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53256302: สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

คําสําคัญ:  ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง/โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดแูลเพ่ือลด 

   ความวิตกกังวลในการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 ทศพร แสงศรีจันทร : การใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน). อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.สมทรัพย  

สุขอนันต, รศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข และ อ.ดร.อาดัม  นีละไพจิตร.  139 หนา. 
  

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยรูปแบบก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลของการใหโปรแกรม

ความรูและฝกทักษะแกผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับการรักษาแบบผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว 

(องคการมหาชน) ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558  กลุมตัวอยางประกอบดวยผูดูแล

จํานวน 60 คน อายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และสมัครใจเขารวมโครงการ แบงเปนกลุม

ทดลอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน ผูดูแลในกลุมทดลองจะไดรับโปรแกรมความรูและฝก

ทักษะตามโปรแกรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  ในขณะท่ีกลุมควบคุมไดรับการอธิบายจากแพทยและพยาบาลตามปกติ กลุม

ตัวอยางท้ังสองกลุมน้ีไดรับการประเมินความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดวย

แบบทดสอบความรูและแบบประเมินทักษะ  และประเมินความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

กอนและหลังกระบวนการทดลอง ดวยเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นมา สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย  ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหคาสหสัมพันธ

ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)  
  

 ผลการศึกษาพบวา ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองหลัง

การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนความวิตกกังวลตอการดแูลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองของกลุมทดลองหลังการทดลองต่ํากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

และทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  สวนความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองต่ํากวาความวิตก

กังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นอกจากน้ียัง

พบวาความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไมมีความสัมพันธกับความวิตกกังวลตอการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
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 This Quasi – experimental research aimed to compare the results of implementation of 

knowledge and skill training program to caregivers who cared for stroke patients admitted in 

Banphaeo Hospital (Public Organization) from October 2014 to March 2015. The subjects of the 

study comprised 60 caregivers, aged over 15 years old, healthy and they were willing to involve 

in the study. They were divided into experimental group and control group, 30 persons for each 

group. The experimental group received knowledge and skill training program designed by the 

researcher, whereas the control group received a knowledge and skill training program offered 

by the hospital personels. All subjects were evaluated in terms of knowledge, skill to care for 

stroke patients, and anxiety relating to the care of stroke patients before and after the 

experiment. Research tools were developed by the researcher. Data were analysed by 

percentage, arithmetic mean ( X ), standard deviation (S.D.), t-test and Pearson Product Moment 

Correlation (r). 
  

 The result indicated that, after the experiment, scores of knowledge and skill care for 

stroke patients of the experimental group were significantly higher than those before the 

experiment at .05 level. Whereas anxiety relating to care of stroke patients of the experimental 

group after the experiment was significantly lower than that before the experiment at .05 level. 

After the experiment, skill to care for stroke patients of the experimental group was higher than 

that of the control group, and anxiety relating care of stroke patients of the experimental group 

was lower than that of the control group. There was no correlation between knowledge and 

skills to care of stroke patients and anxiety relating to the care of stroke patients. 
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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมทรัพย  สุขอนันต    

รองศาสตราจารย ดร. นวลฉวี  ประเสริฐสุข อาจารย ดร. อาดัม  นีละไพจิตร  และอาจารย ดร. นงนุช โรจนเลิศ 

ท่ีไดกรุณาเปนท่ีปรึกษาใหแนวคิดและคําแนะนําแกผู วิจัยจนวิทยานิพนธสําเร็จไดดวยดี ผู วิ จัยขอกราบ

ขอบพระคุณทานไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร. บําเพ็ญ พงษเพชรดิถ  พยาบาลวิชาชีพ (ดานการสอน) ชํานาญการ

พิเศษ อาจารยผูท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาการพยาบาลแกผูวิจัย จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ท่ีได

เสียสละเวลาอันมีคาและใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิ และเสนอแนวคิด มุมมอง คําแนะนําท่ีเปนประโยชนเพ่ือทําให

งานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรทุกทาน ท่ีไดประสิทธ์ิประสาทความรูแกผูวิจัยและจะนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 ขอขอบพระคุณนายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

หัวหนาหอผูปวยอายุรกรรมชาย หัวหนางานหอผูปวยอายุรกรรมหญิง นอง ๆ เจาหนาท่ีในหอผูปวยทุกทาน 

รวมถึงผูปวยและผูดูแลทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางด ี

 ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานในหนวยงานสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลบานแพว(องคการ

มหาชน) ทุกทานท่ีเอ้ืออํานวยสถานท่ีและโอกาสใหการทําวิจัยคร้ังน้ีใหสําเร็จไดดวยด ี

 สุดทายน้ีขอขอบพระคุณมารดาและครอบครัว ท่ีเปนผูใหกําลังใจและแรงสนับสนุนท่ีดีเยี่ยม และ

ขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และนอง ๆ จิตวิทยาชุมชนทุกคนทีมีสวนชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดีมาตลอดจน

งานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จตามท่ีตั้งใจ 

 คุณคาและประโยชนท่ีเกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขออุทิศเปนบุญกุศลใหแกบิดาผูลวงลับไปแลว 

และขอบูชาพระคุณบิดา มารดาและคณาจารยท้ังหลายท่ีใหโอกาสและสิ่งท่ีดีในชีวิตแกผูวิจัย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การมีภาวะสุขภาพท่ีดีถือเปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน เพราะผูท่ีมีสุขภาพดี ไมมี

ภาวะของการเจ็บปวย สามารถนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพราะผูท่ีมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ เจริญเติบโตสม

กับวัย ไมพิการ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีจิตใจเปนปกติ อารมณม่ันคง สามารถปรับตัวเองใหอยูในสังคมไดอยาง

เปนสุข และทําใหผูอ่ืนเปนสุข ในปจจุบันความกาวหนาในดานเทคโนโลยีและความรูทางการแพทยสงผลให

ประชากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและทําใหผูปวยดวยโรครายแรงสามารถมีชวงอายุท่ียาวนานขึ้นและการเกิด

โรคติดตอรายแรงลดลงเน่ืองจากเทคโนโลยีทางการแพทยท่ีกาวหนาและทันสมัยขึ้น แตจะสงผลใหเกิดปญหาโรค

เร้ือรังตามมา โดยเฉพาะโรคไมติดตอเร้ือรัง 

  โรคไมติดตอเร้ือรัง เปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของโลกและประเทศ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะสงผล

กระทบมากขึ้นในอนาคต นอกจากน้ี ยังเปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดความพิการและเสียชีวิตเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังปจจัย

เสี่ยงท่ีกอใหเกิดโรค ลวนเก่ียวของกับพฤติกรรมของมนุษยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความเจริญของโลก 

ประกอบกับโครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนแปลง ทําใหมีผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จึงยังทําใหผูปวยมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้น ทําใหสํานักระบาดวิทยาตองดําเนินการเฝาระวังโรคไมติดตอเร้ือรัง เพ่ือเฝาระวังโรคท่ีเปนปญหาและ

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 5 โรค ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหัวใจขาดเลือด                 

โรคหลอดเลือดสมองและโรคเร้ือรังทางเดินหายใจสวนลาง ซ่ึงโรคไมติดตอเร้ือรังเหลาน้ี เปนปญหาสุขภาพ    

ลําดับตน ๆ ของประเทศและมีแนวโนมเพ่ิมจํานวนขึ้นทุกป  

  ปจจุบันท่ัวโลกกําลัง ใหความสนใจและใชความพยายามในการลดภาวะความรุนแรง               

ของโรคไมติดตอเร้ือรังดังกลาว โดยมุงไปท่ีการควบคุมปองกันปจจัยเสี่ยง  ไดแก ลดการสูบบุหร่ี ดื่มสุรา     

จัดการอารมณ  สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพดานอาหารและโภชนาการ (Diet)  ลดอาหารหวาน มัน เค็ม เพ่ิมผัก

ผลไม สงเสริมการเคลื่อนไหวรางกาย หรือ การใชแรงกาย (Physical Activity) ควบคุมปองกันไมใหเกิดภาวะ

โภชนาการเกิน หรือ โรคอวน โดยเฉพาะ อวนลงพุง เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง ตลอดจน การสรางสิ่งแวดลอม และ

กําหนดมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือใหเปนปจจัยเอ้ือตอการควบคุมโรควิถีชีวิต 

 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการวิเคราะห และ

ประมวลผลขอมูลโรคไมติดตอเร้ือรังในป พ.ศ. 2555 ผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง 5 โรครายใหม มีจํานวนรวม 

1,009,002 ราย โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราปวยสูงสุด จํานวน 602,548 ราย อัตราปวย 937.58 ตอประชากร

แสนคน รองลงมาคือ โรคเบาหวาน จํานวน 336,265 ราย อัตราปวย 523.24 ตอประชากรแสนคน โรคเร้ือรัง

ทางเดินหายใจสวนลาง จํานวน 24,927 ราย อัตราปวย 38.79 ตอประชากรแสนคน โรคหัวใจขาดเลือด จํานวน 

24,587 ราย อัตราปวย 38.26 ตอประชากรแสนคน และโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 20,675 ราย อัตราปวย 

32.17 ตอประชากรแสนคน  และในป พ.ศ. 2555 อัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเพ่ิมขึ้นกวา      
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ป พ.ศ. 2554 มาก สวนท่ีเหลือ 3 โรค มีอัตราปวยเพ่ิมขึ้นเล็กนอยแตถาดูแนวโนมทุกโรค ป พ.ศ. 2551 - 2555 

พบวา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น รายงานการเฝาระวังโรคไมติดตอเร้ือรัง ป พ.ศ.2555 สํานักระบาดวิทยาไดรับขอมูล  

21 แฟม จากสํานักนโยบายและยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 76 จังหวัด        

(ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ใชโปรแกรม Diseases Surveillance Version 1.0 ประมวลผล แฟม Person และ 

chronic พบวา โรคความดันโลหิตสูงมีอัตราปวยสูงสุด รองลงมา โรคเบาหวาน โรคเร้ือรังทางเดินหายใจสวนลาง

โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัตราปวยเทากับ 937.58, 523.24, 38.79, 38.26, 32.17       

ตอประชากรแสนคนตามลําดับ) แนวโนมของโรคไมติดตอเร้ือรัง ระหวาง ป พ.ศ. 2551 - 2555 พบวาอัตราปวย

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานรายใหมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สําหรับสถานการณโรคไมติดตอเร้ือรัง  

ในผูปวยสะสม ระหวาง ป พ.ศ. 2551-2555 พบวา โรคความดันโลหิตสูง มีอัตราความชุกสูงสุดรองลงมาคือ 

โรคเบาหวาน โรคเร้ือรังทางเดินหายใจสวนลาง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง (อัตราความชุก 

5,288.01,2,800.81, 176.77, 144.35 และ 104.51 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ) ดูแนวโนมระหวาง 

พ.ศ.2551-2555 พบวาอัตราความชุกของผูปวยสะสมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เพศหญิงมีอัตราปวยดวย               

โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานสูงกวาเพศชาย ในขณะท่ีโรคหัวใจขาดเลือดเพศชายและหญิงมีอัตราปวย

ใกลเคียงกัน สําหรับโรคหลอดเลือดสมองอัตราปวยเพศชายสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย สวนโรคเร้ือรังทางเดิน

หายใจสวนลางพบวา เพศชายมีอัตราปวยสูงกวาเพศหญิงถึง 2 เทา กลุมอายุในโรคไมติดตอเร้ือรังท้ัง 5 โรค 

พบวา กลุมอายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป ขึ้นไป มีอัตราปวยสูงสุด รองลงมา กลุมอายุ 50-59 ป กลุมอายุ     

40- 49 ป และกลุมอายุต่ํากวา 40 ป ตามลําดับ ดานภาวะแทรกซอน ผูปวยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซอนสูง 

ผูปวยรายใหมมีภาวะแทรกซอน รอยละ 17.54 สําหรับผูปวยสะสมมีภาวะแทรกซอน รอยละ 26.94 สวน 

ภาวะแทรกซอนของผูปวยรายใหมโรคความดันโลหิตสูงพบ รอยละ 1.42   

 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease, Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ อัมพาตเปน โรค

ทางระบบประสาทท่ีพบบอย และเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของโลกและประเทศองคการอัมพาตโลก 

(World Stroke Organization : WSO รายงานสาเหตุการจากตายโรคหลอดเลือดสมอง เปนอันดับ 2         

ของประชากรอายุมากกวา 60 ป ท่ัวโลกและเปนสาเหตุการตายเปนอันดับ5 ของประชากรอายุมากกวา        

15-59 ป และในแตละปมีคนท่ัวโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 6 ลานคน ซ่ึงมากกวาคนท่ัวโลกท่ี

เสียชีวิตดวยโรคเอดส วัณโรค และโรคมาลาเรียรวมกันท้ังน้ีองคการอัมพาตโลกคาดการณวา ในป พ.ศ.2558   

คนท่ัวโลกจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองถึง 6.5 ลานคน จํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือด

สมองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากประชากรท้ังโลกเขาสูภาวะผูสูงอายุมากขึ้น และสวนใหญจะอยูในประเทศกําลัง

พัฒนา ไดมีการประมาณวาผูปวยท่ีเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจะเพ่ิมเปน 2 เทา เปรียบเทียบระหวางป 

พ.ศ.2535 และ2563 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2552) สําหรับการสูญเสีย

ปสุขภาวะ (DALYs) ในป 2552 พบภาระโรคหลอดเลือดสมองเปนอันดับ 3 ในเพศชาย และเปนอันดับ 2       

ในเพศหญิง นอกจากน้ี คาใชจายโรคหลอดเลือดสมอง (direct cost) พบตนทุนทางตรงสําหรับการรับบริการใน

กรณีเปนผูปวยใน เทากับ 1,489.78 บาทตอวันนอน และสําหรับการรับบริการผูปวยนอก เทากับ 1,010.22 บาท

ตอคร้ัง และคาเสียโอกาส (indirect cost) เน่ืองจากการขาดงานและความพิการ เทากับ 101,681.20 บาท และ
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สูญเสียเน่ืองจากการเสียชีวิต เทากับ 15,766.66 บาท รวมตนทุนเฉลี่ยจากการเจ็บปวยจากโรคหลอดเลือดสมอง 

เทากับ 162,664.97 บาทตอป เน่ืองจากมีการอุดตันของหลอดเลือดสมอง หรือมีเลือดออกในสมอง ผูปวยมักมี

แขนขาออนแรง เคลื่อนไหวไมได เดินหรือลุกน่ังไมได รับประทานของทุกอยางทางปากไมได มักจะเกิด

ภาวะแทรกซอนจากการเคลื่อนไหว หรือกลืนไม ไดตามมา ไดแก  ปอดอักเสบ จากการกลืนลําบาก          

ปสสาวะไมออก จากการไมคอยมีการเคลื่อนไหว ทางเดินปสสาวะอักเสบ จากการปสสาวะเองไมได               

มีปสสาวะคาง ปวดไหลและไหลติด พบไดบอยในผูปวยท่ีแขนออนแรงหรืออัมพาต แผลกดทับ เกิดจากการนอน

ทับรางกายบริเวณเดียวกันนานๆ หลอดเลือดดําท่ีขาอุดตัน เม่ือขาขยับเคลื่อนไหวไมได การหกลม ภาวะทองผูก 

ภาวะเครียดและโรคซึมเศรา เกิดจากการเจ็บปวยอยางเฉียบพลันโดยไมไดเตรียมใจมากอน นอกจากน้ียัง

กอใหเกิดภาระคาใชจายในดานการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากเปนโรคเร้ือรังและ 

เกิดภาวะแทรกซอนดังกลาวไดงาย (คณะทํางานศึกษาภาระโรค สํานักพัฒนาระบบสุขภาพระหวางประเทศ, 

2552) 

  จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ในป พ.ศ.2555 พบวา ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองราย

ใหมใหม จํานวน 20,675 ราย อัตราปวย 32.17 ตอประชากรแสนคน และผูปวยสะสม (พ.ศ. 2551-2555) 

จํานวน 67,168 ราย อัตราความชุก 104.51 ตอประชากรแสนคน ผูปวยรายใหม จํานวน 20,675 ราย จําแนก

เปนเพศชาย 11,032 ราย อัตราปวยเทากับ 34.89 ตอประชากรแสนคน และเพศหญิง 9,643 ราย อัตราปวย 

29.53 ตอประชากรแสนคน พบเพศชายปวยมากกวาเพศหญิงเล็กนอย คิดเปนอัตราสวนเพศหญิงตอชายเทากับ 

1:1.14 จําแนกตามกลุมอายุพบวา อายุ 60 ป ขึ้นไป มีอัตราปวยสูงสุด เทากับ 173.91 ตอประชากรแสนคน 

(14,176 ราย) รองลงมา กลุมอายุ 50-59 ป (4,017 ราย) อัตราปวย 49.98 ตอประชากรแสนคน กลุมอายุ    

40-49 ป (1,642 ราย) อัตราปวย 15.46 ตอประชากรแสนคน กลุมอาย ุ15-39 ป อัตราปวย 3.03 ตอประชากร

แสนคน (762 ราย) และกลุมอายุต่ํากวา 15 ป อัตราปวย 0.63 ตอประชากรแสนคน (78 ราย) ผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง รายใหมจํานวน 20,675 ราย พบอาการอัมพาต จํานวน 11,617 ราย รอยละ 56.19 รองลงมา     

เน้ือสมองตายจากการขาดเลือด 5,405 ราย รอยละ 26.14 เลือดออกในสมองใหญ 1,715 ราย รอยละ 8.30 

เลือดออกใตเยื่อหุมสมองชั้นอะแรคนอยด (Subarachnoid) 1,340 ราย รอยละ 6.48 และเลือดออกในสมองท่ี

อ่ืนๆท่ีไมใชจากการบาดเจ็บ 598 ราย  รอยละ 2.89 ผูปวยหลอดเลือดสมอง สะสมจํานวน 67,168 ราย       

พบอาการอัมพาต จํานวน 40,131 ราย รอยละ 59.75 รองลงมา เน้ือสมองตายจากการ ขาดเลือด จํานวน 

11,676 ราย รอยละ 17.38 เลือดออกใตเยื่อหุมสมองชั้นอะแรคนอยด (Subarachnoid) จํานวน 10,053 ราย 

รอยละ 14.97  เลือดออกในสมองใหญ จํานวน  4,302 ราย รอยละ 6.40 และเลือดออกในสมองท่ีอ่ืนๆท่ีไมใช

จากการบาดเจ็บ  จํานวน 1,006 ราย  รอยละ 1.50  

 ผูคนสวนใหญใหความสําคัญกับการดูแลผูปวยหลอดเลือดสมองเปนเปาหมายหลัก โดยหวังจะเพ่ิม

คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น พ่ึงพาตนเองใหไดเร็วท่ีสุด และมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได มีการพัฒนาการใชยา และ

อุปกรณทางการแพทยตางๆอยางมากมาย อยางไรก็ตาม เปาประสงคท่ีเราคาดหวังเอาไวจะสําเร็จไมไดเลยถา

ขาดบุคคลคนน้ี น่ันคือผูดูแล (Caregiver) เน่ืองจากคนท่ีคอยอยูดูแลเกือบตลอดเวลาหรือในบางคนอาจตองดูแล

ตลอด 24 ชั่วโมงน้ันไมใชบุคลากรทางการแพทย แตหากเปนคนในครอบครัว ญาติผูปวย ลูกหลาน เพ่ือนหรือ   
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ผูใกลชิดผูปวย บอยคร้ังท่ีบุคคลกลุมน้ีมักจะประสบปญหาตางๆมากมาย ในการดูแลผูปวย เพราะในบางคร้ัง

บุคคลเหลาน้ีอาจตองทําทุกอยางตั้งแตตื่นนอนตอนเชา จนถึงกอนนอน และบางคร้ังก็อาจไมไดนอน แปรผันไป

ตามความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของผูปวยหลอดเลือดสมองวาสามารถ ชวยเหลือตนเองไดมากนอยเพียงไร 

และถาตองดูแลผูปวยเพียงลําพังดวยแลว บุคคลน้ันอาจเปนผูปวยเพ่ิมมาอีกหน่ึงคนก็ได สงผลใหคุณภาพชีวิต

ผูปวยต่ําลงดวยเชนกัน 

  การท่ีมีสมาชิกในครอบครัวไดรับการเจ็บปวยไมวาจะโรคใดก็ตามนับวาเปนภาวะวิกฤติของบุคคลใน

ครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งการรับภาระการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไมสามารถดูแลตนเองไดตองไดรับ

การพ่ึงพิงผูดูแลตลอดเวลาไมวาจะเปนการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันหรือการปฏิบัติตามแผนการรักษาพยาบาล 

ปญหาท่ีสําคัญอยางยิ่งคือสุขภาพของผูดูแล โดยปญหาดังกลาวมักจะถูกละเลยหรือมองขามไปในมุมมองของ

สาธารณสุขไทย หรือแมกระท่ังประชาชนท่ัวไปท่ีไมไดเปนผูดูแล การละเลยจากปญหาดังกลาวสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของผูดูแลอยางหลีกเลี่ยงไมได และทําใหผูดูแลเกิดความวิตกกังวลตอการดูแล มีความเหน่ือยลาและไมม่ันใจ

ในบทบาทการดูแลและหนาท่ีท่ีตนกระทําอยู ซ่ึงปญหาดังกลาวมีความรุนแรงมากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม

ถาผูดูแลเกิดภาวะดังกลาวสะสมนานขึ้นเร่ือยๆจะสงผลใหเกิดภาวะอ่ืนๆ ตามมาเชน ภาวะเครียดเร้ือรัง ซึมเศรา 

เบื่อหนาย และอาจสงผลตอภาวะสุขภาพกายตามมาเน่ืองจากไมมีเวลาในการดูแลสุขภาพของตนเอง เม่ือมาถึง

วันหน่ึงก็จะเกิดภาวะท่ีไมสามารถเปนผูดูแล ไดอีกตอไปและสงผลกระทบถึงผูปวยท่ีตองถูกละเลยตอการดูแล

ตามมา ในปจจุบันปญหาดังกลาวไดทวีความรุนแรงมากขึ้นอันเน่ืองมาจากการใหบริการของเวชปฏิบัติ หรือ

สถานพยาบาลในปจจุบันท่ีมีผูปวยจํานวนมาก และบอยคร้ังท่ีตัวผูดูแลเองก็ไมกลาท่ีจะบอกหรือแสดงใหผูอ่ืนรับรู

วาตนเองก็ประสบกับปญหาการเปนผูดูแล เพราะตองทําตามหนาท่ีท่ีหลายคนฝากไว หลายคนคิดวาถึงแมจะพูด 

อธิบายหรือบนใหใครฟง ก็ไมมีใครสนใจ และคงไมมีใครสามารถชวยเหลือได  

 ปญหาดังกลาวท่ีเกิดขึ้นกับผูดูแล มีปจจัยจากการขาดองคความรู ความเขาใจ ในโรคและในเร่ืองของ

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยางถูกตอง ขาดความเขาใจในปญหาตามสภาพการณจริง และขาดความ

ม่ันใจในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดในสมอง ดังน้ันผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะเสริมสรางพลังอํานาจของผูดแูลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองโดยการใหความรูและทักษะแกผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือสรางความตระหนัก

และเขาใจในปญหาตามสภาพการณจริง เพ่ิมพูนองคความรู ความเขาใจ ในโรคหลอดเลือดในสมองและผูปวย

อยางถูกตอง ซ่ึงจะกอใหเกิดความม่ันใจในความสามารถและลดความวิตกกังวลของผูดูแลท่ีจะควบคุมเก่ียวกับ

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดในสมอง สงผลใหคุณภาพชีวิตของผูดูแลและผูปวยดีขึ้นเชนกัน  

 การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ถือวาเปนวิธีหรือเปนกลยุทธหน่ึงท่ีสําคัญท่ีจะทําให

ผูดูแลผูปวยเกิดความรูสึกม่ันใจ และไมเกิดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดในสมอง ซ่ึงการ

เสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการท่ีชวยสงเสริมใหบุคคลกลุมคน หรือชุมชน สามารถพัฒนาศักยภาพในการ
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ตัดสินใจเลือกชีวิตของตน สามารถควบคุมและจัดการกับสถานการณตางๆ ท่ีเขามามีผลกระทบตอชีวิตเพ่ือให

เกิดความรูสึกเชื่อม่ัน รูสึกมีคุณคาในตนเอง และรูสึกมีพลังอํานาจในตนเองท่ีจะกระทําสิ่งตาง ๆ เพ่ือ

เปลี่ยนแปลงตนเองไปสูสิ่งท่ีดีขึ้น ตลอดจนสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของตนใหสําเร็จลุลวงไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุตามจุดมุงหมายท่ีตองการ (สุคนธ ไขแกว, 2545: 74) จากแนวคิดการ

เสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน (Gibson, 1991 อางถึงใน ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553: 15) ท่ีไดกลาวไววาการ

เสริมสรางพลังอํานาจเปนแนวคิดแบบพลวัตร (Dynamic concepts) ท่ีมีท้ังการใหและการรับ มีการแลกเปลี่ยน 

และมีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน สรางความเขมแข็งใหกับบุคคล เพ่ือมุงเนนการแกปญหา โดยมีองคประกอบ 3 ดาน 

คือ ดานผูรับบริการ ดานผูใหพยาบาล และ ดานปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับพยาบาล ในการการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองน้ันบุคลากรในทีมสุขภาพจะมีบทบาทเปนผูประสานงาน (Co – ordinator) และเปน

ผูสนับสนุนพฤติกรรมการเรียนรู (Facilitator) การสงเสริมใหผูดูแลไดตระหนักหรือเกิดความรูสึกถึง

ความสามารถของตนเอง มีทักษะในการจัดการกับปจจัยท้ังภายในและภายนอก เพ่ือควบคุมตนเองสถานการณ

และ สิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับชีวิตและสุขภาพ ซ่ึงเปนผลลัพธท่ีสําคัญของการสรางพลังอํานาจน่ันเอง ผูวิจัยจึง

ศึกษาการประยุกตใชแนวคิดกระบวนการสรางพลังอํานาจของกิบสัน (Gibson, 1993 อางถึงใน             

ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553: 15) เพ่ือเปนหลักการในการสรางโปรแกรมและมีความเชื่อวาการเรียนรูของมนุษย

สวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบตามหลักการเรียนรูทางสังคมเชิงพุทธิปญญา       

(Social Cognitive Learning Theory)  ท่ีอธิบายวาการเรียนรูเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม

ในสังคม ซ่ึงท้ังผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกันและกัน (Bandura, 1977) ดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดใหมีสื่อและ

การสาธิตการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการไดปฏิบัติจริงเพ่ือสงเสริมการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาบุคคลท่ีมีความรูความเขาใจในสภาวะหรือมีประสบการณท่ีจะตองเผชิญกับเหตุการณน้ัน 

ๆ บุคคลน้ันก็จะเกิดความวิตกกังวลนอยลง (Spielberger, 1983 อางถึงใน สุวพีร จันทรเจษฎา, 2547: 36)  

 ปจจุบันมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการใหความรูและฝกทักษะแกผูปวยและผูดูแลเพ่ือลดความวิตก

กังวลมากมาย เชน การใหโปรแกรมความรูความเขาใจแกผูปวยกอนการเขารับการผาตัดไสติ่ง ผลการศึกษา

พบวาผูปวยท่ีไดรับความรูความเขาใจมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการผาตัดต่ํากวาผูปวยท่ีไดรับการพยาบาล

ตามปกติ (เสาวณีย จันทรฉาย, 2548) แตเน่ืองจากผูวิจัยปฏิบัติงานในหอผูปวยอายุกรรมท่ีจะตองใหการบริการ

โดยเฉพาะผูปวยโรคเร้ือรังไดแก ผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิต และโรคหลอดเลือด

สมอง ซ่ึงผูปวยดังกลาวเม่ือตองจําหนายออกจากโรงพยาบาลภาระในการดูแลก็ตองตกเปนของสมาชิกใน

ครอบครัว โดยเฉพาะผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีความพิการหลงเหลืออยู และมักจะพบวาผูท่ีจะตองรับภาระ

การดูแลมักจะมีปญหาเก่ียวกับการดูแล มีความวิตกกังวลตอการดูแล ทําใหผูปวยตองใชระยะเวลาในการนอนใน

โรงพยาบาลมากขึ้นและเกิดภาวะแทรกซอนของโรคตามมา เพ่ือเปนการปองกันและลดปญหาดังกลาวจึงมี

แนวคิดในการสรางโปรแกรมความรูความเขาใจแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองขึ้นมา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือเปรียบเทียบความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลกอนและ

หลังการไดรับโปรแกรมความรูและฝกทักษะเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 2.เพ่ือเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนและหลงัการ

ไดรับโปรแกรมความรูและฝกทักษะเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 3.เพ่ือเปรียบเทียบความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลท่ีไดรับ

โปรแกรมความรูและฝกทักษะเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและกลุ มท่ีไดรับ

คําแนะนําตามปกติจากแพทยและพยาบาล 

 4.เพ่ือเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในกลุมท่ีไดรับ

โปรแกรมความรูและฝกทักษะเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและกลุมท่ีไดรับ

คําแนะนําตามปกติจากแพทยและพยาบาล 

 5.เพ่ือหาความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตก

กังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 6.เพ่ือหาความสัมพันธระหวางทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตก

กังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

คําถามการวิจัย 

 1. ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลหลังไดรับโปรแกรมสูง

กวาความรูความเขาใจเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลกอนไดรับโปรแกรมหรือไม  

 2. ความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนไดรับโปรแกรมสูงกวาความ

วิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังไดรับโปรแกรมหรือไม  

 3. ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลท่ีไดรับโปรแกรมสูงกวา

ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมท่ีไดรับคําแนะนําตามปกติจากแพทยและ

พยาบาลหรือไม  

 4. ความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรับไดรับโปรแกรมความรูต่ํา

กวาวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมท่ีไดรับคําแนะนําตามปกติจากแพทยและ

พยาบาลหรือไม  

 5.ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองมีความสัมพันธกันหรือไม 
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 6.ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองมีความสัมพันธกันหรือไม 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลหลังไดรับโปรแกรมสูงกวาความรู

และทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลกอนไดรับโปรแกรม 

 2. ความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนไดรับโปรแกรมสูงกวา  

ความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังไดรับโปรแกรม 

 3. ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลท่ีไดรับโปรแกรมสูงกวา

ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมท่ีไดรับคําแนะนําตามปกติจากแพทยและ

พยาบาล 

 4. ความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรับไดรับโปรแกรมต่ํากวา

ความวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมท่ีไดรับคําแนะนําตามปกติจากแพทยและ

พยาบาล 

 5.ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองมีความสัมพันธกัน 

 6.ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองมีความสัมพันธกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) ผูวิจัยสนใจท่ีจะ

ศึกษาผลการใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 

 1.ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงตองดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองท่ีเขารับการรักษาท่ีหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน    

122 คน โดยผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดดังน้ี 
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  1.1 เปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง ไมเจ็บปวยซํ้าซอน 

  1.2 เปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธแบบเครือญาติกับผูปวย เชน บิดา 

มารดา บุตร หลาน พ่ี นอง สามีหรือภรรยาของผูปวย 

  1.3 เปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงสมัครใจดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับ

การรักษาท่ีหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

  1.4 เปนผูท่ีสมัครใจเขารวมในการวิจัยคร้ังน้ี 

 2.ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางเปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงตองดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับ

การรักษาท่ีหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ระหวางเดือน ระหวาง

เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ไดมาดวยความสมัครใจ โดยการสุมอยางงาย จํานวน      

60 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน  

 3.ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี มีดังน้ี 

  3.1 ตัวแปรตน ไดแก โปรแกรมความรูและฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแก

ผูดูแล 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก  

3.2.1 ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

3.2.2 ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

3.2.3 ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีตรงกัน ผูวิจัยไดนิยามความหมายของคําตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ดังน้ี 

 1. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรายใหมท่ีไดรับการวินิจฉัยจาก

แพทยวามีภาวะผิดปกติของหลอดเลือดท่ีไปหลอเลี้ยงสมองจากกการแตก ตีบหรืออุดตันของเสนเลือดสมอง 

สงผลใหมีอาการของโรค ดังน้ี มีอาการแขน-ขาออนแรงขางใดขางหน่ึง หรือท้ังสองขาง พูดไมออก หรือไมเขาใจ

คําพูด เกิดปญหาการมองเห็น ไมสามารถกลบัไปปฏิบัติกิจวัตรไดตามปกติหรือไดนอยลง และตองไดรับการรักษา

ทางยาและการทํากายภาพบําบัด 
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 2. พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวซ่ึงทํา

หนาท่ีเปนผูดูแล ท่ีปฏิบัติตอผูปวย โรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเปนบุคคลในครอบครัว โดยใหการดูแลผูปวยเก่ียวกับ

กิจวัตรประจําวัน ดูแลกิจกรรมตามแผนการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวยเก่ียวกับการประคับประคองดานจิตใจ 

รวมถึงการจัดการเก่ียวกับคาใชจาย ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานแกผูปวย เพ่ือชวยใหสามารถ

ฟนฟูสภาพและกลับมาดํารงชีวิตท่ีปกติได เปนการกระทําท่ีไมมุงหวังคาตอบแทนหรือเงินเปนรางวัล 

  3. ผูดูแล หมายถึง บุคคลซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูดูแลท่ีปฏิบัติตอผูปวย โรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเปนบุคคล

ในครอบครัว โดยใหการดูแลผูปวยเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน ดูแลกิจกรรมตามแผนการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวย

เก่ียวกับการประคับประคองดานจิตใจ รวมถึงการจัดการเก่ียวกับคาใชจาย ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการ

ขั้นพ้ืนฐานแกผูปวย เพ่ือชวยใหสามารถฟนฟูสภาพและกลับมาดํารงชีวิตท่ีปกติได เปนการกระทําท่ีไมมุงหวัง

คาตอบแทนหรือเงินเปนรางวัล ไดแก บุตร หลาน ญาติพ่ี นอง สามีหรือภรรยาของผูปวย (ยกเวนผูดูแลท่ีเปน

บุคลากรทางสาธารณสุข) และมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีผูวิจัยกําหนด 

 4. ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง การมีความรูสึกคับของใจ 

หวาดกลัวและรับรูวาเปนความยากลําบากและไมม่ันใจในความสามารถหรือศักยภาพของตนเองในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง จนเกิดเปนความหวาดกลัว ความไมสุขสบายกายและใจ กระวนกระวาย และความไมม่ันใจ 

ท่ีประเมินไดจากแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมา 

 5. โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง หมายถึง กิจกรรมการใหความรูและฝกทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

จากหลักการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน (Gibson, 1991 อางถึงใน ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553: 15)      

ตามกรอบแนวคิดการใหความรูและทักษะตามทฤษฎีการเ รียนรูทฤษฎีการเ รียนรูทางปญญาสังคม                  

( Social Cognitive Theory) (Bandura ,1977) ประกอบไปดวยการจัดใหความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง ซ่ึงมีวิธีการนําเสนอดวยสื่อมัลติมีเดีย ท่ีเห็นภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยายประกอบภาพ 

และการจัดใหผูดูแลไดรับทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดังน้ี ทักษะการดูแลในการทํากิจวัตร

ประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การอาบนํ้าและการดูแลความสะอาดสวนบุคคล การแตงกาย การ

ขับถายอุจจาระและปสสาวะ การเคลื่อนไหวรางกาย การพักผอนนอนหลับ ทักษะการดูแลตามแผนการ

รักษาพยาบาล ไดแก การประเมินสุขภาพและการบันทึกสุขภาพผูปวย และการดูแลเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและ

ภาวะแทรกซอน และทักษะการดูแลเก่ียวกับการประคับประคองดานจิตใจ  ดวยวิธีการใหผูดูแลไดดูตัวอยางจาก

พยาบาลผูรวมทําวิจัย ไดทดลองฝกปฏิบัติและไดปฏิบัติจริงในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 6. การพยาบาลตามปกติ หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล โดยการใหความรูเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ดวยวิธีการอธิบายโดยตรงจากแพทยและพยาบาลในหอผูปวยในของโรงพยาบาล
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บานแพว (องคการมหาชน) และใหผูดูแลสังเกตวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากการใหการพยาบาล

ขณะนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล 

 

ขอจํากัดของงานวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไมสามารถควบคุมในสิ่งท่ีอาจจะสงผลตอความวิตกกังวลของผูดูแลผูปวย  

โรคหลอดเลือดสมองได ดังตอไปน้ี 

 1. ระยะเวลาท่ีผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

 2. ผูดูแลไมไดมาดูแลผูปวยท่ีโรงพยาบาลทุกวัน หรือผูปวยมีผูดูแลหลักจํานวนหลายคน 

 3. ความรุนแรงของอาการแทรกซอนของโรคหลอดเลือดสมองระหวางเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

 1. มีโปรแกรมการใหความรูและฝกทักษะท่ีสามารถสงเสริมใหผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมี

พลังอํานาจในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอเน่ืองท่ีบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. มีแนวทางในการใหคําแนะนําญาติหรือผูดูแลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 3. เปนการสงเสริมการดูแลผูแลผูปวยแบบองครวม เนนการมีสวนรวมของญาติหรือผูดูแล 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาการใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  อําเภอบานแพว           

จังหวัดสมุทรสาคร โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา

ประยุกตใชเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยในคร้ังน้ีซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง 

 2. แนวคิดเก่ียวกับผูดูแลและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 3. แนวคิดเก่ียวกับความวิตกกังวล 

 4. ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 5. แนวคิดเก่ียวกับการใหความรูและฝกทักษะเพ่ือลดความวิตกกังวล 

 6.บริบทของการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. แนวคิดเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง 

 1.1 ความหมายของโรคหลอดเลือดสมอง 

 โรคหลอดเลือดสมอง ในทางการแพทยเดิมเคยใชคําวา “Cerebrovascular Accident (CVA)”   

แตในทางปจจุบันเห็นวา ชื่อดังกลาวไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดคิดวาเปนโรคทางดานอุบัติเหตุ    

จึงไดตกลงกันใชชื่อใหมวา “Cerebrovascular Disease (CVD)”  ซ่ึงเปนชื่อทางการ แตท่ัวไปคนมักนิยมเรียก

โรคน้ีวา “โรคอัมพาต” แตถาผูปวยรายใดมีอาการเพียงชั่วคราวหรืออาการไมรุนแรงมักจะเรียกวา             

“โรคอัมพฤกษ” (นิพนธ พวงวรินทร, 2544: 11) โรคหลอดเลือดสมอง เปนอาการทางประสาทซ่ึงเกิดจากความ

ผิดปกติของหลอดเลือดสมองอยางทันทีมักจะทําใหเกิดอาการทางระบบประสาทแบบเฉพาะท่ี โดยอาการน้ีคงอยู

นานกวา 24 ชั่วโมง แตหากเปนชั่วคราวแลวหายภายใน 24 ชั่วโมง ถือวาไมเปนโรคน้ี (เพ็ญแข แดงสุวรรณ, 

2550: 77)  

 1.2 สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง 

 โรคหลอดเลือดสมองเกิดจากสาเหตุใหญ ๆ  2 ชนิด (บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห, 2549: 8-9)    

คือ โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง (Ischemic stroke) พบประมาณรอยละ 75-80 

และโรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการมีเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic stroke) พบประมาณรอยละ 20-25  
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  1.2.1 โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน อาการเม่ือมีการอุดตันของหลอดเลือดในสมองจะทํา

ใหสมองสวนท่ีเคยไดรับเลือดมาเลี้ยงขาดเลือด สงผลใหสมองสวนน้ันไมสามารถทํางานไดตามปรกติอาการทาง

สมองขึ้นอยูกับขนาดและตําแหนงของสมองท่ีขาดเลือด สาเหตุของหลอดเลือดตีบตันเกิดไดจาก 

       1. มีความผิดปกติของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดแข็ง ท่ีเรียกวา Atherosclerosis เกิด

จากมีไขมันและหินปูน มาสะสมท่ีผนังดานในของหลอดเลือด ทําใหรูทางเดินของหลอดเลือดแคบลงเร่ือยๆ จนมี    

การอุดตันในท่ีสุด โรคของหลอดเลือดน้ีอาจเกิดกับหลอดเลือดในสมองเอง หรือหลอดเลือดใหญบริเวณคอท่ีสง

เลือดมาเลี้ยงสมอง การเกิดหลอดเลือดแข็งน้ี พบไดมากในผูสูงอายุ ผูท่ีมีโรคตางๆ ท่ีมีปจจัยเสี่ยงไดแก        

ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง ผูท่ีสูบบุหร่ีหรือดื่มสุราจัด 

      2. มีลิ่มเลือดหลุดจากท่ีอ่ืนมาอุดตันหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในผูท่ีมีโรคหัวใจบางชนิด

ไดแกโรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด และหัวใจเตนผิดจังหวะบางชนิด โรคหัวใจเหลาน้ีมักจะทํา

ใหมีลิ่มเลือด คือเลือดท่ีจับตัวกันเปนกอนเล็กๆ ในบางคร้ังลิ่มเลือดเหลาน้ีจะหลุดไปยังหลอดเลือดสมองทําใหเกิด

การอุดตันได 

  1.2.2 โรคหลอดเลือดสมองแตก สาเหตุสวนใหญเกิดจากภาวะความดันโลหิตสูงท่ีเปนมานาน 

สวนนอยอาจเกิดจากหลอดเลือดสมองผิดปกต ิโรคหลอดเลือดสมองแตก แบงเปน  

      1. หลอดเลือดสมองแตกในเน้ือสมอง (Intracerebral hemorrhage) จะทําใหผูปวยมี

อาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นมาทันที เน่ืองจากเลือดท่ืออกจะไปกดเบียดเน้ือสมองทําใหสมองทํางาน

ผิดปกติ นอกจากน้ียังเกิดความดันในโพรงกะโหลกศีรษะเพ่ิมขึ้น ถาเลือดท่ีออกมีจํานวนมากหรือเลือดออกใน

กานสมองผูปวยอาจหมดสติหรือเสีย ชีวิตไดอยางรวดเร็ว (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2557: 5) 

      2. หลอดเลือดแตกในชั้นเยื่อหุมสมอง (Subarachnoid hemorrhage) สาเหตุมักเกิดจาก

การโปงพองของหลอดเลือดสมอง (Aneurysm) บริเวณฐานกะโหลกศีรษะ เม่ือมีเลือดออกในทันทีทันใดผูปวยจะ

มีอาการปวดศีรษะรุนแรงมากอยางท่ีไมเคยเปนมากอน ในบางรายอาจหมดสติหรือเสียชีวิตไดตั้งแตระยะแรก 

จําเปนท่ีจะตองไดรับการรักษาอยางรีบดวน (ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2557: 6) 

 1.3 ปจจัยเส่ียงโรคหลอดเลือดสมอง 

 ปจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง มี 2 กลุม คือ ปจจัยเสี่ยงท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได (Non-

modifiable risk factors) และปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได (Modifiable risk factors)                  

(ศุภวรรณ มโนสุนทร, 2557: 6-7) 

  1.3.1 ปจจัยเสี่ยงท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

   1. อาย ุเปนปจจัยสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง พบวาในผูท่ีมีอายุมากกวา 65 ป     

มีอัตราเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษาของ Rochester, Minnesota (อางถึงใน                

ศุภวรรณ   มโนสุนทร, 2557: 6) พบวา อุบัติการณการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 10 ตอ

อาย ุ1 ป    ท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีการศึกษาในชาวเอเชียในไตหวัน พบวาอุบัติการณของโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิม

จาก จํานวน 100 คน ในประชากรแสนคนท่ีอายุ 38 ป เปนจํานวน 1,000 คนในประชากร 100,000 คน เม่ือ

อาย ุ63 ป  
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   2. เพศ โรคหลอดเลือดสมองพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง การศึกษาท่ี Minnesota พบ

เพศชายมีอุบัติการณสูงกวาเพศหญิงรอยละ 70 การศึกษาในประเทศอ่ืนๆ เชน สวีเดน อิตาลี และไตหวัน พบ

อุบัติการณใกลเคียงกัน  

   3. เชื้อชาติ การศึกษาในประเทศตะวันตกพบ คนผิวดํามีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

มากกวาคนผิวขาว และมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองสูงกวา 

   4. พันธุกรรม ผูท่ีมีประวัติครอบครัวเปนโรคหลอดเลือดสมอง จะมีความเสี่ยงในการเกิด

โรคมากกวาประชากรท่ัวไป การศึกษาท่ี Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา พบผูท่ีมีพ่ีนองเปนโรค

หลอดเลือดสมองจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาคนปกติ  

  1.3.2 ปจจัยเสี่ยงท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได 

   1. ภาวะความดันโลหิตสูง เปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่ีสําคัญเปน

อันดับ 2 รองจากอาย ุการศึกษา Framingham พบปจจัยเสี่ยงสัมพัทธ (Relative risk) ของการเกิดโรคหลอด

เลือดสมองเม่ือปรับคาตามอายุ ในผูปวยท่ีมีความดันโลหิตมากกวา 160/95 มิลลิเมตรปรอท มีคาเทากับ 3.1 ใน

ผูชายและในผูหญิงมีคา 2.9 นอกจากน้ี การศึกษาเดียวกันพบวา เม่ือความดันโลหิต systolic เพ่ิมขึ้น            

10 มิลลิเมตรปรอท จะมี relative risk ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเทากับ 1.9 ในเพศชาย และ 1.7 ในเพศ

หญิง  

   2. โรคหัวใจ เปนสาเหตุสําคัญท่ีสงผลโดยตรงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะ

โรคท่ีสามารถทําใหมีการหลุดของ Emboli จากหัวใจไปอุดตันหลอดเลือดสมอง ไดแก ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ 

(Atrial fibrillation) โรคลิ้นหัวใจ (Mitral valve disease) โรคกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด (Myocardial 

Infarction) โรคหัวใจวาย (Congestive heart failure) โรคกลามเน้ือหัวใจ (Cardiomyopathy) รวมไปถึงโรคท่ี

อาจทําใหมีภาวะลิ่มเลือดอุดก้ัน (Emboli) เชน การมีรูร่ัวในหัวใจ (Patent foramen ovale) และ ลิ้นหัวใจ

เคลื่อน (Mitral valve prolapse) 

   3. โรคเบาหวาน เปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษาของ

Framingham study, Copenhagen City Heart Study และการศึกษาชาวญี่ปุนท่ีอาศัยอยูในเกาะฮาวาย พบ 

Relative risk การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยเบาหวานมีคาประมาณ 1.5 - 3.0  

   4. การสูบบุหร่ี เปนปจจัยเสี่ยงท่ีเปนสาเหตุโดยตรงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หลาย

การศึกษาพบ Relative risk ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูท่ีสูบบุหร่ีเทากับ 1.5 และผูท่ีสูบบุหร่ี มากกวา 

40 มวนตอวัน มีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 2 เทาของผูสูบบุหร่ีนอยกวา 10 มวนตอวัน  

   5. การดื่มสุรา ผลของแอลกอฮอลตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขึ้นกับปริมาณของ

แอลกอฮอลท่ีดื่ม พบวาผูท่ีดื่มปานกลางจนถึงดื่มหนัก มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาคนปกต ิ

ในขณะท่ีผูท่ีดื่มปริมาณนอยอาจชวยลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
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 1.4 อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง 

 จากสาเหตุของโรคกอใหเกิดพยาธิสภาพท่ีสมองสงผลใหผูปวยมีอาการของโรคตามมา ความรุนแรง

ของอาการโรคหลอดเลือดสมองอาจแบงไดเปน 3 ระดับ (เพ็ญแข แดงสุวรรณ, 2550: 90-91) ดังน้ี 

 อาการนอย คือ กลุมของผูท่ีมีหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบตันเปนหลอดเลือดขนาดเล็ก ยังไมเกิด

การทําลายของเซลลสมองในบริเวณน้ัน สมองขาดเลือดในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ทําใหเกิดอาการซ่ึงอาจเปนวินาที 

นาที หรือชั่วโมง แตไมเกิน 24 ชั่วโมง ลักษณะอาการประกอบดวย กลามเน้ือออนแรงจะเปนท่ีแขนอยางเดียว 

ขาอยางเดียว หนาและแขน การเคลื่อนไหวชาลง ท่ีใบหนาจะเห็นมุมปากตกอมนํ้าไวในปากไมได ความจําเสื่อม

ชั่วขณะ คิดอะไรไมออก พูดไมชัด เปนตน 

 อาการปานกลาง หรือ อัมพฤกษ กลุมน้ีเซลลสมองถูกทําลายไปแลวบางสวน แตไมท้ังหมด ภายหลัง

การรักษาแลว อาการอาจดีขึ้นเร่ือย ๆ ภายใน 3-6 เดือน อาการมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนอกจากกลามเน้ือออน

แรงแลว ผูปวยจะสูญเสียการทรงตัว บางขณะมีอาการตามัวคร่ึงตาหรือมืดไปขางหน่ึง สูญเสียความทรงจําและ

ความสามารถในดานการคิดคํานวณการตัดสินใจ และมักมีอาการทางอารมณรวมดวย เชน ซึมเศรา หรือหงุดหงิด

มากวาปกต ิ

 อาการรุนแรง หรือ อัมพาต กลุมน้ีเซลลสมองถูกทําลายโดยถาวร มักเกิดอาการออนแรงของแขน

และขา ขยับแขนขาเองไมได สูญเสียการทรงตัว พูดไมได หรือเปลงเสียงออกมาจากลําคอไมได กลามเน้ือหนา

ทํางานไมเทากัน หนังตาตก กลอดตาไมได กลืนอาการลําบาก ปฏิกิริยาตอบสนองชา สูญเสียความทรงจํา     

เปนตน  

 จากอาการและพยาธิสภาพดังกลาวเปนเหตุใหเกิดปญหากับผูปวย ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี   

 1. ผลกระทบทางดานรางกาย ซ่ึงอาการสวนใหญท่ีพบจะมี 5 ลักษณะ (รุงนภา เตชะกิจโกศล, 

2552: 8) คือ  

     1.1 มีการสูญเสียกําลังของกลามเน้ือ โดยจะทําใหมีอัมพาตคร่ึงซีกดานตรงขามกับ สมองท่ีเกิด

พยาธิสภาพ มีอาการออนแรงของกลามเน้ือท่ีใชในการพูด และกลามเน้ือในการกลืน  

    1.2 มีความสูญเสียดานการรับรู โดยมีความบกพรองดานการมองเห็น มีความบกพรองดาน

การรับความรูสึก เชน การสัมผัส การเจ็บปวด ความรอน ความเย็น มีความบกพรองดานความคิด ความจํา และ

การแปลความหมาย ไมรูวัน เวลา สถานท่ี บุคคล ละเลยแขนดานท่ีเปนอัมพาต  

    1.3 มีการบกพรองดานการสื่อสาร โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพท่ีสมองซีกซาย เน่ืองจาก

สมองซีกน้ีมีศูนยท่ีกอใหเกิดความเขาใจภาษา และการใชภาษา (นันทพร ศรีน่ิม, 2545: 8) ผูปวยบางรายสามารถ

เขาใจภาษาไดดี แตไมสามารถ สื่อสารออกมาได บางรายจะมีความบกพรองในการเขาใจภาษาจากการฟง และ
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การอาน ผูปวยเหลาน้ี พูดไดคลองแตจะตอบไมตรงคําถาม สวนผูปวยบางรายจะมีความบกพรอง ท้ังในดานความ

เขาใจ ภาษาและการสื่อสาร 

    1.4 มีความบกพรองดานสติปญญา โดยจะมีการสูญเสียดานความจํา ชวงความสนใจจะสั้น    

มีความสับสน การตัดสินใจแยลง รวมท้ังมีความผิดปกติดานการคํานวณ การคิด และการใช เหตุผล  

    1.5 มีความบกพรองในการขับถายอุจจาระ ปสสาวะ บางรายจะเกิดปสสาวะคั่งคาง หรือผูปวย

มีพยาธิสภาพบริเวณกานสมอง ก็จะทําใหกระเพาะปสสาวะสูญเสียการควบคุมในการ ขับถาย สวนการขับถาย

อุจจาระน้ัน พบวา จะมีความบกพรองเกิดขึ้นเน่ืองจาก มีการสูญเสียระดับ ความรูสึกตัว จากภาวะขาดนํ้า หรือ

จากการท่ีไมไดมีการเคลือ่นไหว จึงทําใหมีปญหาเร่ืองทองผูก 

 2. ปญหาดานจิตใจ ซ่ึงอาจจะเกิดพยาธิสภาพของโรคโดยผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพท่ีสมองซีกซายจะมี

อารมณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงงาย หรือบางคร้ังจะมีการแสดงออกทางอารมณท่ี ไมเหมาะสม (นันทพร ศรีน่ิม, 

2545:9) และมักจะมีภาวะซึมเศรารวมดวย โดยพบอาการซึมเศราได 35.5 เปอรเซ็นต ในระยะ 1 ปแรก      

(นันทพร ศรีน่ิม, 2545 : 9) หรืออาจเกิดจากการท่ีผูปวยรูสึกวาตนเองเปนภาระจากการท่ีตองพ่ึงพาผูอ่ืน รวมท้ัง

การมีอัตมโนทัศนตอตนเองในทางลบ ทําใหมีปมดวย ความภาคภูมิใจ ความม่ันใจนอยลง (นันทพร ศรีน่ิม,   

2545 : 2) 

 3. ปญหาดานสังคม เน่ืองจากความเจ็บปวยและความพิการของรางกายท่ีหลงเหลืออยูทําใหผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองมีโอกาสติดตอกับผูอ่ืนในสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเขารวมกิจกรรมทาง

สังคมลดลง หรือในรายท่ีมีความพิการหลงเหลืออยูมากก็ไมสามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคมไดเลย อีกท้ัง

บทบาทเดิมของผูปวยท่ีเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากความเจ็บปวย ไมวาจะเปนบทบาทในครอบครัวหรือบทบาททาง

สังคม สงผลใหสัมพันธภาพระหวางผูปวยกับบุคคลในสังคมลดลง ผูปวยจะไมไดรับการสนับสนุนดานสังคมจาก

บุคคลอ่ืน ผูปวยจะมีความรูสึกวาตนเองถูกทอดท้ิง ขาดท่ีพ่ึง และมีความรูสึกวาวาเหว (พรชัย จุลเมตต,     

2540: 12) 

 จากผลของโรคหลอดเลือดสมองท่ีกอใหเกิดปญหาแกผูปวยท้ังทางดานรางกาย จิตใจและสังคม ทํา

ใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีรอดชีวิตมีขอจํากัดในการดูแลตนเอง ดํารงชีวิตดวยความยากลําบาก ไมสามารถท่ี

จะดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองพ่ึงพาผูดูแลในการประกอบกิจวัตรแระจําวันในสวนท่ีผูปวยไม

สามารถตอบสนองได  โดยระดับการพ่ึงพาของผูปวยแตละรายจะแตกตางกันท้ังน้ีขึ้นอยูกับความรุนแรงและ

พยาธิสภาพของโรคท่ีมีผลทําใหผูปวยเกิดความพิการหรือไรความสามารถ 
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 1.5 แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง 

 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญเพ่ือชวยใหผูปวยมีอาการทุเลาลง มีความพิการ

นอยท่ีสุดและปองกันการเกิดซํ้าของโรคน้ี นอกจากน้ีการรักษาตามสาเหตุแลวยังมีอีกสิ่งหน่ึงซ่ึงสําคัญคือการ

รักษาโรคท่ีเกิดรวมและปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน หรือโรคหัวใจ แบงการรักษา

โรคหลอดเลือดสมองออกไดดังน้ี 

 โรคหลอดเลือดสมองท่ีเกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงเปนท่ีทราบกันวาถาเน้ือสมองตายจะไมมีการ

รักษาใดท่ีจะทําใหเน้ือสมองกลับคืนสูสภาพเดิมได แตถาขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว เน้ือสมองก็มีโอกาสกลับคืนสู

สภาพเดิมได ดังน้ันจึงตองใหสมองไดรับเลือดมากท่ีสุด โดยวิธีการรักษาทางยาดังน้ี 

  1. รักษาระดับความดันโลหิตใหพอเหมาะในผูปวยท่ีเปนความดันโลหิตสูง ไมลดใหความดันได

แอสโตลิค (Diastolic pressure) ต่ํากวา 90-100 มม.ปรอท เน่ืองจากกลไกรักษาระดับเลือดท่ีไปเลี้ยงสมองของ

หลอดเลือดบริเวณน้ันเสียไป ถาความดันโลหิตต่ําเกินไปจะทําใหสมองขาดเลือดไปเลี้ยงและบริเวณเน้ือสมองตาย

จะขยายกวางขึ้น นอกจากน้ีในรายหลอดเลือดสมองบริเวณอ่ืนมีพยาธิสภาพท่ีจะอุดตันอยูแลว โอกาสท่ีจะขาด

เลือดจะเพ่ิมขึ้นอีก 

  2. ใหยากันเกล็ดเลือดเกาะกลุม (Anti- Platelet aggregation drug) พบวาสามารถลดอัตรา

การเกิดเน้ือสมองตาย จากการขาดเลอืดไปเลี้ยงเปนคร้ังคราว และลดอัตราการเกิดซํ้าในกลุมผูปวยท่ีเคยเกิดเน้ือ

สมองตายมาแลว 

  3. ใชยากันเลือดแข็ง (anticoagulant) โดยใหในรายสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราวท่ีรักษา

ดวยยากันเกล็ดเลือดเกาะกลุมแลวไมไดผล ยังคงมีอาการอยู รายท่ีเกิดจากลิ่มเลือดหลุดลอยมาจากอวัยวะอ่ืนไป

อุดตัน รายท่ีเปนโรคหลอดเลือดสมองยังไมสิ้นสุด 

  4. การลดความหนืดของเลือด (blood viscosity) โดยเพ่ิมปริมาณนํ้าเลือดเปนวิธีหน่ึงท่ีจะลด

ความหนืดและทําใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น 

  5. ใหยาลดสมองบวม ท่ีนิยมใชมี 2 ชนิด คือ สตีรอยด (steroid) ซ่ึงเชื่อกันวาควรใชในระยะท่ี

สมองบวม และสารเขมขน (hyperosmolar) ตาง ๆ เชน แมนนิตอล (mannitol) กลีเซอรอล (Glycerol) ซ่ึงใช

ในระยะท่ีสมองบวมมาก 

  การรักษาดังกลาวขางตนเปนการรักษาทางยา ซ่ึงในผูปวยบางรายอาจตองรักษาโดยการผาตัด

เพ่ือปองกันการกลับเปนซํ้าของโรคน้ี ซ่ึงมีวิธีการผาตัดดังน้ี 

  1. การผาตัดหลอดเลือดเอาลิ่มเลือดออก (Endarterectomy) โดยการเลาะเอาผนังหลอด

เลือดชั้นในสุด (intima) และชั้นกลาง (tunica media) ออก เหลือไวแตเน้ือเยื่อยืดหยุนชั้นนอก (external 

elastic membrane) และผนังหลอดเลือดชั้นนอก (adventitia) เทาน้ัน 

  2. การผาตัดตอหลอดเลือดนอกกะโหลกศีรษะเขากับหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ 

(Extracranial & Intracranial anastomosis) 

  การรักษาขึ้นอยูกับชนิด และความรุนแรงระยะเวลาท่ีมีอาการ ถามีการรักษาเร็วเทาใด ความ

พิการและอัตราการตายจะลดลงเทาน้ัน 
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2.แนวคิดเกี่ยวกับผูดูแลและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 2.1 ความหมายของผูดูแลและพฤติกรรมการดูแล 

 การดูแลผูปวยท่ีบานสวนใหญมักเปนบทบาทหนาท่ีของสมาชิกในครอบครัว ไดมีผูศึกษาและให

ความหมายของการเปนผูดูแลไวตาง ๆ หลากหลาย เชน 

 ฮอโรวิทซ (Horowitz, 1985, อางถึงใน ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 14-15) ใหความหมายของผูดูแล

ไว   2 ลักษณะโดยจําแนกตามระดับขอบเขตความรับผิดชอบในการดูแลผูปวยและการใหเวลาในการดูแล ซ่ึง

ประกอบดวย 

    1. ผูดูแลหลัก (primary caregiver) หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีหลักในการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลท่ี

กระทําตอผูปวยโดยตรง มุงเนนท่ีการกระทําเพ่ือตอบสนองความตองการดานรางกาย เชน การอาบนํ้า ทําความ

สะอาดรางกาย ดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล ชวยแตงตัว ปอนอาหารหรือใหอาหารทางสายยาง ทําความสะอาดแผล 

ชวยในการขับถาย จัดเตรียมใหผูปวยรับประทานยา เปนตน โดยใหเวลาในการดูแลอยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ือง

มากกวาคนอ่ืน ๆ  

    2. ผูดูแลรอง (secondary caregiver) หมายถึง หมายถึง บุคคลอ่ืน ๆ  ท่ีอยูในเครือขายของการดูแล 

มีหนาท่ีจัดการดานอ่ืน ๆ ซ่ึงไมใชการกระทําท่ีกระทําตอตัวผูปวยโดยตรง เชน การเปนธุระแทนในการติดตอกับ

ชุมชนหรืองานสังคม จัดการเก่ียวกับการเดินทางในการตรวจรักษา เปนตน หรืออาจปฏิบัติกิจกรรมการดูแล

ผูปวยโดยตรงเปนคร้ังเปนคราวเม่ือผูดูแลหลักไมสามารถกระทําหนาท่ีได หรือคอยชวยเหลือผูดูแลหลักในการ

ดูแลผูปวย แตใหเวลาในการดูแลนอยกวา 

 โอเร็ม (Orem, 1995, อางถึงใน ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 14-15) ใหความหมายของผูดูแลวา เปน

ผูใหการดูแลผูอ่ืนท่ีตองการพ่ึงพา โดยมีสวนชวยสงเสริมความอยูรอดและสวัสดิภาพของบุคคลท่ีตองการพึ่งพา 

เน่ืองจากบุคคลน้ันไมสามารถดูแลตนเองไดอยางเพียงพอ ซ่ึงผูใหการพ่ึงพาหรือผูดูแลอาจไดแก ภรรยาของสามีท่ี

พิการ มารดาของเด็กวัยทารก และเม่ืออยูโรงพยาบาลแลวผูน้ันไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมได พยาบาลจะเปนผู

ชวยเหลือ ดังน้ันผูดูแลอาจเปนไดท้ังบุคคลในวิชาชีพ ผูท่ีถูกฝกมาเพ่ือประกอบอาชีพใหการดูแล และสมาชิกใน

ครอบครัว ซ่ึงลักษณะการดูแลของบุคคลท้ังสามกลุมน้ีมีความแตกตางกันท้ังทางดานบทบาท หนาท่ี ทักษะ และ

ความสามารถในการดูแล ตลอดจนความสามารถในการแกไขปญหาสุขภาพ สําหรับสมาชิกในครอบครัว โอเร็ม

มองวาครอบครัวจะทําหนาท่ีในการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง และสรางระบบการดูแลเพ่ือสนับสนุน

ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ดังน้ันเม่ือสมาชิกเกิดการเจ็บปวย ครอบครัวจะจัดการใหบุคคลหน่ึงบุคคล

ใดเปนผูดูแลในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือทดแทนสวนท่ีสมาชิกไมสามารถกระทําไดดวยตนเอง ชวยเหลือให

สมาชิกไดรับการฟนฟูและสงเสริมสุขภาพอยางตอเน่ือง 
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 สลิษา หลิมศิโรรัตน ( 2548: 17) ไดใหความหมายของญาติผูดูแล วาหมายถึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ี

เปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวย เปนผูท่ีท่ีมีความสัมพันธกับผูปวยทางสายโลหิต หรือทางเครือญาติ เชน คู

สมรส บิดา มารดา บุตร หรือญาติพ่ีนอง โดยอาศัยอยูรวมในครัวเรือนเดียวกันกับผูปวย และเปนผูท่ีใหการดูแล

ชวยเหลือผูปวยท้ังท่ีโรงพยาบาลและท่ีบาน เปนผูท่ีรับผิดชอบดูแลผูปวยอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองมากกวา

บุคคลอ่ืน 

 ศศิธร ชางสุวรรณ  (2546: 17) อธิบายวาผูดูแล เปนผูใหการชวยเหลือบุคคลท่ีตองการพ่ึงพา บุคคล

ท่ีไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานสวนตนเองได ตองการการดูแลเปน

พิเศษ เพ่ือชวยใหสามารถฟนสภาพและกลับมาดํารงชีวิตท่ีปกติได ภายใตขอจํากัดของความเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้น 

โดยท่ีการดูแลชวยเหลือน้ันเกิดจากความเต็มใจ เปนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกในครอบครัวท่ีพึง

กระทําตอกันเม่ือบุคคลในครอบครัวเกิดการเจ็บปวย ซ่ึงการดูแลท่ีจัดกระทําใหน้ีทําโดยไมไดมุงหวังคาตอบแทน

เปนเงินหรือเปนรางวัลใด ๆ แตเปนหนาท่ีรับผิดชอบและเปนความสุขทางใจท่ีจะไดรับจากการดูแลสมาชิกใน

ครอบครัว ผูดูแลจะตองรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยท้ังหมด ท้ังการดูแลดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และเศรษฐกิจ ตางจากการดูแลโดยบุคลากรทีมสุขภาพท่ีมุงเฉพาะกิจกรรมการดูแลท่ี

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลเพ่ือชวยใหผูปวยหายหรือทุเลาจากอาการท่ีเปนอยูเทาน้ัน 

 สรุปไดวา ผูดูแล หมายถึง ผูใหการชวยเหลือบุคคลท่ีตองการพ่ึงพา บุคคลท่ีไมสามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวัน หรือตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานสวนตนเองไดท้ังการดูแลดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 

และเศรษฐกิจ โดยใหเวลาในการดูแลอยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ืองโดยท่ีการดูแลชวยเหลือน้ันเกิดจากความเตม็ใจ 

 สวนในเร่ืองการดูแลน้ันก็มีนักวิชาการไดใหความหมายไว ยกตัวอยางได ดังน้ี 

 เมยรอฟฟ (Mayeroff,  อางถึงใน สมจิต หนุเจริญกุล, 2543: 147) ไดอธิบายความหมาย ของการ

ดูแลไววา การดูแล เปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลใหเจริญเติบโต ถึงระดับท่ีเกิดความพึงพอใจ หรือบรรลุถึง

ความสําเร็จสูงสุดในชีวิต สามารถดํารงอยูไดในสังคมอยางมีความสุข และมีคุณคา  

 สมจิต หนุเจริญกุล (2543: 147) กลาววา การดูแล หมายถึง การเอาใจใส การปกปกรักษา       

การปกครอง เปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล ตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบทาง

สังคม โดยมีความเมตตา ความเอ้ืออาทร ความสนใจ เอาใจใส เปนพ้ืนฐานเพ่ือการดํารงอยูของสรรพสิ่ง  

 วราภรณ จิธานนท (2547: 27) กลาววา พฤติกรรมการดูแล หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออก

ในรูปแบบการบริการของมนุษยตอมนุษย ใหคุณคา ความสําคัญ และแสดงถึงความเขาใจมนุษยเปนอยางดี   

เปนการกระทําท่ีผานการคิดอยางไตรตรองแลววาเปนสิ่งท่ีดีมีคุณคา และมีความหมาย โดยใสความรูสึกเขาไป

ผสมผสานกับการกระทําน้ัน ๆ ออกมาเปนลักษณะทางการปฏิบัติท่ีนุมนวล การแสดงออกถึงความเอาใจใสตอกัน 

กอใหเกิดความพึงพอใจและสุขใจท้ังผูปฏิบัติและผูรับ 
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 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา การดูแล หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกถึงการเอาใจใส     

ความรับผิดชอบ ความสนใจระหวางบุคคลตอบุคคล ระหวางบุคคลตอสัตว และระหวางบุคคลตอสรรพสิ่งตาง ๆ 

ท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจและสุขใจท้ังผูปฏิบัติและผูรับ 

 2.2 การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 จากผลของโรคหลอดเลือดสมองท่ีกอใหเกิดปญหาแกผูปวย ท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม ทําให

ผูปวยท่ีรอดชีวิตมีขอจํากัดในการดูแลตนเอง ดํารงชีวิตดวยความยากลําบาก ไมสามารถท่ีจะดูแลตนเองไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองพ่ึงพาผูดูแลในการประกอบกิจวัตรประจําวันในสวนท่ีผูปวยไมสามารถตอบสนอง

ตนเองได ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน (ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 23-31) ดังน้ี  

    2.2.1 การดูแลผูปวยเกี่ยวกับการทํากิจวัตรประจําวัน ซ่ึงเร่ิมตั้งแตตื่นนอนตอนเชาจนถึงเขา

นอน โดยท่ีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเองไดท้ังหมดตองอาศัยความ

ชวยเหลือจากผูดูแลในการดูแลน้ันมีหลักสําคัญคือ ผูดูแลจะตองพยายามกระตุนผูปวยใหชวยเหลือตนเองใหมาก

ท่ีสุด และคอยชวยเหลือเฉพาะกิจกรรมท่ีผูปวยกระทําเองไมได หรือทําไดแตไมสมบูรณ พรอมท้ังสนับสนุนให

กําลังใจ เพ่ือใหผูปวยเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง อันจะสงผลใหผูปวยประกอบกิจวัตรประจําวันดวยตนเองไดมาก

ขึ้น กิจวัตรประจําวันท่ีผูดูแลจําเปนตองใหการดูแลผูปวยมีดังน้ี 

     1. การรับประทานอาหารและนํ้า ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะรับประทานอาหารเอง

ไดแตไมสะดวก ในบางรายอาจรับประทานอาหารไดชากวาปกติ ผูดูแลตองเตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหผูปวย

รับประทานอาหารใหเหมาะสม เชน ชามกนลึก แกวนํ้าท่ีมีหลอดดูด ชอนท่ียึดติดกับมือ รวมท้ังอาหารท่ีจัดให

ผูปวยควรอยูในลักษณะท่ีงายตอการตักรับประทานเอง เชน อาหารชิ้นไมใหญเกินไปอาหารไมควรมีกางหรือ

กระดูก  ในการปอนอาหารผูปวยตองทําความสะอาดชองปากกอนรับประทานอาหาร เพ่ือกระตุนนํ้าลายและ

ความรูสึกอยากอาหาร ควรตักอาหารคําเล็ก ๆ ปอนใหทางปากดานท่ีไมมีพยาธิสภาพ  ในกรณีท่ีผูปวยสามารถ

ปอนอาหารไดเองควรสนับสนุนใหผูปวยเปนผูกระทําโดยผูดูแลเปนผูชวยใหการสนับสนุนในเร่ือการจัดเตรียม

อาหารวางไวในตําแหนงท่ีเหมาะสมตรงหนาและอยูในตําแหนงตําแหนงท่ีเหมาะสมตรงหนาละอยูในลานสายตาท่ี

ผูปวยสามารถมองเห็นไดชัด (เจียมจิต แสงสุวรรณ, 2541) ควรใหเวลาผูปวยในการรับประทานอาหารไมเรงให

ผูปวยรีบรับประทานอาหาร นอกจากน้ีผูดูแลควรตองดูแลรักษาความสะอาดปากและฟนกอนและหลังการ

รับประทานอาหารทุกม้ือ เพ่ือกระตุนการหลั่งนํ้าลายและชวยการรับรสใหดีขึ้น 

   สําหรับในรายท่ีมีปญหาในการกลืนอาหาร ผูดูแลอาจใหการดูแลเก่ียวกับการใหอาหารและ

นํ้าทางสายยางใหอาหารแกผูปวยอยางเพียงพอ ความตองการพลังงานจากสารอาหารในผูปวยท่ีไมรูสึกตัวในแต

ละวันประมาณ 1,700-2,000 แคลอร่ีตอวัน วันละ 4-6 ม้ือ ในการใหอาหารทางสายยางใหอาหาร ถาสูตรท่ีใหกับ

ผูปวยมีคุณคาทางโภชนาการไมครบถวน จะมีผลทําใหผูปวยขาดสารอาหารได โดยเฉพาะในดานขาดพลังงาน 
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วิตามิน และเกลือแร สวนผูปวยท่ีนอนเฉย ๆ โดยไมไดเคลื่อนไหว และเขาสูระยะพักฟนแลวอาจตองปรับปริมาณ

แคลอร่ีใหลดลง มิฉะน้ันผูปวยอาจมีนํ้าหนักเพ่ิมมากขึ้นเกินไป (ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 24) ผูปวยท่ีมีความ

ผิดปกติทางระบบประสาทอาจตองจํากัดนํ้าเพ่ือปองกันภาวะสมองบวม ในแตละวันปริมาณนํ้าไมควรเกิน   

2,000 ซีซี แตอยางไรก็ตามการดูแลใหผูปวยไดรับอาหารอยางเพียงพอตองคํานึงถึงสภาพผูปวยเปนสําคัญ      

ถาผูปวยไมมีขอหามใด ๆ สามารถดื่มนํ้าและรับประทานอาหารไดตามความตองการของรางกาย 

            2. การอาบนํ้าและการดูแลความสะอาดสวนบุคคล ผูดูแลจะตองจัดหาอุปกรณตาง ๆ ท่ี

ผูปวยอาบนํ้าและทําความสะอาดรางกายดวยตนเองไดสะดวกขึ้น เชน เกาอ้ีสําหรับน่ังอาบนํ้า ฟองนํ้าหรือแปรง

ดามยาวสําหรับถูตัว ผูดูแลชวยทําความสะอาดผิวหนังโดยใชสบูออน ๆ และนํ้าสะอาด หลังจากลางสบูออกหมด

ซับใหแหงดวยผานุม  

   สําหรับผูปวยท่ีสามารถชวยตัวเองไดแตยังอาบนํ้าไมสะดวกจําเปนจะตองเช็ดตัวบนเตียง 

ผูดูแลควรชวยเช็ดตัวเฉพาะสวนท่ีผูปวยเช็ดไมถึงเทาน้ันเชน บริเวณแผนหลัง และไมควรเช็ดตัวใหผูปวยในกรณีท่ี

ผูปวยสามารถทําไดเองถึงแมจะใชเวลานาน นอกจากน้ีผูดูแลตองกระตุนและชวยเหลือผูปวยเก่ียวกับการลางหนา 

แปรงฟนโกนหนวด สระผม ตัดเล็บดวยตนเอง 

                       3. การแตงกาย ผูปวยในระยะพักฟนสามารถแตตัวไดแตยังไมสะดวกและทําไดชากวาปกติ

ผูดูแลตองเปดโอกาสและคอยสนับสนุนผูปวยไดกระทําไดดวยตนเอง จัดหาเสื้อผาท่ีมีขนาดเหมาะสม สามารถใส

และถอดออกเองไดสะดวก เชน เสื้อผาท่ีสวมใสทางศีรษะ ใชยางยืดแทนกระดุม หรือถาจําเปนตองมีกระดุมควร

ใชกระดุมเม็ดโต เสื้อผาท่ีจัดเตรียมใหตองสะอาด แหง และสามารถระบายความรอนไดดีเน่ืองจากเสื้อผาท่ี

ขัดขวางตอการระบายความรอนออกจากรางกายเปนสาเหตุท่ีทําใหผิวหนังอับชื้น ซ่ึงสงเสริมใหเกิดแผลกดทับได

งาย (ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 25) นอกจากน้ีผูปวยควรไดรับการกระตุนใหชวยตนเองมากท่ีสุดในการเปลี่ยน

เสื้อผาหรือการแตงกายอ่ืน ๆ เชน หวีผม ทาแปง โกนหนวด ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพผูปวยท่ีจะเอ้ืออํานวยในการทํา

กิจกรรม ในกรณีท่ีแขนและมือขางท่ีเปนอัมพาตออนแรงมากตองใหผูปวยสวมเสื้อ โดยใสขางท่ีเปนอัมพาตกอน

ใสขางท่ีดี สวนการถอดเสื้อตองถอดขางท่ีดีกอน 

          4. การขับถายอุจจาระและปสสาวะ ผูดูแลตองคอยชวยเหลือในรายท่ีไมสามารถทําความ

สะอาดหลังขับถายอุจจาระและปสสาวะไดเอง ผูปวยท่ีถายปสสาวะไมออกอาจตองไดรับการสวนปสสาวะคาไวใน

ระยะแรกและมีแผนการฝกการขับถายปสสาวะดวยตัวเอง ซ่ึงในรายท่ีคาสายสวนปสสาวะตองดูแลเปนพิเศษ โดย

ตอใหสายสวนปสสาวะลงระบบปดท่ีปลอดเชื้อ ไมใหปสสาวะไหลยอนกลับ ตรึงสายสวนปสสาวะไมใหดึงร้ังทอ

ทางเดินปสสาวะหรือเคลื่อนเขาออก พรอมท้ังทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธดวยนํ้ายาฆาเชื้อ ผูปวยท่ีไมสามารถ

ควบคุมการขับถายปสสาวะไดมีปสสาวะเล็ดอยูตลอดเวลาผูดูแลตองคอยระมัดระวังไมใหเกิดความเปยกชื้น 

เน่ืองจากความเปยกชื้นจะทําใหผิวหนังเกิดการการเปลี่ยนแปลง (ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 25) ดูแลไมใหผูปวย
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ทองผูก โดยกระตุนใหถายอุจจาระทุกวัน ใหไดรับนํ้าอยางเพียงพอ กระตุนใหมีการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อให

ลําไสทํางานปกติ ดูแลและใหการชวยเหลือในการขับถายและการทําความสะอาดหลังการขับถาย การรักษาความ

สะอาดหลังการขับถายใหสะอาด ไมเปยกชื้นเหงื่อไคล ปสสาวะ อุจจาระ จะสามารถปองกันการแตกทําลายของ

ผิวหนังทําใหไมเกิดแผลกดทับ นอกจากน้ันผูปวยจะตองไดรับนํ้าในปริมาณท่ีพอเหมาะอยางนอยวันละ      

2,000 – 2,500 มิลลิตร 

          5. การเคลื่อนไหวรางกาย  ผูดูแลจะตองกระตุนและชวยเหลือใหผูปวยเคลื่อนไหว รางกาย

ดวยตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งรางกายดานท่ีมีพยาธิสภาพโดยชวยจัดหาอุปกรณชวยเหลือในการเคลื่อนไหวให

ผูปวยเชน  ไมเทา  ไมค้ํายืน  เปนตน  และควรใหกําลังใจชมเชยความสามารถในการเคลื่อนไหวของผูปวยท่ี

พัฒนาดีขึ้น  การออกกําลังเคลื่อนไหวขอตางๆ เพ่ือปองกันความพิการและสงเสริมทักษะของรางกายดานท่ีเสีย

ไป  เพ่ือเสริมสรางการทําหนาท่ีของรางกายดานดีใหแข็งแรงและทํางานใหไดมากท่ีสุด  สามารถปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันดวยตนเองอยางตอเน่ือง(ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 25)  นอกจากน้ีการชวยเหลือใหผูปวยไดมีการฟนฟู

สภาพเปนไปตามขั้นตอนของการพัฒนาการเคลื่อนไหว  โดยเร่ิมจากศีรษะไปเทา  และจากสวนตนไปสวนปลาย  

เชนจากไปไหลไปแขนและมือ  จากลําตัวไปสะโพก  ขาและเทาเปนตน  (เจียมจิต  แสงสุวรรณ, 2541)  หลักของ

การฟนฟูอยูท่ีการเนนการลงนํ้าหนักบนสวนของรางกายท้ังสองดานเทาๆ  กัน  พยายามฟนฟูสภาพสวนท่ีเสียไป

ใหกลับคืนมาทําหนาท่ีไดตามปกติ  มีความตึงตัวของกลามเน้ือ  ลักษณะทาทางและการเคลื่อนไหวอยางคนปกติ

ท่ัวไปท่ีมีความสามารถของรางกายท้ังสองดาน  การสนับสนุนและสงเสริมใหผูปวยกลับมาใชรางกายดานท่ีเปน

อัมพาตในการทําหนาท่ีชวยเหลือตนเองใหไดทําใหผูปวยเกิดความภาคภูมิใจ  และชวยลดภาระของผูดูแลลงได  

(ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 26)   

               6. การพักผอนนอนหลับ  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองบางรายมีแบบแผนการนอนท่ี

เปลี่ยนไป ควรใหผูปวยไดเขานอนและตื่นนอนเปนเวลาและควรไดรับการชวยเหลือในการจัดเตรียมท่ีนอน  

สิ่งแวดลอมใหสะอาดนานอน  จัดสิ่งแวดลอมใหเงียบสงบ  แสงสวางและอุณหภูมิของหองพอเหมาะลดสิ่งกระตุน

ท่ีอาจรบกวนการนอนหลับ  อาจใชวิธีอ่ืนท่ีสงเสริมการนอนหลับของผูปวยดวย  เชนการฟงเพลงท่ีผูปวยชอบ

เบาๆ  การดื่มเคร่ืองดื่มอุน ๆ กอนนอน  การใชสมาธิ  หรือการใชยานอนหลับตามแผนการรักษาของแพทย  

เพราะโดยธรรมชาติของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญมักจะนอนไมคอยหลับในเวลากลางคืนอยูแลว  ชวย

จัดทานอนท่ีถูกตองเพ่ือใหผูปวยรูสึกสบาย  มีการไหลเวียนของเวียนของโลหิตไดดี  โดยจัดแขนขางท่ีเปนอัมพาต

ใหปลายมือสูงกวาขอศอก  และใหขอศอกสูงกวาไหล  นอกจากน้ันควรกระตุนใหผูปวยไดมีกิจกรรมชวงกลางวัน

และสามารถหลับไดนานในเวลากลางคืน  และตองชวยหาสาเหตุของการนอนไมหลับเพ่ือการแกไขตอไป    

(เจียมจิต  แสงสุวรรณ, 2541) 
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   แมวาการดูแลกิจวัตรประจําอาจเปนสิ่งท่ีผูดูแลคุนเคย  หรือเคยทําอยูเปนประจํา  แต

สําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงมีขอบกพรองของการทําหนาท่ีของอวัยวะตางๆ  ความตองการการดูแล

กิจวัตรประจําวันของผูปวยจึงมีความซับซอนกวาปกติ  เชน  ผูปวยท่ีมีปญหาการขับถาย  เชน  การถายปสสาวะ

กะปริบกะปรอย  ตองไดรับการฝกใหถายปสสาวะเปนเวลา  เปนตน  ผูดูแลจึงตองเรียนรูวิธีการใหการดูแล

ปญหาเฉพาะของผูปวยแตละราย 

    2.2.2 การดูแลกิจกรรมตามแผนการรักษาพยาบาล 

 1. การประเมินสุขภาพและการบันทึกสุขภาพผูปวย มีความจําเปนและสําคัญสําหรับผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง  เน่ืองจากผูปวยขาดความสามารถในการดูแล  ควบคุมตนเอง  ไมสนใจและละเลยสุขภาพ

ตนเองซ่ึงอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะแทรกซอนได  ดังน้ันผูดูแลจะตองมีความรูในการประเมินภาวะสุขภาพ

ของผูปวยได  สามารถสังเกตอาการแสดงท่ีเปลี่ยนแปลงของผูปวยท้ังทางรางกายและจิตใจได  ทําการประเมิน

ภาวะสุขภาพของผูปวยอยางสมํ่าเสมอเปนประจํา  มีการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบ

อาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูปวยไดเพ่ือประโยชนในการใหการดูแลท่ีถูกตองกับผูปวย   

 2. การดูแลเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและภาวะแทรกซอน การท่ีผูปวยจําเปนตองนอนนานๆ 

หรือมีขอจํากัดในการท่ีทํากิจกรรมและการเคลื่อนไหวอาจทําให เ กิดภาวะแทรกซอนไดมากมายซ่ึง

ภาวะแทรกซอนท่ีเกิดขึ้นกับผูปวยมักเกิดแบบคอยเปนคอยไปหากผูดูแลไมสนใจ ผลของภาวะแทรกซอนท่ีเกิดข้ึน

แลวอาจเปนอันตรายถึงชีวิตของผูปวยได การดูแลผูปวยควรไดมีการปองกันและกําจัดสาเหตุของการเกิด

ภาวะแทรกซอนเสียตั้งแตระยะแรก ซ่ึงการปองกันภาวะแทรกซอนและอุบัติเหตสุามารถทําไดดังตอไปน้ี 

     2.1 การปองกันโรคผิวหนัง ผูดูแลจะตองกระตุนใหผูปวยดูแลความสะอาดผิวหนังดูแล

ไมใหผิวหนังชื้นหรือแหงเกินไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีมีพยาธิสภาพท่ีเกิดการอับชื้น  และหมักหมมไดงาย  

เชน  ขาหนีบ  รักแร  ซอกน้ิวมือและน้ิวเทา  เน่ืองจากผูปวยมักละเลยไมเอาใจใสรางกายดานท่ีมีพยาธิสภาพจึง

ทําใหเกิดโรคผิวหนัง  และเกิดบาดแผลไดงายโดยเฉพาะแผลกดทับ  ดูแลความสะอาดของเสื้อผา  ท่ีนอน  

โดยเฉพาะความเรียบตึงของท่ีนอนจะชวยปองกันการเกิดรอยกดทับบนผิวหนังได  ควรดูแลใหผูปวยไดรับ

สารอาหารท่ีมีอัลบูมินสูง  เสริมอาหารท่ีมีวิตามินบี  2 ธาตุเหล็ก กรดโฟลิคและวิตามินซี เชนไขขาว  ผักใบเขียว  

ผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองผลไมตางๆ  เปนตน 

  2.2 การปองกันโรคปอดอักเสบอักเสบ  ซ่ึงเปนภาวะแทรกซอนท่ีเปนสาเหตุการตาย

ของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีพบบอยท่ีสุด (นิพนธ พวงวรินทร, 2544)  โดยท่ีสาเหตุการเกิดมักมาจากการ

สําลักอาหารหรือการท่ีรางกายไดรับความอบอุนไมเพียงพอ  ดังน้ันผูดูแลตองจัดอาหารใหงายตอการเคี้ยวและ

กลืน  จัดใหผูปวยน่ังรับประทานอาหารและคอยดูแลใหผูปวยเคี้ยวอาหารใหหมดกอนจึงดื่มนํ้าเพ่ือปองกันการ
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สําลัก  จัดเตรียมเสื้อผาท่ีใหความอบอุนรางกายอยางเพียงพอเน่ืองจากรับรูความรูสึกเสียไปผูปวยอาจรับ

ความรูสึกไดนอยลงท้ังๆ  ท่ีอากาศเย็นมากจึงไมสวมเสื้อผาท่ีอบอุนทําใหเปนปอดอักเสบไดงายขึ้น 

  2.3 การปองกันอาการปวดไหลและขอติดแข็ง  มักเกิดกับรางกายดานท่ีมีพยาธิสภาพ 

ผูดูแลควรกระตุนใหผูปวยบริหารขอตางๆ  ดวยตนเอง  ไดแก ขอมือ ขอศอก แขนและขาอยางสมํ่าเสมอ          

( active  range  of  motion )  แตละคร้ังควรใชเวลา  30 นาที  (ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 27) สวนการ

ปองกันอาการปวดไหลใหใชผาหรือวัสดุคลองแขนขางท่ีออนแรงในขณะยืน  หรือเดินและหากผูปวยมีอาการปวด

ไหลมากควรประคบ  นวด  หรือทายาแกปวดท่ีไหล 

  2.4 การปองกันภาวะกระดูกโปรงบางบาง สวนใหญเกิดกับผูปวยท่ีมีขอจํากัดในการ

เคลื่อนไหวไมสามารถเดินหรือลงนํ้าหนักบนแขนและขาได การสูญเสียมวลของกระดูกจะเร่ิมหลงัจาก 30 ชั่วโมง

ท่ีผูปวยมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหวและการนอนอยูบนเตียงนานๆ ถึง 30 - 36 สัปดาห ถาท้ิงไวนานอาจทําให

กระดูกหักไดโดยเฉพาะกระดูกสะโพกดานท่ีมีพยาธิสภาพ (ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 27) ผูดูแลสามารถชวยได

โดยกระตุนใหผูปวยยืนและเดินโดยท้ิงนํ้าหนักตัวลงบนแขนและขาท้ังสองขางเทา ๆ กัน หัดเกร็งกลามเน้ือของ

แขนและขา 

  2.5 การปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการถาย

ปสสาวะไมออกหรือกลั้นปสสาวะไมได ผูดูแลตองคอยชวยเหลือโดยทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุและ

เช็ดใหแหงอยางสมํ่าเสมอ ฝกใหผูปวยขับถายปสสาวะใหเปนเวลา ในบางรายท่ีปสสาวะไมออกควรพาไปพบ

แพทยเพ่ือทําการสวนปสสาวะเปนคร้ังคราว นอกจากน้ีในรายท่ีไมมีขอหามควรกระตุนใหผูปวยดื่มนํ้าวันละ 

2000-3000 มิลลิลิตร 

  2.6 การปองกันปลายมือปลายเทาบวม จะพบบอยในกรณีท่ีการไหลเวียนโลหิตไมดี 

ผูดูแลควรใชหมอนหรือวัสดุท่ีออนนุมรองบริเวณปลายมือปลายเทาใหสูงขึ้น นอกจากน้ีกระตุนใหผูปวยเปลี่ยน

อิริยาบถบอยๆ ไมควรใหผูปวยน่ังหรือนอนทาใดทาหน่ึงเปนเวลานานๆ เพราะจะขัดขวางการไหลเวียนโลหิตกลบั

เขาสูหัวใจ 

  2.7 การปองกันการเหี่ยวลีบของแขนขา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานท่ีมีพยาธิสภาพ            

ซ่ึงสามารถปองกันไดโดยกระตุนใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวรางกาย  และเกร็งกลามเน้ือแขนและขาท้ังสองดาน

โดยเฉพาะดานท่ีมีพยาธิสภาพตองทําบอยๆ  ในการเคลื่อนไหวขอแตละทาควรทําประมาณ 5-10 คร้ัง วันละ    

1-2 คร้ัง (เจียมจิต  แสงสุวรรณ, 2541)  ใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวแขน  ขา  มือ  โดยฝกใหกํามือ  เหยียดมือ  

หรือหยิบจับสิ่งของ  การเคลื่อนยายรางกายบนเตียงโดยการขยับพลิกตะแคงตัวฝกน่ังจากทานอน  ตัวตรงไมให

เอียงเพ่ือบริหารกลามเน้ือลําตัว  การฝกยืนและเดินโดยชวยพยุงหรือใชเคร่ืองชวย  เชน การใชไมเทา การใชเกาอ้ี

เข็น  เปนตน  (ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 28) 
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  2.8 การปองกันการเกิดการกลับซํ้าของโรคหลอดเลือดสมอง การดูแลใหผูปวย

รับประทานยาใหครบตามแผนการรักษาของแพทย  จัดอาหารใหเหมาะกับโรค เชน  อาหารประเภทโปรตีน  ผัก

และผลไม ควรลดอาหารประเภทแปง  นํ้าตาล  และไขมัน  นอกจากน้ีควรใหผูปวยงดสูบบุหร่ีและงดดื่มสุราดวย  

รวมท้ังปองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีสําคัญของการกลับเปนซํ้าของโรคหลอดเลือด

สมอง  นอกจากน้ีถาผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลง  เชน  ปวดศีรษะมากโดยเฉพาะบริเวณทายทอย  มีอาการชา

แขนขา  สับสน  ซึมลง  ตองรีบพาผูปวยไปพบแพทย  การจัดการใหผูปวยไดรับยาผูดูแลตองติดตามผลของยา

และอาการ  ขางเคียงจากการใชยา  ผูดูแลจะตองทราบชื่อ  ขนาด  เวลาท่ีรับประทาน  การเก็บรักษา  ฤทธ์ิของ

ยา  อาการขางเคียงจากการใชยา  การสังเกตและการจัดการเม่ือผูปวยมีอาการไมพึงประสงคของยา 

  2.9 การปองกันอุบัติเหตุ เน่ืองจากการทรงตัวของผูปวยไมดี กลามเน้ือออนแรงการ

มองเห็นและการกะระยะทางผิดปกติ การจํากัดการเคลื่อนไหวทําใหผูปวยกระดูกโปรงบางมีโอกาสกระดูกหักได

งาย ผูปวยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุไดงาย ดังน้ันผูดูแลตองจัดสิ่งแวดลอมใหเปนระเบียบ เก็บสิ่งของท่ีเปนอันตราย 

เชน ของมีคมใหพนมือผูปวย รวมท้ังควรมีการจัดทําราวใหผูปวยเกาะเปนระยะๆ ปรับระดับพ้ืนใหเทากันเพ่ือ

ปองกันการหกลม 

  การฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย ผูปวย  มีเปาหมายเพ่ือใหผูปวยสามารถชวยเหลือตนเองในการ

ทํากิจวัตรประจําวันไดตามอัตภาพ  ดูแลผูปวยใหมีการออกกําลังของขอตางๆ  ออกกําลังกลามเน้ือ  การฝกลุก

น่ังจากเตียง  การฝกเดิน  รวมท้ังการกระตุนใหผูปวยไดมีการฝกทักษะในการประกอบกิจวัตรประจําวัน  เชน  

การรับประทานอาหาร  การอาบนํ้า  การแตงตัว  การแปรงฟน  การหวีผม  เปนตน  ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีตองการใหผูปวยสามารถกลับไปดํารงชีวิตไดอยางปกติใหมากท่ีสุด  ไมตอง

ตกเปนภาระของครอบครัว  และสังคมตลอดไป  หลักของการฟนฟูอยูท่ีการเนนการลงนํ้าหนักบนสวนของ

รางกายท้ังสองดานเทาๆ กัน  พยายามฟนฟูสภาพสวนท่ีเสียใหกลับคืนมาทําหนาท่ีไดตามปกติ  มีความตึงตัวของ

กลามเน้ือ ลักษณะทาทาง  และการเคลื่อนไหวอยางคนปกติท่ัวไปท่ีมีความสมมาตรของรางกายท้ังสองดานการ

ฟนฟูสภาพจะตองกระทําไปพรอมๆ  กับการกระตุนดวยเสียงและการใชสายตา  เพราะตาจะมีการเคลื่อนไหว

ตามเสียงท่ีไดยิน  และการมองเห็นถือวาเปนการกระตุนความรูสึกท่ีอยากจะเรียนรูของผูปวยซ่ึงจะทําให

กระบวนการฟนฟูสภาพไปสูผลสําเร็จ 

 2.2.3 การดูแลผูปวยเกี่ยวกับการประคับประคองดานจิตใจ เน่ืองจากความพิการของ

รางกายท่ีหลงเหลืออยู ทําใหผูปวยมีอาการเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้นในชีวิต เชน บทบาทหนาท่ี ฐานะเศรษฐกิจ

และสังคม สงผลใหผูปวยมีปญหาดานจิตใจรวมดวยเสมอ การดูแลดานจิตใจน้ีผูดูแลตองพยายามสงเสริมใหผูปวย

ยอมรับสภาพความเปนจริงใหมากท่ีสุดโดยใหการดูแลประคับประคองดานจิตใจแกผูปวย ดังน้ี 
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    1. การปองกันภาวะซึมเศรา  ซ่ึงเปนปญหาดานจิตใจท่ีสําคัญท่ีสุดของผูปวยโรคหลอดเลอืด

สมอง  (Bruckbauer, 1991: Parikb et al., 1990, อางถึงใน ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 25) ผูดูแลจะตอง

ยอมรับพฤติกรรมท่ีผูปวยแสดงออก ไมตําหนิหรือแสดงทาทีไมพอใจ ควรปลอบโยนใหกําลังใจผูปวยรวมท้ัง

กระตุนใหผูปวยปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองและใหคําชมเชยเม่ือผูปวยทํากิจกรรมน้ัน ๆ สําเร็จ เพ่ือสงเสริม

ใหผูปวยเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

  2. การปองกันอารมณผิดปกติและเปลี่ยนแปลงงาย  ผูดูแลควรควบคุมสิ่งแวดลอมโดยการ

ลดหรือขจัดสิ่งท่ีจะทําใหอารมณของผูปวยเปลี่ยนแปลง  ไมควรทําในสิ่งท่ีผูปวยไมชอบ  คนหาสาเหตุท่ีทําให

ผูปวยมีอารมณผิดปกติและเปลี่ยนแปลงงาย  แนะนําและจัดหาสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจ  เชน ศาสนา ใหผูปวย

เพ่ือใหจิตใจสงบ 

  3. การปองกันความเครียด  ความเครียดท่ีอาจเกิดกับผูปวยมักมีสาเหตุมาจากท้ังดาน

รางกาย  ไดแก  ความเจ็บปวย  จากสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  เชน  แสง  เสียง  อุณหภูมิ  และดานจิตใจ  เชน  

การท่ีตองเผชิญหนากับบุคคลท่ีตนไมชอบ  ความคับของใจตางๆ  ดังน้ันผูดูแลตองคอยสังเกตอาการของผูปวย

และกําจัดสาเหตุท่ีทําใหผูปวยเกิดความเครียดน้ัน  นอกจากน้ีผูปวยยังตองการการดูแลเพ่ือประคับประคองจิตใจ

เก่ียวกับความรูสึกม่ันคงปลอดภัยดวย  เน่ืองจากความเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นจะรบกวนตอความรูสึกมันคงปลอดภัย

ของผูปวยดวย  (Black & Matassarin – Jacobs, 1993, อางถึงใน ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546: 29) ผูดูแลควร

แสดงใหผูปวยม่ันใจวาจะไมถูกทอดท้ิง เชน การไมพูดขูผูปวยวาจะท้ิงไป ไมปลอยใหผูปวยอยูคนเดียวเปนระยะ

เวลานานๆ การแสดงออกถึงการใหการดูแลอยางใกลชิดเปนกําลังใจใหผูปวยในการกระทํากิจกรรมตางๆ 

สมํ่าเสมอ 

 4. การปองกันพฤติกรรมอันไมเหมาะสม  ผูปวยอาจแสดงพฤติกรรมอันไมเหมาะสม  เชน  

พูดคําหยาบ  รับประทานอาหารมูมมาม  โดยท่ีตนเองไมสามารถควบคุมได  ผูดูแลไมควรหามปรามดวยวิธีท่ี

รุนแรง  แตควรฝกใหผูปวยคุนเคยกับการมีพฤติกรรมอันเหมาะสมท่ีสังคมยอมรับ  เชน  การพุดกับผูปวยดวย

ถอยคําท่ีสุภาพสมํ่าเสมอ  แสดงถึงมารยาทในการรับประทานอาหารรวมกับผูปวย  ถึงการฝกน้ีตองใชระยะเวลา

แตสามารถแกไขพฤติกรรมอันไมเหมาะสมของผูปวยได  และควรใหกําลังใจ  ชมเชยเม่ือผูปวยสามารถลด

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมลงได 

     2.2.4 การจัดการเกี่ยวกับคาใชจาย ผูดูแลตองมีรายจายเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากคารักษาพยาบาล      

คายา  คาใชจายในการซ้ืออุปกรณตางๆ  สําหรับใหการดูแลและอํานวยความสะดวกในการดูแลผูปวย  รวมท้ัง

ผูดูแลบางรายตองเสียคาใชจายการปรับสภาพแวดลอมของบานใหเหมาะสมกับผูปวย  คอยติดตามและจัดการให

ผูปวยไดรับการบําบัดรักษาจากแพทย  พยาบาล  นักกายภาพบําบัด  ตลอดจนเจาหนาท่ีสุขภาพอ่ืนๆ             

ท่ีเก่ียวของ  รูจักแหลงประโยชนในชุมชนท่ีสามารถไปขอความชวยเหลือในการดูแลผูปวยได 
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 จะเห็นไดวากิจกรรมในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีความซับซอนยุงยาก  การดูแล

ประกอบดวยการดูแลเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน  การดูแลเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  การดูแลเก่ียวกับการฟนฟู

สภาพผูปวย  การดูแลดานจิตใจ  และยังเปนผูใหการสนับสนุนและจัดการเก่ียวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล

อีกดวย  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูปวยทุกคนตองการการดูแลจากผูดูแล  สําหรับผูปวยท่ีมีปญหาอ่ืนอันเปนผลจาการเจ็บปวย

รวมดวย  เชนผูปวยอาจมีปญหาการหายใจลําบากทําใหตองกลับบานในสภาพท่ีหายใจผานทางทอทางเดินหายใจ  

ผูปวยจะตองไดรับการดูแลใหหายใจโลงจากการท่ีตองใสทอทางเดินหายใจ  หรือผูปวยสวนหน่ึงไมสามารถ

รับประทานอาหารทางปากไดตองใหอาหารทางสายยางท่ีบาน  ผูดูแลตองทราบวิธีการเตรียมและจัดหาอาหาร

ทางสายยางท่ีมีสารอาหารครบถวน  สะอาด  และสามารถใหอาหารทางสายยางแกผูปวยไดโดยไมเกิดอันตราย  

เปนตน การดูแลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยท่ีมีปญหาเหลาน้ีจะยุงยากและซับซอนกวาการดูแลใน

เร่ืองสวนตัว  และเปนการยากตอการดูแลผูปวยท่ีบาน  อีกประการหน่ึงการดูแลเก่ียวกับฟนฟูสภาพท้ังดาน

รางกาย  และจิตสังคม  เปนการดูแลเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยสามารถลับไปดําเนินชีวิตดวยตนเอง

ภายใตขอจํากัดอันเน่ืองมาจากความเจ็บปวย  การฟนฟูสภาพดานจิตใจและสังคมเปนสิ่งสําคัญเพราะความ

เจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบดานอารมณ  จิตใจ  และสังคมเปนอยางมาก  ผูดูแลจะตองเขาใจถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ  จิตใจของผูปวยและดูแลใหผูปวยสามารถมีชีวิตใหมในสังคมอยางมีคุณภาพ      

ซ่ึงบุคคลท่ีถูกคาดหวังในการดูแลผูปวยท่ีเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะไดแก บุคคลในครอบครัวของ

ผูปวยน่ันเอง 

 2.3 การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปนการชวยฟนฟูพัฒนาสมรรถภาพของผูปวย 

เพ่ือใหผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองได การฟนฟูสมรรถภาพมีวิธีการหลายอยาง โดยเฉพาะการใหความรู ความ

เขาใจแกผูปวยและผูดูแล ใหคําแนะนําในเร่ือง ปญหาท่ีพบบอยและการดูแล การไมใหกลับเปนซํ้า อาหารสําหรับ

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง การจัดทา การฝกเคลื่อนไหว เปนตน เพ่ือใหผูปวยและผูดูแลเกิดการปฏิบัติตัวท่ี

ถูกตองเหมาะสมกับอาการของโรคท่ีเปนอยู 

 ประโยชนของการฟนฟูสมรรถภาพ 

  1.ผูปวยมีความสามารถในการชวยเหลือตนเอง 

  2.ปองกันภาวะแทรกซอนท่ีจะเกิดขึ้น 

  3.ผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดํารงชีวิตไดใกลเคียงปกติท่ีสุด 

 ในการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตองอาศัยความรวมมือของตัวผูปวยเองและ

ครอบครัว ซ่ึงบุคคลในครอบครัวหรือผูดูแลเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับผูปวยมากท่ีสุด เปนผูท่ีดูแลผูปวยท้ังทางดาน
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รางกายและจิตใจ มีบทบาทสําคัญในการใหกําลังใจผูปวย ตลอดจนใหคําแนะนําและกระตุนผูปวยในการฟนฟู

สมรรถภาพและชวยเหลือในกิจกรรมท่ีผูปวยไมสามารถปฏิบัติได 

 ปญหาที่พบบอยและการดูแล 

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีขอจํากัดหลายดานเน่ืองจากพยาธิสภาพของโรคทําใหเกิดความพิการ

หลงเหลืออยูทําใหผูปวยไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดเลยหรือชวยเหลือตัวเองไดเฉพาะบางสวน จึงทําใหมีโอกาส

เกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ได และปญหาท่ีพบบอยในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและการดูแล คือ 

 1. แผลกดทับ จากการท่ีผูปวยนอนนานๆ และเคลื่อนไหวรางกายไดนอย ผิวหนังโดนกดทับ

บริเวณปุมกระดูกนานๆ ทําใหขาดเลือดมาเลี้ยง จะสังเกตเห็นผิวหนังบวมแดงช้ํา ตอมาผิวหนังถลอกมีแผล

เกิดขึ้น และจากแรงเสียดทานระหวางผิวหนังกับพ้ืนรองรับ การเสียดสีกับผาปูท่ีนอนท่ีไมเรียบ มีรอยยน และการ

เปยกชื้นท่ีเกิดจากนํ้า จากเหงื่อ ปสสาวะและอุจจาระ ทําใหเกิดแผลเกิดขึ้นได และตําแหนงท่ีเกิดแผลกดทับได

บอย คือ บริเวณปุมกระดูกสะโพก กระดูกกนกบ ตาตุมดานนอก สนเทา หัวไหล ใบหู ทายทอย ซ่ึงมีวิธีการดูแล

ดังน้ี 

  1.1 สงเสริมใหมีการเคลื่อนไหว ออกกําลังกายตามความเหมาะสม เพ่ือใหกลามเน้ือ หลอด

เลือด และผิวหนังมีการไหลเวียนของโลหิตดี 

  1.2. พลิกตะแคงตัวบอยๆ อยางนอยทุก 12 ชั่วโมง หรือเปลี่ยนทานอนบอยๆ เพ่ือลดการกด

ทับเน้ือเยื่อบริเวณปุมกระดกูตาง ๆและในบริเวณท่ีมีรอยแดงตามผิวหนังท่ีเกิดขึ้นใหใชน้ิวมือนวดเบาๆ เพ่ือให

เลือดมาเลี้ยงบริเวณเน้ือเยื่อน้ันมากขึ้น และผูดูแลควรตรวจสอบผิวหนังของผูปวยบริเวณปุมกระดูกทุกวันหรือทุก

คร้ังเม่ือพลิกตัว 

  1.3 ปองกันภาวะเปยกชื้นของผิวหนังจากเหงื่อ หรือหลังจากขับถายปสสาวะและอุจจาระ โดย

ทําความสะอาดผิวหนังและซับใหแหงสะอาดอยูเสมอ ไมอับชื้น และสวมเสื้อท่ีมีเน้ือออนนุม ไมหนาจนเกินไป ไม

อบความรอน และดูแลท่ีนอน ผาปท่ีูนอน ใหแหงสะอาดเรียบตึงอยูเสมอ 

  1.4 การเคลื่อนยายผูปวย ใหใชวิธียกแทนการดึงหรือลาก เพราะการดึงหรือลาก ทําใหเกิดแรง

เสียดทานมาก ผิวหนังฉีกขาดไดงาย 

  1.5 ไมนวดหรือใชความรอนประคบหรือใชสบูหรือสารเคมีกับผิวหนังบริเวณท่ีมีรอยแดง เพ่ือ

ลดการระคายเคืองท่ีทําใหผิวหนังถูกทําลายมากขึ้น 

  1.6 ควรใชท่ีนอนท่ีมีการถายเทอากาศ เชน ท่ีนอน ท่ีนอนนํ้า ท่ีนอนฟองนํ้า ถาไมมีใหหา

อุปกรณท่ีรองรับตามปุมกระดูกตาง ๆ เชน ฟองนํ้า หมอนใบเล็กๆ  

 ในกรณีท่ีมีแผลกดทับเกิดขึ้น การดูแลระยะเร่ิมแรกของการเกิดแผลกดทับ  ระยะน้ีผิวหนังจะ

เร่ิมแดงช้ํา ควรรีบแกไขดังน้ี 
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  1. นวดเบาๆ ใหเน้ือเยื่อสวนน้ันมีเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงใหพอเพียง 

  2. ละเวนการนอนทับสวนน้ัน ๆ ไปชั่วคราว 

  3. ระวังไมใหสวนน้ันๆ อบหรืออับชื้น ควรแหงและสะอาดอยูเสมอ อาจจะตองเปดสวนน้ัน ๆ 

ไดถูกลม หรืออากาศภายนอกบาง 

 การทําแผลกดทับ หากการกดทับน้ันเพ่ิมขึ้นจนทําใหเกิดแผล ตองทําแผลโดยการใชหลักความ

สะอาดและปราศจากเชื้อโรค 

 1. ลางรอบแผลใหสะอาดดวยนํ้ายาจากโรงพยาบาลหรือนํ้าตมสุก ใชสําลีชุบใหชุมแลวคอยๆ 

เช็ดรอบๆ แผลกอนแลวเช็ดภายในแผลใหสะอาดดวยสําลีชุบนํ้าตมสุกอีกคร้ัง 

 2. ใสนํ้ายาฆาเชื้อตามความเหมาะสมหรือตามคําแนะนําของแพทย เพ่ือปองกันเชื้อโรคเขาไป

ในแผล 

 3. ปดแผลไวดวยผาทําแผล แตหากแผลแคบเขาและเร่ิมแหงขึ้นอาจเปดแผลไวเพ่ือกระตุนให

แผลแหงเร็วขึ้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับตําแหนงของแผลท่ีเปนดวย และควรสังเกตวาหลังเปดแผลแลว แผลหายเร็วขึ้น

หรือไม 

 ส่ิงที่ควรพึงระวัง ในการทําแผลกดทับ 

  1. สําลี ผาทําแผล นํ้ายาท่ีใชทําความสะอาดจะตองสะอาดปราศจากเชื้อโรค คีมตองสะอาด

ปราศจากเชื้อโรค โดยน่ึงหรือตมฆาเชื้อโรคในนํ้าเดือดนาน 30 นาที 

  2. ปจจุบันมีแผนบางชนิดสามารถปดทับแผลกดทับไวได 3-7 วัน ตอ 1 แผน โดยไมตองเปด

แผลทุกวัน สามารถใชไดในแผลขนาดเล็กหรือเร่ิมเปนได มีประโยชนดานการปองกันการซึมเปอนและการระคาย

เคืองจากภายนอกแผล เชน ปองกันแผลเปอนอุจจาระ ปสสาวะ และปองกันการครูดถูกแผลได แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

ลักษณะแผลวาเหมาะสมเพียงใด หากแผลไมแหงมีนํ้าซึมไหล หรือแผลอยูในตําแหนงสวนพับของรางกาย การใช

แผนยาอาจทําใหแผนยาดานริมเปดออกงายทําใหไมไดประโยชนเทาท่ีควร 

    ในกรณีท่ีมีแผลกดทับขนาดใหญ ควรดูแลทําความสะอาดบาดแผลดวยวิธีการท่ีถูกตอง หรือตดิตอให

เจาหนาท่ีสถานีอนามัยใกลบาน มาทําความสะอาดบาดแผลใหผูปวย และจัดทานอนไมใหทับบริเวณท่ีเกิดแผลกด

ทับ เพ่ือปองกันไมใหแผลลุกลามและเกิดการติดเชื้อ สังเกตความผิดปกติของแผล เชน แผลกดทับอยูในระดับท่ี

ลึกเปนหลุมหรือโพรง มีสิ่งคัดหลั่งจากแผลมาก แผลมีกลิ่นเหม็น ผูดูแลควรพาผูปวยไปพบแพทย 

 2. ภาวะขอติดแข็ง ภาวะขอติดแข็งหรือการติดเกร็งของแขนหรือขาดานท่ีออนแรง จากการท่ี

ไมไดเคลื่อนไหวตามปกติ ทําใหเกิดการดึงร้ังของเน้ือเยื่อออนรอบขอตอ เอ็น กลามเน้ือ และขอท่ีติดยึดมากท่ีสุด

คือ ขอไหล และจะติดอยูในทาบิดเขาใน และแขนมักจะติดในทาควํ่ามือ ผูดูแลควรใหการดูแล ดังน้ี  
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     1. จัดทานอนตะแคงซาย นอนตะแคงขวา นอนหงาย สลับไปมาตามความเหมาะสม  

   2. จัดกิจกรรมท่ีทําใหมีการเคลื่อนไหวรอบขอและบริหารขอตางๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยการ

ใชแขนหรือขาขางปกติชวยกระตุนใหมีการเหยียดแขน-ขา 

 3. ภาวะทองผูก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีปญหาเร่ืองทองผูกเกือบทุกราย สาเหตุของ

ทองผูกมีท้ังจากความเสื่อมท้ังทางรางกายและทางสมอง เชน การขับถายชาโดยเฉพาะผูท่ีมีการเคลื่อนไหว

รางกายนอย ถายอุจจาระไมหมดจากความตึงตัวของกลามเน้ือลดลง หรือจิตใจสับสน หรือสมองเสื่อม ละเลยตอ

การปวดถายอุจจาระ การไดรับอาหารนอยลง การดื่มนํ้านอย การไดรับยาบางชนิด อาจทําใหการขับถายนาน

ออกไป เชน   ยานอนหลับ ยาลดกรดบางชนิด เปนตน ภาวะทองผูกแบงออกเปน 3 อยาง คือ 

      1. การมีอุจจาระเต็มในลําไสใหญ และมีของเหลวคลายอุจจาระซึมอยูรอบทวารหนัก แต

ขับถายอุจจาระไมออก มักมีสาเหตุมาจากขาดความเคลื่อนไหว 

      2. การมีอุจจาระแหงและแข็งอยูในลําไสใหญ ผูปวยจะรูสึกปวดอุจจาระแตไมสามารถบีบ

ตัวใหอุจจาระออกมาได มักมีสาเหตุมาจากขาดนํ้า 

      3.ขาดสุขนิสัยในการฝกการขับถาย โดยไมสนใจละเลยการขับถายยอมกอใหเกิดปญหา

ทองผูกได (มักรวมกับรับประทานอาหารไมมีกากและดื่มนํ้านอยดวย) 

    ผูปวยมักพบอาการทองผูกเชนในขอ 1 เปนสวนใหญ แตในขอท่ี 2 และ 3 ก็สามารถพบได

เชนกัน ดังน้ันญาติผูดูแลควรมีการสังเกตลักษณะอุจจาระของผูปวยใหชัดเจน ซ่ึงมีวิธีการดูแล ดังน้ี 

   1. ใหผูปวยดื่มนํ้าใหมาก ประมาณวันละ 2,000 มล. 

   2. รับประทานอาหารไดเพียงพอแกรางกายและควรเปนอาหารท่ีมีกากใย เชน ผักและ

ผลไม 

   3. ฝกการขับถายใหเปนเวลา 

   4.กระตุนใหรางกายมีการเคลื่อนไหวเทาท่ีจะทําได 

  ในกรณีจําเปนตองใชยาถาย ถาอุจจาระแข็งควรใชยาประเภทท่ีดูดนํ้าไวในตัวเปนการเพ่ิม

จํานวน และทําใหอุจจาระออนตัว ไมควรใชยาถายพวกหลอลื่นเปนเวลานานเพราะจะขัดขวางการดูดซึมอาหาร 

และนํ้ามันจะซึมออกทางทวารหนัก การเหน็บยาควรใชเปนคร้ังคราว เพราะจะติดนิสัยทําใหการทําหนาท่ี

ตามปกติของลําไสเสียไป  ในรายท่ีทองผูกและไดรับประทานยาระบายมามากแลวอุจจาระยังไมออก สวน

อุจจาระแลวนํ้าท่ีสวนยังไมออก หามสวนอีกเพราะลําไสใหญอาจทะลุได ควรชวยดวยวิธีใชน้ิวชวยลวงอุจจาระ

ออกมาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 4. การเกิดอุบัติเหตุ ในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอาการออนแรงคร่ึงซีก อาจเกิดอุบัติเหตุได 

เชน หกลม ตกเตียง แขนขาครูดขณะเคลื่อนยาย เน่ืองจากการขาดการรับรูสัมผัสและการมองเห็นผิดปกติหรือ
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จากการทรงตัวของผูปวยไมดี กลามเน้ือออนแรงหรือเกร็ง การตัดสินใจ ความคิดความจําดอยลงจึงทําใหผูปวย

เกิดอุบัติเหตุไดงาย สงผลใหเกิดปญหาตามมาคือ กลามเน้ือฉีกขาด กระดูกหัก และมีเลือดออกในสมอง เปนตน 

มีวิธีการดูแล ดังน้ี 

  1. ผูดูแลตองคอยชวยเหลือเม่ือผูปวยมีการเปลี่ยนอิริยาบถ หรือเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมตาง 

ๆ เชน การเขาหองนํ้า การเดินขึ้น - ลงบันได หรือในกิจกรรมท่ีผูปวยไมสามารถกระทําไดเอง 

  2. ผูดูแลตองจัดสิ่งแวดลอมภายในบานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ เชน เก็บสิ่งของท่ีอาจเกิดอันตราย

ใหพนมือ ไมวางของเกะกะบนพ้ืนหรือทางเดิน ภายในบานควรมีแสงสวางเพียงพอ เก็บสายไฟ สายโทรศัพทให

เรียบรอย ดูแลพ้ืนไมใหลื่น 

  3. ยกเหล็กก้ันเตียงขึ้นทุกคร้ังเพ่ือปองกันการพลัดตกจากเตียง 

  4. ลอคลอรถเข็นทุกคร้ังท่ีขึ้น - ลงจากเตียงและเคลื่อนยายอยางถูกตอง 

  5. ในระยะแรกอาจทําราวเดินใหผูปวยเกาะ ถาผูปวยเดินในราวไดม่ันคงดีแลวจึงออกเดินนอก

ราว หรือมีเคร่ืองชวยเดินในการเดิน เชน ไมเทาขาเดียว ไมเทา 3 ขา ไมเทา 4 ขา แลวแตความม่ันคงของการเดิน

ในผูปวยแตละรายในขณะเดินสังเกตความผิดปกติของศีรษะ ลําตัว แขน และขา ในระหวางการเดินเพ่ือปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุ 

 การปองกันไมใหโรคกลับเปนซํ้า 

  เน่ืองจากหลอดเลือดในสมองมีหลายแขนง หลอเลี้ยงสมองในหลายสวน ดังน้ันการเกิดปญหาของ

หลอดเลือดในสมองสวนหน่ึงอาจเกิดขึ้นกับหลอดเลือดในสมองในตําแหนงอ่ืน ๆ ไดอีก จึงพบผูปวยอัมพาต แม

อาการจะดีขึ้นแลวก็มีโอกาสเกิดโรคอัมพาตซํ้าไดอีก ดังน้ันจึงควรสนใจในดานปองกันโรคหลอดเลือดสมองดวย 

แมวาจะเคยเปนอัมพาตอยูกอนแลวก็ตาม การปองกันไมใหโรคกลับเปนซํ้า เปนสิ่งจําเปนมากโดยจะตองควบคุม

โรคท่ีเปนปจจัยเสี่ยง เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เปนตน หากควบคุมโรคไดไมดีจะทําใหมี

โอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคกลบัซํ้า การกําเริบของโรคและการเกิดภาวะแทรกซอนท่ีเปนอันตรายได การปองกัน

ไมใหโรคกลับเปนซํ้า มีวิธีการ ดังน้ี 

 การรับประทานยา ไดแก 

  1. รับประทานยาท่ีใชในการควบคุมปจจัยเสี่ยงหรือยาท่ีรักษาโรคเกิดรวมตามแผนการรักษา

ของแพทยอยางเครงครัด เชน ยาลดความดันโลหิตสูง ยาโรคหัวใจ ยาลดไขมันในเสนเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน 

เปนตน 

    2. รับประทานยาสําหรับโรคหลอดเลือดสมองตามแผนการรักษาของแพทย เชน ยาตานเกร็ด

เลือด ยาตานการแข็งตัวของเลือด เปนตน 
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 โดยรับประทานยาอยางเครงครัด และควรสังเกตอาการขางเคียงของยา คือ การมีเลือดออกงาย เบือ่

อาหาร คลื่นไสอาเจียน ทองเดิน และอาการท่ีสําคัญท่ีสุด ไดแก การระคายเคืองกระเพาะอาหาร 

  การดูแลสุขอนามัยทั่วไป ไดแก 

    1. งดการสูบบุหร่ี 

    2. มีการออกกําลังกาย เพ่ือฟนฟูสมรรถภาพอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ 

    3. มีวิธีการจัดการกับความเครียด ไดแก การฝกทําสมาธิ ทุกอิริยาบถหรือกอนเขานอน โดย

การหายใจเขาออก ลึก ๆ ยาว ๆ ตั้งสมาธิใหแนวแน มีสติรูทุกการเคลื่อนไหว ไมยึดติด ไมคิดฟุงซาน 

    4. มีการพักผอนอยางเพียงพออยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง แตผูปวยโรคหลอดเลือดสมองน้ัน

มักนอนไมหลับ เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เชน ความกลัว ความวิตกกังวล เครียดเร่ืองปญหาตาง ๆ ไดแก 

เร่ืองเศรษฐกิจ ความเจ็บปวยท่ีตองพ่ึงพาผูอ่ืน ความไมสุขสบายจากสิ่งแวดลอมท่ีไมอํานวยใหหลับ รวมทั้งชุด

นอนไมเหมาะสม ดังน้ันผูปวยและผูดูแลจึงควรคนหาและขจัดสาเหตุของกสนนอนไมหลับใหหมดไป หรือให

ผูปวยดื่มนมกอนเขานอนเพราะนมมีสารท่ีทําใหงวงนอนจึงสงเสริมใหเกิดการนอนหลับ 

    5. มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเหมาะสมกับโรค เชนในกรณีท่ีลุกเดินไมสะดวก ตองน่ังนอน

อยูบนเตียง ควรทํางานอดิเรกท่ีชอบและสามารถทําได เชน เลนหมากฮอส อานหนังสือเบาสมอง ดูโทรทัศนหรือ

ฟงวิทยุรายการท่ีถูกใจ 

    6. ไปตรวจตามแพทยนัดทุกคร้ัง หรือไปพบแพทยทันทีท่ีมีอาการผิดปกติ เชน ปวดศีรษะ

มาก ชา ซึมลง เปนตน 

 และท่ีจําเปนอยางยิ่ง ในการปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองกลับซํ้า คือ การจัดเตรียมอาหาร

และอาหารสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีผูปวยและผูดูแลตองมีความรู 

 การจัดเตรียมอาหารสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 ในการจัดเตรียมอาหารสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูดูแลควรเตรียมอาหารและนํ้าให

เพียงพอกับความตองการของผูปวยอยางครบถวนตลอดท้ังชนิดอาหารท่ีควรไดรับหรือหลีกเลี่ยงถูกตองตาม

สภาวะโรคของผูปวย ในกรณีท่ีผูปวยรับประทานอาหารเองไดบาง มีวิธีการดูแล ดังน้ี 

  1. ผูดูแลจัดเวลาใหผูปวยไดรับการพักผอนกอนรับประทานอาหารเพราะจะทําใหขณะ

รับประทานอาหารไมเม่ือยลา ลดสิ่งกระตุนผูปวยขณะรับประทานอาหารเพราะจะทําใหความสนใจใจของผูปวย

ในการรับประทานอาหารลดลง 

  2. จัดวางถาดอาหารใหอยูในลานสายตา ท่ีผูปวยจะสามารถมองเห็นได 

  3. ควรใหอาหารออนนุมและไมมีนํ้ามาก เปนอาหารท่ีผูปวยชอบแตไมขัดกับโรค ถาอาหารมี

ลักษณะเปนเสนยาว ควรตัดใหสั้น เพ่ือใหกลืนไดสะดวก  
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  4. ใหผูปวยกลืนใหเปนจังหวะ ขณะรับประทานอาหาร ไมควรเรงผูปวย และดื่มนํ้าตามทุกคร้ัง 

  5. ควรใชหลอดดูดนํ้าหรือใชชอนปอนคร้ังละนอย ๆ 

 ในกรณีท่ีผูปวยมีปญหาการเคี้ยวและการกลืน ผูดูแลควรดําเนินการ ดังน้ี 

  1. ผูดูแลควรเลือกอาการท่ีเคี้ยวงายและสะดวกตอการกลืนสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

  2. ผูดูแลจัดใหผูปวยอยูในทาน่ัง หรือศีรษะสูง ขณะรับประทานอาหาร 

  3. ถาผูปวยสามารถรับประทานอาหารเหลวได กระตุนใหผูปวยดื่มนํ้าโดยใชหลอดดูดแทน 

  4. ในกรณีท่ีผูปวยจําเปนตองใหอาหารทางสายยาง ผูดูแลจะตองไดรับความรูและทักษะ 

รวมท้ังการจัดเตรียมสูตรอาหาร และการปนอาหารผสม 

 อาหารสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

  1. หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลและไขมันสูง ไดแก เน้ือสัตวติดมัน มันหมู มันวัว หนัง

เปด หนังไก เคร่ืองในสัตว สมองสัตว ไขแดง และอาหารทะเลจําพวก กุง ปลาหมึก หอยนางรม เพราะมีไขมัน

แฝงแทรกอยูมาก 

  2. รับประทานอาหารท่ีมีไขมันต่ํา หรือถาจะรับประทานเน้ือหมู เน้ือวัว ควรเลาะมันออกให

หมด ถารับประทานไก ควรเอาหนังออกใหหมด ฉะน้ันเน้ือปลาจึงเปนอาหารท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะมีปริมาณ

ไขมันต่ํากวา เน้ือหมู เน้ือวัว และเน้ือไก 

  3. รับประทานอาหารเพ่ือชวยในเร่ืองการขับถายอุจจาระ ปองกันภาวะทองผูกไดแก อาหารท่ี

มีกากใยมาก เชน ขาวกลอง ขาวซอมมือ และรับประทานผักและผลไมท่ีไมหวาน เพ่ือชวยใหรางกายดูดซึมไขมัน

ลดลง 

  4. ในการปรุงอาหารควรใชนํ้ามันพืชชนิดกรดไขมันไมอ่ิมตัว เชน นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามัน

ขาวโพด นํ้ามันรําขาว นํ้ามันงา นํ้ามันดอกคําฝอย แทนนํ้ามันท่ีมีกรดไขมันอ่ิมตัวสูง เชน นํ้ามันจากสัตว นํ้ามัน

ปาลม นํ้ามันมะพราว จะทําใหไขมันในเลือดเพ่ิมขึ้น 

  5. หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด ขนมหวานตาง ๆ ครีม เนย กะทิ 

  6. ลด หรือหลีกเลี่ยงอาหารจําพวก กุงแหง ปลาเค็ม เน้ือเค็ม หมูหยอง กะป เนย ครีม และ

หลีกเลี่ยงการเติมเกลือหรือสารปรุงรสตาง ๆ ลงไปในอาหาร เชน นํ้าปลา ซีอ้ิว ซอส นํ้าตาล 

  7. หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีเกลือโซเดียม และโปแตสเซ่ียมในปริมาณสูง เชน อาหารท่ีมีรสเค็ม ผัก

ผลไมกระปอง อาหารสําเร็จรูป อาหารหมักดอง 

  8. หลีกเลี่ยงเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หรือจําพวก ชาหรือกาแฟ เพราะมีสารคาเฟอีน 

  9. สิ่งท่ีรับประทานไดไมจํากัดจํานวน ไดแก ผักบุงผักคะนา เพราะผักเหลาน้ีมีแคลอร่ีต่ํามาก

หรือไมมีเลย แตจะใหกากใยสูง ชวยลดการดูดซึมของนํ้าตาลได อาหารแปง (คารโบไฮเดรต) ควรเลือก
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รับประทานชนิดท่ีผานกระบวนการแปรรูปนอยท่ีสุด เพราะจะมีกากใยอาหารอยูมาก เชน ขนมปงโฮสวีท ขาว

ซอมมือ 

 การดูแลดานจิตใจ 

 นอกเหนือจากการดูแลดานรางกายแลว สิ่งท่ีนับวาสําคัญยิ่งสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง คือ

การดูแลดานจิตใจ ผูดูแลจึงควรเขาใจพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูปวย ซ่ึงอาจมากหรือนอยแตกตางกันไป

ในผูปวยแตละราย เน่ืองมาจากสาเหตุในสมองและรางกายเปลี่ยนแปลงไป สภาพของอารมณและจิตใจผูปวย

ยอมตองเปลี่ยนแปลงไปดวย บางรายอาจกาวราวขึ้น บางรายซึมเศรา หรือบางรายเฉยเมยและแยกตัวเอง การ

นอนไมหลับจะเปนอาการหน่ึงท่ีพบบอยในผูปวย หรือบางรายอาจจะมีอาการหัวเราะ หรือรองไหโดยควบคุม

ไมได และไมสอดคลองกับสถานการณขณะน้ัน สิ่งท่ีผูดูแลจะชวยผูปวยได มีดังน้ี 

  1. อยูใกลชิดกับผูปวย เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและอบอุน 

  2. พูดคุยกับผูปวยเสมอ แมวาผูปวยจะไมคุยตอบโตก็ตาม เลาเร่ืองราวเหตุการณตาง ๆ ใหฟง 

เชน ขาวสาร เร่ืองของญาติเพ่ือฝูงอยางปกติ 

  3. ควรเขาใจถาผูปวยมีอาการอัมพาตคร่ึงซีก ตาซีกท่ีอัมพาตจะสูญเสียการมองเห็น และขาด

ความสนใจในรางกายซีกน้ันในระยะเวลาแรก ๆ ของการเกิดโรค ดังน้ันระยะแรกควรยืนพูดคุยดานท่ีอัมพาตหรือ

ออนแรง ท้ังน้ีเพ่ือกระตุนใหผูปวยไดฟนฟูรางกายซีกท่ีออนแรง เพ่ือความสนใจตอรางกายและสิ่งแวดลอม 

  4. หากผูปวยพูดไมได พูดชา พูดไมชัด หรือพูดผิด ผูดูแลจะมีสวนอยางมากในการกระตุนให

ผูปวยพูดไดอยางถูกตอง และรอฟงคําตอบอยางใจเย็น อยาเรงใหผูปวยพูด หรือรีบพูดแทน และไมควรทําให

ผูปวยอายตอการพูดผิด 

  5. ชมเชยผูปวยทุกคร้ังท่ีสามารถฟนฟูรางกายไดดีขึ้นในทุก ๆ ระยะ และใหกําลังใจเสมอวาจะ

สามารถทําไดดีขึ้นเร่ือย ๆ  

  6. สงเสริมใหผูปวยทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามารถทําไดดวยตัวเอง เชน ตักอาหาร หวีผม แปรง

ฟน ลุกน่ังหรือยืน เปนตน ญาติเพียงดูแลเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ หรือเตรียมอุปกรณให และควรใจเย็นรอใหผูปวย

ทําเอง โดยไมเรง หรือทํากิจกรรมตาง ๆ ใหผูปวยเพียงเพ่ือตอการใหเสร็จเร็ว ๆ 

  7. งานบางชนิดผูปวยบางรายอาจชวยทําได แตตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมท้ังน้ีขึ้นอยูกับ

ลักษณะของงาน และอาการของผูปวยแตละรายแตควรใชเวลาในการปรับตัวอยางคอยเปนคอยไป 

  8. อยาเคี่ยวเข็ญผูปวยหรือตําหนิผูปวยจนเกินไป ควรใหเวลาและใหโอกาสเขาเสมอ 

  9. ระมัดระวังอุบัติเหตุ และไมควรประมาทปลอยผูปวยไวคนเดียวแมวาอาการจะดีขึ้นแลวก็

ตาม 
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  10. ครอบครัวควรใหความรัก ความเขาใจ เพราะจะทําใหผูปวยไดรับรูวาตนยังเปนท่ีรัก เกิด

ความรูสึกตอตนเองในทางบวก ซ่ึงจะเปนพลังใหผูปวยตอสูกับโรคหรืออาการท่ีเปนได 

 การชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน 

 กิจวัตรประจําวัน  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ ท่ีตองทําเปนประจําในแตละวัน  เร่ิมตั้งแตตื่นนอนจนถึง

เขานอน การชวยเหลือกิจวัตรประจําวันในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมี ดังน้ี 

 1. การทําความสะอาดรางกาย เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรกและเพ่ือความสุขสบายของผูปวยนอกจากน้ัน 

ยังมีผลพลอยไดคือทําใหขอและกลามเน้ือตาง ไดเคลื่อนไหวเพราะตองมีการขยับแขนขาเพ่ือทําความสะอาดทุก

สวนของรางกาย ประกอบกับการถอดหรือใสเสื้อผาน้ัน จะชวยใหมีการขยับและหมุนขอตางๆ ของแขนขาใน

ขั้นตนเปนประจําทุกวัน  ดังน้ันจึงควรใสเสื้อผาผูปวยตามปกติเพียงแตปรับใหเสื้อผาใสงายขึ้นไมควรใชวิธีคลมุ

ผาแทนการใสเสื้อผา   เพราะจะทําใหการขยบัของขอตางๆ ลดลง  จนไมสามารถสวมใสเสื้อตามปกติไดอีกและ

อาจมีภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ ตามมา  เชน ปวดขอ,ขอติดและผิวหนังอับชื้น - เปอยแดง เปนตน การทําความ

สะอาดรางกาย ไดแก 

 1.1 การอาบนํ้า เปนวิธีทําความสะอาดรางกายท่ีดีและหมดจดท่ีสุดมีผลพลอยไดดานการ

เคลื่อนไหวรางกายและการไหลเวียนโลหิตอยางชัดเจน เม่ือผูปวยอาบนํ้าแลวเกิดความสดชื่น จะเกิดผลดานจิตใจ

ตามมาอยางมาก  ดังน้ันจึงควรกระตุนใหผูปวยอาบนํ้าทุกราย  ยกเวนผูปวยท่ีไมสามารถไปหองนํ้าได  หรือมี

ปญหาท่ีจะกอใหเกิดการแทรกซอนจากการอาบนํ้า  เชน มีแผลในตําแหนงท่ีหลีกเลี่ยงนํ้าจากการอาบนํ้าไมได  

เปนตน สิ่งท่ีควรระวังในการอาบนํ้าใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง คือ การลื่นหกลมในหองนํ้า ดังน้ัน ควรจัดให

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองน่ังอาบนํ้าบนเกาอ้ีหรือบนรถเข็น  มีบริเวณสะดวกในการหยิบจับอุปกรณอาบนํ้า เชน 

สบู ผาเช็ดตัว เปนตน โดยควรมีญาติอยูใกลชิดขณะอาบนํ้าดวย 

  1.2 การแปรงฟน หรือการทําความสะอาดชองปาก ปกติบุคคลท่ัวไปใชวิธีแปรงฟน หากผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองรับประทานอาหารทางปากก็ควรแปรงฟนเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป แตการแปรงฟนอาจตอง

มีผูดูแลชวยเหลือตามสภาพ สวนผูปวยท่ีไมรูสึกตัว หรือรับประทานอาหารทางสายควรดูแลชองปากโดยการใชผา 

หรือสําลีชุบนํ้ายาเช็ดปากหรือชุบนํ้าเกลือ (นํ้าเกลือหรือเกลือผสมนํ้า มีคุณสมบัติฆาเชื้อโรคไดในระดับหน่ึง) แลว

ใชคีมคีบสําลีน้ันเขาไปเช็ดทําความสะอาดในชองปาก 

  1.3 การเช็ดตัว ทําในผูปวยท่ีไปอาบนํ้าไมได ควรใชสบูออนและเช็ดสบูออกใหหมด หลังจาก

น้ันเช็ดตัวใหแหง โดยเฉพาะจุดท่ีอับชื้นงาย เชน รักแร ใตราวนม ขาหนีบ ซอกกน เปนตน แลวจึงโรยแปงหรือ

หากจะใชครีมหรือโลชั่นก็ไดตามปกติเพ่ือปองกันผิวแหงหรือคันได สิ่งท่ีควรพึงระวัง คือ เม่ือผิวหนังตามซอก

รางกายท่ีอับชื้น เปอยแดง เปนขุยหรือคัน  ควรฟอกสบู  ลางนํ้าใหสะอาดเช็ดใหแหง  แลวจัดบริเวณน้ันๆให

โปรง ไมใสเสื้อผาทับบริเวณน้ัน ๆ ชั่วคราว เชนถาเปนท่ีรักแรก็ใหยกแขนขางน้ันขึ้นเปนระยะๆ เพ่ือใหอากาศ
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ไหลเวียนถูกผิวหนัง   ทําใหผิวแหงลดการอับชื้นลง  หากทําเชนน้ี 2 - 3 วันอาการไมดีขึ้น  จึงควรปรึกษาแพทย

เพราะผิวหนังอาจมีเชื้อรา  ซ่ึงอาจตองใชยาทารวมดวย เปนตน  

  1.4 การชําระลางบริเวณทวาร หากผูปวยสามารถอาบนํ้าไดเองการชําระบริเวณน้ีก็ทําเชน

ปกติ แตหากเช็ดตัวหรือผูปวยท่ีถายอุจจาระบนเตียงควรลางทวารโดยใชหมอนรองกนไว ลางชําระดวยนํ้าและสบู 

ใชมือหรือคีมชนิดยาวคีบสําลีเช็ดบริเวณทวารแลวลางดวยนํ้าใหสะอาด ซับสําลีแหงหรือผาแหงอีกคร้ังหน่ึง และ

ไมควรโรยแปงกอนซับผิวหนังใหแหง เพราะจะทําใหผวิหนังอับชื้นไดงาย 

  1.5 การชําระลางบริเวณอวัยวะสืบพันธุ การติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะสามารถเกิดขึ้นได

ในผูปวยท่ีคาสายสวนปสสาวะหรือในผูปวยท่ีเคลื่อนไหวรางกายไมสะดวก อาจเกิดการคั่งคางของปสสาวะมาก

จนทําใหกระเพาะปสสาวะถูกยืดขยาย ทําใหปสสาวะเหลือคาง เปนแหลงสะสมเชื้อแบคทีเรีย หรือในผูท่ีไมรักษา

ความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ ทวารหนักทําใหเกิดการติดเชื้อได หรือในผูปวยสูงอายุ มีโอกาสติดเชื้อระบบ

ทางเดินปสสาวะไดงาย จากภูมิตานทานลดลง ประกอบกับปสสาวะคั่งคาง ซ่ึงมีวิธีการดูแล ดังน้ี 

   1. กระตุนใหดื่มนํ้าวันละ 2,000 - 3,000 ซีซี ถาไมมีขอหาม 

 2. ทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ ทวารหนักทุกคร้ังหลังการขับถาย 

 3. วางแผนจัดเวลาในการขับถายปสสาวะ อยางนอยทุก 2 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม

ในผูปวยแตละราย 

 4. ผูปวยและผูดูแลควรสังเกตและประเมินอาการคั่งคางของปสสาวะในกระเพาะปสสาวะ 

โดยการใชมือคลําบริเวณหัวหนาว หากพบวากระเพาะปสสาวะเร่ิมตึงเล็กนอยจะตองใหผูปวยถาย ขณะท่ีผูปวย

ชวยเหลือตนเองไดนอย ผูดูแลควรชวยเหลือผูปวยในการขับถายปสสาวะโดยการจัดใหน่ังเกาอ้ีน่ังถาย   หรือสอด

ใสหมอนอนหรือหมอปสสาวะใหผูปวย 

  กรณีปสสาวะไมออก  และจําเปนตองใสสายปสสาวะกลับบาน มีหลักการดูแลและทําความ

สะอาดดังน้ี 

 1. ระวังไมใหสายปสสาวะหักงอหรือนอนทับสาย 

 2. ติดพลาสเตอรตรึงสายปสสาวะใหแนนกับหนาขาเพ่ือลดการระคายเคือง และลดการดึง

จากการเคลื่อนไหวของสายควรเปลี่ยนพลาสเตอรและยายท่ีติดพลาสเตอรทุกวัน เพราะการติดนานๆและ

ตําแหนงเดิมๆ อาจทําใหเกิดแผลได 

   การปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ มีวิธีการดังน้ี 

 1. เม่ือสังเกตพบวาปสสาวะขุน - เขม หรือเปนตะกอน ควรดื่มนํ้ามากๆ เพ่ือระบายสิ่ง

ตกคางและทําใหปสสาวะใสขึ้น 

 2. ควรเปลี่ยนสายปสสาวะทุกเดือนหรือทุกคร้ังท่ีมีปญหาในการระบายปสสาวะ 
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 3. การเปลี่ยนถุงรองรับปสสาวะตองสะอาดและปราศจากเชื้อทุกขั้นตอน ดังน้ันจุกเปด-ปด

น้ัน หลังเทปสสาวะออกแลวตองปดสนิททุกคร้ังเพ่ือปองกันเชือ้โรคผานเขาสูรางกาย 

 4. ถุงรองรับปสสาวะตองอยูในระดับต่ํากวากระเพาะปสสาวะหรือต่ํากวาทองนอยของ

ผูปวยเสมอ หากจําเปนตองยกใหถุงสูงกวาทองนอยผูปวย ก็ควรหักพับสายปสสาวะสวนใดสวนหน่ึงไวกอนเพ่ือ

ปองกันไมใหปสสาวะไหลยอนเขาไปในรางกาย ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการติดเชื้อได 

 5. ชําระลางบริเวณชองปสสาวะและบริเวณโดยรอบใหสะอาดอยูเสมอ 

 กรณีปสสาวะรดเน่ืองจากปสสาวะโดยไมรูตัว  กลั้นปสสาวะไมไดหรือรองปสสาวะไมทันจะทํา

ใหผวิหนังอับชื้นหรือแฉะ  เปอยแดงและคันเปนเหตุใหเกิดแผลหรือมีเชื้อราได  ซ่ึงมีวิธีการดูแลโดยการดูแลโดย

การใสผาออม ปจจุบันมีผาออมสําหรับผูใหญ โดยเลือกขนาดใหพอเหมาะกับขนาดตัวของผูปวยโดยผาออมผูใหญ

มีท้ังแบบของผูชายและผูหญิง มีขนาดใหญ  ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก แตผูดูแลควรพึงระวัง ดังน้ี 

 1. ควรเปลี่ยนผาออมทุกคร้ังท่ีปสสาวะ หรือกหากเปนผาออมท่ีสามารถซับปสสาวะได

หลายคร้ัง ก็ควรพิจารณาเปลี่ยนโดยดูจากปริมาณปสสาวะในแตละคร้ัง 

 2. หลังเปลี่ยนผาออมควรเช็ดผิวหนังใหสะอาดแลวเช็ดผิวหนังใหแหงกอนหอผาออม 

 3. การใสผาออมบางคร้ังตองพักผิวหนังใหสัมผัสกับอากาศบางไมควรหอไวตลอดเวลาเพ่ือ

ปองกันการอับชื้น หรือเกิดแผลจากรอยตึงร้ังของผาออมได 

 2. การจัดทาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  เน่ืองจากผูปวยมักจะนอนในทาใดทาหน่ึงนานๆ ซ่ึงอาจ

ทําใหเกิดภาวะแทรกซอน ดังน้ันการจัดทาทางผูปวยท่ีถูกตองจึงเปนวิธีการหน่ึงในการปองกันภาวะแทรกซอนท่ี

จะเกิดขึ้นได เชน ภาวะแข็งเกร็งของกลามเน้ือ การหดสั้นของกลามเน้ือทําใหเกิดการยึดติด ผิดรูปของขอตางๆ 

เกิดอาการขอติดไมสามารถเคลื่อนไหวได การเกิดแผลกดทับ เปนตน และในการจัดทาทางใหถูกตองจะตอง

พิจารณาสิ่งตอไปน้ี 

 1. เตียงนอน ควรเปนเตียงท่ีแข็งแรง เตียงควรมีความสูงพอเหมาะ ควรสูงจากพ้ืนประมาณ     

50- 60 เซนติเมตร เพราะจะทําใหเทาผูปวยสัมผัสพ้ืนไดพอดี หรืออาจเปนเตียงท่ีสามารถปรับระดับสูงต่ําของ

เตียงได 

 2. ท่ีนอน ตองเปนท่ีนอนท่ีแนน ไมนุมหรือแข็งจนเกินไป 

 3. ผาปูท่ีนอน ตองตึง ไมมีรอยยน รอยพับ เพ่ือไมใหเกิดการถูไถกับผิวหนังของผูปวย อันจะนํามา

สูการเกิดแผลกดทับขึ้นได 

 4. ทานอน การจัดทานอนสําหรับผูปวย ควรหลีกเลี่ยงการนอนทับแขน หรือขาขางท่ีออนแรง

นานๆ เพราะจะทําใหเกิดการบวมของแขนและขา เกิดขอยึดติดไดงาย 
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 วิธีการจัดทานอนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  มีวิธีการตางๆ ดังตอไปน้ี 

  1. ทานอนหงาย ผูปวยนอนศีรษะตรง หนุนหมอนท่ีไมเตี้ย หรือสูงจนเกินไป จัดตัวใหตรง 

อยาใหเอียงไปทางดานท่ีออนแรง ใชหมอนบางๆ หนุนท่ีไหลและตนแขนขางท่ีออนแรง ใชหมอนบางๆ หนุนหรือ

วางใตสะโพกขางท่ีออนแรง และแขนขางออนแรงสามารถจัดใหอยูในทาหงายแขนขึ้น งอแขนเขาเล็กนอยหรือ

เหยียดกางออกเล็กนอย หงายฝามือขึ้น 

   2. ทานอนตะแคง ควรจัดใหนอนตะแคงท้ัง 2 ขาง แตควรนอนตะแคงทับขางปกติมากกวา

ขางท่ีออนแรง ทานอนตะแคงทับดานท่ีปกติ มีวิธีการจัดทา ดังน้ี 

  2.1 ผูปวยนอนศีรษะตรง หนุนหมอนท่ีไมเตี้ยหรือสูงมากเกินไป 

 2.2 ตะแคงตัว ดึงสะบักแขนขางออนแรงตลอดจนถึงฝามือใหแขนเหยียดตรง (หมอนท่ีใช

รองแขนน้ี ไมควรเตี้ยมาก เพราะจะทําใหชวงแขนต่ํากวาระดับตัว ซ่ึงอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บท่ีขอไหลได) 

 2.3 รองหมอนใตขาขางท่ีออนแรงตลอดจนถึงฝาเทา งอสะโพกและเขา ไขวขาไปขางหนา

เพ่ือใหสะโพกบิดไปขางหนา และเปนการยืดกลามเน้ือขางลําตัวและสะโพก 

 2.4 เทาขางออนแรง วางบนหมอนเชนเดียวกัน เพ่ือปองกันไมใหขอเทาบิด 

 2.5 ขาขางปกติ เหยียดสะโพกไปดานหลัง 

    สวนทานอนตะแคงทับขางท่ีออนแรง มีวิธีการจัดทา ดังน้ี 

 1. ผูปวยนอนศีรษะตรง หนุนหมอนท่ีไมเตี้ยหรือสูงมากเกินไป 

 2. ดึงสะบักขางออนแรงมาขางหนา พรอมกับกางแขนออก เพ่ือปองกันไมใหผูปวยนอนทับ

ไปบนหัวไหล ชวงปลายแขนอยูในทาหงายมือ 

 3. ขาขางท่ีออนแรง จับเหยียดสะโพก เขางอเล็กนอย 

 4. ขาขางปกติอยูดานบน งอสะโพกและเขา ไขวขาไปทางดานหนาใชหมอนรองรับไว 

ตลอดจนถึงฝาเทา 

 3. ทาน่ัง มีวิธีการจัดทาน่ัง ดังน้ี  

  3.1 การจัดทาน่ังบนเตียง ใหผูปวยน่ังศีรษะและลําตัวตรง จัดใหน่ังโดยมีพนักพิงหลังและ

ศีรษะ หรืออาจปรับหัวเตียงขึ้นก็ได (หากเปนเตียงชนิดปรับได) หากไมมีใชหมอนหนุนรองหลังและศีรษะไว แขน

ขางท่ีออนแรงวางไวบนหมอน หนุนใหสูงจนไหลขางออนแรงอยูในระดับเดียวกับขางปกติ และปลายเทาท้ัง 2 

ขาง ยันตั้งฉากกับแผนกระดาน หรือผามวนเพ่ือปองกันเทาตก  

    3.2 การจัดทาน่ังบนเตียงน่ังบนรถเข็น ใหผูปวยน่ังศีรษะและลําตัวตรง วางแขนขางออนแรงไว

บนหมอน ถาหมอนท่ีรองแขนต่ําไปใหใชหมอนรองอีกชั้นหน่ึง ถาผูปวยน่ังบนรถเข็น ใหวางแขนท้ังสองขางไวบน
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หมอน หนุนใหสูงจนไหลขางออนแรงอยูในระดับเดียวกับขางปกต ิเทาควรจัดใหวางบนพ้ืนเต็มฝาเทาท้ังสองขาง 

ถาเตียงหรือเกาอ้ีสูงจนเทาลอยพนพ้ืน ใหใชกลองไมเตี้ยๆ รองเทา 

 3. การฝกการเคล่ือนไหวรางกาย การออกกําลังกายในสวนท่ีเกิดการสูญเสีย และฝกการเคลื่อนไหว

ของขอตางๆ ฝกความคงทนและความแข็งแรง เปนการออกกําลังกายเพ่ือการรักษา 

 การออกกําลังกายเพ่ือการรักษา  เปนการออกกําลังกายเพ่ือคงความสามารถของการเคลื่อนไหวของ

ขอในแขน – ขาขางท่ีออนแรงของผูปวย  การฝกการเคลือ่นไหวขอควรทําทาละ 20-30 คร้ัง  ทําอยางนอยวันละ 

2 รอบ  เชา-เย็น ไมควรทําหลังอาหารภายใน 1 ชั่วโมง  และการเคลื่อนไหวแตละคร้ังควรทําชา ๆ เปนจังหวะ

สมํ่าเสมอและนุมนวล และใหสุดองศาของการเคลื่อนไหว  เพ่ือเปนการเสริมสรางทักษะของดานท่ีเสียไปตาม

กําลังความสามารถ  และชวยใหขอตางๆ ทําหนาท่ีไดตามปกติ  ปองกันการยึดติดของขอ  ปองกันการหดตัวของ

กลามเน้ือและชวยใหการไหลเวียนของเลือดสะดวกขึ้น  การออกกําลังสามารถแบงออกเปน 2 แบบ ดังน้ี 

 1.การออกกําลังกายโดยผูดูแลเปนผูทําให ผูดูแลตองพยุงสวนท่ีจะทําการเคลื่อนไหวอยางดี มือ

ของผูทําตองจับอยางม่ันคง การออกกําลังกายใหผูปวยจะเร่ิมจาก ผูดูแลทําการเคลื่อนไหวจากสวนตนไปสวน

ปลายเสมอการเคลื่อนไหวในสวนแขน สวนท่ีตองทําการเคลื่อนไหว ไดแก ขอไหล ขอศอก ขอมือและบริหารขอ

น้ิวมือสําหรับการเคลื่อนไหวในสวนขา สวนท่ีตองทําการเคลื่อนไหว ไดแก ขอสะโพกและขอเขา ขอเทา และ

น้ิวเทามีวิธีการ ดังน้ี 

 1.1 การเคลื่อนไหวขอไหล เร่ิมตนท่ีผูดูแลใชมือขวาจับบริเวณขอศอกของผูปวย มือซายจับ

บริเวณขอมือของผูปวยคอยๆ ยกแขนของผูปวยขึน้ ชาๆ จนถึงศีรษะ และคอยๆ ยกแขนผูปวยลงขางลําตัว ทําซํ้า

ทาเดิม 

 1.2 การกางแขนและหุบแขน เร่ิมตนท่ีผูดูแลใชมือขวาจับบริเวณขอมือและมือซายจับ

บริเวณขอศอกของผูปวย คอยๆ กางแขนผูปวยออกหางจากลําตัว โดยการสลับเปลี่ยนเลื่อนมือของผูดูแล มือขวา

จับบริเวณขอศอกและมือซายจับบริเวณขอมือของผูปวย กางแขนจนถึงศีรษะระวังอยาใหผูปวยเจ็บปวดแขน 

และคอย ๆ จับแขนผูปวยหุบลงเขาหาตัว ทําซํ้าทาเดิม 

  1.3 กางหมุนขอไหลผูปวยขึ้นและลง เร่ิมตนจากท่ีผูดูแลใชมือขวาจับขอศอกและมือซายจับ

ขอมือผูปวย โดยใหแขนกางตั้งฉากกับลําตัว คอย ๆ ยกแขนผูปวยขึ้นขางบนโดยใหแขนและขอศอกยังคงอยู

แนวตั้งฉาก ยกขึ้นจนตนแขนแนบกับท่ีนอนและแขนสวนปลายหงายขนานกับศีรษะ ยกแขนกลับมาอยูในทา

เร่ิมตน และควํ่าปลายแขนลงใหขนานกับลําตัว ยกขึ้นกลับมาสูทาเร่ิมตน ทําซํ้าทาเดิม  

 1.4 การกางแขนและไขแขนขามลําตัว เร่ิมตนท่ีผูดูแลใชมือขวาจับบริเวณขอศอกและมือ

ขางซายจับบริเวณขอมือของผูปวย กางแขนผูปวยออกมา 90 องศา แลวยกแขนผูปวยขามลําตัวใหมือไปแตะไหล

ดานตรงขาม แลวนํากลับมาสูทาเร่ิมตน ทําซํ้าทาเดิม 
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 1.5 การงอและเหยียดขอศอก เร่ิมตนท่ีผูดูแลใชมือซายจับบริเวณขอมือและมือขวาพยุง

บริเวณดานหลังขอศอกของผูปวย งอขอศอกเขา (พับแขนเขา) สลับกับเหยียดออกทําซํ้าทาเดิม 

 1.6 การกระดกขอมือผูปวยขึ้นและลง เร่ิมตนท่ีผูดูแลจัดแขนผูปวยยกแขนใหตั้งฉากกับ

ลําตัว ในทางอขอศอกตั้งฉาก 90 องศา มือซายจับบริเวณขอมือ มือขวาพยุงบริเวณอุงมือของผูปวย คอย ๆ 

กระดกขอมือผูปวยขึ้นจนเร่ิมรูสึกตึง คอย ๆ กระดกมือผูปวยลงจนเร่ิมรูสึกตึง ทําซํ้าทาเดิม 

 1.7 การกําน้ิวมือเขาและเหยียดน้ิวมือออก เร่ิมตนท่ีผูดูแลจัดแขนผูปวยยกแขนใหตั้งฉาก

กับลําตัว ในทางอขอศอกตั้งฉาก 90 องศา มือซายจับบริเวณขอน้ิวมือท่ีตองการเคลื่อนไหว มือขวาจับท่ีใตขอมือ

ของผูปวยคอยๆ งอน้ิวมือลง และเหยียดน้ิวมือออกจนเร่ิมรูสึกตึง สลับกัน ทําซํ้าทาเดิม 

 1.8 การงอขาเขาและเหยียดขาออก เร่ิมตนใหผูดูแลใชมือขวาจับบริเวณสนเทาผูปวยให

กระชับ มือซายประคองบริเวณใตเขา เคลื่อนไหวทิศทางงอเขา งอสะโพกและเหยียดขาผูปวยออกกลับสูทาตั้งตน 

ทําซํ้าทาเดิม 

 1.9 การหมุนขอสะโพกเขาในและหมุนออกนอก เร่ิมตนใหผูดูแลใชมือขวาจับขอเทาของ

ผูปวย มือซายจับบริเวณเขา ยกตนขาขึน้ใหตั้งฉากกับลําตัว งอปลายขาใหตั้งฉากกับตนขาคอยๆ หมุนปลายขา

ออกดานนอกจนเร่ิมรูสึกตึง หมุนปลายขาเขาดานในจนรูสึกตึง ทําซํ้าทาเดิม  

 1.10 การกางขาและหุบขอสะโพก เร่ิมตนใหผูดูแลใชมือซายรองบริเวณใตขอเทาของผูปวย 

การเคลื่อนไหวทิศทางคอย ๆ กางขาขางขวาของผูปวยออกจนผูปวยรูสึกตงึและหุบเขาในชิดขาอีกขางหน่ึง ทําซํ้า

ทาเดิม 

 1.11 การกระดกขอเทาขึ้นและลง เร่ิมตนใหผูดูแลใชมือขวาจับบริเวณสนเทาใหกระชับ ใช

หนาแขนแนบไปตามฝาเทาของผูปวย มือซายจับเหนือขอเทา ทิศทางการเคลื่อนไหว ยึดเอ็นรอยหวายของผูปวย

ในลักษณะกระดกขอเทาขึ้น ผูดูแลโนมตัวมาทางศีรษะของผูปวยจนรูสึกตึงคางไวสักครูแลวผอน กระดกขอเทาลง

โดยมือซายของผูดูแลเลื่อนมาจับบริเวณปลายเทาของผูปวยกระดกขอเทาลง ทําซํ้าทาเดิม 

 1.12 การบิดขอเทาเขาดานในและออกดานนอก เร่ิมตนใหผูดูแลใชมือขวาจับสนเทาเยื้อง

มาทางตาตุมดานในและหนาแขนเยื้องมาทางดานหัวแมเทาผูปวย มือซายจับดานบนขอเทาผูปวย คอย ๆ เคลื่อน

ขอเทาโดยออกแรงบดขอเทาผูปวยเขาตามการวางมือ จนเร่ิมรูสึกตึงแลวคอย ๆ ออกแรงบดขอเทาผูปวยออกจน

เร่ิมรูสึกตึง ทําซํ้าทาเดิม 

 1.13 การกระดกน้ิวเทาขึ้นและลง เร่ิมตนใหผูดูแลใชมือขวาจับบริเวณน้ิวเทาผูปวยให

กระชับ มือซายจับเหนือขอเทา ทิศทางการเคลื่อนไหวคอยๆ กระดกน้ิวเทาขึ้นจนรูสึกตึง คอยๆ กระดกน้ิวเทาลง

จนรูสึกตึง ทําซํ้าทาเดิม 
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  2. การออกกําลังกายโดยผูปวยทําเอง ผูปวยทุกรายจําเปนตองฝกกระทํา เพ่ือใหไดผลดีและ

เกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย แตผูปวยจะฝกทําไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับระดับความสามารถและกําลั ง

กลามเน้ือของผูปวย แตถาผูปวยไดฝกใหเปนไปอยางตอเน่ือง จะทําใหผูปวยเรียนรูและทําใหการเคลื่อนไหวตาง 

ๆ ดีขึ้น การฝกการออกกําลงักายดวยตนเองท่ีบานของผูปวย ผูดูแลควรใหความชวยเหลือบางในบางทาท่ีผูปวย

ไมสามารถทําดวยตนเองไดอยางสมบูรณ หลักพ้ืนฐานในการออกกําลงักายดวยตนเอง 

  1. ตองฝกการเคลื่อนไหวทาเดิมซํ้าๆ เพ่ือใหผูปวยเกิดกระบวนการเรียนรูและจําทําให

ผูปวยทําการเคลื่อนไหวน้ันไดเร็วขึ้นในเวลาตอมา 

  2. ทําการเคลื่อนไหวในจังหวะท่ีราบร่ืนและสมํ่าเสมอ 

  3. พยายามใหผูปวยใชแขนและขาขางท่ีออนแรงรวมดวยเสมอ 

  4. ในระยะๆ เพ่ือไมใหเหน่ือยจนเกินไป ตอไปควรฝกทําอยางนอยวันละ 3 รอบ เชา 

กลางวัน และเย็น 

 การออกกําลงักายโดยผูปวยทําเอง  มีทาตางๆ ดังตอไปน้ี 

  1. การยกแขนขึ้นและลง การเคลื่อนไหวแขนโดยการยกแขนขึ้นดานบนผูปวยนอนหงาย 

การจับมือดานท่ีออนแรงสามารถจับไดท้ัง 2 แบบ คือ การประสานมือ การจับท่ีขอมือ การเคลื่อนไหวโดยเหยียด

ขอศอกแลวยกแขนท้ังสองขางขึ้นไปเหนือศีรษะอยางชาๆ โดยใหขอศอกเหยียดไวตลอดเวลา พยายามยกแขนให

สุดชวงการเคลื่อนไหว แลวเอาลงอยางชาๆ ทําซํ้าทาเดิม 

 2. การเคลื่อนไหวขา การออกกําลังขาบนเตียงดวยตนเองหรือผูดูแลใหผูปวยพยายามทํา

ดวยตนเองมากท่ีสุดหรือชวยเหลือผูปวยในกรณีท่ีผูปวยยังไมสามารถทําไดเอง เพ่ือใหผูปวยมีการออกกําลังกาย

ในขาท้ังสองขาง 

 3. ผูปวยนอนราบขาเหยียดตรง จากน้ันลากขาขางปกติขึ้นกอน โดยใหสนเทาติดพ้ืน    

(ชันเชา งอสะโพกจนสุด) เหยียดคืนทาเดิมทํา 5 คร้ังสลับอีกขางหน่ึง (ใหผูดูแลชวยควบคุมทิศทางจนกวาจะทํา

ไดเอง 

 4. ผูปวยนอนราบชันเขาท้ังสองขาง เหยียดขาขางปกติขึ้นใหมากทีสุดและใหเขาตรง แลว

งอเขากลับมาตั้งไวในทาเดิม ทํา 5 คร้ัง (ขณะท่ียกขางปกติขึ้น ขาอีกขางตองตั้งตรงไมใหแบะออก) แลวสลับกับ

ขาขางท่ีออนแรง ถาขาขางท่ีออนแรงชันไมได ใหนําหมอนมารองบริเวณใตเขาใหสูง และพยายามเหยียดขึ้นให

มากท่ีสุด วางลงและทําซํ้าทาเดิม 5 คร้ัง 

 5. การเคลื่อนไหวขาและลําตัวโดยการยกสะโพกผูปวยนอนหงายชันเขาท้ังสองขางขึ้นให

หัวเขาแนบชิดติดกัน (ถาผูปวยไมสามารถตั้งขาใหอยูน่ิงไดใหผูดูแลชวยจับเขาท้ังสองขางไวดวยกัน) โดยวางเทา

ท้ังสองราบสนิทกับท่ีนอนและหางกันเล็กนอย มือควํ่าราบกับพ้ืนขางลําตัว จากน้ันใหผูปวยยกสะโพกใหลอยขึ้น
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จากเตียงในระดับสูงพอประมาณ หรือผูดูแลอาจใชมือชวยดันกนกบในขณะท่ีบอกใหผูปวยยกสะโพกขึ้นแลว

คอยๆ ลดสะโพกลงชาๆ 5 คร้ัง 

 4. การเคล่ือนไหวบนเตียง เปนการฝกผูปวยในการชวยตัวเองในการเปลี่ยนทานอน ซ่ึงมีความ

จําเปนอยางมาก ท้ังน้ีนอกจากจะเปนการเปลี่ยนอิริยาบถและปองกันการเกิดแผลกดทับแลว ยังเปนการออก

กําลงักายโดยใชการเคลื่อนไหวของแขน ขา และลําตัวอีกดวย และเปนการเตรียมผูปวยสําหรับการลุกจากนอน

มาน่ัง ฝกการทรงตัวขณะน่ังและฝกการเคลื่อนยาย การเคลื่อนไหวบนเตียง ทําไดดังน้ี 

 1. การเคลื่อนตัวในทานอนหงาย โดยการเคลอืนย้ายไปยงัหวัเตียง เคลือนย้ายไปยังข้างเตียง ใน

ผู้ ป่วยทีสามารถเคลอืนย้ายเองได้ให้ผู้ ป่วยใช้มือข้างปกติจับแขนด้านทีอ่อนแรงวางบนหน้าอก หรือประสานมือแล้ว

เหยียดแขนยกขนึ แล้วเลอืนสะโพกไปทางทีต้องการ ใช้ขาข้างปกติซ้อนเข่าข้างอ่อนแรง ยกเคลือนไป ตังขาข้างปกติ

ขนึพร้อมกบัใช้ข้อศอกข้างปกติออกแรงกดกบัเบาะทีนอน ยกสะโพกเลอืนไป เลอืนศีรษะและไหล่ตามแล้วจัดลําตัวให้

ตรง 

 ในผูปวยท่ีทําเองไมได ผูดูแลสามารถชวยเหลือผูปวยโดยผูดูแลอยูทางดานออนแรงของผูปวย  ให

ผูปวยชันเขาขึ้นผูดูแลใชมือซายรองท่ีสะบักขางท่ีออนแรงของผูปวย  มือขวาจับท่ีสะโพก  แลวชวยยกตัวผูปวยให

เคลื่อนไป  

 2. การพลิกตะแคงตัว ผูปวยควรเคลื่อนยายตัวมาริมเตียงใหหางจากขอบเตียงประมาณหน่ึง

ชวงตัวเพ่ือปองกันการตกเตียง การพลิกตะแคงตัวสามารถพลิกตะแคงตัวไดท้ัง 2 แบบ คือ 

  2.1 การพลิกตะแคงไปทางดานออนแรง (วิธีน้ีจะงายกวาการพลิกตะแคงไปทางดานปกติ) 

ใหเร่ิมจากผูปวยชันเขาขางปกติขึ้น ใชมือขางปกติจับแขนขางออนแรงกางออก เพ่ือไมใหพลิกตัวไปทับไหล แลว

เอ้ียวตัวใหพลิกตะแคง พรอมกับหันศีรษะตาม จะชวยใหพลิกตัวไดงาย ในผูปวยท่ีทําเองไมได ผูดูแลสามารถ

ชวยเหลือผูปวยโดยผูดูแลอยูทางดานออนแรงและหันหนาเขาหาผูปวย มือซายของผูดูแลจับท่ีสะบักและมือขวา

จับท่ีสะโพกของผูปวย แลวพลิกตะแคงตัวผูปวยมา 

 2.2  การพลิกตะแคงตัวไปทางดานปกติ  ทําไดโดยผูปวยใชมือขางปกติจับแขนขางออน

แรงวางบนหนาอก  หรืประสานมือแลวเหยียดแขนยกขึ้น  สอดปลายเทาขางท่ีดีใตเขาขางท่ีออนแรงตั้งขึ้น  แลว

คอยๆ  พลิกตะแคงไปทางดานปกติ  ยกศีรษะ  ไหลและตะแคงตัวไปทางดานท่ีดี  โดยใชแขนขางท่ีดียันลงบนท่ี

นอน  ในผูปวยท่ีทําเองไมได ผูดูแลสามารถชวยเหลือผูปวยโดยผูดูแลอยูทางดานปกติและหันหนาเขาหาผูปวย  

มือขวาของผูดูแลจับท่ีสะบักและมือซายท่ีสะโพกของผูปวย แลวพลิกตะแคงตัวผูปวยมา   

 3. การฝกการลุกขึ้นน่ังหอยขาจากทานอนตะแคง  ผูปวยควรเคลื่อนยายตัวมาริมเตียงใหหาง

จากของเตียงประมาณหน่ึงชวงตัวเพ่ือปองกันการตกเตียง การฝกการลุกขึ้นน่ังหอยขาจากทานอนตะแคงสามารถ

ลุกขึ้นไดท้ัง 2 แบบ  คือ 



42 
 
 3.1 การลุกขึ้นน่ังทางดานปกติ  ใหผูปวยจับแขนขางท่ีออนแรงวางไวบนหนาอกขาขางปกติ

สอดใตเขาขางท่ีออนแรง  เลื่อนเทาท่ีดีลงไปจนถึงขอเทา แลวคอย ๆ ยกขาขางออนแรงลงใหพนเตียงแลวคอย ๆ  

ตะแคงไป ยกศีรษะไหลขึ้น พรอมกับดันตัวลกุขึ้นน่ัง พยายามใชมือขางออนแรงชวยยันพ้ืนดวย  ในผูปวยท่ีทําเอง

ไมได ผูดูแลสามารถชวยเหลือผูปวยโดยผูดูแลอยูทางดานปกติและหันหนาเขาหาผูปวย  ใชมือขวารองใตคอ

ผูปวยหรือมือจับท่ีสะบักของผูปวย  มือซายชวยกดท่ีกระดูกเชิงกราน แลวชวยผูปวยใหลุกขึ้นน่ัง  ถาผูปวยน่ังไม

ม่ันคง  ผูดูแลชวยประคองโดยจับท่ีไหลของผูปวย 

 3.2 การลุกขึ้นน่ังทางดานออนแรง  ใหผูปวยจับแขนขางท่ีออนแรงวางไวบนหนาอก      

ขาขางปกติสอดใตเขาขางท่ีออนแรง  แลวยกขาท้ังสองลงขางเตียง แลวคอยๆ  ตะแคงไป  ใชมือขางปกติยันพ้ืน  

ยกศีรษะไหลขึ้น  พรอมกับดันตัวลุกขึ้น  พยายามใชมือขางออนแรงชวยยันพ้ืนดวย ในผูปวยท่ีทําเองไมได  ผูดูแล

สามารถชวยเหลือผูปวยโดยผูดูแลอยูทางดานออนแรงและหันหนาเขาหาผูปวย  ใชมือซายรองใตคอผูปวยหรือมือ

จับท่ีสะบักของผูปวย   มือขวาชวยกดท่ีกระดูกเชิงกราน แลวชวยผูปวยใหลุกขึ้นน่ัง  และควรพยายามใหผูปวยใช

มือท้ังสองขางชวยยันพ้ืนดวย 

 4. การฝกการทรงตัวขณะน่ัง กอนท่ีจะใหผูปวยลุกขึ้นน่ัง ถาผูปวยนอนอยูกับเตียงนาน ๆ ควร

ปรับหัวเตียงใหสูงขึ้น (หากเปนเตียงชนิดปรับได)พอใหผูปวยปรับตัวได โดยไมเวียนศีรษะกอน แลวจึงจับผูปวยน่ัง

ท่ีขอบเตียง การฝกการทารงตัวทาน่ัง โดยการจัดใหผูปวยน่ังตัวตรงบนชอบขางเตียง เทายันพ้ืน ไมใหเอียงตัวไป

ทางดานท่ีออนแรง ในระยะแรกผูดูแลอาจจะตองชวยประคองหัวไหลขางท่ีออนแรง การบริหารกลามเน้ือลําตัว  

ถาเปนไปได ใหผูปวยดูจากการใชกระจกสองชวย ดานหนาและดานหลังเม่ือผูปวยเร่ิมน่ังทรงตัวไดดีสามารถ

ควบคุมลําตัวไดตรงดีแลว ขั้นตอนตอไปก็คือ การเคลื่อนยายผูปวยจากเตียงไปรถเข็น 

 5. การฝกการเคล่ือนยาย จะตองเคลื่อนไปขางท่ีดีเสมอ และจะตองอยูภายใตการชวยเหลือของ

ผูดูแลจนกวาแนใจวาผูปวยสามารถปฏิบัติเองได และมีการตัดสินใจท่ีถูกตอง การฝกการเคลื่อนยายจากเตียงไป

รถเข็น ในผูปวยท่ีสามารถเคลื่อนยายไดเอง สามารถเคลื่อนยายโดยมีวิธีการตางๆ ดังน้ี 

  1. ผูปวยน่ังอยูริมเตียง เทาท้ัง 2 ขางแตะพ้ืน 

  2. จัดรถเข็นเขาดานปกติของผูปวยวางทํามุม 30-45 องศากับเตียง ล็อคลอรถกอนเคลื่อนยาย

ทุกคร้ัง 

  3. ปดท่ีพักเทารถเข็นขึ้นดานบน 

  4. โนมตัวมาขางหนาใชมือขางปกติยันของเตียง 

  5. ดันตัวใหลุกขึ้นยืนใหนํ้าหนักอยูบนขาท่ีด ี

  6. เอ้ือมแขนขางปกติ เอามือมาจับพนักวางแขนของรถเข็นดานนอก 

  7. จากน้ันคอย ๆ หมุนตัวหันดานหลังใหรถเข็น 
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  8. แลวคอยๆ หยอนตัวลงน่ังโดยใชขาขางปกติเปนแกนหมุน 

 ในผูปวยท่ีทําเองไมได  ผูดูแลสามารถชวยเหลือผูปวยโดยมีวิธีการตางๆ ดังน้ี 

     1. ผูดูแลจัดรถเข็นเขาดานปกติของผูปวยวางทํามุม 30-45 องศา กับเตียง ล็อคลอรถกอน

เคลื่อนยายทุกคร้ัง 

    2. ปดท่ีพักเทาของรถเข็นขึ้นดานบน - จากน้ันผูดูแลใหเขาไปยืนอยูทางดานของผูปวย 

ชวยเหลือผูปวยใหเคลื่อนตัวมาอยูริมเตียง 

  3. ใหผูปวยกดมือขางปกติบนพนักวางแขนของรถเข็นดานนอกพรอมกับโนมตัวไปขางหนาลุก

ขึ้นยืน ผูดูแลจับท่ีลําตัวท้ังสองขาง แลวคอยๆ พยุงผูปวยใหเคลื่อนยายตัวไปท่ีรถเข็น จัดใหผูปวยเขาท่ีน่ังให

เรียบรอย 

 สวนการเคลื่อนยายจากรถเข็นไปเตียง  ในผูปวยท่ีสามารถเคลื่อนยายไดเอง  มีวิธีการตางๆ ดังน้ี 

  1. จัดใหรถเข็นทํามุม 30-45 องศากับเตียง โดยใหดานท่ีปกติของผูปวยอยูชิดเตียง ล็อคลอรถ

กอนเคลื่อนยายทุกคร้ัง 

  2. ใชมือขางปกติกดบนท่ีพนักวางแขน แลวโนมตัวไปขางหนาลงนํ้าหนักบนขาท้ังสองขาง 

(หรืออยางนอยบนขาขางปกติ) แลวยืนขึ้นเปลี่ยนมือไปวางบนเตียงพรอมกับหมุนตัวลงน่ังบนเตียง 

 ในผูปวยท่ีทําเองไมได  ผูดูแลสามารถชวยเหลือผูปวยโดยมีวิธีการตางๆ ดังน้ี 

  1. เขาไปยืนอยูทางดานหนาของผูปวย ใหผูปวยเคลื่อนตัวมาอยูริมรถเข็น 

  2. ใหผูปวยกดมือขางปกติบนพนักวางแขนของรถเข็นดานนอกพรอมโนมตัวไปขางหนาลุกขึ้น

ยืน 

  3. ผูดูแลจับท่ีลําตัวท้ังสองขาง แลวคอย ๆ พยุงผูปวยใหเคลื่อนยายตัวไปท่ีเตียง ตามลําดับ 

            6. การฝกการใชรถเข็น สําหรับผูปวยบางรายท่ีมีการฟนตัวจํากัด ไมสามารถท่ีจะชวยตนเองเดินไป

ไหนมาไหนไดการเคลื่อนท่ีไปมาก็อาจจํากัดอยูท่ีระดับรถเข็น โดยอาจจะใชมือขางปกติชวยผลักดันใหรถเข็น

เคลื่อนท่ีไป – มา หรืออาจใชขาขางปกติวางลงบนพ้ืนชวยเข็น เพ่ือควบคุมไมใหรถเข็นหมุนไปทางดานออนแรง 

 7. การใสเส้ือผา การแตงกายในผูปวยท่ีมีอาการออนแรงคร่ึงซีก การตางกายจะใชวิธีการท่ีแตกตาง

จากบุคคลปกติ เน่ืองจากรางกายซีกท่ีออนแรงของผูปวยเคลื่อนไหวไดเพียงเล็กนอย หรือเคลื่อนไหวไมไดเลย 

ผูดูแลควรใหโอกาสและกระตุนใหผูปวยแตงกายดวยตนเองใหมากท่ีสุด อาจชวยเหลือบางเล็กนอย แตควรคอยๆ 

ลดการชวยเหลือจนผูปวยสามารถทําไดเองทุกขั้นตอน ผูดูแลควรใหการดูแล ดังน้ี 

  1. การสวมเสื้อ การสวมเสื้อ (ควรเปนเสื้อผาหนา) ใหผูปวยน่ังบนเตียงหรือบนเกาอ้ี วางเสื้อ

บนตักใหดานหนาของเสื้ออยูดานบน คอเสื้อวางเหนือเขา ชายเสื้อวางชิดลําตัว เร่ิมสวมขางท่ีออนแรงกอน ดึง
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แขนเสื้อใหสูงพนขอศอกแลวเหว่ียงตัวเสื้อไปดานหลัง สวมแขนขางปกติแลวจัดเสื้อและติดกระดุมดวยมือขางท่ี

ปกติ  

  2. การสวมกางเกง ใหผูปวยน่ังบนเตียงหรือเกาอ้ี ยกขาดานท่ีออนแรงวางทับขาดานปกติ 

จัดการรูดขากางเกงใหสั้นกอน แลวนํามาสวมขาดานท่ีออนแรง ดึงขากางเกงขึ้นใหสูงท่ีสุดจากน้ันจึงสวมขาดาน

ปกติ ใหดึงกางเกงขึ้นในทายืน ผูปวยท่ีทรงตัวยังไมดี ยืนไมได ใหดึงกางกางในทานอน โดยพลิกตัวดึงกางเกงขึ้นที

ละขาง 

 8. การฝกพูด ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองบางรายมีปญหาการสื่อสารบกพรองพูดไมชัด พูดลําบาก 

ไมเขาใจคําพูดหรือภาษาในการสื่อสาร ไมสามารถแสดงออกเพ่ือการสื่อสารได ดังน้ันจึงควรไดรับการฝกพูดเพ่ือ

สื่อสาร จากนักอรรถบําบัดซ่ึงจะชวยสอนทักษะ และสอนผูดูแลเพ่ือชวยฝกผูปวยนอกจากน้ีเสียงดนตรี หรือการ

ใชดนตรีบําบัด ก็สามารถทําใหผูปวยมีการพูดดีขึ้น การฝกพูดมีวิธีการ ดังน้ี 

  1. ผูดูแลถามคําถามท่ีสั้นและงาย พูดชา ๆ ชัด ๆ ใชคําศัพทงาย ๆ และแสดงลักษณะทาทาง

ประกอบ 

  2. ถามคําถามท่ีสามารถตอบไดดวยคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” เชน “รูสึกหิวใชไหม” เพ่ือเปน

การตรวจสอบวาผูปวยมีความเขาใจจริงหรือไม ถาผูปวยพูดไมไดใหพยักหนาแทน 

  3. ผูดูแลควรสนทนาโดยยืนอยูในตําแหนงท่ีผูปวยสามารถมองเห็นได หรืออยูในลานสายตา

ผูปวยท่ีสามารถมองเห็นได 

  4. ผูดูแลควรลองใหผูปวยฝกเขียนบนกระดาษเพ่ือเปนการสื่อสารอีกทางหน่ึง 

  5. ขณะท่ีมีการสื่อสาร ไมควรมีกิจกรรมอยางอ่ืนมาแทรกหรือกระตุนใหผูปวยมีการเบี่ยงเบน

ความสนใจ ซ่ึงจะเปนสาเหตุของการขัดขวางการสื่อสารของผูปวย 

  6. บรรยากาศในการสื่อสารควรจะสงบเงียบ ผูสนทนาหรือผูดูแลควรมีทาทีสงบ ผอนคลายเปน

กันเองใหกําลังใจผูปวยในการท่ีจะสื่อสารไมแสดงทาทางรีบเรงหรือเรงรัดคําตอบจากผูปวย ไมควรถามคําถาม

โดยไมรอคําตอบ ไมควรตะโกนหรือเสียงดัง ควรใชคําพูดท่ีปกตินุมนวลออนโยน ขณะสื่อสารผูสนทนาควบสบตา

และพูดกับผูปวยโดยตรง การสื่อสารแตละคร้ังไมควรใชเวลานานเกินไป 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวล 

 ความวิตกกังวล เปนภาวะทางอารมณท่ีมนุษยทุกคนคุนเคย และประสบอยูเสมอในการดํารงชีวิต

ประจําวัน ความจริงแลวความวิตกกังวลจัดวา เปนอารมณขั้นพ้ืนฐานของมนุษยเร่ิมเกิดขึ้น ไดตั้งแตแรกคลอด

และเกิดตอเน่ืองไปตลอดชีวิต เปนอารมณท่ีสลับซับซอนท่ีบุคคลตอบสนองตอสิ่งกระตุน หรือสิ่งท่ีคุกคามตาม

การรับรูแลวแปรผลตามทัศนะของตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกไมสบาย มีการเปลี่ยนแปลงท้ังรางกาย จิตใจ และ
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พฤติกรรม ซ่ึงจะมีผลตอบุคคลท้ังในดานการรับรู การคิด การตัดสินใจ การตกลงใจ และการเรียนรู ดังน้ันจึงอา

กลาวไดวา ความวิตกกังวลมีผลตอบุคคลท้ังดานรางกาย ความคิด และจิตใจ (รัชนก ทองนํ้าวน 2549: 9) 

 3.1 ความหมายของความวิตกกังวล 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเก่ียวกับความวิตกกังวลไวหลายประการ เปนตนวา  

 สปลเบอรเกอร (Spielberger, 1976, อางถึงในอางถึงใน เบญจมาศ จันทรนวล, 2551: 35) ได

อธิบายถึงความวิตกกังวลวา เปนภาวะท่ีบุคคลรูสึกตึงเครียด หวาดหว่ัน ไมสบายใจ เปนทุกข และกระตุนใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาทําใหมีการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติเพ่ิมขึ้น เกิดจากการตีความ หรือให

ความหมายตอสิ่งเราท่ีเขามาวาเปนสิ่งท่ีคุกคาม หรืออาจทําใหเกิดอันตรายได 

 คารเตอร (Carter, 1979: 184, อางถึงใน เสาวนีย จันทรฉาย, 2548: 25) ใหความหมายของความ

วิตกกังวล คือ อารมณตอบสนองตอสิ่งคุกคามหรืออันตรายจากภายนอก เปนความไมสบายใจเกิดจากการ

คาดการณลวงหนาเก่ียวกับอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น 

 ซายส (Shive, 2005, อางถึงใน กันยา วังเฮงยะฤทธ์ิ, 2549: 9) กลาววา ความวิตกกังวลเปน

ความรูสึกไมแนนอน ความไมสุขกายสบายใจ กระสับกระสาย ความหวาดหว่ัน หรือความตึงเครียดท่ีบุคคลมีการ

ตอบสนองตอความไมรูในเร่ืองราวของบุคคลหรือสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

 บุศรินทร รัตนาสิทธ์ิ (2547: 5) ไดใหความหมายความวิตกกังวลไววา ความวิตกกังวลคือ การรับรูถึง

ความยากลําบากหรือคับของใจตอบทบาทหนาท่ีหรือความรับผิดชอบท่ีเกิดขึ้น 

 จําลอง ดิษยวณิช (2545: 44, อางถึงใน เสาวนีย จันทรฉาย, 2548:26) อธิบายวาความวิตกกังวลคือ 

ความไมสบายใจ ความกระวนกระวายใจ ความหวาดหว่ันหรือพร่ันพรึง ความวิตกกังวลมีตนตอมาจากภายใน

จิตใจเปนเร่ืองสําคัญอาจหมายถึงความกลัวซ่ึงเกิดขึ้นพรอมกับความคาดหมายถึงการท่ีจะไดรับผลไมดีในอนาคต

โดยไมมีสาเหตุจากภายนอก บางคร้ังอาจมีอันตรายหรือสาเหตุภายนอก 

 เยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน และ ลัดดา แสนสีหา (2540:93) กลาววา ความวิตกกังวล คือสภาวะทาง

อารมณซ่ึงเปนสัญญาณเตือนวามีการกระตุนท่ีมากเกินเกิดขึ้น รูสึกเหมือนถูกคุกคามตกอยูในอันตรายและไม

ม่ันคงปลอดภัย ทําใหเกิดความหวาดหว่ันตึงเครียดไมเปนสุขและมีการตอบสนองท้ังรางกายและจิตใจ  

 เพียรดี เปยมมงคล (2553:17) กลาววา ความวิตกกังวลเปน เปนอารมณชนิดหน่ึง และเปน

ประสบการณสวนบุคคล ท่ีบุคคลอ่ืนไมสามารถมองเห็นไดโดยตรง แตสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมของบุคคล 

เปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน ความวิตกกังวลเปนเสมือนสัญญาณของจิตใจท่ีบอกใหรูวาเร่ิมมีความไมสมดุล

เกิดขึ้นในจิตใจแลว ความรูสกึวิตกกังวลของบุคคลจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการรับรูและการคิดประเมิน

เหตุการณของแตละบุคคล  

 จากนิยามความหมายของความวิตกกังวลเบื้องตนสามารถสรุปไดวา ความวิตกกังวล คือ ภาวะทาง

อารมณและความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอเหตุการณหรือประสบการณท่ีไดรับวาเปนสิ่งท่ีคุกคามหรือเปนอันตรายตอ
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ตนเอง จนเกิดเปนความหวาดกลัว ความไมสุขสบายกายและใจ กระวนกระวาย และความไมม่ันใจ ซ่ึงความรูสึก

ดังกลาวจะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการรับรูและการคิดประเมินเหตุการณหรือประสบการณน้ัน ๆ  

 3.2 ประเภทของความวิตกกังวล 

 โดยท่ัวไปแลวความวิตกกังวลแบงออกได 2 ประเภท (Speilberger, 1976, อางถึงใน เบญจมาศ 

จันทรนวล, 2551: 39-40) ดังน้ี 

       3.2.1 ความวิตกกังวลแบบแฝง (Trait-Anxiety: A-Trait) คือ ความวิตกกังวลท่ีเปนลักษณะ

ประจําตัวของแตละบุคคล เปนลักษณะท่ีคอนขางจะคงท่ีและจะปรากฏออกมาในลักษณะของบุคลิกภาพของแต

ละบุคคล และจะเปนตัวเสริมหรือตัวประกอบของความวิตกกังวลขณะเผชิญในแตละคร้ังท่ีเกิดขึ้น เชน เม่ือมีสิ่ง

เราท่ีไมพึงพอใจ หรือเปนอันตรายมากมากระตุน บุคคลท่ีมีความวิตกกังวลแบบแฝงคอนขางสงูจะรับรูสิ่งเราท่ีทํา

ใหเกิดความไมพึงพอใจหรือจะเกิดอันตรายไดเร็วกวาผูท่ีมีความวิตกกังวลแบบแฝงต่ํากวา 

    3.2.2 ความวิตกกังวลขณะเผชิญ (State-Anxiety: A-State) คือ ความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ้นใน

เวลาเฉพาะเม่ือมีสถานการณเฉพาะหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจหรือเกิดอันตรายมากระตุน

หรือแสดงพฤติกรรมโตตอบท่ีจะสามารถสังเกตไดในชวงระยะเวลาท่ีถูกกระตุนน้ัน เปนภาวะท่ีบุคคลรูสึกตึง

เครียดไมสุขสบาย หวาดหว่ันกระวนกระวาย ระบบการทํางานของประสาทอัตโนมัติตื่นตัวสูง ความรุนแรงและ

ระยะเวลาท่ีเกิดจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล สวนหน่ึงขึ้นอยูกับอุปนิสัยและประสบการณในอดีตของแตละ

บุคคล 

 นอกจากน้ีความวิตกกังวลแบบแฝงและความวิตกกังวลขณะเผชิญยังมีความสัมพันธตอกัน กลาวคือ 

เม่ือไดรับสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมพึงพอใจหรือจะทําใหเกิดอันตราย ระดับความกังวลแบบแฝงท่ีมีอยูจะเปนตวัเสริม

ทําใหเกิดความวิตกกังวลขณะเผชิญใหมีความรุนแรงและมีระยะเวลาการเกิดนานขึ้น และในทํานองเดียวกัน

บุคคลท่ีเกิดความวิตกกังวลขณะเผชิญบอย ๆ อาจสงผลใหบุคคลน้ันมีความวิตกกังวลแบบแฝงในระดับท่ีสูงขึ้นได 

 3.3 สาเหตุของความวิตกกังวล 

 สาเหตุของความวิตกกังวลท่ีสําคัญแบงไดเปน 2 ประเภท  (Kneisl, 1996, อางถึงใน กันยา         

วังเฮงยะฤทธ์ิ, 2549: 13) ดังน้ี  

      3.3.1 สิ่งคุกคามความม่ันคงดานรางกาย (threats to biologic integrity) เปนสิ่งคุกคามท่ี

เกิดขึ้นในปจจุบันและขัดขวางความตองการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล เชน ความตองการอาหารเคร่ืองดื่ม หรือความ

อบอุน ทําใหเกิดความไมสมดุลในการดําเนินชีวิตของบุคคลน้ัน  

      3.3.2 สิ่งคุกคามตอความปลอดภัยของตนเอง (threats to security of the self) เปนสิ่งท่ี

คุกคามตอความม่ันคง ความหวัง ศักดิ์ศรี การเปนท่ีรักของบุคคลอ่ืน การตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน การ

เปลี่ยนบทบาท ตําแหนง ชื่อเสียง ภาพลักษณ ความรูสึกผิด หรือขัดแยงระหวางความคิดของตนเองกับพฤติกรรม

ท่ีแสดงออก เปนตน 
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 จากสาเหตุท่ีเก่ียวของกับความวิตกกังวล จะเห็นไดวาความวิตกกังวลเกิดขึ้นไดในทุกสถานการณท่ี

บุคคลน้ันถูกคุกคามท้ังความม่ันคงดานรางกาย และความปลอดภัยของตนเอง โดยเม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงใน

ครอบครัวไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลทําใหญาติผูปวยมีการเปลี่ยนแปลง

บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบมากขึ้นจากภาระงานท่ีปฏิบัติอยูเปนประจํา มีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวัน 

ทําใหเกิดความไมสมดุลในการดําเนินชีวิต รวมถึงความรูสึกวาไมไดรับการสนับสนุนชวยเหลืออยางเพียงพอ ทําให

เกิดความวิตกกังวลและความวิตกกังวลท่ีเกิดขึ้นจะมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล 

 นอกจากสาเหตุเบื้องตนท่ีทําใหเกิดความวิตกกังวล ยังมีปจจัยท่ีมีผลตอความวิตกกังวล ดังน้ี 

 1. เพศ เปนสวนหน่ึงของพัฒนาการของบุคลิกภาพดานรางกาย ท่ีมีผลตอความวิตกกังวล โดย

เปนผลมาจากการหลั่งฮอรโมนจากตอมหมวกไตตางกัน ซ่ึงเพศหญิงจะมีอารมณหงุดหงิดวิตกกังวลเม่ือระดับ

ฮอรโมนเอสโดรเจนต่ําลงมาก ซ่ึงมี 3 ระดับ คือ ระยะใกลมีประจําเดือน ระยะหลังคลอด และระยะหมด

ประจําเดือน     (รัชนก ทองนํ้าวน, 2549: 18)   สวนในเพศชายจะมีฮอรโมนเอสโดรเจน ซ่ึงมีผลทําใหเพศชายมี

ลักษณะแข็งแรง มีพฤติกรรมกาวราว และมีการแสดงออกไดมากกวา ทําใหเพศชายมีระดับความวิตกกังวลต่ํา

กวาเพศหญิง (Grabow & Buse, 1990, อางถึงใน เบญจมาศ จันทรนวล, 2551: 37) 

 2. อายุ เปนสิ่งท่ีสามารถใชประเมินความสมบูรณของจิตใจและอารมณ ซ่ึงมีผลตอความวิตก

กังวล โดยผูท่ีมีอายุมากกวาจะมีความวิตกกังวลต่ํากวาผูท่ีมีอายุนอยกวา อาจเน่ืองมาจากผูท่ีมีอายุมากวามี

ประสบการณมากกวา ทําใหสามารถเผชิญกับปญหาไดดีกวา สงผลใหมีความวิตกกังวลต่ํากวา (Grabow & 

Buse, 1990, อางถึงใน เบญจมาศ จันทรนวล, 2551: 37) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ขนิษฐา นาคะ   

(2534, อางถึงใน รัชนก ทองนํ้าวน, 2549: 18 ) ท่ีพบวา ผูปวยท่ีมีอายุระหวาง 21-40 ป มีความวิตกกังวลขณะ

เผชิญและความวิตกกังวลแฝงมากกวาผูปวยท่ีมีอายุระหวาง 61-80 ป 

 3. ระดับการศึกษา ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีความวิตกกังวลต่ํากวาผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา 

เน่ืองจากผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการใชสติปญญา และมีการเผชิญปญหาไดอยางเหมาะสม (Lesk, 

1993, อางถึงใน เบญจมาศ จันทรนวล, 2551: 38) ผูท่ีไมไดรับการศึกษาเลยมีความวิตกกังวลมากท่ีสุด รองลงมา

ไดแกผูท่ีไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามลําดับ (รัชนก ทองนํ้าวน, 2549: 18)  และ ผูท่ี

มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา จะมีระดับความวิตกกังวลแฝงมากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา (เบญจมาศ จันทรนวล, 2551: 38)    

 4. ประสบการณการเจ็บปวยในอดีต เปนสวนหน่ึงของการควบคุมดานสติปญญา (Cognitive 

control) ซ่ึงเก่ียวของกับประสบการณ หรือความทรงจําในอดีตท่ีกอใหเกิดความรูสึกวา เหตุการณท่ีเผชิญ

เหมือนเดิมหรือแตกตางไปจากเดิม (เกศิณี สมศรี, 2547: 23) ประสบการณในอดีตทําใหบุคคลรับรู และ

คาดการณในเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ไดใกลเคียงความจริงมากขึ้น ซ่ึงมีสวนทําใหมีความวิตกกังวลตอสิ่ง

ท่ีเผชิญนอยกวาผูท่ีไมเคยมีประสบการณมากอน 
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 5. การไดรับการวินิจฉัยโรค หรือบริเวณอวัยวะท่ีจะตองไดรับการผาตัด ซ่ึงเปนเหตุการณหน่ึง

ของเหตุการณท่ีบุคคลตองเผชิญ ซ่ึงจะมีความรุนแรงแตกตางกัน ตามความสําคัญของอวัยวะน้ัน ๆ ความรุนแรง 

หรือระยะของโรคท่ีเปนวาคุกคามความรูสึกม่ันคงปลอดภัยของบุคคลมากนอยเพียงใด (เกศิณี สมศรี, 2547: 23) 

การไดรับการวินิจฉัยโรค หรือบริเวณอวัยวะท่ีสําคัญท่ีจะตองไดรับการผาตัด เชน หัวใจ สมอง ระบบหายใจ หรือ

การผาตัดใหญตาง ๆ จะสงผลใหบุคคลเกิดความวิตกกังวลคอนขางสูง (เบญจมาศ จันทรนวล, 2551: 38) 

 6. ฐานะทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากรายไดเปนแหลงประโยชนดานวัตถุท่ีคอยสนับสนุนใหบุคคล

เผชิญเหตุการณตาง ๆ บุคคลท่ีมีรายไดสูงจึงมีโอกาสท่ีจะเลือกเผชิญตอเหตุการณไดมากกวาบุคคลท่ีมีรายไดต่ํา 

จากการศึกษาพบวาเก่ียวกับการเลือกรับการรักษาในผูปวย พบวา ผูปวยท่ีมีรายไดสูงจะมีโอกาสท่ีจะเลือกในการ

รับการรักษามากวาผูปวยท่ีมีรายไดต่ํากวาทําใหมีความวิตกกังวลตอการรักษานอยกวา (สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย, 

2545: 10) 

 7. การชวยเหลือของสมาชิกในครอบครัว การท่ีมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูฟงท่ีดี คอยใหความ

อบอุนและใหกําลังใจแกบุคคลเม่ือตองเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ สามารถชวยใหความวิตกกังวลลดลงได        

(สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย, 2545: 10) 

 8. ลักษณะการเลี้ยงดู และการถายทอดความเชื่อของครอบครัว การเลี้ยงดูของครอบครัวจะมี

การถายทอดความเชื่อตาง ๆ ใหกับผูท่ีอยูในครอบครัว ทําใหมีความวิตกกังวลแตกตางกันได (สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย, 

2545: 10) 

 9. คานิยมและวัฒนธรรมทางสังคม เน่ืองจากบุคคลจะมีการรับคานิยม และวัฒนธรรมทาง

สังคมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงคานิยมและวัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล ถาเหตุการณท่ีเผชิญขัดกับ

คานิยมและวัฒนธรรมท่ีบุคคลไดรับก็จะเกิดความวิตกกังวลมากขึ้น (สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย, 2545: 10) 

 10. ความคาดหวังของบุคคล มีผลตอระดับความวิตกกังวล บุคคลท่ีมีความคาดหวังสูงจะมี

ระดับความวิตกกังวลต่ํากวาบุคคลท่ีมีความรูสึกสิ้นหวัง เพราะความคาดหวังเปรียบเสมือนอํานาจท่ีแฝงอยูในตัว

บุคคล ชวยใกบุคคลมีกําลังใจเขมแข็งพรอมท่ีจะเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได นอกจากน้ีความหวังยัง

ทําใหบุคคลรับรูวาสิ่งท่ีมาคุกคามน้ันไมใชสิ่งท่ีรุนแรงเกินกวาแกไขได (เกศิณี สมศรี, 2547: 23) 

 11. การไดรับขอมูล บุคคลท่ีไดรับขอมูลท่ีถูกตองและเหมาะสมจะเกิดการเรียนรูและสามารถ

คาดการณเหตุการณท่ีจะเกิดไดถูกตอง ตรงกับความเปนจริง ทําใหบุคคลมีความวิตกกังวลนอยกวาผูท่ีไมไดรับ

ขอมูล   (เกศิณี สมศรี, 2547: 23) 

 12. ลักษณะความยืดหยุนของพฤติกรรมแตละบุคคล โดยบุคคลท่ีมีลักษณะแข็งและยึดม่ันใน

ความคิดของตนเอง มักจะเกิดภาวะแทรกซอนทางอารมณไดงายเม่ือไมสามารถคงไวซ่ึงแนวความคิด และ

พฤติกรรมของตนเอง (อุราวดี เจริญไชย, 2541, อางถึงใน เบญจมาศ จันทรนวล, 2551: 39) 
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 3.4 ระดับของความวิตกกังวล 

  ระดับของความวิตกกังวล แบงออกเปน 4 ระดับ (เยาวลักษณ มหาสิทธิวัฒน และ ลัดดา แสนสีหา, 

2540; สุวนีย เก่ียวก่ิงแกว, 2544; Frisch & Frisch, 2002, อางถึงใน กันยา วังเฮงยะฤทธ์ิ, 2549: 24-26) ดังน้ี 

      3.4.1  ความวิตกกังวลในระดับเล็กนอย (mild anxiety) เปนความวิตกกังวล ท่ีพบไดท่ัวไปใน

ชีวิตประจําวัน ทําใหบุคคลมีการมองเห็น การไดยิน สมาธิและความจําดีขึ้นมีการรับรูรวดเร็ว และสามารถจํากัด

ความสนใจไวเฉพาะเร่ืองท่ีตนตองการได จึงสามารถเผชิญหรือแกไขปญหาตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ความ

ตื่นตัวและกระตือรือรนท่ีจะเอาชนะปญหาเหลาน้ี มีผลใหกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติ จึงอาจพบการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ทางสรีระ อารมณ และพฤติกรรมบางเล็กนอย อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจะหายไปใน

เวลารวดเร็ว โดยสามารถควบคุมและจัดการกับตนเองได หรือตองการใหมีการชวยเหลือจากแหลงสนับสนุนเพียง

เล็กนอยก็สามารถควบคุมสถานการณได ซ่ึงถือวาเปนเร่ืองปกติท่ีจะเกิดความวิตกกังวลระดับน้ีไดแตความวิตก

กังวลท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา บอยๆ ซ่ึงจะมีความรุนแรงหรือไมก็ตาม สามารถเปนตัวเสริมใหเกิดความวิตกกังวล

ประจําบุคคลได 

      3.4.2  ความวิตกกังวลระดับปานกลาง (moderate anxiety) เปนความวิตกกังวลท่ีสูงขึ้นใน

ระดับท่ีบุคคลมีการรับรูแคบ และเลือกรับรูเฉพาะท่ีสนใจหรือตองการ ความสามารถในการมองเห็น การไดยิน 

หรือรับสัมผัสตางๆ ลดลง และถึงแมการเรียนรูและการแกไขปญหาจะยังคงเหมือนเดิม แตประสิทธิภาพใน

ความคิด ตัดสินใจไมไดอยูในระดับสูงสุดทําใหความสามารถในการแกไขปญหาบางคร้ังตองอาศัยการ

ประคับประคองชวยเหลือจากแหลงสนับสนุน จึงจะสําเร็จลุลวง การเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีพบไดคือ ความรูสึกตึง

เครียด ใจสั่นระริก สัญญาณชีพเพ่ิมขึ้น มีอาการไมสุขสบายทางกาย เชนปวดศีรษะ ปนปวนในกระเพาะอาหาร 

ถายปสสาวะบอย เสียงสั่น กระวนกระวาย สีหนาแสดงออกถึงความสนใจ หรือกังวลหวงใยเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และ

บุคคลจะมีการตื่นตัวมากขึ้นเน่ืองจากประสาทซิมพาเธติค (sympathetic nervous system) ทํางาน ทําให

บุคคลมีความวองไวมากขึ้น จนดูเกือบจะลุกลี้ลุกลน อยางไรก็ตามความวิตกกังวลระดับปานกลาง ทําใหเกิดการ

สรางสรรคแกชีวิตเชนเดียวกับความวิตกกังวลระดับต่ํา เพราะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จ หรือไดมาในสิ่งท่ี

ตนปรารถนา แตเน่ืองจากเปนระดับท่ีเร่ิมมีความไมสุขสบายทางกายเกิดขึ้น และประสิทธิภาพในการคิดและการ

ตัดสินใจไมไดอยูในระดับสูงสุด ดังน้ันจึงควรใหการชวยเหลือหรือรักษาเพ่ือปองกันการพัฒนาไปสูความวิตกใน

ระดับรุนแรงซ่ึงวิธีการทางจิตบําบัดจะสามารถชวยลดความวิตกกังวลระดับน้ีได 

     3.4.3  ความวิตกกังวลระดับรุนแรง (severe anxiety) ความวิตกกังวลในระดับน้ีการรับรูแคบ

มาก หมกมุนครุนคิดในรายละเอียดมากเกินไป หรือเลือกเฉพาะบางสวน ทําใหไมสามารถจับสาระสําคัญหรือ

เชื่อมโยงเหตุการณได ความสามารถในการเรียนรูและแกไขปญหาจึงเปนไปไดยากบางรายอาจงุนงง สับสน 

ควบคุมตัวเองไมได ไมอยูน่ิง กระสับกระสาย พูดมากหรือพูดเร็ว เน้ือตัวและเสียงสั่น พฤติกรรมการแสดง

ออกเปนลักษณะการตอบโตอยางอัตโนมัติ เพ่ือบรรเทาความวิตกกังวล อาจพบอาการแสดงออกทางกาย เชน 

ปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน มึนงง นอนไมหลับ หัวใจรัวระริก สัญญาณชีพเพ่ิมมากขึ้น ทองเดิน ทองผูก เปนตน 

มีอารมณหงุดหงิดโมโหงาย เปลี่ยนแปลงเร็ว  

      3.4.4  ความวิตกกังวลระดับตื่นกลัวสุดขีด (panic) เปนความวิตกกังวลในภาวะหวาดหว่ันสุด

ขีด บุคคลไมสามารถควบคุมหรือชวยเหลือตนเองได การรับรูแคบมาก หรือสูญเสียการรับรูการเรียนรูเสียไปไม
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สามารถแกไขปญหาตางๆ ได มีความคิดและการรับสัมผัสผิดแปลกไป ทําใหอาจมีอาการหลงผิดหรือประสาท

หลอนเกิดขึ้นไดชั่วขณะ นอกจากน้ัน ดวยพลังงานท่ีสะสมในรางกายอยางมากจึงทําใหแสดงพฤติกรรมแปลกๆ ท่ี

ปกติไมเคยกระทํา เชน ตะโกน กรีดรอง ตอสูทํารายหรือว่ิงหนีเตลิดไรจุดหมาย แยกตัวตกตะลึงแนน่ิง เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงทางสรีระจะพบวามีการสับสนของสัญญาณชีพ การทํางานของอวัยวะตางๆ ไมเปนระบบ รูมาน

ตาขยายกวาง นอนไมหลับ ความสามารถในการสื่อสารเสียไป อารมณหวาดกลัว โกรธ กาวราวอยางรุนแรงเปน

อันตรายตอตัวเองและผูอ่ืน และหลังจากอาการสงบจะรูสึกออนเพลียสูญเสียกําลังไปอยางมากหรืออาจตกอยูใน

ภาวะซึมเศรา จนคิดทํารายตัวเองได  

 3.5 ผลกระทบของความวิตกกังวล 

 ผลกระทบของความวิตกกังวลแบงออกไดตามอาการแสดง(องอาจ เชียงแขก 2550: 21-22) ดังน้ี  

 3.5.1 ดานรางกาย เกิดการกระตุนการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติเฉพาะระบบ

ประสาทซิมพาเทติค ทําใหเกิดการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายเปลี่ยนแปลงไปและเกิดอาการตาง ๆ เชน 

ใจสั่น ชีพจรเพ่ิม เจ็บหนาอก ความดันโลหิตสูงขึ้น วิงเวียน เปนลม มือเทาเย็น เหงื่อออก แนนหนาอก หายใจ

เปนจังหวะสั้นไมเต็มท่ี อาการอยูไมน่ิง กลามเน้ือตึงตัว ปวดเม่ือย ออนเพลีย ทองอืด คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร 

รูสึกปนปวนในทอง ทองเดิน ทองผูก ปวดแสบปวดรอนในกระเพาะอาหาร รูสึกชา ๆ บริเวณปลายมือปลายเทา 

ประจําเดือนผิดปกติ ไปจนถึงนอนไมหลับ 

      3.5.2 ดานอารมณ ทําใหเกิดความตึงเครียด อึดอัด หวาดหว่ัน หงุดหงิด กระวนกระวาย 

อารมณเปลี่ยนแปลงงาย ทอแท สิ้นหวัง รูสึกไรคุณคา ตําหนิตนเองและผูอ่ืน รูสึกวามีสิ่งเลวรายเกิดขึ้นและไม

สามารถควบคุมอารมณหรือชวยเหลือตัวเองได บางคนอาจมีความคาดหวังท่ีนาสะพรึงกลัว คิดกลับไปกลับมา 

ชอบคาดการณลวงหนาวาจะมีเคราะหรายเกิดขึ้นกับตนหรือคนอ่ืน มักตีตนไปกอนไข กลัววากําลังจะตาย กําลัง

จะเปนบาหรือเสียสติ 

      3.5.3 ดานพฤติกรรม มีการแสดงออกของพฤติกรรมท้ังคําพูดและทาทาง เชน หนาน่ิวคิ้วขมวด 

กระสับกระสายกํามือแนน พูดเร็ว พูดซํ้าเร่ืองเดิม ใจลอย เคลื่อนไหวโดยไมมีจุดหมาย แยกตัว พฤติกรรมถดถอย 

หลีกเลี่ยงจากบุคคลหรือสถานท่ีกอใหเกิดความวิตกกังวล 

      3.5.4 ดานความคิด สติปญญาและการรับรู โดยมีความคิดหมกมุน ฟุงซานไมมีสมาธิ ความจํา

ลดลง ลืมงาย สับสน ความสามารถในการตัดสินใจลดลง สูญเสียการควบคุมตนเอง ระดับการรับรูลดลง 

 จากแนวคิดเบื้องตนจะเห็นไดวาผลกระทบของความวิตกกังวลจะขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของ

ความวิตกกังวลและสาเหตุของความวิตกกังวล กลาวคือ  บุคคลท่ีมีความระดับความวิตกกังวลมากก็จะมีอาการ

และอาการแสดงของความวิตกกังวลท่ีรุนแรง และเชนเดียวกันบุคคลท่ีไดรับสิ่งกระตุนหรืออยูในสถานการณท่ี

คาดวาจะรุนแรงตอชีวิตมากเทาไหรก็จะมีระดับความวิตกกังวลและอาการของความวิตกกังวลมากขึ้นเทาน้ัน 
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 3.6 การวัดระดับความวิตกกังวล 

 ในการประเมินเพ่ือวัดระดับความวิตกกังวลสามารถประเมินไดดังตอไปน้ี 

 3.6.1 การประเมินดานรางกาย (Physiological assessment) เปนการประเมินการทําหนาท่ี

ตามปกติของรางกาย ซ่ึงบุคคลท่ีมีความวิตกกังวลมักจะมีอาการแสดงออกทางรางกาย ไดแก  

 1. ความไมสุขสบาย และอาการทางรางกาย เชน หายใจเร็ว หัวใจเตนเร็ว ใจสั่น แนน

หนาอก หายใจไมออก ออนเพลีย ปวดกลามเน้ือ อาหารไมยอย ทองเสีย ปวดทอง เหงื่อออกมาก คันตามผิวหนัง 

ปสสาวะบอย เปนตน 

 2. แบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันบกพรอง บุคคลท่ีมีความวิตกกังวลมักจะนอนไม

หลับหรือหลับไมสนิท รับประทานอาหารไมได หากวิตกกังวลสูง อาจทําใหไมสามารถรับผิดชอบหนาท่ีการงาน

ตางๆ ไดตามปกติ 

 3. พฤติกรรมท่ีแสดงออกผิดปกติ กระสับกระสาย ย้ําคิดย้ําทํา แยกตัว พูดมาก พูดเร็ว 

หรือไมพูดเลย สีหนาหมกมุน หวาดกลัว 

 3.6.2 การประเมินดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ (Psychosocial and Spiritual 

assessment) 

 1. การเจริญเติบโตพัฒนาการและการเลี้ยงดู (Growth, development and rearing) 

พ้ืนฐานทางอารมณ การเลี้ยงดูแบบเขมงวด ปกปองเกินไป และคาดหวังสูง 

 2. การเผชิญปญหาและการแสดงออกทางอารมณ (Coping and Emotional 

express) การเลือกใชวิธีการแกปญหา กลไกทางจิต (ท่ีใชบอย เชน Denial, Suppression, Introjections, 

Projection, Regression) 

 3. การตรวจสภาพจิต (Mental Status Examination) การรับรู ความจํา ความคิด 

สมาธิ การตัดสินใจ 

 4. แหลงสนับสนุนทางสังคม (Social support) ญาติมิตร หนวยงานทางสังคม 

 5. แหลงท่ีพ่ึงพิงทางจิตใจ (Spiritual support) ความสนใจ ความเชื่อ การปฏิบัติทาง

ศาสนา 

 6. การทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological test): zung’s Anxiety test, State-

Trait Anxiety Inventory ของ Spielberger, Beck-Anxiety Inventory แบบประเมินความวิตกกังวลของวิ

ลเลี่ยม ดับบลิว เค ซุง (William W.K. Zung) ซ่ึงเรียกวา Self-rating Anxiety Scale (SAS) เปนแบบประเมิน

ในเร่ืองของความวิตกกังวลโดยเฉพาะและใชกันอยางกวางขวางและยังสามารถแบงระดับของความวิตกกังวลได 

ซ่ึงแบบประเมินประกอบดวย ขอความแสดงถึงความรูสึกวิตกกังวล หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกจํานวน 20 ขอ 

คําตอบเปนมาตรประมาณคา (Rating Scale) ตัวเลือก ดังน้ี 

 ตัวเลือกท่ี 1 คือ ไมเปนเลยหรือนอยคร้ัง หมายถึง ผูตอบไมมีความรูสึกหรือไมมีน้ันเลย

พฤติกรรมตามขอความ ถามีความรูสึกหรือมีพฤติกรรมเชนน้ันเกิดขึ้นนอยมากในชวง 1 สัปดาหท่ีผานมา 

 ตัวเลือกท่ี 2 คือ เปนบางเวลาหรือบางคร้ัง หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกหรือมีพฤติกรรมตาม

ขอความน้ันเกิดขึ้นเปนบางคร้ัง แตไมบอย ในชวง 1 สัปดาหท่ีผานมา 
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 ตัวเลือกท่ี 3 คือ เปนคอนขางบอยคร้ัง หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกหรือมีพฤติกรรมตาม

ขอความน้ันเกิดขึ้นเปนบอยคร้ัง แตไมเกิดตลอดเวลาเวลาในชวง 1 สัปดาหท่ีผานมา 

 ตัวเลือกท่ี 4 คือ เปนเกือบหรือตลอดเวลา หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกหรือมีพฤติกรรมตาม

ขอความน้ันเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาหรือเปนตลอดเวลาในชวง 1 สัปดาหท่ีผานมา 

 ขอคําถามท่ีบอกถึงการแสดงออกทางอารมณหรือการกระทําทางดานบวก มีจํานวน 5 ขอ 

ไดแก ขอ 5, 9, 13, 17 และ19 มีหลักการใหคะแนนดังน้ี 

  ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 1 ได 4 คะแนน 

  ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 2 ได 3 คะแนน 

  ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 3 ได 2 คะแนน 

  ถาเลือกตัวเลขคําตอบ 4 ได 1 คะแนน 

 การจัดระดับคะแนนใชคาคะแนนเฉลี่ยมาจัดระดับ ตามการจัดระดับคะแนนความวิตกกังวล

ของซุง คือ 

  คะแนนเฉลี่ย 20-35 อยูในระดับ ปกติไมปรากฏความวิตกกังวล 

  คะแนนเฉลี่ย 36-47 อยูในระดับ วิตกกังวลเล็กนอย-ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย 48-59 อยูในระดับ วิตกกังวลเดนชัด-รุนแรง 

  คะแนนเฉลี่ย 60-80 อยูในระดับ วิตกกังวลสูงมากท่ีสุด 

 คะแนนความวิตกกังวล จะมีคาต่ําสุดเทากับ 20 คะแนน จะมีคาสูงสุดเทากับ80 คะแนน ถา

คะแนนความวิตกกังวลต่ํา แสดงวาผูตอบมีความวิตกกังวลนอยและถาคะแนนความวิตกกังวลสูง แสดงวาผูตอบมี

ความวิตกกังวลมาก 

 3.7 ทฤษฏีของความวิตกกังวล 

 ความวิตกกังวล เปนอารมณอยางหน่ึง ท่ีไดรับการศึกษามานานแลว ตั้งแตระยะเร่ิมตนของจิต

วิเคราะห ในมุมมองของตัวแบบทางชีวจิตสังคม ทฤษฏีของความวิตกกังวลแบงออกเปน 4 แบบ             

(จําลอง ดิษยวณิช และพร้ิงเพรา ดิษยวณิช, 2545, อางถึงใน องอาจ เชียงแขก, 2547: 19-20) ไดดังน้ี 

      3.7.1 ความวิตกกังวลในฐานะเปนความขัดแยงในจิตไรสํานึก (Anxiety as an Unconscious 

Conflict) ทฤษฎีน้ีไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีจิตวิเคราะหของ Freud ซ่ึงเชื่อวา ความวิตกกังวลเปนผลของความ

ขัดแยงในจิตไรสํานึกระหวางพลังกระทบของ Id ท่ีสวนใหญไดแก แรงขับทางเพศ และความกาวราว กับการ

ควบคุมของ Ego และ Superego พลังกระทบของ Id หลายอยางอาจกอใหเกิดการคุกคามตอบุคคล เพราะวาไป

ขัดแยงกับคานิยมของบุคคล หรือบรรทัดฐานท่ีสังคมวางไว 

      3.7.2 ความวิตกกังวลในฐานะเปนการตอบสนองท่ีเกิดจากการเรียนรู (Anxiety as a 

Learned Response) เมือเปรียบเทียบกับทฤษฎีจิตวิเคราะห แนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

(Social learning theory) มิไดมุงไปท่ีความขัดแยงในจิตใจ แตกลับเนนใหเห็นวาความวิตกกังวลมีความเก่ียวโยง

กับสถานการณบางอยางโดยอาศัยการเรียนรู 

       3.7.3 ความวิตกกังวลในฐานะเปนการขาดการควบคุม   (Anxiety as Lack of Control)   

คนบางคนประสบความวิตกกังวลทุกคร้ังท่ีตองเผชิญกับสถานการณ ซ่ึงดูเหมือนวาอยูนอกเหนือการควบคุมของ
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เขา อาจจะเปนสถานการณใหมซ่ึงบางคร้ังเขาตองเขาไปจัดการและผสมผสานใหเขากันกับโลกทัศนรวมท้ังมโน

ภาพของเขา ความรูสึกเก่ียวกับการขาดความชวยเหลือ และการไมสามารถควบคุมสิ่งท่ีกําลังเกิดขึ้นไดเปนแกน

สําคัญของทฤษฎีของความวิตกกังวลสวนใหญ ตัวอยางตามทฤษฎีจิตวิเคราะห ความวิตกกังวลเกิดขึ้นเม่ือ Ego 

ถูกควบคุมโดยแรงขับท่ีไมอาจควบคุมได ตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ความรูสึกวิตกกังวลสวนใหญขึ้นอยูกับ

ความรูสึกวาสามารถควบคุมเหตุการณดังกลาวไดมากนอยเพียงไร 

      3.7.4 ความวิตกกังวลในฐานะเปนการตอบสนองทางสรีรวิทยา (Anxiety as a Physiological 

Response) มีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา Catecholamines เก่ียวของกับปฏิกิริยาของความเครียด และความ

วิตกกังวล ความสนใจไดมุงไปท่ี ตําแหนงของการเกิดความวิตกกังวลในสมอง ปจจุบันความเจริญทางประสาท

วิทยาศาสตรกาวหนาไปอยางมาก มีหลักฐานทางการวิจัยเพ่ิมขึ้น เพ่ือแสดงใหเห็นวา กลไกทางชีวภาพมีความ

เชื่อมโยงกับการเกิดอาการวิตกกังวลบางอยาง กลไกลทางประสาทสรีรวิทยาอาจกอใหเกิดรูปแบบท่ีมีการปรับตัว

ของความวิตกกังวลท่ีมีลักษณะเปนสัญญาณ (Signal anxiety)รวมท้ังรูปแบบท่ีมีพยาธิสภาพวิทยาของความวิตก

กังวลเร้ือรังได ปจจุบันยอมรับวาการรักษาทางจิตมีผลอยางสําคัญตอการทํางานของสมองและอาจมีอิทธิพลตอ

กลไกทางชีวภาพของความวิตกกังวลท่ีเก่ียวของดวย (Stuart, 1987, อางถึงใน องอาจ เชียงแขก, 2547: 20) 

   

4. ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดท่ีไปเลี้ยงสมอง โดยท่ี

หลอดเลือดมีการอุดตัน ตีบ หรือแตก อาการมักเกิดขึ้นอยางรวดเ ร็วและอยูนานเกิน 24 ชั่ วโมง              

(นิพนธ พวงรินทร, 2544, อางถึงใน สุวพีร จันทรเจษฎา, 2547: 21) การเจ็บปวยของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

มักเปนเหตุการณกะทันหัน โดยท่ีครอบครัวผูปวยไมคาดคิดมากอน ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักรอดชีวิต

ภายใน 30 วันแรกหลังปรากฏอาการ และรอยละ 90 ของผูรอดชีวิต จะมีความพิการหลงเหลืออยู         

(Periard and Ames, 1993, อางถึงใน สุวพีร จันทรเจษฎา, 2547: 21) ทําใหผูปวยไมสามารถชวยเหลือตัวเอง

ได มีอัมพาต  ซ่ึงสมาชิกในครอบครัวขอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทุกราย ไมไดมีการเตรียมตัวสําหรับบทบาทผู

ท่ีรับผิดชอบในภาวะความเจ็บปวยของผูปวย สงผลกระทบตอครอบครัวทําใหเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับ

พฤติกรรมของผูปวย ซ่ึงเปนผลจากการพ่ึงพาของผูปวย ไมเขาใจในการใชเคร่ืองมือทางการแพทย กลัววิธีการ

รักษา กลัววาจะดูแลผูปวยไดไมดี กลัววาผูปวยจะสูญเสียชีวิตหรือมีอาการหนัก รูสึกไมสบายใจกับบทบาทผูให

การดูแลผูปวย หว่ันวิตกวาจะเกิดอันตรายแกผูปวย รวมถึงปญหาทางเศรษฐกิจคารักษาพยาบาลท่ีมากและการ

ขาดรายได ทําใหมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางดานรางกายและจิตใจ ไดแก กระวนกระวาย หงุดหงิด เครียด พัก

ไมได อาจมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไมเหมาะสม ไดแก การแสดงพฤติกรรมกาวราว พูดจาไมสุขภาพกับแพทย

พยาบาล (วิจิตร กุสุมภ, 2544, อางถึงใน สุวพีร จันทรเจษฎา, 2547: 35) ซ่ึงพฤติกรรมเหลาน้ีแสดงถึงการมี

ความวิตกกังวลของญาติหรือผูดูแลผูปวย ซ่ึงเปนสภาวะอารมณในสถานการณปจจุบัน เปนความรูสึกท่ีเกิดขึ้น

ชั่วคราวของครอบครัว เรียกวา ความวิตกกังวลขณะเผชิญ (Spielberger, 1983, อางถึงใน สุวพีร จันทรเจษฎา, 
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2547: 36) การตอบสนองตอความวิตกกังวลของครอบครัวหรือผูดูแลผูปวย จะเกิดขึ้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

เหตุการณ ความรุนแรงของอาการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นกับผูปวย ความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง ไม

วาจะเปน พยาธิสภาพของโรค สาเหตุ อาการ แนวทางการรักษา และวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

รวมถึงประสบการณการดูแลผูปวยของผูดูแล  

 ดังน้ัน การใหขอมูลแกสมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เก่ียวกับโรคหลอด

เลือดสมองและวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนการเอ้ืออํานวยใหผูดูแลไดลงมือปฏิบัตใินการดแูล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจและสรางประสบการณแกผูดูแล ตามแนวคดิท่ีวา 

บุคคลท่ีมีความรูความเขาใจในสภาวะหรือมีประสบการณท่ีจะตองเผชิญกับเหตุการณน้ัน ๆ บุคคลน้ันก็จะเกิด

ความวิตกกังวลนอยลง เชนเดียวกับสมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เม่ือเกิดความรู

ความเขาใจในโรคหลอดเลือดสมองและวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงการมีประสบการณในการ

ดูแล ก็นาจะสงผลใหมีความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลดลงเชนกัน 

 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการใหความรูและฝกทักษะเพ่ือลดความวิตกกังวล 

 5.1 ความหมายของความรู 

 วิจิตร ศรีสุพรรณ และคณะ (วรรณชนก โตวิชา, 2549) ไดใหความหมายของความรูไววา เปนการ

รับรูเร่ืองราวเก่ียวกับขอเท็จจริง และความคิดรวบยอดซ่ึงเนนถึงความสามารถในการจําและความเขาใจจน

กอใหเกิดความคุนเคย ทําใหมีความรูในสิ่งน้ัน ๆ โดยผานกระบวนการของเหตุและผลเก่ียวกับเร่ืองน้ัน ๆ  

 สมจินต เพชรพันธศรี (วรรณชนก โตวิชา, 2549) ไดสรุปวา ความรูเปนกระบวนการทางจิตวิทยา

ของความจําในการจัดระบบขอมูลใหมเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีมนุษยไดรับจากการศึกษาคนควา การสังเกตจาก

ประสบการณของบุคคล ซ่ึงสะสมหรือถายทอดสืบกันมาเปนพฤติกรรมขั้นตน เพียงแตจําไดหรือนึกได 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อักษร สวัสด,ี 2542: 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรู เปนพฤติกรรมขั้นตนท่ีผู

เรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยิน จําได ความรูในชั้นน้ีไดแก 

ความรูเก่ียวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจ

อาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน “การแปล” ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเก่ียวกับ

ขาวสารน้ัน ๆ โดยใชคําพูดของตนเอง และ “การใหความหมาย” ท่ีแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและ

ขอสรุป รวมถึงความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น 

 เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom, อางถึงในอักษร สวัสดี, 2542: 26-28) ไดใหความหมาย

ของ ความรูวาหมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบกระสวน

ของโครงการวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเร่ืองของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปน

กระบวนการท่ีเชื่อมโยงเก่ียวกับการจัดระเบียบ  
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 สรุปไดวา ความรูหมายถึง การรับรูเก่ียวกับขอเท็จจริง และความคิดรวบยอดของบุคคลโดยใช

กระบวนการทางจิตจากประสบการณของบุคคล ซ่ึงขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะจําไดหรือนึกไดเทาน้ัน 

 5.2 การใหความรูตามหลักการสรางพลังอํานาจ (Empowerment)  

 กระบวนการ Empowerment ถือวาเปนวิธีหรือเปนกลยุทธหน่ึงท่ีสําคัญท่ีจะทําใหผูดูแลผูปวย 

พัฒนาศักยภาพ ใหสามารถจัดการแกไขปญหา ชวยเหลือตัวเอง โดยตองมีการรวมมือกันทํากิจกรรมตาง ๆ  ไดเอง

ท่ีบาน และควบคุมสิ่งตาง ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีตนอาศัยอยูไดตามบริบท (สุคนธ ไขแกว, 

2545: 74)  

 กิบสัน (Gibson, 1993, อางถึงใน ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553: 15) ไดกลาวถึงการเสริมสรางพลัง

อํานาจวา เปนแนวคิดท่ีอธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การสงเสริม การพัฒนา

และเสริมสรางความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการของตนเองและแกปญหาดวยตนเอง 

รวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดความรูสึกเชื่อม่ันในตนเองและรูสึก

วาตนเองมีอํานาจสามารถควบคุมความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของตนเองได   

 5.3 แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน 

 กิบสัน (Gibson, 1991, อางถึงใน ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553: 15) กลาววา การเสริมสรางพลัง

อํานาจเปนแนวคิดแบบพลวัตร (Dynamic concepts) ท่ีมีท้ังการใหและการรับ มีการแลกเปลี่ยน และมีการ

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน สรางความเขมแข็งใหกับบุคคล เพ่ือมุงเนนการแกปญหา โดยมีองคประกอบ 3 ดาน คือ ดาน

ผูรับบริการ ดานผูใหพยาบาล และ ดานปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับพยาบาล 

 1. ดานผูรับบริการ ผูรับบริการจะเปนผูท่ีไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจจากพยาบาล เพ่ือให

ผูรับบริการสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง (Self-determination) มีสมรรถนะในตน (Self-efficacy) ควบคุม

ตนเองได (Self of control) มีแรงจูงใจ (Motivation)  เรียนรู (Learning) เจริญเติบโต (Growth)   มีความรูสึก

เปนนายตนเอง (Sense of mastery)  มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน (Sense of connectedness)  การปรับปรุง

คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น (Improved quality of life)  สุขภาพดีขึ้น(Better health) และมีความรูสึกถึงความ

ยุติธรรมในสังคม (Sense of social justice) 

 2. ดานผูใหพยาบาล ผูใหการพยาบาลหรือตัวพยาบาล จะเปนผูเสริมสรางพลังอํานาจใหกับ

ผูรับบริการ โดยพยาบาล จะมีบทบาทเปนผูชวยเหลือ (Helper) ผูสนับสนุน (Support)   ผูใหคําปรึกษา 

(Counselor) ผูสอน (Educator) ผูใหคําปรึกษาแหลงทรัพยากร (Resource consultant) ผูใชแหลงทรัพยากร 

(Resource mobilizer) ผูเอ้ืออํานวยความสะดวก (Facilitator) ผูสงเสริม (Enabler) และผูพิทักษสิทธิ

ประโยชนใหผูรับบริการ (Advocate)  
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 3. ปฏิสัมพันธระหวางผูรับบริการกับพยาบาล    เปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน โดย มี

ความไววางใจกัน (Trust)   เห็นใจกัน (Empathy)   มีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participatory decision-

making) วางเปาหมายรวมกัน (Mutual goal-setting) ทํางานรวมกัน (Co-operation) ใหความรวมมือกัน 

(Collaboration) เอาชนะอุปสรรค (Overcoming organizational barriers) มีการจัดการอยางเปนระบบ   

(Organizing) มีการตอรอง (Lobbying) และ มีการดําเนินการอยางชอบธรรม (Legitimacy) 

 จากองคประกอบท้ัง 3 ดาน จะเห็นไดวา พยาบาลมีบทบาทในการเสริมสรางพลังอํานาจ โดยการดึง

เอาแหลงประโยชนท้ังภายในตนเองและแหลงประโยชนในสิ่งแวดลอมของผูปวยมาใชในการสรางเสริมให

ผูรับบริการสามารถปรับตัวเองได และเห็นคุณคาในตนเอง ตอมากิบสัน (Gibson, 1995, อางถึงใน         

ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553: 15) ไดทําการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจในมารดาท่ี

ดูแลเด็กปวยเร้ือรัง จากผลการวิจัยดังกลาว กิบสันไดสรุปรูปแบบกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจเปน          

4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 การคนพบสภาพการณจริง (Discovering reality) 

 เปนการรับรูและทําความเขาใจและยอมรับเหตุการณและสภาพการณท่ีเกิดขึ้นกับตนตามสภาพท่ี

เปนจริง  ทําความเขาใจขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง  ในขั้นน้ีจะมีการตอบสนองของบุคคล 3 ดาน คือ ดานอารมณ 

ดานการคิดรู และดานพฤติกรรม 

 การตอบสนองดานอารมณ (Emotional response)  เม่ือบุคคลรับรูและตองเผชิญกับปญหาท่ี

เกิดขึ้น จะเกิดความรูสึกสับสน  ไมแนใจ ตอตาน วิตกกังวล กระวนกระวาย กลัว โกรธ ความรูสึกดังกลาวเกิด

จากการท่ีบุคคลไมสามารถยอมรับกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในสภาพของความเปนจริงได เน่ืองจากการขาดความรู  

ความเขาใจในการดูแลท่ีจะเกิดขึ้น ทําใหบุคคลรูสึกคับของใจคิดวาตนเองปวยและไมสามารถกลับคืนสูภาวะ

สุขภาพท่ีดีได  แตถาบุคคลมีการเปลี่ยนความคิดโดยมีความหวังวาตนเองมีโอกาสท่ีจะมีอาการดีขึ้นได แตอาจจะ

ตองอาศัยระยะเวลาเปนตัวชวย การคิดในลักษณะน้ีจะชวยใหบุคคลมีกําลังใจดีขึ้น พยายามคนหาปญหา สาเหตุ

ท่ีเกิดขึ้นตามสภาพท่ีเปนจริง ซ่ึงจะชวยใหสามารถดูแลตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

 การตอบสนองทางการคิดรู (Cognitive responses) เม่ือบุคคลรูสึกสูญเสียความสามารถหรือไม

ม่ันใจในการดูแลตนเอง ระยะน้ีบุคคลจะแสวงหาความชวยเหลือจากสิ่งรอบขาง โดยการหาขอมูลความรูให

ไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ไมวาจะเปนการอานหนังสือ การถามแพทย พยาบาล ผูปวยอ่ืนๆ ซ่ึงประสบ

เหตุการณท่ีคลายคลึงกัน เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจเหตุการณและสถานการณท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในระยะน้ีบุคคล

จะใชขอมูลความรูท้ังหมดท่ีไดจากการแสวงหาจากแหลงตางๆ มาใชประกอบการตัดสินใจในการแกปญหาและ

สถานการณตางๆตอไป 
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 การตอบสนองทางพฤติกรรม (Behavioral responses) โดยบุคคลจะรับรูและตระหนักวา การ

ดูแลตนเองเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน  การท่ีบุคคลคิดวาสิ่งท่ีไดทํา เปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถทําได

ขณะน้ัน  และมองปญหาท่ีเกิดขึ้นในแงดี พยายามทําความเขาใจกับปญหาและสถานการณท่ีเกิดขึ้นจนสามารถรู

ชัดเจนวาสิ่งท่ีตนเองตองการการดูแลอยางแทจริงคืออะไร เกิดความเขาใจ ชัดเจนในการดูแล ตระหนักถึง

ความสําคัญของตนเอง  ใชประสบการณการแกปญหาท่ีผานมา  มาประยุกตกับสถานการณใหม  ในขั้นน้ีการ

กระทําของบุคคลจะไดรับขอมูลยอนกลับจากบุคคลท่ีเก่ียวของวา ความวิตกกังวลจนเกินไป จะทําใหรูสึกสับสน  

คับของใจ  และไมม่ันใจ  จนในท่ีสุดบุคคลจะตระหนักไดเองถึงสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น และเปลี่ยนความคิดเปนเชิง

บวกวาปญหาทุกอยางก็จะสามารถแกไขได 

 ข้ันตอนที่ 2 การสะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical reflection)  

 การสะทอนความคิดอยางมีวิจารณญาณ  เปนการทบทวนเหตุการณ สถานการณอยางรอบคอบ  

เพ่ือการตัดสินใจและจัดการกับปญหาไดอยางเหมาะสม  เปนการฝกทักษะในการทําความเขาใจกับสถานการณ

ปญหา   เม่ือบุคคลเกิดความรูสึกคับของใจในการดูแล  สามารถคนหาสภาพการณจริง  แสวงหาทางเลือก  การ

พินิจพิจารณาอยางมีวิจารณญาณ  เกิดมุมมองใหม จะสงผลใหบุคคลไดพัฒนาตนเองขึ้น  ชวยใหกลับมามอง

ปญหา  ประเมิน  และคิดวิเคราะหถึงสถานการณหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดในแงมุมตางๆ  ทําใหเขาใจมากขึ้น 

นําไปสูการแกปญหา หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น  ในขั้นน้ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาความรูสึกมีพลังอํานาจในการ

ควบคุมตนเอง  (Sense of personal control) ถาบุคคลผานขั้นตอนน้ีไปได จะทําใหบุคคลรูสึกเขมแข็ง มี

ความสามารถ และมีพลังเพ่ิมขึ้น 

 ข้ันตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมและลงมือปฏิบัติ (Taking charge) ใน

ขั้นตอนน้ี บุคคลจะตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีตนเองคิดวาเหมาะสมและดีท่ีสุด  การท่ีบุคคลจะมีทางเลือกได

หลายวิธี ก็ขึ้นกับการแสวงหาแนวทางการแกไขปญหาของบุคคลน้ัน  ถาบุคคลมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอ่ืน 

เพ่ือเปนสิ่งท่ีชวยประกอบการตัดสินใจดวยตนเอง  การตัดสินใจเลือกปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมและ

จัดการกับปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของ  เกิดการยอมรับตนเอง (Self-determination) การจะตัดสินใจเลือกวิธีการ

ปฏิบัติท่ีตนเองคิดวาเหมาะสมและดีท่ีสุด จะอยูภายใตเงื่อนไข  ดังน้ี 1) เปนวิธีท่ีแกปญหาใหแกตนเอง           

2)  สอดคลองกับการดูแลรักษาของทีมสุขภาพ  3) ไดรับการเอาใจใสและสามารถตอบสนองความตองการของ

ตนเอง  4)  ผานการปรึกษาและยอมรับจากทีมสุขภาพแลว  และ 5)  เปนวิธีท่ียอมรับได และเปดกวางใหบุคคล

อ่ืนนําไปใชได    ดังน้ันในขั้นตอนน้ี ท้ังพยาบาลและผูรับบริการตองมีรวมกันหาขอมูล  มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และรวมอภิปรายกับทีมสุขภาพ  และรวมกันตัดสินปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคลเกิด

ความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 
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 ข้ันตอนที่ 4 การคงไวซ่ึงการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ (Holding on) เปนขั้นตอนสุดทายของ

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ในระยะน้ี เม่ือเกิดปญหา พยาบาลและผูรับบริการจะรวมมือแกไขปญหา เม่ือ

นําวิธีการท่ีเลือกใชไปปฏิบัติแลวเกิดประสิทธิภาพหรือประสบความสําเร็จ บุคคลก็รูสึกม่ันใจ รูสึกมีพลังอํานาจ มี

ความสามารถและถือวาเปนขอผูกพันในการปฏิบัติท่ีจะคงไวซ่ึงพฤติกรรมการแกปญหาน้ัน สําหรับใชในคร้ังตอไป  

 การเสริมสรางพลังอํานาจท้ัง 4 ขั้นตอน เปนกระบวนการระหวางบุคคลท่ีมีความเชื่อมโยงและมี

ความตอเน่ืองกัน การท่ีบุคคลจะผานแตละขั้นตอน บุคคลตองมีพลังใจ พลังความคิดจากปจจัยตางๆ มาชวยกัน

สรางเสริมแรงใจ ใหบุคคลรูสึกม่ันใจท่ีจะแกปญหาใหไดดวยตนเอง   อยางไรก็ตามผลการวิจัยดังกลาวมีขอจํากัด

ท่ีไมสามารถนําไปอางอิงกับกลุมประชากรได  เน่ืองจากกระบวนการดังกลาวเปนขอคนพบจากกลุมตัวอยาง

เฉพาะกลุมซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณกอนนํากระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจดังกลาวมา

ใชเปนแนวคิด (Concept) ท่ีใชไดกับกลุมตัวอยางอ่ืนๆตอไป 

 สําหรับในประเทศไทย ดารณี จามจุรี และจินตนา ยูนิพันธุ  (2545) ไดนําแนวคิดการเสริมสรางพลัง

อํานาจในผูปวยของมิลเลอร (Miller) มาปรับใชกับผูปวยไทย โดยสรุปองคประกอบของการเสริมสรางพลังอํานาจ 

ไว 4 ประเด็น คือ 

 1. คุณลักษณะของการเสริมสรางพลังอํานาจ ซ่ึงประกอบดวยบุคคล 2 กลุม คือ ผูใหบริการ

สุขภาพ คือพยาบาล ซ่ึงใชทักษะวิชาชีพท่ีสําคัญ คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล

และทักษะการใชอํานาจในการรักษาพยาบาลในทางบวก และกลุมผูใชบริการ หมายถึง ผูปวย ซ่ึงมีความตั้งใจที่

ยอมรับการเสริมสรางพลังอํานาจ หนาท่ีความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและการ

ตัดสินใจ 

 2.  สิ่งท่ีเกิดขึ้นกอนการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดแก ความเชื่อ คานิยม ประสบการณของ

บุคคล ความไววางใจซ่ึงกันและกัน ความเชื่อในความสามารถในการตัดสินใจยอมรับในหนาท่ีและการกระทําของ

ตัวผูปวย และความมุงม่ันท่ีจะใหความรวมมือกับพยาบาลในการกระทําท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 3. กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ซ่ึงประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 

 3.1 การสรางความรวมมือระหวางพยาบาลกับผูปวย เพ่ือนําไปสูเปาหมายรวมกันท่ีจะ

สงผลตอการจัดการกับการเจ็บปวยและดแูลสุขภาพตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.2 การคนหาสภาพการณจริงของผูปวย เปนการประเมินทัศนะของผูปวยตอภาวะสุขภาพ

ของตนเอง ความตองการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ    

 3.3 การสะทอนความคิดและการสรางความเขาใจสถานการณ เปนการชวยใหผูปวย

ทบทวนเหตุการณรอบดาน  เพ่ือการตัดสินใจและจัดการกับปญหาไดอยางเหมะสม  เปนการฝกทักษะในการทํา

ความเขาใจกับปญหา  การแสวงหาทางเลือก  การพิจารณาเพ่ือใหเกิดมุมมองใหม  เม่ือผูปวยสามารถคนพบ
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ปญหาตามสภาพการณจริง  มองปญหาไดชัดเจน  เพ่ือนําไปสูการแกปญหาและการเปลี่ยนแปลงท่ีดียิ่งขึ้น    ใน

ขั้นน้ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาความรูสึกมีพลังอํานาจในการควบคุมตนเอง  จากเดิมท่ีคิดวาไมสามารถดูแลตนเอง

ได  ไปสูความคิดท่ีวาตนไมไดไรความสามารถทุกอยาง  ผูปวยจะมีทางเลือกในการปฏิบัติ  ตระหนักถึงความ

เขมแข็งของตน  ความสามารถ ความถูกตองของตน เกิดความรูสึกม่ันใจท่ีจะดูแลตนเองมากขึ้น 

 3.4 การสนับสนุนเอ้ืออํานวย ขอมูล ความรู ทักษะ แหลงทรัพยากรและสรางแรงจูงใจท่ี

สงผลตอการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลและเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติตามท่ีตนไดตัดสินใจ โดยตองการการสนับสนุนดาน

ความรู ทักษะและแหลงทรัพยากรน้ัน เกิดจากความตองการของผูปวยเองท่ีมองเห็นวาจะเปนประโยชนตอตนเอง   

 3.5 การดําเนินการดวยตนเอง ในขั้นตอนน้ีบุคคลจะดําเนินการแกปญหาหรือการกระทํา

กิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับตนเอง ตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติท่ีตนเองคิดวาเหมาะสมดีและดีท่ีสุด 

 4. ผลลัพธของการเสริมสรางพลังอํานาจดานสุขภาพ   ไดแก การเปลี่ยนแปลงการรับรู เชน 

การเชื่อในสมรรถนะแหงตน (Self-efficacy) การนับถือตนเอง (Self-esteem) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ

การมีสุขภาวะท่ีดี ซ่ึงเปนภาวะท่ีบุคคลมีความสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ และสังคม 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยเล็งเห็นวาความวิตกกังวลของผูดูแลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีเกิดขึ้นกับผูดูแล มีปจจัยจากการขาดองคความรู ความเขาใจ ในโรคและในเร่ืองของการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองอยางถูกตอง ขาดความเขาใจในปญหาตามสภาพการณจริง และขาดความม่ันใจในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดในสมองจากแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของกิบสัน ผูวิจัยไดจัดทําโปรแกรมความรู

ความเขาใจเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือเปนการสงเสริม พัฒนาและ

เสริมสรางความสามารถของผูดูแลในการตอบสนองความตองการของตนเองและแกปญหาดวยตนเอง กลาวคือ 

ทําใหเกิดการรับรู เกิดความเขาใจ และยอมรับบทบาทหรือภาระหนาท่ีท่ีเกิดโดยการใหความเขาใจขอมูลขาวสาร

ท่ีถูกตองและจัดใหไดประสบการณท่ีเหมือนจริงในบริบทของผูดูแลเอง โดยจะทําใหมีการตอบสนองของผูดูแลท้ัง 

3 ดาน คือ ดานอารมณ ดานการคิดรู และดานพฤติกรรม สงผลใหเกิดความคับของใจในบทบาทหนาท่ี และ

ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลดลง รวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรท่ีจําเปนใน

การดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดความรูสึกเชื่อม่ันในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจสามารถควบคุมความเปนอยูหรือ

วิถีชีวิตของตนเองได  

 5.4 การใชทฤษฎีการเรียนรู (Theory of Learning) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางโปรแกรม

ความรูและฝกทักษะ 

 การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมและการ

เปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะเปนการถาวร โดยท่ีมนุษยจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามประสบการณการเรียนรูของ

ตน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีผลมาจากการมีประสบการณ หรือการเกิดประสบการณในรูปแบบตาง ๆ 
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หรือการทํากิจกรรม ตาง ๆ ในแบบเดมิ ๆ ซํ้า ๆ  และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรน้ัน ตองสามารถวัด

ไดดวยวิธีวัดตามกระบวนการ (ไพบูลย เทวรักษ, 2440: 10 และวีระ ไทยพานิช และสุแพรวพรรณ ตันติพลาผล, 

2446: 35) 

 การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรม ซ่ึงเปนผลเน่ืองมาจากประสบการณท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ

กับสภาพแวดลอม หรือจากการท่ีเราฝกหัด รวมท้ังการเปลี่ยนปริมาณความรูและทักษะของผู เ รียน                   

(สุรางค โควตระกูล, 2553: 185) 

 การเรียนรูของคนเราอาจกลาวไดวาเกิดขึ้นไดสองทางดวยกัน คือ 

 1.การเรียนรูจากประสบการณทางตรง สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีการเรียนรูการวางเงือ่นไขแบบ

การกระทํา (Operant Conditioning) ของ B. F. Skinner ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวา พฤติกรรมของคนเราน้ัน

เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเปนผลมาจากการท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม โดยท่ีสภาพแวดลอมมีปจจัย

อยู 2 ตัว ท่ีมีผลตอพฤติกรรม ซ่ึงไดแกเงื่อนไขน้ัน (Antecedents) และผลกรรม (Consequences)  

 เงื่อนไขนํา คือเหตุการณหรือสภาพการณท่ีเกิดขึ้นกอนเกิดพฤติกรรม เปนปจจัยท่ีบอกใหคนเรารูวา 

เราควรทําหรือไมควรทําพฤติกรรมท่ีเราตองการจะทําหรือไม  

 ผลกรรม คือเหตุการณหรือสภาพการณท่ีเกิดขึ้นหลังการเกิดพฤติกรรม มีผลทําใหพฤติกรรมน้ันมี

โอกาสท่ีจะเกิดขึ้นบอย สมํ่าเสมอ หรือลดลง ยุติลง ในการอธิบายถึงกระบวนการเรียนรูน้ัน Skinner แบง

ออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ 

 1. ตัวเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) คือผลกรรมท่ีตามหลังพฤติกรรม แลวทําให

พฤติกรรมน้ัน เกิดบอยคร้ังขึ้น หรือเกิดขึ้นสมํ่าเสมอ กระบวนการท่ีใชใหผลกรรมแลวทําใหพฤติกรรมเกิด

บอยคร้ังขึ้นน้ันเรียกวา การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcenent)  

 2. ตัวลงโทษ (Punisher) คือผลกรรมท่ีตามหลังพฤติกรรม แลวทําใหพฤติกรรมน้ัน ลดลงหรือ

ยุติลง กระบวรการท่ีใหผลกรรมแลวทําใหพฤติกรรมลดลงหรือยุติน้ันเรียกวา การลงโทษ (Punishment)  

 3. การหยุดยั้ง (Extinction) คือการยุติการใหการเสริมแรง ตอพฤติกรรมท่ีเคยไดรับการ

เสริมแรงกระบวนการดังกลาวจะสงผลทําใหพฤติกรรมน้ัน ลดลงหรือยุติลงในเวลาตอมา แตกอนท่ีจะลดลง อาจ

เกิดมีการระเบิดของพฤติกรรมขึ้น  

 ประเภทของแรงเสริมแรงทางบวก 

 ตัวเสริมแรงทางบวกสามารถแบงออกไดเปน 5 ประเภทดวยกันคือ 

 1. ตัวเสริมแรงทางสังคม (Social Reinforcer) ไดแกคําชม คํายกยอง การใหขอมูลปอนกลับ

ทางบวก การกอด การแตะตัว การแสดงการยอมรับ 

 2. ตัวเสริมแรงท่ีเปนวัตถุสิ่งของ (Material Reinforcer) ไดแกสิ่งของตางๆ เชน รถ บาน 

เสื้อผา นํ้าหอม และรวมท้ัง อาหารและขนมปง เปนตน 
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 3. ตัวแรงเสริมท่ีเปนกิจกรรม หรือท่ีรูจักในนามของหลักการของ Premak (Premack’s 

principle) เปนการใชกิจกรรมท่ีบุคคลชอบมาเสริมแรงกิจกรรมท่ีบุคคลไมชอบทําหรือทํานอย เพ่ือใหบุคลน้ันทํา

กิจกรรมน้ันมากขึ้น  

 4. เบี้ยอรรถกร (Tokens Ecomomy) เปนการใชเบี้ย คะแนน หรือดาว เปนตัวเสริมแรง โดย

ท่ีเบี้ยคะแนนหรือดาวน้ันสามารถนําไปแลกตัวเสริมแรง อ่ืนๆได ตัวอยางของเบี้ยอรรถกรท่ีเห็นใหชัดคือ เง ิน 

คูปองแลกของ หรือแตมสะสมของบัตรเครดิต ท่ีสามารถนําไปแลกสิ่งของตางๆไดตามตองการ 

 5. ตัวเสริมแรงภายใน (Covert Reinforcer) ไดแกความภูมิใจ หรือความสุขเปนตน  

 ตารางเสริมแรงภายใน (Schedules of Reinforcement) 

 การเสริมแรงทางบวกสามารถดําเนินการ ได 2 วิธีดวยกันคือ 

 1. การเสริมแรงแบบทุกคร้ังท่ีเกิดพฤติกรรม (Continuous Reinforcement) น้ันคือการให

การเสริมแรงทุกคร้ังท่ีพฤติกรรมเปาหมายเกิดขึ้น การดําเนินการเชนน้ีจะทําใหพฤติกรรมท่ีไดรับการเสริมแรงเกิด

เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เหมาะกับการพัฒนาพฤติกรรมใหมใหเกิดขึ้น เพราะคนเราจะเรียนรูไดอยางรวดเร็ว แต

จุดออนของการเสริมแรงแบบน้ีคือ ถาหยุดใหการเสริมแรง พฤติกรรมท่ีเคยไดรับการเสริมแรงน้ันจะลดลงอยาง

รวดเร็ว 

 2. การสงเสริมแบบคร้ังคราว (Intermittent Reinforcement) เปนการใหการเสริมแรงแบบ

ไมแนนอน ขึ้นอยูกับเวลาหรือจํานวนคร้ังของการแสดงพฤติกรรม ซ่ึงการเสริมแรงแบบคร้ังคราวน้ี นํามาใชเพ่ือ

แกจุดออนของการเสริมแรงแบบทุกคร้ังท่ีเกิดพฤติกรรม แตไมเหมาะกับการใชเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมใหม แตควร

ใชเม่ือประพฤติใหม ไดพัฒนาขึ้นมาแลวและตองการใหพฤติกรรมน้ัน เกิดขึ้นสมํ่าเสมอ  

 การช้ีแนะ (Prompting) 

 การชี้แนะคือการจัดการเงื่อนไขนําน้ันเอง ทําไดโดยการใหสัญญา (Signs) หรือตัวชี้แนะ (Cues) 

เพ่ือใหคนเราแสดงพฤติกรรมออกมา อยางท่ีเราตองการใหแสดงออก ซ่ึงการชี้แนะสามารถทําได 3 วิธีดวยกันคือ 

 1. การชี้ แนะโดยการใชคําพูด (Verbal prompt ) เปนการใชคําพูดใหคนเราทําพฤติกรรมบาง 

 2. การชี้ แนะโดยการใชสัญญา (Sign prompt ) คือการใชสัญลักษณตางใหคนเราทําตาม 

 3. การชี้ แนะโดยการใชรางกาย (Physical prompt ) คือการใชรางกายชี้แนะใหคนเราทํา

ตาม  

 การแตงพฤติกรรม (Shaping) 

 การแตงพฤติกรรมเปนวิธีการหน่ึงท่ีใชในการพัฒนาพฤติกรรมใหมใหกับคนเรา โดยใชหลักการ

คาดคะเนความสําเร็จตามขั้นตอน (Successive approximation) เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปทีพฤติกรรม

เพ่ือนําไปสูพฤติกรรมท่ีตองการ สวนวิธีดําเนินการน้ันมักจะใชชี้แนะรวมกับการเสริมแรงทางบวก  

 การแผขยายส่ิงเรา (Stimulus Generalization) 

 การเผยแผขยายสิ่งเราคือการท่ีคนเราสนองตอบในลักษณะเดียวกันตอสิ่งเราท่ีมีลักษณะใกลเคยีงกับ

สิ่งเราท่ีเคยเรียนรูมากอน เชน การท่ีนักศึกษากลัวอาจารยทานหน่ึงในวิทยาลัย และตอมากลัวอาจารย ทานอ่ืนๆ
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ในมหาวิทยาลัย สุดทายกลัวท่ีจะไปมหาวิทยาลัย ลักษณะดังกลาว กลาวไดวาเกิดการแผขยายสิ่งเราขึ้นแลว แต

ถานักศึกษากลัวอาจารยทานหน่ึงและไมกลัวทานอ่ืนๆอีก เราเรียกเราเรียกกระบวนการดังกลาววาเกิดการเรียนรู

การแยกแยะสิ่งเรา (Stimulus Discrimination) ซ่ึงมีความสําคัญอยางมากตอกระบวนการเรียนรู 

 2.การเรียนรูจากประสบการณทางออม การเรียนรูจากประสบการณทางออมน้ันสามารถอธิบายได

ดวย ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ( Social Cognitive Theory) ของ Albert Bandura ( Bandura, 

1977)ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาพฤติกรรมของคนเราสวนใหญน้ัน เกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบใน

สภาพแวดลอม (Bandura ,1977) ตัวแบบในสภาพแวดลอม สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด ดวยกันคือ ตัวแบบ

ท่ีเปนชีวิตจริง (Live Model) เปนตัวแบบท่ีมีคนเราเผชิญในชีวิตจริง เชน พอ แมญาติพ่ีนอง ครู เพ่ือน เปนตน 

ตัวแบบอีกชนิดหน่ึงคือ ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัวแบบท่ีทีเราเห็นโดยผานตางๆไมวาจะเปน 

ภาพยนตร ทีวี หนังสือพิมพ การตูน นิยาย เปนตน ตัวแบบท้ัง 2 ชนิด น้ีมีผลตอการเรียนรูของคนเราไมแตกตาง

กัน หากตัวแบบสัญลักษณ มีผลในวงกวางกวาเทาน้ันเน่ืองจากตัวแบบท่ีมนุษยตองเผชิญอยูน้ันมีมากมาย คําถาม

ท่ีตามมาคือ แลวทําไมตัวแบบบางตัวมีอิทธิพลตอคนบางคนมากกวาอีกบางคน คําตอบอยูท่ีกระบวนการ

ลอกเลียนแบบ ซ่ึง Bandura (1977) กลาววากระบวนการลอกเลียนแบบมีอยูดวยกัน 4 กระบวนการคือ 

 1. กระบวนการสนใจ (Attention Process) น้ันคือผูสังเกตจะตองมีความสนใจในตัวแบบ

เสียกอน จึงจะมีความคิดอยากลองเลียนแบบ ซ่ึงตัวแบบจะตองมีลักษณะเดน มีชื่อเสียง นาสนใจหรือมีลักษณะ

คลายกับผูสังเกต อีกท้ังเปนตัวแบบท่ีแสดงออกแลวไดรับการเสริมแรง หรือการลงโทษจะไดรับความสนใจเปน

พิเศษ ตัวแบบท่ีไดรับการเสริมแรงจะทําใหผูสังเกตอยากทําตามแตในทางกลับกันตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมแลว

ถูกลงโทษ ผูสังเกตก็จะไมอยากลอกเลียนแบบพฤติกรรมน้ันนอกจากตัวลักษณะของตัวแบบแลว สภาวะของผู

สังเกตก็มีผลตอการใหความสนใจในตวัแบบดวย ถาผูสังเกตอยูในสภาวะตื่นตัวก็จะใหความสนใจในตัวแบบ แต

ถาเพลียหรืองวงนอนก็จะไมสนใจตัวแบบ นอกจากน้ีผูสังเกตจะตองไมถูกสิ่งเราอ่ืนๆดึงดูดความสนใจออกไปใน

ขณะท่ีสังเกตตัวแบบอยู 

 2. กระบวนการจดจํา (Retention Process) เม่ือผูสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบแลว การท่ีจะ

เรียนรูจากตัวแบบไดดี ผูสังเกตจะตองสามารถจอจําพฤติกรรมท่ีตัวแบบแสดงออกได ซ่ึงการท่ีจะจดจําไดดีนั้น 

ลักษณะของตัวแบบจะตองเปนสิ่งท่ีผูสังเกตมีความคุนเคย หรือไมก็จะตองเห็นบอยๆและจะชวยใหกระบวนการ

จดจําน้ันเปน ไปไดดวยดี ก็ควรจะตองมีการชักซอมในการแสดงออกจริงๆ หรือชักซอมในความคิดก็ได 

 3. กระบวนการทําตาม (Reproduction Process) น้ันคือหลังจากท่ีผูสังเกตจดจําพฤติกรรม

ของตัวแบบไดดีแลว ก็จะเขาสูกระบวนการทําตามตัวแบบ กระบวนการน้ีจะทําใหไดดีถามีการใหขอมูลปอนกลับ 

เม่ือลองทําตามพฤติกรรมของตัวแบบ อีกท้ังยังขึ้นอยูกับความสามารถเดิมท่ีผูสังเกตมีอยู เชน การท่ีผูมีพ้ืนฐาน

ทางดานการเลนเทนนิสเม่ือดูนักเทนนิสระดับโลกแขงกันก็สามารถจดจําทาตางๆไดงาย และสามารถทําตามได

งายกวา ผูท่ีไมมีพ้ืนฐานทางดานการเลนเทนนิสมากอนเลย 

 4. กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation Process) เปนการกระบวนการสุดทายท่ีจะทําใหผู

สังเกตตัดสินใจจะทําตามพฤติกรรมของตัวแบบ น้ันคือผูสังเกตจะพิจารณาดูวาในสภาพการณใด ท่ีแสดง
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พฤติกรรมตารมตัวแบบแลวไดรับการเสริมแรง การท่ีคาดวาจะไดรับเสริมแรงน่ีเองทําใหเปนแรงจูงใจท่ีทําใหผู

สังเกต แสดงพฤตกรรมตามตัวแบบท่ีตนเองลอกแบบมานอกจากน้ี Bandura (1977) ยังไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ 

การรับรูความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) โดยท่ีเขาเชื่อวาทุกคนจะมีการรับรูความสามารถของตนเฉพาะ

อยางน้ัน คือคนบางคนจะรับรูวาตนเองมีความสามารถในเร่ืองการพูดแตอาจจะรับรูวาตนเองไมมีความสามารถ

ทางดานคณิตศาสตร การรับรูความสามารถของตนเองน้ันมีผลตอความกระทําในเร่ืองๆ คือถาคนเรามีการรับรู

ความสามารถของตนสูงในดานใดจะทําใหเขาสามารถแสดงออก ในสิ่งน้ันๆไดเต็มความสามารถของเขาน้ันเอง 

การรับรูความสามารถของตนเองมีความสําคัญอยางมากตอการแสดงออกของบุคคลในชีวิตประจําวัน เพราะ

ปจจัยหน่ึงของความสําเร็จในการใชชีวิตของคนเราก็คือการรับรูความสามารถของตนเองน้ันเอง 

 5.5 การนําหลักการมาประยุกตใช  

 1. ผูสอนจะเปนตัวแบบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ผูสอนควรคํานึงอยูเสมอวา การเรียนรูโดยการ

สังเกตและเลียนแบบจะเกิดขึ้นไดเสมอ แมวาผูสอนจะไมไดตั้งวัตถุประสงคไวก็ตาม  

 2. การสอนแบบสาธิตปฏิบัติเปนการสอนโดยใชหลักการและขั้นตอนของทฤษฎีปญญาสังคม

ท้ังสิ้น ผูสอนตองแสดงตัวอยางพฤติกรรมท่ีถูกตองท่ีสุดเทาน้ัน จึงจะมีประสิทธิภาพในการแสดงพฤติกรรม

เลียนแบบ ความผิดพลาดของผูสอนแมไมตั้งใจ ไมวาผูสอนจะพรํ่าบอกผูเรียนวาไมตองสนใจจดจํา แตก็ผานการ

สังเกตและการรับรูของผูเรียนไปแลว  

 3. ตัวแบบในการเรียนไมควรจํากัดไวท่ีผูสอนเทาน้ัน ควรใชผูเรียนดวยกันเปนตัวแบบไดในบาง

กรณี โดยธรรมชาติเพ่ือนในชั้นเรียนยอมมีอิทธิพลตอการเลียนแบบสูงอยูแลว ผูสอนควรพยายามใชทักษะจูงใจ

ใหผูเรียนสนใจและเลียนแบบเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี มากกวาผูท่ีมีพฤติกรรมไมดี และเพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพนอกจากการอธิบายดวยทฤษฎีของการเรียนรูแลวเน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีทําในกลุมผูดูแลท่ีเปน

ผูใหญจําเปนตองศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูของผูใหญประกอบดวย 

 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรูของผูใหญโนลล (Malcolm S. Knowles) ไดสรุปพ้ืนฐานของ

ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญสมัยใหม (Modern Adult Learning Theory) ซ่ึงมีสาระสําคัญตอไปน้ี              

(สุวัฒน วัฒนวงศ, 2547: 248-249) 

 1. ความตองการและความสนใจ (Needs and Interests) ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิดการ

เรียนรูไดดี ถาหากตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณท่ีผานมา เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ 

เพราะฉะน้ันควรจะมีการเร่ิมตนในสิ่งเหลาน้ีอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมท้ังหลายเพ่ือใหผูใหญเกิด

การเรียนรูน้ันตองคํานึงถึงสิ่งน้ีดวยเสมอ 

 2. สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situation) การเรียนรูของผูใหญจะไดผลดี

ถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน (Life-Centered) ดังน้ัน การจัดหนวยการเรียนท่ี

เหมาะสมเพ่ือการเรียนรูของผูใหญ ควรจะยึดถือเอาสถานการณท้ังหลายท่ีเก่ียวของกับชีวิตผูใหญเปนหลักสําคัญ 

มิใชยึดท่ีตัวเน้ือหาวิชาท้ังหลาย 

 3. การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of Experience) เน่ืองจากประสบการณเปน

แหลงการเรียนรูท่ีมีคุณคามากท่ีสุดสําหรับผูใหญ ดังน้ัน วิธีการหลักสําคัญของการศึกษาผูใหญก็คือ การวิเคราะห
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ถึงประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียดวามีสวนไหนของประสบการณท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอน

ไดบาง แลวจึงหาทางนํามาใชใหเกิดประโยชนตอไป 

 4. ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง (Self-Directing) ความตองการท่ีอยูในสวนลึกของผูใหญก็

คือ การมีความรูสึกตองการท่ีจะสามารถนําตนเองได เพราะฉะน้ันบทบาทของครูจึงอยูในกระบวนการสืบหาหรือ

คนหาคําตอบรวมกันกับผูเรียน (Mutual Inquiry) มากกวาการทําหนาท่ีสงผานหรือเปนสื่อสําหรับความรู แลว

ทําหนาท่ีประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงเทาน้ัน 

 5. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความแตกตางระหวางบุคคลจะ

เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ในแตละบุคคลเม่ือมีอายุเพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะน้ันการสอนนักศึกษาผูใหญจะตองจัดเตรียมการ

ในดานน้ีอยางดีพอ เชน รูปแบบของการเรียนการสอน (Style) เวลาท่ีไดทําการสอน สถานท่ีสอน และประการ

สําคัญ คือ ความสามารถในการเรียนรูในแตละขั้นของผูใหญ ยอมเปนไปตามความสามารถของผูใหญแตละคน 

(Pace of Learning) 

 คารล โรเจอร ซ่ึงเปนนักจิตวิทยาในกลุมมนุษยนิยม ไดใหแนวทางความคิดเก่ียวกับการสอนวาผูใหญ 

โดยใหความสําคัญกับบทบาทของครูท่ีสอนผูใหญวา ควรจะเปนผูอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนรู นอกจากน้ัน

ไดกลาวถึงบทบาทและความสัมพันธระหวางผูอํานวยความสะดวกกับผูเรียนวา ขึ้นอยูกับทัศนคติของผูอํานวย

ความสะดวกรวม 3 ประการท่ีเปนคุณสมบัติสําคัญ คือ 

 1. การใหความไววางใจ และความนับถือยกยองแกผูเรียน 

 2. การมีความจริงใจตอผูเรียน 

 3. การมีความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ รวมท้ังการตัง้ใจฟงผูเรียนพูด 

 นอกจากทัศนคติ 3 ประการท่ีกลาวมาน้ีแลวโรเจอรยังไดชี้ใหเห็นแนวทาง เพ่ือการอํานวยความ

สะดวกในการเรียนรูรวมท้ังสิ้นอีก 10 ประการ ดังน้ี (สุวัฒน วัฒนวงศ, 2547: 7-26) 

 การเรียนรูในสถานการณหน่ึง ๆ อาจเกิดขึ้นไดมากกวาหรือดีกวาในอีกสถานการณหน่ึง ซ่ึงในเร่ืองน้ี

เก่ียวของกับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู อันเปนแนวทางท่ีนักการศึกษาและวิทยากรการฝกอบรมควรจะได

คํานึงถึง ซ่ึงองคประกอบหรือหลักการ 10 ประการ ท่ีจะมีสวนสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของผูใหญ และจะ

เปนการชวยใหการฝกอบรมประสบความสําเร็จดวยด ีปจจัยท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูใหญเหลาน้ีมีสวนสัมพันธ

กันอยางมากในการเรียนรูและการฝกอบรมผูใหญ โดยจะคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี  

 1. ควรพิจารณาและใหความสําคัญกับ แรงจูงใจในการเรียน (Motivation to Learn) 

 2. สภาพแวดลอมในการเรียนรู (Learning Environment) ตองมีความสะดวก สบาย 

เหมาะสม ตลอดจนไดรับความไววางใจและการใหเกียรติผูเรียนหรือผูเขารับการฝกอบรม  

 3. ควรคํานึงถึง ความตองการในการเรียน ของแตละบุคคล และ รูปแบบของการเรียนรู 

(Learning Styles) 

 4. ตองคํานึงถึง ความรูเดิมและประสบการณ (Experience) อันมีคุณคา 

 5. ควรไดพิจารณาถึงการดูแล และใหความสําคัญกับ เน้ือหาและกิจกรรมในการเรียนรู 

(Learning Content and Activities)  
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 6. ใหความสําคัญเก่ียวกับ ปญหาท่ีสอดคลองกับความจริง (Realistic Problem) และนําการ

เรียนรูไปใชในการแกปญหา 

 7. ตองใหการเอาใจใสกับการมีสวนรวมท้ังทางดาน สติปญญา และทางดานรางกาย ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

 8. ควรใหมี เวลาอยางเพียงพอ ในการเรียนรูโดยเฉพาะ การเรียนรูขอมูลใหม การฝกทักษะ

ใหม ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

 9. ใหโอกาสในการ ฝกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดี หรือการนําความรูไปประยุกตได 

 10. ใหผูเรียนไดแสดงศักยภาพ หรือสมรรถภาพในการเรียนรู จนกระท่ังเขาไดแลเห็นถึง

ความกาวหนาวา สามารถบรรลุเปาหมาย ได  

 สามารถสรุป ไดวาเน่ืองจากผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสวนใหญเปนบุคคลท่ีอยูวัยผูใหญ 

พัฒนาการและการเรียนรูในวัยผูใหญน้ัน เปนความรูท่ีมีความเก่ียวของกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

โดยตรง ซ่ึงวิจัยตองใหความสนใจท้ังจิตวิทยาการพัฒนาการ จิตวิทยาผูใหญ และทฤษฏีการเรียนรู มีความสําคัญ

อยางมากในการท่ีจะทําใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จ ซ่ึงโนลสไดเสนอไวแลวคือ ความตองการและความ

สนใจ สถานการณท่ีเก่ียวของกับชีวิตผูใหญ การวิเคราะหจากประสบการณ การท่ีผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง 

ตลอดจนความแตกตางระหวางบุคคล สาระสําคัญจากทฤษฏีน้ี ไดนําไปประยุกตกับเทคนิคการสอนผูใหญและ

ทฤษฎีการเรียนรูแบบการเลียนแบบ โดยผูวิจัยทําหนาท่ีเปนตัวแบบท่ีดีและจะเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใน

การเรียนรูเทาน้ัน 

 การจัดการเรียนรูใหกับผูดูแลไมจําเปนจะตองเนนเฉพาะดานเน้ือหาวิชาหรือขอมูล ท้ังน้ีเน่ืองจาก

ผูใหญตองการเรียนรูจากสภาพปญหาเปนสําคัญ ผูดูแลตองการทราบวาเม่ือเกิดปญหาในลักษณะเชนน้ีควรไดรับ

การแกไขอยางไร ผูดูแลสวนมากท่ีเปนผูใหญจะตองการทราบคําตอบทันที ในการใหความรูความเขาใจจึงควร

ประยุกตความรูและทักษะใหเปนประโยชนตอชีวิตประจําวันน่ันก็คือวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดย

การไดรับชมสื่อวิดีทัศนและการจัดใหไดรับประสบการณโดยตรง เพราะการมีสวนรวมในกิจกรรมเปนสิ่งสําคัญท่ี

จะทําใหผูดูแลไดพัฒนาการเรียนรูมากขึ้น การมีสวนรวมน้ีจะชวยใหเกิดการกระตุนเตือนผูดูแลเกิดการเรียนรู

รวมกันและมีการเรียนรูอยางเปนขั้นตอน ผูดูแลจะเกิดการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองตลอดเวลา เปนการเรียนรูท่ี

ไดผลดีท่ีสุด เน่ืองจากเกิดการเรียนรูจริงเน่ืองจากการฝกภาคปฏิบัติเปนการฝกความชํานาญ  

 บลูม (Bloom, 1986, อางถึงใน อติญาณ ศรเกษตริน, 2543: 72-74) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง

เม่ือเกิดการเรียนรู เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังน้ี  

 1. การเปล่ียนแปลงทางดานความรู ความเขาใจ และความคิด หรือพุทธิพิสัย (Cognitive 

Domain) เปนพฤติกรรมดานสมองเปนพฤติกรรมเก่ียวกับสติปญญา ความรู ความคิด ความเฉลียวฉลาด 

ความสามารถในการคิดเร่ืองราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนความสามารถทางสติปญญา 

 พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยหรือพฤติกรรมดานสมองแยกไดเปน 6 ประเภท คือ 

      1. ความรูความจํา ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณตาง ๆ จากการท่ีไดรับรูไว

และระลึกสิ่งน้ันไดเม่ือตองการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศนท่ีสามารถเก็บเสียงและภาพของเร่ืองราว

ตางๆได สามารถเปดฟงหรือ ดูภาพเหลาน้ันได เม่ือตองการ 
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      2. ความเขาใจเปนความสามารถในการจับใจความสําคัญของสื่อ และสามารถแสดงออกมาใน

รูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระทําอ่ืน ๆ  

      3. การนําความรูไปใช เปนขั้นท่ีผูเรียนสามารถนําความรู ประสบการณไปใชในการแกปญหา

ในสถานการณตาง ๆ ได ซ่ึงจะตองอาศัยความรูความเขาใจ จึงจะสามารถนําไปใชได 

     4. การวิเคราะห ผูเรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเร่ืองราวสิ่งตาง ๆ ออกเปนสวนยอย เปน

องคประกอบท่ีสําคัญได และมองเห็นความสัมพันธของสวนท่ีเก่ียวของกัน ความสามารถในการวิเคราะหจะ

แตกตางกันไปแลวแตความคิดของแตละคน  

      5. การสังเคราะห ความสามารถในการท่ีผสมผสานสวนยอย ๆ เขาเปนเร่ืองราวเดียวกันอยางมี

ระบบ เพ่ือใหเกิดสิ่งใหมท่ีสมบูรณและดีกวาเดิม อาจเปนการถายทอดความคิดออกมาใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย การ

กําหนดวางแผนวิธีการดําเนินงานขึ้นใหม หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันท่ีจะสรางความสัมพันธของสิ่งท่ีเปน

นามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม 

      6. การประเมินคา เปนความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเก่ียวกับคุณคาของสิ่งตาง 

ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอยางมีกฎเกณฑท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจเปนไปตามเน้ือหาสาระในเร่ืองน้ัน ๆ หรืออาจ

เปนกฎเกณฑท่ีสังคมยอมรับก็ได 

 2. การเปล่ียนแปลทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม หรือจิตพิสัย (Affective 

Domain) เปนพฤติกรรมดานจิตใจ ท่ีแสดงถึง คานิยม ความรูสึก ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ

และคุณธรรม พฤติกรรมดานน้ีอาจไมเกิดขึน้ทันที ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดลอม

ท่ีเหมาะสม และสอดแทรกสิ่งท่ีดีงามอยูตลอดเวลา จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปลี่ยนไปในแนวทางท่ีพึง

ประสงคได จะประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ระดับ ไดแก 

     1. การรับรู เปนความรูสึกท่ีเกิดขึ้นตอปรากฏการณ หรือสิ่งเราอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงเปนไปใน

ลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเราน้ันวาคืออะไร แลวจะแสดงออกมาในรูปของความรูสึกท่ีเกิดขึ้น 

    2. การตอบสนอง เปนการกระทําท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจตอ

สิ่งเราน้ัน ซ่ึงเปนการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแลว 

      3. การเกิดคานิยม การเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนท่ียอมรับกันในสังคม การยอมรับนับถือในคุณคา

น้ัน ๆ หรือปฏิบัติตามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จนกลายเปนความเชื่อ แลวจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในสิ่งน้ัน 

      4. การจัดระบบ การสรางแนวคิด จัดระบบของคานิยมท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธ ถาเขา

กันไดก็จะยึดถือตอไปแตถาขัดกันอาจไมยอมรับอาจจะยอมรับคานิยมใหมโดยยกเลิกคานิยมเกา 

      5. บุคลิกภาพ การนําคานิยมท่ียึดถือมาแสดงพฤติกรรมท่ีเปนนิสัยประจําตัว ใหประพฤติ

ปฏิบัติแตสิ่งท่ีถูกตองดีงามพฤติกรรมดานน้ี จะเก่ียวกับความรูสึกและจิตใจ ซ่ึงจะเร่ิมจากการไดรับรูจาก

สิ่งแวดลอม แลวจึงเกิดปฏิกิริยาโตตอบ ขยายกลายเปนความรูสึกดานตาง ๆ จนกลายเปนคานิยม และยังพัฒนา

ตอไปเปนความคิด อุดมคติ ซ่ึงจะเปนควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคนคนจะรูดีรูชั่วอยางไรน้ัน ก็เปนผลของ

พฤติกรรมดานน้ี 

 3. ความเปล่ียนแปลงทางดานความชํานาญ หรือทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปน

พฤติกรรมดานกลามเน้ือประสาท ท่ีบงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางคลองแคลวชํานิชํานาญ ซ่ึงแสดง
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ออกมาไดโดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเปนตัวชี้ระดับของทักษะ พฤติกรรมดานทักษะพิสัย 

ประกอบดวย พฤติกรรมยอย ๆ 5 ขั้น ดังน้ี 

      1. การรับรู เปนการใหผูเรียนไดรับรูหลักการปฏิบัติท่ีถูกตอง หรือ เปนการเลือกหาตัวแบบท่ี

สนใจ 

      2. กระทําตามแบบ หรือ เคร่ืองชี้แนะ เปนพฤติกรรมท่ีผูเรียนพยายามฝกตามแบบท่ีตนสนใจ

และพยายามทําซํ้า เพ่ือท่ีจะใหเกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจใหได หรือ สามารถปฏิบัติงานไดตามขอแนะนํา 

      3. การหาความถูกตอง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยเคร่ืองชี้แนะ 

เม่ือไดกระทําซํ้าแลว ก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัติ  

     4. การกระทําอยางตอเน่ืองหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเปนของตัวเองจะกระทําตาม

รูปแบบน้ันอยางตอเน่ือง จนปฏิบัติงานท่ียุงยากซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว การท่ีผูเรียนเกิด

ทักษะได ตองอาศัยการฝกฝนและกระทําอยางสมํ่าเสมอ 

      5. การกระทําไดอยางเปนธรรมชาติ พฤติกรรมท่ีไดจากการฝกอยางตอเน่ืองจนสามารถปฏิบัติ 

ไดคลองแคลววองไวโดยอัตโนมัติ เปนไปอยางธรรมชาติ ซ่ึงถือเปนความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 

 จากจุดมุงหมายของการใหโปรแกรมความรูความเขาใจแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใหผูดูแลเกิดการเรียนรู เม่ือผูดูแลเกิดการเรียนรู จะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรู ความคิด ดานความรูสึก และพฤติกรรมดานการปฏิบัติ และเม่ือตองปฏิบัติ

ตามบทบาทของตนคือ ตองดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองก็จะสามารถเขาใจในหนาท่ีของตนเอง ไมเกิดความ

คับของใจ และสามารถลงมือปฏิบัติได โดยเกิดความวิตกกังวลตอบทบาทน้ันลดลง ในการประเมินเพ่ือวัดผลของ

การเรียนรูหลังจากไดรับโปรแกรมความรูและฝกทักษะในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดประเมินความรูและทักษะในการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีแนวคิดวาผูดูแลท่ีมีความรูจะนําไปสูความเขาใจและและเกิดทักษะเก่ียวกับ

การดูแลผูปวยไดถูกตองสงผลใหเกิดความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยลดลง 

 

6.บริบทของการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

 จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดปริมณฑลกรุงเทพมหานครท่ีมีสภาพสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง 

ประชากรท่ีอาศัยในเขตเมืองสวนใหญจะตั้งบานเรือนกระจุกตัวอยูริมถนนสายหลักและสายรอง มีลักษณะ

ครอบครัวเดี่ยว สวนในชนบทการตั้งบานเรือนจะกระจายไปตามริมแมนํ้าลําคลอง ประชากรสวนใหญเปนคนไทย

เชื้อสายจีน และเชื้อสายรามัญ  แบงออกเปน 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน และ

อําเภอบานแพว อําเภอท่ีมีความหนาแนนมากท่ีสุด คือ อําเภอกระทุมแบน 1,049.11 คน ตอตารางกิโลเมตร 

รองลงมา คือ อําเภอเมืองสมุทรสาคร 465.87 คน ตอตารางกิโลเมตร และอําเภอบานแพว 372.86 คน ตอ

ตารางกิโลเมตร 

 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาลของรัฐ 3 แหง คือโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุมแบน 

และ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) รวมจํานวนเตียงท้ังจังหวัด 837 เตียง มีสถานีอนามัยรวมท้ังหมด 

55 แหง มีศูนยบริการสาธารณสุขของเทศบาลอีกจํานวน 5 แหง จํานวนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐในจังหวัด
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สมุทรสาคร เปนบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลบานแพวประมาณรอยละ 23 – 38 ท่ีเหลือกระจายไปท่ีโรงพยาบาล

สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุมแบน และสํานักงานสาธารณสุข แพทยในภาครัฐท้ังจังหวัดจํานวนท้ังหมด      

141 คน ทํางานใหโรงพยาบาลบานแพว รอยละ 38 พยาบาลรอยละ 23 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบานแพว 

 ประชาชนบานแพวสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนมากโรคท่ีเกิดเปนกลุมโรคไมติดตอ

เร้ือรังและโรคอันเน่ืองจากการประกอบอาชีพ การวิเคราะหสถานการณดานสุขภาพโดยเกณฑขนาดปญหา ความ

รุนแรง ความตระหนัก และความงายในการแกไข 5 อันดับแรกคือโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขหวัดใหญโรค

ไขเลือดออกและวัณโรคปอด โรคมะเร็งเตานมและปากมดลูก สุขภาพจิต ตามลําดับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขารวมกองทุนสุขภาพตําบลของสปสช. จํานวน 4 แหง (นับถึงป 2553) คือ หลักหา เจ็ดร้ิว หลักสาม และเกษตร

พัฒนา ซ่ึงเปนงบประมาณหน่ึงในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน 

 สําหรับโรคหลอดเลือดสมองถึงแมจะพบวาจํานวนผูปวยท่ีมารับการรักษาไมไดเปนอันดับตน ๆ ของ

กลุมโรคไมติดตอเร้ือรังท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบานแพว จากสถิติการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

พบวา อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองรายใหมตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2557 เทากับ 123, 140 และ323 ราย

ตามลําดับ สวนอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตั้งแตป พ.ศ. 2555 – 2557 เทากับ 31, 51 และ36 

ราย (งานเวชสถิติโรงพยาบาลบานแพว, 2557) จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมี

แนวโนมสูงขึ้น และมีจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น นอกจากน้ีก็ยังเปนโรคไมติดตอเร้ือรังท่ี

ตองใชคารักษาในโรงพยาบาลจํานวนมากอีกโรคหน่ึง ซ่ึงเปนผลจากการเกิดภาวะแทรกซอนตามมาจากพยาธิ

สภาพของโรคน่ันเอง และทางโรงพยาบาลจึงมีแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ดังตอไปน้ี  

 6.1 การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 

 การประเมินสุขภาพ  

  1.การซักประวัติ จากญาติและผูปวยในรายท่ีมีการรับรูปกติ ถามถึงอาการแสดงท่ีเร่ิมเปน 

ระยะเวลา อาการปวดศีรษะ และตําแหนงท่ีปวด อาการรวม โรคท่ีเปนอยูกอนจะเกิดอาการ ไดแก โรคความดัน

โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ประวัติอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว (TIA) ประวัติการ

สูบบุหร่ี การกินยาคุมกําเนิด ระดับโคเลสเตอรอล การกินยาตานการแข็งตัวของเลือด ประวัติท่ีมีความผิดปกติ

ของระบบการเคลื่อนไหว การรับรูความรูสึก สายตามัวลง หรือมองภาพซอน ผูปวยท่ีมีอาการหมดสติจะตอง

ชวยชีวิตใหปลอดภัยกอนจึงคอยซักประวัต ิ

 2.การตรวจรางกาย วัดสัญญาณชีพ ตรวจหาอาการทางระบบประสาท ใชกลาสโกโคมาสเกล 
(Glasgow Coma scale) เปนเคร่ืองมือในการตรวจหาระดับความรูสติ ลักษณะการหายใจ รูมานตา การตรวจ

การเคลื่อนไหวแขนขา และการรับความรูสึก อาจตรวจพบแขน-ขาออนแรง หรืออาการชา อาจมีอาการพูดไมได 

ตามัว มองภาพซอน นอกจากน้ีควรตรวจหนาท่ีของเสนประสาทสมอง ตรวจ Doll s eye ตรวจ Brudzinski s 

sign ตรวจอาการทางเคอรนิก (Kernig s sign) เพ่ือดูวาเยื่อหุมสมองถูกรบกวนหรือไม ถามีการระคายเคืองจะ

ตรวจพบคอแข็ง มีไขต่ํา ๆ กระสับกระสาย กลัวแสง อาจมีอาการชัก นอกจากน้ีตองตรวจสัญญาณชีพกอนการ

ตรวจอยางอ่ืน ในผูปวยท่ีอวน ควรจะชั่งนํ้าหนักดวย 

 3.การตรวจทางหองทดลอง โดยการตรวจหาจํานวนเม็ดเลือด การแข็งตัวของเลือด ระดับไตร

กลีเซอไรด โคเลสเตอรอล กลูโคส 
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 4.การตรวจพิเศษไดแก การตรวจสมองดวยคอมพิวเตอร เพ่ือหาขนาด และตําแหนงของรอย

โรค และใชแยกเน้ือสมองตายกับการตกเลือดได เพ่ือใหการรักษาไดถูกตองและพยากรณโรค 

สวนการเอกซเรยกะโหลก ตรวจคลื่นสมอง เจาะหลัง ท่ีเคยทํามาในอดีตไมนิยม วิธีการตรวจสมัยใหม คือ การ

ตรวจเอกซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Magnetic Resonance Imaging, MRI) ซ่ึงใชแยกโรคไดดีกวา

คอมพิวเตอร 

 การดูแลรักษา  

 ถาผูปวยหมดสติใหการดูแลเชนเดียวกับผูปวยหมดสติ ในรายท่ีไมหมดสติใหการดูแลดังน้ีตามตาราง

ท่ี 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

1.การซึมซาบ

ของเน้ือเยื่อ

สมองลดลง 

เน่ืองจากสมอง

ไดรับเลือดและ

ออกซิเจนไม

เพียงพอ 

ผูปวยไดรับ

เลือดไปเลีย้ง

สมองอยาง

เพียงพอ 

อาการทาง

ระบบประสาท

ดีขึ้น ความดัน

โลหิตอยูเกณฑ

ปกต ิ

1.ดูแลทางเดินหายใจใหโลง ใหระบายอากาศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทาใหนอนหงาย

ราบตะแคง ดดูเสมหะ ใสแอรเวย ใหออกซิเจน 

2.ตรวจสอบสญัญาณชีพ ลักษณะการหายใจทุก 1-4 ชั่วโมง ตามอาการของผูปวย 

3.ประเมินอาการทางระบบประสาท ทุก1-2 ชั่วโมง เพ่ือคนหาอาการเปลีย่นแปลง ซ่ึงบงวาการ

ไหลเวียนเลือดไปเลีย้งสมองบกพรอง คือ ผูปวยซึมลง หมดสต ิซ่ึงจะตองประเมินรวมไปกับสัญญาณ

ชีพ พึงจําไววาแรงกําซาบของเน้ือเยื่อสมองเทากับ 80 มม.ปรอท ซ่ึงคํานวณไดจากความดันเฉลีย่

หลอดเลือดแดง 85 มม.ปรอท ลบดวยความดันสมอง ซ่ึงเทากับ 15 มม.ปรอท ในทางปฏิบัตถิาความ

ดันเลือดต่ํากวา 70 มม.ปรอท แรงกําซาบในสมองจะลดลง 

4.ดูแลใหการไหลเวียนเลือดไปเลีย้งสมองอยางเพียงพอ โดยจัดใหนอนศีรษะสูงเล็กนอยประมาณ 

15-20 องศา แตในผูปวยท่ีมีธรอมบัสหรือเอ็มโบไลอุดสมองจะทําใหสมองขาดเลือดไปเลี้ยงจะจัดให

นอนราบพักผอนเงียบๆประมาณ 8-10 ชั่วโมงแรกหลงัเกิดอาการหลีกเลียงการลุกน่ัง การงอเขาหรือ

สะโพก 

5.การดูแลใหไดรับยากดหลอดเลือดและยาลดความดันโลหิต ในรายท่ีมีความดันโลหิตสงูมาก 

บทบาทของพยาบาล คือ การบริการยาอยางมีประสิทธิภาพ และคอยสังเกตอาการอยางใกลชิด  

หายใจสะดวก 

อาการทางระบบ

ประสาทคงท่ี ความ

ดันโลหติอยูในเกณฑ

ปกต ิ
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

   นอกจากน้ีก็อาจใหยาลดสมองบวมตามแผนการรักษา รายงานแพทยเม่ือพบอาการผดิปกต ิ

6.ดูแลใหผูปวยไดรับยากลอมประสาท เพ่ือชวยผอนคลายความวิตกกังวล 

7.ดูแลใหผูปวยไดรับสารนํ้าในรายท่ีความดันโลหิตต่ํา 

8.ติดตามผลการตรวจเลือด หาระดบัอิเลกโตรไลท  พาเชยีลทรอมโบพลาสตินไทม 

9.ดูแลใหผูปวยไดรับการตรวจวินิจฉยั เชนการตรวจสมองดวยคอมพิวเตอร 

 

2.การหายใจ

ไมมี

ประสิทธิภาพ

เน่ืองจาก

ทางเดินหายใจ

อุดตัน หรือมี

ความดันเพ่ิม

ในกะโหลก 

และความรูสึก 

หายใจ

สะดวก ไมมี

เสมหะอุดตัน 

หายใจสะดวก 

เสียลมผาน

ปอดไดสะดวก 

ไมมีเสียงครืด

คราด อัตรา

การหายใจอยู

ในเกณฑปกติ 

18-24 คร้ัง/

นาที 

1.เฝาระวังตรวจดลูักษณะการหายใจ ถาหายใจมีเสียงดงัครืดคราด ควรจัดใหนอนตะแคงก่ึงควํ่า ดดู

เสมหะ ใสแอรเวย เพ่ือปองกันลิ้นตก ในรายท่ีการหายใจไมเพียงพอ ตองใสทอชวยหายใจ และ

เคร่ืองชวยหายใจ 

2.สังเกตลักษณะการหายใจ ท้ังจังหวะ อัตรา แลความลึกของการหายใจทุก 1-4 ชั่วโมง 

3.ประเมินเสียงลมผานปอดทุก 4 ชั่วโมง 

4.กระตุนใหผูปวยหายใจลึก ๆ และไอ อาจเคาะปอดทุก 2-4 ชั่วโมง ถาไมมีขอหามเพ่ือชวยใหเสมหะ

ออกสะดวก สังเกตลักษณะสีของเสมหะเพ่ือประมาณการติดเชื้อ 

5.ติดตามผลการวิเคราะหแกสในเลือด ดูแลผูปวยใหไดรับออกซิเจนอยางพียงพอ สงัเกตอาการขาด

ออกซิเจน หรือมีคารบอนไดออกไซดคัง่ คือมีอาการ กระสับกระสาย เขยีว หัวใจเตนเร็ว หายใจหอบ  

หายใจสะดวกอัตรา 

18-24 คร้ัง/นาที 

ผลการวิเคราะห

แกสในเลือดอยูใน

เกณฑปกต ิ
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

ตัว

เปลี่ยนแปลง 

  รายงานแพทยทันทีเม่ือมีอาการ 

6. บันทึกปริมาณนํ้าท่ีรางกายไดรับและขับออก 

 

3.รางกาย

ไดรับสารนํ้า

และอาหารไม

เพียงพอกับ

ความตองการ

เน่ืองจากการ

กลืนและการ

เคี้ยวลําบาก 

หรือไมสามารถ

ใชมือได 

ผูปวยไดรับ

สารนํ้าและ

อาหาร

เพียงพอกับ

ความ

ตองการของ

รางกาย 

ไดรับอาหาร

ทางหลอดเลือด

ดํา และทาง

สายยางอยาง

เพียงพอ ไมมี

อาการทองเดิน 

ระดับอีเลกโตร

ไลทในเลือด

ปกติ กลืน

อาหารไดโดย

ไมมีอาการ

สําลัก 

1.ดูแลใหผูปวยไดรับสารนํ้าทางหลอดเลือดดําอยางเพียงพอ ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก ควบคุมจํานวน

หยดท่ีๆใ ระวังการไดรับนํ้าเกิน ซ่ึงจะเกิดสมองบวมไดงาย 

2.ตรวจสอบจํานวนปสสาวะทุกชั่วโมง สารชีวเคมีในเลือด และซีรัมออสโมลาริตี้ ระดบัอีเลกโตรไลท

ในเลือด โซเดยีมในเลือดต่ําหรือมากเกิน พบไดในผูปวยท่ีมีหลอดเลือดโปงพองแตก สวนโปตสัเซ่ียม

ในเลือดต่ํา พบไดในผูปวยท่ีไดรับยาสเตอรอยดและยาขับปสสาวะ ระมัดระวังการใหสารนํ้า ซ่ึงจะทํา

ใหระดับโซเดียมในเลือดสงู เลือดจะมีความหนืดสงูไหลเวียนลําบาก และถาไดรับสารนํ้าเกินก็จะทํา

ใหเพ่ิมความดันโลหติ อาจเปนสาเหตุใหหลอดเลือดท่ีโปงพองอยูแลวแตกและเกิดภาวะสมองบวมได 

3.ตรวจสอบรีเฟลกซการขยอน ความสามารถในการกลืน กลามเน้ือหนาออนแรงหรือไม ถามีใหใส

สายยางทางจมูก เพ่ือเร่ิมใหอาหาร เม่ือลําไสมีการเคลื่อนไหวหรือเพ่ือใหสารนํ้าทางสายยาง 

4.ในรายท่ีใหอาหารทางสายยางไมได หรือไดรับไมเพียงพอ อาจําเปนตองใหอาหารทางหลอดเลือด

ดําอยางสมบูรณ 

5.เม่ือผูปวยเร่ิมกลืนได ควรเร่ิมใหอาหารทางปาก  

ผูปวยไดรับสารนํ้า

และอาหารเพียงพอ 

ไมมีภาวะขาดนํ้า

และนํ้าเกิน  กลืน

อาหารไดโดยไมมี

สําลัก นํ้าหนักไม

ลดลงนอยกวา 10% 

ของนํ้าหนักตัวเม่ือ

แรกรับ 
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

   6.ทําความสะอาดปากและฟนกอนและหลังใหอาหารทุกคร้ัง 

7.ชั่งนํ้าหนักทุก 3-5 วันหรือทุกสัปดาห 

8. ตดิตามผลการตรวจอัลบูมินในเลือด ระดับความเขมขนของเลือด ซ่ึงจะใชประเมินสภาพการขาด

อาหารไดงายท่ีสุด 

 

4.การ

ชวยเหลือ

ตนเอง

บกพรอง

เน่ืองจากแขน-

ขาออนแรง

อัมพาต และ

เสีย

ความสามารถ

ในการปฏิบัต ิ

กําลัง

กลามเน้ือ

แข็งแรงขึ้นไม

มี

ภาวะแทรกซ

อน ชวย

ตนเองไดดีขึ้น 

1.เปลีย่นทาลุก

น่ังบนเตยีง 

และรถเข็นได 

2. ไมมีแผลกด

ทับ กลามเน้ือ

เหี่ยวลบีหรือ

การหดร้ัง 

3.ไมมีธรอมบัส

ท่ีขา (ขาบวม

กดเจ็บ ขาบวม 

1.ประเมินอาการทางระบบประสาทวา ผูปวยมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหวมากนอยเพียงใด 

2.ตรวจสอบสีผวิ ความตงึตัวของผิวหนัง อุณหภูมิ ความชื้น ทุก 2-4 ชั่วโมง ดูวามีอาการบวมแดง 

หรือแดงบริเวณใดบาง โดยเฉพาะบริเวณท่ีกดทับนาน ๆ  

3.จัดทาใหผูปวยนอนในทาท่ีสบายและถูกตอง ใหศีรษะ ไหล สะโพก อยูในทาท่ีถูกตอง 

4.ชวยเปลี่ยนทานอนทุก 2 ชั่วโมง ดานท่ีเปนอัมพาตอาจจะเปลีย่นทุก 1ชั่วโมง และจัดใหนอนท่ีนอน

ท่ีสามารถเฉลีย่นํ้าหนักไดท้ังตัว เพ่ือปองกันการเกิดแผลกดทับ 

5.มีหมอนนุม ๆ รองตรงปุมกระดูกและขอพับ ปลายเทามีไมกระดานยัน เพ่ือปองกันเทาตก ระวังมิ

ใหขอตะโพกแบะออก ซ่ึงจะทําใหไมสุขสบายและเดินไมได จัดใหมีหมอนรองใหขอมืออยูในทาท่ี

ถูกตอง คือ ขอศอกงอเล็กนอย ขอมือเหยียด และใหน้ิวมือกําลูกยางนุม ๆ และยกปลายมือใหสูงเพ่ือ

ปองกันการบวม และชวยใหออกกําลังกายทุก 4-8 ชั่วโมง 

ผูปวยใหความ

รวมมือกับกิจกรรม

การฟนฟูสภาพ 

สามารถน่ังรถเข็นได

นาน ๆ ไมมีแผลกด

ทับ ไมมีกลามเน้ือ

เหี่ยวลบี 
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

กิจวัตรประจํา

วัตร 

 แดง) 6.กระตุนใหผูปวยออกกําลงักายกลามเน้ือสวนท่ียงัแข็งแรงอยู และพยาบาลชวยออกกําลงัท่ีออนแรง

ทุก 2-4 ชั่วโมง เพ่ือปองกันกลามเน้ือเหีย่วและหดร้ัง 

7.สงผูปวยไปฝกการฟนฟูสภาพกับนักกายภาพบําบดั เม่ืออาการท่ัวไปดีขึ้น และมีความพิการ 

เหลืออยู 

8.รักษาความสะอาดของรางกาย โดยเฉพาะอวัยวะสืบพันธทุกวัน 

9.กระคุนใหผูปวยใหไดรับนํ้าและอาหารเพียงพอ 

10.สอนญาติใหมีสวนรวมในการฟนฟูสภาพผูปวยเม่ืออาการท่ัวไปดีขึ้นจะชวยใหผูปวยฟนเร็วขึ้น 

 

5.ควบคุมการ

ขับถาย

อุจจาระ

ปสสาวะไมได 

เน่ืองจาก

ระบบการรับ

ความรูสึกและ 

กลั้นปสสาวะ

ไดและ

ขับถาย

อุจจาระได

ตามปกต ิ

สามารถ

ปสสาวะไดเอง

ไมมีการติดเชื้อ 

อุจจาระออน

นุม ขับถาย

สะดวก 

1.สังเกตการขับถายปสสาวะของผูปวย ชวงแรกท่ีผูปวยไมรูสึกตวั หรือมีอาการอยูในภาวะวิกฤติ

จําเปนตองใสสายยางสวนคางปสสาวะ เพ่ือประเมินการทํางานของไต สงปสสาวะตรวจ เม่ือสงสยัวา

จะมีการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ 

2.เม่ืออาการดีขึ้น ควงนําสายยางออกโดยเร็ว เพราะเปนแหลงทางเขาของเชื้อทางเดินปสสาวะมาก

ท่ีสุด ในเพศชายอาจใส Condom catheter แทน ในรายท่ีมีปสสาวะคั่งจําเปนตองใสสายสวนไว 

ตองฝกการขบัถายปสสาวะ โดยสอนวิธีปดเปดสายยางเม่ือรูสึกปวด ในขณะเดยีวกันก็จะตองกระตุน

ใหผูปวยดื่มนํ้าทุก 1-2 ชั่วโมง ในขณะท่ีตื่น เพ่ือปองกันการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ 

สามารขับถาย

ปสสาวะไดเอง ไมมี

การติดเชื้อใน

ทางเดินปสสาวะ 

การขับถายอุจจาระ

เปนปกต ิไมมีอาการ

ทองผูก 
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

การเคลื่อนไหว

รางกาย

บกพรอง 

  3.การขับถายอุจาระในระยะวิกฤต ิแพทยอาจใหยาระบายออน ๆ ทุก 2 วัน ถายงัไมถายวันตอมาให

สวนลางอุจจาระ ใหยาเหน็บ หรือลวงออก สวนในรายท่ีรูสึกตัวควรฝกการขับถายอุจาระเนนเร่ือง

การรับประทานาหารมีกาก การดื่มนํ้ามาก ๆ (ถาไมมีขอหาม) การหัดถายโดยการจัดใหถายอุจจาบน

หมอนอนใหเปนเวลา เปนตน 

 

6.การติตอ

สื่อสาร

บกพรอง 

เน่ืองจากพูด

ไมได พูด

ลําบาก  หรือ

กระบวนการ

คิด

เปลี่ยนแปลง 

สามารถ

ติดตอสื่อสาร

กับผูอ่ืนไดท้ัง

ทางวาจาและ

ไมใชดวย

วาจา 

สีหนาคลาย

ความวิตกกังวล 

สามารถติตอ

เพ่ือรับความ

ชวยเหลือได

การพูดดขีึ้น 

1.พยาบาลจะตองใชสญัลักษณของภาษาในรูปแบบตาง ๆ เม่ือจะใหการพยาบาลผูปวยจะตองพูดกับ

ผูปวยเสมอ บอกผูปวยกอนท่ีจะสัมผัสเบาๆ และแสดงทาทางประกอบเพ่ือใหผูปวยเขาใจ 

2.ในการทํากิจกรรมใด ๆ ตองทําชา ๆ สงบ อยาเรงรีบ เพราะจะกอใหเกิดความเครียด ความวิตก

กังวลใหแกผูปวย 

3.เปดโอกาสใหญาตเิขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวย 

4.สงปรึกษานักกายภาพบาํบัด หรือนักวจีบําบดัเพ่ือฝกพูด 

5.ประเมินสภาพทางระบบประสาทและสภาวะจิตใจของผูปวย เพ่ือจะไดทราบปญหาตาง ๆ ท่ีอาจมี

ผลกระทบการพูดท่ีผดิปกติไป 

ผูปวยท่ีพูดไมได 

สามรถพูดรับคําใช / 

ไมใช ไดสามารถ

ติดตอเพ่ือบอกถงึ

ปญหาได 
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

7.การรับ

ความรูสึก/การ

รับรู

เปลี่ยนแปลง

เก่ียวกับการ

เห็น การสัมผัส 

การเคลื่อนไหว 

สามารถ

ปรับตัวใหเขา

กับสภาพได 

ไมมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้น 

ไมมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้น 

สามารถชดเชย

สวนท่ีผิดปกติ

ได 

การท่ีสมองไดรับเลือดไปเลี้ยงไมเพียงพอจะสงผลใหเกิดปญหามากมาย  เชน  มองภาพซอน  เสีย

การรับรูความรูสึกจากขอ  ความเจ็บปวด  การรับอุณหภูมิเปลีย่นแปลง  จึงอาจจะเกิดอันตรายได

งาย  การพยาบาล  ดังน้ี 

1.ประเมินการมองเห็น การรับความรูสึกของผูปวยวาเสยีหายมากนอยเพียงใด 

2.จัดวางสิง่ของท่ีจําเปน  เชน  กระดิ่ง  ถาดอาหารใหผูปวยเอ้ือมถึงไดงาย 

3.ใหการพยาบาลผูปวยทางดานท่ีรางกายแขง็แรง  และสอนญาติใหทําเชนน้ันดวยเชนกัน 

4.ใสไมก้ันเตียงเพ่ือปองกันตกเตียงในรายท่ีอัมพาตคร่ึงซีกตามองไมชัดและควรจะปดตาในรายท่ีมอง

ภาพซอน 

5.ในรายท่ีการมองเห็นผิดปกต ิ ชวยใหผูปวยไดมองรอบ ๆ ตัวโดยพยาบาล  จะตองใหการพยาบาล

ทางดานท่ีมีพยาธิสภาพ  เพ่ือชวยใหผูปวยหนศีรษะไปทางดานท่ีผิดปกต ิ

6.กระตุนใหผูปวยออกกําลงัแขนหรือขาดานท่ีอัมพาตบอย ๆ เน่ืองจากผูปวยมักจะปฏิเสธแขนขางท่ี

ออนแรง 

7.ชวยปฏิบตัิกิจวัตรประจําวัน  เชน  การทําความสะอาดปาก-ฟน  การรับประทานอาหาร การทํา

ความสะอาดรางกาย 

ผูปวยปลอดภยัไมมี

อุบัติเหตุเกิดขึ้น 

และสามารถใชแขน

ขางท่ีอัมพาตจับ

สิ่งของได ใหความ

รวมมือในการ

รักษาพยาบาล 
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

   8.ตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารท่ีใหไมรอนเกินไป  ไมวากระเปานํ้ารอนนํ้าแข็ง 

9.จัดแสงสวางในหองใหพอเหมาะ  จัดใหมีกร่ิงเรียกพยาบาลเม่ือตองการความชวยเหลือ  การฟนฟู

สุขภาพ   พยาบาลตองกระตุนผูปวยอัมพาตคร่ึงซีกใหไดลุกน่ังบนเตียง  และพาลงรถเข็นเชา-เย็น วัน

ละ 15-20 นาที  และใชผารองรับแขนขางท่ีเปนอัมพาต  ปองกันขอหลุด การฟนฟูสมองควรจะทํา

รวมกับทีมสุขภาพอ่ืน ๆ 

 

8.ปรับตัวไมได

กับปญหา

ความเจ็บปวย

ท่ีเผชิญอยู 

เน่ืองจากการ

สูญเสยี

ภาพลักษณ   

ผูปวยและ

ครอบครัว

สามารถ

ปรับตัวใหเขา

กับสภาพ  

ศักยภาพและ

บทบาท 

ยอมรับ

ภาพลักษณท่ี

เปลี่ยนแปลง  

ใหความรวมมือ

ในกิจกรรม  

การ

รักษาพยาบาล   

1.ประเมินแบบแผนการดํารงชีวิต  บทบาท  และความรับผดิชอบของผูปวยในครอบครัว 

2.อธิบายใหผูปวยและครอบครัว เขาใจเก่ียวกับการท่ีไมสามารถควบคุมการทํางานของรางกายได

ตามปกติ  การพูดไมได  การไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  และแมแตความตาย 

3.ชวยใหผูปวยไดระบายปญหาของใจ  โดยพยาบาลจะตองรับฟงและแสดงความเห็นอกเห็นใจให

การพยาบาลดวยความเอาใจใส  เม่ือผูปวยไดระบายความโกรธความกลัว  ความสิ้นหวังจะทําให

ผูปวยสบายใจขึ้น  พยาบาลคอยปลุกปลอบประโลมใจ  ใหผูปวยมีความหวังและเสริมแรงทางบวม 

4.ใหญาติมีสวนในการดแูลผูปวยดานความสะอาด  รางกาย  การฟนฟูสภาพการใหอาการ 

ผูปวยชวยตัวเองได

มากขึ้น  และ

ยอมรับภาพลักษณ  

บทบาทท่ี

เปลี่ยนแปลงและ

ญาติใหความ

ชวยเหลือผูปวย 
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ตารางที่ 1 แสดงการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (ตอ) 

การวินิจฉัย

ทางการ

พยาบาล 

 

วัตถุประสงค 

เกณฑการ

ประเมิน 

 

  กิจกรรมการพยาบาล 

 

การประเมินผล 

บทบาท

เปลี่ยนแปลง

ตองพ่ึงพาผูอ่ืน 

 และสามารถ

ชวยเหลือ

ตนเองไดมาก

ขึ้น 

5.ชวยครอบครัวในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสมสาํหรับการดําเนินชีวิตตอไป 

6.สงปรึกษานักสังคมสงัเคราะหหรือบริการใหคาํปรึกษาถาจําเปน 

 

9.ขาดความรู

เก่ียวกับการ

ดําเนินโรค  

การรักษาและ

การพยากรณ

โรค 

เขาใจและมี

ความรูเร่ือง

โรคเลือดใน

สมอง 

อธิบายการ

ดําเนินโรค

หลอดเลือดใน

สมองได  ญาติ

เขาใจความ

ตองการของ

ผูปวย 

1.ประเมินความพรอมของผูปวยและครอบครัว  และคามเต็มในท่ีจะเรียน 

2.ใหความรูแกผูปวยและครอบครัว  เก่ียวกับความหมายของโรค การรักษา การเปลี่ยนแปลง

ทางดานสรีรรางกาย ท่ีเกิดขึ้นหลงัเกิดสโตรค ญาติสวนใหญอยากทราบวาผูปวยจะรอดจาก 

สโตรคหรือไม บางปญหาตองอาศัยทีมสขุภาพอ่ืนชวยเหลือ เชน การฝกพูดกายภาพบําบดั 

3.ใชสื่อการสอนหลายอยาง ๆ เชน เอกสารแผนปลิว ภาพยนตร เพ่ือชวยใหผูปวยและญาติเขาใจ 

4.สอนครอบครัวถงึวิธีการท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูปวย อยางมีประสิทธิภาพ 

5.แนะนําผูปวยและญาติ ใหรูจักแหลบริการสาธารณสขุใกลบานท่ีจะไปรับบริการ เพ่ือจะสงตอผูปวย

กลับไปใชชีวิตกับครอบครัวท่ีบาน 

6.เปดโอกาสใหผูปวยและญาติถามขอสงสัยในปญหาตาง ๆ และสอนญาตถิึงวิธีการใหความ

ชวยเหลือผูปวย 

ผูปวยและญาติมี

ความเขาใจเก่ียวกับ

การดําเนินโรค  

และสามารถอธิบาย

วิธีการปฏิบตัิตนให

เขากับสภาพท่ี

เปนอยูได 
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 6.2 การพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟูสภาพ 

 การประเมินภาวะสภาพ 

  1. การซักประวัติ การเปนอัมพาตของรางกายซีกซาย หรือการผาตัด 

  2. การตรวจรางกาย ตรวจสภาพจิต   การเคลื่อนไหว/การรับความรูสึก ความบกพรอง

ทางการใชภาษา (ภาษาพูด) ความสามารถในการอานหรือเขียน ความชัดเจนของสายตา และตรวจหาความพิการ

ท่ีเหลืออยู 

 การตรวจสภาพจิตใจ  ประเมินอายุ  เพศ  บทบาทและความรับผิดชอบ  สภาพอารมณ (ผูปวยท่ีมี 

อัมพาตคร่ึงซีกขวา  มักจะมีการปฏิเสธรางกายสวนท่ีอัมพาต  อารมณราบเรียบขาดการยับยั้ง  สวนผูปวยท่ีมี

อัมพาตซีกซายมักจะคับของใจงาย  เศราซึม  โมโหงาย  เคลื่อนไหวเชื่องชา)  ประเมินระบบการชวยเหลือ

สนับสนุนจากสังคม  กลไกการเผชิญปญหา  การยอมรับสภาวะของโรค  สถานะเศรษฐกิจและตรวจสอบความ

พรอมของผูปวยในการท่ีจะชวยเหลือตนเอง (คณาจารยสถาบันพระบรมราชชนก, 2551) 

 การวินิจฉัยการพยาบาล 

  1. ไมสามารถชวยเหลือตนเองได เน่ืองจากความบกพรองทางระบบการรับความรูสึกและการ

เคลื่อนไหว 

 2. ภาพลักษณ เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธรางกายสวนท่ีเปนอัมพาต ความนับถือตนเองและบทบาท

เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากสภาพรางกายเปลี่ยนไป หรือไมไดรับการสนับสนุนจากสังคม 

 วัตถุประสงค ผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  และปรับแผนการดําเนินชีวิตสภาพรางกาย

ท่ีเปนอยูได 

 การปฏิบัติการพยาบาล  จะกลาวโดยรวม  ดังน้ี 

 การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีพนภาวะวิกฤตแลว  คือการฟนฟูสภาพ  เพ่ือจัดใหขอตาง ๆ 

ไดรับการเคลื่อนไหว  โดยจัดใหออกกําลังเองและชวยเหลือเพ่ือใหสวนท่ีพิการน้ันหงิกงอมากขึ้นปวยเขามารับ

การรักษาประมาณ 2-3 วัน โดยการชวยใหเคลื่อนไหวใหมี Range of motion บนเตียงกอน หลังจากน้ันหน่ึง

สัปดาหถาอาการดีขึ้น จัดใหลุกน่ังบนเตียง ใหรับประทานอาหารเองกอน ในรายท่ีมีอัมพาตคร่ึงซีกรอยโรคมักเปน

ท่ีสมองซีกซายซ่ึงเปนซีกท่ีเดน ดังน้ันจะไมสามารถใชมือขวาไดจึงพยายามใชมือขางดี (ซ่ึงไมถนัด) รับประทาน

อาหาร ขั้นตอไปจัดใหผูปวยลงน่ังเกาอ้ีหรือรถเข็นก็ได อาจตองใชเคร่ืองชวยพยุง (Brace) และหัดเดินเม่ือยืนไดดี

ขึ้น 

 กระตุนใหผูปวยลุกจากเตียงโดยเร็ว  เม่ือพนระยะวิกฤติเพ่ือเปนการกระตุนความตึงตัวกลามเน้ือจะ

สงผลตอทางดานจิตใจของผูปวยและครอบครัว  อยางไรก็ตามพึงระลึกไวเสมอวา  เม่ือจะเร่ิมใหผูปวยชวยตนเอง

น้ันมีหลายปญหาท่ีจะกระทบตอศักยภาพของผูปวย  ไดแก การสูญเสียการทรงตัว เม่ือจับยืนอาจจะหกลมได  
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อาจจะมีอาการงุมงาม  ท่ีจะจัดการกับตนเองท้ัง ๆ ท่ีการประสานงานกันของกลามเน้ือยังดีอยู  อาจมีอาการ

วิงเวียน   มองภาพซอน ชาท่ีสวนใดสวนหน่ึงซ่ึงอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

 ผูปวยบางราย อาจตองรับการผาตัด  เพ่ือแกไขสาเหตุ  เชน  ถามีหลอดเลือดแดงคาโรติด (Carotid 

Artery) แข็งหรืออุดตัน ก็จําเปนตองผาตัดหลอดเลือด หรือในบางรายแพทยผาตัดเพ่ือเปลี่ยนทางเดินหลอดเลอืด

ใหม เชน ตอหลอดเลือดสุพีเรีย เทมพอรัล (Superior Temporal Artery) เขากับหลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล 

(Middle cerebral Artery) หรือหลอดเลือดอ่ืน ๆ เพ่ือใหเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น การผาตัดไมไดชวยแกความพิการ

ท่ีถาวรแลว แตปองกันมิใหเกิดปญหาอ่ืนตามมา การดูแลผูปวยกอนและหลังผาตัดเชนเดียวกับผูปวยท่ีผาตัด

สมองและมีเพ่ิมดังน้ี 

  1. ตรวจสอบชีพจรตรงรอยตอใหมโดยคลําเบา ๆ  

 2. หามกดบริเวณท่ีปลูกหรือตอใหม โดยใชเคร่ืองปองกัน หามพันผาแนนเกินไป และดูแลให

ไดรับ การฉีดสารทึบรังสีเขาหลอดเลือดเพ่ือดูสภาพหลอดเลือดท่ีตอใหม 

 3. ชวยเหลือผูปวยใหไดรับความสุขสบาย และปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีรอดชีวิตใน 2-3วันแรกความรูสติกลับคืนมา อาการอัมพาตไมหายไปพยาบาลจะตองบอกใหผูปวยเขาใจ

เพ่ือใหยอมรับสภาพรางกาย กระตุนใหผูปวยเกิดความม่ันใจ ชวยใหผูปวยไดออกกําลังแขนขาในสวนท่ีเปน

อัมพาต พยายามใหผูปวยไดออกกําลังกายดวยตนเอง เพ่ือชวยใหผูปวยใชสวนท่ีเสียไปแลวไดบาง หรือแนะนําให

ผูปวยเปลี่ยนอาชีพการงานใหเหมาะสมกับสภาพรางกายท่ีพิการ 

 การสอนผูปวยที่มีระบบเคล่ือนไหวและการรับความรูสึกผิดปกติ  

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะมีปญหาความพิการเหลืออยู จะตองสอนเก่ียวกับเร่ืองตอไปน้ี 

 1. ความปลอดภัย 

  1.1 เม่ือเคลื่อนยายลงรถเข็นหรือเปลนอนจะตองกดล็อครถเข็นทุกคร้ัง 

 1.2 ตรวจสภาพดวงตา ท่ีไดรับความกระทบกระเทือนบอยๆ 

 1.3 จะตองทราบตําแหนงของรางกายท่ีเสียหนาท่ีกอนท่ีจะเคลื่อนไหวทุกคร้ัง 

 1.4 ประคองหรือพยุงแขนหรือขาขางท่ีอัมพาตใหอยูในทาท่ีถูกตองเสมอ 

 1.5ดูแลผูปวยใหสวมรองเทา เม่ือลุกจากเตียงหรือเคลื่อนยาย 

  2. การดูแลผิวหนัง 

 2.1 ตรวจสอบผิวหนังบอย ๆ อาจใชกระจกสองดู 

 2.2 เปลี่ยนทานอนทุก 1-2 ชั่วโมง 

 2.3 เฉลี่ยการกระจายนํ้าหนักอยางท่ัวถึง 

 2.4 หามวางกระเปานํ้ารอน 
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 3. การออกกําลัง 

 3.1 จัดใหมีการเคลื่อนไหวตามองศาการเคลื่อนไหวกลามเน้ือ 

 3.2 จัดใหอยูในทาทรงตัวท่ีถูกตอง เปลี่ยนทาบอย ๆ 

  4. การรับประทานยา 

 4.1 การใหยา ขนาด อาการขางเคียง วัน เวลาท่ีให 

 4.2 รายงานแพทย เม่ือมีอาการขางเคียงเกิดขึ้น 

 4.3 ไมกินยารวมกับยาท่ีทําใหฤทธ์ิยาลดลง ไมดื่มแอลกอฮอล 

 5. อาหารโภชนาการ 

 5.1 อาหารท่ีมีประโยชนและควรกินไดงาย ๆ 

 5.2 จัดอาหารคําเล็ก ๆ ตรวจสอบการเคี้ยวใหเคี้ยวสะดวก 

 5.3 ประยุกตวิธีการตาง ๆ เพ่ือชวยใหกินอาหารไดเพียงพอ 

  6. การปฏิบัติภารกิจประจําวัน 

 6.1 สอนวิธีการอาบนํ้า การแปรงฟน การแตงกาย 

 6.2 จัดใหมีการสันทนาการ เชน ฟงวิทยุ ดูทีวี 

 6.3 ดูแลใหมีการขับถายปสสาวะอุจจาระสะดวก 

  7. การสอนอ่ืน ๆ 

 7.1 การดื่มนํ้าวันละ 3 ลิตร 

 7.2 การมาตรวจอยางสมํ่าเสมอหรือมาตามนัด 

 7.3 วิธีการลดความวิตกกังวล ความคับของใจ เชน การระบายความรูสึก การหางานทํา 

 7.4 ฟนฟูการทํางานของสมอง โดยกระตุนความทรงจําเกา ๆ เชน พาไปยังสถานท่ี ๆ เคย

ไปในอดีต ดูรูปภาพคนคุนเคย เซลลสมองจะสรางวงจรใหมของการตื่นตัวขึ้น ผูปวยจะสรางคําพูดขึ้นมาใหมดู

เหมือนเด็กๆ แตผูปวยไมตองการใหญาติปฏิบัติตอเขาเหมือนเด็ก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง สมองจะซอมแซม

ใหเหมือนเดิมไดภายในเวลา 10 ป 

 การประเมินผล ผูปวยสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  มีความเชื่อม่ันใจตนเองมากขึ้น การรับ

ความรูสึกตาง ๆ ดีขึ้น 

 การพยาบาลตอเน่ือง แผนการจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล  หรือหนวยฟนฟูสภาพจะตอง

เตรียมรวมกับครอบครัว  สําหรับการเปลี่ยนแปลงตางๆไดแก  การปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆบทบาทในครอบครัว การ

หารายได การเขาสังคม  พยาบาลจะตองเปนผูประสานและจัดวางโปรแกรมท่ีสําคัญคือ การสงตอขอมูลแหลง

บริการในชุมชน ดังน้ัน การสงตอท่ีดีชวยใหผูปวยไดรับการดูแลอยางตอเน่ืองท่ีบาน ญาติและครอบครัวเปน
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บุคคลดูแลอยางใกลชิด การใหคําแนะนําแกญาติตามหัวขอการสอนผูปวยดังกลาวมาแลวจะชวยใหผูปวยไดรับ

การชวยเหลืออยางมีระบบ 

 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 มีการศึกษาวิจัยเก่ียวของกับการลดความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ไวหลากหลายแนวคิด ยกตัวอยางได ดังน้ี 

 คนึงนิต บุรีเทศน (2540) ศึกษากรณีเฉพาะโรงพยาบาลศูนยชลบุรี เร่ืองผลของการใชการพยาบาล

ระบบสนับสนุนครอบครัวในหอผูปวยภาวะวิกฤติตอระดับความวิตกกังวลของครอบครัวผูปวยกลุมตัวอยางเปน

ครอบครัวผูปวยภาวะวิกฤติท่ีมารับการรักษาพยาบาลในหอผูปวยวิกฤติ โรงพยาบาลศูนยชลบุรี จํานวน 30 คน 

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยจับคูตามเพศ อายุ และลักษณะความสัมพันธ

กับผูปวย ดําเนินการทดลองโดยพบครอบครัวผูปวย 2 คร้ัง ใน 2 วัน และใหการพยาบาลระบบสนับสนุน

ครอบครัวท่ีประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การไดรับขอมูล การไดอยูใกลชิดผูปวย การมีสวนรวมในการดูแลผูปวย 

และการใหกําลัง ใจและระบายความรูสึก ใชแบบประเมินความวิตกกังวลท่ีปรับมาจาก Spielberger             

ผลการศึกษาพบวา ระดับความวิตกกังวลของครอบครัวผูปวยกลุมท่ีไดรับการพยาบาลระบบสนับสนุนครอบครัว

ต่ํากวากลุมท่ีไมไดรับการพยาบาลระบบสนับสนุนครอบครัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 พรชัย จูลเมตต (2540) ศึกษาผลของการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณตอภาระของผูดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง กลุมตัวอยางเปนผูดูแลท่ีพาผูปวยมารับการรักษาท่ีคลินิกอายุรกรรมประสาท งานผูปวย

นอกและผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จํานวน 40 ราย โดยกลุมทดลอง 20 ราย ไดรับการ

สนับสนุนดานขอมูล และดานอารมณจากผูวิจัย ซ่ึงประกอบดวย คูมือการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีบาน 

และแผนการสนับสนุนดานขอมูล ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมความหมาย สาเหตุ ปจจัยเสี่ยง และอาการแสดงของโรค

หลอดเลือดสมอง การดูแลกิจวัตรประจําวัน การฟนฟูสภาพผูปวย การปองกันภาวะแทรกซอนและอุบัติเหตุ การ

ใหคําแนะนําในดานวัสดุอุปกรณท่ีใชกับผูปวย และการสนับสนุนดานอารมณ ซ่ึงประกอบดวย การสราง

สัมพันธภาพ และการใหกําลังใจ รวมท้ังการเปดโอกาสใหผูดูแลไดระบายความรูสึกท่ีเกิดจากการดูแลผูปวย ผล

การศึกษาพบวา ภาระเชิงปรนัยและเชิงอัตนัยของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ลดลงภายหลังไดรับการ

สนับสนุนดานขอมูล และดานอารมณของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองลดลงภายหลังไดรับการสนับสนุนดาน

ขอมูลและอารมณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดรับการ

สนับสนุนดานขอมูล และดานอารมณ มีไดรับการสนับสนุนดานขอมูล และดานอารมณนอยกวากลุมท่ีไดรับการ

พยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 รัตนา อยูเปลา (2543) ทําการศึกษาแบบก่ึงทดลอง ศึกษาผลของการสนับสนุนดานขอมูลและ

อารมณตอความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ กลุมตัวอยางคือ สมาชิกครอบครัวผูปวย

บาดเจ็บศีรษะ ท่ีมาเยี่ยมผูปวยขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  ท้ังหมด 20 คน 

แบงเปนกลุมทดลอง 10 คน และกลุมควบคุม 10 คน ใชแบบวัดความวิตกกังวลของ spielberger (1993)      

ผลการศึกษาพบวา ความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ ภายหลังการไดรับการสนับสนุน

ขอมูลและอารมณต่ํากวากอนการไดรับการสนับสนุนขอมูลและอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

ความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะกลุมท่ีไดรับการสนับสนุนขอมูลและอารมณต่ํากวา

กลุมท่ีไดรับการพยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 นิตยา คชศิลา   (2558)    ทําการศึกษาวิจัยแบบก่ึงทดลองเร่ืองผลของการใชโปรแกรมการ

สนับสนุนดานขอมูลและอารมณรวมกับการฝกผอนคลายคลายกลามเน้ือและอารมณตอความวิตกกังวลของ

ผูดูแลในครอบครัวของผูติดเชื้อเอสไอวีท่ีมีอาการ    จํานวน 40 ราย    พบวา   ความวิตกกังวลของผูดูแลใน

ครอบครัวของผูติดเชื้อเอสไอวีท่ีมีอาการภายหลังการไดรับโปรแกรมการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณรวมกับ

การฝกผอนคลายคลายกลามเน้ือและอารมณความวิตกกังวลต่ํากวากอนไดรับโปรแกรมการสนับสนุนดานขอมูล

และอารมณรวมกับการฝกผอนคลายคลายกลามเน้ือและอารมณความวิตกกังวล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

 เสาวนีย จันทรฉาย (2548) ศึกษาเปรียบเทียบการใหโปรแกรมความรูความเขาใจเพ่ือลดความวิตก

กังวลตอการผาตัดไสติ่งอักเสบเฉียบพลันของโรงพยาบาลนครปฐม โดยศึกษาในผูปวยจํานวน 60 ราย           

ผลการศึกษาพบวา ความวิตกกังวลของผูปวยท่ีไดรับโปรมแกรมต่ํากวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี .05 

 อมรรัตน ประเสริฐไทยและรัชนีกรณ ทรัพยกรานนท (2547) ศึกษาผลของการใหความรูเก่ียวกับ

การดูแลสุขภาพในผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใชสื่อเพลงหมอลํา กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรคเบาหวาน

จํานวน 60 คนแบงเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คนและกลุมควบคุม จํานวน 30 คน พบวาหลังการทดลองโดย

วิธีการใหความรูผานสื่อเพลงหมอลําผูสูงอายุกลุมทดลองมีความรูและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพสูงกวา

กอนไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใชสื่อเพลงหมอลําอยางมีนัยสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดับ .05   

 นันนภัส พีระพฤติพงศ และคณะ (2555) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองตอ ความรู 

กิจกรรมการดูแลตนเองและคาฮีโมโกลบินท่ีมีน้ําตาลเกาะของผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมตัวอยางเลือกแบบ 

เฉพาะเจาะจงเปนผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและมารับบริการท่ี

โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบลคลองสอง จํานวน 29 ราย เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการดูแล

ตนเองท่ีออกแบบโดย ภาวนา กีรติยุตวงศ (2548 อางถึงใน นันนภัส พีระพฤติพงศ และคณะ, 2555) ซ่ึงใชระบบ
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การพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูของโอเร็ม และทฤษฎีการบําบัดความ คิดและพฤติกรรมของเบ็ค เปน

กรอบแนวคิดของการวิจัย ท่ีประกอบดวยการใหความรูเร่ืองโรคเบาหวานเปนรายกลุม ฝกทักษะการปรับ

ความคิด การสื่อสาร การแกปญหาและกิจกรรมการดูแลตนเอง พบวา คะแนนความรูและกิจกรรมการดูแล

ตนเองของผูเปนหวานหลังเขาโปรแกรมดีกวา กอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 Aimin (1999 อางถึงใน นิตยา คชศิลา, 2548: 56) ศึกษาผลการสนับสนุนดานขอมูลตอความวิตก

กังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยวิกฤติ กลุมตัวอยาง คือ สมาชิกในครอบครัวผูปวยวิกฤติ หอผูปวยหนัก

ศัลยกรรม 30 คน แบงเปน กลุมควบคุม 15 คน และกลุม ทดลอง 15 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจงดําเนินการ

ทดลองโดยพบสมาชิกในครอบครัวผูปวยวิกฤติ 3 คร้ัง ใน 3 วัน และใหการสนับสนุนดานขอมูล ใชแบบวัดความ

วิตกกังวลของ spielberger ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัว

ผูปวยวิกฤติภายหลังการไดรับการสนับสนุนดานขอมูล ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมมีความแตกตางกันแต

คาเฉลี่ยของคะแนนความวิตกกังวลภายหลังการไดรับการสนับสนุนดานขอมูล ในกลุมทดลองต่ํากวากอนไดรับ

การสนับสนุนดานขอมูลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังท่ีกลาวมาขางตนน้ัน สรุปไดวาความ

วิตกกังวลเปนปญหาทางสุขภาพจิตอยางหน่ึงซ่ึงสามารถพบไดในผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จากการไดรับ

บทบาทหนาท่ีเปนผูดูแลซ่ึงอาจจะโดยคาดหมายไว หรือไมไดคาดหมายไวก็ตาม แตถาผูดูแลน้ันขาดองคความรู 

ความเขาใจ ในโรคและในเร่ืองของการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยางถูกตอง ขาดความเขาใจในปญหาตาม

สภาพการณจริง และขาดความม่ันใจในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดในสมอง ก็จะเกิดความคับของใจตามมา ซ่ึง

ผลกระทบท่ีตามมาภายหลังนอกจากจะเกิดกับตัวผูดูแลเองแลวถาหากไมสามารถแกไขปญหาหรือตอบสนอง

ความตองการของตนเองไดก็จะสงผลใหเกิดความเครียด วิตกกังวล และนําไปสูการเจ็บปวยทางจิตใจได และยัง

สงผลกระทบแกตัวผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีผูดูแลอาจจะใหการดูแลไดอยางไมเต็มท่ี ไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูปวยได เกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ตามมา กลายเปนปญหาเร้ือรังตอไป คุณภาพชีวิตของ

ผูปวยและผูดูแลก็ต่ําลงเชนกัน ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดมีแนวคิดท่ีจะปองกันปญหาดังกลาว จึงไดศึกษา

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการลดความวิตกกังวลในผูดูแลผูปวย พบวามีงานวิจัยหลายผลงานท่ีใหความรูและการ

สนับสนุนขอมูลแกผูดูแลทําใหผูดูแลเกิดความวิตกนอยลง ผูวิจัยจึงไดใชแนวทางการเสริมสรางพลังอํานาจแก

ผูดูแลโดยการใหความรูและฝกทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงการใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองน้ันผูวิจัยไดสรางโปรแกรมความรูและฝกทักษะเปนสื่อวีดิทัศน ท่ีมี

ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยายประกอบ ท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง และการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และการจัดใหผูดูแลไดรับประสบการณในการดูแลผูปวยโดยตรง โดยมีแนวคิดวา
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ผูดูแลท่ีมีความรูและทักษะจะนําไปสูความเขาใจและสามารถปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลผูปวยไดถูกตอง ก็จะทําให

ความวิตกกังวลลดนอยลงตามกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

    

 

     กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

          ตัวแปรตน                   ตัวแปรตาม 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมความรูและฝกทกัษะในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบไป

ดวย 

1. การใหความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือด

สมอง  

2. การฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง  

 

1.ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง  

2.ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง 

3.ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง 

 

 



86 
 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ืองการใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  ในคร้ังน้ีมีวิธีการดําเนินวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงตองดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองท่ีเขารับการรักษาท่ีหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีจํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจํานวน   

122 คน โดยผูดูแลมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดดังน้ี 

  1.1 เปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปและมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง  

  1.2 เปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธแบบเครือญาติกับผูปวย เชน บิดา 

มารดา บุตร หลาน พ่ี นอง สามีหรือภรรยาของผูปวย 

  1.3 เปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงสมัครใจดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับ

การรักษาท่ีหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

  1.4 เปนผูท่ีสมัครใจเขารวมในการวิจัยคร้ังน้ี 

 กลุมตัวอยางเปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงตองดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับ

การรักษาท่ีหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ระหวางเดือน ตุลาคม 

พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558 ไดมาดวยความสมัครใจ โดยการสุมอยางงาย จํานวน 60 คน แบงออกเปน

กลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน 

 

รูปแบบการวิจัย 

 ในการวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) ใชรูปแบบการ

ทดลองท่ีมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม อยางละหน่ึงกลุม ท่ีไดมาโดยการกําหนดชวงระยะเวลาท่ีแนนอนและ

สังเกตผลสองคร้ัง คือกอนการทดลอง และหลังการทดลอง มีแบบแผนแสดงไดดังน้ี  
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กลุม ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 

E T1 X T2 

C T1 - T2 

ความหมายของสัญลักษณ 

T1  แทน การสอบกอนทดลอง (Pre - test) 

T2  แทน  การสอบหลังทดลอง (Post - test) 

C  แทน กลุมควบคุม (Control Group)  

E  แทน กลุมทดลอง (Experimental Group) 

X  แทน การทดลอง (Experiment or Treatment) โดยใชโปรแกรม 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรตน ไดแก โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดแูลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 ตัวแปรตาม ไดแก  

 1. ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 2. ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 3. ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีจํานวน 2 ชุด ไดแก 

 1.โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ประกอบไปดวยขั้นตอนดังน้ี 

 1.1 การใหความรูเ ก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองท่ีนําเสนอดวยสื่อมัลติ มีเดีย ท่ีเห็น

ภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยายประกอบภาพ ไดแก ความรูในดานตาง ๆ ดังน้ี 

  1.1.1 สาเหตุและพยาธิสภาพของโรค 

  1.1.2 อาการแสดงของโรค 

  1.1.3 แนวทางการรักษา 

  1.1.4 วิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ดังตอไปน้ี 

     1. การดูแลในการทํากิจวัตรประจําวัน 
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    2. การดูแลตามแผนการรักษาพยาบาล 

        3. การดูแลเก่ียวกับการประคับประคองดานจิตใจ 

 1.2 การฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงประกอบดวย ทักษะการดูแลใน

การทํากิจวัตรประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การอาบนํ้าและการดูแลความสะอาดสวนบุคคล การแตง

กาย การขับถายอุจจาระและปสสาวะ การเคลื่อนไหวรางกาย การพักผอนนอนหลับ ทักษะการดูแลตามแผนการ

รักษาพยาบาล ไดแก การประเมินสุขภาพและการบันทึกสุขภาพผูปวย และการดูแลเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและ

ภาวะแทรกซอน ทักษะการดูแลเก่ียวกับการประคับประคองดานจิตใจ ดวยวิธีการดังน้ี 

 1.2.1 การดตูัวอยางจากผูวิจัยหรือผูชวยผูวิจัย 

 1.2.2 ฝกปฏิบตั ิ

 1.2.3 การปฏิบตัิจริง 

 2. แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินทักษะเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนและ

หลังการทดลอง เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางและพิจารณาขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ี

เก่ียวของกับประเด็นท่ีศึกษา โดยแบบทดสอบแบงออกเปน 4 สวน มีรายละเอียดดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 

รายได และความสัมพันธกับผูปวย จํานวน 7 ขอ ลักษณะขอคําถามเปนคําถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ 

(Check lists) 

 สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยไดสรางและพัฒนา

แบบทดสอบถามจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบไปดวยขอคําถามท้ังหมด จํานวน 20 ขอ ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบ

เลือกตอบ ใช /ไมใช ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

  ตอบถูกได 1 คะแนน 

  ตอบผิดได 0 คะแนน 

 เกณฑในการประเมินระดับความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยใชเกณฑ

ประเมินแบบอิงเกณฑ โดยแบงคะแนน 3 ระดับ ตามแนวความคิดของธอรนไดค (Thorndike, 1991 : 65-69) 

ดังน้ี 

 คะแนนต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค 

       หลอดเลือดสมองในระดับนอย 
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 คะแนนตั้งแตรอยละ 50 – 75 หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค 

       หลอดเลือดสมองในระดับปานกลาง 

 คะแนนสูงกวารอยละ 75 หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค 

       หลอดเลือดสมองในระดับมาก 

 สวนที่ 3 แบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยไดสรางและพัฒนา

แบบประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงทักษะท่ีประเมิน

ประกอบไปดวย ทักษะการดูแลในการทํากิจวัตรประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การอาบนํ้าและการ

ดูแลความสะอาดสวนบุคคล การแตงกาย การขับถายอุจจาระและปสสาวะ การเคลื่อนไหวรางกาย การพักผอน

นอนหลับ ทักษะการดูแลตามแผนการรักษาพยาบาล ไดแก การประเมินสุขภาพและการบันทึกสุขภาพผูปวย 

และการดูแลเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและภาวะแทรกซอน ทักษะการดูแลเก่ียวกับการประคับประคองดานจิตใจ 

ตามความเหมาะสมกับสภาวะทางสุขภาพของผูปวย ประเมินโดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย ดวยวิธีสังเกตการปฏิบัติ

และซักถามผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ลักษณะขอคําถามเปนคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) มีระดับการตอบ 3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี ดังน้ี 

0  หมายถึง  ผูดูแลสามารถไมสามารถปฏิบัติทักษะน้ันไดเลย 

1  หมายถึง  ผูดูแลสามารถทําทักษะน้ันไดแตไมถูกตองสมบูรณ 

2  หมายถึง  ผูดูแลสามารถปฏิบัติทักษะน้ันไดอยางถูกตองสมบูรณ 

 ใหผูวิ จัยและผูชวยวิจัยประเมินผูดูแลและเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความท่ีแสดงถึง

ความสามารถในการปฏิบัติทักษะน้ัน ๆ จะไดคะแนนจาก 0 ถึง 2 สําหรับคําตอบท่ีนอยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุด

ตามลําดับ  

 เกณฑในการประเมินระดับทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยใชเกณฑ

ประเมินแบบอิงเกณฑ โดยแบงคะแนน 3 ระดับ ตามแนวความคิดของธอรนไดค (Thorndike, 1991 : 65-69) 

ดังน้ี 

 คะแนนต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค 

       หลอดเลือดสมองในระดับนอย 

 คะแนนตั้งแตรอยละ 50 – 75 หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค 

       หลอดเลือดสมองในระดับปานกลาง 

 คะแนนสูงกวารอยละ 75 หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค 

       หลอดเลือดสมองในระดับมาก 
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 สวนที่ 4 แบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยไดสรางและ

พัฒนาแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ประกอบไปดวยขอคําถามท้ังหมด จํานวน มีท้ังขอความทางบวก (Positive items) และขอความทางลบ 

(Negative items) ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ดังน้ี 

 มากท่ีสุด หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของผูดูแลมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของผูดูแลมาก 

 ปานกลาง หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของผูดูแลปานกลาง 

 นอย  หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของผูดูแลนอย 

 นอยท่ีสุด หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงของผูดูแลนอยท่ีสุด 

 ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความท่ีแสดงถึงการมีความวิตกกังวลในการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 5 สําหรับคําตอบท่ีนอยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุดตามลําดับ 

สวนขอความตรงกันขาม (ขอ 2 และขอ 20) จะไดคะแนนกลับกัน ผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนมากแสดงวามี

ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีไดคะแนนนอย 

 เกณฑในการประเมินระดับความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูวิจัยใชเกณฑ

ประเมินแบบอิงเกณฑ โดยแบงคะแนน 3 ระดับ ตามแนวความคิดของธอรนไดค (Thorndike, 1991 : 65-69) 

ดังน้ี 

 คะแนนต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย 

       โรคหลอดเลือดสมองในระดับนอย 

 คะแนนตั้งแตรอยละ 50 – 75 หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย 

       โรคหลอดเลือดสมองในระดับปานกลาง 

 คะแนนสูงกวารอยละ 75 หมายถึง  ผูตอบแบบทดสอบมีความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย 

       โรคหลอดเลือดสมองในระดับมาก 

 

วิธีการสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 1.โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ดังน้ี 

 1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือนํามาสราง

โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงใชในการ

วิจัยคร้ังน้ี 
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 1.2 สรางโปรแกรมความรูและฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเปนสื่อ

มัลติมีเดีย มีภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยายประกอบ ท่ีมีเน้ือหาซ่ึงประกอบดวย ความรูเก่ียวกับโรคหลอด

เลือดสมอง และวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด ความยาวประมาณ 30 นาที และการฝกทักษะในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดแก  ทักษะการดูแลในการทํากิจวัตรประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การ

อาบนํ้าและการดูแลความสะอาดสวนบุคคล การแตงกาย การขับถายอุจจาระและปสสาวะ การเคลื่อนไหว

รางกาย การพักผอนนอนหลับ ทักษะการดูแลตามแผนการรักษาพยาบาล ไดแก การประเมินสุขภาพและการ

บันทึกสุขภาพผูปวย และการดูแลเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและภาวะแทรกซอน ทักษะการดูแลเก่ียวกับการ

ประคับประคองดานจิตใจ ตามความเหมาะสมกับสภาวะทางสุขภาพของผูปวย ซ่ึงประกอบดวยวิธีการดังน้ี การดู

ตัวอยาง ฝกปฏิบัติ และการปฏิบัติจริง หลังไดรับความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง และวิธีการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดผานสื่อวีดิทัศนแลว  

 1.3 นําโปรแกรมความรูและฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไปใหผูควบคุม

วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรม 

           1.4 นําโปรแกรมความรูและฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีไดปรับปรุงแกไข

แลว ไปทดลองใชกับผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน เพ่ือ

ตรวจหาขอบกพรองหรือปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นขณะดําเนินการตามโปรแกรม เพ่ือนําสิ่งท่ีปรับปรุงแกไขกอนการ

ทดลองจริง 

 2. แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินทักษะเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง         

มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ ดังน้ี 

      2.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ

ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนิยามศัพทเฉพาะ 

      2.2 สรางเคร่ืองมือเปนแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบ

ประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง โดยมีเน้ือหาครอบคลุมนิยามศัพทเฉพาะและวัตถุประสงคของการวิจัย ผานการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข  

     2.3 นําแบบสอบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมิน

ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง ท่ีปรับปรุงแกไขแลวจากขอ 2.2 ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แลว
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นําตารางวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรคํานวณ 

จากน้ันผูวิจัยทําการคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 เพ่ือนําไปทดลองใช

ตอไป ในท่ีน้ีขอคําถามแตละขอมีคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 0.67 - 1 

      2.4 นําแบบสอบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมิน

ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองท่ีสรางขึ้นและทําการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ี

เปนกลุมประชากรท่ีศึกษา แตไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนกลุมผูดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาล ไดรับการแนะนําตามกระบวนการรักษาของโรงพยาบาลและใหการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต 3 วันขึ้นไป 

      2.5 วิเคราะหขอคําถามเปนรายขอ (Items analysis) ดังน้ี  

 2.5.1 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ทําการวิเคราะหหา

คาความยากงาย (Difficulty) ของขอคําถาม โดยใชสูตรคํานวณ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข) และเลือกขอ

คําถามท่ีมีคาความยากงายอยูระหวาง 0.2 - 0.8 ในท่ีน้ีแบบทดสอบมีความยากงายอยูระหวาง 0.4 – 0.8 

 2.5.2 แบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ทําการวิเคราะห

หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยหาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของ

แบบสอบถามแตละชุด (Item-total correlation) และเลือกขอท่ีมีความสัมพันธตั้งแต .20 ขึ้นไป ไวใชเปน

แบบสอบถาม 

      2.6 หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาคาความเชื่อม่ัน ดังน้ี 

 2.6.1 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง โดยใชสูตร KR20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (Kuder – Richardson’s Method) ดังน้ี (พวงรัตน ทวีรัตน, 

2540: 123) 

  

 สูตร  KR20   r u = 
1K

K
  



 
 21
s
pq

    

 เม่ือ ru แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

  K   แทน จํานวนขอ 

  p แทน สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 

  q แทน สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ = 1 – p 

  st แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
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 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มีขอคําถามจํานวน  20 ขอ 

วิเคราะหความเชื่อม่ันได 0.93 

 2.6.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองของผูดูแล วิธีการตรวจสอบความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือดวยการหาความสอดคลองระหวางผูสังเกตการณ    

2 คน (Inter-Observer Reliability) ประเมินบุคคลเดียวกัน โดยผูประเมิน 2 คน ไดคะแนนความสอดคลองใน

การประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป 

 2.6.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง โดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha – Coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร วิเคราะหคาความเชื่อม่ันได 0.894 

 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดงัน้ี 

 1.ขั้นเตรียมการ 

  1.1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวัง

สนามจันทร เพ่ือขอหนังสือขอความรวมมือไปยังผู อํานวยการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)       

จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขออนุญาตใชแบบสอบถามและทดลองใชโปรแกรมความรูความเขาใจแกผูดูแลเพ่ือลด

ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

  1.2 นําหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 

พระราชวังสนามจันทร ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอ

อนุญาตและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย 

 1.3 ผู วิ จัยติดตอประสานงานกับหัวหนาแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว       

(องคการมหาชน) เพ่ือขออนุญาตทําการทดลองใชโปรแกรมความรูความเขาใจแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลตอ

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 2. ข้ันดําเนินการ 

  2.1 ระยะกอนการทดลอง 

 2.1.1 ผูวิจัยสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและนําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับ

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ

แบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ไปทดลองใช (Try out) กับผูดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองท่ีเปนกลุมประชากรท่ีศึกษา แตไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 30 คน จากน้ันนํา
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แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมาหาคาความเชื่อม่ัน 

และปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชทดลองจริง 

 2.1.2 ผูวิจัยจัดทําโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึง

ประกอบดวย สื่อวีดิทัศนและรูปแบบการสาธิตเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขาใจงาย แลว

นําไปใชกับผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 6 คน เพ่ือตรวจหาความบกพรองและปญหาท่ีเกิดขึ้นขณะ

ดําเนินการตามโปรแกรม และนําสิ่งท่ีพบมาปรับปรุงแกไขกอนการดําเนินการทดลองจริง 

  2.2 ระยะทดลอง 

   ผูวิจัยดําเนินการใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลโรคหลอดเลือดสมอง และเก็บ

ขอมูลเปนรายกรณี ดังน้ี 

 2.2.1 ในกลุมทดลอง จัดใหไดรับกิจกรรมตามโปรแกรม โดยมีขั้นตอนตามกระบวนการให

ความรู ดังน้ี 

               1. สรางสัมพันธภาพกับผูดูแล ดวยการแนะนําตนเองและวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย

ในคร้ังน้ี เพ่ือเปนการสรางความไววางใจระหวางผูวิจัยและผูดูแล  

  2. ใหผูดูแลตอบแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

แบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และผูวิจัยหรือผูชวยผูวิจัยประเมินทักษะ

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Pre-test) ดวยแบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง  

                   3. ใหความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองและการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง โดย

จัดใหผูดูแลไดรับสื่อมัลติมีเดียท่ีเปนภาพเคลื่อนไหวมีเสียงบรรยายประกอบภาพ ใชเวลาในการดูสื่อประมาณ 30 

นาที ภายในวันแรกหลังจากผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวย  

                   4. จัดใหผูดูแลไดรับฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดวยวิธีการสาธิต

วิธีการปฏิบัติโดยใหผูดูแลดูตัวอยางจากผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย ใหผูดูแลไดทดลองฝกปฏิบัติ และใหผูดแูลไดปฏบิตัิ

จริงในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยกําหนดใหกลุมทดลองไดรับทักษะดังน้ี ทักษะการดูแลในการทํา

กิจวัตรประจําวัน ไดแก การรับประทานอาหาร การอาบนํ้าและการดูแลความสะอาดสวนบุคคล การแตงกาย 

การขับถายอุจจาระและปสสาวะ การเคลื่อนไหวรางกาย การพักผอนนอนหลับ ทักษะการดูแลตามแผนการ

รักษาพยาบาล ไดแก การประเมินสุขภาพและการบันทึกสุขภาพผูปวย และการดูแลเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและ

ภาวะแทรกซอน ทักษะการดูแลเก่ียวกับการประคับประคองดานจิตใจ ตามความเหมาะสมกับสภาวะทางสุขภาพ

ของผูปวย ภายในวันท่ี 3 หลังจากผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวย  
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 2.2.2 ในกลุมควบคุม ใหผูดูแลตอบแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมอง แบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และผูวิจัยหรือผูชวยผูวิจัย

ประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Pre-test) ดวยแบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ภายในวันแรกหลังจากผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวย แลวใหไดรับคําแนะนําจาก

แพทยและพยาบาลตามปกติ 

  2.3 ระยะหลังการทดลอง 

 2.3.1 ในกลุมทดลองหลังจากท่ีไดโปรแกรมความรูความเขาใจและไดรับประสบการณใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  เน่ืองจากโรคหลอดเลือดสมอง มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซอนอยูในเกณฑ

สูง ซ่ึงการดูแลและแยกตามระยะของโรค คือ ระยะAcute period ระยะIntermediate period และระยะ 

Rehabilitation period  ในระยะแรกคือ 24-48 ชั่วโมงหลังนอนโรงพยาบาลผูปวยจําเปนตองไดรับการสังเกต

อาการเปลี่ยนแปลงจากแพทยและพยาบาล  และในระยะ Intermediate period อาจใชเวลาหลัง 48 ชั่งโมง 

และอาจจะตองใชระยะเวลาถึง 3-6 เดือน จนถึงระยะ Rehabilitation period  ในระยะผูปวยจะมีอาการคงท่ี

ไมเปลี่ยนแปลง (Phipps, 1991, อางถึงใน ศศิธร ชางสุวรรณ, 2546) ผูดูแลจะเขามามีบทบาทในการดูแลมาก

ขึ้นและสามารถใหการดูแลไดอยางเต็มท่ี แพทยจะกําหนดแผนการรักษาและวางแผนการจําหนาย  ผูวิจัยได

กําหนดใหกลุมทดลองตอบแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบสอบถามความ

วิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และผูวิจัยหรือผูชวยผูวิจัยประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง (Post-test) ดวยแบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนการ

จําหนายผูปวย ภายในวันท่ี 4 หลังผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวย 

 2.3.2 ในกลุมควบคุม หลังจากไดรับคําแนะนําจากแพทยและพยาบาลตามปกติโดยการให

ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ดวยวิธีการอธิบายโดยตรงจากแพทยและพยาบาลในหอผูปวย

ในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) และใหผูดูแลสังเกตวิธีการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจากการ

ใหการพยาบาลขณะนอนรับการรักษาในโรงพยาบาล จากน้ันผูวิจัยใหผูดูแลตอบแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และผูวิจัย

หรือผูชวยผูวิจัยประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Post-test) ดวยแบบประเมินทักษะ

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง กอนการจําหนายผูปวย ภายในวันท่ี 4 หลังผูปวยเขารับการรักษาใน

หอผูปวย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

 1.ผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร  
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 2.ผูวิจัยนําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินทักษะ

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ท่ีผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

โดยขอความรวมมือจากบุคลากรดานสุขภาพ ผูรับผิดชอบงานในแผนกหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว 

(องคการมหาชน) ทุกแผนก โดยกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยทําการชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ

วัตถุประสงคการวิจัยและกลุมตัวอยาง  

 3.ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยการชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามและ

ใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบคําถามดวยตัวเอง 

 4.ผูวิจัยเก็บและรวบรวมขอมูล 

 5.นําแบบสอบถามท้ังหมดมาจัดระเบียบขอมูลและลงรหัสในคูมือลงรหัส 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดงัน้ี 

  1. นําแบบสอบทดสอบความรูเก่ียวกับการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แบบประเมินทักษะ

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถามความวิตกกังวลในการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท้ังหมดมาจัดระเบยีบขอมูลและลงรหัสในคูมือลงรหัส 

 2.  หาคาสถติิพ้ืนฐาน คือ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะหขอมูลในการวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหขอมูล มีดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่และรอยละ 

 2. การวิเคราะหคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และความวิตกกังวลตอการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใชคาเฉลี่ย   ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และ

ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุม

ทดลอง โดยใช t-test (t-dependent) 
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 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และ

ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม   

โดยใช t-test (t-independent) 

 5. การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองโดยใช

การวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะ

แกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกับกลุมผูดูแลท่ีไดรับคําแนะนําปกติจาก

แพทยและพยาบาล ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย   

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง “การใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตก

กังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)” ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีได

จากกลุมตัวอยางจํานวน 60 คน มาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย 

จําแนกออกเปน 5 ตอน ซ่ึงมีรายเอียดดังตอไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และความวิตกกังวลตอการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนและหลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

  ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแล

ผูปวย และความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลอง

ของกลุมทดลอง  

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแล

ผูปวย และความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุม   

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

  สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  n แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 

 X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

  S.D. แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  t แทน คาสถติิท่ีใชพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution) 

  * แทน  นัยสําคญัทางสถติิท่ีระดับ .05 

  r แทน คาความสัมพันธ 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลพ้ืนฐาน จําแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

  อาชีพ รายได และความสัมพันธกับผูปวยของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองและกลุม

  ควบคุม 

 ขอมูลสวนบุคคล กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

จํานวน (n = 30) รอยละ จํานวน (n = 30) รอยละ 

อาย ุ

   20 - 35 ป 

   36 – 50 ป 

   มากกวา 50 ป ขึ้นไป 

 

6 

10 

14 

 

20.0 

33.3 

46.7 

 

6 

11 

13 

 

20.0 

36.7 

43.3 

   อายุเฉลีย่ 46.07  46.87  

เพศ 

   ชาย 

   หญงิ 

 

9 

21 

 

30.0 

70.0 

 

7 

23 

 

23.3 

76.7 

สถานภาพสมรส 

   โสด 

   คู 

   หมาย 

   หยาหรือแยกกันอยู 

 

3 

22 

3 

2 

 

10.0 

73.3 

10.0 

6.7 

 

5 

21 

1 

3 

 

16.7 

70.0 

3.3 

10.0 

ระดับการศึกษา 

   ไมไดเรียนหนังสือ 

   ประถมศึกษา 

   มัธยมศึกษาตอนตน 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 

   อนุปริญญา/ ปวส. 

   ปริญญาตรี 

 

7 

12 

7 

3 

1 

0 

 

23.3 

40.0 

23.3 

10.0 

3.3 

0 

 

6 

15 

1 

4 

2 

2 

 

20.0 

50.0 

3.3 

13.3 

6.7 

6.7 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลพ้ืนฐาน จําแนกตาม อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

 อาชีพ รายได และความสัมพันธกับผูปวยของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองและกลุม

 ควบคุม (ตอ)  

 ขอมูลสวนบุคคล กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

จํานวน (n = 30) รอยละ จํานวน (n = 30) รอยละ 

อาชีพ 

   รับจาง 

   เกษตรกรรม 

   คาขาย 

   รับราชการ 

   ไมไดประกอบอาชีพ 

 

10 

13 

1 

6 

0 

 

33.3 

43.3 

3.3 

20.0 

0 

 

6 

10 

2 

4 

6 

 

26.7 

33.3 

6.7 

13.3 

20.0 

รายได 

   ไมเพียงพอ 

   เพียงพอ (ไมเหลือเก็บ) 

   เพียงพอ (มีเหลือเก็บ) 

 

9 

15 

6 

 

30.0 

50.0 

20.0 

 

6 

14 

10 

 

20.0 

45.7 

33.3 

ความสัมพันธกับผูปวย 

   บิดา/มารดา 

   บุตร/หลาน 

   พ่ี/นอง 

   สามี/ภรรยา 

   อ่ืน ๆ  

 

1 

18 

3 

5 

3 

 

3.3 

60.0 

10.0 

16.7 

10.0 

 

1 

18 

2 

4 

5 

 

3.3 

60.0 

6.7 

13.3 

16.7 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวาผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองสวนมากมีอายุ มากกวา 50 ป 

ขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.7 และสวนนอยมีอายุ20 - 35 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20     

ในดานเพศสวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70 เพศชายจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30  

ในดานสถานภาพสมรสสวนมากมีสถานภาพสมรสคู จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.3  สวนนอยมีสถานภาพ

สมรสหยาหรือแยกกันอยู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.7   ในดานระดับการศึกษาสวนมากมีระดับการศึกษา

อยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 12 คน   คิดเปนรอยละ 40  สวนนอยมีระดับการศึกษาอยูในระดับ

อนุปริญญา/ ปวส. จํานวน 1 คน   คิดเปนรอยละ 3.3 ในดานอาชีพสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 
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13 คน คิดเปนรอยละ 43.3 สวนนอยประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ในดานรายได

สวนมากมีรายไดเพียงพอ (ไมเหลือเก็บ) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 สวนนอยมีรายไดเพียงพอ             

(มีเหลือเก็บ) จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 และในดานความสัมพันธกับผูปวยสวนมากมีความสัมพันธกับ

ผูปวยแบบบุตร/หลาน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 สวนนอยมีความสัมพันธกับผูปวยแบบบิดา/มารดา 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.3    

 สวนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมควบคุมสวนมากมีอายุ มากกวา 50 ป ขึ้นไป จํานวน    

13 คน คิดเปนรอยละ 43.3 และสวนนอยมีอาย2ุ0 - 35 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 ในดานเพศสวนมาก

เปนเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 76.7 เพศชายจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.3  ในดานสถานภาพ

สมรสสวนมากมีสถานภาพสมรสคู จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70  สวนนอยมีสถานภาพสมรสหมาย จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ในดานระดับการศึกษาสวนมากมีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา         

จํานวน 15 คน   คิดเปนรอยละ 50 สวนนอยมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 1 คน                

คิดเปนรอยละ 3.3  ในดานอาชีพสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.3   

สวนนอยประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.7 ในดานรายไดสวนมากมีรายไดเพียงพอ       

(ไมเหลือเก็บ) จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 45.7 สวนนอยมีรายไดไมเพียงพอ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20  

และในดานความสัมพันธ กับผูปวยสวนมากมีความสัมพันธ กับผูปวยแบบบุตร/หลาน จํานวน 18 คน             

คิดเปนรอยละ 60   สวนนอยมีความสัมพันธกับผูปวยแบบบิดา/มารดา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.3  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหคะแนนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ทักษะเกี่ยวกับการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนทดลอง

และหลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 2.1 คะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนทดลองและหลังทดลอง

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ตารางที่ 3  แสดงคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนและหลัง

 ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง 

กอนการทดลอง 

(คะแนนเต็ม = 20) 

หลังการทดลอง 

(คะแนนเต็ม = 20) 

X  S.D. X  S.D. 

กลุมทดลอง    (n = 30) 16.7000 1.6220 18.9667 1.1290 

กลุมควบคุม   (n = 30) 13.8667 1.0080 18.7667 1.1043 

 จากตารางท่ี 3 พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับ

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากอนการทดลอง และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน

ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากลุมควบคุม ( X =18.9667 และ 18.7667ตามลําดับ) 

 2.2 คะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนทดลองและหลังทดลองของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนทดลองและหลัง

 ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง 

กอนการทดลอง 

(คะแนนเต็ม = 64) 

หลังการทดลอง 

(คะแนนเต็ม = 64) 

X  S.D. X  S.D. 

กลุมทดลอง    (n = 30) 24.9667 7.7213 63.6000 0.6215 

กลุมควบคุม   (n = 30) 31.9333 2.8879 54.9000 3.6327 

จากตารางท่ี 4 พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากอนการทดลอง และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนทักษะ

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากลุมควบคุม ( X = 63.6000 และ 54.9000 ตามลําดับ) 

2.3 คะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนทดลองและหลังทดลอง

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 



103 
 

ตารางที่ 5 แสดงคะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนทดลองและหลัง  

 ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง 

กอนการทดลอง 

(คะแนนเต็ม = 100) 

หลังการทดลอง 

(คะแนนเต็ม = 100) 

X  S.D X  S.D 

กลุมทดลอง    (n = 30) 89.1333 5.4063 34.0667 3.1065 

กลุมควบคุม   (n = 30) 89.1000 6.0249 46.8000 4.1721 

จากตารางท่ี 5 พบวาหลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองต่ํากวากอนการทดลอง และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนน

ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองต่ํากวากลุมควบคุม ( X = 34.0667 และ 46.8000 

ตามลําดับ) 

 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ทักษะเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมทดลอง โดยใช t-test (t-dependent) 

 3.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวย ในระยะกอนการทดลอง (Pre-

test) และหลังการทดลอง (Post-test) 

ตารางที่ 6   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

  ของกลุมทดลองในระยะกอนการทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) 

คะแนนความรู (คะแนนเต็ม = 20) n X  S.D t 

กอนทดลอง 30 16.7000 1.6220  

    -6.211* 

หลังทดลอง 30 18.9667 1.1290  

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

จากตารางท่ี 6 พบวา คะแนนความรูเก่ียวการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดแูลในกลุมทดลอง

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
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 3.2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย ในระยะกอนการทดลอง (Pre-

test) และหลังการทดลอง (Post-test) 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 ของกลุมทดลองในระยะกอนการทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) 

คะแนนทักษะ (คะแนนเต็ม = 64) n X  S.D t 

กอนทดลอง 30 24.9667 7.7213  

    -26.926* 

หลังทดลอง 30 63.6000 0.6215  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 7 พบวา คะแนนทักษะเก่ียวการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลในกลุมทดลอง

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.3 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยของกลุมทดลอง ในระยะ

กอนการทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

 สมองของกลุมทดลองในระยะกอนการทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง (Post-test) 

คะแนนความวิตกกังวล (คะแนนเต็ม = 100) n X  S.D t 

กอนทดลอง 30 89.1333 5.4058  

    47.447* 

หลังทดลอง 30 34.0667 3.1065  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 8 พบวา คะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลในกลุม

ทดลองหลังการทดลองต่ํากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ทักษะเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม   โดยใช t-test (t-independent) 

 4.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) 

ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) 

คะแนนความรู (คะแนนเต็ม = 20) n X  S.D t 

กลุมทดลอง 30 18.9667 1.1290  

    0.694 

กลุมควบคุม 30 18.7667 1.1043  

จากตารางท่ี 9 พบวาคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองและ

กลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) ไมมีความแตกตางกัน 

 4.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) 

ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) 

คะแนนทักษะ (คะแนนเต็ม = 64) n X  S.D t 

กลุมทดลอง 30 63.6000 0.6215  

    12.930* 

กลุมควบคุม 30 54.9000 3.6327  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 10 พบวาในระยะหลังการทดลอง (post – test) คาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลอง สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 4.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) 

ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด 

 สมองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) 

คะแนนความวิตกกังวล (คะแนนเต็ม = 100) n X  S.D t 

กลุมทดลอง 30 34.0667 3.1065  

    -13.408* 

กลุมควบคุม 30 46.8000 4.1722  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 11 พบวาในระยะหลังการทดลอง (post – test) คาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลในการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลอง สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ทักษะ

เกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน

ระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองโดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 

Correlation) 

 5.1 การหาความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวล

ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง (Post - test) 

ตารางที่ 12 แสดงคาความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตก  

 กังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง (Post - test) 

คาความสัมพันธระหวางตัวแปร r 

ความรูเก่ียวกับการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 -0.343 

ความวิตกกังวลในการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 จากตารางท่ี 12 พบวาความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

เทากับ -0.343 แตคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันไมมีความสัมพันธกัน 
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 5.1 การหาความสัมพันธระหวางทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวล

ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง (Post - test) 

ตารางที่ 13 แสดงคาความสัมพันธระหวางทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวล

 ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง (Post - test) 

คาความสัมพันธระหวางตัวแปร r 

ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 -0.093 

ความวิตกกังวลในการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 จากตารางท่ี 13 พบวาทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

เทากับ -0.093 แตคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันไมมีความสัมพันธกัน 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิัย อภปิราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเร่ือง “การใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)” คร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง            

(Quasi-experimental Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของการใหโปรแกรมความรูและ

ฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกับกลุมผูดูแลท่ีไดรับคําแนะนํา

ปกติจากแพทยและพยาบาล ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

เม่ือไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือนําตัวแปรมากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ผูวิจัยจึง

กําหนดสมมติฐานในการวิจัยไวดังน้ี 1) ความรูและทักษะการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลหลังไดรับ

โปรแกรมสูงกวาความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลกอนไดรับโปรแกรม    

2) ความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนไดรับโปรแกรมสูงกวาความวิตกกังวลของ

ผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังไดรับโปรแกรม 3) ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองของผูดูแลกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมในระยะหลังการทดลองสูงกวาความรูและทักษะเก่ียวกับ

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลกลุมควบคุมท่ีไดรับคําแนะนําตามปกติจากแพทยและพยาบาล    

4) ความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองท่ีไดรับไดรับโปรแกรมในระยะ

หลังการทดลองต่ํากวาความวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมควบคุมท่ีไดรับ

คําแนะนําตามปกติจากแพทยและพยาบาล 5) ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตก

กังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลกลุมทดลองกอนไดรับโปรแกรมในระยะหลังการทดลองมี

ความสัมพันธกัน 6) ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองของผูดูแลกลุมทดลองกอนไดรับโปรแกรมในระยะหลังการทดลองมีความสัมพันธกัน 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ซ่ึงตองดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองท่ีเขารับการรักษาท่ีหอผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 – มีนาคม พ.ศ. 2558 จากจํานวนผูปวย 122 คน ซ่ึงเปนผูดูแลท่ีมีอายุตั้งแต 

15 ปขึ้นไปและมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีความสัมพันธแบบเครือญาติกับผูปวย เชน บิดา มารดา บุตร หลาน พ่ี 

นอง สามีหรือภรรยาของผูปวย ซ่ึงสมัครใจดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับการรักษาท่ีหอผูปวยในของ

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมาหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร และเปนผูท่ีสมัครใจเขารวมในการวิจัยคร้ังน้ี     

กลุมตัวอยางเปนผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองซ่ึงตองดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีเขารับการรักษาท่ีหอ

ผูปวยในของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 
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มีนาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 60 คน โดยการสุมอยางงาย แบงออกเปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คน และกลุม

ควบคุม จํานวน 30 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีมีจํานวน 2 ชุด ไดแก 1) โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลด

ความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีผูวิจัยจัดทําเปนรูปแบบของการใหความรูดวยสื่อ

มัลติมีเดียท่ีเห็นภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยายประกอบภาพและการฝกทักษะดวยประสบการณจริง         

2) แบบสอบถามเพ่ือวัดความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และความวิตกกังวลในการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนและหลังการทดลอง เปนแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางและพิจารณาขึ้นจากการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีศึกษา 

 สถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ความถี่ รอยละ ในการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล คาเฉลี่ย   ( X )    

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะหคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และความวิตก

กังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  การตรวจสอบคาที t-test (t-dependent) ในการวิเคราะห

เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และความวิตกกังวลตอการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมทดลอง การตรวจสอบคาที      

t-test (t-independent) ในการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวย และความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง

และกลุมควบคุม  และการวิเคราะหคาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)   

ในการหาความสัมพันธระหวางความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวล

ในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

 1.จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 60 คน พบวากลุมทดลองสวน

ใหญมีอายุ มากกวา 50 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 46.7 เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70  มีสถานภาพสมรสคู   คิด

เปนรอยละ 73.3  มีระดับการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิด

เปนรอยละ 43.3  มีรายไดเพียงพอ (ไมเหลือเก็บ) คิดเปนรอยละ 50 และมีความสัมพันธกับผูปวยแบบ       

บุตร/หลาน คิดเปนรอยละ 60  สวนกลุมควบคุมสวนใหญมีอายุ มากกวา 50 ป ขึ้นไป   คิดเปนรอยละ 43.3 

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 76.7  มีสถานภาพสมรสคู คิดเปนรอยละ 70  มีระดับการศึกษาอยูในระดับ

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 33.3  มีรายไดเพียงพอ             

(ไมเหลือเก็บ)  คิดเปนรอยละ 46.7 และมีความสัมพันธกับผูปวยแบบบุตร/หลาน คิดเปนรอยละ 60  
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 2. การวิเคราะหคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และความวิตกกังวลตอการดแูล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนและหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา 

 2.1 หลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากอนการทดลอง และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากลุมควบคุม ( X =18.9667 และ 18.7667 ตามลําดับ) 

 2.2 หลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากอนการทดลอง และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนทักษะ

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากลุมควบคุม ( X = 63.6000 และ 54.9000 ตามลําดับ) 

 2.3 หลังการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองต่ํากวากอนการทดลอง และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู

เก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองต่ํากวากลุมควบคุม ( X = 34.0667 และ 46.8000 ตามลําดับ) 

 3.การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย และ

ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุม

ทดลอง พบวา 

        3.1 คะแนนความรูเก่ียวการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลในกลุมทดลองหลงัการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.2 คะแนนทักษะเก่ียวการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลในกลุมทดลองหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3.3 คะแนนความวิตกกังวลเก่ียวการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลในกลุมทดลอง

หลังการทดลองต่ํากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย 

และความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม  

 4.1 คะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) ไมมีความแตกตางกัน 

 4.2 คะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองและกลุม

ควบคุมในระยะหลังการทดลอง (post – test) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 5 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลอง 
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  5.1 ความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน      

เทากับ -0.343 แตคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันไมมีความสัมพันธกัน 

  5.2 ทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและความวิตกกังวลในการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองในระยะหลังการทดลองของกลุมทดลองมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน       

เทากับ -0.093 แตคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสันไมมีความสัมพันธกัน    

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1.การวิเคราะหคาระดับคาเฉลี่ยคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง และคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแล (ดังในรายละเอียดท่ี

ภาคผนวก ค) พบวากอนการทดลองท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองอยูในระดับปานกลางถึงมาก อธิบายไดวา ผูดูแลมีความรูเก่ียวกับการดูแลและสามารถให

การดูแลผูปวยไดในระดับหน่ึงซ่ึงอาจจะไดรับความรูจากสื่อ การประชาสัมพันธ ซ่ึงพบวาปจจุบันการใหความรู

ผานทางสื่อไมวาจะเปนมัลติมีเดีย หรือแผนพับ รวมท้ังเจาหนาท่ีสาธารณสุข จะเนนการใหบริการเชิงรุกมากกวา 

การบริการท่ีใหจึงเปนการใหความรูเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ประชาชนจึงมีความรูเก่ียวกับโรค และทําให

มีความสามารถดูแลผูปวยได และจากการวิเคราะหขอมูล พบวา คาเฉลี่ยคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ

ท่ีระดับ .05   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอมรรัตน ประเสริฐไทยและรัชนีกรณ ทรัพยกรานนท (2547) ท่ีศึกษา

ผลของการใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใชสื่อเพลงหมอลํา กลุมตัวอยาง

เปนผูสูงอายุโรคเบาหวานจํานวน 60 คนแบงเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คนและกลุมควบคุม จํานวน 30 คน 

พบวาหลังการทดลองโดยวิธีการใหความรูผานสื่อเพลงหมอลําผูสูงอายุกลุมทดลองมีความรูและการปฏิบัติตนใน

การดูแลสุขภาพสูงกวากอนไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานโดยใชสื่อเพลงหมอ

ลําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของนันนภัส พีระพฤติพงศ และคณะ 

(2555) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองตอ ความรู กิจกรรมการดูแลตนเองและคาฮีโมโกลบินท่ี

มีน้ําตาลเกาะของผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 กลุมตัวอยางเลือกแบบ เฉพาะเจาะจงเปนผูเปนเบาหวานชนิดท่ี 2    

ท่ีไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและมารับบริการท่ีโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบลคลองสอง จํานวน 

29 ราย เขารวมกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการดูแลตนเองท่ีออกแบบโดย ภาวนา กีรติยุตวงศ (2548) ซ่ึงใช

ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูของโอเร็ม และทฤษฎีการบําบัดความ คิดและพฤติกรรมของเบ็ค 

เปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ท่ีประกอบดวยการใหความรูเร่ืองโรคเบาหวานเปนรายกลุม ฝกทักษะการปรับ

ความคิด การสื่อสาร การแกปญหาและกิจกรรมการดูแลตนเอง พบวา คะแนนความรูและกิจกรรมการดูแล

ตนเองของผูปวยเบาหวานหลังเขาโปรแกรมดีกวา กอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) และ
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จากการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จะเห็นวาหลัง

การไดรับโปรแกรมผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูสูงกวากอนไดรับโปรแกรม            

( X = 18.9667 และ 18.7667  ตามลําดับ)  

 สําหรับผลการวิจัยคร้ังน้ีมีความสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีวาความรูและทักษะการดูแลผูปวย 

โรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลหลังไดรับโปรแกรมสูงกวาความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลอืด

สมองของผูดูแลกอนไดรับโปรแกรม สามารถอภิปรายไดตามแนวคิดของคิมเบิลและการเมอซ่ี (Kimble and 

Garmezy, อางถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ, 2550) กลาววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวร 

โดยเปนผลจากการฝกฝน ดังน้ันการใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะจึงเปนการนําทฤษฎีการเรียนรูมา

ประยุกตใช เชน แนวคิดการลอกเลียนแบบของแบนดูรา(Bandura, 1977) ทําใหเห็นวา ผูสอนจะเปนตัวแบบท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุด ผูสอนควรคํานึงอยูเสมอวา การเรียนรูโดยการสังเกตและเลียนแบบจะเกิดขึ้นไดเสมอ ผูดูแลจะ

เกิดการจําและลอกเลียนแบบในการใชสื่อวีดิทัศน การดูตัวอยาง ลองฝกทักษะตาง ๆ จนถึงใหลงมือปฏิบัติจริงใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จะทําใหผูดูแลเกิดการเรียนรูและเกิดทักษะในการดูแลผูปวย                

โรคหลอดเลือดสมองได  

นอกจากน้ีผลการวิเคราะหขอมูลยังพบวากลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมกับกลุมควบคุมท่ีไดรับคําแนะนํา

ปกติจากแพทยและพยาบาลหลังการทดลองมีความรูท่ีไมตางกัน แตจะมีทักษะการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จะเห็นไดวาผูดูแลท่ีไดรับโปรแกรมความรูและฝกทักษะ

จะมีความรูและทักษะสูงกวาผูดูแลท่ีไดรับคําแนะนําปกติจากแพทยและพยาบาล สอดคลองกับงานวิจัยของ      

วิยะการ แสงหัวชาง (2556) ท่ีศึกษาผลของการใหความรูโดยใชกระบวนการกลุมและการติดตามทางโทรศัพทตอ

ความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุเจ็บปวยเร้ือรัง เพ่ือพัฒนาการใหความรูและ

สงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูสูงอายุ โดยใชกระบวนการกลุมและการ ติดตามทาง

โทรศัพท กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุโรคเร้ือรังในตําบลตนตาล และตําบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี แบงเปนกลุม

ควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 35 คน ทําการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู และพฤติกรรมการปองกัน   

โรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลองกอนหลังการทดลอง พบวากลุมทดลองท่ีไดรับความรูเพ่ือปองกันโรคหลอด

เลือดสมอง โดยใชกระบวนการกลุมรวมกับการติดตามทางโทรศัพทมีคะแนนเฉลี่ยความรู และ การปฏิบัติตนเพ่ิม

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 การเปรียบเทียบระหวางกลุมพบ วากลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู 

และการปฏิบัติตน  เพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 แสดงใหเห็นการใหคําแนะนําตามปกติของแพทยและพยาบาลก็เปนการใหความรูแกผูดูแล   

โรคหลอดเลือดสมองได แตเม่ือมีวิธีการใหความรูดวยโปรแกรมการใหความรูและฝกทักษะจะพบวาผูดูแลผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองจะมีความรูและทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไดดีมากกวา ซ่ึงผลการวิจัยก็

สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 3 ท่ีวาความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ

ผูดูแลกลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมในระยะหลังการทดลองสูงกวาความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวย     
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โรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลกลุมควบคุมท่ีไดรับคําแนะนําตามปกติจากแพทยและพยาบาล สามารถอธิบายได

จากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม ( Social Cognitive Theory) 

ของ Albert Bandura ( Bandura, 1977) ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาพฤติกรรมของคนเราสวนใหญน้ัน เกิดขึ้นจาก

การสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบในสภาพแวดลอม (Bandura, 1977) ตัวแบบในสภาพแวดลอม สามารถแบง

ออกไดเปน 2 ชนิด ดวยกันคือ ตัวแบบท่ีเปนชีวิตจริง (Live Model) เปนตัวแบบท่ีมีคนเราเผชิญในชีวิตจริง เชน 

พอ แมญาติพ่ีนอง ครู เพ่ือน เปนตน ตัวแบบอีกชนิดหน่ึงคือ ตัวแบบสัญลักษณ (Symbolic Model) เปนตัว

แบบท่ีทีเราเห็นโดยผานตางๆไมวาจะเปน ภาพยนตร ทีวี หนังสือพิมพ การตูน นิยาย เปนตน จากการวิจัยแสดง

ใหเห็นวาโปรแกรมการใหความรูและฝกทักษะเพ่ือลดความวิตกกังวลเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูใหแก

ผูดูแลจนสงผลใหผูดูแลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเกิดทักษะและมีความรูความเขาใจในการดูแลผูปวย     

โรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น 

2. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความวิตกกังวลของผูดูแลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แสดงให

เห็นวาผูดูแลท่ีไดรับโปรแกรมความรูและฝกทักษะมีความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองต่ํากวา

กอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา อยูเปลา (2543) 

ทําการศึกษาแบบก่ึงทดลอง ศึกษาผลของการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณตอความวิตกกังวลของสมาชิกใน

ครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ กลุมตัวอยางคือ สมาชิกครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ ท่ีมาเยี่ยมผูปวยขณะเขา

รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ท้ังหมด 20 คน แบงเปนกลุมทดลอง 10 คน และกลุมควบคุม 

10 คน ใชแบบวัดความวิตกกังวลของ Spielberger (1993, อางถึงใน สุวพีร จันทรเจษฎา, 2547: 36)          

ผลการศึกษาพบวา ความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ ภายหลังการไดรับการสนับสนุน

ขอมูลและอารมณต่ํากวากอนการไดรับการสนับสนุนขอมูลและอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ

ความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะกลุมท่ีไดรับการสนับสนุนขอมูลและอารมณต่ํากวา

กลุมท่ีไดรับการพยาบาลปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากน้ีนิตยา คชศิลา (2548) ได

ทําการศึกษาวิจัยแบบก่ึงทดลองเร่ืองผลของการใชโปรแกรมการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณรวมกับการฝก

ผอนคลายคลายกลามเน้ือและอารมณตอความวิตกกังวลของผูดูแลในครอบครัวของผูติดเชื้อเอสไอวีท่ีมีอาการ  

จํานวน 40 ราย พบวา  ความวิตกกังวลของผูดูแลในครอบครัวของผูติดเชื้อเอสไอวีท่ีมีอาการภายหลังการไดรับ

โปรแกรมการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณรวมกับการฝกผอนคลายคลายกลามเน้ือและอารมณความวิตก

กังวลต่ํากวากอนไดรับโปรแกรมการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณรวมกับการฝกผอนคลายคลายกลามเน้ือและ

อารมณความวิตกกังวล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  และสอดคลองกับการวิจัยของเสาวนีย จันทรฉาย 

(2548) ศึกษาเปรียบเทียบการใหโปรแกรมความรูความเขาใจเพ่ือลดความวิตกกังวลตอการผาตัดไสติ่งอักเสบ

เฉียบพลันของโรงพยาบาลนครปฐม โดยศึกษาในผูปวยจํานวน 60 ราย ผลการศึกษาพบวา ความวิตกกังวลของ
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ผูปวยท่ีไดรับโปรมแกรมต่ํากวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 สามารถอธิบายไดจากแนวคิด

ของ สปลเบอรเกอร (Speilberger, 1976, อางถึงใน สุวพีร จันทรเจษฎา, 2547) ท่ีกลาวไววาบุคคลจะมีความ

วิตกกังวลเกิดขึ้นในเวลาเฉพาะเม่ือมีสถานการณเฉพาะหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจหรือเกิด

อันตรายมากระตุนหรือแสดงพฤติกรรมโตตอบท่ีจะสามารถสังเกตไดในชวงระยะเวลาท่ีถูกกระตุนน้ัน เปนภาวะท่ี

บุคคลรูสึกตึงเครียดไมสุขสบาย หวาดหว่ันกระวนกระวาย ระบบการทํางานของประสาทอัตโนมัติตื่นตัวสูง ความ

รุนแรงและระยะเวลาท่ีเกิดจะแตกตางกันไปในแตละบุคคล การเจ็บปวยของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง มักเปน

เหตุการณกะทันหัน โดยท่ีครอบครัวผูปวยไมคาดคิดมากอนจึงสงผลใหผูท่ีตองรับหนาท่ีในการดูแลเกิดความวิตก

กังวล กิบสัน (Gibson, 1993, อางถึงใน ชนิษฎา สุรเดชาวุธ, 2553: 15) กลาววาถาบุคคลมีการเสริมสราง

ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการของตนเองและแกปญหาดวยตนเอง รวมถึงความสามารถ

ในการใชทรัพยากรท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเกิดความรูสึกเชื่อม่ันในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจ

สามารถควบคุมความเปนอยูหรือวิถีชีวิตของตนเองได แสดงใหเห็นวาการการเสริมสรางพลังอํานาจโดยการใช

โปรแกรมใหความรูและฝกทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสามารถลดความวิตกกังวลของผูดูแลได 

จากการวิจัยคร้ังน้ีผลการวิเคราะหขอมูลหลังการทดลองคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลของผูดูแลท่ี

ไดรับโปรแกรมความรูและฝกทักษะจะต่ํากวาคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลของผูดูแลผูดูแลท่ีไดรับคําแนะปกติ

จากแพทยและพยาบาล  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของคะนึงนิต บุรีเทศน (2540) ศึกษากรณีเฉพาะโรงพยาบาล

ศูนยชลบุรี เร่ืองผลของการใชการพยาบาลระบบสนับสนุนครอบครัวในหอผูปวยภาวะวิกฤติตอระดับความวิตก

กังวลของครอบครัวผูปวยกลุมตัวอยางเปนครอบครัวผูปวยภาวะวิกฤติท่ีมารับการรักษาพยาบาลในหอผูปวย

วิกฤติ โรงพยาบาลศูนยชลบุรี จํานวน 30 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดย

จับคูตามเพศ อายุ และลักษณะความสัมพันธกับผูปวย ดําเนินการทดลองโดยพบครอบครัวผูปวย 2 คร้ัง ใน      

2 วัน และใหการพยาบาลระบบสนับสนุนครอบครัวท่ีประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การไดรับขอมูล การไดอยู

ใกลชิดผูปวย การมีสวนรวมในการดูแลผูปวย และการใหกําลังใจและระบายความรูสึก ใชแบบประเมินความวิตก

กังวลท่ีปรับมาจาก Spielberger ผลการศึกษาพบวา ระดับความวิตกกังวลของครอบครัวผูปวยกลุมท่ีไดรับการ

พยาบาลระบบสนับสนุนครอบครัวต่ํากวากลุมท่ีไมไดรับการพยาบาลระบบสนับสนุนครอบครัวอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา อยูเปลา (2543) ทําการศึกษาแบบก่ึงทดลอง 

ศึกษาผลของการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณตอความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ 

กลุมตัวอยางคือ สมาชิกครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ ท่ีมาเยี่ยมผูปวยขณะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม ท้ังหมด 20 คน แบงเปนกลุมทดลอง 10 คน และกลุมควบคุม 10 คน ใชแบบวัดความ

วิตกกังวลของ Spielberger (1993, อางถึงใน รัตนา อยูเปลา, 2543) ผลการศึกษาพบวา ความวิตกกังวลของ

สมาชิกในครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะ ภายหลังการไดรับการสนับสนุนขอมูลและอารมณต่ํากวากอนการไดรับ
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การสนับสนุนขอมูลและอารมณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความวิตกกังวลของสมาชิกใน

ครอบครัวผูปวยบาดเจ็บศีรษะกลุมท่ีไดรับการสนับสนุนขอมูลและอารมณต่ํากวากลุมท่ีไดรับการพยาบาลปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงมีความสอดคลองกับสมติฐานการวิจัยขอท่ี 2  ท่ีวาความวิตกกังวลของ

ผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกอนไดรับโปรแกรมสูงกวาความวิตกกังวลของผูดูแลในการดูแล

ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองหลังไดรับโปรแกรม และสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 4 ท่ีวาความวิตกกังวล

ของผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองกลุมทดลองท่ีไดรับไดรับโปรแกรมในระยะหลังการทดลองต่าํกวา

ความวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมควบคุมท่ีไดรับคําแนะนําตามปกติจากแพทย

และพยาบาล แสดงใหเห็นวา โรงพยาบาลก็มีระบบท่ีจะใหความรูและคําแนะนําตามปกติจากแพทยและพยาบาล 

แตเม่ือมีการใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะ จะพบวาผูดูแลจะมีความวิตกกังวลลดลงไดดีมากกวา 

 3. จากการวิเคราะหขอมูล ความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ

ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไมมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สามารถอธิบายไดวาในการทดลองคร้ังน้ีจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ เฉลี่ย 

46.07 ป เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70  มีสถานภาพสมรสคู คิดเปนรอยละ 73.3  มีระดับการศึกษาอยูใน

ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 43.3  มีรายไดเพียงพอ              

(ไมเหลือเก็บ) คิดเปนรอยละ 50 และมีความสัมพันธกับผูปวยแบบบุตร/หลาน คิดเปนรอยละ 60 และเน่ืองจาก

โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคท่ีมีอาการเฉียบพลันและมีอาการเปลี่ยนแปลงไดภายใน 24 – 48 ชั่วโมงใน

ระยะแรกของโรคผูดูแลจะสามารถมองเห็นอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยได และจากการศึกษาสาเหตุของความ

วิตกกังวล พบวาเพศชายมีระดับความวิตกกังวลต่ํากวาเพศหญิง (Grabow & Buse, 1990, อางถึงใน เบญจมาศ 

จันทรนวล, 2552: 37)  ผูปวยท่ีมีอายุระหวาง 21-40 ป มีความวิตกกังวลขณะเผชิญและความวิตกกังวลแฝง

มากกวาผูปวยท่ีมีอายุระหวาง 61-80 ป นอกจากน้ียังพบวาผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา 

จะมีระดับความวิตกกังวลแฝงมากกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (เบญจมาศ จันทรนวล, 2552: 38) 

ความรุนแรง  ห รือระยะของ โ รค ท่ี เปนว าคุ กคามความรู สึ ก ม่ันคงปลอดภัย ของบุคคลมากนอย                  

(เกศิณี สมศรี, 2547: 23) การไดรับการวินิจฉัยโรค หรือบริเวณอวัยวะท่ีสําคัญท่ีจะตองไดรับการผาตัด เชน 

หัวใจ สมอง ระบบหายใจ หรือการผาตัดใหญตาง ๆ จะสงผลใหบุคคลเกิดความวิตกกังวลคอนขางสูง     

(เบญจมาศ จันทรนวล, 2552: 3) ผูปวยท่ีมีรายไดต่ํากวาทําใหมีความวิตกกังวลตอการรักษานอยกวา           

(สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย, 2545) จากสาเหตุของความวิตกกังวลดังกลาวประกอบกับความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลง

ของโรคหลอดเลือดสมอง ถึงแมผูดูแลจะมีความรูหรือทักษะในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมากก็จะสงผล

ใหเกิดความวิตกกังวลในระดับหน่ึงได จึงทําใหความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ
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ความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองไมมีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  

ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

 1. จากผลการวิจัยพบวา การใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะ สามารถลดความวิตกกังวลใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แกผูดูแลได ดังน้ันโรงพยาบาลบานแพวและโรงพยาบาลอ่ืน ๆ อาจพิจารณา

นําโปรแกรมน้ีไปประยุกตใชกับผูดูแลผูปวยในโรงพยาบาลได 

  2. ควรนําแนวคิดของโปรแกรมการใหความรูและฝกทักษะ ไปใชในผูปวยและผูดูแลกลุมโรค

อ่ืน ๆ เพ่ือเปนการใหความรู เพ่ิมทักษะการดูแลผูปวย และลดความวิตกกังวลตอการเจ็บปวยน้ัน ๆ ไดอยาก

เหมาะสมและถูกตองตอไป 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมความรูและฝกทักษะ ในรูปแบบอ่ืน เชน การพัฒนา

แนวทางการใหการดแูล เพ่ือนําผลวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสดุกับผูปวย ผูดแูล และผู

ใหบริการในโรงพยาบาลตอไป 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

 

คําอธิบาย 

 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัยวิทยานิพนธเร่ือง “การใหโปรแกรม

ความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลบาน

แพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร” สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามน้ีจะนําไปวิเคราะหในภาพรวม ดังน้ันทานไมตอง

ระบุชื่อและท่ีอยูลงในแบบสอบถาม ขอมูลท่ีไดจะไมสงผลกระทบตอทาน จึงขอความกรุณาใหทานตอบ

แบบสอบถามดวยความสบายใจใหครบทุกขอและตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด  

 คําตอบท่ีไดจากทานจะเปนประโยชนและมีคาอยางยิ่งในการพัฒนาแนวทางในการใหความรูและฝก

ทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอไป 

 แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 7 ขอ  

  สวนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 20 ขอ 

  สวนท่ี 3 แบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 32 ขอ 

   (ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยประเมินผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง) 

  สวนท่ี 4 แบบสอบถามวัดความวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

   จํานวน 20 ขอ 

  

 ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 

       ทศพร  แสงศรีจันทร 

      นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

      ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร 

       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร 

สวนที่ 1    แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  

คําอธิบาย  โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชอง        ตามความเปนจริงเก่ียวกับตัวทาน 

1. ปจจุบันทานมีอาย ุ……….ป (เศษอายุเกิน 6 เดือนใหคิดเปนป) 

2. เพศ    ผูชาย              ผูหญิง   

        

3. สถานภาพสมรส  โสด    สมรส    

    หมาย    หยาหรือแยกกันอยู 

 

4. ระดับการศึกษา  ไมไดเรียน   ประถมศึกษา 

    มัธยมศึกษาตอนตน  

    มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. อนุปริญญา, ปวส. 

    ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

    อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ……………….. 

      

5. ประกอบอาชีพ   รับจาง   เกษตรกรรม 

(เลือกเพียงอาชีพเดียว)  คาขาย   รับราชการ 

    ไมไดประกอบอาชีพ 

    อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………….. 

 

6. รายได    ไมพอใช   

    เพียงพอ (ไมเหลือเก็บ)  

    เพียงพอ (มีเหลือเก็บ) 

  

7. ความสัมพันธกับผูปวย  บิดา/ มารดา   บุตร/ หลาน  

    พ่ี/ นอง    สามี/ ภรรยา  

    อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ………………. 
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สวนที่ 2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

คําอธิบาย  แบบทดสอบน้ีเปนแบบทดสอบความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

 โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดของทานมากท่ีสุด 

ขอความเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ใช ไมใช 

1. โรคหลอดเลือดสมองมีผลกระทบตอการทํางานของระบบประสาททุกสวน   

2. คนท่ีสูบบุหร่ีเสีย่งตอการเกิดโรคหลอดหลอดเลือดสมองมากกวาคนท่ีเปนโรคความดันโลหติสงู   

3. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีความยากลําบากในการจดจําเร่ืองราวตาง ๆ ได   

4. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดภาวะซึมเศราได   

5. ไมควรใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทํากิจวัตรประจําวันดวยตัวเอง   

6. โรคหลอดเลือดสมองสามารถรักษาใหหายเปนปกติได   

7. ไมควรกระตุนใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขบัถายทุกวัน   

8.ควรกระตุนใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีความอยากอาหารดวยการแปรงฟน   

9.ควรจัดใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอาบนํ้าและทําความสะอาดรางกายในทายืน   

10.การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองคือการเดินชาๆ   

11.ควรกระตุนใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองมีการเปลี่ยนทานอนทุก 1-2 ชั่วโมง   

12.ควรจัดทานอนใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองนอนทับขางปกติมากกวาขางท่ีออนแรง   

13.ควรใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองพักผอนอยางเพียงพออยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง   

14.ควรใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองดื่มนํ้าวันละ 2- 3 ลิตร   

15.การสวมเสื้อผาใหผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใหใสขางท่ีออนแรงกอนใสขางท่ีด ีสวนการถอดเสื้อตอง

ถอดขางท่ีดีกอน 

  

16.การรักษาความสะอาดหลงัการขับถายสามารถปองกันการเกิดแผลกดทับได   

17.ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีปญหาการถายปสสาวะกะปริบกะปรอยควรใสสายสวนปสสาวะ     

18.โรคปอดอักเสบท่ีพบในผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากผูปวยสัมผัสอากาศเย็นมาก   

19.ภาวะแทรกซอนของโรคหลอดเลือดสมองมักเกิดแบบคอยเปนคอยไป   

20.การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองควรมุงเนนการฟนฟูสมรรถภาพดานรางกาย   
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สวนที่ 3 แบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดแูลผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองของผูดูแล  

คําอธิบาย   แบบสอบถามน้ีเปนแบบประเมินทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแล        

 ใหผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยทําเคร่ืองหมาย ลงในชองวางใหตรงกับพฤติกรรมท่ีผูดูแลปฏิบตัิเม่ือให

 การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

 0 หมายถึง  ผูดูแลไมสามารถปฏิบัติทักษะน้ันไดเลย 

 1 หมายถึง  ผูดูแลสามารถทําทักษะน้ันไดบางแตถูกตองบางสวน 

 2 หมายถึง  ผูดูแลสามารถปฏิบัติทักษะน้ันไดอยางถูกตอง 

ทักษะ 0 1 2 

ทักษะการดูแลในการทํากิจวัตรประจําวัน     

การรับประทานอาหาร 

1.ผูดูแลจัดวางถาดอาหารใหอยูในระดับท่ีผูปวยจะมองเห็นไดชัดเจน 

   

2.ผูดูแลใหผูปวยใชหลอดดูดนํ้า หรือใชชอนปอนนํ้า    

3.ผูดูแลจัดเตรียมอาหารท่ีเคี้ยวงายและสะดวกตอการกลืนสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง    

4.ผูดูแลจัดใหผูปวยอยูในทาน่ัง หรือศีรษะสูง ขณะรับประทานอาหาร    

การอาบนํ้าและการดูแลความสะอาดสวนบุคคล 

5.ผูดูแลจัดหาอุปกรณตาง ๆ ท่ีชวยใหผูปวยอาบนํ้าและทําความสะอาดรางกายดวยตนเองไดสะดวกขึ้น เชน 

เกาอ้ีสําหรับน่ังอาบนํ้า ฟองนํ้าหรือแปรงดามยาวสําหรับถูตัว เปนตน 

   

6.ผูดูแลกระตุน และคอยสนับสนุนผูปวยไดกระทําไดดวยตนเอง    

7.ผูดูแลจัดใหผูปวยน่ังอาบนํ้าบนเกาอ้ี  หรือบนรถเข็น เพ่ือปองกันการลื่นหกลมในหองนํ้า    

8.ผูดูแลอยูใกลชิดผูปวยขณะผูปวยอาบนํ้า    

การแตงกาย 

 9.ผูดูแลจัดหาเสื้อผาท่ีมีขนาดท่ีผูปวยสามารถใสและถอดออกเองไดสะดวกใหแกผูปวย 

   

การขับถายอุจจาระและปสสาวะ 

10.ผูดูแลกระตุน/เตือนใหผูปวยถายอุจจาระทุกวัน  

   

11.ผูดูแลจัดใหผูปวยดื่มนํ้า วันละ 8-10 แกว    

12.ผูดูแลสงเสริมใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือใหลําไสทํางานปกติ    

13.ผูดูแลเปลี่ยนผาออมทุกคร้ังท่ีผูปวยปสสาวะ หรือเปลี่ยนโดยดูจากปริมาณปสสาวะในแตละคร้ัง    

14.ผูดูแลทําความสะอาดผิวหนังของผูปวยใหสะอาด และแหงกอนหอผาออมเสมอ    

การเคล่ือนไหวรางกาย 

 15.ผูดูแลจัดหาอุปกรณชวยเหลือในการเคลื่อนไหวใหผูปวย เชน ท่ีหัดเดิน ไมเทา 3ขา ไมเทา 4 ขา เปนตน 
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ทักษะ 0 1 2 

16.ผูดูแลกระตุน/ชวยเหลือผูปวยใหไดเคลื่อนไหวขอตางๆ เพ่ือปองกันความพิการ     

การพักผอนนอนหลับ 

17.ผูดูแลจัดใหผูปวยไดเขานอนและตื่นนอนเปนเวลา 

   

18.ผูดูแลจัดเตรียมท่ีนอนใหแกผูปวย      

19.ผูดูแลทําความสะอาดบริเวณท่ีผูปวยพักผอนนอนหลับ    

20.ผูดูแลจัดสิ่งแวดลอมใหเงียบสงบ      

21.ผูดูแลจัดใหหองนอนมีแสงสวางและอุณหภูมิท่ีพอเหมาะสมกับผูปวย    

22.ผูดูแลจัดทานอนใหผูปวยโดยหลีกเลี่ยงการนอนทับแขน หรือขาขางท่ีออนแรงนานๆ เพราะจะทําใหเกิดการ

บวมของแขนและขา เกิดขอยึดติดไดงาย 

   

ทักษะการดูแลตามแผนการรักษาพยาบาล ไดแก การประเมินสุขภาพและการบันทึกสุขภาพผูปวย และ

การดูแลเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุและภาวะแทรกซอน 

   

การประเมินสุขภาพและการบันทึกสุขภาพผูปวย 

23.ผูดูแลสามารถประเมินสุขภาพและบันทึกสุขภาพผูปวย 

   

24.ผูดูแลสามารถบอกอาการแสดงท่ีเปลี่ยนแปลงของผูปวยท้ังทางรางกายและจิตใจได      

25.ผูดูแลสามารถจดบันทึกการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบอาการท่ีเปลีย่นแปลงไปของผูปวย    

ทักษะการดูแลเกี่ยวกับการประคับประคองดานจิตใจ    

26.ผูดูแลไมตําหนิผูปวยหรือแสดงทาทีไมพอใจ     

27.ผูดูแลพูดใหกําลังใจผูปวย ใหผูปวยปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง    

28.ผูดูแลคอยสนับสนุนใหผูปวยปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง    

29.ผูดูแลใหคําชมเชยเม่ือผูปวยทํากิจกรรมน้ัน ๆ  สําเร็จ  เพ่ือสงเสริมใหผูปวยเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    

30.ผูดูแลลดหรือขจัดสิ่งท่ีจะทําใหผูปวยเกิดความเครียด    

31.ผูดูแลแนะนําและจัดหาสิ่งยึดเหน่ียวทางจิตใจแกผูปวย เชน ศาสนา  ใหผูปวยเพ่ือใหจิตใจสงบ    

32.ผูดูแลแสดงใหผูปวยม่ันใจวาจะไมถูกทอดท้ิงหรือไมท้ิงใหผูปวยอยูคนเดยีวนานๆ    
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สวนที่ 4 แบบสอบถามวัดความวิตกกังวลเก่ียวกับการดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (สาํหรับผูดูแล) 

คําอธิบาย   แบบสอบถามน้ีเปนแบบสอบถามวัดความวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด        

 สมอง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในชองวางใหตรงกับความรูสึกและเปนจริงท่ีสุดของทานดังน้ี 

  มากท่ีสุด  หมายถึง  ทานมีลักษณะหรือมีอาการเชนน้ันมากท่ีสดุ 

  มาก  หมายถึง  ทานมีลักษณะหรือมีอาการเชนน้ันมาก 

  ปานกลาง หมายถึง  ทานมีลักษณะหรือมีอาการเชนน้ันปานกลาง 

  นอย  หมายถึง  ทานมีลักษณะหรือมีอาการเชนน้ันนอย 

  นอยท่ีสุด  หมายถึง  ทานมีลักษณะหรือมีอาการเชนน้ันนอยท่ีสดุ 

 ในการท่ีทานตองดแูลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในคร้ังน้ีทานมีอาการตอไปน้ีอยางไร 

ขอความ 

 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1.ทานคิดวานาจะมีญาติพ่ีนองคนอ่ืนมาชวยดูแลผูปวยในคร้ังน้ี      

2.ทานคิดวาทานคือผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใหการดูแลผูปวยในคร้ังน้ี      

3.ทานคิดวาทานไมมีความรูความเขาใจในการดแูลผูปวย      

4.ทานคิดวาการดแูลผูปวยในคร้ังน้ีจะทําใหทานไมมีเวลาใหกับตนเอง      

5.ทานคิดวาการดแูลผูปวยในคร้ังน้ีทําใหทานไมสามารถไปทํางานเพ่ือหารายไดมา

ชวยเหลือครอบครัวได 

     

6.ทานคิดวาการเจ็บปวยของผูปวยคร้ังน้ีทําใหทานมีภาระในการดูแลผูปวยเพ่ิม

มากขึ้น 

     

7.ทานคิดวาการดแูลผูปวยในคร้ังน้ีจะตองมีคาใชจายในครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น      

8.ทานคิดวาทําความสะอาดรางกายใหแกผูปวยเปนเร่ืองยากลาํบากมากสําหรับ

ทาน 

     

9.ทานคิดวาการปอนอาหารใหแกผูปวยเปนเร่ืองยากมากสําหรับทาน      

10.ทานคิดวาการดูแลผูปวยในคร้ังน้ีเปนเร่ืองยากลําบากมากสําหรับทาน      

11.ทานกลัววาทานจะทําใหอาการผูปวยแยลงมากกวาเดิมเม่ือตองใหการดแูลใน

คร้ังน้ี 

     

12.ทานกลัวท่ีจะตองทําความสะอาดรางกายใหแกผูปวย      

13.ทานกลัวท่ีจะตองปอนอาหารใหแกผูปวย      

14.ทานกลัวท่ีจะตองจัดการกับการขับถายอุจจาระและปสสาวะใหแกผูปวย      
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ขอความ 

 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

15.ทานมีความรูสึกวาไมม่ันใจในความสามารถของตนเองท่ีจะดแูลผูปวยในคร้ังน้ี      

16.ทานคิดวาทานไมสามารถปองกันอาการแทรกซอนจากโรคของผูปวยได      

17.ทานจะรูสึกหงุดหงดิ เม่ือตองใหการดูแลผูปวยในคร้ังน้ี      

18.ทานมีความรูสึกทอแท เม่ือตองดูแลผูปวยในคร้ังน้ี      

19.ทานมีความรูสึกเบื่อหนายท่ีจะตองใหการดแูลผูปวยในคร้ังน้ี      

20.ทานมีความรูสึกภูมิใจท่ีจะตองใหการดูแลผูปวยในคร้ังน้ี      
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ตัวอยางวีดิทัศน 

โปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  

ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจขอรับส่ือวีดิทัศน ติดตอไดที่  นางสาวทศพร แสงศรีจันทร  

    พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

    โทรศัพท 034-419555 ตอ 1062 
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ภาคผนวก ข  

            การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง( IOC) การวิเคราะหคาความยากงาย 

คาอํานาจจําแนก และผูเช่ียวชาญในหารหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC 
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วิธหีาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

 นําตารางวอเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใช

เกณฑประเมินดงัน้ี 

 +1 หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบประเมินวัดจุดประสงคและ 

    สอดคลองตามนิยามศพัทของขอน้ัน 

 0 หมายถึง  ไมแนใจวาแบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบประเมินวัดจุดประสงค 

    และสอดคลองตามนิยามศัพทของขอน้ัน 

 -1 หมายถึง  แนใจวาแบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบประเมินไมวัดจุดประสงค 

    และสอดคลองตามนิยามศัพทของขอน้ัน 

 นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรดังน้ี 

  IOC  =  
∑

 

 เม่ือ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคลอง 

  ∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 

  N  หมายถึง  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

การวิเคราะหหาคาความยากงาย (Difficulty) และคาอํานาจจาํแนก (Discrimination) 

 ใชสูตรคํานวณดงัน้ี 

 คาความยากงาย =  

 เม่ือ H คือ จํานวนคนตอบถูกในกลุมคะแนนสงู 

  L คือ จํานวนคนตอบถูกในกลุมคะแนนต่าํ 

  N คือ จํานวนคนท้ังสองกลุมรวมกัน 

   คาอํานาจจําแนก =  

 เม่ือ n  คือ  จํานวนคนในกลุมคะแนนสูงหรือต่าํ กลุมใดกลุมหน่ึงซ่ึงสวนใหญจะมี 

    จํานวนเทากัน ในท่ีน้ีใชเทคนิค 50% ในการแบงกลุม (n = 15) 
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ภาคผนวก ค 

การวิเคราะหคาระดับคาเฉล่ียคะแนนและผลการทดสอบคาที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ

คะแนนความรูและทกัษะเกี่ยวกับการดูแลผูปวย และความวติกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

ในระยะกอนการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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การวิเคราะหคาระดับคาเฉล่ียคะแนนความรูและทักษะเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ

คาเฉล่ียคะแนนความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลในระยะกอนทดลองและหลัง

ทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

ตารางที่ 14 แสดงคาระดับคาเฉลี่ยคะแนนความรูและทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง และ

 คาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของผูดูแลในระยะกอนทดลอง

 และหลังทดลองของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

 

คาเฉลี่ยคะแนน 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

X  S.D. คาระดับ X  S.D. คาระดับ 

กอนทดลอง 

     ความรู 

     ทักษะ 

     ความวิตกกังวล 

 

13.8667 

31.9333 

89.1000 

 

1.0080 

2.8879 

6.0249 

 

ปานกลาง 

นอย 

มาก 

 

16.7000 

24.9667 

89.1333 

 

1.6225 

7.7213 

5.4058 

 

มาก 

นอย 

มาก 

หลังทดลอง 

     ความรู 

     ทักษะ 

     ความวิตกกังวล 

 

18.7667 

54.9000 

46.8000 

 

1.1043 

3.6327 

4.1722 

 

มาก 

มาก 

นอย 

 

18.9667 

63.6000 

34.0667 

 

1.1290 

0.6214 

3.1065 

 

มาก 

มาก 

นอย 

 จากตารางท่ี 14 พบวากอนการทดลองกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูในระดับปานกลาง              

( X =13.8667) คาเฉลี่ยคะแนนทักษะอยูในระดับนอย ( X =31.9333) และคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลอยู

ในระดับมาก ( X =89.1000)  กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูในระดับมาก ( X =16.7000) คาเฉลี่ย

คะแนนทักษะอยู ในระดับนอย ( X =24.9667) และคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลอยู ในระดับมาก                

( X =89.1333)   สวนหลังการทดลองกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูในระดับมาก ( X = 18.7667) 

คาเฉลี่ยคะแนนทักษะอยูในระดับมาก ( X =54.9000) และคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลอยูในระดับนอย       

( X =46.8000)  กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูในระดับมาก  ( X = 18.9667) คาเฉลี่ยคะแนนทักษะ

อยูในระดับมาก ( X =63.6000) และคาเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลอยูในระดับนอย ( X =34.0667) 
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การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูและทักษะเกี่ยวกับการดูแลผูปวย และความวิตก

กังวลตอการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม   โดย

ใช t-test (t-independent) 

 1. การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะหลังการทดลอง (pre – test) 

ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) 

คะแนนความรู (คะแนนเต็ม=20) n X  S.D t 

กลุมทดลอง 30 16.7000 1.6221  

    *-8.126 

กลุมควบคุม 30 13.8667 1.0080  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 15 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาจะพบวาในระยะกอนการทดลอง (pre – test) คาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลอง สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองของกลุมควบคุม 

 2. การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของ

กลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) 

ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

 ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) 

คะแนนทักษะ (คะแนนเต็ม=64) n X  S.D t 

กลุมทดลอง 30 24.9667 7.2137  

    *4.629 

กลุมควบคุม 30 31.9333 2.8879  

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากตารางท่ี 16 พบวาคาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05 และเม่ือพิจารณาจะพบวาในระยะกอนการทดลอง (pre – test) คาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการ

ดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมควบคุม สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนทักษะเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองของกลุมทดลอง 

 3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) 

ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความวิตกกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอด

 เลือดสมองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) 

คะแนนความวิตกกังวล (คะแนนเต็ม=100) n X  S.D t 

กลุมทดลอง 30 89.1333 5.4058  

    -0.023 

กลุมควบคุม 30 89.1000 6.0249  

จากตารางท่ี 17 พบวาคะแนนความกังวลเก่ียวกับการดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองของกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมในระยะกอนการทดลอง (pre – test) ไมมีความแตกตางกัน 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวจิัย 
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หนังสือแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวจิัย 

โครงการวิจัยเร่ือง  การใหโปรแกรมความรูและฝกทักษะแกผูดูแลเพ่ือลดความวิตกกังวลในการดูแล

 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 

วันใหคํายินยอม วันท่ี………….เดือน…………………………………………..พ.ศ………………………………………… 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………….เบอรโทร…………………………….....

 กอนท่ีจะลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมเขารวมโครงการวิจัยน้ี ขาพเจาไดรับเอกสารและ

คําอธิบายจากผูวิจัยถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีวิจัย รวมท้ังประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการวิจัยอยางละเอยีด และ

มีความเขาใจดีแลว ผูวิจัยไดตอบคําถามตาง ๆ ท่ีขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ไมซอนเรน จนขาพเจา

พอใจ ขาพเจาอนุญาตใหผูวิจัยเปดเผยขอมูลเก่ียวกับตัวขาพเจาไดตามท่ีผูวิจัยเห็นสมควร ขาพเจาเขารวม

โครงการน้ีโดยความสมัครใจ และมีสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิกการเขารวมโครงการวิจัยน้ีเม่ือใดก็ได 

 ผูวิจัยขอใหคํารับรองวาจะเก็บขอมูลเก่ียวกับขาพเจาเปนความลับ โดยจะเปดเผยเฉพาะในลกัษณะท่ี

เปนการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย โดยไมระบุตัวบุคคลผูเปนเจาของขอมูล 

 ผู วิ จั ยแจ งด วยวาข าพเจ าสามารถติดตอ กับผู วิ จั ย  นางสาวทศพร แสงศ รีจันทร  ได ท่ี        

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 198 หมูท่ี 1 ตําบลบานแพว อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร                     

โทรศัพท 083-8302302 

 ขาพเจาไดอานขอความขางตนแลวและมีความเขาใจดีทุกประการ จึงไดลงนามในหนังสือแสดงความ

ยินยอมเขารวมโครงการวิจัยน้ีดวยความเต็มใจ 

      

      

                            

   ลงนาม…………………………………………………ผูเขารวมโครงการวิจัย 

                                                (…………………………………………………………) 

    

                           ลงนาม………………………………………………...ผูวิจัย 

                                                (…………………………………………………………) 
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