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บทคัดย่อ

การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเฉียบพลันก่อให้เกิดการสูญเสียภาพลักษณ์และความ
สามารถในการท�ำกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน บุคคลที่มีกระบวนการปรับตัวเผชิญการสูญเสียไม่เหมาะ
สม อาจท�ำให้เกิดความเครียดเรื้อรังจนน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปราย
ว่าพยาบาลควรท�ำอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหลังโรค
หลอดเลือดสมองมีภาวะสุขภาพจิตทีแ่ ย่ลง ในเนือ้ หาส่วนแรก ผูเ้ ขียนอธิบายถึงกระบวนการเผชิญปัญหา
ของผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองว่าน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้อย่างไร จากนั้นจึงน�ำเสนอแนวคิดการ
บ�ำบัดด้วยการกระตุน้ พฤติกรรม โดยอธิบายเชือ่ มโยงกับหลักการท�ำหน้าทีข่ องสมองและประสาทวิทยา
เกี่ยวกับการเรียนรู้และกระท�ำพฤติกรรม ในตอนท้าย ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับพยาบาลในการ
ประยุกต์ใช้หลักการท�ำหน้าที่ของสมองและประสาทวิทยาในการวางแผนกิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่ง
เสริมการปรับตัวและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยหลังหลอดเลือดสมอง
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Behavioral Activation in Post-stroke Patients with Depression:                                                   
Brain and Neuroscience Perspectives
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Abstract

Being struggle with acute cerebrovascular disease leads to the loss of body image and impaired
ability of doing daily life activities.  Individuals who react to loss with unhealthy coping process could
initiate chronic stress response that could, in turn, bring about psychological depression.  This article
aimed to discuss on what nurses should do to promote healthy coping and prevent further mental
deterioration of post-stroke patients. First, the authors described how post-stroke coping process
could lead to pathological depression. Then, the therapeutic concept of behavioral activation is introduced and explained in accordance with recent knowledge on brain and neuroscience of learning and
behavioral execution. In the final part, the authors provided recommendations for nurses to apply
principles of brain and neuroscience function in nursing care plan to promote adaptation and activate
coping behavior in post-stroke patients.
Keywords: Post-stroke Depression, Behavioral Activation, Brain and Neuroscience
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บทน�ำ

ในการด�ำเนินชีวิตของบุคคล ย่อมต้อง
เผชิญกับประสบการณ์ชีวิตต่าง ๆ ทั้งความส�ำเร็จ
และอุปสรรคปัญหา ทีบ่ างครัง้ หนักหนาสาหัสจน
เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของชีวิต อันเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ก่อให้เกิดความทุกข์อย่าง
เฉียบพลันจนไม่สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างปกติ
อย่างไรก็ตาม ค�ำพูดของจิตวิทยาอีรคิ อีรคิ สัน ทีไ่ ด้
กล่าวไว้วา่ “วิกฤตเกิดขึน้ ได้เสมอ แต่ไม่จำ� เป็นต้อง
เป็นหายนะ ทีจ่ ริงแล้ว ช่วงวิกฤตเป็นเวลาทีม่ นุษย์
เรียนรู้ได้มากที่สุด เพราะต้องงัดเอาสติปัญญา
ทั้งหมดที่เคยมีมาใช้เพื่อขบคิดให้หลุดพ้นจาก
สภาวะนัน้ เพือ่ เผชิญวิกฤตครัง้ ใหม่ เรียนรูบ้ ทเรียน
ชีวติ บทต่อไป” (Erikson, 1959) ค�ำกล่าวนี้ แสดงให้
เห็นว่า แม้วกิ ฤตชีวติ จะเป็นสิง่ ไม่พงึ ปรารถนา แต่
ก็เป็นโอกาสที่บุคคลจะได้เรียนรู้ เข้าใจธรรมชาติ
ของชีวิต มีความสามารถปรับตัวเผชิญปัญหา ก่อ
ให้เกิดวุฒิภาวะที่มากขึ้นตามประสบการณ์ชีวิตที่
ได้รับ
การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความสามารถใน
การดูแลตนเองการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน รวม
ถึงวิถีชีวิตและหน้าที่การงานจากข้อจ�ำกัดของ
ภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนไป อีกทั้งการฟื้นฟูบ�ำบัด
ที่ยาวนาน มักก่อให้เกิดความเครียดเรื้อรัง (van
Rijsbergen, Mark, Kop, de Kort, & Sitskoorn,
2018) ผูป้ ว่ ยหลังโรคหลอดเลือดสมองทีป่ รับตัวไม่
ได้จะแสดงออกด้วยการแยกตัวเองออกจากสังคม
หลบเลี่ยงการเผชิญหน้าผู้คน เลิกท�ำกิจกรรมทาง
สังคมที่เคยท�ำแล้วมีความสุข ซึ่งเป็นการใช้กลไก
การเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยง (Avoidance coping style) ที่รังแต่จะน�ำไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้น
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(Lo Buono, Corallo, Bramanti, & Marino, 2017)
มี ผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเป็ น จ� ำ นวน
มากที่ไม่สามารถปรับตัวกับวิกฤตชีวิตนี้ได้ เกิด
ความทุกข์สะสม จนน�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในที่สุด
(van Rijsbergen et al., 2018; จันทร์จิรา สีสว่าง
และ ปุลวิชช์ ทองแตง, 2559)
แนวคิดการปรับพฤติกรรมเพือ่ กระตุน้ ให้
ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองสามารถปรับตัว
เผชิญปัญหา เป็นสิ่งที่พยาบาลควรท�ำความเข้าใจ
เพือ่ ให้การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความนี้น�ำเสนอผลการทบทวนวรรณกรรม
เพื่ อ อธิ บ ายลั ก ษณะการเผชิ ญ ความเครี ย ดของ
ผูป้ ว่ ยหลังหลอดเลือดสมองทีป่ รับตัวรับความเจ็บ
ป่วยและการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ น�ำไปสู่การเกิด
ภาวะซึมเศร้า และกระบวนการกระตุน้ พฤติกรรม
(Behavioral Activation) เพื่อส่งเสริมการปรับตัว
และเผชิญปัญหา ( Mitchell, et al., 2008)โดยจะ
แบ่งเนือ้ หาออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการน�ำ
เสนอเกีย่ วกับการเผชิญความเครียดของผูป้ ว่ ยหลัง
โรคหลอดเลือดสมองที่น�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้า ส่วน
ที่สองจะกล่าวถึงแนวคิดการกระตุ้นพฤติกรรม
และการเรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ทนี่ ำ� ไปสูก่ ารปรับตัว
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงไปถึงองค์ความรู้เรื่อง
สมองและประสาทวิทยาทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมการ
เผชิญปัญหา และส่วนทีส่ ามน�ำเสนอการประยุกต์
ใช้โปรแกรมการกระตุ้นพฤติกรรมในกิจกรรม
ทางการพยาบาลเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีก�ำลังใจ เรียน
รู้ทางเลือกของพฤติกรรมการเผชิญปัญหา และมี
ความมุ่งมั่น สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆเพื่อคง
ไว้ซึ่งพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่ดีได้
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การเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคหลอด เป็นโรคซึมเศร้าได้ถึงร้อยละ 31 ภายใน 5 ปีหลัง
จากป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hackett &
เลือดสมองที่น�ำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

ผลกระทบจากการป่ ว ยด้ ว ยโรคหลอด
เลือดสมองถือเป็นภาวะสูญเสีย (Loss) ที่ท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ป่วยทุกด้าน
ทั้งด้านภาพลักษณ์ ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ หน้าที่การงาน และความสัมพันธ์
กับผู้อื่นในสังคม (สุภาภรณ์ นากลาง และ มณฑล
ทองนิตย์, 2559) จนกล่าวได้ว่าผู้ป่วยสูญเสีย “ตัว
ตน” ที่เคยเป็นก่อนหน้าการเจ็บป่วย และต้อง
อาศัยกระบวนการปรับตัวปรับใจ เพื่อน�ำไปสู่อัต
ลักษณ์และแนวทางการปฏิบตั ติ วั ใหม่ทเี่ หมาะสม
กับภาวะสุขภาพในปัจจุบัน เนื่องจากภาวะหลอด
เลือดสมองมักเกิดขึ้นโดยที่ผู้ป่วยคาดไม่ถึงและ
ไม่ได้เตรียมตัวเพือ่ รับการเปลีย่ นแปลง (ลัฆวี ปิยะ
บัณฑิตกุล, 2555) การสูญเสียแบบฉับพลันท�ำให้
กระบวนการปรับตัวตอบสนองต่อการสูญเสีย
(Grief process) ตั้งแต่ระยะปฏิเสธ (Denial) โกรธ
(Anger) ต่อรอง (Bargain) ซึมเศร้า (Depress) และ
ยอมรับ (Accept) เป็นไปอย่างยากล�ำบาก (Alaszewski, Alaszewski, & Potter, 2004) ผู้ป่วยแต่ละ
คนจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันและมีปฏิกิริยาตอบ
สนองต่อการสูญเสียนี้แตกต่างกันออกไป ผู้ที่ติด
อยู่กับภาวะปฏิเสธก็จะไม่รับรู้ถึงความจ�ำเป็นใน
การปรับตัว หรือผู้ที่รับรู้การสูญเสีย แต่ติดอยู่ใน
วังวนของภาวะซึมเศร้าจนถอนตัวไม่ขึ้นก็จะไม่มี
พละก�ำลังในการเผชิญปัญหา (Kuber – Ross &
Kesster, 2005) เห็นได้จากอุบตั กิ ารณ์ของภาวะซึม
เศร้าที่พบได้ถึงร้อยละ 25 – 79 ในผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง (Thomas & Lincoln, 2008) โดยพบมาก
ในระยะ 3 ถึง 6 เดือนหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินจาก
โรคหลอดเลือดสมอง และสามารถจะพัฒนาไป
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Pickles, 2014)
อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าที่สูงในผู้ป่วย
กลุ่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของโรคหลอด
เลือดสมองที่นอกจากจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
ท�ำให้ผู้ป่วยไม่ทันได้ตั้งตัวแล้ว ผลกระทบที่ตาม
มายังมีลักษณะเรื้อรังท�ำให้เกิดความเครียดสั่งสม
อีกด้วย เพราะความสามารถต่างๆที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากความเสียหายในสมอง ต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานในการฟืน้ ฟู หรือบางครัง้ เป็นการเสียหาย
อย่างถาวรวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป (เพ็ญศรี สิริสรา
รมย์, 2550) ผู้ป่วยเกิดท้อแท้ว่าความทุกข์ที่เกิด
ขึ้นไม่มีจุดสิ้นสุดและไม่มีทางออก น�ำไปสู่ภาวะ
ซึมเศร้าสิ้นหวังและยอมจ�ำนนต่อสถานการณ์
(Learned helplessness) สังเกตเห็นได้จากการมี
พฤติกรรมหลบเลี่ยง เฉยชา ยอมรับสภาพ ไม่ยินดี
ยินร้ายต่อปัญหา ท�ำให้ปัญหายิ่งสั่งสมมากขึ้น
จนบั่นทอนก�ำลังใจและความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
จึงปฏิเสธและถอยหนีจากปัญหาต่อไปเกิดเป็น
วงจรเลวร้าย (Vicious cycle) จนพัฒนาเป็นโรคซึม
เศร้าอย่างเต็มรูปแบบในที่สุด (วราลักษณ์ ทองใบ
ปราสาท, 2549) ซึ่งหากปล่อยให้ด�ำเนินมาจนถึง
จุดนี้แล้ว จะเป็นอุปสรรคต่อการดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง การดูแลเพื่อประคับประคอง
ให้ผู้ป่วยผ่านพ้นภาวะวิกฤตทางจิตใจ ป้องกัน
การเกิดภาวะซึมเศร้าที่รุนแรงจึงมีความส�ำคัญ
มาก พยาบาลควรวางเป้าหมายเพื่อเอื้ออ�ำนวยให้
ผู้ป่วยผ่านจากภาวะซึมเศร้าไปสู่การยอมรับการ
เจ็บป่วย และสร้างความหวัง ก�ำลังใจ พร้อมต่อ
การเรียนรูพ้ ฤติกรรมการเผชิญปัญหา สามารถผ่าน
ภาวะวิกฤตไปสูส่ มดุลใหม่ทางจิตใจอีกครัง้ หนึง่ ได้
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ถึงแม้ภาวะซึมเศร้าจะเป็นระยะหนึ่งที่เกิดขึ้นได้
ตามปกติในปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสีย
แต่ก็เป็นระยะส�ำคัญที่พยาบาลต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ (Dar, et al., 2017) เพราะก่อนหน้าระยะ
นี้ กล่าวได้ว่า ผู้ป่วยยังไม่รับรู้ถึงความจ�ำเป็นใน
การปรับตัวปฏิเสธปัญหาที่เกิดขึ้นอาจรู้สึกโกรธ
และต่อรองต่อสถานการณ์การผ่านมาจนถึงระยะ
ซึมเศร้าจึงเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้ว่า ผู้ป่วยได้
ตระหนักแล้วว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นความจริงและ
ไม่มที างหลีกเลีย่ งได้ ระยะซึมเศร้าจึงเป็นช่วงเวลา
ส�ำคัญที่น�ำไปสู่ทางเลือกว่าผู้ป่วยจะเผชิญปัญหา
แบบเข้าหาหรือหลีกเลี่ยง (Seaward BL, 2012)
ภาวะซึมเศร้าที่ไม่รุนแรงอาจเป็นสัญญาณเตือน
ช่วยกระตุ้นผู้ป่วยให้เริ่มกระบวนการปรับตัว แต่
ถ้าผู้ป่วยติดอยู่ที่ระยะใดระยะหนึ่งเนิ่นนานเกิน
ไป ความเครียดที่สะสมจนจิตใจอ่อนล้า เกิดภาวะ
ซึมเศร้าที่รุนแรง หมดพลังกายและพลังใจในการ
เผชิญปัญหา สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นจากปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองต่อการสูญเสียจากมุมมองของสมอง
และประสาทวิทยา ดังจะได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้
เมื่ อ เผชิ ญ ความเปลี่ ย นแปลงจากภาวะ
สุขภาพ ผู้ป่วยอาจแสดงท่าทีปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
ความจริง เนื่องจากสมองมีลักษณะโน้มเอียงเข้า
สู่ภาวะปกติ (Normalcy bias) ท�ำให้บุคคลเชื่อ
ว่าชีวิตจะด�ำเนินไปตามปกติที่เคยเป็น (Nicolle,
Fleming, Bach, Driver, & Dolan, 2011) เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือจากที่เคยประสบมา จึง
ใช้เวลานานในการรับรู้และเข้าใจ ส่วนใหญ่แล้ว
ระยะปฏิเสธจะส่งผลให้กระบวนการปรับตัวล่าช้า
แต่ในบางรายการตัดขาดการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ ต่อ
เหตุการณ์ (Dissociation) โดยสิ้นเชิงก็อาจเกิดขึ้น
ได้ ต่อเมื่อบุคคลเริ่มเผชิญความยุ่งยากจนไม่อาจ
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ปฏิเสธได้อีกต่อไป ความหงุดหงิด โกรธตนเอง
บุคคลอื่น หรือบางครั้งก็ไม่อาจระบุเป้าหมายของ
ความโกรธได้กเ็ กิดขึน้ เมือ่ Amygdala ซึง่ ท�ำหน้าที่
เป็นสัญญาณเตือนภัย ประเมินได้ถงึ สิง่ คุกคามทาง
อารมณ์นี้ ก็จะไปกระตุ้น Hypothalamic Pituitary
Adrenal axisให้หลั่งฮอร์โมนความเครียด ระบบ
ประสาทอัตโนมัติ Sympathetic จะถูกกระตุ้นให้
มีปฏิกิริยาต่อสู้เผชิญหรือหนีจากปัญหา พร้อม
กันนั้น บุคคลจะพยายามปะติดปะต่อเรื่องราว
เพื่อท�ำความเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์ และต่อ
รองเรือ่ งราวให้เป็นไปตามแบบทีต่ นเองยอมรับได้
จนเมือ่ ตระหนักว่าการต่อรองนัน้ ไร้ผล ความรูส้ กึ
ถูกคุกคามจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นยิ่งไปกระตุ้น
Amygdala และ HPA axis มากขึ้น จนสารสื่อ
ประสาทถูกใช้จนขาดสมดุล หากบุคคลสามารถ
ปรับตัว จัดการสถานการณ์และขจัดความเครียด
ได้ สมดุลของสารเคมีในสมองก็จะกลับสู่ภาวะ
ปกติ แต่ถ้าปัญหายังด�ำเนินต่อไป ร่างกายอยู่ใน
สภาวะเครียดอย่างเรื้อรัง สารสื่อประสาทหลักใน
สมองถูกใช้จนหมดสมองจึงหมดพลังและเหนือ่ ย
ล้า ดังนั้นการจะฟื้นฟูสภาพจิตใจจึงต้องให้ความ
ส�ำคัญตั้งแต่ก้านสมองที่เป็นแหล่งพลังงานไป
จนถึงสมองส่วนบนซึง่ เป็นแหล่งของพลังความมุง่
มั่นในการเผชิญปัญหากันเลยทีเดียว (Kozlowski,
Hutchinson, Hurley, Rowley, & Sutherland, 2017)

แนวคิดการกระตุ้นพฤติกรรมกับสมองและ
ประสาทวิทยาทางจิต
ธรรมชาติของจิตใจและพฤติกรรมของ
มนุษย์นั้น มีความเชื่อมโยงกับการท�ำหน้าที่ของ
สมอง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมเป็นเรื่องซับซ้อน
เพราะไม่ได้เป็นผลจากโครงสร้างหรือวงจรของ
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สมองส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นผลจาก
การท�ำหน้าที่ร่วมกันของสมองทั้งก้อน เนื่องจาก
สมองของมนุษย์มีวิวัฒนาการมากกว่า พฤติกรรม
ของมนุษย์จงึ มีความซับซ้อนกว่าสัตว์เลีย้ งลูกด้วย
นมชนิดอืน่ ในทางวิชาการนัน้ สมองสามารถแบ่ง
ออกได้เป็นสามส่วน คือสมองส่วนล่างหรือก้าน
สมองมีโครงสร้างส�ำคัญ คือ ศูนย์สัญญาณการก
ระตุ้นการท�ำงานของสมอง (Reticular Activating
System) และศูนย์สารสื่อประสาท (Neurotransmitter center) ท�ำหน้าที่ควบคุมปฏิกิริยาที่จ�ำเป็น
ต่อการอยู่รอด เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ
การไหลเวียนของเลือด วงจรตื่นหลับ ความอยาก
อาหาร และการขับถ่าย ถัดขึ้นไปด้านบนที่โอบ
ล้อมก้านสมองไว้ คือ สมองส่วนกลาง มีระบบ
ลิมบิก (Limbic system) ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
สั ญ ชาตญาณ คอยตั ด สิ น ว่ า สิ่ ง เร้ า ที่ เ ข้ า มาใน
ความสนใจนั้นเป็นอันตรายหรือเป็นโอกาสอัน
ดีของชีวิต และสร้างอารมณ์ความทรงจ�ำ  ส่วน
โครงสร้างด้านบนสุดของสมองนัน้ คือสมองส่วน
บน (Neo-cortex) ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการรับและ
ประมวลข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม คิด วิเคราะห์เชิง
ตรรกะเหตุผล วางแผน รักษาความตัง้ ใจและความ
รู้ตัว (Wiest, 2012)
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของบุคคลจะ
เป็นอย่างไรนั้น เกิดจากการท�ำงานร่วมกันของ
สมองทั้งสามส่วนที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม
การขัดแย้งก็เกิดขึ้นได้ระหว่างการท�ำงานของ
สมองส่วนบน ซึ่งเป็นสมองส่วนคิด (Thinking
brain) กับสมองส่วนกลางและส่วนล่างซึง่ รวมกัน
เป็นสมองส่วนอารมณ์ (Emotional brain) สมอง
ส่วนอารมณ์นนั้ เปรียบเสมือนฐานข้อมูลหรือคลัง
เก็บความรู้ที่สะสมจากประสบการณ์เดิม เมื่อถูก
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กระตุ้นก็จะส่งสัญญาณออกมาในรูปของอารมณ์
และแรงจู ง ใจในการท� ำ พฤติ ก รรม และสมอง
ส่วนคิด เปรียบเสมือนเป็นเครื่องค�ำนวณว่าจะ
สามารถน�ำข้อมูลประสบการณ์นั้นมาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไร ส่งผลลัพธ์ออกมา
ในรูปของความคิดเชิงเหตุผล การวางแผนการและ
เจตนา ความมุง่ มัน่ ในการท�ำพฤติกรรมนัน้ การขัด
แย้งกันในการท�ำงานของสมองนี้ปรากฏให้เห็น
ได้หลายลักษณะ ทั้งในแบบที่สมองส่วนบนของ
ผูป้ ว่ ยรับรูค้ วามจ�ำเป็นในเชิงเหตุผลและประโยชน์
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มองเห็นเป้าหมาย
และคิดแผนการสู่ความส�ำเร็จ แต่สมองส่วนล่าง
กลับต้องการท�ำตามความรูส้ กึ ทีเ่ รียกร้องหาความ
สุขสบาย และเมื่อรู้สึกเบื่อเหนื่อยหรือท้อแท้ ก็จะ
เรียกร้องให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบ
ตามอารมณ์แทนการใช้เหตุผล ในทางกลับกัน หาก
สมองส่วนอารมณ์มีความฮึกเหิม มีแรงจูงใจที่จะ
การเผชิญปัญหาอย่างเต็มเปี่ยม แต่สมองส่วนคิด
ขาดความสามารถในการวางแผน ก�ำหนดแนวทาง
การกระท�ำภายใต้บริบทและสถานการณ์ชวี ติ ของ
ตน ไม่สามารถพลิกแพลงพฤติกรรมเมื่อพบเจอ
ปัญหา หรือไม่สามารถควบคุมจิตใจให้มีความมุ่ง
มั่น ยับยั้งความกลัวไม่กล้าเผชิญปัญหาไม่ได้ การ
แก้ไขปัญหาจึงประสบความล้มเหลว จนขาดความ
มัน่ ใจ แรงจูงใจทีม่ กี อ็ าจหมดลงได้เช่นกัน (Pessoa,
2015; Williams et al., 2008)
นอกจากสมองส่วนอารมณ์จะเป็นแหล่ง
ของแรงจูงใจจากความต้องการตามสัญชาตญาณ
แล้ว สมองส่วนนี้ยังท�ำหน้าที่สร้างนิสัยความ
เคยชิ น ซึ่ ง เป็ น ระบบอั ต โนมั ติ เ พื่ อ ประหยั ด
พลังงานของสมองด้วย ในขณะที่สมองส่วนคิด
ที่อยู่ด้านบนโดยเฉพาะด้านหน้าคือ Prefrontal
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ในขณะที่สมองส่ วนคิดที่อยูด่ า้ นบนโดยเฉพาะด้านหน้าคือ Prefrontal cortex (PFC) นั้นใช้พลังงานมาก
่าจะตอบสนองสถานการณ์
สมองส่ วนล่าง จะเป็ำรูนป
เพราะต้
งวิเคราะห์
เคยประสบอย่
างไร
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจะกระตุ้น
ให้บุคคลมีพฤติกรรมใดนั้น การท�ำงานของสมอง
ที่ บู ร ณาการสอดคล้ อ งไปในทางเดี ย วกั น เป็ น
สิ่งส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการกระตุ้นพ
ฤติกรรมการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยหลังโรคหลอด
เลือดสมองก็คือความเครียดและท้อแท้สิ้นหวัง
ท�ำให้ระบบลิมบิกถูกกระตุ้นอย่างหนัก สมอง
ส่วนล่างจึงหลีกหนีการเผชิญปัญหา ใช้แต่พฤติ
กรรมเดิมๆ ปฏิเสธที่จะเรียนรู้ ไม่สามารถใช้พลัง
จากสติปัญญาจากสมองส่วนบนโดยเฉพาะส่วน
PFCได้ ดังนั้น การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่
ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงต้องค�ำนึงถึงการดูแลสมองให้
คลายความหวาดกลัว เพื่อฟื้นฟูพลังและแรงจูงใจ
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ตามสัญชาตญาณให้ได้ก่อน แล้วจึงเสริมสร้าง
ความมุ่งมั่นตั้งใจให้สมองส่วน PFC มีพลังในการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีการกระตุ้นพฤติกรรมเป้าหมาย
ในระดับทีเ่ หมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอเป็นระยะเวลา
นานพอที่จะสร้างวงจรนิสัยใหม่ขึ้นในสมองส่วน
หลัง ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเรียนรูพ้ ฤติกรรมอย่างยัง่ ยืนด้วย
(Medina, 2009)

โปรแกรมการกระตุน้ พฤติกรรมในผูป้ ว่ ยซึม
เศร้าหลังโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะ
ซึมเศร้า มักมีพฤติกรรมแยกตัว เลิกท�ำกิจกรรมทาง
สังคม ไม่ติดตามการรักษาและกายภาพบ�ำบัด ซึ่ง
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ก่อให้เกิดผลเสียที่มากขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจ เผชิ ญ ปั ญ หา (Trigger-Response-Alternative
หากไม่ได้รับการดูแลจิตใจและฟื้นฟูสมรรถภาพ Coping; TRAC ) มีเนื้อหาการบ�ำบัดประกอบด้วย
ทางกายอย่ า งเหมาะสม อาจกลายเป็ น ความ 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะเป็นการท�ำกิจกรรม
พิการอย่างถาวรได้ (Kouwenhoven, Kirkevold, ส�ำรวจความรู้สึกและอารมณ์ต่อการเจ็บป่วย และ
Engedal, Biong, & Kim, 2011) ด้วยความจ�ำเป็น วิเคราะห์พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของตนเอง
นี้ จึงมีโปรแกรมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหลังโรคหลอด เพื่อให้เกิดการยอมรับว่าการหลีกเลี่ยงการเผชิญ
เลือดสมองเกิดการปรับตัวที่เรียกว่า “อยู่กับโรค ปัญหาได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างและ
หลอดเลือดสมองได้ด้วยดี” หรือ “Living Well ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเผชิญปัญหา ใน
With Stroke”ที่พัฒนาโดย Mitchell et al. (2008) ขัน้ ต่อมาผูบ้ ำ� บัดจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยผ่านกระบวนการ
ั หา ตัง้ เป้าหมาย
มีเนื้อหาการบ�ำบัดประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ แก้ไขปัญหา ตัง้ แต่การวิเคราะห์ปญ
หลั ก คื อ การกระตุ ้ น พฤติ ก รรม (Behavioral วางแผนกลยุทธ์ ประคับประคองให้เกิดพฤติกรรม
Activation) การส่งเสริมความสามารถในการแก้ไข เป้าหมายจริง และประเมินผลหลังลงมือปฏิบัติ
ปัญหา (Problem Solving) และการปรับความ และในขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมคือการปรับ
คิดและพฤติกรรม (Cognitive and Behavioral ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้บุคลได้เกิดมุม
Modification) โดยบ�ำบัดแบบกลุ่มสัป ดาห์ ล ะ มองทางบวกในการด�ำเนินชีวิตร่วมกับโรคหลอด
1 ครั้ง ต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ โดยมีกรอบแนวคิด เลือดสมอง มองเห็นคุณค่าในตนเองจิตใจมีความ
9
เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเปลี่ ย นผ่ า นภาวะ สงบสุขเข้าสู่สมดุล เกิดนิสัยหรือแนวปฏิบัติใหม่
ในการด�ำเนิานเนิชีนวชีิตวิตร่ วมกับโรคหลอดเลือดสมอง
สุขภาพจิ
ตจากการหลี
ปัญบุคหาลได้(Trigger-Reความคิ
ด และพฤติ
กรรมกเพืหนี
่อให้
เกิดมุมมองทางบวกในการดํ
sponse-Avoidance Pattern; TRAP) ไปสู่ก่ าร
มองเห็นคุณค่าในตนเองจิตใจมีความสงบสุ ขเข้าสู สมดุล เกิดนิสยั หรื อแนวปฏิบตั ิใหม่ในการดําเนินชีวิต

ภาพทีภาพที
่ 1 รูป่ แบบพฤติ
กรรมการหลี
กหนีกหนี
(TRAP)
1 รู ปแบบพฤติ
กรรมการหลี
(TRAP)
ที่มาของภาพ: แปลจาก Jacobson, Martell, & Dimidjian, (2001)

ที่มาของภาพ: แปลจาก Jacobson, Martell, & Dimidjian, (2001)
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ภาพที่ 1 รู ปแบบพฤติกรรมการหลีกหนี (TRAP)
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ที่มาของภาพ: แปลจาก Jacobson, Martell, & Dimidjian, (2001)

ภาพที่ ่ 22 รูรูปปแบบการเผชิ
แบบการเผชิญญปัปัญญหาหา(TRAC)
(TRAC)
ภาพที
ที่มทีาของภาพ:
(2001)
Jacobson,Martell,
Martell, && Dimidjian,
Dimidjian, (2001)
่มาของภาพ:แปลจาก
แปลจากJacobson,
ในด้
ยั แบบ
นซ�้ำRandomized
ของภาวะซึม
ในด้าานประสิ
นประสิททธิธิผผลของโปรแกรมนั
ลของโปรแกรมนั้ นน้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิ
จาก ว่า กลุ่มผู้ป่วยเริ่มมีการกลับจเป็

เศร้า 12 เดือนขึรับ้นการบํ
ไปหลัาบังจากได้
รับการบ�ำLiving
บัด จึง
การทบทวนวรรณกรรมพบงานวิ
แบบ RandomControlled
Trialโดย Mitchell et al.จยั (2008)
ที่เปรี ยบเทียบผลของการได้
ดด้วยโปรแกรม
ปได้วม่าเศร้
การใช้
โปรแกรมการบ�
ำบัวดยยาต้
ดังกล่านเศร้
าวนี้ ามี
ized With
Controlled
Mitchell
et al. (2008)
Well
StrokeTrialโดย
ในผูป้ ่ วยหลั
งโรคหลอดเลื
อดสมองที่มสรุีภาวะซึ
าและได้
รับการรักษาด้
ที่ เ ปรี ย บเที ย บผลของการได้ รั บ การบ� ำบั ด ด้ ว ย
โปรแกรม Living Well With Stroke ในผู้ป่วยหลัง
โรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึมเศร้าและได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านเศร้า ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึมเศร้าที่
ได้รับโปรแกรมการบ�ำบัด มีอาการซึมเศร้าลดลง
มากกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รกั ษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ รวมทัง้ มีการปรับตัวหลัง
การเจ็บป่วยดีขนึ้ มีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
เผชิญปัญหาที่เหมาะสมขึ้น นอกจากนี้ยังมีงาน
วิจัยที่ศึกษาผลระยะยาวของการใช้โปรแกรมร่วม
กับการใช้ยาต้านเศร้าในผูป้ ว่ ยหลังโรคหลอดเลือด
สมองทีม่ ภี าวะซึมเศร้า โดยวัดผลต่อเนือ่ งในระยะ
6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน (Mitchell
et al., 2009; Ruth et al., 2011) ซึ่งผลการศึกษาพบ

ผลในการป้องกันภาวะซึมเศร้าก�ำเริบซ�้ำได้อย่าง
น้อยในระยะเวลา 1 ปี ในการศึกษาเดียวกันนี้ ยัง
พบว่าปัจจัยที่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะซึมเศร้านั้น คือ
การขาดแรงสนับสนุนทางด้านสังคม และข้อจ�ำกัด
ด้านร่างกายของผู้ป่วย การกลับซ�้ำของภาวะซึม
เศร้าในผู้ป่วยกลุ่มนี้ ชี้ให้เห็นผลที่ตามมาจากการ
เจ็บป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อภาวะสุขภาพและ
การด�ำเนินชีวติ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยต้องมีการปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง จึงต้องอาศัยทั้งแรงสนับสนุนจากสังคม
สิ่งแวดล้อม และก�ำลังใจ รวมทั้งความมุ่งมั่นไม่
ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผูป้ ่ วยหลังโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะซึมเศร้าที่ได้รับโปรแกรมการบําบัด มีอาการ
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การประยุกต์ใช้หลักการกระตุ้นพฤติกรรมในการ
พยาบาลผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง
การใช้หลักการตามกระบวนการฟืน้ ฟูการ
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ท�ำงานของสมองเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาในผูป้ ว่ ยหลังโรคหลอดเลือดสมองทีม่ ภี าวะ
ซึมเศร้านั้น พยาบาลอาจต้องเผชิญกับความรู้สึก
โศกเศร้า ไร้พลัง มองโลกทางลบอย่างไม่มีเหตุผล
ของผู้ป่วย ที่ส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการ
สร้างสัมพันธภาพ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่าง
มาก เพราะการปรับเปลีย่ นจาก Avoidance Pattern
ไปสู่ Alternative Coping นัน้ ไม่สามารถท�ำได้เพียง
การปรับเปลีย่ นความคิดให้เป็นไปในทางบวกมาก
ขึ้น หรือการฝึกทักษะทางพฤติกรรมให้แก้ปัญหา
ชีวติ เป็นเท่านัน้ แต่เป็นกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารมีวฒ
ุ ภิ าวะทางจิตใจทีส่ งู ขึน้ จากการเข้าใจ
ความทุกข์ และการหาทางออกให้กับความทุกข์
ของตน ด้วยการยอมรับความจริงและเผชิญหน้า
กับปัญหาด้วยรูปแบบการกระท�ำใหม่ๆทีไ่ ม่เคยท�ำ
มาก่อน ทัง้ นี้ จากหลักการด้านสมองและประสาท
วิทยานั้น อุปสรรคในการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่มี
อย่างน้อย 3 ลักษณะ อันดับแรก คือ การต่อต้าน
จากก้ า นสมองที่ ห มดพลั ง จากความเหนื่ อ ยล้ า
เพราะความเครียดที่กระตุ้นสมองอย่างเรื้อรังจน
สารสื่อประสาทในสมองขาดแคลน อันดับที่สอง
คือ การต่อต้านจากสมองส่วนอารมณ์ ในระบบ
ลิมบิกที่ Amygdala รู้สึกถูกคุกคามจากการที่ชีวิต
ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เคยเป็น และ Basal
ganglia ที่ ค อยแนะน� ำ ให้ บุ ค คลใช้ นิ สั ย หรื อ
พฤติ ก รรมเดิ ม เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเผชิ ญ ความ
ยุ่งยาก และในอันดับที่สาม คือ การหมดพลัง
ของ Neo-cortex ท�ำให้ไม่สามารถยับยั้งการมี
พฤติ ก รรมตามความต้ อ งการของสมองส่ ว น
อารมณ์ ไ ด้ จึง ไม่ส ามารถยืนหยัดตามความมุ ่ ง
มั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้กล้าเผชิญปัญหา
ไม่ ส ามารถขบคิ ด แผนการในการเผชิ ญ ปั ญ หา
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หรือหาวิธีแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ ดังนั้น การจะ
ผลักดันให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่ดี
ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ส มองมี พ ลั ง เป็ น อิ ส ระจาก
ความเครียดและอารมณ์เศร้า จึงจะสามารถส่งผล
ให้สมองส่วนบนปลอดโปร่งพอทีจ่ ะมีกำ� ลังขบคิด
วางแผน และมีพฤติกรรมตามเป้าหมายทีว่ างไว้ได้
พยาบาลที่เข้าใจในหลักการของสมอง จึงต้องเริ่ม
ตั้งแต่การดูแลด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีความ
พร้อมสู่พฤติกรรมการปรับตัว ตลอดจนช่วยให้
ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและความหวังที่จะปรับตัวเพื่อ
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และการมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อ
ความตั้งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิต
ดัง สรุปเป็นหลักการได้ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะทางกายให้ มี พ ลั ง
ความพร้อมต่อการเผชิญปัญหา
การน�ำแนวคิดส่งเสริมการเผชิญปัญหามา
ใช้ในการบ�ำบัดผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง
นัน้ พยาบาลจะต้องค�ำนึงกระบวนการตอบสนอง
ทางจิตต่อการสูญเสีย และให้เวลาในการท�ำใจ
ยอมรับสถานะผูป้ ว่ ย รวมทัง้ สร้างโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
ได้ระบายความรูส้ กึ โกรธ สับสน และเศร้าโศกออก
มา ส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ทั้งจากการ
มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บ�ำบัดและกับครอบครัว
ของผู้ป่วยเอง เมื่อได้รับความเห็นอกเห็นใจ ผู้ป่วย
ก็จะมีความหวังในการเผชิญปัญหามากขึ้นและ
ยอมรับการเจ็บป่วยได้ดีขึ้น หากผู้ป่วยมีความซึม
เศร้ามาก หรืออารมณ์โกรธเกรี้ยวรุนแรง พยาบาล
ควรมีความมั่นคงในการยอมรับอารมณ์โกรธของ
ผู ้ ป ่ ว ยแสดงความเห็ น อกเห็ น ใจ และให้ ค วาม
ส�ำคัญกับดูแลการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน
ทั้งการรับประทานอาหารครบถ้วน การพักผ่อน
ที่เพียงพอ มีเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกก�ำลัง
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กาย การใช้เวลาผ่อนคลายกับกิจกรรมสันทนาการ
ต่างๆ รวมถึงการท�ำกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้
จิตใจสงบ เนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จะไปกระตุ้น
ก้ า นสมองให้ ผ ลิ ต และหลั่ ง สารสื่ อ ประสาทที่
เป็ น พื้ น ฐานของพลั ง กายและพลั ง สมอง ให้ มี
ความพร้อมในการมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหา
(Meeusen, 2014)
การได้ระบายออกถึงความรู้สึกสูญเสียจะ
ช่วยให้ระบบลิมบิกโดยเฉพาะที่ Amygdala สงบ
ลง จึงไม่ไปกระตุ้น HPA axis และระบบประสาท
อัตโนมัติ Sympathetic ที่ท�ำให้ผู้ป่วยต่อต้านหลีก
หนีปัญหา อีกทั้งการได้รับการดูแลความต้องการ
พื้นฐานให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน จะช่วยให้
ก้านสมองมีพลัง (Pessoa, 2009) ศูนย์ผลิตสารสื่อ
ประสาททีก่ า้ นสมองสามารถผลิตสารสือ่ ประสาท
ที่ จ� ำ เป็ น ในการเรี ย นรู ้ แ ละการเกิ ด พฤติ ก รรม
ใหม่อย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็น Nor-epinephrine
ที่ช่วยให้เกิดความกระชุ่มกระชวย มีพลังในการ
เริ่มกิจกรรมต่างๆของชีวิต หรือ Dopamine ที่ช่วย
ให้เกิดสมาธิและมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาเพือ่
ให้เกิดผลลัพธ์ตามความคาดหวัง และ Serotonin
ซึง่ จะช่วยประคับประคองความรูส้ กึ มองโลกในแง่
ดีและเข้าหาสังคม และยังท�ำให้จิตใจมีความความ
เยือกเย็นเมือ่ เผชิญอุปสรรค ไม่หนุ หันพลันแล่น มี
ความรอบคอบในการแก้ปัญหา
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเริ่มต้น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรมใหม่
เมื่อร่างกายและจิตใจมีพลังแล้ว ในขั้น
ต่อมาก็คือการส่งเสริมให้ผู้ป่วยใช้พลังนั้นไปใน
ทางบวกมีความฮึกเหิมและความหวังที่จะเผชิญ
ปัญหา เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมตนเองไปในทางทีด่ ี
ขึน้ แทนทีจ่ ะใช้พลังไปกับความวิตกกังวล เก็บกด
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และหลีกหนีปัญหา ในขั้นตอนนี้ พยาบาลควรส่ง
เสริมให้ผู้ป่วยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
ละเอียด ความเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนจะช่วยให้
ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ว่าควบคุมสถานการณ์ได้ การช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยตัง้ เป้าหมายในการเผชิญปัญหานัน้ ควรเป็น
เป้าหมายที่ชัดเจน และไม่ยากจนเกินไป เพื่อลด
ความเครียด ป้องกันไม่ให้ทอ้ แท้ อันจะน�ำไปสูก่ าร
ต่อต้านการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
จากสมองส่วนอารมณ์ โดยเฉพาะ Amygdala ที่
รับรู้เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาที่ดูจะยิ่งใหญ่
ยุง่ ยาก และห่างไกลจากสถานการณ์ปจั จุบนั ท�ำให้
รู้สึกหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลง พยาบาลจึงควร
ช่วยให้ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายในระยะสั้น เริ่มจากก้าว
เล็กๆทีส่ ามารถท�ำให้สำ� เร็จได้ไม่ยาก ก่อนทีจ่ ะก้าว
ต่อไปทีละก้าวอย่างมัน่ คงไปจนถึงเป้าหมายปลาย
ทางในที่สุด (Stephen, 2014)
3. ส่งเสริมการตั้งเจตนาความมุ่งมั่นให้
เกิดพฤติกรรมใหม่อย่างยั่งยืน
ถึงแม้แรงจูงใจจะเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่ช่วย
ผลักให้ผปู้ ว่ ยขยับก้าวแรกไปสูก่ ารเริม่ เผชิญปัญหา
แต่ แ รงจู ง ใจนั้ น ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของอารมณ์
จึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามความรู้สึกของบุคคล
หากเหตุการณ์รอบตัวมากระทบ ท�ำให้เกิดความ
ผิดหวัง เบื่อหน่าย ท้อแท้ ท�ำให้แรงจูงใจหมดสิ้น
ผู้ป่วยก็อาจเลิกล้มความตั้งใจในการเผชิญปัญหา
ได้ มาถึงตอนนี้ บทบาทของสมองส่วนบนโดย
เฉพาะที่ PFC จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก ในการมี
สติรู้ตัว ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของตน และ
ใช้ตรรกะเหตุผลมายับยัง้ การมีพฤติกรรมการตอบ
สนองทางอารมณ์ของตน เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ตั้งใจ มีความมั่นคงต่อเจตจ�ำนงที่จะเผชิญปัญหา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม พยาบาล
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ต้องตระหนักด้วยว่า ความเสียหายที่เกิดจากโรค
หลอดเลื อ ดสมองอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ความ
สามารถในการรู้คิด โดยเฉพาะด้านการบริหาร
จัดการ (Executive function) ที่ส่งผลต่อ การคิด
วิเคราะห์ วางแผน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้น พยาบาลจึงควรส่งเสริมให้มีการซักซ้อม
ความคิดความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพ
ของความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ให้ชัดเจน เอื้อต่อการวางแผนการกระท�ำไปสู่เป้า
หมายได้สะดวก นอกจากนี้ การจัดท�ำตารางให้มี
การด�ำเนินกิจกรรมตามจ�ำนวนครั้งอย่างต่อเนื่อง
ตามที่โปรแกรมก�ำหนด ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2
เดือน เพื่อเอื้อให้ Basal ganglia จับรูปแบบการ
ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นซ�้ำๆ และประสานงาน
กับ Cerebellum จนเกิดเป็นความเคยชินอัตโนมัติ
เกิดเป็นพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบใหม่อย่าง
ถาวรขึ้น ไม่กลับไปใช้พฤติกรรมหลีกเลี่ยงปัญหา
แบบเดิมอีก (Redgrave et al., 2010)

บทสรุป

โรคหลอดเลื อ ดสมองมี ผ ลต่ อ การ
ปรั บ ตั ว เผชิ ญ ความสู ญ เสี ย ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครี ย ดเรื้ อ รั ง และไปสู ่ ภ าวะซึ ม เศร้ า ได้
โปรแกรมการกระตุ้นพฤติกรรม “Living Well
With Stroke”ที่พัฒนาโดย Mitchell et al. (2008)
เป็ น โปรแกรมการบ� ำ บั ด ที่ มุ ่ ง ปรั บ เปลี่ ย นรู ป
แบบพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยจาก
หลีกเลี่ยง (TRAP) เป็นเผชิญปัญหาอย่างเหมาะ
สม (TRAC) ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิผลของ
โปรแกรมบ� ำ บั ด นี้ พบหลั ก ฐานสนั บ สนุ น ว่ า
สามารถป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 1 ปี อย่างไรก็ตาม การน�ำกิจกรรม
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ตามโปรแกรมการบ�ำบัดมาใช้ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประสบความส�ำเร็จ
นั้น พยาบาลต้องค�ำนึงถึงหลักการท�ำงานของ
สมองและประสาทวิทยาที่อธิบายว่าพฤติกรรม
เป็นผลรวมของการท�ำงานของสมองทั้งก้อน ซึ่ง
ประกอบด้วยสมองส่วนล่างที่เป็นแหล่งของพละ
ก�ำลังในการริเริ่มพฤติกรรม สมองส่วนกลางซึ่ง
เป็นแหล่งของแรงจูงใจ รวมทั้งอารมณ์กลัว กังวล
ไม่มั่นใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสมอง
ส่วนบนซึ่งเป็นสมองส่วนคิด วางแผนและตัดสิน
ใจว่าควรเปลีย่ นพฤติกรรมหรือไม่ พยาบาลจิตเวช
ที่ตระหนักถึงหลักการนี้ จะสามารถวางแผนการ
พยาบาลโดยบูรณาการหลักการด้านสมองควบคู่
ไปกับด้านจิตสังคมเพือ่ เตรียมสมองให้มพี ละก�ำลัง
มีอารมณ์ที่ปลอดโปร่ง และมีสมาธิและตั้งใจมุ่ง
มั่นพร้อมส�ำหรับการเรียนรู้พฤติกรรมการเผชิญ
ปัญหาใหม่ๆ พร้อมเผชิญปัญหาในชีวิตและเลือก
วิธีการเผชิญปัญหาภายใต้บริบทและสถานการณ์
ของชีวิตตนเองได้อย่างเหมะสม
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