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บทที1่
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาท ที่เป็ นอันตรายร้ายแรงถึงขั้น
เสี ยชีวติ จากสถิติพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตของประชากรทัว่ โลก 5.5 ล้าน
คน ซึ่ งเป็ นอันดับสองของโลก และมีแนวโน้มสู งขึ้น (World Health Organization, 2008) และจาก
สถิติ (American Heart Association, 2011) พบว่ามีผปู้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง795,000 รายต่อปี
เป็ นผูป้ ่ วยรายใหม่ถึง 610,000 รายต่อปี สําหรับในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็ นสาเหตุการ
เสี ยชี วิตของประชากรเป็ นลําดับที่สาม รองจากโรคมะเร็ งทุกชนิ ด และอุบตั ิเหตุและการได้รับ
สารพิษ โดยพบผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคนี้ จาํ นวน 22, 947 คนต่อประชากร 100,000 คน (กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2554) และผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองในรายที่รอดชีวิตมักจะมีความ
พิการหลงเหลืออยูม่ าก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, กระทรวง
สาธารณสุ ข และมหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2553) เมื่อติ ดตามผูป้ ่ วยเหล่านี้ ต่อไปพบว่า ผูป้ ่ วยจะไม่
สามารถทํางานได้ถึงร้ อยละ 50 ซึ่ งในจํานวนนี้ มีถึง ร้อยละ 25 ที่ตอ้ งอยู่ในสถานพยาบาลเป็ น
เวลานาน นอกจากนี้ ร้อยละ 30 ของผูป้ ่ วยจะเกิดภาวะสมองเสื่ อมตามมา (American Stroke
Association, 2008) นอกจากความพิการด้านร่ างกายแล้วผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิ ดโรคหลอดเลื อด
สมองยังมีปัญหาทางด้านจิตใจอีกด้วย พบว่า ปั ญหาด้านจิตใจที่พบมากที่สุดคือ ภาวะซึ มเศร้า ซึ่ ง
พบได้ถึ ง 1 ใน 3 ของผูท้ ี่ รอดชี วิต และพบมากที่ สุดช่ วง 6 เดื อนหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง
เฉียบพลัน (Santos et al., 2009)
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีอตั ราการเกิดภาวะซึ มเศร้ามากถึงร้อยละ 25 - 79
(Shirley et al., 2006; Johnson et al., 2006; Suzanne and Collo, 2007; Huang et al., 2010) จาก
การศึกษาของ Robinson and Spalletta (2010) พบว่าภาวะซึ มเศร้าภายหลังจากการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลันที่ แผนกผูป้ ่ วยนอกพบได้ในช่วง 3 เดือนถึง 3ปี พบว่าเป็ นภาวะซึ มเศร้าระดับ
รุ นแรงร้อยละ 24 และซึ มเศร้าระดับเล็กน้อยร้อยละ 23.9 และเมื่อผูป้ ่ วยมีภาวะซึ มเศร้าร่ วมด้วยจะ
เป็ นภาระต่อครอบครัวและสังคมรอบข้างมากขึ้น ภาวะซึ มเศร้าทําให้อาการความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยู่
รุ นแรงยิง่ ขึ้น หรื อหายจากความเจ็บป่ วยช้ากว่าปกติ เนื่ องจากไม่สนใจติดตามผลการรักษา และการ
ฟื้ นฟูสมรรถนะร่ างกาย (Robinson and Spalletta, 2010) ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้น จาก
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สถิ ติค่ า ใช้จ่ า ยของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ ห้อ งฉุ ก เฉิ น และแผนกผูป้ ่ วยนอกในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาพบว่า มีจาํ นวนถึง 54 ล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี Alspach (2013)
นอกจากนี้ พบว่า ร้ อยละ 50 ของผูป้ ่ วยภายหลัง เกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ย บพลันมี
ความคิดฆ่าตัวตาย (Santos et al., 2011) จากการศึกษาของ Conwell and Brent (1995 cited by
Mcdougall, Blixen and Suen,1997) พบว่า ประมาณร้อยละ 60 ของผูป้ ่ วยที่ฆ่าตัวตายมักเกิดภาวะ
ซึ มเศร้ าร่ วมด้วยเสมอ และภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน ยังนําไปสู่
อัตราเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตถึงร้ อยละ 23 (Ellis et al., 2010) สอดคล้องกับการศึกษาของ Williams,
Ghose and Swindle (2004) ที่พบว่าผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึมเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีอตั รา
เสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตร้ อยละ 13 และผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้าภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ร้อยละ 6-26 ที่มีความคิดฆ่าตัวตายในช่ วงระยะเฉี ยบพลัน ส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นในผูป้ ่ วยที่อายุไม่
มาก มีประวัติการดื่มสุ รา ความบกพร่ องด้านการรู้คิด (cognitive impairment) มีภาวะซึ มเศร้าระดับ
รุ นแรง ส่ วนความคิดฆ่าตัวตายในช่วงหลังจากช่วงการเกิดโรคจะสัมพันธ์กบั ความพิการสู งและขาด
แรงสนับสนุนทางสังคม (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552)
ในปั จจุ บนั เชื่ อว่ากลไกการเกิ ดภาวะซึ มเศร้ าภายหลังการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองนั้นมี
หลายประการด้วยกัน โดยสามารถแบ่งเป็ นปั จจัยหลัก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้าน neurobiology และ
ปัจจัยด้าน psychosocial (มณฑล ว่องวันดี, 2552)
ปั จจัยด้าน neurobiology ในภาวะปกติสารสื่ อประสาทที่อยูบ่ ริ เวณก้านสมองจะส่ ง
กระแสประสาทไปยังสมองด้านหน้าบริ เวณ frontal cortex การที่เกิ ดพยาธิ สภาพจากโรคหลอด
เลื อดสมองในเส้นทางดังกล่ าว ทําให้ขดั ขวางการส่ งกระแสประสาทและการนํา serotonin และ
noradrenalin เนื่ องจากพบว่า serotonin ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองทํางานได้นอ้ ยกว่าเดิม
และ serotonin เป็ นสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ ความอยากอาหารและช่วยเสริ มสร้างการ
ทํางานของเซลประสาท ทําให้ภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองจึงมีความผิดปกติทางอารมณ์
จนนําไปสู่ ภาวะซึ มเศร้า (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550: 228)
ปั จจัยด้าน psychosocial ขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง ทั้ง เพศ สถานภาพสมรส
ภาวะทางเศรษฐกิ จของผูป้ ่ วยและครอบครัว รวมถึงประวัติการเป็ นโรคทางจิตเวชของผูป้ ่ วยหรื อ
ครอบครัว ความรุ นแรงของความพิการและความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันที่เป็ นผล
จากโรคหลอดเลื อดสมอง การมีปัญหาทางด้านการสื่ อสาร มีปัญหาทางด้านการรู้คิด การขาดแรง
สนับสนุ นทางสังคม มีเหตุการณ์ความเครี ยดเข้ามาในชีวิต ซึ่ งการเกิดปั ญหาหรื อขาดความสมดุ ล
จากปั จจัยเหล่านี้จะทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าตามมาได้ (มณฑล ว่องวันดี, 2552)
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึ มเศร้าในโรค
หลอดเลือดสมอง มีหลายปั จจัยได้แก่
เพศ เป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความแตกต่างในเรื่ องสรี รวิทยา สมรรถภาพทางกาย บุคลิกภาพและ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อครอบครัวของแต่ละบุคคล ทําให้มีผลต่อภาวะสุ ขภาพแตกต่างกัน
จากรายงานการวิจยั พบว่าผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพศหญิงมีภาวะซึ มเศร้ ามากกว่า
เพศชาย (Ostir et al., 2011) สอดคล้องกับการศึกษาของ ภาพันธ์ เจริ ญสวรรค์ (2546) ที่พบว่า ผูป้ ่ วย
อัมพาตครึ่ งซี กจากโรคหลอดเลื อดสมองที่เข้ารั บทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพศ
หญิงมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศชาย ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วเพศชายมีจิตใจที่เข้มแข็ง อารมณ์ไม่อ่อนไหว
ง่าย มีสมรรถภาพสมรรถภาพทางกายที่ดีกว่าเพศหญิง จึงทําให้มีภาวะซึ มเศร้ าได้น้อยกว่า (Berg et
al., 2002)
สถานภาพสมรส เป็ นความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็ นสามีภรรยาในปั จจุบนั
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า สถานภาพสมรสเป็ นปั จจัยทํานายภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลัง
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน โดยพบว่าผูป้ ่ วยที่สมรสจะมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูท้ ี่เป็ นโสด
(Ostir et al., 2011) อาจเนื่ องมาจากมีภาระผูกพันกับคู่สมรสและบุตร ภาระรับผิดชอบเป็ นผูด้ ูแล
หรื อเป็ นหัวหน้าครอบครัว
รายได้ เป็ นแหล่งสนับสนุ นด้านการเงิน สถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคม เป็ นสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งอํานวยความสะดวกในชีวิต ซึ่ งส่ งผลต่อสภาพจิตใจได้โดยตรง จากการศึกษาของ
Ramasubbu et al. (1998) พบว่า รายได้เป็ นปั จจัยที่ไม่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิด
โรคหลอดเลื อ ดสมอง ผูป้ ่ วยที่ รายได้น้อยบางครั้ งก็ มี ภาวะซึ ม เศร้ า มากกว่า ผูม้ ี ร ายได้ม ากกว่า
บางครั้งผูป้ ่ วยที่รายได้มากกว่าบางครั้งก็อาจมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูม้ ีรายได้นอ้ ย รายได้จึงเป็ นตัว
แปรที่ยงั ต้องทําการศึกษาต่อไป
การสนับสนุ นทางสั งคม (Social support) เป็ นปั จจัยให้ที่เกิ ดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลทางสังคม การที่ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีการสนับสนุ นทางสังคมที่ดีจะช่วยลดระดับ
ภาวะซึ ม เศร้ า ได้ เนื่ องจากการที่ ผูป้ ่ วยมี ค วามหวัง ในการดํา รงอยู่ แรงสนับสนุ นทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Sit et al., 2007; Arlene et al.,
2011) สอดคล้องกับการศึกษาของ Arlene et al. (2012) ที่พบว่าบทบาทหน้าที่ทางสังคมมีอิทธิ พลต่อ
ภาวะซึ มเศร้า การที่ผปู้ ่ วยมีการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะช่วยลดระดับภาวะซึ มเศร้า
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (Activities of Daily Living) เป็ นกิจกรรมที่
คนเราทําหรื อปฏิบตั ิเป็ นประจํา เช่น การรับประทานอาการ การอาบนํ้า การใส่ เสื้ อผ้า การยืนและการ
เดิน เป็ นต้น จากการศึกษาของ Paolucci et al. (2005) พบว่าความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตร
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ประจําวัน มีควาสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึมเศร้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และพบว่า ผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลื อดสมองที่ ไม่มีภาวะซึ มเศร้ า หรื อพบภาวะซึ มเศร้าเพียงเล็กน้อย จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่
และกิจวัตรประจําวันได้ดีมากขึ้น (Chemerinski et al., 2001; Huang et al., 2010) และพบว่า ผูป้ ่ วยที่
สามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันได้น้อยจะมีภาวะซึ มเศร้าสู งขึ้น (Robinson and Spalletta,
2010)
ความสามารถในการสื่ อสาร (Communication ability) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะซึ มเศร้ า จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมักจะมี
ปั ญหาเรื่ องสื่ อสาร ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีอาการทางด้านการพูด การไม่เข้าใจสิ่ งที่ได้ยิน สิ่ งที่อ่าน หรื อ
สิ่ งที่เขียน จึงส่ งผลให้เกิดภาวะซึ มเศร้า (Waded et al., 1968; Naess et al., 2011) และพบว่า ผูป้ ่ วยที่
มีปัญหาภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาทางด้านการพูด (Naess et al., 2011;
Kauhanen et al., 1999)
การทําหน้ าที่ด้านการรู้ คิด (Cognitive function) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
ซึมเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การรู้คิด และความจํา
ภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองมีความสัมพันธ์กบั อัตราการรอดชีวิตและอัตราการเสี ยชีวิตของ
ผูป้ ่ วย (Goinotti et al., 2001 and Nys et al., 2006) และพบว่าผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้าระดับรุ นแรง
ส่ วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านการรู ้คิด (Robinson and Spalletta, 2010)
กลวิธีการเผชิ ญปั ญหา (Coping strategies) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ า
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผูป้ ่ วยที่ สามารถเผชิ ญปั ญหาได้ดีจะมีภาวะซึ มเศร้ าน้อยกว่า
(Bardwell, 2001; Chemerinski et al., 2001) และผูป้ ่ วยที่มีกลวิธีการเผชิญปั ญหาไม่ดี จะทําให้เกิด
ภาวะซึ มเศร้าและยังส่ งผลกระทบทําให้การให้ความร่ วมมือในการฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายลดลง
(Sinyor et al., 1986)
อย่างไรก็ตามสําหรับในประเทศไทยนั้น การศึกษาภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลอดเลือดสมอง
ยังพบน้อย โดยพบว่า มีการศึกษาภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยอัมพาตครึ่ งซี กที่มาทํากายภาพบําบัด ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผลการวิจยั พบว่า มีภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 38.8 (ภาพันธ์ เจริ ญสวรรค์, 2545)
และพบว่า มี ก ารศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งภาวะซึ ม เศร้ า หลัง การเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง
เฉี ยบพลันและตําแหน่งรอยโรคในสมองพบว่า ผูป้ ่ วยที่มีตาํ แหน่ งสมองขาดเลือดซี กซ้ายมีโอกาส
เกิดภาวะซึ มเศร้ าเท่ากับ 16 เท่าของผูป้ ่ วยที่มีตาํ แหน่ งสมองขาดเลือดซี กขวา (มณฑล ว่องวันดี ,
2552) งานวิจยั ที่ผา่ นมาส่ วนใหญ่ทาํ การศึกษาในผูป้ ่ วยที่อายุ 20-80 ปี ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาประเด็น
ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ภาวะซึ ม เศร้ า วัย ผู้ใ หญ่ เนื่ อ งจากผูป้ ่ วยวัย ผู้ใ หญ่ เ ป็ นวัย ทํา งาน มี
ภาระหน้าที่รับผิดชอบและดูแลสมาชิกในครอบครัว เมื่อผูป้ ่ วยเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้น จะทํา
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ให้เกิดความผิดปกติท้ งั ด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ผูป้ ่ วยจะเกิดความพร่ องทางด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ความพร่ องทางด้า นร่ า งกาย ความจํา การตัดสิ นใจ การสื่ อสาร ทํา ให้ก ารปฏิ บ ตั ิ กิ จวัต ร
ประจําวันลดลง ต้องพึ่งพาผูอ้ ื่น บุคลิกภาพ และอารมณ์ แปรปรวณ ไม่สามารถกลับไปประกอบ
อาชีพได้เช่นเดิม หรื ออาจถูกให้ออกจากงาน (อํานวยพร ภาษานอก, 2549) ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลให้
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดภาวะซึ มเศร้าตามมาได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง สนใจศึ กษาประเด็นปั จจัยที่ มีความสัม พันธ์ กบั ภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยวัย
ผูใ้ หญ่ภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้บุคลากรทางด้านสุ ขภาพ ในการ
ดูแลผูป้ ่ วย เพื่อป้ องกันและลดผลกระทบที่ทาํ ให้เกิดภาวะซึ มเศร้ า เพื่อให้ผปู้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมองสามารถดํารงชี วิตร่ วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ ยงั เป็ น
การพัฒนาองค์ความรู้ ทางการพยาบาลผูใ้ หญ่ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการประเมินปั ญหาทางการ
พยาบาลของผูป้ ่ วยและการให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยได้อย่างครบถ้วน
ทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การ
สนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การ
ทําหน้าที่ ดา้ นการรู ้ คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา กับภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
คําถามการวิจัย
1. ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึ มเศร้าอย่างไร
2. เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา
มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึ มเศร้าได้หรื อไม่ อย่างไร
โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งตามลักษณะทางพยาธิสรี รวิทยาออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด (Ischemic stroke) และโรคหลอดเลื อด
สมองที่เกิดจากเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke) (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550) ซึ่ งก่อให้เกิดความ
บกพร่ องได้หลายอย่าง และส่ งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลนั้นและบุคคลใกล้ชิดด้วย ปั ญหาที่พบ
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บ่ อ ยได้แ ก่ ปั ญ หาการยื น และการเดิ น การช่ ว ยเหลื อ ตนเอง การประกอบอาชี พ และการสื่ อ
ความหมาย ดังนั้นเมื่อมีจาํ นวนผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเพิ่มมากขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ทําให้
เกิ ดผลกระทบทั้งด้านการแพทย์ เศรษฐกิ จ และสังคม และในผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อด
สมองเฉี ยบพลัน มักจะมีอาการและอาการแสดงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้าได้ ดังนี้ (กิ่งแก้ว
ปาจรี ย,์ 2550: 68-70)
ปั ญหากล้ามเนื้ ออ่อนแรง ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมักมีปัญหาด้านการควบคุ ม
กล้ามเนื้อ ไม่สามารถสั่งการให้มีการเคลื่อนไหว
ปั ญหากล้ามเนื้ อเกร็ งกระตุก ภาวะกล้ามเนื้ อเกร็ งกระตุ กมักก่อให้เกิดปั ญหาอื่น ๆ
ตามมา เช่นข้อต่อยึดติด แผลจากการเสี ยดสี อาการเจ็บปวดและเป็ นอุปสรรคต่อการจัดท่าหรื อดูแล
สุ ขอนามัย
ปั ญหาเกี่ ยวกับการทรงตัวและกล้ามเนื้ อทํางานไม่ประสานกัน อาจเกิดจากความ
บกพร่ องด้านกําลังของกล้ามเนื้ อ การรับความรู้สึกผิดปกติ หรื อการทํางานผิดปกติของสมองส่ วน
Cerebellum หรื อระบบ vestibular ทําให้ การนัง่ การยืน หรื อเดินไม่ได้แม้ว่ากล้ามเนื้ อจะยังคง
แข็งแรง มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่ งอาจเป็ นได้ท้ งั แขนและขา
ปั ญหาการรับความรู ้สึกลดลงหรื อผิดปกติ ปัญหาการสู ญเสี ยความรู้สึกอาจทําให้เกิด
ปั ญหาที่ผวิ หนัง ปั ญหาการทรงตัว และการประสานการเคลื่อนไหว
ปั ญหาการเปลี่ ยนอิริยาบถและการเคลื่อนที่ ปั ญหานี้ เป็ นปั ญหาที่สําคัญมาก เพราะ
เกิดมาจากหลายปั ญหาทั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรง การควบคุมทรงตัว ผูป้ ่ วยบางรายไม่สนใจอวัยวะข้าง
ใดข้างหนึ่ง มีอาการชา หรื อปวดข้างใดข้างหนึ่ง
ปั ญหาการกลืนลําบาก เป็ นปั ญหาที่สําคัญและพบบ่อย โดยเฉพาะหลังการเกิดโรค
ใหม่ ๆ และเป็ นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนที่สาํ คัญคือ การสําลักและปอดอักเสบ
ปั ญหาด้านการขับถ่าย ที่พบบ่อย ได้แก่ การกลั้นปั สสาวะไม่ได้ โดยเฉพาะรอย
โรคที่บริ เวณ frontal lobe และ bilateral hemisphere นอกจากเกิดจากการเกิดรอยโรคที่สมองแล้ว
การมีปัสสาวะเล็ดราดยังอาจเกิ ดจากกล้ามเนื้ ออ่อนแรงจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้หรื อมี
ปั ญหาในการสื่ อความหมายจึงบอกใครไม่ได้ หรื อไม่ค่อยรู้ ส ติ ส่ วนปั ญหาทางด้านการขับถ่ า ย
อุจจาะมักพบอาการท้องผูก
ปั ญหาด้านกิจวัตรประจําวัน โรคหลอดเลือดสมองมักทําให้เกิดความบกพร่ องของ
ระบบประสาทสั่งการ และระบบการรับรู้ซ่ ึ งรวมทั้งการมองเห็นและการได้ยิน ลักษณะทางคลินิก
ช่วยบอกให้ทราบตําแหน่งของรอยโรคในสมอง ความรุ นแรงของอาการและอาการแสดงขึ้นอยูก่ บั
ขนาดของรอยโรคและพยาธิ สภาพในสมองของผูป้ ่ วยนั้น ๆ
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ภาวะซึ มเศร้า จากการเจ็บป่ วยที่เป็ นอยูน่ านทําให้ผปู้ ่ วยเกิดความเบื่อหน่าย แยกตัว
ผูป้ ่ วยมักคิดว่าตนเอง เป็ นภาระของครอบครัว รู ้สึกตนเองไม่มีคุณค่าบางรายอยากตาย
ปั ญหาด้านการกําหนดรู้ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมีปัญหาการกําหนดรู้ ทํา
ให้มีปัญหาในการทํากิจวัตรประจําวัน เช่น การขาดสมาธิ หลงลืม มีความบกพร่ องในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของวัตถุที่มองเห็น การละเลยส่ วนของร่ างกายและสภาพแวดล้อม ปั ญหาการแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า
ปั ญหาด้านการสื่ อความหมาย ปั ญหานี้ จะมีผลต่อการเรี ยนรู้และการดํารงชี วิต ซึ่ ง
ปัญหานี้อาจเกิดจากปั ญหาการพูดไม่ชดั หรื อมีปัญหาด้านการใช้ภาษา
ปั ญหาด้านอารมณ์ ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองบางรายมีความวิตกกังวล ซึ่ งอาจ
พบได้ในระยะแรกของโรค เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าตนเองป่ วยเป็ นโรคอะไร สาเหตุจากอะไร
ต้องรักษาอย่างไร กังวลเรื่ องค่าใช้จ่าย และกังวลเรื่ องรักษา ซึ่ งอาจแสดงออกมาทางร่ างกาย คือ
กระสับกระส่ าย นอนไม่หลับ พฤติกรรมถดถอย เรี ยกร้องความสนใจ ต้องการให้ช่วยเหลือทั้ง ๆ ที่
สามารถทําได้ และผูป้ ่ วยบางรายอาจมีอารมณ์แปรปรวน พฤติกรรมต่อต้าน จะปฏิเสธการดูแลจาก
คนอื่น ไม่ยอมให้ช่วยเหลือ ไม่ยอมรับประทานยา หรื อไม่ยอมให้ฉีดยา และมีพฤติกรรมก้าวร้าว
ควบคุมตัวเองไม่ได้ บางรายมีพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลง เช่น เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
ปั ญหาด้านสังคม เนื่ องจากผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้น ดังนั้นการดูแลรักษาฟื้ นฟูจึงต้องมีการให้คาํ ปรึ กษาด้านนี้ร่วมด้วยเสมอ
จากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งงานวิจยั และเอกสารทางการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่ อง
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแนวคิดและสมมุติฐาน ดังนี้
แนวคิดเหตุผลและสมมุติฐาน
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาปั จจัย คัดสรรที่ สั มพันธ์ ก ับการเกิ ดภาวะซึ ม เศร้ า ของผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน ผูว้ ิจยั ได้คดั สรรตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เพศ เป็ นปั จจัยที่บอกให้ทราบความแตกต่างของสรี ระร่ างกายของแต่ละบุคคล บ่งบอกถึง
บุคลิกภาพและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในครอบครัวและสังคม จากรายงานการวิจยั พบว่า เพศ
หญิงมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศชาย โดยส่ วนใหญ่แล้วเพศชายมีจิตใจที่เข้มแข็ง อารมณ์ไม่อ่อนไหว
ง่ายมีสมรรถภาพทางกายที่ดีกว่าเพศหญิง จึงทําให้มีภาวะซึ มเศร้าได้นอ้ ยกว่า (Burvill et al., 1995;
Sergio and Robinson., 1998; Kolita et al., 1998) สอดคล้องกับการศึกษาของ (Anderson et al., 1995;
Kolita et al., 1998) ที่พบว่า เพศหญิงมีโอกาสเกิ ดภาวะซึ มเศร้ ามากกว่าเพศชายในช่ วงระยะ
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เฉี ยบพลันจะพบว่าผูป้ ่ วยเพศหญิงเกิ ดภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศชาย และมีอาการของภาวะซึ มเศร้ า
รุ นแรงมากกว่าเพศชาย แต่ภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองผ่านไป 12 เดือน และ18 เดือนพบใน
เพศชายมากกว่าเพศหญิง (Berg et al., 2002)
สถานภาพสมรส เป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึงการมีภาระผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการมีหน้าที่
รั บ ผิดชอบและดู แลซึ่ งกันและกัน เป็ นรู ป แบบการใช้ชี วิตของบุ คคลและการอยู่ร่วมกันเป็ น
ครอบครัว มีงานวิจยั ที่พบว่า สถานภาพสมรสเป็ นปั จจัยทํานายภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยประเภทนี้ โดย
พบว่าผูป้ ่ วยที่สมรสจะมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูท้ ี่เป็ นโสด (Ostir et al, 2011; Ramasubbu et al.,
1998) อาจเนื่ องมาจากมีภาระผูก พันกับ คู่สมรสและบุตร ภาระรั บ ผิดชอบเป็ นผูด้ ู แล หรื อเป็ น
หัวหน้าครอบครัว
รายได้ เป็ นตัวบ่งบอกสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงต่ อการดํา เนิ น ชี วิต ในด้า นการแสวงหาสิ่ ง อํา นวยความสะดวกในการดู แลตนเองให้มี
ความสุ ขและสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐาน จึงมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิต ความสุ ขใน
ชี วิต จากการศึกษาของ Marmot et al. (1991 อ้างถึงใน มลฤดี บุราณ, 2548) พบว่ารายได้มี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึ มเศร้า โดยผูท้ ี่มีรายได้ต่าํ มีโอกาสเกิดภาวะซึ มเศร้าได้มากกว่าผูม้ ี
รายได้สูง ส่ วน Ramasubbu et al. (1998) พบว่า รายได้เป็ นปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
ซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลือดสมอง ผูป้ ่ วยที่รายได้น้อยบางครั้ งก็มีภาวะซึ มเศร้ า
มากกว่าผูม้ ีรายได้มากกว่า บางครั้งผูป้ ่ วยที่รายได้มากกว่าบางครั้งก็อาจมีภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูม้ ี
รายได้นอ้ ย รายได้จึงเป็ นตัวแปรที่ยงั หาข้อสรุ ปไม่ได้
การสนับสนุ นทางสั งคม (Social support) เป็ นปั จจัยให้ที่เกิ ดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลทางสังคม ซึ่ งประกอบด้วย การให้ความรักใคร่ ผกู พัน ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารหรื อ
คําแนะนํา วัตถุ สิ่งของหรื ออารมณ์ ให้ความมัน่ ใจในความมีคุณค่าหรื อความสามารถในบทบาท
การเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน การที่ผปู ้ ่ วยโรค
หลอดเลื อดสมองมีการสนับสนุ นทางสังคมที่ดีจะช่ วยลดระดับภาวะซึ มเศร้าได้ เนื่ องจากการที่
ผูป้ ่ วยมี ความหวังในการดํารงอยู่ แรงสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้ า
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Sit et al., 2007; Angeleri et al., 1999) สอดคล้องกับการศึกษาของ
Arlene et al. (2012) ที่พบว่าบทบาทหน้าที่ทางสังคมมีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้า การที่ผปู ้ ่ วยมีการ
สนับสนุ นทางสังคมที่ดีจะช่วยลดระดับภาวะซึ มเศร้าได้ เนื่ องจากการที่ผปู ้ ่ วยมีความหวังในการดํารง
อยู่ การได้รับการสนับสนุ นช่วยเหลื อจากคนในสังคม ทั้งด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร และวัตถุสิ่งของ
ต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วยลดความตึงเครี ยด หรื อช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แรงสนับสนุนหรื อการใส่ ใจจาก
สังคมรอบตัวผูป้ ่ วยนับเป็ นปั จจัยสําคัญในการต่อต้านอาการที่นาํ ไปสู่ สาเหตุของโรคซึ มเศร้า ผูป้ ่ วยที่
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อยูค่ นเดียว อ้างว้าง มีเพื่อนน้อย รวมทั้งครอบครัวมีปัญหาภายใน มักจะมีแนวโน้มพัฒนาอารมณ์ไปสู่
ภาวะซึ มเศร้าได้ง่ายกว่าคนปกติ บทบาททางสังคมเป็ นปั จจัยทํานายภาวะซึ มเศร้า ซึ่ งมีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการปฏิ บตั ิหน้าที่และการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (Huang et al., 2010) ซึ่ งการ
สนับสนุ นทางสังคมช่วยบรรเทาความทุกข์ที่กาํ ลังเผชิ ญให้ลดลงได้ โดยมีเครื อข่ายสนับสนุนทาง
สังคม (Social support network) หรื อกลุ่มคนที่สามารถให้การพึ่งพาและขอการสนับสนุนในยามที่
เผชิญกับความเครี ยดได้ เช่น การให้มิตรภาพ (friendship) แต่ผปู้ ่ วยที่ตอ้ งการแรงสนับสนุ นทาง
สังคม คือผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (Rothrock and Kreder, 2003)
ความสามารถในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน (Activities of Daily Living) เป็ นตัวทํานายการ
เกิดภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วย (Gainotti et al. 2001; Whyte and Mulsant, 2002) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Sinyor et al. (1986) ที่พบว่าผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองส่ วนใหญ่ไม่สามารถประกอบกิจวัตร
ประจําวันได้ดว้ ยตัวเอง ภายหลังมีพยาธิ สภาพ จึงอาจเกิดภาวะซึ มเศร้าได้ โดยที่ความสามารถในการ
ทํากิจวัตรประจําวันสามารถอธิ บายความแปรปรวนของภาวะซึ มเศร้าได้ร้อยละ 21 ซึ่ งมากกว่าปั จจัย
อื่น (Whyte and Mulsant, 2002; Shirley et al., 2006; Huang et al., 2010; Jones et al., 2000; Shirley et
al., 2006; Chau et al., 2010) และพบว่า เพศหญิงมีความพร่ องในการทําหน้าที่ในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันมากกว่าเพศชาย (Ramasubbu et al., 1998) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิ จวัตรประจําวันเป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า จากทําการประเมินความสามารถใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ในช่วง 1 เดือน และประเมินซํ้าในช่วง 3 เดือนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองพบว่า
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเป็ นปั จจัยทํานายการเกิดภาวะซึ มเศร้าที่สําคัญ (Singh et
al., 2000) สอดคล้องกับการศึกษาของ Chemerinski et al. (2001) ที่พบว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีภาวะทางอารมณ์ดีข้ ึน ก็จะพบว่ามีความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันที่ดีข้ ึนด้วย
เช่นกัน และผูป้ ่ วยที่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า หรื อพบภาวะซึ มเศร้ าเพียงเล็กน้อย จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่
และกิจวัตรประจําวันได้ดีมากขึ้น (Huang et al., 2010) ฉะนั้นจึงคาดว่าความสามารถในการปฏิบตั ิ
บัตรกิ จวัตรประจําวัน อาจจะมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน
ความสามารถในการสื่ อสาร (Communication ability) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั
ภาวะซึ มเศร้า เนื่องมาจากการสื่ อสารเป็ นการทํางานที่สลับซับซ้อนของสมอง ประกอบด้วยการรับรู้
(perception) การประมวลผลข้อมูล (central processing) และการส่ งต่อข้อมูล (sending information)
(นิจศรี ชาญณรงค์, 2552) พบว่า ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีปัญหาเรื่ องสื่ อสาร
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีอาการทางด้านการพูด การไม่เข้าใจสิ่ งที่ได้ยิน สิ่ งที่อ่าน หรื อสิ่ งที่เขียน จึงส่ งผล
ให้เกิดภาวะซึ มเศร้า (Naess et al., 2011; Kauhanen et al., 1999; Waded et al., 1968) พบว่าผูป้ ่ วยที่
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มีปัญหาภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาทางด้านการพูดร้อยละ 27 (Naess et
al., 2011) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่พบว่า ผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหาด้านการพูดร้อยละ 58 จะมีภาวะซึ มเศร้า (Kauhanen et al., 1999)
การทําหน้ าที่ด้านการรู้ คิด (Cognitive function) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
ซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลื อดสมอง จากสถิติการศึกษาทางด้านการเกิดปั ญหาทางด้านการรู ้
คิดพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของผูป้ ่ วยที่เกิดอาการดังกล่าวเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง และส่ วน
ใหญ่จะเกิดในช่วง 3 เดือนแรกภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Haring, 2002) การรู้คิด และ
ความจํา ภายหลัง เกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองมี ค วามสัม พันธ์ ก ับ อัตราการรอดชี วิตและอัตราการ
เสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วย และยังเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดปัญหาทางด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพของร่ างกายของ
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดหลอดเลือดสมองอีกด้วย (Nys et al., 2006; Goinotti et al., 2001) ซึ่ งสนับสนุน
ผลการศึกษาของ Tatemichi et al., (1994) ที่พบว่า ปั ญหาด้านการรู้คิดเป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดผล
ลัพธ์ทางด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพของร่ างกายของผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดหลอดเลือดสมองได้ช้า มีผู้
ทําการศึกษาทางด้านสาเหตุของการเกิดปั ญหาด้านการรู้คิดของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง พบว่าร้อยละ 50 ของผูท้ ี่เป็ นโรคหลอดเลือดสมองที่มีรอยโรคที่เส้นเลือดขนาดเล็ก จะเกิด
ปั ญาหาด้านการรู ้คิด ซึ่ งจะพบได้ในช่วง 3 เดือนแรกภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การกลับ
เป็ นซํ้าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองก็เป็ นปั จจัยทํานายปั ญหาด้านการรู้คิดในผูป้ ่ วยเหล่านี้ ดว้ ย
(Mok et al., 2004) ซึ่ งปั ญหาด้านการรู้คิดและปั จจัยเสี่ ยงทางด้านรอยโรคของหลอดเลือดสมอง เป็ น
ปั จจัยพยากรณ์ ที่สําคัญของการเกิ ดภาวะซึ มเศร้า และคุณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมองในระยะยาว (Nys et al., 2006) และพบว่า ภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมองมีความสัมพันธ์กบั ความพร่ องด้านการรู้คิด โดยเฉพาะ ด้านความจํา การแก้ปัญหา และ
การมีสมาธิ และความสนใจ (Kauhanen et al., 1999)
กลวิธีการเผชิ ญปั ญหา (Coping strategies) เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ า
ผูป้ ่ วยที่สามารถเผชิญปั ญหาได้ดีจะมีภาวะซึ มเศร้าน้อยกว่า (Sinyor et al., 1986; Bardwell, 2001;
Chemerinski et al., 2001) และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา ที่ผปู้ ่ วยและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยต้องการคือแรง
สนับสนุ นทางสังคม (Smith, 1993) ผูป้ ่ วยที่มีกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาไม่ดี จะทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้า
และยังส่ งผลกระทบทําให้การให้ความร่ วมมือในการฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายลดลง (Sinyor et al.,
1986)
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สมมติฐานการวิจัย
จากแนวคิ ดที่ ก ล่ าวมาทั้งข้า งต้นสนับ สนุ นว่า ปั จจัยพื้นฐาน การสนับ สนุ นทางสังคม
ความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู้
คิดและกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า ผูว้ ิจยั จึงนํามาตั้งสมมติฐานการวิจยั
ดังนี้
1. เพศ สถานภาพสมรส และรายได้มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
2. การสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถด้านการรู ้ คิด และกลวิธีการเผชิญปั ญหา มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าใน
ผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงความสัมพันธ์ Correlational research ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น คือ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การสนับสนุนทางสังคม ความสามารถใน
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด และ กลวิธีการ
เผชิญปั ญหา
2. ตัวแปรตาม คือ ภาวะซึ มเศร้า
คําจํากัดความทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผู้ป่วยหลังการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หมายถึง บุคคลที่เคยได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันทั้งผูท้ ี่เป็ นครั้งแรกและผูท้ ี่เป็ นโรคนี้ ซ้ าํ ซึ่ งส่ วนใหญ่
มักจะมีอาการและอาการแสดงคือ มีแขนขาอ่อนแรง การสื่ อสารและการสื่ อความหมาย การพูด
ลําบาก การกลืนลําบาก และปั ญหาเรื่ องการมองเห็น เป็ นต้น ที่มีอายุต้ งั แต่ 18-59 ปี มีระดับคะแนน
Glasgow Coma Scale (GCS) ที่ระดับ 10 ขึ้นไป สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ สื่ อสารด้วย
ภาษาไทยได้ และไม่เคยมีอาการหรื อได้รับการวินิจฉัยโรคทางจิตประสาทมาก่อน เป็ นผูป้ ่ วยที่ได้รับ
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การรักษาต่อเนื่ องหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันเป็ นเวลา 18 เดือน ที่มาติดตามการ
ตรวจรักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอกที่คลินิกโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภาวะซึ มเศร้ า หมายถึ ง ปฏิ กิริยาตอบสนองของบุคคลทางด้านจิตใจต่อภาวะวิกฤตหรื อ
สถานการณ์ที่มีความเครี ยดของผูป้ ่ วยต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน โดยแสดงออกใน
รู ปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและการรับรู้และความ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกายและพฤติกรรม ได้แก่ ความโศกเศร้า เสี ยใจ หดหู่ อ้างว้าง รู้สึกไร้
ค่าหมดหวัง มีความคิดอัตโนมัติในทางลบต่อตนเอง สิ่ งแวดล้อมและอนาคต เบื่ออาหาร หรื อนอน
ไม่หลับ ประเมินได้จากแบบสอบถาม The Patient Health Questionnares-9 (PHQ-9) เป็ นแบบคัด
กรองภาวะซึ มเศร้า ชนิดให้ผปู ้ ่ วยตอบแบบประเมินด้วยตนเอง แบบประเมินประกอบด้วยข้อคําถาม
9 ข้อ ซึ่ งจัดว่าสั้นกว่าแบบประเมินก่อนๆ หน้านี้ โดยทั้ง 9 ข้อนี้ มาจากข้อต่างๆ ของเกณฑ์การ
นิจฉัยโรคซึ มเศร้า คะแนนของข้อคําถามแต่ละข้อมี 4 ระดับตั้งแต่ ไม่มีเลย (คะแนน=0) มีบางวัน
ไม่บ่อย (คะแนน=1) มีค่อนข้างบ่อย (คะแนน=2) และมีเกือบทุกวัน (คะแนน=3) โดยมีค่า
คะแนนรวมตั้งแต่ 0 ถึง 27 คะแนน PHQ-9 นั้นนิยมใช้ในรู ปแบบของแบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้า
โดยจากการศึกษาในผูป้ ่ วยไทยพบว่าผูท้ ี่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 9 ขึ้นไปถือว่ามีภาวะซึ มเศร้า
เพศ หมายถึง ลักษณะที่แสดงความเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายของผูป้ ่ วยหลังการเกิดภาวะ
โรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
อายุ หมายถึง จํานวนตัวเลขที่แสดงถึงจํานวนปี นับจากวันเกิดถึงวันที่เข้าร่ วมการวิจยั โดย
เป็ นผูม้ ีอายุ 18 – 59 ปี ของผูป้ ่ วยหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเขตกรุ งเทพมหานคร
รายได้ หมายถึง สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการดําเนินชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
บุคคล และเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกสถานภาพทางการเงินของผูป้ ่ วย ซึ่ งในการศึกษานี้ ผวู ้ ิจยั ใช้การประเมิน
รายได้จากจํานวนตัวเลขที่แสดงถึ งรายรับหรื อจํานวนเงินที่ได้รับต่อเดือนของผูป้ ่ วย หลังการเกิด
โรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน ซึ่ งแบ่งการประเมินรายรับต่อเดือนของผูป้ ่ วยออกเป็ น น้อยกว่า
5000 ถึง 5000 บาท 5001 -10,000 บาท 10,001 -15,000 บาท และมากกว่า 15,000 บาท
สถานภาพสมรส หมายถึ ง สถานภาพความผูกพันระหว่า งชายกับหญิง ในการเป็ นสามี
ภรรยาในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการใช้ชีวติ ของบุคคลและการอยูร่ ่ วมกันเป็ นครอบครัว แบ่งเป็ น 5
ประเภท คือ โสด แต่งงานแล้ว หม้าย หย่า และแยกกันอยู่
การสนับสนุนทางสั งคม หมายถึง การรับรู้ของผูป้ ่ วยหลังการเกิ ดโรคหลอดเลือดสมอง
เฉี ยบพลันในเขตกรุ งเทพมหานคร ว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลในเครื อข่ายทางสังคม
ได้แก่ คู่สมรส บุตร ญาติ เพื่อน ผูร้ ่ วมงานหรื อบุคลากรทางด้านสุ ขภาพ ทั้งทางด้านวัตถุ ข้อมูล
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ข่าวสาร โดยผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามแรงสนับสนุ นทางสังคม ซึ่ งดัดแปลงมาจากแบบประเมิ น
สนับสนุ นทางสังคมของ อํานวยพร ภาษานอก (2549) ที่แปลจากแบบสอบถามแหล่งประโยชน์
ส่ วนบุคคลตอนที่ 2 (The Personal Resource Questionnaire: Part 2) ของ Brandt and Weinert
(1981) ซึ่ งสร้างตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Weiss (1974)
ความสามารถในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน หมายถึง ความสามารถทางร่ างกายของผูป้ ่ วย
หลังการเกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันในการทํากิจกรรมประจําวัน ประเมินโดยการใช้
แบบประเมิน The Barthel Activity of Daily Living Index ที่สร้างขึ้นโดย Mahony and Barthel
(1965) ที่ สถาบัน ประสาทวิ ท ยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่ ง ประเทศไทย (2550)
ดัดแปลงมาใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองชาวไทย โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ความก้า วหน้า ในการดู แ ลตนเองและการเคลื่ อ นไหวในผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
ความสามารถในการสื่ อ สาร หมายถึ ง ระบบการทํา งานที่ ส ลับ ซั บ ซ้ อ นของสมอง
ประกอบด้วยการรับรู ้ (perception) การประมวลผลข้อมูล (central processing) และการส่ งต่อข้อมูล
(sending information) (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552) ซึ่ งสามารถวัดได้จากความสามารถทางด้านการพูด
การเข้าใจสิ่ งที่ได้ยิน สิ่ งที่อ่าน หรื อสิ่ งที่เขียน ใช้แบบประเมินผลลัพธ์การสื่ อสารภายหลังจากเกิ ด
โรคหลอดเลือดสมอง The Communication Outcome After Stroke (COAST) ที่ผวู ้ ิจยั แปลจากฉบับ
ภาษาอังกฤษ ซึ่ งพัฒนาเครื่ องมือโดย Long et al. (2008)
การทําหน้ าที่ด้านการรู้ คิด หมายถึ ง กระบวนการทางสติปัญญาระดับสู ง มีการจําแนก
ข้อมูลที่ รับเข้าไปตามช่องทางการรับรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการแปลความหมาย การทําความเข้าใจ การ
จดจํา การดัดแปลงข้อมูลเพื่อแสดงออก การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การวางแผน การแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม ผูว้ ิจยั ใช้แบบประเมินสมรรถภาพสมองเบื้องต้น (MMSE-THAI 2002) แปลโดย
คณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นสถาบันเวชศาสตร์ ผสู้ ู งอายุ กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (2542)
กลวิธีการเผชิ ญปั ญหา หมายถึง วิธีหรื อรู ปแบบที่ผปู้ ่ วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เฉี ยบพลันใช้ในการตอบสนองภาวะที่กดดัน ความเครี ยด ความไม่เป็ นสุ ขจากมีปัญหาทางร่ างกาย
ด้านเศรษฐกิ จ และสังคมของผูป้ ่ วยภายหลังการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง โดยผ่านระบวนการ
ทางการคิดหรื อพฤติกรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความสมดุล และการจัดการกับสภาวะที่กดดัน
ให้ลดลงหรื อหมดไป โดยใช้แบบประเมินการวัดกลวิธีการเผชิญปัญหา ที่ผวู้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแบบ
วัดกลวิธีการเผชิญปั ญหาของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดของ Sorlie and Sexton (2000)
1 5
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้บุคลากรทางด้านสุ ขภาพมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึ มเศร้าและปั จจัยคัด
สรร ได้แก่ เพศ รายได้ สถานภาพสมรส การสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา
ในผูป้ ่ วยหลังการเกิดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน และนําความรู้ที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการ
ประเมิน วางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมและมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2. เป็ นแนวทางสําหรับการวิจยั ทางการพยาบาล โดยการนําผลการศึกษาไปเป็ นข้อมูลใน
การศึกษาวิจยั เชิงทดลอง
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บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ
สถานภาพสมรส รายได้ การสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน การ
ความสามารถในการสื่ อสาร ทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา กับภาวะซึ มเศร้า
ของผูป้ ่ วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
1.1 ความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง
1.2 ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง
1.3 พยาธิ สรี รวิทยา อาการและอาการแสดงของการเกิดหลอดเลือดสมอง
1.4 ปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1.5 ระยะภายหลังโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
1.6 ผลกระทบของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
1.7 การรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
1.8 การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. ภาวะซึ มเศร้า
2.1 ความหมายของภาวะซึ มเศร้า
2.2 สาเหตุและแนวคิดการเกิดภาวะซึ มเศร้า
2.3 อาการและอาการแสดงของภาวะซึ มเศร้า
2.4 เครื่ องมือประเมินภาวะซึมเศร้า
2.5 ผลกระทบของภาวะซึ มเศร้า
3. ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
3.1 ความหมายของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
3.2 กลไกการเกิดภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
3.3 ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.4 การบําบัดรักษาผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้า
3.5 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้า
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

16

1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง อาการทางคลินิก ที่ประกอบด้วยลักษณะความบก
พร่ องทางระบบสมองที่เกิ ดขึ้นอย่างทันทีทนั ใด มีอาการหรื ออาการแสดงอยูน่ านกว่า 24 ชัว่ โมง
หรื อ เป็ นสาเหตุให้ถึงแก่ชีวิต รวมถึงสาเหตุที่ทาํ ให้หลอดเลือดสมองอุดตันหรื อแตกที่เกิ ดจาก
สาเหตุอื่น (WHO, 2003)
Stroke หรื อที่คนไทยเรี ยกว่าอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบประสาทที่มีสาเหตุมาจากความปกติของระบบหลอดเลือดสมอง ส่ งผลให้สมองบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดทํางานผิดไปจากปกติ และก่อให้เกิดอาการและอาการแสดงที่เป็ นอยู่นานเกิ น 24 ชัว่ โมง
หรื อทําให้เสี ยชีวติ ทันที (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease หรื อ stroke) หรื อโรคอัมพฤกษ์
อัมพาตทางการแพทย์เดิมเรี ยกโรคนี้วา่ Cerebrovascular accident หรื อ CVA แต่ปัจจุบนั เรี ยกชื่ อ
ใหม่วา่ Cerebrovascular disease หรื อ CVD (นิพนธ์ พวงวริ นทร์, 2544)
สรุ ป โรคหลอดเลื อดสมอง หมายถึ ง ภาวะที่ ส มองบางส่ วนหรื อทั้ง หมดหยุ ด
ทํางานหรื อทํางานผิดปกติ อย่างทันทีทนั ใด ซึ่ งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง
ทําให้เกิดอาการและอาการแสดงอยูน่ านเกิน 24 ชัว่ โมง หรื อทําให้เสี ยชีวติ
1.1 ชนิดของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งตามลักษณะทางพยาธิสรี รวิทยาออกเป็ น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด (Ischemic stroke) และโรคหลอดเลื อด
สมองที่เกิดจากเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke) (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.2.1โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด (Ischemic stroke) พบได้ร้อยละ
85 โดยร้ อยละ 40 เกิ ดจากลิ่มเลื อดอุดกั้น (thrombosis) หลอดเลือดขนาดใหญ่ ร้ อยละ 20 เกิ ดจาก
การอุ ด กั้น หลอดเลื อ ดขนาดเล็ ก และร้ อยละ20 เกิ ด จากลิ่ ม เลื อ ดที่ ห ลุ ด จากหลอดเลื อ ดอื่ น
(embolism) ที่สาํ คัญได้แก่ ลิ่มเลือดที่เกิดจากผนังของหัวใจหรื อลิ้นหัวใจ ที่เหลือร้อยละ 5 เกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ เช่ นภาวะหลอดเลื อดอักเสบ เป็ นต้น การเกิดลิ่มเลือดอุดกั้นทั้งขนาดใหญ่และขนาด
เล็กสัมพันธ์กบั ภาวะผนังหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) การมีความดันโลหิ ตสู งเป็ นเวลานาน
เป็ นสิ่ งสําคัญส่ วนหนึ่ งที่ทาํ ให้ผนังหลอดเลือดขนาดใหญ่แข็งตัวแล้วยังพบว่า สัมพันธ์กบั การเกิ ด
พยาธิ สภาพของหลอดเลื อดแดงกลุ่ม performin vessels ซึ่ งเมื่อเกิ ดการอุดกั้นแล้ว จะทําให้เนื้ อ
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สมองตายเป็ นบริ เวณเล็ก ๆ ที่เรี ยกว่า lacuna infraction โดยทัว่ ไปลิ่มเลือดที่เกิดจะค่อย ๆ ก่อตัวตาม
ผนังหลอดเลือดที่มี atherosclerosis plaque ผูป้ ่ วยจะมีอาการและอาการแสดงเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ ภายใน
เวลาเป็ นชัว่ โมงหรื อเป็ นวัน ทั้งนี้อาการและอาการแสดงทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นอยูก่ บั ตําแหน่ง
ที่อุดกั้น ระยะเวลา ของการขาดเลือด อัตราการขาดเลือด และการได้รับเลือดชดเชยจากระบบหลอด
เลือดใกล้เคียง
เมื่ อมี หลอดเลื อดอุ ดกั้นอย่า งทันที ท นั ใด เซลล์ป ระสาทสมองจะค่ อย ๆ ตายลง
ภายใน 6 – 8 ชัว่ โมง ในกรณี ที่เนื้อสมองตายอย่างเฉี ยบพลัน สมองบริ เวณนั้นจะบวมมาก เนื่องจาก
blood brain barrier เสี ยไป ถ้ามีเนื้ อสมองตายเป็ นบริ เวณกว้างและสมองบวมมาก อาจทําให้ความ
ดันในช่องกะโหลกศีรษะสู งขึ้น จนมีการกดเบียดบริ เวณก้านสมอง หรื อมีการอุดกั้นทางเดินของนํ้า
ไขสันหลังได้ ซึ่ งหากเป็ นมากผูป้ ่ วยอาจเสี ยชีวติ ได้
1.2.2 โรคหลอดเลื อดสมองที่ เกิ ดจากเลื อดออก (Hemorrhagic stroke) ภาวะ
เลือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage) พบได้ร้อยละ 10 ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ทั้งหมด สาเหตุที่สาํ คัญได้แก่ความดันโลหิ ตสู งที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่ งพบร่ วมกับผนังหลอดเลือดขนาด
เล็กอ่อนแรงลงจนในที่ สุดเกิ ด microaneurism ขนาด 300-900 ไมครอน ซึ่ ง microaneurism ที่
เกิดขึ้นไม่ใช่ aneurism ที่แท้จริ ง แต่เป็ นกระเปาะที่มีเลือดซึ มขังอยู่ บ่งบอกว่าเคยมีการฉี กขาดของ
ผนังหลอดเลื อด ถ้ามีความดันโลหิ ตสู งจากเดิมอย่างกระทันหัน microaneurism ดังกล่าวจึงแตก
ออก ทํา ให้มี ก้อนเลื อดเข้า แทนที่ เนื้ อสมอง ทํา ให้เนื้ อสมองบริ เวณนั้นเกิ ดการอัก เสบและตาย
เช่นเดียวกับในกรณี ที่เนื้ อสมองตายจากการขาดเลือด เนื้ อสมองรอบ ๆจะบวมมากจนอาจกดเบียด
เนื้ อสมองบริ เวณข้างเคียง ที่สําคัญได้แก่ การกดเบียดช่อง ventricle ทําให้น้ าํ ไขสันหลังระบายไม่
สะดวก มีสมองบวม อาจทําให้ความดันในช่ องกะโหลกศีรษะสู งจนกดเบียดเนื้ อสมอง ทําให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงของการรู ้คิด และสัญญาณชีพ ถ้าการกดเบียดไม่มากนัก และผูป้ ่ วยไม่เสี ยชีวิตจาก
ภาวะแทรกซ้อน ลิ่มเลือดจะค่อย ๆ สลายไปในช่วง 2 -6 เดือน
ตําแหน่ งที่ พบเลื อดออกบ่อย ได้แก่ basal ganglia, thalamus, กลี บสมองของ
cerebral hemisphere, cerebellum และ pons เมื่ อมีเลื อดออกในเนื้ อสมองลึ กลงไปใน cerebral
hemisphere ผูป้ ่ วยมักจะมีอาการปวดศีรษะมาก บางรายมีอาการเปลี่ยนแปลงของภาวะของการรู้สติ
ด้วย ผูป้ ่ วยมักมีอาการชาอ่อนแรงในส่ วนของร่ างกายซี กตรงข้ามกับรอยโรค ถ้าผูป้ ่ วยมีเลือดออกใน
สมองซี กที่เด่น (dominant hemisphere) ผูป้ ่ วยมักจะมีความผิดปกติดา้ นภาษา (aphasia) ร่ วมด้วย
ภาวะเลือดออกในสมองส่ วน cerebellum มักเกิดที่ซีกใดซีกหนึ่ง โดยเริ่ มที่ dentate nucleus ผูป้ ่ วยจะ
เสี ยการทรงตัว เดินเซ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มืนงง
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1.2.3 ภาวะเลื อ ดออกใต้เ ยื่ อ หุ ้ ม สมองชั้น subarachnoid (Subarachnoid
hemorrhage; SAH) พบได้ประมาณร้อยละ 5 มักเกิดจากการแตกของหลอดเลือดตรงตําแหน่งที่มี
aneurism การมีเลือดออกในช่อง subarachnoid ทําให้ผปู้ ่ วยปวดศีรษะอย่างมากทันที อาเจียน และมี
การเปลี่ยนแปลงของภาวะรู ้คิด เมื่อเปรี ยบเทียบกับโรคหลอดเลือดสมองจากสาเหตุอื่น ผูป้ ่ วยที่เกิด
SAH จะมีอายุน้อยกว่าและมักไม่มีโรคประจําตัว เช่น ความดันโลหิ ตสู ง การตรวจร่ างกายพบว่า
ผูป้ ่ วยมีคอแข็ง และมีอาการแสดงที่บ่งว่ามีอาการระคายเคืองของเยื่อหุ ้มสมอง เช่น Kernig’s และ
Brudenzinki’s sign การบีบเกร็ งของหลอดเลือด (vasospasum) ภายหลังผนังหลอดเลือดแตกและ
ภาวะเนื้อสมองตายที่เกิดขึ้นตามมา เป็ นสาเหตุสาํ คัญของความพิการที่เกิดขึ้น
1.2 พยาธิสรีรวิทยา และกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในสมองเกิดขึ้นจากสมองเป็ นอวัยวะที่มีความไวต่อ
การขาดเลื อด ในภาวะปกติสมองมีความต้องการเลือดมาเลี้ ยงมากถึงหนึ่ งในสี่ ของปริ มาณเลือดที่
สู บฉี ดออกจากหัวใจ เมื่อสมองเกิดภาวะขาดเลื อดเฉี ยบพลันเซลล์ประสาทสมองบริ เวณศูนย์กลาง
ของการขาดเลือด (ischemic core) จะเกิดการสู ญเสี ยไปอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่ผา่ นไป ส่ วนบริ เวณ
โดยรอบซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ขาดเลือดไปเลี้ยง (ischemic penumbra) จะมีขนาดลดลงเรื่ อย ๆ แปรผกผัน
กับ บริ เวณ ischemic core ที่มี ข นาดเพิ่ มขึ้ น บริ เวณโดยรอบที่ มีเลื อดไปเลี้ ย งลดลง ischemic
penumbra นี้ จะเป็ นตําแหน่งเป้ าหมายสําหรับการรักษา พบว่า สามารถแก้ไขการอุดตันของหลอด
เลื อดสมองได้อย่างทันท่วงที เซลล์ประสาทบริ เวณ ischemic penumbra จะสามารถฟื้ นกลับมา
ทํางานได้ตามปกติ ซึ่ งจะทําให้ลดอัตราการเสี ยชีวติ และอัตราความพิการ เมื่อมีการลดลงของเลือดที่
ไปเลี้ ยงสมองอันเนื่ องมาจากลิ่มเลื อดอุดตันหรื อตีบของหลอดเลื อด ร่ างกายจะตอบสนองโดยใช้
กลไกชดเชยของร่ างกายในการแก้ปัญหาการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง แบ่งได้เป็ น 2 ขั้น ดังนี้ (ดิษยา
รัตนากร และคณะ, 2554)
ขั้นที่ 1 เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด (Autoregulartory vasodilation) เป็ นกลไก
ชดเชยลําดับแรก เกิดขึ้นเพื่อรักษาระดับของปริ มาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ
ให้มากที่สุด กลไกการชดเชยที่เกิดขึ้นนี้ นอกจากจะเกิดขึ้นในตําแหน่งของการขาดเลือดแล้วยังเกิด
บริ เวณข้างเคียงอีกได้อีกด้วย ซึ่ งมีผลทําให้มีการนําเลือดจากบริ เวณข้างเคียงไปสู่ บริ เวณที่มีการขาด
เลือด เมื่อกลไกดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเดิมถึงที่สุดแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถแก้ไขได้จะทําให้เกิดกลไกขั้น
ที่ 2 ตามมา คือ
ขั้นที่ 2 สมองจะเพิ่มความสามารถในการดูดซึ มออกซิ เจนให้มากขึ้น ในภาวะปกติ
สัดส่ วนของออกซิ เจนที่จะถูกซึ มโดยสมอง (Oxygen extraction fraction) จะมีค่าประมาณร้อยละ
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30-40 เมื่อเกิดการขาดเลือดขึ้น ความสามารถในการดูดซึ มออกซิ เจนของสมองจะสู งมากขึ้นถึงร้อย
ละ 90 ซึ่ งเป็ นกลไกชดเชยของร่ างกายในการแก้ปัญหาการขาดเลือดไปเลี้ ยงสมอง ในกรณี ที่เกิด
อาการที่ไม่รุนแรงการขยายตัวของหลอดเลือดอาจเพียงพอสําหรับการแก้ไขปั ญหาการขาดเลือด
และเป็ นอยูช่ วั่ ขณะ หากสมองมีการขาดเลือดมากขึ้น ร่ างกายจะใช้กลไกขั้นที่ 2 ที่มีอาการขาดเลือด
รุ นแรง และเป็ นระยะเวลานานที่เกิ นขีดความสามารถในการแก้ไขของร่ างกาย ซึ่ งจะทําให้การ
ทํางานของสมองและเซลล์ประสาทสู ญเสี ยและอาจนําไปสู่ การตายของเซลล์สมองในที่สุด
1.3 ปัจจัยเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลื อดสมองเกิดจากการขัดขวางการนําเลือดไปเลี้ ยงสมอง ซึ่ งมีปัจจัย
เสี่ ยงที่ก่อให้เกิดโรคมี ดังนี้
1.4.1 ปัจจัยเสี่ ยงทีส่ ามารถแก้ ไขได้
1.4.1.1 โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสําคัญที่สุด ที่ทาํ ให้เกิดโรค
หลอดเลื อดสมองชนิ ดสมองขาดเลือดและชนิดมีเลือดออก (Freitas et al., 2001อ้างถึงใน กิ่งแก้ว
ปาจรี ย,์ 2550)
1.4.1.2 โรคเบาหวาน เป็ นปั จจัยเสี่ ยงของโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด
จากการตีบตัน (Thrombotic stroke) เนื่องจากโรคเบาหวานเสี่ ยงต่อการเกิดผนังหลอดเลือดแดงหนา
และแข็ง (นิพนธ์ พวงวริ นทร์, 2544; Adams et al., 2007 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.4.1.3 โรคหัวใจ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงสําคัญของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่
มีอายุนอ้ ยได้แก่ โรคลิ้นหัวใจ ภาวะหัวใจเต้นระริ ก (Atrial fibrillation) และหลังจากเกิดกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552)
1.4.1.4 โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงคาโรติด เนื่องจากหลอดเลือดแดงคา
โรติดอยู่บริ เวณคอที่นาํ เลื อดไปเลี้ ยงสมอง ถ้ามีการอุดตันจากการเกาะของไขมัน จะทําให้การ
ไหลเวียนเลือดลดลง (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.4.1.5 ระดับไขมันในเลือดสู ง โดยเฉพาะถ้าเกิดขึ้นกับเส้นเลือดแดงที่นาํ
เลือดไปเลี้ยงสมองมีการอุดตัน ทําให้มีการขัดขวางเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.4.1.6 ผูท้ ี่ไม่ได้ออกกําลังกาย และอ้วนเนื่องจากปั จจัยเสี่ ยงทั้งสองอย่าง
นี้ไปเพิม่ ภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เนื่ องจากมีการสะสมไขมัน หรื อการ
เกิดอุดตันในหลอดเลือด ทําให้การไหลเวียนเลือดไม่สะดวก (American Stroke Association, 2008)
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1.4.1.7 การสู บบุหรี่ อาจทําให้เกิดมีเลือดออกในสมองได้ เพราะนิ โคตินที่
มี อยู่ใ นบุ หรี่ ออกฤทธิ์ ทํา ให้หัวใจและหลอดเลื อดหดตัว มี ผลให้เกิ ดความดันโลหิ ตสู ง อย่า ง
เฉี ยบพลัน ทําให้เส้นเลือดแดงในสมองแตก นอกจากนี้ อาจทําให้เกิดสมองขาดเลือด จากมีการเพิ่ม
ระดับ Fibrinogen และการเกาะของเกร็ ดเลือดเพิ่มขึ้นค่าความเข้มข้นเลือดเพิ่มขึ้นมีผลให้ลดการ
ไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง (Ferias et al., 2001 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.4.1.8 การดื่มสุ ราปริ มาณมาก เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มให้เกิดเลือดออกใน
สมองได้ เนื่ องจากการดื่ ม สุ ร ามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเกิ ด หลอดเลื อ ดแดงแข็ง อาจเกิ ด จาก
แอลกอฮอล์ไปลดระดับ Lipoprotein ทําให้เกิดภาวะความดันโลหิ ตสู ง (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.4.1.9 ความเครี ย ด ทํา ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความดันโลหิ ตและ
ปฏิกิริยาเคมีในสมองจะแตกต่างกันมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้
1.4.2. ปัจจัยเสี่ ยงทีไ่ ม่ สามารถแก้ ไขได้
1.4.2.1 อายุ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ชดั เจนที่สุดโดยเป็ นปั จจัยเสี่ ยงของทั้งภาวะ
Hemorrhagic และ ischemic stroke จนเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็ นโรค
ของผูส้ ู งอายุเมื่ออายุมากขึ้น และพบว่า อุบตั ิการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ
(กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.4.2.2 เพศ เพศชายมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า
เพศหญิงร้อยละ 44-78 Adams et al. (1999 อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550) แต่ผหู้ ญิงเมื่อเกิดโรค
หลอดเลือดสมองแล้วมีอตั ราการเสี ยชีวติ มากกว่าผูช้ าย (American Heart Association, 2011)
1.4.2.3 กรรมพันธุ์และเชื้ อชาติ ผูท้ ี่มีบิดามารดาเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
มีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคนี้ มากกว่าคนปกติ ส่ วนเชื้ อชาติคนผิวดํามีภาวะเสี่ ยงสู งจากการเสี ยชี วิต
และพิการ มากกว่าคนผิวขาว (American Heart Association, 2011)
1.4.2.4 ผูท้ ี่เคยมีประวัติเป็ นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน จะมีภาวะเสี่ ยง
สู งมากกว่าคนอื่น และจะมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคหลอดเลือดในสมองมากกว่าคนปกติ 5 เท่า (กิ่ง
แก้ว ปาจรี ย,์ 2550: 21)
1.4 ระยะภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน (Post acute stroke)
1.5.1 ความหมายของระยะภายหลัง เกิด หลอดเลือ ดสมองเฉี ย บพลัน มี ผูท้ ี่
ทําการศึกษา และให้ความหมายไว้ ดังนี้
นิพนธ์ พวงวริ นทร์ (2544) ได้กล่าวถึงผูป้ ่ วย Post acute stroke (ระยะภายหลังเกิด
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หลอดเลื อดสมองเฉี ย บพลัน) ไว้ว่า เป็ นระยะที่ผูป้ ่ วยเริ่ ม มีอาการคงที่ มี ระดับ ความรู้ สึก ตัวไม่
เปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลง พบได้ต้งั แต่ 1 วัน จนถึง 14 วันเป็ นต้นไป
นิ จศรี ชาญณรงค์ (2552) ได้กล่าวถึง Post acute stroke จากการแปลผลการตรวจ
สมองสมองด้วย MRI ในผูป้ ่ วยสมองขาดเลือดไว้วา่ ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เฉียบพลัน เป็ นภาวะที่สมองขาดเลือดหลังจาก 1 สัปดาห์จนถึง 4 สัปดาห์ จะเป็ นช่วงที่พน้ จากช่วง
สมองบวมไปแล้ว
สรุ ป ระยะภายหลังเกิดหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน หมายถึง ภาวะที่เกิดหลังจากที่
สมองขาดเลือดระยะเฉี ยบพลัน เป็ นเวลาตั้งแต่หลังจาก 24 ชัว่ โมง จนถึงหลังจาก 1 เดือนหลังจาก
เริ่ มมีอาการ เป็ นช่ วงที่พน้ จากอาการสมองบวม ซึ่ งผูป้ ่ วยจะมีอาการคงที่ ระดับความรู้สึกตัวไม่
เปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง
1.5.2 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยระยะภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน
ลักษณะของผูป้ ่ วย Post acute stroke มักจะมีปัญหาในการสั่งการและในการ
ทํางานตามหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของร่ างกายหลายส่ วน เช่น ระบบสั่งการ การรับความรู้สึก การ
พูด การกลื น และความผิดปกติทางด้านอารมณ์ ซึ่ งทําให้เกิดการสู ญเสี ย หรื อไร้ความสามารถ ใน
การทํากิ จกรรมที่คนปกติทว่ั ไปทําได้ เช่น การเดิน การสื่ อสาร การทํากิ จวัตรประจําวัน รวมทั้งทํา
ให้เกิดความด้อยโอกาสทางสังคม เนื่องจากมีขอ้ จํากัดในการทํากิจกรรม
อาการและอาการแสดงของผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันจะ
แตกจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั ตําแหน่งและขนาดของเนื้อเยื่อสมองที่มีพยาธิ สภาพและลักษณะของ
การเกิดโรค โดยอาการทางระบบประสาทจะเกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ วภายในเวลาเป็ นนาที ในกรณี ที่
อาการผิดปกติน้ นั เป็ นอยูน่ านเกิน 24 ชัว่ โมง ไม่วา่ เป็ น ischemic stroke หรื อ hemorrhagic stroke ถ้า
อาการเป็ นช่วงสั้น ๆ ไม่เกิน 24 ชัว่ โมงเรี ยกว่า transient ischemic attack (TIA) (พรภัทร ธรรม
สโรช และ เพิม่ พันธุ์ ธรรมสโร, 2552)
อาการและอาการแสดงที่เป็ นปั ญหาสําคัญที่พบบ่อย ได้แก่ปัญหากล้ามเนื้ ออ่อนแรง
ปั ญหากล้ามเนื้ อเกร็ งกระตุก ปั ญหาการทรงตัวและกล้ามเนื้ อทํางานไม่ป ระสานกัน การรั บ
ความรู ้ สึกลดลงหรื อผิดปกติ ปั ญหาการเปลี่ยนอริ ยาบทและการเคลื่อนไหว อาการกลืนลําบาก
ปั ญหาด้านการขับถ่าย ปั ญหาการกําหนดรู้ ปั ญหาด้านการสื่ อความหมาย ปั ญหาด้านการทํากิจวัตร
ประจําวัน ปั ญหาด้านสังคม ปั ญหาทางด้านจิตใจ และอารมณ์ รวมถึ งมีพฤติกรรมที่เปลี่ ยนแปลง
จากอาการและอาการแสดงดังกล่าวทําให้เกิดผลกระทบต่อผูป้ ่ วย ครอบครัวและสังคม
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1.6 ผลกระทบของผู้ป่วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
1.6.1 ทางด้ านร่ างกายของผู้ป่วย
อัมพฤกษ์ครึ่ งซี กและอัมพาตครึ่ งซี ก (Hemiparesis and Hemiplegia) อัม
พฤกษ์ครึ่ งซี ก (Hemiparesis) คือการอ่อนแรงครึ่ งซี ก ส่ วนอัมพาตครึ่ งซี ก (Hemiplegia) คือไม่มีแรง
แบบอัมพาตข้างใดข้างหนึ่งของร่ างกาย โดยหากมีการขาดเลือดไปเลี้ยงในสมองส่ วนข้างขวา จะทํา
ให้เกิดอัมพาตร่ างกายครึ่ งซี กด้านซ้าย และในทํานองเดียวกันการขาดเลือดไปเลี้ยงสมองด้านซ้ายจะ
ทําให้เกิดอัมพาตครึ่ งซี กด้านซ้าย เพราะเส้นประสาทต่าง ๆ มีการส่ งกระแสประสาทไปฝั่งตรงข้าม
จากสมองไปสู่ ไขสันหลัง และทําให้เกิ ดพร้ อมกับ การสู ญเสี ยความรู้ สึ กครึ่ งซี ก ตาบอดครึ่ งซี ก
สู ญเสี ยความจําการสื่ อความหมาย (ผ่องศรี ศรี มรกต, 2552) พบว่า ผูร้ อดชีวิตจากโรคหลอดเลือด
สมอง 4 ล้านคนในสหรัฐอเมริ กาต้องมีชีวิตอยูก่ บั ความพิการและต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่าง
กันออกไป ดังนี้ ร้ อยละ 31 ต้องการความช่ วยเหลื อในการดูแลตนเอง ร้ อยละ 20 ต้องการความ
ช่ วยเหลื อด้านการเคลื่ อนที่ ร้ อยละ 71 มีความบกพร่ องด้านความสามารถในการประกอบอาชี พ
และร้อยละ 16 ต้องอยูใ่ นสถานพักฟื้ น (ผ่องศรี ศรี มรกต, 2553: 489)
ปั ญหาการสื่ อสาร ความพร่ องในการสื่ อสารของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อด
สมองเป็ นปั ญหาที่สําคัญอย่างหนึ่ ง ซึ่ งผูป้ ่ วยอาจพบว่า ผูค้ นรอบข้างพูดด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจ
หนังสื อที่เคยอ่ านได้ก ลายเป็ นสัญลัก ษณ์ และภาษาที่ อ่านไม่ออก บางรายไม่สามารถบอกความ
ต้องการของตนเองได้ และไม่สามารถบอกความคับข้องใจถึงความพิการที่เกิดขึ้น ในขณะที่บางราย
เข้าใจแต่ไม่สามารถออกเสี ยงพูดได้ รวมถึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลความเจ็บป่ วยของตนเองจาก
แพทย์ผูร้ ักษา ทํา ให้เกิ ดความตื่นตระหนก เครี ย ด วิตกกังวล และซึ มเศร้ าตามมา และเมื่อผูป้ ่ วย
กลับไปอยู่ที่บา้ นความพร่ องทางด้านการสื่ อสารจะเป็ นปั ญหาในการดํารงชี วิตประจําวันและการ
กลับเข้าสู่ สังคมของผูป้ ่ วย (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
การพูดลํา บาก (Dysarthria) เป็ นความไม่ ส มบูรณ์ ของการออกเสี ย ง มี
อาการพูดไม่ชดั ออกเสี ยงเป็ นคํารวม ๆ ซึ่งทําให้มีปัญหาการพูด ต้องแยกกันระหว่าง การพูดลําบาก
กับการสู ญเสี ยความสามารถของการสื่ อความ คนที่มีอาการพูดลําบากจะเข้าใจการสื่ อภาษา แต่มี
ความลําบากในการออกเสี ยงคํานั้น ๆ อาจออกเสี ยงกลั้วกันไปไม่ชดั เจนผูป้ ่ วยจะเปล่งเสี ยงสระและ
พยัญชนะได้ไม่ชดั เจน แต่ไม่มีปัญหาเรื่ องการสร้างประโยค คนที่พูดลําบากจะเข้าใจคําพูดและอ่าน
ได้ (ผ่องศรี ศรี มรกต, 2552) ปั ญหาการพูด เช่นพูดไม่ชดั เจน และมีความลําบากในการตั้งใจพูด
ปั ญหาเหล่านี้ทาํ ให้มีผลต่อการใช้ชีวติ ประจําวันและคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
ภาวะสู ญเสี ยความสามารถการสื่ อความหมาย (Aphasia) คือความผิดปกติ
ของความสามารถในการสื่ อสาร อาจเกี่ ยวข้องกับการสื่ อสาร หลายรู ปแบบ เช่ น การพูด การอ่าน
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การเขียนและการเข้าใจภาษา ซึ่ งศูนย์กลางการสื่ อสารจะอยูท่ ี่สมองซี กซ้าย ซึ่ งชนิดของการสู ญเสี ย
ความสามารถของการสื่ อสารมีหลายรู ปแบบ เช่น ภาวะการสู ญเสี ยความสามารถในการสื่ อความ
คือพูดได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย (Wernick’s aphasia) ซึ่ งเป็ นผลจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง
ส่ วน temporal lobe โดยประสาทรับความรู้ สึก มีผลต่อการเข้าใจคําพูด ส่ วนภาวะการสู ญเสี ย
ความสามารถการสื่ อความของ broca area เกี่ยวข้องกับการสั่งงาน ส่ วน expressive or motor มีผล
ต่อการพูด แขนงของเส้นเลื อด middle cerebral จะส่ งเลือดไปเลี้ ยงสมองทั้งสองบริ เวณนี้ การ
สู ญเสี ยความสามารถการสื่ อสารทั้งหมดจะมีผลกระทบทั้งการเข้าใจภาษาพูด และการพูด ปั ญหานี้
จะมีผลต่อการเรี ยนรู้และการดํารงชีวติ (ผ่องศรี ศรี มรกต, 2552)
การกลืนลําบาก (Dysphagia) เป็ นความผิดปกติหรื อยากลําบากของการกิน
ซึ่ งเป็ นผลจากกระบวนการกลื นที่ผิดปกติ ซึ่ งการกลื นเป็ นขบวนการที่ซับซ้อนต้องใช้การทํางาน
ของเส้นประสาทสมองอย่างมาก เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนทั้งลําดับเหตุการณ์และเส้นประสาทที่
เกี่ยวข้องซึ่ งแบ่งเป็ นระบบประสาทส่ วนปลายและส่ วนกลาง ความบกพร่ องนี้ทาํ ให้เกิดปั ญหาหลาย
อย่างตามมาเช่น ภาวะขาดนํ้า ภาวะขาดอาหาร และปั ญหาที่สําคัญคือการสําลัก ซึ่ งอาจทําให้ปอด
อักเสบหลอดลมอุดกั้น และขาดอากาศซึ่ งเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้ (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
ปั ญหาการควบคุมการขับถ่าย เป็ นปั ญหาที่สําคัญ และพบบ่อยในผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อดสมอง เนื่ องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ดา้ นการรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองระยะเฉี ยบพลันช่วยให้ผทู ้ ี่มีอาการหนักมีอตั ราการรอดสู งขึ้น กลุ่มผูป้ ่ วยที่มีอาการหนักและ
รอดชี วิตมักมีปัญหาการขับถ่ ายซึ่ งต้องการความช่วยเหลือจากผูด้ ูแลและรักษา ปั ญหาของผูป้ ่ วย
เหล่านี้ ประมาณครึ่ งหนึ่ งมีอาการกลั้นปั สสาวะไม่ได้ การกลั้นปั สสาวะและอุจจาระไม่ได้ภายหลัง
เกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองนับ เป็ นปั ญหาสํา คัญ เนื่ องจากมัก พบในผูป้ ่ วยที่ มี อาการรุ นแรงและ
พยากรณ์โรคไม่ดี มีอตั ราการเสี ยชี วิตที่สูง ในรายที่รอดชีวิตก็มกั ต้องการผูด้ ูแลช่วยเหลือในการทํา
กิจวัตรประจําวัน
1.6.2 ปั ญหาด้ านอารมณ์ และพฤติกรรม เนื่องจากสมองของคนเรามีส่วนที่ทาํ หน้าที่
ควบคุมอารมณ์ อยูห่ ลายแห่ ง โดยมีการเชื่ อมต่อและส่ งสารเคมีที่เป็ นสารสื่ อประสาทถึงกัน ความ
ผิดปกติ ทางด้านอารมณ์ จึงเกิ ดขึ้นได้จากรอยโรคหลายแห่ ง และนอกจากนี้ ยงั เกิ ดผลกระทบทาง
จิตใจที่เกิดจากความพร่ องทางระบบประสาทที่ทาํ ให้ผปู้ ่ วยไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้
เหมือนเคย และไม่สามารถไปไหนมาไหนได้โดยอิสระ จึงเกิ ดความรู้สึกคับข้องใจ รู้สึกด้อยค่าใน
ตนเอง จึงทําให้แสดงอารมณ์และพฤติกรรมออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ความผิดปกติทางด้านอารมณ์
และพฤติกรรมมักมีผลต่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ผูท้ ี่ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองควร
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติทางอารมณ์ของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถป้ องกันและ
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ดูแลรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างถูกวิธี ซึ่ งจะช่ วยให้การฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายบรรลุเป้ าหมายได้อย่าง
รวดเร็ ว ซึ่ งมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมที่อาจเกิ ดขึ้ นในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อด
สมองดังนี้ ภาวะซึ มเศร้า (depression) ภาวะแมเนี ย (mania) ภาวะอารมณ์ ไม่ปกติแบบสองขั้ว
(bipolar disorder) อาการวิตกกังวล (anxity) อาการโรคจิต (phychosis) อาการเฉยเมย (apathy)
ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุ นแรง (catastrophic reaction) พฤติกรรมเจ้าอารมณ์ (emotionalism) จะเห็น
ได้ว่า ปั ญหาด้า นอารมณ์ และพฤติ ก รรมที่ พ บได้ใ นผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองมี หลายรู ป แบบ
ปั ญหาที่ พบได้บ่อยที่สุดคื อภาวะซึ มเศร้ า และมักพบร่ วมกับปั ญหาและพฤติกรรมอื่น ๆ (กิ่ งแก้ว
ปาจรี ย,์ 2550)
1.6.3 ปั ญหาด้ านสั งคม เนื่ องจากผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองภายหลังที่ออกจาก
โรงพยาบาลไปแล้ว ผูป้ ่ วยต้องเผชิ ญปั ญหาเรื่ องการปรับตัวเนื่องจากการเกิดปั ญหาทางด้านร่ างกาย
เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีการปรับเตรี ยมสภาพแวดล้อมไว้ให้ล่วงหน้าไว้อย่างดีแล้ว ผูป้ ่ วยก็ตอ้ งปรับตัวให้
เข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่คุน้ เคย และไม่เฉพาะผูป้ ่ วยเท่านั้นที่ตอ้ งปรับตัว สมาชิ กใน
ครอบครัวของผูป้ ่ วยก็ตอ้ งปรั บตัวด้วยเช่ นกัน ผลกระทบที่เกดขึ้นขึ้นอยู่กบั ระดับความบกพร่ อง
และทัศนคติต่อความบกพร่ องนั้น ๆ โดยทัว่ ไปผูท้ ี่รับผลกระทบมากที่สุดคือคือคู่ครองของผูป้ ่ วย
รองลงมาเป็ นบุ ต รและสมาชิ ก อื่ น ๆ ในครอบครั ว ดัง นั้น การดู แ ลรั ก ษาฟื้ นฟู จึ ง ต้อ งมี ก ารให้
คําปรึ กษาด้านสังคมร่ วมด้วยเสมอ เพื่อให้ผูป้ ่ วยสามารถเข้าสู่ สังคมเดิ มได้โดยเร็ ว จากสังคม
ครอบครัวขยายไปยังสังคมเพื่อนและสังคมการทํางานตามลําดับ (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
1.7 การรักษาของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
สิ่ งที่เป็ นปั จจัยสําคัญช่วยให้เกิดความสําเร็ จในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ
ตันคือ การทําให้เซลล์ของสมองยังอยูร่ อดให้ได้นานที่สุด (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552) ถ้าสามารถทํา
ให้เลือดไหลเวียนได้ทนั เวลาและในระดับที่เพียงพอ ก็สามารถทําให้เนื้ อสมองบริ เวณนั้นฟื้ นตัวได้
การรักษามีจุดมุ่งหมายที่สาํ คัญเพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยมีอาการทุเลาลง มีความพิการน้อยที่สุดและป้ องกัน
การเกิดซํ้าของโรค โดยแบ่งผูป้ ่ วย ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) Acute period เป็ นมาภายใน 3 ชัว่ โมงแรก
พิจารณาให้ Thrombolytic drug 2) Intermediate period เป็ นมาภายใน 7 วัน แต่เกิ น 3 ชัว่ โมง
พิจารณา Admit และ 3) Rehabilitation period เป็ นมาหลัง 7 วัน พิจารณา ดูแลฟื้ นฟูสภาพที่บา้ น
โดยมีแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้
1.7.1 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ กิดจากการขาดเลือด
ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะสมองขาดเลือดเฉี ยบพลันยาที่เป็ นมาตรฐานในการรักษา
ลําดับแรกคือ ยาละลายลิ่มเลือด ซึ่ งจะต้องให้ในระยะเวลาที่จาํ กัดหลังจากเกิดอาการ แต่ผปู้ ่ วยส่ วน
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ใหญ่ที่มารั บการรักษามักจะมีอาการนานมากกว่า 4.5 ชัว่ โมง จึงทําให้ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่ ม
เลือดทางหลอดเลื อดดําได้ นอกจากนี้ ยงั มียาชนิ ดอื่นที่มีการศึกษาและมีการใช้เพื่อรักษาโรคสมอง
ขาดเลือด ได้แก่ ยาต้านเกล็ดเลื อดและยาป้ องกันการแข็งตัวของเลือด สําหรับการรักษาด้วยยาที่จะ
ป้ องกันไม่ให้เซลล์สมองตายจากการขาดเลื อดยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ายาชนิ ดใดได้ป ระโยชน์
ชัดเจน เนื่องจากการที่เนื้อสมองตาย จะไม่มีการรักษาใดที่จะทําให้เนื้อสมองกลับคืนสู่ สภาพเดิมได้
แต่ถา้ ขาดเลื อดไปเลี้ ยงชัว่ คราวเนื้ อสมองก็มีโอกาสกลับคืนสู่ สภาพเดิมได้ ดังนั้นจึงต้องให้สมอง
ได้รับเลือดมากที่สุดโดยใช้วิธีการรักษาคือ รักษาระดับความดันโลหิ ตให้พอเหมาะในผูป้ ่ วยที่ความ
ดันโลหิ ตสู งมากกว่า 220/120 มม. ปรอท ให้ลดความดันโลหิ ตให้ต่ าํ กว่า 185/110 ม.ม.ปรอท
เนื่องจากกลไกรักษาระดับเลือดที่ไปเลี้ยงสมองของหลอดเลือดบริ เวณนั้นเสี ยไป ถ้าความดันโลหิ ต
ลดตํ่าเกินไปจะทําให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงและบริ เวณเนื้ อ สมองตายจะขยายกว้างขึ้น (นิจศรี ชาญ
ณรงค์, 2552: 40)
1.7.1.1 การให้ยาละลายลิ่มเลือด (thrombolysis) ในผูป้ ่ วยสมองขาดเลือด
ในกรณี ที่ ผูป้ ่ วยมาทัน เวลา 4.5 ชั่ว โมงแรกหลัง จากเกิ ด อาการเมื่ อได้ป ระเมิ น ภาวะทั่ว ไปและ
สัญญาณชี พแล้ว ผูป้ ่ วยควรได้รับการซักประวัติอย่างละเอียดถึ งระยะเวลาที่เกิ ดอาการ เนื่ องจาก
ผูป้ ่ วยเหล่านี้หากอาจสามารถรักษาให้หายได้ดว้ ยยาละลายลิ่มเลือด recombinant tissue plasminogen
activator (rtPA) (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552: 40)
1.7.1.2 การให้ยาต้านเกล็ดเลือด (Platelet anti-aggregation drug) การให้ยา
ต้า นเกล็ ด เลื อดไม่ ว่า จะเป็ นแอส ไพริ น หรื อยาต้า นเกล็ ดเลื อ ดชนิ ด อื่ น มี ห ลัก ฐานชัดเจนว่า มี
ประโยชน์ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดในระยะเฉี ยบพลัน สําหรับภาวะสมองขาด
เลือดพบว่าการใช้แอสไพริ นมีประโยชน์บา้ ง ถ้าให้การรักษาภายใน 48 ชัว่ โมงหลังจากเกิดอาการ
(นิจศรี ชาญณรงค์, 2552: 41) และแอสไพริ นเป็ นยาต้านเกล็ดเลือดชนิดเดียวที่มีหลักฐานสนับสนุ น
ว่า ได้ผ ลในการป้ องกัน ภาวะหลอดเลื อ ดอุ ด กั้น ซํ้า ในระยะเฉี ย บพลัน แนะนํา ให้ รั บ ประทาน
แอสไพริ นขนาด 325 มิลลิกรัม วันละครึ่ งถึงหนึ่งเม็ดทันทีที่ไม่มีขอ้ ห้าม (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2552: 48)
1.7.1.3 การให้ยาป้ องกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ยาป้ องกัน
การแข็งตัวของเลือดโดยเฉพาะ heparin เป็ นยาที่ใช้กนั มานานในการรักษาโรคสมองขาดเลือด ใน
ระยะหลังได้พฒั นาขึ้นมาเป็ นยากลุ่ม low-molecular weight heparin และ heparinoid สําหรับ
วัตถุประสงค์การใช้ยากลุ่มนี้ เพื่อรักษาและป้ องกันไม่ให้การอุดตันของหลอดเลือดสมองเป็ นมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยงั ใช้ในการป้ องกันการเกิดสมองขาดเลือดซํ้า (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552: 40)
1.7.1.4 ให้ยาลดสมองบวมที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ สเตียรอยด์ (Steroid) และ
สารเข้มข้น (Hyperosmolar) เช่น เมนนิตอล (Mannitol) ซึ่ งจะใช้รักษาในระยะที่สมองบวมมาก
1 1

1 1
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1.7.2 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองจากมีภาวะเลือดออกในสมอง
การรั กษาในผูป้ ่ วยที่มีเลื อดออกในสมองคือการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเลื อดออกโดย
ระวัง ไม่ ใ ห้ สู ญ เสี ย เนื้ อ สมอง หรื อ การผ่า ตัด เอาหลอดเลื อ ดที่ ผิ ด ปกติ เช่ น arteriovenous
malformation ที่อาจแตกซํ้าออก การผ่าตัดมาตรฐานได้แก่ การทํา craniotomy บางสถาบันนิ ยม
ผ่าตัดโดยวิธี steriotatic เพื่อหยดยาละลายลิ่ มเลื อดก่ อนที่ จะดู ดเอาเลื อดออก ทั้ง นี้ ก ารรัก ษามี
จุ ดมุ่ง หมายป้ องกันเลื อดออกเพิ่ม ขึ้นและลดความดันในกะโหลกศี รษะโดยเน้นการรัก ษาแบบ
ประคับประคองส่ วนยาที่นิยมใช้มีดงั นี้ (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2552: 48)
1.7.2.1 ยาลดความดัน โลหิ ต สํ า หรั บ ผูป้ ่ วยที่ ห ลอดเลื อดสมองแตก
เนื่องจากความดันโลหิ ตสู ง แต่การให้ยาลดความดันโลหิ ตซึ่ งแพทย์ที่ให้การรักษาต้องใช้ดว้ ยความ
ระมัดระวังเพราะอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลง
1.7.2.2 การผ่าตัดเอาก้อนเลือดออก (evacuation of hematoma)
1.7.2.3 การผ่าตัดเพื่อระบายนํ้าไขสันหลังจากโพรงสมองเข้าสู่ ช่องต่างๆ
ของร่ างกาย (Ventricular drainage) ในรายที่มีเลือดไหลซึ มเข้าไปในโพรงสมอง
1.7.3 การรั ก ษาโรคหลอดเลือ ดสมองจากมี ภ าวะหลอดเลื อ ดแตกที่ ช้ ั นใต้
arachnoid การรักษาที่เฉพาะในภาวะหลอดเลื อดแตกที่ช้ นั ใต้ arachnoid มีดงั นี้ (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์
2552: 49-53)
1.7.3.1 การป้ องกันหลอดเลื อดแตกซํ้า ให้ผปู้ ่ วยนอนพัก และให้ยาลด
อาการปวดศีรษะที่มีฤทธิ์ ชนิ ดไม่กดภาวะรู้สติ เช่น tramadol หรื อ paracetamol รวมทั้งหลีกเลี่ยง
การเพิ่ ม ความดัน ในหลอดเลื อ ดสมอง เช่ น การเบ่ ง การไอ จาม และควรส่ ง ตรวจ cerebral
angiography เพื่อหาตําแหน่ งของหลอดเลือดผิดปกติที่หลงเหลืออยูโ่ ดยเร็ วและให้การรักษาอย่าง
รี บด่วนก่อนที่จะมารแตกซํ้า ซึ่ งทําให้มีอตั ราการเสี ยชีวิตสู งถึงร้อยละ 70 ชนิดของการรักษาได้แก่
การหนี บ (clipping) ตัดออก (resection) การใส่ ขดลวด (colling) หรื อฉี ดสารอุดหลอดเลื อดที่
ผิดปกติ (embolization)
1.7.3.2 การป้ องกันหลอดเลื อดสมองหดเกร็ ง ให้ยาขยายหลอดเลื อด
nimodipine ขนาด 60 มิลลิกรัม ทุก 4 ชัว่ โมงเป็ นเวลา 10 -14 วันหลังจากมีเลือดออก เพื่อช่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนจากการที่ ส มองขาดเลื อด เนื่ องจากหลอดเลื อดสมองหดตัวซึ่ ง เป็ นสาเหตุ ก าร
เสี ยชี วิตที่สําคัญ การให้ยานี้ ตอ้ งเฝ้ าระวังไม่ให้ความดันโลหิ ต systolic ไม่ให้ต่าํ กว่า 100 มิลลิเมตร
ปรอท
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1.7.3.3 การรักษาภาวะโพรงนํ้าสมองอุดกั้น เนื่ องจากเลื อดที่ออกใต้ช้ นั
arachnoid อาจทําให้ทางเดิ นของนํ้าในโพรงของสมองอุดกั้นตามมา การรักษาด้ววิธีผ่าตัดใส่ ท่อ
ระบายนํ้าจากโพรงนํ้าสมองสู่ ช่องท้อง (ventriculoperitoneal shunting)
1.7.4 การป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้ อนต่ าง ๆ ดังนี้
1.7.4.1 การดู แ ลการหายใจ ภาวะออกซิ เ จนในเลื อ ดตํ่า หรื อภาวะ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในเลือดคัง่ จะทําให้เซลล์สมองบริ เวณ prenumbra zone ตายเพิ่มขึ้นได้และทํา
ให้หลอดเลื อดขยายตัว ส่ งผลให้ความดันในช่ องกะโหลกศีรษะสู งขึ้ น เกิ ดผลเสี ยคื อทําให้เลื อด
ไหลเวียนไปสู่ สมองลดลงหรื อทําให้สมองเคลื่ อน (brain herniation) ไปกดศูนย์หายใจบริ เวณ
medulla ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วย หายใจไม่พอ หายใจลําบาก หรื อมีความเสี่ ยงที่จะหยุดหายใจ หรื อมีรอย
โรคที่กา้ นสมองควรได้รับการใส่ ท่อช่วยหายใจ และติดตามดูระดับออกซิ เจนในเลือดถ้าหายใจไม่
พอต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจ
1.7.4.2 การควบคุ มความดันเลื อด ในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองระยะ
เฉียบพลัน กลไกการควบคุมแรงดันภายในหลอดเลือดสมองจะบกพร่ องไป ดังนั้นถ้าระดับแรงดัน
เลือดที่ต่าํ เกินไปอาจทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ในระยะนี้ จึงควรควบคุมแรงดัน systolic ไม่ให้
สู งเกิน 220 มม. ปรอท และความดัน diastolic ไม่ให้สูงเกิน 120 มม. ปรอท หรื อค่าความดันเลือด
แดงเฉลี่ยไม่เกิน 160 มม. ปรอท
1.7.4.3 การรั ก ษาภาวะความดัน ในช่ องกะโหลกศี รษะสู ง ในระยะ
เฉี ยบพลันโรดหลอดเลื อดสมองอาจทําให้ความดันในช่องกะโหลกศีรษะจากปริ มาณเลือดที่ออก
อย่างมาก หรื อมีสมองบวมเป็ นบริ เวณกว้างเนื่องจากหลอดเลือดขนาดใหญ่ถูกอุดกั้น หรื อมีภาวะอุด
กั้นของทางเดินของโพรงนํ้าในสมองความดันภายในช่องกะโหลกศีรษะอาจสู งได้ต้ งั แต่วนั แรกถ้า
รอยโรคมีขนาดใหญ่ เช่น จากรอยโรคใน cerebellum กดเบียด 4th ventricle การรักษาภาวะความดัน
ในกะโหลกศีรษะสู ง ประกอบด้วย
1) การจัดท่านอนให้ศีรษะและลําตัวท่อนบนยกขึ้น 20 -30 องศา
โดยระวังไม่ให้ลาํ คอหักพับไปกดหลอดเลือดใหญ่ที่ลาํ คอ
2) การควบคุมอุณภูมิของร่ างกายให้เป็ นปกติ ต้องลดไข้ดว้ ยยา
ลดไข้ เช็ดตัว หรื อใช้อุปกรณ์ลดไข้เช่น hypothermia blanket และหาสาเหตุของไข้ เช่น การติดเชื้อ
3) การควบคุ ม ระดับ ความสมดุ ล ของสารนํ้า และเกลื อแร่ ควร
รักษาสมดุลของสารนํ้าและเกลือแร่ เพื่อลดการสู ญเสี ยเนื้ อสมองบริ เวณ penumbra zone ในระยะ
เฉี ยบพลัน ต้องบันทึกปริ มาณสารนํ้าที่ให้และปริ มาณปั สสาวะทุกวันและวัดความถ่วงจําเพาะของ
ปั สสาวะและระดับเกลือแร่ ในเลือดเป็ นระยะ ๆ
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4) การดูแลให้ระดับความดันเลื อดแดงเฉลี่ ย สู งกกว่า 110 มม.
ปรอท และไม่เกิน 160 มม. ปรอท
5) การหลี ก เลี่ ย งสารนํ้า ที่ มี น้ ํา ตาลกลู โ คส ยกเว้นในกรณี ที่ มี

ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่ามาก
1.7.4.4 การป้ องกันการสําลัก ต้องมีการทดสอบการกลืน ถ้ายังกลืนไม่ได้
ให้ฝึกกลืนและให้อาหารทางสายยาง
1.7.4.5 การรักษาอาการชัก ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉี ยบพลัน
ชนิ ด embolic stroke หรื อ lobar hemorrhagic อาจมีอาการชักเกิดขึ้น ต้องรักษาด้วยยาระงับชัก เช่น
diazepam และยากันชักเช่น phenyltoin โดยใช้เฉพาะในรายที่มีอาการเท่านั้น เพื่อลดภาวะเสี่ ยงต่อ
การเกิดเนื่องจากสมองขาดออกซิ เจนจากการชัก
1.7.4.6 การป้ องกันและรักษาภาวะ deep vein thrombosis ควรพิจารณาให้
การป้ องกันด้วยการเคลื่ อนไหวขาอย่างสมํ่าเสมอ และให้ low molecular weight heparin หรื อ
unfractionated heparin หรื อเปลี่ยนเป็ น wafarin เมื่อเกิด deep vein thrombosis แล้วเพื่อรักษาใน
ระยะยาว
สรุ ปได้ว่า การรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อช่ วยให้อาการ
ของผูป้ ่ วยทุเลาลง ลดความพิการและป้ องกันการเกิดโรคซํ้า โดยในรายที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง
ต้องให้สมองได้รับเลื อดมากที่สุดจากการควบคุมความดันโลหิ ตให้เหมาะสม ให้ยาป้ องกันการ
แข็งตัวของเลือด และให้ยาลดสมองบวม ส่ วนในรายที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตกเน้นการรักษา
แบบประคับประคอง ป้ องกันเลือดออกมากขึ้นและลดความดันในกะโหลกศีรษะ การรักษาโดยการ
ให้ยาและการผ่าตัด
1.8 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เริ่ มจากการประเมินภาวะที่มีความเร่ งด่วน
และให้การดูแลและรักษาผูป้ ่ วยตามภาวะฉุ กเฉิ นต่าง ๆ จนกว่าผูป้ ่ วยจะปลอดภัย ได้แก่
1.8.1 แนวทางการคัดกรองผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและแนวปฏิ บตั ิเริ่ มแรกใน
แผนกผูป้ ่ วยนอกหรื อห้องฉุ กเฉิ น (สถาบันประสาทวิทยา และชมรมพยาบาลโรคระบบประสาท
แห่งประเทศไทย, 2550)
1.8.1.1 จัดให้มีพยาบาล/เจ้าหน้าที่คดั กรอง/เวรเปล เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเข้าสู่
ห้องฉุ กเฉิ น ภายใน 3 นาที
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1.8.1.2 ซักประวัติถึงอาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล ซึ่งโรคหลอดเลือด
สมองจะมีความผิดปกติทางระบบประสาทเกิดขึ้นทันทีทนั ใด อาการอาจแตกต่างกันตามตําแหน่ง
ของหลอดเลือดที่อุดตัน โดยมีอาการเตือนที่สาํ คัญอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อมากกว่า 1 ใน 5 อย่าง
ต่อไปนี้
1.8.1.2.1 การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อ เช่น มีอาการชาหรื ออ่อนแรง
แขนขาหรื อใบหน้า ส่ วนใหญ่มกั เป็ นที่ร่างกายเพียงซีกใดซีกหนึ่ง
1.8.1.2.2 การมองเห็นผิดปกติ เช่น ตามัว มองเห็นภาพซ้อน หรื อตา
ข้างใดข้างหนึ่งมองไม่เห็นทันที
1.8.1.2.3. การพูดผิดปกติเช่น พูดลําบาก พูดตะกุกตะกักหรื อพูด
ไม่ได้หรื อไม่เข้าใจคําพูด
1.8.1.2.4. มีอาการปวดศีรษะอย่างรุ นแรงทันทีโดยไม่มีสาเหตุชดั เจน
1.8.1.2.5. เวียนศีรษะ มีอาการมึนงง บ้านหมุน หรื อเดินเซ เสี ยการ
ทรงตัว ล้มง่าย
1.8.1.3 การประเมิน ในภาวะฉุ กเฉิ นพยาบาลที่ทาํ หน้าที่คดั กรองผูป้ ่ วยในราย
ที่สงสัยว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดสมองจากอาการและอาการแสดงดังกล่าวแล้ว ควรซักประวัติ
และตรวจร่ างกายเพิ่มเติมดังนี้
1.8.1.3.1. การซักประวัติระยะเวลาที่เริ่ มเป็ น ถามเวลาที่เริ่ มเป็ นให้
ได้เวลาที่ชดั เจน เช่น เป็ นมาแล้ว 3 ชัว่ โมง หรื อ 6 ชัว่ โมง เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจให้การ
รักษาของแพทย์ ในกรณี ที่เวลาเริ่ มเป็ นไม่ชดั เจนเช่น ญาติให้ประวัติวา่ พบผูป้ ่ วยเข้านอนประมาณ
21 นาฬิกา และผูป้ ่ วยตื่นนอนเวลา 5 นาฬิกาพบว่า มีอาการพูดไม่ชดั แขนขาอ่อนแรงไปซี กหนึ่ ง
กรณี น้ ี ให้ถือว่าระยะเวลาที่เริ่ มเป็ น คือเวลาเข้านอน 21 นาฬิกา หรื อเวลาครั้งสุ ดท้ายที่พบว่าผูป้ ่ วย
ยังมี อาการปกติ ยกเว้นว่าในตอนกลางคืนผูป้ ่ วยยังไม่ได้นอนหรื อขณะตื่นนอนยังไม่มีอาการ
ผิดปกติ
1.8.1.3.2. การตรวจร่ างกาย พยาบาลที่คดั กรองผูป้ ่ วยที่หอ้ งฉุ กเฉิ น
สามารถประเมินผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง โดยการตรวจร่ างกายง่ายๆ เช่นตรวจดู
การอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อใบหน้า (facial drop) โดยให้ผปู ้ ่ วยยิงฟั นแล้วสังเกตดูกล้ามเนื้ อใบหน้า
ทั้งสองข้างว่าเท่ากันหรื อไม่ ถ้ามุมปากด้านใดตก แสดงว่ากล้ามเนื้อใบหน้าด้านนั้นอ่อนแรง
ตรวจการอ่อนแรงของแขน (pronator drift) โดยให้ผปู้ ่ วยหลับตา
และยกแขนทั้งสองข้างตั้งฉากกับลําตัวค้างไว้ประมาณ 10 วินาที ถ้าผูป้ ่ วยมีแขนอ่อนแรงจะทํา
ไม่ได้หรื อแขนข้างที่อ่อนแรงจะตกทันที หรื ออาจตรวจความแข็งแรงของแขนโดยการให้ผปู้ ่ วยใช้
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ฝ่ ามือสองข้างดันกับมือผูต้ รวจเพื่อดูวา่ ผูป้ ่ วยมีแรงต้านหรื อไม่ถา้ ไม่มีแรงต้านเลยแสดงว่าแขนอ่อน
แรง ส่ วนการตรวจกําลังของขาทําได้โดยการให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายและยกขาทั้งสองข้างขึ้นและค้างไว้
หรื อให้ลองถีบจักรยานในอากาศ ถ้าขาผูป้ ่ วยอ่อนแรงจะทําไม่ได้
1.8.1.4 การตรวจร่ างกายอื่นๆ เช่น สัญญาณชี พ และความผิดปกติทาง
ระบบประสาท (เช่น GCS, SSS, NIHSS), O2 saturation ส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และตรวจ
พิเศษ
- Lab: blood examination Coagulogram, Eletrolyte, CBC,
FBS, BUN, Cr, (blood clot 1 tube)
- ตรวจพิเศษ: CT (ส่ งตรวจภายใน 10 นาทีและตามผลภายใน
15 นาที)
1.8.1.5 รายงานแพทย์ ในกรณี ต่อไปนี้
1.8.1.5.1 สัญญาณชีพผิดปกติ (ต้องรายงานภายใน 4 นาที)
ระดับความดันโลหิ ต
- SBP > 185 - 220 mmHg
- DBP > 120 - 140 mmHg
ภาวะพร่ องออกซิเจน
- O2 Sat < 90% หรื อผูป้ ่ วยมีภาวะ cyanosis
ระดับความรู ้สึกตัว
- GCS < 10 คะแนน
1.8.1.5.2 มีความผิดปกติทางระบบประสาททันทีทนั ใด (ดูอาการ
และการการตรวจร่ างกายในข้อ 2 และข้อ 3) และมาโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชัว่ โมง ให้รายงาน
แพทย์ด่วน เพื่อเข้าแผนการรักษาผูป้ ่ วยตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน
ด้วยการฉี ดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดํา (stroke fast track)
1.8.1.5.3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการผิดปกติ เช่น DTX < 50
mg% หรื อ > 400 mg%
1.8.1.5.4 อาการอื่นๆ เช่น อาการเจ็บหน้าอก ชัก เกร็ ง กระตุก
เหนื่อยหอบ เป็ นต้น
1.8.2 การพยาบาลผู ้ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองในรายที่ ต้ อ งรั บ รั ก ษาไว้ใ น
โรงพยาบาล (สถาบันประสาทวิทยา และชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย, 2550)
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1.8.2.1 กิจกรรมการพยาบาลในการช่วยให้ผปู ้ ่ วยและญาติ สามารถ
ปรับตัวต่อการเจ็บป่ วยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1.8.2.1.1 ประเมินความสามารถในการเข้าใจเรื่ องที่สนทนา การ
ตอบสนองต่อการสนทนาและการปฏิบตั ิตามข้อชี้แนะว่าถูกต้องเหมาะสมแค่ไหนเพียงใด
1.8.2.1.2 ให้ความคุ น้ เคย ให้ความเข้าใจและให้เวลา เพื่อผูป้ ่ วยและ
ญาติรู้สึกมัน่ ใจและไว้ใจ
1.8.2.1.3 สอนให้ผปู้ ่ วยและญาติฝึกปฏิบตั ิเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึ กการหายใจเข้า-ออก ลึกและช้า
1.8.2.1.4 สอนและแนะนําให้ญาติหรื อผูด้ ูแลจัดสิ่ งแวดล้อมให้เงียบ
สงบ และบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยมีการพักผ่อนที่เพียงพอ
1.8.2.1.5 ให้กาํ ลังใจผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อให้มีความเข้าใจและยอมรับ
เกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่ วย และความพิการที่อาจหลงเหลืออยู่
1.8.2.1.6 สอนและแนะนําให้ดูแลด้านจิตใจ อารมณ์อย่างต่อเนื่อง
1.8.2.1.7 กระตุน้ ให้ครอบครัวให้ความรัก ความเข้าใจ ที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วย
เกิดความรู ้สึกต่อตนเองในทางบวก
1.8.2.2 กิ จกรรมการพยาบาลในการดู แลการหายใจ พยาบาลต้อง
ประเมิ นว่าผูป้ ่ วยหายใจเองได้หรื อไม่ หายใจได้เพียงพอหรื อไม่ และการแลกเปลี่ ยนออกซิ เจน
เพียงพอหรื อไม่ โดยนับอัตราการหายใจ สังเกตความลึกและความลําบากจากการหายใจ ตรวจการ
ขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจ ฟั งเสี ยงลมหายใจ และวัดระดับออกซิ เจนในเลื อด การรักษา
ระดับออกซิ เจนในสมอง เพื่อให้ระดับออกซิ เจนเพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย พยาบาลต้อง
ให้การดูแลเร่ งด่วนในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อรักษาระดับออกซิ เจนในสมองคือ การทําให้
ทางเดินหายใจเปิ ดโล่ง ผูป้ ่ วยหายใจได้เอง อัตราการหายใจอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
1.8.2.2.1 ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ถ้าผูป้ ่ วยหหมดสติควรตะแคง
หน้าไปทางด้านที่อ่อนแรงกว่าเพื่อให้น้ าํ ลายไหลออกจากทางเดินหายใจ ป้ องกันการอุดกั้นทางเดิน
หายใจ ทําให้หายใจได้ส ะดวก ในกรณี ที่ มี เสมหะมาก เพื่อป้ องกันการอุ ดกั้นทางเดิ นหายใจ
พยาบาลควรดูดเสมหะให้อย่างนุ่มนวลโดยปรับระดับแรงดันของเครื่ องดูดเสมหะไม่เกิน 100 มม.
ปรอท และระยะเวลาในการดูดเสมหะแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 10-15 วินาที มีการให้ออกซิ เจน 100 %
ทุกครั้งก่อนที่จะดูดเสมหะครั้งต่อไป
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1.8.2.2.2 จัดให้ผปู้ ่ วยนอนบนเตียงศีรษะสู ง เพื่อให้การขยายตัวทรวง
อกดีข้ ึน และดูแลช่วงคอไม่ให้หกั พับงอเพื่อให้การไหลกลับของเลือดดีข้ ึน
1.8.2.2.3 ดูแลให้ผปู้ ่ วยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โดยติดตาม
การวัดและประเมินผล Oxygen Saturation ให้อยูใ่ นระดับ 95 -100 %
1.8.2.2.4 วัดสัญญาณชีพทุก 1 ชัว่ โมง โดยอัตราการหายใจต้องอยู่
ในช่วง18-20 ครั้ง/นาที ในกรณี ที่มีความผิดปกติของการหายใจให้รายงานแพทย์เพื่อพิจารณาใส่ ท่อ
ช่วยหายใจ
1.8.2.2.5 ดู แลจัด เสื้ อ ผ้า ที่ ผูป้ ่ วยสวมใส่ ใ ห้ไ ม่ แ น่ น โดยเฉพาะ
บริ เวณคอเสื้ อมีการปลดคอเสื้ อให้หลวมเพื่อให้เลือดบริ เวณเส้นเลือดดําไหลกลับสะดวก
1.8.2.3 กิจกรรมการพยาบาลในการการควบคุมความดันโลหิ ต ระดับความ
ดันโลหิ ตที่สูงหรื อตํ่าเกิ นไปจะทําให้ผปู้ ่ วยเกิดอันตรายแก่ผปู้ ่ วยกลุ่มนี้ได้ พยาบาลจึงต้องประเมิน
และรักษาระดับความดันโลหิ ต ดังนี้
1.8.2.3.1 ติดตามการวัด และประเมินผลระดับความดันโลหิ ต ให้
ระดับความดัน mean arterial pressure อยูใ่ นระดับไม่ต่าํ กว่า 110 มม.ปรอท และไม่สูงเกิน 160 มม.
ปรอท และความดัน systolic ต้องไม่ต่าํ กว่า 90 มม.ปรอท ในท่านอนราบ เพราะอาจส่ งผลให้อาการ
ของโรคหลอดเลือดสมองรุ นแรงขึ้น จากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550) และ
ในกรณี ที่ผูป้ ่ วยมี ภาวะสมองขาดเลื อดพยาบาลต้องติดตามประเมินผล และรักษาระดับความดัน
โลหิ ตให้ อยู่ใ นระดับ 220/120 มม.ปรอท และในกรณี ที่ มี เลื อ ดออกในสมองต้อ งรั ก ษาระดับ
180/110 มม.ปรอท (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552)
1.8.2.3.2 จัดให้ผปู้ ่ วยพักอย่างสงบ ไม่รบกวนผูป้ ่ วย
1.8.2.3.3 จํากัดกิจกรรมที่กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยมีความดันโลหิ ตสู งขึ้น
เช่ น การพูดคุ ยในเรื่ องที่ทาํ ให้ผูป้ ่ วยมีภาวะเครี ยด การดูดเสมหะในกรณี ที่จาํ เป็ นจึงจะทําการดูด
เสมหะที่ระดับแรงดันที่ต่าํ กว่า 100 มม.ปรอท
1.8.2.4 กิ จกรรมการพยาบาลในการการดูแลด้านการเคี้ ยวและการกลื น ผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองมักจะมีความเสี่ ยงสู งในการสําลักเนื่องจากมีความพร่ องในการเคี้ยวและการกลืน
เนื่ องจาก Cerebral cortex และ medullar ถูกกด พยาบาลต้องให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีปัญหา
ทางด้านนี้ เพื่อป้ องกันภาวะการติดเชื้ อระบบทางเดินหายใจที่เกิ ดจากการสําลัก พยาบาลที่ดูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง ต้องมีความรู้ และทักษะในการประเมิ นการกลื น ตามขั้นตอนดัง นี้
(สถาบันประสาทวิทยา และชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย, 2550)
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1.8.2.4.1 อธิ บายให้ผปู ้ ่ วยและญาติทราบถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอน
การประเมินการกลืนโดยละเอียด
1.8.2.4.2 ประเมินระดับความรู้สึกตัวผูป้ ่ วยที่จะได้รับการประเมิน
การกลืนต้องมีระดับความรู ้สึกตัวดี และสามารถสื่ อสารด้วยคําพูดได้อย่างชัดเจน จัดให้ผปู ้ ่ วยนัง่ บน
เตียง โดยจัดให้นงั่ ศีรษะสู ง 60- 90 องศา หรื อนัง่ บนเก้าอี้ ผูป้ ่ วยควรทรงตัวในท่าศีรษะตั้งตรงได้
เกิน 15 นาที ได้จึงจะประเมินในขั้นตอนต่อไปได้
1.8.2.4.3 ประเมินความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้ อที่ใช้ในการ
กลืนของผูป้ ่ วยดังนี้
- ผูป้ ่ วยสามารถเลียริ มฝี ปากบนและล่างได้
- ผูป้ ่ วยสามารถไอตามที่บอกได้
- ผูป้ ่ วยสามารถกลืนนํ้าลายตนเองได้
- การทดสอบการกลืน ตามคําสั่งการรักษาของแพทย์
- ถ้าผูป้ ่ วยมีปัญหาการกลืนควรปฏิบตั ิดงั นี้ ให้ผปู้ ่ วยงดนํ้าและ
อาหารทางปาก และให้อาหารทางสายยาง ตามแผนการรักษา เฝ้ าระวังการสําลัก รายงานให้แพทย์
ทราบ- ช่วยดูดนํ้าลายให้ผปู ้ ่ วย ดูแลความสะอาดปากและฟัน
1.8.2.5 กิ จ กรรมการพยาบาลในการการดู แ ลผู้ป่ วยที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ด้า นการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย เช่นแขนหรื อขาอ่อนแรง ติดเกร็ ง ซึ่ งผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองส่ วนใหญ่มกั จะ
มีปัญหาเรื่ องนี้ และทําให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นพยาบาลต้องมีการอธิ บาย เพื่อให้
ความรู ้แก่ผปู ้ ่ วยและญาติถึงสาเหตุการเกิดโรค ตลอดจนแนวทางการรักษา และสามารถวางแผนการ
พยาบาลผูป้ ่ วยร่ วมกับผูป้ ่ วยและญาติได้ ดังนี้ (สถาบันประสาทวิทยา และชมรมพยาบาลโรคระบบ
ประสาทแห่งประเทศไทย, 2550)
1.8.2.5.1 อธิ บายอาการ และความก้าวหน้า การดําเนินของโรค และ
การปฏิบตั ิตวั ให้ผปู ้ ่ วยแบบเข้าง่าย ๆให้ผปู ้ ่ วยและญาติ
1.8..2.5.2 ประคับประคองด้านจิตใจ และอารมณ์ ญาติผดู้ ูแลผูป้ ่ วย
ด้วยการสร้ างความคุน้ เคยกับผูป้ ่ วยเพื่อสร้าง ความไว้วางใจ ความห่ วงใย เห็นอกเห็นใจ รับฟั ง
ปั ญหา และยกย่องชมเชย ก่อนและหลังให้ความรู้แก้ผปู้ ่ วยและญาติ และเมื่อสามารถปฏิบตั ิหรื อ
ทบทวนสิ่ งที่ให้ความรู ้ไปได้
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1.8.2.5.3 วางแผนการพยาบาลร่ วมกับ ผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อให้เกิ ด
ความร่ วมมือในการให้การพยาบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.8.2.5.3 แนะนําและคอยกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยใช้แขนข้างที่ดีดูแลด้านที่
อ่อนแรง
1.8.2.5.4 สอบถามความต้องการ และคอยให้คาํ ปรึ กษาและช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันต่าง ๆ เช่นดูแลสุ ขวิทยาอนามัยช่องปากให้สะอาด
1.8.2.5.5 ประสานงานกับ ที มสุ ขภาพอื่ นๆ เพื่อร่ วมมือในการดู แล
ผูป้ ่ วย เพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกาย เช่น การออกกําลังกาย การทรงตัว การฝึ กพูด การฝึ กกลืน เป็ น
ต้น
1.8.2.6 กิจกรรมการพยาบาลในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการ
ขับถ่ายอุจจาระปั สสาวะ การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีปัญหากลั้นปั สสาวะ หรื อกลั้นอุจจาระไม่ได้จาก
พยาธิ สภาพของโรคหรื อ กล้ามเนื้ ออ่อนแรง ความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันลดลง
พยาบาลที่ดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหานี้เพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการควบคุมปั สสาวะไม่ได้ และเพื่อให้ผปู้ ่ วยและญาติ
ตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาและให้ความร่ วมมือการรักษา โดยให้การพยาบาลดังนี้ (สถาบัน
ประสาทวิทยา และชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย, 2550)
1.8.2.6.1 ประเมินความสามารถในการขับถ่ายปั สสาวะ ดังนี้
1) กระตุ ้น ให้มี ก ารขับ ถ่ า ยปั ส สาวะ โดยใช้ห ม้อ
นอน/urenal ทุก 2 ชัว่ โมง และค่อยๆขยายเวลาในการขับถ่ายปั สสาวะออกไป ในรายที่ปัสสาวะเอง
ไม่ได้ ปรึ กษาแพทย์ในการฝึ กการขับถ่ายปั สสาวะ
2) กระตุน้ ให้ดื่มนํ้าหรื อเครื่ องดื่มอุ่นๆ อย่างน้อยวันละ 2,0003,000 ซี ซี แต่ไม่ควรดื่มมากก่อนนอน อาจจะขับถ่ายปั สสาวะช่ วงนอนหลับ ทําให้รบกวนแบบ
แผนการนอน
3) ประเมินความสมดุล โดยบันทึกจํานวนนํ้าเข้า-นํ้าออก
4) หลีกเลี่ยงการคาสายสวนปั สสาวะโดยไม่จาํ เป็ นเพื่อป้ องกัน
การติดเชื้อ หรื อใช้วธิ ี intermittent catheterization ถ้าผูป้ ่ วยฝึ กปั สสาวะเองได้ผล
5) ทํา ความสะอาดอวัย วะสื บ พัน ธุ์ ใ นรายที่ ค าสายสวน
ปั สสาวะอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
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1.8.2.6.2 ดูแลเรื่ องการขับถ่ายอุจจาระดังนี้ (สถาบันประสาท
วิทยา และชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย, 2550)
1) กระตุน้ ให้ขบั ถ่ายอุจจาระ โดยให้หม้อนอนหลังอาหารเช้า
30 นาทีทุกวัน หรื อแล้วแต่กิจวัตรของผูป้ ่ วย ถ้าผูป้ ่ วยสามารถเข้าห้องนํ้าได้ ให้พาเข้าห้องนํ้า
2) กระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยดื่มนํ้า หรื อเครื่ องดื่มอุ่นๆ อย่างน้อยวันละ
2,000-3,000 ซีซี และอาหารที่มีกากใย เพื่อช่วยในการขับถ่าย
3) กระตุน้ ให้มีการเคลื่อนไหวร่ างกายสมํ่าเสมออย่างน้อยวัน
ละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น
4) ในรายที่ไม่ถ่ายอุจจาระเกิน 3 วัน ให้ยาระบายอ่อนๆ ตาม
แผนการรักษา
1.8.2.7 กิจกรรมการพยาบาลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
และอุบตั ิเหตุ
ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้ อในระบบทางเดินหายใจ การติด
เชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะ ข้อติดยึด แผลกดทับ อุบตั ิเหตุจากการพลัดตกลื่นล้ม ควรมีการเฝ้ า
ระวังและประเมินตามมาตรฐานทางการพยาบาล
1.8.2.8 กิจกรรมการพยาบาลในการป้ องกันและเฝ้ าระวังการกลับเป็ นซํ้า
1.8.2.8.1 อธิ บ ายให้ผูป้ ่ วยและญาติ เ ข้า ใจถึ ง ความสํา คัญของการ
รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ห้ามหยุดยาหรื อเพิ่มขนาดยาเอง
1.8.2.8.2 อธิ บายและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะช่วยลดปั จจัย
เสี่ ยงต่อการกลับเป็ นซํ้า เช่น การจัดการกับความเครี ยด หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงของโรคหลอดเลือด
สมอง
1.8.2.8.3 อธิ บายถึงอาการและอาการแสดงที่ผปู้ ่ วยต้องมาพบแพทย์
เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน แขนขาอ่อนแรง สู ญเสี ยความรู้สึก การควบคุมการทรงตัวมากขึ้น
มีความผิดปกติของสายตามากขึ้นง่วงซึ มกระสับกระส่ ายสับสนมากขึ้น พูดลําบาก ไม่เข้าใจคําพูด
ไม่สามารถแสดงออกเพื่อการสื่ อสารได้มากขึ้น
1.8.2.8.4 อธิ บ ายให้ผูป้ ่ วยและญาติ เ ข้า ใจถึ ง ความสํา คัญของการ
กลับมาพบแพทย์ตามนัด
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1.8.2.8.5 สอนและฝึ กทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยก่อนจําหน่ายกลับบ้าน
เช่น การทําแผล การให้อาหารทางสายยาง และการทําความสะอาดร่ างกาย ฯลฯ
1.8.2.8.6 เปิ ดโอกาสให้ญาติเข้าร่ วมฟังการให้ความรู้และคําแนะนํา
ร่ วมกับผูป้ ่ วย ให้เวลาในการซักถามและทําความเข้าใจ
1.8.2.9 กิจกรรมการพยาบาล เพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยและญาติได้รับข้อมูล
ข่าวสารสุ ขภาพ
1.8.2.9.1 ประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโรค พร้ อมเอกสาร
ความรู ้ของโรคหลอดเลือดสมองและการป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงเรื่ องต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิ ตสู ง
เบาหวาน โรคหัวใจ การสู บบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
1.8.2.9.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งประโยชน์ต่างๆ และกระบวนการ
ส่ งต่อ ที่ให้บริ การที่จาํ เป็ นสําหรับผูป้ ่ วยในชุ มชนตามภูมิลาํ เนาของผูป้ ่ วย เพื่อการดูแลรักษา
ต่อเนื่อง (ถ้ามี)
1.8.2.10 กิ จกรรมการพยาบาลในกรณี ที่ผูป้ ่ วยมีปัญหาการสื่ อสาร
บกพร่ อง พูดไม่ชดั พูดลําบาก ไม่เข้าใจคําพูดหรื อภาษาในการสื่ อสาร ไม่สามารถแสดงออกเพื่อ
การสื่ อสารได้
1.8.2.10.1 ประเมินลักษณะการสื่ อสารของผูป้ ่ วย ความสามารถของ
ผูป้ ่ วย ในด้านความเข้าใจภาษาการพูด การอ่านและเขียน
1.8.2.10.2 ถามคําถามที่สามารถตอบได้ดว้ ยคําว่า “ใช่” หรื อ “ไม่”
เช่น คุณรู ้สึกร้อนใช่ไหมถามคําถามตรงกันข้าม เช่น คุณรู้สึกหนาวใช่ไหม? เป็ นการตรวจสอบว่า
ผูป้ ่ วยมีความเข้าใจจริ งหรื อไม่ ถ้าผูป้ ่ วยพูดไม่ได้ให้พยักหน้าแทน
1.8.2.10.3 ถามคํา ถามที่ ส้ ั นและง่ า ยและแสดงลัก ษณะท่ า ทาง
ประกอบ
1.8.2.10.4 ผูป้ ระเมิ นหรื อสนทนาควรยืนอยู่ใ นตํา แหน่ ง ที่ ผูป้ ่ วย
สามารถมองเห็นได้ หรื ออยูใ่ นลานสายตาผูป้ ่ วยที่สามารถเห็นได้
1.8.2.10.5 ประเมินการเขียนตามคําพูดโดยให้ผูป้ ่ วยลองเขียนบน
กระดาษ
1.8.2.10.6 ประเมินความเข้าใจจากภาพ โดยให้ผปู้ ่ วยสื่ อความหมาย
จากภาพที่มองเห็น
1.8.2.10.7 ส่ งปรึ กษานักอรรถบําบัดเพื่อประเมินอาการทางคลินิก
ของผูป้ ่ วยในการสื่ อสารและวางแผนการฟื้ นฟูสภาพ
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1.8.2.10.8 ในกรณี ที่ ผูป้ ่ วยไม่ ส ามารถพู ด หรื อ แสดงออกเพื่ อ การ
สื่ อสารได้ พูดลําบาก พูดไม่ชดั (Broca’s aphasia หรื อ dysarthria) ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1) ขณะที่มีการสื่ อสาร ไม่ควรมีกิจกรรมอย่างอื่นมาแทรก
หรื อกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยมีการเบี่ยงเบนความสนใจ ซึ่ งจะเป็ นสาเหตุของการขัดขวางการสื่ อสารของ
ผูป้ ่ วย
2) บรรยากาศในการสื่ อสารควรจะสงบเงียบ
3) ผูส้ นทนาควรมีท่าทีสงบ ผ่อนคลายและเป็ นกันเอง
4) ให้เวลาผูป้ ่ วยในการสื่ อสารอย่างเต็มที่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ่ วยหาคําที่จะพูด หรื อแสดงออกถึงความรู ้สึกที่ตอ้ งการตอบสนองต่อการสื่ อสารด้วยตนเอง
5) ให้กาํ ลังใจผูป้ ่ วยในการที่จะสื่ อสาร
6) ไม่แสดงท่าทางรี บเร่ งหรื อเร่ งรัดคําตอบจากผูป้ ่ วย
7) ไม่ควรถามคําถามโดยไม่รอคําตอบ
8) ผูส้ นทนาไม่ควรพูดตะโกนหรื อเสี ยงดัง ควรใช้เสี ยงพูดที่
เป็ นปกตินุ่มนวล อ่อนโยนเพราะผูป้ ่ วยไม่ได้สูญเสี ยการได้ยนิ
9) สนทนาแต่ละครั้งควรใช้ผสู้ นทนาเพียงคนเดียว เพราะ
ผูป้ ่ วยมีขอ้ จํากัดต่อการตอบสนองกับผูพ้ ดู หลายคนหรื อคําพูดที่หลากหลาย
10) ขณะสื่ อสารผูส้ นทนาควรสบตาและพูดกับผูป้ ่ วยโดยตรง
11) ยอมรั บการแสดงออกของผูป้ ่ วย ในการสื่ อสารหรื อ
อธิ บายความหมาย
12) ก่อนสนทนา หรื อสื่ อสารควรให้ผปู้ ่ วยได้รับการพักผ่อน
อย่างเพียงพอ
13) การสื่ อสารแต่ละครั้งไม่ควรใช้เวลานานเกินไป
14) เตรี ยมอุปกรณ์ รู ปภาพต่างๆ ไว้ในขณะสื่ อสารเพราะถ้า
ผูป้ ่ วยมีความลําบากที่จะพูดอาจใช้การชี้ที่รูปภาพแทน
15) กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยมีการพูดโดยให้พูดช้าๆ เป็ นประโยค
หรื อวลีส้ นั ๆ ชัดถ้อยชัดคํา
16) กระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยสนทนาหรื อสื่ อสาร และสามารถตอบ
คําถามเบื้องต้นด้วยคําว่า “ใช่” หรื อ “ไม่”
17) ให้ผปู ้ ่ วยได้พูดคุยกับญาติบ่อยๆ โดยเฉพาะการใช้ภาษา
ที่พยาบาลไม่คุน้ เคย
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1.8.2.10.9 ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยไม่เข้าใจคําพูดหรื อภาษาในการสื่ อสาร
(Wernicke’s aphasia) ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1) พยาบาลหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการจะสื่ อสารกับผูป้ ่ วย ต้องอยู่ใน
ตําแหน่งที่ผปู ้ ่ วยมองเห็นริ มฝี ปาก และการแสดงท่าทางของผูท้ ี่จะสื่ อสารชัดเจน
2) ในการสื่ อสารพยายามใช้ท่าทางหรื อการแสดงออกทางสี
หน้าประกอบการพูด
3) ใช้เสี ยงพูดที่เป็ นปกติ พูดช้าๆ ชัดถ้อยชัดคําและเป็ นภาษา
ที่ใช้ประจํา
4) ไม่ควรถามคําถามหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
5) หลี ก เลี่ ย งการสนทนาที่ เป็ นเรื่ องการออกความคิดเห็ น
โต้แย้ง หรื อใช้อารมณ์
1.8.2.11 กิ จ กรรมการพยาบาลเพื่ อ การวางแผนให้ ผู้ป่ วยกลับ บ้า น
(สถาบันประสาทวิทยา และชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย, 2550)
1.8.2.11.1 ประเมินความพร้อมของผูป้ ่ วยในเรื่ อง สัญญาณชี พ อาการ
ทางระบบประสาท กิจวัตรประจําวัน สภาวะทางด้านอารมณ์และจิตใจ อาหาร และยา การสื่ อสาร
การรับรู ้ การขับถ่าย ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ วางแผนการให้ความรู้และฝึ กทักษะที่จาํ เป็ น
แก่ผปู้ ่ วย ครอบครัวและผูด้ ูแล ก่อนจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลให้ครอบคลุม โดยใช้ Model M-ET-H-O-D
1.8.2.11.2 จากปั ญหาทางด้านร่ างกายที่พยาบาลต้องวางแผนการให้
การพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว เพื่อให้ผปู้ ่ วยและผูด้ ูแลได้มีโอกาสฝึ กการปรับตัว เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ และทบทวนความเข้าใจและบทบาทของผูป้ ่ วยและ
ญาติในเรื่ องการให้การดูแลผูป้ ่ วย ก่ อนการไปดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น พยาบาลจึงต้องวางแผนให้ญาติ
สามารถดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ นได้ เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถฟื้ นฟูสมรรถนะได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิด
ภาวะแทรกซ้อนน้อยที่สุดหรื อไม่มีภาวะแทรกซ้อนดังนี้
11

11

11

11

11

1.8.2.11.3 การดูแลทางด้านสุ ขอนามัยทัว่ ไป ฝึ กให้ญาติช่วยผูป้ ่ วย
ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน การทําความสะอาดร่ างกาย การแต่งกาย ทําอาหารที่เหมาะสมให้
ผูป้ ่ วย ฝึ กป้ อนอาหารถ้าผูป้ ่ วยเริ่ มรับประทานได้โดยไม่สําลัก ดูแลทําความสะอาดผิวหนัง พลิก
ตะแคงตัว การทรงตัว การนอน และการฝึ กการขับถ่าย การฝึ กการบริ หารกล้ามเนื้ออุง้ เชิงกรานเพื่อ
ฝึ กควบคุมการขับถ่าย
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1.8.2.11.4 การเตรี ยมอาหาร การฝึ กรับประทานอาหาร ในกรณี ที่มี
สายยางสําหรับให้อาหารกลับบ้านด้วย ต้องมีการสาธิ ตฝึ ก และให้ญาติฝึกการทําการให้อาหารทาง
สายยางแก่ผปู ้ ่ วย
1.8..2.11.5 การปรับสภาพบ้าน ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย ในกรณี ที่ได้
กลับบ้านพร้อมด้วยรถเข็น จึงต้องมีการทําทางให้ลาด ช่องประตูมากกว่า 36 นิ้ว ปรับพื้นที่ใช้สอย
ภายในบ้า น เพื่ อให้มี ที่ ก ลับ รถภายในบริ เวณบ้า น ปรั บ ประตูห้องนํ้า ให้รถเข็นลอดได้ และจัด
สิ่ งแวดล้อม และของใช้ในบ้านให้สะดวกในการใช้สอย เพื่อป้ องกันการลื่นล้ม
11

1.8.2.11.6 ประสานการดูแลร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เช่น แพทย์ เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู นักสังคมสงเคราะห์ นักกําหนดอาหาร/นักโภชนากร ฝ่ ายเวชกรรม
สังคม ศูนย์การดูแลต่อเนื่องที่บา้ น และศูนย์สุขภาพชุมชน
1.8.2.11.7 การดูแลทางด้านอารมณ์และจิตใจ แนะนําให้ญาติสังเกต
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผูป้ ่ วย การให้กาํ ลังใจ และการให้เวลากับผูป้ ่ วยเมื่อผูป้ ่ วยต้องการ
11

11

11

1.8.2.11.8 การรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์ เน้นยํ้า
ให้เห็นความสําคัญของยาแต่ละชนิด และการมาตรวจตามแพทย์นดั บอกอาการและอาการแสดงที่
ต้องรับมาพบแพทย์ เช่ น ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ ยนแปลงเช่นปลุกไม่ตื่น มีไข้สูง ปวดศีรษะมาก
ผิดปกติ มีอาการที่บ่งบอกว่าอาจเป็ นโรคซํ้าเช่น หน้าเบี้ยว มุมปากตก แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชดั มี
อาการที่บ่งชี้วา่ มีภาวะเลือดออก เช่น อุจจาระมีเลือดปน อาเจียนเป็ นเลือด
11

การดูผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเป็ นสิ่ งที่สําคัญมาก เพราะต้องดูแลทั้งร่ างกายที่
มักจะมีความพิการ ทําให้ช่วยเหลือตัวเองได้ลดลง และการดูแลทางด้านอารมณ์และจิตใจ พยาบาล
ต้องให้คาํ แนะนําญาติให้หมัน่ สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผูป้ ่ วย เพื่อช่ วยส่ งเสริ มให้
ผูป้ ่ วยมีกาํ ลังใจในการฟื้ นฟูสมรรถนะร่ างกาย เพราะหากผูป้ ่ วยรู้สึกท้อแท้ เศร้าหมอง หรื อเบื่อ อาจ
ทําให้ไม่อยากทํากิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อไม่ได้รับการแก้ไข อาจนําไปสู่ ภาวะซึ มเศร้าได้
11

11

2. ภาวะซึมเศร้ า (Depression)
2.1 ความหมายของภาวะซึมเศร้ า มีผทู ้ ี่ศึกษาและให้คาํ จํากัดความไว้ ดังนี้
กรมสุ ขภาพจิต (2550: 4-5) ได้ให้ความหมายของโรคซึ มเศร้าว่า เป็ นภาวะที่จิตใจ
หม่นหมอง หดหู่ เศร้า ร่ วมกับรู ้ ศึกท้อแท้ หมดหวัง มองโลกในแง่ร้าย มีความรู้สึกผิด ไร้ค่า ตําหนิ
ตนเอง บางคนอาจมีอาการทางร่ างกายร่ วมด้วย
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วาทินี สุ ขมาก (2556: 188-189) ได้ให้ความหมายของภาวะซึ มเศร้าว่า เป็ นความ
ผิดปกติดา้ นอารมณ์หรื อความรู ้สึกเศร้าที่ยงั คงเป็ นอยูน่ านเกิน 2 สัปดาห์ แม้จะมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น แต่ก็
ไม่กลับมาสนุ กสนานเหมือนเดิมได้ ในระยะแรกอาจจะรู้สึกเศร้า เหงาหงอยและรู้สึกว่าชีวิตที่ผา่ น
ไปในแต่ ละวันมี แต่ค วามน่ าเบื่ อหน่ ายไม่มี ค วามสุ ข หากอาการแย่ลงจะเสี ยแรงจูง ใจหรื อไม่มี
กําลังใจ จนไม่อยากทํา อะไร ไม่อยากพูดคุ ยกับใคร บางครั้ งอาจรบกวนการดํา เนิ ชีวิตทําให้ไ ม่
สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2554: 277) ได้ให้ความหมายของภาวะซึ มเศร้าว่า เป็ น
ปฏิ กิริยาจากการสู ญเสี ย ทําให้รู้สึกมืดมน เหนื่ อยหน่ าย หดหู่ อ่อนเพลี ย ท้อแท้สิ้นหวัง รู้ สึกไร้
คุณค่า อาจทําให้รู้สึกไม่อยากมีชีวติ อยูต่ ่อไปและทําร้ายตนเองในที่สุด
Beck (1967: 6-7) ได้ให้คาํ จํากัดความภาวะซึ มเศร้าไว้ว่า การมีภาวะทางอารมณ์
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม เช่ น เศร้า เหงา หดหู่ มีอตั มโนทัศน์ในทางลบต่อตนเอง ตําหนิ ตนเอง มี
ความคิดถดถอย คิดลงโทษทําร้ ายตนเอง ไม่อยากอยู่ และอยากตาย มีพฤติกรรมเปลี่ ยน เช่ น เบื่อ
อาหาร นอนไม่หลับ สู ญเสี ยแรงขับทางเพศ นอกจากนี้ ยงั มีการเปลี่ ยนแปลงด้านการแสดงออก
ทางด้านการทํากิจกรรมด้วย
Beeber (1998) กล่าวถึงภาวะซึ มเศร้าว่า ภาวะซึ มเศร้าเป็ นภาวะที่บุคคลแสดง
อารมณ์เศร้ามากผิดปกติ มีอาการอ่อนเพลีย รู้สึกว่าสู ญเสี ยพลังอํานาจ มีความคิดอัตโนมัติในด้าน
ลบต่อตนเอง มองโลกในแง่ร้าย มองอนาคตว่าไม่มีความหวัง เบื่ ออาหาร นอนไม่หลับ มี
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นลดน้อยลง
สรุ ปได้วา่ ภาวะซึ มเศร้า หมายถึง ภาวะที่แสดงถึงภาวะทางด้านอารมณ์ที่มีความเศร้า
หมองมากกว่าปกติ มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางอารมณ์ รู้สึกมืดมน เหนื่ อยหน่าย หดหู่ หมดความ
สนุกสนานในชีวติ หมดหวังไร้ค่า รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า และพฤติกรรมที่แสดงออกทางร่ างกาย
ซึ่งได้แก่ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ขาดความสนใจสิ่ งแวดล้อม ไม่อยากคุยกับใคร ทํากิจกรรมลดลง
บางรายอาจมีความคิดอยากตาย หรื ออยากฆ่าตัวตาย
2.2 สาเหตุและแนวคิดการเกิดภาวะซึมเศร้ า
สาเหตุของภาวะซึ มเศร้าพบว่า ยังไม่มีทฤษฏีใดที่อธิ บายไว้ชดั เจน ส่ วนมากอธิ บาย
จากสาเหตุผสมผสานกัน ซึ่ งมีสาเหตุจากปั จจัยต่าง ๆ ผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้ามักจะมีประวัติเหตุการณ์
ความเครี ย ดในชี วิต นอกจากนี้ ปั จจัย ด้า นพันธุ ก รรม รู ป แบบการเผชิ ญความเครี ย ด ระบบการ
สนับสนุ นที่ บุ คคลได้รับ ซึ่ ง บุ คคลอาจมี อาการซึ มเศร้ า จากปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ งหรื อหลายปั จจัย
สามารถอธิ บายด้วยทฤษฏีได้ดงั ต่อไปนี้ (วาทินี สุ ขมาก, 2556: 190-191)
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2.2.1 แนวคิดด้านชีววิทยา ได้แก่ พันธุ กรรม ปั จจัยด้านชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงด้าน
ด้านฮอร์ โมน มีงานวิจยั จํานวนมากที่รายงานผลการวิจยั ว่า ปั จจัยทางชีววิทยามีบทบาทต่อการเกิด
ความผิดปกติทางด้านอารมณ์และภาวะซึ มเศร้า แบ่งออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพันธุ กรรม (Genetic transmission) กล่าวถึงการเกิด
ภาวะซึ มเศร้ า ว่าเป็ นลักษณะการบกพร่ องในพันธุ กรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่ นหนึ่ งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ ง
พบว่า โรคซึ มเศร้าชนิ ด bipolar disorder มักจะเป็ นในผูท้ ี่มีประวัติบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวเป็ น
และต้องมีสิ่งมากระต้น เช่น ความเครี ยด
2. ทฤษฎีทางชีวเคมี (Biochemical theory of depression) กล่าวว่า
ภาวะซึ มเศร้ าเกิ ดจากมี ความเปลี่ ยนแปลงการทํางานของสมองหรื อสารชี วเคมี ในสมอง การ
เปลี่ยนแปลงของสมดุ ลของสารเคมี ซึ่ งเป็ นสารสื่ อประสาทในสมองมีผลต่ออารมณ์ เศร้าของคน
(โดยเฉพาะ serotonin norepineprine และ dopamine) (วาทีนี สุ ขมาก, 2556)
3.โรคทางกาย เป็ นสิ่ ง หนึ่ งที่ ส ามารถทํา ให้ เ กิ ด โรคซึ ม เศร้ า เช่ น
โรคหัวใจ โรคมะเร็ ง โรคอัมพาตทําให้ผปู ้ ่ วยมาสนใจดูแลตนเองทําให้หายช้า
4. ปั จจัย ด้านการทํางานของต่อมไร้ ท่อ (Neuroendocrine Factors)
พบว่า การเปลี่ยนแปลระดับฮอร์ โมนในเลือด เช่น วัยทอง หญิงหลังคลอดบุตรก็สามารถทําให้เกิ ด
ภาวะซึ มเศร้า (Post– partum depression)
5. ปั จจัยด้านการทํางานของสารเคมีทวั่ ไป (Neurophysiologic Factors)
เป็ นความผิดปกติทางอารมณ์ ในผูป้ ่ วยบางรายเกิ ดจากผลของยาที่ ผูป้ ่ วยได้รับ เช่ น Steroids,
Amphetamine และอาจเกิดจาการเสี ยความสมดุลยของระดับ electrolyte รวมถึงอาจเกิดจากการขาด
สารอาหารบางอย่าง
2.2.2 แนวคิดปัจจัยด้านจิตสังคม เหตุการณ์ความเครี ยด และลักษณะทางสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม อาจเป็ นสาเหตุของภาวะซึ มเศร้าได้ โดยสามารถอธิ บายด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.2.2.1 ปั จจัยด้านจิตใจ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory)
ทฤษฎีน้ ีอธิ บายว่า การสู ญเสี ยเป็ นสาเหตุสําคัญที่ทาํ ให้เกิดภาวะซึ มเศร้า ไม่วา่ จะเป็ นการสู ญเสี ยสิ่ ง
ที่เป็ นที่รัก สิ่ งที่มีความสําคัญกับตนหรื อการสู ญเสี ยอวัยวะต่างๆ ที่ทาํ ให้ภาพลักษณ์เปลี่ยน
2.2.2.2 ทฤษฏี ด้านจิตวิทยา มีนักทฤษฏี หลายทฤษฏี ที่พยายามอธิ บาย
สาเหตุของภาวะซึ มเศร้า เช่น Siligman อธิ บายว่าการที่เราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่ งรอบตัวที่ไม่ดีหลาย
ครั้งแต่ไม่สาํ เร็ จ อาจทําให้ขาดแรงจูงใจ เฉยชาและซึ มเศร้าได้ (วาทินี สุ ขมาก, 2556: 191)
2.2.2.3 ทฤษฎีพฒั นาการ และประสบการณ์การเรี ยนรู้ การรับรู ้เกี่ยวกับ
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ความล้มเหลวของตนเอง การถู กทอดทิ้ง โดยเฉพาะจากบุคคลที่มีความสําคัญ ทําให้บุคคลมี
ความรู ้สึกเศร้า มีความคิด และความหวังเกี่ยวกับตนเองในทางลบ ไม่สามารถปรับตัวได้ (Sullivan,
2000 อ้า งถึ ง ใน มลฤดี บุ ราณ, 2548) เชื่ อ ว่า ความขัดแย้ง ในการปฏิ สัม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คล
(Interpersonal interaction) หรื อสภาพของสังคมรอบตัวเป็ นสาเหตุของโรคซึ มเศร้า
2.2.3 แนวคิดด้านการรู้คิด (Cognitive theory) ที่กล่าวไว้วา่ ความเศร้าเกิดจากการ
ที่บุคคลมีความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางลบ คิดโทษตนเอง ทําร้ายตนเอง Beck (1967) ส่ งผลทําให้
เกิดภาวะซึ มเศร้าขึ้นได้ Kaplan and Sandok (2000 อ้างถึงใน สุ จิตราภรณ์ พิมพ์โพธิ์ , 2554) ได้
กล่ า วถึ ง สิ่ งที่ ทาํ ให้เกิ ดอาการซึ มเศร้ า ไว้ 3 ด้าน คือแนวคิดด้า นลบต่ อตนเอง สิ่ ง แวดล้อม และ
อนาคต
2.2.4 แนวคิดด้านสังคม สามารถอธิ บายได้วา่ การเกิดภาวะซึ มเศร้า เป็ น
ปฏิกิริยาที่บุคคลแสดงออกมาในการเผชิ ญกับภาวะกดดันจากสิ่ งแวดล้อมภายนอก เชื่ อว่าภาวะ
ซึ มเศร้าเป็ นผลจากการขาดการสนับสนุนทางสังคม อีกประการหนึ่ ง คือ ประเพณี และวัฒนธรรมที่
เสื่ อมลง ทําให้บุคคลยอมรับสภาพดังกล่าวไม่ได้ เกิดทัศนคติทางลบและแยกตัวเอง ในบางครั้งการ
เกิดภาวะซึ มเศร้าก็ไม่มีสาเหตุที่ชดั เจนแต่สาเหตุที่สามารถระบุได้ที่เกิดผลต่ออารมณ์ ความรู ้สึกและ
มักเป็ นต้นเหตุให้เกิดภาวะซึ มเศร้า (วาทินี สุ ขมาก, 2556: 191)
2.3 อาการและอาการแสดงของผู้ทมี่ ีภาวะซึมเศร้ า อาการและอาการแสดงของผูท้ ี่มีภาวะ
ซึ มเศร้าแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้ (วาทินี สุ ขมาก, 2556: 191-192)
2.3.1 อาการที่เป็ นอาการและอาการแสดงหลัก ถึงแม้ว่าอาการและอาการแสดง
ของผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล มีอาการสําคัญที่จาํ เป็ นในการวินิจฉัยได้แก่
อารมณ์ไม่สดชื่น ไม่สนใจหรื อไม่ยนิ ดีกบั กิจกรรมที่ทาํ อยูเ่ ป็ นประจํา
2.3.2 อาการที่เกี่ยวข้อง นอกจากอาการและอาการแสดงหลักแล้ว ยังมีอาการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งการทํางานของร่ างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม
2.3.2.1 ด้านร่ างกาย เช่ น มีการเปลี่ ยนแปลงด้านการนอน อาจมีอาการ
นอนไม่หลับ เดิ นละเมอ นอนมากเกินไป มีการเปลี่ยนแปลงด้านความอยากอาหาร อาจมีน้ าํ หนัก
เพิ่มหรื อลดมากกว่าปกติ (มากกว่า 5 % ของนํ้าหนักตัวต่อเดือน) ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย มี
อาการปวดที่ไม่สามารถอธิ บายได้
2.3.2.2 ด้านจิตใจ ได้แก่ ความรู ้สึกเศร้าหรื อไม่สบายใจ รู ้สึกสิ้ นหวังและ
ไร้ประโยชน์ หรื อรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะดี ข้ ึนได้เลย ตนเองไม่สามารถทําอะไรที่ทาํ ให้สถานการณ์ดี
ขึ้นได้ เกลียดตนเอง รู ้สึกว่าตนเองไม่มีค่า รู้สึกผิดหรื อรู้สึกว่าตนเองเป็ นผูท้ ี่ทาํ ผิด รู้สึกว่าสิ่ งต่าง ๆ
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ในอนาคตจะไม่ดีข้ ึ น รู ้ สึกไม่สนุ กสนานจากสิ่ งที่เคยทํา ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง คิดทําร้าย
ตนเองหรื อคิดฆ่าตัวตาย
2.3.2.3 ด้านสังคม ได้แก่ ไม่สนใจในกิ จกรรมที่ทาํ ทุกวัน ไม่สนใจงาน
อดิเรกที่เคยทํามาก่อน หรื อไม่ตอ้ งการทําอะไรร่ วมกับผูอ้ ื่น ไม่เข้าสังคม รําคาญผูค้ น ไม่ค่อยอดทน
ไม่มีสมาธิ
2.4 ระดับของภาวะซึมเศร้ า
ภาวะซึ มเศร้าสามารถแบ่งระดับตามความรุ นแรงเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ (Beck, 1967)
2.4.1 ภาวะซึ มเศร้ าระดับเล็กน้อย (Mild depression) เป็ นภาวะที่ไม่สดชื่ น ไม่
แจ่มใส มีอารมณ์เศร้าหรื อหงอยเหงาชัว่ คราว ในบางครั้งบุคคลทัว่ ไปก็เป็ นได้ มีท้ งั ที่ทราบสาเหตุ
และไม่ทราบสาเหตุ เช่ น ผลลัพธ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง ความไม่พีงพอใจในรู ปลักษณ์ บางครั้ง
อาจมีอาการนอนไม่หลับ หรื อตื่นเช้ากว่าปกติ
2.4.2 ภาวะซึ มเศร้าระดับปานกลาง (Moderate depression) เป็ นภาวะซึ มเศร้าที่
รุ นแรงขึ้ นจนมี ผลกระทบต่ อชี วิต ครอบครั ว หน้า ที่ ก ารงาน แต่ ย งั สามารถดํา เนิ นชี วิตได้ จะมี
อารมณ์ เ ศร้ า มากขึ้ น รู ้ สึ ก ไม่ มี ค วามสุ ข เบื่ อหน่ า ยต่ อ สิ่ ง แวดล้อม อ่ อนเพลี ย มองตนเองว่า ไร้
ความสามารถ ตําหนิตนเองและแยกตัวเองออกจากสังคม บางครั้งอาจมีความคิดเกี่ยวกับการตาย
2.4.3 ภาวะซึ ม เศร้ า ระดับ รุ นแรง (Severe depression) จะมี อารมณ์ ซึ ม เศร้ า
ตลอดเวลา มีความรู ้ สึกสิ้ นหวัง มองตนเองด้านลบ คิดว่าตนเองไม่มีประโยชน์ตลอดเวลา ไม่สน
สิ่ งแวดล้อม แยกตัวเอง มองว่าตนเองล้มเหลว สิ้ นหวัง และมีความคิดทําร้ายตนเองและคิดฆ่าตนเอง
ได้
2.5 เครื่องมือประเมินภาวะซึมเศร้ า
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การประเมินภาวะซึ มเศร้าสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ คือ การประเมินภาวะซึ มเศร้าจากการสัมภาษณ์และสังเกตของแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่ ทางด้าน
การแพทย์ที่ได้รับการอบรมและการประเมินภาวะซึ มเศร้า และด้วยวิธีการประเมินตนเองของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีแบบประเมินที่นิยมใช้บ่อย ดังนี้
2.5.1 ภาวะซึ มเศร้าของ Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
(CES–D) ของสมาคมจิตแพทย์แห่งอเมริ กนั โดยปรับปรุ งจาก Beck, Raskin and Zung, Minnesota
Multiphasic Personality Inventory (MMPI) และ Gardner เพื่อใช้ประเมินอาการซึ มเศร้าในผูใ้ หญ่
โดยเฉพาะในการสํารวจหาภาวะซึ มเศร้าในชุมชน เป็ นการวัดในแง่ของกลุ่มอาการไม่ใช่เพื่อการ
วินิจฉัยค้นหาโรค มีขอ้ คําถามทั้งหมด 20 ข้อ เน้นการประเมิน 4 ด้าน คือ ความเชื่อที่เกิดจากการคิด
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รู ้ อารมณ์ ความรู ้สึก พฤติกรรมที่แสดงออกและอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย โดยสอบถาม
ในช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมา มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76
2.5.2 แบบประเมินภาวะซึ มเศร้าของ Beck (1967) (Beck Depression Inventory:
BDI) สร้างขึ้นบนพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรม-ปั ญญานิ ยม มีขอ้ คําถามทั้งหมด 21 ข้อ ครอบคลุม
ทั้งในด้านภาวะอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม ระบบการทํางานของร่ างกาย และการทํากิจกรรม
2.5.3 แบบประเมินภาวะซึ มเศร้าของ Hamilton (Hamilton Rating Scale for
Depression: HAS-D) สร้างโดย Hamiltion (1950 อ้างถึงใน มลฤดี บุราณ, 2548) มีการปรับปรุ ง
ต่อมาเรื่ อย ๆจนในปี ค.ศ.1967 จัดเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานในการวัดความรุ นแรงของอาการซึ มเศร้า
ในวัยผูใ้ หญ่ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งหมด 17 ข้อ ลักษณะคําถามเน้นการประเมินในด้าน
ผลกระทบจากภาวะซึ มเศร้ า อาการแบบจิตสรี ระ ความวิตกกังวล ความหงุดหงิดกระวนกระวาย
และการหยัง่ รู้แบบประเมินนี้ มีขอ้ จํากัด คือ ผูป้ ระเมินต้องมีความชํานาญในการสังเกตและตัดสิ น
อาการซึ มเศร้าได้ ไม่สามารถประเมินซํ้าได้บ่อยๆ
2.5.4 แบบประเมินสุ ขภาพผูป้ ่ วย 9 หรื อThe Patient Health Questionnaires - 9
(PHQ-9) เป็ นแบบประเมินที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประเมินภาวะซึ มเศร้า โดย Kroenke, Spitzer, and
Williams (2002) แบบประเมิน PHQ 9 เป็ นเครื่ องมือที่ผปู้ ่ วยประเมินตนเอง โดยใช้แนวทางการ
ประเมินจาก Primary Care Evaluation of Mental Disorders (PRIME MD) ซึ่ งเป็ นการประเมิน
ผูป้ ่ วยทางด้านจิตใจ ซึ่ง Kroenke et al. (2002) สร้างเครื่ องมือ PHQ-9 เพื่อใช้เป็ นแบบประเมินภาวะ
ซึ มเศร้าชนิ ดให้ผปู ้ ่ วยตอบแบบประเมินด้วยตนเอง ประกอบด้วยข้อคําถาม 9 ข้อ ซึ่ งจัดว่าสั้นกว่า
แบบประเมินก่อนหน้านี้ ทดสอบเวลาในการทําแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างพบว่าร้อยละ 85
สามารถทําเสร็ จในเวลา 3 นาที โดยทั้ง 9 ข้อนี้ มาจากข้อต่างๆ ของเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึ มเศร้า
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) ซึ่ งเดิมเป็ นแบบ
ประเมินที่บุคลากรทางการแพทย์เป็ นผูท้ าํ การประเมิน โดยจะทําการสอบถามว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่
ผ่านมานี้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีอาการดังต่อไปนี้บ่อยแค่ไหน มาตรวัดที่ใช้การประเมิน PHQ 9 ใช้
เกณฑ์การประเมินที่เริ่ มจากคะแนน 0 ถึง 3 รายละเอียด ดังนี้ คะแนนของข้อคําถามแต่ละข้อมี 4
ระดับ โดยมีค่าคะแนนรวมตั้งแต่ 0 ถึง 27 เกณฑ์การประเมินผลคะแนนรวม 10 ขึ้นไปถือว่ามีภาวะ
ซึ มเศร้า ผลจากการทดสอบความเที่ยงและความมีประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ พบว่าอยูใ่ นระดับดี
เยีย่ มที่ค่า Cronbach’s alpha ที่.89
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามสุ ขภาพผูป้ ่ วย 9 The Patient Health
Questionnares-9 (PHQ-9) ในการประเมินภาวะซึ มเศร้า เนื่ องจากเป็ นแบบสอบถามที่มีขอ้ คําถาม
เพียง 9 ข้อ ซึ่งผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองส่ วนใหญ่มีความพิการหลงเหลืออยู่ การที่มีขอ้ คําถามมาก
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อาจทําให้ผปู ้ ่ วยไม่สนใจและตั้งใจตอบน้อยลง แบบสอบถามนี้ ผปู้ ่ วยสามารถใช้ประเมินตนเองได้
และใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที นอกจากนี้ มีการนําเครื่ องมือนี้ ไปศึกษาในผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมองของ Williams et al. (2005) พบว่าแบบสอบถามนี้ ไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามจะอายุ เพศ หรื อเชื้ อชาติใด โดยเกณฑ์การวัดผลแบบสอบถามสุ ขภาพผูป้ ่ วย
PHQ-9 ผูท้ ี่มีคะแนนรวมตั้งแต่ >10 ขึ้นถือว่าเป็ นโรคซึ มเศร้า (sensitivity = 0.91, specificity = 0.89)
และมีฉบับแปลภาษาไทยโดย มาโนช หล่อตระกูล (2008) ซึ่ งผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .79 การคิดคะแนนผูท้ ี่มีคะแนนรวมตั้งแต่ 9 ขึ้น
ไปถือว่าเป็ นโรคซึ มเศร้า (sensitivity of 0.84, specificity of 0.77) ซึ่ ง อิสรี ยก์ ร สุ รศรี สกุล (2555)
นําไปใช้ในการศึกษา ปั จจัยทํานายความร่ วมมือในการับประทานยาของผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด หลังได้รับการขยายหลอดเลื อดโคโรนารี่ พบว่า ค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อหาเท่ากับ .88 ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .89
3. ภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
3.1 ความหมายของภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน มีผู้
ทําการศึกษาและให้ความหมายไว้ดงั นี้
กิ่งแก้ว ปาจรี ย ์ (2550) ได้กล่าวถึง ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลันไว้ ดังนี้ เป็ นภาวะแทรกซ้อนทางด้านจิตใจและอารมณ์ ในกลุ่มผูป้ ่ วยภายหลัง
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งภาวะนี้ มกั จะส่ งผลกระทบต่อสมรรถภาพของสมองด้านอื่น ๆทั้งด้าน
ความจํา สมาธิ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หา การตอบสนองในรู ปของการกระทํา ลด
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ให้ความร่ วมมือในการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ เป็ นผูท้ ี่เข้าร่ วมในกิจกรรมทางสังคมน้อย และผูท้ ี่อยูใ่ นวันทํางานมักไม่สามารถ
กลับไปทํางานได้
นิจศรี ชาญณรงค์ (2552) ภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นภายหลังเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง
(Post Stroke Depression) หมายถึง อาการที่เกิดกับผูป้ ่ วยภายหลังเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง ที่มี
อารมณ์ เศร้ า เบื่ อ ท้อแท้ หรื อ หมดความรู้ สึ ก เป็ นสุ ข สนุ ก สนานในชี วิต ติ ด ต่อ กัน อย่า งน้อ ย 2
สัปดาห์ ร่ วมกับมีอีก 4 อาการ เช่นเบื่ออาหาร นํ้าหนักลด นอนไม่หลับ แยกตัวเอง กระสับกระส่ าย
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง มีความคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่า มีความคิดเกี่ยวกับความตายหรื ออยากฆ่าตัวตาย
Berg et al. (2002) ภาวะซึ มเป็ นภาวะที่เกิดขึ้นได้ในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง โดยเกิดขึ้นได้ต้ งั แต่ในระยะเฉี ยบพลัน จนถึง 2- 3ปี หลังจากเกิดโรค ซึ่ งสาเหตุการเกิด
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ยังไม่ได้สรุ ปแน่ ชัด แต่มีผูท้ าํ การศึกษาปั จจัยที่อาจเป็ นสาเหตุไว้ ทั้งปั จจัยทางด้านร่ างกาย และ
ปัจจัยแวดล้อมผูป้ ่ วย
Robinson et al. (1983) ภาวะซึ มเศร้า เป็ น neuropsychiatric disorder ที่พบได้บ่อย
ที่สุดในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองและมีผลกระทบต่อผูป้ ่ วยอย่างมากคือ ทําให้เกิดความพิการใน
ระยะยาวมากกว่า และการฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายช้ากว่าผูป้ ่ วยที่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า
สรุ ปได้ว่า ภาวะซึ มเศร้ า ที่เกิ ดขึ้นภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ย บพลัน
หมายถึงอารมณ์ และความรู ้สึกเศร้า ที่เกิดกับผูป้ ่ วยภายหลังเป็ นโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน ทํา
ให้ เ บื่ อ หรื อ หมดความรู ้ สึ ก เป็ นสุ ข สนุ ก สนาน มี ค วามคิ ด ว่า ตนเองไม่ มี คุ ณ ค่ า ความจํา สมาธิ
ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันลดลง มีความคิด
เกี่ยวกับความตายหรื ออยากฆ่าตัวตาย
3.2 กลไกการเกิดภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
ในปั จจุ บนั เชื่ อว่ากลไกการเกิ ดภาวะซึ มเศร้ าภายหลังการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองนั้นมี
หลายประการด้วยกัน ซึ่ งถื อว่าเป็ นปั จจัยเสี่ ยงในการเกิดภาวะซึ มเศร้า แบ่งออกเป็ นปั จจัยหลัก 2
ปัจจัยหลัก คือ ปั จจัยด้าน neurobiology และ ปั จจัยด้าน psychosocial (มณฑล ว่องวันดี, 2552)
3.2.1 ปั จจัยด้าน Neurobiology ซึ่ งแนวคิดนี้ เชื่อว่าโรคหลอดเลือดสมองทําให้เกิด
brain lesion ซึ่ งไปกระทบต่อ monoaminergic pathway จาก brain stem สู่ cerebral cortex ทําให้เกิด
ภาวะซึ มเศร้ าได้โดยตรงจากรอยโรคพยาธิ สภาพสมอง (มณฑล ว่องวันดี , 2552) โดยมี สารสื่ อ
ประสาท serotonin มาความเกี่ยวข้องกับภาวะนี้ เนื่ องจากพบว่า serotonin ในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคหลอด
เลือดสมองทํางานได้นอ้ ยกว่าเดิม และ serotonin เป็ นสารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ ความ
อยากอาหารและช่วยเสริ มสร้างการทํางานของเซลประสาท ทําให้ภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือด
สมองจึงมีความผิดปกติทางอารมณ์จนนําไปสู่ ภาวะซึ มเศร้า (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550: 228)
นอกจากนี้เชื่ อว่า noradrenalin ก็มีความเกี่ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้าด้วยเช่นกัน ซึ่ ง
การทํางานของระบบประสาทในภาวะปกติ เซลล์ประสาท serotonin และnoradrenalin ที่อยูบ่ ริ เวณ
ก้านสมองจะส่ งกระแสประสาทไปยังสมองด้านหน้าบริ เวณ frontal cortex การมี รอยโรคใน
เส้นทางดังกล่าว ทําให้ขดั ขวางการส่ งกระแสประสาทและการนํา serotonin และ noradrenalin ไป
ใช้ เมื่อสมองส่ วนหน้าขาดการสื่ อสารประสาททั้ง 2 ชนิดนี้ จึงทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าตามมา
การตอบสนองทางชี วเคมีต่อการขาดเลื อดของสมองซี กซ้ายและซี กขวามีความ
แตกต่างกัน รอยโรคที่สมองซี กขวาทําให้ serotonin จับกับตัวรับ receptor ได้มากขึ้นแต่ไม่พบการ
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ตอบสนองเช่นนี้ ในผูป้ ่ วยที่มีรอยโรคในสมองซี กซ้าย ซึ่ งอาจเกิดขึ้นเฉพาะสมองซี กขวาเท่านั้นที่มี
ความสามารถในการผลิต serotonin ชดเชยส่ วนที่ขาดหายไป (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
ความสัมพันธ์ระหว่างความรุ นแรงของอาการกับตําแหน่ งของรอยโรค พบว่า ถ้า
รอยโรคค่อนมาทางด้านหน้า ความรุ นแรงของภาวะซึ มเศร้าจะมากกว่าผูป้ ่ วยที่มีรอยโรคค่อนไป
ทางด้านหลัง แต่ความสัมพันธ์น้ ีพบได้เฉพาะได้ในผูป้ ่ วยที่มีรอยโรคในสมองซี กซ้ายเท่านั้นในกรณี
ที่มีรอยโรคบริ เวณ subcritical area ของสมองซี กซ้าย ผูป้ ่ วยที่มีรอยโรคบริ เวณ basal ganglia เกิด
ภาวะซึ มเศร้ามากกว่ารอยโรคที่ subcritical area บริ เวณอื่น ส่ วนในสมองซี กขวาพบว่าผูป้ ่ วยที่มีการ
เกิดโรคบริ เวณ parietal lob มีความเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะซึ มเศร้าสู งกว่าผูท้ ี่มีรอยโรคบริ เวณอื่น ๆ ซึ่ ง
แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้ (มณฑล ว่องวันดี, 2552)
- Specific brain lesion พบว่ามีสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองได้แก่ left cerebral hemispheric lesion, left anterior frontallobe lesion และ left
basal ganglia lesion ซึ่ งเชื่ อว่าทําให้เกิด disruption ของ monoaminergic pathway (serotonin และ
norepinephrine) จาก brain stem สู่ neocortex และ limbic system
- Serotonin-receptor binding หลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจะเพิม่ สู งขึ้นใน
การเกิดโรคบริ เวณสมองซี กขวามากกว่าการเกิดโรคในสมองซี กซ้าย ซึ่ งอาจจะอธิ บายได้วา่ left
cerebralhemispheric lesion สัมพันธ์กบั การเกิด poststroke depression
3.2.2 ปั จจัยด้าน Psychosocial มีหลายการศึกษาที่พบว่า psychosocial factors มี
ความสัมพันธ์กบั post stroke depression ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้วย
ประวัติ ก ารเป็ นโรคทางจิ ต เวชของผูป้ ่ วยหรื อ ครอบครั ว ประวัติก ารเป็ น
personality disorder ชนิ ด neurosis ความรุ นแรงของความพิการที่เป็ นผลจากโรคหลอดเลือดสมอง
การมี ค วามบกพร่ องทางด้า นภาษา (aphasia) เกิ ดความบกพร่ องทางด้านการรู้ คิ ด (cognitive
impairment) การขาดแรงสนับสนุนทางสังคม มีเหตุการณ์ความเครี ยดเข้ามาในชีวิต (Astrome et al.,
1993; Murphy, 1982 อ้างถึงในมณฑล ว่องวันดี, 2552) และปั จจัยทางด้านจิตสังคมนั้นจะมีบทบาท
สําคัญในการเกิด late onset Post Stroke Depression (PSD) ซึ่ งกลไกคล้ายคลึงกับการเกิด functional
depression และปั จจัยเสี่ ยงทางจิตสังคมที่สําคัญนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นนั้น ยังพบว่า เกิดจาก
การมีบุคลิกคิดมาก เป็ นคนช่างกังวล มีความสามารถในการสื่ อสารลดลง (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552)
3.3 ปั จจั ยที่เกี่ยวข้ องกับภาวะซึ มเศร้ าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า มีปัจจัยที่สาํ คัญ ดังนี้
3.3.1 ความสามารถในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน
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3.3.1.1 ความหมายของความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ซึ่ งมีผทู้ ี่
ทําการศึกษาและให้คาํ จํากัดความไว้ ดังนี้
กิ่ ง แก้ว ปาจรี ย ์ (2550) กล่ า วว่า เป็ นการดํา เนิ น ชี วิตประจํา วันที่ ค นเรามี
กิ จกรรมที่ตอ้ งทําหลายอย่าง เช่ นการเปลี่ ยนอิริยาบถเคลื่ อนที่ไปมา การทํากิ จวัตรประจําวันขั้น
พื้นฐาน เช่นการรับประทานอาหาร รักษาสุ ขอนามัยส่ วนบุคคล การแต่งกาย และจัดการกับเรื่ องการ
ขับถ่าย นอกจากนี้ ยงั มีกิจวัตรประจําวันอื่น ๆ เช่น การเตรี ยมอาหาร การทําความสะอาดบ้าน การ
ประกอบอาชีพ และพักผ่อนหย่อนใจ
เบญจพร จัน คํา (2553) กล่ า วว่ า ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต ร
ประจําวัน คือความสามารถในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระทําเป็ นประจําและสมํ่าเสมอ
ในทุก ๆวัน เพื่อการดําเนินชีวติ และการดูแลตนเองให้เป็ นไปอย่างปกติ
Folstein et al. (1977) กล่า วว่า เป็ นการประเมิ นความสามารถในการ
ประกอบภารกิ จประจํา วัน ของบุ คคล 10 กิ จกรรม ซึ่ ง จากการศึ ก ษา พบว่า อัตราการเกิ ดภาวะ
ซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองมากกว่าผูป้ ่ วยที่ มีภาวะความเจ็บป่ วยทางกายอื่นที่ มีระดับ
ความพิการเท่ากัน
Singh et al. (2000) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
เป็ นการปฏิบตั ิภารกิจที่ทาํ เป็ นประจําของบุคคล ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การหวีผม การลุกจากที่นอน การใช้ห้องสุ ขา การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ การควบคุม
การขับถ่ายปั สสาวะ การอาบนํ้า การสวมใส่ เสื้ อผ้า การเคลื่อนที่ภายในบ้าน และการเดินขึ้นลง
บันได 1 ชั้น และพบว่า ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเป็ นปั จจัยทํานายการเกิดภาวะ
ซึมเศร้าที่สาํ คัญ
สรุ ป ได้ว่า ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจํา วัน หมายถึ ง
ความสามารถของบุ ค คลในการประกอบกิ จกรรมที่ท าํ อยู่เป็ นประจํา ทุก วัน เพื่อให้ดาํ เนิ นชี วิต
เป็ นไปอย่างปกติดว้ ยตนเองประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร การหวีผม การ
ลุกจากที่นอน การใช้หอ้ งสุ ขา การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ การควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะ การ
อาบนํ้า การสวมใส่ เสื้ อผ้า การเคลื่อนที่ภายในบ้าน และการเดินขึ้นลงบันได 1 ชั้น
15
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3.3.1.2 เครื่ องมือประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันมีผู้
ให้ทาํ การศึกษาไว้ดงั นี้

The Katz Index of ADL เป็ นเครื่ องมือที่ใช้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นแบบประเมิน
ตนเองหรื อใช้เป็ นแบบสังเกตในการประกอบกิจกรรมโดย Katz et al. (1963) ซึ่ งมีกิจกรรมที่วดั
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ทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่การอาบนํ้า การแต่งตัว การใช้ห้องนํ้า การเคลื่อนย้าย การขับถ่ายปั สสาวะ
และการรับประทานอาหาร แบบวัดนี้ มีเกณฑ์การใช้คะแนน 2 ลักษณะคื อ กิ จกรรมที่ทาํ ได้ดว้ ย
ตัวเองและกิ จ กรรมที่ ต้องอาศัย ผูอ้ ื่ น ช่ วย แบบประเมิ นนี้ ใ ช้ไ ด้ท วั่ ไป ทั้ง ผูป้ ่ วยและใช้ป ระเมิ น
ผูส้ ู งอายุ
Instrument Activities of Daily Living (IADL) การวัดการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันขั้นสู งโดยมีอุปกรณ์มาช่วย ประกอบด้วยข้อคําถาม 6 ข้อ คือ การใช้โทรศัพท์ การเดินทาง
การเลื อกซื้ ออาหารหรื อเสื้ อผ้า การจัดเตรี ย มอาหาร การจัดการเรื่ องการเงิ น การดู แลทําความ
สะอาดบ้าน การให้คะแนนเป็ น rating scale คือ 0-2 เกณฑ์การให้คะแนน จากเต็มคะแนนรวม 12
คะแนน ค่าคะแนนรวมที่ 0-2 หมายถึง มีภาวะพึ่งพาโดยสมบูรณ์ 3-5 เป็ นภาระพึ่งพาขั้นรุ นแรง 68 มีภาวะพึ่งพา ปานกลาง และค่าคะแนนรวมตั้งแต่ 9 ขึ้นไปหมายถึงไม่มีภาวะพึ่งพา
ดัชนี บาร์ เทล (The Barthel ADL Index) สร้างขึ้นโดย Mahonney and
Bathel ที่ แปลเป็ นภาษาไทยโดย (สุ ทธิ ชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2541 อ้างถึ งใน ภัทราภร วิริ
ยวงค์, 2551) เป็ นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งผ่านการทดสอบ
คุณภาพเครื่ องมือ พบว่า มีความเที่ยง และความตรงที่ correlation’s between 0.73 and 0.77 จากการ
นํามาเป็ นแบบทดสอบในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 976 ราย เครื่ องมือนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ความก้า วหน้า ในการดู แ ลตนเองและการเคลื่ อ นไหวในผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รั บ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร การหวีผม การลุกจากที่นอน
การใช้ห้องสุ ขา การควบคุ มการขับถ่ายอุจจาระ การควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะ การอาบนํ้า การ
สวมใส่ เสื้ อผ้า การเคลื่ อนที่ภายในบ้าน และการเดินขึ้นลงบันได 1 ชั้น โดยมีคะแนนรวม 0-100
คะแนน
ผูว้ ิจยั เลือกใช้เครื่ องมือ ดัชนีบาร์ เทล (The Barthel ADL Index) ที่สถาบัน
ประสาทวิ ท ยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่ ง ประเทศไทย (2550) ดัด แปลงมาใช้ใ ห้
เหมาะสมกับบริ บทของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองชาวไทย เป็ นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมิน
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดูแลตนเองและการ
เคลื่ อนไหวในผูป้ ่ วยที่ ไ ด้รับ การฟื้ นฟูส มรรถภาพประกอบด้วย 10 กิ จกรรม สร้ า งขึ้ นโดย
Mahonney and Bathel เป็ นแบบประเมินที่ใช้ในการประเมินผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งผ่าน
การทดสอบคุณภาพเครื่ องมือ พบว่ามีความเที่ยง และความตรงที่ correlation’s between 0.73 and
0.77
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3.3.2 การสนับสนุนทางสั งคม
การสนับสนุ นทางสังคมเป็ นปั จจัย ให้ที่เกิ ดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สังคมซึ่งประกอบด้วย การให้ความรักใคร่ ผกู พัน ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารหรื อคําแนะนํา
วัตถุสิ่งของหรื ออารมณ์ ให้ความมัน่ ใจในความมีคุณค่าหรื อความสามารถในบทบาท การเป็ นส่ วน
หนึ่งของกลุ่ม และโอกาสในการแลกเปลี่ยนประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน การที่ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองมี ก ารสนับ สนุ นทางสั ง คมที่ ดีจะช่ วยลดระดับ ภาวะซึ ม เศร้ า ได้ เนื่ องจากการที่ ผูป้ ่ วยมี
ความหวังในการดํารงอยู่ แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง (Sit et al, 2007; Arlene et al, 2011; Angeleri et al, 1999)
3.3.2.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม มีผใู้ ห้คาํ จํากัดความของ
การสนับสนุนทางสังคมไว้ดงั นี้
Cobb (1976) ให้คาํ จํากัดความ การสนับสนุนทางสังคมไว้วา่ เป็ นการที่
บุคคลได้รับ ข้อมูลที่ทาํ ให้ตวั เขาเองเชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยกย่อง
ตัวเขานอกจากนี้ เขาเองยังเป็ นส่ วนหนึ่ งในสังคม มีความผูกพันซึ่ งกันและกัน Cobb (1976) ได้แบ่ง
แรงสนับสนุ นทางสังคมออกเป็ น 3 ด้านคือ 1) การสนับสนุ นด้านอารมณ์ (Emotional Support) 2)
การสนับสนุ นด้านการยอมรับ ยกย่อง และเห็นคุณค่า (Esteem Support) 3) การสนับสนุนด้านการ
เป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม (Social Support or Network Support)
Jacobson (1986) ให้ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมว่าเป็ นแหล่ง
ประโยชน์หรื อสัมพันธภาพทางสังคมที่ตอบสนองความต้องการของบุคคล เป็ นการที่บุคคลหนึ่ งมี
บุคคลหนึ่ง หรื อหลายคน ซึ่ งเป็ นที่ไว้วางใจ เป็ นที่พ่ ึงได้ เชื่อถือได้ ให้การดูแล และทําให้บุคคลนั้น
เกิ ดความรู้ สึกว่ายังมีผูท้ ี่จะให้การดูแลตน ทําให้รู้สึกว่าตนมีค่าและตนเองเป็ นคน ๆ หนึ่ ง จาก
แนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้วา่ แรงสนับสนุ นทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือจาก
การติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลในกลุ่มสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกาย อารมณ์และ
สังคมได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับเงินทอง สิ่ งของเครื่ องใช้ ความรู้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของสังคม การได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ การได้รับการยอมรับชนิดของแรงสนับสนุนทาง
สังคม
Kaplan et al. (1983) กล่าวถึง การสนับสนุนทางสังคมว่า เป็ นความพึง
พอใจต่อความจําเป็ นพื้นฐานทางด้านสังคมที่บุคคลได้รับจากสิ่ งแวดล้อมในสังคมของบุคคลนั้น
โดยการมีปฏิ สัมพันธ์กบั คนในสังคม หรื ออาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่หรื อขาดหายไปของ
แหล่งให้การสนับสนุน หรื อจากบุคคลที่มีความสําคัญต่อบุคคลนั้น
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ดรุ ณวรรณ จันทร์ แก้ว (2554) ได้ให้ความหมายของการสนับสนุ นทาง
สังคมว่า เป็ นการส่ งเสริ มหรื อสนับสนุนแก่บุคคลทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อให้
บุคคลสามารถดํารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข
โดยสรุ ป การสนับสนุนทางสังคม เป็ นการที่บุคคลรับรู ้วา่ ได้รับความเอา
ใจใส่ จากบุคคล กลุ่ มบุคคลในสังคม โดยได้รับความช่ วยเหลื อในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมได้แก่ ได้รับการเอาใจใส่ ดูแล การได้รับความรัก ข้อมูลข่าวสาร
การได้รับเงินทอง สิ่ งของเครื่ องใช้ ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม เป็ นต้น
3.2.2.2 เครื่ อ งมื อ ประเมิ น การสนับ สนุ น ทางสั ง คม เครื่ อ งมื อ วัด การ
สนับสนุ นทางสังคม ซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั และยอมรับทั้งด้านความตรงและความเที่ยง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
Personal Resource Questionnaire (PRQ) สร้างขึ้นโดย Brandt and Weinert
(1981) ประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ 1) เป็ นข้อคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ชีวิตที่ทาํ ให้บุคคลต้องการ
ความช่วยเหลือ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับแหล่งประโยชน์ของบุคคลและความพึงพอใจในการได้รับ
ความช่วยเหลือจากแหล่งประโยชน์เหล่านั้น และ 2) เป็ นการวัดการรับรู้การสนับสนุนทางสังคม
ตามแนวคิด Weiss มี 25 ข้อคําถาม เป็ นมาตรวัดแบบลิเคิร์ท 7 ระดับ โดยข้อความด้านบวกจากไม่
เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน ไปจนถึงเห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 7 คะแนนส่ วนข้อความด้านลบต้องกลับ
ค่าคะแนน โดยคะแนนที่ได้จะอยูใ่ นช่วง 25-175 คะแนน คะแนนรวมสู งแสดงถึงการได้รับการ
สนับสนุ นทางสังคมมาก ทดสอบความเที่ยงด้วยการวัดซํ้าห่างกันเป็ นระยะ 4-6 สัปดาห์ ในปี ค.ศ.
1987 ได้ค่าอัลฟา .72 และการหาความคงที่ภายในได้ค่าอัลฟาอยูใ่ นช่วง .85 - .93
Social Support Questionnaire (SSQ) ได้รับการพัฒนาและทดสอบโดย
(Sarason et al., 1983 อ้างถึงใน มลฤดี บุราณ, 2548) ใช้วดั จํานวนของการสนับสนุนทางสังคมที่
ได้รั บ และความพึ ง พอใจในการสนับ สนุ น ทางสั ง คมที่ มี ห รื อ หามาได้ ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลการปรับตัวหรื อการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงของชีวิต มี 27 ข้อคําถาม
แต่ละข้อคําถามจะประกอบด้วยบุคคลที่สามารถพึ่งพา และความพึงพอใจในการสนับสนุนที่ได้รับ
โดยคําตอบจะเป็ นมี หรื อไม่มี และถ้าตอบว่ามี จะต้องประเมินความพึงพอใจในการได้รับการ
สนับสนุนนั้น เป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าจาก 1 คะแนน หมายถึง พึงพอใจมาก ถึง 6 คะแนน
หมายถึง ไม่พึงพอใจมากทดสอบความเที่ยงโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาได้ .94 และการวัดซํ้า
ห่างกัน 4 สัปดาห์ได้ค่าอัลฟา .83 - .90
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามแรงสนับสนุ นทางสังคม ซึ่ งได้มาจากการดัดแปลง
แบบประเมิ น สนับ สนุ น ทางสั ง คมของ อํา นวยพร ภาษานอก (2549) ที่ ดัด แปลงมาจากแรง
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สนับสนุ นทางสังคมซึ่ งแปลจากแบบสอบถามแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลตอนที่ 2 (The Personal
Resource Questionnaire: Part 2) ของ Brandt and Weinert (1981) ซึ่ งสร้างตามแนวคิดการ
สนับสนุ นทางสังคมของ Weiss (1974) โดยมีค่าดัชนีความตรง และความเที่ยงเท่ากับ .80 มีจาํ นวน
ข้อคําถามทั้งสิ้ น 18 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert scale 5 ระดับ
3.3.3 ความสามารถในการสื่ อสาร (Communication ability)
เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า เนื่ องมาจากการสื่ อสารเป็ น
การทํา งานที่ สลับซับซ้อนของสมอง ประกอบด้วยการรับ รู้ (perception) การประมวลผลข้อมูล
(central processing) และการส่ งต่อข้อมูล (sending information) (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552) พบว่า
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีปัญหาเรื่ องสื่ อสาร ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีอาการทางด้าน
การพูด การไม่เข้าใจสิ่ งที่ได้ยิน สิ่ งที่อ่าน หรื อสิ่ งที่เขียน จึงส่ งผลให้เกิดภาวะซึ มเศร้า (Wade et al.,
1986; Naess et al., 2011; Kauhanen et al., 1999) นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาภาวะซึ มเศร้า
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลื อดสมองมีปัญหาทางด้านการพูดร้อยละ 27 (Naess et al., 2011) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่พบว่าผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านการ
พูดร้อยละ 58 จะมีภาวะซึ มเศร้า (Kauhanen et al, 1999)
3.3.3.1 ความหมายของความสามารถในการสื่ อสาร มีผใู้ ห้คาํ จํากัดความ
ของความสามารถในการสื่ อสารไว้ ดังนี้
กิ่ งแก้ว ปาจรี ย ์ (2550) เป็ นความสามารถในการถ่ายทอดให้ผูอ้ ื่นได้รับ
ทราบความรู ้สึก และข้อมูลข่าวสารของตน รวมถึงการรับรู ้ขอ้ มูลจากผูอ้ ื่นด้วย
นิ จ ศรี ชาญณรงค์ (2552) ได้ก ล่ า วไว้ว่า เป็ นการทํา งานของสมองที่
สลับซับซ้อน ซึ่ งการติดต่อสื่ อสาร จะต้องประกอบด้วยการรับรู้ (reception) การประมูลข้อมูล
(central processing) และการส่ งต่อข้อมูล (cending information)
Long, et al. (2007) กล่าวว่า ความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นสิ่ งที่สําคัญ
และผูท้ ี่สื่อสาร จะเป็ นผูเ้ ลือกใช้วธิ ี การสื่ อสาร หรื อช่องทางการสื่ อสารแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์
ของการสื่ อสาร เช่น บางครั้งอาจใช้วธิ ี พูด เขียน หรื อใช้ท่าทาง เพื่อสื่ อให้ผรู ้ ับสารเข้าใจ
สรุ ป ความสามารถในการสื่ อสารหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
ถ่ายทอดข้อมูลให้ผอู ้ ื่น และรับข้อมูลจากผูอ้ ื่น ซึ่ งความสามารถในการสื่ อสารเกิ ดจากการทํางานที่
สลับซับซ้อนของสมอง ต้องผ่านกระบวนการรับรู ้ขอ้ มูล ประมวลผลข้อมูล และส่ งต่อข้อมูล ซึ่ งผู้
ส่ งสารสามารถเลือกวิธีการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพได้ตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารในแต่ละ
ครั้ง
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3.3.3.2 เครื่ องมือประเมินความสามารถในการสื่ อสาร จากการทบทวน
วรรณกรรมมีเครื่ องมือที่ มีผทู ้ ี่ทาํ การศึกษาไว้ดงั นี้
The Boston Diagnostic Aphasia Examination (BADE) เป็ น
เครื่ องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ในการประเมินความสามารถในการสื่ อสารของ Goodglass and Kaplan
(1972) ประกอบด้วยการประเมินองค์ประกอบที่สําคัญในการใช้ภาษา 5 อย่าง คือ การอ่าน การ
เขียน การระบุตาํ แหน่ง และความสัมพันธ์ของส่ วนต่าง ๆของร่ างกาย ความคล่องของการพูดและ
ความเข้าใจภาษาพูด และนอกเหนื อจากนั้น เครื่ องมือนี้ ยงั ใช้ประเมิ น กระบวนการคิ ด การคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา ผูป้ ระเมินคือแพทย์ หรื อนักกายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญรวม ข้อ
คําถาม 60 ข้อ มีค่าความเชื่อถือได้ที่ค่าคะแนน Cronbach's alpha (∞ = .98)
The Porch Index of Communicative Ability (PICA) ใช้ระบุความ
รุ นแรงของปั ญหาและช่วยในการพยากรณ์การฟื้ นตัว มีแบบทดสอบย่อย 18 ข้อ เครื่ องมือนี้ สร้าง
โดย Porch (1967) โดยใช้การกระตุน้ ประกอบด้วยคําพูด ท่าทาง และรู ปทรงต่าง ๆ ผูป้ ระเมินจะ
ประเมินความสามารถในการตอบสนอง ทั้งเรื่ องเวลาที่ตอ้ งใช้ในการกระตุน้ ความช่วยเหลือที่ให้
ตลอดจนความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบสนอง แล้วนําคะแนนที่ได้รับไปเปรี ยบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน เวลาที่ใช้ในการประเมินทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 60 นาทีต่อผูถ้ ูกประเมินหนึ่งคน
The Communication Outcome after Stroke (COAST)) ที่ผวู้ ิจยั แปล
จากฉบับภาษาอังกฤษ ที่พฒั นาเครื่ องมือโดย (Long et al., 2008) และใช้แบบประเมิน (COAST)ใน
การประเมินความสามารถในการสื่ อสาร เป็ นแบบประเมินที่ใช้ประเมินความสามารถทางการพูด
และการสื่ อภาษาของผูป้ ่ วยภายหลัง เกิ ด โรคหลอดเลื อดสมอง โดยให้ผูป้ ่ วยประเมิ น การรั บ รู้
ประสิ ทธิ ภ าพการสื่ อสารของตนเอง วัตถุ ประสงค์ของการสร้ างเครื่ องมือนี้ เพื่อให้มีเครื่ องมือที่
เชื่ อถื อได้ และสามารถใช้วดั ได้จริ งในทางคลิ นิก เพื่อใช้ใ นการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพของการ
สื่ อสารของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในเบื้องต้นผูพ้ ฒั นาเครื่ องมือนี้ได้พฒั นาแบบ
ประเมินจํานวน 29 ข้อ จากนั้นได้ทบทวนแบบประเมินใหม่เหลือจํานวน 20 ข้อ ทําการศึกษาใน
ผูป้ ่ วยจํานวน 102 ราย และทําการทดสอบซํ้าพบว่ามีค่าความตรงภายใน และความเชื่ อถือได้อยู่ที่
ระดับ (∞=0.83–.92; ICC= .72–0.88).
3.3.4 การทําหน้ าทีด่ ้ านการรู้ คิด (Cognitive function)
3.3.4.1 ความหมายของการทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด มีผใู ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้
กิ่ ง แก้ว ปาจรี ย ์ (2550) กล่ า วว่า การทํา หน้า ที่ ด้า นการรู้ คิ ด เป็ น
กระบวนการจัดการข้อมูลที่รับเข้าไปตามช่องทางต่าง ๆ แปลความหมาย ทําความเข้าใจ จดจํา และ
การดัดแปลงการใช้ขอ้ มูลนั้นในการแสดงออกอย่างเหมาะสม เมื่อบุคคลมีปัญหาทางด้านการรู้คิด
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จึ ง ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจํา วัน และทํา ให้ มี ปั ญ หาด้า นการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
นงนภัส พัน ธ์ แ จ่ ม (2549) กล่ า วว่ า การทํา หน้ า ที่ ด้ า นการรู ้ คิ ด
หมายถึง กระบวนการทํางานของสมอง ด้านปั ญญาระดับสู งที่เกี่ยวข้องกับ เชาว์ปัญญา ความฉลาด
จินตนาการ การเรี ยนรู้ การรับรู้ ความจํา การทําความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การ
วางแผน การแก้ปัญหา การใช้สัญลักษณ์ การคิดฝัน โดยมีการจําแนกข้อมูล ดัดแปลงข้อมูล และ
แสดง ออกได้อย่างเหมาะสม หากมีปัญหาด้านการรู ้คิดย่อมส่ งผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิกิจ
วัติประจําวัน และมีปัญหาในการฟื้ นฟูสภาพ
นิ จ ศรี ชาญณรงค์ (2552) ได้ใ ห้ค วามหมายว่า เป็ นกระบวนการ
จําแนกที่รับข้อมูลเข้าไปตามช่ องทางการรับรู้ต่าง มีการแปลความหมาย ทําความเข้าใจและจดจํา
รวมถึงการแปลข้อมูลเพื่อแสดงออกอย่างเหมาะสม
Carayannis (2000 อ้างถึงใน สุ นนั ทา สกูลดี, 2551) กล่าวว่า การทํา
หน้าที่ดา้ นการรู ้คิดหมายถึง กระบวนการทางสติปัญญาระดับสู ง ประกอบด้วยความตระหนักรู ้ การ
รั บ รู ้ กระบวนการคิ ด และคุ ณ ลักษณะของการรั บ รู้ ซึ่ งหมายถึ ง ความจํา ความเข้า ใจ ความคิ ด
ความรู้สึก การใช้เหตุผล และการระลึกได้ โดยระดับของการรู ้คิดจะลดลงได้จากการได้รับข้อมูล
หรื อสิ่ งกระตุน้ ในสถานการณ์ใหม่
สรุ ป การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด (Cognitive function) หมายถึง
กระบวนการทางสติปั ญญาระดับ สู ง มี ก ารจําแนกข้อมูลที่ รับ เข้า ไปตามช่ องทางการรับรู้ ต่า ง ๆ
รวมทั้งการแปลความหมาย การทําความเข้าใจ การจดจํา การดัดแปลงข้อมูลเพื่อแสดงออก การคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การวางแผน การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.3.4.2 เครื่ องมือประเมินด้านการรู ้คิด มีผทู ้ ี่สนใจศึกษาและพัฒนาเครื่ อง
มือไว้ ดังนี้

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) แบบประเมินสําหรับ
Mild cognitive impairment ใช้กบั ผูป้ ่ วย stroke นี้สร้างขึ้นโดย Nasredine (1991) มีการวัดคุณภาพ
เครื่ องมือที่มีการทดสอบค่าความเที่ยงของเครื่ องมือ Cronbach's alpha (alpha = 0.83 และค่าความ
สอดคล้องของ MoCA และ MMSE อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (r = 0.87).)
Trail Making Test (TMT) เป็ นแบบทดสอบทางด้านจิตประสาท
เป็ นการทดสอบความสามารถทางด้า นการจํา การมองเห็ น ความสามารถทางการเคลื่ อนไหว
แบ่งเป็ น Part A และ Part B ที่พฒั นาโดย Reitan (1958) และทําการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือโดย
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Wagner (2011) พบว่าค่าความเที่ยงของเครื่ องมือ Cronbach's alpha ของ TMT A and B ที่ 0.76 and
0.89
Mini –Mental State Examination: Thai version (MMSE-Thai,
2002) แบบทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย ที่แปลเป็ นภาษาไทยโดยสถาบันเวช
ศาสตร์ ผสู ้ ู งอายุ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ข (2545)
ผูว้ ิจยั ใช้แบบทดสอบการรู้คิด Mini – Mental State Examination:
Thai version (MMSE-Thai 2002) โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูถ้ ามคําถาม แล้วให้ผเู้ ข้าร่ วมวิจยั ตอบคําถาม และ
ทําตามคําบอก จํานวน 11ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
3.3.5 กลวิธีการเผชิ ญปัญหา (Coping strategies)
3.3.5.1 ความหมายของกลวิธีการเผชิญปั ญหา มีผทู ้ าํ การศึกษาและให้
ความหมายไว้ ดังนี้
นันทินี ศุภมงคล (2547) กลวิธีการเผชิญปั ญหาหมายถึง พฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความเครี ยด ซึ่ งเป็ น
กระบวนการทางความคิด และแสดงออกเป็ นพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อขจัดหรื อบรรเทา
ภาวะที่เข้ามาคุกคาม
Lazarus (1976) การเผชิ ญปั ญหา หมายถึ ง กระบวนการที่บุคคล
พยายามจะทําให้ภาวะเครี ยดลดลงหรื อขจัดภาวะเครี ยดและความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้อง
เผชิญกับปั ญหาที่ทา้ ทาย และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความเครี ยดนี้ เราเรี ยกว่าการเผชิญปัญหา
Norman, Laura and James (1998) กล่าวว่ากลวิธีการเผชิญปั ญหา
คือความพยายามของบุคคลในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม การแก้ไข สิ่ งต่าง ๆ ทั้ง
สิ่ งที่เป็ นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่อาจปรับเปลี่ยนได้หรื อปรับเปลี่ยนไม่ได้
Yager (1989) กล่าวว่า กลวิธีการเผชิ ญปั ญหา เป็ นความพยายาม
ทางด้า นร่ า งกายพฤติ ก รรมอารมณ์ และสติ ปั ญญา เพื่ อจัดการกับ ความต้อ งการทั้ง ภายในและ
ภายนอกที่มากเกินกว่ากําลังของบุคคล เพราะการเผชิญปั ญหาบุคคลต้องใช้การประเมิน ตัดสิ นใจ
วางแผน และแก้ปัญหาสิ่ งที่ได้ทาํ ลงไป ซึ่ งกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาจะสําเร็ จได้บุคคลต้องพร้อมทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ
สรุ ป ได้ว่า กลวิธี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หา หมายถึ ง ความพยายามของ
บุคคลทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ ที่จะแก้ไขสิ่ งต่าง ๆ ทั้งปั จจัยภายในและภายนอก โดยมีการ
ประเมิน วางแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
3.3.5.2 ปั จจัยที่มีผลต่อวิธีการเผชิญปัญหา บุคคลจะมีวธิ ี การในการเผชิญ
14
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ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป จะประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ก็ข้ ึนอยูก่ บั แหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนทั้ง
ภายในและภายนอกของบุคคล (Lazarus and Folkman, 1984 อ้างถึงใน วีณา มิ่งเมือง, 2540) ได้แก่
3.3.5.2.1 ภาวะสุ ขภาพและพละกําลังของบุคคล (Health and
energy) ภาวะสุ ขภาพและพละกําลังมีผลกระทบต่อวิธีการเผชิญปั ญหาของบุคคล บุคคลที่มีสุขภาพ
ดี และมีพละกําลังแข็งแรง ย่อมมีความเข้มแข็งและทนต่อภาวะเครี ยดได้มากกว่าบุคคลที่เจ็บป่ วย
3.3.5.2.2 ความเชื่อในทางบวก (Positive beliefs) ความเชื่ อในทางบวก
ที่มีผลต่อวิธีการเผชิ ญปั ญหาคือความเชื่อในความสามารถหรื อความเชื่ออํานาจภายในตน กับความ
เชื่ ออํานาจภายนอกบุ คคลที่ มีค วามเชื่ ออํานาจภายในตนมัก จะใช้กลวิธีการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ ง
จัดการกับปั ญหา ส่ วนบุคคลที่เชื่ ออํานาจภายนอกตนมักจะใช้กลวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการ
กับอารมณ์
3.3.5.2.3 ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem solving skills) บุคคลที่
สามารถแสวงหาความรู ้ขอ้ มูลต่าง ๆได้ดี จะเป็ นทรัพยากรที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญปั ญหาได้ดี
ยิง่ ขึ้น
3.3.5.2.4 ทักษะทางสังคม (Social skills) ทักษะทางสังคมเป็ นการ
แสดงถึงความสามารถสามารถของบุคคลในการที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น
3.3.5.2.5 การสนับสนุ นทางสังคม (Social support) บุคคลที่ได้รับ
การสนับสนุนหรื อได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จะมีแหล่งทรัพยากรที่จะจัดการกับ
ปั ญหาได้มากขึ้น
3.3.5.2.6 แหล่งทรัพยากรทางวัตถุ (Material resources) บุคคลที่มี
ทรัพย์สิน เงินทองหรื อสิ่ งของต่างๆก็สามารถใช้เป็ นแหล่งทรัพยากรในการจัดการกับปั ญหาได้วิธี
หนึ่ง ซึ่ งอาจช่วยให้บุคคลมีทางเลือกวิธีแก้ปัญหาได้มากขึ้น
3.3.5.3 เครื่ องมือประเมินกลวิธีการเผชิ ญปัญหา
จากการทบทวนวรรณกรรม แบบประเมินกลวิธีการเผชิญปั ญหาพบว่ามีผู้
ทําการศึกษาไว้ ดังนี้
The COPE Inventory ของ Carver et al. (1989) แบบวัดกลวิธีการ
เผชิญปั ญหา (The Coping Strategies Inventory) ของ Tobin et al. (1989) และแบบวัดการเผชิญ
ปั ญหาในสถานการณ์ที่มีความเครี ยด (The Coping Inventory for Stressful Situation) ของ Endler
and Parker (1994) ซึ่ ง Rafensson et al. (2006) ได้กล่าวถึงการศึกษาของ Cook and Heppner, 1997
ที่ศึกษาโดยมีการรวบรวมกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจากแบบ
วัดการเผชิ ญปั ญหาทั้ง 3 แบบดังกล่าว พบว่า เครื่ องมือวัดทั้ง 3 มีความสอดคล้องกันในการอธิ บาย
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คุณลักษณะโดยรวมของกลวิธีการเผชิญปั ญหาแบ่งออกเป็ น 3 แบบคือ 1) การมุ่งการจัดการปั ญหา
(Problem Engagement) 2) การแสวงหาแรงสนับสนุ นทางสังคมและอารมณ์ (Social /Emotional
support) และ3) การหลีกหนีปัญหา (Avoidance)
The Way of Coping ของ Folkman and Lazarus (1984) ได้พฒั นา
แบบวัดการเผชิ ญปั ญหาตามแนวทฤษฎีความเครี ยดของ Lazarus ที่มีการยอมรับอย่างกว้างขวาง
โครงสร้างการเผชิ ญปั ญหาของ Folkman & Lazarus แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ การเผชิ ญปั ญหา
แบบมุ่งจัดการกับปั ญหา (Problem-Focused Coping) และการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งจัดการกับอารมณ์
(Emotion-Focused Coping) มี ก ารศึ กษาความเครี ย ดตามแนวทฤษฎี ความเครี ยดของ Lazarus
จํานวนมากในปี ค.ศ.1989 Carver, Scheier and Weintraub พัฒนาและรวบรวมวิธีการเผชิญปั ญหา
ทั้งหมด 13 แบบซึ่ งใช้รูปแบบพื้นฐานของ Folkman & Lazarus (1984) และมีการทบทวนข้อคําถาม
ใหม่ในปี 1986 ซึ่ งแบ่งการเผชิญปั ยหาเป็ น 8 ด้าน มีขอ้ คําถามทั้งหมด 66 ข้อ
แบบวัดกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัด (Sorlie and
Sexton, 2000) ซึ่ ง เป็ นแบบสอบถามที่ส ร้ างจากแนวคิด กลวิธีก ารเผชิ ญปั ญหาของผูป้ ่ วย ที่
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อยามเจ็บป่ วย ซึ่ งมีการดัดแปลงจาก WOC ของ Lazarus and
Folk man (1984) สําหรับแบบสอบถามกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาที่ Sorlie and Sexton, (2000) สร้างขึ้น
เป็ นรู ปแบบที่ตอบสนองต่อปั ญหาความเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้น ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ด้านคือ ด้านการมุ่งแก้ไข
ปั ญหา และด้านมุ่งหลีกหนี ปัญหา มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (0.66-0.84)ประกอบด้วยข้อ
คําถามทั้งสิ้ น 26 ข้อ
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดกลวิธีการจัดการปั ญหาที่ผวู้ ิจยั แปลมาจากแบบวัด
กลวิธีการเผชิ ญปั ญหาของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัด Sorlie and Sexton (2000) ซึ่ งเป็ นแบบวัดกลวิธี
การเผชิ ญปั ญหาที่สร้างขึ้นเพื่อวัดการตอบสนองต่อปั ญหาของบุคคลเมื่อเจ็บป่ วย ประกอบด้วยข้อ
คําถามทั้งสิ้ น 26 ข้อ แบ่งการเผชิญปั ญหาออกเป็ น 2 ด้านใหญ่ ๆ คือ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งการ
แก้ไขปั ญหา และการเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนีปัญหา ซึ่ งผูว้ ิจยั ดัดแปลงข้อคําถามให้เหมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเหลือ 20 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนเป็ น rating scale 5 ระดับ
3.4 ผลกระทบของภาวะซึ มเศร้ าภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งมีผลกระทบ
หลาย ๆ ด้านด้วยกัน ดังนี้
3.4.1 ผูป้ ่ วยที่ มีภาวะซึ มเศร้ ามี อตั ราการเสี ย ชี วิตที่ สูง กว่าผูป้ ่ วยที่ ไม่ ได้มีภาวะ
ซึ มเศร้ า (Whyte and Mulsant, 2002) ทั้งนี้ อาจเป็ นผลจากอารมณ์ซึมเศร้าของผูป้ ่ วยทําให้ขาด
แรงจูงใจหรื อรู ้ สึก เหนื่ อยหน่าย ไม่มีเรี่ ยวแรง ในการทํากิจกรรมต่าง รวมถึงการฟื้ นฟูสมรรถนะ
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ทางร่ างกาย นอกจากนี้ ภาวะซึ มเศร้ ามักจะส่ งผลกระทบต่อสมรรถนะการปฏิ บตั ิ ด้านอื่น ๆ เช่ น
ความจํา สมาธิ ความสามารถในการแก้ปั ญ หา การตอบสนองในรู ป ของการกระทํา และลด
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเนื่ องจากผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะซึ มเศร้ ามักไม่ค่อยให้ความร่ วมมือในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ จึงมีความก้าวหน้าในการฝึ กช้า
หรื อได้ผลลดลง ส่ งผลการเข้าสู่ สังคมอาจเป็ นไปไม่เต็มที่ ทําให้ถูกให้ออกจากงาน จึงเป็ นสาเหตุ
ให้ผูป้ ่ วยเกิ ดภาวะซึ ม เศร้ า คิ ดว่าตนเองไร้ คุณค่า เป็ นภาระกับ ครอบครั ว มี ความคิดที่จะทําร้ า ย
ตนเอง และคิดฆ่าตัวตายในที่ สุด อย่างไรก็ตามมีผศู้ ึกษาถึ งปั จจัยที่จะช่ วยลดหรื อป้ องกันการเกิ ด
ภาวะซึ มเศร้าที่พบว่า บทบาทหน้าที่ทางสังคมมีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้า การที่ผปู้ ่ วยมีการสนับสนุน
ทางสังคมที่ดีจะช่วยลดระดับภาวะซึ มเศร้า (Arlene et al., 2012) ดังนั้นการสนับสนุ นทางสังคมให้
ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้จะช่วยลดอัตราการเสี ยชีวติ ในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
นอกจากนี้มีรายงานพบว่าผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึ มเศร้า
มีอตั ราการตายสู งกกว่าผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่มีภาวะซึ มเศร้าในระยะยาว เนื่องจากผูป้ ่ วย
กลุ่มนี้จะเสี ยชีวติ จากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองครั้งใหม่ เกิดหัวใจล้มเหลว ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้อาจ
เกี่ยวข้องกับพฤติ กรรมเสี่ ยงในการใช้สุรา การสู บบุหรี่ การเกิ ดหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ หรื อเกิ ด
หลอดเลือดอุดตันเพิ่มขึ้น (นิ จศรี ชาญณรงค์, 2552) ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การศึกษาที่พบว่าความ
ผิ ด ปกติ ท างด้ า นอารมณ์ ข องภาวะซึ ม เศร้ า ของผู้ป่ วยภายหลัง เกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง มี
ความสั ม พันธ์ กบั อัตราการเสี ย ชี วิตที่ เพิ่มขึ้ นภายหลัง เกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง 1-2 ปี (กิ่ ง แก้ว
ปาจรี ย,์ 2550)
3.4.2 ผลกระทบด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกายและภาษาพบว่าผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะวะซึ มเศร้าร่ วมด้วยจะมีการฟื้ นฟูได้ชา้ กว่าผูป้ ่ วยที่ไม่ได้มีภาวะซึ มเศร้า (Whyte and Mulsant,
2002) ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี Major และ Minor Depression เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเริ่ มแรกที่
อยูใ่ นโรงพยาบาล พบว่า มีแนวโน้มที่จะมี Physical impairment ในระยะยาวมากกว่าและมีโอกาส
ฟื้ นฟูสภาพทางร่ างกายหรื อภาษาได้ชา้ กว่าผูป้ ่ วยที่ไม่มีภาวะซึ มเศร้าซึ่ งสัมพันธ์กบั การศึกษาที่พบว่า
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า หรื อพบภาวะซึ มเศร้าเพียงเล็กน้อย จะสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ และกิ จวัตรประจําวันได้ดีกว่าผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้ารุ นแรงกว่า (Chemerinski et al., 2001;
Huang et al., 2010)
การฝึ กเพื่อ ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกายและภาษาของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง
เพื่อให้สามารถช่ วยเหลื อตัวเองในการประกอบกิ จวัตรประจําวันได้น้ ัน ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องเรี ยนรู้
วิธีการใหม่ ๆ ที่ปรับตามสภาพของร่ างกาย การเรี ยนรู้ดงั กล่าวต้องอาศัยความสามารถพื้นฐานของ
ร่ างกายหลายอย่าง ตั้งแต่การรั บรู ้ จากอวัยวะรบความรู้สึก ที่ สําคัญได้แก่ การมองเห็ น การได้ยิน
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การสัมผัส ต่อจากนั้นจึงจะประมวลสิ่ งที่รับรู้กบั ประสบการณ์ในอดีตเพื่อแปลความหมายของสิ่ งที่
รับรู้ ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเหมาะสม ดังนั้นเมื่อผูป้ ่ วยเกิดภาวะซึ มเศร้าขึ้นจึงมีผล
ต่อการฝึ กฟื้ นฟูสมรรถนะของร่ างกายและ การฝึ กด้านภาษา เพราะผูป้ ่ วยจะเกิ ดความเบื่ อหน่ าย
ไม่ใ ห้ค วามร่ วมมื อในการฝึ ก ทํา ให้มี ปั ญหาด้า นการฟื้ นฟูส มรรถภาพตามมาในที่ สุ ด (กิ่ ง แก้ว
ปาจรี ย,์ 2550)
3.5 การรักษาผู้ป่วยทีม่ ีภาวะซึมเศร้ าภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะซึ มเศร้ าที่ เกิ ดขึ้ นภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง เป็ นภาวะแทรกซ้อน
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ ที่พบได้บ่อยที่สุด ภาวะนี้ ม กั ส่ งผลต่อสมรรถภาพทางสมองด้านอื่น เช่ น
ความจํา สมาธิ ความสามารถในการแก้ปัญหาและลดความสามารถในการทํากิ จวัตรประจําวัน
ภาวะนี้ มีผลต่อการฟื้ นฟูสมรรภาพเนื่ องจากผูป้ วยไม่ให้ความร่ วมมือ การรั กษาผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ จึงมี
ความจําเป็ น ซึ่งมีการรักษาหลายวิธี ดังนี้
การรักษาด้วยยาต้านภาวะซึ มเศร้า Selective Serotonin reuptake inhibitor (SSRIS)
เป็ นยาต้านอาการซึ มเศร้ากลุ่มใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ยากลุ่มนี้จะทําหน้าที่
ขัดขวาง Serotonin reuptake บริ เวณ resynaptic ซึ่ งพบว่ายากลุ่มนี้ สามารถลดอาการซึ มเศร้าใน
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และเห็นผลชัดในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคมา 7 สัปดาห์การให้ยาเร็ วกว่านี้ให้ผล
ไม่แตกต่างจากการให้ยาหลอก (Mazer et al., อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550) และพบว่าการใช้ยา
กลุ่ม SSRIs มีผลข้างเคียงเรื่ องเลือดออกผิดปกติมากกว่ากลุ่ม tricyclics เนื่องจาก SSRIs มีการยังยั้ง
การดูดกลับของ serotonin ของเกล็ดเลือด ทําให้ความสามารถในการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดลดลง
แต่ยงั ไม่มีรายงานว่ายากลุ่มนี้ทาํ ให้เลือดออกในสมอง (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
การรั ก ษาด้วยไฟฟ้ าหรื อ electroconvulsive therapy (ECT) ในผูป้ ่ วยที่ ไ ม่
ตอบสนองต่อการใช้ยา พบว่า ECT ใช้ได้ผลดี อาจมีประโยชน์ในผูป้ ่ วย PSD ที่มี major depression
ไม่วา่ จะมีหรื อไม่มีอาการ psychosis ร่ วมด้วย มีรายงานพบว่าผูป้ ่ วยสู งอายุ 19 ใน 20 รายตอบสนอง
ต่อ ECT ดี โดยได้รับการดูแลแบบ unilateral และ brief pulse current treatment มีผปู้ ่ วยที่มีอาการ
ข้างเคียงคือสับสนยาวนาน ความดันโลหิตสู ง Pulmonary edema หัวใจเต้นไม่เป็ นจังหวะ เนื่องด้วย
การรักษาด้วยไฟฟ้ านั้นมีอาการข้างเคียงจึงควรพิจารณาให้ใช้เฉพาะในผูป้ ่ วยที่มีอาการซึ มเศร้ า
เรื้ อรัง (นิจศรี ชาญณรงค์, 2552)
นอกจากนั้น แล้ว การบํา บัด แบบไม่ ใ ช้ย า เช่ น การทํา active rehabilitation
programs ในผูป้ ่ วย acute stroke ก็อาจช่วยลดอุบตั ิการณ์การเกิดภาวะซึ มเศร้าได้ ทั้งนี้การบําบัดทาง
จิตสังคม โดยเฉพาะการจัดการกับปั จจัยทางจิตสังคมและลด Social Isolation ก็อาจช่วยลด และ
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ป้ องกันภาวะซึ มเศร้าในระยะยาวได้ เช่นการทําจิตบําบัด เช่น cognitive behavior therapy ซึ่ งแม้จะมี
การใช้อย่างแพร่ หลาย แต่การศึกษามีค่อนข้างน้อย จึงยังไม่อาจสรุ ปได้ว่ามีความเหมาะสมในการ
นํามาใช้ (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
โดยสรุ ปแล้วการรักษาภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองใช้การรักษา
ด้วยการให้ยาเป็ นหลัก โดยเลื อกยากลุ่ม Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRIS) ก่อน
เนื่องจากผลข้างเคียงน้อยกว่ายากลุ่ม tricycline แต่ตอ้ งระวังเรื่ องเลือดออกผิดปกติ และการหยุดยา
กะทันหัน ส่ วนยากลุ่มใหม่ ๆก็ได้ผลดีในการรักษาโรคซึ มเศร้า และมีผลข้างเคียงไม่มาก ส่ วนการ
รักษาด้วยการใช้ไฟฟ้ า และการรักษาด้วยจิตบําบัด ยังมีการศึกษาที่สนับสนุนไม่เพียงพอ
3.6 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ทมี่ ีภาวะซึมเศร้ าทีเ่ กิดภายหลังโรคสมองเฉี ยบพลัน
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันมักจะเกิ ดปั ญหาทั้งด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสั ง คม และพยาบาลควรต้องมี ค วามรู้ และทัก ษะในการปฏิ บ ตั ิ พ ยาบาล เพื่ อ
ประเมินปั ญหาของผูป้ ่ วย ทําการวางแผนการพยาบาลทั้งเพื่อการดูแลรักษาและการป้ องกันปั ญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั ญหาของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองอาจมากหรื อน้อยแตกต่าง
กันตามความรุ นแรงของการเกิดโรค ดังนี้
3.6.1 ปัญหาของผู้ป่วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
3.6.1.1 ปั ญหาด้านการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
การทํากิจวัตรประจําวันคือมุ่งแก้ไขสาเหตุที่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยทํากิจกรรมนั้น ๆ ลดลงหรื อหาเทคนิคต่าง
ๆ มาชดเชยความบกพร่ องที่เกิดขึ้น ซึ่ งความสําเร็ จของการดูแลรักษา ขึ้นอยูก่ บั ศักยภาพของผูป้ ่ วย
และการกระตุน้ จากสิ่ งแวดล้อม (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550) และพบว่าร้อยละ 48 – 58 ของผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหาในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันสามารถกลับมาดูแลตนเองได้ มีขอ้ มูลสนับสนุนจากการศึกษา
ของ Chemerinski et al., (2001) ที่พบว่าผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่มีภาวะทางอารมณ์ดีข้ ึน ก็จะ
พบว่ามีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันที่ดีข้ ึนด้วยเช่นกัน และผูป้ ่ วยที่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า
หรื อพบภาวะซึ มเศร้ าเพีย งเล็ก น้อย จะสามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ และกิ จวัตรประจําวันได้ดี มากขึ้ น
(Huang et al., 2010)
3.6.1.2 ปั ญ หาด้า นสั ง คม เนื่ อ งจากผู้ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองและ
ครอบครัวต่างก็ได้รับผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้น เช่น รายได้ของผูป้ ่ วยต่อเดือนลดน้อยลง เนื่ องจาก
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันลดลง ทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานหรื อประกอบอาชี พ
ได้ตามปกติ ทําให้รายได้ของผูป้ ่ วยต่อเดือนลดน้อยลง บางรายขาดรายได้ท้ งั ครอบครัวเพราะภรรยา
ต้องหยุดงาน หรื อลาออกจากงานมาดูแลผูป้ ่ วย เนื่องจากผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองวัยผูใ้ หญ่ ซึ่ ง
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เป็ นวัยทํางานและมีภาระหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบ จึงทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าได้ ดังนั้นการดูแลรักษา
ฟื้ นฟูจึงต้องมีการให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาด้านนี้ และหาแหล่งสนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจร่ วมกับการวางแผนการรักษาด้วยเสมอ
3.6.1.3 ปั ญหาด้านการสื่ อสาร การสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญมากต่อ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพเนื่ องจากมีผลต่อการเรี ยนรู้และการดํารงชี วิต ปั ญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากพูด
ไม่ชดั หรื อการใช้ภาษาลดลง การดูแลฟื้ นฟูสมรรถนะด้านการสื่ อสาร ให้ผปู้ ่ วยสามารถสื่ อสารให้
ได้มากที่สุด ช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมโดยการลดสิ่ งเร้าที่ไม่จาํ เป็ น เพิ่มการกระตุน้ หรื อ
การชี้ แนะให้ผูป้ ่ วยมีการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น และแนะนําทางเลื อกใหม่ ๆ ทดแทน
ความสามารถที่บกพร่ องไป (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550) โดยพยาบาลต้องมีการประเมินการสื่ อสารของ
ผูป้ ่ วย ว่าการสื่ อสาร ด้านใดหรื อด้วยสิ่ งใดที่ผปู้ ่ วยเข้าใจดีที่สุด และจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยให้การ
สื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละราย การฝึ กพูดเป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ่ วยที่มีการพูดบกพร่ อง ควรกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยฝึ กหัดแบบฝึ กหัดที่นกั ฝึ กพูดให้ทาํ มาก ๆ โดยให้
กําลังใจและสนับสนุนให้ผปู ้ ่ วยสื่ อสาร (ผ่องศรี ศรี มรกต, 2553)
3.6.1.4 ปั ญหาด้านการรู้ คิด ของผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลื อด
สมองเฉี ยบพลัน ทําให้มีปัญหาในการดํารงชีวิต เช่ น การแปลความหมาย การทําความเข้าใจ จดจํา
ขาดสมาธิ รวมถึงการดัดแปลงข้อมูลในการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความบกพร่ องในการคิด
วิเคราะห์ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การละเลยส่ วนของร่ างกาย ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาด้านการรู้คิด จึง
ส่ งผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน และทําให้เกิดปั ญหาด้านการฟื้ นฟูสภาพ จึงมี
ความจําเป็ นต้องให้การดูแลรักษา ซึ่ งอาจเป็ นการแก้ไขปั ญหาโดยตรง ด้วยการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมที่
ต้องการให้ปฏิ บตั ิจริ ง การเน้นยํ้าพฤติกรรมที่ทาํ ได้แล้ว หรื อหาเทคนิ ควิธีหรื ออุปกรณ์ มาชดเชย
ส่ วนที่สูญเสี ยไป การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความบกพร่ อง เป็ นต้น (กิ่ งแก้ว ปาจรี ย,์
2550)
3.6.1.5 อาการกลื นลําบาก เป็ นปั ญหาที่พ บบ่อย พยาบาลต้องสามารถ
ประเมินการกลื นของผูป้ ่ วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองใหม่ ๆ ผูป้ ่ วยต้อง
ได้รับการประเมิ นการกลื นทันที เพราะการกลืนลําบากเป็ นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนคืออาการ
สําลัก ทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบ โดยพยาบาลสามารถให้การพยาบาลได้ คือการดูแลรักษาได้แก่
การฝึ กกล้ามเนื้ อบริ เวณปาก ลิ้น คอหอย การดัดแปลงอาหาร การจัดท่า และเทคนิ ควิธีการต่าง ๆ
เพื่อช่ วยการกลื น ซึ่ งการดู แลภาวการณ์ การกลื นลําบากมี จุดมุ่งหมายที่สํา คัญคื อให้ผูป้ ่ วยได้รับ
สารอาหารให้เพียงพอ และป้ องกันการสําลัก (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
3.6.1.6 ปั ญหาด้านการขับถ่าย ที่พบบ่อยได้แก่ ปัญหาการกลั้นปั สสาวะ
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ไม่ได้ ซึ่ งผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการประเมินการกลั้นปั สสาวะในทีนทีที่เข้ารับการรักษา นอกจากเกิด
จากการขาดการควบคุมจากสมองแล้ว การมีปัสสาวะเล็ด ยังอาจเกิดจากอาการกล้ามเนื้ ออ่อนแรง
จนไม่ ส ามารถเคลื่ อนย้า ยตนเองได้ หากผูป้ ่ วยมี ปั ญ หาด้า นการสื่ อสารร่ วมด้วย พยาบาลต้อ ง
วางแผนให้การพยาบาลร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัด ซึ่ งการดูแล
รักษาจะต้องมุ่งแก้ไขที่สาเหตุ และป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดปั สสาวะเล็ด ส่ วน
อาการท้อ งผูก แก้ไ ขโดยให้ น้ ํา ให้เ พี ย งพอ ให้อ าหารที่ มี ก ากใยมากขึ้ น การจัด เวลาขับ ถ่ า ยที่
เหมาะสม วัตถุ ประสงค์ของการ ดูแลรักษา เพื่อป้ องกันภาวะปั สสาวะ หรื ออุจจาระเล็ดราด การ
ป้ องกันภาวะแทรกซ้อน และลดภาระของผูด้ ูแล ความสําเร็ จของการรักษาขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหลาย
ประการ ทั้งความสามารถทางกาย ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ภาวะแทรกซ้อน แรงจูงใจ และการมี
ส่ วนร่ วมของครอบครัว (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
3.6.1.7 ปั ญ หากล้า มเนื้ อ อ่ อ นแรง ผู้ป่ วยมัก มี ปั ญ หาในการควบคุ ม
กล้ามเนื้อไม่สามารถสั่งการให้มีการเคลื่อนไหว ในระยะแรกกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงและมีความตึงตัว
ลดลง ปั ญหาที่พบบ่อย คือ ข้อไหล่หลุดซึ่ งเป็ นสาเหตุสําคัญที่ทาํ ให้ผปู้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอด
เลือดสมองเกิดการปวดไหล่ ซึ่ งอาการปวดไหล่จะทําให้จาํ กัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ซึ่ งจะทํา
ให้เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน หากกล้ามเนื้ อที่อ่อนแรงไม่ได้รับการแก้ไขต่อมาจะ
เริ่ มมีกล้ามเนื้อเกร็ งกระตุก สู ญเสี ยการทรงตัว การเคลื่อนไหวผิดปกติจะทําให้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันผิดปกติ การดูรักษาด้วยการฟื้ นฟูสภาพแบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่การออก
กําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และการใช้เทคนิ คพิเศษ ซึ่ งการดูแลรักษาทางด้าน
การแพทย์ทวั่ ไปที่ช่วยลดความเครี ยดทางกายที่อาจกระตุน้ ให้เกิดกล้ามเนื้อแข็งเกร็ งมากขึ้น การจัด
ท่า การออกกําลังกายเพื่อให้การทํางานของข้อคงเดิม การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงและการให้ยาเพื่อลด
อาการเกร็ งหรื อฉี ดยาเพื่อลดอาการเกร็ งของกล้ามเนื้ อเฉพาะที่การประเมินผูป้ ่ วยที่ดีและช่วยเหลือ
ให้มีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก จะทําให้ผปู้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และกลับ
สู่ สังคมได้อย่างปกติมากที่สุด (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
3.6.1.8 การรับความรู ้สึกลดลงหรื อผิดปกติ ปั ญหาการเสี ยความรู ้สึกอาจ
ทําให้เกิดปั ญหาที่ผวิ หนัง ปั ญหาการทรงตัว และการประสานการเคลื่อนไหว ต้องแนะนําให้ผดู้ ูแล
ตรวจผิวหนังของผูป้ ่ วยเป็ นระยะ ๆ เพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ ตรวจสอบความแม่นยําในการ
จับสิ่ งของ และช่วยการทรงเพื่อป้ องกันการพลัดตกหกล้มที่อาจเกิดขึ้น (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
3.6.1.9 ปัญหาด้านกลวิธีการเผชิญปัญหา (Coping strategies) เนื่องจากผู ้
ที่สามารถเผชิ ญปั ญหาได้น้อย จะทําให้เกิ ดภาวะซึ มเศร้ามาก การดู แลผูป้ ่ วยเน้นให้ทางเลื อกที่
เป็ นไปได้ และให้ครอบครัวได้มีส่วนร่ วม (กิ่งแก้ว ปาจรี ย,์ 2550)
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3.6.1.10 ปั ญหาภาวะซึ ม เศร้ า พบว่า ผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อด
สมองเฉี ยบ พลัน มีภาวะมีเศร้าสู งถึงร้อยละ 25 -79 (Shirley et al., 2006; Johnson et al., 2006;
Suzanne and Collo, 2007; Huang et al., 2010) การให้ความช่วยเหลือทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ จาก
ครอบครัว และทีมผูด้ ูแลทางด้านสุ ขภาพ เพื่อป้ องกันภาวะซึ มเศร้า และดูแลผูป้ ่ วยให้ภาวะซึ มเศร้า
ลดลงหรื อหายไป พยาบาลควรปฏิบตั ิตามแนวการให้การดูแลผูป้ ่ วยภาวะซึ มเศร้า ดังนี้
3.6.2 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันทีม่ ีภาวะซึมเศร้ า
จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วนั้น พยาบาลควรดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉี ยบพลันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผูท้ ี่ มีภาวะซึ มเศร้ าต้องมี ผูด้ ูแลอยู่ด้วยตลอดเวลา พยาบาลควร
สร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและญาติเพื่อการบําบัดและการรักษา ให้การดูแลแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับ
ผูป้ ่ วย โดยให้การยอมรับในตัวผูป้ ่ วย ไม่ตดั สิ นในพฤติกรรมของผูป้ ่ วย เพื่อสร้างความไว้วางใจ
แสดงความเห็นใจและเข้าใจ และเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยระบายความรู ้สึก โดยรับฟั งอย่างสงบและเป็ น
กําลังใจให้อย่างเหมาะสม ดังนี้
3.6.2.1 การค้นหาปั ญหา โดยพยาบาลต้องประเมินผูป้ ่ วยในทุกด้านทั้งการ
ประเมินร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งอาจมีปัญหาเดียวหรื อหลายปั ญหา เนื่องจากผูป้ ่ วยหลัง
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันส่ วนใหญ่มีปัญหาเรื่ องความสามารถในการช่วยปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวันได้ลดลง พยาบาลจึงต้องวางแผนให้การพยาบาล ดังนี้
3.6.2.1.1 ปั ญหาทางร่ า งกาย พยาบาลให้ก ารช่ วยเหลื อในการ
ปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน โดยกระตุน้ ให้มีการเคลื่อนไหวและออกกําลังกายเพื่อฟื้ นฟูสมรรถภาพ
อย่างสมํ่าเสมอ การับประทานอาหาร การนอนหลับพักผ่อนหรื อให้ยานอนหลับตามแผนการรักษา
ของแพทย์ การขับถ่ายได้ตามปกติหรื อใกล้เคียงปกติมากที่สุด (วาทินี สุ ขมาก, 2556)
3.6.2.1.2 ด้านจิตใจและอารมณ์ พยาบาลต้องประเมินภาวะซึ มเศร้า
ได้ และประเมิท่าทีของการฆ่าตัวตาย เพื่อป้ องกันการทําร้ ายตนเอง และคอยกระตุ น้ รวมทั้งเปิ ด
โอกาสและส่ งเสริ มให้ระบายความรู้สึก โดยรับฟั งอย่างสงบและเป็ นกําลังใจให้อย่างเหมาะสม
เคารพและให้เกียรติโดยการยอมรับในปั ญหา และให้กาํ ลังใจเพื่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
มีท่าทีที่เนมิตร ไม่เร่ งรี บ ควรให้เวลากับผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้าเพราะพูดช้า (วาทินี สุ ขมาก, 2556)
3.6.2.1.3 ด้านสังคม พยาบาลต้องกระตุน้ และเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วย
ได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นโดยเริ่ มจากกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน ส่ งเสริ มให้ทาํ กิจกรรมโดยจัดเวลาทํากิจกรรม
และกระตุ ้น ให้ ท ํา ตาม สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลใกล้ ชิ ด เช่ น คนในครอบครั ว เพื่ อ นสนิ ท ช่ ว ย
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ประคับประคอง และช่วยดูแล ส่ งเสริ มการทํากิจกรรมการเรี ยนรู้ และพัฒนาทางสังคม เช่ น ความ
เป็ นตัวของตัวเองและการสร้างสัมพันธภาพ (วาทินี สุ ขมาก, 2556)
3.6.2.2 การวางแผนแก้ไขปั ญหาตามลักษณะที่พบทั้งทางร่ างกาย ด้านจิตใจ
อารมณ์และสังคม
3.6.2.2.1 ผูป้ ่ วยขาดความรู ้ในเรื่ องต่างๆ เช่น เรื่ องโรค การปฏิบตั ิ
ตัว การรักษาแหล่งสนับสนุนต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลตามที่ผปู ้ ่ วยขาด มีความเป็ นไปได้และสอดคล้อง
กับความจริ ง
3.6.2.2.2 ผูป้ ่ วยขาดแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ หรื อดําเนิ นชี วิต
ช่วยเหลือโดยการแนะนําเพื่อให้ผปู ้ ่ วยเห็นแนวทางในการเลือกทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น
1) ผูป้ ่ วยซึ มเศร้า ในบางครั้งไม่อยากทําอะไร จึงต้องช่วยกระตุน้ ให้
ทํากิจวัตรประจําวัน ซึ่ งพยาบาลต้องให้ผปู้ ่ วยมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ และวางแผนการพยาบาล
ร่ วมกัน
2) หากผูป้ ่ วยกังวลเรื่ องการทํางาน บอกให้ผปู ้ ่ วยทราบว่า เมื่ออาการดี
ขึ้นเขาจะสามารถทํางานได้ ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยไม่ได้ปกปิ ดข้อมูลพยาบาลควรต้องประสานงานเพื่อให้
หัวหน้างานของผูป้ ่ วยได้มีโอกาสรับทราบแนวทางการรักษา เพื่อวางแผนช่ วยเหลือผูป้ ่ วยให้ได้
ทํางานตามสมรรถภาพของร่ างกาย
3) ในรายที่ผปู้ ่ วยซึ มเศร้ามากๆ ต้องค่อยๆ กระตุน้ ในรายที่ตอ้ ง
ตัดสิ นใจ ให้เลื่อนการตัดสิ นใจไปก่อน
4) แนะนําให้ผปู ้ ่ วยออกกําลังกาย เพราะจะช่วยให้ผปู้ ่ วยดีข้ ึนในรายที่
ซึ มเศร้ายังไม่ตอ้ งกระตุน้ แค่ให้ผปู ้ ่ วยทํากิจวัตรประจําวัน
5) แนะนําให้ญาติเข้าใจว่า ผูป้ ่ วยสามารถรักษาให้อาการดีข้ ึนได้และ
ให้ญาติมีส่วนร่ วมในการดูแล
6) หากผูป้ ่ วยมีความเสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตายต้องให้ญาติดูแลใกล้ชิ ด
สังเกตพฤติกรรม คอยเป็ นที่ปรึ กษาและให้กาํ ลังใจ ไม่ตาํ หนิ หรื อว่ากล่าวให้ผปู ้ ่ วยเสี ยใจ หลีกเลี่ยง
ให้ผปู ้ ่ วยอยูเ่ พียงลําพัง และเก็บอุปกรณ์ที่ผปู ้ ่ วยอาจจะสามารถใช้ทาํ ร้ายตนเองได้ออกจากห้องผูป้ ่ วย
เช่น อุปกรณ์ที่เป็ นของแหลมคม มีด ส้อม อุปรณ์ที่ทาํ จากแก้วเช่น แก้วนํ้า ขวดแก้ว
3.6.2.2.3 สอบถามถึ ง แหล่ งที่เคยช่ วยเหลื อ และวิธี การให้ค วาม
ช่วยเหลื อโดยกระตุ น้ ให้คิดเช่ น สิ่ งที่คอยสนับสนุ นในครอบครัว สิ่ งเหนี่ ยวรั้ งจิ ตใจ ค้นหา
ความสามารถในอดีต เป็ นต้น
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3.6.2.2.4 ใช้ห ลัก ของการสร้ า งสั ม พัน ธภาพเพื่ อ การบํา บัด ที่
เหมาะสมการช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้าพยาบาลต้องใช้เทคนิคในการติดต่อสื่ อสารที่ดีและมี
การใช้สัมพันธภาพเพื่อการบําบัดที่เหมาะสม โดยการใช้หลักการ ดังนี้ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2546.
อ้างถึงใน มลฤดี บุราณ, 2548)
1) การยอมรับผูป้ ่ วยโดยไม่มีเงื่อนไข ไม่วา่ ผูป้ ่ วยจะแสดงพฤติกรรม
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมเพียงใด พยาบาลต้องเปิ ดใจยอมรับว่าผูป้ ่ วยอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้
2) พยาบาลใช้เทคนิ คและคําพูด และท่าทีแสดงถึงความเห็นใจและ
เข้าใจในปั ญหาของผูป้ ่ วย
3) เปิ ดโอกาสให้ผูป้ ่ วยระบายปั ญหา และความทุ กข์ของตนและ
พยาบาลต้องรับฟั งสิ่ งที่ผปู ้ ่ วยเล่าด้วยความตั้งใจ ใช้เทคนิคการสะท้อนกลับให้ผปู้ ่ วยยอมรับตนเอง
ปัญหาที่เกิดขึ้น การสนับสนุนให้กาํ ลังใจอย่างเหมาะสม ร่ วมกับผูป้ ่ วยในการแก้ปัญหา
4) การเสริ มสร้ างความมัน่ คง และเข้มเข็งในการเผชิ ญปั ญหาให้
คําปรึ ก ษาและการฝึ กทักษะในการปรั บตัวต่อปั ญหา การเผชิ ญปั ญหา และการตัดสิ นใจใน
สถานะการณ์ต่างๆ ตลอดจนการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในการทํางานและในสังคม จัดกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน โดยให้ผปู ้ ่ วยที่เคยมีประสบการณ์ภาวะซึ มเศร้าและได้รับการดูแลรักษาจนอาการดีข้ ึนมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
5) การฟื้ นฟูสภาพ ผูป้ ่ วยเรื้ อรังจําเป็ นต้องได้รับการฟื้ นฟูสภาพด้าน
สุ ขอนามัยของตน การช่ วยเหลื อตนเองในการดํารงชี วิตประจําวันและการประกอบอาชี พตาม
สมรรถภาพของร่ างกาย เพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง พยาบาลควรกระตุน้ ให้ญาติให้
กําลังใจและใส่ ใจผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีกาํ ลังใจ และอยากฝึ กปฏิบตั ิการฟื้ นฟูสภาพ
6) การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและการป้ องกันปั ญหาของผูป้ ่ วย พยาบาล
ผูป้ ่ วยและครอบครัวร่ วมวางแผนเตรี ยมผูป้ ่ วยก่อนกลับบ้าน สนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่ วมใน
การดูแลผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลจากบุคคลที่คุน้ เคย และได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อม
ที่คุน้ เคยโดยวางแผนให้ผปู้ ่ วยได้กลับบ้านได้เร็ วที่สุด และแนะนําแหล่งบริ การที่สามารถติดต่อได้
สะดวกเมื่อมีปัญหา
ภาวะซึ มเศร้ า ในผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน
เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ทาํ ให้ผลต่อการฟื้ นฟูสมรรถนะร่ างกายของผูป้ ่ วย เนื่องจากผูป้ ่ วยจะกลัวเป็ นภาระ
ให้แก่ผอู้ ื่น รู ้สึกว่าตนเองมิได้เป็ นเช่นเดิม มีการจํากัดกิจกรรมและการกระทําของตนเอง ทําให้เกิด
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การหดหู่ ท้อแท้ จึงทําให้ผปู ้ ่ วยจํานวนไม่นอ้ ยมีอาการมากกว่าอาการที่ควรเป็ นจริ ง จึงทําให้ผปู ้ ่ วย
ภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึ มเศร้ามีโอกาสเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ ได้มากยิง่ ขึ้น
4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เนื่ องจากการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผูป้ ่ วย
ผูใ้ หญ่ภายหลังการเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองในเมืองไทยยังไม่มีผูท้ าํ การศึกษาผูว้ ิจยั จึงทบทวน
วรรณกรรมที่เป็ นการศึกษาในต่างประเทศ 10 เรื่ อง เป็ นงานวิจยั เชิงความสัมพันธ์ 9 เรื่ อง และกึ่ง
ทดลอง 1 เรื่ อง และทบทวนงานวิจยั ความชุกของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองที่ทาํ การศึกษาในประเทศไทยจํานวน 2 เรื่ อง ดังนี้
Sinyor et al. (1986) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง กับความพร่ องในหน้าที่ กลวิธีการเผชิ ญปั ญหา และผลลัพธ์ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ร่ างกาย เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ ของการเกิดภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองและ
อิทธิ พลของภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มีต่อผลลัพธ์ในระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ
โดยทําการศึกษาในผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือด
สมอง 164 ราย พบว่า ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึ มเศร้า ร้อยละ 47 เป็ นภาวะ
ซึ มเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ 22 และระดับรุ นแรงร้อยละ 25 พบว่า ผูป้ ่ วยที่มีกลวิธีการเผชิญ
ปั ญหาระดับตํ่า จะส่ งให้ผลลัพธ์ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพตํ่าด้วย พบว่า กลวิธีการเชิ ญปั ญหาตํ่ามี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าที่มากขึ้น นอกจากนี้ยงั พบว่าภาวะซึ มเศร้าที่สูงขึ้นมีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการทําหน้าที่ได้นอ้ ยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ (p < .01)
Wade et al. (1986) ศึกษาอาการพูดลําบากภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
จากประวัติของผูป้ ่ วยและภาวะพร่ องของผูป้ ่ วย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การสื่ อสารกับความพร่ องในความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอด
เลือดสมองครั้งแรกจํานวน 976 ราย เมื่อเริ่ มทําการศึกษามีผปู้ ่ วยที่เข้าร่ วมศึกษาจนครบ 6 เดือน
จํานวน 713 รายคิดเป็ นร้ อยละ 73 พบว่า ผูป้ ่ วยเมื่อแรกเริ่ มเข้าร่ วมการศึกษามีภาวะความพร่ อง
ทางการสื่ อสารจํานวน 545 ราย เมื่อติดตามไปครบ 6 เดือนพบว่า มีความพร่ องทางการสื่ อสารผูป้ ่ วย
จํานวน 470 ราย ที่มีปัญหาด้านการพูด และอาการดีข้ ึ นเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน ร้ อยละ18 และ
พบว่าผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางการสื่ อสารมากมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ (p <.01) และพบว่าผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้า 8 รายจากผูป้ ่ วยที่มี
ปั ญหาทางด้านการสื่ อสารจํานวน 30 ราย ที่ตอบแบบทดสอบภาวะซึ มเศร้า
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Ramasubbu et al. (1998) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิด
โรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลัน กับ ความพร่ อ งในการทํา หน้า ที่ เ พื่ อ ศึ ก ษาตัว แปรอิ ส ระ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า ของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มีความพร่ องทางด้าน
การปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันโดยทําการศึกษาในผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลื อด
สมองหลังจาก 24 ชั่วโมง ที่ไม่มีภาวะชักไม่มีปัญหาทางด้านความบกพร่ องทางระบบประสาท
พบว่า มีผทู้ ี่คะแนน Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) มากกว่า 16
จํานวน 160 ราย ระดับภาวะซึ มเศร้าปานกลาง 80 ราย และระดับรุ นแรง 80 รายเท่ากัน เป็ นเพศหญิง
92 รายเพศชาย 68 ราย ผูท้ ี่สถานภาพสมรส มีภาวะซึ มเศร้ามากที่สุดคือร้อยละ 45.63 เพศหญิงมี
ภาวะพร่ องในการทําหน้าที่มากกว่าเพศชายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และพบว่าผูป้ ่ วยที่มี
ประวัติความเจ็บป่ วยด้วยโรคอื่น ๆไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการทําหน้าที่ของผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลื อดสมอง และความสัมพันธ์ในการทําหน้าที่ก่อนและหลังเกิดโรคหลอด
เลื อดสมอง) นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูท้ ี่ภาวะซึ มเศร้าจะออกกําลังกายน้อยกว่าผูท้ ี่ไม่ มีภาวะซึ มเศร้ า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.001
Smith (1998) ศึกษาการเผชิ ญปั ญหาและความพึงพอใจในชี วิตภายหลังจากเกิ ด
โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อศึกษากลวิธีการเผชิญปัญหาและความพึงพอใจในชีวิตของผูป้ ่ วยภายหลัง
เกิดเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ทําการศึกษาในผูป้ ่ วยและคู่สมรสที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน ที่เข้าร่ วมการศึกษา ในช่วง 6-12 เดือนหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองจํานวน
73 คู่ ผูป้ ่ วยมี อายุผูป้ ่ วย 60 ปี ขึ้ นไป คู่สมรสส่ วนใหญ่อายุ ตํ่ากว่า 60 ปี พบว่า คู่สมรสมี ความ
ต้องการแรงสนับสนุ นทางสังคมมากกว่าผูป้ ่ วย ทางด้านกลวิธีการเผชิญปั ญหาของผูป้ ่ วยก็จะเป็ น
แนวทางบวกมากกว่าคู่สมรส ในเรื่ องการยอมรับอาการของโรค ผูป้ ่ วยยังจัดการเรื่ องปั ญหาความ
ปวด การแก้ปัญหาได้ดีกว่าคู่สมรส และนอกจากนี้ ยงั พบว่าความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตร
ประจําวันดีข้ ึนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลวิธีการจัดการปั ญหา
Kauhanen et al. (1999) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรค
หลอดเลื อดสมองกับความพร่ องทางด้านการรู้คิดและความพร่ องทางจิตประสาท มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเกิดภาวะซึ มเศร้ า และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ าภายหลังจากเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมองอาการทางด้านจิตประสาท อาการของโรคหลอดเลือดสมองและความสามารถใน
การทําหน้าที่ ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก พบว่า ผูป้ ่ วยมีภาวะ
ซึ ม เศร้ า ใน 3 เดื อนแรกภายหลัง เกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองร้ อยละ 53 พบว่า เป็ นภาวะซึ มเศร้ า
เล็กน้อยร้อยละ 44 และภาวะซึ มเศร้าแบบรุ นแรงร้อยละ 9 และเมื่อติดตามประเมินผูป้ ่ วยที่ 12 เดือน
หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองพบภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 42 เป็ นภาวะซึ มเศร้าเล็กน้อยร้อยละ 26 และ
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ภาวะซึ มเศร้าแบบรุ นแรงร้อยละ 16 ผลการวิจยั ด้านปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึ มเศร้า พบว่า
เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า ผูป้ ่ วยที่มีอายุมากมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) พบว่าความพร่ องทางด้านการสื่ อภาษาที่มีมากขึ้นจะมีความสัมพันธ์กบั
ภาวะซึ มเศร้าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.05) จากการศึกษานี้ เมื่อติดตามผูป้ ่ วยหลังเกิดโรคครบ 1
ปี พบว่า ร้ อ ยละ 47 ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า แบบรุ นแรงมี ปั ญหาทางด้า นการสื่ อภาษา และพบว่า การ
ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันมาก และมีความพร่ องในการทําหน้าที่มากมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า ทั้งใน 3 เดือน และ 12 เดือน
House et al. (2001) ศึกษาอัตราการเสี ยชีวิตของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือด
สมองที่ 12 และ 24 เดื อน น่ าจะมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในช่ วง 1 เดือน ภายหลังเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมอง เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือด
สมองครั้งแรกในผูป้ ่ วยชาวจีน ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมองมาเป็ นเวลา 1 เดือน
พบว่า ผูป้ ่ วยภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง 1 เดือน มีภาวะซึ มเศร้า 100 รายไม่เกิดภาวะซึ มเศร้า 348
ราย ในจํา นวนผู ้ที่ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า เป็ นเพศหญิ ง 53 ราย การปฏิ บ ัติ กิ จ วัติ ป ระจํา วัน ได้น้ อ ยมี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า และเพศหญิงที่มีคะแนนด้านการรู้คิดที่ต่าํ สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าที่
สู งขึ้น และพบว่าการเกิดภาวะซึ มเศร้าภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระยะ 1 เดือน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในช่วง 12 และ 24 เดือน
Berg et al. (2002) ศึกษาภาวะซึ มเศร้าภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย
ทําการติดตามประเมินอาการเป็ นเวลา 18 เดือน เพื่อศึกษาปั จจัยสาเหตุที่มีความสัมพันธ์และปั จจัย
ทํานาย ความรุ นแรงของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน 18 เดือน
ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 100 ราย โดยประเมินภาวะซึ มเศร้า
ที่ 2 สัปดาห์ 2 เดือน 6, 12 และ 18 เดือน พบว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เกิดภาวะซึ มเศร้าใน
ระดับปานกลาง ถึ งระดับรุ นแรงร้อยละ 54 ในช่วงของเวลา 18 เดือน และพบว่ามี ร้อยละ46 ที่เกิด
ภาวะซึ มเศร้ าในช่วง 2 เดื อนภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลือดสมอง และพบว่า ยังมีภาวะซึ มเศร้าไป
จนถึง 12 ถึง 18 เดือน และอาการของภาวะซึ มเศร้าไม่มีความสัมพันธ์กบั รอยโรคในสมอง
Thomas and Lincoln (2006) ศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ า
ภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง เพื่อศึกษาปั จจัยทํานายความรุ นแรงของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อแรกเริ่ มเข้าร่ วมงานวิจยั และ ภายหลัง 6 เดือน พบว่า มีผปู้ ่ วยที่ได้รับการ
ประเมินภาวะทั้งในช่ วงคัดเลื อก และ เมื่อติดตามครบ 6 เดือน จํานวน 112 ราย พบว่า มี ภาวะ
ซึ มเศร้ าระดับปานกลาง 77 รายและ ระดับรุ นแรง 46 ราย ในช่ วงคัดเลือกเข้าร่ วมงานวิจยั และเมื่อ
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ติดตามประเมินที่ 6 เดือน พบว่า 84 รายไม่มีภาวะซึ มเศร้าหรื อมีภาวะซึ มเศร้าเพียงเล็กน้อยและพบ
ระดับรุ นแรง 28 ราย
Sit et al. (2007) ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรค
หลอดเลือดสมองชาวจีนในฮ่องกง มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า
ภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลื อดสมองครั้ งแรกพบว่า มีผปู้ ่ วยที่มีอาการซึ มเศร้าร้อยละ 69 ที่ (T1)
และร้อยละ 48 (T2) และพบว่าภาวะซึ มเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับอาการของโรคหลอดเลือด
สมอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (p< .001) และการได้รับแรงสนับสนุ นทางสังคมทั้งด้านข้อมูล
ข่ า วสาร การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ (p<.001) แต่ พ บว่า ภาวะซึ ม เศร้ า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างลบ
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน (p< .001)
Huang et al. (2010) ได้ศึกษา Mediating roles of social support on poststroke
Depression and quality of life in patients with ischemic stroke เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรง
สนับสนุ นทางสัง คม ภาวะซึ มเศร้ าภายหลังจากเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง และคุ ณภาพชี วิตของ
ผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก พบว่า ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อภาวะซึ มเศร้าร้อยละ 47.1
โดยมีค่าคะแนน Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) ที่ 16 และสู งกว่า
โดย CES-D มีค่าความเที่ยงภายใน (α = 0.86) และพบว่าระดับความแปรปรวนแรงสนับสนุนทาง
สังคมทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี คือมีค่าที่ -1 ถึง + 1 และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความเชื่อถือได้
อยู่ในระดับที่ยอมรั บได้ที่ค่า (α=.09 )พบว่าผูป้ ่ วยที่มีระดับการศึกษาตํ่ามีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
ซึ มเศร้ าที่สูง สัมพันธ์กบั ความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันที่ต่ าํ และมีคุณภาพชี วิตตํ่า
นอกจากนี้ ยงั พบว่าผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้าตํ่ามีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ (p <
.001) และพบว่า การลดลงของภาวะซึ ม เศร้ า และคุ ณภาพชี วิตที่ดีข้ ึ นของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อด
สมอง ขึ้นอยูก่ บั การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ดี
ภาพันธ์ เจริ ญสวรรค์ (2545) ความชุกของภาวะซึ มเศร้า ในผูป้ ่ วยอัมพาตครึ่ งซี ก
จากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทํากายภาพบําบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อหาค่าความ
ชุ กของภาวะซึ มเศร้ า ในผูป้ ่ วยอัมพาตครึ่ งซี ก ที่มาเข้ารับการทํากายภาพบําบัด และได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมอง ที่เข้ารับรักษาที่แผนกกายภาพบําบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
พบว่า ความชุกของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 38.8
มณฑล ว่องวันดี (2552) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึ มเศร้าหลังการเกิดโรค
หลอดเลื อดสมองตีบระยะเฉี ยบพลันและตําแหน่งรอยโรคในสมอง เพื่อศึกษาปั จจัยตําแหน่ งรอย
โรคสมองขาดเลื อดซี กซ้ายโดยการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สมองหรื อภาพสะท้อนคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้ าสมองกับภาวะซึ มเศร้าหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉี ยบพลัน และเพื่อ
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ศึกษาปั จจัยทางด้านจิตสังคม ความบกพร่ องด้านการรู ้คิด ความรุ นแรงและความพิการจากโรค
หลอดเลือดสมองตีบตันกับภาวะซึ มเศร้าหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบระยะเฉี ยบพลัน เก็บ
รวบรวมข้อมูลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองตี บระยะเฉี ยบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ร้อยละ 53.8 และผูป้ ่ วยที่มีตาํ แหน่งสมองขาดเลือดซี กขวาร้อยละ 46.2
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง
เฉี ยบพลันมีอตั ราการเกิดภาวะซึ มเศร้ า แต่ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดภาวะซึ มเศร้านั้นเกิ ดได้แตกต่างกัน
การศึกษาส่ วนใหญ่พบว่า ผูป้ ่ วยจะสามารถฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกายได้ดี เมื่อไม่มีภาวะซึ มเศร้า
หรื อมีภาวะซึ มเศร้าเพียงเล็กน้อย และพบว่า แรงสนับสนุ นทางสังคม กลวิธีการเผชิ ญปั ญหาและ
ความสามารถในการสื่ อสาร มีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของผูป้ ่ วย ทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าตามมา
ได้ และส่ งผลถึงผลลัพธ์ทางการฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย ดังนั้นการศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะ
ซึ มเศร้ าของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญ เพื่อช่ วยลดและ
ป้ องกันการเกิดภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วย เพื่อช่วยให้ผปู้ ่ วยสามารถฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกายได้ดี
ขึ้น และอาการของผูป้ ่ วยดีข้ ึน หรื อหายจากการเป็ นโรคหลอดเลือดสมองในที่สุด
5 . กรอบแนวคิดในการวิจัย

เพศ
สถานภาพสมรส
รายได้
แรงสนับสนุนทางสังคม
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน
ความสามารถในการสื่ อสาร
การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด
กลวิธีการเผชิญปั ญหา

ภาวะซึมเศร้ าของ
ผู้ป่วยภายหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือด
สมองเฉียบพลัน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ความสั ม พัน ธ์ (Correlation Research) เพื่ อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การสนับสนุนทางสังคม
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้
คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา กับภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง
เฉียบพลัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูป้ ่ วยภายหลังได้รับการวินิจฉัยเป็ นโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน อายุ 18- 59 ปี ที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังออกจากโรงพยาบาลจน
18 เดือน ที่แผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง คือ ผูป้ ่ วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน ที่มา
ติดตามการตรวจรักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอกที่คลินิกโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลตํารวจ และ
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โดยมีข้ นั ตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Thorndik
(1978) อ้างถึงใน บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร (2550) โดยใช้สูตรในการคํานวณดังนี้
N =10K + 50 (N = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง, K = จํานวนตัวแปรที่ศึกษา (ซึ่ งการวิจยั
ครั้งนี้มีจาํ นวนตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว)
N = 9 (10) + 50 = 140 ผลจากการคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
140 ได้เพิ่มจํานวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 20 เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 170 ราย
2. เลือกสังกัดของโรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
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การสุ่ มตัวอย่ าง
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ที่มารักษาในคลินิก
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
กระทรวง
กลาโหม

กระทรวง
สาธารณสุข

สํานัก
นายกรัฐมนตรี

กระทรวง
ศึกษาธิ การ

องค์กรการ
กุศล

กรุ งเทพ
มหานคร

สุ่ มเลือก 2 สังกัด
สํานัก
นายกรัฐมนตรี

กรุ งเทพมหานคร

รพ. นพรัตน์ราชธานี , รพ.เลิดสิ น, รพ.สงฆ์,
รพ.ราชวิถี, สถาบันประสาทวิทยา
รพ.ตํารวจ

รพ. นพรัตน์
ราชธานี

สุ่ มเลือก 1 แห่ง

ตัวอย่างผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ที่มารักษาในคลินิก
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร

โรงพยาบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ ว ย โรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
โรงพยาบาลสัง กัดคณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ ก าร โรงพยาบาลสังกัด
กรุ ง เทพมหานคร และโรงพยาบาลสังกัดองค์กรการกุศล ต้องการกลุ่ ม ตัวอย่างตามสั งกัดใน
อัตราส่ วน 1:3 จึงทําการสุ่ มเลื อกสังกัด 2 ครั้ง ดังนี้ สุ่ มเลือกได้มา 2 ใน 6 สังกัด ได้โรงพยาบาล
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขในเขตกรุ งเทพมหานคร
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2.2 สุ่ มโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 2 สังกัด ดังนี้
2.2.1 สุ่ มเลือกโรงพยาบาลสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่มีคลิ นิก
โรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรงพยาบาลตํารวจ ซึ่ งมีโรงพยาบาลเดียวจึงไม่ตอ้ งทําการสุ่ ม
2.2.2 สุ่ ม เลื อกโรงพยาบาลสัง กัดกระทรวงสาธารณสุ ขในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งมี 5 แห่ง คือโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรง
พยาบาลเลิดสิ น โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันประสาทวิทยา สุ่ ม 1 ใน 5 แห่ ง
ด้วยการจับฉลากแบบไม่แทนที่ ได้ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
3. ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1 ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
และได้รับการรักษาต่อเนื่องภายหลังจากเกิดโรค จนถึง 18 เดือน
3.2 อายุต้ งั แต่ 18- 59 ปี
3.3 ระดับคะแนน Glasgow Coma Scale (GCS) ที่ 10 ขึ้นไป
3.4 ยินดีเข้าร่ วมในการทําวิจยั
3.5 สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สื่ อสารด้วยภาษาไทย
3.6 ไม่เคยมีอาการหรื อได้รับการวินิจฉัยโรคทางจิตประสาทมาก่อน
กําหนดเกณฑ์การคัดออกจากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหรื อความเสี่ ยง
สู ง เช่น มีอาการชัก หมดสติ หรื ออยูใ่ นระยะวิกฤติ จนจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในขณะติดต่อเพื่อขอเก็บข้อมูล
4.การสุ่ มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
4.1 เลือกผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเกณฑ์ โดยการศึ กษาจากแฟ้ มประวัติของผูป้ ่ วยที่มารอรับการตรวจรักษาในวันและเวลาที่
คลิ นิกเปิ ดให้บริ การ และเป็ นวันที่ ไ ด้รับอนุ ญาตให้มีการเก็บรวบรวมข้อมู ล จากโรงพยาบาล
ตัวอย่างแต่ละแห่ง
4.2 เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ แล้วจึงทําการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมงานวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการสุ่ ม ดังนี้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มารับการรักษาที่คลินิกผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่โรงพยาบาลตํารวจ มีจาํ นวนประมาณ 420 คน ต่อเดือนและ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มารับการรักษา
ที่คลิ นิคผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี มีจาํ นวนประมาณ 100 คน ต่อ
เดื อน รวมขนาดกลุ่ มตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 520 คน ขนาดตัวอย่างที่กาํ หนด คือ 170 คน ดังนั้น
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ผูว้ จิ ยั จึงคํานวณช่วงที่ใช้ในการสุ่ มตัวอย่าง (Interval) ใช้สูตร I = N/n (บุญใจ ศรี สถิตนรากูร, 2550:
192) เมื่อแทนค่าแล้วจะได้ช่วงของการสุ่ มเลือกตัวอย่างเท่ากับ 520/170 = 3 ผูว้ ิจยั จึงกําหนดช่วงที่
ใช้ในการสุ่ ม คือ 3 คน หรื ออัตราส่ วน 1: 3 คน
4.3 เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่ มแล้ว ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลได้ตวั อย่างวันละ
5-10 คน/ แห่ง และทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ 170 คน
ตารางที่ 1 การแจกแจงความถี่ และร้อยละ ของข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n = 170)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน

ร้ อยละ

ชาย

82

48.2

หญิง

88

51.8

เพศ

อายุ

Min = 31 , Max = 59

Mean = 50.65 , SD = 6.96

สถานภาพสมรส
คู่

113

66.5

โสด

19

11.2

อื่น ๆ

38

22.4%

น้อยกว่า 10,000

18

10.6

10,001 -15,000
มากกว่า 15,000

43

25.3

109

64.1

รายได้
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจยั นี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 7 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบบันทึกข้ อมูลทั่วไป เป็ นแบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ่ วยหลังการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ สถานภาพสมรส โดยลักษณะของแบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ เป็ นข้อความให้เลือก 2 ข้อ อายุ รายได้ ให้เติมในช่องว่าง และ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาให้เลือกตอบตามหัวข้อที่กาํ หนดให้ไว้เลือก ซึ่ งส่ วนนี้ผปู้ ่ วยเป็ นผูบ้ นั ทึกด้วย
ตนเอง ส่ วนระยะเวลาการเกิ ดโรคเป็ นแบบเติมคําตอบลงในช่องว่าง ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นผูล้ งบันทึกเอง
โดยการรวบรวมข้อมูลจากแฟ้ มประวัติผปู ้ ่ วย
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินการสนับสนุนทางสั งคม ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามแรงสนับสนุนทาง
สังคมที่ผวู ้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแรงสนับสนุนทางสังคมของ อํานวยพร ภาษานอก (2549) ที่แปลจาก
แบบสอบถามแหล่งประโยชน์ส่วนบุคคลตอนที่ 2 (The Personal Resource Questionnaire: Part 2 )
ของ Brandt and Weinert (1981) ซึ่ งสร้างตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ Weiss (1974)
เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือที่ได้นาํ มาใช้ในผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดเนื้ องอกสมองและผ่านการทดสอบ
ความตรงและความเที่ยง โดยมีดชั นีค่าความตรงตามเนื้ อหาเท่ากับ .90 และค่าความเที่ยงเท่ากับ .90
ซึ่งมีจาํ นวนข้อคําถามทั้งสิ้ น 15 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ความรักใคร่ ผกู พัน ด้านการรับรู้คุณค่า
ในตนเอง ด้า นการรั บ รู ้ ว่า ตนเองเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม ด้า นความช่ วยเหลื อทางด้า นข้อมู ล
ข่าวสาร ด้านอารมณ์และด้านวัตถุ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน
5 หมายถึง ข้อความนั้นคุณเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง ข้อความนั้นคุณเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ข้อความนั้นคุณเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความนั้นคุณเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง ข้อความนั้นคุณเห็นด้วยน้อยที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนแต่ละข้อมีค่าตั้งแต่ 1-5 คะแนน ดังนั้น คะแนนรวมจึงมีค่า
ตั้งแต่ 15-75 คะแนน คะแนนรวมมากหมายถึงมีการสนับสนุนทางสังคมสู ง (อํานวยพร ภาษานอก,
2549) กําหนดเกณฑ์การแปลผลการสนับสนุนทางสังคมไว้ดงั นี้
1.00– 1.75 การสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับตํ่า
1.76 – 3.5 การสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับปานกลาง
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3.6 – 5.00 การสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับสู ง

validity)

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แบบประเมินการสนับสนุนทางสั งคม (Content

ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม ไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับ วัตุถประสงค์ ความ
ครอบคลุ มของเนื้ อหา ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข จากผูท้ รงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ ยวชาญอีกครั้ง จํานวน 4 คน คือแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท จํานวน 2 คน
อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่ จํานวน 1 คน และพยาบาลผูช้ าํ นาญการ ด้านการพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคระบบประสาท จํานวน 1 คน โดยใช้เกณฑ์ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้ อหา content validity
index: CVI ≥ 0.80 (Polit and Humgler, 1995 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2553)
โดยกําหนดระดับการแสดงความคิดเห็นเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1 หมายถึง ข้อคําถามไม่สดอดคล้องกับคํานิยาม
2 หมายถึง ข้อคําถามจําเป็ นต้องได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งอย่างมาก
จึงจะมีความสอดคล้องกับคํานิยาม
3 หมายถึง ข้อคําถามจําเป็ นต้องได้รับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุ เล็กน้อย
จึงจะมีความสอดคล้องกับคํานิยาม
4 หมายถึง ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับคํานิยาม
สตูรการคํานวณ CVI =จํานวนข้อคําถามที่ผทู ้ รงคุณวุฒิทุกคนให้ความเห็นในระดับ 3 และ 4
จํานวนข้อคถามทั้งหมด
ผลจากการคํานวณได้ค่าดัชนีนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามการสนับสนุน
ทางสังคม เท่ากับ .83 และผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 4 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับภาษาและการใช้คาํ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในทุกข้อให้ระบุ ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง นําหน้าทุกข้อ
คําถาม และปรับภาษาและคําในบางข้อ คือ ข้อ 2 ท่านและเพื่อนชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้เป็ น
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านรู้สึกว่ามีเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือซึ่ งกันและกันได้เมื่อท่าน
ต้องการ ข้อ 3 มีคนรักและเอาใจใส่ คุณ แก้เป็ น ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านมีคนรักและ
เอาใจใส่ ข้อ 4 มีคนที่ร่วมงานสังคมและร่ วมงานสังสรรค์คต่าง ๆกับท่าน แก้เป็ น ภายหลังเกิดโรค
หลอดเลื อดสมอง ท่านรู ้ สึกว่ามีญาติ พี่น้องหรื อเพื่อนฝูง มาร่ วมงานสังสรรค์ ต่าง ๆ กับท่าน ข้อ 9
เมื่อท่านอารมณ์เสี ยท่านสามารถหาคนที่ระบาย แก้เป็ น ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อท่าน
อารมณ์เสี ยท่านสามารถหาคนที่ระบายความรู ้สึกได้ และตัดออก 3 ข้อคือ ข้อคําถามที่ 13 ท่านชอบ

77

ที่ จะร่ วมทํากิ จกรรมร่ วมกับคนอื่น ข้อ 16 ท่านมีความสําคัญต่อบุ คคลในครอบครัว และข้อ 17
เพื่อนร่ วมงานบอกว่าท่านทํางานดี ซึ่ ง ผูท้ รงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นว่า ทั้ง 3 ข้อคําถามไม่ได้บ่งบอก
ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือ ข้อคําถามส่ วนการสนับสนุนทางสังคมปรับเหลือเพียง 15 ข้อ ซึ่ งการตัดข้อ
คํา ถามออก 3 ข้อ แล้ว ทํา การตรวจสอบโครงสร้ า งของแบบสอบถามพบว่ า ข้อ คํา ถามยัง
ประกอบด้วย 4 ด้านคือ ความรักใคร่ ผกู พัน ด้านการรับรู้คุณค่าในตนเอง ด้านการรับรู้วา่ ตนเองเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสังคม ด้านความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านอารมณ์และด้านวัตถุ
การตรวจสอบค่ าความเทีย่ งของเครื่องมือ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้ นําแบบประเมินชุดนี้ ไปตรวจสอบความเที่ยง โดยไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันวัยผูใ้ หญ่ ที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน
30 คน ที่แผนกอายุรกรรมผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตํารวจ นําข้อมลูที่ได้แล้วนํามาวิคราะห์ความเที่ยง
ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้เท่ากับ 0.87 และ
เมื่อเก็บข้อมูลจนตัวอย่างครบ 170 คน จึงนําข้อมูลดังกล่าวไปคํานวณหาค่าความเที่ยงอีกครั้ง ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาคเท่ากับ .87 (แสดงผลในภาคผนวก ง หน้า 150)
ส่ วนที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน โดยการใช้ดชั นีบาร์
เทล (The Barthel ADL Index) ซึ่ งผูว้ จิ ยั ใช้แบบประเมินที่สถาบันประสาทวิทยา ชมรมพยาบาลโรค
ระบบประสาทแห่งประเทศไทย (2550) ดัดแปลงมาใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลื อ ดสมองชาวไทย เป็ นแบบประเมิ น ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดูแลตนเองและการเคลื่อนไหวในผูป้ ่ วยที่ได้รับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพประกอบด้วย 10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร การหวีผม การลุกจากที่
นอน การใช้ห้องสุ ขา การควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ การควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะ การอาบนํ้า
การสวมใส่ เสื้ อผ้า การเคลื่อนที่ภายในบ้าน และการเดินขึ้นลงบันได 1 ชั้น โดยมีคะแนนรวม 0-100
คะแนน และมีการแบ่งคะแนนระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันซึ่ งเป็ นคะแนนไม่
ต่อเนื่องและคะแนนที่ได้จะอยูใ่ นช่วงคะแนนที่กาํ หนดไว้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (สุ ทธิ ชยั
จิตะพันธ์กุล และคณะ, 2541 อ้างถึงใน ภัทราภร วิริยวงค์, 2551)
100 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ดว้ ยตนเองทั้งหมด
75-95 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้มาก
50-70 หมายถึง สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ปานกลาง
25-45 หมายถึง สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้เล็กน้อย
0-20 หมายถึง ไม่สามารถปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้เลย
15

15

15
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การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัต ร
ประจําวัน (Content validity)
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ความครอบคลุมของเนื้ อหา ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญอีกครั้ง จํานวน 4 คน คือ แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท
จํานวน 2 คน อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่ จํานวน 1 คน และพยาบาลผูช้ าํ นาญการด้าน
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคระบบประสาท จํานวน 1 คน โดยใช้เกณฑ์ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้ อหา
(Content validity index, CVI) ≥ 0.80 (Polit and Humgler, 1995 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต ,2553)
ผลจากการคํานวณได้ค่าดัชนี นีความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถามความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตร เท่ากับ 1.0 และผู ้ ทรงคุณวุฒิท้งั 4 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับภาษาและการใช้คาํ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในบางข้อ ดังนี้ กิจกรรมที่ 2 การขึ้นเตียง ในช่องที่ให้คะแนน (15) ลุกนัง่
ได้เอง ยกเท้าวางบนรถเข็นได้เอง แก้เป็ น ลุกนัง่ ได้โดยไม่มีคนช่วยเหลือ ยกเท้าวางบนรถเข็นโดย
ไม่มีคนช่วยเหลือ กิจกรรมที่ 7 ในช่องที่ให้คะแนน (10) จากข้อความเดิม ขึ้นบันได้เองได้ อาจจะ
ต้องเกาะราวช่วย แก้เป็ น ขึ้นบันไดเองได้ อาจจะต้องเกาะราวโดยไม่มีคนช่วย
การตรวจสอบค่ าความเทีย่ งของเครื่องมือ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมินชุดนี้ ไปตรวจสอบความเที่ยง โดยไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันวัยผูใ้ หญ่ ที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน
30 คน ที่แผนกอายุรกรรมผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตํารวจ นําข้อมลูที่ได้แล้วนํามาวิคราะห์ความเที่ยง
ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้เท่ากับ 0.84 และ
เมื่อเก็บข้อมูลตัวอย่างครบ 170 คน จึงนําข้อมูลดังกล่าวไปคํานวณหาค่าความเที่ยงอีกครั้ง ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาครอนบาคเท่ากับ .87 (แสดงผลในภาคผนวก ง หน้า 151)
ส่ วนที่ 4 แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสาร ผูว้ ิจยั ใช้แบบประเมินผลลัพธ์การ
สื่ อสารภายหลังจากเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง (The Communication Outcome after Stroke:
(COAST)) Long et al. (2008) ที่ผวู้ ิจยั แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ เป็ นแบบประเมินที่ใช้ประเมิน
ความสามารถทางการพูดและการสื่ อภาษาของผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง โดยให้
ผูป้ ่ วยประเมินการรับรู ้ ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารของตนเอง วัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่ องมือนี้
เพื่ อ ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อถื อ ได้ และสามารถใช้ว ดั ได้จ ริ ง ในทางคลิ นิ ก เพื่ อ ใช้ใ นการประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อสารของผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง ในเบื้ องต้นผูพ้ ฒ
ั นา
เครื่ องมือนี้ได้พฒั นาแบบประเมินจํานวน 29 ข้อ จากนั้นได้ทบทวนแบบประเมินใหม่เหลือจํานวน
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20 ข้อ ทําการศึกษาในผูป้ ่ วยจํานวน 102 ราย และทําการทดสอบซํ้าพบว่ามีค่าความตรงภายใน และ
ความเชื่อถือได้อยูท่ ี่ระดับ (∞ = 0.83–.92; ICC= .72–0.88)
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ (Long et al., 2008)
4 = ดีมาก หมายถึง ทําได้ดีมาก หรื อเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
3 = ดี หมายถึง ทําได้ดี หรื อเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
2 = ปานกลาง หมายถึง ทําได้แต่ไม่คล่องแคล่ว หรื อเกิดขึ้นได้นอ้ ยครั้ง
1= น้อยมาก หมายถึง ทําได้ดว้ ยความยากลําบาก หรื อเกิดขึ้นได้นอ้ ยครั้งมาก
0 = ไม่เลย หมายถึง ทําไม่ได้เลย หรื อไม่เกิดขึ้นเลย
เกณฑ์การแปลผล การประเมิ น คิดเป็ นเปอร์ เซ็น โดยคะแนนรวม 20 ข้อ หากตอบดีมาก
หรื อตอบ 4ทุกข้อ จะได้ 80 คะแนน คิดเป็ น 100 เปอร์ เซ็น การคิดผลลัพธ์ของแบบประเมินนี้ โดย
รวมคะแนนทุกข้อคําถาม คิดเป็ นเปอร์ เซ็นของความสามารถในการสื่ อสารของผูต้ อบแบบสอบถาม
แต่ละคน ซึ่ งเปอร์ เซ็นมาก หมายถึง มีความสามารถในการสื่ อสารสู ง (Long et al., 2008)
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสาร (Content
validity)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสาร ไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับ วัตุถประสงค์ ความ
ครอบคลุ มของเนื้ อหา ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข จากผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มี
ความเชี่ ยวชาญอีกครั้ง จํานวน 4 คน คือ แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท จํานวน 2 คน
อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่ จํานวน 1 คน และพยาบาลผูช้ าํ นาญการด้านการพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคระบบประสาท จํานวน 1 คน โดยใช้เกณฑ์ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้ อหา (Content validity
index: CVI) ≥ 0.80 (Polit and Humgler, 1995 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2553) ผลจากการคํานวณ
ได้ค่าดัชนี นีความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม เท่ากับ .85 และผู้
ทรงคุ ณ วุฒิท้ งั 4 คน ได้ให้ข ้อเสนอแนะในการปรั บ ภาษาและการใช้ค าํ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในบางข้อ ดังนี้ ข้อ 1)ในหนึ่ งสัปดาห์ที่ผา่ นมาท่านสามารถบอกความหมายของ คําว่า
“ใช่” “ไม่ใช่” ได้เท่าใด แก้เป็ น ในหนึ่ งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านสามารถบอกว่าสิ่ งใด มีความหมาย
“ใช่” “ไม่ใช่” ได้อย่างไร ข้อ 2) วันนี้ ท่านสามารถใช้ตวั ช่วยอื่นมาใช้ในการสื่ อสารของท่าน (เช่น
การชี้ การเขียน) ได้อย่างไร แก้เป็ น วันนี้ ท่านสามารถใช้วิธีการอื่นมาช่ วยในการสื่ อสารของท่าน
(เช่น การชี้ การเขียน) ได้อย่างไร ข้อ 11) ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถเขียนได้เป็ นอย่างไร
แก้เป็ น ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมาความสามารถในการเขียนของท่านเป็ นอย่างไร
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การตรวจสอบค่ าความเทีย่ งของเครื่องมือ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมินชุดนี้ ไปตรวจสอบความเที่ยง โดยไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันวัยผูใ้ หญ่ ที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน
30 คน ที่แผนกอายุรกรรมผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตํารวจ นําข้อมลูที่ได้แล้วนํามาวิคราะห์ความเที่ยง
ด้วยการ หาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้เท่ากับ 0.84 เมื่อ
เก็บ ข้อมู ล ตัว อย่า งครบ 170 คน จึ ง นํา ข้อมู ล ดัง กล่ า วไปคํา นวณหาค่ า ความเที่ ย งอี ก ครั้ ง ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาครอนบาคเท่ากับ .94 (แสดงผลในภาคผนวก ง หน้า 152)
ส่ วนที่ 5 แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้ น Mini – Mental State Examination: Thai
version หรื อ MMSE ฉบับภาษาไทย (MMSE-Thai 2002) ที่แปลเป็ นภาษาไทยโดยคณะกรรมการ
จัดทํา แบบทดสอบสมรรถภาพทางสมองเบื้ องต้น สถาบัน เวชศาสตร์ ผูส้ ู ง อายุ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข (2545) เพื่อใช้ตวจวัดสมรรถภาพสมอง โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูถ้ ามแบบสอบถาม
แล้วให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ถามคําถามและทําตามคําบอก จํานวน 11 ข้อ คะแนนเต็ม 30 ประกอบไปด้วย 3
ส่ วนคือ 1. สภาพด้านจิตใจ หมายถึง การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึก
ทางบวกที่มีต่อตนเอง การรับรู ้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การ
รับรู ้ถึงความมัน่ ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจําสมาธิ การตัดสิ นใจ และความสามารถใน
การเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆ ของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้า หรื อกังวล
การรับรู ้เกี่ยวกับความเชื่ อต่าง ๆ ของตน ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตแบบประเมินในส่ วนนี้ คือ การ
แนะนําให้รู้จกั สถานที่ บุคคล เวลา 2) ความจํา และการระลึกได้ คือ สมาธิ และการคํานวณ ภาษา
ปฏิกิริยาต่อการตอบสนองและ 3) ความสามารถในการเลียนแบบ
เกณฑ์การแปลผลคะแนน
จุดตัด (Cut-off point) สําหรับคะแนนที่สงสัย การทําหน้าที่ดา้ นรู ้ คิดบกพร่ อง
(คณะกรรมการจัดทําแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย พ.ศ.2542)
คะแนน
ระดับการศึกษา
จุดตัด
คะแนนเต็ม
ไม่ ไ ด้ เ รี ยนหนั ง สื อ (อ่ า นไม่
< 14
23 (ไม่ตอ้ งทําข้อ 4,9,14)
ออก เขียนไม่ได้)
เรี ยนระดับประถมศึกษา
< 17
30
เรี ยนระดับสู งกว่าประถมศึกษา
< 22
30
14
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การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาของแบบประเมินการทําหน้ าทีด่ ้ านการรู้คิด (Content
validity)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมินการทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด ไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความ
ครอบคลุ มของเนื้ อหา ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข จากผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มี
ความเชี่ ยวชาญอีกครั้ง จํานวน 4 คน คือ แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท จํานวน 2 คน
อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่ จํานวน 1 คน และพยาบาลผูช้ าํ นาญการด้านการพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคระบบประสาท จํานวน 1 คน โดยใช้เกณฑ์ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้ อหา (Content validity
index, CVI) ≥ 0.80 (Polit and Humgler, 1995 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2553) ผลจากการคํานวณ
ได้ค่าดัชนี นีความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม เท่ากับ 1.0 และผู้
ทรงคุ ณ วุฒิท้ งั 4 คน ได้ให้ข ้อเสนอแนะในการปรั บ ภาษาและการใช้ค าํ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์บางข้อ ดังนี้ ทุกข้อที่มีคาํ เรี ยกสรรพนามให้เปลี่ยนสรรพนามจากคุณ ตา ยาย แก้เป็ น
คุณ และ ข้อ 4. ของคําถามเกี่ยวกับ Orientation for time ที่ถามว่าปี นี้ปีอะไร แก้เป็ น ปี นี้ พ.ศ. อะไร
การตรวจสอบค่ าความเทีย่ งของเครื่องมือ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้ นําแบบประเมินชุดนี้ ไปตรวจสอบความเที่ยง โดยไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันวัยผูใ้ หญ่ ที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน
30 คน ที่แผนกอายุรกรรมผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตํารวจ นําข้อมลูที่ได้แล้วนํามาวิคราะห์ความเที่ยง
ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้เท่ากับ 0.71 และ
เมื่อเก็บข้อมูลจนตัวอย่างครบ 170 คน จึงนําข้อมูลดังกล่าวไปคํานวณหาค่าความเที่ยงอีกครั้ง ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาคเท่ากับ .73 (แสดงผลในภาคผนวก ง หน้า 153)
ส่ วนที่ 6 แบบวัดกลวิธีการเผชิ ญปัญหา ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดกลวิธีการจัดการปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั
แปลจากแบบวัดกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัด (Sorlie and Sexton, 2000) ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามที่ สร้ างจากแนวคิ ด กลวิธี การเผชิ ญปั ญหาของผูป้ ่ วย ที่ตอบสนองต่อเหตุ การณ์ ที่
เกิดขึ้นเมื่อยามเจ็บป่ วย ซึ่ งมีการดัดแปลงจาก WOC ของ Lazarus and Folk man (1984) เนื่องจาก
WOC เป็ นแบบสอบวัดกลวิธีการเผชิญปั ญหาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กลุ่มตัวอย่างทัว่ ไปที่ไม่ได้เจ็บป่ วย
รู ปแบบกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาจึงเป็ นแบบทัว่ ไป เช่น กลวิธีการเผชิญปั ญหาของเด็กนักเรี ยน กลวิธี
การเผชิญปั ญหาของคู่สมรส สําหรับแบบสอบถามกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาที่ Sorlie and Sexton,
(2000) สร้ างขึ้นเป็ นรู ปแบบที่ตอบสนองต่อปั ญหาความเจ็บป่ วยที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ด้านคือ
ด้านการมุ่งแก้ไขปั ญหา และด้านมุ่งหลีกหนีปัญหา ประกอบด้วยข้อคําถามทั้งสิ้ น 26 ข้อ ซึ่ งผูว้ ิจยั
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ดัดแปลงข้อคําถามให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเหลือ 20 ข้อ แบ่งการจัดการปั ญหา
ออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1.ด้านการมุ่งแก้ไขปั ญหา มี 5 วิธี (14ข้อ) คือ การเผชิ ญปั ญหามี 3 ข้อ คือข้อ 1, 2
และข้อ 3 การวางแผนแก้ไขปั ญหามี 2 ข้อ คือข้อ 15 และ16 การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมมี
3 ข้อ คือข้อ 8,9 และข้อ10 การรับผิดชอบต่อปั ญหามี 2 ข้อ คือข้อ 11 และ 12 และการประเมินค่า
ใหม่ในทางบวกมี 4 ข้อ คือ ข้อ 17 ถึงข้อ 20
2. ด้านการหลีกหนีปัญหา มี 3 วิธี (6 ข้อ) คือ การควบคุมตนเอง 2 ข้อ คือข้อ 6
และข้อ7 การออกห่ างจากปั ญหามี 2 ข้อ คือข้อ 4 และข้อ 5 และการคิดและการกระทําที่หลีกหนี
ปั ญหา 2 ข้อ คือ ข้อ 13 และ14
โดยลักษณะการตอบคําถามใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่ ง Sorlie and Sexton
(2000) ได้ทาํ การศึกษาแบบประเมินกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาของผูป้ ่ วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยปรับ
ระดับการวัดจาก 4 ระดับเป็ น 5 ระดับ พบว่าผลการวัดไม่แตกต่างกัน ซึ่ งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ข้อคําถามด้านการมุ่งแก้ไขปั ญหามีค่าคะแนนในทางบวก ดังนี้
ทําบ่อยมาก 5 คะแนน
ทําค่อนข้างบ่อย 4 คะแนน
ทําและไม่ทาํ พอ ๆ กัน 3 คะแนน
ไม่ค่อยได้ทาํ 2 คะแนน
ไม่เคยเลย 1 คะแนน
สําหรับข้อคําถามด้านการหลีกหนีปัญหามีค่าคะแนนในทางลบ ดังนี้
ทําบ่อยมาก 1 คะแนน
ทําค่อนข้างบ่อย 2 คะแนน
ทําและไม่ทาํ พอ ๆกัน 3 คะแนน
ไม่ค่อยได้ทาํ 4 คะแนน
ไม่เคยเลย 5 คะแนน
เกณฑ์การแปลผลคะแนน หลังจากรวมคะแนนที่ได้ท้งั หมด และแปลผลคะแนนดังนี้
81– 100 คะแนน: ใช้กลวิธีการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมระดับสู ง
61 – 80 คะแนน: ใช้กลวิธีการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมระดับปาน
กลาง
41 – 60 คะแนน: ใช้กลวิธีการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมระดับตํ่า
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20 – 40 คะแนน: ใช้กลวิธีการจัดการปั ญหาอย่างไม่เหมาะสม
โดยผูท้ ี่มีการจัดการปั ญหาอย่างเหมาะสมจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีการมุ่งแก้ไขปั ญหาสู งและหลีก
หนีปัญหาตํ่า

validity)

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบวั ด กลวิธี ก ารเผชิ ญปั ญหา (Content

ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมินการทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด ไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความ
ครอบคลุ มของเนื้ อหา ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข จากผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มี
ความเชี่ ยวชาญอีกครั้ง จํานวน 4 คน คือ แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท จํานวน 2 คน
อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่ จํานวน 1 คน และพยาบาลผูช้ าํ นาญการด้านการพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคระบบประสาท จํานวน 1 คน โดยใช้เกณฑ์ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้ อหา (Content validity
index: CVI) ≥ 0.80 (Polit and Humgler, 1995 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2553) ผลจากการคํานวณ
ได้ค่าดัชนี นีความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถามการสนับสนุ นทางสังคม เท่ากับ .95 และผู้
ทรงคุ ณ วุฒิ ท้ ัง 4 คนได้ใ ห้ข ้อ เสนอแนะในการปรั บ ภาษาและการใช้ค าํ ให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์บางข้อ ดังนี้ ข้อ1. ท่านเข้าใจตัวเองและท่านต่อสู้เพื่อสิ่ งที่ท่านต้องการ แก้เป็ น ท่าน
เข้าใจตัวเองและท่านต่อสู ้เพื่อตัวเอง และข้อ7. ท่านไม่ให้ผอู้ ื่นรู้วา่ มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น แก้เป็ น ท่านไม่
แสดงให้ผอู ้ ื่นรู ้วา่ มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น
การตรวจสอบค่ าความเทีย่ งของเครื่องมือ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้ นําแบบประเมินชุดนี้ ไปตรวจสอบความเที่ยง โดยไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันวัยผูใ้ หญ่ ที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน
30 คน ที่แผนกอายุรกรรมผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตํารวจ นําข้อมูลที่ได้แล้วนํามาวิคราะห์ความเที่ยง
ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้เท่ากับ .89 และ
เมื่อเก็บข้อมูลจนตัวอย่างครบ 170 คน จึงนําข้อมูลดังกล่าวไปคํานวณหาค่าความเที่ยงอีกครั้ง ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาคเท่ากับ .89 (แสดงผลในภาคผนวก ง หน้า 154)
ส่ วนที่ 7 แบบประเมินภาวะซึมเศร้ า ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบประเมินสุ ขภาพ
ผูป้ ่ วย 9 หรื อThe Patient Health Questionnaires -9 (PHQ-9) เป็ นแบบประเมิน 9 ข้อที่ผรู้ ่ วมวิจยั
สามารถใช้แบบสอบถามนี้ ประเมินตนเองได้ และใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที จาการนําไปใช้กบั
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ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองของ Williams et al. (2005) พบว่าแบบสอบถามสุ ขภาพ
ผูป้ ่ วย PHQ-9 ผูท้ ี่มีคะแนนรวมตั้งแต่ >10 ขึ้นถือว่าเป็ นโรคซึ มเศร้า (sensitivity = 0.91, specificity
= 0.89) และมีฉบับแปลภาษาไทยโดย มาโนช หล่อตระกูล (2008) การคิดคะแนนผูท้ ี่มีคะแนนรวม
ตั้งแต่ 9 ขึ้นไปถือว่าเป็ นโรคซึ มเศร้า (sensitivity = 0.84, specificity = 0.77) ใช้มาตรวัดที่ Likert
scale 4 ระดับ ใช้เกณฑ์การประเมินที่เริ่ มจากคะแนน 0 ถึง 3 รายละเอียด ดังนี้ เริ่ มตั้งแต่ ไม่มีเลย
(คะแนน=0) มีบ างวันไม่บ่ อย (คะแนน=1) มี ค่อนข้า งบ่อย (คะแนน=2) และมี เกื อบทุ ก วัน
(คะแนน=3) โดยมีค่าคะแนนรวมตั้งแต่ 0 ถึง 27
เกณฑ์การวินิจฉัยมีดงั นี้ (Lortrakul et al, 2008)
0-4 คะแนนไม่มีอาการ
5-8 คะแนน อาการเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นมีภาวะซึ มเศร้า
9-14 คะแนน มีภาวะซึ มเศร้าเล็กน้อย หรื อ Dysthymia
15-19 คะแนน ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง
>20 คะแนนมีภาวะซึมเศร้าระดับรุ นแรง คะแนน
การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาของ แบบประเมินภาวะซึมเศร้ า (Content validity)
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบประเมินแบบประเมินสุ ขภาพผูป้ ่ วย PHQ 9 ไปตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อหา (Content validity) ความถู ก ต้องเหมาะสมของภาษา ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ความครอบคลุมของเนื้ อหา ตลอดจนการให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ไข จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ ยวชาญอีกครั้ง จํานวน 4 คน คือ แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท
จํานวน 2 คน อาจารย์พยาบาลด้านการพยาบาลผูใ้ หญ่ จํานวน 1 คน และพยาบาลผูช้ าํ นาญการ ด้าน
การพยาบาลผูป้ ่ วยโรคระบบประสาท จํานวน 1 คน โดยใช้เกณฑ์ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้อหา ≥
0.80 content validity index: CVI (Polit and Humgler, 1995 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2553) ผลการ
คํานวณค่าดัชนี ความตรงตามเนื้ อหาของแบบประเมินภาวะซึ มเศร้าเท่ากับ .87 และผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั
4 คน ไม่มีขอ้ เสนอแนะหรื อให้แก้ขอ้ คําถาม
การตรวจสอบค่ าความเทีย่ งของเครื่องมือ (Reliability)
ผูว้ ิจยั ได้ นําแบบประเมินชุดนี้ ไปตรวจสอบความเที่ยง โดยไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันวัยผูใ้ หญ่ ที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จํานวน
30 คน ที่แผนกอายุรกรรมผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตํารวจ นําข้อมูลที่ได้แล้วนํามาวิคราะห์ความเที่ยง
ด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient alpha) ได้เท่ากับ 0.90 และ
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เมื่อเก็บข้อมูลจนตัวอย่างครบ 170 คน จึงนําข้อมูลดังกล่าวไปคํานวณหาค่าความเที่ยงอีกครั้ง ได้ค่า
สัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาคเท่ากับ .78 (แสดงผลในภาคผนวก ง หน้า 155)
การรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทําการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดําเนินการเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการ
1.1 ทํา หนัง สื อขออนุ ญาตจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ถึ ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลที่ทาํ การศึกษาเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
1.2 เมื่อได้รับหนังสื อตอบรับการขออนุ มตั ิจากผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลแล้วผูว้ ิจยั
ขอเข้าพบหัวหน้าศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและหัวหน้าแผนกผูป้ ่ วยนอก เพื่อแนะนําตัวและชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของการทําวิจยั อธิ บายรายละเอียด วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับอนุมตั ิให้เก็บ
ข้อมูลวิจยั ตามวันเวลาดังนี้
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลตํารวจ

วันที่เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
วันจันทร์ และ วันอังคาร
วันพุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์

เวลา
16.00-20.00น.
08.00-16.00น.

2. ขั้นการดําเนินการ
2.1 สํารวจแฟ้ มประวัติขอ้ มูลของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการตรวจรักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอก
คลินิกโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะเริ่ มทําการบริ การของคลินิกในวันที่
ได้รับอนุ มตั ิให้เก็บข้อมูลวิจยั เพื่อเป็ นการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง โดยการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กาํ หนด แล้วเลือกเก็บตัวอย่างเป็ นช่วงในอัตรา 1: 3 คน
2.2.ผูว้ ิจยั เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ที่ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองในคลินิกผูป้ ่ วยนอก เพื่อ
แนะนําตัว และเชิ ญชวนผูป้ ่ วยเข้าร่ วมหาปั จจัยที่ คดั สรรหากผูป้ ่ วยยินดี ที่จะเข้าร่ วมงานวิจยั แจ้ง
วัตถุประสงค์การวิจยั ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และพิทกั ษ์สิทธิ ผเู ้ ข้าร่ วมในการวิจยั ครั้งนี้
2.3 หากผูป้ ่ วยยินดีให้ความร่ วมมือในการวิจยั พิทกั ษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่างโดยให้อ่าน
เอกสารชี้ แจงข้อมูลและหนังสื อยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ แล้วผูว้ ิจยั จึงให้กลุ่ ม
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ตัวอย่างลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั และขอความร่ วมมือในตอบแบบแบบสอบถาม ขณะรอ
รับการตรวจจากเจ้าหน้าที่ โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20-30 นาที
2.4 ในกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ แต่ถึงคิวเข้ารับการ
ตรวจจะให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการตรวจก่อน และขอความร่ วมมือให้ช่วยตอบแบบสอบถามให้เสร็ จ
สมบูรณ์หลังจากได้รับการตรวจเรี ยบร้อยแล้วขณะมารอรับยาที่หอ้ งจ่ายยา
2.5 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั ทําการตรวจสอบความครบถ้วนของคําตอบ
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกข้อคําถาม หากไม่ครบถ้วน แจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และขอ
ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามให้เสร็ จสมบูรณ์
2.6 เก็บรวบรวมข้อมูล จนได้ก ลุ่ ม ตัวอย่า งครบตามขนาดกลุ่ มตัวอย่างที่ก าํ หนด
จํานวน170 ราย จึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ขออนุมตั ิจากคณะกรรมการการวิจยั และคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคนจากโรงพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ซึ่ งได้ตระหนักถึงการพิทกั ษ์สิทธิ์
ของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ในการเข้าร่ วมการวิจยั โดยไม่บงั คับ โดยจะคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างตาม
คุณสมบัติที่กาํ หนด สร้างสัมพันธภาพ พร้อมทั้งแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการดําเนินการ
วิจยั ประโยชน์และผลกระทบจากการวิจยั ในครั้งนี้ และขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที โดยการตอบแบบสอบถามนั้น ไม่มีถูกหรื อผิด และไม่มีผลใด ๆ ต่อ
การรักษาพยาบาล และเมื่อผูป้ ่ วยยินดีเข้าร่ วมการวิจยั จะมีเอกสารให้กลุ่มตัวอย่างลงลายมือชื่อเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั โดยไม่มีการบังคับใด ๆ คําตอบหรื อข้อมูลทุกอย่างของ
ผูป้ ่ วยจะเป็ นความลับ และเสนอผลการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดเท่านั้น ไม่มีการระบุชื่อของผูป้ ่ วย
ในระหว่ า งการตอบแบบสอบถาม หากไม่ ต้อ งการทํา ต่ อ จนเสร็ จ สามารถยกเลิ ก การทํา
แบบสอบถามได้ทุกเมื่อ โดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลหรื อคําอธิ บาย และจะไม่มีผลกระทบต่อการรับ
บริ การแต่อย่างใด ในระหว่างสัมภาษณ์หากมีขอ้ สงสัยใดๆ สามารถสอบถามผูว้ ิจยั ได้ตลอดเวลา
และหากพบว่าผูป้ ่ วยมีภาวะซึ มเศร้า ระหว่างหรื อหลังจากที่ทาํ การตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะหยุด
การสัมภาษณ์ และรายงานให้พยาบาลหัวหน้าเวรทราบทันที เพื่อให้มีการรายงานแพทย์ผรู้ ักษา และ
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลรักษา ต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามขั้นตอน ดังนี้
1. นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคําถามแต่ละ
ฉบับ พร้อมทั้งกําหนดรหัสข้อมูลของแบบสอบถาม เพื่อนําไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
2. ผูว้ ิจยั นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปกําหนด
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามรายละเอียดดังนี้
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
4. วิเคราะห์ระดับของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยการ
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส รายได้ กับภาวะซึ มเศร้ าใน
ผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square)
6. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การสนับสนุ นทางสังคม ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ
กิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา
กับ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู้ป่ วยภายหลั ง การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลัน ด้ ว ยการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ของการศึ ก ษาปั จ จัย คัด สรรที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ ภาวะซึ ม เศร้ า ของผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ย บพลัน มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาภาวะซึ มเศร้ า ของผูป้ ่ วย
ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร
ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การสนับสนุ นทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตร
ประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา กับ
ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู ้ป่ วยภายหลัง เกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลัน ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่ แ ผนกผูป้ ่ วยนอก
โรงพยาบาลตํา รวจ 120 คน และโรงพยาบาลนพรั ตน์ราชธานี จ าํ นวน 50 คนรวมจํา นวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง 170 คน ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่ วน ตามรายละเอียด ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ระดับของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การสนับสนุ น
ทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่
ด้านการรู ้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเฉี ยบพลัน
ส่ วนที่ 1 ระดับของภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่วยภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
การวิเ คราะห์ ร ะดับ ของภาวะซึ ม เศร้ า ในผูป้ ่ วยภายหลัง จากเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง
เฉียบพลัน โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่
2 และ 3
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้ อยละของระดับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน
ระดับความซึ มเศร้า
จํานวน
ร้อยละ
ไม่มีอาการ
74
43.5
อาการเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นมีภาวะซึ มเศร้า
73
42.9
มีภาวะซึ มเศร้าเล็กน้อย หรื อ Dysthymia
21
12.4
มีภาวะซึ มเศร้าระดับปานกลาง
0
0
มีภาวะซึ มเศร้าระดับรุ นแรง
2
1.2
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รวม
170
100
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับภาวะซึ มเศร้าส่ วนใหญ่ไม่มีภาวะซึ มเศร้า จํานวน
74 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือ มีอาการเล็กน้อยไม่ถึงขั้นมีภาวะซึ มเศร้า จํานวน 73 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42.9
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังจาก
เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
ตัวแปร

Min

Max Mean

SD

ภาวะ
ซึ มเศร้า

0

21

3.45

5.37

ระดับ
อาการเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นมีภาวะ
ซึ มเศร้า

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับภาวะซึ มเศร้าเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 (SD = 3.45) ซึ่ งอยู่
ในระดับอาการเล็กน้อยไม่ถึงขั้นมีภาวะซึ มเศร้า โดยมีค่าคะแนนสู งสุ ดเท่ากับ 21คะแนน ค่าตํ่าสุ ด
เท่ากับ 0 คะแนน
ตารางที่ 4 แสดงค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การสนับสนุ นทาง
สังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ น
การรู ้คิดและกลวิธีการเผชิญปั ญหา
ตัวแปร

Min Max

Mean

SD

ระดับ

41

73

58.41

7.81

สู ง

ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน 15

100

89.53

16.81

มาก

ความสามารถในการสื่ อสาร (20-80)

26

80

60.61

13.61

สู ง

การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด (14-30)

8

30

25.42

5.13

ไม่
บกพร่ อง

กลวิธีการเผชิญปั ญหา (20-100)

37

90

68.29

12.24

ปานกลาง

การสนับสนุนทางสังคม (15-75)

90

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสนับสนุ นทางสังคมระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 58.41
(SD = 7.8) มี ความสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89.52 (SD
= 16.61) มีความสามารถในการสื่ อสารระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 60.61 (SD = 13.61) กลุ่ม
ตัวอย่างไม่มีความพร่ องด้านการรู ้คิด ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.42 (SD = 5.13) และพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีกลวิธีการจัดการปั ญหาในอย่างเหมาะสมระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 68.29 (SD = 12.24)
15

15

ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การสนับสนุน
ทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่
ด้านการรู ้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเฉี ยบพลัน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส รายได้ กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วย
ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลันด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ในขณะที่การ
วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการสนับ สนุ น ทางสั ง คม ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต ร
ประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด และกลวิธีการเผชิญปั ญหา กับ
ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันด้วยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ดังตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 ค่าสถิติไค-สแควร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส รายได้ กับระดับภาวะ
ซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
ตัวแปร

ค่าสถิติ ไค-สแควร์ (df)

Asymp. Sig

p-value

เพศ

40.10

(df 3 )

.002

<.05

สถานภาพสมรส

253.98

(df 6)

.000

<.05

รายได้

108.51

(df 9)

.062

>.05

จากตารางที่ 5 พบว่า เพศ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ระดับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วย
หลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่วา่ เพศ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั รับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลัง
การ เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน ส่ วนรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับภาวะซึ มเศร้า
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันของการสนับสนุนทางสังคม ความสามารถใน
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด และกลวิธีการ
เผชิญปั ญหา กับคะแนนภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
ตัวแปร

1

1. การสนับสนุนทางสังคม
1
2. ความสามารถในการปฏิบตั ิ
.274**
กิจวัตรประจําวัน
3. ความสามารถในการสื่ อสาร .609**
4. การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด
.219**
5. กลวิธีการเผชิญปั ญหา
0.14
6. ภาวะซึ มเศร้า
-.409**
** หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2

3

4

5

6

1
-0.075*

1

1
.340**
1
.311** .453**
1
-.260** 0.087 .250**
-.174* -.594** -.475**

จากตารางที่ 5 พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กนั ในทางลบระดับปานกลาง
กับภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r
= -.409) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธ์กนั ในทางลบระดับตํ่ากับภาวะ
ซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.174)
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธ์
ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
ความสามารถในการสื่ อสารมีความสัมพันธ์กนั ในทางลบระดับปานกลาง กับภาวะซึ มเศร้า
ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.594) ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ ว่าความสามารถในการสื่ อสารมีความสัมพันธ์ ทางลบกับภาวะ
ซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้ คิดมีความสัมพันธ์กนั ในทางลบระดับปานกลางกับภาวะซึ มเศร้ า
ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.475) ซึ่ ง
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เป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิ จยั ที่ ว่า การทํา หน้า ที่ ด้า นการรู้ คิ ด มี ค วามสัม พันธ์ ท างลบกับ ภาวะ
ซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
และกลวิธีการเผชิญปั ญหามีความสัมพันธ์กนั ในทางลบระดับตํ่ากับภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.075) ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่วา่ กลวิธีการเผชิ ญปั ญหามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลัง
การเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ชิ งบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึ กษาปั จจัยคัดสรรที่มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ภาวะซึ ม เศร้ า ของผูป้ ่ วยภายหลัง เกิ ดโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลัน โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส รายได้ การ
สนับสนุนทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การ
ทําหน้าที่ ดา้ นการรู ้ คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา กับภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือผูป้ ่ วยที่ได้รับการรักษาต่อเนื่องหลังจากเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน ที่มาติดตามการตรวจรักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอกที่คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลโรงพยาบาลตํารวจ และ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ที่มีอายุระหว่าง18-59ปี ที่ได้มา
โดยการเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการคํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Thorndik (1978)
อ้างถึงใน บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร (2550) โดยใช้สูตรในการคํานวณดังนี้
N = 10K + 50 (N = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง, K = จํานวนตัวแปรที่ศึกษา (ซึ่ งการวิจยั
ครั้งนี้มีจาํ นวนตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว)
N = 9 (10) + 50 = 140 ผลจากการคํานวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
140 และป้ องกันความคลาดเคลื่ อนจากการผิดพลาดของการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงทําการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างเพิ่มอีกร้ อยละ 20 ขนาดกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ คือ 140 + 30 รวมจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้ นเท่ากับ 170 ราย
2. สุ่ มเลื อกสังกัดของโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมี 6 สังกัด ได้แก่
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลสังกัด
สํานักนายกรั ฐมนตรี โรงพยาบาลสังกัดคณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษา กระทรวงศึ กษาธิ การ
โรงพยาบาลสังกัดกรุ งเทพมหานคร และโรงพยาบาลสังกัดองค์กรการกุศลได้มา 2 ใน 6 สังกัด ด้วย
ใช้การสุ่ มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบไม่แทนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข สุ่ มโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 2 สังกัด ดังนี้ สุ่ มเลือก
โรงพยาบาลสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่มีคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ โรงพยาบาลตํารวจ
ซึ่ งโรงพยาบาลเดี ยวจึงไม่ตอ้ งทําการสุ่ ม และสุ่ มเลือกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งมี 5 แห่ ง คือโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลเลิดสิ น โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันประสาทวิทยา สุ่ ม 1 ใน 5
แห่ง ด้วยการจับฉลากแบบไม่แทนที่ ได้ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
จากการสุ่ มได้กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรั กษาที่
แผนกอยุรกรรมผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลตํารวจ 120 คน และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 50 คน
ในช่วงเดือนมิถุนายนถึ งกรกฎาคม 2556 และเป็ นวันที่ได้รับอนุญาตให้มีการเก็บข้อมูลของแต่ละ
โรงพยาบาล
3. ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1 ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ เป็ นโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันและได้รับ
การรักษาต่อเนื่องภายหลังจากเกิดโรค จนถึง 18 เดือน
3.2 อายุต้ งั แต่ 18- 59 ปี
3.3 ระดับคะแนน Glasgow Coma Scale (GCS) ที่ 10 ขึ้นไป
3.4 ยินดีเข้าร่ วมในการทําวิจยั
3.5 สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สื่ อสารด้วยภาษาไทย
3.6 ไม่เคยมีอาการหรื อได้รับการวินิจฉัยโรคทางจิตประสาทมาก่อน
กําหนดเกณฑ์การคัดออกจากกลุ่มตัวอย่าง เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหรื อความเสี่ ยง
สู ง เช่น มีอาการชัก หมดสติ หรื ออยูใ่ นระยะวิกฤติ จนจําเป็ นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในขณะติ ดต่อเพื่อขอเก็บ ข้อมูล ซึ่ ง การเก็บ ข้อมูล จากกลุ่ ม ตัวอย่า ง 170 คน ไม่พ บว่า มี ผูเ้ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงหรื อความเสี่ ยงสู ง เช่น มีอาการชัก หมดสติ หรื ออยูใ่ นระยะวิกฤติขณะเข้า
ร่ วมการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ ประกอบด้วย แบบบันทึก ข้อมูล ส่ วนบุ ค คลการ แบบ
ประเมิ นการสนับสนุ นทางสังคม แบบประประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
แบบประเมินความสามารถในการสื่ อสาร แบบประเมินการทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด และแบบประเมิน
กลวิธีการเผชิญปั ญหา แบบประเมินภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่ งผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ 4 คน และตรวจสอบความเที่ ยงของแบบ
ประเมินเรี ยบร้อยแล้ว โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ของแบบประเมินการสนับสนุ น
ทางสั ง คม แบบประประเมิ น ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จ วัต รประจํา วัน แบบประเมิ น
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ความสามารถในการสื่ อสาร แบบประเมินการทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด และแบบประเมินกลวิธีการ
เผชิญปั ญหา แบบประเมินภาวะซึ มเศร้าเท่ากับ .87, .84, .94, .71, .89 และ.90 ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป รายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
ระยะเวลาการเจ็บป่ วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับของภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยการ
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ สถานภาพสมรส รายได้ กับภาวะซึ มเศร้ าใน
ผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-square)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การสนับสนุ นทางสังคม ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ
กิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา
กับ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู ้ป่ วยภายหลัง การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลัน ด้ ว ยการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 51.8 ส่ วนเพศชาย ร้ อยละ 48.2 อายุ
เฉลี่ย 50.65 ปี (SD = 6.96) มีสถานภาพสมรสคู่มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.5 และส่ วนใหญ่มีรายได้
มากกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 64.1
2. ผูป้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันจํานวน 170 คน ส่ วนใหญ่ไม่
มีอาการ จํานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.5 คะแนน รองลงมามีอาการเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นมีภาวะ
ซึ มเศร้ า จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.9 มีภาวะซึ มเศร้าเล็กน้อย จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
12.4 และมีภาวะซึ มเศร้าระดับรุ นแรงจํานวน 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 1.2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนภาวะ
ซึ มเศร้าเท่ากับ 5.37 (SD=3.54) แสดงว่าผูป้ ่ วยวัยผูใ้ หญ่ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองส่ วนใหญ่
มีอาการซึ มเศร้าเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นเป็ นภาวะซึ มเศร้า
3. เพศ สถานภาพสมรส และรายได้มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p< .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจยั ที่ ว่า เพศและสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิ ด
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โรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน ส่ วนรายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลัง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
4. การสนับสนุ นทางสังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันความสามารถใน
การสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด และกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา มีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะ
ซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.409,
-.174, -.594, -.475 และ -.075) ตามลําดับ
การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาปั จจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั และนําเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
วัตถุ ประสงค์ ข้อที่ 1 เพื่อศึ กษาภาวะซึ มเศร้ าของผูป้ ่ วยภายหลังการเกิ ดโรคหลอดเลื อด
สมองเฉี ยบพลัน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่มีอาการซึ มเศร้าคิดเป็ นร้อยละ 43.5 มี
อาการเล็ ก น้ อ ย ไม่ ถึ ง กับ มี ภ าวะซึ ม เศร้ า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42.9 มี ภ าวะซึ ม เศร้ า เล็ ก น้ อ ย หรื อ
Dysthymiai คิดเป็ นร้อยละ 12.4 มีภาวะซึ มเศร้าระดับรุ นแรงร้อยละ 1.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 (SD
= 3.45) ซึ่ งอยูใ่ นระดับอาการเล็กน้อยไม่ถึงขั้นมีภาวะซึ มเศร้า สอดคล้องกับการศึกษาของ มณฑล
ว่องวันดี (2552) ที่ พ บว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองตี บ ระยะเฉี ย บพลันที่ เข้า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร้อยละ 53.8 และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาพันธ์ เจริ ญสวรรค์ (2545)
ที่ พบว่าความชุ กของภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองร้ อยละ 38.8 และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Sinyor et al. (1986) ซึ่ งทําการศึกษาในผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรค
หลอดเลื อดสมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพบว่า มีภาวะซึ มเศร้ า ร้ อยละ 47 เป็ นภาวะ
ซึ มเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ 22 และระดับรุ นแรงร้อยละ 25 Ramasubbu et al. (1998) ระดับ
ภาวะซึ มเศร้ าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจาก 24 ชัว่ โมง พบว่ามีภาวะซึ มเศร้าระดับปาน
กลาง ร้ อ ยละ 50 และระดับ รุ นแรงร้ อยละ 50 ซึ่ ง บ่ง บอกว่า มี ก ารเกิ ดภาวะซึ ม เศร้ า ของผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน สามารถอธิ บายตามทฤษฏีปัญญานิ ยม (cognitive
theory) และทฤษฏีพฤติกรรม (behavioral theory) (Beck,1967) สามารถอธิ บายได้วา่ ผูป้ ่ วยภายหลัง
เกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน ต้องเผชิ ญกับภาวะวิกฤตในชี วิตคื อ ความเจ็บป่ วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองซึ่ งเป็ นโรคเรื้ อรังที่บางรายสามารถรักษาให้อาการดีข้ ึนได้แต่ตอ้ งมารับการรักษา
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อย่างต่อเนื่อง บางรายไม่สามารถรักษาให้หายขาดเกิดความพิการหลงเหลืออยู่ บางรายสื่ อสารไม่ได้
หรื อลดลง ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆตามมาเนื่องจากผูป้ ่ วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ บางรายไม่
สามารถรักษาให้หายขาดเกิ ดความพิการหลงเหลืออยู่ ทําให้เป็ นภาระของครอบครัวในการดูแล
รักษา ที่มีค่าใช้จ่ายสู ง บางรายสื่ อสารไม่ได้หรื อลดลง ทําให้มีปัญหาทางด้านสังคม ไม่สามารถ
กลับไปทํางาน หรื อถูกให้อออกจากงาน ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดภาวะวิกฤต
เช่ นนี้ จะมี ก ระบวนการคิ ด พิ จารณาที่ บิ ดเบื อ นไปจากความจริ ง หรื อพิ จารณาทางลบมากกว่า
ทางบวก ทําให้เกิดการรับรู ้ในทางลบ เกี่ยวกับตนเอง สิ่ งแวดล้อมและอนาคต (Beck, 1967) ส่ งผล
ให้บุคคลเกิ ดภาวะซึ มเศร้ า (Kaplan,2000) ผูป้ ่ วยจะมองตนเองว่า ไร้ คุณค่ า ไม่ มี ประโยชน์ ไม่มี
ความหวังในอนาคต รู ้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในสิ่ งต่าง ๆ ไม่มีสิ่งใดน่ารื่ นรมณ์ ขาดแรงจูงใจ
ในการทําสิ่ งต่าง ๆ ผูป้ ่ วยมักตีความสิ่ งต่าง ๆในทางลบ ประเมินคุณค่าตนเองตํ่า และคิดว่าตนเอง
ล้มเหลว ไม่ประสบความสําเร็ จ ซึ่ งการมองตนเอง มองโลก และมองอนาคตในทางลบนี้ จะทําให้
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึ มเศร้าเกิดขึ้นได้
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายและเพศหญิงจํานวนพอ ๆ กันคือ
เพศชายร้อยละ 48.2 เพศหญิงร้อยละ 51.8 และพบว่าเพศ มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลื อดสมองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 และพบว่า ผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้า
เล็กน้อยถึงรุ นแรง มีจาํ นวน 21 คน เป็ นเพศชาย 20 คน เพศหญิง 3 คนซึ่ งแตกต่างจากการศึกษาของ
Burvill et al. (1995), Kolita et al.(1998), Sergio and Robinson (1998), Berg et al.(2002) ที่พบว่าเพศ
หญิงมีภาวะซึ มเศร้ ามากกว่าเพศชาย ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า เนื่ องจากวัฒนธรรมไทยที่ส่วนใหญ่
แล้วระบุ ว่า เพศชายเป็ นหัวหน้า ครอบครั ว จึ ง มี ภาระรั บ ผิดชอบในการหารายได้เพื่ อใช้จ่ า ยใน
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ มูลสนับสนุ นทางด้านอายุของกลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมองที่ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยที่ 50 ปี ซึ่ งเป็ นช่ วงวัยทํางาน บางรายไม่
สามารถประกอบอาชีพ หรื อทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพได้เหมือนเดิม จึงเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาํ ให้เพศชาย มี
ภาวะซึ มเศร้ามากกว่าเพศหญิง
ผลการวิจยั พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ Ostir et al.
(2011) ที่ พบว่า ผูป้ ่ วยที่ สมรสจะมี ภาวะซึ มเศร้ ามากกว่าผูท้ ี่ เป็ นโสด สามารถอธิ บายได้ว่าอาจ
เนื่องมาจากผูท้ ี่สมรสแล้วมีภาระผูกพันกับคู่สมรสและบุตร มีภาระรับผิดชอบที่ตอ้ งเป็ นผูด้ ูแล หรื อ
เป็ นหัวหน้าครอบครัว จึงทําให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่สมรสแล้วมีภาวะซึ มเศร้าได้มากกว่าผูท้ ี่
เป็ นโสด
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ผลการวิจยั พบว่า รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลื อดสมองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ p >.05 ซึ่ งขัดแย้งกับการศึกษาของ Marmot et al.
(1991 อ้างถึงใน มลฤดี บุราณ, 2548) ที่พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะซึ มเศร้า โดยผู้
ที่ มีรายได้ต่ าํ มีโอกาสเกิ ดภาวะซึ ม เศร้ าได้มากกว่าผูม้ ี รายได้สู ง สามารถอธิ บายได้ว่าผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีรายได้ต่าํ หรื อรายได้สูงไม่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าเนื่องจาก ภาวะซึ มเศร้าใน
ผูป้ ่ วยเหล่ านี้ จะเกิ ดขึ้ นจากปั จจัยอื่ น เช่ น ผูป้ ่ วยบางรายมีรายได้สูงแต่ความสามารถในช่ วยเหลื อ
ตนเองในการปฏิบตั ิประจําวันได้นอ้ ย ก็อาจมีภาวะซึ มเศร้าที่รุนแรงมากกว่าผูม้ ีรายได้นอ้ ย และใน
ผูป้ ่ วยที่มีรายได้นอ้ ยบางครั้งเมื่อมีการสนับสนุนทางสังคมที่ดีอาจไม่เกิดภาวะซึ มเศร้าหรื อเกิดน้อย
กว่าผูท้ ี่มีรายได้สูงซึ่ งสอคล้องกับการศึกษาของ Ramasubbu et al. (1998) ที่พบว่า รายได้เป็ นปั จจัย
ที่ ไ ม่ สั ม พัน ธ์ ก ับ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผูป้ ่ วยภายหลัง เกิ ดโรคหลอดเลื อ ดสมอง ผูป้ ่ วยที่ ร ายได้น้อ ย
บางครั้งก็มีภาวะซึ มเศร้ ามากกว่าผูม้ ีรายได้มากกว่า บางครั้งผูป้ ่ วยที่รายได้มากกว่าบางครั้งก็อาจมี
ภาวะซึ มเศร้ามากกว่าผูม้ ีรายได้นอ้ ย รายได้จึงเป็ นตัวแปรที่ยงั ต้องทําการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร ได้แก่ การสนับสนุ นทาง
สังคม ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน ความสามารถในการสื่ อสาร การทําหน้าที่ดา้ น
การรู ้คิด และกลวิธีการเผชิญปั ญหา กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม
กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
จากผลการศึ ก ษาพบว่า การสนับ สนุ นทางสัง คมกับ ภาวะซึ มเศร้ า ของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันมีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์กนั ในทางลบ
อย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ( r = -.409) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ว่าการ
สนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิ ดภายหลังการเกิด
โรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลัน ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่ Sit et al. (2007),
Arlene et al. (2011) และ Angeleri et al. (1999) พบว่า แรงสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง สอดคล้องกับ Cobb (1976) ที่กล่าวว่า เป็ นการที่
บุคคลได้รับ ข้อมูลที่ทาํ ให้ตวั เขาเองเชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยกย่อง
ตัวเขานอกจากนี้เขาเองยังเป็ นส่ วนหนึ่งในสังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ดังนั้นการที่ผปู ้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองมีการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะช่วยลดระดับภาวะซึ มเศร้าได้ และสอดคล้องกับ
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การศึกษาของ Arlene et al. (2012) ที่พบว่า บทบาทหน้าที่ทางสังคมมีอิทธิ พลต่อภาวะซึ มเศร้า การที่
ผูป้ ่ วยมี การสนับสนุ นทางสั งคมที่ ดีจะช่ วยลดระดับภาวะซึ มเศร้ าได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
Jacobson (1986) ที่กล่าวว่า แรงสนับสนุ นทางสังคมว่าเป็ นแหล่งประโยชน์หรื อสัมพันธภาพทาง
สังคมที่ตอบสนองความต้องการของบุคคล เป็ นการที่บุคคลหนึ่ งมีบุคคลหนึ่ ง หรื อหลายคน ซึ่ งเป็ น
ที่ไว้วางใจ เป็ นที่พ่ ึงได้ เชื่อถือได้ ให้การดูแล และทําให้บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกว่ายังมีผทู้ ี่จะให้การ
ดูแลตน และทําให้รู้สึกว่าตนมีค่า และตนเองเป็ นคนๆหนึ่ง และการที่บุคคลได้รับความช่วยเหลื อ
จากการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลในกลุ่มสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกาย อารมณ์
และสังคมได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับเงินทอง สิ่ งของเครื่ องใช้ ความรู้สึกเป็ นส่ วน
หนึ่งของสังคม การได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ การได้รับการยอมรับชนิดของแรงสนับสนุ น
ทางสังคม เนื่ องจากการได้รับการสนับสนุ นช่วยเหลือจากคนในสังคม ทั้งด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร
และวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ซึ่ งจะช่วยลดความตึงเครี ยด หรื อช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ แรงสนับสนุ น
หรื อการใส่ ใจจากสังคมรอบตัวผูป้ ่ วยนับเป็ นปั จจัยสําคัญในการป้ องกันอาการที่จะนําไปสู่ สาเหตุของ
ภาวะซึ มเศร้ า ผูป้ ่ วยที่ อยู่คนเดี ยว อ้างว้าง มี เพื่อนน้อย รวมทั้งครอบครัวมีปัญหาภายใน มักจะมี
แนวโน้มพัฒนาอารมณ์ ไปสู่ ภาวะซึ มเศร้ าได้ง่ายกว่าคนปกติ สามารถอธิ บายได้ว่าไม่ว่าผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลื อดสมองจะเป็ นชาวไทยหรื อชาวต่างชาติ ล้วนแล้วแต่ตอ้ งการการสนับ สนุ นจากสังคม
เนื่องจากการที่ผปู ้ ่ วยมีการสนับสนุ นทางสังคมที่ดีจะช่วยป้ องกันและลดระดับภาวะซึ มเศร้าได้ อีกทั้ง
ยังส่ งผลให้เกิดความร่ วมมือในการรักษา ทําให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันได้ดี
ขึ้นตามมาอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจําวัน กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
จากผลการศึ ก ษาพบว่า ความสามารถในการปฏิ บ ัติ กิ จวัต รประจํา วัน กับ ภาวะ
ซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันมีความสัมพันธ์กนั ระดับตํ่าและมีความสัมพันธ์
กันในทางลบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=- .174) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่วา่
ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ กิ จวัตรประจํา วันมี ความสัมพันธ์ ท างลบกับ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันสอดคล้องกับการศึกษาของGainotti et al. (2001) และ
Whyte and Mulsant (2002) ที่พบว่าความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันเป็ นตัวทํานายการ
เกิดภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วย และสอดคล้องกับการศึกษาของ Chemerinski et al.(2001) และ Huang et
al. (2010) ที่ พบว่า ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่ ไม่มี ภาวะซึ มเศร้ า หรื อพบภาวะซึ มเศร้ าเพียง
เล็กน้อย จะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ และกิจวัตรประจําวันได้ดีมากขึ้น จากผลการศึกษาความสามารถ
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ในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันกับภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน สามารถ
อธิ บายได้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองที่เกิดความพิการหลงเหลืออยู่อตั ราการเกิ ดภาวะซึ มเศร้าใน
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองมากกว่าผูป้ ่ วยที่มีภาวะความเจ็บป่ วยทางกายอื่นที่มีระดับความพิการ
เท่ากัน Folstein et al. (1977) จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลันสามารถปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวันได้มาก จึงทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้าอยูใ่ นระดับ
ตํ่า และมีอาการซึ มเศร้าน้อย อาจเนื่ องด้วยในปั จจุบนั มีการพัฒนาแนวทางในการให้การดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลันอย่างต่อเนื่ อง ทั้งการรณรงค์ประชาชนให้มีความรู้ ในเรื่ อง
อาการและอาการแสดงเพื่อให้ผปู ้ ่ วยมารับการรักษาได้ทนั เวลาซึ่ งปั จจุบนั เวลาที่ถือว่าเป็ นช่ วงเวลา
ทองของผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ คือ 4.5 ชัว่ โมง หลังจากทราบว่ามีอาการ และเมื่อผูป้ ่ วยเข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทันในช่ วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับมีผลการวินิจฉัยที่พบว่า ผูป้ ่ วยมีภาวะสมองขาด
เลื อดอย่างเฉี ยบพลัน แพทย์จะพิจารณาให้การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลื อด ซึ่ งมีการศึ กษาที่พบว่า
ผูป้ ่ วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดร้อยละ 31 -50 จะมีอาการปกติหรื อเกือบปกติ ที่ 3 เดือนหลังการรักษา
(พรภัทร ธรรมสโรช และเพิ่มพันธ์ ธรรมสโรช, 2552) ดังนั้น จึงทําให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองใน
ปั จจุบนั นี้ มีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวันดีกว่าผูป้ ่ วยในอดีต และส่ งผลให้ผปู้ ่ วยมี
ภาวะซึ มเศร้าน้อยกว่าด้วย
วัตถุ ประสงค์ ข้อที่ 2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
สื่ อสารกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
จากผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการสื่ อสารกับภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันมีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทางลบ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( r = -.594) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ ความสามารถใน
การสื่ อสารมีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เฉี ยบพลัน มีค่าเฉลี่ ยของความสามารถในการสื่ อสารเท่ากับ 60.60 (SD = 13.6 ) แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันส่ วนใหญ่มีความสามารถทางด้านการสื่ อสารใน
ระดับสู ง จึงเกิดภาวะซึ มเศร้าน้อย สามารถอธิ บายได้วา่ โรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันเป็ นสิ่ งหนึ่ง
ที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า เนื่องมาจากการสื่ อสารเป็ นการทํางานที่สลับซับซ้อนของสมอง
ประกอบด้วยการรับรู ้ (perception) การประมวลผลข้อมูล (central processing) และการส่ งต่อข้อมูล
(sending information) (นิ จศรี ชาญณรงค์, 2552) จากการศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองส่ วนใหญ่มีความสามารถทางด้านการสื่ อสารอยูใ่ นระดับสู ง การที่มีความสามารถ
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ทางด้านการสื่ อสารสู งจึงอธิ บายได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพของการรับรู ้ การประมวลผลข้อมูล และการส่ ง
ต่อข้อมูลเป็ นไปอย่างดี และสามารถอธิ บายการศึกษาของ Wade et al.(1986), Naess et al.(2011)
และ Kauhanen et al. (1999) ที่พบว่า ส่ วนใหญ่ผปู้ ่ วยที่มีอาการทางด้านการพูด การไม่เข้าใจสิ่ งที่
ได้ยิน สิ่ งที่อ่าน หรื อสิ่ งที่เขียน จึงจะส่ งผลให้เกิ ดภาวะซึ มเศร้ าและสอดคล้องกับการศึกษาของ
Naess et al.(2011) ที่พบว่า ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหา
ทางด้านการพูดร้อยละ 27 ดังนั้นความสามารถในการสื่ อสารจึงมีความสัมพันธ์ทางลบกับผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง และจากผลการศึกษาที่พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการ
สื่ อสารเท่ากับ 80 นัน่ หมายถึงผูป้ ่ วยมีความสามารถในการสื่ อสารได้เป็ นปกติ หรื อร้อยเปอร์ เซ็นต์
จึงเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึ มเศร้าน้อย ผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่าอาจเกิดจากการที่เข้า
มารับการรักษาได้ทนั เวลา และประสิ ทธิ ภาพของการรักษาผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ดีกว่าใน
อดีตอีกเช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถการทําหน้าที่
ด้านการรู ้คิดกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
จากผลการศึ กษาพบว่า การทําหน้าที่ด้านการรู้คิดกับภาวะซึ มเศร้ าของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลันมีความสัมพันธ์กนั ระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์กนั ในทางลบ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.475) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่วา่ การทําหน้าที่
ด้านการรู ้ คิด มี ความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ ม เศร้ าในผูป้ ่ วยหลังการเกิ ดภายหลังการเกิ ดโรค
หลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ ผูป้ ่ วยกลุ่มตัวอย่างภายหลังเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเฉี ยบพลัน มีค่าเฉลี่ยของความสามารถทางด้านการรู้คิดเท่ากับ 25.42 (SD = 5.13) แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันส่ วนใหญ่ไม่มีความบกพร่ องทางด้านการรู ้
คิด สอดคล้องกับการศึกษาของ Kauhanen et al. (1999) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะซึ มเศร้า
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง กับ ความพร่ องทางด้านการรู้คิดและความพร่ องทางจิตประสาท
พบว่า ความพร่ อ งทางด้า นการสื่ อ ภาษาที่ มี ม ากขึ้ น จะมี ค วามสัม พันธ์ ก ับ ภาวะซึ ม เศร้ า อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p <.05) ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า การทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด เป็ นกระบวนการ
จัดการข้อมูลที่รับเข้าไปตามช่องทางต่าง ๆ แปลความหมาย ทําความเข้าใจ จดจํา และการดัดแปลง
การใช้ขอ้ มูลนั้นในการแสดงออกอย่างเหมาะสม เมื่อบุคคลมีปัญหาทางด้านการรู้คิด จึงส่ งผลต่อ
ความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน และทําให้มีปัญหาด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ กิ่ งแก้ว
ปาจรี ย ์ (2550) เมื่อผูว้ ิจยั พิจารณาค่าเฉลี่ยของความสามารถทางด้านการรู้คิดของกลุ่มตัวอย่างของ
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านการรู้คิดเท่ากับ 25.42 (SD = 5.13) ซึ่ งแสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันส่ วนใหญ่สามารถทําความเข้าใจ จดจําและดัดแปลงการ
ใช้ขอ้ มูลมาแสดงออกได้อย่างเหมาะสม จึงทําให้กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาด้านการรู ้คิดหรื อมีปัญหา
น้อย จึงส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับ มีอาการซึ มเศร้าเล็กน้อย ไม่ถึงขั้นมีภาวะซึ มเศร้า
และยังส่ ง ผลให้ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิกิ จวัตรประจํา วัน และทํา ให้มี ปั ญหาด้า นการฟื้ นฟู
สมรรถภาพดีไปด้วย ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ การทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด มีความสัมพันธ์ทางลบ
กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถกลวิธีการ
เผชิญปั ญหากับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
จากผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการเผชิ ญปั ญหามีความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้า
ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ย บพลัน มี ความสัม พันธ์ ก ันระดับ ตํ่า และมี ค วามสัม พันธ์ ก ัน
ในทางลบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.075) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ว่า
กลวิธีการเผชิญปั ญหามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Sinyor et al. (1986) ที่พบว่า ผูป้ ่ วยที่มี
กลวิธีการเผชิ ญปั ญหาระดับตํ่า จะส่ งให้ผลลัพธ์ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพตํ่าด้วย และพบว่า กลวิธี
การเชิ ญปั ญหาตํ่ามี ความสัมพันธ์ กบั ภาวะซึ มเศร้ าที่มากขึ้น สามารถอธิ บายว่า กลวิธีการเผชิ ญ
ปั ญหา เป็ นความพยายามทางด้านร่ างกายพฤติกรรมอารมณ์ และสติปัญญา เพื่อจัดการกับความ
ต้องการทั้งภายในและภายนอกที่มากเกินกว่ากําลังของบุคคล เพราะการเผชิญปั ญหาบุคคลต้องใช้
การประเมิน ตัดสิ นใจ วางแผน และแก้ปัญหาสิ่ งที่ได้ทาํ ลงไป ซึ่ งกลวิธีการเผชิญปั ญหาจะสําเร็ จได้
บุคคลต้องพร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจ (Yager, 1989) และสามารถอธิ บายผลการศึกษาครั้งนี้ วา่ กลุ่ม
ตัวอย่างมีการประเมินปั ญหา การตัดสิ นใจ และการวางแผนแก้ปัญหาได้ดี จึงทําให้เกิดภาวะซึ มเศร้า
น้อย และอธิ บายได้จาก Lazarus and Folkman (1984 อ้างถึงใน วีณา มิ่งเมือง, 2540) ที่พบว่า บุคคล
จะมีวิธีการในการเผชิ ญปั ญหาที่แตกต่างกันออกไป จะประสบผลสําเร็ จหรื อไม่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะ
สุ ขภาพและพละกําลังของบุคคล (Health and energy) ภาวะสุ ขภาพและพละกําลังมีผลกระทบต่อ
วิธีการเผชิญปั ญหาของบุคคล บุคคลที่มีสุขภาพดี และมีพละกําลังแข็งแรง ย่อมมีความเข้มแข็งและ
ทนต่อภาวะเครี ยดได้มากกว่าบุ คคลที่เจ็บป่ วย ซึ่ งเมื่อผูว้ ิจยั พิจารณาค่าเฉลี่ยของกลวิธีการเผชิ ญ
ปั ญหาของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ที่มีค่าเฉลี่ยของกลวิธีการเผชิ ญปั ญหาเท่ากับ 68.29 (SD = 12.24)
กับค่าเฉลี่ยของคะแนนภาวะซึ มเศร้าเท่ากับ 5.37 (SD = 3.54) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีระดับ มีอาการซึ มเศร้ าเล็กน้อย เนื่ องจากกลุ่ มตัวอย่างมีวิธีการเผชิ ญปั ญหาในระดับปานกลาง
ดังนั้นจึ งสามารถอธิ บายได้ว่ากลวิธีก ารเผชิ ญปั ญหามีความสัมพันธ์ทางลบกับภาวะซึ มเศร้ าใน
ผูป้ ่ วยหลังการเกิดภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลกาวิจยั ไปใช้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ดังนี้
1.ด้านการบริ หารทางการพยาบาล
นํา ผลการวิจยั ไปใช้ใ นการวางแผนพัฒนาบุ ค ลากรทางการพยาบาลที่ ท าํ งานใน
หน่ วยงานที่ ใ ห้ก ารดู ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง ให้มี ความรู้ ทัก ษะ และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ทางทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การประเมินภาวะซึ มเศร้าใน
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และการวางแผนการพยาบาลในการดูผปู้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง โดย
ทําการจัดอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการ และจัดประชุ มเชิ งวิชาการเพื่อร่ วมกันพัฒนารู ปแบบและแนวทาง
ปฏิบตั ิในการดูผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้กบั พยาบาลวิชาชีพ
2. ด้านการปฏิบตั ิการพยาบาล พยาบาลควรตระหนักถึงความสําคัญ ในการปฏิบตั ิการพยาบาล
ในด้านต่อไปนี้คือ
2.1 พยาบาลควรประเมินภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง หากพบว่า
ผูป้ ่ วยมีภาวะซึ มเศร้า ควรวางแผนให้การรักษาพยาบาลทีมหสสาขาวิชาชีพอื่น เช่น แพทย์ หรื อ
จิตแพทย์ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ่ วยมีภาวะซึ มเศร้าเพิ่มมากขึ้น โดยการวางแผนการพยาบาลผูป้ ่ วยที่มี
ภาวะซึ มเศร้าทันที่พบว่าผูป้ ่ วยมีภาวะซึ มเศร้า
2.2 พยาบาลควรประเมิน การสนับสนุนทางสังคม แหล่งสนับสนุนทางสังคมของ
ผูป้ ่ วย เช่น ครอบครัวของผูป้ ่ วยและช่วยให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวและผูด้ ูแลผูป้ ่ วยได้ใช้ประโยชน์ที่มี
อยู่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด ด้วยการแนะนําแหล่งสนับสนุ นทางสังคมที่มีอยูใ่ นชุมชน
โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ดูผปู ้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกัน เพราะที่เป็ น
เครื อข่ายทางสังคมที่ สําคัญอย่างหนึ่ ง ให้ได้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองให้แก่กนั
2.3 พยาบาลควรส่ งเสริ มแรงสนับสนุ นทางสังคมของครอบครัว แก่ ผูป้ ่ วยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่ นให้ก ารสนับสนุ นในเรื่ องการให้ขอ้ มูลข่า วสาร ความรู้ เกี่ ย วกับ โรค
แผนการรักษา และการวางแผนการรักษาของแพทย์และแผนการปฏิบตั ิพยาบาลตั้งแต่ผปู้ ่ วยนอน
พักรักษาในโรงพยาบาลจนถึ งวันที่ผปู้ ่ วยออกจากโรงพยาบาล และวางแผนกการดูแลผูป้ ่ วยที่บา้ น
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ญาติและผูด้ ูแลได้ฝึกปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยทั้งแต่นอนโรงพยาบาล
2.4 พยาบาลควรประเมินความสามารถในการสื่ อสารของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อด
สมอง เพื่อช่วยให้การสื่ อสารของผูป้ ่ วยมีประสิ ทธิ ภาพ และช่วยป้ องกันภาวะซึ มเศร้าที่อาจเกิดขึ้น
จากปั ญหาเรื่ องการสื่ อสาร
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3. ด้านการศึกษา
แนะนํา ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนการดู แ ลผู้ป่ วยภายหลัง โรคหลอดเลื อ ดสมอง
เฉี ยบพลันที่มีภาวะซึ มเศร้า และการป้ องกันภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองให้กบั
นักศึกษาพยาบาล
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยทํานายการเกิ ดภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง เพื่อค้นหาปั จจัยที่มีผลให้เกิดภาวะซึ มเศร้าเพิ่มขึ้น
2. ควรศึกษาวิจยั เพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม ว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่มีผล
กับภาวะซึ มเศร้า เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
3. ควรมีการศึกษาวิจยั แบบทดลอง เพื่อศึกษาแนวทางในการป้ องกันดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะ
ซึ มเศร้ าภายหลังเกิดโรคหลอดเลื อดสมอง เช่ น การสร้างโปรแกรมการส่ งเสริ มแรงสนับสนุนทาง
สังคมให้แก่ญาติหรื อผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ผปู้ ่ วยได้รับการดูแลทั้งทางด้านวัตถุ
จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เกิดภาวะซึ มเศร้า
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หนังสื อแสดงความยินยอมเข้ าร่ วมการวิจัย
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เลขที่ ประชากรตัวอย่ างหรือผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย…................……
ข้ าพเจ้ า ซึ่งได้ ลงนามท้ ายหนังสื อนี้ ขอแสดงความยินยอมเข้ าร่ วมโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ปัจจัยคัดสรรทีส่ ั มพันธ์ กบั ภาวะซึมเศร้ าของผู้ป่วยภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉียบพลัน
ชื่ อผู้วจิ ัย นางสาว วิชชุ ตา พุ่มจันทร์ สถานทีต่ ิดต่ อผู้วจิ ัย (ที่ทาํ งาน) โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่ นแนล โทรศัพท์ (ที่ทาํ งาน) 022625056 โทรศัพท์มือถือ 0897825019 Email: vitchutap@yahoo.com
ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ทราบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ที่ ม าและวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทํ า วิ จั ย
รายละเอีย ดขั้น ตอนต่ า งๆ ที่ จ ะต้อ งปฏิ บ ตั ิ หรื อได้รับ การปฏิ บ ัติ ความเสี่ ย ง/อัน ตราย และ
ประโยชน์ซ่ ึ งจะเกิดขึ้นจากการวิจยั เรื่ องนี้ โดยได้อ่านรายละเอียดในเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการ
วิจยั โดยตลอด และได้ รับคําอธิบายจากผูว้ ิจยั จนเข้ าใจเป็ นอย่ างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้า
ร่ วมในโครงการวิจยั นี้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั โดยข้าพเจ้ายินยอม ตอบ
แบบสัมภาษณ์ เรื่ อง ปั จจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมองเฉี ยบพลัน จํานวน 91 ข้อ เป็ นเวลานาน 30 นาที ข้าพเจ้ามีสิทธิ ถอนตัวออกจากการ
วิจยั เมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ ต้องแจ้ งเหตุผล ซึ่ งการถอนตัวออกจากการวิจยั นั้น จะ
ไม่มีผลกระทบในทางใดๆ ต่อข้าพเจ้าทั้งสิ้ น โดยยังได้ รับการรักษาและการพยาบาลอย่ างเดิม
ข้าพเจ้า ได้รับคํารับรองว่า ผูว้ ิจยั จะปฏิ บตั ิต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร
ชี้ แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับข้าพเจ้า ผูว้ ิจยั จะเก็บรั กษาเป็ นความลับ
และจะทําลายเอกสารข้ อมู ลเมื่อเสร็ จสิ้ นการวิจัยโดยจะนําเสนอข้อมูลการวิจยั เป็ นภาพรวม
เท่านั้น ไม่มีขอ้ มูลใดในการรายงานที่จะนําไปสู่ การระบุตวั ข้าพเจ้า
หากข้ าพเจ้ าไม่ ได้ รับการปฏิบัติตรงตามทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในเอกสารชี้แจงผู้เข้ าร่ วมการวิจัย
ข้าพเจ้าสามารถร้องเรี ยนได้ที่คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในคน กลุ่มสหสถาบัน
ชุ ดที่ 1 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสถาบัน 2 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 ถนนพญาไท
เขตปทุ ม วัน กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพ ท์ 0-2218-8147 โทรสาร 0-2218-8147 Email: eccu@chula.ac.th
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าได้รับสําเนาเอกสาร
ชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั และสําเนาหนังสื อแสดงความยินยอมไว้แล้ว
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ผูว้ จิ ยั หลัก

ลงชื่อ
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(......................................................)
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั
ลงชื่อ
..........................................................
(......................................................)
พยาน
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ข้ อมูลสํ าหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ปั จจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เฉี ยบพลัน
ชื่ อผูว้ ิจัย นางสาว วิชชุ ตา พุ่มจันทร์ ตําแหน่ ง ผูจ้ ัดการฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาล
สถานที่ติดต่อผูว้ ิจยั (ที่ทาํ งาน) โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ที่บา้ น) เลขที่ 16/80 บ้านกลางเมืองลาดพร้าวเสนา แขวงจระเข้บวั เขต ลาดพร้าว จังหวัด กรุ งเทพ
โทรศัพท์ (ที่ทาํ งาน) 022625056 โทรศัพท์ที่บา้ น - โทรศัพท์มือถือ 0897825019
E-mail: vitchutap@yahoo.com
1. ขอเรี ยนเชิ ญท่ านเข้ าร่ วมในการวิจัย ก่อนที่ท่านจะตัดสิ นใจเข้าร่ วมในการวิจยั มีความ
จํา เป็ นที่ ท่ า นควรทํา ความเข้า ใจว่ า งานวิ จัย นี้ ทํา เพราะต้อ งการทราบว่ า มี ปั จ จั ย ใดบ้า งที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง กรุ ณาใช้เวลาในการอ่าน
หรื อทําความเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้ อย่างละเอียดรอบคอบ โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรื อข้อมูลที่ไม่ชดั เจนได้ตลอดเวลา
2. โครงการนี้เกี่ยวข้ องกับการวิจัยเพื่อ ศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ภาวะซึ มเศร้ าของ
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Post Stroke Depression) ซึ่ งผูป้ ่ วยที่มีภาวะซึ มเศร้าร่ วม
ด้วย จะทําให้อาการความเจ็บป่ วยที่เป็ นอยูร่ ุ นแรงยิง่ ขึ้น หรื อหายจากความเจ็บป่ วยช้ากว่าปกติ ทั้ง
ต้อ งเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยในการรั ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น เป็ นภาระต่ อ ครอบครั ว และสั ง คมรอบข้า งมากขึ้ น
ปั ญหาดังกล่าวจะส่ งผลต่อผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันหากไม่ได้รับการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง
ภาวะซึ มเศร้ า ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้ าของผูป้ ่ วย
ภายหลังเกิดโรคหลอดเฉี ยบพลัน
3.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาภาวะซึ มเศร้ าของผูป้ ่ วยภายหลังการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคัดสรร ได้แก่ เพศ สถานภาพ
สมรส รายได้ ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน การสนับสนุ นทางสังคม กลวิธีการ
เผชิญปั ญหา ความสามารถในการสื่ อสาร และการทําหน้าที่ดา้ นการรู ้คิด กับภาวะซึ มเศร้าในผูป้ ่ วย
ภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน
4. รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่ างหรือผู้มีส่วนร่ วมในการวิจัย
4.1 กลุ่มตัวอย่างหรื อผูม้ ี ส่วนร่ วมในการวิจยั คือ ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือด
สมองเฉี ยบพลัน อายุ18- 59 ปี ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผูป้ ่ วยนอก คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
ของโรงพยาบาลของรั ฐในเขตกรุ งเทพมหานคร ยินดี เข้าร่ วมในการทําวิจยั ที่มีระดับคะแนน
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Glasgow Coma Scale (GCS) ที่ระดับ 10 ขึ้นไป สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้สื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ และไม่เคยมีอาการหรื อได้รับการวินิจฉัยโรคทางจิ ตประสาทมาก่อน มีจาํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ร่วมในการทําวิจยั ทั้งสิ้ น170 คน
4.2 วิธีการได้มาซึ่ งกลุ่มประชากรหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั โดยสุ่ มเลือกสังกัด
ของโรงพยาบาลรั ฐบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร สุ่ มเลื อกโรงพยาบาลในแต่ ละสังกัดแล้วเลื อก
ผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยการศึกษาจากแฟ้ ม
ประวัติของผูป้ ่ วยที่มารอรั บการตรวจรั กษาในวันและเวลาที่คลินิกเปิ ดให้บริ การ และเป็ นวันที่
ได้รับอนุญาตให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากโรงพยาบาลตัวอย่างแต่ละแห่ ง
5. ความเสี่ ยงหรือความไม่ สะดวกสบายต่ ออันตรายที่อาจเกิดขึน้ กับท่ าน
การตอบแบบสอบถามนี้ ไม่ มีความเสี่ ยงหรื ออันตรายต่อตัวท่ าน ในกรณี ที่ท่านรู ้ สึกไม่
สะดวกหรื อมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่ น มีอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชดั หรื อมีอาการ
ของภาวะซึ มเศร้าผูว้ ิจยั จะให้หยุดตอบแบบสอบถามทันที แล้วแจ้งพยาบาลหัวหน้าทีมให้การดูแล
เบื้องต้นและรายงานแพทย์เพื่อให้การรักษา
6. ค่ าชดเชยและ/หรือการรักษาที่ท่านจะได้ รับในกรณีเกิดอันตรายอันเป็ นผลจากการวิจัย
ไม่มี เนื่ องจากการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงความสัมพันธ์ และให้ท่านตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ไม่ มีการใช้ยา หรื อให้ท่านทํากิจกรรมใดๆ เป็ นพิเศษ หากท่านมีอาการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างตอบแบบสอบถาม ท่านจะได้รับการดูแลตามแผนการรักษาของแพทย์
7. ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
ข้อมูลที่ได้รับจากกการตอบแบบสอบถามของท่าน ถือว่าเป็ นความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อ
เป็ นแนวทางในการประเมิน วางแผนให้การพยาบาลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม และป้ องกันการเกิด
ภาวะซึ มเศร้ าในผูป้ ่ วยหลังการเกิดภาวะโรคหลอดเลื อดสมองเฉี ยบพลันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเพื่อให้ผปู ้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลันมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
8.ท่ านจําเป็ นต้ องเข้ าร่ วมโครงการวิจัยหรือไม่
การเข้าร่ วมโครงการวิจยั ครั้งนี้ โดยการตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถถอนตัว
จากงานวิจยั ได้ตลอดเวลา โดยไม่เกิดผลกระทบใด ๆต่อท่าน และแม้ว่าท่านจะปฏิเสธการเข้าร่ วม
โครงการวิจยั นี้ ท่านก็จะได้รับการตรวจรักษาและได้รับการบริ การเช่นเดิม
9. การรักษาความลับของท่ าน
ในการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มีการระบุชื่อและที่อยู่ของท่าน ข้อมูลที่ท่านตอบ
จะถูกเก็บรักษา
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ไว้เป็ นความลับสําหรั บการทําวิจยั จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะภาพรวม และสรุ ปผลการวิจยั โดย
แปลผลเป็ นค่าทางสถิติ ซึ่ งไม่มีระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวบุคคล แต่อย่างใด
10. สิ่ งที่ท่านได้ รับ
เมื่อท่านยินดีเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้ ท่านจะได้รับแบบสอบถามที่มีคาํ ถามเกี่ยวกับปั จจัย
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึ มเศร้าภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เป็ นแบบสอบถามจํานวน 7 ส่ วน คือ
แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไป แบบสอบถามความสามารถในการปฏิ บ ั ติ กิ จ วัต รประจํา วั น
แบบสอบถามแรงสนับสนุ นทางสังคม แบบสอบถามกลวิธีการเผชิ ญปั ญหา แบบสอบถาม
ความสามารถในการสื่ อสาร แบบสอบถามการทําหน้าที่ดา้ นการรู ้ คิด และ แบบสอบถามภาวะ
ซึ มเศร้า
11. บุคคลที่ท่านสามารถติดต่ อได้
หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใดเกี่ยวกับการวิจยั และสิ ทธิ ของท่าน โปรดสอบถามและ
ติ ด ต่ อ ได้ที่ นางสาว วิ ชชุ ต า พุ่ ม จันทร์ นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0897825019
“หากท่านไม่ได้รับการปฏิบตั ิตามข้อมูลดังกล่าวสามารถร้องเรี ยนได้ที่ คณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร
สถาบัน 2 ซอยจุฬาลงกรณ์ 62 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-22188147 หรื อ 0-2218-8141 โทรสาร 0-2218-8147 E-mail: eccu@chula.ac.th”
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ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
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แบบสอบถามเลขที่...............
เรื่ อง “ปั จจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กบั ภาวะซึ มเศร้าของผูป้ ่ วยภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉี ยบพลัน”
……………………………………………………………………………………………………….
คําชี้แจง ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 7 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป

จํานวน 6 ข้อ

ส่ วนที่ 2 แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคม

จํานวน 15 ข้อ

ส่ วน ที่ 3 แบบวัดความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน

จํานวน 10 ข้อ

ส่ วนที่ 4 แบบวัดกลวิธีการเผชิญปั ญหา

จํานวน 20 ข้อ

ส่ วนที่ 5 แบบวัดความสามารถในการสื่ อสาร

จํานวน 20 ข้อ

ส่ วนที่ 6 แบบวัดการทําหน้าที่ดา้ นการรู้คิด

จํานวน 11 ข้อ

ส่ วนที่ 7 แบบวัดภาวะซึ มเศร้า

จํานวน 9 ข้อ
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ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป จํานวน 6 ข้อ
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย () ลงในช่องข้อมูลส่ วนบุคคลของท่าน
ส่ วนข้อที่ 2 ให้ท่านเติมข้อความ ในข้อที่ 6 ผูว้ จิ ยั จะเป็ นผูก้ รอกข้อมูลให้ท่าน
เอง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ…………. ปี ……….. เดือน
3. สถานภาพสมรส
 โสด

 คู่

 หย่า

 หม้าย

 แยก

4.รายได้ของผูป้ ่ วย
 น้อยกว่า 5000 -5,000 บาท
 10,001 -15,000 บาท

 5001 -10,000 บาท
มากกว่า 15,000 บาท

5. การศึกษา
 ตํ่ากว่าระดับประถมศึกษา (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้)
 เรี ยนระดับประถมศึกษา
 สู งกว่าระดับประถมศึกษา
6. ระยะเวลาเริ่ มเจ็บป่ วยถึงปั จจุบนั ………. ปี ……….. เดือน
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ส่ วนที่ 2. แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสั งคม จํานวน 15 ข้อ
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม โปรดอ่านข้อความ
และทําเครื่ องหมายถูก () ในช่องคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงข้อละ 1
คําตอบ โดยพิจารณาเกณฑ์การเลือกตอบ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ข้อความนั้นท่านเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง ข้อความนั้นท่านเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ข้อความนั้นท่านเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความนั้นท่านเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง ข้อความนั้นท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ข้ อความ

1.ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านมีบุคคล
ใกล้ชิดที่พร้อมจะทําให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย
เสมอ
2. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านรู้สึกว่า
มีเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือซึ่ งกันและกันได้เมื่อ
ท่านต้องการ
3. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านมีคน
รักและเอาใจใส่
4. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านรู้สึกว่า
มีญาติ พี่นอ้ งหรื อเพื่อนฝูง มาร่ วมงานสังสรรค์
ต่าง ๆ กับท่าน
5. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อมีปัญหา
ท่านสามารถพึ่งพาญาติ พี่นอ้ ง หรื อเพื่อนฝูงได้

(5)
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

(4)
เห็น
ด้วย
มาก

(3)
เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง

(2)
เห็น
ด้วย
น้อย

(1)
เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
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6. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านมีคนที่
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือท่านในระยะยาวถ้า
ท่านต้องการ
7. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านมีคนที่
พร้อมจะรับฟังความรู ้สึกของท่านถ้าท่าน
ต้องการ
8.ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านมีญาติ
หรื อเพื่อนที่จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
9.ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เมื่อท่าน
อารมณ์เสี ยท่านสามารถหาคนที่ระบายความรู ้สึก
ได้
10.ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านมีคนที่
ให้คาํ แนะนําหรื อช่วยท่านในการวางแผนแก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ
11.ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ถ้าท่าน
เจ็บป่ วยจะมีคนให้คาํ แนะนําในการดูแลตนเอง
ให้แก่ท่าน
12.ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านชอบ
ทําสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆเป็ นพิเศษเพื่อช่วยให้คนอื่นมี
ความพึงพอใจ
13. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง คนอื่น
บอกท่านว่าพวกเขาสบายใจที่จะทํางานร่ วมกับ
ท่าน
14. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อน ๆ
ท่านเห็นความสําคัญของท่านขณะมีกิจกรรม
ร่ วมกัน
15. ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ท่านเป็ นที่
ต้องการของสมาชิกในครอบครัว
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ส่ วนที่ 3. แบบประเมินการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจําวัน
ซึ่ งมีท้งั หมด 10 ข้อ โปรดอ่านข้อความและทําเครื่ องหมายถูก ในช่อง  คําตอบที่ตรงกับสิ่ งที่
สามารถทําได้มากที่สุด เพียงกิจกรรมละ 1 คําตอบเท่านั้น โดยพิจารณาจากข้อความที่แสดงไว้ใน
ตารางกิจกรรมการประเมิน ดังต่อไปนี้
กิจกรรมการประเมิน
กิจกรรมที1่ .การรับประทานอาหาร
❑ ต้องมีคนช่วยเหลือ (0)
❑ มีคนช่วยบางส่ วน เช่น ตัดเนื้ อ เตรี ยมอาหารให้ (5)
❑ ทําเองได้ (10)
กิจกรรมที่ 2. การขึน้ ลงจากเตียง
❑ ลุกจากเตียงไม่ได้ (0) ❑ ลุกนัง่ ได้แต่ตอ้ งมีคนช่วยพยุง 1-2 คน (5)
❑ ลุกนัง่ ได้ ต้องการคนช่วยเหลือน้อย (10) ❑ ลุกนัง่ ได้เอง ยกเท้าวางบน
รถเข็นได้เองโดยไม่มีคนช่วยเหลือ (15)
กิจกรรมที่ 3. ล้ างหน้ า แปรงฟัน หวีผม
❑ ต้องมีคนช่วยเหลือ (0) ❑ ทําเองได้ (5)
กิจกรรมที่ 4. การเข้ าห้ องนํา้
❑ ต้องมีคนช่วยเหลือ (0) ❑ มีคนช่วยทําให้บางส่ วน (5)
❑ ทําเองได้ (10)
กิจกรรมที่ 5. การอาบนํา้
❑ ต้องมีคนช่วยเหลือ (0) ❑ ทําเองได้ (5)
กิจกรรมที่ 6. การเคลือ่ นไหว นั่ง ยืน เดิน
❑ นัง่ บนรถเข็นแต่ไปไหนเองไม่ได้ (0) ❑ นัง่ รถเข็นและไปได้ไกล 50 หลา
(5)

สํ าหรับ
ผู้วจิ ัย
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❑ เดินได้ไกล 50 หลา โดยมีคนช่วยเล็กน้อย (10) ❑ เดินได้เอง อาจใช้ไม้เท้า
ช่วย (15)
กิจกรรมที่ 7. การขึน้ บันได
❑ ขึ้นบันไดเองไม่ได้ (0)
❑ ขึ้นบันไดได้แต่ตอ้ งการคนช่วยเล็กน้อย (5) ❑ ขึ้นบันไดเองได้ อาจจะต้อง
เกาะราวโดยไม่มีคนช่วย (10)
กิจกรรมที่ 8. การแต่ งตัว
❑ ต้องมีคนช่วยเหลือ (0)
❑ มีคนช่วยบางส่ วน (5) ❑ ทําเองได้ รวมทั้งติดซิป ติดกระดุม (10)
กิจกรรมที่ 9. การควบคุมการถ่ ายอุจจาระ
❑ ถ่ายอุจจาระเองไม่ได้ ต้องมีคนช่วย (0)
❑ อุจจาระเองได้เป็ นส่ วนใหญ่ตอ้ งการคนช่วยสวนหรื อเหน็บยาเป็ นบางครั้งไม่
เกิน 1 ครั้ง/สัปดาห์ (5)
❑ ทําเองได้ สวนหรื อเหน็บยาเองได้ (10)
กิจกรรมที่ 10. การปัสสาวะ
❑ ปั สสาวะไม่ได้ คาสายสวน (0)
❑ สวนบางครั้ง ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน (5) ❑ ปั สสาวะเองได้ (10)
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ส่ วนที่ 4. แบบประเมินด้ านการสื่ อสาร จํานวนข้อคําถาม 20 ข้อ
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามการรับรู้ความสามารถในการสื่ อสารของตัว
ท่านเอง คําตอบเหล่านี้ ไม่มีถูกผิด แต่เป็ นเพียงการทดสอบเกี่ยวกับการรับรู้ของท่านเท่านั้น โปรด
อ่านข้อความและทําเครื่ องหมายถูก ( ) ในช่องคําตอบที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพียง
ข้อละ 1 คําตอบ โดยพิจารณาเกณฑ์การเลือกตอบ ดังต่อไปนี้
ดีมาก หมายถึง ทําได้ดีมาก หรื อเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
ดี หมายถึง หมายถึง ทําได้ดี หรื อเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง
ปานกลาง หมายถึง ทําได้แต่ไม่คล่องแคล่ว หรื อเกิดขึ้นได้นอ้ ยครั้ง
น้ อยมาก หมายถึง ทําได้ดว้ ยความยากลําบาก หรื อเกิดขึ้นได้นอ้ ยครั้งมาก
ไม่ เลย หมายถึง ทําไม่ได้เลย หรื อไม่เกิดขึ้นเลย

ข้ อความ

1. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถบอกได้วา่ สิ่ ง
ใดมีความหมาย “ใช่” หรื อ “ไม่ใช่” ได้อย่างไร
2. วันนี้ ท่านสามารถใช้ตวั ช่วยอื่น(เช่น การชี้ การ
เขียน)มาใช้ในการสื่ อสารของท่านได้อย่างไร
3. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถพูดโต้ตอบกับ
คนที่คุน้ เคยเป็ นอย่างไร
4. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถพูดโต้ตอบกับ
คนที่ไม่คุน้ เคยเป็ นอย่างไร
5. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถร่ วมพูดคุยกับ
คนเป็ นกลุ่มเป็ นอย่างไร
6. วันนี้ ความสามารถในการเข้าใจประโยคที่ยาว ๆ
ของท่านเป็ นอย่างไร
7. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถเข้าใจเรื่ องที่
พูดคุยตามปกติได้ดีอย่างไร

ความสามารถในการปฏิบัติ
(4)
ดีมาก

(3)
ดี

(2) (1)
(0)
ปาน น้ อย ไม่ เลย
กลาง มาก
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8. ในวันนี้ ท่านสามารถบอกสิ่ งที่ท่านไม่เข้าใจได้
อย่างไร
9. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถติดตาม หัวข้อ
สนทนาที่เปลี่ยนไปได้อย่างไร
10. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ท่านสามารถอ่านได้เป็ น
อย่างไร
11. ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผา่ นมา ความสามารถในเขียน
ของท่านเป็ นอย่างไร
12. วันนี้ ท่านสามารถจัดการเรื่ องการเงินของท่านได้
อย่างไร
13. ความสามารถในการสื่ อสารของท่าน เปลี่ยนไป
ภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
14. ท่านคิดว่าการสื่ อสารของท่านดีอย่างไร?
15. ท่านมัน่ ใจ ในเรื่ องที่ท่านสื่ อสารไป ว่าท่านทํา
อะไร
16. วันนี้ การพูดหรื อการสื่ อสารของท่านมีผลกระทบ
ต่อชีวิตครอบครัว
17. วันนี้ การพูดหรื อสื่ อสารของท่านมีผลกระทบต่อ
ชีวติ ในสังคมของท่าน
18. วันนี้ ท่านมีปัญหาเรื่ องการพูด และการสื่ อภาษา ที่
มีผลกระทบต่อกิจกรรมที่ท่านชอบ หรื องานอดิเรก
ของท่าน
19. ปั ญหาเรื่ องการสื่ อสารทําให้ท่านกังวล หรื อไม่มี
ความสุ ข
20. ท่านสามารถบอกได้วา่ คุณภาพชีวติ ของตัวท่าน
เป็ นอย่างไร
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สวนที่ 5. การทําหน้ าทีด่ ้ านการรู้ คิด (Cognitive function) ใช้แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับ
ภาษาไทย MMSE-Thai 2002 แบบทดสอบนี้มีจาํ นวน 11ข้อ
คําชี้แจง ผูท้ าํ การวิจยั เป็ นผูถ้ ามคําถาม โปรดตอบตามความคิดของท่าน โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าผิดหรื อ
ถูกการทดสอบนี้เพื่อประเมินความสามารถทางการรู ้คิดของท่านเท่านั้น
ในกรณี ที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่ตอ้ งทําข้อ 4, 9 และ 10
บันทึกคําตอบไว้ทุกครั้ ง
(ทั้งคําตอบที่ถูกและผิด)
1. Orientation for time (ตอบถูกข้อละ 1คะแนน)
1.วันนี้วนั ที่เท่าไร
2.วันนี้วนั อะไร
3.เดือนนี้เดือนอะไร
4.ปี นี้ปี พ.ศ.อะไร
…………………………
5.ฤดูน้ ีฤดูอะไร
2. Orientation for place (ตอบถูกข้อละ 1คะแนน)
1.สถานที่ตรงนี้เรี ยกว่าอะไร และ.........ชื่อว่าอะไร
2.ขณะนี้อยูช่ ้ นั ที่เท่าไรของตัวอาคาร
3.ที่นี่อยูใ่ นอําเภออะไร
4.ที่นี่จงั หวัดอะไร
5.ที่นี่ภาคอะไร

…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

3. Registration (ตอบถูกข้อละ 3คะแนน)
ต่อไปนี้ จะเป็ นการทดสอบความจํา ดิ ฉันจะบอกชื่ อของ 3อย่า งให้คุณตั้ง ใจฟั งให้ดี
เพราะจะบอกเพียงครั้ งเดี ยว ไม่มีการบอกซํ้าอีก เมื่อดิฉันพูดจบ ให้คุณผูท้ บทวนพูด
ตามที่ได้ยนิ ให้ครบทั้ง 3 ชื่อ แล้วพยายามจําให้ดี เดี๋ยวดิฉนั จะถามซํ้า
การบอกชื่อแต่ละคําให้ห่างกันประมาณ 1 วินาที ต้องไม่ชา้ หรื อเร็ วเกินไป
( ตอบถูก 1 คํา ได้ 1คะแนน)
 ดอกไม้  แม่น้ าํ  รถไฟ ………………………............

คะแนน
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4. Attention/ Calculation ( 5 คะแนน) : (ให้เลือกทําข้อใดข้อหนึ่ง)
ข้อนี้เป็ นการคิดเลขในใจเพื่อทดสอบสมาธิ คุณคิดเลขในใจเป็ นไหม?
ถ้าตอบคิดเป็ นให้ทาํ ข้อ 4.1 ถ้าตอบคิดไม่เป็ นหรื อไม่ตอบให้ทาํ ข้อ 4.2
4.1 ข้อนี้คิดเลขในใจให้เอา 100 ตั้ง ลบออกทีละ 7 ไปเรื่ อยๆ ได้ผลลัพธ์เท่าไร
บอกมา ...... ....... ....... ....... ......
บันทึกคําตอบตัวเลขไว้ทุกครั้งทั้งที่ตอบถูกและตอบผิด ทําทั้งหมด 5 ครั้ง
ถ้ าลบได้ 1,2 หรื อ 3 แล้ วตอบไม่ได้ ก็คดิ คะแนนเท่าที่ทําได้ ไม่ต้องย้ ายไปทําข้ อ 4.2
4.2 ดิฉนั จะสะกดคําว่ามะนาวให้ คุณฟังแล้วให้คุณสะกดถอยหลังจากพยัญชนะตัว
หลังไปตัวแรก คําว่ามะนาวสะกดว่า“มอม้า-สระอะ-นอหนู-สระอา-วอแหวน” ไหนคุณ
สะกดถอยหลังให้ฟังซิ..... ….. ….. ….. …..
ว า น ะ ม
5. Recall (3 คะแนน)
“ เมื่อสักครู่ ที่ให้จาํ ของ 3 อย่าง จําได้ไหมมีอะไรบ้าง” (ตอบถูก 1 คํา ให้ 1คะแนน)
ดอกไม้ แม่น้ าํ รถไฟ
.....................................................................
6. Naming (2 คะแนน)
6.1 ยืน่ ดินสอให้ผถู ้ ูกทดสอบดูและถามว่า “ของสิ่ งนี้เรี ยกว่าอะไร” …………..
6.2 ชี้นาฬิกาข้อมือให้ผถู ้ ูกทดสอบดูและถามว่า “ของสิ่ งนี้เรี ยกว่าอะไร” …………..
7. Repetition (1คะแนน)
(พูดตามได้ถูกต้องได้ 1 คะแนน) ตั้งใจฟังดิฉนั นะ เมื่อดิฉนั พูดข้อความนี้แล้วให้คุณ
พูดตามดิฉนั จะบอกเพียงครั้งเดียว “ใครใคร่ ขายไก่ ไข่ ” ………………….
8.Verbal command (3 คะแนน)
ฟังให้ดี ๆนะเดี๋ยวดิฉนั จะส่ งกระดาษให้คุณให้รับด้วยมือขวา พับครึ่ งด้วย แล้ววางไว้ที่
............. (พื้น, โต๊ะ, เตียง)
ผูท้ ดสอบแสดงกระดาษเปล่าขนาดประมาณ เอ-4 ไม่มีรอยพับ ให้ผถู้ ูกทดสอบ
รับด้วยมือขวาพับครึ่ ง วางไว้ที่ (พื้น, โต๊ะ, เตียง) ………………………
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9. Written command
ต่อไปนี้ เป็ นคําสั่งที่เขียนเป็ นตัวหนังสื อ ต้องการให้คุณอ่านแล้วทําตามคุณจะอ่านออก
เสี ยงหรื ออ่านในใจก็ได้ ผูท้ ดสอบแสดงกระดาษที่เขียนว่า “หลับตา” หลับตาได้
………………………
10.Writing (1 คะแนน)
ข้อนี้เป็ นคําสั่งให้คุณเขียนข้อความอะไรก็ได้ที่อ่านแล้วรู้เรื่ อง หรื อมีความหมายมา 1
ประโยค…………………………………………………………
 ประโยคมีความหมาย
11.Visuoconstruction (1 คะแนน)
ข้อนี้เป็ นคําสัง่ “จงวาดภาพเหมือนภาพตัวอย่าง”

คะแนนรวม ..............
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ส่ วนที่ 6. แบบวัดกลวิธีการเผชิ ญปัญหา แบบสอบถามนี้มีขอ้ คําถามจํานวน 20 ข้อ
คําชี้แจง เมื่อท่านเกิดความรู ้สึกเครี ยดจากการที่เป็ นโรคหลอดเลือดสมอง ท่านทําอย่างไรบ้าง เพื่อ
จัดการกับความเครี ยดที่เกิดขึ้นและเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่ทาํ ให้เครี ยดนั้น ท่านคิดว่าได้ใช้วิธีการ
ในข้อใดต่อไปนี้จดั การกับปั ญหาที่ทาํ ให้เกิดความรู ้สึกเครี ยดมากน้อยเพียงใด โปรดใส่ เครื่ องหมาย
วงกลม √ ในช่องซึ่ งต้องกับสภาพความเป็ นจริ งมากที่สุด โปรดทําทุกข้อ โดยประเมินตามมาตรวัด
ต่อไปนี้
ทําบ่ อยมาก หมายถึง ท่านใช้วธิ ี น้ ีเป็ นในการจัดการกับปัญหาแทบทุกครั้ง
ทําค่ อนข้ างบ่ อย หมายถึง ท่านใช้วธิ ีน้ ีเป็ นในการจัดการกับปัญหาค่อนข้างบ่อย
ทําและไม่ ทาํ พอ ๆกัน หมายถึง ท่านใช้ และไม่ใช้วธิ ีน้ ีเป็ นในการจัดการกับปัญหาเท่ากัน
ไม่ ค่อยได้ ทาํ หมายถึง ท่านเคยใช้วธิ ี น้ ีในการจัดการกับปั ญหาในบางครั้ง
ไม่ เคย หมายถึง ไม่เคยใช้วธิ ี น้ ีในการจัดการกับปั ญหา

ข้อความ
1. ท่านเข้าใจตัวเอง และท่านต่อสู ้เพื่อตัวเอง
2. ท่านมีความพยายามที่จะเปลี่ยนความคิด
3.
4.
5.
6.

ของผูอ้ ื่น
ท่านจะแสดงให้คนที่ทาํ ให้คุณโกรธรู้วา่
ท่านกําลังโกรธ
ท่านสามารถคลี่คลายสถานการณ์ และไม่
เคร่ งเครี ยดกับสิ่ งที่เกิดขึ้น
ท่านสามารถเดินออกจากปั ญหาเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ท่านพยายามเก็บความรู ้สึกของท่านไว้

7. ท่านไม่แสดงให้ผอู ้ ื่นรู ้วา่ มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น

ทํา
บ่อย
มาก

ระดับความถี่ของการปฏิบตั ิ
ทําและไม่ ไม่
ทํา
ค่อนข้าง ทําพอ ๆ ค่อย
ได้ทาํ
กัน
บ่อย

ไม่
เคย
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8. ท่านพูดคุยกับคนอื่นเพื่อช่วยหาทาง

แก้ปัญหา
9. ท่านเล่าปั ญหา กับผูท้ ี่สามารถช่วย
แก้ปัญหาได้
10. ท่านขอความช่วยเหลือจากครอบครัว
หรื อเพื่อน
11. ท่านตําหนิ ตนเอง
12. ท่านรู ้ดีวา่ ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
13. ท่านปรารถนาให้สิ่งร้าย ๆ กลายเป็ นดี
14.ท่านหวังว่าจะมีปาฏิหาริ ยเ์ กิดขึ้น
15. ท่านรู ้แนวทางที่จะทําให้สาํ เร็ จ ท่านจึง
สงสัยว่าท่านได้พยายามทําเต็มที่หรื อยัง
16. ท่านวางแผนที่จะแก้ปัญหา และได้ทาํ ตาม
แผน
17. ท่านเปลี่ยนแปลงหรื อมีการพัฒนาในทาง
ที่ดี
18. ท่านคิดว่าการเดินออกจากปั ญหา ดี กว่า
ก้าวเข้าไปหาปั ญหา
19. ท่านคิดว่าพบ และศรัทธาสิ่ งใหม่
20. ท่านค้นพบสิ่ งที่สาํ คัญในชีวติ
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ส่ วนที่ 7. แบบสอบถามสุ ขภาพผู้ป่วย 9 ข้ อ (PHQ-9)
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสอบถามความรู้สึกของท่านในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่
ผ่านมา คําตอบเหล่านี้ ไม่มีถูกผิด แต่เป็ นเพียงการทดสอบเกี่ยวกับความรู้สึกของท่านเท่านั้น โปรด
อ่านข้อความและทําเครื่ องหมายถูก ( ) ในช่องคําตอบที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด เพียง
ข้อละ 1 คําตอบ โดยพิจารณาเกณฑ์การเลือกตอบ ดังต่อไปนี้
มีเกือบทุกวัน หมายถึง ความรู ้สึกนั้นเกิดขึ้น 5-7 วันต่อสัปดาห์
มีค่อนข้ างบ่ อย หมายถึงมีความรู ้สึกนั้นเกิดขึ้น 3-4 วันต่อสัปดาห์
มีบางวันไม่ บ่อยครั้ง หมายถึง มีความรู ้สึกนั้นเกิดขึ้น 1-2 วันต่อสัปดาห์
ไม่ เลย หมายถึง มีความรู ้สึกความรู ้สึกนั้นเกิดขึ้นน้อยกว่า 1 วัน

ข้อความ

1.เบื่อทําอะไร ๆ ก็ไม่เพลิดเพลิน
2.ไม่สบายใจ ซึ มเศร้าหรื อ ท้อแท้
3.หลับยากหรื อหลับๆตื่นๆหรื อหลับมากไป
4.เหนื่ อยง่ายหรื อไม่ค่อยมีแรง
5.เบื่ออาหารหรื อกินมากเกินไป
6.รู ้สึกไม่ดีกบั ตัวเอง – คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรื อเป็ นคน
ทําให้ตวั เองหรื อครอบครัวผิดหวัง
7.ไม่ค่อยมีสมาธิ กบั สิ่ งต่างๆเช่นการอ่านหนังสื อพิมพ์
หรื อดูโทรทัศน์ฟังวิทยุ หรื อทํางานที่ตอ้ งใช้ความตั้งใจ
8.พูด หรื อทําอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็นหรื อ
กระสับกระส่ ายจนท่านอยูไ่ ม่นิ่งเหมือนเคย
9.คิดทําร้ายตนเอง หรื อคิดว่าถ้าตายๆ ไปเสี ยคงจะดี

(3)
(2)
(0)
(1)
มีเกือบ
มี
ไม่เลย มีบาง
วัน ค่อนข้าง ทุกวัน
บ่อย
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ภาคผนวก ง
ข้ อมูล การวิเคราะห์ ทางสถิติ
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ค่ าความเทีย่ งของแบบประเมินการสนับสนุนทางสั งคม
Reliability
Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance Corrected
Cronbach's
Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item
Correlation
Deleted
S1
54.37
49.826
.641
.859
S2
54.73
47.926
.621
.858
S3
54.30
49.528
.659
.858
S4
55.43
47.702
.445
.872
S5
54.80
48.234
.571
.861
S6
54.50
49.776
.597
.860
S7
54.60
50.041
.618
.860
S8
54.60
48.524
.605
.859
S9
55.00
50.276
.414
.869
S10
54.77
51.840
.411
.868
S11
54.53
52.464
.461
.866
S12
54.73
52.616
.349
.870
S13
55.47
50.809
.523
.863
S14
55.37
50.033
.537
.862
S15
54.60
49.007
.509
.864
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.873
15

N of Cases

170
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ค่ าความเทีย่ งของแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกจิ วัตรประจําวัน
Reliability
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

AD1

80.82

226.833

.618

.864

AD2

75.97

219.615

.682

.858

AD3

84.59

274.090

.460

.882

AD4

80.82

216.478

.767

.851

AD5

85.06

246.150

.704

.863

AD6

76.94

181.712

.851

.844

AD7

81.88

207.087

.641

.866

AD8

80.06

227.807

.645

.861

AD9

79.85

259.298

.549

.873

AD10

79.76

261.483

.458

.876

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
.877

N of Items
15

N of Cases
170
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ค่ าความเทีย่ งของแบบประเมินความสามารถในการสื่ อสาร
Reliability
Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

C1

75.87

181.844

.662

.943

C2

75.90

179.266

.755

.942

C3

75.90

181.955

.712

.942

C4

76.43

173.357

.766

.941

C5

76.47

178.464

.667

.943

C6

76.13

178.947

.719

.942

C7

76.00

180.828

.720

.942

C8

76.20

177.752

.776

.941

C9

76.23

178.599

.760

.941

C10

76.10

176.507

.775

.941

C11

76.27

173.237

.756

.941

C12

76.27

168.133

.824

.940

C13

76.50

169.224

.793

.940

C14

76.10

177.472

.806

.941

C15

76.03

178.171

.741

.942

C16

76.07

182.478

.386

.948

C17

75.97

183.689

.381

.948

C18

76.00

181.655

.428

.947

C19

75.90

182.093

.402

.948

C20

76.20

172.717

.822

.940

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.945

N of Items

N of Cases
20

170
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ค่ าความเทีย่ งของแบบประเมินการทําหน้ าทีด่ ้ านการรู้ คิด
Reliability

Item-Total Statistics
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Cronbach's

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Alpha if Item
Deleted

F1

20.61

23.992

.322

.728

F2

20.98

18.804

.638

.675

F3

22.52

24.807

.291

.733

F4

22.21

13.115

.640

.715

F5

22.94

19.895

.583

.687

F6

23.50

25.269

.245

.737

F7

24.65

24.490

.362

.728

F8

23.08

21.366

.431

.713

F9

24.47

25.671

.290

.739

F10

24.67

24.388

.413

.725

F11

24.61

23.919

.591

.716

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.739

N of Items

N of cases
11

170
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ค่ าความเทีย่ งของแบบประเมินกลวิธีเผชิ ญปัญหา
Reliability
Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance Corrected
Cronbach's
Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item
Correlation
Deleted
P1
62.20
180.028
.507
.893
P2
64.13
184.189
.231
.899
P3
63.80
181.200
.338
.896
P4
63.20
174.924
.538
.891
P5
63.00
180.069
.360
.896
P6
62.70
187.803
.115
.901
P7
62.77
188.047
.087
.903
P8
63.40
171.834
.649
.888
P9
63.23
170.323
.709
.887
P10
63.33
178.437
.368
.896
P11
64.00
172.276
.538
.891
P12
62.33
174.023
.637
.889
P13
62.93
163.375
.674
.887
P14
63.67
164.713
.609
.889
P15
62.80
169.062
.741
.886
P16
63.00
170.483
.702
.887
P17
62.80
170.166
.701
.887
P18
62.50
171.500
.670
.888
P19
63.90
174.438
.471
.893
P20
63.17
157.247
.766
.883
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.897
20

N of Cases
170
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ค่ าความเทีย่ งของแบบประเมินภาวซึมเศร้ า
Reliability
Item-Total Statistics
Scale Mean if Scale Variance Corrected
Cronbach's
Item Deleted if Item Deleted Item-Total Alpha if Item
Correlation
Deleted
H1
4.69
9.440
.643
.739
H2
4.66
9.594
.554
.749
H3
4.47
9.227
.415
.775
H4
4.61
9.335
.487
.759
H5
4.76
9.729
.519
.754
H6
4.78
9.851
.413
.769
H7
4.93
9.954
.419
.768
H8
4.87
10.221
.399
.770
H9
5.15
10.536
.440
.767
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.782

N of Cases
9

170
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ตารางที่ 7 เพศกับจํานวน และร้ อยละของระดับภาวะซึ มเศร้ าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน

ภาวะ
ซึ มเศร้า

มีภาวะ
ไม่มีอาการ มีอาการ
เล็กน้อย ไม่ ซึ มเศร้า
ระดับ
ถึงขั้นมี
เล็กน้อย
ภาวะ
ซึ มเศร้า

ชาย

39 (22.9%) 40 (23.5%)

หญิง

35 (20.6%)

รวม

74 (43.5%)

มีภาวะ มีภาวะ
ซึ มเศร้า ซึ มเศร้า
ระดับ ระดับรุ นแรง
ปาน
กลาง

รวม

2 (1.2%)

(0%)

(0.6%)

82(48.2%)

33 19.4%)

19 (11.2%)

(0%)

1(0.6%)

88(51.8%)

73(42.9%)

21(12.4%)

(0%)

2 (1.2%)

170 (100%)
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ตารางที่ 8 สถานภาพสมรสกับจํานวน และร้ อยละ ของระดับภาวะซึ มเศร้ าของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองเฉียบพลัน

ภาวะ
ซึ มเศร้า

ไม่มี
อาการ

มีอาการ
เล็กน้อย ไม่
ถึงขั้นมี
ภาวะ
ซึ มเศร้า

โสด
คู่

5 (2.9%)
54(31.8%)

อื่น ๆ
รวม

15 (8.8%) 8 (4.7%)
74(43.5%) 73 (42.9%)

14 (8.2%)
51 (30%)

มีภาวะ
ซึ มเศร้า
ระดับ
เล็กน้อย

0 (0%)
8 (4.7%)
13(7.6%)
21 (12.4%)

รวม

มีภาวะ
ซึ มเศร้า
ระดับ
ปาน
กลาง

มีภาวะ
ซึ มเศร้า
ระดับ
รุ นแรง

0 (0%)
0 (0%)

0 (0%) 19 (11.2%)
0 (0%) 113(66.5%)

0 (0%) 2 (1.2%) 38 (22.4%)
0 (0%) 2 (1.2%) 170(100%)
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ตารางที่ 9 รายได้ กับจํานวน และร้ อยละ ของระดับภาวะซึ มเศร้ าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน

ภาวะ
ซึ มเศร้า

ไม่มี
อาการ

มีอาการ
เล็กน้อย
ไม่ถึงขั้นมี
ภาวะ
ซึ มเศร้า

มีภาวะ
ซึ มเศร้า
ระดับ
เล็กน้อย

น้อยกว่า
5,000
6 (3.5%) 3 (1.8%) 1 (0.6%)
5,00110,000
0 (0%)
6 (3.5%) 1 (0.6%)
10,00115,000
20 (11.8%) 15 (8.8%) 8 (4.7)
ม า ก ก ว่ า
15,000
48 (28.2%) 49 (28.8%) 11 (6.5%)
รวม
21
74 (43.5%) 73 (42.9%) (12.4%)

มีภาวะ
ซึ มเศร้า
ระดับ
ปาน
กลาง

มีภาวะ
ซึ มเศร้า
ระดับ
รุ นแรง

รวม

0 (0%)

1 (.06%)

11 (6.5%)

0 (0%)

0 (0%)

7 (4.1%)

0 (0%)

0 (0%)

43 (25.3%)

0 (0%)

1 (.06%) 109 (64.1 %)

0 (0%)

2 (1.2%)

170 (100%)
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