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บทคัดยอ
บทนำ:

โรคหลอดเลือดสมอง เปนโรคที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุจาก
การแตก หรือการอุดตันของเสนเลือดภายในสมอง สงผลใหผปู ว ยเสียชีวติ หรือมีความพิการหลงเหลือ
อยู ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จึงเปนผูที่มีบทบาทสำคัญ ที่จะชวยเหลือผูปวยใหสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันดวยตนเองใหไดมากที่สุด ซึ่งจากงานวิจัยที่เคยศึกษา พบวาการเตรียม
ความพรอมของผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถชวยใหผปู ว ยปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันไดดขี นึ้
วัตถุประสงค: เพือ่ พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ การเตรียมความพรอมของผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองเพือ่ ศึกษา
ผลลัพธของการใชแนวปฏิบตั ิ ในดานการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน (Activities of Daily Living: ADL)
การกลับมารักษาซ้ำของผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง และเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบตั ิ
โดยแบงเปน ความพึงพอใจของผดู แู ล และความพึงพอใจของพยาบาล
วิธกี ารศึกษา: การศึกษาเชิงพัฒนา (developmental research) ดำเนินการศึกษาตามกรอบแนวคิดการพัฒนาและ
การใชแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติประเทศออสเตรเลีย
(NHMRC, 1999) และประเมินผลลัพธการใชแนวปฏิบัติทางคลินิก กลุมตัวอยางแบงเปนกลุมที่
ใชแนวปฏิบตั ิ จำนวน 20 คู และกลมุ ทีไ่ มใชแนวปฏิบตั ิ จำนวน 20 คู รวม 80 คน โดยเปรียบเทียบ
คะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และการกลับมารักษาซ้ำของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ขณะแรกรับและขณะผูปวยมาตรวจตามนัดหลังจำหนาย 2 เดือน ดำเนินการศึกษาตั้งแตเดือน
กันยายน 2556 ถึง เดือนเมษายน 2557 โดยใชสถิตริ อ ยละ t-test และ exact probability test
ผลการศึกษา: หลังการดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติไดแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อเตรียมความพรอมของผูดูแล
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และเมื่อนำแนวปฏิบัติไปใช พบวาหลังจำหนาย 2 เดือน กลุมที่
ใชแนวปฏิบตั สิ ว นใหญมรี ะดับการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันในระดับมาก (ADL = 75-90) รอยละ 70.0
เฉลี่ย 77.3 (SD = 3.9) ในกลุมที่ไมใชแนวปฏิบัติสวนใหญมีระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ระดับปานกลาง (ADL = 50-70) รอยละ 40 เฉลีย่ 56.3 (SD = 4.9) (p = 0.022) และพบวากลมุ ที่
ใชแนวปฏิบัติมีคะแนนระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 45.6 คะแนน (SD = 3.1)
ในขณะทีก่ ลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ มีคา คะแนนระดับการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ เพียง 12.6 คะแนน
(SD = 3.8) (p = 0.001) ในสวนของการกลับมารักษาซ้ำกลมุ ทีใ่ ชแนวปฏิบตั มิ กี ารกลับมารักษาซ้ำ
*หอผปู ว ยพิเศษเฉลิมรักษ กลมุ การพยาบาล โรงพยาบาลแพร
**หอผปู ว ยอายุรกรรมชาย กลมุ งานอายุรกรรม โรงพยาบาลแพร
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ดวยภาวะแทรกซอนจากปอดติดเชือ้ รอยละ 5 สำหรับกลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ กลับมารักษาซ้ำดวย
ภาวะแทรกซอนจากปอดติดเชือ้ รอยละ 15 และเกิดแผลกดทับ รอยละ 5 (p = 0.171) ความพึงพอใจ
ของผูดูแลหลังใชแนวปฏิบัติอยูในระดับมาก รอยละ 90 ความพึงพอใจพยาบาลสวนใหญมีความ
พึงพอใจในระดับมากในทุกดาน
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางคลินิกในการเตรียมผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ชวยใหความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น และมีแนวโนมวาชวย
ลดการกลับเขามารักษาซ้ำได จึงควรนำไปใชในการดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง เพือ่ เปนการเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหการดูแล อันจะนำไปสกู ารพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของโรงพยาบาล
ตอไป
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ , ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง, การเตรียมผดู แู ล, ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ
วัตรประจำวัน

Abstract
Background: Stroke is acute abnormality of neurological disease cause by arteries that connect to the
brain becoming hemorrhage or blocked. It impacts on patient mortality and disability. Stroke
care givers play a title role to encourage stroke patient do activities of daily living (ADL). Many
research found better result that preparation of care givers of patients with stroke encourage
them to do activities of daily living by themselves.
Objective:
To develop clinical practice guideline for preparation of care givers of patients with stroke.
To study outcome of clinical practice guideline: activities of daily living, re-admission, care
giver satisfaction and nurse satisfaction.
Study design: Developmental research. This study follow the framework of the national health and medical
research council (NHMRC), 1999. Evaluated outcome of clinical practice guideline. 80 care
givers divided into two groups, 20 pairs of care giver were applied clinical practice guideline
group and 20 pairs of care giver were not applied clinical practice guideline group.
Compared activities of daily living score and re-admission of stroke patient during admission
and followed up 2 months after discharge between September 2013 and April 2014.
Statistics for data analysis were percentage, t-test and exact probability test.
Result:
We developed clinical practice guideline for preparation of care givers of patients with stroke.
After applied this guideline we found that: 2 months after discharge, applied clinical practice
guideline group had daily living score at high level (ADL = 75-90) 70.0%, mean 77.3
(SD = 3.9), did not applied clinical practice guideline group had daily living score at moderate
level (ADL = 50-70) 40.0%, mean 56.3 (SD = 4.9) (p = 0.022). Applied clinical practice
guideline group had daily living score increased mean = 45.6 (SD = 3.1). Not applied clinical
practice guideline group had daily living score increased mean = 12.6 (SD = 3.8) (p = 0.001).
Re-admission caused in applied clinical practice guideline group was pneumonia 5%.
Re-admission caused in did not applied clinical practice guideline group was pneumonia
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15% and pressure ulcers 5% (p= 0.171). Care givers satisfaction after used guideline
at high level was 90%, and nurse satisfaction at high level in all topics.
Clinical practice guideline for preparation of care givers of patients with stroke improved
activities of daily living among stroke patients and trend to decrease re-admission. It should
be used in caring stroke patient to increase efficacy of care and hospital quality improvement.
Clinical practice guideline, Stroke patient, Care giver preparation, Activities of daily living

บทนำ
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease
or stroke) เกิดจากสองสาเหตุใหญ คือ หลอดเลือดแดง
ในสมองตีบหรือตัน ทำใหขาดเลือดไปเลีย้ งเซลลสมอง
(ischemic stroke) พบรอยละ 80 และหลอดเลือด
ในสมองแตก ทำใหมีเลือดออกภายในกะโหลกศีรษะ
(cerebral hemorrhage) พบรอยละ 20 โรคหลอดเลือดสมอง
เปนโรคทางระบบประสาทที่มีความรุนแรงและอาจ
มีอาการปวยทีเ่ ปนภาวะเรือ้ รังของระบบสมอง ทัง้ นีเ้ ปน
สาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ต และความพิ ก ารที่ เ รี ย กว า
อั ม พฤกษ - อั ม พาต ในผู ใ หญ แ ละผู สู ง อายุ ทั่ ว โลก(1)
ในประเทศไทยพบอัตราการปวยจากโรคหลอดเลือดสมอง
เพิม่ ขึน้ โดยอัตราปวยในป พ.ศ. 2551-2553 เปน 216.58,
227.19 และ 247.33 ต อ แสนประชากรตามลำดั บ
สอดคลองกับอัตราการตายของผูปวยจากโรคหลอด
เลือดสมองทีม่ แี นวโนมเพิม่ ขึน้ คือ 24.7, 24.7 และ 31.49
ตอแสนประชากร(2) ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญ
ทีร่ อดชีวติ จะสูญเสียหนาทีเ่ กีย่ วของกับการเคลือ่ นไหว
และประสาทรับความรูสึก สูญเสียอำนาจการควบคุม
ตัวเอง และการขับถายปสสาวะหรืออุจจาระ อีกทัง้ สูญเสีย
ความมีคณ
ุ คา และความเปนตัวตนของผปู ว ย(3)
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีจุดประสงคเพื่อ
ลดอัตราการตาย และลดความพิการทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผปู ว ย
โดยพบวา เมือ่ เปนโรคหลอดเลือดสมอง จะมีอตั ราการ
ตายรอยละ 20 ถารอดชีวติ จะมีความพิการหลงเหลืออยู
ซึ่ ง ผู ป ว ยต อ งอาศั ย การช ว ยเหลื อ จากผู อื่ น ในการ
ทำกิจวัตรประจำวันไปตลอดชีวติ ถึงรอยละ 30 สำหรับ
รายที่ อ าการเกื อ บเป น ปกติ นั้ น มี เ พี ย งร อ ยละ 20
เท า นั้ น(4)ในสวนผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง
ดานตางๆ ทางดานรางกาย ทำใหผูปวยมีกลามเนื้อ

แขนขาออนแรงครึง่ ซีก มีความผิดปกติทางดานการพูด
พูดไมได พูดไมชดั อานและเขียนไมได ผปู ว ยบางราย
มีปญหาทางดานการเคี้ยวและการกลืนอาหาร รวมทั้ง
ไมสามารถควบคุมการขับถายได(5) นอกจากนี้ผูปวย
อาจสูญเสียดานความคิด ความจำเสื่อม มีอารมณ
แปรปรวน(6) สำหรับผลกระทบตอเศรษฐกิจของครอบครัว
จากการสำรวจคาใชจายเฉลี่ยตามกลุมโรคของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยป พ.ศ.2551 พบวา
ตองใชถึง 46,524 บาทตอราย(7) จากผลกระทบทาง
ดานตางๆ ที่เกิดกับผูปวย จำเปนตองไดรับการดูแล
ในระยะยาว ดังนั้นผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
จึงเปนผูที่มีความสำคัญที่ตองมีความรู ความเขาใจ
ในเรือ่ งโรคและการดูแลผปู ว ยใหสามารถปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจำวันดวยตนเองใหไดมากที่สุด ผูดูแลจึงจำเปน
ต อ งได รั บ การเตรี ย มความพร อ มในการดู แ ลผู ป ว ย
ตอเนือ่ งทีบ่ า นเพือ่ ปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ
สำหรับสถิติผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน
รายใหม ทีเ่ ขารับรักษาในหอผปู ว ยอายุรกรรมโรงพยาบาล
แพร ป 2554 จำนวน 640 ราย ป 2555 จำนวน
646 ราย ป 2556 จำนวน 709 ราย พบวามีภาวะแทรกซอน
ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจำหนาย ในป 2554, 2555 และ 2556
ตามลำดับ ไดแก ปอดอักเสบจากการสำลัก (aspirate
pneumonia) รอยละ 2.65, 3.71 และ 4.51 แผลกดทับ
(bed sore) รอยละ 2.18, 2.32 และ 1.69 การติดเชือ้
จากการคาสายสวนปสสาวะ (CAUTI) รอยละ 0.46, 0.15
และ 0.28 และอัตราการกลับมารักษาซ้ำ (re-admit)
รอยละ 0.46, 0.46 และ 1.55(8) ทีมผูดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองไดมกี ารพัฒนาโปรแกรมการใหความรู
แก ผู ดู แ ลผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง แต เ นื่ อ งจาก
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ทีมบุคลากรทางสุขภาพที่รับผิดชอบดูแลผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง และปฏิบัติงานในแผนกอายุรกรรม
ประกอบดวย แพทยจำนวน 7 คน พยาบาลวิชาชีพ
125 คน รวม 132 คน
2. ระยะการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 แบงเปน
2.1 กลมุ ตัวอยางทีเ่ ปนผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ทีไ่ ดรบั การวินจิ ฉัยจากแพทยวา เปนโรคหลอดเลือดสมอง
รายใหม และยังไมเคยรับการรักษาดวยโรคหลอดเลือดสมอง
มีคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอยูในระดับนอย
ปานกลาง และไมสามารถปฏิบตั ไิ ด (Barthel ADL Index)
< 75 มีระดับความรสู กึ ตัว ประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรสู กึ ตัว (Gastro Coma Score) อยทู ี่ 10-15 คะแนน
จำนวน 40 คน แบงเปนกลมุ ทีใ่ ชแนวปฏิบตั ิ 20 คน และ
กลมุ ทีไ่ มใชแนวปฏิบตั ิ 20 คน
2.2 กลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ผู ดู แ ลผู ป ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง เป น บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู ป ว ย
โรคหลอดเลือดสมองโดยตรง มีเวลาในการดูแลผปู ว ย
อยางสม่ำเสมอ ทัง้ ขณะ อยูโรงพยาบาลและอยูที่บาน
มีอายุ 18 ปขนึ้ ไป สามารถอานเขียนภาษาไทยได และ
ยินดีเขารวมและรวมมือในการวิจัย จำนวน 40 คน
แบงเปนกลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ 20 คน และกลมุ ทีไ่ มใชแนว
ปฏิบตั ิ 20 คน
การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง คำนวณจากการ
กำหนดขนาดกลมุ ตัวอยางโดยอาศัยอำนาจการทำนาย
(power) ที่ .80 ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (significant level)
ที.่ 05 และขนาดของความสัมพันธของตัวแปรทีต่ อ งการ
ศึกษา (effect size) เทากับ .50(9) ไดกลมุ ตัวอยางกลมุ ละ
20 คู รวม 40 คู
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีแ้ บงเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เครื่องมือในการดำเนินงานวิจัย ไดแก
แนวปฏิบัติทางคลินิกการเตรียมความพรอมของผูดูแล
ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองทีผ่ วู จิ ยั และทีมพัฒนาขึน้ บน
หลักฐานเชิงประจักษ
สวนที่ 2 เครือ่ งมือสำหรับรวบรวมขอมูล ไดแก
1. แบบสอบถามขอมูลผูดูแลที่ผูวิจัยสรางขึน้ เอง
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ ความสัมพันธกบั ผปู ว ย ผชู ว ย

การปฏิบัติงานในหอผูปวยอายุรกรรมมีภาระงานมาก
แนวปฏิบัติที่มีอยูเปนโปรแกรมการใหความรูแกผูดูแล
และพยาบาลมีการใชโปรแกรมดังกลาวเพียงบางสวน
รวมกับการสอนตามปกติ ทำใหมีการปฏิบัติที่หลาก
หลาย สงผลลัพธตอ ความรขู องผดู แู ล และการดูแลผปู ว ย
ของผูดูแลยังไมมีประสิทธิภาพ สงผลใหมีการกลับมา
รั ก ษาซ้ำ ของผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองด ว ยภาวะ
แทรกซอน ดังขอมูลสิถติ ดิ งั กลาว
ดังนัน้ เพือ่ เปนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ในการดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองใหเกิดประสิทธิผล
จึงทำใหคณะผูวิจัยสนใจพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
การเตรียมความพรอมของผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
กอนกลับบาน เพือ่ ใหผปู ว ยไดรบั การดูแลอยางตอเนือ่ ง
โดยเปดโอกาสใหผูดูแลไดเรียนรูจากการมีสวนรวม
ในการดูแลผปู ว ย ตัง้ แตเริม่ เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ตลอดจนถึงภายหลังการจำหนาย ในดานการดูแลกิจวัตร
ประจำวันในสวนทีผ่ ปู ว ยปฏิบตั เิ องไมได และชวยเหลือ
ในกิจกรรมบางอยางที่ผูปวยทำไดไมเต็มที่ พรอมทัง้
กระตนุ ใหผปู ว ยปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันดวยตนเองใหได
มากที่สุดเทาที่ความสามารถของผูปวยจะกระทำได
เพือ่ เปนการเชือ่ มโยงระหวางโรงพยาบาล และการดูแล
ตอเนื่องไปยังชุมชน (Home health care) เพื่อลด
ภาวะแทรกซอนและการกลับมารักษาซ้ำของผูปวย
หลอดเลือดสมอง รวมทั้งยังเปนการเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดแพร ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

วัสดุและวิธกี ารศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการศึกษาเชิงพัฒนา
(developmental research) โดยพัฒนาและศึกษาผล
การใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ การเตรียมความพรอมของ
ผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองในหอผปู ว ยอายุรกรรม
โรงพยาบาลแพร ระหวางเดือนกันยายน 2556 ถึง
เดือนเมษายน 2557
กลมุ ตัวอยางในการศึกษาครัง้ นีแ้ บงออกเปน 2 ระยะ
ดังนี้
1. ระยะพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ระหวางเดือน
กันยายน 2556 ถึงเดือนตุลาคม 2556 ประกอบดวย
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ขัน้ ตอนการดำเนินการศึกษาและวิธรี วบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 ระยะการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
ตัง้ แตเดือน กันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2556 ดำเนินการ
พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ การเตรียมความพรอมของ
ผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองตามรูปแบบการพัฒนา
ของสภาวิจยั ทางการแพทยและสุขภาพแหงชาติประเทศ
ออสเตรเลีย(10) ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. กำหนดประเด็นปญหาและขอบเขตของการ
ดำเนินงาน โดยประชุมชีแ้ จงความสำคัญและความเปนมา
ของป ญ หาในการดู แ ลผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ในหนวยงาน และหาแนวทางแกไขปญหาจากนัน้ กำหนด
ขอบเขตของการดำเนินงานโดยการเริม่ พัฒนาแนวปฏิบตั ิ
ทางคลิ นิ ก การเตรี ย มความพร อ มของผู ดู แ ลผู ป ว ย
โรคหลอดเลื อ ดสมองในหอผู ป ว ยแผนกอายุ ร กรรม
โรงพยาบาลแพร ทำการกำหนดทีมสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อดำเนินงาน สรางทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก
ประกอบดวย แพทย พยาบาล และเภสัชกร
2. กำหนดวัตถุประสงคและกลมุ เปาหมายของการ
พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ การเตรียมความพรอมของ
ผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
3. กำหนดผลลัพธของการดูแล
4. ทบทวนวรรณกรรมเพื่ อ สื บ ค น หาหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ และทำการประเมินหลักฐานดังกลาว เพือ่
หาขอปฏิบัติที่มีหลักฐานเชิงประจักษที่เหมาะสมที่สุด
สำหรับหนวยงาน สืบคนหลักฐานเชิงประจักษ โดยกำหนด
คำทีใ่ ชในการคนหา ไดแก clinical practice guidelines
for stroke, best practice, evidence-based practice,
care giver for stroke, Activities of Daily Living
5. ยกรางแนวปฏิบัติทางคลินิกการเตรียมความ
พรอมของผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองจากหลักฐาน
ทีด่ ที สี่ ดุ และเหมาะสมทีส่ ดุ โดยพิจารณาตามขอคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบดานเนื้อหา และภาษา
นำความเห็นของผทู รงคุณวุฒมิ าปรับปรุงแกไข จากนัน้
นำแนวปฏิบัติไปทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายคลึง
กับผปู ว ยกลมุ เปาหมาย จำนวน 5 คน ตัง้ แตเริม่ เขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจนกระทัง่ จำหนาย เพือ่ ประเมินผล
ความเปนไปไดของการนำไปใช และปรับแกแนวปฏิบตั ิ
ตามความเหมาะสม กอนนำแนวปฏิบตั ไิ ปใชจริง

ในการดูแลผปู ว ย การพักอาศัยกับผปู ว ย และประสบการณ
การดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
2. แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เองประกอบดวย ขอมูล
เกี่ ย วกั บ เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส
ประวัติการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การออกกำลังกาย
ค า ดั ช นี ม วลกาย โรคประจำตั ว ระดั บ ที่ อ อ นแรง
ขณะแรกรั บ ระดั บ ความรู สึ ก ตั ว ขณะแรกรั บ และ
ความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ
3. แบบประเมินระดับการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน
ของผปู ว ย (Barthel ADL Index)
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูดูแลผูปวย
โรคหลอดเลื อ ดสมองต อ การได รั บ การดู แ ลตาม
แนวปฏิบัติทางคลินิกที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงระดับ
ความพึงพอใจใหเลือกตอบ 3 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย
5. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของพยาบาล
ต อ การใช แ นวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น
ประกอบดวยขอคำถามเกีย่ วกับ ความงาย และความสะดวก
ความชัดเจน เขาใจงาย ความพึงพอใจโดยรวม ประโยชน
ตอหนวยงาน ประโยชนตอ ผปู ว ยและผดู แู ล ประสิทธิผล
ในการแกไขปญหาและความเปนไปไดในการปฏิบตั จิ ริง
โดยแบงระดับความพึงพอใจใหเลือกตอบ 3 ระดับ คือ
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย
การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา
ผศู กึ ษานำเครือ่ งมือทีส่ รางขึน้ ไดแก แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของผดู แู ลและผปู ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง แบบสอบถามความพึงพอใจของผดู แู ล
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของพยาบาลในการใช
แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ใหผทู รงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
ตามเนือ้ หา จำนวน 3 ทาน ประกอบดวยแพทยทมี่ คี วาม
เชี่ ย วชาญในการดู แ ลผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
จำนวน 1 ทาน พยาบาลผูเชี่ยวชาญในการพั ฒ นา
แนวปฏิบัติทางคลินิก จำนวน 1 ทาน และพยาบาล
ผเู ชีย่ วชาญการดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน
1 ทาน
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2. เปรียบเทียบระดับการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน
ของผปู ว ย ภาวะแทรกซอนทีเ่ กิดขึน้ โดยใชสถิตริ อ ยละ
t-test และ exact probability test
3. ความพึงพอใจของผดู แู ลและพยาบาล ตอการ
ใชแนวปฏิบัติทางคลินิกการเตรียมความพรอมของ
ผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผปู ว ยอายุรกรรม
โรงพยาบาลแพร วิเคราะหขอ มูล โดยการแจกแจงความ
ถี่ และรอยละ

ระยะที่ 2 ระยะดำเนินการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557
ประกอบดวยขัน้ ตอนดังตอไปนี้
1. การเผยแพร แ ละการนำแนวปฏิ บั ติ ท าง
คลิ นิ ก การเตรี ย มความพร อ มของผู ดู แ ลผู ป ว ยโรค
หลอดเลือดสมองไปใช ผูวิจัยดำเนินการ โดยจัดอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับสาระสำคัญของแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
แกพยาบาลหอผปู ว ยอายุรกรรม โดยแบงจัดการประชุม
เปน 4 ครัง้ เพือ่ ใหมคี วามรู และความเขาใจตรงกันจนครบ
ทุ ก คน และจั ด ประชุ ม กลุ ม ย อ ยจนกระทั่ ง พยาบาล
ไดรบั ทราบจนครบหมดทุกคน ภายหลังการอบรม ไดมอบ
คมู อื แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ฉบับสมบูรณใหทมี ดูแลผปู ว ย
โรคหลอดเลือดสมอง และแจกคูมือการใชแนวปฏิบัติ
ทางคลินิกฉบับยอใหแกบุคลากรทางการพยาบาลทุกคน
เพือ่ ความสะดวกในการพกพาขณะปฏิบัติงาน หลังจากนัน้
กำหนดใหพยาบาลปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั เิ ปนระยะเวลา
5 เดือน ในระหวางที่พยาบาลปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางคลินิก ผูวิจัยสงเสริมใหพยาบาลมีการปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ไดแก จัดบอรดวิชาการใหความรู เพือ่ ให
สามารถทบทวนความรู ไ ด ด ว ยตนเอง ติ ด โปสเตอร
เตือน กระตนุ ใหพยาบาลปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ นิเทศ
ติดตามและกำกับ จัดประชุมกลมุ ยอยเพือ่ ทราบปญหา
และอุปสรรคของการปฏิบตั ทิ างคลินกิ 1 สัปดาห / ครัง้
และแกไขปญหาทีพ่ บในแตละสัปดาห ใหขอ มูลยอนกลับ
ระหวางดำเนินการใชแนวปฏิบตั ิ
2. การประเมินผลลัพธของการใชแนวปฏิบตั ทิ าง
คลินิก ผูวิจัยดำเนินการรวบรวมขอมูลผลลัพธผูปวย
ตามแบบเก็บขอมูล สอบถามความพึงพอใจของผูดูแล
ตอการใชแนวปฏิบัติ และสอบถามความพึงพอใจของ
พยาบาลตอการใชแนวปฏิบัติทางคลินิกเมื่อเสร็จสิ้น
ระยะทีน่ ำไปใช

ผลการศึกษา
ระยะพัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ไดแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ เตรียมความพรอมของ
ผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผปู ว ยอายุรกรรม
โรงพยาบาลแพร แบงออกเปน 6 ดาน ประกอบดวย
1) การพิทกั ษสทิ ธิแ์ ละจริยธรรม 2) การประเมินอาการ
และความตองการของผูปวยและผูดูแล 3) การจัดการ
ดู แ ลอาการเพื่ อ ป อ งกั น ภาวะแทรกซ อ นแก ผู ป ว ย
4) การใหขอ มูลแกผปู ว ยและผดู แู ล 5) การปฏิบตั กิ าร
ดูแลอยางตอเนือ่ ง 6) การพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ของหนวยงาน โดยผานการตรวจสอบจากผทู รงคุณวุฒิ
ดานเนือ้ หา จากนัน้ นำไปผานกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นในกลุมผูปฏิบัติ รวมสรุปและจัดทำแนวปฏิบัติ
ทีส่ มบูรณ กอนนำไปใชจริง ซึ่งคุณภาพของหลักฐาน
ทีน่ ำมาใชมคี วามนาเชือ่ ถืออยใู นระดับ 4A
ระยะการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ขอมูลทัว่ ไปของผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ทั้งสองกลุมสวนใหญเปนเพศหญิง (p = 0.358) กลุม
ทีใ่ ชแนวปฏิบตั สิ ว นใหญมอี ายุ 41-50 ป เฉลีย่ 51.3 ป
(SD = 12.2) ในกลุ ม ไม ใ ช แ นวปฏิ บั ติ ส ว นใหญ มี
อายุ 51-60 ป เฉลีย่ 51.2 ป (SD = 10.7) (p = 0.847)
ผดู แู ล สวนใหญมสี ถานภาพสมรส คู จบการศึกษาชัน้
ประถมศึกษา ในกลุมใชแนวปฏิบัติสวนใหญประกอบ
อาชีพเปนเกษตรกร กลุมไมใชแนวปฏิบัติสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจางทัว่ ไป (ตารางที่ 1) ผดู แู ลผปู ว ย
โรคหลอดเลื อ ดสมองกลุ ม ใช แ นวปฏิ บั ติ ส ว นใหญ มี
ความสัมพันธโดยเปนบุตรของผูปวย สำหรับในกลุม
ไม ใ ช แ นวปฏิ บั ติ ส ว นใหญ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผู ป ว ย

การวิเคราะหขอ มูล
1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และผูดูแล
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาพิสัยและ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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โดยเปนคสู มรส ทัง้ สองกลมุ มีผชู ว ยในการดูแลผปู ว ย
พักอาศัยบานเดียวกันกับผปู ว ย และไมเคยมีประสบการณ
ในการดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง กลมุ ใชแนวปฏิบตั แิ ละกลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
ขอมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
30-40
41-50
51-60
มากกวา 60
คาเฉลีย่ (SD)
สถานภาพสมรส
โสด
หมาย
คู
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
อาชีพปจจุบนั
เกษตรกรรม
รับจางทัว่ ไป
คาขาย
รับราชการ
ขาราชการบำนาญ

กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)
จำนวน
รอยละ

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)
จำนวน
รอยละ

p-value

4
16

20.0
80.0

6
14

30.0
70.0

3
8
6
3
51.3

15.0
40.0
30.0
15.0
12.2

3
5
7
5
51.2

15.0
25.0
35.0
25.0
10.7

1
1
18

5.0
5.0
90.0

2
1
17

10.0
5.0
85.0

1.000

14
0
2
2
2

70.0
0.0
10.0
10.0
10.0

11
5
2
2
0

55.0
25.0
10.0
10.0
0.0

0.999

7
6
4
2
1

35.0
30.0
20.0
10.0
5.0

5
10
3
2
0

25.0
50.0
15.0
10.0
0.0

0.737
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธกบั ผปู ว ย ภาระหนาทีข่ องผดู แู ล และประสบการณการดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองของผดู แู ล
ขอมูลทัว่ ไป
ความสัมพันธกบั ผปู ว ย
บุตร
คสู มรส
ญาติ/พีน่ อ ง
ผชู ว ยในการดูแลผปู ว ย
มี
ไมมี
การพักอาศัยกับผปู ว ย
อาศัยบานเดียวกัน
อาศัยคนละบาน
ประสบการณในการดูแล
เคย
ไมเคย

กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

9
8
3

45.0
40.0
15.0

8
10
2

40.0
50.0
10.0

0.829

17
3

85.0
15.0

11
9

55.0
45.0

0.041

16
4

80.0
20.0

18
2

90.0
10.0

0.331

4
16

20.0
80.0

3
17

15.0
85.0

0.500

สำหรับลักษณะทั่วไปและพฤติกรรมสุขภาพของ
ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ ม ใช แ นวปฏิ บั ติ ส ว นใหญ เ ป น เพศชาย ในกลุ ม
ไมใชแนวปฏิบตั มิ สี ดั สวนของเพศชายตอเพศหญิงเปน
1 ตอ 1 ทัง้ สองกลมุ มีอายุมากกวา 60 ป มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาในจำนวนทีเ่ ทากัน สวนใหญมสี ถานภาพ
สมรสคู ในส ว นของพฤติ ก รรมสุ ข ภาพทั้ ง สองกลุ ม
ส ว นใหญ สู บ บุ ห รี่ ดื่ ม สุ ร า และไม อ อกกำลั ง กาย
ทัง้ สองกลมุ มีระดับดัชนีมวลกายสวนใหญอยทู ี่ 18.5-22.9
กก./ตารางเมตร ในกลุมใชแนวปฏิบัติมีดัชนีมวลกาย
เฉลี่ย 23.1 (SD = 3.2) ในกลุมไมใชแนวปฏิบัติมี
ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.1 (SD = 2.9) (p = 0.293)
(ตารางที่ 3)

ในส ว นของลั ก ษณะของการป ว ยเป น โรค
หลอดเลื อ ดสมอง ผู ป ว ยโรหลอดเลื อ ดสมองกลุ ม
ใชแนวปฏิบัติสวนใหญมีโรคประจำตัวคือโรคความดัน
โลหิตสูง ในกลุมไมใชแนวปฏิบัติสวนใหญไมมีโรค
ประจำตัว สวนใหญในกลุมใชแนวปฏิบัติมีระดับของ
แขนขาที่ออนแรง เกรด 1 ในกลุมไมใชแนวปฏิบัติมี
ระดับของแขนขาที่ออนแรง เกรด 3 ทั้งสองกลุมมี
ระดั บ ความรู สึ ก ตั ว แรกรั บ 14-15 คะแนน และมี
ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด แผลกดทั บ 13-14 คะแนน
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 ลักษณะทัว่ ไปและพฤติกรรมสุขภาพของผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง
ขอมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
30-40
41-50
51-60
มากกวา 60
คาเฉลีย่ (SD)
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
สถานภาพสมรส
โสด
มาย
คู
ประวัตกิ ารสูบบุหรี่
สูบ
ไมสบู
ประวัตกิ ารดืม่ สุรา
ดืม่
ไมดมื่
การออกกำลังกาย
ไม
3-4 ครัง้ /สัปดาห
สม่ำเสมอ
ระดับดัชนีมวลกาย (กก./ตารางเมตร)
< 18.5
18.5-22.9
23-24.9
> 25
คาเฉลีย่ (SD)

กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

11
9

55.0
45.0

10
10

50.0
50.0

0
2
4
14
67.5

0.0
10.0
20.0
70.0
13.40

1
3
3
13
63.36

5.0
15.0
15.0
65.0
12.79

17
1
2

85.0
5.0
10.0

17
2
1

85.0
10.0
5.0

1.000

3
7
10

15.0
35.0
50.0

1
3
16

5.0
15.0
80.0

0.199

14
6

70.0
30.0

14
6

70.0
30.0

0.634

14
6

70.0
30.0

15
5

75.0
25.0

0.500

13
6
1

65.0
35.0
5.0

15
4
1

75.0
20.0
5.0

0.853

2
8
6
4
23.1

10.0
40.0
20.0
30.0
3.2

1
12
5
2
22.1

5.0
60.0
25.0
10.0
2.9
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ตารางที่ 4 ลักษณะของการปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง กลมุ ใชแนวปฏิบตั แิ ละกลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
ขอมูลทัว่ ไป
โรคประจำตัวทีเ่ ปนมากอน
ไมมี
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง
ไขมัน
หัวใจ
ระดับทีอ่ อ นแรงขณะแรกรับ
เกรด 0
เกรด 1
เกรด 2
เกรด 3
ระดับความรสู กึ ตัวขณะแรกรับ(คะแนน)
11-13
14-15
ความเสีย่ งตอการเกิดแผลกดทับ(คะแนน)
< 12
3-14
15-16

กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

4
5
8
1
2

20.0
25.0
40.0
5.0
10.0

11
1
6
0
2

55.0
5.0
30.0
0.0
10.0

0.400

3
7
5
5

15.0
35.0
25.0
25.0

7
1
4
8

35.0
5.0
20.0
40.0

0.082

4
16

20.0
80.0

3
17

15.0
85.0

0.500

6
9
5

30.0
45.0
25.0

5
12
3

25.0
60.0
15.0

0.702

(SD = 4.9) (p = 0.022) พบวาหลังการติดตามผปู ว ย
โรคหลอดเลื อ ดสมองขณะผู ป ว ยมาตรวจตามนั ด
หลังจำหนาย 2 เดือน ในกลมุ ใชแนวปฏิบตั มิ คี า คะแนน
ระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 45.6
คะแนน (SD = 3.1) ในขณะทีก่ ลมุ ไมใชแนวปฏิบตั มิ คี า
คะแนนระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
เพียง 12.6 คะแนน (SD = 3.8) (p = 0.001) (ตารางที่ 5)
ในสวนของการกลับมารักษาซ้ำกลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
มีการกลับมารักษาซ้ำดวยภาวะแทรกซอนจากปอด
ติดเชือ้ รอยละ 5 สำหรับกลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ กลับมา
รักษาซ้ำดวยภาวะแทรกซอนจากปอดติดเชือ้ รอยละ 15
และเกิดแผลกดทับ รอยละ 5 (p = 0.171) (ตารางที่ 6)

ผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ
กิจวัตรประจำวัน ขณะเขารับการรักษา กลุมใชแนว
ปฏิบตั สิ ว นใหญ มีระดับการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันใน
ระดับนอย (ADL = 25-45) รอยละ 45.0 เฉลีย่ 31.7
(SD = 3.1) สำหรับกลุ ม ไม ใ ช แ นวปฏิ บั ติ สวนใหญ
มีระดับการปฏิบตั กิ ิจวัตรประจำวันในระดับปานกลาง
(ADL = 50-70) รอยละ 55 เฉลีย่ 43.7 (SD = 4.5)
(p = 0.045) ขณะผปู ว ยมาตรวจตามนัด หลังจำหนาย
2 เดือน กลมุ ใชแนวปฏิบตั สิ ว นใหญมรี ะดับการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจำวันในระดับมาก (ADL = 75-90) รอยละ
70.0 เฉลีย่ 77.3 (SD = 3.9) ในกลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
ส ว นใหญ มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจำวั น ระดั บ
ปานกลาง (ADL = 50-70) รอยละ 40 เฉลี่ย 56.3
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ตารางที่ 5 ระดับการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน กลมุ ใชแนวปฏิบตั แิ ละกลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ ขณะแรกรับ และขณะติดตาม 2 เดือน
กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)

ลักษณะ
ขณะแรกรับ
ไมสามารถปฏิบตั ไิ ด (ADL= 0 -20)
นอย (ADL = 25-45)
ปานกลาง (ADL = 50-70 )
Mean [SD]
ขณะมาตรวจตามนัดหลังจำหนาย 2 เดือน
ไมสามารถปฏิบตั ไิ ด (ADL = 0 -20)
นอย (ADL = 25-45 )
ปานกลาง (ADL = 50-70)
มาก (ADL = 75-90)
Mean [SD]
คะแนนการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวัน (ADL) ทีเ่ พิม่ ขึน้

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)
จำนวน
รอยละ

p-value

จำนวน

รอยละ

7
9
4
31.7

35.0
45.0
20.0
3.1

4
5
11
43.7

20.0
25.0
55.0
4.5

0.045

0
3
3
14
77.3
45.6

0.0
15.0
15.0
70.0
3.6
3.1

1
6
8
5
56.3
12.6

5.0
30.0
40.0
25.0
4.9
3.8

0.022
0.001

ตารางที่ 6 การกลับมารักษาซ้ำดวยภาวะแทรกซอนของกลมุ ใชแนวปฏิบตั แิ ละกลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
กลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)

ขอมูลทัว่ ไป

จำนวน

รอยละ

1
0
0
19

5.0
0.0
0.0
85.0

การกลับมารักษาซ้ำ
ปอดติดเชือ้
ติดเชือ้ ทางเดินปสสาวะ
แผลกดทับ
ไมมภี าวะแทรกซอน

สำหรั บ ความพึ ง พอใจของผู ดู แ ลผู ป ว ยโรค
หลอดเลือดสมองตอการไดรับการดูแลตามแนวทาง
ปฏิบัติ หลังการใชแนวปฏิบัติ พบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก รอยละ 90 (ตารางที่ 7) ความพึงพอใจ
ของพยาบาลหลังการใชแนวปฏิบัติ พบวา พยาบาล
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกดานโดย
แยกเปนดานตางๆ ไดแก มีความงายและสะดวกในการ

กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
(n = 20)
จำนวน
รอยละ
3
0
1
16

15.0
0.0
5.0
80.0

p-value

0.171

นำไปปฏิบัติ รอยละ 71.2 มีความชัดเจน เขาใจงาย
รอยละ 74.2 มีความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบัติ
รอยละ 90.9 มีประโยชนตอ ผหู นวยงาน รอยละ 87.1
มีประโยชนตอ ผปู ว ยและผดู แู ล รอยละ 91.7 มีประสิทธิผล
ในการแกไขปญหา รอยละ 81.1 และมีความเปนไปได
ในการปฏิบตั จิ ริง รอยละ 84.8 (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองตอการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ระดับความคิดเห็น (n = 20)

ความพึงพอใจของผดู แู ลผปู ว ย
โรคหลอดเลือดสมอง

ปานกลาง

มาก

แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ

นอย

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

18

90.0

2

10.0

0

0.0

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของพยาบาลตอการใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ
ระดับความคิดเห็น (n = 20)

มีความงายและสะดวกในการนำไปปฏิบตั ิ
มีความชัดเจน เขาใจงาย
มีความพึงพอใจตอการใชแนวปฏิบตั ิ
มีประโยชนตอ หนวยงาน
มีประโยชนตอ ปวยและผดู แู ล
มีประสิทธิผลในการแกไขปญหา
มีความเปนไปไดในการปฏิบตั จิ ริง

ปานกลาง

มาก

แนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ

นอย

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

จำนวน

รอยละ

94
98
120
115
121
107
112

71.2
74.2
90.9
87.1
91.7
81.1
84.8

37
34
12
17
11
25
20

28.0
25.8
9.1
12.9
8.3
18.9
15.2

1
0
0
0
0
0
0

0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

วิจารณ
ซึ่ ง ภายในแผ น ภาพและคู มื อ ประกอบด ว ยเนื้ อ หาที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุ
ปจจัยเสีย่ ง อาการ การรักษา การปองกันการกลับเปน
ซ้ำ การเตรียมอาหารและใหอาหารผูปวย การปองกัน
แผลกดทับ การบริหารรางกายเพื่อปองกันขอติดแข็ง
การปองกันการติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะ การชวยเหลือ
กิจวัตรประจำวัน การใชยา และแนวทางการดูแลผปู ว ย
โรคหลอดเลือดสมองที่บาน ซึ่งภายในแผนภาพและ
คูมือมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน ทำใหผูดูแลสามารถ
พัฒนาการเรียนรู สามารถจดจำนำไปปฏิบตั ไิ ดถกู ตอง(12)
นอกจากนีผ้ ศู กึ ษายังมีการติดตามเยีย่ มผปู ว ยและผดู แู ล
ทางโทรศัพท เนื่องจากการเปลี่ยนสถานการณจาก
โรงพยาบาลสบู า น ในระยะ 2-6 เดือนหลังจำหนายจาก
โรงพยาบาลผู ดู แ ลผู ป ว ยจะมี ค วามรู สึ ก ไม แ น น อน

การใชแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ เพือ่ เตรียมความพรอม
ของผู ดู แ ลผู ป ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง ในหอผู ป ว ย
อายุรกรรม โรงพยาบาลแพร เปนการสงเสริมใหผดู แู ล
ผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง ไดเขามามีสว นรวมในการ
ดูแลผปู ว ย ทำใหไดความรจู ากการฝกจากสถานการณ
จริง ประกอบกับผดู แู ลไดรบั ความรใู นเรือ่ งของโรคหลอด
เลือดสมอง สาเหตุ ปจจัยเสีย่ ง อาการ การรักษา และ
การปองกันการกลับเปนซ้ำ นอกจากนี้ผูดูแลยังไดรับ
ความรแู ละฝกทักษะปฏิบตั อิ ยางเปนขัน้ ตอน ทำใหผดู แู ล
ไดรับการเรียนรูและประสบการณในการดูแลผูปวย
อยางเปนระบบ ทำใหเกิดความมั่นใจ และเกิดการ
พัฒนาการดูแลผปู ว ยไดอยางมีประสิทธิภาพ(11)
ผศู กึ ษาไดนำแผนภาพประกอบการสอน และแจก
คมู อื เรือ่ งการดูแลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมองใหกบั ผดู แู ล
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เครียด กังวล และตองการความชวยเหลือในการจัดการ
ภาระทีบ่ า น(13) ดังนัน้ การทีผ่ ศู กึ ษาไดทำการติดตามเยีย่ ม
ทางโทรศัพท ทำใหผดู แู ลเกิดกำลังใจ เกิดความมัน่ ใจ
และมีเจตคติที่ดีตอการดูแลผูปวย พรอมที่จะปรับปรุง
ขอบกพรองตางๆในการดูแลผปู ว ยใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งการติดตามผูปวยจากบุคลากรสุขภาพทำให
เกิดการแบงเบาภาระ ความเครียดทำใหผดู แู ลสามารถ
ปรับตัวในการดูแลผปู ว ยไดดขี นึ้ (14)
สำหรับขอมูลสนับสนุนดานอืน่ ๆ จะเห็นไดวา ผดู แู ล
หลักสวนใหญของกลมุ ใชแนวปฏิบตั เิ ปนบุตรของผปู ว ย
ทำให เ กิ ด การยอมรั บ เต็ ม ใจในการดู แ ลผู ป ว ยตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ บุตรตองดูแลบิดา
มารดา ผดู แู ลหลักสวนใหญเปนเพศหญิง ซึง่ เปนเพศที่
ไดรบั การอบรมเลีย้ งดูในเรือ่ งของการดูแลงานบานและ
สมาชิกในครอบครัว ซึง่ เพศหญิงจะเปนเพศทีส่ ามารถ
เรียนรทู จี่ ะดูแลผปู ว ยไดโดยงาย(15) นอกจากนีผ้ ดู แู ลหลัก
สวนใหญยังอยูรวมกันกับผูปวย และประกอบอาชีพ
เกษตรกรทำใหสามารถดูแลผปู ว ยไดตลอดเวลา ยิง่ สงเสริม
ใหการดูแลผปู ว ยเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตนจึงทำใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ในกลมุ ใชแนวปฏิบตั มิ กี ารปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันดีกวา
กลมุ ไมใชแนวปฏิบตั ิ
ในส ว นของการให ก ารพยาบาลในกลุ ม ไม ใ ช
แนวปฏิบตั พิ ยาบาลจะพูดคุยและตอบคำถามกับผดู แู ล
ในประเด็นทีผ่ ดู แู ลสอบถาม การประเมินผปู ว ยไมครอบคลุม
ถึงภาวะแทรกซอนทีจ่ ะเกิดขึน้ และเตรียมการใหความรู
และฝกทักษะไมเปนแนวทางเดียวกัน ทำใหผดู แู ลเกิด
การรับรูที่ไมเปนระบบ เกิดความไมเขาใจในการดูแล
ผปู ว ย จึงไมสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการเลือก
กิจกรรมในการดูแลผปู ว ยทีบ่ า น จึงทำใหผปู ว ยไมไดรบั
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทีจ่ ำเปนเมือ่ กลับไปอยบู า นจึงทำให
มีการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำวันนอยกวากลมุ ใชแนวปฏิบตั ิ
สำหรับความพึงพอใจของผูดูแลผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง ตอการดูแลทีไ่ ดรบั หลังการใชแนวปฏิบตั พิ บ
วา มีความพึงพอใจตอการไดรบั การดูแลในระดับมากถึง
รอยละ 90 อันเนื่องมาจากการไดรับขอมูลที่สามารถ

นำไปปฏิบตั ไิ ดจริงในการดูแลผปู ว ยตอเนือ่ งทีบ่ า นและ
ยังไดรบั คมู อื ในการดูแล เมือ่ พบปญหาในการดูแลทีบ่ า น
สามารถเปดคมู อื เพือ่ นำไปแกไขปญหาตางๆ ได ในสวนของ
พยาบาลพบวา พยาบาลสวนใหญมีความพึงพอใจใน
ระดับมากในทุกดาน โดย ใหความเห็นวา แนวปฏิบตั ิ
มี ค วามชั ด เจน มี ค วามเหมาะสมในการนำไปใช ใ น
สถานการณจริง มีความงาย ความสะดวก แตตองใช
เวลาในการปฏิบตั พิ อสมควร
แมวา ผลการศึกษาจะชวยใหผปู ว ยโรคหลอดเลือด
สมองมีกจิ วัตรประจำวันดีขนึ้ แตในสวนของการรักษาซ้ำ
ยังพบผูปวยในกลุมใชแนวปฏิบัติกลับมารักษาซ้ำดวย
ภาวะปอดติดเชื้อ เนื่องมาจากผูดูแลผูปวยรายนี้ซึ่ง
เป น ภรรยาของผู ป ว ยประกอบอาชี พ รั บ จ า งรายวั น
ตองหารายไดคนเดียว ไมมผี ชู ว ยเหลือในการดูแล จำเปน
ต อ งให ผู ป ว ยอยู บ า นคนเดี ย ว ผู ป ว ยจึ ง จำเป น ต อ ง
รับประทานอาหารดวยตนเองและเกิดการสำลัก และเกิด
ภาวะปอดติดเชื้อดังกลาว แมวาผูศึกษาจะติดตอให
สถานบริการสุขภาพใกลบานไดเขาติดตามเยี่ยมบาน
และดูแลผปู ว ยรายนีท้ บี่ า นอยางใกลชดิ แลว
สำหรับขอจำกัดอืน่ เนือ่ งจากจำนวนกลมุ ตัวอยาง
ไมเพียงพอตอการศึกษาในการกลับมารักษาซ้ำ ทำให
ไมเพียงพอตอการทดสอบทางสถิติ การศึกษาในอนาคต
จึงควรเพิ่มตัวอยางในการศึกษาเพื่อทดสอบทางสถิติ
ในการเตรียมผูดูแลตอการกลับมารักษาซ้ำของผูปวย
โรคหลอดเลือดสมอง

สรุป
แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อเตรียมความพรอมของ
ผดู แู ลผปู ว ยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผปู ว ยอายุรกรรม
โรงพยาบาลแพร ชวยใหความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น
และมีแนวโนมวาชวยลดการกลับเขามารักษาซ้ำได
จึงควรนำไปใชในหอผูปวย ที่มีผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองเขารับการรักษา เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใหการดูแล อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ในการใหบริการของโรงพยาบาลตอไป
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