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บทคัดยอ
โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่เกิดจากการขาดปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองทันที โดยมีสาเหตุจากการ
แตก ตีบ หรือ ตันของหลอดเลือด การเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองสงผลกระทบตอผูท เี่ ปนทัง้ ดานรางกาย
จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ อันจะสงผลทําใหผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตลดลงได การศึกษา
วิจัยเชิงพรรณนาแบบติดตามไปขางหนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคหลอดเลือด
สมองหลังไดรับการวินิจฉัย 6 เดือนแรกและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในระยะกอนจําหนายออกจาก
โรงพยาบาลกับ 1, 3 และ 6 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย กลุมตัวอยางเปนผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองจํานวน
39 ราย ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คัดเลือกกลุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครือ่ ง
มือทีใ่ ชในการศึกษาประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล และ แบบประเมินคุณภาพชีวติ เฉพาะโรคหลอด
เลือดสมอง ฉบับภาษาไทย ซึ่งมีคาสัมประสิทธอัลฟาของครอนบาคเทากับ .97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พรรณนา และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในระยะกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ระยะ 1, 3 และ 6 เดือน
หลังไดรับการวินิจฉัย โดยใชสถิติการทดสอบฟรีดแมน (Friedman test) และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเปน
รายคูต ามระยะเวลาหลังไดรบั การวินจิ ฉัยโดยใชสถิตกิ ารทดสอบวิลคอกซอน ซายน แรงค (Wilcoxon signedrank test)
ผลการวิจัยพบวา
1. คุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งระยะกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ระยะ 1, 3 และ 6 เดือนหลังไดรับ
การวินิจฉัย อยูในระดับปานกลาง
2. คุณภาพชีวติ โดยรวมทัง้ 4 ระยะคือระยะกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ระยะ 1, 3 และ 6 เดือน
หลังไดรับการวินิจฉัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตเปนรายคูตามระยะเวลาหลังไดรับการวินิจฉัย พบวา ระยะกอนจําหนาย ระยะ 1 เดือนหลังไดรับการ
วินิจฉัย ระยะ 3 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย ตํ่ากวาระยะ 6 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<.001)
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Quality of Life Among Stroke Persons
Within Six Months Post Diagnosis

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองภายในชวง 6 เดือนแรกมีคุณภาพชีวิต
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยทํานายคุณภาพชีวิต และศึกษาหาวิธีการ
ทางการพยาบาลที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปวยกลุมนี้

Abstract
Stroke is the abrupt onset decreasing cerebral blood ﬂow due to rupture, thrombosis,
or occlusion. Persons with stroke are affected to physically, psychologically, and
socioeconomically resulting in a lower quality of life. This prospective and descriptive research
design aimed to explore the quality of life among persons with stroke within the ﬁrst sixth
months of post diagnosis and to compare their quality of life between before hospital
discharge and at one, three and six months post diagnosis. The participants were selected
using purposive sampling, and consisted of thirty nine persons with stroke who were
hospitalized at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. Research instruments consisted of a
demographic data record form, and the Stroke Speciﬁc Quality of Life Scale (SSQOL), Thai
version. Cronbach’s alpha coefﬁcient was used to test the internal consistency reliability of
the instrument which gave a value of 0.97. Data were analyzed using descriptive statistics,
and the comparison of the quality of life in the period before discharging from the hospital
and at one, three and six months post diagnosis was made using the Friedman Test. The
comparison of the quality of life between two periods post diagnosis used Wilcoxon signedrank test.
The research ﬁndings revealed that
1. The overall quality of life before discharging from the hospital and at one, three and
six months post diagnosis were at moderate level.
2. The overall quality of life at 4 periods, which were before discharging from the hospital
and at one, three and six months post diagnosis, was statistically signiﬁcantly different. In
pair comparison of two periods of time post diagnosis, it was found that the quality of life
before discharging and at one month, and three months post diagnosis were statistically
signiﬁcantly lower than at six months post diagnosis (p<.001).
The ﬁndings of this study demonstrated that the overall quality of life among stroke
persons within six months was at moderate level. Further study should explore the factors
predicting quality of life and an appropriate nursing intervention to improve the quality of
care of these patients.
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คุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง
ภายใน 6 เดือนแรกหลังไดรับการวินิจฉัย

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เปนโรคที่เกิดจาก
ความพรองของระบบไหลเวียนในสมองทันทีโดยมีสาเหตุ
จากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก ทําใหสมองขาดเลือด
ไปเลี้ยงจึงนําไปสูการสูญเสียการทําหนาที่ของรางกายที่
สมองสวนนั้น (Thom et al., 2006) โรคหลอดเลือด
สมองเปนปญหาสําคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและ
ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาและมี แ นวโน ม เพิ่ ม มากขึ้ น
เนื่องจากเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญของโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงทีม่ จี าํ นวนผูท เี่ ปนสองโรคนีเ้ พิม่
ขึ้น สําหรับประเทศไทย พบวา มีผูที่เปนโรคหลอดเลือด
สมองในป พ.ศ. 2553 จํานวน 32,210 รายคิดเปน 50.56
รายตอแสนประชากร (สํานักงานระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555ก) ในป พ.ศ.
2554 พบผูท เี่ ปนโรคจํานวน 18,6129 รายคิดเปน 29.03
รายตอแสนประชากร (สํานักงานระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2555 ข) และพบวา
มีผูที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันใน
ป พ.ศ. 2550 ถึงพ.ศ. 2554 เทากับรอยละ 8.74, 8.46,
8.05, 8.21, 7.37 ของประชากร ตามลําดับ (สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ [สปสช.], 2554) แมวา อัตรา
ตายของผูท เี่ ปนโรคหลอดเลือดสมองลดลงแตพบวาความ
รุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นและผูที่รอดชีวิตจากโรคหลอด
เลือดสมองมีความพิการเพิม่ มากขึน้ (พรภัทร ธรรมสโรช,
2555)
ผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองจะไดรับผลกระทบ
ทางดานรางกายหลายประการ ไดแก ความสามารถใน
การทําหนาที่ลดลง เกิดอาการออนแรงครึ่งซีก สูญเสีย
ความสามารถในการทรงตัว บกพรองเรื่องการพูด การ
ออกเสียงและดานการสื่อภาษา และเกิดโรคความจํา
เสื่อม (Tham et al., 2002) ผลกระทบทางดานจิตใจ
และอารมณ มักเกิดแบบทันทีทันใดโดยไมไดเตรียมตัว
เตรียมใจมากอน ทําใหรูสึกสูญเสียอํานาจ มีปญหาเกี่ยว
กับภาพลักษณ อาจมีพฤติกรรมทีก่ า วราว กลัว ตกใจ และ
ซึมเศรา (Carod–Artal & Egido, 2009) สวนผลกระทบ
ดานสังคมพบวาเกิดการสูญเสียหรือไรความสามารถใน
การทํากิจกรรมทีค่ นปกติทวั่ ไปสามารถทําไดเชน การเดิน
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การสือ่ สาร และการทํากิจวัตรประจําวันตางๆ ตองพึง่ พิง
ผูอื่น ตลอดจนภาพลักษณที่เปลี่ยนไปทําใหผูที่เปนโรค
หลอดเลือดสมองไมสามารถทําหนาที่หรือบทบาทเดิมที่
เคยทําได ขอจํากัดเหลานี้ทําใหผูที่เปนโรคหลอดเลือด
สมองแยกตัวออกจากสังคมและเกิดความดอยโอกาสทาง
สังคม (handicap) จากผลกระทบดังกลาวสงผลทําให
คุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองลดลงได
(กมลทิพย หาญผดุงกิจ, 2550; Carod–Artal & Egido,
2009)
คุณภาพชีวิต (quality of life) เปนคําที่ใชแทน
ความผาสุก (well-being) หมายถึง ความสุขความพึง
พอใจในชีวิตของแตละบุคคลที่เกิดขึ้นอันเปนผลมาจาก
พื้นฐานของการดํารงชีวิตและประสบการณในชีวิตรวม
ถึงฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ (Zhan, 1992)
คุณภาพชีวติ แบงออกเปน 2 แบบ ไดแก คุณภาพชีวติ โดย
ทั่วไปและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพ สําหรับ
คุณภาพชีวติ โดยทัว่ ไปทีน่ ยิ มใชตามทีอ่ งคการอนามัยโลก
ไดใหความหมายไว คือ การรับรูถึงสถานะของบุคคลนั้น
ในการดํารงชีวิตในบริบทของวัฒนธรรม และคานิยมที่
เกี่ยวของอยู โดยมีความสัมพันธกับเปาหมาย ความหวัง
มาตรฐานและความหวงใยของบุคคลนั้น (WHOQOL
Group, 1993) คุณภาพชีวิตโดยทั่วไปไมไดเนนในเรื่อง
ความเจ็บปวยดวยโรคและการรักษา อยางไรก็ตามผูที่มี
ความเจ็บปวยก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได (Orem,
2001) ดังนั้น คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ
(health related quality of life [HRQOL]) เปนการ
รับรูข องแตละบุคคลตอผลกระทบทีเ่ กิดจากโรคและการ
รักษาในขณะทีม่ คี วามเจ็บปวย (Aaronson et al., 1993)
สําหรับคุณภาพชีวิตในกลุมผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง
จึงหมายถึง การรับรูค วามสุขหรือความพึงพอใจแมจะได
รับผลกระทบการเจ็บปวยซึ่งเปนมุมมองคุณภาพชีวิตที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ
คุณภาพชีวติ ของผูท เี่ ปนโรคหลอดเลือดสมองอาจ
ลดลงเนือ่ งจากมีอาการหรืออาการแสดงทีเ่ ปนผลมาจาก
พยาธิสภาพของโรคที่ทําใหเกิดความพิการหรือภาวะ
ทุพลภาพ ทําใหมขี อ จํากัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวัน และสวนที่เปนภาวะดอยโอกาสคือการ
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สูญเสียอํานาจและบทบาทของตนในสังคมเนือ่ งจากมีขอ
จํากัดในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในสังคม (ทศพร
คําผลศิร,ิ 2548; Ones, Yilmaz, Cetinkaya, & Caglar,
2005) จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาผูที่เปนโรค
หลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตตํ่าลงภายหลังจากไดรับ
การวินิจฉัย 1 ถึง 6 เดือน (แสงแกว ราชภักดี, 2550;
Prlic, Kadojic, Gmajnic, & Prlic, 2010; Ronning &
Stavem, 2008) จนถึงระยะ 1-3 ปหลังไดรบั การวินจิ ฉัย
(Haley, Roth, Kissela, Perkins, & Howard, 2011;
Jonsson, Lindgren, Hallstrom, Norrving, &
Lindgren, 2005; Sturm et al., 2004) และพบวา
คุณภาพชีวติ ของผูท เี่ ปนโรคหลอดเลือดสมองอยูใ นระดับ
ที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกอนเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
(Suenkeler et al., 2002)
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตที่ผานมา
อาจมีขอจํากัดในการนํามาใชอธิบายในกลุมผูที่เปนโรค
หลอดเลือดสมองในวัยผูใหญของประเทศไทย เนื่องจาก
ส ว นใหญ เ ป น การศึ ก ษาภาคตั ด ขวางและศึ ก ษาในผู 
สูงอายุที่มีการเสื่อมของระบบตางๆ ในรางกายมากกวา
กลุม ผูใ หญ และเปนการศึกษาในตางประเทศ (Jonsson
et al., 2005; Prlic et al., 2010; Ronning & Stavem,
2008) ดังนั้นการนําผลการวิจัยมาอธิบายในผูที่เปนโรค
หลอดเลือดสมองในประเทศไทย อาจไมสะทอนถึงระดับ
คุณภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในแตละ
ชวงเวลาภายหลังไดรบั การวินจิ ฉัย 6 เดือน อีกทัง้ เปนการ
ศึกษาในตางประเทศอาจมีบริบทการดูแลที่แตกตางกับ
ในประเทศไทย จึงอาจมีผลตอคุณภาพชีวติ ทีแ่ ตกตางกัน
ได นอกจากนี้ ยังพบวาการศึกษาทีผ่ า นมามีการใชเครือ่ ง
มือประเมินคุณภาพชีวิตโดยทั่วไป เชน Assessment of
Quality of Life [AQOL] (Sturm et al., 2004) SF-12
(Haley et al., 2010) SF-36 ( Jonsson et al., 2005;
Suenkeler et al., 2002) ซึ่งอาจจะไมสามารถประเมิน
คุณภาพชีวิตในผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองที่มีการเจ็บ
ปวยไดครอบคลุม ดังนัน้ หากมีการศึกษาแบบติดตามผูท ี่
เปนโรคหลอดเลือดสมองไปขางหนาอยางตอเนือ่ งภายใน
เวลา 6 เดือนแรกหลังการวินิจฉัย และใชเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพชีวติ ทีเ่ ฉพาะเจาะจงกับผูท เ่ี ปนโรคหลอด

เลือดสมองเปนระยะตามชวงเวลาของการติดตามความ
กาวหนาในการักษาและฟน ฟูโรคหลังจําหนายจะสามารถ
ประเมินและอธิบายคุณภาพชีวิตของผูปวยกลุมนี้ได
ชัดเจนและครอบคลุมขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรค
หลอดเลือดสมองหลังไดรับการวินิจฉัยภายใน 6 เดือน
แรก ไดแก ระยะกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ระยะ
1, 3 และ 6 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรค
หลอดเลือดสมองระหวางระยะกอนจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล ระยะ 1, 3 และ 6 เดือนหลังไดรับการ
วินิจฉัย
คําถามการวิจัย
1. คุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง
หลังไดรับการวินิจฉัยภายใน 6 เดือนแรก ไดแก ระยะ
กอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ระยะ 1, 3 และ 6
เดือนหลังไดรับการวินิจฉัยอยูในระดับใด
2. คุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง
ในระยะกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ระยะ 1, 3
และ 6 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย แตกตางกันหรือไม
อยางไร
กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวติ ดานสุขภาพของอารอนสันและคณะ (Aaronson et
al., 1993) เปนแนวทางในการวิจัย ซึ่งอธิบายไดวาผูที่
เปนโรคหลอดเลือดสมองจะไดรบั ผลกระทบจากการเจ็บ
ปวยทําใหเกิดความพรองและความพิการเกิดขึ้น สงผล
กระทบตอผูที่เปนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม
ดานรางกายสงผลใหชวยเหลือตนเองไดนอย ไมสามารถ
ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวันหรือทํางานไดตามปกติ ดานจิตใจ
ทําใหสูญเสียภาพลักษณ เกิดภาวะซึมเศรา และดาน
สังคมที่ตองพึ่งพิงผูอื่น รูสึกความดอยโอกาสทางสังคม
แยกตัว ซึ่งจะมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคหลอด
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คุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง
ภายใน 6 เดือนแรกหลังไดรับการวินิจฉัย

เลือดสมองได โดยคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 12 ดาน
ไดแก 1) ดานพลังงาน 2) ดานบทบาทในครอบครัว
3) ดานการใชภาษา 4) ดานการเคลื่อนไหว 5) ดาน
อารมณ 6) ดานบุคลิกภาพ 7) ดานการดูแลตนเอง 8)
ดานบทบาทในสังคม 9) ดานความคิด 10) ดานการทํา
หนาที่ของแขน 11) ดานการมองเห็น และ 12) ดานการ
ทํางานหรือผลลัพธจากการทํางาน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ติดตามไปขางหนา (descriptive prospective study)
กลุม ตัวอยางเปนผูท เี่ ปนโรคหลอดเลือดสมองทีไ่ ดรบั การ
วินจิ ฉัยครัง้ แรกทีม่ ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
คือ อายุ 18 ปขึ้นไป เปนโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
ทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล ไมเกิน 1 เดือนนับตัง้ แต
ไดรบั การวินจิ ฉัย มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ สามารถเขาใจ
และสื่อความหมายได และ ยินดีเขารวมการศึกษา
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณดวย
โปรแกรม G*Power กําหนดอํานาจทดสอบ (power
analysis) ที่ระดับ 0.8 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 36 ราย
(Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) เพิ่มกลุม
ตัวอยางอีกรอยละ 10 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 40 ราย
เพื่อปองกันปญหาการสูญหายของกลุมตัวอยางจากนั้น
คัดเลือกกลุมตัวอยางอยางเฉพาะเจาะจงตามเกณฑที่
กําหนด กลุม ตัวอยางสูญหายไป 1 ราย เนือ่ งจากเสียชีวติ
หลังจากรวบรวมขอมูล 2 ครัง้ ดังนัน้ จึงเหลือกลุม ตัวอยาง
จํานวน 39 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน
ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล และ 2) แบบ
ประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต เฉพาะโรคหลอดเลื อ ดสมอง
(Stroke Speciﬁc Quality of Life Scale [SSQOL])
ของวิลเลียม และคณะ (Williams, Weinberger, Harris,
Clark, & Biller, 1999) แปลเปนภาษาไทยโดยผูว จิ ยั รวม
กั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ตรวจสอบความ
44 พยาบาลสาร ปที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2561

ครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาดวยวิธีแปลยอนกลับ
(back translation) จากผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ
จากนัน้ นําไปหาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือโดยทดลองใช
กับผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณสมบัติคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางจํานวน 10 รายที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค โดยรวมเทากับ .97 แบบประเมิน
คุณภาพชีวิตเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบดวย
คุณภาพชีวิต 12 ดาน จํานวนขอคําถามทั้งหมด 49 ขอ
ไดแก 1) ดานพลังงานชีวติ 3 ขอ 2) ดานการทําบางอยาง
เพื่อครอบครัว 3 ขอ 3) ดานการพูด 5 ขอ 4) ดานการ
เดิน 6 ขอ 5) ดานอารมณ 5 ขอ 6) ดานบุคลิกภาพ 3
ขอ 7) ดานความสามารถในในการดูแลตนเอง 5 ขอ
8) ดานการทําบางอยางเพื่อเพื่อน ๆ 5 ขอ 9) ดานความ
รูสึกนึกคิด 3 ขอ 10) ดานการทําหนาที่ของแขนหรือมือ
5 ขอ ขอ 11) ดานความสามารถในการมองเห็น 3 ขอ
และขอ 12) ดานการทํางาน หรือผลลัพธจากการทํางาน
3 ขอ แตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับคะแนน โดย
คะแนนรวมมีคาระหวาง 49-245 คะแนน โดยคะแนนที่
มาก หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดี คะแนนที่นอยหมายถึง
คุณภาพชีวิตที่ไมดี
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลภายหลังโครงการวิจัยไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั คณะ
พยาบาลศาสตร (เอกสารหมายเลข 100/2556) และ
คณะแพทยศาสตร (Study code No. NONE-25572179) มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงเมษายน พ.ศ. 2558 ผูวิจัย
รวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยการสัมภาษณ โดยครั้งที่ 1
คือ 1 วันกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ครัง้ ที่ 2 เมือ่
ครบ 1 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย ครั้งที่ 3 เมื่อครบ 3
เดือนหลังไดรบั การวินจิ ฉัย และครัง้ ที่ 4 เมือ่ ครบ 6 เดือน
หลังไดรับการวินิจฉัย ในแตละครั้งผูวิจัยสัมภาษณกลุม
ตัวอยางโดยใชเครือ่ งมือแบบประเมินคุณภาพชีวติ เฉพาะ
โรคหลอดเลือดสมอง โดยใชเวลาในการสัมภาษณคนละ
20-30 นาที ทัง้ นีก้ ลุม ตัวอยางทุกรายไดรบั การสัมภาษณ
รายบุคคลแบบตอหนาในวันกอนจําหนาย และทุกรายได
รั บ แบบประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต กลั บ บ า น เพื่ อ ให ก ลุ  ม
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ตั ว อย า งได เ ห็ น ข อ คํ า ถามเมื่ อ ผู  วิ จั ย สั ม ภาษณ ท าง
โทรศัพท ในครั้งที่ 2 ของการเก็บขอมูลมีกลุมตัวอยาง 3
รายทีไ่ ดรบั การสัมภาษณตอ หนา สวนอีก 37 รายเปนการ
สัมภาษณทางโทรศัพท สวนการเก็บขอมูลครั้งที่ 3 และ
ครัง้ ที่ 4 เปนการสัมภาษณทางโทรศัพททกุ ราย ภายหลัง
รวบรวมขอมูลผูวิจัยขอบคุณกลุมตัวอยางทุกครั้ง
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตินอนพาราเมตริก ใชคา
มัธยฐานในการนําเสนอคากลางของคะแนนคุณภาพชีวติ
และเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ในระยะกอนจําหนายออก
จากโรงพยาบาล ระยะ 1, 3 และ 6 เดือนหลังไดรับการ
วินิจฉัย โดยใชสถิติการทดสอบฟรีดแมน (Friedman
test) และเปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพชี วิ ต เป น รายคู  ต าม
ระยะเวลาหลังไดรับการวินิจฉัยโดยใชสถิติการทดสอบ
วิลคอกซอน ซายน แรงค (Wilcoxon signed-rank test)
เนื่องจากขอมูลมีการกระจายไมเปนโคงปกติ
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ในการศึกษาครัง้ นีม้ กี ลุม ตัวอยางสูญหายไป 1 ราย
เนื่องจากเสียชีวิตหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลแลว 2 ครั้ง
คงเหลือกลุมตัวอยางในการศึกษา 39 ราย กลุมตัวอยาง
เปนเพศชาย รอยละ 53.85 (n=21) และเพศหญิง
รอยละ 46.15 (n=18) มีอายุระหวาง 18-82 ป เกือบ
ครึง่ หนึง่ มีอายุระหวาง 51-60 ป อายุเฉลีย่ เทากับ 54.77
ป (S.D. = 15.57) ประมาณรอยละ 70 (n=27) มี
สถานภาพสมรสคู การศึกษาจบระดับประถมศึกษา รอย

ละ 48.72 (n=19) รองลงมาเปนระดับปริญญาตรีหรือสูง
กวา รอยละ 25.64 (n=10) มีรายไดของครอบครัวเฉลี่ย
ตอเดือนมากกวา 10,000 บาทขึ้นไป รอยละ 64.10
(n=25) กลุมตัวอยางทุกรายมีโรครวม ไดแก โรคหัวใจ
ภาวะระดับไขมันในเลือดสูง โรคเกาท หรือโรคหอบหืด
รอยละ 28.21 (n=11) กลุมตัวอยางทุกรายมีผูดูแลหลัง
จําหนายออกจากโรงพยาบาล กลุม ตัวอยางสวนใหญเปน
โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการขาดเลือด รอยละ
94.87 (n=37) ขนาดความรุนแรงของโรคอยูในระดับไม
รุนแรง รอยละ 61.54 (n=24) สําหรับระดับความพิการ
อยูใ นระดับไมเกิดความพิการ รอยละ 33.30 (n=13) และ
ระดับที่มีความผิดปกติพอควร สวนความตองการความ
ชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันบางอยาง สามารถ
เดินไดโดยไมตองมีคนชวย รอยละ 20.50 (n=8) และ
กลุมตัวอยางรอยละ 33.30 (n=13) สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันไดมาก และ สามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันไดเล็กนอยและปานกลางใกลเคียงกัน คือ
รอยละ 20.50 (n=8)
สวนที่ 2
1. คุณภาพชีวิตโดยรวมทั้ง 4 ระยะอยูในระดับ
ปานกลางและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากระยะกอนจําหนาย
ถึงระยะ 6 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย และกลุมตัวอยาง
ประเมินวาตํ่ากวากอนเจ็บปวยเล็กนอย ผลการเปรียบ
เทียบความแตกตางพบวาทัง้ 4 ระยะมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 105.22, p<.001) ดัง
แสดงในภาพที่ 1
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ภายใน 6 เดือนแรกหลังไดรับการวินิจฉัย

ภาพที่ 1. แสดงคุณภาพชีวติ โดยรวมของผูท เี่ ปนโรคหลอดเลือดสมองในระยะกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล ระยะ
ที่ 1 ระยะที่ 3 และ 6 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย
หมายเหตุ. T0 = ระยะกอนจําหนาย, T 1 = ระยะ 1 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย
T2 = ระยะ 3 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย, T3 = ระยะ 6 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย
2. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตเปนรายคูตามชวงเวลาหลังการวินิจฉัย พบวา ทุกคูมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<.001) โดยระยะกอนจําหนาย (Median = 176.00) ระยะ1 เดือนหลังไดรับการวินิจฉัย (Median
= 178.00) ระยะ 3 เดือนหลังไดรบั การวินจิ ฉัย (Median
= 197.00) ตํ่ากวาระยะ 6 เดือน (Median = 204.00)

หลังไดรบั การวินจิ ฉัยอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.001)
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองทั้ง 4 ระยะ
ระยะเวลาที่ประเมิน

กอนจําหนาย

หลังไดรับการ หลังไดรับการ หลังไดรับการ
วินิจฉัย 1 เดือน วินิจฉัย 3 เดือน วินิจฉัย6 เดือน

กอนจําหนาย
หลังไดรับการวินิจฉัย 1 เดือน
3.74**
หลังไดรับการวินิจฉัย 3 เดือน
5.44**
หลังไดรับการวินิจฉัย 6 เดือน
5.44**
** p<0.001
การอภิปรายผล
ผลการวิจยั คุณภาพชีวติ ของผูท เี่ ปนโรคหลอดเลือด
สมองภายใน 6 เดือนแรกหลังไดรับการวินิจฉัย ผลการ
วิจัยอภิปรายผลไดดังนี้
คุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุมตัวอยางผูที่เปนโรค
หลอดเลือดสมองในการวิจัยครั้งนี้อยูในระดับปานกลาง
ทุกระยะ แตมแี นวโนมวาคามัธยฐานจะเพิม่ ขึน้ จากระยะ
กอนจําหนายถึง 6 เดือนผลการวิจัยแสดงวามีการรับรู
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5.44**
5.45**

4.87**

เกี่ยวกับความสุข ความพึงพอใจในชีวิต แมจะมีชีวิตอยู
กับความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในระดับปานกลาง ที่เปนเชน
นีอ้ าจเปนเพราะมีปจ จัยทีอ่ าจมีผลตอคุณภาพชีวติ ไดแก
ความรุนแรงของความเจ็บปวย ระดับความพิการ ซึ่ง
ความรุนแรงหมายถึงอาการของโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ี
ภาวะของเนื้อสมองตาย ทําใหเกิดมีความผิดปกติทาง
ระบบประสาทหรือเกิดความพิการ ซึ่งอาการอาจเปน
มากขึ้น คงที่ หรือมีความพิการถาวร ทําใหมีผลตอความ

Quality of Life Among Stroke Persons
Within Six Months Post Diagnosis

สามารถในการทํากิจวัตรประจําวันหรือความสามารถใน
การช ว ยเหลื อ ตนเองได ใ นระดั บ ปานกลางจนถึ ง ไม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ตองอาศัยหรือพึ่งพา
ผูด แู ล (พรภัทร ธรรมสโรช, 2555; Morgenstern et al.,
2010) ซึง่ กลุม ตัวอยางรอยละ 61.54 มีความรุนแรงระดับ
เล็กนอย รอยละ 35.9 มีความรุนแรงระดับปานกลาง และ
รอยละ 2.56 มีความรุนแรงระดับรุนแรงประกอบกับ
ระดับความพิการที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคหลอด
เลือดสมอง ที่ตองการความชวยเหลือในการทํากิจวัตร
ประจําวัน รอยละ 51.30 ตองไดรับความชวยเหลือ เชน
ตองพยุงเดิน ตองชวยปอนอาหาร ดูแลความสะอาด
เปนตน
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดความพิการระดับ
ดั ง กล า ว ทํ า ให มี ผ ลต อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ
กิจกรรม ดังจะเห็นไดจากรอยละ 7.70 ไมสามารถปฎิบตั ิ
กิจวัตรประจําวันไดเลย รอยละ 20.51 สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมไดเล็กนอยและปานกลางในจํานวนเทากันคือ
รอยละ 33.30 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดมาก
และรอยละ 18.00 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวย
ตนเองไดทั้งหมด กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับความ
รุนแรงเล็กนอยถึงระดับปานกลางจึงทําใหคุณภาพชีวิต
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งกลุมตัวอยางประเมินคุณภาพ
ชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และกลุมตัวอยาง
ประเมินวาตํา่ กวากอนเจ็บปวย มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อาจเปน
เพราะการฟนสภาพของโรค ซึ่งจะเริ่มเกิดเมื่อมีการบวม
ของสมองลดลง การไหลเวียนของเลือดในสมองดีขนึ้ โดย
การฟนสภาพของทั้งระบบประสาท สวนใหญจะเกิดใน
ชวง 3 ถึง 6 เดือนแรกโดยจะฟนสภาพเร็วในชวง 1-3
เดือนแรก ถาหลัง 6 เดือนแลวการฟนสภาพจะชาลง
(พรชัยสถิรปญญา และ จุฑารัตน สถิรปญญา, 2551;
เบญจมาศ พระธานี, 2557; Lee et al., 2015) และการ
มีผูดูแลอาจทําใหรูสึกวามีคนชวยเหลือจึงทําใหรับรูวา
คุณภาพชีวิตไมตํ่า อยูระดับปานกลาง ดังนั้นจึงอาจมีผล
ตอการรับรูไ ด และกลุม ตัวอยางก็รสู กึ ไมแตกตางกับกอน
บาดเจ็บ
การวิจัยครั้งนี้ไดผลเชนเดียวกับการศึกษาของ
ขนิษฐา รักษาเคน, สุรชาติ สิทธิปกรณ, และ อภิญญา

วงศพิริยโยธา (2556) และบิริและอคินเปรู (Gbiri &
Akinpelu, 2012) ที่พบวาผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมอง
ในชวง 6 เดือนแรกหลังไดรับการวินิจฉัย มีคุณภาพชีวิต
อยูในระดับปานกลางและมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน
ชวงระยะ 6 เดือนแรกหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย
ผูวิจัยไดอธิบายวา การที่กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพ
ชีวิตระดับปานกลาง อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางทั้งหมด
มีความพิการ ตองการการชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน ใน
การวิจัยนี้ไมพบคุณภาพชีวิตอยูในระดับตํ่า อาจเปน
เพราะกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสหรือมีคูชีวิตคอย
ดูแลหลังจําหนาย ซึ่งพบเชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ที่
กลุม ตัวอยางมีผดู แู ลทัง้ หมด การมีคชู วี ติ หรือมีครอบครัว
คอยดูแลเปนแรงจูงใจและทําใหมคี วามมัน่ คงทางอารมณ
ที่ชวยกระตุนใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยางรวดเร็ว แมวาจะ
มีขอจํากัดที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคก็ตาม
คะแนนคุณภาพชีวิตที่มีแนวโนมที่ดีขึ้นอาจเปน
เพราะกลไกการฟ  น สภาพของระบบประสาทและ
กลามเนื้อตามธรรมชาติ โดยการฟนสภาพของระบบ
ประสาท จะเกิดในชวง 6 เดือนแรก ทําใหระดับปญหา
ทางระบบประสาทลดลง เชน กําลังของกลามเนือ้ เพิม่ ขึน้
(Lee et al., 2015) จึงทําใหใน 2 ระยะ หลังมีคุณภาพ
ชีวิตดานการเคลื่อนไหว ดานการดูแลตนเองสูงมากกวา
2 ระยะแรกและชวงระยะ 3 ถึง 6 เดือน เปนชวงที่ผาน
ระยะการเปนโรคมานานกวาและมีการฟนสภาพทาง
ระบบประสาทและกลามเนื้อ และการฟนฟูสมรรถภาพ
และเกิดการเรียนรูใ นการดูแลตนเอง และมีประสบการณ
กับการจัดการปญหา และชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น
ทําใหสามารถกลับไปทํางานทัง้ ทีบ่ า นและทีท่ าํ งานไดมาก
ขึน้ (พรชัย สถิรปญญา และ จุฑารัตน สถิรปญญา, 2551;
Lee et al., 2015) คุณภาพชีวิตดานการทํางานหรือ
ผลลัพธจากการทํางานจึงเพิ่มมากขึ้นทําใหคุณภาพชีวิต
โดยรวมเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจยั ไดขอ มูลพืน้ ฐานเพือ่ ใหบคุ ลากรสุขภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของผูท เี่ ปนโรคหลอดเลือดสมอง
โดยเฉพาะใน 6 เดือนแรก และพยาบาลสามารถนําขอมูล
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ทีไ่ ดไปใชในการวางแผนการพยาบาลเพือ่ สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผูที่เปนโรคหลอดเลือดสมองที่สอดคลองกับ
ระดับคุณภาพชีวิตในแตละระยะหลังไดรับการวินิจฉัย
โรคภายใน 6 เดือน

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษาป จ จั ย ทํ า นาย
คุณภาพชีวิตในชวง 6 เดือนแรก และศึกษาหาวิธีการ
ทางการพยาบาลทีเ่ หมาะสมเพือ่ สงเสริมคุณภาพชีวติ ของ
ผูปวยกลุมนี้
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