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ชื่อเรือ่ง  การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้านด้วยกระบวนการ 1A4C กับความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน (ADL) ของ รพ.สต.ปอน ในกลุ่มขมุ, ไทลื้อ, เหาะ และลัวะ 
วิทยากร  นายภควันต์  จันต๊ะ 
ผู้น าสนทนา  นางสาวอรชร  มาลาหอม 
 จากภาวะการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนในปัจจุบันพบว่าโรค NCD มีสถิติการเจ็บป่วยเพิ่มมากข้ึนในทุกๆป ี
โดยเฉพาะในประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีทุรกันดาร มีฐานะยากจน ขาดผู้ดูแล และไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างท่ัวถึง เฉก
เช่นเดียวกับประชาชนในต าบลปอนก็มีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่นเดียวกัน จากสถิติของ รพ .สต.ปอนในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.
2557 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรค Stroke จ านวน 11 ราย      แยกเป็นชาติพันธุ์พื้นเมือง 4 ราย ขมุ 4 ราย ไทลื้อ และลัวะ อย่างละ 
1 ราย สาเหตุส่วนใหญ่จากโรค DM และ HTซึ่งการด าเนินการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเหล่าน้ียังไม่มีรูปแบบท่ีชัดเจน และจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในผู้ป่วยจ านวน 11 รายพบว่าประชาชนยังยึดติดกับประเพณีและวัฒนธรรมเดิมๆคือหมอชาวบ้าน (หมอผี)  อยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลจากโรงพยาบาลการเดินทางล าบาก มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ การสื่อสารด้วยภาษาของตนเองท าให้เกิดการ
สื่อสารท่ีไม่เข้าใจกัน ผู้ป่วยและญาติไม่ยอมรับสภาพการเจ็บป่วยของตนเอง ญาติผู้ดูแลขาดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย 
นอกจากน้ียังพบว่า อบต.ท่ีเป็นหน่วยงานในท้องถ่ินไม่มีข้อมูลผู้ป่วยท่ีเกิดการเจ็บป่วยเหล่าน้ี ท าให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการสนับสนุน
ความช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการทรุดลงและเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา คือความพิการซ้ าซ้อน 
 จากปัญหาดังกล่าว รพ.สต.ปอนจึงท าให้เกิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเกิดข้ึนในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชาติพันธุ์
ขมุ ไทลื้อ เหาะและลัวะ จ านวนผู้ป่วย 7 รายและผู้ดูแล 48 รายรวมท้ังหมด 55 รายท่ีอยู่ในชุมชนต าบลปอน อ าเภอทุ่งช้าง 
จังหวัดน่าน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคมถึง31 ธันวาคม 2558โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายของชุมชนได้แก่ อบต., อสม.ใน
พื้นท่ีร่วมกับบุคคลในครอบครัว โดยใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้านด้วยกระบวนการ 1A4C น่ันคือ 
Accessibility คือ การเข้าถึงการบริการ โดยมีอสม.ในพื้นท่ีเป็นล่ามแปลภาษาและ อบตช่วยในการส่งต่อ,Continuity คือ การ
ดูแลต่อเน่ืองโดยญาติแจ้งอสม.ช่วยในการส่งต่อและนายก  อบต.ลงเยี่ยม, Comprehensiveness คือ การดูแลตามความเช่ือ 
โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์และหมอผีสวดอโหสิกรรมตามความเช่ือของผู้ป่วย,Co-ordination คือ การประสานการดูแลกับหมอ
พื้นบ้านตามความเช่ือและ Community participation คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน กับการวัดความสามารถในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือระยะแรกประเมินสถานการณ์และหารูปแบบท่ีเหมาะสม ในช่วงเดือน มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2558  ระยะที่สองคือการลงมือปฏิบัติตามแนวทางการดูแลแบบ 1A4C ในเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2558 ซึ่งญาติ
และครอบครัวเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมดูแลผู้ป่วย โดยมี อสม.เป็นผู้ส ารวจข้อมูล ติดตามดูแลและส่งต่อข้อมูล  รพ.สตและทีม
วิชาชีพร่วมพัฒนาระบบข้อมูล ประสานเครือข่ายการดูแล รวมท้ังสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ มีผู้น าชุมชนร่วมติดตาม
ประชาสัมพันธ์  อปท.ร่วมในการจ่ายเบี้ยยังชีพและสนับสนุนด้านงบประมาณ รวมท้ังช่วยส่งต่อผู้ป่วย นอกจากน้ียังมีการดูแล
ด้านจิตใจและจิตวิญญาณด้วยหมอพื้นบ้านตามความเช่ือของผู้ป่วย และมีการสะท้อนกลับของการปฏิบัติและระยะท่ีสามคือ



การประเมินผลโดยมีเครื่องมือในการประเมินผล  พบว่าผู้ป่วยกลับไปอยู่ในกลุ่มท่ีไม่เป็นภาระพึ่งพาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 1 ปี สูงถึงร้อยละ 71.43 
 ผลจากการใช้งานวิจัยมาช่วยในการแก้ปัญหาชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนโดยการผนวกเอา
ภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ินและภาคีเครือข่าย ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีข้ึน ญาติและผู้ป่วยมีความเครียดลดลงร้อยละ 
7.27  ลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ 2,000 บาทต่อเดือนและชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ จึงเรียกได้ว่ารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบ้านด้วยกระบวนการ 1A4C เป็นรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามบริบทของชุมชนได้
อย่างแท้จริง 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือความร่วมมือร่วมใจกันของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย  รวมท้ังการคิดนอกกรอบสามารถท าสิ่ง
ต่างๆได้มากมาย 
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คือ การดูแลด้วยคนในชุมชนเอง ท าให้เกิดความยั่งยืนในแนวทางปฏิบัติ ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลแบบองค์รวม ตามความเช่ือของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถ่ินมาผสมผสานกันท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถน าไปปรับใช้ได้ทุกชุมชนโดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนน้ันๆ 
ข้อคิดเห็นของ Note taker : การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยค านึงถึงสิทธิในการเข้าถึงการบริการของกลุ่มชาติพันธุ์
และท าด้วยใจของผู้ให้บริการช่วยให้เกิดความร่วมมือของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายท าให้เกิดความส าเร็จในรูปแบบ
ของการดูแลได้อย่างยั่งยืน 
 
 
ชื่อเรือ่ง  สถานะของผู้ดูแลกับรูปแบบการรับมือปัญหาภาระการดูแลผูสู้งอายุท่ีมีภาวะพึ่งพา 
วิทยากร  นพ.เชษฐพงศ์  สัจจาผล 
ผู้น าสนทนา  นางสาวอรชร  มาลาหอม 
 จากงานประจ าท่ีผู้วิจัยท าอยู่คือการดูแลด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ท าให้พบปัญหาว่าผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพามีจ านวน
เพิ่มมากข้ึนจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลเกิดข้ึนตามมา จากการท่ีมุ่งเน้นในการดูแลเฉพาะผู้ป่วยก่อให้เกิดความเครียดกับผู้ดูแล และเมื่อ
ผู้ดูแลเกิดความเครียดส่งผลให้มีวิธีการในรับมือกับความเครียดแตกต่างกัน บางคนแก้ไขไปทางด้านสร้างสรรค์ ท าให้แก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางคนรับมือไปทางด้านไม่สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้ประสิทธิภาพด้าน
การดูแลผู้ป่วยลดลง 
 ด้วยปัญหาดังกล่าวน ามาสู่การวิจัยท่ีต้องการทราบว่าสถานะของผู้ดูแลซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีเป็นทางการ 
คือผ่านการอบรมด้านการดูแลมาแล้วและกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการคือกลุ่มท่ียังไม่ผ่านการอบรมด้านการดูแลมาก่อนมีวิ ธีในการ
รับมือกับปัญหาภาระการดูแลแตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยศึกษาในรูปแบบ Analytic cross sectional 
study ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง 1 มีนาคม 2558 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 87 ตาม 
Inclusion criteria โดยเป็นผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพา และอยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลควนขนุนในช่วงท่ี
ศึกษา ซึ่งใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 4 ส่วนท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการหาค่าความเช่ือมั่นแล้วใน
แบบสัมภาษณ์วัดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เท่ากับ 0.75 และแบบสัมภาษณ์วัดแบบแผนในการรับมือกับปัญหา
ภาระในการดูแล เท่ากับ0.85  
ผลการศึกษาพบว่า สถานะของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์กับการรับมือปัญหาภาระการดูแล โดยผู้ดูแลท่ีไม่เป็นทางการรับมือกับ
ปัญหาแบบเผชิญหน้าและมีประสิทธิภาพมากว่าผู้ดูแลแบบทางการ ส่วนผู้ดูแลแบบทางการใช้วิธีการจัดการกับอารมณ์และ
ปัญหาทางอ้อม โดยปัจจัยด้านอายุและภาระการดูแลมีความสัมพันธ์กันกับการรับมือกับปัญหา 



ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การให้ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายบริการปฐมภูมิและการส่งต่อข้อมูล ท่ีมี
ประสิทธิภาพผ่าน COC (Continuity of Care) อย่างเป็นระบบ 
ประเด็นท่ีน่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การน าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดอบรม Caregiver โดยเน้นผู้ดูแลท่ีดูแลผู้ป่วย
นอนติดเตียงและผู้ดูแลท่ีเป็นทางการมามีส่วนร่วมและเน้นทักษะในการดูแลและการจัดการกับความเครียด และเพิ่มช่องทางใน
การให้ค าปรึกษาเมื่อผู้ดูแลเกิดความเครียดเกิดข้ึน ช่วยให้แก้ไขปัญหาท่ีพบได้ 
ค าถามท่ีน่าสนใจ :.ในอนาคตจะมีแนวทางอย่างไรท่ีจะท าให้ระบบน้ีเกิดความยั่งยืน และผู้ดูแลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะ
ด าเนินการอย่างไร และ caregiver ท่ีน ามาจัดอบรมมีการจ ากัดระดับความรู้หรือไม่  
ค าตอบ :สิ่งหน่ึงท่ีจะท าให้ระบบเกิดความยั่งยืนคือการให้ อสม.ในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและมีบทบาทมากข้ึนและเมื่อมี
การเปลี่ยนผู้ดูแลจะใช้ระบบการประสานงานในเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพื่อช่วยลดความเครียดของผู้ดูแล 
ข้อคิดเห็นของ Note taker :เป็นการน าปัญหาท่ีพบในการปฏิบัติงานมาหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่มองระบบยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อจัดอบรมผู้ดูแลแล้วมีการติดตามผลลัพธ์ในการดูแลอย่างไร 


