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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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