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1 
นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

2 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 
สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหา

ในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

บทคัดย่อ 
	 การวิจัยภาคตัดขวาง(Cross-sectional	

study)	 ครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่

มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมกันทำานายการ

เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด

เลือดสมอง	อายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไป	ทั้งเพศชายและ

เพศหญิง	 จำานวน	 86	 ราย	ที่รับไว้รักษาในแผนก

อายรุกรรม	โรงพยาบาลขอนแกน่	ในระหวา่งเดอืน

กรกฎาคม	–	กันยายน	2555		เครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมขอ้มลู	ประกอบดว้ย	แบบสมัภาษณข์อ้มลู

ส่วนบุคคล	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทางคลินิก		แบบ

สัมภาษณ์ด้านแรงสนับสนุนของครอบครัว	 และ

แบบสมัภาษณว์ธิกีารเผชญิปญัหา		วเิคราะหข์อ้มลู

โดยการแจกแจงความถี	่รอ้ยละ	คา่เฉลีย่	สว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน	สถิติ	 F-test	 	 สถิติค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 และการวิเคราะห์ความ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 (Stepwise	mul-

tiple	 regression	 analysis)	 ผลการศึกษาพบ

ว่า	 การเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 (X=3.15,	

S.D.=0.26)	สว่นแรงสนบัสนนุของครอบครวัภาพ

รวมอยู่ในระดับสูง	(X 	=3.84,	S.D.=	0.13)		ปัจจัย

ทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการเผชญิปญัหาของ

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองคือแรงสนับสนุน

ของครอบครัว	 (r=	0.319,	p-value	<0.05)	และ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการ

เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	

ได้แก่	 อายุ	 	 (r=-0.397,	 p-value	<0.01)	 	 และ

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	 (r=-

0.227,	 p-value	<0.05)	 ปัจจัยที่สามารถทำานาย

การเผชญิปญัหาของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง

ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	คือ	อายุ	

แรงสนับสนุนของครอบครัว	 และความสามารถ
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ในการทำากิจวัตรประจำาวันซึ่งร่วมกันอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองได้ร้อยละ	43	

Abstract
		 This	 cross-sectional	 study	 aimed	

to	 investigate	 the	 related	 factors	 and	

predicted	 coping	 of	 older	 persons	with	

stroke.	The	 sample	was	 86	 elderly	 stroke	

patients	who	were	 over	 sixty,	 both	male	

and	female,	admitted	to	medicine	depart-

ment	during	July	 –	September,	2012.	The	

research	 tools	 consisted	 of	 demographic	

questionnaire,	clinical-data	questionnaire,	

family-support	measuring	form	and	coping	

measuring	 form.	The	data	were	analyzed	

by	using	 frequency	distribution,	percent-

age,	means,	 standard	 deviation,	 F-test	

statistics,	Pearson’s	product	moment	cor-

relation	coefficient	and	Stepwise	multiple	

regression	 analysis.	 The	 results	were	 as	

follows:	Coping	of	older	persons	with	stroke	

were	moderate	 (X=3.15,	S.D.=0.26);	while	

family-support	was	 averagely	 rated	high		

(X 	=3.84,	S.D.=	0.13)	Factors	that	had	posi-

tive	correlation	with	coping	of	older	persons	

with	 stroke	was	 family	 support	 (r=	 0.319,	

p-value	<0.05)	and	that	had	negative	cor-

relation	with	coping	of	older	persons	with	

stroke	were	 age	 (r=-0.397,	 p-value	<0.01)	

and	ADL	 index	 score	 (r=-0.227,	 p-value	

<0.05)	Factors	that	predict	coping	of	older	

persons	with	stroke	statistically	significant	

at	p-value	<	0.01	were	age,	family-support	

and	ADL	 index	 score.	 The	 three	 factors	

altogether	 explained	 the	 changes	within	

problem-facing	at	43%.	

	 Keyword:	 Older	 persons, Stroke,	

Coping	

 คำ�สำ�คญั:			ผูส้งูอาย,ุ	โรคหลอดเลอืดสมอง,	

การเผชิญปัญหา

บทนำ�
	 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสีย

ชีวิตอันดับสาม	 พบผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ	

5.5	ล้านคนต่อปี	(World	Health	Organization	

[WHO],	2004)	พบสถิติโรคหลอดเลือดสมองลด

ลงในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กลับพบมากขึ้นใน

กลุ่มประชากรผู้สูงอายุ	(Popovich,	Fox	&	Ban-

dagi,	2007)	สำาหรบัประเทศไทยพบอตัราตายดว้ย

โรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับสามในกลุ่มโรค

หัวใจและหลอดเลือดรองจากโรคความดันโลหิต

สูงและโรคหัวใจขาดเลือด	และจากการศึกษาของ	

กนิษฐา	 บุญธรรมเจริญและคณะ	 (2553)	พบว่า

อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราสูงสุดใน

กลุ่มผู้สูงอายุ
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	 ผลกระทบจากการปว่ยดว้ยโรคหลอดเลอืด

สมอง	ที่สำาคัญ	คือภาวะทุพพลภาพหรืออัมพาต

ระยะยาว	(Dearborn	&	McCullough,	2009)		ผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ	 20	ต้องพึ่งพา

สถานพยาบาลเนื่องจากความบกพร่องของระบบ

ต่างๆของร่างกาย	 เช่น	การรับความรู้สึก	 การพูด	

การกลืน	 ซึ่งทำาให้เกิดการสูญเสียหรือไร้ความ

สามารถ	 ผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์

ได้แก่	 ความเครียด	ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค	

มีภาวะซึมเศร้า	 (Sinyor,	 Amato,	 Kaloupek,	

Becker,	Goldenberg	&	Coopersmith,	1986;	

King	,	Shade-Zeldow,	Carlson,	Feldman,	&	

Philip,	2002)	ด้านสังคม	ทำาให้รู้สึกว่าตนเองไม่มี

คุณค่า	จากการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว	

ไมอ่ยากเขา้รว่มกจิกรรมทางสงัคม	(Hafsteindot-

tir	&	Grypdonck,	1996)	รวมทัง้ความดอ้ยโอกาส

ทางสังคมจากข้อจำากัดในการกระทำากิจกรรม		

(รัตนาภรณ์	 คงคาและวันเพ็ญ	 ภิญโญภาสกุล,	

2552)	 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติในการ

รักษาผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองขณะอยู่

รักษาในโรงพยาบาลของประเทศอย่างน้อย	 เสีย

ค่าใช้จ่ายประมาณ	100,000	บาท	ถึง	 1,000,000	

บาทต่อปี	(ประเสริฐ		อัสสันตชัย,	2552)	ยังไม่รวม

ถึงความสูญเสียทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	และค่า

ใช้จ่ายอื่นๆสำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วย	 โรคหลอดเลือด

สมองจงึเปน็ภาวะเจบ็ปว่ยทัง้ทางกายและทางจติที่

คกุคามชวีติผูส้งูอาย	ุยิง่ความเจบ็ปว่ยรนุแรงยิง่ขึน้

ทำาใหเ้กดิความเครยีดสงู	(Volicer	&	Burn,	1977)	

ภาวะคกุคามทางกายเปน็สถานการณค์วามเครยีด

ที่ทำาให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการหาวิธี

การเผชิญ	 ซึ่งมีบทบาทสำาคัญในการตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ความเครียดและเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ในชีวิต	 (Lazarus	&	Folkman,	 1984;	

Dunur	&	Nordtrom,	2005)	วิธีการเผชิญปัญหา

ของผู้สูงอายุมีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปขึ้น

อยู่กับปัจจัยทั้งส่วนบุคคล	ครอบครัว	 เศรษฐกิจ

และสังคม		

	 การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับการเผชิญปัญหาในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองการศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการ

ศึกษากลยุทธ์และวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง	 และสำาหรับในประเทศไทย

ยงัไมม่กีารศกึษาการเผชญิปญัหาในกลุม่ประชากร

ผูส้งูอาย	ุทีเ่ปน็โรคหลอดเลอืดสมองทีม่อีบุตักิารณ์

เกิดโรคสูงสุด	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเผชิญปัญหา

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการวางแผนการพยาบาลที่เหมาะสม

สามารถให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลและเตรียมผู้สูงอายุให้มีการ

เผชญิปญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพอนัสง่ผลตอ่คณุภาพ

ชีวิตที่ดีต่อไป	

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ด้านเพศ	 อายุ	 รายได้	 ระดับการศึกษา	 การรับ

รู้ความรุนแรงของโรค	 ความสามารถในการทำา

กิจวัตรประจำาวันและแรงสนับสนุนของครอบครัว	



73

Vol.8 No.2

กับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมอง

	 2.	 เพือ่ทดสอบอทิธพิลของปจัจยัดา้นเพศ	

อายุ	รายได้	ระดับการศึกษา	การรับรู้ความรุนแรง

ของโรค	ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน

และแรงสนับสนุนของครอบครัวที่สามารถร่วม

กนัทำานายการเผชญิปญัหาของผูส้งูอายโุรคหลอด

เลือดสมอง

กรอบแนวคิดก�รวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการ

วิจัยมาจากแนวคิดการเผชิญปัญหาของ	Lazarus	

&	Folkman	(1984)	จากการทบทวนวรรณกรรม

พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาแบ่ง

เป็น	 7	 ด้าน	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านอายุ	 เพศ	 รายได้	

ระดับการศึกษา	 การรับรู้ความรุนแรงของโรค	

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวันและแรง

สนับสนุนของครอบครัว	 Lazarus	&	Folkman	

(1984)	 ยังได้อธิบายให้เห็นว่าเมื่อผู้ป่วยเกิด

ความเครียดจึงต้องเผชิญกับความเครียดและถ้า

มกีารเผชญิปญัหาอยา่งเหมาะสมยอ่มสง่ผลตอ่ให้

สามารถปรบัตวัในสงัคมและมคีณุภาพชวีติทีด่ตีอ่

ไป	ดังแสดงในแผนภูมิที่	1	

แผนภูมิที่ 1	 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุ

	 	 	 โรคหลอดเลือดสมอง
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วิธีก�รศึกษ�
	 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาวิจัย

แบบภาคตดัขวาง	(Cross-sectional	study)	กลุม่

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้

รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือด

สมองครั้งแรก	มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	ทั้งเพศชายและ

เพศหญงิ	ทีเ่ขา้รบัการรกัษาในหอผูป้ว่ยอายรุกรรม

โรงพยาบาลขอนแก่นในช่วงระยะเวลาหลังเข้ารับ

การรักษา	48	ชั่วโมง	ในระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	

กันยายน	2555	จำานวน	86	ราย	

	 โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์

คุณสมบัติที่กำาหนด	 ดังนี้	 1)	 เป็นผู้สูงอายุที่ได้

รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองครั้ง

แรกและเข้ารับการรักษาหลัง	 48	 ชั่วโมง	 2)	 เป็น

ผู้ที่ระดับการรู้สึกตัวดี	พูดคุยรู้เรื่อง	และสามารถ

ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้	 3)	 ไม่มีประวัติการเจ็บ

ป่วยทางจิต	 ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาที่มี

ผลตอ่ระบบประสาท	ไดแ้ก	่ยาระงบัประสาท	(sed-

ative)	ยานอนหลับ	 (hypnotic)	 	 ยากดประสาท	

(tranquilizer)	 ยากระตุ้นประสาท	 (stimulants)	

และยาที่ใช้รักษาโรคทางจิต	 (antipsychotic	

drugs)	4)	มีความสมัครใจและยินดีให้ความร่วม

มือในการทำาวิจัย	 	 เกณฑ์ในการคัดออกจากการ

ศึกษาในครั้งนี้	 คือมีอาการไม่คงที่	 เปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่แย่ลง	

	 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณ์

ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย	

4	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน

บุคคล	 ได้แก่	 อายุ	 เพศ	 รายได้ของครอบครัว		

ระดับการศึกษา	 ส่วนที่	 2	 แบบสัมภาษณ์ข้อมูล

ทางคลินิก	 ได้แก่	 การวินิจฉัยโรค	 โรคที่เกิดร่วม	

ระยะเวลาของการเจ็บป่วย	ความสามารถในการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันและการรับรู้ความรุนแรง

ของโรค	สว่นที	่3	แบบสมัภาษณด์า้นแรงสนบัสนนุ

ของครอบครัว	และส่วนที่	4	แบบสัมภาษณ์วิธีการ

เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง		

เปน็แบบการประเมนิทีผู่ว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบ

ประเมินการเผชิญปัญหาของจาโลวิค	(Jalowiec,	

1988)	ซึง่เปน็การประเมนิวธิกีารเผชญิปญัหาของผู้

ป่วยเมื่อเกิดการเจ็บป่วย	มีจำานวนทั้งหมด	22	ข้อ	

ประกอบดว้ยวธิกีารเผชญิปญัหา	2	ดา้น	ไดแ้ก	่ดา้น

การเผชิญหน้ากับปัญหา	 13	 ข้อ	 ด้านการจัดการ

กับอารมณ์	 9	 ข้อ	 แต่ละข้อเป็นการประเมินแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 (Likert	 scale)	 5	อันดับ	

มีช่วงคะแนนตั้งแต่	22-110	คะแนน	

	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม	สำาเร็จรูป		

SPSS	Version	17	โดย	แยกการวเิคราะหท์างสถติิ

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	 ข้อมูลทางคลินิกและ

การเผชญิปญัหาโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก	่การ

แจกแจงความถีแ่ละรอ้ยละ	คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่ง

เบนมาตรฐาน	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ	

การศกึษา	และการรบัรูค้วามรนุแรงของโรคกบัการ

เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	

ด้วยการหาค่าสถิติ	F-test	วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างอายุ	 รายได้	 แรงสนับสนุนของครอบครัว

และความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวันกับ

การเผชญิปญัหาของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง	



75

Vol.8 No.2

ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน	และวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล	ปัจจัยด้านการ

เจ็บป่วย	และแรงสนับสนุนของครอบครัวร่วมกัน

ทำานายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองด้วยโดยใช้	 	 Stepwise	Multiple	

Linear	Regression	

ผลก�รศึกษ�
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอ�ยุโรค

หลอดเลือดสมอง

	 จากการศกึษาพบวา่ผูส้อูายโุรคหลอดเลอืด

สมองมีอายุระหว่าง	60	–	69	ปี	ร้อยละ	61.6	อายุ

เฉลี่ย	69.3	ปี		เป็นเพศชาย	ร้อยละ	68.6	เพศหญิง

ร้อยละ	31.4		สถานภาพสมรสคู่	ร้อยละ	72.1	ได้

รับการศึกษาจบชั้นระดับปฐมศึกษา	ร้อยละ	77.9	

นับถือศาสนาพุทธ	 ร้อยละ	 100	 ไม่ได้ประกอบ

อาชีพ	 ร้อยละ	 74.4	 และประกอบอาชีพทำานา/ทำา

ไร่/ทำาสวน	 ร้อยละ	 16.3	ด้านรายได้	พบว่า	 ราย

ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 2,000	บาทต่อเดือน	 ร้อย

ละ	67.4		ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ

วนิจิฉยัวา่ปว่ยเปน็	ischemic	stroke	รอ้ยละ	98.8	

และป่วยเป็น	Hemorrhagic	stroke	ร้อยละ	2.2	

ไม่เคยมีโรคประจำาตัวมาก่อน	 ร้อยละ	 37.2	 การ

ทดสอบสภาพสมองด้วยแบบประเมิน	MMSE	

ฉบับภาษาไทย	 ได้ค่าคะแนนมากกว่า	 8	 ร้อยละ	

100	และเมือ่ประเมนิการรบัรูค้วามรนุแรงของโรค

พบวา่มกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรคระดบัสงู	รอ้ย

ละ	 50.0	และเมื่อประเมินความสามารถในการทำา

กจิวตัรประจำาวนัพบวา่สามารถทำากจิวตัรประจำาวนั

ด้วยตนเองได้ทั้งหมด	ร้อยละ	39.5	แต่สามารถทำา

กจิวตัรประจำาวนัดว้ยตนเองไดน้อ้ยมเีพยีงรอ้ยละ	

12.8	

 2. แรงสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูง

อ�ยุโรคหลอดเลือดสมอง

	 แรงสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง	

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมคือ	 3.84	 เมื่อพิจารณา

รายดา้นพบวา่	การไดร้บัความรกัและเคารพนบัถอื

อยูใ่นระดบัสงู	มคีา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั	3.92	สว่น

ด้านการได้รับความรู้สึกมีคุณค่าและความช่วย

เหลือด้านสิ่งของก็มีค่าคะแนนแรงสนับสนุนของ

ครอบครัวอยู่ในระดับสูงเช่นกันโดยมีค่าคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ	3.69	

 3. ก�รเผชิญปัญห�ของผู้สูงอ�ยุโรค

หลอดเลือดสมอง

	 การศึกษาด้านการเผชิญปัญหาของผู้สูง

อายุโรคหลอดเลือดสมองพบว่าโดยภาพรวมมี

การเผชญิปญัหาระดบัปานกลางมคีา่คะแนนเฉลีย่

ภาพรวมเทา่กบั	3.15	ดา้นการเผชญิหนา้กบัปญัหา

ระดับสูงมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.89	ส่วนด้าน

การจัดการอารมณ์อยู่ในระดับน้อย	มีค่าคะแนน

เฉลีย่เทา่กบั	2.09	แบง่การเผชญิปญัหาเปน็	2	ดา้น

คือ

	 3.1	 การเผชิญหน้ากับปัญหาของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองรายข้อ	 พบว่าวิธีที่ใช้มาก

ที่สุดคือ	พยายามทดลองรักษาด้วยวิธีการต่างๆ

ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก	 มีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 4.06	 รองลงมาคือ	พยายาม
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แกป้ญัหาสขุภาพจากประสบการณเ์ดมิของตนเอง	

มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 4.02	 และอันดับ	 3	คือ	

กำาหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจน

ซึง่มคีา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั	4.00	สว่นขอ้ทีพ่บนอ้ย

ที่สุด	2	ข้อคือ	หาทางออกโดยการทำากิจกรรมอื่นๆ

หรือออกกำาลังกาย	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.43	

และพยายามควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดจาก

ความเจ็บป่วย	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.80	

 3.2	 การจัดการอารมณ์ของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองที่สูงสุดคือ	 รู้สึกกังวลกับอาการ

ป่วยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.83	 รองลงมาคือ	

คดิวา่การเจบ็ปว่ยครัง้นีเ้ปน็เหตกุารณเ์ลวรา้ยทีส่ดุ

ที่เคยเจอมามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	3.67	อันดับ

สามคือช่วงเวลาเครียดรู้สึกตัวเองรับประทาน

อาหารมากขึน้หรอืนอ้ยลง	หรอืสบูบรุีค่ลายเครยีด

ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 2.07	 ส่วนวิธีการ

จัดการกับอารมณ์ที่พบน้อยที่สุด	2	ข้อสุดท้ายคือ	

รู้สกึอยากแยกตวัออกจากผู้คน	อยากอยู่คนเดียว

ลำาพงั	คา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั	1.13	และรูส้กึวา่ตอ้ง

ระบายอารมณก์บัคนรอบขา้งหรอืทำาลายสิง่ของ	มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	1.38	

 4. คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งปจัจยัสว่นบคุคล 

ปัจจัยด้�นก�รเจ็บป่วย และแรงสนับสนุนของ

ครอบครัวกับก�รเผชิญปัญห�ของผู้สูงอ�ยุโรค

หลอดเลือดสมอง

	 จากการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร

ด้านปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่		เพศ	การศึกษาและ

การรับรู้ความรุนแรงของโรค	กับการเผชิญปัญหา	

พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหา	

ได้แก่	 อายุ	 (r=	 -0.40,	 p-value	<	 0.001)	 แรง

สนับสนุนของครอบครัว	 (r=	 -0.32,	 p-value	<	

0.003)	 และตัวแปรด้านความสามารถในการทำา

กิจวัตรประจำาวัน	(r=	-0.23,	p-value	<	0.036)	

 5. ปจัจยัทำ�น�ยก�รเผชญิปญัห�ของผูส้งู

อ�ยุโรคหลอดเลือดสมอง

	 การศึกษาปัจจัยทำานายการเผชิญปัญหา

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองโดยปัจจัย

ทั้งหมด	 ได้แก่	 อายุ	 เพศ	 ระดับการศึกษา	 ราย

ได้	 การรับรู้ความรุนแรงของโรค	 ความสามารถ

ในการทำากิจวัตรประจำาวัน	 และแรงสนับสนุน

ของครอบครัว	พบว่าปัจจัยที่สามารถทำานายการ

เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติมิ	ี3	ตวัแปร	คอื	อาย	ุแรง

สนบัสนนุของครอบครวั	และความสามารถในการ

ทำากิจวัตรประจำาวัน	 โดยสามารถร่วมกันอธิบาย

การเปลีย่นแปลงของการเผชญิปญัหาของผูส้งูอายุ

โรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ	43.0	รายละเอียด

ดังตารางที่	1
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ต�ร�งที่ 1 ปัจจัยทำานายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ตัวแบบที่                 ตัวแปร R R2 Adjusted 

R2 

F p-value

1 อายุ 0.40 0.16 0.15 15.64 0.00

2 แรงสนับสนุนของครอบครัว 0.52 0.27 0.25 15.23 0.00

3 ความสามารถในการทำากจิวตัรประจำาวนั 0.66 0.43 0.41 20.58 0.00

	 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป

คะแนนมาตรฐาน	(Beta)	พบวา่ตวัแปรทีม่คีา่	Beta	

สูงสุดคือ	อายุ	 (Beta	=	-0.51)	รองลงมาคือ	แรง

สนับสนุนของครอบครัว	 (Beta	 =	 0.41)	 อันดับ

สามคือความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	

(Beta	 =	 -0.42)	 แสดงว่าอายุมีความสำาคัญเป็น

อนัดบัแรกในการทำานายการเผชญิปญัหาของผูส้งู

อายุโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นไปในทิศทางตรง

ข้าม	 รองลงมาคือแรงสนับสนุนของครอบครัวซึ่ง

มีอำานาจทำานายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 อันดับ

สามคอืความสามารถในการทำากจิวตัรประจำาวนัซึง่

มอีำานาจทำานายในทศิทางตรงขา้ม	สรปุไดว้า่ปจัจยั

ทำานายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมอง	คือ	อายุ	แรงสนับสนุนของครอบครัว	

และความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน		

รายละเอียดดังตารางที่	2

ต�ร�งที่ 2 ปัจจัยทำานายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ตัวแปร B coefficient T P-value

อายุ -0.51 -5.93 <0.001

แรงสนับสนุนของครอบครัว 0.41 4.81 <0.001

ความสามารถในการทำากิจวัตประจำาวัน -0.42 -4.81 <0.001

ค่าคงที่ 39.72 2.71 0.008

R2	=	0.43,	Adjusted	R2	=0.41,		F=20.58,	p-value	=<	0.01

สมการถดถอยการเผชิญปัญหา	=	39.72-5.93(A)+4.81(F)-4.81(BI)
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ก�รอภิปร�ยผล
 1. ก�รเผชิญปัญห�ของผู้สูงอ�ยุโรค

หลอดเลือดสมอง

	 จากการศึกษานี้ผู้สูงอายุมีการตอบสนอง

ต่อภาวะเครียดที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรค

หลอดเลือดสมองในระดับปานกลาง	 อธิบายได้

ว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิต

มามาก	 การเผชิญปัญหาจึงใช้วิธีการเผชิญหน้า

กับปัญหามากกว่า	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	

Rambo	 (1984)	 ที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ

ประสบการณ์ในอดีต	 ซึ่งจะส่งผลตอบสนองต่อ

สถานการณ์ต่างๆในชีวิต	 ส่วนด้านการจัดการ

อารมณ์พบว่าอยู่ในระดับน้อย	 ซึ่งสอดคล้องกับ

การทบทวนวรรณกรรมของ	 Lau	 (1994)	 ที่ได้

อธิบายถึงปัจจัยด้านอายุเกี่ยวข้องกับการเลือกวิธี

การเผชิญปัญหา	อาทิเช่น	ผู้ที่มีอายุตำ่ากว่า	50	ปีมี

การตอบสนองตอ่ปญัหาดว้ยการเผชญิปญัหาอยา่ง

ไว	 และมีการเลือกใช้เทคนิคการหลบหลีกอย่าง

หลากหลายมากกว่ากลุ่มผู้สูงวัย	 กลุ่มผู้สูงอายุมี

แนวโน้มใช้การปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหาและเกิด

อาการคับข้องใจต่อคนอื่นน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อย	

ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคล	ปจัจยัดา้น

การเจ็บป่วย	และแรงสนับสนุนของครอบครัว

 2. กับก�รเผชิญปัญห�ของผู้ป่วยสูงอ�ยุ

โรคหลอดเลือดสมอง

	 จากการศึกษาพบว่าตัวแปรด้านอายุ	 (r=	

-0.40,	 p-value	 <	 0.01)	 เป็นตัวแปรเดียวที่มี

ความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง	 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน

อายุเกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง	 เช่นเดียวกับการศึกษาของ	

Ouwehand,	Ridder	&	Bensing	(2008)	ที่พบ

ว่ากลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการ

เผชิญปัญหาเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ	 และการ

ศึกษาของ	Watkin,	 Shifren,	 Park	&	Morrell	

(1999)	 ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีการใช้การเผชิญ

ปญัหาแบบไมส่รา้งสรรคม์ากกวา่กลุม่ทีม่อีายนุอ้ย

เมื่อมีอาการปวดข้อเล็กน้อย	แต่เมื่อมีอาการปวด

ข้อรุนแรงทั้งผู้ที่มีอายน้อยและผู้สูงอายุมีการใช้

วิธีการเผชิญปัญหาไม่แตกต่างกัน

	 ตัวแปรด้านความสามารถในการทำากิจวัตร

ประจำาวัน	(r=-0.23,	p-value	<	0.05)		อธิบายได้

ว่า	 เมื่อค่าคะแนนความสามารถในการทำากิจวัตร

ประจำาวนัเพิม่ขึน้	ทำาใหค้า่คะแนนการเผชญิปญัหา

ลดลง	จะเห็นได้ว่าความสามารถในการทำากิจวัตร

ประจำาวัน	มีผลต่อความเครียดเมื่อผู้ป่วยต้องอยู่

ในภาวะพึ่งพาผู้อื่นที่สัมพันธ์กับการเผชิญปัญหา

ในแต่ละวันของผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เช่น

เดียวกับการศึกษาของ	 Backer	 (2000)	 พบว่า

ปัจจัยก่อความเครียดเนื่องจากความเจ็บป่วยนั้น

มีหลากหลาย	 แต่ปัจจัยที่ทำาให้ผู้ป่วยเครียดมาก

ที่สุดคือความพร่องในการทำากิจกรรมประจำาวัน

และการสูญเสียความสามารถในการกิจกรรมบาง

ประการ	ความพร่องในการทำากิจกรรมประจำาวัน

ได้แก่	ความลำาบากในการลุกออกจากเก้าอี้	ความ

ลำาบากในการลุกออกจากเตียงนอน	 ไม่สามรถขับ

รถด้วยตนเองได้	 ฯลฯ	 เป็นต้น	 ส่วนตัวแปรด้าน

แรงสนับสนุนของครอบครัว	 (r=	 0.32,	 p-value	
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<	 0.05)	มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหาของ

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในทิศทางเดียวกัน	

เนื่องจากผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับแรง

สนับสนุนของครอบครัวมากก็จะมีค่าคะแนนการ

เผชิญปัญหามากด้วยเช่นกัน	 บุคคลที่ได้รับการ

ช่วยเหลือประคับประคองทั้งด้านอารมณ์และ

ข้อมูลต่างๆ	การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการดูแล

สุขภาพจะทำาให้ผู้ป่วยเผชิญกับปัญหาได้อย่าง

ถูกต้องมากขึ้น	 	 เช่นเดียวกับการศึกษาของรุจิราง

ค์	 แอกทอง	 (2549)	 ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม	 เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมี

การเผชิญปัญหาระดับปานกลาง	มีการปรับตัวอยู่

ในระดับดี

 3. ปจัจยัทำ�น�ยก�รเผชญิปญัห�ของผูส้งู

อ�ยุโรคหลอดเลือดสมอง

	 ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรทำานายการ

เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

ได้แก่	 อายุ	 แรงสนับสนุนของครอบครัว	 และ

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน	 ซึ่งร่วม

กันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเผชิญปัญหา

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ	 43	

อธบิายไดว้า่	ปจัจยัสำาคญัลำาดบัแรกทีม่อีำานาจการ

ทำานายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอด

เลอืดสมอง	แตเ่ปน็อำานาจการทำานายในทศิทางตรง

ข้าม	 เมื่ออายุมากขึ้น	ค่าคะแนนการเผชิญปัญหา

จะมีค่าลดลง	 ซึ่งวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อม

ถอยไปเรื่อยๆ	 ในวัยสูงอายุความสามารถทางสติ

ปัญญาลดลง	จึงทำาให้ความสามารถในการเผชิญ

ความเครียดลดลงด้วย	 (Moos	&	 Schaefer,	

1984)	 ในขณะที่ตัวแปรด้านแรงสนับสนุนของ

ครอบครัวมีอำานาจในการทำานายการเผชิญปัญหา

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 นั่นก็คือเมื่อ

ค่าคะแนนของแรงสนับสนุนของครอบครัวเพิ่ม

มากขึ้น	ค่าคะแนนการเผชิญปัญหาของโรคหลอด

เลือดสมองก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน	 สามารถอธิบาย

ได้โดยลักษณะของสังคมไทยที่ผู้สูงอายุยังคงอยู่

กับครอบครัวและลูกหลานซึ่งได้รับการดูแลใส่ใจ

จากลกูหลานเปน็อยา่งดทีำาใหส้ามารถเผชญิปญัหา

ได้ดี	เช่นเดียวกับการศึกษาของรุจิรางค์	แอกทอง	

(2549)	ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทาง

สงัคม	เขา้รว่มกจิกรรมในสงัคมมกีารเผชญิปญัหา

ระดับปานกลาง	มีการปรับตัวอยู่ในระดับดี	 	ส่วน

ตัวแปรด้านความสามารถในการทำากิจวัตรประจำา

วันเป็นปัจจัยสำาคัญที่มีอำานาจในการทำานายการ

เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

เป็นลำาดับ	3	ในทิศทางตรงข้าม	อันหมายถึงเมื่อผู้

สงูอายมุคีา่คะแนนความสามารถในการทำากจิวตัร

ประจำาวันเพิ่มมากขึ้น	ค่าคะแนนการเผชิญปัญหา

จะลดลง	 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองที่สามารถทำากิจวัตรประจำาวันด้วย

ตนเองมากเทา่ไหร	่ความจำาเปน็ในการเผชญิปญัหา

ทีเ่กดิจากความเครยีดของโรคหลอดเลอืดสมองก็

น้อยลงไปเช่นเดียวกัน

	 การศึกษาครั้งนี้พบว่าการเผชิญปัญหาของ

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับปาน

กลาง	 และปัจจัยสำาคัญที่มีความสัมพันธ์กับการ

เผชญิปญัหาคอือาย	ุเมือ่อายเุพิม่มากขึน้การเผชญิ

ปญัหาของผูส้งูอายกุจ็ะลดลง	ปจัจยัสำาคญัอืน่ๆทีม่ี
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สว่นเกีย่วขอ้งกบัการเผชญิปญัหาคอืแรงสนบัสนนุ

ของครอบครวั	และความสามารถในการทำากจิวตัร

ประจำาวัน	 การเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสมย่อม

ส่งผลต่อการปรับตัวที่เหมาะสม	อันจะทำาให้ผู้สูง

อายโุรคหลอดเลอืดสมองมสีขุภาวะทีด่ตีามสภาพ	

(Well-being)	ตามมาด้วย	

ข้อเสนอแนะ
	 จากการศึกษาพยาบาลควรตระหนักถึง

ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผชญิปญัหาของผูส้งูอายุ

โรคหลอดเลือดสมอง	ทั้งเรื่อง	อายุ	การสนับสนุน

ของครอบครวั	และความสามารถในการทำากจิวตัร

ประจำาวนั	โดยใหค้วามสนใจกบัการประเมนิความ

สามารถในการทำากจิวตัรประจำาวนัของผูป้ว่ย	และ

ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของญาติใน

การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง	 เพื่อช่วย

ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเผชิญปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน	

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องมีการปรับตัวต่อการเจ็บป่วย

อย่างกะทันหัน	 และจัดทำาโปรแกรมการเตรียมผู้

ป่วยและญาติก่อนจำาหน่ายกลับบ้าน	พร้อมส่งต่อ

ข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบ	เพื่อให้เกิดการดูแล

ผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง

และมีคุณภาพรวมถึงควรมีการศึกษาถึงบริบท

สังคมไทยที่แตกต่างกันระหว่างสังคมชนบทและ

สังคมเมือง	 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองในบริบทที่แตกต่างกันออก

ไป		

กิตติกรรมประก�ศ  
	 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้อำานวยการ	 โรง

พยาบาลขอนแก่น	ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้วิจัย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 รวมถึงพยาบาลและ

บคุลากรทมีสขุภาพทกุทา่นทีใ่หค้วามรว่มมอื	และ

อำานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการทำาวิจัยเป็นอย่างดียิ่งและที่สำาคัญอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคณุผูป้ว่ยสงูอายโุรคหลอดเลอืด

สมองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ

เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้จนสำาเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดีและขอขอบพระคุณกลุ่มวิจัยและพัฒนา

ด้านประสาทวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ได้สนับสนุนให้ทุนอุดหนุนการทำาวิจัยในครั้งนี้
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