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Abstract
 Purpose: To study the influences of anxiety, perceived health status and social support on self-care  
behaviors of stroke caregivers.
 Design: A correlational predictive design.
 Methods: The sample comprised seventy-eight primary family caregivers of stroke patients who had 
provided care for patients at least one month after discharge. Data were collected at the outpatient department 
of Siriraj hospital by using questionnaires about personal information, anxiety, perceived health status, perceived 
social support and self-care behaviors of stroke caregivers. The data were analyzed by using descriptive statistics 
and multiple regression analysis.
 Main findings: Most of the subjects were females (85.9%) with a mean age of 51.69 years old. Most of the 
sample (89.7%) had good self-care behaviors and 71.8% had good perceived health status. More than half of the 
sample (60.3%) had moderate social support and mild anxiety (57.7%). Multiple regression showed that  
anxiety, perceived health status, perceived social support jointly explained 40.7%  of variance in self-care  
behaviors of stroke caregivers (R2 = .41, p < .001). Predictive factors of self-care behaviors of stroke caregivers 
were perceived health status (β = .39, p < .01), anxiety (β = - .23, p < .05) and social support (β = .21, p < .05).
 Conclusion and recommendations: Nurses and health care team should assess perceived health status, 
anxiety of caregiver and social support. These information will help nurse to promote perceived health status, 
reducing anxiety, and providing informational social support in order to increase self-care behaviors of stroke 
caregivers.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจการทำานายของความวิตกกังวล การรับรู้ภาวะสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม ต่อพฤติกรรม

การดูแลตนเองของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

 รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลหลักท่ีเป็นญาติของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีให้การดูแลผู้ป่วยมาไม่น้อยกว่า 1 

เดือน ภายหลังผู้ป่วยจำาหน่ายออกจากโรงพยาบาล จำานวน 78 ราย เก็บข้อมูลท่ีตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช โดยใช้แบบสอบถาม

เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ความวิตกกังวล การรับรู้ภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ดูแล 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 85.9 มีอายุเฉล่ีย 51.69 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแล

ตนเองในระดับดีร้อยละ 89.7 และการรับรู้ภาวะสุขภาพอยู่ในระดับดีร้อยละ 71.8 มากกว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวล

ในระดับน้อยร้อยละ 57.7 และได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางร้อยละ 60.3 และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า 

การรับรู้ภาวะสุขภาพ (β = .39, p < .01) ความวิตกกังวล (β = - .23, p < .05) และการสนับสนุนทางสังคม (β = .21, p < .05) สามารถ

ทำานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยตัวแปรทุกตัวสามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้ดูแลได้ร้อยละ 40.7 (R2 = .41, p < .001).

 สรุปและข้อเสนอแนะ: พยาบาลและทีมสุขภาพควรมีการประเมินการรับรู้ภาวะสุขภาพ ความวิตกกังวล และการสนับสนุนทาง

สังคมของผู้ดูแล เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ภาวะสุขภาพ ลดความวิตกกังวลของผู้ดูแล  

และให้การสนับสนุนทางสังคมท่ีเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองท่ีเหมาะสมกับผู้ดูแล ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ดูแลมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
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