อิ ทธิ พลของโปรแกรมการเยี่ยมบ้าน
ต่อความสามารถด้านการประกอบกิ จวัตรประจ�าวันและคุณภาพชีวิตของผูพ้ ิ การจากโรคหลอดเลือดสมอง
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Abstract
Introduction: Number of people with disabilities resulting from stroke is increasing in Thailand. Almost all of those
individuals have residual physical impairments that cause difficulty in functional performance leading to poor quality
of life, especially when at home.
Objectives: To investigate effects of home visit program on functional abilities and quality of life of persons with
disabilities resulting from stroke.
Materials and methods: This study was a quasi-experimental research design. Thirty-six persons with disabilities
resulting from stroke living in Chiang Mai Province were recruited by purposive sampling and divided into 2 groups,
18 each. The experimental group was received home visit program and the other was the control. Two instruments
used in this study were 1) Test of Activities of Daily Living and 2) the World Health Organization Quality of Life-Thai
version (WHOQOL-BREF-THAI). Pretest data was collected within 7 days prior to home visit program. Occupational
therapist provided a 3-hour home visit and provided rehabilitation education to participants. Data collection at
post-test was the conducted 3 months post intervention.
Results: Scores of activities of daily living and quality of life increased significantly (p<0.05) in both groups. However,
score of quality of life in the experimental participants at post intervention (89.11±10.84) was significantly higher than
those in the control (80.61±8.75) (p<0.05).
Conclusion: The results reflected benefit of home visit program conducted by occupational therapists on better
quality of life. Occupational therapists can incorporate a home visit program into their routine work in order to
enhance functional abilities which will lead to good quality of life in stroke clients when they are at home.
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บทคัดย่อ
บทน�า: ผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองมีจา� นวนเพิม่ มากขึน้ ในประเทศไทย และจ�านวนมากมักมีความพิการทางร่างกาย
ั
ท�าให้เกิดปญหาต่
อการท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตนเอง ส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี โดยเฉพาะเมือ่ ผูพ้ กิ ารใช้ชวี ติ อยูท่ บ่ี า้ น
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้โปรแกรมเยีย่ มบ้านต่อระดับความสามารถด้านการท�ากิจวัตรประจ�าวัน และ
คุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองภายหลังออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยูท่ บ่ี า้ น
วิธีการศึกษา: เป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ าศัยในชุมชนเขตจังหวัดเชียงใหม่
จ�านวน 36 คน โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองซึง่ ได้รบั โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน 18 คน และกลุม่ ควบคุม 18 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั คือ แบบทดสอบความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน และเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลก
ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย เก็บข้อมูลครัง้ แรกภายใน 7 วัน ก่อนให้โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน จากนัน้ นักกิจกรรมบ�าบัดเยีย่ มบ้าน
ผูพ้ กิ ารโดยใช้เวลา 3 ชัวโมงในการให้
่
ความรูด้ า้ นการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเก็บข้อมูลอีกครัง้ 3 เดือนหลังโปรแกรมเยีย่ มบ้าน
ผลการศึกษา: กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคะแนนความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันและคะแนนคุณภาพชีวติ เพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามพบว่า คะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวมของกลุ่มทดลองหลังได้รบั โปรแกรม
เยีย่ มบ้าน (89.11±10.84) สูงกว่ากลุม่ ควบคุม (80.61±8.75) อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)
สรุปผลการศึกษา: โปรแกรมการเยีย่ มบ้านโดยนักกิจกรรมบ�าบัด ส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูพ้ กิ ารในกลุม่ ทดลอง
มากกว่ากลุ่มควบคุม นักกิจกรรมบ�าบัดสามารถใช้โปรแกรมการเยีย่ มบ้านเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษา เพือ่ ส่งเสริม
ศักยภาพการท�ากิจกรรมต่างๆ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ ยูใ่ นชุมชน อันจะส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้
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บทน�า

ั หาทางสาธารณสุ ข ที่
โรคหลอดเลือ ดสมองเป็ น ป ญ
ส�าคัญของประเทศไทย อัตราการเกิดโรคสูงถึง 307.93 คน
ต่อประชากร 100,000 คน ในปี พ.ศ. 25531 ท�าให้ผปู้ ่ วยเกิด
ความพิการและอาจเสียชีวติ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่า
เทคโนโลยีดา้ นการแพทย์ได้พฒ
ั นาและมีประสิทธิภาพสูงขึน้
แต่ไม่สามารถลดจ�านวนผูเ้ จ็บป่ วยและผูพ้ กิ ารลงได้ และความชุก
ของโรคยังคงใกล้เคียงเดิม2 จากสถิติกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551-2553 อัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร 100,000 คน
ของโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ 216.58, 277.67 และ 307.93
ตามล� า ดับ ซึ่ง เพิ่ม ขึ้น ทุ ก ปี 1 และจากรายงานประจ� า ปี ข อง
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พ.ศ. 2551-2553
มีอตั ราการตายของโรค คือ 166.67, 336.56 และ 377.63 ต่อ
ประชากร 100,000 คน ตามล�าดับ1 ร้อยละ 90 ของผูท้ ร่ี อดชีวติ
จากระยะเฉียบพลัน มักเกิดความพิการทางร่างกาย ซึง่ ส่งผล
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กระทบต่อการประกอบกิจวัตรประจ�าวันและไม่อาจเข้าสูส่ งั คม
ได้อย่างปกติ3-6 นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวมักให้การช่วยเหลือ
ผูพ้ กิ ารมากเกินความจ�าเป็น ท�าให้ผปู้ ่ วยขาดทักษะความสามารถ
ในการด�ารงชีวติ ได้อย่างอิสระ (independence) ขาดความ
สามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน (activities of daily living
: ADL) บุคลากรด้านการฟื้นฟูสภาพควรหาวิธกี ารส่งเสริมการ
มีส่ว นร่ว มในกิจ กรรมต่ า งๆ เพื่อ ให้ผู้ป่ วยรับ รู้ว่า ตนเองยัง
เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสามารถและมีคุณค่าอยู่ การรับรูเ้ ช่นนี้ มี
อิทธิพลอย่างมากต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ่ วย2,7-9
ระบบการรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสมรรถภาพของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่มแี นวทางตัง้ รับอยู่ภายในโรงพยาบาล
และเพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณ จึงพยายามจ�าหน่ าย
ผู้ป่วยหรือ ผู้พ กิ ารออกจากโรงพยาบาลให้เ ร็ว ที่สุด เท่า ที่จ ะ
ท�าได้10 และแทบไม่ได้ให้ความสนใจต่อชีวติ ผูพ้ กิ ารเมือ่ กลับไป
อยูท่ บ่ี า้ น โดยเฉพาะผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองซึง่ ต้องการ
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การดูแลอย่างต่อเนื่องเมือ่ กลับไปอยูบ่ า้ นหรือชุมชน11 Hammell12
แนะน� าเทคนิคการเชื่อมโยงกระบวนการรักษา (transitional
process) จากโรงพยาบาลสู่ทพ่ี กั อาศัย คือ การให้โปรแกรม
การเยีย่ มบ้าน (home visit program) โดยนักกิจกรรมบ�าบัด
ซึ่งเป็ นประโยชน์ ในการให้ค�าแนะน� าด้านการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อ ม อุ ป กรณ์ ช่วยผู้พ กิ าร แนะน� า การดูแลสุขภาพเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การฟื้ นฟูสมรรถภาพพื้นฐาน
การแลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจและทัศนคติทด่ี ตี อ่ ความพิการ
แก่ครอบครัวของผูพ้ กิ าร รวมถึงการแนะน� าแนวทางเข้าร่วม
การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางสังคมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมทักษะการอยู่
ในชุมชนทีด่ ี
กิจ วัต รประจ� า วัน หมายถึง กิจ กรรมที่แ ต่ ล ะบุ ค คล
ท�า เป็ น ประจ�าในการบ�า รุง รัก ษาดูแลตนเองและการด�า เนิ น
ชีวติ ในสังคม13 นักกิจกรรมบ�าบัดเป็ นบุคลากรด้านการฟื้ นฟู
สมรรถภาพที่ม ีบ ทบาทส�า คัญ อย่า งยิ่ง ในการปรับ กิจ กรรม
การด�าเนินชีวติ แนะน�าการดัดแปลงและปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และเป็ นสือ่ กลางในการสร้างความเข้าใจให้แก่ญาติ เสริมสร้าง
ทัศนคติทด่ี ตี อ่ ความพิการ ส่งเสริมผูพ้ กิ ารให้สามารถด�ารงชีวติ
ได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ รวมถึงให้คา� แนะน�าเกีย่ วกับการดูแล
สุขภาพเพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน อันจะเป็ นการส่งเสริมการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคคลเหล่านี้14
ค�าว่าคุณภาพชีวติ มีผใู้ ห้ความหมายไว้หลากหลาย ขึน้ กับ
แนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา หรือการน�าไปใช้แต่ละ
สาขาวิชา ทางการแพทย์นิยามคุณภาพชีวติ (quality of life:
QOL) ว่าเป็ นภาวะสุขสมบูรณ์ของปจั จัยด้านร่างกาย สังคม
และจิตใจ ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบจากการเป็ นโรค ความพิการ
และกระบวนการรักษา8,15 องค์การอนามัยโลก16 ให้ความหมาย
ของคุณภาพชีวติ ว่า เป็ นการรับรูข้ องบุคคลต่อสถานะในชีวติ
ของบุคคลภายใต้บริบทของวัฒนธรรม ความหมายของระบบ
ในสังคมทีอ่ าศัยอยู่ และสัมพันธ์กบั เป้าหมาย ความคาดหวัง
และสิง่ อื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้องครอบคลุมทางด้า นร่า งกาย จิต ใจ
ระดับ ความเป็ น อิสระ ความสัมพันธ์ท างสัง คม สิง่ แวดล้อม
ความเชื่อของบุคคลภายใต้วฒ
ั นธรรม ค่านิยม และเป้าหมาย
ในชีวติ ของแต่ละบุคคล ดังนัน้ จึงควรมีการส่งเสริมสุขภาพ
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม และคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่ผพู้ กิ าร
ตลอดช่วงอายุ14-17 การวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาคุณภาพชีวติ ผูพ้ กิ าร
ครอบคลุมถึงสภาพร่างกาย ภาวะทางด้านจิตใจ ความสัมพันธ์
ทางสังคมของบุคคล และปจั จัยด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ
การให้ค�า แนะน� า การด�า เนิ น ชีว ิต แก่ บุ ค คลเหล่ า นี้ ใ น
สภาพแวดล้อมทีแ่ ท้จริง เชือ่ ว่าจะเป็นการส่งเสริมความสามารถ
ในการท�า กิจ วัต รประจ�า วัน ด้ว ยตนเองได้ดีข้นึ และเป็ น การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวติ ทีด่ เี ช่นกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั
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จึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของการใช้โปรแกรมการเยีย่ ม
บ้านต่อระดับความสามารถด้านการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน
และคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมอง ภายหลัง
จ�าหน่ายจากโรงพยาบาลกลับเข้าสูท่ พ่ี กั อาศัยในชุมชน
วิ ธีการศึกษา
กลุ่มประชากร คือ ผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ าศัย
อยูใ่ นชุมชนเขตจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจยั ในชุมชนซึง่ มีพน้ื ทีก่ ว้างไกล
การคัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่า งจึง ต้อ งสุ่ม เลือ กพื้น ที่ก่ อ นโดยวิธี
cluster random sampling สุ่มเลือก 4 อ�าเภอที่รศั มีไม่เกิน
50 กิโลเมตร จาก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องจากระยะทางทีไ่ กล
เกินไปอาจเป็ นอุปสรรคหรือข้อจ�ากัดด้านเวลาของโครงการ
อ�าเภอทีถ่ กู เลือก ได้แก่ อ�าเภอสะเมิง อ�าเภอแม่รมิ อ�าเภอสันทราย
และอ�าเภอหางดง จากนัน้ สุม่ เลือก 2 ต�าบล จากแต่ละอ�าเภอ
รวม 8 ต�าบล ในแต่ละต�าบลสุม่ กลุม่ ตัวอย่างครึง่ หนึ่งเป็ นกลุม่
ทดลองและอีกครึง่ หนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม จากการสุ่มทีด่ �าเนิน
การท�า ให้ไ ด้ก ลุ่ม ทดลอง 18 ราย และกลุ่ม ควบคุม 18 ราย
โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออกของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
			เกณฑ์คดั เข้ากลุม่ ตัวอย่าง
					1) เป็ นผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ด้รบั การฟื้ นฟู
สมรรถภาพจากหน่ วยฟื้ นฟูสภาพและถูกจ�าหน่ ายออก
จากโรงพยาบาลกลับไปพักอาศัยอยู่บ้านแล้วไม่เกิน
12 เดือน
					2) มีอายุระหว่าง 20-80 ปี
					3) ได้รบั โปรแกรมการเยี่ยมบ้านจากนักกิจกรรมบ�าบัด
เป็ นครัง้ แรก
					4) ระดับ การฟื้ น ตัว ของระบบสังงานของกล้
่
า มเนื้ อ ตาม
เกณฑ์ของ Brunnstrom ตัง้ แต่ระดับ 2 ถึงระดับ 418
					5) สามารถสือ่ สารและเข้าใจภาษาไทย
			เกณฑ์คดั ออกกลุม่ ตัวอย่างมีดงั นี้
					1) ผู้พกิ ารขอถอนตัวจากการวิจยั ก่อนครบตามก�าหนด
ระยะเวลาการให้โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน
ั
					2) พบภาวะแทรกซ้อน เช่น มีปญหาโรคหั
วใจ โรคปอดบวม
ั
					3) มีความผิดปกติเกีย่ วกับการรับรูแ้ ละสติปญญา
(cognitive
function)
					4) เข้า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาลต่ อ เนื่ อ งนานกว่ า
1 เดือน
			เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม 3 ชุด คือ
					1) แบบสอบถามข้อมูลสังคมประชากร ได้แก่ ชือ่ ทีอ่ ยู่ อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส การวินจิ ฉัยโรค
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ระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ความพิการ และระดับการฟื้นตัว เป็นต้น
2) แบบทดสอบความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ประเมินทักษะความสามารถในการ
ท�า กิจ วัต รประจ�า วัน ในผู้พ กิ ารของภาควิช ากิจ กรรม
บ�าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่19
มีระดับคะแนน 7 ระดับ ดังนี้
6 หมายถึง สามารถท�าได้เองโดยใช้เวลาเหมาะสม
และมีความปลอดภัย
5 หมายถึง สามารถท�าได้ดว้ ยตนเองแต่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์
ช่วย
4 หมายถึง สามารถท�า ได้ด้ว ยตนเองแต่ ต้อ งมีค น
คอยดูแล
3 หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อย (ผูพ้ กิ าร
ท�าเอง 75-99%)
2 หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือปานกลาง (ผูพ้ กิ าร
ท�าเอง 50-74%)
1 หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือมากทีส่ ดุ (ผูพ้ กิ าร
ท�าเอง 25-49%)
0 หมายถึง ต้องการความช่วยเหลือทัง้ หมดหรือไม่
สามารถทดสอบได้ (ผู้ พ ิก ารท� า เอง
น้อยกว่า 25%)
แบบทดสอบความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันมี
หัวข้อประเมินทัง้ หมด 17 กิจกรรม คะแนนรวม 0-102 คะแนน
เมือ่ ทดลองใช้กบั ผูพ้ กิ ารทางกาย จ�านวน 15 คน พบว่า แบบทดสอบ
มีคุ ณ สมบัติท างการวัด โดยมีค่ า ความเชื่อ มัน่ เท่ า กับ 0.96
(intra-class correlation)
3) แบบประเมินคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ซึ่งปรับปรุงและ
แปลเป็นภาษาไทย โดย Mahatnirunkul, Tuntipiwuttanasakul,
Pumpaisalchai และ Pornmanajirungkul17 โดยปรับปรุงจาก
แบบวัด คุ ณ ภาพชีว ิต ขององค์ก ารอนามัย โลกซึ่ง มีท ัง้ หมด
100 ข้อ เป็ นจ�านวนเพียง 26 ข้อ ครอบคลุมองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวติ ทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
ตามแบบลิเคอร์ท (Likert scales) เรียงจาก 1 ถึง 5 ในข้อค�าถาม
ทีม่ คี วามหมายทางลบจะให้คะแนนกลับกัน คะแนนทีเ่ ป็ นไป
ได้ คือ 26-130 คะแนน
ค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของเครื่องมือชุดนี้ หาค่า
โดยวิธี Cronbach’s alpha coefficient ได้ 0.8406 และมีคา่
ความตรง (validity) เท่ากับ 0.6515 เครือ่ งมือนี้สามารถน�ามา
ใช้เป็ นตัวบ่งชี้ผลของการรักษาหรือโปรแกรมการแทรกแซง
สุ ข ภาพได้ ดี ประเมิน การเปลี่ย นแปลงของคุ ณ ภาพชีว ิต
จากการบ�าบัดรักษาได้ และสามารถใช้ในทางคลินิกในกรณี
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ผูต้ อบมีอายุมากการเก็บข้อมูลอาจใช้การสัมภาษณ์แทนการ
ให้ผู้ต อบอ่ า นแบบสอบถามด้ว ยตนเองได้ เครื่อ งมือ นี้ ถู ก
น� า ไปทดลองใช้ (pilot study) ในกลุม่ ตัวอย่างผูพ้ กิ ารจากโรค
หลอดเลือดสมองทีอ่ ยูใ่ นเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 10 ราย
โดย Chinchai & Bunyamark8 และหาค่าความเชือ่ มันในด้
่ วย
สถิติ Cronbach’s alpha coefficient ได้ 0.657 ซึง่ เป็ นค่าที่
ยอมรับได้ ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ซง่ึ เป็ นการศึกษาในกลุม่ ผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกัน จึงใช้เครือ่ งมือนีใ้ นการสัมภาษณ์
กลุม่ ตัวอย่างได้โดยไม่ตอ้ งหาค่าความเชือ่ มันซ�
่ ้า
ขัน้ ตอนการศึกษา
เป็ น การวิจ ัย กึ่ ง ทดลอง เพื่อ ศึ ก ษาผลของการให้
โปรแกรมเยีย่ มบ้านผูพ้ กิ ารอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองที่
อาศัยอยูใ่ นชุมชน โดยให้คา� แนะน�าด้านการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
ด้วยตัวเอง การปรับปรุงสภาพบ้าน และการดูแลสุขภาพ แก่
ทัง้ ผูพ้ กิ ารและญาติผดู้ แู ล ต่อความสามารถด้านการท�ากิจวัตร
ประจ�าวันและคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ าร โดยวัดค่าตัวแปรศึกษา
ทัง้ 2 ด้านภายใน 7 วัน ก่อนการจัดโปรแกรมเยีย่ มบ้านโดย
นักกิจกรรมบ�าบัด และวัดอีกครัง้ (post test) 3 เดือนหลังจาก
โปรแกรมเยีย่ มบ้าน โดยมีขนั ้ ตอนการด�าเนินการ ดังนี้
1. ข อ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด้ า น
จริย ธรรมการวิจ ยั ในมนุ ษ ย์ คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ขออนุ ญาตส�ารวจข้อมูลผู้พกิ ารโรคหลอดเลือดสมอง
จากองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) หรือ เทศบาลต�าบล
(ทต.) จากต� า บลที่ผ่ า นการสุ่ ม เลือ ก ประสานงาน
กับ เจ้า หน้ า ที่ภ ายในสถานี อ นามัย หรือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) และส�ารวจข้อมูล
3. ขอความยินยอมจากผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองที่
เข้าเกณฑ์การคัดเข้าในการเข้าร่วมการศึกษาวิจยั ด้วย
วาจาและท�าหนังสือแสดงความยินยอม (consent form)
4. เก็บข้อมูลพืน้ ฐานด้านสังคมประชากร ทดสอบความสามารถ
ด้านการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน และคุณภาพชีวติ ก่อน
การให้โปรแกรมเยีย่ มบ้าน (pre-test) ในกลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ทดลองภายใน 7 วันก่อนได้รบั โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน
และเก็บข้อมูลกลุม่ ควบคุมในเวลาเดียวกัน
5. นักกิจกรรมบ�าบัด ซึง่ ไม่ใช่ผวู้ จิ ยั เป็นผูใ้ ห้โปรแกรมเยีย่ มบ้าน
ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมงในการให้
่
ความรูแ้ ก่ผพู้ กิ าร
และญาติ โดยวิธกี ารประเมินและพูดคุยถึงอุปสรรคในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ประจ�าวัน แนะน�าแก้ไข
ปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั กิ จิ กรรม แนะน� าการดัดแปลง
สภาพบ้านและปรับสิง่ แวดล้อมให้เหมาะสมกับผูพ้ กิ าร
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แต่ละราย แนะน�าอุปกรณ์ชว่ ยทีจ่ า� เป็ น แนะน�าการออก
ก�าลังกายพืน้ ฐานและการดูแลสุขภาพเพือ่ ป้องกันภาวะ
แทรกซ้อ น สร้า งความเข้า ใจและเสริมสร้า งทัศ นคติ
ที่ดีต่ อ ความพิก ารแก่ ญ าติ สนั บ สนุ น การเข้า ร่ ว ม
ท� า กิจ กรรมภายในชุ ม ชน นอกจากนี้ ยัง มอบคู่ ม ือ
ประกอบค�าแนะน� าของโปรแกรมการเยีย่ มบ้านให้แก่
กลุม่ ทดลองด้วย
					6. นักกิจกรรมบ�าบัดผู้เยี่ยมบ้านโทรศัพท์ติดต่อผู้พกิ าร
และญาติผดู้ แู ลในกลุม่ ทดลองทุก 2 สัปดาห์ เพือ่ เตือน
และทบทวนความจ�าในโปรแกรมการปฏิบตั ิกจิ กรรม
การฟื้นฟูตามค�าแนะน�าของผูบ้ า� บัดทีเ่ ยีย่ มบ้าน
					7. เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลหลังจาก
การให้โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน (post-test) ในกลุม่ ทดลอง
และเก็บข้อมูล (post-test) ในกลุ่มควบคุมตามก�าหนด
เวลาด้วย
					8. วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิ เคราะห์ทางสถิ ติ
					1. สถิตเิ ชิงบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าเฉลีย่
ความถี่ และร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ
่
่ม
ตัวอย่าง

					2. สถิตแิ บบอ้างอิง (inferential statistics)
2.1		Paired t-test เพือ่ ทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ก่ อ นและหลัง การให้โ ปรแกรมเยี่ย มบ้า นในด้า น
ความสามารถด้านการประกอบกิจวัตรประจ�าวัน
และคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมอง
2.2		I ndependent sample t-test เพื่ อ ทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนความสามารถด้านการ
ประกอบกิจวัตรประจ�าวัน และคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ พ ิ ก า ร จ า ก โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง ร ะ ห ว่ า ง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ผลการวิ จยั
ข้อมูลจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าอายุเฉลีย่ ของกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองมีความใกล้เคียงกัน คือ 63.11 ปี และ
64.00 ปี ตามล�าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
และผูด้ แู ลส่วนใหญ่คอื ลูกหลาน ต�าแหน่งร่างกายทีม่ กี ารอ่อนแรง
ซีกซ้ายและซีกขวาใกล้เคียงกัน

TableTable
1 Socio-demographic
data data
of participants
both both
in control
experimental
1 Socio-demographic
of participants
in anand
experimental
andgroups.
control groups.
Frequency (%)
Control group (N=18)
Experimental group (N=18)
Age (years)
41-50
1 (2.8)
1 (2.8)
51-60
7 (19.4)
6 (16.7)
61-70
6 (16.7)
8 (22.2)
x̅(SD)
63.11 (8.53)
64.00 (8.38)
Education level
None
1 (2.8)
1 (2.8)
Elementary school
10 (27.8)
12 (33.3)
Secondary school
4 (11.1)
4 (11.1)
College
3 (8.3)
0 (0.0)
University
0 (0.0)
1 (2.8)
Caregivers
Take care of oneself
0 (0.0)
1 (2.8)
Spouse
4 (11.1)
3 (8.3)
Son/daughter/niece/nephew
13 (36.1)
12 (33.3)
Other relatives
1 (2.8)
2 (5.6)
income
280 Monthly
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Sufficient and save
4 (11.1)
6 (16.7)

Secondary school
4 (11.1)
4 (11.1)
College
3 (8.3)
0 (0.0)
University
0 (0.0)
1 (2.8)
Caregivers
Take care of oneself
0 (0.0)
1 (2.8)
TableTable
1 Socio-demographic
data
of
participants
both
in
control
and
experimental
groups.
(continues)
1Spouse
Socio-demographic data of participants both
in an experimental and control
groups.
4 (11.1)
3 (8.3)
Son/daughter/niece/nephew
13 (36.1)
12 (%)
(33.3)
Frequency
Other relatives
1 (2.8) group (N=18)
2Experimental
(5.6)
Control
group (N=18)
Monthly
income
Age (years)
Sufficient
(11.1)
61 (16.7)
41-50 and save
14 (2.8)
(2.8)
Sufficient
(33.3)
12
(33.3)
51-60 but cannot save
712(19.4)
6 (16.7)
Insufficient
(5.6)
08 (0.0
61-70
62 (16.7)
(22.2)
(SD)
x
̅
Paralyzed side
63.11 (8.53)
64.00 (8.38)
Left level
9 (25.0)
8 (22.2)
Education
Right
(25.0)
10
(27.8)
None
19 (2.8)
1 (2.8)
Time length
since onset
Elementary
school(months)
10 (27.8)
12 (33.3)
1-2
(5.6)
14 (2.8)
Secondary school
42 (11.1)
(11.1)
3-4
(25.0)
80 (22.2)
College
39 (8.3)
(0.0)
5-6
(16.7)
71 (19.4)
University
06 (0.0)
(2.8)
7-8
1 (2.8)
2 (5.6)
Caregivers
Brunnstrom’s
motor
recovery
Take care
of oneself
0 (0.0)
1 (2.8)
2:
spasticity developing
64 (16.7)
93 (25.0)
Spouse
(11.1)
(8.3)
3:
voluntary movement with synergy
813(22.2)
412(11.1)
Son/daughter/niece/nephew
(36.1)
(33.3)
4:
decrease
synergy movement
41 (11.1)
52 (13.9)
Other
relatives
(2.8)
(5.6)
Monthly income
Sufficient and saveวของข้อมูลของกลุ่มควบคุ4ม(11.1) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึ
6 (16.7)
เมื่อทดสอบการกระจายตั
กษานี้ ซึง่ ประกอบด้วย Paired
Sufficient
cannot save
12 (33.3)
และกลุม่ ทดลองด้
วยสถิตbut
ิ Kolmogorov-Smirnov
พบว่า ข้อมู12ล (33.3)t-test และ Independent sample
t-test ดังแสดงในตารางที่ 2-4
Insufficient
2 (5.6)
0 (0.0
มีการกระจายตั
วแบบปกติจงึ ใช้สถิติ Parametric statistics
Paralyzed side
Table 2 Comparisons of activities of daily living and quality of life between control and experimental groups at
Left
9 (25.0)
8 (22.2)
Tablepretest.
2 Comparison
of activities of daily living and quality
of life between control and experimental
groups at pretest.
Right
9 (25.0)
10 (27.8)
t
p
x̅ (S. D. )
Time length since onset (months)
Control group (N=18)
Experimental group (N=18)
1-2
2 (5.6)
1 (2.8)
ADL scores
79.11
(17.72)
80.78
(16.19)
0.77
3-4
9 (25.0)
8 (22.2) -0.30
QOL 5-6
scores
79.50 (8.58) 6 (16.7)
81.28 (12.87) 7 (19.4) -0.49
0.63
p<0.05
* *p<0.05
7-8
1 (2.8)
2 (5.6)
Brunnstrom’s motor recovery
Table
group
andandquality
2: spasticity
developingof ofactivities
6living
(16.7)
9pre
(25.0)
Table33Within
Within
groupcomparison
comparisons
activitiesof ofdaily
dailyliving
qualityof oflifelifebetween
between
preandandpost
posthome
homevisit in control
groups. groups
3:experimental
voluntary
movement
with synergy
8 (22.2)
4 (11.1)
visits inand
control
and experimental
4: decrease synergy movement
4 (11.1)
5 (13.9)group
Control group
Experimental
Pre home visit Post home visit t
Pre home visit Post home visit t
p
p
x̅ (SD)

ADL scores 79.11 (17.72)
QOL scores 79.50 (8.58)
* p<0.05
* p<0.05
Bull Chiang Mai Assoc Med Sci

x̅ (SD)

x̅ (SD)

85.44 (12.26) -2.98 0.008* 80.78 (16.19)
80.61 (8.75) -2.43 0.026* 81.28 (12.87)

x̅ (SD)

90.83 (13.08) -5.05 0.000*
89.11 (10.84) -3.30 0.004*
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Table 4 Comparisons of activities of daily living and quality of life between control and experimental groups at
Tablepost-test
4 Comparison of activities of daily living and quality of life between control and experimental groups at post-test.
t
p
x̅ (S. D. )
Control group (N=18)
Experimental group (N=18)
ADL scores
85.44 (12.26)
90.83 (13.08)
-1.28
0.21
QOL scores
80.61 (8.75)
89.11 (10.84)
-2.59
0.01*
* *p<0.05
p<0.05

การศึกษาพบว่า ก่อนการให้โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน
คะแนนความสามารถด้ า นการท� า กิ จ วัต รประจ� า วัน และ
คุณ ภาพชีว ิต ของผู้พ กิ ารจากโรคหลอดเลือ ดสมองระหว่า ง
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม ไม่ แ ตกต่ า งกั น (p<0.05)
(ตารางที่ 2) เมื่อวิเคราะห์คะแนนความแตกต่างภายในกลุ่ม
(within group) ของความสามารถด้านการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
และคุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองระหว่าง
ระยะก่อนและหลังให้โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน จ�าแนกตามกลุม่
ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่าทังสองกลุ
้
ม่ มีความสามารถ
ด้านการท�ากิจวัตรประจ�าวันดีขน้ึ และมีคะแนนคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3
เมือ่ ให้โปรแกรมไปแล้ว 3 เดือน พบว่า คะแนนความสามารถ
ด้ า นการท� า กิ จ วั ต รประจ� า วั น ระหว่ า งกลุ่ ม ทดลองและ
กลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกัน (p<0.05) แต่คะแนนด้านคุณภาพชีวติ
กลุม่ ทดลอง (89.11±10.84) สงูกว่ากลุม่ ควบคุม (80.61±8.75)
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05)
วิ จารณ์ผลการศึกษา
สามารถแยกอธิบายตามตัวแปรศึกษา 2 ด้าน คือ ความ
สามารถด้านการท�ากิจวัตรประจ�าวัน และคุณภาพชีวติ ดังนี้
1. ความสามารถด้านการท�ากิ จวัตรประจ�าวัน
พบว่าระดับความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการเปลี่ยนแปลงที่ดขี น้ึ
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 3) เมือ่ ตรวจสอบข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) พบว่า ระดับการฟื้น
ตัวของระบบสังงานกล้
่
ามเนื้อตามเกณฑ์ของ Brunnstrom18
ในผู้พ กิ ารทัง้ 2 กลุ่มส่วนใหญ่ ใ กล้เ คีย งกัน คือ อยู่ท่ีระดับ
2 และ 3 รวมถึงระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ความพิการไม่แตกต่างกันมาก
คือ ประมาณ 3-6 เดือน ท�าให้อตั ราการฟื้ นตัวของระบบการ
สังงานกล้
่
ามเนื้ออยู่ในระดับใกล้เคียงกันนอกจากนี้สถานภาพ
ทางครอบครัวส่วนใหญ่ได้รบั การดูแลจากลูกหลาน ส่งผลต่อ
พัฒนาการของระดับความสามารถด้านการประกอบกิจวัตร
ประจ�าวันของผูพ้ กิ ารใกล้เคียงกัน โดยพัฒนาไปในทางทีด่ ขี น้ึ
282 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่

การดูแลผูพ้ กิ ารทีบ่ า้ น ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวซึง่ หมายถึง
ลู ก หลาน รวมทัง้ คู่ ส มรส และญาติ มีบ ทบาทส� า คัญ มาก
ในการช่วยฟื้นคืนศักยภาพผูพ้ กิ าร Arsarkij20 ศึกษาความพร้อม
ของญาติใ นการดูแ ลผู้ท่ีเ ป็ น โรคหลอดเลือ ดสมองที่เ ข้า รับ
การรักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์ จ�านวน 30 ราย ในช่วง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2554 ทีเ่ ข้ารับ
การรักษามาแล้วอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ และถูกจ�าหน่ ายออก
จากโรงพยาบาลกลับไปอยูบ่ า้ น พบว่า ญาติทม่ี คี วามพร้อมสูง
ในการดูแลผูพ้ กิ ารส่งผลต่อการดูแลผูพ้ กิ ารทีด่ ขี น้ึ ตามไปด้วย
และสามารถส่งเสริมการใช้ศกั ยภาพทีเ่ หลืออยูข่ องผูพ้ กิ ารได้ดี
การศึก ษาของ Mahawan 21 ที่ศึก ษาความสัม พันธ์ร ะหว่าง
ทัศนคติของญาติต่อความพิการกับระดับความสามารถในการ
ท�ากิจวัตรประจ�าวันของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองใน
เขตชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จา� นวน 20 ราย พบว่า ญาติหรือ
ผูด้ แู ลซึง่ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อความพิการ จะเปิ ดโอกาสให้ผพู้ กิ าร
ท�ากิจกรรมในชีวติ ประจ�าวันด้วยตนเองแม้ว่ายังคงต้องการ
ความช่วยเหลือจากญาติอยู่บ้างในบางขัน้ ตอน ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะความสามารถในการช่วยเหลือตนเองทีด่ ขี น้ึ
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับการศึกษาของ Chinchai และ
คณะ22 เรื่องผลของการให้ความรูด้ ้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผู้พกิ ารให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
ต่ อ ความสามารถด้า นการท� า กิจ วัต รประจ� า วัน ของผู้พ ิก าร
จากโรคหลอดเลือดสมอง โดยศึกษาในผู้พกิ ารที่เข้าเกณฑ์
จ� า นวน 27 ราย ได้ ร ับ การเยี่ย มบ้ า นโดย อสม. เพื่อ ให้
ความรูแ้ ก่ทงั ้ ผูพ้ กิ ารและญาติเกีย่ วกับการฟื้นฟูสมรรถภาพขัน้
พืน้ ฐานด้วยตนเองทีบ่ า้ น โดย อสม. เหล่านี้ได้รบั การอบรม
โปรแกรมด้า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพจากนัก กิจ กรรมบ� า บัด
และนักกายภาพบ�าบัดมาแล้ว ซึง่ อสม. ได้เยีย่ มบ้านผูพ้ กิ าร
สัป ดาห์ ล ะ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง เป็ น เวลา 8 สัป ดาห์
วัดความสามารถด้านการท�ากิจวัตรประจ�าวันก่อนและหลัง
การเยี่ยมบ้านโดย อสม. ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้พกิ ารมีความสามารถด้านการท�ากิจวัตรประจ�าวันเพิม่ ขึ้น
หลังการเยีย่ มบ้านของ อสม. อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ ่ี p<0.05
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การศึกษาครังนี
้ ก้ ลุม่ ควบคุมมีโอกาสได้รบั ความช่วยเหลือ
จากญาติเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง แต่เชื่อว่าญาติผูพ้ กิ ารใน
กลุ่ ม ทดลองน่ า จะมีท กั ษะและความมันใจสู
่
ง กว่ า ในการให้
ความช่วยเหลือดูแล เนื่องจากได้รบั ความรูแ้ ละการฝึ กทักษะ
ในการช่ ว ยเหลือ ดู แ ลผู้ พ ิก ารจากนั ก กิ จ กรรมบ� า บัด ที่ใ ห้
โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน โดยสังเกตจากคะแนนความสามารถ
ในการท�ากิจวัตรประจ�าวันก่อนได้รบั โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน คือ
80.78±16.19 และ 79.11±17.72 ตามล�าดับ แต่หลังโปรแกรม
เยีย่ มบ้าน กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ 90.83±13.08 ในขณะที่
กลุ่ ม ควบคุ ม มีค ะแนนเพีย ง 85.44±12.26 อย่ า งไรก็ต าม
การเก็บข้อมูลทีร่ ะยะ 3 เดือนหลังการให้โปรแกรมเยีย่ มบ้าน
อาจยังไม่เพียงพอที่จะท�าให้เห็นความแตกต่างด้านการท�า
กิจวัตรประจ�าวันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้อย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิตเิ ท่านัน้
2. คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวติ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองทัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
ดีกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดง
ในตารางที่ 4 ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากโปรแกรมการเยี่ย มบ้า นโดย
ผู้บ�า บัด มีก ารให้ค วามรู้แ ละวิธีก ารปฏิบ ตั ิต วั แก่ ผู้พ กิ ารและ
ญาติผดู้ แู ล ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพเพือ่ พัฒนาความสามารถ
ทางกาย การแนะน� าการสร้างทัศนคติทด่ี ขี องญาติต่อผูพ้ กิ าร
อัน จะช่ ว ยส่ ง เสริม การมีสุ ข ภาพจิต ที่ดีต่ อ ผู้พ ิก ารได้ และ
การกระตุ้น ให้ผู้พ ิก ารเข้า ร่ ว มกิจ กรรมในชุ ม ชนและสัง คม
เชื่อว่าเป็ นปจั จัยส�าคัญที่ส่งผลท�าให้คุณภาพชีวติ ผู้พกิ ารใน
กลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับการศึกษาของ
Chinchai & Bunyamark8 ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ของ
ผูพ้ กิ ารจ�านวน 60 ราย แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 30 รายซึง่ ญาติ
ผู้ดู แ ลได้ร ับ ความรู้ด้า นการส่ ง เสริม สุ ข ภาพและการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ พ ิก ารแก่ ผู้ ดู แ ล และกลุ่ ม ควบคุ ม 30 ราย
ที่ ญ าติ ผู้ ดู แ ลไม่ ไ ด้ ร ับ โปรแกรมดัง กล่ า ว พบว่ า ผู้ พ ิก าร
ในกลุ่มทดลองมีพฒ
ั นาการในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
ดีข้ึน กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม และมีค ะแนนคุ ณ ภาพชีว ิต ดีข้ึน กว่ า
กลุ่ ม ควบคุ ม เช่ น กัน และสอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
Michele, Etienne, Kenora, & Nearkasen23 ทีพ่ บว่า ผูพ้ กิ าร
จากโรคหลอดเลือดสมองทีอ่ ยูใ่ นชุมชนซึง่ ได้รบั การเยีย่ มบ้าน
จากผูบ้ �าบัดและได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับการด�าเนินโรค
การดูแลรักษาสุขภาพและวิธกี ารบ�าบัดฟื้ นฟูมคี วามสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างการบริการเยีย่ มบ้าน และการมีคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี องผูพ้ กิ ารกลุม่ นี้
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อย่างไรก็ตาม โปรแกรมการเยีย่ มบ้านในการศึกษานีม้ เี พียง
นักกิจกรรมบ�าบัดเพียงวิชาชีพเดียว อาจให้ค�าแนะน� าด้าน
การฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ยงั ไม่ครอบคลุมเพียงพอ การศึกษา
ครัง้ ต่ อ ไปควรมีว ิช าชี พ อื่ น ในที ม ฟื้ นฟู ส มรรถภาพ เช่ น
นักกายภาพบ�าบัด นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล ร่วมเยีย่ ม
บ้านผูพ้ กิ ารในชุมชนด้วย จะท�าให้การให้โปรแกรมการฟื้ นฟู
สมรรถภาพต่อผูพ้ กิ ารทีบ่ า้ นมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
สรุปผลการศึกษา
ผลจากการเยีย่ มบ้านผูพ้ กิ ารโดยนักกิจกรรมบ�าบัดต่อ
ความสามารถด้านการประกอบกิจวัตรประจ�าวันและคุณภาพ
ชีวติ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมอง พบว่า ผูพ้ กิ ารทัง้
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนความสามารถในการ
ท�ากิจวัตรประจ�าวันและคะแนนคุณภาพชีวติ เพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่คะแนนคุณภาพชีวติ โดยรวม
ของกลุ่มทดลองหลังจากได้รบั โปรแกรมเยีย่ มบ้านสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมการเยีย่ มบ้านส่งผลดีต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ของผูพ้ กิ าร นักกิจกรรมบ�าบัดสามารถใช้โปรแกรมการเยีย่ มบ้าน
เป็ นส่วนหนึ่ ง ของกระบวนการรัก ษา เพื่อ ส่ง เสริม ศักยภาพ
การท�ากิจกรรมต่างๆ ของผูพ้ กิ ารจากโรคหลอดเลือดสมองที่
อยูใ่ นชุมชน อันจะส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้
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