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นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำ� สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
อาจารย์ประจำ�คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2

หมายถึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองปานกลาง
การศึ ก ษาวิ จั ย แบบภาคตั ด ขวางนี้ มี และ < ร้อยละ 60 หมายถึงมีพฤติกรรมการดูแล
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง ตนเองไม่ดี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า แล้วนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติ
จำ�นวน 82 ราย  โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการ เชิงพรรณนา และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ดูแลตนเองของโอเร็ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พื้ น ฐานกั บ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของผู้ สู ง
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล   อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยใช้ สถิติ
แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก แบบประเมินความ Chi-square หรือ Fisher exact test กำ�หนดค่า
สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน (Bathel นัยสำ�คัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือด
Index) และแบบประเมิ น พฤติ ก รรมการดู แ ล
ตนเองของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็น สมองกลั บ เป็ น ซํ้ า มี พ ฤติ ก รรมการดู แ ลตนเอง
ซํ้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และดี (ร้อยละ
ครอนบาคเท่ากับ 0.89 ประกอบด้วยด้านต่างๆ 11 48.8 และ 47.6 ตามลำ�ดับ) และมีเพียงร้อยละ
ด้าน จำ�นวน 56 ข้อ แบ่งคะแนนที่ได้ออกเป็น 3 3.7 เท่านั้นที่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่ดี
กลุม่ คือคะแนน > ร้อยละ 80 หมายถึงมีพฤติกรรม เมื่อพิจารณา พบว่า ด้านที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการ
การดูแลตนเองดี > ร้อยละ 60 - < ร้อยละ 80 ดูแลตนเองอยู่ในระดับดีมากที่สุดใน 3 อันดับ
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แรก ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองทีจ่ ำ�เป็น
ตามระยะพัฒนาการ  การดูแลตนเองเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ต ามแผนการรั ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และ การดูแลตนเองเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย
ตามลำ�ดับ (ร้อยละ 80.5, 79.3 และ 70.7)  สำ�หรับ
ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ
เป็นซํ้า ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำ�วัน (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 questionnaire applying Orem’s Self-Care Theory
as developed by the researcher. Content
validity was assessed by anexpert panel.
The questionnaire’s reliability coefficient of
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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 requisites (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
จำ�นวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นจะนำ�มาซึ่งการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองมากขึน้ 1 ส่งผลให้จำ�นวนผูป้ ว่ ยด้วยโรค
นีม้ มี ากขึน้ ตามจำ�นวนประชากรทีม่ อี ายุยนื ยาวขึน้
ด้วย2ซึ่งเราเรียกว่าปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์
ผลกระทบแบบโดมิโน (Domino effect)3 โรค
หลอดเลื อ ดสมองในผู้ สู ง อายุ จึ ง เป็ น โรคที่ ต้ อ ง
ให้ความสำ�คัญ เนื่องจากผลกระทบของผู้สูงอายุ
ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองจะรุนเเรงตาม
อายุที่เพิ่มมากขึ้น และผลกระทบจะมากกว่าคน
ที่มีอายุน้อยกว่า4ทั้งยังส่งผลต่อความสามารถใน
การทำ�หน้าที่ด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุลดลง5เช่น
ภาวะทุพพลภาพ อัตราตาย4อาการแทรกซ้อน เช่น
อาการสับสน อัมพาตครึ่งซีก บกพร่องด้านภาษา
ปัญหาการกลืนลำ�บากและการกลั้นปัสสาวะไม่ได้
เป็นต้น6 ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนาน
กว่า และเมื่อผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลมักจะได้รับการส่งต่อไป
ที่หน่วยหอผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit)
แทนการส่งไปยังหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Unit) จึงทำ�ให้พบอัตราการตายในผู้ป่วย
สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองสูง7  อกี ทัง้ พบว่าความ
ต้องการได้รบั การดูแลจากทีมสุขภาพของผูส้ งู อายุ
มีมากกว่าคนในวัยอื่นๆ จากภาวะแทรกซ้อนและ
ปัญหาด้านสุขภาพที่มีมากกว่า4 และที่สำ�คัญอย่าง
ยิง่ เมือ่ ผูส้ งู อายุเป็นโรคนีแ้ ล้วจะมีโอกาสเกิดการก

ลับเป็นซํ้าของโรคได้เร็วกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า8
และมีโอกาสเกิดการกลับเป็นซํ้าของโรคมากขึ้น
ถึง 3 เท่าหรือมากกว่าร้อยละ 20 - 309,10 ผู้สูงอายุ
เพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับ
เป็นซํ้า (Recurrent stroke) เฉลี่ยมากกว่า 3 ครั้ง
นอกจากนี้ยังพบว่ามีอัตราการเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลด้วยโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็น
ซํ้าในกลุ่มผู้สูงอายุเฉลี่ยมากกว่า 2 ครั้งต่อปี10
สำ� ห รั บ ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ใ น
ประเทศไทยเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าผล
การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ส่ ว นมากเป็ น เรื่ อ งที่ ส ะท้ อ นและ
บ่งบอกถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
มากกว่าได้แก่ การขาดการติดตามการรักษา การ
รับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ การควบคุมโรคไม่ได้
การสูบบุหรี่11,12 การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ดีจะช่วยลดอัตราการกลับเป็นซํา้ เกิดของโรคต่างๆ
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดสมอง13,14
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่มีความ
สัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เช่น
การสูบบุหรี่, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์13,14
การควบคุมอาหารและการออกกำ�ลังกายจะช่วย
ลดการเกิดการกลับเป็นซํ้าได้ 13 พฤติกรรมการ
ดำ�เนินชีวิตที่ก่อให้เกิดการกลับเป็นซํ้าของโรค
หลอดเลือดสมองได้มากที่สุด ประกอบด้วย การ
สูบบุหรี่ การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม การ
ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ และการขาดการออก
กำ�ลังกาย15,16 ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดำ�เนิ น ชี วิ ต ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค
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หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า หรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่ง
ที่สำ�คัญและจำ�เป็นอย่างมากต่อตัวผู้ป่วย เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดโรคและ
ลดการเกิดการกลับเป็นซํ้าได้ดีที่สุด16การปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกลับเป็นซํ้าของโรคที่
ดีที่สุดที่ผู้ป่วยทุกคนสามารถทำ�ได้ คือ การปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการดำ�เนิ น ชี วิ ต ให้ ล ดความ
เสี่ยงต่อการทำ�ลายหลอดเลือดและส่งเสริมสุข
ภาพ การรับประทานยาตามแผนการรักษาโดย
เฉพาะยากลุ่มลดการเกาะตัวของเกร็ดเลือด เช่น
แอสไพรินและยาควบคุมความดันโลหิต และการ
มาพบแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ17การรักษาโรคหลอด
เลือดสมองกลับเป็นซํ้าที่ดีที่สุด คือ การควบคุม
ไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ความดัน
โลหิตสูง การสูบบุหรี่ เบาหวาน อ้วน ไขมันในเลือด
สูง โรคหัวใจรูมาติค การดื่มสุรา ประวัติโรคหลอด
เลือดสมอง และการไม่ออกกำ�ลังกาย11 การป้องกัน
เกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองกลั บ เป็ น ซํ้ า ที่ ดี แ ละ
สามารถทำ�ได้คือ การเฝ้าระวังและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงของการเกิดโรคให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ11,17-19
ซึ่ ง จะทำ�ให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถดำ�รงชี วิ ต ได้ อ ย่ า งมี
คุณภาพและลดการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่จะ
เกิดตามมาได้
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ
เป็นซํ้าทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย  ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะทำ�การศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ
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เป็นซํ้า ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าผลของการศึกษาในครั้งนี้
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำ�คัญการให้ความรู้และส่ง
เสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
การพยาบาลและการวางแผนในการดูแลผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองของบุคลากรในทีมสุขภาพ
เพือ่ ลดอัตราการกลับเป็นซํา้ ลดอัตราตาย ลดอัตรา
ความพิการ ลดค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษาพยาบาล
และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองที่อยู่รักษาในโรงพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

   เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้
สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบภาค
ตัดขวาง (cross-sectional study) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า  ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง จำ�นวน 82 ราย
ที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โรงพยาบาลขอนแก่น ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและ
แผนกผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันแรกของการเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ระหว่างเดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 –  สิงหาคม พ.ศ. 2556  โดยคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัตทิ กี่ ำ�หนดดังนี้ 1)
ได้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองกลับ
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เป็นซํา้ 2) มีอาการคงทีห่ รือไม่มอี าการทีอ่ ยูใ่ นภาวะ
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
ให้สมั ภาษณ์และเก็บข้อมูล สำ�หรับเกณฑ์ในการคัด
ออกจากการศึกษา ได้แก่   1) เสียชีวิต 2) มีอาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาจากการทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1  แบบสัมภาษณ์ปัจจัยพื้นฐานและ
บันทึกข้อมูลทางคลินกิ ของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือด
สมองกลับเป็นซํา้ เป็นคำ�ถามปลายเปิดและปลายปิด
ทั้งหมด 39 ข้อ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานซึ่งมี
อิทธิพลต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองกลับเป็นซํ้า  ส่วนที่ 2  แบบประเมินการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันของผูป้ ว่ ยสูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองกลับเป็นซํ้า (The Barthel Activity of
Daily  Living Index)  ของสถาบันประสาทวิทยา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประเมินระดับ
ความสามารถในการปฏิบตั กิ จิ วัตร ประจำ�วันของผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพื่อทราบถึงข้อจำ�กัดใน
การดูแลตนเองและการพึ่งพาผู้อื่น ส่วนที่ 3 แบบ
สัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า สร้างขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุโรคต่างๆ ภายใต้การประยุกต์
ใช้ทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (self – care
behaviors theory) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลับเป็นซํ้าเป็นคำ�ถามปลายปิดมี 56 ข้อ ลักษณะ
ข้อคำ�ถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating
scale) แบ่งออกเป็น 4 ระดับโดยประยุกต์ใช้มาตรา
วัดของลิเคอร์ท (Likert’s scale) หลังจากนั้นนำ�
คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้มาแปลผลคะแนนโดย
พิจารณาตามเกณฑ์ของบลูม20,21
พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับดี หมายถึง  
ได้คะแนนพฤติกรรมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ
มีคะแนน 180-224 คะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับปานกลาง
หมายถึง ได้คะแนนพฤติกรรมตัง้ แต่รอ้ ยละ 60-79
หรือมีคะแนน  134-179 คะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดี   หมายถึง
ได้คะแนนพฤติกรรมน้อยกว่าร้อยละ 60 หรือมี
คะแนนน้อยกว่า 134 คะแนน
วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะ
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 กำ�หนด
ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ 0.05

เฉลี่ยตนเองมากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน จำ�นวน
27 ราย ร้อยละ 32.9 ซึ่งค่ามัธยฐาน (median)
รายได้เฉลีย่ ของตนเองเท่ากับ 1,350 บาทต่อเดือน
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ ของครอบครัว
5,001-20,000 บาทต่อเดือน จำ�นวน 31 ราย ร้อย
ละ 37.8 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน จำ�นวน 29 ราย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุโรคหลอด ร้อยละ 35.4  ตามลำ�ดับ ค่ามัธยฐาน (median)
เลือดสมองกลับเป็นซํ้า
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวเท่ากับ 12,000 บาทต่อ
ผูป้ ว่ ยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็น เดือน (min:max= 1,000-100,000 บาทต่อเดือน)
ซํ้าทั้งหมด 82 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำ�นวน ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครอบครัวมีในระดับน้อย
47 ราย ร้อยละ 57.3 และเพศหญิง จำ�นวน 35 ราย จำ�นวน 29 ราย ร้อยละ 35.4 รองลงมามีปัญหา
ร้อยละ 42.7 ตามลำ�ดับ มีอายุระหว่าง 60-83 ปี ด้านเศรษฐกิจ ระดับมาก จำ�นวน 27 ราย ร้อยละ
อายุเฉลี่ย 68.2 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนต้น 32.9 และไม่มีปัญหาด้าน จำ�นวน 26 ราย ร้อยละ
(60-69 ปี) จำ�นวน 51 ราย ร้อยละ 62.2 รองลงมา 31.7 ตามลำ�ดับ การอยู่อาศัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุตอนกลาง (70-79 ปี)  จำ�นวน 28 ราย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ สามี/ภรรยา/บุตร จำ�นวน
ร้อยละ 34.1 และเป็นผูส้ งู อายุตอนปลาย (80 ปีขนึ้
62 ราย ร้อยละ 75.6  รองลงมาอาศัยอยู่กับสามี/
ไป)  จำ�นวน 3 ราย ร้อยละ 3.7 ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่ ภรรยา/บุตร/หลานและญาติคนอื่นๆ  จำ�นวน 17
มีสถานภาพสมรสคู่ จำ�นวน 61 ราย ร้อยละ 74.4   ราย ร้อยละ 20.7 และอยู่คนเดียว จำ�นวน 3 ราย
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ ระดับ ร้อยละ 3.7 เกือบทัง้ หมดของกลุม่ ตัวอย่างมีผดู้ แู ล
ประถมศึกษา จำ�นวน 54 ราย ร้อยละ 65.9 รอง จำ�นวน 79 ราย ร้อยละ 96.3  ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ดูแล
ลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป จำ�นวน 28 ราย หลัก คือ บุตร จำ�นวน 33 ราย ร้อยละ 40.2 รองลง
ร้อยละ 34.1 กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ มาคือ ภรรยา จำ�นวน 24 ราย ร้อยละ 29.3  สิทธิ
อาชีพจำ�นวน  56 ราย ร้อยละ 68.3 และประกอบ การรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ใช้บริการหลักประกัน
อาชีพจำ�นวน 26 ราย ร้อยละ 31.7 ตามลำ�ดับ มี สุขภาพแห่งชาติ จำ�นวน 43 ราย ร้อยละ 52.4 รอง
รายได้เฉลี่ยของตนเองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ลงมาคือ การเบิกต้นสังกัดข้าราชการ จำ�นวน 39
บาทต่อเดือน จำ�นวน 38 ราย ร้อยละ 46.3  มีราย ราย ร้อยละ 47.6 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้
ได้เฉลี่ยตนเองอยู่ระหว่าง 1,000-5,000 บาทต่อ รับการดูแลจากสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
เดือนจำ�นวน 17 ราย ร้อยละ 20.7 และมีรายได้ จำ�นวน 49 ราย  ร้อยละ 59.8  
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2. ลักษณะทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยสูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า
กลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลับเป็นซํ้าทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าครั้งที่ 1 ส่วนใหญ่
เป็นชนิดขาดเลือดไปเลี้ยง (ischemic stroke)
จำ�นวน 68 ราย ร้อยละ 82.9 โดยพบโรคทีเ่ กิดร่วม
มากทีส่ ดุ คือ โรคความดันโลหิตสูง จำ�นวน 59 ราย
ร้อยละ 72.0 รองลงมา คือ โรคเบาหวาน จำ�นวน
31 ราย ร้อยละ 37.8 และไขมันในเลือดสูง จำ�นวน
20 ราย ร้อยละ 24.4  ทั้งนี้ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการวินิจฉัยโรคร่วม (comorbidity) อย่าง
น้อย 2 โรค จำ�นวน 23 ราย ร้อยละ 28.0 รองลง
มา 1 โรค จำ�นวน 22 ราย ร้อยละ 26.8 และ 3 โรค
จำ�นวน  20  ราย ร้อยละ 24.4 ตามลำ�ดับ ส่วนใหญ่
ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว
ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง จำ�นวน 73 ราย ร้อย
ละ 89.0 ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำ�วันของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองกลับเป็นซํ้าส่วนใหญ่ สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันได้มาก จำ�นวน 28 ราย ร้อยละ
34.1  รองลงมาสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน
ได้ปานกลาง จำ�นวน 22 ราย ร้อยละ 26.8  และ
พบว่าอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่นำ�มาส่ง
โรงพยาบาลตามคำ�บอกเล่าของผู้ป่วยหรือญาติที่
พบมากที่สุด คือ อาการแขนขาอ่อนแรง จำ�นวน
77 ราย ร้อยละ 93.9  รองลงมาคือ อาการลิ้นแข็ง/
พูดไม่ชัด/พูดไม่ได้ จำ�นวน 35 ราย ร้อยละ 42.7
และอาการปากเบี้ยว จำ�นวน 31 ราย ร้อยละ 37.8

ตามลำ�ดับ ส่วนอาการของโรคหลอดเลือดสมองที่
ตรวจพบมากทีส่ ดุ ขณะอยูโ่ รงพยาบาล คือ อาการ
แขนขาอ่อนแรง จำ�นวน 72 ราย ร้อยละ 87.8 รอง
ลงมา คือ อาการปากเบี้ยว จำ�นวน 29 ราย ร้อยละ
35.4 และอาการพูดไม่ชดั /พูดไม่ได้ จำ�นวน 20 ราย
ร้อยละ 24.4 ตามลำ�ดับ ทัง้ นีก้ ลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้รบั ยาต้านเกร็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของ
เลือดในการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
กลับเป็นซํา้ จำ�นวน 73 ราย ร้อยละ 89.0 และได้รบั
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ จำ�นวน
65 ราย ร้อยละ 79.3  
3. ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้
สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 135179 คะแนน จำ�นวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.8  รอง
ลงมา  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมในระดับ
ดี มีคะแนนในช่วง 180-224 จำ�นวน 39 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 47.6 และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองโดย
รวมในระดับน้อย มีคะแนนอยู่ในช่วง  134 คะแนน
จำ�นวน 3 ราย ร้อยละ 3.7 ตามลำ�ดับ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าที่ดีใน 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) พฤติกรรมการดูแลตนเองทีจ่ ำ�เป็นตาม
ระยะพัฒนาการ ร้อยละ 80.5  2) พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามแผนการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 79.3  3) พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย ร้อยละ 70.7
ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จำ�นวน ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างจำ�แนกระดับคะแนนและระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม (n=82)
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
พฤติกรรมการดูแลตนเองระดับน้อย  (< ร้อยละ 60)

ระดับคะแนน
< 134   คะแนน

จำ�นวน
3

ร้อยละ
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. ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุโรคหลอด
เลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม ผลการวิเคราะห์
พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�
วันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า
โดยรวม (p=0.002) เศรษฐานะมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํา้ โดยรวมได้แก่ รายได้
เฉลีย่ ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
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การดูแลตนเองของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลับเป็นซํ้าโดยรวม (p=0.008) และระดับปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม (p=0.008) การ
ได้ รั บ บริ ก ารจากระบบบริ ก ารระดั บ ปฐมภู มิ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้
สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าโดยรวม
(p=0.015) ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้ากับระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม
ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลับเป็นซํ้า
  สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันเล็กน้อย
   สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันปานกลาง
   สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันได้มาก
   สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันได้หมด
   รายได้เฉลี่ยครอบครัว  < 500   บาทต่อเดือน
   รายได้เฉลี่ยครอบครัว
    5,001-10,000  บาทต่อเดือน
   รายได้เฉลี่ยครอบครัว
    10,001-20,000  บาทต่อเดือน
   รายได้เฉลี่ยครอบครัว
   20,001-30,000  บาทต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยครอบครัว
     30,001-100,000 บาทต่อเดือน
ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว
            ไม่มีปัญหา
            มีปัญหาน้อย
            มีปัญหามาก
การได้รับบริการจากระบบบริการระดับปฐมภูมิ
         ไม่ได้
          ได้

ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวม n(ร้อยละ)
น้อยและพอใช้
ดี
9 (81.8)
15 (68.2)
15 (53.6)
4 (19.0)
15 (68.1)
14 (77.8)

2 (18.2)
7 (31.8)
13 (46.4)
17 (81.0)
7 (31.8)
4 (22.2)

3 (23.1)

10 (76.9)

4 (33.3)

8 (66.7)

7 (41.2)

10 (58.8)

P value

       0.002
       

      
0.008

   
9 (34.6)
13 (44.8)
21 (77.8)
12 (36.4)
31 (63.2)

17 (65.4)
16 (55.2)
6 (22.2)
21 (63.6)
18 (36.7)

     0.008
     
     0.015
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การศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุโรคหลอด
เลื อ ดสมองกลั บ เป็ น ซํ้ า มี ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง (min=131, max= 219, = 176, S.D. =
19.9) การทบทวนวรรณกรรมทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่พบการศึกษาเกี่ยว
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า พบเพียงการศึกษา
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง คุณภาพชีวติ และภาวะเครียดภายหลัง
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งพบว่า การดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี22และพบว่าการศึกษาอื่นๆ ที่ใกล้
เคียงกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง ส่วนใหญ่ชี้ชัดว่าการดูแลตนเองดี มี
ผลต่อการฟื้นตัวในด้านต่างๆ ได้แก่ อารมณ์ การ
รับรู้ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�
วัน รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น23-24 แต่จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อพิจารณาผลการศึกษา
ทัง้ หมด จำ�นวนกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี ะแนนพฤติกรรม
การดูแลตนเองอยูใ่ นระดับดีและปานกลางมีขนาด
ใกล้เคียงกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนพฤติกรรม
การดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลาง 40 ราย คิด
เป็นร้อยละ 48.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี จำ�นวน
39 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.6 การที่ผลการศึกษา
ครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองอยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าเกิดจาก
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา จำ�นวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.9
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ผู้ที่มีระดับการศึกษา
ที่สูงกว่า จะมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตน
อย่างถูกต้องในด้านสุขภาพดีกว่าผูส้ งู อายุทมี่ รี ะดับ
การศึกษาตํา่ กว่า25 ผูท้ มี่ รี ะดับการศึกษาตํา่ กว่าอาจ
จจะขาดความรู้และทักษะในการสังเกต ประเมิน
และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ขาดการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
ที่เป็นปัญหาเฉพาะที่เหมาะสม ขาดการจดบันทึก
ข้อมูลที่สำ�คัญและไม่เห็นความสำ�คัญของการมา
ตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่อง26อีกทั้งกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพจำ�นวน 56 ราย คิด
เป็นร้อยละ 68.3 ทำ�ให้มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างตํ่า
โดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตนเอง น้อยกว่า 1000
บาทต่อเดือน จำ�นวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.3
เมื่อคิดรายได้เฉลี่ยในครอบครัวพบว่า มีรายได้
เฉลี่ยครอบครัว น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน
จำ�นวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.7  จึงทำ�ให้พบว่า
มีปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมา จำ�นวน 56 ราย คิด
เป็นร้อยละ 68.3 รายได้หรือเศรษฐานะเป็นสิง่ บ่งชี้
ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และแหล่งประโยชน์ของ
บุคคล ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญในการดำ�รง
ชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล27 และ
รายได้เป็นปัจจัยสำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อการรักษา
พยาบาล ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีความบกพร่องในการ
ดูแลตนเองน้อยลง28 และมีพฤติกรรมการดูแล
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ตนเองดีกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ตํ่า29 ผู้ป่วยที่มีราย
ได้นอ้ ยจะต้องทำ�งานหนักมากขึน้ เพือ่ นำ�รายได้มา
จุนเจือครอบครัวและแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า จึงไม่มี
เวลาในการดูแลและสนใจในสุขภาพตนเอง30 รวม
ทั้งมีผลเสียในด้านการจัดหาอาหาร ไม่มีอำ�นาจใน
การจัดซื้อหรือเลือกอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแล
สุขภาพตนเอง ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยสำ�หรับการเดินทางมา
รับการตรวจตามแพทย์นดั ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถ
แสวงหาแหล่งรักษาอืน่ เพิม่ ยกเว้นในรายทีม่ อี าการ
รุนแรงจริงๆ เท่านั้น26  
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง พบว่า ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ
เป็นซํ้าอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
การศึกษาในครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้ามีความสามารถใน
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันได้มาก จำ�นวน 28 ราย
คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาได้แก่ ความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันปานกลาง จำ�นวน
22 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8 ความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วันของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองมีความสัมพันธ์และเป็นปัจจัยทำ�นายที่เข้ม
แข็งกับการดูแลตนเองทัง้ ภายในบ้านและกิจกรรม
กลางแจ้ง33 ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ม่เอาใจ
ใส่ปล่อยปละละเลยกับการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
ของตนเองจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองน้อย
กว่าคนทีเ่ อาใจใส่ตอ่ การทำ�กิจวัตรประจำ�วันด้วย34
ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันได้ดี ย่อม

ส่งผลต่อการดูแลตนเองทีด่ ตี ามมา35 เนือ่ งจากโรค
หลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต
ก่อให้เกิดความบกพร่องของร่างกายและระบบ
สั่งการ เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำ�วันต่างๆ ทั้งด้านการเดิน การเคลื่อนไหว
การสื่อสาร ผู้ป่วย 1 ใน 3 ของโรคนี้ประมาณร้อย
ละ 50 มักมีความพิการหลงเหลืออยู่อย่างรุนแรง
จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทำ�ให้ต้องพึ่งพา
ผูอ้ นื่ ในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจำ�วัน36 รวมทัง้ อัตรา
การเกิดภาวะทุพพลภาพในผูป้ ว่ ยสูงอายุโรคหลอด
เลือดสมองพบสูงถึงร้อยละ 78 เมือ่ เทียบกับผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองที่มีอายุน้อยกว่าพบร้อยละ
484 และภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน
ผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 67.6 จะมีความ
สามารถในการทำ�หน้าที่ (activities of daily living) ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในด้านการ
ปฏิบัติกิจวัตรขั้นพื้นฐาน การควบคุมการขับถ่าย
และการทำ�งานบ้าน ลดลงอย่างน้อย 1 ด้านเมื่อ
เทียบกับผูส้ งู อายุทวั่ ไปทีไ่ ม่ได้เกิดโรคหลอดเลือด
สมองพบความสามารถในการทำ�หน้าที่ (activities
of daily living) ลดลงร้อยละ 31.65  จึงส่งผลให้
เกิดข้อจำ�กัดในการดูแลตนเองได้ลดลงตามมา
เมื่อเกิดการกลับเป็นซํ้า ก็จะยิ่งส่งผลให้เกิดความ
รุนแรงและผลกระทบของโรคมากขึ้นด้วย1ดังนั้น
การที่ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้า
มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันได้
ดี จะส่งผลให้สามารถช่วยเหลือหรือดูแลตนเอง
ได้อย่างปลอดภัย ยืนยาวมีความสุขและมีคุณค่า
ตามมาจึงสามารถสรุปได้ว่า ความสามารถในการ
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ปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดูแลของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับ
เป็นซํ้าได้จริง
รายได้เฉลี่ยครอบครัวเป็นปัจจัยสำ�คัญที่มี
อิทธิพลต่อการรักษาพยาบาล ผู้ที่มีรายได้สูงจะมี
ความบกพร่องในการดูแลตนเองน้อยลง28 รายได้
เฉลี่ยของครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
กลับเป็นซํา้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05  
โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีรายได้เฉลี่ยครอบครัว
น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน จำ�นวน 22 ราย คิด
เป็นร้อยละ 26.7 สอดคล้องกับในสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศไทยที่ยังคงพบปัญหาความ
ยากจนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่ม
มากขึ้นต่อจำ�นวนคนจนทั้งหมดในประเทศ เป็น
ผลมาจากการมีรายได้ลดลงเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
การมีเงินออมไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็น
ชีวิตประจำ�วัน รวมทั้งไม่มีหลักประกันทางรายได้
ด้านอื่นๆ เข้ามาสนับสนุนการดำ�รงชีวิตเพิ่มเติม39
เช่นเดียวกับสัดส่วนของครัวเรือนที่มีหนี้สิน ไม่มี
เงินออม และไม่มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเองก็ยงั คง
สูงเช่นกัน38 ทำ�ให้พบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงจะมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองดีกว่าผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้
ตํ่า29 เนื่องจากผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยจะต้องทำ�งาน
หนั ก มากขึ้ น เพื่ อ นำ�รายได้ ม าจุ น เจื อ ครอบครั ว
และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงไม่มีเวลาในการดูแล
และสนใจในสุขภาพตนเอง37 การมีรายได้น้อยส่ง
ผลเสียต่อการจัดหาอาหาร ไม่มีอำ�นาจในการจัด
ซื้อหรือเลือกอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ
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ตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับการเดินทางมารับ
การตรวจตามแพทย์นัด ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่สามารถ
แสวงหาแหล่งรักษาอืน่ เพิม่ ยกเว้นในรายทีม่ อี าการ
รุนแรงจริงๆ เท่านัน้ 26 จึงมีผลต่อการดูแลตนเองที่
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ปั ญ หาเศรษฐกิ จ ในครอบครั ว มี ค วาม
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูง
อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยส่วนใหญ่ผู้สูง
อายุมีปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวทั้งในระดับ
น้อยและระดับมาก จำ�นวน 56 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 68.3 บางการศึกษาพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ สูงถึงร้อยละ 92
ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทำ�ให้ส่งผลเสีย ไม่มี
อำ�นาจในการจั ด หาสิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ เ พื่ อ ดู แ ล
สุขภาพตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่ายสำ�หรับการเดินทาง
มารับการตรวจตามแพทย์นัด ไม่สามารถแสวงหา
แหล่งรักษาอื่นเพิ่มได้26 ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ คือ มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อย
ละ 10 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 แนวโน้มการเกิดโรค
เรื้อรังในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น40 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค
หลอดเลือดสมองที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น1
และตามจำ�นวนประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้น2การ
มีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลทำ�ให้
พบจำ�นวนผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ โ รคหลอดเลื อ ดสมอง
เพิ่มมากขึ้นตามมาด้วยเปรียบเสมือนผลกระทบ
แบบโดมิโน (Domino effect)3ผลกระทบตามม
าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ มิติทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่อครอบครัวโดยตรงเนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระ
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ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล นำ�ไปสู่ภาวะ
ยากลำ�บาก ความยากจนและหนี้สิน ปัญหาทาง
เศรษฐกิจและช่องว่างทางเศรษฐกิจของคนไทย
ยังอยู่ในระดับสูงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ามาช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายทางสุขภาพซึ่ง
ถือเป็นภาระหนักและเป็นความเสี่ยงสำ�คัญในคน
ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจก็ตาม แต่ก็เป็นการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น38 ดัง
นั้น ปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็น
ถึงการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการดำ�รง
ชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและ
ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลได้เป็น
อย่างดี27ในอนาคตข้างหน้าจึงอาจมีการพิจารณา
เกี่ยวกับนโยบายทางเลือกเพื่อส่งเสริมการทำ�งาน
หรือขยายอายุการทำ�งานของผูส้ งู อายุทยี่ งั สามารถ
ทำ�งานได้ให้ยาวขึ้น เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
ของผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพิง มีรายได้เพียงพอต่อ
การดำ�รงชีพและการดูแลตนเองในวัยสูงอายุ39
การได้รบั การบริการจากระบบบริการระดับ
ปฐมภูมิมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูส้ งู อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็น
ซํา้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยส่วน
ใหญ่ผู้สูงอายุได้รับการบริการจากระบบบริการ
ระดับปฐมภูมิจำ�นวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.8
สอดคล้องกับการศึกษานำ�ร่องในกลุ่มผู้ป่วยสูง
อายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซํ้าที่ผ่านมา
พบว่า ระบบบริการสุขภาพที่ดี คือ มีการประสาน
งานการทำ�งานเป็นเครือข่ายตั้งแต่โรงพยาบาล

ระดับทุติภูมิไปยังระดับปฐมภูมิ   ส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อติดตามการรักษา รับ
ยาหรือเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เป็นการอำ�นวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวในการมารับ
บริการสุภาพ มีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
การมีพฤติกรรมการดูแลตนเองทีด่ ขี องผูป้ ว่ ยมาก
ขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงการรับบริการ ทำ�ให้
ได้ข้อมูล ความรู้ วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากขึ้น
ขณะจำ�นวนผู้ป่วยที่มีมากและขั้นตอนการมารับ
บริการไม่เอื้ออำ�นวยต่อผู้ป่วย มีผลต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้เช่นกัน26 จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. 2553 พบว่าการใช้ระบบบริการสุขภาพและ
การใช้สิทธิ์ในการรักษาของผู้สูงอายุในช่วงที่ผ่าน
มาดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับปฐมภูมิสามารถเข้า
ถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
รักษาพยาบาลได้มากขึ้น ไม่พบความแตกต่างใน
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพระหว่างคนสูงอายุและ
คนในวัยอืน่ ๆ41 ในการเพิม่ การเข้าถึงการบริการใน
ระดับปฐมภูมิให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
มี ค วามเหมาะสมที่ สุ ด เนื่ อ งจากช่ ว ยลดปั ญ หา
และอุปสรรคในการมารับบริการในโรงพยาบาล
ทั้งความลำ�บากในการเดินทาง การเสียเวลาของ
ครอบครัวและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาจทำ�ให้
การฟื้นฟูร่างกายไม่เต็มที่ การบริการในระดับ
ปฐมภูมิจะช่วยให้ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
สามารถเข้าถึงการรับบริการและข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์มากขึ้น42,43 ส่งผลต่อการสนับสนุน
ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่เหมาะสมมากขึ้น43
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