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บทคัดย่อ

 การวิจัยกึ่งทดลองนี้เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรม 

การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ อายุ 

8-12 ปี ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

เข้ากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุในจ�านวนเท่ากนั กลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนในการดแูลตนเอง 

ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการ

ป้องกันอาการภูมิแพ้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบที 

 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของกลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรม 

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง สงูกว่ากลุม่ควบคมุทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกติและสงูกว่าก่อนได้รบัโปรแกรม

ส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า พยาบาลสามารถน�า

โปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมในการป้องกันอาการภูมิแพ้

ค�าส�าคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน พฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ เด็กวัยเรียน โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้  
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Abstract

 The purpose of this quasi-experimental research was to study the effect of program enhancing 

self-efficacy in self-care on allergy prevention behaviors among school age children with allergic  

rhinitis. The sixty participants were children aged 8-12 years with allergic rhinitis receiving health care 

service at Charoenkrung Pracharak Hospital. Participants were randomly assigned equally into  

experimental and control groups. The experimental group received the program enhancing self- 

efficacy in self-care while the control group received routine care. Data were collected by preventive 

behaviors for allergic rhinitis questionnaire, which yielded a reliability coefficient of .80. Data were 

analyzed by descriptive statistics and t-tests.

 The results revealed that the post-test mean score of preventive behaviors for allergic rhinitis 

was significantly higher in the experimental group than in the control group. Also, the post-test mean 

score in the experimental group was significantly higher than the pre-test mean score (p < .05). The 

conclusion is that nurses could apply this program among school age children with allergic rhinitis. 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรม
การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

ความส�าคัญของปัญหา 

 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เป็นโรคที่เยื่อบุจมูกอักเสบ

จากปฏกิริิยาภมูแิพ้ ทีร่กัษาไม่หายขาด เกิดจากความผดิปกติ 

ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่มีความไวเกินต่อสารก่อ

ภูมิแพ้ (Type I hypersensitivity) หลังจากร่างกายได้รับ

สารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย ท�าให้เกิดการอักเสบขึ้นบริเวณ

เยือ่บจุมกูจากถูกกระตุน้ด้วยสารก่อภมูแิพ้ จะแสดงอาการ 

ได้แก่ คดัจมกู น�า้มกูไหล จาม คนัจมกู หรอื คันระคายเคอืง

ตา (The Allergy, Asthma, and Immunology  

Association of Thailand, 2016) อบุตักิารณ์ของโรคจมกู

อักเสบภูมิแพ้ของเด็กทั่วโลก พบร้อยละ 15-25 ของเด็ก

ป่วยด้วยโรคทางเดนิหายใจ (Passali et al., 2018) ส�าหรบั

ประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร พบร้อยละ 17 และพบ

อุบัติการณ์ของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียนเพิ่ม

มากขึ้น จากร้อยละ 13.4 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 15 

ในปี พ.ศ. 2561 (Chinratanadisit et al., 2019) โรคนี้

พบบ่อยและส่วนใหญ่เริม่แสดงอาการในวยัเรยีนหรอืวยัรุน่ 

เนือ่งจากระดบัแอนตเิจนทีจ่�าเพาะเจาะจงกบัสารก่อภมูแิพ้

ในเด็กเพิ่มสูงข้ึนเมื่ออายุมากขึ้น (Ward, Hisley &  

Kennedy, 2016) ซ่ึงส ่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ 

บคุลกิภาพ การเรยีน และการนอนหลบั ท�าให้คณุภาพชวีติ

แย่ลง (Meltzer et al., 2012) และเมือ่เกิดภาวะแทรกซ้อน

จะส่งผลกระทบต่อตัวเดก็และครอบครวั รวมทัง้ต่อรายจ่าย

ของงบประมาณสาธารณสุขในการดูแลรักษาต่อเนื่อง 

(Hayden & Womack, 2017) ท�าให้ต้องใช้เวลาในการ

รักษานานขึ้น และรักษาต่อเนื่องด้วยการใช้ยาเพื่อควบคุม

อาการโรค 

 การควบคุมอาการโรคเพื่อป้องกันให้เกิดอาการ

แสดงของโรคน้อยท่ีสุดหรือไม่มี ต้องอาศัยความร่วมมือ

ระหว่างเดก็และบคุลากรด้านสุขภาพ  สิง่ส�าคญัคอืพฤตกิรรม 

ของเด็กในการป้องกันอาการภูมิแพ้ แต่จากการศึกษา  

พบว่า พฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน

โรคจมกูอักเสบภมูแิพ้ พบว่า การไม่มาตรวจตดิตามอาการ

ภูมิแพ้อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องในเร่ือง 

การใช้ยาตามค�าสั่งแพทย์ การไม่ดูแลรักษาสุขภาพให้ 

แข็งแรง การหยุดยาเองเน่ืองจากเห็นว่าไม่มีอาการแล้ว  

รวมถึงไม ่ทราบสิ่งกระตุ ้นท่ีท�าให ้เกิดอาการก�าเริบ  

(Somdee, Pongjaturawit & Chaimongklo, 2017; 

Tangpathomwong, Nookong & Senasuttipan, 2016) 

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกัน 

อาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน คือ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน 

(Somdee et al., 2017; Pakluck, Teerarungsikul & 

Sananreangsak, 2017) เนื่องจากเด็กวัยเรียน สามารถ

ท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ด้วยตนเอง เริ่มมีการคิดอย่างมี

เหตุผล มีการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน เรียนรู้ที่จะ 

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (Hockenberry, 2014) ดังนั้น 

ควรส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน (self-efficacy) 

 สมรรถนะแห่งตน (self-efficacy) มีความเชือ่มโยง

กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยตรง มีผลท�าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม เมือ่บคุคลมกีารการรบัรูส้มรรถนะ

แห่งตนสูง ย่อมมีการปฏิบัติพฤติกรรมที่มุ่งหวังได้ส�าเร็จ

มากกว่าบคุคลทีม่กีารรบัรูส้มรรถนะแห่งตนต�า่ (Bandura, 

1997) การเพิ่มสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง เพื่อ

ป้องกนัอาการภมูแิพ้ของเดก็วยัเรยีนโรคจมกูอกัเสบภมูแิพ้ 

โดยการมีประสบการณ์หรือการกระท�าที่ประสบผลส�าเร็จ

ด้วยตนเอง (enactive master experience) การสังเกต

จากตวัแบบหรอืประสบการณ์ผู้อืน่ (vicarious experience) 

การได้รับค�าแนะน�า การใช้ค�าพูดโน้มน้าวชักจูง (verbal 

personation) และการส่งเสริมสภาวะการทางสรีระและ

อารมณ์ (physiological state) โดยเฉพาะการเน้นให้เด็ก

มีประสบการณ์การกระท�าที่ส�าเร็จด้วยตนเอง จากการ

ฝึกฝนจนเกิดทักษะ จะท�าให้เด็กเพิ่มความมั่นใจและรับรู้

สมรรถนะแห่งตนเพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อเด็กได้รับการส่งเสริม

สมรรถนะแห่งตนจึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

(Bandura, 1997)  

 การศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีการส่งเสริมสมรรถนะ

แห่งตนในเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อน 

ของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากการดูแลที่ ไม ่ ถูกต ้อง  

(Lumnoi & Uakit, 2009) และแนวคิดการดูแลตนเอง 

(self-care) โดยส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง

ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และผู ้ดูแลเด็ก  

(Keebang, Ratchanakun & Poachanukoon, 2012) 

ซึง่โปรแกรมเหล่านัน้ไม่มกีารติดตามเยีย่ม และจดักจิกรรม 

ต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งอาจท�าให้พฤติกรรมการดูแลตนเองของ

เด็กไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง ต่อ
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พฤตกิรรมการป้องกนัอาการภมิูแพ้ของเดก็วยัเรยีนโรคจมกู

อักเสบภูมิแพ้ ตามแนวคิดการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน

และติดตามเยี่ยมพร้อมจัดกิจกรรมที่บ้าน เพื่อให้เด็กเกิด

ความมั่นใจในการฝึกทักษะต่าง ๆ และปฏิบัติพฤติกรรม 

ในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้ของ

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบ

ภูมิแพ้ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบ

ภูมิแพ้กลุ่มทดลอง ในระยะก่อนและหลังการทดลอง

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีน้�ากรอบแนวคดิการส่งเสรมิสมรรถนะ 

แห่งตน (Self-efficacy theory) ของ Bandura (1997) 

มาประยกุต์ใช้ในการจดัท�าโปรแกรม เพือ่ให้เกดิการเรยีนรู้

โดยใช้ 4 กลยทุธ์ ได้แก่ 1) การส่งเสรมิสภาวะการทางสรรีะ

และอารมณ์ เป็นการส่งเสรมิให้บคุคลมคีวามรู้สกึสขุสบาย

ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ จะท�าให้เกิดการรับรู้ที่ดีมี 

ความพร้อมในการท�ากจิกรรมเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมให้

ดีขึ้น 2) การสังเกตจากตัวแบบหรือประสบการณ์ที่ได้จาก

การเห็นการกระท�าของผู้อื่นที่ประสบผลส�าเร็จ การได้เห็น

ตัวแบบแสดงพฤติกรรมและได้รับผลที่พึงพอใจ จะท�าให้

เกิดความรู้สึกว่าตนสามารถประสบความส�าเร็จได้ ถ้า

พยายามจรงิและไม่ย่อท้อ 3) การได้รบัค�าแนะน�าหรอืค�าพูด 

โน้มน้าวชักจูงให้บุคคลเชื่อว่ามีความสามารถที่จะกระท�า

พฤติกรรมตามตัวแบบนั้น ๆ และ 4) ประสบการณ์หรือ

การกระท�าที่ส�าเร็จจากการลงมือท�า ซ่ึงเป็นวิธีการที่มี

ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นประสบการณ์ตรงและ

ความส�าเร็จท�าให้เพิ่มความสามารถของตนเอง ซึ่งกลยุทธ์

ทั้ง 4 ข้างต้นนี้ เป็นการเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตน  

ส่งผลให้เด็กเกิดความเชื่อม่ัน และม่ันใจในการดูแลตนเอง 

เกิดพฤติกรรมที่ดีในการป้องกันอาการภูมิแพ้ของโรคจมูก

อักเสบภูมิแพ้ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 วิ จั ยครั้ งนี้ เป ็นการวิจั ยกึ่ งทดลอง (Qua i - 

experimental research) ศึกษาแบบสองกลุ่มวัดผลก่อน

และหลังการทดลอง (two groups pretest-posttest 

designs) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ 

แห่งตนในการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการป้องกันอาการ

ภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยเด็กโรค

จมูกอักเสบภูมิแพ้ อายุ 8-12 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

โรคจมกูอกัเสบภมูแิพ้ ทีม่ารบัการตรวจรกัษาทีค่ลนิกิระบบ

หายใจและภูมิแพใ้นเด็ก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเด็กโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ 

อายุตั้งแต่ 8 -12 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มารับ 

การตรวจรักษาที่คลินิกระบบหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก  

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 

ถงึเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมคีณุสมบัติตามเกณฑ์

ที่ก�าหนด (inclusion criteria) ดังน้ี 1) มารับการตรวจ

ติดตามอาการครั้งที่ 2 2) ไม่เคยเข้าร่วมวิจัยแบบทดลองที่

เกี่ยวข้องกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้มาก่อน 3) ไม่มีประวัติ 

การเจบ็ป่วยทางระบบประสาทหรอืเป็นโรคจติ หรอืมภีาวะ

แทรกซ้อนของโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เช่น ไซนัสอักเสบ  

หูชั้นกลางอักเสบ โรคหอบหืด หรือโรคอื่นที่รุนแรงอันเป็น

อุปสรรคหรืออันตรายต่อการท�ากิจกรรม 4) ไม่มีปัญหา 

ด้านการสื่อสาร สามารถพูด อ่าน เข้าใจ เกณฑ์การคัดออก 

(Exclusion criteria) ได้แก่ 1) เด็กมีอาการก�าเริบ เหนื่อย

หอบ จนต้องเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล  2) ไม่สามารถ

เข้าร่วมการวิจัยได้ครบทุกครั้ง

 ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง ค�านวณโดยใช้โปรแกรม 

G*power โดยก�าหนดขนาดอิทธิพล (Effect size) ขนาด

ใหญ่ที่ .80 (Cohen, 1992) อ�านาจทดสอบ (Power of 

test) ที่ระดับ .80 และก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

α = .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 52 คน และเพื่อ

ป้องกันการสูญหายจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 10% (Burn & 

Grove, 2005) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน แบ่ง

เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน ใช้วิธีการ

สุ่มอย่างง่ายตามคุณสมบัติที่ก�าหนดเริ่มเก็บกลุ่มตัวอย่าง 

30 คนแรกเป็นกลุม่ควบคมุทีจ่ะได้รบัการพยาบาลตามปกติ 

และกลุ่มตัวอย่าง 30 คนหลังเป็นกลุ่มทดลอง ที่จะได้รับ



ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เม.ย. - มิ.ย.) 2564
Volume 29 No. 2 (Apr - Jun) 2021

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา40

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรม
การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อ

พฤตกิรรมการป้องกนัอาการภมิูแพ้ของเดก็วยัเรยีนโรคจมกู

อักเสบภูมิแพ้ เพื่อป้องกันการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน 

 1. เครื่องมือในการด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดแูลตนเองผูว้จัิย

สร้างขึ้น ตามแนวคิดการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน 

(Self-efficacy) ของ Bandura (1997) โดยใช้ 4 กลยุทธ์

ดังนี้ 1) การส่งเสริมสภาวะการทางสรีระและอารมณ์  

2) การสังเกตจากตัวแบบหรือประสบการณ์ของผู ้อื่น  

3) การใช ้ค�าพูดโน ้มน้าวชักจูงหรือช้ีแนะด้วยวาจา  

4) ประสบการณ์หรือการกระท�าที่ประสบผลส�าเร็จด้วย

ตนเอง ซึ่งโปรแกรมประกอบไปด้วย 1) วีดิทัศน์ เรื่องโรค

จมูกอักเสบภูมิแพ้ เราป้องกันได้ 2) วีดิทัศน์ การล้างจมูก 

3) คูม่อืการปฏบัิตติวัเร่ืองโรคจมกูอกัเสบภมูแิพ้ ส�าหรบัเด็ก

วัยเรียน 4) แบบบันทึกการติดตามเยี่ยมกลุ่มตัวอย่างทาง

โทรศัพท์  

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  2.1 แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย 

เพศ อาย ุล�าดบัทีข่องบุตร ระดบัการศึกษา การออกก�าลงักาย 

การรักษาที่ได้รับ สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้

  2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ผู้วิจัย

น�ามาจากแบบสอบถามพฤตกิรรมการป้องกนัอาการภมูแิพ้

ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ของพิมพ์พญา สมดี 

(Somdee et al., 2017) มึค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80 

จ�านวน 14 ข้อ มาใช้โดยไม่ได้ดดัแปลง ลกัษณะแบบสอบถาม 

เป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 4 อันดับ ตั้งแต่ 1-4 

คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้เลย จนถึงคะแนน 4  

หมายถึง ปฏิบัติเป็นประจ�า การแปลผลใช้คะแนนรวม 

คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 14-56 คะแนน คะแนนรวมสูง 

หมายถึง เด็กมีพฤติกรรมในการป้องกันอาการภูมิแพ้ของ

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้อยู่ในระดับสูง 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content 

validity) โดยผู้วิจัยน�าโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน

ในการดแูลตนเอง น�าไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดย

ผู้ทรงคุณวฒุจิ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล

สาขาการพยาบาลเด็ก 1 ท่าน พยาบาลผู้เชี่ยวชาญประจ�า

คลินิกโรคภูมิแพ้ 1 ท่าน และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านโรคภูมแิพ้ 1 ท่าน หลังจากนัน้ผู้วจัิยแก้ไขปรบัปรงุตาม

ค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้ค�าแนะน�าของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 2. การหาความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน�า

แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็ก

วัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ไปทดลองใช้ (try out) กับ

ผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ที่มีคุณสมบัติ 

เช่นเดยีวกบักลุ่มตวัอย่าง ทีโ่รงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์ 

จ�านวน 20 คน จากนั้นน�ามาค�านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) 

เท่ากับ .80

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

  การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสจริยธรรม  

02-09-2562 และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

กรุงเทพมหานคร รหัสจริยธรรม U008h/63 โดยผู้วิจัย

ช้ีแจงวตัถปุระสงค์โครงการ ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

สิทธิในการปฏิเสธหรือยุติการเข้าร่วมการวิจัยโดยไม่ส่งผล 

กระทบต่อการรักษา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเก็บเป็น

ความลับและน�าเสนอข้อมูลในภาพรวม เมื่อเด็กและ 

ผูป้กครองยนิยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความสมคัรใจ ผูว้จิยั

ขอให้ลงชื่อยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์

อักษร

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลู ภายหลงัได้รบั

การอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพ 

มหานคร การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็น 

กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง กลุม่ละ 30 คน โดยเกบ็ข้อมลู

ในกลุ่มควบคุมก่อนจนครบ หลังจากนั้นจึงเก็บรวบรวม

ข้อมูลในกลุ่มทดลอง ดังนี้

 กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

กลุ่มควบคุมตามล�าดับขั้นตอนดังนี้
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The Effect of Program Enhancing Self-Efficacy in Self-Care on Allergy 
Prevention Behaviors Among School Age Children with Allergic Rhinitis

 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันแรกที่พบเด็ก) พบเด็ก

กลุ่มตัวอย่าง ณ คลินิกระบบหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก เด็ก

มาพบแพทย์ตามนดั เพือ่ตรวจตดิตามอาการครัง้ที ่2 ผูว้จิยั

เข้าแนะน�าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดข้ันตอน 

ต่าง ๆ ในการด�าเนินการเก็บข้อมูลศึกษาวิจัยและให้เด็ก

ตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการป้องกันอาการภมูแิพ้ของ

เด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (pre-test) เด็กจะได้รับ 

ค�าแนะน�าการปฏบิตัติวัตามปกตจิากพยาบาล หลงัจากนัน้

นัดติดตามประเมินผลในสัปดาห์ที่ 5  

 สัปดาห์ที่ 5 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 ที่พบเด็ก) พบเด็ก

กลุ่มตัวอย่าง ณ คลินิกระบบหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก เพื่อ

ติดตามประเมินผลการทดลอง โดยตอบแบบสอบถาม 

ชุดเดิม (post-test) ผู้วิจัยมอบคู่มือการปฏิบัติตัวเรื่องโรค

จมกูอกัเสบภมูแิพ้ส�าหรบัเดก็วยัเรยีน ดูวดีทัิศน์ตวัแบบเร่ือง

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เราป้องกันได้ วีดิทัศน์ การล้างจมูก 

รวมทั้งการฝึกการล้างจมูก และการใช้ยาพ่น

 กลุ่มทดลอง

 การเก็บข้อมูลท�าตามล�าดับข้ันตอนดังน้ี ผู ้วิจัย 

เข้าแนะน�าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดในการ

เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีการจัดกิจกรรม

ทั้งหมด 4 สัปดาห์ พบกัน 5 คร้ัง โดยสัปดาห์แรก จัด

กิจกรรมท่ีคลินิกระบบหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก 1 ครั้ง 

ติดตามเยี่ยมบ้าน 2 ครั้ง ติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง

และประเมินผลในสัปดาห์ที่ 5 ดังนี้

 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่แรกที่พบเด็ก) พบเด็ก

กลุ่มตัวอย่าง ณ คลินิกระบบหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก ใช้

เวลา 45 - 50 นาท ีให้เดก็ตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการ

ป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียน (pre-test) และเริ่ม

ให้โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง 

โดยด�าเนินการดังนี้

  กิจกรรมท่ี 1 “กิจกรรมการผ่อนคลาย” ใช้

เวลา 5 นาที เตรียมความพร้อมของเด็ก และให้เด็กท�า

กิจวัตรส่วนตัวให้เรียบร้อย ให้เด็กเล่าอาการ และการดูแล

ตนเองในช่วงที่มีอาการแสดง เล่นเกมส์ตอบค�าถาม

  กิจกรรมท่ี 2 “กิจกรรมรู ้เท ่าทันโรคจมูก

อักเสบภูมิแพ้” ใช้เวลา 30 นาที ผู้วิจัยให้ความรู้เรื่องโรค

จมูกอักเสบภูมิแพ้ ให้ดูวีดิทัศน์ มอบคู่มือการปฏิบัติตัว 

ในการดูแลตนเอง เพื่อให้เด็กได้น�าไปอ่านทบทวนความรู้

ได้ตามต้องการเมื่อกลับบ้าน

  กิจกรรมที่ 3 “กิจกรรมฉันท�าได้” ใช้เวลา  

10 นาที ผู้วิจัยให้เด็กดูวีดิทัศน์ การล้างจมูก และให้เด็กฝึก

ปฏิบัติการล้างจมูก การใช้ยาพ่นจมูก 

 สัปดาห์ที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 หลังจัดกิจกรรม

ครั้งที่ 1) จัดกิจกรรมที่บ้าน โดยการติดตามเยี่ยมบ้าน ใช้

เวลา 40 นาที โดยด�าเนินการดังนี้

  กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมการผ่อนคลาย” ใช้

เวลา 10 นาที ผู้วิจัยกล่าวทักทาย สร้างสัมพันธภาพ และ

เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเริ่มท�ากิจกรรม จัดเตรียม 

สถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  กิจกรรมที่ 2 “กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน” ใช้

เวลา 30 นาที ผู้วิจัยทบทวนความรู้เรื่องโรคจมูกอักเสบ

ภูมิแพ้และการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง พร้อมกล่าว

ชืน่ชม และให้ค�าแนะน�าเพิม่เตมิในส่วนทีย่งัไม่เข้าใจ ให้เดก็

ฝึกปฏิบัติการล้างจมูก การใช้ยาพ่นจมูก ผู้วิจัยประเมิน 

สิ่งแวดล้อมในบ้านและสิ่งกระตุ้นที่จะท�าให้เกิดอาการ

ภูมิแพ้ก�าเริบร่วมกับมารดา พร้อมให้ค�าแนะน�าในการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในบ้าน 

 สปัดาห์ที ่2 ครัง้ที ่3 (วนัจนัทร์) โทรศพัท์ตดิตาม

เยี่ยม ใช้เวลา 10-20 นาที ผู้วิจัยโทรศัพท์สอบถามอาการ 

การปฏบิตัติวัในการดแูลตนเอง ให้ก�าลงัใจ ช่ืนชม และเน้น

ย�้าการปฏิบัติตัว

 สัปดาห์ที่ 3 ครั้งที่ 4 (วันพฤหัสบดี) จัดกิจกรรม

ที่บ้าน โดยการติดตามเยี่ยมบ้าน ใช้เวลา 40 นาที โดย

ด�าเนินการดังนี้

  กิจกรรมที่ 1 “กิจกรรมการผ่อนคลาย” ใช้

เวลา 5 นาที ผู้วิจัยกล่าวทักทาย สร้างสัมพันธภาพ ให้เด็ก

เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเริ่มท�ากิจกรรม 

  กิจกรรมที่ 2 “กิจกรรมฉันท�าได ้โรคต้อง 

ไม่ก�าเริบ” ใช้เวลา 35 นาที ผู้วิจัยให้เด็กดูวีดิทัศน์เรื่อง 

“โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เราป้องกันได้” ทบทวนความรู้ 

เรื่องโรค การปฏิบัติตัว การใช้ยาทั้งยารับประทานและ 

ยาพ่นจมูก เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ให้เด็กสาธิต 

การล้างจมูก การใช้ยาพ่นจมูก และประเมินการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในบ้านจากการติดตามเยี่ยมครั้งที่ 2 

 สปัดาห์ท่ี 4  ครัง้ที ่5  (วนัจนัทร์) โทรศพัท์ตดิตาม

เยี่ยม ใช้เวลา 10-20 นาที ผู้วิจัยโทรศัพท์สอบถามอาการ 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรม
การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

การปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น 

การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เน้นย�้าให้เด็กเห็นความส�าคัญ

ในการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง การล้างจมูก การใช้ยา

พ่นจมูก การดูแลสุขภาพ กล่าวชื่นชมเมื่อเด็กปฏิบัติตัวได้

ถูกต้องและให้แรงเสริมเพื่อให้เด็กเช่ือมั่นในตนเองมากข้ึน 

กระตุ้นเตือนให้เด็กและมารดามาตรวจติดตามอาการตาม

แพทย์นัดอย่างสม�่าเสมอ

 สัปดาห์ที่ 5 ครั้งที่ 6 (วันพฤหัสบดี) พบเด็ก 

กลุ่มตัวอย่าง ณ คลินิกระบบหายใจและภูมิแพ้ในเด็ก เพื่อ

ติดตามประเมินผลการทดลอง ใช้เวลา 20 นาที ให้เด็ก 

ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ ้

ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (post-test) ผู้วิจัย

แจ้งให้เด็กทราบถงึการสิน้สุดการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจยักล่าวค�า

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการวิจัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแจกแจง

ความถี่ จ�านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วเิคราะห์การเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการป้องกัน 

อาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียน ในกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ 

dependent t-test และวเิคราะห์การเปรยีบเทยีบคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียน

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้

สถิติ independent t-test

ผลการวิจัย

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง มีอายุเฉลี่ย 9.9 ปี  

(SD = 1.44 Range = 8-12) มีอายุระหว่าง 11-12 ปี  

มากที่สุด (ร้อยละ 60) ส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 70) 

ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 56.66) เป็น

บุตรล�าดับที่ 1 และล�าดับท่ี 2 หรือมากกว่า เท่ากัน  

(ร้อยละ 50) การรกัษาทีไ่ด้รบัรกัษาด้วยการรบัประทานยา

มากที่สุด (ร้อยละ 49.12) รองลงมาเป็นยาพ่นจมูก  

(ร้อยละ 42.10)

 กลุม่ควบคมุ มอีายเุฉลีย่ 9.8 ปี (SD = 1.46 Range 

= 9-12) มีอายุระหว่าง 8-10 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 53.33) 

ส่วนมากเป็นเพศชาย (ร้อยละ 60) ศึกษาอยู่ชั้นประถม

ศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 53.33) เป็นบุตรล�าดับที่ 2 หรือ

มากกว่า (ร้อยละ 56.66) การรักษาที่ได้รับ รักษาด้วยการ

รับประทานยามากที่สุด (ร้อยละ 50) รองลงมา ได้รับ 

การรักษาด้วยยาพ่นจมูก (ร้อยละ 46.16)

  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ระดับ 

การศึกษา ล�าดับที่ของบุตร ระหว่างกลุ ่มควบคุมและ 

กลุ่มทดลอง ด้วยสถิติ Chi-Square พบว่าทั้งสองกลุ่ม 

ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

(p = .469, .369 และ.713 ตามล�าดับ) ส่วนด้านอายุ 

ทดสอบด้วยสถิติ Independent t-test พบว่าทั้งสองกลุ่ม

ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

(p = .719)     

 ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

การป้องกนัอาการภูมแิพ้ของเดก็วยัเรยีนโรคจมกูอกัเสบ

ภูมิแพ้ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

 ก่อนการทดลอง 

 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภูมิแพ้โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (M = 37.26, 

SD = 5.85, Range = 28-42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู ได้แก่ การหลกีเลีย่ง 

สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ (M = 20.10, SD = 2.65, 

Range =16-22) ด้านทีมี่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ได้แก่ การมาตรวจติดตามอาการภูมิแพ้อย่างต่อเน่ือง (M 

= 6.31, SD = 1.84, Range = 3-8) และด้านที่มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า ได้แก่ การใช้ยาตามค�าสั่งแพทย์ และ

การดแูลสขุภาพให้แข็งแรง (M = 5.65, SD = 1.78, Range 

= 4-7 และ M = 5.20, SD = 1.06, Range = 4-8) ตาม

ล�าดับ

 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภูมิแพ้โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (M = 36.66, 

SD = 3.41, Range = 28-42)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู ได้แก่ การหลกีเลีย่ง 

สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ (M= 18.21, SD = 2.32, 

Range = 15-22) ด้านทีม่คีะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ได้แก่ การมาตรวจติดตามอาการภูมิแพ้อย่างต่อเน่ืองโดย

มีค่าเฉลี่ย (M = 6.34, SD = 1.37, Range =4-8) และ 

ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า ได้แก่ การใช้ยาตาม 
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ค�าสั่งแพทย์ และการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง (M = 6.22, 

SD = 1.62, Range = 4-8 และ M = 5.89, SD = 1.53, 

Range =3-8) ตามล�าดับ

 หลังการทดลอง 

 กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภูมิแพ้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 38.26, 

SD = 4.18, Range = 28-42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านทีม่คีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู ได้แก่ การหลกีเลีย่ง 

สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ (M = 19.87, SD = 3.08, 

Range = 17-22) และด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ได้แก่ การใช้ยาตามค�าสั่งแพทย์ การมาตรวจ

ตดิตามอาการภมูแิพ้อย่างต่อเนือ่ง และการดแูลสขุภาพให้

แข็งแรง (M = 6.38, SD = 0.95, Range = 3-8; M = 6.13, 

SD = 1.13, Range = 4-8) และ (M = 5.88, SD = 1.30, 

Range = 3-8) ตามล�าดับ 

 กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภูมิแพ้โดยรวมอยู่ในระดับสูง 48.33 (SD = 3.21) 

(Range = 42-56) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เด็ก 

วัยเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทั้งหมดทุกด้าน ดังน้ี 

การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ การมาตรวจ

ติดตามอาการภูมิแพ้อย่างต่อเนื่อง การใช้ยาตามค�าสั่ง

แพทย์ และการดแูลสขุภาพให้แข็งแรง 26.12  (SD = 2.68) 

(Range = 23-27), 7.59 (SD = 0.43) (Range = 3-8), 

7.45 (SD = 0.55) (Range = 28-42) และ 7.17 (SD = 

0.99) (Range = 4-8)  ตามล�าดับ

 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภูมิแพ้ของเดก็วยัเรยีนโรคจมูกอกัเสบภูมแิพ้ระหว่าง

กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง ทั้งก่อนและหลังการทดลอง 

ด้วยสถิติ Independent t-test 1) การแจกแจงข้อมูลเป็น

แบบปกติ (Normal distribution) ทดสอบโดยใช้สถิติ 

Shapiro-Wilk พบว่า ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ  

(p = .669) 2) ความแปรแปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่ม

เท่ากัน (Homogeneity of Variance) ทดสอบโดยใช้สถิติ 

Levene’s test พบว่า ประชากรทั้งสองกลุ่มมีความ

แปรปรวนเท่ากัน  (p = .146) 3) กลุ่มตัวอย่างมีการสุ่ม 

มาจากประชากร (Randomness) โดยใช้สถิติ Runs Test  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมาจากการสุ่ม (p = .109)  4) สองกลุ่ม

เป็นอิสระต่อกัน (Independence) ทดสอบโดยใช้สถิติ 

Durbin-Watson ได้ค่า = 2.31 (ค่าปกติ = 1.5-2.5) จาก

ผลการการทดสอบ พบว่า เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 

 ผลการศึกษา ก่อนการทดลอง พบว่า เด็กวัยเรียน

กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมใน

การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบ

ภูมิแพ้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(t
58
 = .48, p = .630) หลังการทดลอง พบว่า เด็กวัยเรียน

กลุม่ทดลอง มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมในการป้องกนัอาการ

ภมูแิพ้สูงกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ระหว่าง 

  กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง (n = 60)

 พฤติกรรมการป้องกันอาการ กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง df t p-value

 ภูมิแพ้ของเด็ก M (SD) M (SD)

ก่อนการทดลอง  37.26 (5.85) 36.66 (3.41) 58 .485 .630

หลังการทดลอง     38.26 (4.18) 48.33 (3.21) 58 10.44 < .001

 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม 

การป้องกนัอาการภมูแิพ้ของเดก็วยัเรยีนโรคจมกูอกัเสบ

ภูมิแพ้ กลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง 

 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภมูแิพ้ของเดก็วนัเรยีนโรคจมกูอกัเสบภมูแิพ้ในกลุ่ม

ทดลองก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ Paired t-test 

ก่อนการวเิคราะห์ข้อมลูได้ท�าการทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้น 

ดังนี้ 1) คะแนนทั้ง 2 ชุดไม่เป็นอิสระต่อกัน เมื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์กันของข้อมูล พบว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p = .848) ซึ่งไม่เป็นไปตาม

ข้อตกลง อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของ 

กลุ่มตัวอย่างพบว่า มีคุณสมบัติไม่แตกต่างกัน 2) คะแนน
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรม
การป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ภายใน 

  กลุ่มทดลองก่อนและหลังการทดลอง (n = 30)

พฤติกรรมการป้องกัน M (SD) ₫ SDd df t p-value

อาการภูมิแพ้ของเด็ก

ก่อนการทดลอง 36.66 (3.41) 11.67 4.78 29  13.36 < .001

หลังการทดลอง 48.33 (3.21)   

การอภิปรายผล

 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย

พฤตกิรรมการป้องกนัอาการภมิูแพ้ของเดก็วยัเรยีนโรคจมกู

อกัเสบภมูแิพ้ สงูกว่ากลุม่ควบคมุและสงูกว่าก่อนการทดลอง 

สามารถอธิบายได้ว่า โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน

ในการดแูลตนเอง ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ตามแนวคดิของ Bandura 

(1997) ที่ว่า การรับรู้สมรรถนะแห่งตน เป็นความเชื่อมั่น

ของบุคคลที่จะสามารถแสดงพฤติกรรมน้ันได้ส�าเร็จตาม 

จดุมุง่หมาย ถ้าหากบคุคลมกีารรบัรูส้มรรถนะแห่งตนสงูจะ

มีความอดทน และกระตือรือร้นท่ีจะท�าพฤติกรรมน้ันให้

ส�าเร็จ และการที่เด็กวัยเรียนจะสามารถพัฒนาสมรรถนะ

แห่งตนได้นั้น เกิดการเรียนรู้ท่ีมีแบบแผนประกอบไปด้วย 

4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมสภาวะการทางสรีระและ

อารมณ์ ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้สึกสุขสบายทั้งด้าน

ร่างกายและอารมณ์ ช่วยท�าให้เด็กเกิดการรับรู ้ที่ดีมี 

ความพร้อมในการท�ากิจกรรม มีการเล่นเกมส์ตอบค�าถาม

เกี่ยวกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ที่เป็น เพื่อให้เด็กได้มีการ

ทบทวนความรูเ้ดมิ 2) การใช้ค�าพดูโน้มน้าว ชักจงู ด้วยการ

ให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อเด็กมีข้อสงลัย

สามารถแลกเปลีย่นความคดิและอภปิรายร่วมกนัได้ มกีาร

มอบคู่มือการปฏิบัติตัวเรื่องโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ เพื่อให้

เด็กได้ทบทวนความรู้ เนื้อหาเพิ่มความเข้าใจได้ตลอดเวลา

ตามทีเ่ดก็ต้องการ 3) การได้เหน็ตวัแบบทีป่ระสบผลส�าเรจ็ 

โดยให้เด็กได้เห็นตัวแบบจากวิดีโอ ซึ่งตัวแบบเป็นเด็ก 

วัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ ที่เป็นวัยใกล้เคียงกัน ที่ได้

แสดงพฤตกิรรมในการดแูลตนเองแล้วท�าให้อาการของโรค

ดีขึ้น ไม่ท�าให้อาการของโรคก�าเริบรุนแรง ยิ่งท�าให้เด็ก 

เกิดความรู้สึกม่ันใจว่าตนสามารถกระท�าพฤติกรรมน้ันได้

เช่นเดยีวกนักับตัวแบบ และ 4) ประสบการณ์หรอืการกระท�า 

ทีส่�าเรจ็จากการลงมอืท�า ซึง่เป็นประสบการณ์ตรงทีเ่ดก็ได้

ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การล้างจมูก การใช้ยาพ่นจมูก โดย 

ผู้วิจัยกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม ช่วยเหลือแนะน�า นอกจาก

นั้นยังติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ และท�ากิจกรรมที่บ้าน 

ควบคู่กบัการประเมนิเดก็เป็นระยะ ท�าให้เดก็มีประสบการณ์ 

ที่ประสบผลส�าเร็จด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความมั่นใจที่จะ

ปฏิบตักิจิกรรมนัน้ ๆ  ส่งผลให้เดก็เกดิการปฏิบตัพิฤตกิรรม

ที่ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 ก่อนการทดลอง พบว่า กลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่

พฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (M = 36.66, SD = 3.41) ส่วนพฤตกิรรมรายด้าน 

ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่า ได้แก่ ด้านการใช้ยาตาม 

ค�าสั่งแพทย์ (M = 6.22, SD = 1.62) และการดูแลสุขภาพ

ให้แขง็แรง (M = 5.89, SD = 1.53) แต่ภายหลงัการทดลอง 

พบว่า พฤตกิรรมรายด้านดังกล่าวอยูใ่นระดบัสงู (M = 7.45, 

SD = 0.55, M = 7.17, SD = 0.99) และพบว่า กลุ่มทดลอง

มคีะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการป้องกันอาการภมูแิพ้ โดยรวม

สูงกว่าระยะก่อนการทดลอง คือ จาก 36.66 คะแนน เป็น 

48.33 คะแนน และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม

ของเดก็วยัเรยีนเป็นรายด้าน พบว่า มคีะแนนเฉล่ียพฤตกิรรม 

รายด้านอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ซ่ึงคล้ายกับการศึกษาของ 

ความแตกต่าง (ค่า ₫) มีการแจกแจงเป็นแบบปกติ  

(Normality) ทดสอบโดยใช้สถิติ Shapiro-Wilk พบว่า 

ข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ (p = .051) 3) กลุ่มตัวอย่าง

มีการสุ่มมาจากประชากร (Randomness) โดยใช้สถิติ 

Runs Test พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มาจากการสุ่ม (p = .559) 

เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น

 ผลการศึกษา หลังการทดลอง พบว่าเด็กวัยเรียน

กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันอาการ

ภูมิแพ้สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 (ตารางที่ 2)
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Keebang และคณะ (2012) เรือ่งผลของโปรแกรมส่งเสรมิ

ความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนโรคจมูก

อักเสบภูมิแพ้และผู้ดูแลเด็กต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของเด็กวัยเรียนโรคโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ อายุ 6-12 ปี  

พบว่า กลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาความ

สามารถ มค่ีาเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเองสงูกว่า

กลุม่ควบคุมและสงูกว่าก่อนการทดลอง และการศกึษาของ 

Lumnoi & Uakit (2009) เกี่ยวกับผลของการใช้โปรแกรม

ส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนต่อพฤตกิรรมการจดัการ

ตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหอบหืด พบว่า เด็กวัยเรียนโรค

หอบหดืภายหลงัได้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการรบัรูส้มรรถนะ

แห่งตน มพีฤติกรรมการจดัการตนเอง ในการป้องกนัอาการ

หอบหืดสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมส่งเสริมการรับรู ้

สมรรถนะแห่งตน 

 ส่วนเดก็กลุม่ควบคมุ ทีไ่ด้รบัการพยาบาลตามปกติ

ของโรงพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกัน

อาการภูมิแพ้ต�่ากว่ากลุ ่มทดลอง โดยมีคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง (M = 37.26, SD = 5.85) และหลังการทดลอง

คะแนนพฤติกรรมโดยรวมยังอยู่ในระดับปานกลาง (M = 

38.26, SD = 4.18) เม่ือพิจารณาคะแนนรายด้านพบว่า 

ก่อนการทดลอง ด้านการใช้ยาตามค�าสัง่แพทย์ (M = 5.65, 

SD = 1.78) และการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง (M = 5.20, 

SD = 1.06) อยู่ในระดับต�่า หลังการได้รับการพยาบาล 

ตามปกติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยรายด้านดังกล่าวอยู่ในระดับ

ปานกลาง  แสดงให้เห็นว่า แม้เด็กได้รับค�าแนะน�าหรือ 

การสอน เด็กยงัไม่สามารถน�าไปสูก่ารปฏิบตักิารดแูลตนเอง 

ในพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ได้ท้ังหมดทุกด้าน 

เนื่องจากเด็กได้รับความรู้เรื่องโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ และ

สิ่งกระตุ้นที่เป็นสาเหตุท�าให้อาการก�าเริบ การปฏิบัติตัว 

เมื่อกลับบ้าน แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน  

ไม่มีกระตุ้น ติดตามเยี่ยม และการมีประสบการณ์โดยการ

ฝึกปฏบิติัจนส�าเรจ็ เช่น การล้างจมกู และการใช้ยาพ่นจมกู 

เด็กจึงไม่มีทักษะความสามารถเพียงพอ จึงไม่มีความ

ช�านาญ และไม่มีความมั่นใจที่จะปฏิบัติการดูแลตนเองได้

ถูกต้องและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านปฏิบัติการพยาบาล สามารถน�าโปรแกรม

ส่งเสรมิสมรรถนะแห่งตนในการดแูลตนเอง ในเดก็วยัเรยีน

โรคจมกูอกัเสบภูมแิพ้ มาอบรมให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าที ่และ

การน�าไปใช้ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเอง

เพือ่ไม่ให้เกดิอาการก�าเรบิ ลดความรนุแรงของโรค ได้อย่าง

ถกูต้อง เหมาะสม โดยปรบัการท�ากจิกรรมให้สอดคล้องกบั

บริบทของแต่ละโรงพยาบาล

 2. ด้านการศกึษา สามารถน�าไปปรบัใช้ในการเรยีน 

การสอนทางการพยาบาล โดยการให้ความรู้แก่นักศึกษา

พยาบาล ให้เห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรม

การป้องกันโรค การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่ถูกต้อง 

เหมาะสม 

 3. ด้านการวิจัย น�าผลการวิจัยในครั้งน้ีไปใช้เป็น

แนวทางส�าหรับการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะ 

แห่งตนในเดก็วยัเรยีนโรคจมกูอกัเสบภมูแิพ้ โดยให้ผูป้กครอง 

เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการดูแลเด็ก

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส�าเร็จลงได้ โดยได้รับความ

อนุเคราะห์จากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารักษ์ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนมารดาและเด็ก 

วยัเรยีนโรคจมกูอกัเสบภูมแิพ้ ทีใ่ห้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท�าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จ
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