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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหา
ในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
สิริกัญญา ศิริสม1,5, รศ.ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ2,4, ผศ.ดร. จิตภินันท์ ศรีจักรโครต3,5
1

นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
สาขาวิชาบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

บทคัดย่อ

การวิจัยภาคตัดขวาง(Cross-sectional
study) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมกันทำ �นายการ
เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง จำ�นวน 86 ราย ที่รับไว้รักษาในแผนก
อายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ในระหว่างเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2555  เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูล
ส่วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทางคลินิก  แบบ
สัมภาษณ์ด้านแรงสนับสนุนของครอบครัว และ
แบบสัมภาษณ์วธิ กี ารเผชิญปัญหา  วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน สถิติ F-test  สถิติค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความ
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ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบ
ว่า การเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมองภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.15,
S.D.=0.26) ส่วนแรงสนับสนุนของครอบครัวภาพ
รวมอยู่ในระดับสูง ( X =3.84, S.D.= 0.13)  ปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญปัญหาของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองคือแรงสนับสนุน
ของครอบครัว (r= 0.319, p-value <0.05) และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการ
เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ได้แก่ อายุ   (r=-0.397, p-value <0.01)  และ
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน (r=0.227, p-value <0.05) ปัจจัยที่สามารถทำ�นาย
การเผชิญปัญหาของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
ได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ อายุ
แรงสนับสนุนของครอบครัว และความสามารถ
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ในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันซึ่งร่วมกันอธิบายการ
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 department 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, percentage, means, standard deviation, F-test
statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient and Stepwise multiple
regression analysis. The results were as

บทนำ�

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสีย
ชีวิตอันดับสาม พบผู้เสียชีวิตทั่วโลกประมาณ
5.5 ล้านคนต่อปี (World Health Organization
[WHO], 2004) พบสถิติโรคหลอดเลือดสมองลด
ลงในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กลับพบมากขึ้นใน
กลุ่มประชากรผู้สูงอายุ (Popovich, Fox & Ban-

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 positive correlation with coping of older persons
with stroke was family support (r= 0.319,
p-value <0.05) and that had negative correlation 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�คัญ:   ผสู้ งู อายุ, โรคหลอดเลือดสมอง,
การเผชิญปัญหา

dagi, 2007) สำ�หรับประเทศไทยพบอัตราตายด้วย
โรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับสามในกลุ่มโรค
หัวใจและหลอดเลือดรองจากโรคความดันโลหิต
สูงและโรคหัวใจขาดเลือด และจากการศึกษาของ
กนิษฐา บุญธรรมเจริญและคณะ (2553) พบว่า
อัตราป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอัตราสูงสุดใน
กลุ่มผู้สูงอายุ
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ผลกระทบจากการป่วยด้วยโรคหลอดเลือด
สมอง ที่สำ�คัญ คือภาวะทุพพลภาพหรืออัมพาต
ระยะยาว (Dearborn & McCullough, 2009)  ผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 20 ต้องพึ่งพา
สถานพยาบาลเนื่องจากความบกพร่องของระบบ
ต่างๆของร่างกาย เช่น การรับความรู้สึก การพูด
การกลืน ซึ่งทำ�ให้เกิดการสูญเสียหรือไร้ความ
สามารถ ผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์
ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค
มีภาวะซึมเศร้า (Sinyor, Amato, Kaloupek,
Becker, Goldenberg & Coopersmith, 1986;
King , Shade-Zeldow, Carlson, Feldman, &
Philip, 2002) ด้านสังคม ทำ�ให้รู้สึกว่าตนเองไม่มี
คุณค่า จากการเปลี่ยนแปลงบทบาทในครอบครัว
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Hafsteindottir & Grypdonck, 1996) รวมทัง้ ความด้อยโอกาส
ทางสั ง คมจากข้ อ จำ � กั ด ในการกระทำ � กิ จ กรรม
(รัตนาภรณ์ คงคาและวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล,
2552) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติในการ
รักษาผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองขณะอยู่
รักษาในโรงพยาบาลของประเทศอย่างน้อย เสีย
ค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาท ถึง 1,000,000
บาทต่อปี (ประเสริฐ  อัสสันตชัย, 2552) ยังไม่รวม
ถึงความสูญเสียทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆสำ�หรับผู้ดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือด
สมองจึงเป็นภาวะเจ็บป่วยทัง้ ทางกายและทางจิตที่
คุกคามชีวติ ผูส้ งู อายุ ยิง่ ความเจ็บป่วยรุนแรงยิง่ ขึน้
ทำ�ให้เกิดความเครียดสูง (Volicer & Burn, 1977)
ภาวะคุกคามทางกายเป็นสถานการณ์ความเครียด
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ที่ทำ�ให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการหาวิธี
การเผชิญ ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ความเครียดและเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในชีวิต (Lazarus & Folkman, 1984;
Dunur & Nordtrom, 2005) วิธีการเผชิญปัญหา
ของผู้สูงอายุมีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปขึ้น
อยู่กับปัจจัยทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคม
การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเผชิญปัญหาในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมองการศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษากลยุทธ์และวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง และสำ�หรับในประเทศไทย
ยังไม่มกี ารศึกษาการเผชิญปัญหาในกลุม่ ประชากร
ผูส้ งู อายุ ทีเ่ ป็นโรคหลอดเลือดสมองทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์
เกิดโรคสูงสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเผชิญปัญหา
ของผู้ สู ง อายุ โ รคหลอดเลื อ ดสมอง เป็ น ข้ อ มู ล
พื้นฐานในการวางแผนการพยาบาลที่เหมาะสม
สามารถให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลและเตรียมผู้สูงอายุให้มีการ
เผชิญปัญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพอันส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา การรับ
รู้ความรุนแรงของโรค ความสามารถในการทำ �
กิจวัตรประจำ�วันและแรงสนับสนุนของครอบครัว
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กับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
สมอง
2. เพือ่ ทดสอบอิทธิพลของปัจจัยด้านเพศ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา การรับรู้ความรุนแรง
ของโรค ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
และแรงสนับสนุนของครอบครัวที่สามารถร่วม
กันทำ�นายการเผชิญปัญหาของผูส้ งู อายุโรคหลอด
เลือดสมอง

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการ
วิจัยมาจากแนวคิดการเผชิญปัญหาของ Lazarus

แผนภูมิที่ 1

& Folkman (1984) จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาแบ่ง
เป็น 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ เพศ รายได้
ระดั บ การศึ ก ษา การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรค
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันและแรง
สนับสนุนของครอบครัว Lazarus & Folkman
(1984) ยั ง ได้ อ ธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยเกิ ด
ความเครียดจึงต้องเผชิญกับความเครียดและถ้า
มีการเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสมย่อมส่งผลต่อให้
สามารถปรับตัวในสังคมและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่
ไป ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง
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วิธีการศึกษา

งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาวิจัย
แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) กลุม่
ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้
รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือด
สมองครั้งแรก มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ทีเ่ ข้ารับการรักษาในหอผูป้ ว่ ยอายุรกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่นในช่วงระยะเวลาหลังเข้ารับ
การรักษา 48 ชั่วโมง ในระหว่างเดือนกรกฎาคม กันยายน 2555 จำ�นวน 86 ราย
โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์
คุณสมบัติที่กำ�หนด ดังนี้ 1) เป็นผู้สูงอายุที่ได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองครั้ง
แรกและเข้ารับการรักษาหลัง 48 ชั่วโมง 2) เป็น
ผู้ที่ระดับการรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ 3) ไม่มีประวัติการเจ็บ
ป่วยทางจิต ไม่อยู่ในระหว่างการรักษาด้วยยาที่มี
ผลต่อระบบประสาท ได้แก่ ยาระงับประสาท (sedative) ยานอนหลับ (hypnotic)  ยากดประสาท
(tranquilizer) ยากระตุ้นประสาท (stimulants)
และยาที่ ใ ช้ รั ก ษาโรคทางจิ ต (antipsychotic
drugs) 4) มีความสมัครใจและยินดีให้ความร่วม
มือในการทำ�วิจัย  เกณฑ์ในการคัดออกจากการ
ศึกษาในครั้งนี้ คือมีอาการไม่คงที่ เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่แย่ลง
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วน
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บุคคล ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ของครอบครัว  
ระดับการศึกษา ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ข้อมูล
ทางคลินิก ได้แก่ การวินิจฉัยโรค โรคที่เกิดร่วม
ระยะเวลาของการเจ็บป่วย ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันและการรับรู้ความรุนแรง
ของโรค ส่วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์ดา้ นแรงสนับสนุน
ของครอบครัว และส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์วิธีการ
เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง  
เป็นแบบการประเมินทีผ่ วู้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแบบ
ประเมินการเผชิญปัญหาของจาโลวิค (Jalowiec,
1988) ซึง่ เป็นการประเมินวิธกี ารเผชิญปัญหาของผู้
ป่วยเมื่อเกิดการเจ็บป่วย มีจำ�นวนทั้งหมด 22 ข้อ
ประกอบด้วยวิธกี ารเผชิญปัญหา 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเผชิญหน้ากับปัญหา 13 ข้อ ด้านการจัดการ
กับอารมณ์ 9 ข้อ แต่ละข้อเป็นการประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) 5 อันดับ
มีช่วงคะแนนตั้งแต่ 22-110 คะแนน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สำ�เร็จรูป  
SPSS Version 17 โดย แยกการวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางคลินิกและ
การเผชิญปัญหาโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่ การ
แจกแจงความถีแ่ ละร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ
การศึกษา และการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคกับการ
เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ด้วยการหาค่าสถิติ F-test วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างอายุ รายได้ แรงสนับสนุนของครอบครัว
และความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันกับ
การเผชิญปัญหาของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
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ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์
สัน และวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการ
เจ็บป่วย และแรงสนับสนุนของครอบครัวร่วมกัน
ทำ�นายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองด้วยโดยใช้   Stepwise Multiple
Linear Regression

ผลการศึกษา

1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ สู ง อายุ โ รค
หลอดเลือดสมอง
จากการศึกษาพบว่าผูส้ อู ายุโรคหลอดเลือด
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 และประกอบอาชีพทำ�นา/ทำ�
ไร่/ทำ�สวน ร้อยละ 16.3 ด้านรายได้ พบว่า ราย
ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาทต่อเดือน ร้อย
ละ 67.4  ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับการ
วินจิ ฉัยว่าป่วยเป็น ischemic stroke ร้อยละ 98.8
และป่วยเป็น Hemorrhagic stroke ร้อยละ 2.2
ไม่เคยมีโรคประจำ�ตัวมาก่อน ร้อยละ 37.2 การ
ทดสอบสภาพสมองด้วยแบบประเมิน MMSE
ฉบับภาษาไทย ได้ค่าคะแนนมากกว่า 8 ร้อยละ
100 และเมือ่ ประเมินการรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
พบว่ามีการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคระดับสูง ร้อย
ละ 50.0 และเมื่อประเมินความสามารถในการทำ�
กิจวัตรประจำ�วันพบว่าสามารถทำ�กิจวัตรประจำ�วัน

ด้วยตนเองได้ทั้งหมด ร้อยละ 39.5 แต่สามารถทำ�
กิจวัตรประจำ�วันด้วยตนเองได้นอ้ ยมีเพียงร้อยละ
12.8
2. แรงสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูง
อายุโรคหลอดเลือดสมอง
แรงสนับสนุนของครอบครัวของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมคือ 3.84 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า การได้รบั ความรักและเคารพนับถือ
อยูใ่ นระดับสูง มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 ส่วน
ด้านการได้รับความรู้สึกมีคุณค่าและความช่วย
เหลือด้านสิ่งของก็มีค่าคะแนนแรงสนับสนุนของ
ครอบครัวอยู่ในระดับสูงเช่นกันโดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.69
3. การเผชิ ญ ปั ญ หาของผู้ สู ง อายุ โ รค
หลอดเลือดสมอง
การศึ ก ษาด้ า นการเผชิ ญ ปั ญ หาของผู้ สู ง
อายุโรคหลอดเลือดสมองพบว่าโดยภาพรวมมี
การเผชิญปัญหาระดับปานกลางมีคา่ คะแนนเฉลีย่
ภาพรวมเท่ากับ 3.15 ด้านการเผชิญหน้ากับปัญหา
ระดับสูงมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนด้าน
การจัดการอารมณ์อยู่ในระดับน้อย มีค่าคะแนน
เฉลีย่ เท่ากับ 2.09 แบ่งการเผชิญปัญหาเป็น 2 ด้าน
คือ
3.1 การเผชิญหน้ากับปัญหาของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองรายข้อ พบว่าวิธีที่ใช้มาก
ที่สุดคือ พยายามทดลองรักษาด้วยวิธีการต่างๆ
ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมาคือ พยายาม
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แก้ปญ
ั หาสุขภาพจากประสบการณ์เดิมของตนเอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และอันดับ 3 คือ
กำ�หนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจน
ซึง่ มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.00 ส่วนข้อทีพ่ บน้อย
ที่สุด 2 ข้อคือ หาทางออกโดยการทำ�กิจกรรมอื่นๆ
หรือออกกำ�ลังกาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
และพยายามควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดจาก
ความเจ็บป่วย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
3.2 การจั ด การอารมณ์ ข องผู้ สู ง อายุ โ รค
หลอดเลือดสมองที่สูงสุดคือ รู้สึกกังวลกับอาการ
ป่วยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมาคือ
คิดว่าการเจ็บป่วยครัง้ นีเ้ ป็นเหตุการณ์เลวร้ายทีส่ ดุ
ที่เคยเจอมามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อันดับ
สามคื อ ช่ ว งเวลาเครี ย ดรู้ สึ ก ตั ว เองรั บ ประทาน
อาหารมากขึน้ หรือน้อยลง หรือสูบบุรคี่ ลายเครียด
ซึ่ ง มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.07 ส่ ว นวิ ธี ก าร
จัดการกับอารมณ์ที่พบน้อยที่สุด 2 ข้อสุดท้ายคือ
รู้สกึ อยากแยกตัวออกจากผู้คน อยากอยู่คนเดียว
ลำ�พัง ค่าคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 1.13 และรูส้ กึ ว่าต้อง
ระบายอารมณ์กบั คนรอบข้างหรือทำ�ลายสิง่ ของ มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.38
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย และแรงสนับสนุนของ
ครอบครัวกับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมอง
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จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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) และตัวแปรด้านความสามารถในการทำ�
กิจวัตรประจำ�วัน (r= -0.23, p-value < 0.036)
5. ปัจจัยทำ�นายการเผชิญปัญหาของผูส้ งู
อายุโรคหลอดเลือดสมอง
การศึกษาปัจจัยทำ �นายการเผชิญปัญหา
ของผู้ สู ง อายุ โ รคหลอดเลื อ ดสมองโดยปั จ จั ย
ทั้งหมด ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ราย
ได้ การรับรู้ความรุนแรงของโรค ความสามารถ
ในการทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น และแรงสนั บ สนุ น
ของครอบครัว พบว่าปัจจัยที่สามารถทำ�นายการ
เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตมิ ี 3 ตัวแปร คือ อายุ แรง
สนับสนุนของครอบครัว และความสามารถในการ
ทำ�กิจวัตรประจำ�วัน โดยสามารถร่วมกันอธิบาย
การเปลีย่ นแปลงของการเผชิญปัญหาของผูส้ งู อายุ
โรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 43.0 รายละเอียด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปัจจัยทำ�นายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวแบบที่
ตัวแปร
R R2 Adjusted F p-value
R2
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
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน 0.66 0.43
0.41 20.58 0.00
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่าตัวแปรทีม่ คี า่ Beta
สูงสุดคือ อายุ (Beta = -0.51) รองลงมาคือ แรง
สนับสนุนของครอบครัว (Beta = 0.41) อันดับ
สามคือความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
(Beta = -0.42) แสดงว่าอายุมีความสำ�คัญเป็น
อันดับแรกในการทำ�นายการเผชิญปัญหาของผูส้ งู
อายุโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นไปในทิศทางตรง

ข้าม รองลงมาคือแรงสนับสนุนของครอบครัวซึ่ง
มีอำ�นาจทำ�นายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันดับ
สามคือความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันซึง่
มีอ�ำ นาจทำ�นายในทิศทางตรงข้าม สรุปได้วา่ ปัจจัย
ทำ�นายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง คือ อายุ แรงสนับสนุนของครอบครัว
และความสามารถในการทำ � กิ จ วั ต รประจำ � วั น
รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปัจจัยทำ�นายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวแปร
B coefficient
T
อายุ
-0.51
-5.93
แรงสนับสนุนของครอบครัว
0.41
4.81
ความสามารถในการทำ�กิจวัตประจำ�วัน
-0.42
-4.81
ค่าคงที่
39.72
2.71
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)

P-value
<0.001
<0.001
<0.001
0.008
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1. การเผชิ ญ ปั ญ หาของผู้ สู ง อายุ โ รค
หลอดเลือดสมอง
จากการศึกษานี้ผู้สูงอายุมีการตอบสนอง
ต่อภาวะเครียดที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรค
หลอดเลือดสมองในระดับปานกลาง อธิบายได้
ว่ า ผู้ สู ง อายุ เ ป็ น วั ย ที่ ผ่ า นประสบการณ์ ใ นชี วิ ต
มามาก การเผชิญปัญหาจึงใช้วิธีการเผชิญหน้า
กั บ ปั ญ หามากกว่ า เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ
Rambo (1984) ที่พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ในอดีต ซึ่งจะส่งผลตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ต่ า งๆในชี วิ ต ส่ ว นด้ า นการจั ด การ
อารมณ์พบว่าอยู่ในระดับน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
การทบทวนวรรณกรรมของ Lau (1994) ที่ได้
อธิบายถึงปัจจัยด้านอายุเกี่ยวข้องกับการเลือกวิธี
การเผชิญปัญหา อาทิเช่น ผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 50 ปีมี
การตอบสนองต่อปัญหาด้วยการเผชิญปัญหาอย่าง
ไว และมีการเลือกใช้เทคนิคการหลบหลีกอย่าง
หลากหลายมากกว่ากลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้สูงอายุมี
แนวโน้มใช้การปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหาและเกิด
อาการคับข้องใจต่อคนอื่นน้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน
การเจ็บป่วย และแรงสนับสนุนของครอบครัว
2. กับการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยสูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง
จากการศึกษาพบว่าตัวแปรด้านอายุ (r=
-0.40, p-value < 0.01) เป็นตัวแปรเดียวที่มี
ความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
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อายุเกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Ouwehand, Ridder & Bensing (2008) ที่พบ
ว่ากลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการ
เผชิญปัญหาเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ และการ
ศึกษาของ Watkin, Shifren, Park & Morrell
(1999) ซึ่งพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีการใช้การเผชิญ
ปัญหาแบบไม่สร้างสรรค์มากกว่ากลุม่ ทีม่ อี ายุนอ้ ย
เมื่อมีอาการปวดข้อเล็กน้อย แต่เมื่อมีอาการปวด
ข้อรุนแรงทั้งผู้ที่มีอายน้อยและผู้สูงอายุมีการใช้
วิธีการเผชิญปัญหาไม่แตกต่างกัน
ตัวแปรด้านความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วัน (r=-0.23, p-value < 0.05)  อธิบายได้
ว่า เมื่อค่าคะแนนความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้คา่ คะแนนการเผชิญปัญหา
ลดลง จะเห็นได้ว่าความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วัน มีผลต่อความเครียดเมื่อผู้ป่วยต้องอยู่
ในภาวะพึ่งพาผู้อื่นที่สัมพันธ์กับการเผชิญปัญหา
ในแต่ละวันของผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
เดียวกับการศึกษาของ Backer (2000) พบว่า
ปัจจัยก่อความเครียดเนื่องจากความเจ็บป่วยนั้น
มีหลากหลาย แต่ปัจจัยที่ทำ�ให้ผู้ป่วยเครียดมาก
ที่สุดคือความพร่องในการทำ�กิจกรรมประจำ�วัน
และการสูญเสียความสามารถในการกิจกรรมบาง
ประการ ความพร่องในการทำ�กิจกรรมประจำ�วัน
ได้แก่ ความลำ�บากในการลุกออกจากเก้าอี้ ความ
ลำ�บากในการลุกออกจากเตียงนอน ไม่สามรถขับ
รถด้วยตนเองได้ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนตัวแปรด้าน
แรงสนับสนุนของครอบครัว (r= 0.32, p-value
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< 0.05) มีความสัมพันธ์กับการเผชิญปัญหาของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในทิศทางเดียวกัน
เนื่องจากผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้รับแรง
สนับสนุนของครอบครัวมากก็จะมีค่าคะแนนการ
เผชิญปัญหามากด้วยเช่นกัน บุคคลที่ได้รับการ
ช่ ว ยเหลื อ ประคั บ ประคองทั้ ง ด้ า นอารมณ์ แ ละ
ข้อมูลต่างๆ การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการดูแล
สุขภาพจะทำ�ให้ผู้ป่วยเผชิญกับปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องมากขึ้น  เช่นเดียวกับการศึกษาของรุจิราง
ค์ แอกทอง (2549) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมี
การเผชิญปัญหาระดับปานกลาง มีการปรับตัวอยู่
ในระดับดี
3. ปัจจัยทำ�นายการเผชิญปัญหาของผูส้ งู
อายุโรคหลอดเลือดสมอง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ตั ว แปรทำ � นายการ
เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ได้ แ ก่ อายุ แรงสนั บ สนุ น ของครอบครั ว และ
ความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ซึ่งร่วม
กันอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการเผชิญปัญหา
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 43
อธิบายได้วา่ ปัจจัยสำ�คัญลำ�ดับแรกทีม่ อี ำ�นาจการ
ทำ�นายการเผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง แต่เป็นอำ�นาจการทำ�นายในทิศทางตรง
ข้าม เมื่ออายุมากขึ้น ค่าคะแนนการเผชิญปัญหา
จะมีค่าลดลง ซึ่งวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อม
ถอยไปเรื่อยๆ ในวัยสูงอายุความสามารถทางสติ
ปัญญาลดลง จึงทำ�ให้ความสามารถในการเผชิญ
ความเครียดลดลงด้วย (Moos & Schaefer,

1984) ในขณะที่ตัวแปรด้านแรงสนับสนุนของ
ครอบครัวมีอำ�นาจในการทำ�นายการเผชิญปัญหา
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง นั่นก็คือเมื่อ
ค่าคะแนนของแรงสนับสนุนของครอบครัวเพิ่ม
มากขึ้น ค่าคะแนนการเผชิญปัญหาของโรคหลอด
เลือดสมองก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน สามารถอธิบาย
ได้โดยลักษณะของสังคมไทยที่ผู้สูงอายุยังคงอยู่
กับครอบครัวและลูกหลานซึ่งได้รับการดูแลใส่ใจ
จากลูกหลานเป็นอย่างดีท�ำ ให้สามารถเผชิญปัญหา
ได้ดี เช่นเดียวกับการศึกษาของรุจิรางค์ แอกทอง
(2549) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคม เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมมีการเผชิญปัญหา
ระดับปานกลาง มีการปรับตัวอยู่ในระดับดี   ส่วน
ตัวแปรด้านความสามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�
วันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีอำ�นาจในการทำ�นายการ
เผชิญปัญหาของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นลำ�ดับ 3 ในทิศทางตรงข้าม อันหมายถึงเมื่อผู้
สูงอายุมคี า่ คะแนนความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันเพิ่มมากขึ้น ค่าคะแนนการเผชิญปัญหา
จะลดลง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะผู้สูงอายุโรคหลอด
เลื อ ดสมองที่ ส ามารถทำ� กิ จ วั ต รประจำ� วั น ด้ ว ย
ตนเองมากเท่าไหร่ ความจำ�เป็นในการเผชิญปัญหา
ทีเ่ กิดจากความเครียดของโรคหลอดเลือดสมองก็
น้อยลงไปเช่นเดียวกัน
การศึกษาครั้งนี้พบว่าการเผชิญปัญหาของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอยู่ในระดับปาน
กลาง และปัจจัยสำ�คัญที่มีความสัมพันธ์กับการ
เผชิญปัญหาคืออายุ เมือ่ อายุเพิม่ มากขึน้ การเผชิญ
ปัญหาของผูส้ งู อายุกจ็ ะลดลง ปัจจัยสำ�คัญอืน่ ๆทีม่ ี
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ส่วนเกีย่ วข้องกับการเผชิญปัญหาคือแรงสนับสนุน
ของครอบครัว และความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วัน การเผชิญปัญหาอย่างเหมาะสมย่อม
ส่งผลต่อการปรับตัวที่เหมาะสม อันจะทำ�ให้ผู้สูง
อายุโรคหลอดเลือดสมองมีสขุ ภาวะทีด่ ตี ามสภาพ
(Well-being) ตามมาด้วย

ข้อเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาพยาบาลควรตระหนั ก ถึ ง
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผชิญปัญหาของผูส้ งู อายุ
โรคหลอดเลือดสมอง ทั้งเรื่อง อายุ การสนับสนุน
ของครอบครัว และความสามารถในการทำ�กิจวัตร
ประจำ�วัน โดยให้ความสนใจกับการประเมินความ
สามารถในการทำ�กิจวัตรประจำ�วันของผูป้ ว่ ย และ
ส่งเสริมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของญาติใน
การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อช่วย
ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถเผชิญปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องมีการปรับตัวต่อการเจ็บป่วย
อย่างกะทันหัน และจัดทำ�โปรแกรมการเตรียมผู้
ป่วยและญาติก่อนจำ�หน่ายกลับบ้าน พร้อมส่งต่อ
ข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการดูแล
ผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณภาพรวมถึงควรมีการศึกษาถึงบริบท
สังคมไทยที่แตกต่างกันระหว่างสังคมชนบทและ
สังคมเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองในบริบทที่แตกต่างกันออก
ไป  
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