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ผลของโปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกันต่อความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง*
เริงฤทธิ์ ทองอยู่ พย.ม.**
ดวงพร ปิยะคง PhD***
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั กึง่ ทดลอง แบบศึกษาหนึง่ กลุม่ วัดก่อนและหลังการทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของ
โปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกันต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่เข้ารับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช คัดเลือกตาม
คุณสมบัตติ ามทีก่ ำ� หนด ทัง้ หมดจ�ำนวน 27 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างได้รบั โปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกันในการ
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมาย
ร่วมกันต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่
แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน หาค่าความเที่ยงโดยการค�ำนวณ
หาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิติ paired t-test
ผลการวิจัย พบว่า หลังได้รับโปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน 97.04 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผลของโปรแกรมการพยาบาลอย่าง
มีเป้าหมายร่วมกัน ท�ำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีการปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
และการฟื้นฟูสภาพร่างกายตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวัน
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Abstract

The purpose of this quasi-experimental pretest-posttest one group design was to examine the effect of the
mutual goal setting nursing program on activities of daily living among patients with stroke. The sample in this
study were twenty-seven strokes patients admitted in the medical department at Buddhachinaraj phitsanulok
Hospital. Purposive sampling technique was used to select the sample. The participants received the mutual goal
setting nursing program to develop on their activities of daily living. The research instrument was the mutual goal
setting nursing program on activities of daily living among patients with stroke. Data collection instruments consisted
of the questionnaire for personal data and the Activities of Daily Living (ADL) Questionnaire. The reliability of the
ADL Questionnaire was .87 when tested with Cronbach’s Alpha Coefficient. Frequency, percentage, average,
standard deviation, and paired t-test were used to analyze data.
The results of the study revealed that the participants had the average posttest activities of daily living score
at 97.04 and the average posttest activities of daily living score was significantly higher than the average pretest
activities of daily living score (p<.05). The results of this study reflect that the mutual goal setting nursing program
can improve activities of daily living and rehabilitation of stroke patients continuously, resulting in increasing levels
of activities of daily living.
Keywords: the mutual goal setting nursing program, patients with stroke, activities of daily living
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บทน�ำ

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบ
บ่อย และเป็นปัญหาส�ำคัญของระบบสาธารณสุขในระดับ
โลก โดยในแต่ละปีจะพบผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า
15 ล้านคน และเสียชีวิตประมาณ 6 ล้านคน ส่งผลให้เกิด
ความพิการอย่างถาวรจ�ำนวน 5 ล้านคน1 ในประเทศไทย
พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็น
อันดับที่ 2 รองจากมะเร็ง2 ในจังหวัดพิษณุโลก คิดเป็น 54.96
ต่อแสนประชากร3 จากข้อมูลสถิตขิ องโรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก พ.ศ. 2559 มีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 1,017 คน และเสียชีวติ จ�ำนวน 106 คน3
โรคหลอดเลื อ ดสมองเกิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง
หลอดเลือดสมองส่งผลให้เกิดอาการแสดงทางระบบประสาท
แบบชัว่ คราวหรือแบบถาวร และส่งผลให้เกิดความพิการของ
ร่างกายและอันตรายต่อชีวิต ปัจจุบันการรักษาโรคหลอด
เลื อ ดสมองมี เ ทคโนโลยี ท างการแพทย์ ใ นการรั ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ท�ำให้โอกาสของการรอดชีวิตสูงขึ้น แต่
ในขณะเดียวกันส่งผลให้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักเกิดความพิการ
หลงเหลือ4 จากการเกิดพยาธิสภาพทีส่ มอง ท�ำให้เกิดการสูญ
เสียหน้าที่และการควบคุมการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ของ
สมอง ท�ำให้เกิดความบกพร่องในด้านโครงสร้างและการท�ำ
หน้าที่ของอวัยวะของร่างกายลดลง (impairment) ส่งผลให้
เกิ ด ปั ญ หาในการท� ำ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ทั่ ว ไป ตลอดจน
ความสามารถในการท�ำงานลดลง5 ท�ำให้ผปู้ ว่ ยต้องการพึง่ พา
จากผู ้ อื่ น เกิ ด การถดถอยจากสั ง คม 6 วิ ต กกั ง วล ภาวะ
ซึมเศร้า7 และความรู้สึกด้อยค่า8 จากการศึกษาของลัฆวี
ปิยะบัณฑิตกุล9 พบว่า เมื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าสู่
ระยะฟื้นฟู ผู้ป่วยและผู้ดูแลส่วนใหญ่มีความต้องการด้าน
ข้อมูล การสอนและการฝึกทักษะรวมไปถึงข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติการดูแลตนเอง เกี่ยวกับการส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพร่างกายและการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และมีความ
คาดหวังว่าจะหายเป็นปกติสามารถช่วยเหลือตนเองและกลับ
มาใช้ชีวิตได้ปกติตลอดจนกลับไปท�ำงานได้ดังเดิม10 ดังนั้น
การฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยให้พร้อมกับการเผชิญกับโรคและการกลับเข้า
สูส่ งั คม เป็นสิง่ จ�ำเป็นและต้องอาศัยแรงหนุนหรือพลังใจจาก
ตัวผูป้ ว่ ยเองเป็นส�ำคัญ นอกเหนือจากแรงเสริมจากครอบครัว
และการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข9
ปัจจุบันมีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างหลากหลายที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีระดับความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้
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แนวคิดแบบ MEDTHOD11 รูปแบบการดูแลโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ12 และการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน13 ซึ่งเป็นแนวทาง
การปฏิบัติการดูแลเพื่อพัฒนาระดับความสามารถผู้ป่วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองในระยะฟื ้ น ฟู ส ภาพ เป็ น การสอน
ให้ความรู้ ฝึกปฏิบตั ิ โดยเจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลากรทางสุขภาพ
และให้ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยและญาติได้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ดูแล และจากการศึกษาของ พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง และสุมาลี
เอี่ยมสมัย14 พบว่าเมื่อผู้ป่วยน�ำข้อมูลหรือความรู้ที่ได้จาก
บุคลากรไปปฏิบัติในการดูแลตนเองที่บ้านภายหลังจ�ำหน่าย
จากโรงพยาบาลไปแล้ว มักจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติ เกิด
ความยุง่ ยาก หรือขัดกับบริบทในการด�ำเนินชีวติ ส่งผลให้การ
ปฏิบตั นิ นั้ ลดลง และพบว่าบางส่วนมีการแสวงหาวิธกี ารดูแล
สุขภาพอย่างหลากหลายในการแก้ปัญหาสุขภาพตามความ
เชือ่ การรับรู้ หรือจากประสบการณ์เดิมของตนเอง ครอบครัว
หรือเพื่อนบ้าน รวมทั้งการน�ำเอาความรู้ที่ได้จากการให้
ค�ำแนะน�ำมาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทตนเองตามความ
เข้าใจและการรับรู้ของตน ซึ่งอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่
ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในระยะวิกฤติ
ระยะต่อเนือ่ งและระยะฟืน้ ฟูสภาพ โดยการดูแลประกอบไป
ด้ ว ยการประเมิ น ความพร้ อ มของผู ้ ป ่ ว ยครอบคลุ ม ด้ า น
ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ การประเมินความเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง การสอนและการให้ค�ำแนะน�ำวิธีการใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การท�ำ
กายภาพบ�ำบัด โดยพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้
ผู้ป่วยกลับไปปฏิบัติต่อภายหลังจ�ำหน่ายตามค�ำแนะน�ำที่
ได้รบั รวมทัง้ การส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนหรือเครือข่าย แต่
อย่างไรก็ตามยังพบว่าผู้ป่วยบางรายยังไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติตามแนวทางในการฟื้นฟูตนเองตามค�ำแนะน�ำได้
ทั้งหมด ท�ำให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ลดลง15 ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการดูแลสุขภาพของตนเองตามบริบทที่เหมาะสม
กับสภาพร่างกายและสิง่ แวดล้อมของตนเอง โดยมีพยาบาล
เป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ซ�้ำซ้อนและง่ายต่อ
การปฏิ บั ติ ต นในการดู แ ลตนเองของผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะราย
จะท�ำให้ผู้ป่วยสามารถปรับวิธีการดูแลตนเองได้สอดคล้อง
กับวิถีการด�ำเนินชีวิตหรือบริบทของผู้ป่วยและครอบครัว
แต่ละราย ช่วยก�ำจัดอุปสรรคในการดูแลสุขภาพและช่วยให้
ผูป้ ว่ ยได้มจี ดุ มุง่ หมายในการดูแลสุขภาพได้ดขี นึ้ น�ำไปสูก่ าร
ฟื้นหายหรือการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความ
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พิการ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี16,17 การเปิด
โอกาสให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการดูแลตนเองนัน้ นอกจากจะ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็ม
ศักยภาพของตนเองแล้ว ยังช่วยให้ผปู้ ว่ ยตระหนักในคุณค่า
ของตนเอง และอยู่อย่างมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีในสังคม9 และยัง
ช่วยให้พยาบาลสามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง (King’s
Theory of Goal Attainment) เป็นทฤษฎีที่เน้นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ การรับรู้ตรงกัน
จะท�ำให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของทั้งสองฝ่าย สิ่งส�ำคัญคือ
การยอมรับในความสามารถของบุคคลทีจ่ ะคิด แสวงหา และ
ใช้ความรู้ ตัดสินใจ และเลือกกระท�ำ โดยเชือ่ ว่าหากพยาบาล
และผูร้ บั บริการมีการรับรูป้ ญ
ั หาร่วมกัน การตัง้ เป้าหมายร่วมกัน
การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การปฏิบตั ติ ามแนวทาง
ที่ตกลงร่วมกัน จะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพร่วมกัน18,19 เกิดประสิทธิภาพ
ในการดูแล และเกิดความพึงพอใจทัง้ ผูร้ บั บริการและพยาบาล
ส่งผลดีต่อภาวะสุขภาพของผู้รับบริการอย่างยั่งยืน21
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า มี ก ารน� ำ ทฤษฎี
ความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิงไปเป็นกรอบแนวคิดใน
การให้การพยาบาลผู้ป่วยในกลุ่มที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง20 โรคเบาหวาน21 หญิงตั้งครรภ์22
โรคปอดอุ ด กั้ น เรื้ อ รั ง 23 ผู ้ ที่ มี ภ าวะหั ว ใจล้ ม เหลว 24 ซึ่ ง
สามารถท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยผ่านรูปแบบการพยาบาลที่เข้าใจและ
ยอมรับในความเป็นบุคคล เน้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การรับรู้ปัญหาร่วมกัน การตั้งเป้าหมายและ
การหาแนวทางการดูแล น�ำไปสู่การปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ ต กลงร่ ว มกั น ตลอดจนการบรรลุ เ ป้ า หมายของการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพร่ ว มกั น ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยมี
พฤติกรรมการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท�ำโปรแกรมการพยาบาลอย่าง
มี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น ขึ้ น โดยน� ำ ทฤษฎี ค วามส� ำ เร็ จ ตาม
จุดมุ่งหมายของคิง18 มาเป็นกรอบในการวิจัย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในการฟืน้ ฟู
และพัฒนาระดับความสามารถของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดูแล ท�ำให้ผู้ป่วยมีระดับความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงปกติ
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เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระหว่างก่อนและหลังการได้รบั โปรแกรมการพยาบาลอย่าง
มีเป้าหมายร่วมกัน

สมมุติฐานการวิจัย

คะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังได้รับโปรแกรมการ
พยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน ดีกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
การพยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจยั ในครัง้ นีใ้ ช้กรอบแนวคิดทฤษฎีความส�ำเร็จตาม
จุดมุง่ หมายของคิง (King’s Theory of Goal Attainment) ซึง่
เน้นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการ
ที่ค�ำนึงถึงการยอมรับในความสามารถของบุคคลที่จะคิด
แสวงหา และใช้ความรู้ ตัดสินใจ และเลือกกระท�ำ โดยเชือ่ ว่า
หากพยาบาลและผู้รับบริการมีการรับรู้ปัญหาร่วมกัน มีการ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน การค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติตามแนวทางที่ตกลงร่วมกัน จะน�ำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการดูแลสุขภาพร่วมกัน18
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองจะมีความพร่องในการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ เกิดขึ้น
ส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันลดลง
ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาโปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วม
กัน เพือ่ ช่วยในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโดยการเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยได้มสี ว่ นร่วม
ในการเสนอแนวทางในการดูแลตนเอง และวางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้ป่วยและผู้วิจัย เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติของผู้ป่วยที่
สั ม พั น ธ์ กั บ บริ บ ทของผู ้ ป ่ ว ย ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด การบรรลุ
เป้าหมายที่ส�ำคัญคือการมีระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ดีขึ้น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองนี้ (Quasiexperimental research) แบบศึกษาหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและ
หลังการทดลอง (pretest- posttest one group design) เพือ่
ศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วม
กัน กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ทีไ่ ด้รบั การ
วินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคหลอดเลือดสมองครัง้ แรก ทีเ่ ข้า
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รับการรักษาในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จ�ำนวน 27 คน โดยมีเกณฑ์คดั เข้า คือ เพศหญิง
และชายที่มีอายุ 20-59 ปี มีระดับความรุนแรงของสมอง
ระดับเล็กน้อยหรือปานกลาง (NIHSS ≤ 14) และมีปัญหา
ด้านการรับรู้ อยูร่ ะดับเล็กน้อยหรือปานกลาง (MMSE ≥ 22)
สามารถสื่อสาร ภาษาไทยได้ ยินดีเข้าร่วมการวิจัย เกณฑ์
คัดออก คือ ผู้ป่วยต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการวิจัย
ระหว่างด�ำเนินการ มีภาวะเจ็บป่วยรุนแรงทีไ่ ม่สามารถดูแล
ตนเองได้เสียชีวิตระหว่างการด�ำเนินการวิจัย หรือกลับ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรค
หลอดเลือดสมอง หรือโรคประจ�ำตัวร่วมด้วย เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิต โรคหัวใจ
หาขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณค่าอ�ำนาจ
การวิเคราะห์ทางสถิติ (Power analysis) ของ Burn and
Grove25 ก�ำหนดอ�ำนาจการทดสอบ (Power of test) เท่ากับ
.80 ก�ำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ระดับนัยส�ำคัญ (Significant
level) ที่ .05 และขนาดของความสัมพันธ์ของตัวแปร (Effect
size) ที่ .50 จากการเปิดตารางได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
22 ราย และเพื่อป้องกันการลดลงของกลุ่มตัวอย่าง จึงเพิ่ม
จ�ำนวนอีกร้อยละ 2026 รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 27
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบ
ด้วย ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปประกอบด้วย อายุ เพศ
การศึกษา สถานภาพ ศาสนา อาชีพ รายได้ของครอบครัว
ต่อเดือน การวินิจฉัย ต�ำแหน่งของการเกิดโรค และสาเหตุ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวัน (The Barthel Activity of Daily Living
Index) ของสถาบันประสาทวิทยา27 ทีผ่ า่ นการหาความตรง
ด้านเนื้อหาและมีการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นมาตรฐานและ
ใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย เครื่ อ งมื อ ชุ ด นี้ ประกอบด้ ว ย
ข้อค�ำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน มีจ�ำนวน
10 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 0; 5; 10 และ 15 ซึ่ง
มีคะแนนความสามารถสูงสุด 100 คะแนน การแปลผล
คะแนนคือ 0-20 คะแนน หมายถึง ไม่สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจ�ำวันได้เลย คะแนน 25-45 คะแนน หมายถึง สามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้เล็กน้อย คะแนน 50-70
คะแนน หมายถึ ง สามารถปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ได้
ปานกลาง คะแนน 75-90 คะแนน หมายถึง สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันมาก และคะแนน 100 คะแนน หมายถึง
สามารถปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ได้ ด ้ ว ยตนเองทั้ ง หมด
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562

107
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้เท่ากับ .87
2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือโปรแกรมการ
พยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายของคิง ร่วมกับ
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
4 ขัน้ ตอน ดังนี้ (1) ขัน้ ตอนการประเมินสภาพ (Assessment)
การสร้างสัมพันธภาพ การรวบรวมข้อมูล และการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลที่เป็นปัญหาร่วมกัน (2) ขั้นตอนการวางแผนการ
พยาบาล (Planning) เป็นการก�ำหนดปัญหาร่วมกันและการ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน (3) ขั้นตอนการปฏิบัติการพยาบาล
(Implementation) เป็นการด�ำเนินตามแนวปฏิบัติ และ
(4) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยและผู้ป่วย
ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติตัวในการพัฒนาระดับความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ผู้วิจัยน�ำเครื่องมือ
ชุดนี้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 4 ท่าน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา และน�ำมาหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาได้
เท่ากับ 1.0 และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒิ หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบตั ิ โดยน�ำไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียว
กับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 3 ราย ผลพบว่าโปรแกรมมีความ
ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้จริงตามขั้นตอน หลังจากนั้นน�ำ
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน�ำไปใช้จริงในการวิจัย
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ได้รับ
การรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร IRB No. 1109/59 และผ่ า นการรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
พุทธชินราช IRB No. 030/60 ผู้วิจัยแนะน�ำตัว อธิบาย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการท�ำวิจัย และ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผูต้ ดั สินใจทีจ่ ะเข้าร่วมการวิจยั ด้วยตนเองโดยความสมัครใจ
หากต้องการออกจากการวิจัยสามารถกระท�ำได้ตลอดเวลา
ของการท�ำวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อการรักษา ข้อมูล
ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างถือเป็นความลับ การวิเคราะห์และ
การน�ำเสนอข้อมูลจะกระท�ำในภาพรวม น�ำไปใช้ประโยชน์
ในทางวิชาการเท่านั้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากได้รบั การอนุมตั จิ าก
คณะกรรมจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้วิจัยด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ ผู้วิจัย
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด แนะน�ำตนเอง
อธิบายถึงวัตถุประสงค์การวิจัย และขั้นตอนของการวิจัย
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เมื่อผู้ป่วยยินยอมเข้าร่วมวิจัย ขอให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย ท�ำการประเมินคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยก่อนการทดลอง โดยใช้
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ผู้วิจัยด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่างในระยะเวลาวางแผน
จ�ำหน่ายกลับบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจ�ำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็นระยะเวลาในการด�ำเนิน
กิจกรรม เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (วันแรก) ใช้เวลา
45-60 นาที เป็นขั้นตอนการประเมินสภาพ (Assessment)
การสร้างสัมพันธภาพ รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล
และการรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปัญหาที่เกิดขึ้น
จากโรคหลอดเลือดสมองที่ตรงกัน เพื่อน�ำไปสู่ขั้นตอนการ
วางแผนการพยาบาล (Planning) เป็นขั้นของการก�ำหนด
เป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาระดับความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน ตลอดจนค้นหาวิธกี ารในการพัฒนา
ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ป่วยเสนอวิธีการดูแลที่สอดคล้องกับการด�ำเนิน
ชีวติ ตามการรับรูร้ ว่ มกับการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื แนวทางในการ
พัฒนาระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และการ
ยอมรับวิธีปฏิบัติทั้งผู้ป่วยและผู้วิจัย การฝึกทักษะในการ
ฟืน้ ฟูสภาพด้านการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันด้านทีบ่ กพร่อง
ส�ำหรับระยะที่ 2 (วันทีส่ อง) เป็นการประเมินการปฏิบตั กิ าร
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน และการปรับแนวทางปฏิบัติให้มี
ความเหมาะสมกับผู้ป่วย ก่อนจ�ำหน่ายกลับบ้าน เพื่อให้
ผูป้ ว่ ยน�ำแนวทางทีต่ กลงร่วมกันไปปฏิบตั ิ (Implementation)
ครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 2 ด�ำเนินการขณะผู้ป่วยมาตรวจ
ตามนัด 2 สัปดาห์หลังจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทีแ่ ผนก
ผูป้ ว่ ยนอกทางอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช หรือการ
เยี่ยมบ้านในกรณีที่ไม่มีการนัดตรวจที่โรงพยาบาล เป็นการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันในการ
พัฒนาระดับความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันโดย
การสอบถามและทบทวนการปฏิบัติจากตัวผู้ป่วยเอง หาก
พบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติด�ำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การพยาบาลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
ผูป้ ่วย ช่วยเหลือในการแสวงหาวิธีปฏิบัติและการส่งเสริมให้
ปฏิบัติตนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยใช้เวลา 45-60 นาที
ครั้งที่ 3 ในสัปดาห์ท่ี 4 ขณะผู้ป่วยมาตรวจตามนัด
1 เดือนหลังจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ที่แผนกผู้ป่วย
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นอกทางอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช หรือการเยีย่ ม
บ้านในกรณีที่ไม่มีการนัดตรวจที่โรงพยาบาล เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย รวมทั้ง
ปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลให้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วยในการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน และช่วยเหลือในการแสวงหา
วิธปี ฏิบตั แิ ละการส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ นตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
โดยใช้เวลา 45-60 นาที
ครั้งที่ 4 การประเมินผล ในสัปดาห์ที่ 8 ที่แผนกผู้ป่วย
นอกทางอายุรกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช หรือช่องทาง
ที่เหมาะสมตามความสะดวกของผู้เข้าร่วมวิจัยในการเลือก
รูปแบบการติดต่อสือ่ สาร ได้แก่ การเยีย่ มบ้าน การโทรศัพท์
การติดต่อทางไลน์ หรือทางวิดีโอคอล เพื่อประเมินผลลัพธ์
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและพยาบาลโดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของสถาบัน
ประสาทวิทยา (2550) พร้อมทัง้ สรุปผลความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันให้ผู้ป่วยทราบ และเน้นย�้ำเกี่ยวกับ
การปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้
เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงปกติ และเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีใน
ผู้ป่วย พร้อมทั้งปิดโครงการด�ำเนินการวิจัย และขอบคุณ
กลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ 1) วิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 2) วิเคราะห์
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองรายข้อด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ระหว่างก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการพยาบาลอย่างมี
เป้าหมายร่วมกัน โดยท�ำการทดสอบการกระจายตัวของ
ข้อมูลพบมีการกระจายตัวแบบปกติ (Normality distribution)
จึงใช้สถิติ paired t-test

ผลการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 27 คน ไม่มีการสูญหาย
ระหว่างการทดลอง โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 59.3 เพศหญิง
ร้อยละ 40.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปี
ร้อยละ 55.6 การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 74.1
สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 85.2 จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
รวมทัง้ ผูป้ ว่ ย จ�ำนวน 3 คน ร้อยละ 63 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ
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40.7 รายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
ร้อยละ 29.6 โดยมีแหล่งรายได้จากตนเองและคู่สมรส
ร้อยละ 63 ความเพียงพอของรายได้และการช�ำระค่ารักษา
พยาบาลด้ ว ยสิ ท ธิ์ บั ต รสุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ร้ อ ยละ 100
ต�ำแหน่งของการเกิดรอยโดยผลการเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
พบว่า ไม่พบรอยโรคแต่มีอาการจากพยาธิสภาพที่สมอง
ร้อยละ 40.7 และพบรอยโรคบริเวณต�ำแหน่ง Lacunar
ร้อย 22.2 ส่วนซีกของการเกิดอัมพาต เป็นซีกซ้าย ร้อยละ 59.3
ก�ำลังของกล้ามเนื้อแขน เกรด 3 ร้อยละ 48.1 ก�ำลังของ

กล้ามเนื้อขา เกรด 3 ร้อยละ 55.6 ระดับความรุนแรงของ
สมอง (NIHSS) อยูใ่ นระดับรุนแรงปานกลาง (6-14 คะแนน)
และระดับรุนแรงน้อย (0-5 คะแนน) ร้อยละ 51.9 และ 48.1
ตามล�ำดับ และมีค่าคะแนนระดับการรับรู้ (MMSE) อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 100
2. กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองราย
ข้อ หลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายข้อก่อน
เริ่มการทดลอง และหลังการทดลอง
คะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย
การรับประทานอาหาร
การขึ้นลงจากเตียง
ล้างหน้า แปรงฟันหวีผม
การเข้าห้องน�้ำ
การอาบน�้ำ
การเคลื่อนไหว นั่ง ยืน เดิน
การขึ้นบันได
การแต่งตัว
การถ่ายอุจจาระ
การปัสสาวะ
คะแนนเฉลี่ยรวม

ก่อนการทดลอง
ต�่ำสุด สูงสุด
0
10
7.59
5
15
8.15
0
5
4.07
0
10
5.74
0
5
2.41
0
15
7.96
0
10
3.33
0
10
4.63
10
10 10.00
10
10 10.00
3
9.5
6.39

3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ระหว่ า งก่ อ นและหลั ง การทดลอง พบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลอย่างมี

หลังการทดลอง
S.D. ต�่ำสุด สูงสุด
S.D.
3.21 10
10
10
.00
3.15 10
15 14.63 1.33
1.98
5
5
5
.00
3.59
5
10
9.81 0.96
2.55
5
5
5
.00
3.74 10
15 14.81 0.96
2.77
5
10
8.15 2.46
2.94
5
10
9.63 1.92
.00
10
10
10
.00
.00
10
10 10.00 .00
1.84
8
10
9.69 0.48

เป้าหมายร่วมกัน มีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันดีกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ก่อนเริ่มการทดลอง และหลังการทดลอง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ก่อนเริ่มการทดลอง
หลังการทดลอง

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผล

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ก่อนและหลังการทดลอง มีค่า
เท่ากับ 62.96 และ 97.04 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยความ
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62.96
97.04

S.D.

t-test

20.01
4.65

Sig.
(1-tailed)

9.650*

.000

สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันภายหลังทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
อภิปรายได้วา่ โปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมาย
ร่วมกัน โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีความส�ำเร็จตามจุดมุง่ หมาย
ของคิ ง ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนการประเมิ น สภาพ

110
(Assessment) เป็นการสร้างสัมพันธภาพ การรวบรวม
ข้อมูล และการแลกเปลีย่ นข้อมูลทีเ่ ป็นปัญหาระหว่างผูป้ ว่ ย
กับผูว้ จิ ยั และการรับรูเ้ กีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง ปัญหา
ทีเ่ กิดจากโรคหลอดเลือดสมองทีต่ รงกัน ซึง่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิด
ความไว้วางใจ มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
ยอมรับในข้อจ�ำกัดหรือความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทีล่ ดลง และตระหนักถึงการฟืน้ ฟูสภาพร่างกายหลังเจ็บป่วย
น�ำไปสู่การมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการฟื้นฟูตนเอง
ร่ ว มกั บ พยาบาล ในขั้ น ตอนการวางแผนการพยาบาล
(Planning) ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย และผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินสภาพมาก�ำหนดปัญหาร่วมกัน
โดยให้ผู้ป่วยเสนอปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาตามการรับรู้
ของตนเอง หากผู้ป่วยไม่สามารถเสนอได้ ผู้วิจัยแนะน�ำ
วิธีการที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแต่ละราย
ทั้งนี้เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยวิธีการนั้นเป็นวิธีที่
เป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากผู้ป่วย และผู้ป่วยน�ำ
แนวทางที่ตกลงร่วมกันไปปฏิบัติ (Implementation) อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยมีหน้าที่คอยกระตุ้น ให้ก�ำลังใจ และ
อ�ำนวยความสะดวกในการให้คำ� แนะน�ำตามสภาพปัญหาใน
แต่ละราย ส�ำหรับการประเมินการพยาบาล (Evaluation)
ผู้วิจัยและผู้ป่วยร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติตัวในการ
พัฒนาระดับความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน ใน
สัปดาห์ที่ 4 หลังจ�ำหน่ายจากโรงพยาบาล ด้วยแบบประเมิน
ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน เพื่อ
ปรับปรุงแผนปฏิบตั กิ ารพยาบาล หาแนวทางในการจัดการ
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติร่วมกัน และการติดตาม
เยีย่ มในรายทีไ่ ม่มกี ารนัดตรวจทีโ่ รงพยาบาลท�ำให้ทราบถึง
บริ บ ทการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยเพิ่ ม ขึ้ น สามารถปรั บ
แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันได้สอดคล้องกับบริบทของผูป้ ว่ ยได้ดยี งิ่ ขึน้ ส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีระดับความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
ดีขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันภายหลังการทดลองดีขึ้น
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการน�ำทฤษฎีความส�ำเร็จ
ตามจุ ด มุ ่ ง หมายของคิ ง มาใช้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม ต่ า งๆ เช่ น
การศึกษาของนงเยาว์ สายแก้ว22 ทีไ่ ด้ศกึ ษาพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น ภาวะโลหิ ต จางจากการขาดธาตุ เ หล็ ก ในหญิ ง
ตั้งครรภ์ที่ได้รับการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีความส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย พบว่าหลังการใช้ทฤษฎีความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการ
ขาดธาตุเหล็กในหญิงตัง้ ครรภ์สงู กว่าก่อน การทดลองอย่าง
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มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ
การศึกษาของ ดวงใจ สุวรรณพงศ์23 ที่ได้น�ำการพยาบาล
ตามทฤษฎีความส�ำเร็จตามจุดมุง่ หมายมาใช้ในการพยาบาล
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ผลการศึกษาพบว่า การ
พยาบาลตามทฤษฎีความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายมีผลท�ำให้
ผูป้ ว่ ยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังมีพฤติกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ปอดดี ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.001
สอดคล้องกับการศึกษาของนงนุช โอบะ และคณะ21 ได้
ท�ำการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบตัง้
เป้าหมายร่วมกันต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะ
ควบคุมโรคของบุคคลโรคเบาหวานทีอ่ าศัยอยูก่ บั ครอบครัว
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรค
เบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหาร
ระดับนํ้าตาลในเลือดและฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ก่อน
การทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนการศึกษาของปนัดดา สุวรรณ24
ได้ทำ� การศึกษาผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความส�ำเร็จ
ตามจุดมุง่ หมายต่อพฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสุขภาพ คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 และจากการศึกษาของ รัตน์ชรีญาภรณ์
ค�ำราพิศ หทัยชนก บัวเจริญ และทวีศกั ดิ์ กสิผล20 ได้ทำ� การ
ศึ ก ษาในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ชนิ ด ไม่ ท ราบ
สาเหตุ โดยใช้ทฤษฎีความส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมาย ผลการ
วิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
มีการรับรูภ้ าวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่า
ก่อนได้รบั โปรแกรมการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น และดีกว่ากลุม่ ที่
ได้รับโปรแกรมการบริการสุขภาพตามปกติที่โรงพยาบาล
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001 และค่าความดันโลหิต
ตํา่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรมกาดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น และตํา่ กว่า
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการบริการสุขภาพตามปกติที่โรง
พยาบาล อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการ
พยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกันโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี
ความส�ำเร็จตามจุดมุง่ หมายของคิง (King’s Theory of Goal
Attainment) เป็นกระบวนการพยาบาลที่ค�ำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ที่สะท้อนปัญหาและความต้องการ
ของตัวผู้ป่วยเองในการก�ำหนดการพัฒนาความสามารถใน
การดู แ ลตนเอง ไม่ ใ ช่ ป ั ญ หาหรื อ วิ ธี ก ารที่ ผู ้ วิ จั ย คิ ด เอง
ฝ่ายเดียว และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดเป้าหมาย การปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับการด�ำเนินชีวติ
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โดยมีพยาบาลเป็นผู้คอยให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ สอดคล้อง
กับคิงที่กล่าวว่า “หากพยาบาลและผู้รับบริการมีการรับรู้
ปัญหาร่วมกัน มีการตัง้ เป้าหมายร่วมกัน การค้นหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามแนวทางที่ตกลงร่วมกัน
จะน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ใน
การดู แ ลสุ ข ภาพร่ ว มกั น ” และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
พยาบาล18 ดั้งนั้นโปรแกรมการพยาบาลอย่างมีเป้าหมาย
ร่วมกัน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีการพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจ�ำวัน และการฟื้นฟูสภาพร่างกายตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลให้ระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมการ
พยาบาลอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองมีระดับความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
ดีขึ้น สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
และวางแผนการจ�ำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี
ความพร่องในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน เพื่อให้ผู้ป่วยมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ� ำ วั น และสามารถปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ได้ ต าม
ศักยภาพของผู้ป่วยอย่างเต็มที่
2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาที่แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลพุทธชินราช ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี การศึกษา
ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในทุกกลุ่มอายุ และเปิดโอกาสให้
ญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนการพยาบาลมากขึ้น และน�ำ
ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่มีความพร่องใน
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองสามารถพบได้มากในกลุ่มตัวอย่างที่อายุมากกว่า
60 ปีเช่นกัน เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีการพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีระดับความ
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันที่ดีขึ้น
3. การวิจัยครั้งนี้มีข้อจ�ำกัดในด้านระยะเวลา และ
จ�ำนวนประชากรของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ จี ำ� นวนน้อย และใช้วธิ ี
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ควรเพิม่ สถานทีท่ ำ� วิจยั เพือ่
จะได้เพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยมีทั้งกลุ่มทดลองและ
ควบคุม และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม ซึ่งจะท�ำให้
สามารถเปรียบเทียบผลการทดลองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
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