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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) ประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผู้เข้าร่วมการวิจัยประกอบด้วย 1) พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข จ�ำนวน 2 คน 2) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน และผู้นำ� ชุมชน จ�ำนวน 27 คน 3) ผู้ดูแลหลัก จ�ำนวน 36 คน 4) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
จ�ำนวน 37 คน การวิจัยประกอบด้วย 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฯ ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้ป่วยฯ เครื่องมือวิจัย ได้แก่
แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน แบบประเมิน
ความพึงพอใจในระบบการดูแล แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบประเมินสภาพผู้ป่วยฯ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา สถิติเชิงพรรณนา และการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่พัฒนาขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัตแิ ละร่วมประเมินผล 2) ค่าเฉลี่ยการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันและความพึงพอใจในภาพรวมหลังการใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าก่อนการใช้
ระบบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ระบบการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การมีส่วนร่วมของชุมชน
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Abstract

The objectives of this participatory action research were 1) to develop a care system for stroke patients with
community participation and 2) to evaluate the effectiveness of the care system for stroke patients with community
participation. The participants consist of 1) two registered-nurses and public health technical offificers, 2) twenty-seven
village volunteers and heads of the villages, 3) thirty-six caregivers, and 4) thirty-seven stroke patients. This research
consisted of three phases, including phase 1: situation analysis, phase 2: development of a care system for stroke
patients with community participation, and phase 3: evaluation of the effectiveness of the care system for stroke
patients. The instruments composed of the patient care work instruction, activities of daily living, satisfaction with
care systems, personal data, heath, and assessment tools. Content analysis was used for qualitative data. Descriptive
statistics and t-test were used in data analysis. The results revealed that the caring system for stroke patients
increased community participation in planning, implementation, and evaluation. In addition, the average score of patients’ activities of daily living and caregivers’ satisfaction with the care systems after implementation of
the care system was signifificantly higher than before using the care system at p < .05.
Keywords: Care System, Stroke Patients, Community Participation

ความส�ำคัญของปัญหา

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke, cerebrovascular
disease) เป็นกลุม่ อาการทีเ่ ซลล์สมองตายจากการขาดเลือด
ไปเลี้ยงท�ำให้สมองบริเวณนั้นมีความผิดปกติ (สมศักดิ์
เทียมเก่า, 2562) องค์การอัมพาตโลกรายงานโรคหลอด
เลือดสมองทัว่ โลกมีจำ� นวน 17 ล้านคน เสียชีวติ 6.5 ล้านคน
และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 (World Stroke
Organization, 2019) ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2562 พบ
ผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในอัตรา 477.82, 492.32
และ 523.38 ต่อแสนประชากรตามล�ำดับ (กระทรวง
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิ ต่อ, 2561) โรค
หลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยอันดับ 2 รองจาก
โรคมะเร็งโดยพบอัตราการตายเท่ากับ 47.8, 47.8 และ
53.0 ต่อแสนประชากรตามล�ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปีและเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดการเสียชีวติ ในอันดับต้น ๆ
ท�ำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษา

โดยปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เกิดโรค ได้แก่ โรคความดัน
โลหิตสูง ร้อยละ 82.3 ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 56.9 และ
เบาหวาน ร้อยละ 27.8 (รพีภัทร ช�ำนาญเพราะ, หทัยรัตน์
แสงจันทร์, และทิพมาส ชิณวงศ, 2563) โดยเฉพาะใน
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมระดับความ
ดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้จะมีความรุนแรงถึง
ร้อยละ 4.49 หรือพบเป็น 4 เท่า (ทรัพย์ทวี หิรัญเกิด,
ไพฑูรย์ วุฒิโส และเมวดี ศรีมงคล, 2564) ดังนั้นการมี
ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทีด่ ี จะท�ำให้ลด
ผลกระทบในระยะต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยได้
ผลกระทบภายหลังผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติจากการ
รับการรักษาแล้วพบว่าผู้ป่วยมีความพิการด้านร่างกาย
หลงเหลืออยู่ ร้อยละ 50 มีความพิการรุนแรงต้องพึ่งพิง
ผู้อื่นและมีโอกาสเป็นซ�้ำถึง ร้อยละ 42 (ณฐกร นิลเนตร,
2562) เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ส่งผลด้านจิตใจพบ
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ความรู้สกึ สูญเสีย วิตกกังวล ซึมเศร้า ครอบครัวผู้ดแู ลเสีย
เวลาสูญเสียรายได้และเกิดความเครียดตามมา (ศรารินทร์
พิทธยะพงษ์, 2561) ด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาจากการนอนรักษาในโรงพยาบาล
เป็นเงิน 42,400 บาทต่อครัง้ และค่าใช้จา่ ยจะยิง่ เพิม่ สูงขึน้
เมื่อผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น
(Sribundit, Riewapaiboon, Chaikledkaew, Stewart,
Tantirittisak, & Hanchaipiboolkul, 2019) ในการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองนั้น มีเป้าหมายให้ผู้ป่วยปลอดภัย
จากการสูญเสียชีวติ ในระยะเฉียบพลันและเพือ่ ป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนลดความพิการโดยการดูแล ฟื้นฟู
ร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน
อย่างเป็นปกติสุข (วรรณวรา ไหลวารินทร์ และกัญญา
เลียนเครือ, 2559)
จากสถิติการเจ็บป่วยจังหวัดชัยภูมิในปี 2562 มี
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ที่อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
คอนสวรรค์ จ�ำนวน 38 คน มากเป็นอันดับ 3 ส�ำหรับ
ต�ำบลบ้านโสกซึ่งอยู่ในอ�ำเภอคอนสวรรค์มีผู้ป่วยทั้งหมด
จ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 1.01 เป็นผู้ป่วยรายใหม่
ระหว่าง พ.ศ. 2560-2562 ร้อยละ .20, .20 และ .28
ตามล�ำดับซึ่งพบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มี
คนพิการทั้งแบบชั่วคราวและถาวรเพิ่มขึ้นด้วย และเกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งทางด้านร่างกายและผลกระทบต่าง ๆ
ที่ตามมาทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัวผู้ดูแล จากการสุ่ม
สอบถามผูเ้ กีย่ วข้องในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
พบว่า ผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก มีความรู้ไม่เพียงพอในการ
ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลขาดความมั่นใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไม่มแี นวทางทีช่ ดั เจนในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม (ศรารินทร์
พิทธยะพงษ์, 2561) ซึง่ อาจส่งผลให้จ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองในต�ำบลนีเ้ พิม่ ขึน้ และผู้ป่วยทีม่ อี ยู่แล้วมีภาวะ
แทรกซ้อนตามมา
จากสภาพปัญหาดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจจะพัฒนา

ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งจะท�ำให้เกิดประสิทธิผลจากการ
พัฒนาระบบนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ในต�ำบลบ้านโสก อ�ำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. ประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ในต�ำบล
บ้านโสก อ�ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ในด้านความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย และ
ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการดูแล ฯ ของผู้ดแู ลผู้ป่วย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจยั เป็นการวิจยั เชิงปฎิบตั กิ ารแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory action research [PAR])
ประชากรและผู้เข้าร่วมการวิจัย
		 ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำ� ชุมชน
ผู้ดูแลหลักและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภูมิล�ำเนา
ในเขตรับผิดชอบต�ำบลบ้านโสก อ�ำเภอคอนสวรรค์
จังหวัดชัยภูมิ
		 ผู้เข้าร่วมวิจัย มีจ�ำนวน 4 กลุ่ม เลือกแบบ
เจาะจง ดังนี้ 1) พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข
จ�ำนวน 2 คน 2) อสม. และผู้นำ� ชุมชนจ�ำนวน 27 คน
3) ผู้ดแู ลหลักจ�ำนวน 36 คน และ 4) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองจ�ำนวน 37 คน รวม 102 คน
เครื่องมือวิจัย เครื่องมือวิจัยมีดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม
การวิจัย ได้แก่
		 1) พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
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ระยะเวลาทีม่ ปี ระสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ฯ จ�ำนวน 5 ข้อ
		 2) อสม. และผู้นำ� ชุมชน ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก ระยะ
เวลาที่มปี ระสบการณ์การดูแลผู้ป่วยฯ จ�ำนวน 6 ข้อ
		 3) ผูด้ แู ลหลัก ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือน โรค
ประจ�ำตัว การมีสว่ นร่วมของชุมชน ประสบการณ์การดูแล
ผู้ป่วยฯ จ�ำนวน 8 ข้อ
		 4) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว
เฉลี่ยต่อเดือน สิทธิในการรักษา รูปแบบการดูแล ระยะ
เวลาที่ป่วยฯ จ�ำนวน 8 ข้อ และประเมินสภาพผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วย การเกิดปอดอักเสบ
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ การเกิดแผลกดทับ
2. แนวค�ำถามในการสนทนากลุ่ม ใช้ในระยะที่ 1
ของการวิจัย
3. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันใช้แบบประเมินกิจวัตรประจ�ำว้น Barthel index
ของกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สถาบันประสาท
วิทยา (2547) มีจ�ำนวน 10 ข้อ คะแนนต�ำ่ สุด = 0 คะแนน
สูงสุด = 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 0-20 คะแนน
หมายถึง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้เลย
25-45 คะแนน หมายถึง สามารถปฏิบัตกิ ิจวัตรประจ�ำวัน
ได้เล็กน้อย 50-70 คะแนน หมายถึง สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันได้ปานกลาง 75-90 คะแนน หมายถึง สามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ค่อนข้างดี 100 คะแนน
หมายถึง สามารถปฏิบัติกจิ วัตรประจ�ำวันได้อย่างอิสระ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในระบบการดูแลฯ
ของกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สถาบันประสาท
วิทยา (2547) ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 1) ความสะดวก
รวดเร็ว 2) คุณภาพการให้การดูแล 3) อัธยาศัยและการ
เอาใจใส่ และ 4) การให้ข้อมูล/ค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพและ
บริการ

การตอบใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ มี
ความพึงพอใจมากที่สุด ถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ก�ำหนดคะแนน 5 ถึง 1 ตามล�ำดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวิจยั ผูว้ จิ ยั
น�ำระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองฯ แบบประเมิน
ความสามารถการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน แบบประเมิน
ความพึงพอใจในระบบการดูแลผูป้ ว่ ย แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคลและแบบประเมินสภาพผู้ป่วย ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยน�ำ
มาปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่า
ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาเท่ากับ 0.80 และน�ำเครือ่ งมือวิจยั
ไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองต�ำบลยางหวาย
อ�ำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 20 คน แล้วน�ำ
ไปหาความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha coeffificient) (อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2558)
ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.92, 0.90 และ
0.90 ตามล�ำดับ
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วจิ ยั เก็บข้อมูล
ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563
การด�ำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง ด�ำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2562 - มกราคม พ.ศ. 2563 โดยศึกษาใน 2 ส่วน
		 1.1 การสนทนากลุม่ กับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จ�ำนวน
13 กลุม่ ย่อย สนทนากลุม่ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที
พร้อมจดบันทึกการสนทนา ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่ 1 พยาบาล
วิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุขรวม 2 คน ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านโสก ประเด็นในการสนทนา
ได้แก่ แนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยฯ ระบบข้อมูลเกีย่ วกับผูป้ ว่ ยฯ
การใช้แผนการรักษามาบูรณาการในการดูแลผูป้ ว่ ยฯ ปัญหา
และอุปสรรค กลุ่มที่ 2-4 ได้แก่ อสม. จ�ำนวน 18 คน และ
ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 9 คน รวม 27 คน ประเด็นการสนทนา
ได้แก่ แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฯ ระบบข้อมูลผู้ป่วย
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ในชุมชน การใช้แผนการรักษามาบูรณาการในการดูแล
ผูป้ ว่ ย การประสานงานหรือส่งต่อข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน กลุม่ ที่ 5-13 ได้แก่ ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง จ�ำนวน 36 คน ประเด็นการสนทนา ได้แก่
การดูแลด้านร่างกาย ด้านจิตใจ การสังเกตภาวะแทรกซ้อน
		 1.2 ส�ำรวจความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จ�ำนวน 37 คน
และความพึงพอใจในระบบการดูแล ฯ ของผู้ดูแล จ�ำนวน
36 คน เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ด�ำเนินการระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2563
		 2.1 ผูว้ จิ ยั จัดประชุมเพือ่ น�ำเสนอผลการศึกษา
สถานการณ์ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
ให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย จ�ำนวน 29 คน ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข จ�ำนวน 2 คน
อสม. และผู้นำ� ชุมชน จ�ำนวน 27 คน เพื่อร่วมกันวางแผน
การแก้ไขปัญหา
		 2.2 น�ำร่างระบบการดูแลผู้ป่วยฯที่พัฒนาขึ้น
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสม
และปรับปรุงระบบการดูแลฯ ก่อนน�ำไปใช้ ในสถานการณ์
จริง
ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิผลของระบบการดูแลฯ
ที่พัฒนาขึ้นในด้านความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน ความพึงพอใจในการใช้ระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง และประเมินสภาพผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ประกอบด้วย การเกิดปอดอักเสบ การติดเชือ้
ในระบบทางเดินปัสสาวะ การเกิดแผลกดทับ ด�ำเนินการ
ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2563
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (เอกสารรับรองเลขที่

10-2562) ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเก็บรักษาความลับส่วนบุคคล ให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบ และให้สทิ ธิใ์ นการปฏิเสธระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
ผู้ยนิ ดีเข้าร่วมวิจยั ได้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนือ้ หา ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test

ผลการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ทเ่ี ป็นอยู่ ผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาจ�ำแนกตามกลุ่มผู้ให้บริการ อสม. ผู้น�ำ
ชุมชน และผู้ดูแล ดังนี้
		 1.1 พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข
ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่มีแนวทางการดูแลที่
เฉพาะกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ขาดการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ บุคลากรสุขภาพมีภาระงานมากท�ำให้ไม่
สามารถติดตามเยี่ยมผู้ป่วยด้วยตัวเองได้ตามเกณฑ์ ดัง
ตัวอย่างค�ำพูดทีว่ ่า “ การดูแลก็เหมือนโรคอืน่ ๆ นัน่ หล่ะ
ค่ะคือ ดูแลรวม ๆ กันไปทุกโรค ” “ เคยมีคู่มือผู้ป่วย
ติดบ้าน ติดเตียง แต่ไม่รู้หายไปใหน ” อุปสรรคอื่น คือ
“ มีภาระงานมาก ท�ำงานไม่ทนั ค่ะ ”
		 1.2 อสม. ไม่ทราบระบบการดูแลผู้ป่วย ไม่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยในชุมชนตัวเอง ไม่มีการใช้แผนการ
รักษามาบูรณาการในการดูแลผูป้ ว่ ยฯ มีความรูแ้ ละทักษะ
ไม่เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยฯ ดังตัวอย่างค�ำพูดที่ว่า
“ ไม่รมู้ เี กณฑ์การจัดเยีย่ มเป็นอย่างไร หมอให้ชอื่ มาเลย ”
“ ก็เยี่ยมเหมือนกันหมด ไม่ได้แยกเฉพาะโรคนะ ” “ ไม่มี
คู่มือให้นะ ” “ มีความรู้ไม่เยอะ ตอนหมอ อบรมก็พูดถึง
หลายโรค จ�ำไม่ไหวไม่รู้โรคอะไรเป็นโรคอะไร พอตอนจะ
มาแนะน�ำก็ไม่กล้าแนะน�ำเยอะ หัวเราะ ” “ ที่อสม. ลง
ไปเยี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นแบบให้ก�ำลังใจนะ เพราะถ้าจะ
แนะน�ำถึงเรื่องของยาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ”
		 1.3 ผูน้ ำ� ชุมชน มองว่าไม่ใช่หน้าทีด่ งั ตัวอย่าง
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ค�ำพูดที่ว่า “ เรื่องอื่นในชุมชนก็หนักอยู่แล้วครับ ไม่รู้กบั
เขาหรอกเรื่องคนป่วย ” “ ไม่ใช่หน้าที่ของผม ” “ เรื่อง
ผู้ป่วยมันเป็นหน้าที่ของ อสม. ไปถามเขาเลย ”
		 1.4 ผู้ดูแลหลัก พบปัญหาในการดูแลคือมี
ความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยไม่เพียงพอ ดังตัวอย่าง
ค�ำพูดทีว่ า่ “ หมอก็สอนหลายอย่างอยูแ่ ต่จำ� ไม่ได้หรอก ”
“ ที่หมอบอกให้ท�ำกายภาพก็ไม่ค่อยได้ท�ำหรอก บางทีก็
จ�ำไม่ได้ บางทีบอกผู้ป่วยแล้วแต่เขาก็ไม่ท�ำตาม ก็เลย
ปล่อยเลยตามเลย ” เรื่องอารมณ์ “ บางทีผู้ป่วยก็เอาแต่
ใจตัวเอง เตือนก็ไม่ได้ ก็ต้องท�ำใจ” อื่น ๆ เช่น ต้องออก
ท�ำงานนอกบ้าน และต้องดูแลผู้ป่วยมากกว่า 1 คน ท�ำให้

เกิดความเครียด เหนื่อยล้า ดังตัวอย่างค�ำพูดที่ว่า “ ส่วน
ของผมก็หนักเอาการอยู่ เพราะต้องดูแลทั้งแม่ที่ป่วยเป็น
อัมพาตติดเตียงมา 3-4 ปี ตอนนี้พ่อก็มาเป็นอีกเหนื่อย
เอาการอยู่ครับ ”
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมกันสรุปการ
สนทนาและร่างระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข
จ�ำนวน 4 ข้อ ของ อสม. และผูน้ ำ� ชุมชน จ�ำนวน 5 ข้อ และ
ของผู้ดูแลหลัก จ�ำนวน 4 ข้อ ดังรายละเอียดในตาราง 1

ตาราง 1 ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนี้
การมีส่วนร่วม
ระบบที่พัฒนาขึ้น
1. พยาบาลวิชาชีพและ
1. จัดท�ำทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นักวิชาการสาธารณสุข
2. จัดท�ำแนวทางเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม ตามระดับความสามารถ
			 ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน (ADL) คือ
			
0-20 และ 25-45 คะแนน ติดตามเยี่ยมทุก 1 สัปดาห์
				
50-70 คะแนน ติดตามเยี่ยมทุก 2 สัปดาห์
				
75-90 และ 90-100 คะแนน ติดตามเยี่ยมทุก 1 เดือน
		
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะการใช้แบบประเมินผู้ป่วยให้ อสม.
		
4. รวบรวมรายงาน ประเมินผลสัมฤทธิ์
2. อาสาสมัครสาธารณสุข
1. จัดท�ำทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามที่ได้รับข้อมูล
ประจ�ำหมู่บ้าน
2. ประชาสัมพันธ์ความรู้เรือ่ งโรคหลอดเลือดสมอง
และผู้น�ำชุมชน		 ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
		
3. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติของระบบการดูแลฯ
			 ทุกรายจากผลการประเมิน ADL
		
4. ส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมให้กบั เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
		
5. มีการเรียนรู้ร่วมกันในการเยี่ยมผู้ป่วยระหว่าง อสม. ในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มทักษะ
			 ของ อสม. โดยมีการเยี่ยมเป็นทีมและจัดเวทีช่นื ชมผู้กระท�ำดี
			 เพื่อให้เกิดก�ำลังใจในการท�ำงาน
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3. ผู้ดูแลหลัก
1.
		
2.
			
		
3.
		
4.
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ศึกษาข้อมูลการดูแลผู้ป่วยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ จากคู่มอื ที่ผู้วิจยั พัฒนาขึ้น
สังเกตภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ อาการมีไข้ ปอดอักเสบจากการส�ำลักอาหาร
การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะและการเกิดแผลกดทับ
ดูแลให้ผู้ป่วยได้รบั อาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม
ส่งต่อข้อมูล หากพบอาการผิดปกติ

ระยะที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน ในความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของ
ผู้ป่วย และความพึงพอใจในระบบการดูแลของผู้ดูแล
		 3.1 ก่อนการน�ำระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปใช้ ผู้ป่วย

ร้อยละ 59.5 มีความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
อยู่ในระดับมาก อีกร้อยละ 27 อยู่ในระดับมากที่สุด หลัง
การน�ำระบบการดูแลผูป้ ว่ ยฯ ไปใช้ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามสามารถ
ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เพิม่ เป็น
ร้อยละ 43.2 และยังคงมี ร้อยละ 48.6 ที่อยู่ในระดับมาก
(ตาราง 2)

ตาราง 2 จ�ำนวน (f) และร้อยละ (%) ของผู้ป่วยที่มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันจ�ำแนกตามระดับ
ก่อนและหลังการใช้ระบบการดูแล ฯ ( n = 37)
ระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ไม่ได้เลย (0-20 คะแนน)
น้อย (25-40 คะแนน)
ปานกลาง (45-70 คะแนน)
มาก (75-90 คะแนน)
มากที่สุด (95-100 คะแนน)

ก่อน
f
0
3
2
22
10

		 3.2 ก่อนการน�ำระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนไปใช้ผู้ดูแลมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบการดูแลผู้ป่วยโดยรวม
เท่ากับ 3.74 (SD = 0.35) ในรายด้านมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง

หลัง
%
0.0
8.1
5.4
59.5
27.0

f
0
3
0
18
16

%
0.0
8.1
0.0
48.6
43.2

3.54-4.05 หลังการใช้ระบบการดูแลฯ ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในระบบการดูแลผู้ป่วยฯ โดยรวมเพิม่ ขึน้ เป็นเท่ากับ
3.97 (SD = 0.43) ส่วนในรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
3.84-4.25 (ตาราง 3)

40

วารสารพยาบาล, 70(4), 34-43, 2564

Thai Journal of Nursing, 70(4), 34-43, 2021

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจในระบบการดูแลผู้ป่วยโดยรวมและ
รายด้านของผู้ดูแล ระหว่างก่อนและหลังการใช้ระบบการดูแล ฯ (n = 36)
ก่อน
M (SD)
3.76 (0.63)
3.54 (0.62)
4.05 (0.55)
3.57 (0.54)
3.74 (0.35)

ความพึงพอใจในระบบการดูแล
		
ด้านความสะดวก และรวดเร็ว
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านอัธยาศัยและการเอาใจใส่
ด้านการให้ข้อมูล/ค�ำแนะน�ำด้านสุขภาพและบริการ
โดยรวม
		 3.3 ภายหลังการใช้ระบบการดูแลฯ พบว่า
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระบบการดูแล

หลัง
M (SD)
3.84 (0.71)
3.88 (0.59)
4.25 (0.44)
3.89 (0.51)
3.97 (0.43)

ของผู้ดูแล สูงกว่าก่อนการใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 4)

ตาราง 4 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย และความพึงพอใจในระบบการดูแล
ผู้ป่วยของผู้ดูแล ระหว่างก่อนและหลังการใช้ระบบการดูแลฯ โดยใช้ Paired t-test
ตัวแปร
M
SD
t
ผู้ป่วย (n = 37)
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ก่อนการใช้ระบบการดูแลฯ
81.75
18.97
-5.01
หลังการใช้ระบบการดูแลฯ
84.59
18.19
ผู้ดูแล (n = 36)
ความพึงพอใจในระบบการดูแล				
ก่อนการใช้ระบบการดูแลฯ
3.74
0.35
-5.09
หลังการใช้ระบบการดูแลฯ
3.97
0.43
นอกจากนี้ยังไม่พบภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ และ
ไม่พบอัตราการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดย

ไม่ได้วางแผนภายใน 28 วัน
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การอภิปรายผลการวิจัย

1. การพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท�ำให้ได้แนวปฏิบัติใน
การท�ำงานทีช่ ดั เจนขึน้ ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เพราะการพัฒนาระบบ
ท�ำให้เข้าใจขัน้ ตอนเชิงระบบ สามารถประสานงานร่วมกัน
ได้ดีขึ้น ใช้แผนการดูแลผู้ป่วยหรือแนวทางปฏิบัติได้
ถูกต้องซึ่งใกล้เคียงกับนักวิจัยหลายคน อาทิ ประชุมสุข
โคตรพันธ์ อังศุมาลิน โคตรสมบัติ และสุพัฒตรา บัวที
(2557) ทีพ่ บว่าการพัฒนาระบบทีช่ ดั เจนและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันสามารถประสานงานร่วมกันได้ดี จะส่งผล
ต่อการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โดยส่งเสริมให้ชมุ ชนเข้ามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนจะช่วยให้
ผู้ดูแลหลักมีก�ำลังใจ ลดความเครียดลง ท�ำให้การดูแล
ผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า
ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันและความพึง
พอใจในภาพรวมสูงกว่าก่อนการใช้ระบบใกล้เคียงกับนัก
วิจยั หลายคน ได้แก่ ปราณี เกษรสันต์, ณาตยา ขนุนทอง,
ขนิษฐา พันธุ์สุวรรณ, และวราพร พลายชุมพล (2562) ที่
พบว่าภายหลังการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ค่าเฉลีย่ ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน

และคะแนนความพึงพอใจมากกว่าก่อนการพัฒนาระบบ
อธิบายได้ว่าเมื่อมีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่ดีและเป็น
ระบบท�ำให้การปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้ชัดเจนผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังนัน้ ภายหลังทีม่ กี ารพัฒนาระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนขึน้ ดังนัน้ จึงท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
และมีความพึงพอใจในระบบบริการสูงกว่าก่อนการใช้
ระบบการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น
ปอดอักเสบ ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะการเกิดแผล
กดทั บ และไม่ พ บอั ต ราการกลั บ เข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลโดยไม่ได้วางแผน ภายใน 28 วัน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรน�ำระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองไปใช้ในการดูผู้ป่วยในพื้นที่อื่นที่มีบริบทคล้ายคลึง
กัน และวัดประสิทธิผลเป็นระยะ
2. ควรพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บริบทใกล้เคียงกันและควร
ศึกษาตัวแปรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง เช่น โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ
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