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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียดและผลกระทบ
ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤตภายใน 72 ชั่วโมงแรก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่
ดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลตติยภูมิ แห่งหนึ่ง แบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มควบคุม
15 ราย ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลอง 14 ราย ซึ่งได้รับโปรแกรมสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ร่วมกับการพยาบาล
ตามปกติเป็นเวลา 3 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินสถานการณ์ความเครียดและแบบประเมิน
ผลกระทบความเครียด ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยง ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .93 และ .88 ตาม
ลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติทีอิสระ
ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดและค่าเฉลี่ยคะแนนผลกระทบความเครียดของกลุ่มทดลองหลัง
ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ต่ำากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังนั้นพยาบาลควรนำาโปรแกรม
การสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเพื่อลดความเครียดและผลกระทบจากความเครียดของผู้ดูแล
ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤต
คำาสำาคัญ: โปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ ผลกระทบความเครียด ผู้ดูแลผู้ป่วย ระยะวิกฤต

Abstract
The purpose of this study was to determine the effects of information and emotional support
program on stress and stress impacts of caregivers in caring patients with TBI critical period within
the first 72 hours of admission. The sample of the study was family caregivers of patients with traumatic brain injury admitted to a trauma ward and a surgical intensive care unit of one tertiary hospital
in the South. Fifteen subjects were assigned to the control group and received conventional nursing
care. Other fourteen subjects were assigned to the experimental group who received the information
and emotional support program incorporating with conventional nursing care for 3 consecutive days.
นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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Stress and stress impacts questionnaires were used for data collection which were tested for reliability
and yielded Cronbach alpha coefficients of .93 and .88, respectively. Data were analyzed by descriptive
statistics and independent t-test.
The results showed that the mean score of the subjects’ stress and stress impacts in the experimental group after receiving the information and emotional support program was significantly lower
than that of the control group. Therefore, nurses should apply this program in the nursing practice in
order to reduce stress and stress impacts among caregivers in caring for patients with TBI, especially
in the critical phase.
Keywords: Information and emotional support program, stress impact, Caring for Patients, Critical Phase
บทนำา

การบาดเจ็บศีรษะเป็นสาเหตุนาำ ไปสูก่ ารเสียชีวติ และพิการระยะยาว ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า แต่ละปีมผี บู้ าดเจ็บ
ศีรษะพิการอย่างถาวรจากการบาดเจ็บศีรษะ 8 ถึง 9 หมื่นคน เสียชีวิต 5 หมื่นคน (National Center for Injury Prevention
and Control, 2010) สำาหรับประเทศไทยนั้นมีผู้เสียชีวิตจากบาดเจ็บศีรษะปีละประมาณ 5,000 คน (กลุ่มงานระบาดวิทยาโรค
ไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข, 2550) ในกลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลางและรุนแรงมีโอกาสเกิดก้อนเลือดในสมอง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-50 (นครชัย เผื่อนปฐม, 2541) ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตในระยะ 24-72 ชั่วโมงแรกของการบาดเจ็บศีรษะ เนื่องจาก
มีภาวะแทรกซ้อนหลังบาดเจ็บศีรษะจากการมีก้อนเลือดออกเพิ่มขึ้น หรือภาวะสมองบวมทำาให้มีความดันในโพรงกะโหลก
ศีรษะเพิ่มสูง (increase intracranial pressure [IICP]) เซลล์สมองถูกทำาลายทำาให้เกิดภาวะสมองเคลื่อนที่ ทำาให้ผู้ป่วยเสีย
ชีวิตและทุพพลภาพได้ (สงวนสิน รัตนเลิศ, 2550) นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง ต้องพึ่งพาการ
ดูแลจากผู้ดูแลตั้งแต่ระยะแรกที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล ดังนั้นผู้ดูแลจึงเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญในการดูแลผู้ป่วย (กาญจนา
แรกพินิจ และคณะ, 2543)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ผู้ดูแลเกิดความเครียดสูงในระยะวิกฤต 24-72 ชั่วโมงแรก (Harjinder, 2009;
Degeneffe, 2008; Riley, 2007; Verhaeghe, Defloor, & Grypdonck, 2006) ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บศีรษะเป็น
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่มีเวลาเตรียมตัว (Arango - Lasprilla, & et al., 2010) ผู้ดูแลต้องพบกับสภาพสิ่ง
แวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยชีวิต การพบกับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งผู้ดูแลไม่รู้จัก
มาก่อน และกลัวว่าผูป้ ว่ ยจะเสียชีวติ และมีความพิการอย่างถาวร (Verhaeghe, Defloor, & Grypdonck, 2006) นอกจากนี้การ
บาดเจ็บศีรษะเป็นการบาดเจ็บที่ไม่รู้สภาวะแน่นอน ทำาให้ผู้ดูแลกลัวว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตได้จากการไม่รู้เกี่ยวกับอาการของ
ผู้ป่วย (Ann, Lennart, & Birgitta, 2008) สาเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นผู้ดูแล จะทำาให้ผู้ดูแลประเมินสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นว่าเป็น
ความเครียด หากได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอและหรือได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ที่ไม่ดีพอ (Lazarus & Folkman, 1984)
ส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล เช่น กลัว โกรธ หงุดหงิด สอบถามข้อมูลเดิมซ้ำา ๆ ส่งผลต่อสุขภาพทางกายทำาให้นอนไม่หลับเพราะ
คิดมาก ใจสั่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหารเป็นต้น (นิตยา จรัสแสง, 2549; Verhaeghe, Defloor, & Grypdonck, 2006) จากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤติ คือ การได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ ขาดการได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการบาดเจ็บศีรษะทำาให้รับรู้ข้อมูลไม่ถูกต้อง มีการประเมินความเจ็บป่วยเกินความเป็นจริงและขาดการสนับสนุน
อารมณ์อย่างเพียงพอ (Alda & Kristian, 2006; Harjinder, 2009 ) จากการศึกษาพบว่า การได้รับการสนับสนุนจากสังคม
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะทีอ่ ยูท่ บ่ี า้ นอย่างน้อยแล้ว 1 ปี (Riley, 2007) แต่ในกลุม่
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ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤตยังไม่พบการศึกษาที่นำากลุ่มสนับสนุนข้อมูลด้านการดูแลและสนับสนุนทางอารมณ์มา
แก้ปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะโดยเฉพาะในระยะวิกฤต
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา พบว่ามีการศึกษาวิธกี ารสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ในผูด้ แู ลหลายรูปแบบ โดยส่วนใหญ่
พบว่า นักวิจัยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลและทำาการสนับสนุนอารมณ์ไปพร้อม ๆ กับการให้ข้อมูล (ชุติมา มุสิกุล และคณะ,
2542; ทิพรัตน์ พูลเพิ่ม และสมทรง บุตรชีวัน, 2552; รัตนา อยู่เปล่า, 2543; อภิญญา สัตยธรรม, ชลิตา ธนัฐธีรกุล, พิมพา
สุตรา และวิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, 2550; Kamsap, 2006) การให้ข้อมูลโดยพยาบาลเป็นรายบุคคลนั้นเป็นการให้ข้อมูลที่มัก
จะเกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต อาจไม่ดีเท่ากับบุคคลที่เคยผ่านประสบการณ์นี้มาก่อน ซึ่งการ
ถ่ายทอดข้อมูล ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็อาจจะมีมากกว่า ดังนั้นการนำาผู้ดูแลที่เคยมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้มาก่อนมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางอารมณ์และข้อมูลการดูแลบางส่วน ก็อาจจะลดความเครียดของผู้ดูแลได้ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการลดผลกระทบที่เกิดจากความเครียดได้ด้วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความเครียดและผลกระทบของความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์และกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ใช้กรอบแนวคิดความเครียดและแรงสนับสนุนทางสังคมของลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman,
1984) สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการบาดเจ็บศีรษะเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรง ผู้ดูแลจะประเมินว่าการบาดเจ็บศีรษะเป็นเหตุการณ์ท่ี
ผูด้ แู ลประเมินในระยะปฐมภูมวิ า่ มีผลคุกคามต่อชีวติ ผูป้ ว่ ย ผูด้ แู ลจึงประเมินว่าเป็นความเครียด ทำาให้เกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงพยายามที่จะหาแหล่งสนับสนุนต่างๆ ในการประเมินในระยะทุติยภูมิ เพื่อช่วยให้ตนเองประเมิน
สถานการณ์ใหม่ ทำาให้สามารถเผชิญกับความเครียดได้ หากผู้ดูแลได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของโรค อาการและอาการ
แสดงในระยะ 72 ชั่วโมงแรกของการบาดเจ็บ แผนการรักษา การพยากรณ์โรคได้ถูกต้องตรงกับสถานการณ์ร่วมกับการได้รับ
การบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ดูแลที่เคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้มาก่อน และการได้รับการปลอบใจ เห็นอกเห็นใจจาก
ผู้ดูแลที่เคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อน ก็จะทำาให้ผู้ดูแลรายใหม่สามารถเผชิญกับความเครียดได้ดี และผลกระทบที่เกิดจาก
ความเครียดทั้งด้านร่างกายและจิตใจลดลงด้วย
วิธีการดำาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลางถึงรุนแรงและเป็นผู้ดูแลหลักขณะผู้ป่วยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่รักษาในหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ และหอ
ผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมระหว่างเดือนเมษายน-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จำานวน 30 ราย ตามคุณสมบัติที่กำาหนด คือ 1) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และเป็นผู้ดูแลหลักโดยไม่มีการได้รับ
ค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง 2) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และ 3) เป็นญาติผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลางและรุนแรงที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลภายใน 72 ชั่วโมงแรก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำานวณจากการเปิดตารางอำานาจการทดสอบ (power analysis)
โดยกำาหนดค่าอำานาจการทดสอบ (power) ที่ .80 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ี = .05 และค่าขนาดของอิทธิพล (effect size)
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ซึ่งคำานวณได้จากงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด (บุศกร กลิ่นอวล, 2549) คำานวณขนาดอิทธิพลได้เท่ากับ .96 เนื่องจาก
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยของบุศกรแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จึงปรับขนาดอิทธิพลให้มีขนาดเล็ก
ลงเป็น .80 เมื่อเปิดตารางการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Cohen, 1988) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 20 ราย แต่เนื่องจาก
มีข้อจำากัดในด้านจำานวนผู้ป่วย ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างได้เพียงกลุ่มละ 15 รายต่อกลุ่ม และได้ทำาการตรวจสอบค่า
อำานาจการทดสอบ (power analysis) ของจำานวนกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวพบว่ามีค่าเท่ากับ .85 จึงทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 15 รายต่อกลุ่ม สุ่มเข้ากลุ่มควบคุม 15 ราย และกลุ่มทดลอง 15 ราย แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยจำานวน 1 ราย
เสียชิวิตในระหว่างการศึกษา ผู้วิจัยจึงตัดออกจากการวิจัย กลุ่มทดลองจึงมีจำานวน 14 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วยโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูล และอารมณ์ในระยะวิกฤตสำาหรับพยาบาล
มีระยะเวลา 3 วัน ในโปรแกรมฯ ประกอบด้วย คู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดความเครียดและแนวคิดแรงสนับสนุนทาง
สังคมของลาซารัสและโฟล์คแมน(Lazarus & Folkman, 1984) โดยใช้กลุ่มสนับสนุนมีเนื้อหาที่ครอบคลุมการสนับสนุน
ข้อมูลและอารมณ์ โดยผู้วิจัยแสดงความจริงใจ แสดงความเคารพให้เห็นถึงความไว้วางใจ การแสดงความปรารถนาดีที่ทำาให้
ผู้ดูแลมีความมั่นใจและเชื่อใจว่าพยาบาลสามารถจะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด การสนับสนุนด้านอารมณ์นี้กระทำาตลอดระยะเวลา
การให้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-2 ผู้วิจัยเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับผู้ดูแลเป็นรายบุคคลใน 2 วันแรกของการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย
อุบัติเหตุและหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดการบาดเจ็บศีรษะ การตรวจวินจิ ฉัย อาการและอาการ
แสดงของผูป้ ว่ ยขณะนัน้ การรักษา การฟืน้ หาย กิจกรรมการพยาบาลทีไ่ ด้รบั อุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้ในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
ข้อควรปฏิบตั เิ มือ่ เข้าเยีย่ ม ข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมภายในหอผูป้ ว่ ย และกฎระเบียบของหอผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ ร่วมกับการทำา
กลุม่ สนับสนุนโดยให้ผดู้ แู ลทีเ่ คยมีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะมาก่อน เป็นผูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์การดูแล
ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์เพือ่ ลดความเครียดให้กบั กลุม่ ตัวอย่าง โดยการพูดคุยแลกเปลีย่ นความรูส้ กึ ปัญหาทีผ่ ดู้ แู ล
คับข้องใจในวันที่ 3 ของการเข้าโปรแกรม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินสถานการณ์ความเครียด เป็นแบบประเมินทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดดั แปลงจากแบบประเมินความเครียดของสมาชิก
ในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะของ ดารารัตน์ ปานดี (2549) ซึ่งได้แปลจากแบบวัดความเครียดของ เยียน (Yan, 2000)
ซึ่งเยียนได้พัฒนาแบบวัดนี้โดยใช้แนวคิดของ ลาซารัส และโฟล์คแมน (Lazarus and Folkman, 1984) มีคำาถาม 20 ข้อ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likerts Scale) มี 5 ระดับ คือ ไม่เครียดเลย (1คะแนน) จนถึงเครียดมากที่สุด (5คะแนน) มีค่า
คะแนนตั้งแต่ 1-100 คะแนน แบบประเมินสถานการณ์ความเครียดมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพร่างกายของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
ด้านสภาพจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 3 ท่าน และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 10 ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค
ทั้งฉบับเท่ากับ .93 ค่าความเที่ยงรายด้านมีดังนี้ ด้านสภาพร่างกายมีค่าเท่ากับ .84 ด้านจิตใจมีค่าเท่ากับ .72 ด้านสิ่งแวดล้อมมี
ค่าเท่ากับ .96 และด้านเศรษฐกิจและครอบครัวมีค่าเท่ากับ .73 ตามลำาดับ
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2. แบบประเมินผลกระทบความเครียดของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะ เป็นแบบประเมินทีผ่ วู้ จิ ยั นำามาจากแบบประเมิน
ระดับความเครียดด้วยตนเองของครอบครัวผูป้ ว่ ยบาดเจ็บสมองจากอุบตั เิ หตุของ ศรินยา ฉันทะปรีชา (2549) ซึง่ ศรินยา
ดัดแปลงมาจากแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสำาหรับประชาชนไทย ของกรมสุขภาพจิต (2542) ทีส่ ร้างตาม
แนวคิดของลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) มีคาำ ถาม 20 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Likerts Scale)
4 ระดับ คือ ไม่เคยเลย (0 คะแนน) จนถึงเป็นประจำา (3 คะแนน) มีคา่ คะแนนตัง้ แต่ 0-60 คะแนน แบบประเมินนีผ้ า่ นการตรวจ
สอบแก้ไขจากผูท้ รงคุณวุฒจิ าำ นวน 3 ท่าน และผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งกับกลุม่ ตัวอย่าง จำานวน 10 ราย ได้คา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .88
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนนำากลุม่ ตัวอย่างเข้าร่วมการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จง
วัตถุประสงค์ ขัน้ ตอนและวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างมีอสิ ระในการเข้าร่วมหรือปฏิเสธการวิจยั โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ
ผูว้ จิ ยั จะให้กลุม่ ตัวอย่างเซ็นยินยอมในแบบฟอร์มพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ารเข้าร่วมวิจยั หลังจากตอบยินยอม ผูว้ จิ ยั จึงเริม่ ดำาเนินการเก็บ
ข้อมูล เมือ่ สิน้ สุดการวิจยั แล้วกลุม่ ควบคุมจะได้รบั คำาแนะนำาข้อมูลเช่นเดียวกับทีก่ ลุม่ ทดลองได้รบั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลกลุม่ ควบคุมก่อน ซึง่ ได้รบั การพยาบาลตามปกติเป็นเวลา 3 วัน หลังจากนัน้ เก็บข้อมูลกลุม่ ทดลอง
โดยจับคูค่ ณ
ุ สมบัตใิ นด้าน 1) ความสัมพันธ์ของผูด้ แู ลกับผูป้ ว่ ย 2) อายุผดู้ แู ลแตกต่างกันไม่เกิน 5 ปี โดยกลุม่ ควบคุมเป็นกลุม่
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุม่ ทดลองเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติรว่ มกับการได้รบั โปรแกรมการสนับสนุน
ข้อมูลและอารมณ์
2. กลุ่มทดลองเข้าร่วมการวิจัยเป็นเวลา 3 วัน โดยในวันที่ 1 ถึงวันที่ 2 ผู้ดูแลจะได้รับข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้ดูแล ซึง่ ผูว้ จิ ยั ประเมินความต้องการข้อมูลของผูด้ แู ลก่อน แล้วจึงทำาการสนับสนุนด้านอารมณ์ไปพร้อมๆกับการให้ขอ้ มูลเป็น
รายบุคคล ซึง่ ในวันที่ 1 ทีผ่ ดู้ แู ลมาเยีย่ มผูป้ ว่ ย (ใช้เวลา 15-30 นาที) ผูว้ จิ ยั พบกับผูด้ แู ลในบริเวณทีจ่ ดั ไว้ และสร้างสัมพันธภาพ
กับผูด้ แู ล ยอมรับและแสดงความเข้าใจในพฤติกรรมของผูด้ แู ล และเก็บข้อมูลครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลแก่ผดู้ แู ลตามสถานการณ์
ความเครียดของผูด้ แู ลเพือ่ ลดความเครียดจากสภาพการบาดเจ็บของผูป้ ว่ ย ผลกระทบและ สิง่ แวดล้อมในหอผูป้ ว่ ย โดยเนือ้ หา
มีรายละเอียดเกีย่ วกับสภาพของผูป้ ว่ ยและอาการขณะนัน้ อธิบายเกีย่ วกับการบาดเจ็บศีรษะ การตรวจวินจิ ฉัย กิจกรรมการ
พยาบาล อธิบายอุปกรณ์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ว่ ย แนะนำาลักษณะหอผูป้ ว่ ย กฎระเบียบของหอผูป้ ว่ ย ข้อควรปฏิบตั เิ มือ่ เข้าเยีย่ ม และเปิด
โอกาสให้ผดู้ แู ลซักถามและตอบข้อสงสัย วันที่ 1 ช่วงบ่าย (ใช้เวลา 15-30 นาที) ผูว้ จิ ยั กล่าวทักทาย พูดคุยรับฟังปัญหาและให้
กำาลังใจแก่ผดู้ แู ล ให้ขอ้ มูลเพือ่ ลดความรูส้ กึ ไม่แน่นอนในระยะวิกฤต และให้ขอ้ มูลเรือ่ งการดูแลในระยะวิกฤต แนะนำาการปฏิบตั ิ
ต่อผูป้ ว่ ยและแสดงให้ดเู ป็นตัวอย่าง และผูว้ จิ ยั เน้นย้าำ ให้ญาติมน่ั ใจว่าผูป้ ว่ ยจะได้รบั การดูแลอย่างดีขณะทีผ่ ดู้ แู ลไม่อยูเ่ ฝ้าผูป้ ว่ ย
วันที่ 2 (ใช้เวลา 15-30 นาที) ผูว้ จิ ยั กล่าวทักทายผูด้ แู ล บอกความก้าวหน้าและการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ยให้กบั ผูด้ แู ล ให้ขอ้ มูล
เรือ่ งวิธกี ารลดความเครียดของผูด้ แู ล ผูว้ จิ ยั พาผูด้ แู ลแนะนำาให้รจู้ กั กับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยคนอืน่ ๆ ข้างเตียงทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะ
เหมือนกัน และให้ผดู้ แู ลผูบ้ าดเจ็บศีรษะเล่าถึงการบาดเจ็บของผูป้ ว่ ย โดยมีพยาบาลเป็นผูค้ อยอำานวยความสะดวกให้แก่ผดู้ แู ล
เมือ่ ครบ 2 วัน ผูว้ จิ ยั นัดผูด้ แู ลร่วมทำากลุม่ สนับสนุนกับผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะทีผ่ า่ นการดูแลผูป้ ว่ ย กลุม่ นีม้ าก่อนพูดคุยใน
การทำากลุม่ กับผูด้ แู ลรายใหม่วนั ที่ 3 (ใช้เวลา 30-45 นาที) โดยมีสมาชิกกลุม่ ประมาณ 2-3 คนต่อกลุม่ เมือ่ สิน้ สุดการทำากลุม่ ใน
วันที่ 3 ผูว้ จิ ยั ติดตามประเมินผลหลังการทดลอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาำ เร็จรูปทางสถิติ ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ ค่า
ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมด้วยสถิตไิ คสแควร์แบบ
ฟิชเชอร์ (Fisher’s exact-test) สถิตไิ คสแควร์ (Chi-square) สถิติ Likelihood ratio และคะแนนความเครียดและผลกระทบ
ความเครียดของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมวิเคราะห์ดว้ ยสถิตทิ อี สิ ระ (Independent t-test)
ผลการวิจัย
ข้อมูลผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ ใกล้เคียงกัน คือกลุม่ ควบคุมมีอายุ
เฉลีย่ 30.67 ปี (S.D. = 11.48) ส่วนกลุม่ ทดลองมีอายุเฉลีย่ 34.57 ปี (S.D. = 16.35) กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ มีสถานภาพ
สมรสโสดและคูใ่ กล้เคียงกัน กลุม่ ตัวอย่างทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีการบาดเจ็บอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 46.70
และร้อยละ 42.80 ตามลำาดับ) แต่พบว่ากลุม่ ทดลอง มีการบาดเจ็บในระดับรุนแรง (ร้อยละ 57.1) จำานวนมากกว่ากลุม่ ควบคุม
(ร้อยละ 33.3) และเมือ่ นำาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไปของทัง้ สองกลุม่ มาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าข้อมูลส่วนบุคคล
และข้อมูลทัว่ ไปของทัง้ สองกลุม่ ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (p>.05) ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 3
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำานวน ร้อยละของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ จำาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป (N = 29)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่า
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
รับราชการ
รับจ้าง
อื่นๆ
ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ
GCS = 9-12
GCS = 3-8

กลุ่มควบคุม (n = 15)
จำานวน
ร้อยละ

กลุ่มทดลอง (n = 14)
จำานวน
ร้อยละ

12
3

80.00
20.00

12
2

85.74
14.30

7
6
2

46.70
46.00
13.30

6
7
1

42.90
50.00
7.10

5
1
6
3

33.3
6.70
40.0
20.30

3
3
5
3

21.40
21.40
35.70
21.40

10
5

46.70
33.30

6
8

42.80
57.10

Test value
.00a,ns
.46b,na

1.61b,ns

1.66c,ns

หมายเหตุ: aสถิติ Yate correction, bสถิติ Likelihood ratio, cสถิติ Fisher Exact test, ns = non-significance,
GCS = Glasgow coma scale
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ข้อมูลผู้ดูแล
กลุ่มผู้ดูแลในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ย 36.50 ปี (S.D. = 14.47) กลุ่มทดลอง
มีอายุเฉลี่ย 42.47 ปี (S.D. = 14.80) ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 86.70 และร้อยละ 71.40
ตามลำาดับ ผู้ดูแลทั้งสองกลุ่มมีลักษณะความสัมพันธ์กับผู้ป่วยใกล้เคียงกันคือเป็นมารดา พี่น้อง ภรรยาและสามี และพบว่าผู้
ดูแลจำานวน 2 ใน 3 ของกลุ่มควบคุม และ 3 ใน 4 ของกลุ่มทดลองไม่มีประสบการณ์ในการดูแลบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย
รุนแรงมาก่อน ผู้ดูแลจำานวน 3 ใน 4 ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีบุคคลที่ให้การช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลต้อง
รับภาระรับผิดชอบบุคคลอื่นในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 60 และ 64.3 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามลำาดับ เมื่อนำาข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของทั้งสองกลุ่มมาเปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลทั้ง
สองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p >.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำานวน ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ จำาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทั่วไป (N = 29)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
การศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถม-ปวส.
ปริญญาตรี/สูงกว่า
อาชีพ
ไม่ได้ทำางาน
ค้าขาย
เกษตรกรรม
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
ภรรยา/สามี
มารดา/บิดา
บุตร
ญาติ
ประสบการณ์ความเจ็บป่วยที่รุนแรงใน
ครอบครัว
ไม่มี
มี

กลุ่มควบคุม (n = 15)
จำานวน
ร้อยละ
0
15

กลุ่มทดลอง (n = 14)
จำานวน
ร้อยละ

0
100

2
12

14.30
85.70

1
14

6.70
93.30

2
12

14.30
85.70

0
12
3

0
80.00
20.00

1
12
1

7.1
85.8
7.1

3
10
2

20.00
66.70
13.30

2
10
2

14.30
71.40
14.30

4
6
1
4

26.80
39.70
6.70
26.80

4
5
1
4

28.60
35.70
7.10
28.60

10
5

66.70
33.30

11
3

78.60
21.40

Test value
.61a,ns
1.04b,ns
2.40b,ns

.17b,ns

2.83a,ns

.09a,ns
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ตารางที่ 2 (ต่อ) เปรียบเทียบจำานวน ร้อยละของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะ จำาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไป (N = 29)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ปัญหาสุขภาพ
ไม่มี
มี
ปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบใน
ครอบครัว
ไม่มี
มี
ภาระรับผิดชอบบุคคลอื่นในครอบครัว
ไม่มี
มี

กลุ่มควบคุม (n = 15)
จำานวน
ร้อยละ
10
5
11
4
6
9

กลุ่มทดลอง (n = 14)
จำานวน
ร้อยละ

66.70
33.30

12
2

85.70
14.30

73.30
26.70

10
4

71.40
28.60

40.00
60.00

5
9

35.70
64.30

Test value
.58a,ns
.00a,ns

.06b,ns

หมายเหตุ: a สถิติ Yate correction, bสถิติ Fisher Exact test, ns = non-significance
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ำาต่ำาสุด ค่าสูงสุด จำาแนกตามอายุผู้ป่วย อายุผู้ดูแลและเวลาการ
บาดเจ็บของผู้ป่วยระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วยสถิติทีอิสระ (N = 29)
ตัวแปร
อายุผู้ป่วย (ปี)
อายุผู้ดูแล (ปี)
ระยะเวลาการได้รับบาดเจ็บ (วัน)

กลุ่มควบคุม (n = 15)
S.D.
Range
30.67
11.48
19-50
42.47
14.80
22-74
1.29
0.47
1-2

กลุ่มทดลอง (n = 14)
S.D.
Range
34.57
16.35
18-72
36.50
14.47
18-63
1.13
0.35
1-2

t-test
0.75ns
-1.09ns
0.99ns

หมายเหตุ: ns = non-significance, df = 27
ความเครียด
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดโดยรวมระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนได้รับโปรแกรมฯ
ด้วยสถิตทิ อี สิ ระพบว่า ค่าเฉลีย่ ความเครียดโดยรวมก่อนได้รบั โปรแกรมฯไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (p = .98)
เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียดโดยรวมระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองหลังได้รบั โปรแกรมฯ ด้วยสถิตทิ อี สิ ระ
พบว่า ค่าเฉลีย่ ความเครียดโดยรวมหลังได้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลและสนับสนุนอารมณ์ ( = 29.64, S.D. = 8.01) ต่าำ กว่ากลุม่
ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตามปกติ ( = 47.13, S.D. = 19.57) อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (t27 = -3.19, p =.01) และเมือ่ พิจารณา
ค่าคะแนนความเครียดรายด้าน พบว่า ก่อนได้รบั โปรแกรมการให้ขอ้ มูลและสนับสนุนด้านอารมณ์คา่ คะแนนความเครียดรายด้าน
ของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองไม่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ แต่หลังการทดลองค่าคะแนนความเครียดรายด้าน
ทุกด้านในกลุม่ ทดลองมีความแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเครียดรายด้านและโดยรวมระหว่างกลุ่ม ควบคุมและ
กลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์โดยใช้ สถิติทีอิสระ (N = 29)
ความเครียด
ด้านสภาพร่างกาย
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ด้านจิตใจ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ด้านสิ่งแวดล้อม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
ด้านเศรษฐกิจ
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
โดยรวม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุ่มควบคุม (n = 15)
S.D.

กลุ่มทดลอง (n = 14)
S.D.

t-test

25.40
20.47

6.54
8.39

25.00
14.71

6.10
5.67

-.17ns
-2.18*

12.13
10.47

4.87
5.44

12.28
5.50

3.49
2.79

.10ns
-3.12*

14.06
12.00

7.76
6.13

15.36
6.64

6.88
1.64

.47ns
-3.26*

9.33
7.93

3.70
3.67

8.43
4.93

3.34
2.33

-.69ns
-2.65*

60.93
47.13

19.58
19.57

61.07
29.64

17.42
8.01

.02ns
- 3.19*

หมายเหตุ: *p = .01, df = 27, ns = non-significance

ผลกระทบความเครียด
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลกระทบความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนได้รับโปรแกรมฯ
ด้วยสถิติทีอิสระพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลกระทบความเครียดก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ (p = .82) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลกระทบความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองหลัง
ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์ด้วยสถิติทีอิสระ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลกระทบความเครียดหลัง
ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์ ( = 5.85, S.D. = 3.54) ต่ำากว่าที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ (
=16.66, S.D. = 8.88) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t27 = -4.35, p = .01) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าคะแนนผลกระทบความเครียดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
การสนับสนุนข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์โดยใช้สถิติทีอิสระ (N= 29)
คะแนนผลกระทบความเครียด
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

หมายเหตุ: df = 27, *p = .01

กลุ่มควบคุม (n = 15)
S.D.
20.40
11.78
16.66
8.88

กลุ่มทดลอง (n = 14)
S.D.
21.50
3.18
5.85
3.54

t-test
.24ns
-4.35*

10

อภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดโดย
รวมและผลกระทบความเครียดต่ำากว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.05) ซึ่งสามารถอภิปราย
ได้ดังนี้
โปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤต พัฒนามาจากแนวคิด
ความเครียดและแรงสนับสนุนทางสังคมของลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus & Folkman, 1984) การได้รบั ความช่วยเหลือ
ด้านการได้รบั ข้อมูลและคำาแนะนำาในการแก้ปญ
ั หา และการได้รบั การสนับสนุนด้านอารมณ์เป็นแรงสนับสนุนทางสังคมทีท่ าำ ให้
บุคคลรูส้ กึ ว่าตนเองยังมีคณ
ุ ค่าและมีคนทีไ่ ว้วางใจได้ในยามทุกข์ ช่วยให้บคุ คลมีกาำ ลังใจ จะช่วยลดความเครียดและผลกระทบ
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ได้ ซึง่ การศึกษาในครัง้ นีผ้ ดู้ แู ลได้รบั ข้อมูลและคำาแนะนำาในการแก้ปญ
ั หาการดูแลผูป้ ว่ ย ได้รบั การสนับสนุน
ทางอารมณ์จากผูว้ จิ ยั เป็นรายบุคคลและผูด้ แู ลทีม่ ปี ระสบการณ์การดูแลมาก่อน และได้รบั การช่วยเหลือรวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาใน
เรือ่ งสิทธิการรักษา การประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตัง้ แต่เข้าร่วมในโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์
การจัดกิจกรรมการพยาบาลโดยการให้ข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์เป็นรายบุคคลใน 2 วันแรกโดยผู้วิจัย ซึ่งสามารถ
ให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดและยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล (Berg & Danielson, 2007) ที่แสดงความจริงใจ ความเคารพ
ให้กับผู้ดูแล และอยู่ในสถานที่ที่เป็นส่วนตัว สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทำาให้ผู้ดูแลเกิดความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น และ
มีความสามารถในการรับรู้ข้อมูลได้ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น (Arango - Lasprilla & et al., 2010) ก็เป็นองค์ประกอบให้
ผู้ดูแลมีความเครียดลดลง และลดผลกระทบของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าผู้ดูแล
ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะที่ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์เป็นรายบุคคลโดยนักวิจัย เป็นระยะเวลา 3 วัน มีความวิตกกังวล
ลดลง (รัตนา อยู่เปล่า, 2543; ทิพรัตน์ พูลเพิ่มและสมทรง บุตรชีวัน, 2552) และมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นมากกว่าผู้ดูแลที่ได้
รับการพยาบาลปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p <. 01) (ทิพรัตน์ พูลเพิ่ม และสมทรง บุตรชีวัน, 2552) และมีการเผชิญ
ความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Verhaeghe, Defloor & Grypdonck, 2006)
นอกจากนี้ การนำาผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะมาทำากลุ่มสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ มา
ร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย ให้กำาลังใจ กับสมาชิกกลุ่มที่มีปัญหาเดียวกัน จะช่วยในเรื่องการดูแลด้านจิตใจได้รับการตอบสนอง
ด้านอารมณ์ ทำาให้ผู้ดูแลมีข้อมูลและอารมณ์ที่จะควบคุมสถานการณ์ที่ตนเองกำาลังเผชิญอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
มีความเครียดลดลงได้ (Lazarus & Folkman, 1984) และผลจากการศึกษาการทำากลุ่มในผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
และบาดเจ็บศีรษะ พบว่าจะช่วยลดระดับความตึงเครียดของผู้ดูแลได้ และช่วยเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมด้วย เพิ่มการ
ดูแลตนเองของผู้แล ทำาให้มีทักษะในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น และช่วยให้ผู้ดูแลมีความสามารถในการจัดการความเครียดได้ดีขึ้น
ทำาให้ลดผลกระทบจากความเครียดได้ (Rodgers, Stroude, Norell, Short, Dyck & Becker, 2007) เมื่อกลุ่มทดลองได้
รับการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ ทำาให้ผู้ดูแลได้รับกำาลังใจ มีแหล่งประโยชน์ที่จะใช้เป็นทางเลือกในการเผชิญความเครียด
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการช่วยเหลือผู้ดูแลให้ความเครียดลดลงคือการให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสนับสนุน
อารมณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะตั้งแต่ระยะวิกฤต (Lee, Seow & Ng, 2006) ทำาให้มีการรับรู้การเจ็บป่วยได้ถูกต้องกับ
ความเป็นจริงทำาให้ความเครียดลดลง สามารถควบคุมความเครียดที่เกิดขึ้นได้ จะมีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความคิดและ
จิตใจ สามารถลดผลกระทบในด้านลบ เช่น ความหงุดหงิด อาการกระวนกระวายใจได้ นำาไปสู่การผ่อนคลายอารมณ์ ทำาให้
สามารถนอนหลับและพักผ่อนได้ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การทำากลุ่มสนับสนุนสามารถลดความเหนื่อยล้าทาง
ด้านร่างกาย ส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ จากการแลกเปลี่ยน ปัญหาร่วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้ป่วย และ
ผู้ดูแล
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ทำาให้เกิดการผ่อนคลายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ช่วยให้ความเครียดลดลง ส่งผลให้ผู้ดูแลนอนหลับพักผ่อนได้ ทำาให้ผลกระ
ทบจากความเครียดลดลง (ปานจันทร์ อิ่มหนำา, สุจิตรา เทียนสวัสดิ์, และอำาไพ จารุวัชรพานิชกุล, 2549)
สรุป

ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า โปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ทาำ ให้ผดู้ แู ลมีการได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ
ตรงตามความเป็นจริง การสนับสนุนทางอารมณ์ที่เน้นการดูแลด้านจิตใจด้วยการทำากลุ่มสนับสนุนจากผู้ดูแลที่มีประสบการณ์
การดูแลมาก่อน ทำาให้ผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะวิกฤตรายใหม่ ประเมินสถานการณ์และดึงเอาแหล่งประโยชน์ที่มีอยู่
มาใช้ในการประเมินสถานการณ์ใหม่ ทำาให้ผู้ดูแลมีความเครียดและผลกระทบจากความเครียดลดลง
ข้อจำากัดในการวิจัย
การนำาโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูลและอารมณ์ในผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยบาดเจ็บศีรษะ ไปใช้ในหน่วยงานทีม่ บี ริบททีแ่ ตกต่าง
จากโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ อาจมีข้อจำากัดเนื่องจากกฎ ระเบียบ การดูแลผู้ป่วยแตกต่างกัน ควรมี
การดัดแปลงโปรแกรมให้เหมาะกับบริบทของหน่วยงานแต่ละแห่งก่อนนำาไปใช้
ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั นีส้ ามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล คือควรนำาโปรแกรมการสนับสนุนข้อมูล
และอารมณ์ทม่ี กี ารทำากลุม่ สนับสนุนจากผูด้ แู ลทีม่ ปี ระสบการณ์ มาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์กับผู้ดูแลผู้ป่วยบาด
เจ็บศีรษะในระยะวิกฤต เพื่อลดความเครียดด้านจิตใจ อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ ควรส่งเสริมให้มีนโยบายการจัดโปรแกรมการ
สนับสนุนข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์ในหอผู้ป่วย และมีการประเมินผลของโปรแกรมฯอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและสนับสนุนอารมณ์ให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ
ศีรษะต่อไป และควรมีการศึกษาโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ที่มีการทำากลุ่มสนับสนุนมาใช้กับผู้ดูแลผู้ป่วย
บาดเจ็บศีรษะในระยะฟื้นฟูสภาพ ระยะการวางแผนจำาหน่ายผู้ป่วย จนถึงระยะกลับไปอยู่ที่บ้านต่อไป
รายการอ้างอิง
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