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บทคดัย่อ 

 

ช่ือเร่ือง:   ประสิทธิผลการใชโ้ปรแกรมการดูแลตามระยะเปล่ียนผา่นผูป่้วยสูงอายโุรคหลอดเลือด 
   สมองในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต่อความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั  
   และคุณภาพชีวิต 

นักวจัิย:   สุพตัรา  ปวนไฝ,  ศรีวรรณา  วงคเ์จริญ, นิรมยั มณีรัตน,์ วราภรณ์    กศุลงาม 
   กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
โรคหลอดเลือดสมองทาํให้ระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย

สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง และคุณภาพชีวิตลดลง โปรแกรมการดูแลตามระยะเปล่ียนผ่าน
สามารถเพ่ิมระดบัความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วยสูงอายุโรคหลอดเลือด
สมอง และคุณภาพชีวิตได ้

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi - experimental research) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลตามระยะเปล่ียนผ่านในผูป่้วยสูงอายุโรคหลอดเลือด
สมองในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนั และ
คุณภาพชีวิต กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 63 ราย  มีกลุ่มควบคุม 34 ราย และกลุ่มทดลอง 29 ราย วดัก่อน
และหลงัการทดลอง (two groups pre - post test design) ทาํการศึกษาเป็นเวลา 1 ปีระหว่างเดือน
ตุลาคม  2557 ถึงเดือนกนัยายน 2558 การเก็บรวบรวมขอ้มูลทาํ 2 คร้ัง คือเม่ือผูป่้วยเขา้พกัรักษาตวั
ในโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนให้โปรแกรม และภายหลงัจาํหน่ายจากโรงพยาบาล 12 
สัปดาห์ โดยใชแ้บบประเมินการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองของบาร์เทล 
และแบบวดัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองของเฟอร์แรนส์และเพาเวอร์ส  

ผลการศึกษาพบวา่ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วยสูงอายโุรคหลอด
เลือดสมองเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ไม่พบความแตกต่างของระดบัคุณภาพชีวิต 
แต่อยา่งไรกต็ามพบวา่ระดบัคุณภาพชีวิตของกลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึนมากกว่ากลุ่มควบคุม แสดงใหเ้ห็น
ว่าโปรแกรมการดูแลตามระยะเปล่ียนผ่านในผูป่้วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม่ช่วยเพ่ิมความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั และคุณภาพชีวิต ฉะนั้น
ควรนาํโปรแกรมน้ีไปใชใ้นการดูแลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองและมีการติดตามในระยะยาวต่อไป 
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ABSTRACT 

 

Title:      Effectiveness of   Transitional Care Program among Elderly with Stroke at  
Chiang Mai Neurological Hospital on Activities of Daily Living and Quality of  Life. 

Authors:  Supattra  Puanfai, Sriwanna  Wongcharoen, Niramai  Maneeratana, 
   Waraporn  Kusonngam 
Stroke causes decreased activities of daily living and quality of life in elderly with stroke. 

The care provided to elderly with stroke during transitional period from the hospital to home 
which is important in improving their activities of daily living and quality of life.  

The purpose of this experimental pretest–posttest control group design was to determine 
whether a transitional care program increased activities of daily living and quality of life in 
elderly with stroke. 

Sixty three of elderly with ischemic stroke at Chiang Mai neurological hospital were 
randomized to either a transitional care program intervention (n=29) or usual care (n=34). The 
period of study was 1 year between October 2014 – September 2015. Data were collected in 24 
hours after admission and 12 weeks post discharge.  Activities of daily living and quality of life 
were measured by the Barthel Index and Ferrans and Powers’s Quality of Life Index Stroke 
Version. All instruments were tested for reliability. 

The study was found that activities of daily living of elderly with stroke in the 
experimental and control group improved significantly between baseline and week-12 (p < .05). 
But there was no significant difference in quality of life of elderly with stroke in the experimental 
and control group. However, there was the greater increase in activities of daily living and quality 
of life of elderly with stroke in experimental group. These results suggest that a transitional care 
program among elderly with stroke at Chiang Mai Neurological hospital can improve activities of 
daily living and increase quality of life in elderly with stroke. Based on these findings, a 
transitional care program should be included as a part of stroke care and should be followed up to 
identify long term impact of the program. 

 
 

 


