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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
This study aimed: 1) to analyze the problems and obstacles in the rehabilitation of the stroke patients,
rs and consumers
2) to develop a home-based rehabilitation nursing program model of service (HRNP Model), 2) to utilize the
onsumers (4.16%).
empowerment process for enhancing the quality of life of stroke patients, and 3) to evaluate the HRNP program by
mers, compilers,
comparison of quality of life related to health perception of health status, and by comparison of the complications
nsumers (32.61%)
of stroke patients before and after using the HRNP Model by combining both qualitative and quantitative methods.
nsumption within
The informants comprised 3 groups: 1) a group of 54 village public health volunteers in Pa Phraek sub-district, Mueang
mocratic Republic
district, Kanchanaburi province, 2) a group of 4 patients with stroke who were selected by purposive sampling, and
aht per day. This
3) a group of multidisciplinary team members. The study was divided into 3 phases: phase 1 – search and analyze
problems, phase 2 – develop an HRNP Model. The qualitative data were analyzed using content analysis, while the
quantitative data were analyzed using statistics of frequency, percentage, standard deviation, and paired t-test for
comparing the score of quality of life concerning health and the score of health status perception of patients with
stroke.
bon Administration
The results showed as follows: 1) problems and obstacles in the home-based rehabilitation of stroke patients
010). The whole
at present showed that most of the patients have not received rehabilitation service. If any, the service is not fulfilled.
ney and spending
It does not cover all the problems and needs. The tracking system is not complete. Stroke patients have difficulty in
ful to the farmers
getting to the hospital. In addition, stroke patients have economic and orthosis/prosthesis needs. 2) Development of
business. All the
an HRNP Model by participation of the community and multidisciplinary team has been found to be efficient in the
of stroke patients, and effective as well as possible to bring it into practice. And 3) comparison of the
trategic plans rehabilitation
for
of mean scores of quality of life concerning health of the patients with stroke between before and after
d in a databasedifference
as
the implementation of the HRNP Model found that after the treatment the mean score was increased significantly
l plan of Nakhon
at the .05 level. The comparison of the difference of mean scores of health status perception of the stroke patients
nt of agricultural
between before and after the treatment found that the mean score decreased significantly at the .05 level; and after
in the areas both
the provision of service, the complications of patients were found not severe.
hboring areas has
tury.
: Community Participation ; Multidisciplinary Team ; Rehabilitation ; Stroke Patients
te the creationKeywords
of
ucts (egg product,
tion) as it can be
บทนำ�
Organization, 2015) และองค์การอัมพาตโลก (World Stroke
or promotion of
Organization : WSO) รายงานสาเหตุการจากตายโรคหลอดเลือด
andard and Safe.’
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease or สมองเป็นอันดับ 2 ของประชากรอายุมากกว่า 60 ปี ทั่วโลกและ
system has not
Stroke) หรือเรียกโรคอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต เป็นโรคทางระบบ เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับ 5 ของประชากรอายุมากกว่า 15-59 ปี
e past, but it has
ประสาทที่พบบ่อยและเป็นภาวะคุกคามและเป็นอันตรายต่อชีวิต (WSO, 2016) สำ�หรับในประเทศไทยจากรายงานสถานการณ์
efforts based และเป็
on นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำ�คัญของโลกและในหลายๆ
โรคหลอดเลือดสมองของสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย (2558)
bjectives, mission
ประเทศ เนื่องจากมีความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับที่สูง องค์การ ในปี พ.ศ.2551 พบว่าอัตราผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง 257/
cken farms have
อนามัยโลกได้ประมาณว่าทุกปีมผี ปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 100,000 คน และผู้ ป่ ว ยนอก 980/100,000 คน และในปี
s from the private
15 ล้านคนทั่วโลก ในจำ�นวนนี้ 5 ล้านคนอยู่ในกลุ่มผู้รอดชีวิต พ.ศ.2552 โรคหลอดเลือดสมองมีอัตราเสียชีวิต 20.6 รายต่อ
chickens in order
และในกลุ่มนี้จะเป็นคนพิการ 2/3 และอยู่ในประเทศกำ�ลังพัฒนา ประชากรหนึง่ แสน รองจากมะเร็งและโรคหัวใจ และคาดว่ามีผปู้ ว่ ย
hicken products.
ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า (World Health รายใหม่ในแต่ละปีจะมีจำ�นวน 150,000 ราย (สวิง ปันจัยสีห์,
chicken farm in
Phanom province
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นครชัย เผือ่ นปฐม และกุลพัฒน์ วีรสาร, 2556) ดังนัน้ ความท้าทาย การทำ�งานร่วมกันของทีมสหสาขา การขาดแคลนบุคลากรที่อยู่ใน
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ของการดูแลผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ต่างๆ ความเชี่ยวชาญ
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Meetam (2005) เป็นแบบสอบถามทีม่ ี จำ�นวน 36 ข้อ โดยแบ่งเป็น
8 มิติ คะแนนรวมของแบบวัดอยู่ระหว่าง 36-149 คะแนน คะแนน
รวมสูง หมายถึง ผู้ถูกประเมินมีภาวะสุขภาพโดยรวมดี
		 1.3 แบบประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ General
Health Questionare (GHQ) เพือ่ ใช้ประเมินการรับรูภ้ าวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยประยุกต์ใช้แบบประเมินของ
Nilchaikovit et al (1996) ซึ่งแบบประเมินนี้สามารถคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิต ได้ 2 ประการคือการไม่สามารถปรับตัวในการ
ดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติและการมีปัญหาที่ทำ�ให้เกิดความทุกข์ใจ
แบบประเมิน GHQ-12 มีขอ้ คำ�ถามทีเ่ ป็นด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
ข้อคำ�ถามด้านบวกได้แก่ข้อ 1, 3, 4, 7, 8, 12 ข้อคำ�ถามด้านลบ
ได้แก่ข้อ 2, 5, 6, 9, 10, 11 เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ที่ได้คะแนน
รวมมากกว่าหรือเท่ากับ 4 แปลผลว่า มีปัญหาสุขภาพจิตหรือ
มีแนวโน้มเกิดความผิดปกติทางจิต คะแนนรวม เท่ากับ 12 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือสำ�หรับรวบรวมข้อมูลของ HRQoL
และ GHQ โดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยผ่านผูท้ รงคุณวุฒจิ �ำ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน อายุรกรรม 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 ท่าน พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 1 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) หลังจากนัน้ นำ�มาคำ�นวณค่าดัชนีความตรงตาม
เนือ้ หา (Content Validity Index [CVI]) ได้เท่ากับ 1, 1 ตามลำ�ดับ
และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) มีการทดสอบความเชื่อมั่น
ในการใช้แบบบันทึก ดังกล่าวนำ�ไปทดลอง (Try Out) กับผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองจำ�นวน 10 รายทีแ่ ผนกคลินกิ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมอง แล้วนำ�คะแนนมาหาความเชื่อมั่นใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcient) เท่ากับ 0.98
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำ�เนินการวิจัย ประกอบด้วย
		 2.1 HRNP Model เป็ น โปรแกรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทีบ่ า้ น ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกัน
กับทีมสหสาขา ประกอบด้วย การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
แก่กลุ่ม อสม. เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย เทคนิค
การเยี่ยมบ้าน การเสริมสร้างพลังอำ�นาจและการเก็บข้อมูล อบรม
เป็นเวลา 1 วัน ประกอบด้วย การบรรยาย สาธิต สาธิตย้อนกลับ
เกี่ยวกับและขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน รวมถึงวิธีการ
ลงบันทึกต่างๆ และการลงบันทึก และการใช้แบบประเมินต่างๆ
		 2.2 คูม่ อื สำ�หรับการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกันกับทีมสหสาขา
		 2.3 แบบบันทึกการฝึกการออกกำ�ลังกายรายวัน
พัฒนาโดยผู้วิจัยร่วมกันกับทีมสหสาขา
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		 2.4 แบบสอบถามกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับการพัฒนา และการจดบันทึก (Take Note) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยๆ
The results of study revealed that egg distributing channels
comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ระบบบริการ พัฒนาโดยผู้วิจัยร่วมกันกับทีมสหสาขา
จนกว่าข้อมูลอิ่มตัว และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
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by
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that
sell
egg-laying
breeds
of
chickens
in
คน 30-45 นาที และการดำ�เนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่มในกลุ่ม วิ เ คราะห์ ปั ญ หาทางสุ ข ภาพของผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลืorder
อ ดสมอง
havingอสม.
a career
which
begins
with
raising
baby
chicks
to
maintain
the
standard
of
the
chicken
products.
กลุ่มละ 50-60 นาที โดยอาศัยแนวคำ�ถาม การสัมภาษณ์ และวางแผนร่วมกัน กิจกรรมที่ 2 กำ�หนดกิจกรรมในการฟื้นฟู
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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สมรรถภาพร่วมกันและให้ญาติที่ดูแลและผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
pattern 1 andสมองทำ
3 �การสาธิตย้อนกลับ หากญาติที่ดูแลยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง
1 – by farmers,
ในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ คณะผู้วิจัยให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติม และ
rs and consumers
นัดญาติทดี่ แู ลครัง้ ต่อไปเพือ่ ทำ�การประเมินต่อไปอีกครัง้ อีก 4 สัปดาห์
onsumers (4.16%).
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินผลของโปรแกรม HRNP
mers, compilers,
โดยมีกิจกรรมดังนี้
nsumers (32.61%)
1. จัดประชุมเพื่อนำ�เสนอผลการทดสอบโปรแกรมฯ
nsumption within
ระยะแรกนำ�สู่การพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฯ เพื่อสรุปปัญหา
mocratic Republic
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้
aht per day. This
2. นำ�โปรแกรมฯ ที่มีปรับปรุงลงไปปฏิบัติ ทดสอบ
โปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 2 โดยการลงเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
จำ�นวน 44 ราย ร่วมกับทีมสหสาขา โดยนำ�ผลจากการทดสอบ
โปรแกรมฯ ครั้งที่ 1 มาปรับปรุง ซึ่งพบว่าจำ�นวนครั้งขึ้นที่เยี่ยม
ผู้ป่วยจะมากกว่า 2 ครั้ง บางรายมีปัญหามากเยี่ยมถึง 6 ครั้ง
ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทั้งนี้สามารถอนุมานได้ว่า จำ�นวนครั้ง
bon Administration
ของการเยี่ยมบ้านจะขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย ในราย
010). The whole
ที่มีภาวะแทรกซ้อน คณะผู้วิจัยประสานงานทำ�งานร่วมกันกับทีม
ney and spending
สหสาขา ติดตามต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
ful to the farmers
การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป
business. All the
3. คณะผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการตามขัน้ ตอน ในการดำ�เนินการ
trategic plans for
เยี่ ย มบ้ า นครั้ ง สุ ด ท้ า ย ที ม ได้ ทำ � การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของ
d in a database as
โปรแกรมฯ โดยประเมินจากแบบประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้อง
l plan of Nakhon
กับสุขภาพและการรับรู้ภาวะสุขภาพ และภาวะแทรกซ้อน
nt of agricultural
4. นำ�ผลการทดสอบทั้งหมดมาปรับปรุง โปรแกรมฯ
in the areas both
ครั้งที่ 3 ประเมินผลทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสรุป
hboring areas has
บทเรี ย นร่ ว มกั น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาระบบการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรค
tury.
หลอดเลือดสมองในชุมชน และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
te the creation of
ucts (egg product,
การวิเคราะห์ข้อมูล
tion) as it can be
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาและ
or promotion วิof
เ คราะห์ ปั ญ หาในการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ บ้ า นของผู้ ป่ ว ยโรค
andard and Safe.’
หลอดเลือดสมอง จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา
(Content Analysis) และสังเคราะห์ประเด็นหลักที่ได้จากข้อมูล
system has not
2. ข้อมูลเชิงปริมาณการเปรียบเทียบความแตกต่าง
e past, but it has
efforts based ของค่
on าเฉลีย่ คะแนนคุณภาพชีวติ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพและค่าเฉลีย่
การรับรูภ้ าวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลัง
bjectives, mission
โดยใช้สถิติ Paired t-test
cken farms have
s from the private
chickens in order
hicken products.
chicken farm in
Phanom province
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สรุปผลการวิจัย
1. การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพที่ บ้ า นของผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง นำ � มาจั ด
แยกหมวดหมูส่ รุปเป็นสาระสำ�คัญพบว่าสามารถแยกได้ 3 ประเด็นหลัก
คือ 1) ด้านการให้บริการและการติดตาม 2) ด้านจำ�นวนบุคลากร
ทางสาธารณสุขทีข่ าดแคลน และ 3) ด้านปัญหาของผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านการให้บริการและการติดตาม พบว่า
การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้ป่วยส่วนมาก
ไม่ได้รบั บริการด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ บริการทีไ่ ด้รบั ไม่ครบถ้วน
ไม่ ค รอบคลุ ม กั บ สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ การติ ด ตาม
ที่เป็นอยู่เดิมยังติดตามได้ไม่ทั่วถึง
“…ตัง้ แต่ออกจากโรงพยาบาล ยังไม่เห็นมีใคร มาเยีย่ มเลย
มีแต่ลูกกับหลานนี่แหละ เช็ดขี้เช็ดเยี่ยว จนฉันต้องสู้ ต้องลุกขึ้นมา
เดิน สงสารลูก ลูกเป็นทหาร ลางานมาดูแลฉัน ตอนแรกเดินไม่ได้
ตะแคงๆ ลูกจับนั่ง จนยืนได้เนี่ยหมอ….” (ตัวอย่างจากผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองหญิง อายุ 56 ปี)
ประเด็นที่ 2 จำ�นวนบุคลากรทางสาธารณสุข ทีข่ าดแคลน
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ ที่ทำ�งานใน รพ.สต. พบว่า
การทำ�งานของบุคลากรสาธารณสุข มีการย้ายสถานทีท่ �ำ งาน ทำ�ให้
ผู้ ที่ ม ารั บ งานใหม่ ต้ อ งศึ ก ษางานใหม่ พ ร้ อ มกั บ การศึ ก ษาพื้ น ที่
เพิ่มเติม ข้อมูลจากรพ.สต.เขาพุราง รายงานว่า ต.ปากแพรก
มีจำ�นวน 13 หมู่ จากข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 มีประชากร
ทัง้ สิน้ 24,335 คน มีจ�ำ นวนหลังคาเรือนทัง้ สิน้ 13,100 หลังคาเรือน
แต่มเี จ้าหน้าทีพ่ ยาบาลเพียง 4 คน (ไม่นบั รวม ผอ.รพ.สต.) ดังนัน้ ค่า
เฉลี่ยบุคลากร 1 คน ต้องดูแลเยี่ยมบ้านถึง 4 หมู่บ้าน หรืออนุมาน
ได้ว่าเจ้าหน้าที่ 1 คนดูแลประมาณ 3,000 หลังคาเรือน ซึ่งเป็น
ภาระงานทีม่ าก ยังไม่รวมถึงงานประจำ�ทีต่ อ้ งตรวจรักษาที่ รพ.สต.
แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดประเด็นผู้ป่วยและญาติที่ดูแล พบว่า
บางครอบครัวเมื่อมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง แต่ลูกหลานที่
ดูแลจะทำ�งานอยู่จังหวัดอื่น จึงรับผู้ป่วยไปอยู่ท่ีจังหวัดอื่นๆ เพื่อ
สะดวกในการดูแล ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ได้รับ การเยี่ยมจากการย้ายที่อยู่
“…พอพี่ ๆ อสม.มาแจ้งว่า มีผู้ป่วยอัมพาตเพิ่งเป็นใหม่อยุ่หมู่นี้
พี่ก็ให้พี่อสม.นัดเพื่อจะไปเยี่ยม แต่พี่อสม.มาแจ้งใหม่ว่า คนไข้
ย้ายไปอยูบ่ า้ นลูกทีอ่ นื่ แล้ว บ้านปิด….” (ตัวอย่างจากพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในชุมชนหญิง อายุ 41 ปี)
ประเด็นที่ 3 ปัญหาของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีความยากลำ�บากในการไปรับบริการ
ทีโ่ รงพยาบาล หลังจากเป็นผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ผูป้ ว่ ยอาจมี
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		 3.2. การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะสุขภาพ พบว่า
pattern 1 andการค่
3 าเฉลีย่ คะแนนการรับรูภ้ าวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
1 – by farmers,
สมองก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมฯ ลดลงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมฯ
rs and consumers
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
onsumers (4.16%).
mers, compilers,
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้
nsumers (32.61%)
ภาวะสุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและ
nsumption within
หลังได้รับโปรแกรมฯ (n = 43)
mocratic Republic
ก่อนได้รับโปรแกรม หลังได้รับโปรแกรม
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t
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S.D.

1.29

2.18

7.31*

.00

มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
bon Administration
010). The whole
1. การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการฟื้ น ฟู
ney and spending
สมรรถภาพที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นำ�มาจัดแยก
ful to the farmers
หมวดหมูส่ รุปเป็นสาระสำ�คัญพบว่า สามารถแยกได้ 3 ประเด็นหลัก
business. All the
trategic plans คืforอ ด้านการให้บริการและการติดตาม ด้านจำ�นวนบุคลากรทาง
ขที่ขาดแคลน และด้านปัญหาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
d in a databaseสาธารณสุ
as
สมอง ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Petchroung, Priyatruk &
l plan of Nakhon
Thongkeang (2013) เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
nt of agricultural
อย่างต่อเนื่องในศูนย์สุขภาพชุมชน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า
in the areas both
การจัดบริการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ควรมีประเด็นที่ประกอบ
hboring areas has
ไปด้วย มีการออกแบบระบบการจัดและให้บริการผู้ป่วย ให้มีการ
tury.
ดตามเยีย่ มบ้านและให้การพยาบาลทีบ่ า้ น ให้มกี ารสร้างเครือข่าย
te the creationติof
และการจัดทำ�คู่มือ
ucts (egg product,
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบ HRNP Model โดยใช้
tion) as it can be
กระบวนการการเสริมสร้างพลังอำ�นาจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
or promotion of
และป้ อ งกั น ภาวะแทรกซ้ อ นของผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
andard and Safe.’
สามารถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของทัง้ ญาติ
system has not
ที่ดูแลและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นการดูแลแบบองค์รวม
e past, but it has
สอดคล้องกับข้อมูลทีพ่ บว่าญาติทดี่ แู ลมีความต้องการการช่วยเหลือ
efforts based จากแพทย์
on
และพยาบาล จึงสามารถบริหารจัดการและตอบสนอง
bjectives, mission
ความต้องการของการดูแลของผูป้ ว่ ย (Monkong, Sirapongam &
cken farms have
Wongvatunya, 2016) การพัฒนานี้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้ง
s from the private
ทีมสหสาขาวิชาชีพในชุมชนขึ้นมา ทำ�ให้งานมีประสิทธิภาพและ
chickens in order
ประสิทธิผล ในแง่การส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
hicken products.
ที่บ้านแบบครอบคลุม ทำ�ให้นักวิชาการในพื้นที่มีแหล่งประโยชน์
chicken farm in
Phanom province
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เพิ่มมากขึ้น ทำ�งานร่วมกันสะดวกขึ้น มีการประสานงานของ
สหสาขาวิชาชีพร่วมกันปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆ ที่พบในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง มีงบประมาณสำ�หรับดำ�เนินการและช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังจากจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
ผู้ป่วยได้รับการดูแลติดตามที่ดี มีของเยี่ยมเป็นกำ�ลังใจและได้
บำ � รุ ง สุ ข ภาพ ได้ รั บ คู่ มื อ การดู แ ลฯ ลดปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ
มีก�ำ ลังใจและความรูใ้ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนือ่ ง สามารถ
ทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ ได้ดีขึ้น ไม่พบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง
ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาพื้นที่ที่ศึกษาต้องประกอบ
ไปด้วยการทำ�งานร่วมกันของ 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง โดยทุกภาคส่วนต้องสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน สิง่ สำ�คัญในการดูแล
คือ ประชาชนในพืน้ ที่ การมีจติ อาสาของทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชน
การมีส่วนร่วมในการดูแล และงบประมาณ ดังนั้นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาล รพ.สต. และวิทยาลัยพยาบาล ควรทำ�งาน
เชือ่ มโยงกันทุกภาคส่วน เพือ่ จัดระบบการบริการทีเ่ ข้มแข็งในชุมชน
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพและค่ า เฉลี่ ย การรั บ รู้ ภ าวะ
สุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้
		 3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองหลังได้รบั โปรแกรมฯ มีคะแนน
สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ ส่งเสริมการเสริมสร้าง
พลังอำ�นาจให้กลุม่ ตัวอย่าง รวมถึงญาติทดี่ แู ล ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การ
ดูแลทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รวดเร็ว แก้ปญ
ั หาได้อย่างแท้จริงและ ทัง้ ยังได้รบั การ
ดูแลช่วยเหลือจากญาติทดี่ แู ล เจ้าหน้าทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
อย่างต่อเนื่องที่บ้าน โดยรูปแบบโปรแกรมฯ มีทั้งการสอนสาธิต
สาธิตย้อนกลับการฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านเฉพาะราย และ
การทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั การเสริมแรง ได้รบั กำ�ลังใจอย่างต่อเนือ่ ง จากการ
เยี่ยมพูดคุย หรือเยี่ยมทางโทรศัพท์ รวมถึงการได้รับการช่วยเหลือ
ด้านสิ่งของ คู่มือฯ กายอุปกรณ์ เป็นต้น และสอดคล้องกับ ปราณี
เกษรสันต์ (2558) ที่ศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ
เปลี่ยนผ่าน โดยการใช้โทรศัพท์พบว่าได้ผลดี
		 3.2 ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้
ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมฯ ลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากผู้ป่วยมีการรับรู้ภาวะสุขภาพ
ที่ ดี ขึ้ น เป็ น ผลมาจากการได้ รั บการเยี่ ย มบ้ า น การเสริมสร้า ง
พลังงานอำ�นาจโดยการชมเชยให้กำ�ลังใจ การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกมีกำ�ลังใจ (Gibson, 1991) เกิดความมั่นใจ
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ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ และได้รบั การเอาใจใส่จากญาติทดี่ แู ล ส่งผล ต่างๆ ของชุมชน เป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพของชุมชน
The results of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
ให้คลายความวิตกกังวลและความเครียดต่างๆ รู้สึกมีกำ�ลังใจ โดยการจัดให้มีการกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ เกิดความต่อเนื่อง
channels
in pattern
2. The
ofบpattern
were: channel 1 – by farmers,
ในการออกกำ
�ลังกายอย่
างต่อ4เนืchannels
อ่ ง สอดคล้องกั
การศึกษาที1ผ่ for
า่ นมาdomestic
และยั่งdistributions
ยืน
compilers,
retailers
consumers
2 – by farmers,
compilers,
retailers
and consumers
ของ middlemen,
Hirunkhro (2016)
ที่ศึกand
ษาพบว่
าการส่งเสริ(51.98%),
มให้ญาติที่ดchannel
ูแล
2. พยาบาลผู
้ปฏิบัติงานในชุ
มชนสามารถพั
ฒนาระบบ
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and
channel
4
–
by
farmers
and
consumers
(4.16%).
หรือครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ทำ�ให้ญาติตระหนักถึง บริการด้านการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านสำ�หรับผู้ป่วย
Patternความสำ
2 had
channels
in domestic and foreign distribution
of eggs:อดสมอง
channelควรเริ
1 –่มต้byนจากการการวิ
farmers, compilers,
�คัญ3ของการฟื
้นฟูสมรรถภาพ
โรคหลอดเลื
เคราะห์ปัญหา
middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers,
compliers,
and่บ้าconsumers
(32.61%) อด
อุปสรรคในการฟื
้นฟูสretailers
มรรถภาพที
นของผู้ป่วยโรคหลอดเลื
and channel 3 – farmers,
retailers and่อการวิ
consumers
eggsนfor
within
สมองamount
ในพืน้ ทีท่ ofศี่ กึ yielded
ษา การประเมิ
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