วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

119

ผลของกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท*
THE EFFECT OF SUPPORTIVE-EDUCATIVE GROUP INTERVENTION
ON CAREGIVERS’ CAPABILITIES IN CARING FOR
SCHIZOPHRENIC PATIENTS

สุกัญญา แก้วศิริ, พยบ. (Sukanya Kaewsiri, BNS.)**
เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ปร.ด. (Pennapa Dangdomyouth, Ph.D.)***

Abstract
Objectives: Quasi-experimental research
was used to compare: caregivers’ capabilities
in caring for schizophrenic patients before and
after participating in supportive educative group
intervention and caregivers’ capabilities in
caring for schizophrenic patients who received
supportive educative group intervention and
those who received regular nursing care.
Methods: The sample consisted of 40
primary caregivers of schizophrenic patients, who
met the inclusion criteria. They were matched
pairs by age and length of caregiving experience
and then randomly assigned into either
experimental or control groups of 20 subjects
each. The experimental group received supportive
educative group intervention and the control
group received regular nursing care. Research
instruments consisted of supportive educative

group intervention; socio-demographics;
caregiver capabilities with schizophrenic
patients; knowledge in caring; and caregiver and
schizophrenic patient relationships. Reliability
of the last three instruments were reported by
Cronbach’s alpha of 0.88, 0.85 and 0.89,
respectively. Data was analyzed by t-test.
Results: Mean score of caregivers’
capabilities in caring for schizophrenic patients
after receiving supportive educative group
intervention was significantly higher than that
before, at a p .05 level and significantly higher
than those who received regular nursing care,
at a p .05 level.
Keywords: Supportive-educative group,
Dependent care agency, Caregivers of
schizophrenic patients
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บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : การวิ จั ย เชิ ง ทดลองนี้ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการ
ดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับ
กลุม่ สนับสนุนและให้ความรูแ้ ละเพือ่ เปรียบเทียบ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั กลุม่ สนับสนุนและให้ความรู้
กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลหลัก
ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด จ�ำนวน 40 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
จับคู่ด้วย อายุ และระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย
แล้วใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่ายเข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่
ควบคุมกลุ่มละ 20 คนโดยกลุ่มทดลองได้รับการ
ดูแลตามแผนการด�ำเนินกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน
และให้ความรู้ ส่วนกลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาล
ตามปกติ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย มี 5 ฉบั บ
ซึ่ ง ผ่ า นการทดสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษา: ความสามารถในการดูแล
ของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเภทหลังเข้ากลุม่ สนับสนุนและ
ให้ความรู้สูงกว่าก่อนเข้ากลุ่มสนับสนุนและให้
ความรู้และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม
ปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

นั้ น เน้ น ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และรี บ รั ก ษาใน
ระยะแรกเริ่มโดยมีการบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาล
ระยะสั้น (สายฝน เอกวรางกูร, 2558) เพื่อมุ่งเน้น
ให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติในครอบครัว
และชุมชนโดยเร็วที่สุด (ธีระ ลีลานันทกิจ, 2552)
ซึ่งปัญหาของผู้ป่วยจิตเภทเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน
พบว่า มีความบกพร่องในการดูแลตนเองด้าน
กิจวัตรประจ�ำวัน การท�ำหน้าทีโ่ ดยทัว่ ไป การท�ำงาน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การเผชิญปัญหา
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ก้าวร้าวรุนแรง (วาสนา ปานดอก,
2545; Bae, Lee, Park, Hyun, & Yoon, 2010;
Kane & Marder, 1993) การที่ผู้ป่วยจิตเภทมี
ความบกพร่องและมีข้อจ�ำกัดในการดูแลตนเอง
ต่างๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความสามารถไม่เพียงพอ
ที่จะตอบสนองต่อความต้องการการดูแลตนเอง
ทั้งหมดได้ ซึ่ง Orem (1995) เรียกบุคคลเหล่านี้ว่า
บุคคลที่มีความพร่องในการดูแลตนเอง (self-care
deficit) และจ�ำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือหรือ
พึ่งพาบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว
ญาติ หรือพยาบาล (แก้วตา มีศรี, 2554) ดังนั้น
ผู้ดูแลจึงต้องเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการดูแล
ช่วยเหลือ เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแล
ตนเองทัง้ หมดของผูป้ ว่ ย ซึง่ การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภท
นั้นผู้ดูแลต้องเผชิญกับอาการแสดงที่ไม่แน่นอน
หรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยจิตเภท
ค�ำส�ำคัญ: กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ ความ อยู่ตลอดเวลา (สุนันทา นวลเจริญ, 2553) ท�ำให้
สามารถในการดู แ ลบุ ค คลที่ ต ้ อ งพึ่ ง พา ผู ้ ดู แ ล สมาชิกที่เป็นผู้ดูแลหลักได้รับผลกระทบโดยตรง
ผู้ป่วยจิตเภท
มากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ เช่น เครียดนอนไม่หลับ
ซึมเศร้า ถูกท�ำร้ายร่างกาย ขาดรายได้ และการเข้า
ความส�ำคัญของปัญหา
ร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ลดน้อยลง (นวนันท์
ปัจจุบันหลักการในการรักษาผู้ป่วยจิตเภท ปิยะวัฒน์กูล และคณะ, 2552; พิเชฐ อุดมรัตน์

-18-0455(001-178)P4.indd 120

6/2/61 BE 9:45 AM

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

และสรยุทธ วาสิกนานนท์, 2552; Canive et al.,
1996; Chan & Yu, 2004; WHO, 2011; Sawatzky
& Fowler-Kerry, 2003) ดังนั้นผู้ดูแลจึงต้องได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเพื่อจะ
ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยจิตเภท
ได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลบุคคลที่
ต้องพึ่งพาหรือผู้ป่วยจิตเภทให้สามารถด�ำรงชีวิต
ของตนอยู่ในชุมชนตามปกติได้ยาวนานที่สุดนั้น
ต้ อ งอาศั ย ความสามารถในการดู แ ลของผู ้ ดู แ ล
เป็นอย่างมาก หากผู้ดูแลมีความสามารถในการ
ดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาได้ดีจะส่งผลให้การดูแล
ผู้ป่วยนั้นมีประสิทธิภาพและท�ำให้ผู้ป่วยสามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ยาวนานมากขึ้น (แก้วตา
มีศรี, 2554)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางด้ า น
อารมณ์ แ ละได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากสั ง คมเมื่ อ
ผู้ป่วยจิตเภทมีอาการฉุกเฉินต�่ำกว่าผู้ดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรังอื่นๆ (Magliano, Fiorillo, De Rosa,
Maj, & the National Mental Health Project
Working, 2006) รวมถึงได้รบั ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำ
ที่จ�ำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเภทจากบุคลากร
ทางการแพทย์ค่อนข้างน้อย (Magliano, Fiorillo,
De Rosa, Maj, & Malangone, 2005) ดังนั้น
ผู ้ ดู แ ลในครอบครั ว จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วาม
สามารถในการดูแลผู้ป่วยตามระดับความรุนแรง
ของโรค เนื่องจากผู้ป่วยจิตเภทมีโอกาสที่จะเกิด
อาการก�ำเริบได้ตลอดเวลาจากการกระท�ำหรือ
การดูแลที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของผู้ดูแล (วิสาข์
วั ช ระศิ ริ บั น ลื อ และศุ ภ ร วงศ์ ว ทั ญ ญู , 2554)
ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการดูแลของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทมีหลายปัจจัยจากการศึกษา
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ของแก้วตา มีศรี (2554) พบว่าอายุ ระยะเวลาในการ
ดูแล สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยจิตเภท
และการสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแล มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลของ
ผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเภท ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
เตือนใจ ภักดีพรหม (2548) ที่พบว่าระยะเวลาใน
การดูแล ความรู้เกี่ยวกับการดูแล สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วย และการสนับสนุนทาง
สั ง คมของผู ้ ดู แ ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะสมองเสื่อม และการศึกษาของ ศิริกาญจนา
เอกสิริไตรรัตน์ (2543) พบว่าปัจจัยที่ท�ำนายความ
สามารถของมารดาในการดูแลบุตรโรคหอบหืด
คือ ความรู้เรื่องโรคหอบหืดและการสนับสนุน
ทางสังคมโดยสามารถร่วมอธิบายความสามารถ
ของมารดาในการดูแลบุตรได้รอ้ ยละ 32 จากปัจจัย
ดังกล่าวจะพบว่าการสนับสนุนทางสังคมและ
ความรู้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ สามารถในการ
ดูแลของผู้ดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพา ดังนั้นจึงควรมี
การส่งเสริมให้ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเภทได้รบั ความรูแ้ ละ
การสนับสนุนทางสังคมอย่างเหมาะสม
การสนับสนุนและให้ความรู้เป็นรูปแบบ
หนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสติปัญญา ความนึกคิด
ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการดู แ ลตนเอง
ที่ดีขึ้นการได้รับค�ำแนะน�ำรวมทั้งประสบการณ์
จะช่ ว ยท� ำ ให้ บุ ค คลมี ค วามสามารถในการใช้
เหตุผลเพื่อตัดสินใจกระท�ำการดูแลตนเองหรือ
ปรั บ เปลี่ ย นการกระท� ำ ตามแผนการรั ก ษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Orem, 1985) นอกจากนี้
การสนั บ สนุ น และให้ ค วามรู ้ ร ่ ว มกั บ การใช้
รูปแบบกลุ่ม เป็นวิธีท่ีช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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ต่ า งๆ ในกลุ ่ ม ผู ้ ท่ี มี ป ั ญ หาในลั ก ษณะเดี ย วกั น
(Manidipa, 2001) โดยการพิจารณาหาทางเลือก
และแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองมาพิจารณา
ตัดสินใจ และน�ำไปสู่การปฏิบัติได้
การให้ความรูแ้ บบกลุม่ และการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์โดยกลุ่มมีผลดีกว่าการให้ความรู้
แบบรายบุคคล เนือ่ งจากกระบวนการกลุ่มจะช่วย
ให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงพลังความสามารถออกมา
ในการช่ ว ยกั น คิ ด หาวิ ธี ท างแก้ ไ ขปั ญ หาใน
เรื่ อ งสุ ข ภาพการเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ การกระท� ำ ด้ า น
สังคม (Manidipa, 2001) จากการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน (De Melo, 2001)
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ ตัดสินใจเกีย่ วกับการ
ดูแลสุขภาพตนเองในชีวติ ประจ�ำวันได้ นอกจากนี้
ยังช่วยลดความรุนแรงของโรคและยังท�ำให้ผู้ดูแล
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า สามารถปรับตัวและด�ำรง
ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขจากการศึกษาที่ผ่านมา
มีการน�ำรูปแบบการบ�ำบัดต่างๆมาประยุกต์ใช้
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการดูแลของผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
จิตเภท ได้แก่ โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะ
แห่งตน โปรแกรมการดูแลแบบองค์รวม (นพรัตน์
ไชยช�ำนิ, 2544; สุนันทา นวลเจริญ, 2553) ซึ่ง
โปรแกรมดังกล่าวจะเน้นทีก่ ารดูแลและสนับสนุน
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิต
วิญญาณของผู้ดูแลเป็นส�ำคัญ โดยที่ยังขาดการให้
ความรูแ้ ละการสนับสนุนผูด้ แู ลซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัย
ส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความ
สามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
การใช้กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ ถือว่า
เป็ น รู ป แบบการพยาบาลที่ มี ค วามเหมาะสม
ส�ำหรับผูด้ แู ล โดยพยาบาลจะให้การช่วยเหลือด้วย
การสอน การชี้แนะ การสนับสนุน และการสร้าง
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือที่มีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของบุคคลให้
ดีขึ้น ท�ำให้ผู้ดูแลสามารถประเมินสถานการณ์ให้
ตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง รูจ้ กั เลือกวิธกี าร
ที่ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาและ
สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมจิต หนุ
เจริญกุล, 2536) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะน�ำกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้มาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท อันจะน�ำไปสู่การดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนและหลังได้รับ
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้กับกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ
สมมติฐานการวิจัย
1. ความสามารถในการดู แ ลของผู ้ ดู แ ล
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทหลั ง ได้ รั บ กลุ ่ ม สนั บ สนุ น และให้
ความรู้สูงกว่าก่อนได้รับกลุ่มสนับสนุนและให้
ความรู้แบบกลุ่ม
2. ความสามารถในการดู แ ลของผู ้ ดู แ ล
ผูป้ ว่ ยจิตเภทในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั กลุม่ สนับสนุนและให้
ความรู้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi–
experimental research) แบบสองกลุ ่ ม วั ด ผล
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สองครั้ ง คื อ ก่ อ นและหลั ง การทดลอง (the
pretest-posttest control group design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การ
วินจิ ฉัยจากจิตแพทย์วา่ เป็นโรคจิตเภทตาม ICD-10
ที่ ค ลิ นิ ก จิ ต เวช แผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกโรงพยาบาล
ของรัฐ
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยที่ได้
รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทตามเกณฑ์การ
วินิจฉัยโรคของ ICD-10 ที่มาพบแพทย์หรือมา
รับยาแทนผู้ป่วยในคลินิกจิตเวชแผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลปทุ ม ธานี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี อ ายุ
ตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปทั้งชายและหญิง จาก
การเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 40 คน พิจารณาจาก
คุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้ 1) มีความสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วยทางสายเลือดหรือทางกฎหมายเพียงคนใด
คนหนึ่ ง ที่ อ าศั ย อยู ่ บ ้ า นเดี ย วกั บ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท
2) เป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทในการ
ด�ำรงชีวิตประจ�ำวันโดยตรงอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 6 เดือนขึ้นไปโดยไม่ได้
รั บ ค่ า จ้ า งหรื อ ค่ า ตอบแทนจากการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
3) สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย สามารถอ่าน
ออกเขี ย นได้ 4) ผู ้ ดู แ ลมี ร ะดั บ คะแนนความรู ้
เกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยอยูร่ ะหว่างร้อยละ 50-80 คือ
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 5) เป็นผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเภทที่มีระดับความรุนแรงของอาการทางจิต
≤ 30 คะแนน (อยู่ในระดับอาการทางจิตทุเลา
โดยใช้แบบประเมินอาการทางจิต (The Brief
Psychiatric Rating Scale :BPRS) 6) ยินยอมเข้าร่วม
วิจัยด้วยความเต็มใจ
การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ
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20 คน รวมจ�ำนวน 40 คน เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ระหว่างการทดลอง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์
อ�ำนาจทดสอบจากโปรแกรมส�ำเร็จรูป เพือ่ ป้องกัน
การเกิดความคลาดเคลือ่ นชนิดที่ 2 (รัตน์ศริ ิ ทาโต,
2551) โดยน�ำค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่ อ นและหลั ง การทดลองจากการศึ ก ษาของ
นิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต (2548) ที่ศึกษาผล
ของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้
ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง ทั้งนี้เพื่อให้มีอ�ำนาจทดสอบ
91.10% และมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนชนิด
ที่ 2 เป็น 8.89% ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ
.05 จากการวิเคราะห์อ�ำนาจทดสอบพบว่าขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่างทีต่ อ้ งการในแต่ละกลุม่ อย่างน้อย
กลุม่ ละ 10 คน รวมทัง้ สิน้ 20 คน (Burns & Glove,
2005)
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจริยธรรม
ในคนของโรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พ.ย.
2558 ผู้วิจัยมีการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและลงลายมือ
ชื่อในใบยินยอมของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการ
เข้าร่วมการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ด้โดยไม่มผี ลกระทบใดๆ
ทั้งสิ้นต่อกลุ่มตัวอย่างและการรักษาของผู้ป่วย
ข้อมูลทุกอย่างทีไ่ ด้จากการวิจยั จะถือเป็นความลับ
หากมีข้อสงสัยในระหว่างขั้นตอนของการวิจัย
สามารถสอบถามผู้วิจัยได้โดยตรงตลอดเวลา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
3 ชุด ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ด�ำเนินการทดลอง ได้แก่
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ซึ่งสร้างตามกรอบ
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แนวคิดทฤษฎีของ Orem (2001) ประกอบด้วย
5 กิจกรรมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ แต่ละครั้งใช้เวลา
90-150 นาที ด�ำเนินกิจกรรม 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ซึ่งมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .85
2. เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ได้แก่
		 2.1		 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
ของผูด้ แู ล เป็นเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มาเอง
ข้อค�ำถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ระยะเวลาในการ
ดูแลผู้ป่วย การมีโรคประจ�ำตัว และความสัมพันธ์
กับผู้ป่วย
		 2.2		 แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเภท เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยดัดแปลง
จากแบบประเมินความสามารถในการดูแลบุคคล
ที่ต้องพึ่งพาที่สร้างตามแนวคิดของ Ever et al.
(1985) และน�ำมาพัฒนาโดย แก้วตา มีศรี (2554)
มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .86 และมีค่า
ความเที่ยงเท่ากับ .88
3. เครื่องมือที่ใช้ก�ำกับการทดลอง ได้แก่
		 3.1		 แบบวั ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ล
ผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก
แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของ
ญาติตามแนวคิดของ Lefley (1987) ซึ่งพัฒนา
โดยแก้วตา มีศรี (2554) มีค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหาเท่ากับ .96 และค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
เท่ากับ .85
		 3.2		 แบบวัดสัมพันธภาพระหว่างผูด้ แู ล
และผู้ป่วย ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมิน
สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้สูงอายุ แปลมา
จากแบบประเมิ น สั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู ้ ดู แ ล
ในครอบครัวกับผู้รับการดูแลของ Stewart and
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Archbold (1996) โดยคมสัน แก้วระยะ (2542)
และน�ำมาพัฒนาโดย แก้วตา มีศรี (2554) มีค่า
ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .95 มีค่าความ
เที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ .89
ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล จ�ำแนกออก
เป็น 3 ระยะได้แก่
ระยะเตรียมการทดลอง ผู้วิจัยค้นคว้าต�ำรา
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและขอจริยธรรมในมนุษย์
ของโรงพยาบาลปทุมธานี เข้าพบผูอ้ ำ� นวยการและ
หัวหน้าคลินิกจิตเวชของโรงพยาบาลปทุมธานี
เพื่อขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ระหว่างเก็บ
ข้อมูลในการวิจัยเตรียมผู้ช่วยผู้วิจัย 1 คนทบทวน
เวชระเบียนผู้ป่วยและพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจยั การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามเกณฑ์จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบตามที่ก�ำหนดไว้คือ 40 ราย หลังจาก
นัน้ ท�ำการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนด้วยการจับคู่
และสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คนโดยผู้วิจัยด�ำเนิน
การคั ด เลื อ กผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทในช่ ว งเวลา
ที่มารับบริการที่คลินิกจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.–11 ธ.ค.
2558
ระยะด�ำเนินการทดลอง ในกลุ่มควบคุม
ท� ำ แบบประเมิ นความสามารถในการดู แ ลของ
ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทก่ อ นการทดลองและจะได้
รั บ จากพยาบาลตามปกติ ส่ ว นในกลุ ่ ม ทดลอง
ท� ำ แบบประเมิ นความสามารถในการดู แ ลของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทก่อนการทดลองแบ่งออกเป็น
กลุม่ กลุม่ ละ 10 คนแต่ละกลุม่ ได้รบั กลุม่ สนับสนุน
และให้ความรู้ ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมในสัปดาห์
ที่ 5 ก�ำกับการทดลองทันทีโดยให้ตอบค�ำถามตาม
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แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของ
ผูด้ แู ลและแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างผูด้ แู ลและ
ผู้ป่วย
ระยะประเมินผลการทดลอง ผูว้ จิ ยั ประเมิน
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองภายหลังสิ้นสุด
กลุ ่ ม สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู ้ ใ นสั ป ดาห์ ที่ 6
หลังจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบประเมินแล้วจึงน�ำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ดังนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
(descriptive analysis) ได้แก่ การแจกแจงความถี่
หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรี ย บเที ย บคะแนนความสามารถในการ
ดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภททั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังได้รับกลุ่มสนับสนุน
และให้ความรู้โดยใช้สถิติทดสอบที (dependent
t-test) 3) เปรียบเทียบคะแนนความสามารถใน
การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทระหว่างกลุ่มที่ได้
รับกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้กับกลุ่มที่ได้รับ
การพยาบาลตามปกติ โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบที

-18-0455(001-178)P4.indd 125

ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2561

125

(independent t-test) 4) ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
40 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 และ 67.5
ตามล�ำดับ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
35 ทัง้ ในกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม มีสถานภาพ
สมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 50 และ 55 ในกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุมตามล�ำดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ในระดั บ ประถมศึ ก ษาคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40 และ
52.5 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามล�ำดับ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ
50 และ 42.5 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตาม
ล�ำดับ มีระยะเวลาในการดูแลผูป้ ว่ ยอยูใ่ นช่วง 6-10
ปีคิดเป็นร้อยละ 45 และ 40 ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมตามล�ำดับส่วนภาวะสุขภาพพบว่า
ผู้ดูแลมีโรคประจ�ำตัว คิดเป็นร้อยละ 60 และ 65
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมตามล�ำดับมีความ
สัมพันธ์กับผู้ป่วยพบว่าส่วนใหญ่เป็นบิดามารดา
ของผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 45 และ 40 ในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมตามล�ำดับ
ตอนที่ 2 : เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
			 จิตเภท ก่อนและหลังได้รบั กลุม่ สนับสนุนและให้ความรูข้ องกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
			 (n=40)
SD
ระดับ
t
df
p-value
ความสามารถในการดูแล
ของผู้ดูแลผู้ป่วย
กลุ่มทดลอง
65.50
10.56 ปานกลาง 9.74
19
.000
ก่อนการทดลอง
85.35
6.76
สูง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
67.60
12.91 ปานกลาง 3.73
19
.001
ก่อนการทดลอง
70.65
11.93 ปานกลาง
หลังการทดลอง
จากตารางที่ 1 พบว่าภายในกลุม่ ทดลองก่อน
และหลังให้กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้พบว่า
ค่าเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเภท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการเข้ากลุ่มสนับสนุน
และให้ ค วามรู ้ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า ก่ อ นเข้ า
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้เท่ากับ 85.35 และ
65.50 ตามล�ำดับ ส่วนกลุ่มควบคุมพบว่าหลัง

ได้ รั บ การพยาบาลตามปกติ มี ค ่ า คะแนนเฉลี่ ย
สู งขึ้ นกว่ าก่ อ นการทดลองเท่ ากั บ 70.65 และ
67.60 ตามล�ำดับ
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ
สามารถในการดู แ ลของผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและ
หลังการทดลอง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
			 จิตเภท ก่อนและหลังให้กลุม่ สนับสนุนและให้ความรูร้ ะหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
			 (n=40)
ความสามารถในการดูแล
SD
ระดับ
t
df
p-value
ของผู้ดูแลผู้ป่วย
ก่อนการทดลอง
65.50
10.56 ปานกลาง .563
38
.288
กลุ่มทดลอง
67.60
12.94 ปานกลาง
กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
85.35
6.76
สูง
4.791
38
.000
กลุ่มทดลอง
70.65
11.93 ปานกลาง
กลุ่มควบคุม
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จากตารางที่ 2 ก่อนการทดลองให้ กลุ ่ ม
สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู ้ พบว่ า ระหว่ า งกลุ ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความ
สามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท คือ
65.50 และ 67.60 ตามล�ำดับ โดยจัดอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ ง สองกลุ ่ ม และหลั ง การทดลองให้
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้พบว่า ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยในกลุม่ ทดลอง
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในกลุ่มควบคุม คือ 85.35 และ
70.65 ตามล�ำดับ
การอภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนความ
สามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทหลัง
จากที่ได้รับกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้สูงกว่า
ก่อนได้รบั กลุม่ สนับสนุนและให้ความรูอ้ ย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
ในการวิจัยครั้ง นี้กลุ่มทดลองได้รับ กลุ ่ ม
สนับสนุนและให้ความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซงึ่ กันและกันจากผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเภท
ที่คุณสมบัติและมีปัญหาคล้ายคลึงกัน ซึ่งผู้วิจัย
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยมีการ
เชื่อมโยงความคิด กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทดลองฝึกปฏิบัติ และสนับสนุน
ชีแ้ นะ ซึง่ กระบวนการดังกล่าวนีท้ ำ� ให้กลุม่ ทดลอง
ได้รับความรู้ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการ
ได้รับการฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง และยังได้
รับการสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่มท�ำให้รับรู้ได้
ว่าตนเองไม่ได้เผชิญปัญหาอยูเ่ พียงล�ำพังแต่ปญ
ั หา
ดังกล่าวเกิดขึ้นกับสมาชิกคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
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นอกจากนี้การใช้กระบวนการกลุ่มยังมีประโยชน์
ในการช่วยกันหาแนวทางแก้ปญ
ั หาและสรุป เพือ่
เป็นแนวทางให้สมาชิกสามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ Redman (1993) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
จะช่วยให้บคุ คลบรรลุผลตามจุดมุง่ หมาย ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ
และทัศนคติ ดังนัน้ เมือ่ สมาชิกมีความรูค้ วามเข้าใจ
ทีด่ กี จ็ ะท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดสี ง่ ผล
ให้การดูแลผู้ป่วยดีขึ้นตามมา
นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ยั ง มี ก ารให้ ค วามรู ้ กั บ
ผูด้ แู ลในเรือ่ งโรคจิตเภท การจัดการกับพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ แหล่ง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมและการดู แ ลสุ ข ภาพตาม
แผนการสอนด้ ว ยวิ ธี ก ารบรรยาย ให้ ซั ก ถาม
ข้อสงสัยต่างๆ หลังการบรรยายร่วมกับใช้คู่มือ
การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทส�ำหรับผู้ดูแลที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เพื่อให้กลุ่มทดลองได้ค่อยๆ ท�ำความ
เข้าใจและได้น�ำกลับไปทบทวนเองที่บ้านทั้งนี้
ผู ้ ดู แ ลจะได้ มี ก ารฝึ ก ทั ก ษะในการจั ด ยา การ
สื่ อ สาร การตั ด สิ น ใจให้ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท
ในสถานการณ์ตา่ งๆ และฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย
ความเครี ย ด ซึ่ ง ผู ้ ดู แ ลสามารถน� ำ ไปใช้ ป ฏิ บั ติ
ได้จริง กิจกรรมทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มเติม
ความรู ้ ดั ง ผลการวั ด ความรู ้ ภ ายหลั ง สิ้ น สุ ด
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ พบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 คือ
มีความรู้อยู่ในระดับสูงทั้งหมด อีกทั้งคะแนน
ของความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วย
จิ ต เภทของกลุ ่ ม ทดลองภายหลั ง ได้ รั บ กลุ ่ ม
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สนั บ สนุ น และให้ ค วามรู ้ สู ง กว่ า ก่ อ นได้ รั บ
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิภาภัทร ภัทรพงศ์บัณฑิต (2548) ที่
ศึกษาผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและ
ให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจ�ำหน่าย
จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ภายใน 1 ปี
และอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน
30 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 15 คน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
การพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้มีผล
ให้ผู้ดูแลพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
ได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Kaur, Behera,
Gupta, and Verma (2009) ศึกษาผลของการ
สนับสนุนความรูต้ อ่ การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยโรค
หอบหืด โดยใช้พนื้ ฐานแนวคิดทฤษฎีการพยาบาล
ของโอเรม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดทั้งหมด 523 ราย โดย
เป็นกลุ่มทดลอง 260 รายซึ่งได้รับการสนับสนุน
ความรู ้ โ ดยใช้ คู ่ มื อ การดู แ ลตนเอง (self-care
manual) และเป็นกลุ่มควบคุม 263 ราย ซึ่งไม่ได้
รับการสอนทีเ่ ฉพาะเจาะจง หลังจากการสัมภาษณ์
ในครั้งแรกจะติดตามดูอาการของผู้ป่วยทุกราย
ด�ำเนินการที่ 2 สัปดาห์ 6 เดือน และ 1 ปี การ
ประเมินผลใช้สถิติพารามิเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนเฉลี่ยของความรู้ของกลุ่มทดลองภายหลัง
ได้รับการสนับสนุนความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการ
สนับสนุนความรู้และพบว่าสูงมากกว่าในกลุ่ม
ควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
นอกจากนีย้ งั พบว่าอาการก�ำเริบรุนแรง การเข้ามา
พบแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จ� ำ นวนครั้ ง ของการนอน
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โรงพยาบาล การขาดเรี ย นและการขาดงาน
ลดลงจากการติดตามในระยะเวลา 1 ปี โดยใน
กลุ่มทดลองลดลงมากกว่า ทั้งนี้จากการทบทวน
วรรณกรรมในประเทศไทยส� ำหรั บ กลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ย
จิ ต เภทเกี่ ย วกั บ ผลการศึ ก ษาน� ำ ร่ อ งใน 5
โรงพยาบาลคื อ โรงพยาบาลสมเด็ จ เจ้ า พระยา
โรงพยาบาลศรี ธั ญ ญา โรงพยาบาลสวนปรุ ง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ เปรียบเทียบญาติผู้ป่วย
จิตเภทที่มีญาติได้เข้าร่วมกลุ่ม สุขภาพจิตศึกษา
(psychoeducation) 54 คน โดยดูการก�ำเริบและ
การเข้าอยู่โรงพยาบาลในช่วง 1 ปี ก่อนกับ 1 ปี
หลังจากทีญ
่ าติได้เข้าร่วมกลุม่ สุขภาพจิตศึกษาแล้ว
พบว่า ผู้ป่วยที่มีญาติเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวผู้ป่วยมี
อัตราการก�ำเริบเพียง 16.67 ขณะที่เมื่อหนึ่งปีก่อน
ญาติจะเข้าร่วมโครงการนัน้ มีอตั ราการก�ำเริบสูงถึง
ร้อยละ 48.44 นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 50 ของ
ผู้ป่วยไม่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลซ�้ำอีกเลย
หรือหากต้องรับไว้รักษาซ�้ำจะมีจ�ำนวนวันในการ
อยูโ่ รงพยาบาลลดลงกว่าครัง้ ก่อน (พิเชฐ อุดมรัตน์
และสรยุทธ วาสิกนานนท์, 2552)
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ภายหลั ง การ
ทดลองคะแนนความสามารถในการดู แ ลของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในกลุ่มที่ได้รับกลุ่มสนับสนุน
และให้ความรูส้ งู กว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาลตาม
ปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.05) ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล
การวิจัยได้ดังนี้
กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้เป็นรูปแบบ
กิจกรรมที่เน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ซึ่งแตกต่างจากการพยาบาลตามปกติที่จะเน้น
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วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ให้ความรู้แบบรายบุคคล โดยพยาบาลจะท�ำการ
ประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ดูแล พร้อม
กับให้ค�ำแนะน�ำร่วมกับให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การดูแลผูป้ ว่ ยและแจกเอกสารแผ่นพับให้ ส�ำหรับ
การให้ความรู้แบบทั่วไปกับผู้ดูแลดังกล่าวอาจ
ไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการในขณะนั้น
ท�ำให้ผลของการให้ความรู้ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ
และไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้การให้
ค�ำปรึกษาแบบรายบุคคลนัน้ ผูด้ แู ลอาจจะไม่ได้รบั
การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุน
ทางด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร ทรัพยากรและ
แหล่ ง สนั บ สนุ น ทางสั ง คม หรื อ แม้ ก ระทั่ ง มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้มาจากประสบการณ์
จริงจากสมาชิกท่านอื่นๆ เนื่องมาจากข้อจ�ำกัด
ในด้านเวลาในการให้บริการ ภาระหน้างานของ
พยาบาล นอกจากนี้การสอนตามปกติและการให้
ค�ำปรึกษาแบบรายบุคคลต้องท�ำในช่วงเวลาทีท่ าง
โรงพยาบาลก�ำหนดไว้ แต่ช่วงเวลาในขณะนั้น
ผู้ดูแลอาจอยู่ในสภาพที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้
เนือ่ งจากจิตใจจดจ่ออยูก่ บั การท�ำกิจกรรมอืน่ เช่น
รอคิวรับยา รอพบแพทย์ เป็นต้น ปัจจัยที่กล่าว
มาข้างต้นล้วนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
ผู้ดูแลและท�ำให้การน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่งผล
ให้ ค ะแนนเฉลี่ ย ความสามารถในการดู แ ลของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทหลังการทดลองในกลุ่มที่ได้
รับการพยาบาลตามปกติมีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับกลุ่มสนับสนุนและให้
ความรู้โดยพบว่า ในกลุ่มทดลองหลังจากเข้ากลุ่ม
สนับสนุนและให้ความรู้มีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงกว่า
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ก่อนเข้ากลุม่ สนับสนุนและให้ความรูเ้ ท่ากับ 85.35
และ 65.50 ตามล�ำดับ ส่วนในกลุ่มควบคุมพบว่า
หลังจากได้รับการพยาบาลตามปกติมีค่าคะแนน
เฉลี่ ย ของความสามารถในการดู แ ลของผู ้ ดู แ ล
ผู ้ ป ่ ว ยสู ง กว่ า ก่ อ นได้ รั บ การพยาบาลตามปกติ
เท่ากับ 70.65 และ 67.60 ตามล�ำดับ จากผลการ
ทดลองจะเห็ น ว่ า การพยาบาลตามปกติ ด้ ว ย
วิธีการให้ความรู้โดยทั่วไปและการให้ค�ำปรึกษา
แบบรายบุคคลนั้นส่งผลให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
น้ อ ยกว่ า การเข้ า กลุ ่ มสนั บ สนุ นและให้ ค วามรู ้
ดั ง นั้ น การสนั บ สนุ น และให้ ค วามรู ้ แ บบกลุ ่ ม
สามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลของ
ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากกว่า ช่วยประหยัดเวลาในการท�ำงานและยัง
ช่วยลดภาระงานของพยาบาลลงได้ รวมถึงช่วยให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากการบริการเพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วย
ส�ำหรับกลุม่ สนับสนุนและให้ความรู้ ท�ำให้
ความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ดีขึ้น เพราะนอกจากกลุ่มทดลองจะได้รับความ
รู้เรื่องโรคจิตเภท ยารักษาโรคจิต การจัดการกับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้ป่วย การป้องกัน
อาการก�ำเริบ การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนต่างๆ และ
การดูแลสุขภาพของตนเองแล้วนั้น กลุ่มทดลอง
ยังได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการดูแลซึ่งมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มท�ำให้ผู้ดูแล
รับรู้ได้ว่ายังมีคนที่มีปัญหาเหมือนกันกับตนเอง
อยู่จึงเกิดการยอมรับกับปัญหาเหล่านั้นได้มากขึ้น
และมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางที่ดีต่อ
การเข้ามารับบทบาทการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
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นอกจากนี้การระดมความคิดเห็นภายในกลุ่มจะ
ท�ำให้มีทางเลือกในการแก้ปัญหาเหล่านั้นเพิ่ม
มากขึ้นด้วย การที่ผู้ดูแลได้รับก�ำลังใจและการ
สนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหา ท�ำให้ผู้ดูแล
เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท�ำให้สามารถรับมือ
และเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทีเ่ ข้ามาได้ดขี นึ้ ส่งผลให้
การดูแลผู้ป่วยนั้นมีประสิทธิภาพตามมา
หลังจากการพูดคุยสอบถามความรู้สึกของ
ผู้ดูแลภายหลังจากได้เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนและ
ให้ความรู้แล้วพบว่า ผู้ดูแลมีความพึงพอใจที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม ผูด้ แู ลได้รบั ความรูท้ ตี่ รงกับความ
ต้องการ เกิดความมั่นใจมากขึ้นและมีทักษะใน
การปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท รู้สึก
มีก�ำลังใจ มีเพื่อนสมาชิกที่เข้าใจความรู้สึกของ
ตนเอง รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้รับรู้ว่าตนเองไม่ได้ก�ำลัง
เผชิญปัญหาอยู่เพียงล�ำพัง ท�ำให้สามารถเผชิญ
ปัญหาได้ดีขึ้น ดังนั้นคะแนนความสามารถใน
การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทของกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการปฏิบัติการพยาบาล
		 1.1		 การน�ำกลุม่ สนับสนุนและให้ความรู้
ไปใช้นั้น พยาบาลควรมีพื้นฐานความรู้ในด้าน
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ความรู้ในด้าน
การให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจกรรม
ตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
		 1.2		 เจ้ า หน้ า ที่ ใ นที ม บุ ค ลากรทาง
สุขภาพ เช่น พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
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และในชุมชน ควรน�ำกลุม่ สนับสนุนและให้ความรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างสมาชิก ช่วยลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำและ
ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วย
จิตเภทได้
2. ด้านวิชาการ
		 2.1		 ควรมี ก ารศึ ก ษาแบบระยะยาว
(longitudinal study) มีการติดตามประเมินผล
ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หลังการ
ทดลองโดยดู Growth Curve เพื่อประเมินความ
ยั่ ง ยื น ของความสามารถในการดู แ ลของผู ้ ดู แ ล
ผู้ป่วยจิตเภท
		 2.2		 ควรมีการน�ำกลุม่ สนับสนุนและให้
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั ผูด้ แู ลโรคเรือ้ รังอืน่ ๆ ทาง
จิตเวช
		 2.3		 ควรมีการน�ำกลุ่มสนับสนุนและ
ให้ความรู้มาใช้กับผู้ดูแลโดยมีการจัดกิจกรรม
กลุ่มให้กับผู้ดูแลก่อนที่ผู้ป่วยจิตเภทจะได้รับการ
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมและส่งเสริมความสามารถในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทก่อนผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน
		 2.4 ควรน�ำกลุม่ สนับสนุนและให้ความ
รู้ไปบูรณาการหรือพัฒนาร่วมกับสหศาสตร์อื่นๆ
เพื่อจัดบริการสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ ที่ท�ำให้ผู้ดูแล
หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น ได้แก่ การท�ำแผ่นพับเผยแพร่ในระบบ
เครือข่าย (network) การใช้ระบบ E-learning
หรือ Mobile Learning เป็นต้น
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