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ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิต
ในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน*
THE EFFECT OF FAMILY PSYCHOEDUCATIONAL INTERVENTION
ON SYMPTOMS SEVERITY IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS USING
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Abstract
Objectives: The purposes of this study are
to compare 1) symptoms severity of schizophrenic
patients using amphetamine before and after
receiving the family psychoeducational intervention, and 2) symptoms severity of schizophrenic
patients using amphetamine who received the
family psychoeducational intervention and those
who received regular nursing care.
Methods: The subjects composed of 40
schizophrenic patients and their families who
met the inclusion criteria. The subjects were
matched-pairs with patient’s symptoms severity
and then randomly assigned to either an

experimental or a control group, 20 subjects in
each group. The experimental group received the
family psychoeducational intervention and the
control group received regular nursing care.
The research instruments were 1) The Family
Psychoeducational Intervention developed by
the researcher comprised of 9 activities including
building relationships with patients, caregivers
and family members, providing knowledge about
schizophrenia and amphetamine use, providing
drug education and self-medication skills training,
developing communication skills within the family,
developing appropriate emotional expression
skills within the family, providing knowledge
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and developing skills about warning signs of
relapse and relapse prevention, developing stress
management and relaxation skills, and activities
regarding dischare planning and following up after
discharge, 2) Symptom severity scale (PANSS-T),
3) a test of caregivers’ knowledge on caring for
schizophrenic patients, and 4) a test of patient’s
knowledge on schizophrenia. The 3rd and 4th
instrument had Kuder-Richardson (KR-20)
reliability as of .95 and .94.
Results: 1) Symptoms severity of
schizophrenic patients using amphetamine
after receiving the family psychoeducational
intervention was significantly lower than that
before at p .05 level; 2) After the experiment,
symptoms severity of schizophrenic patients using
amphetamine in experimental group who received
the family psychoeducational intervention was
significantly lower than that in the control group
who received the regular nursing care at p. 05 level.
Keywords: Schizophrenia patients using
amphetamine, Family psychoeducation,
Symptoms severity
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
1) เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการทางจิตใน
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ใ ช้ ส ารแอมเฟตามี น ก่ อ นและ
หลั ง การให้ สุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาครอบครั ว และ
2) เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการทางจิตใน
ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน ระหว่างกลุ่ม
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ที่ได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวกับกลุ่ม
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
วิธกี ารศึกษา: กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยจิตเภท
ทีใ่ ช้สารแอมเฟตามีนและครอบครัว ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์จำ� นวน 40 คน ผูป้ ว่ ยจิตเภทได้รบั การจับคู่
ด้วยคะแนนความรุนแรงของอาการทางจิต แล้วถูก
สุม่ เข้ากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ละ 20 คน
กลุม่ ทดลองได้รบั การให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัว
ส่ ว นกลุ ่ ม ควบคุ ม ได้ รั บ การพยาบาลตามปกติ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรมการให้
สุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาครอบครั ว ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น
ประกอบด้วยกิจกรรม 9 กิจกรรม ได้แก่ การสร้าง
สั ม พั น ธภาพกั บ ผู ้ ป ่ ว ย ผู ้ ดู แ ล และสมาชิ ก ใน
ครอบครัว การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคร่วมจิตเภท
และการใช้สารแอมเฟตามีน การให้ความรู้เรื่อง
การรักษาด้วยยาและการฝึกทักษะจัดยาด้วยตนเอง
การพัฒนาทักษะการสือ่ สารภายในครอบครัว การ
พัฒนาทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ทเี่ หมาะสม
ภายในครอบครัว การให้ความรู้และพัฒนาทักษะ
เรือ่ งอาการเตือน การป้องกันอาการก�ำเริบและการ
จัดการกับอาการก�ำเริบ การพัฒนาทักษะการเผชิญ
ความเครียด เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
และกิจกรรมก่อนการจ�ำหน่ายและการติดตามหลัง
จ�ำหน่าย 2) แบบวัดความรุนแรงของอาการทางจิต
PANSS-T 3) แบบวัดความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ย
จิตเภทของญาติ และ 4) แบบวัดความรู้เกี่ยวกับ
โรคจิตเภทของผู้ป่วยจิตเภท เครื่องมือชุดที่ 3 และ
4 มีค่าความเที่ยง (KR-20) เท่ากับ .95 และ .94
ตามล�ำดับ
ผลการศึกษา: 1) ความรุนแรงของอาการ
ทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีนหลัง
การให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต�่ำกว่าก่อนการ
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ให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัวอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 2) หลังการทดลอง ความรุนแรง
ของอาการทางจิ ต ในผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ใ ช้ ส าร
แอมเฟตามีนหลังได้รบั สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว
ต�่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ใ ช้ ส ารแอมเฟตามี น
สุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาครอบครั ว ความรุ น แรงของ
อาการทางจิต
ความส�ำคัญของปัญหา
ผู้ป่วยจิตเภทเป็นผู้ป่วยที่พบมากที่สุดใน
กลุ ่ ม โรคจิ ต เวชโดยทั่ ว โลกมี อั ต ราการเกิ ด โรค
ประมาณ 7 ต่อ 1,000 ประชากร (World Health
Organization [WHO], 2013) โรคจิตเภทเป็นการ
เจ็บป่วยทางจิตซึง่ มีมากกว่าผูป้ ว่ ยโรคจิตเวชอืน่ คือ
พบมากถึงร้อยละ 36.12 ของผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด
จึงเป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุขมาโดยตลอด
(กรมสุ ข ภาพจิ ต , 2555) โดยผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทจะมี
ลักษณะอาการเจ็บป่วยเป็นแบบเรื้อรังและมีความ
รุนแรงมาก ต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นเวลานาน มี
เพียงส่วนน้อยทีร่ กั ษาให้หายขาดได้ (WHO, 2013)
ท�ำให้ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวได้รับความ
เดือดร้อนและมีความล�ำบากใจในการแก้ปัญหา
โดยเฉพาะอาการก้าวร้าวซึง่ เป็นอันตรายต่อตนเอง
และผู้อื่น ไม่ยอมรับการเจ็บป่วยและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รบกวน
ญาติมากที่สุด (Francell, 1998)
จากการศึ ก ษาทางระบาดวิ ท ยาของ
Epidemiology Catchment Area study (ECA) ซึ่ง
ท�ำการส�ำรวจความชุกของโรคจิตเวชในประชาชน
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อเมริกนั อายุ 18 ปีขนึ้ ไป ในปี ค.ศ. 1980 - 1984 จ�ำนวน
20,291 คน พบว่าผู้ป่วยโรคจิตเวชที่ใช้สารเสพติด
ร่วมด้วยร้อยละ 6.1 และปัญหานี้มีแนวโน้มเพิ่ม
มากขึน้ ผลการศึกษาทางระบาดวิทยาของ Kavanagh
et al. ในปี 2004 พบว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทในประเทศ
สหรัฐอเมริกาทีใ่ ช้สารเสพติดร่วมด้วยสูงถึงร้อยละ
47 โดยสูงกว่าบุคคลทัว่ ไปถึง 4.6 เท่า โดยสารเสพติด
ทีผ่ ปู้ ว่ ยจิตเภทมักจะมีการใช้มากจะเป็นสารเสพใน
กลุม่ ยากระตุน้ ประสาท เช่น แอมเฟตามีน (Barbee,
Clark, Carpazano, Heintz, & Kehoe, 1989;
Mueser, et al., 1990) ซึง่ ผูป้ ว่ ยจิตเภทจะมีความไวต่อ
สารแอมเฟตามีน แม้จะใช้ในในปริมาณต�่ำ ๆ ก็
สามารถท�ำให้มอี าการทางจิตก�ำเริบได้ (Lieberman,
Sheiman, & Kinon, 1997) ดั ง นั้ น การใช้ ส าร
แอมเฟตามีนของผูป้ ว่ ยจิตเภทจึงเป็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ส�ำหรับประเทศไทยพบว่าการใช้สารเสพติด
ร่วมโดยเฉพาะยาบ้า หรือสารแอมเฟตามีน ก็เป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญของผู้ป่วยจิตเภทเช่นกัน (เพชรี
คันธสายบัว, 2553) ดังจะเห็นได้จากจ�ำนวนผู้ป่วย
จิตเภทที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยในสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึง่ พบว่าเป็นผูป้ ว่ ย
ที่ใช้สารแอมเฟตามีนร่วมด้วยมากขึ้น โดยพบ
จ�ำนวน 86, 116 และ132 ราย ในปี พ.ศ. 2554, 2555
และ 2556 ตามล�ำดับ พบเพศชายจ�ำนวน 65, 90 และ
93 ราย และเพศหญิงจ�ำนวน 21, 26 และ 29 ราย
ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง เห็ น ได้ ว ่ า ผู ้ ป ่ ว ยเพศชายมี ก ารใช้
สารแอมเฟตามี น มากกว่ า เพศหญิ ง (สถาบั น
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, 2556) การใช้
แอมเฟตามี น จะพบว่ า มี ก ารหลั่ ง สารโดปามี น
มากกว่าคนปกติทั่วไป และเมื่อผู้ป่วยมีการใช้สาร
แอมเฟตามีนร่วมด้วยสมองจะยิง่ ได้รบั การกระตุน้
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ให้มีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มมากขึ้นกะทันหัน
ส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภทมีอาการทางจิตที่ก�ำเริบ
รุนแรงแบบเฉียบพลันเกิดขึน้ ได้ (สมภพ เรืองตระกูล,
2557)
Mueser et al. (2009) กล่าวว่า ผู้ป่วยจิตเภท
ที่ใช้สารเสพติดร่วมด้วยนั้น จะมีความรุนแรงของ
อาการทางจิตมากกว่าผู้ป่วยจิตเภทที่ไม่ใช้สาร
เสพติด โดยผู้ป่วยจะมีอาการแสดงจ�ำแนกเป็น 2
ลักษณะ คือ อาการทางบวก (positive symptoms)
และอาการทางลบ (negative symptoms) โดยอาการ
ทางบวก (positive symptoms) มักจะเป็นอาการ
แสดงของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติดร่วม โดย
ผู้ป่วยจะมีอาการทางบวกมากกว่าผู้ป่วยจิตเภท
ทั่ว ๆ ไป ผลการศึกษาของ Talamo et al. (2006)
พบว่าผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารเสพติดร่วมจะมีคะแนน
ของอาการทางบวกเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาการทางบวกทีเ่ ห็น
ได้ชัด เช่น การมีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นและ
ก้าวร้าวรุนแรงในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการท�ำร้าย
ตนเอง หรือ ท�ำร้ายผู้อื่น เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเภทที่มีการใช้สารเสพติด
มีอาการทางจิตมากขึ้น คือ การไม่ร่วมมือในการ
รักษาด้วยยา ทั้งนี้ เกิดจากผู้ป่วยขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคและการรักษา การไม่ยอมรับการ
เจ็บป่วย ขาดการสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัว
ซึง่ เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยไปใช้สารเสพติดได้ และ
ในด้านของครอบครัวยังพบว่า มีการแสดงออก
ทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม ผู้ดูแลขาดความรู้ความ
เข้าในในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้องมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อผูป้ ว่ ยและทอดทิง้ ผูป้ ว่ ย (มาลี แจ่มพงษ์, ทวีศลิ ป์
วิษณุโยธิน, บุญชัย นวมงคลวัฒนา, 2551) จากการ
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ทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ พบว่า Mueser
et al. (2012) ได้พัฒนาการให้สุขภาพจิตศึกษา
ครอบครัวแก่ผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งมีปัญหาโรค
ร่วมนี้ โดยมีการให้ความรู้เรื่องโรคร่วมจิตเวชและ
สารเสพติด การฝึกทักษะในการสื่อสารเพื่อลด
ความเครียดของครอบครัว การฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหา การแก้ไขความขัดแย้งภายในครอบครัว
และการสร้างแรงจูงใจ เพื่อช่วยให้สามารถจัดการ
กับการใช้สารเสพติดในผู้ป่วยได้ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่ า การบ� ำ บั ด ในรู ป แบบนี้ ส ามารถลดความ
รุนแรงของอาการทางจิตลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ เช่นเดียวกับผลการศึกษาแบบ meta analysis ของ Lincoln, Wilhelm, and Nestoriuc
(2007)ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเภท พบว่าการให้สุขภาพ
จิตศึกษาที่มีครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนั้น มี
ประสิทธิภาพในการลดอาการของโรคและป้องกัน
อาการก�ำเริบได้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยร่วมมือในการรักษา ลด
การใช้สารเสพติดลง (O’Farrell & Fals-Stewart,
2000) นอกจากนี้ Sharif, Shygan, & Mani (2012)
ได้พฒ
ั นารูปแบบการให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัว
ส�ำหรับผู้ป่วยจิตเภทและสมาชิกภายในครอบครัว
ของผู้ป่วย เน้นการบ�ำบัดแบบการรู้คิด พฤติกรรม
โดยให้ ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
โรคจิตเภทมากขึน้ มีวธิ กี ารจัดการกับอาการทางจิต
มีทกั ษะในการสือ่ สาร การแก้ปญ
ั หา และ การเผชิญ
ความเครียด เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดความ
รุนแรงของอาการทางจิตของผู้ป่วยลงได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาการให้สุขภาพจิต
ศึ ก ษาครอบครั ว ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทใช้ ส าร
แอมเฟตามีนจะเป็นข้อมูลส�ำคัญทีจ่ ะเป็นแนวทาง
ที่ใช้ในการวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการ
ทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีนก่อน
และหลังการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว
2. เพือ่ เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการ
ทางจิ ต ในผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ใ ช้ ส ารแอมเฟตามี น
ระหว่ า งกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การให้ สุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษา
ครอบครัวกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคและขาดทั ก ษะในการแก้ ไ ข
ปัญหาต่าง ๆ และพบว่าการให้สุขภาพจิตศึกษา
ครอบครัวเป็นการบ�ำบัดทีม่ ปี ระสิทธิภาพในผูป้ ว่ ย
กลุม่ นี้ (มาลี แจ่มพงษ์, ทวีศลิ ป์ วิษณุโยธิน, บุญชัย
นวมงคลวัฒนา, 2551; Lincoln, Wilhelm, and
Nestoriuc, 2007; O’Farrell & Fals-Stewart, 2000)
การศึกษาครัง้ นีน้ ำ� การให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัว
ของ Sharif et al. (2012) ผสมผสานกับแนวทาง
ของ Mueser et al. (2012) มาประยุกต์ใช้ในการให้
กรอบแนวคิดการวิจัย
สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว การด�ำเนินการโดยเน้น
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้ป่วย การท�ำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้
จิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน สาเหตุที่ส�ำคัญของ สารแอมเฟตามีน ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัว
การเกิดความรุนแรงของอาการทางจิต คือ ผู้ป่วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 9 กิจกรรม ดังแผนภาพที่ 1
ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวขาดความรู้ความ

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมที่ 9

สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัว
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคร่วมจิตเภทและการใช้สารแอมเฟตามีน
การให้ความรู้เรื่องการรักษาด้วยยาและการฝึกทักษะจัดยาด้วย
ตนเอง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในครอบครัว
การพัฒนาทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมภายใน
ครอบครัว
การให้ความรู้และพัฒนาทักษะเรื่องอาการเตือน การป้องกัน
อาการก�ำเริบและการจัดการกับอาการก�ำเริบ
การพัฒนาทักษะการเผชิญความเครียด
เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
กิจกรรมก่อนการจ�ำหน่ายและการติดตามหลังจ�ำหน่าย

ความรุนแรง
ของอาการทางจิต
ในผู้ป่วยจิตเภท
ที่ใช้สารแอมเฟตามีน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi –
experimental research) ใช้รูปแบบสองกลุ่มวัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วย
โรคจิตเภทและใช้สารแอมเฟตามีน ตามเกณฑ์
การวินิจฉัยของระบบการจ�ำแนกโรคขององค์การ
อนามัยโลก (ICD-10) ทีเ่ ข้ารับบริการแผนกผูป้ ว่ ยใน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพศชาย
อายุ 18 - 59 ปี จ�ำนวน 40 คนแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม
จ�ำนวน 20 คน และกลุ่มทดลองจ�ำนวน 20 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการคัดเข้า
(inclusion criteria)
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นีผ้ า่ นการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา ในขัน้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จง
รายละเอี ย ดของการศึกษา และอธิบ ายให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบว่าการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม
การวิจัยในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการ
รักษาพยาบาล และกลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัว
จากการวิจยั ได้ทกุ เมือ่ ถ้าต้องการ แจ้งให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทราบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั จะมีการปกปิดเป็น
ความลับ โดยผลการวิจยั จะมีการน�ำเสนอในภาพรวม
เท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการทดลอง
ได้แก่ การให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว ผู้วิจัย
พัฒนาโดยการประยุกต์รูปแบบและเนื้อหาในการ
บ�ำบัดจากการศึกษาของ Sharif et al. (2012) และ
Mueser et al. (2012) ซึ่งการด�ำเนินกิจกรรมเป็น
แบบรายครอบครัว ประกอบไปด้วย 9 กิจกรรม
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ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ๆละ 2 กิจกรรม ใช้เวลา
กิจกรรมครั้งละ 60 นาที ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนือ้ หา (content validity)จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจ�ำนวน
5 ท่าน ซึ่งพบว่ามีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index: CVI) เท่ากับ .88 จากนั้น
น�ำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒิร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้อง ชัดเจน ความคลอบคลุม ของเนือ้ หากิจกรรม
และทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน
ผู ้ ดู แ ลและสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างรายครอบครัว จ�ำนวน 3
ครอบครัว
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
2.1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
เป็นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง ประกอบด้วย
อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
ประวัตกิ ารใช้สารแอมเฟตามีน ระยะเวลาของการ
เจ็บป่วยทางจิต ประวัตกิ ารใช้สารแอมเฟตามีนของ
บุคคลในครอบครัว
2.2 แบบประเมิ น ความรุ น แรงของ
อาการจิต (Positive and Negative Syndrome Scale)
ฉบับภาษาไทย (PANSS-T) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้
รับการแปลและเรียบเรียงเป็น ภาษาไทยโดย ธนา
นิลชัยโกวิทย์และคณะ (2550) จาก Positive and
Negative Syndrome Scale (PANSS) ของ Kay,
Fiszbein and Opler (1987) แบบประเมินเป็น
ลักษณะข้อค�ำถามแบบให้ค่าคะแนนในแต่ละข้อ
7 ระดับ โดยคะแนนแต่ละระดับจะแสดงถึงความ
รุนแรงของข้อค�ำถามในแต่ละข้อเรือ่ งความผิดปกติ
ทางจิตทีม่ คี วามผิดปกติตามล�ำดับ น�ำแบบประเมินฯ
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ไปทดลองใช้กบั ผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท�ำการ
ศึกษาจ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์หาความเที่ยงของ
เครื่ อ งมื อ ได้ สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
เท่ากับ .80
3. เครือ่ งมือก�ำกับการทดลองประกอบด้วย
เครื่องมือ จ�ำนวน 2 ชุด ได้แก่
		 3.1 แบบวั ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ล
ผูป้ ว่ ยจิตเภทของญาติ เป็นเครือ่ งมือทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ปรับ
และพั ฒ นามาจากแบบวั ด ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรค
จิตเภทของญาติของ ทานตะวัน แย้มบุญเรือง (2540)
ซึ่งประกอบด้วยข้อค�ำถาม 28 ข้อ ความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity Index: CVI) เท่ากับ .89
และน� ำ ไปทดลองใช้ กั บ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะท�ำการศึกษา
จ�ำนวน 30 คน วิเคราะห์หาความเทีย่ งของเครือ่ งมือ
โดยใช้ สู ต รของคู เ ดอร์ ริ ช าร์ ด สั น 20 (KuderRichardson 20: KR-20) ได้เท่ากับ .95
3.2 แบบวัดความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับ
โรคจิตเภท เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยปรับและพัฒนา
มาจากแบบทดสอบความรู ้ ข องผู ้ ป ่ ว ยเกี่ ย วกั บ
โรคจิ ต เภทของงานจิ ต เวชชุ ม ชน โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ (2542) ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
ทั้งหมด 20 ข้อ ความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity Index: CVI) เท่ากับ .90 และ ไปทดลองใช้
กับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะท� ำ การศึ ก ษาจ� ำ นวน 30 คน
วิเคราะห์หาความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สูตร
ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ได้เท่ากับ .94
ขั้นตอนด�ำเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการวิจัยผู้วิจัยได้เตรียมความรู้
ในเรือ่ งการให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัวในผูป้ ว่ ย
จิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน ได้ท�ำศึกษาเอกสาร
ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาทักษะ
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การท�ำกลุ่มสุขภาพจิตศึกษาโดยฝึกปฏิบัติจริงกับ
ผูป้ ว่ ยจิตเภทในหอผูป้ ว่ ย โดยผูเ้ ชีย่ วชาญของสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เตรียมเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจัย เตรียมสถานที่ในการด�ำเนินการวิจัย
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างพิจารณาตามคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในการคัดเลือกเข้ากลุม่ การพิทกั ษ์
สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง และเตรียมผู้ช่วยในการวิจัย
2. ขั้นด�ำเนินการวิจัย กลุ่มควบคุมผู้วิจัย
ท�ำการประเมินความรุนแรงของอาการ ก่อนการ
ทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบประเมินความรุนแรง
ของอาการ (Positive and Negative Syndrome
Scale ฉบับภาษาไทย: PANSS-T) ภายหลังจากการ
ประเมินความรุนแรงของอาการแล้ว ผู้วิจัยแบ่ง
กลุม่ ทดลองเป็น 20 กลุม่ โดยเป็นผูป้ ว่ ย 1 คน รวมกับ
ผูด้ แู ล 1 คนและสมาชิกในครอบครัว 1 คน รวมเป็น
กลุ ่ ม ละ 3 คน เริ่ ม ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตามการให้
สุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาครอบครั ว ณ แผนกผู ้ ป ่ ว ยใน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กิจกรรมละ
60 นาที จนครบ 9 กิจกรรม เป็นเวลาติดต่อกัน
5 สัปดาห์ ๆ ละ 2 กิจกรรม ตามวัน เวลา และสถานที่
ก�ำกับการทดลองในกลุ่มทดลองภายหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมที่ 5 ทันที โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
ค�ำถามของเครื่องมือที่ใช้ในการก�ำกับการทดลอง
คือ แบบวัดความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภทของผู้ป่วย
จิตเภท และแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
จิตเภทของญาติ
3. ขั้ น ประเมิ น ผลการวิ จั ย หลั ง สิ้ น สุ ด
กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 5 ไปแล้ว 1 เดือน ผู้วิจัยจะ
ท�ำการประเมินความรุนแรงของอาการในผู้ป่วย
จิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีนโดยใช้แบบประเมิน
ความรุนแรงของอาการ (Positive and Negative
Syndrome Scale ฉบั บ ภาษาไทย: PANSS-T)
(Post-test)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้มาลงรหัสข้อมูล
และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ� เร็จรูป
โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
(independent t - test และ dependent t - test) โดย
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ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการ
ทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอมเฟตามีนก่อนและ
หลังได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอมเฟตามีนก่อนและหลัง
ได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวในกลุ่มทดลอง
ความรุนแรงของอาการทางจิต
Positive symptom (n = 20)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง 1 เดือน
Negative symptom (n = 20)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง 1 เดือน

SD

df

t

p - value

67.85
42.20

4.78
7.36

19
19

17.87

.000

48.45
42.05

7.84
7.54

19
19

4.49

.000

จากตารางที่ 1 พบว่าความรุนแรงของอาการ
ทางจิต (positive symptom และ negative symptom)
ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน ก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้
สุขภาพจิตศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง

สถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยความรุนแรงของอาการทางจิต
ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีนหลังการ
ทดลอง 1 เดือนของผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน
ในกลุ่มทดลองน้อยกว่าก่อนการทดลอง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอมเฟตามีนก่อนและหลัง
ได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวในกลุ่มควบคุม
ความรุนแรงของอาการทางจิต
Positive symptom (n = 20)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง 1 เดือน
Negative symptom (n = 20)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง 1 เดือน
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SD

df

t

p - value

66.0
58.85

5.03
10.10

19
19

2.84

.01

47.30
48.20

7.57
6.19

19
19

- 0.57

.57
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ตารางที่ 2 พบว่าความรุนแรงของอาการ มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 17.87) และ
ทางจิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ใ ช้ ส ารแอมเฟตามี น เมือ่ วัดอาการ negative symptom ก่อนการทดลอง
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มควบคุมเมื่อวัด และหลังการทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อาการ positive symptom พบว่ามีแตกต่างกันอย่าง
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอมเฟตามีนก่อนและหลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวกับกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
ความรุนแรงของอาการทางจิต
ก่อนการทดลอง
กลุ่มทดลอง Positive symptom
กลุ่มควบคุม Positive symptom
กลุ่มทดลอง Negative symptom
กลุ่มควบคุม Negative symptom
หลังการทดลอง 1 เดือน
กลุ่มทดลอง Positive symptom
กลุ่มควบคุม Positive symptom
กลุ่มทดลอง Negative symptom
กลุ่มควบคุม Negative symptom

SD

df

t

p - value

67.85
66.0
48.45
47.30

4.78
5.03
7.54
6.19

38
37.8
38
37.95

-1.191

.241

-0.472

.640

42.20
58.85
42.05
48.20

7.36
10.10
7.54
6.19

38
34.73
38
36.61

5.958

.00

2.818

.008

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความรุนแรง
ของ positive symptom และ negative symptom
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมก่อนการทดลอง
พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน หลังการให้สขุ ภาพจิต
ศึกษาครอบครัวความรุนแรงของอาการ positive
symptom และ negative symptom ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1. หลังจากได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษา
ครอบครัวพบว่าความรุนแรงของอาการทางจิตใน
ผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีนหลังการทดลอง
ต�ำ่ กว่าก่อนการการทดลอง ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 1 เนือ่ งจากการให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัว
เป็นรูปแบบของการให้ความรู้เรื่องและฝึกทักษะ
ในด้านต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำของผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน ผูด้ แู ล
และสมาชิกในครอบครัว เพือ่ ลดความรุนแรงของ
การอภิปรายผลการวิจัย
อาการทางจิตผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน
จากการศึกษา ผลของการให้สขุ ภาพจิตศึกษา โดยส่งเสริมให้ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน
ครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผูป้ ว่ ย ผูด้ แู ลและสมาชิกในครอบครัวได้มกี ารค้นหาปัญหา
จิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน ผู้วิจัยขออภิปรายผล ทีเ่ กิดขึน้ และร่วมกันคิดเพือ่ หาวิธจี ดั การกับปัญหา
การวิจัยตามสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้
ที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ การให้ สุข ภาพจิ ต ศึ กษาครอบครั ว
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มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน
ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มทดลอง
มีความรูใ้ นเรือ่ งโรคจิตเภท สาเหตุ อาการแสดง และ
การรักษาของโรคจิตเภท รวมทัง้ ได้ทราบว่าการใช้
สารแอมเฟตามีนนัน้ มีผลต่อความรุนแรงของอาการ
ทางจิตได้อย่างไร มีความรู้ในเรื่องยา ผลข้างเคียง
การจัดการกับอาการเบื้องต้นจากการใช้ยา อีกทั้ง
ยังได้ฝึกทักษะการจัดยารับประทานเอง ซึ่งเป็น
สาเหตุสำ� คัญอย่างหนึง่ ของการลดความรุนแรงของ
อาการทางจิตในผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน
นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภายในครอบครัวและการพัฒนาทักษะการแสดงออก
ทางอารมณ์ทเี่ หมาะสมภายในครอบครัว เพือ่ ช่วยให้
ผู้ดูแลและผู้ป่วยเข้าใจมีการสื่อสารทางบวกและ
มี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ ที่ เ หมาะสมต่ อ กั น
การให้ความรู้และพัฒนาทักษะเรื่องอาการเตือน
การป้องกันอาการก�ำเริบและการจัดการกับอาการ
ก�ำเริบ ช่วยให้มีวิธีการสังเกตอาการเตือนและ
อาการก�ำเริบ ซึง่ ท�ำให้สามารถทีจ่ ะจัดการกับอาการ
ดังกล่าวได้ดีขึ้น การพัฒนาทักษะการเผชิญความ
เครียด จะช่วยให้ผปู้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน
ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันหาวิธีการ
ลดความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว มีความ
พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและสามารถเลือกใช้กลวิธี
ให้เหมาะสมในการจัดการกับสถานการณ์ตงึ เครียด
ที่เกิดขึ้น และการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความ
เครียด นัน้ น�ำไปสูก่ ารปรับตัวทีด่ ขี นึ้ ส่งผลให้ความ
รุนแรงของอาการทางจิตลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ สอดคล้องกับการให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัว
ของ Sharif et al. (2012) และ Mueser et al. (2012)
2. หลังจากการทดลอง ความรุนแรงของ
อาการทางจิตในผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน
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ในกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การให้สขุ ภาพศึกษาครอบครัวต�ำ่ กว่า
กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ ซึ่งเป็นไปตามตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 และสอดคล้องกับการศึกษา
ที่ผ่านมา (Lincoln, Wilhelm, & Nestoriuc, 2007;
O’Farrell & Fals-Stewart, 2000; Sharif et al.,
2012) ผลการศึกษาจากข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
การให้สขุ ภาพศึกษาครอบครัวช่วยให้ผปู้ ว่ ยจิตเภท
ที่ ใ ช้ ส ารแอมเฟตามี น ผู ้ ดู แ ลและสมาชิ ก ใน
ครอบครัว มีทักษะและความพร้อมในการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทที่ ใ ช้ ส ารแอมเฟตามี น หลั ง จาก
จ�ำหน่ายกลับไปอยู่บ้าน ได้แก่ มีความรู้ในเรื่อง
โรคจิตเภท สาเหตุ อาการแสดง และการรักษาของ
โรคจิตเภท การใช้สารแอมเฟตามีนแล้วมีผลกระทบ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงของอาการ มี ค วามรู ้ ใ น
เรื่องยา ผลข้างเคียง และการจัดการกับอาการ
เบื้องต้นจากผลข้างเคียงของยา รวมทั้งได้พัฒนา
การสือ่ สารทางบวกและการแสดงออกทางอารมณ์
ทีเ่ หมาะต่อกันภายในครอบครัว การให้ความรูแ้ ละ
พัฒนาทักษะเรื่องอาการเตือน การป้องกันอาการ
ก�ำเริบและการจัดการกับอาการก�ำเริบ การพัฒนา
ทั ก ษะการเผชิ ญ ความเครี ย ดแบบมุ ่ ง แก้ ป ั ญ หา
พร้อมทั้งได้ฝึกเทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
และมีการทบวนความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้ใน
กิจกรรมสุดท้าย โดยการศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการ
จับคู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (matched pair)
ได้แก่ มีคะแนนความรุนแรงของอาการทางจิต
มากกว่าหรือเท่ากับ T-scores 45 - 55 และครอบครัว
โดยพิจารณาจากครอบครัวที่มีพ่อ แม่ พี่ น้อง
เครือญาติ ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ป่วยหรือ
ผู ้ ดู แ ลเป็ น บุ ค คลที่ อ าศั ย อยู ่ บ ้ า นเดี ย วกั บ ผู ้ ป ่ ว ย
เป็นเวลา 1 ปี ขึ้นไป เนื่องจากทั้ง 2 ตัวแปรมีผลต่อ
ความรุนแรงของอาการทางจิตแล้วจับฉลากเข้า
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กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนั้นผลการวิจัย
จึงอาจสรุปได้ว่า เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนิน
กิจกรรมตามการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว
ทั้ง 9 กิจกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งพบว่าในแต่ละ
กิจกรรมน่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สาร
แอมเฟตามีน ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวใน
กลุ่มที่ได้รับการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวมี
ความรูใ้ นการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภททีใ่ ช้สารแอมเฟตามีน
ส่งผลให้ความรุนแรงของอาการทางจิตลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ติดตามประเมินผลในระยะยาว ระยะ 1 เดือน 3 เดือน
6เดือนหลังการทดลองระยะๆรวมทัง้ ประเมินความ
ยั่งยืนของผลการศึกษาและความคงอยู่ของทักษะ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย
หลังจากจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
2. ควรมีการศึกษาการท�ำกลุม่ กิจกรรมแบบ
การให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวแบบเป็นกลุ่ม
ครอบครัว
3. ควรมีการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยโรคทางจิต
กลุม่ อืน่ ๆ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน เช่น โรคจิตเภท
ร่วมกับการใช้สารเสพติดอื่น ๆ เนื่องจากการใช้
สารเสพติดประเภทอืน่ ๆ ก็สามารถท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิด
มีอาการทางจิตก�ำเริบขึ้นมาได้เช่นกัน เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบว่าความรุนแรงของอาการทางจิตว่ามี
ความแตกต่างแตกต่างกันหรือไม่
4. ควรมีการศึกษาในผู้ป่วยนอกหรือใน
ชุมชน เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลสามารถน�ำความรู้
และทักทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ได้เลยหลังจาก
ท�ำกิจกรรมเสร็จในแต่สัปดาห์
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