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Background: Caring of Autism Spectrum Disorder (ASD) affects caregivers both physically, mentally, and 
socially. The ASD caregiver’s well-being should be concerned by society. Objective: The purpose of this descriptive 
correlational research was to examine the relationship between psychological well-being and selected factors among 
caregivers of ASD in the Eastern Thailand. Method: The samples consisted of 135 caregivers of ASD. The purposive 
sampling was used to select the samples. The instruments included five questionnaires: 1) the demographic data 2) the 
psychological well-being questionnaires 3) burden questionnaires 4) the life orientation test and 5) personal resource. 
The Cronbach’s alpha coefficient of second to fifth questionnaires were 0.89, 0.96, 0.92 and 0.94 respectively. Data 
were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient. 
Result: The results showed that psychological well-being of caregiver of ASD were in middle range (65.82 ±15.23). 
Factors related with psychological well-being of caregiver of ASD were perceived burden, optimism, and social 
support (r = -.59, r = .54 และ r = .53, p < .001 respectively). Perceived burden had negatively related to psychological 
well-being, while optimism and social support had positively related to psychological well-being. Conclusion: The 
findings indicated that health care providers should concern about enhancing psychological well-being by strengthening 
optimism and social support. Burden should be relieved to promote quality of life in caregivers of children with autism.  
Keywords: Caregiver of children with ASD, Psychological well-being, Caregiver burden perception, Optimism, Social 
support 
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บทคัดย่อ
ภูมิหลัง: การดูแลเด็กออทิสติก ส่งผลกระทบต่อผู้ดูแล

ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การศึกษาถึงความผาสุกทาง
ใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกจึงเป็นเรื่องท่ีสังคมควรให้ความส�าคัญ 
วัตถุประสงค์: การวจิยัเชงิพรรณนารปูแบบวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ 
คร้ังนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความผาสกุทางใจ และปัจจัยคัดสรร 

ที่สัมพันธ์กับความผาสุกทางใจของผู ้ดูแลเด็กออทิสติกในภาค 
ตะวันออกของประเทศไทย วิธีการ: คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 
135 ราย ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือวิจัย
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็ก 
ออทิสติก 2) แบบสอบถามความผาสุกทางใจ 3) แบบวัดการ
รับรู ้ภาระในการดูแล 4) แบบวัดการมองโลกทางบวก และ 

นิพนธ์ต้นฉบับ
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5) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งแบบวัดหมายเลข 
2-5 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89, 0.96, 0.92 และ 0.94 ตาม
ล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pear’s Correlation 
Coefficient) ผล: พบว่าผู้ดูแลเด็กออทิสติกมีความผาสุกทางใจ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (65.82 ±15.23) ผลการวิเคราะห์
ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความผาสกุทางใจของผูด้แูลเดก็ออทสิติก  
เรยีงตามล�าดับความส�าคญั ได้แก่ การรบัรูภ้าระดแูล การมองโลกใน 
แง่ดี และการสนับสนุนทางสังคม (r = -.59, r = .54 และ r = .53, 
p < .001 ตามล�าดบั) โดย การรับรูภ้าระในการดูแล มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบ ส่วนการมองโลกทางบวก และการสนับสนุนทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ทางบวก สรุป: ข้อเสนอจากผลการศึกษา บุคลากร
ทางสุขภาพควรให้ความส�าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างความ
ผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติก โดยการส่งเสริมการมองโลก
ทางบวกและการสนับสนุนทางสังคม รวมถึงลดและปรับภาระ 
การดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ดูแลเด็กออทิสติกต่อไป 

ค�าส�าคัญ: ผู้ดูแลเด็กออทิสติก ความผาสุกทางใจ การรับรู ้
ภาระในการดูแล การมองโลกทางบวก การสนับสนุนทางสังคม

บทน�า
เด็กออทิสติก (autistic children) คือ เด็กที่ได้รับการ

วินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสซึมสเปคตรัม (autism spectrum 
disorder) โดยเด็กจะมีความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ภาษา การสื่อสาร และการมีพฤติกรรมซ�้าๆ1 จนท�าให้ไม่สามารถ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้ดูแล
และสังคมรอบข้าง โดยเฉพาะผู้ท�าหน้าที่ดูแลหลัก ซึ่งมีการศึกษา
พบว่าได้รับผลกระทบมากกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
และสังคม เนื่องจากต้องดูแลเด็กออทิสติกอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 
ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ส่งผล
ทัง้ต่อภาวะสขุภาพร่างกายและความผาสกุทางด้านจติใจอย่างมาก2 

โดยมีการศึกษาพบว่าผูด้แูลมกัมอีาการอ่อนเพลยี วิตกกงัวล เครยีด 
และมีคุณภาพชีวิตที่ต�่า3 ทั้งนี้เนื่องมาจากโรคออทิสติกเป็นโรคทาง
จิตเวชเรื้อรังจากการด�าเนินของโรคที่ยาวนาน ต้องใช้ระยะเวลา
การบ�าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เด็กออทิสติกมักจะมีพฤติกรรมที่ก่อ
ให้เกิดปัญหาในการดูแล ต้องการการดูแลมากกว่าเด็กและบุคคล
ทั่วไปในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการเป็นผู้ดูแลเด็กออทิสติกจึงมีแนวโน้ม 
มีความผาสุกในชีวิตลดลง และอาจน�าไปสู ่การเกิดปัญหาด้าน
สุขภาพจิตต่างๆ ตามมาได้สูง4 ดังนั้นการศึกษาปัจจัยต่างๆ ด้าน
บวก ที่เกี่ยวข้องกับการมีความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติก 
จึงเป็นสิ่งที่สังคมควรให้ความสนใจ

ความผาสุกทางใจ (psychological well-being) เป็น
ความสมดุลของสภาวะจิตใจและการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อตนเอง 
โดยบุคคลที่มีความผาสุกทางใจจะมีความรู้สึกพึงพอใจตนเองและ
มีความสุข มีการรับรู้เกี่ยวกับภาวะสุขภาพโดยทั่วไปของตนเองว่า 

แข็งแรงดี สามารถควบคุมหรือจัดการกับอาการความผิดปกติ หรือ
โรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รู้สึกมีชีวิตชีวา มีความสุข ไม่มีความวิตก
กังวลหรือซึมเศร้า5 ซึ่งผู้ดูแลที่มีความผาสุกทางใจสูงจะสามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยได้ดี มีการศึกษาพบว่า ผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเวชที่มีความผาสุกทางใจ มีการจัดการในปัญหาที่ดีและสามารถ
ปรับตัวได้ดี ส่งผลให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างดี6 จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผาสุกทางใจ
ของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยยังพบได้
น้อย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับความผาสุก
ทางใจของผู้ดูแลบุคคลออทิสติกในประเทศไทย ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจ ศึกษาปัจจัยคัดสรร ด้านการรับรู้ภาระ
ในการดูแล การมองโลกทางบวกและการสนับสนุนทางสังคมต่อ 
ความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติก

การรบัรูภ้าระในการดแูล (caregiver burden) เป็นการรบัรู้ 
ของผูด้แูลบคุคลทีเ่จบ็ป่วยเกีย่วกบัความยากล�าบากในการดแูลผูป่้วย 
ของผู้ดูแล ประกอบด้วย 1) ภาระเชิงอัตนัย (subjective burden) 
ซึ่งเป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกและทัศนคติของผู้ดูแล ปฏิกิริยาตอบ
สนองทางอารมณ์ของผู้ดูแลจากประสบการณ์การดูแล เช่น ความ
รู้สึกเดือดร้อน อับอาย ความโกรธ ความกังวล และ 2) ภาระเชิง
ปรนัย (objective burden) เป็นการรับรู้ภาระที่เกิดจากความ 
ยุ่งยากใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ใน
กิจกรรมการดูแลโดยตรง ได้แก่ การมีเวลาเป็นส่วนตัวลดลง ความ
มีอิสระลดลง การมีกิจกรรมในสังคมลดลง7 ซึ่งการรับรู้ภาระการ
ดแูลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อภาวะสขุภาพจติและความผาสกุในชวีติที่ 
ต่างกนัด้วย ดงัการศกึษาปัจจยัทีมี่ผลต่อภาวะผาสกุของมารดาของ
เดก็ออทสิตกิในต่างประเทศ พบว่าความเครยีดและความผาสกุทาง 
จติใจมคีวามสมัพนัธ์กับการรบัรูเ้กีย่วกับภาระการดแูลเดก็ออทสิตกิ3 

การมองโลกทางบวก (optimism) คือ การทีบุ่คคลมมีมุมอง 
ต่อสถานการณ์ในทางลบทีเ่กดิขึน้ ด้วยการมองในทางทีด่ ีด้วยความ
หวัง และด้วยเหตุผลในทางบวก มีความเชื่อมั่น และมีความมั่นใจ
ที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence) โดยบุคคลที่
มองโลกในด้านบวก จะเห็นสิ่งต่างๆ ไม่เลวร้าย ท�าให้มีโอกาสที่จะ
เปลีย่นสถานการณ์ทีเ่ลวร้ายให้กลายเป็นดด้ีวยมมุมองทางบวกทีอ่ยู่
บนพื้นฐานของความจริงได้ 8 มีการศึกษาพบความสัมพันธ์ทางบวก
ของการมองโลกทางบวกกับความผาสุกทางใจในผู้สูงอายุอ�าเภอ 
วังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 ดังนั้นการมองโลกทางบวกน่าจะ 
มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางใจในผู้ดูแลเด็กออทิสติก

การสนับสนุนทางสังคม (social support) เป็นการรับรู้ 
ของบุคคลในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการได้รับความรักและความ
ผูกพัน ด้านการรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้านการรับรู้
ถงึความมีคุณค่าในตนเอง ด้านการได้รบัการช่วยเหลอืเอือ้ประโยชน์
ต่อบคุคลอืน่ และด้านการได้รบัการช่วยเหลอืด้านข้อมลูข่าวสารและ
การให้ค�าแนะน�า10 ซึ่งมีการศึกษาพบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับ 
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