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บทคัดย่อ 

 
 โรคหอบหืดในเด็กเป็นโรคเร้ือรังของระบบทางเดินหายใจ ท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวติ และยงัส่งผลกระทบต่อบิดามารดา การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึง
ทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมวดัก่อนและหลงัการทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการโคชต่อ
การปฏิบติัของบิดามารดาในการดูแลเด็กท่ีเป็นโรคหอบหืด กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เป็นบิดามารดาของเด็กท่ีเป็นโรคหอบหืดท่ีมีอายุ 1-6 ปี ท่ีเขา้รับการรักษาท่ีแผนกผูป่้วยนอกกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 ถึง เดือนมิถุนายน 
2554 จ  านวน 52 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 26 ราย กลุ่มทดลองคือ กลุ่มท่ี
ไดรั้บการโคชตามแผนของผูว้จิยั และกลุ่มควบคุมคือ กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัประกอบดว้ย แผนการโคชการปฏิบติัของบิดามารดาในการดูแลเด็กท่ีเป็นโรคหอบหืด
ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิดการโคชของแฮส (Haas, 1992) และการทบทวนวรรณกรรม และ
แบบสอบถามการปฏิบติัซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
ไดค้่าดชันีความตรงตามเน้ือหา เท่ากบั .81 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั .83 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิติทีชนิด 2 กลุ่มมีอิสระต่อกนั และสถิติทีชนิด 2 กลุ่มสัมพนัธ์กนั  
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 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ภายหลงัการโคชบิดามารดากลุ่มท่ีไดรั้บการโคชมีคะแนนเฉล่ียการปฏิบติัในการ
ดูแลเด็กท่ีเป็นโรคหอบหืดมากกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 2. ภายหลงัการโคชบิดามารดากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียการปฏิบติัในการดูแลเด็กท่ี
เป็นโรคหอบหืดมากกวา่ก่อนไดรั้บการโคชอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การโคชส่งเสริมให้บิดามารดามีทกัษะในการปฏิบติัการ
ดูแลเด็กท่ีเป็นโรคหอบหืดเพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรน าการโคชไปใช้ในการเพิ่ม
ทกัษะการปฏิบติัในการดูแลเด็กท่ีเป็นโรคหอบหืดต่อไป 
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ABSTRACT 

 
 Childhood asthma is a chronic respiratory tract disease affecting these children 
physiologically and psychologically in addition to their quality of life and therefore affecting their 
parents. The purpose of this quasi-experimental, pretest-posttest control group design was to 
examine the effect of coaching on care practices among parents of children with asthma. A 
purposive sample of 52 parents of children with asthma aged between 1 to 6 years old were 
recruited from the out patient department, Chiang Rai Prachanukrah hospital during February 
2011 to June 2011. The subjects were assigned into experimental and control groups with 26 
parents in each group. The experimental group was coached by researcher whereas the control 
group received routine instruction. The research tools consisted of the Coaching Plan developed 
by the researcher based on the concept of coaching by Haas (1992) and literature review, and the 
Practices Questionnaire. The practices questionnaire was content validated by five experts and the 
content validity index was .81, whereas the reliability was .83. Data were analyzed using 
descriptive statistics, independent t-test and paired t-test.  
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 The study findings showed that: 
 1. After coaching the parents who were coached had a significantly higher mean 
score of practices than the parents who had routine instruction (p<.01). 
 2. After coaching, the parents had a significantly higher mean score of practices than 
before coaching (p<.01). 
 The findings of this study suggest that coaching could enhance caring practice skills   
among parents of children with asthma. Thus, the personnel should be encouraged to use 
coaching should to improve practice skills in caring among parents of children with asthma. 
 
 
 


