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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสำเหตุกำรเสียชีวิตที่สำคัญและยังเป็นสำเหตุของควำมพิกำรใน ผู้ที่
รอดชี วิ ต จำกโรคหลอดเลื อ ดสมอง ซึ่ ง พบมำกถึ ง 2 ใน 3 ของผู้ ที่ ร อดชี วิ ต (World Stroke
Organization, 2015) โรคหลอดเลือดสมองยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เช่น ด้ำนร่ำงกำย ทำให้มี
อำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรง กำรเคลื่อนไหวผิดปกติ ผลกระทบต่อจิตใจทำให้รู้สึกควำมมีคุณค่ำในตนเอง
ลดลง เกิดควำมเครียด ควำมวิตกกังวล ภำวะซึมเศร้ำ และผลกระทบต่อสังคม ทำให้ผู้ป่วยขำดควำม
สนใจในกำรทำกิจกรรมและแยกตัวจำกสังคม(Ingrid GL van de Port, Kwakkel, Bruin, &
Lindeman, 2007) นอกจำกที่กล่ำวมำแล้วนั้นควำมเหนื่อยล้ำยังเป็นหนึ่งในผลกระทบที่สำคัญของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งผลต่อกำรฟื้นหำยและคุณภำพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
ครอบครัว (Ingrid GL van de Port, Kwakkel, Bruin, & Lindeman, 2007)
ควำมเหนื่อยล้ำเป็นกำรรับรู้ประสบกำรณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (White et al.,
2012) ที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยหน่ำย อ่อนเพลีย หมดพลังงำน (Acciarresi, Bogousslavsky, &
Paciaroni, 2014; I. G. van de Port, Kwakkel, Schepers, Heinemans, & Lindeman, 2007)
ซึ่งไม่มีควำมสัมพันธ์ กับกำรออกแรงหรือกำรออกกำลังกำย (Zedlitz, Rietveld, Geurts, & Fasotti,
2012) และไม่ส ำมำรถแก้ไขได้ด้ว ยกำรพักผ่ อนหรือกำรนอนหลั บ (Kirkevold, Christensen,
Andersen, Johansen, & Harder, 2012) ผู้ป่วยร้อยละ 28-40 บอกว่ำควำมเหนื่อยล้ำเป็นสิ่งที่
เลวร้ำยที่สุด (Ingles, Eskes, & Phillips, 1999) ผู้ป่วยรู้สึกว่ำตนเองอยำกพักมำกกว่ำปกติ เหนื่อย
ง่ำยกว่ำปกติ (White et al., 2012)
ควำมเหนื่อยล้ำเป็นปัญหำที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 35-92 ของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดควำมเหนื่อยล้ำ (อวยพร สวัสดี, 2557; Duncan, Wu, & Mead,
2012) ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดได้ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
จนกระทั่งกลับมำพักฟื้นที่บ้ำนและอำจมีควำมเหนื่อยล้ำต่อเนื่องจนถึง 3 ปี ควำมเหนื่อยล้ำสำมำรถ
เกิดขึ้นทุกวันและเกิดนำนตั้งแต่ 1 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง (White et al., 2012)
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ควำมเหนื่อยล้ำเป็นอุปสรรคในกำรทำกำยภำพบำบัดของผู้ป่วย (Choi-Kwon, Han, Kwon,
& Kim, 2005; Ingles et al., 1999) เป็นปัจจัยที่สำคัญในกำรทำให้ผู้ป่วยแยกตัวจำกสังคม (Miller
et al., 2013) เป็นอุปสรรคในกำรกลับเข้ำทำงำน (Flinn & Stube, 2010) ทำให้เกิดภำวะพึ่งพำ
(Glader, Stegmayr, & Asplund, 2002) ซึ่งส่งผลต่อคุณภำพชีวิตผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและ
ครอบครัว (van de Port et al., 2007) นอกจำกนี้ควำมเหนื่อยล้ำยังเป็นตัวทำนำยอัตรำตำยใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย (Glader et al., 2002)
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดจำกระบบประสำทส่วนกลำง (Central
fatigue) (Kutlubaev & Mead, 2013) จำกควำมผิดปกติของกำรส่งสัญญำณในระบบประสำท
ส่วนกลำงที่รบกวนกระบวนกำรทำงำนระบบประสำทตั้งแต่ cerebral cortex ไขสันหลัง ระบบ
ประสำทส่วนปลำยจนถึงระดับโมเลกุล (Giacobbe, 2010) ทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยล้ำ อ่อนแรง
ง่วงซึม ต้องกำรพักผ่อนมำกกว่ำปกติ (Stokes, O'Connell, & Murphy, 2011) แต่สำหรับโรคมะเร็ง
พบว่ำควำมเหนื่อยล้ำเกิดจำกผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำ ยำเคมีบำบัด กำรฉำยรังสีที่ทำให้เซลล์และ
ภูมิคุ้มกันในร่ำงกำยถูกกดและถูกทำลำย เกิดภำวะเม็ดเลือดทุกชนิดต่ำ (Pancytopenia) เกิดกำรคั่ง
ค้ำงของของเสียในร่ำงกำย นอกจำกนั้นยังเกิดควำมไม่สมดุลของสำรอำหำร สำรน้ำ และอิเล็กโทรไลต์
(Winningham, 1992; เพียงใจ ดำโลปกำร, 2545) และสำหรับผู้ป่วยโรคไตควำมเหนื่อยล้ำเกิดจำก
กำรกำรคั่งค้ำงของของเสียในร่ำงกำยเนื่องจำกกำรทำงำนของไตที่ไม่มีประสิทธิภำพ (ณภัค จุมพล
พงษ์, 2554) ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว ควำมเหนื่อยล้ำเกิดจำกควำมรุนแรงของโรค ควำมเหนื่อยล้ำจะ
เพิ่มขึ้นตำมควำมก้ำวหน้ำของโรค ซึ่งเมื่อโรคมีควำมรุนแรงมำกขึ้นควำมเหนื่อยล้ำจะเพิ่มมำกขึ้นด้วย
จำกประสิทธิภำพในกำรบีบตัวของหัวใจที่ลดลง (นงลักษณ์ กลิ่นพุดตำล, 2554)
นอกจำกนี้ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสมองยังไม่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่
ระบุว่ำมียำช่วยลดควำมเหนื่อยล้ำ (Chai, Chu, Chow, & Shum, 2008; Chaudhuri & Behan,
2004; Crary, Carnaby-Mann, Miller, Antonios, & Silliman, 2006) ส่วนกลุ่มผู้ป่วยโรคอื่นๆมี
กำรศึกษำพบว่ำมียำช่วยลดควำมเหนื่อยล้ำได้ เช่น ยำ Monafidil ที่ช่วยลดควำมเหนื่อยล้ำในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคปลำยประสำทอักเสบ (Multiple sclerosis), โรคเอดส์ (HIV) (Rabkin, McElhiney,
Rabkin, & Ferrando, 2004) กำรจัดกำรกับควำมเหนื่อยล้ำจึงเป็นบทบำทอิสระที่พยำบำลสำมำรถ
เข้ำไปจัดกระทำได้ หำกพยำบำลมีควำมรู้และควำมเข้ำใจจะสำมำรถกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำรพยำบำลเพื่อลดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป ซึ่งจะช่วยพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

3
ดังนั้นกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พยำบำลจึงควรคำนึงถึงควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
ด้วย เพรำะผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมำนอยู่กับควำมเหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรมใน
ประเทศไทยพบว่ำมีงำนวิจัย 2 เรื่องที่ศึกษำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็น
กำรศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตัน 1 เรื่อง ผลกำรศึกษำพบว่ำอำกำรปวด คุณภำพ
กำรนอนหลั บ ภำวะซึ ม เศร้ ำ ภำวะวิ ต กกั งวลมีค วำมสั ม พั นธ์ ท ำงบวกกับ ควำมเหนื่อ ยล้ ำ ภำวะ
โภชนำกำรและกำรทำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำยมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับควำมเหนื่อยล้ำ เพศ อำยุ และกำร
สนับสนุนทำงสังคมไม่มีควำมสัมพันธ์ควำมเหนื่อยล้ำ (อวยพร สวัสดี, 2557) และกำรศึกษำเชิง
ทำนำย 1 เรื่องที่ศึกษำทั้งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกและตีบตัน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับ
น้ำตำลในเลื อดและควำมเครี ย ดมีควำมสั มพันธ์ทำงบวกกับอำกำรเหนื่อยล้ ำ กิจกรรมทำงกำยมี
ควำมสัมพันธ์ทำงลบกับอำกำรเหนื่อยล้ำ ในขณะที่ควำมบกพร่องทำงกำรสื่อสำร รอยโรค และควำม
รุนแรงของโรคไม่พบควำมสัมพันธ์ โดยควำมเครียดและระดับน้ำตำลในเลือดสำมำรถร่วมกันทำนำย
อำกำรเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 49 (อนุรักษ์ แสงจันทร์, 2560)
กำรศึกษำในต่ำงประเทศพบว่ำยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองจำนวนมำก เช่น กำรเผชิญปัญหำ กำรสูบบุหรี่ โรคร่วม อำกำรนอนไม่หลับ กำรใช้ยำรักษำ
ภำวะซึมเศร้ำ ระยะเวลำในกำรเจ็บป่วย กำรกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ควำมเหนื่อยล้ำก่อนกำรเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง (Ponchel et al., 2016; Wei et al., 2016) กิจกรรมทำงกำย (Stokes et al.,
2011) กำรว่ำงงำน กำรเปลี่ยนงำน ภำวะซึมเศร้ำหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ระยะเวลำในกำร
ติดตำม ควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น กำรได้รับยำแก้ปวด กำรใช้ยำนอนหลับ และควำมผิดปกติ
ของควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Chen et al., 2015; Naess, Lunde, Brogger, & Waje-Andreassen,
2012; van Eijsden, van de Port, Visser-Meily, & Kwakkel, 2012) ระดับ uric acid,วิตำมิน
B12, C-reactive protein, Cytokine, homocysteine, totalcholesterol, triglyceride, HDL,
LDL, fibrinogen, hemoglobin (Ormstad, Aass, Amthor, Lund-Sørensen, & Sandvik, 2011;
D. Wu, Wang, Teng, Huang, & Shang, 2014; S. Wu, Mead, Macleod, & Chalder, 2015)
และภำวะง่วงนอนตอนกลำงวัน (Sterr, Herron, Dijk, & Ellis, 2008; Suh, Choi-Kwon, & Kim,
2016)
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โรคหลอดเลือดสมองแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือขำดเลือด
(Ischemic stroke) และกลุ่ มที่มีหลอดเลือดสมองแตกหรือมีเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic
stroke: HS) กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Ischemic stroke: IS) พบประมำณร้อยละ 70-75
และกลุ่มที่มีหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) พบประมำณร้อยละ 25-30 (Anderson
et al., 2009) โดยพบว่ำจำกจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง
ชนิดตีบตันพบมำกกว่ำหลอดเลือดสมองแตก (ร้อยละ 97.1 ต่อ 7.9) ถึงแม้พยำธิสภำพกำรเกิดของ 2
กลุ่มจะมีควำมแตกต่ำงกันและอัตรำกำรเสียชีวิตใน HS มำกกว่ำ IS แต่ปัจจัยเสี่ยงของ HS และ IS
คล้ำยกัน นอกจำกนั้นยังพบว่ำควำมรุนแรงของโรคที่เกิดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตันและ
หลอดเลือดสมองแตกมีควำมใกล้เคียงกัน แต่แตกต่ำงกันที่รอยโรค บริเวณที่เกิดพยำธิสภำพ ขนำด
ของสมองบริเวณที่ขำดเลือดไปเลี้ยงหรือขนำดของสมองที่ก้ อนเลือดกดทับ (Anderson et al.,
2009)
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในต่ำงประเทศ นักวิจัยมักศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้ง
ชนิดหลอดเลือดสมองตีบตันและหลอดเลือดสมองแตกร่วมกัน ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรเกิดควำมเหนื่อย
ล้ ำของผู้ ป่ ว ยทั้งสองกลุ่ มและปั จ จั ยที่มีควำมสั ม พันธ์กับควำมเหนื่อยล้ ำ ของผู้ ป่ว ยทั้งสองกลุ่ มไม่
แตกต่ำงกัน (Christensen et al., 2008) แต่กำรศึกษำที่ผ่ำนมำในประเทศไทยเป็นกำรศึกษำใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดสมองตีบตัน 1 เรื่องและโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอด
เลือดสมองตีบตันและหลอดเลือดสมองแตก 1 เรื่อง
นอกจำนั้นจำกำรทบทวนวรรณกรรมยังพบว่ำ ในระยะแรกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นั้นมีควำมสำคัญสำหรับผู้ป่วยมำก หำกผู้ป่วยได้รับกำรทำกำยภำพบำบัด กำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำย ซึ่ง
เป็ น หั วใจส ำคัญของกำรดูแลภำยหลั งกำรเกิดโรคหลอดเลื อดสมองหลังพ้นจำกระยะวิกฤตอย่ ำง
รวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดและถูกต้อง กำรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และเหมำะสมจะทำให้ ผู้ ป่ว ยมีโอกำสฟื้นหำยจำกโรคหลอดเลือดสมองได้เร็ว สำมำรถทำกิจวัตร
ประจำวัน หรือกลับเข้ำทำงำนได้ตำมปกติ ช่วยลดควำมวิตกกังวลและควำมเครียดของผู้ป่วยลงได้
นอกจำกนั้นยังลดภำระของผู้ป่วยที่มีต่อครอบครัวอีกด้วย กำรศึกษำของ Lerdal A (2017) พบว่ำ
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกสำมำรถทำนำยข้อจำกัดทำง
สุขภำพของผู้ป่วยได้ในอีก 18 เดือนต่อมำหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Lerdal & Gay, 2017)
ดัง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งสนใจศึ ก ษำควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยหลั ง กำรเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ระยะแรกทั้งชนิดหลอดเลื อดสมองตีบตันและหลอดเลื อดสมองแตก เพื่อให้ กำรศึกษำนี้ส ำมำรถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ป่วยได้ทั้งสองกลุ่ม
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ผู้วิจั ย จึ งศึกษำปัจ จั ย ทำนำยควำมเหนื่อยล้ ำของผู้ ป่วยหลั งกำรเกิดโรคหลอดเลื อดสมอง
ระยะแรก ตำมแนวคิดของไปเปอร์และคณะ (Piper et al.’s Integrated Fatigue Model) ร่วมกับ
กำรทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเป็ น แนวคิดที่ให้ คำนิยำมเกี่ยวกับควำมเหนื่อ ยล้ ำได้ อย่ำงครอบคลุ ม
สำมำรถอธิบำยถึงกลไกของพยำธิสภำพกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำและปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำ
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้อย่ำงชัดเจน ตลอดจนเป็นแนวคิดที่ได้รับกำรยอมรับและใช้
อธิบำยควำมเหนื่อยล้ำในผู้ป่วยหลำยกลุ่มโรคอย่ำงแพร่หลำย แนวคิดควำมเหนื่อยล้ำของไปเปอร์และ
คณะประกอบด้วย 14 ปัจจัย ซึ่งครอบคลุมทำงปัจจัยทำงกำยภำพ (physiological factor) ปัจจัย
ทำงชีวภำพ (biological factor) และปัจจัยทำงจิตสังคม (psychological factor) อย่ำงไรก็ตำม
ผู้วิจัยไม่สำมำรถศึกษำได้ครบทุกปัจจัย จึงเลือกศึกษำบำงปัจจัยที่ยังไม่มีควำมชัดเจน เช่น ผลกำรวิจัย
มีควำมขัดแย้งกัน แล้วยังต้องกำรงำนวิจัยที่ช่วยยืนยันสนับสนุนแนวคิดกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของ
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
2. เพื่อศึกษำปัจจัยทำนำยควำมเหนื่อยล้ำจำกปัจจัยเหล่ำนี้ ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะ
โภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ และกิจกรรมทำงกำย
คาถามการวิจัย
1. ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกเป็นอย่ำงไร
2. ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำยสำมำรถร่วมกัน
ทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้หรือไม่ อย่ำงไร
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แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย
กำรศึกษำครั้ งนี้ ใช้ ทฤษฎีควำมเหนื่ อยล้ ำของไปเปอร์ และคณะ (1987) ที่กล่ ำวว่ำควำม
เหนื่อยล้ำเป็นควำมรู้สึกของผู้ป่วย (subjective) หรือกำรรับรู้ (perceptual) ของผู้ป่วย โดยมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับควำมเหนื่อยล้ำประกอบด้วย 14 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภำยในตัวของบุคคล 2) แบบ
แผนกำรใช้ออกซิเจน 3) แบบแผนกำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำนและสำรที่ให้พลังงำน 4) แบบแผน
ทำงสังคม 5) แบบแผนกำรนอนหลั บและตื่น 6) แบบแผนกำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อน 7) แบบ
แผนสภำวะของโรค 8) แบบแผนกำรรักษำ 9) แบบแผนกำรสะสมของของเสียจำกกระบวนกำรเผำ
ผลำญ 10) แบบแผนอำกำรแสดง 11) แบบแผนสภำพจิตใจ 12) แบบแผนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ควบคุมกำรสื่อสำร 13) แบบแผนเหตุกำรณ์ในชีวิต และ 14) แบบแผนสภำพแวดล้อม โดยผู้วิจัย
คัดเลือกปัจจัยได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำยมำเพื่อ
ทำกำรศึกษำ โดยมีหลักกำรคัดสรรตัวแปรดังกล่ำวมำจำกเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ 1) เป็นตัวแปรที่มี
ควำมน่ ำ สนใจและยั ง ไม่ มี ค วำมชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ในประเทศไทยรวมถึ ง ต้ อ งกำร
ผลกำรวิจัยที่จะช่วยยืนยัน 2) เป็นตัวแปรที่มักเกิดปัญหำในระยะแรกของกำรเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง และ 3) เป็ น ตัว แปรที่อยู่ ในบทบำทหน้ำที่ ของพยำบำลที่ส ำมำรถจัดกระท ำได้อย่ำงอิส ระ
4) เป็นตัวแปรที่หำกได้รับกำรแก้ไขหรือส่งเสริมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำรฟื้นฟูสภำพที่ดีได้
1. ระดับฮีโมโกลบิน ซึ่งจัดอยู่ในแบบแผนกำรใช้ออกซิเจน จำกแนวคิดของไปเปอร์และ
คณะ (1987) กล่ำวว่ำกำรเปลี่ยนแปลงระดับออกซิเจนในกระแสเลือดมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำม
เหนื่อยล้ำ ฮีโมโกลบินมีส่วนสำคัญในกำรลำเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์กล้ำมเนื้อ ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอด
เลื อดสมองจะพบภำวะโลหิ ตจำงได้บ่อยถึงร้อยละ 55 (Horwich, Fonarow, Hamilton,
MacLellan, & Borenstein, 2002) สำเหตุของภำวะโลหิตจำงเกิดจำกจำกกำรขำดสำรอำหำร
เนื่องจำกกำรเบื่ออำหำรเรื้อรัง ผู้ป่วยมีพยำธิสภำพที่สมองส่งผลทำให้เกิดควำมพิกำร ไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรได้ตำมปกติ ปำกเบี้ยว พูดไม่ชัด กลืนอำหำรแล้วสำลัก อีกทั้งกำรได้รับยำละลำย
ลิ่มเลือด ยำป้องกันกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด (Abramson, Jurkovitz, Vaccarino, Weintraub,
& Mcclellan, 2003; Huang, Chen, Meng, Weng, & Peng, 2009) เมื่อระดับฮีโมโกลบินใน
กระแสเลือดลดลง กำรนำออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่ำงๆก็ลดลง รวมทั้งสมอง หัวใจ และกล้ำมเนื้อ เมื่อ
กล้ ำ มเนื้ อ ได้ รั บ ออกซิ เ จนลดลงท ำให้ เ กิ ด กระบวนกำรเผำผลำญพลั ง งำนแบบไม่ ใ ช้ อ อกซิ เ จน
(Anaerobic glycolysis) เกิดกำรคั่งของกรดแลกติกและไพรูเวท ทำให้ได้พลังงำนจำกกำรเผำผลำญ
แบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งน้อยกว่ำกำรเผำผลำญพลังงำนแบบใช้ออกซิเจน กรดแลกติกจะขัดขวำงกำรทำ
หน้ำที่ของกล้ำมเนื้อ จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดควำมเหนื่อยล้ำได้
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สอดคล้องกับกำรศึกษำที่พบว่ำระดับฮีโมโกลบินมีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่ 6 เดือน อย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (r=0.1,p=0.543), ที่ 12 เดือนอย่ำงไม่มี
นั ย ส ำคัญทำงสถิ ติ (r=-0.051,p=0.744) แต่ที่ 18 เดือ นมีนั ยส ำคั ญทำงสถิติ (r=-0.21,p=0.175)
(Ormstad et al., 2011; D. Wu et al., 2014; S. Wu et al., 2015))
2. ภาวะโภชนาการ เป็ น อีก ปัจ จัย หนึ่ งที่ เกี่ ยวข้อ งกั บควำมเหนื่ อยล้ ำ ซึ่ งจั ดอยู่ใ นแบบ
แผนกำรเปลี่ ย นแปลงพลั งงำนและสำรที่ให้ พลั งงำน ภำวะโภชนำกำรมีควำมสั มพันธ์โดยตรงต่อ
สุขภำพ ในผู้ ป่ว ยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลื อดสมองระยะแรกจะเกิดควำมผั นแปรของสำรอำหำร
เนื่องจำกกระบวนกำรเผำผลำญสำรอำหำรจำพวกโปรตีนและคำร์โบไฮเดรตมีมำกเกินไป ประกอบกับ
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกจะรับประทำนอำหำรได้น้อย มีปัญหำเรื่องกลื น
ลำบำก (Dysphagia) ปำกเบี้ยว (Facial palsy) กลืนอำหำรแล้วสำลัก (Aspirate) ทำให้ผู้ป่วยได้รับ
สำรน้ำและสำรอำหำรไม่เพียงพอต่อควำมต้อ งกำรของร่ำงกำยจึงเกิดภำวะขำดสำรอำหำร (Chai et
al., 2008; Chaudhuri & Behan, 2004; Crary et al., 2006) ร่ำงกำยจะดึงเอำพลังงำนใน
กล้ำมเนื้อมำเผำผลำญแทนเป็นกำรเผำผลำญพลังงำนแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic glycolysis)
ทำให้ปริมำณของไฮโดรเจนไอออนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ระดับของแคลเซียมไอออนลดลง เนื่องจำก
ไฮโดรเจนไอออนจะแย่งแคลเซีย มในกำรจับกับโทรโปนิน ซี ส่ งผลให้แอกตินและไมโอซินที่ใช้ใน
กระบวนกำรหดรัดตัวของกล้ำมเนื้อลดลง (Nakamaru & Schwartz, 1972) วงจรกำรหดคลำยตัวจึง
ไม่เกิดขึ้น (วิฑูร แสงศิริสุวรรณและกัลยพงษ์ จตุรพำณิชย์, 2553) ไพรูเวทจะถูกไฮโดรเจนไอออน
เปลี่ ย นตั ว ไปเป็ น กรดแลกติ ก ท ำให้ ค่ ำ pH ในกล้ ำ มเนื้ อลดต่ ำลง กระบวนกำรไกลโคไลซิ ส
(Glycolysis) เป็นไปได้ช้ำจนกระทั่งหยุดลง เป็นเหตุทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้น (JACOBS, SJÖDIN,
KAISER, & KARLSSON, 1981) โดยปกติในคนทั่วไปกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกรดแลกติกสำมำรถ
กำจัดไปด้วยเมตำบอลิซึมของร่ำงกำยที่ชื่อว่ำวัฏจักรเครปส์ (Kreps cycle) โดยใยกล้ำมเนื้อชนิดที่ 1
(type-1fibers) แต่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประสิทธิภำพกำรทำงำนของวัฏจักรเครปส์ (Kreps
cycle) เสียไปจำกกำรขำดใยกล้ำมเนื้อชนิดที่ 1 ส่งผลทำให้ระดับของกรดแลกติกเพิ่มสูงขึ้น เกิดควำม
ล้ำของกล้ำมเนื้อในเวลำต่อมำ (Chaudhuri & Behan, 2004)
จำกกำรศึกษำพบว่ำผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมีภำวะทุพโภชนำกำร
ใน 1 สัปดำห์ของกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 35 และ ที่ 5 สัปดำห์ของกำรเกิดโรคหลอด
เลือดสมองร้อยละ 33 และ ที่ 3 เดือนของกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 20 และที่ 6 เดือน
ของกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 22 (Brynningsen, Damsgaard, & Hused, 2007)
นอกจำกนั้นยังพบว่ำผู้ป่วยที่มีภำวะทุพโภชนำกำรจะมีแนวโน้มเกิดควำมเหนื่อยล้ำได้มำกกว่ำผู้ป่วยที่
ไม่มีภำวะทุพโภชนำกำร (Westergren, 2008) ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของอวยพร สวัสดี (2557)
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ซึ่งพบว่ำภำวะโภชนำกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (r=-.59)
3. อาการนอนไม่หลับ ซึ่งจัดอยู่ในแบบแผนกำรนอนหลับและตื่น จำกแนวคิดของไปเปอร์
และคณะ (1987) พบว่ำกำรนอนหลับและตื่นมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ กำรนอนหลับ
พักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้ร่ำงกำยมีพลังงำนที่เพียงพอในกำรทำกิจกรรม ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำ
ให้รู้สึกสดชื่น แต่พบว่ำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหำกำรนอนหลับ วงจรกำรนอนหลับไม่เป็นไป
ตำมปกติ มีอำกำรนอนไม่ห ลับ นอกจำกนี้ยังพบภำวะหยุดหำยใจขณะหลับเนื่องจำกกระตุ้นกำร
ทำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติที่มำกขึ้นจำกกำรขำดออกซิเจน ซึ่งอำกำรหยุดหำยใจขณะหลับใน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนี้ส่งผลให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ โดยพบได้บ่อยถึงร้อยละ 50-57 (Colle,
Bonan, Leman, Bradai, & Yelnik, 2006; Leppävuori, Pohjasvaara, Vataja, Kaste, &
Erkinjuntti, 2002) จำกกำรศึกษำของ Choi-Kwon (2005) พบว่ำอำกำรนอนไม่หลับมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำ (r=.29, p=.01)
4. กิจกรรมทางกาย ซึ่งจัดอยู่ในแบบแผนกำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อน จำกแนวคิดของ
ไปเปอร์ แ ละคณะ (1987) กล่ ำ วว่ ำ กล้ ำ มเนื้ อ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ กำรเคลื่ อ นไหวหรื อ ไม่ ไ ด้ อ อกก ำลั ง
ประสิทธิภำพในกำรใช้ออกซิเจนจะลดลง แต่กล้ำมเนื้อต้องกำรออกซิเจนปริมำณมำกขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่ง
กำรทำงำน แต่หำกปริมำณออกซิเจนไม่เพียงพอจะส่งผลทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำ ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองมักมีข้อจำกัดของกิจกรรมทำงกำย เช่น กำรเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ กำรทำหน้ำที่ของร่ำงกำย
ที่เปลี่ยนแปลงไป (Saunders, Greig, & Mead, 2014) ทำให้กิจกรรมทำงกำยลดลง นอกจำกนี้พยำธิ
สภำพของโรคหลอดเลื อดสมอง ยังเป็ นสำเหตุข องกิจกรรมทำงกำยที่ล ดลง โดยเกิดจำกกำรสื่ อ
สัญญำณประสำทระหว่ำงสมองและไขสันหลังผิดปกติ ทำให้ขำดกำรสั่งงำนจำกสมองมำยังไขสันหลัง
(Michael, 2002) motor units ไม่ถูกกระตุ้น ส่งผลให้เกิดอำกำรอ่อนแรงของกล้ำมเนื้อร่วมกับ
อำกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อ (วสุวัฒน์ กิตติสมประยูรกุล , 2558) เป็นเหตุให้ร่ำงกำยต้องใช้พลังงำน
เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในกำรหดเกร็งของกล้ำมเนื้อ (Chaudhuri & Behan, 2004) เกิดกำรหำยใจระดับ
เซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic cellular respiration) เกิดไพรูเวทซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรด
แลกติก มีผลทำให้ค่ำ pH ของเซลล์ลดลง โดยไฮโดรเจนไอออนที่เกิดจำกกรดจะแย่งแคลเซียมไอออน
ในกำรจั บ กับ โทรโปนิ น ซี วั ฎ จั กรกำรจับ ปล่ อยจึ งไม่ส ำมำรถเกิดขึ้น ได้ ทำให้ เกิด กำรหดตัว ของ
กล้ำมเนื้อตลอดเวลำส่งผลให้รู้สึกล้ำ (ปรำรถนำ ฉั่วตระกูล, ศิริรัตน์ ปำนอุทัย, & ทศพร คำผลศิริ,
2556)
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จำกกำรศึกษำของอวยพร สวัสดี (2557) พบว่ำ กำรทำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ลบกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (r= -.26, p<.01) ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ อนุรักษ์ แสงจันทร์ (2560) ที่พบว่ำ กิจกรรมทำงกำยมีควำมสัมพันธ์ทำง
ลบกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ (r= -.35, p<.05) และ
จำกกำรศึกษำในต่ำงประเทศของ Tseng and Kluding (2009) ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม
เหนื่ อยล้ ำกับ กำรออกกำลั งกำยแบบแอโรบิ กและกำรควบคุม กำรทำงำนของกล้ ำมเนื้อ (motor
control) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรังจำนวน 21 รำย อำยุระหว่ำง 47-73 ปี โดยใช้แบบวัด
Fatigue index พบว่ำ ควำมเหนื่อยล้ำมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับ motor control (r=-.87, p=.02)
และกำรออกกำลังกำยแบบแอโรบิก (r=-.74, p=.02) ในขณะที่ motor control เป็นปัจจัยทำนำย
ควำมเหนื่อยล้ำ (R2=.76, p=.02)
สมมติฐานการวิจัย
ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย อย่ำงน้อย 1 ปัจจัย
สำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้
ขอบเขตการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบหำควำมสัมพันธ์เชิงทำนำย
ประชากร คือ ผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกและตีบตันครั้งแรก อำยุระหว่ำง
18-59 ปี ที่ม ำเข้ ำ รั บ บริ ก ำรในแผนกผู้ ป่ว ยนอกอำยุ รกรรมประสำทและศัล ยกรรมประสำท
โรงพยำบำลระดับตติยภูมิ ในเขตกรุงเทพมหำนคร
กลุ่มตัวอย่าง ในกำรศึกษำครั้งนี้คือ ผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกและตีบตัน
ครั้งแรก อำยุระหว่ำง 18-59 ปี มีระยะเวลำกำรเจ็บป่วยตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1 ปี เพศชำยและเพศ
หญิงที่มำเข้ำรับบริกำรในแผนกผู้ป่วยนอกอำยุรกรรมประสำทและศัลยกรรมประสำท โรงพยำบำล
ระดับตติยภูมิ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 2 แห่ง
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น คือ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย
2. ตัวแปรตำม คือ ควำมเหนื่อยล้ำ
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คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. ควำมเหนื่อยล้ำ หมำยถึง กำรรับรู้ของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ว่ำเหน็ ดเหนื่ อยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รู้สึกอ่อนเพลี ย ขำดพลั งที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ขำด
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติกิจกรรมและยังส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจกรรมทั้งกิจวัตร
ประจำวันและกิจกรรมทั่วไป
ประเมินโดยใช้แบบสอบถำมควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำ Fatigue Severity Scale
(FSS) ของ Krupp, LaRocca, Muir-Nash, and Steinberg (1989) ฉบับแปลเป็นภำษำไทยโดยอวย
พร สวัสดี (2557)
2. ระดับฮีโมโกลบิน หมำยถึง ควำมเข้มข้นของโปรตีนฮีโมโกลบินในกระแสเลือดของผู้ป่วย
หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก ประเมินโดยใช้กำรตรวจควำมสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
(Complete Blood Count, CBC) มีหน่วยเป็นกรัมต่อเดซิลิตร
3. ภำวะโภชนำกำร หมำยถึง สภำวะร่ำงกำยของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรกที่เกิดจำกกำรได้รับสำรอำหำรที่ถูกหลักโภชนำกำรและมีปริมำณเพียงพอกับควำมต้องกำร
ของร่ำงกำย
ประเมินโดยใช้แบบสอบถำมภำวะโภชนำกำร The mini nutritional assessment (MNA)
ที่พัฒนำขึ้นโดย Rubenstein, Harker, Salva, Guigoz, and Vellas (2001) ฉบับแปลเป็นภำษำไทย
โดยสถำบันวิจัยโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล (กิตติกร นิลมำนัต และคณะ, 2556)
4. อำกำรนอนไม่หลับ หมำยถึง กำรที่ผู้ป่วยรับรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของกำรนอนของตน
ควำมยำกลำบำกและกำรใช้ควำมพยำยำมในกำรนอน กำรตื่นนอนกลำงดึกแล้วหลับต่อยำก และตื่น
เช้ำกว่ำปกติแต่ไม่สำมำรถหลับต่อได้ และอำกำรนอนไม่หลับส่งผลต่อกำรทำหน้ำที่ของร่ ำงกำยใน
เวลำกลำงวันและควำมพึงพอใจในกำรนอน
ประเมินโดยใช้แบบสอบถำมอำกำรนอนไม่หลับ Insomnia Severity Index ของ Morin
(1993) ฉบับแปลเป็นภำษำไทยโดยพัทรีญำ แก้วแพง (2547)
5. กิจกรรมทำงกำย หมำยถึง กำรเคลื่ อนไหวส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย กำรเคลื่ อนไหวของ
กระดู กและกล้ ำ มเนื้ อ ท ำให้ เ กิด กำรใช้ พ ลั ง งำนในชี วิ ตประจำวั น ตั้ ง แต่กิ จ กรรมจำกกำรท ำงำน
กิจกรรมจำกกำรเดินทำงในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมยำมว่ำง
ประเมิ น โดยใช้แ บบสอบถำมกิจ กรรมทำงกำยสำกล (Global Physical Activity
Questionnaire-GPAQ version 2) ขององค์กำรอนำมัยโลก (Armstrong & Bull, 2006) ฉบับแปล
เป็นภำษำไทยโดยกรมอนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข (2552)
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมพยำบำลเพื่อลดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลั งกำรเกิดโรคหลอดเลื อดสมองระยะแรกจำกปัจจัยที่เป็นสำเหตุและใช้ผ ลกำรศึกษำนี้เป็น
แนวทำงในกำรศึกษำวิจัยรูปแบบกิจกรรมกำรพยำบำลเพื่อลดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำร
เกิดโรคหลอดสมองระยะแรกในอนำคตได้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นงำนวิจัยเชิงบรรยำยและทำนำย เพื่อศึกษำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลัง
กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกและควำมสำมำรถในกำรทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลัง
กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกจำกปัจจัยที่ศึกษำ ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร
อำกำรนอนไม่ ห ลั บ และกิจ กรรมทำงกำย ซึ่งผู้ วิจัยได้ ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ องเพื่อ ใช้เป็ น
แนวทำงในกำรศึกษำวิจัย โดยครอบคลุมเนื้อหำดังต่อไปนี้
1. โรคหลอดเลือดสมอง
1.1 ควำมหมำยของโรคหลอดเลือดสมอง
1.2 อุบัติกำรณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง
1.3 ระยะของโรคหลอดเลือดสมอง
1.4 พยำธิสภำพของโรคหลอดเลือดสมอง
1.5 อำกำรของโรคหลอดเลือดสมอง
1.6 ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
1.7 ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง
1.8 บทบำทพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. แนวคิดความเหนื่อยล้า
2.1 ควำมหมำยของควำมเหนื่อยล้ำ
2.2 ประเภทของควำมเหนื่อยล้ำ
2.3 กรอบแนวคิดของควำมเหนื่อยล้ำ
3. ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.1 อุบัติกำรณ์และลักษณะของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.2 กลไกและพยำธิสภำพของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.3 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.5 ผลกระทบของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิด

13
1. โรคหลอดเลือดสมอง
1.1 ความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง
องค์กำรอนำมัยโลก (2003) ได้ให้คำนิยำมว่ำโรคหลอดเลือดสมอง หมำยถึง กลุ่มอำกำรที่
ประกอบด้วยลักษณะของควำมผิดปกติของระบบประสำทที่เกิดขึ้นทันทีทันใด มีอำกำรหรืออำกำร
แสดงอยู่นำนกว่ำ 24 ชั่วโมง และมีสำเหตุมำจำกหลอดเลือดเป็นจุดที่ก่อให้เกิดสมองตำยจำกกำรขำด
เลือดไปเลี้ยงหรือหลอดเลือดแตกในสมอง ในควำมหมำยนี้จึงรวมสำเหตุที่ทำให้สมองอุดตันหรือกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกภำวะต่ำงๆ เช่น กำรบำดเจ็บ ติดเชื้อ หรือก้อนเนื้องอก เป็นต้น
National Stroke Association (2009) ได้ให้คำนิยำมว่ำ โรคหลอดเลือดสมอง หมำยถึง
ภำวะที่สมองหยุดทำงำน เฉียบพลัน เนื่องจำกมีกำรอุดตันของลิ่มเลือดหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้
ขำดเลือดไปเลี้ยงบริเวณสมองตรงตำแหน่งที่มีกำรเกิดพยำธิสภำพ เมื่อเนื้อสมองขำดเลือดไปเลี้ยง
เซลล์เริ่มตำยทำให้สูญเสียหน้ำที่ในกำรสั่งกำรของสมองส่วนนั้น เช่น เรื่องกำรพูด ควำมสำมำรถใน
กำรเคลื่อนไหว และควำมจำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดกำรพึ่งพำ โดยขึ้นกับกำรถูก
ทำลำยของเนื้อสมองส่วนนั้นๆ
นิพนธ์ พวงวรินทร์ (2544) ได้ให้คำจำกัดควำมว่ำ โรคหลอดเลือดสมอง หมำยถึง โรคของ
หลอดเลือดในสมองที่เกิดขึ้นเองอำจเป็นกำรอุดตัน ตีบตัน หรือแตก
กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม (2552) ได้ให้คำจำกัดควำมว่ำ โรคหลอดเลือดสมอง หมำยถึง ภำวะที่
สมองมีกำรสูญเสียหน้ำที่ไปนำนกว่ำ 24 ชั่วโมง และเมื่อได้รับกำรตรวจพิเศษพบว่ำสำเหตุเกิดจำก
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
กรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข ได้ให้ควำมหมำยของโรคหลอดเลือดสมองว่ำ หมำยถึง
อำกำรของแขน ขำ หรื อหน้ำซีกใดซีกหนึ่งชำ อ่อนแรง เคลื่ อนไหวลำบำก หรือเคลื่ อนไหวไม่ได้
ทันทีทันใด เกิดขึ้นเนื่องจำกหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองตีบตันหรือแตก ทำให้เนื้อสมองขำดกลูโคส
และออกซิเจน เนื้อสมองเสียหำยและกำรทำงำนของสมองหยุดชะงัก ถ้ำไม่รีบ รักษำเนื้อสมองจะตำย
และเกิดควำมเสียหำยถำวรในที่สุด
จำกคำจำกัดควำมดังกล่ำวสำมำรถกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำโรคหลอดเลือดสมอง หมำยถึง ภำวะที่
สมองหยุดทำงำนเฉียบพลันเนื่องจำกมีกำรอุดตันของลิ่มเลือดหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อสมอง
เสียหำยจำกกำรขำดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ ยง ซึ่งทำให้สมองส่วนที่เกิดพยำธิสภำพนั้นแสดงอำกำร
ของแขนขำ หรือหน้ำซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบำกหรือเคลื่อนไหวไม่ได้ทันทีทันใด ถ้ำไม่
รีบรักษำเนื้อสมองจะตำยและเกิดควำมเสียหำยถำวร ทำให้ผู้ป่วยพิกำรหรือเสียชีวิตได้
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1.2 อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมอง
ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับ 4 รองจำกโรคมะเร็ง
อุบัติเหตุและโรคหัวใจ โดยจำกรำยงำนจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น สถิติ
ของส ำนั กระบำดวิทยำ กระทรวงสำธำรณสุ ข ปีพ.ศ. 2553 – 2558 มีจำนวน 196,159 รำย,
212,186 รำย, 227,848 รำย, 237,039 รำย, 228,836 รำยและ 276,523 รำย ตำมลำดับ (สำนัก
ระบำดวิทยำ, กระทรวงสำธำรณสุข, 2559) สอดคล้องกับรำยงำนของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรคกระทรวงสำธำรณสุข เกี่ยวกับอัตรำกำรเสียชีวิต (mortality rate) ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ปีพ.ศ. 2553 -2557 พบอัตรำกำรเสียชีวิตคือ 31.4, 35.8, 37.4, 44.0 และ 38.5 ต่อ 100,000
ประชำกรตำมลำดับ จำกข้อมูลที่กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำจำนวนผู้ป่วยและอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
สถำนกำรณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย จำกสถิติโรคหลอดเลือดสมองของกระทรวง
สำธำรณสุขพบว่ำ จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น โดยสถิติโรคหลอดเลือด
สมองในปี พ.ศ. 2558 ใน 12 พื้นที่สุขภำพพบอัตรำกำรป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองของพื้นที่
สุขภำพที่ 1-12 ดังนี้ คือ 433.59, 464.30, 537.52, 440.41, 469.69, 426.98, 326.15, 337.75,
455.95, 364.58, 417.56 และ 409.55 ต่อ 100,000 ประชำกรตำมลำดับและภำพรวมของประเทศ
เท่ำกับ 425.24 ต่อ100,000 ประชำกร เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำกำรป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองใน
เขตกรุงเทพมหำนครเพียงจังหวัดเดียวสูงถึง 482.78 ต่อ 100,000 ประชำกร ซึ่งมีอัตรำกำรป่วยสูง
กว่ำภำพรวมในระดับประเทศ เมื่อศึกษำสถิติย้อนหลัง 5 ปีพบว่ำ อัตรำกำรป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมองในกรุงเทพมหำนครยังคงสูงกว่ำภำพรวมของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง (สำนักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข , 2558) นอกจำกอัตรำกำรป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้ว จำนวนครั้งของกำร
เข้ำรับกำรรักษำและอัตรำกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังมีแนวโน้มไปในทิศทำงที่
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
1.3 ระยะของโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้เป็น 3 ระยะได้แก่ (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 2544)
1.3.1 ระยะเฉียบพลัน (Acute stage) หมำยถึง ระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีอำกำร กระทั่ง
อำกำรคงที่ ระยะนี้มักเกิดอำกำรอัมพำตขึ้นทันที ใช้เวลำ 24-48 ชั่วโมง ปัญหำสำคัญในระยะนี้ได้แก่
อำกำรหมดสติ มีควำมดันในกะโหลกศีรษะสูง ระบบหำยใจและกำรทำงำนของหัวใจผิดปกติ เป็น
ระยะที่ต้องคงสภำพหน้ำที่สำคัญของอวัยวะต่ำงๆในร่ำงกำยเพื่อรักษำชีวิตผู้ป่วยเอำไว้
1.3.2 ระยะหลังเฉียบพลัน (Post-acute stage) หมำยถึง ระยะที่ผู้ป่วยเริ่มมีอำกำร
คงที่ โดยที่ระดับควำมรู้สึกตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่เลวลง ส่วนใหญ่ใช้เวลำ 1-14 วัน
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1.3.3 ระยะฟื้นฟูสภำพ (Recovery stage) หมำยถึง ระยะนี้อำจมีอำกำรไม่รู้สึกตัว
ร่วมด้วยหรือรู้สึกตัวแต่กล้ำมเนื้อแขนขำข้ำงที่เป็นอัมพำตจะอ่อนปวกเปียกหลังผ่ำน 48 ชั่วโมง
กล้ำมเนื้อที่ปวกเปียกจะค่อยๆเกร็งแข็งมำกขึ้น
1.4 พยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองเป็นควำมผิดปกติของหลอดเลื อดสมอง ได้แก่ หลอดเลือดสมองแตก
(Cerebral hemorrhage) หรือตีบตันและมีลิ่มเลือดมำอุดหลอดเลือดสมอง (Cerebral ischemia
หรือ Ischemic stroke) ทำให้ส่วนของสมองในบริเวณนั้นไม่ได้รับออกซิเจนอย่ำงเพียงพอหรือขำด
เลือดไปเลี้ยงจนทำให้สมองเฉพำะที่หรือทั้งหมดทำหน้ำที่บกพร่องอย่ำงชั่วครำวหรือถำวร โดยอำกำร
ผิดปกติเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและคงที่นำนเกิน 24 ชั่วโมง อำจนำไปสู่ควำมพิกำรหรือกำรเสียชีวิตโดย
ไม่มีสำเหตุอื่นมำเกี่ยวข้อง (นิตยำ พันธุเวทย์ และลินดำ จำปำแก้ว, 2558)
สาเหตุ ส่วนใหญ่มีสำเหตุมำจำกหลอดเลือดตีบตัน มีสิ่งอุดตันในหลอดเลือดสมอง และมี
หลอดเลื อ ดสมองแตก มั ก เกิ ด ขึ้ น ในสมองซี ก ใดซี ก หนึ่ ง แล้ ว ท ำให้ แ ขนขำด้ ำ นตรงข้ ำ มอ่ อ นแรง
(Hemiplegia) ในทำงคลินิกจึงนิยมใช้คำในภำษำอังกฤษว่ำ Cerebrovascular accident (CVA) แต่
เนื่ องจำกอำจท ำให้ เข้ ำใจสั บ สนว่ ำ เป็ น โรคเกี่ ยวกั บอุ บั ติเ หตุ จึง เปลี่ ย นมำใช้ Cerebrovascular
disease แทน และมีหลำยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง เช่น อำยุที่มำกขึ้น (คนที่มีอำยุ
55 ปีขึ้นไปมีอุบัติกำรณ์เป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2 เท่ำทุกๆ 10 ปีที่แก่ตัวลง) ควำมดันโลหิต
สูง หัว ใจเต้นพริ้ ว (Atrial fibrillation) ผนังด้ำนในของหลอดเลื อดใหญ่ที่ไปเลี้ ยงสมองฉีกขำด
(Carotid artery dissection) โรคเบำหวำน กำรสูบบุหรี่ (มีควำมเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้น 3 เท่ำของคนไม่สูบบุหรี่) ผู้ที่ขำดกำรออกกำลังกำย และควำมอ้วน (พบว่ำคนที่เป็นโรคหลอด
เลือดสมองมีน้ำหนักเกินปกติ) ระดับไขมันคอเลสเตอรอล ชนิดดี (HDL) ต่ำ ดื่มสุรำมำกเกินไป เสพยำ
เสพติด (โคเคน) มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (นิจศรี ชำญณรงค์, 2552)
พยาธิสรีรภาพ เมื่อหลอดเลือดสมองมีกำรตีบตันหรืออุดตัน หำกมีกำรตีบตันหรืออุดตันไม่
มำกร่ำงกำยจะสำมำรถปรับชดเชยได้จะมีอำกำรไม่รุนแรง ผู้ป่วยจะมีภำวะสมองขำดเลือดเฉียบพลัน
ชั่วครำว (TIA) และอำกำรหำยกลับคืนปกติเองได้ หำกมีกำรตีบตันหรืออุดตันอย่ำงรุนแรงจะทำให้
สมองขำดเลือดไปเลี้ยงอย่ำงมำกจนกระทั่งกลไกกำรปรับตัวดังกล่ำ วไม่สำมำรถทำงำนได้ ก่อให้เกิด
อำกำรต่ำงๆของโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับผู้ที่หลอดเลือดสมองแตก หำกเกิดกับหลอดเลือดแดง
ขนำดใหญ่จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองแบบเฉียบพลัน (นิจศรี ชำญณรงค์, 2552)
โรคหลอดเลือดสมองไม่ว่ำจะมีผลทำให้สมองขำดเลือดหรือมีเลือดออกในสมองล้วนทำให้
สมองถูก ท ำลำย เซลล์ ที่ ถู กท ำลำยจะกระตุ้ น กำรสร้ ำ งเม็ ด เลื อ ดขำวและสำรสื่ อ เคมี ที่ ท ำให้ เ กิ ด
กระบวนกำรอักเสบส่งผลให้เกิดภำวะสมองบวม และควำมดันในสมองสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลไปกดหรือ
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รบกวนกำรทำงำนของสมองส่วนต่ำงๆ โดยเฉพำะบริเวณที่มีพยำธิสภำพทำให้สูญเสียควำมสำมำรถใน
กำรเคลื่อนไหวภำยใต้อำนำจจิตใจ สูญเสียควำมสำมำรถในกำรรับรู้ควำมรู้สึก สูญเสียควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมกำรขับถ่ำยปัสสำวะและอุจจำระ และทำให้กำรพูดจำบกพร่อง หำกไปกดก้ำนสมองจะ
ส่งผลให้ไม่รู้สึกตัว หยุดหำยใจ และเกิดภำวะสมองตำยในที่สุด (นิตยำ พันธุเวทย์ และลินดำ จำปำ
แก้ว, 2558)
สำหรับกำรแบ่งประเภทตำมลักษณะที่เกิดของโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็นกลุ่มโรคหลอด
เลือดสมองตีบตัน (Ischemic stroke) และกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke)
โดยกลุ่มสมองตีบตันพบประมำณร้อยละ 70-75 ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด และกลุ่มหลอด
เลือดสมองแตก พบประมำณร้อยละ 25-30 (นิตยำ พันธุเวทย์ และลินดำ จำปำแก้ว, 2558) โดยมี
รำยละเอียดของกำรเกิดดังนี้
1.4.1 กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Cerebral Ischemia) เป็นโรคหลอดเลือด
สมองที่เกิดจำก 3 สำเหตุหลัก คือ ภำวะลิ่มเลือดอุดตัน (Thrombosis) กำรอุดกั้นของหลอดเลือด
(Embolism) และจำกควำมดันโลหิตที่ต่ำจนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ (Systemic hypoperfusion)
(Tan & Christensen, 2012) ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดกำรตำยของเซลล์
สมองที่ขำดเลือดไปเลี้ยง ซึ่งกำรตำยของเซลล์สมองจะมำกหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลำของกำร
ขำดเลือดไปเลี้ยงและควำมไวต่อกำรขำดอำกำศของเซลล์ เซลล์ที่ไวต่อกำรขำดออกซิเจนมำกจะถูก
ทำลำยก่อนเซลล์ที่ทนต่อกำรขำดออกซิเจนได้มำกกว่ำ โดยเซลล์ลำดับแรกที่ได้รับควำมเสียหำยคือ
เซลล์ประสำท (neuron) และเซลล์ประสำทที่เสียหำยได้ง่ำยที่สุดคือ เซลล์ประสำทที่เกี่ยวข้องกับกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยที่อยู่ในสมองส่วน hippocampus, caudate nucleus, putamen, cerebral
cortex, thalamus โดยเมื่อขำดเลือดไปเลี้ยง เซลล์สมองเหล่ำนี้จะอยู่ได้ไม่นำนเพรำะผู้ป่วยจะ
เสียชีวิตอย่ำงรวดเร็ว จึงไม่สำมำรถศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของสมองได้ ซึ่งต่ำงจำกกำรขำดเลือดไป
เลี้ยงสมองบำงส่วนที่ผู้ป่วยจะรอดชีวิตและมีกำรเปลี่ยนแปลงของสมองเกิดขึ้นตำมมำ (จรรยำ สันตยำ
กร, 2554) โดยสำเหตุกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองขำดเลือดอธิบำยได้ดังนี้
1.4.1.1 กำรอุดตันของหลอดเลือด (Thrombosis) หรือภำวะหลอดเลือด
สมองอุดตัน (Cerebral thrombosis) เป็นภำวะที่ลิ่มเลือดอุดกั้นกำรไหลเวียนของเลือด อำจเป็นลิ่ม
เลือดที่อยู่ในหลอดเลือดสมองหรือสิ่งอุดตันจำกนอกสมองที่ไหลมำตำมกระแสเลือด ทำให้เกิดกำร
อุดตันของหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งกำรอุดกั้นอำจจะ
เกิดที่บริเวณหลอดเลือดดำใหญ่บริเวณลำคอหรือในศีรษะหรือกำรอุดตันของหลอดเลือดเล็กๆในสมอง
ซึ่งกำรเกิดทรอมบัสมักเกิดกับหลอดเลือดขนำดใหญ่ เช่น Internal carotid artery (Tan &
Christensen, 2012) โดยสำเหตุของกำรเกิดกำรอุดตันในหลอดเลือดนั้น เกิดจำกหลำยสำเหตุ เช่น
หลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerosis) กำรเกิดพลัก (Plaques) จำกกำรฉีกขำดของผนังหลอดเลือด
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(Dissection) หลอดเลือดอักเสบ (Vasculitis) ซึ่งเกิดจำกกำรติดเชื้อหรือกลไกautoimmune ทำให้
เกิดผนังหลอดเลือดหนำตัวขึ้น ทำให้เลือดไหลผ่ำนได้น้อยหรือผ่ำนไม่ได้
1.4.1.2 Embolism เป็นกำรอุดกั้นหลอดเลือดแบบเฉียบพลัน เกิดจำกลิ่ม
เลือดบริเวณอื่นมำอุดตันในหลอดเลือดสมอง ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นอำจเกิดจำกควำมผิดปกติของหลอด
เลือดเอง ทำให้เกิดลิ่มเลือดที่มีส่วนประกอบของเกล็ดเลือด (white thrombus) หรือเป็นลิ่มเลือด
(red thrombus) หรืออำจจะเป็นส่วนประกอบอื่น เช่น cholesterol crystal สำเหตุที่พบลิ่มเลือด
ได้บ่ อยที่สุ ดคือ หั วใจ สำเหตุที่ส ำคัญคือ ภำวะหัว ใจเต้นผิ ดจังหวะ กำรอักเสบติดเชื้อที่ลิ้นหั ว ใจ
(infective endocarditis) เศษชิ้นส่วนของลิ้นหัวใจที่มีแคลเซียมเกำะหรือมีลิ่มเลือดที่เกิดจำกหลอด
เลือดแดงตำแหน่งอื่นหรือแม้แต่ในเส้นเลือดดำ เล่น ลิ่มเลือดจำก Deep Vein Thrombosis (DVT)
ชิ้นส่วนมะเร็ง ฟองอำกำศ ไขมัน เป็นต้น กำรมีลิ่มเลือดอุดตันสมองในช่วงแรกเป็นกำรขำดเลือด แต่
หำกลิ่มเลือดนั้นเคลื่อนตัวต่อไปแล้วมีแรงดันเลือดพุ่งเข้ำไปในบริเวณที่เคยอุดตันจะทำให้เลือดออก
บริเวณนั้นได้ (Tan & Christensen, 2012)
1.4.1.3 ควำมดันโลหิตต่ำจนเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ (Systemic
hypoperfusion) ในกรณีที่ควำมดันโลหิตต่ำลงมำก จนร่ำงกำยไม่สำมำรถปรับตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยง
สมองได้อย่ำงเพียงพอ เนื้อสมองบริเวณส่วนปลำยของหลอดเลือดจะขำดเลือดไปเลี้ยงก่อน จึงทำให้
เกิ ด กำรตำยของเนื้ อ สมองบริ เ วณรอยต่ อ ของเส้ น เลื อ ด กำรตำยลั ก ษณะนี้ มี ชื่ อ เรี ย กเฉพำะว่ ำ
watershed infarction (Tan & Christensen, 2012)
จำกสำเหตุข้ำงต้นที่กล่ำวมำนั้น ส่งผลทำให้กำรไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงหรือ
เกิดกำรอุดกั้นของหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง ซึ่งภำยหลังกำรอุดกั้นของหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลัน เซลล์สมองจะค่อยๆตำยภำยใน 6-8 ชั่วโมง ตำมควำมมนของแต่ละเซลล์ และส่วน blood
brain barrier ของสมองจะเสียหน้ำที่ ทำให้มีกำรซึมผ่ำนของน้ำเข้ำสู่บริเวณนั้นทำให้สมองบวม ถ้ำ
เนื้อสมองเกิดกำรตำยเป็นบริเวณกว้ำงจะเกิดกำรบวมของสมองมำก ทำให้ควำมดันในกะโหลกศีรษะ
สูงขึ้นและเกิดกำรเคลื่อนของเนื้อสมองซึ่งอำจเคลื่อนไปทำงตรงข้ำม หรือเคลื่อนลงทำง foramen
magnum และเกิดกำรอุดกั้นของทำงเดินน้ำไขสันหลัง หำกผู้ป่วยรอดชีวิตเนื้อสมองบริเวณที่ตำยจะ
ค่อยๆสลำยตัวและจะเกิดกำรตอบสนองของร่ำงกำย เช่น เกิดกำรอักเสบ กำรกำจัดเนื้อตำย และกำร
ซ่อมบำดแผล ทำให้บริเวณเนื้อตำยกลำยเป็นโพรง ในเวลำประมำณ 3 เดือน (จรรยำ สันตยำกร,
2554)
1.4.2 กลุ่มหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic) หรือภำวะหลอดเลือดสมองแตก
ทำให้เกิดเลือดออกในสมอง (Intracerebral hemorrhage) หรือมีเลือดออกในสมองชั้นต่ำงๆ เช่น
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็ชนอยด์ (Subarachnoid hemorrhage) เป็นต้น มีหลอดเลือด
สมองโป่ งพอง (Cerebral aneurysm) หรื อ มี ควำมผิ ด ปกติ ของหลอดเลื อด (Arteriovenous
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malformation) มักทำให้มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้ มสมองชั้นอะแร็ชนอยด์ ส่ วนกำรมีเลือดออกในเนื้อ
สมองชั้นลึกมักเกิดจำกกำรแตกของหลอดเลือดฝอยซึ่งพบมำกในผู้ที่มีภำวะควำมดันเลือดสูง หลอด
เลือดสมองแตกพบบ่อยที่ Middle cerebral artery และ Internal carotid artery ที่ไปเลี้ยงสมอง
ใหญ่ส่วนบนและส่วนหน้ำ กำรแตกของเส้นเลือดในสมองทำให้มีเลือดออกในเนื้อสมอง ช่องน้ำไขสัน
หลัง และโพรงในสมอง โดยกำรแตกของหลอดเลือดสมองมักสั มพันธ์กับกำรมีควำมดันเลือดสูงหรือ
กำรออกกำลังกำย เลือดที่ออกในเนื้อสมองจะกดเนื้อสมองบริเวณรอบๆตำแหน่งที่มีเลือดออก ทำให้
เนื้อสมองบริเวณนั้นขำดเลือดและตำย กำรมีก้อนเลือดเกิดขึ้นในกะโหลกศีรษะ ในขณะที่ปริมำตรเนื้อ
สมองเท่ำเดิม จะส่งผลให้ควำมดันในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น ก้อนเลือดที่เกิดขึ้นอำจกดเนื้อสมองบริเวณ
นั้นจนทำให้เนื้อสมองบริเวณนั้นตำยหรือทำให้หลอดเลือดบริเวณใกล้เคียงถูกกดหรือหดตัวลง หรือดัน
สมองซีกนั้นให้เลื่อนไปฝั่งตรงข้ำม หรือผ่ำนช่อง foramen magnum ทำให้ขอบกระดูกกดก้ำนสมอง
ส่วน medullar oblongata ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมกำรหำยใจและกำรทำงำนของหัวใจ ส่งผลทำให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ กำรเปลี่ยนแปลงพยำธิสภำพในระยะแรกจะเกิดกำรตำยและกำรบวมของเนื้อสมอง
ทำให้เกิดกำรเพิ่มของควำมดันในกะโหลกศีรษะ กำรอุดกั้นทำงเดินน้ำไขสันหลัง และกำรเคลื่อนของ
เนื้อสมองเช่นเดียวกับกำรอุดตันของหลอดเลือดสมอง เลือดที่ออกในเนื้อสมองจะถูกดูดซึมกลับใน
เวลำ 2-6 เดือน (จรรยำ สันตยำกร, 2554)
1.5 อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
หำกเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบหลอดเลือดสมองตีบตัน (หลอดเลือดสมองอุดตัน ) มักมี
อำกำรแบบเฉียบพลัน แต่ถ้ำเป็นแบบมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดมักจะค่อยๆ ปรำกฏอำกำร อำกำรที่
เกิดขึ้น เช่น ชำตำมปลำยมือปลำยเท้ำ มีอำกำรชำซีกใดซีกหนึ่งหรือมีอำกำรอ่อนแรง มีอำกำรเวียน
ศีรษะหรือทรงตัวไม่ดี มีอำกำรชัก ตำพร่ำ เห็นภำพซ้อน อำจถึงกับตำบอด หูไม่ได้ยินข้ำงใดข้ำงหนึ่ง
พูดตะกุกตะกัก พูดไม่ออกหรือพูดแล้วฟังเข้ำใจลำบำก ก่อนจะมีอำกำรอัมพำตหรืออ่อนแรงของแขน
ขำมักเกิดอำกำรในช่วงหลับหรือกำลังพักผ่อน เพรำะในช่วงดังกล่ำวจะมีควำมดันเลือดต่ำและเลือดมี
ควำมหนืดมำกกว่ำปกติ อำจมีอำกำรซึม รูม่ำนตำตอบสนองต่อแสงผิดปกติ หำกแขนขำอ่อนแรงข้ำง
ขวำ ผู้ป่วยอำจพูดไม่ได้เนื่องจำกมีปัญหำเกี่ยวกับบริเวณโบรคำ (Broca’s area) ซึ่งอยู่บริเวณสมอง
ข้ำงซ้ำย ผู้ ป่ว ยอำจมีอำกำรปวดศีรษะรุนแรงคล้ ำยไมเกรน คอแข็ง คลื่นไส้ อำเจียน หน้ำแดง มี
อำกำรชัก หมดสติ ในระยะแรกๆ มักมีภำวะสมองขำดเลือดเฉียบพลันชั่วครำว เรียกว่ำ อัมพฤกษ์
หรือ Mini Stroke หรือ Transient ischemic attack (TIA) ซึ่งจะมีอำกำรเหมือนมีของแหลมทิ่มแทง
มองเห็นภำพซ้อน ตำมัวลง มีอำกำรชำที่แขนขำหรือใบหน้ำ ปำกบิดเบี้ยว กลืนลำบำก เวียนศีรษะ
อำจเป็นลม ส่วนโรคหลอดเลือดสมองแบบหลอดเลือดสมองแตกมักจะมีอำกำรเกิดขึ้นอย่ำงเฉียบพลัน
แล้วอำกำรจะเลวลง เช่น สับสน คลื่นไส้ อำเจียน ปวดศีรษะอย่ำงรุนแรง เป็นต้น
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1.6 ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ จำกแนวทำงกำร
ป้องกันกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Guideline for the primary prevention of stroke) และ
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมของสมำคมโรคหลอดเลือดสมองของอเมริกำ (AHA stroke council
scientific statement oversight committee) ปัจจัยเสี่ยงสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1)
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่ อำยุ เพศ เชื้อชำติ 2) ปัจจัยเสี่ยงที่มีหลักฐำนสนับสนุน
ชัดเจนและสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ เช่น ควำมดันโลหิตสูง กำรสูบบุหรี่ โรคเบำหวำน กำรออกกำลัง
กำย กำรรับประทำนอำหำร เป็นต้น 3) ปัจจัยที่มีหลักฐำนสนับสนุนน้อยกว่ำและอำจปรับเปลี่ยนได้
ได้แก่ กำรดื่มสุรำ กำรใช้สำรเสพติด กำรใช้ยำคุมกำเนิด โรคที่เกี่ยวข้องกับกำรหำยใจขณะหลับและ
กำรติดเชื้อ ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจจัยเสี่ยงของโรคเลือดสมองมีหลำกหลำยชนิด (เพ็ญแข แดงสุวรรณ, 2550) พอสรุปได้
ดังนี้
1.6.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่
1.6.1.1 อำยุ อำยุเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุด เมื่ออำยุเพิ่มขึ้นจะเกิดโอกำสเป็น
โรคหลอดเลือดสมองมำกขึ้น 2 เท่ำตำมอำยุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยเฉพำะในประชำกรผู้สูงอำยุมี
ควำมเสี่ย งต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองสู งทั้งชนิดสมองขำดเลื อดและชนิดเลื อดออกในสมอง
โดยเฉพำะในกลุ่มประชำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ 55 ปี เนื่องจำกกระบวนกำรทำงสรีรวิทยำที่เปลี่ยนแปลง
ไป ผู้สูงอำยุจะมีควำมเสื่อมของโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจำกนี้ยังพบปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วย
เช่น โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ทำให้เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มมำกขึ้น (Goldstein et al, 2011) ในขณะที่กลุ่มประชำกรวัยรุ่นจะพบควำมเสี่ยงต่ำ แม้ใน
ปัจจุบันพบว่ำกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเด็กเพิ่มสูงขึ้นกว่ำในอดีต (Goldstein et al, 2011)
1.6.1.2 เพศ โรคหลอดเลือดสมองพบอุบัติกำรสูงทั้งประชำกรเพศชำยและเพศ
หญิงเกือบทุกช่วงอำยุ เพศชำยมีควำมเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมำกกว่ำเพศหญิง ร้อยละ
44-76 แต่อัตรำกำรเสียชีวิตในเพศหญิงสูงกว่ำเพศชำย กำรรับประทำนยำคุมกำเนิดและกำรตั้งครรภ์
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเพศหญิงที่มีอำยุน้อย ในขณะที่เพศหญิงอำยุ
มำกมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองจำกโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจำกนี้ยังพบปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองในเพศหญิงเช่น ประวัติกำรเกิดควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน
ขณะตั้งครรภ์ กำรสูบบุหรี่ กำรใช้ฮอร์โมนในวัยหมดประจำเดือน (Post-menopausal hormone
therapy) กำรศึกษำ Age-adjusted stroke ระหว่ำงกลุ่มผู้หญิงผิวดำและผิวขำวในปี 2005 พบว่ำ
อัตรำกำรตำยในผู้หญิงผิวขำวและผิวดำอยู่ที่ 44.0 ต่อ 60.7 ต่อประชำกร 100,000 รำย ในขณะที่
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เพศชำยผิวขำวและเพศชำยผิวดำ 44.7 ต่อ 70.5 ต่อประชำกร 100,000 รำย (Lloyd-Jones et al.,
2009)
1.6.1.3 ชำติพันธุ์ พบอุบัติกำรณ์โรคนี้ในคนผิวดำมำกกว่ำผิวขำว กลุ่มคนเชื้อชำติ
African American มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองมำกกว่ำกลุ่มเชื้อชำติ Caucasians
ในขณะที่กลุ่มผิวดำและ Hispanic/Latino Americans พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดโรคและอัตรำตำยสูง
กว่ำกลุ่มผิวขำว เมื่ออำยุเท่ำกัน โดยพบว่ำกลุ่มผิวดำวัยผู้ใหญ่และวัยกลำงคนมีควำมเสี่ยงในกำรเกิด
Subarachnoid Hemorrhage (SAH) และ Intra Cerebral Hemorrhage (ICH) มำกกว่ำกลุ่มผิว
ขำวเมื่ออำยุเท่ำกันและนอกจำกนี้แล้วจำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มชำวเอเชียพบอุบัติกำรณ์ร้อยละ1.8
ต่อประชำกร 100,000 รำย ในขณะที่กลุ่ม Hispanics, White, Blacks พบอุบัติกำรณ์ร้อยละ 1.9,
2.4 และ 4.6 ต่อประชำกร 100,000 รำย (Goldstein et al, 2011)
1.6.1.4 พันธุกรรม จำกกำรศึกษำพบว่ำผู้ที่มีบิดำหรือมำรดำเป็นโรคหลอดเลือด
สมองจะมีควำมเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคนี้มำกกว่ำคนที่ไม่มีบิดำหรือมำรดำเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
1.6.2 ปัจจัยเสี่ยงที่มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนและปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่
1.6.2.1 ควำมดันโลหิตสูง ภำวะนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของหลอดเลือดใน
สมองแตกและเนื้อสมองตำย โดยควำมเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจะเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วนของควำม
ดันโลหิตที่สูงขึ้น จัดเป็นควำมสัมพันธ์ทั้งทำงตรงต่อเนื่องและอิสระจำกปัจจัยอื่น
1.6.2.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจวำย ลิ้นหัวใจตีบ หัวใจเต้น
ผิดปกติ ซึ่งเป็นกำรเต้นของหัวใจที่ผิดปกติไม่สม่ำเสมอ เลือดไม่ถูกสูบฉีดออกไป เกิดเป็นลิ่มเลือดใน
หั ว ใจ แพทย์ จ ะทรำบจำกกำรจั บ ชี พ จรและกำรตรวจคลื่ น ไฟฟ้ ำ หั ว ใจ ผู้ ป่ ว ยเหล่ ำ นี้ มั ก จะเกิ ด
ลิ่มเลือดในหัวใจและสำมำรถหลุดลอยไปที่สมองได้
1.6.2.3 โรคเบำหวำน ผู้ป่วยเบำหวำนมีอัตรำเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เป็น 2 ถึง 4 เท่ำของคนปกติ
1.6.2.4 ภำวะไขมันในเลือดสูง กำรที่มีภำวะไขมันในเลือดสูงจะก่อให้เกิดภำวะ
ไขมั น ตกตะกอนในผนั ง หลอดเลื อ ดซึ่ ง จะท ำให้ ห ลอดเลื อ ดสู ญ เสี ย ควำมยื ด หยุ่ น จึ ง แตกได้ ง่ ำ ย
โดยเฉพำะถ้ำมีระดับแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL cholesterol) ในเลือดสูง ผู้ที่รับประทำนอำหำร
ที่มีไขมัน สู ง และไม่ได้ ออกกำลั ง กำย จะมี ควำมสั ม พั นธ์กับระดั บแอลดีแอลคอเลสเตอรอล (LDL
cholesterol) ที่สูง ทำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองมำกขึ้น
1.6.2.5 ควำมผิดปกติของหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดงขนำดใหญ่ที่บริเวณคอ
เรียกว่ำ หลอดเลือดแดงคำโรติด (Carotid artery) จะตีบตันมำกขึ้นตำมอำยุที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดควำม
เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1.6.2.6 ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis)โดยเฉพำะหลอดเลือด
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แดงคำโรติด (Carotid artery) ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมอง หำกมีลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุด
ตันก็จะก่อให้เกิดอัมพำต โดยทั่วไปพบว่ำผู้ชำยจะมีโอกำสเป็นถึงร้อยละ 7-10 ส่วนผู้หญิงจะมีโอกำส
เป็นร้อยละ 5-7 เมื่ออำยุเกิน 65 ปี
1.6.2.7 หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation: AF) จำกกำรศึกษำของ
Framingham พบว่ำผู้ที่มี Atrial Fibrillation ที่ไม่มีโรคลิ้นหัวใจร่วมด้วยจะมีควำมเสี่ยงที่จะเป็นโรค
นี้เกือบ 5 เท่ำของคนปกติที่มีอำยุใกล้เคียงกัน
1.6.2.8 กำรสูบบุหรี่ กำรสูบบุหรี่ทุกรูปแบบมีควำมเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
เพรำะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งเร็วขึ้น สำรนิโคตินในบุหรี่ทำให้หลอดเลือดแดงเกร็ง ลดควำมยืดหยุ่น
ของเส้นเลือด ลดไขมันโคเรสเตอรอล ชนิดเอชดีแอล (HDL cholesterol) ทำให้หัวใจทำงำนมำกขึ้น
และควำมดันโลหิตเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ร้อยละ 90 ของคนที่ไม่สูบบุหรี่ยังได้รับผลกระทบจำกกำรที่อยู่
ใกล้คนที่สูบบุหรี่อีกด้วย
1.6.2.9 คนที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมำก่อน ในแต่ละปีประมำณร้อยละ 6 - 7
ของคนที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ TIA มำก่อนจะเป็นซ้ำ และจำกกำรติดตำมผู้ที่เคยเป็นโรค
เลือดสมองมำก่อนเป็นเวลำ 5 ปีพบว่ำ มีควำมเสี่ยงเป็น 5 เท่ำของประชำกรทั่วไป
1.6.3 ปัจจัยเสี่ยงที่มีหลักฐานสนับสนุนน้อยกว่าและอาจปรับเปลี่ยนได้ ได้แก่
1.6.3.1 ควำมอ้วน ผู้ที่อ้วนมำกกว่ำปกติมักจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆของโรคหลอด
เลือดสมอง เช่น เบำหวำน ควำมดันโลหิต ไขมันในเลือดสูง จึงค่อนข้ำงยำกที่จะพิสูจน์ว่ำโรคอ้วนเพียง
อย่ำงเดียวเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้หรือไม่
1.6.3.2 ภำวะเครียด กำรที่ผู้ป่วยเครียดมำกเกินไปจะส่งผลทำให้เกิดควำมดัน
โลหิตสูงกว่ำคนปกติและจะทำให้เกิดอัมพำตตำมมำได้
1.6.3.3 กำรขำดกำรออกกำลังกำย กำรออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอจะช่วย
ป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง กำรไม่ออกกำลังกำยจะทำให้อ้วนและเกิดควำมเครียด
1.6.3.4 โภชนำกำรที่ไม่เหมำะสม กำรบริโภคผักและผลไม้จะช่วยลดควำมเสี่ยง
ของโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ควรรับประทำนผักและผลไม้ทุกวันโดยเฉพำะผักใบเขียวและ
ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
1.6.3.5 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กำรดื่มสุรำมำกกว่ำวันละ 5 แก้วจะเพิ่ม
ควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่ำจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ ทั้งนี้กลไกอำจมีหลำยทำง
คือ ผู้ที่ดื่มสุรำอำจมีควำมดันโลหิตสูงอยู่ด้ วยหรือเลือดคั่งแข็งตัวง่ำย หรืออำจมีภำวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะและเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง
1.6.3.6 ผู้ที่เป็นไฮเปอร์โฮโมซิสทีน (Hyperhomocystein) ในระดับที่สูงกว่ำ 16
ไมโครโมลต่อลิตร ทั้งนี้ควำมเข้มข้นของสำรนี้จะเพิ่มขึ้นตำมอำยุ
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1.6.3.7 ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ยังขำดหลักฐำนสนับสนุนที่ชัดเจนและอำจปรับเปลี่ยนได้
ได้แก่ ภำวะเลือดแข็งตัวง่ำยกว่ำปกติและภำวะหลอดเลือดอักเสบ
1.7 ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง
1.7.1 ผลกระทบด้านร่างกาย
1.7.1.1 ควำมบกพร่องของระบบประสำทส่วนกลำง ทำให้เกิดกำรอ่อน
แรงของกล้ำมเนื้อที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวของแขนขำ ใบหน้ำ ลำคอ ผู้ป่วยจะมีอำกำรอ่อนแรงครึ่ง
ซีกของร่ ำงกำย (วรำภรณ์ จิ ธ ำนนท์ , 2547) ผู้ ป่ ว ยที่มี ส มองซีกซ้ำ ยผิ ด ปกติ (Brain’s left
hemisphere) ผู้ป่วยจะมีแขนขำซีกขวำอ่อนแรงหรือเกิดอัมพำต มีควำมผิดปกติของกำรพูด ทำให้
ผู้ป่วยพูดไม่ได้ (Aphasia) หรือพูดไม่ชัด (Dysarthria) อ่ำนและเขียนไม่ได้ คำนวณเลขคณิตไม่ได้ มี
ปัญหำเกี่ยวกับสติปัญญำและมีควำมจำในระยะสั้น ทำให้ยำกในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ผู้ป่วยที่มีหลอด
เลือดซีกขวำผิดปกติ (Brain’s right hemisphere) ผู้ป่วยจะมีแขนขำซีกซ้ำยอ่อนแรงหรือเกิดอัมพำต
ผู้ป่วยอำจมีควำมบกพร่องด้ำนควำมจำ กำรเรียนรู้ พฤติกรรม อำรมณ์ กำรรับรู้ตำแหน่งของร่ำงกำย
ปฏิเสธกำรที่มีพยำธิสภำพว่ำไม่ใช่ของตน (Anosognosia) ไม่สำมำรถเลียนแบบกำรทำกิจกรรมได้
(Apraxia) มีควำมบกพร่องในกำรกะระยะ (Spatial – perceptual deficits) (สุดศิริ หิรัญชุณหะ,
2541)
1.7.1.2 ควำมบกพร่องด้ำนสติปัญญำ กำรรับรู้ และควำมจำ ผู้ป่วยมีกำร
รับรู้บกพร่อง พบบ่อยในผู้ป่วยที่สมองซีกขวำถูกทำลำย ทำให้เกิดอัมพำตซีกซ้ำย ผู้ป่วยจะมีปัญหำ
กำรรับรู้ มำกกว่ำผู้ป่ว ยอัมพำตซีกขวำ ควำมผิ ดปกติของกำรรับรู้มีผลต่ อกำรฝึกกิจวัตรประจำวัน
ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำและสมรรถภำพในหลำยๆส่วนของร่ำงกำย ทำให้ผู้ป่วยไม่เข้ำใจหรือ
มองข้ำมถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น
1.7.1.3 ควำมบกพร่องด้ำนกำรสื่อสำร ผู้ที่มีพยำธิสภำพของสมองซีกซ้ำย
มักพบควำมผิดปกติด้ำนกำรสื่อสำรได้แก่ โบรคำอะเฟเซีย (Broca’s aphasia) คือ ผู้ป่วยจะตอบ
คำถำมได้แต่ไม่สำมำรถพูดประโยคที่สมบูรณ์และถูกต้อง ผู้ป่วยมักจะหงุดหงิดและเครียด ส่วนเวอร์
นิคอะเฟเซีย (Wernick’s aphasia) ผู้ ป่ว ยจะพูดเป็นประโยคได้ กำรใช้คำ กำรออกเสี ยง และ
ไวยำกรณ์ถูกต้อง แต่เนื้อหำคำพูดวกวนขำดสำระไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่สำมำรถพูดตำมได้ และ
โกลบอลอะเฟเซีย (Global aphasia) เกิดจำกกำรถูกทำลำยทั้งบริเวณ Broca และ Wernick อำกำร
ที่เกิดขึ้นคือ พูดไม่ได้และไม่เข้ำใจคำพูด ควำมผิดปกติด้ำนกำรพูดทำให้ไม่สำมำรถสื่อสำร รับรู้และ
ถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดอำรมณ์และควำมต้องกำรของตนเองกับผู้อื่นได้ (สุดศิริ หิรัญชุณหะ, 2541)
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1.7.1.4 ควำมบกพร่องของกำรรับรู้ทำงระบบประสำทสัมผัส ทำให้ผู้ป่วย
ไม่สำมำรถเคลื่อนไหวข้อต่อหลำยข้อพร้อมกันและต่อเนื่อง ทำให้มีผลกระทบต่อกำรยืนและกำรเดิน
ควำมบกพร่องในกำรรับรู้ควำมรู้สึกสัมผัส ควำมเจ็บปวด และอุณหภูมิ มีผลต่อกำรรับรู้และทำให้เกิด
ภยันตรำยต่อตนเอง ผู้ป่วยอำจสูญเสียกำรรับรู้และควำมรู้สึกหลำยชนิดร่วมกัน เช่น ไม่สำมำรถแยก
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจุดสองจุด ไม่สำมำรถบอกสิ่งของที่สัมผัสได้
1.7.1.5 ควำมบกพร่องของกำรควบคุมกำรขับถ่ำย ทำให้ไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรขับถ่ำยปัสสำวะหรืออุจจำระหรือไม่สำมำรถขับถ่ำยได้ตำมปกติ ซึ่งกำรกลั้นปัสสำวะไม่ได้
มีผลต่อกำรฟื้นฟูสภำพของผู้ป่วยแต่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดภำวะแทรกซ้อน สำหรับกำรขับถ่ำยอุจจำระ
หำกผู้ป่วยไม่สำมำรถขับถ่ำยอุจ จำระได้เพรำะระดับกำรรู้สติเปลี่ยนแปลงหรือมีกำรบกพร่องของกำร
สื่อสำร หรืออำจมีแรงจูงใจในกำรขับถ่ำยน้อยลงจึงเกิดอำกำรท้องผูกอย่ำงรุนแรงและมีอุจจำระอัด
แน่น (วรำภรณ์ จิธำนนท์, 2547)
1.7.1.6 ควำมบกพร่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เพศชำยมักมีปัญหำอวัยวะเพศ
ไม่แข็งตัวที่อำจเป็นผลมำจำกยำลดควำมดันโลหิต ส่วนเพศหญิงมีปัญหำกำรไม่ถึงจุดสุดยอดทำให้
ควำมถี่ของกำรมีเพศสัมพันธ์ลดลง (วรำภรณ์ จิธำนนท์, 2547)
1.7.2 ผลกระทบด้านจิตใจ
เมื่อกำรเจ็บป่วยทำให้ผู้ป่วยไม่สำมำรถเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้และยังอำจทำให้กำร
ทำงำนในส่วนต่ำงๆบกพร่องหรือสูญเสีย ผู้ป่วยจะหมดควำมสำมำรถในกำรสั่งกำร กำรเดิน หรือกำร
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ไม่สำมำรถดูแลตนเองได้ จะทำให้ผู้ป่วยเกิดควำมรู้สึกสูญเสีย
คุณค่ำในตนเอง ภำวะซึมเศร้ำจะเกิดขึ้นเนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำสังคมของผู้ ป่วย
(สุดศิริ หิรัญชุณหะ, 2541) อำกำรทำงจิตที่พบบ่อยได้แก่ กำรสูญเสีย (Loss) ควำมเครียด (Stress)
ควำมวิตกกังวล (Anxiety) ควำมก้ำวร้ำว (Aggressive) และภำวะซึมเศร้ำ (Depression)
(วรำ
ภรณ์ จิธำนนท์, 2547)
1.7.3 ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองที่มีต่อครอบครัว
เมื่อสมำชิกในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและต้องกำรกำรช่วยเหลือ
จำกบุคคลอื่น ครอบครัวย่อมต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงแผนกำรดำเนินชีวิตจำกกำรที่ต้องดูแล
ผู้ป่วย ครอบครัวจะเป็นหน่วยทำงสังคมที่สำคัญในกำรช่วยเหลื อและสนับสนุนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
และกำรกลับเข้ำสู่สังคมของผู้ป่วย (นิจศรี ชำญณรงค์, 2552) ครอบครัวจะต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยกำร
รักษำพยำบำลให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งขณะอยู่โรงพยำบำลและที่บ้ำน ดังนั้นสมำชิกคนอื่น
ในครอบครัวจึงจำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบอำชีพเลี้ยงดูและช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแล
โรคหลอดเลือดสมองเป็นภำวะวิกฤติที่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสมองได้ตั้งแต่เล็กน้อย
จนถึงรุนแรงมำก นอกจำกนั้นยังทำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนจนเกิดกำรสูญเสียหน้ำที่ของสมองมำก
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ยิ่งขึ้น ภำวะแทรกซ้อนบำงอย่ำงอำจมีควำมรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต กำรวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและให้กำร
รักษำอย่ำงเหมำะสม นอกจำกจะช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้แล้ว ยังช่วยลดกำรสูญเสียหน้ำที่ของสมองและ
ช่วยป้องกันภำวะแทรกซ้อนต่ำงๆไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกด้วย
1.8 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
พยำบำลวิชำชีพในทุกหน่วยของระบบสำธำรณสุขของประเทศไทยมีบทบำททั้งในส่วนของ
กำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ และฟื้นฟูในผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมำกขึ้น แม้
ปัญหำทำงสุขภำพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ คือ กำรส่งเสริมสนับสนุนองค์ควำมรู้แก่ประชำชน
เกี่ยวกับสัญญำณเตือน กำรป้องกันกำรเกิดโรคแก่ผู้ป่วยบำงรำย แต่ผู้ป่วยยังคงไม่สำมำรถเข้ำรับกำร
รักษำในระยะเวลำที่กำหนดจึงสูญเสียโอกำสที่ดี ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดควำมพิกำรหรือเสียชีวิตได้
กำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบตีบตันหรือแตกในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และ
ระยะเรื้อรัง พบว่ำ 2 ระยะแรกมีควำมสำคัญต่อชีวิตของผู้ป่วยมำก ทีมสหสำขำวิชำชีพที่มีสมรรถนะ
เฉพำะในกำรดูแลจึงมีควำมสำคัญและจำเป็นกับผู้ป่วย ทั้งมีระบบกำรดูแลแบบเร่งด่วน หรือที่เรียกว่ำ
Stroke fast track แนวปฏิบัติในกำรดูแล มำตรฐำนกำรดูแลผู้ป่วยแต่ละระยะในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ
หอผู้ป่วยหนัก (ICU) หรือบำงโรงพยำบำลมีแผนกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke unit) จึงมีส่วน
สำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง
ปัจจุบันได้มีกำรพัฒนำเรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะของพยำบำลวิชำชีพในกำรดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลื อ ดสมอง ซึ่ ง พยำบำลวิ ช ำชีพ ที่ ป ฏิบั ติ ใ นหน่ ว ยงำนเฉพำะทำงหรื อ มี ควำมเชี่ ย วชำญจะ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทำงกำรพยำบำลซึ่งมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งแก่ผู้ป่วย โดยประกอบด้วยกำรพยำบำล
แต่ละด้ำนดังนี้
1.8.1 ด้ำนกำรพยำบำลผู้ป่วยในระยะวิกฤต พยำบำลต้องมีองค์ควำมรู้ มีควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถทำงำนร่วมกับทีมสหสำขำวิชำชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีควำมเข้ำใจในทุกแง่มุมเกี่ยวกับโรค
อย่ำงครบถ้วนและครอบคลุม กล่ำวคือ สำมำรถอธิบำยกำยวิภำคพื้นฐำน พยำธิสรีรวิทยำของระบบ
ประสำท ระบบหำยใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งระบบไหลเวียนโลหิตของหลอดเลือดสมอง
ได้ อธิบำยแนวทำงปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ สำมำรถ
อธิ บ ำยเกี่ ย วกั บ โรค สำเหตุ ก ำรเกิ ด โรค ประเภทของโรค อำกำรและอำกำรแสดงของโรค
ภำวะแทรกซ้อน รวมทั้งแนวทำงปฏิบัติในกำรรักษำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่แตกต่ำงกันระหว่ำง
โรคหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบตัน และโรคหลอดเลือดสมองขำดเลือดชั่วครำวได้
1.8.2 กำรพยำบำลผู้ป่วยที่ได้รับยำละลำยลิ่มเลือด สำมำรถประเมินผู้ป่วยก่อนได้รับยำ
ละลำยลิ่ ม เลื อ ดได้ โดยสำมำรถดู แ ลได้ ทั้ ง ก่ อ นได้ รั บ ยำและภำยหลั ง กำรได้ รั บ ยำ เฝ้ ำ ระวั ง

25
ภำวะแทรกซ้อนที่อำจเกิดขึ้นภำยหลังได้รับยำ มีกำรประเมินสัญญำณชีพทุกๆ 15 นำที 4 ครั้ง ทุก 30
นำที 2 ครั้ง และทุกๆ 1 ชั่วโมงจนกว่ำสัญญำณชีพจะคงที่
1.8.3 กำรพยำบำลด้ำนกำรสื่อสำร เน้นกำรสื่อสำรในผู้ป่วยที่มีปัญหำด้ำนกำรพูด เป็น
บทบำทสำคัญของพยำบำลที่ต้องร่วมมือกับนักอรรถบำบัดในกำรดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยพบว่ำผู้ป่วย
และญำติมีควำมต้องกำรทั้งด้ำนข้อมูล กระบวนกำรรักษำต่ำงๆเพื่อที่จะสำมำรถกลับสู่ภำวะปกติ
โดยเร็วที่สุด โดยพยำบำลต้องมีควำมสำมำรถในกำรซักประวัติ สำมำรถประเมินควำมต้องกำรของ
ผู้ ป่ ว ยที่มี ปั ญ หำกำรสื่ อ สำรได้ รวมทั้ง สำมำรถแนะน ำทรัพ ยำกรที่ ช่ว ยสนับ สนุ น ผู้ ป่ ว ยที่มี ควำม
บกพร่องทำงกำรพูดในภำวะวิกฤติภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว
1.8.4 ด้ำนกำรฟื้นฟูสภำพ โดยพบว่ำในระยะวิกฤต แม้เป็นช่วงที่สถำนกำรณ์เร่งด่วน แต่
กำรฟื้นฟูสภำพผู้ป่วยมีส่วนสำคัญ โดยพยำบำลมีบทบำทสำคัญต่อกำรวำงแผนกำรพยำบำลเพื่อให้
ผู้ ป่ ว ยสำมำรถฟื้ น ฟู ส ภำพได้ อ ย่ ำ งเหมำะสมร่ ว มกั บ ที ม กำรฟื้ น ฟู ส ภำพที่ ป ระกอบด้ ว ย นั ก
กำยภำพบำบัด นักโภชนำกำร นักกิจกรรมบำบัด เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดภำวะแทรกซ้อนที่
จะเกิดขึ้นได้
1.8.5 ด้ำนกำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพ บทบำทของพยำบำลด้ำนนี้มีส่วนสำคัญต่อกำร
ติดตำมผู้ป่วยเพื่อป้องกันกำรกลับเป็นซ้ำเนื่องจำกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีโอกำสกลับเป็นซ้ำได้
ซึ่งบทบำทพยำบำลในกำรดูแลผู้ป่วย คือ สำมำรถอธิบำยสำเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และกำรป้องกันโรค
หลอดเลือดสมองในระยะยำว รวมทั้งอำกำรของโรคหลอดเลือดสมองที่เฉียบพลัน สำมำรถสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมกำรดำเนินชีวิตที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือด
สมองซ้ำ โดยสำมำรถค้นหำและระบุปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำได้ ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในผู้ป่วยแต่ละรำย กำรส่งเสริมเกี่ยวกับภำวะสุขภำพ
หลักกำรป้องกันกำรกลับเป็นซ้ำ กำรเตรียมแหล่งสนับสนุน กำรเฝ้ำติดตำมอย่ำงใกล้ชิด สำมำรถให้
ข้อมูล สอนสุขศึกษำ และสำมำรถประเมินผลหลังกำรสอนและติดตำมภำวะสุขภำพของผู้ป่วยได้
1.8.6 ด้ำนกำรพยำบำลประคับประคอง ในระยะนี้พยำบำลต้องสำมำรถอธิบำยให้ญำติเกิด
ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินของโรคและให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ำยของชีวิตได้
ดังนั้นพยำบำลจึงเป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในกำรดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งกำรดูแลที่
มีประสิทธิภำพนั้นต้องมีควำมต่อเนื่องในกำรรักษำรวมทั้งกำรดูแลแบบองค์รวมอีกด้วย
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2. แนวคิดความเหนื่อยล้า
2.1 ความหมายของความเหนื่อยล้า
ควำมเหนื่อยล้ำ เป็นคำที่มีต้นกำเนิดมำจำกภำษำฝรั่งเศสและภำษำละติน ในภำษำฝรั่งเศส
ใช้คำว่ำ Fatiguer มีควำมหมำยว่ำ เหนื่อย (tire) แต่คำว่ำ fatigue ใช้ส่วนมำกในภำษำอังกฤษ ส่วน
ในภำษำละตินจะใช้คำว่ำ fatigare ซึ่งมีควำมหมำยว่ำเหน็ดเหนื่อย (exhaust) จำกกำรขับขี่และกำร
ทำงำนจนถึงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ำ (weary) หรือเป็นกำรรบกวน (harass) คำว่ำเหนื่อยล้ำเป็นคำที่ใช้
อธิบำยถึงสภำพที่ผิดแปลกไปจำกสภำพปกติและมักใช้ในควำมหมำยของควำมเจ็บป่วย (เวณิกำ กำลัง
เอก, 2534) ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ มี ห ลำยมิ ติ เกิ ด จำกหลำยสำเหตุ แ ละหลำยลั ก ษณะกำรแสดงออก
ควำมหมำยของควำมเหนื่อยล้ำในแต่ละสำขำวิชำชีพมีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งแต่ละควำมหมำยขึ้นอยู่กับ
กำรรับรู้และประสบกำรณ์ของตนและถูกนำมำใช้ในงำนวิจัยในหลำกหลำยกลุ่มโรคและกลุ่มอำยุ ส่วน
ใหญ่เป็น กำรศึกษำในผู้ ป่วยมะเร็งที่ได้รับกำรฉำยรังสี โดยมีผู้ให้ควำมหมำยและคำจำกัดควำมไว้
หลำกหลำย ดังนี้
ควำมเหนื่อยล้ำเป็นปฏิกิริ ยำตอบสนองภำยในร่ำงกำยต่อสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อว่ำร่ำงกำย
จะพยำยำมรักษำสมดุลของร่ำงกำย ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงำนที่ มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในภำวะ
เจ็บป่วย ควำมเหนื่อยล้ำเป็นผลมำจำกกำรที่ร่ำงกำยใช้พลังงำนในกำรทำให้หำยจำกโรค (Schaefer
& Potylyki, 1993)
ควำมเหนื่อยล้ำเป็นกำรที่บุคคลรับรู้ภำวะผิดของปกติร่ำงกำย รู้สึกเหนื่อยมำก อำจเกิดควำม
เหนื่อยล้ำเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได้ โดยกำรพักผ่อนนอนหลับอย่ำงเดียวไม่สำมำรถทำให้ควำมเหนื่อย
ล้ำหำยไปได้และควำมเหนื่อยล้ำมีผลต่อคุณภำพชีวิต (Piper et al, 1987)
ควำมเหนื่อยล้ำ คือ กำรที่บุคคลรู้สึกอ่อนล้ำหมดกำลังและพลังงำน อันเป็นผลมำจำกกำร
เผชิญควำมเครียดที่ยำวนำน ทำให้กำรทำหน้ำที่ของร่ำงกำยบกพร่องและส่งผลกระทบต่อคุณภำพ
ชีวิตในที่สุด (Aistars, 1987)
ควำมเหนื่อยล้ำเป็นปฏิกิริยำตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภำยในร่ำงกำย โดยเชื่อว่ำร่ำงกำยจะ
พยำยำมรักษำสมดุลของร่ำงกำยไว้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อพลังงำนที่มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในภำวะ
เจ็บป่วย ควำมเหนื่อยล้ำเป็นผลมำจำกกำรที่ร่ำงกำยใช้พลังงำนในกำรทำให้หำยจำกโรค (Fisk et al.,
1994)
ควำมเหนื่อยล้ำเป็นควำมรู้สึกทั้งหมดของร่ำงกำยและประสบกำรณ์โดยรวมมิติด้ำนร่ำงกำย
กำรรั บ รู้ และอำรมณ์ เป็ น ประสบกำรณ์ที่ไ ม่พึงประสงค์ เป็ นสำเหตุ ของควำมทุกข์ทรมำน เป็ น
ปรำกฏกำรณ์ ที่ เ รื้ อ รั ง และเป็ น ประสบกำรณ์ ด้ ำ นควำมรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว ที่ ต้ อ งอำศั ย กำรรั บ รู้ ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพำะ (Ream and Richardson, 1997)
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ควำมเหนื่อยล้ำ คือ ควำมรู้สึกไม่พึงพอใจของควำมอ่อนเพลีย อ่อนแอ หรือสูญเสียพลังงำน
ในมุมมองระดับเซลล์เป็นควำมเหนื่อยล้ำของกล้ำมเนื้อ สำมำรถหำยได้เมื่อมีกำรพัก ในมุมมองของ
ระบบประสำทส่วนกลำง ควำมเหนื่อยล้ำเป็นควำมผิดปกติของระบบประสำทส่วนกลำง ในมุมมอง
ของระบบประสำทส่วนปลำยเป็นควำมบกพร่องของสำรสื่อประสำท ในมุมมองของจิตวิทยำเป็นกำร
สูญเสียแรงจูงใจ (Friedberg et al., 1998)
ควำมเหนื่อยล้ำ หมำยถึง กำรรับรู้ด้วยตนเองถึงประสบกำรณ์ส่วนบุคคลต่อควำมรู้สึกที่หมด
กำลัง กำรทำงำนของร่ำงกำยและจิตใจที่ลดน้อยลง ไม่สำมำรถทำให้หำยได้ด้วยกำรพักผ่อน (The
North American Nursing Diagnosis Association, NANDA cited in Barnett, 2001)
ควำมเหนื่อยล้ำ เป็นกำรรับรู้ของบุคคลว่ำรู้สึกไม่สุขสบำยทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เป็นผลจำก
กำรท ำกิจ กรรมที่ต้ องออกแรงมำก ท ำให้ เ กิดกำรเหน็ด เหนื่อ ย ขำดพลั งงำน ไม่มีเ รี่ยวแรง รู้สึ ก
อ่อนเพลียทั้งร่ำงกำยและจิตใจ มีอำกำรเฉื่อยชำ เซื่องซึม รู้สึกง่วงนอนอยู่ตลอดเวลำ และกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆลดลง (Saunders et al., 2014)
2.2 ประเภทของความเหนื่อยล้า
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับควำมเหนื่อยล้ำ สำมำรถจำแนกควำมเหนื่อยล้ำได้ตำม
ระยะเวลำกำรเกิด แบ่งเป็นควำมเหนื่อยล้ำชนิดเฉียบพลัน (acute fatigue) และควำมเหนื่อยล้ำชนิด
เรื้อรัง (chronic fatigue) ซึ่งกำรแบ่งชนิดตำมระยะเวลำกำรเกิดเป็นรูปแบบที่ได้รับควำมนิยมใน
สำขำกำรพยำบำล โดยสำมำรถอธิบำยได้ดังนี้
2.2.1 ความเหนื่อยล้าชนิดเฉียบพลัน (acute fatigue) เป็นควำมเหนื่อยล้ำที่
เกิดขึ้นในสภำวะปกติ ซึ่งอำจเกิดขึ้นในร่ำงกำยทั่วๆไป หรือเฉพำะส่วนหนึ่งของร่ำงกำยโดยรู้สึกว่ำ
หมดแรง อ่อนแรง ส่วนใหญ่มักเกิดจำกกำรออกแรงมำกเกินไป มักเกิดในระยะเวลำที่รวดเร็ว ใช้เวลำ
สั้นอำกำรคงอยู่ไม่เกิน 1 เดือน อำจเป็นชั่วโมง เป็นวันหรือเป็นสัปดำห์ เมื่อได้รับกำรแก้ไขสำมำรถ
หำยเป็นปกติได้ เป็นกำรตอบสนองของร่ำงกำยเพื่อป้องกันตนเอง (protective response) และเป็น
สัญญำณเตือนให้ร่ำงกำยมีกำรพักผ่อนเพื่อป้องกันอันตรำยที่เกิดขึ้นจำกกำรออกแรงมำกเกินไป เมื่อ
ถึงระดับหนึ่งบุคคลจะรู้สึกเหนื่อยล้ำเพื่อให้ร่ำงกำยหยุดกิจกรรมและให้พักผ่อน ซึ่งกำรนอนหลั บ
พักผ่อนอย่ำงเพียงพอจะทำให้ร่ำงกำยกลับเข้ำสู่ภำวะปกติได้ (Piper et al., 1987) ซึ่งควำมเหนื่อย
ล้ำชนิดเฉียบพลันนี้จะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตประจำวันเพียงเล็กน้อย
2.2.2 ความเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรัง (chronic fatigue) เป็นควำมเหนื่อยล้ำที่
ผิดปกติรุนแรงมำกกว่ำชนิดเฉียบพลัน จะค่อยเป็นค่อยไป เพิ่มมำกขึ้นและคงอยู่นำนมำกกว่ำ 1 เดือน
สำมำรถกลับเป็นซ้ำได้ มักเกิดจำกปัญหำด้ำนจิตใจ สำเหตุของควำมเหนื่อยล้ำมักเกี่ยวข้องกันหลำย
สำเหตุแต่ไม่สำมำรถหำยจำกอำกำรได้ด้วยกำรพักผ่อน กำรแก้ไขต้องอำศัยหลำยวิธีร่วมกัน ควำม
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เหนื่อยล้ำชนิดเรื้อรังนี้จะส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่ำงมำก ทำให้คุณภำพชีวิต
ลดลง ควำมเหนื่อยล้ำชนิดนี้หำกเกิดอำกำรนำนเกิน 6 เดือนจะเรียกว่ำ กลุ่มอำกำรเหนื่อยล้ำเรื้อรัง
(Chronic fatigue syndrome) ซึ่งมักพบได้ในผู้ป่วยเรื้อรัง (Piper et al., 1987)
2.3 กรอบแนวคิดของความเหนื่อยล้า
2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้พลังงานของไรเดน (Ryden’s Conceptual
Framework of Energy Expenditure, 1977) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับควำมเหนื่อยล้ำที่มีควำม
ซับซ้อนน้อยที่สุด แนวคิดนี้อธิบำยว่ำ ร่ำงกำยของคนเป็นระบบเปิดที่รับพลังงำนจำกสิ่งแวดล้อมมำ
เพื่อดำรงชีวิต เมื่อได้รับพลังงำนมำกขึ้นเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูสภำพ ทำให้มีพลังเหลือเพื่อไปทำ
กิจกรรมอื่นๆน้อยลง สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่ำงกำยต้องกำรพลังงำนมำกขึ้นเพื่อต่อสู้กับ
โรคและควำมเครียดก็เป็นอีกสำเหตุหนึ่งที่ทำให้ไรเดนเชื่อว่ำทำให้เกิดกำรสูญเสียพลังงำนที่มีอยู่อย่ำง
จำกัดอยู่แล้วลงไปอีก ทำให้พลังงำนที่เก็บสะสมไว้หมดไปจึงเกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้น (Ryden, 1977
cited in Ream and Richardson, 1999)
2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าของไอสตาร์ (Aistars, Organizing
Framework, 1987) เป็นกรอบแนวคิดที่ให้รำยละเอียดมำกกว่ำของไรเดน (Ryden, 1977 cited in
Ream and Richardson, 1999) ไอสตำร์เชื่อว่ำควำมเครียดเป็นสำเหตุหลักของกำรเกิดควำมเหนื่อย
ล้ำและปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดควำมเครียดมีทั้งปัจจัยทำงกำย (physiological factors) ปัจจัยทำง
จิตใจ (psychological factors) และปัจจัยทำงสถำนกำรณ์ (situational factors) โดยตัวกระตุ้น
ควำมเครี ย ดเหล่ ำ นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ร่ ำ งกำยอย่ ำ งไรนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ กำรรั บ รู้ ข องบุ ค คลนั้ น ต่ อ
ควำมเครียด ซึ่งควำมเครียดของไอสตำร์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) ควำมเครียดทำงร่ำงกำย
(physical stress) และ 2) ควำมเครียดด้ำนจิตใจ (mental stress)
สำหรับกลไกควำมเครียดที่ทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้นนั้น ไอสตำร์อธิบำยโดยใช้แนวคิด
ของเซลเย่ที่ว่ำ บุคคลเกิดมำพร้อมพลังงำนจำกัดจำนวนหนึ่งเพื่อนำมำใช้สำหรับกำรปรับตัว ควำม
เหนื่อยล้ำเกิดขึ้นเมื่อพลังงำนส่วนนี้ถูกนำมำใช้จนหมดไป โดยเมื่อเกิดควำมเครียดขึ้น กำรตอบสนอง
ของร่ ำงกำยต่อควำมเครี ย ดจะเป็ นสั ญญำณไปกระตุ้นกำรทำงำนของระบบประสำทซิมพำเธติ ก
(sympathetic nervous system) ทำให้มีกำรหลั่งสำร stress hormone ออกมำกระตุ้นกำรทำงำน
ของอวัยวะต่ำงๆของร่ำงกำย ถ้ำร่ำงกำยถูกกระตุ้นเป็นระยะเวลำนำนๆจะเกิดกำรสูญเสียพลังงำน
และทำให้พลังงำนที่สะสมถูกนำมำใช้จนหมด เกิดเป็นควำมเหนื่อยล้ำขึ้น (Selye, 1974 cited in
Jacob and Piper, 1996: 1199: 1976 cited in Aistars, 1987: 25)
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2.3.3
แนวคิ ด ความเหนื่ อ ยล้ า ของวิ น นิ ง แฮม (Winningham’s
Psychobiological Entropy Model, 1996) เป็นแนวคิดที่ได้รับกำรยอมรับว่ำสำมำรถอธิบำยถึง
ควำมเหนื่ อยล้ ำและควำมเกี่ ย วข้ อ งของควำมเหนื่ อยล้ ำ กับ สถำนกำรณ์ กำรท ำหน้ ำที่ ข องบุ ค คล
(Functional status) โดยอธิบำยควำมเหนื่อยล้ำว่ำเป็นภำวะกำรขำดพลังงำนซึ่งเกิดจำกเงื่อนไขบำง
ประกำรหรื อเกิดจำกภำวะของกำรเป็นโรค เป็นอำกำรแสดงซึ่งมีควำมสั มพันธ์กับกำรรักษำโรค
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและควำมไม่ตื่นตัวของคน ตำมโมเดลนี้ควำมเหนื่อยล้ำมีลักษณะเฉพำะและมี
บทบำทสำคัญ เนื่องจำกสำมำรถทำให้เกิดกำรไร้ควำมสำมำรถในบุคคลนั้นได้ แม้ว่ำควำมเหนื่อยล้ำจะ
เป็นอำกำรแสดงที่พบได้บ่อยเช่นเดียวกับท้องเสีย คลื่นไส้ อำเจียน ควำมเจ็บปวด แต่ควำมเหนื่อยล้ำ
สำมำรถทำให้กำรทำกิจกรรมต่ำงๆของบุคคลลดน้อยลงและควำมเหนื่อยล้ำชนิดที่ 2 (Secondary
fatigue) ซึ่งจะเกิดขึ้นจำกกำรลดกิจกรรมทำงกำยดังกล่ำว ทำให้เกิดวงจรของกำรลดกิจกรรมขึ้น
ส่ ง ผลให้ มี ก ำรลดสถำนะกำรท ำหน้ ำ ที่ ข องร่ ำ งกำยลง ซึ่ ง วิ น นิ ง แฮมกล่ ำ วว่ ำ ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรไร้
ควำมสำมำรถรวมทั้งเพิ่มอัตรำกำรเกิดโรคได้ (Winningham,1996)
Psychobiological Entropy Model เป็นกรอบแนวคิดที่มีกำรจัดลำดับชั้นคือ
แบ่งกำรจัดกำรกับควำมเหนื่อยล้ำออกเป็น 2 ระดับคือ 1) กำรปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกำร
กับอำกำรแสดงและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำในระยะแรก (primary fatigue) 2)
กำรปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำในระยะที่ 2 (secondary fatigue)
โดยกำรปรับสมดุลระหว่ำงกำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อน
2.3.4 แนวคิดความเหนื่อยล้าของไปเปอร์ (Piper et al.’s Integrated
Fatigue Model, 1987) เป็นกรอบแนวคิดที่สร้ำงขึ้นจำกกำรสังเครำะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวกับควำม
เหนื่อยล้ำและเกิดทฤษฎีกำรพยำบำลที่เกี่ยวกับควำมเหนื่อยล้ำขึ้น แนวคิดนี้ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่เชื่อว่ำ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ โดยมีพื้นฐำนมำจำกประสบกำรณ์และรำยงำนกำรวิจัยที่
ผ่ำนมำ ปัจจัยต่ำงๆประกอบด้วย 14 ปัจจัย ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยทำงกำยภำพ (physiological
factors) ปัจจัยทำงชีวภำพ (biological factors) และปัจจัยทำงจิตสังคม (physiological factors)
(Piper et al., 1987)
กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบว่ำ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พบนั้นสำมำรถอธิบำยได้ตำม
แนวคิดควำมเหนื่อยล้ำของไปเปอร์และคณะ (Piper et al.’s Integrated Fatigue Model, 1987)
ซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยทำงกำยภำพ ปัจจัยทำงชีวภำพ และปัจจัยทำงจิตสังคม นอกจำกนี้ยังพบว่ำใน
ประเทศไทยมีกำรใช้กรอบแนวคิดนี้ในกำรศึกษำวิจัยทำงกำรพยำบำลในผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลำยกลุ่ม
โรค เช่น โรคมะเร็ง โรคไต โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ โรคหัวใจ ส่วนในกลุ่มโรคทำงระบบประสำท
พบว่ำมีกำรศึกษำในกลุ่มผู้ป่วยโรคพำร์กินสัน กำรบำดเจ็บที่สมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคโปลิโอ
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และโรคปลำยประสำทอักเสบ (Multiple sclerosis) ซึ่งควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองนั้นยังไม่สำมำรถหำคำตอบได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจใช้ก รอบแนวคิดควำมเหนื่อยล้ำของ
ไปเปอร์และคณะในกำรศึกษำ ปัจจัยทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือด
สมองระยะแรก เพื่อให้สำมำรถอธิบำยควำมเหนื่อยล้ำได้อย่ำงชัดเจนและครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น
3. ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
3.1 อุบัติการณ์และลักษณะของความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อุบัติกำรณ์ของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองพบค่อนข้ำงสูง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับกลุ่มประชำกรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัด ในกลุ่มประชำกรทั่วไปพบอุบัติกำรณ์ของควำมเหนื่อย
ล้ำประมำณร้อยละ 20 (Kaasa, Loge, Knobel, Jordhoy, & Brenne, 1999) ในขณะที่กลุ่ม
ผู้สูงอำยุพบอุบัติกำรณ์สูงถึงร้อยละ 50 (Liao & Ferrel, 2000) สำหรับอุบัติกำรณ์ของควำมเหนื่อย
ล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นควำมรู้สึกและประสบกำรณ์ของผู้ป่วยที่พบบ่อย โดยพบได้ร้อย
ละ 30-92 (อวยพร สวัสดี, 2557) ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีกำรศึกษำไว้
จำนวนมำก โดยนักวิจัยได้ให้ควำมหมำยและคำนิยำมของควำมเหนื่อยล้ำไว้แตกต่ำงกันออกไป เช่น
ควำมเหนื่อยล้ำทำให้มีควำมต้องกำรพักผ่อนมำกกว่ำปกติ ทำให้เข้ำนอนเร็ว มีปฏิสัมพันธ์กับสมำชิก
ครอบครัวลดลง ทำให้ต้องกำรกำรพักผ่อนนอนหลับในช่วงกลำงวัน ทำให้เป็นอุปสรรคในกำรกลับเข้ำ
ทำงำน (Flinn & Stube, 2010)
สำหรับอุบัติกำรณ์ของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีกำรศึกษำไว้จำนวน
มำกในต่ำงประเทศ กำรศึกษำครั้งนี้จึงขอยกตัวอย่ำงกำรศึกษำในบำงงำนวิจัย ซึ่งมีรำยละเอียดดัง
ตำรำง
ตารางที่ 1 อุบัติการณ์ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้วิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
อุบัติการณ์
Stokes และ
ศึ ก ษำในผู้ ป่ ว ยโรคหลอด ติดตำมที่ระยะเวลำ 1 ปี พบอุบัติกำรณ์กำร
คณะ (2011)
เ ลื อ ด ส ม อ ง ช นิ ด ตี บ ตั น เกิด 48%
จำนวน 100 รำย
Snaphaan และ ศึ ก ษำในผู้ ป่ ว ยโรคหลอด ติดตำมที่ระยะเวลำ 2 เดือนพบอุบัติกำรณ์กำร
คณะ (2011)
เ ลื อ ด ส ม อ ง ช นิ ด ตี บ ตั น เกิ ด 35% และติ ด ตำมที่ 18
เดื อ นพบ
เฉียบพลันจำนวน 108 รำย อุบัติกำรณ์กำรเกิด 33%
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ผู้วิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
Naess และคณะ ศึ ก ษำในผู้ ป่ ว ยโรคหลอด
(2012)
เลื อดสมองชนิดตีบตัน แตก
แ ล ะ เ ป็ น ชั่ ว ค ร ำ ว ( TIA)
จำนวน 377 รำย
Anners Lerdal ศึกษำผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อด
และคณะ
ส ม อ ง ร ะ ย ะ เ ฉี ย บ พ ลั น
(2013)
จำนวน 115 รำย

อุบัติการณ์
พบอุบัติกำรณ์กำรเกิด 42.3%ที่ระยะเวลำ 6
เดือนหลังกำรเจ็บป่วย

พบอุบัติกำรณ์กำรเกิด
1. ในผู้ที่มีอำยุน้อยกว่ำ 60 ปี
ระดับปำนกลำง 43 %
ระดับรุนแรง 45 %
2. ในผู้ที่มีอำยุ 60-74 ปี
ระดับปำนกลำง 19 %
ระดับรุนแรง 16 %
3. ในผู้ที่มีอำยุ 75-91 ปี
ระดับปำนกลำง 28 %
ระดับรุนแรง 33 %

กำรศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นมำพบลั ก ษณะกำรเกิ ด ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ที่ ต่ ำ งกั น ออกไป Eilertsen,
Ormstad, and Kikevold (2013) ได้ทำกำรศึกษำแบบสังเครำะห์อภิมำน (Meta-analysis) เกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยทำกำรทบทวนเอกสำรงำนวิจัย
ทั้งสิ้น 167 เรื่อง และทำกำรคัดเลือกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องมำทั้งสิ้นจำนวน 12 เรื่อง ทำให้ได้ข้อสรุปถึง
ลักษณะควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1. ผู้ป่วยมีควำมรู้สึกขำดพลังในกำรปฏิบัติกิจกรรม (Lack of energy to perform
activities) หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองผู้ป่วยมีควำมรู้สึกเหนื่อยง่ำย หมดพลังงำน (White et al.,
2012) ส่ งผลให้ ค วำมสำมำรถในกำรทำกิจ วัตรประจำวันของผู้ ป่ว ยลดลง มีค วำมต้องกำรควำม
ช่วยเหลือจำกครอบครัวเพิ่มขึ้น
2. ผู้ป่วยต้องกำรกำรนอนหลับพักผ่อนที่ยำวนำนมำกขึ้น (Abnormal need for long
lasting)ผู้ป่วยมีควำมรู้สึกต้องกำรกำรพักผ่อนที่ยำวนำนมำกกว่ำปกติ (Flinn & Stube, 2010) ซึ่ง
ผู้ ป่ ว ยจะใช้เวลำในกำรนอนกลำงคืนยำวนำนกว่ำปกติ ซึ่งเกิดจำกกำรนอนในเวลำกลำงคืนที่ไ ม่
ต่อเนื่อง (White et al., 2012)
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3. ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยง่ำยเมื่อทำกิจกรรมและต้องกำรกำรพักผ่อนและงีบหลับเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(Easier tired by activity and abnormal need for naps and rest) จำกกำรที่ผู้ป่วยเหนื่อยง่ำย
และเหนื่อยเร็วกว่ำปกติ ทำให้ผู้ป่วยต้องกำรกำรพักผ่อนในช่วงเวลำกลำงวัน หรือต้องกำรงีบหลับ
(Eilertsen, Ormstad, & Kikevold, 2013) ซึ่งควำมเหนื่อยล้ำนี้จะคงอยู่อย่ำงต่อเนื่องและเกิดขึ้น
เป็นประจำในชีวิตประจำวัน (Flinn & Stube, 2010)
4. ไม่สำมำรถคำดเดำหรืออธิบำยควำมรู้สึกเหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้นได้ (Unpredictable feeling
of fatigue without explanation) ควำมเหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้นเป็นควำมรู้สึกที่ไม่สำมำรถอธิบำย
สำเหตุของกำรเกิดได้ (Eilertsen, Ormstad, & Kikevold, 2013) ผู้ป่วยไม่สำมำรถควบคุมควำม
เหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้นได้ ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำควำมเหนื่อยล้ำเกิดขึ้นเมื่อไร และไม่สำมำรถอธิบำยถึง
สำเหตุกำรเกิด อำกำรนำ ระยะเวลำของกำรมีอำกำร ทำให้เกิดปัญหำกับกำรทำงำน กำรดำรงชีวิต
และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคมของผู้ป่วย
5. รู้ สึ กเครี ย ดง่ำย (Increase stress sensitivity) ผู้ ป่ว ยที่มีควำมเหนื่อยล้ ำจะเกิ ด
ควำมเครียดได้ง่ำยขึ้น (Eilertsen, Ormstad, & Kikevold, 2013) ในบำงรำยแสดงออกด้วยกำร
ร้องไห้ เกิดควำมรู้สึกกลัว เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจำกกำรศึกษำ
พบว่ำผู้ป่วยที่ปฏิเสธกำรเข้ำร่วมสังคมจะมีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเครียดได้มำกกว่ำผู้ป่วยปกติ
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกนำไปสู่ควำมยำกลำบำก
ในกำรคงไว้ซึ่งกิจวัตรประจำวัน ควำมเหนื่อยล้ำดังกล่ำวเกิดขึ้นโดยไม่ทรำบสำเหตุกำรเกิดที่แน่ชัด
เป็นอยู่ต่อเนื่องและเป็นระยะเวลำยำวนำน (De Groot et al., 2003; Staub & Bogousslavsky,
2001) ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกพบอุบัติกำรณ์สูงในผู้ที่มี
ภำวะซึมเศร้ำ โดยจำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำผู้ป่วยที่รำยงำนภำวะซึมเศร้ำพบควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
ควำมเหนื่อยล้ำถึง 3.2 เท่ำใน 1 ปี หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (95% Cl: 1.7-6.0) (Spalletta,
Ripa, & Caltagirone, 2005) ควำมเหนื่อยล้ำและภำวะซึมเศร้ำมีควำมหมำยที่ใกล้เคียงกันโดยพบว่ำ
ภำวะซึมเศร้ำเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำ
ที่ผ่ำนมำบ่งชี้ว่ำพบอุบัติกำรณ์ควำมเหนื่อยล้ำสูง ถึงแม้ว่ำผู้ป่วยจะไม่มีภำวะซึมเศร้ำร่วมด้วย (ChoiKwon, Han, Kwon, & Kim, 2005) กำรศึกษำในผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มีภำวะ
ซึมเศร้ำและวิตกกังวลร่วมด้วย ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ป่วยมีควำมเหนื่อยล้ำรุนแรงมำกขึ้น ซึ่งควำม
เหนื่อยล้ำดังกล่ำวไม่สัมพันธ์กับอำยุ เพศ และควำมรุนแรงของโรค (De Groot et al., 2003)
จำกข้อมูลข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมเหนื่อยล้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ทำให้ผู้ป่วยเกิดควำมทุกข์ทรมำน หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขจะส่งผลต่อคุณภำพชีวิต ดังนั้นกำร
ทรำบถึงคุณลักษณะและควำมรุนแรงของควำมเหนื่ อยล้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยบุคลำกรทำงสุขภำพใน
กำรประเมินผู้ป่วย ตลอดจนสำมำรถวำงแผนกำรพยำบำลและให้กำรพยำบำลที่เหมำะสมแก่ผู้ป่วยแต่
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ละรำย โดยกำรจัดกำรกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้นเหตุ กำรทรำบถึงพยำธิ
สภำพและกลไกของกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำเป็นสิ่ งที่มีควำมสำคัญ ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบ
กลไกและพยำธิสภำพของควำมเหนื่อยล้ำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
3.2 กลไกและพยาธิสภาพของความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ควำมเหนื่อยล้ำเป็นควำมรู้สึกของบุคคล ซึ่งมีหลำกหลำยมิติทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ซึ่งเกิด
จำกมิติใดมิติหนึ่ง หรือเกิดพร้อมกันทั้ง 2 มิติ (Snaphaan, van der Werf, & de Leeuw, 2011;
Tseng , Billinger, Gajewski, & Kluding, 2010) สำมำรถอธิบำยกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก ดังนี้
3.2.1. Neurophysiological Model
เป็นสมมติฐำนกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำในระบบประสำทส่วนกลำง (CNS) และ
ระบบประสำทส่วนปลำย (PNS) อธิบำยในรูปแบบของควำมเหนื่อยล้ำของระบบประสำทส่วนกลำง
และระบบประสำทส่วนปลำย (Central and Peripheral Fatigue ) (Chaudhuri & Behan, 2004)
กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสมองจำกพยำธิสภำพของโรค ส่งผลให้เกิดควำม
ผิดปกติในกำรส่งสัญญำณประสำทในระบบประสำทส่วนกลำง (central nervous system) เกิด
ควำมไม่สมดุลระหว่ำงกำรกระตุ้น (facilitation system) และกำรยับยั้ง (inhibition system) กำร
ท ำงำนของสำรสื่ อ ประสำท เช่ น โดปำมี น ซี โ รโทนิ น และ 5-hydroxytryptamine (5-HT;
serotonin) 1A receptor โดยโดปำมีน ซีโรโทนิน ทำหน้ำที่ในกำรกระตุ้นกำรทำงำนในระบบ
ประสำทส่วนกลำง ในขณะที่ 5-HT 1A receptor ยับยั้งกำรทำงำนของระบบประสำทส่วนกลำง เมื่อ
เกิดควำมไม่สมดุลของกำรทำงำนจึงส่งผลต่อกำรทำงำนของจิตใจ อำรมณ์ กำรรู้คิด ทำให้ผู้ป่วยมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป กำรแสดงออกทำงอำรมณ์ลดลง (Capuron & Miller, 2004, 2011) ขำด
แรงจูงใจ ขำดควำมสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ Central Fatigue หรือ
Mental fatigue (Chaudhuri & Behan, 2004; Ishii, Tanaka, & Watanabe, 2014) ใน
ขณะเดียวกันพยำธิสภำพบริเวณสมองมีผลต่อกำรทำงำนของระบบประสำทส่วนปลำย (Peripheral
nerve system) ทำให้กำรสื่อสัญญำณประสำทระหว่ำงสมองและไขสันหลังผิดปกติห รือกำรขำดกำร
สั่งงำนจำกสมองมำยังไขสันหลัง (Michael, 2002) ทำให้ motor units ไม่ถูกกระตุ้น มีอำกำรอ่อน
แรงของกล้ำมเนื้อร่วมกับอำกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อ (Capuron & Milller, 2004, 2011)ซึ่งทำให้
ร่ำงกำยใช้พลังงำนในกำรหดเกร็งของกล้ำมเนื้อเพิ่มขึ้น (Chaudhuri & Behan, 2004) โดยพลังงำนที่
กล้ำมเนื้อสำมำรถนำไปใช้ในกำรหดตัวได้ทันทีเป็นพลังงำนที่อยู่ในรูปของสำรพลังงำนสูงที่ชื่อว่ำ ATP
ซึ่งได้มำจำกกำรเผำผลำญสำรอำหำรพวกคำร์โบไฮเดรตและไขมันที่มีสะสมอยู่ในร่ำงกำย เมื่อร่ำงกำย
ต้องกำรพลังงำนที่สูงขึ้น ร่ำงกำยต้องกำรพลังงำนอย่ำงรวดเร็ว ทำให้เกิดกำรหำยใจระดับเซลล์แบบ
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ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic cellular respiration) เป็นกำรเผำผลำญสำรอำหำรประเภท
คำร์ โ บไฮเดรต เช่น กลู โ คส และไกลโคเจนในกล้ ำมเนื้อ ทำให้ เกิดไพรูเวท (pyruvate) ซึ่ งจะถูก
เปลี่ยนไปเป็นแลกเตท (กรดแลกติก) ซึ่งจะทำให้ pH ของเซลล์ลดลงและไฮโดรเจนไอออนที่เกิดจำก
กรด จะแย่งแคลเซียมไอออนในกำรจับกับโทรโปนิน ซี วัฏจักรกำรจับปล่อยจึงไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้
เกิดกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อตลอดเวลำส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยล้ำ (ปรำรถนำ ฉั่วตระกูล, ศิริรัตน์ ปำน
อุทัย, & ทศพร คำผลศิริ , 2556) หรือเรี ยกควำมเหนื่อยล้ ำชนิ ดนี้ว่ำ Peripheral Fatigue
(Chaudhuri & Behan, 2004)
3.2.2. Physiological Model
ควำมเหนื่อยล้ำอธิบำยได้ด้วยกลไกกำรเปลี่ยนแปลงเมตำบอลิซึมภำยในกล้ำมเนื้อ
ที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่ช่วยในกำรหดและคลำยตัว ส่งผลให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้น
(Michael, 2002) โดยในผู้ ป่ว ยที่มีพยำธิสภำพบริเวณสมอง ทำให้ เกิดควำมผิ ดปกติของระบบ
ประสำทส่วนปลำย และ neuromuscular junction มีอำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนแรง ร่ำงกำยต้องใช้
พลังงำนในกำรช่วยให้เกิดกำรหดรัดตัวของกล้ำมเนื้อ (Chaudhuri & Behan, 2004) จึงเกิดกำรเผำ
ผลำญสำรอำหำรประเภทคำร์โบไฮเดรตและไขมันที่สะสมอยู่ในร่ำงกำย เช่น ไกลโคเจนที่มีสะสมอยู่
ในกล้ำมเนื้อ ทำให้เกิดไพรูเวท (pyruvate) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแลกเตท (กรดแลกติก)ในที่สุด ซึ่ง
กระบวนกำรนี้ส่งผลให้ร่ำงกำยเกิดกรดเพิ่มมำกขึ้น ทำให้ค่ำ pH ของเซลล์ลดลง ส่งผลให้เอนไซม์
ATPase ในเซลล์ทำงำนได้ไม่ดี อีกทั้งไฮโดรเจนไอออนที่เกิดจำกกรดจะแย่งแคลเซียมไอออนในกำร
จับกับโทรโปนิน ซี ทำให้วัฏจักรกำรจับปล่อยไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ กล้ำมเนื้อหดตัวอย่ำงต่อเนื่องทำให้
รู้สึกเหนื่อยล้ำ (ภิญโญ พำนิชพันธ์และพิณทิพ รื่นวงษำ, 2559) โดยภำวะปกติร่ำงกำยสำมำรถกำจัด
กรดแลกติกด้วยกระบวนกำรของวัฏจักรเครปส์ (Kreps cycle) โดยใยกล้ำมเนื้อ type -1 fibers แต่
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดเลือดสมอง กำรขำดใยกล้ำมเนื้อ type -1 fibers ทำให้ประสิทธิภำพกำร
ทำงำนของวัฎจักรเครปส์เสียไป ระดับของกรดแลกติกเพิ่มสูงขึ้น กล้ำมเนื้อหดตัวอย่ำงต่อเนื่องจึงเกิด
ควำมล้ำของกล้ำมเนื้อตำมมำ (Robergs, Ghiasvand, & Parker, 2004)
3.2.3. Biological Model
3.2.3.1. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) เป็นกำร
ทำงำนร่วมกันระหว่ำง Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) กับระบบประสำทอัตโนมัติ
โดยมีกำรสื่อสำรระหว่ำงระบบประสำทส่วนกลำง (CNS) กับระบบต่อมไร้ท่อ (Michael, 2002)
The Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) เมื่อมีสิ่งกระตุ้นเข้ำ
มำในร่ำงกำย เช่น กำรติดเชื้อ กำรบำดเจ็บ ร่ำงกำยจะตอบสนองโดยกระตุ้นกำรทำงำนของต่อมไฮโป
ทำลำมัส พิทูอิทำรี และต่อมหมวกไต (The Hypothalamic-pituitary- adrenal axis [HPA] ) โดย
ในระยะแรกของกำรเจ็บป่วย ไฮโปทำลำมัสจะเพิ่มกำรหลั่งของสำร Corticotropin releasing
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factor (CRF) ที่ไปกระตุ้นต่อมพิทูอิทำรีส่วนหน้ำให้หลั่ง Adrenocorticotropic hormone ส่งผลให้
ต่อมหมวกไตให้เพิ่มกำรหลั่ง glucocorticoid (cortisol) ในระยะแรกร่ำงกำยจะตอบสนองโดยกำร
หลั่งสำรคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น แต่หลังจำกเข้ำสู่ระยะเรื้อรังร่ำงกำยจะหลั่ง Corticotropin releasing
factor (CRF) และทำให้ Adrenocorticotropic hormone ลดลง ส่งผลให้ปริมำณของ cortisol
ลดลงด้วย โดย cortisol มีควำมเกี่ยวข้องกับระดับซีโรโทนิน และ pro inflammatory cytokine ใน
ร่ำงกำย ซึ่งในระยะเฉียบพลันที่ปริมำณของ cortisol เพิ่มขึ้น ระดับของสำร pro inflammatory
cytokine จะลดลง เนื่องจำกสำรคอร์ติซอลเป็นกลุ่มสเตียรอยด์มีฤทธิ์ต้ำนกระบวนกำรอักเสบ ทำให้
ระดับของสำร pro inflammatory cytokine ลดลง และในระยะเรื้อรังปริมำณของ cortisol ที่
ลดลงส่งผลให้กำรทำงำนของสำรซีโรโทนินลดลง ซึ่งซีโรโทนินเป็นสำรเคมีที่ทำหน้ำที่เกี่ยวกับอำรมณ์
และจิตใจ หำกมีระดับต่ำกว่ำปกติจะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภำวะซึมเศร้ำ ในทำงตรงกันข้ำมหำกปริมำณ
ของ cortisol ลดลงระดับของสำร pro inflammatory cytokine จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดอำกำรปวด
ตำมกล้ำมเนื้อ (myalgia) ส่วนกำรทำงำนของสำรซีโรโทนินที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดภำวะวิตกกังวล ซึ่ง
นำไปสู่ควำมเหนื่อยล้ำ (Barritt & Smithard, 2011)
กำรทำงำนของระบบประสำทซิมพำเธติก โดยภำยหลังกำรเกิดโรคหลอด
เลือดสมองระยะแรก ร่ำงกำยจะกระตุ้นกำรหลั่ง Corticotropin Releasing Hormone ในไฮโปทำ
ลำมัส เพิ่มกำรหลั่ง Adrenocorticotropic hormone ในต่อมใต้สมองส่วนหน้ำ เพิ่มกำรหลั่งคอร์ติ
ซอลและสำรแคททีโคลำมีน (epinephrine และ norepinephrine) ที่ต่อมหมวกไต ส่งผลให้หัว
ใจเต้นเร็ว หลอดเลือดเกิดกำรหดตัว หลอดลมขยำย เลือดไปเลี้ยงกล้ำมเนื้อลดลงส่งผลทำให้เกิดภำวะ
พร่องออกซิเจนโดยเฉพำะกล้ำมเนื้อลำย หลังจำกขำดออกซิเจน ร่ำงกำยจะกระตุ้นกำรเผำผลำญ
พลังงำนแบบไม่ใช้ออกซิเจนมำกขึ้น จึงทำให้เกิดกรดแลกติก ไพรูวิก และไฮโดรเจนไอออนคั่งมำกขึ้น
ซึ่งจะขัดขวำงกระบวนกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อเป็นเหตุทำให้เกิด ควำมเหนื่อยล้ำขึ้น (ภิญโญ พำนิช
พันธ์และพิณทิพ รื่นวงษำ, 2559)
3.2.3.2 กระบวนการอักเสบ (Pro inflammatory cytokines
hypothesis) ภำยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ร่ำงกำยจะตอบสนองต่อกระบวนกำรอักเสบโดย
กระตุ้นกำรหลั่งสำร pro inflammatory cytokines จำพวก interleukin-1, interleukin-6
(Capuron & Miller, 2004, 2011) ในกระแสเลือดให้เพิ่มสูงขึ้น โดย pro inflammatory
cytokines จะไปรบกวนกระบวนกำร glutamate uptake ทำให้กำรส่งสัญญำณประสำทของกลูตำ
เมทผิดปกติ ส่งผลให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำในที่สุด (Ormstad & Eilertsen, 2015)
จำกกลไกและพยำธิสภำพของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลือดสมองที่กล่ำวมำนั้น เป็นเพียงบำงส่วนของกำรเกิด ควำมเหนื่อยล้ำ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำควำม
เหนื่ อยล้ ำของผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดได้จำกหลำกหลำยปัจจัย ทั้งปัจจัยทำงด้ำนร่ำงกำย
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ปัจจัยด้ำนจิตใจ และปัจจัยด้ำนชีวเคมีในร่ำงกำย หรือเกิดจำก 2 ปัจจัยร่วมกันเพื่อทำให้เกิด ควำม
เหนื่อยล้ำ ดังนั้นในกำรให้กำรพยำบำลเพื่อแก้ปัญหำผู้ป่วยกลุ่มนี้ พยำบำลต้องทรำบกลไกกำรเกิด
เพื่อให้สำมำรถให้กำรพยำบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับผู้ป่วย
3.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
กำรศึกษำครั้งนี้ ใช้แนวคิดควำมเหนื่อยล้ำของไปเปอร์และคณะ (1987) ที่กล่ำวว่ำ ควำม
เหนื่อยล้ำเป็นควำมรู้สึกของผู้ป่วย (subjective) หรือกำรรับรู้ (perceptual) ของผู้ป่วย โดยมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับควำมเหนื่อยล้ำประกอบด้วย 14 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยภำยในตัวของบุคคล 2) แบบ
แผนกำรใช้ออกซิเจน 3) แบบแผนกำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำนและสำรที่ให้พลังงำน 4) แบบแผน
ทำงสังคม 5) แบบแผนกำรนอนหลับและตื่น 6) แบบแผนกำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อน 7) แบบ
แผนสภำวะของโรค 8) แบบแผนกำรรักษำ 9) แบบแผนกำรสะสมของของเสียจำกกระบวนกำร
เผำผลำญ 10) แบบแผนอำกำรแสดง 11) แบบแผนสภำพจิตใจ 12) แบบแผนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ควบคุมกำรสื่อสำร 13) แบบแผนเหตุกำรณ์ในชีวิต และ 14) แบบแผนสภำพแวดล้อม โดยผู้วิจัย
คัดเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด Piper et al.’s Integrated Fatigue Model (1987)
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โดยจำกกรอบแนวคิด Piper et al.’s Integrated Fatigue Model (1987) พบว่ำมีตัวแปร
ที่ ไ ด้ รั บ กำรศึ ก ษำแล้ ว ในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองโดยใช้ ก รอบแนวคิ ด นี้ ใ นประเทศไทย คื อ
อวยพร สวัสดี (2557)
แบบแผน
ปัจจัยที่ได้รับการศึกษา
แบบแผนที่ 1 ปัจจัยภำยใน
เพศ, อำยุ
แบบแผนที่ 2 กำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อน
กำรทำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำย
แบบแผนที่ 3 กำรนอนหลับและตื่น
คุณภำพกำรนอนหลับ
แบบแผนที่ 4 จิตใจ
ภำวะซึมเศร้ำ, ควำมวิตกกังวล
แบบแผนที่ 5 สังคม
กำรสนับสนุนทำงสังคม
แบบแผนที่ 6 กำรสะสมของเสียจำกกำรเผำผลำญ
แบบแผนที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนและสำรที่ให้พลังงำน
ภำวะโภชนำกำร
แบบแผนที่ 8 กำรเปลี่ยนแปลงของกำรควบคุมกำรสื่อสำร
แบบแผนที่ 9 กำรดำเนินของโรค
แบบแผนที่ 10 กำรรักษำที่ได้รับ
แบบแผนที่ 11 อำกำรแสดงของโรค
อำกำรปวด
แบบแผนที่ 12 สภำพแวดล้อม
แบบแผนที่ 13 กำรใช้ออกซิเจน
แบบแผนที่ 14 สภำพเหตุกำรณ์ในชีวิต
โดยในกำรศึกษำนี้เลือกศึกษำทั้งสิ้น 4 แบบแผนคือ 1) แบบแผนกำรใช้ออกซิเจน 2) กำร
เปลี่ยนแปลงพลังงำนและสำรที่ให้พลังงำน 3) แบบแผนกำรนอนหลับและตื่น 4) แบบแผนกำรทำ
กิจกรรมและกำรพักผ่อนสำมำรถ โดยอธิบำยได้ดังนี้
แบบแผนที่ 1 แบบแผนการใช้ออกซิเจน (Oxygen patterns) ปัจจัยต่ำงๆที่ทำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงหรือรบกวนควำมสำมำรถที่จะดำรงไว้ซึ่งควำมเพียงพอของระดับออกซิเจนในกระแส
เลือด ไม่ว่ำจะด้วยสำเหตุใดก็ตำมส่งผลให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ เช่น ภำวะซีด พบว่ำเป็นสำเหตุที่ทำ
ให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็ง (Piper et al., 1987) จำกพยำธิสภำพของโรคที่เกี่ยวกับ
ระบบหำยใจ ภำวะซีดจำกเม็ดเลือดแดงในเลือดลดลง เกิดจำกกำรทำงำนของร่ำงกำยที่มำกหรือนำน
เกินไป ส่งผลให้ระดับออกซิเจนที่มีอยู่ในร่ำงกำยไม่เพียงพอและกำรทำงำนของเอนไซม์เอทีพีเอส
(Adenosine triphosphatase: ATPase) ลดลง ซึ่งเอนไซม์เอทีพีเอสเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในกำรสลำย
สำรให้พลังงำนสูงเอทีพี ให้ได้เป็นพลังงำนออกมำเพื่อใช้งำน หำกร่ำงกำยไม่สำมำรถสลำยสำรให้
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พลังงำนสูงเอทีพีมำใช้งำนได้ ร่ำงกำยจะขำดพลังงำนและเกิดเป็นควำมเหนื่อยล้ำตำมมำได้ (Piper et
al., 1987)
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาแบบแผนการใช้ออกซิเจนผ่านตัวแปร ระดับฮีโมโกลบิน
ความหมายของระดับฮีโมโกลบิน
ระดับฮีโมโกลบิน หมำยถึง ควำมเข้มข้นของระดับฮีโมโกลบินในกระแสเลือดของผู้ป่วยหลัง
กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
การประเมินระดับฮีโมโกลบิน
ประเมิ น ค่ ำ ระดั บ ฮี โ มโกลบิ น โดยใช้ ก ำรตรวจควำมสมบู ร ณ์ ข องเม็ ด เลื อ ด (Complete
Blood Count, CBC) มีหน่วยเป็นกรัมต่อเดซิลิตร โดยบันทึกข้อมูลจำกในแฟ้มประวัติกำรตรวจเลือด
ครั้งล่ำสุด
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮีโมโกลบินกับความเหนื่อยล้า
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกจะพบภำวะโลหิตจำงได้บ่อยถึงร้อยละ 55
(Horwich et al., 2002) สำเหตุของภำวะโลหิตจำงในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดจำกจำกกำร
ขำดสำรอำหำรเนื่องจำกกำรเบื่ออำหำรเรื้อรัง ผู้ป่วยมีพยำธิสภำพที่สมองส่งผลทำให้เกิดควำมพิกำร
ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรได้ตำมปกติ ปำกเบี้ยว พูดไม่ชัด กลืนอำหำรแล้วสำลัก อีกทั้งกำรได้รับ
ยำละลำยลิ่มเลือด (Antiplatelets) ยำป้องกันกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือด (Anticoagulant) จำก
โรคควำมดันโลหิตสูง หรือโรคร่วมอื่นๆ (Abramson et al., 2003; Huang et al., 2009) เมื่อระดับ
ฮีโมโกลบินในกระแสเลือดลดลง กำรนำออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่ำงๆก็ลดลง รวมทั้งสมอง หัวใจ และ
กล้ำมเนื้อ เมื่อกล้ำมเนื้อได้รับออกซิเจนลดลงทำให้เกิดกระบวนกำรเผำผลำญพลังงำนแบบไม่ใช้
ออกซิเจน (Anaerobic glycolysis) เกิดกำรคั่งของกรดแลกติกและไพรูเวท ทำให้ได้พลังงำนจำกกำร
เผำผลำญพลังงำนแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งน้อยกว่ำกำรเผำผลำญพลังงำนแบบใช้ออกซิเจน กรดแลกติก
จะขัดขวำงกำรทำหน้ำที่ของกล้ำมเนื้อ จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดควำมเหนื่อยล้ำได้
ระดับฮีโมโกลบินในเลือดที่ลดลง ทำให้กำรนำออกซิเจนไปสู่เนื้อเยื่อต่ำงๆของร่ำงกำยลดลง
ทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้น (Piper et al., 1987) สอดคล้องกับกำรศึกษำในต่ำงประเทศพบว่ำระดับ
ฮีโมโกลบินมีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ 6 เดือน อย่ำงไม่มี
นัยสำคัญทำงสถิติ (r=0.1, p=0.543), ที่ 12 เดือนอย่ำงไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ (r=-0.051, p=0.744)
แต่ที่ 18 เดือนมีนัยสำคัญทำงสถิติ (r=-0.21, p=0.017) (Ormstad et al., 2011)
แบบแผนที่ 2 แบบแผนการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและสารที่ให้พลังงาน (Change in
energy and energy substrate patterns) กำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำนและสำรที่ให้พลังงำน
เพื่อนำมำใช้ในกำรสร้ำงพลังงำน เช่น ไกลโคเจน โปรตีน และไขมัน ทั้งชนิดและปริมำณมีอิทธิพลต่อ
กำรทำหน้ำที่ของอวัยวะต่ำงๆของบุคคลและก่อให้เกิด ควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al., 1987; กัญญำ
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รัตน์ ผึ่งบรรหำญ, 2539) สำรอำหำรที่ร่ำงกำยได้รับจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสำรที่ให้พลังงำนสูงเอที
พี (Adenosine triphosphate: ATP) ซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงำนของร่ำงกำยในรูปพลังงำนเคมีที่เซลล์
สำมำรถนำไปใช้ได้ เกิดจำกปฏิกิริยำคะตะบอลิซึม (Catabolism) ที่สลำยสำรชีวโมเลกุลให้เป็นสำร
โมเลกุล เล็ ก เป็ น ผลให้ มี กำรปล่ อ ยพลั งงำนเคมี ที่ส ะสมในสำรโมเลกุ ล ใหญ่อ อกมำและถูก นำไป
สังเครำะห์สำรที่ให้พลังงำนสูงเอทีพี นอกจำกนั้นสำรอำหำรประเภทโปรตีนช่วยในกำรเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแรงของใยกล้ำมเนื้ออีกด้วย หำกร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอร่ำงกำยจะขำดสำรให้
พลังงำนสูงที่ใช้ในกำรหดรัดตัวของกล้ำมเนื้อหรือใยของกล้ำมเนื้อเกิดกำรขำดโปรตีนทำให้กล้ำมเนื้อ
หดรัดตัวลดลง ส่วนคำร์โบไฮเดรตและไขมันมีควำมสำคัญในกำรให้พลังงำนแก่ร่ำงกำย ดังนั้นเมื่อ
ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอ ร่ำงกำยจะนำพลังงำนที่สะสมไว้มำใช้ กล้ำมเนื้อจะมีกำรสลำย
ไกลโครเจน โปรตีน และไขมัน เพื่อนำมำใช้เป็นพลั ง งำน ทำให้ ร่ำงกำยอ่ อนเพลี ยและเหนื่อยล้ ำ
(Berger & Walker, 2001; Piper et al, 1987) นอกจำกนี้ผลของกำรขำดอิเล็กโทรไลต์ เช่น โปแต
สเซียม จะทำให้กล้ำมเนื้ออ่อนแรง (Piper et al., 1987) และถ้ำบุคคลรับประทำนอำหำรไม่เพียงพอ
จะมีผลทำให้ ควำมอดทนต่อควำมเครียดลดลง เป็นเหตุส่ งเสริมให้ เกิด ควำมเหนื่อยล้ ำมำกยิ่งขึ้น
(Campos Hassan, Riechelmann, & Del Giglio, 2011)
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาแบบแผนการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและสารที่ให้พลังงาน
ผ่านตัวแปร ภาวะโภชนาการ
ความหมายของภาวะโภชนาการ
เยำวภำ ดอนกิจภัย (2544) กล่ำวว่ำ ภำวะโภชนำกำร หมำยถึง ภำวะสุขภำพที่สะท้อนกำร
กระทำหรือพฤติกรรมของบุคคลเมื่อได้รับสำรอำหำรเข้ำสู่กระบวนกำรย่อย กำรดูดซึม กำรเผำผลำญ
และกำรขับถ่ำย เป็นกำรตอบสนองของร่ำงกำยที่แสดงให้เห็นถึงปริมำณสำรอำหำรที่ได้รับ ซึ่งบ่งบอก
ถึงสภำพหรือสภำวะร่ำงกำยที่เกิดจำกกำรบริโภคอำหำร แบ่งเป็นภำวะโภชนำกำรที่ดี คือ มีสัดส่วน
และปริมำณถูกต้องตำมควำมต้องกำรของร่ำงกำย ภำวะโภชนำกำรต่ำ เกิดจำกกำรที่ได้รับสำรอำหำร
ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย ภำวะโภชนำกำรเกิน เกิดจำกกำรได้รับสำรอำหำรเกินควำม
ต้องกำรของร่ำงกำย
กองโภชนำกำร กระทรวงสำธำรณสุข (2554) กล่ำวว่ำ ภำวะโภชนำกำร หมำยถึง บทบำท
หน้ำที่ และกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสำรอำหำร โดยเริ่มตั้งแต่อำหำรที่เข้ำสู่ร่ำงกำยผ่ำนกระบวนกำร
ย่อย ดูดซึม กำรนำไปใช้ กำรเก็บสะสม และกำรขับถ่ำยออกจำกร่ำงกำย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่ำ ภำวะโภชนำกำร หมำยถึง สภำวะร่ำงกำยของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลื อ ดสมองระยะแรกที่เ กิดจำกพฤติกรรมกำรบริ โ ภคอำหำรหรื อผลกระทบที่เกิ ดจำกกำร
เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
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1. ภาวะโภชนาการปกติ หมำยถึง สภำวะร่ำงกำยของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือด
สมองระยะแรกที่เกิดจำกกำรได้รับสำรอำหำรที่ถูกหลักโภชนำกำรและมีปริมำณเพียงพอกับควำม
ต้องกำรของร่ำงกำย
2. เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ หมำยถึง สภำวะร่ำงกำยของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอด
เลือดสมองระยะแรกที่มีโ อกำสหรื อมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับสำรอำหำรไม่ถูกหลักโภชนำกำรหรือมี
ปริมำณไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย
3. ภาวะทุพโภชนาการ หมำยถึง สภำวะร่ำงกำยในผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรกที่ได้รั บสำรอำหำรไม่ถูกหลั กโภชนำกำรหรือมีปริมำณไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
ร่ำงกำย
การประเมินภาวะโภชนาการ
ประเมินภำวะโภชนำกำรโดยใช้แบบสอบถำมภำวะโภชนำกำร The mini nutritional
assessment (MNA) พัฒนำขึ้นโดย Rubenstein, Harker, Salva, Guigoz, and Vellas (2001)
ฉบับแปลเป็นภำษำไทยโดยสถำบันวิจัยโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะโภชนาการกับความเหนื่อยล้า
ภำวะโภชนำกำรมีควำมสัมพันธ์โดยตรงต่อสุขภำพ ในผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรกจะเกิดควำมผันแปรของสำรอำหำร เนื่องจำกกระบวนกำรเผำผลำญสำรอำหำรจำพวก
โปรตีนและคำร์โบไฮเดรตมีมำกเกินไป ประกอบกับผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จะรับประทำนอำหำรได้น้อย มีปัญหำเรื่องกลืนลำบำก (Dysphagia) ปำกเบี้ยว (Facial palsy) ซึ่งมี
ผลทำให้ผู้ป่วยได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำยจนเกิดภำวะทุพโภชนำกำร
(Chaudhuri & Behan, 2004)
จำกแนวคิดดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยได้ด้วยพยำธิสรีรวิทยำ คือ เมื่อร่ำงกำยได้รับสำรอำหำร
ไม่เพียงพอทำให้เกิดกำรขำดสำรอำหำร ร่ำงกำยจะดึงเอำพลังงำนในกล้ำมเนื้อมำเผำผลำญแทนเป็น
กำรเผำผลำญพลังงำนไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic glycolysis) ทำให้ปริมำณของไฮโดรเจนไอออน
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ระดับของแคลเซียมไอออนลดลง เนื่องจำกไฮโดรเจนไอออนที่เกิดจำกกรดจะ
แย่ ง แคลเซี ย มในกำรจั บ กั บ โทรโปนิ น ซี (troponin c) ปริ ม ำณแอกติ น และไมโอซิ น ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนกำรหดรัดตัวของกล้ำมเนื้อลดลง (Nakamaru & Schwartz, 1972) วงจรกำรหดคลำยตัวจึง
ไม่เกิดขึ้น (วิฑูร แสงศิริสุวรรณและกัลยพงษ์ จตุรพำณิชย์, 2553) ไพรูเวทจะถูกไฮโดรเจนไอออน
เปลี่ยนตัวไปเป็นกรดแลกติก ทำให้ค่ำ pH ในกล้ำมเนื้อลดต่ำลง กระบวนกำรไกลโคไลซิส เป็นไปได้
ช้ำจนกระทั่งหยุดลง เป็นเหตุทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้น โดยปกติในคนทั่วไปกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณ
กรดแลกติกสำมำรถกำจัดไปด้วยเมตำบอลิซึมของร่ำงกำยที่ชื่อว่ำวัฏจักรเครปส์ (Kreps cycle)โดยใย
กล้ำมเนื้อ type-1fibers แต่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประสิทธิภำพกำรทำงำนของวัฏจักรเครปส์
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(Kreps cycle) เสียไปจำกกำรขำดใยกล้ำมเนื้อ type-1 fibers ส่งผลทำให้ระดับของกรดแลกติกเพิ่ม
สูงขึ้น เกิดควำมล้ำของกล้ำมเนื้อในเวลำต่อมำ (Chaudhuri & Behan, 2004)
แบบแผนที่ 3 แบบแผนการนอนหลับและตื่น (Sleep/ wake patterns) กำรนอนหลับ
และตื่นมีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำ เนื่องจำกกำรนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอในช่วงกลำงคืน
จะทำให้ง่วงนอนมำกขึ้นในช่วงกลำงวันและนำไปสู่ควำมเหนื่อยล้ำได้ (Piper et al., 1987) กำรนอน
หลั บ ที่ เ พีย งพอจะช่ ว ยให้ ร่ ำ งกำยมี ก ำรเก็บ รั กษำและสะสมพลั ง งำนไว้ ขณะที่ร่ ำ งกำยหลั บกำร
เคลื่อนไหวของกล้ำมเนื้อทุกส่วนจะคลำยตัว มีกำรใช้พลังงำนน้อยลง โดยเฉพำะกำรนอนหลับในระยะ
ที่ 3 ของช่วงกำรนอนหลับที่มีกำรเคลื่อนไหวของลูกตำช้ำ (Non rapid eye movement sleep;
Non-REM) ซึ่งเป็นระยะที่หลับสนิทกล้ำมเนื้อทุกส่วนของร่ำงกำยจะคลำยตัว อวัยวะต่ำงๆได้พักผ่อน
อย่ำงเต็มที่ภำยหลังกำรทำกิจกรรมในขณะตื่น เมื่อมีกำรใช้พลังงำนน้อยลงจึงมีกำรเก็บสะสมพลังงำน
ไว้ในเซลล์มำกขึ้น นอกจำกนั้นยังมีส่วนสำคัญในกำรทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงและในระยะที่ 4 จะมีกำร
หลั่งฮอร์โมนเพื่อกำรเจริญเติบโต (Growth hormone) ซึ่งช่วยในกำรสร้ำงพลังงำนและเปลี่ยน
สำรอำหำรให้เป็นเนื้อเยื่อ ส่วนกำรนอนหลับในช่วงที่มีกำรเคลื่อนไหวของลูกตำอย่ำงรวดเร็ว (Rapid
eye movement sleep; REM) ระบบประสำทซิมพำเธติก (Sympathetic nervous system) จะ
ทำงำนมำกขึ้น มีกำรไหลเวียนของโลหิตไปเลี้ยงสมองมำกขึ้น มีกำรเก็บสะสมพลังงำนของสมองทำให้
บุคคลรู้สึกสดชื่นและไม่รู้สึกเหนื่อยล้ำขณะตื่น (Fuller and Schaller – Ayers, 1990 อ้ำงถึงใน
กัญญำรัตน์ ผึ่งบรรหำร, 2539)
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาแบบแผนการนอนหลับและตื่นผ่านตัวแปร อาการนอนไม่หลับ
ความหมายของอาการนอนไม่หลับ
Morin (1993) ให้ควำมหมำยของอำกำรนอนไม่หลับว่ำ เป็นควำมรู้สึกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำสู่กำรนอนหลับยำก ไม่สำมำรถนอนหลับต่อได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรตื่นเช้ำ
กว่ำปกติและไม่สำมำรถหลับต่อได้
Montgomery และ Denis (2004) ให้ควำมหมำยของอำกำรนอนไม่หลับว่ำ เป็นควำม
ผิดปกติของกำรเริ่มต้นนอนและกำรนอนอย่ำงต่อเนื่อง ตื่นเช้ำกว่ำปกติและไม่สำมำรถหลับต่อได้
องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization, 1992) ให้ควำมหมำยของอำกำรนอน
ไม่หลับว่ำ มีกำรนอนหลับลำบำกหรือกำรนอนหลับไม่สนิท หรือคุณภำพกำรนอนหลับไม่ดี โดยกำร
นอนหลับไม่เพียงพอจะมีอำกำรอย่ำงน้อย 3 ครั้งต่อสัปดำห์เป็นเวลำ 1 เดือน มีอำกำรหมกมุ่นหรือ
วิตกกังวลเกี่ยวกับกำรนอนไม่หลับตลอดเวลำทั้งกลำงวันและกลำงคืน มีควำมไม่พึงพอใจกับคุณภำพ
และ/หรือปริมำณของกำรนอนหลับ เป็นสำเหตุให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนหรือรบกวนกิจวัตรประจำวัน
ได้
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ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สรุ ป ได้ ว่ ำ อำกำรนอนไม่ ห ลั บ หมำยถึ ง กำรที่ บุ ค คลรั บ รู้ ไ ด้ ว่ ำ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำรนอนหลับของตนเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่ำนมำประกอบด้วย กำรใช้ควำม
พยำยำมในกำรนอน กำรตื่นนอนกลำงดึกแล้วหลับต่อได้ยำก และมีกำรตื่นเช้ำกว่ำปกติแต่ไม่สำมำรถ
หลับต่อได้ กำรนอนหลับยำกส่งผลต่อกำรทำหน้ำที่ของร่ำงกำยในเวลำกลำงวันและควำมพึงพอใจใน
กำรนอน
การประเมินอาการนอนไม่หลับ
กำรประเมิ น อำกำรนอนไม่ ห ลั บมี ไ ด้ ห ลำยวิ ธี ซึ่ ง สำมำรถแบ่ งออกได้เ ป็ น 2 วิ ธี คือ กำร
ประเมินด้วยเครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์ (Objective Sleep Measurement) และกำรประเมินกำร
นอนหลับทำงจิตพิสัย (Subjective Sleep Measurement) (ชนกพร จิตปัญญำ, 2543)
1. การประเมินด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Objective Sleep Measurement)
เครื่องมือกำรประเมินกำรนอนหลับวิธีนี้มีหลำยชนิด โดยหลักกำรของกำรประเมินจะเป็นกำร
วัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีรวิทยำของร่ำงกำยขณะหลับ ทั้งอัตรำกำรเต้นของหัวใจ อัตรำกำรหำยใจ
ควำมดันโลหิต กำรตึงตัวของกล้ำมเนื้อ และกำรกลอกตำ ซึ่งกำรวัดด้วยเครื่องมือชนิดนี้จะให้ผลที่
ถูกต้องและเที่ยงตรง แต่มีข้อเสียคือ มีค่ำใช้จ่ำยสูงและต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญในกำรแปลผล นอกจำกนั้น
ยังไม่สำมำรถวัดกำรรับรู้หรือควำมพึงพอใจในกำรนอนหลับของผู้ถูกทดสอบได้ เครื่องมือในกลุ่มนี้
ได้ แก่ โพลี ซ อมโนกรำฟฟี่ (Polysomnography) เป็ น เครื่อ งมือ ส ำหรับ แสดงและบั นทึ กรำยงำน
คลื่นไฟฟ้ำจำกส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยเพื่อศึ กษำสรีรวิทยำในระหว่ำงกำรนอนหลับ กำรประเมินกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำย (Body movement) เป็นกำรวัดกำรเคลื่ อนไหวขณะหลั บโดยตรง โดยติด
เครื่องมือที่ไวต่อกำรเคลื่อนไหวไว้ที่แขนหรือขำของผู้ป่วย ซึ่งวัดคุณภำพกำรนอนหลับของร่ำงกำย
โดยดูจำกกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย โดยอำจใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆ (Johns, 1971 อ้ำงถึงในชนกพร จิต
ปัญญำ, 2543) กำรประเมินโดยใช้หมวกวัดกำรนอนหลับ (Night cap) เป็นเครื่องมือวัดกำรนอนหลับ
ที่พัฒนำมำจำกกำรวัดกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย ลูกตำและศีรษะ ประเมินโดยใช้เครื่องสวมข้อมือ
(Wrist actigraphy) เป็นเครื่องมือวัดกำรนอนหลับที่ใช้สวมข้อมือคล้ำยนำฬิกำ วัดกำรเคลื่อนไหวของ
ร่ำงกำย เครื่องประเมินกำรนอนหลับ Dream doctor เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรจำแนกกำรนอนหลับ
แบบ REM โดยบันทึกควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อเพื่อใช้ประเมินควำมแตกต่ำงของกำรกลอกลูกตำและ
กระพริบตำในช่วงตื่น (Johns, 1971 อ้ำงถึงในชนกพร จิตปัญญำ, 2543) กำรประเมินโดยใช้เตียงวัด
กำรนอนหลับ (Static charge-sensitive bed) เป็นเครื่องมือที่พัฒนำขึ้นเพื่อกำรนอนหลับและกำร
หำยใจผิดปกติระหว่ำงกำรนอนหลับ ลักษณะเครื่องมือเป็นที่นอนฟองน้ำซึ่งสำมำรถวิเครำะห์สัญญำณ
ได้ 3 อย่ำงคือ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย ลักษณะของกำรหำยใจ และกำรเต้นของหัวใจ
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2. การประเมินการนอนหลับทางจิตพิสัย (Subjective Sleep Measurement)
กำรวัดกำรนอนหลับวิธีนี้เป็นกำรให้ข้อมูลที่น่ำเชื่อถือ เกี่ยวกับกำรรับรู้ถึงกำรนอนหลับได้ดี
(Johns, 1971 อ้ำงถึงในชนกพร จิตปัญญำ, 2543) นิยมใช้มำกที่สุด ง่ำย สะดวกและรำคำไม่แพง ซึ่ง
กำรเลือกใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ สำมำรถประเมินได้หลำยวิธีได้แก่
2.1 การประเมินค่าการเปรียบเทียบด้วยสายตา (Visual analogue scales) เครื่องมือ
ชนิดนี้ ใช้งำนง่ำยและมีประสิทธิภ ำพ ซึ่งกำรประเมินใช้กำรทำเครื่องหมำยบนเส้นตรงยำว 10
เซนติเมตร โดยที่ปลำยทั้งสองข้ำงมีข้อควำมที่มีลั กษณะตรงข้ำมกัน เครื่องมือชนิดนี้ ได้แก่ The
Verran-Synder Halper Sleep Scale มีข้อคำถำมจำนวน 15 ข้อ ประเมินกำรนอนหลับใน 4 มิติ
คือ ควำมแปรปรวนของกำรนอน ประสิทธิผลของกำรนอน ระยะเวลำกำรนอนที่เพิ่มขึ้น และเวลำที่
งีบหลับระหว่ำงวัน เหมำะสำหรับกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงแบบแผนกำรนอนซึ่งจะได้ข้อมูลเชิง
ปริมำณที่ชัดเจน โดยคะแนนที่มำก หมำยถึง คุณภำพกำรนอนที่ดีแต่อำจมีข้อจำกัดในผู้สูงอำยุที่ไม่
เข้ำใจวิธีกำรใช้ (Johns, 1971 อ้ำงถึงในชนกพร จิตปัญญำ, 2543)
2.2 การบันทึกแบบแผนการนอนประจาวัน (Sleep diaries) เป็นกำรบันทึกแบบแผนกำร
นอนหลับและตื่นในแต่ละวัน มีรำยละเอียดคือ จำนวนชั่วโมงกำรนอน ระยะเวลำเข้ำนอนจนหลับ
ควำมถี่ ข องกำรตื่ น คุ ณ ภำพกำรนอนหลั บ กำรดื่ม เครื่ อ งดื่ มที่ มี แ อลกอฮอล์ ห รื อ คำร์ เ ฟอี น กำร
รับประทำนยำ กำรทำกิจกรรมในเวลำกลำงวัน ตัวอย่ำงเครื่องมือประเภทนี้ เช่น Pittsburgh Sleep
Diary (Monk et al., 1994) Sleep Log (Spielman & Glovinsky, 1997) เป็นต้น
2.3 แบบสัมภาษณ์ (Interviews) มีลักษณะโครงสร้ำงเหมือนแบบสอบถำม โดยผู้วิจัย
เป็นผู้สัมภำษณ์ เหมำะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถเขียนได้ มีควำมยำกลำบำกในกำรอ่ำนหรือเขียน มี
ข้อดีคือ ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแต่ต้องใช้เวลำมำกในกำรเก็บข้อมูล หำกผู้เก็บข้อมูลไม่เข้ำใจคำถำมอำจ
ทำให้กำรสื่อสำรผิดพลำดได้
2.4 การสังเกต (Personal Observation) เป็นกำรสังเกตพฤติกรรมกำรนอนของผู้ถูก
ทดสอบ ใช้มำกในเด็ก ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยจิตเวช โดยเป็นกำรสังเกตกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย เช่น
ลักษณะควำมถี่ของกำรหำยใจ ควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อ กำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ ระยะเวลำของกำร
ตื่นและหลับ ใช้เวลำอย่ำงน้อย 15-30 นำทีในกำรเก็บข้อมูล
2.5 แบบสอบถามการนอน (Sleep Questionnaire) เป็นแบบสอบถำมให้ผู้ถูกทดสอบ
เลือกตอบหรือเติมคำ ประเภทของแบบสอบถำมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในกำรประเมิน โดยคำถำมจะ
ประเมินเกี่ยวกับคุณภำพกำรนอนหลับ ระยะเวลำในกำรนอนหลับ ควำมแปรปรวนในกำรนอนหลับ
กำรทำกิจกรรมของร่ำงกำยในเวลำกลำงวัน ควำมตื่นตัวในเวลำกลำงวัน ปัจจัยที่เป็นสำเหตุกำรนอน
ไม่หลับ ตัวอย่ำงเครื่องมือ เช่น Leed’s Quality Index (Buysse et al., 1989), Insomnia
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Severity Index (Morin, 1993) นอกจำกนั้นยังมี Epworth Sleepiness Scale, Functional
Outcome of Sleep Questionnaire (cited in Devine, Hakim and Green, 2005)
ในงำนวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือวัดกำรนอนหลับทำงจิตพิสัย (Subjective Sleep
Measurement) ชนิดแบบสอบถำมกำรนอนหลับ (Sleep Questionnaire) ในกำรวัดอำกำรนอนไม่
หลับของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก โดยใช้แบบสอบถำม Insomnia Severity
Index ของ Morin (1993) ฉบับที่แปลเป็นภำษำไทยโดยพัทรีญำ แก้วแพง (2547) ด้วยเหตุผลดังนี้
Insomnia Severity Index เป็นแบบสอบถำมที่สร้ำงโดย Morin (1993) เป็นเครื่องมือที่มี
มำตรฐำน มีข้อคำถำมจำนวน 7 ข้อ ซึ่งกำรประเมินอำกำรนอนไม่หลับของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลือดสมองระยะแรกนั้นควรเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ระยะเวลำในกำรประเมินน้อยเพื่อรบกวน
ผู้ ป่ ว ยให้ น้ อยที่ สุ ด เป็ น เครื่ องมือที่ นำมำใช้ได้ง่ ำยและประเมิ นได้อย่ ำงครอบคลุ ม ซึ่งมีผู้ นำแบบ
ประเมินของ Morin (1993) มำใช้ในประเทศไทยคือ พัทรีญำ แก้วแพง (2547) โดยดัดแปลงและ
นำมำใช้วัดอำกำรนอนไม่หลับของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วไปจำนวน 170 รำย พบว่ำมีควำมตรงตำม
เนื้อหำ (Content Validity) ได้ค่ำ CVI = 1 และมีควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดย
คำนวณค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค ได้เท่ำกับ .86 ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้วัดได้ครอบคลุมตำม
วัตถุประสงค์ที่ต้องกำร คือ คุณภำพกำรนอนหลับ (Sleep quality) กำรทำหน้ำที่ของร่ำงกำยในเวลำ
กลำงวัน (Sleep latency) ควำมแปรปรวนกำรนอนหลับ (Sleep disturbance) และปัจจัยที่เป็น
สำเหตุของกำรนอนไม่หลับ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องมือนี้ในกำรศึกษำอำกำรนอนไม่หลับของผู้ป่วยหลัง
กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการนอนไม่หลับกับความเหนื่อยล้า
อำกำรนอนไม่หลับตำมแนวคิดของไปเปอร์และคณะ (1987) กล่ำวว่ำ กำรนอนหลับและตื่นมี
ควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ โดยกำรนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจะทำให้ร่ำงกำย
มี
พลังงำนที่เพียงพอในกำรทำกิจกรรม ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่ำ แต่ใน
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมักพบปัญหำกำรนอนหลับ ทำให้วงจรนอนหลับไม่
เป็นไปตำมปกติหรือมีปัญหำกำรนอนหลับ โดยเฉพำะเมื่อเริ่มต้นกำรนอนหลับ นอกจำกนี้ยังพบภำวะ
หยุดหำยใจขณะหลับได้เนื่องจำกกำรกระตุ้นกำรทำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติที่มำกขึ้นจำกกำร
ขำดออกซิเจน ซึ่งกำรหยุดหำยใจขณะหลับของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกพบ
ได้บ่อยถึงร้อยละ 50-57 (Colle et al., 2006; Leppävuori et al., 2002) ซึ่งอำกำรนอนไม่หลับ
นำไปสู่ควำมรู้สึกไม่สดชื่น ไม่กระปรี้กระเปร่ำ เกิดอำกำรง่วงนอนในช่วงกลำงวัน ปวดหัวหรือมึน
ศีรษะหลังตื่นนอน ปำกคอแห้ง สมำธิลดลง หลงลืม หงุดหงิด ผู้ที่เผชิญกับปัญหำกำรนอนไม่หลับมัก
เกิดควำมเครียดหรือมีภำวะซึมเศร้ำเพิ่มขึ้น (Bassetti & Hermann, 2011) ส่งผลทำให้เกิดควำม
เหนื่ อ ยล้ ำ ได้ จำกกำรศึ ก ษำของ Choi-Kwon (2005) พบว่ ำ อำกำรนอนไม่ ห ลั บ มี ค วำมสั ม พั น ธ์
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ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำเมื่อออกแรง (r=.29, p=.001) และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำม
เหนื่อยล้ำแบบทั่วไป (r=.42, p< .001)
แบบแผนที่ 4 แบบแผนการทากิจกรรมและการพักผ่อน (Activity and rest pattern)
แบบแผนกำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อนมีบทบำทสำคัญต่อบุคคลเนื่องจำกเป็นได้ทั้งสำเหตุของควำม
เหนื่อยล้ำและสำมำรถป้องกันหรือลดควำมเหนื่อยล้ำได้ (Piper et al., 1987) สำหรับผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองจะมีปัญหำต่ำงๆมำกมำยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรเข้ำร่วม
ในกิจกรรมต่ำงๆ (Piper et al., 1987) เช่น ขำดแรงจูงใจ ง่วงนอน สับสน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็น
ต้น ซึ่งถ้ำบุคคลใดก็ตำมมีแนวโน้มว่ำจะมีกำรปฏิบัติกิจกรรมน้อยเช่น กำรนั่งอยู่กับที่นำนเกินไป นอน
มำกเกินไปหรือไม่ได้มีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยเป็นเวลำนำนๆ จะเพิ่มอัตรำกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำใน
บุคคลนั้น (Winningham, 1992 cited in Berger and Farr, 1999) เนื่องจำกกล้ำมเนื้อที่ไม่ได้มีกำร
เคลื่อนไหวหรือไม่ได้ออกกำลังจะมีประสิทธิภำพในกำรใช้ออกซิเจนลดน้อยลง ทำให้กล้ำมเนื้อที่ไม่มี
กำรเคลื่อนไหวหรือขำดกำรออกกำลังกำยเหล่ำนั้นมีควำมต้องกำรออกซิเจนในปริมำณที่มำกกว่ำปกติ
เพื่อคงไว้ซึ่งกำรทำงำน ส่งผลให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ง่ำย (Piper et al., 1987) และสำหรับผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองพบว่ำ ส่วนมำกมักมีแบบแผนกำรดำเนินชีวิตที่มีกำรปฏิบัติกิจกรรมทำงกำย
น้อยลง ทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำและเข้ำสู่วงจรของควำมอ่อนเพลีย (cycle of debilitation) คือ
เมื่อเกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้นและบุคคลจะมีกำรปฏิบัติกิจกรรมน้อยลงไปอีกและยิ่งทำให้ควำมทนในกำร
ทำกิจกรรมลดลง รวมทั้งเพิ่มควำมเหนื่อยล้ำให้มำกขึ้น (Piper et al., 1987) ดังนั้นเพื่อป้องกันกำร
เกิดควำมเหนื่อยล้ำจึงจำเป็นต้องสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีกำรรักษำสมดุลของกำรทำกิจกรรม รวมถึง
กำรออกกำลังกำยและกำรพักผ่อนให้เหมำะสม (Winningham, 1992 cited in Berger and Farr,
1999)
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาแบบแผนการท ากิ จ กรรมและการพั ก ผ่ อ นผ่ า นตั ว แปร
กิจกรรมทางกาย
ความหมายของกิจกรรมทางกาย
Padden (2002) ให้ควำมหมำยของกิจกรรมทำงกำยว่ำหมำยถึง กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย
แล้วทำให้มีกำรหดรัดตัวของกระดูกและกล้ำมเนื้อ ทำให้มีกำรเพิ่มกำรใช้พลังงำนมำกกว่ำปกติ กำร
ออกกำลังกำยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำงกำยที่มีกำรวำงแผนโดยจะเป็นกิจกรรมที่มีกำรกระทำ
ซ้ำๆ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งสมรรถภำพทำงกำย (Physical fitness) ซึ่งสมรรถภำพ
ทำงกำยเป็นผลที่ได้รับจำกกำรมีกิจกรรมทำงกำย
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ (2555) ได้ให้ควำมหมำยของกิจกรรมทำงกำยว่ำ กำรเคลื่อนไหวส่วน
ต่ำงๆของร่ำงกำยที่เกิดจำกกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดกำรใช้พลังงำนเพิ่มขึ้นทั้ง
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กำรเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดกำรใช้พลังงำนในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่กำรทำงำนในอำชีพ กำรทำงำนบ้ำน
กำรเดินทำง และกิจกรรมนันทนำกำร รวมทั้งกำรออกกำลังกำยและกีฬำ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ กิจกรรมทำงกำย หมำยถึง กำรเคลื่อนไหวของส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย กำร
เคลื่ อนไหวของกระดูกและกล้ ำมเนื้อที่ทำให้ เกิดพลังงำน ประกอบด้ว ย กิจกรรมจำกกำรทำงำน
กิจกรรมจำกกำรเดินทำงในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมยำมว่ำง
การประเมินกิจกรรมทางกาย
1. แบบสอบถามการทากิจกรรมทางกาย The Modified Barthel Activities Daily
Living Index เป็นแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่ปรับปรุงและพัฒนำมำ
จำก The Barthel Index (Mahoney & Barthel, 1965) เป็นแบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
ปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ ำวัน ของผู้ สู ง อำยุ แล้ ว นำมำใช้ ในกำรวั ดควำมสำมำรถในกำรปฏิ บัติ กิ จวั ต ร
ประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังจำกนั้น Shah, Vanclay and Cooper (1989) ได้นำ
แบบประเมิน Barthel Index มำปรับปรุงเพื่อเพิ่มรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ในกำรทำกิจกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่ำเครื่องมือนี้มีควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ป่วยและมีควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในระดับดี เรียกเครื่องมือชุดนี้ว่ำ The Modified Barthel Activities
Index (MBI) ซึ่งมีผู้นำแบบประเมินนี้ไปใช้ในหลำยงำนวิจัย ฉบับแปลภำษำไทยโดย บุษกร โลหำรชุน,
ปำนจิต วรรณภิระ, จินตนำ ปำลิวนิช และกัญญำรัตน์ ค้ำจุน (2551) เครื่องมือ The Modified
Barthel Activities Daily Living Index มีคะแนนตั้งแต่ 0-100 คะแนน โดยคะแนน 0-24 คะแนน
หมำยถึง มีภำวะพึ่งพำทั้งหมด (Total dependency), คะแนน 25-49 คะแนน หมำยถึง มีภำวะ
พึ่งพำเป็นส่วนใหญ่ (Severe dependency), คะแนน 50-74 คะแนน หมำยถึง มีภำวะพึ่งพำปำน
กลำง (Moderate dependency), คะแนน 75-90 คะแนน หมำยถึง มีภำวะพึ่งพำเล็กน้อย (Mild
dependency) และคะแนน 91-100
คะแนน หมำยถึ ง มี ภ ำวะพึ่ ง พำน้ อ ยมำก (Minimal
dependency) เครื่องมือ The Modified Barthel Activities Daily Living Index เมื่อนำไป
ทดสอบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 258 รำย ได้ทำกำรทดสอบควำมเชื่อมั่นด้วยกำรคำนวณ
ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ำกับ .90 (Shah et al.,
1989)
2. แบบสอบถามกิ จ กรรมทางกายสากล (Global Physical Activity
Questionnaire-GPAQ version 2) ขององค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization)
เครื่องมือนี้ถูกนำมำใช้ประเมินกิจกรรมทำงกำยของบุคคลทั่วไปและนิยมใช้กันอย่ำงกว้ำงขวำง (AlZalabani, Al-Hamdan, & Saeed, 2015) มีข้อคำถำมทั้งหมด 16 ข้อ ข้อคำถำมจะประเมิน
กิจกรรมทำงกำยระดับมำกและระดับปำนกลำง เป็นจำนวนวัน จำนวนชั่วโมง และนำที ซึ่งครอบคลุม
กำรมีกิจกรรมทำงกำย 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมจำกกำรทำงำน ได้แก่ กำรทำงำนโดยปกติที่ต้อง
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ออกแรงกำยอย่ำงหนักหรือปำนกลำง 2) กิจกรรมในกำรเดินทำงในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กำรเดินและ
กำรขี่จักรยำน 3) กิจกรรมยำมว่ำง ได้แก่ กำรออกกำลังกำย กำรเล่นกีฬำ และมีกิจกรรมยำมว่ำง
กิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะนี้ แต่ละลักษณะมีกำรถำมควำมหนักเบำของกำรใช้แรงกำย ระยะเวลำที่มี
กิจกรรมเป็นนำทีต่อวัน และควำมถี่ของกำรมีกิจกรรมเป็นวันต่อสัปดำห์ นอกจำกนั้นมีกำรประเมิน
กิจกรรมทำงกำยระดับน้อยหรือกิจกรรมที่เป็นกำรนั่งและนอน (Sedentary lifestyle) เพื่อให้
ครอบคลุ มกิจ กรรมทำงกำยในแต่ล ะวัน แต่ไม่ได้นำส่ ว นนี้มำคำนวณพลั งงำนที่ใช้ เนื่องจำกเป็น
กิจกรรมทำงกำยที่ไม่ได้ออกแรงในระดับหนักและระดับปำนกลำง
ในกำรศึกษำครั้ งนี้ผู้ วิจั ย เลื อกใช้เครื่องมือแบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำยสำกล (Global
Physical Activity Questionnaire-GPAQ version 2) ขององค์กำรอนำมัยโลก (World Health
Organization, 2017) ฉบั บ แปลภำษำไทยโดยกรมอนำมั ย กระทรวงสำธำรณสุ ข (2552) ซึ่ ง
แบบสอบถำมนี้มีข้อคำถำม 16 ข้อและสำมำรถประเมินได้อย่ำงครอบคลุมถึงกิจกรรมทำงกำยของ
ผู้ป่วย นอกจำกนั้นแบบประเมินนี้มีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือด
สมองระยะแรกอีกด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับความเหนื่อยล้า
จำกแนวคิดของไปเปอร์และคณะ (Piper, Lindsey, & Dodd, 1987) กล้ำมเนื้อที่ไม่ได้รับ
กำรเคลื่ อนไหวหรื อไม่ได้ออกกำลั ง ประสิ ทธิภำพในกำรใช้ออกซิเจนจะลดลง กล้ำมเนื้อต้องกำร
ออกซิเจนปริมำณมำกขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งกำรทำงำน แต่หำกปริมำณออกซิเจนไม่เพียงพอ จะส่งผลทำให้
เกิดควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al., 1987) ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกส่วนใหญ่
มีควำมสำมำรถในกำรทำกิจวัตรประจำวันหรือกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยลดลง จึงมีผลทำให้กิจกรรม
ทำงกำยอยู่ในระดับต่ำ (อวยพร สวัสดี, 2557) ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมี
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10 เมื่อผู้ป่วยหยุดกำรทำกิจกรรมและอยู่นิ่งเป็น
เวลำนำนจะยิ่งทำให้ป ระสิทธิภำพในกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อต่ำงๆทั่วร่ำงกำยทำงำนลดลง กำร
ไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่ำงๆลดลง กล้ำมเนื้อมีขนำดเล็กลง ทำให้สำมำรถนำออกซิเจนมำใช้เผำ
ผลำญพลังงำนได้ลดลง ทำให้ส่งผลให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมีข้อจำกัดของกิจกรรมทำงกำย เช่น กำร
เคลื่อนไหว กำรทำหน้ำที่ของร่ำงกำย และสมดุลของร่ำงกำย (Saunders et al., 2014) ทำให้
กิจกรรมทำงกำยได้ลดลง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของหลอดเลือดหัวใจและระบบหำยใจ
ทำให้กำรส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยไม่เพียงพอ (Thijssen et al., 2010) ส่งผลให้เกิด
ควำมเหนื่อยล้ำ นอกจำกนี้พยำธิสภำพของโรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสำเหตุของกิจกรรมทำงกำยที่
ลดลง โดยเกิดจำกกำรสื่อสัญญำณประสำทระหว่ำงสมองและไขสันหลังผิดปกติ ทำให้ขำดกำรสั่งงำน
จำกสมองมำยังไขสันหลัง (Michael, 2002) motor units ไม่ถูกกระตุ้น ส่งผลทำให้เกิดอำกำรอ่อน
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แรงของกล้ำมเนื้อร่วมกับอำกำรเกร็งของกล้ำมเนื้อ (วสุวัฒน์ กิตติสมประยูรกุล , 2558) เป็นเหตุให้
ร่ำงกำยต้องใช้พลังงำนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในกำรหดเกร็งของกล้ำมเนื้อ (Chaudhuri & Behan, 2004)
เกิดกำรหำยใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic cellular respiration) เกิดไพรูเวท ซึ่งจะ
ถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดแลกติก มีผลทำให้ค่ำ pH ของเซลล์ลดลง โดยไฮโดรเจนไอออนที่เกิดจำกกรดจะ
แย่งแคลเซียมไอออนในกำรจับกับโทรโปนิน ซี วัฎจักรกำรจับปล่อยจึงไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ เกิดกำร
หดตัวของกล้ำมเนื้อตลอดเวลำส่งผลให้รู้สึกล้ำ (ปรำรถนำ ฉั่วตระกูล, ศิริรัตน์ ปำนอุทัย, & ทศพร
ค ำผลศิ ริ ,
2556) สอดคล้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำที่ พ บว่ ำ กำรออกก ำลั ง กำยแบบแอโรบิ ก
มีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับควำมเหนื่อยล้ำ (Tseng & Kluding, 2009)
แบบแผนที่ 5 ปัจจัยภายในตัวของบุคคล (Innate host factors) พบว่ำปัจจัยภำยในตัว
บุคคลเช่น อำยุ เพศ เชื้อชำติ มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ โดยเมื่อบุคคลมีอำยุมำกขึ้น
จะเกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ง่ำยขึ้น (Piper et al., 1987) เนื่องจำกประสิทธิภำพในกำรทำงำนของ
อวัยวะต่ำงๆ ลดน้อยลง เช่น กำลังในกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อลดลง มีกำรเปลี่ยนแปลงของระบบ
ประสำทและ ข้อต่ำงๆในทำงที่ไม่ดี ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของหัวใจลดลง ปอดขยำยตัวได้ไม่
เต็มที่ทำให้เนื้อเยื่อของร่ำงกำยได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ระบบทำงเดินอำหำรและกำรดูดซึมอำหำร
ไม่ดี ทำให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรลดน้อยลง ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนนำไปสู่ควำมเหนื่อยล้ำได้ในที่สุด ใน
เรื่องเพศพบว่ำควำมเหนื่อยล้ำมักเกิดในเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำยถึง 2 เท่ำ (Piper et al., 1987)
โดยเฉพำะเพศหญิงในระยะก่อนมีประจำเดือน ระหว่ำงมีประจำเดือน ระหว่ำงตั้งครรภ์ ขณะคลอด
หลังคลอด และผู้หญิงที่กำลังเข้ำสู่วัยหมดประจำเดือนจะเกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ง่ำย ทั้งนี้เนื่องจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่ำงกำยและกำรสูญเสียเลือดทำให้พลังงำนในร่ำงกำยลดน้อยลงจน
เกิดเป็นควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al., 1987)
แบบแผนที่ 6 แบบแผนทางสังคม (Social patterns) กำรสนับสนุนทำงสังคม วัฒนธรรม
ควำมเชื่อและฐำนะทำงเศรษฐกิจ เป็นแบบแผนทำงสังคมที่เกี่ยวข้องกับ ควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et
al., 1987) โดยพบว่ำบุคคลที่ได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมจะมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ
ได้ น้อยกว่ำบุคคลที่แยกตัวเองจำกสังคมหรือมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับผู้อื่นน้อยหรือไม่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกสังคม (Berger and Walker, 2001) มีรำยงำนกำรศึกษำพบว่ำผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รั บกำร
รักษำด้วยเคมีบำบัดที่เป็นโสดและไม่มีผู้คอยให้ควำมช่วยเหลือดูแลจะมีระดับควำมเหนื่อยล้ำสูงกว่ำผู้
ที่แต่งงำนแล้ว (Jamar, 1989) นอกจำกนี้พบว่ำกำรสนับสนุนทำงสังคมมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับ
ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ โดยผู้ ที่ ไ ด้ รั บ กำรสนั บ สนุ น ทำงสั ง คมน้ อ ยจะเกิ ด ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ได้ ม ำกกว่ ำ
ผู้ที่ได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมมำก เนื่องจำกผู้ได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมน้อยจะมีควำมเครียด
มำกกว่ำผู้ที่ได้รับกำรสนับสนุนทำงสังคมมำก (กัญญำรัตน์ ผึ่งบรรหำร, 2539) ซึ่งควำมเครียดที่
เกิดขึ้นจะนำไปสู่ควำมเหนื่อยล้ำได้ (Aistar, 1987)
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แบบแผนที่ 7 แบบแผนสภาวะของโรค (Disease patterns) เมื่อร่ำงกำยของบุคคลได้
เกิดพยำธิสภำพขึ้น จะทำให้บุคคลนั้นต้องกำรพลังงำนมำกขึ้นเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กลับสู่
สภำพปกติโดยเร็ว กระบวนกำรดังกล่ำวทำให้เกิดกำรเผำผลำญสำรอำหำรมำกขึ้น มีกำรสะสมของ
ของเสียจำกกำรเผำผลำญ รวมทั้งมีกำรดึงพลังงำนที่เก็บสะสมไว้ออกมำใช้ ทำให้พลังงำนค่อยๆหมด
ไปและเกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้นได้ในที่สุด ควำมเหนื่อยล้ำสำมำรถเกิดขึ้นร่วมกับโรคต่ำงๆได้ไม่ว่ำจะ
เป็นโรคชนิดเฉียบพลันหรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคติดเชื้อต่ำงๆ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับระบบประสำทและ
กล้ำมเนื้อ โรคไตวำยเรื้อรัง โรคตับ โรคเบำหวำน และโรคข้ออักเสบ เป็นต้น ควำมเหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้น
อำจเนื่องมำจำกเมื่อร่ำงกำยเกิดพยำธิสภำพจะมีผลทำให้ร่ำงกำยมีกำรเผำผลำญอำหำรและพลังงำนที่
สะสมออกมำใช้เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หรืออำจทำให้มีกำรสะสมของของเสียมำกขึ้น ขำดควำม
สมดุลของสำรน้ำและอิเล็กโทรไลต์ มีกำรสร้ำงสำรบำงชนิดที่ขัดขวำงกำรสร้ำงพลังงำน กำรขนส่ง
สำรอำหำร และออกซิเจนเพื่อไปสร้ำงพลังงำนที่เนื้อเยื่อได้ไม่ดี ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวทำให้
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อและพลังงำนที่สะสมในกล้ำมเนื้อลดลงทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำ
ขึ้นได้ หรือควำมเหนื่อยล้ำอำจเกิดจำกภำวะเครียดจำกโรคที่เป็นอยู่ ทำให้ร่ำงกำยมีกำรใช้พลังงำน
มำกขึ้นจนเกิดควำมเหนื่อยล้ำตำมมำ นอกจำกนั้นควำมเหนื่อยล้ำขึ้นอยู่กับชนิดและบริเวณที่เป็นโรค
อีกด้วย (Piper et al., 1987)
แบบแผนที่ 8 แบบแผนการรักษา (Treatment patterns) กำรรักษำที่ได้รับมีผลต่อ
ควำมเหนื่อยล้ำได้ เช่น กำรได้รับเคมีบำบัด กำรได้รับรังสีรักษำ กำรรักษำด้วยชีวเคมี กำรผ่ำตัด หรือ
แม้แต่กำรวินิจฉัยโรคก็สำมำรถทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ ควำมเหนื่อยล้ำอำจเกิดจำกผลข้ำงเคียง
ของกำรได้รั บกำรตรวจรั กษำ เช่น อำกำรคลื่ นไส้ อำเจียน อ่อนเพลี ย ท้องเสี ย เบื่ออำหำร ทุกข์
ทรมำน และกำรได้รับยำบำงชนิด เช่น ยำนอนหลับ ยำดมสลบ ยำแก้ปวดบำงชนิด เป็นต้น ซึ่งทำให้
รู้สึกมึนงง ง่วงซึม และอ่อนเพลียจนนำไปสู่ควำมเหนื่อยล้ำ จำกกำรศึกษำพบว่ำวิธีกำรรักษำโรคมะเร็ง
หลำยวิธี เช่น กำรผ่ำตัด กำรรักษำด้วยเคมีบำบัด และกำรฉำยรังสี เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดควำม
เหนื่อยล้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรักษำด้วยเคมีบำบัดที่ปัจจุบันพบว่ำถูกนำมำใช้อย่ำงแพร่หลำย โดย
ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยมะเร็งได้รับกำรรักษำด้วยเคมีบำบัด (Piper et al., 1987) และมีรำยงำน
กำรศึกษำพบว่ำร้อยละ 80-90 ของผู้ป่วยเหล่ำนี้เกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้น (Barnett, 2001) เนื่องจำก
เคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับทำให้เกิดผลข้ำงเคียงอัน ไม่พึงประสงค์ได้มำกมำย เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้
อำเจียน เบื่ออำหำร กำรรับรู้รสอำหำรเปลี่ยนไป ผมร่วง กำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงหน้ำตำ กำรขับถ่ำย
ผิดปกติ เป็นต้น (Piper et al., 1987) ผลข้ำงเคียงจำกกำรรักษำดังกล่ำวข้ำงต้นทำให้ผู้ป่วย
รับประทำนอำหำรได้น้อยลง สูญเสียน้ำและเกลื อแร่ นั่นหมำยถึงพลังงำนที่ได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร ร่ำงกำยจึงต้องดึงพลังงำนที่เก็บสะสมไว้ออกมำใช้จนค่อยๆหมดไป จนทำให้
เกิดเป็นควำมเหนื่อยล้ำขึ้น
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แบบแผนที่ 9 การสะสมของของเสียจากกระบวนการเผาผลาญ (Accumulation of
metabolites) กำรสะสมของของเสียในร่ำงกำยไม่ว่ำจำกสำเหตุใดก็ตำมจะทำให้สภำพแวดล้อมของ
เซลล์มีกำรเปลี่ยนแปลงรวมทั้งกำรขัดขวำงกำรทำงำนของเซลล์ปกติ ทำให้ควำมสำมำรถในกำรหดตัว
ของกล้ำมเนื้อลดลงจนเกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้น (Piper et al., 1987) โดยของเสียจำกกระบวนกำร
เผำผลำญที่มีส่ วนเกี่ย วข้องกับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ ำได้แก่ แลกเตท ไพรูเวท ไฮโดรเจนไอออน
รวมถึงของเสียจำกกำรทำลำยเซลล์ของเคมีบำบัดและกำรฉำยรังสี (Piper et al., 1987; Aistar,
1987) สำหรับในคนปกติทั่วไปพบว่ำกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อที่มำกเกินไปและติดต่อกั นนำน เช่น
กำรออกกำลังกำยหรือออกแรงมำกเกินไปจะทำให้ร่ำงกำยมีกำรเผำผลำญสำรอำหำรมำกขึ้นเพื่อนำมำ
สร้ำงพลังงำน รวมทั้งมีกำรดึงพลังงำนที่เก็บสะสมไว้ออกมำเผำผลำญด้วย ทำให้เกิดกำรสะสมของ
กรดแลกติกเพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อลดลงจนเกิดควำมเหนื่อยล้ ำและกลไกที่
เป็นไปได้อีกกลไกหนึ่งคือ กำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเพิ่มขึ้นของไฮโดรเจนไอออน โดย
ไฮโดรเจนไอออนจะไปขัดขวำงกำรทำงำนของกล้ำมเนื้อคือไปแย่งแคลเซียมไอออนในกำรจับกับโทร
โปนิน (troponin) ในขั้นตอนปฏิกิริยำแอกตินไมโอซิน (actin-myocin interactions) ส่งผลให้แรง
ในกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อลดลงจนเกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ (Piper et al., 1987)
แบบแผนที่ 10 แบบแผนอาการแสดง (Symptom patterns) อำกำรของโรคที่เป็น
สำเหตุให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำ เช่น อำกำรไข้ที่เกิดจำกกำรติดเชื้อ อำกำรเจ็บปวด อำกำรหำยใจลำบำก
อำกำรคลื่ น ไส้ อำเจี ยน อำกำรเบื่ออำหำร อำกำรหนำวสั่น เหงื่อออก อำกำรอ่อนแรงไม่ส ำมำรถ
เคลื่อนไหวร่ำงกำยได้ เป็นต้น ซึ่งอำกำรต่ำงๆเหล่ำนี้ส่งผลให้ร่ำงกำยมีกำรใช้พลังงำนมำกขึ้น ควำมตึง
ตัวของกล้ำมเนื้อลดลงหรืออำจทำให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรไม่เพียงพอ ร่ำงกำยจึงได้รับสำรน้ำและอิ
เล็กโทรไลต์ไม่เพียงพอต่อกำรสร้ำงพลังงำนและกำรหดตัวของกล้ำมเนื้อ ถ้ำมีอำกำรหำยใจเหนื่อย
หอบหรือเจ็บปวด จะทำให้ร่ำงกำยมีกำรใช้พลังงำนมำกขึ้น เบื่ออำหำร พักผ่อนได้น้อย วิตกกังวล
หรือเครียดซึ่งจะนำไปสู่ควำมเหนื่อยล้ำได้ (Piper et al., 1987)
แบบแผนที่ 11 แบบแผนสภาพจิตใจ (Psychological patterns) พบว่ำแบบแผนสภำพ
จิตใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำวะซึมเศร้ำมีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al., 1987) โดย
ภำวะซึมเศร้ำเป็นตัวกระตุ้นควำมเครียดทำงอำรมณ์ (emotional stressor) และทำให้บุคคลเกิด
ควำมเครียด เมื่อบุคคลนั้นต้องเผชิญกับควำมเครียดเป็นระยะเวลำนำน ร่ำงกำยจะตอบสนองต่อ
ควำมเครียดโดยกระตุ้นกำรทำงำนของระบบประสำทซิมพำเธติก (sympathetic nervous system)
ให้มีกำรหลั่ง stress hormone ออกมำกระตุ้นอวัยวะต่ำงๆของร่ำงกำย ถ้ำร่ำงกำยถูกกระตุ้นเป็น
ระยะเวลำนำนจะทำให้มีกำรดึงพลังงำนที่เก็บสะสมไว้ออกมำใช้ เมื่อพลังงำนลดน้อยลงบุคคลจะเกิด
ควำมเหนื่อยล้ำได้ (Aistar, 1987)
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แบบแผนที่ 12 แบบแผนการเปลี่ ย นแปลงการควบคุ ม การสื่ อ สาร (Change in
regulation/ transmission patterns) ควำมไม่สมดุลของสำรน้ำและอิเล็กโทรไลต์ได้แก่ โซเดียม
โปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมหรือกำรเปลี่ยนแปลงของสำรสื่อนำประสำทต่ำงๆได้แก่ ซีโร
โทนิน (serotonin) ทริปโตแฟน (tryptophan) เมลำโทนิน (melatonin) หรือกำรหลั่งสำรไซโตไคน์
(cytokine) จำกเม็ดเลือดขำวออกมำมำกเกินไปจะส่งผลต่อกำรสื่อสัญญำณประสำทและควำมตึงตัว
ของกล้ำมเนื้อก่อให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ (Piper et al., 1987) ซึ่งโดยปกติเมื่อมีสิ่งเร้ำไม่ว่ำจำก
ภำยในหรือภำยนอกร่ำงกำยมำกระตุ้นอวัยวะรับควำมรู้สึกต่ำงๆจะมีกำรส่งสัญญำณผ่ำนระบบเรติคู
ลำร์แอคติเวติง (reticular activating system)ไปยังสมองเพื่อให้เกิดกำรรับรู้และตื่นตัว รวมทั้งส่งไป
ยังไขสันหลังเพื่อควบคุมกำรหำยใจกำรเต้นของหัวใจและควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อ กำรส่งสัญญำณ
ดังกล่ำวจะต้องมีกำรควบคุมกำรสื่อสำรของกระแสประสำทที่ดี เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่ำจะ
เกิดจำกตัวรับสัญญำณ ทำงผ่ำนสัญญำณ หรือสำรสื่อนำประสำทที่ช่ วยในกำรส่งสัญญำณ จะทำให้
บุคคลไม่ตื่นตัว ง่วงซึม อีกทั้งควำมตึงตัวของกล้ำมเนื้อลดลง ทำให้กำรหดตัวของกล้ำมเนื้อช้ำลง เกิด
เป็นควำมเหนื่อยล้ำได้ (Piper et al., 1987)
แบบแผนที่ 13 แบบแผนเหตุการณ์ในชีวิต (Life event patterns) กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพเหตุกำรณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร(growth and development)
รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อเข้ำสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวได้แก่ กำรแต่งงำนมีครอบครัว กำรตั้งครรภ์ กำร
หย่ำร้ำง มีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al., 1987) โดยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
เหตุกำรณ์ในชีวิตดังกล่ำว ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ทำงร่ำงกำยพบว่ำกำร
ตั้ง ครรภ์ท ำให้ เ พิ่ม กำรใช้ พ ลั ง งำนมำกขึ้น ควำมต้ อ งกำรออกซิ เจนมำกขึ้ น อั ต รำกำรเผำผลำญ
สำรอำหำรเพิ่มมำกขึ้น มีกำรเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดของมำรดำอันเป็นผลมำจำก
กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็วของทำรกในครรภ์ เหล่ำนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเกิดควำมเหนื่อย
ล้ำได้ทั้งสิ้น (Piper et al., 1987) ส่วนทำงด้ำนจิตใจพบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพเหตุกำรณ์ในชีวิต
เช่น กำรแต่งงำน กำรตั้งครรภ์ กำรหย่ำร้ำง ทำให้เกิดควำมวิตกกังวลและควำมเครียด ซึ่งส่งผลต่อกำร
เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้เช่นกัน
แบบแผนที่ 14 แบบแผนสภาพแวดล้อม (Environmental patterns) สภำพแวดล้อม
ของบุคคล เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ สำรที่ก่อให้เกิดอำกำรแพ้ต่ำงๆ (allergens) มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al., 1987) โดยพบว่ำกำรอยู่ในสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมจะทำ
ให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำเช่น เสียงที่ดังเกินไปก่อให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้นได้ (Piper et al., 1987) และ
พบว่ำสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล ระดับเสียงที่จัดอยู่ในขั้นรบกวนผู้ป่วยคือ ระดับเสียงที่ดังกว่ำ 35
dB ในตอนกลำงคืนและดังกว่ำ 45 dB ในตอนกลำงวัน (Giffin, 1992) ส่วนอุณหภูมิพบว่ำอุณหภูมิที่
สูงขึ้นทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีควำมสัมพันธ์กับหลำยปัจจัยทั้งด้ำนกำยภำพ
ชีวภำพและจิตสังคม เมื่อเกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้นยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยบุคคลรอบข้ำง ดังนั้นกำร
ประเมินควำมเหนื่อยล้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญเพรำะหำกสำมำรถประเมินควำมเหนื่อยล้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำลก็จะช่วยลดควำมเหนื่อยล้ำและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ป่วย
ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งควำมเหนื่อยล้ำเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ได้รับกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำงในหลำยกลุ่มโรค เช่น
โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบรูมำตอยด์ โรคหัวใจ ส่วนในกลุ่มโรคทำงระบบประสำท พบว่ำมีกำรศึกษำใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคพำร์กินสัน กำรบำดเจ็บที่สมอง โรคโปลิโอ และโรคปลำยประสำทอักเสบ (Multiple
sclerosis) พบว่ำมีกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้วัดควำมเหนื่อยล้ำมำกมำยแต่ในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง
พบว่ำยังไม่มีกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้วัดควำมเหนื่อยล้ำของกลุ่มโรคนี้ เครื่องมือที่ใช้วัดส่วนใหญ่ถูกยืม
มำ จำกกลุ่มโรคอื่นๆ เช่น โรคปลำยประสำทอักเสบ (Multiple sclerosis) โรคมะเร็ง ดังนั้นจึงไม่มี
ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ำเครื่องมือใดเป็นเครื่องมือที่มีควำมเหมำะสมที่สุดในกำรวัดควำมเหนื่อยล้ำ ของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่บำงเครื่องมือถูกนำมำใช้อย่ำงกว้ำงขวำง เช่น Fatigue Severity
Scale (FSS), Visual Analog Scale for Fatigue (VAS-F) ดังนั้นในกำรศึกษำครั้งนี้ผู้วิจัยจึง
รวบรวมเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
3.4.1. Fatigue Severity Scale (FSS) เป็นเครื่องมือวัดควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำ
พัฒนำโดย Krupp, LaRocca, Muir-Nash, and Steinberg (1989) ถูกออกแบบมำเพื่อวัดควำม
เหนื่อยล้ำในกลุ่มโรคปลำยประสำทอักเสบ (Multiple sclerosis) (Giacobbe, 2010) เป็นแบบ
ประเมินที่ดีและนิยมใช้กันมำกในกำรประเมินควำมเหนื่อยล้ำ โดยมีอิทธิพลต่อควำมเหนื่อยล้ำด้ำน
หน้ำที่และกำรประเมินควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำที่สัมพันธ์กับอำกำร โดยประเมินควำมเหนื่อย
ล้ำที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องมือที่ได้รับควำมนิยมแพร่หลำยในหลำยกลุ่มโรค โดยเฉพำะ
โรคทำงระบบประสำทพบว่ำเป็นเครื่องมือวัดควำมเหนื่อยล้ำที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย (Lerdal et al.,
2009) โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็น One dimension, self–report ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 9
ข้อ ลักษณะคำถำมเป็น Linkert scale 1-7 โดยคะแนนที่มำกบ่งชี้ว่ำมีควำมเหนื่อยล้ำมำก เครื่องมือ
Fatigue Severity Scale เป็นเครื่องมือที่มีควำมเที่ยงสูง โดยมีค่ำ Cronbach’s alpha เท่ำกับ .88,
test-retest reliability เท่ำกับ .84 และมีควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงเวลำและกำรรักษำ (Dittner,
Wessely, & Brown, 2004; Shahid, Shen, & Shapiro, 2010) นอกจำกนี้แล้ว Fatigue Severity
Scale มีควำมตรงตำมสภำพสูง (concurrent validity) เมื่อวัดพร้อมกับ Visual Analog Scale for
Fatigue (r= .68, p<.001) เครื่องมือ Fatigue Severity Scale เป็นเครื่องมือที่ใช้ระยะเวลำสั้นและ
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เข้ำใจง่ำย เหมำะสำหรับกำรวั ดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Vera P. Schepers
et al., 2006)
3.4.2. Fatigue Assessment Inventory เป็นเครื่องมือวัดควำมเหนื่อยล้ำที่พัฒนำโดย
Schwartz, Jandorf, and Krupp (1993) วัดควำมเหนื่อยล้ำในหลำยมิติ ประเมินควำมรุนแรง
ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่อำจกระตุ้นให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำ ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติได้แก่ ควำม
รุนแรงของควำมเหนื่ อยล้ ำ สถำนกำรณ์จำเพำะ ผลกระทบทำงด้ำนจิตใจ และควำมต้องกำรกำร
พักผ่อน (Dittner et al., 2004) ข้อคำถำมบำงข้อพัฒนำมำจำก Fatigue Severity Scale พบว่ำมี
ควำมตรงเชิงโครงสร้ำงรวมเข้ำสูง (good convergent validity) ค่ำควำมสัมพันธ์กับ Fatigue
Severity Scale สูง (r=0.98) แต่กำรหำค่ำควำมเที่ยงด้วยวิธีกำรทดสอบซ้ำมีค่ำควำมสัมพันธ์ใน
ระดับปำนกลำง(r=0.29, 0.69) ค่ำควำมเที่ยงภำยใน internal consistency ระหว่ำง 0.7-0.9
(Shahid et al., 2010)โดยถูกนำมำใช้ในกลุ่มผู้ป่วยนอกในโรคทำงระบบประสำทและข้ออักเสบรูมำ
ตอยด์ พบว่ำสำมำรถจำแนกโรคดังกล่ำวกับคนที่มีสุขภำพดีได้
3.4.3. Fatigue Impact Scale (FIS) เป็นเครื่องมือวัดควำมเหนื่อยล้ำที่พัฒนำขึ้นโดย Fisk
และคณะ (1994) เดิมเรียกแบบประเมินนี้ว่ำ Fisk Fatigue Severity Scale เป็นแบบประเมินผลของ
ควำม เหนื่อยล้ำต่อคุณภำพชีวิต ใช้ประเมินควำมเจ็บป่วยที่มีผลต่อควำมเหนื่อยล้ำที่แตกต่ำงกันตำม
หน้ำที่ เช่น กำรรับรู้ ร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ประกอบด้วยข้อคำถำม 40 ข้อ (Shahid et al.,
2010) Fatigue Impact Scale เป็นเครื่องมือที่มีควำมเที่ยงภำยในสูง (internal consistency) โดย
มีค่ำ Cronbach’s alpha เท่ำกับ. 87 มีควำมสัมพันธ์กับ Sickness Impact Profile ในระดับปำน
กลำง (r = 0.51) และถูกนำมำใช้ในกำรวัดผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง โรคปลำยประสำทอักเสบ
(Multiple sclerosis) โรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยที่มีกำรบำดเจ็บที่สมอง (Dittner et al.,
2004; Shahid et al., 2010) ซึ่งต่อมำได้พัฒนำเครื่องมือเป็น The Daily Fatigue Impact Scale
(DFIS) ซึ่งเป็นกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเหนื่อยล้ำในแต่ละวัน พบว่ำมีควำมเที่ยงในกำร
วัดควำมเหนื่อยล้ำจำกกำรเจ็บป่วย มีควำมตรงภำยในและมีควำมตรงตำมโครงสร้ำงสูง
3.4.4. Chalder Fatigue Scale เป็นเครื่องมือวัดควำมเหนื่อยล้ำที่พัฒนำขึ้นโดย Chalder
และคณะ (1993) ใช้ในกำรประเมินควำมเหนื่อยล้ำในกลุ่มผู้ป่วยที่มีควำมเหนื่อยล้ำเรื้อรัง (Chronic
fatigue syndrome) ประกอบด้วยข้อคำถำม 14 ข้อ ลักษณะข้อคำถำมเป็นแบบ Likert scale ซึ่ง
ประเมินควำมเหนื่อยล้ำทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ (physical and mental fatigue) (Shahid et al.,
2010) Chalder Fatigue Scale มีค่ำควำมเที่ยงภำยในสูง (internal consistency) โดยมีค่ำ
Cronbach’s alpha เท่ำกับ .88 - .90 แต่ลักษณะข้อคำถำมเหมำะกับกำรศึกษำควำมเหนื่อยล้ำใน
เชิงระบำดวิทยำ (epimiological study) ส่วนในทำงคลินิกแนะนำให้ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดควำม
เหนื่อยล้ำแบบอื่นๆ (Shahid et al., 2010)
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3.4.5. Multidimentional Fatigue Inventory เป็นเครื่องมือวัดควำมเหนื่อยล้ำที่พัฒนำ
โดย Smets, Garssen, Bonke, and De Haes (1995) ประกอบด้วยข้อคำถำม 20 ข้อ ซึ่งประเมิน
ใน 5 มิติ ได้แก่ ควำมเหนื่อยล้ำทั่วไป (General fatigue) คือ ประเมินคำกล่ำวทั่วไปเกี่ยวกับควำม
เหนื่อยล้ำเช่น ฉันรู้สึกเหนื่อย เป็นต้น ควำมเหนื่อยล้ำด้ำนร่ำงกำย (Physical fatigue) คือ ควำมรู้สึก
ทำงกำยที่มีควำมสำคัญกับควำมรู้สึกเหนื่อย ควำมเหนื่อยล้ำด้ำนจิตใจ (Mental fatigue) คือ กำร
รับรู้หน้ำที่ซึ่งประกอบด้วย ควำมอยำกในกำรตั้งมั่นและกำรรวบรวมควำมคิด กำรลดลงของแรงจูงใจ
(reduce motivation) และกำรทำกิจกรรม (reduce activity) ลักษณะข้อคำถำมเป็นแบบ Likert
scale 1-5 ระดับคะแนนมำกบ่งชี้ว่ำมีควำมเหนื่อยล้ำมำก (Shahid et al., 2010)
Multidimentional Fatigue Inventory เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดควำมเหนื่อยล้ำในผู้ป่วยมะเร็ง แต่
นำมำใช้วัดควำมเหนื่อยล้ำในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Christensen et al., 2008) เครื่องมือ
ชนิ ดนี้ ได้รับ กำรทดสอบในกลุ่ มผู้ ป่ว ยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด และผู้ป่วยที่มีควำมเหนื่อยล้ ำเรื้อรัง
พบว่ำเป็นเครื่องมือที่มีควำมเที่ยงภำยในสูง (internal consistency) โดยมีค่ำ Cronbach’s alpha
เท่ำกับ .84 และได้รับกำรทดสอบควำมตรงเชิงโครงสร้ำงแบบรวมเข้ำ (Convergent validity) กับ
Visual Analog Scale for Fatigue พบว่ำมีควำมสัมพันธ์อยู่ระหว่ำง 0.22<r<0.78
3.4.6. แบบประเมินความเหนื่อยล้าของ Piper และคณะ (Piper et al., 1987) เริ่มใช้ในปี
1987 และปรับปรุงอีกครั้งในปี 1988 (เพียงใจ ดำโลปกำร, 2545) ประกอบด้วยคำถำมจำนวน 22
ข้อ แต่ละข้อจะประเมิน กำรรับ รู้ควำมเหนื่อยล้ ำที่เกิดขึ้นกับผู้ ป่ว ย โดยเลื อกตอบตั้งแต่ 0 ถึง 10
คะแนน (Numeric scale) โดยด้ำนซ้ำยสุดจะตรงกับตำแหน่งของ 0 คะแนน หมำยถึง ไม่มีควำมรู้สึก
ต่ออำกำรนั้นเลย และด้ำนขวำสุดจะตรงกับตำแหน่งของ 10 คะแนน หมำยถึง มีควำมรู้สึกต่ออำกำร
นั้นมำกที่สุด สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ด้ำนคือ
1. ด้ำนพฤติกรรมและควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำที่อำจส่งผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรทำงำน กำรใช้ชีวิตประจำวัน และกำรทำกิจกรรมต่ำงๆในสังคม มีข้อคำถำม 6 ข้อ
2. ด้ำนกำรให้ควำมหมำยของควำมเหนื่อยล้ำตำมกำรรับรู้ ควำมคิดเห็น เจตคติของผู้ป่วย
แต่ละรำย มีข้อคำถำม 5 ข้อ
3. ด้ำนควำมรู้สึก อำรมณ์ กำรรับรู้สภำพร่ำงกำย และจิตใจ มีข้อคำถำม 5 ข้อ
4. ด้ำนสติปัญญำและควำมนึกคิด โดยคำถำมจะเกี่ยวกับสมำธิในกำรกระทำและจดจำสิ่ง
ต่ำงๆ มีข้อคำถำม 6 ข้อ
3.4.7. แบบประเมินความรุนแรงของความเหนื่อยล้ า (Visual Analog Scale for
Fatigue: VAS-F) เป็นเครื่องมือวัดควำมเหนื่อยล้ำที่พัฒนำโดย Lee และคณะ (1991) ประกอบด้วย
ข้อคำถำม 18 ข้อที่เกี่ยวข้องกับควำมเหนื่อยล้ำและพละกำลังของบุคคล เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ำย โดย
พบว่ำมีค่ำควำมเที่ยงภำยในสูง (internal consistency)โดยมีค่ำ Cronbach’s alpha อยู่ระหว่ำง
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0.91- 0.96 (Lee et al., 1991) เครื่องมือเป็น visual analog scale เป็นเส้นตรงยำว 10 มิลลิเมตร
โดยเลือกตอบตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนน (Numeric scale) ด้ำนซ้ำยสุดจะตรงกับตำแหน่งของ 0
คะแนน หมำยถึง ไม่มีอำกำรนั้นเลยและด้ำนขวำสุดจะตรงกับตำแหน่งของ 10 คะแนน หมำยถึง มี
อำกำรนั้นมำกที่สุด แต่มีข้อจำกัดในผู้ที่มีปัญหำกำรมองเห็น เหมำะที่จะวัดควำมเหนื่อยล้ำในกลุ่ม
ผู้ป่วยบำดเจ็บที่ศีรษะ รวมทั้งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจำกใช้ระยะเวลำน้อย (LaChapelle &
Finlayson, 1998)
3.4.8. แบบประเมินความเหนื่อยล้าโดยย่อ (Brief Fatigue Inventory) ของ Mendoza
และคณะ(1999)โดยใช้ประเมินและคัดกรองควำมรุนแรงและผลกระทบของควำมเหนื่อยล้ำในกำร
ทำงำนแต่ละวัน ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 9 ข้อ เป็นมำตรวัดแบบ Numeric scale คำถำม 3
ข้อแรกวัดควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำ มีระดับคะแนน 0 ถึง 10 คะแนน ซึ่ง 0 คะแนน หมำยถึง
ไม่มีควำมเหนื่อยล้ำ และ 10 คะแนน หมำยถึง มีควำมเหนื่อยล้ำมำกที่สุด คำถำมอีก 6 ข้อต่อมำจะ
ประเมินควำมเหนื่อยล้ำที่มีต่อกำรดำเนินชีวิตประจำวัน กิจกรรมทั่วไป อำรมณ์ ควำมสำมำรถในกำร
เดิน กำรทำงำนทั้งในบ้ำนและนอกบ้ำน ควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่น รวมทั้งควำมสุขในชีวิต มีคะแนน
ตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนน โดย 0 คะแนน หมำยถึง ไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตและ 10 คะแนน
หมำยถึง มีผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตมำกที่สุด (Shuman-Paretsky และคณะ, 2014)
3.4.9. SF-36/12 Vitality subscale เป็นเครื่องมือวัดคุณภำพชีวิตด้ำนสุขภำพที่พัฒนำขึ้น
โดย Ware and Sherbourne (1992) ประกอบด้วยข้อคำถำมจำนวน 36 ข้อ วัดคุณภำพชีวิต ใน 8
มิติได้แก่ physical function มี 10 ข้อ role limited by physical problem มี 4 ข้อ bodily
pain มี 2 ข้อ general health มี 6 ข้อ vitality มี 4 ข้อ social-functioning มี 2 ข้อ role limited
by emotional problem มี 3 ข้อ mental health มี 5 ข้อ เป็นมำตรวัดแบบ Likert scale
เครื่องมือชนิดนี้ถูกนำมำใช้วัดควำมเหนื่อยล้ำในหลำยๆกลุ่มโรค เช่น กลุ่มโรคข้ออักเสบรูมำตอยด์
และกลุ่มโรคเอสแอลอี รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Lynch et al., 2007) โดยพบว่ำในมิติ
ของพลังงำนและควำมเหนื่อยล้ำ เป็นมิติที่มีค่ำควำมเที่ยงภำยใน (internal consistency) ควำม
เที่ยงจำกกำรทดสอบซ้ำ (test-retest reliability) และควำมตรงเชิงโครงสร้ำงอยู่ในเกณฑ์ดี (Mead
et al., 2007) จึงเหมำะสำหรับกำรประเมินควำมเหนื่อยล้ำ ของกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Mead et al., 2007)
ในกำรศึกษำครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย เลื อกใช้แบบประเมินควำมเหนื่อยล้ำที่พัฒ นำขึ้นโดย Krupp,
LaRocca, Muir-Nash, and Steinberg (1989) เนื่องจำกเป็นเครื่องมือที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรวัด
ควำมเหนื่อยล้ำของกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง (Lerdal & Gay, 2013; Naess & Nyland 2013; van
de Port et al., 2007) เป็นเครื่องมือที่มีค่ำควำมเที่ยงสูงโดยมีค่ำ Cronbach’s alpha เท่ำกับ.88,
test-retest reliability เท่ำกับ .84 และมีควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลงเวลำและกำรรักษำ (Dittner,
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Wessely, & Brown, 2004; Shahid, Shen, & Shapiro, 2010) เป็นเครื่องมือที่ข้อคำถำมมีจำนวน
น้อยสั้น กระชับ และเข้ำใจง่ำย จึงใช้ระยะเวลำในกำรประเมินสั้นเหมำะสำหรับกำรวัดควำมเหนื่อยล้ำ
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Vera P. Schepers et al., 2006) นอกจำกนี้ยังเป็นเครื่องมือที่มี
ควำมสอดคล้องกับแนวคิดของไปเปอร์และคณะ (1987) คือเป็นกำรวัดกำรรับรู้หรือควำมรู้สึกของ
ผู้ป่ว ยที่มีต่อควำมเหนื่อยล้ำเหมือนกัน โดยแบบประเมินนี้วัดควำมเหนื่อยล้ ำทั้งสำเหตุของควำม
เหนื่อยล้ำ ผลกระทบของควำมเหนื่อยล้ำ และกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย ซ฿งสอดคล้องกับ
แนวคิดของไปเปอร์
3.5 ผลกระทบของความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ เป็ น ปรำกฏกำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ บ่ อ ยในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง โดยพบ
อุบัติกำรณ์สูงขึ้น 35-92% จำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำควำมเหนื่อยล้ำเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกวัน
(De Groot at al., 2003) โดยเมื่อสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมเหนื่อยล้ำถึงจำนวนวันที่เกิด
ควำมเหนื่อยล้ำใน 1 เดือน พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 48.2% รำยงำนว่ำอำกำรเหนื่อยล้ำเกิดขึ้น
ระหว่ำง 20-29 วันต่อเดือน (Choi-Kwon et al., 2007) ข้อมูลดังกล่ำวทำให้ทรำบว่ำควำมเหนื่อยล้ำ
เป็นอำกำรแสดงที่ก่อให้เกิดปัญหำและรบกวนกำรดำเนินชีวิตของผู้ป่วย (Carlsson et al., 2004)
หำกควำมเหนื่อยล้ำไม่ได้รับกำรแก้ไขก็จะส่งผลต่อคุณภำพชีวิ ตในทุกมิติ ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
จิตสังคมและจิตวิญญำณ ดังรำยละเอียดดังนี้
1. มิติด้านร่างกาย ควำมเหนื่อยล้ำพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำกงำนวิจัยเชิง
คุณภำพที่สัมภำษณ์ผู้ป่วยที่มีอำกำรอ่อนแรงครึ่งซีกจำนวน 11 รำย โดยสัมภำษณ์ในระยะเวลำ 1
สัปดำห์ 1เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนหลังเกิดอำกำรโรคหลอดเลือดสมอง พบว่ำผู้ป่วยทุกคนรำยงำน
ว่ำมีอำกำรเหนื่อยล้ำทั้งทำงด้ำนร่ ำงกำยและจิตใจ (Sisson, 1988) โดยทำงด้ำนจิตใจผู้ป่วยจะ
แสดงออกถึงกำรขำดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ในขณะที่ทำงด้ำนร่ำงกำย ผลจำกพยำธิสภำพ
ของโรค ทำให้ผู้ป่วยมีอำกำรอ่อนแรงครึ่งซีก ในบำงรำยเกิดอำกำรแข็งเกร็งของกล้ำมเนื้อ พยำธิสภำพ
ดังกล่ำว ส่งผลให้ร่ำงกำยต้องใช้ปริมำณสำร Adrenosine triphosphate (ATP) จำนวนมำกเพื่อช่วย
ในกำรหดรัดตัวของกล้ำมเนื้อ ซึ่งหำกกล้ำมเนื้อหดรัดตัวติดต่อกันเป็นระยะเวลำนำนจะทำให้ เกิด
ควำมปวดกล้ำมเนื้อตำมมำ (วิฑูร แสงศิริสุวรรณและกัลยพงษ์ จตุรพำณิชย์, 2553) ซึ่งควำมปวดนี้จะ
ร่วมกับควำมเหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้ผู้ป่วยลดกำรทำกิจวัตรประจำวันรวมทั้งกำรออกแรงอื่นๆ
ในบำงรำยผู้ป่วยปฏิเสธกำรรับประทำนอำหำรและยำ จะส่งผลต่อภำวะโภชนำกำรและกำรรักษำ ใน
กรณีที่ผู้ป่วยรั กษำตัวอยู่ในโรงพยำบำลผู้ป่วยจะปฏิเสธกำรทำกำยภำพบำบัด ซึ่งจะทำให้กำรฟื้น
สภำพของผู้ป่วยเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำและยำกลำบำก ทำให้เกิดภำวะแทรกซ้อนได้ง่ำย เช่น ปอด
อักเสบ แผลกดทับ ข้อยึดติด กำรสำลักอำหำรลงปอด ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลำในกำรรักษำตัวใน
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โรงพยำบำลที่ยำวนำนขึ้น และหำกผู้ป่วยกลับไปรักษำตัวที่บ้ำน ผู้ป่วยต้องพึ่งพำคนในครอบครัวเพื่อ
ช่วยเหลือกำรทำกิจวัตรประจำวันอีกด้วย (Roding et al., 2003)
2. มิติด้านจิตใจ เมื่อควำมเหนื่อยล้ำส่งผลกระทบต่อมิติด้ำนร่ำงกำยและย่อมตำมมำด้วย
มิติด้ำนจิตใจ โดยเมื่อผู้ป่วยมีกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ ลดลง เช่น กำรทำกิจวัตรประจำวันลดลง รวมทั้ง
ไม่อยำกทำกิจกรรมใดๆ โดยเฉพำะทำกำยภำพบำบัด ควำมพิกำรที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยไม่อยำกเข้ำร่วม
สังคม เมื่อนำนเข้ำผู้ป่วยจะเกิดควำมสับสน ควำมคับข้องใจ ที่ต้องเป็นภำระให้แก่ครอบครัวและสังคม
จนตำมมำด้วยควำมวิตกกังวลและเกิดภำวะซึมเศร้ำในที่สุด
3. มิติด้านจิตสังคม โดยเมื่อเกิดควำมเหนื่อยล้ำขึ้นทำให้ผู้ป่วยขำดแรงจูงใจที่จะทำกิจกรรม
ทำงสังคมเนื่องจำกควำมเหนื่อยล้ำทำงด้ำนร่ำงกำยที่เกิดขึ้น ประกอบกับพยำธิสภำพของโรค เช่น
กำรอ่อนแรงของแขน-ขำ ปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร กำรตัดสินใจลดลง ทำให้ผู้ป่วยเกิดควำมรู้สึกอับอำย
ไม่อยำกพบปะเพื่อน หรือคนรู้จักในสังคม (van de Pot et al ., 2007) ผู้ป่วยมักจะขังตัวเองอยู่ที่
บ้ำนไม่ออกไปข้ำงนอก เมื่อมีกิจกรรมทำงสั งคมลดลง ผู้ ป่ว ยเก็บตัว เองอยู่คนเดียว จะเกิดภำวะ
ซึมเศร้ำและมีควำมพึงพอใจในชีวิตลดลง (Astrom et al., 1992) ทำให้เกิดปัญหำตำมมำคือ ไม่
สำมำรถท ำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้เ มื่ อ ต้อ งกลั บ เข้ ำท ำงำน ท ำให้ มี ปัญ หำอำจถึ งขั้ น ลำออกจำกงำน
กลำยเป็นคนไม่มีงำนทำ ซึ่งส่งผลต่อภำวะเศรษฐกิจของครอบครัว โดยพบว่ำผู้ป่วยที่มีควำมเหนื่อยล้ำ
มีแนวโน้มในกำรพึ่งพำบุคคลในครอบครัวมำกกว่ำผู้ป่วยที่ไม่มีควำมเหนื่อยล้ำ (Appelros, 2006) ทำ
ให้คนในครอบครัวต้องลำออกจำกงำนมำเพื่อดูแลผู้ป่วย เกิดกำรสูญเสียรำยได้ เกิดควำมขัดแย้งใน
ครอบครัว นอกจำกนี้เมื่อผู้ป่วยมีภำวะซึมเศร้ำหรือควำมเครียดหรือควำมวิตกกังวล ผู้ป่วยไม่ยอมดูแล
ตนเอง ขำดกำรกำยภำพบำบัด ไม่ยอมรับประทำนอำหำรที่ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร ทำให้เกิด
ภำวะแทรกซ้อนจำกโรคได้ง่ำย ต้องพักรักษำตัวในโรงพยำบำลต่อเนื่อง หรือเกิดกำรกลับเข้ำรักษำซ้ำ
ในโรงพยำบำล (Re-admission) ด้วยภำวะแทรกซ้อนหรือเกิดโรคหลอดเลื อดสมองซ้ำ (Recurrent
stroke)
4. มิติด้านจิตวิญญาณ ควำมเหนื่อยล้ำส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดควำมไม่แน่นอนและไม่มั่นคงใน
ชีวิต รู้สึกว่ำตนเองเป็นภำระของครอบครัวและสังคม ควำมพิกำรที่เกิดขึ้นเป็นปัญหำที่ยิ่งใหญ่และ
รุนแรง อีกทั้งควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองที่ลดลงจะทำให้ผู้ป่วยมีควำมท้อแท้ สิ้นหวัง หมดอำลัย
ในชีวิต ควำมพึงพอใจในชีวิตลดลง อำจนำไปสู่กำรไม่อยำกมีชีวิตอยู่ต่อไป (เพียงใจ ดำโลปกำรณ์ ,
2545)
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
อวยพร สวัสดี (2557) ศึกษำปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ
ตันครั้งแรก อำยุ 18-59 ปี จำนวน 140 รำยที่มำรับกำรรักษำที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยำบำลตำรวจ
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล และโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยใช้แบบประเมิน
ควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำ Fatigue Severity Scale (FSS) พบว่ำผู้ป่วยมีคะแนนควำมเหนื่อย
ล้ำเท่ำกับ 4.03 โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 55.7 รำยงำนควำมเหนื่อยล้ำ โดยอำกำรปวด คุณภำพ
กำรนอนหลับ ภำวะซึมเศร้ำมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (r=.35, r=.35, r=.56) กำรทำหน้ำที่ด้ำนร่ำงกำยและภำวะ
โภชนำกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับควำมเหนื่อยล้ำอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 (r=.26,
r=.49) ส่วนเพศ อำยุ และกำรสนับสนุนทำงสังคมไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
อนุรักษ์ แสงจันทร์ (2560) ศึกษำปัจจัยทำนำยอำกำรเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง ศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตัน
และแตกครั้งแรก อำยุ 20-59 ปี จำนวน 120 รำย ที่มำรับกำรรักษำที่แผนกผู้ป่วยนอกอำยุรกรรม
และศัลกรรมระบบประสำท โรงพยำบำลลำปำงและโรงพยำบำลแพร่ โดยใช้แบบประเมินควำมรุนแรง
ของควำมเหนื่อยล้ำ Fatigue Severity Scale (FSS) พบว่ำผู้ป่วยมีคะแนนอำกำรเหนื่อยล้ำเท่ำกับ
3.63 โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 37.5 รำยงำนอำกำรเหนื่อยล้ำ โดยระดับน้ำตำลในเลือดและ
ควำมเครี ย ดมีควำมสั มพั น ธ์ท ำงบวกกั บอำกำรเหนื่อยล้ ำของผู้ ป่ว ยโรคหลอดเลื อดสมองอย่ ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (r=.32, r=.68 ตำมลำดับ) กิจกรรมทำงกำยมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับ
ควำมเหนื่อยล้ำอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (r=-.35) ในขณะที่ควำมบกพร่องทำงกำรสื่อสำร
รอยโรค และควำมรุ นแรงของโรคไม่พบควำมสั มพันธ์ โดยควำมเครียดและระดับน้ำตำลในเลือด
สำมำรถร่วมกันทำนำยอำกำรเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 49 (R2= .49)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
Huang และคณะ (2009) ได้ทำกำรศึกษำอิทธิพลของภำวะโลหิตจำงที่มีต่ออำกำรแสดงและ
ผลลัพธ์ทำงสุขภำพของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันครั้งแรก ศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตี บ ตั น ครั้ ง แรกจ ำนวน 774 รำยพบว่ ำ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ศึ ก ษำ 168 รำย มี ภ ำวะโลหิ ต จำง
(ร้อยละ 21.7) หลังจำกติดตำมผู้ป่วยเป็นระยะเวลำ 958 วัน พบว่ำผู้ป่วยที่มีภำวะโลหิตจำงและกลุ่ม
ควบคุม 21 รำย (ร้ อยละ12.5) และ 24 รำย (ร้อยละ4.0) เสียชีวิตตำมล ำดับ อัตรำกำรเสียชีวิต
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เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่มีภำวะโลหิตจำง (p = 0.021) ภำยใน 3 ปีแรกหลังจำกเริ่มมีอำกำร
ของโรคหลอดเลือดสมอง
Snaphaan และคณะ (2011) ได้ทำกำรศึกษำปัจจัยเสี่ยงของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง เป็นกำรศึกษำล่วงหน้ำ (prospective cohort study) ศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบตันเฉียบพลันจำนวน 108 รำย ผลกำรศึกษำพบว่ำในช่วง 2 เดือนมีอัตรำกำรเกิดควำม
เหนื่อยล้ำร้อยละ 35 และ 1 ปีครึ่งมีอัตรำกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำร้อยละ 33 ปัจจัยที่ทำกำรศึกษำคือ
อำยุ รอยโรคที่บริเวณ Infratentorial infarction ภำวะซึมเศร้ำ ภำวะวิตกกังวล ผลกำรศึกษำพบว่ำ
ปัจจัยทำนำยควำมเหนื่อยล้ำในช่วงแรกคือ อำยุที่น้อย ภำวะซึมเศร้ำหลังเจ็บป่วย และรอยโรคที่
บริเวณ Infratentorial infarction
Naess และคณะ (2012) ได้ทำกำรศึกษำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็น
กำรติดตำมผลในระยะยำว ศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประเภทตีบตัน แตก และเป็นชั่วครำว
(TIA) ที่พักรักษำตัวในโรงพยำบำล (IPD) ประเทศนอร์เวย์จำนวน 377 รำย ผลกำรศึกษำพบอัตรำกำร
เกิดควำมเหนื่อยล้ำร้อยละ 42.3 ที่ 6 เดือนภำยหลังกำรเจ็บป่วยโดยใช้แบบประเมิน Fatigue
Severity Scale (FSS), the hospital anxiety and depression scale (HADSD) และ The
Barthel Index (BI) โดยพบว่ำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวข้องกับภำวะ
ซึมเศร้ำที่เป็นก่อนป่วยเป็นโรคหลอดเลื อดสมอง, leucoaraiosis, กล้ำมเนื้อหัวใจตำย, เบำหวำน,
อำกำรปวด และกำรนอนหลับ
Anners Lerdal (2013) ได้ทำกำรศึกษำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
เฉีย บพลั น ที่ได้รั บ กำรวินิ จ ฉัย ว่ำเป็นโรคหลอดเลื อดสมองครั้งแรกและคำดว่ำสุ ขภำพร่ำงกำยจะ
เปลี่ยนแปลงใน 18 เดือนต่อมำ ศึกษำผู้ป่วยที่พักรักษำตัวในโรงพยำบำล (IPD) จำนวน 115 รำย โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่ำงออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) อำยุน้อยกว่ำ 60 ปี 2) อำยุ 60-74 ปี 3) อำยุ 75-91 ปี ผล
กำรศึกษำพบว่ำผู้ป่วยกลุ่มอำยุน้อยกว่ำ 60 ปี มีควำมเหนื่อยล้ำระดับปำนกลำงและรุนแรงร้อยละ 43
และ 45 ตำมลำดับ กลุ่มอำยุ 60-74 ปี มีควำมเหนื่อยล้ำระดับปำนกลำงและรุนแรงร้อยละ 19 และ
16 ตำมลำดับ กลุ่มอำยุ 75-91 ปี มีควำมเหนื่อยล้ำระดับปำนกลำงและรุนแรงร้อยละ 28 และ 23
ตำมลำดับ โดยศึกษำปัจจัยเรื่องคุณภำพชีวิต ภำวะซึมเศร้ำ รอยโรค และประเภทของโรคหลอดเลือด
สมอง
Loureiro และคณะ (2014) ได้ทำกำรทบทวนวรรณกรรมเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม
เหนื่อยล้ำและกำรมีกิจกรรมทำงกำย ผลกำรศึกษำพบว่ำมีกำรศึกษำจำนวน 19 เรื่องที่แสดงให้เห็นว่ำ
กำรมีกิจกรรมทำงกำยมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับระดับควำมเหนื่อยล้ำ
สรุปจำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลื อ ดสมองระยะแรกพบว่ ำ ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยหลั ง กำรเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง
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ระยะแรกมีกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำงในต่ำงประเทศ ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแตกและตีบตัน
นอกจำกนั้นยังพบว่ำมีหลำยกำรศึกษำที่ศึกษำตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล, 1 เดือน, 3
เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 13 เดือน, 1 ปีครึ่ง จนถึง 3 ปีหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยนิยม
ใช้เครื่องมือประเมินควำมเหนื่อยล้ำที่แตกต่ำงกัน เช่น Fatigue Severity Scale, Fatigue
Assessment Scale, Visual Analogue Scale, Fatigue Impact Scale แต่พบว่ำส่วนใหญ่ใช้
เครื่องมือ Fatigue Severity Scale ในกำรประเมินควำมเหนื่อยล้ำ ซึ่งผลกำรศึกษำพบปัจจัยที่มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่ว ยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก โดยผู้วิจัย
คัดเลือกปัจจัยได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำยมำเพื่อ
ทำกำรศึกษำ โดยมีหลักกำรคัดสรรตัวแปรดังกล่ำวมำจำกเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ 1) เป็นตัวแปรที่มี
ควำมน่ ำ สนใจและยั ง ไม่ มี ค วำมชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ในประเทศไทยรวมถึ ง ต้ อ งกำร
ผลกำรวิจัยที่จะช่วยยืนยัน 2) เป็นตัวแปรที่มักเกิดปัญหำในช่วงเวลำ 1-6 เดือนแรกภำยหลังกำรเกิด
โรคหลอดเลือดสมองระยะแรก และ 3) เป็นตัวแปรที่อยู่ในบทบำทหน้ำที่ของพยำบำลที่สำมำรถจัด
กระทำได้ และ 4) เป็นตัวแปรที่สำมำรถวัดได้ ดังแสดงในกรอบ
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
ระดับฮีโมโกลบิน
ภำวะโภชนำกำร
ควำมเหนื่อยล้ำ
อำกำรนอนไม่หลับ
กิจกรรมทำงกำย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ท ำนำยควำมเหนื่อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ว ยหลั งกำรเกิ ด โรคหลอดเลื อดสมอง
ระยะแรกเป็นกำรวิจัยเชิงบรรยำยและทำนำย มีวัตถุประสงเพื่อศึกษำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลัง
กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก และศึกษำปัจจัยทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิด
โรคหลอดเลือดสมองระยะแรก ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ และ
กิจกรรมทำงกำย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชำกรในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกและชนิด ตีบตัน
ครั้ ง แรก ที่ ม ำเข้ ำ รั บ บริ ก ำรในแผนกผู้ ป่ ว ยนอกอำยุ ร กรรมประสำทและศั ล ยกรรมประสำท
โรงพยำบำลระดับตติยภูมิ กรุงเทพมหำนคร
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกและชนิดตีบ
ตันครั้งแรก อำยุระหว่ำง 18-59 ปี มีระยะเวลำกำรเจ็บป่วยตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1 ปี เพศชำยและ
เพศหญิ ง ที่ ม ำเข้ ำ รั บ บริ ก ำรในแผนกผู้ ป่ ว ยนอกอำยุ ร กรรมประสำทและศั ล ยกรรมประสำท
โรงพยำบำลระดับตติยภูมิ ในเขตกรุงเทพมหำนคร 2 แห่ง โดยมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ดังนี้
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion Criteria) คือ
1. ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกหรือชนิดตีบตันครั้งแรกที่มี
อำกำรตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1 ปี (ICD I 61 Intracerebral Hemorrhage, ICD I 63 Cerebral
infarction )
2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ รับรู้ต่อบุคคล สถำนที่และเวลำในขณะให้ข้อมูล สำมำรถสื่อสำร
ด้วยกำรพูดและฟังภำษำไทยได้ดี
3. มีคะแนนกำรทดสอบสภำพสมองเบื้องต้น (MMSE-Thai 2002) ในกรณีที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ มีคะแนนรวมมำกกว่ำ 14 คะแนน กรณีที่มีกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำมีคะแนนรวม
มำกกว่ำ 17 คะแนนและในกรณีที่มีกำรศึกษำสูงกว่ำระดับประถมศึกษำ ผู้ป่วยปกติจะมีคะแนนรวม
มำกกว่ำ 22 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน
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4. ยินดีเข้ำร่วมในกำรวิจัย
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion Criteria) คือ
มีอำกำรและอำกำรแสดงทำงด้ำนร่ำงกำยไม่คงที่ เช่น เจ็บแน่นหน้ำอก ใจสั่น หน้ำมืด เป็น
ลม หำยใจเหนื่ อยหอบจนจ ำเป็ น ต้องได้รับ กำรรักษำ โดยผู้ วิจั ยให้ กลุ่ มตัว อย่ำงยุติก ำรตอบและ
ประสำนงำนกับแพทย์เพื่อให้ได้รับกำรรักษำที่เหมำะสมต่อไป
วิธีการดาเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. กำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยกำรกำหนดอำนำจกำรทดสอบ (Power of test) ร้อยละ
80 กำหนดนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจำกผู้วิจัยพบกำรศึกษำที่คล้ำยคลึงกันเพียงงำนเดียว
(ซึ่งใช้สูตรกำรคำนวณของ Throndike ได้กลุ่มตัวอย่ำง 120 รำย) หำกเลือกใช้ค่ำขนำดอิทธิพลเล็ก
(small effect size) จะใช้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงมำกถึง 599 รำย และหำกเลือกใช้ค่ำขนำดอิทธิพลใหญ่
(large effect size) จะใช้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงเพียง 38 รำย เนื่องจำกกำรมีกลุ่มตัวอย่ำงขนำดใหญ่
ย่อมส่งผลต่อควำมน่ำเชื่อถือของงำนวิจัย ประกอบกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเครำะห์ตัวแปร
หลำยตัวแปร กลุ่มตัวอย่ำงควรมีจำนวน 15-20 เท่ำ ของจำนวนตัวแปรทั้งหมด (บุญใจ ศรีสถิตนรำกูร, 2550) งำนวิจัยควรใช้กลุ่มตัวอย่ำงไม่น้อยกว่ำ 75 รำย (5 ตัวแปร x 15 = 75) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้
ค่ำอิทธิพลขนำดปำนกลำง (medium effect size) โดยใช้ค่ำ R2 สำหรับกำรวิเครำะห์อำนำจกำร
ทำนำยเท่ำกับ .15 และตัวแปรทำนำยจำนวน 4 ตัวแปร เปิดตำรำงสำเร็จรูปของ Cohen (1992) ได้
กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 84 รำย และเพิ่มขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงอีกร้อยละ 20 เพื่อป้องกันกำรสูญหำย
ของข้อมูล (Polit & Hungler, 1999) ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมดคือ 100 รำย
2. สุ่มตัวอย่ำงเลือกโรงพยำบำลที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชำกร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
2.1 เลือกสังกัดโรงพยำบำลในสังกัดของรัฐและมหำวิทยำลัยในเขตกรุงเทพมหำนคร
เนื่ อ งจำกเป็ น โรงพยำบำลระดับ ตติ ย ภู มิ ซึ่ ง มี ผู้ ป่ ว ยเข้ ำ รั บ กำรรัก ษำเป็ น จ ำนวนมำก เป็ น หน่ ว ย
ประชำกรขนำดใหญ่ จึงเป็นตัวแทนที่ดีของประชำกร
2.2 สุ่มจำกสังกัดต่ำงๆ ของโรงพยำบำล ซึ่งมี 6 สังกัดได้แก่ โรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุ ข โรงพยำบำลสั ง กั ด กระทรวงกลำโหม โรงพยำบำลสั ง กั ด คณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร โรงพยำบำลสังกัดส ำนักงำนตำรวจแห่ งชำติ โรงพยำบำลสั งกัด
กรุงเทพมหำนคร และโรงพยำบำลสังกัดองค์กรอิสระ
2.3 สุ่งสังกัดมำ 2 สังกัด ด้วยวิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling)
ด้วยกำรจับฉลำกแบบไม่แทนที่ (Sampling without replacement) ซึ่งได้โรงพยำบำลในสังกัด
ส ำนั กงำนตำรวจแห่ งชำติและโรงพยำบำลสั งกัด องค์กรอิส ระ แต่เนื่องจำกโรงพยำบำลในสั งกั ด
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สำนักงำนตำรวจแห่งชำติและสังกัดองค์กรอิสระมีโรงพยำบำลในสังกัดเพียงสังกัดละ 1 แห่ง คือ
โรงพยำบำลตำรวจและโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย จึงไม่ทำกำรสุ่มต่อ
2.4 เลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) ตำมคุณสมบัติที่
กำหนด โดยศึกษำจำกแฟ้มประวัติของกลุ่ มตัว อย่ำงที่แผนกผู้ป่ว ยนอกอำยุรกรรมและศัล ยกรรม
ประสำท จนได้กลุ่มตัวอย่ำงครบจำนวน 100 รำย
ตารางที่ 2 สรุปสัดส่วนจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงพยาบาล (n=100)
รายชื่อโรงพยาบาล

จานวนผู้ป่วยที่มารับ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ จานวนกลุ่ม
บริการในแต่ละวัน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตัวอย่างทั้งหมด
(โดยประมาณ)
ทีก่ าหนดในแต่ละวัน
(โดยประมาณ)

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สภำกำชำดไทย

20-30 รำย

5-10 รำย

60 รำย

โรงพยำบำลตำรวจ
รวม

10-15 รำย

5-8 รำย

40 รำย
100 รำย

กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ใช้กำรกำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงของแต่ละโรงพยำบำล
ตำมสัดส่วนของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้สูตรกำรคำนวณ proportion size (รุจิเรศ ธนูรักษ์
และคณะ, 2543) ดังนี้
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงแต่ละกลุ่ม = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด x จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองของแต่ละโรงพยำบำล
จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้ง 2 โรงพยำบำล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลของกำรวิจัยนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถำมจำนวน 5 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ประกอบด้วย 1. แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ
สถำนะทำงกำรเงินของครอบครัว และอำชีพ และ 2. แบบสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเจ็บป่วย (ผู้วิจัย
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บันทึก) ได้แก่ ระยะเวลำที่เจ็บ ป่วย ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง ตำแหน่งของรอยโรคในสมอง
ระดับฮีโมโกลบิน และโรคประจำตัว ข้อมูลชุดนี้ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูลจำกแฟ้มประวัติของผู้ป่วย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเหนื่อยล้า
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำ (Fatigue Severity Scale: FSS) ที่
พัฒนำขึ้นโดย Krupp, LaRocca, Muir-Nash and Sterinbeg (1989) ฉบับภำษำไทยถูกแปลโดย
อวยพร สวัสดี (2557) ประกอบด้วยข้อคำถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้หรือควำมรู้สึกเกี่ยวกับควำมเหนื่อยล้ำ
จำนวน 9 ข้อคำถำม
เกณฑ์การให้คะแนน แบบสอบถำมควำมเหนื่อยล้ำ Fatigue Severity Scale (FSS) มี
ลักษณะเป็นเครื่องมือที่ผู้ป่วยรำยงำนควำมเหนื่อยล้ำด้วยตนเอง ประกอบด้วย 9 ข้อคำถำม ลักษณะ
มำตรวัดเป็น Likert scale 1-7 โดย 1 หมำยถึง ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 7 หมำยถึง เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
คะแนนรวมของแบบประเมินเท่ำกับ 63 คะแนน
เกณฑ์การแปลผลคะแนน คำนวณจำกผลรวมของคะแนนจำกกำรตอบแบบสอบถำมหำร
ด้วยข้อคำถำมทั้งหมด คะแนนรวมตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไปแสดงว่ำมีควำมเหนื่อยล้ำ (Krupp et al.,
1989)
การแปลผลคะแนน กำรมีควำมเหนื่อยล้ำ (อวยพร สวัสดี, 2557)
การแปลผลคะแนน
น้อยกว่ำ 4
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4

การแปลผล
ไม่มีควำมเหนื่อยล้ำ
มีควำมเหนื่อยล้ำ

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามความเหนื่อยล้า
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
นำแบบสอบถำมควำมเหนื่อยล้ำไปตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ ควำมสอดคล้อง
กับ วัตถุป ระสงค์ ควำมครอบคลุ มเนื้อหำ ควำมเหมำะสมของภำษำ และควำมสอดคล้องกับกลุ่ ม
ตัวอย่ำง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำน ประกอบด้วย
อำจำรย์แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน พยำบำลเฉพำะทำงด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน
อำจำรย์พยำบำลด้ำนกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโภชนำกำรและโภชนบำบัด 1 ท่ำน
เนื่องจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำน ไม่มีข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ ผู้วิจัยจึงได้นำ
แบบสอบถำมไปคำนวณหำดัชนีกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำรำยข้อ (Content validity index
for items: I-CVI) โดยใช้เกณฑ์ I-CVI มำกกว่ำ 0.80 (Polit % Beck, 2012)
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คำนวณจำก
I-CVI = จำนวนผู้เชี่ยวชำญที่ประเมินข้อคำถำมนั้นในระดับ 3 และ 4
จำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด
จำกนั้นนำคะแนนรวมที่ได้ของแต่ละข้อคำถำมหำรด้วยจำนวนข้อคำถำมทั้งหมด ผล
กำรคำนวณได้ค่ำ I-CVI เท่ำกับ .98
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามภาวะโภชนาการ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมภำวะโภชนำกำร The mini nutritional assessment (MNA) ที่
พัฒนำขึ้นโดย Rubenstein, Harker, Salva, Guigoz, and Vellas (2001) ฉบับแปลเป็นภำษำไทย
โดยสถำบันวิจัยโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล (กิตติกร นิลมำนัต และคณะ, 2556) ประเมินภำวะ
โภชนำกำรของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก จำนวน 18 ข้อคำถำม แบ่งออกเป็น
2 ส่วนคือ 1) ส่วนที่เป็นแบบสอบถำม 2) ส่วนของกำรตรวจร่ำงกำย ได้แก่ กำรชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
ดัชนีมวลกำย เส้นรอบวงแขน (Mid arm circumference, MAC) คือ ควำมยำวรอบวงแขน ณ
ตำแหน่งจุดกึ่งกลำงแขนระหว่ำง acromion และ olecranon process และเส้นรอบน่อง (Calf
Circumference, CC) คือ ตำแหน่งที่นูนที่สุดของกล้ำมเนื้อน่อง Gastrocnemius หน่วยเป็น
เซนติเมตร
เกณฑ์การให้คะแนน แบบสอบถำมมีจำนวน 18 ข้อคำถำม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 กำรคัดกรองควำมเสี่ยงของกำรขำดสำรอำหำร เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 1-6 (14 คะแนน)
ส่วนที่ 2 กำรประเมินภำวะโภชนำกำรตั้งแต่ข้อ 7-18 (16 คะแนน)
เกณฑ์การแปลคะแนน กำรคิดคะแนนจะคิดคะแนนรวมที่ได้ทั้งหมดจำกในส่วนกำรคัดกรอง
ควำมเสี่ ย งของกำรขำดสำรอำหำรและกำรประเมิ น ภำวะโภชนำกำร โดยคะแนนรวมของ
แบบสอบถำม เท่ำกับ 30 คะแนน แบ่งภำวะโภชนำกำรออกเป็น 3 ระดับ (วิทยำภรณ์ ศรีภิรมย์และ
โภคิน ศักรินทร์กุล, 2554) คือ
การแปลผลคะแนน ภำวะโภชนำกำร
คะแนนรวมที่ได้
> 23.5 คะแนน

การแปลผล
ภำวะโภชนำกำรปกติ

17-23.5 คะแนน

เสี่ยงต่อภำวะทุพโภชนำกำร

< 17 คะแนน

มีภำวะทุพภำวะโภชนำกำร
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การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามภาวะโภชนาการ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
ผู้วิจัยขออนุญำตจำก Janet Skates ในกำรนำแบบสอบถำมมำเป็นเครื่องมือในกำร
วิจัย หลังจำกนั้นนำแบบสอบถำมภำวะโภชนำกำรไปตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ ควำมสอดคล้อง
กับ วัตถุป ระสงค์ ควำมครอบคลุ มเนื้อหำ ควำมเหมำะสมของภำษำ และควำมสอดคล้องกับกลุ่ ม
ตัวอย่ำง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไขโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำน ประกอบด้ว ย
อำจำรย์แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน พยำบำลเฉพำะทำงด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน
อำจำรย์พยำบำลด้ำนกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 ท่ำน อำจำรย์พยำบำลผู้เชี่ยวชำญด้ำนโภชนำกำรและ
โภชนบำบัด 1 ท่ำน
ผู้วิจัยร่วมกับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์นำเครื่องมือมำปรับแก้ไขตำม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำแบบสอบถำมไปคำนวณหำดัชนีกำรตรวจสอบควำมตรงตำม
เนื้อหำรำยข้อ (Content validity index for items: I-CVI) โดยใช้เกณฑ์ I-CVI มำกกว่ำ 0.80 (Polit
% Beck, 2012) ผลกำรคำนวณหำค่ำ I-CVI เท่ำกับ .86 โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำนได้ให้
ข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ ดังนี้
1. ข้อ 4 "ท่ำนมีควำมเครียดรุนแรงหรือเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือไม่ " เปลี่ยนเป็น "ท่ำนมี
ควำมเครียดรุนแรงหรือไม่"
2. ข้อ 10 "ท่ำนรับประทำนอำหำรเต็มมื้อ ได้กี่มื้อต่อวัน" เปลี่ยนเป็น "ท่ำนรับประทำน
อำหำรครบ 5 หมู่ ได้กี่มื้อต่อวัน"
3. ข้อ 11,12 "หน่วยบริโภคต่อวัน" เปลี่ยนเป็น "200-250 มิลลิลิตรต่อวัน"
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามอาการนอนไม่หลับ
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมอำกำรนอนไม่หลับ (Insomnia Severity Index) สร้ำงขึ้นโดย Morin
(1993) แปลเป็น ภำษำไทยโดยพัทรีญำ แก้ว แพง (2547) ส ำหรับประเมินอำกำรนอนไม่ห ลับของ
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลดเลือดสมองระยะแรก โดยประเมินอำกำรนอนไม่หลับทั้ง 4 ด้ำน คือ
1) ด้ำนกำรเข้ำสู่กำรนอนหลับยำก (ข้อคำถำมที่ 1) 2) กำรไม่สำมำรถนอนหลับอย่ำงต่อเนื่อง (ข้อ
คำถำมที่ 2) 3) กำรตื่นเช้ำกว่ำปกติและไม่สำมำรถหลับต่อได้ (ข้อคำถำมที่ 3) 4) มีผลกระทบต่อกำร
ดำเนินชีวิตประจำวัน (ข้อคำถำมที่ 4,5,6,7)
ข้อคำถำมใช้มำตรวัดแบบ Likert Scale ข้อคำถำมแบบประมำณค่ำเชิงเส้นตรง ซึ่งมีคะแนน
ตั้งแต่ 0-4 คะแนน จำนวน 7 ข้อคำถำม
ข้อ 1-3 ข้อคำถำมแบบประมำณค่ำเชิงเส้นตรง โดยปลำยด้ำนซ้ำยสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0
และมีคำกำกับว่ำ "ไม่มี" ปลำยด้ำนขวำสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4 และมีคำกำกับว่ำ "รุนแรงมำก"
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ข้อ 4 ข้อคำถำมแบบประมำณค่ำเชิงเส้นตรง โดยปลำยด้ำนซ้ำยสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0
และมีคำกำกับว่ำ "พึงพอใจมำก" ปลำยด้ำนขวำสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4 และมีคำกำกับว่ำ "ไม่พอใจ
อย่ำงมำก"
ข้อ 5 ข้อคำถำมแบบประมำณค่ำเชิงเส้นตรง โดยปลำยด้ำนซ้ำยสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0
และมีคำกำกับว่ำ "ไม่มีผลเลย" ปลำยด้ำนขวำสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4 และมีคำกำกับว่ำ "มีผลมำก
ทีเดียว"
ข้อ 6 ข้อคำถำมแบบประมำณค่ำเชิงเส้นตรง โดยปลำยด้ำนซ้ำยสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0
และมีคำกำกับว่ำ "สังเกตไม่เห็นเลย" ปลำยด้ำนขวำสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4 และมีคำกำกับว่ำ
"สังเกตเห็นชัดมำก"
ข้อ 7 ข้อคำถำมแบบประมำณค่ำเชิงเส้นตรง โดยปลำยด้ำนซ้ำยสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0
และมีคำกำกับว่ำ "ไม่เลย" ปลำยด้ำนขวำสุดมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4 และมีคำกำกับว่ำ "มำกทีเดียว"
เกณฑ์การแปลผลคะแนน ค่ำคะแนนได้จำกตำแหน่งที่กลุ่มตัวอย่ำงกำกบำทลงบนเส้นตรง มี
คะแนนตั้งแต่ 0-4 คะแนน ผู้วิจัยนำคะแนนรวมที่ได้เป็นคะแนนรวมของอำกำรนอนไม่หลับ
เกณฑ์การแปลผลคะแนน แต่ละข้อคำถำม มีคะแนนตั้งแต่ 0-4 คะแนน ทั้งหมดจำนวน 7
ข้อคำถำม คะแนนรวมของแบบสอบถำมอำกำรนอนไม่หลับมีค่ำตั้งแต่ 0-28 คะแนน เกณฑ์กำรแปล
ผลคะแนนแปลจำกคะแนนรวมของอำกำรนอนไม่หลับ โดยแบ่งระดับของอำกำรนอนไม่หลับตำม
Morin (1993) ดังนี้
การแปลผลคะแนน อำกำรนอนไม่หลับ
คะแนนรวมที่ได้
0-7 คะแนน

การแปลผล
ไม่มีอำกำรนอนไม่หลับ

8-14 คะแนน

อยู่ในระยะเริ่มของกำรมีอำกำรนอนไม่หลับ

15-21 คะแนน

มีอำกำรนอนไม่หลับระดับปำนกลำง

22-28 คะแนน

มีอำกำรนอนไม่หลับระดับรุนแรง

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามอาการนอนไม่หลับ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
น ำแบบสอบถำมอำกำรนอนไม่ ห ลั บ ไปตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้ อ หำ ควำม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ควำมครอบคลุมเนื้อหำ ควำมเหมำะสมของภำษำ และควำมสอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่ำง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำน ประกอบด้วย
อำจำรย์แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน พยำบำลเฉพำะทำงด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน
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อำจำรย์พยำบำลด้ำนกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 ท่ำน อำจำรย์พยำบำลผู้เชี่ยวชำญด้ำนโภชนำกำรและ
โภชนบำบัด 1 ท่ำน
เนื่องจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำน ไม่มีข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ ผู้วิจัยจึงได้นำ
แบบสอบถำมไปคำนวณหำดัชนีกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำรำยข้อ (Content validity index
for items: I-CVI) โดยใช้เกณฑ์ I-CVI มำกกว่ำ 0.80 (Polit & Beck, 2012) ผลกำรคำนวณได้ค่ำ
I-CVI เท่ำกับ .98
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำยสำกล (Global Physical Activity QuestionnaireGPAQ version 2) ที่พัฒนำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชำญขององค์กำรอนำมัยโลกและได้มีกำรแปลเป็นภำษำไทย
โดยกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข (2552) สำหรับประเมินกิจกรรมทำงกำยของผู้ป่วยหลังกำรเกิด
โรคหลอดเลื อดสมองระยะแรก จ ำนวน 16 ข้อคำถำม โดยให้ผู้ ป่ว ยเป็นผู้ตอบแบบสอบถำมด้ว ย
ตนเอง ซึ่งแบบสอบถำมจะสอบถำมกิจกรรมทำงกำยระดับมำกและระดับปำนกลำง เป็นจำนวนวัน
จำนวนชั่วโมง และนำที ซึ่งครอบคลุมกำรมีกิจกรรมทำงกำย 3 ระดับ คือ 1) กิจกรรมทำงกำยสูง (8
METs) 2) กิจกรรมทำงกำยปำนกลำง (4 METs) 3) กิจกรรมทำงกำยน้อย (1 METs)
เกณฑ์การให้คะแนน แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย คำนวณจำกเวลำเป็นนำทีที่มีกิจกรรม
ระดับมำกและระดับปำนกลำงที่ทำต่อเนื่องตั้งแต่ 10 นำทีขึ้นไป แล้วนำมำคำนวณเป็นกิจกรรมทำง
กำยต่อสัปดำห์ มีหน่วยเป็น METS-นำที/สัปดำห์ ดังนี้
กิจกรรมระดับมำก
= รวมเวลำ(นำที) ของกิจกรรมที่ออกแรงมำกใน 1 สัปดำห์
x 8 (MET)
กิจกรรมระดับปำนกลำง = รวมเวลำ(นำที) ของกิจกรรมที่ออกแรงปำนกลำงใน 1 สัปดำห์
x 4 (MET)
กิจกรรมทางกายโดยรวม = กิจกรรมระดับมาก + กิจกรรมระดับปานกลาง
เกณฑ์การแปลผลคะแนน แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย แบ่งเกณฑ์กำรแปลผลคะแนน
ออกเป็น 3 ระดับ (Leethong-in, 2009)
การแปลผลคะแนน กิจกรรมทำงกำย
คะแนนกิจกรรมทางกายรวม
≥ 3,000 MET-นำที/สัปดำห์
600-2,999 MET-นำที/สัปดำห์
< 600 MET-นำที/สัปดำห์

การแปลผล
กิจกรรมทำงกำยสูง
กิจกรรมทำงกำยปำนกลำง
กิจกรรมทำงกำยน้อย

69
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
น ำแบบสอบถำมกิ จ กรรมทำงกำย ไปตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้ อ หำ ควำม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ควำมครอบคลุมเนื้อหำ ควำมเหมำะสมของภำษำ และควำมสอดคล้องกับ
กลุ่มตัวอย่ำง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำน ประกอบด้วย
อำจำรย์แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน พยำบำลเฉพำะทำงด้ำนระบบประสำท 1 ท่ำน
อำจำรย์พยำบำลด้ำนกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 ท่ำน อำจำรย์พยำบำลผู้เชี่ยวชำญด้ำนโภชนำกำรและ
โภชนบำบัด 1 ท่ำน
เนื่องจำกผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่ำน ไม่มีข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ ผู้วิจัยจึงได้นำ
แบบสอบถำมไปคำนวณหำดัชนีกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำรำยข้อ (Content validity index
for items: I-CVI) โดยใช้เกณฑ์ I-CVI มำกกว่ำ 0.80 (Polit & Beck, 2012) ผลกำรคำนวณได้ค่ำ
I-CVI เท่ำกับ .96
การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability)
ผู้วิจัยนำเครื่องมือทั้งหมดไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย จำนวน 30 รำยที่แผนกผู้ป่วยนอกอำยุ
รกรรมและศัลยกรรมประสำทโรงพยำบำลตำรวจ และนำมำคำนวณหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอ
นบำค (Cronbach's alpha coefficient) โดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้ กรณีเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว
ผู้วิจัยนำมำดัดแปลงเพื่อให้เหมำะสมกับงำนวิจัยควรมีค่ำควำมเที่ยง .80 ขึ้นไป แต่หำกเป็นกรณี
เครื่องมือที่สร้ำงขึ้นใหม่ใช้เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ควรมีค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ .70 (บุญใจ ศรีสถิตนรำกูร,
2550) หลังจำกนัน้ ผู้วิจัยจึงนำแบบสอบถำมไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่มำเข้ำรับบริกำรที่แผนกผู้ป่วย
นอกอำยุรกรรมและศัลยกรรมประสำทของโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย และโรงพยำบำล
ตำรวจ จนได้กลุ่มตัวอย่ำงครบ 100 รำย
ตารางที่ 3 ความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Reliability) จากกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้
(n=30)
แบบสอบถาม
1. แบบสอบถำมควำมเหนื่อยล้ำ

ค่าความเที่ยง
.86

2. แบบสอบถำมภำวะโภชนำกำร

.80

3. แบบสอบถำมอำกำรนอนไม่หลับ

.86

4. แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย

.78
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำร
1.1 ผู้ วิ จั ย น ำเสนอโครงร่ำ งวิ ทยำนิ พนธ์ ที่ไ ด้ ผ่ ำนกำรพิ จ ำรณำแล้ ว เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรประเมินงำนวิจั ย ด้ำนจริยธรรมในคนของโรงพยำบำลที่ทำกำรศึก ษำเพื่อพิจำรณำ
เกี่ยวกับจริยธรรมกำรวิจัย
1.2 หลังจำกโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรกำรวิจัยแล้ว
ผู้วิจัยนำหนังสือแนะนำตัวจำกคณะพยำบำลศำสตร์ไปยังผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลที่ทำกำรศึกษำทั้ง 2
แห่ง เพื่อขออนุญำตเก็บข้อมูลในกำรวิจัย
1.3 หลังจำกได้หนังสืออนุมัติผู้วิจัยขอเข้ำพบหัวหน้ำแผนกผู้ป่วยนอก อำยุรกรรม
และศั ล ยกรรมประสำทที่ จ ะท ำกำรเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ แนะน ำตั ว ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรวิ จั ย
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเก็บข้อมูล รวมทั้งขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูล
2. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 วันก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ติ ด ต่ อ พยำบำลประจ ำกำรในแผนกผู้ ป่ ว ยนอกอำยุ ร กรรมและศั ล ยกรรม
ประสำทเพื่อขอควำมร่วมมือจำกพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่แผนกผู้ป่วยนอกอำยุรกรรมประสำทและ
ศัลยกรรมประสำทของแต่ละโรงพยำบำล เป็นผู้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในครั้งแรก ตำม
เกณฑ์กลุ่มตัวอย่ำงที่กำหนด ผู้วิจัยจะดำเนินกำรตรวจสอบรำยชื่อและวันที่ผู้ป่วยมำรับกำรตรวจตำม
นัด ณ แหล่งเก็บข้อมูล โดยเริ่มเก็บข้อมูลในช่วงเดือน สิงหำคมถึงเดือนตุลำคม 2561 แบ่งวันและ
เวลำในกำรเก็บข้อมูลได้ดังนี้ ในวันอังคำร พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00-12.00 น. เก็บข้อมูลที่
โรงพยำบำลตำรวจ ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 40 รำย ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอด
เลือดสมองระยะแรกมำเข้ำรับบริกำรที่แผนกผู้ป่วยนอกอำยุรกรรมและศัลยกรรมประสำท ประมำณ
10-15 รำย และผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ประมำณ 5-8 รำย
ต่อวัน ในส่วนของโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เก็บข้อมูลทุกวันจันทร์ เวลำ 08.00-12.00
น. และวันพฤหัสบดี เวลำ 13.00-15.00 น. ได้กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 60 รำย ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ป่วย
หลั งกำรเกิด โรคหลอดเลื อดสมองระยะแรกมำเข้ ำรับบริกำรที่ แผนกผู้ ป่ว ยนอกอำยุร -กรรมและ
ศัลยกรรมประสำท ประมำณ 20-30 รำย และผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ได้ประมำณ 5-10 รำยต่อวัน โดยกำรวิจัยครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิเสธกำรเข้ำร่วมกำรวิจัย
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2.2 วันเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 ผู้วิจัยทำกำรเก็บข้อมูลทีละคน โดยจัดสถำนที่ให้มีควำมเป็น
ส่ว นตัว ผู้วิจัย กล่ ำวแนะน ำตัว อธิบำยขั้นตอนและชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรทำวิจัย รวมทั้ง
แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวิจัยจนกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำใจชัดเจนดีและให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบแบบสอบถำมด้วย
ตนเอง หำกกลุ่มตัวอย่ำงไม่สำมำรถอ่ำนข้อควำมด้วยตนเองได้ผู้วิจัยจะเป็นผู้อ่ำนข้อคำถำมและให้
คำตอบกลุ่มตัวอย่ำงทีละข้อ จำกนั้นให้กลุ่มตัวอย่ำงเลือกข้อควำมที่ตรงกับตนเองมำกที่สุด
2.2.2 เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงทำแบบสอบถำมเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อคำถำม หำกพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงตอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แจ้งให้ทรำบ
และซักถำมเพิ่มเติม
2.2.3 ผู้วิจัยตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถำม นำข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอข้อมูลในภำพรวม
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนกำรเก็บข้อมูลผู้วิจัยเสนอโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำร
วิจัยในคนของโรงพยำบำลที่ทำกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำงโดยเริ่มต้นจำก
กำรสร้ำงสัมพันธภำพ แนะนำตนเอง ชี้แจงสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำงที่สำมำรถจะตอบรับหรือปฏิเสธกำร
เข้ำร่วมกำรวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งจะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่ำงต่อกำรรักษำของแพทย์และกำรให้กำรพยำบำล
ถ้ำกลุ่มตัวอย่ำงตอบรับเข้ำร่วมกำรวิจัย จะให้กลุ่มตัวอย่ำงเซ็นต์ยินยอมในเอกสำรยินยอม (Consent
form) เข้ำร่ว มกำรวิจัย โดยไม่มีกำรบังคับ โดยในกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ไม่มีควำมเสี่ ยงที่ร้ำยแรงต่อ
ผู้เข้ำร่วมวิจัย แต่อำจทำให้เสียเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมนำนประมำณ 30-45 นำทีและไม่มีผล
ต่อกำรพบแพทย์ ถ้ำผู้ป่วยไม่พร้อมในกำรตอบแบบสอบถำมสำมำรถแจ้งให้ผู้วิจัยทรำบได้ทันที ผู้วิจัย
จะให้กำรช่วยเหลือดูแลตำมควำมเหมำะสม
กำรวิจัยครั้งนี้ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรทำวิจัยใน
มนุษย์ของโรงพยำบำลตำรวจ วันที่ 15 สิงหำคม 2561 เลขที่ จว 65/2561 และโรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์สภำกำชำดไทย เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2561 เลขที่ 47/61 โดยเป็นไปตำมหลักจริยธรรม
กำรวิจัยพื้นฐำน 3 ข้อ คือ
หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน ข้อ 1 : หลักการเคารพในบุคคล (Respect for person)
หลักควำมเคำรพในบุคคล คือ กำรเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ (Respect for human
dignity) ซึ่งเป็นหลักสำคัญของจริยธรรมกำรทำวิจัยในคน หลักนี้เป็นพื้นฐำนของแนวปฏิบัติ ได้แก่
1. เคำรพในกำรขอควำมยินยอม กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมกำรวิจัยนี้ได้รับข้อมูลอย่ำงครบถ้วน
และให้กลุ่มตัวอย่ำงตัดสินใจได้อย่ำงอิสระ ปรำศจำกกำรข่มขู่ บังคับ หรือให้สินจ้ำงรำงวัล
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2. เคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่ำง โดยผู้วิจัยจัดสถำนที่ในกำรขอควำมยินยอม
กำรซักประวัติ และกำรตรวจร่ำงกำย
3. เคำรพในกำรเก็บรักษำควำมลับของข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่ำง โดยผู้วิจัยมีกำรรักษำ
ควำมลับของผู้ป่วยโดยในแบบบันทึกข้อมูลและใบยินยอม (Consent form) จะไม่มี identifier ที่จะ
ระบุถึงตัว ผู้ป่ว ย มำตรกำรกำรรักษำควำมลั บมีกำรเก็บในคอมพิว เตอร์ที่มีรหัส ผ่ำน ข้อมูลส่ งทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรทำเป็นรหัส (encrypted)
4. เคำรพในกำรเป็นผู้อ่อนด้อย เปรำะบำง เคำรพในกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่สำมำรถปกป้องดูแล
ตนเองได้เต็มที่ ไม่สำมำรถตัดสินใจได้โดยอิสระ มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ผู้ป่วยที่มีควำมพิกำร
หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน ข้อ 2 : หลักการให้คุณประโยชน์ (Beneficence)
ผลกำรวิจัยครั้งนี้สำมำรถนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบำบัดทำงกำรพยำบำลเพื่อ
ลดควำมเหนื่อยล้ำที่เหมำะสมกับผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกและเป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล
หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน ข้อ 3 : หลักความยุติธรรม (Justice)
กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมกำรวิจัยครั้งนี้ได้รับอิสระในกำรตัดสินใจที่จะเข้ำร่วมกำรวิจัย โดยได้รับ
คำอธิบำยอย่ำงชัดเจนและไม่มีกำรบิดเบือนควำมจริงใดๆ กำรตัดสินใจไม่สมัครใจจะเข้ำร่วมหรือถอน
ตัวออกจำกกำรวิจัยไม่มีผลต่อกำรดูแลรักษำโรคตำมปกติที่ควรได้รับแต่อย่ำงใด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยกำหนดค่ำนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยวิเครำะห์ตำมลำดับ ดังนี้
1. วิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สถิติเชิงบรรยำย ได้แก่ กำรแจกแจง
ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2. วิเครำะห์ค่ำ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย โดย
กำรหำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
3. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่
หลับ กิจกรรมทำงกำย กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลั งกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก โดย
ใช้ ส ถิ ติสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์สั น (Pearson’ Product Moment Correlation
Coefficient)
4. วิเครำะห์อำนำจกำรทำนำยของตัวแปร ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำร
นอนไม่ ห ลั บ กิ จ กรรมทำงกำย กั บ ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยหลั ง กำรเกิ ดโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ระยะแรก โดยใช้สถิติวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis)

73
ส ำหรั บ กำรทดสอบข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของกำรใช้ ส ถิ ติ ก ำรถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน
(Stepwise multiple regression analysis) มีดังต่อไปนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูล, 2550)
1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยำกรณ์และตัวแปรตำมมีค่ำต่อเนื่อง แต่หำกตัวพยำกรณ์มีค่ำไม่
ต่อเนื่องให้แปลงเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ดังนั้นในกำรคำนวณจึงต้องทำกำรปรับตัวแปร
ที่วัดในระดับนำมมำตรำเป็นตัวแปรหุ่น คือ ค่ำปกติ = 0 และค่ำที่ต่ำ = 1
2. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมมีควำมสัมพันธ์เชิงเส้น (Linear Relationship) ซึ่งพิจำรณำ
ได้จำกลักษณะกำรกระจำยของข้อมูลในภำพกำรกระจำย ดังแสดงในแผนภำพที่ 3
3. ข้อมูลมีกำรแจกแจงเป็นโค้งปกติ ซึ่งทดสอบโดยใช้ข้อมูลจำกภำพ Histogram ดังแสดงใน
แผนภำพที่ 4
4. ควำมแปรปรวนของควำมคลำดเคลื่ อนในกำรพยำกรณ์ของตัว แปรพยำกรณ์ทุ กตัว มี
ค่ำคงที่ (Homoscedasticity) ซึ่งพิจำรณำจำกภำพกำรกระจำย (Scatter plot) โดยพิจำรณำจำก
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Regression Standardized Predicted Value (ค่ำประมำณ Y ในรูปคะแนน
มำตรำฐำน) กับ Regression Standardized Residual Value (ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน)
พบว่ำค่ำควำมแปรปรวนของควำมคลำดเคลื่อนในกำรพยำกรณ์ของตัวแปรพยำกรณ์ส่วนใหญ่กระจำย
บริเวณค่ำ 0 ดังแสดงในแผนภำพที่ 2
5. ไม่มีปั ญหำควำมสัมพัน ธ์พหุรวมเชิงเส้ น (Multicollinearity) โดยตัวแปรอิสระแต่ละคู่
จะต้องมีควำมสัมพันธ์กันเองน้อยกว่ำ .80 (Stevens, 1996) ดังแสดงในตำรำงที่ 13 ร่วมกับกำรใช้
วิธีกำรตรวจสอบด้วยค่ำ Variance Inflation Factor จะต้องมีค่ำน้อยกว่ำ 10 และค่ำ Tolerance
จะต้องมีค่ำมำกกว่ำ 0.10 (อำรีย์วรรณ อ่วมตำนี, 2558) ดังแสดงในตำรำงที่ 18
6. ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัวแปรพยำกรณ์และตัวแปรตำมเป็นอิสระจำกกัน โดยพิจำรณำ
จำกกำรตรวจสอบด้วยค่ำ Durbin-Watson จะต้องมีค่ำอยู่ในช่วงระหว่ำง 1.50-2.50 สำหรับงำนวิจัย
ครั้งนี้พบว่ำค่ำ Durbin-Watson เท่ำกับ 1.572
จำกผลกำรทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติกำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่ำ ข้อมูลที่
นำมำวิเครำะห์ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรใช้สถิติเนื่องจำกข้อมูลมีกำรแจกแจงเป็น
โค้งปกติ ควำมแปรปรวนของควำมคลำดเคลื่อนในกำรพยำกรณ์ของตัวแปรพยำกรณ์กระจำยบริเวณ
ค่ำ 0 และไม่พบปัญหำ Multicollinearity เนื่องจำกคู่ตัวแปรอิสระที่มีค่ำควำมสัมพันธ์สูงสุดคือ -.42
ร่วมกับกำรพิจำรณำค่ำ VIF พบว่ำทุกตัวแปรมีค่ำอยู่ในช่วง 1.02-1.27 และค่ำ Tolerance มีค่ำอยู่
ในช่วง 0.78-0.97 แต่สำหรับระดับฮีโมโกลบิน ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรใช้สถิติเนื่องจำกข้อมูลมี
กำรแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ ดังนั้นกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร ระดับฮีโมโกลบินกับ
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก จึงใช้สถิติสหสัมพันธ์พอยท์ไบ
ซีเรียล (Point Biserial correlation) เนื่องจำกในกำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำ รูปแบบกำรกระจำยของข้อมูล
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มี ทิ ศ ทำงเบ้ ข วำ โดยเป็ น ไปตำมข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ของกำรใช้ ส ถิ ติ คื อ เป็ น สถิ ติ ที่ ใ ช้ วิ เ ครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2 ตัวแปร โดยตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมีค่ำในมำตรวัดนำมมำตรำ จำแนกเป็น 2
ระดับ ส่วนอีกตัวแปรหนึ่งมีค่ำในมำตรวัดช่วงมำตรำหรืออัตรำส่วนมำตรำ ซึ่งมีกำรแจกแจงเป็นปกติ
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูล , 2550) ดังนั้นระดับฮีโมโกลบินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรในมำตรวัดนำม
มำตรำก่อนกำรทดสอบ โดยใช้เกณฑ์กำหนดจุดตัด (cut of point) ของระดับฮีโมโกลบินที่เท่ำกับ
หรือมำกกว่ำ 12 g/dl. เป็นค่ำปกติ และค่ำที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 g/dl. เป็นค่ำที่ต่ำ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลของกำรศึกษำเรื่องปัจจัยทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิด
โรคหลอดเลื อ ดสมองระยะแรก ที่ เข้ ำรั บกำรบริ กำรที่ แผนกผู้ ป่ ว ยนอกอำยุ รกรรมประสำทและ
ศัลยกรรมประสำท โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทยและโรงพยำบำลตำรวจ จำนวน 100 รำย
ผู้วิจัยได้นำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ตำรำงประกอบคำบรรยำย จำแนกเป็น 3 ตอนตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ ลั กษณะข้อมูล ส่ ว นบุคคลและประวัติกำรเจ็บป่ว ย แสดงผลกำร
วิเครำะห์ข้อมูลไว้ในตำรำงที่ 4-5
ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอด
เลือดสมองระยะแรก ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย
กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก แสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ไว้ในตำรำงที่ 6-12
ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ อำนำจในกำรท ำนำยของปัจจัย ได้แก่ ระดั บฮีโ มโกลบิน ภำวะ
โภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิด โรคหลอด
เลือดสมองระยะแรกแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลไว้ในตำรำงที่ 13-15
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ตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์ลักษณะส่วนบุคคลและประวัติกำรเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิด
โรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บการศึ กษา สถานะทางการเงิน ของครอบครั ว
จานวนเงินที่ครอบครัวได้รับต่อเดือน และอาชีพ (n=100)
คุณสมบัติ

จานวน (ราย)

ร้อยละ

เพศชำย
เพศหญิง
อายุ (ปี)
26-35
36-45
46-55
56-59
(Mean = 49.95 , S.D. = 6.75)
สถานภาพสมรส
คู่
โสด
หม้ำย/หย่ำ/แยก
ระดับการศึกษา

61
39

61
39

2
30
41
27

2
30
41
27

65
22
13

65
22
13

ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อนุปริญญำ/ปวส.
ปริญญำตรี
สถานะทางการเงินของครอบครัว
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ

6
28
3
33
30

6
28
3
33
30

50
50

50
50

เพศ
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คุณสมบัติ

จานวน (ราย)

ร้อยละ

จานวนเงินที่ครอบครัวได้รับต่อเดือน (บาท/เดือน)
น้อยกว่ำ 10,000 บำท

22

22

10,001 - 20,000 บำท

38

38

20,001 - 30,000 บำท

21

21

มำกกว่ำ 30,001 บำท

19

19

ไม่ได้ประกอบอำชีพ

11

11

รับรำชกำร

27

27

พนักงำนบริษัท/ลูกจ้ำง

16

16

รับจ้ำง

14

14

รัฐวิสำหกิจ

9

9

ค้ำขำย

8

8

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

8

8

เกษตรกร

7

7

อำชีพ

จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำง ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 61 มีอำยุอยู่ในช่วง 46-55 ปีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41 (Mean =
49.95, S.D. = 6.75) มีสถำนภำพคู่มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65 จบกำรศึกษำในระดับอนุปริญญำหรื
อปวส. มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 สถำนะทำงกำรเงินของครอบครัวเพียงพอและไม่เพียงพอเท่ำกัน
คิดเป็นร้อยละ 50 จำนวนเงินที่ครอบครัวได้รับต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บำทมำกที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 38 และประกอบอำชีพรับรำชกำรมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จาแนกตามระยะเวลาที่เจ็บป่วย ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง ตาแหน่งของรอยโรคในสมอง ระดับ
ฮีโมโกลบิน และโรคประจาตัว (n = 100)
ตัวแปร
ระยะเวลาที่เจ็บป่วย
90-180 วัน (3-6 เดือน)
181-270 วัน (6-9 เดือน)
271-360 วัน (9-12 เดือน)

จานวน (ราย)

ร้อยละ

61
27

61
27

12

12

84

84

16

16

66
29
5

66
29
5

34
66

34
66

25
75
55
48
35
10
20
8

25
75
55
48
35
10
20
8

(Mean = 175.07, S.D. = 82.58)
ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง
Ischemic stroke
Hemorrhagic stroke
ตาแหน่งของรอยโรคในสมอง
รอยโรคด้ำนขวำ
รอยโรคด้ำนซ้ำย
รอยโรคด้ำนอื่น ๆ
ระดับฮีโมโกลบิน
ปกติ (12-16 g/dl.)
ต่ำ (น้อยกว่ำ 12 g/dl.)
โรคประจาตัว
ไม่มี
มีโรคประจำตัว**
โรคควำมดันโลหิตสูง
โรคเบำหวำน
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ
โรคไต
โรคอื่น ๆ
** กลุ่มตัวอย่ำง 1 รำย อำจมีโรคประจำตัวได้มำกกว่ำ 1 โรค
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จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ กลุ่ ม ตัว อย่ ำงผู้ ป่ว ยหลั ง กำรเกิด โรคหลอดเลื อ ดสมองระยะแรกมี
ระยะเวลำกำรเจ็บป่วยอยู่ในช่วง 90-180 วันมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมำคือ 181-270 วัน
คิดเป็นร้อยละ 27 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตัน (Ischemic stroke) คิด
เป็นร้อยละ 84 และมีตำแหน่งรอยโรคด้ำนขวำมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66 จำกกำรวิเครำะห์ระดับ
ฮีโมโกลบิน พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีระดับฮีโมโกลบินต่ำ (น้อยกว่ำ 12 g/dl.) คิดเป็นร้อยละ 66
และกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวมำกถึงร้อยละ 75 โดยพบว่ำโรคประจำตัวที่พบมำกที่สุด คือ
ควำมดันโลหิตสูงและเบำหวำน
ตอนที่ 2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรก ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย กับควำม
เหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
2.1 ข้อมูลแสดงภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย แสดงผลกำรวิเครำะห์
โดยกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 6-10
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จาแนกตามภาวะโภชนาการ (n = 100)
ภาวะโภชนาการ
ภำวะโภชนำกำรปกติ
เสี่ยงต่อภำวะทุพโภชนำกำร
มีภำวะทุพโภชนำกำร
รวม

จานวน
33
59
8
100

ร้อยละ
33
59
8
100.00

จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อภำวะทุพโภชนำกำร คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมำคือ ภำวะโภชนำกำรปกติ คิดเป็น
ร้อยละ 33 และน้อยที่สุดคือ มีภำวะทุพโภชนำกำร คิดเป็นร้อยละ 8
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จาแนกตามอาการนอนไม่หลับ (n = 100)
อาการนอนไม่หลับ
ไม่มีอำกำรนอนไม่หลับ
อยู่ในระยะเริ่มของกำรมีอำกำรนอนไม่หลับ
มีอำกำรนอนไม่หลับระดับปำนกลำง
รวม

จานวน
39
45
16
100

ร้อยละ
39
45
16
100.00

จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ส่วนใหญ่อยู่ในระยะเริ่มของกำรมีอำกำรนอนไม่หลับ คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมำคือ ไม่มีอำกำรนอน
ไม่หลับ คิดเป็นร้อยละ 39 และน้อยที่สุดคือ มีอำกำรนอนไม่หลับระดับปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 16
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จาแนกตามกิจกรรมทางกาย (n = 100)
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทำงกำยมำก
กิจกรรมทำงกำยปำนกลำง
กิจกรรมทำงกำยน้อย
รวม

จานวน

ร้อยละ

36
54
10
100

36
54
10
100.00

จำกตำรำงที่ 8 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ส่วนใหญ่มีกิจกรรมทำงกำยปำนกลำง คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมำคือ กิจกรรมทำงกำยมำก คิดเป็น
ร้อยละ 36 และน้อยที่สุดคือ กิจกรรมทำงกำยน้อย คิดเป็นร้อยละ 10
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จาแนกตามความเหนื่อยล้า (n = 100)
เกณฑ์การแปลผลคะแนน
น้อยกว่ำ 4
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 4
รวม

จานวน (ราย)

ร้อยละ

การแปลผล

37
63
100

37
63
100.00

ไม่มีควำมเหนื่อยล้ำ
มีควำมเหนื่อยล้ำ

จำกตำรำงที่ 9 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ส่วนใหญ่มีควำมเหนื่อยล้ำ คิดเป็นร้อยละ 63 และกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่มีควำมเหนื่อยล้ำ คิดเป็นร้อยละ
37
ตารางที่ 10 พิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองระยะแรก จาแนกตามระดับฮีโมโกลบิน ภาวะโภชนาการ อาการนอนไม่หลับ
และกิจกรรมทางกาย (n = 100)
ตัวแปร
ระดับฮีโมโกลบิน
ภาวะโภชนาการ
อาการนอนไม่หลับ
กิจกรรมทางกาย
ความเหนื่อยล้า

Possible Actual Mean
range Range
1-18
8-16 11.12
0-30
15-29 21.88
0-28

0-21

0-40,320 0-5,760
7-63
7-63

S.D.

การแปลผล

1.80
3.58

ต่ำ
เสี่ยงต่อภำวะ
ทุพโภชนำกำร
9.30
5.66
อยู่ในระยะเริ่มของกำรมี
อำกำรนอนไม่หลับ
2,435 1,328.35 กิจกรรมทำงกำยปำนกลำง
4.42
1.63
มีควำมเหนื่อยล้ำ

จำกตำรำงที่ 10 พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมี
ค่ำเฉลี่ยของระดับฮีโมโกลบินเท่ำกับ 11.12 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1.80 มีคะแนนเฉลี่ยภำวะ
โภชนำกำรเท่ำกับ 21.88 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 3.58 มีคะแนนเฉลี่ยอำกำรนอนไม่หลับ
เท่ำกับ 9.30 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 5.66 มีคะแนนเฉลี่ยกิจกรรมทำงกำยเท่ำกับ 2,435 ส่วน
เบี่ ย งเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 1,328.35 มีคะแนนเฉลี่ ยควำมเหนื่อ ยล้ ำเท่ำกั บ 4.42 ส่ ว นเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 1.63
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ตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์อำนำจในกำรทำนำยของปัจจัยได้แก่ ระดับฮีโ มโกลบิน ภำวะโภชนำกำร
อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรก
3.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับฮีโมโกลบินกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลื อดสมองระยะแรก วิ เครำะห์ โ ดยใช้ ส ถิติ ส หสั มพัน ธ์พอยท์ไ บซีเ รียล (Point Biserial
correlation) ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 11
3.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย กับควำม
เหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกวิเครำะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson' Product Moment Correlation Coefficient) ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 11
3.3 ควำมสำมำรถในกำรทำนำยของปัจจัย ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำร
นอนไม่ ห ลั บ กิ จ กรรมทำงกำย กั บ ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยหลั ง กำรเกิ ดโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ระยะแรก วิเครำะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis) และสร้ ำงสมกำรพยำกรณ์ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่ว ยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรก ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 12-13
สำหรับ กำรทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของกำรใช้ส ถิติสั มประสิ ทธิ์ส หสัมพันธ์ของเพียร์สั น
(Pearson' Product Moment Correlation Coefficient) และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise multiple regression analysis) ได้แสดงข้อมูลไว้ภำคผนวก ตำรำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพิ่มเติม
3.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับฮีโมโกลบินกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลื อดสมองระยะแรก วิ เครำะห์ โ ดยใช้ ส ถิติ ส หสั มพัน ธ์พอยท์ไ บซีเ รียล (Point Biserial
correlation) ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 11
3.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย กับควำม
เหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกวิเครำะห์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson' Product Moment Correlation Coefficient) ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 11
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ตารางที่ 11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ระดับฮี โมโกลบิน ภาวะโภชนาการ อาการนอน
ไม่หลับ กิจกรรมทางกาย กับความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
(n = 100)
ตัวแปร
1. ระดับฮีโมโกลบิน

1
1.0

2

3

4

2. ภำวะโภชนำกำร

-.126

1.0

3. อำกำรนอนไม่หลับ

-.188

-.056

1.0

4. กิจกรรมทำงกำย

-.101

-.420*

.003

1.0

5. ควำมเหนื่อยล้ำ

-.509*

-.257*

.385*

-.158

5

1.0

*p< .05
จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำ ค่ำระดับฮีโมโกลบินและภำวะโภชนำกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับ
ควำมเหนื่อยล้ำของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับฮีโมโกลบินมีควำมสัมพันธ์ในระดับปำนกลำงกับควำมเหนื่อยล้ำด้วยค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rpb) เท่ำกับ -.50 และภำวะโภชนำกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับควำมเหนื่อย
ล้ำในระดับต่ำ ด้วยค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ำกับ -.25
อำกำรนอนไม่หลั บมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 โดยอำกำรนอนไม่หลับควำมสัมพันธ์ในระดับต่ำกับควำมเหนื่อยล้ำด้วยค่ำสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ำกับ .38 และกิจกรรมทำงกำยไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำ
3.3 ควำมสำมำรถในกำรทำนำยของปัจจัย ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำร
นอนไม่ ห ลั บ กิ จ กรรมทำงกำย กั บ ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยหลั ง กำรเกิ ดโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ระยะแรก วิเครำะห์โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression
analysis) และสร้ ำงสมกำรพยำกรณ์ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่ว ยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรก ดังแสดงไว้ในตำรำงที่ 12-13

84
ตารางที่ 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ที่ได้รับการเข้าสู่ค่า
ถดถอยค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้น (R2 change)
ในการพยากรณ์ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
ลาดับขั้นการทานาย

R

R2

R2 change

F

p-value

1. ระดับฮีโมโกลบิน
2. ร ะ ดั บ ฮี โ ม โ ก ล บิ น แ ล ะ
อำกำรนอนไม่หลับ

.51
.55

.26
.30

.25
.05

34.6
20.9

.00
.00

จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำ ในขั้นตอนที่ 1 ระดับฮีโมโกลบินถูกเข้ำสู่สมกำรและอธิบำยควำมผัน
แปรของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 โดยระดับฮีโมโกลบินสำมำรถอธิบำยควำมผันแปรได้ร้อยละ 26 และมีควำมสำมำรถ
ในกำรพยำกรณ์ที่เปลี่ยนไปร้อยละ 25
ขั้นตอนที่ 2 อำกำรนอนไม่หลับถูกคัดเลือกเข้ำสู่สมกำรเป็นตัวที่ 2 โดยตัวแปรทั้งสองคือ
ระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับสำมำรถอธิบำยควำมผันแปรของควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลั ง กำรเกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองระยะแรกได้ อ ย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยระดั บ
ฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับสำมำรถอธิบำยควำมผันแปรได้ร้อยละ 30 และมีควำมสำมำรถใน
กำรพยำกรณ์ที่เปลี่ยนไปร้อยละ 5
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ตารางที่ 13 ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยตัวแปรทานายในรูปแบบคะแนนดิบ (b) และคะแนน
มาตรฐาน (Beta) การทดสอบนัยสาคัญของค่า b และแสดงสมการถดถอยพหุคูณที่ใช้ทานาย
ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกที่ได้จากการคัดเลือกตัวแปร
โดยใช้ด้วยวิธีขั้นตอน (Stepwise)
ลาดับขั้นการทานาย
ระดับฮีโมโกลบิน
อำกำรนอนไม่หลับ
ค่ำคงที่

b
-3.39
.55
72.15

SEb
.73
.23
9.32

Beta
-.42
.21
-

t
-4.62
2.37
7.74

p-value
.00
.02
.00

จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำตัวแปรที่สำมำรถสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของ
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้ ประกอบด้วย ระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอน
ไม่หลับ โดยระดับฮีโมโกลบินผันแปรในทำงตรงข้ำมกับ ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลือดสมองระยะแรก ในขณะที่อำกำรนอนไม่หลับแปรผันตำมควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลัง
กำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) พบว่ำ กำรเพิ่มขึ้นของอำกำร
นอนไม่หลับ จะทำให้ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกเพิ่มขึ้น
เช่นกัน โดยคะแนนอำกำรนอนไม่หลับเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมีผลทำให้ควำมเหนื่อยล้ำเพิ่มขึ้น .55
หน่วย และคะแนนระดับฮีโมโกลบินที่เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะมีผลทำให้คะแนนควำมเหนื่อยล้ำลดลง
3.39 หน่วย
เมื่ อ พิ จ ำรณำค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ำรถดถอยในรู ป คะแนนมำตรฐำน (Beta) พบว่ ำ ระดั บ
ฮีโมโกลบิน (-.42) มีอิทธิพลสูงกว่ำอำกำรนอนไม่หลับ (.21) ถึง 1 เท่ำตัว
สำมำรถเขียนสมกำรพยำกรณ์ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรกได้ดังนี้
1. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
̂ ความเหนื่อยล้า) = 72.15 + (- 3.39)X ระดับฮีโมโกลบิน + (.55)X อำกำรนอนไม่หลับ
(𝒀
2. สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
̂ ความเหนื่อยล้า ) = -.42Z ระดับฮีโมโกลบิน + .21Z อำกำรนอนไม่หลับ
(𝒁

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงบรรยำยและทำนำย (Descriptive predictive research)
เพื่อศึกษำควำมสำมำรถในกำรทำนำยของปัจจัย ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำร
นอนไม่หลับ และกิจกรรมทำงกำย กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรก โดยมีวัตถุประสงค์กำรวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษำควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
2. เพื่อศึกษำอำนำจกำรทำนำยควำมเหนื่อยล้ำจำกปัจจัยเหล่ำนี้ ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะ
โภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ และกิจกรรมทำงกำย
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำครั้งนี้คือ ผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกและตีบตัน
ครั้งแรก อำยุระหว่ำง 18-59 ปี มีระยะเวลำกำรเจ็บป่วยตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1 ปี เพศชำยและเพศ
หญิงที่มำเข้ำรับบริกำรในแผนกผู้ป่วยนอกอำยุรกรรมประสำทและศัลยกรรมประสำท โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทยและโรงพยำบำลตำรวจ ที่ได้มำจำกกำรคัดเลือกแบบเจำะจง (purposive
sampling) โดยกำหนดคุณสมบัติของกำรคัดเข้ำกำรศึกษำ (Inclusion Criteria) ของกลุ่มตัวอย่ำง
ดังต่อไปนี้
1. ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตกหรือชนิดตีบตันครั้งแรก ที่มี
อำกำรตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1 ปี (ICD I 61 Intracerebral Hemorrhage, ICD I 63 Cerebral
infarction )
2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ รับรู้ต่อบุคคล สถำนที่และเวลำในขณะให้ข้อมูล สำมำรถสื่อสำร
ด้วยกำรพูดและฟังภำษำไทยได้ดี
3. มีคะแนนกำรทดสอบสภำพสมองเบื้องต้น (MMSE-Thai 2002) ในกรณีที่ไม่ได้เรียน
หนังสือ มีคะแนนรวมมำกกว่ำ 14 คะแนน กรณีที่มีกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำมีคะแนนรวม
มำกกว่ำ 17 คะแนนและในกรณีที่มีกำรศึกษำสูงกว่ำระดับประถมศึกษำ ผู้ป่วยปกติจะมีคะแนนรวม
มำกกว่ำ 22 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 30 คะแนน
4. ยินดีเข้ำร่วมในกำรวิจัย
กำรคำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้วิธีกำรกำหนดอำนำจกำรทดสอบ (Power of test)
ร้อยละ 80 กำหนดนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 กำหนดขนำดอิทธิพลปำนกลำง (medium effect
size) ให้ใช้ค่ำ R2 สำหรับกำรวิเครำะห์อำนำจกำรทำนำยเท่ำกับ .15 และตัวแปรทำนำยจำนวน 4 ตัว
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แปร เปิดตำรำงสำเร็จรูปของ Cohen (1992) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 84 รำย และเพิ่มขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงอีกร้อยละ 20 เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูล (Polit & Hungler, 1999) ได้ขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้งหมดคือ 100 รำย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนสิงหำคมถึงเดือนตุลำคม พ.ศ.
2561 จึงได้กลุ่มตัวอย่ำงครบตำมจำนวนที่กำหนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่ ำงผู้ป่ วยหลั งกำรเกิดโรคหลอดเลื อดสมองระยะแรกประกอบด้วย แบบสอบถำมข้อมูลส่ว น
บุคคลและแบบสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรเจ็บป่วย แบบสอบถำมควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำ
แบบสอบถำมภำวะโภชนำกำร แบบสอบถำมอำกำรนอนไม่หลับ และแบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย
ซึ่งได้รับกำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำรำยข้อ (Content Validity Index for items) จำก
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เท่ำกับ .98, .86, .98 และ .96 ตำมลำดับ และตรวจสอบควำมเที่ยงของแบบสอบถำม
โดยนำแบบสอบถำมไปทดสอบกับบุคคลที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่ำง 30 รำย ที่แผนกผู้ป่วย
นอกอำยุรกรรมประสำทและศัลยกรรมประสำทของโรงพยำบำลตำรวจ ได้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ
ของครอนบำค เท่ำกับ .86, .80, .86 และ .78 ตำมลำดับ
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป กำหนดค่ำ
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยวิเครำะห์ตำมลำดับดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง วิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงบรรยำย ได้แก่ กำรแจกแจงควำมถี่
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
2. วิเครำะห์ปัจจัยระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย
กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก โดยใช้กำรแจกแจงควำมถี่
ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
3. วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร ระดับฮีโมโกลบินและควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (Point
Biserial correlation)
4. วิ เ ครำะห์ ค วำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งตั ว แปร ได้ แ ก่ ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่ ห ลั บ
กิจกรรมทำงกำย และควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก โดยใช้
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient)
5. วิเครำะห์อำนำจกำรทำนำยของปัจจัยระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่
หลับ กิจกรรมทำงกำย กับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก โดย
ใช้สถิติวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression)
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ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมีควำมเหนื่อยล้ำหลังกำร
เกิดโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 63
2. ระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับสำมำรถร่วมกันทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้ร้อยละ 30 (R2 = 30) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ
ที่ระดับ .05
สำมำรถสร้ำงสมกำรทำนำยในรูปคะแนนมำตรฐำนได้ดังนี้
( 𝑍̂ ควำมเหนื่อยล้ำ ) = -.42Z ระดับฮีโมโกลบิน + .21Z อำกำรนอนไม่หลับ
การอภิปรายผลการวิจัย
กำรศึกษำปัจจัยทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
สำมำรถอภิปรำยตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยและประเด็นที่พบได้ดังนี้
1. ศึกษาความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
จำกผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก ซึ่งมีอำกำรตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1
ปี ทั้งเพศชำยและเพศหญิง อำยุระหว่ำง 18-59 ปี พบควำมเหนื่อยล้ำร้อยละ 63 กลุ่มตัวอย่ำง
รำยงำนว่ำ ควำมเหนื่อยล้ำจะเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกวันและเกิดขึ้นเองโดยไม่เกี่ยวกับกำรทำงำน
หรือออกแรง ทำให้กลุ่มตัวอย่ำงต้องกำรกำรพักผ่อนมำกขึ้นโดยเฉพำะกำรพักผ่อนในช่วงกลำงวัน
สอดคล้องกับกำรสังเครำะห์อภิมำนของ Eilertsen, Ormstad, and Kirkevold (2013) ที่ศึกษำ
ประสบกำรณ์ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำกงำนวิจัยทั้งสิ้น 167 เรื่อง และจำก
งำนวิจัยที่คัดเลือกมำทั้งสิ้น 12 เรื่อง ได้ข้อสรุปของคุณลักษณะควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองคือ 1) ผู้ป่วยรู้สึกขำดพลังที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ รู้สึกเหนื่อยล้ำได้ง่ำย ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันลดลง ต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกสมำชิกในครอบครัว 2) ผู้ป่วยต้องกำรกำรนอนหลับ
พักผ่อนที่ย ำวนำนมำกขึ้น 3) ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อยง่ำยเมื่อทำกิจกรรมและต้องกำรกำรพักผ่ อนใน
ระยะเวลำสั้นๆเพิ่มขึ้นในช่วงของกำรทำงำน 4) ไม่สำมำรถคำดเดำหรืออธิบำยควำมรู้สึกเหนื่อยล้ำที่
เกิดขึ้นได้ คือไม่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำควำมเหนื่อยล้ำจะเกิดขึ้นเมื่อใดและเหตุใดจึงทำให้เกิดควำม
เหนื่อยล้ำและควำมเหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยเกิดควำมเครียด
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นอกจำกนั้ น จำกกำรศึ ก ษำพบควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ร้ อ ยละ 63 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งำนวิ จั ย ใน
ต่ำงประเทศซึ่งพบอุบัติกำรณ์อยู่ระหว่ำงร้อยละ 29-77 (Acciarresi, M., Bogousslavsky, J., &
Paciaroni, M., 2014) กำรศึกษำของ Duncan และคณะ (2012) พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดควำมเหนื่อย
ล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 35-92 กำรศึกษำของ Lerdal A (2013) ทำกำรศึกษำควำม
เหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในครั้งแรกหลังเกิดอำกำรได้ 2 สัปดำห์ถึง 1 ปีครึ่ง จำนวน
115 รำย โดยใช้แบบประเมิน Fatigue Severity Scale (FSS) ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มผู้ป่วยอำยุ
29-59 ปีพบอุบัติกำรณ์กำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำร้อยละ 78 ในขณะที่กำรศึกษำของ Van de Port
และคณะ (2007) ทำกำรศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกที่แผนกฟื้นฟูสภำพในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จำนวน 223 รำย ติดตำมผู้ป่วยที่ระยะเวลำ 6, 12 และ 36 เดือน โดยใช้แบบประเมิน
Fatigue Severity Scale (FSS) พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำร้อยละ 68, 74 และ 58
ตำมลำดับ อีกกำรศึกษำหนึ่งของ Van de Port และคณะ (2007) ในปีเดียวกันที่ศึกษำควำมเหนื่อย
ล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ 3 ปีหลังเกิดอำกำรของโรค จำนวน 147 รำย โดยใช้แบบประเมิน
Fatigue Severity Scale (FSS) พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ ร้อยละ 53 และกำรศึกษำของ
Wang และคณะ (2014) ศึกษำปัจจัยทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก
ในระยะเฉียบพลัน 2 สัปดำห์หลังเกิดอำกำรของโรค จำนวน 265 รำย พบอุบัติกำรณ์กำรเกิดควำม
เหนื่อยล้ำเท่ำกับร้อยละ 40
สำหรับงำนวิจัยในประเทศไทย ผลกำรวิจัยสอดคล้องกับกำรศึกษำของอวยพร สวัสดี (2557)
ที่ทำกำรศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบตัน จำนวน 140 รำย พบกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ
ร้อยละ 55.7 และกำรศึกษำของอนุรักษ์ แสงจันทร์ (2560) ที่ทำกำรศึกษำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองชนิดแตกและตีบตัน จำนวน 120 รำย พบกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ ร้อยละ 37.5
อุบัติกำรณ์กำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละงำนวิจัยนั้น พบ
อุบัติกำรณ์กำรเกิดที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะประชำกรที่ต้องกำรศึกษำ ระเบียบวิธีกำรวิจัย
ตลอดจนเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในกำรวัดควำมเหนื่อยล้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม Fatigue Severity Scale
(FSS) เป็นเครื่องมือที่นิยมนำมำประเมินควำมเหนื่อยล้ำของกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมำกที่สุด
(Lerdal et al., 2009) เนื่องจำกข้อคำถำมน้อย สั้นกระชับ และเข้ำใจง่ำย เหมำะกับกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นอกจำกนี้แล้วเครื่องมือยังมีควำมเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับงำนวิจัยนี้มี
ค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ .86
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2. ศึกษาอานาจการทานายความเหนื่อยล้า จากปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน
ภาวะโภชนาการ อาการนอนไม่หลับ และกิจกรรมทางกาย
จำกผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณในกำรทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลือดสมองสมองระยะแรกพบว่ำ ตัวแปรที่สำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำได้อย่ำงมีนัยสำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .05 คือ ระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับ โดยสำมำรถร่วมกันทำนำยควำม
เหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองสมองระยะแรกได้ถึงร้อยละ 30 (R2 = .30)
ทั้งนี้ระดับฮีโมโกลบินถูกเลือกเข้ำสู่สมกำรเป็นตัวแรกและสำมำรถอธิบำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่ำอำนำจ
กำรทำนำยเท่ำกับ .26 (R2 = .26) ซึ่งหมำยถึงระดับฮีโมโกลบินสำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของ
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้ร้อยละ 26
ตัวแปรทำนำย อำกำรนอนไม่หลับ ถูกเลือกเข้ำสู่ สมกำรเป็นตัวที่ 2 และสำมำรถอธิบำย
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ
.05 โดยมีค่ำอำนำจกำรทำนำยเท่ำกับ .30 (R2 = .30) ซึ่งหมำยถึง อำกำรนอนไม่หลับสำมำรถทำนำย
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้ร้อยละ 30
เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยของตัวแปรทำนำยในรูปขนำดมำตรฐำน พบว่ำ ระดับ
ฮีโ มโกลบิ น มี ค วำมสำมำรถท ำนำยควำมเหนื่อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยหลั ง กำรเกิ ดโรคหลอดเลื อดสมอง
ระยะแรกได้มำกที่สุด โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยในรูปคะแนนมำตรฐำนเท่ำกับ -.42 รองลงมำ
คือ อำกำรนอนไม่หลับ มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรถดถอยในรูปคะแนนมำตรฐำนเท่ำกับ .21 (p<.05) จำก
ผลกำรวิจัยนี้เป็นไปตำมสมมติฐำนกำรวิจัยว่ำ ระดับฮีโมโกลบิน ภำวะโภชนำกำร อำกำรนอนไม่หลับ
และกิจกรรมทำงกำย อย่ำงน้อย 1 ปัจจัยสำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลือดสมองระยะแรกได้
ผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับแนวคิดของไปเปอร์และคณะ (1987) ที่กล่ำวว่ำกำรเปลี่ยนแปลง
ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองจะพบภำวะโลหิตจำงได้บ่อยถึงร้อยละ 55 (Horwich et al., 2002) และผลกำรศึกษำของ
Choi-Kwon (2005) ที่พบว่ำอำกำรนอนไม่หลับมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำเมื่อออก
แรง (r=.29, p=.001) และมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำแบบทั่วไปในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (r=.42, p< .001)
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ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ ระดับฮีโมโกลบินมีส่วนสำคัญในกำรลำเลียงออกซิเจนไปสู่เซลล์
กล้ำมเนื้อ กำรเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในกระแสเลือดมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อย
ล้ำ ซึ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะพบสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในกระแส
เลื อ ดทั้ ง จำกที่ ส มองขำดเลื อ ดและออกซิ เ จนไปเลี้ ย ง มี ภ ำวะโลหิ ต จำงที่ เ กิ ด จำกจำกกำรขำด
สำรอำหำรเนื่องจำกกำรเบื่ออำหำรเรื้อรัง ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรเองได้ หรือมีปัญหำกำรย่อย
และกำรดูดซึมอำหำร โดยพบว่ำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อเกิดพยำธิสภำพที่สมองส่งผลทำให้เกิด
ควำมพิกำรส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำย เช่น ปำกเบี้ยว พูดไม่ชัด กลืนอำหำรแล้วสำลัก แขนข้ำงใด
ข้ำงหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้ำงไม่สำมำรถขยับได้ ทำให้ผู้ป่วยไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรได้ตำมปกติ อีกทั้ง
กำรได้รับยำละลำยลิ่มเลือด ยำป้องกันกำรเกำะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุก
รำยต้องรับประทำนไปตลอดชีวิต เมื่อระดับฮีโมโกลบินในกระแสเลือดลดลง กำรนำออกซิเจนไปสู่
อวัยวะต่ำงๆก็ลดลง รวมทั้งสมอง หัวใจ และกล้ำมเนื้อ เมื่อกล้ำมเนื้อได้รับออกซิเจนลดลงทำให้เกิด
กระบวนกำรเผำผลำญพลังงำนแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic glycolysis) เกิดกำรคั่งของกรดแลก
ติกและไพรูเวท ทำให้ได้พลังงำนจำกกำรเผำผลำญแบบไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งน้อยกว่ำกำรเผำผลำญ
พลังงำนแบบใช้ออกซิเจน กรดแลกติกจะขัดขวำงกำรทำหน้ำที่ของกล้ำมเนื้อจึงทำให้ผู้ป่วยเกิด ควำม
เหนื่อยล้ำได้ นอกจำกนั้นเมื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดพยำธิสภำพขึ้น ทำให้เกิดกำรอ่อนแรง
ของกล้ำมเนื้อที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวของแขนขำ ใบหน้ำ ลำคอ ผู้ป่วยจะมีอำกำรอ่อนแรงครึ่งซีก
ของร่ำงกำย (วรำภรณ์ จิธำนนท์, 2547) ผู้ป่วยที่มีสมองซีกซ้ำยผิดปกติ (Brain’s left hemisphere)
ผู้ป่วยจะมีแขนขำซีกขวำอ่อนแรงหรือเกิดอัมพำต มีควำมผิดปกติของกำรพูด ทำให้ผู้ป่วยพูดไม่ได้
(Aphasia) หรือพูดไม่ชัด (Dysarthria) อ่ำนและเขียนไม่ได้ คำนวณเลขคณิตไม่ได้ มีปัญหำเกี่ยวกับ
สติปั ญญำและมีควำมจ ำในระยะสั้ น ทำให้ ยำกในกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ผู้ ป่วยที่มีหลอดเลื อดซีกขวำ
ผิดปกติ (Brain’s right hemisphere) ผู้ป่วยจะมีแขนขำซีกซ้ำยอ่อนแรงหรือเกิดอัมพำต ผู้ป่วยอำจมี
ควำมบกพร่องด้ำนควำมจำ กำรเรียนรู้ พฤติกรรม อำรมณ์ กำรรับรู้ตำแหน่งของร่ำงกำย ซึ่งจะทำให้
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองไม่อยำกจะทำกิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงกิจวัตรประจำวัน กำร
กำยภำพบำบัด กำรฟื้นฟูสภำพร่ำงกำย นอกจำกนั้นผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
มักพบปัญหำกำรนอนหลับ วงจรนอนหลับไม่เป็นไปตำมปกติหรือมีปัญหำกำรนอนหลับ โดยเฉพำะ
เมื่อเริ่มต้นกำรนอนหลั บ นอกจำกนี้ยังพบภำวะหยุดหำยใจขณะหลั บได้เนื่องจำกกำรกระตุ้นกำร
ทำงำนของระบบประสำทอัตโนมัติที่มำกขึ้นจำกกำรขำดออกซิเจน ซึ่งอำกำรนอนไม่หลั บนำไปสู่
ควำมรู้สึกไม่สดชื่น ไม่กระปรี้กระเปร่ำ เกิดอำกำรง่วงนอนในช่วงกลำงวัน ปวดหัวหรือมึนศีรษะหลัง
ตื่นนอน ปำกคอแห้ง สมำธิลดลง หลงลืม หงุดหงิด (Bassetti & Hermann, 2011) ดังนั้นตัวแปร
ทำนำยได้แก่ ระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับจึงสำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้ร้อยละ 30
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ตัว แปรที่ไ ม่ส ำมำรถทำนำยควำมเหนื่อ ยล้ ำของผู้ ป่ว ยหลั ง กำรเกิดโรคหลอดเลื อดสมอง
ระยะแรกได้ คือ ภำวะโภชนำกำรและกิจกรรมทำงกำย
ถึงแม้ว่ำภำวะโภชนำกำรจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิด
โรคหลอดเลือดสมองระยะแรกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ำกับ - .25 แล้วก็ตำม แต่กลับพบว่ำไม่สำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรค
หลอดเลือดสมองระยะแรกได้ เนื่องจำกภำวะโภชนำกำรที่พบในงำนวิจัยครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อกำร
เกิดภำวะทุพโภชนำกำร (Mean= 21.88, S.D. = 3.58 ) เมื่อเปรียบเทียบกับกำรศึกษำปัจจัยทำนำย
ควำมเหนื่ อยล้ ำของผู้ป่ ว ยหลั งกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองในต่ำงประเทศที่มีค่ำเฉลี่ยของภำวะ
โภชนำกำรอยู่ ใ นเกณฑ์มี ภ ำวะทุพ โภชนำกำร จำกผลกำรศึก ษำพบว่ำ กลุ่ มตั ว อย่ำ งที่ มีภ ำวะทุ พ
โภชนำกำร (MNA < 17คะแนน) ที่มีควำมเหนื่อยล้ำมีจำนวน 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 9.5 กลุ่มตัวอย่ำง
ที่มีภำวะเสี่ยงต่อทุพโภชนำกำร (MNA = 17-23.5 คะแนน) ที่มีควำมเหนื่อยล้ำมีจำนวน 41 รำย คิด
เป็นร้อยละ 65.1 และกลุ่มตัวอย่ำงที่มีภำวะโภชนำกำรปกติ (MNA > 23.5 คะแนน) ที่มีควำมเหนื่อย
ล้ำมีจำนวน 16 รำย คิดเป็นร้อยละ 25.4
ผลกำรศึกษำที่ได้สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Westergren (2008) ที่ศึกษำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงควำมเหนื่อยล้ำกับภำวะโภชนำกำรในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 89 รำย ที่ 6 เดือน
ภำยหลั งกำรเกิดโรค ผลกำรศึกษำพบว่ำภำวะโภชนำกำรมีควำมสั มพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำและ
สอดคล้องกับกำรศึกษำของอวยพร สวัสดี (2557) ที่พบว่ำภำวะโภชนำกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับ
ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ทำงสถิ ติ ที่ ร ะดั บ p< .01
(r = -.49)
นอกจำกนี้ถึงแม้ว่ำภำวะโภชนำกำรจะมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วย
หลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่ำตัวแปร
ดังกล่ำวไม่สำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกได้
นอกจำกสำเหตุดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วอำจมีสำเหตุเนื่องจำก ภำวะโภชนำกำรมีผลทำงอ้อม (indirect
effect) ต่อกำรทำนำยควำมเหนื่อยล้ำอีกด้วย ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ด้วยสถิติกำรถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise regression) ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรทดสอบจะพบเพียงอิทธิพลทำงตรง (direct
effect) ซึ่งแสดงถึงปริมำณควำมสำมำรถของตัวแปรอิสระที่อธิบำยหรือทำนำยควำมแปรปรวนที่เกิด
ขึ้นกับตัวแปรตำมได้เท่ำนั้น ซึ่งอำจทำให้ไม่สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริงของตัวแปรอิสระที่สำมำรถส่ง
อิทธิพลได้ทั้งทำงตรง (direct effect) และทำงอ้อม (indirect effect) กับตัวแปรตำม (บุญใจ ศรี
สถิตย์นรำกูร, 2550) ดังนั้นกำรเพิ่มตัวแปรส่งผ่ำนหรือตัวแปรคั่นกลำง (mediator variable) เข้ำ
มำร่วมในกำรศึกษำอำจช่วยให้สำมำรถเข้ำใจปรำกฏกำรณ์ที่เกิดจำกควำมสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่ำง
ภำวะโภชนำกำรและควำมเหนื่อยล้ำได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
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สำหรับกิจกรรมทำงกำย ไม่พบควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำร
เกิดโรคหลอดเลื อดสมองระยะแรก ทั้งนี้อำจเนื่องจำกตัวแปรอิสระมีควำมสั มพันธ์กันเองหลำยคู่
(Multicollinearity) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติเช่นเดียวกัน จึงส่งผลกระทบต่อกำรพยำกรณ์ตัวแปร
ตำมในอนำคต จำกกำรวิ เ ครำะห์ ค่ ำ ควำมสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปรที ล ะคู่ พ บว่ ำ กิ จ กรรมทำงกำยมี
ควำมสัมพันธ์กับภำวะโภชนำกำร โดยมีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ -.42 ดังนั้นเมื่อนำตัวแปรทั้ง
2 ตัวเข้ำสู่สมกำรทำนำยด้วยวิธีกำรถดถอยแบบขั้นตอน (stepwise regression) ซึ่งเป็นวิธีกำร
คัดเลือกตัวแปรพยำกรณ์ที่ดีที่สุดเข้ำไปในสมกำร ถ้ำตัวแปรใดมีควำมสัมพันธ์กันเองก็จะส่งผลให้ตัว
แปรที่มีอำนำจพยำกรณ์น้อยกว่ำถูกขจัดออกจำกสมกำรได้ ดังแสดงในตำรำงที่ 13
กำรศึกษำนี้สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Jaraz, Mielcarek, & Kozubski (2007) , Lerdal
A (2013), Stroke, O'Connell, & Murphy (2011), Van de Port, Kwakkel, schepers,
Heinemans, & Lindeman (2007) ที่ไม่พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกรรมทำงกำยและควำมเหนื่อย
ล้ำ เช่น กำรศึกษำของ Stroke, O'Connell, & Murphy (2011) ศึกษำในกลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองครั้งแรกไม่เกิน 3 ปีหลังเกิดอำกำรของโรคจำนวน 100 รำย พบว่ำกิจกรรมทำงกำย
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำและกำรศึกษำของ Van de Port และคณะ (2007) ศึกษำใน
กลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 223 รำย ผลกำรศึกษำพบว่ำกิจกรรมทำงกำยไม่มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมเหนื่อยล้ำ
กำรศึกษำในประเทศไทย กำรศึกษำนี้ไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำของอวยพร สวัสดี (2557) ที่
พบว่ ำ กำรท ำหน้ ำ ที่ ด้ ำ นร่ ำ งกำยมี ค วำมสั ม พั น ธ์ ท ำงลบกั บ ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ ของผู้ ป่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ p< .01 (r = -0.37) และไม่สอดคล้องกับกำรศึกษำ
ของอนุรักษ์ แสงจันทร์ (2560) ที่พบว่ำกิจกรรมทำงกำยมีควำมสัมพันธ์ทำงลบกับอำกำรเหนื่อยล้ำ
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (r = -0.35) ดังนั้นงำนวิจัย
ครั้งต่อไปควรศึกษำตัวแปรกิจกรมทำงกำยเพิ่มเติม
เมื่อพิจำรณำตำมแนวคิดควำมเหนื่อยล้ำของไปเปอร์และคณะที่กล่ำวว่ำ ควำมเหนื่อยล้ำเป็น
ควำมรู้สึกของผู้ป่วย (subjective) หรือกำรรับรู้ (perceptual) ของผู้ป่วย โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเหนื่ อยล้ ำ ประกอบด้ ว ย 14 ปัจ จั ย คื อ 1) ปั จจั ย ภำยในตั ว ของบุ ค คล 2) แบบแผนกำรใช้
ออกซิเจน 3) แบบแผนกำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำนและสำรที่ให้พลังงำน 4) แบบแผนทำงสังคม 5)
แบบแผนกำรนอนหลับและตื่น 6) แบบแผนกำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อน 7) แบบแผนสภำวะของ
โรค 8) แบบแผนกำรรักษำ 9) แบบแผนกำรสะสมของของเสียจำกกระบวนกำรเผำผลำญ 10) แบบ
แผนอำกำรแสดง 11) แบบแผนสภำพจิตใจ 12) แบบแผนกำรเปลี่ยนแปลงกำรควบคุมกำรสื่อสำร
13) แบบแผนเหตุกำรณ์ในชีวิต และ 14) แบบแผนสภำพแวดล้อม โดยผู้วิจัยได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ควำมเหนื่อยล้ำได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน อยู่ในแบบแผนกำรใช้ออกซิเจน ภำวะโภชนำกำร อยู่ในแบบ
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แผนกำรเปลี่ยนแปลงของพลังงำนและสำรที่ให้พลังงำน อำกำรนอนไม่หลับ อยู่ในแบบแผนกำรนอน
หลับและตื่น กิจกรรมทำงกำยอยู่ในแบบแผนกำรทำกิจกรรมและกำรพักผ่อน ดังนั้นปัจจัยดังกล่ำว
ข้ำงต้นจึงสำมำรถส่งผลต่อควำมเหนื่อยล้ำ สอดคล้องกับผลกำรศึกษำครั้งนี้ที่พบว่ำ ระดับฮีโมโกลบิน
และอำกำรนอนไม่หลับ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอด
เลือดสมองระยะแรก โดยผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้
ระดับฮีโมโกลบินสำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรกได้ อำจเนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกส่วนใหญ่มี
ค่ำระดับฮีโมโกลบินอยู่ในระดับต่ำ (น้อยกว่ำ 12 g/dl.) คิดเป็นร้อยละ 66 เมื่อนำมำวิเครำะห์แยก
กลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมเหนื่อยล้ำพบว่ำส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับฮีโมโกลบินอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จำนวน 58
รำย คิดเป็นร้อยละ 87.9 และกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่มีควำมเหนื่อยล้ำพบว่ำส่วนใหญ่มีค่ำระดับฮีโมโกลบิน
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (12-16 g/dl.) คิดเป็นร้อยละ 85.3 เมื่อนำมำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำม
เหนื่อยล้ำกับระดับฮีโมโกลบินพบว่ำ ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกส่วนใหญ่จะพบ
ปัญหำเรื่องกำรรับประทำนอำหำร คือ รับประทำนอำหำรได้ลดลง จำกควำมอยำกอำหำรลดลง ปำก
เบี้ยว พูดไม่ชัด มีน้ำไหลมุมปำก หรือลิ้นแข็ง นอกจำกนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหำแขนขำอ่อนแรงทำให้ผู้ป่วย
ไม่สำมำรถหำอำหำร ตักอำหำร หรือรับประทำนอำหำรเองได้ ในผู้ป่ว ยบำงรำยจำเป็นต้องได้รับ
อำหำรทำงสำยยำง (NG-tube) ทำให้ผู้ป่วยได้รับอำหำรสำเร็จรูป ซึ่งอำจมีสำรอำหำรไม่เพียงพอแก่
ผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเกิดภำวะโลหิตจำงหรือซีดจำกกำรขำดสำรอำหำร ซึ่งนำมำสู่กำรเกิดควำมเหนื่อย
ล้ำได้ (Piper et al, 1987) นอกจำกนั้นผู้ป่วยบำงรำยสำมำรถรับประทำนอำหำรได้เอง ไม่มีอำกำร
แขนขำอ่อนแรงแต่มีปัญหำกำรรับรู้ที่ผิดปกติไป ทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหำเรื่องกำรรับประทำนอำหำรได้
เช่นเดียวกัน
อำกำรนอนไม่หลับสำมำรถทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลั งกำรเกิดโรคหลอดเลือด
สมองระยะแรกได้ ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำกำรนอนหลับและตื่นมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดควำม
เหนื่อยล้ำ เพรำะจะทำให้ร่ำงกำยมีพลังงำนเพียงพอในกำรทำกิจกรรม ซ่อมแซมส่วนที่สึกหร อทำให้
รู้สึกสดชื่น โดยเฉพำะกำรนอนหลับในช่ว งที่ไม่มีกำรกลอกลูกตำอย่ำงรวดเร็ว Non-rapid eye
movement (Non-REM) กำรนอนในช่วงนี้มีควำมสำคัญมำกเพรำะมีส่วนสำคัญทำให้ภูมิคุ้มกัน
แข็ ง แรง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบย่ อ ยอำหำรและมี ก ำรหลั่ ง ฮอร์ โ มนที่ เ ร่ ง กำรเจริ ญ เติ บ โต Growth
hormone ปัญหำกำรนอนไม่หลับจะทำให้ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองไม่มีพลังงำน
เพีย งพอในกำรทำกิจ กรรม หรื อ ซ่อ มแซมส่ ว นที่ สึ กหรอ ทำให้ รู้ สึ ก ไม่ส ดชื่ น ไม่ก ระปรี้ก ระเปร่ ำ
ร่ำงกำยไม่สำมำรถสร้ำงสำรให้พลังงำนสูง สะสมโปรตีน หรือหลั่งฮอร์โมนเพื่อกำรเจริญเติบโตได้ ซึ่ง
เป็นสำเหตุของควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al, 1987) ผู้ป่วยมักจะปฏิเสธกำรทำกำยภำพบำบัดหรือ
กิจกรรมบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยและกล้ำมเนื้อ เพรำะเกิดอำกำรง่วงนอนในช่วงกลำงวัน ปวด
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ศีรษะหลังตื่นนอน สมำธิลดลง หลงลืม หงุดหงิด อำจนำมำซึ่งควำมเครียดและอำกำรซึมเศร้ำ ซึ่ง
ก่อให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำได้ เนื่องจำกกำรนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ดีในช่วงกลำงคืน ทำให้ง่วงนอนมำก
ขึ้นในช่วงกลำงวัน จนนำไปสู่ควำมเหนื่อยล้ำ (Piper et al, 1987)
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีควำมผิดปกติของโครงสร้ำง
กำรนอนหลับ โดยมีกำรลดลงของ slow-wave sleep และ rapid eye movement (REM) เมื่อ
เปรียบเทียบกับคนปกติ (Mohsenin, 2001; Mohsenin & Valor, 1995) ซึ่งกำรหลับในระยะคลื่น
ช้ำหรือ slow-wave sleep เป็นกำรนอนหลับในระยะที่ 3 และ 4 รวมกัน โดยในระยะที่ 3 เป็นระยะ
ที่หลับสนิท ร่ำงกำยมีกำรสะสมโปรตีน ตลอดจนเก็บสะสมพลังงำนไว้ในเซลล์ ในขณะที่ระยะที่ 4
ร่ำงกำยจะมีกำรหลั่งฮอร์โมนเพื่อกำรเจริญเติบโต (Growth hormone) และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ซึ่งจะช่วยให้เกิดพลังงำน ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีกำรนอนหลับในระยะที่ 3 และ 4 ลดลงจึง
เกิ ด ควำมเหนื่ อ ยล้ ำ มำกกว่ ำ บุ ค คลปกติ และนอกจำกนี้ แ ล้ ว ในผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองพบ
อุบัติกำรณ์ของ sleep disorder-breathing ถึงร้อยละ 69-77 โดยพบควำมผิดปกติในกำรหำยใจ
ขณะหลับ (Obstructive sleep apnea) กำรหยุดหำยใจเป็นพักๆ อำกำรเหล่ำนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยขำด
ควำมต่อเนื่องในกำรนอนหลับ เกิดภำวะพร่องออกซิเจนขณะหลั บ จนนำไปสู่ ควำมเหนื่อยล้ ำได้
(Bassetti & Hermann, 2011)
ผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Lerdal A (2013) ซึ่งศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อำยุ กิจกรรมทำงกำย กำรทำกิจวัตรประจำวัน คุณภำพกำรนอนหลับ ภำวะซึมเศร้ำและควำมเหนื่อย
ล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 115 รำย กำรศึกษำนี้พบว่ำคุณภำพกำรนอนหลับมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 (r = 0.21) สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Giacobbe (2010) ที่ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ภำวะซึมเศร้ำ ควำมวิตกกังวล คุณภำพกำรนอนหลับ สมรรถภำพทำงกำย ภำวะหำยใจอุดกั้น กับ
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 70 รำย ผลกำรศึกษำพบว่ำ คุณภำพกำรนอน
หลับมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 (r = 0.38) และสอดคล้องกับกำรศึกษำเรื่อง Fatigue after stroke ของ Stroke
Association (2012) ที่กล่ำวว่ำ ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่สำคัญอย่ำงหนึ่งคือ อำกำรนอนไม่หลับ
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ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
จำกผลกำรวิจัยที่ได้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำไปใช้ปฏิบัติกำรพยำบำล เพื่อลด
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกดังนี้
1. ผลกำรวิจั ย พบว่ำผู้ ป่ ว ยหลั งกำรเกิดโรคหลอดเลื อดสมองระยะแรกมีควำมเหนื่อยล้ ำ
ร้อยละ 63 โดยระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับสำมำรถร่วมกันทำนำยควำมเหนื่อยล้ำของ
ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตที่ระดับ .05
ดังนั้นผลกำรวิจัยนี้ทำให้ทรำบว่ำผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกมีควำม
เหนื่อยล้ำในช่วง 3 เดือนถึง 1 ปีแรกภำยหลังกำรเกิดโรคซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อกำรทำกำร
กำยภำพบ ำบั ด กำรฟื้น ฟู ส ภำพ เนื่องจำกในปัจ จุบันบุค ลำกรทำงกำรแพทย์ยังให้ ควำมสนใจใน
ประเด็นนี้ค่อนข้ำงน้อย โรงพยำบำลต่ำงๆยังไม่มีกำรประเมินหรือให้ควำมสนใจในประเด็นนี้เท่ำที่ควร
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่ำ
1.1 ควรมีกำรประเมินควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะแรก ตั้ ง แต่ ที่ ผู้ ป่ ว ยเข้ ำ รั บ กำรรั ก ษำในโรงพยำบำลจนกระทั่ง ผู้ ป่ว ยกลั บ บ้ ำน โดยเลื อ กใช้
เครื่องมือประเมินที่มีประสิทธิภำพ
1.2 บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยและญำติ เกี่ยวกับพยำธิสภำพ
ของกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำตลอดจนกำรจัดกำรกับควำมเหนื่อยล้ำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเหนื่อยล้ำที่เกิดขึ้นได้
2. จำกผลกำรศึกษำที่พบว่ำ ระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับสำมำรถร่วมกันทำนำย
ควำมเหนื่อยล้ำของผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตที่ระดับ
.05 ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่ำ
2.1 ผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรกทุกรำยจะได้รับกำรเจำะ เลือด
เพื่อกำรตรวจหำควำมของสมบูรณ์เม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC) พยำบำลควรสังเกต
ระดับฮีโมโกลบินของผู้ป่วยว่ำอยู่ในระดับต่ำหรือมีแนวโน้มว่ำจะลดลงหรือไม่ร่วมกับกำรสังเกตอำกำร
และอำกำรแสดงของผู้ป่วย บทบำทของพยำบำลควรให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเพียงพอในกำรรับประทำน
อำหำรที่มีประโยชน์และเหมำะสมกับผู้ป่วย โดยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและ
จัดกำรกำรรับประทำนอำหำร รวมทั้งมีแนวทำงในกำรดูแลภำวะโภชนำกำรของผู้ป่วยจำกสหสำขำ
วิชำชีพ มีกำรประเมินภำวะโภชนำกำรตั้งแต่อยู่ในโรงพยำบำลจนกระทั่งผู้ป่วยกลับบ้ำน เพื่อป้องกัน
ควำมเหนื่อยล้ำที่จะเกิดขึ้นจำกระดับฮีโมโกลบินที่ลดลงต่อไป
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2.2 ควรมีกำรประเมินอำกำรนอนไม่หลับตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนกระทั่งผู้ป่วยกลับ
บ้ำน พยำบำลควรให้ควำมสำคัญกับกำรประเมินและจัดกำรกับอำกำรนอนไม่หลับ โดยให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนและจัดกำรกับอำกำรนอนไม่หลับ รวมทั้งกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมกำรนอนหลับที่ ดีและมีคุณภำพ เพื่อป้องกันควำมเหนื่อยล้ำที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยต่อไป และ
หำกพบว่ำอำกำรนอนไม่หลับไม่ดีขึ้นให้แจ้งแพทย์เจ้ำของไข้ทรำบ
ด้านการศึกษาวิจัย
1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมเหนื่อยล้ำพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยหลังกำรเกิดโรคหลอดเลือด
สมองระยะแรก ควรมีกำรศึกษำพัฒนำรูปแบบโปรแกรมที่ช่วยบำบัดควำมเหนื่อยล้ำ เช่น โปรแกรม
กำรให้ ควำมรู้ และกำรจั ดกำรกับควำมเหนื่อยล้ำเพื่อลดสำเหตุของควำมเหนื่อยล้ำ ประกอบด้ว ย
ระดับฮีโมโกลบินและอำกำรนอนไม่หลับ เช่น โปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรคิด (Cognitive
behavioral therapy) เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดูแลตนเองในระยะแรกภำยหลัง
กำรเจ็ บป่ ว ยด้ว ยโรคหลอดเลื อดสมอง คือ กำรรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ กำรฟื้นฟูส ภำพ
ร่ำงกำยร่วมกับกำรทำกำยภำพบำบัดและโปรแกรมกำรออกกำลังกำยที่เหมำะสม เป็นต้น
2. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยอื่นๆ ที่อำจมีควำมสัมพันธ์และมีอำนำจกำรทำนำยควำมเหนื่อยล้ำ
คือ ปัจจัยด้ำนร่ำงกำย จิตสังคม และปัจจัยด้ำนชีวภำพอื่นๆ เช่นวิตำมินบี 12 ระดับอัลบูมิน กำร
เผชิ ญ ปั ญ หำ สมรรถนะแห่ ง ตน หรื อ ตั ว แปรที่ ไ ม่ มี อ ำนำจกำรท ำนำยในกำรศึ ก ษำนี้ คื อ ภำวะ
โภชนำกำรและกิจกรรมทำงกำย เพื่อช่วยยืนยันแนวคิดของควำมเหนื่อยล้ำ
3. ควรมีกำรศึกษำถึงผลกระทบของควำมเหนื่อยล้ำต่อระดับคุณภำพชีวิตของผู้ป่วยหลังกำร
เกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามสาหรับงานวิจัย
"ปัจจัยทานายความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก"

คาชี้แจง
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 5 ส่วนได้แก่
แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถำมควำมเหนื่อยล้ำ
แบบสอบถำมภำวะโภชนำกำร
แบบสอบถำมอำกำรนอนไม่หลับ
แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

11
9
18
7
16

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

130
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่อง

หน้าข้อความที่ตรงกับคาตอบของ

คุณ หรือเติมข้อความในช่องว่างที่กาหนด
1. เพศ
ชำย

หญิง

โสด

คู่

หม้ำย/หย่ำ/แยก

อื่นๆ ระบุ....................

ไม่ได้เรียนหนังสือ

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำ

อนุปริญญำ/ปวส.

2. อายุ …..………… ปี
3. สถานภาพสมรส



4. ระดับการศึกษา




ปริญญำตรี



สูงกว่ำระดับปริญญำตรี

5. สถานะทางการเงินของครอบครัว (บาท/เดือน)
เพียงพอ



ไม่เพียงพอ
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ระบุจานวนเงินที่ได้รับ (บาท/เดือน)
น้อยกว่ำ 10,000 บำท

10,001 - 20,000 บำท

20,001 - 30,000 บำท

มำกกว่ำ 30,001 บำท

ไม่ได้ประกอบอำชีพ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

6. อาชีพ

รับรำชกำร



รับจ้ำง

ค้ำขำย

รัฐวิสำหกิจ

เกษตรกร

พนักงำนบริษัท/ลูกจ้ำง

อื่นๆ ระบุ ………………..
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แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย (ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึก)
1. ระยะเวลาที่เจ็บป่วย ………………………… (วันที่เจ็บป่วย)
2. ชนิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดใด
สมองขำดเลือด (Ischemic Stroke)
เลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke)
3. ตาแหน่งของรอยโรคในสมอง
รอยโรคในสมองด้ำนซ้ำย
รอยโรคในสมองด้ำนขวำ
รอยโรคในสมองตำแหน่งอื่นๆ
4. ระดับฮีโมโกลบิน (ใช้ผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรล่ำสุด)
วันที่ตรวจ ………………………… ผลกำรตรวจ ………………………… g/dl.
5. โรคประจาตัว
ไม่มีโรคประจำตัว
มีโรคประจำตัว (สำมำรถ X ได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน
โรคไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ
โรคไต
อื่นๆ ระบุ …

133
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
คาชี้แจง แบบสอบถำมควำมเหนื่อยล้ำประกอบด้วย 9 ข้อคำถำม ข้อควำมข้ำงล่ำงนี้เป็นข้อควำมที่
บ่งบอกถึงควำมรุนแรงของควำมเหนื่อยล้ำ กรุณำอ่ำนข้อควำมให้ชัดเจนแล้วทำเครื่องหมายกำกบำท
(X) บนหมำยเลข 1-7 เพีย งหนึ่งหมำยเลขในแต่ละหั ว ข้อ ตำมควำมรู้สึกที่แท้จริงของท่ำนใน
ระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา โดยหำกท่ำนเลือกทำเครื่องหมำยที่ หมายเลข 1 หมายความว่าท่านไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อควำมนั้นและหำกท่ำนเลือกทำเครื่องหมำยที่หมายเลข 7 หมายความว่าท่าน
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อควำมนั้น (กรุณำตอบทุกข้อ)
ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาฉันพบว่า
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
อย่ำงยิ่ง
1. แรงจูงใจของฉันลดลงเมื่อฉันมีควำมเหนื่อยล้ำ
2. กำรออกกำลังกำยทำให้ฉันเหนื่อยล้ำ
3. ฉันรู้สึกเหนื่อยล้ำได้ง่ำย
4. …………………………………………………
...
...
...
...
9. ควำมเหนื่อยล้ำมีผลกระทบต่อกำรทำงำน กำรใช้
ชีวิตในครอบครัว หรือกำรใช้ชีวิตในสังคมของฉัน
คะแนนรวม

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1

2

3

4
4
4
4
...
...
...
...
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

5

6

7
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามภาวะโภชนาการ
คาชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายกากบาท ( X) หรือเติมข้อควำมในช่องว่ำงแต่ละข้อที่ตรงกับภำวะ
โภชนำกำรของท่ำน (กรุณำตอบทุกข้อ)
น้าหนัก = ……….… กิโลกรัม ส่วนสูง = ………..… เซนติเมตร BMI = …….….. กิโลกรัม/เมตร2
ส่วนที่ 1 การคัดกรองภาวะโภชนาการ
1. ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนรับประทำนอำหำรได้น้อยลง เนื่องจำกควำมอยำกอำหำร
ลดลง มีปัญหำกำรย่อย กำรเคี้ยว หรือมีปัญหำกำรกลืนหรือไม่
ควำมอยำกอำหำรลดลงอย่ำงมำก
ควำมอยำกอำหำรลดลงปำนกลำง
ควำมอยำกอำหำรไม่ลดลง
2. ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ท่ำนน้ำหนักลดลงหรือไม่
น้ำหนักลดลงมำกกว่ำ 3 กิโลกรัม
ไม่ทรำบ
น้ำหนักลดลงระหว่ำง 1-3 กิโลกรัม
น้ำหนักไม่ลดลง
3. …………………………
4. …………………………
5. …………………………
6. ดัชนีมวลกำย (BMI = น้ำหนัก(กิโลกรัม)/ส่วนสูง(เมตร)2)
BMI น้อยกว่ำ 19
BMI ตั้งแต่ 19 แต่น้อยกว่ำ 21
BMI ตั้งแต่ 21 แต่น้อยกว่ำ 23
BMI ตั้งแต่ 23 ขึ้นไป
คะแนนการคัดกรอง …………………… คะแนน (เต็ม 14 คะแนน)
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ส่วนที่ 2 การประเมินภาวะโภชนาการ
7. ท่ำนช่วยเหลือตนเองได้ (ไม่อยู่ในกำรดูแลของ Nursing Homeหรือโรงพยำบำล)
ใช่
ไม่ใช่
8. ท่ำนรับประทำนยามำกกว่ำ 3 ชนิดต่อวัน
ใช่
ไม่ใช่
9. ท่ำนมีแผลกดทับหรือแผลที่ผิวหนังหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
10. ท่ำนรับประทำนอำหำรเต็มมื้อ ได้กี่มื้อต่อวัน
1 มื้อ
2 มื้อ
3 มื้อ
11. ………………………
12. ………………………
13. ………………………
14. ………………………
15. ………………………
16. ………………………
17. ………………………
18. เส้นรอบวงขำ (Calf circumference; CC) หน่วยเป็นเซนติเมตร
CC น้อยกว่ำ 31
CC ตั้งแต่ 31 ขึ้นไป
คะแนนการคัดกรองภาวะโชนาการ ……………….. คะแนน
คะแนนการประเมินภาวะโภชนาการ ……………….. คะแนน
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามอาการนอนไม่หลับ
ค าชี้ แ จง แบบสอบถำมนี้ ป ระกอบด้ ว ย 7 ข้ อ ค ำถำมเกี่ ย วกั บ อำกำรนอนไม่ ห ลั บ ของท่ ำ น
ในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาโดยมีช่วงคะแนนควำมรู้สึก 0-4 คะแนน โปรดทำเครื่องหมาย
กากบาท (X) ลงบนเส้นตรงที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด (กรุณำตอบทุกข้อ)
1. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่าน ท่านพยายามนอนแต่ไม่ค่อยหลับ
0
1
2
3
4
ไม่มี
เล็กน้อย
ปำนกลำง
รุนแรง
รุนแรงมำก
2. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เมื่อท่านตื่นขึ้นกลางดึกแล้วพยายามนอนต่อแต่กลับไม่หลับ
0
1
2
3
4
ไม่มี
เล็กน้อย
ปำนกลำง
3. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านตื่นเร็วเกินไป
0
1
2
4

รุนแรง

ไม่มี
4. .………………,

รุนแรง

เล็กน้อย

ปำนกลำง

รุนแรงมำก
3

รุนแรงมำก

5. ………………
7. ท่านรู้สึกกังวลหรือหดหู่แค่ไหนกับการนอนไม่หลับ
0
1
2
ไม่เลย

เล็กน้อย

บ้าง

3
มาก

4
มากทีเดียว
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามกิจกรรมทางกาย
คาชี้แจง แบบสอบถำมกิจกรรมทำงกำยประกอบด้วย 16 ข้อคำถำม จะถำมท่ำนเกี่ยวกับระยะเวลำที่
ท่ำนใช้ในกำรทำกิจกรรมทำงกำยรูปแบบต่ำงๆในแต่ละสัปดำห์ กรุณำตอบคำถำมเหล่ำนี้ แม้ว่ำท่ำน
ไม่ได้คิดว่ำท่ำนเป็นคนที่มีกิจกรรมทำงกำยมำกนัก โปรดทำเครื่องหมายกากบาท (X) บนหมำยเลข
เพียงหนึ่งหมำยเลขในแต่ละหัวข้อ ตำมควำมรู้สึกที่แท้จริงของท่ำน โดย
กิจกรรมทางกายที่มีความหนักค่อนข้างมาก หมำยถึง กิจกรรมที่ต้องออกแรงมำก ซึ่งเป็น
สำเหตุให้ต้องหำยใจถี่มำกขึ้นหรืออัตรำกำรเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก
กิจกรรมที่มีความหนักปานกลาง หมำยถึง กิจกรรมที่ต้องออกแรงปำนกลำง ซึ่งเป็นสำเหตุ
ให้ต้องหำยใจถี่มำกขึ้นเล็กน้อยหรืออัตรำกำรเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย (กรุณำตอบทุกข้อ)
ข้อ
คาถาม
คาตอบ
กิจกรรมจากการทางาน (Activity at work)
1. งำนของท่ ำ นมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ "กิ จ กรรมที่ มี ค วำมหนั ก
ใช่ 1
ค่อนข้ำงมำก" จนเป็นเหตุให้ต้องหำยใจถี่มำกขึ้นหรืออัตรำกำร
ไม่ใช่ 2
(ถ้ำไม่ใช่ ข้ำมไปข้อ 7)
เต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำก เช่น งำนยก/แบก/หำมของ
หนั ก /งำนขุ ด ดิ น หรื อ งำนก่ อ สร้ ำ ง ติ ด ต่ อ กั น อย่ ำ งน้ อ ย
10 นำที?
. ……………………
……………………
6.

ท่ำนใช้เวลำนำนเพียงใดในกำรทำ "กิจกรรมที่มีควำมหนักปำน
กลำง" ในกำรทำงำนแต่ละวัน?

ชั่วโมง

นำที

กิจกรรมจากการเดินทางในชีวิตประจาวัน
(Travel to and from places)
คำถำมต่อไปนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงกำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรทำงำน ตำมที่ท่ำนได้ตอบไปแล้ว ตอนนี้จะขอถำมท่ำนถึง
กำรเดิน ทำงตำมปกติไปยั งที่ต่ำงๆในชีวิตประจำวันของท่ำน
เช่น ไปทำงำน ไปซื้อของ ไปตลำด ไปวัด ฯลฯ
7. ท่ำนเดินทำงไป-กลับ ยังที่ต่ำงๆ โดยกำรเดินหรือขี่จักรยำน
ติดต่อกันอย่ำงน้อย 10 นำที หรือไม่?

ใช่ 1
ไม่ใช่ 2
(ถ้ำไม่ใช่ ข้ำมไปข้อ 7)
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ข้อ
คาถาม
8. ในแต่ละสัปดำห์ มีกี่วันที่ท่ำนได้เดินหรือขี่จักรยำนไป-กลับ ยัง
ที่ต่ำงๆติดต่อกันอย่ำงน้อย 10 นำที?
9. ในแต่ละวัน ท่ำนใช้เวลำเพื่อกำรเดินหรือขี่จักรยำนเพียงใด?

คาตอบ
จำนวนวัน

ชั่วโมง
กิจกรรมยามว่าง (Recreational activities)
คำถำมต่อไปนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทำงกำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรทำงำนหรือกำรเดินทำงที่ท่ำนได้ตอบไปแล้ว ตอนนี้จะขอ
ถำมท่ ำ นถึ ง กี ฬ ำ กำรฝึ ก เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมแข็ ง แรง และ
กิจกรรมนันทนำกำร (กิจกรรมยำมว่ำง)
10. ท่ำนได้เล่นกีฬำหรือฝึกหนักเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงหรือทำ
กิจกรรมนันทนำกำรยำมว่ำงที่ต้องออกแรงหนักค่อนข้ำง มำก
จนทำให้ท่ำนต้องหำยใจถี่ขึ้นหรือหัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่ำงมำก เช่น
วิ่งหรือเล่นฟุตบอล ติดต่อกันอย่ำงน้อย 10 นำที
… ……………………
15. ท่ำนได้เล่นกีฬำหรือฝึกหนักเพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงหรือทำ
กิจกรรมนันทนำกำรยำมว่ำงที่ออกแรงปำนกลำง
นำนเท่ำไรในแต่ละวัน?
พฤติกรรมการนั่ง (Sedentary behavior)
ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ค ำถำมเกี่ ย วกั บ กำรนั่ ง ๆนอนๆทั้ ง ที่ บ้ ำ นหรื อ ที่
ทำงำน กำรเดินทำงไป-กลับตำมที่ต่ำงๆ รวมถึงเวลำที่ใช้ในกำร
นั่งโต๊ะทำงำน นั่งคุยกับเพื่อน นั่งอยู่ในรถยนต์ รถประจำทำง
รถไฟ นั่งอ่ำนหนังสือ นั่งเล่นไพ่ นั่งดูโทรทัศน์ แต่ไม่รวมถึงเวลำ
นอนหลับ
16. ในแต่ละวัน ท่ำนใช้เวลำไปกับกำรนั่งๆนอนๆนำนเพียงใด?

นำที

ใช่ 1
ไม่ใช่ 2
(ถ้ำไม่ใช่ ข้ำมไปข้อ 7)

……………………
ชั่วโมง

นำที

ชั่วโมง

นำที
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ภาคผนวก จ
ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม
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การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน มีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลของตัวแปรอิสระทุกตัวมีกำรกระจำยแบบโค้งปกติ (Normal distribution) โดย
สำมำรถทำกำรทดสอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 14 การทดสอบการกระจายของข้อมูล (Testing of Normal distribution) อาการ
นอนไม่หลับ กิจ กรรมทางกาย และความเหนื่อยล้า ด้วยการพิจารณาจากค่า KolmogorovSmirnov
ตัวแปร
Kolmogorov-Smirnov
Statistic
df
Sig.
อำกำรนอนไม่หลับ
.066
100
.200*
กิจกรรมทำงกำย
.064
100
.200*
ควำมเหนื่อยล้ำ
.073
100
.200*
จำกกำรพิจำรณำค่ำ Kolmogorov-Smirnov พบว่ำ อำกำรนอนไม่หลับ กิจกรรมทำงกำย
และควำมเหนื่อยล้ำ ไม่มีนัยสำคัญทำงสถิติ แสดงว่ำข้อมูลของทั้ง 3 ตัวแปรมีกำรกระจำยตัวแบบโค้ง
ปกติ
ตารางที่ 15 การทดสอบการกระจายของข้อมูล (Testing of Normal distribution) ภาวะ
โภชนาการ ด้วยการพิจารณาจากค่า Skewness (ความเบ้) และค่า Kurtosis (ความโด่ง)
ตัวแปร
Skewness
Std. Error
Kurtosis
Std. Error
ภำวะโภชนำกำร
.214
.241
-.791
.478
จำกกำรพิจำรณำด้วยค่ำ Skewness (ควำมเบ้) และค่ำ Kurtosis (ควำมโด่ง) กำหนดค่ำ
Skewness/SD และค่ำ Kurtosis/SD ต้องอยู่ในช่วงระหว่ำง -2 ถึง +2 (อำรีย์วรรณ อ่วมตำนี, 2558)
ในกำรวิจัยครั้งนี้พบว่ำภำวะโภชนำกำรได้ค่ำ Skewness/SD = 0.027 และค่ำ Kurtosis/SD
= -1.654 แสดงว่ำข้อมูลของภำวะโภชนำกำรมีกำรกระจำยตัวแบบโค้งปกติ
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กำรทดสอบกำรกระจำยของข้อมูล (Testing of Normal distribution) ระดับฮีโมโกลบิน
พบว่ำมีกำรกระจำยตัวของข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ เมื่อพิจำรณำจำกค่ำ Mean, Median และ Mode
พบว่ำมีทิศทำงเบ้ขวำเนื่องจำก Mean > Median > Mode ดังแสดง
ตัวแปร
Mean
Median
Mode
ระดับฮีโมโกลบิน
11.120
11.000
9.000
ดังนั้นกำรวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้สถิติ Point Biserial correlation วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงค่ำ ระดับฮีโมโกลบินกับควำมเหนื่อยล้ำ
ข้อตกลงเบื้องต้นของกำรใช้สถิติดังกล่ำวคือ เป็นสถิติที่มช้วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 2
ตัวแปร โดยตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งมีคค่ำในมำตรวัดนำมมำตรำ จำแนกเป็น 2 ระดับ (dichotomous)
ส่วนอีกตัวแปรหนึ่งมีค่ำในมำตรวัดช่วงมำตรำหรืออัตรำว่วนมำตรำ ซึ่งมีกำรแจกแจงแบบโค้งปกติ
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรำกูล, 2550) ดังนั้นค่ำระดับฮีโมโกลบินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นตัวแปรในมำตรวัดนำม
มำตรำก่อนกำรทดสอบ โดยใช้เกณฑ์จำกจุดตัด (cut of point) ของค่ำระดับฮีโมโกลบินที่เท่ำกับหรือ
มำกกว่ำ 12 g/dL. เป็นค่ำปกติ และค่ำที่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 g/dL. เป็นค่ำที่ต่ำ
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีรำยละเอียดดังนี้
1. ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่อนคงที่ (Homoscedasticity)
ค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำมคลำดเคลื่ อนในกำรทำนำยของตัว แปรอิส ระทุกตัว มี
ค่ำคงที่โดยกำรพิจำรณำจำกกำรกระจำย (scatter plot) พบว่ำค่ำควำมแปรปรวนของค่ำควำม
คลำดเคลื่ อนในกำรพยำกรณ์ข องตั ว แปรพยำกรณ์ ส่ ว นใหญ่ก ระจำยบริ เ วณค่ำ ศู นย์ ดั ง แสดงใน
แผนภำพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 ภาพการกระจายของความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน
2. ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมมีควำมสัมพันธ์เชิงเส้น (Linearity)
รูปแบบควำมสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ (X) และตัวแปรตำม (y) มีควำมสัมพันธ์เชิง
เส้นตรง ดังแสดงในแผนภำพที่ 3

แผนภาพที่ 3 ภาพการกระจายตัวของค่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
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3. ตรวจสอบว่ำมีกำรแจกแจงของประชำกรเป็นกำรแจกแจงแบบปกติหรือไม่ ด้วยกำร
ทดสอบกำรแจกแจงข้อมูลด้วยกรำฟฮิสโตแกรม (Histogram) พบว่ำ ข้อมูลมีกำรกระจำยตัวเป็นโค้ง
ปกติ (Normality) ดังแสดงในแผนภำพที่ 4

แผนภาพที่ 4 กราฟฮิสโตแกรม (Histogram) แสดงการกระจายของความเหนื่อยล้าในกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองระยะแรก
4. ค่ำควำมคลำดเคลื่อนต้องเป็นอิสระต่อกันทดสอบโดยใช้สถิติ Durbin-Watson
โดยมีค่ำเข้ำใกล้ 2 หรือมีค่ำอยู่ในช่วง 1.5-2.5 แสดงว่ำมีควำมคลำดเคลื่อน โดยงำนวิจัยนี้มีค่ำ
Durbin-Watson เท่ำกับ 1.572 ซึ่งแสดงว่ำมีควำมคลำดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน
5. ตัวแปรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์กันเองระหว่ำงตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
พบว่ำคู่ตัวแปอิสระที่มีควำมสัมพันธ์กันสูงสุดคือ -.420 ดังแสดงในตำรำงที่ 13 ร่วมกับกำรพิจำรณำ
จำกค่ำ VIF และ Tolerance พบว่ำค่ำ VIF มีค่ำอยู่ในช่วง .958-1.276 ส่วนค่ำ Tolerance พบว่ำมี
ค่ำอยู่ในช่วง .784-1.044 ดังแสดงในตำรำงที่ 16
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ตารางที่ 16 การทดสอบความสัมพัน ธ์ ร ะหว่า งคู่ตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ด้วยการ
พิจารณาจากค่า VIF และ Tolerance
ตัวแปร
ระดับฮีโมโกลบิน
ภำวะโภชนำกำร
อำกำรนอนไม่หลับ
กิจกรรมทำงกำย

Collinearity Statistics
VIF
Tolerance
1.219
.820
.958
1.044
1.276
.784
1.027
.974

สรุปกำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถใช้สถิติกำรวิเครำะห์ถอถอยพหุคูณได้ เนื่องจำกเป็นไปตำม
ข้อตกลงเบื้อต้นของกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ
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