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บทคัดย่อ
 การวิจัยแบบบรรยายเชิงหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกัน
อาการภมูแิพ้ของเดก็วัยเรยีนโรคจมูกอกัเสบภูมแิพ้และปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง กลุม่ตวัอย่างเป็นเดก็วยัเรยีน
โรคจมกูอกัเสบภูมิแพ้ท่ีเข้ารบัการรกัษาในคลนิกิภมูแิพ้ แผนกผูป่้วยนอกกมุารเวชกรรม โรงพยาบาล
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์จังหวัดชลบรุ ีจ�านวน 72 ราย คัดเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบสะดวกตามคุณสมบตัิ
ที่ก�าหนด เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและ
สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียน
โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 43.89 (SD = 7.37, range 
14-56) การรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็ก
วัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .488, p < .001) ส�าหรับการรับรู้
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้
ของเด็กวยัเรยีนโรคจมูกอกัเสบภูมิแพ้ (p > .05) ผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า การรบัรูส้มรรถนะ
แห่งตนมีความส�าคัญต่อพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน ดังนั้นพยาบาลและ
บุคลากรด้านสุขภาพควรส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนแก่เด็กวัยเรียน เพื่อให้มีพฤติกรรม
การป้องกันอาการภูมิแพ้ในโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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Abstract
 This descriptive correlation study aimed to examine the relationships between
symptomatic preventive behavior of school-age children with allergic rhinitis and 
its related factors. The sample included 72 school-age children with allergic rhinitis 
and follow up in Out Patient Department of Allergy clinic at Somdej Phranangchaosirikit
Hospital,Chon Buri province. Data were collected on March 2015. Data were analyzed 
by using descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient.
Results revealed that school-age children had high level of allergic symptomatic 
preventive behavior (M = 43.89, SD = 7.37). Self-efficacy was positive relationships 
the allergic symptomatic preventive behavior (r = .488, p < .001). However, there 
was no relationship between the perception of indoor and outdoor environments 
and preventive behavior of rhinitis symptom (p > .05). These findings suggest that 
self-efficacy was significant factors on the allergic symptomatic preventive behavior. 
Nurse and health care providers should promote self-efficacy in order to promote 
appropriate the allergic symptomatic preventive behavior among school-age children.
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บทน�า
 โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) 
เป็นความผิดปกติที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน 
เนื่องจากเยื่อบุจมูกมีความไวต่อสารแปลกปลอม
ภายนอกหรือสารก่อภูมิแพ้ มีการตอบสนองผ่าน
ทางอิมมูนโนกลูบูลิน ชนิดอี (IgE)1 แสดงอาการ
ภูมิแพ้ทางจมูกด้วยอาการคัดจมูกน�้ามูกไหล จาม 
คันจมูกหรือคันตา และมีอาการน�้ามูกไหลลงคอ ซึ่ง
ในเด็กมักมีภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญ เช่น ไซนัส
อักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หอบหืด และเยื่อบุตา
อักเสบภูมิแพ้ เป็นต้น2 จากการส�ารวจความชุกของ
การเกิดโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ของ Allergic Rhi-
nitis and Its Impact on Asthma [ARIA]3

ในประชากรวัยเด็กทั่วโลก พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 40 โดยในกลุ่มประเทศ

อาเซียน พบว่า ความชุกของการเกิดโรคจมูกอักเสบ
ภูมิแพ้ในเด็กอายุ 6-14 ปี มีร้อยละ 45 พบใน
เด็กชายมากกว่าเด็กหญิง4 ส�าหรับประเทศไทย
อุบัติการณ์การเกิดโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในเด็ก
วัยเรียนอายุ 6-12 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นจากเดิมเป็น 
3 เท่า จากร้อยละ 17.9 เป็นร้อยละ 44.255 จะเห็น
ได้ว่า การเจ็บป่วยด้วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ในเด็ก
วัยเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญในการด�าเนิน
ชีวิตของเด็กวัยนี้
 การเจบ็ป่วยด้วยโรคจมกูอักเสบภมูแิพ้ในเดก็
วัยเรียนส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กกล่าวคือ ด้าน
ร่างกาย จะแสดงอาการคัดจมูก น�้ามูกใส จาม หรือ
อาจมีอาการที่อวัยวะอ่ืนร่วมด้วย เช่น หู ตา คอ 


