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Abstract
Nurses’ roles in promoting family functioning of persons with schizophrenia are important.
Family functioning affects the mental health of
family members since the function of family is
to support and respond to the physical, mental,
emotional, and social needs of other family
members. A good family functioning is relied on a
good relationship, love, bonding, generosity, and
a clear communication within family, abilities of
the family member to perform his/her role and
function appropriately, and be able to manage
problems within the family. Therefore, a good
family functioning will help family members to
meet their basic needs, and to live normally and
happily in society. On the other hand, inappropriate family functioning can affect the mental
vulnerability of family members, especially, if
the family has a person with schizophrenia, it
may cause the person to have high recurrent rate.
This article aims to present the role of nurses in

promoting family functioning of persons with
schizophrenic in community, which will result
in better quality of life for persons with schizophrenia.
Keywords: Nurses’ roles, Family functioning,
Schizophrenia persons in a community
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จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ ดังนั้น
การท�ำหน้าที่ของครอบครัวที่ดีจะช่วยให้สมาชิก
ในครอบครัวสามารถตอบสนองความต้องการ
พื้ น ฐานของตนเองและสามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่
ในสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข ในทางกลั บ กั น การ
ท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครัว ที่ไม่เ หมาะสมมีผลต่ อ
ความเปราะบางทางจิตใจของสมาชิกในครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในครอบครัวมีผู้ป่วยจิตเภท
อาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีอาการก�ำเริบในอัตราสูง บทความ
นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอบทบาทของพยาบาล
ในการส่งเสริมการท�ำหน้าที่ของครอบครัวของ
ผู้ป่วยจิตเภทที่อยู่ในชุมชน อันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดี
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทต่อไป
ค� ำ ส� ำ คั ญ : บทบาทพยาบาล การท�ำหน้าที่ข อง
ครอบครัว ผู้เป็นจิตเภทในชุมชน
บทน�ำ

โรคจิ ต เภท (schizophrenia) เป็ น การ
เจ็บป่วยที่พบสูงเป็นอันดับต้นของการเจ็บป่วย
ทางจิตเวชทั้งหมด โดยในปัจจุบันมีผู้ที่ป่วยเป็น
โรคนี้จ�ำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากผลการส�ำรวจ
ขององค์การอนามัยโลกในปี 2016 พบว่ามีผู้ที่
ป่วยด้วยโรคจิตเภทสะสมทัว่ โลกสูงถึง 21 ล้านคน
และในทุก ๆ ปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงปีละ
2 ล้านคน โดยอุบัติการณ์ของโรคจิตเภทนั้นพบ
ร้อยละ 0.85 ของประชากรทั่วโลกหรือเท่ากับ
0.1 - 0.5 ต่อประชากร 1,000 ราย พบได้ทุกเชื้อชาติ
(ศุทธินี หล้ามาชน, 2560; World Health Organization [WHO], 2016) สามารถพบได้ทั้งในเพศหญิง
และเพศชาย โดยร้อยละ 75 พบในช่วงอายุ 15 - 54 ปี
ส่วนใหญ่เริ่มมีอาการช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือ
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วั ย ผู ้ ใ หญ่ ต อนต้ น (มาโนช หล่ อ ตระกู ล และ
ปราโมทย์ สุคนิชย์, 2558) ส�ำหรับประเทศไทย
จากสถิติผู้ป่วยนอกจิตเวช พบผู้ป่วยจิตเภทที่มา
รับบริการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตใน
ปีงบประมาณ 2554-2556 พบว่ามีจ�ำนวนผู้ป่วย
จิตเภทมากเป็นอันดับ 1 จากจ�ำนวนผู้ป่วยจิตเวช
ทั้ งหมดที่ มารั บ บริ การในหน่ ว ยงานสั งกั ด กรม
สุขภาพจิต คิดเป็นอัตรา 4.02, 4.37 และ 2.85 ต่อ
ประชากร 1,000 ราย ตามล�ำดับ (กรมสุขภาพจิต,
2557)
ผู้ป่วยจิตเภทมีความผิดปกติของความคิด
อารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรมที่ผิดปกติจาก
คนทั่วไป (Sadock & Sadock, 2007) และมีการ
ด�ำเนินของโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท�ำให้เกิด
ความบกพร่ อ งในการท� ำ หน้ า ที่ ต ่ า ง ๆ ต้ อ งใช้
เวลารักษานานหรือต้องการดูแลตลอดชีวิต และ
เป็นโรคที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุด
(Wu, Brirnbaum, Shi, Ball, Kessler, & Moulis,
2005) ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายที่เน้น
การดูแลผู้ป่วยให้อยู่ในโรงพยาบาลระยะสั้นและ
กลับสู่ชุมชนโดยเร็วที่สุดเพื่อลดระยะเวลาในการ
รักษาในโรงพยาบาล (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย,
2554) สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขององค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2013) ที่มุ่งการดูแลในชุมชน
มากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนนานขึ้น
และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยมาก
ขึ้น โดยเน้นการให้ความส�ำคัญของการท�ำหน้าที่
ของครอบครัว (Anderson, Hogaary, & Resis,
1980; Fallon et al., 1985) และให้ได้รับการรักษา
แบบผู้ป่วยนอก ถึงแม้ผู้ป่วยจิตเภทจะได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง แต่การเจ็บป่วยที่เรื้อรังท�ำให้
ผู้ป่วยบางรายเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ในการ
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รักษา ส่งผลให้มีอาการทางจิตก�ำเริบเป็นช่วง ๆ
(มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2558)
ซึ่งอาการทางจิตก�ำเริบนั้นเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของ
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน โดยพบอัตราก�ำเริบสูงถึง
ร้อยละ 27.3 (Millier et al., 2011) ผู้ป่วยเหล่านี้จึง
มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมอันเป็น
ผลเนื่องมาจากอาการทางจิตที่ก�ำเริบ (Swanson,
Swartz, Dorn, Elbogen, McEvoy, & Lieberman,
2006) ผู้ป่วยโรคจิตเภท แม้จะได้รับการรักษาให้
อาการทุเลาลงและกลับไปใช้ชีวิตในชุมชน ยังพบ
ว่ามีอาการทางจิตหลงเหลือและมีอาการก�ำเริบ
เป็นช่วง ๆ เมื่อเผชิญกับความเครียดหรือความ
กดดันภายในจิตใจ ซึ่งยิ่งมีการก�ำเริบบ่อยครั้ง ก็ยิ่ง
ส่งผลให้มีการเสื่อมถอยทางบุคลิกภาพ (Sadock
& Sadock, 2016)
ปั จ จุ บั น การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยเมื่ อ ออกจากโรง
พยาบาล จะเน้ น การดู แ ลจากครอบครั ว เป็ น
หลั ก ครอบครั ว มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสามารถใน
การดูแลตนเองและการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเภท
ครอบครัวเป็นเครือข่ายที่ส�ำคัญในการเชื่อมโยง
การดูแลรักษาจากโรงพยาบาลไปสู่ผู้ป่วยจิตเภท
ได้โดยตรงและดีที่สุด ในครอบครัวทุกครอบครัว
จะประสบกับปัญหาที่มีความรุนแรงแตกต่างกัน
ไป ความตึงเครียดและความกดดันของครอบครัว
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ ส่งผลให้การท�ำหน้าที่
ของครอบครัวในการดูแลผูป้ ว่ ยขาดประสิทธิภาพ
(ลั ก ษ์ ข ณา พานิ ช สรรค์ , 2557) บทความนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอเกี่ยวกับท�ำหน้าที่ของ
ครอบครัว และบทบาทของพยาบาลในการส่งเสริม
การท�ำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ป่วยจิตเภทที่อยู่
ในชุมชน
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ความหมายของการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
การท�ำหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัว
หมายถึ ง การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของสมาชิ ก ใน
ครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัว
เกี่ยวกับภารกิจที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวพึง
ปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตอบสนองทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะเจ็บป่วย โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกใน
ครอบครั ว มี ก ารพั ฒ นาและสามารถปรั บ ตั ว ให้
เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งจากภายใน
และภายนอกครอบครั ว ได้ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในครอบครัว (Epstein, Bishop, & Buldwin,
1984) การท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวตามแนวคิด The
McMaster Model of Family Functioning (MMFF)
เป็นแนวคิดที่ระบุไว้ถึงปัญหาทางสุขภาพจิตที่น่า
จะเป็นผลเนื่องมาจากการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
ซึ่ ง ตามแนวคิ ด นี้ ก ารท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว
ประกอบด้วยการท�ำหน้าที่ 7 ประการ (อุมาพร
ตรังคสมบัติ, 2554; Epstein et al., 1984)
1) การแก้ปัญหา พบว่าการที่ครอบครัว
ต้ อ งดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทเป็ น เวลานานท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเครี ย ดและมี ก ารเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาต่ า งๆ
ตลอดเวลา จนในที่ สุดไม่ สามารถแก้ ไขปั ญ หา
ได้ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในครอบครัว
และไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งนั้นได้ แต่
ถ้าครอบครัวมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ครอบครัวก็
สามารถด�ำเนินไปได้ด้วยดีและปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) การสื่อสาร เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่ า งกั น แบ่ ง เป็ น การสื่ อ สารโดยใช้ ค� ำ พู ด
และไม่ใช้ค�ำพูด พบว่าครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ
จะสามารถสื่ อ สารได้ ชั ด เจนและตรงต่ อ บุ ค คล
เป้าหมาย ถ้าการสื่อสารมีความคลุมเครือหรือ
อ้อมค้อมมากเท่าไร ครอบครัวจะท�ำหน้าที่ได้ไม่
ดีเท่านั้น
3) บทบาท ภารกิจในครอบครัวจะด�ำเนิน
ไปได้ดว้ ยดีกต็ อ่ เมือ่ บทบาทและหน้าทีข่ องสมาชิก
แต่ละคนมีความสอดคล้องกัน มีการมอบหมาย
หน้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ร ะบบควบคุ ม ให้
สมาชิกปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยครบถ้วน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเท่าที่จ�ำเป็น
โดยทั่ ว ไปตามระยะพั ฒ นาการของโรค และ
การดู แ ลที่ จ� ำ เป็ น เมื่ อ ผู ้ ป ่ ว ยมี ป ั ญ หาทางด้ า น
สุขภาพ เพื่อด�ำรงไว้ซ่ึงภาวะปกติและลดการกลับ
เป็นซ�้ำ เช่น การให้การดูแลตามแผนการรักษา
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย การส่งเสริมให้ผู้ป่วย
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและยอมรับการเจ็บป่วย
เป็นต้น (รัชนีกร อุปเสน, 2541)
4) การตอบสนองทางอารมณ์ ถื อ เป็ น
ความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์ต่อ
สิ่งกระตุ้นอย่างเหมาะสม ทั้งอารมณ์เชิงบวกและ
อารมณ์เชิงลบ ครอบครัวที่ท�ำหน้าที่ปกติจะแสดง
อารมณ์ได้หลายแบบในปริมาณและสถานการณ์
ที่ เ หมาะสม จากการศึ ก ษาของ Addington,
McCleery and Addington (2005) พบว่าความ
ตึงเครียดในครอบครัวท�ำให้มีการแสดงออกทาง
อารมณ์สูง และการแสดงออกทางอารมณ์สูงจะ
ส่งผลต่อการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ที่ไม่ดี
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5) ความผู ก พั น ทางอารมณ์ เป็ น ระดั บ
ความผูกพัน ห่วงใย ทีส่ มาชิกในครอบครัวมีตอ่ กัน
รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความสนใจ ความเข้าใจ
เห็นใจ และการเห็นคุณค่าของกันและกัน ซึง่ ระดับ
ความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสมจะสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการทางอารมณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสมเช่นกัน
6) ด้ า นการควบคุ ม พฤติ ก รรม เป็ น วิ ธี
การที่ ค รอบครั ว ควบคุ ม จั ด การพฤติ ก รรมของ
สมาชิก เพื่อให้สมาชิกประพฤติอยู่ในขอบเขตอัน
เหมาะสม ไม่ท�ำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเอง
และผู้อื่น
7) การท�ำหน้าที่ทั่วไป เป็นพฤติกรรมใน
ภาพรวมทั้งหมดของสมาชิกในครอบครัวที่แสดง
ถึงการมีความสุขหรือไม่มีความสุขของครอบครัว
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท�ำหน้าที่ของ
ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนประกอบด้วย
ปัจจัยด้านผู้ป่วย และปัจจัยด้านครอบครัว ดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว : ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท
อาศัยอยู่กับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ (Addington
et al., 2005) และต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวใน
การดูแลช่วยเหลือ (Sethabouppha & Kane, 2005)
ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง
หรือญาติของผูป้ ว่ ยทีใ่ ห้การดูแลช่วยเหลือโดยตรง
เพราะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดผู้ป่วยและมีความ
ส�ำคัญมากในการท�ำหน้าที่ของครอบครัวในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเภท (กาญจนา นันทไพบูรณ์, 2553)
อย่างไรก็ดีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วย
ก็จะมีผลต่อการท�ำหน้าที่ของครอบครัว เนื่องจาก
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ผู ้ ป ่ ว ยโรคจิ ต เภทต้ อ งใช้ เ วลารั ก ษานานหรื อ
ต้องการดูแลตลอดชีวติ ท�ำให้สมาชิกในครอบครัว
กลายเป็นผู้ดูแลหลัก (Chein, Chan, & Morrissey,
2007) และท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยทัง้ ด้านจิตใจ
อารมณ์ และสังคม โดยพบว่าปัญหาที่พบบ่อยใน
ผู้ดูแลก็คือ ผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์
เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยเป็นเวลานานท�ำให้ผู้ดูแล
เกิดความเครียด อารมณ์หงุดหงิด โกรธ รู้สึกเศร้า
ที่ต้องท�ำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย (สายใจ พัวพันธ์, 2553)
กังวลในพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของผู้ป่วย เช่น
พฤติกรรมรุนแรง วุ่นวาย ก้าวร้าว (Lindenmayer
& Khan, 2006) เนือ่ งจากครอบครัวมีความคาดหวัง
สู ง ว่ า ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทจะสามารถควบคุ ม อาการ
ความผิดปกติต่าง ๆ ได้ แต่เมื่อพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยไม่ได้เป็นไปตามความหวังของครอบครัว
จึงเป็นเหตุให้ผู้ดูแลและครอบครัวรู้สึกผิดหวัง
โกรธ ขาดความอดทนต่อปัญหาของผู้ป่วย จึง
ใช้ วิ ธี ที่ ไ ม่ เ หมาะสมและไม่ ยื ด หยุ ่ น ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย
(McDonagh, 2005) หรืออาจพูดด้วยน�ำ้ เสียงที่ดัง
ขึ้น เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้ป่วย (Hoolley,
2007) ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวเกิดความบกพร่อง
ด้านการตอบสนองอารมณ์ โดยแสดงอารมณ์ออก
มาในลักษณะที่มากกว่าปกติ ทั้งภาษาพูด ภาษา
ท่าทาง เพื่อสื่อถึงอารมณ์หรือที่เรียกว่าแสดงออก
ทางอารมณ์สูง (High Expressed Emotion: HEE)
ซึ่งเป็นผลมาจากครอบครัวขาดทักษะการสื่อสาร
และการแก้ปัญหา ส่งผลให้ไม่สนใจในการดูแล
ผู้ป่วย ไม่พาผู้ป่วยไปพบแพทย์ เพิกเฉยต่อการ
ดูแล ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวก็จะส่งผลต่อการก�ำเริบของ
อาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท (Marom, Munitz,
Jones, Weizman & Hermesh, 2005)
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2. ปัจจัยด้านผู้ป่วย: จากการศึกษาพบว่า
ในช่วงแรกหลังจากจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาล
ผู้ป่วยจะมีความสนใจและสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ของตนเองได้ดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นผู้ป่วย
มั ก ไม่ ย อมช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองและต้ อ งการให้
ครอบครัวเข้ามาดูแลช่วยเหลือมากขึ้น ผู้ป่วยจะมี
ปัญหาการท�ำหน้าทีด่ า้ นต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ลดลง (ปั ท มา
ศิริเวช, 2552) ไม่สามารถจัดการกับอาการทาง
จิตหรือสังเกตอาการน�ำก่อนอาการก�ำเริบ ไม่รับ
ประทานยาตามแผนการรักษา (Gray, Wykes, &
Gournay, 2002) ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการรักษาด้วยยา (Kaplan & Sadock, 1998)
ปฏิเสธการใช้ยา การรับประทานยาเพียงบางชนิด
การใช้ยาผิดเวลา และการปรับเปลี่ยนยาไม่ตรง
ตามแผนการรักษา (Farragher, 1999) การกลับ
ไปใช้สารเสพติด (เพ็ญประภา มะละไวย์, 2550)
ขาดทั ก ษะด้ า นการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น
(Cunningharm, 2007) ผู้ป่วยมีพฤติกรรมแยกตัว
เนือ่ งจากเกิดปัญหาความคับข้องใจกับคนรอบข้าง
(Chein et al., 2007) บกพร่องด้านการสื่อสารกับ
คนรอบข้าง ไม่มสี มาธิพอทีจ่ ะท�ำงานหรือประกอบ
อาชีพได้ (Murphy, 2007) และพบว่าร้อยละ 90
ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนจะมีความบกพร่องทาง
ด้านการรู้คิด (cognitive function) เป็นเหตุให้การ
ท�ำหน้าที่ด้านต่าง ๆ ลดลง ได้แก่ การบริหาร
การเงิ น การท� ำ งานหรื อ การประกอบอาชี พ
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Kurtz, Wexler,
Fujimoto, Shagan, & Seitzer, 2008) สิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
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ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยให้ มี
ประสิทธิภาพนั้น ส่วนหนึ่งพบว่าขึ้นอยู่กับการ
ท�ำหน้าที่ของครอบครัว (Sung-Man et al., 2010)
เพราะการท�ำหน้าที่ของครอบครัวครบทุกองค์
ประกอบให้อยูใ่ นระดับดี จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยจิตเภท
มี ชี วิ ต ที่ ป กติ สุ ข ลดอั ต ราการก� ำ เริ บ ซ�้ ำ ของ
อาการทางจิต (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2554)
การท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว ที่ ดี ต ้ อ งอาศั ย การ
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรัก ความผูกพัน
ความเอื้ออาทร และการสื่อสารที่ชัดเจนเปิดเผย
สมาชิกครอบครัวแสดงบทบาทและหน้าที่ของ
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้ เพื่อให้สมาชิก
สามารถตอบสนองความต้ อ งการพื้ น ฐานของ
ตนเองและสามารถด� ำ รงชี วิ ต อยู ่ ใ นสั ง คมได้
อย่างปกติสุข
บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมการท�ำหน้าที่ของ
ครอบครัว
พยาบาลวิชาชีพในชุมชน เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการด�ำเนินงานต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้าน
ปฏิบตั กิ าร ให้การพยาบาลเพือ่ เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพ
ดี ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สั ง คมและจิ ต วิ ญ ญาณของ
ประชาชน ด้านการวางแผนและการบริหาร เพือ่ ให้
เกิดผลสัมฤทธิท์ กี่ ำ� หนด และด้านการประสานงาน
กับทีมสหวิชาชีพ (วิจิตร ศรีสุพรรณ และกาญจนา
จันทร์ไทย, 2556) การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ถือเป็นบทบาททีส่ ำ� คัญของพยาบาลจิตเวช ซึง่ การ
ส่งเสริมการท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท
ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน ถือเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน จากการ
ศึกษาทีผ่ า่ นก็แสดงให้เห็นว่าบทบาทของพยาบาล
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ในการส่งเสริมการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัวนัน้ มีทงั้
การให้การบ�ำบัดครอบครัวและการให้การบ�ำบัด
ผู้ป่วย ดังนี้
1. การให้การบ�ำบัดครอบครัว (family
intervention) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ โรคจิ ต เภท การดู แ ลรั ก ษา การจั ด การ
อาการ และการเพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นให้กับ
ครอบครั ว ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบ�ำบัด (MacFarlane
et al., 1995) จากการศึกษาของ Hedge, Rao และ
Raguram (2007) พบว่ า การบ� ำ บั ด ครอบครั ว
(family intervention) ที่ มีการพั ฒนาศั กยภาพ
การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท การให้ สุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษา
การพัฒนาทักษะการจัดการลดการแสดงอารมณ์
ของผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท การพั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่อสารและการแก้ปัญหาภายในครอบครัว
และเสริ ม สร้ า งบทบาทครอบครั ว ส่ ง ผลให้
ครอบครัวสามารถทนต่อปัญหาของผู้ป่วยมาก
ขึ้น มีความคาดหวังในการท�ำงาน และท�ำหน้าที่
ทางสั ง คมได้ ต ามความเป็ น จริ ง และลดภาระ
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทได้
พยาบาลมีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
จิตเภทและครอบครัวสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสขุ ซึง่ การให้พยาบาลครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเภท
ในชุมชนให้สามารถท�ำหน้าที่ของครอบครัวได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตัวอย่างรูปแบบของการ
บ�ำบัดครอบครัว มีดังนี้
1.1 Multiple family group intervention
เป็ น การท� ำ กลุ ่ ม แบบหลายครอบครั ว โดยมี
พยาบาลเป็นผู้เชื่อมโยงในการเตรียมความพร้อม
ด้านความรู้และทักษะของครอบครัวในการดูแล
ผู้ป่วย มีหลักการที่ส�ำคัญคือ การเน้นสภาพตาม
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ความเป็ น จริ ง ที่ ค รอบครั ว และผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภท
ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ น�ำมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท�ำให้ครอบครัวรู้สึก
เชื่อมโยง ช่วยกันประคับประคองด้านจิตใจซึ่งกัน
และกัน มีลักษณะการเผชิญปัญหาคล้ายคลึงกัน
ซึง่ ช่วยให้ครอบครัวมีการท�ำหน้าทีข่ องครอบครัว
ดีขึ้นในเรื่องทักษะการแก้ปัญหาและการสื่อสาร
(Dyck et al., 2000; Dyck, Hendryx, Short, Voss,
& Mcfarlane, 2002)
1.2 Mutual support group for family
intervention เป็นการบ�ำบัดครอบครัวแบบกลุ่ม
ของครอบครั ว ที่ มี ป ั ญ หาคล้ า ยกั น หรื อ อยู ่ ใ น
สถานการณ์เดียวกัน เน้นความมีส่วนร่วมของ
สมาชิ ก กลุ ่ ม และสนั บ สนุ น ประคั บ ประคอง
เปิดโอกาสให้ได้ระบายความรู้สึก ซึ่งเป็นการช่วย
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว
(นุชนาถ ชัยเจริญ, 2552) จากการศึกษาของ Chien
& Chan (2004) ได้ท�ำกลุ่ม Mutual support group
ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท พบว่า กระบวนการ
กลุม่ ช่วยให้ครอบครัวเกิดสัมพันธภาพ สร้างความ
เชื่อมั่นระหว่างสมาชิกด้วยกัน เกิดความไว้วางใจ
ภายในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ
ในการเผชิญปัญหา การแก้ไขจัดการกับอาการ
และพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทและตนเอง ท�ำให้
ครอบครัวเกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการปัญหา
ส่งผลให้ครอบครัวมีการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
ดีขึ้นในเรื่องทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และ
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยจิตเภทท�ำหน้าทีท่ างจิตสังคมดีขนึ้ อีก
ด้วย และจากการศึกษาของ ดาราณี วันวา (2555)
ที่ศึกษา ผลของกลุ่มสนับสนุนครอบครัวต่อการ
ท� ำ หน้ า ที่ ข องครั ว ตามการรั บ รู ้ ข องผู ้ ดู แ ลใน
ครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท พบว่า กิจกรรมที่ด�ำเนิน
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ทั้งหมดทั้ง 6 กิจกรรม ส่งผลให้การท�ำหน้าที่ของ
ครอบครัวดีขนึ้ โดยด้านการตอบสนองทางอารมณ์
มีคะแนนสูงสุด รองลงมาเป็นด้าน การสือ่ สาร และ
ด้านความผูกพันทางอารมณ์ ตามล�ำดับ
1.3 สุขภาพจิตศึกษาครอบครัว (family
psychoeducation) เป็นการบ�ำบัดที่มีความจ�ำเป็น
ส� ำ หรั บ ครอบครั ว มี รู ป แบบเฉพาะคื อ การให้
ความรู้แก่ครอบครัวและผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคจิตเภท
อาการ การบ�ำบัดรักษา การฝึกทักษะในการเผชิญ
ปัญหา (problem solving) โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ลดความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลในครอบครัว
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยร่วมมือในการรักษา (นุชนาถ
ชั ย เจริ ญ , 2552) เพิ่ ม ความรู ้ ลดความคิ ด และ
ความเชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง และให้การสนับสนุนประคับ
ประคองครอบครัว ส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาท
ส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วย เข้าใจ และสามารถจัดการ
กับพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของผูป้ ว่ ยได้ดขี นึ้ และ
สามารถควบคุมการแสดงอารมณ์ภายในครอบครัว
ให้ดีขึ้น (กรมสุขภาพจิต, 2550) อย่างไรก็ดีจาก
การศึกษาที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นว่าครอบครัว
มี ก ารรั บ รู ้ ภ าระในการดู แ ลสู ง จะส่ ง ผลให้ ก าร
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ไ ม่ ดี (Hanzawa et al., 2010)
การบ� ำ บั ด เพื่ อ ลดความรู ้ สึ ก เป็ น ภาระก็ น ่ า จะมี
ความส�ำคัญต่อการท�ำหน้าที่ของครอบครัวซึ่งก็มี
การศึกษาที่พบว่าหลังโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษา
ครอบครัวความรู้สึกเป็นภาระการดูแลของผู้ดูแล
ต�ำ่ กว่าก่อนได้รบั โปรแกรม (จิราพร รักการ, 2549)
1.4 ครอบครัวบ�ำบัด (family therapy)
เป็นการบ�ำบัดทางจิตชนิดหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือให้
บุคคลในครอบครัวเข้าใจในสภาพปัญหาของตน
รวมถึ ง เข้ า ใจเหตุ ก ารณ์ ต ามความเป็ น จริ ง ของ
ครอบครัว ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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จากที่ เ คยสู ญ เสี ย หน้ า ที่ ใ ห้ ก ลั บ มาท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้
อย่างเหมาะสม (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2554)
โดยมี เ ป้ า หมายของการบ� ำ บั ด คื อ ครอบครั ว
สามารถท�ำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวกับ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในพัฒนาการแต่ละขั้นตอน
ได้ (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2554)
2. การให้การบ�ำบัดผู้ป่วย (patient intervention): พยาบาลด�ำเนินการบ�ำบัดต่างๆ เพื่อ
ลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและลดผลกระทบด้าน
ลบให้น้อยที่สุด อันจะส่งผลทางตรงและทางอ้อม
ต่อการท�ำหน้าที่ของครอบครัว ตัวอย่างการบ�ำบัด
ผู้ป่วยที่จะส่งผลต่อการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
เช่น Modular skill training ซึ่งเป็นการบ�ำบัดทาง
จิตสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะทางสังคมที่จ�ำเป็น
ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น เพื่ อ ลดการเสื่ อ ม
สภาพ และส่งผลต่อการท�ำหน้าที่ทางสังคม และ
การท�ำหน้าที่ของครอบครัว Modular skill training ประกอบด้วย การฝึกทักษะด้านการจัดการกับ
อาการ และการบริหารการจัดยา (Liberman, 2006)
อันจะเป็นการเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง สามารถ
ลดอาการทางจิตและปรับปรุงการท�ำหน้าที่ด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 1) ฝึกทักษะด้านการจัดการกับอาการ
ทางจิต (symptom management) ส่งเสริมให้ผู้ป่วย
มีทักษะการประเมินสังเกตอาการเตือน (warning signs of relapse)ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ พฤติกรรม การรับรู้ ผู้ป่วยต้องมีความรู้ใน
การสังเกตอาการเตือนของตัวเอง เพือ่ ให้ได้รบั การ
รักษาอย่างเหมาะสม จากนั้นส่งเสริมให้มีทักษะ
ในการจัดการกับอาการเตือน (managing warning
signs) เช่น วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจ การฟัง
เพลง การอ่านหนังสือ และการขอความช่วยเหลือ
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จากบุคคลรอบข้างและบุคลากรทางสาธารณสุขได้
อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวกับอาการได้
(coping with persistent symptoms) และ 2) การฝึก
ทักษะการบริหารจัดการยา (medication management) ประกอบด้วย การให้ความรู้และค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับยา (obtaining information about antipsychotic medication) การดูแลจ�ำนวนยาให้เพียงพอ
จนถึงวันนัดและรับประทานยาตามแผนการรักษา
และอธิบายถึงผลข้างเคียงของยาต้านอาการทางจิต
จากการศึกษาของ ชัฎชฎา คมข�ำ และรัชนีกร
เกิดโชค (2556) ที่น�ำแนวคิดการฝึกทักษะแบบ
Modular skill training มาใช้ในผู้ป่วยจิตเภทใน
ชุมชน พบว่า การฝึกทักษะการจัดการกับอาการ
ทางจิตและทักษะการบริหารจัดการยา ฝึกการ
คลายเครี ย ดโดยวิ ธี ต ่ า งๆ เช่ น การผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื้อ การหายใจ การจินตนาการการนวด
กดจุ ด คลายเครี ย ด ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ ช ่ ว ยผ่ อ นคลาย
ด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ส่งผลให้ผู้ป่วย
สามารถจัดการกับอาการทางจิต และอาการข้างเคียง
และสร้างพฤติกรรมการใช้ยาดีขึ้น ส่งผลให้การ
ท� ำ หน้ า ที่ ด ้ า นการควบคุ ม อารมณ์ แ ละมี ก าร
ท�ำหน้าทีด่ แู ลตนเองดีขนึ้ (Gispen-de Wied, 2000)
ซึง่ จะลดการกลับเป็นซ�ำ้ ส่งผลให้การท�ำหน้าทีท่ าง
สังคมดีขึ้น (Honkonen, Saarinen, & Salokangas,
1999) การที่ผู้ป่วยท�ำหน้าที่ของตนเองดีขึ้น ก็
จะช่วยให้การท�ำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ป่วย
จิตเภทมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (Sun & Cheung, 1997)
สรุป

การพั ฒ นาบทบาทของพยาบาลในการ
ส่งเสริมการท�ำหน้าที่ของครอบครัวในหลาย ๆ
ด้านให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จะส่งผลต่อการดูแล
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ผู้ป่วย ช่วยลดการการก�ำเริบของอาการทางจิตได้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
และจะส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เภทมี ชี วิ ต ที่ ป กติ สุ ข ชั ฎ ชฎา คมข� ำ และรั ช นี ก ร เกิ ด โชค (2556).
ลดอั ต ราการก� ำ เริ บ ซ�้ ำ ของอาการทางจิ ต ได้
ผลของโปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ศึ ก ษาที่ เ น้ น
(อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2554) การรักษาพยาบาล
การฝึกทักษะต่อการท�ำหน้าทีท่ างสังคมของ
จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน เป็นการรักษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน. วารสารการพยาบาล
ที่เน้นการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
จิตเวชและสุขภาพจิต, 27(3), 101-112.
ซึง่ ญาติและครอบครัวมีอทิ ธิภาพต่อความสามารถ ดาราณี วันวา. (2555). ผลของกลุ่มสนับสนุน
ในการดู แ ลตนเองและการปรั บ ตั ว ของผู ้ ป ่ ว ย
ครอบครัวต่อการท�ำหน้าที่ของครอบครัว
การส่ ง เสริ ม การท� ำ หน้ า ที่ ข องครอบครั ว ของ
ตามการรับรู้ของผู้ดูแลในครอบครัวของ
ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ผูป้ ว่ ยจิตเภท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช, คณะพยาบาลศาสตร์,
เอกสารอ้างอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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