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Abstract: 
Purpose:To investigate the impacts of asthma on school-age 
asthmatic children and their families, and determine 
predictors of impact on asthmatic children and their families.  
Design: Predictive design.  
Methods:The samples contained 120 school-age asthmatic 
children and 120 mothers of school-age asthmatic children, 
who were treated at the allergy clinic of Siriraj Hospital, 
Chulalongkorn Hospital, Queen Sirikit Institute of Child 
Health, B.M.A. Medical College and Vajira Hospital. Data 
were collected using questionnaires for the impacts on 
asthmatic children and their families and on the severity of 
asthma. The data was analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and multiple regression analysis. 
MainFindings: The results showed that most of the mothers 
were 36-45 year old, house-wives with family income of 
above 15,000 baht/month. Most asthmatic children were 6-8 
years old. Precipitating factors in their asthma was house 
dust. The severity of asthma was mild, and duration of illness 
ranged from 1-5 years. Hospital admissions were from 1 to 5 
times. The results showed that impacts of asthma disease on 
school-age asthmatic children and families were little. 
Severity of asthma, was predicted at 9.7 percent. The impact 
of asthma disease on school-age asthmatic children was 
statistically significant (P < .01). Severity of asthma, was 
predicted at 7.7 percent. The impact of asthma disease on 
families was statistically significant (P < .01).  These were the 
only reliable predictors in this study and showed that school-
age asthmatic children who have severe asthma, impact on 
themselves and their families. 
Conclusionandrecommendations: In order to decrease   
the severity of asthmatic attacks, these results suggest that 
nurses should educate school-age asthmatic children and 
their families about prevention of asthmatic attack, such as 
avoidance of precipitating factors.  Nurses should also 
educate caregivers about how to observe signs and symptoms 
of asthmatic attacks and how to provide primary care when 
children have an asthmatic attack. 
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บทคดัยอ่ :        
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนและ
ครอบครวั ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน
และปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั  
รปูแบบการวจิยั: เปน็การวจิยัเชงิบรรยายศกึษาอำนาจการทำนาย 
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กป่วยโรค  
หอบหดืวยัเรยีน (6-12 ป)ี จำนวน 120 ราย และมารดาจำนวน 120 ราย 
ทีม่ารบัการตรวจรกัษาทีค่ลนิกิภมูแิพ ้ แผนกผูป้ว่ยนอก โรงพยาบาลศริริาช   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี วิทยาลัย  
แพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สมัภาษณเ์พือ่ประเมนิความรนุแรงของโรคหอบหดื แบบสมัภาษณผ์ลกระทบ
ของโรคหอบหืดต่อเด็กป่วยวัยเรียน และแบบสัมภาษณ์ผลกระทบของโรค  
หอบหืดต่อครอบครัว นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิต ิ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณู 
ผลการวจิยั: พบวา่ มารดาเดก็ปว่ยโรคหอบหดืวยัเรยีน สว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง 
36-45 ป ีมอีาชพีแมบ่า้น มรีายไดข้องครอบครวัมากกวา่ 15,000 บาทตอ่เดอืน 
สว่นเดก็ปว่ยโรคหอบหดืวยัเรยีนสว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง 6-8 ป ี มฝีุน่บา้นเปน็
สาเหตขุองการเกดิอาการหอบหดื มรีะดบัความรนุแรงของโรคนอ้ย มรีะยะ
เวลาของการเจ็บป่วย 1-5 ป ี และจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาใน  
โรงพยาบาล 1-5 ครัง้ นอกจากนีย้งัพบวา่ ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็
ปว่ยวยัเรยีนและครอบครวัอยู่ในระดบันอ้ย และระดบัความรนุแรงของโรค
หอบหดืเปน็ตวัแปรเดยีวทีส่ามารถทำนายผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ย
วัยเรียนได้ร้อยละ 9.7 และสามารถทำนายผลกระทบของโรคหอบหืดต่อ
ครอบครวัไดร้อ้ยละ 7.7 อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: จากผลการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่ เดก็ปว่ยโรคหอบหดื  
วยัเรยีนทีม่รีะดบัความรนุแรงของโรคมากยอ่มกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่เดก็ปว่ย
และครอบครวัมาก ดงันัน้ วา่พยาบาลควรสง่เสรมิใหค้วามรู ้ ความเขา้ใจแก่  
ผูป้ว่ยเดก็โรคหอบหดืวยัเรยีนและครอบครวัเกีย่วกบัการดแูลตนเองเพือ่ปอ้งกนั
ไม่ใหอ้าการของโรครนุแรงมากขึน้ และควรใหค้วามรูแ้กผู่ป้กครองเกีย่วกบั  
การประเมินอาการและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กมีอาการหอบ   
เพือ่ลดความรนุแรงของโรคหอบหดื 
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