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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพือ่ เปรียบเทียบภาวะสุขภาพดานรางกายและภาวะซึมเศรา
ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนและหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล และศึกษากิจกรรมการ
ดูแลที่ผูปวยไดรับขณะอยูที่บาน กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกที่เขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลจังหวัดสงขลา จํานวน 44 ราย และผูดูแล จํานวน 44 ราย ซึ่งไดรับการคัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงตามคุณลักษณะที่กําหนด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณ
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูปวยและผูดูแล แบบประเมินภาวะสุขภาพดานรางกายของผูปวย
แบบประเมินภาวะซึมเศราของผูปวย และแบบสัมภาษณการดูแลที่ผูปวยไดรับที่บาน วิเคราะห
ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ ใชสถิติทดสอบไคสแควรแบบแมคนีมาร และทดสอบสถิติทีรายคู
ผลการวิจัยพบวา
1. มีสัดสวนกลุมตัวอยางที่มีอาการทองอืด กลืนลําบาก และอาการไอภายหลังจําหนาย
นอยกวากอนจําหนาย แตมีสัดสวนของกลุมตัวอยางที่เบื่ออาหารมากขึ้นภายหลังจําหนายอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
2. ภายหลังจํ าหนายกลุมตัวอยางมีคะแนนความสามารถในการทํ ากิจวัตรประจํ าวัน
กําลังกลามเนื้อ และจํานวนชั่วโมงการนอนตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. สัดสวนกลุมตัวอยางที่มีภาวะซึมเศรากอนและหลังจําหนาย ไมมีความแตกตาง
ทางสถิติ
4. กลุม ตัวอยางเกือบทุกรายไดรับการดูแลพื้นฐานขณะอยูที่บาน กิจกรรมการดูแลที่กลุม
ตัวอยางสวนใหญไมไดรับ ไดแก การรับประทานอาหารวางระหวางมื้อ การสังเกตความผิดปกติ
ของผิวหนังบริเวณที่ถูกกดทับ การไดรับขอมูล/ขาวสารจากญาติหรือสื่อตางๆ ทุกวัน การพาไป
พบเพือ่ นหรือสถานที่ตามความตองการ การดูแลและสังเกตอาการไข หรือปสสาวะขุน และการ
พาไปทํากายภาพบําบัด
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Abstract

The purpose of this study was to explore stroke patients’ physical health status and
depression before as well as after discharge from hospitals, and the care received at home. The
subjects included 44 stroke patients admitted to hospitals in Songkhla province and 44 relatives of
these patients. The patients’ demographic data, physical health status, depression and care
received at home were assessed by interviewing the patients and relatives together with patients’
physical examination and reviewing the patients’ records. Descriptive statistics, McNemar and
paired t-test were used in analysis of data. The results were as follows :
1. There were significantly higher proportions of the subjects having Gl distention,
swallowing difficulty and cough before discharge than after discharge but a lower proportion of
the subjects with poor appetite before discharge.
2. The subjects had significantly higher modified Barthel’s ADL score, more muscle
power and longer sleep hours after discharge than they did before discharge.
3. There was no difference in the proportion of the subjects having depression before
and after discharge.
4. Almost all subjects received basic care at home. There were a few caring activities
that most subjects did not receive. These included having snack between meals, observed the
skin on prominent areas, received information everyday, visited friends or other places, checked
body temperature, observed their urine and had physical therapy at hospitals.
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