บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั ครัง้ นี้เปนการศึกษา ภาวะสุขภาพดานรางกาย ภาวะซึมเศรา และการดูแลที่ไดรับ
ทีบ่ า น ซึง่ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดกําหนดขอบเขต
การศึกษาครอบคลุมหัวขอตามลําดับ ดังนี้
1. โรคหลอดเลือดสมอง
2. การฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
3. ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองตอภาวะสุขภาพดานรางกาย
4. การประเมินภาวะสุขภาพดานรางกายตามกรอบแบบแผนสุขภาพของผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง
5. ภาวะซึมเศราในโรคหลอดเลือดสมอง
6. การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน
โรคหลอดเลือดสมอง
นิยาม
โรคหลอดเลือดสมอง “Cerebrovascular Disease” (C.V.D.) หรือที่นิยมเรียกกันวา
“สโตรค” (Stroke) คนไทยเรียกโรคนี้วา “โรคอัมพาต” (นิพนธ, 2534) เปนกลุมโรคที่มีการ
รบกวนตอระบบการไหลเวียนเลือดไปที่สมอง ทําใหเกิดการทําลายเซลลสมองและสูญเสียการ
ทําหนาที่ของรางกายที่สมองสวนนั้นควบคุมอยู (Mower, 1997)
องคการสํารวจโรคหลอดเลือดสมองแหงชาติ (National Survey of Stroke) ของสหรัฐ
อเมริกาไดใหคํ าจํ ากัดความของโรคหลอดเลือดสมองวา เปนกลุมอาการทางคลินิกของโรค
ประสาท ซึง่ เกิดขึ้นอยางรวดเร็วอยูนานเกินกวา 24 ชั่วโมง กลุมอาการดังกลาวเกิดจากสาเหตุทาง
หลอดเลือดซึ่งมีพยาธิสภาพอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้คือ มีการอุดตันของหลอดเลือดสมองที่เกิด
จากหลอดเลือดสมองตีบตัน (cerebral thrombosis) หรือหลอดเลือดสมองอุดตัน (cerebral
embolism) หรือมีการแตกของหลอดเลือดสมองซึ่งเกิดขึ้นเอง ทําใหมีเลือดออกในเนื้อสมอง
(intracerebral hemorrhage) หรือทําใหมีเลือดออกใตเยื่ออะแรคนอยด (subarachnoid hemorrhage)
ซึ่งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นเหลานี้จะไมรวมการอุดตัน หรือการแตกของหลอดเลือดสมองอันมีสาเหตุ
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มาจากการไดรับบาดเจ็บ เนื้องอกหรือการติดเชื้อ (กัมมันต, 2530; นิพนธ, 2534; รัชฎา, 2541;
Mower, 1997)
อุบัติการณ
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease หรือ stroke) เปนโรคทางระบบประสาท
ทีพ่ บบอยที่สุด ในกลุมผูปวยโรคระบบประสาทที่รับไวในโรงพยาบาล ในประเทศไทยมีคาความ
ชุกของโรค 690 คนตอประชากร 100,000 คน (นิพนธ, 2534) โรคกลุมนี้มีอัตราการตายเฉลี่ยราว
รอยละ 20 – 25 ของผูปวยทั้งหมด ทั้งนี้แลวแตชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง ถาเปนจากเลือด
ออกในสมอง (cerebral hemorrhage) มีอตั ราการตายสูงราวรอยละ 50 – 60 หรือจากหลอดเลือด
ในสมองอุดตัน (cerebral thrombosis) มีอตั ราการตายตํ่าราวรอยละ 10 – 15 (นิพนธ, 2538) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตายสูง ซึ่งเปนอันดับสามรองจากโรค
หลอดเลือดหัวใจและมะเร็ง (Monahan & Neighbors, 1998 : Ignatavicius, Workman & Mishler,
1999) มักพบในกลุมอายุมากกวา 65 ป (Whisnant, 1984 cited by Camp, Davis, Salter & Pierce,
1995) พบในผูชายมากกวาผูหญิง ซึ่งรอยละ 80 ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากสมอง
ขาดเลือดไปเลี้ยง (ischemic stroke) รอยละ 16 จากมีเลือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage)
และรอยละ 4 มีเลือดออกในโพรงสับอแรคนอยด (subarachnoid hemorhage) (Pfeffer & Reding,
1998)
ปจจัยที่เกี่ยวของ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองเกี่ยวของกับปจจัย ตอไปนี้
1. ดานสุขภาพ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ มักพบในโรคลิ้น
หัวใจตีบ (mitral stenosis) หัวใจหองบนเตนสั่นพริ้ว (atrial fibrillation) หลอดเลือดตีบแข็งจาก
ไขมันเกาะภายในหลอดเลือด (atherosclerosis) ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงและอวน จํานวน
เม็ดเลือดแดงมากกวาปกติ (polycytemia) ประวัตกิ ารเจ็บปวยที่ผานมา เชน ภาวะสมองขาดเลือด
ชั่วคราว (transient ischemic attack : TIA) (เจียมจิต, 2541; Monahan & Neighbors, 1998;
Pfeffer & Reding, 1998) โดยพบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรอยละ 70 จะมีความดันโลหิตสูง
รวมดวย และผูที่มีความดันโลหิตสูงมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกวาคนปกติถึง 6 เทา
สวนผูที่เปนโรคหัวใจมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดมากกวาคนปกติถึง 6 เทาและผูปวยที่
เปนโรคเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกวาคนปกติประมาณ 2 – 3 เทา (เจียมจิต,
2541) จากการศึกษาของเลปปาลา, เวอตาโม, โฟเจลโฮลม, อัลบาเนส และไฮโนเนน (Leppala,
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Vertamo, Fogelholm, Albanes & Heinonen, 1999) ซึง่ ไดศึกษาปจจัยเสี่ยงที่แตกตางกันในโรค
หลอดเลือดสมองแตละชนิด พบวา ความดันโลหิตสูงเปนปจจัยที่เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองทุกชนิด สวนระดับโคเลสเตอรอลในเลือดที่สูงขึ้นไมไดเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองทุกชนิด ซึ่งจะเห็นไดจากโรคหลอดเลือดสมองบางชนิดมีระดับโคเลสเตอรอลใน
เลือดสูง บางชนิดมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดปกติ
2. แบบแผนการดําเนินชีวิตหรือพฤติกรรมสุขภาพ ไดแก การสูบบุหรี่ ดืม่ สุรามากเกินไป
จากการศึกษาของเซอรวิลลา, พริ้นสและแมนน (Cervilla, Prince & mann, 2000) ไดศึกษาความ
สัมพันธระหวางความพรองดานการคิดรู (impairment cognitive) ของผูสูงอายุที่สูบบุหรี่และ
ดืม่ เหลา ซึ่งกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป จํานวน 889 คนโดยประเมินความ
สามารถดานการคิดรู 2 ครั้งหางกัน 1 ป พบวาความพรองดานการคิดรูไมสัมพันธกับการดื่มเหลา
แตจะสัมพันธกับการสูบบุหรี่ สวนการศึกษาของฮาพาไนมิ, ฮิลบอมและจูวีลา (Haapaneimi,
Hillbom & Juvela, 1997) ถึงความสัมพันธของการดําเนินชีวิต และปจจัยเสี่ยงของการเกิดสมอง
ขาดเลือดเฉียบพลันในผูใหญวัยทํ างาน พบวาปจจัยเสี่ยงที่ทํ าใหเกิดสมองขาดเลือด (brain
infarction) ไดแก การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ผูชาย
ทีม่ ปี ระวัติเปนไมเกรน (migraine) และผูหญิงที่รับประทานยาคุมกําเนิดเปนประจํา
3. ดานประชากร พบวาบุคคลที่มีอายุเพิ่มขึ้น เพศชาย ชนชาติผิวดํา มีโอกาสเกิดโรค
หลอดเลื อดสมองไดง า ยกว าบุคคลที่มีอายุน อย เพศหญิง หรือชนชาติ ผิว ขาว (Monahan &
Neighbors, 1998 ; Pfeffer & Reding, 1998) ซึง่ แกรนท (Grant, 1996) พบวา คนเชื้อชาติอัฟริกัน
ผิวดํามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกวาคนเชื้อชาติอเมริกันผิวขาว 1.5-2 เทา
4. การใชยาบางชนิด จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหงคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เยล สหรัฐอเมริกา พบวา ยาที่มีสวนผสมของสารฟนิลโพรพาโนลามีน (phenylpropanolamine :
PPA) ซึ่งนิยมใชเปนยาที่ผสมอยูในยาแกหวัดตางๆ หรือทําเปนยาเพื่อใชในการลดความอวน
เนือ่ งดวยทําใหรูสึกเบื่ออาหาร เสี่ยงตอการทําใหมีเลือดออกในสมอง (สุรเกียรติ, 2544) โดยมีราย
ละเอียดวา สตรีทมี่ ีอายุตํ่ากวา 50 ป ซึง่ แข็งแรงดี ภายหลังกินยาพีพีเอ เพียง 3 วัน ซึ่งกินขนาดสูง
เพือ่ ใชลดนํ้าหนักตัว มีโอกาสเสี่ยงตอการมีเลือดออกในสมองถึง 16 เทา และหากกินยาพีพีเอขนาด
นอยทีใ่ ชเปนยาแกหวัด มีโอกาสเสี่ยงตอการมีเลือดออกในสมองถึง 3 เทา
5. ปจจัยอื่นๆ เชน การรับประทานสารที่มีสวนประกอบของโคเคน (cocaine) เปนประจํา
บุคคลที่ทํ างานนั่งโตะ เครียดจากภาวะเศรษฐกิจหรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม ระดับไลโปโปรตีน
(lipoprotein) และไตรกลีเซอไรด (triglyceride) ในกระแสเลือดที่สูงขึ้น อีกทั้งผูที่รับประทานยา
ลดความดันโลหิตไมตอเนื่องมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดงาย (เจียมจิต, 2541;
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Ignatavicius, Workman & Mishler, 1999) นอกจากนี้แอบบอทท และคณะ (Abbott et al., 1996)
ไดศึกษาผลของการบริโภคนมและอาหารที่มีแคลเซี่ยมตอภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองชนิดหลอดเลือดอุดตัน (thromboembolic stroke) ในผูสูงอายุตอนกลาง (older middle aged
men) พบวา ผูท ไี่ มไดรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยม แตใหดื่มนมเปนประจําจะชวยลดปจจัยเสี่ยง
ในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองชนิดหลอดเลือดอุดตันได แตตองควบคุมความสมดุลยของอาหาร
อืน่ ดวย อีกทั้งตองควบคุมนํ้าหนักและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
หลักการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ยึดหลักการรักษาโดยแกไขความผิดปกติทางพลศาสตร
การไหลเวียนเลือด (hemodynamic) แกไขความผิดปกติของกระแสเลือด (hemorrheologic) และ
แกไขความผิดปกติทางเมตะบอลิคที่เกิดขึ้นในโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งไมพบวามีวิธีใดแตเพียงวิธี
เดียวทีจ่ ะรักษาไดดีที่สุด (นิพนธ, 2538) หลักในการรักษาสามารถแบงออกได ดังนี้
1. ระยะเฉียบพลันโดยใหเลือดไปเลี้ยงสมองไดดีขึ้น ในระยะแรกดูแลทางเดินหายใจให
โลง ควบคุมความดันโลหิตใหอยูในระดับปกติ ถาความดันโลหิตสูงใหยาลดความดัน เชน โซเดียม
ไนโตรปรัสไซด ถาความดันโลหิตตํ่าใหยาเพิ่มความดันโลหิต ในกรณีโลหิตจาง (คาฮีมาโตคริตตํ่า
กวา 30 เปอรเซ็นต) ควรใหเลือด นอกจากนี้ใหยาหามเลือดแข็งตัว ลดการจับกลุมของเกล็ดเลือด
เชน ใหยาแอสไพริน ใหยาสลายไฟบริน (fibrinogen agent) เชน สเตรปโตไคเนส (Streptokinase)
ยูโรไคเนส (Urokinase) และใหยาขยายหลอดเลือดสมอง ในรายหลอดเลือดถูกอุดตัน อาจจําเปน
ตองทําผาตัด ซึ่งทําได 2 วิธี ไดแก การผาเอาเยื่อบุภายในหลอดเลือดแดงและสิ่งที่สะสมอุดตันออก
(endarterectomy) และการตอหลอดเลือดภายนอกและภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งวิธีการทั้งสองเพื่อ
เพิม่ เลือดไปยังสมองบริเวณที่ขาดเลือด สําหรับผูปวยที่มีเลือดออกในสมอง ระวังไมใหความดันใน
กะโหลกศีรษะสูงขึ้น โดยจัดใหนอนศีรษะสูง 30 องศา ไมบิดศีรษะไปขางใดขางหนึ่ง และให
สารนํ้าอิเล็กโตรไลทเพียงพอกับความตองการของรางกาย ในผูใหญใหสารนํ้าวันละ 1,500-2,000
มิลลิลิตร ในรูปของกลูโคส เชน 5% Dextrose in NSS/2 หรือในบางรายอาจใหยากันชัก (รัษฎา,
2541) ในรายทีม่ กี ารทํางานของหัวใจลมเหลวหรือการเตนของหัวใจผิดจังหวะ เพื่อใหปริมาณเลือด
ไปเลีย้ งสมองเพียงพอ โดยไมมากหรือนอยเกินไป ถาเลือดไปเลี้ยงสมองมากเกินไปทําใหความดัน
โลหิตในกะโหลกศีรษะสูงขึ้น หรือถานอยเกินไปเกิดสมองขาดเลือดเพิ่มขึ้น
2. ระยะฟน ฟูสภาพรางกาย การรักษาในระยะนี้เพื่อชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งๆ
ที่มีความพิการเหลืออยูโดยเนนศักยภาพทางดานการชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
การเคลื่อนที่ใหมีความสามารถใกลเคียงปกติมากที่สุดเทาที่ความพิการจะอํานวย โดยมีเปาหมาย
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เพือ่ ปองกันภาวะแทรกซอน และความพิการซํ้า เพื่อใหผูปวยชวยเหลือตนเองมากที่สุด รวมทั้งการ
ฟน ฟูสภาพจิตใจใหคืนสูสภาพปกติใหมากที่สุด กิจกรรมที่ทํา ไดแก การบริหารรางกายโดยผูอื่น
ทําใหหรือผูปวยทําเอง ฝกการเคลื่อนไหวบนเตียง ฝกการทรงตัวทั้งทานั่งและทายืน ฝกการเคลื่อน
ยายตัวเอง การฝกเดินและยืน เปนตน (วิภาวรรณ และชอลดา, 2541) สําหรับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบตัน (thrombolic stroke) แพทยจะให วอรฟาริน (warfarin)
เพือ่ ปองกันการเกาะกลุมของเกร็ดเลือด เปนเวลาติดตอกัน 3 เดือน และหลังจากนั้นจะใหยา
แอสไพริน เพราะยาแอสไพรินจะลดอุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เนื่องจากยา
แอสไพรินจะลดการอักเสบของหลอดเลือดไดมากกวาปองกันการแข็งตัวของเลือด (Monahan &
Neighbors, 1998)
นอกจากการรักษาดังกลาวแลว การปองกันไมใหเกิดโรคซํ้า เปนสิ่งจําเปนมากอยางหนึ่ง
โดยการลดปจจัยเสี่ยง เชน ปองกันมิใหเกิดความดันโลหิตสูงหรือตํ่า ปองกันการเกิดโรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ และงดสูบบุหรี่ โดยจะตองรักษาโรคตางๆ อีกทั้งกําจัดปจจัยตางๆ
ทีท่ ําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
การฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองที่ผานพนระยะวิกฤตมาได อาการตางๆ จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ แต
สวนใหญจะมีความพิการหลงเหลืออยู ซึ่งตองไปดูแลและฟนฟูตอที่บาน
อาการของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบงเปน 3 ระยะ (นิพนธ, 2534; Watson & Quinn,
1998) คือ ระยะเฉียบพลัน (acute stage) ระยะหลังเฉียบพลัน (post acute stage) และระยะฟนฟู
สภาพ (recovery stage)
1. ระยะเฉียบพลัน หมายถึง ระยะที่ผูปวยเริ่มมีอาการจนกระทั่งอาการคงที่ ซึ่งใชเวลา 1-14
วัน สวนใหญประมาณ 48 ชัว่ โมง ผูป ว ยมักจะเกิดอาการอัมพาตขึ้นทันที อาจมีอาการไมรูสึกตัว
รวมดวย หรืออาจจะยังรูสึกตัว แตกลามเนื้อแขนและขาขางที่เปนอัมพาตจะออนปวกเปยก ในระยะ
นีอ้ าจทําใหผูปวยเสียชีวิตได คือ อาการหมดสติ มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง การทํางาน
ของหัวใจผิดปกติ ระบบการหายใจผิดปกติ ระยะนี้จะตองคงสภาพหนาที่สําคัญของอวัยวะตางๆ
เพือ่ รักษาชีวิตผูปวยเอาไว (นิพนธ, 2534; Phipps, 1991) หากผูป วยมีระดับความรูสึกตัวตํ่าจะเปน
ตัวทํานายไดวา ผูปวยจะมีโอกาสรอดชีวิตตํ่าดวย
2. ระยะหลังเฉียบพลัน หมายถึง ระยะที่ผูปวยเริ่มมีอาการคงที่ ผานพนระยะเฉียบพลัน
แลว โดยมีระดับความรูสึกตัวไมเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวลง มี Glasgow Coma Scale ตั้งแต
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7 คะแนนขึ้นไป ความดันโลหิตปกติอยูในชวง 90/50-160/90 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งในบางรายอาจ
ตองใชยาควบคุมความดันโลหิต ระยะนี้ อาจใชเวลาหลัง 48 ชัว่ โมงหรือนานกวา (นิพนธ, 2534)
ผูปวยมักมีปญหาเรื่องการกลืนลําบาก การเคลื่อนไหว การพูด จากปญหาการกลืนลําบากทําให
รางกายขาดสารอาหารได (Phipps, 1991)
3. ระยะฟนฟูสภาพ หมายถึง ระยะที่ผูปวยมีอาการคงที่ มีความสามารถในการที่จะรับ
การฟนฟูสมรรถภาพเพื่อที่จะลดความพิการ ทําใหผูปวยสามารถชวยตัวเองไดมากที่สุด ระยะนี้
ผูป ว ยจะไดรบั การดูแลอยูที่บาน (นิพนธ, 2534) ซึ่งในระยะนี้แบงไดเปน ระยะฟนฟูสภาพระยะ
แรก (early recovery) และระยะฟนฟูสภาพระยะหลัง (later recovery) (Astrom, Asplund &
Astrom, 1992)
3.1 ระยะฟน ฟูสภาพระยะแรก เปนระยะที่มีการฟนฟูการทําหนาที่ตางๆ ของรางกาย
โดยเฉพาะการฟนตัวของระบบประสาทซึ่งจะฟนตัวดีขึ้นในระยะ 2 สัปดาหหลังเจ็บปวย (Han &
Haley, 1999) สอดคลองกับการศึกษาของทอรนเกรน, เวสทลิ่ง และนอรวิง (Thorngren, Westling
& Norrving, 1990) เรือ่ งผลที่เกิดขึ้นหลังจากปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งศึกษาในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง จํานวน 129 ราย ทีจ่ าหน
ํ ายออกจากโรงพยาบาลไปสูแผนกฟนฟูสภาพ พบวา
รอยละ 47 ของผูป วยที่มีภาวะพรองทางระบบประสาทจะดีขึ้นในชวงเวลา 1-3 สัปดาหหลังจําหนาย
จากการศึกษาของนาคายามา, จอรเจนเซน, ราสโชว และออลเซน (Nakayama,
Jorgensen, Raaschou & Olsen, 1994) เรือ่ งการฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในการทํา
หนาที่ของแขน โดยศึกษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 421 คน ซึ่งติดตามประเมินทุก
สัปดาหเปนระยะเวลา 1 ป โดยใชดัชนีบารเทลเกี่ยวกับการใหอาหาร และความสามารถในการ
แตงกาย พบวา รอยละ 80 ของผูป วยสามารถทําหนาที่ของแขนไดดีที่สุดในระยะเวลา 3 สัปดาห
หลังจากเริม่ เกิดโรค สวนการฟนตัวเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเกิดขึ้นใน 3 เดือนแรกหลังเปน
โรคหลอดเลือดสมอง (Phipps, 1991) ซึง่ การฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนั้นมีความ
แตกตางกันไดมาก แตพบวาการฟนตัวของโรคจะเริ่มเกิดขึ้นภายในเวลาตั้งแต 3 เดือนแรกที่เกิด
โรคและอาการคอยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับจนกระทั่ง ถึง 6 เดือน ซึ่งตอมาภายหลังจากนั้นการ
ฟน ตัวของโรคจะมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก แตบางรายอาจจะมีการฟนตัวของโรคไปไดเรื่อยๆ จน
ถึงเวลา 2 ป ภายหลังที่เกิดโรค (นิพนธ, 2534) จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอระยะการปรับตัว
ในผูปวยอัมพาตครึ่งซีกของซูห (Suh, 1990) ปรากฏวาระยะเวลา 3 เดือนหลังจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล ระดับการปรับตัวดานรางกายในการพึ่งพาผูอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ลดลง และขอจํากัดในการทําหนาที่ของรางกายลดลงเมื่อเทียบกับกอนจําหนาย สวนในดานจิตใจ
ระดับของการซึมเศราอยูในระดับปกติ นอกจากนี้จากการศึกษาของเวด, วูด และแลงตัน-ฮิวเออร
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(Wade, Wood & Langton-Hewer, 1985) เรือ่ งการฟนตัวในชวงเวลา 3 เดือน หลังการเจ็บปวยดวย
โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งไดศึกษาในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 99 ราย แตมีผูที่รอดชีวิตเพียง 67
ราย จากการศึกษาพบวา ในชวงเวลา 1 เดือนหลังการเจ็บปวย ผูปวยสามารถฟนตัวไดดีขึ้น และ
สามารถชวยเหลือตัวเองไดประมาณ 80 เปอรเซ็นต ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร
การเคลื่อนยายตัวเอง การเดิน และการแตงตัว ซึ่งมีผูปวย 4 ราย ที่สามารถชวยเหลือตัวเองไดอยาง
อิสระเต็มที่ภายในเวลา 12 วัน หลังการเจ็บปวย และอีก 1 ราย ชวยเหลือตัวเองไดเต็มที่ 100
เปอรเซ็นต ในเวลา 3-5 สัปดาห สวนแอนดรูส, บร็อคเลเฮอรท, ริชารด และเลยค็อก (Andrews,
Brocklehurst, Richards & Laycock, 1981) ไดศึกษาถึงอัตราการฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง พบวารอยละ 72 ของผูป วย ยังคงมีความพิการอยูในชวงเวลา 2 สัปดาหหลังเจ็บปวย และจะ
มีการฟนตัวมากที่สุดหลังจาก 8 สัปดาหไปแลว
3.2 ระยะฟนฟูสภาพระยะหลัง เปนระยะที่ตองมีการดูแลอยางตอเนื่องจากระยะฟนฟู
สภาพระยะแรก ระยะนี้ปญหาตางๆ จะพัฒนาไดดีขึ้น เชน การพูด การใชภาษาและการชวยเหลือ
ตั ว เอง ผู  ป  ว ยที่ มี ป  ญ หาด า นการสื่ อ ภาษา ความสามารถทางภาษา กลั บคื น มาไดเองบาง
(spontaneous recovery) ในระยะ 3 เดือน ถึง 1 ป หลังจากปวย ซึ่งผูปวยบางคนอาจมีความสามารถ
ทางภาษากลับคืนมาไดเหมือนปกติ แตจะพบวาผูปวยสวนใหญไมสามารถใชภาษาไดเหมือนเมื่อ
กอนปวย (เบญจมาศ, 2536) สวนความสามารถในการเดิน การดูแลสุขอนามัยของตัวเอง ผูปวยมี
การฟนตัวมากขึ้น ในชวงเวลา 3-12 เดือนหลังเจ็บปวย (Thorngren, Westling & Norrving, 1990)
แตสําหรับผูปวยที่เปนผูสูงอายุและมีภาวะหัวใจลมเหลวก็เปนตัวทํานายวาผูปวยมีโอกาสรอดชีวิต
ตําลงในระยะนี
่
้ (Phipps, 1991)
ภาวะทุพพลภาพที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองสามารถฟนกลับคืนไดจากลักษณะทาง
ธรรมชาติของโรคซึ่งเรียกวา “การฟนตัวเอง” หรือจากการปรับตัวโดยใชกลามเนื้อใกลเคียงทดแทน
หรือกลวิธีการใชสวนอื่นของรางกาย เรียกวา “การฟนตัวโดยการปรับตัว” (Wade, Hewer,
Skilbeck & David, 1985) รูปแบบการฟนตัวในผูปวยแตละรายหรือกลไกที่ใชในการอธิบายการ
ฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนั้นยังไมแนนอน ขึ้นอยูกับพยาธิสภาพและปจจัยแวดลอม
รวมดวย (โสภา, 2534) ดังนั้นการประเมินการฟนตัวของโรคหลอดเลือดสมอง จึงมีหลายระดับ
และตองอางอิงความเห็นของกลุมผูปวยดวยกัน ซึ่งสวนใหญการฟนตัวของโรคหลอดเลือดสมอง
นั้นจะอาศัยความสามารถในการชวยเหลือตัวเองไดดีเพียงใด โดยใชความสามารถของการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน (activity of daily living หรือ ADL) เปนหลัก (นิพนธ, 2534) ซึ่งสุทธิชัย
(2541) ไดแบงกิจวัตรที่ปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตในสังคม ออกไดเปน “กิจวัตร
ประจําวันพื้นฐาน” (basic activity of daily living) ไดแก การรับประทานอาหาร ความสามารถ
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ในการใสเสื้อผา ความสามารถในการใชหองสุขาหรืออาบนํ้า เปนตน และอีกระดับหนึ่งคือ
“กิจวัตรประจําวันตอเนื่อง” (extended หรือ instrumental activity of daily living) ซึ่งเปน
กิจกรรมที่มีอยูเพื่อการดํารงชีพในสังคมอยางอิสระไดแก การไปจายตลาด การทําความสะอาดบาน
หรือการประกอบอาหาร เปนตน การทําแบบทดสอบหรือมาตรวัดก็อาศัยการคัดเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสม มารวมกันเปนกลุมของกิจกรรม โดยอาจใชผลรวมคะแนน (total score) ของกิจกรรมที่
ทําไดหรือใชตําแหนงของกิจกรรมสําคัญสุดทาย (hierarchical score) เปนคะแนนก็ได แบบทดสอบ
เหลานี้ไดแก Katz ADL Scale, Barthel’s ADL Index, Nottingham extended ADL Scale
ซึง่ โจฮันสัน, แจดแบค, นอรวิง, วิดเนอรและวิคลันด (Johansson, Jadback, Norrving, Widner
& Wiklund, 1992) ไดศกึ ษาเกี่ยวกับการประเมินการทําหนาที่ในผูปวยโรคหลอดเลือดที่เพิ่งเปนครั้ง
แรก โดยศึกษาตัวแปรทางดานการแพทย ทางสังคมและการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันใน 48 ชั่วโมง
หลังเจ็บปวยและติดตามเก็บรวบรวมขอมูลอีกใน 6 และ 12 เดือนตอมา ซึ่งใชแบบประเมิน ADL
และ Nottingham Health Profile พบวาผูป วยอัมพาตครึ่งซีกขวา ไดคะแนนนอยกวาผูปวยอัมพาต
ครึ่งซีกซายในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและความพอใจในชีวิต นอกจากนี้ผูปวยที่มีพยาธิสภาพ
ของสมองดานซาย มีระดับความซึมเศรามากกวาผูปวยที่มีพยาธิสภาพของสมองดานขวา หรือการ
ตายของกานสมอง (brainstem infarction) (Robinson & Price, 1982)
นิพนธ (2534) ไดอธิบายไววา ในดานการฟนฟูสภาพ (rehabilitation) นัน้ การประเมินการ
ฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ประเมินจากผลของการรักษาดานรางกาย การทําหนาที่
สังคมและอารมณ ปญหาการประเมินการฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในปจจุบันจะ
ประเมินผลดานไหนจะสําคัญกวากันอยางไรหรือไดผลมากนอยกวากัน ยังไมมีคําตอบที่แนชัด จึง
มักนิยมใชระยะเวลาหลังจากที่เกิดโรคจนถึงความสามารถในการชวยเหลือดูแลตนเองได สําหรับ
ผูปวยที่มีอาการหนักและมีความพิการมากตั้งแตเริ่มตนนั้น มักพบวาการฟนตัวของโรคจะมีขีด
จํากัด แมจะไดรับการรักษาทางกายภาพบําบัดอยางดีและเพียงพอตั้งแตตนก็ตาม สวนโสภา
(2534) ไดใหขอสรุปโดยทั่วไปวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะฟนตัวขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดคงที่
ภายใน 6 – 12 เดือน แตผูปวยบางคนก็ยังสามารถฟนตัวตอไดอีกหลังเวลาผาน 1 ปไปแลว ซึ่ง
สามารถสรุปลักษณะการฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดดังนี้
1. การฟนตัวของโรคมักเกิดขึ้นอยางมีรูปแบบและจะถึงจุดคงที่ (plateau phase) ได
2. การฟน ตัวจะเกิดขึ้นตอไปเรื่อยๆ ไดในชวง 6 เดือนถึง 1 ป
3. ผูป ว ยบางคนยังสามารถฟนตัวไดอีกแมเวลาจะผานไปเปนปและอาจไดผลดีกวาที่คาด
หวังไว
4. การฟน ตัวเกิดขึ้นไดแมวาจะมีการทําลายของเนื้อสมองเปนบริเวณกวางในคนสูงอายุ
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ผูป วยที่รอดชีวิตจากอัมพาตจํานวน 2 ใน 3 จะกลับคืนสูสภาพเดิมไดในระดับที่สามารถ
ดําเนินชีวติ เปนอิสระ ขั้นตอนของการฟนหายจากการเปนอัมพาตคอนขางชา และไมมีตารางเวลาที่
จัดทําไวใหพยากรณแนนอนไป สมาชิกในครอบครัวจะพบวาเปนการยากในการยอมรับความจริง
วาเปนสิง่ ทีไ่ มอาจพยากรณระดับการฟนหายจากโรคได ปริมาณการหายมากนอยหรือชาเร็วนั้น ขึ้น
อยูก บั ปจจัยหลายๆ อยางดวยกัน (ศรีวิมล, 2534) คือ
1. ขอบเขตความกวาง ความมากนอยของสมองซึ่งไดรับอันตราย ปญหาสวนใหญของ
อัมพาต คือ ความรุนแรงมากในตอนตน ซึ่งบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได สวนผูปวยที่รอดชีวิตจะมี
แนวโนมของการดีขึ้นเองไดบางโดยธรรมชาติ อยางไรก็ตามเนื้อสมองบริเวณที่ถูกตัดขาดจากการ
หลอเลี้ยงของเลือดอยางสมบูรณจะตาย และเซลลสมองสวนนั้นๆ จะไมสามารถเจริญเติบโตหรือ
ฟนเปนปกติอีก
2. บริเวณสมองสวนที่ไมไดรับอันตรายจะทําหนาที่ทดแทนสวนที่เสียไป ซึง่ ขบวนการนี้
ถาผูปวยไดรับการฝกในการทํ ากิจกรรมทําใหผูปวยกลับมามีความสามารถในการทําหนาที่หรือ
กิจกรรมตางๆ ได
3. แรงจูงใจ ผูปวยมีความตองการที่จะเพิ่มความสามารถในการติดตอสื่อความหมายกับ
ผูอื่น ตัวผูปวยเองตองพยายามฝกหัดแกไข ญาติและสมาชิกในครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการ
กระตุนและชวยเหลือผูปวยใหมีแรงจูงใจที่จะทํ าดวยเพราะฉะนั้นอัมพาตจึงดูเหมือนเปนความ
เจ็บปวยของทั้งครอบครัว เพราะทุกคนในครอบครัวมีสวนรวม เปนหนวยเดียวกัน มีหนาที่
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการปรับตัวตอความผิดปกติของผูปวย
ปจจัยทีเ่ กี่ยวของกับลักษณะการฟนตัวดังกลาว ฟนเนย และคณะ (Feeney et al, 1982
อางตามโสภา, 2534) ไดศึกษาในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองพบวา ระดับสารสื่อประสาทบางตัว
มีความเกี่ยวของกับการเพิ่ม การฟนตัวของผูปวยและการใหการรักษาฟนฟูอยางรวดเร็วภายหลัง
เกิดโรคทําใหการฟนตัวของผูปวยเกิดไดมากขึ้น แมแตการจับแขนขาผูปวยใหมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
ปองกันการหดรั้งของเนื้อเยื่อตามปกติสามารถเพิ่มการฟนตัวไดเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของมิลเลอรและวู (Miller & Woo, 1999) ถึงแนวคิดการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งพบวา
ภายใน 1 ชั่วโมงที่ผูปวยมาถึงหองฉุกเฉินซึ่งถือเปนเวลาทอง “Golden Hour” ทีพ่ ยาบาลจะตอง
ตระหนักในอาการและอาการแสดงของโรค เพื่อจะไดใหความรูแกผูปวยถึงอาการเตือนที่ทําให
อาการเลวลง อาการเหลานี้เกิดขึ้นไดขณะที่พยาบาลกําลังใหการพยาบาลอยู นอกจากนี้แพทยก็จะ
ตองใหการรักษาอยางถูกตองและรีบดวนเพื่อผูปวยจะไดมีการฟนตัวเร็วขึ้น ซึ่งถาวางแผนใหการ
ดูแลไดอยางถูกตอง หลังจากผูปวยมาถึงหองฉุกเฉินจะทําใหผูปวยฟนตัวไดในเวลา 6 เดือนหลัง
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เกิดโรค เชนเดียวกับการฟนตัวของผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะจะฟนตัวไดมากที่สุดในระยะ 6 เดือนหลัง
จากไดรับบาดเจ็บซึ่งหลัง 6 เดือนไปแลวการฟนตัวจะลดลง (Winkler, 1995)
การฟนตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองถือวาเปนสิ่งที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่ผูปวยและญาติ
หรือเจาหนาที่ในทีมสุขภาพตองการทราบ เพื่อจะไดเขาใจสภาพการฟนตัวและวางแผนใหการดูแล
ผูปวยไดถูกตองทั้งขณะอยูโรงพยาบาลและอยูที่บาน สํ าหรับกลุมผูปวยที่มีการฟนตัวไมเปนที่
พอใจซึง่ ยังคงภาวะทุพพลภาพอยูก็จะไดหาทางชวยเหลือตอไป
ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมองตอภาวะสุขภาพดานรางกาย
จากรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งใชกรอบแบบแผนสุขภาพของกอรดอนในการประเมินภาวะ
สุขภาพดานรางกาย จากภาวะการเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพ
ดานรางกายดังนี้
แบบแผนอาหารและการเผาผลาญอาหาร
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีทั้งที่รับประทานอาหารไดเอง และบางรายมีปญหากลืน
ลําบาก ซึ่งพบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรอยละ 40-50 มีปญหาในการกลืน (Gauwitz, 1995)
ตองใหอาหารทางสายใหอาหาร เนื่องจากผูปวยมีพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดง Vertebrobasilar
หรือมี Corticobulbar Fibers ถูกทําลายทั้งสองขาง บางรายมีพยาธิสภาพที่สมองขางใดขางหนึ่ง
(Caplan, 2000) ทําใหมีความผิดปกติของประสาทที่ควบคุมกลามเนื้อในการกลืนทําใหสูญเสีย
รีเฟล็กซการกลืนและการขยอน (gag reflex) เกิดการออนแรงของกลามเนื้อในการเคี้ยว ริมฝปาก
ปดเมมไดไมแนน การเคี้ยวจึงบกพรอง ลิ้นไมสามารถตวัดอาหารในทิศทางตางๆ ได กลามเนื้อ
ชองปากและคอหอยไมสามารถผลักอาหารเขาหลอดอาหารได ถาเพดานออนแรงมากก็ไมสามารถ
เคลือ่ นปดกั้นผนังคอหอย จะทําใหผูปวยสําลักขณะกลืนและพบสูงขึ้นเปนรอยละ 50 ในผูปวยสูง
อายุโรคหลอดเลือดสมอง (Dobkin, 1991 cited by Lugger, 1994) มีรายงานพบวา ผูปวยที่มีปญหา
ในการกลืน รอยละ 40 จะมีการสําลักและเกิดการติดเชื้อที่ปอดหรือปอดอักเสบรอยละ 19 ในขณะ
ที่ผูปวยซึ่งไมมีปญหาในการกลืนจะมีภาวะแทรกซอนทางปากเพียงรอยละ 8 เทานั้น (เจียมจิต,
2541) ผูป ว ยบางรายมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณและจิตใจทําใหรูสึกเบื่ออาหาร ในการใหอาหาร
ทางสายใหอาหาร ถาสูตรอาหารที่ใหกับผูปวยมีคุณคาทางโภชนาการไมครบถวน จะมีผลทําให
ผูป ว ยขาดสารอาหารได โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการขาดกําลังงาน วิตามินและเกลือแร สวนผูปวย
ทีน่ อนเฉยๆ โดยไมไดเคลื่อนไหวและเขาสูระยะฟกฟนแลว อาจตองปรับปริมาณแคลอรี่ใหลดลง
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มิฉะนั้นผูปวยอาจมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นมากเกินไป และสิ่งที่ตองระวังในผูปวยที่ไมรูสึกตัว อาจเกิด
ภาวะการขาดนําได
้ จากภาวะทองเดินหรือจากการที่ไดรับสูตรอาหารที่เขมขนเกินไป โดยเฉพาะใน
ดานโปรตีน (สิรีรัตน, 2539)
สํ าหรั บ ผู  ป  ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองที่ ไ ม มี ป  ญ หาในการกลื น แต มี ข  อ จํ ากั ด ในการ
เคลือ่ นไหว ไมสามารถจัดหาอาหารที่ตองการได ประกอบกับสภาวะของโรคซึ่งมีความผิดปกติใน
การรับรส ละเลยสิ่งแวดลอมดานที่เปนอัมพาต (spatial disorders) ผูป วยจะรับประทานอาหารเพียง
ครึง่ จานเทานั้น (เจียมจิต, 2541) ทําใหรับประทานอาหารไดนอย สงผลใหรางกายไดรับแคลอรี่
และสารอาหารไมเพียงพอ เมื่อใดก็ตามที่รางกายไดรับสารอาหารที่ไมเพียงพอตอกระบวนการ
เผาผลาญตางๆ จะมีการสลายโปรตีนในสวนตางๆ ของรางกายออกมาใชในรูปนํ้าตาลกลูโคส
(gluconeogenesis) ทําใหรางกายซูบผอม โปรตีนตํ่าเกิดการเสียสมดุลของไนโตรเจนในรางกาย
(negative nitrogen balance) จึงมีโอกาสเกิดการติดเชื้อและแผลกดทับไดมากกวาปกติ อาหารมี
ความจําเปนตอการสังเคราะหโปรตีน โดยเฉพาะอัลบูมิน (albumin) เมือ่ อัลบูมินในเลือดตํ่าลง จะ
ทําใหสารเหลวซึมออกจากเสนเลือดเขาสูชองวางระหวางเซลล (interstitial space) ทําใหเซลลบวม
ขึน้ เพิม่ ระยะหางจากเสนเลือดฝอยและเซลลในชั้นตางๆ ของผิวหนังมากขึ้น เกิดความพรองของ
การแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจน สารอาหาร ของเสียตางๆ ทําใหเซลลสูญเสียความสมบูรณและความ
คงทน จึงงายตอการเกิดแผล (จันทนา, 2530; อัจฉรา, 2532) จากการศึกษาปจจัยเสี่ยง วิธีปองกัน
และการดูแลแผลในผูปวยที่มีแผลกดทับของไปเปอรและคณะ (Pieper et al, 1998) พบวาผูปวยที่
เกิดแผลกดทับจะมีผลอัลบูมินในเลือดตํ่าโดยเฉลี่ยเทากับ 3 mg% รวมทั้งการขาดสารอาหารพวก
วิตามินบี 2 ธาตุเหล็ก กรดโฟลิกและวิตามินซี (ascorbic acid) ซึง่ ทําหนาที่ดํารงรักษาคอลลาเจน
(collagen) ทีเ่ ปนสวนสําคัญตอโครงสรางของหลอดเลือด สงผลใหหลอดเลือดฝอยเปราะแตกงาย
และแผลหายชาลง
นอกจากนี้ถาผูปวยมีภาวะซีด จะทําใหออกซิเจนไปสูเซลลลดลง เปนอันตรายตอเนื้อเยื่อ
และเซลล (จันทนา, 2530) จากการศึกษาของไปเปอรและคณะพบวาระดับฮีโมโกลบินและ
ฮีมาโตคริทในเลือดตํ่า เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการเกิดแผลกดทับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการมีระดับ
อัลบูมนิ และฮีโมโกลบินในเลือดตํ่า เปนปจจัยเสี่ยงและสามารถใชคาดหมายการเกิดแผลกดทับได
(นลินทิพย และวีระชัย, 2540) ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญจะพบอัมพาตครึ่งซีก มีปญหา
ในการเคลื่อนไหว สงผลใหกระเพาะอาหารและลําไสเคลื่อนไหวชาลง การยอยและการดูดซึมลดลง
เกิดอาการทองผูก ทองอืด เบื่ออาหาร ทําใหรางกายขาดสารอาหารได และเกิดภาวะไมสมดุล
ของนําและอิ
้
เล็กโตรลัยต สวนผูปวยที่อยูในทานอนราบเปนเวลานานจะมีการลดการหลั่งของ
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mineralocorticoids จากตอมหมวกไต ซึ่งมีผลตอความสมดุลของโซเดียม และโปแตสเซียม (สมจิต,
2538) ทําใหระดับโซเดียมและโปแตสเซียมในเลือดตํ่าลง
แบบแผนการขับถาย
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มักจะมีปญหาทองผูกในระยะแรกๆ เนื่องจากไดรับปริมาณ
อาหารไมมากนักและมีกากหรือเสนใยนอย และอาจเกิดจากผูปวยรับประทานอาหารและดื่มนํ้าได
นอยกวาปกติ (จันทรเพ็ญ, 2539) ประกอบกับกลไกรีเฟล็กซที่ทําใหลําไสวางลดลง จึงเกิดทองผูก
และอุจจาระอัดแนน ถาเปนหลายๆ วันปริมาณอุจจาระที่คั่งคางจะเพิ่มมากขึ้นและจะไปอัดแนนอยู
ในลําใสใหญสวนปลายสุด อุจจาระจะมีลักษณะแข็งมากขึ้นและแหง (fecal impaction) ผูปวยจะ
มีอาการเวียนศีรษะ มีไขตํ่าๆ ความดันโลหิตสูงกวาปกติ รับประทานอาหารไดนอย ทองอืดแนน
อึดอัดในทอง บางรายมีอุจจาระรวงหรือมีลักษณะเปนนํ้าไหลผานออกมาทางทวารหนัก เนื่องจาก
ลําไสสวนเหนือขึ้นไปไมสามารถทําหนาที่ดูดซึมและทําหนาที่บีบไล (peristalsis) ไดตามปกติ
(สมคิด, 2531) ผูป ว ยทีน่ อนบนเตียงนานๆ กลามเนื้อหนาทองจะออนแรงขาดความตึงตัว เพราะไม
ไดใชงานหรือออกกําลัง ไมมแี รงเบงอุจจาระ การนั่งถายบนหมอนอนหรือนอนถายบนเตียง ทําให
รูสึกไมสบาย ถายไมสะดวก กลามเนื้อหูรูดทวารหนักชั้นในและชั้นนอกไมคลายตัวเทาที่ควร
ทําใหตองใชแรงเบงมาก เพิ่มความดันภายในชองอก (ชอลดา, 2542) ผูปวยบางรายพบภาวะ
อุจจาระรวง สวนใหญเกิดจากการรับสารอาหารทางทอใหอาหารในปริมาณมากเกินไป การเตรียม
อาหารไมสะอาดมีการปนเปอนของเชื้อโรค หรือจากการใชยาตานปฏิชีวนะบางตัว หรือไดรับยา
ระบาย ทําใหแบบแผนของการขับถายเปลี่ยนแปลงไป (เจียมจิต, 2541 ; Crater, 1987)
ในการขับถายปสสาวะ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีความผิดปกติของการกลั้น
ปสสาวะไมได ในผูปวยที่หลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองทันทีในชวงระยะแรกกระเพาะ
ปสสาวะจะสูญเสียความตึงตัวของกลามเนื้อ (hypotonic) ทําใหการถายปสสาวะลําบาก เนื่องจาก
รีเฟล็กซที่ทําใหเกิดการขับถายปสสาวะถูกกด (sacral reflexs) ทําใหกระเพาะปสสาวะโปงตึง
ซึง่ ถาไมระบายออกผูปวยจะมีปสสาวะเล็ดออกมาทีละนอย (overflow incontinence) ในขณะที่มี
ความดันในชองทองเพิ่มขึ้น เชน ขณะเคลื่อนตัวบนเตียง นั่ง ไอ เบงอุจจาระและเคลื่อนยาย
(Hickey, 1986) ใน 1 เดือนแรกหลังจากเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง พบอุบัติการณของการ
เกิดภาวะกลัน้ ปสสาวะไมไดประมาณรอยละ 50 – 70 และจะลดลงเมื่อระยะเวลานานขึ้น โดยพบวา
ลดลงเหลือประมาณรอยละ 15 เมื่อระยะเวลา 6 เดือนหลังเจ็บปวย การที่ผูปวยกลั้นปสสาวะไมได
ไมเพียงแตมีผลกระทบตอผูปวยเทานั้นแตมีผลตอผูดูแลในการดูแลผูปวยและปญหาอื่นที่จะตามมา
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เชน ผูปวยเกิดแผลกดทับ ซึมเศราจากการที่ไมสามารถไปเขาสังคมหรือสังสรรคกับผูอื่นได
(Lorish, Sandin, Roth & Noll, 1994)
แบบแผนกิจกรรมและการออกกําลังกาย
จากปญหาของการออนแรงของกลามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงของการรับความรูสึกและการ
รับรู มีผลทําใหผูปวยมีความบกพรองของการเคลื่อนไหว ไมสามารถชวยเหลือตัวเองในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันได เมื่อผูปวยนอนอยูบนเตียงนานๆ มีผลกระทบตอการทํางานของปอด
หัวใจและการเคลื่อนไหวขอ ดังนี้
การทํางานของปอด ผูปวยหายใจไดไมเต็มที่ ขาดการกระตุนที่จะหายใจเขาออกอยางแรง
และลึก เนื่องจากการขยายตัวของทรวงอก (chest expansion) มีขดี จํากัดจากกลามเนื้อทรวงอก
กลามเนื้อหนาทองและกระบังลมหดตัวไดนอยลง อากาศเขาสูปอดนอย ปอดขยายตัวไดไมเต็มที่
ทําใหการรับและการถายเทอากาศระหวางปอดและอากาศภายนอก (ventilation) ลดลงจึงเกิดปอด
แฟบ (Potter & Perry, 1995) นอกจากนีท้ าให
ํ เกิดภาวะความเปนกรดและดางของเลือดไมสมดุลย
กัน ออกซิเจนที่เขาสูรางกายลดนอยลง เซลลและเนื้อเยื้ออยูในภาวะพรองออกซิเจนได (hypoxia)
พรอมกับมีการสะสมของคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น (CO2 narcosis) ยิง่ ผูปวยมีอาการออนเพลีย
ยิง่ ทําใหไมสามารถหายใจแรงๆ และลึกได การขยายตัวเต็มที่ของปอดยิ่งเปนไปไดยาก
สวนผูป ว ยที่มีปญหาการกลืนรวมดวย มักจะเกิดปอดอักเสบจากการสําลัก ซึ่งจากการศึกษา
ของดิงและลอจแมน (Ding & Logemann, 2000) เรือ่ งภาวะปอดอักเสบในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง พบวาผูปวยที่มีประวัติการสําลักบอย มีอบุ ตั กิ ารณเกิดปอดอักเสบมากกวา ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมองที่ไมสําลักขณะรับประทานอาหาร ดังนั้นผูปวยควรไดรับประทานอาหารที่มีลักษณะ
ออนนุมและปอนอาหารใหผูปวยดานที่ผูปวยเคี้ยวสะดวก เพื่อปองกันการสําลัก (Monahan &
Neighbors, 1998; Ignatavicius, Workman & Mishler, 1999)
ในดานผลกระทบตอการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด จังหวะการเตนของหัวใจเร็วขึ้น
(tachycardia) ในกรณีทผี่ ปู ว ยมีการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะสวนบนของรางกาย เชน การพยุงตัวลุก
นัง่ หรือในการเบงอุจจาระ กลาวคือในขณะทํากิจกรรมดังกลาว ความดันภายในทรวงอกจะเพิ่มขึ้น
ความดันนีจ้ ะไปสกัดกั้นการไหลกลับของโลหิตดําเขาสูหัวใจ ซึ่งมีผลใหปริมาณโลหิตที่ออกจาก
หัวใจลดลงดวย หัวใจจึงบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตที่ออกจากหัวใจใหไปเลี้ยงรางกายได
เพียงพอ เมือ่ การทํากิจกรรมในลักษณะดังกลาวสิ้นสุดลง ผูปวยจะผอนคลาย โดยจะมีการหายใจ
ออกอยางแรง ความดันภายในทรวงอกจะลดลงทันทีเปนผลใหโลหิตดําที่ถูกสกัดกั้นดวยความดัน
นั้นไหลเขาสูหัวใจอยางแรง ซึ่งอาจทําใหหัวใจหยุดทํางานได โดยเฉพาะถาผูปวยมีโรคหัวใจรวม
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ดวย นอกจากนี้ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะรูสึกวิงเวียน หนามืด เมื่อผูปวยนอนราบอยู และลุก
ขึน้ นัง่ อยางรวดเร็ว เพราะความดันโลหิตตํ่าลงเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ (orthostatic hypotension) เนื่อง
จากขณะนอนราบเลือดจะไปคั่งบริเวณอวัยวะสวนปลายทําใหเสนเลือดขยายตัว และไมสามารถ
หดตัวไดทันทวงทีเมื่อลุกนั่ง
ในสวนความผิดปกติของการเคลื่อนไหวขอตางๆ เห็นไดวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะ
มีปญ
 หาในการควบคุมทาทางและการเคลื่อนไหว คือ อัมพาตครึ่งซีก โดยมีอาการชา (numbness)
และออนแรงของกลามเนื้อดานที่เปนอัมพาต (Anderson, 1981) ทําใหผูปวยเสียการทรงตัว โดย
อาการที่เกิดขึ้นจะเกิดดานตรงขามกับพยาธิสภาพที่เกิดในสมอง (Black & Matassarin-Jacobs,
1993) นอกจากนีอ้ าจมีอาการเกร็ง โดยนิ้วมือจะกําแนน แขนขาเหยียดลําบากทําใหเคลื่อนไหว
ยากขึน้ และมีอาการปวดไหล ซึ่งเปนอาการที่พบคอนขางบอย เนื่องจากแรงโนมถวงของโลกตอ
แขนขางทีอ่ อนแรง จึงทําใหเกิดอาการปวดไหลและตามมาดวยขอไหลติด ซึ่งพบวาขอไหลเปน
ขอที่ติดมากที่สุด (อรฉัตร, 2534; Caplan, 2000) นอกจากนี้ผูปวยจะมีกลามเนื้อออนตัวและลีบ
(muscle weakness and atrophy) ลักษณะทีจ่ ะสังเกตเห็นไดชัดเจน คือกลามเนื้อจะขาดความตึงตัว
(tone) และขาดความแข็งแรง (strength) การหดตัวของกลามเนื้อหายไปหรือมีนอยมาก การไหล
เวียนโลหิตบริเวณกลามเนื้อมีนอยลง ปริมาณของออกซิเจนที่ใชสําหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีของเซลลกลามเนื้อลดลง มีการสะสมของกรดแลคติค (lactic acid) ซึ่งเปนสาเหตุของ
ความออนเปลี้ยของกลามเนื้อ ยิ่งกลามเนื้อไมไดทํางานหรือถูกใชใหทํางานตามปกติ ความแข็งแรง
และขนาดของกลามเนื้อจะลดลงและหมดสภาพที่จะใชงานไดในที่สุด (Kozier, Erb & Bufalino,
1989; Potter & Perry, 1995)
จากการฟนตัวทางระบบประสาทของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จะฟนตัวดีขึ้นในระยะ
2 สัปดาหหลังเจ็บปวย (Han & Haley, 1999) ดังนัน้ ผูปวยจึงควรไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเริ่มปวยจนกระทั่งเขาสูระยะฟนฟูและดูแลตอเนื่องจนถึงที่บาน ถาไดรับการดูแลไมถูกตอง
เกิดปญหาที่ตามมาเนื่องจากการไมไดเคลื่อนไหว เชนโลหิตจับตัวเปนกอนเล็กๆ ที่ผนังภายใน
เสนเลือด (deep vein thrombosis) ถากอนเลือดดังกลาวนี้หลุดไปตามกระแสโลหิตไปสูปอดเกิด
การอุดตันภายในเสนเลือดที่ปอดได (pulmonary embolism) (Mower, 1997) จะเห็นไดวาผล
กระทบในแบบแผนนี้ สาเหตุใหญสืบเนื่องมาจากภาวะการเจ็บปวยที่ทํ าใหมีการออนแรงของ
กลามเนือ้ รางกายมีการจํากัดการเคลื่อนไหว และเกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมา ไดแก ภาวะขอติดแข็ง
กลามเนื้อลีบ แผลกดทับ และปอดอักเสบ เปนตน โดยเฉพาะผูปวยที่มีการออนแรงของกลามเนื้อที่
ชวยในการกลืนมักจะเกิดปอดอักเสบจากการสําลักไดบอยขึ้น
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แบบแผนการพักผอนและนอนหลับ
จากพยาธิ ส ภาพของโรคผู  ป  ว ยอาจมี ป  ญ หาการนอนหลั บ กลางวั น และตื่ น กลางคื น
ประกอบกับผูป ว ยเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ
ในสภาวะของโรคที่เปนอยู ยังไมสามารถยอมรับหรือปรับตัวได การเปลี่ยนสถานที่นอน ความไม
เปนสวนตัว การเปลีย่ นแปลงของเวลานอนและแบบแผนการดําเนินชีวิต รวมทั้งการเจ็บปวยทาง
ดานรางกายและผลของยา (เจียมจิต, 2541) นอกจากนี้จากการศึกษาของบาสเซทติ อัลดริชและ
ควินท (Bassetti, Aldrich & Quint, 1997) เรือ่ งการหายใจที่ผิดปกติขณะนอนหลับในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันที่เพิ่งเปนโรคครั้งแรกจํานวน 39 คน พบวาขณะนอนหลับผูปวย
มีลกั ษณะการหายใจที่ผิดปกติ เชน หยุดหายใจเปนชวงๆ 26 คน คิดเปนรอยละ 67 สวนการศึกษา
ของบาสเซทติและอัลดริช (Bassetti & Aldrich, 1999) ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมอง
ขาดเลือดชั่วคราว (Transient Ischemic Attack หรือ TIA) จํานวน 110 คน โดยเปรียบเทียบการ
นอนหลับของผูปวยกลุมที่เกิดการเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองชนิดดังกลาวในเวลากลางวัน
และกลุม ทีเ่ กิดโรคในเวลากลางคืน พบวาลักษณะการนอนหลับขณะเจ็บปวยไมแตกตางกัน คือจะ
มีการหยุดหายใจเปนชวงๆ ขณะนอนหลับ
แบบแผนเกี่ยวกับการรับรูและการสื่อสาร
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองจะมีการรับรูเสียไป กรณีที่มีพยาธิสภาพบริเวณสมองสวน
พาไรทัล (parietal lobe) ของสมองซีกขวา (non-dominant hemisphere) ซึง่ เปนสวนที่ทําหนาที่
ในการวิเคราะหผสมผสานขอมูลที่ไดจากการกระตุนตัวรับความรูสึกจากสวนตางๆ ของรางกาย
ยอมมีผลใหเกิดปญหาและความยุงยาก เชนมีความพรองในการรับรูตนเอง ละเลยรางกายและ
สิ่งแวดลอมดานที่เปนอัมพาต ไมสามารถจําหรือแยกแยะวัตถุหรือสิ่งของที่คุนเคยได มีความ
ลําบากในการแปลความและไมเขาใจความหมายของเสียงที่ไดยิน การกําหนดระยะทาง รูปราง
ขนาด สีและความเร็วทําไดยาก มีความผิดปกติของการมองเห็นและลานสายตา ที่พบบอยก็คือ
การมองเห็นภาพซอนและมองไมเห็นภาพครึ่งซีกดานตรงขามกับพยาธิสภาพ (เจียมจิต, 2541;
Black & Matassarin-Jacobs, 1993; Grant, 1996) นอกจากนี้พบวารอยละ 20 ของผูปวยในสัปดาห
แรกจะมีอาการสับสน (confuse) ไมรูจักสถานที่ บุคคล ผูปวยบางรายมีการเปลี่ยนแปลงความ
ทรงจํา คือผูปวยสวนหนึ่งจะสูญเสียความทรงจําที่เพิ่งผานไป (recent memory) และบางรายจะ
สูญเสียความทรงจําเกา (remote memory) นอกจากนี้ผูปวยยังมีความคิด การตัดสินใจ การแก
ปญหาชวงความสนใจสั้น ไมมีสมาธิและมีพฤติกรรมซํ้าๆ (เจียมจิต, 2541; Beare & Myers, 1994)
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ผูป วยอาจเกิดการสูญเสียดานความคิด ไมสามารถตัดสินใจได ความจําเสื่อม มีอารมณแปรปรวน
บางครั้งหัวเราะและรองไหโดยไมมีเหตุผล (Hayn & Fisher, 1997)
ถาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีพยาธิสภาพที่สมองซีกซาย ซึ่งถือวาเปนสมองซีกที่เดน
ในคนที่ถนัดขวาทั่วไป จะมีศูนยที่กอใหเกิดความเขาใจภาษาและการใชภาษาซึ่งความบกพรองที่
เกิดขึน้ ทําใหผูปวยไมสามารถควบคุมหรือเขาใจการสื่อภาษา (aphasia) ความผิดปกติที่พบ เชน
พูดไมชัด (dysarthria) หรือพูดไมไดหรืออาจจะไดยินเสียงแตไมเขาใจความหมายของเสียง เสียง
ขึน้ จมูก นําเสี
้ ยงหาว จังหวะการพูดชาหรือไมมีระดับเสียง เนื่องมาจากความผิดปกติของสมองเล็ก
(cerebellum) หรือประสาทที่ควบคุมกลามเนื้อที่ใชในการพูด เชน กลองเสียง (larynx) ชองคอ
(pharynx) เพดานปาก (palate) ตลอดจนการหายใจซึ่งลักษณะความผิดปกติของกลามเนื้อที่เกิดขึ้น
อาจจะเปนกลามเนื้อออนแรงเปนอัมพาตหรือหดเกร็ง การทํ างานของกลามเนื้อไมสัมพันธกัน
ทํ าให ผู  ป  ว ยมี ป  ญ หาในการพู ด จากการศึ ก ษาของทศพรพงศ, สุ ข วนชั ย กุ ล และบุ น นาค
(Tossapornpong, Sukvanachaikul & Bunnag, 1991) เรือ่ งความผิดปกติทางการสื่อสารในผูปวย
อัมพาตครึ่งซีก พบวาผูปวยมีความผิดปกติของการสื่อความหมายรอยละ 92.7 ของผูปวยทั้งหมด
และความผิดปกติที่พบบอยที่สุด คือ อาการพูดไมชัด (dysarthria) จากความผิดปกติเหลานี้จะทําให
ผูป วยมีปญหาดานการติดตอสื่อสาร ซึ่งสงผลทําใหไมสามารถติดตอสื่อสารใหผูอื่นไดรับรูความคิด
ของตนเองได ผูปวยจะเกิดความทุกขทรมานใจและอาจเกิดภาวะซึมเศราและแยกตัวในที่สุด
(Parikh et al., 1990) จะเห็นไดวาการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง นอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงตอ
รางกายผูปวยแลว ยังมีผลถึงสภาพจิตใจและอารมณ ซึ่งจากการศึกษาของพวงนอย (2536) เรื่อง
ปญหาสุขภาพจิตในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก พบวาปญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดในผูปวยอัมพาต
ครึ่งซีก คือ ซึมเศรา และวิตกกังวล
การประเมินภาวะสุขภาพดานรางกายตามกรอบแบบแผนสุขภาพของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
จากผลกระทบของภาวะการเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง สะทอนใหเห็นภาวะ
สุขภาพดานรางกายของผูปวย ซึ่งผูวิจัยจะศึกษาภาวะสุขภาพดานรางกายผูปวยที่เกิดขึ้นไดแก
อาหารและการเผาผลาญ การขับถาย กิจกรรมและการเคลื่อนไหว การพักผอนนอนหลับ การรับรู
และการสื่อสาร มีหลักการประเมิน ดังตอไปนี้
แบบแผนอาหารและการเผาผลาญอาหาร ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการ อาการผิดปกติที่พบเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร แผลกดทับ และการติดเชื้อ ในแตละ
ประเด็นสามารถประเมินได ดังนี้
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1. ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการที่ใชโดยทั่วๆ ไปมี 4 วิธี ไดแก (ปราณีต,
2539ก; Williams, 1995; Mitchell, 1997)
1.1 การประเมินอาหารที่บริโภค (dietary assessment) เปนการศึกษาถึงปริมาณของ
อาหารชนิดตางๆ ที่รางกายบริโภค เพือ่ ใชเปนเกณฑตัดสินวารับประทานอาหารพอเพียง ไดสมดุล
หรือไม วิธีการที่ใชประมาณไดมาจากวิธีการ 2 วิธี คือ การจดบันทึก และการรําลึกยอนหลัง
(recording and recall techniques) ซึง่ แบงได ดังนี้
1.1.1 วิธกี ารประเมินอาหารที่รับประทานอยูในปจจุบัน ใชวิธีการจดบันทึกอาหาร
ทีร่ บั ประทาน โดยการชั่งนํ้าหนักอาหารที่รับประทานโดยละเอียดเปนเวลา 3-7 วัน (precise weight
method) การจดบันทึกประจําวันรายการอาหารที่รับประทาน (diet diary) โดยการกะปริมาณจาก
เครื่องตวงวัดในครัวเรือน
1.1.2 วิธกี ารประเมินอาหารที่รับประทานในอดีต โดยวิธีการสัมภาษณหรือใช
แบบสอบถามประเมินอาหาร และรูปแบบของอาหารที่รับประทานยอนหลังในอดีต ไดแก การ
ประเมินอาหารที่รับประทานเฉพาะในเวลา 1 วันกอนการสัมภาษณ เปนการประเมินอาหารที่
รับประทาน โดยการบันทึกยอนหลังเปนเวลา 24 ชั่วโมง (recall of actual intake or 24 hours recall)
การรําลึกยอนหลังถึงรูปแบบของอาหารที่ไดรับประทานในอดีตที่ผานมาในระยะยาว (recall of
usual intake or diet history) และการประเมินความบอยของการรับประทานอาหาร (food frequency
questionnaires)
เมื่อไดชนิดและปริมาณอาหารทั้งหมดก็จะนํามาคํานวณสารอาหารที่ไดรับในแต
ละวัน แลวแปลผลขอมูลที่ไดโดยทําการเปรียบเทียบผลที่ไดกับคามาตรฐาน ตามความตองการสาร
อาหารของแตละบุคคล ของแตละประเทศ (Recommended Dietary Allowances; RDA)
1.2 การวิเคราะหสารชีวเคมีในรางกาย (biochemical assessment) เพือ่ หาระดับสาร
ตางๆ ที่สามารถบงชี้ถึงภาวะโภชนาการของบุคคลได เชน ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต อัลบูมินใน
ซีรมั่ และจํานวนเม็ดเลือดชนิดลิมโฟไซท (total lymphocyte count; TLC) จะสะทอนถึงภาวะ
โภชนาการทางดานโปรตีน สวนการตรวจหาโซเดียม โปตัสเซียม กลูโคส โคเลสเตอรอล และ
ไตรกลีเซอไรด จะบงชี้ถึงภาวะสมดุลและอิเล็กโตรไลท นอกจากนี้ยังมีการตรวจปสสาวะเพื่อหา
คาวิตามิน ระดับนํ้าตาล ไนโตรเจนอีกดวย
1.3 การวัดสัดสวนของรางกาย (antropometric assessment) เปนวิธีประเมินภาวะ
โภชนาการที่ใชกันแพรหลายสํ าหรับการศึกษาวิจัยดานชีวภาพตางๆ ในชวงทศวรรษที่ผานมา
(Heymsfield, Baumgartner & Pan, 1999) การวัดสัดสวนรางกายโดยทั่วๆ ไป ประกอบดวยการ
วัดสวนสูง การชั่งนํ้าหนัก การวัดเสนรอบวงสวนตางๆ ของรางกาย (body circumference) ไดแก

24
วัดความหนาของไขมัน (skinfold thickness) เสนรอบวงกึ่งกลางตนแขน (mid-upper arm
circumferences) เสนรองวงกลามเนื้อกึ่งกลางตนแขน (mid upper arm muscle circumferences)
และการคํานวณหาคาดัชนีความหนาของรางกาย (body mass index : BMI)
1.4 การตรวจรางกายทางคลินิก (clinical assessment) เปนวิธีการตรวจรางกายในสวนที่
มีการแสดงของการขาดสารอาหาร ไดแก ผิวหนัง ผม เล็บ ฟน เหงือก ริมฝปาก ลิ้น ตา (สุทธิชัย,
2542; Czajka-Narins, 1992) เปนวิธีการที่งาย รวดเร็ว ไมสิ้นเปลือง และไมตองใชเครื่องมือที่
ยุง ยากมากนัก แตมีขอจํากัดในการแปรผล คือ ตองอาศัยผูตรวจที่มีความเชี่ยวชาญหรือไดรับการ
ฝกฝนเปนอยางดี และอาการทางคลินิกที่ตรวจพบบางอยางไมเปนลักษณะของโรคขาดสารอาหาร
ชนิดใดชนิดหนึ่งอยางชัดเจน ตองอาศัยการตรวจอยางอื่นๆ รวมดวย
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูวิจัยเลือกประเมินภาวะโภชนาการโดยการประเมินเสนรอบวงกึ่งกลาง
ตนแขน (mid-upper arm circumference : MAC) และนําคาที่วัดไดไปเปรียบเทียบจากรอยละของ
คามาตรฐานโดยกําหนดเกณฑในการตัดสินภาวะโภชนาจากรอยละของคามาตรฐาน ซึ่งกําหนดคา
มาตรฐานของ MAC ในเพศชายและเพศหญิง เทากับ 29.3 และ 28.5 เซนติเมตร ตามลําดับ
(Jellifile, 1966 อางตามวิชัย, ไสวรินทร, สุรัตน และเอาชัย, 2530)
ภาวะโภชนาการเกิน หมายถึง คาที่ไดมากกวารอยละ 110 ของคามาตรฐาน
เพศชาย > 32.2 เซนติเมตร
เพศหญิง > 31.4 เซนติเมตร
ภาวะโภชนาการพรอง หมายถึง คาที่ไดนอยกวารอยละ 90 ของคามาตรฐาน
เพศชาย < 26.4 เซนติเมตร
เพศหญิง < 25.7 เซนติเมตร
การประเมินแบบนี้สะดวก ประหยัดคาใชจายเหมาะกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
เนือ่ งจากผูป ว ยบางรายไมสะดวกที่จะชั่งนํ้าหนัก หรือวัดสวนสูง และเมื่อผูปวยกลับไปอยูบานเปน
การยากที่ จ ะวิ เ คราะหสารชี ว เคมี ใ นรางกาย เพื่อ หาระดับสารตางๆ ที่สามารถบ งชี้ถึง ภาวะ
โภชนาการของบุคคลได นอกจากนี้ผูวิจัยไดประเมินความผิดปกติที่พบเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหารของผูปวยซึ่งเกิดจากพยาธิสภาพของโรคที่เกี่ยวของกับอาหาร และการเผาผลาญ ไดแก
ภาวะทองอืด คลื่นไส เบื่ออาหาร และกลืนไมได
2. แผลกดทับ สามารถประเมินไดจากการสังเกตลักษณะและความรุนแรงของแผล ซึ่งมีผู
จําแนกระดับความรุนแรงของแผลกดทับที่เปนมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับกันมากที่สุด คือ การ
จําแนกของเชีย (Shea’s method) ซึง่ ใชที่สถาบันฟนฟูสภาพที่ชิคาโก (Rehabilitation Institution of
Chigaco) โดยจําแนกระดับความรุนแรงของแผลกดทับตามความกาวหนาของพยาธิสภาพไดเปน
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4 เกรด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (Shea, 1975 อางตามอัจฉรา, 2532; เนตรนภา, 2541; Thoroddsen,
1999)
เกรด 1
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่บางสวนของหนังกําพรา (epidermis) เนือ้ เยื่อที่ออนนุมทุกชั้นมี
การอักเสบ เนือ้ เยื่อบริเวณนั้นจะบวมแดง และแข็งตัวขึ้นกวาปกติ ขอบเขตไมชัดเจน เปนรอยแดง
เขมซึ่งไมจางลง เมื่อแรงกดหมดไป คือ ไมหายไปใน 15-30 นาที และยังไมพบแผล (dermis intact)
หรือแผลที่เกิดอาจจะตื้นมากจนดูคลายแผลถลอก ซึ่งถาไดรับการดูแลรักษาบริเวณที่มีรอยแดงให
สะอาดและหลีกเลี่ยงการกดทับ แผลจะหายเปนปกติภายใน 5-10 วัน
เกรด 2
มีแผลตื้นๆ ในชั้นของหนังกําพรา (epidermis) และหนังแท (dermis) โดยลึกไมเกินชั้น
หนังแท แผลยังคงตื้น (superficial lesion) และมีนํ้าเหลืองซึม (exudate) มีลกั ษณะเปนตุมนํ้า
ผิวหนังอาจมีสแี ดงและรอนจากการหลุดลอกของหนังกําพราจนเห็นหนังแท อาจเรียกแผลเกรดนี้วา
partial thickness wound
เกรด 3
การอักเสบของเนื้อเยื่อจะมากขึ้น ลุกลามไปชั้นผิวทุกชั้น (all superficial skin) ทําให
แผลขยายกวางและลึกเลยชั้นหนังแทไปถึงชั้นเนื้อเยื่อไขมันใตผิวหนัง (subcutaneous fascia) แตยัง
ไมถงึ กลามเนื้อหรือเอ็น มีการเนาตายของไขมัน มีกลิ่นเหม็น มีการอักเสบติดเชื้อ ผิวหนังรอบๆ จะ
บวมแดงเปนขอบแข็งมวนเขาใน ขอบแผลจะมีสีคลํ้าแยกจากผิวหนังดีไดชัดเจน แผลเปนโพรง
กนแผลจะไมเสมอกัน เรียกแผลเกรดนี้วา full thickness wound
เกรด 4
จากภาวะติดเชื้อและเนาตายของเนื้อเยื่อทุกชั้น (all soft tissue) ทําใหแผลลึกผานชั้น
พังผืดของกลามเนื้อที่อยูลึก (deep fascia) เขาไปถึงชั้นกลามเนื้อ และ/หรือ ลามถึงกระดูก ซึ่งถาถึง
กระดูกจะเกิดการติดเชื้อในกระดูก (osteomyelitis) และขอ (septic joint) จนอาจทําให ขอเคลื่อน
และหลุดได ในรายที่เกิดอาการรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิต
ในการวิจัยครั้งนี้ไมใชการประเมิน ระดับความรุนแรงของแผลกดทับดังกลาว เพียงแต
ประเมินสภาพผิวหนังบริเวณที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับสูง เชน ทานอนหงาย มักจะเกิด
แผลกดทับบริเวณสวนหลังศีรษะเหนือทายทอย ใตกระดูกสะบัก ขอศอก กระดูกกนกบและสนเทา
ทานอนตะแคงบริเวณดานขางศีรษะ ใบหู ไหล ปุมกระดูกตนขา ดานขางเขาและตาตุม ทานอน
Fowler’s position บริเวณใตกระดูกสะโพก ใตปุมกระดูกสันหลัง กนกบ และสะโพกสวนลาง
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ทานอนควํามั
่ กเกิดแผลกดทับบริเวณแกม ใบหู หนาอก อวัยวะเพศ เขา และหัวแมเทา (Kozier, Erb
& Bufalino, 1989) เพือ่ ดูการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังวามีแผลเกิดขึ้นหรือไม
3. การติดเชือ้ จะเห็นไดวาการติดเชื้อเปนภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นไดทั้งในระยะแรก และ
ระยะหลังของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อที่พบมากที่สุดคือ ปอดอักเสบ รองลงมาคือ
การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ (Leahy, 1991) และอาจมีการติดเชื้อที่ผิวหนัง หรือการติดเชื้อ
ระบบอื่นๆ ของรางกาย ซึง่ มีรายละเอียดการประเมินการติดเชื้อ ดังนี้
3.1 ประเมินจากอาการและอาการแสดงถึงการติดเชื้อในภาพรวม ไดแก (นิยา, 2543)
3.1.1 มีไข ออนเพลีย เบื่ออาหาร
3.1.2 ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน ผลของการเพาะเชื้อเปนอยางไร มีการ
เปลีย่ นแปลงของเม็ดเลือดขาวในเลือดมากกวา 10,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
3.2 ประเมินจากอาการและอาการแสดงถึงการติดเชื้อเฉพาะที่ เชน (นิยา, 2543)
3.2.1 ติดเชือ้ ระบบทางเดินปสสาวะ จะมีไข ปสสาวะกระปริบกระปรอย ปสสาวะ
บอย ปสสาวะลําบาก กดเจ็บบริเวณหัวเหนา เพาะเชื้อในปสสาวะพบเชื้อ > 105 ตัว/มิลลิลิตร พบ
เชื้อไมเกิน 2 ชนิด มีเม็ดเลือดขาว > 10 เซลล/เอช.พี.เอฟ ถามีการติดเชื้อทางเดินปสสาวะอยูกอน
และพบเชื้อตัวใหมในปสสาวะ > 105 ตัว/มิลลิลิตร อาการทางคลินิกอาจคงเดิมหรือเลวลง
3.2.2 ติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจสวนลาง ผูปวยจะมีไข ไอ มีเสมหะเพิ่มมากขึ้น
ฟงปอดมีเสียง rhonchi wheezing ตรวจเสมหะพบเชื้อ ถาปอดเปนฝ/หนอง ภาพรังสีทรวงอกจะพบ
โพรงหนอง ถาปอดบวมภาพรังสีทรวงอกพบ infiltration consodilation ทีเ่ กิดขึ้นใหมหรือลุกลาม
มากกวาเดิม และสามารถแยกเชื้อไดจากเลือด
3.2.3 ติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร จะมีอาการทองเดินอยางเฉียบพลัน อาจมี
อาเจียนรวมหรือมีไข ปวดทอง พบเม็ดเลือดขาวในอุจจาระ แยกเชื้อกอโรคไดจากอุจจาระ
3.2.4 ติดเชือ้ ระบบประสาทสวนกลาง จะปวดศีรษะ วิงเวียน มึนงง ไข > 38 องศา
เซลเซียส มีอาการผิดปกติของระบบประสาทเฉพาะที่ (localizing sign) มีการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับความรูสึกตัว หรือซึมลง ภาพถายรังสีแสดงวามีการติดเชื้อ เพาะแยกเชื้อไดจากนํ้าไขสันหลัง
3.2.5 ติดเชื้อที่ผิวหนัง จะปวดเฉพาะที่หรือกดเจ็บ บวม แดง หรือรอนอาจจะ
มีหนองไหลออกมา เปนตุมหนอง ตุมนํ้า หรือฝ รวมกับมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตอไปนี้ เชน
ตรวจพบเชื้อจากการดูด หรือระบายออกมาจากบริเวณที่มีการติดเชื้อ ตรวจพบเชื้อในเลือด การ
ตรวจแอนติเจนในเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อหรือเลือดไดผลบวก ตรวจเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อดวยกลอง
จุลทรรศน พบ Multinucleated giant cells และวินิจฉัยจากการทํา Single antibody titer (IgM) หรือ
การทํา Paired serum sample (IgG) for pathogen พบวามีคาเพิ่มขึ้น 4 เทา (วิลาวัณย, 2542)
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ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไมไดประเมินการติดเชื้อของผูปวยโดยตรง ซึ่งการติดเชื้อที่พบมาก
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ การติดเชื้อระบบทางเดิน
ปสสาวะ และการติดเชื้อที่ผิวหนัง เนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ จึงไดศึกษาเฉพาะความ
ผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ การขับถายปสสาวะ และลักษณะสภาพผิวหนัง
แบบแผนการขับถาย ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ภาวะทองผูก และทองเดิน/ทองเสีย
ประเมินไดจาก
1. ภาวะทองผูก สามารถประเมินอาการทองผูกได จากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ
ซักถามผูป วย สังเกตอาการและอาการแสดง และการตรวจรางกาย ซึ่งมีแนวทางการประเมิน ดังนี้
(นิลพรรณ, 2535; Crater, 1987)
1.1 ซักประวัตเิ กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการขับถายไปจากภาวะปกติ หรือนิสัยที่
เคยเปนเชน มีการถายอุจจาระที่มีระยะเวลาแตละครั้งหางขึ้น ถายไมสมํ่าเสมอ และมีลักษณะของ
อุจจาระเปลีย่ นไปจากภาวะปกติที่เคยเปน โดยมีลักษณะแหงแข็ง ถายลําบาก ตองพยายามเบงถาย
เปนตน นอกจากนี้จะตองซักประวัติเกี่ยวกับการใชยาระบาย
1.2 การประเมินแบบแผนการขับถาย การประเมินวาบุคคลใดมีอาการทองผูกหรือไม
นัน้ ควรจะทราบถึงแบบแผนการขับถาย และลักษณะ ปริมาณของอุจจาระที่ปกติเสียกอน
1.3 การตรวจทางหนาทอง โดยการคลําที่หนาทอง ซึ่งจะคลําพบกอนอุจจาระที่บริเวณ
ลําไสใหญ สวน decending และ sigmoid คือบริเวณแองขางกระดูกตะโพกขางซาย (left iliac fossa)
1.4 การตรวจทางทวารหนัก การตรวจดวยนิ้วมือทางทวารหนัก ถาหากการตรวจพบ
อุจจาระทางทวารหนักก็แสดงวามีอาการทองผูก เพราะในคนปกติทั่วไปภายในลําไสตรงจะวางอยู
เสมอ ยกเวนในชวงสั้นๆ กอนที่จะมีการขับถายอุจจาระออกเทานั้น ฉะนั้นหากตรวจพบอุจจาระ
ทางทวารหนักก็แสดงวามีอาการทองผูก
1.5 ประเมินอาการรวมที่มักจะเกิดขึ้นไดแก ทองอืด เสียงการเคลื่อนไหวของลําไส
คลื่นไส และการหดเกร็งของทองสวนลาง
2. ภาวะทองเดิน/ทองเสีย สามารถประเมินไดจากสิ่งตอไปนี้ (นิลพรรณ, 2535; Crater,
1987)
2.1 การซักประวัติเกี่ยวกับจํานวนครั้งของการถายอุจจาระและลักษณะของอุจจาระ ถา
ถายอุจจาระเหลวเปนนํ้าตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรือถายอุจจาระเปนมูกเพียงครั้งเดียวแสดงวา
มีอาการทองเดิน
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2.2 การสังเกตอาการผูปวย เชน อาการปวดทอง คลื่นไสอาเจียน ถายเหลวบางครั้งมี
มูกเลือดปนออกมาดวย ออนเพลีย นํ้าหนักลด มีอาการขาดนํ้า ริมฝปากแหง มีไข กระหายนํ้า
เปนตน
2.3 การตรวจหนาทองโดยวิธีการฟง จะไดยินเสียงการเคลื่อนไหวของลําไสเร็วมาก
กวาปกติ
2.4 การรับประทานอาหารของผูปวย ผูปวยไดรับอาหารผิดปกติไปจากเดิมหรือไม
ทั้งชนิด และรสของอาหาร
2.5 ยาบางอยางที่ผูปวยไดรับ เชน ยาที่มีสวนประกอบของเหล็ก ยาระบาย และยาตาน
จุลชีพ
2.6 ผูป ว ยมีความผิดปกติทางดานรางกาย และจิตใจหรือไม เชน วิตกกังวล เครียด
จะทําใหการเคลื่อนไหวของลําไสเพิ่มขึ้น หรือมีโรคของลําไสที่ทําใหการดูดซึมนํ้าลดลง หรือมีการ
อักเสบของเยื่อบุลําไส
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูวิจัยเลือกการประเมินภาวะสุขภาพดานรางกายที่เกี่ยวของกับการขับถาย
ซึ่งสืบเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก อาการทองผูก ทองเดิน/ทองเสีย
การกลัน้ อุจจาระหรือปสสาวะไมได การขับถายปสสาวะไดเอง หรือคาสายสวนปสสาวะ อาการ
เจ็บปวดขณะปสสาวะ และลักษณะปสสาวะ เทานั้น
แบบแผนกิจกรรมและการออกกําลังกาย ครอบคลุมกิจกรรมและการเคลื่อนไหวของผูปวย
สามารถประเมินไดจาก
1. ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมทางรางกายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง วิธีการ
ประเมินที่ใชโดยทั่วไปประเมินวาผูปวยสามารถทําหรือไดทํากิจกรรมที่กําหนดหรือไม กิจกรรมที่
เลือกใชจึงเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูในชีวิตประจําวัน (activity of daily living : ADL) จําแนกออก
ไดเปนสองระดับคือ กิจวัตรประจําวันพื้นฐาน (basic activity of daily living) ไดแก ความสามารถ
ในการสวมใสเสื้อผา การรับประทานอาหาร การเขาใชหองนํ้า หรือการอาบนํ้า เปนตน อีกระดับ
เปนกิจวัตรประจําวันตอเนื่อง (extended หรือ instrumental activity of daily living) ไดแก การไป
จายตลาด ความสามารถในการใชบริการขนสงสาธารณะ เชน รถประจําทาง/รถสองแถว หรือความ
สามารถในการประกอบอาหาร เปนตน (สุทธิชัย, 2541)
สําหรับเครื่องมือที่สรางขึ้นมาเพื่อวัดความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันที่
ใชกันโดยทั่วไป ไดแก
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1.1 ดัชนีบารเทล (The Barthel’s ADL Index) สรางขึ้นโดยบารเทล (Barthel, 1965 cited
by Wahlgren, 1998) ประกอบดวยกิจกรรม 10 อยาง ไดแก การควบคุมการขับถายอุจจาระ การ
ควบคุมการขับถายปสสาวะ การทําความสะอาดรางกาย (การลางหนา หวีผม แปรงฟน โกนหนวด)
การใชหองสุขา การรับประทานอาหาร การเคลื่อนยายจากเตียงไปที่รถเข็นรวมถึงการลุกนั่ง
บนเตียง การเคลื่อนไหวรางกายในแนวราบ เชน การเดิน การแตงตัวรวมทั้งการผูกรองเทา การ
ขึน้ ลงบันได และการอาบนํ้า โดยมีคะแนนรวม 0-100 คะแนน คะแนนที่สูงขึ้น บงบอกถึงการทํา
หนาที่ของรางกาย หรือความสามารถในการทํากิจกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งมีผูที่ไดพัฒนาดัชนีบารเทลเพื่อ
ใหเหมาะที่จะนําไปใช เรียกวา “Modified Bathel’s ADL Index” (Greenberg & Good, 1998) โดยมี
การประเมินครอบคลุมกิจกรรมดังกลาวที่เหมือนกัน แตไดมีการแบงระดับของความสามารถใน
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
0 - 20 หมายถึง ไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดเลย
25 - 45 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดเล็กนอย
50 - 70 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดปานกลาง
75 - 95 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดมาก
100
หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเองได
ทั้งหมด
นอกจากนี้มีการปรับคะแนนในขอยอยของการประเมิน ซึ่งใชผลรวมของกิจกรรมที่ทํา
ได โดยกําหนดคะแนนรวม 0-20 คะแนน (Collin, 1993) สําหรับในประเทศไทย สุทธิชัย (2541)
ไดพัฒนาเครื่องมือ สําหรับใชประเมินกิจวัตรประจําวันพื้นฐานที่ไดรับการทดสอบคุณคา และ
เหมาะสมที่จะนํามาใชกับผูสูงอายุไทยคือ ดัชนีบารเทล เอดีแอล (Barthel’s ADL Index) ซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรม 10 อยางเชนเดียวกัน สําหรับเครื่องมือที่ใชประเมินกิจกรรมเชิงปฏิบัติในการ
ดํารงชีวิต (extended หรือ instrumental activity of daily living) ไดแก การไปจายตลาด ความ
สามารถในการใชบริการขนสงสาธารณะหรือความสามารถในการประกอบอาหาร ซึ่งพัฒนาขึ้น
เหมาะสําหรับผูสูงอายุไทย เรียกวา ดัชนีจุฬาเอดีแอล (Chula ADL Index) ประกอบดวยกิจกรรม
การเดินหรือเคลื่อนที่นอกบาน การทําหรือเตรียมอาหาร/หุงขาว การทําความสะอาดถูบาน/ซักรีด
เสื้อผา การทอนเงิน/แลกเงิน และการใชบริการรถเมล รถสองแถว
1.2 ดัชนีของแคทซ (Katz Index of ADL) เปนแบบประเมินความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจําวันที่นิยมใชในผูสูงอายุและผูปวยเรื้อรัง (Katz et al., 1963 cited by LekanRutledge, 1997) ประกอบดวยกิจกรรม 6 อยาง ไดแก การอาบนํ้า (การเช็ดตัว, ใชฝกบัว หรือแชใน
อางอาบนํ้า) การสวมใสเสื้อผา การใชหองสุขา การลุกจากที่นอนหรือเกาอี้ การกลั้นปสสาวะ
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และการรับประทานอาหารโดยประเมินจากคะแนนรวมของความสามารถในการทํากิจกรรมสูงสุด
สุดทายที่ปฏิบัติไดจริงของผูปวย (hierarchical score) ซึง่ มีคะแนนรวม 0-6 คะแนน คะแนนที่สูงขึ้น
แสดงถึงตองพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น โดยในแตละกิจกรรมมี 2 ขอยอยที่ใหประเมินคือ การทํากิจกรรม
ไดเอง โดยอิสระใหคะแนน 0 ถาตองพึ่งพาผูอื่นทั้งหมด หรืออาศัยความชวยเหลือจากผูอื่นบางให
คะแนน 1 สําหรับกิจกรรมตอเนื่องดัชนีของแคทซ (instrumental activity of daily living : IADL)
รวมกิจกรรมตอไปนี้ ไดแก การทํางานบาน การจายตลาด และการออกกําลังกายอยางหนัก
ในการศึกษาครั้งนี้ใช Modified Bathel’s ADL Index โดยปรับคะแนนรวมของกิจกรรม
เปน 0-20 คะแนน ซึง่ กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
0 - 4
หมายถึง ไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดเลย
5 - 9
หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดเล็กนอย
10 - 14 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดปานกลาง
15 - 19 หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดมาก
20
หมายถึง สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเองได
ทั้งหมด
2. สัญญาณชีพ (vital sign) เปนการประเมินความสามารถดานรางกายในการทํากิจกรรม
อยางหนึ่ง (สุทธิชัย, 2541) เนือ่ งจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต และหลอดเลือด ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณชีพซึ่งมีอิทธิพลตอการทํางานของสมอง ทําใหผูปวยมีอาการทาง
ระบบประสาทที่เลวลงได เชน ผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตตํ่า ทําใหผูปวยมีปริมาณเลือดออกจาก
หัวใจลดลง มีผลตอการกําซาบของเนื้อเยื่อสมองลดลง เกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน และเซลล
สมองตายในที่สุด
3. การประเมินกําลังของกลามเนื้อ ซึ่งเปนการประเมินการเคลื่อนไหวของแขนขา โดยใช
แบบประเมินกําลังของกลามเนื้อ (muscle strength) ดังนี้ (Wade, 1993; Greenberg & Good, 1998)
เกรด 5 หมายถึง กลามเนื้อมีกําลังปกติ สามารถเคลื่อนไหวตานแรงผูตรวจได
เต็มที่
เกรด 4 หมายถึง กลามเนื้อมีกําลังสามารถเคลื่อนไหวตานแรงผูตรวจไดแตไม
เต็มที่
เกรด 3 หมายถึง กลามเนื้อมีกําลังสามารถเคลื่อนไหวตานแรงโนมถวงของโลก
ได (ยกแขน ยกขาได) แตตานแรงผูตรวจไมได
เกรด 2 หมายถึง กลามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวในแนวราบได แตไมสามารถตาน
แรงโนมถวงของโลกได
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เกรด 1

หมายถึง กลามเนื้อมีการเคลื่อนไหวไดเล็กนอย ไมสามารถเคลื่อนไหว
ขอตางๆ ได
เกรด 0 หมายถึง ไมสามารถเคลื่อนไหวไดเลย
ในการศึกษาครั้งนี้ไมไดประเมินความตึงตัวของกลามเนื้อ (muscle tone) เพียงแต
ประเมินกําลังของกลามเนื้อเทานั้น
4. การประเมินการหมุนและการเคลื่อนไหวของขอ (range of motion) เพื่อดูความสามารถ
และขอจํากัดของผูปวยในการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจมีภาวะขอติดแข็ง (stiffness of joint) จาก
พยาธิสภาพของโรค ในการประเมินตองใหผูปวยพยายามเคลื่อนไหวขอตางๆ เชน งอ หรือเหยียด
แขนดวยตัวเอง ถาไมมีภาวะขอติดแข็งผูปวยสามารถเคลื่อนไหวขอไดอยางอิสระ หากผูปวยมีขอ
จํากัดในการเคลื่อนไหวผูประเมินพยายามงอ หรือเหยียดแขน ผูปวยเบาๆ หากไมสามารถงอ หรือ
เหยียดไดตอไปแลวแสดงวามีการหดเกร็งของกลามเนื้อ (contracture) ซึง่ เปนสิ่งที่บงบอกถึงภาวะ
ขอติดแข็งตามมา (Javis, 1992)
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ประเมิ น กิ จ กรรมและการเคลื่ อ นไหวโดยใช แ บบประเมิ น
สัญญาณชีพ เนื่องจากเปนแบบวัดที่ไดมาตรฐานในการประเมินสภาพรางกายทั่วไปและใชไดใน
ผูปวยทุกประเภท ประเมินความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและใชแบบประเมินความ
สามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน เพื่อดูความสามารถในการประกอบกิจกรรมดวยตัวเอง
ของผูปวย ซึ่งจะนํ าไปสูการประเมินกิจกรรมที่ผูปวยไมสามารถกระทํ าได ซึ่งตองการความ
ชวยเหลือจากผูอื่นตอไป นอกจากนี้ใชการประเมินกําลังของกลามเนื้อ ความสามารถในการพลิก
ตะแคงตัว การทรงตัวในทานั่งและภาวะขอติดแข็ง เพื่อใหสอดคลองกับพยาธิสภาพของโรค
การฟน ตัว และภาวะแทรกซอน ที่อาจเกิดขึ้นได หากผูปวยไดรับการดูแลที่ไมถูกตอง
แบบแผนการพั ก ผ อ นและนอนหลั บ ครอบคลุ ม ประเด็ น ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาการ
นอนหลับ ปริมาณ และคุณภาพการนอนหลับ สามารถประเมินได 3 วิธี ไดแก
1. การบันทึกดวยเครื่องมือวัดการนอนหลับ โดยใชเครื่องมือตอไปนี้
1.1 Polysomnography เปนเครื่องมือประเมินการนอนหลับ โดยสังเกตจากการเปลี่ยน
แปลงของคลื่นไฟฟาสมอง (EEG) ความตื่นตัวของกลามเนื้อ (EMG) และการเคลื่อนไหวของ
กลามเนื้อตา (EOG) เปนวิธีการประเมินสภาพการนอนหลับที่ดีที่สุดในปจจุบัน เพราะสามารถ
ตรวจทัง้ คุณภาพการนอนและระยะเวลาการนอนที่แทจริง ผลที่ไดมีความถูกตอง แมนยํา แตตอง
เสียคาใชจายสูง วิธีการทําซับซอนตองอาศัยความรูความชํานาญของผูประเมิน
1.2 Night cap เปนเครื่องมือวัดการนอนหลับ ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของรางกาย ลูกตา
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และศีรษะ เหมาะที่จะใชกับผูปวยหนักเพราะมีขนาดเล็กเคลื่อนยายไดและรบกวนผูปวยนอยกวา
แตมีขอจํากัดที่ไมสามารถวัดคลื่นไฟฟาสมองได
1.3 Wrist actigraph เปนเครื่องมือวัดการนอนหลับที่ใชรอบขอมือคลายนาฬิกา ใชวัด
การเคลื่อนไหวของรางกายในระยะเวลามากกวา 24 ชัว่ โมง และแปลผลจากความถี่ของคลื่นไฟฟา
สามารถวัดปริมาณการนอนหลับ และการตื่นไดดี (Schwab, 1994) เครื่องมือชนิดนี้สามารถใชได
ทั้งในเด็กและผูใหญ สะดวกไมรบกวนผูปวย เสียคาใชจายนอยแตตองอาศัยความชํานาญของ
ผูประเมินในการแปรผล
2. การสังเกต (observations) เปนการเฝาสังเกตพฤติกรรมการนอนหลับของผูถูกวัดโดย
สังเกตเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวของรางกาย ลักษณะการหายใจ อัตราการหายใจ ความตึงตัวของ
กลามเนื้อ การตอบสนองตอสิ่งเรา ระยะเวลาการหลับ ระยะเวลาตื่น วิธีนี้สามารถประเมินระยะ
การนอนหลับ และความตอเนื่องของการนอนหลับได แตเปนวิธีที่ไมสะดวก และไมสามารถ
ประยุกตใชไดอยางกวางขวาง เนือ่ งจากตองมีผูสังเกตมากกวา 1 คน และตองเฝาดูพฤติกรรม
การนอนอยางตอเนื่องตลอดเวลาของการวัด
3. การประเมินโดยใหผูปวยตอบเองตามการรับรูของเขา (self-reports) ซึ่งสามารถประเมิน
การนอนหลับไดทั้งปริมาณและคุณภาพ การประเมินวิธีนี้เปนที่นิยมใชมาก เนื่องจากทําไดงาย ไม
สิน้ เปลืองคาใชจาย และสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกพอใจในการนอนหลับ และความรูสึก
สดชืน่ หลังตื่นนอนได แตมีขอจํากัดตรงที่ขอมูลอาจคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง เนื่องจากความ
ลําเอียงของผูวัด เครื่องมือประเมินการนอนหลับโดยวิธีนี้มีหลายชนิด ไดแก 1) แบบสอบถาม
การนอนหลับของโรงพยาบาลเซนตแมรี่ (St. Mary’s Hospital Sleep Questionnaire, SMH Sleep
Questionnaire) 2) แบบวัดการนอนหลับของเบคแลนด และฮอย (Backeland & Hoy Sleep log)
3) แบบวัดการนอนหลับของเวอรแรน และสไนเดอร ฮาลเพิล (Verran & Snyder Halpern, VSH
Sleep Scale) 4) การบันทึกการนอนหลับประจําวัน (sleep diaries) 5) การประเมินการนอนหลับ
ของเบค (Beck, 1992)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชแบบประเมินการนอนหลับ ที่ใหผูปวยประเมินตนเอง
เกีย่ วกับการนอนหลับตามการรับรูของเขา ในประเด็นปญหาการนอนหลับยาก ระยะเวลาการ
นอนหลับ การงีบหลับในเวลากลางวัน และจํานวนครั้งของการตื่นในชวงกลางคืน
แบบแผนการรับรูและการสื่อสาร ซึ่งตามกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ ครอบคลุมระดับ
ความรูสึกตัว การรับรู และการสื่อสาร สามารถประเมินในแตละประเด็น ดังนี้
1. ระดับการรูสึกตัว (level of conscious) ซึง่ สามารถใชแบบประเมินได ดังนี้ (Fuller &
Schaller-Ayers, 2000)
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1.1 Glasgow Coma Scales (GCS) โดยประเมินการลืมตา (eye opening) ใหคาคะแนน
ตั้งแต 1-4 การตอบสนองดวยการพูด (verbal response) ใหคาคะแนนตั้งแต 1-5 และการตอบสนอง
ดวยการเคลื่อนไหว (motor response) ใหคาคะแนนตั้งแต 1-6 ดังนั้น GCS จึงมีคาคะแนนสูงสุด
15 ซึง่ หมายถึง ภาวะการรูสติดี และคะแนนตํ่าสุด 3 ซึง่ หมายถึง ภาวะหมดสติอยางลึก โดยทั่วไป
GCS < 7 แสดงวาผูปวยหมดสติ
1.2 การแบงระดับการรูสึกตัว ซึ่งแบงเปนระดับตางๆ (Fuller & Schaller-Ayers, 2000)
เชน
Alert เปนภาวะที่ถือวาผูปวยรูสติดี คือสามารถตอบสนองตอสิ่งกระตุนไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม รูวัน เวลา สถานที่ และบุคคลดี
Lethargic เปนภาวะที่ผูปวยมีอาการงวงซึม ตองอาศัยการกระตุน จึงจะตื่น สามารถ
ตอบคําถามไดบาง ไมสามารถทํากิจกรรมที่ตนเองตองการได
Obtunded เปนภาวะที่ผูปวยมีอาการซึมอยางมาก แมจะใชสิ่งกระตุนก็ตื่นยาก
สับสน มีการตอบสนองนอยลง
Stuporous เปนภาวะที่ผูปวยสามารถตอบสนองไดโดยการขยับแขน/ขา หรือออก
เสียงเพียงเล็กนอยเทานั้น เมื่อใชสิ่งกระตุนอยางแรง เชน การเจ็บปวด หรือการกระตุนภายนอกซํ้าๆ
อยางตอเนื่อง เชน เขยาตัวแรงๆ หลายๆ ครั้งติดตอกัน
Comatose เปนภาวะที่ผูปวยไมตอบสนองตอการกระตุนถึงแมวาจะถูกกระตุนดวย
ความเจ็บปวด
ในการประเมินการรูสึกตัวทั้ง 2 วิธที กี่ ลาวมาเห็นไดวา การใช Glassgow Coma Scale เปน
มาตรฐานในการประเมินระดับความรูสึกตัวของผูปวยระยะวิกฤต และสามารถทํานายภาวะไม
รูส กึ ตัว โดยเฉพาะในผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่สมอง ซึ่งสามารถประเมินได โดยการสังเกตจากสภาพ
ผูปวย และประเมินออกมาไดละเอียดเปนระดับคะแนน แตมีขอจํากัดอยูบางตรงที่แบบประเมินนี้
อาจจะไมมคี วามเที่ยงในผูปวยทุกราย เนื่องจากผูปวยบางรายใสทอชวยหายใจ หรือบางรายหนังตา
บวมจากการไดรับความกระทบกระเทือน ทําใหตาปด ทั้งๆ ที่ผูปวยรูสึกตัวดี (Fuller & SchallerAyers, 1994; Schenk, 1999) สําหรับการประเมินระดับความรูสึกตัวโดยใชการแบงระดับการ
รูสึกตัว เปน 5 ระดับ ยังคงนิยมใชกันเพราะสามารถประเมินไดเร็วถึงอาการที่แสดงถึงการเพิ่ม
แรงดันในกะโหลกศีรษะ (intracranial pressure)โดยสังเกตจากผูปวยกระสับกระสาย รับรู บุคคล
สถานที่ และเวลาไมถูกตอง มีอาการซึมลง โดยสามารถสังเกตพฤติกรรมและอาการที่พบไดอยาง
รวดเร็ว แตแบบประเมินนี้มีขอจํากัดในการแบงระดับความรูสึกตัวคอนขางยาก เนื่องจากมีความ
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ยากในการประเมินผูปวยเขากลุมในแตละระดับ และความเขาใจในการประเมินผูปวยเขากลุมแตละ
ระดับก็แตกตางกัน
2. การรับรู ซึ่งจากกรอบแนวคิดการวิจัยครอบคลุมประเด็นการรับรู บุคคล สถานที่ และ
เวลา สามารถประเมินไดจากการตรวจสภาพจิต (Mental Test) ไดแก
2.1 ประเมินดวยแบบ Mental Status Questionnaire (MSQ) โดยจะตองไดคะแนนไม
ตํ่ากวา 8 คะแนน จาก 10 คะแนน จึงถือวาไมมีปญหาเรื่องการรับรู (Kahn, Goldfarb, Pollack &
Peck, 1960)
2.2 ประเมินโดยใชแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย (Thai Mental State Exam,
TMSE) โดยกําหนดคะแนนอยางตํ่า 5 คะแนน จากคะแนน 6 คะแนน (นิพนธ และอดุลย, 2537)
2.3 ประเมินดวยแบบการตรวจสภาพจิตแบบยอ (Mini-Mental State Examination,
MMSE) (อภิญญา และนัยพินิจ, 2534) ซึง่ เปนแบบคัดกรอง (screening) การตรวจหาความบกพรอง
ในการทํางานของสมองดานความรู ความเขาใจ (cognitive impairment) ดานตางๆ คือ ดานการรับรู
เวลาและสถานที่ (orientation to time and place) ดานความจํา (registration and memory) ดานความ
ตัง้ ใจและการคํานวณ (attention and calculation) ดานความเขาใจภาษาและการแสดงออกทางภาษา
รวมไปถึงการจําภาพโครงสรางดวยตา (visual constructional) และดานความเขาใจ MMSE นี้ให
ความสําคัญเฉพาะดานความรู ความเขาใจของการทํางานทางจิตใจเทานั้น ไมรวมถึงพื้นอารมณ
ความผิดปกติทางจิตใจ และรูปแบบของการคิด โดยใชจุดตัดที่คะแนน 23 จากคะแนน 30 คะแนน
2.4 ประเมินดวย Clinical Dementia Rating (CDR) (อภิญญา และนัยพินิจ, 2534) ซึ่ง
เปนแบบประเมินอาการสมองเสื่อม ประกอบดวย 6 หัวขอ คือ 1) ความจํา 2) การรับรูเวลาและ
สถานที่ 3) การตัดสินใจ และการแกปญหา 4) เรื่องของสังคม 5) บานและงานอดิเรก 6) การดูแล
ตนเอง การทดสอบใชการสัมภาษณพูดคุย โดยผูทดสอบเปนผูกําหนดคะแนนเองจากคําบอกเลา
ทัง้ หมด ในแตละหัวขอจะแบงคะแนนเปน 5 สเกล และในแตละหัวขอเปนอิสระตอกัน
3. การสื่อสาร (communication) ผูปวยที่มีพยาธิสภาพที่สมองซีกซาย มักจะมีความ
บกพรองในการเขาใจภาษา และการใชภาษา (aphasia) ในการประเมินความสามารถในการสื่อสาร
ของผูปวยจะตองมีการประเมินความสามารถในการสื่อความหมายในดานตางๆ ดังนี้ (เบญจมาศ,
2536)
3.1 ดานการพูด เชน การตอบคําถาม ใช – ไมใช การเรียกสิ่งตางๆ เปนตน
3.2 ดานการฟงเขาใจคําพูด เชน การชี้สิ่งตางๆ ตามคําบอก
3.3 ดานการเขียน เชน การเขียนชื่อ – นามสกุล
3.4 ดานการอาน เชน การอานรูปภาพตัวหนังสืองายๆ
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3.5 ดานการแสดงออกทางสีหนาทาทาง เชน การพยักหนา – สายศีรษะในการตอบรับ
หรือปฏิเสธ
3.6 ดานการรับรูแสดงออกทางสีหนาทาทาง เชน การเขาใจสีหนาทาทาง
ในการวิจยั ครั้งนี้ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางที่รูสึกตัวดีและสามารถสื่อสารได จึงไมไดประเมิน
ความสามารถในการสื่อความหมายของผูปวยในดานตางๆ หรือระดับความรูสึกตัว แตประเมินการ
รับรู เวลา สถานที่ และบุคคล ในกลุมตัวอยางที่พูดไมได ประเมินความสามารถการสื่อสารโดยการ
ใหชสี้ งิ่ ตางๆ ตามคําบอก การพยักหนา-สายศีรษะในการตอบรับหรือปฏิเสธ ถาผูปวยเขียนหนังสือ
ไดใหเขียนชื่อ-นามสกุลตัวเอง สวนการสื่อสารในกลุมตัวอยางที่พูดไดประเมินการพูดในประเด็น
ทีเ่ กีย่ วกับลักษณะการพูด ความสามารถในการสื่อความหมาย และการเขาใจความหมายของการพูด
การประเมินและการเก็บรวบรวมทางการพยาบาลตามแบบแผนสุขภาพ มีการประเมิน
ครอบคลุมทั้งดานกาย จิต สังคม หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะห ซึ่งความผิดปกติในแบบแผน
หนึง่ อาจเกิดจากความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพภายในแบบแผนนั้นๆ หรือจากสาเหตุในแบบแผน
อืน่ เนือ่ งจากแตละแบบแผนเปนองคประกอบของคนทั้งคน ซึ่งมีความเกี่ยวของกันในการประเมิน
ทางการพยาบาล นอกเหนือจากประเมินตามแผนสุขภาพแลวยังตองอาศัยจากการตรวจรางกายหรือ
การตรวจอืน่ ๆ ดวย สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เลือกใชเฉพาะแบบแผนที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ
ดานรางกายเทานั้น คือ แบบแผนสุขภาพที่ 2 - 6
ภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะซึมเศราเปนภาวะที่พบไดมาก ทั้งในบุคคลทั่วไป ผูป ว ยดวยโรคทางกายและผูปวย
จิตเวช ภาวะซึมเศราเกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวันของคนเรา ตั้งแตระดับปกติซึ่งอาการจะมีนอยๆ
เริม่ จากรูส ึกเศรา เสียใจ ทอแท ยังอยูในภาวะปกติได และจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ถาไมไดรับ
การชวยเหลือหรือแกไข จนรูสึกหมดหวัง ไรคา มีความคิด แตในดานลบ มีพฤติกรรมถอยหนี
มีความพยายามที่จะฆาตัวตาย อาการจะรุนแรงจนถึงขั้นเปนโรคจิตในที่สุด (Brickhead, 1989;
Kaplan & Sadock, 1989)
ไดมผี ใู หความหมายเกี่ยวกับภาวะซึมเศราไวหลายประการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎีในการพิจารณาที่แตกตางกันไป
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ความหมายของภาวะซึมเศรา
ทัศนา (2539) กลาววา ภาวะซึมเศราเปนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลในภาวะวิกฤตอีก
ลักษณะหนึ่ง ซึง่ เปนการแสดงออกของการเสียสมดุลทางอารมณ เปนความรูสึกที่เกิดรวมกับความ
รูส ึกอื่นๆ เชน ใจคอหอเหี่ยว (dejection) เศรา (sadness) หมดอาลัย (despair) รูสึกตนเองไรคา
(self-depression) และสิน้ หวังหมดกําลังใจ (debilitation) เปนตน
สถาบันสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมจิตเวชแหงประเทศไทย (2536)
กลาววา ภาวะซึมเศรา หมายถึง ภาวะจิตใจที่หมนหมอง หดหู เศรา รวมถึงความรูสึกทอแท
หมดหวัง มองโลกในแงราย รูสึกมีคุณคาตํ่า ตําหนิตัวเอง ความรูสึกเหลานี้ คงอยูเปนระยะเวลานาน
และเกี่ยวของกับการสูญเสีย
คูมือระบบการจําแนกโรคของสมาคมจิตแพทยอเมริกา ฉบับที่ 4 (DSM-IV) อธิบายวา
ความซึมเศราเปนอารมณเบื่อหนาย ทอแท หรือขาดความสนใจในกิจกรรมตางๆ ตามปกติ โดยมี
อาการแสดง เชน มีความรูสึกสิ้นหวัง หงุดหงิด รูสึกไมแจมใส หรือเศรา (Frances, First & Pincus,
1995)
แคปแพลน และซาด็อค (Kaplan & Sadock, 1989) กลาวถึง ภาวะซึมเศราและใหแนวคิดวา
มีความหมาย 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ความซึมเศราเปนคําที่ใชอธิายถึงความรูสึกเสียใจ เมื่อ
บุคคลสูญเสียบางสิ่งบางอยางที่มีความสําคัญตอตนเอง ประการที่ 2 เปนความหมายในทางจิตเวชที่
แสดงใหเห็นถึงความผิดปกติทางอารมณ จะมีความรูสึกเศราเสียใจ ไมมีความสุข มีความรูสึกทุกข
ทรมานกับประสบการณตางๆในแตละวัน บุคคลจะไมตระหนักในตัวเอง และความคิดจะเชื่องชา
ลง และประการสุดทาย คําวา ภาวะซึมเศรา เปนคําที่ใชเรียกชื่อ อาการหรือโรค
บีเบอร (Beeber, 1998) กลาววา ภาวะซึมเศราเปนลักษณะของความรูสึกอยางหนึ่ง จัดเปน
ปญหาทางสุขภาพจิต แสดงออกในลักษณะของกลุมอาการตอไปนี้ โศกเศรา เสียใจ รูสึกไมมีอะไร
เลย โดดเดี่ยว รูสึกทอแท หมดหวัง
เคนและบูฟาลิโน (Caine & Bufalino, 1998) กลาววา ภาวะซึมเศราเปนการเปลี่ยนแปลง
ดานอารมณบอยครั้งที่เกี่ยวกับการสูญเสีย มีลักษณะวาเศราเสียใจ (sadness) การมองแตในแงราย
(pessimism) ความสลดใจ (despondence) สูญเสียความหวัง และความรูสึกวางเปลา (emptiness)
และสามารถที่จะเกี่ยวของถึงสวนภายใน (internalization) ของความโกรธ หรือความรูสึกกาวราว
อีกดวย
เวเลนเต (Velente, 1994) กลาววา ภาวะซึมเศรา หมายถึง ภาวะที่มีความรูสึกเศราเสียใจ
ขาดแรงจูงใจ ขาดความกลาหาญ ไมสนใจทํากิจกรรมตางๆ
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เคอโลวิส (Kurlowicz, 1997) กลาววา ภาวะซึมเศรา หมายถึง กลุมอาการของความผิดปกติ
ดานอารมณ การรูคิด ความเขาใจ และดานรางกาย
สรุป ภาวะซึมเศรา หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลทางดานจิตใจตอสภาวะการณที่
เกิดขึน้ แสดงออกในรูปของความเบี่ยงเบนทางอารมณ ความเบี่ยงเบนดานการคิด และการรับรู และ
ความเบี่ยงเบนทางดานรางกายและพฤติกรรม ไดแก โศกเศราเสียใจ หดหูอางวาง รูสึกไรคา
หมดหวัง มีความคิดอัตมโนมติในทางลบตอตัวเอง สิ่งแวดลอม ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ภาวะซึมเศราเปนสภาวะดานจิตใจที่พบมากที่สุด
เฉลี่ยประมาณรอยละ 23-63 ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด (Burvill et al., 1995) จากการ
ศึกษาของโคลันโตนิโอ, คาซิ และออสทเฟลด (Colantonio, Kasi & Ostfeld, 1992) เรื่องภาวะ
ซึมเศราและปจจัยดานจิตสังคมที่เกี่ยวของกับโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ พบวา รอยละ 30
ของผูป วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีภาวะซึมเศราเกิดขึ้นตามมา ภาวะซึมเศราเปนการเปลี่ยนแปลง
ภาวะทางอารมณที่เกิดขึ้นไดบอย พบไดตั้งแตระยะเริ่มแรก (early stage) จนกระทั่งอาการจะดีขึ้น
ในชวงเวลา 1 ป ซึ่งผูปวยสามารถที่จะปรับตัวไดเมื่อเวลาผานไป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะซึมเศราของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธกับปจจัยตางๆ หลายประการสามารถ
แบงได ดังนี้
1. พยาธิสภาพของโรค ทําใหผูปวยอยูในสภาพอัมพาตครึ่งซีก และมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ดานรางกาย เชน การเคลื่อนไหวลําบาก มีความพรองในการดูแลตนเอง มีปญหาในการสื่อสาร
การรูค ดิ ทําใหมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ และสังคม ผูปวยมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
ไป และเกิดภาวะซึมเศราได (Kelly & Winograd, 1985; Kotila, Numminen, Waltimo & Kaste,
1998) จากการศึกษาของโรบินสัน, คูบอส, สตาร, โร และไปรซ (Robinson, Kubos, Starr, Roa &
Price, 1984a) ถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเกี่ยวของกับ
ตําแหนงของรอยโรค พบวา ภาวะซึมเศรามักพบในผูปวยที่มีรอยโรคบริเวณสมองสวนหนาดาน
ซาย (left frontal lobe)
2. ระยะเวลาการเกิดโรค เมื่อพิจารณาถึงปจจัยเรื่องระยะเวลาภายหลังเจ็บปวยดวยโรค
หลอดเลือดสมอง จะมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะซึมเศรา จากการศึกษาของชินา, กลอส และ
ไปรซ (Shinar, Gross & Price, 1986) เรือ่ ง การคัดกรองภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
พบวากลุมผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่ระยะเวลาภายหลังเจ็บปวย ประมาณ 1 สัปดาห คาความชุก
ของภาวะซึมเศรา เทากับรอยละ 41-47 ซึง่ พบมากกวาในกลุมที่ระยะเวลา ภายหลังเจ็บปวยนานกวา
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1 สัปดาห ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเวด, เลช-สมิธ และฮิวเออร (Wade, Legh-Smith & Hewer,
1987) เรื่องอารมณซึมเศราหลังจากปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยติดตามผูปวยเปนระยะใน
ชวงเวลา 3 สัปดาห, 6 เดือน และ 12 เดือน พบความชุกของภาวะซึมเศราเทากับรอยละ 25-30
และในจํานวนผูปวยที่มีภาวะซึมเศราเหลานี้พบวามากกวารอยละ 50 พบภาวะซึมเศราในชวงเวลา 3
สัปดาห และยังคงมีตอไปในชวงเวลา 6 เดือนถึง 1 ป หลังจากเจ็บปวย
3. ความรูสึกสูญเสีย ซึ่งอาจเปนการสูญเสียจริงๆ หรือการสูญเสียที่ผูปวยเขาใจไปเอง
(Kaplan & Sadock, 1989) แมกระทัง่ การเจ็บปวย และเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปนสวนหนึ่ง
ทีส่ ง เสริมใหเกิดภาวะซึมเศราได เนื่องจากผูปวยตองถูกแยกจากสังคมที่ผูกพัน ขาดสัมพันธภาพกับ
บุคคลที่มีความหมาย สูญเสียบทบาทและอํานาจในการควบคุมตัวเองตองพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่รับรูถึงการสูญเสียในหลายๆ ดานจากความเจ็บปวย ทั้งการทําหนาที่ของ
รางกาย ความสุขสบาย บทบาทในครอบครัวและสังคม ความมั่นคงทางการเงินรวมไปถึงการรับรู
วาโรคที่เปนนั้นรุนแรงและมีการดํ าเนินโรคไปในทางที่เลวลงหรือไมสามารถรักษาใหหายได
(Blazer, 1990 cited by Kurlowicz, 1994) สอดคลองกับการศึกษาของซินเยอร และคณะ (Sinyor
et al., 1986) พบวาปจจัยที่มีผลตอการเกิดภาวะซึมเศรา คือ การสูญเสียความสามารถที่เกิดภายหลัง
มีพยาธิสภาพ ขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และเมื่อออกจากโรงพยาบาล ซึ่งจะเห็นไดวา
ผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดดวยตัวเอง เนื่องจาก
การออนแรงของกลามเนื้อ จึงอาจเกิดภาวะซึมเศราได จากการศึกษาของชัดเจน (2543) เรื่องความ
สัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับภาวะซึมเศราของผูสูงอายุในโรงพยาบาล พบวา ปจจัยที่มีความ
สัมพันธกบั ภาวะซึมเศรา ไดแก ระยะเวลาที่อยูในโรงพยาบาล การมีสัมพันธภาพกับครอบครัว การ
รับรูความรุนแรงของความเจ็บปวย และความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน โดยที่ความ
สามารถในการทํากิจวัตรประจําวันสามารถอธิบายความแปรปรวนของภาวะซึมเศราไดรอยละ 21
ซึง่ มากกวาปจจัยอื่น นอกจากนี้ ไฟเบิลและสปริงจอร (Feible & Springer, 1982) ไดศึกษาภาวะ
ซึมเศรากับความลมเหลวในการทํากิจกรรมของสังคม พบวารอยละ 30 ของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองมีภาวะซึมเศรา ซึ่งสืบเนื่องมาจากสูญเสียบทบาททางสังคมจะเห็นไดวาผูปวยจะมีการเปลี่ยน
แปลงบทบาทของตัวเอง (Bronstein, 1991) ไมสามารถเขารวมสังคมไดเหมือนเดิม (Parikh et al.,
1987) ดังที่บลาเซอร (Blazer, 1990 cited by Kurlowicz, 1994) กลาววาภาวะซึมเศราจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการตอบสนองตอการสูญเสียหลายอยางอันเปนผลสืบเนื่องจากความเจ็บปวย เชน การทําหนาที่
ของรางกาย ความสุขสบาย บทบาทในครอบครัวหรือสังคม ความมั่นคงทางการเงิน และสิ่งที่ชวย
สนับสนุนใหคงไวซึ่งความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

39
4. ปจจัยดานประชากร จากการศึกษาของเวด และคณะ (Wade et al., 1987) เรื่องอารมณ
ซึมเศราภายหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบวาเพศหญิงมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศรามากกวาเพศชาย
ซึง่ ตางจากการศึกษาของเบอรวิลและคณะ (Burvill et al., 1995) ทีพ่ บวาเพศชายและเพศหญิงมี
อัตราการเกิดภาวะซึมเศราไมแตกตางกัน และเบอรวิลยังพบวาในกลุมผูปวยอัมพาตจากโรคหลอด
เลือดสมองที่เปนครั้งแรกหรือเปนซํ้าก็ไมมีความแตกตางในการเกิดภาวะซึมเศรา และผูปวยที่มี
ความวิตกกังวลมาก หลังจากเปนโรคหลอดเลือดสมอง นําไปสูการเกิดความเศราตามมาได และ
เสียชีวิตในที่สุด สวนแอนเดอรสันและคณะ (Anderson et al., 1995) ไดศึกษาปจจัยเสี่ยงของการ
เกิดภาวะซึมเศราหลังจากปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวาปจจัยที่มีผลตอภาวะซึมเศรามีหลาย
ประการไดแก การเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองมากอน เพศหญิง การอยูคนเดียว มีเศรษฐานะ
ทางสังคมลําบาก และเคยมีภาวะซึมเศรามากอน
สรุปไดวา ภาวะซึมเศรา เปนการเปลี่ยนแปลงของอารมณที่เกิดขึ้นไดบอยในผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง จะสัมพันธกับความพิการของรางกาย ระยะเวลาหลังเจ็บปวย การสูญเสียหนาที่
ทางสังคม และมักพบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย การริสันและโรลัค (Garrison & Rolak, 1993)
เห็นวาภาวะซึมเศราที่เกิดภายหลังการเปนอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง เปนภาวะที่พบไดบอย
ซึ่งสงผลใหผูปวยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง หมดกําลังใจ อาจรุนแรงถึงขึ้นฆาตัวตายได ผูปวยที่
ไดรับการฟนฟูสภาพจะเกิดความทอแท เบื่อหนาย ไมมีกําลังใจในการฝก ทําใหการฟนฟูสภาพ
ใชเวลานานขึ้น หรือไมสามารถดําเนินตอไปจนบรรลุเปาหมายที่ตองการได ดังนั้นถาผูปวยไดรับ
การดูแลที่ดีและฟนฟูสมรรถภาพไดถูกตองตอเนื่อง ผูปวยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่
ใกลเคียงสภาพเดิมมากที่สุด สามารถชวยเหลือตัวเองในเรื่องกิจวัตรประจําวันได โดยไมเปนภาระ
กับสมาชิกในครอบครัว
ผลกระทบของภาวะซึมเศรา
ภาวะซึมเศราทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย ดานจิตใจ และดานอารมณ
(สุวณีย, 2527) ทําใหเกิดอันตรายตอภาวะสุขภาพจนกระทั่งถึงแกชีวิตได สามารถแบงไดเปนผล
กระทบทางตรงและทางออมตอภาวะสุขภาพ ดังตอไปนี้ (Katz, 1996)
1. ผลกระทบทางตรง ไดแก
1.1 ความสามารถในการตัดสินใจ แกไขปญหาตางๆ ลดลง ทําใหไมสามารถเผชิญ
ปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมีพฤติกรรมในการแกปญหาในลักษณะที่ไมเหมาะสม
เชน ดืม่ สุรา ฆาตัวตาย ซึ่งในการฆาตัวตายนั้น ภาวะซึมเศราเปนปจจัยสําคัญที่ใชทํานายการฆาตัว
ตายได (Buckwalter, 1990) เนือ่ งจากมีการศึกษาพบวาประมาณรอยละ 60 ของผูปวยที่ฆาตัวตาย
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จะเกิดภาวะซึมเศรารวมดวยเสมอ (Conwell & Brent, 1995 cited by Mcdougall, Blixen & Suen,
1997)
1.2 มีการหลงลืม ผูท อี่ ยูในภาวะซึมเศราสวนใหญจะบอกวาสมาธิไมดี ไมสามารถ
สนใจสิง่ ใดสิง่ หนึ่งไดนานๆ จะถูกรบกวนดวยความคิดแปลกๆ ไดงาย ความจําจะเสื่อมลงจําอะไร
ไมคอยได
1.3 ระบบภูมคิ ุมกันเสื่อมลง สภาวะตึงเครียดทางดานรางกายที่เกิดขึ้นอันเปนผลจาก
สารเคมีและจิตใจที่เปลี่ยนไปในชวงที่เกิดภาวะซึมเศราจะมีผลโดยตรงทําใหระบบภูมิตานทาน
ลดลง เกิดความเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ไดงาย จากการศึกษาของ เออวิน, ดาเนียลส, บลูม, สมิธ
และไวเนอร (Irwin, Daniels, Bloom, Smith & Weiner, 1987) พบวาผูหญิงที่ประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญในชีวิตและทําใหเกิดภาวะซึมเศรารุนแรง จะมีความบกพรองในการทํา
หนาที่ของเซลลที่ทําหนาที่ฆาเชื้อโรคตางๆ ตามธรรมชาติ (natural killer cell)
2. ผลกระทบทางออม ไดแก
2.1 ขาดสารอาหาร เนื่องจากบุคคลที่กําลังอยูในภาวะซึมเศรา จะมีอาการสําคัญอยาง
หนึง่ คือ ไมมีความอยากอาหาร หรือปฏิเสธการรับประทานอาหารซึ่งจะทําใหมีการขาดสารอาหาร
รุนแรง (Neese, 1991) สุดทายนําไปสูการเกิดภาวะซึมเศรารุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งเดวิส (Devis, 1981
cited by Scrution, 1989) ชีใ้ หเห็นวาจุดนี้เองที่เปนวัฏจักรความชั่วรายของภาวะซึมเศรา
2.2 ความเจ็บปวยรุนแรงยิ่งขึ้นหรือหายชากวาปกติ ในผูที่เกิดความเจ็บปวยดวยโรค
ตางๆ ภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้นรวมดวยจะทําใหอาการความเจ็บปวยที่เปนอยูรุนแรงยิ่งขึ้น หรือหาย
จากความเจ็บปวยชากวาปกติ อีกทั้งเสี่ยงตอการเจ็บปวยดวยโรคทางกายมากขึ้น สุดทายทําใหการ
มีชวี ติ อยูส ั้นลง เนื่องจากความสนใจในเรื่องตางๆ ลดลง เชน ไมสนใจออกกําลังกาย ไมสนใจใน
การดูแลตนเอง ไมสนใจติดตามผลการรักษา อีกทั้งมีการปฏิเสธยาและการรักษา (Conwell, Caine
& Olsen, 1990)
2.3 อุบตั เิ หตุ ภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้นจะทําใหบุคคลนั้นมีความตื่นตัวลดลงทําใหไม
สนใจหรือใหความสนใจตอสิ่งรอบขางลดนอยลง นอกจากนี้ขาดแรงจูงใจในการเฝาระวังอุบัติเหตุ
2.4 สภาพรางกายทรุดโทรม เนื่องจากผูที่มีภาวะซึมเศราจะมีความยากลําบากในการ
นอนหลับ จึงทําใหรางกายเกิดความออนเพลีย เหนื่อยลาตามมา
2.5 สูญเสียการสนับสนุนทางสังคม เนื่องจากเมื่อเกิดภาวะซึมเศราบุคคลนั้นจะแยก
ตัวเอง สนใจตอบุคคลอื่นลดลง มองสิ่งตางๆ ในแงลบและพฤติกรรมตอตานสังคม จึงเปนผลให
ไมยอมรับการชวยเหลือในการแกปญหาตางๆ จากบุคคลอื่น

41
2.6 ความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง เชน การทํากิจวัตรประจําวัน การทํางาน
ซึ่งเปนผลมาจากการขาดความคิดสรางสรรค ขาดสมาธิ จากการศึกษาของพาริคช และคณะ
(Parikh et al., 1990) เรือ่ งผลกระทบจากภาวะซึมเศราหลังจากเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมอง
ตอการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันพบวา ผลกระทบของภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง เมื่อเวลาผานไป 2 ป ทัง้ ในผูปวยซึมเศราในระดับเล็กนอยและรุนแรง จะมีความบกพรอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจํ าวันมากกวาผูปวยที่ไมมีภาวะซึมเศรา นอกจากนี้ในรายที่เกิดภาวะ
ซึมเศราจะมีความบกพรองในการพูดมากกวาในรายที่ไมมีภาวะซึมเศราอีกดวย
การประเมินภาวะซึมเศรา
อาการที่แสดงใหเห็นของภาวะซึมเศราเปนลักษณะทั่วๆ ไปที่สามารถปรากฏไดในผูปวย
โรคตางๆ (Kranch, 1995) จึงมีบุคคลตางๆ ไดสรางเครื่องมือประเมินภาวะซึมเศราขึ้นมากมาย ซึ่ง
แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การประเมินความเศราโดยวิธีการสังเกต และการประเมิน
ความเศราโดยวิธีใหผูปวยประเมินตนเอง หรือประเมินคํ าบอกเลาที่ไดจากการสัมภาษณผูปวย
(Greist & Greist, 1979 ; Greist & Jefferson, 1992 ; Jacoby, 1997 ; Kaplan, Ficedman & Sandock,
1980)
แบบประเมินภาวะซึมเศราโดยวิธีสังเกต
1. Hamilton Rating Scale for Depression (HRS-D) เปนแบบประเมินที่เนนการประเมิน
ในดานผลกระทบจากภาวะซึมเศรา (depressed affect) อาการแบบจิตสรีระ (vegetative symptoms)
ความวิตกกังวล (anxiety) ความหงุดหงิดกระวนกระวาย และการหยั่งรู (agitation and insight)
(Onega & Abraham, 1998) ขอดีของแบบประเมินนี้มีจํานวนขอไมมาก มีจํานวน 17 ขอ งายตอ
การใช ประหยัดเวลา และมีความเที่ยงตรงในการวัดการเปลี่ยนแปลงของโรคสูง (Hamilton, 1982
อางตามมาโนช, ปราโมทย และจักรกฤษณ, 2539) แตมขี อจํากัดตรงที่ผูประเมินตองมีความชํานาญ
ในการสังเกต และตัดสินอาการซึมเศราของผูปวยที่อยูในโรงพยาบาล ซึ่งตองไดรับการฝกมากอน
จึงจะใชแบบประเมินนี้ไดเหมาะสม (Greist & Jefferson, 1992)
2. Raskin Depression Scale เปนแบบประเมินภาวะซึมเศราที่ใชในการประเมินภาวะผูปวย
ในขณะทีท่ ําการสัมภาษณ เนื้อหาการประเมินจะครอบคลุมเรื่องของคําพูด พฤติกรรม และอาการ
ซึ มเศร าที่เ กิ ด ขึ้ น จากการเจ็ บปวยทางจิตอยางอื่น ซึ่งไมใชอาการซึมเศรา หรือคลั่งมากอน
โดยเฉพาะในรายที่เจ็บปวยดวยโรคระบบประสาท หรือโรคทางกายอื่นๆ รวมกับการใชยาบางชนิด
ขอดีของแบบประเมินนี้ใชงาย สะดวก เนื่องจากมีจํานวนขอคําถามเพียง 3 ขอ แตมีขอจํากัดตรงที่
แบบประเมินนี้ไมสามารถวัดไดครอบคลุมทุกดานโดยจะขาดการประเมินดานรางกาย
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3. Beah-Rafaelsen Melancholia Scale สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1980 ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบ
ประเมิน Hamilton ประกอบดวยขอความ 11 ขอ แบบประเมินนี้จะเนนหนักอาการทางจิต
4. Cronholm-Ottosson Scale เปนการประเมินความซึมเศราในยุคแรกๆ ประกอบดวย
คําถาม 8 ขอ เหมาะที่จะใชประเมิน การเปลี่ยนแปลงอาการของผูปวยที่มีภาวะซึมเศรารุนแรง
5. Montogomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS) สรางขึ้นในป 1979
ประกอบดวยแบบประเมิน 10 ขอ แบบประเมินนี้ตองใชประกอบการสัมภาษณและการสังเกต
รวมกันเพื่อใหผลที่ไดสมบูรณ
แบบประเมินภาวะซึมเศราโดยใหผูปวยประเมินตนเองหรือประเมินจากการสัมภาษณ
ผูปวย
1. Beck Depression Inventory (BDI) เปนแบบประเมินที่เนนการประเมินดานรางกาย
และดานจิตใจ โดยการใชในตอนแรกจะมีคนสัมภาษณแลวใหผูปวยตอบ หลังจากนั้นผูสัมภาษณจะ
เปนผูกรอกคําตอบในกระดาษคําถามเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาความผิดพลาดในการรายงานจาก
ผูป ว ย ตอมาจึงใหผูปวยตอบเอง ประกอบดวยขอคําถาม 21 ขอ
2. Zung Self-Rating Depression Scale เนนการประเมินความไมสมดุลดานอารมณ (affect
disturbance) ดานรางกาย (physiological disturbance) ดานระบบประสาทที่ควบคุมการทํางานของ
รางกาย (psychomotor disturbance) และดานจิตใจ (psychological disturbance) เดิมเปนแบบ
ประเมินภาวะซึมเศราที่นิยมนําไปใชวัดภาวะซึมเศราในผูสูงอายุมากกวากลุมอายุอื่นๆ ในระยะหลัง
แบบประเมินนี้ ไมคอ ยไดรับความนิยมเนื่องจากไมสามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
ซึมเศราไดดีเทาที่ควร ขอดีของแบบประเมินนี้สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย และจิตใจ
ทีม่ กั แสดงใหเห็นไดงายในชวงระยะเวลาสั้นๆ ประกอบดวยขอคําถาม 20 ขอ
3. Zenssen Adjective Check list เปนแบบประเมินที่มีความไวสูง ตอการเปลี่ยนแปลงของ
อารมณ ซึ่งเกิดขึ้นในระยะสั้นๆ และแตละขอจะไมใหขอมูลเกี่ยวกับอาการที่มีอยูไดอยางละเอียด
พอ มีขอ ดีคืองายตอการพิจารณาตัวเลือกตางๆ ในการตอบ มีจํานวนขอคําถาม 28 ขอ ในแตละขอมี
คําตอบเพียง 2 ขอ ซึ่งเปนคําคุณศัพทเกี่ยวกับความรูสึกตางๆ โดยผูตอบเลือกคุณศัพทมาเพียง
ขอเดียว ใหตรงกับความรูสึกของตนเองมากที่สุด
4. Walkfield Self-Assessment Inventory เปนแบบประเมินที่ใชคัดกรองภาวะซึมเศรา มีขอ
คําถาม 12 ขอ สะดวกตอการนําไปใชเนื่องจากมีจํานวนขอคําถามไมมากจนเกินไป ไดรับความนิยม
ในการใชระยะหนึ่งแตตอมาไดรับการวิพากษวิจารณวามีขอจํากัดในเรื่องขาดความแตกตางอยาง
ชัดเจนในเรื่องคะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสินในภาพรวม นอกจากนี้ไมสามารถวินิจฉัย
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ลักษณะทางคลินิกที่แทจริงของภาวะซึมเศราได บางครั้งจัดใหคะแนนสูง ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลนั้น
มีปญ
 หาดานอารมณและความเจ็บปวยดานรางกายรวมดวยนั่นเอง
5. Center for Epidemiologic Studies-Depression Scales (CES-D Scale) สรางโดยสมาคม
จิตแพทยแหงอเมริกัน ปรับปรุงจาก Beck, Raskin, Zung และ Minnesota Multiphasic Personality
Inventory (MMPI) และ Gardner (Weissman et al., 1977; Radloff, 1977 cited by Fishcher &
Corcoran, 1994) ออกแบบมาเพื่อวัดอาการซึมเศราในผูใหญ โดยเฉพาะในการสํารวจหาภาวะ
ซึมเศราในชุมชนเปนการวัดอาการซึมเศราในแงของกลุมอาการในชวง 1 สัปดาหที่ผานมา มีขอ
คําถาม 20 ขอ คาคะแนนของแบบสอบถามมีตั้งแต 0-60 คะแนน สําหรับเกณฑตัดสินของคะแนน
ตั้งแต 16 คะแนน ขึ้นไปถือวาบุคคลนั้นซึมเศรา วิธีการใหคะแนนของ CES-D Scale ใชมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) 4 ระดับ คือ คะแนน 3 หมายถึง มีความรูสึกตรงกับขอความนั้นบอย 5-7
วันใน 1 สัปดาห คะแนน 2 หมายถึง มีความรูสึกตรงกับขอความนั้นคอนขางบอย 3-4 วันใน 1
สัปดาห คะแนน 1 หมายถึง มีความรูสึกตรงกับขอความนั้น นานๆ ครั้ง 1-2 วัน ใน 1 สัปดาห และ
คะแนน 0 หมายถึง มีความรูสึกตรงกับขอความนั้น นอยมาก นอยกวา 1 วันใน 1 สัปดาห หรือไม
มีความรูสึกตรงกับขอความนั้นเลย สําหรับขอคําถามดานตรงขาม ซึง่ มีความรูสึกในทางบวก คือ
ขอ 4, 8, 12 และ 16 ใหคะแนนตรงกันขาม
ขอดีของแบบวัดนี้สะดวกที่จะนําไปใช ประหยัดเวลา และคาใชจาย และงายตอการแปลผล
ดวย สวนขอจํากัดไมสามารถแยกไดวา ภาวะซึมเศราที่เกิดขึ้นนั้นเปนแบบเฉียบพลันโดยที่ไมมีการ
เจ็บปวยทางจิตอยางอื่นมากอน หรือเปนภาวะซึมเศราที่เกี่ยวของกับความผิดปกติทางจิต หรือเปน
ผลมาจากการเจ็บปวยอยางอื่น (Weissman et al., 1977)
6. Geriatric Depression Scale (GDS) แบบประเมินนี้เปนการประเมินภาวะซึมเศราไดแก
อารมณ (emotion) ความคาดหวังดานลบ (negative will) การเคลื่อนไหวดานรางกาย (psychomotor)
การรูคิด (cognition) การแยกตัว (isolation) (สุทธิชัย และคณะ, 2537) มีจานวนข
ํ
อคําถาม 30 ขอ
ขอดีทําใหมีความสะดวกตอการนําไปใช และเขาใจไดงาย มีขอจํากัดที่ไมสามารถนําไปประเมิน
ผูส งู อายุที่มีความบกพรองในการคิดรู อานหนังสือไมออก ขาดทักษะ การเขียน และบกพรองดาน
สติปญญา หรือการรับรู และไมสามารถนําไปใชประเมินอาการที่สามารถเกิดขึ้นทั่วไป เชน ความ
ผิดปกติดานการนอนหลับ ความอยากรับประทานอาหาร และไมสามารถใชแยกอาการซึมเศราที่
เกิดเฉพาะเจาะจงกับผูสูงอายุได (Onega & Abraham, 1998)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบประเมินภาวะซึมเศรา Center for Epidemiology StudiesDepression Scale (CES-D Scale) ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยธวัชชัย, วงเดือน และสมพร (2533)
ซึง่ ผานการวิเคราะหคุณลักษณะ ความตรงและความเที่ยงของเครื่องมือแลวรวมทั้งขัดเกลาภาษาให
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ไดความหมายใกลเคียงตนฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุด โดยนักภาษาศาสตรและจิตแพทย เพราะได
พิจารณาแลวพบวา เปนแบบประเมินที่มีความเหมาะสมกับกลุมประชากร โดยใหผูปวยตอบแบบ
ประเมินเอง หรือผูประเมินอานแลวใหผูปวยบอกความรูสึกของตัวเอง ขอดีของแบบประเมินนี้คือ
เขาใจงาย สะดวกที่จะนําไปใช ประหยัดเวลา และคาใชจาย งายตอการแปรผล โดยใหคะแนน
ความถี่ นอกจากนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อวัดอาการซึมเศราในผูใหญ โดยเฉพาะในการสํารวจหา
ภาวะซึมเศราในชุมชน เปนการวัดอาการซึมเศราในแงกลุมอาการไมใชเพื่อการวินิจฉัยเปนโรค
และไมไดใหความสําคัญกับผลกระทบจากความเครียดที่อาจเกิดในชวงนั้น ที่สําคัญไมจําเปนตอง
เปนจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาก็สามารถประเมินผูปวยได
การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บาน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเมื่อกลับจากโรงพยาบาลไปอยูที่บาน การสนับสนุนจาก
ครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปน ผูป ว ยตองการการดูแลอยางใกลชิด และตอเนื่อง ถาไดรับการ
ดูแลและการกระทํากิจกรรมทางการพยาบาลที่ไมถูกตอง มักมีปญหาการเกิดภาวะแทรกซอนตาม
มา (สุดธิดา, 2542) กิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่บานซึ่งผูปวยควรไดรับ
ประกอบดวย
1. การดู แ ลช ว ยเหลื อในการประกอบกิจวัตรประจํ าวัน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
สวนใหญไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันไดดวยตัวเองทั้งหมด ตองอาศัยความชวยเหลือจาก
ผูด แู ล โดยยึดหลักพยายามกระตุนใหผูปวยชวยตัวเองใหมากที่สุด ผูปวยควรไดรับการชวยเหลือ
เฉพาะสิง่ ทีผ่ ปู วยทําเองไมได พรอมทั้งไดรับการใหกําลังใจเพื่อใหผูปวยเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง
ซึง่ จะทําใหผปู วยรูสึกมีคุณคาในตนเอง อันจะสงผลใหผูปวยประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง
มากขึน้ การดูแลที่ผูปวยควรไดรับดานกิจวัตรประจําวันมีดังตอไปนี้
1.1 การรับประทานอาหาร เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองบางรายมีปญหาใน
การเคี้ยวและการกลืน เปาหมายสํ าคัญในการดูแลผูปวยก็เพื่อใหผูปวยไดรับประทานอาหาร
ครบถวน มีทงั้ ขาวหรือแปง เนื้อสัตว ผักและผลไม และไดรับนํ้าอยางเพียงพอ ประมาณ 8-10 แกว
ขณะรับประทานอาหารผูปวยอาจสํ าลักได ผูดูแลควรใหการชวยเหลือผูปวยโดยเริ่มทดสอบ
รีเฟล็กซในการกลืนของผูปวย เริ่มจากปอนอาหารเหลวที่มีลักษณะขนใหผูปวยครั้งละนอยๆ ถา
ผูปวยกลืนไดใหกระตุนการกลืนโดยการปอนของเหลวอื่นหรืออาหารที่มีลักษณะออนนุมใหบอย
ครัง้ ขึน้ ตอจากนั้นจึงใหดื่มนํ้า เมื่อผูปวยสามารถกลืนไดดี จากการศึกษาของเบอรโล, โอลสสัน
และเอิกเบรก (Bulow, Olsson & Ekburg, 1999) เกีย่ วกับเทคนิคที่ชวยใหการกลืนอาหารดีขึ้น โดย
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ใหผูปวยพยายามกลืน (Effortful Swallow) กมหัวและคางขณะกลืน (Chin Tuck) จะชวยปองกัน
การสําลักไดมากกวา สวนในผูปวยที่กลามเนื้อของฐานลิ้นออนแรง การสอนใหผูปวยพยายามกลืน
และหดลิน้ จะทําใหการกลืนดีขึ้น สําหรับผูปวยที่มีการออนแรงในการหดตัวของกลามเนื้อหลอดคอ
เมือ่ กลืนอาหารจะทําใหอาหารติดคอและสําลักไดงาย ดังนั้น การกลืนโดยใหผูปวยนั่งในทากมหัว
ใหคางชิดอก จะชวยใหผูปวยกลืนนํ้าได เนื่องจากฝาปดกลองเสียงจะปด นอกจากนี้จากการศึกษา
ของสมิทฮารด และคณะ (Smithard et. al, 1996) ในการเปรียบเทียบภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นหลัง
จากการประเมินภาวะกลืนลําบาก จากการตรวจโดยใชกลองและประเมินการกลืนจากภาพที่ถาย
ออกมา (videofluroscopy) กับการใหผูปวยกลืนโดยการปอนนํ้าหรืออาหารทางปาก (bedside
swallowing assessment) ทีใ่ ชกนั ทัว่ ๆ ไปผลปรากฏวาการประเมินโดยใชกลองซึ่งดูจากภาพถาย
ผูป ว ยปลอดภัยจากการสําลัก ปอดบวมและลดอัตราตายไดมากกวาการประเมินแบบการปอนโดย
ทัว่ ๆ ไป ในการปอนอาหารผูปวย ตองทําความสะอาดในชองปากกอนรับประทานอาหาร เพื่อ
กระตุน นําลาย
้
และความรูสึกอยากรับประทานอาหาร ควรตักอาหารคําเล็กๆ ปอนใหทางปากดาน
ที่ไมมีพยาธิสภาพ ในกรณีที่ผูปวยสามารถปอนอาหารไดเองควรสนับสนุนใหผูปวยเปนผูกระทํา
โดยผูดูแลเปนผูชวยใหการสนับสนุนในเรื่องการจัดเตรียมถาดอาหารใหวางในตําแหนงที่เหมาะสม
ตรงหนาและอยูในลานสายตาที่ผูปวยสามารถมองเห็นไดชัด พรอมทั้งกระตุนใหผูปวยใชอุปกรณ
หรือวิธีการกลืนตามที่ไดรับการฝกมา รวมทั้งใหเวลาผูปวยในการรับประทานอาหารโดยไมเรงให
ผูป ว ยรีบรับประทาน พูดคุยเรื่องอาหารกอนมื้ออาหารจะชวยเรียกนํ้าลาย ซึ่งจําเปนสําหรับการเคี้ยว
และการกลืน ในผูปวยที่มีนํ้าลายนอย เตรียมอาหารรสเปรี้ยว เชน ชิ้นมะนาวใสถาดอาหารมาดวย
แมจะรับประทานไมได แตก็ชวยการหลั่งนํ้าลายไดจากการมองเห็น นอกจากนี้อาหารในแตละมื้อ
ควรมีอณ
ุ หภูมแิ ตกตางกันบาง เพื่อกระตุนการเคี้ยวและการกลืน สวนในดานการรักษาความสะอาด
ผู  ป  ว ยควรได รับการดู แ ลปากและฟน ใหสะอาด สดชื่น ขจัด เสมหะใหห มดกอ นและหลั ง
รับประทานอาหาร ซึ่งวิธีนี้จะชวยกระตุนการหลั่งนํ้ าลายและชวยการรับรสดีขึ้น เมื่อผูปวย
รับประทานเสร็จแลวควรใหผูปวยอยูในทานั่งอีก 30 - 45 นาทีเพื่อปองกันการสําลัก
ในกรณีที่ผูปวยไมสามารถกลืนไดจําเปนตองไดรับอาหารทางสายใหอาหาร ผูดูแล
ควรดูแลใหสายอาหารอยูในตําแหนงที่กําหนดไว ไมมีการเลื่อนเขาออกหรือหลุดและผูดูแลตอง
ดูแลใหผปู วยไดรับอาหารและนํ้าทางสายยางอยางเพียงพอ วันละ 4-6 มือ้ หรือประมาณ 2,0003,000 กิโลแคลอรี่ตอวัน ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพของผูปวยแตละราย
1.2 การขับถายปสสาวะ เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญ มักมีปญหา
จากการมีปสสาวะไหลตลอดเวลา ดังนั้นผูปวยควรไดรับการดูแลเรื่องการขับถายปสสาวะไมให
ผิวหนังบริเวณกนเปยกชื้น เนื่องจากความชื้นจะทําใหผิวหนังเกิดการเปลี่ยนแปลง (Linvesly,
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1996) อาจจะใสถุงรองรับนํ้าปสสาวะสําหรับผูปวยชาย และใสผากันซึมหรือใชวิธีเปลี่ยนผาบอยๆ
สําหรับผูหญิง ผูปวยควรสวมเสื้อผาที่ถอดงายสะดวกตอการขับถาย จัดวางหมอนอนไวใกลๆ เพื่อ
ใหผูปวยสามารถหยิบมาใชไดสะดวก ปลอดภัย ไดรับการใหกําลังใจและประคับประคองจิตใจ
อารมณ เพือ่ ชวยใหการขับถายปสสาวะดําเนินไปไดดวยดี และที่สําคัญก็คือ ไดรับการชวยเหลือ
ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุใหผูปวยหลังการขับถายทุกครั้ง (Scherer, 1991) การรักษา
ความสะอาดภายหลังการขับถายใหสะอาด ไมเปยกชื้นเหงื่อไคล ปสสาวะ อุจจาระ จะสามารถ
ปองกันการแตกทําลายของผิวหนัง ทําใหไมเกิดแผลกดทับ (Zejdlik, 1992) นอกจากนั้นผูปวยจะ
ตองไดรับนํ้าในปริมาณที่พอเหมาะอยางนอยวันละ 2,000 – 2,500 มิลลิลิตร (สมคิด, 2531;
Ignatavicius, Workman & Mishler, 1999)
ในสวนของการฝกการขับถายปสสาวะ ผูปวยที่ไดรับการสวนปสสาวะเปนระยะๆ เมื่อ
ผูป ว ยเริม่ ปสสาวะไดเอง ใหหยุดสวนปสสาวะ และการฝกการขับถายปสสาวะควรไดรับการฝกใน
ทาทีเ่ ปนปกติ เชน ผูหญิงใหนั่งถายปสสาวะ และผูชายใหยืนถายปสสาวะ (เจียมจิต, 2541)
1.3 การขับถายอุจจาระ ผูปวยบางรายไมสามารถชวยเหลือตัวเองได ควรไดรับการดูแล
ความสะอาดหลังถายอุจจาระทุกครั้งและไดรับการกระตุนในการออกกําลังกลามเนื้อหนาทองและ
มีการเคลื่อนไหวรางกายบอยๆ หลังรับประทานอาหารควรหัดใหผูปวยถายอุจจาระ โดยนั่งสวม
หรือกระโถนในเวลาเดียวกันทุกวัน แมวาจะไมปวดเพื่อฝกสุขนิสัย โดยเฉพาะหลังอาหารเชาเปน
เวลาที่ดีที่สุดเพราะอาหารเชาจะชวยกระตุนใหลํ าไสเคลื่อนไหวทํ าใหถายอุจจาระไดงายขึ้น
รับประทานอาหารที่มีกากประเภทผัก ผลไมเพื่อกระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส ใหผูปวยดื่มนํ้า
มากๆ 2-3 ลิตรตอวัน ในกรณีที่ผูปวยสามารถเดินได ผูดูแลควรพาผูปวยไปถายในหองนํ้า เพราะ
การใหผปู ว ยถายอุจจาระบนเตียงบอยๆ จะทําใหผูปวยไมพยายามชวยเหลือตัวเอง และตองใหเวลา
ผูป วยในการขับถายอุจจาระประมาณ 30 นาที แตถาผูปวยเดินลําบากควรจัดใหผูปวยไดถาย
อุจจาระทีเ่ ตียง และจัดสถานที่ใหมิดชิด การจัดทาควรใหผูปวยอยูในทานั่งซึ่งจะชวยใหมีแรงดันใน
ชองทองเพิ่มขึ้น ชวยใหมีการเคลื่อนตัวของอุจจาระและแรงดึงดูดของโลกจะชวยใหลําไส สวน
แรคตัม (rectum) ตรง มีอุจจาระเต็มเพิ่มรีเฟล็กซในการขับถาย (สมจิต, 2538; ฟาริดา, 2539)
สําหรับผูปวยที่ไมถายอุจจาระ 3-4 วันหรืออุจจาระอัดแนนเปนกอนแข็ง อาจตองใชยาเหน็บหรือ
สวนอุจจาระหรืออาจจะลวงทุก 2 –3 วัน และทุกครั้งที่ผูปวยตองการขับถายตองรีบใหถายหรือพา
ผูป ว ยไปหองนํ้าทันที ไมควรใหผูปวยรอหรือผลัดเวลาออกไป เพราะจะทําใหผูปวยหายปวดและมี
การดูดซึมนํ้าในอุจจาระกลับ ทําใหอุจจาระแข็งได การขับถายอุจจาระมักจะดีขึ้น เมื่อผูปวยมี
สมรรถภาพทางกายดีขึ้น คือ สามารถ นั่ง ยืน แตงตัว อาบนํ้า เคลื่อนยาย ออกกําลังและเดินได
เพราะกิจกรรมดังกลาวจะทําใหเกิดความดันในชองทองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และชวยใหมีการเคลื่อนไหว
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ของลําไสดีขึ้น ดังนั้นการฟนฟูสภาพอยางแข็งขัน แตเนิ่นๆ จะทําใหการขับถายอุจจาระประสบผล
สําเร็จและผูปวยมีการขับถายอยางปกติได
1.4 การดูแลสุขอนามัย ถึงแมวาผูปวยจะยังมีความพิการหลงเหลืออยู แตการสนับสนุน
ใหผปู ว ยไดชว ยตัวเองมากที่สุดจะเปนประโยชนแกผูปวยอยางยิ่ง ในผูปวยที่ชวยตนเองไดนอยหรือ
ไมไดเลย ผูดูแลชวยทําความสะอาดผิวหนังโดยใชสบูออนๆ และนํ้าสะอาด หลังจากลางสบูออก
หมดซับใหแหงดวยผานุม สําหรับผูปวยที่สามารถชวยตัวเองและเช็ดตัวบนเตียงได ผูดูแลเตรียม
อุปกรณใหผูปวยเกี่ยวกับการลางหนา แปรงฟน โกนหนวด สระผม ตัดเล็บ ใหพรอม ในการเช็ด
ตัวผูด แู ลควรชวยเช็ดตัวเฉพาะสวนที่ผูปวยเช็ดไมถึงเทานั้น เชนบริเวณแผนหลัง และไมควรเช็ดตัว
ใหผูปวยในกรณีที่ผูปวยสามารถทํ าไดเองถึงแมจะใชเวลานานเพื่อเปนการกระตุนใหผูปวยได
ชวยเหลือตัวเอง
1.5 การแตงกาย ผูปวยควรเลือกใชเสื้อผาที่สวมใสและถอดไดงาย สะดวก หลวมๆ ใส
สบาย เสือ้ ผาที่ใสจะตองโปรงไมขัดขวางตอการระบายความรอนออกจากรางกาย เนื่องจากเสื้อผา
ที่ขัดขวางตอการระบายความรอนออกจากรางกายเปนสาเหตุที่ทําใหผิวหนังอับชื้นซึ่งสงเสริมให
เกิดแผลกดทับไดงายขึ้น (Bergstrom, Braden, Kemp, Champagne & Ruby, 1998) นอกจากนี้
ผูปวยควรไดรับการกระตุนใหชวยตนเองใหมากที่สุดในการเปลี่ยนเสื้อผา หรือการแตงกายอื่นๆ
เชน หวีผม ทาแปง โกนหนวด ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพผูปวยที่จะเอื้ออํานวยในการทํากิจกรรม ในกรณีที่
แขนและมือขางที่เปนอัมพาตออนแรงมาก ตองใหผูปวยสวมเสื้อ โดยใสขางที่เปนอัมพาตกอนใส
ขางที่ดี สวนการถอดเสื้อจะตองถอดขางที่ดีกอน
1.6 การนอนหลับ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองบางรายมีแบบแผนการนอนหลับที่
เปลี่ยนไป ควรใหผูปวยไดเขานอนและตื่นนอนเปนเวลาและควรไดรับการชวยเหลือในการจัด
เตรียมทีน่ อน สิ่งแวดลอมใหสะอาดนานอน ลดสิ่งกระตุนที่อาจรบกวนการนอนหลับ เชน เสียง
แสงสวาง กลิ่น และควรใหผูปวยไดสัมผัสกับแสงแดดในตอนเชา พรอมทั้งไดรับการจัดทานอนที่
ถูกตองเพือ่ ใหผูปวยรูสึกสุขสบาย มีการไหลเวียนของโลหิตไดดี โดยจัดแขนขางที่เปนอัมพาตให
ปลายมือสูงกวาขอศอก และใหขอศอกสูงกวาไหล นอกจากนั้นผูดูแลควรกระตุนใหผูปวยมี
กิจกรรมชวงกลางวัน ซึ่งจะชวยใหผูปวยตื่นในชวงกลางวันและสามารถหลับไดนานในเวลา
กลางคืน รวมทั้งผูดูแลควรชวยกันหาสาเหตุที่ทําใหผูปวยนอนไมหลับ (เจียมจิต, 2541)
2. การฟนฟูสภาพผูปวย ภาระทีญ
่ าติจะตองกระทําตอผูปวยเมื่อกลับไปอยูบานก็คือ การ
ชวยใหผูปวยกลับสูสภาพเดิมมากที่สุดคงไวซึ่งระดับความสามารถดานรางกาย ความรูสึกมีคุณคา
และคงไวซึ่งบทบาทในสังคมของผูปวย (Reinhard, 1994) การที่ผูปวยตองพึ่งพาผูอื่นมากขึ้น หรือ
ระดับความสามารถของรางกายลดลง จะสงผลใหผูดูแล มีความวิตกกังวลมากขึ้น ผูดูแลผูหญิง
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จะมีความวิตกกังวลมากกวาผูชาย (Dennis, O’Rourke, Lewis, Sharp & Warlow, 1998) การฟนฟู
สภาพเปนกระบวนการที่ชวยใหผูปวยสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดสูงสุดทั้งทางรางกาย จิตใจและ
สังคม ภายใตขอจํากัดของโรค และพยาธิสภาพที่เปนอยู โดยมีเปาหมาย 3 ประการคือ 1) ปองกัน
ความพิการที่อาจจะเกิดขึ้น 2) ดํารงรักษาอวัยวะสวนที่ดีใหคงไว 3) ชวยฟนฟูการทําหนาที่ตางๆ
ของอวัยวะของรางกายที่เสียไปใหกลับคืนมา (เจียมจิต, 2541) การดูแลเพื่อฟนฟูสภาพ โดยให
ผูป ว ยเรียนรูวิธีการชวยเหลือตนเองไดอยางอิสระ เพื่อพัฒนาระดับความสามารถในการทําหนาที่สูง
ทีส่ ุดเทาที่จะทําได (Ebrahim, 1990) ภายใตขอจํากัดของความพิการ โดยเนนศักยภาพทางดานการ
ชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การเคลื่อนที่ใหมีความสามารถใกลเคียงปกติมาก
ทีส่ ดุ เทาทีค่ วามพิการจะอํานวย รวมทั้งการฟนฟูสภาพดานจิตใจ อาชีพ สังคม (วิภาวรรณและ
ชอลดา, 2541)
การฟนฟูสภาพรางกาย ผูป ว ยควรไดรับการฟนฟูสภาพในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้
1. การบริหารกลามเนื้อ เริ่มตั้งแตการจัดของใชและสิ่งแวดลอม การจัดทาที่ถูกตอง
การออกกําลังกายแบบ Active และ Passive Range of Motion การเคลื่อนยายตัวเองและการฝกเดิน
ซึง่ การฝกการเดินของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ในระยะเวลา 1-3 เดือน หลังเกิดโรค เปนระยะ
เวลาที่ไดประโยชนและไดผลดีที่สุด (กิตติ, 2534) นอกจากนีก้ ารชวยใหผูปวยไดมีการฟนฟูสภาพ
เปนไปตามขั้นตอนของการพัฒนาการเคลื่อนไหว โดยเริม่ จากศีรษะไปเทา และจากสวนตนไป
สวนปลาย เชน จากไหลไปแขนและมือ จากลําตัวไปสะโพก ขา และเทา เปนตน (เจียมจิต,
2541) การออกกําลังเคลื่อนไหวขอตางๆ เพื่อปองกันความพิการและสงเสริมทักษะของรางกายดาน
ที่เสียไป และเพื่อเสริมสรางการทําหนาที่ของรางกายดานดีใหแข็งแรง และทํางานใหไดมากที่สุด
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเองอยางตอเนื่อง (อรฉัตร, 2534) เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ความมีคุณคาในตนเอง และลดการพึ่งพาผูอื่นลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของแจงและแมคเคนซี
(Chang & mackenzie, 1998) พบวาความมีคุณคาในตัวเองสัมพันธกับการทําหนาที่โดยอิสระ โดยที่
ความสามารถในการทํ าหนาที่ของผูปวยและระยะของความมีคุณคาในตัวเองนั้นพยาบาลจะตอง
พยายามใหผูปวยเห็นคุณคาของตนเองในชวงเวลา 2 สัปดาหของการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เนือ่ งจากระดับความมีคุณคาในตนเอง เปนปจจัยในการทํานายผลของการทําหนาที่หลังการเจ็บปวย
พยาบาลจะตองพยายามใหผูปวยเห็นคุณคาของตนเอง และใหเวลาผูปวยในการแสดงความสามารถ
และใหรางวัล หรือยกยองผูปวยเมื่อผูปวยทํากิจกรรมไดสําเร็จ ซึ่งปญหาที่ทําใหผูปวยมีความรูสึก
ถึงคุณคาในตนเองลดลงไดแก ความเจ็บปวด การเกิดภาวะหดเกร็งของกลามเนื้อ ปญหาการขับถาย
และแผลกดทับ หลักของการฟนฟูอยูที่ การเนนการลงนํ้าหนักบนสวนของรางกายทั้งสองดานเทาๆ
กัน พยายามฟนฟูสภาพสวนที่เสียใหกลับคืนมาทําหนาที่ไดตามปกติ มีความตึงตัวของกลามเนื้อ
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ลักษณะทาทาง และการเคลื่อนไหวอยางคนปกติทั่วไป ที่มีความสามารถของรางกายทั้งสองดาน
การฟน ฟูสภาพจะตองกระทําไปพรอมๆ กับการกระตุนดวยเสียง การสัมผัสรางกายผูปวย และการ
ใชสายตา เพราะอาจจะมีการเคลื่อนไหวตามเสียงที่ไดยิน และการมองเห็นก็ถือวาเปนการกระตุน
ความรูสึกอันหนึ่งที่จะทํ าใหผูปวยเกิดการที่อยากจะเรียนรู ซึ่งเปนการทํ าใหกระบวนการฟนฟู
สภาพไปสูผลสํ าเร็จได จากหลักการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโบบาธ (Bobath’s
principle) ซึ่งสรางโดยอาศัยทฤษฎีพัฒนาการของระบบประสาท (Bobath neurodevelopment
theory) ซึ่งเชื่อวาการกระตุนรางกายทั้งสองดานจะชวยใหรางกายดานที่เปนอัมพาต สามารถ
เคลื่อนไหวและทํากิจกรรมตางๆได ทั้งนี้เพราะเซลลสมองที่ถูกทําลายจากพยาธิสภาพของโรค
สามารถเรียนรูการทํากิจกรรมใหมได (Garrett & Bechtel, 1996) และระบบประสาทสวนกลางมี
ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนโครงสรางและหนาที่ของมันเองได (โสภา, 2534) ซึ่งหลักการ
พยาบาลของโบบาธ สนับสนุนและสงเสริมใหผูปวยกลับมาใชรางกายดานที่เปนอัมพาตในการทํา
หนาที่ เพือ่ ใหผูปวยมีทัศนคติและการแสดงออกที่ดีมีความเปนอิสระ และชวยเหลือตนเองได ทําให
เกิดความภาคภูมิใจ และชวยลดภาระของผูดูแลลงได (Passarella & Gee, 1987)
2. การสือ่ สาร ผูปวยควรไดรับการยอมรับและเห็นอกเห็นใจจากผูดูแล เขาใจสภาพอารมณ
และจิตใจของผูปวยที่เปลี่ยนไป ไมแสดงอารมณโกรธ หรือแสดงความไมพอใจตอหนาผูปวย
และไมปลอยใหผูปวยอยูคนเดียวนานๆ ตองคอยสังเกตการสื่อสารและความตองการของผูปวย ซึ่ง
หลักในการฝกการพูดหรือสื่อสารในผูปวยโรคหลอดสมอง ใชภาษาหรือประโยคที่สั้น งาย ชัดเจน
และพูดซํ้าถาไมเขาใจ ควรถามทีละคําถามเพราะการถามหลายคําถามหรือการสั่งใหผูปวยทําหลาย
อยางในเวลาเดียวกัน จะทําใหผูปวยเกิดความสับสนได ไมคาดคั้นใหผูปวยตอบเพราะทําใหผูปวย
เกิดความเครียดหรือเบื่อหนาย เพราะการสื่อความหมาย หรือเขาใจภาษาจะเลวลงไดถาผูปวย
เหนือ่ ยลา กังวล หรืออารมณเสีย ไมแสดงทาทางลอเลียนผูปวย ตั้งใจฟงและมีความอดทน ไมควร
ถามคํ าถามโดยไมรอฟงคํ าตอบและหากผูปวยพูดผิดไมควรวากลาว หรือแสดงอาการรํ าคาญ
กระตุน ใหผูปวยมีการพูดโดยพูดซํ้าๆ ชัดถอยชัดคํา อาจเปนประโยคหรือวลีสั้นๆ ก็ได นอกจากนี้
บรรยากาศในการสื่อสารควรสงบเงียบ อยาสนทนาขณะที่กําลังมีเสียงอึกทึก ขณะที่มีการสื่อสาร
ไมควรมีกิจกรรมอยางอื่นมาแทรกหรือกระตุนใหผูปวยมีการเบี่ยงเบนความสนใจ ซึ่งเปนสาเหตุ
ของการขัดขวางการสื่อสารของผูปวย การสื่อสารแตละครั้งไมควรนานเกินไป ในขณะพูดพยายาม
สบตากับผูปวยและใชทาทางหรือการแสดงออกทางสีหนาประกอบการพูด นํ้าเสียงที่พูดออนโยน
ไมตะโกนหรือขึ้นเสียงสูงกับผูปวย ผูปวยที่ไมสามารถพูดหรือเขียนไดควรใชคําถามที่สามารถ
ตอบไดดว ยคําวา “ใช” และ “ไมใช” กระตุนใหผูปวยตอบคําถามโดยการใชสัญลักษณแทน เชน
ใชการพยักหนาเมื่อตองการตอบวา “ใช” และสั่นศีรษะเมื่อตองการตอบวา “ไมใช” ถาผูปวยมีความ
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ยากลําบากในการพูดอาจใหเขาชี้ที่รูปภาพแทน หรืออาจใชการเขียนรวมดวย กรณีที่ผูดูแลไมเขาใจ
สิ่งที่ผูปวยพูด ควรมีความซื่อสัตยที่จะแสดงใหผูปวยทราบถึงความไมเขาใจ อาจกระตุนใหผูปวย
พูดซํ้า แตถาผูปวยไมพยายามที่จะพูดซํ้าควรหยุดพักเรื่องนั้นไวกอน และทําใหผูปวยแนใจวาจะ
กลับมาพูดอีกครั้งถาผูปวยตองการ เมื่อผูปวยพูดไดดีขึ้น ควรสนับสนุนใหกําลังใจ
3. การกลืน ผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับกลืนลําบาก ลิ้น ปากขางอัมพาตจะชา สูญเสีย gag
reflex กลัวสําลัก ทําใหผูปวยไมรับประทานแมจะหิว (ฟาริดา, 2539) ผูป ว ยควรไดรับการฝกในการ
กลืนและการรับประทานอาหาร โดยผูดูแลแนะนําผูปวยตัดอาหารชิ้นเล็กๆ สอนการกินเปนระยะ
วางอาหารบนลิน้ เคี้ยว หยุดหายใจแลวกลืน ฝกใหผูปวยปฏิบัติจนทําได การดื่มนํ้าแนะนําใหจิบนํ้า
ไมควรกลืนรวดเร็ว เอียงศีรษะไปดานปกติทําใหกลืนงาย (เจียมจิต, 2541; Cochran et al., 1994;
Monahan & Neighbors, 1998; Ignatavicius, Workman & Mishler, 1999) สวนการบริหารกลามเนื้อ
ทีเ่ กีย่ วของกับการกลืน เชน ใชลิ้นเลียริมฝปาก หัดผิวปาก หอปาก เปาแกม กระดกลิ้นไปมาในแต
ละทิศทาง ใชลิ้นแตะเพดานและอยูในทานี้ชั่วครู การฝกควรทําหนากระจกเงา เพื่อชวยการรับรูดวย
การมองเห็นได นอกจากนี้ การกระตุนบริเวณโคงทอนซิล และเพดานออนดวยการใชไมพันสําลี
ชุบนํามะนาวถู
้
จะชวยใหกลามเนื้อหดตัวได (ผองพรรณ, 2530)
การฟนฟูสภาพจิตใจ โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่มีความพิการเกิดขึ้นเห็นไดชัด ซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนทางจิตใจอยางมากตอผูปวยและครอบครัว ในระยะแรกผูปวยจะตองปรับตัว
อยางมากเนื่องจากยังไมเคยมีประสบการณในการปวยดวยโรคนี้มากอน ผูปวยตองปรับตัวในการ
ดําเนินชีวิต กลัวความพิการที่จะเกิดขึ้นรูสึกไมแนนอน มีความไมแนใจเกี่ยวกับการพยากรณโรค
และการฟนฟูสภาพของตนเอง (Close & Procter, 1999) มีความเครียดเกิดขึ้นไดกับผูปวยในระดับที่
แตกตางกันออกไป (Hafstiensdottir & Grypdonck, 1997) โดยความเครียดจะเพิ่มขึ้นตามความ
สามารถในการทํ าหนาที่และภาวะการพึ่งพา การเปลี่ยนแปลงในบทบาทหนาที่ สภาวะทาง
เศรษฐกิจที่แยลง และอาการที่แยลง ผูปวยบางรายมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย ควบคุมตนเองไมได
และมีความอดทนตอความเครียดนอยลง ซึ่งการเผชิญความเครียดของผูปวยจะเปนแบบใดขึ้นอยูกับ
โรคที่เปนในปจจุบัน และการคุกคามของโรค (Hoeman, 1996) นอกจากนี้ผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองที่ระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรลดลง แซนตัสและคณะ (Santas et al., 1990)
พบวา รอยละ 70 จะมีภาวะซึมเศรา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของฮันและฮาเลย (Han & Haley,
1999) ทีไ่ ดศึกษาการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดที่บานระยะ 3 เดือน หลังเกิดโรค พบวา ภาวะ
ซึมเศราเปนภาวะทางจิตใจที่พบไดบอยที่สุดในผูปวย โดยความรุนแรงของภาวะซึมเศรามีความ
สัมพันธทางบวกกับความรุนแรงของภาวะซึมเศราของผูดูแล ผูดูแลตองยอมรับ พยายามเขาใจและ
กระตุน ใหผปู วยทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองมากที่สุด สนับสนุนใหผูปวยใชอุปกรณในการชวยทํา
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กิจกรรมตางๆ ดวยตนเองมากขึ้นเพื่อเพิ่มความรูสึกมีคุณคาในตนเอง พรอมทั้งใหกําลังใจ และ
ยกยองชมเชยเมื่อผูปวยสามารถทํากิจกรรมตางๆ สําเร็จไดดวยตนเอง ใหความสนใจดูแลผูปวย
อยางสมํ่าเสมอเพื่อไมใหผูปวยรูสึกถูกทอดทิ้ง ไมแสดงอารมณโกรธ หรือเบื่อหนายตอผูปวย นอก
จากนีผ้ ปู วยควรไดรับความเพลิดเพลิน หรือผอนคลายจิตใจ ตามความตองการโดยผูดูแลอาจจะอาน
หนังสือใหผูปวยฟง เปดวิทยุ โทรทัศน หรือหากิจกรรมอื่นๆ ใหผูปวยทําโดยไมขัดตอขอจํากัดของ
รางกาย เชน พาไปเดินเลน พบปะเพื่อนฝูง เปนตน
3. การปองกันภาวะแทรกซอน เนื่องจากผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีขอจํากัดหลายดาน
โดยเฉพาะความสามารถในการเคลื่อนไหวของรางกาย ดังนั้นผูปวยเหลานี้จึงมีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซอนตางๆ ไดมาก เชน แผลกดทับ การติดเชื้อในระบบตางๆ และภาวะขอติดแข็ง จากการ
ศึกษาพบวาภาวะแทรกซอนที่พบไดมากที่สุด เมื่อกลับบานคือ การเกิดแผลกดทับ รองลงมาเปนการ
ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบและระบบทางเดินปสสาวะ ตามลําดับ (ชนิดา, เมรีย,
สมทรงและวรณัน, 2537) ผูป วยควรไดรับการดูแลตอไปนี้
3.1 การดูแลเพื่อปองกันแผลกดทับ แผลกดทับเปนภาวะแทรกซอนที่เกิดรวมกับ
ความเจ็บปวยที่พบไดทั่วไป เนื่องจากการเกิดแผลกดทับจะมีความสัมพันธกับระยะเวลาของการ
เจ็บปวย ผูป วยที่มีระยะเวลาการเจ็บปวยยาวนานจะมีโอกาสเกิดแผลกดทับถึงรอยละ 45 และมักเกิด
กับผูป ว ยที่มีการเคลื่อนไหวในขอบขายที่จํากัดมาก (นลินทิพยและวีระชัย, 2540) การที่มีแผลกดทับ
เกิดขึ้น เปนสิ่งที่บงชี้และแสดงถึงการดูแลที่ไมมีประสิทธิภาพ (Thoroddsen, 1999) ควรไดรับการ
ปองกันการเกิดแผลกดทับ โดยเปลี่ยนทานอนทุก 2 ชัว่ โมง ไดรับการตรวจดูผิวหนัง บริเวณที่ถูก
กดทับทุกครั้งที่เปลี่ยนทา หรือขณะทํากิจกรรมใหผูปวย เชน ขณะเช็ดตัว หลีกเลี่ยงการจัดทาที่
ทําใหผูปวยอยูในทาที่เลือดดําไหลกลับไมสะดวก และไมเลื่อนตัวผูปวยโดยวิธีลาก เพราะจะเปน
การทําลายหนังกําพราจากการเสียดสี ซึ่งแรงที่เกิดจากการเสียดสีเปนปจจัยหนึ่งของการเกิดการ
ระคายเคือง และเปนแผลได
ในดานความตองการสารอาหารของรางกาย เพื่อขจัดหรือลดปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิด
แผลกดทับผูปวยควรไดรับสารอาหารโปรตีน เพื่อจําเปนสํ าหรับการซอมแซมเนื้อเยื่อ ชวยให
กระบวนการหายของแผลกดทับเปนไปดวยดี แผลหายเร็วขึ้น ดังนั้น ผูปวยควรไดรับอาหารโปรตีน
สูงวันละ 0.35 กรัม/กิโลกรัม (จันทนา, 2530) หรือวันละ 80-100 กรัม (เนตรนภา, 2541) และไดรับ
นําอย
้ างเพียงพอ อยางนอยวันละ 2,000-2,500 ซีซ.ี เนื่องจากนํ้าจะชวยใหผิวหนังชุมชื้น มีแรง
ตานทานตอสิ่งระคายเคืองตางๆ ที่มาสัมผัสกับผิวหนัง ชวยไมใหผิวหนังแหงแตกงาย (สมคิด,
2531) ในผูป ว ยทีซ่ ีดควรไดอาหารเสริมพวกเกลือแร และวิตามินในการดูแลรักษา เชน ควรไดรับ
วิตามินซี วันละ 1,500 กรัม (เนตรนภา, 2541) ซึง่ เปนสารที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยใหเกิดการหาย
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ของแผล ชวยใหรางกายมีแรงตานทานตอการติดเชื้อและชวยใหผนังเสนเลือดฝอยแข็งแรงไมเปราะ
แตกงาย
3.2 การดูแลเพื่อปองกันการติดเชื้อ การติดเชื้อเปนภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นไดทั้งใน
ระยะแรก และระยะหลัง โดยเฉพาะระยะหลังของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมักพบสาเหตุการ
เสียชีวติ จากการติดเชื้อไดบอยๆ การติดเชื้อโดยมากที่พบไดแก การติดเชื้อทางเดินปสสาวะ และ
ทางเดินหายใจ ซึ่งการติดเชื้อที่พบมากที่สุดในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะปอดอักเสบ
รองลงมาคือ ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ (Leahy, 1991) พบอัตราการเกิดปอดอักเสบหลัง
เกิดโรคหลอดเลือดสมองประมาณรอยละ 33 (เจียมจิต, 2541) อาจเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน การ
สําลัก การนอนนานๆ ทําใหการเคลื่อนของเสมหะเปนไปไดไมดี มีการสะสมของนํ้าเมือกเหนียว
ภายในหลอดลม หรือถุงลมภายในปอด จะนําไปสูปญหาปอดแฟบ (atelectasis) เนือ่ งจากหลอดลม
ปอดถูกอุดกั้น และมีการติดเชื้อภายในปอด เพราะนํ้าเมือก เปนปจจัยสงเสริมการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย ผูดูแลตองคอยสังเกตอาการไข ลักษณะที่ผิดปกติของเสมหะ และการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับความ รูสึกตัว รวมทั้งปองกันการสําลักอาหารหรือนํ้า และดูแลเพื่อลดการคั่งคางของเสมหะ
เชน การเคาะปอด การดูดเสมหะ ตลอดจนพยายามใหผูปวยไดเคลื่อนไหว เชน พลิกตะแคงตัว
ทุก 1 - 2 ชัว่ โมง พยุงนั่ง พยุงเดิน เพื่อลดการคั่งคางของนํ้าเมือก ตลอดจนดูแลความสะอาดภายใน
ชองปาก และฟนของผูปวย เพื่อลดการหมักหมมของเชื้อโรคในปาก ดูแลใหผูปวยรับประทาน
อาหารทีม่ ลี กั ษณะออนนุม เพราะทําใหกลืนไดงายกวาของเหลวและของแข็ง อีกทั้งการปอนอาหาร
ใหปอนดานที่ผูปวยเคี้ยวไดสะดวก เพื่อปองกันการสําลัก (Monahan & Neighbors, 1998;
Ignatavicius, Workman & Mishler, 1999)
สวนการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ อาจมาจากหลายสาเหตุ เชน จากการใสคา
สายสวนปสสาวะ หรือการสวนปสสาวะเปนระยะๆ การคั่งคางของปสสาวะ และปสสาวะ
กระปริบกระปรอย เปนตน ผูปวยควรไดรับการดูแลในการปองกันการติดเชื้อ โดยผูดูแลควรสังเกต
อาการไข ลักษณะของปสสาวะ รวมทั้งดูแลความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ
3.3 การดูแลเพื่อปองกันภาวะกลามเนื้อลีบ และขอติดแข็ง ผูปวยไดรับการสงเสริมใน
การออกกําลังเคลื่อนไหวขอตางๆ (range of motion exercise) ซึง่ สามารถกระทําไดดวยตัวผูปวยเอง
(active exercise) หรือบุคคลอื่นชวยออกกําลังเคลื่อนไหวให (passive exercise) ในการออกกําลัง
เคลื่อนไหวขอแตละทาควรทําประมาณ 5-10 ครั้ง วันละ 1-2 ครัง้ (เจียมจิต, 2541; Freiberg, 1987)
ใหผปู ว ยมีการเคลื่อนไหวแขน ขา และมือ โดยฝกใหกํามือ เหยียดมือ หรือหยิบจับสิ่งของ การ
เคลือ่ นยายรางกายบนเตียง โดยการขยับพลิกตะแคงตัวฝกนั่งจากทานอน ฝกนั่ง ตัวตรงไมใหเอียง
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เพือ่ บริหารกลามเนื้อลําตัว การฝกยืนขึ้นและนั่งลง การฝกยืนและเดินโดยชวยพยุงหรือใชเครื่อง
ชวย เชน เครื่องดามไมเทา การใชเกาอี้เข็น เปนตน (วิมลรัตน, 2538)
4. การดูแลดานการรักษาพยาบาล ในผูป วยบางรายจําเปนตองไดรับการดูแลพิเศษ เมื่อ
กลับไปอยูท บี่ าน เนื่องจากอยูในสภาพที่ตองหายใจผานทอทางเดินหายใจ ใหอาหารทางสายยาง
การคาสายสวนปสสาวะ ผูปวยจึงจํ าเปนตองไดรับการดูแลในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษา
พยาบาล ดังตอไปนี้
4.1 ไดรบั การดูแลในการหายใจผานทอทางเดินหายใจ ผูปวยที่ไมรูสึกตัว และหายใจ
ผานทอทางเดินหายใจ ผูปวยกลุมนี้ตองการการดูแลเรื่องการหายใจ ผูดูแลจะตองเตรียมอุปกรณ
เครือ่ งใช เชน เครื่องดูดเสมหะ สายยางดูดเสมหะ ภาชนะใสสายยางภายหลังดูดเสมหะแลว และ
ภาชนะสําหรับใสทอเหล็กตม (inner tube) ผูด แู ลจะตองจัดสถานที่ที่บาน และวางอุปกรณเครื่องใช
ใหสะดวกตอการใช ตองคอยดูแลใหผูปวยหายใจโลง ไมมีเสมหะคั่งคาง และไมเกิดอาการติดเชื้อ
ของระบบทางเดินหายใจ โดยการดูดเสมหะอยางนอยวันละ 2 ครัง้ หรือทุกครั้งที่ผูปวยหายใจมี
เสมหะ ผูปวยตองไดรับการเคาะปอด เพื่อเอาเสมหะที่คั่งคางออกอยางนอยวันละ 3-4 ครั้ง หรืออาจ
ใชการเคาะปอด เปนการกระตุนใหผูปวยไอแทนการดูดเสมหะ นอกจากนี้ผูปวยตองไดรับการดูแล
ทํ าความสะอาดทอเหล็กภายในโดยการถอดมาลางและตม ทําความสะอาดแผลรอบทอทางเดิน
หายใจ ผูดูแลจะตองคอยจัดทาใหผูปวยหายใจไดสะดวกพรอมทั้งคอยสังเกตลักษณะการหายใจ
ลักษณะเสมหะ ถาพบวามีลักษณะการหายใจผิดปกติ เชน หายใจเร็ว หอบ เสมหะมี สีเขียว มีไข
ผูด ูแลตองพาผูปวยมารักษาที่โรงพยาบาล
4.2 ไดรบั การดูแลในการใหอาหารทางสายใหอาหาร ผูปวยจะตองไดรับอาหารและนํ้า
อยางเพียงพอ โดยในแตละวันควรจะไดรับอาหารที่มีคุณคาประมาณวันละ 3,000-4,000 แคลอรี่
และไดรับนํ้าวันละประมาณ 2,000 ซีซ.ี สําหรับผูปวยที่ไมรูสึกตัว หรือรูสึกตัวเล็กนอย ตองไดรับ
อาหารและนํ้าทางสายใหอาหาร สวนผูปวยที่ชวยเหลือตัวเองไดบาง ผูดูแลตองเตรียม และดูแล
การรับประทานอาหารและดื่มนํ้า อีกทั้งผูดูแลยังตองคอยกระตุนใหผูปวยปอนอาหารและดื่มนํ้าเอง
รวมถึงคอยดูแลปองกันมิใหผูปวยสําลักอาหารและนํ้า ขณะรับประทานอีกดวย
4.3 ไดรับการดูแลในการปสสาวะทางสายสวนคา มีผปู วยจํานวนไมนอยที่มีปญหา
เกี่ยวกับการขับถายปสสาวะเนื่องจากการทํางานของกระเพาะปสสาวะบกพรอง ทําใหการขับถาย
ปสสาวะออกจากรางกายผิดปกติ ถามีปสสาวะคั่งคางอยูในกระเพาะปสสาวะนาน อาจมีการอักเสบ
จากการติดเชือ้ ไดงาย แพทยจึงตองใหการดูแลรักษา โดยการใสคาสายสวนปสสาวะ เพื่อชวยระบาย
ปสสาวะออกจากรางกาย ผูปวยตองไดรับการดูแลใหปสสาวะไหลสะดวก มิใหสายพับหัก หรืองอ
ไดรับการเปลี่ยนชุดสายตอถุงของปสสาวะ การฝกการขับถาย และการทําความสะอาดอวัยวะ
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สืบพันธุอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ผูดูแลตองสังเกตสีของปสสาวะ ถาพบปสสาวะขุน มีตะกอน
ตองไดรับนํ้ามากๆ อยางนอยวันละ 2,000 ซีซี หากมีปสสาวะขุนรวมกับมีไข ใหพาผูปวยไป
โรงพยาบาลทันที
4.4 ไดรบั การดูแลในการรักษาตอเนื่องผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือด
สมองตีบตัน (thrombolic stroke) แพทยจะใหยา warfarin เพือ่ ปองกันการเกาะกลุมของเกร็ดเลือด
เปนเวลาติดตอกัน 3 เดือน และหลังจากนั้น จะใหยา aspirin เพราะยา aspirin จะลดอุบัติการณการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เนื่องจาก ยา aspirin จะลดการอักเสบของหลอดเลือดไดมากกวา
ปองกันการแข็งตัวของเลือด (Monahan & Neighbors, 1998) เพือ่ เปนการปองกันการกลับเปนซํ้า
ของโรค (นิพนธ, 2541) โดยแพทยจะใหยาไปรับประทานตอที่บาน เชน ยาควบคุมความดันโลหิต
และนัดผูป ว ยมาตรวจ ติดตามดูอาการเปนระยะๆ บางรายตองรับการทํากายภาพบําบัดทุกวัน ดังนั้น
ผูป ว ยจะตองไดรับการดูแลในการรับประทานยาตอเนื่อง การทํากายภาพบําบัด และการไปรับการ
ตรวจตามนัด (สุดธิดา, 2542) นอกจากนี้ผูปวยบางรายเมื่อกลับไปอยูบานไดรับการรักษาโดยการ
ตมยาสมุนไพรใหผูปวยดื่มหรือประคบรอน ควบคูกับการพาไปนวดกับหมอบาน (สุดศิริ, 2541)
การดูแลซึ่งผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดรับจากผูดูแลที่บานนั้น เปนสิ่งจําเปนซึ่งมีผลตอ
การฟน ตัวของผูปวย เนื่องจากผูดูแลจะเปนผูใกลชิดและรับผิดชอบในการดูแลผูปวยที่บาน ผูปวย
แตละคนอาจจะไดรับการดูแลที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพครอบครัว ความเปนอยูของผูปวย
ในบาน ฐานะเศรษฐกิจ ตลอดจนความตองการของผูปวยและญาติ พยาบาลเปนบุคคลสําคัญใน
การวางแผนจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล ซึ่งพยาบาลตองเขาใจพยาธิสภาพของโรคที่เกิดขึ้น
และผลตอผูปวยในฐานะบุคคลแบบองครวม เพื่อสามารถตอบสนองความตองการการดูแลทั้งขณะ
ผูป ว ยอยูโรงพยาบาลและที่บานได เมื่อผูปวยกลับไปอยูบานผูปวยควรไดรับการดูแลจากญาติตอไป
เพือ่ ชวยใหผปู วยไดฟนฟูสมรรถภาพกลับมาชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ผูปวยควร
ไดรบั การดูแลครอบคลุมในดานการประกอบกิจวัตรประจําวัน ฟนฟูสภาพรางกาย การปองกัน
ภาวะแทรกซอนและการรักษาพยาบาล โดยใหญาติหรือบุคคลที่มีความสําคัญกับผูปวยไดมีสวน
รวมในการดูแลผูปวยอยางจริงจัง

