอนที ่2 การเกบ็รวบรวมขอมลู เปนการเฝาระวงั

ตนเองหรือสังเกตสิ่งผิดปกติที่ เกิดกับตนเอง (self-

observation) และการบันทึกขอมูลดวยตนเอง (self-

recording) โดยจดักจิกรรมชือ่ "รวบรวมใหร"ู และมอบ

สมุดบันทึกสุขภาพพรอมแนะนำวิธีบันทึกในแตละวัน

มกีารจดบนัทกึ เกีย่วกบัอตัราการหายใจ อาการหอบ และ

การออกกำลงักาย เปนตน ชวยใหเดก็ฝกสงัเกตตนเองและ

บันทึกขอมูลที่ผิดปกติตามความเปนจริง  และประเมิน

ผลตนเองทกุสปัดาห หลงัจากการตดิตามเยีย่มทางโทรศพัท

ในสปัดาหที ่3 พบมเีดก็ 2 รายบนัทกึไมตอเนือ่ง เนือ่งจาก

ลมืสมดุบนัทกึสขุภาพไวทีโ่รงเรยีนชวงวนัหยดุเสารและ

อาทติย

ขั้นตอนที่ 3 การประมวล และประเมินขอมูล จัด

กิจกรรมกลุม "หนูเลา เพื่อนฟง" โดยนำขอมูลที่ไดจาก

สมุดบันทึกสุขภาพ มาแลกเปลี่ยนประสบการณและ

ความคิดเห็น เพื่อฝกนำขอมูลที่รวบรวมได เชน อาการ

เปลี่ยนแปลงของตนเองที่พบในแตละวัน ความถี่ในการ

ออกกำลังกาย  เปนตน มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

เกณฑที่กำหนดไว พบวา ทุกรายมีความเขาใจสามารถ

ประมวล และประเมนิขอมลูของตนเองได
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ขัน้ตอนที ่4  การตดัสนิใจ  จดักจิกรรมกลมุสถานการณ

จำลอง "เดินหนาสูฝนฉันควบคุมโรค" ฝกใหวิเคราะห

ขอมลูเกีย่วกบัการเจบ็ปวย โดยรวมกนัแสดงความคดิเหน็

ยอนกลับในกิจกรรมที่กระทำ ชวยใหเกิดการเรียนรู

จากการปฏิบัติจริง สามารถตัดสินใจแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม พบวา ทุกรายตัดสินใจแกไขปญหาไดเมื่อ

ตองเผชญิกบัอาการหอบ

ขัน้ตอนที ่5  การลงมอืปฏบิตั ิจดัใหทดลองฝกทกัษะ

ที่จำเปนดวยกิจกรรม "มาลงมือกันเถอะ" ไดแก บริหาร

ยาขยายหลอดลม บริหารการหายใจและมีการสาธิต

ยอนกลับโดยโทรศัพทติดตามในสัปดาหที่ 3 และ 6

เพื่อกระตุนใหปฏิบัติอยางตอเนื่อง สงเสริมใหควบคุม

โรคหืดไดตามเปาหมายที่ตั้งไว พบวา ทุกรายสามารถ

ปฏบิตัทิกัษะทีจ่ำเปนไดอยางถกูตอง

ขัน้ตอนที ่6  ประเมนิผลการปฏบิตั ิจดัในสปัดาหที ่8

ดวยกิจกรรมชื่อ "ความสำเร็จของพวกเรา" เนนใหเด็ก

ฝกประเมนิผลดวยตนเองจากขอมลูในสมดุบนัทกึสขุภาพ

เดก็ดแีลวนำมาเปรยีบเทยีบกบัเปาหมายทีต่ัง้ไวในสปัดาห

ที ่1 คอื การมคีาสมรรถภาพปอดเพิม่ขึน้ พบวา เดก็ทกุราย

สามารถบรรลเุปาหมายทีต่ัง้ไว

สวนที ่2 เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวย

รายละเอยีด ดงันี้

1. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ

น้ำหนกั สวนสงู ระยะเวลาในการเปนโรคหดื อาการหอบ

เมือ่มสีิง่กระตนุ จำนวนครัง้ทีห่อบในระยะเวลา 1 เดอืน

และ 3 เดอืนทีผ่านมา ยาทีไ่ดรบัในการรกัษา

2. แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมโรคของเด็ก

วยัเรยีนโรคหดื ผวูจิยัพฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม

เอกสาร ตำราทีเ่กีย่วของโดยมเีนือ้หาสอดคลองกบัแนวคดิ

การจัดการตนเอง ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 1) แบบ

สอบถามพฤตกิรรมการควบคมุโรคหดื มทีัง้หมด 30 ขอ

โดยขอคำถามเปนขอความเชงิบวกทัง้หมด แบงออกเปน

รายดาน 3 ดาน คอื 1.1) การจดัการเมือ่อาการกำเรบิ 10 ขอ

1.2) การหลกีเลีย่งสิง่กระตนุทีท่ำใหเกดิอาการหอบ 10 ขอ

และ 1.3) การออกกำลังกาย 10 ขอ ลักษณะของคำตอบ

เปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต 1-5 (ไมเคย

ปฏบิตัเิลยถงึปฏบิตัเิปนประจำ)คะแนนรวมทีเ่ปนไปไดอยู

ระหวาง 30-150 คะแนน แบงเปน 3 ระดบั(Wongrattana,

2017)คือระดับต่ำ(30.00-70.00)ระดับปานกลาง (70.10-

110.00) และระดบัสงู (110.10-150.00)2)แบบบนัทกึการ

ทดสอบสมรรถภาพปอด โดยใช peak flow meter วดัคา

ความเร็วสูงสุดของลมหายใจออกที่มากที่สุดโดยใชคา

สงูสดุเมือ่วดัครบ 3 ครัง้ หนวยวดัเปนลติรตอนาที

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content

validity index: CVI) ผวูจิยันำโปรแกรมสงเสรมิการจดัการ

ตนเองของเด็กวัย เรียนโรคหืดและแบบสอบถาม

พฤติกรรมการควบคุมโรคของเด็กวัยเรียนไปตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ทาน

จากนัน้แกไขปรบัปรงุโปรแกรมสงเสรมิการจดัการตนเอง

ของเด็กวัยเรียนโรคหืดตามคำแนะนำของผูทรงคุณวุฒิ

สำหรับแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมโรคของเด็ก

วัยเรียนโรคหืดไดนำไปหาคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา

(CVI) ไดคาเทากบั .86

2. การตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ผูวิจัยนำ

แบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมโรคของเด็กวัยเรียน

โรคหดืไปทดลองใช (Try out) ในเดก็วยัเรยีนโรคหดืทีม่ี

ลกัษณะใกลเคยีงกบักลมุตวัอยางจำนวน 20 ราย และนำมา

หาความเทีย่งโดยใชสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแบบแอลฟา

ครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ไดคาความเทีย่ง

เทากบั .90

การเก็บรวบรวมขอมูล

ภายหลั งได รับ เอกสารการรับรองจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาแลว ผูวิจัยนำ

หนงัสอืเสนอตอผอูำนวยการโรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯสยามบรมราชกมุาร ีระยอง

และโรงพยาบาลบานฉาง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคในการ

วิจัยและขออนุญาตเก็บขอมูลที่คลินิกโรคหืด จากนั้น

ดำเนินการเก็บขอมูลคัดลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติ

ที่กำหนด แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมอยางละ

20 ราย เขาพบกลุมตัวอยางและผูปกครอง แนะนำตัว
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สรางสัมพันธภาพ อธิบายวัตถุประสงค ขั้นตอนการ

เกบ็ขอมลู ระยะเวลาทีใ่ชในการเกบ็ขอมลู ประโยชนของ

การวิจัย โดยขอมูลทุกอยางจะเก็บเปนความลับและ

การนำเสนอแบบภาพรวม เมือ่กลมุตวัอยางตอบรบัเขารวม

การวิจัย จึงใหกลุมตัวอยางและผูปกครองลงนามใน

เอกสารยินยอมเขารวมการวิจัย

กลุมทดลอง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการ

ตนเองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ผูวิจัยจัดกิจกรรมให

เด็กวัยเรียนที่คลินิกโรคหืดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง

3  ครัง้ และโทรศพัทตดิตามเยีย่ม 2 ครัง้

สปัดาหที ่1 (กจิกรรมครัง้ที ่1 ทีค่ลนิกิโรคหดื ใชเวลา

50 นาที) ผูวิจัยเริ่มสรางสัมพันธภาพ พูดคุยแนะนำตัว

ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยและแจงรายละเอียดในการ

พิทักษสิทธิ์ หลังจากนั้นใหเด็กวัยเรียนโรคหืดทดสอบ

สมรรถภาพปอดและทำแบบสอบถามพฤติกรรมการ

ควบคมุโรค (Pre-test) จากนัน้ใหกจิกรรมตามโปรแกรม

สงเสริมการจัดการตนเองเริ่มฝกตั้งเปาหมายในการ

ควบคมุโรคหดืโดยจดักจิกรรมใหความรเูกีย่วกบัโรคหดื

พรอมบรรยายและสอนนับอัตราการหายใจ การสังเกต

อาการหอบ แจกคมูอื "การจดัการตนเองของเดก็วยัเรยีน

โรคหดื " ทำกจิกรรมกลมุยอยแลกเปลีย่นประสบการณการ

ตัง้เปาหมายในการควบคมุโรคหดืของตนเองพรอมเขยีน

ใบงาน จากนั้นฝกรวบรวมขอมูลและแนะนำวิธีบันทึก

ขอมลูสขุภาพในแตละวนั โดยสงัเกตตนเองและจดบนัทกึ

เกีย่วกบัอตัราการหายใจ อาการหอบ และการออกกำลงักาย

สิ่งกระตุนที่ทำใหเกิดอาการหอบ เปนตน และแจก

"สมดุบนัทกึสขุภาพเดก็ด"ี

สัปดาหที่ 2  ฝกปฏิบัติกิจกรรมโปรแกรมสงเสริม

การจัดการตนเองดวยตนเองที่บาน เกี่ยวกับการสังเกต

ตนเองและบันทึกสิ่งที่บงบอกความผิดปกติของตนเอง

ตามความเปนจริง สิ่งกระตุนที่ทำใหเกิดอาการหอบ

การนบัอตัราการหายใจ และจำนวนครัง้ของการออกกำลงักาย

เปนตน โดยบนัทกึลงสมดุบนัทกึสขุภาพเดก็ดทีกุวนั  และ

มกีารประเมนิผลตนเองทกุสปัดาห

สปัดาหที ่ 3 (ตดิตามเยีย่มทางโทรศพัทครัง้ที ่1 ใชเวลา

10 นาท)ี เพือ่ประเมนิความกาวหนา ปญหาการฝกปฏบิตัิ

กิจกรรมโปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองและความ

ตองการเพิม่เตมิ เกีย่วกบัการสงัเกตและบนัทกึสิง่ทีบ่งบอก

ความผดิปกตขิองตนเอง สิง่กระตนุทีท่ำใหเกดิอาการหอบ

การนบัอตัราการหายใจ และการออกกำลงักาย เปนตนและ

พดูคยุใหกำลงัใจกลาวชืน่ชมความสามารถในการปฏบิตัิ

กิจกรรมดวยตนเอง และใหคำแนะนำตามขอสงสัย

เมือ่กลมุตวัอยางเกดิปญหา

สปัดาหที ่4 (กจิกรรมครัง้ที ่2 ทีค่ลนิกิโรคหดื ใชเวลา

50 นาที) จัดกิจกรรมตามโปรแกรมสงเสริมการจัดการ

ตนเอง เพื่อฝกประมวลและประเมินขอมูลกับเกณฑ

ทีต่ัง้เปาหมายในการควบคมุโรคหดื โดยจดักจิกรรมใหฝก

นำขอมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพเด็กดีเปรียบเทียบกับ

เกณฑการควบคุมโรคที่ตั้งเปาหมายไวในสัปดาหที่ 1

พรอมแลกเปลี่ยนประสบการณในการควบคุมโรค และ

ยังจัดใหทำกิจกรรมกลุมยอยนำขอมูลที่วิเคราะหได

จากกลมุเกีย่วกบั อาการ อาการแสดง การประเมนิระดบั

ความรนุแรงมาจำลองสถานการณเพือ่ฝกตดัสนิใจในการ

เลือกปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น จากนั้นฝกทักษะ

การบรหิารยาขยายหลอดลม การบรหิารการหายใจ แนะนำ

การบันทึกขอมูลลงสมุดบันทึกสุขภาพเด็กดีเมื่อลงมือ

ปฏบิตัเิพือ่ฝกใหมกีารปฏบิตัติวัทีถ่กูตอง

สัปดาหที่ 5  ฝกปฏิบัติกิจกรรมโปรแกรมสงเสริม

การจัดการตนเองดวยตนเองที่บานบาน เกี่ยวกับวิธีการ

บริหารยาขยายหลอดลม การบริหารการหายใจดวยทอง

และทายืนบริหารทรวงอกเปนตน โดยบันทึกลงสมุด

บันทึกสุขภาพเด็กดีทุกวัน  และมีการประเมินผลตนเอง

ทกุสปัดาห

สัปดาหที่ 6 (ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพทครั้งที่ 2

ใชเวลา 10 นาที) เพื่อประเมินความกาวหนาในการฝก

ปฏบิตักิจิกรรมโปรแกรมสงเสรมิการจดัการตนเอง เกีย่วกบั

ทกัษะการบรหิารยาขยายหลอดลม การบรหิารการหายใจ

การสงัเกตสุิง่กระตนุทีท่ำใหเกดิอาการหอบ การนบัอตัรา

การหายใจ การปฏิบัติตัวเมื่ออาการหอบกำเริบ เปนตน
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พรอมพดูคยุใหกำลงัใจ และใหคำแนะนำเมือ่กลมุตวัอยาง

เกดิปญหาในการปฏบิตัแิละการบนัทกึขอมลู

สัปดาหที่ 7  ฝกปฏิบัติกิจกรรมโปรแกรมสงเสริม

การจดัการตนเองดวยตนเองทีบ่าน เกีย่วกบัการสงัเกตและ

บนัทกึสิง่ทีบ่งบอกความผดิปกตขิองตนเอง การปฏบิตัติวั

เมือ่อาการหอบกำเรบิ ทกัษะการบรหิารยาขยายหลอดลม

จำนวนครัง้ของการบรหิารการหายใจดวยทองและทายนื

บรหิารทรวงอก เปนตน โดยบนัทกึลงสมดุบนัทกึสขุภาพ

เดก็ดทีกุวนัมกีารประเมนิผลตนเองทกุสปัดาห

สปัดาหที ่ 8  (กจิกรรมครัง้ที ่3 ทีค่ลนิกิโรคหดื ใชเวลา

50 นาท)ี ผวูจิยัจดักจิกรรมตามโปรแกรมสงเสรมิการจดัการ

ตนเองโดยจัดกิจกรรมกลุมยอย เพื่อใหเด็กฝกประเมิน

ผลดวยตนเองถงึการบรรลเุปาหมายในการควบคมุโรคหดื

ทีต่ัง้ไวโดยนำขอมลูจากสมดุบนัทกึสขุภาพเดก็ดมีาเปรยีบ

เทยีบกบัเกณฑการควบคมุโรคทีต่ัง้เปาหมายไวในสปัดาห

ที ่1 และสรปุผลการปฏบิตัติามแนวคดิการจดัการในการ

ควบคุมโรคของกลุมตัวอยางแตละราย จากนั้นผูวิจัยให

เด็กวัยเรียนโรคหืดทดสอบสมรรถภาพปอดอีกครั้ง และ

ทำแบบสอบถามพฤตกิรรมการควบคมุโรคชดุเดมิ (Post-

test)

กลุมควบคุม ผูวิจัยพบเด็กวัยเรียนที่คลินิกโรคหืด

โรงพยาบาลบานฉาง

สปัดาหที ่1 (กจิกรรมครัง้ที ่1 ทีค่ลนิกิโรคหดื ใชเวลา

50 นาที) ผูวิจัยเริ่มสรางสัมพันธภาพ พูดคุยแนะนำตัว

ชี้แจงวัตถุประสงคการวิจัยและแจงรายละเอียดในการ

พิทักษสิทธิ์ หลังจากนั้นใหเด็กวัยเรียนโรคหืดทดสอบ

สมรรถภาพปอดและทำแบบสอบถามพฤติกรรมการ

ควบคุมโรค (Pre-test) จากนั้นกลุมตัวอยางพบพยาบาล

ประจำคลินิกเพื่อเขารับคำแนะนำในเรื่องการดูแลตนเอง

เกีย่วกบัโรคหดื และแจงการนดัหมายครัง้ตอไปในสปัดาหที ่8

สปัดาหที ่8  (กจิกรรมครัง้ที ่2 ทีค่ลนิกิโรคหดื ใชเวลา

35 นาท)ี จดัใหเดก็วยัเรยีนโรคหดืทดสอบสมรรถภาพปอด

อีกครั้ง และทำแบบสอบถามพฤติกรรมการควบคุมโรค

ชดุเดมิ (Post-test) ผวูจิยัแจกคมูอื "การจดัการตนเองของ

เด็กวัยเรียนโรคหืด" เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการ

ตนเองที่เหมาะสมตอไป

การวิเคราะหขอมูล

วิ เคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สำเรจ็รปู กำหนดคานยัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของเด็กวัยเรียนโรคหืด

โดยใชการแจกแจงความถี ่รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน

2. วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรค

ของเด็กวัยเรียนโรคหืดระหวางระหวางกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม ทั้งกอนและหลังการทดลอง ดวยสถิติ

Independent t-test กอนวิเคราะหขอมูลไดทดสอบ

ขอตกลงเบือ้งตนพบวา ขอมลูมกีารกระจายปกต ิประชากร

ทัง้สองกลมุมคีวามแปรปรวนเทากนั และเปนอสิระตอกนั

ซึง่เปนไปตามขอตกลงเบือ้งตน

3. วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรค

ของเด็กวัยเรียนโรคหืดของกลุมทดลองกอนและหลัง

การทดลองดวยสถิติ Paired t-test กอนวิเคราะหขอมูล

ไดทำการทดสอบขอตกลงเบื้องตน พบวา ขอมูลมีความ

สัมพันธกันสูง และมีการกระจายปกติ ซึ่งเปนไปตาม

ขอตกลงเบือ้งตน

การพิทักษสิทธิ์ของผูเขารวมวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ระดับบัณฑิตศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา รหสั 01-06-2561

เมือ่วนัที1่8 กรกฎาคม 2561และไดรบัหนงัสอือนญุาตให

เขาเก็บขอมูลจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง และ

โรงพยาบาลบานฉาง ผูวิจัยทำการพิทักษสิทธิ์ของกลุม

ตวัอยางโดยอธิบายวัตถุประสงค ขั้นตอนการเก็บขอมูล

ระยะเวลาที่ใชในการเก็บขอมูล ประโยชนที่จะไดรับ

การเขารวมดวยความสมคัรใจ ตลอดจนสทิธิใ์นการถอนตวั

ออกจากการวิจัยไดกอนการวิจัยสิ้นสุด โดยจะไมมี

ผลกระทบตอการใหบรกิารทางสขุภาพขอมลูถอืเปนความ

ลบั ไมระบชุือ่และมกีารนำเสนอผลการวจิยัแบบภาพรวม

เมือ่มกีารตอบรบัเขารวมการวจิยั ผวูจิยัจงึใหกลมุตวัอยาง

และผปูกครองลงนามในเอกสารยนิยอมเขารวมการวจิยั
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ผลการวิจัย

1. กลมุทดลองสวนใหญอาย ุ9-10 ป อายเุฉลีย่เทากบั

9.73 ป (SD = 1.16) สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 60)

ระยะเวลาเฉลีย่ทีเ่ปนโรคหดื เทากบั 4.10 ป (SD = 2.61)

และในชวง 3 เดือนที่ผานมามีอาการหอบและเคยเขารับ

การรักษา (รอยละ 55) ชนิดของสิ่งกระตุนที่ทำใหเกิด

อาการหอบมากที่สุดคือ ฝุน (รอยละ 85) รองลงมาคือ

ควันบุหรี่ (รอยละ 80) ในดานการรักษา พบวามากกวา

ครึง่หนึง่สวนใหญไดรบัการรกัษาดวยยาสดูพน (รอยละ 65)

ผูดูแลหลักพบวามีทั้งที่บิดาและมารดาเปนผูดูแล และมี

มารดาเปนผดูแูลเพยีงผเูดยีวจำนวน (รอยละ 40)

2. กลมุควบคมุสวนใหญอาย ุ9-10 ป อายเุฉลีย่เทากบั

9.34 ป (SD = 1.23) สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 60)

มรีะยะเวลาเฉลีย่ทีเ่ปนโรคหดื เทากบั 5.05 ป (SD = 2.96)

และในชวง 3 เดือนที่ผานมามีอาการหอบและเคยเขารับ

การรกัษา(รอยละ 50) ชนดิของสิง่กระตนุทีท่ำใหเกดิอาการ

หอบมากทีส่ดุคอื ฝนุ (รอยละ 90) รองลงมาคอื การตดิเชือ้

ทางเดนิหายใจ (รอยละ 80) ในดานการรกัษา พบวามากกวา

ครึ่งหนึ่งสวนใหญไดรับการรักษาดวยยาสูดพน (รอยละ

60) ผดูแูลหลกัพบวา มมีารดาเปนผดูแูลหลกัเพยีงผเูดยีว

มากทีส่ดุ(รอยละ 45)

3. การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการควบคมุ

โรคของเดก็วยัเรยีนโรคหดื ระหวางกลมุทดลองและกลมุ

ควบคมุกอนและหลงัการทดลอง โดยใชสถติ ิindependent

t-test  พบวา กอนการทดลองกลมุทดลองและกลมุควบคมุ

มคีะแนนคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการควบคมุโรคไมแตก

ตางกนั (p = .554) สวนหลงัการทดลองพบวา กลมุทดลอง

มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการควบคมุโรคสงูกวากลมุควบคมุ

อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .001)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรคของเด็กวัยเรียนโรคหืดระหวางกลุมทดลองและ

กลมุควบคมุ

พฤตกิรรมการควบคมุโรค
 กลมุทดลอง (n = 20)            กลมุควบคมุ (n = 20)

  t             p-value
S.D. S.D.x x

กอนการทดลอง 93.70 6.33 95.20 9.27 .597 .554

หลงัการทดลอง 125.80 5.72 94.80 9.27 12.722 < .001

4. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ควบคมุโรคของเดก็วยัเรยีนโรคหดืกลมุทดลอง กอนและ

หลงัการทดลองโดยใชสถติ ิ Paired t-testพบวา หลงัการ

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรคสูงกวา

กอนการทดลองอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .001)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรคของเด็กวัยเรียนโรคหืดรายดานและโดยรวมของ

กลมุทดลองกอนและหลงัการทดลอง

พฤตกิรรมการควบคมุโรค
 กลมุทดลอง (n = 20)            กลมุควบคมุ (n = 20)

  t             p-value
S.D. S.D.x x

ดานการจดัการเมือ่อาการกำเรบิ 32.80 2.66 42.30 2.49 16.05 <.001

ดานการหลกีเลีย่งสิง่กระตนุ 32.55 3.57 42.75 2.97 11.77 <.001

ดานการออกกำลงักาย 28.35 3.36 40.70 2.63 14.47 <.001

คะแนนโดยรวม 93.70 6.33 125.80 5.72 21.21 <.001
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อภิปรายผล

สมมติฐานขอที่ 1 ภายหลังไดรับโปรแกรมสงเสริม

การจดัการตนเอง เดก็วยัเรยีนโรคหดืกลมุทดลองมคีะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรคหืดสูงกวาเด็กวัยเรียน

กลมุควบคมุผลการวจิยั พบวา กลมุทดลองมคีะแนนเฉลีย่

พฤตกิรรมการควบคมุโรคสงูกวากลมุควบคมุ อยางมนียั

สำคัญทางสถิติ (p < .001) ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไวอธบิายไดวา การสงเสรมิการจดัการตนเองชวยให

เดก็ไดรบัความร ูและฝกทกัษะทีจ่ำเปนในการควบคมุโรค

สงผลใหเกิดความมั่นใจ กลาคิดกลาตัดสินใจในการวาง

เปาหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำใหสามารถดูแล

และควบคุมโรคดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยจัดกิจกรรม

ตามโปรแกรมเนนการสงเสรมิกระบวนการคดิ การวเิคราะห

ตัดสินใจในการแกไขปญหาดวยความสามารถของตัว

เด็กเอง และใหลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ทั้งนี้ผูวิจัย

ไดพัฒนาโปรแกรมมาจากแนวคิดการจัดการตนเองของ

Creer (2000) ประกอบดวย 6 ขัน้ตอน คอื 1) การตัง้เปาหมาย

2) การเก็บรวบรวมขอมูล 3) การประมวลและประเมิน

ขอมลู 4) การตดัสนิใจ 5) การลงมอืปฏบิตั ิและ 6) การประเมนิ

ผลการปฏบิตัิ

จากการจดักจิกรรมตามโปรแกรมสงเสรมิการจดัการ

ตนเองในเดก็วยัเรยีนโรคหดื เวลา 8 สปัดาห อยางตอเนือ่ง

สงผลใหภายหลังกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

การควบคมุโรคสงูกวากลมุควบคมุในทกุดาน พบวา ดานทีม่ี

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน

มคีะแนนเฉลีย่มากกวากลมุควบคมุ10.05 คะแนน รองลงมา

คือ การจัดการตนเองเมื่ออาการกำเริบ มีคะแนนเฉลี่ย

มากกวากลมุควบคมุ8.55 คะแนน สอดคลองกบัการศกึษา

ทีม่จีดักระทำตามโปรแกรมทีม่กีารใหความร ูมกีารกระตนุ

และเสริมแรง สงผลใหภายหลังไดรับโปรแกรมเด็กมี

ความรู มีทักษะและมีคะแนนพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น

(Chowsan,2007; Lumnoi, 2008; Thanawong, 2014)

สวนกลุมที่ควบคุมซึ่งเปนกลุมที่ไดรับการดูแลและให

คำแนะนำตามปกติจากพยาบาล สวนใหญเปนการให

คำแนะนำหรือใหขอมูลเพียงอยางเดียว ขาดการติดตาม

ความกาวหนาและตอเนื่องในการปฏิบัติตัวของเด็ก

(การโทรศพัทเยีย่มบาน) รวมทัง้ขาดการฝกทกัษะทีจ่ำเปน

ในการดแูลตนเองเกีย่วกบัโรค เชน การนบัอตัราการหายใจ

การสังเกตอาการหอบ เปนตน และยังขาดการฝกอยางมี

แบบแผนเพือ่ใหเดก็เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการ

ควบคุมโรคดวยความสามารถของตนเองทำใหเด็กใน

กลุมนี้ มีพฤติกรรมการควบคุมโรคนอยที่สุดในดานการ

ออกกำลังกาย รองลงมาคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบักลมุทดลอง

สมมติฐานขอที่ 2 ภายหลังไดรับโปรแกรมสงเสริม

การจดัการตนเอง เดก็วยัเรยีนโรคหดืกลมุทดลองมคีะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการควบคุมโรคหืดสูงกวากอนไดรับ

โปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเองเมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา การฝกบรหิารการหายใจดวยทองและทายนื

บริหารทรวงอกมีคาเฉลี่ยเพิ่มสูงที่สุด รองลงมาคือ

การผอนคลายรางกายหลงัออกกำลงักายทกุครัง้อยางนอย

5 นาท ีจากการทีเ่ดก็มกีารฝกบรหิารรางกายอยางตอเนือ่ง

ทำใหรางกายแขง็แรงและปอดมกีารทำงานทีด่ขีึน้ สงผลให

ภายหลงัไดรบัโปรแกรม ฯ กลมุทดลองมคีาสมรรถภาพ

ปอด (   = 76.98, SD = 3.36) สงูกวากลมุควบคมุ (   =

74.03, SD = 5.20) และสงูกวากอนไดรบัไดโปรแกรม ฯ

(    = 74.62, SD = 4.53) อยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p <

.001) อธบิายไดวา เดก็ไดรบักจิกรรมสงเสรมิความรูและ

มกีารฝกทกัษะทีจ่ำเปนในการดแูลตนเอง เชน การจดัการ

เมื่อเกิดอาการหอบ การออกกำลังกาย เปนตน มีการ

ติดตามและใหกำลังใจ (โทรศัพทติดตาม) ทำใหเกิด

ความมัน่ใจ กลาคดิและตดัสนิใจในการวางเปาหมายทำให

เกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง ชวยให

ควบคมุโรคไดดขีึน้ สอดคลองกบัการศกึษาทีศ่กึษาผลของ

โปรแกรมทีม่กีารใหความร ูฝกทกัษะทีจ่ำเปน มกีารตดิตาม

และกระตุนเสริมแรงอยางตอเนื่อง ทำใหภายหลังไดรับ

โปรแกรมเด็กมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพและ

สมรรถภาพปอดสูงกวากอนการทดลอง (McCarthy,

Herbert, Brimacombe, Hansen, Wong, & Zelman, 2002;

Nootara, 2013; Saetae, 2019)

xx

x
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ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช

1.  ดานการปฏบิตักิารพยาบาล สามารถนำโปรแกรม

สงเสริมการจัดการตนเองใชเปนแนวทางในการวางแผน

ปฏิบัติการพยาบาลใหแกผูปวยเด็กโรคหืด เชน การจัด

กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรค การฝกทักษะที่จำเปน

ในการควบคุมโรค ทำใหเกิดความมั่นใจกลาตัดสินใจ

ในการตั้งเปาหมายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแล

ตนเองทำใหสามารถควบคมุโรคได

2. ดานการศึกษาพยาบาล สามารถนำโปรแกรม

สงเสรมิการจดัการตนเองเปนแนวทางในการจดัการเรยีน

การสอนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษา

พยาบาลมคีวามรคูวามเขาใจและนำไปประยกุตใชในการ

ดแูลผปูวยเดก็โรคหดืทีม่บีรบิทใกลเคยีงกนั

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป

1. ควรมีการวิจัยในการติดตามผลในระยะยาวเพื่อ

ศึกษาการจัดการตนเองของผูปวยเด็กวัยเรียนโรคหืด

หลงัไดรบัโปรแกรมทกุ 3 เดอืน หรอื 6 เดอืน

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรม

สงเสริมการจัดการตนเองในผูปวยเด็กวัยเรียนโรคหืด

ทีม่รีะดบัความรนุแรงของโรคตางกนั

กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาหลัก และ

อาจารยที่ปรึกษารวมที่กรุณาใหความเอาใจใสและให

คำปรกึษา อกีทัง้ยงัชวยชีแ้นะแนวทางทีถ่กูตองดวยดเีสมอ

มา รวมทัง้คณาจารยทกุทานทีไ่ดสัง่สอน ใหความรแูละให
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