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บทคัดย่อ

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยั แบบหาความสััมพัันธ์์เชิิงทำำ�นาย เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลต่่อภาวะ
สุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง
ในเขตเทศบาลนครรัังสิิต อำำ�เภอธััญบุุรี จั
ี งั หวััดปทุมุ ธานีี จำ�น
ำ วน 256 คน เครื่่อ� งมืือการวิิจัยั ประกอบด้้วย
แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคลและภููมิิหลััง แบบสอบถามศัักยภาพการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง
ของผู้้�ดููแล มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .92 แบบสอบถามภาระการดููแลของผู้้�ดููแล มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .93
แบบสอบถามปััญหาอุุปสรรคในการดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .86 และ
แบบสอบถามภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .94 เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือน
มิิ ถุุนายน 2561 ถึึ งเดืือนพฤษภาคม 2562 วิิ เคราะห์์ ข้้ อมููลด้้วยสถิิติิความถี่่�  ร้้ อยละ ค่่ าเฉลี่่� ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณแบบขั้้�นตอน
ผลการวิิจััยพบว่่า ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองมีีคะแนนเฉลี่่�ยภาวะสุุขภาพองค์์รวม
โดยรวมในระดัับดีี (M = 2.42, SD = .57) ภาระการดููแล ปััญหาอุุปสรรคในการดููแล ศัักยภาพ
การดููแล รายได้้ครอบครััว และอายุุ สามารถร่่วมกัันทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วย
โรคหลอดเลืือดสมองได้้ร้้อยละ 48.30 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (R2 = .483, p < .001)

1

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ สำำ�นัักวิิชาพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีสุุรนารีี
Assistant Professor, Institute of Nursing, Suranaree University of Technology, E-mail: lsunthara@sut.ac.th

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE Vol. 32 No. 2 July - December 2021
PAGE

1

129

จากการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�มีข้้ี อเสนอแนะว่่า พยาบาลที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง
ควรนำำ�ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ไปใช้้ในการส่่งเสริิมภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ล โดยพััฒนาศัักยภาพการดููแล
และลดภาระการดููแลอย่่างเป็็นรููปธรรม
คำำ�สำำ�คััญ:  ภาวะสุุขภาพองค์์รวม  ศัักยภาพการดููแล  ภาระการดููแล  ปััญหาอุุปสรรคในการดููแล  ผู้้ดู� แู ล  
             ผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง

Abstract

This predictive correlational research aimed to study factors influencing holistic
health status among caregivers of patients with cerebrovascular disease. The samples
were 256 caregivers of patients with cerebrovascular disease in Rangsit City
Municipality, Thanyaburi District, Pathumthani Province. The research instruments
were composed of the sociodemographic questionnaire, the health care potential
questionnaire with reliability as .92, the burden of care questionnaire with reliability
as .93, the barriers of care questionnaire with reliability as .86, and the holistic health
status questionnaire with reliability as .94. Data were collected from June, 2018 to
May, 2019. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean,
standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.
The research results revealed that the total mean score of holistic health status
among caregivers of patients with cerebrovascular disease was at a good level
(M = 2.42, SD = .57). Burden of care, barriers of care, health care potential, family
income, and age were statistically significant accounted for 48.30% of the variance
of holistic health status among caregivers of patients with cerebrovascular disease
(R2 = .483, p < .001).
This research suggests that nurses who interact with caregivers of patients
with cerebrovascular disease should apply the research results for promoting holistic
health status of caregivers by developing health care potential and reducing burden
of care.
Keywords:  Holistic health status,  Health care potential,  Burden of care,  Barrier of care,  
     Caregiver,  Patient with cerebrovascular disease
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ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
โรคหลอดเลืือดสมองเป็็นโรคที่่�เกิิดจากการที่่�
หลอดเลืือดที่่�ไปเลี้้ย� งสมองบางส่่วนอุุดตัน 
ั เนื่่อ� งจาก
การเกิิดลิ่่ม� เลืือดอุุดตันั หรืือหลอดเลืือดแตก (World
Stroke Organization [WSO], 2021) ทำำ � ให้้
สมองขาดเลืือดไปเลี้้ย� ง จนส่่งผลต่่อการทำำ�หน้้าที่่�ของ
สมองอย่่างเฉีียบพลัันและเกิิดอาการและอาการแสดง
เนื่่�องจากการควบคุุมการทำำ�งานของสมองผิิดปกติิ
มีีอาการแสดงคงอยู่่�นานกว่่า 24 ชั่่�วโมง หรืือเป็็นสาเหตุุ
การตายโดยไม่่ปรากฏสาเหตุุอื่น 
่� (WSO, 2018) หรืือ
มีีภาวะสมองขาดเลืือดเฉีียบพลััน (Thai Stroke
Association, 2012) ในปััจจุุบัน 
ั โรคหลอดเลืือดสมอง
เป็็นปััญหาสาธารณสุุขที่่�สำำ�คััญของประชากรโลก
ประมาณ 80 ล้้านคน และทำำ�ให้้เกิิดคนพิิการถาวร
ทั่่�วโลกประมาณ 50 ล้้านคน (WSO, 2019) โดย
มีีสถิิติิผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองรายใหม่่ประมาณ
15 ล้้านคนต่่อปีี และโรคหลอดเลืือดสมองเป็็นสาเหตุุ
การเสีียชีีวิิตของประชากรเป็็นอัันดัับสองของโลก
จำำ�นวน 6.5 ล้้านคนต่่อปีี (WSO, 2021)
อุุบััติิการณ์์ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองของ
คนไทย พบประมาณ 690 ต่่อแสนประชากร โดย
ในแต่่ ล ะปีี มีี ผู้้ � ป่ ่ ว ยใหม่่ ป ระมาณ 150,000 คน 
(Ministry of Public Health, 2018) เป็็นผู้้�ป่่วย
โรคหลอดเลืือดสมองชนิิดสมองขาดเลืือดมากที่่�สุุด 
ร้้อยละ 87.66 (สถาบัันประสาทวิิทยา, 2555) โดย
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองมีีอััตราการตายเพิ่่�มขึ้้�น 
จาก 9,233 คน ในปีี พ.ศ. 2544 เป็็น 19,283
คน ในปีี พ.ศ. 2554 หรืือเพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 2 เท่่า
(Ministry of Public Health, 2018) ทั้้� ง นี้้�
สถิิติิของปีี พ.ศ. 2560 พบว่่ามีีจำำ�นวนผู้้�ป่่วยใหม่่
2,585 คนต่่อแสนประชากร ค่่าใช้้จ่่ายในการรัักษา
เฉลี่่� ย ต่่ อ รายประมาณ 100,000 บาทต่่ อ ปีี และ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยที่่�บ้้านประมาณ 12,691 บาท
ต่่อเดืือน ซึ่่�งนัับเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�เป็็นภาระสููงทั้้�งต่่อ

ครอบครัั ว และระบบสาธารณสุุ ข (Ministry of
Public Health, 2015)
ภายหลัังการเจ็็บป่่วยด้้วยโรคหลอดเลืือดสมอง
ที่่�เป็็นภาวะฉุุกเฉิินของสมองที่่�รุุนแรง จะทำำ�ให้้เกิิด
ภาวะแขนขาอ่่อนแรง ความผิิดปกติิของการคิิดหรืือ
การสื่่�อสาร ซึ่่�งเป็็นความพิิการที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
ผู้้ป่� ว่ ยและครอบครััว (Stroke Association, 2018)
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองและครอบครััวที่่�
ส่่วนใหญ่่มีฐี านะยากจนต้้องประสบความยากลำำ�บาก
ในการหาเลี้้�ยงชีีพ นอกจากนี้้� โรคหลอดเลืือดสมอง
ยัังเป็็นโรคที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดภาระการดูแู ลภายหลัังการเจ็็บป่่วย
ที่่�ซัับซ้้อน ตั้้�งแต่่ภายหลัังการเจ็็บป่่วยไม่่ว่่าจะเป็็น
ชนิิดใด เช่่น หากเป็็นชนิดิ หลอดเลืือดอุุดตันชั่่
ั ว� คราว
ผู้้�ป่่วยจะเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองซ้ำำ��
ภายในเวลา 2 วััน ร้้อยละ 5 และภายในเวลา 1 สััปดาห์์
ถึึง 3 เดืือน ร้้อยละ 10 ส่่วนผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง
ชนิิดเฉีียบพลััน พบว่่ามีีโอกาสเสีียชีีวิิตภายในเวลา
7 วััน ร้้อยละ 9 และมีีโอกาสเสีียชีีวิิตภายในเวลา
30 วััน ร้้อยละ 20 (Whitfield, Gillett, Holmes,
& Ogden, 2006) ดัังนั้้�น การดููแลภายหลัังการเจ็็บป่่วย
ด้้วยโรคหลอดเลืือดสมองจึึงเป็็นภาวะวิิกฤตของผู้้ป่� ว่ ย
และครอบครััว ผู้้�ดููแลที่่�มีีภาวะสุุขภาพที่่�ดีีย่่อมเป็็น
กุุญแจสำำ �คััญในการฟื้้ �นฟููสภาพ สามารถป้้องกััน
ภาวะแทรกซ้้อนให้้แก่่ผู้ป่�้ ว่ ยได้้ ผู้ดู�้ แู ลจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั
นัับตั้้�งแต่่ผู้้�ป่่วยเริ่่�มเจ็็บป่่วยฉุุกเฉิิน จากการศึึกษา
พบว่่ า ผู้้ � ป่ ่ ว ยภายหลัั ง เกิิ ด โรคหลอดเลืือดสมอง
มีีความต้้องการผู้้�ดููแลทั้้�งผู้้�ดููแลหลัักและผู้้�ดููแลรอง
เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยมีีปััญหาทางระบบประสาทที่่�รุุนแรง
ทำำ�ให้้เกิิดความพิิการ ร้้อยละ 31 และมีีปัญ
ั หาระดัับน้้อย
แต่่ต้้องการการดููแล ร้้อยละ 13 โดยที่่�พอช่่วยเหลืือ
ตััวเองได้้หลััง 28 วััน มีร้้ี อยละ 47 (Hastak et al.,
2003 as cited in WSO, 2019) ผู้้ดู� แู ลจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั
ต่่อผู้้�ป่่วยนัับตั้้�งแต่่ภายหลัังการเจ็็บป่่วยจนถึึงระยะ
สุุดท้้ายของชีีวิิต เนื่่�องจากผู้้�ดููแลคืือผู้้�ใกล้้ชิิดที่่�ดููแล
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ผู้้� ป่่ ว ยมากที่่� สุุ ด  (Lu, Martensson, Zhao, &
Johansson, 2019) โดยมีีเป้้าหมายการดููแลเพื่่อ� ให้้
ผู้้ � ป่ ่ ว ยสามารถดำำ � รงชีี วิิ ต ได้้ในสถานการณ์์ ห ลัั ง
เจ็็บป่่วยโดยเร็็ว หรืือกลัับเข้้าสู่่�ชุุมชนที่่�เคยอยู่่�ได้้ใน
ภาวะสมรรถภาพบกพร่่องหรืือไร้้สมรรถภาพ ทั้้�งนี้้�
ผู้้ � ดูู แ ลที่่� ดีี จ ะช่่ ว ยดูู แ ลให้้ผู้้ � ป่ ่ ว ยสามารถจัั ด การ
เรื่่�องโรคและภาวะแทรกซ้้อน มีีการฟื้้�นฟููสภาพที่่�
ต่่อเนื่่อ� ง ซึ่ง่� จะช่่วยลดอััตราการเกิิดความพิิการถาวร
และอัั ต ราการตาย ช่่ ว ยให้้ผู้้� ป่่ ว ยกลัั บ สู่่�ชุุ ม ชนได้้ 
(Heart and Stroke Foundation of Canada, 2006)
อย่่างไรก็็ตาม การเป็็นผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะพิิการ
เป็็ น ระยะเวลายาวนาน นัั บ เป็็ น ภาระงานที่่� ห นัั ก
และส่่งผลกระทบต่่อภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ล
ได้้ตามมา จากการศึึกษาพบว่่า ผู้้�ดููแลส่่วนใหญ่่เป็็น
ญาติิกััน ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง มีีอายุุ 40 ปีีขึ้้�นไป 
(ดุุสิติ  จัันทยานนท์์ และคณะ, 2554; วิิไล คุุปต์นิ์ รัิ ติั ศัิ ยั กุุล,
พวงแก้้ว ธิิติิสกุุลชััย, สุุพิิน สาริิกา, และศิิริิลัักษณ์์
แก้้วนารีี, 2561; วีีรยุุทธ ศรีีทุมุ สุุข, สายทิิพย์์ จ๋า๋ ยพงษ์์,
กัันยพััชร์์ เศรษฐ์์โชฎึึก, นัันทวรรณ ตีีระวงศา, และ
ณฐกร นิิลเนตร, 2563; Byun & Evans, 2015;
Jaracz, Grabowska-Fudala, Gorna, & Kozubski,
2014) ทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลที่่�อาจมีีโรคประจำำ�ตััวอยู่่�ก่่อน 
มีี ภ าระงานดูู แ ลผู้้� ป่่ ว ยที่่� ห นัั ก และละเลยปัั ญ หา
สุุ ข ภาพของตนเอง อาจทำำ� ให้้เกิิ ด ภาวะเจ็็ บ ป่่ ว ย
ภายในครอบครััวที่่�ซัับซ้้อนตามมา ส่่งผลต่่อภาวะ
สุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล
ภาวะสุุ ข ภาพองค์์ ร วมของผู้้ � ดูู แ ลผู้้ � ป่ ่ ว ย
โรคหลอดเลืือดสมอง จะส่่ ง ผลต่่ อ ผลลัั พ ธ์์ ใ น
การดููแลผู้้ป่� ่วยทั้้�งด้้านร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ สัังคม
และจิิตวิิญญาณ จากการศึึกษาพบว่่า ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วย
ส่่วนใหญ่่เป็็นญาติิใกล้้ชิิด ได้้แก่่ สามีี ภรรยา บุุตร
ญาติิพี่่น้้� อง และคิิดว่า่ การดูแู ลเป็็นความต้้องการด้้วยใจ
ไม่่ใช่่การเป็็นภาระในการดููแล (ดุุสิิต จัันทยานนท์์
และคณะ, 2554; วิิไล คุุปต์์นิิรััติิศััยกุุล และคณะ,

2561; วีีรยุุทธ ศรีีทุมุ สุุข และคณะ, 2563) ผู้้ดู� แู ลที่่�มีี
ภาระการดููแลผู้้�ป่่วยเพีียงลำำ�พัังหรืือดููแลตลอดเวลา
จะส่่งผลกระทบทางกายภาพ และเกิิดความกดดััน
ด้้านจิิตใจและสัังคมของผู้้ดู� แู ลได้้ หากผู้้ดู� แู ลมีีความรู้�้
ในการดููแลไม่่เพีียงพอ ไม่่มีทัี กั ษะการดููแล หรืือไม่่เคย
ปฏิิบัติั กิ ารดููแลผู้้ป่� ว่ ยมาก่่อน ซึ่่ง� จะสััมพัันธ์์กับั การดููแล
ผู้้ � ป่ ่ วยที่่� มีีปั ั ญ หาความพิิ ก ารทางการเคลื่่� อ นไหว
ที่่� รุุนแรง ความผิิ ดปกติิ ของความคิิด จิิตใจ และ
การสื่่�อสาร ที่่�ต้้องพึ่่�งพาผู้้�ดููแลในระดัับสููง (Long,
Pinyopasakul, Pongthavornkamol, & Panitrat,
2019) นอกจากนี้้� หากครอบครัั ว มีี ปัั ญ หาด้้าน
เศรษฐกิิจ มีีรายได้้ไม่่เพีียงพอ ไม่่มีีผู้้�ดููแลรอง หรืือ
ผู้้�ดููแลหลัักยัังต้้องประกอบอาชีีพ จะเกิิดผลกระทบ
ต่่ อ ครอบครัั ว เพิ่่� ม ขึ้้� น ก่่ อ ให้้เกิิ ด ความเครีี ย ดใน
ครอบครััว ค่่ารัักษาพยาบาลที่่�สููงเป็็นภาระหนัักของ
คนในครอบครััว โดยเฉพาะครอบครััวที่่�มีีฐานะทาง
เศรษฐกิิจไม่่ดีีอยู่่�แล้้ว ซึ่่�งภาระในการดููแลจะเกิิดขึ้้�น
ตั้้� ง แต่่ เริ่่� ม มีี อ าการถึึ ง ระยะเวลาการฟื้้� นฟูู สภาพ
ประมาณ 1 ปีี ประกอบกัับอััตราการกลัับไปทำำ�งาน
ของผู้้�ป่่วยภายหลัังการเจ็็บป่่วยมีีค่่อนข้้างต่ำำ�� (Sen
et al., 2019) ทำำ�ให้้ครอบครััวขาดรายได้้ เกิิดปัญ
ั หา
ทางจิิ ต สัั ง คม ทำำ� ให้้ผู้้� ป่่ ว ยเกิิ ด ภาวะกดดัั น ทาง
อารมณ์์ เนื่่�องจากกลัับไปทำำ�งานไม่่ได้้ ทำำ�ให้้เกิิด
อาการเหนื่่�อยล้้าทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตใจ และเกิิด
ปััญหาทางจิิตตามมา ปััญหาอุุปสรรคในการดููแลที่่�
เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลต้้องเผชิิญกัับภาวะยากลำำ�บาก
ในการดููแลผู้้ป่� ว่ ยเพิ่่�มขึ้้�น และส่่งผลกระทบต่่อภาวะ
สุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล (Jaracz et al., 2014)
สำำ�หรัับภาระการดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง
ตามปกติิ ครอบครััวจะใช้้เวลาในการดููแลโดยเฉลี่่�ย
20 ชั่่� วโมงต่่ อ สัั ปด าห์์ (National Alliance of
Caregiving, 2009) เมื่่� อ ผู้้ � ป่ ่ ว ยมีี ภ าวะพึ่่� ง พา
การดูู แ ลทั้้� ง ด้้านการทำำ �กิิ จ วัั ต รประจำำ �วัั น ได้้แก่่
การรัับประทานอาหารและน้ำำ�� การเคลื่่อ� นไหวร่่างกาย
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สุุขอนามััยและการแต่่งตััว การรัับประทานยา การจััดการ
ภาวะเจ็็บป่่วย การขัับถ่่าย ภาวะกลั้้�นปััสสาวะไม่่ได้้ 
ภาระการดููแลจะมากขึ้้�น (Stroke Association, 2018)
เทศบาลนครรัังสิิต อำำ�เภอธััญบุุรี จัี งั หวััดปทุมุ ธานีี
อยู่่�ในเขตบริิการสาธารณสุุขเขต 4 จากข้้อมููลพบว่่า
ในช่่วงปีี พ.ศ. 2551–2556 มีีอััตราการป่่วยด้้วย
โรคหลอดเลืือดสมองในระดัับสููงสุุดของประเทศ คืือ
318.84, 330.96, 360.79, 366.56, 393.02 และ
396.14 ต่่อแสนประชากร ตามลำำ�ดับั (Ministry of
Public Health, 2015) โดยชุุมชนในเขตเทศบาล
นครรัังสิิตมีีลัักษณะเป็็นชุุมชนเมืืองที่่�มีีการเติิบโต
ทั้้� ง ด้้านเศรษฐกิิ จ พาณิิ ชย์์ แ ละด้้านอุุ ต สาหกรรม
ทำำ�ให้้มีีการขยายตััวเป็็นสัังคมเมืืองเต็็มตััวแทนที่่�
สัังคมเกษตรดั้้�งเดิิม ชุุมชนนี้้�จึงึ เป็็นพื้้นที่่
� ตั� วั แทนที่่�ดีี
ของการศึึกษาเกี่่�ยวกัับภาวะสุุขภาพองค์์รวมของ
ผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองในบริิบทสัังคมเมืือง
ที่่�กำ�ลั
ำ งั ขยายตััว ซึ่ง่� ยัังไม่่มีกี ารศึึกษามาก่่อน นอกจากนี้้�
จากการทบทวนงานวิิจัยั ยัังพบว่่า การศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือด
สมองยัังมีีการศึึกษาน้้อย ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงมีีความสนใจศึึกษา
ปััจจััยทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ย
โรคหลอดเลืือดสมอง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่อ� ศึึกษาภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ล
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง
2. เพื่่อ� ศึึกษาอิิทธิิพลทำำ�นายของปััจจััยส่่วนบุุคคล
และภููมิิหลััง ศัักยภาพการดููแล ภาระการดููแล และ
ปััญหาอุุปสรรคในการดูแู ล ต่่อภาวะสุุขภาพองค์์รวม
ของผู้้�ดูแู ลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง
สมมติิฐานการวิิจััย
ปัั จ จัั ย ส่่ ว นบุุ ค คลและภููมิิ ห ลัั ง (เพศ อายุุ
สถานภาพสมรส ระดัั บการศึึ กษา อาชีี พ รายได้้

ครอบครััว ความเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ป่่วย ดััชนีีมวลกาย
โรคประจำำ�ตัวั และปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ) ศัักยภาพ
การดูู แ ล ภาระการดูู แ ล และปัั ญ หาอุุ ป สรรคใน
การดูแู ล มีีอิทิ ธิิพลทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของ
ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองได้้
กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั ใช้้กรอบแนวคิิดสรีีรวิิทยา
ทางการแพทย์์ (pathophysiological or medical
model) ที่่� อ ธิิ บ ายปรากฏการณ์์ ข องการเกิิ ด โรค
อาการ และแนวทางการรัั ก ษาด้้วยองค์์ ค วามรู้้�
ทางสรีีรวิิทยาและพยาธิิวิิทยา ซึ่่�งเป็็นความรู้้�ทาง
วิิทยาศาสตร์์ที่่มี� สี มมติิฐานที่่�พิสููิ จน์์ได้้ในการอธิิบาย
โรคและการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองอย่่างเป็็น
องค์์รวม ร่่วมกัับแนวคิิดภาวะสุุขภาพองค์์รวมของ
ผู้้ � ดููแล (caregiver health model [CGHM])
(Weierbach & Cao, 2016) ซึ่ง่� เป็็นแนวคิิดรููปแบบ
บููรณาการภาวะสุุ ข ภาพองค์์ ร วมสำำ � หรัั บ ผู้้ � ดูู แ ล
เป็็นภาวะสุุขภาพเฉพาะบุุคคลตามแนวคิิดภาวะ
สุุขภาพขององค์์การอนามััยโลก (WHO, 2002)
โดยภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลจะเกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิบทสิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคม คืือ ปััจจััยส่่วนบุุคคล
และภููมิิหลัังของผู้้ดู� แู ลหรืือสิ่่ง� แวดล้้อมทั่่�วไปของผู้้ดู� แู ล
(environment) และเกี่่�ยวข้้องหรืือมีีผลมาจาก
องค์์ประกอบด้้านการงานของผู้้�ดููแล (caregiver
tasks) ด้้านพฤติิกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพของผู้้�ดููแล
(caregiver health promotion behaviors)
ด้้านความเชื่่อ� และทััศนคติิ (caregiver beliefs and
attitudes) รวมทั้้�งด้้านความต้้องการพื้้�นฐานของ
ผู้้ดู� แู ล (caregiver needs) การประเมิินภาวะสุุขภาพ
องค์์รวมของผู้้�ดููแลจึึงประเมิินผ่่านองค์์ประกอบ
เหล่่านี้้� โดยการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ต้้องการประเมิินตัวั แปรที่่�มีี
ผลต่่อภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล คืือ ปััจจััย
ส่่วนบุุคคลและภููมิิหลััง เช่่น เพศ อายุุ สถานภาพ
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สมรส ระดัับการศึึกษา อาชีีพ จััดเป็็นปัจั จััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทางสัังคม (social determinant) ที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับภาวะสุุขภาพองค์์รวม รวมทั้้�งศัักยภาพการดููแล
เป็็นสมรรถนะการดูแู ลของผู้้ดู� แู ล ประกอบด้้วยความรู้้�

ทัักษะ และการปฏิิบัติั ใิ นการดููแล ภาระการดููแล และ
ปััญหาอุุปสรรคในการดููแล เป็็นปัจั จััยที่่�พบว่่ามีีผลกระทบ
ต่่อภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือด
สมอง สรุุปเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ได้้ดัังแผนภาพที่่� 1

ปัจจัยส่วนบุคคลและภูมิหลัง
1. เพศ                       2. อายุุ
3. สถานภาพสมรส            4. ระดัับการศึึกษา
5. อาชีีพ                  6. รายได้้ครอบครััว
7. ความเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้ป่� ่วย   8. ดััชนีีมวลกาย
9. โรคประจำำ�ตัวั                    10. ปััจจััยเสี่่ย� งทางสุุขภาพ
ศัักยภาพการดููแล
1. ความรู้้�ในการดููแล          2. ทัักษะในการดููแล
3. การปฏิิบััติิในการดููแล

ภาวะสุขภาพองค์รวมของผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ภาระการดููแล
ปััญหาอุุปสรรคในการดููแล

แผนภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยั แบบหาความสััมพัันธ์์
เชิิงทำำ�นาย (predictive correlational research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็น
ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง ซึ่่�งผู้้�ป่่วยได้้รัับ
การวิินิิจฉััยจากแพทย์์ว่่าเป็็นโรคหลอดเลืือดสมอง
ชนิิดตีบี หรืืออุุดตัน 
ั หรืือชนิิดหลอดเลืือดสมองแตก
อายุุ 18 ปีีขึ้้น� ไป ภายหลัังการจำำ�หน่่ายจากโรงพยาบาล
มากกว่่า 7 วััน และมีีที่่อ� ยู่่�อาศััยถาวรในเขตเทศบาล
นครรัังสิิต อำำ�เภอธััญบุุรี จั
ี งั หวััดปทุมุ ธานีี ในช่่วงเดืือน
มิิถุุนายน 2561 ถึึงเดืือนพฤษภาคม 2562 โดยมีี
เกณฑ์์การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างคืือ 1) เป็็นผู้้ดู� แู ลหลััก

ของผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองและดููแลต่่อเนื่่�อง
2) ไม่่มีีภาวะเจ็็บป่่วยหรืือเป็็นโรคระยะรุุนแรง เช่่น 
โรคหััวใจขาดเลืือด โรคไตเรื้้�อรััง 3) สามารถสื่่�อสาร
ภาษาไทยเข้้าใจ ไม่่มีปัี ญ
ั หาการได้้ยิินหรืือการมองเห็็น
และ 4) ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจัยั  คำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง
โดยใช้้วิิธีีการประมาณค่่าเฉลี่่�ยประชากร โดยใช้้สููตร
n = 10k + 50 (Thorndike, 1978) โดย n หมายถึึง
ขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง และ k หมายถึึง จำำ�นวนตััวแปร
ทั้้�งหมดที่่�ศึึกษา ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง 210 คน 
และเพื่่� อเป็็นการทดแทนในกรณีี ที่่� แบบสอบถาม
ไม่่สมบููรณ์์ จึึงเพิ่่�มกลุ่่�มตััวอย่่างประมาณร้้อยละ 20
ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งสิ้้�น 256 คน
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เครื่่�องมืือการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ครั้้�งนี้้� มีี 5 ชุุด ดัังนี้้�
ชุุดที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล
และภููมิิหลััง ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับเพศ อายุุ สถานภาพสมรส ระดัับการศึึกษา
อาชีีพ รายได้้ครอบครััว ความเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ป่่วย
ดััชนีีมวลกาย โรคประจำำ�ตััว และปััจจััยเสี่่�ยงทาง
สุุขภาพ จำำ�นวน 10 ข้้อ มีีลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบ
เลืือกตอบและแบบเติิมคำำ�
ชุุดที่่� 2 แบบสอบถามศัักยภาพการดููแล
ผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองของผู้้ดู� แู ล ผู้้วิ� จัิ ยั สร้้างขึ้้�น 
แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 ความรู้้�ในการดููแล จำำ�นวน 
21 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบให้้เลืือกตอบว่่าใช่่
ไม่่ใช่่ ไม่่ทราบ หรืือไม่่แน่่ใจ โดยมีีเกณฑ์์การให้้
คะแนน คืือ หากตอบถููก ให้้ 1 คะแนน และหากตอบผิิด 
ให้้ 0 คะแนน คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง 0–21 คะแนน
ส่่วนที่่� 2 ทัักษะในการดููแล จำำ�นวน 
12 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า
4 ระดัับ จากคะแนน 0–3 ได้้แก่่ ทำำ�ไม่่ได้้เลย ทำำ�ได้้
เบื้้�องต้้น ทำำ�ได้้ค่่อนข้้างคล่่อง และทำำ�ได้้อย่่างชำำ�นาญ
คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง 0–36 คะแนน
ส่่วนที่่� 3 การปฏิิบัติั ใิ นการดูแู ล จำำ�นวน
12 ข้้อ มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า
5 ระดัับ จากคะแนน 0–4 ได้้แก่่ ไม่่เคยปฏิิบััติิเลย
ปฏิิบัติั น้้ิ อย ปฏิิบัติั บิ างครั้้ง� /ปานกลาง ปฏิิบัติั บ่ิ อ่ ยมาก
และปฏิิบัติั บ่ิ อ่ ยครั้้ง� /เป็็นประจำำ� คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง
0–48 คะแนน
ส่่วนเกณฑ์์การแปลผลคะแนนแต่่ละส่่วน 
ผู้้ �วิิจััยนำำ�คะแนนรวมมาทำำ �ให้้เต็็ม 4 คะแนน และ
แบ่่งออกเป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่ มีีศัักยภาพการดููแล
แต่่ละส่่วนในระดัับต่ำำ� � (0–1 คะแนน) ในระดัับปานกลาง
(1.01–2.00 คะแนน) ในระดัั บ ดีี (2.01–3.00
คะแนน) และในระดัับดีีมาก (3.01–4.00 คะแนน)

ชุุดที่่� 3 แบบสอบถามภาระการดููแลของ
ผู้้ดู� แู ล ผู้้วิ� จัิ ยั ดััดแปลงจากแบบประเมิิน Burden on
Caregivers of Stroke Survivors in South Korea
ของ Choi-Kwon, Kim, Kwon, and Kim (2005)
แบ่่งออกเป็็น 5 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านความรู้้สึ� กึ ตึึงเครีียด
ทั่่�วไป 2) ด้้านการทำำ�หน้้าที่่�ดููแล 3) ด้้านความรู้้�สึึก
แยกตััวและความผิิดหวัังท้้อแท้้ 4) ด้้านความรู้้�สึึก
กระทบกระเทืือนอารมณ์์ และ 5) ด้้านปััญหาค่่าใช้้จ่่าย
และปัั ญหาด้้านสิ่่� งแวดล้้อม รวมจำำ �นวน 30 ข้้อ
มีีลักั ษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
จากคะแนน 0–4 ได้้แก่่ ไม่่รู้้�สึึกเป็็นภาระ รู้้�สึึกเป็็น
ภาระน้้อย รู้้สึ� กึ เป็็นภาระปานกลาง รู้้สึ� กึ เป็็นภาระมาก
และรู้้�สึึกเป็็นภาระมากที่่�สุุด คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง
0–120 คะแนน ส่่ ว นเกณฑ์์ ก ารแปลผลคะแนน 
แบ่่งออกเป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่ ไม่่มีีภาระการดููแล
หรืือมีีภาระการดููแลในระดัับน้้อย (0–1 คะแนน)
ในระดัับปานกลาง (1.01–2.00 คะแนน) ในระดัับมาก
(2.01–3.00 คะแนน) และในระดัั บ มากที่่� สุุ ด 
(3.01–4.00 คะแนน)
ชุุดที่่� 4 แบบสอบถามปััญหาอุุปสรรคใน
การดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมอง ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น 
แบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านปััจจััยส่่วนบุุคคล
ของผู้้ดู� แู ล ด้้านปััจจััยทางเศรษฐกิิจและการสนัับสนุุน
ทางสัังคม และด้้านปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงนิิเวศน์์
รวมจำำ �น วน 16 ข้้อ มีี ลัั ก ษณะคำำ � ตอบเป็็ น แบบ
มาตรประมาณค่่า 4 ระดัับ จากคะแนน 0–3 ได้้แก่่
ไม่่ตรงเลย ตรงเล็็กน้้อย ตรงมาก และตรงมากที่่�สุุด 
คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง 0–48 คะแนน ส่่วนเกณฑ์์
การแปลผลคะแนน ผู้้วิ� จัิ ยั นำำ�คะแนนรวมมาทำำ�ให้้เต็็ม
4 คะแนน และแบ่่งออกเป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่ มีปัี ญ
ั หา
อุุปสรรคในการดููแลในระดัับน้้อย (0–1 คะแนน)
ในระดัับปานกลาง (1.01–2.00 คะแนน) ในระดัับมาก
(2.01–3.00 คะแนน) และในระดัั บ มากที่่� สุุ ด 
(3.01–4.00 คะแนน)
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ชุุดที่่� 5 แบบสอบถามภาวะสุุขภาพองค์์รวม
ของผู้้�ดูแู ล ผู้้�วิจัิ ัยดััดแปลงจากแบบวััดภาวะสุุขภาพ
ของ Chan, Wong, Yeung, and Sum (2016)
แบ่่งออกเป็็น 8 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านการแสดงออก
ทางจิิตอารมณ์์ 2) ด้้านการเปลี่่�ยนแปลงของชีีวิิต
และครอบครััว 3) ด้้านอาการทางสรีีระ 4) ด้้าน
ปฏิิสัมั พัันธ์์ของครอบครััวและสัังคม 5) ด้้านความเชื่่อ�
ในโชคชะตา 6) ด้้านความศรััทธา ศาสนา และความเชื่่อ�
7) ด้้านการสืืบค้้นข้้อมููลด้้วยตนเอง และ 8) ด้้าน
การปรัับตััว รวมจำำ�นวน 45 ข้้อ มีีลัักษณะคำำ�ตอบ
เป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ จากคะแนน 0–4
ได้้แก่่ ไม่่เห็็นด้้วย เห็็นด้้วยน้้อย เห็็นด้้วยปานกลาง
เห็็นด้้วยมาก และเห็็นด้้วยมากที่่�สุุด คะแนนรวม
อยู่่�ในช่่วง 0–180 คะแนน ส่่วนเกณฑ์์การแปลผล
คะแนน แบ่่งออกเป็็น 4 ระดัับ ได้้แก่่ มีภี าวะสุุขภาพ
องค์์รวมไม่่ดีหี รืือในระดัับต่ำำ� 
� (0–1 คะแนน) ในระดัับ
ปานกลาง (1.01–2.00 คะแนน) ในระดัับดีี (2.01–3.00
คะแนน) และในระดัับดีีมาก (3.01–4.00 คะแนน)
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่อ่� งมืือนั้้�น 
ผู้้ � วิิ จัั ย นำำ � แบบสอบถามศัั ก ยภาพการดูู แ ลผู้้ � ป่ ่ ว ย
โรคหลอดเลืือดสมองของผู้้ � ดูู แ ล แบบสอบถาม
ภาระการดูู แ ลของผู้้� ดูู แ ล แบบสอบถามปัั ญ หา
อุุ ปสรรคในการดูู แลผู้้ � ป่ ่ วยโรคหลอดเลืือดสมอง
และแบบสอบถามภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล
ไปให้้ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิ จำ
ิ �น
ำ วน 5 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้้�อหา ซึ่่ง� ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิปิ ระกอบด้้วยอายุุรแพทย์์
โรคหลอดเลืือดสมอง อาจารย์์พยาบาล อาจารย์์
เวชศาสตร์์ฟื้้�นฟูู และพยาบาล (2 คน) ได้้ค่่าดััชนีี
ความตรงตามเนื้้�อหา (CVI) เท่่ากัับ .92, .97, .97
และ .92 ตามลำำ�ดัับ ดำำ�เนิินการแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ�
จากนั้้�นนำ�ำ ไปทดลองใช้้กัับผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือด
สมอง แผนกผู้้�ป่่วยนอก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์
เฉลิิมพระเกีียรติิ ที่่�มีีคุุณสมบััติิคล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 50 คน หาค่่าความเชื่่�อมั่่�นด้้วย

วิิธีีการของครอนบาช ได้้ค่่าเท่่ากัับ .92, .93, .86
และ .94 ตามลำำ�ดัับ
การพิิ ทัั ก ษ์์ สิิ ทธิิ ก ลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง มีี ดัั ง นี้้� 1)
หลัังจากโครงร่่างวิิจัยั ได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบจาก
คณะอนุุกรรมการจริิยธรรมการวิิจัยั ในคน มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ชุุดที่่� 3 สาขาวิิทยาศาสตร์์ (เอกสาร
รัับรอง เลขที่่� 357/2560 วัันที่่� 26 ธัันวาคม 2560)
ผู้้�วิิจััยจึึงเริ่่�มเก็็บรวบรวมข้้อมููล และ 2) ผู้้�วิิจััยชี้้�แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวมข้้อมููล และสิิทธิิในการถอนตััว
จากการวิิจัยั รวมทั้้�งแจ้้งว่่าข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรัักษา
เป็็นความลัับและนำำ�มาใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น 
โดยจะนำำ�เสนอข้้อมููลในภาพรวม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการวิิจัยั จากนายกเทศมนตรีีเทศบาลนครรัังสิิต
เข้้าพบหััวหน้้าเจ้้าหน้้าที่่�เทศบาลและอาสาสมััคร
สาธารณสุุ ข ประจำำ� หมู่่�บ้้าน (อสม.) เพื่่� อ ชี้้� แ จง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
และวิิธีกี ารเก็็บรวบรวมข้้อมููล จากนั้้�นพบกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�บ้้าน แนะนำำ�ตัวั  ดำำ�เนิินการพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
(ข้้อ 2) มอบแบบสอบถามให้้ตอบในระยะเวลา 3–5 วััน
(หากกลุ่่�มตััวอย่่างมีีปััญหาเรื่่�องการอ่่าน ผู้้�วิิจััยอ่่าน
ข้้อคำำ�ถามในแบบสอบถามให้้ฟัังแล้้วให้้ตอบ) และ
ขอให้้ อสม. ช่่วยรวบรวมแบบสอบถามกลัับคืืน ทั้้�งนี้้�
ดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนมิิถุุนายน 
2561 ถึึงเดืือนพฤษภาคม 2562
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและ
ภููมิิหลััง วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ข้้อมููลศัักยภาพการดููแล
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองของผู้้�ดููแล ข้้อมููลภาระ
การดูแู ลของผู้้ดู� แู ล ข้้อมููลปััญหาอุุปสรรคในการดูแู ล
ผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง และข้้อมููลภาวะสุุขภาพ
องค์์ ร วมของผู้้ � ดูู แ ล วิิ เ คราะห์์ ด้้ วยสถิิ ติิ ค่ ่ า เฉลี่่� ย
และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ส่่วนการหาอิิทธิิพล
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ทำำ�นายของปััจจััยส่่วนบุุคคลและภููมิิหลััง ศัักยภาพ
การดููแล ภาระการดูแู ล และปััญหาอุุปสรรคในการดูแู ล
ต่่อภาวะสุุขภาพองค์์รวม วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติกิ ารวิิเคราะห์์
การถดถอยพหุุคููณแบบขั้้�นตอน
ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคลและภููมิิหลัังของผู้้�ดููแล
พบว่่า ผู้้�ดููแลส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง คิิดเป็็นร้้อยละ
77.70 มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 46–60 ปีี มากที่่�สุด คิ
ุ ดิ เป็็น
ร้้อยละ 42.58 โดยมีีอายุุเฉลี่่ย� 54.36 ปีี (SD = 14.50)
ส่่วนใหญ่่มีีสถานภาพสมรสคู่่� คิิดเป็็นร้้อยละ 68
มีีการศึึกษาระดัับประถมศึึกษาและต่ำำ��กว่่า มากที่่�สุด 
ุ
คิิดเป็็นร้้อยละ 45.31 ไม่่ได้้ประกอบอาชีีพ คิิดเป็็น
ร้้อยละ 26.17 มีีรายได้้ครอบครััวน้้อยกว่่า 5,000 บาท
ต่่อเดืือน มากที่่�สุด คิ
ุ ดิ เป็็นร้้อยละ 34.38 มีีความเกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้ป่� ว่ ยโดยเป็็นสามีี/ภรรยา มากที่่�สุด คิ
ุ ดิ เป็็นร้้อยละ
41.41 มีีดััชนีีมวลกายสููงกว่่าปกติิ คิิดเป็็นร้้อยละ
66.02 มีีโรคประจำำ�ตัวั คืือโรคความดัันโลหิิตสููง มากที่่�สุดุ
คิิดเป็็นร้้อยละ 59.17 และส่่วนใหญ่่มีปัี จั จััยเสี่่ย� งทาง
สุุขภาพ คืือ การรัับประทานอาหารเค็็มหรืือหวานจััด 
คิิดเป็็นร้้อยละ 72.65
2. ศัักยภาพการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง
ของผู้้ �ดููแล พบว่่า ผู้้�ดููแลมีีคะแนนเฉลี่่�ยศัักยภาพ
การดููแลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองโดยรวมในระดัับ
ปานกลาง (M = 1.17, SD = .40) เมื่่�อจำำ�แนกเป็็น
รายส่่วน พบว่่า ผู้้ดู� แู ลมีีคะแนนเฉลี่่ย� ศัักยภาพการดูแู ลฯ
ในระดัับปานกลางทั้้�ง 3 ส่่วน ได้้แก่่ ความรู้้ใ� นการดููแล
(M = 1.36, SD = .61) ทัักษะในการดููแล (M = 1.94,
SD = .85) และการปฏิิบััติิในการดููแล (M = 1.94,
SD = .85)
3. ภาระการดูู แลของผู้้ �ดููแล พบว่่า ผู้้ �ดููแล
มีีคะแนนเฉลี่่ย� ภาระการดูแู ลในระดัับปานกลาง (M = 1.17,
SD = .80)

4. ปััญหาอุุปสรรคในการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือด
สมองของผู้้ดู� แู ล พบว่่า ผู้้ดู� แู ลมีีคะแนนเฉลี่่ย� ปััญหา
อุุปสรรคในการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองโดย
รวมในระดัับน้้อย (M = .86, SD = .60) เมื่่อ� จำำ�แนกเป็็น
รายด้้าน พบว่่า ผู้้ดู� แู ลมีีคะแนนเฉลี่่ย� ปััญหาอุุปสรรค
ในการดููแลฯ ในระดัับน้้อย 2 ด้้าน คืือ ด้้านปััจจััย
ส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแล (M = .88, SD = .68) และ
ด้้านปััจจััยสิ่่ง� แวดล้้อมเชิิงนิิเวศน์์ (M = .57, SD = .74)
และในระดัับปานกลาง 1 ด้้าน คืือ ด้้านปััจจััยทาง
เศรษฐกิิจและการสนัับสนุุนทางสัังคม (M = 1.09,
SD = .77)
5. ภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล พบว่่า
ผู้้�ดููแลมีีคะแนนเฉลี่่�ยภาวะสุุขภาพองค์์รวมโดยรวม
ในระดัับดีี (M = 2.42, SD = .57) เมื่่�อจำำ�แนกเป็็น
รายด้้าน พบว่่า ผู้้�ดููแลมีีคะแนนเฉลี่่�ยภาวะสุุขภาพ
องค์์รวมในระดัับดีี 6 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านการแสดงออก
ทางจิิ ต อารมณ์์ (M = 2.45, SD = .77) ด้้าน
การเปลี่่�ยนแปลงของชีีวิติ และครอบครััว (M = 2.65,
SD = .95) ด้้านอาการทางสรีีระ (M = 2.71, SD = .82)
ด้้านปฏิิสัมั พัันธ์์ของครอบครััวและสัังคม (M = 2.26,
SD = .87) ด้้านการสืืบค้้นข้้อมููลด้้วยตนเอง (M = 2.35,
SD = .70) และด้้านการปรัับตััว (M = 2.29, SD = .66)
และในระดัับปานกลาง 2 ด้้าน คืือ ด้้านความเชื่่�อใน
โชคชะตา (M = 1.87, SD = .56) และด้้านความศรััทธา
ศาสนา และความเชื่่อ� (M = 1.70, SD = .98)
6. อิิทธิิพลทำำ�นายของปััจจััยส่่วนบุุคคลและ
ภููมิิหลััง ศัักยภาพการดููแล ภาระการดููแล และปััญหา
อุุปสรรคในการดูแู ล ต่่อภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ล
พบว่่า ตััวแปรที่่�มีอิี ทิ ธิิพลทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวม
ของผู้้�ดููแลได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ตามลำำ�ดัับ
ได้้แก่่ ภาระการดููแล (Beta = -.348, p < .001)
ปััญหาอุุปสรรคในการดูแู ล (Beta = -.240, p < .001)
ศัักยภาพการดููแล (Beta = .217, p < .001) รายได้้
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ครอบครัั ว (Beta = .125, p < .05) และอายุุ
(Beta = -.123, p < .05) โดยสามารถร่่วมกััน
ทำำ �น ายภาวะสุุ ข ภาพองค์์ ร วมได้้ร้้อยละ 48.30

อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (R2 = .483, p < .001)
ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ปััจจััยที่่�มีอิี ทิ ธิิพลทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง (n = 256)
ปััจจััย
ภาระการดููแล
ปััญหาอุุปสรรคในการดููแล
ศัักยภาพการดููแล
รายได้้ครอบครััว
อายุุ

b
-.247
-.224
.305
.059
-.005

SE

Beta

t

p

.040
.055
.067
.024
.002

-.348
-.240
.217
.125
-.123

-6.110
-4.100
4.550
2.499
-2.514

< .001
< .001
< .001
   .013
   .013

Constant = 2.677, R = .695, R2 = .483, adj. R2 = .473, F = 46.787, p < .001

การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ดัังนี้้�
ผลการวิิจััยพบว่่า ภาวะสุุขภาพองค์์รวมของ
ผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมองอยู่่�ในระดัับดีี ทั้้ง� นี้้�
อาจเนื่่�องจากผู้้�ดููแลส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง (ร้้อยละ
77.70) มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 46–60 ปีี มากที่่�สุด 
ุ (ร้้อยละ
42.58) โดยมีีอายุุเฉลี่่ย� 54.36 ปีี ซึ่ง่� อยู่่�ในวััยผู้้ใ� หญ่่
ตอนปลาย มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับผู้้ป่� ่วยโดยเป็็นสามีี/
ภรรยา มากที่่�สุด 
ุ (ร้้อยละ 41.41) และมีีโรคประจำำ�ตัวั
คืือโรคความดัันโลหิิตสููง มากที่่�สุุด (ร้้อยละ 59.17)
ซึ่่ง� จากคุุณลัักษณะของผู้้ดู� แู ล สอดคล้้องกัับหลายๆ
การศึึกษา (ดุุสิิต จัันทยานนท์์ และคณะ, 2554;
วีีรยุุทธ ศรีีทุุมสุุข และคณะ, 2563; Jaracz et al.,
2014) การที่่�ผู้้�ดููแลอยู่่�ในวััยผู้้�ใหญ่่ทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลยััง
สามารถทำำ�งานได้้และยัังไม่่มีีปััญหาสุุขภาพคุุกคาม
อีีกทั้้�งการที่่�ผู้ดู้� แู ลเป็็นเครืือญาติิหรืือมีีความสััมพัันธ์์
ใกล้้ชิิดกััน ทำำ�ให้้การดููแลผู้้ �ป่่วยทำำ �ด้้วยความรััก
ไม่่มีีความคิิดว่่าเป็็นภาระ (ดุุสิิต จัันทยานนท์์ และ

คณะ, 2554) แต่่มีีความคิิดและเข้้าใจว่่าเป็็นเรื่่�อง
ที่่� ต้้ องดูู แลกัั น ในภาวะเจ็็ บ ป่่ วย เป็็ น เรื่่� อ งความดีี
ความกตััญญููที่่ต้้� องกระทำำ�อยู่่�แล้้ว ไม่่คิดว่
ิ า่ เป็็นเรื่่อ� ง
ยากลำำ�บากที่่�เพิ่่�มเข้้ามา ทำำ�ให้้ผู้้ดู� แู ลพยายามปรัับตััว
และปรัั บ สภาพจิิ ต ใจเพื่่� อ ดูู แ ลผู้้� ป่่ ว ย นอกจากนี้้�
การที่่�สัังคมไทยมีีระบบเครืือญาติิ ส่่วนใหญ่่คนใน
ครอบครััวจึึงช่่วยเหลืือกัันในการดููแลผู้้ป่� ว่ ย ทำำ�ให้้งาน
ของผู้้�ดููแลไม่่หนัักจนเกิินไป จากการศึึกษาพบว่่า
ภาระงานดููแลที่่�หนัักจะมีีผลตรงกัันข้้ามต่่อภาวะ
สุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล โดยผู้้�ดููแลที่่�มีีอายุุน้้อย
จะมีีภาวะสุุขภาพที่่�ดีกี ว่่า รวมทั้้�งผู้้ดู� แู ลส่่วนใหญ่่เป็็น
เพศหญิิง จะมีีภาวะสุุขภาพที่่�ดีีกว่่าผู้้�ดููแลเพศชาย
(Choi-Kwon et al., 2005; Long et al., 2019)
ซึ่่� ง ผลการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้� ส อดคล้้องกัั บ การศึึ ก ษาที่่�
พบว่่า ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองมีีภาวะ
สุุขภาพองค์์รวมในระดัับดีี (Fadilah, Minarti,
& Asnani, 2018; Kongkar, Pinyopasakul,
Pongthavornkamol, Dajpratham, & Orathai,
2019; McCullagh, Brigstocke, Donaldson, &

PAGE

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

138

Kalra, 2005)
ผลการวิิจััยพบว่่า ตััวแปรที่่�มีีอิิทธิิพลทำำ�นาย
ภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือด
สมองได้้อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ ได้้แก่่ ภาระการดูแู ล
ปััญหาอุุปสรรคในการดููแล ศัักยภาพการดููแล รายได้้
ครอบครัั ว และอายุุ โดยสามารถร่่ ว มกัั นทำำ �น าย
ภาวะสุุขภาพองค์์รวมได้้ร้้อยละ 48.30 อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ โดยภาระการดููแลสามารถทำำ�นายภาวะสุุขภาพ
องค์์รวมได้้มากที่่�สุด ทั้้
ุ ง� นี้้�อธิิบายได้้ว่่า ภาระการดููแล
เป็็นงานทั้้�งกายภาพและจิิตใจที่่�ผู้ดู้� แู ลต้้องช่่วยเหลืือ
หรืือทดแทนให้้ผู้้�ป่่วย เป็็นภาระงานที่่�ผู้�้ดููแลต้้อง
ปฏิิบััติิทุุกวัันและวัันละหลายๆ ครั้้�ง โดยเฉพาะกัับ
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองที่่�มีีภาวะบกพร่่องทั้้�ง
ด้้านร่่างกายและจิิตใจ เช่่น ไม่่สามารถเคลื่่�อนไหว
ร่่างกายได้้ ไม่่สามารถทำำ�กิจิ วััตรประจำำ�วันั ได้้ ไม่่สามารถ
ควบคุุมการขัับถ่่าย มีีภาวะสำำ�ลักั อาหาร มีีความบกพร่่อง
ด้้านการคิิดและการสื่่�อสาร ทำำ �ให้้การดููแลผู้้ �ป่ ่วย
เป็็นภาระที่่�ค่อ่ นข้้างหนััก ส่่งผลให้้ผู้้ดู� แู ลรู้้สึ� กึ เหนื่่อ� ย
มีีการพัักผ่่อนไม่่เพีียงพอ มีีความเครีียด กัังวลใจ หรืือ
มีีภาวะหมดแรง (burn out) ในการดููแลได้้ ซึ่่�งจะ
กระทบต่่อสุุขภาพของผู้้�ดููแลตามมา โดยเฉพาะใน
ผู้้�ดููแลที่่�ปรัับตััวได้้ไม่่ดีี มีีรายได้้น้้อย และขาดแรง
สนัับสนุุนทางสัังคม (วิิไล คุุปต์นิ์ รัิ ติั ศัิ ยั กุุล และคณะ,
2561; Ogunlana, Dada, Oyewo, Odole, & Ogunsan,
2014; Oni, Olagunju, Okpataku, Erinfolami,
& Adeyemi, 2019 โดยปััญหาภาวะสุุขภาพองค์์รวม
ที่่�เป็็นปััญหาด้้านจิิ ต ใจพบร้้อยละ 48 ซึ่่� ง เกิิ ดขึ้้� น
เมื่่� อ ผู้้ � ป่่ ว ยมีี ภ าวะบกพร่่องในการดููแลตนเอง และ
ผู้้�ดููแลต้้องดููแลผู้้�ป่่วยในระยะยาว (Jaracz et al.,
2014) ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องการศึึกษาที่่�
พบว่่า ภาระการดููแลเป็็นตััวแปรที่่�สามารถทำำ�นาย
ภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือด
สมองได้้มากที่่�สุด 
ุ รองลงมา คืือ อายุุ และการสนัับสนุุน
ทางสัั งคม (Fadilah et al., 2018; Kongkar

et al., 2019; Long et al., 2019; McCullagh
et al., 2005; Tajvidi, Dalvandi, Sahaf, &
Rahgozar, 2018)
ผลการวิิจัยั พบว่่า ปััญหาอุุปสรรคในการดูแู ล
เป็็นปัจั จััยหนึ่่�งที่่�สามารถทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวม
ของผู้้� ดูู แ ลผู้้� ป่่ ว ยโรคหลอดเลืือดสมองได้้ ทั้้� ง นี้้�
อธิิบายได้้ว่่า ปััญหาอุุปสรรคในการดูแู ล ได้้แก่่ ปัญ
ั หา
ส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแล เช่่น อายุุมาก มีีโรคประจำำ�ตััว
ไม่่มีีงานทำำ� มีีปััญหาเศรษฐกิิจ ขาดการสนัับสนุุน
ทางสัังคม มีีปัญ
ั หาสิ่่ง� แวดล้้อมเชิิงนิิเวศน์์ โดยพบว่่า
ผู้้�ดููแลมีีปััญหาอุุปสรรคในการดููแลโดยรวมในระดัับ
น้้อย ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบต่่อภาวะสุุขภาพองค์์รวม
ของผู้้� ดูู แ ลน้้อย ซึ่่� ง ภาระการดูู แ ลที่่� ผู้้� ดูู แ ลระบุุ จ ะ
สััมพัันธ์์กับั ภาวะสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิติ ของผู้้ดู� แู ล
นอกจากนี้้� การที่่�ผู้ดู�้ แู ลมีีสัมั พัันธภาพในครอบครััวที่่�ดีี
ทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลได้้รัับแรงสนัับสนุุนจากคนในครอบครััว
สููงและมีีความสััมพัันธ์์กับั ภาระการดููแลและคุุณภาพ
ชีีวิิต (Akosile, Banjo, Okoye, Ibikunle, &
Odole, 2018) เช่่น การช่่วยเหลืือด้้านค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านกำำ�ลัั ง แรงงาน โดยเป็็ น ผู้้� ช่่ ว ยเหลืือดูู แ ลรอง
หรืือให้้การช่่วยเหลืือด้้านอื่่�นๆ ทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลได้้รัับ
ประโยชน์์และไม่่ต้้องขวนขวายหาทรััพยากรเพื่่�อ
ใช้้ในการดูู แ ลด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้� การมีีสัมั พัันธภาพ
ในครอบครััวที่่�ดีีเป็็นการพึ่่�งพากััน อัันเป็็นลัักษณะ
ของสัังคมและวััฒนธรรมไทย ซึ่่�งมีีการอยู่่�ร่่วมกััน
ของเครืือญาติิ การดููแลผู้้�ป่่วยถืือเป็็นหน้้าที่่� เช่่น 
หน้้าที่่�ของสามีี/ภรรยาที่่�จะต้้องดููแลกััน หน้้าที่่�ของ
บุุ ต รในการตอบแทนบุุ ญ คุุ ณ  อัั น เป็็ น การแสดง
ความกตัั ญ ญูู ก ตเวทีี  จึึ ง ถืือเป็็ น หน้้าที่่� ที่่� ค นใน
ครอบครัั ว เครืือญาติิ หรืือคนในชุุ ม ชนเดีี ย วกัั น
จะดููแลกััน ทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลหลัักมีีภาระการดููแลน้้อยลง
ส่่ ง ผลให้้ภาวะสุุ ข ภาพองค์์ ร วมของผู้้ � ดูู แ ลดีี ขึ้้� น
(Kavga et al., 2021) ซึ่่� ง ผลการวิิ จัั ย ครั้้� ง นี้้�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาของวิิไล คุุปต์์นิิรััติิศััยกุุล
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และคณะ (2561) ที่่�พบว่่า ผู้้�ดููแลส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ
80) ระบุุว่า่ การดููแลผู้้ป่� ว่ ยไม่่เป็็นภาระหรืือเป็็นภาระน้้อย
โดยปััญหาที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับภาระการดููแลของ
ผู้้ดู� แู ลมากที่่�สุด คืื
ุ อ ความสามารถในการเดิินของผู้้ป่� ว่ ย
ที่่�น้้อยกว่่า 10 เมตร รองลงมา คืือ ปััญหาด้้านกายภาพ
และปััญหาเศรษฐกิิจ รวมทั้้�งปััญหาด้้านการขาด
การสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คม (Long et al., 2019)
นอกจากนี้้� การที่่�ผู้ดู�้ แู ลอยู่่�บ้้านเดีียวกัับผู้้ป่� ว่ ย จำำ�นวน
สมาชิิกในครอบครััว สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีใี นบ้้าน
และระยะเวลาการดููแล มีีผลต่่อภาระการดููแลและ
มีี ผ ลทางลบต่่ อ ภาวะสุุ ข ภาพองค์์ ร วมของผู้้� ดููแ ล
(Kavga et al., 2021)
ผลการวิิจัยั พบว่่า ศัักยภาพการดูแู ลเป็็นปัจั จััยหนึ่่�ง
ที่่�สามารถทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองได้้ ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า
ศัักยภาพการดููแลของผู้้ดู� แู ลประกอบด้้วยความรู้้ใ� น
การดูแู ล ทัักษะในการดูแู ล และการปฏิิบัติั ใิ นการดูแู ล
ซึ่ง่� ผลการวิิจัยั พบว่่า ผู้้ดู� แู ลมีีศักั ยภาพการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ย
โรคหลอดเลืือดสมองโดยรวมในระดัับปานกลาง
ทำำ�ให้้ทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแลได้้ใน
ระดัับต่ำำ�� โดยศัักยภาพการดููแลผู้้�ป่่วยจะมีีผลต่่อ
ภาระการดููแลในทางตรงกัันข้้าม ซึ่่�งผลจากการที่่�
ผู้้�ดููแลมีีศัักยภาพการดููแลในระดัับปานกลางทำำ�ให้้
ภาระการดููแลไม่่เกิิดผลกระทบมากหรืือลดทอน
ความหนัักลงได้้ ทั้้�งนี้้�อาจเนื่่�องจากผู้้�ดููแลส่่วนใหญ่่
มีีประสบการณ์์การดููแลผู้้ป่� ่วยมายาวนาน ทำำ�ให้้เกิิด
ความรู้้� มีีทัักษะ และมีีการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�ป่่วยได้้
ด้้วยตนเอง ซึ่่�งไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า
ผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองภายหลัังเกิิดโรค
ในระยะ 6 เดืือน – 1 ปีีแรก มีีความต้้องการด้้าน
ข้้อมููลความรู้้� การฝึึกทัักษะ และยัังมีีประสบการณ์์ใน
การดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยไม่่เพีียงพอ ทำำ�ให้้ผู้้ดู� แู ลเกิิดความเครีียด 
ความคัับข้้องใจ รวมทั้้�งเกิิดการสููญเสีียพลัังงานใน

การทำำ�กิิจกรรมการดููแลผู้้�ป่่วยมาก ซึ่่�งมีีผลกระทบ
ต่่ อ กำำ �ลัั ง และสุุ ข ภาพองค์์ ร วมของผู้้ � ดูู แ ลตามมา
(Kumar, Kaur, & Reddemma, 2016; Muhrodji
et al., 2021)
ผลการวิิจัยั พบว่่า รายได้้ครอบครััวเป็็นปัจั จััยหนึ่่�ง
ที่่�สามารถทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองได้้ ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า
โรคหลอดเลืือดสมองส่่วนใหญ่่เกิิดในประชากรที่่�มีี
รายได้้ต่ำำ�� เนื่่�องจากโรคทำำ �ให้้เกิิดความพิิการทาง
การเคลื่่�อนไหว การทำำ�งาน การคิิด และการสื่่�อสาร
ทำำ�ให้้ภายหลัังการเกิิดโรค ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่อาจต้้อง
เปลี่่�ยนงานหรืือทำำ�งานไม่่ได้้ รวมทั้้�งผู้้�ดููแลอาจต้้อง
ลาออกจากงาน ทำำ �ให้้ไม่่มีีรายได้้ ไม่่มีีเงิินสำำ�หรัับ
ใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินชีวิี ติ ไม่่สามารถซื้้�ออุุปกรณ์์หรืือ
ของใช้้ในการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ย เช่่น อาหาร ผ้้าอ้้อม รวมทั้้�ง
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตและภาวะสุุขภาพ
องค์์รวมของผู้้ดู� แู ลตามมาด้้วยเช่่นกัน 
ั ซึ่ง่� ผลการวิิจัยั
ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า รายได้้ครอบครััว
สามารถทำำ �นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้�ดููแล
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองได้้ (Kongkar et al.,
2019; Tsai et al., 2018)
ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า อายุุ เ ป็็ นปัั จ จัั ย หนึ่่� ง ที่่�
สามารถทำำ�นายภาวะสุุขภาพองค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ย
โรคหลอดเลืือดสมองได้้ ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า ผู้้ดู� แู ลที่่�มีี
อายุุน้้อยจะมีีภาวะสุุขภาพที่่�ดีกี ว่่าผู้้ดู� แู ลที่่�มีอี ายุุมาก
(Choi-Kwon et al., 2005; Long et al., 2019)
โดยผู้้ที่่� มี� อี ายุุน้้อยจะมีีกำ�ลั
ำ งั และความแข็็งแรงในการดููแล
ผู้้ป่� ว่ ยได้้ดีีกว่่าผู้้ที่่� มี� อี ายุุมากหรืือผู้้สูู� งอายุุ อีกี ทั้้�งผู้้ที่่� มี� ี
อายุุน้้อยมัักมีีโรคประจำำ�ตัวั น้้อยกว่่า มีีประสาทสััมผััส
ในการทำำ�งาน เช่่น การมองเห็็น การได้้ยิิน การใช้้มืือ
ที่่�ดีกี ว่่าผู้้ที่่� มี� อี ายุุมาก ดัังนั้้�น ผู้้ดู� แู ลที่่�มีอี ายุุน้้อยจึึงมีี
ภาวะสุุขภาพองค์์รวมดีีกว่่าผู้้ดู� แู ลที่่�มีอี ายุุมาก ส่่วนปััญหา
สุุขภาพด้้านจิิตใจ ผู้้ �ดููแลที่่�มีีอายุุมากมีีแนวโน้้มที่่�
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จะพบปััญหาได้้น้้อยกว่่าผู้้�ดูแู ลที่่�มีีอายุุน้้อย
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
พยาบาลที่่� มีี ส่ ่ ว นเกี่่� ย วข้้องกัั บ ผู้้ � ป่ ่ ว ย
โรคหลอดเลืือดสมองและผู้้�ดููแล ควรนำำ�ผลการวิิจััย
ครั้้�งนี้้�ไปใช้้ในการส่่งเสริิมภาวะสุุขภาพองค์์รวมของ
ผู้้ดู� แู ล รวมทั้้�งพััฒนาศัักยภาพการดูแู ลผู้้ป่� ว่ ยสำำ�หรัับ
ผู้้�ดูแู ลอย่่างเป็็นรููปธรรม
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
ควรมีีการศึึกษาเชิิงทดลอง เพื่่�อส่่งเสริิม
ภาวะสุุขภาพองค์์รวม และประเมิินภาวะสุุขภาพ
องค์์รวมของผู้้ดู� แู ลผู้้ป่� ว่ ยโรคหลอดเลืือดสมอง รวมทั้้�ง
ควรมีีการศึึกษาโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน เพื่่�อให้้ชุุมชน
มีี ส่ ่ ว นร่่ ว มในการดูู แ ลผู้้ � ป่ ่ ว ยและผู้้ � ดูู แ ลผู้้ � ป่ ่ ว ย
โรคหลอดเลืือดสมอง
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