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กาญจนศรี สิงหภู1,  จิตอารีย  ตันติยาสวัสดิกุล2, พัชรินทร  อวนไตร2, 
สายสมร  พลดงนอก1, ธนพล  ตอปญญาเรือง1, ณัฐภรณ  หาดี1

1งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002
2งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002 

ผลกระทบดานตางๆ ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
โรงพยาบาลศรีนครินทร

บทคัดยอ
 บทนํา  :  ผลกระทบดานตางๆ ของผูปวย

โรคหลอดเลอืดสมองและญาตผิูดแูลเปนสิง่สาํคัญ

ที่เปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการ

ดูแลรักษาและใชในการสนับสนุนทางสังคมแก

ผูปวยและญาติ เพื่อใหเกิดการพัฒนาการดูแลให

มีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพการดูแล

 วัตถุประสงค  :  เพื่อศึกษาวิเคราะหผล

กระทบดานตางๆ ของผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง 

และญาติผูดูแลหลักในโรงพยาบาลศรีนครินทร 

 รูปแบบการศึกษา : เปนการศึกษาเชิง

วิเคราะห

 วิธีศึกษา : สรางแบบรวบรวมขอมูล นําไป

ปรกึษาผูเชีย่วชาญ หาความตรงตามเนือ้หาแลวไป

สุมสัมภาษณกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

จํานวน 5 ราย ปรับแกไขแบบรวบรวมขอมูลให

เหมาะสม นําแบบรวบรวมขอมูลไปใชในผูปวย 

และญาติผูดูแลหลัก จํานวน 40 ราย โดยเปน

ผูปวยประเภทผูปวยนอก 10 ราย และผูดูแลหลัก 

10 ราย ผูปวยใน 10 ราย และผูดูแลหลัก 10 ราย

  ผลการศึกษา : พบวาอายสุวนใหญมากกวา 

60 ป รอยละ 80 อายุเฉล่ีย 67.6 ป สวนใหญ

วินิจฉัย วาเปน Cerebral infarction รอยละ 

80  มีสุขภาพไมดี รอยละ 40 ระดับความรุนแรง

ของโรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญอยูในระดับ 

Moderated disability  รอยละ 45  มีโรคความ

ดนัโลหติสงูรวมดวย รอยละ 58.10 ผลกระทบของ

ผูปวย ดานรางกาย ยังมีความพิการ ชวยเหลือ

ตัวเองไดเล็กนอย รับประทานอาหารไดนอย 

นอนไมหลบั การขบัถายอจุจาระบอยบางราย ทองผกู

ถาย 4-5 วัน/ครั้ง ดานจิตใจและอารมณ หงุดหงิด 

เครียด  โกรธ วิตกกังวลวาจะรักษาไมได  รูสึกวา

ตวัเองเปนภาระ ดานสังคม  ไมไดเขาสงัคมเหมือนเดิม

ดานเศรษฐกจิ  สวนใหญไมมปีญหาเรือ่งคาใชจาย  

ดานความรูสึก  คิดมาก  กังวลเครียด

 ผลกระทบของผูดูแล เพศหญิง รอยละ 

70 มีอายุสวนใหญระหวาง 50-59 ป รอยละ 55 

สวนใหญคิดวาตนเองมีสุขภาพดี รอยละ 45 

การเปรียบเทียบวาภาวะสุขภาพในปจจุบันเทียบ

กับในปที่ผานมา พบวาสวนใหญเห็นวาแยลง
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กวาเดิมรอยละ 45 ผลกระทบของผูดูแลดาน

รางกายปวดศีรษะเวลาเครียด รูสึกเหนื่อยลามาก 

ปวดตามขอมือ หลัง ขอเทา รับประทานอาหาร

ไดนอย นอนนอย นํา้หนกัลด ดานจติใจละอารมณ  

กังวล เครียด หงุดหงิด ดานสังคม ไมไดไปไหน 

ตองดูแลผูปวย

บทนํา 
  โรคหลอดเลือดสมอง เปนโรคเรื้อรังที่

ใชเวลาดําเนินโรคนานในทุกระยะ ตั้งแตระยะ

กอเกิดโรค ระยะดําเนินโรคและระยะเกิดภาวะ

แทรกซอน จนถึงระยะพิการ เมื่อเปนโรคนี้แลว 

มโีอกาสนอยทีก่ลบัมาเปนปกต ิและยงัเปนสาเหตุ

ของความพกิาร สญูเสยีความสามารถในการปฏบิตัิ

กจิกรรมประจําวัน  และ ยงัทาํใหสญูเสยีคาใชจาย

ทั้งในดานการรักษาในโรงพยาบาลและการดูแล

ระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับการรายงานผลสํารวจ

ขอมูลการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ  พ.ศ. 2547

พบวา ผูปวยโรคน้ี 398,453 คน อัตราตาย 

54 คน/วนั ประมาณการคาใชจายในการรับไวรกัษา 

100,000–1,000,000 บาท/คน/ป  และคาใชจายใน

การดแูลผูปวยรายใหม ประมาณ 30,000 ลานคน/ป 

(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 

สํ าหรับการศึกษาค าใชจ ายของผูป วยนอก

โรคหลอดเลือดสมอง  โรงพยาบาลศรีนครินทร 

(กาญจนศร ี สงิหภู และคณะ, 2552) พบวาคาใชจาย

ทางตรงเปนคาอาหารเฉล่ีย 172.89 บาท คาเดินทาง

ไป-กลับเฉล่ีย 517.68 บาท และคาท่ีพักเฉล่ีย 

625.50 บาท คาใชจายทางออม คอื ผูปวยหยดุงาน

สูงสุด 2 วัน  รายไดขาดไปเฉล่ีย 500 บาทตอวัน  

และญาติตองมาดวยเฉลี่ย 1.16 คน ขาดรายได

เฉล่ีย 489.50 บาทตอวัน สรุปคาใชจาย ทั้งทาง

ตรงและทางออมเฉลี่ย 1,959.85 บาท ตอวันตอ

ผูปวย 1 คน  และการศึกษาคาใชจายตรงท่ีจําเปน

สาํหรบัการดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองทีบ่าน 

(กาญจนศร ี สงิหภู และคณะ, 2556) พบวาสวนใหญ

ระดับการศึกษาสูงกวาหรือเทากับปริญญาตรี 

รอยละ 33.8  มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

รอยละ 41.2 สวนใหญมีรายได 10,000 บาทตอเดือน

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญจะมีคา

ใชจายตรงท้ังหมดท่ีใชในการดูแลผูปวยเทากับ 

11,390 บาท คาใชจายตํ่าสุด 950 บาท สูงสุด 

157,700 บาท คณะผูศึกษาจึงตองการศึกษา

วเิคราะหผลกระทบของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ในโรงพยาบาลศรีนครินทร  และญาติผูดูแลหลัก 

ซึง่การประเมินผลกระทบตอผูปวยและครอบครัว

เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่บุคลากรดาน

สาธารณสุขตองทราบและเขาใจ เพื่อจะนําไปใช

ในการรักษาผูปวย วางแผนการดูแลและใหการ

สนบัสนนุทีจ่ะสงผลใหคณุภาพชวีติของผูปวยดขีึน้

วิธีการดําเนินการวิจัย  
  ทาํการศึกษาในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มีระดับความรุนแรงของโรค (Rankin score) 

ระดับ 3, 4, 5   ที่รักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร

ทั้งประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน  และญาติ

ผูดูแลหลัก  คณะผูศึกษา ไดสรางแบบสอบถาม

ผูปวยและผูดูแล เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของ



8686

Vol.10 No.4

ผูปวย ขอมูลทั่วไปของผูปวยและผูดูแลหรือ

ผูรับผิดชอบผูปวย (โดยการสัมภาษณเชิงลึก) 

เรื่องผลกระทบดานตางๆ ไดแก ดานรางกาย 

ดานจิตใจ และอารมณ ดานสงัคม และดานเศรษฐกิจ  

เคร่ืองมือไดผานการตรวจสอบคุณภาพความตรง

ตามเนื้อหา แลวไปทดลองสัมภาษณกับผูปวย

โรคหลอดเลอืดสมองแผนกการพยาบาลอายรุกรรม  

จํานวน 5 ราย ปรับแกไขแบบรวบรวมขอมูลให

เหมาะสม นําไปสัมภาษณตามเกณฑคัดเขากลุม

ตวัอยาง (Inclusion criteria) จาํนวน 40 ราย โดย

เปนผูปวยประเภทผูปวยนอก 10 ราย และผูดูแล

หลัก 10 ราย ผูปวยใน 10 ราย  และผูดูแลหลัก 10 

ราย โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูล

เชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา Content 

Analysis โดยใชสถติเิชงิพรรณนา  ไดแก  รอยละ

คาเฉลีย่  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เพือ่วเิคราะห

ผลกระทบดานตางๆ  ของผูปวยและผูดูแล

โรคหลอดเลือดสมอง

ผลการศึกษา    
 ผูปวยมีจํานวนท้ังสิ้น 20 คน เปนเพศ

หญิง 12 คน รอยละ 60 เพศชาย 8 คน รอยละ 40  

อายุสวนใหญมากกวา 60 ป รอยละ 80 อายุเฉลี่ย 

67.6 ป  ทกุคนมีเชือ้ชาติไทย  นบัถอืศาสนาพุทธ สวน

ใหญมีสถานภาพสมรสคู (อยูดวยกัน) รอยละ 70

ระดบัการศกึษา ประถมศกึษารอยละ 60  และเปน

ผูสงูอายรุอยละ 60  มรีายไดนอยกวา 10,000 บาท

ตอเดือน รอยละ 65 ในสวนของการประเมินภาวะ

สุขภาวะของตนเองพบวา ปจจุบันเห็นวาตนเอง

มีสุขภาพไมดี รอยละ 40 รองลงมา คือ พอใจใน

สุขภาพตนเอง รอยละ 35 สําหรับการเปรียบเทียบ

สุขภาพของตนเองกับปที่ผานมา สวนใหญเห็นวา  

แยกวาปที่แลวรอยละ 35 และคอนขางแยกวา

ปที่แลว รอยละ 35 จากการวิเคราะหขอมูลดาน

การเจบ็ปวยของผูปวย  พบวาสวนใหญวนิจิฉัยวาเปน 

Cerebral infarction รอยละ 80   ผูปวยสวนใหญ

มีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย รอยละ 58.10  

รองลงมาคือโรคเบาหวานรอยละ 31.25 และ

โรคหัวใจรอยละ 28.15  ระดับความรุนแรงของ

โรคหลอดเลือดสมอง สวนใหญอยูในระดับ 

Moderated disability  รอยละ 45   เมือ่พจิารณา

ลักษณะสภาพผูปวย พบวาสามารถรับประทาน

อาหารไดเองรอยละ 60 หายไดไดปกติรอยละ 

75 มีการติดตอสื่อสารไดปกติ รอยละ 65 ติดตอ

สือ่สารผิดปกตริอยละ 35 โดยจะพูดเสียงแหบพลา 

สําหรับการเคลื่อนไหว สวนใหญตองใชอุปกรณ

ชวย ไดแก  Wheel chair, Walker frame, 

3-point cane การขับถายปสสาวะสวนใหญปกติ 

รอยละ 65 การขับถายอุจจาระสวนใหญปกติ 

รอยละ 60  และมีภาวะโรคแทรกซอนหลายอยาง  

ไดแก  ไหล/ไหลติด  ขอติดแข็ง  แขน ขา มือเกร็ง

และออนแรง (ตามตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละขอมูลการเจ็บปวยของผูปวยโรงหลอดเลือดสมอง  

ขอมูลดานการเจ็บปวยของผูปวย
จํานวนและรอยละ

OPD (คน) IPD (คน) รวม (รอยละ)

การวินิจฉัยโรคของผูปวย (Diagnosis)

 Cerebral infarction 10 6 16 (80)

  Cerebral thrombosis - 3  

  Cerebral embolism - 3 

 Intracerebral hemorrhage - 4 4 (20)

ผูปวยมีโรคอื่นรวมดวย

 เบาหวาน 2 5 7 (19.4)

 ความดันโลหิตสูง 9 6 15 (41.7)

 ไขมันในเลือดสูง 1 4 5 (13.9)

 โรคหัวใจ 1 5 6 (16.7)

 อื่นๆ (เชน โรคปอด, โรคกระเพาะ, ไขมันในเลือด-

 ผิดปกติ, ไวรัสตับอับเสบบี,  พารกินสัน, เกาท

3 - 3 (8.3)

ระดับความรุนแรงของหลอดเลือดสมอง 

(Modifi ed Rankin Score)

 No symptoms at all - -

 No signifi cant disability despite symptoms - -

 Slight disability - -

 Moderate disability 9 2 11 (55)

 Moderately severe disability 1 4 5  (25)

 Severe disability - 4 4 (20)

ลักษณะสภาพผูปวย 

 การรับประทานอาหารและน้ํา

 รับประทานอาหารเอง 10 2 12 (60)

 ปอน/ฝกกลืน - 1 1 (5)

 ใหอาหารทาง NG Tube - 7 7 (35)

 ใหอาหารทาง Gastrostomy tube - - -
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ขอมูลดานการเจ็บปวยของผูปวย
จํานวนและรอยละ

OPD (คน) IPD (คน) รวม (รอยละ)

 การไดรับอากาศ/การหายใจ

 ปกติ 10 5 15 (75)

 ใหออกซิเจนทางจมูก/ปาก - 1 1 (5)

 Tracheotomy (เจาะคอ) - - -

 ใหออกซิเจน Tracheotomy - 4 4 (20)

 การทําความสะอาดรางกาย

 ชวยเหลือตัวเอง 5 - 5 (25)

 พาไปอาบน้ําที่หองนํ้า 4 3 7 (35)

 ชวยเช็ดตัวบนเตียง - 5 5 (25)

 สามีดูแล 1 2 3 (15)

 การติดตอสื่อสาร

 ปกติ 9 4 13 (65)

 ผิดปกติ  (เสียงแหบพลา) 1 6 7 (35)

 การเคลื่อนไหว-เคลื่อนยาย

 ชวยเหลือตัวเอง 3 - 3 (15)

 ชวยบางสวน 7 3 10 (50)

 ชวยทั้งหมด - 7 7 (35)

 อุปกรณชวยเหลือการเคล่ือนยาย 

 ไมตองใชอุปกรณ - 1 1 (5)

 1-point cane 1 - 1 (5)

 3-point cane 2 2 4 (20)

 Walker frame 4 - 4 (20)

 Wheel Chair 3 1 4 (20)

 นอนบนเตียงเคลื่อนไหวไดนอย ยืนไมได ออนแรง - 4 4 (20)

 ไมตอบ - 2 2 (10)
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ขอมูลดานการเจ็บปวยของผูปวย
จํานวนและรอยละ

OPD (คน) IPD (คน) รวม (รอยละ)

การขับถาย

 การขับถายปสสาวะ

 ปกติ 10 3 13 (65)

 ใส Pad/Condom - 4 4 (20)

 ใสคาสายสวนปสสาวะ - 3 3 (15)

 การขับถายอุจจาระ

 ปกติ 8 3 11 (55)

 ลวง/เหน็บสบู - 2 2 (10)

 สวนอุจจาระ - 5 5 (25)

 ใชยาระบาย 2 - 2 (10)

 ภาวะแทรกซอน 

  ไหลตก/ไหลติด 4 2 6 (30)

 ขอติดแข็ง 3 1 4 (20)

 ชักเกร็ง - - -

 แผลกดทับ - - -

 แขนขาเกร็ง, มือซายเกร็ง, ขาออนแรง, ชา 3 3 (15)

 ติดเชื้อ - 2 2 (10)

 ไมตอบ - 5 5 (25)

  ผูดูแลหลักทั้งสิ้นมี 20 คน  สวนใหญเปน

เพศหญิง รอยละ 70 มอีายุสวนใหญระหวาง 50-59 

ป รอยละ 55 รองลงมาคืออายุ 30-45 ป  รอยละ 35   

อายุเฉล่ีย 50 ป นับถือศาสนาพุทธรอยละ 100  

สภาพสมรสสวนใหญเปนคู (อยูดวยกนั) รอยละ 85

จบการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรีรอยละ 

45 รองลงมาประถมศึกษารอยละ 25 สวนใหญ

ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 35  

รายไดครอบครัวสวนใหญนอยกวา 10,000 บาท/

เดือน รอยละ 40  รองลงมาคือระหวาง 30,0001-

40,000 บาท รอยละ 35 มีรายะเวลาในการดูแล

ผูปวยรายนี้มาแลวสวนใหญมากกวา 1-2 ป

รอยละ 25  รองลงมาคอื 5 ป รอยละ 20  

  ในสวนการประเมนิภาวะสุขภาพของตนเอง 

พบวาสวนใหญคดิวาตนเองมีสขุภาพดี รอยละ 45 

รองลงมาคือมีสุขภาพระดับพอใจรอยละ 30 แต
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ในสวนการเปรยีบเทยีบวาภาวะสขุภาพในปจจบุนั

เทยีบกบัในปทีผ่านมา พบวาสวนใหญเห็นวาแยลง

กวาเดิมรอยละ 45 รองลงมาคือเหมือนปทีแ่ลวรอย

ละ 40 (ตามตารางที่ 2)

ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูดูแลหลัก  

ขอมูลทั่วไปของผูดูแลหลัก จํานวนและรอยละ

OPD (คน) IPD (คน) รวม (รอยละ)

เพศ

 ชาย 4 2 6 (30)

 หญิง 6 8 14 (70)

อายุ (ป) 

 นอยกวา 30 ป - - -

 30-49 ป 3 4 7 (35)

 50-59 ป 6 5 11 (55)

 60 ปขึ้นไป 1 1 2 (10)

อายุเฉลี่ย  =  50 ป

เชื้อชาติ

 ไทย 10 10 20 (100)

ศาสนา

 พุทธ 10 10 20 (100)

สถานภาพสมรส

 โสด - 2 2 (10)

 คู (อยูดวยกัน) 9 8 17 (85)

 คู (แยกกันอยู) - - -

 หมาย 1 - 1 (5)

 หยาราง - - -

ระดับการศึกษา

 ไมไดเรียน - - -

 ประถมศึกษา 3 2 5 (25)
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ขอมูลทั่วไปของผูดูแลหลัก จํานวนและรอยละ

OPD (คน) IPD (คน) รวม (รอยละ)

 มัธยมศึกษาตอนตน 1 1 2 (10)

 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 - 2 (10)

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, อนุปริญญา - - -

 ปริญญาตรี 3 6 9 (45)

 ปริญญาโท 1 1 2 (10)

 ปริญญาเอก - - -

ปจจุบันประกอบอาชีพ

 ไมไดประกอบอาชีพ

  นักเรียน/นักศึกษา - - -

  พอบาน/แมบาน 2 1 3 (15)

  ผูสูงอายุ - - -

     ประกอบอาชีพ

  รับจาง 1 1 2 (10)

  คาขาย 1 1 2 (10)

  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 4 7 (35)

  เกษตรกรรม 1 2 3 (15)

  ประมง -

  ธุรกิจสวนตัว 2 2 (10)

  ขาราชการบํานาญ - 1 1 (5)

รายไดตอเดือน (บาท)

 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 4 4 8 (40)

 10,001-20,000 1 - 1 (5)

 20,001 – 30,000 1 2 3 (15)

 30,001 – 40,000 3 4 7 (35)

 40,001 – 50,000 1 - 1 (5)

 50,0001 ขึ้นไป - - -
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ขอมูลทั่วไปของผูดูแลหลัก จํานวนและรอยละ

OPD (คน) IPD (คน) รวม (รอยละ)

ระยะเวลาท่ีดูแลผูปวย

 นอยกวา 6 เดือน - 3 3 (15)

 6 เดือน – <1 ป 1 2 3 (15)

 1 ป - 2 ป 2 3 5 (25)

 >2-3 ป 3 - 3 (15)

 >3-4 ป 1 - 1 (5)

 >4-5 ป - 1 1 (5)

 5 ปขึ้นไป 3 1 4 (20)

ปจจุบันทานคิดวาสุขภาพของทานเปนอยางไร

 ดีเลศ - - -

 ดีมาก 1 - 1 (5)

  ดี 5 4 9 (45)

 พอใจ 3 6 9 (45)

 ไมดี 1 - 1 (5)

เมื่อเทียบกับปที่แลว ทานคิดวาสุขภาพของทานเปน

อยางไร

 ดีกวาปที่แลวมาก - - -

 คอนขางดีกวาเม่ือปที่แลว 3 - 3 (15)

 เหมือนกับเมื่อปที่แลว 3 5 8 (40)

 คอนขางแยกวาเมื่อปที่แลว 4 5 9 (45)

 แยกวาเมื่อปที่แลวมาก - - -

ผลการวิเคราะหผลกระทบของผูปวย 
 ดานรางกาย  มีแขนขาเกร็ง เดินลําบาก 

ปวดตามแขนขาเลยไมอยากขยับใชงานไมได 

ขาบวม/ออนแรงลง เดินไมได กํามือไมคอยได  

ปวดหลงั จะรูสกึมนึชา ชวยเหลอืตวัเองไดเลก็นอย

ดานการรับประทานอาหารไดนอย เบื่ออาหาร

นํา้หนักลด ดานการนอน นอนไมหลบั เนือ่งจากเจ็บ

ปวดรางกาย คิดมาก ดานการขับถายอุจจาระบอย

วันละ 3-5 ครั้งตอวัน /ทองผูก ถาย 4-5 วัน/ครั้ง  

ดานจิตใจและอารมณ หงุดหงิด(5) เครียด(2)  
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โกรธ โมโหมากขึ้น(3) เพราะชวยเหลือตัวเองไมได 

ทํางานไมได วิตกกังวลวาจะรักษาไมได (6) คิดวา

เปนภาระใหกับครอบครัว(3) รูสึกเบื่อบางคร้ัง/

คดิมากเรือ่งภาวะเจบ็ปวย  กลวัจะรกัษาไมหายและ

โรคน้ียังทําใหชีวิตตนเองเปลี่ยนไปจากเดิม  ดูแล

ตนเองไมได  หวงลกูหลาน กลวัทรมาน โมโหงายข้ึน 

ไปไหนไมไดตองใหคนพาไป ไมอยากอยูไปนานๆ 

ถาจะอยูแบบลําบาก  ดานสังคม ไมไดเขาสังคม

เหมือนเดิม ดานเศรษฐกิจ บางคน ไมมีปญหา

เรื่องคาใชจายเน่ืองจากเบิกได  ฐานะพออยูพอกิน

 ความรูสึกหลังจากที่ทราบวาตนเองปวย

เปนโรคหลอดเลอืดสมองชวงแรกทอแทอยากตาย

หมดหวัง รูสกึแยมาก ทกุขใจ กงัวล นอยใจตวัเอง

คิดมาก กังวลอาการเครียดหนัก ตองการทํา

ทกุอยางไดเอง รูสกึเสยีใจ ทอแท เพราะไมสามารถ

ทาํงานเหมือนปกติไดคดิมาก  กลวัไมหาย  กลวัคา

ใชจาย กลัวเปนหนัก กลัวจะทรมาน ไมอยากเปน

ภาระ ยอมรับสภาพการเจ็บปวย

ผลกระทบของผูดูแล  
 ดานรางกาย รางกายแข็งแรงดี/มอีาการปวด

ศรีษะเวลาเครยีดเพราะนอนไมหลบั  แขนมปีญหา 

ยกไมไดเลย รูสกึเหน่ือยลามาก รบัประทานอาหาร

ไดนอย นอนนอย ปวดเม่ือยรางกาย  ปวดหลัง 

นํา้หนกัลด ดานจติใจละอารมณ ชวงปแรกมีปญหา 

ปรับตัวไมได เหน่ือย กังวล มีอารมณเสียบาง 

คนปวยพูดไมฟงชอบฉุนเฉียว ตองเดินหนี มเีหน่ือย

มีทอแทบาง  บางคร้ังนอนไมหลับ  กังวล  เครียด  

หงุดหงิด  ดานสังคม ไมไดไปไหน ตองดูแลผูปวย

คนเดียว ดานเศรษฐกิจ สวนใหญไมมีปญหาใช

สิทธิจายตรง คาใชจายไมคอยพอ 

 ดังนั้นหากทีมผูดูแลรับรูและเขาใจถึง

ขอมลูผลกระทบท่ีเกดิขึน้กบัผูปวยและครอบครัว 

ทัง้ดานรางกาย จติใจ อารมณ  สงัคม และเศรษฐกจิ

ทีเ่กีย่วของยอมนาํไปสูการกาํหนดแนวทางการดแูล

รกัษาผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ปีระสทิธภิาพ

สอดคลองกับปญหาและความตองการที่แทจริง

ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 ความรูสึกเมื่อทราบวาตนเองตองดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 รูสึกธรรมดา ยอมรับ ตองการใหคนปวย

หาย ดูแลตัวเองได ชวงแรกคนปวยทําใจไมได

ลําบาก เครียด มีความหวังวาผูปวยจะหาย เดิน

ได  ตองยอมรับตองดูแลกันไปตลอด รูสึกเหนื่อย

จะอาเจียนเวลาผูปวยปสสาวะราด อุจจาระราด  

ยงัไมชนิในการดแูล ตองการใหมคีนมาคยุดวยผูปวย

จะไดไมกังวลไมเครียด บางครั้งก็ทอแท มีคนให

กําลังใจเร่ืองการดูแลตลอด พอดีมีลูก หลายคน

มาชวย  อยากใหหมอรักษาใหหาย คนปวยบอก

ไมฟง เหนือ่ย ทอแท แตกจ็ะสู บอกใหฝกกายภาพ

ก็ไมทํา ทําใหอารมณหงุดหงิด ผูปวยอารมณรอน 

ผูปวยบอกไมฟงทําใหเหนื่อย เกิดทอแทแตก็จะ

สูเพื่อใหหาย มีปญหาตอนมาหาหมอรอนาน 2-3 

ชัว่โมง เนือ่งจากญาติๆ หลายคนไมเขาใจระยะโรค 

มีอาการหวาดกลัว กลัวไมหาย แตหลังจาก

เขารับการรกัษาและฝกกายภาพบาํบดัอาการผูปวย

ดีขึ้น  ญาติรูสึกสบายใจข้ึน ไมมีปญหา แพทยนัด

ตรวจ 3 เดือนครั้ง สําหรับตนเองไมมีปญหาอะไร 
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แตคนปวยตองจับเดินตลอดเพราะเคยลมมาครั้ง

หนึง่เลยทําใหกลัว ทกุคนตองปรับตวั ไมใหไปไหน

ไกล  เมือ่มีปญหาปรึกษาคุณหมอไดตลอด  ผูปวย

ยอมทํากายภาพบําบัด ยอมรับซึ่งกันและกัน ดีใจ

ที่อาการคนปวยดี  เครียดมาก  แตกอนตอนทราบ

วาเปนโรคกงัวลเรือ่งอาหารการกนิ โดยเฉพาะเรือ่ง

อาหารจะตองดแูลคนปวย และกงัวลวาคนปวยจะ

ทําใจไมได กลัวคนปวยเหงา  พอคนปวยยอมรับ

ไดตอนน้ีดีขึ้นมาก ไปเท่ียวไดตลอด ไมวาจะเปน

หางสรรพสินคา อยากไปไหนไปไดตลอด มีคน

ขับรถใหอยูแลว

 ขอเสนอแนะ :

 1. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบและแนวทาง

ในการใหขอมูลแกผูปวยและผูดูแล เพื่อจะได

เขาใจขอมูลเพ่ิมขึ้น

 2. นําผลวิเคราะหมาพัฒนางานประจํา

สูงานวิจัย (R2R) ในการศึกษาการวางแผนการ

พยาบาล ในการสนับสนุนทางสังคมแกผูปวยและ

ญาติโรคหลอดเลือดสมอง

 3. ควรศึกษาศักยภาพในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองของญาติผูดูแลหลัก

 4. ควรศึกษารูปแบบการพยาบาลตอการ

เสริมสรางพลังอํานาจของผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง และญาติผูดูแลหลัก

  

สรุปผล 
  ผลงานเชิงวิเคราะหครั้งนี้เปนขอมูลพื้น

ฐานในการกําหนดแนวทางการดูแลรักษาผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองชวยใหคณุภาพชีวติของผูปวย

ดขีึน้ พยาบาลซึง่เปนหนึง่ในทมีผูดแูลมสีวนสาํคญั

ในการสําหรับการวางแผนการพยาบาล ในการ

สนับสนุนทางสังคมแกผูปวยและญาติใหดียิ่งขึ้น

และคงอยูในระยะเวลานาน 

กิตติกรรมประกาศ 
  การศึกษาวิเคราะหสําเร็จไดดวยดี โดยการ

สนบัสนนุงบประมาณจากกลุมวจิยัโรคหลอดเลือด

สมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผูศึกษาขอ

แสดงความขอบคณุมา  ณ ทีน่ีแ้ละใครขอขอบคณุ 

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา ผูใหคําแนะนําที่เกิด
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