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บทคัดยอ  

 

บทความวิจัยครั้งน้ีเปนสวนหน่ึงของผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลา

และการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ

ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวมดําเนินการพัฒนาหลักสูตรผูใหขอมูล

จํานวน 433 คน คือ ผดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง อสม. ตัวแทนภาคประชาชน แกนนําภาคทองที่ แกนนําภาคทองถิ่น 

กลุมตัวอยางที่รวมพัฒนาหรือทดลองใชหลักสูตรจํานวน 72 คน เครื่องมือคือแนวคําถามในการสัมภาษณ สนทนากลุมแบบสอบถาม

โดยผานผูทรงคุณวุฒิในการตรวจความตรงเชิงเน้ือหาคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.89  ผลของการศึกษาคือ 

โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย ระบบการจัดการในชุมชน การประเมินภาวะเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองและการปฐม

พยาบาลเบื้องตน การจัดการความเครียดของผูดูแล แผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลา การฝกสมรรถนะผูชวยเหลือดานการ

ดูแลโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 16 ชั่วโมง ผลจากการนําใชหลักสูตรสามารถสรางความตระหนักในการรับรูการจัดการโดย

ชุมชนของผูดูแลมและมีสมรรถนะการจัดการใหเกิดการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเน่ืองสําหรับผูปวยและครอบครวั

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น ขอเสนอแนะคือ ควรหาหนวยงานของทองถิ่นและหนวยงานของรัฐมารวมทําขอตกลง

ใหหลักสูตรน้ีสามารถขยายผลไปในนําใชพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลในพื้นที่อ่ืนตอไป 

 

คําสําคัญ: การวิจัยและพัฒนา  สมรรถะของผูดูแล  โรคหลอดเลือดสมอง   

 

Abstract 

 
This research paper is a part of the Developing Management System in a community to assure 

on time accessibility to stroke fast track services and continuity of care for stroke patients.  The objective 

of this research and development is to establish a caring competency curriculum among caregivers of stroke 

disease in the community.  Participatory Action Research was encouraged to create a caring competency 

curriculum.  433 key informants were care giver, health volunteer, people representative and local leader. 

73 volunteer who were participated in this curriculum.  The in-depth interview, focus group guideline and 

questionnaire were proved by 3 content analysis expertise. 0.78 Cronbach's alpha were a measure of 
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internal consistency, that is, how closely related a set of items are as a group. The result was a 16-hour 

curriculum which includes management system in community, first aids and risk assessment of stroke 

disease, stress management for caregivers, mapping to assure on time accessibility to stroke fast tract 

services and training to enhance caregivers’ competency.  The implemented caring competency curriculum is 

establishing perception and concern of management system for implementation in various communities 

in the future. Suggestion should be sign a memorandum of understanding for extend a caring competency 

curriculum.   

 

Keywords: research and development, caregiver competency, stroke disease 

 

1. บทนํา 

โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่อันตรายถึงแมวาจากการทบทวนพบวา การเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแล

รักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองยังเปนสถานการณที่นาเปนหวงเน่ืองจากผลการสํารวจของสํานักหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ. 2554 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554) ไดทําการสํารวจสุขภาพพบวา ผูปวยที่เปนโรค

กลุมเส่ียงสูงอยางโรคหลอดเลือดสมอง ยังมีปญหาระบบการจัดการในชุมชน ระบบการสงตอไปยังสถานบริการ ไมสามารถ

จัดการเบื้องตนไดรวมถึงไมสามารถเขาถึงระบบบริการไดทั้งหมด เกิดปญหาทั้งการจัดการเบื้องตนและการสงตอไปยังสถาน

บริการที่มีศักยภาพสูงหรือการสงกลับเพื่อมายังหนวยบริการสุขภาพใกลบานเพื่อการดูแลตอเน่ือง ถึงแมว าสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติจะสรางเครือขายระบบ FASTTRACT โรงพยาบาลแมขาย (กาญจนศรี สิงหภู พัชรินทร อวนไตร 

อรกานต แสงมีคุณ  สมศักดิ์ เทียมเกา, 2554)หรือมีการใหความรูแกประชาชนในการดูแลและกระตุนตนเอง รวมถึงปรับ

บริการของสถานบริการสุขภาพทุกระดับเห็นความสําคัญของการสงตอ การสรางระบบการจัดการในชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพ

ของอาสาสมัครในแตละชุมชน มีระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในตําบล มีระบบชองทางดวนในการรองรับผูปวยเหลาน้ีใน

โรงพยาบาล หรือแมกระทั่งการดูแลตอเน่ืองที่บาน แตผูปวยกลุมเส่ียงสูงน้ียังไมสามารถไดรับการดูแลหรือการจัดการเบื้องตน

เม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินจนสามารถเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็วและปลอดภัยตอชีวิต อาทิ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โรค

กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันพบรอยละ 50 ที่เสียชีวิตกอนมาโรงพยาบาล มาโรงพยาบาลชากวา 12 ชั่วโมง รวมถึงผูดูแล

ผูปวยกลุมน้ีไมมีความตระหนักและขาดความเขาใจในการดูแลผูปวยผูดูแลไมสามารถจัดการปญหาเรื่องเวลา เรืองการเงินที่จะ

ใชในการดูแล และไมสามารถจัดการดูแลเม่ือเกิดอาการหรือจัดการเบื้องตนในการจัดการสงตอไปยังโรงพยาบาลไดทันเวลา จึง

ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําหลักสูตรเพื่อใหผูดุแลสามารถเขาถึงการระบบการจัดการในชุมชน สามารถการ

ประเมินภาวะเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองและการปฐมพยาบาลเบื้องตน สามารถการจัดการความเครียดของผูดูแล และนําใช

แผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลา และไดรับการสมรรถนะผูชวยเหลือดานการดูแลโรคหลอดเลือดสมองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554 : กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

3.1 ระบบการจัดการในชุมชนโดยสวนใหญเปนการจัดการกันเองภายใตนโยบายการดูแลสุขภาพของผูนําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยทุกพื้นทีไ่มไดมีความตระหนักในการวางระบบการจัดการในชุมชนเฉพาะโรคหลอลือดสมองแตเปน

การใหบริการโดยทั่วไปตามสภาพการเจ็บปวย ทั้ง น้ีการเขาถึงการรักษาทันเวลาของโรคหลอดเลือดสมองจึงมีการ
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ประชาสัมพันธใหทราบถึงอาการและอาการเตือน 5 อาการเพื่อใหผูปวยและครอบครัวสามารถดําเนินการสงเขาโรงพยาบาลที่

มีศักยภาพภายใน 3 ชั่วโมง (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557 ; สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2557) อยางไรก็

ตามจากการทบทวนวรรณกรรม ระบบการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประกอบดวย 3 ระยะ ไดแก ระยะกอนมา

โรงพยาบาล เปนการคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใหความรูเก่ียวกับอาการผิดปกติที่ตองตรวจรักษา ระยะเฉียบพลัน

โดยบริหารจัดการระบบการดูแลตั้งแตแรกรับที่ตึกอุบัติเหตุจนถึงหอผูปวย และระยะฟนฟูสภาพเพื่อสงเสริมการฟนหายลด

ความพิการและภาวะแทรกซอนใหไดมากที่สุดซ่ึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเริ่มตั้งแต รพ.สต.ทํา

การคัดกรองเม่ือมีการสงสัยอาการของโรคหลอดเลือดสมอง ตองปรึกษาแพทยและสงตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืนๆตอไป โดยแนว

ปฏิบัติในการคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองคือ  ทําการประเมินสัญญาณชีพ และอาการของผูปวย สงตรวจทางหองปฏิบัติการ

และเอกเซรยคอมพิวเตอรสมองเพื่อวินิจฉัยภาวะสมองขาดเลือดและการมีเลือดออกในสมอง จากน้ันจึงสงเขารักษาในหอ

ผูปวยตอไป ในโรงพยาบาลทั่ว ๆไปจะมีแนวทางดานการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ มี ดานการพยาบาล

ระหวางไดรับยาตานเกล็ดเลือดและยาตานการแข็งตัวของเลือด ดานการติดตามและเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงของผูปวย 

ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันในสมองสูง ดานการดูแลผูปวยที่มีภาวะชัก ดานการดูแลปองกันการเกิดแผลกดทับดาน

การดูแลครอบครัวและญาติแตการปฏิบัติจริงยังไมครอบคลุมตามแนวทางการปฏิบัติที่กําหนด เน่ืองจากผูรับผิดชอบยังไมได

รับการแตงตั้งอยางชัดเจน ขาดการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเม่ือมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเขารับการรักษา ผูปวย

และผูดูแลตองการทราบเก่ียวกับโรคที่เปน แนวทางการดูแล และโอกาสในการหายจากโรค จากภาระงานที่มากในแตละเวร

ทําใหการใหความรูและฝกทักษะเพื่อเตรียมผูปวยกอนจําหนายยังไมเพียงพอ การสงผูปวยเพื่อทํากายภาพบําบัดหรือสงเรียน

ทําอาหารทางสายยางมีเพียงครั้งเดียวกอนจําหนาย ทําใหผูปวยและผูดูแลขาดความม่ันใจ มีความตองการทักษะและขอมูล 

ตาง ๆเพื่อการดูแลตอเน่ืองที่บานอยางม่ันใจ (สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

3.2 สมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

ปญหาของผูดูแลหรือญาติในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญจะเปนเรื่องการไมม่ันใจในการดูแล การไม

เขาใจเรื่องโรคกับการดูแล สังเกตอาการและการแสดงไมเปน  ไมมีเวลาในการพักผอน มีปญหาเรื่องการหาคนมาดูแล ไมมีเงิน

ในการดูแล หรือหากตองดูแลทําใหขาดรายได ทั้งน้ีผูดูแลทุกรายจะไดรับการสอนจากพยาบาลกอนการกลับบานและมีการ

เยี่ยมบานในระยะเวลา 6 เดือนแรกแตก็พบวา ผูดูแลไมสามารถดูแลไดในเรื่องการจัดทําอาหารใหเหมาะสมกับผูปวย การ

เคล่ือนยายผูปวยโดยผูดูแลคนเดียว ไมทราบการเปล่ียนแปลงของอาการและอาการแสดง รวมถึงไมทราบวาเม่ือผูปวยเกิด

อาการเฉียบพลันแลวจะทําอยางไรตอไป ไมทราบเรื่องผลขางเคียงของการใหยาดังน้ันการประเมินความสามารถในการดูแล

ผูปวย มีความสําคัญในการที่จะทําใหทราบวาผูดูแลมีความรูสามารถในการดูแลผูปวยมากนอยเพียงใด แตการประเมิน

ความสามารถญาติผูดูแลแตเพียงดานเดียวน้ันอาจทําใหไมสามารถทราบไดวาจริง ๆ แลวผูดูแลจะสามารถทําไดจริงหรือไมเม่ือ

จําหนายกลับบาน โดยเฉพาะหากมีการวัดหลังจากการส้ินสุดโปรแกรมโดยทันทีและไมไดมีการติดตามประเมินในระยะยาว 

หากญาติผูดูแลไมสามารถดูแลผูปวยไดอยางถูกตอง ผลกระทบก็จะเกิดกับตัวของผูปวย เชน อาจจะทําใหผูปวยตองอยูใน

ภาวะพึ่งพิงไปตลอด และอาจทําใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมาภายหลังได นอกจากน้ียังมีผลกระทบตอตัวของ

ญาติผูดูแลเองอีกดวย เชนไมสามารถปรับตัวเขาสูบทบาทของผูดูแลและเกิดภาวะเครียด เปนตน ดังน้ัน การติดตามเยี่ยม

ผูปวยและญาติผูดูแล ทั้งการประเมินสภาพผูปวย การติดตามเยี่ยมบาน และการใหคําปรึกษาทางโทรศัพท อาจเปนวิธีการที่

จะชวยเหลือผูปวย และญาติผูดูแลในการเผชิญปญหาตางๆ เม่ืออยูที่บานได นอกจากน้ียังสามารถประเมินไดวาผูปวยสามารถ

ฟนฟูสภาพไดมากนอยเพียงไรผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมาหรือไม ซ่ึงในระยะเปล่ียนผานจากโรงพยาบาลสูบาน

เปนระยะเวลาที่สําคัญของทั้งผูปวยและญาติผูดูแล (วาสนา มูลฐี สุปรีดา ม่ันคง ยุพาพิน ศิรโพธ์ิงาม และ สิริรัตน ลีลาจรัส, 

2559) 

3.3 แนวทางการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง โดยการจัดการมีความสําคัญมาและมีเปาหมายในการกําหนด

แนวทาง 2 ประการคือ 1) การรับรูความเส่ียงและลดความเส่ียง  2) การตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว 
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เพราะสามารถลดโอกาสจากความพิการ หากตัดสินใจเขารับการรักษาทันทวงที  โดยเฉพาะอยางยิ่งภายนอกโรงพยาบาล ควร

สงเสริมใหภาคประชาชนไดมีความรู  เกิดความตระหนักและเขาใจภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว โดยสามารถประเมินผูปวยที่มี

ประวัติเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองได ประเมินการรับรูอาการเตือนตอโรคหลอดเลือดสมอง  (สถาบันประสาทวิทยา กรมการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข,2550 ; กันยาออยลี, 2555) และสามารถวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองแบบงายไดตามเกณฑการ

วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองกอนรับการรักษา (Cincinati Prehospital Stroke Scale [CPSS]) ซ่ึงประกอบดวย พูดชา

ผิดปกติ พูดไมถนัด แขนขาออนแรง พูดผิดๆถูกๆ ขณะที่ยิงฟนมีใบหนาออนแรง หากผูปวยมีอาการทางคลินิกตามเกณฑการ

วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองกอนรับการรักษา (CPSS) หน่ึงในสามอาการ มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 72 หาก

พบทั้งสามอาการ มีโอกาสโรคหลอดเลือดสมองถึงรอยละ 85 (World Stroke Organization, 2015)ซ่ึงจากการทบทวน

วรรณกรรมสวนใหญยังไมพบหลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลที่มาจากปญหาและความตองการของพื้นที่อยาง

จริงจัง  

 ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมทําใหเกิดกรอบแนวคิดในการทําวิจัยครั้งน้ีดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

4. วิธีดําเนินการศึกษา 

4.1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participatory Action Research) เปนการพัฒนารูปแบบการสรางการมี

สวนรวมจากหุนสวนดานสุขภาพที่เก่ียวของกับการจัดบริการสุขภาพ โดยวางแผนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ

ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน โดยหลักสูตรจะวิเคราะหมาจากระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและ

การดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและพัฒนาระบบการดูแลตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

ประกอบกับการวิเคราะหจากทุนและศักยภาพในการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ือง 

จากน้ันมีการสะทอนขอมูลทุนและศักยภาพในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน และรวมประเมินผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะของผูดแูลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโดยแบงเปน 4 ขั้นตอนคือ  

  4.1.1 ข้ันที่ 1 การออกแบบโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรพัฒนาสรรถนะเพื่อระดมความ

คิดเห็น รวมถึงสรางการมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนในการหาจุดแข็ง จุดที่ควรเสริม โอกาส ภาวะคุกคามของระบบการ

จัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อออกแบบ

โครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

  4.1.2 ข้ันที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรเพื่อนําผลการสะทอนขอมูลที่ไดในขั้นตอนที่ 1 

ขอเท็จจริงของสถานการณที่ศึกษาที่ไดคนพบ สะทอนความเปนไปไดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอด

เลือดสมองในชุมชนจากทุกมุมมองของผูใหขอมูลประสานงานกลุมผูใหขอมูลรับฟงการนําเสนอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมคิด รวมวางแผนเพื่อจุดแข็ง จุดที่ควรเสริม โอกาส 

ภาวะคุกคามของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหผูที่

เก่ียวของมีความพรอมตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโดยเชิญวิทยากรภายนอกมา

ระบบการจัดการโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 การตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยาง

รวดเร็ว  

 การรับรูความเสี่ยงและลดความเสี่ยง   

สมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

 การดูแลเร่ืองอาหาร  

 การประเมินและสังเกตอาการและอาการแสดง  

 การเคลื่อนไหว การเคลื่อนยาย การฟนฟูสภาพ การ

สงตอไปโรงพยาบาล 
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ใหความรูตามหลักการพรอมกับเตรียมความพรอมของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

เพื่อเขาสูขั้นตอนการทดสอบหลักสูตร 

  4.1.3 ข้ันที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร เพื่อทดสอบความเปนไปไดของหลักสูตรที่ไดออกแบบโครงสราง

และรายละเอียดของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจํานวน 72 คน นําหลักสูตรการ

พัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนไปทดลองในพื้นทีโ่ดยประสานงานหนวยงานพื้นที่เพื่อขอทําหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนพื้นที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบโดยเนนใหมีการ

เปรียบเทียบและสรุปขอมูลที่เก่ียวของกับการทบทวนระบบในปจจุบันตอความเปนไปไดของการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

  4.1.4 ข้ันที่ 4 ผลการทดลองใชหลักสูตรสรุปผลของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอด

เลือดสมองในชุมชน โดยประเมินการตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว การรับรูความเส่ียงและลดความเส่ียง

ของโรค และความพึงพอใจตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

4.2 กลุมใหขอมูลหลักคือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแล ครอบครัว หนวยงาน 4 องคกรหลัก คือ ผูนําภาค

ทองถิ่น ภาคประชาชน ประธานชุมชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ รพ.สต. แกนนําอสม. อปพร. และ กูชีพกูภัยจํานวนผูให

ขอมูลทั้งหมดรวม 505 คน  

4.3 เคร่ืองมืองานวิจัย คือ แนวคําถามการสนทนากลุมแนวทางการสัมภาษณเจาะลึกแนวทางการสะทอนคิดและ

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม แบบสอบถามการตระหนักรูอาการและเขาถึงการรักษาอยางรวดเร็ว การรับรูความเส่ียงและลด

ความเส่ียงของโรค โดยผานผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลจํานวน 3 ทาน หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency; 

IOC) ของแนวคําถาม ไดเทากับ 0.91ตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหาพบวา มีการปรับเปล่ียนภาษาวิชาการใหเปนภาษาที่

เขาใจงาย สวนใชแบบสอบถามมีการทดสอบความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.89 

4.4 จริยธรรมของงานวิจัยจรรยาบรรณของนักวิจัยเปนส่ิงที่สําคัญ  การวิจัยที่เก่ียวกับมนุษยตองรวบรวมขอมูล ซ่ึง

งานวิจัยน้ีไดมีความตระหนักในการเก็บรวบรวมขอมูลกอนผูวิจัยจะดําเนินการไดชี้แจงขอมูลที่ชัดเจนและเพียงพอแกผูให

ขอมูลใหรับทราบถึง สาระสําคัญในการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนที่คาดวา เหตุผลและวิธีการที่นักวิจัยเลือกเขา

เปนตัวอยาง มาตรการในการรักษาความลับของกลุมตัวอยาง เชน มีคําชี้แจงในการทําแบบสอบถาม ไมเปดเผยนาม การขอ

อนุญาตบันทึกเสียงในการสนทนาและหยุดการการสัมภาษณระหวางการสนทนาเม่ือกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะเขารวมการวิจัยโดย

ความสมัครใจ และ สามารถออกจากการวิจัยเม่ือใหขอมูลตองการไดทุกขั้นตอนโดยไมกอใหเกิดความเสียหาย ความลับและ

ขอมูลตาง ๆ ของผูใหขอมูลจะไมถูกปดเผยโดยการวิจัย หรือ กระบวนการครั้ง น้ีและไดผานการขอจริยธรรมจาก

คณะอนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและสัตวเลขที่ 001/2559  

 

5. ผลการศึกษา 

  จากสถานการณการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองสวนใกญจะมีความรูพื้นฐานเกียวกับอาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมองมากกวารอยละ 50 เม่ือ

เกิดอาการจะรอดูจนกวาอาการจะดีขึ้นหรือหากแยลงจะนําสงโรงพยาบาลโดยอาศัยญาติ เพื่อนบาน หรือกูชีพโดยสวนใหญไม

เคยใชบริการของ 1669  ไมทราบวิธีการจัดการเบื้องตนหรือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ระหวางนําสงโรงพยาบาลไมทราบวา

ตองดูแลอยางไร เม่ือกลับมาบานไมทราบวาตองดูแลอยางไรไมใหเกิดการเปนกลับซํ้า ทีมผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบการจัดการในชุมชนเพื่อการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนคือ  
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5.1กระบวนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

ประกอบดวย  

5.1.1 ขั้นตอนการสะทอนคิดจากผูที่เก่ียวของตามแผนที่การเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเน่ือง

โรคหลอดเลือดสมอง เชน ลูกหลาน ญาติพี่นองผูดูแล อสม. อปพร  .เจาหนาที่กูชีพกูภัย เพื่อใหไดชุดความรูที่ตกผลึกในการ

ออกแบบหลักสูตรการพฒันาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

5.1.2 ขั้นตอนการสะทอนคิดจากผูทรงคุณวุฒิเรื่องที่โรคหลอดเลือดสมอง และผูที่เก่ียวของในระบบ

ชองทางดวนของโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสอบทานชุดความรูที่ตกผลึกในการออกแบบและปรับปรุง

แกไขหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนใหทันสมัยตอการบริหารจัดการเชิงนโยบายนําไปสู

การปฏิบัติการจริง  

5.1.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ มีการดําเนินการ 2 รูปแบบคือ 5.1.3.1การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร

การพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนแกกลุมเปาหมายที่เก่ียวของเชน ผูดูแล อสม. อปพร .เจาหนาที่กู

ชีพกูภัย  ผูนําภาคทองถิ่น ผูนําภาคทองที่ และผูนําภาคประชาชน เพื่อทําความเขาใจความรูในการจัดการท่ีทันสมัยและใชองค

ความรูใหมในการจัดการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน5.1.3.2 มีการเยี่ยมบานและใช

ส่ือแผนที่การเขาถึงบริการแจกตามบานเพื่อเปนการสรางการตระหนักรูในการจัดการเบื้องตนอันจะสงผลใหสามารถเขาถึงการ

รักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองของโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชนจัดการกันเอง 

5.1.4 ขั้นประเมินผลจากเปนการประเมินผลจากทุกฝายที่เก่ียวของโดยเนนการเปล่ียนแปลงดานการ

ตระหนักรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลรักษาตอเน่ืองของโรคหลอดเลือดสมองโดยชุมชน

จัดการกันเอง 

5.2 สาระของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ประกอบดวย  

จากกระบวนการดังกลาว ทีมนักวิจัยจึงใชกรอบที่สังเคราะหขางตนมาเปนแนวทางการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนจากน้ันใหผูทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลใหการวิพากษ เพื่อทําใหสาระของหลักสูตรให

มีความชัดเจนขึ้น จึงขอสรุปสาระที่จะนําไปพัฒนาในรายละเอียดของหลักสูตร5 เรื่องคือ  

5.2.1 การประเมินภาวะเส่ียงตอโรคหลอดเลือดสมองสําหรับผูพบเหตุการณ เพื่อใหผูดูแลสามารถประเมิน

ภาวะเส่ียง 7 ประการตอโรคหลอดเลือดสมอง ประเมินอาการและอาการแสดงโรคหลอดเลือดสมอง การใหคําแนะนําเรื่องการ

ไดรับยา ผลกระทบจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และสามารถรายงานแพทยไดเม่ือถึงโรงพยาบาล  

5.2.2 การปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับผูมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง สาระควรเนนวิธีการจัดการ

เบื้องตนตออาการที่เปน ไมทราบวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน แตจะคอยสังเกตวาอาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม หากอาการ

รุนแรงมากขึน้ เน้ือหาสําหรับบุคคลที่พาไปโรงพยาบาลคือ ลูกหลาน ญาติพี่นองอปพร  .เจาหนาที่กูชีพกูภัย โดยเนนการให

ออกซิเจนและนอนราบ 

5.2.3 การดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน สามารถจัดการแกไขและ

ปองกันภาวะแทรกซอนไดแก การดูแลปองกันภาวะปอดอักเสบ การดูแลแกไขภาวะสําลัก การเคล่ือนยายผูปวยแบบคนเดียว 

การเคล่ือนยายผูปวยจากเตียงลงรถเข็น การทํากายภาพบําบัด และการดูแลเรื่องอาหาร 3 ประเภท )หยาบ เหลว หนืด(  

5.2.4 การจัดการความเครียดเนนวิธีการที่สามารถจัดการแกไขและปองกันจากการจัดการความเครียด 

สามารถปฏิบัติวิธีการจัดการความเครียดตามความถนัดได 

5.2.5 การจัดทําแผนที่การเขาถึงบริการเพื่อจัดทําเบอรโทรในการเขาถึงบริการ 

   

 

 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 589 

  5.3 ผลลัพธของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน 

  ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน แก

กลุมเปาหมายที่เก่ียวของอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดแกกลุมผูดูแลจํานวน 224 คน ในเรื่องการประเมินภาวะเส่ียงดวยตนเอง

ในกลุมเส่ียงและเจาหนาที่กูชีพกูภัย  การปฐมพยาบาลเบื้องตนระหวางรอหนวยงานที่ชวยเหลือการดูแลระหวางทางการ

เดินทางไปโรงพยาบาล การเรียกใชบริการ 1669 ผลการดําเนินการพบวา ผูเขาอบรมหลักสูตรมีความพึงพอใจในระดับดีมาก

(คาเฉล่ีย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) จากน้ันนําหลักสูตรไปขยายผลตอในการเยี่ยมบานของกลุมเส่ียงกลุมผูปวยและ

ผูดูแลจํานวน 59 คนพบวา มีความพึงพอใจในระดับดีมาก(คาเฉล่ีย 4.36 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) ผลจากการเขาฝกอบรม

ตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลจํานวน 75 คน ภายหลังจากการอบรมหลักสูตรพบวา การตระหนักรูอาการและ

เขาถึงการรักษาอยางรวดเร็วอยูในระดับดี(คาเฉล่ีย 4.06 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56) การรับรูความเส่ียงและลดความเส่ียง

ของโรคระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) และความพึงพอใจตอหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของ

ผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนระดับดีมาก (คาเฉล่ีย 4.56 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) 

 

 จากผลดังกลาว หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตองมาจากขอมูลเชิงประจักษ

ตามสถานการณในพื้นที่เปนหลัก โดยกระบวนการออกแบบตองเนนการสรางการมีสวนรวมเพื่อใหไดขอสรุปในประเด็นที่

ตองการนําไปออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนไดโดยผลการวิเคราะความเชื่อ

พื้นฐานหรือแนวคิดในการจัดการในชุมชนจําเปนตองทบทวนเรื่องทุนและศักยภาพในพื้นที่มาประกอบการออกแบบในแตละ

ขั้นตอน ซ่ึงจากผลงานวิจัยจะพบวา หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนเม่ืออบรมแลวตอง

สามารถทําใหผูดูแลมีศักยภาพครอบคลุมตามระบบการจัดการในชุมชนที่เนนการสรางความตระหนักเรื่องอาการและอาการ

แสดง ระบบการเขาถึงอยางทันเวลาตองเปนไปตามความพรอมของทุนและศักยภาพในพื้นที่ หากทุนและศักยภาพในพื้นที่ไม

เอ้ืออํานวยตองใชระบบเครือญาติในการบริหารจัดการเบื้องตน ระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและเม่ือถึงโรงพยาบาล

ตองเนนการนําเสนอรายงานประวัติใหชัดเจนพรอมระยะเวลา การปฐมพยาบาลในระหวางการเดินทางตองทําใหไดรับปริมาณ

ออกซิเจนที่เพียงพอและนําสงภายใน 4.5 ชั่วโมง และระบบการดูแลตอเน่ืองในชุมชนตองพิจารณาผูที่จะมาทําการชวยเหลือ

เปนหลักแลวเสริมสมรรถนะของผูชวยเหลือดูแลใหมีความสามารถในการดูแล รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบฟนฟู

วิชาการจะชวยทําใหสามารถลงมือปฏิบัติจริงได อยางไรก็ตามการเยี่ยมบานพรอมแผนที่เขาถึงบริการคืออีกหน่ึงระบบในการ

ทําใหการดูแลตอเน่ืองประสบความสําเร็จเพราะจะชวยทําใหการเกิดความตระหนักในการแกไขปญหาและวิธีการจัดการอยาง

ตอเน่ืองไดอยางครบวงจร  

 

6. อภิปรายผลการศึกษา 

ประเด็นกระบวนการไดมาซ่ึงโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรพัฒนาสรรถนะของผูดูแลจากหุนสวนสุขภาพ 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนตองอาศยัความรวมมือจากหนวยงานที่เก่ียวของและการ

วิเคราะหทุนและศักยภาพของพื้นที่ตนเองใหเขาใจเพื่อนําไปตอยอดในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรค

หลอดเลือดสมองในชุมชนที่ใชงานไดจริง จากผลงานวิจัยน้ีชี้ชัดวา หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของผูดูแลโรคหลอดเลือด

สมองในชุมชนน้ีใชหลักความเชื่อในระบบการจัดการในชุมชน การสรางความตระหนักเรื่องอาการและอาการแสดง ระบบการ

เขาถึงอยางทันเวลา ระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและเม่ือถึงโรงพยาบาล ระบบการดูแลตอเน่ืองในชุมชน คือระบบที่

สรางการเขาถึงการรักษาทันเวลาและการดูแลตอเน่ืองโรคหลอดเลือดสมองไดจริง 

ประเด็นสาระของหลักสูตรและสมรรถนะจําเปนของผูดูแล โดยเฉพาะเรื่องระบบการดูแลฉุกเฉินในระหวางทางและ

เม่ือถึงโรงพยาบาลน้ันตองเนนการใหออกซิเจนในการดูแลระหวางทาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของจตุ

พงษ พันธวิไล ภูพงิค  เอกะวิภาต สายสมร บริสุทธ์ิ (2557)ที่แนะนําวิธีการจัดการเบื้องตนของการดูแลใหไดรับออกซิเจนทันที
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น้ัน แตยังไมสามารถทําไดในชุมชน เน่ืองจากในพื้นที่ไมมีอุปกรณการใหออกซิเจนแบบพกพา จึงไดมีการแนะนําใหนอนราบ

และใหมาโรงพยาบาลใหเร็วที่สุด 

ประเด็นส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการสรางสมรรถนะของผูดูแล โดยมีผลการศึกษาพบวา เรื่องการให

ออกซิเจนตรงกับรายงานประเมินความสําเร็จในการเขาถึงการรักษาของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบวาชุดปฏิบัติงาน

เบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุไมมีออกซิเจนและศักยภาพในการชวยเหลือไมเพียงพอ (พัชรภรณ อุนเตเจะ และ ศิริอร สินธุ, 2554) 

ดังน้ันการเพิ่มศักยภาพดวนการอบรม การจัดทําส่ือที่เขาใจงายเก่ียวกับวิธีการจัดการเบื้องตนที่เหมาะสมควรขยายผลไปยัง

กลุมเส่ียงตอการเกิดโรค การชวยเหลือเม่ือพบผูที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองอยางทันถวงที รวมถึงการใหความสําคัญของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการทํางานรวมกันเปนส่ิงจําเปนมาในอนาคต 
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 รายงานวิจัยน้ีสําเร็จลงไดขอบคุณผูปวย ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ ผูนําภาค

ประชาชน อสม อปพร. กูชีพกูภัย ของทั้ง 2 ตําบล ขอบคุณรพ.สต.โพรงมะเดื่อ รพ.สต.มวงตารส อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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