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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบ Descriptive Predictive Research เพื่อศึกษาความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง สัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้และทักษะในการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองกับความต้องการ
ของผูด้ ูแล และปัจจัยทานายความต้องการของผูด้ ูแล กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง เลือกอย่าง
เฉพาะเจาะจง จานวน 90 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบประเมินความรู้และทักษะในการดูแล
ของผูด้ ูแล และแบบสอบถามความต้องการของผูด้ ู แลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข ้อมูล โดยใช้สถิติเชิ ง
บรรยาย ทดสอบความสัมพันธ์โ ดยใช้ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ข องเพียร์ สัน (Pearson’s product correlation
coefficient) และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ (Stepwise multiple regression coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีความต้องการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าผูด้ ูแล
มีความต้องการด้านความรู้และทักษะในการดูแล และด้านจิตใจและอารมณ์มากที่สุด ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
ความต้องการของผูด้ ูแล ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย และสัมพันธภาพในครอบครัว
ส่ วนปัจจัยที่สามารถทานายความต้องการของผูด้ ูแล คือ สัมพันธภาพในครอบครัว สามารถทานายความต้องการของ
ผูด้ ูแลได้ร้อยละ 3.27 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะการวิจยั ควรมีการศึกษาความต้องการของ
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละระยะ ตั้งแต่ระยะเฉียบพลัน ระยะ 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อการจัดบริ การที่
สอดคล้องกับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้
คาสาคัญ: ความต้องการของผูด้ ูแล, ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน, สัมพันธภาพในครอบครัว,
ความรู้และทักษะในการดูแล

ABSTRACT
This descriptive predictive research is aimed at studying the needs of the caregivers who care for patients
with cerebrovascular disease. In addition, this research examines the significance of selected factors that jointly
predict the need of the caregivers. The sample 90 cases of caregivers of patient with cerebrovascular disease were
purposively selected. Data collection was done using personal factors, the activities of daily living (Barthel ADL
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Index), family relationships, knowledge and skill of care and the need of caregivers. These data were analyzed
using descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient, and Stepwise multiple regression.
The results of this research indicate that the leading needs of the caregiver fall, at a highest level, within
the knowledge and skill of care and emotional and psychological domain. The activities of daily living and family
relationships negatively correlated with the needs of caregivers. Family relationships significantly predicted the
need of caregivers at 3.27 percent with statically level of 0.05. This study suggests a review of the needs of the
caregivers in each of the following stages 1) before discharge, 2) 6 months, and 3) 1 year after discharge to ensure
that nursing service conforms to the need of the caregiver.
Keywords: caregiver’s need, activity of daily living, family relationship, knowledge and skill of care
1. บทนา
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Disease หรื อ Stroke) เป็ นโรคเรื้ อรังทางระบบประสาทและสมองที่
เป็ นปัญหาสาคัญและเป็ นสาเหตุการเสี ยชีวิตอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจ (Stroke Association, 2015) โดยพบผูเ้ สี ยชีวิต
จากโรคหลอดเลือดสมองจานวน 6.7 ล้านคน จาก 38 ล้านคนของผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทัว่ โลก (WHO,
2014) และคาดการณ์ว่าในปี 2030 จะพบผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองทัว่ โลกจานวน 23.6 ล้านคน (American
Stroke Association, 2015) ในประเทศไทยพบอัตราตายต่อแสนประชากรในปี 2556-2558 เท่ากับ 36.13, 38.66, 42.62
ตามลาดับ และอัตราป่ วยต่อแสนประชากรในปี 2556-2558 เท่ากับ 366.81, 352.30 และ 425.24 ตามลาดับ (กรม
ควบคุมโรค สานักโรคไม่ติดต่อ, 2559)
โรคหลอดเลื อดสมองเป็ นการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน มีส าเหตุมาจากการตีบ/อุดตันหรื อ แตกของ
หลอดเลือด ส่ งผลให้หลอดเลือดไม่ สามารถนาออกซิ เจน สารน้ าและอาหารไปหล่อเลี้ยงสมองส่ วนนั้นๆได้ ทาให้
สมองส่ วนนั้นตาย ส่ งผลให้ผปู้ ่ วยเกิดความบกพร่ องหรื อสู ญเสี ยความสามารถ (National Stroke Association, 2014)
ซึ่ งได้แก่ ความผิดปกติดา้ นการเคลื่อนไหว ความบกพร่ องด้านความคิดและความจา (Walsh, Galvin, Loughnane,
Macey, & Horgan, 2015) ปัญหาการเคี้ยวและการกลืนอาหาร การสูญเสี ยประสาทสัมผัส มีความผิดปกติเกี่ยวกับการ
สื่ อสาร ปัญหาด้านการมองเห็น รวมถึงปัญหาการขับถ่าย (Kerr, 2012) ทั้งยังส่ งผลระยะยาวต่อสภาวะจิตใจ อารมณ์
และสังคม (Stroke Association, 2015) จากปั ญหาของผูป้ ่ วยทาให้ไม่สามารถใช้ชีวิตโดยล าพังได้ จึงจาเป็ นต้องมี
ผูด้ ูแล ดังนั้นผูด้ ูแลจึงมีส่วนสาคัญเป็ นอย่างมากในการดูแลและช่วยเหลือการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน การป้ องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการฟื้ นฟูท้งั สภาพร่ างกายและจิตใจผูป้ ่ วย เนื่ องจากการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
เป็ นการดูแลที่ตอ้ งรับภาระหนักและใช้ระยะเวลายาวนาน อีกทั้งผูด้ ูแลซึ่งยังไม่มีความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการดูแล
ผูป้ ่ วย จึง รู้สึก กังวลและไม่มนั่ ใจ เป็ นเหตุ ให้ไม่มีความพร้อมในการดูแล ผูด้ ูแลจึงมีค วามต้องการหลายๆด้านเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเองและผูป้ ่ วย จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมองพบว่าผูด้ ูแลยังมีความต้องการและมีปัญหาที่ตอ้ งการการตอบสนองหลายๆด้าน โดยแบ่งเป็ น
หมวดหมู่ดงั นี้
1) ด้านความรู้และทักษะในการดูแล ได้แก่ สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยงการเกิดโรค การดูแลรักษา การดูแล
การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย การดูแลความปลอดภัยและป้ องกันการกลับเป็ นซ้ าของโรค (Hafsteindottir,
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Vergunst, Linderman, & Schuurmans, 2011) ระยะเวลาในการฟื้ นสภาพร่ างกาย (Hayashi, Hai and Tai, 2013) การ
ดูแลเรื่ องอาหารเฉพาะโรค (Hayashi et al., 2013) และการจัดการกับปัญหาเรื่ องการให้อาหาร (Feeding) การป้ องกัน
การพลัดตกหกล้ม การเคลื่อนไหวและการออกกาลังกาย (Hafsteindottir et al., 2011) ปั ญหาด้านการขับถ่าย การ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันทัว่ ไป และการดูแลเพื่อป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่ จะเกิดขึ้น (อรัญญา ไพรวัลย์,
2551)
2) ด้านร่ างกาย ได้แก่ ภาวะสุ ขภาพของผูด้ ูแลเอง ความเมื่อ ยล้า ความไม่สุ ขสบายจากโรคเดิมของ
ผูด้ ูแล (Maclsacc, Margaret and Godfrey, 2010) อาการปวดหลัง ปวดเอว (อ้อฤทัย ธนะคามา, 2553) รวมถึงการนอน
หลับพักผ่อนไม่เพียงพอ (Andrew, Kilkenny, Naloy, Purvis, & Cadilhac, 2015)
3) ด้านจิ ตใจและอารมณ์ ได้แก่ การจัดการกับความเครี ยด ความวิตกกังวลและการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านอารมณ์ของผูด้ ูแล (อรุ ณี ชุณหบดี , ธิ ดารัตน์ สภานันท์, โรชินี อุปรา และสุ ทรี ภรณ์ ทองไสย, 2556; Ang et
al., 2013; Hafsteindottir et al., 2011; Maclsaac et al., 2010)
4) ด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากสังคมในด้านทัว่ ไป (Andrew et al., 2015) การติดต่อ
ขอรับคาปรึ กษาจากบุคลากรสุ ขภาพ (Hafstiendottir et al, 2011) บริ การรถเข็นหรื อเตียงที่สามารถปรับได้ และการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยทั้งที่บา้ นและในชุมชน (อรุ ณี ชุณหบดี และคณะ, 2556)
5) ด้านทัว่ ไป ได้แก่ ข้อมูลสถานพยาบาลที่รองรับในภูมิลาเนาเดิมของผูป้ ่ วย (Andrew et al., 2015)
ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน (Hafsteindottir et al, 2011; Hayashi et al., 2013) และการได้รับการดูแลก่อนกลับ
เข้าทางานของผูป้ ่ วย (Return to Work) (Hafsteindottir et al., 2011)
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย (รสสุ ค นธ์ เจืออุปถัมย์, 2553)โดยหาก
ผูป้ ่ วยมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้น้อย จะส่ งผลให้ผดู้ ูแลมีความต้องการที่มากยิ่งขึ้น เนื่ องจาก
ผูด้ ูแลต้องให้ก ารช่ว ยเหลือ ผูป้ ่ วยที่ซับซ้อ นมากตามไปด้วย (Tsai, Yip, Tai, & Lou, 2015) และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ที่ดี ย่อมมีผลให้ผดู้ ูแลมีค วามตั้งใจและเต็มใจในการดูแลผูป้ ่ วย (ภรภัทร อิ่มโอฐ, 2550: รสสุ คนธ์ เจื อ
อุปถัมย์ 2553) นอกจากนี้ยงั พบว่าผูด้ ูแลขาดข้อมูลในเรื่ องของความรู้และทักษะในการดูแล (อรัญญา ไพรวัลย์, 2551:
Hafsteindottir et al., 2011: Hayashi et al., 2013) เพื่อการดูแลที่มีประสิ ทธิภาพและปราศจากภาวะแทรกซ้อน ความรู้
และทักษะในการดูแลจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการดูแลผูป้ ่ วย
ผูว้ ิจยั ในฐานะพยาบาลวิชาชีพซึ่ งมีหน้าที่ในการเตรี ยมความพร้ อมให้กบั ผูด้ ูแล จึงสนใจที่จะศึกษาความ
ต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ความสัมพันธ์ และปัจจัยทานายของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งความรู้ที่ได้จะ
ใช้ในการพัฒนาแนวทางการดูแลและการวางแผนจาหน่ายของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษา
2.1 ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
สัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองกับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง
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2.3 ปัจจัยทานายของความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัติประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
สัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบบรรยายเชิงทานาย (Descriptive Predictive Research) ประชากร (Accessible
Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เป็ นผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการตรวจติดตาม (follow up)
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนแรกหลังการจาหน่ ายกลับบ้าน ณ แผนกอายุรกรรมผูป้ ่ วยนอก และแผนกศัลยกรรมผูป้ ่ วย
นอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเป็ นสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ่ วยจานวน 90 ราย โดยคานวณจากสัดส่ วนของตัวแปรกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 1:30 (Hair, Anderson, Babin, & Black, 1998)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ แบบสอบถามของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือ ด
สมอง และแบบสอบถามของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
แบบประเมินส่ วนที่ 2 แบบประเมินระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง โดยประเมินจากแบบประเมินดัชนี บาร์ เธล (Barthel ADL Index) ที่ปรับปรุ งโดยสุ ทธิ ชยั จิตะพันธ์กุล
(2541)
แบบประเมินส่ ว นที่ 3 แบบประเมิน สาหรั บ ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง ได้แก่ 1) แบบประเมิ น
สัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งผูว้ ิจยั ดัดแปลงมาจากแบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัวของวิไล สุ รสาคร (2549) มี
จานวนคาถามทั้งหมด 13 ข้อ เป็ นคาถามทางบวก 9 ข้อ ทางลบ 4 ข้อ ลักษณะคาตอบเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า
(Rating Scale) 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง 2) แบบประเมินความรู้และ
ทักษะในการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งผูว้ ิจยั ดัดแปลงมาจากแบบประเมินความรู้ในการดูแล และ
พฤติกรรมการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองของภรภัทร อิ่มโอฐ (2550) มีคาถามทั้งหมด 18 ข้อ เป็ น
คาถามทางบวก 12 ข้อ ทางลบ 6 ข้อ ลัก ษณะคาตอบมีให้เ ลือ ก 3 คาตอบ คื อ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ และ 3)
แบบสอบถามความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความต้องการของ
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้ นเองจากการศึกษาและทบทวนงานวิจยั มีค าถามทั้งหมด 24 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ คือ มีความต้องการเล็กน้อย ปานกลาง
มาก และมากที่สุด
การหาความตรงของเนื้ อ หาให้ผทู้ รงคุ ณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้ว ย แพทย์ผเู้ ชี่ ยวชาญทางระบบ
ประสาท 1 ท่าน พยาบาลวิชาชีพชานาญการ 1 ท่าน และอาจารย์พยาบาล 1 ท่าน ได้ค่า CVI = 0.86 -0.92 แล้วจึง
นาไปทดลองใช้ก ับกลุ่ มที่ใกล้เ คี ยงกับกลุ่ มตัว อย่าง จานวน 20 ราย แบบสอบถามส่ ว นที่ 3 ทั้ง 3 ฉบับได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.85, 0.90, 0.80 ตามลาดับ
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การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างการ
การวิจยั ครั้งนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เลขที่ 008/2016 และได้รับอนุมตั ิเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั โดยการแนะนาตัว
อธิบายวัตถุประสงค์ ขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงขั้นตอนการปฏิบตั ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธหรื อตอบรับในการศึกษาครั้งนี้ ได้ หรื อขณะให้ขอ้ มูล สามารถยกเลิกการให้
ข้อมูลได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อบริ การที่พึงได้รับ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็ นความลับ และนาเสนอในภาพรวม
ไม่มีการระบุชื่อผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั เมื่อยินดีเข้าร่ วมการวิจยั ผูว้ ิจยั จึงให้ลงนามยินยอมการเข้าร่ วมวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ผูว้ ิจยั สารวจรายชื่อผูป้ ่ วย ข้อมูลพื้นฐาน วันจาหน่ายและวันนัดจากเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ ตาม
แผนกผูป้ ่ วยใน ได้แก่ หอผูป้ ่ วยในอายุรกรรมชาย/หญิง หอผูป้ ่ วยหนักอายุกรรรม หอผูป้ ่ วยในศัลยกรรมชาย/หญิง
และหอผูป้ ่ วยหนักศัลยกรรม 2) พูดคุยทางโทรศัพท์เพื่อทาการยืนยันนัดตรวจติดตาม (follow up) ของผูป้ ่ วยกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 3) ผูว้ ิจยั ไปรอพบกลุ่มตัวอย่างตามวันนัด และขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ ใช้
เวลาประมาณ 20 นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย ความรู้และทักษะในการดูแล
ของผูด้ ูแล สาหรั บการทดสอบสมมติ ฐาน ได้ทดสอบการกระจายของข้อ มูล ความสามารถในการปฏิ บตั ิ กิ จ วัตร
ประจ าวัน ของผูป้ ่ วย สั ม พัน ธภาพในครอบครั ว ความรู้ แ ละทัก ษะในการดู แ ลข องผู้ดู แ ลผูป้ ่ วย โดยใช้ส ถิ ติ
Kolmogorov- Smirnov พบว่ามีการกระจายเป็ นโค้งปกติ จึงได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรดังกล่าว
กับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วย โดยใช้ค่ าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s product correlation
coefficient) และทดสอบปั จจัย ทานายระหว่างตัว แปรที่มีค วามสั มพัน ธ์ โดยใช้ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression)
4. ผลการวิจัย
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (78.90%) มีอายุเฉลี่ย 48.43 ปี (S.D.=13) ศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา
(36.70%) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนอยูใ่ นระดับที่ต่ากว่า 20,000 บาท (43.30%) และส่ วนใหญ่เป็ นบุคคลใน
ครอบครัวที่ทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแล ที่สาคัญคือคู่สมรสและบุตร (43.33%) โดยมีระยะเวลาในการดูแลผูป้ ่ วยมากกว่า 12
ชัว่ โมงต่อวัน (52.20%) และมีโรคประจาตัวความดันโลหิ ตสูงมากที่สุด (28.89%)
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่ วนใหญ่พบว่าเป็ นเพศชาย (61.10%) มีอายุเฉลี่ย 59.43 ปี (S.D.=15) ระยะเวลา
การเจ็บป่ วยมากที่สุดในช่วงมากกว่า 2 เดือน -3 เดือน (53.30%) ส่ วนใหญ่จะมีโรคประจาตัวคือโรคความดันโลหิ ตสู ง
(31.11%)และมีภาวะอ่ อ นแรงของร่ างกายครึ่ งซี ก หรื อ ทั้งตัว โดยมีอ าการอ่ อ นแรงของร่ างกายซี ก ขวามากที่สุ ด
(37.78%) มีความบกพร่ องด้านอื่นๆร่ วมด้วย (18.89%) ได้แก่ ใส่ สายให้อาหารทางจมูก เดินเซ ชาซี กขวา อารมณ์
แปรปรวน และมองเห็นภาพซ้อน
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ความสามารถในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง โดยเมื่อพิจารณาในแต่ล ะ
ประเด็นจะพบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี (56.67%)
สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (90%)
ความรู้และทักษะในการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (56.67%)
และเมื่อพิจารณาความรู้และทักษะในการดูแลรายข้อ จะพบว่าผูด้ ูแลมีความรู้และทักษะในข้อ ผูป้ ่ วยควรได้รับอาหาร
อย่างน้อ ยวันละ 3 มื้อ และน้ าวันละ 8 แก้ว มากที่สุ ด ส่ ว นข้อ ที่ผดู้ ูแลยังไม่เ ข้าใจ คื อ โรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น
โรคติดต่อ รองลงมาคือ ถ้าเป็ นโรคหลอดเลือดสมองแล้ว จะไม่เกิดซ้ าอีก
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าความต้องการของ
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.20, S.D.=0.5) โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความต้องการสูงสุ ด คือ ด้านความรู้และทักษะในการดูแล ( X =3.43, S.D.=0.51) รองลงมา คือ ด้านจิตใจและอารมณ์
ด้านร่ างกาย และด้านสังคม ส่ วนด้านที่ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการต่าสุ ด คือ ด้านทัว่ ไป ( X =2.89, S.D.=0.82)
ความต้องการด้านความรู้และทักษะในการดูแล ผูด้ ูแลมีความต้องการทราบถึงอาการเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึง
การติดเชื้อ ( X =3.68, S.D.= 0.58) และต้องการทราบแนวทางในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ( X =3.61, S.D.= 0.63) มาก
ที่สุด
ความต้องการทางด้านร่ างกาย ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่ วนใหญ่ตอ้ งการเวลาในการนอนหลับ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ( X = 3.38, S.D.= 0.74) และต้องการการดูแลรักษาเมื่อตนเองเจ็บป่ วย ( X = 3.27, S.D.= 0.87)
ความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์ ส่ วนใหญ่ตอ้ งการความมัน่ ใจในการดูแลผูป้ ่ วย X( = 3.48, S.D.=
0.76) ต้องการลดความเครี ยดและความวิตกกังวลจากการดูแลผูป้ ่ วย และต้องการผูร้ ับฟังหรื อให้คาปรึ กษาเมื่อเกิด
ปัญหาจากการดูแล ( X =3.30, S.D.=0.81)
ความต้องการด้านสังคม ส่ วนใหญ่ตอ้ งการคาปรึ กษาจากแพทย์ พยาบาล ทางโทรศัพท์เมื่อเกิดปั ญหาการ
ดูแล ( X = 3.38, S.D.= 0.83) และต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยทั้งที่บา้ นและชุมชน ( X = 3.11,
S.D.= 1.04)
ความต้อ งการด้านทัว่ ไป มีค วามต้องการความช่ วยเหลือ ด้านการเงิ นเพื่อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการดูแลผูป้ ่ วย
รวมถึงค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของท่านเองสูงที่สุด ( X =3.10, S.D.= 1.00)
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพในครอบครัว และความรู้และทักษะในการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง กับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการปฏิบตั ิ กิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และ
สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.231, p = 0.029 และ r= -0.238, p= 0.024 ตามลาดับ) กับความต้องการของ
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่ วนตัวแปรความรู้และทักษะในการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่
มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ดังตารางที่ 1

วันพฤหัสบดีท ี ่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หน้า 3185

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) ระหว่างความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน
ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพในครอบครัว ความรู้และทักษะในการดูแลของผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง กับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวแปร
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของ
ผูป้ ่ วย
สัมพันธภาพในครอบครัว
ความรู้และทักษะในการดูแล

ความต้องการของผูด้ ูแล (-r)
-0.231*

p-value
0.029

-0.238*
-0.003

0.024
0.981

วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยทานายของความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพในครอบครัว และความรู้และทักษะในการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
กับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
จากผลการวิจยั พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นปัจจัยเดียวที่สามารถทานายความต้องการของผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้ โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง (r=-.327) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณระหว่างความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง สัมพันธภาพในครอบครัว และความรู้และทักษะในการดูแลของผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง กับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองในรู ปของคะแนนดิบ (b)
และคะแนนมาตรฐาน (Beta) (n= 90)
ตัวแปรทานาย
B
S.Eb
Beta
t
p-value
สัมพันธภาพในครอบครัว
-0.327
0.142
-0.238
-2.297*
0.024
(Constant)
4.282
0.486
8.807*
0.000
R Square
0.057
R= 0.238 Adjusted R Square 0.046 F ratio= 5.276*
5. การอภิปรายผล
ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ความต้องการด้านความรู้และทักษะในการดูแล ผูด้ ูแลมีความต้องการทราบถึงอาการเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึง
การติ ดเชื้ อ และต้องการทราบแนวทางในการรั ก ษาอย่างต่ อเนื่ อ งมากที่สุ ด อธิ บายได้ว่าความต้อ งการดังกล่าวมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ผูด้ ูแลที่ได้รับการเตรี ยมความพร้อมด้านความรู้
และทักษะการดูแลที่ถูก ต้องเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่ งผลให้การปฏิบตั ิดูแลผูป้ ่ วยดีข้ ึนทั้งในเรื่ องของการป้ องกันท้องผูก
การป้ องกันข้อติด การป้ องกันแผลกดทับ การป้ องกันอารมณ์ซึมเศร้า และการป้ องกันปอดอักเสบ (ทินวิสุทธ์ ศรี ละมัย
, 2548) สอดคล้องกับ Li et al., (2017) ที่พบว่าผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นมีความต้องการข้อมูลทัว่ ไป
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เกี่ยวกับโรคหลอดเลือ ดสมอง โดยหากผูด้ ูแลได้รับความรู้และมีทกั ษะในการดูแลที่ดี ก็จ ะส่ งผลให้ผปู้ ่ วยนั้นฟื้ นฟู
สภาพร่ างกายได้เร็ วขึ้น
ความต้องการทางด้านร่ างกาย ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่ วนใหญ่ตอ้ งการเวลาในการนอนหลับ
พักผ่อนอย่างเพียงพอ และต้องการการดูแลรักษาเมื่อตนเองเจ็บป่ วย ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากผูด้ ูแลต้องใช้ปริ มาณเวลาใน
การดูแลหรื อทากิ จกรรมในการดูแลผูป้ ่ วยค่อ นข้างมาก โดยพบว่าผูด้ ูแลมากกว่ากึ่ งหนึ่ งใช้เ วลาในการดูแลผูป้ ่ วย
มากกว่า 12 ชัว่ โมงต่อวัน ทาให้ร่างกายเกิดความอ่อนเพลีย และบางรายอาจมีอาการเจ็บป่ วยตามมาจากการพักผ่อนไม่
เพียงพอ ซึ่งจากการศึกษาของโรชินี อุปรา, ชลธิชา เรื อนคา, เจนนารา วงส์ปาลี , และเอกชัย กันธะวงศ์ (2554) พบว่า
ภาระที่เกิ ดขึ้ นจากการดูแลผูป้ ่ วย คือ การพัก ผ่อ นที่ไม่เพียงพอ จะทาให้ผดู้ ูแลมีปัญหาทางด้านสุ ข ภาพร่ างกายได้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Menon et al. (2017) ที่พบว่าผูด้ ูแลมีภาระการทางานในการดูแลที่มากขึ้น ส่ งผลต่อการ
นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ มีอาการอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้ อ เป็ นลม นอกจากนั้นยังพบว่าผูด้ ูแลมีปฏิสัมพันธ์กบั
เพื่อนและสังคมลดลง (Menon et al., 2017) รวมถึงโอกาสที่จะไปท่องเที่ยวและการพักผ่อนลดลงจากเดิม (Andrew et
al., 2015)
ความต้อ งการทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ ส่ ว นใหญ่ ต้อ งการความมั่นใจในการดูแ ลผูป้ ่ วย ต้อ งการลด
ความเครี ยดและความวิตกกังวลจากการดูแลผูป้ ่ วย และต้องการผูร้ ับฟัง หรื อให้คาปรึ กษาเมื่อเกิดปั ญหาจากการดูแล
ซึ่งเป็ นผลมาจากการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองเป็ นภาระงานที่ผดู้ ูแลต้องทาให้ผปู้ ่ วย ประกอบกับการทางาน
และชีวิตส่ วนตัวของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยที่มีอยู่เดิม ทาให้เกิดความไม่สุขสบายใจจากการดูแลขึ้นก่อให้เกิดความเครี ยดและ
ความวิตกกังวลขึ้นได้ ทั้งนี้หากผูด้ ูแลไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง อาจส่ งผลต่อสภาวะจิตใจ พฤติกรรม
และมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูด้ ูแลได้ (อ้อฤทัย ธนคามา, 2553) สอดคล้องกับ Andrew et al. (2015) ที่กล่าวว่าการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวลดลง อาจนาไปสู่ การแปลกแยกจากสังคม ความตึงเครี ยดด้านจิตใจ
ความวิตกกังวล และส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูด้ ูแลได้ ซึ่ง Hafsteindottir et al. (2011) ได้กล่าวถึงปั ญหาความเครี ยด
และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากการดูแล ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยจึงต้องการทราบวิธีการจัดการกับความเครี ยดของผูด้ ูแลเอง และ
Maclsaac et al. (2010) ที่พบว่าผูด้ ูแลต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในการดูแล และต้องการให้แพทย์และ
พยาบาลรับฟังปัญหา และเปิ ดโอกาสให้ผดู้ ูแลได้ซกั ถามปัญหาเกี่ยวกับการดูแลผูป้ ่ วยอย่างเต็มที่
ความต้องการด้านสังคม ส่ วนใหญ่ตอ้ งการคาปรึ กษาจากแพทย์ พยาบาล ทางโทรศัพท์เมื่อเกิดปั ญหาจาก
การดูแ ล และต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ ในการเคลื่ อ นย้ายผูป้ ่ วยทั้งที่บา้ นและชุ มชน สอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัยของ
Hafsteindottir et al. (2011) ที่พบว่าผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีความต้องการติดต่ อสื่ อสารกับบุค คลากร
สุ ขภาพ และต้องการแหล่งสนับสนุ นและช่วยเหลือเมื่อเกิดปั ญหาขณะดูแลผูป้ ่ วยอยู่ที่บา้ น และสอดคล้องกับอรุ ณี
ชุณหบดี (2556) ที่พบว่าผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีความต้องการความช่วยเหลือในเรื่ องของการเคลื่อนย้าย
ผูป้ ่ วย
ความต้อ งการด้านทัว่ ไป มีค วามต้องการความช่ วยเหลือ ด้านการเงิ นเพื่อ เป็ นค่ าใช้จ่ ายในการดูแลผูป้ ่ วย
รวมถึงค่าใช้จ่ายส่ วนตัว ของผูด้ ูแลเองสู งที่สุด อาจเนื่ องจากผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย และ
เกือบกึ่งหนึ่งอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี จึงอาจเป็ นหัวหน้าครอบครัวและเป็ นผูห้ ารายได้หลักให้กบั ครอบครัว สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Hayashi et al. (2013), Li et al. (2017), Andrew et al. (2015); Hafsteindottir et al. (2011) ที่พบว่าผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่เป็ นหัวหน้าครอบครัว ทาให้ส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ ายภายในครอบครัวเป็ นอย่างมาก และยัง
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พบว่าส่ วนใหญ่น้ นั ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาล แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอในเรื่ องของค่ารักษาพยาบาล ค่า
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ต่างๆ ในการดูแลและฟื้ นฟูสภาพร่ างกายของผูป้ ่ วย (Menon et al., 2017)
ความสัมพันธ์ ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สั มพันธภาพใน
ครอบครัว และความรู้และทักษะในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กับความต้ องการของผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง และสัมพันธภาพในครอบครัว
มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ
0.05 โดยสามารถอภิปรายผลในแต่ละประเด็นได้ดงั นี้
ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองมีระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันอยูใ่ นระดับที่ดี ก็จะส่ งผลให้ความต้องการของ
ผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองลดน้อยลง สอดคล้องกับ Tsai et al. (2015) ที่พบว่าความสามารถในการปฏิบตั ิ
กิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธ์ทางลบกับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมองนั้น สอดคล้องกับภรภัทร อิ่มโอฐ (2550) ที่พบว่าระดับความรุ นแรงของการเจ็บป่ วยมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับพฤติกรรมการดูแลผูป้ ่ วย ซึ่ งถ้าผูป้ ่ วยมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันในระดับสู ง จะส่ งผลถึ ง
พฤติกรรมการดูแลผูป้ ่ วยที่นอ้ ยไปด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าผูป้ ่ วยมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันใน
ระดับต่า บทบาทและหน้าที่ของผูด้ ูแลก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย จึงส่ งผลให้ผดู้ ูแลมีความต้องการมากยิง่ ขึ้น สอดคล้อง
กับ Andrew et al. (2015) ที่กล่าวว่าระดับความสามารถในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
นั้นส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความต้องการของผูด้ ูแล และเมื่อความต้องการของผูด้ ูแลไม่ได้รับการตอบสนอง ย่อม
ส่ งผลต่อภาระการดูแลที่มากยิง่ ขึ้น รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ต่าลง นาไปสู่ความสิ้ นหวังและขาดพลังอานาจในการดูแล
สัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ์ในทางลบกับความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ หากสัมพันธภาพในครอบครัวอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีข้ ึนทั้งในเรื่ องของคนใน
ครอบครัวรักและห่ วงใยผูป้ ่ วย มีการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน และมีความขัดแย้งกันน้อยมากระหว่างคนในครอบครัวกับ
ผูด้ ูแล ย่อมส่ งผลให้ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองลดน้อยลง สอดคล้องกับภาวิณี พรหมบุตร
(2557) ที่พบว่า สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ทาให้ความเครี ยดของญาติผดู้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่บา้ นอยู่
ในระดับต่า และทาให้ความต้องการของผูด้ ูแลทางด้านจิตใจและอารมณ์ลดลง เนื่ องจากญาติผดู้ ูแลมีกาลังใจในการ
ดูแลผูป้ ่ วย จึงมีผลให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลผูป้ ่ วยที่ดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของรสสุ คนธ์ เจืออุ ปถัมย์ (2553) ที่
พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือ ดสมอง และพบว่า
สัมพันธภาพครอบครัวที่ดีน้ นั เนื่ องมาจากสมาชิกในครอบครัวมีความห่ วงใยสุ ขภาพของผูป้ ่ วย มีการร่ วมมือกันใน
การแก้ปัญหา ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการไต่ถามทุกข์สุขกัน ทาให้ญาติเกิดความรู้สึกได้รับความรักและ
ความห่ ว งใย จึ ง ส่ ง ผลที่ ดี ต่ อ ความต้อ งการของผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วย สอดคล้อ งกับ ชโลม วิ เ ศษโกสิ น ( 2552) ที่ พ บว่ า
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูด้ ูแลกับสมาชิกในครอบครัว กับสัมพันธภาพระหว่างผูด้ ูแลกับผูป้ ่ วยที่ดีน้ นั ย่อมส่ งผลถึง
พฤติกรรมการดูแลที่ดี
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ความรู้และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือ ดสมอง ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความต้องการของผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง อาจเนื่องมาจากผูด้ ูแลส่ วนใหญ่มีความรู้และทักษะในการดูแลอยูใ่ นระดับมาก โดยผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่มีระยะการเจ็บป่ วยอยู่ในช่วงมากกว่า 2 เดือน -3 เดือน ซึ่งผูด้ ูแลเริ่ มเกิดการเรี ยนรู้และเกิดทักษะเกี่ยวกับการ
ดูแลผูป้ ่ วย ประกอบกับผูด้ ูแลได้รับค าแนะนาการดูแลผูป้ ่ วยจากเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชี พก่ อนการจาหน่ ายจาก
โรงพยาบาล ความรู้ และทัก ษะในการดูแลจึ งไม่มีค วามสั มพันธ์ก ับความต้อ งการของผูด้ ูแล ซึ่ งไม่ส อดคล้อ งกับ
รสสุ คนธ์ เจืออุปถัมย์ (2553) ที่ศึกษาการประเมินสถานการณ์ดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความต้องการของ
ผูด้ ูแล ที่พบว่า การประเมินสถานการณ์ดูแลผูป้ ่ วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความต้องการของผูด้ ูแล กล่าวคือ ถ้า
ผูด้ ูแลมีการประเมินสถานการณ์การดูแลอยูใ่ นระดับมาก จะส่ งผลให้ระดับความต้องการของผูด้ ูแลอยูใ่ นระดับน้อย
ปัจ จัย ทานายของความสามารถในการปฏิบัติกิจ วัตรประจ าวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือ ดสมอง สั มพันธภาพใน
ครอบครัว และความรู้และทักษะในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กับความต้ องการของผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
จากผลการวิจยั พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นปัจจัยเดียวที่สามารถทานายความต้องการของผูด้ ูแลได้
โดยมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับตัวแปรความต้องการของผูด้ ูแล (r=-.327) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยเป็ นความสัมพันธ์ในทางลบ กล่าวคือ หากสัมพันธภาพในครอบครัวปรับตัวดีข้ ึน ก็จะส่ งผลให้ความต้องการของ
ผูด้ ูแลปรับตัวลดลง สอดคล้องกับ ประกอบพร ทิมทอง, ภาวนา กีรติยตุ วงศ์, และรัชนี สรรเสริ ญ (2551) ที่ได้อธิ บาย
ว่า สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูป้ ่ วย ผูด้ ูแล และครอบครัว ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
ส่ งผลให้ญาติผดู้ ูแลมีความสามารถในการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองได้ดี ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองจึ งน้อยลง จันทนา ชาญประโคน (2550) พบว่าสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะส่ งผลให้เ กิดแรง
กระตุน้ ให้สมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย ตรงข้ามกันหากเกิดการขัดแย้งกันในครอบครัว ย่อม
ส่ งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีการจัดการการผูป้ ่ วยร่ วมกันน้อย ภาระการดูแลจึงตกอยู่ที่ผดู้ ูแลหลักเพียงคนเดียว จึง
ส่ งผลให้ผดู้ ูแลมีความต้องการมากขึ้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ด้านการปฏิ บตั ิ พยาบาล 1) หน่ ว ยบริ ก ารควรมีก ารประเมิน ระดับความสามารถในการปฏิ บ ัติกิ จ วัต ร
ประจาวันของผูป้ ่ วยก่อนจาหน่าย รวมถึงการประเมินสัมพันธภาพในครอบครัวของผูด้ ูแล 2) ควรมีการประเมินความ
ต้องการของผูด้ ูแล และให้คาแนะนาในการดูแลตามความเหมาะสมของผูด้ ูแล
ด้านการทาวิจยั ครั้งต่อไป 1) ควรมีการทบทวนองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อค้นหาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิ พลหรื อ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความต้องการของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง 2) ควรมีการศึกษาความต้องการของผูด้ ูแล
โรคหลอดเลือดสมองในแต่ละระยะของการเจ็บป่ วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ตั้งแต่ระยะรักษาตัวในโรงพยาบาล
ระยะก่อนจาหน่าย ระยะ 6 เดือน ระยะ 1 ปี หลังจาหน่าย เพื่อสามารถจัดการบริ การที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูด้ ูแลโรคหลอดเลือดสมองได้
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