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ความหวังในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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บทคัดย่อ

การวิ จั ย เชิ ง พรรณนานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อ ศึกษาระดับความหวังของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในแต่ละระยะของการฟื้นฟูสภาพ และ
แบบแผนความหวั ง ของผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมองระยะฟื้นฟูสภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ ที่เข้ารับ
การรักษาในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ จำ�นวน 42 คน เก็บรวบรวมข้อมูล
ตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ดัชนีชี้วัดความหวัง (Herth Hope Index: HHI)
มีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.87 และแบบสัมภาษณ์
ขอบเขตและมิติของความหวัง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการศึกษา   พบว่า 1) ระดับความหวัง
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับสูงทั้ง
สองระยะของการฟื้นฟูสภาพ ดังนี้ ในระยะน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน และมากกว่า 3 เดือน โดย

มีค่าเฉลี่ยคะแนนความหวัง เท่ากับ  38.67  และ
37.96 ในเรื่องขอบเขตความหวัง พบว่าผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองที่มีระยะเวลาเจ็บป่วยน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 3 เดือน มีความหวังทั่วไปสูง คิดเป็น
ร้อยละ 30.90 ส่วนผู้ป่วยที่มีระยะเวลาเจ็บป่วย
มากกว่า 3 เดือน มีความหวังเฉพาะสูง คิดเป็น
ร้อยละ 38.09 ในเรื่องมิติของความหวัง พบว่า มี
มิติ 2 มิตทิ มี่ คี า่ คะแนนความหวังตํา่ และปานกลาง
ซึง่ ประกอบด้วย มิตดิ า้ นสถานการณ์แวดล้อม โดย
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความหวังตํ่า เท่ากับ 1.92 (0.71)
และมิตดิ า้ นจิตใจ มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความหวังปาน
กลาง เท่ากับ 2.50 (0.32) ตามลำ�ดับ 2) แบบแผน
ความหวังของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
ฟื้นฟูสภาพโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
โดยมีค่าคะแนนความหวังลดลงเล็กน้อยในระยะ
ตั้งแต่ก่อนจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 วัน ถึง
ระยะติดตาม 1 เดือน และค่าคะแนนความหวัง
สูงขึ้นเล็กน้อยในระยะติดตามตั้งแต่ 1 เดือน ถึง
3 เดือน จากข้อค้นพบสรุปได้ว่า ความหวังในผู้
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ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองมี ค วามเป็ น พลวั ต ร
เปลีย่ นแปลงตามบริบทของการรักษาและการฟืน้ ฟู
สภาพ รวมทั้งสถานการณ์แวดล้อม พยาบาลควร
ศึกษาหารูปแบบการพยาบาลเพื่อส่งเสริม และคง
ไว้ซงึ่ ความหวังทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ยในแต่ละระยะ
ของการฟื้นฟูสภาพ และพบว่าแบบแผนความ
หวังไม่ชัดเจน ควรศึกษาในระยะยาวเป็น 1 ปี ถึง
3 ปี ควรปรับหัวข้อการประเมินในเครื่องมือให้
สอดคล้องกับแนวคิด
คำ�สำ�คัญ: ความหวัง  โรคหลอดเลือดสมอง  
ระยะฟื้นฟูสภาพ

Abstract

This descriptive research aimed to
study the level of hope in patients with
cerebrovascular disease in each rehabilitation phase and pattern of hope. The subjects
were 42 hospitalized patients on rehabilitation ward in Srinakgarind hospital during
March 2012. All participants completed
the set of questionaires; demograhic data,
Herth Hope Index (HHI) reliabilities of HHI
were 0.87 and spheres – dimensions interview. Data were analyzed using descriptive
statistics, and content analysis.
The result of the study can be concluded as fallow: 1) The mean hope scores
of the patients with cerebrovascular disease
in rehabilitation phase were at high level for
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two groups;  early rehabilitation (≤ 3 month)
and late rehabilitation (> 3 month)( = 38.67
and 37.96). The spheres of hope was found
that in patients in early rehabilitation have
generlized hope 30.90% but in late rehabilitation have particularized hope 38.09%.
Concerning dimensions of hope, contextual
dimension and affective dimension had at
lest  (1.92) and moderate (2.50) level of hope
score. 2) There was slightly decreased in average hope score at with little chang by before dischage on 1 day to follow-up 1 month
were few decreased and  few increased on
1 month to follow-up 3 months in groups of
rehabilitation ; ≤ 3 month and > 3 month
Hope in patients with cerebrovascular
disease during rehabilitation phase is dynamic
and depends on treatment and rehabilitation
including environment. To maintain high
level of hope and motivation, spheres of hope
suggests that nurse should find strategies to
encourage realistic hope for each rehabilitation phase further study with long follow up
period should be conducted to evaluate the
hope in stroke patients and spheres – dimensions interview should be about concept of
hope’s Dufault & Martocchio (1985)
Keyword: Hope, cerebrovascular
disease,  rehabilitation phase
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และเรื้อรัง รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยที่ยาวนานและเรื้อรัง พบ
disease or stroke)เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ว่าผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจมากกว่า
ทั่วโลก และเป็นสาเหตุสำ�คัญของความพิการที่ ด้านร่างกาย (รุ่งทิวา   ชอบชื่น, 2552) อันเนื่อง
รุนแรง ในประเทศไทยจากรายงานการเฝ้าระวัง มาจากพยาธิสภาพของโรคทำ�ให้ ผู้ป่วยมีภาวะ
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (สำ�นักระบาดวิทยา, 2553) พบ ทุพพลภาพคงที่ (stable disability) และผู้ป่วย
ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่มีจำ�นวน โรคหลอดเลือดสมองต้องตกอยู่ในสภาพที่พิการ
32,210 คน อัตราป่วย 50.56 ต่อประชากรหนึ่ง ช่วยเหลือตนเองได้น้อยลง ต้องพึ่งพาผู้อื่นมาก
แสนคน มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ยสะสม จำ�นวน 140,243 คน ขึ้น ทำ�ให้แบบแผนในการดำ�เนินชีวิตและบทบาท
ความชุก 220.16 ต่อประชากรหนึง่ แสนคน และพบ ของผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงไป การมีภาพลักษณ์ที่
ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2553 จำ�นวนผู้ป่วยมีแนว เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่ออัตมโนทัศน์ ทำ�ให้
โน้มเพิ่มขึ้น จากสถิติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยรู้สึกไม่พอใจในตนเอง มองตนเองไร้ค่า
ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ต้องพึ่งพาผู้อื่น สูญเสียความรู้สึกที่เป็นปกติ ผู้
ศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ป่ ว ยจะแยกตั ว เองและถอยหนี อ อกจากสั ง คม
ถึงปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจำ�นวน 36,619, 40,023, เกิดความรู้สึกท้อแท้ และสิ้นหวังตามมา (Annie
40,546, 41,623 และ 43,630 คนตามลำ�ดับ (งาน et al., 2006) ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านจิตสังคมที่ผู้
เวชระเบียนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ปี พ.ศ. 2550 ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องเผชิญ อีกทั้งผู้ป่วย
- 2554) ซึ่งนับว่ามีจำ�นวนค่อนข้างมากและมีแนว โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ รับรู้ถึง
โน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นผลการสำ�รวจค่าใช้จ่ายเฉลี่ย การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ทำ�ให้ผู้ป่วยเกิด
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาท ความคับข้องใจ วิตกกังวล อันจะมีผลต่อการปรับ
วิทยา ในปี พ.ศ. 2549 – 2551 พบว่า มีค่าใช้จ่าย ตัวกับภาวะด้อยสมรรถภาพที่เกิดขึ้น การส่งเสริม
31,603, 43,953 และ 46,524 บาท/คน/ปี ตาม ให้ผู้ป่วยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ยอมรับ
ลำ�ดับ และจากการศึกษาค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยนอก สภาพความพิการนั้น พบว่าความหวัง เป็นปัจจัย
โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้านจิตสังคมอย่างหนึ่งที่สำ�คัญมาก เพราะความ
พบว่า มีค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมเฉลี่ย หวังเป็นคุณสมบัติที่ทำ�ให้บุคคลมองเห็นตนเอง
1,959.85 บาท/คน/ครั้ง (กาญจนศรี   สิงห์ภู่และ ว่ามีคุณค่าขึ้น (ละมัด  เลิศลํ้า, 2542) ความหวัง
เป็นสิ่งจำ�เป็นของชีวิต (Kim et al.,  2006)  เป็น
คณะ, 2552)
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองต้องทุกข์ทรมาน ยาขนานเอกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ที่ ทำ � ให้
กับการด้อยสมรรถภาพเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน   บุคคลรู้สึกสดชื่น และฟื้นจากการเจ็บป่วย (Rus-
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toen,  2000) นอกจากนัน้ ความหวังยังเป็นตัวชีว้ ดั
คุณภาพชีวติ ของบุคคลได้ (Herth, 1990a) บุคคล
ทุกคนจะต้องมีความหวังอยู่ในระดับหนึ่ง แม้จะ
อยู่ในถานการณ์หรือช่วงระยะเวลาที่ยุ่งยากเพียง
ใดในภาวะสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยก็ตาม (Yates,
1993) เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยมี ค วามหวั ง จะทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยมี
ความมุ่งมั่นพยายามที่จะกระทำ�ให้บรรลุถึงเป้า
หมายที่วางไว้ และประสบความสำ�เร็จ เมื่อผู้ป่วย
เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามที่ตั้งความหวังไว้ ส่งผล
ให้ผู้ป่วยเกิดกำ�ลังใจ มีแรงจูงใจที่จะดูแลตนเอง
ต่อไปอันจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วยทั้งทางตรงและทาง
อ้อม (จิราวรรณ  ลีลาพัฒนาพาณิชย์, 2541) หากผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟืน้ ฟูสภาพมีความ
หวังและยังคงความหวังไว้นั้น จะทำ�ให้ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพมีความทนต่อ
สถานการณ์ที่ยุ่งยาก เผชิญกับความวิตกกังวล
และความเครียดต่างๆ มีความกล้าที่จะแสวงหา
ความช่วยเหลือ และเป็นแรงผลักดัน เกิดแรงจูงใจ
ให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
พยายามหาทางแก้ไขปัญหาหรือพยายามเอาชนะ
ปัญหา (Western, 2007) และเชื่อมั่นว่าอนาคตจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพสามารถ
ดำ�เนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
จากประสบการณ์ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ ในหอผู้ป่วย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด
ขอนแก่น พบว่า ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่แสดงออก
ว่าเป็นผู้ที่มีความหวังคือ มีความกระตือรือร้น มี
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ความมุ่งมั่น มีแรงจูงใจ มีกำ�ลังใจที่ดีในการที่จะ
ฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการรักษา
พยาบาล แต่ยังพบว่ามีผู้ป่วยบางกลุ่มได้แสดง
พฤติกรรม ก้าวร้าว เบือ่ หน่าย ไม่กระตือรือร้น ขาด
ชีวิตชีวา เซื่องซึม ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของผู้ที่
ไม่มีความหวัง (อุบล  นิวัติชัย, 2535) และจากการ
ศึกษานำ�ร่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
ฟื้นฟูสภาพ จำ�นวน 10 คนในหอผู้ป่วยเวชศาสตร์
ฟื้นฟู พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะ
ฟืน้ ฟูสภาพมีระยะเวลาการเจ็บป่วย และระยะการ
ฟื้นฟูสภาพที่แตกต่างกัน คือ มีระยะเวลาการเจ็บ
ป่วยตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 2 ปี ระยะการฟื้นฟูสภาพ
มีทั้งระยะการฟื้นฟูสภาพระยะแรก และการฟื้นฟู
สภาพระยะหลัง มีความหวังระดับสูง และระดับ
ตํ่า การศึกษาเกี่ยวกับความหวังที่ผ่านมาในต่าง
ประเทศส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อ
หาความหมาย และหาความสัมพันธ์ระหว่างความ
หวังกับตัวแปรอื่นๆ ส่วนในประเทศไทย เป็นการ
ศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ ใ นผู้ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง กลุ่ ม อื่ น
และการศึกษาเรื่องความหวังในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจทีจ่ ะศึกษาความหวังในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองระยะฟื้นฟูสภาพ ในบริบทของโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิซึ่งถือเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีความ
พร้ อ มในเรื่ อ งของการฟื้ น ฟู ส ภาพอย่ า งเต็ ม รู ป
แบบ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี
เครื่องมือที่ทันสมัย มีการทำ�งานแบบทีมสหสาขา
วิชาชีพ อีกทั้งปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างมาก โดยเพิม่ ช่อง
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ทางด่วนในการรักษา ร่วมกับมีการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแบบครบวงจร (สมศักดิ์ เทียม
เก่า,2554) โดยข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา คาด
ว่าจะสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
แนวทางหรือรูปแบบการบริการพยาบาลที่คำ�นึง
ถึงการคงไว้และหรือสร้างความหวัง เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวและยอมรับสภาพความ
เป็นจริง เรียนรู้ที่จะดูแลตนเอง สามารถดำ�รงชีวิต
ได้อย่างอิสระ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบ
แนวคิดความหวังของ Dufault and Martocchio
(1985) ความหวังเป็นกระบวนการด้านจิตสังคมที่
มีความเป็นพลวัต มีลกั ษณะซับซ้อน ความหวังจาก
กรอบแนวคิดนี้ กล่าวถึงโครงสร้างของความหวัง
ประกอบด้วย ขอบเขตและมิติของความหวัง โดย
มีขอบเขตความหวัง 2 ประการ ได้แก่ ความหวัง
ทั่วไปและความหวังเฉพาะ และในขอบเขตความ
หวังยังประกอบด้วยมิติความหวัง 6 มิติ ซึ่งแต่ละ
มิติของความหวังจะมีความชัดเจน แต่ส่งผลกระ
ทบทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันได้
ได้แก่ 1) มิติด้านสติปัญญา 2) มิติด้านเวลา 3) มิติ
ด้านความผูกพัน 4) มิติด้านสถานการณ์แวดล้อม
5) มิติด้านพฤติกรรม 6) มิติด้านจิตใจ

คำ�ถามการวิจัย

1. ระดับความหวังในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองในระยะการฟื้นฟูสภาพระยะแรก และระยะ
การฟื้นฟูสภาพระยะหลัง อยู่ในระดับใด

2. แบบแผนความหวังในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพในระยะเวลา 1  เดือน
ถึง 2 ปี มีลักษณะอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความหวังในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองในระยะการฟืน้ ฟูสภาพระยะแรก
และระยะการฟื้นฟูสภาพระยะหลัง
2. เพื่อศึกษาแบบแผนความหวังในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพในระยะ
เวลา 1  เดือน ถึง 2 ปี

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความหวังในผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่เข้ารับการรักษาที่หอ
ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
เป็นการศึกษาในระยะฟืน้ ฟูสภาพตัง้ แต่ 1 เดือน ถึง
2 ปี ภายใต้กรอบแนวคิดความหวังของ Dufault &
Martocchio (1985) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบข้ อ มู ล พื้ น ฐานของระดั บ และ
แบบแผนความหวังในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะการฟื้นฟูสภาพ 1 เดือน ถึง 2 ปี
2. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทางการพยาบาลได้
ตระหนักถึงบทบาทในการการส่งเสริมความหวัง
และหรือการคงไว้ซึ่งความหวัง  โดยการพัฒนารูป
แบบการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
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3. เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั เชิงทดลอง
ในประเด็นการเสริมสร้างความหวังในผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพต่อไป

รูปแบบการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive research) เพื่อศึกษาระดับความ
หวั ง ในแต่ ล ะระยะของการฟื้ น ฟู ส ภาพ และ
แบบแผนความหวังในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ระยะฟื้นฟูสภาพ

ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการรักษาในหอผู้
ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2555 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง โดยกำ�หนดคุณสมบัติของ
กลุ่มตัวอย่าง 1) เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งได้รับการประเมินสภาพโดยแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟูว่ามีความพร้อมในการฟื้นฟูสภาพ ที่รับใหม่
ที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ/หรือรับย้ายจาก
หอผู้ป่วยอื่น 2) มีความสามารถในการคิดรู้ปกติ
ประเมินโดยใช้แบบประเมินสมรรถภาพสมองของ
ไทย (Thai Mini Mental State Examination;
T.MMSE) ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 24 คะแนนขึ้น
ไป 3) เข้าใจภาษาไทย ถาม-ตอบได้ 4) ยินดีให้
ความร่วมมือในการทำ�วิจยั เกณฑ์การคัดออก คือ
เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึมเศร้า
ประเมินโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าของผู้
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ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ทีค่าคะแนนตั้งแต่ 19
คะแนนขึ้นไป การกำ�หนดขนาด ผู้วิจัยได้กำ�หนด
ขนาดตัวอย่างโดยคำ�นวณจากสูตรการหาขนาด
ตัวอย่าง กรณีไม่ทราบสัดส่วน และทราบจำ�นวน
ประชากร   n = n/ 1+no/n ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 42 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือประกอบด้วย 3  ส่วน คือ
ส่วนที่ 1  แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล
พิจารณาเลือกข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความหวัง ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ผู้ดูแล ระดับการศึกษา อาชีพ ความเพียง
พอของค่าใช้จา่ ย สวัสดิการการรักษา ศาสนา สิง่ ยึด
เหนีย่ วจิตใจ ประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นมา ความเชือ่
เกีย่ วกับการเจ็บป่วย การวินจิ ฉัยโรค ร่างกายข้างที่
อ่อนแรง โรคประจำ�ตัว ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลา
การเจ็บป่วย ระยะเวลานอนรักษาในโรงพยาบาล
ระดับของการพึ่งพา
ส่วนที่ 2    แบบประเมินความหวัง ใน
การศึกษานี้ผู้วิจัยได้นำ�ดัชนีชี้วัดความหวังของ
เฮิร์ท (Herth Hope Index; HHI) ซึ่งจิราวรรณ
ลีลาพัฒนาพาณิชย์ (2541) ได้แปลเป็นภาษาไทย
ลักษณะคำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
การแปลผล ค่าคะแนนความหวัง 12-30 คะแนน
แสดงถึง ความหวังระดับตํ่า ค่าคะแนนความหวัง
31-48 คะแนน แสดงถึง ความหวังระดับสูง
ส่วนที่ 3  เป็นการประเมินถึงรายละเอียด
ตัวแปรที่สำ�คัญในมิติความหวัง ได้แก่ 1) มิติด้าน
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สติปัญญา เป็นการประเมินสมรรถภาพสมอง ซึ่ง
ประเมินโดย T.MMSE เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้คดั กรอง
กลุ่มตัวอย่าง ต้องได้คะแนนตั้งแต่ 24 คะแนนขึ้น
ไป 2) มิติด้านเวลา เป็นการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
จากการฟื้นฟูสภาพ ซึ่งให้เปรียบเทียบตั้งแต่อดีต
ปัจจุบนั อนาคต 3) มิตดิ า้ นความผูกพัน เป็นความ
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น หรือสิ่งอื่นที่สำ�คัญ
ของผู้ป่วย 3 ด้าน คือ สัมพันธภาพกับครอบครัว
สัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ การประกอบ
กิ จ กรรมทางศาสนาตามความเชื่ อ และศรั ท ธา
4) มิติด้านสถานการณ์แวดล้อม ได้ประเมินถึง
ระดับของตัวแปรสำ�คัญในมิตินี้ คือ ความเหนื่อย
ล้า ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ความ
สามารถในการประกอบอาชีพ ความสามารถใน
การพักผ่อนหย่อนใจ 5) มิติด้านพฤติกรรม ได้
ประเมินตัวแปรทีส่ �ำ คัญ คือ ความเชือ่ มัน่ ในแพทย์
แผนปัจจุบนั และแพทย์ทางเลือก 6) มิตดิ า้ นจิตใจ
ได้ประเมินถึงระดับของตัวแปรที่สำ�คัญ คือ ความ
กระตือรือร้น สดใส ร่าเริง ความเฉื่อยชาอารมณ์
เศร้า หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน และคำ�ตอบเป็น
แบบเลือกตอบ 3 ข้อคำ�ตอบ

การหาคุณภาพของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การวิจัย

1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา
(Content validity)
โดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ    5 ท่ า นตรวจสอบ
ได้แก่ อาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในมโน
ทัศน์ของความหวัง 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลที่มี

ประสบการณ์ ใ นการให้ ก ารพยาบาลผู้ ป่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมอง 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพที่มี
ความเชี่ยวชาญในมโนทัศน์ความหวัง 1 ท่าน และ
พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการให้การ
พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ท่าน
2. การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability)
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ ไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 20 คน และนำ�ผลที่ได้ไปหาความเที่ยง
ของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค
เท่ากับ  0.87

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ วิ จั ย ทำ � หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล
และผ่านการตรวจและอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเข้าร่วมการวิจัยของผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นไปด้วยความสมัคร
ใจ ผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
เซ็นชื่อในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้รบั เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมวิจยั และ
มีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการทำ�วิจัยเมื่อใดก็ได้ โดย
ไม่มผี ลกระทบต่อการรับบริการทีส่ มควรได้รบั แต่
ประการใด ผู้เข้าร่วมวิจัยไม่ถูกระบุชื่อในรายงาน
ใดๆทัง้ สิน้ ข้อมูลทีร่ วบรวมได้ทงั้ หมดจะเก็บไว้เป็น
ความลับเฉพาะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเท่านั้น ซึ่งจะ
ถูกทำ�ลายภายหลังการวิจัยสิ้นสุด เป็นระยะเวลา
5 ปี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จากนั้ น ผู้ วั ย ขอ
อนุญาตเข้าพบหัวหน้าหอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
และหัวหน้าห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู เบอร์ 10
เพื่อขอความร่วมมือ โดยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้น
ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เตรียมผูช้ ว่ ยวิจยั โดยการชีแ้ จงโครงการ
วิ จั ย เพื่ อ ช่ ว ยในการเชิ ญ ชวนเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย
สอนสาธิตการใช้เครื่องมือในการคัดกรองกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีเครื่องมือ 2 อย่าง คือ แบบประเมิน
สมรรถภาพสมองของไทย (T.MMSE) และแบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้า เกณฑ์ในการให้คะแนน และ
ทดสอบการใช้เครื่องมือโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
เปรียบเทียบกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
3. เมือ่ มีผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ทัง้ ใน
รายทีร่ บั ใหม่ หรือรับย้ายเข้ารับบริการในหอผูป้ ว่ ย
เวชศาสตร์ฟนื้ ฟู ได้รบั การฟืน้ ฟูสภาพจนครบตาม
โปรแกรมการฟืน้ ฟูสภาพในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมอง และมีการกำ�หนดวันที่จำ�หน่ายออกจากโรง
พยาบาล ผูช้ ว่ ยวิจยั ประชาสัมพันธ์เชิญเชิญเข้าร่วม
การวิจัย
4. เมื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยินดี
เข้าร่วมวิจัย ผู้ช่วยวิจัยคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
5. ผูว้ จิ ยั อธิบายวัตถุประสงค์การวิจยั ราย
ละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล และสิทธิ์ในการ
เข้าร่วม หรือออกจากการเข้าร่วมวิจัย และให้กลุ่ม
ตัวอย่างเซ็นชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
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6. ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ป่วยเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไป ดัชนีชี้วัดความหวัง แบบสัมภาษณ์ขอบเขต
และมิติความหวัง สัมภาษณ์ผู้ป่วยเป็น 3 ระยะ
ติดตาม  ดังนี้
ระยะติดตามที่ 1 ก่อนการจำ�หน่ายผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาล 1 วัน
ระยะติ ด ตามที่ 2 ติ ด ตามเยี่ ย มผู้ ป่ ว ยที่
บ้าน หรือเมื่อผู้ป่วยมาตรวจตามนัดที่ห้องตรวจ
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เบอร์ 10 เมื่อครบ 1 เดือนหลัง
จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
ระยะติดตามที่ 3 เมื่อผู้ป่วยมาตรวจตาม
นัดที่ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู เบอร์ 10 เมื่อครบ
3  เดือนหลังการจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล   

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ค่าคะแนนดัชนี
ชี้วัดความหวังของเฮิร์ท (Herth Hope Index;
HHI) และแบบสัมภาษณ์มิติความหวัง โดยใช้
สถิตเิ ป็น ความถี่ พิสยั ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ขอบเขตความหวัง โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) วิเคราะห์
แบบแผนความหวัง ด้วยกราฟเส้นค่าเฉลีย่ คะแนน
ความหวัง ตามระยะการติดตามผู้ป่วย

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองระยะฟื้นฟูสภาพ
จากการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
42 คน สามารถเก็บข้อมูลครบทั้ง 3 ครั้ง  คิดเป็น
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ร้อยละ 100   ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจนครบทั้งหมด 5 เดือน ในระยะติดตาม
1 เดือน ส่วนใหญ่มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
จำ�นวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42  เนื่องจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ มี นั ด ติ ด ตามผลการรั ก ษาใน
ระยะเวลา 1 เดือน ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และ
อีกจำ�นวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 กลุ่ม
ตัวอย่างมารับบริการแบบผู้ป่วยนอก โดยมารับ
บริการฝึกกายภาพบำ�บัดที่ห้องฝึกผู้ป่วยนอก ผู้
วิจัยจึงเข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ในช่วงที่ฝึก
เรียบร้อยแล้ว ส่วนในระยะติดตาม 3 เดือน ผู้วิจัย
เข้าสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 42 คน ที่ห้อง
ตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 59.53
เพศหญิงร้อยละ 40.47 มีอายุตงั้ แต่ 35-81 ปี  ส่วน
ใหญ่อายุ > 60 ปี ร้อยละ 59.53 อายุเฉลีย่ ของกลุม่
ตัวอย่างเท่ากับ 63.17 ปี (SD=12.68) และพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพคู่มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 64.28 มีการนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100 ส่วนการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อย
ละ 59.52 สำ�หรับอาชีพของกลุ่มตัวอย่างพบว่า
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 50 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
คิดเป็นร้อยละ 61.90 ในเรื่องสวัสดิการการรักษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สวัสดิการการ
รักษาจากต้นสังกัด ร้อยละ 57.14 สำ�หรับความ
เชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บป่วยพบมากที่สุดคือ
เชือ่ ว่าเกิดจากเวรกรรม ร้อยละ 66.66 และในเรือ่ ง

ประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วน
ใหญ่มปี ระสบการณ์เกีย่ วกับภาวะคุกคามชีวติ คิด
เป็นร้อยละ 61.90 นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีบุตรหลานเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คิด
เป็น ร้อยละ 66.66 และส่วนใหญ่มีคู่สมรสเป็นผู้
ดูแล ร้อยละ 57.14 ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ภาวะสุ ข ภาพของกลุ่ ม
ตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับการวินิจฉัยว่า
เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมากที่สุด
ร้อยละ 88.09 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การอ่อนแรงซีกซ้าย คิดเป็นร้อยละ 57.17 สำ�หรับ
โรคประจำ�ตัวพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีโรคประจำ�ตัว
ที่พบมากที่สุดคือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ
76.19 ในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มภี าวะแทรกซ้อน คิดเป็นร้อย
ละ 52.38 และผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน พบว่า มีภาวะ
แขนบวมและข้อเข่าอักเสบ คิดเป็น ร้อยละ 30 ส่วน
ระยะเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
พบว่า มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนถึง 2 ปี ส่วนใหญ่
มีระยะเวลาการเจ็บป่วย > 3 เดือน ร้อยละ 54.76  
ระยะเวลาระยะเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 6.10 เดือน (SD
= 6.04) สำ�หรับระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล
พบว่า มีระยะเวลาการรักษาตั้งแต่ 3-8 สัปดาห์
ระยะเวลาเฉลี่ย 5.36 (SD = 1.49) และยังพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนน Barthel ADL Index มี
คะแนนตั้งแต่ 4-90 ส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรง
พึ่งพามาก ร้อยละ 40.47 คะแนนการพึ่งพาเฉลี่ย
เท่ากับ 44.21 (SD = 20.24) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1   จำ�นวน ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตาม
                   ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 42)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
25
59.53
หญิง
17
40.47
อายุ (ปี)
35-59
17
40.47
> 60
25
59.53
Range = 35-81,   = 63.17,  SD = 12.68
สถานภาพสมรส
คู่
27
64.28
หม้าย/หย่า
13
30.95
โสด
2
4.76
ศาสนา
พุทธ  
42
100
ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บป่วย
เวรกรรม  
28
66.66
โรคภัยไข้เจ็บ
14
33.33
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา
ภาวะคุกคาม
26
61.90
การสูญเสีย   
16
38.09
บุคคล/สิ่งยึดเหนี่ยว
บุตรหลาน
28
66.66
คู่สมรส    
14
33.33
ผู้ดูแล
คู่สมรส
24
57.14
บุตร/หลาน  
16
38.09
ผู้ดูแล
2
4.76
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ตารางที่ 1    จำ�นวน ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตาม
                    ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 42) (ต่อ)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน
ร้อยละ
ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุการเจ็บป่วย
เวรกรรม  
28
66.66
โรคภัยไข้เจ็บ  
14
33.33
ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา
ภาวะคุกคาม
26
61.90
การสูญเสีย   
16
38.09
บุคคล/สิ่งยึดเหนี่ยว
บุตรหลาน
28
66.66
คู่สมรส     
14
33.33
ผู้ดูแล
คู่สมรส
24
57.14
บุตร/หลาน  
16
38.09
ผู้ดูแล
2
4.76
การวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน
37
88.09
หลอดเลือดสมองแตก   
5
11.9
ส่วนของร่างกายที่อ่อนแรง
ซีกซ้าย  
24
57.17
ซีกขวา  
18
42.85
โรคประจำ�ตัว
ความดันโลหิตสูง   
32
76.19
เบาหวาน      
6
14.28
ภาวะไขมันในเลือดสูง   
4
9.52
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ตารางที่ 1    จำ�นวน ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตาม
                    ข้อมูลส่วนบุคคล (n = 42) (ต่อ)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน
ร้อยละ
ภาวะแทรกซ้อน
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
22
52.38
มีภาวะแทรกซ้อน   
20
47.61
- ภาวะแขนบวม
6
14.28
- ปวดเข่า
6
14.28
- กระเพาะปัสสาวะอักเสบ     
4
9.52
- ปอดอักเสบ
2
4.76
- กระเพาะปัสสาวะพิการ    
2
4.76
ระยะเวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
≤  3 เดือน                                                                               
19
45.23
>  3 เดือน  
23
54.76
   Range = 1 เดือน – 2 ปี, = 6.1 เดือน, SD = 6.04
ระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล (สัปดาห์)
3 – 6   
36
85.71
> 6     
6
14.28
   Range = 3 – 8 สัปดาห์,   = 5.36 สัปดาห์ , SD = 1.49
ค่าคะแนน Barthel ADL Index
0 - 20     ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาทั้งหมด    
2
4.76
25 – 45   ระดับความรุนแรงที่พึ่งพามาก    
17
40.40
50 – 70   ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาปานกลาง  
12
28.57
75 – 90   ระดับความรุนแรงที่พึ่งพาน้อย     
11
26.19
    Range   4 - 90,   = 44.21, SD = 20.24
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2. ระดับความหวังผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองในแต่ละระยะของการฟื้นฟูสภาพ
จากตารางที่ 2 แสดงพิสัย ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหวังในกลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�แนกตามระยะฟื้นฟูสภาพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในระยะการฟื้นฟูสภาพทั้ง 2 กลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความหวังอยู่ในระดับสูงทั้งหมด

โดยกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นระยะการฟืน้ ฟูสภาพ ≤ 3
เดือน มีค่าคะแนนความหวังตั้งแต่ 35-42 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 38.67 (SD= 2.68) ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในระยะการฟื้นฟูสภาพ > 3
เดือน มีค่าคะแนนความหวังตั้งแต่ 30-45 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 37.96 (SD= 3.64) ดังแสดง
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 พิสยั ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและระดับความหวังในกลุม่ ตัวอย่างจำ�แนกตามระยะ
ฟื้นฟูสภาพ (n = 42)
ระดับความหวัง
ระยะแรก
ระยะหลัง
                       ระยะการฟื้นฟูสภาพ
(≤ 3 เดือน)
(> 3 เดือน)
พิสัย
35-42
30-45
  (SD )
38.67 (2.68)
37.96 (3.64)
ระดับความหวัง
สูง
สูง
จากตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง
จำ�แนกตามขอบเขตความหวังและระยะการฟื้นฟู
สภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในระยะการฟื้นฟู
สภาพ ≤  3 เดือน มีความหวังทั่วไปว่าจะหายเป็น
ปกติเป็นส่วนใหญ่ จำ�นวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
23.80 และมีความหวังเฉพาะว่าจะเดินได้ เป็นส่วน
ใหญ่ จำ�นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในระยะการฟื้นฟูสภาพ > 3 เดือน มี
ความหวังทั่วไปว่าจะหายเป็นปกติเป็นส่วนใหญ่

จำ�นวน 5 คิดเป็นร้อยละ 11.90 คน ความหวัง
เฉพาะว่าจะเดินได้เป็นส่วนใหญ่ จำ�นวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.04 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ใน
ระยะการฟื้นฟูสภาพ ≤  3 เดือน มีความหวังทั่วไป
สูงกว่าความหวังเฉพาะ โดยมีจำ�นวนทั้งหมด 13
คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 ส่วนกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ น
ระยะการฟืน้ ฟูสภาพ > 3 เดือน มีความหวังเฉพาะ
สูงกว่าความหวังทัว่ ไป โดยมีจ�ำ นวนทัง้ หมด 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.09ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3   จำ�นวนและร้อยละของขอบเขตความหวังจำ�แนกตามระยะการฟื้นฟูสภาพ  (n = 42)
ขอบเขตความหวัง
ระยะแรก (≤ 3 เดือน) ระยะหลัง (> 3 เดือน)
ระยะการฟื้นฟูสภาพ จำ�นวน ร้อยละ
จำ�นวน ร้อยละ
ความหวังทั่วไป
- มีความหวังว่าจะหายเป็นปกติ
10
23.80
5
11.90
- มีความหวังอยากจะอยู่กับลูกหลาน นานๆ
2
4.76
1
2.38
- มีความหวังว่าจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
1
2.38
1
2.38
รวม
13
30.90
7
16.66
ความหวังเฉพาะ
- มีความหวังว่าจะเดินได้
3
7.14
8
19.04
- มีความหวังว่าจะรับประทานอาหารได้ตามปกติ
1
2.38
3
7.14
- มีความหวังว่าจะกลับไปทำ�งานได้เหมือนเดิม
1
2.38
2
4.76
- มีความหวังว่าจะช่วยเหลือตนเองได้
1
2.38
3
7.14
รวม
6
14.28
16
38.09
        จากตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความหวัง
จำ�แนกตามมิติและระยะการฟื้นฟูสภาพจะเห็น
ว่า กลุ่มที่อยู่ในระยะการฟื้นฟูสภาพ ≤ 1 เดือน มี
ค่าเฉลีย่ ระดับความหวังด้านความผูกพันในระดับ
มาก   = 3.51 (SD = .36) มิตคิ วามหวังด้านจิตใจ  
= 2.51 (SD = .36) มิตคิ วามหวังด้านสถานการณ์
แวดล้อม     = 1.83 (SD = .35) มิตคิ วามหวังด้าน
พฤติกรรม   = 3.19 (SD = .26) มิติความหวัง
ด้านเวลา   = 3.25 (SD = .46) ส่วนกลุม่ ตัวอย่างที่
อยูใ่ นระยะการฟืน้ ฟูสภาพ >1-3 เดือน มีมติ คิ วาม
หวังด้านความผูกพัน   = 3.55 (SD = .24) มิติ
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ความหวังด้านจิตใจ   =  2.67 (SD = .33) มิติ
ความหวังด้านสถานการณ์แวดล้อม   = 2 (SD =
.30) มิตคิ วามหวังด้านพฤติกรรม   = 3.14 (SD =
.23) มิตคิ วามหวังด้านเวลา    =  3.09 (SD = .54)  
และกลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นระยะการฟืน้ ฟูสภาพ > 3  
เดือน มีมิติความหวังด้านความผูกพัน   = 3.43
(SD = .28) มิตคิ วามหวังด้านจิตใจ   =  2.32 (SD
= .28) มิตคิ วามหวังด้านสถานการณ์แวดล้อม   =  
1.94 (SD = .30) มิติความหวังด้านพฤติกรรม   
=  3.13 (SD = .22) มิติความหวังด้านเวลา      =  
3.39 (SD = .66) ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความหวัง และมิติความหวังจำ�แนกตามระยะการ
ฟื้นฟูสภาพ (n=42)
มิติความหวัง
ระยะแรก (≤ 3 เดือน)
ระยะหลัง (> 3 เดือน)
ระยะการฟื้นฟูสภาพ   (SD) คะแนนความหวัง   (SD) คะแนนความหวัง
มิติด้านเวลา
3.17 (0.5)   
สูง
3.39 (0.6)       
สูง
มิติด้านความผูกพัน
3.54 (0.3)
สูง
3.43 (0.2)           
สูง
มิติด้านสถานการณ์แวดล้อม 1.91 (0.3)
ตํ่า
1.94 (0.3)        
ตํ่า
มิติด้านพฤติกรรม
3.16 (0.2)
สูง
3.13 (0.2)         
สูง
มิติด้านจิตใจ
2.59 (0.3)
ปานกลาง
2.32 (0.2)
ปานกลาง
จากภาพที่ 3   แสดงแบบแผนความหวัง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามระยะการฟื้นฟู
สภาพระยะแรกจำ � แนกตามระยะติ ด ตามหลั ง
จำ � หน่ า ยออกจากโรงพยาบาล 1 วั น หลั ง การ
จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน และ 3 เดือน
จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะการฟื้นฟูสภาพระ
แรก มีค่าคะแนนความหวังอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3
ระยะติดตามดังกล่าว และมีค่าคะแนนความหวัง
เปลีย่ นแปลงเล็กน้อย โดยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างทีอ่ ยู่

ในระยะเวลา  ≤  3 เดือน มีคะแนนความหวังลด
ลงเล็กน้อยในระยะตัง้ แต่กอ่ นจำ�หน่ายออกจากโรง
พยาบาล 1 วัน จนถึงระยะติดตามหลังการจำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน และพบว่าค่าคะแนน
ความหวังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะติดตามตั้งแต่
หลังการจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน ถึง
ระยะติดตามหลังการจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
3 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 5 และภาพที่ 3 - 4
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ภาพที่ 3 แบบแผนความหวังของกลุ่มตัวอย่างตามระยะการฟื้นฟูสภาพระยะแรกจำ�แนกตามคะแนน
ความหวัง (n= 19)
จากภาพที่ 4   แสดงแบบแผนความหวัง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามระยะการฟื้นฟู
สภาพระยะหลั ง จำ � แนกตามระยะติ ด ตามหลั ง
จำ � หน่ า ยออกจากโรงพยาบาล 1 วั น หลั ง การ
จำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน และ 3 เดือน
จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะการฟื้นฟูสภาพระ
แรก มีค่าคะแนนความหวังอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3
ระยะติดตามดังกล่าว และมีค่าคะแนนความหวัง
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
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อยู่ในระยะเวลา > 3 เดือน มีคะแนนความหวังลด
ลงเล็กน้อยในระยะตัง้ แต่กอ่ นจำ�หน่ายออกจากโรง
พยาบาล 1 วัน จนถึงระยะติดตามหลังการจำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน และพบว่าค่าคะแนน
ความหวังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะติดตามตั้งแต่
หลังการจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน ถึง
ระยะติดตามหลังการจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล
3 เดือน ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แบบแผนความหวังของกลุ่มตัวอย่างตามระยะการฟื้นฟูสภาพระยะหลังจำ�แนกตามคะแนน
ความหวัง (n= 23)

อภิปรายผลการวิจัย

1. ระดับความหวังผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองในแต่ละระยะฟื้นฟูสภาพ
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความหวัง
อยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ระยะของการฟื้นฟูสภาพถึง
แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในระยะการฟื้นฟูสภาพ
ที่แตกต่างกัน แต่ยังคงความหวังไว้ในระดับสูง
ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ยังอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูสภาพ และ
การติดตามมารับการรักษาและฟื้นฟูสภาพอย่าง

ต่อเนื่องทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างมีความหวังในระดับ
สูง เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหวัง
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยเพศ
ชายจะมีความหวังสูงกว่าเพศหญิง เพราะสังคม
ไทยกำ�หนดให้เพศชายเป็นผู้นำ�  เพศชายจึงรู้สึก
เป็นใหญ่ และมีอำ�นาจในการตัดสินใจ ทำ�ให้มอง
ตนเองมีคณ
ุ ค่า เกิดความพึงพอใจในชีวติ มากกว่า
จึงมีระดับความหวังสูงกว่าเพศหญิง อายุเป็นอีก
ปัจจัยหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความหวัง (ละมัด  เลิศลํา้ ,
2542) กลุ่มตัวอย่างมีทั้งอยู่ในช่วงวัยทำ�งานและ
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วัยสูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุน้อยและอยู่ในวัยทำ�งาน
มีระดับความหวังสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องหาราย
ได้เพือ่ เลีย้ งตนเองและครอบครัว รวมทัง้ มีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบมาก ดังนั้นวัยนี้จึงมี
ความหวังสูงทีจ่ ะหายเป็นปกติ และสามารถกลับไป
ดำ�เนินชีวิตเหมือนเดิม ทำ�ให้มีความกระตือรือร้น
ในเรื่องการเรียนรู้เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพให้เร็วที่สุด
ส่งผลให้ความหวังอยูใ่ นระดับสูง (เรณุการ์ ทองคำ�
รอด, 2541) ในผูท้ มี่ อี ายุมาก อธิบายได้วา่ ผูท้ มี่ อี ายุ
มากขึน้ ย่อมผ่านประสบการณ์ชวี ติ มามาก การเจ็บ
ป่วยครั้งนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่ผู้สูง
อายุต้องปรับตัว ยอมรับการเจ็บป่วยและคงความ
หวังในระดับสูงไว้ได้ ในเรือ่ งสถานภาพสมรส กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรสคู่ และมีผดู้ แู ล
เป็นบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เช่นคู่สมรส และ
บุตรหลาน การที่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส
คู่ และมีคู่สมรสและหรือบุตรหลานเป็นผู้ให้การ
ดูแล ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสได้รับความรัก
การดูแลเอาใจใส่ และการช่วยเหลือ และคู่สมรส
เป็นบุคคลแรกที่ให้การช่วยเหลือด้านอารมณ์ที่มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ (ศิรริ ตั น์ วิชติ ตระกูลถาวร,
2545) การรูเ้ ห็นคุณค่าและให้ความสำ�คัญ การประ
คับประคองอารมณ์ การให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ จะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ ให้มีกำ�ลังใจ มี
ความมั่นคงทางอารมณ์ และสามารถเผชิญปัญหา
และการเปลีย่ นแปลงต่างๆได้อย่างเหมาะสม (Anderson, Vestergaard & Ingemann-Nielsen,
1995) การที่กลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอในเรื่อง
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ค่าใช้จ่าย รวมทั้งใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
ต้นสังกัด อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกสบายใจ ไม่
กังวล ไม่เครียด ส่งผลให้ยังคงความหวังอยู่ใน
ระดับสูง (ธนพัฒน์ ไชยป้อ, 2550) ปัจจัยด้านความ
เชื่อและความศรัทธาทางศาสนา ล้วนเป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความหวัง ซึ่งจากการที่กลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมดนับถือศาสนาพุทธ และการมีสงิ่ ยึดเหนีย่ ว
ทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือสิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติ และส่วนใหญ่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็น
บุคคล เช่น บุตร/หลานและคู่สมรส การมีความ
เชือ่ ความศรัทธาทางศาสนา และการมีสงิ่ ยึดเหนีย่ ว
ทางจิตใจ เป็นเรือ่ งจิตวิญญาณทีผ่ ปู้ ว่ ยเชือ่ ถือ การ
ทำ�ใจยอมรับ ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างยอมรับความเจ็บ
ป่วยที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อการปรับตัวที่ดี ทำ�ให้
ยังคงความหวังไว้ในระดับสูง (กนกเลขา แก้วสว่าง,
2540) เมือ่ พิจารณาปัจจัยทางด้านภาวะสุขภาพ พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด ถือว่าเป็นก
ลุ่มที่ไม่มีผลกระทบที่รุนแรง และกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการอ่อนแรงซีกซ้าย ซึ่งมีพยาธิสภาพ
ที่สมองซีกไม่เด่น ทำ�ให้ไม่มีผลกระทบต่อภาวะ
ซึมเศร้า มีโรคประจำ�ตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง
ที่สามารถควบคุมอาการได้ กลุ่มตัวอ่างส่วนใหญ่
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ในเรื่องของระยะเวลาการ
เจ็บป่วย กลุม่ ตัวอย่างมีทงั้ ระยะเวลาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3 เดือน และมากกว่า 3 เดือน รวมทั้งระยะ
เวลานอนรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยูใ่ นระยะ
3-6 สัปดาห์ อธิบายได้ว่า ระยะเวลาการเจ็บป่วย
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โดยเฉพาะในระยะ1 ปีแรกของการเจ็บป่วย ผูป้ ว่ ย
ควรได้รบั การฟืน้ ฟูสภาพอย่างเต็มรูปแบบ และต่อ
เนื่อง จะส่งผลให้กระบวนการฟื้นคืนสภาพเป็นไป
ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถกลับมาเป็น
ปกติ แต่ผปู้ ว่ ยจะสามารถมีชวี ติ และดำ�เนินชีวติ ได้
ใกล้เคียงปกติให้มากทีส่ ดุ (นลินทิพย์ ตำ�นานทอง,
2539) รวมทั้งระยะเวลานอนรักษาในโรงพยาบาล
ใช้เวลาไม่นานมากทำ�ให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
และมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะฟืน้ ฟูสภาพ ส่งผลให้
ผู้ป่วยยังคงความหวังในระดับสูงไว้ สำ�หรับเรื่อง
ระดับการพึ่งพา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ
พึ่งพาในระดับปานกลางถึงพึ่งพาในระดับมาก ซึ่ง
ไม่ถึงขั้นรุนแรง อธิบายได้ว่า การที่บุคคลสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในกิจกรรมเพียงเล็กน้อย จะ
ทำ�ให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รู้สึกมีพลังอำ�นาจ
(ประภัสสร สมศรี, 2549)กลุ่มตัวอย่างจึงคงความ
หวังไว้ในระดับสูงได้
เมื่อพิจารณาโครงสร้างความหวัง ซึ่งมีทั้ง
ขอบเขตและมิติความหวัง พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพ มีขอบเขตความ
หวัง ทั้งความหวังทั่วไปและความหวังเฉพาะ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการเจ็บป่วย 3 เดือน
แรก ซึ่งเป็นการฟื้นฟูระยะแรก จะมีความหวัง
ทั่วไปสูงกว่าความหวังเฉพาะ ซึ่งความหวังทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หวังว่าจะหายเป็นปกติ
หวังว่าจะอยู่กับลูกหลานไปนานๆ หวังว่าจะกลับ
ไปใช้ชีวิตตามปกติ รวมทั้งหมด จำ�นวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 30.90  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ จิราวรรณ  ลีลาพัฒนาพาณิชย์ (2541) ที่พบ

ว่าผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในระยะ 3 เดือนแรก
มีความหวังทัว่ ไปสูงกว่าความหวังเฉพาะ เนือ่ งจาก
ลักษณะของความหวังทั่วไปมีขอบเขต แต่จะเป็น
ตัวป้องกันความสิ้นหวัง เมื่อบุคคลประสบความ
ล้มเหลวในความหวังเฉพาะ ทั้งยังเป็นตัวช่วยให้
เกิดแรงจูงใจในชีวติ เพือ่ ให้สามารถดำ�เนินชีวติ ได้
อย่างมีความสุข ซึ่งในระยะเวลา 3 เดือนแรกของ
การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  ธรรมชาติ
ของโรคหลอดเลือดสมองจะมีการฟื้นคืนมาของ
ระบบประสาท ทั้งในเรื่องของกำ�ลังกล้ามเนื้อและ
การรับความรู้สึก ถ้าได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสมจะ
ยิ่งทำ�ให้กระบวนการฟื้นคืนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (กิ่งแก้ว  ปาจรีย์, 2547) และการที่ผู้ป่วย
สามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี และน่าพอใจ ส่งผลให้ผู้ป่วยคงไว้ซึ่ง
ความหวังในระดับสูง สำ�หรับกลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะยะ
เวลาการเจ็บป่วยมากกว่า 3 เดือน ซึง่ เป็นการฟืน้ ฟู
สภาพระยะหลัง กลุม่ ตัวอย่างจะมีความหวังเฉพาะ
สูงกว่าความหวังทั่วไป โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
หวังเฉพาะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หวังว่าจะเดิน
ได้ หวังว่าจะกลับไปทำ�งานได้ หวังว่าจะรับประทาน
อาหารทางปากได้ตามปกติ เป็นต้น รวมทั้งหมด
จำ�นวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09  ซึ่งความ
หวังเฉพาะ เป็นความหวังที่เกี่ยวกับเป้าหมายที่ดี
มีคณ
ุ ค่า และมีลกั ษณะเป็นนามธรรมสูง เป็นความ
หวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะทำ�ให้สถานการณ์
ปัจจุบันดีขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณามิ ติ ค วามหวั ง พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความหวังในภาพรวม
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อยู่ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาลงลึกในบางมิติ
พบว่า   มิติด้านสถานการณ์แวดล้อมซึ่งอยู่ในระ
ดับตํ่า และมิติด้านจิตใจซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  
สามารถอธิบายในมิตดิ า้ นสถานการณ์แวดล้อมได้
ว่า ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองรับรูว้ า่ การเจ็บป่วย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมองก่อให้เกิดความพิการ
ทำ�ให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันลดลง ไม่สามารถกลับไป
ทำ�งานได้ตามปกติ มีความรูส้ กึ อ่อนล้า การพักผ่อน
นอนหลับไม่เพียงพอ ส่วนในมิติด้านจิตใจอาจจะ
เนื่องจากว่า การที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพา รู้สึกไร้ค่า เป็นภาระของผู้
อื่น ทำ�ให้รู้สึกเศร้า ไม่กระตือรือร้น เฉื่อยชา ซึ่งที่
กล่าวมาจะเป็นสิ่งที่คอยบั่นทอนระดับความหวัง
ให้ลดตํ่าลงได้
2. แบบแผนความหวังในผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองระยะฟื้นฟูสภาพ
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค่ า
คะแนนความหวังอยู่ในระดับสูงทั้งหมด และยัง
พบว่า ค่าคะแนนความหวังลดลง ในระยะก่อน
จำ � หน่ า ยออกจากโรงพยาบาล 1 วั น ถึ ง ระยะ
ติดตาม 1 เดือน และสูงขึน้ เล็กน้อยในระยะติดตาม
ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 3 เดือนหลังการจำ�หน่ายออก
จากโรงพยาบาล อธิบายได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา
ยังอยู่ในกระบวนการของการฟื้นฟูสภาพ และได้
ติดตามการรักษาและการฟืน้ ฟูสภาพอย่างต่อเนือ่ ง
และสามารถอธิบายอีกประการหนึ่งว่า ระยะของ
การติดตามอาจไม่ยาวนานพอที่จะทำ�ให้มองเห็น
แบบแผนความหวังได้ชัดเจน ซึ่งอาจมีผลทำ�ให้
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คะแนนความหวังในภาพรวมของแต่ละระยะการ
ฟื้นฟูสภาพไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

พยาบาลควรศึกษาหารูปแบบการพยาบาล
เพื่อส่งเสริม และคงไว้ซึ่งความหวังที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยในแต่ละระยะของการฟื้นฟูสภาพ งานวิจัย
ครั้งต่อไป ควรศึกษาในระยะยาวเป็น 1 ปี ถึง 3 ปี
เพื่อให้มองภาพแบบแผนความหวังให้ชัดเจนขึ้น
และในการศึกษาครัง้ ต่อไป หากมีการนำ�เครือ่ งมือ
ไปใช้ ควรปรับหัวข้อการประเมินให้สอดคล้องกับ
แนวคิด
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