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ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาระดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในเขตอ�ำเภอเมือง
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาระดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
รูปแบบและวิธีวิจัย : การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง ในผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 40 คน จากการคํานวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาโดยใช้สูตร Estimating a
proportion คํานวณขนาดตัวอย่างได้อย่างน้อย 35 คน เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น 40 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก เริ่มการศึกษาระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 26
กันยายน 2563 เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและปัจจัยที่
มีผลต่อภาระดูแล แบบประเมินกิจวัตรประจ�ำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอลและ แบบสอบถามภาระดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง วิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อภาระดูแล โดยใช้ Chi-square และ Mann-Whitney U test โดย
ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติไว้ที่น้อยกว่า 0.05 (p-value <0.05)
ผลการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุแบ่งเป็นกลุ่มไม่เป็นภาระดูแล ร้อยละ 72.5 กลุ่มที่เป็นภาระดูแล ร้อยละ 27.5
ในส่วนของผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุติดเตียง มีความสัมพันธ์เป็นบุตร ร้อยละ 42.5 สามีภรรยาร้อยละ 17.5 อื่นๆ ร้อยละ
40 เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยด้านผู้ดูแลสูงอายุติดเตียง แยกตามกลุ่มไม่เป็นภาระดูแลกับเป็นภาระดูแลพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อภาระดูแลของผู้ดูแลคือความสัมพันธ์กับผู้ป่วย (p-value=0.003)
สรุปผลการศึกษา : ผู้ดูแลส่วนใหญ่ไม่มีภาระดูแล และปัจจัยที่มีผลต่อภาระดูแลคือ ความสัมพันธ์แบบอื่นๆที่ไม่ใช่
บุตรหรือสามีภรรยา ดังนัน้ การจะช่วยลดปัญหาผูส้ งู อายุตดิ เตียงเป็นภาระดูแลของผูด้ แู ล คือการมุง่ เน้นการเฝ้าระวังและ
ให้ความส�ำคัญมากขึ้นในกลุ่มผู้ดูแล ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วย แบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ บุตรหรือสามี ภรรยา
ค�ำส�ำคัญ : ผู้ป่วยติดเตียง, ภาระดูแล

แพทย์ฝึกปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�ำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม
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ABSTRACT

Objective : Study factors related to burden of caregivers for the elderly bedridden.
Methods : This study was a cross-sectional analytical study. in caregivers of bedridden elderly in
Muang District Mahasarakham Province, 40 people from the calculation of the sample size to be
studied using the Estimating a proportion formula. The sample size can be calculated at least 35
people to prevent data loss. The researcher increased the sample size to 40 by random sampling as
convenient. The study began between 26 January 2020 and 26 September 2020. The instrument used
consisted of three parts of the questionnaire, namely general information questionnaire and factors
affecting care burden. daily routine assessment form Barthel ADL Index and The care burden questionnaire
of the caregivers of the elderly in the bed-ridden group Factors expected to affect care burden were
analyzed using Chi-square and Mann-Whitney U test, with a statistically significant level of less than
0.05 (p-value < 0.05).
Results : The elderly sample was divided into 72.5% non-burden, 27.5% care burden. In the part
of the main caregivers of the elderly bed-bound Relationships with offspring 42.5%, husband or wife
17.5%, other 40%. When comparing factors of elderly caregivers Separated by groups The factor
affecting the caregiver burden is the relationship with the patient. (p-value = 0.003).
Conclusion : Most caregivers do not have a burden. And the factors affecting the burden of care
are Other relationships that are not children or spouses. Therefore, to help reduce the problem of
elderly bed-bounding is a burden to take care of caregivers. Is to focus on surveillance and give
greater importance to the caregiver. Who have relationships with patients other than children or
spouses
Keywords : elderly bedridden, caregivers burden
บทน�ำ
เนื่องจากปัจจุบันเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย ท�ำให้ปัญหาและความต้องการทางสุขภาพ
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในปี 2571 ประเทศไทยจะมีผู้อายุเกิน
60 ปี เกือบ 1 ใน 4 ของ ประชากรทั้งหมด ในปัจจุบันผู้
สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) มีอยู่ ร้อยละ 56.5 วัยกลาง
(70-79 ปี) มีอยู่ ร้อยละ 29.9 และวัยปลาย (อายุ 80 ปี
ขึ้นไป) มีอยู่ ร้อยละ 13.6 ในจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดแบ่ง
เป็นกลุม่ ติดสังคมร้ อยละ 79.5 ติดบ้าน ร้อยละ 19.0 และ
ติดเตียง ร้อยละ 1.5(1) โดยในพืน้ ทีเ่ ขตอ�ำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ในปี 2562 พบว่ามีผู้สูงอายุทั้งสิ้น จ�ำนวน

53,548 คน ในจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดแบ่งเป็นกลุ่มติด
สังคม จ�ำนวน 51,777 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.70 ติดบ้าน
จ�ำนวน 1,387 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.60 และติดเตียง
จ�ำนวน 384 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.72 ข้อมูลจากระบบ
รายงานคัดกรองและประเมินผูส้ งู อายุ จังหวัดมหาสารคาม(2)
ภาวะสุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ไ ทยอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
ปัญหาสุขภาพทีพ่ บส่วนมากเป็นปัญหาการเจ็บป่วยเรือ้ รัง
และมีผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งต้องได้รับการดูแลโดยผู้ดูแล
ต้องรับภาระในการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นเป็นภารกิจทีย่ าวนาน
การให้การดูแลทีบ่ า้ นเป็นงานทีห่ นักและซับซ้อนต้องอาศัย
ความพยายามและแรงงานอย่างต่อเนือ่ ง ผูด้ แู ลต้องเผชิญ
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หน้ า กั บ ปั ญ หาต่ า ง ๆ มี ค วามเหน็ ด เหนื่ อ ยก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียดส่งผลกระทบทั้งด้านร่างกาย เช่น เหนื่อยล้า
จากการดูแลผู้ป่วยและ มีเวลาดูแลตนเองลดลงมีปัญหา
ทางสุขภาพตามมา ด้านจิตสังคม เช่น เกิดความเครียด
ความวิตกกังวล ปัญหาเรือ่ งการนอน นอนไม่หลับ เป็นโรค
ซึมเศร้าจนถึงการฆ่าตัวตายได้มากขึ้น ท�ำให้สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผูด้ แู ลมีปญ
ั หา รูส้ กึ เหนือ่ ยล้า หมดแรง
จะให้การดูแลต่อ เริ่มออกห่างจากการดูแลให้อยู่เป็น
ประจ�ำและการให้การดูแลออกมาไม่ดี อันจะน�ำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพการดูแลผูป้ ว่ ยทีล่ ดลง ผูป้ ว่ ยต้องกลับเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลบ่อยขึน้ หรือเสียชีวติ ก่อนเวลาอัน
สมควร
จากการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยค่อน
ข้างได้รับการใส่ใจในขณะลงเยี่ยมบ้านน้อย โดยส่วนใหญ่
มุง่ เน้นไปทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นหลัก ซึง่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาได้ไม่
ครบถ้วน ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่าควรมีการวัดภาระในการดูแล
ของผู้ดูแล เพื่อค้นหาภาระที่แท้จริงของผู้ดูแลและน�ำ
ข้อมูลที่ได้ไปก�ำหนดนโยบายหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือ
และแก้ปญ
ั หาให้แก่ผดู้ แู ล อีกทัง้ ยังช่วยให้ผดู้ แู ลมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระดูแลของผู้ดูแลผู้สูง
อายุติดเตียง
การให้คํานิยามเชิงปฏิบัติการที่จะใช้ในการวิจัย
1. ผู้ป่วยติดเตียง หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่มีคะแนน
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) ผลรวม
คะแนน ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน(3)
2. ภาระดูแล หมายถึง ผู้ดูแลที่มีคะแนนรวมตั้งแต่
22 - 88 คะแนน จากแบบวัดภาระในการดูแลของผู้ดูแล
โดยมีข้อคําถาม จ�ำนวน 22 ข้อ(4)
วิธีการศึกษา
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวาง
(Cross-sectional Analytic Study) โดยจากกลุ ่ ม
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ประชากรเป้าหมาย 384 คน จากนัน้ ทําการคํานวณ ขนาด
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาโดยใช้สูตร Estimating a
Proportion โดยให้ Confidential Proportion = 95%,
Estimated Proportion=0.87(5), Acceptable Difference
= 0.05 คํานวณขนาดตัวอย่างได้อย่างน้อย 35 คน เพือ่ ป้องกัน
การสูญหายของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
เป็น 40 คน คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ลงเยี่ยมบ้านในปี 2563 จ�ำนวน
40 คน โดยการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างตามสะดวก (Convenience
Sampling)
เกณฑ์คัดเข้าคือ
		 1) ผู้ดูแลต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้น
ไป
		 2) ผู้ดูแลต้องดูแลผู้ป่วยที่มีคะแนนแบบประเมิน
กิจวัตรประจ�ำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล ไม่เกิน 4 คะแนน
		 3) ผู้ดูแลต้องสามารถให้ข้อมูลและสื่อสารเข้าใจได้
ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย
		 4) ระยะเวลาเริ่มดูแลผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 6 เดือน
		 5) ระยะเวลาในการดูแลในแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมงต่อวัน
เกณฑ์คัดออกคือ
		 1) ผู้ที่ไม่ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
		 2) ผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนนแบบประเมินกิจวัตรประจ�ำวัน
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอลไม่เกิน 4 คะแนน ที่อยู่ในระยะ
Intermediate Care
		 3) ผู้ดูแลที่มีโรคประจ�ำตัวที่เป็นอุปสรรคในการให้
ข้อมูล เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคทางจิตเวช โรคพิษสุราเรือ้ รัง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไปและปัจจัยที่มีผลต่อภาระดูแล แบบประเมินกิจวัตร
ประจ�ำวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอลและ แบบสอบถามภาระ
ดูแลของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุกลุม่ ติดเตียงโดยใช้แบบวัดภาระใน
การดูแลของผู้ดูแลของชนัญชิดา ดุษฎีทูลศิริและคณะที่
พัฒนามาจาก Zaritburden Interview(4)
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 26 กันยายน 2563 โดยติดต่อกลุ่มตัวอย่างโดยตรง
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ทางการลงเยี่ยมบ้านโดยอธิบายวัตถุประสงค์ รวมถึงราย
ละเอียดของแบบสอบถาม และถามความสมัครใจในการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อทําการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วคณะผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาทํา
การวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสําเร็จรูป ค่าสถิตทิ ใี่ ช้
วิเคราะห์ ได้แก่ Mean ,SD ,95% CI และหาความสัมพันธ์
โดยวิธี Pearson Chi-Square และ Mann-Whitney
U test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไว้ที่น้อยกว่า
0.05
ด้านจริยธรรมมีการขออนุญาตและชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจนไม่มีการระบุชื่อสกุลและไม่มีข้อมูลใดที่สามารถ
สือ่ ย้อนไปยังผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ได้ รวมถึงผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั
มีสทิ ธิท์ จี่ ะปฏิเสธการตอบแบบสอบถามได้นอกจากนีง้ าน
วิจัยยังไม่มีการใส่สิ่งแทรกแซง ไม่มีประเด็นที่ไวต่อความ
รู ้ สึ ก งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม เลขที่โครงการวิจัย
MSKH_REC 63-01-013
ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียงในอ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ที่ได้รับการเยี่ยมโดยทีมสหสาขา และได้รับการประเมิน
ตามการศึกษามีจ�ำนวน 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 70 อายุเฉลี่ย 53 ปี ส่วนใหญ่มีผู้ช่วยดูแลคิด
เป็นร้อยละ 65 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 95 รายได้ตอ่ เดือนเฉลีย่ 4000 บาท ประกอบ
อาชีพคิดเป็นร้อยละ 75 ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย เป็นบุตรคิด
เป็นร้อยละ 42.5 สามีภรรยาคิดเป็นร้อยละ 17.5 อืน่ ๆ คิด
เป็นร้อยละ 40 มีโรคประจ�ำตัวคิดเป็นร้อยละ 70 ระยะเวลา
เฉลีย่ ตัง้ แต่เริม่ ในการดูแลผูป้ ว่ ย 2 ปี ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การดูแลในแต่ละวัน 4 ชั่วโมง และกิจกรรมทีท่ �ำให้แก่ผสู้ งู
อายุตดิ เตียง เช่น การท�ำความสะอาดร่างกายผูป้ ว่ ย ท�ำทุกวัน
คิดเป็นร้อยละ 82 การเปลีย่ นเสือ้ ผ้าทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 90
การเคลือ่ นย้ายบนเตียงและลงจากเตียง ทุกวันคิดเป็นร้อยละ
87.5 การพลิกตะแคงตัวและจัดท่าผูป้ ว่ ย ทุก 2 ชัว่ โมง คิดเป็น
ร้อยละ 47.5 การบริหารข้อและกล้ามเนื้อ (15-30 นาที

ต่อครัง้ ) น้อยกว่าวันละ 2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 72.5 การป้อน
อาหารครบ 5 หมูค่ รบทุกมือ้ คิดเป็นร้อยละ 72.5 ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียง (n=40)
ข้อมูล

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

28
12

70
30

Median
53

IQR
[45.00,60.75]

ผู้ช่วยผู้ดูแล
มี
ไม่มี

26
14

65
35

การศึกษา
ระดับประถมศึกษาขึน้ ไป
น้อยกว่าระดับประถมศึกษา

38
2

95
5

รายได้ต่อเดือน(บาท)

Median
4000

IQR
[2625.00,
5375.00]

อาชีพ
ประกอบอาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ

30
10

75
25

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
บุตร
สามี/ภรรยา
อื่นๆ

17
7
16

42.5
17.5
40

โรคประจ�ำตัว
มี
ไม่มี

28
12

70
30

Median
2.5
4

IQR
[1.00,5.00]
[3.00,5.00]

33
7

82.5
17.5

เพศ
หญิง
ชาย
อายุ (ปี)

ระยะเวลาในการดูแลผูป้ ว่ ย (ปี)
ระยะเวลาในการดูแลในแต่ละ
วัน (ชัว่ โมง)
การท�ำความสะอาดร่างกายผูป้ ว่ ย
ท�ำทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง (ต่อ)
ข้อมูล

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

การดูแลปากและฟัน
วันละ 2 ครั้ง
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง

17
23

42.5
57.5

การสระผม
สัปดาห์ละ 2 ครั้งขึ้นไป
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

11
29

การดูแล หู ตา จมูก เล็บ
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน

37

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง (ต่อ)
จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

การนวดท้องเพื่อป้องกันและ
ดูแลปัญหาท้องผูก
วันละ 2 ครั้ง
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง

0
40

0
100

27.5
72.5

การให้อาหารทางสายยางต่อวัน
ครบทุกมื้อ
ไม่ครบทุกมื้อ

2
38

5
95

40
0

100
0

การดูแลความสะอาดอวัยวะ
สืบพันธุ์
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยขับถ่าย
ไม่ได้ท�ำทุกครัง้ ทีผ่ ปู้ ว่ ยขับถ่าย

การป้อนอาหารครบ 5 หมู่
ครบทุกมื้อ
ไม่ครบทุกมื้อ

29
11

72.5
27.5

10
30

25
75

การให้สารน�้ำต่อวัน
มากกว่าหรือเท่ากับ 1000 ซีซี
น้อยกว่า 1000 ซีซี

31
9

77.5
22.5

การนวดหลัง
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน

1
39

2.5
97.5

การเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน

36
4

90
10

การเคลื่อนย้ายบนเตียงและลง
จากเตียง
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน

35
5

87.5
12.5

การพลิกตะแคงตัวและจัดท่า
ผู้ป่วย
ทุก 2 ชั่วโมง
นานกว่า 2 ชั่วโมง/ครั้ง

19
21

47.5
52.5

การบริหารข้อและกล้ามเนื้อ
(15-30 นาทีต่อครั้ง)
วันละ 2 ครั้ง
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง
การเคาะปอดเพื่อขับเสมหะออก
จากปอดและหลอดลม
วันละ 2 ครั้ง
0
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง
40

11
29

27.5
72.5

0
100

ข้อมูล

ตอนที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุติดเตียง ในส่วน
ของผูส้ งู อายุตดิ เตียง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ
60 อายุเฉลีย่ 72 ปี ผูส้ งู อายุตดิ เตียงทุกคนมีโรคประจ�ำตัว
ระยะเวลาเฉลี่ยตั่งแต่เริ่มเป็นผู้สูงอายุติดเตียง 3 ปี ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียง (n=40)
ข้อมูล

จ�ำนวน (ราย)

ร้อยละ

เพศ
หญิง
ชาย

24
16

60
40

โรคประจ�ำตัว
มี
ไม่มี

40
0

100
0

Median
72

IQR
[65.25,80.75]

3

[1.00,5.00]

อายุ (ปี)
ระยะเวลาที่เป็นผู้สูงอายุติด
เตียง (ปี)

ตอนที่ 3 : ปัจจัยของผู้ดูแลที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเป็นภาระดูแลเมือ่ เปรียบเทียบปัจจัยด้านผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ
เตียงแยกตามกลุม่ ไม่เป็นภาระดูแลกับเป็นภาระดูแล พบว่า
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ผูด้ แู ลทัง้ 2 กลุม่ ส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ยต่อการเป็นภาระดูแล มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value =0.003) ผูช้ ว่ ยดูแลไม่มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value =0.311)
ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ ในการดูแลผูป้ ว่ ยไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่าง

มีนยั ส�ำคญั ทางสถิติ (p-value =0.437) ระยะเวลาในการดูแลใน
แต่ละวันไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคญั ทางสถิติ (p-value
=0.929) กิจกรรมทีท่ �ำให้แก่ผส้ ู งู อายุตดิ เตียงไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและการเป็นภาระดูแล
ข้อมูล
เพศ
หญิง
ชาย
ผู้ช่วยผู้ดูแล
มี
ไม่มี
การศึกษา
ระดับประถมศึกษาขึน้ ไป
น้อยกว่าระดับประถมศึกษา
อาชีพ
ประกอบอาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
บุตร
สามี/ภรรยา
อื่นๆ
โรคประจ�ำตัว
มี
ไม่มี
การท�ำความสะอาดร่างกายผูป้ ว่ ย
ท�ำทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน

ไม่เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)
19
10
9
20
2
27
8
21
7
15
7
10
19
24
5

เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)
9
2
5
6
0
11
2
9
0
2
9
2
9
2
9

การดูแลปากและฟัน
วันละ 2 ครั้ง
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง

13
16

4
7

การสระผม
สัปดาห์ละ 2 ครั้งขึ้นไป
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

2
23

5
6

p value

Odd ratio

95% CI

0.275

0.422

0.076-2.341

0.311

0.540

0.130-2.243

0.521

1.407

1.149-1.724

0.432

1.714

0.302-9.719

0.275

2.368

0.427-13.132

0.636

0.938

0.153-5.728

0.454

0.703

0.168-2.939

0.122

3.194

0.721-14.154

0.003*
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและการเป็นภาระดูแล (ต่อ)
ข้อมูล
การดูแล หู ตา จมูก เล็บ
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน
การดูแลความสะอาดอวัยวะ
สืบพันธุ์
ทุกครั้งที่ผู้ป่วยขับถ่าย
ไม่ได้ท�ำทุกครัง้ ทีผ่ ปู้ ว่ ยขับถ่าย
การนวดหลัง
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน
การเปลี่ยนเสื้อผ้า
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน
การเคลื่อนย้ายบนเตียงและลง
จากเตียง
ทุกวัน
ไม่ได้ท�ำทุกวัน
การพลิกตะแคงตัวและจัดท่า
ผู้ป่วย
ทุก 2 ชั่วโมง
นานกว่า 2 ชั่วโมง/ครั้ง
การบริหารข้อและกล้ามเนื้อ
(15-30 นาทีต่อครั้ง)
วันละ 2 ครั้ง
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง
การเคาะปอดเพื่อขับเสมหะออก
จากปอดและหลอดลม
วันละ 2 ครั้ง
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง
การนวดท้องเพื่อป้องกันและ
ดูแลปัญหาท้องผูก
วันละ 2 ครั้ง
น้อยกว่าวันละ 2 ครั้ง

ไม่เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)
40
0

เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)
0
0

p value

Odd ratio

95% CI

0.432

0.583

0.103-3.307

0.725

1.393

1.144-1.696

0.056

10.500

0.957-115.245

0.117

5.063

0.716-35.776

0.422

1.477

0.366-5.955

0.345

1.796

0.403-8.002

0.000

21
8
1
28
28
1

27
2

13
16

7
22

8
3

8
3

6
5

4
7
0.000

0
29

0
11
0.000

0
29

0
11
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและการเป็นภาระดูแล (ต่อ)
ไม่เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)

ข้อมูล
การให้อาหารทางสายยางต่อวัน
ครบทุกมื้อ
ไม่ครบทุกมื้อ

เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)

1
28

1
10

การป้อนอาหารครบ 5 หมู่
ครบทุกมื้อ
ไม่ครบทุกมื้อ

23
6

6
5

การให้สารน�้ำต่อวัน
มากกว่าหรือเท่ากับ 1000 ซีซี
น้อยกว่า 1000 ซีซี

22
7

9
2

p value

Odd ratio

95% CI

0.497

0.357

0.020-6.263

0.122

3.194

0.721-14.154

0.523

0.698

0.121-4.029

* p value < 0.05
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงและการเป็นภาระดูแล
ข้อมูล
อายุผู้ดูแล(ปี)
รายได้ต่อเดือน(บาท)
ระยะเวลาในการดูแล
ผู้ป่วย(ปี)
ระยะเวลาในการดูแล
ในแต่ละวัน (ชั่วโมง)

เป็นภาระ
(Mean
rank)

ไม่เป็น
ภาระ
(Mean
rank)

P value

17.23
23.18
18.14

21.74
19.48
21.40

0.280
0.385
0.437

20.82

20.38

0.929

ตอนที่ 4 : ปัจจัยของผู้สูงอายุติดเตียงที่มีความ
สัมพันธ์ตอ่ การเป็นภาระดูแล เมือ่ เปรียบเทียบปัจจัยด้าน
ผู้สูงอายุติดเตียงแยกตามกลุ่มไม่เป็นภาระดูแลกับเป็น
ภาระดูแล พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไม่มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value =0.065)
ผู้สูงอายุติดเตียงทุกคนมีโรคประจ�ำตัว อายุไม่มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value =0.054)
ระยะเวลาที่เป็นผู้สูงอายุติดเตียงไม่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value =0.530) ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 และ ตารางที่ 6

*Mann-Whitney U test

ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุติดเตียงและการเป็นภาระดูแล
ข้อมูล
เพศ
หญิง
ชาย
โรคประจ�ำตัว
มี
ไม่มี

ไม่เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)
20
9
29
0

เป็นภาระ
จ�ำนวน (ราย)
4
7
11
0

p value

Odd ratio

95% CI

0.065

3.889

0.904-16.725

0.000
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ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผูส้ งู อายุ
ติดเตียงและการเป็นภาระดูแล
ข้อมูล
อายุผู้ดูแล(ปี)
ระยะเวลาในการดูแล
ผู้ป่วย(ปี)

เป็นภาระ
(Mean
rank)

ไม่เป็น
ภาระ
(Mean
rank)

P value

17.23
18.59

21.74
21.22

0.280
0.530

อภิปรายผลการศึกษา
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อภาระดูแลของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียง
ผลการศึกษาพบว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมีความสัมพันธ์เป็นบุตร เนื่องจากบริบทของ
สังคมไทยในภาคอิสาน มีการยึดถือในหลักของความกตัญญู
ต่อผูม้ พี ระคุณโดยบุตรต้องเป็นผูด้ แู ลบิดา มารดาเมือ่ อายุ
มากขึน้ หรือเจ็บป่วย(6) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบุตรสาวคนเล็ก จึง
ท�ำให้บตุ รทีเ่ ป็นผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียง รูส้ กึ ว่าตนเองก�ำลัง
ท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม และเปรียบเสมือนหน้าที่ที่ต้อง
ท�ำให้ดที สี่ ดุ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียง ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ผูท้ ี่
ป่วยในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ บุตร หรือ สามีภรรยา จึงมี
โอกาสทีจ่ ะเกิดภาวะภาระดูแลขึน้ ได้ จากกลุม่ ตัวอย่างเมือ่
ท�ำการทดสอบค่าทางสถิตแิ ล้วพบว่า ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ว่ ย
ต่อการเป็นภาระดูแล มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value <0.05) ซึ่งสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันกับการศึกษาของ สาสินี เทพสุวรรณ์ และคณะ(7)
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ สาริกข์ พรหมมารัตน์(8)
ผลการศึกษาพบว่าผู้ดูแลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
และมีผชู้ ว่ ยดูแล จึงท�ำให้เวลาในการดูแลผูส้ งู อายุตดิ เตียง
เฉลี่ยวันละประมาณ 4 ชั่วโมง ใกล้เคียงกับการศึกษาของ
สาสินี เทพสุวรรณ์ และคณะ(7) ที่ผู้ดูแลใช้เวลาประมาณ
วันละ 6 ชั่วโมง ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงแตกต่างจาก
การศึกษาของ เชิดชาย ชยวัฑโฒ(9) ทีผ่ ดู้ แู ลใช้เวลาในการดูแล
ประมาณวันละ 14 ชั่วโมง และการศึกษาของ สาริกข์
พรหมมารัตน์(8) ทีผ่ ดู้ แู ลใช้เวลาในการดูแลประมาณวันละ
18 ชั่วโมง สาเหตุที่แต่ละการศึกษามีระยะเวลาที่ใช้ใน
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การดูแลแตกต่างกันออกไปอาจเนื่องมาจาก ผู้ดูแลส่วน
ใหญ่เป็นผูด้ แู ลแบบไม่เป็นทางการ (Informal Caregiver)
ท�ำให้การก�ำหนดกิจกรรมหรือการระบุเวลาที่ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วยแตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ดูแลส่วนใหญ่ก็จะมีผู้
ช่วยผู้ดูแล ตามลักษณะของสังคมไทยที่ส่วนใหญ่มักเป็น
ครอบครัวขยาย มีสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวเป็นผู้ช่วย
ผู้ดูแล
เมื่อแยกผู้สูงอายุติดเตียงออกเป็น 2 กลุ่ม ตามภาระ
ดูแลพบว่าผู้สูงอายุติดเตียงที่เป็นเพศชาย มีแนวโน้มเป็น
ภาระดูแลมากกว่าเพศหญิง เนื่องมาพฤติกรรมผู้ป่วยชาย
มีแนวโน้มโกรธและโมโหง่าย เอาแต่ใจ ยึดถือว่าตนเองเคย
เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอ�ำนาจมาก่อน ท�ำให้ผู้ดูแล
มีความเครียดจากอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่ายของผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็น
ปัจจัยท�ำให้ผดู้ แู ลรูส้ กึ ว่า เป็นภาระดูแลมากขึน้ สอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของเชิดชาย ชยวัฑโฒ(9)
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ สาริกข์ พรหมมารัตน์(8) แต่
ก็ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.065) ยังมีปัจจัยที่
น่าสนใจในการทีส่ ง่ ผลต่อภาระดูแลของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ
เตียง แต่การศึกษานีไ้ ม่พบนัยส�ำคัญทางสถิติ (ค่า p-value
>0.05) ได้แก่ การมีผชู้ ว่ ยผูด้ แู ล เพศผูส้ งู อายุตดิ เตียง ระยะ
เวลาตั่งแต่เริ่มในการดูแลผู้ป่วย ระยะเวลาในการดูแลใน
แต่ละวัน ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อจ�ำกัดในขนาดตัวอย่างหาก
เพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง อาจพบนัยส�ำคัญทางสถิติได้
การศึกษาครั้งนี้ เป็นค้นหาประเด็นใหม่ พยายาม
ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุติด
เตียงทีแ่ ท้จริง ซึง่ งานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ท�ำการศึกษา พบว่ายัง
มีขอ้ จ�ำกัดจากงานวิจยั ก่อนหน้าทีเ่ คยท�ำการศึกษามาก่อน
คือ ในส่วนของผู้ดูแลและผู้ช่วยผู้ดูแล เป็นลักษณะของผู้
ดูแลที่ไม่เป็นทางการ (Informal Caregiver) มีบทบาท
หน้าทีห่ รือระยะเวลาทีใ่ ช้ในการดูแลผูส้ งู อายุตดิ เตียงทีไ่ ม่
ชัดเจน ท�ำให้ไม่ทราบถึงรายละเอียดกิจกรรมทีผ่ ดู้ แู ลหรือ
ผู้ช่วยดูแลได้ท�ำ เช่น การป้อนอาหาร การเข้าห้องน�้ำ การ
เคลื่อนที่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วการศึกษาอาจไม่ได้ชี้วัด
ปัจจัยว่าจะมีความเกีย่ วข้องหรือสัมพันธ์กบั ภาระดูแลของ
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียงนัน้ ๆ จริงหรือไม่ ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจในการเก็บข้อมูลและรายละเอียดรายย่อยเพิ่มเติม
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ของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยเพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ต่อภาระดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่แท้จริง
สรุปผลการศึกษา
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อภาระดูแลของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุตดิ เตียง
ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ผูท้ ปี่ ว่ ยในรูปแบบอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ บุตร
หรือ สามีภรรยา โดยความสัมพันธ์กับผู้ป่วยต่อการเป็น
ภาระดูแล มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผู้
ดูแลที่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่ป่วยในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
บุตร หรือ สามีภรรยา มีโอกาสเกิดภาวะภาระดูแลได้มากขึน้
ข้อจ�ำกัดในงานวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียง ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โดยผู้วิจัยท�ำการเก็บข้อมูลโดยการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติด
เตียง จ�ำนวน 40 คน เพื่อท�ำการสอบถามข้อมูล หาปัจจัย
ต่าง ๆที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาระดูแลในผู้
ดูแลผูส้ งู อายุตดิ เตียง การเก็บข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาค่อน
ข้างมาก เนื่องจากต้องท�ำการสอบถามข้อมูลของผู้ดูแล
และผู้สูงอายุติดเตียงที่เข้าร่วมวิจัย จึงมีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
ของระยะเวลา ในบางค�ำถามอาจจะไม่ได้อธิบายให้ผตู้ อบ
ค�ำถามได้เข้าใจเท่าที่ควร และ ในการสอบถามข้อมูลซึ่ง
ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลในเชิงลึก ซึง่ อาจจะต้องใช้ความ
คุน้ เคยและใกล้ชดิ ระหว่างผูส้ อบถามและผูต้ อบค�ำถามใน
ระดับหนึ่ง จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เนื่องจากการ
ลงเยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุตดิ เตียงส่วนใหญ่เป็นการลงเยีย่ มพบ
กันครัง้ แรกของผูว้ จิ ยั และผูต้ อบแบบสอบถาม จึงท�ำให้บาง
ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงทีแ่ ท้จริงและในการลง
เยี่ยมบ้านเป็นการลงเยี่ยมเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย ไม่ได้ลง
เยี่ยมพร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ อาจจะมีประเด็นในบาง
ข้อมูลที่อาจจะตกหล่นหรือไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะ
1. ส�ำหรับการวิจยั ต่อไปควรขยายกลุม่ ตัวอย่างให้มาก
ขึ้นเพื่อทดสอบตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
2. ในการเก็บข้อมูลควรลงเยีย่ มบ้านอย่างน้อย 1 ครัง้

เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ป่วยและญาติ เพื่อการได้
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น
3. ควรแบ่งค�ำถามในแบบสอบถามที่มีความซับซ้อน
ออกเป็นสองชุด ในการลงเยีย่ มบ้าน เพือ่ ทีจ่ ะได้ใช้เวลา ใน
การอธิบายได้อย่างเหมาะสม ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเข้าใจในค�ำถามมากยิ่งขึ้น
4. ส�ำหรับการวิจยั ต่อไปควรลงเยีย่ มบ้านพร้อมทีมสห
สาขาวิชาชีพ เพื่อจะได้ข้อมูลที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น
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