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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบหาความสมัพนัธ์เชงิท�านาย เพือ่ศึกษาความผาสุกทางใจ และปัจจยัท�านาย
ความผาสกุทางใจของผูด้แูลผูป่้วยจติเภท กลุม่ตวัอย่างเป็นผูด้แูลผูป่้วยจติเภททีพ่าผูป่้วยมารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล
จติเวชสระแก้วราชนครนิทร์ จ�านวน 120 คน เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไป แบบสอบถาม
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท มีค่าความเช่ือมั่น .95 แบบสอบถามการรับรู้ภาระ
ในการดูแลของผูดู้แลผูป่้วยจติเภท มค่ีาความเชือ่มัน่ .88 แบบสอบถามความหวงั มค่ีาความเชือ่มัน่ .81 แบบสอบถาม
การสนับสนุนทางสงัคม มค่ีาความเชือ่มัน่ .89 และแบบสอบถามความผาสกุทางใจ มค่ีาความเชือ่มัน่ .86 เกบ็รวบรวม
ข้อมูลในช่วงเดือนเมษายนถึงเดอืนมถุินายน 2560 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
 ผลการวจิยัพบว่า ผูด้แูลผูป่้วยจติเภทมคีะแนนเฉลีย่ความผาสกุทางใจโดยรวมในระดบัปานกลาง (M = 71.74,
SD = 9.27) การรับรู้ภาระในการดูแล และความหวัง สามารถร่วมกันท�านายความผาสุกทางใจได้ร้อยละ 27 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ (R2 = .270, p < .001) โดยการรบัรูภ้าระในการดแูลสามารถท�านายความผาสกุทางใจ
ได้มากที่สุด (Beta = -.334, p < .001) รองลงมา คือ ความหวัง (Beta = .266, p < .01)
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 จากการวจิยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า บคุลากรทางสขุภาพควรน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการจดั
รูปแบบหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความผาสุกทางใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท โดยเน้นการลดภาระในการดูแล และ
เสริมสร้างความหวังให้แก่ผู้ดูแล
ค�ำส�ำคัญ:  ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท  ความผาสุกทางใจ  การรับรู้ภาระในการดูแล  ความหวัง

                        Abstract
 This predictive correlational research aimed to investigate the psychological well-being
and its predicting factors among caregivers of patients with schizophrenia. The samples consisted
of 120 caregivers of patients with schizophrenia who took the patients for treatment at Sakaeo
Rajanagarindra Psychiatric Hospital. The research instruments included a personal information
questionnaire, a perceived self-efficacy in caring for schizophrenic patient questionnaire with
the reliability of .95, a caregiver burden questionnaire with the reliability of .88, a hope questionnaire
with the reliability of .81, a social support questionnaire with the reliability of .89, and a psychological
well-being questionnaire with the reliability of .86. Data were collected from April to June, 2017.
Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation,
Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression.
 The research results revealed that the overall mean score of psychological well-being 
among caregivers of patients with schizophrenia was at a moderate level (M = 71.74, SD = 9.27).
Caregiver burden and hope together could statistically significant explain 27% of variance for
psychological well-being (R2 = .270, p < .001). The most significant predicting factor was caregiver
burden (Beta = -.334, p < .001) followed by hope (Beta = .266, p < .01).
 This research suggests that health care providers should apply these research results for
designing interventions to promote the psychological well-being of caregivers of patients with
schizophrenia by reducing caregiver burden and enhancing their hope.
Keywords:  Caregiver of patient with schizophrenia,  Psychological well-being,
                Caregiver burden,  Hope

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคจิตเภท (schizophrenia) เป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขทั่วโลก เนื่องจากเป็นโรคทางจิตเวชที่เรื้อรัง
และเป็นภาระในการดูแล จากสถติพิบว่า ในปี ค.ศ. 2013
มีผู ้ป่วยจิตเภท 26 ล้านคนทั่วโลก (World Health
Organization [WHO], 2013) ส�าหรับประเทศไทย

จากการส�ารวจพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 มผีูป่้วย
จติเภทจ�านวน 168,251 คน 268,293 คน และ 231,908 คน
ตามล�าดับ (กรมสุขภาพจิต, 2559) สอดคล้องกับสถิติ
ผูเ้ข้ารบับรกิารในโรงพยาบาลจติเวชสระแก้วราชนครนิทร์
ทีพ่บว่า มผีูป่้วยจติเภทเข้ารบัการรกัษาในช่วงปีงบประมาณ
2557-2559 จ�านวน 12,514 คน 11,502 คน และ 9,636 คน


