P104 : ผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ภูวนันท์ สุวรรณไตรย์

โรงพยาบาลชานุมาน

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ ผู้ ดู แ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจานวน 20 ราย
และผู้ดูแลผู้ปุวย จานวน 20 ราย ของโรงพยาบาลชานุมาน อาเภอชานุมาน จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ที่ ถู ก จ าหน่ า ย
กลับไปอยู่บ้าน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กาหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ (1) แบบบันทึ ก
ข้อมูลทั่วไปของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (2) แบบประเมินคะแนนดัชนีคุณภาพชีวิต (3) โปรแกรมสนั บ สนุ น
ความรู้ผู้ดูแล และ (4) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples
ผลการศึกษาพบว่า
1. คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลสูง
กว่าก่อนได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หลั ง ได้ รั บ โปรแกรม
สนับสนุนความรู้ผู้ดูแล สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทนา
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, Cerebrovascular Disease) เป็นโรคทางระบบประสาทที่ มี ค วาม
รุนแรง เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั่วโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นสาเหตุการตายเป็นอั นดั บ
3 รายงานจาก WHO พบอุบัติการณ์ทั่วโลกประมาณ 15 ล้านคน ในแต่ละปีและทุ ก ๆ 6 วิ นาที จะมี ค นเสี ย ชี วิ ต
อย่างน้อย 1 คน ในปี 2563 จะมีผู้ปุวยเพิ่มเป็น 2 เท่า เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะที่สาคัญอันดับ 2 ทั้งใน
เพศชายและเพศหญิง ส่งผลกระทบต่อผู้ปุวย ครอบครัว เศรษฐกิ จ และสั ง คม (World Health Organization,
2015) อัตราตายและความพิการในระยะยาวสูงเป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐ เกิดความพิการมากกว่ า 100,000 ราย ใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 รายในแต่ละปี ในประเทศไทยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็ น
อันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับที่ 2 ในเพศหญิง อัต ราปุ ว ยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ นตามล าดั บ โดยทั่ ว ประเทศพบ
252.59 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2547 เพิ่ ม เป็ น 354 ต่ อ ประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2555
(สถาบันประสาทวิทยา, 2558)
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีก้าวหน้ า ไปมาก สามารถบ าบั ด รั ก ษาผู้ ปุ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้ปุวยให้พ้นจากภาวะวิกฤตและลดอั ต ราการ
ตายลงได้อย่างมาก ทาให้จานวนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่รอดชีวิตมีจานวนมากขึ้น แต่ผู้ปุวยเหล่านี้มักมีความ
พิการเรื้อรัง (พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล , 2543) จากพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมองส่ ง ผลให้ ผู้ ปุ ว ยมี ค วาม
ผิดปกติทางด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญา และสภาวะอารมณ์ (กิ่งแก้ว ปาจรีย,์ 2547) ปัญหาที่พบได้บ่อยและ
ต้องการการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวยเหล่านี้ เช่น การเคลื่อนไหวช้า การเคลื่อนไหวของแขนและขาไม่
สัมพันธ์กัน การก้าวขาลาบาก เดินเซพูดไม่ได้หรือพูดลาบาก การกลืนลาบาก ระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุ จ จาระ
ผิดปกติ (กมลทิพย์ หาญผดุงกิจม, 2547) นอกจากนี้ผู้ปุว ยยั ง มี ปั ญหาด้ า นพฤติ ก รรมและอารมณ์ เช่ น ภาวะ
ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด กลัว ก้าวร้าว บุคลิกภาพและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง อารมณ์แปรปรวน เฉยเมย (ปิ ย
ภัทร พัชราวิวัฒน์พงษ์, 2547) ซึ่งภาวะซึมเศร้าเป็นอาการตอบสนองต่อโรคที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู้ ปุ ว ยมั ก กั ง วลว่ า จะต้ อ ง
พึ่ ง พาผู้ อื่ น รู้ สึ ก ตั ว เองไม่ มี คุ ณ ค่ า ท าให้ มี ค วามสนใจในการฟื้ นฟู ส ภาพของตนเองลดลง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ (ฉัฐยา จิตประไพ, ภาริส วงศ์แพทย์, 2542) โรคหลอดเลื อ ดสมองนอกจากจะส่ ง ผล
กระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ปุวยเองตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ข อง
ครอบครัวของผู้ปุวยด้วย เพราะจากความพิการและความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทาให้ผู้ปุวยมีข้อจากัดในการดูแลตนเอง
ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ จึงต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่อ ยู่ใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องที่บ้า น
บุคคลในครอบครัวจึงเป็นบุคคลที่ต้องเข้ามารับบทบาทเป็นผู้ดูแล ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ และจากการศึ ก ษาของ
นันทพร ศรีนิ่ม (2545) พบว่า ปัญหาที่มากที่สุดในผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน คือ การมี ค วามรู้ แ ละ
ทักษะไม่เพียงพอในการดูแลผู้ปุวย ทาให้ประสบความยากลาบากในการดูแลและเกิดความเครียดขึ้นได้ และหาก
ผู้ปุวยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ มักเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ท าให้ ก ลั บ มารั ก ษาในโรงพยาบาลและสู ญเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น
จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทาให้วงการแพทย์และสาธารณสุ ข สนใจวิ ธี ก ารที่ จ ะให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวภายหลังจากพ้นภาวะวิกฤต โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ปุวยให้
เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่สูญเสียไปและพัฒนาศักยภาพที่เหลืออยู่ เพื่อให้ผู้ปวุ ยสามารถประกอบกิจวัตรประจาวันต่างๆ
ได้ใกล้เคียงปกติ สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมน้อยที่สุด
ช่วยลดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ทาให้ผู้ ปุ ว ยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น (อรฉั ต ร โตษยานนท์ .
,2539, สมจิต หนุเจริญกุลม, 2543, วิจิตรา กุสุมภ์,2544, น้ อ มจิ ต ต์ นวลเนตร, 2545, สถาบั นประสาทวิ ท ยา,
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2545) ในต่างประเทศจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ที่บ้านร้อยละ 95 ได้ รับ
บริการด้านการฟื้นฟูสภาพน้อย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ปุวยและครอบครัวโดยตรงและทาให้คุณภาพชีวิ ต ของผู้ ปุ ว ย
โรคหลอดเลือดสมองลดต่าลง (Legg; Langhorne; &Andersen, 2004) และการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูป้ ุวยโรค
หลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพและมาตรวจตามที่แพทย์นัด จานวน 156 ราย ที่ระยะ 3 เดือนจนถึ ง 1 ปี
หลังจากได้รับการวินิจฉัย พบว่า ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดั บ ต่ าและจะไม่ เ พิ่ ม ขึ้ นจนถึ ง 1 ปี (Kauhanen,
2005) ซึ่งวิธีสาคัญวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเหลือผูป้ ุวยได้ คือ การสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล โดยเฉพาะความรู้ในการฟื้นฟู
สภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง มี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ ปุ ว ยเป็ นอย่ า งมาก เพราะสามารถ
ปูองกันความพิการแลภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวย โดยการฟื้นฟูสภาพนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรกเป็นระยะที่เริ่มพักฟื้นในโรงพยาบาล ระยะนี้จะเริ่มการฟื้นฟูสภาพหลังจากอาการของโรคหลอดเลือด
สมองสงบแล้ว โดยการฟื้นฟูสภาพส่วนใหญ่จะทาร่วมกันเป็นทีมสหสาขา และระยะที่ 2 คื อ ระยะฟื้ นฟู ส ภาพที่
บ้าน เป็นการฟื้นฟูสภาพระยะยาวตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลในครอบครั ว มี บ ทบาทส าคั ญในการให้ ก าลั ง ใจผู้ ปุ ว ย
ตลอดจนให้คาแนะนาและกระตุ้นผู้ ปุวยในการฟื้ นฟู ส ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กิ จ กรรมในระยะนี้ เ ป็ นการคงไว้ ซึ่ ง
ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ของผู้ ปุ ว ย (Agency for Health Care Policy and Research [AHCPR], 1996) เปู า หมายที่
สาคัญของการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ผู้ปุวยมีความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ปุวยสามารถกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ใ นสภาพครอบครั ว และสั ง คมเดิ ม ดั ง นั้ นกิ จ กรรมหลั ก จึ ง มี 2
องค์ประกอบ คือ 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการฟื้นฟูสภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ ปุ ว ย
และผู้ดูแลสามารถปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2) การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออก
กาลังกาย ในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง (สมาคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย, 2539)
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลระบบสนั บ สนุ นและให้ ค วามรู้
ในผู้ปุวยโรคเรื้อรัง หรือศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมผู้ดูแลผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลต่อความสามารถ
ในการดูแลบ้างแล้ว (นิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต, 2548) แต่การศึกษาเกี่ยวกับการให้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ แ ก่
ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านนั้นยังมีน้อย และสาหรับโรงพยาบาลชานุมานยั ง ไม่ มี ก าร
วิจัย จากการศึกษาข้อมูลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอาเภอชานุมาน พบว่า มีผู้ปุวยจานวน 20 ราย ที่เข้ามา
รับการรักษาในโรงพยาบาลชานุมานภายหลังจากถูกจาหน่ายกลับบ้านไปแล้ว คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยไม่ดีขึ้น ทั้งนี้
เพราะผู้ดูแลขาดความรู้ในการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยหลังการรักษา ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็ นบุ ค ลากรทางการแพทย์
สาขานักกายภาพบาบัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ ผู้ ดู แ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ปุ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลั ง การใช้ โ ปรแกรม
สนับสนุนความรู้ผู้ดูแล
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ ดู แ ลผู้ ปุ ว ยก่ อ นและหลั ง การใช้
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอาศัยแนวคิดของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย (2539) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1)
การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 2) การให้ความรู้ในการฟื้นฟูสภาพด้วยการฝึกการเคลื่อนไหวร่ า งกาย
โดยการออกกาลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้ อ ต่ า งๆ ฝึ ก ความคงทนและความ
แข็งแรงให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการสนับสนุนความรู้ผู้ดแู ล ที่ผู้วิจยั จัดทา
ขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
และอาศัยแนวคิดของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่ง
ประเทศไทย (2539 : 25) ซึ่งประกอบด้วย
1) การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
2) การให้ความรู้การฟื้นฟูสภาพ ด้วยการฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกาลังกายในส่วนที่
เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อ
ต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรงแก่ผดู้ ูแล
และผู้ปุวย

1. คุณภาพชีวิตของผูป้ ุวยโรคหลอดเลือด
สมอง
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
ของผู้ดูแลผู้ปุวย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดศึกษา 1 กลุ่ ม วั ด ก่ อ น
และหลังการทดลอง (One groups pre and posttest design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนั บ สนุ นความรู้
ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองทีจ่ าหน่ายจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ในเขตอาเภอ
ชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างไว้ ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ดูแลผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมอง ในเขต
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดแู ล ที่เข้ารับการรักษา และถูก
จาหน่ายจาก กลับไปอยู่บ้าน ในเขตอาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน
เมษายน 2563 จานวน 20 ราย และผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง จานวน 20 ราย ซึ่งได้มาโดยความสมัครใจ
และมีคุณสมบัติ ดังนี้
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2.1 เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.2 เข้าใจภาษาไทยและสื่อสารได้ดี
2.3 หากมีโรคประจาตัวอื่นๆ ที่มีผลต่อการฟื้นฟูสภาพ เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง ต้องสามารถควบคุมโรคได้
2.4 ผู้ปุวยยินดีเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้
2.5 มีบุคคลในครอบครัวที่รับผิดชอบปฏิบตั ิการดูแลผู้ปุวยโดยตรง
2.6 บ้านของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระยะทางที่ผวู้ ิจัยสามารถเยี่ยมบ้านได้
เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ได้แก่
1.1 โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลที่ผู้วิจัยจัดทาขึน้ จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และอาศัยแนวคิดของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย (2539) ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค 2) การให้ความรู้ในการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกาลังกายในส่วนที่เกิดการ
สูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรงแก่ผู้ดูแล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพก่อนการเจ็บปุวย รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ระยะเวลาที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
1.2 แบบประเมินคุณภาพชีวิต ที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบประเมินดัชนีคุณภาพชีวติ ของ
วีณา ลิ้มสกุล (2545) ป็นข้อคาถามเกี่ยวกับประสบการณ์หรือความรู้สึกของผูป้ ุวยมีทั้งหมด 26 ข้อคาถาม แต่ละ
ข้อมีคาตอบ 5 ตัวเลือก
วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ผู้วิจัยสารวจรายชื่อพร้อมที่อยู่ของผูป้ ุวยโรค
หลอดเลือดสมองที่เคยเข้ารับการรักษาและถูกจาหน่ายกลับไปอยูบ่ ้าน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ และดาเนินการวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 60-90 นาที
1. ผู้วิจัยเดินทางไปพบผู้ปุวยที่บา้ น แนะนาตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูลและขอความร่วมมือในทาวิจัย พร้อมทั้งพิทักษ์สทิ ธิ์ของกลุม่ ตัวอย่างแก่ผู้ปุวยและผู้ดูแลในการเข้า
ร่วมวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ
2. เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ุวยโรคหลอดเลือดสมอง
และประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
3. ให้ผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ทาแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
4. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งภายในสัปดาห์แรก
ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 1) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 60-90 นาที
1. ผู้วิจัยเดินทางไปพบผู้ปุวยที่บา้ น
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2. ผู้วิจัยพูดคุยพร้อมกับสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปุวยและผู้ดูแล
3. ผู้วิจัยซักถามถึงการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้ปวุ ยและการฟื้นฟูสภาพให้ผู้ปุวยเพื่อประเมิน
ปัญหาของผู้ปุวยและผูด้ ูแล หลังจากนั้นเริ่มให้กิจกรรมตามโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลดาเนินการสอนตาม
องค์ประกอบ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุ อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง และมอบคูม่ ือการ
ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองสาหรับผู้ดูแลผูป้ ุวยที่บา้ นแก่ผู้ดูแลไว้อ่าน ร่วมกับการอธิบายตอบข้อซักถามและ
ตอบปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจในคู่มือการดูแลผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองสาหรับผู้ดูแลผูป้ ุวยที่บา้ น
4. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างครั้งต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะดาเนินการ
ต่อในการพบครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 2) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 60-90 นาที
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป
2. หลังจากนั้นเริ่มให้กิจกรรมตามโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลและดาเนินการสอนตามโปรแกรม
สนับสนุนความรู้ผู้ดูแล เป็นการสอนให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแล
3. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ดแู ลและผู้ปวุ ยได้ซักถามเพิ่มเติม
4. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างครั้งต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรม
ที่จะดาเนินการต่อในการพบครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4 (สัปดาห์ที่ 3) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 60-90 นาที
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดแู ล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป
2. ผู้วิจัยประเมินปัญหาของผู้ปุวยและผู้ดูแล และให้กิจกรรมโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลตาม
สภาพปัญหาที่พบ ซักถามถึงปัญหาและข้อสงสัยในครั้งก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเนื้อหาการสอนในครั้งก่อนโดยผู้วิจัย
ช่วยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม
3. ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามองค์ประกอบ เรื่องการปูองกันไม่ให้เกิดโรคกลับเป็นซ้า
4. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผดู้ ูแลและผู้ปุวยได้ซกั ถามเพิ่มเติม
5. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างครั้งต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรม
ที่จะดาเนินการต่อในการพบครั้งต่อไป
ครั้งที่ 5 (สัปดาห์ที่ 4) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 60-90 นาที
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป
2. ผู้วิจัยให้กิจกรรมโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลตามสภาพปัญหาที่พบ และซักถามถึงปัญหาและ
ข้อสงสัยในครั้งก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเนื้อหาการสอนในครั้งก่อนโดยผู้วจิ ัยช่วยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม
3. หลังจากนั้นผู้วิจัยดาเนินการสอนตามองค์ประกอบ เรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออก
กาลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง พร้อมทั้ง
สาธิตวิธี
4. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจและให้สาธิตย้อนกลับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลและ
ผู้ปุวยได้ซักถามเพิ่มเติม
5. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างครั้งต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรม
ที่จะดาเนินการต่อในการพบครั้งต่อไป
ครั้งที่ 6 (สัปดาห์ที่5) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 60-90 นาที
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป
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2. ผู้วิจัยให้กิจกรรมโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลตามปัญหาที่พบ และซักถามถึงปัญหาและข้อ
สงสัยในครั้งก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเนื้อหาการสอนในครั้งก่อนโดยผูว้ ิจัยช่วยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม
3. ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามองค์ประกอบ สอนซ้าในเรื่อง การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออก
กาลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง พร้อมทั้ง
สาธิตวิธี
4. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจและให้สาธิตย้อนกลับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลและ
ผู้ปุวยได้ซักถามเพิ่มเติม
5. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างครั้งต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะดาเนินการ
ต่อในการพบครั้งต่อไป
ครั้งที่ 7 (สัปดาห์ที่ 6) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 60-90 นาที
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป
2. ผู้วิจัยให้กิจกรรมโปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแลตามปัญหาที่พบ และซักถามถึงปัญหาและข้อสงสัย
ในครั้งก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเนื้อหาการสอนในครั้งก่อนโดยผู้วจิ ัยช่วยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม
3. ผู้วิจัยดาเนินการสอนตามองค์ประกอบ เรื่องการฝึกการเคลื่อนไหวบนเตียง, การฝึกการเคลื่อนย้าย
และการฝึกการใช้รถเข็น (ในบางรายที่มีรถเข็น) พร้อมทั้งสาธิตวิธี
4. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจและให้สาธิตย้อนกลับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผดู้ ูแลและ
ผู้ปุวยได้ซักถามเพิ่มเติม
5. ผู้วิจัยทบทวนความรู้ทั้งหมดและคาแนะนาที่ได้ให้ไปทั้งผูป้ ุวยและผู้ดูแลตลอดจนปัญหาที่เกิดขึน้
และได้ร่วมกันแก้ไขตลอดระยะเวลาของการวิจัย และเน้นให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลตระหนักถึงความสาคัญของการฟื้นฟู
สภาพ และย้าผู้ดูแลควรมีการกระตุ้นผู้ปุวยให้มีการฝึกปฏิบัตอิ ย่างต่อเนื่อง
6. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างครั้งต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ในระหว่าง 2 สัปดาห์ก่อนที่จะถึงกาหนดนัด
ครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะติดต่อสอบถามความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสภาพของกลุ่มตัวอย่าง หรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่บา้ น พร้อมกับได้มอบแบบบันทึกการฟื้นฟูสภาพสาหรับผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง ให้ไว้แก่ผู้ดูแลจดบันทึกการฝึกการฟื้นฟูสภาพผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อผู้วิจัยได้ตดิ ตาม
ความก้าวหน้าและความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสภาพ
ครั้งที่ 8 (สัปดาห์ที่ 7) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
ผู้วิจัยติดต่อกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 ครั้ง เพื่อสอบถามความก้าวหน้าและความต่อเนื่องในการฟื้นฟู
สภาพของกลุ่มตัวอย่าง และกระตุ้นผู้ปุวยและผูด้ ูแลให้มีการฝึกปฏิบตั ิการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง และนัดพบครั้ง
ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบว่าจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้าย เป็นการสิ้นสุดการวิจัย
ครั้งที่ 9 (สัปดาห์ที่ 8) ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 นาที
1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป
2. ผู้วิจัยตรวจสอบแบบบันทึกการฟื้นฟูสภาพสาหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ว่าเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ และกล่าวชมเชยเมื่อกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติได้ดีแล้ว แต่ถ้าพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีปัญหาและอุปสรรคใน
การฟื้นฟูสภาพ ผู้วิจัยทบทวนการฟื้นฟูสภาพซ้าอีกครั้ง
3. ผู้วิจัยประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ปวุ ยซ้า และทดสอบความรู้ผู้ดูแลผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมองอีกครั้ง
4. ผู้วิจัยให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้วจิ ัย เพื่อการติดต่อสอบถามเมื่อมีปญั หาเกี่ยวกับ การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองที่บา้ น จากนั้นกล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้
1. วิเคราะห์ตามลาดับตัวแปรที่วิจัย ดังนี้
1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูป้ ุวยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังทีไ่ ด้รับ
โปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแล
1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดแู ลผูป้ ุวยโรคหลอด
เลือดสมอง ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแล
2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ค่าร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลี่ย (X)
2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.4 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ ใช้ค่า IOC
2.5 ค่า t (t-test)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจานวน 20 ราย ร้อยละ 60 เป็นเพศ
ชาย สถานภาพสมรสของผู้ปุวยร้อยละ 85 มีคู่ ระดับการศึกษาร้อยละ 90 จบชั้นประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ อาชีพก่อนการเจ็บปุวย ร้อยละ 50 มีอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อ
เดือน ร้อยละ 75 มีรายได้ 5,000 -10,000 บาท ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ร้อยละ 60 อยู่ที่ 6-8 เดือน ดังแสดงในตาราง 1-2
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และศาสนา
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

จานวนคน

ร้อยละ

12
8

60.00
40.00

2
4
9
5

10.00
20.00
45.00
25.00

17

85.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
41-50
51-60
61-70
71-80
สถานภาพสมรส
โสด
คู่

9
หม้าย,หย่า/แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่นๆ

3

15.00

18
2
-

90.00
10.00
-

20
-

100
-

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และศาสนา ปรากฏผล
ดังนี้ เพศชาย จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศหญิง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 อายุ 41-50 ปี
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อายุ 51-60 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 อายุ 61-70 ปี จานวน
9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 อายุ 71-80 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 สถานภาพสมรส มีคู่ 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.00 หม้าย,หย่า/แยกกันอยู่ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 มัธยมศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ศาสนาพุทธจานวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 100
ตาราง 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพก่อนการเจ็บปุวย รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพก่อนการเจ็บป่วย
ไม่ได้ทางาน
รับจ้าง
ค้าขาย
เกษตรกรรม
ข้าราชการ
ข้าราชการบานาญ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000
5,000-10,000
10,000 ขึ้นไป

จานวนคน

ร้อยละ

5
4
10
1

25.00
20.00
50.00
5.00

15
5

75.00
25.00

10
ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
1-2 เดือน
3
15.00
3-4 เดือน
12
60.00
5-6 เดือน
5
25.00
จากตาราง 2 พบว่า อาชีพก่อนการเจ็บปุวย รับจ้าง จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ค้าขาย จานวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 เกษตรกรรม จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ข้าราชการบานาญ จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 5,000-10,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
10,000 บาทขึ้นไป จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง1-2 เดือน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 3-4 เดือน จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00
5-6 เดือน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 เปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวติ ของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล
กลุ่มทดลอง
N คะแนนเต็ม
X
S.D.
t
ก่อนการใช้โปรแกรม
20
130
55.90
3.32
43.94**
หลังการใช้โปรแกรม
20
130
99.30
3.31
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (df =19, t = 2.539)
จากตาราง 3 พบว่า คะแนนดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองหลังการใช้ โปรแกรมสนับสนุน
ความรู้ผู้ดูแลสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ดูแลผู้ป่วย
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ดูแลผูป้ ุวยก่อนและหลัง
การใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการใช้โปรแกรม
หลังการใช้โปรแกรม

N
20
20

คะแนนเต็ม
125
125

X
10.20
21.70

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (df = 19, t = 2.539)

S.D.
2.06
1.26

t
32.72**
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จากตาราง 4 พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ปุวยหลังการใช้ โปรแกรม
สนับสนุนความรู้ผู้ดูแลสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับ โปรแกรมสนั บ สนุ น
ความรู้ผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนได้รับ โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. คะแนนของผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ภายหลังได้รับ โปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแล
มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การอภิปรายผล
การศึกษาผลการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลื อ ด
สมอง โรงพยาบาลชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 20 ราย ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาอภิ ป รายตาม
สมมติฐานได้ ดังนี้
1. ดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง ภายหลั ง ได้ รับ โปรแกรมการ
ฟื้นฟูสภาพที่บ้าน มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนได้รับ โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 เหตุที่เป็นเช่นนี้ สามารถอธิบายผลได้ ดังนี้
1.1 การที่ผู้ปุวยโรคหลอดเลื อ ดสมองมี ค ะแนนดั ช นี คุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ นหลั ง จากไ ด้ รับ
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ได้จัดโปรแกรมสนับสนุ นความรู้ ผู้ ดู แ ล ของผู้ ปุ ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คื อ การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ โรค และการฝึ ก การ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกาลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้ อ ต่ า งๆ ฝึ ก ความ
คงทนและความแข็งแรง ในสถานการณ์จริงที่ผู้ปุวยและผู้ ดู แ ลอาศั ย อยู่ เป็ นจ านวน 9 ครั้ ง ใน 8 สั ป ดาห์ ทุ ก
สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ในการให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแลนั้น ผู้วิจัยได้กาหนดเป็นแผนการสอนที่ชัดเจน ซึ่งจัด ท า
เป็นโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน ประกอบด้วย ขั้นตอนการดาเนินการ 3 ขั้นตอน มีวัตถุประสงค์ รายละเอี ย ด
ของกิจกรรม เนื้อหา อุปกรณ์การสอน และแนวทางในการประเมินที่ชัดเจน และการสอนแต่ล ะครั้ ง ผู้ วิ จั ย ท าการ
สอนผู้ปุวย 1 ราย และผู้ดูแล 1ราย ที่บ้านของผู้ปุวย ก่อนการสอนผู้วิจัยพู ด คุ ย ซั ก ถามถึ ง อาการเจ็ บ ปุ ว ย การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันและการฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวย เพื่อเป็นการประเมินปัญหาของผู้ ปุ ว ยและผู้ ดู แ ล และให้
กิจกรรมการพยาบาลตามปัญหาที่พบ แล้วจึงเริ่มกิจกรรมตามโปรแกรม ดาเนินการสอนตามองค์ประกอบจากง่ า ย
ไปยาก ขณะสอนและหลังการสอน ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ปุวยและผู้ดแู ลซักถามข้อสงสัย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน การที่ผู้วิจัยเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแลนั้น เป็นบทบาทหน้าที่ของนักกายภาพบ าบั ด ท าให้
ผู้ปุวยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการที่จะปฏิบัติตัว และมีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทาให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับตัวได้ ซึ่งความสามารถในการปรับตัวของผู้ปุวย
จาเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิ บั ติ ต น มี ก ารวางแผนในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้สามารถเผชิญปัญหา มีทักษะในการดู แ ลเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ มี ก ารท าหน้ า ที่ ข อง
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ร่างกายเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการกลับสู่สภาพเดิมสั้นลง เพิ่มความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจั ย ของ
ทิตยา ทิพย์สาเหนียก (2543 : 94) ได้ศึกษาความต้องการในการดูแลของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ปุวยและความพึงพอใจในชีวิตของผูด้ ูแล จานวน 100 ราย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจใน
ชีวิตของผู้ดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการดูแลของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง แต่มี ความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ปุวย ผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากการดู แ ลผู้ ปุ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองซึ่งเจ็บปุวยเรื้อรัง ต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการผู้ดูแลซึ่งต้องการการดูแลเช่นเดียวกับ
ผู้ปุวย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลเกิดความพึงพอใจในชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์ กาญจนวงศ์ และจริ ย า
วัตร คมพยัคฆ์ (2545 : 68) ได้ศึกษาการพื้นฟูสภาพพบว่าการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวมี ค วามสั ม พั นธ์
กับการรับรู้ความผาสุกด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เป็นการรับรู้ความผาสุกจากการมีปฏิสัมพันธ์ กั บ สั ง คม การ
ได้รับการพึ่งพา การมีส่วนร่วมในสังคม ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม มีความรู้สึกที่จะสามารถพึ่งพาและไว้ ว างใจผู้ อื่ น
ส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.2 ผู้วิจัยมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปุวยและผู้ดูแลตั้ง แต่ครั้งแรกด้วยท่าทีที่จริงใจ ตั้ ง ใจ
ให้ความช่วยเหลือ ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกไว้วางใจ มีความรู้สึกเป็นกันเอง ยอมรับและให้ความร่วมมือ ใน
การไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้วิจัยได้มีโอกาสเห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่จริง ทาให้มีการ
วางแผนและปรับกลยุทธ์ในการให้ความรู้และการฝึกการฟื้นฟูสภาพให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะแต่ละราย
ไปตามสภาพ และสามารถประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกการฟื้นฟูสภาพ จึ ง เป็ นการช่ ว ยขจั ด
ปัญหาข้อจากัดบางประการได้ ในการสอนให้ความรู้ และสาธิตวิธีการปฏิบัติเคลื่อนไหวร่างกาย หลังจากการสอน
ผู้วิจัยให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลสาธิตย้อนกลับทุกครั้งเมื่อพบว่าผู้ปุวยและผู้ดูแลยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ผู้วิจัยทาการแก้ ไ ข
และชี้แจงข้อบกพร่องให้ผปู้ ุวยและผู้ดูแลรับทราบ เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เน้นฝึกจนให้ผู้ปุวยเกิด
ความชานาญสามารถปฏิบัติได้ เข้าใจแล้วจึงเริ่มกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป (ฉัฐยา จิตประไพ, 2546)
2. ความรู้ของผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ภายหลังได้รับ โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแ ล
มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับ โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 เหตุที่เป็น
เช่นนี้ สามารถอธิบายผลได้ ดังนี้
2.1 ในการสอนให้ความรู้ ผู้วิจัยใช้สื่อการสอน มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแผนการสอนที่ ก าหนด
ไว้ ซึ่งช่วยให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และจากการติดตามเยี่ยม และตรวจสอบแบบบันทึก
การฟื้นฟูสภาพที่บ้านสาหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ผู้ปุวยฝึกการฟื้นฟูสภาพ ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
ฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ข องผู้ วิ จั ย ไว้ กั บ
ผู้ปุวยและผู้ดูแล ทาให้ผู้ปวุ ยและผู้ดูแลสามารถขอคาปรึกษาเพิ่มเติมเมื่อมีปัญหาได้ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส่วนหนึ่งทีท่ าให้
ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ปุวยได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น
2.2 การที่ผู้วิจัยมอบคู่มือการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองสาหรั บ ผู้ ดู แ ลผู้ ปุ ว ยที่ บ้ า น แก่
ผู้ปุวยและผู้ดูแลไว้อ่านประกอบ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง
ปัญหาที่พบบ่อยและการดูแล การปูองกันไม่ให้โรคกลับเป็นซ้า การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการออกก าลั ง
กายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และการฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็ ง แรง เนื้ อ หามี
รูปภาพแสดงประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึน้ ทาให้ผู้ปวุ ยและผูด้ ูแลสามารถอ่านทบทวนได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เมื่อ
มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียด จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแล ทาให้มีความรู้ความเข้ า ใจ
และการฝึกทักษะต่างๆ ในการฟื้นฟูสภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ดูแลคอยดูแลให้กาลังใจและกระตุ้นให้ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ ทาให้ผู้ปุวยช่วยเหลือตนเองในการทากิจกรรมต่างๆ ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของจินนะรัตน์ ศรี ภั ท ร
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ภิญโญ (2540) ศึกษาผลของการสอนและการฝึกทักษะแก่ผู้ดูแลผูป้ ุวยโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถในการ
ดูแลผู้ปุวยและภาวะสุขภาพของผู้ปุวย จานวน 40 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่
ได้รับการสอนและการฝึกทักษะในการดูแลผู้ปุวย ร่วมกับการแจกคู่มือการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่ บ้ า น
ทาการประเมินก่อนการจาหน่ายผู้ปุวย 1 วัน และภายหลังการจาหน่าย 1 เดือน พบว่ า กลุ่ ม ทดลองที่ ไ ด้ รับ การ
สอนและการฝึกทักษะ มีคะแนนความสามารถในการดูแลผู้ปุวยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ แ ละ
คะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพของผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลจากผู้ดูแลกลุ่มควบคุม เมื่อผู้ปุวยกลับไปอยู่บ้าน 1 เดือน ต่ า
กว่าก่อนการจาหน่าย 1 วัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นการได้รับคู่มือการดูแ ลผู้ ปุ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
สาหรับผู้ดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ที่มีรูปภาพพร้อมคาบรรยาย ส่งผลให้มีการปฏิบัตกิ ารดูแลทีถ่ ูกต้องเพิ่มมากขึ้นและทาให้
ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเคอร์นิค และรอบบ์ (Kernick & Robb,1988) ได้ ศึ ก ษาถึ ง
โปรแกรมการสอนและการสนับสนุนครอบครัวของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน 27 ราย ซึ่ ง โปรแกรม
พัฒนามาจากความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัว เนื้อหาประกอบด้วย การให้คาแนะนาให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและ
ครอบครัวเกี่ยวกับโรค ความบกพร่องที่เกิดขึ้นและการฟื้นฟูสภาพ โดยการดูแลของทีมสหสาขา โดยให้โปรแกรม 4
ครั้งๆ ละ 90 นาที ทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในครอบครัวเกิดความตระหนักในปัจจัยเสี่ยง อาการ
และอาการแสดงของโรค มีความเข้าใจผลของโรคที่มีต่อร่างกาย เข้าใจถึงความสามารถ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ของผู้ปุวย และมีทักษะในกระบวนการฟื้นฟูสภาพมากขึ้น กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ ย ความสามารถใน
การดูแลผู้ปุวยและคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพของผู้ปุวยสูงกว่ากลุ่มที่สมาชิกครอบครัวไม่ได้รับโปรแกรมอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อผู้ปุวยกลับไปอยู่บ้าน 1 เดือน
2.3 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้ครอบครัวหรือผู้ดู แ ลเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ล
ผู้ปุวย ทาให้ผู้ดูแลตระหนักถึงความสาคัญของการฟื้นฟูสภาพ และสามารถปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลผู้ ปุ ว ยได้ ผู้ ดู แ ลมี
บทบาทสาคัญในการให้กาลังใจผู้ปุวย และกระตุ้นผู้ปุวยในการฟื้นฟูส ภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพยาบาล ผู้ปุวยและผู้ดูแล ซึ่งมีการตกลงร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอน
ที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปุวยและผู้ดูแล และจากผลการศึกษาต่างๆ ที่นาบุคคลในครอบครัวเข้ามามี ส่ ว น
ร่วมในการดูแลผู้ปุวยต่อการฟื้นหายหรือการฟื้นสภาพส่วนใหญ่ พบว่ า ผู้ ปุ ว ยมี ก ารฟื้ นสภาพดี ขึ้ นทั้ ง ทางด้ า น
ร่างกายและจิตใจ ผู้ปุวยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันมากขึ้น หรือมีความสามารถในด้ า นการท า
หน้าที่ของร่างกายดีขึ้น ทั้งผู้ปุวยและญาติมีความพึงพอใจต่ อ การพยาบาล ผู้ ดู แ ลมี ส่ ว นส าคั ญในการปู อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และมีอิทธิพลต่อความเจ็บปุวยหรือการฟื้นหายของผู้ปุวยด้ ว ย
สอดคล้องกับการศึกษาของ เอสตัน และคณะ (Easton et al. 1994 : 85) ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ ค วามรู้
สาหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวจานวน 6 เรื่อง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยสอนสัป ดาห์ ล ะ 1
เรื่อง ครั้งละ 1 ชั่วโมงในเวลาช่วงบ่าย กิจกรรมการสอนมีรูปภาพและเครื่องมือประกอบการสอน และติ ด ตามผล
เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวยและครอบครัวสามารถปฏิบัติ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และเป็นไปอย่างถาวรนอกจากนี้จากการสังเกตเพิ่มเติมของผู้วิจัย ยังพบอีกว่าในกลุ่มทดลองไม่เพียงแต่ มี ค ะแนน
ดัชนีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีการฟื้นคืนสภาพด้านการเคลื่ อ นไหวดี ขึ้ นมาก ตั ว อย่ า งเช่ น มี
ผู้ปุวย 1 ราย ที่ผู้วิจัยพบผู้ปุวยที่บ้านครั้งแรก ผู้ปุวยยังไม่สามารถลุกขึน้ นั่งบนเตียงได้ ผู้วิจัยและผูด้ ูแลต้องช่วยกัน
ประคับประคองพยุงจากที่นอนเพื่อลุกขึ้นนั่ง หลังจากการให้โปรแกรมการฟื้ นฟู ส ภาพที่ บ้ า นทุ ก สั ป ดาห์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง พบว่า ผู้ปุวยพัฒนาการดีขึ้นเป็นลาดับจนกระทั่งสามารถลุกเดินไปได้ไกลด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าช่วยและ
ช่วยเหลือตนเองในการทากิจกรรมต่างๆ ได้ เมื่อจบโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน ทั้งนี้สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า ใน
โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านที่ประกอบด้วยการให้ความรู้และฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ วิ จั ย ได้ ฝึ ก การสอน
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ผู้ปุวยเพื่อแก้ปัญหา โดยผสมผสานเทคนิคต่างๆ เช่น การฝึกการเคลื่อนไหวโดยให้ผู้ปุวยทาแบบซ้าๆ จนกว่าผู้ปุวย
สามารถทาเองได้ และให้ผู้ปุวยฝึกบ่อยๆ โดยการกระตุ้ นจากผู้ ดู แ ล และผู้ วิ จั ย สอนผู้ ดู แ ลให้ อ อกก าลั ง กาย
เคลื่อนไหวแขน-ขา ด้านที่อ่อนแรงของผู้ปุวยและให้ผู้ปุวยออกกาลังกายด้วยตนเองในด้านปกติ และเน้นให้ผู้ปุวย
ใช้แขนทั้งสองข้างทางานร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการฝึกลักษณะดังกล่าว ทาให้ผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่ อ นไหว
ตามที่ต้องการได้ สามารถเคลื่อนไหวได้ในที่สุด (จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชั ย และคณะ, 2541) ดั นแคน และคณะ
(Duncan et al, 1998 ) ศึกษาผลของโปรแกรมการออกกาลังกายในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองระดับปานกลาง
และระดับรุนแรงที่บ้าน หลังจากที่ปุวยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 30-90 วัน จานวน 22 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุ ม
และกลุ่มทดลอง โดยให้โปรแกรม 3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ผู้ดูแลมีความสามารถในการ
ดูแลผู้ปุวยได้ดีขนึ้ และผู้ปุวยได้รับการดูแลที่ดี และผู้ดแู ลสามารถดูแลผู้ปุวยได้อย่างต่อเนื่องที่บ้าน และการศึกษา
ของสุรีย์ กาญจนวงศ์ และ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ (2545) ได้ศึกษาการพื้นฟูสภาพพบว่าการได้รับความช่ ว ยเหลื อ
จากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความผาสุกด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เป็นการรั บ รู้ ค วามผาสุ ก จาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม การได้รับการพึ่งพา การมีส่วนร่วมในสังคม ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในสั ง คม มี ค วามรู้ สึ ก ที่ จ ะ
สามารถพึ่งพาและไว้วางใจผู้อื่น น่าจะส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรอดเจอร์ และคณะ (Rodgers et
al,1999) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล สอนวันละ 1 ชั่วโมง จานวน 6
ครั้ง กลุ่มทดลองเป็นผู้ปุวยจานวน 66 ราย ผู้ดูแล 65 ราย ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ปุ ว ยและผู้ ดู แ ลกลุ่ ม ที่ ไ ด้ รับ
โปรแกรมการสอนมีคะแนนความรู้มากกว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการสอน อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิ ติ ซึ่ ง ท าให้
ผู้ปุวยและผู้ดูแลกลุ่มทดลองมีความรู้ในการปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพเมื่ออยู่บ้านอาจกล่าวได้ว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลมีความรู้และมีความสนใจในประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ
และการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการออกกาลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้ อ
ต่างๆฝึกความคงทนและความแข็งแรง ทาให้ผู้ปุวยได้ฝึกฝนและเกิดการปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม เป็ น
การส่งเสริมความสามารถในการทาหน้าที่ ข องร่ า งกายและคงไว้ ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ก ารฟื้ นฟู ส ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(สถาบันประสาทวิทยา. 2545 : 126, อรฉัตร โตษยานนท์. 2539 : 148) และเมื่อผู้ปุวยรับรู้ถึงผลดีที่เกิดกับตนเอง
เกี่ยวกับการรับรู้ความแข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ความสามารถในการทางานเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิ ต
ในด้านความผาสุกด้านร่างกาย (Physical well-being) การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ าวั น
ต่างๆ ของตน และการรับรู้ถึงความสุข การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่ บุ ค คลมี ต่ อ ตนเอง เกิ ด การรั บ รู้ ท างจิ ต ใจ
(Phychological well-being) และด้านความคิดคานึงเกี่ยวกับภาพลั ก ษณ์ (Body image concerns) ดี ขึ้ นจาก
การรับรู้เกี่ยวกับสภาพที่ตนเองประสบอยู่และความสามารถในการปรับตัวให้เข้า กับโรคที่เป็นอยู่ และการรั บ รู้ ถึ ง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่ผู้ดูแลกระตุ้นช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพ ทาให้ไม่รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ย ว ก่ อ ให้ เ กิ ด
การรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตในด้านการคิดคานึงเกี่ยวกับสังคม (Social concerns) (Padilla & Grant. 1985 : 236)
ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล ที่ ป ระกอบด้ ว ยการให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับโรค และการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกก าลั ง กายในส่ ว นที่ เ กิ ด การสู ญเสี ย และฝึ ก การ
เคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง จานวน 9 ครั้ง ใน 8 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งผู้ดูแลผู้ปุวยได้รับการฝึกปฏิบัตพิ ัฒนาทักษะด้านการฟื้นฟูสภาพสาหรับผู้ปวุ ยโรคหลอดเลือดสมอง ทาให้ผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และมีทักษะในการฟื้นฟูสภาพ
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ปุวยมีดัชนีคุณภาพชีวติ ดีขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.ได้แนวทางสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง ได้นาไปส่งเสริมและพัฒนาการดูแลตนเองของครอบครั ว ผู้ ปุ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้การบริการได้อย่างครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยสอดคล้องกับการด าเนิ น
ชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ของครอบครัวผู้ปุวยโรคหลอดเลื อ ด
สมองได้อย่างถูกต้อง มีผลให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิ ต ที่ ดี มี ค วามมั่ นคงในการ
ดารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และสามารถทาคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมได้ตามกาลังความสามารถ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านทาให้คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาวิจัยซ้าเกี่ยวกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลื อ ดสมอง โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรได้
2. ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ มี ระดั บ ความพิ ก ารอื่ นๆ เช่ นระดั บ ความพิ ก ารเล็ ก น้ อ ย
ระดับความพิการรุนแรง ระดับความพิการรุนแรงมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความพิการและคะแนน
ดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในทุกระดับความพิการของโรค
3. ควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้น เพื่อเป็นการติดตามถึงการคงอยู่ ข องการฟื้ นฟู ส ภาพ
ในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
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