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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 
 
คำสำคญั: โรคหอบหดื เดก็วยัเรยีน ครอบครวั 
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ความสำคัญของปัญหา
 โรคหอบหืดเป็นโรคที่เกิดจากมีความไวเกินของ
หลอดลมในการตอบสนองตอ่สิง่กระตุน้ตา่งๆ ไดแ้ก ่ การตดิ
เชือ้ระบบทางเดนิหายใจ การออกกำลงักาย การเปลีย่นแปลง
อณุหภมู ิ หรอืปจัจยัทางดา้นอารมณ ์ สิง่เหลา่นีจ้ะทำใหผ้นงั
หลอดลมเกดิการหดเกรง็และบวม มกีารหลัง่มกูจากตอ่มมกู
ทีบ่รเิวณผนงัหลอดลม ทำใหท้างเดนิหายใจแคบลงผูป้ว่ยจะ
หายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี๊ด ไอ และมีเสมหะมาก1 
ปัจจุบันนี้จะพบว่าอุบัติการณ์ของโรคหอบหืดเพิ่มมากขึ้น 
และจดัเปน็โรคในกลุม่โรคเรือ้รงัทีพ่บมากทีส่ดุในเดก็ดว้ย  
 โรคหอบหืดที่เกิดในเด็กหลังอาย ุ 6 ปีขึ้นไปแล้วม ี 
อาการชัดเจน ส่วนใหญ่เด็กเหล่านี้คือเด็กที่ป่วยเป็นโรค  
หอบหดืเรือ้รงั2 ซึง่ถา้หากเดก็เกดิอาการหดืบอ่ยๆ จะกอ่ให้
เกดิผลกระทบตอ่เดก็ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณแ์ละ
สงัคม เชน่มอีอ่นเพลยี เบือ่อาหาร ขาดสมาธใินการเรยีน 
กลวัและวติกกงัวลเกีย่วกบัอาการหายใจลำบาก นอกจากผล
กระทบตอ่เดก็แลว้ ยงักอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่บดิา มารดา 
และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งในด้านชีวิตประจำวัน 
สภาพจติใจ สงัคม และเศรษฐกจิของครอบครวัไดด้ว้ย เชน่ 
บดิามารดาอาจตอ้งหยดุงานมาดแูลบตุรปว่ย สมัพนัธภาพ
ระหวา่งพีน่อ้งเลวลง เปน็ตน้  
 จากทีก่ลา่วมาจะเหน็ไดว้า่ ผลกระทบของการมบีตุร
เจบ็ปว่ยดว้ยโรคหอบหดืซึง่เปน็โรคเรือ้รงันัน้กอ่ใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงทกุๆ ดา้นของชวีติ ทัง้ตอ่ตวัเดก็ปว่ยและบคุคล
ทีอ่ยูร่อบขา้งคอื สมาชกิทกุคนในครอบครวั3 ไมว่า่จะเปน็
ดา้นชวีติประจำวนัของเดก็ปว่ย ดา้นสงัคมของเดก็ปว่ย ดา้น
อารมณ ์ และจิตใจของเด็กป่วยด้านชีวิตประจำวันของ
มารดา ดา้นอาชพีและรายไดข้องมารดา-บดิา ดา้นสงัคม
ของมารดา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างมารดา-บิดา ด้าน
อารมณแ์ละจติใจของมารดา ดา้นพีน่อ้งของเดก็ปว่ย ฉะนัน้
บทบาทพยาบาลรประการหนึ่งคือ การศึกษาแนวทางใน  
การประเมนิผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน
และครอบครัว ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษา  
ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนและครอบครวั 
โดยใชก้รอบแนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบจากการเจบ็ปว่ยเรือ้รงั
ของเดก็ตอ่ครอบครวัของไฮโมวชิ (Hymovich)4 และศกึษาถงึ
ปจัจยัดา้นโรค ไดแ้ก ่ ความรนุแรงของโรค ระยะเวลาของ  
การเจ็บป่วย และจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาใน  
โรงพยาบาล ซึ่งอาจมีผลต่อผลกระทบของโรคหอบหืดต่อ  

เดก็ปว่ยวยัเรยีนและครอบครวั ดงันี ้
 ความรนุแรงของโรค พบวา่เดก็โรคหอบหดืทีม่อีาการ
รนุแรงปานกลางและมากจะมปีญัหาทางดา้นพฤตกิรรมและ
ความคดิ5 และสง่ผลกระทบตอ่ครอบครวัโดยเฉพาะมารดา 
ถา้บตุรมอีาการหอบ ในเวลากลางคนือาจรบกวนการนอน
ของมารดามาก มารดาอาจตอ้งลาออกจากงานเพือ่ดแูลบตุร
อย่างใกล้ชิด ส่งผลทำให้มารดาแยกตัวออกจากสังคม   
ขาดการตดิตอ่กบับคุคลอืน่ รูส้กึโดดเดีย่วไรท้ีพ่ึง่ เหตกุารณ์
เหลา่นีอ้าจสง่ผลกระทบตอ่เนือ่งและอาจเลยไปถงึผลกระทบ
ในดา้นอืน่ๆ และบคุคลในครอบครวัดว้ย 
 ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย เดก็ทีเ่จบ็ปว่ยยาวนานจะ
สง่ผลทำใหเ้ดก็เกดิความเครยีด ซมึเศรา้ เบือ่หนา่ย และ
ทอ้แท ้ และมปีญัหาในดา้นสมัพนัธภาพกบัเพือ่น และคน
อืน่ๆ6 นอกจากนีก้ารเจบ็ปว่ยเรือ้รงัเปน็เวลานานกอ็าจทำให้
ผู้ดูแลผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท ้ เกิด
ความเครยีด7 ออ่นเพลยี สขุภาพทรดุโทรม ขาดการตดิตอ่
กบัผูอ้ืน่เนือ่งจากไมม่เีวลาทำใหต้อ้งแยกตวัออกจากสงัคม8 

 จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
เดก็ปว่ยโรคหอบหดืทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลจะ
ทำใหเ้ดก็ตอ้งขาดเรยีน เดก็จะรูส้กึวา่ไดเ้ลน่กบัเพือ่นนอ้ย 
ถกูแยกใหอ้ยูค่นเดยีวและรูส้กึโดดเดีย่ว เหลา่นีเ้ปน็สาเหตุ
ทำใหเ้ดก็เกดิภาวะเครยีด ซมึเศรา้ แยกตวัและเขา้สงัคมกบั  
ผู้อื่นได้ยาก และการที่เด็กป่วยโรคหอบหืดที่ต้องเข้ารับ  
การรักษาในโรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะเพิ่มความกดดัน  
แก่มารดา5 นอกจากนี้หากบุตรต้องเข้ารับการรักษาใน  
โรงพยาบาลบ่อยๆมารดาต้องปรับเปลี่ยนเวลาทำงานของ
ตนเองและลดเวลาที่เคยมีให ้ กับสมาชิกในครอบครัว  
คนอืน่ๆ ทำใหค้วามสมัพนัธข์องบดิา และมารดาเดก็ปว่ยดว้ย
โรคเรือ้รงัลดลง และกอ่ใหเ้กดิความแตกแยกขึน้ในครอบครวั  
 ผลจากการวิจัยคาดว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช ้
เพือ่ประเมนิผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน
และครอบครวั และใชเ้ปน็แนวทางในการปอ้งกนัผลกระทบ
ทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนและครอบครวั 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาผลกระทบของโรคหอบหืดต่อเด็กป่วย  
วยัเรยีนและครอบครวั 
 2. เพื่อศึกษาอำนาจการทำนาย โดยมีระดับความ
รนุแรงของโรค ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย จำนวนครัง้ของ
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การเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เปน็ตวัทำนาย และผล
กระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนเปน็ตวัเกณฑ ์ 
 3. เพื่อศึกษาอำนาจการทำนาย โดยมีระดับความ
รนุแรงของโรค ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย จำนวนครัง้ของ
การเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล เปน็ตวัทำนายผลกระทบ
ของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวัเปน็ตวัเกณฑ ์ 

สมมติฐานการวิจัย
 1. ระดับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาของการ  
เจบ็ปว่ย จำนวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
สามารถร่วมทำนายผลกระทบของโรคหอบหืดต่อเด็กป่วย  
วยัเรยีน 
 2. ระดับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาของการ  
เจบ็ปว่ย จำนวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
สามารถรว่มทำนายผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 

วิธีดำเนินการวิจัย
 เปน็การวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive research) 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรที่ใช้ในการศกึษา
ครั้งนี้เป็นมารดาและเด็กป่วยโรคหอบหืดที่มีอายุระหว่าง   
6-12 ป ี ทีม่ารบัการตรวจรกัษาทีค่ลนิกิภมูแิพ ้ ของสถาบนั
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน ี โรงพยาบาลศิริราช   
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์และวชริพยาบาล  
 การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง เปน็การเลอืกแบบเจาะจง คอื
มารดาจำนวน 120 คนที่มีคุณลักษณะไม่ได้เจ็บป่วยด้วย  
โรคเรือ้รงัใดๆ สถานภาพสมรสคู ่ อยูร่ว่มครอบครวัเดยีวกนั  
กับเด็กป่วย มีบุตรมากกว่า 1 คน ส่วนเด็กป่วยจำนวน   
120 คน  เปน็เดก็ทีม่อีายรุะหวา่ง 6-12 ป ีไดร้บัการวนิจิฉยั
จากแพทยว์า่เปน็โรคหอบหดือยา่งนอ้ย 1 ป ี
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ย 
 1. แบบสมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคล บดิา มารดา และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรป่วยวัยเรียนโรคหอบหืดได้แก ่  
อาย ุ ระยะเวลาทีเ่จบ็ปว่ย (Duration of illness) จำนวน  
ครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล (Number of 
admissions) สาเหตทุีท่ำใหห้อบ เวลาทีเ่กดิอาการหอบ   
 2. แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรุนแรงของโรค
หอบหดื ซึง่ผูว้จิยัใชเ้กณฑก์ารแบง่ความรนุแรงของโรคหอบ
หดืของ เพลนิตา พรหมบวัศร9ี ซึง่สามารถประเมนิไดจ้าก
การเกดิอาการหอบหดื อาการหายใจลำบาก แนน่หนา้อกใน

ตอนกลางคนื หายใจมเีสยีงวีด้ระหวา่งที่ไมม่อีาการหอบหดื 
ความทนในการออกกำลงักาย การใชย้าขยายหลอดลม และ
การเขา้รบัการรกัษาในหอ้งฉกุเฉนิหรอืคลนิกิ โดยใหค้ะแนน
ความรุนแรงของอาการตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงมีอาการ
รนุแรงมาก กำหนดนำ้หนกัคะแนนเปน็ 0 ถงึ 3 คะแนน   
 3. แบบสัมภาษณ์มารดาและเด็กป่วยวัยเรียนโรค
หอบหืดเกี่ยวกับผลกระทบของโรคหอบหืดต่อเด็กป่วยวัย
เรยีน เปน็แบบสมัภาษณท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยแบง่ผลกระทบ
จากการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนออกเปน็ 
3 ด้าน ได้แก ่ ด้านชีวิตประจำวัน ด้านสังคมและด้าน
อารมณแ์ละจติใจ ลกัษณะคำตอบเปน็การใหม้ารดาและเดก็
ปว่ยวยัเรยีนโรคหอบหดื ประเมนิวา่ขอ้ความนัน้ตรง กบัการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด 
โดยมลีกัษณะคำตอบใหเ้ลอืกตอบไดแ้กผ่ลกระทบทีเ่กดิขึน้
เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้เหมอืนเดมิ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ไม่ดีเล็กน้อย 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ไม่ดีเลย  
กำหนดนำ้หนกัคะแนนความรนุแรง 1-4 คะแนนตามลำดบั  
 4. แบบสมัภาษณม์ารดาเกีย่วกบัผลกระทบของโรค
หอบหดืตอ่ครอบครวั เปน็แบบสมัภาษณท์ีผู่ว้จิยัไดป้รบัปรงุ
เพิม่เตมิแบบวดัผลกระทบจากการเจบ็ปว่ยเรือ้รงัของบตุรตอ่
ครอบครวัของ สกาวรตัน ์พวงจนัทร1์0 โดยอาศยัแนวคดิเกีย่ว
กบัผลกระทบจากการเจบ็ปว่ยเรือ้รงัของเดก็ตอ่ครอบครวัของ
ไฮโมวชิ4  โดยแบง่ผลกระทบจากการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคหอบหดื
ของเดก็ตอ่ครอบครวัออกเปน็ 6 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นชวีติประจำ
วันของมารดา ด้านอาชีพและรายได้ของบิดามารดา   
ดา้นสงัคมของมารดา ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบดิามารดา 
ดา้นอารมณแ์ละจติใจของมารดา ดา้นพีน่อ้งของเดก็ปว่ย 
 ลกัษณะคำตอบ เปน็การใหม้ารดาเดก็ปว่ยโรคหอบหดื
ประเมนิดว้ยตนเองวา่ ขอ้ความนัน้ตรงกบัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ตามความเปน็จรงิมากนอ้ยเพยีงใด โดยมลีกัษณะ
คำตอบ ได้แก่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที ่ 
ดีขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นเหมือนเดิม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปลีย่นแปลงไปในทางที่ไมด่เีลก็นอ้ย และเปลีย่นแปลงไปใน
ทางที่ไมด่เีลย กำหนดนำ้หนกั 1-4 คะแนน 
 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื แบบสมัภาษณ์
ทัง้ 3 ชดุ ผา่นการตรวจสอบคณุภาพความความเหมาะสม
ของเนื้อหาและภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน   
จากนั้นนำแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรุนแรงของ  
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โรคหอบหดื แบบสมัภาษณผ์ลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็
ปว่ยวยัเรยีนและแบบสมัภาษณผ์ลกระทบของโรคหอบหดื
ตอ่ครอบครวั ไปทดลองใชก้บัมารดาและเดก็ทีม่ลีกัษณะเชน่
เดยีวกบักลุม่ตวัอยา่งทีจ่ะทำการศกึษาจำนวน 30 ราย และ
คำนวณหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบสมัภาษณ ์ โดยใชส้ตูร
สมัประสทิธิข์องครอนบาค ไดค้า่ความเชือ่มัน่ = .654  .699  
.869  ตามลำดบั 
 การพทิกัษส์ทิธกิลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงรา่งการวจิยัและเครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลผ่านการอนุมัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล   และไดร้บัอนญุาตในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน สายการบังคับบัญชาของทุก
สถาบนั ผูว้จิยัพบกลุม่ตวัอยา่งเพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ ขัน้
ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและระยะเวลาของการวจิยั รวม
ทั้งแจ้งให้ทราบว่า การเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ สามารถยกเลิกการตอบแบบสอบถามได้
ตลอดเวลา หากไมส่ะดวกทีจ่ะตอบซึง่จะไมม่ผีลใดๆตอ่การ
รกัษาพยาบาลทีจ่ะไดร้บัจากโรงพยาบาล ขอ้มลูที่ไดร้บัจะถกู
เกบ็เปน็ความลบัและนำเสนอในภาพรวม หากกลุม่ตวัอยา่ง
ยนิดรีว่มการวจิยัใหล้งนามในใบยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองโดยสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ทั้ง4ชุด 
กบัมารดาและเดก็ปว่ยวยัเรยีนโรคหอบหดืทีม่คีณุสมบตัติาม
ที่กำหนด ระหว่างเด็กรอแพทย์ตรวจหรือภายหลังรับการ
ตรวจรกัษาจากแพทยแ์ลว้  
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง นำมาแจกแจง
ความถี ่ คำนวณรอ้ยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ของกลุม่ตวัอยา่ง จำแนกตามปจัจยัทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษา 
 2. คำนวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของคะแนนระดบัความรนุแรงของโรคหอบหดื คะแนนผล
กระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน และคะแนนผล
กระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 

 3. คำนวณคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่ง ระดบั
ความรุนแรงของโรคหอบหืด ระยะเวลาของการเจ็บป่วย 
จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กับ   
ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนและครอบครวั 
โดยใช ้ Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient และทดสอบความมนียัสำคญัทีค่ำนวณได้โดย
ทดสอบคา่ท ี(t-test) 
 4. คำนวณคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หคุณู (Multiple 
Correlation Coefficient) ระหวา่งตวัทำนายทัง้หมดไดแ้ก ่
ระดบัความรนุแรงของโรคหอบหดื ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย 
จำนวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล กบัผล
กระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนและครอบครวั  
 
ผลการวิจัย
 1.ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง 
 1.1  มารดาและบิดาเด็กป่วยโรคหอบหืดวัยเรียน 
มอีายรุะหวา่ง 36-45 ป ี(รอ้ยละ 65 และ 65.8 ตามลำดบั) 
มกีารศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 44.6 และ  
ร้อยละ 36 ตามลำดับ) มารดามีอาชีพแม่บ้าน (ร้อยละ 
42.5) บิดามีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 56.7) มีบุตร 2 คน   
(รอ้ยละ 76.7) 
 1.2  เด็กป่วยโรคหอบหืดวัยเรียน มีอาย ุ 6-10 ป ี
(รอ้ยละ 66.6) ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคหอบหดื 
1-5 ป ี (รอ้ยละ 54.2) มคีวามรนุแรงของโรคอยู่ในระดบั
รนุแรงนอ้ย (รอ้ยละ 76.7) จำนวนครัง้ของการเขา้รบัการ
รกัษาในโรงพยาบาลมากกวา่ 5 ครัง้ (รอ้ยละ 48.5) สาเหตุ
ทีท่ำใหเ้กดิอาการหอบหดืคอืฝุน่บา้น (รอ้ยละ 68.3) และ
การตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ (รอ้ยละ 63.3) เวลาทีเ่ดก็
มกัมอีาการหอบหดืเปน็เวลากลางคนื (รอ้ยละ 56.7)  
 2. ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน 
การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคหอบหดืของเดก็วยัเรยีน กอ่ใหเ้กดิผล
กระทบตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนโดยรวม และรายดา้นในระดบั
นอ้ย (X = 2.01-2.24  จากคะแนนเตม็ 4) ดงัตารางที ่1 
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 3. ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 

 การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคหอบหดืของบตุรกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ครอบครวัโดยรวมและรายดา้นในระดบันอ้ย (X = 2.01-

2.52  จากคะแนนเตม็ 4)  ดงัตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั (n = 120) 

ตารางที ่1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ย  วยัเรยีน (n = 120)  

ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน 

 โดยรวม 

 ดา้นชวีติประจำวนั 

 ดา้นสงัคม 

 ดา้นอารมณแ์ละจติใจ 

X 

2.21 

2.24 

2.01 

2.08 
 

S.D. 

3.4 

1.66 

1.22 

1.53 
 

การแปลความหมายผลกระทบ 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 
 

ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 

 โดยรวม 

 ดา้นอาชพีและรายไดข้องมารดา-บดิา 

 ดา้นอารมณแ์ละจติใจของมารดา 

 ดา้นสงัคมของมารดา 

 ดา้นชวีติประจำวนัของมารดา 

 ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งมารดา-บดิา 

 ดา้นพีน่อ้งเดก็ปว่ย 

X 
2.28 

2.52 

2.37 

2.33 

2.31 

2.15 

2.01 

S.D. 

6.04 

2.10 

1.51 

2.11 

1.99 

1.48 

1.01 

การแปลความหมายผลกระทบ 
นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

 4. สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างระดับความรุนแรง  
ของโรค ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย จำนวนครัง้ของการเขา้
รบัการรกัษาในโรงพยาบาล และผลกระทบของโรคหอบหดื
ตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน 
  4.1 ระดบัความรนุแรงของโรคมคีวามสมัพนัธท์าง
บวกในระดบัตำ่ กบัผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยั
เรยีนอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (r = .31, p < .01) สว่น
ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ยและจำนวนครัง้ของการเขา้รบั
การรักษาในโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบ
ของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน นอกจากนีร้ะดบัความ
รุนแรงของโรคยังมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับ
จำนวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล อยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ (r = .18, p < .05) สว่นตวัแปรคูอ่ืน่ๆ 
ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
  4.2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พห ุ (Multiple regression analysis) ระหวา่งตวัทำนายกบั

ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน พบวา่ ระดบั
ความรุนแรงของโรค ระยะเวลาของการเจ็บป่วย และ
จำนวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล มคีวาม
สมัพนัธก์บัผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนใน
ระดบัตำ่ (R = .31, P < .01) โดยตวัแปรทัง้ 3 ตวั รว่ม
อธบิายความผนัแปรของผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็
ปว่ยวยัเรยีนไดร้อ้ยละ 9.7 ทัง้นีค้วามรนุแรงของโรคเปน็
ตวัแปรเดยีวทีม่อีทิธพิลตอ่ผลกระทบของโรคหอบหดือยา่งมี
นยัสำคญัทางสถติ ิ(p < .001)  
 5. สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างระดับความรุนแรงของ
โรค ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย จำนวนครัง้ของการเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาล และผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่
ครอบครวั 
  5.1 ระดบัความรนุแรงของโรคมคีวามสมัพนัธท์าง
บวกในระดบัตำ่ กบัผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (r = .27, p < .01) สว่นระยะ
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เวลาของการเจ็บป่วย และจำนวนครั้งของการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบของ  
โรคหอบหดืตอ่ครอบครวั นอกจากนีย้งัพบวา่จำนวนครัง้ของ
การเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลมคีวามสมัพนัธท์างบวก
ในระดบัตำ่ กบัระดบัความรนุแรงของโรค และระยะเวลา
ของการเจบ็ปว่ยอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (r = .18 และ   
r = .21, p < .01) สว่นตวัแปรคูอ่ืน่ๆ ไมม่คีวามสมัพนัธ ์
  5.2 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พห ุ ระหว่างตัวทำนายกับผลกระทบของโรคหอบหืดต่อ
ครอบครวั พบวา่ ระดบัความรนุแรงของโรค ระยะเวลาของ
การเจ็บป่วย และจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาใน  
โรงพยาบาล มคีวามสมัพนัธก์บัผลกระทบของโรคหอบหดื
ตอ่ครอบครวัในระดบัตำ่ (R = .28, P < .05) โดยตวัแปรทัง้ 
3 ตัว ร่วมอธิบายความผันแปรของผลกระทบของ  
โรคหอบหดืตอ่ครอบครวัไดร้อ้ยละ 7.7 ทัง้นีค้วามรนุแรง
ของโรคเป็นตัวแปรเดียวที่มีอิทธิพลต่อผลกระทบของ  
โรคหอบหดืตอ่ครอบครวัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .01) 
 
การอภิปรายผล
1. ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีน 
 จากการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่กลุม่ตวัอยา่งเดก็ปว่ยโรค
หอบหดืวยัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยรวม
อยู่ในระดบันอ้ย (X= 2.21 S.D. = 3.4) แสดงใหเ้หน็วา่โรค
หอบหืดที่เด็กป่วยวัยเรียนเป็นนั้นก่อให้เกิดผลกระทบหรือ
การเปลี่ยนแปลงในด้านชีวิตประจำวัน ด้านสังคม ด้าน
อารมณ์และจิตใจ ต่อเด็กป่วยน้อย ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเปน็เดก็ปว่ยวยัเรยีนทีม่อีายรุะหวา่ง 6-12 ป ี เปน็
วยัทีส่ามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้ รูจ้กัคดิหาเหตผุลทีเ่ปน็รปู
ธรรมได ้และเริม่คดิหาเหตผุลในเชงินามธรรมไดม้ากขึน้ ดงั
นัน้เดก็จงึสามารถเรยีนรูแ้ละรบัรูเ้กีย่วกบัโรคหอบหดืทีเ่ปน็
อยู่ไดท้ำใหเ้ดก็สามารถปรบัตวัและมพีฤตกิรรมอนามยัทีถ่กู
ตอ้ง ประกอบกบัเดก็ปว่ยโรคหอบหดื รอ้ยละ 67.7 มรีะดบั
ความรนุแรงของโรคนอ้ย ซึง่โดยทัว่ไปเดก็ยงัคงออกกำลงั
กาย ทำกจิวตัรประจำวนั และไปโรงเรยีนไดต้ามปกต ิ จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ร้อยละ 82.5 เด็กยังคงเข้าร่วม
กจิกรรมของโรงเรยีนเหมอืนเดมิ ไมว่า่จะเปน็การแขง่กฬีา 
การเชยีรก์ฬีา เปน็ตน้ ประกอบกบัมารดาและเดก็ปว่ยวยั
เรียนส่วนใหญ่ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหอบหืด   
โดยร้อยละ 68.3 มีสาเหตุจากฝุ่นบ้าน จึงทำให้สามารถ  
หลกีเลีย่งสิง่ทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิอาหารหอบหดืได ้ นอกจาก

เด็กป่วยวัยเรียนสามารถที่จะดูแลตนเอง เพื่อให้คงไว้ซึ่ง
ภาวะสขุภาพแลว้ เดก็ปว่ยยงัคงจะตอ้งไดร้บัการดแูลเอาใจ
ใสจ่ากมารดาและบคุคลในครอบครวัดว้ย จากกลุม่ตวัอยา่ง
เด็กป่วยโรคหอบหืดวัยเรียนที่ทำการศึกษานั้น พบว่า   
เดก็ปว่ยยงัคงไดร้บัความรกัและการเอาใจใสจ่ากบคุคลใน
ครอบครวัเหมอืนเดมิ รอ้ยละ 68.3 นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์
ระหวา่งพีน่อ้งยงัคงเหมอืนเดมิ รอ้ยละ 92.5 จากทีก่ลา่วมา
แลว้นัน้ทำใหเ้ดก็ปว่ยโรคหอบหดืวยัเรยีนรูส้กึวา่การเจบ็ปว่ย
ดว้ยโรคหอบหดืไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบมากนกั 
2. ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 
 จากการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมารดาเดก็
ปว่ยวยัเรยีนโรคหอบหดืมคีะแนนเฉลีย่ผลกระทบทีเ่กดิขึน้
โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย (X = 2.28 S.D. = 6.04) แสดงให้
เหน็วา่ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายในครอบครวัตามการ
รับรู้ของมารดา หลังจากที่บุตรเจ็บป่วยด้วยโรคหอบหืด  
ส่งผลกระทบต่อครอบครัวในระดับน้อย ทั้งในด้านชีวิต
ประจำวนัของมารดา ดา้นอาชพีและรายไดข้องมารดาและ
บิดา ด้านสังคมของมารดา ด้านสัมพันธภาพระหว่าง
มารดา-บดิา ดา้นอารมณแ์ละจติใจของมารดา ดา้นพีน่อ้ง
ของเดก็ปว่ย ทัง้นีเ้นือ่งจากบตุรปว่ยดว้ยโรคหอบหดืเปน็เดก็
วยัเรยีนอายรุะหวา่ง 6-12 ป ี สามารถชว่ยเหลอืตวัเองได ้
โดยมารดาจะดแูลใกลช้ดิขณะทีบ่ตุรเกดิอาการหอบเทา่นัน้ 
ทำใหม้ารดามเีวลาใหก้บัสมาชกิคนอืน่ในครอบครวั ซึง่จาก
กลุ่มตัวอย่างมารดาเด็กป่วยโรคหอบหืดวัยเรียนมีบุตร
จำนวนนอ้ย โดยรอ้ยละ 76.7 มบีตุรเพยีง 2 คน ประกอบ
กบัมารดารอ้ยละ 42.5 มอีาชพีแมบ่า้น ทำใหม้เีวลาสว่น
ใหญ่อยู่ที่บ้าน มีอิสระในการทำกิจวัตรประจำวัน การจัด
ตารางการทำงานและพกัผอ่น เมือ่บตุรมอีาการหอบหดืเกดิ
ขึน้กห็ยดุงาน เพือ่แสดงบทบาทของการเปน็มารดาในการ
ดแูลบตุรปว่ยได ้โดยไมต่อ้งขออนญุาตจากใคร และเมือ่บตุร
อาการดีขึ้นมารดาสามารถทำงานบ้านหรือพักผ่อนได้ด้วย 
อีกทั้งยังสามารถที่จะไปเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือพบปะ  
เพือ่นฝงูได ้ 
3. สหสัมพันธ์พหุคูณ และอำนาจการทำนายผลกระทบ  
ตอ่เดก็  
 ผลการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่ ระดบัความรนุแรงของโรค 
ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย และจำนวนครัง้ของการเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาล สามารถทำนายผลกระทบของโรค
หอบหดืตอ่เดก็ปว่ยวยัเรยีนได ้รอ้ยละ 9.7 อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความรุนแรงของโรคเป็น
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ตวัแปรทีท่ำนายผลกระทบไดอ้ยา่งมนียัสำคญั (p < .01) 
สว่นระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย และจำนวนครัง้ของการเขา้
รบัการรกัษาในโรงพยาบาลไมส่ามารถทำนายผลกระทบของ
โรคหอบหดืได ้ ทัง้นีส้ามารถอธบิายไดว้า่ เดก็ปว่ยวยัเรยีน
โรคหอบหดืทีม่รีะดบัความรนุแรงของโรคมากจะกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบกบัเดก็ปว่ยวยัเรยีนมาก และเดก็ปว่ยโรคหอบหดื
วัยเรียนที่มีระดับความรุนแรงของโรคน้อยจะมีผลกระทบ
เกิดขึ้นน้อย จากการศึกษาของแฮมเบอร์เลย ์ และคณะ 
(Hamberley,et al.)5 พบว่า เด็กโรคหอบหืดที่มีอาการ
รุนแรงปานกลางและรุนแรงมากจะมีปัญหาทางด้าน
พฤตกิรรมและความคดิ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากเดก็ไดร้บัความ
ทกุขท์รมาน และความไมส่ขุสบายจากโรคทีเ่ปน็ กอ่ใหเ้กดิ
ความกระทบกระเทอืนทางดา้นอารมณ ์ โดยเดก็มกัจะรูส้กึ
วา่ตนเองขี้โรค ออ่นแอ สูเ้พือ่นๆ คนอืน่ไม่ได ้ซึง่ความรูส้กึ
เหล่านี้ถ้ามีมากๆ อาจถึงขึ้นทำให้เด็กท้อแท้หมดหวังได ้  
โดยเด็กอาจถูกจำกัดการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การ  
ออกกำลงักาย การเลน่ ตลอดจนการเรยีนรูต้า่งๆ ทำใหเ้กดิ
ความไม่ปกติสุขขึ้นในจิตใจ โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน
เนือ่งจากเปน็วยัทีต่อ้งการเรยีนรูแ้ละฝกึทกัษะสิง่ใหม่ๆ  แต่
เด็กอาจถูกจำกัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองหรือครูที่ โรงเรียน 
เพราะวติกกงัวลวา่ถา้เดก็ทำกจิกรรมหรอืเลน่มากจนเกนิไป
จะทำใหเ้กดิอาการหอบได ้ นอกจากนัน้เดก็ปว่ยทีต่อ้งขาด
เรียนบ่อยๆเนื่องจากอาการหอบหืด เมื่อมาเรียนก็จะขาด
สมาธิในการเรียน เนื่องจากอ่อนเพลียจากการหอบและ  
อดนอน11  
 ระยะเวลาของการเจ็บป่วย ไม่สามารถทำนายผล
กระทบของโรคหอบหืดต่อเด็กป่วยวัยเรียนได ้ เนื่องจาก
ธรรมชาตมินษุยจ์ะอาศยัระยะเวลาในการปรบัตวัตอ่สิง่หนึง่
สิ่งใด และบุคคลจะใช้ช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อพัฒนาความ
ชำนาญในการเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษา  
ครัง้นีพ้บวา่ เดก็ปว่ยโรคหอบหดืวยัเรยีน สว่นใหญร่อ้ยละ 
45.8 มรีะยะเวลาเจบ็ปว่ยยาวนาน มากกวา่ 5 ป ีทำใหเ้ดก็
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด และได้รับคำแนะนำจาก
บคุลากรทางการแพทย ์ ประกอบกบัเดก็ไดม้ปีระสบการณ์
ตอ่อาการแสดงของโรค การไดร้บัความรูแ้ละประสบการณ ์
ดงักลา่วนัน้จะทำใหเ้ดก็ปว่ยวยัเรยีนมกีารปรบัตวัใกลเ้คยีง
กนั ดงันัน้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จงึไมแ่ตกตา่งกนั 
 จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   
ไม่สามารถทำนายผลกระทบของโรคหอบหืดต่อเด็กป่วย  
วยัเรยีน จากการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่ เดก็ปว่ยโรคหอบหดื  

วัยเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 48.3 เคยเข้ารับการรักษาใน  
โรงพยาบาลมาแลว้มากกวา่ 5 ครัง้ ซึง่การเขา้รบัการรกัษา
บ่อยๆ ทำให้เด็กมีความรู้และประสบการณ์ในการดูแล
ตนเองทีเ่หมาะสมเพือ่ปอ้งกนัอาการของโรคกำเรบิ เดก็อาจ
มกีารพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณก์บัเดก็ปว่ยโรคหอบหดื
วัยเดียวกันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน 
ทำใหเ้ดก็มกีารปรบัตวัดีใกลเ้คยีงกนั ดงันัน้ผลกระทบทีเ่กดิ
ขึน้จงึไมแ่ตกตา่งกนั 
 สำหรบัความผนัแปรของผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่
เด็กป่วยโรคหอบหืดวัยเรียนในการศึกษาครั้งนี้ที่เหลือ   
รอ้ยละ 90.3 ซึง่ยงัไมส่ามารถอธบิายไดจ้ากการศกึษาครัง้นี ้
อาจเปน็ผลเนือ่งมาจากปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ผลกระทบของ
โรคหอบหืดต่อเด็กป่วยวัยเรียน เช่น การสนับสนุนทาง
สังคม ลักษณะของครอบครัว ภาวะสุขภาพจิตของบิดา
มารดา เปน็ตน้ ซึง่ตอ้งทำการศกึษาตอ่ไป 
4. สหสมัพนัธพ์หคุณูและอำนาจการทำนายผลกระทบตอ่
ครอบครวั  
 ผลการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่ ระดบัความรนุแรงของโรค 
ระยะเวลาของการเจ็บป่วย และจำนวนครั้งของการเข้า  
รบัการรกัษาในโรงพยาบาล สามารถทำนายผลกระทบของ
โรคหอบหดืตอ่ครอบครวัได ้ รอ้ยละ 7.7 อยา่งมนียัสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความรุนแรงของโรคเป็น
ตัวแปรเดียวที่ทำนายผลกระทบได้อย่างมีนัยสำคัญ   
(p < .01) สว่นระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย และจำนวนครัง้
ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ไมส่ามารถทำนาย
ผลกระทบของโรคหอบหืดต่อครอบครัวได ้ ทั้งนี้สามารถ
อธิบายได้ว่า ครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยโรคหอบหืดอยู ่ 
ในระดบัความรนุแรงของโรคมากจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่
ครอบครวัมาก และครอบครวัทีม่บีตุรปว่ยดว้ยโรคหอบหดื
อยู่ในระดบัความรนุแรงของโรคนอ้ยจะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อครอบครัวน้อย สอดคล้องกับคำกล่าวของ สตีเว่น 
(Steven)12 ทีว่า่ มารดาเดก็ปว่ยโรคเรือ้รงัจะเกดิภาวะวกิฤต
เมือ่สภาวะของโรครนุแรงขึน้หรอืเมือ่สภาวะของโรคเลวลง 
ซึง่ภาวะการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคหอบหดืของบตุรมลีกัษณะและ
ความรนุแรงของโรคไมแ่นน่อน เนือ่งจากมสีาเหตทุีท่ำให้
เกดิอาการหอบหดืไดต้ลอดเวลา โดยเฉพาะการเกดิอาการ
จบัหดืในชว่งเวลากลางคนื เมือ่บตุรมอีาการหอบรนุแรงมาก
มารดาอาจตอ้งลาออกจากงานเพือ่มาดแูลบตุรอยา่งใกลช้ดิ 
หรอืบางรายตอ้งหยดุงานเพือ่ดแูลเดก็ปว่ยทีบ่า้นหรอืพาบตุร
ไปรบัการตรวจรกัษาที่โรงพยาบาล ปญัหาเหลา่นีจ้ะสง่ผล
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ต่อสภาพการเงินและเศรษฐกิจภายในครอบครัวได ้  
การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิเชน่นี ้ จะยิง่เพิม่ความเครยีด 
และความวติกกงัวลใหแ้กบ่ดิามารดา และสมาชกิทกุคนใน
ครอบครัวมากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้การที่บิดาต้อง
ทำงานนอกเวลาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น  
มารดาตอ้งลาออกจากงานเพือ่ทุม่เทเวลาในการดแูลเอาใจ
ใสล่กูทีป่ว่ยมากขึน้ ทำใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งสามภีรรยา
ห่างเหินเพราะมารดาให้ความสนใจแต่ลูกที่ป่วย และ  
การเขา้สงัคมของมารดาอาจถกูจำกดัลงดว้ย มกีารแยกตวั
ออกจากสงัคมมากขึน้หยดุกจิกรรมทีเ่คยทำนอกบา้นมากอ่น 
นอกจากผลกระทบตอ่บดิามารดาแลว้อาจสง่ผลกระทบตอ่  
พีน่อ้งของเดก็ปว่ยได ้ เนือ่งจากมารดาใหเ้วลากบัเดก็ปว่ย
มากและจากการที่มารดาให้ความรักให้ความสนใจให้การ
ดแูลเอาใจใสเ่ดก็ปว่ยมากกวา่ปกต ิ ทำใหพ้ีน่อ้งของเดก็ปว่ย
เขา้ใจผดิคดิวา่มารดารกัตนเองนอ้ยลง พีน่อ้งของเดก็ปว่ยจะ
มปีฏกิริยิาทางดา้นจติใจ คอื เรยีกรอ้งความสนใจมากขึน้ 
อาจเกิดการอิจฉาเด็กที่กำลังป่วยหรือมีพฤติกรรม
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ทำใหม้ารดาทีม่อีารมณต์งึเครยีดอยู่
แลว้อาจจะทนตอ่ปฏกิริยิาของพีน่อ้งเดก็ปว่ยไม่ได ้ หรอืจาก
สภาวะดา้นอารมณข์องมารดา ทำใหม้ารดาบางคนอาจใช้
กลวธิีในการปรบัตวั เชน่ การถา่ยเทอารมณ์ไปยงับตุรที่ไม่
เจบ็ปว่ย อาจใชก้ารดวุา่หรอืลงโทษอยา่งมากมายเมือ่พีน่อ้ง
ของเดก็ปว่ยทำผดิเพยีงเลก็นอ้ย 
 ระยะเวลาของการเจบ็ปว่ย ไมส่ามารถรว่มทำนายผล
กระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวัได ้ อาจกลา่วไดว้า่การ
เจ็บป่วยที่ยาวนานของเด็กไม่ทำให้มารดาของเด็กป่วยมี
ความผดิปกตทิางจติใจมากกวา่มารดาของเดก็ทีเ่จบ็ปว่ยดว้ย
ระยะเวลาน้อยกว่า ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมารดาเดก็ปว่ยโรคหอบหดืวยัเรยีน รอ้ยละ 45.8 มี
บตุรปว่ยดว้ยโรคหอบหดืทีม่รีะยะเวลาการเจบ็ปว่ยมากกวา่ 
5 ป ี ทำให้มารดาได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  
การเจ็บป่วยของบุตร จากบุคลากรทางการแพทย์และมี
ประสบการณ์ในการดูแลบุตร สามารถให้การดูแล  
ปฐมพยาบาลเมื่อบุตรมีอาการหอบก่อนนำส่งโรงพยาบาล 
ทำให้มารดาไม่รู้สึกกังวลกับความเจ็บป่วยของบุตร ส่วน
มารดาที่มีบุตรเจ็บป่วยน้อยกว่า 5 ป ี มารดาอาจได้รับ  
ผลกระทบไมม่ากเพราะบตุรอาจไมค่อ่ยมอีาการกำเรบิของ
โรค บิดามารดาไม่เผชิญกับความเครียดหรือความกดดัน   
ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงไม่แตกต่างกัน จากการศึกษา

ครั้งนี้พบว่าระยะเวลาของการเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ ์ 
กบัผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 
 จำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   
ไม่สามารถร่วมทำนายผลกระทบของโรคหอบหืดต่อ
ครอบครวั จากการศกึษาครัง้นีพ้บวา่ เดก็ปว่ยโรคหอบหดื  
วยัเรยีน รอ้ยละ 48.3 เคยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล  
มาแล้วมากกว่า 5 ครั้ง กลุ่มนี้อาจจะเข้ามารับการรักษา
เบือ้งตน้ทีห่นว่ยฉกุเฉนิ เมือ่อาการดขีึน้แพทยก์อ็นญุาตให้
กลบับา้นได ้ ซึง่เดก็ปว่ยโรคหอบหดืทีเ่ขา้มารบัการรกัษาใน
โรงพยาบาลบ่อย ทำให้มารดาเด็กป่วยโรคหอบหืดได้มี
โอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ ์  
ประคบัประคองจติใจซึง่กนั นอกจากนีม้ารดายงัไดร้บัความรู้
คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลบุตรจากแพทย์และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการได้ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวจะ
ทำให้มารดากลุ่มตัวอย่างมีการปรับตัวในด้านต่างๆ ใกล้
เคียงกับกลุ่มที่มีจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาใน  
โรงพยาบาลนอ้ยครัง้ทีม่ารดาไมต่อ้งเผชญิกบัความเครยีดที่
ต้องจัดการดูแลบุตรเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล   
ดังนั้นจำนวนครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ บษุกร อนิทรวชิยั13 พบวา่ 
จำนวนครัง้ของการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลไมม่คีวาม
สมัพนัธก์บัภาวะสขุภาพจติของมารดาเดก็ปว่ยโรคเรือ้รงั 
 สำหรบัความผนัแปรของผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่
ครอบครวัในการศกึษาครัง้นี ้ รอ้ยละ 92.3 ซึง่ไมส่ามารถ
อธบิายไดจ้ากการศกึษาครัง้นี ้ อาจเปน็ผลเนือ่งมาจากปจัจยั
อืน่ๆ ทีม่อีทิธพิลตอ่ผลกระทบของโรคหอบหดืตอ่ครอบครวั 
เชน่ อายขุองมารดา การสนบัสนนุทางสงัคม สมัพนัธภาพ
ระหวา่งสาม ี ภรรยา ภาวะสขุภาพจติของสามแีละภรรยา 
เปน็ตน้ ซึง่ตอ้งทำการศกึษาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล
 1. ควรมีการประสานงานกับพยาบาลประจำห้องพัก
รกัษาในโรงพยาบาล หรอืครขูองเดก็ปว่ยวยัเรยีนและพีน่อ้ง
ของเดก็ปว่ย เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโรคหอบหดื ปฏกิริยิาและ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็ปว่ยวยัเรยีนและพีน่อ้งของเดก็ 
และเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ ไขหรือสนับสนุนให้เด็กม ี 
การเจริญเติบโต และพัฒนาการตามศักยภาพ รวมทั้งมี
คณุภาพชวีติทีด่ตีอ่ไป 
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 2. บคุลากรทางการแพทย ์ ควรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรค
และวธิปีระเมนิความรนุแรงของโรคหอบหดืดว้ยตวัเอง เปน็
รายบุคคล หรือรายกลุ่มแก่มารดาและเด็ก พร้อมแจก
เอกสารประกอบ เกีย่วกบัวธิปีระเมนิความรนุแรงของโรค 
การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันอาการกำเริบ   
รวมทั้งให้คำแนะนำบิดามารดา เกี่ยวกับการดูแลและผล
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุตรคนอื่นๆที่ไม่ป่วยเพราะให้
เวลาในการดแูลนอ้ยกวา่ เดก็ปว่ย พรอ้มทัง้ใหค้ำปรกึษา
ทางโทรศพัท ์
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรเพิม่ปจัจยัอืน่ๆทีน่า่จะมอีทิธพิลตอ่ผลกระทบที่
เกดิขึน้กบัเดก็ปว่ยวยัเรยีนและครอบครวัเชน่ ปจัจยัลกัษณะ
ของครอบครวั การสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรูเ้กีย่วกบัโรค 
เปน็ตน้ 
 2. ควรศกึษาเดก็ปว่ยโรคหอบหดืวยัเรยีนและมารดา 
ที่มีลักษณะเดียวกันในหลายสถานพยาบาลหรือสถาบัน   
เพื่อสรุปอ้างอิงได้มากขึ้น นอกจากนี้เพื่อนำผลที่ ได้มา  
เปรียบเทียบกันและหาแนวทางในการจัดให้มีกิจกรรมใน  
รปูแบบทีเ่หมาะสมกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
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