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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับความสุขสบายของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรทางบก

ที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และความสัมพันธ์ระหว่างความสุขสบายกับการได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และความเชื่อถือและยอมรับในการบริการสุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรทางบก จ านวน 82 ราย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ ก) 
แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ข) แบบบันทึกข้อมูลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย ค) แบบสอบถามการได้รับข้อมูลการ
เจ็บป่วย ง) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย จ) แบบสอบถามความ
เชื่อถือและยอมรับในการบริการสุขภาพ และ ฉ) แบบสอบถามความสุขสบายของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรทางบกมีความสุขสบายในระดับ
ปานกลาง ( ̅ = 95.49, SD = 13.17)  2) การได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการรักษา 
พยาบาลแก่ผู้ป่วย และความเชื่อถือและยอมรับในการบริการสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขสบาย
ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย (r = .337, .302, และ .436 ตามล าดับ p < .05) ดังนั้นผู้ให้การบริการสุขภาพควร
ตระหนักและให้การดูแลที่ส่งเสริมความสุขสบาย ส าหรับสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรทางบก
ขณะเยี่ยมผู้ป่วยที่ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ให้สมาชิก
ครอบครัวผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการรักษาแก่ผู้ป่วย และการสร้างความเชื่อถือในการบริการสุขภาพ
ให้เกิดการยอมรับจากสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุจราจรทางบก 
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ค าส าคัญ:  การได้รับข้อมูลการเจ็บป่วย, การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการรักษา, ความเชื่อถือและยอมรับ, 
   สมาชิกในครอบครัว,  อุบัติเหตุจราจรทางบก 

ABSTRACT

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางบก
เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญซึ่งองค์การอนามัยโลกได้
รายงานสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก

ในประเทศไทยที่เพ่ิมจาก 20.8 เป็น 21.9 ต่อ
ประชากรแสนคนในปี  ค .ศ .2012 และมีการ
แนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 7 
ของโลกในปี ค.ศ. 2030 อุบัติเหตุจราจรทางบกมัก

 This research aimed level of comfort among family members of traffic to study the 

accident patients and its relationships with receiving information of illness, participation in 
treatment decision for patients, and credible authority on healthcare service. Eighty-two 
family members of traffic-accident patients at the emergency department were selected into 
this study. Instruments used in this study were: a) Patient’s data form, b) Family member’s 
data form, c) Receiving information of illness questionnaire, d) Participation in treatment 
decision for patient’s questionnaire, e) Credible authority on healthcare service 
questionnaire, and f) Comfort questionnaire of family members. The data were analyzed by 
descriptive statistics and Pearson's product moment correlation coefficient.   

 The results of this study revealed that the family members of the traffic-accident 
patients felt comfort at the moderate level ( ̅= 95.49, SD = 13.17). All three factors, receiving 
information of illness, participation in treatment decision for patients, and credible authority 
on healthcare service, were positively related to comfort of family members (r = .337, .302 
and .436 respectively,   p < .05). Thus, healthcare providers should provide care to promote 
comfort for the family members of traffic-accident patients, at the emergency department, 
by ensuring enough information about patients, allowing family members to participate in 
treatment decisions, and establishing the credible authority on healthcare service needs to 
be accepted by the family members.  
Keywords: Information of illness, Participation in treatment decision, Credible authority,  

family members, Traffic accident.  
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