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Abstract: 
Purpose: To explore caregiver management of asthma triggers in home 
environments and search relationships among caregivers’ ages, education 
levels, family incomes, perceptions of asthma, and their management 
of asthma triggers. 
Design: Descriptive research design.
Methods: Data were collected from 104 primary caregivers of asthmatic 
children aged 1-18 years, using the Caregiver’s Perception of Asthma 
Questionnaire; and the Caregiver’s Management of Asthma Triggers 
within the Home Environment Interview Data Form were analyzed 
by descriptive statistics. 
Main Findings: The mean score of caregiver management of asthma 
triggers within the home environment was at a highly appropriate 
level (Mean=2.69, SD=0.47). Considering the mean scores for caregiver 
management of allergens, management of cockroaches and mold was  
highly appropriate (Mean=3.05, SD=0.59 and Mean=2.79, SD=0.53); 
house dust mites and animal dander, moderately appropriate 
(Mean=2.36, SD=0.76 and Mean=2.24, SD=0.89);  pollen, mildly        
appropriate (Mean=0.91, SD=0.71); and tobacco smoke and other 
respiratory irritants, highly appropriate (Mean=3.35, SD=0.88 and 
Mean=2.83, SD=0.56). Results revealed that caregiver perceived benefits 
were positively related to caregiver management of asthma triggers 
within the home environment (r = .19, p < .05). 
Conclusion and recommendations: The findings suggest that nurses 
should take a more educational role in providing health education for 
caregivers with asthmatic children. The benefits of home environmental 
management lead to reduced asthma triggers, helping to decrease the 
exacerbation or severity of asthma. Ultimately this can give asthmatic 
children a better quality of life.
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บทคดัย่อ
วตัถปุระสงค์:  เพือ่ศกึษาการจดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายใน
บ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดืและความสมัพนัธ์ระหว่าง 
อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ของครอบครวัและการรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบั
โรคหดืกบัการจดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้  
ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย
วธีิด�าเนนิการวจิยั:  กลุม่ตวัอย่างเป็นผูด้แูลหลกัของเดก็โรคหดื อาย ุ1-18 ปี 
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ท�าการวเิคราะห์
ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา 
ผลการวจิยั: พบว่า ค่าเฉลีย่การจดัการของ ผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายใน
บ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสม
มาก (Mean=2.69, SD=0.47) เมือ่พจิารณาการจดัการของผูด้แูลจ�าแนก
ตามชนดิของสารก่อภมูแิพ้ พบว่าการจดัการแมลงสาบและเชือ้ราเหมาะ
สมมาก (Mean=3.05, SD=0.59 และ Mean=2.79, SD=0.53) การ
จัดการไรฝุ่นและสัตว์เลี้ยงที่มีขนเหมาะสมปานกลาง (Mean=2.36,  
SD=0.76 และ Mean=2.24, SD=0.89) และการจดัการละอองเกสรเหมาะ
สมน้อย (Mean=0.91, SD=0.71) ส่วนการจัดการควันบหุรีแ่ละสารก่อการ
ระคายเคอืงทางเดนิหายใจอืน่ๆ เหมาะสมมาก (Mean=3.35, SD=0.88 
และ Mean=2.83, SD=0.56) การรบัรูข้องผูด้แูลถงึประโยชน์ของการ
จดัการสิง่แวดล้อมภายในบ้านมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการจดัการของ 
ผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็ 
โรคหดือย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .19, p < .05)
สรปุและข้อเสนอแนะ: พยาบาลควรเพิม่บทบาทในฐานะผูใ้ห้ความรูใ้ห้
มากขึน้เพือ่เป็นการส่งเสรมิการให้ความรูแ้ก่ผูด้แูลและเดก็โรคหดื โดยเน้น
ถงึประโยชน์ของการจัดการสิง่แวดล้อมภายในบ้านเพือ่ลดสิง่กระตุน้ทีท่�าให้
เกิดอาการหอบโดยมเีป้าหมายลดการก�าเรบิหรอืลดความรนุแรงของโรคหดื 
เพือ่ให้เดก็โรคหดืมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้

ค�าส�าคญั: การจดัการของผูด้แูล เดก็โรคหดื สารก่อภมูแิพ้ สิง่กระตุน้      
ทีท่�าให้เกดิอาการหอบ สิง่แวดล้อมภายในบ้าน
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กำรจัดกำรของผู้ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภำยในบ้ำนที่กระตุ้นให้เกิด
อำกำรหอบในเด็กโรคหืด *     
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ                   
 โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจท่ี
เป็นปัญหาส�าคญัทางสาธารณสขุของประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
มีอาการรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นถึงแก่ชีวิตได้1  
ประเทศไทย ได้มกีารศกึษาถงึอตัราความชกุของโรคหดืใน
เดก็ทีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหานครเมือ่ปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2544 
พบว่าเพิม่ขึน้จากร้อยละ 12.2 เป็นร้อยละ14.52-3  โรคหดื
จงึเป็นโรคเรือ้รงัทีม่คีวามส�าคญัเช่นเดยีวกบัต่างประเทศ เป็น
โรคที่บั่นทอนสุขภาพของเด็กจากอาการหอบที่ก�าเริบและ
รนุแรง ท�าให้พกัผ่อนไม่เพยีงพอ มพีฒันาการช้า มกีารเจรญิ
เตบิโตไม่สมวยั การถกูจ�ากัดกิจกรรมต่างๆ การขาดเรยีนบ่อย 
ส่งผลต่อจติใจและการด�ารงชวีติของผูป่้วย รวมทัง้เป็นภาระ
ของครอบครัวในการดแูลผูป่้วย การขาดงานของผูด้แูล ค่าใช้
จ่ายในการรักษาโรค จากการป่วยเรือ้รงั ส่งผลท�าให้เกดิความ
สญูเสยีทางด้านเศรษฐกจิสงัคมของครอบครวั4 
 การหลกีเลีย่งสารก่อภมูแิพ้เป็นสิง่ส�าคญั ในการที่
จะลดอาการที่เกิดในผู้ป่วย จากการทบทวนงานวิจัยของ 
Tovey and Marks5 พบว่า การสมัผสักบัสารก่อภมูแิพ้เป็น
ปัจจยัส�าคญัทีเ่ป็นสาเหตขุองการเกดิโรคและเพิม่ความรนุแรง
ของโรค ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ดูแลเด็กโรคหืด 
เนือ่งจากเดก็ยงัไม่สามารถดแูลตนเองได้อย่างเตม็ที่6 ผูด้แูล
เดก็จงึเป็นบคุคลท่ีส�าคญัเพราะมบีทบาทในการดแูลเดก็โรค
หดืเพือ่ไม่ให้เกดิอาการก�าเรบิหรอืเกดิอาการรนุแรง โดยการ
ดแูลนัน้จะต้องครอบคลมุทัง้ในเรือ่งของยารกัษาโรคและการ
ควบคมุสิง่แวดล้อมรอบๆ ตวัเดก็ เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้า
หมายการรกัษาโรคหดื ซ่ึงความร่วมมอืกันระหว่างผูใ้ห้บรกิาร
และผูใ้ช้บรกิารจะท�าให้สามารถควบคมุโรคได้7 ดงันัน้การ
ศกึษาครัง้นี ้ต้องการศกึษาถงึพฤตกิรรมการจดัการของผูดู้แล
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกิดอาการหอบใน
เดก็โรคหดื เพือ่ป้องกนัการเกดิอาการก�าเรบิของโรคหดื 
 พฤตกิรรมการปฏบิตัขิองบคุคลในการป้องกันโรค 
(Preventive Health Action) เพือ่หลกีเลีย่งการเป็นโรคหรอื
การเกดิอาการก�าเริบของโรคในกรณทีีม่คีวามเจบ็ป่วยเกิดขึน้
แล้วนี ้เป็นมโนทัศน์ท่ี Becker8  ได้กล่าวไว้ในแบบแผนความ
เชือ่ด้านสขุภาพ (Health Belief Model) ว่าพฤตกิรรมของ
บคุคลจะเกดิขึน้ได้นัน้บคุคลจะต้องเชือ่ว่าตนเองมคีวามเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิปัญหาสขุภาพหรอืเป็นโรค และผลทีจ่ะเกดิตามมา

ภายหลังจากปัญหาสุขภาพหรือโรคดังกล่าวมีอันตรายหรือ
รนุแรงต่อชวีติ บคุคลจะปฏบิตัตินเพือ่หลกีเลีย่งปัญหาสขุภาพ
หรือโรคน้ัน เชื่อว่าพฤติกรรมที่จะปฏิบัติน้ันมีประโยชน์ 
สามารถลดความเสีย่งหรอืความรนุแรงได้ และอปุสรรคของ
การปฏบิตัพิฤตกิรรมมน้ีอยกว่าประโยชน์ทีไ่ด้รบั9 การศกึษา
ครั้งนี้ต้องการศึกษาถึงวิธีการจัดการของผู้ดูแลเกี่ยวกับสิ่ง
แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื
และความสมัพนัธ์ระหว่าง อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ของ
ครอบครวั การรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดืกบัการจดัการ
ของผู้ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิด
อาการหอบในเดก็โรคหดื         
      

วัตถุประสงคในกำรวิจัย
 เพือ่ศกึษาการจดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
ภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื และความ
สมัพนัธ์ระหว่าง อาย ุ ระดบัการศึกษา รายได้ของครอบครวั 
การรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดืกบัการจดัการของผูด้แูลเกีย่ว
กบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบ

สมมติฐำนของกำรวิจัย
 อาย ุ ระดบัการศกึษา รายได้ของครอบครวั และ
การรับรู้ของผู้ดูแลเกี่ยวกับโรคหืด มีความสัมพันธ์กับการ
จดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้
เกดิอาการหอบ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยันีเ้ป็น การวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive 
Design)  
 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรทีศ่กึษาเป็นผูด้แูลเดก็โรคหดืทีม่ารบัการ
รกัษาทีค่ลนิกิโรคภมูแิพ้และอมิมโูนวทิยา โรงพยาบาลศริริาช 
ซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักและอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับเด็กโรคหืด 
ขนาดของกลุม่ตวัอย่างใช้การเปิดตารางส�าเรจ็รปูของโคเฮน10  

โดยก�าหนดค่าต่างๆ ดงันี ้ค่า α = .05  Effect size ขนาด
ปานกลาง ค่า Power of the Test = .80 โดยมจี�านวน
ตวัแปรอสิระ 7 ตวั ขนาดตวัอย่าง 102 คน ในการวจิยันีไ้ด้
เกบ็ข้อมลูผูด้แูลจ�านวน 104 คน

์
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 เครือ่งมอืในการวจัิย ประกอบด้วย  
  1.แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
(General Information) ได้แก่ ข้อมลูส่วนบคุคลของผูด้แูล  
ข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็โรคหดื ลกัษณะบ้านและสิง่แวดล้อม
ของเดก็โรคหืด ประวตักิารรกัษาของเดก็โรคหดื
 2. แบบสมัภาษณ์การจัดการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่
แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหดื 
เป็นแบบสมัภาษณ์ทีจ่�าแนกตามชนดิของสารก่อภมูแิพ้ทีเ่ดก็
แพ้ซึ่งมีคะแนนการจัดการของผู้ดูแลแต่ละคนไม่เท่ากัน 
คะแนนท้ังหมดจะเปลีย่นเป็นคะแนนเตม็เท่ากบั 4  การแปล
ความหมาย ตามเกณฑ์ดงันี้
 คะแนนเฉลีย่ 2.67 - 4.00 คะแนน หมายความว่า 
ผูด้แูลมกีารจดัการเหมาะสมมาก
 คะแนนเฉลีย่ 1.34 - 2.66 คะแนน หมายความว่า 
ผูด้แูลมกีารจดัการเหมาะสมปานกลาง
 คะแนนเฉลีย่ 0.00 - 1.33 คะแนน หมายความว่า 
ผูด้แูลมกีารจดัการเหมาะสมน้อย
         3. แบบสอบถามการรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดื 
ค�าตอบของแบบสอบถามมลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
4 ระดบั คอื เห็นด้วยอย่างย่ิง  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย ไม่เหน็
ด้วยอย่างยิง่ การตอบแบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เลอืกค�าตอบ 1 ค�าตอบ ให้คะแนน 1-4 คะแนน การแปล
ความหมายของคะแนนการรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดื คอื 
ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่า หมายถึง ผู้ดูแลมีการรับรู้เกี่ยวกับ    
โรคหืดสงูกว่าผูท่ี้ได้คะแนนน้อยกว่า 

 คณุภาพของเครือ่งมอื แบบสอบถามได้รบัการตรวจ
สอบความตรงของเนือ้หา (Content Validity) จากผูท้รง
คณุวฒุ ิ5 ท่านได้ค่า CVI (Content Validity Index) ของ
แบบสมัภาษณ์การจดัการของผูดู้แลดังนี ้การจดัการไรฝุน่ = 1 
การจดัการแมลงสาบ = 1 การจดัการสตัว์เลีย้งทีม่ขีน = .80 
การจดัการเชือ้รา = .83 การจดัการละอองเกสร = .80 การ
จดัการสิง่แวดล้อมเพือ่ป้องกนัควนับหุรีแ่ละสารก่อการระคาย
เคืองทางเดินหายใจอื่นๆ = 1 แบบสอบถามการรับรู้ของ      
ผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหืด = .88  การหาความเชือ่มัน่ (Reliability)
ของแบบสมัภาษณ์การจดัการของผูดู้แลเก่ียวกับสิง่แวดล้อม
ภายในบ้านท่ีกระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื 

 ใช้วธิวีดัซ�า้ (Test-Retest Method) ทีร่ะยะเวลา
ห่างกนั 1 สปัดาห์ โดยท�าการสมัภาษณ์ผูด้แูลเดก็โรคหดืทีม่ี
ลกัษณะคล้ายกบัผูด้แูลกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 41 คน จ�าแนก
ตามชนิดของสารก่อภมูแิพ้ทีเ่ดก็แพ้ ซ่ึงจ�านวนผูด้แูลดงักล่าว 
(n) ทีส่มัภาษณ์การจดัการแต่ละชนดิจะไม่เท่ากนัขึน้กบัสาร
ก่อภมูแิพ้ทีเ่ดก็แพ้ (แพ้ได้ตัง้แต่ 1-5 ชนดิ) ได้ผลดงันีค้อื 
การจดัการไรฝุน่ r = .64 (n = 36) การจดัการแมลงสาบ       
r = .68 (n = 23) การจดัการสตัว์เลีย้งทีม่ขีน r = .70          
(n = 12) การจดัการเชือ้รา r = .51 (n = 7) การจดัการ
ละอองเกสร r = .61 (n = 15) การจดัการควนับหุรี ่r = .49          
(n = 41) การจดัการสารก่อการระคายเคอืงทางเดนิหายใจ
อืน่ๆ r = .74 (n = 41) 
 ส่วนค่าความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามการรบัรูข้อง
ผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดืใช้สมัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากกลุม่ตวัอย่างผูด้แูล
เดก็โรคหดืจ�านวน 41 คน ได้ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเป็น .80  
ด้านการรบัรูค้วามเสีย่ง r = .56 การรบัรูค้วามรนุแรง r = .52 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ r = .81 การรบัรูถ้งึอปุสรรค r = .67
         
 การพทิกัษ์สทิธิข์องกลุม่ตวัอย่าง
 โครงการวิจัยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
การวิจัยในคนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างผู ้ดูแลเด็กโรคหืด ผู ้วิจัย
อธบิายถงึวตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนการด�าเนนิการวจิยัให้ผูด้แูล
เดก็โรคหดืทราบ แล้วจงึขอความร่วมมอืและความยนิยอมใน 
การเก็บข้อมูล หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้อ่านเอกสารชี้แจง   
ผู้เข้าร่วมวิจัยและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการ
วจิยั (Informed Consent Form) เข้าใจดแีล้วและยนิดเีข้า
ร่วมการวิจัย ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อเพื่อเป็น  
ลายลักษณ์อักษร 

 การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล โรงพยาบาลศริริาชและคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในคน คณะแพทยศาสตร์ศริริาช
พยาบาลเรยีบร้อยแล้ว ผูว้จิยัท�าเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่าง
วนัที ่31 มกราคม 2550 ถงึ 30 มถินุายน 2550 โดยการ
สัมภาษณ์ ผู้ดูแล เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลและเด็ก     
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โรคหดื การจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้
ให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด และให้ผู ้ ดูแลตอบ
แบบสอบถามการรับรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดืด้วยตนเอง                                                                    
                    
          การวเิคราะห์ข้อมลู
         1. ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง วเิคราะห์โดย
การแจกแจงความถี ่และค�านวณค่าร้อยละ ส่วนคะแนนการ
จัดการของผู้ดูแลและการรับรู้ของผู้ดูแลเก่ียวกับโรคหืด 
วิเคราะห์โดยค�านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ�าแนกตามชนดิของสารก่อภมูแิพ้ทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบ
         2. วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบั
การจดัการของผูด้แูล โดยทดสอบการกระจายของข้อมลูว่ามี
การแจกแจงเป็นปกตหิรอืไม่ ใช้ One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test ถ้ามกีารกระจายปกตวิเิคราะห์โดยการหาค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั (Pearson’s Product 
Moment Correlation) และการกระจายไม่เป็นปกตวิเิคราะห์
โดยการหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman 
Correlation) 

ผลกำรวิจัย
 1.  ลกัษณะบคุคลและสิง่แวดล้อม พบว่า ผูด้แูล
ร้อยละ 52.9 อายอุยูใ่นช่วง 21-40 ปี เฉลีย่อายุ 39 ปี เป็น
เพศหญงิร้อยละ 82.7 โดยเป็นมารดาของเดก็โรคหดืร้อย
ละ76 สถานภาพสมรสคูร้่อยละ 86.5 ระดบัการศกึษาจบ
ปรญิญาตรีร้อยละ 37.5 ผูด้แูลประกอบอาชพีรบัราชการหรอื
รบัจ้าง ร้อยละ 22.1 รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน คอื 33,649 บาท 
ผูด้แูลเกอืบทัง้หมด ได้รบัความรูใ้นการดูแลเด็กโรคหดืมาแล้ว 
และร้อยละ 49.4 ของผูด้แูลได้รบัมากกว่า 10 ครัง้ขึน้ไป ส่วน

เดก็โรคหดืมอีายเุฉลีย่ 9.5 ปี เป็นเพศชายร้อยละ 71.2 ระยะ
เวลาในการเป็นโรคเฉลีย่ 4 ปี ในระยะ 6 เดอืนทีผ่่านมาเดก็
โรคหดืร้อยละ 51 มอีาการหอบก�าเรบิ และเมือ่มอีาการหอบ
ก�าเรบิแล้วไม่ต้องไปพบแพทย์ร้อยละ 43.4 สิง่ทีก่ระตุน้ให้
เดก็โรคหดืมอีาการหอบเป็น ฝุน่ละอองร้อยละ 92.3  การตดิ
เชื้อระบบทางเดินหายใจร้อยละ 90.4 และอากาศที่
เปลีย่นแปลงร้อยละ 87.5 ตามล�าดบั ประวตักิารรกัษาของ
เดก็โรคหดื เดก็โรคหดืร้อยละ 62.5 จะมโีรคจมกูอกัเสบจาก
ภมูแิพ้ร่วมด้วย มคีวามรนุแรงของโรคอยูใ่นกลุม่อาการเลก็
น้อยเป็นเรือ้รงั (Mild persistent) ร้อยละ 49 ผลการทดสอบ
ภมูแิพ้ทางผวิหนงัสิง่ทีแ่พ้มากทีส่ดุ คอื ไรฝุน่ รองลงมาเป็น 
แมลงสาบ ละอองเกสร สตัว์เลีย้งทีม่ขีนและเชือ้รา ตามล�าดบั 
โดยพบว่า เดก็โรคหดืมผีลทดสอบทางผวิหนังให้ผลบวกต่อ
สารก่อภมูแิพ้รวม 2-3 ชนดิถงึร้อยละ 61.5 ลกัษณะทีอ่ยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อมของเดก็โรคหดื เป็นบ้านเดีย่วร้อยละ 57.7 
หงุต้มอาหารโดยใช้แก๊สร้อยละ 76.9  มกีารสบูบหุรีร้่อยละ 46  
บคุคลทีส่บูส่วนใหญ่จะเป็นบดิา ผูด้แูลเดก็โรคหดืรายงานว่า 
มีสมาชิกที่นอนห้องเดียวกับเด็กโรคหืดครอบครัวมีการหุ้ม
ที่นอนและหมอนทุกชิ้นเพียงร้อยละ 17.3 ภายในบ้านมี
แมลงสาบหรอืซากของแมลงสาบร้อยละ 67.3 เลีย้งสตัว์ทีม่ขีน 
ร้อยละ 35.6  มกีารรัว่ซมึของน�า้หรอืมคีวามชืน้ร้อยละ 40.4  
มเีชือ้รา/รอยด�าตามทีช่ืน้แฉะร้อยละ 55.8 ภายในบรเิวณบ้าน
หรอืบรเิวณใกล้เคยีงมลีะอองเกสรหญ้าหรอืต้นไม้ร้อยละ 63.5
  2. การรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดื จากคะแนนเตม็ 
4 คะแนน พบว่า ผูด้แูลมค่ีาเฉลีย่การรบัรูเ้กีย่วกบัโรคหดืมาก
ตามคะแนนล�าดบัรายด้าน ได้แก่ การรบัรูโ้อกาสเสีย่ง การ
รับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้ถึง
อปุสรรค ตามรายละเอยีดในตารางที ่1

ตารางที ่1  ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดื จ�าแนกตามรายด้าน (จ�านวน 104)
 
   การรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดื     ค่าทีไ่ด้จรงิ       ค่าเฉลีย่        ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (CV)a    
   การรับรู้ถงึโอกาสเส่ียง   2.71 - 4.00 3.45         0.32 (9.27 %) 
   การรับรู้ถงึประโยชน์   2.38 - 4.00 3.41       0.37 (10.85 %) 
   การรับรู้ถงึความรุนแรง     2.29 - 4.00 3.20         0.33 (10.31 %) 
   การรับรู้ถงึอปุสรรค   1.24 - 4.00 2.12         0.53 (25 %)  

aCV = Coefficient of Variation = SD x100
x
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 3. การจดัการของผูด้แูลเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมภายใน
บ้านท่ีกระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื พบว่า ผูด้แูล
ส่วนใหญ่มกีารจดัการส่ิงแวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกิด
อาการหอบในเดก็โรคหดืโดยรวมเหมาะสมมาก เมือ่พจิารณา

 4. ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลของผูด้แูล
เดก็โรคหดื พบว่า การรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดืในด้าน
การรับรู ้ถึงประโยชน์ของการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความ

x

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การจดัการของผูด้แูลเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ที่กระตุ้นให้เกิด  
    อาการหอบในเดก็โรคหดื      

การจดัการของผูด้แูล                                                   ส่วนเบีย่งเบน        
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้าน                 มาตรฐาน (CV) a

ทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบ           
   

 โดยรวม               104         2.69         0.47 (17.47 %)          มาก
แมลงสาบ                60         3.05    0.59 (19.34%)            มาก
การเชือ้รา      22         2.79    0.53 (18.99 %)           มาก
ไรฝุน่        95         2.36    0.76 (32.20 %)           ปานกลาง
สตัว์เลีย้งท่ีมขีน       34         2.24    0.89 (39.73 %)              ปานกลาง
ละอองเกสรพชื        41         0.91    0.72 (79.91 %)         น้อย
ควนับหุรี ่              104         3.35    0.88 (26.26 %)              มาก
สารก่อการระคายเคอืงทางเดนิหายใจอืน่ๆ 104         2.83    0.56 (19.79 %)              มาก
aCV = Coefficient of Variation =     SD x100
          

การจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านโดยจ�าแนกตาม
ชนดิของสารก่อภมูแิพ้ พบว่า การจดัการไรฝุน่และและการ
จัดการสัตว์เลี้ยงที่มีขนเหมาะสมปานกลางและการจัดการ
ละอองเกสรพชืเหมาะสมน้อย รายละเอยีดดงัตารางที ่2

สมัพนัธ์กบัการจดัการของผูด้แูลในทางบวกระดบัต�า่ (r = 
0.19, p < .05) ส่วนตวัแปรอสิระอืน่ๆ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
การจดัการของผูด้แูล (ตารางที ่3)

ตารางที ่3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับการจัดการของผู้ดูแลเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ 
       กระตุน้ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดื (จ�านวน 104 คน)
 
ตัวแปรอิสระ       ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)                  p-value
อายุของผู้ดูแล            .14 a     .17
ระดับการศึกษา        .09 b     .37
รายได้ของครอบครัว         .14 b     .17  
ระดับการศึกษา         .09 b     .37
รายได้ของครอบครัว          .14 b     .17  
การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยง   .14 a     .14 
การรับรู้ถึงความรุนแรง    .11 a     .28 
การรับรู้ถึงประโยชน์   .19 a     .04* 
การรบัรูถ้งึอปุสรรค                 -.11b     .26
* p < .05 a Pearson Correlation Coefficient  b Spearman Correlation Coefficient 

จ�านวนคน ค่าเฉลีย่ ระดบัความเหมาะสม  
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กำรอภิปรำยผล
 การศกึษาพบว่า  ผูด้แูลส่วนใหญ่มค่ีาเฉลีย่การ
จดัการสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบใน
เดก็โรคหืด โดยรวมเหมาะสมมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูดู้แล
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ซ่ึงเป็นวัยที่มีการตัดสินใจและการ
ปรบัตวัท่ีด ีมเีหตผุลในการปฏบิตัพิฤตกิรรม11 ยังพบว่าผูดู้แล
เป็นเพศหญงิ (ร้อยละ 82.7) และเป็นมารดาของเดก็โรคหดื 
(ร้อยละ 76) ซึง่มคีวามรกัและความผกูพนั เตม็ใจทีจ่ะจดัการ
สิง่ต่างๆ ให้กบับตุร นอกจากนีพ้บว่า ระยะเวลาในการเป็น
โรคหดืของเดก็เฉลีย่นาน 4 ปี ซึง่นานเพยีงพอทีจ่ะส่งผลท�าให้
ผู้ดูแลมีประสบการณ์เก่ียวกับโรคหืดและเรียนรู้ในการดูแล
เดก็โรคหืดได้ถกูต้องเหมาะสม รวมทัง้ครอบครวัมปีระวตัเิป็น
ภมิูแพ้ (ร้อยละ 72) ซึง่อาจส่งผลต่อความรูแ้ละประสบการณ์
เกีย่วกบัโรคหืดของผูด้แูลท�าให้มคีวามสามารถในการควบคมุ
อาการของโรคหืด และสิง่กระตุ้นต่างๆ ทีท่�าให้เกิดอาการหอบได้ 
นอกจากนีผู้ด้แูลเกอืบทัง้หมด (ร้อยละ 91.3) เคยได้รบัความ
รูเ้กีย่วกบัการดแูลเดก็โรคหดืมาแล้วมากกว่า 10 ครัง้ขึน้ไป 
ผูด้แูลจงึมคีวามพร้อมต่อการจดัการสิง่แวดล้อมภายในบ้านได้ 
ท�าให้เดก็โรคหืดส่วนใหญ่มอีาการไม่รนุแรง คอื มอีาการเลก็
น้อยเป็นคร้ังคราว (Mild Intermittent) และมอีาการเลก็น้อย
เป็นเร้ือรัง (Mild Persistent) รวมร้อยละ 78.8 โดยมอีาการ
หอบในระยะ 6 เดอืนทีผ่่านมาเพยีงร้อยละ 51 ซึง่เมือ่มอีาการ
หอบก�าเรบิแล้วสามารถดขีึน้ได้เองไม่ต้องไปพบแพทย์ ร้อยละ 
43.4 เนือ่งจากอาการเดก็โรคหดืในกลุม่ทีศ่กึษานีไ้ม่ได้เกดิขึน้
ทกุวนัหรือเกดิเกอืบตลอดเวลาจนท�าให้รบกวนกจิวตัรประจ�า
วนัและการนอนหลบัของเดก็โรคหดื ซึง่ระดบัความรนุแรงของ
โรคหืดจะมีอิทธิพลต่อผลกระทบของโรคหืดต่อเด็กและ
ครอบครัว12 นัน่คอื ความรนุแรงของโรคน้อยย่อมก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อเดก็และครอบครวัน้อย ดงันัน้ผูด้แูลอาจจะได้
รบัผลกระทบไม่มากนกั ซึง่อาจเป็นสาเหตทุ�าให้ผูด้แูลมคีวาม
พร้อม และมเีวลาเพยีงพอในการจัดการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม
ภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบ 
 จากข้อมลูส่วนบคุคลของผูด้แูลพบว่า ผูด้แูลส่วน
ใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ร้อยละ 37.5) รายได้ต่อ
เดอืนของครอบครวัเฉล่ีย 33,649 บาท ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ท�าให้เกิด
อาการหอบมากขึน้ ส่งผลให้ผูด้แูลสามารถทีจ่ะจดัการเกีย่ว

กับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านได้เหมาะสมดีพอสมควร เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่การรบัรูเ้กีย่วกบัโรคหดื พบว่า การรบัรูท้ัง้ 
3 ด้าน คอื การรบัรูถ้งึโอกาสเสีย่ง การรบัรูถ้งึความรนุแรง 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ของผูด้แูลในการศกึษานีอ้ยูใ่นระดบัสงู 
(Mean = 3.45, Mean = 3.41 และ Mean = 3.20 ตาม
ล�าดับ) น่ันคือ มีแนวโน้มที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีหรือ
เหมาะสม ส่วนการรบัรูถ้งึอปุสรรคของผูด้แูลในการศกึษาครัง้
นีอ้ยูใ่นระดบัต�า่ (Mean = 2.12) นัน่คอื ผูด้แูลไม่เหน็ว่าสิง่
ที่ปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิด
อาการหอบเป็นอปุสรรคมากแต่อย่างใด ดงัน้ันระดบัการรบัรู้
ของผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดื จะแสดงถงึแนวโน้มพฤตกิรรมใน
การจดัการสิง่แวดล้อม เพราะจากการสมัภาษณ์ ผูด้แูลบาง
คนให้เหตผุลว่า เป็นสิง่ทีท่�ามานาน ไม่คดิว่ายุง่ยากและเสยี
เวลา เตม็ใจทีจ่ะท�าและท�าเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว ดงัน้ันจึงมแีนว
โน้มทีจ่ะจดัการสิง่แวดล้อมได้ดหีรอืเหมาะสม ทัง้นีส้อดคล้อง
กบัแนวคดิของ Becker8 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูโ้อกาสเสีย่ง การ
รบัรูค้วามรนุแรง การรบัรูถ้งึประโยชน์นัน้มคีวามสมัพนัธ์ทาง
บวกกบัพฤตกิรรมทีจ่ะปฏบิตัหิมายถงึ ถ้ามกีารรบัรูใ้น 3 ด้าน
น้ีดหีรอืมากกจ็ะมกีารปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพมาก ส่วนการ
รบัรูถ้งึอปุสรรคจะมคีวามสมัพนัธ์ในทางลบกบัพฤตกิรรมที่
จะปฏบิตัหิมายถงึ ถ้ารบัรูอ้ปุสรรคไม่ดหีรอืน้อยกจ็ะปฏบิตัิ
พฤตกิรรมสขุภาพมาก
 การศึกษาน้ีสอดคล ้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการดแูลบตุรโรคหดืของมารดา เช่น การศกึษาของ
สกุญัญา สร้างนอก13 ศริกิาญจนา เอกศริไิตรรตัน์14 และ 
วารณุ ีรตันวาร15 ทีพ่บว่า ค่าเฉลีย่การปฏบิตัพิฤตกิรรมของ
มารดาอยูใ่นระดบัถกูต้องมากหรอืมค่ีาเฉลีย่ค่อนข้างสงู  โดย 
พฤตกิรรมการดแูลบตุรโรคหดืของมารดาได้กล่าวถงึ การหลกี
เลี่ยงสารก่อภูมิแพ้และสิ่งกระตุ้นที่ท�าให้เกิดอาการหอบไว้
ด้วยบางส่วน แต่ไม่สอดคล้องกบัการศึกษาของ Leickly et al.16 
ทีพ่บว่า มเีพยีง 1 ใน 3 (ร้อยละ 48.3) ของผูด้แูล ทีส่ามารถ
หลกีเลีย่งสิง่กระตุน้ทีท่�าให้เกดิอาการหอบ และการศกึษา
ของ Hazir et al.17 พบว่า ผูด้แูลเพยีงร้อยละ 30 เท่านัน้ที่
เข้าใจถงึ ความส�าคญัทีต้่องทราบสิง่ทีเ่ดก็แพ้และหลกีเลีย่ง
สิง่กระตุน้นัน้ และเช่นเดยีวกบัการศึกษาของ Cabana et al.18 
พบว่า กจิกรรมทีผู่ด้แูลปฏบิตัใินการจดัการสิง่แวดล้อมนัน้
เหมาะสมเพียงร้อยละ 49 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดการของ    
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ผูด้แูลนัน้ยงัอยูใ่นระดบัค่อนข้างเหมาะสมน้อยถงึปานกลาง 
ไม่ถึงขัน้ปฏบิตัไิด้เหมาะสมมาก เช่นเดยีวกบัการศกึษานี ้อาจ
เนือ่งจากมหีลายปัจจยัทีเ่กีย่วข้องต้องพจิารณา เช่น กลุม่
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา สภาพความเป็นอยูข่องบ้านและสิง่
แวดล้อมทีอ่ยูอ่าศยั ความรูห้รอืประสบการณ์8 การสนบัสนนุ
ทางสงัคม13,19 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยเก่ียวกบัความตรงและ
ความเทีย่ง20 เป็นต้น ซึง่ต้องน�ามาพจิารณา เนือ่งจากอาจ  
ส่งผลท�าให้ผลการวจิยัแตกต่างกนัได้
 2. ผลการศกึษาพบว่า การรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบั
โรคหืดในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการ
จดัการของผูด้แูลในทางบวกระดบัต�า่ (r = .19, p < .05) 
ดังนั้นสมมติฐานการวิจัยได้รับการสนับสนุนบางส่วน ซึ่ง
สอดคล้องกบัการศกึษาของ Becker8 ทีก่ล่าวไว้ว่า การรบัรู ้ถงึ
ประโยชน์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมสขุภาพ ถ้าหากบคุคล
ได้รบัรู้ว่าการกระท�าใดมปีระโยชน์และเป็นแนวทางในการลด
อันตราย ความรุนแรงของโรค การกระท�าพฤติกรรมของ
บคุคลนัน้จะเกดิขึน้ 
 2.1 อายขุองผูด้แูลไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ของผูด้แูล (r = .14, p > .05) แสดงว่าไม่ว่าผูด้แูล จะมอีายุ
น้อยหรอืมาก การจดัการของผูดู้แลเก่ียวกับสิง่แวดล้อมภายใน
บ้านท่ีกระตุน้ให้เกดิอาการหอบไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบั
การศึกษาของศิริกาญจนา เอกศิริไตรรัตน์14 และยุคนธ์     
เมืองช้าง21 
 2.2 ระดบัการศกึษาของผูดู้แลไม่มคีวามสมัพนัธ์กับ
การจดัการของผูด้แูล (r = .09, p > .05) แสดงว่า ไม่ว่า      
ผูด้แูลจะมรีะดบัการศกึษาต�า่หรอืสงูกต็าม การจัดการของ
ของผูด้แูลไม่แตกต่างกนั อาจเนือ่งมาจาก ผูด้แูลเดก็โรคหดื 
(ร้อยละ 93.5) เคยได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการดแูลเดก็โรคหดื
มาแล้ว และได้ความรู้ซ�้าเม่ือพาเด็กโรคหืดมาติดตามการ
รกัษา จงึมคีวามรู้ ความเข้าใจในเรือ่งการดแูลเด็กโรคหดื จงึ
ท�าให้การจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมเพือ่หลกีเลีย่งสิง่กระตุน้
ที่ท�าให้เกิดอาการหอบใกล้เคียงกันโดยไม่ขึ้นกับระดับการ
ศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ศริกิาญจนา เอกศริิ
ไตรรตัน์14  ยคุนธ์ เมอืงช้าง21 และ Cabana et al.18

 2.3 รายได้ของครอบครวัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
จดัการของผูด้แูล (r = .14, p > .05) แสดงว่า ไม่ว่ารายได้

ของครอบครัวจะมากหรือน้อย การจัดการของผู้ดูแลเกี่ยว
กับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ ้นให้เกิดอาการหอบ      
ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก ผู้ดูแล มีรายได้ครอบครัว
ต่อเดือน (เฉลี่ย 33,649 บาท) กระจายไปทางมีรายได้สูง 
ท�าให้มีความสามารถในการหาสิ่งเอื้ออ�านวยต่างๆ ในการ
ดูแลเด็กโรคหืดได้คล้ายคลึงกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ของยุคนธ์ เมืองช้าง21  และ Cabana et al.18 
 2.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบั 
โรคหดืกบัการจัดการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้
ให้เกดิอาการหอบ พบว่า การรบัรูค้วามเสีย่ง การรบัรูค้วาม
รุนแรงและการรับรู้ถึงอุปสรรคไม่มีความสัมพันธ์กับการ
จดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการ
หอบ ทัง้นีค้งมเีหตผุลทางด้านสถติ ิทีอ่ธบิาย 2 ประการคอื 
1) เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู คอื แบบสอบถามการ
รบัรูข้องผูด้แูลเกีย่วกบัโรคหดืและแบบสมัภาษณ์การจัดการ
เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการหอบใน
เดก็โรคหดืเป็นเครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เป็นครัง้แรก มค่ีา
ความเชือ่มัน่อยูใ่นช่วง .49-.74 ซึง่อาจจะมผีลท�าให้ค่าของ
ตัวแปรเหล่าน้ีมีความคลาดเคลื่อนท�าให้ขนาดของความ
สมัพนัธ์ของตวัแปรลดลงได้ 2) คะแนน การรบัรูเ้กีย่วกบัโรค
หดืและการจดัการเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้
ให้เกดิอาการหอบในเดก็โรคหดืทีวั่ดได้ในกลุม่ตวัอย่างครัง้น้ี 
มกีารกระจายน้อย (CV = 9.25% และ 17.42% ตามล�าดบั) 
ซึง่มผีลท�าให้ขนาดของความสมัพนัธ์ต�า่ได้ การรบัรูเ้กีย่วกบั
โรคหดืทัง้ 4 ด้านนัน้แม้ว่า จะเป็นปัจจยัทีส่�าคญัและเป็นมติิ
พื้นฐานของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพดังที่ Becker22 
กล่าวไว้ แต่พฤตกิรรมของบคุคลนัน้อาจจะขึน้อยูก่บัอทิธพิล
อีกหลายปัจจัย โดยพฤติกรรมจะเกิดข้ึนน้ันไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงเท่าน้ัน23 ดงัน้ันแม้ว่าการศึกษาน้ีพบว่า 
การรับรู้ของผู้ดูแลเกี่ยวกับโรคหืดในการรับรู้ถึงความเสี่ยง 
การรบัรูถ้งึความรนุแรงและการรบัรูถ้งึประโยชน์มค่ีาเฉลีย่อยู่
ในระดบัสงูและการรบัรูถ้งึอปุสรรคอยูใ่นระดบัต�า่ทีจ่ะส่งผล
ต่อการจดัการสิง่แวดล้อมทีด่กีต็าม แต่พฤตกิรรมการจดัการ
ของผู้ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านน้ันยังคงข้ึนกับ
ปัจจยัอกีหลายอย่าง 
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจิยั แสดงให้เหน็ว่า เมือ่ผูด้แูลมกีาร
รบัรูถ้งึประโยชน์ของการจดัการสิง่แวดล้อมดจีะมผีลต่อการ
จดัการของผูด้แูลเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมภายในบ้านทีก่ระตุน้ให้
เกิดอาการหอบเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะใน
การน�าผลการวจิยัไปใช้ในด้านต่างๆ ดงันี้ 
 1. พยาบาลควรจะเพิม่บทบาทของตนเองในฐานะ
ผูใ้ห้ความรู ้ โดยการให้ความรูแ้ก่ผูด้แูลและเดก็โรคหดืเกีย่ว
กบัสารก่อภมูแิพ้และวธิกีารควบคมุหรอืหลกีเลีย่งโดยให้เน้น
ถงึการรับรู้ถงึประโยชน์ของการจดัการสิง่แวดล้อมภายในบ้าน 
ในด้านประโยชน์ของการจดัการปัจจยัทีก่ระตุน้ให้เกดิอาการ
หอบภายในบ้านเพือ่ลดสิง่กระตุน้ทีท่�าให้เกดิอาการหอบใน
เดก็โรคหดื โดยมเีป้าหมายลดอาการหอบก�าเรบิ ท�าให้เดก็

โรคหดืมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ทัง้นีก้ารจดัการสิง่แวดล้อมนัน้
ต้องค�านงึถงึ สภาพสงัคมและเศรษฐานะของครอบครวัของ
เดก็โรคหดืแต่ละรายเพือ่ความเหมาะสม สะดวกและง่ายต่อ
การจดัการ24-25  
 2. ผลการศึกษาได้แสดงถึงความสอดคล้องกับ
ทฤษฎขีองเบคเกอร์และคณะบางส่วนว่าการรบัรูเ้กีย่วกบัโรค
นัน้มคีวามสมัพนัธ์กบัการปฏบิตัพิฤตกิรรมสขุภาพของบคุคล
แม้จะเป็นในด้านการรบัรูถ้งึประโยชน์เพยีงด้านเดยีวกต็าม 
จึงควรมวิีจัยเพือ่ทดสอบและสนับสนุนแนวคิดน้ีในวิจยัเรือ่ง
อืน่ๆ ต่อไป และควรเพิม่ตวัแปรปัจจยัอืน่ๆ ให้หลากหลายขึน้ 
เช่น ความรูเ้กีย่วกบัโรคหดืของผูด้แูล เป็นต้น รวมทัง้การเพิม่
ขนาดกลุม่ตวัอย่าง
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