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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการดูแล ระดับ
สัมพันธภาพในครอบครัว และระดับความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ดูแลหลักจำานวน 100 ราย ที่ทำาหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ถึง
6 เดือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความพร้อมในการดูแล สัมพันธภาพในครอบครัว
และความเครียดในบทบาทผู้ดูแลซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ความขัดแย้งในบทบาท ความตึงเครียดใน
บทบาทเพิ่มขึ้น และการแสดงบทบาทไม่ตรงตามคาดหวัง ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 5 ท่าน และความเที่ยงของเครื่องมือโดยคำานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.87, 0.88, 0.92 และ 0.88 ตามลำาดับ ส่วนแบบสอบถามการแสดงบทบาทไม่ตรงตามคาดหวัง ตรวจ
สอบความเทีย่ งโดยคำานวณร้อยละของความสอดคล้องระหว่างคะแนนในการวัดสองครัง้ ได้คา่ ความเทีย่ งเท่ากับ
0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลมีความพร้อมในการดูแลอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.57, S.D. = 0.62)
สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.92, S.D. = 0.46) และความเครียดในบทบาทผู้ดูแล
อยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.08, S.D. = 0.54) ผลการศึกษาเพิ่มเติมพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมีความ
สัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำากับความเครียดในบทบาทผู้ดูแล (r = -.28, p < .01)
ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำาไปเป็นแนวทางส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแล
หลักก่อนออกจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง
พยาบาลชำานาญการ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
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คำาสำาคัญ : ความพร้อมในการดูแล สัมพันธภาพในครอบครัว ความเครียดในบทบาทผู้ดูแล ผู้ป่วยมุสลิมโรค
หลอดเลือดสมอง

Abstract
This descriptive research aimed to study Caregiving preparedness, family relationships and role strain among caregivers of Muslim stroke patients. The samples of the study
were 100 principal caregivers. The instruments used in this study comprised questionnaires
on caregiving preparedness, family relationships and role strain among caregivers.. The questionnaires were conducted from three different aspects including role conflict, stress arisen
, and role mismatched expectation. The questionnaires were validated by 5 experts. The
reliability of the first of four questionnaires was tested by using cronbach’s alpha yielding
values of .87, .88, .92 and .88 , respectively. The mismatched expectation of questionnaires
was evaluated by using the percentage of agreement which yielded a value of .89. The data
was analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results of the study revealed that caregivers had moderate level in caregiving
preparedness (M = 2.57, SD = 0.62), family relationships (M = 2.92, SD = 0.46) and role strain
(M = 2.08, SD = 0.54). Additional analysis was found that family relationships were negatively
related to role strain of caregivers at a low level (r = -.28, p < .01).
The findings can be used for improving the caregiving preparedness among primary
caregivers of Muslim stroke patients before being discharged from the hospital as to reduce
the role strain of caregivers.
Keywords : Caregiving Preparedness, Family Relationships, Role Strain, Muslim Stroke Patients
บทนำา

ความเจริญของเทคโนโลยีทางการแพทย์และการพยาบาลได้มีการพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้การดูแลผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้รอดพ้นจาก
ระยะวิกฤตได้เร็วขึ้น (กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม, 2552) ในปัจจุบันโรงพยาบาลมีนโยบายการจำาหน่ายผู้ป่วยเร็ว
ขึ้น หรือมีการให้บริการลักษณะผู้ป่วยนอกมากขึ้น ผู้ป่วยจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ หรือการ
ดูแลจากผู้ดูแลเพิ่มมากขึ้น (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2545) บทบาทการดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองถือเป็นปัญหาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อน (จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกลุ , 2548) ผูด้ แู ลซึง่ เป็นบุคคลทีใ่ กล้ชดิ
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กับผู้ป่วยมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวและมีหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วย (เกสร ตามสัตย์, 2548) จึงทำาให้
มีโอกาสเกิดความเครียดจากการรับบทบาทเพิ่ม และผลกระทบที่ตามมาคือจะทำาให้ความสามารถในการดูแล
ตนเองและผูป้ ว่ ยลดลง (กิง่ แก้ว ปาจรีย,์ 2550) เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ของผูด้ แู ลและผูป้ ว่ ย (Archbold,
et.al., 1990)
ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลเป็นความรู้สึกยากลำาบากที่เกิดกับผู้ดูแล ทำาให้เกิดความรู้สึกกดดันและ
คับข้องใจในการกระทำาบทบาทของตนเอง (Archbold, et.al., 1990) ในสังคมไทยผู้ที่รับบทบาทเป็นผู้ดูแลนั้น
จะพึงปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเคารพรักและความผูกพัน (รุจจา ภู่ไพบูลย์ , 2541; Kespichayawattana,
1999) บริบทมุสลิมได้กำาหนดไว้ว่า เมื่อบุคคลใดเกิดการเจ็บป่วยให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคคลใกล้ชิดที่ต้อง
ช่วยเหลือดูแลและถือว่าเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติตามหลักศาสนา (มุฮัมมัดอาลี อัลขฮาชิมี, 2544) จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ศึกษาในผู้ดูแลที่เป็นไทยพุทธไม่ครอบคลุมถึงผู้ดูแลในบริบทมุสลิมและ
รับบทบาทดูแล ผู้ป่วยโรคหลอด พบว่า เลือดสมองเริ่มตั้งแต่หลังจำาหน่ายจากโรงพยาบาลจนถึง 3 สัปดาห์
ไม่เจาะจงในกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ซึ่งอาจมีผลต่อความเครียดในบทบาทผู้ดูแล จากการศึกษาของก่อผจญ
(Kopachon, 2002) และศรีธเรศ (Sritares, 2003) ศึกษาความเครียดในบทบาทของญาติผู้ดูแลและผู้
ดูแลที่เป็นภรรยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่ผู้ดูแลนับถือศาสนาพุทธและรับบทบาทผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำาหน่ายจากโรงพยาบาลจนถึง 3 สัปดาห์ พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองมีความเครียดในบทบาทผู้ดูแลอยู่ในระดับต่ำา เนื่องจากอายุของผู้ดูแลอยู่ในช่วงวัยกลางคน
ซึ่งมีผลต่อการปรับตัวต่อบทบาทที่ได้รับเพิ่ม จึงทำาให้ผู้ดูแลประเมินความเครียดในบทบาทผู้ดูแลต่ำา และ
การศึกษาของแสงรัศมี (Saengratsamee, 2004) ศึกษาความเครียดในบทบาทญาติผู้ดูแลที่เป็นบุตร
สาวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่ผู้ดูแลนับถือศาสนาพุทธและรับบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองหลังจำาหน่ายจากโรงพยาบาลจนถึง 3 สัปดาห์เช่นกัน พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
มีความเครียดในบทบาทผู้ดูแลอยู่ในระดับต่ำาแต่เนื่องจากผู้ดูแลรับบทบาทด้วยความรักและความผูกพัน
ในตัวผู้ป่วย จึงทำาให้ผู้ดูแลประเมินความเครียดในบทบาทผู้ดูแลอยู่ในระดับต่ำา นอกจากนี้จากการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดความเครียดในบทบาทผู้ดูแลยังพบว่า เมื่อผู้ดูแลมีความพร้อมในการดูแลจะส่งผล
ให้ช่วยลดความเครียดในบทบาทผู้ดูแล (Schumacher, Stewart, & Archbold, 2007)
ความพร้อมในการดูแลเป็นการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วย รวมถึงจัดการ
กับปัญหาและความเครียดที่เกิดจากการรับบทบาทเป็นผู้ดูแล(Schumacher, Stewart, & Archbold, 2008)
เมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยต้องการการพึ่งพา ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พร้อม
ทั้งปรับแผนการดำาเนินชีวิตของครอบครัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สมาชิกในครอบครัวยอมรับว่าการดูแล
ผู้ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ยูซุฟ นิมะ และสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2550)
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จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการดูแลของก่อผจญ (Kopachon, 2002 ) พบว่าผู้ดูแลมีความ
พร้อมในการดูแลระดับสูง เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ดูแลเป็นบุตรของผู้ป่วย ซึ่งสังคมไทยกำาหนดไว้ว่าบุตรมีหน้าที่
เลี้ยงดูบิดา มารดาเมื่อเจ็บป่วยหรือแก่ชราและให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความรักความห่วงใย จะเห็นได้วา่ การทีผ่ ู้
ดูแลมีภาวะสุขภาพดี การรับบทบาทด้วยความรัก ความผูกพันและหน้าทีจ่ ะเป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อบทบาทผูด้ แู ล
การมีสมั พันธภาพในครอบครัวทีด่ ี มีการพึง่ พากันเป็นลักษณะเด่นของสังคมและวัฒนธรรมตะวันออก
ที่มีความคิด ความเชื่อในเรื่องการอยู่ร่วมกันระหว่างญาติ การดูแลผู้ป่วยถือเป็นหน้าที่ของบุตร หลานและญาติ
(Shyu, Archbold, & Imle, 1998; Subgranon, 1999) ชาวมุสลิมมีกรอบวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของครอบครัว (ยูซุฟ นิมะ และสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2550) การศึกษาในกลุ่มมุสลิมซึ่งมีการใช้ชีวิต
โดยยึดมั่นในหลักความศรัทธา หลักจริยธรรมและการปฏิบัติที่มีต่อบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติ เพื่อน
บ้าน เพื่อน พี่ น้อง ชุมชนและสังคม ซึ่งหมายถึงการมีพฤติกรรมร่วมกันของกลุ่มคนโดยมีศาสนาเข้ามากำาหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคคล (สุพล บุญมาเลิศ, 2550) สัมพันธภาพในครอบครัวตามแนวคิดของฟริดแมน (Friedman, 1989) มอร์โรว์ และวิลสัน (Morrow & Wilson, 1961) ให้ความหมายสัมพันธภาพในครอบครัวว่า
เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของบุคคลในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง
จากกลุ่มอื่นๆ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบและมีการแสดงออกถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการมีสัมพันธภาพในครอบครัว (พวงผกา ชื่นแสงเนตร, 2538) จากการทบทวนงานวิจัยที่
ผ่านมาส่วนใหญ่ศึกษาในผู้ดูแลที่เป็นไทยพุทธไม่ครอบคลุมถึงผู้ดูแลในบริบทมุสลิมที่สรุปได้ว่า ผู้ดูแลมี
โอกาสเกิดความเครียดในบทบาทผู้ดูแลมากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งสัมพันธภาพในครอบครัวในบริบทมุสลิมที่
ยึดวิถีการดำาเนินชีวิตตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดเป็นเอกลักษณ์พิเศษของมุสลิม (มุฮัมมัดอาลี อัลขฮาชิมี,
2544)
อย่างไรก็ตามความพร้อมในการดูแลและสัมพันธภาพในครอบครัวอาจมีผลต่อความเครียดใน
บทบาทผู้ดูแล ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่าผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการเตรียมความพร้อมในการดูแล
และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอด
เลือดสมอง และสามารถนำาข้อมูลเหล่านี้มาหาแนวทางป้องกันการเกิดความเครียดในบทบาทผู้ดูแล อันส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการดูแล ระดับสัมพันธภาพในครอบครัวและระดับความเครียดใน
บทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาการรับรูค้ วามพร้อมในการดูแล สัมพันธภาพในครอบครัว และความเครียด
ในบทบาทผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยมสุลมิ โรคหลอดเลือดในสมอง โดยผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดความเครียดในบทบาทผูด้ แู ล แนวคิด
ความพร้อมในการดูแลของอาร์ชโบลด์ และคณะ กับชมาเชอร์ และคณะ (Archbold, et.al., 1990; Schmacher,
et.al., 2007) และแนวคิดสัมพันธภาพในครอบครัวของฟริดแมน (Friedman, 1989) มอร์โรว์ และวิลสัน
(Morrow & Wilson, 1961) ศึกษาในบริบทมุสลิมซึ่งไม่มีการศึกษามาก่อนและวิถีการดำาเนินชีวิตตามหลัก
ศาสนาอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์พิเศษของมุสลิม (มุฮัมมัดอาลี อัลขฮาชิมี, 2544)
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือผู้ดูแลหลักที่พาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมุสลิมมาพบแพทย์ห้องตรวจโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคำานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีวิเคราะห์กำาลังการทดสอบ (power analysis)
ของ โพลิทและฮังเลอร์ (Polit & Hungler, 1999) โดยตั้งค่าอำานาจการทดสอบ (power) ที่ .80 กำาหนดค่า
ระดับความเชื่อมั่นที่ .05 เลือกขนาดของอิทธิพล (effect size) ของงานวิจัยครั้งนี้ใช้ที่ระดับ 0.36 ซึ่งเป็น
ขนาดอิทธิพลระดับปานกลาง จากงานวิจัยที่คล้ายคลึงกันของก่อผจญ (Kopachon, 2002 ) ศึกษาอิทธิพล
ของความพร้อมในการดูแล ต่อความเครียดในบทบาทของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พบว่าความ
พร้อมในการดูแลมีความสัมพันธ์กับความเครียดในบทบาท (r = - .36, p < .001) ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 83
ราย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 100 รายโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ซึ่งกำาหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้ ผู้ดูแลหลักที่ทำาหน้าที่ให้การดูแลที่บ้านอย่างต่อเนื่อง 2
สัปดาห์ - 6 เดือน ไม่เป็นผู้รับจ้างดูแลผู้ป่วย ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย มีความเข้าใจภาษาไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูด้ แู ลและผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองมุสลิมประกอบด้วย
ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม และภาวะสุขภาพ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพร้อมในการดูแล ผู้วิจัยใช้ของศรีธเรศ (Sritares, 2003) ตามแนวคิด
ความพร้อมในการดูแลของอาร์ชโบลด์ และคณะ (Archbold et al., 1990) มีจำานวน 8 ข้อ แต่ละข้อมีค่าช่วง
คะแนน 0 – 4 คะแนน การแปลความหมายคะแนนความพร้อมในการดูแลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามการวัด
ระดับอันตรภาค (interval scale)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว ผู้วิจัยใช้ของจันทนา ชาญประโดน (2550) ตามแนว
คิดของฟริดแมน (Friedman, 1989) ร่วมกับแนวคิดของมอร์โรว์ และวิลสัน (Morrow & Wilson, 1961)
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มีจำานวน 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นคำาถามปลายปิด โดยมีข้อคำาถามทางบวก 12 ข้อ ได้แก่ข้อ 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 และ 15 ส่วนข้อความทางลบ3 ข้อ ได้แก่ข้อ 5, 7 และ 12 โดยมีคำาตอบเป็นช่วง
คะแนน 1- 4 คะแนน การแปลความหมายคะแนนสัมพันธภาพในครอบครัวแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามการวัด
ระดับอันตรภาค (interval scale)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความเครียดในบทบาทผู้ดูแล ผู้วิจัยใช้ของศรีธเรศ (Sritares, 2003) ตาม
แนวคิดความเครียดในบทบาทผู้ดูแลของอาร์ชโบลด์ และคณะ (Archbold et al., 1990) ประกอบด้วย 3
ด้านคือ แบบสอบถามความขัดแย้งในบทบาทมีจำานวน 14 ข้อ แบบสอบถามการแสดงบทบาทไม่ตรงตามความ
คาดหวังมีจำานวน 7 ข้อ และแบบสอบถามความตึงเครียดในบทบาทเพิ่มขึ้นมีจำานวน 14 ข้อ โดยมีค่าคะแนนใน
ช่วง 0 – 4 คะแนน ในการแปลผลความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น
3 ระดับ ตามการวัดระดับอันตรภาค (interval scale)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั นำาแบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ ดสอบความตรงของเนือ้ หา ความเหมาะสมของสำานวนภาษา
และความชัดเจนของเนื้อหา 5 ท่าน หลังจากได้รับคำาแนะนำาและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้นำาเครื่องมือมาปรับปรุง
เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุมมากขึ้น หลังจากนั้นได้นำาไปทดลองใช้ เก็บข้อมูลกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองมุสลิมที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 20 ราย ซึ่งแบบสอบถามความพร้อมในการ
ดูแล แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัวและแบบสอบถามความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิม
โรคหลอดเลือดสมอง 3 ด้าน คือ ความขัดแย้งในบทบาท ความตึงเครียดในบทบาทเพิ่มขึ้นและการแสดง
บทบาทไม่ตรงตามคาดหวัง ได้คำานวณหาค่าความเที่ยง โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87, 0.88, 0.92, และ 0.88 ตามลำาดับ ส่วน
แบบสอบถามความเครียดในบทบาทผู้ดูแลด้านการแสดงบทบาทไม่ตรงตามคาดหวัง ซึ่งลักษณะแบบสอบถาม
ใน 1 ข้อ มีให้เลือกตอบ 2 ครั้ง ได้ทดสอบค่าความเที่ยงโดยวิธีทดสอบซ้ำา (test-retest reliability) โดยวัด
ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดิมภายในเวลาห่างกัน 3 วัน เพื่อไม่ให้ผู้ตอบจำาในสิ่งที่เคยตอบมาแล้ว ใช้กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 15 ราย ใช้สถิติวิธีคำานวณหาความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนน (percent of agreement) ได้ค่าเท่ากับ 0.89
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยและคณะดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทำาหนังสือถึงผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วได้ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเวลาที่แต่ละหน่วยงานจัดให้ เก็บข้อมูลในระหว่าง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยการแนะนำาตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความ
ความร่วมมือในการวิจัย จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและเลือกตอบด้วยตนเอง ในรายที่ไม่
สามารถอ่านหนังสือได้ผู้วิจัยเป็นผู้อ่านแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ หากไม่สมบูรณ์ทำาการสอบถามให้ครบสมบูรณ์
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การวิเคราะห์ข้อมูล
นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลและผู้ป่วย วิเคราะห์โดยการแจงแจงความถี่และร้อยละ
2. ความพร้อมในการดูแล สัมพันธภาพในครอบครัวและความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิม
โรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองจำานวน 100 ราย (ร้อยละ 74) เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53)
มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 40 ปี (ร้อยละ 71) มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นคู่สามี/ภรรยา (ร้อยละ 32) ทำางานเป็น
บางวัน (ร้อยละ 43) ประกอบอาชีพทำาสวนยางพารา (ร้อยละ51) มีรายได้เฉลี่ย 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ
55) มีรายได้เพียงพอเหลือเก็บ (ร้อยละ 85) ปฏิเสธการมีโรคประจำาตัว (ร้อยละ 91) มีสุขภาพแข็งแรงดี (ร้อย
ละ 46) ใช้เวลาดูแลเฉลี่ย 9 - 16 ชั่วโมง (ร้อยละ 86) ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาก่อน (ร้อยละ
33) ไม่มีผู้ช่วยในการดูแล (ร้อยละ 86) ให้เหตุผลในการรับบทบาทเป็นผู้ดูแลด้วยหน้าที่และความรัก (ร้อยละ
82) ระยะทางถือว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดูแล
ผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองที่ศึกษา (ร้อยละ 71) เป็นเพศชาย (ร้อยละ 45) มีอายุมากกว่า 60
ปี (ร้อยละ 77) ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดเส้นเลือดในสมองตีบ (ร้อยละ67) มีความสามารถในการ
เคลื่อนไหวร่างกายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยมีคนคอยช่วย (ร้อยละ 58) ไม่มีอุปกรณ์ติดตัว (ร้อยละ 52)
ผู้ป่วยมีความจำาสับสน (ร้อยละ 55) สามารถพูดได้บ้าง (ร้อยละ 88) การคิดช้าลง (ร้อยละ 43) โรคที่พบร่วม
ขณะเจ็บป่วยคือโรคความดันโลหิตสูง (ร้อย ละ 60) ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ร้อยละ 92) และไม่
พบภาวะแทรกซ้อนระหว่างให้การดูแล
ความพร้อมในการดูแล
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองมีความพร้อมในการดูแลโดยอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 2.57,
S.D. = 0.62) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าผูด้ แู ลมีความพร้อมในการดูแลด้านร่างกายมีคะแนนสูงสุด (M = 2.83,
S.D. = 0.73) และความพร้อมในการดูแลด้านการขอความช่วยเหลือและข้อมูลที่จำาเป็นจากโรงพยาบาลมีค่า
คะแนนต่ำาสุด (M = 2.33, S.D. = 0.88) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพร้อมในการดูแลจำาแนกตามรายด้านและโดยรวม (n = 100)
ความพร้อมในการดูแล
ด้านการขอความช่วยเหลือ และข้อมูลที่จำาเป็นจากโรงพยาบาล
ด้านการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

M
2.33
2.42

SD
0.88
0.87

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการดูแลจำาแนกตามรายด้านและโดยรวม
(n = 100)
ความพร้อมในการดูแล
ด้านความพร้อมในการดูแลโดยรวม
ด้านการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการดูแล
ด้านการหาข้อมูลบริการสุขภาพและจัดหาแหล่งในการดูแล
ด้านความต้องการทางอารมณ์
ด้านการดูแลผู้ป่วยและตนเองให้เกิดความพึงพอใจ
ด้านความต้องการทางร่างกาย
โดยรวม

M
2.49
2.53
2.58
2.65
2.73
2.83
2.57

S.D.
0.79
0.81
0.90
0.73
0.85
0.73
0.62

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

สัมพันธภาพในครอบครัว
ผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองมีสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(M = 2.92, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการได้รับความรักและความห่วงใยจากสมาชิกใน
ครอบครัวมีคะแนนสูงสุด (M = 3.29, S.D. = 0.61) และสมาชิกในครอบครัวมักทำาให้รู้สึกน้อยใจอยู่เสมอ
มีคะแนนต่ำาสุด (M = 2.49, S.D. = 0.81) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมพันธภาพในครอบครัวจำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
(n = 100)
สัมพันธภาพในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวมักทำาให้รู้สึกน้อยใจอยู่เสมอ
ในวันหนึ่งๆแทบไม่ได้พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวมักมีความคิดขัดแย้ง
มักทำากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างสม่ำาเสมอ
สมาชิกในครอบครัวได้ไปพักผ่อนนอกบ้านด้วยกันเสมอ
สามารถขอคำาปรึกษากับสมาชิกในครอบครัวได้เมื่อมีปัญหา
สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สามารถว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกในครอบครัวได้
เมื่อเจ็บป่วยจะได้รับความช่วยเหลือหรือดูแลจากสมาชิก

M
2.49
2.53
2.62
2.73
2.78
2.87
2.89
3.01
3.03

S.D.
0.81
0.87
0.92
0.79
0.71
0.77
0.86
0.69
0.78

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
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ตารางที่ 2 (ต่อ) ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของสัมพันธภาพในครอบครัวจำาแนกตามรายข้อและโดยรวม
(n = 100)
สัมพันธภาพในครอบครัว
ได้รับความสนใจและเอาใจใส่จากสมาชิกในครอบครัว
ได้รับความเคารพนับถือจากสมาชิกในครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่รู้ว่าชอบและต้องการอะไร
คิดว่าตนเองมีประโยชน์ต่อครอบครัว
ที่ผ่านมามีความสุขและพอใจในครอบครัว
การได้รับความรักและความห่วงใยจากสมาชิกในครอบครัว
โดยรวม

M
3.05
3.09
3.10
3.14
3.21
3.29
2.92

S.D.
0.76
0.73
0.72
0.78
0.79
0.61
0.46

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง

ความเครียดในบทบาทผู้ดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองมีความเครียดในบทบาทผู้ดูแลอยู่ในระดับปานกลาง (M =
2.08, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความขัดแย้งในบทบาทอยู่ในระดับสูงสุด (M = 2.59,
S.D. = 0.67) และการแสดงบทบาทไม่ตรงตามความคาดหวังมีคะแนนต่ำาสุด (M = 1.87, S.D. = 0.69) ดัง
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความเครียดในบทบาทผูด้ แู ล จำาแนกตามรายด้านและโดยรวม
(n = 100)
สัมพันธภาพในครอบครัว
ความขัดแย้งในบทบาท
การแสดงบทบาทไม่ตรงตามความคาดหวัง
ความตึงเครียดในบทบาทเพิ่มขึ้น
โดยรวม

M
2.59
1.87
2.06
2.08

S.D.
0.67
0.69
0.83
0.54

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

อภิปรายผล
ผลการศึกษา พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองมีความพร้อมในการดูแลอยู่ในระดับปาน
กลาง (M = 2.57, S.D. = 0.62) อาจเนือ่ งมาจากผูด้ แู ลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 74) ซึง่ เพศหญิงมีการรับรู้
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ถึงความพร้อมในการดูแลได้มากกว่าผู้ชาย ส่วนเพศชายในบริบทมุสลิมการดูแลภายในครอบครัวไม่ใช่บทบาท
หน้าที่ หรือไม่ได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวเหมือนผู้หญิง อีกทั้งเพศหญิงมีความพร้อม
ในการเรียนรู้บทบาทผู้ดูแลได้เร็วและเข้าใจได้ง่ายกว่าเพศชาย (ซีดะห์ สาเมาะ, 2545) ร่วมกับผู้ดูแลมีความ
สัมพันธ์เป็นภรรยาของผู้ป่วย (ร้อยละ 50) ซึง่ บทบาทของภรรยาเมือ่ มีสามีตอ้ งดูแลสามีเป็นอย่างดี ถึงแม้วา่ สามี
ต้องการสิง่ ใดภรรยาเป็นผูต้ อบสนองความต้องของสามีได้ดที ส่ี ดุ ร่วมกับผูด้ แู ลมีสขุ ภาวะแข็งแรงดี (ร้อยละ 91)
และไม่มโี รคประจำาตัว (ร้อยละ 85) ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการรับรูค้ วามพร้อมในการดูแล ทำาให้ผดู้ แู ลประเมินว่ามีความ
พร้อมในการดูแล
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูด้ แู ลไม่มปี ระสบการณ์การเป็นผูด้ แู ลมาก่อน (ร้อยละ 86) หมายถึงการไม่มปี ระสบการณ์
ในการรับบทบาทผูด้ แู ลมาก่อน ซึง่ มีผลต่อการรับรูถ้ งึ ความพร้อมในการดูแลได้และต้องใช้เวลาในการดูแลผูป้ ว่ ย
ต่อวัน 9 – 16 ชัว่ โมง (ร้อยละ 46) ซึง่ การใช้เวลาอยูก่ บั ผูป้ ว่ ยทำาให้มเี วลาให้กบั ตัวเองน้อยลง ร่วมกับไม่มผี ชู้ ว่ ย
ในการดูแล (ร้อยละ 33) แสดงว่ารับบทบาทผูด้ แู ลเพียงคนเดียว มีผลให้ผดู้ แู ลมีความพร้อมในการดูแลน้อยลง
ดังนัน้ ผูด้ แู ลจึงประเมินความพร้อมในการดูแลอยูเ่ พียงระดับปานกลาง
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมองมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับ
ปานกลาง (M = 2.92, S.D. = 0.46) อธิบายได้ว่า ในบริบทมุสลิมสัมพันธภาพในครอบครัวเกิดจากความรัก
ความห่วงใยซึ่งกันและกัน การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของสมาชิกในครอบครัว การเคารพให้ความสำาคัญซึ่งกันและ
กัน ภายในครอบครัวเกิดการปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการได้มีเวลาพักผ่อนทำากิจกรรมร่วมกัน
กับครอบครัว (นิภา นิยมไทย, 2546) และในบริบทมุสลิมเมื่อบุคคลในครอบครัวมีการเจ็บป่วย สมาชิกต่างให้
ความสนใจเอาใจใส่ดแู ล มีการเยีย่ มเยียนไปมาหาสูก่ บั ครอบครัวผูป้ ว่ ยในวันสำาคัญทางศาสนา เช่น การไปเยีย่ มผู้
ป่วยในวันฮารีรายอ ในบริบทมุสลิมมองว่าผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์รวมญาติในวันสำาคัญทางศาสนา (ซีดะห์ สาเมาะ, 2545)
ร่วมกับญาติพี่น้องอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันมีการช่วยเหลือพึ่งพากัน และไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งรายได้เนือ่ งจากมีรายได้ตอ่
เดือน 5,001 - 10,000 บาท (ร้อยละ 51) มีความเพียงพอเหลือเก็บ (ร้อยละ 55) แสดงถึงการมีความเข้มแข็งใน
ครอบครัวร่วมกับครอบครัวไม่มปี ญ
ั หาทางด้านเศรษฐกิจทีเ่ ป็นปัจจัยต่อสัมพันธภาพในครอบครัว
แต่เนือ่ งจากผูด้ แู ลมีการรับบทบาทหน้าทีท่ ห่ี ลากหลาย หรือดำารงบทบาทหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน
ทำาให้ผู้ดูแลที่ดำารงบทบาทภรรยา ซึ่งต้องรับบทบาทในการเลี้ยงดูบุตรร่วมด้วย พร้อมทั้งต้องประกอบอาชีพ
หารายได้เลี้ยงครอบครัวแทนสามี ทำาให้ผู้ดูแลมีเวลาให้กับตัวเองลดลงการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาอาจ
ลดลง ผู้ดูแลจึงประเมินว่า สัมพันธภาพในครอบครัวในขณะที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วยอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ผลการศึกษาความเครียดในบทบาทผู้ดูแลอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.08, S.D. = 0.54) อธิบายได้
ว่า การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นความรู้สึกว่า มีความยากลำาบาก ขาดอิสระ มีความเครียดต่อการรับ
ผิดชอบในบทบาท มีความอดทนน้อยลง แต่เนื่องจากอายุของผู้ดูแลอยู่ในช่วงวัยกลางคนทั้งยังมีภาวะสุขภาพ

24

ร่างกายแข็งแรงไม่มโี รคประจำาตัว (วินติ า ชูชว่ ย, 2547) ซึง่ ภาวะสุขภาพของผูด้ แู ลเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเครียด
ในบทบาทผูด้ แู ล การดูแลผูป้ ว่ ยเป็นระยะเวลาทีย่ าวนานมากกว่า 1 ปี การฟืน้ ฟูสภาพร่างกายผูป้ ว่ ยน้อยลงหรือ
คงที่ หรือการดูแลนานไปแต่ผปู้ ว่ ยยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาจทำาให้ผดู้ แู ลหมดกำาลังใจ และบางรายหมด
เงินไปกับการรักษาและการฟืน้ ฟูสภาพ อาจทำาให้ผดู้ แู ลเบือ่ หน่าย รูส้ กึ ว่าได้พยายามอย่างเต็มทีแ่ ล้ว แต่อาการของ
ผูป้ ว่ ยยังไม่ดขี น้ึ (นันทพร ศรีนม่ิ , 2545) จากการศึกษาพบว่าผูด้ แู ลใช้เวลาในการดูแลผูป้ ว่ ย 9 – 16 ชัว่ โมงต่อวัน
(ร้อยละ 46 ) หมายความว่าผูด้ แู ลใช้เวลาในการดูแลผูป้ ว่ ยมากทำาให้มเี วลาให้กบั ตัวเองน้อยลง เนือ่ งจากระยะเวลา
ในการดูแลเป็นปัจจัยของการเกิดความเครียดในบทบาทผูด้ แู ลได้ แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีความสามารถในการช่วย
เหลือตนเองได้โดยมีคนช่วย (ร้อยละ 67) แสดงถึงการมีระดับการพึง่ พาน้อย ซึง่ ภาวะสุขภาพทีพ่ ร้อมต่อการดูแล
ผูป้ ว่ ย ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดูแลและระดับการพึง่ พาของผูป้ ว่ ยเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความเครียดในบทบาทผูด้ แู ล จึง
ทำาให้ผดู้ แู ลประเมินความเครียดในบทบาทผูด้ แู ลอยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุป

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพร้อมในการดูแล ระดับสัมพันธภาพในครอบครัว
และระดับความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง ผลการวิจัยพบว่า
1. ความพร้อมในการดูแลอยู่ในระดับปานกลาง
2. สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง
3. ความเครียดในบทบาทผู้ดูแลอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำาไปเป็นแนวทางส่งเสริมการเตรียมความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแล
หลักก่อนออกจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดความเครียดในบทบาทผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง
ข้อเสนอแนะ
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
1. ผลการศึกษาพบว่าความพร้อมในการดูแลด้านการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมี
คะแนนต่ำาสุด คือเหตุการณ์ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบ ควรมีคำาแนะนำาที่บอกวิธีปฏิบัติอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน
พร้อมกับมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการสอบถามข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ป่วย ก่อนการจำาหน่ายผู้ป่วย ช่วยให้
ผู้ดูแลมีความพร้อมในการดูแลมากขึ้น
2. ผลการศึกษาพบว่าความเครียดในบทบาทผูด้ แู ลด้านการทำาหน้าทีข่ องลูกสาว/ลูกชายมีคะแนนสูงสุด
ซึ่งอาจทำาให้การกระทำาบทบาทผู้ดูแลเป็นไปไม่เหมาะสม จึงควรมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของบุตรที่ดีตามหลักศาสนาอิสลามในขณะที่เข้ารับบทบาทเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย
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3. ควรสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวเข้าเยี่ยมผู้ป่วย เป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ให้สมาชิกในครอบครัวมีสมั พันธภาพทีด่ ตี อ่ กันซึง่ จะเพิม่ การมีสว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ย เพือ่ ช่วยลดความเครียด
ในบทบาทผูด้ แู ล เนือ่ งจากผลการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั ความเครียดในบทบาทผูด้ แู ล
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงทดลองเพื่อทดสอบผลของวิธีการสร้างความพร้อมในการดูแลต่อการลดความเครียด
ในบทบาทผู้ดูแลขณะดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเครียดในบทบาทผู้ดูแลในกลุ่มไทยพุทธกับผู้ดูแลในกลุ่มไทยมุสลิม
เพื่อดูความแตกต่างในบริบทเดียวกัน
ข้อจำากัดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้ทำาการศึกษาความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้ป่วยมุสลิมโรคหลอดเลือดสมอง
เฉพาะรายที่มารับการตรวจตามแพทย์นัดที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงผู้ป่วยที่ผู้ดูแลไม่สามารถ
พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัด
รายการอ้างอิง
กิง่ แก้ว ปาจรีย.์ (2550). การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง. กรุงเทพมหานคร: งานตำาราวารสาร
และสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล.
กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม. (2552). ตำาราพยาธิสรีรวิทยาและการรักษาโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดตีบตัน
Pathophysiology and Management in Carotid Artery Stenosis). เชียงใหม่: ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เกสร ตามสัตย์. (2548). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้านของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
จันทนา ชาญประโดน. (2550). สัมพันธภาพและกระบวนการจัดของครอบครัวในดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน, นครปฐม.
จิตอารีย์ ตันติยาสวัสดิกุล. (2548). การศึกษาสถานการณ์การวางแผนจำาหน่ายผู้ป่วย เนื้องอกของสมองที่
ได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ซีดะห์ สาเมาะ. (2545). บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวมุสลิมในชุมชนบ้านคลอง อำาเภอปะนะเระ จังหวัด
ปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

26

นิภา นิยมไทย. (2546). ระยะเวลาในการดูแล เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในครอบครัว ความเข้มแข็งในครอบครัว
และความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาต. วารสารทางการพยาบาล, 7(2), 93 - 104.
นันทพร ศรีนิ่ม. (2545). ประสบการณ์การเผชิญปัญหาของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่
บ้าน. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พวงผกา ชื่นแสงเนตร. (2538). ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เขตพื้นที่พัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวังชลบุรี. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร.
มุฮัมมัดอาลี อัลขฮาชิมี. (2544). มุสลิมในอุดมคติ. กรุงเทพฯ: บริษัท มีเดียเทค จำากัด.
ยูซุฟ นิมะ และสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ. (2550). การแพทย์และการดูแลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ วันที่ 5 -6
พฤษภาคม 2550. สงขลา: สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่สงขลา และสถาบัน
วิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
รุจา ภู่ไพบูลย์. (2541). การพยาบาลครอบครัว: แนวคิดและการนำาไปใช้. (พิมพ์ครั้งที่ 3). โครงการตำาราภาค
วิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
วินิตา ชูช่วย. (2547). ศักยภาพในการดูแลและปัจจัยพื้นฐานของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. วิทยานิพนธ์
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. (2545). แบบประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA. กรุงเทพฯ:
บริษัทโฮลิสติก พับลิชชิ่ง.
สุพล บุญมาเลิศ. (2550). วิถีมุสลิม. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์ประสานมิตร.
Archbold, P. G., Stewart, B. J., & Greenlick, M. R. (1990). Mutuality and preparediness as
predictors of caregiver role strain. Research Nursing Health, 13, p.375-384.
Friedman, M. L. (1989). The concept of family Nursing. Journal of Advanced Nuring, 14, 211- 216.
Kespichayawattana, J. (1999). Katanyu Katavedi and caregiver for frail elderly parents: The
perspectives of Thai families in metropolitan Bangkok. A dissertation: Doctoral of
philosophy. Oregon Health Sciences University, School of Nursing, Portland.
Kopachon, C. (2002). Influences on preparedness, rewards of caregiving, and factors in role
strain of caregivers of patients with cerebrovascular disease. Unpublished master’s
thesis, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Morrow, W. R., & Wilson, R. C. (1961). Family Relations of bright high-achieving and
under - achieving high school boys. Child Development, 32, p.501-510.

27

Polit, D. F., & Hungler, B. P. (1999). Nursing research: Principles and methods. (6 th ed.).
Philadelphia, PA: Lippincott.
Saengratsamee, A. (2004). Role strain of caregiver daughters of patients with cerebrovascular
disease. Unpublished master’s thesis, Mahidol University, Bangkok.
Schumacher, K. L., Stewart, B. J., & Archbold, P. G. (2007). Mutuality and preparedness
moderate the effects of caregiving demand on cancer family caregiver outcomes.
Nursing research, 56(6), p.425-433.
Schumacher, K. L., Stewart, B. J., & Archbold, P. G. (2008). Effects of caregiving demand,
mutuality, and preparedness on family caregiver outcomes during cancer treatment.
Oncology Nursing Forum, 35(1), p.49-56.
Shyu, Y. L., Archbold, P. G., & Imle, M. (1998). Finding a balanced point: A process central
to understand family caregiving in Taiwanese families. Research in Nursing and
Health, 21, p.261-270.
Sritares, W. (2003). The factors influencing caregiver role strain of cerebrovascular disease
patients’ wives. Unpublished master’s thesis, Mahidol University, Bangkok, Thailand
Subgranon, R. (1999). Caregiving process of Thai caregivers to elderly stroke relatives: A
grounded theory approach. A dissertation; Doctor of philosophy, College of Nursing.
The University of Utah.

