บทคัดย่อ
การนำ�เสนอผลงานวิจัยกลุ่ม

Oral R2R
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ความรู้ ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
สินีนาฏ พรานบุญ1,3 รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า2,3 ศิริพร มงคลถาวรชัย1
1

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการตรวจ
คลื่นไฟฟ้าสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์
วิธีดำ�เนินการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 258 ราย เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม วิ เ คราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จำ�นวน 164 คน (ร้อยละ 63.57) เพศชาย
94 คน (ร้อยละ 36.43) มีอายุเฉลีย่ 36.78 ± 12.17
ปี ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคลมชัก (ร้อย
ละ 92.22) และได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคจิตเวช
(ร้อยละ 7.87) ความรูเ้ กีย่ วกับการตรวจคลืน่ ไฟฟ้า
สมองอยู่ในระดับตํ่า เฉลี่ย 5.82 ± 2.29 คะแนน
โดยความเข้าใจผิดที่พบมากที่สุดคือ คิดว่าการ
ตรวจคลืน่ ไฟฟ้าสมอง เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้า
จากเครื่องตรวจเข้าสู่สมอง และก่อนการตรวจ
ผูป้ ว่ ยต้องนำ�โลหะทุกชนิดออกจากร่างกาย ร้อยละ
51.55 และร้อยละ 44.57 ตามลำ�ดับ กลุ่มตัวอย่าง

มีความพึงพอใจในบริการการตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมองอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D.= 0.40)
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( X =
4.33, S.D. = 0.45) มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
การได้รบั เอกสารเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั ก่อนตรวจ
คลืน่ ไฟฟ้าสมอง ซึง่ อยูใ่ นระดับพึงพอใจน้อย ( X
= 2.30, S.D. = 1.18) ทัศนคติต่อการตรวจคลื่น
ไฟฟ้าสมองในภาพรวมอยู่ในระดับเป็นกลาง ( X
= 3.4, S.D. = 0.81) ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการตรวจ
คลืน่ ไฟฟ้าสมองคือ ใช้เวลาตรวจนานเกินไป ( X =
2.07, S.D. = 0.85) และคิดว่าไม่มคี วามจำ�เป็นต้อง
ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ( X = 1.72, S.D. = 0.84)
สรุป: ควรพัฒนาระบบการให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั
บริการและระบบการนัดหมายผู้ป่วย ในการมา
รับบริการตรวจเพื่อให้ผู้รับบริการ ให้มีความรู้ ที่
ถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อการตรวจคลื่นไฟฟ้า
สมองและมีความพึงพอใจในบริการ
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ความชุกของความรุนแรงในผู้ป่วยโรคลมชัก
รศ.ดร. กฤตยา แสวงเจริญ 1, นางสินีนาฏ พรานบุญ 2,4 , รศ.นพ. สมศักดิ์ เทียมเก่า 3,4
1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
สาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
กลุ่มศึกษาวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความชุกของความ
รุนแรงและผลกระทบของความรุนแรงในผู้ป่วย
โรคลมชัก
วิ ธี ดำ � เนิ น การวิ จั ย : การศึกษานี้เป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคลม
ชัก คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทร์
จำ�นวน 350 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ความชุก Pearson correlation
และ λ2–test Z-test Odd ratio
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง 209 ราย (ร้อยละ 59.7) อายุเฉลีย่ 37.13
ปี เคยกระทำ�ความรุนแรงต่อผูอ้ นื่ จำ�นวน 180 คน
(ร้อยละ 51.4) ถูกผู้อื่นกระทำ�ความรุนแรง 140
คน (ร้อยละ 40.0) การกระทำ�ความรุนแรงและถูก
กระทำ�ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นด้านอารมณ์ (ร้อย
ละ 45.1, ร้อยละ 34.3) ด้านร่างกาย (ร้อยละ 21.4,
ร้อยละ 19.4) ด้านทรัพย์สิน (ร้อยละ 12.1,ร้อยละ
7.7)และด้านเพศ (ร้อยละ 3.2, ร้อยละ 2.9) ตาม
ลำ � ดั บ คู่ ค รองเป็ น บุ ค คลที่ ผู้ ป่ ว ยกระทำ � ความ
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รุนแรงในทุกลักษณะ บุคคลที่กระทำ�ความรุนแรง
ต่อผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นบุคคลอื่น พบทุกรูปแบบ
ความรุนแรง รองลงมาเป็นคู่ครอง พี่น้อง พ่อแม่
การกระทำ�ความรุนแรงต่อผูอ้ นื่ มีความสัมพันธ์กบั
การถูกกระทำ�อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ p<0.01
(r=0.58,p=.000)
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำ�ความรุนแรงต่อ
ผู้อื่นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
เพศ อายุ ภาวะเศรษฐกิจ สัมพันธภาพกับญาติ
การใช้ยาเสพติด บุหรี่ สุรา ยานอนหลับ และกัญชา
ปัจจัยที่มีผลต่อการถูกกระทำ�ความรุนแรงอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติระดับ .05 คือ สถานภาพสมรส
ภาวะเศรษฐกิจ สัมพันธภาพกับญาติ การใช้สาร
เสพติด ได้แก่ การใช้บุหรี่ และสุรา ผลกระทบของ
ความรุนแรงคือ ผู้ป่วยรู้สึกผิดต่อการกระทำ�ของ
ตนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 71.6 รูส้ กึ ทุกข์ใจ เสียใจ ร้อย
ละ 59.7 มีความวิตกกังวล เครียด ร้อยละ 50.2
รูส้ กึ เศร้า เบือ่ หน่าย ไม่อยากพูดคุยกับใคร ร้อยละ
38.8 เกิดความไม่พอใจระหว่างคนในครอบครัว
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ร้อยละ 31.3 และไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัว
ร้อยละ 30.8
สรุป: ผูป้ ว่ ยโรคลมชักและครอบครัวควรได้
รับการช่วยเหลือให้มคี วามสามารถในการควบคุม
ภาวะอารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อป้องกัน
และช่วยเหลือในการจัดการความรุนแรง
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สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ตำ�บลบ้านเป็ด อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปิยนุช ภิญโย1, รศ.เพชรไสว ลิ้มตระกูล2
1
2

นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณพิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัตถุประสงค์: เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์การ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : การวิจยั เชิงบรรยาย โดย
ใช้กรอบแนวคิดขององค์ประกอบของการดูแลผู้
ป่วยโรคเรื้อรังภาคขยาย (ECCM) พื้นที่ที่ทำ�การ
ศึกษาคือ หมู่บ้าน ในจังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 13
หมู่บ้านผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้ป่วย 26 คน
2) ผูด้ แู ล จำ�นวน 24 คน 3) อสม. จำ�นวน 13 คน 4)
พยาบาลจำ�นวน 1 คน 5) ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) จำ�นวน 1 คน 6) ผู้ใหญ่
บ้านจำ�นวน 13 คน 7) สมาชิกสภาเทศบาล จำ�นวน
12 คนและ 8) นายกเทศมนตรีจ�ำ นวน 1 คน เครือ่ ง
มือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก 2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันของผู้ป่วย (BI) และ 3) แบบ
ประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
(NIHSS) 4) ประเด็นคำ�ถามในการสนทนากลุ่ม
และ 5) แบบบันทึกการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณใช้ความถี่ ร้อยละ และข้อมูลคุณภาพ
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ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย: ผลการวิเคราะห์สถานการณ์
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน พบ
ว่า
1) ข้อมูลทัว่ ไปผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 61.5 อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 73.1 สิทธิ
บัตรทอง ร้อยละ 92.3 และยังไม่ได้รับเบี้ยผู้พิการ
ร้อยละ 65.4 และผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว และบางแห่งมีอสม.ในการติดตามเยีย่ ม
บ้าน ผู้นำ�ชุมชนเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูล
เบี้ยผู้พิการและการจัดสวัสดิการ พยาบาลเป็นผู้
ติดตามปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
2) ผู้ป่วยจำ�แนกตามระดับความรุนแรง
และระดับการพึ่งพาผู้ดูแล ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยมี
ความรุนแรงระดับเล็กน้อย หรือมีความบกพร่อง
ของระบบประสาทระดับเล็กน้อย ต้องพึง่ พาผูด้ แู ล
ในระดับเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 57.7 (15 ราย)
กลุ่มผู้ป่วยรุนแรงระดับปานกลางและต้องพึ่งพา
ผูด้ แู ลระดับปานกลางคิดเป็น ร้อยละ 23.1(6 ราย)
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ส่วนผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับรุนแรงมากทีส่ ดุ มีภาวะทีต่ อ้ ง
พึ่งพาผู้ดูแลทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 15.4 (4 ราย)
3) การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการ
ดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังภาคขยาย ประกอบด้วย 2.1)
ไม่มีนโยบายชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในชุมชน มีเพียงภาพรวมในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วไป 2.2) ขาดการสนับสนุน
อุปกรณ์ทใี่ ช้ส�ำ หรับการออกกำ�ลังกายและไม่ได้สง่
เสริมการทำ�กายภาพบำ�บัดในผูป้ ว่ ย 2.3) การมีสว่ น
ร่วมของชุมชนพบว่า อสม/ผู้นำ�ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองน้อย 2.4)
การสนับสนุนการดูแลตนเอง ไม่มคี มู่ อื ในการดูแล
ตนเองสำ�หรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผู้ดูแล
และอสม.ต้องการฝึกทักษะในการทำ�กายภาพและ
ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย 2.5) การสนับสนุน
การตัดสินใจ ผู้ให้บริการไม่มีแนวทางปฏิบัติและ
คู่มือในการดูแลผู้ป่วย 2.6) การออกแบบระบบ
บริการสุขภาพยังไม่พบการร่วมจัดทำ �แผนงาน
โครงการ ออกแบบบริการ การดำ�เนินงาน และการ
ประเมินผลร่วมกันกับผู้ป่วย ผู้ดูแล อสม. และ
องค์กรหน่วยงานในพืน้ ที่ และ 2.7) ไม่มฐี านข้อมูล
ผูป้ ว่ ย และการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่าง รพ.สต. และ
รพ.ของรัฐ และระบบการส่งต่อข้อมูลผูป้ ว่ ยในส่วน
ของชุมชน และสถานบริการสุขภาพของรัฐ

สรุป : ปัญหาและความต้องการการดูแล
ของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ในแต่ละ
กลุ่มมีความต้องการการสนับสนุนการดูแลโดย
การมีส่วนร่วมทั้งหน่วยบริการสุขภาพ ผู้นำ�ชุมชน
องค์กรชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่
ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก 1) กลุม่ วิจยั
โรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(North-Eastern Stroke Research Group)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2)
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์
(Neuroscience Research and Development Group) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และ 3) กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Research Group on
Wellbeing and Sustainable Development)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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OR 04

การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำ�หน่ายผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ
โดยใช้ห้องวิถีชีวิตใหม่
รุ่งทิวา ชอบชื่น1, ภัทรา วัฒนพันธุ2์ , โฉมพิไล นันทรักษา2, ภัทรียา เกียรติมาลีสถิตย์3, นํ้าตาล แสนจันทร์1,
อังคณา ศรีขันธ์1 สุจิตรา แสนทวีสุข2, มณีพรรณ์ เหล่าโพธิ์ศรี2
1

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

วัตถุประสงค์ของการวิจยั : เพือ่ พัฒนาระบบ
การวางแผนการจำ�หน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และพัฒนาห้องวิถี
ชีวิตใหม่ให้เกิดการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและใกล้เคียงกับ
วิถีชีวิตของแต่ละบุคคล
รูปแบบการวิจยั : วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (action
research)
การดำ�เนินการวิจัย: พัฒนารูปแบบการ
วางแผนการจำ�หน่ายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชา
ชี พ ในหอผู้ ป่ ว ย เวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู โ รงพยาบาล
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่เดือน
กันยายน 2555-เมษายน 2556
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความ
สามารถในการดูแลผูป้ ว่ ย แบบประเมินความมัน่ ใจ
ในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาความถี่ ค่าเฉลีย่ และร้อยละ และนำ�ผลสรุปจาก
กรณีศึกษามาสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงจากการ
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พัฒนา และนำ�เสนอผลการวิจัยโดยการบรรยาย
ผลการวิจัย: เก็บข้อมูลโดยการจัดการราย
กรณี ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแล
จำ�นวน 15 ราย พบว่า 1) ญาติสามารถดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองก่อนและหลังการวางแผน
การจำ�หน่ายโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพิ่มขึ้น เฉลี่ย
ร้อยละ 86.8 2) ญาติมีความมั่นใจในการดูแลผู้
ป่วยเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 79.7 โดยเฉพาะในด้าน
การฟื้นฟูสภาพ 3) ผลประเมินความพึงพอใจใน
การใช้ห้องวิถีชีวิตใหม่ ร้อยละ 93.34
สรุ ป และข้ อ เสนอแนะ : รู ป แบบการ
วางแผนการจำ� หน่ า ยในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมอง ทำ�ให้ผดู้ แู ลมีความรูแ้ ละสามารถให้การดูแล
ผู้ป่วยได้ดีขึ้น และควรมีการออกแบบให้มีความ
เหมาะสมในแต่ละราย มีการวางแผนการจำ�หน่าย
ตั้งแต่แรกรับ รวมทั้งมีการทบทวน ปรับให้เหมาะ
สมตามลักษณะอาการและปัญหาของผู้ป่วย
คำ�สำ�คัญ: วิจัยเชิงปฏิบัติการ การวางแผน
การจำ�หน่าย โรคหลอดเลือดสมอง

