บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease หรือ Stroke) เปนสาเหตุการเจ็บปวยที่
พบบอยทีส่ ดุ ในจํานวนผูปวยโรคระบบประสาท ที่ไดรับไวรักษาในโรงพยาบาลของประเทศพัฒนา
แลว (Hayes, 1991) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา มีจานวนผู
ํ
ปวยดวยโรคนี้ 550,000 ถึง 750,000
คนในแต ล ะป และโรคนี้ ยั ง เป น สาเหตุ ก ารตายเป น อั น ดั บ สามรองจากโรคหั ว ใจและมะเร็ ง
(Houglan-Adkins, 1993; Grant, 1996; Monahan & Neighbors, 1998; Han & Haley, 1999;
Ignatavicius, Workman & Mishler, 1999; Hock, 1999) ทุกๆ ปมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ
150,000 คน และผูรอดชีวิตประมาณ 3 ลานคนมีความพิการหลงเหลืออยู (National Center for
Health Statistics, 1996 cited by Lee & Paffenbargerm 1998; Pfeffer & Reding, 1998) โรคหลอด
เลือดสมองเปนสาเหตุของความพิการอันดับแรกของผูสูงอายุและเปนสาเหตุที่สํ าคัญของความ
พิการในวัยผูใหญของประเทศสหรัฐอเมริกา (Monahan & Neighbors, 1998; Ignatavicius,
Workman & Mishler, 1999) ผูป ว ยที่รอดชีวิตรอยละ 90 จะมีความพิการหลงเหลืออยู ตั้งแตความ
พิการเล็กนอยจนกระทั่งไมสามารถชวยเหลือตัวเองได (Periaed & Ames, 1993) และเปนสาเหตุการ
ตายที่สําคัญในวัยผูใหญ และวัยสูงอายุ (Easton, 1999) โรคหลอดเลือดสมองพบมากในวัยผูสูงอายุ
มากกวาวัยหนุมสาว คิดเปนอัตราสวน 6 : 1 (Hather, Durham and Ricky, 1987) โดยพบในผูที่มี
อายุมากกวา 65 ป ถึงรอยละ 80 (Whisnant, 1984 cited by Camp, Davis, Salter & Pierce, 1995)
ความพิการหรือรอยโรคที่หลงเหลือจากภาวะเจ็บปวยที่เกิดขึ้นกับผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองสวนใหญไดแก กลามเนื้อออนแรงครึ่งซีกและมีความพรองทางระบบประสาทรวมดวย เชน
มีการสูญเสียประสาทสัมผัส มองเห็นภาพครึ่งซีก มีความพรองในการรับความรูสึก รวมทั้ง
บกพรองทางดานความคิดความจํา การเคี้ยวและกลืนอาหารผิดปกติ มีปญหาการขับถาย เชนทองผูก
กลัน้ ปสสาวะไมได เปนตน (Grant, 1996; Hayn & Fisher, 1997; Ignatavicius, Workman &
Mishler, 1999)
ในประเทศไทยพบวา ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการตาย
อันดับ 5 ของประเทศ อัตราตายประมาณ 13.5 ตอประชากร 1 แสนคน (สํานักนโยบายและแผน
สาธารณสุข, 2543) ในปจจุบันพบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักไดรับไวรักษาในโรงพยาบาล
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แตเฉพาะชวงระยะวิกฤตเทานั้น เมื่ออาการผานเขาสูระยะฟนฟู แพทยมักจะจําหนายผูปวยกลับบาน
เนื่องจากจํานวนผูปวยที่จําเปนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น รัฐไมสามารถรับภาระคา
ใชจา ยของการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีราคาสูงขึ้นได ดังนั้นผูปวยจึงกลับบานเร็วขึ้น เพื่อใหญาติ
ไดดแู ลตอที่บาน จากการศึกษาของนุกูล, ชอลดา และนิตยา (2537) เรือ่ งภูมิหลังและปญหาของ
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งศึกษาติดตามผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจนกระทั่งจําหนาย จํานวน 32 ราย พบวาขณะจําหนายกลุมตัวอยางยังมีปญหาซึ่ง
ตองการการดูแล ปญหาที่พบมากสองอันดับแรก ไดแก ผูปวยมีขอจํากัดในการดูแลตนเองรอยละ
90.9 และกําลังกลามเนื้อออนแรงรอยละ 68.7 สวนปญหาอื่นๆ ที่พบรองลงมาคือ พักหลับไดนอย
หรือไมได พูดไมไดหรือพูดไมชัด กลืนอาหารไมได ควบคุมการขับถายอุจจาระ และปสสาวะ
ไมได สภาพอารมณ จิตใจไมปกติ และสื่อภาษาไมได จินตนา (2540) ไดศึกษาความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจําวันของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล
เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จํานวน 50 ราย พบวาผูปวยสวนใหญไมสามารถประกอบกิจวัตร
ประจําวันดวยตนเองในกิจกรรมการขึ้นลงบันไดรอยละ 82 การอาบนํ้ารอยละ 76 และการใชหอง
สุขารอยละ 74 ตามลําดับ การที่ผูปวยไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ทําใหเปนภาระตอ
สมาชิกในครอบครัว (Ragsdale, Yarbrough & Lasher, 1993)
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไมเพียงแตจะมีปญหาเฉพาะทางดานรางกายเทานั้นแตจะมี
ปญหาดานจิตสังคมตามมา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปญหาการเปลี่ยนแปลงดาน
จิตสังคมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวาปญหาที่พบมากที่สุดคือภาวะซึมเศรา (พวงนอย,
2536; Robinson & Price, 1982; Bronstein, 1991; House et al., 1991; Hafsteinsdottir &
Grypdonck, 1997; Sisson, 1998) อาการที่แสดงถึงภาวะซึมเศรา ไดแก ขาดความกระตือรือรน
ขาดความสนใจในการดูแลตนเอง แยกตัวเอง ไรอารมณ ไมรวมมือ ทําอะไรตรงขามที่ถูกบอกกลาว
ไมรับประทานอาหาร นอนไมหลับ(อรฉัตร, 2539) จากการศึกษาปญหาสุขภาพจิต พวงนอย (2536)
พบวา รอยละ 58 ของผูป ว ยที่มีภาวะซึมเศรา มีสาเหตุมาจากความพิการของรางกาย จากสาเหตุ
ดังกลาวทําใหผูปวยเขารวมสังคมไดนอย (Parikh, Lipsey, Robinson & Price, 1987) มีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง (Bronstein, 1991) จากการศึกษาของแอสตรอม, อดอลฟสัน และ
แอสพลันด (Astrom, Adolfson & Asplund, 1993) เรือ่ งภาวะซึมเศราในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
พบวา ภาวะซึมเศราพบในระยะเฉียบพลัน รอยละ 25 และรอยละ 31 พบในชวงเวลา 3 เดือนหลัง
เจ็บปวย ซึ่งลดลงเหลือรอยละ 16 ในชวง 1 ป หลังเจ็บปวย และมักเกิดกับผูปวยที่มีพยาธิสภาพของ
สมองซีกซายสวนหนา ผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการพูด (dysphasia) และผูปวยที่อยูคนเดียว
ตามลําพัง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิทเนย, เบอรน, เฟรดเดอริค และลอเวอรีย (Whitney,
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Burns, Frederic & Lowery, 1994) ทีพ่ บวา ผูปวยจะเกิดภาวะซึมเศราในชวง 3 เดือนแรกของการ
ฟนตัว
ในชวง 1 เดือนหลังจําหนายเปนชวงที่ทั้งผูปวยและญาติ ตองปรับตัวในการเปลี่ยน
สิ่งแวดลอมจากโรงพยาบาลไปอยูที่บาน ซึ่งอาจมีความยุงยากและสับสนในการปรับบทบาทของ
ผูดูแล และบทบาทผูปวย (Dowswell et al., 2000) จะเห็นไดวาบางครอบครัวมีผูชวยเหลือในการ
ดูแลผูปวยเพิ่มขึ้นอาจจะเปนญาติพี่นอง หรือลูกหลาน และผูดูแลยังใหความสนใจในการดูแลผูปวย
มากอยู ยังไมเกิดความเบื่อหนาย (สุดธิดา, 2542; Rosenthal, Pituch, Greninger & Metross, 1993)
ซึง่ ถาผูปวยไดรับการดูแลที่ถูกตอง ตอบสนองความตองการของผูปวย ตลอดจนการรักษาที่ตอเนื่อง
ในชวง 1 เดือนหลังจําหนายจะชวยใหผูปวยฟนตัวไดเร็วขึ้น และไมมีภาวะแทรกซอน (Dejong &
Branch, 1982) ซึง่ ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นไดในชวงนี้ ไดแก ปอดอักเสบ แผลกดทับ และ
ขอติดแข็ง (Kozier, Erb & Bufalino, 1989; Phipps, 1991; deWit, 1992; Potter & Perry, 1995)
และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาวะอารมณ เช น เกิ ด ความคับขอ งใจ และภาวะซึมเศร า ได
(Hafsteinsdottir & Grypdonck, 1997)
ถึงแมวาในปจจุบันสถานบริการสุขภาพหลายแหงไดมีการจัดบริการสุขภาพที่บาน ทําให
ผูปวยไดรับการดูแลที่ตอเนื่องและฟนฟูสภาพรางกายใหสามารถชวยเหลือตนเองไดและเปนภาระ
แกครอบครัวนอยที่สุด (Parker, 1992) แตการบริการที่ใหก็ยังไมสามารถใหบริการไดทั่วถึงและ
ครอบคลุมปญหาหรือความตองการของผูปวยไดทั้งหมด ครอบครัวและผูดูแลที่บานจึงมีความ
สําคัญและมีบทบาทในการชวยเหลือผูปวยอยางมาก การศึกษาการดูแลที่ผูปวยไดรับจากผูดูแล
ที่บานและติดตามผูปวยภายหลังการจําหนาย จะชวยใหเห็นสภาพความเปนจริงขณะที่ผูปวยอยู
ทีบ่ า นและไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพ ตลอดจนการดูแลผูปวยที่ไดรับซึ่งจะเปนขอมูล
สะทอนกลับในการพิจารณาการจําหนาย การเตรียมความพรอมกอนจําหนายและการจัดบริการ
ที่บาน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะสุขภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนและหลัง
จําหนายออกจากโรงพยาบาล อีกทั้งศึกษาการดูแลที่ผูปวยไดรับที่บาน เพื่อจะไดเห็นสภาพปญหา
และการเปลี่ยนแปลงของผูปวยตลอดจนการดูแลที่ไดรับจากผูดูแล ซึ่งจะไดนํ าผลการวิจัยไป
พัฒนาการดูแลผูปวยกอนและหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล และพัฒนาศักยภาพของผูดูแลใน
การดูแลผูปวยที่บานตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เปรียบเทียบภาวะสุขภาพดานรางกาย และภาวะซึมเศราของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง กอนและหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล
2. ศึกษากิจกรรมการดูแลที่ผูปวยไดรับขณะอยูที่บาน
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คําถามการวิจัย
1. ภาวะสุขภาพดานรางกายและภาวะซึมเศราของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนและ
หลังจําหนายแตกตางกันหรือไม ?
2. ขณะอยูที่บานผูปวยไดรับกิจกรรมการดูแลอะไรบาง ?
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาภาวะสุขภาพดานรางกายผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด
แบบแผนสุขภาพ (Functional Health Pattern) ของกอรดอน (Gordon, 1994) โดยเลือกใชแบบแผน
ทีเ่ กีย่ วของกับสภาพรางกาย ซึ่งไดแก 1) อาหารและการเผาผลาญ ครอบคลุมปญหาที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร สภาพผิวหนังและอาการผิดปกติที่อาจพบได 2) การขับถาย ครอบคลุมปญหา การ
รับรูของบุคคลเกี่ยวกับการขับถาย การเปลี่ยนแปลงของแบบแผนวิธีการขับถาย และการปฏิบัติเพื่อ
ควบคุมการขับถาย 3) กิจกรรมและการออกกําลังกาย ครอบคลุมปญหา การประกอบกิจกรรมใน
ชีวติ ประจําวัน การพัฒนาการและการทํางานของโครงสรางและกลามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบหัวใจ
และไหลเวียน 4) การพักผอนนอนหลับ ครอบคลุมปญหาเกี่ยวกับการรับรูของบุคคลถึงปริมาณและ
คุณภาพของการนอนและการพักผอน 5) สติปญญาและการรับรู ครอบคลุมปญหาเกี่ยวกับการรับ
ความรูสึกทางประสาทสัมผัสและการตอบสนอง ความสามารถทางสติปญญา เชน ความจํา การคิด
การตัดสินใจ
การศึกษาภาวะซึมเศราของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดภาวะ
ซึมเศราที่เปนปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณของบุคคลตอภาวะวิกฤต หรือสถานการณที่เกิดขึ้น ซึ่ง
สภาวการณดังกลาวจะหายไปเมื่อสถานการณดีขึ้นหรือเมื่อบุคคลนั้นปรับตัวได โดยแสดงออกมา
ในลักษณะของกลุมอาการที่ผิดปกติทางดานรางกาย พฤติกรรม การรับรูหรือเขาใจ และอารมณ
ความรูส ึก ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และสังคม สามารถประเมินไดจาก
แบบวัด Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) (วิไล และพนม, 2540;
Radloff, 1977 cited by Fishcher & Corcoran, 1994)
สําหรับการศึกษาการดูแลที่ไดรับที่บาน ครอบคลุมการดูแลดานการชวยเหลือในกิจวัตร
ประจําวัน การฟน ฟูสภาพ การปองกันภาวะแทรกซอนและการรักษาพยาบาล (สมจิต, 2538;
ฟาริดา, 2539; เจียมจิต, 2541; รัชฎา, 2541; วิภาวรรณ และชอลดา, 2541; สุดศิริ, 2541; สุดธิดา,
2542; Cochran et al, 1994; Lazar, 1998; Mayo et al, 2000)
ขอบเขตและประเด็ น ในการศึกษาครั้ งนี้สามารถเขีย นเปนภาพประกอบได ดั ง ภาพ
ประกอบ 1
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1.
2.
3.
4.

การดูแลที่ไดรับที่บาน
การชวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ
การปองกันภาวะแทรกซอน
การรักษาพยาบาล

ภาวะสุขภาพผูปวยกอนจําหนาย
1.
2.
3.
4.

อาหารและการเผาผลาญ
การขับถาย
กิจกรรมและการเคลื่อนไหว
การพักผอนนอนหลับ
5. การรับรูและการสื่อสาร
6. ภาวะซึมเศรา

ภาวะสุขภาพผูปวยหลังจําหนาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

อาหารและการเผาผลาญ
การขับถาย
กิจกรรมและการเคลื่อนไหว
การพักผอนนอนหลับ
การรับรูและการสื่อสาร
ภาวะซึมเศรา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดภาวะสุขภาพดานรางกายภาวะซึมเศรากอนและหลังจําหนายและการ
ดูแลที่ไดรับที่บาน
นิยามศัพท
ภาวะสุขภาพดานรางกายกอนจําหนาย หมายถึง อาการและอาการแสดงทางดานรางกาย
ของผูปวยในชวง 24 – 48 ชัว่ โมงกอนการจําหนาย โดยประเมินตามแบบประเมินที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบแบบแผนสุขภาพที่ 2-6 ของกอรดอน
ภาวะสุขภาพดานรางกายหลังจําหนาย หมายถึง อาการและอาการแสดงทางดานรางกาย
ของผูป ว ยหลังจําหนาย 1 เดือน โดยประเมินตามแบบประเมินที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแบบแผน
สุขภาพที่ 2-6 ของกอรดอน
ภาวะซึมเศรา หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลทางดานจิตใจและอารมณตอภาวะ
วิกฤตหรือสถานการณที่มีความเครียด แสดงออกมาในรูปของความเบี่ยงเบนทางดานอารมณ
ความคิด การรับรู และความเบี่ยงเบนทางดานรางกาย พฤติกรรม อันไดแก โศกเศราเสียใจ หดหู
อางวาง รูสึกไรคา หมดหวัง มีความคิดอัตมโนมติในทางลบตอตัวเอง สิ่งแวดลอมและอนาคต

6
เบือ่ อาหาร นอนไมหลับ ซึ่งประเมินไดจากแบบวัดภาวะซึมเศราที่ดัดแปลงมาจากแบบวัด Center
for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) (วิไลและพนม, 2540; Radloff, 1977 cited
by Fishcher & Corcoran, 1994)
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล และไดรับ
การวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรก
การดูแลที่ไดรับที่บาน หมายถึง กิจกรรมการดูแลดานการชวยเหลือในกิจวัตรประจําวัน
การฟนฟูสภาพ การปองกันภาวะแทรกซอนและการรักษาพยาบาลที่ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ไดรบั ทีบ่ า นในชวง 1 เดือน ภายหลังการจําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยประเมินตามแบบ
ประเมินการไดรับการดูแลของผูปวยที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ผูดูแล หมายถึง บุคคลที่พักอยูในครอบครัวเดียวกับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ
รับผิดชอบดูแลผูปวยอยางใกลชิดและประกอบกิจกรรมการดูแลผูปวยมากที่สุด
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาเฉพาะผูปวยโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
จังหวัดสงขลา
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. เปนแนวทางในการวางแผนการจําหนาย และการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่บาน
2. เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลในการดูแลผูปวยที่บาน

