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Abstract 
 Purpose: To study the effects of asthma management program via smartphone applications on knowledge, 
inhaler used and symptoms control in patients with asthma.  
 Design: A randomized controlled trial. 
 Methods: Sixty-four patients with asthma receiving medical care at OPD in a tertiary level hospital in Bangkok, 
being 18 years of age or more, having partial or uncontrolled asthma symptoms, being treated with inhaled corticosteroids 
no less than 3 months, showing incorrect use of a corticosteroids inhaler at least one step, and having internet-
connected smartphone were recruited into the study. The subjects were randomly assigned into the experimental 
(n = 32) and the control (n = 32) groups. The control group received regular nursing care. The experimental group 
received asthma management program via smartphone applications based on the IMB model for 6 weeks. The 
asthma symptom control was measured by the asthma control assessment based on Global Initiative for Asthma 
guideline (GINA). Data were analyzed using Mann-Whitney U test and Wilcoxon matched-pairs signed rank test. 
 Main findings: The results revealed that the participants were female (71.9%) with a mean age of 49.03 
years old (SD = 13.62). There were no significant differences in demographic data between the two groups (p > .05). 
After the trial, the intervention group had higher scores of knowledge, correct inhaler used and asthma symptoms 
control than that in the control group (z = -2.57, p = .01; z = -4.93, p < .01 and z = -2.34, p = .02 respectively); 
and the scores after the experiment were also significantly higher when compared to before the experiment (z = 
-4.19, p < .01; z = -4.77, p < .01 and z = -3.91, p < .01 respectively). 
 Conclusion and recommendations: According to the study finding, the asthma management program 
via smartphone applications promoted patients who had partial or uncontrolled asthma symptoms to have 
better asthma symptom control. Therefore, nurses should use asthma management program via smartphone 
applications in patients with poor asthma symptoms control during the scheduled appointment for providing 
health information, promoting inhaler skill, and adherence. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต่อความรู้ การใช้ยาสูด 

และการควบคุมอาการในผู้ป่วยโรคหืด        
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม      
วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยโรคหดือาย ุ18 ปขีึน้ไป จ านวน 64 ราย ทีเ่ขา้รบัการรกัษาทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก 

โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ควบคุมโรคหืดได้บางส่วนหรือไม่สามารถควบคุมโรคหืดได้ ได้รับยา        
คอร์ติโค สเตียรอยด์ชนิดสูดอย่างน้อย 3 เดือน โดยมีการใช้ยาสูดผิดอย่างน้อย 1 ขั้นตอน และมีโทรศัพท์สมาร์ตโฟนที่เชื่อมต่อ
กับอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 32 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ 
ส่วนกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิด IMB Model 
ประเมนิผลการควบคมุอาการในผูป้ว่ยโรคหดืตามเกณฑข์อง Global Initiative for Asthma guideline ระยะเวลาในการทดลอง 
6 สัปดาห์ วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการควบคุมอาการโรคหืดโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U test และ Wilcoxon matched-
pairs signed rank test   

ผลการวิจัย: กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.9 อายุเฉลี่ย 49.03 ปี ( SD = 13.62) ก่อนการทดลอง ลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (p > .05) หลังการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่าน
สมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน มีคะแนนความรู้โรคหืด คะแนนความถูกต้องของการใช้ยาสูด และการควบคุมอาการโรคหืดดีกว่า
กลุ่มควบคุม (z = -2.57, p = .01; z = -4.93, p < .01 และ z = -2.34, p = .02 ตามล าดับ) และดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (z = -4.19, p < .01; z = -4.77, p < .01 และ z = -3.91, p < .01 ตามล าดับ) 

สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคหืดที่มี 
การควบคุมโรคหืดได้บางส่วนหรือไม่สามารถควบคุมโรคหืดได้ มีการควบคุมอาการโรคหืดดีขึ้นได้ ดังนั้น พยาบาลควรน า
โปรแกรมการจัดการโรคหืดผ่านสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชัน มาใช้ควบคุมอาการในผู้ป่วยโรคหืดที่ควบคุมอาการได้ไม่ดี         
ที่มาติดตามการรักษา เพ่ือให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ส่งเสริมทักษะและความสม่ าเสมอในการใช้ยาสูด 
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