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การจัดการความรูผานการสังเคราะหผลการวิจัยทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง: แนวทางพัฒนา
การดําเนินงานโรคหลอดเลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Background)
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 และเปนสาเหตุความพิการอันดับที่
3 ของคนทั่วโลก (Hankey, 2013) สําหรับในประเทศไทย ขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคเลือดสมองจาก
การศึกษาเชิงระบาดวิทยาการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในคนไทยหรือ Thai Epidemiology Stroke Study
(TES) พบ ความชุกของโรคเทากับ 1,880 ตอ 1 แสนคน (Hanchaiphiboolkul et al., 2011) ปจจุบันการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมองไดมีความกาวหนา โดยพบวาหากสามารถแกไขการตีบหรืออุดตันไดทันทวงทีจะ
สงผลใหอัตราการเสี ยชี วิ ตหรือพิ การลดลง แตอยางไรก็ตามผลจากการรักษาอาจสงผลกระทบอยางมาก
รางกาย จิตใจ อารมณ จิตวิญญาณของผูปวยและสงผลผลตอระดับคุณภาพชีวิตของของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองและผูดูแล (Gallacher et al., 2013; Rachpukdee, Howteerakul, Suwannapong, & Tangaroonsin, 2013)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เปนหนวยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุขมีภารกิจหลักในการผลิต และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรองรับการปฏิรูประบบสุขภาพ
ของประเทศ ถื อ เป น ภารกิ จ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ของสถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทางด า นการพยาบาลและ
สาธารณสุข
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (สถาบันพระบรมราชชนก,
2554) ซึ่งการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบเปนกิจกรรมการจัดการความรูของวิทยาลัย ซึ่งการทบทวน
งานวิจัยครั้งนี้เปนการสังเคราะหความรูที่ไดจากงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง องคความรู
ที่ไดจากการทบทวนงานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง ทําให
เกิดการดูแลที่ตอเนื่องจากบุคลากรในลักษณะสหสาขาวิชาชีพโดยมีพยาบาลเปนศูนยกลางในการดูแล ใหการ
สนับสนุน รวมทั้งเปนผูประสานงานกับบุคคล ครอบครัวและองคกรตางๆที่ดูแลผูปวยโรคหลอดหลอดเลือด
สมอง
จากการทบทวนผลงานวิจัยในระยะเวลา 10 กวาป (2548-2558) ที่ผานมาของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สระบุรี พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองอยางตอเนื่อง ถึงแมวา
ในป พ.ศ. 2555 วิทยาลัยไดมีการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยที่เนนการสงเสริม ปองกันและควบคุมปจจัย
เสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (กุลธิดา พานิชกุลและคณะ, 2555) แตการจัดการความรูในเรื่องการ
พยาบาลโรคหลอดเลือดสมองใหเปนระบบและตอเนื่องโดยผานรูปแบบของการสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
ยังเปนสิ่งที่จําเปนเพราะการรวบรวมความรูจากงานวิจัยในประเด็นการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองตองมี
ความเปนปจจุบนั และทันสมัย เพื่อใหนักวิจัยและผูที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปตอยอดการศึกษาวิจัยที่
จะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองที่ทันสมัยและตอบสนอง
ปญหาการูดแลผูปวยกลุมนี้ได และผลการสังเคราะหความรูครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองและเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการใหงานศูนยความเปนเลิศทางการ
พยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งนําผลการสังเคราะหความรูเผยแพรไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ สถาน
บริการสุขภาพ เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและการจัดบริการตอไป
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วัตถุประสงค (Objective)
1) เพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จในประเด็นการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง
ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2558
2) เพื่อรวบรวมองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาจัดทําขอเสนอแน การดําเนินงานการพยาบาลโรค
หลอดเลือดสมองของวิทยาลัยฯ และเผยแพรไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ใหไดใชประโยชนโดยตรง
3) เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็งของงานวิจัยที่สามารถนําไปพัฒนาการทําวิจัยที่จะนําไปสูการพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพ
วิธีดําเนินงาน (Methods)
การสังเคราะหองคความรูจากผลงานวิจัยในประเด็นดานการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง และการ
สกั ด องค ค วามรู ห รื อ ข อ ค น พบจากงานวิ จั ย เพื่ อ นํ า มาจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะ (Recommendations)
คณะอนุกรรมการสังเคราะหงานวิจัยดําเนินการตามระเบียบวิธีการทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบดังตอไปนี้
1. การสืบคนขอมูล (Search strategy)
กลวิธีในการสืบคนขอมูล เปนกิจกรรมที่อยูในขั้นตอนการรวบรวมผลงานวิจัยที่ดําเนินการ
โดยบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในระหวาง ป พ.ศ. 2556-2558 ดังตอไปนี้
1.1 สืบคนผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรจากฐานขอมูลงานวิจัยในระหวาง ป พ.ศ. 25562558 และคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคําสําคัญ (Keywords) คําวา โรคหลอดเลือดสมอง ปจจัยเสี่ยง การปองกัน
การพยาบาล
1.2 คนหาจากระเบียนหนังสือในหองสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โดยใชคํา
สําคัญ (Keywords) เหมือนในขอ 1.1
1.3 สอบถามชื่อเรื่องผลงานวิจัยโดยตรงจากอาจารยที่มีรายชื่อผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
พยาลโรคหลอดเลือดสมอง ระหวางป พ.ศ. 2555-2558
2. การคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ (Selection criteria)
การคัดเลือกหลักฐานเชิงประจักษ เปนขั้นตอนที่ผูสังเคราะหงานวิจัยคัดเลือกผลงานวิจัย
ที่รวบรวมมาไดจากขั้นตอนการสืบคน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
2.1 เกณฑการคัดเลือกเขา (Inclusion criteria)
2.2 รูปแบบการวิจัย แบงเปน
2.2.1 เปนงานวิจัยเชิงทดลอง หรือกึ่งทดลองที่ทดสอบประสิทธิผลโปรแกรมในการ
ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
2.2.2 เปนงานวิจัยเชิงพรรณนาที่อธิบาย หรือทํานายปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
2.2.3 เปน งานวิ จัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณการดําเนิ นงานการ
พยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง
3. การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล (Data collection and Data analysis)
การรวบรวมขอมู ล เปน ขั้ นตอนการนําผลงานวิจัยที่ผานหลักเกณฑการคัดเลือกในขอ 2
มาตรวจสอบ ประเมินคุณภาพความนาเชื่อถือ วิเคราะหจุดออน-จุดแข็งของงานวิจัย ผลงานวิจัยเรื่องใดที่
ผานการประเมินคุณภาพจะถูกนําไปสังเคราะหองคความรูและจัดทําขอเสนอแนะ โดยมีลําดับขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
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3.1 ประเมิน คุณภาพผลงานวิจั ยที่ผ านเกณฑการคัด เลือกในขอ 2 ตามหลักเกณฑการ
ทบทวนผลงานวิจัยและการประเมินคุณภาพงานวิจัยของสถาบันโจแอนนาบริกก (Joanna Brigg Institute
(JBI)), 2014 ตามแบบฟอรมการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงทดลองและงานวิจัยเชิงพรรณนาโดยกําหนดใหมี
ผูประเมินคุณภาพงานวิจัย จํานวน 7 คน แตละคนอานและประเมินคุณภาพผลงานอยางเปนอิสระ แตถา
เกณฑการประเมินคุณภาพขอใดผูประเมินมีความคิดเห็นไมตรงกัน จะนําขอคิดเห็นนั้นมาอภิปรายรวมกันในที่
ประชุมคณะอนุกรรมการสังเคราะหงานวิจัยอีกครั้ง
3.2 นํ า เสนอผลการประเมิ น คุ ณภาพงานวิ จั ย จากหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ในที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการสังเคราะหความรูจากงานวิจัย จากนั้นคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเขาสูกระบวนการสกัด
ขอมูลเพื่อใชเปนองคความรู
3.3 คณะอนุกรรมการสังเคราะหงานวิจัยรวมกันสกัดขอมูลจากผลงานวิจัยที่ผานการคัดเลือก
โดยบั น ทึกขอมู ลลงในแบบฟอรมวิ เคราะหงานวิจัย ซึ่งประกอบด ว ย วัต ถุ ประสงค การออกแบบการวิจั ย
เครื่องมือการวิจัยหรือวิธีการทดลอง และผลการวิจัยที่ตอบปญหาการวิจัย ขอเสนอแนะจากการวิจัย จุดออนจุดแข็งและนําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหงานวิจัยมาใสในตารางขอเสนอแนะ (Recommendation tables)
3.4 จัดทําขอเสนอแนะ (Recommendations) ที่เปนขอคนพบจากการสกัดผลงานวิจัยดาน
การพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง และระบุระดับความนาเชื่อถือของผลงานวิจัยที่ใชเปนหลักฐานในการจัดทํา
ขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑกําหนดระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน (Joanna Brigg Institute, 2014) ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน (Joanna Briggs Institute, 2014)
ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน

รายละเอียดหลักฐาน

Level 1 – Experimental designs

Level 1.a – Systematic review of Randomized Controlled Trials
(RCTs)
Level 1.b – Systematic review of RCTs and other study designs
Level 1.c – RCT
Level 1.d – Pseudo-RCTs

Level 2 – Quasi-experimental designs

Level 2.a – Systematic review of quasi-experimental studies
Level 2.b – Systematic review of quasi-experimental studies
and other lower study designs
Level 2.c – Quasi-experimental prospectively controlled study
Level 2.d – Pre-test – post-test or historic/retrospective control
group study

Level 3 – Observational – Analytic
designs

Level 3.a – Systematic review of comparable cohort studies
Level 3.b – Systematic review of comparable cohort and other
lower study designs
Level 3.c – Cohort study with control group
Level 3.d – Case-controlled study
Level 3.e – Observational study without control group
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ระดับความนาเชื่อถือของหลักฐาน

รายละเอียดหลักฐาน

Level 4 – Observational – Descriptive Level 4.a – Systematic review of descriptive studies
studies
Level 4.b – Cross-sectional study
Level 4.c – Case series
Level 4.d – Case study
Level 5 – Expert opinion and Bench Level 5.a – Systematic review of expert opinions
research
Level 5.b – Expert consensus
Level 5.c – Bench research/single expert opinions

3.5 วิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง หรือประเด็นปญหาวิจัย ที่สามารถนําไปกําหนดทิศทาง
การพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรของวิทยาลัย และกําหนดประเด็นการสังเคราะหความรู
เผยแพรตอสาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวของกับทําวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะนําไปสูการพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพ
3.6 นําเสนอขอคนพบจากการสังเคราะหรายงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขอเสนอแนะการทําวิจัย
และขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะนําไปสูการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองที่มีประสิทธิภาพตอที่ประชุมคณะกรรมการสังเคราะหความรูของวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความชัดเจนและ
ความเปนไปไดในการนําขอเสนอแนะไปใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรสูสาธารณชน
3.7 นําเสนอจุดออนและจุดแข็งที่คนพบจากการสังเคราะหรายงานวิจัยครั้งนี้ ใหที่ประชุม
คณะกรรมการสั งเคราะหความรูรวมพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยและพัฒนา
การผลิตผลงานวิชาการของบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก 1) จํานวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทางการพยาบาล
โรคหลอดเลือดสมอง 2) ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานการทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง 3)
จุดออนและจุดแข็งของงานวิจัย และ 4) แนวทางการพัฒนางานวิจัย เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมอาจารยในเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรูงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีตอไป
ผลการดําเนินงาน (Results)
การนําเสนอผลการสังเคราะหความรูจากงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 ประการ โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. จํานวนผลงานวิจัย
จากการสืบคนผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดําเนินการโดยผูวิจัยของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในประเด็นการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองที่ดําเนินการแลวเสร็จ และไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติ บทความวิจัยที่
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation
Index Centre: TCI) หรือ เผยแพรในหองสมุดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และวิทยาลัยใน
สังกัด สถาบันพระบรม-ราชชนก ระหวาง ป พ.ศ. 2556-2558 พบวา มีผลงานวิจัย ในประเด็นที่เกี่ย วของ
จํานวนทั้งสิ้น 9 เรื่อง แบงเปน งานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) จํานวน 7 เรื่อง วิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental study) จํานวน 1 เรื่อง และวิจัยประเมินผลโครงการ (Evaluation
research) จํานวน 1 เรื่อง ดังรายชื่อตอไปนี้
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1. ผลของการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุมและการติดตามทางโทรศัพทตอความรูและ
พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุเจ็บปวยเรื้อรัง
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดสระบุรี
3. การรับรูสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยกลุมเสี่ยง
4. ความตองการสนับสนุนของผูดแู ลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขณะพักรักษาตัวที่บาน
5. Quality of life among family caregivers of post-stroke patients
6. Knowledge of stroke warning signs among nursing students at
Boromarajonani College of Nursing, Saraburi, Thailand
7. Risk of stroke among registered nurses at Saraburi Hospital
8. Perceptions of stroke factors and warning signs of nursing students under
Praboromarachanok Institute, Ministry of Public Health, Thailand
9. Factors predicting quality of life among post-stroke patients living in
community
2. ผลการวิเคราะหงานวิจัย
จากการวิ เ คราะห ผ ลงานวิ จั ย โดยคณะอนุ ก รรมการสั ง เคราะหง านวิ จัย ตามเกณฑ การประเมิ น
ความนาเชื่อถือของผลงานวิจัยที่ใชเปนหลักฐาน พบวา ผลงานวิจัยทั้ง 9 เรื่อง เปนงานวิจัยที่นาสนใจ แตมี
งานวิจัยทั้ง 4 เรื่องที่ผานเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือระดับ 4.b
3. ขอเสนอแนะ
จากงานวิจัยทั้งหมด 9 เรื่อง ที่ผานเกณฑการประเมินความนาเชื่อถือของผลงานวิจัยที่ใชเปน
หลักฐาน คณะอนุกรรมการสังเคราะหงานวิจัยไดนําขอมูลจากการวิเคราะหผลงานวิจัยมาสกัดเปนองคความรู
(Explicit knowledge) และสรุปเปนขอเสนอแนะดังนี้
3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มุงเนนการการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงาน
ศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มุงพัฒนาการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและงานศูนย
ความเปนเลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษตามรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง
(Chronic care model: CCM) (Wagner, 1998, เนติมา คูนีย, 2557) ที่แบงเปน 6 องคประกอบ มาใชเปน
แนวทางการดําเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มุงพัฒนาการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและงานศูนยความเปน
เลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
ขอเสนอแนะ (Recommendation)
1. นโยบายของชุมชน แหลงประโยชน ทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทและหนาที่สนับสนุนการดูแล
รักษาผูปวย (Community resources and policy) หนวยบริการสุขภาพจะตองมีการประสานงาน
เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและองคกรบริหารสวนทองถิ่น ใหมีความตระหนักและชวยสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาการดูแลสุขภาพผูปวยโรคเรื้อรัง
1.1 เตรียมอาจารยและบุคลากรทางสุขภาพ (พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุข)
การพัฒนาการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง การจัดการเรียนการสอนและงานศูนย
ความเปนเลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ ควรเตรียมความพรอม
ของอาจารยและบุคคลากรดังนี้
• เตรียมความรู ความเขาใจทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองในรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ เชน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู (หลักฐานระดับ 3.e)
• เตรียมทักษะในการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง เชน การอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพ (หลักฐานระดับ 3.e)
1.1 เตรียมนักศึกษา
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง ควรเตรียมความพรอมของนักศึกษาดังนี้
• เตรียมความรู ความเขาใจเนื้อหาทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ปจจัยเสีย่ งและ
อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองใหแกนักศึกษาในระดับความยาก-งายที่แตกตางกันทุกชั้นป
(หลักฐานระดับ 4.b)
• จัดกิจกรรมสงเสริมการรับรูการดําเนินงานการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองใหกับนักศึกษาทุก
ชั้นปอยางตอเนื่อง (หลักฐานระดับ 4.b)
2. นโยบายและเปาหมายของการดูแลรักษาผูปวย (System organization of health care) ระบบ
สุขภาพที่สนับสนุนจากผูบริหารโดยกําหนดนโยบาย โครงสรางการเบิกจาย หรือตอบแทนการดูแลรักษาให
สถานบริการทุกระดับพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผูป วยโรคเรื้อรัง
• ไมพบหลักฐานจากงานวิจัยที่เกีย่ วของกับระบบสุขภาพที่สนับสนุนจากผูบริหารโดยกําหนด
นโยบาย โครงสรางการเบิกจาย หรือตอบแทนการดูแลรักษาใหสถานบริการทุกระดับพัฒนา
ระบบบริการดูแลรักษาผูป วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อนํามาสรุปขอเสนอแนะ
3. การสนับ สนุ นการจั ดการตนเอง (Self-management support) การสนับ สนุ นใหผูป วยและ
ครอบครัว มีความมั่นใจในการจัดการดูแลความเจ็บปวย จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ หรือวิธีที่ใชในการดูแล
ตนเองเพื่อให สามารถประเมิน ปญ หา อุ ปสรรคและความสํา เร็ จในการดูแ ลตนเองเป นระยะ ๆ อย า ง
สม่ําเสมอ
• การใหความรูในลักษณะการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณที่ทาํ ใหเกิดแรงจูงใจ อาจจะชวย
พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ใชกระบวนการกลุม (หลักฐานระดับ 2.c)
• การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน การติดตามใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Telephone followup) อาจจะเปนวิธีการสนับสนุนที่เปดโอกาสใหผูปวยสอบถามขอสงสัย ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
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ขอเสนอแนะ (Recommendation)
และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสมกับโรคทีเ่ ปน (หลักฐานระดับ 2.c)
4. การออกแบบระบบการใหบริการ (Delivery system design) ระบบบริการที่เชื่อมโยงตลอด
กระบวนการดูแลผูปวย มีการปรับระบบบริการ ที่สามารถเชื่อมโยงกันในสถานบริการทุกระดับอยางมี
คุณภาพมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อการวางแผนดูแลผูปวยระยะยาว รวมทั้งระบบการดูแล
ภาวะเฉียบพลัน
• การเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อการวางแผนดูแลผูปวยระยะยาวเตรียมทักษะในการ
ดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง เชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางสุขภาพ (หลักฐานระดับ 3.e)
5. การสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support) แนวทางปฏิบัติที่มีหลักฐานอางอิงเชิงประจักษ
เปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อรังสําหรับสถานบริการทุกระดับ รวมทั้งการจัดใหมีระบบให
คําปรึกษาเมื่อมีความพรอมเพียง
• ไมพบหลักฐานจากงานวิจยั เพื่อนํามาสรุปขอเสนอแนะ
6. ระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical information system) ระบบสารสนเทศที่ชวยสนับสนุน
และสงผานขอมูลเพื่อการดูแลรักษาผูปวยโรคเรื้อรัง
• ไมพบหลักฐานจากงานวิจัยเพื่อนํามาสรุปขอเสนอแนะ

3.2 จุดออนและจุดแข็งของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดําเนินงานวิจัยทางการพยาบาล
โรคหลอดเลือดสมอง
จากการวิเคราะหผลงานวิจัยในภาพรวม พบวา มีทั้งจุดแข็งและจุดออน ในดานจุดแข็งคือ
การได องค ความรู ที่เ ป น ประโยชน ต อ การดํ า เนิ น งานทางการพยาบาลโรคหลอดเลื อดสมองเพื่ อส ง เสริ ม
พัฒนาการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและงานศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ จุดแข็งของการดําเนินงานวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรหลาย
กลุม นอกจากนี้สวนใหญรายงานการใชเครื่องมือที่มีคุณภาพในงานวิจัย 9 เรื่อง และไดขอคนพบจากงานวิจัย
ที่ตอบวัตถุประสงคการวิจัย
แตอยางไรก็ตามในดานจุดออนพบวา การคํานวณกลุมตัวอยางควรใชขนาดอิทธิพล รูปแบบ
การเขียนรายงานในงานวิจัยสวนใหญอภิปรายขอคนพบโดยภาพรวม ยังขาดการนําเสนอและขอคนพบที่เปน
รายละเอียด ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จุดแข็งและจุดออนของงานวิจัย
จุดแข็ง
วัตถุประสงค
วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ชั ด เจนและสอดคล อ งกั บ
การออกแบบการวิจัย
กรอบแนวคิด
-

วัตถุประสงค
-

จุดออน

กรอบแนวคิด
- ไมพบการเขียนกรอบแนวคิดในรายงานวิจัย เชน
การนําเสนอกรอบแนวคิดเขียนในเชิงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร

7

การจัดการความรูผานการสังเคราะหความรูจ ากงานวิจัย

จุดแข็ง
การออกแบบการวิจัย
มี งานวิ จั ย กึ่ งทดลองเพี ย ง 1 เรื่ อง ส ว นใหญเป น
การวิจัยเชิงพรรณนา
ประชากรและตัวอยาง
1. ขนาดกลุมตัวอยางมีจํานวนเพียงพอและไดมา
โดยการสุม
2. รายงานวิจัยบางเรื่องเปนกลุมประชากรทั้งหมด

การออกแบบการวิจัย
-

จุดออน

ประชากรและตัวอยาง
1. การคํ า นวณขนาดกลุ ม ตั ว อย า งควรใช ข นาด
อิทธิพล (Effect size) ที่เหมาะสมกับการเลือกใช
สถิติ
2. การระบุขนาดกลุมตัวอยางภายหลังจากการเก็บ
รวบรวมขอมูลไมชัดเจน
เครื่องมือวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
เครื่องมือที่นํามาใชสวนใหญมีความนาเชื่อถือผาน การเลื อ กใช ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ควรคึ ง ถึ ง
การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาและหาค า ขอตกลงเบื้องตน
ความเที่ยง
ขอคนพบจากงานวิจัย
ขอคนพบจากงานวิจัย
การอภิ ป รายข อ ค น พบจากงานวิ จั ย เป น การ การอภิปรายขอคนพบจากงานวิจัยในรายละเอียดขอ
นําเสนอโดยภาพรวม
ย อ ยบางประการจะช ว ยเพิ่ ม ความชั ด เจนใน
การนําเสนอผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงคการวิจัย
4. แนวทางการพัฒนางานวิจัย
ผลการศึกษานําไปสูขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโจทยวิจัยและการปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยดังนี้
1. ปญหาการวิจัยที่ควรคนหาคําตอบเพิ่มเติมเพื่อใหไดองคความรูที่สมบูรณมากขึ้น
1.1 วิธี การการสนับสนุ นใหผูป วยโรคหลอดเลื อดสมองและครอบครัว มีความมั่นใจใน
การจัดการดูแลความเจ็บปวย หรือวิธีที่ใชในการดูแลตนเอง (Self-management support)
1.2 ความพึงพอใจ ปญหาและอุปสรรคของบุคลากรที่มีบทบาท และหนาที่สนับสนุนการดูแล
รักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอนโยบายของชุมชน แหลงประโยชนเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพผูปวยคือ
อะไร
1.3 ศึกษาปจจัยที่ชวยทํานายการมีสวนรวมในกระบวนการการดําเนินงานการดูแลรักษา
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและเขียนเปนสมการทํานาย
2. พัฒนารูปแบบการการดําเนินงานโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) เชน
การวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and development: R&D) การวิจัย เชิงปฏิบัติก ารแบบมีสว นรว ม
(Participatory action research: PAR)
3. การวิจัยเชิงบรรยายควรเพิ่มจํานวนสถานที่การทําวิจัยและขนาดกลุมตัวอยาง การคํานวณขนาด
กลุมตัว อยางควรมีความชั ดเจนโดยใช คาขนาดอิทธิ พลจากการศึ กษาที่ผ านมาใชคํานวณและแสดง ขนาด
อิทธิพลในแตละคูวามีขนาดเทาใดเพื่อนํามาใชในการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง
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สรุป (Conclusion)
การสังเคราะหงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานวิจัยทางการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายตามรูปแบบการดูแลโรคเรื้อรัง
(Chronic care model: CCM) (Wagner, 1998, เนติมา คูนีย, 2557) 6 องคประกอบ มาใชเปนแนวทางเพื่อ
มุงเนนพัฒนาการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนและงานศูนยความเปนเลิศทางการพยาบาลโรคหลอด
เลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
การผลิตผลงานวิจัยของวิทยาลัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองที่ผานมา
มีทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน เชน การออกแบบการวิจัย ประชากรและตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล จึงมี
ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาการทําวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังที่กลาวขางตน
ขอจํากัดของการสังเคราะหงานวิจัย (Limitations)
การสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน
ทั้งหมด 9 เรื่อง ผานเกณฑการประเมินคุณภาพทุกเรื่อง เปนที่นาสังเกตวาผลงานวิจัย 5 เรื่องออกแบบ
การวิจัยเชิงพรรณนาเพียงแบบเดียว ดังนั้นขอจํากัดของการสังเคราะหรายงานวิจัยครั้งนี้ คือ องคความรูที่
ไดมาจากงานวิจัยเพียงระดับ 4.b เทานั้น
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ขอเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง
ในการสรางสุขภาวะประชาชน
สถานการณ
• โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 และเปนสาเหตุความพิการอันดับ

ที่ 3 ของคนทั่วโลก (Hankey, 2013) สําหรับในประเทศไทย ขอมูลทางระบาดวิทยาของโรคเลือด
สมองจากการศึกษาของ Thai Epidemiology Stroke Study (TES) พบความชุกของโรคเทากับ
1,880 ตอ 1 แสนคน (Hanchaiphiboolkul et al., 2011)

• ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง (Chronic conditions) เปนปญหาสุขภาพที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิด
ความทาทายในการพัฒนาการปองกันและการจั ดการเพิ่ม มากขึ้นในศตวรรษที่ 21 อั น
เนื่องมาจากการทําใหคนเกิดความทุกขทรมานและการเสียชีวิต ตลอดจนกอใหเกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตางโดยเฉพาะประเทศที่มีรายไดต่ําและปาน
กลาง (Tegegn, 2015) จากรายงานขององคการอนามัย โลก (World Health
Organization: WHO) ป ค.ศ. 2012 สาเหตุการตายของโรคเรื้อรัง (Noncommunicable
diseases: NCSs) เกิดจากภาวะเรื้อรัง 4 อันดับแรกคือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังทั้งจากหอบหืดและหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง และโรคเบาหวาน
คิดเปนผลรวมจากกลุมโรคดังกลาวรอยละ 82 (WHO, 2012)
• วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เปนหนวยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุขมีภารกิจหลักในการผลิต และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อรองรับระบบสุขภาพของ
ประเทศ
• จากการทบทวนผลงานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในระยะเวลา 10 ป (25482558) ที่ผานมา พบวา มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองอยางตอเนื่อง
วิทยาลัยฯมีการจัดการความรูทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองอยางเปนระบบและตอเนื่อง
โดยผานรูปแบบการสังเคราะหความรูจากงานวิจัย (กุลธิดา พานิชกุลและคณะ, 2555, สุรีย จิ
นเรืองและคณะ, 2558)

ดังนั้น เพื่อใหวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เปนสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล ที่พัฒนาสูการ
เปนองคกรตนแบบในการสรางองคความรูและการบริการวิชาการดานสุขภาพอยางตอเนื่อง กลุมภารกิจวิจัยและ
พัฒนาวิชาการ โดยงานพัฒนาองคความรูและวิเทศสัมพันธ และงานศูนยความเปนเลิศดานการพยาบาลโรคหลอด
เลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิง ประจักษ ไดจั ดทํา ขอเสนอเชิ งนโยบายเพื่ อช วยพั ฒนาแนวทางการดํา เนิน งาน

ทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองในการสรางสุขภาวะประชาชนในครั้งนี้
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กระบวนการพัฒนาขอเสนอนโยบาย
• คณะทํ า งานฯ ทบทวนผลงานแผนงานฯ งานวิ จั ย และวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง
• คณะทํางานจัดทํา (ราง) นโยบายประชุมระดมสมองพิจารณาเพื่อจัดทําประเด็นนโยบาย
• นําเสนอตอภาคีที่เกี่ยวของเพื่อวิพากษ และรับฟงขอเสนอแนะ
• สรุปและเผยแพรนโยบายแกผูที่เกี่ยวของเพื่อการนําไปใช

ขอเสนอเชิงนโยบายทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองในการสรางสุขภาวะประชาชน

ประกอบดวย
1. นโยบายระดับสถาบัน
2. นโยบายระดับวิชาชีพ
นโยบายระดับสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ควรมี
1. นโยบายและการดําเนินงาน เพื่อเปนองคกรตนแบบในการสรางองคความรูและการบริการ
วิชาการดานสุขภาพที่เนนการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
2. การใชแนวปฏิบัติ/ตัวชี้วัดดานการเปนองคกรตนแบบในการสรางองคความรูและการบริการ
วิชาการดานสุขภาพโรคหลอดเลือดสมอง
3. การดําเนินงานจัดการศึกษา มีการสอน และบูรณาการเนื้อหา/รายวิชาที่เนนการพยาบาล
โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะดานการรักษา สรางเสริมสุขภาพและการ
ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
4. การวิจัย พัฒนาองคความรูดานการรักษา สรางเสริมสุขภาพ และการปองกันโรคหลอดเลือด
สมองเผยแพรสําหรับบุคลากรสุขภาพและประชาชน
5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานทางการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ
นโยบายระดับวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีรวมกับองคกรภาคีเครือขายระดับทองถิ่น
ภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ ควรดําเนินงานตอไปดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําสมรรถนะพยาบาลดานการสรางเสริมสุขภาพที่เนนการ
ปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไปใช
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการดานการสราง
เสริมสุขภาพที่เนนการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองแกสังคมเพื่อสรางสุขภาวะประชาชน
3. ประสานงานและพัฒนางานดานการสรางเสริมสุขภาพที่เนนการพยาบาลโรคหลอดเลือด
สมองเผยแพรสําหรับบุคลากรสุขภาพและประชาชน
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