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ความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกเปนภาระของผูดูแลหลักของผูปวยเด็กพิการ
ในสาขาเวชศาสตรฟนฟูเด็ก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ศรีนวล ชวศิริ และ ธนากร ธนามี
ภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
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Conclusion: 45% of caregivers in this study feel burden regarding to their caregiving work. Factors related to burden were
type of work, quality of caregiver’s life, children age, children with
cerebral palsy, intellectual impairment, and children with visual
problem.

ABSTRACT
Objectives: To study prevalence of caregivers’ feeling of bur-

den in disable children and related factors.
Study design: Cross-sectional study
Setting: Division of Pediatric Rehabilitation Siriraj hospital

Keywords: primary caregiver, children with disabilities, care-

Subjects: Sixty-one main caregivers of children with disabilities.
Methods: Caregivers completed the questionnaires consisting

giver burden, quality of life

of general demographic data of children and caregivers, the Zarit
Burden Interview (Thai version) and the WHOQOL-BREF-THAI.
Children medical data were retrieved from their medical records.
Results: Average age of children was 3.75 years old. The two
common diagnoses were cerebral palsy (37.7%) and genetic
diseases (24.6%). 93.2% needed caregiver to assisted activities
of daily living. 72.1% of the caregivers were mothers with mean
age of 36.02 (SD 8.7) years old. Average time spending for caregiving was about 20.5 (SD 5.4) hours per day. Only 45% of the
caregivers felt burden in taking care of their children. Mean score
of Zarit Burden Interview was 23.13 (SD14.07; min 6 max 72),
and mean quality of life score was 92.14 (SD 11.75; min 64 max
115). The Pearson correlation between caregivers’ burden score
and quality of life score (r) was -0.452 (p<0.05). Higher burden
score found in caregiver who work fulltime in addition to their
routine caregiving (p=0.046), who care older children (p=0.042)
as well as children with intellectual impairment (p=0.030). Factor
related to low caregivers burden score were the high score of
quality of life (p=0.003), caregiver cerebral palsy(p=0.030). Caring children with good(p=0.038) and fair(p=0.021) feeding skill
as well as children with visual problem(p=0.030) are also associated with low burden score.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาความรูสึกเปนภาระและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกเปนภาระของผูดูแลเด็กพิการที่เขารับการรักษาในสาขา
เวชศาสตรฟนฟูเด็ก โรงพยาบาลศิริราช
การออกแบบงานวิจัย: เปนการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
สถานทีท่ าํ การวิจยั : สาขาเวชศาสตรฟน ฟูเด็ก ภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู
โรงพยาบาลศิริราช
กลุมประชากร: ผูดูแลหลักของผูปวยเด็กพิการ มีอายุตั้งแต 18 ป ถึง
60 ป
วิธีการศึกษา: ใหผูดูแลเปนผูตอบแบบสอบถามที่ประกอบดวย แบบ
สอบถามขอมูลทั่วไปของผูดูแลและผูปวย รวมกับแบบวัดภาระในการ
ดูแลของผูด แู ลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง (Zarit burden interview) ฉบับภาษา
ไทย และแบบวัดคุณภาพชีวติ ขององคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษา
ไทย ทัง้ นี้ เก็บขอมูลผูป ว ยเด็กพิการจากขอมูลในเวชระเบียนโดยผูท าํ วิจยั
ผลการศึกษา: ผูดูแลเด็กพิการ ที่มารับการรักษาที่ สาขาเวชศาสตร
ฟนฟูเด็ก จํานวน 61 คน อายุเฉลี่ยของเด็กพิการ 3.75 ป สาเหตุ 2
อันดับแรกคือ สมองพิการ และ โรคทางพันธุกรรม (รอยละ 37.7 และ
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24.6 ตามลําดับ) รอยละ 93.2 ตองการความชวยเหลือดานกิจวัตร
ประจําวัน รอยละ 72.1 ของผูดูแลหลักเปนมารดา อายุเฉลี่ย 36.02
(8.7) ป เวลาที่ใชดูแลเฉลี่ย 20.5 (5.4) ชั่วโมงตอวัน รอยละ 45 ของ
ผูดูแลหลักมีความรูสึกเปนภาระ คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความ
รูสึกเปนภาระ 23.13 คะแนน คะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลเฉลี่ย
92.14 คะแนน คะแนนความรูสึกเปนภาระแปรผกผันกับคะแนน
คุณภาพชีวิต โดยคาความสัมพันธ -0.451 (p<0.05) ปจจัยที่มีผลตอ
การเพิ่มคะแนนความรูสึกเปนภาระ ไดแก ผูดูแลที่ตองทํางานเต็มเวลา
(p=0.046) อายุที่เพิ่มขึ้นของเด็ก (p=0.042) ผูปวยเด็กที่มีปญหาทาง
สติปญญารวม (p=0.030) ปจจัยที่สัมพันธกับการลดลงของคะแนน
ความรูสึกเปนภาระ ไดแก คุณภาพชีวิตของผูดูแล (p=0.003) เด็ก
สมองพิการ (p=0.030) เด็กที่สามารถรับประทานอาหารทางปากเอง
ได (p=0.038) และรับประทานเองไดบางสวน (p=0.021) และเด็กที่
มีปญหาทางสายตา (p=0.030)
สรุป: รอยละ 45 ของผูด แู ลหลักของเด็กพิการทีม่ ารับการรักษาทีส่ าขา
เวชศาสตรฟนฟูเด็ก โรงพยาบาลศิริราช มีความรูสึกเปนภาระ ปจจัย
ที่เกี่ยวของกับความรูสึกเปนภาระ คือ ภาระงานประจํา คุณภาพชีวิต
ของผูดูแล อายุของผูปวยเด็ก โรคและปญหาที่พบรวม เชน ปญหาทาง
สติปญญา ปญหาทางการกิน
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2555(4) และการศึกษาของ รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุล และคณะ พ.ศ.
2557(5) ซึ่งศึกษาในกลุมผูปวยเด็กออทิสติก หรือการศึกษาของพ.ญ.
นวพร ชัชวาลพาณิชย และคณะ(6) เกี่ยวกับภาวะซึมเศราของผูดูแล
ผูปวยเด็กอาการดาวน พ.ศ. 2543 ซึ่งการศึกษาดังกลาวทําการศึกษา
ในกลุมผูปวยเฉพาะโรค และไมไดรายงานการศึกษาผลกระทบตอ
ผูดูแลจากการดูแลผูปวยเด็กโดยตรง ทําใหขอมูลอยูในวงจํากัดรวมถึง
ประเด็นแกไขชัดเจน
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความรูสึกเปนภาระของผูดูแลผูปวย
เด็กพิการที่หลากหลาย และใชแบบวัด Zarit Burden Interview ซึ่ง
เปนแบบวัดความรูสึกเปนภาระของผูดูแลที่เกี่ยวเนื่องจากการดูแล
ผูปวยโดยตรง และศึกษาสาเหตุความเครียดที่พบรวมกับการดูแล
ผูปวย เชน การทํางาน รายไดของครอบครัว เปนตน ทีมผูวิจัยตั้ง
สมมติฐานวาการดูแลผูปวยเด็กพิการนั้นผูดูแลตองมีความรูสึกเปน
ภาระจากการดูแลผูปวย ปจจัยที่สงผลตอภาระของผูดูแลมีทั้งปจจัย
จากตัวผูดูแลเอง และปจจัยที่เกี่ยวเนื่องจากตัวผูปวยเด็ก การพัฒนา
การรั ก ษาผู ป ว ยเด็ ก พิ ก ารนั้ น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพของผู ดู แ ลด ว ย
การศึกษาความชุกของความรูสึกเปนภาระในผูดูแลเด็กและปจจัยที่
เกี่ยวของจึงมีความสําคัญในการหาแนวทางลดปญหาที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิผลของการรักษา เมื่อปญหาของผูดูแลไดรับการตระหนักถึง
และแกไข ผูดูแลก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นในการจัดการปญหาตาง ๆ
ไดดีขึ้น รวมถึงชวยรวมรักษาเด็กไดมากขึ้น

บทนํา

วิธีการศึกษา

คําสําคัญ: ผูดูแลหลัก, ผูปวยเด็กพิการ, ความรูสึกเปนภาระ, คุณภาพ
ชีวิต

กลุมประชากร
ผูด แู ลหลักของผูป ว ยเด็กพิการทีเ่ ขารับการรักษาทีส่ าขาเวชศาสตรฟนฟูเด็ก โรงพยาบาลศิริราช
คํานิยามของผูดูแลหลักหมายถึง ผูดูแลผูปวยหรือบุคคลที่ตองการ
ความชวยเหลือตาง ๆ โดยเปนบุคคลหลักในการรับผิดชอบดูแลผูปวย
โดยตรงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องมากกวาผูอื่น หรือเปนบุคคลที่ได
รับการระบุวาเปนผูที่ใหการชวยเหลือดูแลในระยะเวลาเจ็บปวย หรือ
อาจเปนผูดูแลที่คิดเปนชั่วโมงดูแลตอวันสูงสุด หรือผูที่อาจยอมรับวา
ตนเองเปนผูดูแล (self-identified) ทําหนาที่ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
เชน อาบน้ํา แตงตัว ดูแลกิจวัตรประจําวัน ดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล
ดูแลเรื่องการกินยา การทําแผล เปนตน โดยใหเวลาของการดูแล
สม่ําเสมอมากกวาผูอื่น(7)
ความรูส กึ เปนภาระของผูด แู ลหมายถึง ความกดดันและความเครียด
ในผูดูแลซึ่งเกิดจากการตองรับผิดชอบปญหาและการใหการดูแล(8)
ผูปวยเด็กพิการหมายถึง เด็กที่มีอายุไมเกิน 18 ป ที่มีภาวะเจ็บปวย
เรื้อรังที่สงผลตอ รางกาย สติปญญา จิตใจ และความรูสึก ที่ใหเกิด
ความดอยโอกาสตอการเขาถึงปจจัยทางสังคมปกติ และความเทาเทียม
กับผูอื่น(9)

ปจจุบัน ความพิการเปนหนึ่งในปญหาหลักที่มีผลตอการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา ในประเทศไทยจาก
การสํารวจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใน
ป พ.ศ. 2560 พบวามีผูพิการกวา 1,802,375 คน คิดเปนรอยละ 2.7
ของประชากรไทย และพบวาเปนเด็กตั้งแตแรกคลอด จนถึงอายุ 14 ป
จํานวนถึง 81,910 คน คิดเปนรอยละ 4.5 จากผูพิการทั้งหมด(1)
ในประเทศอเมริกาไดมกี ารศึกษาพบวามีผปู ว ยเด็กถึง 11.2 ลานคน
ทีป่ ว ยดวยโรคเรือ้ รังและมีความพิการ(2) ในระยะแรกของชีวติ เด็กทุกคน
จําเปนตองไดรับความดูแลในดานตาง ๆ ทั้งการเจริญเติบโต ดูแลชีวติ
ประจําวัน การกระตุน พัฒนาการ ผูป ว ยเด็กทีม่ คี วามพิการยิง่ จําเปน
ตองไดรับการดูแลเพิ่มขึ้นเปนพิเศษมากกวาปกติ เชน ดูแลปญหา
สุขภาพ ชีวิตประจําวันที่ยุงยากขึ้น ปญหาทางการพยาบาลและภาระ
ในการพามาโรงพยาบาล ดังนั้นผูดูแลของผูปวยเด็กพิการจะตองรับ
ภาระการดูแลที่เพิ่มมากกวาการดูแลเด็กปกติ ผูดูแลเด็กพิการจึงไดรับ
ผลกระทบตาง ๆ เชน การนอนที่ไมมีคุณภาพ ปญหาภายในครอบครัว
ความวิตกกังวลทีเ่ พิม่ มากขึน้ ปญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภาวะ
ซึมเศรา สงผลตอคุณภาพชีวิตที่แยลง(3) ดังนั้นการจะพัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาเด็กจึงจะตองสนใจคุณภาพชีวติ ของผูด แู ลดวย ซึง่ มัก
ไมไดรบั การตระหนักถึง ภาวะเครียดของผูด แู ลทีเ่ กิดจากการดูแลผูป ว ย
เด็กพิการยังอาจจะสงผลกระทบทางดานลบตอตัวเด็กดวย
การศึกษาในประเทศไทยเกี่ยวกับผูดูแลผูปวยเด็กที่ปวยดวยโรค
เรื้อรังและพิการ เชน การศึกษาของพญ.ติรยา เลิศหัตถศิลป พ.ศ.

เกณฑการคัดเขา
- อาสาสมัครเปนผูดูแลหลักของผูปวยเด็กพิการ โดยผูดูแลหลัก
ตองมีอายุตั้งแต 18 ป ถึง 60 ปบริบูรณ
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- ผูดูแลหลักตองเปนสมาชิกในครอบครัวของผูปวย เชน บิดา
มารดา หรือญาติ ที่แสดงตนวาเปนผูแลหลัก
- ผูดูแลหลักตองดูแลผูปวยมาแลวอยางนอย 6 เดือน
- เขาใจภาษาไทย ทั้งการอาน และ การเขียน
- ยินยอมเขารวมการตอบแบบสอบถามงานวิจัย
- ผูปวยเด็กพิการที่ดูแลอายุตั้งแต 6 เดือน ถึง 15 ป

4. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกฉบับยอ
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) (12) ซึ่งประกอบดวย 26 ขอ
คําถาม คะแนนตั้งแต 26 – 130 คะแนน แบงระดับคุณภาพชีวิตออก
เปน 3 ระดับไดแก คุณภาพชีวิตต่ํา 26-60 คะแนน คุณภาพชีวิต
ปานกลาง 61-95 คะแนน และ คุณภาพชีวิตดี 96-130 คะแนน และ
นอกจากนี้ยังแบงคุณภาพชีวิตเปนหัวขอยอยอีก 4 หัวขอ ไดแก ดาน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สัมพันธภาพทางสังคม และ ดานสิ่งแวดลอม
ใชเวลาในการสัมภาษณและตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 นาที
ระหวางทําแบบสอบถามจะจัดใหผูตอบแบบสอบถามนั่งในหองที่เปน
สัดสวนเพือ่ ใหมสี มาธิในการตอบแบบสอบถาม โดยทางทีมจะดูแลผูป ว ย
ระหวางทีผ่ ดู แู ลทําการตอบแบบสอบถาม หากมีขอ สงสัยจะมีเจาหนาที่
ที่ไดรับการฝกและเขาใจในแบบสอบถามเปนผูใหคําปรึกษา
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคของผูปวยเด็กพิการไดจากเวชระเบียน

เกณฑการคัดออก
- มีปญหาทางจิตเวชจากการสอบถามประวัติโรคประจําตัว
การคํานวณขนาดตัวอยาง คิดอางอิงจากการศึกษาที่มีความใกล
เคียงกันของ Maria Fernanda Pineda Frutos et al(10) ทําการวิจัย
ในกลุมเด็กพิการในประเทศเม็กซิโก ความรูสึกเปนภาระของผูดูแล 48
ราย ใน 110 ราย คิดเปน 43.6% (p=0.436) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95%
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดเทากับ 12.5% (d=0.125) ไดขนาด
ตัวอยางเปนจํานวน 61 ตัวอยาง โดยใชสมการ

การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PASW (SPSS) Statistics
for Windows version 18
นําเสนอขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลคุณภาพดวย
จํานวน (รอยละ) ขอมูลเชิงปริมาณ ดวยคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD)
วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยและความรูสึกเปนภาระโดยใช
สถิติ pearson correlation และ linear regression analysis โดย p
values นอยกวา 0.05 ถือวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
แบบวัดภาระในการดูแล Zarit Burden Interview พัฒนาขึ้นโดย
Zarit SH และคณะ(8) ซึ่งแบบวัดดังกลาวไดพัฒนามาจากการประเมิน
ประสบการณความเครียดและผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูดูแลผู
ที่มีความพิการและผูสูงอายุ มีขอคําถาม 22 ขอ โดยแตละขอคําถาม
มีลักษณะ การวัดเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จาก 0-4 โดย
มีเกณฑในการใหคะแนนในแตละขอดังนี้ ประจํา ได 4 คะแนน, บอย
ครั้ง ได 3 คะแนน, บางครั้ง ได 2 คะแนน, นาน ๆ ครั้ง ได 1 คะแนน,
ไมเคยเลย ได 0 คะแนน มีคะแนนตั้งแต 0-88 คะแนน แบงระดับความ
รูสึกเปนภาระเปน 4 ระดับ ตามคะแนน ดังนี้ 0-20 คะแนน ไมเปน
ภาระ, 21-40 คะแนน เปนภาระนอย, 41-60 คะแนน เปนภาระปาน
กลาง, และ 61-88 คะแนน เปนภาระมาก แบบวัดภาระในการดูแล
Zarit Burden Interview ฉบับภาษาไทย(11) ไดรับการแปลโดย ชนัญชิดาดุษฏี และคณะ โดยมีคา สัมประสิทธิ แอลฟาครอนบาคเทากับ 0.92

ผลการศึกษา
การศึกษานี้ใหผูดูแลหลักของผูปวยเด็กพิการทั้งหมด 61 ราย
ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของผูดูแลที่พาผูปวยมาโรงพยาบาล
รอยละ 83.6 เปนเพศหญิง สวนใหญเปนมารดา ซึ่งรอยละ 90 ของผู
ดูแลหลักมีสถานะสมรส อายุระหวาง 18 ป ถึง 59 ป เฉลี่ย 36.02 ป
และรอยละ 77 อาศัยอยูใ นกรุงเทพและปริมณฑล รอยละ 52 มีบตุ รคน
อื่นที่ตองดูแลรวมดวย มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
ผูดูแลที่มีการศึกษาในระดับที่ต่ําลงมานั้นมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน รอย
ละ 72 ของผูดูแล มีงานทําซึ่งเปนงานที่ตองทําเต็มเวลา รอยละ 47.5
ครอบครัวของผูดูแลมีรายไดเริ่มตั้งแต 1,500 บาทตอเดือนจนถึง
200,000 บาทตอเดือน พบวา รอยละ 42.6 มีรายไดเทากับรายจาย
และ รอยละ 21 มีรายไดมากกวารายจาย
ผูดูแลตองพาผูปวยมาโรงพยาบาลเฉลี่ย 3.8 ครั้งตอเดือน และ มี
การนอนโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเฉลี่ย 1.3 ครั้งตอป การเดินทาง
มาโรงพยาบาลใชเวลาเฉลี่ย 108 นาที รอยละ 70 มีผูอื่นชวยเหลือใน
การดูแลผูป ว ยดวย ผูด แู ลสวนใหญในการศึกษานี้ (รอยละ 98) สามารถ
บริหารจัดการปญหาที่เกิดขณะดูแลผูปวยได และรอยละ 83.8 รูสึกวา
ไดรับการชวยเหลือจากคนรอบขาง
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลลักษณะทั่วไปของเด็กกลุมศึกษาซึ่งไดจาก
เวชระเบียน และ จากแบบสอบถามผูดูแล โดยเด็กมีอายุเฉลี่ย 3.75 ป

ขั้นตอนการวิจัย
จัดเก็บขอมูลตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2560 ภายหลังผานการรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รหัสโครงการ 590184
โดยทําการเก็บขอมูลผูดูแลทุกคนที่พาผูปวยเด็กพิการเขามารับการ
รักษาที่สาขาเวชศาสตรฟนฟู ผูดูแลตองผานเกณฑการประเมินการ
คัดเลือกเขารวม และคัดออกจากวิจัย ผูดูแลลงชื่อเอกสารยินยอมการ
เขารวมวิจยั จากนัน้ จึงเริม่ การเก็บขอมูลจากผูด แู ลโดยใชแบบสอบถาม
สัมภาษณ
แบบสอบถามมี 4 สวนไดแก
1. ขอมูลพื้นฐานของผูดูแล
2. ขอมูลพื้นฐานของผูปวยเด็กพิการ
3. Zarit Burden interview ฉบับภาษาไทย(11)
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Table 1. Caregiver demographic data

Number (%)
Age
Sex

1

Relationship with patient

Marital status
Habitation
Education
Occupation

Type of employment

Family income1
Income and expense balance

Hours of patient care (hours per day)1
Other child
Other caregivers
Other patients to be take care
Frequency of hospital visit (times per month)1
Frequency of hospital admission (times per year)1
Adherence to prescribed home program
Transportation
Transport duration (minutes)1
Ability to solve problems related with patient care

Feel like receiving help from others
1

Male
Female
Mother
Father
Others
Married
Divorced
Bangkok and perimeter
Others
Below bachelor degree
Bachelor degree and above
State officer
Private work
Others
Unemployed
Full time working
Part time working
Unemployed
Min=1,500, Max=200,000
Income more than expense
Income equal to expense
Income less than expense
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Min=0.33, Max=15
Min=0, Max=9
Regular
Not regular
Private transportation
Public transportation
Min=15, Max=480
All
Partially
None
Yes
No

36.02 (8.7)
10 (16.4)
51 (83.6)
44 (72.1)
10 (16.4)
7 (11.5)
55 (90.2)
6 (9.8)
47 (77)
14 (23)
35 (57.4)
26 (42.6)
6 (9.8)
15 (24.6)
23 (37.7)
17 (27.9)
29 (47.5)
15 (24.6)
17 (27.9)
41,663 (39,131)
14 (23)
26 (42.6)
21 (34.4)
20.5 (5.4)
32 (52.5)
29 (47.5)
43 (70.5)
18 (29.5)
8 (13.1)
53 (86.9)
3.8 (2.6)
1.3 (1.8)
41 (67.2)
20(32.8)
36 (59)
25 (41)
108.9 (87.4)
35 (57.4)
25 (41)
1 (1.6)
51 (83.6)
10 (16.4)

; mean (SD)

และมีระยะเวลาที่เกิดโรคเฉลี่ย 3.02 ป พบปญหาสมองพิการมากที่สุด
(รอยละ 37.7) รองลงมาเปนโรคทางพันธุกรรม และภาวะพัฒนาการ
ชา (รอยละ 24.6 และ 11.5 ตามลําดับ) ผูปวยเด็กรอยละ 55.7 มีโรค
อื่นรวมดวยอยางนอย 1 โรคขึ้นไป
รอยละ 93.2 ผูปวยเด็กตองไดรับความชวยเหลือจากผูดูแลในเรื่อง
กิจวัตรประจําวัน รอยละ 85 ไมไดไปโรงเรียน ปญหาของผูปวยในเรื่อง
การขับถายนั้นรอยละ 95 สามารถขับถายไดเองโดยไมตองใชการสวน
ปสสาวะหรืออุจจาระ รอยละ 83.6 สามารถรับประทานอาหารทาง
ปากได โดยรอยละ 55.7สามารถรับประทานอาหารเองไดทั้งหมด ไมมี
อาการสําลัก ผูปวยเด็กที่สามารถเดินไดรอยละ 34 โดยมีเพียงรอยละ

19.7 ที่สามารถเดินไดดวยตนเอง ผูปวยเด็กรอยละ 62 มีปญหาชัก
รวมดวย ผูปวยเด็กรอยละ 78.6 นั้นสามารถที่จะสื่อสารกับผูดูแลไดซึ่ง
ในจํานวนนี้รอยละ 54.1 สามารถสื่อสารกับผูดูแลไดดี รอยละ 34.4 มี
ปญหาทางดานการมองเห็น รอยละ 72 มีปญหาดานพฤติกรรมเชนอยู
ไมนิ่ง ซนมากกวาปกติ
การหาความชุกของความรูส กึ เปนภาระของผูด แู ล โดยใชแบบสอบถาม
Zarit Burden interview พบผูดูแลที่มีคะแนน Zarit Burden interview มากกวา 20 คะแนน หรือมีความรูสึกเปนภาระรอยละ 45 ของผู
ดูแลทั้งหมด โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความรูสึกเปนภาระคือ 23.13 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.07 คะแนน และเมื่อแบงตามระดับความรูสึก
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Table 2. Children demographic data

Number (%)
Age
Sex

1

Primary diagnosis

Co-morbidity

Disease duration (year)1
Activity of daily living

Communication

School attendance
Bowel and bladder management

Oromotor impairment

Visual impairment problem
Behavioral problem
Ambulation problem

Hearing impairment problem
Epilepsy
Intellectual impairment problem
1

Male
Female
Cerebral palsy
Genetic disease
Delayed development
Epilepsy
Musculoskeletal condition
Visual disorder
Cardiopulmonary condition
No
1 disease
>1 diseases
Min=0.5, Max=10
Independence
Partially dependence
Total dependence
Good
With difficult
No
Go to school
Do not go to school
Continent
Incontinent
Need enemas or intermittent catherization
Normal
Eating with help
Tube feeding
Yes
No
Yes
No
Can walk normally
Walking with help
Unable to walk
Yes
No
Yes
No
Yes
No

3.75 (2.6)
32 (52.5)
29 (47.5)
23 (37.7)
15 (24.6)
7 (11.5)
5 (8.2)
5 (8.2)
3 (4.9)
3 (4.9)
27 (44.3)
10 (16.4)
24 (39.3)
3.02 (2.35)
4 (6.6)
25 (41)
32 (52.2)
33 (54.1)
15 (24.5)
13 (21.4)
9 (14.8)
52 (85.2)
23 (37.7)
35 (57.4)
3 (4.9)
34 (55.7)
17 (27.9)
10 (16.4)
21 (34.4)
40 (65.6)
44 (72.1)
17 (27.9)
12 (19.7)
9 (14.8)
40 (65.6)
13 (21.3)
48 (78.7)
23 (37.7)
38 (62.3)
32 (52.5)
29 (47.5)

; mean (SD)

มีคุณภาพชีวิตระดับไมดี รอยละ 63.9 ระดับปานกลาง และรอยละ
27.9 มีคณ
ุ ภาพชีวติ ระดับดี และดานสิง่ แวดลอม รอยละ 3.3 มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตระดับไมดี รอยละ 73.8 ระดับปานกลาง และรอยละ 14 มี
คุณภาพชีวิตระดับดี (ตารางที่ 3) และเมื่อนําคะแนนรวมคุณภาพชีวิต
และคะแนนของคุณภาพชีวิตดานตาง ๆ มาคิดความสัมพันธระหวาง
คะแนนความรูสึกเปนภาระพบวา คะแนนรวมคุณภาพชีวิต คะแนน
คุณภาพชีวติ ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานสิง่ แวดลอมมีความสัมพันธ
แบบผกผันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 5 แสดงผลวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลตอคะแนนความ
ู พบวา ปจจัย
รูส กึ เปนภาระ ซึง่ จากการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณ
ที่ทําใหคะแนนความรูสึกเปนภาระของผูดูแลมีคะแนนสูงขึ้นไดแก

เปนภาระพบวามีผูดูแลที่ไมรูสึกวาเปนภาระ 33 คน (รอยละ 54.1)
มีความรูสึกเปนภาระนอย 19 คน (รอยละ 31.1) ความรูสึกเปนภาระ
ปานกลาง 8 คน (รอยละ 13.2) และ รอยละ 1.6 มีความรูส กึ เปนภาระมาก
การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ดู แ ลพบว า ทั้ ง หมดมี คุ ณ ภาพชี วิ ต
ตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป โดยรอยละ 55.7 คุณภาพชีวิตระดับ
ปานกลาง และรอยละ 44.3 มีคุณภาพชีวิตระดับดี คาเฉลี่ยคะแนน
คุณภาพชีวิตคือ 92 เมื่อแบงคุณภาพชีวิตออกเปนทั้งหมด 4 ดาน
ดานรางกาย รอยละ 54.1 ของผูดูแลมีคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง
และรอยละ 45.9 มีคุณภาพชีวิตระดับดี ดานจิตใจ รอยละ 9.8 ของผู
ดูแลมีคุณภาพชีวิตระดับไมดี รอยละ 83.6 ระดับปานกลาง และรอยละ
6.6 มีคุณภาพชีวิตระดับดี ดานความสัมพันธทางสังคม รอยละ 5
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Table 3. Caregiver’s quality of life

Quality of life
Quality of life,
physical domain
Quality of life,
psychological domain

Total score Mean (SD)

Degree of quality of life

Number (%)

92.14 (11.75)
Min=64, Max=115
25.65 (3.62)
Min=17, Max=33
18.47 (2.87)
Min=12, Max=25

Moderate
Good
Moderate
Good
Low
Moderate
Good
Low
Moderate
Good
Low
Moderate
Good

34 (55.7)
27 (44.3)
33 (54.1)
28 (45.9)
6 (9.8)
51 (83.6)
4 (6.6)
5 (8.2)
39 (63.9)
17 (27.9)
2 (3.3)
45 (73.8)
14 (23)

Quality of life,
social relationships

10.49 (1.85)
Min=6, Max=14

Quality of life, environment

26.8 (4.31)
Min=16, Max=36

Table 4. Pearson correlation between quality of life score and Zarit Bur-

เรื้อรังโดยมีผูดูแลเปนมารดาเปนสวนใหญ และมีอายุใกลเคียงกับการ
ศึกษานี้ พบความรูสึกเปนภาระใกลเคียงกันคือรอยละ 43 สวนการ
ศึกษาของ พญ.ติรยา เลิศหัตถศิลป(4) ซึ่งศึกษาในกลุมเด็กออทิสติค
ที่เขาการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร พบวาผูดูแลมีความรูสึก
เปนภาระรอยละ 55 รวมทั้งการศึกษาของ Javalkar K และคณะ(3)
ทํ า การศึ ก ษาผู ป ว ยเด็ ก โรคเรื้ อ รั ง ซึ่ ง ในกลุ ม ประชากรเด็ ก กลุ ม นี้ มี
ปญหาเรื่องพฤติกรรมรวมดวย พบวามีคะแนนความรูสึกเปนภาระ
เทากับ 55 คะแนนซึ่งสูงกวาการศึกษานี้ ผูวิจัยคิดวาความรูสึกเปน
ภาระของผูดูแลอาจจะแตกตางกันเมื่อผูปวยเด็กมีปญหาที่แตกตางไป
และปญหาพฤติกรรมของเด็กนาจะมีผลตอความรูสึกเปนภาระเพิ่มขึ้น
การศึกษานี้พบวาคะแนนความรูสึกเปนภาระของผูดูแลมีความ
สัมพันธกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลในทางแปรผกผันคือเมื่อ
คะแนนคุณภาพชีวิตจะลดต่ําลงคะแนนความรูสึกเปนภาระสูงขึ้น ใกล
เคียงกับการศึกษาของ Salvador Aและคณะ(13) ที่ทําการศึกษาใน
ผูดูแลของผูปวยเด็กโรคมะเร็งที่พบวาคุณภาพชีวิตของผูดูแลที่ตําลง
สัมพันธกับความรูสึกเปนภาระของผูดูแลที่เพิ่มขึ้น
การศึกษานี้พบวาผูปวยเด็กที่สามารถรับประทานอาหารทางปาก
เองไดไมวาจะดีหรือทานเองไดบาง ผูดูแลจะรูสึกเปนภาระนอยกวาผู
ดูแลเด็กที่รับอาหารทางสายยาง การศึกษาของ Pedersen et al(14) ก็
พบวาผูดูแลที่ตองดูแลเด็กที่มีปญหาทางการกลืนและตองไดรับอาหาร
ทางสายยางนั้นผูดูแลจะมีความรูสึกเปนภาระสูง การที่เด็กยังตองรับ
อาหารทางสายยางเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตของผูดูแล
โดยทําใหเกิด ความกังวล ความเครียด(15,16) ดังนั้นปญหาการดูดกลืน
หรือการรับประทานอาหารจึงมีความสําคัญที่ควรตระหนักถึง และ
พัฒนาคุณภาพการรักษาในบริบทนี้ นอกจากนี้การศึกษาของ Heyman MB และคณะ(17) พบวาผูดูแลผูปวยเด็กที่มีการใหอาหารทาง
สาย จะมีความกังวลหรือความรูสึกเปนภาระมากในชวงแรกที่ผูปวยได
รับการใสสายยาง หลังจากนั้นความรูสึกเปนภาระจะลดลงเมื่อผูดูแล
มีความรูและความมั่นใจในการใหอาหารผูปวยทางสายยางเพิ่มขึ้น ดัง
นั้นเพื่อลดความรูสึกเปนภาระของผูดูแลเด็กที่มีปญหาการกลืนควรมี
การพัฒนาดานการใหคําแนะนํา ใหความรูเพื่อใหผูดูแลมีความมั่นใจ
เขาใจวิธีการดูแลปญหา ลดความวิตกกังวล ทําใหสามารถดูแลผูปวย

den Interview score
Variables
Total quality of life score
Quality of life, physical domain score
Quality of life, psychological domain score
Quality of life, environment score

Correlation (r) p-value
-0.451
-0.455
-0.332
-0.376

0.000*
0.000*
0.009*
0.003*

* Sig<0.05

อายุของผูปวยเด็ก โดยผูปวยเด็กที่อายุเพิ่มมากขึ้น 1 ป ผูดูแลจะมี
คะแนนมีความรูสึกเปนภาระมากขึ้น 1.566 คะแนน (p=0.042) ผู
ปวยเด็กที่มีปญหาทางสติปญญา พบวาผูดูแลจะมีคะแนนความรูสึก
เปนภาระสูงกวาผูด แู ลของผูป ว ยทีไ่ มมปี ญ
 หาเรือ่ งสติปญ
 ญา 8.8 คะแนน
(p=0.030) ผูดูแลที่จําเปนตองทํางานเต็มเวลารวมกับการดูแลผูปวย
เด็กจะมีคะแนนความรูสึกเปนภาระสูงกวากลุมที่ไมไดทํางาน 9.4
คะแนน (p=0.046) และพบวาปจจัยที่มีผลใหคะแนนของความรูสึก
เปนภาระต่ําลงของผูดูแล ไดแก คุณภาพชีวิตที่ดีของผูดูแลโดยพบ
วาเมื่อคะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลสูงขึ้น 1 คะแนนทําใหคะแนน
ความรูสึกเปนภาระต่ําลง 0.467 คะแนน (p=0.003) ผูปวยเด็กสมอง
พิการ ผูดูแลของผูปวยเด็กสมองพิการจะมีคะแนนความรูสึกเปนภาระ
ต่ํากวาผูดูแลเด็กในโรคอื่น ๆ 9.3 คะแนน (p=0.030) นอกจากนี้การ
ศึกษานี้ พบวาผูดูแลผูปวยเด็กที่มีปญหาทางดานสายตาจะมีคะแนน
ความรูสึกเปนภาระต่ํากวาผูดูแลของเด็กที่ไมมีปญหาทางสายตา 8.5
คะแนน (p=0.030) ผูดูแลผูปวยเด็กที่สามารถทานอาหารเองไดดีมี
คะแนนความรูสึกเปนภาระต่ํากวากลุมที่รับอาหารทางสายยางอยู 10
คะแนน (p=0.038)รวมถึง ผูดูแลผูปวยเด็กที่สามารถทานไดบางสวนมี
คะแนนความรูสึกเปนภาระต่ํากวากลุมที่ทานอาหารทางสายยางอยู12
คะแนน (p=0.021)

บทวิจารณ
การศึกษานี้พบความชุกของความรูสึกเปนภาระของผูดูแลเทากับ
รอยละ 45 ซึ่งเมื่อเทียบกับการศึกษาของ Maria Fernanda Pineda
Frutos et al(10) ประเทศเม็กซิโก ซึ่งศึกษาผูปวยเด็กพิการและโรค
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Table 5. Multiple linear regression analysis of Zarit Burden Interview score and related factors (Model R2 = 0.658)

Predicting factor
Constant
Habitation
Caregiver age
Others caregivers
Total quality of life score
Cerebral palsy patients
Self-management
Behavioral problems
Hours of patient care
Patient age
Ambulation problem
Co-morbidity
Intellectual impairment
Transportation time
Hearing impairment
Visual impairment
Types of employment
Epilepsy
Oromotor impairment
Congenital problem
Frequency of hospital admission

B

Std.Error

Beta

t

p-value

83.771
7.868
0.301
1.593
-0.467*
-9.336*
-4.653
-4.523
-4.379
-0.487
1.566*
-2.343
6.449
-5.795
8.818*
-0.031
-7.764
-8.528*
9.476*
-2.253
-10.734*
-12.017*
-2.906
-0.601

17.134
5.127
0.187
3.842
0.148
4.143
6.950
4.140
3.952
0.301
0.742
4.339
5.017
3.490
3.901
0.020
4.586
3.795
4.596
3.904
4.9996
4.999
3.525
0.994

0.237
0.188
0.052
-0.390
-0.324
-0.083
-0.159
-0.141
-0.190
0.300
-0.067
0.164
-0.203
0.316
-0.195
-0.227
-0.290
0.261
-0.078
-0.382
-0.386
-0.093
0.078

4.889
1.535
1.612
0.415
-3.162
-2.254
-0.670
-1.093
-1.108
-1.618
2.111
-0.540
1.285
-1.661
2.260
-1.551
-1.692
-2.246
2.061
-0.577
2.146
-2.403
-0.824
-0.605

0.000
0.133
0.115
0.681
0.003
0.030
0.507
0.282
0.275
0.114
0.042
0.592
0.207
0.105
0.030
0.128
0.098
0.030
0.046
0.567
0.038
0.021
0.414
0.548

*Sig <0.05

เด็กไดอยางมีความสุขเพื่อขึ้น
เบื้องตนผูวิจัยตองการศึกษาเกี่ยวกับโรคและความสัมพันธกับการ
เกิดความรูสึกเปนภาระแตการศึกษากลับพบวาความรูสึกเปนภาระ
ของผูดูแลหลักของกลุมเด็กสมองพิการมีนอย คาดคะเนวานาจะเกิด
จากในโรงพยาบาลศิริราชที่ศึกษามีลักษณะการรักษาเปน multidisciplinary และมี high risk baby clinic เพื่อดูแลปญหาเด็กสมองพิการ
ตั้งแตระยะแรก ๆ ตลอดจนการติดตามใกลชดิ ทําใหผูปกครองมีความ
มั่นใจและลดความกังวลในการดูแลผูปวยเด็กสมองพิการ
การศึกษานี้ยังพบวาอายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กมีความสัมพันธกับความ
รูสึกเปนภาระที่เพิ่มขึ้น ผูวิจัยคิดวาอาจจะเนื่องจากปจจัยในการดูแลมี
เพิ่มขึ้น เชน น้ําหนักตัวที่เพิ่ม, อาหาร และอารมณ เปนตน
การศึกษานี้ยังพบประเด็นที่นาสนใจโดยพบวา ความรูสึกเปนภาระ
ของผูดูแลเด็กที่มีปญหาทางการมองเห็นจะมีความรูสึกเปนภาระต่ํา
กวากลุมที่ยังสามารถมองเห็นไดปกติ และผูวิจัยยังไมพบการศึกษาที่
เทียบเคียง ผูวิจัยคิดวา นาจะเกิดจากการที่ผูปวยเด็กที่มีปญหาทาง
สายตาส ว นใหญ เ ป น กลุ ม ที่ รั บ การรั ก ษาแบบประคั บ ประคองไม
สามารถเคลื่อนที่ไดอาจทําใหผูดูแลไมลําบากในการดูแลมากนัก ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลที่พบวาการดูแลเด็กที่เคลื่อนที่ไมไดผูดูแลจะมี
ความรูสึกเปนภาระนอยกวาเด็กที่เคลื่อนที่ได นอกจากนี้การศึกษานี้
ศึกษาขอมูลในสาขาเวชศาสตรฟน ฟู คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล
ซึ่งมีหนวยฟนฟูเด็กพิการที่มีปญหาทางสายตา ซึ่งอาจทําใหลดความ
กดดันของผูดูแล ทําใหผูดูแลมีความมั่นใจในการดูแลเด็กที่มีปญหา
ทางสายตาเพิ่มขึ้น ทําใหความรูสึกเปนภาระตอเด็กกลุมนี้ไมสูงเทาที่
J Thai Rehabil Med 2018; 28(2)

คาด อยางไรก็ตามขอมูลการศึกษาเรื่องนี้ยังคอนขางจํากัด ควรมี
การศึกษาตอไปในกลุมประชากรที่มีความแตกตางมากขึ้นรวมถึงราย
ละเอียดของปญหาทางสายตา
การศึกษานี้มีขอจํากัดของงานวิจัยดังนี้ 1 การศึกษานี้เก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่มารักษาที่สาขาเวชศาสตรฟนฟูเทานั้นซึ่งสวนใหญ
เปนเด็กที่มีปญหาความพิการทางกาย แตกลุมผูปวยเด็กที่มีปญหาทาง
จิตใจหรือพฤติกรรม เชน สมาธิสั้นนอยมาก อาจทําใหยังไมครอบคลุม
เต็มที่ 2 การศึกษานี้ทําการศึกษาในผูดูแลผูปวยเด็กที่มาเขารับการ
รักษาที่สาขาเวชศาสตรฟนฟูเด็ก โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีระบบการ
รักษาที่เปนทีม มีหนวยงานรักษาปญหาเฉพาะทาง มีการดูแลใกลชิด
ใหคําปรึกษาและความรู และผูดูแลรอยละ 98 ใหขอมูลวาสามารถ
จัดการปญหาที่เกิดจากการดูแลไดดวยตนเอง และ รอยละ 83 รูสึกวา
ไดความชวยเหลือจากคนรอบขาง ดังนั้นผูดูแลจึงสามารถใหการดูแล
ผูป ว ยเด็กไดดี มีความกดดันนอย จึงอาจทําใหความรูส กึ เปนภาระคอน
ขางต่ํา ดังนั้นทางทีมผูวิจัยจึงมีประเด็นสําหรับงานวิจัยตอ ๆ มา ดังนี้
1) ศึกษาผูดูแลของเด็กที่มีลักษณะหลากหลายเพิ่มขึ้น เชน ผูปวยเด็ก
ที่เขารับการรักษาดวยโรคอื่น ๆ หรือผูปวยที่ไมไดจําเปนตองรับการ
รักษาฟนฟูดวยกายภาพบําบัด ความรูสึกเปนภาระอาจแตกตางไป
หรือไม 2) ศึกษากลุมประชากรจํานวนมากขึ้นเพื่อใชในการหาปจจัยที่
เกี่ยวของไดดียิ่งขึ้นเนื่องจากจํานวนประชากรของการศึกษานี้คํานวณ
มาเพื่อการหาความชุกเทานั้น ทําใหปจจัยที่มีความสัมพันธกับความ
รูสึกเปนภาระบางปจจัยอาจจะไมชัดเจน
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สรุป การศึกษานี้พบวาผูดูแลมีความรูสึกเปนภาระรอยละ 45
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูสึกเปนภาระ มีทั้งปจจัยจากตัวผูดูแล
เอง และ ปจจัยในผูปวยเด็ก โดยการศึกษาปจจัยดานผูดูแลที่มีความ
เกี่ยวของกับความรูสึกเปนภาระอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก ภาระ
งานประจําของผูดูแลและ คุณภาพชีวิตของผูดูแล สวนปจจัยในเด็กที่
เกี่ยวของกับการเกิดความรูสึกเปนภาระในผูดูแลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก อายุของผูปวยเด็กที่เพิ่มขึ้น ชนิดของโรค ปญหาทางสติ
ปญญา ปญหาทางการกิน เปนตน ดังนั้นการรักษาผูปวยเด็ก จําเปน
ตองใหความสนใจไมเฉพาะตัวผูปวยเองแตรวมถึงผูดูแลดวย เพื่อใหผล
การรักษาออกมาอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่เกี่ยวของจากการศึกษา
นี้ชวยใหเกิดความตระหนักและนําไปใชพยากรณความรูสึกเปนภาระ
ในการดูแลเด็กพิการของผูดูแลในเบื้องตนเพื่อนําไปสูการแกปญหา
หรือพัฒนาการรักษาตอไปไดเพิ่มเติมในอนาคต
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