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Nursing Care for Stroke Patients: Strategies towards
Patient-Centered Care
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Abstract
Stroke is an important neurological disease which is the leading cause of disability. In additions,
stroke can affect patients both physical and psychological health resulted in necessity for long term
care. This article aims to review literature related to current situations and consequences of stroke,
as well as nursing strategies to enhance patient-centered care. Nurses can apply this knowledge in
planning to care for stroke survivors to promote both physical and psychosocial recovery, prevent
recurrence, and complications, in order to increase their quality of life.
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การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: กลยุทธ์สู่การดูแล
แบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
จันทร์จิรา สีสว่าง, MS1 นงณภัทร รุ่งเนย, คด.1
บทคัดย่อ
โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สำ�คัญทางระบบประสาทที่เป็นสาเหตุนำ�ไปสู่ความพิการ นอกจากนี้โรค
หลอดเลือดสมองยังส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ครอบครัวทีต่ อ้ งรับภาระในการดูแลระยะยาว
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และผลกระทบของ
โรคหลอดเลือดสมอง รวมทัง้ กลยุทธ์การดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ซึง่ พยาบาลสามารถนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการวางแผน
การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง เพือ่ ส่งเสริมการฟืน้ ฟูสภาพทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตสังคม ป้องกันการกลับเป็นซา้ํ
และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
คำ�สำ�คัญ: โรคหลอดเลือดสมอง กลยุทธ์ การดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง
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บทนำ�
โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease
or stroke) เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยที่สุด1
รวมทั้งเป็นสาเหตุการตายและความพิการที่สำ�คัญใน
ประเทศไทย2 ซึง่ เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดใน
สมอง อาการมักเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วและอยูน่ านเกิน 24
ชั่วโมง3 และผู้ป่วยส่วนหนึ่งอาจมีความพิการหลงเหลือ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่มีการสูญเสียการทำ�งานของ
สมองอย่างมาก การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผลกระทบ
ต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล
ซึง่ ต้องรับภาระในการดูแลระยะยาว เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานในเรื่องกิจวัตรประจำ�วัน การดูแล
ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผูป้ ว่ ย บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง โดยเน้นการดูแลแบบผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ก่พยาบาลและบุคลากรทีม
สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำ � ไปประยุ ก ต์ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
โรคหลอดเลือดสมอง เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
รวมทัง้ พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการพยาบาลให้ดยี ง่ิ ขึน้
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ภาวะของหลอดเลือด
ทีไ่ ปเลีย้ งสมองเกิดการตีบ ตัน หรือมีภาวะของหลอดเลือด
ในสมองแตก ทำ�ให้มีการคั่งของเลือดและการทำ�ลาย
เนือ้ สมองในบริเวณนัน้ ๆ ส่งผลให้กดเบียดสมองส่วนทีอ่ ยู่
ใกล้เคียงทำ�ให้สมองบางส่วนขาดเลือดและได้รบั ออกซิเจน
น้อยลง เกิดภาวะสมองตายไม่สามารถทำ�หน้าทีไ่ ด้ตามปกติ
อาการและอาการแสดงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ตำ�แหน่ง บริเวณ ความ
รุนแรง และหลอดเลือดเชือ่ มโยง เช่น อัมพาตครึง่ ซีก ระดับ
ความรูส้ กึ ตัวเปลีย่ นแปลง เป็นต้น2 โรคหลอดเลือดสมอง
ก่อให้เกิดความบกพร่องได้หลายอย่าง และเป็นโรคที่มี
ความผิดปกติทางระบบประสาททีเ่ กิดขึน้ อย่างเฉียบพลัน
ส่งผลกระทบทำ�ให้ผปู้ ว่ ยเกิดอันตรายถึงชีวติ ได้
จากข้อมูลขององค์การอัมพาตโลก4 พบว่าโรคหลอด
เลือดสมองเป็นสาเหตุการตายอันดับ 5 ของประชากรอายุ
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15-50 ปี และสาเหตุการตายอันดับ 2 ของผูส้ งู อายุมากกว่า
60 ปี ด้วยอัตรา 5,096 ต่อ 100,000 ประชากรโลก5
องค์การอนามัยโลกได้ทำ�นายว่าความพิการที่เกิดจาก
หลอดเลือดสมองซึง่ มีจ�ำ นวน 38 ล้านคนในปี พ.ศ. 2533
จะเพิม่ เป็น 51 ล้านคนในปี พ.ศ. 25636 ซึง่ ถือว่าเป็นปัญหา
สาธารณสุ ข ที่ สำ � คั ญ ทั้ ง ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และ
กำ�ลังพัฒนา สำ�หรับประเทศไทย จากสถิตขิ องกระทรวง
สาธารณสุขปี พ.ศ. 2555 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองมี
แนวโน้มการตายเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในปี พ.ศ. 2552
พบว่ามีผเู้ สียชีวติ จำ�นวน 176,382 คน หรือคิดเป็น 3 คน
ในทุก 2 ชัว่ โมง อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองเท่ากับ
277.67 ต่อประชากร 1 แสนคน รองจากมะเร็ง และโรคหัวใจ7
ผูป้ ว่ ยทีร่ อดชีวติ จากโรคหลอดเลือดสมองมักมีความ
พิการหลงเหลืออยู่ โรคนีเ้ ป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ �ำ ให้เกิดความ
พิการหรือไร้สมรรถภาพในการทำ�งานและการดำ�เนินชีวติ
ในวัยผู้ใหญ่มากที่สุด6 ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวต้องใช้ชีวิตอย่าง
พิการตลอดช่วงชีวติ ทีเ่ หลือ อย่างไรก็ตามโรคหลอดเลือด
สมองมิได้ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผล
กระทบต่อครอบครัวอีกด้วย กล่าวได้วา่ โรคหลอดเลือดสมอง
เป็นโรคเรือ้ รังทีม่ ผี ลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ ทัง้ ต่อ
ผูป้ ว่ ยเอง ครอบครัว และประเทศชาติโดยรวม ซึง่ ระบบ
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองในปั จ จุ บั น ของ
ประเทศไทยยังขาดการมีสว่ นร่วมของผูป้ ว่ ยและครอบครัว
อย่างจริงจัง จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลจะต้อง
เรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับผลกระทบในระยะยาว
ของโรคหลอดเลือดสมองต่อผู้ป่วยและครอบครัว การ
ส่งเสริมให้ญาติหรือครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแล รวมทัง้
การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการพยาบาลโดยเน้น
ระบบการดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางจึงเป็นสิง่ สำ�คัญที่
จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ เี พิม่ ขึน้   
ผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง
ภายหลังการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ผูป้ ว่ ย
ส่วนหนึง่ จะมีความพิการทีเ่ รียกว่า “อัมพาต” หลงเหลืออยู่
มีการสูญเสียการทรงตัวตามปกติ และเคลือ่ นไหวลำ�บาก
หรือมีการสูญเสียการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของร่างกายในส่วนที่

J Nurs Sci Vol 34 No 3 July - September 2016

เป็นอัมพาต เกิดจากการทีส่ มองขาดเลือดไปเลีย้ ง ซึง่ มีผล
ต่อการทำ�งานของระบบประสาทโดยตรง ส่งผลให้สมอง
ส่วนทีข่ าดเลือดไปเลีย้ งสูญเสียหน้าทีก่ ารทำ�งาน เกิดความ
พิการหรือข้อจำ�กัดในการทำ�หน้าที่ของร่างกาย รวมทั้ง
ปัญหาด้านจิตสังคม ความพิการ เป็นปัญหาระยะยาวทีส่ ง่
ผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยและครอบครัว ดังนี้
1. ความต้องการการพึ่งพา ผู้ป่วยต้องพึ่งพาผู้อ่นื ใน
การทำ�กิจวัตรประจำ�วันมากขึน้ เนือ่ งจากความสามารถใน
การเคลือ่ นไหวลดลงจากการรับรูแ้ ละสัง่ การไม่ได้หรือไม่มี
ประสิทธิภาพ ทำ�ให้การทำ�หน้าทีข่ องร่างกายลดลง8 ความ
ผิดปกติจะแตกต่างกันในผูป้ ว่ ยแต่ละรายขึน้ อยูก่ บั ตำ�แหน่ง
ของสมองที่ได้รับความเสียหาย เช่น ผู้ป่วยอาจมีปัญหา
การพูด การมองเห็น การกลืน การควบคุมการขับถ่าย หรือ
มี ข้อ จำ � กั ด ในการเคลื่อ นไหว ทำ � ให้ ผู้ป่ว ยไม่ ส ามารถ
ประกอบกิจวัตรประจำ�วันได้ด้วยตนเอง จากปัญหาดัง
กล่าวทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้องพึง่ พาผูอ้ น่ื ในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน9
เช่น การรับประทาน การแต่งกาย การออกกำ�ลังกาย
การขับถ่าย และการเคลือ่ นไหว ผูป้ ว่ ยบางรายต้องการการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องนอนอยู่บนเตียงเกือบ
ตลอดเวลา อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับผูป้ ว่ ยได้
เช่น ข้อติดแข็ง แผลกดทับจากการนอนนานๆ หรือการติด
เชือ้ ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
2. การสูญเสียคุณค่าและความเป็นตัวของตัวเอง
การเจ็บป่วยทางกายมักส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ผลกระทบด้าน
จิตสังคมไปด้วย โดยเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น
เกิดจากพยาธิสภาพของโรค การทีต่ อ้ งพึง่ พาผูอ้ น่ื มากขึน้
ทำ�ให้มีความซึมเศร้า9,10 การสื่อสารมีความบกพร่อง
ไม่สามารถบอกให้ผอู้ น่ื เข้าใจตนเองได้ หรือพูดไม่ชดั ซึง่ อาจ
เกิดผลกระทบต่อการดูแลของครอบครัว เช่น ปัญหาด้าน
สัมพันธภาพ เป็นต้น ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมีอตั มโนทัศน์ตอ่ ตนเองใน
ทางลบ มองตนเองว่าไม่มคี ณ
ุ ค่า ปัญหาด้านจิตใจทีพ่ บบ่อย
ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง คือ อาการซึมเศร้า พบได้
บ่อยในช่วง 6 เดือนถึง 2 ปี ภายหลังเกิดโรค10,11 ปฏิกริ ยิ า
ทางจิตใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่ า งกาย เช่ น ความผิ ด ปกติ ข องการสื่อ สาร แขนขา
ไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้ รวมทัง้ ภาพลักษณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปจาก

เดิมเมือ่ มีความพิการหลงเหลืออยู่12 ทำ�ให้การดำ�เนินชีวติ
เปลีย่ นไป ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่มคี วามสุข ไม่อยากพูดคุย
กับใคร เก็บตัว แยกตัวออกจากสังคม เนื่องจากรู้สึกว่า
ตนเองไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถทำ�กิจกรรมได้
เหมือนเดิม และเพือ่ ไม่ให้เป็นภาระกับครอบครัวและผูด้ แู ล
จึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป1 นอกจากนี้เมื่อเกิดโรคและมี
ความพิการร่วมด้วย การปรับตัวให้เข้ากับสภาพความพิการ
และบทบาททีเ่ ปลีย่ นแปลงจึงทำ�ได้ยาก13
3. การเปลีย่ นแปลงบทบาทในครอบครัว เมือ่ เกิดการ
เจ็บป่วยบุคคลจะตอบสนองโดยการเรียนรูบ้ ทบาทใหม่กบั
ตนเอง คือ บทบาทผูป้ ว่ ย12 ทำ�ให้การแสดงบทบาทหน้าที่
ในครอบครัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการ
ทำ�งาน จากทีเ่ คยประกอบอาชีพหารายได้ให้ครอบครัวได้
เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ทำ�ให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้เหมือนเดิม14 บางรายต้องลาออกจากงานเดิมหรือ
เปลีย่ นงาน หรือในรายทีอ่ าการรุนแรงไม่สามารถประกอบ
อาชีพได้ ทำ�ให้ครอบครัวขาดรายได้ เกิดปัญหาเศรษฐกิจ
และจากความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจึงส่งผลให้ผ้ปู ่วย
ต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ทำ�ให้
บทบาทของสมาชิกในครอบครัวมีการเปลีย่ นแปลงด้วยเช่น
กัน เช่น ภรรยาต้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ครอบครัวแทนสามี
ที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ในบางครอบครัวพบว่า
สมาชิกในครอบครัวต้องรับภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย
และหารายได้ให้กบั ครอบครัว ดังนัน้ ครอบครัวจึงเป็นแรง
สนับสนุนทางสังคมทีส่ �ำ คัญในการช่วยให้ผปู้ ว่ ยกลับสูส่ ภาพ
เดิมมากทีส่ ดุ ทัง้ ระดับความสามารถด้านร่างกาย ความรูส้ กึ
มีคณ
ุ ค่าในตนเอง รวมทัง้ การคงไว้ซง่ึ บทบาทในครอบครัว
และการกลับเข้าสูส่ งั คมของผูป้ ว่ ย15
4. ความปลอดภัยในชีวิตลดลง ผู้ป่วยบางรายมีการ
รับรูว้ า่ ความปลอดภัยในชีวติ ตนเองลดลง เนือ่ งจากมีการ
สู ญ เสี ย หน้ า ที่ ข องสมองในการทำ � หน้ า ที่ ต่ า งๆ เช่ น
การควบคุมการเคลื่อนไหว การรับรู้ต่อความสมดุลของ
ร่างกาย การรับรูต้ อ่ เวลา บุคคล สถานที่ รวมทัง้ การรับรู้
ของลานสายตาผิดปกติไป ซึง่ อาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยสับสน มีการ
รับรูท้ ผ่ี ดิ จากความเป็นจริง มีปญั หาในการเคลือ่ นไหว ผูป้ ว่ ย
จึงเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุได้9 รวมถึงขาดความปลอดภัย
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ในการทำ�กิจกรรมต่างๆ จากอาการของโรคทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้อง
เพิม่ ความระมัดระวังในการเคลือ่ นไหว การประกอบอาชีพ
หรือการประกอบกิจวัตรประจำ�วัน ในผูป้ ว่ ยบางรายมีความ
กลัว และวิตกกังวลว่าจะเกิดอุบตั เิ หตุ จึงไม่มคี วามมัน่ ใจ
กลัวการหกล้มไม่กล้าเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันด้วยตนเอง16 ส่งผลให้ญาติหรือผูด้ แู ลต้องรับภาระ
ในการดูแลมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ส่งผลต่อการฟืน้ ฟูสภาพ
ภายหลังการเกิดโรค และทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะ
แทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะข้อติดแข็ง ภาวะปอดบวมจาก
การสำ�ลักอาหาร เนือ่ งจากความผิดปกติของการกลืนหรือ
การมีเสมหะคัง่ ค้าง8 เป็นต้น
5. การสูญเสียภาพลักษณ์ ภายหลังการรอดชีวติ จาก
โรคหลอดเลือดสมอง ผลกระทบทีส่ �ำ คัญทีเ่ กิดกับผูป้ ว่ ยอีก
ประการ คือ มีการสูญเสียภาพลักษณ์ เนือ่ งจากโรคหลอด
เลื อ ดสมองทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป ลั ก ษณ์
ภายนอกไปจากเดิม เช่น บางรายมีอาการปากเบีย้ ว ส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยมีความรูส้ กึ ด้านลบต่อภาพลักษณ์ทเ่ี ปลีย่ นไปของ
ตนเอง เช่น รูส้ กึ อาย ไม่อยากให้ใครมอง ไม่อยากพบปะกับ
บุคคลอืน่ 11 หรือบางรายสูญเสียภาพลักษณ์จากการมีแผล
กดทับ17 ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่แสดงออกทางอารมณ์ใน
ด้านลบ เช่น โกรธ วิตกกังวล สิน้ หวัง และนำ�มาสูภ่ าวะ
ซึมเศร้าและการแยกตัวจากสังคม18
6. ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ผลกระทบที่
สำ�คัญต่อครอบครัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การที่ผ้ปู ่วยโรคหลอดเลือดสมองมี
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองหรือทำ�หน้าทีไ่ ด้ลดลง
อาจกระทบต่ อ การประกอบอาชี พ ทำ � ให้ ร ายได้ ข อง
ครอบครัวลดลง14 ขณะเดียวกันบางรายอาจมีภาระค่าใช้
จ่ายในการดูแลสุขภาพของผูป้ ว่ ยทีส่ งู ขึน้ ทัง้ จากการรักษา
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเพือ่ รับการรักษาและการดำ�รงชีวติ
ประจำ�วัน ผูป้ ว่ ยบางรายอาจมีคา่ ใช้จา่ ยในการดูแลสุขวิทยา
ส่วนบุคคลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของผู้ป่วย
เพิม่ ขึน้ 9 เช่น ผ้าอ้อม ทีน่ อนลมสำ�หรับป้องกันแผลกดทับ
เครือ่ งดูดเสมหะ เป็นต้น นอกจากนีใ้ นผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ญาติผ้ดู ูแลอาจต้องลาออกจากงาน
ทำ�ให้สูญเสียรายได้ของครอบครัวเพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้
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มักนำ�ไปสูค่ วามเครียดทัง้ ของผูป้ ว่ ยและญาติผดู้ แู ลเพิม่ ขึน้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้วา่ ผูป้ ว่ ยต้องเผชิญ
กับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองทัง้ ผลกระทบทาง
ด้านร่างกายและด้านจิตสังคม ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยแต่ละรายจะเผชิญ
กับผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันออกไป
ขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของโรค และการปรับตัวของผูป้ ว่ ยใน
ระยะฟืน้ ฟูสภาพ ดังนัน้ พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องจำ�เป็นต้องให้การดูแลเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย
สามารถปรับตัวหรือจัดการกับผลกระทบทีผ่ ปู้ ว่ ยเผชิญได้
อย่างเหมาะสม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากทีส่ ดุ
โดยใช้ แ นวคิ ด การดู แ ลแบบผู้ป่ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง คื อ
การตอบสนองปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของ
ผูป้ ว่ ย รวมทัง้ การให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวมีสว่ นร่วมในการ
วางแผนและจัดการดูแลตนเองในระยะยาว เพือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้กลับมาใช้
ชีวติ ได้ตามปกติ หากผูป้ ว่ ยขาดแรงจูงใจหรือไม่ได้รบั การ
ดูแลทีส่ อดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาทีแ่ ท้จริงของ
ผูป้ ว่ ย อาจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยไม่รว่ มมือในการฟืน้ ฟูสภาพได้
การดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง
การดู แ ลแบบผู้ ป่ ว ยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (patientcentered care) เป็นปรัชญาการดูแลที่ตระหนักและ
เคารพว่าผูป้ ว่ ยมีบทบาทสำ�คัญในการวางแผนการพยาบาล
ผูป้ ว่ ย19 Lorig กล่าวว่า การดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง
เป็นการที่บุคลากรด้านสุขภาพให้ความสำ�คัญกับการ
ทำ�ความเข้าใจบริบทและความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูป้ ว่ ย
เคารพในความเชื่อของผู้ป่วย และปรับเปลี่ยนแผนการ
รักษาให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย20 การดูแลแบบผูป้ ว่ ย
เป็นศูนย์กลางไม่ได้หมายถึงการเอาใจผู้ป่วย ไม่ใช่การ
แนะนำ�หรือสั่งให้ผ้ปู ่วยทำ�ตามคำ�สั่งเท่านั้น แต่บุคลากร
ด้านสุขภาพต้องเข้าใจสภาพทีแ่ ท้จริงของผูป้ ว่ ยแต่ละราย
ซึ่งการที่จะเข้าใจปรัชญาของการดูแลแบบผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางได้น้ัน ต้องทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ�ว่า โรค
ซึง่ หมายถึง กระบวนการทางพยาธิวทิ ยาทีใ่ ช้อธิบายรูปแบบ
ของความเจ็บป่วย มีทฤษฎีอธิบายในผู้ป่วยทุกรายตาม
ลักษณะความผิดปกติของระบบต่างๆ ของร่างกายเป็นหลัก
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และคำ�ว่า ความเจ็บป่วย ซึง่ หมายถึง ประสบการณ์ของ
ผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรมที่เกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ในชีวติ เป็นความจริงเฉพาะของแต่ละ
บุ ค คล โดยอธิ บ ายแตกต่ า งกั น ตามพื้ น ฐานและ
ประสบการณ์ชวี ติ ของผูป้ ว่ ยแต่ราย21
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น กระบวนการในการ
ทำ�ความเข้าใจปัญหาของผู้ป่วยและการพยาบาลตาม
แนวคิดของการดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง จะเน้นให้
บุคลากรด้านสุขภาพใช้ทักษะสื่อสารเพื่อทำ�ความเข้าใจ
ความคิด ความรูส้ กึ ความคาดหวัง ความกังวล และบริบท
สถานการณ์ในชีวิตของผู้ป่วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนการพยาบาลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง และให้การ
พยาบาลแบบผสมผสานสอดคล้องกับความคิดและความ
เชื่อของผู้ป่วย20,21 สำ�หรับการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง พยาบาลควรทำ�ความเข้าใจประสบการณ์ชวี ติ ของ
ผู้ ป่ ว ยในแต่ ล ะรายเกี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ ผู้ ป่ ว ยโรค
หลอดเลือดสมองได้รบั มีการประเมินข้อมูลทีแ่ ท้จริงของ
ผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายจะเผชิญกับผลกระทบของ
โรคหลอดเลือดสมองทีแ่ ตกต่างกันออกไป และนำ�ข้อมูล
เหล่านัน้ มาวางแผนการพยาบาลให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ และบริบทของผูป้ ว่ ย22
ทั้งนี้พยาบาลเป็นบุคลากรสำ�คัญของทีมสุขภาพที่
ให้การดูแลผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ใน
ระยะเฉียบพลันและในระยะฟืน้ ฟูสภาพ ควรมีการประยุกต์
ใช้กระบวนการดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางตามแนวคิด
ของ Stewart, Brown และ McWhinney21 ซึง่ ประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
1. การค้นหาโรคและความเจ็บป่วย ในขั้นตอนนี้
พยาบาลควรทำ�ความเข้าใจในมิตติ า่ งๆ ของผลกระทบของ
โรคหลอดเลือดสมองต่อผูป้ ว่ ย ประกอบด้วย ความคิดความ
เข้าใจเกีย่ วกับโรคหลอดเลือดสมอง ความรูส้ กึ ต่อโรคหลอด
เลือดสมอง ผลกระทบของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองต่อ
การดำ�เนินชีวติ และความคาดหวังต่อการฟืน้ ฟูสภาพว่าจะ
ดำ�เนินไปอย่างไร รวมทัง้ ความเชือ่ ต่างๆ7 ซึง่ การประเมิน
เกี่ ย วกั บ มิ ติ ดั ง กล่ า วจะทำ � ให้ พ ยาบาลเข้ า ใจบริ บ ท
ความรู้สึก และความเชื่อของผู้ป่วยมากขึ้น และนำ�ไปสู่

การวางแผนการพยาบาลทีค่ รอบคลุม
2. การเข้าใจชีวติ บุคคล แนวคิดการดูแลแบบผูป้ ว่ ย
เป็นศูนย์กลางใช้หลักการดูแลแบบองค์รวม (holistic care)
ที่ เ น้ น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบ “whole person” คื อ
ครอบคลุมทั้งกาย จิตสังคม23 ซึ่งการดูแลตามแนวคิดนี้
จำ�เป็นต้องใช้เวลาในการทำ�ความเข้าใจบริบทต่างๆ ของ
ผูป้ ว่ ย เช่น บทบาทในครอบครัว อาชีพ สถานการณ์ปจั จุบนั
ในชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ภายหลั ง เป็ น โรค
หลอดเลือดสมอง ผลกระทบจากโรคหลอดเลือดสมองใน
ด้านต่างๆ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ
เนือ่ งจากข้อมูลเหล่านีม้ ผี ลต่อการดำ�เนินชีวติ การปรับตัว
ของผูป้ ว่ ยภายหลังการเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
พยาบาลสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านีม้ าวิเคราะห์ เพือ่ ให้ทราบ
ปัญหาทีแ่ ท้จริง และวางแผนการพยาบาลได้แบบองค์รวม
ตามปัญหาของผูป้ ว่ ย
3. การหาแนวทางและวางแผนร่วมกัน เมือ่ พยาบาล
ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลของผูป้ ว่ ยแล้ว การจัดลำ�ดับของปัญหา
เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ เพือ่ ช่วยให้เห็นความต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ผูป้ ว่ ย ซึง่ ขัน้ ตอนนีพ้ ยาบาลต้องมีการสือ่ สาร ตกลงร่วมกัน
กับผู้ป่วยในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา ไม่ใช่
พยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจเอง เช่น พยาบาลอาจคิดว่าผล
กระทบด้านร่างกายเป็นปัญหาทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ แต่ในมุมมอง
ของผูป้ ว่ ยนัน้ ผลกระทบด้านบทบาทในครอบครัวอาจมี
ความสำ � คั ญมากที่สุด โดยเฉพาะในผู้ป่ว ยเพศชาย 24
เนือ่ งจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมองทำ�ให้ผปู้ ว่ ยบางราย
ไม่สามารถแสดงบทบาทเดิมได้ เช่น บทบาทหัวหน้า
ครอบครัวทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการหารายได้ให้ครอบครัว เป็นต้น
ดั ง นั้น ผู้ป่ว ยและพยาบาลต้ อ งตกลงร่ ว มกั น ถึ ง ปั ญ หา
เป้าหมาย และบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาลและผูป้ ว่ ย ทัง้ นี้
ควรมีการเสริมสร้างความร่วมมือในการฟืน้ ฟูสภาพไม่วา่
จะเป็นด้านร่างกาย หรือจิตสังคม โดยพยาบาลมีบทบาท
ในการให้การสนับสนุน ชีแ้ นะแนวทางการดูแลตนเอง การ
ปรับตัว และการฟืน้ ฟูสภาพทีเ่ หมาะสม
4. การบูรณาการการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ
ในขัน้ ตอนนีพ้ ยาบาลต้องให้การพยาบาลเพือ่ ป้องกันการ
กลับเป็นซํา้ ของโรคหลอดเลือดสมอง และการป้องกันการ
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เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการ
ไม่เคลือ่ นไหว การติดเชือ้ เป็นต้น นอกจากนีพ้ ยาบาลต้อง
ให้การพยาบาลเพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยร่วมมือใน
การดูแลสุขภาพ เช่น การออกกำ�ลังกาย การใช้เทคนิคผ่อน
คลายเพือ่ จัดการความเครียด เป็นต้น ในขัน้ ตอนนีก้ จิ กรรม
การพยาบาลทีส่ �ำ คัญ คือ การเน้นให้ครอบครัว และญาติมี
ส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย25 เพือ่ การปรับตัวทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตสังคม รวมทัง้ การกลับเข้ามามีชวี ติ ในสังคมได้อย่าง
ปกติ ซึง่ ญาติหรือคนใกล้ชดิ มีสว่ นสำ�คัญอย่างมาก จึงควร
ส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมอง และคอยช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสม เช่น
พยายามให้ผปู้ ว่ ยทำ�กิจวัตรประจำ�วัน และกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยเห็นคุณค่า
ในตนเอง ช่วยลดความผลกระทบด้านจิตใจได้
5. การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งผู้ ป่ ว ยและ
บุคลากรสุขภาพ เช่น พยาบาลกับผูป้ ว่ ย เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ทจ่ี ะสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยมีการพัฒนาศักยภาพในการ
ดู แ ลตนเอง เนื่อ งจากผู้ป่ว ยจะรั บ รู้ถึง การได้ รับ การ
สนับสนุน ความเอาใจใส่ และการเยียวยา ซึง่ ตามแนวคิด
การดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางนัน้ พยาบาลต้องให้ความ
เคารพในความแตกต่างของผูป้ ว่ ย และร่วมมือกัน23 ซึง่ การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีถือว่าเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะช่วยให้
ผูป้ ว่ ยให้ความร่วมมือในการฟืน้ ฟูสภาพ พร้อมทีจ่ ะแบ่งปัน
หรือเล่าประสบการณ์ชวี ติ เกีย่ วกับผลกระทบของโรคหลอด
เลือดสมองที่ตนเองต้องเผชิญเมื่อกลับไปอยู่บ้าน ทำ�ให้
พยาบาลได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นจริงในการวางแผนการพยาบาลต่อไป
6. การมีวถิ อี ยูบ่ นความเป็นจริง การดูแลแบบผูป้ ว่ ย
เป็นศูนย์กลางนัน้ พยาบาลต้องมีเวลาในการรับฟัง และร่วม
ค้นหาการพยาบาลที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้ป่วย พยาบาลต้องมีการทำ�งานแบบสหสาขาวิชาชีพ
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลในเชิ ง ลึ ก เช่ น นั ก จิ ต วิ ท ยา หรื อ
นักสังคมสงเคราะห์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพยาบาลจะยึด
แนวทางการดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ในสถานการณ์
จริ ง จะมี ผู้ป่ว ยที่ไ ม่ ส ามารถปรั บ ตั ว หรื อ จั ด การกั บ ผล
กระทบของโรคหลอดเลือดสมองทีต่ นเองได้รบั เนือ่ งจาก
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โรคหลอดเลื อ ดสมองสามารถส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของผู้ป่วย9,14 อาจส่งผลกระทบต่อ
ผูใ้ ห้การดูแลรวมทัง้ พยาบาล เช่น อาจเกิดความท้อแท้ใน
การให้การพยาบาล ในกรณีเช่นนี้พยาบาลต้องยอมรับ
เรียนรูท้ จ่ี ะเข้าใจบริบทของผูป้ ว่ ยทีแ่ ตกต่างกัน และรอช่วง
เวลาที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง พิ จ ารณาแหล่ ง สนั บ สนุ น ที่
เหมาะสม และเน้นให้ครอบครัวของผูป้ ว่ ยเข้ามามีสว่ นร่วม
มากยิง่ ขึน้ 25
โดยรวม การดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางตามหลักการ
ทั้ง 6 องค์ประกอบที่กล่าวมา จะเน้นความร่วมมือกัน
ระหว่างผูป้ ว่ ยครอบครัว และบุคลากรสุขภาพ ในการแลก
เปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับผลกระทบของโรคหลอดเลือดสมอง
การตัดสินใจเกีย่ วกับการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย การวางแผน
การดูแลทีส่ อดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผูป้ ว่ ย
และการทำ�กิจกรรมการดูแล ทำ�ให้ผ้ปู ่วยเกิดการรับรู้ถึง
ความสามารถของตนเองในการควบคุมสถานการณ์ โดย
เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการให้การดูแลตนเองได้
เป็นการส่งเสริมการมีคณ
ุ ค่าในตนเองของผูป้ ว่ ย ตลอดจน
สามารถปรับตัวและจัดการกับผลกระทบทีต่ นเองได้รบั จาก
การเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ดยี ง่ิ ขึน้
สรุป

การดูแลแบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางเป็นหลักการดูแลที่
บุคลากรด้านสุขภาพให้ความสำ�คัญกับปัญหาและความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของผูป้ ว่ ย พยาบาลควรนำ�หลักการดูแล
แบบผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ในการให้การพยาบาล
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทด่ี ตี อ่ ผูป้ ว่ ย
ทัง้ ในด้านความร่วมมือในการฟืน้ ฟูสภาพ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยมี
การฟืน้ ตัวทีด่ ี สามารถดูแลตนเองได้หรือพึง่ พาผูอ้ น่ื น้อย
ทีส่ ดุ หรือในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองบางรายทีม่ คี วาม
รุนแรงของโรคสูง การให้การพยาบาลโดยใช้การดูแลแบบ
ผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลางจะช่วยให้ครอบครัวสามารถดูแลผูป้ ว่ ย
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ตามบริบทของครอบครัวส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจในการดูแล รวมถึงทำ�ให้เกิดความไว้
วางใจ ความเชือ่ มัน่ ในการดูแล และสร้างเสริมสัมพันธภาพ
ทีด่ รี ะหว่างบุคลากรสุขภาพ ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
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