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Abstract
Objectives: The objectives of this quasiexperimental research with pretest-posttest
control group design were to 1) compare positive
symptoms of persons with schizophrenia in
the community (PWSIC) before and after
participating in symptom management program
(SMPs) with family involvement, and 2) compare
positive symptoms of PWSIC who participate in
SMPs with family involvement with those who
receive the conventional nursing care.
Method: Forty persons with schizophrenia
and their family caregivers receiving services in
the outpatient department of Samchuk Hospital,
Suphan Buri, and meeting inclusion criteria, were
matched pairs by positive symptom scores and

gender and randomly assigned into experimental
and control groups with 20 families for each group.
The experimental group received an SMP with
family involvement for four weeks. The control
group received the conventional nursing care.
Research instruments included 1) SMP with family
involvement program; 2) positive symptoms scale,
and 3) the ability to manage positive symptoms
scale. All instruments were content validated by
5 experts and the 3rd instrument had reliability
with Cronbach alpha coefficient equal to .81.
Descriptive statistics and t-test were used for data
analysis.
Results: 1) Mean score of positive
symptoms of PWSIC after participating in SMPs
with family involvement was significantly lower
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than that before at the .05 level, and 2) After the
experiment, mean score of positive symptoms
of PWSIC who joined the SMP with family
involvement was significantly lower than that of
whom received usual care, at the .05 level.
Keywords: Symptom management, Family
involvement, Positive symptoms, Persons with
Schizophrenia in the community
บทคัดย่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ : การวิ จั ย กึ่ ง ทดลองแบบ
สองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลองนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบอาการทางบวก
ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทในชุ ม ชนก่ อ นและหลั ง การ
เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วม
ของครอบครัว และเพือ่ เปรียบเทียบอาการทางบวก
ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของ
ครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธกี ารศึกษา: ผูป้ ว่ ยจิตเภทและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ย
จิตเภท จ�ำนวน 40 ครอบครัวที่มารับการรักษา
ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรแี ละมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้า ได้รบั
การจับคู่ (matched pair) ด้วยระดับคะแนนอาการ
ทางบวกและเพศ และสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 20 ครอบครัว กลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของ
ครอบครัวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมได้
รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ 1) โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วม
ของครอบครัว 2) แบบประเมินอาการทางบวก และ
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3) แบบประเมินความสามารถในจัดการอาการ
ทางบวก เครื่องมือทั้งหมดได้รับการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และ
เครื่องมือชุดที่ 3 มีค่าความเที่ยงโดยสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาคของเท่ากับ .81 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และสถิติทดสอบที
ผลการวิจยั : 1) คะแนนเฉลีย่ อาการทางบวก
ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัว
น้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และ 2) หลังการทดลอง ผูป้ ว่ ย
จิตเภทในชุมชนที่เข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
อาการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวมีคะแนน
เฉลี่ ย อาการทางบวกน้ อ ยกว่ า กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การ
พยาบาลตามปกติ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05
ค� ำ ส� ำ คั ญ : โปรแกรมการจั ด การอาการ การมี
ส่วนร่วมของครอบครัว อาการทางบวก ผู้ป่วย
จิตเภทชุมชน
ความส�ำคัญของปัญหา
โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคทางจิตเวช
ชนิดหนึง่ ทีพ่ บได้มากทีส่ ดุ ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีผทู้ ปี่ ว่ ย
ด้วยโรคจิตเภทประมาณ 24 ล้านคน (World Health
Organization [WHO], 2014) ส�ำหรับในประเทศไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เข้ามา
รับบริการของหน่วยบริการด้านสุขภาพของสังกัด
กรมสุขภาพจิตจ�ำนวน 388,369 คน ซึง่ พบมากเป็น
อันดับ 1 ของจ�ำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการ
ทัง้ หมด (กรมสุขภาพจิต, 2556) โรคจิตเภทเป็นโรคที่
เรือ้ รังและรุนแรง มีการด�ำเนินโรคไปอย่างค่อยเป็น
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ค่อยไปท�ำให้เกิดความบกพร่องในการท�ำหน้าที่
ต่าง ๆ ต้องใช้เวลารักษานานหรือต้องการดูแล
ตลอดชีวิตประเด็นส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้มี
ประสิทธิภาพนัน้ ส่วนหนึง่ พบว่าขึน้ อยูก่ บั ครอบครัว
(Bae, Lee, Park, Hyun, & Yoon, 2010)
ปัจจุบันเมื่ออาการรุนแรงต่าง ๆ ของผู้ป่วย
สงบลงผู้ป่วยจะถูกจ�ำหน่ายออกสู่ครอบครัวและ
ชุมชน (พิเชษฐ์ อุดมรัตน์ และสรยุทธ วาสิกนานนท์,
2552) ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยมากขึ้น โดยโรคจิตเภทเป็นการเจ็บป่วยที่
เรือ้ รังท�ำให้ผปู้ ว่ ยบางรายเกิดความเบือ่ ในการรักษา
และไม่รว่ มมือในการรักษา ส่งผลให้มอี าการทางจิต
ก�ำเริบเป็นช่วง ๆ โดยแสดงออกมาในรูปของอาการ
ผิดปกติทางด้านความคิด อารมณ์ การรับรู้ และ
พฤติกรรม (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์
สุคนิชย์, 2555) และพบว่า อาการทางจิตที่ก�ำเริบ
เป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญของผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชนสูงถึง
ร้อยละ 27.3 (Millier et al., 2011) ในประเทศไทย
พบอัตราการป่วยซ�้ำและต้องกลับเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 70 การป่วยซ�้ำใน
แต่ละครั้งส่งผลให้ความสามารถในการท�ำหน้าที่
และการด�ำรงชีวติ ของผูป้ ว่ ยเสือ่ มลงเป็นอย่างมาก
อาการแสดงที่ส�ำคัญของโรคจิตเภทแบ่งออกเป็น
2 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ 1) กลุม่ อาการทางลบ และ 2) กลุม่
อาการทางบวก (Kay, Fiszbein & Opler, 1987) โดย
กลุม่ อาการด้านลบ (negative symptoms) จะมีการ
แสดงออกทีน่ อ้ ยกว่าคนปกติโดยเฉพาะในด้านการ
แสดงอารมณ์ไม่เหมาะสมหรือเฉยเมย (Kay et al.,
1987) ส่วนอาการทางบวก (positive symptoms)
ผู้ป่วยมักมีการแสดงออกทางด้านความผิดปกติ
ของความคิ ด การรั บ รู ้ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและ
พฤติกรรม โดยอาการที่เด่นชัดคือ หูแว่ว หลงผิด
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คิดว่าคนจะมาท�ำร้ายส่งผลให้มีพฤติกรรมที่กรรม
วุ่นวาย รุนแรงก้าวร้าวตามมา (Leelahanaj, 2009)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ป่วย
จิตเภทในชุมชนยังคงมีความรุนแรงของอาการ
ทางบวกพบได้เป็นระยะ ๆ ได้แก่ อาการหลงผิด
หูแว่ว ส่งผลให้มพี ฤติกรรมรุนแรง วุน่ วาย ก้าวร้าว
(Lindenmayer & Khan, 2006) อาการหูแว่วเป็น
อาการพบได้บอ่ ยทีส่ ดุ ในผูป้ ว่ ยจิตเภท คือ ประมาณ
ร้อยละ 75 (สมภพ เรืองตระกูล, 2542) ผู้ป่วยอาจ
โต้ตอบต่อเสียงที่ได้ยินท�ำให้เกิดอันตรายต่อตัว
ผู้ป่วยเองและคนรอบข้าง (Vadebeck, 2001) และ
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และพบการรายงานว่า
ร้อยละ 98 ของผู้ที่มีอาการหูแว่วส่งผลให้ผู้ป่วย
เกิดความวิตกกังวลสูง น�ำไปสู่การแสดงอารมณ์
ที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ผู้ป่วยท�ำร้าย
ตนเองหรือท�ำร้ายผู้อื่นจนเสียชีวิตได้ (Trygstad
et al., 2002) อาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการส�ำคัญ
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารท�ำร้ายผูอ้ นื่ จนเสียชีวติ ถ้าไม่ได้รบั การ
ช่วยเหลือจะส่งผลให้ศกั ยภาพในการด�ำรงชีวติ ของ
ผู้ป่วยเสื่อมลงอย่างมาก (มาโนช หล่อตระกูล และ
ปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555) และส่งผลให้อาการทางจิต
ของผู้ป่วยก�ำเริบซ�้ำ (สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, 2546;
Barkhof, Meijer, de Sonneville, Linszen, & de
Haan, 2012)
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภทมีอาการ
ทางบวกก�ำเริบหรือรุนแรงขึ้นคือ 1) ปัจจัยด้าน
ผูป้ ว่ ย ได้แก่ ไม่สามารถจัดการกับอาการทางจิตหรือ
สังเกตอาการน�ำก่อนอาการก�ำเริบ ไม่รบั ประทานยา
ตามแผนการรักษา (Gray, Wykes, & Gournay, 2002)
ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องในการรักษาด้วยยา
(Kaplan & Sadock, 2000) และ 2) ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ได้แก่ ผู้ดูแลรับรู้สถานการณ์ดูแลว่า
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เป็นภาระท�ำให้ไม่สนใจผู้ป่วย ไม่พาผู้ป่วยไปพบ
แพทย์ เพิกเฉยต่อการดูแล (วัชราภรณ์ ลือไธสงค์,
2541) ผู้ดูแลขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
ผูป้ ว่ ย (Lim & Ahn, 2003) ผูด้ แู ลรูส้ กึ ผิดหวัง โกรธ
ขาดความอดทนต่อปัญหาของผู้ป่วย จึงใช้วิธีที่
ไม่เหมาะสมและไม่ยืดหยุ่นต่อผู้ป่วย (McDonagh,
2005) อาจแสดงออกด้วยการพูดกับผู้ป่วยที่ใช้
น�้ ำ เสี ย งดั ง ขึ้ น ในการควบคุ ม พฤติ ก รรมของ
ผู้ป่วย (Hooley, 2007) การแสดงความผูกพันทาง
อารมณ์ที่มากเกินไป (อรรณพ ทองค�ำ, 2546) ขาด
ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหาท�ำให้แสดง
การสือ่ สารในทางลบต่อกันในครอบครัว (Falloon,
1985) ซึ่งมีผลให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิตก�ำเริบและ
ต้องกลับเข้ารักษาซ�้ำในโรงพยาบาลตามมาได้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์เกีย่ วกับความพยายามในการลดความ
รุนแรงของอาการทางบวกในผู้ป่วยจิตเภท โดยมุ่ง
เน้นการจัดการอาการโดยการน�ำแนวคิดการจัดการ
อาการ (symptoms management) ของ Dodd et al.
(2001) มาใช้ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการอาการ
สามารถลดลักษณะและความรุนแรงของอาการ
หูแว่วในผูป้ ว่ ยจิตเภทได้ (ธิดารัตน์ คณึงเพียร, 2548;
วิ ม ลพร เกี ย รติ วุ ฒิ นั น ท์ , รื่ น ฤดี ลิ้ ม ฉาย, ชู ศ รี
เกิดพงษ์บญ
ุ โชติ, และ วัลลภา กิตติมาสสกุล, 2551)
ทั้งนี้เป็นการจัดการอาการทางบวกด้านอาการ
หู แ ว่ ว เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น ซึ่ ง ไม่ ค รอบคลุ ม
อาการทางบวกด้านอืน่ ๆ ด้วย นอกจากผูป้ ว่ ยจิตเภท
จ�ำเป็นต้องจัดการกับอาการทางบวกด้วยตนเอง
ให้ได้แล้วครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการจัดการ
กับอาการทางบวกของผู้ป่วยด้วย เนื่องจากผู้ป่วย
จิ ต เภทอาศั ย อยู ่ กั บ ครอบครั ว เป็ น ส่ ว นใหญ่
(Addington, McCleery, & Addington, 2005)
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และต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจิตเภทโดยตรง เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและ
มีความส�ำคัญมากในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภท (กาญจนา
นันทไพบูลย์, 2553) ดังนั้นครอบครัวจึงต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
มากขึน้ นอกเหนือจากบทบาทอืน่ ๆ โดยแนวคิดการ
มีสว่ นร่วมของครอบครัวของ Friedman, Bowden,
& Jones (2003) ระบุว่า ครอบครัวเป็นหน่วยหรือ
ระบบที่ส�ำคัญที่สุดในการสร้างสุขภาพ จากการ
ศึกษาในปัจจุบันพบว่า การให้ครอบครัวเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยนัน้ จะมีผลต่อพฤติกรรม
ทางสุขภาพของผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อม
เนื่ อ งจากผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทต้ อ งเผชิ ญ กั บ โรคและ
ผลกระทบจากโรค และภาวะแทรกซ้อนจากการ
รักษา ซึง่ มีผลกระทบต่อผูป้ ว่ ยจิตเภทและครอบครัว
โดยตรง ครอบครัวจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีสว่ นร่วม
ในการดูแลรักษา การกระตุน้ การให้กำ� ลังใจ หรือมี
ส่วนร่วมในการให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แนะแนวทาง สอน
ดูแลช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในการรักษาผู้ป่วยในทุก ๆ ภาวะสุขภาพ ผู้ป่วย
จะได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในปั จ จุ บั น ที่ บุ ค ลากรใน
ทีมสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาลควรน�ำครอบครัว
หรื อ ผู ้ ดู แ ลเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
จิตเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
และช่วยให้ผู้ป่วยจิตเภทสามารถดูแลช่วยเหลือ
และจัดการกับอาการที่ผิดปกติของตนเองได้ แต่
ในปัจจุบันยังพบว่าครอบครัวยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่ วกับโรคจิตเภท ขาดทักษะในการปฏิบตั ติ วั
และขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย จึงมัก
ปล่อยให้ผปู้ ว่ ยอยูต่ ามล�ำพังโดยส่งผลให้อาการทาง
จิตของผู้ป่วยก�ำเริบขึ้น การศึกษาโปรแกรมการ
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จัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัวกับ กิจกรรมดังกล่าวน่าจะช่วยให้อาการทางบวกของ
อาการทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน จะเป็น ผู้ปว่ ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ข้อมูลส�ำคัญที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บอาการทางบวกของ
ในการวิ จั ย นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ แ นวคิ ด การจั ด การ ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนก่อนและหลังการเข้าร่วม
ของ Dodd et al. (2001) ประยุกต์ร่วมกับแนวคิด โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของ
การมีส่วนร่วมของครอบครัวของ Friedman et al. ครอบครัว
(2003) ในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการอาการ
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บอาการทางบวกของ
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวส�ำหรับผู้ป่วย ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทในชุ ม ชนระหว่ า งกลุ ่ ม ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
จิตเภทในชุมชน ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของ
ในชุมชนนั้นจ�ำเป็นต้องสามารถจัดการกับอาการ ครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
ทางบวกได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมีครอบครัวเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือดูแลผูป้ ว่ ยทัง้ ในขณะมี สมมติฐานการวิจัย
อาการก�ำเริบและในช่วงอาการสงบ ในการศึกษานี้
1. อาการทางบวกของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทใน
มีการพัฒนาจัดกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยได้ฝกึ ทักษะ ชุมชนภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการอาการ
การจัดการอาการทางบวกและให้ครอบครัวเข้ามา โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว น้อยกว่าก่อน
มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเป็นล�ำดับขั้นตอนซึ่ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการจั ด การอาการโดยการมี
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน 6 กิจกรรม ได้แก่ ขัน้ ตอนที่ ส่วนร่วมของครอบครัว
1) ประสบการณ์มอี าการ ประกอบด้วยกิจกรรม การ
2. อาการทางบวกของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทใน
สร้างสัมพันธภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชุมชนภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการอาการ
การสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความรูส้ กึ ผูด้ แู ล โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว น้อยกว่าผู้ป่วย
ที่ มี ต ่ อ ผู ้ ป ่ ว ย เรี ย นรู ้ เ รื่ อ งโรคจิ ต เภทและการมี จิตเภทในชุมชนที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
ส่ว นร่ ว มของครอบครัว ทุก ๆ ด้าน ขั้นตอนที่
2) กลยุทธ์การจัดการกับอาการ ประกอบด้วยกิจกรรม วิธีการด�ำเนินการวิจัย
สาธิตเพื่อหยุดหูแว่ว ฝึกทักษะการควบคุมความ
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (quasi โกรธเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว พัฒนาการสื่อสาร experimental research) ศึกษาสองกลุ่มวัดผลก่อน
เพื่ อ เรี ย นรู ้ อ ยู ่ กั บ ความจริ ง และการทดลอง และหลังการทดลอง (the pretest - posttest control
ปฏิบัตกิ ารแก้ปัญหาและพัฒนาบทบาท ขั้นตอนที่ group design) ประชากร คือ ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย
3) ผลลัพธ์จากการจัดการกับอาการ ประกอบด้วย จากจิตแพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภทที่เข้ารับการรักษา
กิจกรรม ทบทวนความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั แผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกและผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคจิ ต เภท
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วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย
จากจิ ต แพทย์ ว ่ า เป็ น โรคจิ ต เภท มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
20 -59 ปี ทั้งชายและหญิง มีอาการทางบวกระดับ
เล็กน้อยถึงปานกลาง (8 - 35 คะแนน) ประเมินจาก
แบบประเมินอาการทางบวกฉบับภาษาไทย อาศัย
อยู่กับสมาชิกครอบครัวสมัครใจและยินยอมให้
ความร่วมมือในการวิจยั และผูด้ แู ลทีท่ ำ� หน้าทีห่ ลัก
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท เป็น พ่อ/แม่ สามี/ภรรยา
บุตร ญาติพนี่ อ้ ง อายุ 18 ปีขนึ้ ไป ดูแลผูป้ ว่ ยนานกว่า
6 เดือน ไม่ได้คา่ ตอบแทนใด ๆ และยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย จ�ำนวน 1 คน
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของโรงพยาบาล
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างทุกคน
ได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขั้นตอน
การรวบรวมข้อมูล วัน ระยะเวลา และประโยชน์
ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จงสิ ท ธิ์ ข องกลุ ่ ม
ตัวอย่างในการยินยอมให้ขอ้ มูลและเน้นย�ำ้ ว่าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาจะเป็นความลับ สอบถามความ
สมัครใจและให้กลุ่มตัวอย่างลงชื่อยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 ชุด
คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการทดลอง
คือ โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิดการ
จัดการอาการของ Dodd et al. (2001) ร่วมกับการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวตามแนวคิดของ Friedman
et al. (2003) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 6 กิจกรรม
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ล ะ 2 กิ จ กรรม ติ ด กั น
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2 สัปดาห์ และ 1 กิจกรรม ติดกันอีก 2 สัปดาห์
ใช้เวลากิจกรรมละประมาณ 45 - 60 นาที ผ่านการ
ทดสอบความตรงของเนื้อหา (content validity)
จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
จ�ำนวน 5 คน จากนัน้ น�ำโปรแกรมทีป่ รับปรุงแก้ไข
ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจิตเภทและครอบครัวที่มี
คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งก่ อ นน� ำ ไป
ใช้จริง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ป่วย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ดูแล
ส่วนที่ 3 แบบประเมินอาการทางบวกฉบับ
ภาษาไทย ที่แปลโดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ
(2550) เป็นเครื่องมือวัดอาการทางจิตของผู้ป่วย
ในด้านอาการทางบวก (positive symptom) มีข้อ
ค�ำถามทัง้ หมด 7 ข้อ ผ่านการทดสอบความตรงของ
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวช จ�ำนวน 5 คน ได้ค่า CVI เท่ากับ 1 จากนั้น
น�ำแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับ
ผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง
หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร Cronbach’ Alpha
coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85
3. เครื่องมือที่ใช้ก�ำกับการทดลอง
แบบประเมินความสามารถในการจัดการ
อาการทางบวก โดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการจัดการ
อาการ ตามแนวคิดของ Dodd et al. (2001) เพื่อ
ประเมินความสามารถในการจัดการกับอาการทาง
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บวก ประกอบด้วยข้อค�ำถามทั้งหมด 10 ข้อ ผ่าน
การทดสอบความตรงของเนือ้ หา จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จ�ำนวน 5 คน ได้ค่า
CVI เท่ากับ .90 จากนัน้ น�ำแบบประเมินทีป่ รับปรุง
แก้ไขไปทดลองกับผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกับกลุม่
ตัวอย่าง หาค่าความเชือ่ มัน่ ใช้สตู ร Cronbach’ alpha
coefficient ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81
ขั้นด�ำเนินการวิจัย
1. ระยะเตรียมการ ผูว้ จิ ยั เตรียมความพร้อม
โดยการศึกษาต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เตรียม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เตรียมสถานที่ เตรียม
ผู้ช่วยในการด�ำเนินกิจกรรม
2. ระยะด�ำเนินการวิจัย
		 2.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนการ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
หลังกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ประเมิน
อาการทางบวกของผู้ป่วย (pre - test) โดยที่การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นมีการจับคู่ด้วยคะแนน
อาการทางบวกและเพศ จนครบ 20 คู่ แล้วจับฉลาก
เพื่อคัดเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทีละคู่
		 2.2 กลุม่ ควบคุมได้รบั การพยาบาลตาม
ปกติ ได้แก่ กิจกรรมการดูแลทั่วไปเกี่ยวกับกิจวัตร
ประจ�ำวัน การให้ความรูเ้ รือ่ งโรค การให้คำ� ปรึกษา
ผู ้ ป ่ ว ยตามความต้ อ งการของแต่ ล ะครอบครั ว
ภายหลังสิ้นสุดการทดลองนัดผู้ป่วยมาประเมิน
อาการทางบวก (post - test)
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		 2.3 กลุ ่ ม ทดลองได้ รั บ โปรแกรมการ
จัดการอาการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ10 ครอบครัว โดยกลุ่มที่ 1
ด�ำเนินกิจกรรมในภาคเช้า เวลา 10.00 - 11.00 น.
และกลุ่มที่ 2 ด�ำเนินกิจกรรมในภาคบ่าย เวลา
13.00 - 14.00 น. ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยด�ำเนินกิจกรรมสัปดาห์
ละ 2 กิจกรรม 2 สัปดาห์ และสัปดาห์ละ 1 กิจกรรม
อีก 2 สัปดาห์ ใช้เวลากิจกรรมละประมาณ 45 - 60
นาที
		 2.4 การก�ำกับการวิจยั ภายหลังเสร็จสิน้
การด�ำเนินกิจกรรม ผู้วิจัยท�ำการก�ำกับการทดลอง
โดยให้ผู้ป่วยท�ำแบบประเมินความสามารถในการ
จัดการอาการทางบวก ภายหลังเสร็จสิน้ กิจกรรมที่
6 ทันที
		 2.5 หลังจากสิน้ สุดการด�ำเนินกิจกรรม
1 สัปดาห์ ผู้วิจัยวัดผลตัวแปรตามโดยประเมิน
อาการทางบวก (post - test)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
โดยการค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบค่ า ที แ บบ pair t - test และ
independent t – test
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของคะแนนอาการทางบวกของผูป้ ว่ ยจิตเภท แสดง
ดังตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนอาการทางบวกของผูป้ ว่ ยจิตเภท ก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (n = 20)
อาการทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
กลุ่มทดลอง
ก่อนทดดลอง
หลังทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

SD

df

t

p-value

23.1
12.35

4.12
2.13

19

17.034

.001

23.4
22.75

3.68
3.61

19

1.00

.330

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับ ทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญ
โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของ ทางสถิติท่รี ะดับ .001
ครอบครัวมีคะแนนเฉลี่ยอาการทางบวกหลังการ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอาการทางบวกของผู้ป่วยจิตเภท ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
อาการทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

SD

df

t

p-value

23.10
23.40

4.12
3.68

38

-.323

.748

12.35
22.75

2.13
3.61

38

-11.088

.001

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยอาการ
ทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนระหว่างกลุ่มที่
ได้รบั โปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วม
ของครอบครัวกับกลุม่ ควบคุมทีไ่ ด้รบั การดูแลตาม
ปกติก่อนทดลองไม่แตกต่างกัน แต่ภายหลังการ
ทดลองพบว่า คะแนนเฉลี่ยอาการทางบวกของ
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบว่า อาการทางบวกของ
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน หลังเข้าร่วมโปรแกรมการ
จั ด การอาการทางบวกโดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัวน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
อาการทางบวกโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 อธิบายได้ว่า การจัดการ
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อาการตามแนวคิดของ Dodd et al. (2001) ที่น�ำมา
ประยุกต์รว่ มกับ การมีสว่ นร่วมของครอบครัวตาม
แนวคิดของ Friedman et al. (2003) นั้นเป็นการ
ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดทักษะในการจัดการกับอาการทาง
บวกของตนเองทัง้ 3 ขัน้ ตอน ทัง้ ประสบการณ์การ
มีอาการ กลวิธใี นการจัดการกับอาการ และผลลัพธ์
ทีไ่ ด้จากการจัดการ โดยครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วม
ในทุกๆ ขั้นตอน และการท�ำกิจกรรมแบบกลุ่ม
ครอบครั ว ส่ ง ผลให้ เ กิ ด สั ม พั น ธภาพและความ
เชื่อมั่นระหว่างสมาชิกด้วยกัน เกิดความไว้วางใจ
ต่อกลุ่ม ท�ำให้สมาชิกในครอบครัวเปิดใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเอง ท�ำให้เกิด
ความเข้าใจตนเองมากขึ้น ได้แง่คิดจากสมาชิกคน
อื่นๆ ส่งผลให้ครอบครัวเกิดการเรียนรู้แบบใหม่ๆ
ในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้อาการทางบวกลดลง
นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง พบว่ า อาการ
ทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน กลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการจั ด การอาการทางบวกโดยการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวน้อยกว่าผู้ป่วยจิตเภทที่
ได้รับการดูแลตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 แสดง
ให้เห็นว่า การได้รบั โปรแกรมการจัดการกับอาการ
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว มีผลลดอาการ
ทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพมากกว่าการได้รับการดูแล
ตามปกติ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก โปรแกรมการจัดการอาการ
โดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัว เป็นการประยุกต์
แนวคิดการจัดการอาการของ Dodd et al. (2001)
และการมีสว่ นร่วมของครอบครัวตามแนวคิดของ
Friedman et al. (2003) เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถจัดการ
กับอาการทางบวกได้ ทั้ง อาการหูแว่ว พฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง และอาการหลงผิด สอดคล้องกับ
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การศึกษาของ ธิดารัตน์ คะนึงเพียร (2548) ทีพ่ บว่า
การจัดการกับอาการหูแว่วด้วยวิธกี ารพูดว่า “หยุด”
หรือ เพิกเฉยไม่ท�ำตามเสียงสามารถลดลักษณะ
และความรุนแรงของอาการหูแว่วได้และจากการ
ศึกษาของ กัญญาวรรณ ระเบียบ (2555) ที่พบว่า
การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้ง 10 ท่า สามารถ
ควบคุมความโกรธและลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้
และการทีใ่ ห้ครอบครัวเข้ามาท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
ในทุก ๆ ขัน้ ตอนของการจัดการกับอาการทางบวก
ของผู้ป่วย ท�ำให้ผู้ดูแลได้รับรู้ และเข้าใจในตัวของ
ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น และช่วยลดความเครียดจากการ
รับรู้การเป็นภาระในการดูแลผู้ป่วยได้ (จิราพร
รักการ, 2549; นภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร, 2553)
นอกจากนีย้ งั ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการมีสว่ นร่วม
ของครอบครัวในหลาย ๆ ด้านให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และน�ำไปสูก่ ารดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามมาและท้ายสุดผู้ป่วยจิตเภทจะมีอาการทาง
บวกลดลงได้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าโปรแกรม
การจัดการอาการโดยการมีสว่ นร่วมของครอบครัว
น่ า จะส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทมี อ าการทางบวก
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารติ ด ตามในระยะยาวเพื่ อ ให้
ผู้ป่วยและครอบครัวน�ำทักษะความรู้ที่ได้รับไปใช้
อย่างต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถลด
และควบคุมอาการทางบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรพัฒนาทักษะการจัดการกับอาการ
ทางบวกแบบใหม่ ๆให้มีความหลากหลาย เพื่อให้
เหมาะสมกับปัญหาและสิง่ แวดล้อมของผูป้ ว่ ย และ
ครอบครัวซึง่ จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการจัดการ
กับอาการทางบวกได้ดียิ่งขึ้น
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