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บทคัดย่อ
ญาติผู้ดูแลเป็นทรัพยากรส�าคัญในระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะยาว การวิจัย 

แบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกจากการ
ดูแลของญาติผู้ดูแล กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีอาศัยในจังหวัดสระบุรี  
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน จ�านวน 120 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 
แบบสัมภาษณ์ ครอบคลุมสาระเครือข่ายทางสังคม การได้รับการสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ภาระการ
ดูแล การรับรู้ความสามารถตนเอง กิจกรรมเพ่ิมสุขในชีวิตประจ�าวัน และมุมมองเชิงบวกจากการดูแล 
มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากับ .94, .94, .94, .94, .80, และ .91 ตามล�าดบั วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา 
และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีมุมมองเชิงบวกจากการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีมุมมองเชิงบวก 3 อันดับแรก คือ รู้สึกดีกับตนเองที่ได้ตอบแทนบุญคุณบุคคล
อันเป็นท่ีรัก รู้สึกว่าตนเองมีความส�าคัญ และรู้สึกว่ามีคนต้องการตนเองตามล�าดับ โดยปัจจัยกิจกรรม 
เพิม่สขุในชวิีตประจ�าวนั การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง การรับรู้ภาวะสขุภาพ และการรับรู้ภาระการดแูล 
สามารถร่วมกันท�านายมุมมองเชิงบวกจากการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 
49.1 (R2 = .491, F = 27.700 p < .001) จึงมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพควร
สนบัสนนุให้ญาตผิูด้แูลมีกจิกรรมเพิม่สขุในชวิีตประจ�าวนัส่งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถตนเอง เพิม่การรบัรู้ 
ภาวะสุขภาพ และลดภาระในการดูแล เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มมุมมองเชิงบวกจากการดูแลของญาติผู้ดูแล 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
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ABSTRACT
Family caregivers are essential resources in the long-term care system for stroke 

patients. This predictive correlational research aimed to determine factors influencing 
the positive aspect of caregiving among stroke family caregivers. A multi-stage cluster 
random sampling was used to recruit 120 participants of family caregivers of stroke 
patients in Saraburi province. Research instruments were interview questions including 
social networks, perceived social support, perceived caregiving burden, perceived  
self-efficacy, enrichment events in daily life, and positive aspects of caregiving. Their 
reliabilities were .94, .94, .94, .94, .80, and .91 respectively. Descriptive statistics and 
stepwise multiple regression analysis were used to analyze the data.

The results revealed that the positive aspect of caregiving among stroke family 
caregivers was at a high level. The most three items of the positive aspects were feeling 
of good about myself to provide care for love one, feeling of more useful, and feeling 
of appreciated from others.  The predictor model with enrichment events in daily life, 
perceived self-efficacy, perceived health status, and perceived caregiving burden was 
able to count for 49.1 percent of variance  (R2 = .491, F = 27.700, p < .001) of the positive 
aspect of caregiving among stroke family caregivers.  These findings suggested that 
community nurse practitioners and related health care personnel should promote activities 
focusing on enrichment events in daily life, improving perceived self-efficacy, increasing 
perceived health status, and decreasing perceived caregiving burden, in order to enhance 
the positive aspects of caregiving.
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