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ผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมอง
ต่อการประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน: การวิจัยเชิงคุณภาพ
Impact of stroke in performing activities of daily living:
Qualitative studies
1. บทคัดย่อ

กิจวัตรประจ�ำวันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองมีความส�ำคัญ และเป็นสิ่งชี้วัดถึงคุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยหลังประสบกับภาวะ
วิกฤต การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัญหา ผลกระทบ และปัจจัยที่ขัดขวาง หรือส่ง
เสริมความสามารถด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
รวมทัง้ ค้นหาแนวทางในการส่งเสริมความสามารถ
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย
ได้ทำ� การศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ (Qualitative
studies) โดยคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมทีส่ มัครใจ ซึง่ เป็น
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบริการ ณ
คลินิกกิจกรรมบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 4 ราย ท�ำการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
โดยใช้คำ� ถามแบบกึง่ โครงสร้าง (Semi-structure
interview) เกี่ยวกับการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของ
ผูป้ ว่ ย และน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
แก่นสาระ (Thematic analysis)
*สาขากิจกรรมบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการวิจัยพบ7 ประเด็นหลักซึ่งมีผลกระ
ทบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ การ
เคลือ่ นไหว, การเคลือ่ นย้ายตนเอง, การอาบน�ำ้
และดูแลความสะอาดช่องปาก, การแต่งตัว,
สภาพจิตใจของผู้ป่วย, ผู้ดูแลและ การเงินและ
เศรษฐกิจ ซึง่ ประเด็นส�ำคัญเหล่านีส้ ง่ ผลต่อการ
ฟืน้ ฟูสภาพ และขีดความสามารถของทักษะชีวติ
ในการประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต โดย
เฉพาะกิจวัตรประจ�ำวัน ซี่งนักกิจกรรมบ�ำบัด
ควรเข้าใจถึงผลกระทบเหล่านี้ และน�ำมาวางแผน
การรักษาในการบริการทางกิจกรรมบ�ำบัด รวม
ทั้งการใช้อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ช่วยต่างๆ
การปรับสภาพบ้าน สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: กิจวัตรประจ�ำวัน, คุณภาพชีวิตด้าน
สุขภาพ, ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง, นักกิจกรรม
บ�ำบัด

วารสารกิจกรรมบำ�บัด

ABSTRACT

Activities of daily living (ADLs) area crucial
role and reflectthe indicator in quality of life
after stroke. This study was to investigate the
deep impacts and hindrances of stroke
survivors related to ADLs. This purposewill
help occupational therapists to comprehend
the stroke’s feeling in behavioral and emotional
expressions about their tackling everyday
activities. The account from stroke survivors
will pave the proper way of occupational
therapy intervention to the promote life-skills
and increase the abilities of ADLs relevant to
stroke’s cultures and contexts.
A qualitative approach was designed to
discover the most problem of stroke participants
in daily activity engagement. Four stroke
clients receiving therapeutic service program
at OT clinic, Division of Occupational Therapy,
Faculty of Physical Theapy, Mahidol University
were recruited with the willingness to participate
in the study process. Semi-structured interview
was to explore the ADLs experiences of stroke
participants and were analyzed by a thematic
analysis.
The result displayed seven main themes
of stroke participants. The impacts after stroke
on performing ADLs wereMovement,
Transferability, Taking bath and oral hygiene,
Dressing, Client’s psychological status,
Caregiver and Finance/Economics. The themes
related to stroke clients were affected the
rehabilitation program and life-skills capability
in occupational engagement. These ramifications
and problematic factors, occupational therapist
should concern and understand various deep
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impacts by taking these themes into collaborative
plan for occupational therapy program. The
finding help therapist to direct strategy and
deliver relevant therapeutic intervention based
on the activities of everyday life in stroke
client’s context. The occupational therapy
program should be embraced assistive devices,
home& environmental modification including
the supports from a caregiver in order to
enhance occupational performances to engage
in their ADLs and meet health-related quality
of life.
Keywords: Activities of daily living, Healthrelated quality of life, Stroke survivors,
Occupational therapist

2. บทน�ำ

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็นความ
ผิดปกติของระบบประสาททีม่ สี าเหตุมาจากความ
ผิดปกติของการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
ซึ่งสามารถเห็นชัดเจนจากพยาธิสภาพทางด้าน
ร่างกาย โดยเฉพาะภาวะการอ่อนแรงของก�ำลัง
กล้ามเนือ้ ทีเ่ รียกว่า อัมพาตครึง่ ซีก (Hemiplegia)
ส่วนอัมพฤกษ์ครึ่งซีก (Hemiparesis) มีลักษณะ
การอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึง่ ทีค่ ล้ายคลึง
กับอัมพาตครึ่งซีกแต่ไม่รุนแรงเท่าดังนั้นอาการ
แสดงจากโรคหลอดเลือดสมองจะสัมพันธ์กับ
บริเวณของสมองที่เกิดพยาธิสภาพ(1)ท�ำให้เกิด
ความบกพร่อง และมีข้อจ�ำกัดในการใช้ทักษะ
ชีวิตทางด้านร่างกาย จิตสังคม การรับรู้ และ
ความคิดความเข้าใจ ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย
ได้แก่ความรุนแรงจากพยาธิสภาพที่สมอง อายุ
เพศ และความเรื้อรัง ซึ่งท�ำให้เกิดการสูญเสีย
อย่างมากมายต่อผูป้ ว่ ย ครอบครัว และประเทศ
ชาติซึ่งข้อมูลจากส�ำนักสถิติแห่งชาติ (2559)

82

ท�ำการส�ำรวจสาเหตุของการเสียชีวติ ของคนไทย
ล่าสุด พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตอันดับที่สองรองจากโรคมะเร็ง
(2) รวมทั้งท�ำให้เกิดภาวะทุพพลภาพและการ
พึ่งพาสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว(3)
เมือ่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการ
รักษาพยาบาลและได้พน้ ขีดอันตราย โดยมีอาการ
ทัว่ ไปคงทีแ่ ล้ว แต่พบว่าผูป้ ว่ ยนัน้ ยังคงมีปญ
ั หา
ตามมามากมาย ได้แก่ การอ่อนแรงของแขนและ
ขา เดินไม่ได้ ไม่สามารถใช้มือที่มีพยาธิสภาพ
ท�ำกิจกรรมต่างๆ อารมณ์แปรปรวน และทีส่ ำ� คัญ
คือมีปัญหาในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น การ
ช่วยเหลือตนเองลดลง โดยเฉพาะกิจวัตรประจ�ำ
วันพืน้ ฐาน เช่น การรับประทานอาหาร การแต่ง
ตัว การอาบน�้ำ ล้างหน้าแปรงฟัน เป็นต้น สิ่ง
เหล่านีเ้ ป็นกิจกรรมพืน้ ฐานทีผ่ ปู้ ว่ ยเคยท�ำได้ แต่
จ�ำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นเมื่อเกิดโรคขึ้น(4)ท�ำให้ผู้
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีบทบาทหลัก
ในการดูแลช่วยเหลือ โดยเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน
ผู้ป่วยในด้านการจัดหาสิ่งของและบริการช่วย
เหลือกิจวัตรประจ�ำวัน(5)เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ด้านสุขภาพ (Health-related quality of life)
เป้าประสงค์ในการดูแลสุขภาพทางการ
แพทย์สมัยก่อน คือ การรักษาโรคให้หาย และ
ขจัดความทุกข์ทรมานจากการพยาธิสภาพและ
โรคภัยไข้เจ็บ ซึง่ ปัจจุบนั หลายๆ โรค โดยเฉพาะ
โรคเรือ้ รังนัน้ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น
โรคหลอดเลือดสมอง โรคภูมคิ มุ้ บกพร่อง พยาธิ
สภาพไขสันหลังได้รบั บาดเจ็บ เป็นต้น ซึง่ ผูป้ ว่ ย
สามารถด�ำรงชีวิตอยู่กับโรค และปรับตัวเข้ากับ
การมีชวี ติ อยูอ่ ย่างผาสุกได้ ฉะนัน้ การดูแลสุขภาพ
ของผูป้ ว่ ยจึงได้ขยายเป้าประสงค์ของการบ�ำบัด
รักษาไปทีว่ ถิ กี ารด�ำเนินชีวติ เพือ่ การด�ำรงสภาวะ
สุขภาพ และสุขภาพทีด่ (ี 6) ตัวชีว้ ดั สถานภาพทาง
สุขภาพ และการรับรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ คือ คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพหมายถึง “ความพึงพอใจ และ
ความสุขในแต่ละองค์ประกอบของชีวติ บุคคล ที่

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

เป็นผลมาจาก หรือเป็นเหตุให้เกิดสถานะทาง
สุขภาพ และการรับรูเ้ กีย่ วกับสุขภาพ” (7-8) (อ้าง
จาก จุฑารัตน์ ฉิมเรือง, 2557หน้า 24 ใน
WHOQoL group, 1998)(7, 8)สอดคล้องการให้
ค�ำนิยามของ Leidy (1999, หน้า 20) คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพ หมายถึง “การรับรู้ผลกระทบ
จากโรค และการรักษาต่อสถานภาพทางด้าน
สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และการท�ำหน้าทีท่ าง
สังคม และความสุขใจ”(9)ซึง่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยจ�ำเป็น
ต้องได้รบั การฟืน้ ฟูสภาพ และเพิม่ ทักษะชีวติ ใน
การประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ โดยเฉพาะ
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน รวม
ถึงสร้างความสมดุลของชีวติ เพือ่ ตะหนักถึงคุณค่า
แห่งตน ความพึง่ พอใจ ความส�ำคัญในการพัฒนา
ตนเองที่ส่งผลต่อความสุขในการด�ำรงชีวิต
อย่างไรก็ตาม เมือ่ เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ท�ำให้จะส่งผลต่อความสามารถในด้านต่างๆลด
ลง มีผลกระทบต่อการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ซึ่ง
ถือเป็นกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตพื้นฐานที่บุคคล
สามารถท�ำได้ โดยผูป้ ว่ ยแต่ละคนมีผลกระทบที่
แตกต่างกันในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันและมีความ
ยากล�ำบากในประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวิต
ท�ำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและญาติ ส่งผลกระ
ทบต่อจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิด
ภาวะซึมเศร้า รวมทั้งท�ำให้คุณภาพชีวิตลดลง
อีกด้วย(10)
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยได้มกี ารศึกษาปัจจัย
บางประการถึงความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน รวมทัง้ อุบตั กิ ารณ์ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ป่วยอัมพาตจากหลอดเลือดสมองที่บ้าน(11)
มีการศึกษาบทบาท และความต้องการของผู้ที่
ให้การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีบ่ า้ น(5)
มีบทความในการให้ความรู้การให้การพยาบาล
และค�ำแนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ยหลอดเลือดสมอง(12)ซึง่
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการฟืน้ ฟูความสามารถ
ด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันและการดูแลผู้ป่วย
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ที่บ้าน แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาถึงผลกระ
ทบในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง ในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้นกั กิจกรรมบ�ำบัดสามารถ
เข้าใจ สภาวะทางอารมณ์ และความรู้สึกของ
ผลกระทบเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะส่ง
เสริมเกิดการวางแผน และก�ำหนดกิจกรรมการ
รักษาที่สอดคล้องกับแต่ละบุคคลให้มากที่สุด
โดยอิงกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตเป็นฐานของ
กิจกรรมการรักษา และถือว่าเป็นหัวใจของการ
รักษาด้วยกิจกรรมบ�ำบัด
การศึกษาผลกระทบทางกิจวัตรประจ�ำวันของผู้
ป่วยหลอดเลือดสมองนีเ้ ป็นแนวทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
ทราบปัญหาของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองเชิง
ลึกทีเ่ กี่ยวกับสภาพจิตใจ อารมณ์และความรูส้ กึ
โดยเฉพาะปัญหาด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
และสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการวางแผน
การรักษาทางกิจกรรมบ�ำบัด รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ
ผู้ดูแลต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากปัญหาใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมอง
3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ขัดขวางหรือส่ง
เสริมในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
4. เพือ่ ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมความ
สามารถด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

3. ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
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สมองโดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองทีเ่ ข้ารับการรักษา ณ คลินกิ กิจกรรมบ�ำบัด
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ได้รบั การวินจิ ฉัยจากแพทย์วา่ เป็นโรคหลอดเลือด
สมอง สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยเข้าใจได้
และเต็มใจให้การสัมภาษณ์ จากการขออนุญาต
ทั้งจากตัวผู้ป่วยเอง และญาติ พร้อมทั้งเซ็นใน
ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ท�ำการเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์จะใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structure interview) เกี่ยวกับ
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันทีบ่ า้ นของผูป้ ว่ ย โดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพือ่ รวบรวมข้อมูล โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย โปรแกรมการ
รักษาและผลการรักษาทางกิจกรรมบ�ำบัด หัวข้อ
หลักในการสัมภาษณ์จะเกี่ยวกับการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน และทักษะการใช้ชีวิตที่บ้าน รูปแบบ
การสัมภาษณ์จะก�ำหนดให้สอดคล้องกับผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองและปัญหาด้านกิจวัตร
ประจ�ำวันภายใต้บริบทสังคมไทย

รูปที่ 1 ไดอะแกรมแสดงภาพ

Qualitative method

Interview

Semi-structured
interview

Thematic analysis

Data interpretation

รูปของการวิ
ที่ 1 จัยเชิงคุณภาพ (Quali
ไดอะแกรมแสดง
method)
ภาพรวมของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative
method)
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จากภาพไดอะแกรมข้างต้น แสดงถึงวิธกี าร
ศึกษาของเชิงคุณภาพที่ได้ข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
4 ราย จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
แก่นสาระ (Thematic Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระ
การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis)
เป็นกระบวนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อระบุ
วิเคราะห์และรายงานข้อมูลอย่างมีรปู แบบทีเ่ ป็น
ประเด็นส�ำคัญ (Themes) รวมถึงการแปลความ
หมายข้อมูลในหลายแง่มมุ ภายใต้หวั ข้องานวิจยั
ประกอบด้วยวิธีการ 6 ขั้นตอน(13) ดังนี้
1. การทบทวนข้อมูล (Becoming familiar
with the data):ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์
โดยศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง จากการฟังเสียง
สัมภาษณ์ ถอดเสียงสัมภาษณ์ บันทึก แปลความ
ข้อมูล และอ่านหลายๆ รอบเพือ่ ท�ำความเข้าใจ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยทั้งหมด แล้วน�ำ
ข้อมูลจากผู้ป่วยมาวิเคราะห์แปลความข้อมูล
และก�ำหนดรหัส (coding) ข้อมูลในประเด็นที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย
2. การแบ่งส่วนข้อมูลแล้วน�ำไปเข้ารหัส
(Generating initial codes and allocating data
to code): ขัน้ ตอนล�ำดับถัดมา เป็นการน�ำข้อมูล
ในประเด็นทีน่ า่ สนใจในขัน้ ต้นมาเข้ารหัส ซึง่ เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ป่วย(14)ขั้น
ตอนนีค้ รอบคลุมถึงการแบ่งข้อมูลเป็นส่วน แล้ว
เข้ารหัสข้อมูลเป็นกลุ่มๆ โดยข้อมูลในกลุ่มจะมี
ความหมายทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่ มาจากผูป้ ว่ ยแต่ละ
คน
3. การจัดชุดรูปแบบ (Searching for the
mes):เป็นขั้นตอนในการน�ำข้อมูลที่ได้จากการเ
ข้ารหัสเริ่มต้นจากการสัมภาษณ์มาแยกเป็นชุด
รูปแบบ โดยการพิจารณาชุดรูปแบบ(themes)ให้
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มีขอบเขตที่กว้างกว่าการเข้ารหัส (code)โดยใช้
การท�ำตารางและการท�ำแผนที่ความคิดในการ
มองภาพรวมข้อมูลของผูป้ ว่ ยหลอดเลือดสมอง
ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนน�ำรหัสเริ่ม
ต้นมาจัดหมวดหมู่ จ�ำแนกประเภทเพื่อจัดเป็น
รูปแบบ (themes) และชุดรูปแบบย่อย
4. การวิเคราะห์ชุดรูปแบบ (Reviewing th
emes):เป็นขั้นตอนที่น�ำข้อมูลในชุดรูปแบบมา
พิจารณาความเหมือนภายในและความเหมือน
ภายนอกทีส่ อดคล้องกัน ซึง่ ประกอบด้วย ความ
ชัดเจนของข้อมูล และความเฉพาะเจาะจงของ
ข้อมูล ระหว่างชุดรูปแบบที่ได้รับการพิจารณา
และชุดรูปแบบทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอย่างแท้จริง
โดยชุดรูปแบบที่ได้จากผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง จะแสดงความเชื่อมโยงรูปแบบระหว่าง
ข้อมูลทีด่ งึ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องออกมา แสดงให้เห็น
โดยแผนภาพชุดรูปแบบ
5. ก�ำหนดชือ่ รูปแบบ (Defining and naming
themes): การน�ำข้อมูลมาจัดท�ำแผนภาพชุดรูป
แบบทีเ่ หมาะสม จะท�ำให้สามารถก�ำหนดรูปแบบ
หลักของชุดรูปแบบ (Themes) ได้ การแสดงชุด
รูปแบบย่อยจะให้เราได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกันซึง่ สามารถอธิบายค�ำตอบของงาน
วิจัยได้
6. การสร้างข้อสรุปจากชุดรูปแบบ (Producing
the report): ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะ
น�ำรูปแบบทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มารายงาน โดย
ต้องสั้น กระชับและได้ใจความส�ำคัญถึงผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ ดึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องออก
มาน�ำมาเสนอโดยการยกตัวอย่างให้กระชับและ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน น�ำมาอธิบายอย่างเป็น
เหตุเป็นผล และแปลความหมายของชุดรูปแบบ
เพือ่ อธิบายค�ำตอบของค�ำถามในงานวิจยั ดังรูป
ที่ 2
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ไดอะแกรมแสดงกระบวนการวิเคราะหแกนสาระ ขอมูลทีไ่ ดเกิดประเด็นหลักและประเด็นรอง
Framework of methodology

Textual Data

Thematic Analysis

Main Themes

Sub-Themes

Structured
Results

รูปที่ 2 ไดอะแกรมแสดงกระบวนการวิเคราะห์
แก่นสาระ ข้อมูลที่ได้เกิดประเด็นหลักและ
ประเด็นรอง

การวิเคราะห์แก่นสาระนั้น น�ำข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ยมาวิเคราะห์เพือ่ หาประเด็น
ทีใ่ กล้เคียงกัน แล้วจึงแตกออกเป็นประเด็นหลัก
และประเด็นรองโดยการค้นหาชุดรูปแบบ โดย
น�ำข้อมูลในส่วนที่ส�ำคัญมาน�ำเสนอเพื่อแสดง
ให้เห็น และอธิบายถึงปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ (15)
ข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่ได้เป็นประเด็น น�ำไป
แบ่งหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยในการค้นหา
ค�ำตอบของงานวิจยั ได้(16) จากประเด็นหลักและ
ประเด็นรองที่เชื่อมโยงกัน เกิดเป็นผลลัพธ์ของ
การศึกษา

4. ผลการศึกษา

จากการประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดคณะกายภาพบ�ำบัด และเชิญชวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้า
ร่วมงานวิจัยครั้งนี้ มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจ�ำนวน 4 ราย ที่เต็มเข้าร่วม และได้รับการอนุญาต
จากญาติ ซึ่งทั้งหมดได้เซ็นใบยินยอมเข้าร่วมเพื่อให้การสัมภาษณ์เชิงลึก และได้ใช้ชื่อสมมุติแทนชื่อ
จริง ซึ่งผู้เข้าร่วมในงานวิจัยมีอายุ เพศวัย และ อาชีพ ที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าร่วมงานวิจัย

ชื่อสมมุติ

เพศ

อายุ

อาชีพ

เอ

หญิง

21

นักศึกษา

บี

ชาย

68

พนักงานธนาคาร

ซี

ชาย

56

วิศวะกร

ดี

หญิง

58

พยาบาล

ตารางที่ 2 ประเด็นหลักและประเด็นรองที่สัมพันธกับผลกระทบดานกิจวัตรประจําวันของผูปวย
ประเด็นหลัก (Main Theme)
ประเด็นรอง (Sub-Theme)

86

ชื่อสมมุติ

เพศ

อายุ

อาชีพ

เอ

หญิง

21

นักศึกษา

บี

ชาย

68
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พนักงานธนาคาร

ซี
วิศวะกร อดสมอง ซึง่ เป็น
จากศึกษาครัง้ พบประเด็
นทางด้านกิชาย
จวัตรประจ�ำวัน ทีเ่ 56
กีย่ วกับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลื
ปัญหาที่ส่งผลกระทบในการด�ำเนินชีวิตของผู้ป่วย ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลักส�ำคัญ (ตารางที่ 2)
ดี
หญิง
58
พยาบาล
ตารางที่ 2 ประเด็นหลักและประเด็นรองที่สัมพันธกับผลกระทบดานกิจวัตรประจําวันของผูปวย
ประเด็นหลัก (Main Theme)
ประเด็นรอง (Sub-Theme)
4.1 การเคลือ่ นไหว
4.1.1 กิจกรรมที่ตองใชแขนและมือขางอัมพาต
ยังคงเปนปญหาหลัก
4.1.2 สาเหตุที่ทํากิจกรรมไมไดเพราะไมมีแรง
และยังควบคุมการเคลื่อนไหวไมได
4.1.3 สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตโดยรวม
4.2 การเคลื่อนยายตนเอง
4.2.1 เดินลําบาก ไมถนัด และเสี่ยงตอการลม
4.2.2 ตองการอุปกรณชวยในการเคลื่อนยาย
ตัว
4.3 การอาบน้ําและดูแลความสะอาดชอง 4.3.1 เวลาอาบน้ํา ไมสามารถถูหลังตนเองได
ปาก
4.3.2 ปรับหองน้ําใหมเพื่อใหเหมาะสมกับ
ผูปวย
4.3.3 ตองการอุปกรณชวยในการอาบน้ํา
4.4 การแตงตัว
4.4.1 ใสเสื้อชั้นในลําบาก
4.4.2 ใสรองเทาถุงเทาไดลําบาก
4.4.3 การปรับประยุกตวิธีการแตงตัว
4.5 สภาพจิตใจของผูปวย
4.5.1 ความรูสึกตอตนเอง
4.5.2 ความรูสึกที่มีตอผูดูแล
4.6 ผูดูแล
4.6 ความตองการชวยเหลือในการทํากิจวัตร
ประจําวันจากผูดูแล
4.7 การเงินและเศรษฐกิจ
4.7.1 รายไดเพื่อมาเลี้ยงครอบครัว
4.7.2 คาใชจายในการดัดแปลงสภาพบาน
คอนขางสูง

วารสารกิจกรรมบำ�บัด

4.1 การเคลื่อนไหว
ประเด็นหลักดังกล่าว มาจากการสัมภาษณ์
ประสบการณ์ความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมอง ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยโรคหลอดสมองมี
กังวลมากที่สุด เนื่องจากยังคงเป็นปัญหาที่ส่ง
ผลต่อความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
รวมถึงกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตต่างๆ
4.1.1 กิจกรรมทีต่ อ้ งใช้แขนและมือข้างอัมพาต
ยังคงเป็นปัญหาหลัก
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงกังวลกับกิจกรรมที่
ต้องใช้แขนและมือข้างอัมพาต เนื่องจากผู้ป่วย
ทัง้ หมดเป็นอัมพาตร่างกายซีกซ้าย แต่มมี อื ข้าง
ที่ถนัดเป็นข้างขวา ดังนั้นกิจกรรมที่สามารถใช้
มือข้างเดียวได้จึงไม่เป็นปัญหา เช่น การตักข้าว
เพื่อรับประทาน การจับแปรงสีฟัน เป็นต้น ใน
ขณะทีเ่ มือ่ ผูป้ ว่ ยท�ำกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้สองมือร่วม
กัน มีความจ�ำเป็นต้องใช้มอื และแขนข้างอัมพาต
จะท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการท�ำกิจกรรม
ดังค�ำพูดของผู้ป่วยที่ว่า
“อันอื่นไม่ค่อยมีปัญหา นอกจากจะเป็น
กิจกรรมอะไรที่ต้องใช้สองมือนั่นแหละถึงจะ
ล�ำบาก” (นายบี)
“ผมไม่มปี ญ
ั หาอะไรแล้ว จะมีกแ็ ค่ยงั ใช้มอื
ซ้ายไม่คล่องนิดหน่อย เวลาจะท�ำอะไรมัน ก็ไม่
ถนัด” (นายซี)
“เวลาเราจะใส่เสื้อใน มันต้องใช้สองมือไง
ค่ะ เราก็ท�ำไม่ได้ เราใช้แขนข้างซ้ายช่วยไม่ได้ ก็
ต้องให้เด็กมาช่วยเราใส่” (นางดี)
4.1.2 สาเหตุที่ท�ำกิจกรรมไม่ได้เพราะไม่มี
แรง และยังควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้
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ปัญหาด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแต่ละรายนั้นมีความ
แตกต่างกัน เนือ่ งมาจากระดับการฟืน้ ตัวของโรค
ในผู้ป่วยแต่ละรายไม่เท่ากัน ท�ำให้ระดับความ
สามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันย่อมแตกต่าง
กันไปด้วย ประเด็นส�ำคัญทีเ่ ป็นสาเหตุของปัญหา
นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบจากการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย โดย
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าไม่มแี รงของแขนและมือข้างอัมพาต
รวมทั้งไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวตาม
ต้องการได้ ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการ
ดูแลตนเอง ดังค�ำพูดของผู้ป่วยที่ว่า
“แขนเรามันเอื้อมไม่ถึงเวลาจะท�ำอะไร
อย่างเวลาถูกหลัง แขนมันก็ไปไม่ถงึ ไม่มแี รง คือ
ยกขึ้นนะแต่มันเอื้อมไม่ถึงหลัง ภรรยาก็ต้องมา
ช่วยท�ำให้” (นายซี)
“แขนเรายกไม่ขึ้นค่ะ มันไม่มีแรง พอยกก็
จะเจ็บ ท�ำอะไรก็ลำ� บาก แขนเรามันคุมไม่ค่อย
ได้อะค่ะ” (นางดี)
4.1.3 ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ โดยรวม
ปัญหาด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันในผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั้นส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิตของผู้ป่วยโดยรวม แม้จะเป็น
ปัญหาเล็กน้อยแต่ผู้ป่วยก็ให้ความส�ำคัญมาก
กล่าวคือ ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ส่งผลกระทบหลายด้าน
ทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแล ท�ำให้ผู้ป่วยต้องมี
การปรับเปลี่ยนการด�ำเนินชีวิตหลายอย่างเพื่อ
ให้สามารถท�ำกิจวัตรประวันได้ ประเด็นส�ำคัญ
นี้เองสามารถค้นพบจากค�ำพูดของผู้ป่วยที่ว่า
“เรายังท�ำอะไรไม่คล่องค่ะ ต้องใช้เวลา
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ตอนนีเ้ ราก็ตอ้ งให้แม่มาคอยช่วย เค้าก็เป็นห่วง
ความปลอดภัยของเราด้วยหละ อย่างถ้าไปเข้า
ห้องน�้ำ เขาก็ต้องไปกับเราด้วย” (นางสาวเอ)
“โอ๊ย ล�ำบากนะ มันกะเกีย่ วกันหมด แรกๆ
ก็ต้องท�ำห้องน�้ำใหม่ ซื้ออุปกรณ์นั้นนี่ ไหนจะ
คนดูแลอีก เราท�ำบางอย่างไม่ได้ มีคนช่วยมันก็
สะดวกกว่าค่ะ” (นางดี)
4.2 การเคลื่อนย้ายตนเอง
การเคลื่อนย้ายตนเองเพื่อไปท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เป็นปัญหาของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันใน
หลายๆ ด้าน เนื่องจากกิจวัตรประจ�ำวันจ�ำเป็น
ต้องมีการเคลือ่ นย้ายตัวร่วมด้วย เช่น การเคลือ่ น
ย้ายตัวเพื่อไปเข้าห้องน�้ำ การเคลื่อนย้ายตัว
ภายในห้องน�ำ้ ขณะอาบน�ำ้ เป็นต้น ท�ำให้ผปู้ ่วย
โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ช่วย
4.2.1 เดินล�ำบาก ไม่ถนัด และ เสีย่ งต่อการล้ม
การเคลื่อนย้ายตัวหรือการเดินด้วยความ
ล�ำบาก พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะความรู้สึกเสี่ยง
ต่อการหกล้ม พร้อมกับความขับข้องใจที่ไม่
สามารถไปท�ำกิจกรรมได้ รวมทัง้ ความกังวลเกีย่ ว
กับท่าทางการเดิน ดังค�ำพูดของผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองว่า
“ขาเรายังไม่ค่อยมีแรง ไม่ค่อยรู้สึกด้วย
เวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะล�ำบากหน่อย มันก็
จะล้มแบบพุง่ ไปข้างหน้าเลยค่ะ แม่เลยต้องคอย
ดูเรา” (นางสาวเอ)
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“ก็จะล�ำบากนิดหน่อย จะไปไหนมาไหนก็
ต้องระวังล้ม ไปได้ก็ต้องไปช้าๆหน่อย” (นายบี)
“ก็จะล�ำบากบ้าง เวลาเดินต้องคอยระวัง ไปช้าๆ
เกาะไปเรื่อยๆ เดินไม่สวยด้วย” (นางดี)

4.2.2 ต้องการอุปกรณ์ชว่ ยในการเคลือ่ นย้ายตัว
ความต้องการอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อน
ย้ายตัวมีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง เนือ่ งจากยังไม่สามารถเดินเองแบบ
ไม่ใช้อุปกรณ์ได้ โดยนางดีได้อธิบายไว้ว่า
“เวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะใช้ไม้เท้าขา
เดียวค่ะ ก็จะต้องติดตัวไปตลอด ยิ่งเวลาออก
นอกบ้านนี่ ต้องใช้ เราก็ไปช้าๆหน่อย” (นางดี)
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองบางราย
แม้จะสามารถเดินได้ด้วยตนเองแล้ว ก็ยังคงใช้
อุปกรณ์ชว่ ยเดินอยูเ่ นือ่ งจากยังกังวลเรือ่ งความ
ปลอดภัย กลัวว่าจะหกล้ม ยังขาดความมัน่ ใจใน
การเดินของตนเองดั่งความพูดที่ว่า
“ผมก็ใช้ไม้เท้านี่ล่ะ จริงๆก็เดินเองได้แล้ว
นะ แต่ก็กลัวๆอยู่ ใช้ไม้เท้าเราก็สบายใจ มัน
ปลอดภัยกว่า” (นายบี)
4.3 การอาบน�ำ้ และดูแลความสะอาดช่องปาก
การอาบน�ำ้ และดูแลความสะอาดช่องปาก
นั้นเป็นกิจวัตรประจ�ำวันที่จ�ำเป็นต้องท�ำทุกวัน
เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดีเอาไว้ ดังนั้นจึงเป็น
กิจกรรมส�ำคัญและเป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ผู้ป่วย
ควรท�ำได้ดว้ ยตนเอง แต่สำ� หรับผูป้ ว่ ยโรคหลอด
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เลือดสมองที่มีปญ
ั หาในการเคลื่อนไหวร่างกาย
ซีกอัมพาตนัน้ ย่อมเกิดความยากล�ำบากในการ
อาบน�ำ้ ล้างหน้าแปรงฟัน และปัญหานีก้ ส็ ง่ ผลก
ระทบโดยตรงต่อผูป้ ว่ ยนอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมองยังอธิบายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นอีกด้วย
4.3.1 เวลาอาบน�ำ้ ไม่สามารถถูหลังตนเองได้
พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองค่อน
ข้างให้ความส�ำคัญกับการถูหลังของตนเองขณะ
อาบน�้ำ เนื่องจากผู้ป่วยห่วงเรื่องความสะอาด
เมื่อไม่สามารถถูหลังตนเองได้ ก็จ�ำเป็นต้องได้
รับความช่วยเหลือจากผูด้ แู ล ดังค�ำพูดของผูป้ ว่ ย
ที่ว่า
“ก็คือจะเป็นในเรื่องการอาบน�้ำ ก็จะให้
ภรรยาช่วยถูหลังให้ จะถูเองก็ได้นะ แต่มันไม่
เกลี้ยง มือมันล้วงไม่ถึง” (นายซี)
“เรายืนอาบน�้ำเนี่ยหละค่ะ นอกจากบาง
ครั้งเราอยากจะถูหลัง เราก็จะให้คนเข้าไปช่วย”
(นางดี)
4.3.2 ปรับห้องน�ำ้ ใหม่ เพือ่ ให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ย
การปรับสภาพห้องน�้ำในบ้านของผู้ป่วย
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและความปลอดภัยในการ
ใช้งาน โดยผู้ป่วยแต่ละคนจะมีการปรับเปลี่ยน
ต่างกันไป อันขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการเงินและ
ระดับความสามารถของผูป้ ว่ ยดังค�ำพูดของผูป้ ว่ ย
ที่ว่า
“มีการปรับประตูห้องน�้ำให้กว้างขึ้นจาก
70 เป็น 90 เซน และขยายโดยให้มันเป็นบาน
เลื่อน เราปรับปรุงห้องน�้ำใหม่หมด พื้นไม่มีส
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เต็ป ติดราวเกาะ หลังจากป่วยก็ปรับใหม่เลย”
(นายบี)
“ก็ปรับห้องน�้ำใหม่ ติดราวจับ แต่เราไม่
ค่อยได้ใช้หรอก” (นายซี)
“ห้องน�ำ้ กว้าง มีราวจับ มีฝกั บัวเรียบร้อยค่ะ หลัง
จากเราป่วยก็ปรับห้องน�ำ้ ใหม่หมดเลยค่ะ” (นาง
ดี)
4.3.3 ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการอาบน�้ำ
การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยในการอาบน�ำ้ ทีเ่ ปรียบ
เสมือนกับเครือ่ งทุน่ แรงให้ผปู้ ว่ ยท�ำให้ผปู้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมองสามารถอาบน�ำ้ ด้วยตนเองได้
สะดวกขึ้น ดังค�ำพูดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่ว่า
“ก็มีเก้าอี้นั่งอาบน�้ำค่ะ ยืนนานๆไม่ไหว
กลัวล้มด้วย” (นางสาวเอ)
“ผมใช้ฝักบัวอาบน�ำ้ นะ สะดวกดี มันปรับ
ระดับได้ แล้วก็นั่งอาบ มีเก้าอี้วางไว้ตัวหนึ่ง”
(นายบี)
“ใช้ฝักบัวอาบค่ะ ง่ายกว่า เราเปลี่ยนมา
ติดตั้งแต่ตอนปรับห้องน�ำ้ ใหม่” (นางดี)
4.4 การแต่งตัว
การแต่งตัวเป็นปัญหาส�ำคัญของผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมอง ซึง่ มีสาเหตุมาจากปัญหาด้าน
การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยเฉพาะแขนและ
ขาข้างที่อ่อนแรงบางครั้งพบว่าผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองทีพ่ ฒ
ั นาทักษะด้านการเคลือ่ นไหวดี
ขึน้ มากยังคงมีปญ
ั หาด้านการแต่งตัว โดยเฉพาะ
กิจกรรมทีต่ อ้ งใช้มอื ท�ำด้วยความละเอียด ได้แก่
การใส่เสือ้ ชัน้ ในและการใส่ถงุ เท้ารองเท้า นอกจาก
นีย้ งั พบว่าผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองมีการปรับ
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วิธกี ารและอุปกรณ์เพือ่ ให้สามารถแต่งตัวได้ดว้ ย
ตนเอง
4.4.1 ใส่เสื้อชั้นในล�ำบาก
จากการศึกษาพบปัญหาส�ำคัญคือ มีความ
ยากล�ำบากในการใส่เสื้อชั้นใน เนื่องจากผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองจ�ำเป็นต้องยกแขนสอด
ต้องติดตะขอทีม่ ขี นาดเล็ก ซึง่ ค่อนข้างยากส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวแขนและมือ ดังค�ำ
พูดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ว่า
“เวลาใส่เสื้อชั้นในก็จะล�ำบากนิดหน่อย ก็
ต้องใส่ขา้ งหน้าก่อน แล้วหมุนเอา ตอนติดตะขอ
ก็ล�ำบากนิดหน่อย ช้าหน่อยค่ะ” (นางสาวเอ)
“เรื่องใส่เสื้อชั้นใน มันต้องสวมศีรษะแล้ว
เรายกแขนไม่ขนึ้ มันเจ็บ เลยต้องให้เด็กมาช่วย”
(นางดี)
4.4.2 ใส่ถุงเท้ารองเท้าได้ล�ำบาก
การใส่ถุงเท้ารองเท้ายังคงเป็นปัญหาและ
อยากท�ำกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตนี้ด้วยตนเอง
ดังค�ำพูดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ว่า
“เวลาใส่รองเท้ากับถุงเท้าจะยากนิดนึง
เวลาเราใส่ขาข้างซ้ายมันวีค (Weak) ไงครับ เรา
ก็ไม่ค่อยรู้สึกด้วย ก็จะใส่ผิดใส่ถูก” (นายบี)
“เราไม่คอ่ ยสวมถุงเท้า แต่รองเท้าจะล�ำบาก
โดยเฉพาะรองเท้าคัตชู เท้ามันจิกเกร็ง ก็จะใส่
ล�ำบาก” (นายซี)
4.4.3 การปรับประยุกต์วิธีการแต่งตัว
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีการปรับ
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วิธกี ารในการใส่เสือ้ ผ้าและการใช้อปุ กรณ์ชว่ ยซึง่
จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เนื่องจากระดับ
ความสามารถที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ พบ
ว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะมีการปรับ
ประยุกต์การแต่งกายในทางใดทางหนึ่ง เพื่อให้
สามารถท�ำกิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง ดังค�ำพูดทีว่ า่
“เค้าสอนให้ใส่ขา้ งทีอ่ อ่ นแรงก่อน เวลาเรา
ใส่เสือ้ ผ้าก็จะใส่ขา้ งซ้ายก่อน แต่ถา้ ถอดเราก็จะ
ถอดข้างขวาก่อน มันก็งา่ ยขึน้ นะคะ สะดวกขึน้ ”
(นางสาวเอ)
“เสือ้ เชิต้ เราก็ตดิ กระดุมรอไว้กอ่ นแล้วค่อย
สวมหัว กางเกงก็เปลี่ยนมาใส่แบบที่เป็นยางยืด
แทน มันสะดวกกว่า ง่ายกว่าครับ” (นายซี)
4.5 สภาพจิตใจของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
สภาพจิตใจของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
เป็นประเด็นส�ำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก
เนื่องจากไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆได้ด้วย
ตนเองทั้งหมดเมื่อเทียบกับก่อนเป็นโรคหลอด
เลือดสมอง ท�ำให้มีสภาพจิตใจที่เศร้าหมองได้
ง่าย และมีความคิดในแง่ลบเกิดขึน้ ได้งา่ ย เนือ่ งจาก
ภาวะที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นท�ำให้มีความรู้สึก
ที่อาจเปลี่ยนไปจากเดิม พบประเด็นย่อย ได้แก่
ความรู้สึกต่อตนเอง และความรู้ต่อผู้ดูแล
4.5.1 ความรู้สึกต่อตนเอง
พบว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองความ
รูส้ กึ ต่อตนเองทีไ่ ม่สามารถท�ำกิจกรรมประจ�ำวัน
ได้ เป็นความรู้สึกในแง่ลบต่อตนเอง เมื่อไม่
สามารถท�ำกิจกรรมได้หรือท�ำได้ช้าๆ จะรู้สึก
หงุดหงิด รูส้ กึ ว่าไม่ทนั ใจ รูส้ กึ อึดอัดทีไ่ ม่สามารถ

วารสารกิจกรรมบำ�บัด

ท�ำอย่างที่ใจตนเองต้องการได้ ดังค�ำพูดของผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ว่า
“มันแบบ รู้สึกหงุดหงิด มันชักช้าไม่ทันใจ
เรา จะท�ำอะไรก็ติดๆขัดๆ มันไม่เหมือนเดิม”
(นายบี)
“ก็อดึ อัดทีท่ ำ� เองไม่ได้ บางทีกห็ งุดหงิดนะ
มันร�ำคาญตัวเอง”(นายซี)
4.5.2 ความรู้สึกที่มีต่อผู้ดูแล
ผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองนอกจากจะมีความรูส้ กึ ต่อตนเองแล้ว
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองยังมีความรู้สึกต่อผู้
ดูแล พบว่า มีความรู้สึกสงสารผู้ดูแลที่ต้องมา
คอยช่วยเหลือดูแลตนเอง ในการท�ำกิจวัตรประ
วันต่างๆ กังวลและรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของ
ผู้ดูแล ดังค�ำพูดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ที่ว่า
“เราก็เห็นใจแม่ เค้าต้องมาคอยดูแลเรา
ตลอด ยิ่งช่วงแรกๆเราเหวี่ยงมากเลย แม่ก็ต้อง
มาคอยรองรับอารมณ์เรา สงสารเค้าค่ะ รู้สึกไม่
ดีเลย” (นางสาวเอ, ร้องไห้)
“ก็เป็นภรรยานีห่ ละทีค่ อยช่วยเรา เค้าก็ตอ้ ง
มาเหนือ่ ยกับเรา เรามาป่วยอย่างนี”้ (นายซี)
4.6 ผู้ดูแล
นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้
ดูแลอย่างมาก เนือ่ งจากกิจวัตรประจ�ำวันหลาย
อย่าง ที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่สามารถ
ท�ำได้ดว้ ยตนเอง จ�ำเป็นต้องได้รบั การช่วยเหลือ
จากผู้อื่น

91

ความต้องการช่วยเหลือในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันจากผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
หลายรายแสดงออกชัดเจนถึงความต้องการ การ
ช่วยเหลือในขณะท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน โดยต้องการ
ให้มผี ดู้ แู ลคอยให้ความช่วยเหลือและเพิม่ ความ
มั่นใจขณะท�ำกิจกรรม ดังค�ำพูดที่ว่า
“จริงๆเราก็ทำ� ได้เองนะ แต่ถา้ มีคนมาช่วย
ก็ดี ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภรรยา เขาก็มาช่วยดูแล
เรา” (นายบี)
“ต้องมีหละคนดูแล คอยช่วยเราท�ำนูน่ ท�ำนี่
ให้เราท�ำเองก็ไม่สะดวก ต้องให้เด็กช่วย” (นางดี)
4.7 การเงิน/เศรษฐกิจ
ด้านการเงินและเศรษฐกิจพบว่าผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมอง แต่เดิมเป็นคนที่มีรายได้ให้
กับครอบครัว แต่เมือ่ มีพยาธิสภาพเป็นโรคหลอด
เลือดสมองแล้ว ท�ำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ
เดิมได้เต็มที่ การที่ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบ
กิจวัตรประจ�ำวันได้ดว้ ยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว
จ�ำเป็นต้องปรับประยุกต์ด้วยวิธีการต่างๆ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การปรับสภาพบ้าน ห้องน�ำ้ และ
การใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆ ซึ่งท�ำให้จำ� เป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
4.7.1 รายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว
เป็นผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวทีฐ่ านะ
เศรษฐกิจค่อนข้างไม่ดี จากเดิมที่ผู้ป่วยเคยเป็น
เสาหลักให้กบั ครอบครัว ในการหาเลีย้ งครอบครัว
แต่กลับต้องมาเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลืองสมอง
ท�ำให้ตอ้ งออกจากงาน ทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะขัน้ สูง แม้
จะมีเงินมาจากภาคประกันสังคม ทัง้ ของรัฐและ
เอกชน แต่เมือ่ เทียบกับค่าใช้จา่ ยแล้วไม่พอเพียง
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ส�ำหรับการดูแลสุขภาพในระยะยาว และการ
จุนเจือครอบครัว ซึง่ ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ทีม่ คี วามทุกข์ใจด้านเศรษฐกิจทางบ้านได้อธิบาย
ไว้ว่า
“แต่เดิม หาเงินได้เป็นกอบเป็นก�ำ ส่งเสีย
ลูกๆ แต่ตอนนี้ ไม่มใี ครมาจ้างผมแล้ว สมองมัน
ก็ไม่ค่อยแล่น คิดวางแผนงานด้านธุจกิจตอนนี้
สู้กับคู่แข่งก็ไม่ได้แล้ว” (นายซี)
“แม้จะมีกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
แต่ใช่วา่ จะเพียงพอกับค่าใช้จา่ ยส�ำหรับครอบครัว
ในยุคปัจจุบนั สมัยก่อนเราท�ำโอทีได้ สามารถขึน้
เวร อยู่เวรได้เงินมาแบ่งเบาภาระทางบ้าน โดย
เฉพาะค่าเทอมลูกๆ” (นางดี)
4.7.2 ค่าใช้จา่ ยในการดัดแปลงสภาพบ้านค่อน
ข้างสูง
หลังจากป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ได้
มีการปรับประยุกต์สภาพบ้าน และห้องน�้ำ รวม
ทั้งซื้ออุปกรณ์ช่วยต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ท�ำให้มคี า่ ใช้จา่ ยเพิม่
ขึน้ มาค่อนข้างสูง โดยผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้อธิบายไว้ว่า
“หลักๆก็มีค่าไม้เท้า เปลี่ยนรองเท้าอะไร
อย่างนี้ค่ะก็ไม่เท่าไร” (นางสาวเอ)
“ค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกัน ค่าของ ค่าไม้
เท้า ยิง่ ช่วงแรกๆพวกติดราว ท�ำห้องน�ำ้ ก็หลาย
ตังเหมือนกัน”(นายบี)
“ค่าใช้จา่ ยเยอะค่ะ เราต้องท�ำบ้าน ซือ้ ของ
หลายอย่าง ไหนจะค่าจ้างคนดูแลอีกทุกเดือนๆ”
(นางดี)
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5. อภิปรายผล

การศึกษาเรือ่ งผลกระทบด้านการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบ
ว่ามีความสอดคล้อง และคล้ายคลึงกับการศึกษา
ที่ผ่านมาดังนี้
5.1 คุณภาพชีวิตของการด�ำเนินชีวิต
ผลการศึกษาพบว่าหลังภาวะโรคหลอด
เลือดสมอง ผูป้ ว่ ยจะมีความผิดปกติของร่างกาย
พฤติกรรม อารมณ์ และการเข้าสังคม ส�ำหรับ
ปัญหาด้านสุขภาพกาย ทางกิจกรรมบ�ำบัดพบ
ว่าการเคลื่อนไหวแขนและมือของข้างที่เป็น
อัมพาตเป็นปัญหาส�ำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันโดยตรง
ผู้ป่วยหลายรายรู้สึกไม่มีแรงและไม่สามารถ
ควบคุมการเคลื่อนไหวแขนและมือได้อย่าง
คล่องแคล่ว ท�ำให้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมการด�ำเนินชีวติ แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย สอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาของ(10) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง พบว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันได้ด้วยตนเองจะมีคุณภาพชีวิตที่ตำ�่ ลง
สอดคล้องกับการศึกษาของCarod-Artal
และคณะในปี ค.ศ. 2000พบว่าคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายหลังป่วย 4 ปี
เมือ่ ท�ำการประเมินด้านการท�ำงาน การท�ำกิจกรรม
ที่บ้าน การท�ำกิจกรรมกับครอบครัวและการท�ำ
กิจกรรมยามว่าง พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามพิการหลง
เหลืออยู่มาก ส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันทีล่ ดลง ไม่สามารถกลับ
ไปท�ำงานได้ และมีสภาพจิตใจแย่ลง(17) ปัจจัย
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เหล่านีล้ ว้ นสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยทัง้
สิ้นดังนั้นหากผู้ป่วยมีการฝึกการดูแลตนเอง ฝึก
การท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ดีแล้วย่อมส่งผลต่อ
กิจกรรมการด�ำเนินชีวติ และคุณภาพชีวติ ดียงิ่ ขึน้
ตามมา(18)
5.2 ผลกระทบด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
พื้นฐาน
ผลกระทบด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันเป็น
ปัญหาส�ำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดย
พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันพื้นฐาน(19) ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการปรับ
สภาพแวดล้อมและเสริมอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการท�ำกิจกรรมต่างๆ สอดคล้อง
กับการศึกษาของWolf (2000)ที่พบว่าผู้ป่วยมี
ความพิการภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันพืน้ ฐานในทุกด้าน จึงต้องได้รบั การฝึก
กิจกรรมบ�ำบัดด้านการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน(20)
คล้ายคลึงกับการศึกษาของFletcher-Smithและคณะ
(2013)ท�ำการศึกษาประสิทธิผลของการให้การ
รักษาทางกิจกรรมบ�ำบัดในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือด
สมองที่อยู่ทีบ้าน พบว่าการรักษาทางกิจกรรม
บ�ำบัดช่วยเพิ่มความ สามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันได้อย่างอิสระยิ่งขึ้น (21)นอกจากนี้ ผู้
ป่วยส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
จากผู้ดูแลและญาติ รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์
ช่วย อุปกรณ์เสริมที่จ�ำเป็นในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน เพือ่ ช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วย(22)
จากการศึกษานีผ้ วู้ จิ ยั พบปัญหาเชิงลึก ซึง่
เป็นส่วนของรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมในการ
ประกอบกิจวัตรประจ�ำวันของผู้ป่วยโรคหลอด
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เลือดสมอง ที่นักกิจกรรมบ�ำบัดอาจมองข้าม
ประเด็นปัญหาเหล่านี้ไป ได้แก่ ผลกระทบด้าน
การอาบน�ำ้ พบว่าผูป้ ว่ ยไม่สามารถถูหลังตนเอง
ได้ ท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกคับข้องใจ และกังวลเรื่อง
ความสะอาดหลังการอาบน�ำ้ ส�ำหรับผลกระทบ
ด้านการแต่งตัวของเพศหญิง ซึง่ การใส่ชดุ ชัน้ ใน
เป็นปัญหาอย่างมาก และการเคลือ่ นย้ายตนเอง
ภายในบ้านหรือการเดิน ผู้ป่วยส่วนใหญ่กังวล
กับปัญหาเรือ่ งท่าทางการเดิน และความสามารถ
ในการท�ำกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากผู้ป่วยจ�ำเป็น
ต้องเคลื่อนย้ายตัวเพื่อไปท�ำกิจกรรม เช่น การ
เดินไปเข้าห้องน�ำ้ เป็นต้น
5.3 ความต้องการการช่วยเหลือในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันจากญาติ/ผู้ดูแล
ผลการศึกษาพบประเด็นส�ำคัญทีเ่ ป็นปัจจัย
ในการส่งเสริมความสามารถในการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวันของผู้ป่วย นั่นคือการช่วยเหลือจาก
ญาติหรือผู้ดูแล ในผู้ป่วยบางรายพบว่ามีการ
แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความต้องการในการ
ช่วยเหลือจากผู้ดูแล ซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลต่อการ
เพิม่ ขีดความสามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของWolf (2000)พบว่าผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองจ�ำเป็นต้องได้รบั การช่วยเหลือ
จากผู้ดูแลในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ทั้งในแง่
ความช่วยเหลือและความปลอดภัยขณะท�ำ
กิจกรรม นอกจากนั้น ครอบครัวของผู้ป่วยมี
บทบาทหลักในการให้การสนับสนุนโดยการจัดหา
สิง่ อ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ชว่ ยและอุปกรณ์
เสริม เพือ่ ส่งเสริมด้านกิจวัตรประจ�ำวันแก่ผปู้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมอง(5)
สอดคล้องการศึกษาของ อรุณี และคณะ
(2556) พบว่าผูป้ ว่ ยสูงอายุทพี่ กิ ารจากโรคหลอด
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เลือดสมอง พบประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยที่ว่า ผู้ป่วยมีปัญหาในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวัน ท�ำให้ญาติจำ� เป็นต้องเข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือดูแล รวมถึงการเข้ามา
มีบทบาทตัดสินใจการท�ำกิจวัตรต่างๆของผูป้ ว่ ย
ด้วย ดังนั้นการเข้ามามีส่วนรวมของผู้ดูแลและ
ญาติ เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างมากในการฟื้นฟู
สภาพ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองประกอบ
กิจวัตรประจ�ำวันได้ดีขึ้น(23)
5.4 ผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ป่วย
พบว่าภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง ผูป้ ว่ ย
จะประสบกับปัญหาทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
(19)โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถท�ำกิจกรรม
ต่างๆได้ดว้ ยตนเองท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจ มีความคิดด้านลบเกิดขึน้ ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์และความรูส้ กึ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง
กับการศึกษาของวราลักษณ์ ทองใบปราสาท
และคณะ (2550) ที่พบว่าผู้ป่วยจะรู้สึกอาย ไม่
อยากให้ใครมอง ไม่อยากไปเจอใคร รวมทั้ง
หงุดหงิด และโมโห เกี่ยวกับสภาพความพิการ
ของตนเองที่ท�ำให้ไม่สามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ
ได้เหมือนเดิม (24)นอกจากนี้พบว่าความรู้สึกที่
มีต่อญาติ ผู้ป่วยรู้สึกสงสาร เห็นใจผู้ดูแล รู้สึก
ว่าตนเองไร้คณ
ุ ค่า เป็นภาระให้กบั ครอบครัวและ
ผูด้ แู ล ความรูส้ กึ ทีอ่ ยากกลับไปท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วันและประกอบกิจกรรมการด�ำเนินชีวิตได้เอง
ดังเดิม ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้(10)
คล้ายคลึงกับงานวิจยั ของCarod Artalและคณะ(2000)
ทีศ่ กึ ษาผลกระทบของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
จ�ำนวน 79 ราย พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาทางด้าน
ร่างกาย ที่มีอาการซึมเศร้าเกิดขึ้นหลังป่วยเกิด
ขึ้น อันเนื่องมาจากความสามารถด้านการท�ำ
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กิจวัตรประจ�ำวันมีความสัมพันธ์ทลี่ ดลง ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพชีวติ ของตัวเองผูป้ ว่ ยตามมา(17)
5.5 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/การเงิน
จากการศึกษาพบว่าภายหลังโรคหลอด
เลือดสมอง ผูป้ ว่ ยบางรายต้องออกจากงานประจ�ำ
และต้องเข้ารับบริการบ�ำบัดและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นสภาพ
แวดล้อมภายในบ้านและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกและความปลอดภัยในการด�ำเนิน
ชีวิต ได้ท�ำการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือในการ
ประกอบกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ นอกจากนีใ้ นผู้
ป่วยบางรายได้จา้ งผูด้ แู ลเพิม่ เติมเพือ่ ช่วยเหลือ
ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่า
นีล้ ว้ นมีคา่ ใช้จา่ ย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและขีดความ
สามารถของผูป้ ว่ ย ส่งผลกระทบด้านการเงินตาม
มา สอดคล้องกับผลการศึกษาของโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ที่พบว่าผู้ป่วยนอกส่วนใหญ่จ�ำเป็น
ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมากในการเดินทางไป
โรงพยาบาล รวมทั้งต้องสูญเสียรายได้จุนเจือ
ครอบครัวจากการหยุดงานหรือค่าจ้างแก่ผู้ดแู ล
(25)
นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีร่ บั
บริการทางกิจกรรมบ�ำบัดในการฝึกประกอบ
กิจวัตรประจ�ำวัน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
กิจกรรมการด�ำเนินชีวิตของตนเอง สัมพันธ์กับ
การศึกษาของ Kapral และคณะ (2002)ได้ศกึ ษา
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมภายหลังป่วย
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าผู้ป่วยจ�ำเป็น
ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ตามมา(26)ซึ่ง
ในงานวิจัยนี้จะเห็นว่าพบว่าผู้ป่วยโรคหลอด
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เลือดสมองและญาติ กังวลกับค่าใช้จา่ ยในอนาคต
และหลักประกันทางสังคม การได้สิทธิการดูแล
เพื่อจุนเจือต่อครอบครัว รวมทั้งค่าบ�ำบัดรักษา
ในระยะยาว และส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย
จะมีโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางกิจกรรม
บ�ำบัดได้นอ้ ยลงท�ำให้สง่ ผลต่อระยะในการฟืน้ ฟู
สภาพและ ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจ�ำวันตามมา

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำ
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

การศึกษาครัง้ นีค้ น้ พบประเด็นปัญหาด้าน
การใช้งานมือและแขนข้างอัมพาตของผูป้ ว่ ยโรค
หลอดเลือดสมอง มีสาเหตุมาจากอาการอ่อน
แรงและไม่สามารถควบคุมการเคลือ่ นไหวได้ ส่ง
ผลกระทบต่อการท�ำกิจกรรมการด�ำเนินชีวติ โดย
เฉพาะความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน
ของผู้ป่วย ได้แก่ การถูหลังเวลาอาบน�้ำ การใส่
ชุดชัน้ ในของเพศหญิง การใส่รองเท้าถุงเท้า และ
การเคลื่อนย้ายตนเองเพื่อไปท�ำกิจกรรมต่างๆ
ปัญหาเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั พัฒนาทักษะผ่าน
การให้บริการทางกิจกรรมบ�ำบัด เพือ่ เพิม่ ทักษะ
ชีวติ ในการประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน รวมทัง้ การ
ใช้อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ช่วยต่างๆ การปรับ
สภาพแวดล้อม เพื่ออ�ำนวยวามสะดวกและเกิด
ความปลอดภัยในการประกอบกิจกรรมการด�ำเนิน
ชีวิต รวมทั้งความช่วยเหลือจากผู้ดูแลและญาติ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ ในการช่วยส่งเสริมความ
สามารถและเพิม่ ศักยภาพในการท�ำกิจวัตรประจ�ำ
วัน
นอกจากนีป้ ญ
ั หาด้านกิจวัตรประจ�ำวันยัง
ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วย ทั้งในแง่
ความรู้สึกหงุดหงิด ร�ำคาญตนเองที่ไม่สามารถ
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ประกอบกิจกรรมที่ตนเองต้องการได้ รวมทั้งมี
ความรู้สึกสงสาร เห็นใจที่มีต่อผู้ดูแล ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันและการ
ด�ำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการ
เงิน ซึง่ ส่ ง่ ผลกระทบอย่างมากต่อผูป้ ว่ ยโรคหลอด
เลือดสมอง และครอบครัว เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยจ�ำเป็น
เงินในการบ�ำบัดรักษาทางการแพทย์ การปรับ
สภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้ออุปกรณ์
ช่วยต่างๆ หรืออาจรวมทั้งค่าจ้างส�ำหรับผู้ดูแล
ซึ่งครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้
ท�ำให้เกิดกระทบต่อคุณภาพชีวิต การประกอบ
กิจวัตรประจ�ำวัน และการด�ำเนินชีวิต

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

การวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูล
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์แก่นสาระ
เพือ่ หาประเด็นส�ำคัญ ท�ำให้สามารถท�ำให้เข้าใจ
ถึงทัศนคติ แนวคิด ประสบการณ์ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองแต่ละบุคคลอย่างลึกซึง้ สะท้อน
ถึงปัญหาทางสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ ความ
รู้สึกของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและส่งผลก
ระทบต่อการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยเป็น
อย่างดีฉะนัน้ นักกิจกรรมบ�ำบัดต้องตระหนักถึง
ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ของผู้รับบริการโรค
หลอดเลือดสมอง โดยสามารถน�ำผลการวิจยั ไป
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนให้การรักษาทาง
กิจกรรมบ�ำบัดได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้บริการทางกิจกรรมบ�ำบัดได้อย่าง
มีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับบริบท
ของผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตควรมี
การเก็บข้อมูลในญาติ และผู้ดูแลเพื่อใช้น�ำมา
ประกอบในการพิจารณาวางแผนการรักษา รวม
ทั้งจ�ำเป็นในการท�ำวิจัยในเชิงปริมาณเพิ่มเติม
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ในลักษณะงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
method) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ

กิติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่
เป็นผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุกท่านร่วมทัง้ ญาติและครอบครัว
ทีใ่ ห้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ขอ้ มูลเกีย่ ว
กับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองต่อการ
ประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ รวมถึง คลินกิ กิจกรรมบ�ำบัด คณะ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ทีส่ นับสนุน
และสถานที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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