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บทคัดย่อ    
 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง คือการส่งเสริมการท าหนา้ท่ีและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูป่้วยให้ดี
ข้ึน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบา้นพบวา่มีจ านวนน้อย   
การวิจยัก่ึงทดลองแบบสองกลุ่มเปรียบเทียบคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบท่ีจ าหน่ายกลบับา้นจาก
โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา และอาศยัอยูใ่นจงัหวดักาญจนบุรี โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย จ านวน 48 ราย ซ่ึงไดรั้บคดัเลือก
เขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 24 ราย กลุ่มทดลองไดรั้บกิจกรรมการดูแลตามโปรแกรมฯ จ านวน 12 สัปดาห์ แบ่งเป็น 
3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ประเมินความตอ้งการของผูป่้วยแต่ละรายอย่างครอบคลุมและการวางแผนการฟ้ืนฟูฯ ระยะท่ี 2 การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีบา้นรายบุคคล ระยะท่ี 3 การติดตามดูแลต่อเน่ือง ส่วนกลุ่มควบคุมไดรั้บการดูแลตามปกติจากบุคลากรทางสุขภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ แบบประเมินกิจวตัรประจ าวนั แบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพ และแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ผูว้ิจยัเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจ านวน 4 คร้ัง คือ ก่อนการทดลอง ขณะทดลองในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 และหลงัการทดลองในสัปดาห์ท่ี 12 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและการวดัความแปรปรวนซ ้ าพหุคูณ 

หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองมีผลลัพธ์ทางสุขภาพโดยรวม (การท าหน้าท่ี การรับรู้ภาวะสุขภาพ  
และคุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ) สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (V = .56, F (3.44) = 18.84, p < .001) และ
พบวา่กลุ่มทดลองมีผลลพัธ์ทางสุขภาพโดยรวมดีกวา่กลุ่มควบคุม เม่ือวดัซ ้ าในสัปดาห์ท่ี 4, 8 และ 12 (V = .96, F (9.38) = 1.08,  
p < .001) นอกจากน้ีเม่ือทดสอบการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มและเวลาพบว่า กลุ่มทดลองมีผลลพัธ์ทางสุขภาพโดยรวมสูงกว่า
กลุ่มควบคุม (V = .83, F (9, 38) = 20.54, p < .001) ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของโปรแกรมการ
พยาบาล ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีบา้นหลงัจากจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงพยาบาลและบุคลากรดา้นสุขภาพสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการดูแลท่ีบา้นส าหรับผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอย่างมีประสิทธิภาพได ้
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Effectiveness of a home-based rehabilitation nursing program on functional status, 
 health perceptions, and quality of life after ischemic stroke 
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Abstract 
Rehabilitation of stroke patients is necessary to enhance their performance and quality of life. Review of the literature 

found rehabilitation programs for stroke patients at home are limited. For this study a quasi - experimental research design was 
applied. Participants were ischemic stroke patients discharged from Paholpolpayuhasena Hospital and living in Kanchanaburi 
province. Forty eight participants were randomly assigned to an intervention group (n = 24) and a control group (n = 24). 
Participants of the intervention were investigated during 12 weeks in three phases: 1) comprehensive individual need assessment 
and planning for rehabilitation, 2) individualized home-based rehabilitation, and 3) follow-up continuing care. Patients of the 
control group received routine care only from health professionals. The assessment-instruments were the Barthel Index, the Thai 
General Health Questionnaire, and the SF-36. Data were collected four times, at baseline, during intervention at week 4 and 8, and 
after finishing the intervention at week 12. Data were analyzed by using descriptive statistics and repeated measure MANOVA. 

The overall health outcome scores of the intervention group (functional status, health perceptions, and Health Related 
Quality of Life) were significantly higher than those of the control group (V = .56, F (3.44) = 18.84, p < .001). Multivariate 
analysis also showed a significant time related effect (V = .96, F (9.38) = 1.08, p < .001). During the investigation period health 
outcome of the intervention compared to the control group improved (V = .83, F (9, 38) = 20.54, p < .001). Our results indicate the 
benefits of HRNP intervention for ischemic stroke survivors after discharge. It is therefore recommended that nurses and other 
health care personnel apply this home based program.  
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