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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลสำหรับผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ยเป็น
โรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า ตามรูปแบบการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์
ของศูนย์ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในรัฐเนบลาสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ 2 ขั้นตอนแรกจาก
4 ขั้นตอน คือ สิ่งกระตุ้นที่ทำให้ศึกษาและทบทวน และสืบค้นหลักฐาน และใช้เกณฑ์การประเมินความ
เข้มแข็งของหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยระดับความน่าเชื่อถือได้ของเมลนิค (2004) และเมลนิค และ
ไฟน์เอาท์-โอเวอร์ฮอลท์ (2004) โดยกำหนดคำสำคัญ และสืบค้นคำสำคัญจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้งาน
วิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2542-2555 จากนั้นวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อสร้างแนวปฏิบัติ
ผลการศึกษาพบว่า แนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 1) การประเมินสมรรถนะและ
ความรู้ของผู้ดูแล 2) การแบ่งระดับตามศักยภาพ และความรู้ของผู้ดูแล 3) การเยี่ยมบ้านเพื่อการพัฒนา
ผู้ดูแลตามระดับความรู้และสมรรถนะที่ประเมินได้ 4) การประเมินภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค
หลอดเลือดสมองด้วยแบบประเมิน PHQ-9 และ 5) กิจกรรมการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลเพื่อป้องกันและ
* การศึกษาอิสระหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
** มหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน รุน่ ที่ 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
**** อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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แก้ไขภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมการพยาบาลที่สำคัญ ประกอบ
ด้วย การเยี่ยมบ้าน การให้ความรู้อาการและอาการแสดงที่ต้องเฝ้าระวัง การโทรศัพท์ติดตามเยี่ยม
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ควรสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ดูแลมีทักษะที่ปฏิบัติได้จริง มีการติดตาม
เยีย่ มบ้านอย่างต่อเนือ่ ง ทดลองใช้แนวปฏิบตั จิ ริงก่อนเผยแพร่ และพัฒนาต้นแบบผูด้ แู ลเพือ่ การขยายผล
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ดูแล การเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า แนวปฏิบัติการ
		 พยาบาล

Abstract
The purpose of this study was to develop clinical nursing practice guideline
(CNPG) for caregiver in depression surveillance of post stroke aging in community. The
Evidence - Based Practice Model of the High Nursing Practice Center of Nebraska , USA
was employed to be the guideline. The established process, modified from research
utilization model of Melnyk. (2004) ; Melnyk & Fineout-Overholt. (2004), were two(2) from
four (4) steps. Keywords were specially determined and searched between the years 1999
– 2012. Most of them were determined on their reliability of evidences, analyzed and
synthesized for developing to be CNPG.
The CNPG for caregiver in depression surveillance of post-stroke aging in
community consisted of 4 parts. First, the caregiver’s competency assessment which
composed of individual characteristics and knowledge; second, the caregiver’s
competency levels; third, home visit for developing caregiver’s capacity; forth, the
screening of depression by PHQ-9; and finally, the nursing activities which consisted of
home visit, health education, especially sign and symptom indicative of depression,
follow-up by telephone.
Recommendation : The nursing practice guideline for caregiver in depression
surveillance of post stroke aging in community should encourage caregiver to have skill in
caring the elderly with stroke. The health personel should follow to ensure the caregiver’s
capabilities and develop role model.
Keywords: Stroke elderly people, caregiver, depression surveillance, clinical nursing
		 practice
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บทนำ
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular
disease ; stroke) เป็นโรคทีเ่ กิดจากความผิดปกติ
ของหลอดเลือดแดงในสมอง โดยอาจมีการแตก
ตีบหรือตัน ทำให้สมองบางส่วนตายไปและหยุด
สั่ ง งาน จึ ง ทำให้ เ กิ ด อั ม พาตของร่ า งกายส่ ว นที่
สมองซีกนั้นควบคุม (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.
2551 : 628) นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดโรคสมอง
เสื่อมตามมาถึงร้อยละ 30 (สุขจันทร์ พงษ์ประไพ.
1997 อ้างถึงใน อ้อมใจ แก้วประหลาด. 2552 : 20)
และเกิดภาวะซึมเศร้าได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของเวสล์และคณะ (Whyte et al. 2002 อ้างถึง
ใน Lokk and Delbali. 2010 : 542) พบว่า ผูป้ ว่ ย
โรคหลอดเลือดสมองจะมีภาวะซึมเศร้าได้ร้อยละ
50 นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอายุ
มากกว่า 65 ปี และเฉลี่ยอยู่ที่ 73 ปี หากปล่อยไว้
จะนำไปสู่การเกิดภาวะซึมเศร้าหลังเกิดโรคหลอด
เลือดสมองได้ ( Tateno A et al. 2002 อ้างถึงใน
Lokk and Delbali. 2010 : 539)
ประสบการณ์ ข องผู้ วิ จั ย ที่ ท ำงานด้ า น
สุขภาพจิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล
บ้านหนองยาง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลกลุ่ ม ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมอง
ทัง้ หมด 13 ราย จากการประเมินภาวะซึมเศร้าของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปีละ 1 ครั้ง โดยพยาบาลและอาสาสมัครหมู่บ้าน
(อสม.) ด้ ว ยแบบสอบถามของกรมสุ ข ภาพจิ ต
อ้างอิง DSM 4 (Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders 4) ในปี
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งบประมาณ 2553 พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเกิดภาวะ
ซึมเศร้าได้ 7 ราย มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยโดยการ
เยี่ยมบ้านทุกเดือน และไม่พบภาวะการฆ่าตัวตาย
เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 จากการคัดกรอง ไม่พบ
ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จึงไม่ได้มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
แต่พบว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองซึ่งป่วยมา
6 ปี พยายามอดอาหารเพื่อฆ่าตัวตายและเสีย
ชีวิตในเวลาต่อมาจำนวน 1 ราย และเมื่อปี พ.ศ.
2555 มี ผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองซึ่ ง ป่ ว ยมา
6 เดือน ฆ่าตัวตายสำเร็จ ทั้งสองรายเป็นผู้ป่วยวัย
สู ง อายุ และอยู่ ใ นความดู แ ลของบุ ต รชายและ
บุตรสาว จากสถิติดังกล่าว ทำให้ทราบว่าผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดภาวะซึมเศร้า
อันจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ทุกช่วง จากระบบ
การทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในปัจจุบัน ยังไม่มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลผู้สูง
อายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวัง
ภาวะซึมเศร้าที่ชัดเจน
ผู้ศึกษาในบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุ ม ชน จึ ง สนใจพั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่อการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า โดยการทบทวน
งานวิจัย เอกสารวิชาการ และตำราที่เกี่ยวข้อง
และทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็น
แนวปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลในการเฝ้าระวังภาวะ
ซึ ม เศร้ า ของผู้ สู ง อายุ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ด
สมองต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา เพื่อ
พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลผู้สูง
อายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวัง
การเกิดภาวะซึมเศร้า
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ นาแนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการนำ
ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การเฝ้ า ระวั ง ผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อดสมองโดยใช้
รูปแบบการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ในรั ฐ เนบลาสกา
(Nebraska) ประเทศสหรัฐอเมริกา (Soukup.
2000 : 301-309) โดยศึกษาใน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ระยะกระตุ้นที่ทำให้ศึกษา
วิ จั ย (evidence–trigger phase) ผู้ วิ จั ย เป็ น
พยาบาลวิ ช าชี พ ประจำโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตำบลบ้านหนองยาง อำเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง และทำการประเมินภาวะซึมเศร้าโดยใช้
แบบคั ด กรองของกรมสุ ข ภาพจิ ต ประเมิ น ปี ล ะ
1 ครั้ง พบว่า 1) มีผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหลอด
เลือดสมองฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 1 ราย และ
เมื่อปีงบประมาณ 2554 ต้นปี พ.ศ. 2555 ฆ่าตัว
ตายสำเร็จอีก 1 ราย จากสถานการณ์ดังกล่าว
จึงเห็นว่า การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ปีละ 1 ครั้ง
น่าจะไม่เพียงพอต่อการป้องกันการฆ่าตัวตายของ
ผู้ ป่ ว ย 2) ผู้ ดู แ ลไม่ ส ามารถประเมิ น อาการซึ ม
เศร้าของผู้ป่วยได้ เนื่องจากผู้ป่วยทั้ง 2 รายที่
ฆ่าตัวตายสำเร็จอยู่กับผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ไม่
สามารถให้การช่วยเหลือได้ จึงบ่งชี้ได้ว่า ผู้ดูแล
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ต้ อ งการความรู้ ค วามเข้ า ใจการสั ง เกต คำพู ด
พฤติกรรม หรืออาการของผู้ป่วยที่เป็นสัญญาณ
เตือนให้ระวังความรุนแรงของภาวะซึมเศร้าและ
3) การเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะซึมเศร้าโดยบุคลากร
สาธารณสุข พบว่า จะเยี่ยมบ้านกรณีที่ผู้ป่วยถูก
วินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่ามีภาวะซึมเศร้า และส่ง
ข้อมูลให้ติดตามเยี่ยมบ้านเท่านั้น ทำให้ขาดข้อมูล
ที่เพียงพอในการเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของ
ผูส้ งู อายุทนี่ ำไปสูภ่ าวะซึมเศร้า และถึงขัน้ ฆ่าตัวตาย
สำเร็จได้
ขั้ น ตอนที่ 2 ระยะกระตุ้ น ทางความรู้
(knowledge - trigger phase) ระยะการทบทวน
และสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (evidence–supported phase) ใน
การศึ ก ษานี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ ห ลั ก (population และ
problem) ในเกณฑ์ PICO (population and
problem /intervention/comparison/outcome)
สื บ ค้ น เพื่ อ กำหนดปั ญ หาของการศึ ก ษาที่ ส นใจ
และประชากรที่ศึกษา ดังนี้ ประชากรที่ศึกษา (P)
คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ปัญหาของการศึกษาทีส่ นใจ (P) คือ ภาวะซึมเศร้า
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อนำมาสร้างเป็น
แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลสำหรั บ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมอง เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง
การเกิดภาวะซึมเศร้าที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึ ง ตุ ล าคม พ.ศ. 2555 โดยผู้ วิ จั ย
สื บ ค้ น หลั ก ฐานต่ า งๆ จากวารสารฉบั บ ตี พิ ม พ์
หนั ง สื อ ประมวลการประชุ ม วิ ช าการ รายการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
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เอกสารอ้างอิงท้ายรายงานวิจัยต่างๆ ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และจากการสืบค้นงาน
วิ จั ย จากระบบฐานข้ อ มู ล ได้ แ ก่ PUBMED,
Science Direct และ CMU e-Theses และใช้
คำสำคั ญ ในการสื บ ค้ น จากนั้ น ประเมิ น ระดั บ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิงประจักษ์จากเกณฑ์
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือของเมลนิค และ
เมลนิค และไฟน์เอาท์-โอเวอร์ฮอลท์ (Melnyk
and Fineout-Overholt. 2004 อ้างถึงใน ฟองคำ
ติลกสกุลชัย. 2549 : 67-68) ได้งานวิจยั ตามเกณฑ์
ที่กำหนดทั้งหมด 21 เรื่อง

ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับของงานวิจัยที่ได้จากการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์
ชื่อผู้วิจัย

หัวข้อ / เรื่อง

รูปแบบ / ระดับ

1. เทพฤทธิ์ วงศ์ภูมิ. 2554

ความชุกของโรคซึมเศร้าในประชากรผู้สูง
อายุ จังหวัดเชียงใหม่

Cross-sectional study ระดับ 4

2. ช่อผกา สุทธิพงศ์
และศิริอร สินธุ. 2555

ปัจจัยการทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ภายหลังการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

Correlation predictive design /
ระดับ 4

3. วีระ ชูรุพร. 2542

วิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคนไทย

งานวิจัยแบบสำรวจ / ระดับ 6

4. ดุสิต จันทยานนท์
และคณะ. 2554

ทัศนคติ และผลกระทบจากการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ดูแลในอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา

งานวิจัยเชิงคุณภาพ / ระดับ 5

5. ทวี ตั้งเสรี และคณะ. 2546

การศึกษาความถูกต้องของแบบคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า

Cross-sectional descriptive
research / ระดับ 5

6. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และ
พรชัย สถิรปัญญา. 2548

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

งานวิจัยเชิงคุณภาพ / ระดับ 5

7. วชิราภรณ์ โนราช. 2553

ความต้องการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง และครอบครัวในการดูแลด้านกาย
จิต และสังคมจากทีมเยี่ยมโรงพยาบาล
แม่อาย

วิจัยเชิงคุณภาพ / ระดับ 5

8. สิรัชชา จิรจารุภัทร. 2552

การศึกษาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองที่บ้านเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

วิจัยเชิงคุณภาพ / ระดับ 5

9. วาทินี เที่ยงธรรมดี. 2549

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า

การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–
experimental research) / ระดับ 3
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ชื่อผู้วิจัย
10. อ้อมใจ แก้วประหลาด.
2552

ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

หัวข้อ / เรื่อง

รูปแบบ / ระดับ

การศึกษาการดูแลต่อเนื่องที่เน้นครอบครัว วิจัยเชิงคุณภาพ / ระดับ 5
เป็นศูนย์กลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองครั้งแรก

11. Lokk and Debali . 2010 Management of depressive in elderly Systematic review /ระดับ 1
stroke patient
12. Dong Soo Kim et al.
2011

Effects of music therapy on mood in Controlled trail without
stroke patient
randomized / ระดับ 3

13. นิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต.
2548

ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–
ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ experimental research) / ระดับ 3
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

14. จุไร เกลี้ยงเกลา. 2547

ผลของการเตรียมผู้ดูแลต่อการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคหลอด
เลือดสมอง

การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–
experimental research) / ระดับ 3

15. วีณา ลิ้มสกุล. 2545

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนของ
ครอบครัวต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุโรค
หลอดเลือดสมอง

การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–
experimental research) / ระดับ 3

16. ศศิธร ช่างสุวรรณ์. 2548

ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง

วิจัยเชิงคุณภาพ / ระดับ 5

17. อรสา ใยยอง
และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย.
2554

ภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าโศกจากการ Correlation study. Nonสูญเสียของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
experimental design. / ระดับ 4
จังหวัดนนทบุรี

18. ธรรมนาถ เจริญบุญ. 2554 แบบประเมินและแบบคัดกรองภาวะซึม
เศร้าในประเทศไทย : ข้อควรพิจารณาใน
การเลือกใช้

งานวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive
study) / ระดับ 5

19. วีระ ชูรุพร. 2542

วิธีการจัดการกับภาวะซึมเศร้าของคนไทย

งานวิจัยแบบสำรวจ (Survey
research) / ระดับ 4

20. อาคม รัฐวงษา
และอรสา กงตาล. 2554

การพัฒนาแนวทางการจัดบริการอย่างต่อ งานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
เนื่องในชุมชนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด research) / ระดับ 4
สมองของโรงพยาบาลโกสุมพิสัยและเครือ
ข่าย

ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

ชื่อผู้วิจัย
21. Lotrakul et al. 2008

วารสาร มฉก.วิชาการ 19

หัวข้อ / เรื่อง
Reliability and validity of the Thai
version of the PHQ -9

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยจำแนกเป็น 2
ประเด็น ดังนี้
1. องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้จากการ
สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ พบประเด็นดังนี้
		 1.1. สาเหตุ ข องการเกิ ด ภาวะซึ ม
เศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจาก
			 1) การขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง
สมอง ส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาท ทำให้เกิด
ความเสี ย หายที่ ท างผ่ า นของสารสื่ อ ประสาท
แคททิโคลามีน (cathecholamine) การลดการ
หลั่ ง สารสื่ อ ประสาทส่ ง ผลให้ เ กิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า
หลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
			 2) ผ ล จ า ก ก า ร พ ร่ อ ง ส า ร
ประกอบเอมีน (amine) จากการหยุดชะงักของ
วงจรสารสื่อประสาทหลังจากเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง ดังข้อสมมติฐานว่า การเกิดภาวะซึมเศร้า
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการพร่อง
สารประกอบเอมีนและไซโตไคน์ (cytokine) ใน
สมอง (Dieguez S et al. 2004 อ้างถึงใน Lokk
and Debali. 2010 : 540)
			 3) ภาวะซึมเศร้ายังเกี่ยวข้อง
กับความพิการ ความพร่องความสามารถในการ
ทำงาน และขาดความเป็นอิสระในการทำกิจวัตร

รูปแบบ / ระดับ
การวิจัยแบบการทดลองที่มีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง (Randomize
controlled trial) / ระดับ 2

ประจำวันที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องเผชิญ
(Robinson R et al. 1983 อ้างถึงใน Lokk and
Debali. 2010 : 541)
		 1.2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถจำแนก
เป็น
			 1.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
				 1) เพศหญิงมีอัตราการ
เกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า หลั ง การเกิ ด โรคหลอดเลื อ ด
สมองถึงร้อยละ 64.1 ในขณะเพศชาย เพียงร้อย
ละ 42.9 (Murrell S et al. 1983 อ้างถึงใน
Lokk and Debali. 2010 : 540) แต่บางงานวิจัย
พบว่า เพศชายมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าเพศหญิง
(จุ ฑ ารั ต น์ สถิ ร ปั ญ ญา และพรชั ย สถิ ร
ปัญญา.2548 : 234) และบางงานวิจัยไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่างเพศและภาวะซึมเศร้าหลังการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (ช่อผกา สุทธิพงศ์ และ
ศิริอร สินธุ. 2555 : 33-35)
				 2) อาชีพ พบว่า อาชีพ
รับราชการ/ธุรกิจส่วนตัวมีภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้ที่
มีอาชีพเกษตรกรหรืองานบ้าน (จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และพรชัย สถิรปัญญา. 2548 : 235)
					 3) ความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ผู้ป่วยที่มีความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่ำ จะมีภาวะซึมเศร้า
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สู ง กว่ า ผู้ ที่ มี ร ะดั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ
กิ จ วั ต รประจำวั น ด้วยตนเองในระดับปานกลาง
และสูง
					 4) การประสบปั ญ หา
การเงิน เหตุการณ์การสูญเสีย รวมถึงผู้ที่ขาดการ
สนับสนุนที่ดีจากครอบครัวมีโอกาสเกิดภาวะซึม
เศร้าได้ (อรสา ใยยอง และพีรพนธ์ ลือบุญธวัช
ชัย. 2554 : 120-121)
					 5) ภาวะสุ ข ภาพหรื อ
ภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ (r = .427, p <
.05) และความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
(r = .293, p < .05) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ช่อผกา
สุทธิพงศ์ และศิริอร สินธุ. 2555 : 33-35 )
			 1.2.2. ปั จ จั ย ทางด้ า นสั ง คม
ผู้ป่วยที่มีการแยกตัวจากสังคม การใช้ชีวิตลำพัง
การสูญเสียหน้าที่ของร่างกาย การมีประวัติภาวะ
ซึมเศร้ามาก่อน การลดลงของกิจกรรมทางสังคม
การล้ ม เหลวเมื่ อ กลั บ ไปทำงาน และการมี ส่ ว น
ร่วมน้อยในกระบวนการฟื้นฟูสภาพ เป็นปัจจัยส่ง
เสริมให้เกิดภาวะซึมเศร้า (Robinson R et al.
1983 อ้างถึงใน Lokk and Debali. 2010 : 541)
			 1.2.3. ปัจจัยทางด้านครอบครัว
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากครอบครั ว
ชุ ม ชน และเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ในระดั บ ต่ ำ มี
ภาวะซึมเศร้าสูงกว่าผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุนทาง
สั ง คมในระดั บ ปานกลางและสู ง (จุ ฑ ารั ต น์
สถิรปัญญา และพรชัย สถิรปัญญา. 2548 : 235,
ช่อผกา สุทธิพงศ์ และศิริอร สินธุ. 2555:33-35)
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จากปัจจัยต่างๆ ที่พบเหล่านี้ ผู้วิจัยได้นำ
ไปออกแบบการประเมินภาวะซึมเศร้าโดยผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง สร้างเป็น
ข้อความให้ผู้ดูแลระบุว่าผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะซึมเศร้าหรือไม่ โดยระบุไว้ในคู่มือการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อ
เฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยสำหรับ
ผู้ดูแล
		 1.3 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มีแบบ
ประเมินทีใ่ ช้ประเมินภาวะซึมเศร้า 2 ประเภท คือ
			 1.3.1 แบบประเมิ น ภาวะซึ ม
เศร้ า ที่ ใ ช้ ผู้ สั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกต (clinicianrated measure) ผู้ใช้แบบประเมินจะเป็นแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการอบรม
การใช้เครื่องมือมาก่อน โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยตาม
หัวข้อ มีข้อดี คือ มีความแม่นยำมาก สามารถใช้
ในผู้ ที่ อ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ ลดปั ญ หาความ
ไม่ เ ข้ า ใจในการตอบ แต่ มี ข้ อ ด้ อ ย คื อ อาจไม่
เหมาะกับการใช้คัดกรองในกลุ่มตัวอย่างจำนวน
มาก เพราะต้องใช้เวลาและบุคลากรจำนวนมาก
			 1.3.2 แบบประเมิ น ภาวะซึ ม
เศร้ า โดยการประเมิ น ตนเอง (self-report
measure) ผู้ใช้แบบประเมินจะเป็นคนอ่านและ
ตอบแบบสอบถามด้ ว ยตนเอง แบบสอบถาม
ลั ก ษณะนี้ มี ป ระโยชน์ คื อ ใช้ ง่ า ย สามารถ
ประเมินกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากได้ และไม่ต้องใช้
บุ ค ลากรมาก แต่ มี ข้ อ จำกั ด คื อ ผู้ ต อบต้ อ ง
สามารถอ่านออกเขียนได้ และในบางครั้ง ผู้ตอบ
อาจสับสนหรือไม่แน่ใจในข้อคำถามหรือวิธีการ
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ตอบแบบสอบถาม แบบประเมิ น ที่ จั ด อยู่ ใ น
ประเภทนี้ ได้แก่ TGDS, Thai- HADS, CDI,
CES-D, HRSR, EPDS, PDSS, KKU-DI, แบบ
ประเมินภาวะซึมเศร้า 9 คำถามภาษาอีสาน และ
Personal Health Questionnaire-9 (PHQ-9)
ฯลฯ

			 1.4.2 ปั ญ หาด้ า นครอบครั ว
เช่น ไม่มีผู้ดูแลหลัก ครอบครัวไม่พร้อม (ไม่มี
ความรู้ กลัว ไม่กล้าทำ หนักใจ และไม่มั่นใจใน
การดู แ ล) สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ
มี ภ าวะเครี ย ดในครอบครั ว ที่ ต้ อ งดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น

ในการสร้างแบบประเมินสำหรับผู้ดูแล
เพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่
ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมอง ผู้ ศึ ก ษาเลื อ กใช้
แบบประเมินโรคซึมเศร้า PHQ-9 เป็นต้นแบบ
เนื่ อ งจากได้ รั บ การยอมรั บ และนำไปใช้ ใ นการ
คัดกรองภาวะซึมเศร้าจากผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวช
(Lotrakul et al. 2008 : 46) อีกทั้งแบบประเมิน
นี้ ได้ ถู ก แนะนำให้ ใ ช้ โ ดยทั่ ว ไปในประเทศไทย
เช่ น ใช้ เ ป็ น แนวทางการจั ด การโรคซึ ม เศร้ า
สำหรั บ แพทย์ เ วชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปในสถานบริ ก าร
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ปีงบประมาณ 2553
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และใช้
เป็นแนวทางการดูแลรักษาภาวะซึมเศร้าและผู้มี
ความเสี่ยงฆ่าตัวตายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำบล เป็นต้น

			 1.4.3 ปัญหาด้านระบบบริการ
สุ ข ภาพ เช่ น บุ ค ลากรสาธารณสุ ข มี ค วามรู้
ไม่ เ พี ย งพอ ถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ ไ ม่ เ ท่ า กั น ไม่ มี
แนวทางปฏิบัติเฉพาะก่อนการจำหน่ายผู้ป่วยกลับ
บ้าน ขาดการประสานงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ระหว่างหน่วยงานในและนอกโรงพยาบาล เป็นต้น

		 1.4 ปัญหาที่ผู้ดูแลพบในการให้การ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุ โ รคหลอดเลื อ ดสมอง ดั ง ต่ อ ไปนี้
(อ้อมใจ แก้วประหลาด. 2552 : 52-74)
			 1.4.1 ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพและ
ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ว่ ย เช่น การติดเชือ้ ทีป่ อด
การติ ด เชื้ อ ระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ แผลกดทั บ
และภาวะซึมเศร้า ซึ่งพบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองครั้งแรก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ช่วยเหลือตัวเอง เป็นต้น	

และผู้ดูแลมีความต้องการการช่วยเหลือ
เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
ดังนี้
1) ข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับการเจ็บป่วยและ
วิธีการดูแลผู้ป่วย สาเหตุและอาการผิดปกติที่ควร
สังเกต ภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ข้อมูลเหตุผล
ของการดูแลรักษา ยาและแนวทางช่วยเหลือเพื่อ
ฟื้นฟูให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติ โดยครอบครัวต้องการ
ข้อมูลจากแพทย์โดยตรง ต้องการสื่อที่สามารถนำ
ไปใช้ได้ด้วยตนเองที่บ้าน
2) ข้ อ มู ล วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ จ ำเป็ น สำหรั บ การ
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านด้วยตนเองจากบุคลากร
สาธารณสุข เพื่อให้มีคุณภาพการดูแลที่บ้านใกล้
เคียงกับที่เคยได้รับจากโรงพยาบาล และป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อน
จากผลการวิเคราะห์ทงั้ หมดข้างต้น ผูว้ จิ ยั
ได้นำข้อมูลปัญหาและความต้องการของผู้ดูแลมา
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ออกแบบการให้คำแนะนำ และสร้างเป็นคู่มือการ
เฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค
หลอดเลือดสมองสำหรับผู้ดูแล
		 1.5 กลวิธีในการดูแลเพื่อลดภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง จะต้องมีกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้สูง
อายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองรู้สึกผ่อนคลาย
และลดการเกิดภาวะซึมเศร้า เช่น การปลูกต้นไม้
การจัดกลุม่ พูดคุยกัน เป็นต้น (วาทินี เทีย่ งธรรมดี.
2549 : 45-46) ส่วนกลวิธีสำหรับผู้ดูแลเพื่อช่วย
ให้ ผู้ สู ง อายุ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมองไม่ มี
ภาวะซึมเศร้า เช่น การประเมินความรู้และทักษะ
ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน วิธีการดูแล
ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการดู แ ลที่ บ้ า น การ
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การป้องกันการ
กลับเข้าโรงพยาบาลซ้ำ และการเรียนรู้วิธีปฏิบัติ
เพื่อการดูแล โดยให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมของการดูแล เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยยังรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ก่อนวางแผนจำหน่ายกลับบ้าน
เป็นต้น
		 1.6 การเยี่ ย มบ้ า นแบบครอบครั ว
เป็ น ศู น ย์ ก ลางเพื่ อ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ข อง
ผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอด
เลือดสมอง ในการเยี่ยมบ้านควรระบุว่า ให้เกิด
การเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องอะไร และต้องมีการเก็บ
ข้ อ มู ล โดยการสั ง เกตเพื่อให้การป้องกันการเกิด
ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู้ สู ง อายุ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอด
เลื อ ดสมอง ผู้ ดู แ ลควรได้ รั บ การติ ด ตามจาก
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ผ่ า นการเยี่ ย มบ้ า น พบว่ า
การเยี่ยมบ้านมีผลดี (สิรัชชา จิรจารุภัทร. 2552 :
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117-118) ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การ
ประเมินศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของ
ผู้ ดู แ ลว่ า ต้ อ งการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งใดเพิ่ ม เติ ม ควร
กล่าวยกย่องชื่นชมผู้ดูแลที่ตั้งใจในการดูแลผู้ป่วย
เป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจุดแข็งใน
การดูแลของครอบครัว รวมทั้งปรับทักษะที่ยังไม่
เพียงพอของผู้ดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
ดูแลให้มากยิ่งขึ้น ปรับศักยภาพตามระดับของผู้
ดูแลที่ประเมินได้ และสะท้อนศักยภาพของผู้ดูแล
ที่เปลี่ยนไปเป็นระยะ เพื่อเสริมพลังอำนาจในการ
ดูแล มีการติดตามผลการดูแลทางโทรศัพท์ หรือ
ช่องทางการสื่อสารอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ ในการเยี่ ย มบ้ า นแต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งกำหนด
วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้านในครั้งนั้น ความรู้
และทักษะที่จำเป็นที่ผู้ดูแลควรได้รับ และรูปแบบ
การประเมินผลที่ชัดเจน เช่น การถาม-ตอบ การ
สังเกต การลงมือปฏิบัติ เป็นต้น
2. แนวปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลสำหรั บ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
เพื่ อ เฝ้ า ระวั ง การเกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า จากการ
สืบค้นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์และสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อ
เฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนการใช้แนวปฏิบัติ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1		 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
สมรรถนะของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอด
เลือดสมองเพื่อเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า โดยใช้แบบ
ประเมินต่างๆ ประกอบด้วย
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1) แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ดูแล
ผู้ สู ง อายุ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมองเพื่ อ เฝ้ า
ระวังภาวะซึมเศร้า
2) แบบประเมินความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า
จะกำหนดคะแนนการประเมินแต่ละข้อ
และนำมากำหนดศักยภาพของผู้ดูแล 2 ระดับ คือ
1) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลสำหรับผูด้ แู ลทีม่ คี วามรู้
และศักยภาพในการดูแลน้อยและปานกลาง และ
2) แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาลสำหรับผูด้ แู ลทีม่ คี วามรู้
และศักยภาพในการดูแลมาก
ส่วนที่ 2		 การเยี่ยมบ้านเพื่อการพัฒนา
ความรู้ของผู้ดูแลตามระดับความรู้และสมรรถนะ
ของผู้ดูแลที่ประเมินได้สาระสำคัญที่เน้นสำหรับผู้
ดูแลประกอบด้วย 1) โรคหลอดเลือดสมองและ
การเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค
หลอดเลือดสมอง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภาวะซึม
เศร้าในผู้ป่วย 2) อาการและอาการแสดงที่ผู้ดูแล
ต้องเฝ้าระวัง 3) แนวทางการปฏิบัติหรือแนวทาง
การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ ผู้ ป่ ว ยมี อ าการที่
บ่งบอกถึงภาวะซึมเศร้า
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ส่วนที่ 3		 การประเมินภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ สู ง อายุ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมองโดยใช้
แบบประเมิน PHQ-9 ภาษาไทย โดยกำหนดให้
ผู้ดูแลประเมินภาวะซึมเศร้าที่อาจเกิดในผู้สูงอายุ
ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองทุกวัน
ส่วนที่ 4 แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล
สำหรับผู้ดูแลเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะซึมเศร้า
ในผู้ สู ง อายุ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมอง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แนวปฏิบัติการพยาบาล
สำหรับผู้ดูแลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าใน
ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ พ บอาการหรื อ อาการแสดง สำหรั บ
ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยที่ พ บอาการหรื อ อาการแสดงของ
ภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย และสำหรับผู้ดูแล
ผู้ป่วยที่พบอาการหรืออาการแสดงของภาวะซึม
เศร้าระดับปานกลางถึงมาก
จากรายละเอี ย ดของแนวปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลสำหรั บ ผู้ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรค
หลอดเลือดสมองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดภาวะซึม
เศร้าดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด สามารถสรุปดังรูป
ที่ 1
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การประเมิน
การวินิจฉัย
ศักยภาพผู้ดูแล

กิจกรรม
การพยาบาล
ตามระดับ
ศักยภาพ
ของผู้ดูแล
และ
การเยี่ยมบ้าน
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ประเมินความรู้และศักยภาพของผู้ดูแลในการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ความรู้และศักยภาพระดับปานมาก

ความรู้และศักยภาพระดับปานกลางและน้อย

กิจกรรมการพยาบาล

กิจกรรมการพยาบาล

- ให้ข้อมูลความรู้ / สุขศึกษาตามปัญหาและ
ความต้องการของผู้ดูแล อาการและอาการ
แสดงที่ผู้ดูแลต้องเฝ้าระวังผู้ป่วย แนวทาง
ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วย
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
- สอนและฝึกทักษะการประเมินภาวะซึมเศร้า
การแปลผล และการปฏิบัติเมื่อพบภาวะซึมเศร้า
- กล่าวชมเชยและให้กำลังใจเมื่อผู้ดูแลมีความรู้
และมีวิธีการปฏิบัติการดูแลที่ดีขึ้น
- การเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการพัฒนา
สมรรถนะและให้กำลังใจผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย
ทุก 2 สัปดาห์

- ให้ข้อมูลความรู้ / สุขศึกษาแบบรอบด้านเกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมอง การเกิดภาวะ ซึมเศร้า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ภาวะซึมเศร้า อาการและอาการแสดงที่ผู้ดูแลต้องเฝ้าระวัง
แนวทางป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย
- สอนและฝึกทักษะการประเมินภาวะซึมเศร้า การแปลผล
และการปฏิบัติเมื่อพบภาวะซึมเศร้า
- กล่าวชมเชยและให้กำลังใจเมื่อผู้ดูแลมีความรู้และมีวิธีการ
ปฏิบัติการดูแลที่ดีขึ้นหรือมีการยกระดับศักยภาพในการดูแล
- เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะและให้กำลังใจ
ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วย ทุก 1 สัปดาห์
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทุกวันและในช่องทางการสื่อสารที่
เอื้ออำนวย

- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์และทุกช่องทางที่
เอื้ออำนวย

การประเมินผล
การพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแล
อภิปรายผลที่ได้
จากการศึกษา

การติดตามผลภายหลังการประเมินประเมินผู้ดูแล 4 สัปดาห์
--- ติดตามวิธีประเมินและแปลผลภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแล / ทบทวนความรู้ของผู้ดูแลตามแบบประเมิน และ
ทบทวนแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองร่วมกับผู้ดูแล
--- ติดตามการเปลี่ยนแปลงความรู้และศักยภาพของผู้ดูแล

รูปที่ 1 ผลการสกัดแนวปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพื่อ
เฝ้าระวังการเกิดภาวะซึมเศร้า
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมให้ผดู้ แู ล
มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหลอด
เลือดสมองอย่างจริงจังเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า
และการฆ่ า ตั ว ตายของผู้ ป่ ว ย ควรมี ก ารสร้ า ง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ดูแล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดูแล
ผู้ป่วย และมีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติ
เป็นระยะยาว และปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการ
พยาบาลให้เหมาะสมอยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเผยแพร่แนวปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ควรมี
การนำไปทดลองใช้จริงเพื่อให้ทราบถึงผลหรือข้อ
จำกัดของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลนี้ การนำ
แนวปฏิบัติการพยาบาลที่สร้างขึ้นไปใช้จริงควรให้
ความสำคัญกับองค์ประกอบและรายละเอียดใน
แบบประเมิน และวิธีปฏิบัติเพื่อการคัดกรอง โดย

เลือกงานวิจัยที่พบตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ลักษณะซ้ำ ๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถประเมิน
และกำหนดกิจกรรมสำหรับผูด้ แู ลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยความไวและ
ความเฉพาะสูง เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายแก่ผู้สูง
อายุ ที่ ป่ ว ยเป็ น โรคหลอดเลื อ ดสมองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติ
ของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า
และพัฒนาต้นแบบของผู้ดูแลเพื่อขยายเครือข่าย
การดูแลให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาอิ ส ระฉบั บ นี้ สำเร็ จ ลุ ล่ ว งได้
ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วนิ ด า ดุ ร งค์ ฤ ทธิ ชั ย และ
อาจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กสิผล คณะกรรมการสอบ
ที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับแก้ไขจนได้มาซึ่งการ
ศึกษาอิสระอย่างสมบูรณ์

(
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