
 

 

การน าเสนอผลงาน  Best  practice  Service  Plan 
 

ชื่อผลงาน: การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา 
สาขา: การดูแลการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง 
รูปแบบการน าเสนอ:  ผลงานทางวิชาการ 
ชื่อผู้ส่งผลงาน:  นางวรนุช วงค์เจริญ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
สถานที่ปฏิบัติการ: โรงพยาบาลปง อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  เขตสุขภาพท่ี  1  
โทรศัพท์:  054-497030 มือถือ: 081-9502100 E-mail: woranuch2419@hotmail.com ปีที่ด าเนินการ: 2559 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา: โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก 
ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วยมีจ านวนและอัตราตายสูงขึ้นทุกปี (กรมควบคุมโรค, 2558) โรงพยาบาลปง มีผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ พ.ศ. 2555-2559 จ านวน 46, 49, 53, 61 และ 72 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ และพบว่าผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้าน พ.ศ. 2555-2558 ร้อยละ 32.61, 40.82, 45.28, และ 55.74 
ตามล าดับ ซึ่งรูปแบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเดิมยังไม่เป็นระบบ ขาดการก าหนดช่วงเวลาในการยี่ยมบ้ านที่แน่นอน 
ขาดการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ กอปรกับภูมิประเทศอ าเภอปงมีพ้ืนที่กว้าง ทุรกันดาร ผู้ป่วยล าบากในการเดิน
ทางเข้ามารับบริการ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูล่าช้าหรือขาดโอกาสในการรักษา ฟ้ืนฟูต่อเนื่อง ยังผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว การเยี่ยมบ้านล่าช้าพบว่าผู้ป่วย ร้อยละ 74.50 เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เกิดแผลกด
ทับ ข้อติด อุบัติเหตุ มีการติดเชื้อ และปัญหาด้านจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วท าให้การดูแลรักษา 
และฟ้ืนฟู มีความยุ่งยากมากขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสของผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ โดยการดูแลร่วมกันระหว่างสหสาขา
วิชาชีพ ครอบครัวและชุมชน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเข้าถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง      
2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้าถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระหว่างรูป
แบบเดิมกับรูปแบบที่พัฒนา และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการฟ้ืนฟูกับคะแนนการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ADL) 
รูปแบบการศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย Stroke รายใหม่ 
จ านวน 72 คน และเลือกผู้ป่วยที่มีคะแนน ADL น้อยกว่า 100 ที่ติดตามครบ 1 ปี จ านวน 27 ราย มาศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการฟ้ืนฟูกับ ADL เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2559-มกราคม 
2560 โดยมีขั้นตอนในการศึกษาโดยใช้วงจร PAOR (Lewin, 1946; Moule & Goodman, 2014)  ดังนี้ ขั้นตอนที่ 
1 การวางแผน (Plan) เป็นการพัฒนารูปแบบการเข้าถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วย Stroke โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ ในเครือข่ายบริการสุขภาพ ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการ (Act) และการสังเกตการณ์ (Observe) เป็น
ขั้นทดลองใช้รูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วย Stroke ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
เป็นขั้นการประเมินและติดตามผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  1) แบบบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไป ประวัติการรักษา และการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน และ 2) แบบประเมิน ADL (สถาบันประสาทวิทยา, 2550) มีการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยจาก
แบบประเมินคะแนน ADL จ านวน 4 ครั้ง ได้แก่ ในการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 และเมื่อครบเดือนที่ 1 , 3 และ 6 
ตามล าดับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้: สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical statistics) ได้แก่ ANOVA 
ผลการศึกษา: พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 66.70 ช่วงอายุที่พบมากที่สุด ระหว่าง 55-59 ปี 
ร้อยละ 33.30 รองลงมาระหว่าง 65-69 ปี ร้อยละ 18.50  

เปรียบเทียบความแตกต่างของการเข้าถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ พบว่า 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการเยี่ยมบ้านเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 55.74 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 91.67 ในปี 2559  

เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการฟ้ืนฟูหลังป่วยกับคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ADL) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติ (p= <.001) ในเดือนแรกจะมีความแตกต่าง
ของคะแนนสูงที่สุดเท่ากับ 33.33 รองลงมาคือ ระหว่างเดือนแรกกับเดือนที่ 3 มีความแตกต่างของคะแนนเท่ากับ 
14.07 (p= <.001) ส่วนความแตกต่างของคะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(ADL) เดือนที่ 3 กับเดือนที่ 6 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญสถิติ (p=.995) มีคะแนนการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ADL) ระหว่างเดือนที่ 3 กับเดือนที่ 6 เท่ากับ 1.67 
สรุปและข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูเร็วส่งผลให้คะแนน ADL สูงขึ้นโดยในเดือน
แรกจะเป็นช่วงที่ส่งผลให้การฟ้ืนฟูดีที่สุด รองลงมาคือใน 3 เดือนแรก ดังนั้น หากผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูเร็วใน
ช่วงเวลา 3 เดือนแรกจะส่งผลให้มีโอกาสฟื้นตัวสูง ลดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการได้มากที่สุด ซึ่งการเยี่ยมบ้าน
รูปแบบนี้สามารถเป็นแนวทางให้พยาบาลผู้รับผิดชอบน าไปใช้ในการติดตามเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้การดูแลผู้ป่วยได้มี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
ความภาคภูมิใจ: การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ มีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ีลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการ ท าให้ผู้ป่วยฟ้ืนฟูสภาพได้เร็วสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้  
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