
P104 : ผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
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                  การวิจัยคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 20 ราย 
และผู้ดูแลผู้ปุวย จ านวน 20 ราย ของโรงพยาบาลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ถูกจ าหน่าย
กลับไปอยู่บ้าน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ (1) แบบบันทึก
ข้อมูลทั่วไปของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (2) แบบประเมินคะแนนดัชนีคุณภาพชีวิต (3) โปรแกรมสนับสนุน
ความรู้ผู้ดูแล และ (4) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples 
                 ผลการศึกษาพบว่า 
                 1. คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลสูง
กว่าก่อนได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                 2. ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง หลังได้ รับโปรแกรม
สนับสนุนความรู้ผู้ดูแล สูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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บทน า 

                 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, Cerebrovascular Disease) เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีความ
รุนแรง  เป็นโรคที่พบบ่อยในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั่วโลก ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ   
3 รายงานจาก WHO พบอุบัติการณ์ทั่วโลกประมาณ 15 ล้านคน ในแต่ละปีและทุกๆ 6 วินาที จะมีคนเสียชีวิต
อย่างน้อย 1 คน ในปี 2563 จะมีผู้ปุวยเพิ่มเป็น 2 เท่า เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะที่ส าคัญอันดับ 2 ทั้งใน
เพศชายและเพศหญิง ส่งผลกระทบต่อผู้ปุวย ครอบครัว  เศรษฐกิจ และสังคม (World Health Organization, 
2015) อัตราตายและความพิการในระยะยาวสูงเป็นอันดับหน่ึงในสหรัฐ เกิดความพิการมากกว่า 100,000 ราย  ใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจ านวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 รายในแต่ละปี ในประเทศไทยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็น
อันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับที่ 2 ในเพศหญิง อัตราปุวยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามล าดับ  โดยทั่วประเทศพบ  
252.59 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2547 เพิ่มเป็น 354 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ.2555 
(สถาบันประสาทวิทยา, 2558)   
                 ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก  สามารถบ าบัดรักษาผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้ปุวยให้พ้นจากภาวะวิกฤตและลดอัตราการ
ตายลงได้อย่างมาก ท าให้จ านวนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่รอดชีวิตมีจ านวนมากขึ้น แต่ผู้ปุวยเหล่าน้ีมักมีความ
พิการเร้ือรัง (พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล, 2543) จากพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมองส่งผลให้ผู้ปุวยมีความ
ผิดปกติทางด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญา และสภาวะอารมณ์ (กิ่งแก้ว ปาจรีย ,์ 2547) ปัญหาที่พบได้บ่อยและ
ต้องการการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวยเหล่าน้ี เช่น การเคลื่อนไหวช้า การเคลื่อนไหวของแขนและขาไม่
สัมพันธ์กัน การก้าวขาล าบาก เดินเซพูดไม่ได้หรือพูดล าบาก การกลืนล าบาก ระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
ผิดปกติ (กมลทิพย์ หาญผดุงกิจม, 2547) นอกจากน้ีผู้ปุวยยังมีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์  เช่น ภาวะ
ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด กลัว ก้าวร้าว บุคลิกภาพและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง อารมณ์แปรปรวน เฉยเมย  (ปิย
ภัทร พัชราวิวัฒน์พงษ์, 2547) ซึ่งภาวะซึมเศร้าเป็นอาการตอบสนองต่อโรคที่ เกิดขึ้น  ผู้ปุวยมักกังวลว่าจะต้อง
พึ่งพาผู้อื่น รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่า ท าให้มีความสนใจในการฟื้นฟูสภาพของตนเองลดลง  ส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ (ฉัฐยา จิตประไพ, ภาริส วงศ์แพทย์, 2542)  โรคหลอดเลือดสมองนอกจากจะส่งผล
กระทบต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ปุวยเองตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวของผู้ปุวยด้วย เพราะจากความพิการและความผิดปกติที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ปุวยมีข้อจ ากัดในการดูแลตนเอง 
ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ จึงต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอย่างต่อเน่ืองที่บ้าน 
บุคคลในครอบครัวจึงเป็นบุคคลที่ต้องเข้ามารับบทบาทเป็นผู้ดูแล  ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ และจากการศึกษาของ  
นันทพร ศรีน่ิม (2545) พบว่า ปัญหาที่มากที่สุดในผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน คือ  การมีความรู้และ
ทักษะไม่เพียงพอในการดูแลผู้ปุวย ท าให้ประสบความยากล าบากในการดูแลและเกิดความเครียดขึ้นได้ และหาก
ผู้ปุวยไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ มักเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ท าให้กลับมารักษาในโรงพยาบาลและสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น 
                 จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้วงการแพทย์และสาธารณสุขสนใจวิธีการที่จะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวภายหลังจากพ้นภาวะวิกฤต  โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือผู้ปุวยให้
เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่สูญเสียไปและพัฒนาศักยภาพที่เหลืออยู่ เพื่อให้ผู้ปวุยสามารถประกอบกิจวัตรประจ าวันต่างๆ 
ได้ใกล้เคียงปกติ สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคมน้อยที่สุด 
ช่วยลดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ท าให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  (อรฉัตร โตษยานนท์.  
,2539, สมจิต หนุเจริญกุลม, 2543, วิจิตรา กุสุมภ์,2544, น้อมจิตต์ นวลเนตร, 2545, สถาบันประสาทวิทยา , 
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2545) ในต่างประเทศจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่อยู่ที่บ้านร้อยละ  95 ได้ รับ
บริการด้านการฟื้นฟูสภาพน้อย ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ปุวยและครอบครัวโดยตรงและท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองลดต่ าลง (Legg; Langhorne; &Andersen, 2004) และการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูปุ้วยโรค
หลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพและมาตรวจตามที่แพทย์นัด จ านวน 156 ราย ที่ระยะ 3 เดือนจนถึง 1 ปี 
หลังจากได้รับการวินิจฉัย พบว่า ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ าและจะไม่เพิ่มขึ้นจนถึง  1 ปี (Kauhanen,  
2005) ซึ่งวิธีส าคัญวิธีการหน่ึงที่จะช่วยเหลือผูปุ้วยได้ คือ การสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล โดยเฉพาะความรู้ในการฟื้นฟู
สภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
                 การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  มีประโยชน์ต่อผู้ปุวยเป็นอย่างมาก เพราะสามารถ
ปูองกันความพิการแลภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปุวย  โดยการฟื้นฟูสภาพน้ันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
คือ ระยะแรกเป็นระยะที่เร่ิมพักฟื้นในโรงพยาบาล ระยะน้ีจะเร่ิมการฟื้นฟูสภาพหลังจากอาการของโรคหลอดเลือด
สมองสงบแล้ว โดยการฟื้นฟูสภาพส่วนใหญ่จะท าร่วมกันเป็นทีมสหสาขา และระยะที่ 2 คือ  ระยะฟื้นฟูสภาพที่
บ้าน เป็นการฟื้นฟูสภาพระยะยาวตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลในครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการให้ก าลังใจผู้ปุวย  
ตลอดจนให้ค าแนะน าและกระตุ้นผู้ปุวยในการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเน่ือง  กิจกรรมในระยะน้ีเป็นการคงไว้ซึ่ง
ศักยภาพสูงสุดของผู้ปุวย  (Agency for Health Care Policy and Research [AHCPR], 1996) เปูาหมายที่
ส าคัญของการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ผู้ปุวยมีความสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองส่งเสริมให้
ผู้ปุวยสามารถกลับไปใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพครอบครัว และสังคมเดิม  ดังน้ันกิจกรรมหลักจึงมี  2 
องค์ประกอบ คือ 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการฟื้นฟูสภาพ ที่จะช่วยให้ผู้ปุวย
และผู้ดูแลสามารถปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2) การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออก
ก าลังกาย ในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง (สมาคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย , 2539)   
                 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้
ในผู้ปุวยโรคเร้ือรัง หรือศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมผู้ดูแลผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลต่อความสามารถ
ในการดูแลบ้างแล้ว (นิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต, 2548) แต่การศึกษาเกี่ยวกับการให้โปรแกรมสนับสนุนความรู้แก่
ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านน้ันยังมีน้อย และส าหรับโรงพยาบาลชานุมานยังไม่มีการ
วิจัย จากการศึกษาข้อมูลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในเขตอ าเภอชานุมาน พบว่า มีผู้ปุวยจ านวน 20 ราย ที่เข้ามา
รับการรักษาในโรงพยาบาลชานุมานภายหลังจากถูกจ าหน่ายกลับบ้านไปแล้ว คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยไม่ดีขึ้น ทั้งน้ี
เพราะผู้ดูแลขาดความรู้ในการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยหลังการรักษา ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ 
สาขานักกายภาพบ าบัด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังน้ี 
          1.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังการใช้ โปรแกรม
สนับสนุนความรู้ผู้ดูแล 
          2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ปุวยก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอาศัยแนวคิดของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  (2539) ซึ่งประกอบด้วย 1)  
การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 2) การให้ความรู้ในการฟื้นฟูสภาพด้วยการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย
โดยการออกก าลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความ
แข็งแรงให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ ดังภาพประกอบ 1  
 
                   ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
                 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi-experimental research) ชนิดศึกษา 1 กลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดลอง (One groups pre and posttest design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนความรู้
ผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองทีจ่ าหน่ายจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้าน ในเขตอ าเภอ
ชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
             ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่งไว้ ดังน้ี 
                     1.  ประชากร ได้แก่ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ดูแลผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง  ในเขต
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ   
          2.  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดแูล ที่เข้ารับการรักษา และถูก
จ าหน่ายจาก กลับไปอยู่บ้าน ในเขตอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน 
เมษายน 2563 จ านวน 20 ราย และผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมอง จ านวน 20 ราย ซึ่งได้มาโดยความสมัครใจ 
และมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.  คุณภาพชีวิตของผูปุ้วยโรคหลอดเลือด 
     สมอง 
2.  ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลอืดสมอง 
    ของผู้ดูแลผู้ปุวย 

      
 

โปรแกรมการสนบัสนุนความรู้ผู้ดแูล ที่ผู้วิจยัจดัท า
ขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 
และอาศัยแนวคิดของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแหง่
ประเทศไทย  (2539 : 25)   ซึ่งประกอบด้วย  
1) การให้ความรู้เกี่ยวกบัโรค  
2) การให้ความรู้การฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยการฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกก าลังกายในส่วนที่
เกิดการสูญเสีย  และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อ
ต่างๆ  ฝึกความคงทนและความแข็งแรงแก่ผูดู้แล
และผู้ปุวย 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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              2.1  เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
              2.2  เข้าใจภาษาไทยและสื่อสารได้ดี 
              2.3  หากมีโรคประจ าตัวอื่นๆ ที่มีผลต่อการฟื้นฟูสภาพ เช่น โรคเบาหวาน   

โรคความดันโลหิตสูง ต้องสามารถควบคุมโรคได้ 
              2.4  ผู้ปุวยยินดีเข้าร่วมในการวิจัยคร้ังน้ี 
              2.5  มีบุคคลในครอบครัวที่รับผิดชอบปฏิบตัิการดูแลผู้ปุวยโดยตรง 
              2.6  บ้านของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระยะทางที่ผูว้ิจัยสามารถเยี่ยมบ้านได้ 

             เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล 

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
และเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
                       1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ 
                           1.1 โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลที่ผู้วิจัยจัดท าขึน้จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้อง และอาศัยแนวคิดของสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย (2539) ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค 2) การให้ความรู้ในการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกก าลังกายในส่วนที่เกิดการ
สูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแขง็แรงแกผู่้ดูแล 
                       2.   เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

               2.1  แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพก่อนการเจ็บปุวย รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ระยะเวลาที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมอง  

1.2 แบบประเมินคุณภาพชีวิต ที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากแบบประเมินดัชนีคุณภาพชีวติของ 
วีณา ลิ้มสกุล (2545) ป็นข้อค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์หรือความรู้สึกของผูปุ้วยมีทั้งหมด 26 ข้อค าถาม แต่ละ
ข้อมีค าตอบ 5 ตัวเลือก  
          วิธีรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ผู้วิจัยส ารวจรายชื่อพร้อมที่อยู่ของผูปุ้วยโรค
หลอดเลือดสมองที่เคยเข้ารับการรักษาและถูกจ าหน่ายกลับไปอยูบ่้าน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใหไ้ด้ตามเกณฑ์ที่ต้องการ และด าเนินการวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 60-90 นาที 
    1.  ผู้วิจัยเดินทางไปพบผู้ปุวยที่บา้น แนะน าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการ

รวบรวมข้อมูลและขอความร่วมมือในท าวิจัย พร้อมทั้งพิทักษ์สทิธิ์ของกลุม่ตัวอย่างแกผู่้ปุวยและผู้ดูแลในการเข้า
ร่วมวิจัย พร้อมลงลายมือชื่อ 

    2.  เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยสัมภาษณ์ข้อมูลทัว่ไปของผูปุ้วยโรคหลอดเลือดสมอง 
และประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 
               3.  ให้ผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ท าแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลอืดสมอง  

    4.  ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างอีกคร้ังภายในสัปดาหแ์รก 
              ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 1) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 60-90 นาที 

    1.  ผู้วิจัยเดินทางไปพบผู้ปุวยที่บา้น 
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    2.  ผู้วิจัยพูดคุยพร้อมกับสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปุวยและผู้ดูแล  
    3.  ผู้วิจัยซักถามถึงการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ปวุยและการฟื้นฟูสภาพใหผู้้ปุวยเพื่อประเมิน

ปัญหาของผู้ปุวยและผูดู้แล หลังจากน้ันเร่ิมให้กิจกรรมตามโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลด าเนินการสอนตาม
องค์ประกอบ เร่ือง ความรู้เกี่ยวกับโรค สาเหตุ อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง และมอบคูม่ือการ
ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองส าหรับผู้ดูแลผูปุ้วยที่บา้นแก่ผู้ดูแลไวอ้่าน ร่วมกับการอธิบายตอบข้อซักถามและ
ตอบปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างไม่เขา้ใจในคู่มือการดูแลผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองส าหรับผู้ดูแลผูปุ้วยที่บา้น  

     4. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างคร้ังต่อไปอกี 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ต่อในการพบคร้ังต่อไป 

ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 2) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 60-90 นาที 
     1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป 
     2. หลังจากน้ันเร่ิมให้กิจกรรมตามโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลและด าเนินการสอนตามโปรแกรม

สนับสนุนความรู้ผู้ดูแล เป็นการสอนให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแล  
     3. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ดแูลและผู้ปวุยได้ซักถามเพิ่มเติม 
    4. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างคร้ังต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรม 

ที่จะด าเนินการต่อในการพบคร้ังต่อไป 
ครั้งที่ 4 (สัปดาห์ที่ 3) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 60-90 นาที 
    1. ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดแูล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป 
    2. ผู้วิจัยประเมินปัญหาของผู้ปุวยและผู้ดูแล และให้กิจกรรมโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลตาม

สภาพปัญหาที่พบ ซักถามถึงปัญหาและข้อสงสัยในคร้ังก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเน้ือหาการสอนในคร้ังก่อนโดยผู้วิจัย
ช่วยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม 

    3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามองค์ประกอบ เร่ืองการปูองกันไม่ให้เกิดโรคกลับเป็นซ้ า 
    4. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูดู้แลและผู้ปุวยได้ซกัถามเพิ่มเติม 
    5. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างคร้ังต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรม 

ที่จะด าเนินการต่อในการพบคร้ังต่อไป 
ครั้งที่ 5 (สัปดาห์ที่ 4) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 60-90 นาที 
    1.  ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป 
    2.  ผู้วิจัยให้กิจกรรมโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลตามสภาพปัญหาที่พบ และซักถามถึงปญัหาและ

ข้อสงสัยในคร้ังก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเน้ือหาการสอนในคร้ังก่อนโดยผู้วจัิยช่วยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม  
    3.  หลังจากน้ันผู้วิจัยด าเนินการสอนตามองค์ประกอบ เร่ืองการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออก

ก าลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง พร้อมทั้ง
สาธิตวิธี 

   4.  หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจและใหส้าธิตยอ้นกลับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้้ดูแลและ
ผู้ปุวยได้ซักถามเพิ่มเติม 

   5.  ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างคร้ังต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรม 
ที่จะด าเนินการต่อในการพบคร้ังต่อไป 

ครั้งที่ 6 (สัปดาห์ที่5) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 60-90 นาที 
    1.  ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป 
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    2.  ผู้วิจัยให้กิจกรรมโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลตามปัญหาที่พบ และซักถามถงึปัญหาและข้อ
สงสัยในคร้ังก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเน้ือหาการสอนในคร้ังก่อนโดยผูว้ิจัยชว่ยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม  

    3.  ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามองค์ประกอบ สอนซ้ าในเร่ือง การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออก
ก าลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง พร้อมทั้ง
สาธิตวิธี 

    4. หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจและใหส้าธิตยอ้นกลับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้้ดูแลและ
ผู้ปุวยได้ซักถามเพิ่มเติม 

    5.  ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างคร้ังต่อไปอกี 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบถึงกิจกรรมที่จะด าเนินการ
ต่อในการพบคร้ังต่อไป 

ครั้งที่ 7 (สัปดาห์ที่ 6) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 60-90 นาที 
    1.  ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป 
    2.  ผู้วิจัยให้กิจกรรมโปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแลตามปัญหาที่พบ และซักถามถึงปัญหาและข้อสงสัย

ในคร้ังก่อน ให้ผู้ดูแลทบทวนเน้ือหาการสอนในคร้ังก่อนโดยผู้วจัิยช่วยเสริมและชี้แนะเพิ่มเติม  
    3.  ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามองค์ประกอบ เร่ืองการฝึกการเคลื่อนไหวบนเตียง, การฝึกการเคลื่อนย้าย 

และการฝึกการใช้รถเข็น (ในบางรายที่มีรถเข็น) พร้อมทั้งสาธิตวิธี 
    4.  หลังการสอน ผู้วิจัยได้ซักถามความเข้าใจและให้สาธิตย้อนกลบั  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูดู้แลและ

ผู้ปุวยได้ซักถามเพิ่มเติม 
    5.   ผู้วิจัยทบทวนความรู้ทั้งหมดและค าแนะน าที่ได้ให้ไปทั้งผูปุ้วยและผู้ดูแลตลอดจนปัญหาที่เกิดขึน้

และได้ร่วมกันแก้ไขตลอดระยะเวลาของการวิจัย และเน้นให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลตระหนักถึงความส าคัญของการฟื้นฟู
สภาพ และย้ าผู้ดูแลควรมีการกระตุ้นผู้ปุวยใหม้ีการฝึกปฏบิัตอิย่างต่อเน่ือง  

    6.   ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างคร้ังต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ในระหว่าง 2 สัปดาห์ก่อนที่จะถึงก าหนดนัด
คร้ังต่อไป ผู้วิจัยจะติดต่อสอบถามความต่อเน่ืองในการฟื้นฟูสภาพของกลุ่มตวัอยา่ง หรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมองที่บา้น พร้อมกับได้มอบแบบบนัทึกการฟื้นฟูสภาพส าหรับผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง ให้ไว้แก่ผู้ดูแลจดบนัทึกการฝึกการฟื้นฟูสภาพผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อผู้วิจัยได้ตดิตาม
ความก้าวหน้าและความต่อเน่ืองในการฟื้นฟูสภาพ 

ครั้งที่ 8 (สัปดาห์ที่ 7) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 30 นาที  
    ผู้วิจัยติดต่อกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 คร้ัง เพื่อสอบถามความก้าวหน้าและความต่อเน่ืองในการฟื้นฟู

สภาพของกลุ่มตัวอย่าง และกระตุ้นผู้ปุวยและผูดู้แลให้มีการฝึกปฏิบตัิการฟื้นฟูสภาพอยา่งต่อเน่ือง  และนัดพบคร้ัง
ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ และชี้แจงให้ทราบว่าจะเป็นการพบกันคร้ังสุดท้าย เป็นการสิ้นสุดการวิจัย 

ครั้งที่ 9 (สัปดาห์ที่ 8) ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 30 นาที 
    1.  ผู้วิจัยกล่าวทักทายผู้ปุวยและผู้ดูแล พูดคุยซักถามอาการโดยทั่วๆ ไป 
    2.  ผู้วิจัยตรวจสอบแบบบันทึกการฟื้นฟูสภาพส าหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ว่าเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองหรือไม่ และกล่าวชมเชยเมื่อกลุ่มตัวอย่างปฏบิัติได้ดีแลว้ แต่ถ้าพบว่ากลุม่ตัวอยา่งมีปัญหาและอุปสรรคใน
การฟื้นฟูสภาพ ผู้วิจัยทบทวนการฟื้นฟูสภาพซ้ าอีกคร้ัง 

    3.  ผู้วิจัยประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ปวุยซ้ า และทดสอบความรู้ผู้ดูแลผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมองอีกคร้ัง  
 4.  ผู้วิจัยให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้วจัิย เพื่อการติดต่อสอบถามเมื่อมีปญัหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย 

โรคหลอดเลือดสมองที่บา้น จากน้ันกล่าวขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ  
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   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
                 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังน้ี 

          1.  วิเคราะห์ตามล าดับตัวแปรที่วิจัย ดังน้ี 
                         1.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูปุ้วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังทีไ่ด้รับ
โปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแล 
                         1.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดแูลผูปุ้วยโรคหลอด
เลือดสมอง ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแล 
                     2.   สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
                          2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
                          2.2 ค่าเฉลี่ย (X) 
                          2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
                          2.4 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ใช้ค่า IOC 
                          2.5 ค่า t (t-test)   

ผลการวิจัย 

                 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

                 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองจ านวน 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  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส  
               ระดับการศึกษา และศาสนา 

 

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

 
12 
8 
 
2 
4 
9 
5 
 
- 

17 

 
60.00 
40.00 

 
10.00 
20.00 
45.00 
25.00 

 
- 

85.00 
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       หม้าย,หย่า/แยกกันอยู่ 
ระดับการศึกษา 
       ไม่ได้รับการศึกษา 
       ประถมศึกษา 
       มัธยมศึกษา 
       ประกาศนียบัตร 
       ปริญญาตรี 
       สูงกว่าปริญญาตรี 
ศาสนา 
       พุทธ 
       คริสต์ 
       อิสลาม 
       อื่นๆ 

3 
 
- 

18 
2 
- 
- 
- 
 

20 
- 
- 
- 
 

15.00 
 
- 

90.00 
10.00 

- 
- 
- 
 

100 
- 
- 
- 

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และศาสนา   ปรากฏผล
ดังน้ี เพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 อายุ 41-50 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  อายุ 51-60 ปี  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  อายุ 61-70 ปี จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00  อายุ 71-80 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  สถานภาพสมรส มีคู่ 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.00  หม้าย,หย่า/แยกกันอยู่  จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 มัธยมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  ศาสนาพุทธจ านวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
 
ตาราง 2  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพก่อนการเจ็บปุวย รายได้เฉลี่ย 
               ของครอบครัว ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จ านวนคน ร้อยละ 
อาชีพก่อนการเจ็บป่วย 
      ไม่ได้ท างาน 
      รับจ้าง 
       ค้าขาย 
       เกษตรกรรม 
       ข้าราชการ 
       ข้าราชการบ านาญ 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
        น้อยกว่า 5,000 
        5,000-10,000 
        10,000 ขึ้นไป 

 
- 
5 
4 
10 
- 
1 
 
- 

15 
5 

 
- 

25.00 
20.00 
50.00 

- 
5.00 

 
- 

75.00 
25.00 
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ระยะเวลาที่ได้รับการวนิิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมอง 
        1-2   เดือน 
        3-4   เดือน 
        5-6 เดือน 

 
 

3 
12 
5 

 
 

 

15.00 
60.00 
25.00 

จากตาราง 2 พบว่า อาชีพก่อนการเจ็บปุวย รับจ้าง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ค้าขาย จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 เกษตรกรรม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ข้าราชการบ านาญ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  5,000-10,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  
10,000 บาทขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระยะเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง1-2 เดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  3-4 เดือน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00   
5-6 เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 
              ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  ก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล   ดังแสดงในตาราง 3 
 

ตาราง 3  เปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวติของผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมอง   ก่อนและหลังการใช้  
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล    

กลุ่มทดลอง N คะแนนเต็ม    X S.D. t 
ก่อนการใช้โปรแกรม 
หลังการใช้โปรแกรม 

20 
20 

130 
130 

55.90 
99.30 

3.32 
3.31 

 
 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (df =19,  t = 2.539) 
              
  จากตาราง 3  พบว่า คะแนนดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองหลังการใช้ โปรแกรมสนับสนุน
ความรู้ผู้ดูแลสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 

               
ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ดูแลผู้ป่วย  
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลดังแสดงในตาราง 4 
 

ตาราง 4  เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ดูแลผูปุ้วยก่อนและหลงั  
               การใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล    
 

กลุ่มตัวอย่าง N คะแนนเต็ม     X S.D. t 
ก่อนการใช้โปรแกรม 
หลังการใช้โปรแกรม 

20 
20 

125 
125 

  10.20 
  21.70 

      2.06 
      1.26 

 
 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (df = 19, t = 2.539)                 
 

32.72** 

43.94** 
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              จากตาราง 4  พบว่า คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแลผู้ปุวยหลังการใช้ โปรแกรม
สนับสนุนความรู้ผู้ดูแลสูงกว่าก่อนการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย 

                 การวิจัยคร้ังน้ี สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

                     1.  คุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง ภายหลังได้รับ โปรแกรมสนับสนุน

ความรู้ผู้ดูแลมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

                     2.  คะแนนของผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ภายหลังได้รับ โปรแกรมการสนับสนุนผู้ดูแล 
มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
การอภิปรายผล 

 

                 การศึกษาผลการใช้โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมอง โรงพยาบาลชานุมาน อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 20 ราย  ซึ่งผลการศึกษาอภิปรายตาม
สมมติฐานได้ ดังน้ี 
                     1.  ดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มทดลอง ภายหลังได้ รับโปรแกรมการ
ฟื้นฟูสภาพที่บ้าน มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เหตุที่เป็นเช่นน้ี สามารถอธิบายผลได้ ดังน้ี 
 

                         1.1  การที่ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนดัชนีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นหลังจากไ ด้รับ
โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีได้จัดโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลของผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมอง ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ  คือ  การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค  และการฝึกการ
เคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกก าลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย  และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ  ฝึกความ
คงทนและความแข็งแรง ในสถานการณ์จริงที่ผู้ปุวยและผู้ดูแลอาศัยอยู่  เป็นจ านวน 9 คร้ัง ใน 8 สัปดาห์ ทุก
สัปดาห์อย่างต่อเน่ือง ในการให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแลน้ัน ผู้วิจัยได้ก าหนดเป็นแผนการสอนที่ชัดเจน ซึ่งจัดท า
เป็นโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน ประกอบด้วย ขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นตอน มีวัตถุประสงค์ รายละเอียด
ของกิจกรรม เน้ือหา อุปกรณ์การสอน และแนวทางในการประเมินที่ชัดเจน และการสอนแต่ละคร้ังผู้วิ จัยท าการ
สอนผู้ปุวย 1 ราย และผู้ดูแล 1ราย ที่บ้านของผู้ปุวย ก่อนการสอนผู้วิจัยพูดคุยซักถามถึงอาการเจ็บปุวย  การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและการฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวย  เพื่อเป็นการประเมินปัญหาของผู้ปุวยและผู้ดูแล  และให้
กิจกรรมการพยาบาลตามปัญหาที่พบ แล้วจึงเร่ิมกิจกรรมตามโปรแกรม ด าเนินการสอนตามองค์ประกอบจากง่าย
ไปยาก ขณะสอนและหลังการสอน ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสใหผู้้ปุวยและผู้ดแูลซกัถามขอ้สงสยั  แลกเปลีย่นความคิดเหน็
ซึ่งกันและกัน การที่ผู้วิจัยเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแลน้ัน เป็นบทบาทหน้าที่ของนักกายภาพบ าบัดท าให้
ผู้ปุวยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคเพิ่มมากขึ้น มีทักษะในการที่จะปฏิบัติตัว และมีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ท าให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับตัวได้ ซึ่งความสามารถในการปรับตัวของผู้ปุวย
จ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตน  มีการวางแผนในการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้สามารถเผชิญปัญหา มีทักษะในการดูแลเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีการท าหน้าที่ของ



12 
 

ร่างกายเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการกลับสู่สภาพเดิมสั้นลง เพิ่มความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิตยา ทิพย์ส าเหนียก (2543 : 94) ได้ศึกษาความต้องการในการดูแลของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ปุวยและความพึงพอใจในชีวิตของผูดู้แล จ านวน 100 ราย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจใน
ชีวิตของผู้ดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการในการดูแลของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง แต่มี ความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ปุวย ผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เน่ืองจากการดูแลผู้ปุวยโรค
หลอดเลือดสมองซึ่งเจ็บปวุยเร้ือรัง ต้องให้การดูแลอย่างต่อเน่ือง จึงต้องการผู้ดูแลซึ่งต้องการการดูแลเช่นเดียวกับ
ผู้ปุวย ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ดูแลเกิดความพึงพอใจในชีวิต สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์ กาญจนวงศ์ และจริยา
วัตร คมพยัคฆ์ (2545 : 68) ได้ศึกษาการพื้นฟูสภาพพบว่าการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความผาสุกด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เป็นการรับรู้ความผาสุกจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม  การ
ได้รับการพึ่งพา การมีส่วนร่วมในสังคม ได้เป็นส่วนหน่ึงในสังคม มีความรู้สึกที่จะสามารถพึ่งพาและไว้วางใจผู้อื่น 
ส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
                         1.2 ผู้วิจัยมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ปุวยและผู้ดูแลตั้งแต่คร้ังแรกด้วยท่าทีที่จริงใจ ตั้งใจ
ให้ความช่วยเหลือ ท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกไว้วางใจ มีความรู้สึกเป็นกันเอง ยอมรับและให้ความร่วมมือ ใน
การไปเยี่ยมที่บ้านของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้วิจัยได้มีโอกาสเห็นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่จริง ท าให้มีการ
วางแผนและปรับกลยุทธ์ในการให้ความรู้และการฝึกการฟื้นฟูสภาพให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างเฉพาะแต่ละราย
ไปตามสภาพ และสามารถประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกการฟื้นฟูสภาพ จึงเป็นการช่วยขจัด
ปัญหาข้อจ ากัดบางประการได้ ในการสอนให้ความรู้ และสาธิตวิธีการปฏิบัติเคลื่อนไหวร่างกาย หลังจากการสอน
ผู้วิจัยให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลสาธิตย้อนกลับทุกคร้ังเมื่อพบว่าผู้ปุวยและผู้ดูแลยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ผู้วิจัยท าการแก้ไข
และชี้แจงข้อบกพร่องให้ผูปุ้วยและผู้ดูแลรับทราบ  เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เน้นฝึกจนให้ผู้ปุวยเกิด
ความช านาญสามารถปฏิบัติได้ เข้าใจแล้วจึงเร่ิมกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป  (ฉัฐยา จิตประไพ, 2546)                   

2.  ความรู้ของผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง ภายหลังได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล 
มีคะแนนสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 เหตุที่เป็น
เช่นน้ี สามารถอธิบายผลได้ ดังน้ี 

                         2.1 ในการสอนให้ความรู้ ผู้วิจัยใช้สื่อการสอน มีเน้ือหาที่สอดคล้องกับแผนการสอนที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งช่วยให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และจากการติดตามเยี่ยม และตรวจสอบแบบบันทึก
การฟื้นฟูสภาพที่บ้านส าหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมอง พบว่า ผู้ปุวยฝึกการฟื้นฟูสภาพ ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของผู้วิ จัยไว้กับ
ผู้ปุวยและผู้ดูแล ท าให้ผู้ปวุยและผู้ดูแลสามารถขอค าปรึกษาเพิ่มเติมเมื่อมีปัญหาได้ ซึ่งเป็นผลลัพธส์่วนหน่ึงทีท่ าให้
ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ปุวยได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีการรับรู้ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น 
                         2.2 การที่ผู้วิจัยมอบคู่มือการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองส าหรับผู้ดูแลผู้ปุวยที่บ้าน  แก่
ผู้ปุวยและผู้ดูแลไว้อ่านประกอบ ซึ่งเน้ือหาภายในเล่มประกอบด้วย เน้ือหาเกี่ยวกับโรค อาการและอาการแสดง 
ปัญหาที่พบบ่อยและการดูแล การปูองกันไม่ให้โรคกลับเป็นซ้ า การฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการออกก าลัง
กายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และการฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง  เน้ือหามี
รูปภาพแสดงประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึน้ท าให้ผู้ปวุยและผูดู้แลสามารถอ่านทบทวนได้ด้วยตนเองตลอดเวลา  เมื่อ
มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียด จึงเป็นการเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปุวยและผู้ดูแล ท าให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และการฝึกทักษะต่างๆ ในการฟื้นฟูสภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีผู้ดูแลคอยดูแลให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้ผู้ปุวยช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ สอดคล้องกับการศึกษาของจินนะรัตน์ ศรีภัทร
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ภิญโญ (2540) ศึกษาผลของการสอนและการฝึกทักษะแก่ผู้ดูแลผูปุ้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความสามารถในการ
ดูแลผู้ปุวยและภาวะสุขภาพของผู้ปุวย จ านวน 40 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองที่
ได้รับการสอนและการฝึกทักษะในการดูแลผู้ปุวย ร่วมกับการแจกคู่มือการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน 
ท าการประเมินก่อนการจ าหน่ายผู้ปุวย 1 วัน และภายหลังการจ าหน่าย 1 เดือน พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้ รับการ
สอนและการฝึกทักษะ มีคะแนนความสามารถในการดูแลผู้ปุวยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ
คะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพของผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลจากผู้ดูแลกลุ่มควบคุม  เมื่อผู้ปุวยกลับไปอยู่บ้าน 1 เดือน ต่ า
กว่าก่อนการจ าหน่าย 1 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ันการได้รับคู่มือการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ส าหรับผู้ดูแลผู้ปุวยที่บ้าน ที่มีรูปภาพพร้อมค าบรรยาย ส่งผลให้มีการปฏิบัตกิารดูแลทีถู่กต้องเพิ่มมากขึ้นและท าให้
ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเคอร์นิค และรอบบ์ (Kernick & Robb,1988) ได้ศึกษาถึง
โปรแกรมการสอนและการสนับสนุนครอบครัวของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง  จ านวน 27 ราย  ซึ่งโปรแกรม
พัฒนามาจากความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัว เน้ือหาประกอบด้วย การให้ค าแนะน าให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและ
ครอบครัวเกี่ยวกับโรค ความบกพร่องที่เกิดขึ้นและการฟื้นฟูสภาพ โดยการดูแลของทีมสหสาขา โดยให้โปรแกรม 4 
คร้ังๆ ละ 90 นาที ทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในครอบครัวเกิดความตระหนักในปัจจัยเสี่ยง อาการ
และอาการแสดงของโรค มีความเข้าใจผลของโรคที่มีต่อร่างกาย เข้าใจถึงความสามารถ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ของผู้ปุวย และมีทักษะในกระบวนการฟื้นฟูสภาพมากขึ้น กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การดูแลผู้ปุวยและคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพของผู้ปุวยสูงกว่ากลุ่มที่สมาชิกครอบครัวไม่ได้รับโปรแกรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เมื่อผู้ปุวยกลับไปอยู่บ้าน 1 เดือน 
                         2.3  ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ส่งเสริมให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ปุวย ท าให้ผู้ดูแลตระหนักถึงความส าคัญของการฟื้นฟูสภาพ และสามารถปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยได้  ผู้ดูแลมี
บทบาทส าคัญในการให้ก าลังใจผู้ปุวย และกระตุ้นผู้ปุวยในการฟื้นฟูสภาพให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าว เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพยาบาล ผู้ปุวยและผู้ดูแล ซึ่งมีการตกลงร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอน
ที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ปุวยและผู้ดูแล และจากผลการศึกษาต่างๆ ที่น าบุคคลในครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ปุวยต่อการฟื้นหายหรือการฟื้นสภาพส่วนใหญ่  พบว่า ผู้ปุวยมีการฟื้นสภาพดีขึ้นทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ผู้ปุวยมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันมากขึ้น หรือมีความสามารถในด้านการท า
หน้าที่ของร่างกายดีขึ้น ทั้งผู้ปุวยและญาติมีความพึงพอใจต่อการพยาบาล  ผู้ดูแลมีส่วนส าคัญในการปูองกั น
ภาวะแทรกซ้อนให้กับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง และมีอิทธิพลต่อความเจ็บปุวยหรือการฟื้นหายของผู้ปุวยด้วย  
สอดคล้องกับการศึกษาของ เอสตัน และคณะ (Easton et al. 1994 : 85) ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ความรู้
ส าหรับผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวจ านวน 6 เร่ือง เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยสอนสัปดาห์ละ  1 
เร่ือง คร้ังละ 1 ชั่วโมงในเวลาช่วงบ่าย กิจกรรมการสอนมีรูปภาพและเคร่ืองมือประกอบการสอน และติดตามผล
เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ปุวยและครอบครัวสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเน่ือง
และเป็นไปอย่างถาวรนอกจากน้ีจากการสังเกตเพิ่มเติมของผู้วิจัย  ยังพบอีกว่าในกลุ่มทดลองไม่เพียงแต่มีคะแนน
ดัชนีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่กลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีการฟื้นคืนสภาพด้านการเคลื่อนไหวดีขึ้นมาก  ตัวอย่างเช่น มี
ผู้ปุวย 1 ราย ที่ผู้วิจัยพบผู้ปุวยที่บ้านคร้ังแรก ผู้ปุวยยงัไม่สามารถลุกขึน้น่ังบนเตียงได้ ผู้วิจัยและผูดู้แลต้องช่วยกัน
ประคับประคองพยุงจากที่นอนเพื่อลุกขึ้นน่ัง หลังจากการให้โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านทุกสัปดาห์อย่าง
ต่อเน่ือง พบว่า ผู้ปุวยพัฒนาการดีขึ้นเป็นล าดับจนกระทั่งสามารถลุกเดินไปได้ไกลด้วยตนเองโดยใชไ้ม้เท้าช่วยและ
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้ เมื่อจบโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้าน ทั้งน้ีสามารถอธิบายได้ว่า ใน
โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านที่ประกอบด้วยการให้ความรู้และฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้วิ จัยได้ฝึกการสอน
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ผู้ปุวยเพื่อแก้ปัญหา โดยผสมผสานเทคนิคต่างๆ เช่น การฝึกการเคลื่อนไหวโดยให้ผู้ปุวยท าแบบซ้ าๆ จนกว่าผู้ปุวย
สามารถท าเองได้ และให้ผู้ปุวยฝึกบ่อยๆ โดยการกระตุ้นจากผู้ดูแล  และผู้วิ จัยสอนผู้ดูแลให้ออกก าลังกาย
เคลื่อนไหวแขน-ขา ด้านที่อ่อนแรงของผู้ปุวยและให้ผู้ปุวยออกก าลังกายด้วยตนเองในด้านปกติ และเน้นให้ผู้ปุวย
ใช้แขนทั้งสองข้างท างานร่วมกันในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการฝึกลักษณะดังกล่าว ท าให้ผู้ปุวยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว
ตามที่ต้องการได้ สามารถเคลื่อนไหวได้ในที่สุด (จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย  และคณะ, 2541) ดันแคน และคณะ 
(Duncan et al, 1998 ) ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองระดับปานกลาง
และระดับรุนแรงที่บ้าน หลังจากที่ปุวยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 30-90 วัน จ านวน 22 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง โดยให้โปรแกรม 3 คร้ังต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ผู้ดูแลมีความสามารถในการ
ดูแลผู้ปุวยได้ดีขึน้ และผู้ปุวยได้รับการดูแลที่ด ีและผู้ดแูลสามารถดูแลผู้ปุวยได้อย่างต่อเน่ืองที่บ้าน และการศึกษา
ของสุรีย์ กาญจนวงศ์ และ จริยาวัตร คมพยัคฆ์  (2545)  ได้ศึกษาการพื้นฟูสภาพพบว่าการได้รับความช่วยเหลือ
จากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความผาสุกด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม เป็นการรับ รู้ความผาสุกจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม การได้รับการพึ่งพา การมีส่วนร่วมในสังคม ได้เป็นส่วนหน่ึงในสังคม  มีความรู้สึกที่จะ
สามารถพึ่งพาและไว้วางใจผู้อื่น น่าจะส่งผลให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรอดเจอร์ และคณะ (Rodgers et 
al,1999) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการสอนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล  สอนวันละ 1 ชั่วโมง จ านวน 6 
คร้ัง กลุ่มทดลองเป็นผู้ปุวยจ านวน 66 ราย ผู้ดูแล 65 ราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปุวยและผู้ดูแลกลุ่มที่ได้ รับ
โปรแกรมการสอนมีคะแนนความรู้มากกว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งท าให้
ผู้ปุวยและผู้ดูแลกลุ่มทดลองมีความรู้ในการปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพเมื่ออยู่บ้านอาจกล่าวได้ว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปุวยและผู้ดูแลมีความรู้และมีความสนใจในประโยชน์ของการฟื้นฟูสภาพ  
และการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการออกก าลังกายในส่วนที่เกิดการสูญเสีย และฝึกการเคลื่อนไหวของข้อ
ต่างๆฝึกความคงทนและความแข็งแรง ท าให้ผู้ปุวยได้ฝึกฝนและเกิดการปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม  เป็น
การส่งเสริมความสามารถในการท าหน้าที่ของร่างกายและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเน่ือง   
(สถาบันประสาทวิทยา. 2545 : 126, อรฉัตร โตษยานนท์. 2539 : 148) และเมื่อผู้ปุวยรับรู้ถึงผลดีที่เกิดกับตนเอง
เกี่ยวกับการรับรู้ความแข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ความสามารถในการท างานเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิต
ในด้านความผาสุกด้านร่างกาย (Physical well-being) การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ต่างๆ ของตน และการรับรู้ถึงความสุข การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง  เกิดการรับ รู้ทางจิตใจ  
(Phychological well-being) และด้านความคิดค านึงเกี่ยวกับภาพลักษณ์  (Body image concerns) ดีขึ้นจาก
การรับรู้เกี่ยวกับสภาพที่ตนเองประสบอยู่และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับโรคที่เป็นอยู่ และการรับ รู้ถึง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่ผู้ดูแลกระตุ้นช่วยเหลือในการฟื้นฟูสภาพ ท าให้ไม่รู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว  ก่อให้เกิด
การรับรู้ถึงคุณภาพชีวิตในด้านการคิดค านึงเกี่ยวกับสังคม (Social concerns) (Padilla & Grant. 1985 : 236)  
                 ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมสนับสนุนความรู้ผู้ดูแล ที่ประกอบด้วยการให้ความรู้
เกี่ยวกับโรค และการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกก าลังกายในส่วนที่ เกิดการสูญเสีย  และฝึกการ
เคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ฝึกความคงทนและความแข็งแรง จ านวน 9 คร้ัง ใน 8 สัปดาห์ ทุกสัปดาห์อย่างต่อเน่ือง 
ซึ่งผู้ดูแลผู้ปุวยได้รับการฝึกปฏบิัตพิัฒนาทักษะด้านการฟื้นฟูสภาพส าหรับผู้ปวุยโรคหลอดเลือดสมอง  ท าให้ผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง  และมีทักษะในการฟื้นฟูสภาพ 
เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ปุวยมีดัชนีคุณภาพชีวติดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

                   1.ได้แนวทางส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง ได้น าไปส่งเสริมและพัฒนาการดูแลตนเองของครอบครัวผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้การบริการได้อย่างครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยสอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 

        2. เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง ของครอบครัวผู้ปุวยโรคหลอดเลือด
สมองได้อย่างถูกต้อง มีผลให้ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และสามารถท าคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมได้ตามก าลังความสามารถ  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

                 ผลการวิจัยคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพที่บ้านท าให้คะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
                     1.  ควรมีการศึกษาวิจัยซ้ าเกี่ยวกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง  โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชากรได้ 
                     2.  ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความพิการอื่นๆ  เช่นระดับความพิการเล็กน้อย 
ระดับความพิการรุนแรง ระดับความพิการรุนแรงมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับระดับความพิการและคะแนน
ดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองในทุกระดับความพิการของโรค  
                     3.  ควรเพิ่มระยะเวลาการศึกษาให้นานขึ้น เพื่อเป็นการติดตามถึงการคงอยู่ของการฟื้นฟูสภาพ
ในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 
 

บรรณานุกรม 
 
กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ.  การฟื้นฟูสมรรถภาพ.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547. 
กิ่งแก้ว  ปาจรีย์.  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547. 
ณัฐยา  จิตประไพ และภาริส  วงศ์แพทย์.  เวชศาสตร์ฟื้นฟูบูรณาการ: รามาธิบดี.  กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์,  
2542.   
น้อมจิตต์  นวลเนตร์.  อัมพาตคร่ึงซีก : ท่านสามารถช่วยเขาได้.  กรุงเทพฯ : เอมี่เทรดดิ้ง, 2545. 
นันทพร  ศรีน่ิม.  ประสบการณ์การเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลอืดสมองที่บา้น.  วิทยานิพนธ์  พบ.ม.  
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545. 
นิพนธ์  พวงนรินทร์.  โรคหลอดเลือดสมอง.  พิมพ์คร้ังที่ 1.  กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2544. 
ปิยะภัทร  พัชราวิวัฒน์พงษ์.  ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง.  
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.  
พัชรวิมล  คุปต์รัติศัยกุล.  เวชศาสตร์ฟื้นฟูในผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง.  กรุงเทพฯ : โอลิสติก พับลิชชิง, 2543.   
วิจิตรา  กุสุมภ์.  “แนวโน้มใหม่ในการดูแลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง,”  วารสารเกื้อการุณย์.  8(2) : 15-18; 
2544. 



16 
 

วีณา  ลิ้มสกุล.  ผลของโปรแกรมการสนับสนุนของครอบครัวต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง .   
วิทยานิพนธ์ พบ.ม.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. 
สถาบันประสาทวิทยา.  คู่มือโรคหลอดเลือดสมองส าหรับประชาชน.  กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2544. 
สถาบันประสาทวิทยา.  แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง.  กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545. 
สถิติแห่งชาติ, ส านักงาน.  สถิติสาเหตุการตาย,  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http : 
www.nso.go.th/nso/data/data23/stat,   (18 ตุลาคม 2553).  
สมาคมเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย .  ต าราเวชศาสตร์ฟื้นฟูเล่ม 2.  พิมพ์คร้ังที่ 3.  กรุงเทพฯ : เทคนิค19, 2539. 
สมจิต  หนุเจริญกุล และคณะ.  การพยาบาล : ศาสตร์ของการปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : วี.เจ.พร้ินติ้ง, 2543.  
อรฉัตร  โตษยานนท์.  การฟื้นฟูผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง.  กรุงเทพฯ : เทคนิค 19, 2539. 
Agency for Health Cave Policy and Research.  Post-stroke rehabilitation quideline panel : Clinical 
practice quideline [Electronic version]. Retrieved November, 2004, from http ://www.  
Emedicine.com/pmr/topic 63. htm,1996.  
 
  

http://www.nso.go.th/nso/data/

