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Abstract:
Purpose: To determine the effect of a home environmental
management program on caregivers’ management behavior for
children with asthma.
Design: Quasi-experimental research
Methods: The study sample consisted of 52 caregivers of children
with asthma in Amper Khokcharoen and Amper Sra-bod in the
province of Lopburi. The sample was divided into experimental
and control groups containing 26 subjects each. The sample
group was selected by convenience sampling and the data
collected by using interviewing questionnaires on demographic
data and home environment management for asthma triggers in
children with asthma. Skinner’s Operant Conditioning Theory
was used as the study framework. The experimental group
participated in the Home Environment Management Program
consisting of instruction by means of computer media, positive
reinforcement through home environment assessments and
encouragement, and follow-up by home visits and telephone
calls, while the control group received only routine nursing care.
Data were analyzed using t-tests.
Main findings: The experimental group had better home
environment management behavior scores with statistical
significance (t = 12.943, p < .001).
Conclusion and recommendations: The Home Environmental
Management Program was effective in increasing appropriate
home environmental management behavior. The program
should be encouraged in care of children with asthma, and
further research be undertaken to further validate the program.
Keywords: asthma, caregivers, home environmental
management program dignity.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
ต่อพฤติกรรมการจัดสิง่ แวดล้อมของผูด้ แู ลเด็กโรคหืด
รูปแบบการวิจยั : การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธกี ารดำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูด้ แู ลเด็กโรคหืด ทีอ่ ยู่ในเขตอำเภอ
โคกเจริญและอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 52 ราย แบ่งเป็นกลุม่
ควบคุม 26 ราย และกลุม่ ทดลอง 26 ราย เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและแบบสัมภาษณ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ
สกินเนอร์ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
ซึง่ ประกอบด้วย การให้ความรู้ โดยใช้สอื่ คอมพิวเตอร์ การเสริมแรงทางบวก
โดยการร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและชมเชยให้กำลังใจ และ
การติดตามโดยการเยีย่ มบ้านและโทรศัพท์ กลุม่ ควบคุมได้รบั การดูแลตามปกติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การทดสอบที
ผลการวิจัย: กลุม่ ทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (t = 12.943, p < .001)
สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านมีผลให้
พฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านเหมาะสมขึน้ และควรส่งเสริม
การนำโปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านไปประยุกต์ใช้ ในการดูแล
เด็กโรคหืด
คำสำคัญ: โรคหืด ผูด้ แู ล โปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
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ความสำคัญของปัญหา
โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากและเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขของทุกประเทศทัว่ โลก ปัจจุบนั อุบตั กิ ารณ์ของ
โรคหืดอยูร่ ะหว่างร้อยละ 1-18 และมีแนวโน้มสูงขึน้ ทุกปี1
มีผู้ที่เป็นโรคหืดประมาณ 300 ล้านคนทั่วโลก เสียชีวิต
255,000 คนต่อปี2 ประเทศไทยรายงานว่าโรคหืดในเด็กอยู่
ในลำดับที่ 6 จาก 10 อันดับของโรคทีพ่ บบ่อย3 และจากการ
สำรวจอั ต ราความชุ ก ของโรคหื ด ในกลุ่ ม เด็ ก วั ย เรี ย น
ในกรุงเทพมหานครและขอนแก่นพบว่า เด็กไทยเป็นโรคหืด
อยูร่ ะหว่าง ร้อยละ 9.8 - 13 หรือประมาณ 2 ล้านคน4-5
ปัจจัยกระตุน้ ทีท่ ำให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืดเช่น สารก่อ
ภูมแิ พ้ การติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ การออกกำลังกาย
อย่ า งหั ก โหม สภาพอากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลง อารมณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง อาหาร ยาและสารเคมีบางชนิดและสาร
ระคายเคืองทางเดินหายใจ สารก่อภูมแิ พ้เป็นปัจจัยทีส่ ำคัญ
ในการกระตุน้ ให้เกิดอาการหอบ ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้เน้นที่
สารก่ อ ภู มิ แ พ้ ภ ายในบ้ า น ได้ แ ก่ ไรฝุ่ น เศษและซาก
แมลงสาบ ขนและรังแคสัตว์ สปอร์ของเชื้อรา และสาร
ระคายเคืองทางเดินหายใจ เนือ่ งจากสารก่อภูมแิ พ้ภายใน
บ้านมีจำนวนและชนิดมากกว่าสารก่อภูมแิ พ้ทอี่ ยูน่ อกบ้าน
และเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน ทำให้มี โอกาสสัมผัสกับ
ปัจจัยกระตุน้ ให้เกิดอาการหอบมากขึน้ 6
ผู้ดูแลเด็กโรคหืดมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการ
ควบคุมอาการหอบในเด็กโรคหืด ซึง่ การจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายในบ้านโดยการควบคุมและหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่
ทำให้เกิดอาการหอบเป็นวิธีการหนึ่งในการควบคุมอาการ
หอบ แต่การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านยังไม่ ได้รบั การ
ส่งเสริมอย่างเต็มทีท่ งั้ ๆ ทีเ่ ป็นพฤติกรรมทีส่ ามารถกระทำได้
ง่ายและช่วยควบคุมอาการหอบได้ดี การศึกษาวิจยั ในต่าง
ประเทศพบว่าโปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
โดยการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
การติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การเข้าไปช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เป็นแบบอย่างให้กับผู้ดูแล และสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น
ผ้ากันไรฝุน่ เครือ่ งดูดฝุน่ ช่วยให้ผดู้ แู ลจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายในบ้านทีก่ ระตุน้ ให้เกิดอาการหอบได้ ทำให้การควบคุม
อาการหอบของเด็กโรคหืดดีขนึ้ ประเมินได้จากจำนวนวันทีม่ ี
อาการหอบของเด็กโรคหืดลดลง จำนวนวันทีม่ ารับบริการที่
โรงพยาบาลและจำนวนครัง้ ของการนอนโรงพยาบาลลดลง
และผูด้ แู ลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ 7-9 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
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การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านสามารถช่วยควบคุม
อาการหอบของเด็กโรคหืดได้ แต่อย่างไรก็ตามในประเทศ
ไทยยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน นอกจากนีง้ านวิจยั ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมการสอนผู้ดูแลเพื่อจัดการและ
ควบคุ ม อาการหอบในเด็ ก โรคหื ด แต่ ก ารปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลเคย
ปฏิ บั ติ ต้ อ งอาศั ย การเสริ ม แรง จากแนวคิ ด ของทฤษฏี
การเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ Skinner10
ได้เสนอว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกระทำได้ โดยการให้
ผูเ้ รียนได้รบั สิง่ เร้า ร่วมกับการได้รบั การเสริมแรงทางบวก
โดยถ้าการกระทำนัน้ ได้รบั การเสริมแรงจะทำให้ผเู้ รียนแสดง
พฤติกรรมนัน้ ซ้ำๆ10-12 ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนำทฤษฏีนมี้ าประยุกติ์
ใช้สำหรับโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน
สำหรับเด็กโรคหืดมาใช้ ในการส่งเสริมให้ผดู้ แู ลมีพฤติกรรม
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กโรคหืด ด้วยการให้
ความรู้ โดยใช้สอื่ คอมพิวเตอร์และคูม่ อื การเสริมแรงทาง
บวกโดยการประเมินสิง่ แวดล้อม การพูดชมเชยและให้กำลัง
ใจ ร่วมกับการติดตามโดยการเยีย่ มบ้านและโทรศัพท์ เพือ่
ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่
จะนำไปปฏิบตั ติ อ่ ไป โดยคาดว่าผลของโปรแกรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านจะช่วยให้ผู้ดูแลมีพฤติกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่เหมาะสม สามารถลด
อาการหอบจากปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการหอบจาก
สิง่ แวดล้อมภายในบ้านได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมของ
ผู้ดูแลเด็กโรคหืดที่ ได้รับโปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้านกับผู้ดูแลเด็กโรคหืดที่ ไม่ ได้รับโปรแกรมการ
จัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน

สมมติฐานการวิจัย
ผู้ ดู แ ลเด็ ก โรคหื ด ที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรมการจั ด การสิ่ ง
แวดล้อมภายในบ้านมีพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมดี
กว่าผูด้ แู ลที่ไม่ได้รบั โปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน
บ้าน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-
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experimental research) แบบสองกลุม่ วัดก่อนและหลังการ
ทดลอง (two group-pretest-posttest design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นผูด้ แู ลเด็กโรคหืด
ทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาลทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอกหรือหน่วย
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินและในชุมชนเมื่อพยาบาลจาก
หน่วยบริการปฐมภูมอิ อกเยีย่ มบ้าน โดยผูด้ แู ลและเด็กโรค
หืดอาศัยอยู่ ในเขตอำเภอโคกเจริญและอำเภอสระโบสถ์
จั ง หวั ด ลพบุ รี การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น แบบสะดวก
(convenience sampling) มีเกณฑ์การคัดเข้าของผู้ดูแล
ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กโรคหืดเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีสาย
สัมพันธ์ใกล้ชดิ กับเด็กโรคหืด เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา
ยาย โดยอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับเด็กโรคหืด มีอายุมาก
กว่า 20 ปี และเป็นผูด้ แู ลหลักของเด็กโรคหืดในเรือ่ งการ
ดูแลให้รบั ประทานยา ดูแลเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
ของเด็กโรคหืด อย่างน้อย 3 เดือน ส่วนเกณฑ์การคัดเข้า
ของเด็กโรคหืด ได้แก่ อายุนอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 17 ปี ได้รบั
การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคหืด และในรอบ 12 เดือนที่
ผ่านมาเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลด้วยโรคหืด เกณฑ์การ
คัดออก ได้แก่ เด็กมีความเจ็บป่วยที่ต้องนอนรักษาใน
โรงพยาบาลในวันทีด่ ำเนินการวิจยั ครัง้ แรก
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์อำนาจทดสอบ (power analysis)13 ซึง่ ค่าขนาด
อิทธิพล (effect size) ได้มาจากการศึกษาของ นัทธมนต์
สายสอน14 ซึง่ ได้คา่ อิทธิพลขนาดใหญ่ (d > .80) กำหนด
อำนาจการทดสอบทีร่ ะดับ .80 และระดับนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ .05 ซึง่ ต้องใช้กลุม่ ตัวอย่างอย่างน้อยกลุม่ ละ 26 ราย รวม
52 ราย
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เครือ่ งมือดำเนินการวิจยั ได้แก่ 1) แนวปฏิบตั กิ าร
ดำเนินโปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน สำหรับ
ผู้วิจัยในการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้านสำหรับผูด้ แู ล กิจกรรมในแต่ละครัง้ ประกอบด้วย
การให้ความรู้ การเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมและ
การโทรศัพท์ติดตาม 2) สื่อคอมพิวเตอร์ เรื่อง “โรคหืด:
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน” สร้างโดยผูว้ จิ ยั ใช้เวลา
นำเสนอประมาณ 20 นาที 3) คู่มือ เรื่อง “โรคหืด:
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน” สร้างโดยผูว้ จิ ยั สำหรับ
ให้ผู้ดูแลไว้ทบทวนด้วยตนเองที่บ้าน 4) แบบประเมิน
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน สร้างโดยผูว้ จิ ยั โดยใช้ โครงสร้าง

ด้ า นองค์ ป ระกอบของข้ อ คำถามจาก Environmental
Protection Agency15 นำมาใช้ในการประเมินสิง่ แวดล้อม
ภายในบ้านเมื่อเยี่ยมบ้าน โดยประเมินว่ามีสารก่อภูมิแพ้
และสารระคายเคืองทางเดินหายใจหรือไม่และสถานทีท่ พี่ บ
รวมจำนวน 22 ข้อ แบบประเมินนี้ ไม่มีการให้คะแนน
แต่ ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ดูแลเห็นความ
สำคัญและให้ความสนใจถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
บ้านทีก่ ระตุน้ ให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด
2. เครือ่ งมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 21 ข้อ 2) แบบ
สัมภาษณ์การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีก่ ระตุน้ ให้เกิด
อาการหอบในเด็กโรคหืด สร้างโดยผูว้ จิ ยั โดยใช้ โครงสร้าง
ของแบบสัมภาษณ์การจัดการของผูด้ แู ลเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด16
จำนวน 37 ข้อ คำถามเป็นลักษณะกำหนดตัวเลือกและ
คะแนนประจำตัวเลือกไว้แล้ว ตัง้ แต่ 0 ถึง 4 คะแนน พิสยั
ของคะแนนทัง้ ฉบับอยูร่ ะหว่าง 0-148 คะแนน
เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม
และความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำนวน 3 ท่าน
และได้นำโปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านและ
แบบสัมภาษณ์การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีก่ ระตุน้
อาการหอบในเด็กโรคหืด ไปทดลองใช้กบั ผูด้ แู ลทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 3 ราย เพือ่ ดูความเข้าใจ
และความน่าสนใจของเนือ้ หา ระยะเวลา ความชัดเจนของ
ภาษา และความเป็นไปได้ของการนำไปใช้ สำหรับแบบ
สัมภาษณ์การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีก่ ระตุน้ ให้เกิด
อาการหอบในเด็กโรคหืด เป็นข้อคำถามเกีย่ วกับข้อเท็จจริง
(fact) ทีผ่ ดู้ แู ลปฏิบตั จิ ริงในการดำเนินชีวติ ประจำวันจึงไม่มี
การทดสอบความเทีย่ ง
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจยั ในคนมหาวิทยาลัยมหิดล ชุด C สายพยาบาล
ศาสตร์ (เลขที่ COA.No.MU-IRB/C 2010/52.2107)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองภายหลังจากได้รบั
อนุญาตจากผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลโคกเจริญและผูอ้ ำนวย
การโรงพยาบาลสระโบสถ์แล้วดังนี้
1. เมื่ อ เด็ ก โรคหื ด มารั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล
(ที่แผนกผู้ป่วยนอก หรือหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)
หรือเมื่อพยาบาลจากหน่วยบริการปฐมภูมิออกเยี่ยมบ้าน
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และพบเด็กโรคหืดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้าเป็น
กลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ขอให้พยาบาลแนะนำโครงการวิจยั และ
ขออนุญาตขอเบอร์โทรศัพท์ของผูด้ แู ลเด็กโรคหืด ให้ผวู้ จิ ยั
โทรศัพท์ตดิ ต่อกลับเพือ่ เชิญชวนเข้าร่วมวิจยั หลังจากนัน้
ผูว้ จิ ยั นัดหมาย วัน เวลา ไปพบทีบ่ า้ น
2. ผู้วิจัยไปพบกลุ่มตัวอย่างที่บ้านตามที่นัดหมายไว้
ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการเข้าร่วมวิจยั หากผูด้ แู ลสนใจ
และยินดีสมัครเข้าร่วมการศึกษาก็จะให้ลงชือ่ หนังสือแสดง
เจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้นจึงดำเนินการ
รวบรวมข้อมูล
3. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
กลุม่ ควบคุม ครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั เยีย่ มบ้านเพือ่ สัมภาษณ์
ผูด้ แู ลกลุม่ ควบคุมตามแบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของ
ผูด้ แู ล เด็กโรคหืด และข้อมูลเกีย่ วกับบ้านและสิง่ แวดล้อม
สัมภาษณ์การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีก่ ระตุน้ ให้เกิด
อาการหอบในเด็กโรคหืด (pre-test) ครัง้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั เยีย่ ม
บ้านกลุม่ ตัวอย่างในสัปดาห์ที่ 4 เพือ่ สัมภาษณ์การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบในเด็ก
โรคหืด (post-test) และมอบคูม่ อื เรือ่ ง “โรคหืด: การจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน” พร้อมทัง้ ให้คำแนะนำ	
กลุ่มทดลอง ดำเนินกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้าน โดยผู้ดูแลเด็กโรคหืดแต่ละคนได้รับกิจกรรม
ทัง้ หมด 4 ครัง้ แต่ละครัง้ ห่างกัน 1 สัปดาห์ ระยะเวลาใน
การทำวิจยั ทัง้ สิน้ 4 สัปดาห์ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั เยีย่ มบ้าน ดำเนินการสัมภาษณ์ผดู้ แู ล
เด็กโรคหืดเช่นเดียวกับกลุม่ ควบคุม (pre-test) ร่วมกับการ
ให้ความรู้ โดยใช้สอื่ คอมพิวเตอร์เรือ่ ง “โรคหืด: การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน” สรุปและอภิปรายการจัดการ
สิง่ แวดล้อมทีก่ ระตุน้ ให้เกิดอาการหอบ พร้อมกับมอบคูม่ อื
เรือ่ ง “โรคหืด: การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน”
ครัง้ ที่ 2 เยีย่ มบ้านและร่วมสำรวจสิง่ แวดล้อมภายใน
บ้านกับผูด้ แู ล โดยใช้แบบประเมินสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
ซึ่ ง เป็ น การเสริ ม แรงทางบวก การร่ ว มประประเมิ น
สิง่ แวดล้อม ค้นหาสถานที่ในบ้านทีเ่ ป็นแหล่งสะสมของสาร
ก่อภูมิแพ้และสารระคายเคืองทางเดินหายใจ เพื่อทำให้
ผูด้ แู ลเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ พร้อมให้คำแนะนำ และร่วมคิดแก้ ไข
ปัญหาและอุปสรรค ให้คำชมเชยตามความเหมาะสม
ครัง้ ที่ 3 โทรศัพท์เพือ่ ซักถามและชีแ้ นะการปฏิบตั กิ าร
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มภายในบ้ า นที่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด
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อาการหอบ เสริมแรงทางบวกโดยให้กำลังใจและให้คำ
ชมเชยตามความเหมาะสม
ครัง้ ที่ 4 ประเมินผลโดยการเยีย่ มบ้านเพือ่ สัมภาษณ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดอาการ
หอบในเด็กโรคหืด (post-test) ทีบ่ า้ น และยุตโิ ปรแกรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) และ การ
ทดสอบที (independent t-test)

ผลการวิจัย
ผูด้ แู ล (52 ราย) มีอายุเฉลีย่ 43.19 ปี (SD = 12.18)
โดยมีอายุระหว่าง 41-60 ปีรอ้ ยละ 46.2 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง สถานภาพสมรสคู่ และจบการศึกษาระดับประถมศึกษา
(ร้อยละ 88.5, 78.8 และ 73.1 ตามลำดับ) รายได้ตอ่ เดือน
ของครอบครัวเฉลีย่ 5,167.31 บาท (SD = 3,646.20) ผูด้ แู ล
มากกว่าครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 65.4) เป็นมารดา/บิดา ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.9 เคยได้รบั ความรูเ้ กีย่ ว
กับการดูแลเด็กโรคหืดร้อยละ 57.7 แหล่งที่ได้รบั ความรู้ ได้แก่
พยาบาล แพทย์ หนังสือหรือเอกสาร โทรทัศน์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุม่ พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มนี ยั สำคัญ
ทางสถิติ (p > .05) ยกเว้นในเรื่องอาชีพซึ่งพบมีความ
แตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (χ2 = 6.692, p < .05)
เด็กโรคหืด (52 ราย) มีอายุเฉลีย่ 9.61 ปี (SD =
4.79) มีอายุระหว่าง 6-12 ปีรอ้ ยละ 51.9 เป็นเพศชาย
ร้อยละ 53.8 มีประวัตโิ รคภูมแิ พ้ในครอบครัวร้อยละ 46.2
ระยะเวลาทีเ่ ป็นโรคหืดเฉลีย่ 6.07 ปี (SD = 4.38) มีอาการ
หอบใน 6 เดือนทีผ่ า่ นมาร้อยละ 65.4 มีอาการหอบเฉลีย่
4.59 ครัง้ (SD = 5.26) สิง่ กระตุน้ ทีท่ ำให้เกิดอาการหอบ
ได้แก่ อากาศเปลีย่ นแปลง หวัด ฝุน่ ละออง ควันไฟ ควัน
บุหรี่ ขนและรังแคของสัตว์ เมือ่ เปรียบเทียบลักษณะของ
กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มนี ยั
สำคัญทางสถิติ (p > .05) ยกเว้นเรือ่ งประวัตโิ รคภูมแิ พ้
ภายในครอบครัว พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ (χ2 = .041, p < .05)
ลักษณะของบ้านและสิง่ แวดล้อมพบว่า เป็นบ้านเดีย่ ว
ทัง้ หมด โดยเป็นบ้านเดีย่ วทีม่ บี ริเวณบ้านร้อยละ 69.2 อายุ
ของบ้านเฉลีย่ 12.37 ปี (SD = 9.03) บ้านไม่ได้อยูต่ ดิ ถนนที่
รถวิง่ ผ่านตลอดเวลาร้อยละ 51.9
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ลักษณะสิ่งแวดล้อมภายในบ้านจากการประเมิน จุดกันยุง/ควันธูป/ควันจากการประกอบอาหาร/ควันจากท่อ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้านกับผูด้ แู ลเด็กโรคหืด ตามโปรแกรม ไอเสียในบ้านร้อยละ 53.8 ใช้ยาพ่นฆ่าแมลงต่างๆ ในบ้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของกลุ่มทดลองทั้ง 26 ร้อยละ 38.5
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรม
ราย มีดงั นี้ ด้านไรฝุน่ มีฝนุ่ ทีพ่ ดั ลมร้อยละ 92.5 มีฝนุ่ ที่
เฟอร์นเิ จอร์ตา่ งๆร้อยละ 69.2 มีตกุ๊ ตาขนปุยร้อยละ 57.7 การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน พบว่า ก่อนการทดลอง
พบแมลงสาบ/เศษซากแมลงสาบในบ้านร้อยละ 23.1 ผูด้ แู ลทัง้ สองกลุม่ มีคะแนนพฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อม
มีกล่องกระดาษ/กองหนังสือพิมพ์ ในบ้านร้อยละ 15.4 ภายในบ้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (t =
พบสัตว์เลีย้ งทีม่ ขี นและรังแคของสัตว์ในบ้านร้อยละ 19.2 -1.066, p > .05) หลังการทดลองพบว่าผู้ดูแลที่ ได้รับ
พบเชื้อราที่ขอบยางตู้เย็น/ห้องน้ำ/ห้องครัวร้อยละ 84.6 โปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีคะแนน
พบที่ชื้นแฉะ ได้แก่ ในห้องน้ำ ห้องครัวร้อยละ 23.1 พฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน ดีกว่าผูด้ แู ล
พบละอองเกสรดอกหญ้า/ต้นไม้ บริเวณบ้านหรือใกล้บริเวณ กลุม่ ที่ ไม่ ได้รบั โปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน
บ้านร้อยละ 69.2 มีสมาชิกในบ้านสูบบุหรีร่ อ้ ยละ 57.7 อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < .001) ดังแสดงในตารางที่ 1
พบสารเคมีทรี่ ะคายเคืองทางเดินหายใจ ร้อยละ 96.2 ใช้ยา
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านก่อน		
		 และหลังการทดลองระหว่างผูด้ แู ลกลุม่ ควบคุมและผูด้ แู ลกลุม่ ทดลอง
กลุม่ ทดลอง (n = 26)
กลุม่ ควบคุม (n = 26)
p
t
กลุม่ ทีศ่ กึ ษา
X
SD
X
SD
.292
88.46
21.91
-1.066
ก่อนการทดลอง
83.15
12.83
.000
135.31
20.58
-12.943
หลังการทดลอง
82.23
3.71

การอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ดู แ ลเด็ ก โรคหื ด กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านมีคะแนน
พฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ดีกว่าผู้ดูแลที่ ไม่ ได้รับ
โปรแกรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (t = 12.943, p < .001) ซึง่ กลุม่ ที่ไม่ได้รบั
โปรแกรมการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มภายในบ้ า นจะได้ รั บ
การพยาบาลตามอาการและคำแนะนำตามอาการของเด็ก
โรคหืด การพยาบาลที่ให้เป็นไปตามประสบการณ์และความ
ชำนาญของพยาบาลแต่ละคน ไม่มีรูปแบบที่กำหนดไว้
แน่นอน ส่วนกลุม่ ที่ ได้รบั โปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายในบ้าน ประกอบด้วย 1) การให้ความรู้ โดยใช้สื่อ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละคู่ มื อ เรื่ อ ง “โรคหื ด : การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน” 2) การเสริมแรงทางบวกโดย
การเยีย่ มบ้านเพือ่ ร่วมสำรวจสิง่ แวดล้อมกับผูด้ แู ล โดยใช้
แบบประเมินสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน พร้อมให้คำแนะนำ
และร่วมคิดแก้ ไขปัญหาและอุปสรรค ร่วมกับการพูดชมเชย
และให้กำลังใจเมื่อมีพฤติกรรมเหมาะสมและ 3) การ
ติดตามโดยการเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์ ซึ่งสนับสนุนโดย

ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ารวางเงื่ อ นไขแบบการกระทำของ
สกินเนอร์ ดังรายละเอียดดังนี้
วิธีการให้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ผูว้ จิ ัยให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลเด็กโรคหืดเป็นรายบุคคล
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์และมอบคู่มือให้ผู้ดูแล ซึ่งการให้
ความรูเ้ ป็นรายบุคคลร่วมกับการใช้สอื่ คอมพิวเตอร์ เป็นวิธี
การถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัว สามารถให้ความรู้หรือ
ทำความเข้าใจแก่บคุ คลได้อย่างละเอียด17 จึงทำให้ผเู้ รียน
เกิดความพึงพอใจ และมีแนวโน้มทีจ่ ะนำความรูท้ ี่ ได้รบั ไป
ปฏิบตั ิ ซึง่ ในขณะทีส่ อนและหลังสอนผูด้ แู ลให้ความสนใจ
และซักถาม ภายหลังการสอนผู้วิจัยมอบคู่มือการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านเพื่อให้ผู้ดูแลทบทวนความรู้ด้วย
ตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของ กรุณา เครือเนตร18
และการศึกษาของ ธนกมล คงอิม่ 19 ทีม่ กี ารให้ความรูเ้ ป็น
รายบุคคลโดยใช้สอื่ วีดทิ ศั น์ ร่วมกับการให้คมู่ อื การดูแลเด็ก
โรคหืด เพือ่ ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหืด ผลการ
วิจยั พบว่า คะแนนพฤติกรรมการดูแลของครอบครัวหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง (p < .001) และมารดามี
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหืดในเด็กทีม่ ี โอกาสเสีย่ ง
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ต่ อ การเป็ น โรคหื ด ในกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม
(p < .001)
นอกจากการให้ความรู้แล้ว โปรแกรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมยังให้ความสำคัญกับการเสริมแรงทางบวก
โดยใช้วธิ กี ารประเมินสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน การพูดชมเชย
และการให้กำลังใจ ซึง่ การประเมินสิง่ แวดล้อมนัน้ ผูว้ จิ ยั ร่วม
สำรวจสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีก่ ระตุน้ ให้เกิดอาการหอบใน
เด็กโรคหืดกับผูด้ แู ลโดยใช้แบบประเมินสิง่ แวดล้อมภายใน
บ้าน ทำให้ผดู้ แู ลได้คน้ พบหรือเห็นแหล่งของปัจจัยกระตุน้ ที่
ทำให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืดภายในบ้านของตนเอง
จากการสำรวจสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน พบหลายแห่งเป็น
แหล่งสะสมของปัจจัยกระตุน้ ให้เกิดอาการหอบซึง่ ผูด้ แู ลไม่
ทราบ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้รว่ มสำรวจและชี้ให้เห็นและกระตุน้ ให้มี
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อม ผลการ
วิจัยพบว่าผู้ดูแลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
สิง่ แวดล้อมในด้าน ไรฝุน่ เชือ้ รา ละอองเกสร ควันบุหรีแ่ ละ
สารระคายเคืองต่างๆดีขนึ้ ส่วนการจัดการสิง่ แวดล้อมที่ไม่มี
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมคือ การจัดการแมลงสาบ และขน
และรังแคของสัตว์ เนือ่ งจากมีพฤติกรรมในด้านนีด้ อี ยูแ่ ล้ว
นอกจากนีผ้ วู้ จิ ยั ได้มกี ารพูดชมเชยเมือ่ ผูด้ แู ลมีพฤติกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเหมาะสม ซึ่งการได้รับคำ
ชมเชยและการให้กำลังใจอย่างต่อเนือ่ ง ทำให้ผดู้ แู ลมีความ
พึงพอใจและมั่นใจในพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในบ้ า นมากขึ้ น ซึ่ ง นำไปสู่ พ ฤติ ก รรมการจั ด การ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีเ่ หมาะสมต่อไป	
นอกจากนีก้ ารศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้มกี ารเยีย่ มบ้านและ
โทรศัพท์เพือ่ ติดตามและประเมินผลการจัดการสิง่ แวดล้อม
ภายในบ้านทีก่ ระตุน้ ให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืดและส่ง
เสริมให้เกิดการปรับพฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน
บ้านทีค่ งทน การติดตามเยีย่ มบ้านช่วยสนับสนุนวิธกี ารแก้
ปัญหาให้กบั ผูด้ แู ล ทำให้การดูแลเด็กโรคหืดได้ตรงกับสภาพ
ความเป็นจริงและสอดคล้องกับความต้องการของผูด้ แู ลเด็ก
โรคหืด และส่งเสริมให้ผดู้ แู ลคงไว้ซงึ่ พฤติกรรมทีเ่ หมาะสม17
ซึ่งจากการประเมินสิ่งแวดล้อมภายในบ้านพบว่ามีฝุ่นที่
พัดลม เฟอร์นเิ จอร์และมีตกุ๊ ตา มีเศษซากแมลงสาบและ
กองหนังสือพิมพ์ภายในบ้าน มีแหล่งของเชือ้ ราและสมาชิก
ในบ้านสูบบุหรี่ ดังนัน้ เมือ่ ผูด้ แู ลได้รบั ความรู้ ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบในเด็ก
โรคหืดแล้ว ประกอบกับการได้ทราบว่าสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านบริเวณใดทีเ่ ป็นปัจจัยกระตุน้ ทีท่ ำให้เกิดอาการ

หอบในเด็กโรคหืด ทำให้ผดู้ แู ลเกิดความตระหนัก เห็นความ
สำคัญของการจัดการสิง่ แวดล้อมมากขึน้ นำไปสูก่ ารปรับ
พฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ดีขึ้นด้วย
ดังจะเห็นได้จากการทีผ่ ดู้ แู ลได้ขอคำปรึกษาถึงวิธกี ารจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้านบริเวณนัน้ ๆ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ทิพาพร ยอดญาติไทย20 และนัทธมนต์ สายสอน14
ซึ่งจัดโปรแกรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคหืด
ร่วมกับการเยีย่ มบ้าน ผลการวิจยั พบว่าคะแนนพฤติกรรม
การดูแลเด็กโรคหืดดีขนึ้ (p < 0.001) แต่งานวิจยั ดังกล่าว
ยังไม่มแี บบประเมินสิง่ แวดล้อมภายในบ้านทีช่ ดั เจน
การโทรศั พ ท์ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน นำมาใช้เพือ่ ให้ผดู้ แู ลได้ซกั ถามข้อ
สงสัย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และชีแ้ นะการปฏิบตั กิ าร
จัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน โดยผูด้ แู ลได้สอบถามถึงเรือ่ ง
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน กล่าวชมเชยเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างปฏิบตั ไิ ด้ดี ให้กำลังใจเมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยังไม่สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ การใช้ โทรศัพท์เป็นวิธีการที่สะดวก
ประหยัด และสามารถส่งเสริมพฤติกรรมได้ จากงานวิจยั พบ
ว่าการให้ความรู้กับผู้ดูแลที่มีการใช้ โทรศัพท์เป็นส่วนหนึ่ง
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ดูแลเด็กโรคหืดเพื่อสนับสนุน
พฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมร่วมด้วย ผลการวิจยั พบว่า
ปริมาณสารก่อภูมแิ พ้ภายในบ้านลดลงและจำนวนวันทีห่ อบ
ลดลง8 นอกจากนีม้ กี ารศึกษาวิจยั ที่ให้ความรูก้ บั บิดามารดา
ของเด็กโรคหืดทางโทรศัพท์ เพื่อให้บิดามารดา มีความรู้
และสามารถ จัดการกับโรคหืดได้ ผลการวิจยั พบว่า ผูด้ แู ลมี
คุณภาพชีวติ ดีขนึ้ 21
จะเห็นได้วา่ โปรแกรมการจัดการสิง่ แวดล้อมภายใน
บ้ า นที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น โดยการให้ ค วามรู้ โดยใช้ สื่ อ
คอมพิวเตอร์และคูม่ อื ร่วมกับการเสริมแรงทางบวกโดยการ
ประเมินสิง่ แวดล้อมและการพูดชมเชย และการติดตามโดย
การเยี่ยมบ้านและโทรศัพท์ ทำให้ผู้ดูแลมีพฤติกรรมการ
จัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านเพือ่ ควบคุมโรคหืดได้ดขี นึ้

ข้อจำกัดของงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมตัวแปร
แทรกซ้อนได้ เช่น ระดับการควบคุมโรคหืด และความรูข้ อง
ผูด้ แู ลเกีย่ วกับโรคหืด เป็นต้น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากไม่มกี ารแบ่ง
ระดับการควบคุมโรคหืดโดยแพทย์ ซึ่งตัวแปรแทรกซ้อน
เหล่านี้อาจมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ผูด้ แู ลเด็กโรคหืด
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ข้อเสนอแนะ
1. ในการปฏิบัติพยาบาล ควรสนับสนุนให้มีการนำ
โปรแกรมการจัดสิง่ แวดล้อมภายในบ้านมาใช้กบั ผูด้ แู ลเด็ก
โรคหืด โดยการให้ความรูร้ ว่ มกับการเสริมแรงทางบวกและ
การติดตามผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความพึง
พอใจในผลของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านอย่าง
ต่อเนือ่ ง
2. ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีตดิ ตามพฤติกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่กระตุ้นให้เกิดอาการ
หอบในเด็กโรคหืดในระยะยาว เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ
1 ปี เพื่อติดตามความคงทนของพฤติกรรมการจัดการ
สิง่ แวดล้อมภายในบ้าน และควรมีการศึกษาถึงผลลัพธ์ของ
การจัดการสิง่ แวดล้อมภายในบ้านด้วย เช่น จำนวนครัง้ ที่
เกิดอาการหอบ จำนวนครัง้ ของการมารับบริการด้วยอาการ
หอบที่ โรงพยาบาล จำนวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล
คุณภาพชีวติ ของผูด้ แู ลและเด็กโรคหืด เป็นต้น
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