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บทคัดย่อ
 การวิจยัเชงิพรรณนาแบบหาความสัมพนัธ์เชงิท�านายครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาความผาสกุของครอบครวัและปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อความผาสุกของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลท่ีพาผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมองมารับการตรวจตดิตามการรกัษาทีแ่ผนกผูป่้วยนอก โรงพยาบาลนางรองจงัหวดับรุรัีมย์ จ�านวน 135 ครอบครัว 

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยและผู้ดูแลในครอบครัว 

แบบสอบถามความสามารถในการดูแล แบบสอบถามสัมพันธภาพในครอบครัว แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบ

วดัเผชญิปัญหาของครอบครัว และแบบสอบถามความผาสกุของครอบครัว วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปด้วยสถติพิรรณาและวเิคราะห์

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกของครอบครัวด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 

ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (β = .288, p<.001) และการเผชิญปัญหาของ

ครอบครวั (β = .413, p<.001) โดยสามารถร่วมกนัท�านายความผาสกุของครอบครวัทีม่สีมาชกิเจบ็ป่วยด้วยโรคหลอดเลอืด

สมองได้ร้อยละ 23 (adjusted R2= .23, p < .001) ควรน�าผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบการก�าหนดแนวปฏิบัติทางการ

พยาบาลครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยส่งเสริมด้านความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลใน

ครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการเผชิญปัญหาของครอบครัว

ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัย อิทธิพล ความผาสุกของครอบครัว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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Abstract
 This predictive correlation descripthe research aims to describe family well–being and factors influencing 

family well - being among families experiencing stroke patients. The sample consisted of 135 primary family  

caregivers for stroke patients at Nangrong hospital, Buri-Ram province. A convenient sampling was used to recruit 

the sample. Research instruments used to collect data were demographic record form and questionnaires  

including ability of family care givers, family relationships, family support, family coping, and family well-being. 

Statistics used to analyze data were descriptive statistics and multiple regressions.

 The results showed that factors influencing family well - being including the ability of caregivers in family 

caregivers (β = .288, p<.001) and family coping (β = .413, p<.001). These factors combined could explain 23% 

of variance of family well - being among families experiencing stroke patients (Adjusted R2= .23, p < .001). The 

findings suggested that promoting family well - being with families experiencing stroke patients should pay  

attention on ability of caregivers in family caregivers and family coping.
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