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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน โดยใช้การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน
ตามแนวคิดของเนเลอร์ (Naylor, 2006) เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยและ
ญาติผู้ดูแลตามเกณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 34 คู่ และกลุ่มทดลอง 40 คู่ กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ
กลุ่มทดลองได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการดูแลตามโปรแกรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
และ 2) เครื่องมื อเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ แก่ แบบบั นทึ กข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้ป่ วยและญาติ ผู้ดูแล แบบ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน แบบประเมินความพร้อมของญาติผู้ดูแล แบบประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย แบบประเมินความมั่นใจในการดูแล แบบประเมินความเครียดของญาติผู้ดูแล แบบ
ประเมินการปรับตัวของญาติผู้ดูแลแบบประเมินสัมพันธภาพระหว่างญาติผู้ดูแลและผู้ป่วย แบบประเมิน
คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแล และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติบรรยาย สถิติไคสแควร์ และสถิติที
ผลการศึกษา พบว่า ในระยะ 1 เดือน และ 3 เดือนหลังจําหน่าย ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวันของผู้ป่วย ความพร้อมของญาติผู้ดูแล และความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลในกลุ่ม
ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในระยะ 3 เดือนหลังจําหน่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน
การปรับตัวและคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดของญาติผู้ดูแลในกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถนําไปปรับใช้กับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองและญาติผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านได้
คําสําคัญ: การดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ญาติผู้ดูแล โรงพยาบาล/ บ้าน
ผู้รับผิดชอบหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา มั่นคง
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ABSTRACT
The purpose of this quasi-experimental research was to investigate the effectiveness
of the transitional care program for stroke patients and family caregivers from hospital to
home, using Transitional Care Model developed by Naylor (2006 ) as a framework. The
purposive sampling in this study was composed of 34 pairs of stroke patients and caregivers
(the control group) and 40 pairs of stroke patients and caregivers (the experimental group). The
control group received the standard care while the experimental group received standard care
plus the transitional care program. Research instruments were composed of the transitional
care program and questionnaires including Demographic Data of Stroke Patient and Caregiver
Questionnaire, Barthel Index of Activities of Daily Living, Preparedness Scale, Complication
Questionnaire, Self-Efficacy Scale, Caregiver Stress Scale, Adaptation Scale, Mutuality Scale,
Quality of Life Index, and Satisfaction Scale. Data were analyzed, using descriptive statistics, Chisquare, and t-test. The results revealed that at 1 month and 3 months after discharge, the
mean scores of patient’s activities of daily living, caregiver preparedness, and patient and
caregiver’s satisfaction in the experimental group were significantly higher than those in the
control group. Moreover, at 3 months after discharge, the mean scores of caregiver adaptation
and quality of life of caregivers were significantly higher than those in the control group; and
the mean score of caregiver stress in the experimental group was significantly lower than that
in a 1 month after discharge. Therefore, this transitional care program could be applied for
caring stroke patients and their family caregivers during the transition from hospital to home.
Keywords: Transitional care/ Stroke patient/ Caregivers/ Hospital/ Home
บทนํา
โรคหลอดเลื อ ดสมองก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญ หา
ทางด้ านสาธารณสุ ขที่ สํ าคั ญ ของประเทศ จาก
ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยพบว่า
อัตราผู้ป่วยในโรคหลอดหลอดเลือดสมองโดยรวม
ต่ อประชากรแสนคน (ไม่ รวมกรุงเทพมหานคร)
เพิ่ มขึ้ น ตามลํ าดั บ ตั้ งแต่ ปี 2535-2555 โดยเพิ่ ม
จาก 54.5 ต่อแสนประชากร เป็น 233.65 ต่อแสน
ประชากรใน ปี พ.ศ. 2555 (สํานักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2555) โรคหลอดเลือดสมอง
ก่อให้ เกิดความบกพร่องของระบบประสาทสั่งการ
ประสาทรั บ สั ม ผั ส ความจํ า การสื่ อ สาร การ
รับประทานอาหาร การขับถ่าย และมีผลต่อจิตใจ
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตร

ประจําวัน และทําให้การทําหน้าที่ทางสังคมของ
ผู้ป่วยลดลงหรือเสียไป (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 2544)
เกิดข้อจํากัดในการดูแลตนเองไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติต้องได้รับการช่วยเหลือ
ส่ วนใหญ่ ได้ รั บ การดู แลโดยบุ ค คลในครอบครั ว
ปั จ จุ บั น สถานพยาบาลของรั ฐ ที่ มี อ ยู่ ส ามารถ
รองรับได้แต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการ
อย่ างเฉี ยบพลั น เท่ านั้ น ยั งไม่ มี สถานดู แลผู้ ป่ วย
แบบเรื้อรังให้กับประชาชน ขณะเดียวกันนโยบาย
ทางด้านสาธารณสุขและสังคม ได้มีการส่งเสริมให้
มีการดูแลในชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ตนเองคุ้นเคยและช่วยลดต้นทุนในการให้บริการ
สุขภาพ บุคคลในครอบครัวจึงต้องเป็นบุคคลที่เข้า

