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ผลของโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวต่อการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน*
THE EFFECTS OF FAMILY INTERVENTION PROGRAM ON FAMILY
FUNCTIONS OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS IN COMMUNITY

ลักษ์ขณา พานิชสรรค์ (Luckana Parnichsan, BNS., RN.)**
เพ็ญพักตร์ อุทิศ (Penpaktr Uthis, Ph.D., RN.)***

Abstract
Objectives: The purposes of this quasiexperimental study were to compare: 1) the family
function of schizophrenic patients’ families
before and after participating in family intervention
program, and 2) the family functioning of
schizophrenic patients’ families in the experimental
group who received family intervention and
those in the control group who received regular
nursing care.
Methods: Forty families of schizophrenic
patients attending Samkhok hospital, Pathum
Thani Province, who met the inclusion criteria
were selected as study sample and then randomly
assigned to either experimental and control group,
20 families in each group. Each family composed
of 2 members, a schizophrenic patient and his/
her primary family caregiver, who participated
in the intervention. Research instruments were:

1) the family intervention program, 2) the family
functioning scale, 3) the caregivers’ knowledge
test, 4) the schizophrenic patients’ knowledge test
and 5) the social support scale. All instruments
were tested for content validity by 5 experts.
The reliability of the 2nd and the 5th instruments
were reported by Chronbach’s Alpha coefficient
as of .82 and .81, respectively. The 3rd and 4th
instruments were reported by KR-20 as of .84
and .82, respectively. The descriptive statistics
and t-test were used for data analysis.
Results:
1. Family functioning mean scores of
schizophrenic patients’ families in the experimental
group was significantly higher after receiving the
family intervention program than that before at
.05 level (t = 8.52).
2. Family functioning mean scores of
schizophrenic patients’ families in the experimental

*วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
***Corresponding Author, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail: penpaktr_uthis@yahoo.com

-18-1127(001)P2.indd 90

12/20/61 BE 1:27 PM

วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

ปี ที่ 32 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

91

group who received family intervention program ริชาร์ดสัน เท่ากับ .84 และ .82 ตามล�ำดับ สถิติ
was significantly higher than those in the control ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
group who received regular nursing care at .05 เบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)
ผลการศึกษา:
level (t =6.93).
1. ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ก า ร ท� ำ ห น ้ า ที่ ข อ ง
Keywords: Family intervention program, Family ครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
หลังได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวสูงกว่า
functioning of schizophrenic patients
ก่อนได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.52)
บทคัดย่อ
2. ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ก า ร ท� ำ ห น ้ า ที่ ข อ ง
วัตถุประสงค์: การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนการ ครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ในชุมชน กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
และเปรียบเทียบการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวผูป้ ว่ ย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.93)
จิตเภทในชุมชน ระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
การบ�ำบัดครอบครัว กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาล ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว, การ
ท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
ตามปกติ
วิธีการศึกษา: กลุ่มตัวอย่าง คือ ครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน อ�ำเภอสามโคก จังหวัด ความส�ำคัญของปัญหา
โรคจิ ต เภทเป็ น โรคที่ พ บมากที่ สุ ด เมื่ อ
ปทุมธานี ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จ�ำนวน 40
ครอบครัว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 20 เปรียบเทียบกับโรคทางจิตชนิดอืน่ ในประเทศไทย
ครอบครัว กลุ่มควบคุม 20 ครอบครัว เครื่องมือ จากสถิ ติ ข องผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษา
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการ ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
บ�ำบัดครอบครัว ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง อัตราสูงถึงร้อยละ 36.5 และ 36.12 ในปี พ.ศ.
เชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน 2) แบบ 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามล�ำดับ (กรมสุขภาพจิต,
ประเมินการท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท 2555) ซึ่งผู้ป่วยโรคจิตเภทเป็นผู้ที่มีความผิดปกติ
3) แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ทางด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม โดยมี
4) แบบวัดความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคจิตเภท อาการแสดงเด่นแบ่งเป็นอาการทางด้านบวก ได้แก่
และ 5) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม เครื่อง มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน หรือมีพฤติกรรม
มือที่ 2) และ 5) มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์อัลฟา รุนแรง และอาการแสดงทางด้านลบได้แก่ พูด
ของครอนบาค เท่ากับ .82 และ .81 ตามล�ำดับ น้อย มีพฤติกรรมแยกตัว มีการแสดงออกทาง
เครื่องมือชุดที่ 3) และ 4) มีค่าความเที่ยงคูเดอร์ อารมณ์นอ้ ย (Talamo, Centorrino, Tondo, Dimitri,
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& Hennen, 2006) เมื่อผู้ป่วยอยู่กับครอบครัว
และชุมชน อาการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
การท�ำหน้าที่ของครอบครัว ผู้ป่วยจิตเภทที่อาศัย
ในชุ ม ชนมั ก เป็ น ผู ้ ป ่ ว ยที่ อ ยู ่ ใ นระยะที่ มี อ าการ
หลงเหลือ (Residual phase) มีอาการแสดงทาง
ด้านลบ (Negative symptoms) จะมีการแสดง
อารมณ์ที่ไม่เหมาะสม (Kay, Fiszbein, & Opler,
1987) ผู้ป่วยจะมีหน้าตาเฉยเมย พูดน้อย เนื้อหา
ในการพูดมีน้อย (Alogia) ขาดความกระตือรือร้น
เฉื่อยชาลง ไม่สนเรื่องการแต่งกาย เก็บตัว ผู้ป่วย
อาจจะนั่งอยู่เฉย ๆ ทั้งวัน (Avolition) ขาดความ
สนุกสนานเบิกบานใจ (Anhedonia) ขาดความใส่ใจ
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ (Attentional impairment)
ไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อตนเองและสิง่ แวดล้อม
(Taylor, 1994) ท�ำให้พฤติกรรมการสื่อสารของ
ผู้ป่วยมีการแสดงออกลดลง การมีปฏิสัมพันธ์ใน
ครอบครัวลดลง (Blanchard & Panzarella, 1998)
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเป็นภาระของครอบครัว การช่วยเหลือ
ครอบครัวให้สามารถจัดการสถานการณ์การดูแล
ผู้ป่วยให้ดีจึงมีความจ�ำเป็น ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าครอบครัวมีปญ
ั หาในการดูแลผูป้ ว่ ยจากการ
ที่ครอบครัวมีการแสดงออกทางอารมณ์ต่อกันใน
ครอบครัวสูง หรือ มีการแสดงความผูกพันทาง
อารมณ์ตอ่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคจิตเภทมากเกินไป ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภทมีความเสีย่ งสูงต่อการกลับเป็นซ�ำ้
ถึง 5 เท่าของผูป้ ว่ ยในครอบครัวทีม่ กี ารแสดงออก
ทางอารมณ์ต�่ำ หรือ มีการแสดงความผูกพันทาง
อารมณ์ต�่ำ (King & Dixon, 1999)
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
จ�ำแนกเป็น ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ เพศหญิง
จะเป็นผู้ดูแลงานบ้าน จึงมักถูกคาดหวังว่าเป็น
เพศที่ต้องให้การดูแลสมาชิกในครอบครัว (Cain

-18-1127(001)P2.indd 92

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

& Wick, 2002) อายุ ผู ้ ดูแ ล อายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น
จะมีการรับรู้ภาระที่แตกต่างกัน (Cook, Lefley,
Pickett, & Cohler, 1994) ผู้ดูแลส่วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 20 - 60 ปี (Chien, 2008) ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการท�ำหน้าที่ของครอบครัว คือ
1) การเผชิญความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการท�ำหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
จิ ต เภทอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (สกาวเดื อ น
กลิ่นน้อย, 2554) การเผชิญความเครียดเป็นสิ่ง
ที่ท�ำให้ผู้ดูแลต้องใช้วิธีการต่างๆ ในการเผชิญ
ความเครี ย ดเพื่ อ ลดความเครี ย ด (ที ป ประพิ ณ
สุขเขียว, 2543) 2) การสนับสนุนทางสังคมมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(สกาวเดือน กลิ่นน้อย, 2554) การสนับสนุนทาง
สังคมช่วยป้องกัน และต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ
ลดความเครียดในชีวิต (ตวงรัตน์ แซ่เตียว, 2546)
การสนับสนุนทางสังคมสามารถตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของบุคคลได้ท�ำให้เกิดความสุข
ในชี วิ ต เกิ ด พลั ง ใจในการเผชิ ญ ปั ญ หาส่ ง ผล
ให้การท�ำหน้าที่ของครอบครัวดีขึ้น (สกาวเดือน
กลิ่ น น้ อ ย, 2554) 3) ภาระในการดู แ ลมี ค วาม
สัมพันธ์ทางลบกับการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(สกาวเดือน กลิ่นน้อย, 2554) การลดภาระใน
การดูแลจะท�ำให้การรับรู้ถึงการดูแลดีขึ้น (รจนา
ปุณโณทก, 2550)
การบ�ำบัดครอบครัว (Family Interventions)
ตามแนวคิดของ Murphy (2007) สามารถน�ำมา
ใช้ในการจัดการกับปัจจัยดังกล่าวได้ เนื่องจาก
เป็นรูปแบบการจัดการที่มองว่าครอบครัวเป็น
ปัจจัยบ�ำบัด (therapeutic agents) ที่ส่งผลต่อ
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ประสิทธิผลการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน ดังนัน้
การบ�ำบัดครอบครัว ตามแนวคิดนี้จึงครอบคลุม
กิจกรรมหลัก ๆ ซึง่ ล้วนแต่สง่ ผลต่อการส่งเสริมให้
ครอบครัวมีการท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้สมาชิกในครอบครัวได้รบั ความรูใ้ นการดูแล
ผู้ป่วย และได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การ
จัดการกับความเครียด การสื่อสาร การแสดงออก
ทางอารมณ์ที่เหมาะสม การแก้ปัญหา และการ
ป้องกันการกลับมาเป็นซ�้ำ เกิดการสนับสนุนให้
ก�ำลังใจซึง่ กันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
นอกจากจะช่วยให้ครอบครัวมีความรูแ้ ละทัศนคติ
ในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภทเพิม่ ขึน้ จนสามารถจัดการ
กับพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของผูป้ ว่ ยได้ดขี นึ้ แล้ว
ยังท�ำให้ผู้ดูแลในครอบครัวมีความตึงเครียดด้าน
จิตใจและรับรู้ภาระการดูแลทั้งด้านอัตนัยและ
ปรนัยลดลง เกิดการสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่าง
ผู้ป่วยกับครอบครัว เกิดความรักความเข้าใจและ
ยอมรับในครอบครัวและชุมชนมากขึ้น (Hegde,
Rao, & Raguram, 2007) นอกจากนี้การให้ผู้ป่วย
จิ ต เภทและครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มในการรั ก ษา
มากขึ้น โดยให้ครอบครัวเป็นแหล่งประโยชน์ใน
การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภท ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภท
มีก�ำลังใจในการต่อสู้ชีวิต มีความหวัง มีคุณค่า
มีคนต้องการ มีคนห่วงใยเข้าใจ มีความเชื่อมั่น
ในตนเองมากขึ้น (Fadden, 1998) และเพื่อให้
บุคคลในครอบครัวเกิดความเข้าใจ ยอมรับปัญหา
สาเหตุ ข องปั ญ หาสามารถจั ด การกั บ ปั ญ หาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ท�ำให้สมาชิกในครอบครัว
เข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
(อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2553) ดังนั้นผู้วิจัย
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จึ ง ได้ อ อกแบบโปรแกรมการบ� ำ บั ด ครอบครั ว
ตามแนวคิดของ Murphy (2007) เพื่อพัฒนาการ
ท�ำหน้าที่ของครอบครัวในด้านต่างๆ จากงานวิจัย
ที่ผ่านมาพบว่าการบ�ำบัดครอบครัวท�ำให้สามารถ
ลดอัตราการกลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยจิตเภท ทั้งใน
ขณะที่รักษา และติดตามนัด และลดอัตราการ
นอนโรงพยาบาลระหว่างรักษา เมื่อเปรียบเทียบ
กั บ การบ� ำ บั ด แบบอื่ น หรื อ การรั กษาตามปกติ
(Kuipers, 2006)
กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวได้รับการ
พั ฒ นาตามแนวคิ ด ของ Murphy (2007) ที่ มี
รู ป แบบการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมส� ำ หรั บ ครอบครั ว
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทในชุ ม ชน เป็ น รายครอบครั ว มี
กิจกรรมดังนี้ 1) การประเมิน 2) การให้ความรู้
3) ทักษะการสื่อสาร 4) การจัดการกับความเครียด
5) การแก้ปัญหา 6) การป้องกันการกลับเป็นซ�้ำ
และน�ำแนวคิดการท�ำหน้าที่ของครอบครัวของ
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2544) ทั้ง 7 ด้าน คือ 1) การ
แก้ปัญหา 2) การสื่อสาร 3) บทบาท 4) การตอบ
สนองทางอารมณ์ 5) ความผูกพันทางอารมณ์
6) การควบคุ ม พฤติ ก รรม และ 7) ด้ า นการ
ท�ำหน้าที่ท่ัวไป มาบูรณาการเป็นโปรแกรมการ
บ�ำบัดครอบครัว เพือ่ เพิม่ การท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน มีการปรับเพิ่มเติม เพื่อให้
สอดคล้องและครอบคลุมกับสภาพของครอบครัว
ผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชนตามบริบทของประเทศไทย
ซึ่งโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวน่าจะส่งผลต่อ
การท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน
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โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวพัฒนาตามแนวคิดของ Murphy
(2007)
กิจกรรมที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพ ประเมินการท�ำหน้าที่ของ
ครอบครัว และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเภท
และการรักษา
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะการจัดการกับอาการที่เป็นปัญหา
การควบคุมพฤติกรรม บทบาทและการท�ำหน้าที่ทั่วไป
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียดและ
การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาทักษะทางสังคม การตอบสนองทาง
อารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์และการหาแหล่งสนับสนุนทาง
สังคม

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการท�ำหน้าที่
ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว
2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการท�ำหน้าที่
ของครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน ระหว่างกลุม่
ที่ได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว กับกลุ่ม
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
สมมติฐานการวิจัย
1. คะแนนการท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน หลังได้รับโปรแกรมการ
บ�ำบัดครอบครัวสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมการ
บ�ำบัดครอบครัว
2. คะแนนการท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการ
บ�ำบัดครอบครัวสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ
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การท�ำหน้าที่ของครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
อุมาพร ตรังคสมบัติ (2544)
1.การแก้ปัญหา
2.การสื่อสาร
3.การท�ำบทบาท
4.การตอบสนองทางอารมณ์
5.ความผูกพันทางอารมณ์
6.การควบคุมพฤติกรรม
7.การท�ำหน้าที่ทั่วไป

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบการศึกษาสองกลุ่ม
วัดก่อนและหลังการทดลอง (The pretest-posttest
control group design) เพื่อศึกษาผลของการใช้
โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวต่อการท�ำหน้าที่
ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ครอบครัวของผู้ป่วยจิตเภท
ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยจากจิตแพทย์ ว่าเป็นโรคจิตเภท
ตามเกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย ในระบบ ICD-10 ของ
องค์การอนามัยโลก แต่ละครอบครัวประกอบด้วย
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท 1 คน และผู ้ ดู แ ลในครอบครั ว
1 คน รวม 2 คน ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ครอบครั ว ของผู ้ ป ่ ว ย
จิตเภทที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ ว่าเป็น
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วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

โรคจิตเภทตามเกณฑ์การวินจิ ฉัยในระบบ ICD-10
ขององค์การอนามัยโลก แต่ละครอบครัวประกอบ
ด้วย ผู้ป่วยจิตเภท 1 คน และผู้ดูแลในครอบครัว
1 คน รวม 2 คน ที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
สามโคก จ�ำนวน 40 ครอบครัว จ�ำแนกเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 ครอบครัว
ตามเกณฑ์การคัดเลือก ผู้วิจัยจับคู่กลุ่มตัวอย่าง
(Matched-pair) ให้แต่ละคู่มีความคล้ายคลึงกัน
ด้วยคะแนนอาการทางจิต Brief Psychiatric Rating
Scale (BPRS ) ผู้ป่วยมีคะแนนไม่เกิน 36 คะแนน
และจั บ คู ่ ผู ้ ดู แ ลในครอบครั ว โดยใช้ เพศ จั บ คู ่
ผู้ดูแลที่เพศเดียวกัน จากนั้นผู้วิจัยจึงท�ำการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแต่ละคู่เข้าเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมจนครบ 20 คู่
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยเรื่องนี้ได้ผ่านการเห็นชอบในการ
อนุมัติให้ด�ำเนินการวิจัยในคน จากโรงพยาบาล
สามโคก ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงสิทธิ
ในการเข้าร่วมการวิจัย การตอบรับหรือปฏิเสธ
เข้าร่วมวิจัยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการรักษา
พยาบาล ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะปกปิดเป็น
ความลั บ และน� ำ เสนอผลการวิ จั ย ในภาพรวม
เท่านั้น หากกลุ่มตัวอย่างตอบรับการวิจัย ผู้วิจัย
จึ ง ให้ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทและผู ้ ดู แ ลในครอบครั ว
ลงลายมือชื่อในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย เครื่องมือ 3 ส่วนดังนี้
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการด� ำ เนิ น การวิ จั ย
ได้แก่ โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวเป็นเครือ่ งมือ
ที่ผู้วิจัยสร้างจากแนวคิดของ Murphy (2007) และ
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น�ำแนวคิดการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวของ อุมาพร
ตรังคสมบัติ (2544) การด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับ
ครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน เป็นกลุม่ กลุม่ ละ
5 ครอบครัวที่โรงพยาบาลสามโคก จ�ำนวน 3 ครั้ง
ครั้งละ 1 - 2 กิจกรรมๆละ 45 - 90 นาที ด�ำเนินการ
ในกลุ่มทดลอง 20 ครอบครัว เป็นเวลา 3 สัปดาห์
ติ ด ต่ อ กั น มี ขั้ น ตอนการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมดั ง นี้
1) การสร้างสัมพันธภาพ ประเมินการท�ำหน้าที่
ของครอบครัว และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
2) การพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคจิตเภท
และการรักษา 3) การพัฒนาทักษะการจัดการ
กับอาการที่เป็นปัญหา การควบคุมพฤติกรรม
บทบาทและการท�ำหน้าที่ทั่วไป 4) การพัฒนา
ทักษะการเผชิญความเครียดและการแก้ปัญหาที่
มีประสิทธิภาพ 5) การพัฒนาทักษะทางสังคมการ
ตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์
และการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม เครื่องมือ
ชุดนีผ้ า่ นการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา ความ
ถูกต้องชัดเจน ความครอบคลุมและความเหมาะ
สมของภาษาที่ใช้ รูปแบบและความเหมาะสม
ของกิจกรรมการจัดล�ำดับเนื้อหาและความเหมาะ
สมของเวลาในแต่ละกิจกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 ท่าน และภายหลังปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้ว ผู้วิจัยได้น�ำโปรแกรมการบ�ำบัด
ครอบครัวไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ป่วยจิตเภท
และผู้ดูแลในครอบครัวที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง และปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้มี
ความสมบูรณ์อีกครั้งก่อนน�ำไปใช้จริง
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล
ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
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สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ของครอบครัว
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท ระยะเวลาใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเภท 2) แบบประเมินการท�ำ
หน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท แบบประเมิน
การท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท โดย
ใช้ แ บบประเมิ น การท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว
Chulalongkorn Family Inventory ของอุมาพร
ตรังคสมบัติ (2544) มีค�ำถามทั้งหมด 36 ข้อ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ประกอบด้วย
ข้อค�ำถามที่มีความหมายทางบวก จ�ำนวน 26 ข้อ
และข้อความที่มีความหมายทางลบจ�ำนวน 10 ข้อ
ข้อความในแบบสอบถามทั้งหมดครอบคลุมการ
ท�ำหน้าที่ของครอบครัว 7 ด้าน ผู้วิจัยตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค ได้คา่ ความเทีย่ งของเครือ่ งมือเท่ากับ .82
3. เครื่องมือที่ใช้ในการก�ำกับการทดลอง
ใช้แบบวัดความรู้เนื่องจากการที่ผู้ป่วยและผู้ดูแล
จะสามารถดู แ ลตนเองและดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องจ�ำเป็นต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการดูแล
ตนเองและดูแลผู้ป่วยได้แก่ 1) แบบวัดความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทตามแนวคิดของ
จิราพร รักการ (2549) ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิด
ของ Lefley (1987) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม 30 ข้อ
ลักษณะเป็นข้อค�ำถามปลายปิด มีค�ำตอบให้เลือก
2 ค�ำตอบผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ได้ค่าความ
เที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ .84 ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้มีเกณฑ์ว่าภายหลังด�ำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น
ตามโปรแกรม ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทต้องมีคะแนน
ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทตั้งแต่ 23 คะแนนขึ้นไป
จึ ง จะแสดงว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทค่อนข้างดี 2) แบบวัดความรู้
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ของผู ้ ป ่ ว ยเกี่ ย วกั บ โรคจิ ต เภทตามแนวคิ ด ของ
จิราพร รักการ (2549) ซึ่งพัฒนาขึ้นตามแนวคิด
ของ Lefley (1987) ประกอบด้วยข้อค�ำถามทัง้ หมด
10 ข้อ โดยข้อความที่ใช้ทดสอบมี 2 ตัวเลือก
คือ ใช่ และไม่ใช่ ให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ใช้ สู ต ร
คูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ได้ค่าความเที่ยง
ของเครื่องมือเท่ากับ .82 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีเกณฑ์ว่าภายหลังด�ำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
โปรแกรมผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทต้ อ งมี ค ะแนนความรู ้
เกี่ยวกับโรคจิตเภทเฉลี่ยตั้งแต่ 7 คะแนนขึ้นไป
3) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิด
ของจิราพร รักการ (2549) สร้างขึ้นจากแนวคิด
ของ House (1980) มาใช้ในการวิจัย โดยการวัด
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 19 ข้อ
ผู ้ วิ จั ย ตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ใช้
สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเทีย่ ง
ของเครื่องมือเท่ากับ .81 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
มีเกณฑ์ว่าภายหลังด�ำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นตาม
โปรแกรมผูป้ ว่ ยจิตเภทต้องมีคะแนนเฉลีย่ รวมของ
การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยปานกลางขึ้นไป จึงแสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างมีการสนับสนุนทางสังคมค่อนข้างดี
วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ระยะเตรียมการทดลอง มีการเตรียม
ความพร้ อ มของผู ้ วิ จั ย เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และ
ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และด�ำเนินการ
ขอพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย จั ด ท� ำ แผน
ด� ำ เนิ น การทดลอง ประสานขอความร่ ว มมื อ
จากโรงพยาบาลสามโคก
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2. ระยะด�ำเนินการทดลอง มีการด�ำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม
ดังนี้
ผู้วิจัยประเมินการท�ำหน้าที่ของครอบครัว ส�ำเร็จรูปโดยด�ำเนินการดังนี้
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลน�ำ มาวิ เ คราะห์ โ ดย
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนจากผู้ดูแลผู้ป่วย ทั้งในกลุ่ม
แจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ทดลองและกลุ่มควบคุม (Pre-test)
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
		 2.1		 กลุม่ ควบคุม ได้รบั การพยาบาลตาม
ปกติ จากแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสามโคก การท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน
		 2.2		 กลุ่มทดลอง ได้รับโปรแกรมการ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลัง
บ� ำ บั ด ครอบครั ว เริ่ ม ด� ำ เนิ น การทดลองตั้ ง แต่ ได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวโดยใช้สถิติ
วั น ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 จนถึ ง วั น ที่ 6 ทดสอบที (dependent t - test)
3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
การก� ำ กั บ การทดลอง ภายหลั ง สิ้ น สุ ด การท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน
กิจกรรมที่ 5 โดยให้ผปู้ ว่ ยจิตเภทท�ำแบบวัดความรู้ ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว
ของผูป้ ว่ ยเกีย่ วกับโรคจิตเภท ได้คะแนน 8 คะแนน กับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติโดยใช้สถิติ
ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ทุกคน และผู้ดูแลในครอบครัว ทดสอบที (independent t - test)
ท�ำแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
และแบบวั ด การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม คะแนน ผลการวิจัย
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทใน
ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภท ร้อยละ 86.66
ขึน้ ไปผ่านเกณฑ์ทกุ คน และคะแนนการสนับสนุน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85
ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ77.5 มีสถาน
สมรสคู ่ ร้ อ ยละ 67.5 และมี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ทุกคน
3. ระยะประเมิ น ผลการทดลอง ผู ้ วิ จั ย ประถมศึกษา ร้อยละ 65 ประกอบอาชีพรับจ้าง
ประเมินการท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท ร้ อ ยละ 40 มี ร ายได้ เ พี ย งพอกั บ รายจ่ า ยแต่
ในชุมชนในสัปดาห์ที่ 4 ทั้งในกลุ่มทดลองและ ไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 60 ผู้ดูแลมีความสัมพันธ์กับ
ผู้ป่วยจิตเภทในฐานะมารดา ร้อยละ 40 ผู้ดูแล
กลุ่มควบคุม (post-test)
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยมากกว่ า 10 ปี ขึ้ น ไป
ร้ อ ยละ 37.5 ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
บางเรื่อง ร้อยละ 80 และมีผู้ให้การดูแลผู้ป่วย
จิตเภทหลายคน ร้อยละ 75

-18-1127(001)P2.indd 97

12/20/61 BE 1:27 PM

98

Vol.32 No.3 September - December 2018

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนการท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลัง
การทดลองในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติ (n = 40)
การท�ำหน้าที่ของครอบครัว
กลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

Mean

SD

df

t

p-value

109.95
128.25

10.18
8.13

19

8.52

.000

106.70
107.30

10.14
10.80

19

.77

.453

จากตารางที่ 1 พบว่ า กลุ ่ ม ทดลองที่ ไ ด้
รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว มีคะแนนการ
ท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 (t = 8.52) ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมซึง่ ได้รบั
การพยาบาลตามปกติจะมีคะแนนการท�ำหน้าที่
ของครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลัง
การทดลองไม่แตกต่างกัน
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ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า ก่ อ นการ
ทดลองค่าเฉลีย่ คะแนนการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p > .05) ส่วนหลังการทดลองพบว่า คะแนนการ
ท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชนของ
กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว
สูงกว่าคะแนนการท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วย
จิ ต เภทในชุ ม ชนของกลุ ่ ม ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การ
พยาบาลตามปกติ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 (t = 6.93)
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ตารางที่ 2		 ค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละด้านของการท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง (n = 40)
การท�ำหน้าที่ของ
ครอบครัว

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1. ด้านการแก้ปัญหา

2.98 ดีพอสมควร 3.71

ดีมาก

2.86 ดีพอสมควร 2.88 ดีพอสมควร

2. ด้านการสื่อสาร

2.95 ดีพอสมควร 3.66

ดีมาก

2.92 ดีพอสมควร 2.97 ดีพอสมควร

3. ด้านบทบาท

3.28 ดีพอสมควร 3.80

ดีมาก

3.38 ดีพอสมควร 3.46 ดีพอสมควร

4. ด้านการตอบสนอง
ทางอารมณ์

2.98 ดีพอสมควร 3.61

ดีมาก

2.88 ดีพอสมควร 2.85 ดีพอสมควร

5. ด้านการผูกพันทาง
อารมณ์

3.12 ดีพอสมควร 3.20 ดีพอสมควร 2.94 ดีพอสมควร 2.99 ดีพอสมควร

6. ด้านการควบคุม
พฤติกรรม

2.91 ดีพอสมควร 3.26 ดีพอสมควร 2.95 ดีพอสมควร 2.98 ดีพอสมควร

7. ด้านการท�ำหน้าที่
ทั่วไป
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

3.17

ดีพอสมควร 3.65

3.05 ดีพอสมควร 3.56

จากตารางที่ 2 พบว่ า ก่ อ นการทดลอง
ค่าเฉลีย่ คะแนนการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวผูป้ ว่ ย
จิตเภทในชุมชนในภาพรวมและรายด้านแต่ละ
ด้าน ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอยูใ่ นระดับ
เดียวกัน คือ ดีพอสมควร แต่ภายหลังการทดลอง
พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการท�ำหน้าที่
ของครอบครัวในภาพรวมและรายด้านเกือบทุก
ด้านเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านการ
แก้ปัญหา ด้านการสื่อสาร ด้านบทบาท ด้านการ
ตอบสนองทางอารมณ์ และด้านการท�ำหน้าที่
ทั่วไป ยกเว้นเพียงสองด้าน คือ ด้านการผูกพัน
ทางอารมณ์ และด้านการควบคุมพฤติกรรม ที่มี
คะแนนในระดับดีพอสมควรเท่าเดิม ส่วนกลุ่ม
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ดีมาก
ดีมาก

2.99

ดีพอสมควร 2.96

ดีพอสมควร

2.99 ดีพอสมควร 3.01 ดีพอสมควร

ควบคุมนั้นพบว่า หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
การท�ำหน้าที่ของครอบครัวทั้งในภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดีพอสมควร เท่าเดิม
การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว่ า การท� ำ หน้ า ที่ ข อง
ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนหลังการได้รับ
โปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวสูงกว่าก่อนการ
ได้รับโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัวอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า การท�ำ
หน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ใน
กลุ่มทดลองภายหลังได้รับโปรแกรมการบ�ำบัด
ครอบครัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้การพยาบาล
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ตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทีค่ รอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภทมีปญ
ั หาการท�ำหน้าที่
ครอบครัวในด้านต่าง ๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุ
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ มีการเผชิญความเครียด
ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการสนับสนุนทางสังคม
และ เกิดการรับรู้ภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
(สกาวเดือน กลิ่นน้อย, 2554) ซึ่งเมื่อผู้ป่วยจิตเภท
ผู ้ ดู แ ลในครอบครั ว ในกลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ จาก
การช่วยเหลือในปัจจัยเหตุดังกล่าว การด�ำเนิน
กิจกรรมในโปรแกรมการบ�ำบัดครอบครัว แต่ละ
ครัง้ มีกำ� หนดวัตถุประสงค์ เนือ้ หากิจกรรมทีส่ ง่ ผล
ให้เกิดการท�ำหน้าที่ของครอบครัวที่ดีขึ้น การ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับผู้ป่วยจิตเภท
และผู้ดูแลในครอบครัว ท�ำความรู้จักคุ้นเคยกับ
ครอบครัว ให้เกิดความไว้วางใจ แสดงความจริงใจ
ห่วงใย เอาใจใส่อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว และ
ยินดีช่วยเหลือครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ท�ำให้ครอบครัวเกิดความร่วมมือและแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และประเมินการท�ำหน้าที่
ของครอบครัว การประเมินครอบครัว อภิปรายถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวและหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน (Chein, 2008) และการติดต่อ
สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น รู ้ ถึ ง ความ
ต้องการของตนเอง และรู้ถึงความต้องการของ
คนอื่น (อัญชลี ศรีสุพรรณ, 2547) การให้ความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคจิ ต เภทและการรั ก ษา
เป็นการให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สาเหตุ อาการ การรักษาโรคจิตเภท อาการข้างเคียง
ที่ เ กิ ด จากฤทธิ์ ข องยารั ก ษาโรคจิ ต เภท วิ ธี ก าร
ดู แ ลเบื้ อ งต้ น เมื่ อ เกิ ด อาการข้ า งเคี ย งจากฤทธิ์
ของยา การจัดการเรื่องยา เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเภท
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และครอบครั ว มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจถึ ง ความ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยตามความเป็นจริง เพื่อเตรียม
ให้ผู้ดูแลในครอบครัวมีความพร้อมในการดูแล
ผูป้ ว่ ย (Yamachita, 1996) การทีผ่ ดู้ แู ลในครอบครัว
เข้าใจอาการเจ็บป่วย วิธีการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการผิดปกติ
ได้ ท�ำให้ผู้ดูแลในครอบครัวลดภาระในการดูแล
การรั บ รู ้ เกิ ด การรั บ รู ้ ถึ ง การดู แ ลดี ขึ้ น (รจนา
ปุณโณทก, 2550) การควบคุมพฤติกรรมท�ำให้
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทประพฤติ ต นอยู ่ ใ นขอบเขตที่
เหมาะสม สามารถปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่
ของตนให้สอดคล้อง และมีการมอบหมายหน้าที่
อย่ า งเหมาะสม การพั ฒ นาทั ก ษะการเผชิ ญ
ความเครียดและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
การเผชิ ญ ความเครี ย ด เป็ น กระบวนการของ
ความคิด และพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ตึงเครียด (Lazarus, De Longis,
Folkmam, & Gruen, 1984) ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภท
และผูด้ แู ลในครอบครัว หลีกเลีย่ งภาวะทีท่ ำ� ให้เกิด
ความเครียด และสามารถเลือกใช้วธิ กี ารแก้ปัญหา
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น ร่วมกับฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ลด
ความขัดแย้ง เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจ และหาวิธจี ดั การ
กับปัญหาที่เกิดขึ้น (McFarlane, Dixon, Lukens,
& Lucksted, 2003) การพัฒนาทักษะทางสังคม
การตอบสนองทางอารมณ์ ความผู ก พั น ทาง
อารมณ์และการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ซึ่ง
การท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภทและผู้ดูแลในครอบครัว
มีความสามารถในการปรับตัว และการใช้ความ
สามารถของตน เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ น
ทางบวกกั บ ผู ้ อื่ น โดยมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละ
เหมาะสม สามารถตอบสนองทางอารมณ์ต่อกัน
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อย่างเหมาะสม มีความผูกพันห่วงใย แสดงออก
ซึง่ ความสนใจและเห็นคุณค่าของกันและกัน ท�ำให้
ได้รับการช่วยเหลือจากสังคม ได้รับการแก้ปัญหา
ทีต่ นแก้ไม่ได้ สามารถสร้างเครือข่ายการดูแลหรือ
ขอความช่วยเหลือจากแหล่งสนับสนุนทางสังคม
(McFarlane et al., 2003)
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล: พยาบาลจิตเวช
สามารถน� ำ โปรแกรมการบ� ำ บั ด ครอบครั ว ซึ่ ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ส�ำคัญคือการสร้าง
สัมพันธภาพ ประเมินการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การให้ความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเภทและการรักษา
การพัฒนาทักษะการจัดการกับอาการทีเ่ ป็นปัญหา
การควบคุมพฤติกรรม บทบาทและการท�ำหน้าที่
ทั่ ว ไปการพั ฒ นาทั ก ษะการเผชิ ญ ความเครี ย ด
และการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ การเผชิญ
ความเครียด การพัฒนาทักษะทางสังคม การตอบ
สนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์และ
การหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม การน�ำไปใช้ใน
การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภทในโรงพยาบาลหรือในชุมชน
ควรมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทของแต่ละพื้นที่
2. ด้านการศึกษาพยาบาล: ควรเพิ่มเติม
เนื้อหาวิชาให้ครอบคลุมปัญหาและผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเพื่อให้
ผูศ้ กึ ษาได้ตระหนักรูแ้ ละสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั
ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินปัญหาของผูป้ ว่ ยและ
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ครอบครัว ตลอดจนการวางแผนการพยาบาลใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ดูแลและสมาชิกใน
ครอบครัวได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 3.1		 พยาบาลจิ ต เวชในชุ ม ชนควรมี
การศึกษาติดตามประเมินผลระยะยาวในชุมชน
เพือ่ เป็นการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในการดูแล
ผู้ป่วยให้ผู้ดูแลเป็นระยะๆ จะส่งผลให้เกิดการ
คงอยู่ของความรู้และความสามารถในการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยโดยการติ ด ตามไปประเมิ น ผลที่ บ ้ า นใน
ระยะยาว
		 3.2		 ควรมีการศึกษาวิจัยการท�ำหน้าที่
ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในด้านบทบาท และ
ด้านความผูกพันทางอารมณ์ เพื่อให้การท�ำหน้าที่
ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทดีขึ้นในทุกด้าน
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ม อบทุ น อุ ด หนุ น
วิทยานิพนธ์ส�ำหรับนิสิต ผศ.ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่านผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสามโคก และบุคลากรทุกท่าน ที่คอย
สนับสนุนและเอื้ออาทรในทุกเรื่อง คุณค่าและ
ประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอม
อบแด่บุพการี คณาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน
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