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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาโดยใช้ปรัชญาการศึกษาแบบเฮอร์เมนนิว
ติกซ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรยายและอธิบายประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยติดเตียงของผู้ดูแล โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  จ านวน 9 คน มีคุณสมบัติดังนี้ (1) เป็นผู้ดูแลของผู้ป่วยที่มีค่าคะแนน
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Activities of Diary Living: ADL) ต่ ากว่า 4 คะแนน (2) 
ให้การดูแลผู้ป่วยมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 1 ปี และ (3) มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สื่อสารได้เข้าใจและ
ให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม การบันทึกภาคสนาม และการบันทึกเทป เครื่องมือที่ ใช้คือแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลหลัก ส่วนที่ 2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก รูปแบบ
กึ่งมีโครงสร้าง (semi structured interview) ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 
คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562  ถึง เดือนสิงหาคม 2562 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแวนมาเนน  
  ผลการศึกษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์การการดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนี้ ผู้ดูแลผู้ป่วยติด
เตียงรับรู้และให้ความหมายของผู้ป่วยติดเตียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
สังคมแวดล้อมรอบตัว การรับข้อมูลข่าวสารจากสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยรับรู้ และให้
ความหมายของผู้ป่วยติดเตียงไว้ 2 ประการ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้ป่วยที่
จ าเป็นต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา แรงจูงใจในการเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติด
เตียง เกิดจากปัจจัยร่วมที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1.) การได้ท าหน้าที่ตามบทบาทของตัวเอง ความสัมพันธ์
ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับตัวผู้ป่วยติดเตียง เช่น ลูก สามี มารดา จึงท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดแรงจูงใจในการ
ดูแลผู้ป่วย เพราะหน้าที่คือภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อ
ลูก หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ 2.) การได้เสียสละเพ่ือครอบครัว เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นความ
เสียสละเพ่ือครอบครัว เพ่ือที่จะให้บุคคลอ่ืนๆในครอบครัวไม่เกิดผลกระทบในการด าเนินชีวิต ส าหรับ
ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องมาดูแลกันเองที่บ้าน ผู้ท าหน้าที่ดูแลป่วยจึงมีความส าคัญที่จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแล
ผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ การดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยนอนติด
เตียงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ดูแลต้องปฏิบัติ เพ่ือที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้ฟ้ืนฟูตัวเองพอที่จะช่วยเหลือตัวเอง
ได้มากขึ้น 
  ผลการวิจัยครั้งนี้ให้แนวทางแก่ทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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บทน า  
 ความเจริญด้านการแพทย์ และเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์เราอายุยืนมากขึ้น มีประชากรสูงอายุ
เพ่ิมขึ้น อัตราการป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพ่ิมขึ้นน ามาซึ่งจ านวนผู้ป่วยสูงอายุที่ทุพพลภาพและต้องการการ
ดูแลมากขึ้น หน้าที่ของการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักตกหนักที่สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยเอง 
ภาระการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องพ่ึงพาผู้ดูแลตลอดเวลานั้น เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย ใช้
เวลามาก และก่อให้เกิดความตึงเครียดสูง อีกท้ังตัวผู้ดูแลเองก็อาจมีปัญหาของตนเองในหลายๆด้าน ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ ฐานะการเงิน และชีวิตส่วนตัวของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไป ถ้า
ผู้ดูแลปราศจากความช่วยเหลือจากสมาชิกคนอ่ืนๆแล้ว ก็จะเกิดความเหนื่อยล้า (Caregiver burden) 
หรือถึงกับหมดไฟในการดูแล (Caregiver burnout) เมื่อเกิดภาวะดังกล่าว ผู้ป่วยอาจเสี่ยงต่อการถูกท า
ร้าย หรือทอดทิ้งได้โดยไม่ได้ตั้งใจ  
  ผู้วิจัยเชื่อว่าผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและทรัพยากรที่มีอยู่ และผู้ที่จะสามารถอธิบายประสบการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ได้ดีจะต้องเป็นผู้ดูแลที่มีประสบการณ์ของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในระยะเวลาที่นาน
พอสมควร 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาท าความเข้าใจปรากฏการณ์ประสบการณ์การการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือเกิดความเข้าใจการให้ความหมายของประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
แรงจูงใจใน การดูแลผู้ป่วยติดเตียง วิธีการหรือกระบวนการที่เป็นประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
ปัจจัยที่มีผลและการสนับสนุนต่อการดูแลผู้ป่วยติดเตียง การรับรู้และความรู้สึกต่างๆให้เชื่อมโยงกับการ
ด าเนินชีวิต ซึ่งผลของการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย     
  1. เพ่ือบรรยายและอธิบายประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
 
วิธีการวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูล  
 ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา คัดเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  จ านวน 9 ราย ตามคุณสมบัติที่ก าหนดดังนี้  



 
 

 1. เป็นผู้ดูแลของผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน 
(Activities of Diary Living: ADL) ต่ ากว่า 4 คะแนน  

 2. ให้การดูแลผู้ป่วยมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 1 ปี  
 3. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สื่อสารได้เข้าใจและให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ครั้งนี้ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ใช้เครื่องมือประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. เทปบันทึกเสียงส าหรับการสัมภาษณ์ 1 ชุด 
  2. แบบรวบรวมข้อมูล จ านวน 1 ชุด มี 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป   

ส่วนที่ 2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
  3. แบบบันทึกภาคสนาม 
  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

1. ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือ ซึ่งหมายถึง แนวทางในการสัมภาษณ์                             
2. น าแนวค าถามในการสัมภาษณ์ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

 3. น าแนวค าถามในการสัมภาษณ์ ไปทดลองใช้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
 4. พัฒนาค าถามโดยมีการปรับค าถามเชิงลึกให้สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1 การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล คือ การค้นหาผู้ให้ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อของผู้ป่วยติดเตียง 
  2.2 การเข้าพบผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยเข้าพบและแนะน าตัวกับผู้ให้ข้อมูล  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคต่างๆ 4 วิธี 
คือการสัมภาษณ์ การสังเกต การจดบันทึกภาคสนาม และการบันทึกเทป  

  2.4 การแปลผลข้อมูลรายวัน หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวัน  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาถอดข้อความ (transcribe) จากเทปบันทึกเสียง 

  2. ตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนของข้อมูล จ าแนกจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
  3. วิเคราะห์และสรุปประเด็นเบื้องต้นจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละครั้ง 

 
 
 
 



 
 

 จริยธรรมวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูลโดยการผู้วิจัยได้เข้าพบผู้ให้ข้อมูล แนะน า

ตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ความส าคัญของการวิจัย  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยให้แบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมวิจัย และให้ผู้ให้ข้อมูลยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

 
ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
  ลักษณะท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลที่ศึกษาทั้งหมด 9 ราย มีอายุ ระหว่าง 35 - 55 ปี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะใหญ่ ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา จ านวน 9 
ราย โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา จ านวน 6 ราย รับจ้าง จ านวน 1 ราย ธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 1 ราย และเป็นแม่บ้าน จ านวน 1 ราย ในส่วนของระดับการศึกษา จบชั้นประถมศึกษา จ านวน 7 
ราย จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 ราย และชั้นอนุปริญญา จ านวน 1 ราย ระยะเวลาการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ระหว่าง 2 ปี -20 ปี 
 
ส่วนที่ 2 ประสบการณ์การการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
1.  การรับรู้และให้ความหมายของผู้ป่วยติดเตียง 
 1.1 ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้   
 ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าผู้ป่วยติดเตียง คือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือช่วยเหลือตนเองได้
น้อย เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกาย ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง ดังค าพูดที่ว่า 
  ผู้ป่วยติดเตียงก็คือผู้ป่วยที่ต้องอยู่กับเตียงตลอด ท าอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ นอนอยู่กับ

เตยีงเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ 
       (หนึ่ง : สัมภาษณ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562) 
 1.2 ผู้ป่วยท่ีต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด   
 ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าผู้ป่วยติดเตียง คือผู้ป่วยที่จ าเป็นจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ป่วยติด
เตียงไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเอง ดังค าพูดที่ว่า 
  คือผู้ป่วยติดเตียงที่นึกถึงคือเราต้องดูแลไปตลอด คือแม่แกเป็นคนอ้วนแล้วมันหนัก
ส าหรับพี ่พ่ีต้องยกจากเตียงขึ้นรถ ยกจากรถเข้าห้องน้ า จากรถขึ้นโถส้วม จากโถส้วมขึ้นรถ รถขึ้นเตียง 
อยู่แบบนี้ตลอด 
       (สอง : สัมภาษณ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2562) 
2. แรงจูงใจในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง   
 2.1 การได้ท าหน้าที่ตามบทบาทของตัวเอง ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 รายมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและ
ใกล้ชิดกับตัวผู้ป่วยติดเตียง เช่น ลูก สามี มารดา จึงท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดแรงจูงใจในการดูแลผู้ป่วย ดัง
ค าพูดที่ว่า 



 
 

ก็ในการเปลี่ยนก็คือ เหมือนว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ ผมก็คิดว่าต่อไปใครจะส่งผมเรียน 
ใครจะช่วยดูแล มีแต่พ่อแล้วก็พ่ีๆ ผมคิดว่าตอนนั้นจะช่วยดูแลแม่ แล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดจริงๆ 
       (หนึ่ง : สัมภาษณ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562) 

2.2 การได้เสียสละเพ่ือครอบครัว เพ่ือที่จะให้บุคคลอ่ืนๆในครอบครัวไม่เกิดผลกระทบในการ
ด าเนินชีวิต ดังค าพูดที่ว่า 
 
  ผมคิดว่าตอนนั้นจะช่วยดูแลแม่ แล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดจริงๆ คือต้องมีการเสียสละ
ของคนในครอบครัวก็คือคนหนึ่งต้องไปเรียน คนหนึ่งต้องอยู่บ้านต้องดูแลแม่ 
       (หนึ่ง : สัมภาษณ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562) 
3) วิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  

ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 คน ได้มีวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยการปฏิบัติกิจวัตรทุกอย่างให้กับผู้ป่วยติด
เตียง ตลอดระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ดังค าพูดที่ว่า 
  ในแต่ละวันถ้าเริ่มจากตอนเช้าตื่นมาปุ๊บก็ปฏิบัติก็นั่นแหละ ล้างขี้สีเยี่ยว ยกให้นั่ง ป้อน
ข้าว ให้นอน แล้วก็ตอนเย็นก็ปฏิบัติเหมือนเดิมคือให้ทานข้าว อาบน้ า ยกให้นั่งเล่น ปฏิบัติแบบนี้มา 20 ปี
แล้ว 
       (หนึ่ง : สัมภาษณ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562) 
4. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการความส าเร็จหรืออุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  
 ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 9 คน ให้ข้อมูลว่าการได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวเป็นเหมือนก าลังใจส าคัญ
ที่ท าให้ผู้ดูแลมีพลังและก าลังใจในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งการสนับสนุนทั้งทางด้านความรู้ การ
ติดตามเยี่ยมบ้าน หรือการสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จากหน่วยงานอื่นๆ ดังค าพูดที่ว่า 

ก็คืออุปกรณ์เหล่านี้พี่ๆเป็นคนสนับสนุนให้ตลอดครับ พ่ีๆเป็นคนซื้อมาให้ตลอด 
       (หนึ่ง : สัมภาษณ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2562) 
วิจารณ์ 
 ผู้ป่วยติดเตียงต้องการการดูแล อย่างต่อเนื่องระยะยาว (long term care) กิจกรรมการดูแล
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงมีท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมเป็นการดูแลแบบองค์รวม โดยแต่ละกิจกรรม
มีความแตกต่างกันตามลักษณะของโรค ความรุนแรงของโรคที่เจ็บป่วย และความซับซ้อนของภาวะการ
เจ็บป่วย จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแล ซึ่งส่วนใหญ่คือ คู่ชีวิต บุตร
หลาน หรือญาติ สอดคล้องกับการศึกษาของจินตนา อาจสันเที๊ยะ และคณะ ที่พบว่าผู้ที่รับผิดชอบในการ
ดูแลหลักส่วนใหญ่เป็นบุตรของผู้ป่วยติดเตียง และคู่ชีวิต บุตรหลาน หรือญาติของผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้
สะท้อนถึงวิถี วัฒนธรรมทางสังคมไทยให้ความส าคัญกับการตอบแทนบุญคุณของบุพการี เมื่อเกิดการ
เจ็บป่วยต้องดูแล ซึ่ง เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี 
 กิจกรรมหรือสิ่งที่ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงต้องปฏิบัติในทุกๆวันจะเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวัน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการ อาบน้ า แปรงฟัน ทานอาหาร การดูแลความสะอาดหลังการขับถ่าย ซึ่งเมื่อผู้ดูแลได้
ปฏิบัติเป็นประจ าก็เกิดการเรียนรู้จนสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับการศึกษาของณปภัช สิงห์เถื่อน ที่
พบว่ากิจกรรมการดูแลของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียง ประกอบด้วย การดูแล  ด้านร่างกาย ด้าน



 
 

จิตใจ อารมณ์ และด้านสังคม โดย กิจกรรมการดูแลด้านร่างกาย ได้แก่ กิจกรรมการดูแล ด้านกิจวัตร
ประจ าวัน และกิจกรรมการดูแลเฉพาะที่ เกี่ยวกับภาวะเจ็บป่วย 
 การศึกษาครั้งนี้ท าให้เข้าใจบริบทของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้มากขึ้น ท าให้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ดูแลต้อง
ปฏิบัติในแต่ละวัน เข้าใจถึงปัญหาตลอดจนความต้องการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดบริการที่ มี
ประสิทธิภาพ 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยและพัฒนา โดยน าองค์ความรู้ได้ไปออกแบบการพัฒนารูปแบบการสร้างแรงจูงใจให้
ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 

 2. การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้และทักษะการดูแลต่อเนื่องกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงแก่ผู้ดูแลหลัก
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนและวางแผนการดูแลต่อเนื่อง 
 
สรุป 
 ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงรับรู้และให้ความหมายของผู้ป่วยติดเตียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสังคมแวดล้อมรอบตัว การรับข้อมูลข่าวสารจากสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดย
รับรู้และให้ความหมายของผู้ป่วยติดเตียงไว้ 2 ประการ ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ
ผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหรือตลอดเวลา แรงจูงใจในการเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง เกิดจากปัจจัยร่วมที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 1.) การได้ท าหน้าที่ตามบทบาทของตัวเอง 
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับตัวผู้ป่วยติดเตียง เช่น ลูก สามี มารดา จึงท าให้ผู้ให้ข้อมูลเกิด
แรงจูงใจในการดูแลผู้ป่วย เพราะหน้าที่คือภาระรับผิดชอบของบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่
ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่ 2.) การได้เสียสละเพ่ือครอบครัว เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
เป็นความเสียสละเพ่ือครอบครัว เพ่ือที่จะให้บุคคลอ่ืนๆในครอบครัวไม่เกิดผลกระทบในการด าเนินชีวิต 
ส าหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องมาดูแลกันเองที่บ้าน ผู้ท าหน้าที่ดูแลป่วยจึงมีความส าคัญท่ีจะต้องคอยเอาใจใส่
ดูแลผู้ป่วย เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันให้แก่ผู้ป่วย
รวมถึงการดูแลฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ดูแลต้องปฏิบัติ เพ่ือที่จะ
ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้ฟ้ืนฟูตัวเองพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากข้ึน  
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