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บทคัดย่อ 

  โรคมะเร็งระยะลุกลามมีผลกระทบต่อภรรยา รวมถึงผู้ดูแลคนอ่ืน ๆ เช่น บุตร ธิดา ก่อให้เกิดความทุกข์จากหน้าท่ีความ
รับผิดชอบในชีวิตประจำาวันท่ีต้องเปล่ียนแปลง ความเข้มแข็งภายในจะช่วยทำาให้ทักษะการแก้ปัญหาเพ่ิมข้ึน และลด
ความเครียดจากการดูแล การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแลสามีท่ีป่วยเป็น
มะเร็งระยะลุกลาม และศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความสามารถในการเผชิญ การสนับสนุนทางสังคม ภาระในการ
ดูแล การสนับสนุนทางสังคม ความผาสุกทางจิตวิญญาณ และความเข้มแข็งภายใน กลุ่มตัวอย่างเป็นภรรยาผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
มะเร็งระยะลุกลามจำานวน 195 รายท่ีมารับบริการ ณ โรงพยาบาลสระบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำานวน 6 ชุด ได้แก่ แบบวัดความเข้มแข็งภายใน แบบสอบถามภาระในการดูแล  
แบบสอบถามการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม แบบวัดพฤติกรรมการเผชิญความเครียด แบบวัดความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและโมเดลสมการโครงสร้าง  

 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และสามารถทำานายความผันแปรของความเข้มแข็งภายใน
ของภรรยาผู้ดูแลสามีท่ีป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลามได้ร้อยละ 60 โดยความสามารถในการเผชิญความเครียด การรับรู้แรง
สนับสนุนทางสังคม ภาระในการดูแล  และความผาสุกทางจิตวิญญาณของภรรยา มีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อความเข้มแข็ง
ภายใน ความสามารถในการเผชิญความเครียดมีอิทธิพลโดยตรงทางบวกต่อความเข้มแข็งภายในและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความเข้มแข็งภายในผ่านภาระในการดูแล การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางบวกท้ังโดยตรงและโดยอ้อมต่อความ
เข้มแข็งภายในผ่านความผาสุกทางจิตวิญญาณ นอกจากน้ันความผาสุกทางจิตวิญญาณยังมีอิทธิพลทางบวกท้ังโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อความเข้มแข็งภายในผ่านภาระในการดูแล พยาบาลควรประเมินความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแลและควรมี
การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแล
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Abstract 

 Advanced cancer affects distress among female-caregiver spouses because of changes in daily care-

giving responsibilities. However, inner strength increases problem solving skills and decreases caregiving 

stress. The purpose of this study was to develop a causal model of inner strength among female-

caregiver spouses of patients with advanced cancer and examine the causal relationship among coping 

ability, social support, caregiver burden, spirituality, and inner strength. The participants consisted of 195 

female- caregiver spouses of patients with advanced cancer at Saraburi Hospital, National Cancer Insti-

tute, and Lopburi Cancer Hospital. A set of questionnaires (demographic records, Inner strength Scale, 

Zarit Burden Interview, Social Support Questionnaire, Jalowiec Coping Scale, and Spiritual Well-Being 

Scale) was used to collect data. Data were analyzed using descriptive statistics, and Structural Equation 

Modeling.

  Findings revealed that the final model fitted with the empirical data and explained 60% of the 

variance in female-caregiver spouses’ inner strength. The results indicated that coping ability, social 

support, caregiver burden, and spirituality had a significant positive and direct effect on female-care-

giver spouses’ inner strength. Coping ability had a direct positive effect on inner strength and an indirect 

effect on inner strength through caregiver burden. Social support had a direct positive effect on inner 

strength and an indirect effect on inner strength through spirituality. As expected, spirituality had a direct 

positive effect on inner strength and indirect effect on inner strength through caregiver burden. 

 Nurses should assess the female-caregiver spouses’ inner strength. Nursing interventions should be 

developed based on the findings to enhance inner strength among the female-caregiver spouses. 
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