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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งบรรยายโดยใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู ้
ความพร้อมของผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการ
รักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่ งหนึ่ ง จานวน 6 คน ใช้แนวคิดความพร้อมในการดูแลของอาร์ ชโบล และ
คณะ เป็ นแนวทางในการศึกษา ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2555 เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมของการเป็ นผูด้ ูแลซึ่งเป็ นคาถามปลายเปิ ด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (content analysis) ผลการศึกษาพบว่าผูด้ ูแลรับรู ้วา่ การรับบทบาทผูด้ ูแลคือภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบ เป็ น
การสร้างบุญและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง สาหรับการรับรู ้ความพร้อมในการดูแล ในระยะแรกรู ้สึกกังวล
ไม่ทราบว่าเป็ นอะไร กลัวอาการเป็ นมากขึ้น หมดกาลังใจ เครี ยด สับสน เคว้งคว้าง กลัวดูแลไม่ได้ ความต้องการ
ความช่ วยเหลือเพื่อให้เกิ ดความพร้อม ได้แก่ คาแนะนาเกี่ ยวกับการดูแล ข้อมูลเกี่ ยวกับสิ ทธิ ตามหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า กาลังใจจากบุคคลรอบข้าง แหล่งช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรับการดูแลระยะ
ยาว และอุปกรณ์ทางการแพทย์สาหรับการดูแล
คาสาคัญ : การรับรู ้ความพร้อม; ผูด้ ูแล; ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง

Abstract
This study was a descriptive study design using qualitative method aimed at exploring the perceived
preparedness in caregiving of stroke’s caregivers. Six caregivers of the stroke patients attending the university
hospital were studied. The study was conducted at one university hospital in Pathumthani from January 2012 to
July 2012. In depth interview with the participants using open ended questionnaire were performed. Data were
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analyzed by using content analysis. The results revealed that being caregivers were (1) their responsibility, (2)
merit making, and (3) the things that they were proud of. For the perceived preparedness, at the first phase, they
felt anxiety, exhausted, confused, stressful, and don’t know what would happen. For their preparedness to take
the role as a caregiver, they expressed that they needed (1) information regarding patients’ caring, (2) health
insurance rights, (3) encouragement from persons surrounding, (4) money resources, and (5) information
regarding long term care facilities and medical devices for patient’s caring.
Keywords: perceived preparedness; caregiver; stroke patient

1. บทนา

2. วิธีการวิจัย

โรคหลอดเลือดสมองเป็ นความเจ็บป่ วยเรื้ อรัง
ที่ พ บมากที่ สุ ด ของโรคทางระบบประสาท ท าให้
ผู ้ป่ วยวัย ผู ้ใ หญ่ แ ละผู ้สู ง อายุ มี ปั ญ หาในด้า นการ
เคลื่อนไหวและอยูใ่ นภาวะพึ่งพา พบว่าจานวนผูป้ ่ วย
เกือบร้อยละ 50 (207 ราย ใน 607 ราย) ที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลื อตนเองได้และอยู่ในภาวะพึ่งพา [1] ซึ่ งมี
ผลกระทบต่ อ ครอบครั ว และสมาชิ ก ครอบครั ว
ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวเป็ นบุคคลสาคัญ
ที่ สุด ที่ จ ะดู แ ลผูป้ ่ วยเมื่ อ กลับบ้าน [2] การเตรี ย ม
สมาชิ กในครอบครั วให้มีความพร้ อมในการปฏิ บัติ
บทบาทผูด้ ูแลเป็ นสิ่ งสาคัญที่บุคคลากรทีมสุ ขภาพให้
ความส าคัญ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู ้ป่ วยได้ รั บ การดู แ ลที่ มี
คุณภาพ [3] จากการทบทวนงานวิจยั ที่ ผ่านมาพบว่า
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ความพร้อมของผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองยังพบได้น้อย ส่ วนใหญ่
เป็ นเรื่ องความเครี ยดของผูด้ ู แล ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะ
ศึกษาว่าผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองมีการรับรู ้
ความพร้ อมอย่างไรบ้า งเมื่ อต้องปฏิ บัติ บทบาทการ
เป็ นผูด้ ูแล โดยใช้แนวคิดความพร้อมในการดูแลของ
อาร์ ชโบล และคณะ [4] เพื่อนาผลการศึ กษาที่ ได้มา
เป็ นแนวทางในการดูแลผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมองอย่างมีคุณภาพ

2.1 การคัด เลื อ กกลุ่ ม ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ใช้วิ ธี ก าร
คัด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด
(purposive sampling) คือ (1) เป็ นบุคคลที่ อยู่ใน
ครอบครัวเดี ยวกับผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองโดยมี
ความสัมพันธ์ ในฐานะบิ ดา มารดา คู่ส มรส บุ ตร พี่
หรื อน้องรวมถึ งบุคคลสาคัญในชี วิตของผูป้ ่ วย เช่ น
หลาน สะใภ้ และญาติ ค นอื่ น ๆ โดยไม่ จ ากัด เพศ
อาชี พ และระดับการศึ กษา (2) ทาหน้าที่ เป็ นผูด้ ูแล
หลักของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้รับค่าจ้าง
ตอบแทนใด ๆ (3) เข้าใจภาษาไทยและยินดีให้ความ
ร่ วมมือในการศึกษาวิจยั
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ตัว
ผูว้ ิจัยเอง เครื่ องบันทึ กเสี ยง แบบบันทึ กข้อมูลส่ วน
บุ ค คล และแนวค าถามในการสัม ภาษณ์ (interview
guideline)
2.3. วิธีการดาเนินการวิจยั
2.3.1 ภายหลังการได้รับการอนุ ญาตจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมและระเบี ยบวิ ธี วิ จั ย
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คณะผูว้ ิจยั
จึงดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.2 เลื อ กผูด้ ู แ ลผู ้ป่ วยโรคหลอดเลื อ ด
สมองที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล และจาหน่าย
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ไปที่บา้ นที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนิ นการ
สัมภาษณ์เชิ งลึก โดยใช้แบบสอบถามการรับรู ้ความ
พร้ อ มของการเป็ นผูด้ ู แล ซึ่ ง เป็ นแบบสอบถามเชิ ง
คุณภาพที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
ประกอบด้วยคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับการรับรู ้ถึงการ
ดูแลที่ ตอ้ งรับผิดชอบ ความต้องการความช่วยเหลื อ
ในขณะท าหน้า ที่ ผูด้ ู แ ล และสิ่ ง สนับ สนุ น การดู แ ล
ผู ้ป่ วยที่ รั บ ผิ ด ชอบ จ านวน 4 ข้อ โดยข้อ ค าถาม
ดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน
3 ท่าน ประกอบด้วยพยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแล
ผู ้ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง 1 ท่ า น และอาจารย์
พยาบาลผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือด
สมอง 2 ท่าน ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผูว้ ิจยั
นั ด ผู ้ดู แ ลเพื่ อ ท าการสั ม ภาษณ์ ต ามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ผดู ้ ูแลสะดวกคือโรงพยาบาลและที่บา้ นของ
ผูด้ ูแล ดาเนินการสัมภาษณ์ผดู ้ ูแลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
6 คน เป็ นผูห้ ญิง 5 คน เป็ นชาย 1 คน โดยมีสัมพันธ
ภาพเป็ นบุตร 5 คน เป็ นหลาน 1 คน เป็ นผูด้ ูแลที่ จะ
รับบทบาทผูด้ ูแลผูป้ ่ วย 2 คน และมีประสบการณ์การ
ดู แ ลมามากกว่า 6 เดื อ น จ านวน 4 คน และท าการ
สัมภาษณ์ คนละ 1-2 ครั้ ง ครั้ งละ 30-45 นาที จนได้
ข้อมูลอิ่มตัว จึงทาการยุติการสัมภาษณ์
2.3.4 การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้การ
วิเคราะห์ เชิ งเนื้ อหา (content analysis) โดยการนา
ข้อมูลที่ได้มาถอดเทปคาต่อคา และนาข้อมูลที่ได้จาก
การถอดเทปมาท าการตรวจสอบความถู กต้อ งของ
ข้อมูลอีกครั้ง โดยเปรี ยบเทียบจากการเปิ ดเทปเสี ยงซ้ า
และอ่านข้อความที่ ได้จากการถอดเทป หลังจากนั้น
อ่านข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้
เข้าใจข้อมูลหรื อปรากฏการณ์ ที่เป็ นประเด็นสาคัญ
และดึงคาหรื อประโยคที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์มา

แยกข้อความสาคัญ และจัดกลุ่ มข้อ มูลตามลักษณะ
ของนัยความหมายที่เป็ นแนวทางเดียวกัน กาหนดชื่อ
รหัส ข้อ มู ล จัด รหัส ข้อ มู ล ให้เ ป็ นแนวทางเดี ย วกัน
และทาการวิเคราะห์หมวดหมู่ในแต่ละประเด็นหลัก
และประเด็นย่อย
2.3.5 การควบคุ ม คุ ณ ภาพของงานวิ จั ย
(trustworthiness) การวิจยั ครั้งนี้ มีการควบคุมคุณภาพ
ของงานวิจัย ตามแนวคิ ด ของลิ น คอนและคู บา [11]
ซึ่ ง ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้ ข อ ง ง า น วิ จั ย
(credibility) โดยการสร้างความคุน้ เคยความไว้วางใจ
ให้ กับ ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ก่ อ นท าการสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมู ลที่ เป็ นจริ งมากที่ สุด รวมทั้ง การการวิจัยอย่า ง
เป็ นระบบขั้นตอนตามหลักระเบี ยบวิธีวิจัย คัดเลือก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลตามคุ ณสมบัติที่กาหนด ถอดเทปคา
ต่อคาและนาผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ ให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จ านวน 2 ราย ซึ่ งเป็ นผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ที่ ดี ที่ สุ ด ท าการ
ตรวจสอบว่าตรงหรื อไม่ (member checking) รวมทั้ง
ให้ผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ท างด้านการวิจัย เชิ ง คุ ณภาพ
จานวน 1 ราย ตรวจสอบผลการวิเ คราะห์ พร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะ (peer debriefing) นอกจากนี้ ได้คานึ ง
หลักของการยืนยันผลการวิจยั (confirmability) โดย
การบันทึกข้อมูลอย่างเป็ นระบบและอ้างอิงคาพูดของ
ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ประกอบการวิ จัย รวมทั้ง ลงรหัส ข้อ มู ล
ควบคู่กบั อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นระยะ ตลอด
การวิจยั

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อ
การรับบทบาทเป็ นผูด้ ูแลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง
ว่าการดูแลคือภาระที่ตอ้ งรับผิดชอบ เป็ นการสร้างบุญ
636
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และเป็ นสร้ างความภาคภูมิใจในตัวเอง และในด้าน
การรับรู ้ ต่อความพร้อมในการรับบทบาทเป็ นผูด้ ูแล
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถจัดเป็ นกลุ่มได้
ดังนี้
4.1 รู ้สึกกังวล ไม่ทราบว่าเป็ นอะไร ในระยะ
แรกที่ผูป้ ่ วยมีอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง
นั้น ญาติผดู ้ ูแลเกิดความรู ้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวผูป้ ่ วย โดยที่ญาติเองก็ไม่ทราบ
ว่าอาการผิดปกติที่เกิ ดขึ้ นนั้น เป็ นอาการแสดงของ
โรคอะไรและมีสาเหตุการเกิดได้อย่างไร ดังตัวอย่าง
คาพูดที่วา่ “กังวลครั บเพราะเขาไม่ เคยมาโรงบาลเลย
งงว่ าเกิดจากอะไร”
4.2 กลัวอาการเป็ นมากขึ้ น ญาติ ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย
โรคหลอดเลือดสมอง รู ้สึกกลัวว่าอาการของผูป้ ่ วยจะ
แย่ลงจนถึ งขั้น เสี ยชี วิตเหมื อนกับผูป้ ่ วยบางรายที่
ตนเองเคยเห็นมา และไม่อยากให้ญาติของตนเองต้อง
มีสภาพเช่นนั้น ดังคาพูดที่วา่ “กลั ว เค้ าเป็ นแบบอื่ น
แบบหายใจไม่ ออกอะไรอย่ างเงีย้ กลัวเค้ าเป็ นอะไรไป
อย่ างเงีย้ ” และ “กลัวว่ า เขาจะเป็ นมากขึน้ เพราะเห็น
บางคนก็อาการแย่ มาก ไม่ รอดก็มี ไม่ อยากให้ เขาเป็ น
แบบนั้น”
4.3 อยากให้อ าการดี ข้ ึ น ในช่ วงแรก ญาติ
ผูด้ ูแลรู ้สึกเสี ยใจกับอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้น เนื่ องจาก
ไม่ตอ้ งการให้โรคหลอดเลื อดสมองเกิ ดขึ้ นกับญาติ
ของตนเอง แต่ เ มื่ อ ภาวะโรคได้บัง เกิ ด ขึ้ น แล้ว นั้น
ญาติ ผู ้ดู แ ลได้มี ค วามคาดหวัง อยากให้ อ าการของ
ผูป้ ่ วยกลับมาดี ข้ ึ น สามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้บ้าง
ถึงแม้วา่ จะไม่กลับมาเป็ นปกติก็ตาม ดังตัวอย่างคาพูด
ที่ ว่า “ความเสี ย ใจอะเนอะ ทุ กคนคนที่ เ ป็ นญาติ ก็
เสี ยใจอ่ ะที่ ว่าไม่ อยากให้ เป็ นอย่ างนี ้ อย่ างน้ อยให้ แก่
คุยได้ พูดได้ กย็ งั ดี บอกให้ กินข้ าวกินนา้ ไรอย่ างงีก้ ย็ ังดี
ตอนนีพ้ ูดไม่ ได้ นอนอย่ างเดียว”

4.4 หมดกาลังใจ หลังจากที่แพทย์ได้แจ้งการ
วินิ จ ฉัย โรคให้ ท ราบว่า ผู ้ป่ วยเป็ นโรคหลอดเลื อ ด
สมอง ญาติผดู ้ ูแลเกิดความรู ้สึกหมดกาลังใจ เนื่ องจาก
รับรู ้ ว่าโรคที่ เกิ ดขึ้ นนั้นมี โอกาสน้อยมากที่ ผูป้ ่ วยจะ
กลับ มาหายเป็ นปกติ ดัง ตัว อย่า งค าพู ด ที่ ว่า “หมด
กาลังใจ มันตื ้อไปหมด เพราะโอกาสหายมันน้ อย”
“มันหมดกาลังใจ..เพราะแกเป็ นหั วหน้ าครอบครั ว ก็
ไม่ ร้ ู จะต้ องทายังไงต่ อ”
4.5 เครี ยด สับสน เคว้งคว้าง ในช่ วงแรกที่
ญาติ ท ราบการวินิ จ ฉัย โรคว่า ผูป้ ่ วยเป็ นโรคหลอด
เลื อดสมองนั้น ญาติ ผูด้ ู แลรู ้ สึ ก เครี ย ด สับสน เคว้ง
คว้าง ไม่ทราบว่าจะเริ่ มต้นทาอะไร อย่างไรบ้าง และ
ต้องวางแผนสาหรับการดูแลต่อไปอย่างไรในอนาคต
ดังคาพูดที่วา่ “ตอนแรก ๆ นะมันรุ มหั วสมองไปหมด
เลยมัน เหมื อนมันเหมื อ นแยกแยะอะไรไม่ อ อกเลย
ตอนนั้นหน่ ะ มึนไปหมดเหมือนมองอะไรมันขวางหู
ขวางตาแบบมันเครี ยด เครี ยดไปจนแบบไม่ ร้ ู จะทา
อะไรดี”
4.6 กลัวดูแลไม่ได้ ในช่วงแรกที่ญาติตอ้ งรับ
บทบาทเป็ นผูด้ ู แ ลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมองนั้น
ญาติผูด้ ูแลรู ้สึกไม่มนั่ ใจในความสามารถของตนเอง
ว่าจะสามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยได้หรื อไม่ ดังตัวอย่าง
คาพูดที่วา่ “พยาบาลเค้ าจะเปลี่ยนเค้ าถามป้ าว่ า ป้ าทา
ได้ มั๊ยแล้ ว ป้ าก็ลังเลใจ อู้จะทาได้ มั๊ยเนี๊ ยะเรา นึ ก นึ ก
ในใจไปบ้ า นแล้ ว จะท าได้ มั๊ ย ” “กลั บ ไปบ้ า นก็
ทุลักทุเลเหมือนกัน แบบเหมือนใหม่ ๆ เรายังไม่ ค่อย
ถนัด” “รู้ สึ กมีเสมหะเยอะนะ แต่ ไปบ้ านยังไงก็ไม่ ร้ ู
เลยเพราะหนูก็ไม่ ค่อยเป็ น ก็พอทาได้ อยู่พยาบาลเค้ า
สอน ก็พยายามจาเนอะ อยากจาแบบจะได้ ช่วยเค้ าให้
เค้ าหนายเนอะ” “กลัวดูไม่ เป็ น แต่ กพ็ อดูดเสมหะทา
แผลอะไรเงีย้ ง่ าย ๆ นะ ก็ทาได้ อยู่กท็ าได้ แค่ เนี ย้ แต่ ก็
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ผูส้ ู งอายุและสมาชิ กของครอบครั ว 55 คู่ และพบว่า
ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 หลังจากจาหน่าย จะพบว่ามีความ
วิตกกังวล โดยความวิตกกังวลนั้นจะเป็ นความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่เพื่อที่ จะนาไปใช้
ในการจั ด การการดู แ ลซึ่ งท าให้ เ กิ ด ความสั บ สน
สาหรับความต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความ
พร้ อมในการดู แลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง กลุ่ ม
ตัวอย่างผูด้ ูแลต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความ
พร้อมในเรื่ องต่าง ๆ ได้แก่ (1) คาแนะนาเกี่ยวกับการ
ดูแล (2) ข้อมูลเกี่ ยวกับสิ ทธิ ตามหลักประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้า (3) กาลังใจจากบุ คคลรอบข้าง (4) แหล่ ง
ช่ ว ยเหลื อ ด้า นค่ า ใช้จ่ า ย (5) ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถาน
บริ การรั บ ดู แ ลผู ้ป่ วยระยะยาว (6) อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์สาหรับการดู แล ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก การที่
ผูป้ ่ วยจะเกิดความพร้อมในการ ปั จจัยที่ช่วยเพื่อให้เกิด
การจัด การดู แ ลสุ ข ภาพ ได้แ ก่ ปั จัย ด้า นผูด้ ู แ ล เช่ น
ความรู ้ พลังอานาจ แรงจูงใจ และสิ่ งสนับสนุ น เช่น
กาลังใจจากบุ คคลรอบข้าง สิ่ งช่ วยเหลือในการดูแล
เพื่อให้เกิดการเตรี ยมพร้อม [8] การที่ผดู ้ ูแลได้รับการ
เตรี ย มให้เ กิ ด ความพร้ อมจะท าให้ความเครี ย ดของ
ผูด้ ู แ ลลดลง [9] รวมทั้ง สามารถที่ จ ะปรั บ ตัว เผชิ ญ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดู แ ลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ด
สมอง [10]

ไม่ กล้ าแหย่ เข้ าไปลึ ก ๆ กลัวเค้ าเจ็ บเมื่ อ กี ้ต้ องเรี ยก
น้ องพยาบาลไปทาให้ กลัว มันไม่ ออกอ่ ะมันเหนียว”
4.7 ส าหรั บ ความต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ
เพื่อให้เกิ ด ความพร้ อมในการดู แ ลผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการในเรื่ อง
(1) คาแนะนาเกี่ ยวกับการดู แล (2) ความต้องการ
แหล่ ง ช่ ว ยเหลื อ ด้านค่ า ใช้จ่า ย (3) ต้อ งการแหล่ ง
ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย รวมทั้งตัองการข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานบริ การรั บดู แลผูป้ ่ วยระยะยาว ได้แก่ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ส าหรั บ การดู แ ล (เช่ น เตี ย ง รถเข็ น
ผ้าอ้อมสาเร็ จรู ป)

5. วิจารณ์
กลุ่มตัวอย่างรับรู ้รับรู ้ถึงความกังวล ไม่ทราบ
ว่าเป็ นอะไร กลัวอาการเป็ นมากขึ้น อยากให้อาการดี
ขึ้น หมดกาลังใจ เครี ยด สับสน เคว้งคว้าง กลัวดูแล
ไม่ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการต้องรับผิดชอบเป็ นผูด้ ูแล
จะมีผลกระทบต่อด้านร่ างกาย หน้าที่ การงาน ทาให้
เป็ นความเครี ยดที่ ท าให้ ผู ้ดู แ ลต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว
โดยเฉพาะในช่วงแรก ผูด้ ู แลจะรู ้สึกวิตกกังวล กลัว
อาการเป็ นมากขึ้น กลัวดู แลไม่ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของสุ ด ศิ ริ หิ รั ญ ชุ ณ หะ [5] ที่ พ บว่า เมื่ อ
ผู ้ป่ วยจ าหน่ า ยออกจากโรงพยาบาล ผู ้ดู แ ลจะมี
กระบวนการปรับตัวเป็ น 4 ระยะ ได้แก่ (1) ตั้งตัวไม่
ติด คิ ดไม่ออก (2) หัวเลี้ ยวหัวต่อ (3) แสวงหา ปรั บ
วิธีการใหม่ และ (4) ชี วิตที่ ลงตัว และสอดคล้องกับ
เกรนท์ และคณะ [6] เกี่ยวกับประสบการณ์ของผูด้ ูแล
ที่ ดู แ ลผู ้ป่ วยโรคหลอดเลื อ ดสมอง โดยศึ ก ษาใน
ช่ วงแรกของการจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาลและ
พบว่า ผู ้ดู แ ลจะต้อ งพบกับ ปั ญ หาโดยในระยะ 1-2
สัปดาห์ หลังจากจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาล และ
การศึ ก ษาของบลู [7] ที่ ศึ ก ษาประสบการณ์ ข อง

6. สรุ ป
โรคหลอดเลือดสมองเป็ นโรคเรื้ อรังทางระบบ
ประสาทที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูป้ ่ วย ผูด้ ูแล
มีบทบาทที่ สาคัญ ซึ่ งจะต้องมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่ผปู ้ ่ วย
อยู่ โ รงพยาบาลจนกระทั่ง การดู แ ลที่ บ้า นรวมถึ ง
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า อย่างไรก็
ตามการปฏิ บัติบ ทบาทผูด้ ู แ ลมี ผลกระทบต่ อผูด้ ู แ ล
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โดยตรง ผูด้ ู แ ลจะมี วิถี ชีวิต ส่ วนตัวเปลี่ ย นแปลงไป
สัมพันธภาพทางสังคมน้อยลง ทาให้เกิ ดความเครี ยด
และความขัดแย้งในบทบาท การวางแผนเพื่อเตรี ยม
ผูด้ ูแลให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตั ิบทบาทผูด้ ูแล
จึ ง มี ค วามสาคัญ ในการช่ ว ยให้ ผูด้ ู แ ลสามารถดู แ ล
ผู ้ป่ วยที่ บ้า นได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ และผู ้ป่ วยไม่ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อ น ผู ้ดู แ ลสามารถเผชิ ญ ปั ญ หาและ
ปรับตัวได้ในบทบาทผูด้ ูแล

[6]

[7]
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