
Journal of Nursing and Education Volume 9 Number 3 July - September 2016 1

มุมมองเชิงบวกจากการดูแล : มโนทัศนสําคัญที่เสริมสราง
ความเขมแข็งของญาติผูดูแล

Positive aspect of caregiving: Crucial concepts
enhancing family caregivers’ strength

วรรณรัตน  ลาวัง*  รัชนี  สรรเสริญ**
Wannarat  Lawang*  Rachanee  Sunsern**

บทคัดยอ
ญาตผิูดแูลมบีทบาทสําคญัยิง่ตอการดูแลบคุคลผูมภีาวะเร้ือรังในระบบการดูแลระยะยาวในบริบท

สัมคมไทย มุมมองเชิงบวกเปนมโนทัศนที่สําคัญในการเสริมสรางความสุขจากการทําบทบาทของญาติ
ผูดูแล แตที่ผานมุมมองดังกลาวกลับถูกมองขามจากพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข บทความน้ี
มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอมุมมองเชิงบวกเพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีชัดเจนมากขึ้น 

มมุมองเชิงบวกจากการดูแล หมายถึง ความรูสกึนกึคดิของผูดแูลท่ีรบัรูถงึประโยชน หรอืประสบการณ
ที่ดีที่เกิดขึ้นจากการทําบทบาทการดูแล มี 3 องคประกอบ คือ 1) การรับรูความสําเร็จที่เกิดจากการดูแล 
2) การรับรูความรูสึกในแงดีที่เกิดจากการดูแล และ 3) การรับรูสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลที่เกิดจาก
การดูแล ซึ่งนักวิชาการไดพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการประเมินที่หลากหลาย  เชน Positive Aspects 
of Caregiving (PAC),Reward of Caregiving Scale (RCS), Scale for Positive Aspects of Caregiving 
Experience (SPACE) และ Finding meaning through caregiving scale (FMTCS) เปนตน ทั้งนี้ 
มุมมองเชิงบวกเปรียบเสมือน “ตัวค่ันกลาง” ที่เพ่ิมผลลัพธดานบวก และยังเปน “เกราะปองกัน”
การเกิดผลลัพธดานลบจากการดูแล ดังนั้น พยาบาล และบุคลากรดานสุขภาพ ควรใหความสําคัญ 
ไมมองขาม และรวมกันเติมเต็ม/ตอยอดองคความรู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของญาติผูดูแล นําไปสู
ผลลัพธที่ดีเพื่อเพิ่มคุณภาพของผูดูแลและผูมีภาวะเจ็บปวยเรื้อรังในระยะยาวตอไป

คําสําคัญ : ญาติผูดูแล มุมมองเชิงบวกจากการดูแล ผูมีภาวะเรื้อรัง
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Abstract
Family caregiver plays a crucial role in long-term care system for persons with 

chronic conditions in Thailand’s context. A positive aspect is a significant concept to 
enhance happiness of family caregiver’s role. However, this concept was overlooked by 
nurses and healthcare professionals. The aim of this article is to propose the Positive 
Aspect of Caregiving (PAC). 

PAC means cognitions and emotions of caregivers to percept the benefits or 
optimistic experiences that occur from caregiving roles. It consists of three components: 
1) the perception of accomplishment from caregiving, 2) the perception of optimistic 
feeling of caregiving, and 3) the perception of companionship from caregiving. Experts 
have developed a variety of instruments to assess positive aspect, for example 
the Positive Aspects of Caregiving (PAC), the Reward of Caregiving Scale (RCS), the Scale 
for Positive Aspects of Caregiving Experience (SPACE), and the Finding meaning through 
caregiving scale (FMTCS). This aspect implies a “mediator” to improve the positive 
consequences and also a “buffer” of the negative consequences from caregiving context. 
Nurses and health care personnel should emphasize, not overlook, and participate in 
fulfillment the gap and develop knowledge of PAC for enhancing family caregivers’ 
strength, in order to increase the quality of life among caregiver themselves and persons 
with chronic condition who they care in the long-term care.

Keywords : Family caregiver, Positive aspect of caregiving : PAC, Person with chronic 
condition
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บทนํา
ภาวะเจ็บปวยเร้ือรังเปนความผิดปกติที่ไม

สามารถฟนคืนสภาพเดิม ความเส่ือมจะซอนเรน 
สะสมมากขึ้น สงผลใหมีความพิการเกิดขึ้นจนเปน
ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในระดับโลกที่นับวัน
จะทวีความรุนแรงมากข้ึน ถาบุคคลเหลานี้ไดรับ
การดูแลไมดีพออาจเกิดภาวะแทรกซอน สงผลให
สญูเสยีคาใชจายในการรกัษาพยาบาล และมโีอกาส
เสียชีวิตกอนวัยอันควร ดังรายงานการสํารวจ1

พบวา ในป ค.ศ.2014 โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรค
ไมตดิตอคราชีวติประชากรโลกมากกวา 38 ลานคน 
หรือคิดเปนรอยละ 68 ของการเสียชีวิตทุกสาเหตุ
รวมกัน ซึ่งคาดวา การเสียชีวิตจากสาเหตุดังกลาว
จะเพิ่มขึ้นเปน 52 ลานคนในป ค.ศ.2030 ที่สําคัญ
คือ 3 ใน 4 ของประชากรท่ีเสียชีวิตเปนประชากร
ทีอ่าศยัอยูในประเทศทีม่รีะดบัรายไดตํา่ถึงปานกลาง 
สาํหรบัประเทศไทยไดเผชญิกบัสถานการณดงักลาว
เชนเดียวกัน  จากรายงานสถานการณโรคไมติดตอ
เรื้อรัง2 พบวา กลุมโรคดังกลาวเปนสาเหตุการ
เสยีชวีติถงึรอยละ 73.0 ของการเสียชวีติของประชากร
ไทย ทั้งนี้สวนใหญมีสาเหตุหลักมาจากสัดสวนวัย
ผูสูงอายุที่เพิ่มมากข้ึนจากอุบัติเหตุตางๆ และวิถี
การดําเนินชีวิตที่ไมเหมาะสม เชน มีภาวะเครียด 
ขาดการออกกาํลงักาย การรับประทานอาหารหวาน 
อาหารไขมันสูง เปนตน1 ดังนั้น ผูมีภาวะเจ็บปวย
เรื้อรังจึงเปนกลุมบุคคลที่จําเปนตองใหการดูแล
อยางเหมาะสม เพื่อลดภาระโรค และการเสียชีวิต
กอนวัยอันควร

ปจจุบันมีการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อลด
ภาระโรค และหลีกเลี่ยงการสูญเสียชีวิตกอนวัย
อนัควรจากโรคเรือ้รงั โดยเนนใหทกุภาคสวนทาํงาน
รวมกันภายใตการเชื่อมโยงในทุกระดับท่ัวโลก 
ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน มกีารเตรียมระบบการดูแล
เพื่อรองรับกับปญหาโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้น โดยพัฒนา
ระบบการดูแลตอเน่ืองย่ังยืนที่เรียกวา “การดูแล

ระยะยาว (Long-term care)” พรอมเนนสงเสริม
ใหเกดิการดแูลกนัในครอบครวัภายใตการสนับสนุน
จากภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ ในชุมชน อยางไร
ก็ตามผูปวยเหลานี้ยังมีขอจํากัดในการดําเนินชีวิต
ประจาํวนัและตองการผูดแูลระยะยาว ซึง่สวนใหญ
เปนสมาชิกในครอบครัวและคนสนิท หรอืทีเ่รยีกวา 
“ญาติผูดูแล (Family caregiver)” ดังนั้น ญาติ
ผูดูแลจึงเปนกลุมเปาหมายอีกกลุมหนึ่งที่พยาบาล
และบุคลากรในทีมสุขภาพควรใหความสําคัญ
และดูแลตอเนื่องควบคูกับผูรับบริการอื่น

การดูแลผูทีม่ภีาวะเจ็บปวยเร้ือรังเปนภารกจิ
ที่ทาทายสําหรับญาติผูดูแลที่นําไปสูผลลัพธทาง
สุขภาพที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผลลัพธดังกลาวมีความ
สมัพนัธกบัมลูเหตุและปจจยัหลายอยาง  ปจจยัหน่ึง
ทีส่าํคญัคอื มมุมอง/ทศันคต/ิประสบการณทีเ่กดิขึน้
จากการดูแลทั้งมุมมองเชิงบวกและมุมมองเชิงลบ3 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมา4 สะทอนวา 
พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขสวนใหญให
ความสาํคญักับการศกึษามมุมองเชงิลบจากการดแูล 
เชน ความยุงยากจากการดูแล ความรูสึกเปนภาระ 
ความเหน่ือยลา และความเครียด เปนตน และ
เนนพัฒนากลวิธีหรือโปรแกรมตางๆ เพื่อลดหรือ
แกไขมุมมองเชิงลบจากการดแูล ในทางตรงกนัขาม
มุมมองเชิงบวกจากการดูแลกลับถูกมองขาม ทั้งๆ 
ที่มุมมองเชิงบวกเปนมโนทัศนที่สําคัญยิ่งในการ
เสริมสรางความรูสกึท่ีดแีละมีความสุขจากการปฏิบตัิ
บทบาทของตนเอง5 ดังนั้น มุมมองเชิงบวกจากการ
ดูแลจึงเปนมโนทัศนหนึ่งที่นาสนใจที่พยาบาลและ
บคุลากรสุขภาพจําเปนตองทําความเขาใจใหชดัเจน
และศึกษาเพิ่มมากขึ้น

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสาระ
สําคัญของมุมมองเชิงบวกจากการดูแล ทั้งความ
หมาย ความสําคัญ ลักษณะตางๆ เครื่องมือที่ใช
ประเมิน ตลอดจนปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อจะชวยจุด
ประกายใหพยาบาลและบุคลากรสุขภาพเล็งเห็น
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ความสําคัญและทําความเขาใจกับมุมมองเชิงบวก 
เพื่อนําไปตอยอดพัฒนาองคความรูและคุณภาพ
บริการท่ีจะชวยสงเสริมใหญาติผูดแูลเกิดมุมมองเชิง
บวกจากการทําบทบาทการดูแลผูมีภาวะเรื้องรัง 
อนัจะนําไปสูผลลัพธทีด่ตีอสขุภาพของญาติผูดแูลเอง 
และผลดีตอการดูแลผูปวยที่บานในระยะยาว

การดูแล
“การดูแล (Caregiving)” เปนคําที่มีการ

บันทึกอยางเปนทางการครั้งแรกในป ค.ศ.1966 
เปนกระบวนการชวยเหลือบุคคลที่มีความพรองใน
ความสามารถท่ีแตกตางกัน โดยครอบคลุมทุกดาน6 
ซึ่งแบงเปน 2 ประเด็นคือ 1) การชวยเหลือแบบ
องครวม (Holistic care) ทีค่รอบคลมุ กาย จติ สงัคม 
และปญญา และ 2) การชวยเหลือบุคคลที่ตองการ
ความชวยเหลือ (Someone in of help) ซึง่มีความ
ยากลําบากและความตองการที่แตกตางกัน ดังนั้น 
“การดูแล” คือ การปฏิบัติหรือกระบวนการในการ
ชวยเหลอืแบบองครวมแกบคุคลทีป่ระสบภาวะยาก
ลาํบากและมขีอจาํกดัในการดแูลตนเอง” ทัง้นีบ้คุคล
ผู ทําหนาที่ในการดูแลจะเรียกวา “ผู ดูแล 
(Caregiver)” ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการดูแล 
5 ประการ6 คอื การสรางความหวัง (Anticipatory) 
การปองกนั (Preventive) การปกปอง (Protective) 
การสนับสนุนสิง่ของ (Instrumental) และการกํากับ
ดูแล (Supervisory) ทั้งนี้การตัดสินใจของผูดูแลที่
จะรบับทบาทการดูแลหรอืไมทาํบทบาทหนาทีก่าร
ดแูลดังกลาวข้ึนอยูกบัแรงจูงใจในการดูแล (Motivation 
to care) ของแตละบุคคล ซึ่งสามารถพิจารณาได 
3 ประการ7 คือ

1. แรงจูงใจในการดูแลท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของผูรับการดูแล (Altruistic 
motivations) หรอืมุงประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูรบั
การดูแล เชน ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ สงสาร 

อยากใหหายปวยหรอืดีขึน้ เปนตน มพีืน้ฐานมาจาก
ความรักและความผูกพันระหวางผูดูแลกับผูรับ
การดูแลในอดีต เปนความพยายามดํารงไวซึ่ง
สัมพันธภาพระหวางกัน

2. แรงจูงใจในการดูแลทีเ่กดิขึน้เพือ่ตอบสนอง
ตอความตองการของผูดแูล (Egotistic motivations) 
โดยคาดหวังวาเม่ือดูแลแลวจะไดรับรางวัลหรือ
ผลตอบแทน อาจเปนสิ่งของ คาจาง คําชมเชย
การยอมรับทางสังคม หรอืตองการปองกนัส่ิงทีไ่มดี
ที่จะเกิดข้ึนถาหากไมใหการดูแล

3. แรงจงูใจในการดแูล เกดิขึน้เพ่ือตอบสนอง
ตอบรรทัดฐานทางสงัคม (Social norms) เชน การ
ดแูลพอ แม สาม ีหรอืสมาชกิในครอบครวั เปนหนาที่ 
ความรับผิดชอบ หรือตอบแทนบุญคุณ เพื่อรักษา
บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมด้ังเดมิในสงัคมท่ีอาศยัอยู

ทัง้นีใ้นสถานการณจรงิ ผูดแูลอาจมีแรงจูงใจ
หลายอยางในการตัดสินใจรับบทบาทการดูแลและ
อาจเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา เมือ่ปฏบิตับิทบาท
การดแูล ผูดแูลจะเรยีนรูทาํความเขาใจ (Searching 
for meaning) ภารกิจการดูแลของตนเองอยาง
เขาใจ เขาถึง และลึกซึ้ง จนคนพบความหมายของ
การดูแลท่ีแทจริง (Finding meaning) วามีความ
สาํคญัอยางไร ซึง่สิง่นีจ้ะนาํไปสูมมุมองเชงิบวกจาก
การดแูลหรอืความรูสกึทีด่ตีอการดแูลทีจ่ะชวยเพิม่/
เสริมแรงจูงใจ เพื่อนําไปสูการดํารงไวซึ่งการดูแล
อยางตอเนื่อง 

ความหมายของ “มุมมองเชิงบวกจากการดูแล”
“มุมมองเชิงบวกจากการดูแล (Positive 

Aspect of Caregiving: PAC)” เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ภายในตวัผูดแูลในเชงิจติวสิยั (Subjective event) 
และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การอธิบาย
พิจารณาเปน 2 มิติ8 คือ 1) มิติดานการคิดรู 
(Cognitive dimension) เปนความคิดที่เกิดขึ้น
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ภายในอยางเปนเหตเุปนผล เชน จากการดแูลทาํให
ผูดูแลไดประโยชนทั้งการเรียนรูสิ่งใหมๆ มีความรู
และทักษะเพิ่มขึ้น เปนตน 2) มิติดานอารมณความ
รูสึก (Emotional dimension) เปนความรูสึกดีที่
เกิดขึ้นภายใน เชน จากการดูแลทําใหผูดูแลรูสึก
สนุก เกิดมิตรภาพ ปติ อิ่มเอมใจ พึงพอใจในการ
ดูแล เปนตน ซึ่งสองมิติขางตนนี้นําไปสูการเกิด
มุมมองดานบวกท่ีเกิดขึ้นภายในตัวผูดูแล 

มุมมองเชิงบวกจากการดูแลเปนมโนทัศนที่
กวางและมีความหมายท่ีหลากหลายในตัวของ
มันเอง  ดังนั้น ในบทความวิชาการตาง ๆ จึงมีคําที่
ใชเรียกแตกตางกัน9 เชน ประสบการณเชิงบวก 
(Positive experience) การไดรับสิ่งที่ดี (Gain) 
การใหความหมาย (Meaning making) การรับรู
ประโยชน (Benefit) การยกระดับ/ใหคณุคา (Uplifts) 
ผลตอบแทน/รางวัล (Reward) ความสนุก (Enjoyment) 
มิตรภาพ (Companionship) ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) หรอืความอ่ิมเอมใจ (Gratification) 

จากการทบทวนวรรณกรรม และมมุมองของ
คณะผูเขียนท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานท้ัง
เชงิบริการวชิาการ และเชงิวจิยัดานผูดแูลผูทีม่ภีาวะ
เจ็บปวยเรื้อรังมาอยางตอเนื่องมากกวา 15 ป ได
สรุปความหมายของมุมมองเชิงบวกจากการดูแล 
ดังนี้ “มุมมองเชิงบวก หมายถึง ความรูสึกนึกคิด
ของผูดแูลทีร่บัรูถงึประโยชน หรอืประสบการณทีด่ี
ที่เกิดขึ้นจากการทําบทบาทการดูแล” โดยจัดกลุม
มุมมองเชิงบวกจากการดูแลได 3 กลุม คือ

1. การรับรูความสําเร็จที่เกิดจากการดูแล 
เปนความรูสกึถงึพฒันาการของตนเองท่ีเพิม่ขึน้ เชน 
ความรู ทักษะ การบริหารจัดการ การเผชิญปญหา 
เปนตน ตลอดจนความสําเร็จทีต่ามมาจากการดูแล
ผูปวย เชน ผูปวยสบายข้ึน สุขภาพดีขึ้น เปนตน

2. การรับรูความรูสึกในแงดีที่เกิดจากการ
ดูแล เปนความรูสึกถึงคุณคาของการเปนผูให/

ผูเสยีสละ เตมิเตม็ในสิง่ทีต่องการ จงึพอใจ สนกุ ปติ 
และอิ่มเอมใจในบทบาท ตลอดจนการไดรับ
การยอมรับและความรูสึกซาบซึ้งจากผูรับการดูแล
และบุคคลอื่น เชน สมาชิกในครอบครัว บุคลากร
ทางสุขภาพ คนในชุมชน เปนตน

3. การรับรูสมัพนัธภาพท่ีดรีะหวางบุคคลท่ี
เกดิจากการดูแล เปนความรูสกึถึงความรักและความ
ผูกพันที่เพ่ิมข้ึนตามมาภายหลังการดูแล เกิดเปน
ความสัมพันธที่เขมแข็งหรือมิตรภาพที่ดีระหวาง
ผูดูแลกับผูรับการดูแล

ความสําคัญของ “มุมมองเชิงบวกจากการดูแล”
การศึกษาท่ีผานมา3-5 พบวา ภายหลังการทํา

หนาที่ผูดูแลสวนมากเกิดมุมมองเชิงบวก ไดแก 
สมัพนัธภาพ/มติรภาพทีด่ขีึน้ เตมิเตม็ความรูสกึของ
การปฏิบัติและผลตอบแทน สนุก และรูสึกปติที่
สําเร็จในหนาที่ ซึ่งถือวาเปนจุดแข็งและสําคัญยิ่ง
สําหรับผูดูแล เนื่องจากผูดูแลจะเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจและยกระดับคุณคาในตนเอง กําลังใจ 
และมีทัศนคติที่ดีในชีวิต ทําใหผูดูแลมีความสุข
ในการทําบทบาทของตนเอง เปนเสมือน “ตัว
คั่นกลาง/ตัวเชื่อม (Mediator)” ที่นําไปสูการเพิ่ม
ผลลัพธดานบวกจากการดูแลสุขภาพท่ีดีขึ้น โดย
เฉพาะสขุภาพดานจติใจและจติวิญญาณ10 ประกอบ
กับมุมมองเชิงบวกยังเปนสิ่งที่จะเพิ่มแรงจูงใจให
ผูดูแลดํารงบทบาทอยางตอเนื่องในระยะยาว 

ในทางกลบักนัมมุมองเชงิบวกยงัเปนตวัชวย
ใหผูดูแลเผชิญกับสถานการณที่ไมแนนอนในชีวิต 
สามารถขามผานปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นใน
บริบทการดูแล เปรียบเสมือน “เกราะปองกัน 
(Buffer)” โดยมุมมองเชิงบวกมีความสัมพันธเชิง
ผกผันกับภาวะซึมเศราและความรูสึกเปนภาระ ที่
นาํไปสูการลดผลลพัธดานลบจากการดแูล11 สอดคลอง
กับรูปแบบผลกระทบทางสุขภาพจากการดูแล
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(A model of the health effects of caregiving) 
ที่กลาววา ความตองการการดูแลของผูรับการดูแล
ทาํใหผูดแูลแตละคนมคีวามตองการการปรบัตวัเพือ่
ใหมีความสามารถในการทําบทบาทหนาที่ ซึ่งทั้ง
ตวัแปรความตองการการดูแลและความสามารถใน
การปรบัตัวจะนาํไปสูประสบการณ/มมุมอง 2 ดาน
คือ มุมมองเชิงบวก และมุมมองเชิงลบ โดยมุมมอง
เชิงบวกเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการตอบสนอง
เชิงบวก ดานรางกาย อารมณ และพฤติกรรม

จนสงผลใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพท่ีดี คือ ชวย
ลดความเสี่ยงของการเกิดปญหาสุขภาพ ในขณะที่
มุมมองเชิงลบทําใหเกิดการตอบสนองเชิงลบ ดาน
รางกาย อารมณ และพฤติกรรมจนสงผลใหเพ่ิม
ความเส่ียงของการเกิดปญหาสุขภาพ3 (ดงัภาพท่ี 1) 
จากผลลัพธเชิงบวกที่เพิ่มมากขึ้น และผลลัพธิ์
เชงิลบท่ีลดลง นาํไปสูคณุภาพชีวติท่ีดขีึน้ของผูดแูล
และเพ่ิมคุณภาพการดูแลย่ิงๆข้ึนไป 

ภาพท่ี 1 รูปแบบผลกระทบทางสุขภาพจากการดูแล
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เครื่องมือที่ใชในการประเมิน “มุมมองเชิงบวก
จากการดูแล”

ในการประเมนิผูดแูลเพ่ือสะทอนสิง่ทีเ่กิดจาก
การดูแลไมสามารถประเมนิเพยีงดานใดดานหนึง่ได 
จําเปนตองมีการประเมินมุมองเชิงบวกควบคูกับ
มมุมองเชงิลบ เพือ่นาํไปสูการพฒันากลวธิทีัง้สงเสรมิ
และปองกันความเสี่ยงทางสุขภาพของผูดูแล9 ทั้งนี้
การประเมินมุมองเชิงบวกที่เปนสิ่งที่รับรูไดโดย
ปจเจกบุคคลหรือเกิดขึ้นภายในบุคคลไมสามารถ
ประเมินไดจากการสังเกต  จะตองใชเครื่องมือการ
ประเมินทีใ่หผูดแูลไดสะทอนความรูสกึทีเ่กดิข้ึนดวย
ตนเอง เครื่องมือท่ีใชอาจเปนไดทั้งแบบสอบถาม 
(Questionnaire) หรือแบบสัมภาษณ (Interview) 
เพือ่ใหไดขอมลูท่ีครบถวน และถกูตอง ตรงตามการ
รับรูและประสบการณของผูดูแลอยางแทจริง จาก
การทบทวนวรรณกรรมพบวา เครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินมุมมองเชิงบวกถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง
ในตางประเทศ และถกูนาํไปใชอยางแพรหลาย ดงันี้ 

1. Positive Aspects of Caregiving: PAC5 
จํานวน 11 ขอ 

2. Reward of Caregiving Scale: RCS12 
จํานวน 26 ขอ 

3. Scale for Positive Aspects of Caregiving 
Experience: SPACE13 จํานวน 44 ขอ

4. Finding meaning through caregiving 
scale: FMTCS14 จํานวน 43 ขอ 

สําหรับประเทศไทยเครื่องมือ Reward of 
Caregiving Scale: RCS ถูกนํามาแปลและพัฒนา
เปนฉบับภาษาไทย15 และนํามาใชในงานวิจัยใน
บริบทการดูแลในสังคมไทย 

ปจจัยที่เกี่ยวของ “มุมมองเชิงบวกจากการดูแล”
จากการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ

สามารถสรปุปจจัยท่ีเกีย่วของกบัมมุมองเชงิบวกของ

ญาตผิูดแูล3, 12, 16, 17 ไดดงันี ้1) ปจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ
เชิงบวกกับมุมมองเชิงบวกจากการดูแล ไดแก อายุ
ของญาติผูดูแล อายุของผูรับการดูแล ความพรอม
ในการดแูล ความสามารถในการดแูล ความสามารถ
ในการเผชญิปญหา และการสนับสนุนทางสงัคมของ
ญาติผูดูแล 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงลบกับมุม
มองเชงิบวกจากการดแูล  ไดแก ปญหาสขุภาพของ
ญาตผิูดแูล พฤตกิรรมกาวราวของผูรบัการดแูล และ
ความรูสึกเปนภาระของญาติผูดูแล จะเห็นไดวา 
ปจจัยที่เกี่ยวของมุมมองเชิงบวกจากการดูแลนั้นมี
หลากหลายครอบคลุมทั้งตัวญาติผูดูแลเอง ตัวผูรับ
การดูแล บริบทการดูแล และส่ิงแวดลอม ที่สําคัญ
ปจจัยสวนใหญลวนเปนปจจัยที่สามารถแกไขหรือ
พัฒนาสงเสริมได  คือ ปญหาสุขภาพ ความพรอม
ในการดแูล ความสามารถในการดแูล ความสามารถ
ในการเผชิญปญหา ภาระการดูแล และการสนบัสนนุ
ทางสงัคมของญาตผิูดแูล อยางไรกต็ามในประเทศไทย
ยังไมปรากฏหลักฐานชัดเจนที่เกี่ยวกับการศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับมุมมองเชิงบวกของญาติ
ผูดูแล

การเสริมสรางความเขมแข็งของญาติผูดูแลผาน
การเพิ่มมุมมองเชิงบวกจากการดูแล

แนวทางในการสรางเสริมความเขมแข็ง
ของญาติผูดูแลในบริบทสังคมไทย คือ การเพ่ิม
มมุมองเชงิบวกจากการดแูล ในเบือ้งตนสามารถนาํ
องคความรูทีค่นพบจากการศึกษาในตางประเทศมา
ประยุกต ซึง่สามารถท่ีจะดําเนนิกิจกรรมตางๆ ดงันี้ 

1. พฒันากลวธิใีนการลดปจจยัเชงิลบ ไดแก 
การลดพฤติกรรมกาวราวของผูรับการดูแล การลด
ความรูสกึเปนภาระของผูดแูล และการจดัการแกไข
ปญหาสุขภาพของผูดูแลตามสภาพและบริบท

2. พัฒนากลวิธีในการเพิ่ม/สนับสนุนปจจัย
เชิงบวก ไดแก การเตรียมความพรอมในการดูแล 
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การอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ/ความสามารถในการดูแล
การเผชิญปญหา และการสรางเครือขายการดูแล
เพือ่เพ่ิมการสนับสนนุทางสังคมท่ีเหมาะสมสําหรับ
ญาติผูดูแล

สรุป
จากบริบทการดูแลผูที่มีภาวะเรื้อรังใน

ประเทศไทย พบวา การศึกษาเก่ียวกับผูดูแล
ทีผ่านมาเนนทีก่ารศึกษามุมมองเชิงลบเชนเดียวกับ
ตางประเทศ องคความรูที่เกี่ยวกับมุมมองเชิงบวก
ของผูดูแลในการดูแลตามบริบทของประเทศไทย
ยังตองการการเติมเต็มและพัฒนาตอยอดในแงมุม
ตางๆ ทัง้ในดานการพฒันาเครือ่งมอื ปจจยัทีเ่กีย่วของ 
รวมท้ังรูปแบบการสงเสริมการเกิดมุมมองเชิงบวก 
คณะผูเขียนจึงขอเชิญชวนพยาบาล บุคลากร
สาธารณสุข นักวิชาการ และนักวิจัยรวมกันศึกษา
มุมมองเชิงบวกทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
ครอบคลุมประเด็นการอธิบายปรากฏการณของ
มุมมองเชิงบวกจากการดูแล การพัฒนาเครื่องมือ 
การพิสูจนองคประกอบ การพัฒนากรอบแนวคิด 
การกําหนดปจจัยที่มีอิทธิพล ตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบ กลวิธี โปรแกรมที่จะเพิ่ม/สนับสนุน และ
สรางเสริมมุมมองเชิงบวกในกลุมญาติผูดแูลในบริบท
สงัคมไทยใหมคีวามเขมแขง็ แทนการแกไขปญหาที่
เกิดจากมุมมองเชิงลบอยางเดียว เพราะผูดูแลที่มี
มุมมองเชิงบวก จะเปนผูดูแลที่มีความเขมแข็งและ
มพีลังในการดําเนนิชีวติ นาํมาซ่ึงผลลพัธทีด่ตีอผูแล
และผูรบัการดูแลเฉกเชนผูมภีาวะเจบ็ปวยเรือ้รังใน
ระยะยาว
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