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Abstract
Objectives: The purpose of this descriptive
research was to investigate the relationships
between age gender, duration of illness, positive
and negative symptom, activity of daily living,
stress and using drug substance and memory of
chronic schizophrenic patients.
Methods: The sample were 154 persons
diagnosed with chronic schizophrenia according
to the International Classification of Diseases
(ICD 10) who admitted and followed up at
Outpatient clinic at Somdet Chaopraya Institute
of Psychiatry, who met the inclusion criteria
and willing to participate in the study. The
research instruments were 1) Mini-mental State
Examination Thai version, 2) Stress questionnaire,
3) Positive and Negative Symptom Scale, and
4) Activity of daily living. All instruments were
content validated by 5 professional experts. The

instruments’ reliability reported by Chronbach’
Alpha Coefficient were .82, .85, .92, and .78,
respectively. Data were analyzed using percentage,
mean, standard deviation, the t-test, and Pearson’s
product Moment correlation.
Results: 1. Memory of chronic schizophrenic patients were at moderate level (Mean =
20.62, S.D. = 4.08)
						 2. Duration of illness, stress,
positive and negative symptom were negatively
correlated to memory of chronic schizophrenic
patients at level .05 (r = - .55, -.34, - .49 and -.50;
respectively)
						 3. Age, gender, activity of daily
living, and using drug substance were not related
to memory of chronic schizophrenic patients.
Keywords: Memory, Chronic Schizophrenic
Patients
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อายุ เพศ ระยะเวลาการเจ็บป่วย อาการทางบวก
และอาการทางลบ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ความเครียด การใช้สารเสพติด กับความจ�ำของ
ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ ผู ้ ป ่ ว ย
โรคจิตเภทจ�ำนวน 154 คน ที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภทเรื้อรังตามเกณฑ์การ
วิ นิ จ ฉั ย ของระบบการจ� ำ แนกโรคขององค์ ก าร
อนามัยโลก ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและ
ในที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่ง
ได้รบั การคัดเลือกตามคุณสมบัตแิ ละยินดีให้ความ
ร่วมมือในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
1) แบบประเมินสมรรถภาพสมองฉบับภาษาไทย
2) แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วย
ตนเอง 3) แบบวัดระดับความรุนแรงของอาการ
ทางบวกและทางลบของโรคจิตเภท และ4) แบบ
ประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน เครื่องมือ
ทุกชุดได้ผา่ นการพิจารณาความตรงเชิงเนือ้ หาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.82, 0.85, 0.92,
และ 0.78 ตามล�ำดับ สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ทดสอบที และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา:
1. ความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังอยู่ใน
ระดับปานกลาง (Mean = 20.6, S.D. = 4.08)
2. ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ ว ย ความเครี ย ด
อาการทางบวกและอาการทางลบ มีความสัมพันธ์
ทางลบกับความจ�ำในผูป้ ว่ ยจิตเภทเรือ้ รังอย่างมีนยั
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ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = - .54, -.34, -.50
และ-.45 ตามล�ำดับ)
3. อายุ เพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
การใช้สารเสพติด ไม่มีความสัมพันธ์กับความจ�ำ
ในผู้ป่วย จิตเภทเรื้อรัง
ค�ำส�ำคัญ: ความจ�ำ ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ความส�ำคัญของปัญหา
ผูป้ ว่ ยจิตเภทเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติทาง
ความคิด การรับรูค้ วามจริง อารมณ์ พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพ จัดเป็นผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังเนื่องจาก
มีลักษณะการด�ำเนินโรคที่ยาวนานเรื้อรัง มักไม่
หายขาด รวมทัง้ การท�ำงานของสมองและความจ�ำ
ของผูป้ ว่ ย โดยความเร็วในการน�ำกระแสประสาท
รับความรู้สึกต่าง ๆ เข้าสู้สมองช้าลงถึงร้อยละ 15
(Ciocon & Potter, 1988) จึงท�ำให้ผปู้ ว่ ยจิตเภทเรือ้ รัง
มีอาการก�ำเริบเป็นช่วง ๆ (มาโนช หล่อตระกูล
และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555) มีอัตราความชุกสูง
ถึงร้อยละ 1-1.5 ของประชากรทั่วโลกและมีอัตรา
การเกิดโรคประมาณ 2.5-5 ต่อ 1,000 ประชากร
ต่อปี (สมภพ เรืองตระกูล, 2553) พบว่าทั่วโลก
มีผปู้ ว่ ยจิตเภทประมาณ 24 ล้านคน และมีแนวโน้ม
เพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกปี (World Health Organization
[WHO], 2011) จากการรายงานของกรมสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2556 พบผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.14 ของผู้ป่วยที่มารับ
การรักษาแบบผู้ป่วยในทั้งหมด (กรมสุขภาพจิต,
2556)
ความจ�ำ หมายถึง ความสามารถของสมอง
ในการเก็บสะสมข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ในการเก็บสะสม (Hasher & Zacks, 1998) ความ
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จ�ำเป็นกระบวนการเชิงโครงสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่
การรับข้อมูล และการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ได้
เป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันเพื่อคงไว้ซึ่งข้อมูลที่
ได้รบั และสามารถน�ำกลับมาใช้หรือระลึกเรือ่ งราว
นั้นได้เมื่อต้องการ (Atkinson & Shiffrin, 1977)
ความจ�ำเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา (dynamic process) มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสมองหลายส่วน ได้แก่ บริเวณสมองส่วนหน้า
(frontal lobe) หรือบริเวณสมองส่วนด้านข้าง
(temporal lobe) และฮิปโปแคมปัส (hippocampus)
การทีบ่ คุ คลจะสามารถเก็บความจ�ำได้ดเี พียงใดขึน้
อยู่กับสมาธิ ความตั้งใจ การหมั่นทบทวนข้อมูล
นัน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ (Nikolova, Demers, & Veland,
2007) ความจ�ำจึงเป็นกระบวนการเชิงโครงสร้าง
เริ่มตั้งแต่การรับข้อมูล การบันทึกข้อมูล และ
การเรียกข้อมูลนั้นกลับมาใช้ได้ เป็นลักษณะที่มี
ต่อเนื่องกัน โดยความจ�ำในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังจะ
สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ ความจ�ำระยะสัน้ และความจ�ำ
ระยะยาว โดยความจ�ำระยะสั้นสามารถเกิดขึ้นได้
กรณีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือมีผู้จงใจ
ท�ำให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะนั้น ส่วนความจ�ำ
ระยะยาวเป็นเหตุการณ์ทสี่ ามารถเกิดขึน้ เป็นประจ�ำ
และไม่ประจ�ำของกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การซือ้ ของในร้านขายของช�ำ โดยผูป้ ว่ ยจะสามารถ
ร� ำ ลึ ก เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ ช ้ า และต้ อ งมี ก ารล� ำ ดั บ
เหตุการณ์ไว้เท่านั้น โดยความจ�ำระยะสั้นจะช่วย
ให้ผู้ป่วยร�ำลึกเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวันและจะ
ส่งเสริมให้ฟื้นฟูความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ได้ดีกว่า (Landgraf et al., 2011)
ปัญหาการบกพร่องด้านความจ�ำของผู้ป่วย
จิตเภทเรื้อรัง ย่อมส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย จากการศึกษาของ McDermid และ
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Heinrichs (2002) พบว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่มี
ระดับความจ�ำบกพร่อง มีระดับคุณภาพชีวิตด้าน
การนอนหลับการพักผ่อน และด้านความสัมพันธ์
ต่อครอบครัว และเพื่อนต�่ำกว่ากลุ่มที่ไม่มีความ
บกพร่องของความจ�ำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Tek และคณะ (Tek, Kirkpatrick, & Buchanan,
2001) พบว่ากลุ่มผู้ป่วยจิตเภทที่มีความบกพร่อง
ด้ า นความจ� ำ จะมี ร ะดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความ
สามารถในการท�ำงานต�่ำกว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทที่
ไม่มีความบกพร่องด้านความจ�ำ ความเสื่อมถอย
ของความจ� ำ ส่ ง ผลกระทบถึ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังพบว่าผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังมี
ความบกพร่องด้านความจ�ำจะมีระดับคุณภาพ
ชี วิ ต และความสามารถในการท� ำ งานต�่ ำ กว่ า
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทเรื้ อ รั ง ที่ ไ ม่ มี ค วามบกพร่ อ งด้ า น
ความจ�ำ ในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังเมื่อประเมินด้วย
The Rivermead memory test พบคะแนนความจ�ำ
ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทแตกต่ า งจากกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญ (Park & Holzman, 1992)
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้ ง ในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง พบว่ามีหลาย
ปัจจัยดังนี้ คือ อายุ (Ciocon & Potter, 1988) เพศ
(Goldman-Rakic, 1992) ระดับการศึกษา (Stip &
Lussier, 1996) อาชีพ (Goldman-Rakic, 1992)
การปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน (McDougall, 2002a).
โรคประจ� ำ ตั ว (Meissner, 2001) การเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมทางสั ง คม (วนาพร หลอยกร, 2542;
Ritch, Velligan, Tucker, Dicocco, & Maples,
2003) อาการทางบวกและอาการทางลบ (Aleman,
Hijman, deHaan, & Kahn, 1999) ความเครียด
(Goldman-Rakic, 1992) การใช้ ส ารเสพติ ด
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(Benaiges, Prat, & Adan, 2012) จากการศึกษา
ที่ ผ ่ า นมาจะเห็ น ได้ ว ่ า ปั ญ หาด้ า นความจ� ำ จะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการของโรค
ทางจิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าความจ�ำมีความส�ำคัญและ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยจิตเภทเรือ้ รังอย่างยิง่ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั ในฐานะพยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยจิตเภทเรือ้ รัง จึง
สนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความจ�ำ
ของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังเพื่อช่วยให้เข้าใจปัญหา
สามารถให้การช่วยเหลือ และพัฒนาแนวทางการ
ดูแล ป้องกันความจ�ำเสื่อมในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดของ
Atkinson และShiffrin (1997) ที่กล่าวว่าความ
จ�ำเป็นกระบวนการเชิงโครงสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่
การรับข้อมูล และการเรียกข้อมูลกลับมาใช้ได้ เป็น
ลักษณะที่ต่อเนื่องกันเพื่อคงไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ
และสามารถน�ำกลับมาใช้หรือระลึกเรื่องราวนั้น
ได้เมื่อต้องการ และจากการทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้คัดเลือกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
จ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ประกอบด้วย อายุ เพศ
ระยะเวลาการเจ็บป่วย อาการทางบวกและอาการ
ทางลบ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ความเครียด
การใช้สารเสพติด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความจ� ำ ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท
เรื้อรัง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ
เพศ ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ ว ย อาการทางบวก
และอาการทางลบ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ความเครียด การใช้สารเสพติด กับความจ�ำของ
ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
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สมมติฐานการวิจัย
1. เพศ การใช้สารเสพติด มีความสัมพันธ์
กับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
2. อายุ ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ ว ย อาการ
ทางบวกและอาการทางลบ การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวัน ความเครียด มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากร คือ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภทเรื้อรัง ตามแนวทางการ
จ�ำแนกโรคตาม ICD-10 (F20.0-F20.9) และมีการ
ด�ำเนินโรคมากกว่า 2 ปีขณะทีม่ ารับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
จากแพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภทเรื้อรังตามแนวทาง
การจ�ำแนกโรคและมีการด�ำเนินโรคมากกว่า 2 ปี
ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย
การก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีค�ำนวณ
โดยใช้สูตรของทรอนไดร์ท (Thorndike, 1978
อ้างใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2552) ซึ่งมีสูตรในการ
ค�ำนวณดังนี้ N = 10k + 50 (N = จ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง k = จ�ำนวนตัวแปรที่ศึกษา) แทนค่าด้วย
N = (10 × 9) + 50 ดังนั้นจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ 140 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพิ่มอีก
10 % ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อป้องกันการสูญหาย
ของข้อมูลหรือแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ (Dillman,
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2000) ในการศึกษาครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จ�ำนวน 154 คน
เกณฑ์คัดเข้า (inclusion criteria) มีดังนี้
1. มีอายุ 20 - 59 ปี ทัง้ เพศชายและเพศหญิง
2. สื่อสารภาษาไทยเข้าใจ พูดคุยโต้ตอบ
พูดออกเสียง สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้
3. ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยโดยการ
เซนยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย
เกณฑ์คัดออก (exclusion criteria) มีดังนี้
1. มี ลั ก ษณะอาการแสดงทางจิ ต ที่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการเข้าร่วมวิจัย เช่น หูแว่ว ประสาท
หลอนขั้นรุนแรง เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมรุนแรง
ที่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
2. มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย
3. มีอาการทางจิตก�ำเริบขณะสัมภาษณ์
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้รับอนุญาตให้ท�ำการวิจัย
โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั ในคนของสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา ให้เก็บข้อมูลระหว่างตุลาคม
2558 ถึ ง ตุ ล าคม 2559 ผู ้ วิ จั ย อธิ บ ายให้ ก ลุ ่ ม
ตั ว อย่ า งทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
และสิ ท ธิ ใ นการตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้โดยไม่มีผลต่อการรักษา
ของแพทย์ ข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับและ
น�ำมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เท่านัน้ และ
หากกลุ่มตัวอย่างไม่สามารถบอกเลิกได้ทันที
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด
5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ครอบคลุ ม ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาใน
งานวิจัยครั้งนี้ 3 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ระยะการ
เจ็บป่วย และการใช้สารเสพติด มีจำ� นวนข้อค�ำถาม
ทั้งหมด 7 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบประเมินสมรรถภาพสมอง
ฉบั บ ภาษาไทย (MMSE: Thai version) เป็ น
แบบทดสอบที่ ผู ้ วิ จั ย น� ำ มาจากการพั ฒ นาโดย
คณะกรรมการจัดท�ำแบบทดสอบสมองเบื้องต้น
ฉบับภาษาไทย พ.ศ.2542 โดยสถาบันเวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จ�ำนวน 11 ข้อมีค่าความเที่ยง .82
ส่ ว นที่ 3 แบบประเมิ น และวิ เ คราะห์
ความเครี ย ดด้ ว ยตนเอง เป็ น แบบประเมิ น
ความเครียดของกรมสุขภาพจิต (2550) เป็นแบบ
ประเมินทีใ่ ช้สอบถามอาการ พฤติกรรมหรือความ
รู้สึกในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามทั้งหมด 20 ข้อมีค่าความเที่ยง .85
ส่วนที่ 4 แบบวัดระดับความรุนแรงของ
อาการทางบวกและอาการทางลบของโรคจิตเภท
ฉบับภาษาไทยได้รับการแปลและเรียบเรียงเป็น
ภาษาไทยโดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ (2550)
จ�ำนวน 7 ข้อ มีค่าความเที่ยง .92
ส่วนที่ 5 แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ� ำ วั น (The Index of Independence in
Activities of Daily Living หรือ Index of ADL)
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประยุกต์
จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตรประจ�ำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
จ�ำนวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยง .78
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วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู ้ วิ จั ย ท� ำ หนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเก็ บ
รวบรวมข้อมูล น�ำเสนอต่อผู้อ�ำนวยการสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อขอรับการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคน
และขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ภายหลั ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมในคนและได้ รั บ
อนุญาตให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ผูว้ จิ ยั
จึงเข้าพบหัวหน้าหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการท�ำ
วิจัยของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
3. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน
ช่วงวันที่ 5 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2558
4. จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
วิธีการทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป SPSS มีขั้นตอน
ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล อายุ
เพศ ระยะเวลาการเจ็บป่วย สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และข้อมูลการใช้สารเสพติด โดย
การวิเคราะห์ค่าความถี่และร้อยละ
2. แบบทดสอบสภาพสมองเบื้ อ งต้ น
ความเครียด อาการทางบวก อาการทางทางลบ
และ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน หาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
อายุ ระยะเวลาการเจ็บป่วย แบบทดสอบสภาพ
สมองเบือ้ งต้น ความเครียด อาการทางบวก อาการ
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ทางทางลบ และการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน ด้วย
สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน
4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ย
ความจ� ำ (mean) จ� ำ แนกตามเพศ และการใช้
สารเสพติดโดยใช้สถิติ t - test
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย คั ด สรรที่ มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ ความจ� ำ ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทเรื้ อ รั ง
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.6) มีอายุอยู่
ในช่วง 31-50 ปี (ร้อยละ 35.8) สถานภาพสมรส
โสด (ร้อยละ 49.4) มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
(ร้อยละ 31.8) อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 37.7) ระยะ
เวลาป่วยด้วยโรคจิตเภท 6-10 ปี (ร้อยละ 40.9) และ
ส่วนใหญ่ใช้สารเสพติด 132 คน (ร้อยละ 85.71)
2. ปัจจัยคัดสรรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความ
จ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังพบว่า
		 2.1		 เพศ และการใช้สารเสพติด ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
		 2.2 ระยะเวลาการเจ็บป่วย อาการทาง
บวก อาการทางลบ ความเครียด มีความสัมพันธ์
ทางลบกับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.55, p <.001;
r = -.49, p < .001; r = -.50, p < .001; r = -.34,
p < .001 ตามล�ำดับ)
		 2.3 อายุ และการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต ร
ประจ�ำวัน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความจ�ำของผูป้ ว่ ย
จิตเภทเรื้อรัง (r = -.13, p = .101; r = .15, p = .070
ตามล�ำดับ)
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ตารางที่ 1 ค่ า สหสัมพันธ์ข องเพียร์สันแสดงความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างอายุ ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ ว ย
ความเครียด อาการทางบวก อาการทางลบ และการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน กับความจ�ำในผู้ป่วยจิตเภท
เรื้อรัง
ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r)
- .13
- .55
- .49
- .50
.15
- .34

ตัวแปร
อายุ
ระยะเวลาการเจ็บป่วย
อาการทางบวก
อาการทางลบ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
ความเครียด

ระดับความ
สัมพันธ์
ไม่มี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ไม่มี
ต�่ำ

p – value
.10
< .001
< .001
< .001
.070
< .001

ตารางที่  2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ความจ�ำ จ�ำแนกตามเพศและการใช้สารเสพติดในผูป้ ว่ ยจิตเภท
เรื้อรัง
เพศ
การใช้สารเสพติด

ชาย
หญิง
ไม่ใช้
ใช้

จ�ำนวน
56
98
22
132

mean
19.64
20.54
21.45
20.01

SD
4.11
4.25
4.99
4.05

t
1.26

df
152

p - value
0.20

1.50

152

0.14

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยคัดสรรทีม่ ี
ความสัมพันธ์กับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้

53.2 อภิปรายได้ว่า จากการศึกษาพบกลุ่มตัวอย่าง
ทีม่ ปี ญ
ั หาความจ�ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 40-50 ปี มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่จบการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง
และป่วยด้วยโรคจิตเภทเป็นระยะเวลา 6-10 ปี ซึ่ง
สอดคล้องกับ การศึกษาของ Klapow และคณะ
1. ความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
จากผลการศึกษาพบว่าความจ�ำของผู้ป่วย (1997) ที่ พ บว่ า ผู ้ ป ่ ว ยโรคจิ ต เภทมี ป ั ญ หาเรื่ อ ง
จิตเภทเรื้อรังที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ ความจ�ำโดยมีคะแนนจากแบบทดสอบ MMSE
จ�ำไม่ดีมีจ�ำนวนทั้งหมด 82 คน คิดเป็นร้อยละ ต�่ำ และกลุ่มผู้ป่วยจะมีความบกพร่องในกิจกรรม
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ชีวิตประจ�ำวัน ทั้งในเรื่องการสื่อสาร การจัดการ
ทางการเงิน การเดินทาง การจับจ่ายซื้อสินค้า
และการดูแลในการแต่งกาย นอกจากนี้ยังมีการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความจ�ำกับคุณภาพ
ชีวติ พบว่าระดับความจ�ำบกพร่องมีระดับคุณภาพ
ชีวติ ด้านการนอนหลับและการพักผ่อน ด้านความ
สัมพันธ์ต่อครอบครัวและเพื่อนต�่ำกว่ากลุ่มที่ไม่มี
ความบกพร่องของความจ�ำและพบว่าคุณภาพชีวติ
โดยรวมของกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ รี ะดับความจ�ำบกพร่อง
ระดับคุณภาพชีวิตต�่ำ (McDermid & Heinrichs,
2002)
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง  อายุ  เพศ  ระยะ
เวลาการเจ็บป่วย  การใช้สารเสพติด ความเครียด
อาการทางบวกอาการทางลบ  การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวัน กับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
2.1 อายุ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าอายุ
ไม่มีความสัมพันธ์กับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภท
เรือ้ รังอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = -.13, p = .101)
ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิ จั ย และไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Ciocon และPotter (1988) โดยพบว่า เมื่ออายุเพิ่ม
มากขึน้ ความบกพร่องของจ�ำจะรุนแรงเพิม่ มากขึน้
และพบอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น จากการศึกษาระบาด
วิทยาพบว่าความจ�ำมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่ม
มากขึ้นกล่าวคือ จะมีอุบัติการณ์ร้อยละ 10 ของ
ประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ประชากรที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีจะพบอุบตั กิ ารณ์ประมาณร้อยละ 50
(McDougall, 2002b) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
ก�ำหนดอายุอยู่ในช่วง 20 -59 ปี ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่
ดังนั้นระดับความจ�ำของผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงพบเพียง
ระดับปานกลาง
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2.2 เพศ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า
เพศไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความจ� ำ ของผู ้ ป ่ ว ย
จิตเภทเรื้อรัง ผลการวิจัยครั้งนี้จึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั และไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Ragland และคณะ (Ragland, Yoon,
Minzenberg, & Carter, 2007) ที่พบว่าเพศมีความ
สัมพันธ์กบั ความจ�ำโดยเพศหญิงมีแนวโน้มความจ�ำ
ต�่ ำ กว่ า เพศชายทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากถึ ง แม้ ว ่ า
การเจ็ บ ป่ ว ยจะส่ ง ผลต่ อ การตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของเพศหญิงมากกว่าเพศชายในงานวิจยั
ต่างประเทศพบเพศหญิงมีปัญหาความจ�ำมากกว่า
เพศชาย ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิงมีพฤติกรรม
การดูแลตนเอง และมีความสนใจการดูแลสุภาพ
(Keltner & Johnson, 2002) นอกจากนี้ผู้ป่วย
จิ ต เภทเพศหญิ ง ยั ง มี ค วามสามารถในการดู แ ล
ตนเองได้ดีกว่าเพศชายอีกทั้งเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
ทั้ ง เพศหญิ ง และเพศชายย่ อ มมี ค วามสามารถ
ในการที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้
เหมาะสมกับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเท่าเทียมกัน
(วิลาสินี แผ้วชนะ, 2541) ดังนั้นในการศึกษานี้
พบว่าเพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความจ�ำของผูป้ ว่ ย
จิตเภทเรื้อรัง
		
2.3 ระยะเวลาการเจ็ บ ป่ ว ยจากการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า ระยะเวลาการเจ็บป่วยมีความ
สัมพันธ์กับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังใน
ระดับปานกลาง (r = -.55, p < .001) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานว่า ระยะเวลามีความสัมพันธ์กบั ความจ�ำ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Gur และคณะ
(2010) ที่พบว่าระยะเวลาการเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น
จะท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภทสูญเสียความจ�ำเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตที่อาศัยอยู่ในชุมชน
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โดยไม่มโี รคร่วมทางจิตเวชอืน่ จะท�ำให้เกิดการสูญ ทางลบเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความจ�ำและจาก
การศึกษาของ Aleman และคณะ (1999) พบว่า
เสียความจ�ำเพิ่มมากขึ้น
การขาดความกระตือรือร้นไม่สนุกกับชีวติ แยกตัว
		
2.4 อาการทางบวก จากการศึกษาครัง้ นี้ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ชอบอยู่คนเดียว ท�ำให้ขาด
พบว่า อาการทางบวกมีความสัมพันธ์ทางลบกับ การกระตุ ้ น จากสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ การกระตุ ้ น
ความจ�ำของผูป้ ว่ ยจิตเภทเรือ้ รังในระดับปานกลาง น้อยลง สมองจึงใช้งานน้อยลง หรืออาจไม่ได้
(r = -.49 , p < .001) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานว่า ใช้ ง าน หากผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทขาดการกระตุ ้ น เป็ น
อาการทางบวกมีความสัมพันธ์กับความจ�ำ ซึ่ง เวลานานย่อมท�ำให้สมองฝ่อตามกฎการใช้และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Aleman และคณะ ไม่ใช้งาน
(1999) พบว่ า อาการหลงผิด ประสาทหลอน
2.6 การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน จาก
พฤติกรรมแปลกประหลาด การแสดงอารมณ์ของ 		
ผู้ป่วยจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่สัมพันธ์ การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน
กับค�ำพูด ความคิด ความจ�ำ ท�ำให้เกิดความจ�ำ ไม่มีความสัมพันธ์กับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภท
ระยะสั้นสูญหายไป เช่นเดียวกับ Herbener และ เรื้ อ รั ง (r = .15, p = .070) ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
คณะ(Herbener, Rosen, Khine, & Sweeney, สมมติฐานการวิจยั และไม่สอดคล้องกับ Goldman2007) กล่าวว่าอาการทางบวกท�ำให้ผู้ป่วยขาดสติ Rakic (1992) ที่พบว่าการปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
มีการเผชิญหน้ากับปัญหาต�่ำ (พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ จะช่วยบ่งบอกภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ของผู้ป่วย
และสรยุทธ วาสินานนท์, 2552) อีกทั้งลักษณะ จิ ต เภท ระดั บ การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ที่
อาการทางบวกยังเป็นลักษณะอาการที่แสดงออก แตกต่ า งกั น ท� ำ ให้ ค ะแนนความจ� ำ แตกต่ า งกั น
ถึงการมีอารมณ์และพฤติกรรมที่รุนแรงส่งผลต่อ และการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น เป็ น กิ จ กรรม
ความทุกข์ทรมานทางใจของผู้ป่วยและส่งผลต่อ ขั้นพื้นฐานของการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและมี
การกลับเป็นซ�้ำของโรคจิตเภท (Herbener et al., ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพอย่างใกล้ชิดและ
2007) โดยที่ในการกลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยจิตเภท ส่งผลซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาทั้งในระยะสั้น
ที่มีปัญหาเรื่องความจ�ำในแต่ละครั้งก็จะส่งผลต่อ และระยะยาว เมื่อท�ำให้ระบบประสาทท�ำงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการด�ำเนิน ช้าลง การเคลือ่ นไหวร่างกายจึงช้าลงด้วย ดังนัน้ การ
ชีวิตที่ลดต�่ำลงต้องพึ่งพิงแลเป็นภาระแก่คนอื่น ที่ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังจะปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน
(McDermid & Heinrichs, 2002; Tek et al., 2001) ได้จะต้องใช้สมองคิดพิจารณาและวางแผนทีจ่ ะท�ำ
กิจกรรมหนึง่ แต่เมือ่ พิจารณากลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำ� การ
		
2.5 อาการทางลบ จากการศึกษาครั้ง วิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 31-50 ปีเป็น
นี้พบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความจ�ำของ จ�ำนวนมากถึง 95 คนซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังสามารถ
ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในระดับปานกลาง (r = -.50, ดูแลตนเองได้
p < .001) ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านว่ า อาการ
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		 2.7 ความเครียด จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่ า ความเครี ย ดมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ
ความจ� ำ ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทเรื้ อ รั ง ในระดั บ ต�่ ำ
(r = -.34, p < .001) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ว่าความเครียดส่งผลกับความจ�ำ ซึ่งสัมพันธ์กับ
การศึกษาของ Hausmann และFleischhacker
(2002) พบว่า อารมณ์และจิตใจมีผลอย่างมากกับ
ความจ�ำ ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ที่หลั่งในภาวะ
เครียดจะท�ำลายเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโป
แคมปัสและฮัยโปธาลามัส ซึง่ มีผลต่อความจ�ำและ
การปรับตัวต่าง ๆ ของร่างกาย
		
2.8 การใช้สารเสพติด จากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่า การใช้สารเสพติดไม่มีความเกี่ยวข้อง
กั บ ความจ� ำ ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทเรื้ อ รั ง อย่ า งมี นั ย
ส�ำคัญทางสถิติซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิ จั ย เนื่ อ งจากว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาครั้ ง นี้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ดื่มกาแฟร้อยละ 54.8 ซึ่งถือว่า
เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Benaiges และคณะ (2012) ที่พบว่าจ�ำนวน
แก้วกาแฟที่ดื่มในแต่ละวันมีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพทัง้ นีแ้ ม้วา่ ในกาแฟ
มี ส ารคาเฟอี น ซึ่ ง เป็ น สารในกลุ ่ ม แซนที น
แอลคาลอยด์ทมี่ โี ครงสร้างคล้ายคลึงกับแอดิโนซีน
(adenosine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งใน
สมองโมเลกุลของคาเฟอีนสามารถจับกับตัวรับ
แอดิโนซีน (adenosine receptor) ในสมองและ
ยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของแอดิ โ นซี น ได๎ ส ่ ง ผลให้ มี
การเพิ่มการท�ำงานของสารสื่อประสาทโดพามีน
(dopamine) นอกจากนี้พบว่าอาจจะมีการเพิ่ม
ปริ ม าณของซี โ รโทนิ น (serotonin) (Fisone,
Borgkvist & Usiello, 2004) ซึง่ ทัง้ สารสือ่ ประสาท
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โดพามีนและซีโรโทนินมีความเกี่ยวข้องกับกลไก
ของความจ�ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทแต่การดื่มกาแฟ
เพียงเล็กน้อยคือดื่มน้อยกว่า 2 แก้วมาตรฐานเป็น
ปริมาณที่ไม่ส่งผลกระทบที่จะท�ำให้เกิดผลเสีย
ดังกล่าวต่อร่างกาย (พิชานันท์ ลีแก้ว, 2556) และ
พบว่าการดื่มกาแฟในปริมาณดังกล่าวยังส่งผลดี
ต่อร่างกายคือช่วยลดอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้า
จากการพั ก ผ่ อ นไม่ เ พี ย งพอท� ำ ให้ ร ่ า งกายรู ้ สึ ก
ตื่นตัวกระปรี้กระเปร่า (Eaton & Mcleod, 1984)
จากข้อมูลจ�ำนวนแก้วของกาแฟที่ดื่มในแต่ละวัน
ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทเรื้ อ รั ง ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ดมื่ กาแฟ
เพียง 1 - 2 แก้วมาตรฐานซึ่งเป็นปริมาณของ
กาแฟที่ส่งผลดีต่อร่างกาย (Garcia, Castillon,
Munoz, Graciani, & Artalejo, 2014) ดังนั้นการใช้
สารเสพติดจึงไม่มีความสัมพันธ์กับความจ�ำของ
ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ข้อเสนอแนะ
1. พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชควรมีการ
วางแผนการพยาบาลที่พัฒนาฟื้นฟูความจ�ำให้แก่
ผูป้ ว่ ยจิตเภทเรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีอ่ ยู่
โรงพยาบาลต้องเจอสภาพแวดล้อมจ�ำเจ บุคลากร
ผู้ป่วยด้วยกันเอง และสถานที่เดิม ๆ ในแต่ละวัน
สิ่ ง เหล่ า นี้ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มถอยของ
ความจ�ำ
2. พยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชควรมี
การน�ำปัจจัยที่ส่งผลต่อความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภท
เรื้อรังไปวางแผนจัดกิจกรรรมที่ช่วยป้องกันและ
ลดปัญหาความจ�ำให้กับผู้ป่วยต่อไป
3. ควรมีการน�ำปัจจัยที่ได้ศึกษาครั้งนี้ไป
พั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ ลดภาวะความจ� ำ เสื่ อ มใน
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ผู้ป่วยจิตเภทและช่วยพัฒนาความสามารถในการ มาโนช หล่ อ ตระกู ล และปราโมทย์ สุ ค นิ ช ย์ .
(2555). จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี. (พิมพ์
ดูแลตนเองของผู้ป่วย
ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเตอร์ไพซ์
รัตน์ศิริ ทาโต. (2552). การวิจัยทางการพยาบาลกิตติกรรมประกาศ
ศาสตร์ แ นวคิ ด สู ่ การประยุ กต์ ใ ช้ (พิ มพ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาลครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้
ถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นแรงผลักดันให้ประสบ วนาพร หลอยกร. (2542). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะสมองเสือ่ มของผูส้ งู อายุในจังหวัด
ความส�ำเร็จ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและ
กาญจนบุรี.วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต สาขาการพยาบาล
ทุ ก ท่ า น ตลอดจนผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มิ ไ ด้ เ อ่ ย นาม
ผูส้ งู อายุ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ในที่นี้ส�ำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้
สมภพ เรืองตระกูล. (2553). ต�ำราจิตเวชศาสตร์
พื้นฐานและโรคทางจิตเวช (พิมพ์ครั้งที่ 2).
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