
   MMP18-1 
 

การพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง  

Development of the Self-Efficacy Enhancing Program of Caregivers for  

the Older Patients with Mild Traumatic Brain Injury  

 

สุภาภรณ รูปหลอ (Supapon Rooplor)* ดร.มยุรี ลี่ทองอิน (Dr.Mayuree Leethong-in)** 

 

บทคัดยอ 

 ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงหลังจําหนายกลับบาน การศึกษาน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา ทดสอบความตรงและความเปนไปไดของโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุ

สมองบาดเจ็บไมรุนแรง โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการรับรูสมรรถนะแหงตน การศึกษาน้ีประกอบไปดวย 2 ข้ันตอน      

1) พัฒนาโปรแกรมจากการทบทวนวรรณกรรม 2) ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน          

ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมประกอบดวยกิจกรรมท้ังหมด 3 ครั้งๆ ละ 15-30 นาที ไดแก วันแรกท่ีเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาล ครั้งท่ี 2 กอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล และครั้งท่ี 3 หลังสมองบาดเจ็บ 48 ช่ัวโมง โดยมสีื่อและอุปกรณ

ไดแก คูมือ สื่อวิดิทัศนและโทรศัพท โปรแกรมมีความตรงของเน้ือหาเทากับ 0.96 ดังน้ันโปรแกรมมีความเปนไปได         

ในการดําเนินการจริงเพ่ือสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง และควรมีการศึกษา      

นํารองเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมตอพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงตอไป 

 

ABSTRACT 

 Family caregivers play an important role in taking care of the Mild traumatic brain injury (mTBI) 

in older patients at home. For these reasons, the Self – Efficacy Enhancing Program of Caregivers for the 

Older Patients with mTBI were developed, tested validity and examined the feasibility.  This study 

consists of 2 step: 1) program which based on based on the Self- Efficacy theory was developed from 

conducting a literature review 2)  content validity and feasibility testing.  The developed program 

comprised a handbook, VDO, and telephone training. The caregivers were trained 3 times at the first day 

of admission, the day before discharge; and 48 hours after trauma.  The program had high validity           

( CVI =  . 96)  from five experts.  However, a pilot study is needed to confirm the effectiveness of the 

program for improving practice behavior of caregivers. 

 

 

 

 

 
คําสําคัญ: สมรรถนะแหงตน ผูดูแล ผูสูงอายสุมองบาดเจ็บไมรุนแรง   
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บทนํา  

 สมองบาดเจ็บเปนการเปลี่ยนแปลงการทํางานของสมองหรือมีพยาธิสภาพในสมองโดยมีสาเหตุจากแรงภายนอก

มากระทบ (ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทยแหงประเทศไทย, 2562) กอใหเกิดการบาดเจ็บตอหนังศีรษะ กะโหลกศีรษะ 

เยื่อหุมสมอง เน้ือสมองและเสนประสาทสมอง (ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย, 2551; ธาวินี, 2556) ในปจจุบัน

พบปญหาสมองบาดเจ็บเพ่ิมมากข้ึนในประชากรผูสูงอายุ ดังสถิติจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีพบผูสูงอายุสมองบาดเจ็บ

เพ่ิมข้ึน (Taylor et al., 2017) โดยรอยละ 80 ของจํานวนผูท่ีสมองบาดเจ็บคือผูท่ีไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูท่ีสมอง

บาดเจ็บไมรุนแรง (mild traumatic brain injury: mTBI) และพบแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง (Stein et al., 2018) 

เชนเดียวกันกับสถิติผูสูงอายุสมองบาดเจ็บท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทรในป พ.ศ. 2559 – 2561 พบวา    

มีจํานวน 194, 218  และ 318 รายตามลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงท่ีเขารับการรักษาท่ี     

หอผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 เพ่ิมข้ึนจาก 84, 170 และ 218 รายตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมข้ึนมากกวา 2 เทา       

(งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลศรีนครินทร, 2561) ปญหาสมองบาดเจ็บไมรุนแรงจึงเปนปญหาสุขภาพหน่ึงท่ีสําคัญ

ท่ีพบบอยในผูสูงอายุ (Mcintyre et al., 2014)     

 ผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรนุแรงอาจมคีวามรนุแรงมากกวาวัยอ่ืน (Cuthbert et al., 2015) เน่ืองจากผลของการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจากการะบวนการชรา อาจจะมีการตอบสนองตอการบาดเจ็บไดไมดีโดยพบวาเน้ือสมองของ

บุคคลท่ีมีอายุระหวาง 30-70 ป จะลดลงประมาณรอยละ 30 (รพีพร, 2560) ลักษณะเน้ือสมองท่ีฝอเล็กลงทําใหเสนเลือด

ท่ีอยูบนผิวของสมองถูกดึงรั้ง เมื่อไดรับแรงกระแทกเกิดการฉีกขาดไดงาย จึงเกิดเลือดออกใตเยื่อหุมสมองช้ันดูรา (รพีพร, 

2560; วีรศักดิ์, 2560; Harvey, Close, 2012; Yamagami et al., 2019) พบบอยในผูสูงอายุมากกวาวัยอ่ืนถึง 3 เทา    

(รพีพร, 2556) ขณะเดียวกันการท่ีสมองฝอลงเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสะสมเลือดออกในกะโหลกศีรษะ ทําใหเลือดท่ีออกมา

สะสมมีปริมาณมากพอจึงแสดงอาการผิดปกติของระบบประสาทจากภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง เปนเหตุใหการ

แสดงอาการตองใชเวลานานกวาจะมาพบแพทย (รพีพร, 2560; วีรศักดิ์, 2560) อีกท้ังผูสูงอายุอาจจะมีอาการแสดงท่ี    

ไมสัมพันธกับความรุนแรงท่ีไดรับ อาจจะไมแสดงอาการใหเห็นเดนชัดในชวงแรก รวมท้ังโรคประจําตัวท่ีมีกอน           

ไดรับอุบัติเหตุและอาจไดรับยาหลายชนิดมากอนเกิดการบาดเจ็บและการตอบสนองตอการรักษาของรางกายท่ีลดลง     

ทําใหเพ่ิมโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บท่ีสมองไดมากกวาวัยผูใหญ (กรองได, 2560) และเปนสาเหตุท่ีทําใหมี     

อัตราการเสียชีวิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (Cheng et al., 2014; Mcintyre et al., 2014; Gardner et al., 2018) สมองบาดเจ็บ     

ไมรุนแรงยังสงผลกระทบตอผูสูงอายุและครอบครัวท้ังในดานรางกาย (Mcintyre et al., 2014; Stein et al., 2018) 

จิตใจ และจิตสังคม (Var, Rajeswaran, 2012) และเศรษฐกิจ (รุงนภา, 2559)  

 ผูดูแลเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการดูแลผูสูงอายุท้ังในขณะท่ีอยูโรงพยาบาลและหลังจําหนายกลับบาน 

เน่ืองดวยผูสูงอายุมีขอจํากัดดานการรูคิดท่ีลดลง (Mcintyre et al., 2014) และกระบวนการสูงอายุท่ีทําใหพลังสํารอง

ถดถอย (ปณิตา, 2561) ผูดูแลจึงตองเฝาระวังในการสังเกตอาการอยางใกลชิดและตองมีความรูความเขาใจในการประเมิน

ระดับความรูสึกตัวและการสังเกตอาการผิดปกติ เพ่ือเฝาระวังภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งหลังจําหนายกลับบานหากผูดูแล

พบวาผูสูงอายุมีอาการผิดปกติเกิดข้ึนจะสามารถนําผูสูงอายุสงโรงพยาบาลไดอยางรวดเร็ว โดยกอนจําหนายผูสูงอายุ   

สมองบาดเจ็บไมรุนแรงออกจากโรงพยาบาล พยาบาลประจําหอผูปวยจะมีการใหคําแนะนํากับผูดูแล เก่ียวกับวิธีการดูแล

และการสังเกตอาการผิดปกติเพ่ือใหผูดูแลทราบถึงอาการผิดปกติท่ีตองรีบนําผูสูงอายุสงโรงพยาบาล  

 จากการศึกษาปรากฏการณทางการพยาบาลของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง ท่ีเคยเขารับการรักษาใน

หอผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร หลังจําหนายกลับบาน โดยการสังเกตและการสัมภาษณ

พฤติกรรมการดูแลตามแนวแนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บและอาการผิดปกติ ในชวง 48 ช่ัวโมงแรกและ 2 สัปดาห
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หลังสมองบาดเจ็บพบวา ผูดูแลสวนใหญ 9 ใน 10 คน มีการเฝาระวังอาการผิดปกติและพฤติกรรมการดูแลเพียงบางอยาง

เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมตามแนวทางเวชปฏิบัติกรณีสมองบาดเจ็บท่ีตองเฝาระวังอาการผิดปกติ (ราชวิทยาลัยประสาท

ศัลยแพทยแหงประเทศไทย, 2562) มีการรับรูเรื่องโรคท่ีไมถูกตอง คิดวาอาการของโรคไมรุนแรง ผูดูแลมีความมั่นใจ     

ในการเฝาระวังอาการผิดปกติและพฤติกรรมการจัดการอาการเบ้ืองตนเฉลี่ยเพียงรอยละ 40 พบปญหาความไมมั่นใจใน

การดูแล การจัดการอาการ อาการผิดปกติท่ีตองเฝาระวัง ไมมั่นใจการประเมินระดับความรูสึกตัวท่ีถูกตองและการจัดการ

เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน  

 อยางไรก็ตามแมจะมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูบาดเจ็บสมองไมรุนแรงโดยใชการวางแผน       

การจําหนาย (เสาวนุช และคณะ, 2560) แตสวนใหญเปนกลุมผูบาดเจ็บท่ีอยูในวัยผูใหญ และเน้ือหาของสื่อคูมือและ     

วีดิทัศนท่ีใชในการวิจัยท่ีผานมา เปนการใหคําแนะนําในผูบาดเจ็บวัยผูใหญซึ่งมีความแตกตางจากผูสูงอายุ จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบวา ผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงเปนกลุมผูบาดเจ็บท่ีมีความเปลี่ยนแปลงเฉพาะจากกระบวนการ

ความสูงอายุ มีสิ่งท่ีตองเฝาระวังเพ่ิมมากข้ึนหลังสมองบาดเจ็บ คือความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออกใตเยื่อหุมสมอง

แบบเรื้องรังท่ีพบไดมากวาผูบาดเจ็บวัยอ่ืน และจากโปรแกรมการศึกษาท่ีผานมายังไมพบโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะ

แหงตนของผูดูแล ท่ีจะเพ่ิมความเช่ือมั่นความมั่นใจในการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง และยังไมพบการศึกษา

ติดตามพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูสูงอายุอายุ ท่ีจะตองใหการดูแลท่ีเฉพาะเจาะจงในชวง 48 ช่ัวโมง ซึ่งเปนชวงท่ี

ผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด (Mcintyre et al., 2014) และในระยะ 2 สัปดาหหลัง         

สมองบาดเจ็บ ท่ีตองเฝาระวังการเกิดภาวะเลือดออกใตเยื่อหุมสมองช้ันดูราแบบเรื้อรัง (Hickey, March, 2014)  

 จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําผูดูแลเขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ     

สมองบาดเจ็บไมรุนแรง ดวยการพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง 

เพ่ือสงผลใหเกิดพฤติกรรมการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงหลังจําหนายกลับบานท่ีมีคุณภาพตอไป 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

กรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมครั้ง น้ี ผู วิจัยประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีการรับรูสมรรถนะแหงตน              

(Self-Efficacy) ของ Badura (1997) พัฒนาโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง 

โดยมีความเช่ือวา ผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงจะแสดงพฤติกรรมการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง

ออกมาได น้ัน เกิดจากความเช่ือมั่นในการรับรูสมรรถนะของตนเองโดยผานแหลงสนับสนุน 4 แหลง ไดแก                      

1) ประสบการณท่ีเคยประสบความสําเร็จในการกระทําดวยตนเอง 2) การเรียนรูผานตัวแบบหรือประสบการณของผูอ่ืน 

3) การใชคําพูดแนะนําหรือชักจูงดวยคําพูด 4) สภาพรางกายและอารมณ  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง 

2.  เพ่ือศึกษาความตรงเน้ือหาและความเปนไปไดของโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุ

สมองบาดเจ็บไมรุนแรง 
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ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาพัฒนาโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บ    

ไมรุนแรง ท่ี เขารับการรักษาในหอผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2 โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

  มี 2 ข้ันตอน ดังน้ี   

 ขั้นตอน 1 การพัฒนาโปรแกรม ประกอบดวย  

1.1 ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการพัฒนาโปรแกรมสําหรับดูแล   

ผูบาดเจ็บสมองไมรุนแรง 

1.2  พัฒนาโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง 

 ขั้นตอนท่ี 2 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโปรแกรมและความเปนไปไดของสื่อท่ีใช 

2.1 การประเมินความตรงเน้ือหาของสื่อคูมือ วิดีทัศน และ โปรแกรม  

ประเมินความตรงของเน้ือหาของ คูมือ และวีดิทัศน โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ จํานวน  5 

ทาน ประกอบดวย ศัลยแพทยระบบประสาท อาจารยพยาบาลผูเช่ียวชาญการพยาบาลผูสูงอายุ อาจารยผูเช่ียวชาญสาขา

เทคโนโลยี พยาบาลผูเช่ียวชาญดานการดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพยาบาลผูเช่ียวชาญการพยาบาลผูสูงอายุ 

หลังจากท่ีผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบเครื่องมือเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําเน้ือหาคูมือ วิดีทัศนท่ีไดไปปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของผูทรงคุณวุฒิ และนําเครื่องมือดังกลาวไปคํานวณดัชนีความตรงเน้ือหา คาท่ียอมรับไดตองไมนอยกวา 0.80         

(Davis, 1992 อางถึงใน บุญใจ, 2555) กอนนําไปดําเนินการในโปรแกรม 

ประเมินความตรงของเน้ือหาโปรแกรม โดยใหผูเ ช่ียวชาญตรวจสอบ จํานวน  5 ทาน 

ประกอบดวย ศัลยแพทยระบบประสาท อาจารยพยาบาลผูเช่ียวชาญการพยาบาลผูสูงอายุ อาจารยพยาบาลผูเช่ียวชาญ

การศัลยกรรมอุบัติเหตุ พยาบาลผูเช่ียวชาญดานการดูแลผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และพยาบาลผูเช่ียวชาญการพยาบาล

ผูสูงอายุ หลังจากท่ีผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบเครื่องมือเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําเน้ือหาโปรแกรมท่ีไดไปปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนําเครื่องมือดังกลาวไปคํานวณดัชนีความตรงเน้ือหา คาท่ียอมรับไดตองไมนอยกวา 

0.80  (Davis, 1992 อางถึงใน บุญใจ, 2555)  

2.2 การประเมินความเปนไปไดของสื่อคูมือและวิดีทัศน 

ผู วิจัยนําขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงสื่อคูมือและวิดีทัศน จากน้ันทดสอบ             

ความเปนไปไดของสื่อท่ีใชจากผู ท่ีเ ก่ียวของ ไดแก ผูดูแลจํานวน 6 ราย และพยาบาลวิชาชีพประจําหอผูปวย                  

จํานวน 5 ราย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

1. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูดูแล ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดครอบครัว สถานภาพสมรส และความสัมพันธกับผูปวย 2) แบบประเมินความพึงพอใจตอ   

สื่อคูมือและวิดีทัศน  

2. สื่อคูมือสําหรับผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง  

3.  วีดิทัศนการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง  
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ผลการศึกษา 

ขั้นตอน 1 การพัฒนาโปรแกรม    

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับดูแลผูบาดเจ็บสมอง    

ไมรุนแรงพบวา การใชสื่อในการใหความรูกับผูดูแลผูบาดเจ็บสมองไมแรงที่มีประสิทธิภาพ ไดแก วีดิทัศน (พนิตนาฏ 

และคณะ, 2562; เสาวนุช และคณะ, 2560) และคูมือการดูแล (พนิตนาฎ และคณะ, 2562; เสาวนุช และคณะ, 2560)  

และปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการดูแลของผูดูแลท่ีผานมาประกอบดวย การไดรับขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ การฟนฟู

สภาพรางกาย คําแนะนําและความชวยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางอารมณและสังคม และการสนับสนุนทางดาน

จิตใจ  ในเชิงบวก (Hassan et al., 2011) การวางแผนการจําหนาย (เสาวนุช และคณะ, 2560) และการรับรูความเช่ือมั่น        

ในสมรรถนะแหงตน (Firmawati et al., 2014; ขวัญใจ และคณะ, 2556) ชวยทําใหสงเสริมพฤติกรรมการดูแลของผูดูแล

ผูสูงอายุสมองบาดเจ็บท่ีไมรุนแรงได ดังน้ันผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงหลังจําหนายกลับบาน ตองมีความมั่นใจ

ในการดูแลและจัดการอาการผิดปกติท่ีจะเกิดข้ึนหลังจําหนายกลับบาน ดังงานวิจัยของ รุงนภา และคณะ (2556) พบวา

ตองมีการประเมินความพรอมและความตองการของญาติผูดูแลกอนใหขอมูลหรือฝกทักษะการดูแลเนนความ

เฉพาะเจาะจงในผูดูแลแตละราย สงผลทําใหผูดูแลมีวิธีในการปรับตัวเพ่ือเผชิญปญหาไดดีข้ึนเมื่อผูบาดเจ็บกลับไปอยูบาน 

สงผลตอประสิทธิภาพการดูแลผูท่ีสมองบาดเจ็บไมรุนแรงเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ ขนิษฐา และคณะ (2559)   

ท่ีพบวาแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครวัเปนปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด ผลการศึกษาช้ีใหเห็นวาพยาบาล

ควรมีระบบบริการสนับสนุนหลังจําหนาย ติดตามประเมินผลเปนระยะๆ นอกจากน้ีการใชสื่อคูมือและทบทวนเน้ือหา   

การดูแลในคูมือใหกับผูดูแล ทําใหผูดูแลมีความเขาใจและสามารถจัดการอาการของผูบาดเจ็บไดเพ่ิมมากข้ึน (Schackow, 

Lape, 2019) ลักษณะสื่อท่ีใชความรูท่ีจะชวยในการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงพบวา ควรมีการออกแบบสื่อใหมี

รูปภาพประกอบ ใชภาษาท่ีเขาใจงาย สั้นกระชับ ขนาดตัวอักษรเหมาะสม มีพ้ืนวางระหวางบรรทัด เน้ือหาของสื่อ       

ควรประกอบดวย ภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดข้ึน อาการและอาการแสดง ข้ันตอนในการติดตอโรงพยาบาลกรณีฉุกเฉิน 

ขอมูลกลุมอาการหลังสมองบาดเจ็บ และการจัดการเมื่อเกิดอาการผิดปกติ (Bergman, Louis, 2016)  

 นอกจากน้ีการทบทวนวรรณกรรมโปรแกรมท่ีสงเสริมพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บ       

ไมรุนแรงในระยะ 5 ปท่ีผานมายังมีขอจํากัด โดยสวนใหญเปนการศึกษาผูดูแลผูสูงอายุท่ีรวมอยูในกลุมอายุมากกวา 18 ป 

(พนิตนาฏ และคณะ, 2562; ไพรัตน, 2557; เสาวนุช และคณะ, 2560) กลุมผูบาดเจ็บและผูดูแล (พนิตนาฎ และคณะ, 

2562) องคประกอบของทุกโปรแกรมคือการใหคําแนะนํา ประกอบการใชสื่อ ซึ่งสื่อสวนใหญไดแก วีดิทัศน (พนิตนาฎ 

และคณะ, 2562; เสาวนุช และคณะ, 2560) และคูมือการดูแล (พนิตนาฎ และคณะ, 2562; ไพรัตน, 2557; เสาวนุช 

และคณะ, 2560) มีการโทรติดตามเยี่ยมอาการและกระตุนเตือนหลังจําหนาย (พนิตนาฎ และคณะ, 2562; เสาวนุช 

และคณะ, 2560) เน้ือหาในสื่อเปนคําแนะนําสําหรับผูบาดเจ็บวัยผูใหญ ยังไมมีความเฉพาะเจาะจงสําหรับการดูแลใน

ผูสูงอายุ  

Bandura (1997) ไดกลาวถึงบุคคลหากมีความเช่ือมั่นวาตนเองสามารถทํากิจกรรมน้ันใหประสบความสําเร็จได  

จึงจะแสดงพฤติกรรมน้ันออกมา ดังน้ันผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงจะแสดงพฤติกรรมการดูแลผูสูงอายุ       

สมองบาดเจ็บไมรุนแรงออกมาไดน้ัน เกิดจากความเช่ือมั่นในการรับรูสมรรถนะของตนเองโดยผานแหลงสนับสนุน 4 แหลง 

ไดแก 1) ประสบการณ ท่ีเคยประสบความสําเร็จในการกระทําดวยตนเอง (enactive mastery experiences)             

เปนแหลงขอมูลท่ีมีอิทธิพลมากตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยพูดคุยเปนรายบุคคล ปฏิบัติจริงและประสบความสําเร็จ

จากการฝกทักษะและไดสาธิตยอนกลับและไดประสบความสําเร็จดวยตนเอง จากการนําทักษะตางๆนําไปปฏิบัติเมื่อ     

กลับบาน 2) การเรียนรูผานตัวแบบหรือประสบการณของผูอ่ืน (vicarious experience) ซึ่งเปนการเรียนรูจากการสังเกต
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พฤติกรรมของตัวแบบ โดยใหผูดูแลสังเกตพฤติกรรมการดูแลท่ีถูกตองผานการฝกทักษะ คูมือและสื่อวีดิทัศน ใหเกิด     

การเรียนรูสงผลใหเกิดการกระทําพฤติกรรม 3) การใชคําพูดแนะนําหรือชักจูงดวยคําพูด (verbal persuasion) เปนการ

ใหความรูและคําแนะนําในการดูแลและช้ีนําชักจูงในระหวางฝกทักษะการประเมิน โทรกระตุนเตือนหลังจําหนาย รวมถึง

เปดโอกาสใหพูดคุยซักถามในพฤติกรรมท่ีเกิดความสงสัยและชมเชยในระหวางการฝกปฏิบัติ 4) สภาพรางกายและอารมณ 

(physiological and emotion state) การสรางสัมพันธภาพเปนการสงเสริมความพรอมในดานรางกายและอารมณ 

ผูดูแลมีสภาพรางกายและอารมณท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความพรอมและและความเช่ือมั่นในสมรรถนะของตนเองใน     

การปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลไดอยางเต็มศักยภาพ  ดังน้ันหากผูดูแลไดรับการสนับสนุนใหมีความเช่ือในสมรรถนะแหงตน 

ผานแหลงสนับสนุนท้ัง 4 แหลง จะสงเสริมใหผูดูแลมีพฤติกรรมการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงหลังจําหนายกลับ

บานได 

 ดังน้ันโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง ประกอบดวย กิจกรรม

ท้ังหมด 3 ครั้งๆ ละ 30 นาที ดังน้ี  

  คร้ังท่ี 1 วันแรกท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

 1.1 กิจกรรมการใหความรู 15 นาที เปนกิจกรรมสําหรับใหความรูผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไม

รุนแรง รวมกับการเปดวีดิทัศน “การดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง” และเปดโอกาสใหซักถามประเด็นท่ีสงสัย  

  1.2 กิจกรรมสาธิตและฝกทักษะการประเมินระดับความรูสึกตัว 15 นาที เปนกิจกรรมท่ีมีการสาธิต

การประเมินระดับความรูสึกตัวท่ีถูกตอง จากน้ันใหผูสูงอายุและผูดูแลมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ  

   คร้ังท่ี 2 กอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล 

  2.1 กิจกรรมทบทวนความรูเก่ียวกับสมองบาดเจ็บในผูสูงอายุและใหคําแนะนําการดูแลกับผูดูแลเมื่อ

จําหนายผูสูงอายุกลับบาน รวมกับเปดวีดิทัศน  

  2.2 กิจกรรมทบทวนการประเมินระดับความรูสึกตัว  

  คร้ังท่ี 3 หลังสมองบาดเจ็บ 48 ช่ัวโมง กิจกรรมการโทรกระตุนเตือน 10 - 15 นาที ทบทวนการดูแล  

                       ท้ังน้ีโดยใชสื่อท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวย คูมือและวิดีทัศน  1) คูมือสําหรับผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ

สมองบาดเจ็บไมรุนแรง เน้ือหาประกอบดวย ความรูเรื่องผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง การพยาบาลท่ีจะไดรับ การดูแล

เพ่ือเฝาระวังอาการผิดปกติหลังจําหนายกลับบาน การสังเกตติดตามอาการเปลี่ยนแปลง การจัดการอาการผิดปกติ

เบ้ืองตนกอนนําสงโรงพยาบาล การดูแลเพ่ือปองกันอุบัติเหตุและการดูแลดานสิ่งแวดลอมภายในบาน และการติดตอกรณี

เกิดเหตุการณฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง และแบบติดตามการปฏิบัติของผูดูแล และ2) วีดิทัศนการดูแลผูสูงอายุสมอง

บาดเจ็บไมรุนแรง เน้ือหาประกอบดวย ความรูเรื่องผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง การพยาบาลท่ีจะไดรับ ประสบการณ

ของผูดูแลท่ีเคยดูแลมากอน การดูแลเพ่ือเฝาระวังอาการผิดปกติหลังจําหนายกลับบาน การสังเกตติดตามอาการ

เปลี่ยนแปลง และการติดตอกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง  

ขั้นตอนท่ี  2  การตรวจสอบความตรงของเนือ้หาโปรแกรมและความเปนไปไดของสื่อ 

2.1 การประเมินความตรงเน้ือหาของสื่อคูมือ วิดีทัศน และ โปรแกรม  

ผลการตรวจสอบความตรงเน้ือหา จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน พบวา คูมือสําหรับผูดูแลในการดูแลผูสูงอายุ        

สมองบาดเจ็บไมรุนแรง ไดคาดรรชนีความตรงตามเน้ือหาท้ังฉบับ (Scale-level content validity index : SCVI)        

และดรรชนีความตรงเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) เทากับ .97 และ 0.88 ตามลําดับ วีดิทัศนสําหรับผูดูแล  

ในการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง ไดคาดรรชนีความตรงเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) เทากับ 0.97              
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และโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรนุแรง ไดคาดรรชนีความตรงเน้ือหา (Content 

Validity Index : CVI) เทากับ  0.96 (ดังตารางท่ี 1) และมีขอเสนอแนะใหปรับแกไขดังน้ี 

เน้ือหาในโปรแกรม ปรับปรุงเพ่ิมเติม ประเด็นคําถามท่ีจะใชในการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูดูแล ปรับเพ่ิม

การติดตามการประเมินความเขาใจของผูดูแล กรณีท่ีผูดูแลตอบคําถามไมไดผูวิจัยจะตองใหขอมูลซ้ํา เพ่ือใหผูดูแลเห็น

ความสําคัญ และควรสรุปประเด็นสําคัญเนนย้ําใหผูดูแลเขาใจกอนจําหนายผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงกอนจําหนาย

กลับบาน และใสรายละเอียดกิจกรรมใหชัดเจนข้ึนแตละกิจกรรมใชเวลาเทาใด เน้ือหาในคูมือมีความเหมาะสม พิจารณา

ใหปรับสีและขนาดอักษรใหมีความเหมาะสมเพ่ิมข้ึน เลือกใสรูปใหตรงกับเน้ือหา เน้ือหาวีดิทัศน ปรับเพ่ิมเติมเนนเฉพาะ

จุดสําคัญใหกระชับ เรียงลําดับความสําคัญของเน้ือหาใหนาสนใจ ใสรูปใหตรงกับเน้ือหาท่ีจะสื่อสาร  

 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  5 ทาน ตอโปรแกรม จํานวน  24  หัวขอประเมิน 

 

หัวขอท่ี 

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวนผูเช่ียวชาญท่ีให

ความเห็นวาสอดคลอง 

Item-CVI 

(I-CVI) คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5  

1 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

2 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

3 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

4 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

5 3 4 4 4 2 4 4/5 = .8 

6 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

7 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

8 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

9 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

10 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

11 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

13 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

14 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

15 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  5 ทาน ตอโปรแกรม จํานวน  24  หัวขอประเมิน (ตอ) 

 

หัวขอท่ี 

ความเห็นของผูเช่ียวชาญ จํานวนผูเช่ียวชาญท่ีให

ความเห็นวาสอดคลอง 

Item-CVI 

(I-CVI) คนท่ี 1 คนท่ี 2  คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5  

16 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

17 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

18 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

19 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

20 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

21 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

22 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

23 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

24 3 4 4 4 4 5 5/5 = 1 

 คาเฉลี่ย .99 

 

CVI =                                                                                           = .96 

 

 ดังน้ันโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง หลังปรับแกไขตาม

ขอเสนอแนะ ประกอบดวย กิจกรรมท้ังหมด 3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที ดังน้ี   

  คร้ังท่ี 1 วันแรกท่ีเขารักษาตัวในโรงพยาบาล 

1.1 กิจกรรมสรางสัมพันธภาพ กลาวทักทายแนะนําตัว ประเมินสอบถามความตองการและความวิตก

กังวลของผูดูแล ช้ีแจงวัตถุประสงค ใชคําถามนําเก่ียวกับประสบการณการดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง และการ

รับรูหรือความรูสึกท่ีมีตอภาวะสมองบาดเจ็บไมรุนแรงของผูสูงอายุในครั้งน้ี ใชระยะเวลาประมาณ 5 นาที 

 1.2 กิจกรรมการใหความรู เปนกิจกรรมสําหรับใหความรูผูดูแลผูสงูอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง เพ่ือให

ทราบถึง ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบหลังสมองบาดเจ็บ และการดูแลในขณะท่ีอยูโรงพยาบาล รวมกับการเปดวีดิทัศน 

“การดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง” วีดิทัศนความยาว 5.35 นาที และกลาวสรุปเนนย้ําประเด็นสําคัญ เปดโอกาส

ใหซักถามประเด็นท่ีสงสัย ใชระยะเวลาประมาณ 10 นาที  

  1.3 กิจกรรมสาธิตและฝกทักษะการประเมินระดับความรูสึกตวั เปนกิจกรรมท่ีมีการสาธิตการประเมนิ

ระดับความรูสึกตัวท่ีถูกตอง จากน้ันใหผูสูงอายุและผูดูแลมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ เพ่ือใหผูดูแลเกิดประสบการณท่ีเคย

ประสบความสําเร็จดวยตนเองในการประเมินระดับความรูสึกตัวของผูสูงอายุ โดยประเมินการตอบสนอง 3 ดาน ไดแก 

การลืมตา การพูดคุยสือ่สาร และการทําตามคําบอก มีการใชคําพูดโนมนาวชักจูงและกลาวช่ืนชมตลอดการฝกปฏิบัติโดย 

ใชระยะเวลาประมาณ 10 นาที 

 1.4 กิจกรรมการประเมินการรับขอมูลของผูดูแลในประเด็นสําคัญจากคําแนะนําท่ีไดรับ หากมีความ

เขาใจท่ีไมถูกตอง ผูวิจัยอธิบายเนนจุดสําคัญ เพ่ือใหผูดูแลจดจําไดและศึกษาเพ่ิมเติมในคูมือ ใชระยะเวลาประมาณ 5 นาที  

   คร้ังท่ี 2 กอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล 

  2.1 กิจกรรมสรางสัมพันธภาพเพ่ือใหเกิดความพรอมตอการเขารวมโปรแกรมครั้งท่ี 2 ใชระยะเวลา

ประมาณ 5 นาที 

จํานวนหัวขอท่ีไดคะแนน 3 และ 4 จากผูเช่ียวชาญทุกคน = 23 

จํานวนหัวขอท้ังหมด = 24 
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  2.1 กิจกรรมทบทวนความรูเก่ียวกับสมองบาดเจ็บในผูสูงอายุและใหคําแนะนําการดูแลกับผูดูแลเมื่อ

จําหนายผูสูงอายุกลับบาน รวมกับเปดวีดิทัศน เพ่ือใหเห็นตัวแบบผูดูแลและอาการผิดปกติท่ีตองนําผูสูงอายุสงโรงพยาบาล

และทบทวนการประเมินระดับความรูสึกตัว ใชระยะเวลาประมาณ 15 นาที 

 2.2 กิจกรรมทบทวนการประเมินระดับความรูสึกตัว กิจกรรมน้ีเพ่ือทบทวนทักษะการฝกปฏิบัติการ

ประเมินระดับความรูสึกตัว เพ่ือใหผูดูแลมีความมั่นใจในการปฏิบัติหลังจําหนายกลับบาน กิจกรรมน้ีใชระยะเวลาประมาณ 

10 นาที  

  คร้ังท่ี 3 หลังสมองบาดเจ็บ 48 ช่ัวโมง กิจกรรมการโทรกระตุนเตือน ทบทวนการดูแลและเปดโอกาส

ใหซักถามขอสงสัย ใชเวลา 15 - 30 นาที 

           ผูวิจัยปรับแกไขโปรแกรมตามขอเสนอแนะผูเช่ียวชาญ  

 2.2 การประเมินความเปนไปไดของสื่อคูมือ วิดีทัศนและโปรแกรม 

 หลังจากผูวิจัยไดผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยขอนแกนเลขท่ี HE 

621511 ผูวิจัยนําโปรแกรมประกอบดวยข้ันตอนการดาํเนินการ สื่อคูมือและวิดีทัศนไปทดสอบความเปนไปไดและประเมนิ

ความพึงพอใจของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงจํานวน 6 ราย และพยาบาลวิชาชีพหอผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2 จํานวน 5 ราย พบวา  

 อาสาสมัครผูดูแลรายท่ี 1 เพศ อายุ 43 ป ระดับการศึกษา ปวช อาชีพ รับจาง รายไดครอบครัว 10,000 บาท

สถานภาพสมรส หยา และความสัมพันธกับผูปวย บุตร คิดเห็นตอคูมือ ขนาดเลมเหมาะสม ตัวหนังสือพอดี สีสันสวยงาม 

อานไดชัดเจน วิดีทัศน ความยาวเหมาะสม ภาพชัดเจน 

  อาสาสมัครผูดูแลรายท่ี 2 เพศ อายุ 39 ป ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา อาชีพ ธุรกิจสวนตัว รายไดครอบครัว 

8,000 บาท สถานภาพสมรส โสด และความสัมพันธกับผูปวย บุตร คิดเห็นตอคูมือ ขนาดตัวหนังสือพอดี อานงาย มี

ภาพประกอบทําใหเขาใจเพ่ิมข้ึน อยากใหเพ่ิมการบันทึกอาการผิดปกติในแตะวัน วิดีทัศน ระยะเวลาเหมาะสม         

เน้ือหาเขาใจงาย 

อาสาสมัครผูดูแลรายท่ี 3 เพศ อายุ 63 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา อาชีพ แมบาน รายไดครอบครัว 5,000 

บาท สถานภาพสมรส คู และความสัมพันธกับผูปวย นองสาว คิดเห็นตอคูมือ อานเขาใจงาย ขนาดตัวหนังสือพอดี วิดีทัศน 

ชัดเจน เขาใจงาย 

อาสาสมัครผูดูแลรายท่ี 4 เพศ อายุ 72 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา อาชีพ คาขาย รายไดครอบครัว 5,000 

บาท สถานภาพสมรส คู และความสัมพันธกับผูปวย บุตร คิดเห็นตอคูมือ มีความชัดเจน มีภาพประกอบ อานเขาใจงาย 

ขนาดตัวหนังสือเหมาะสม วิดีทัศน ระยะเวลาเหมาะสม ภาพชัดเจน 

อาสาสมัครผูดูแลรายท่ี 5 เพศ อายุ 65 ป  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ขาราชการบํานาญ                

รายไดครอบครัว 60,000 บาท สถานภาพสมรส คู และความสัมพันธกับผูปวย บุตร  คิดเห็นตอคูมือ วิดีทัศน            

เน้ือหากระชับ ภาพชัดเจน เขาใจไดงาย 

อาสาสมัครผูดูแลรายท่ี 6 เพศ อายุ 33 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ขาราชการ รายไดครอบครัว 30,000 

บาท สถานภาพสมรส คู และความสัมพันธกับผูปวย บุตร คิดเห็นตอคูมือมีขนาดเหมาะสม ตัวหนังสือชัดเจน สีสันสดใส มี

ภาพประกอบชัดเจน วิดีทัศนความยาวเหมาะสม ดูแลวเขาใจงาย เน้ือหาไมยาวจนเกินไป 

 ผลการประเมินความพึงพอใจตอคูมือและวิทัศน ของอาสาสมัคร 6 ราย ดานสื่อใหความรู พบวาสวนใหญ 

เห็นวา สื่อมีความเหมาะสม ออกแบบสวยงาม สื่อสารเขาใจไดงาย เน้ือหาในวีดิทัศน มีความเหมาะสม สั้นกระชับ เขาใจ

งาย ไมซับซอนและสามารถเขาดูสื่อวีดทัิศนไดงาย ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ดานกระบวนการ/ข้ันตอน สวนใหญ
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เห็นวา สามารถทําใหผูดูแลเขาใจข้ันตอนการดูแลผูสูงอายุขณะท่ีนอนโรงพยาบาลและดูแลผูสูงอายุเมื่อกลับบาน รวมถึง

ข้ันตอนการใชมีความชัดเจน กระชับและเขาใจงาย ไมซับซอน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานผลลัพธการใชสื่อ 

สวนใหญเห็นวา สื่อคูมือและวีดิทัศนมีประโยชน สามารถนําความรูไปใชในดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรงไดและมี

ความพึงพอใจในภาพรวมตอคูมือและวิดีทัศนในระดับมากท่ีสุด 

            เชนเดียวกับผลการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพประจําหอผูปวย 5 ราย ดานสื่อใหความรู พบวา

สวนใหญเห็นวา สื่อมีความเหมาะสม ออกแบบสวยงาม สื่อสารเขาใจไดงาย เน้ือหาในวีดิทัศน มีความเหมาะสม สั้นกระชับ 

เขาใจงาย ไมซับซอน และสามารถเขาดูสื่อวีดิทัศนไดงาย ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด และดานกระบวนการ/

ข้ันตอน สวนใหญเห็นวา สามารถทําใหผูดูแลเขาใจข้ันตอนการดูแลผูสูงอายุขณะท่ีนอนโรงพยาบาลและดูแลผูสูงอายุ     

เมื่อกลับบาน รวมถึงข้ันตอนการใชมีความชัดเจน กระชับและเขาใจงาย ไมซับซอน ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

และดานผลลัพธการใชสื่อ สวนใหญเห็นวา สื่อคูมือและวีดิทัศนมีประโยชน สามารถนําความรูไปใชในดูแลผูสูงอายุ      

สมองบาดเจ็บไมรุนแรงไดและมีความพึงพอใจในภาพรวมตอคูมือและวิดีทัศนในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกับอาสาสมัคร

ผูดูแล 

 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

จากการพัฒนาโปรแกรมโดยการใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการรับรูสมรรถนะแหงตนพบวา การพัฒนาความเช่ือมั่น

ในการรับรูสมรรถนะของตนเองโดยผานแหลงสนับสนุน 4 แหลง ไดแก 1) ประสบการณท่ีเคยประสบความสําเร็จ           

ในการกระทําดวยตนเอง 2) การเรียนรูผานตัวแบบหรือประสบการณของผูอ่ืน 3) การใชคําพูดแนะนําหรือชักจูงดวยคําพูด 

4) สภาพรางกายและอารมณ หลังจากผูเช่ียวชาญตรวจสอบเน้ือหาของโปรแกรมแลว ไดมีการใหขอเสนอแนะในการปรับ

แตละกิจกรรมใหสอดคลองกับองคประกอบของทฤษฎี ระบุรายละเอียดระยะเวลาในแตละกิจกรรม ทําใหการพัฒนา

โปรแกรมมีความเหมาะสมเพ่ิมข้ึน เมื่อนําไปทดสอบความเปนไปไดของโปรแกรมพบวา ผลลัพธดานความตรงของเน้ือหา

ของคูมือและวีดิทัศนอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมและมีความเปนไปใดในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามการรับรูสมรรถนะแหงตน

สามารถทําใหผูดูแลเกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได (Firmawati et al., 2014) หากนําโปรแกรม

สรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บไมรุนแรง อาจสงผลใหพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูสูงอายุ

สมองบาดเจ็บไมรุนแรงได เชนเดียวกับการศึกษาในกลุมผูดูแลผูท่ีสมองบาดเจ็บไมรุนแรงวัยผูใหญ (พนิตนาฎ และคณะ 

2562; เสาวนุช และคณะ, 2560)  

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช   

ควรมีการศึกษาประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนของผูดูแลผูสูงอายุสมองบาดเจ็บ

ไมรุนแรงตอพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ  

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา และนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ขอขอบคุณสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

และโครงการสนับสนุนการผลิตนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีใหการสนับสนุนเงินทุนในการ

พัฒนานวัตกรรม     
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