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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า

Self-Care Behaviors of Older Persons with 

Recurrent Stroke

บทคัดย่อ
	 การศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้ 	 มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า	

จํานวน	82	ราย		โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการ

ดูแลตนเองของโอเร็ม	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย	 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล		

แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก	 แบบประเมินความ

สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน	 (Bathel	

Index)	 และแบบประเมินพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองกลบัเปน็

ซํ้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ	

ครอนบาคเทา่กบั	0.89	ประกอบดว้ยดา้นตา่งๆ	11	

ด้าน	 จํานวน	 56	 ข้อ	 แบ่งคะแนนที่ได้ออกเป็น	 3	

กลุม่คอืคะแนน	>	รอ้ยละ	80	หมายถงึมพีฤตกิรรม

การดูแลตนเองดี	 >	 ร้อยละ	 60	 -	 <	 ร้อยละ	 80	

หมายถึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองปานกลาง	

และ	<	ร้อยละ	60	หมายถึงมีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองไม่ดี	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์		ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	 และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

พื้นฐานกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูง

อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยใช	้สถิติ	

Chi-square	หรือ	Fisher	exact	test	กําหนดค่า

นัยสําคัญทางสถิติที่	0.05	

	 ผลการวิจัยพบว่า		ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด

สมองกลับเป็นซํ้ามีพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง	 และดี	 (ร้อยละ	

48.8	 และ	 47.6	 ตามลําดับ)	 และมีเพียงร้อยละ	

3.7	 เท่านั้นที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ดี	

เมื่อพิจารณา	พบว่า	ด้านที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองอยู่ในระดับดีมากที่สุดใน	 3	 อันดับ



10

Vol.8 No.4

แรก	ไดแ้ก	่ดา้นพฤตกิรรมการดแูลตนเองทีจ่าํเปน็

ตามระยะพัฒนาการ		การดูแลตนเองเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ	

และ	การดูแลตนเองเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย	

ตามลําดับ	(ร้อยละ	80.5,	79.3	และ	70.7)		สําหรับ

ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดแูลตนเองของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองกลบั

เป็นซํ้า	 ได้แก่	 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน	 (p=0.006)	 รายได้เฉลี่ยของครอบครัว	

(p=0.038)	ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัว	

(p=0.005)	 และการได้รับบริการจากระบบบริการ

ระดับปฐมภูมิ	(p=0.034)	

	

Abstract
	 This	cross-sectional	research	aimed	

to	 study	 the	 self-care	 behaviors	 of	 older	

persons	with	 recurrent	 stroke	who	were	

admitted	to	Srinagarind	Hospital,	Faculty	

of	Medicine,	 Khon	Kaen	University	 and	

Khon	Kaen	Hospital.	 The	 study	 samples	

consisted	of	82	patients	using	a	question-

naire	 applying	Orem’s	 Self-Care	 Theory	

as	developed	by	 the	 researcher.	Content	

validity	was	assessed	by	anexpert	panel.	

The	questionnaire’s	reliability	coefficient	of	

Cronbach’	s	alpha	was	0.89.	The	interview	

data	was	analyzed	for	descriptive	statistics,	

Chi-square	and	Fisher	exact	test.		Statistical	

significance	was	set	at	0.05

	 The	results	revealed	that	the	overall	

self-care	behaviors	 of	 older	 persons	with	

recurrent	stroke	were	moderate	and	good	

(48.8%	and	47.6);	few	reported	poor	self-care	

behaviors	(3.7%).	The	patients	exhibited	the	

highest	level	of	self-care	in	three	aspects:	

self-care	behaviors	 of	 developmental	 req-

uisites	 (80.5%),	 self-care	behaviors	 in	 the	

course	 of	 following	 treatment	 planning	

(79.3%)	and	self-care	behaviors	 regarding	

preventing	hazards	to	human	life	(70.7%).		

Factors	 influencing	 self-care	behaviors	 of	

older	 persons	with	 recurrent	 stroke	were	

barthel	 ADL	 (p=0.002),	 family	 income	

(p=0.008)	economic	problems	(p=0.008)	and	

primary	care	(p=0.015).

	 Keyword:	Self-care	behaviors,	Older	

persons,	Recurrent	stroke

	 คำ�สำ�คัญ:	พฤติกรรมการดูแลตนเอง,	ผู้สูง

อายุ,	โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า
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บทนำ�
	 ปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองในผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม

จํานวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากการ

มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะนํามาซึ่งการเกิดโรคหลอด

เลอืดสมองมากขึน้1	สง่ผลใหจ้าํนวนผูป้ว่ยดว้ยโรค

นีม้มีากขึน้ตามจาํนวนประชากรทีม่อีายยุนืยาวขึน้

ด้วย2ซึ่งเราเรียกว่าปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์

ผลกระทบแบบโดมิโน	 (Domino	 effect)3	 โรค

หลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุจึงเป็นโรคที่ต้อง

ให้ความสําคัญ	 เนื่องจากผลกระทบของผู้สูงอายุ

ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจะรุนเเรงตาม

อายุที่เพิ่มมากขึ้น	 และผลกระทบจะมากกว่าคน

ที่มีอายุน้อยกว่า4ทั้งยังส่งผลต่อความสามารถใน

การทําหน้าที่ด้านต่างๆ	 ของผู้สูงอายุลดลง5เช่น	

ภาวะทุพพลภาพ	อัตราตาย4อาการแทรกซ้อน	เช่น	

อาการสับสน	อัมพาตครึ่งซีก	บกพร่องด้านภาษา	

ปัญหาการกลืนลําบากและการกลั้นปัสสาวะไม่ได	้

เป็นต้น6	ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนาน

กว่า	และเมื่อผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลมักจะได้รับการส่งต่อไป

ที่หน่วยหอผู้ป่วยวิกฤต	 (Intensive	Care	Unit)	

แทนการส่งไปยังหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

(Stroke	Unit)	จึงทําให้พบอัตราการตายในผู้ป่วย

สงูอายโุรคหลอดเลอืดสมองสงู7		อกีทัง้พบวา่ความ

ตอ้งการไดร้บัการดแูลจากทมีสขุภาพของผูส้งูอายุ

มีมากกว่าคนในวัยอื่นๆ	จากภาวะแทรกซ้อนและ

ปัญหาด้านสุขภาพที่มีมากกว่า4	และที่สําคัญอย่าง

ยิง่เมือ่ผูส้งูอายเุปน็โรคนีแ้ลว้จะมโีอกาสเกดิการก

ลับเป็นซํ้าของโรคได้เร็วกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า8	

และมีโอกาสเกิดการกลับเป็นซํ้าของโรคมากขึ้น

ถึง	3	เท่าหรือมากกว่าร้อยละ	20	-	309,10	ผู้สูงอายุ

เพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับ

เป็นซํ้า	(Recurrent	stroke)	เฉลี่ยมากกว่า	3	ครั้ง	

นอกจากนี้ยังพบว่ามีอัตราการเข้ารับการรักษาตัว

ในโรงพยาบาลดว้ยโรคหลอดเลอืดสมองกลบัเปน็

ซํ้าในกลุ่มผู้สูงอายุเฉลี่ยมากกว่า	2	ครั้งต่อปี10

	 สํ า ห รั บ ก า รทบทวนว ร รณกรรม ใน

ประเทศไทยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าผล

การศึกษาที่ได้ส่วนมากเป็นเรื่องที่สะท้อนและ

บ่งบอกถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

มากกว่าได้แก่	 การขาดการติดตามการรักษา	การ

รับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ	การควบคุมโรคไม่ได้	

การสูบบุหรี่11,12	การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่

ดจีะชว่ยลดอตัราการกลบัเปน็ซํา้เกดิของโรคตา่งๆ	

ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดสมอง13,14	

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	ที่มีความ

สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	 เช่น	

การสูบบุหรี่,	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์13,14	

การควบคุมอาหารและการออกกําลังกายจะช่วย

ลดการเกิดการกลับเป็นซํ้าได้13	 พฤติกรรมการ

ดําเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดการกลับเป็นซํ้าของโรค

หลอดเลือดสมองได้มากที่สุด	ประกอบด้วย	การ

สูบบุหรี่	 การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม	การ

ดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์	และการขาดการออก

กําลังกาย15,16	 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดําเนินชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค	



12

Vol.8 No.4

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า	 หรือปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดูแลตนเองให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่ง

ที่สําคัญและจําเป็นอย่างมากต่อตัวผู้ป่วย	 เพื่อ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดโรคและ

ลดการเกิดการกลับเป็นซํ้าได้ดีที่สุด16การปฏิบัติ

ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกลับเป็นซํ้าของโรคที่

ดีที่สุดที่ผู้ป่วยทุกคนสามารถทําได้	 คือ	 การปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตให้ลดความ

เสี่ยงต่อการทําลายหลอดเลือดและส่งเสริมสุข

ภาพ	 การรับประทานยาตามแผนการรักษาโดย

เฉพาะยากลุ่มลดการเกาะตัวของเกร็ดเลือด	 เช่น	

แอสไพรินและยาควบคุมความดันโลหิต	 และการ

มาพบแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ17การรักษาโรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซํ้าที่ดีที่สุด	 คือ	 การควบคุม

ไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค	เช่น	ความดัน

โลหติสงู	การสบูบหุรี	่เบาหวาน	อว้น	ไขมนัในเลอืด

สูง	โรคหัวใจรูมาติค	การดื่มสุรา	ประวัติโรคหลอด

เลอืดสมอง	และการไมอ่อกกาํลงักาย11	การปอ้งกนั

เกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าที่ดีและ

สามารถทําได้คือ	 การเฝ้าระวังและควบคุมปัจจัย

เสี่ยงของการเกิดโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ11,17-19	

ซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพและลดการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ	ที่จะ

เกิดตามมาได้

	 เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาพฤติกรรมการ

ดแูลตนเองของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองกลบั

เป็นซํ้าทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย	 	ผู้วิจัย

จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการ

ดแูลตนเองของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองกลบั

เป็นซํ้า	 ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าผลของการศึกษาในครั้งนี้

จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญการให้ความรู้และส่ง

เสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ	และ

เป็นประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ

การพยาบาลและการวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองของบุคลากรในทีมสุขภาพ	

เพือ่ลดอตัราการกลบัเปน็ซํา้	ลดอตัราตาย	ลดอตัรา

ความพกิาร	ลดคา่ใชจ้า่ยในการดแูลรกัษาพยาบาล

และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
			 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้

สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า

วิธีก�รศึกษ�
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบภาค

ตัดขวาง	(cross-sectional	study)	กลุ่มตัวอย่าง

เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น

โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า	 	 ที่มีอายุ	 60	ปี

ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง	 จํานวน	 82	 ราย	

ที่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์		

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ

โรงพยาบาลขอนแก่น	ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและ

แผนกผู้ป่วยใน	ตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาล	 ระหว่างเดือน	พฤษภาคม	

พ.ศ.	2556	–		สิงหาคม	พ.ศ.	2556		โดยคัดเลือก

กลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑค์ณุสมบตัทิีก่าํหนดดงันี	้1)

ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เปน็โรคหลอดเลอืดสมองกลบั
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เปน็ซํา้	2)	มอีาการคงทีห่รอืไมม่อีาการทีอ่ยูใ่นภาวะ

คุกคามต่อการมีชีวิต	 3)	 มีระดับความรู้สึกตัวดี	

สามารถสื่อสารหรือโต้ตอบได้ด้วยภาษาไทย	หรือ

มีระดับการรู้คิดที่ดีจากการประเมินสภาพสมอง

อยู่ในเกณฑ์ปกติ	โดยผู้สูงอายุที่ไม่ได้เรียนหนังสือ	

มีคะแนน	MMSE	ตั้งแต่	 15	คะแนนขึ้นไป	ผู้สูง

อายุที่เรียนระดับประถมศึกษามีคะแนน	MMSE	

ตั้งแต่	 18	 คะแนนขึ้นไป	 และผู้สูงอายุที่เรียนสูง

กว่าระดับประถมศึกษามีคะแนน	MMSE	ตั้งแต่	

23	คะแนนขึ้นไป	และ	4)	มีความสมัครใจและยินดี

ใหส้มัภาษณแ์ละเกบ็ขอ้มลู	สาํหรบัเกณฑใ์นการคดั

ออกจากการศึกษา	ได้แก่		1)	เสียชีวิต	2)	มีอาการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง	 เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใชแ้บบสมัภาษณท์ีผู่ว้จิยัพฒันาจากการทบทวน

วรรณกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย	3	ส่วน	

ได้แก	่ส่วนที่	 1	 	แบบสัมภาษณ์ปัจจัยพื้นฐานและ

บนัทกึขอ้มลูทางคลนิกิของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืด

สมองกลบัเปน็ซํา้เปน็คาํถามปลายเปดิและปลายปดิ

ทั้งหมด	39	 ข้อ	 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานซึ่งมี

อิทธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซํ้า		ส่วนที่	2		แบบประเมินการ

ปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัของผูป้ว่ยสงูอายโุรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซํ้า	(The	Barthel	Activity	of	

Daily		Living	Index)		ของสถาบันประสาทวิทยา	

กรมการแพทย	์กระทรวงสาธารณสขุ	ประเมนิระดบั

ความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัร	ประจาํวนัของผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อทราบถึงข้อจํากัดใน

การดูแลตนเองและการพึ่งพาผู้อื่น	 ส่วนที่	 3	 แบบ

สัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า	 สร้างขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผู้สูงอายุโรคต่างๆ	ภายใต้การประยุกต์

ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม	 (self	 –	 care	

behaviors	 theory)	 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

กลับเป็นซํ้าเป็นคําถามปลายปิดมี	 56	ข้อ	ลักษณะ

ข้อคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	 (rating	

scale)	แบง่ออกเปน็	4	ระดบัโดยประยกุตใ์ชม้าตรา

วัดของลิเคอร์ท	 (Likert’s	 scale)	หลังจากนั้นนํา

คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้มาแปลผลคะแนนโดย

พิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม20,21	

	 พฤตกิรรมการดแูลตนเองระดบัด	ีหมายถงึ		

ได้คะแนนพฤติกรรมตั้งแต่ร้อยละ	80	ขึ้นไป	หรือ

มีคะแนน	180-224	คะแนน

	 พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับปานกลาง	

หมายถงึ	ไดค้ะแนนพฤตกิรรมตัง้แตร่อ้ยละ	60-79	

หรือมีคะแนน		134-179	คะแนน

	 พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดี	 	 หมายถึง	

ได้คะแนนพฤติกรรมน้อยกว่าร้อยละ	 60	หรือมี

คะแนนน้อยกว่า	134	คะแนน

	 วเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล	ลกัษณะ

ทางคลินิกโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 การแจกแจง

ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โดยใช้โปรแกรม	SPSS	version	 17.0	 วิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองและข้อมูลทางคลินิก
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ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้ากับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า	 โดยใช้สถิติสถิติ	

Chi-square	หรือ	 Fisher	 exact	 test	 กําหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ	0.05

ผลก�รศึกษ�และก�รอภิปร�ยผล
	 1.	 ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูส้งูอ�ยโุรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซำ้�

	 ผูป้ว่ยสงูอายโุรคหลอดเลอืดสมองกลบัเปน็

ซํ้าทั้งหมด	82	ราย	ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	จํานวน	

47	ราย	รอ้ยละ	57.3	และเพศหญงิ	จาํนวน	35	ราย	

ร้อยละ	 42.7	ตามลําดับ	มีอายุระหว่าง	 60-83	ปี	

อายุเฉลี่ย	 68.2	ปี	 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนต้น	

(60-69	ปี)	จํานวน	51	ราย	ร้อยละ	62.2	รองลงมา

เป็นผู้สูงอายุตอนกลาง	(70-79	ปี)		จํานวน	28	ราย	

รอ้ยละ	34.1	และเปน็ผูส้งูอายตุอนปลาย	(80	ปขีึน้

ไป)		จาํนวน	3	ราย	รอ้ยละ	3.7	ตามลาํดบั	สว่นใหญ่

มีสถานภาพสมรสคู่	จํานวน	61	ราย	ร้อยละ	74.4		

ระดบัการศกึษาสว่นใหญท่ีพ่บมากทีส่ดุ	คอื	ระดบั

ประถมศึกษา	จํานวน	54	 ราย	 ร้อยละ	 65.9	 รอง

ลงมาคือ	ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป	จํานวน	28	ราย	

รอ้ยละ	34.1	กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญไ่มไ่ดป้ระกอบ

อาชีพจํานวน		56	ราย	ร้อยละ	68.3	และประกอบ

อาชีพจํานวน	26	ราย	ร้อยละ	31.7	ตามลําดับ	มี

รายได้เฉลี่ยของตนเองน้อยกว่าหรือเท่ากับ	1,000	

บาทต่อเดือน	จํานวน	38	ราย	ร้อยละ	46.3		มีราย

ได้เฉลี่ยตนเองอยู่ระหว่าง	 1,000-5,000	บาทต่อ

เดือนจํานวน	17	 ราย	 ร้อยละ	 20.7	 และมีรายได้

เฉลี่ยตนเองมากกว่า	5,000	บาทต่อเดือน	จํานวน	

27	 ราย	 ร้อยละ	 32.9	 ซึ่งค่ามัธยฐาน	 (median)	

รายไดเ้ฉลีย่ของตนเองเทา่กบั	1,350	บาทตอ่เดอืน	

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่รีายไดเ้ฉลีย่ของครอบครวั	

5,001-20,000	บาทต่อเดือน	จํานวน	31	ราย	ร้อย

ละ	 37.8	 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว

มากกว่า	 20,000	 บาทต่อเดือน	 จํานวน	 29	 ราย	

ร้อยละ	 35.4	 	ตามลําดับ	ค่ามัธยฐาน	 (median)	

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเท่ากับ	12,000	บาทต่อ

เดือน	(min:max=	1,000-100,000	บาทต่อเดือน)	

ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัวมีในระดับน้อย	

จํานวน	 29	 ราย	 ร้อยละ	 35.4	 รองลงมามีปัญหา

ด้านเศรษฐกิจ	ระดับมาก	จํานวน	27	ราย	ร้อยละ	

32.9	และไม่มีปัญหาด้าน	จํานวน	26	ราย	ร้อยละ	

31.7	ตามลําดับ	การอยู่อาศัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ	 สามี/ภรรยา/บุตร	 จํานวน	

62	ราย	ร้อยละ	75.6		รองลงมาอาศัยอยู่กับสามี/

ภรรยา/บุตร/หลานและญาติคนอื่นๆ	 	จํานวน	17	

ราย	ร้อยละ	20.7	และอยู่คนเดียว	จํานวน	3	ราย	

รอ้ยละ	3.7	เกอืบทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่งมผีูด้แูล	

จํานวน	79	ราย	ร้อยละ	96.3		ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ดูแล

หลัก	คือ	บุตร	จํานวน	33	ราย	ร้อยละ	40.2	รองลง

มาคือ	ภรรยา	จํานวน	24	ราย	ร้อยละ	29.3		สิทธิ

การรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ใช้บริการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	จํานวน	43	ราย	ร้อยละ	52.4	รอง

ลงมาคือ	การเบิกต้นสังกัดข้าราชการ	 จํานวน	 39	

ราย	 ร้อยละ	 47.6	 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้

รบัการดแูลจากสถานบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมู	ิ

จํานวน	49	ราย		ร้อยละ	59.8		
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	 2.	 ลกัษณะท�งคลนิกิของผูป้ว่ยสงูอ�ยโุรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้�

	 กลุม่ตวัอยา่งผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง

กลับเป็นซํ้าทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าครั้งที่	 1	 ส่วนใหญ่

เป็นชนิดขาดเลือดไปเลี้ยง	 (ischemic	 stroke)	

จาํนวน	68	ราย	รอ้ยละ	82.9	โดยพบโรคทีเ่กดิรว่ม

มากทีส่ดุ	คอื	โรคความดนัโลหติสงู	จาํนวน	59	ราย	

ร้อยละ	72.0	รองลงมา	คือ	โรคเบาหวาน	จํานวน	

31	ราย	ร้อยละ	37.8	และไขมันในเลือดสูง	จํานวน	

20	ราย	ร้อยละ	24.4		ทั้งนี้ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง

ได้รับการวินิจฉัยโรคร่วม	 (comorbidity)	 อย่าง

น้อย	2	โรค	จํานวน	23	ราย	ร้อยละ	28.0	รองลง

มา	1	โรค	จํานวน	22	ราย	ร้อยละ	26.8	และ	3	โรค	

จาํนวน		20		ราย	รอ้ยละ	24.4	ตามลาํดบั	สว่นใหญ่

ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว

ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง	 จํานวน	 73	 ราย	 ร้อย

ละ	89.0	ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซํ้าส่วนใหญ่	 สามารถปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวันได้มาก	จํานวน	 28	 ราย	 ร้อยละ	

34.1	 	 รองลงมาสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

ได้ปานกลาง	จํานวน	22	ราย	ร้อยละ	26.8	 	และ

พบว่าอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่นํามาส่ง

โรงพยาบาลตามคําบอกเล่าของผู้ป่วยหรือญาติที่

พบมากที่สุด	 คือ	 อาการแขนขาอ่อนแรง	 จํานวน	

77	ราย	ร้อยละ	93.9		รองลงมาคือ	อาการลิ้นแข็ง/

พูดไม่ชัด/พูดไม่ได้	จํานวน	35	ราย	ร้อยละ	42.7	

และอาการปากเบี้ยว	จํานวน	31	ราย	ร้อยละ	37.8	

ตามลําดับ	ส่วนอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่

ตรวจพบมากทีส่ดุ	ขณะอยูโ่รงพยาบาล	คอื	อาการ

แขนขาอ่อนแรง	จํานวน	72	ราย	ร้อยละ	87.8	รอง

ลงมา	คือ	อาการปากเบี้ยว	จํานวน	29	ราย	ร้อยละ	

35.4	และอาการพดูไมช่ดั/พดูไมไ่ด	้จาํนวน	20	ราย	

รอ้ยละ	24.4	ตามลาํดบั	ทัง้นีก้ลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่

ไดร้บัยาตา้นเกรด็เลอืดหรอืยาตา้นการแขง็ตวัของ

เลือดในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

กลบัเปน็ซํา้	จาํนวน	73	ราย	รอ้ยละ	89.0	และไดร้บั

ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์	จํานวน	

65	ราย	ร้อยละ	79.3		

	 3.	 ระดับพฤติกรรมก�รดูแลตนเองของผู้

สูงอ�ยุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซำ้�โดยรวม

	 สว่นใหญม่พีฤตกิรรมการดแูลตนเองโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง	 ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง	 135-

179	คะแนน	จาํนวน	40	ราย	คดิเปน็รอ้ยละ	48.8		รอง

ลงมา		มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมในระดับ

ดี	มีคะแนนในช่วง	180-224	จํานวน	39	ราย	คิดเป็น

ร้อยละ	 47.6	 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดย

รวมในระดับน้อย	มีคะแนนอยู่ในช่วง		134	คะแนน	

จํานวน	3	ราย	ร้อยละ	3.7	ตามลําดับ	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าที่ดีใน	 3	 อันดับ

แรก	ไดแ้ก	่1)	พฤตกิรรมการดแูลตนเองทีจ่าํเปน็ตาม

ระยะพฒันาการ	รอ้ยละ	80.5		2)	พฤตกิรรมการดแูล

ตนเองเกีย่วกบัการปฏบิตัติามแผนการรกัษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	79.3		3)	พฤติกรรมการดูแล

ตนเองเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย	 ร้อยละ	 70.7		

ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่	1



16

Vol.8 No.4

ต�ร�งที่	1		 จาํนวน	รอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกระดบัคะแนนและระดบัพฤตกิรรมการดแูลตนเองของ

	 	 	 ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม	(n=82)

ระดับพฤติกรรมก�รดูแลตนเอง ระดับคะแนน จำ�นวน	 ร้อยละ

พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับน้อย		(<	ร้อยละ	60) 	<	134			คะแนน 3 3.7

พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับปานกลาง		(ร้อยละ	60-79) 134-179	คะแนน 40 48.8

พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับดี	(		>	ร้อยละ	80) 180-224	คะแนน 39 47.6

(min=131,	max=	219,	 	=	176,	S.D.	=	19.9)

	 4.	 ปัจจัยพื้นฐ�นที่มีคว�มสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมก�รดแูลตนเองของผูส้งูอ�ยโุรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซำ้�โดยรวม	ผลการวิเคราะห์

พบว่า	 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจํา

วันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า

โดยรวม	 (p=0.002)	 เศรษฐานะมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลอืดสมองกลบัเปน็ซํา้โดยรวมไดแ้ก	่รายได้

เฉลีย่ของครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การดแูลตนเองของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมอง

กลับเป็นซํ้าโดยรวม	 (p=0.008)	 และระดับปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกจิในครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม	 (p=0.008)	 การ

ได้รับบริการจากระบบบริการระดับปฐมภูมิมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้

สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม	

(p=0.015)	ดังรายละเอียดในตารางที่	2
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ต�ร�งที่	2	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้ากับระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม

ปัจจัยพื้นฐ�นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมก�รดูแล

ตนเองของผู้สูงอ�ยุโรคหลอดเลือดสมอง

กลับเป็นซำ้�

ระดับพฤติกรรมก�รดูแลตนเอง

โดยรวม	n(ร้อยละ) P	value

น้อยและพอใช้ ดี

		สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเล็กน้อย 9	(81.8) 2	(18.2)

							0.002
			สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันปานกลาง 15	(68.2) 7	(31.8)

			สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้มาก 15	(53.6) 13	(46.4)

			สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้หมด 4	(19.0) 17	(81.0)

			รายได้เฉลี่ยครอบครัว		<	500			บาทต่อเดือน 15	(68.1) 7	(31.8) 							

						

0.008

			รายได้เฉลี่ยครอบครัว	

				5,001-10,000		บาทต่อเดือน

14	(77.8)

	

4	(22.2)

			รายได้เฉลี่ยครอบครัว	

				10,001-20,000		บาทต่อเดือน

3	(23.1) 10	(76.9)

			รายได้เฉลี่ยครอบครัว	

			20,001-30,000		บาทต่อเดือน

4	(33.3) 8	(66.7)

รายได้เฉลี่ยครอบครัว	

					30,001-100,000	บาทต่อเดือน

7	(41.2) 10	(58.8)

ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว	

												ไม่มีปัญหา 9	(34.6) 17	(65.4)

			

					0.008												มีปัญหาน้อย 13	(44.8) 16	(55.2)

												มีปัญหามาก 	21	(77.8) 6	(22.2)

การได้รับบริการจากระบบบริการระดับปฐมภูมิ	

									ไม่ได้ 12	(36.4) 21	(63.6)

					

					0.015

										ได้ 31	(63.2)	 18	(36.7)
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ก�รอภิปร�ยผล
	 การศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมองกลับเป็นซํ้า	 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤตกิรรมการดแูลตนเองของโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง	(min=131,	max=	219,	 	=	176,	S.D.	=	

19.9)	การทบทวนวรรณกรรมทั้งต่างประเทศและ

ในประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาเกี่ยว

กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า	พบเพียงการศึกษา

เกี่ยวกับการดูแลตนเอง	 การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง	คณุภาพชวีติ	และภาวะเครยีดภายหลงั

การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งพบว่า	 การดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่

อยู่ในเกณฑ์ที่ดี22และพบว่าการศึกษาอื่นๆ	ที่ใกล้

เคียงกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอด

เลือดสมอง	ส่วนใหญ่ชี้ชัดว่าการดูแลตนเองดี	 มี

ผลต่อการฟื้นตัวในด้านต่างๆ	ได้แก่	อารมณ์	การ

รับรู้	 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจํา

วัน	 รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น23-24	 แต่จาก

การศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อพิจารณาผลการศึกษา

ทัง้หมด	จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทีม่คีะแนนพฤตกิรรม

การดแูลตนเองอยูใ่นระดบัดแีละปานกลางมขีนาด

ใกล้เคียงกัน	กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนพฤติกรรม

การดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง	40	ราย	คิด

เป็นร้อยละ	 48.8	 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน

พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี	 จํานวน	

39	 ราย	คิดเป็นร้อยละ	 47.6	การที่ผลการศึกษา

ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการดูแล

ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง	อธิบายได้ว่าเกิดจาก

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา	จํานวน	54	ราย	คิดเป็นร้อยละ	65.9	

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ	ผู้ที่มีระดับการศึกษา

ที่สูงกว่า	 จะมีความรู้	 ทัศนคติและการปฏิบัติตน

อยา่งถกูตอ้งในดา้นสขุภาพดกีวา่ผูส้งูอายทุีม่รีะดบั

การศกึษาตํา่กวา่25	ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาตํา่กวา่อาจ

จจะขาดความรู้และทักษะในการสังเกต	ประเมิน

และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง	 ขาดการ

แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตนเอง

ที่เป็นปัญหาเฉพาะที่เหมาะสม	ขาดการจดบันทึก

ข้อมูลที่สําคัญและไม่เห็นความสําคัญของการมา

ตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่อง26อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพจํานวน	56	ราย	คิด

เป็นร้อยละ	 68.3	ทําให้มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างตํ่า	

โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตนเอง	น้อยกว่า	1000	

บาทต่อเดือน	จํานวน	38	ราย	คิดเป็นร้อยละ	46.3	

เมื่อคิดรายได้เฉลี่ยในครอบครัวพบว่า	 มีรายได้

เฉลี่ยครอบครัว	 น้อยกว่า	 5,000	 บาทต่อเดือน	

จาํนวน	22	ราย	คดิเปน็รอ้ยละ	26.7		จงึทาํใหพ้บวา่

มีปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมา	จํานวน	56	ราย	คิด

เปน็รอ้ยละ	68.3	รายไดห้รอืเศรษฐานะเปน็สิง่บง่ชี้

ถงึสภาพเศรษฐกจิ	สงัคม	และแหลง่ประโยชนข์อง

บุคคล	ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการดํารง

ชีวิต	 เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและ

ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล27	และ

รายได้เป็นปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการรักษา

พยาบาล	ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีความบกพร่องในการ

ดูแลตนเองน้อยลง28	 และมีพฤติกรรมการดูแล
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ตนเองดีกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ตํ่า29	ผู้ป่วยที่มีราย

ไดน้อ้ยจะตอ้งทาํงานหนกัมากขึน้เพือ่นาํรายไดม้า

จนุเจอืครอบครวัและแกป้ญัหาเฉพาะหนา้	จงึไมม่ี

เวลาในการดูแลและสนใจในสุขภาพตนเอง30	รวม

ทั้งมีผลเสียในด้านการจัดหาอาหาร	ไม่มีอํานาจใน

การจัดซื้อหรือเลือกอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแล

สขุภาพตนเอง	ไมม่คีา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการเดนิทางมา

รบัการตรวจตามแพทยน์ดั	ทาํใหผู้ป้ว่ยไมส่ามารถ

แสวงหาแหลง่รกัษาอืน่เพิม่ยกเวน้ในรายทีม่อีาการ

รุนแรงจริงๆ	เท่านั้น26		

	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเอง	 พบว่า	 ความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจําวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การดูแลของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ

เป็นซํ้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	จาก

การศึกษาในครั้งนี้พบว่า	 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุโรค

หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้ามีความสามารถใน

การปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัไดม้าก	จาํนวน	28	ราย	

คดิเปน็รอ้ยละ	34.1	รองลงมาไดแ้ก	่ความสามารถ

ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันปานกลาง	 จํานวน	

22	ราย	คิดเป็นร้อยละ	26.8	ความสามารถในการ

ปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัของผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืด

สมองมีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยทํานายที่เข้ม

แขง็กบัการดแูลตนเองทัง้ภายในบา้นและกจิกรรม

กลางแจง้33	ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองทีไ่มเ่อาใจ

ใส่ปล่อยปละละเลยกับการทํากิจวัตรประจําวัน

ของตนเองจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองน้อย

กวา่คนทีเ่อาใจใสต่อ่การทาํกจิวตัรประจาํวนัดว้ย34	

ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ดี	 ย่อม

สง่ผลตอ่การดแูลตนเองทีด่ตีามมา35	เนือ่งจากโรค

หลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต	

ก่อให้เกิดความบกพร่องของร่างกายและระบบ

สั่งการ	 เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันต่างๆ	 ทั้งด้านการเดิน	 การเคลื่อนไหว	

การสื่อสาร	ผู้ป่วย	1	ใน	3	ของโรคนี้ประมาณร้อย

ละ	 50	มักมีความพิการหลงเหลืออยู่อย่างรุนแรง	

จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้	ทําให้ต้องพึ่งพา

ผูอ้ืน่ในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั36	รวมทัง้อตัรา

การเกดิภาวะทพุพลภาพในผูป้ว่ยสงูอายโุรคหลอด

เลอืดสมองพบสงูถงึรอ้ยละ	78	เมือ่เทยีบกบัผูป้ว่ย

โรคหลอดเลือดสมองที่มีอายุน้อยกว่าพบร้อยละ	

484	และภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน

ผู้สูงอายุ	 พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ	 67.6	 จะมีความ

สามารถในการทําหน้าที่	(activities	of	daily	liv-

ing)	 ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในด้านการ

ปฏิบัติกิจวัตรขั้นพื้นฐาน	การควบคุมการขับถ่าย

และการทํางานบ้าน	 ลดลงอย่างน้อย	 1	 ด้านเมื่อ

เทยีบกบัผูส้งูอายทุัว่ไปทีไ่มไ่ดเ้กดิโรคหลอดเลอืด

สมองพบความสามารถในการทาํหนา้ที	่(activities	

of	daily	living)	ลดลงร้อยละ	31.65		จึงส่งผลให้

เกิดข้อจํากัดในการดูแลตนเองได้ลดลงตามมา	

เมื่อเกิดการกลับเป็นซํ้า	ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดความ

รุนแรงและผลกระทบของโรคมากขึ้นด้วย1ดังนั้น

การที่ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า	

มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้

ดี	 จะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือหรือดูแลตนเอง

ได้อย่างปลอดภัย	ยืนยาวมีความสุขและมีคุณค่า

ตามมาจึงสามารถสรุปได้ว่า	 ความสามารถในการ



20

Vol.8 No.4

ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การดูแลของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ

เป็นซํ้าได้จริง

	 รายได้เฉลี่ยครอบครัวเป็นปัจจัยสําคัญที่มี

อิทธิพลต่อการรักษาพยาบาล	ผู้ที่มีรายได้สูงจะมี

ความบกพร่องในการดูแลตนเองน้อยลง28	รายได้

เฉลี่ยของครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

กลบัเปน็ซํา้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05		

โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีรายได้เฉลี่ยครอบครัว

น้อยกว่า	5,000	บาทต่อเดือน	จํานวน	22	ราย	คิด

เป็นร้อยละ	 26.7	 สอดคล้องกับในสถานการณ์

ปัจจุบันของประเทศไทยที่ยังคงพบปัญหาความ

ยากจนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่ม

มากขึ้นต่อจํานวนคนจนทั้งหมดในประเทศ	 เป็น

ผลมาจากการมีรายได้ลดลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	

การมีเงินออมไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จําเป็น

ชีวิตประจําวัน	 รวมทั้งไม่มีหลักประกันทางรายได้

ด้านอื่นๆ	 เข้ามาสนับสนุนการดํารงชีวิตเพิ่มเติม39	

เช่นเดียวกับสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้สิน	 ไม่มี

เงนิออม	และไมม่ทีีอ่ยูอ่าศยัเปน็ของตนเองกย็งัคง

สูงเช่นกัน38	ทําให้พบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงจะมี

พฤตกิรรมการดแูลตนเองดกีวา่ผูส้งูอายทุีม่รีายได้

ตํ่า29	 เนื่องจากผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยจะต้องทํางาน

หนักมากขึ้นเพื่อนํารายได้มาจุนเจือครอบครัว

และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 จึงไม่มีเวลาในการดูแล

และสนใจในสุขภาพตนเอง37	 การมีรายได้น้อยส่ง

ผลเสียต่อการจัดหาอาหาร	 ไม่มีอํานาจในการจัด

ซื้อหรือเลือกอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ

ตนเอง	 ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางมารับ

การตรวจตามแพทย์นัด	 ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถ

แสวงหาแหลง่รกัษาอืน่เพิม่ยกเวน้ในรายทีม่อีาการ

รนุแรงจรงิๆ	เทา่นัน้26	จงึมผีลตอ่การดแูลตนเองที่

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	

	 ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวมีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูง

อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าอย่างมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยส่วนใหญ่ผู้สูง

อายุมีปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวทั้งในระดับ

น้อยและระดับมาก	จํานวน	 56	 ราย	คิดเป็นร้อย

ละ	 68.3	บางการศึกษาพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 สูงถึงร้อยละ	 92	

ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 ทําให้ส่งผลเสีย	 ไม่มี

อํานาจในการจัดหาสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อดูแล

สุขภาพตนเอง	 ไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทาง

มารับการตรวจตามแพทย์นัด	ไม่สามารถแสวงหา

แหล่งรักษาอื่นเพิ่มได้26	ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ	คือ	มีผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้นไปเกินร้อย

ละ	10	มาตั้งแต่	พ.ศ.	2547	แนวโน้มการเกิดโรค

เรื้อรังในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น40	โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค

หลอดเลือดสมองที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น1	

และตามจํานวนประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น2การ

มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลทําให้

พบจํานวนผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยเปรียบเสมือนผลกระทบ

แบบโดมิโน	 (Domino	 effect)3ผลกระทบตามม

าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ	 มิติทางเศรษฐกิจที่ส่งผล

ต่อครอบครัวโดยตรงเนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระ
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ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล	นําไปสู่ภาวะ

ยากลําบาก	 ความยากจนและหนี้สิน	 ปัญหาทาง

เศรษฐกิจและช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนไทย

ยังอยู่ในระดับสูงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดีขึ้น	 ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้ามาช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางสุขภาพซึ่ง

ถือเป็นภาระหนักและเป็นความเสี่ยงสําคัญในคน

ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจก็ตาม	 แต่ก็เป็นการแบ่ง

เบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น38	ดัง

นั้น	ปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็น

ถึงการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารง

ชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและ

ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลได้เป็น

อย่างดี27ในอนาคตข้างหน้าจึงอาจมีการพิจารณา

เกี่ยวกับนโยบายทางเลือกเพื่อส่งเสริมการทํางาน

หรอืขยายอายกุารทาํงานของผูส้งูอายทุีย่งัสามารถ

ทํางานได้ให้ยาวขึ้น	 เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

ของผู้สูงอายุ	 ลดการพึ่งพิง	 มีรายได้เพียงพอต่อ

การดํารงชีพและการดูแลตนเองในวัยสูงอายุ39

	 การไดร้บัการบรกิารจากระบบบรกิารระดบั

ปฐมภูมิมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูส้งูอายโุรคหลอดเลอืดสมองกลบัเปน็

ซํา้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั	0.05	โดยสว่น

ใหญ่ผู้สูงอายุได้รับการบริการจากระบบบริการ

ระดับปฐมภูมิจํานวน	49	ราย	คิดเป็นร้อยละ	59.8	

สอดคล้องกับการศึกษานําร่องในกลุ่มผู้ป่วยสูง

อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าที่ผ่านมา

พบว่า	ระบบบริการสุขภาพที่ดี	คือ	มีการประสาน

งานการทํางานเป็นเครือข่ายตั้งแต่โรงพยาบาล

ระดับทุติภูมิไปยังระดับปฐมภูมิ	 	 ส่งต่อผู้ป่วยไป

ยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อติดตามการรักษา	รับ

ยาหรือเพื่อการฟื้นฟูสภาพ	 เป็นการอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการมารับ

บริการสุภาพ	 มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน

การมพีฤตกิรรมการดแูลตนเองทีด่ขีองผูป้ว่ยมาก

ขึ้น	 เนื่องจากสามารถเข้าถึงการรับบริการ	 ทําให้

ได้ข้อมูล	 ความรู้	 วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากขึ้น	

ขณะจํานวนผู้ป่วยที่มีมากและขั้นตอนการมารับ

บริการไม่เอื้ออํานวยต่อผู้ป่วย	มีผลต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ได้เช่นกัน26	 จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย	

พ.ศ.	 2553	พบว่าการใช้ระบบบริการสุขภาพและ

การใช้สิทธิ์ในการรักษาของผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่าน

มาดีขึ้น	 โดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิสามารถเข้า

ถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรคและการ

รักษาพยาบาลได้มากขึ้น	 ไม่พบความแตกต่างใน

การเขา้ถงึบรกิารดา้นสขุภาพระหวา่งคนสงูอายแุละ

คนในวยัอืน่ๆ41	ในการเพิม่การเขา้ถงึการบรกิารใน

ระดับปฐมภูมิให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากช่วยลดปัญหา

และอุปสรรคในการมารับบริการในโรงพยาบาล

ทั้งความลําบากในการเดินทาง	 การเสียเวลาของ

ครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	อาจทําให้

การฟื้นฟูร่างกายไม่เต็มที่	 การบริการในระดับ

ปฐมภูมิจะช่วยให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง

สามารถเข้าถึงการรับบริการและข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์มากขึ้น42,43	 ส่งผลต่อการสนับสนุน

ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่เหมาะสมมากขึ้น43	
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