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Abstract
Purpose: To examine the predictive power of predictor variables: Cognitive Insight, Medication
Adherences, and Social Support on depressive symptoms in individual with first-episode schizophrenia. 
Design: Descriptive correlational study.
Methods: The sample consisted of 77 patients with first-episode schizophrenia who had a duration
of illness of no more than five years since first diagnosis. The sample was selected by convenience
sampling according to inclusion and exclusion criteria. The instruments included 1) The Beck Cognitive
Insight Scale 2) The Medication Adherence Report Scale, 3) The Medical outcomes Study Social
Support Survey, and 4) The Thai version of Calgary Depression Scale for Schizophrenia were analyzed
using descriptive statistics and Multiple Linear Regression.   
Main findings: The findings revealed that 75.32 % of the sample had depressive symptoms.
Cognitive insight was found to be positively related to depressive symptoms to a high degree (r = .710, p
< 0.01) and social support from families was negatively related to depressive symptoms (r = - .445, p <
0.01), while medication compliance was not related to depressive symptoms (r = 0.93, p > 0.05). These
three factors altogether could 58.4 % of the variance in depressive symptoms in patient with firstepisodes schizophrenia (p < .001). 
Conclusion and recommendations: The finding supported that, psychiatric nurses should
promote the patients gained more cognitive insight, simultaneously, enhance the support of family
members to prevent and reduce depressive symptoms in the patients with first-episode schizophrenia. 
Keywords: cognitive insight, depressive symptoms, family support, medication adherence,
schizophrenia
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ปัจจัยทำนายอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการทางจิต
ครั้งแรก *
สุภาวดี เกษไชย, พย.ม.1  ยาใจ สิทธิมงคล, PhD1  นพพร ว่องสิริมาศ, ปร.ด.1  
สุภาภัค เภตราสุวรรณ, PhD1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: งานวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาอำนาจการทำนายของความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต การให้
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา และการสนับสนุนจากครอบครัวต่ออาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั เชิงพรรณนาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิธดี ำเนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยโรคจิตเภทโดยมีชว่ งระยะเวลาการเจ็บป่วยไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั
การวินจิ ฉัยจากจิตแพทย์จำนวน 77 ราย เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบสะดวกตามเกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก เครือ่ งมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต 2) แบบประเมินการให้ความร่วมมือใน
การรักษาด้วยยา 3) แบบประเมินเกีย่ วกับแหล่งสนับสนุนทางสังคม และ 4) แบบประเมินอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภท
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย และสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอาการซึมเศร้าร้อยละ 75.32 ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับอาการซึมเศร้าอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = .710, p < 0.01) และการได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัวมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับอาการซึมเศร้า อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = - .445, p < 0.01) ส่วนการให้ความร่วมมือในการ
รักษาด้วยยาพบว่า มีความสัมพันธ์กบั อาการซึมเศร้าอย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ (r = .093, p > 0.05) และพบว่า ทัง้ สาม
ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรกได้รอ้ ยละ 58.4 (p
< .001)
สรุปและข้อเสนอแนะ: ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั คือ พยาบาลจิตเวชควรส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยมีความเข้าใจการเจ็บป่วย
ทางจิตให้ถกู ต้อง ในขณะเดียวกันควรส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว เพือ่ ป้องกันและลดการเกิด
อาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก
คำสำคัญ: ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต อาการซึมเศร้า การสนับสนุนจากครอบครัว การให้ความร่วมมือในการรักษา
ด้วยยา โรคจิตเภท  
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จิตเภท ทีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรกพบว่าสูงมากเมือ่ เทียบกับ
อาการซึมเศร้า เป็นปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่ ผูป้ ว่ ยจิตเภทเรือ้ รัง ดังการศึกษาของ Hafner และคณะ6
สำคัญของทุกประเทศทัว่ โลก รวมทัง้ ประเทศไทย โดยพบถึง ที่ทำการศึกษาถึงความชุกของการเกิดอาการซึมเศร้าใน
ร้อยละ 21 ของประชากรโลก และเป็นสาเหตุหลักนำไปสู่ ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรก (first psychotic
พฤติกรรมการฆ่าตัวตายทีส่ งู ขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนือ่ ง1 episodes) อยูร่ ะหว่างร้อยละ 65-80 Baynes และคณะ7
ในปี ค.ศ. 2020 องค์การอนามัยโลกทำนายว่าอาการ ศึกษาถึงความชุกของการเกิดอาการซึมเศร้า ในผู้ป่วยจิต
ซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ งู เป็นอันดับ 2 ของโลก เภทเรือ้ รังพบว่า มีเพียงร้อยละ 4-20 ส่วนในประเทศไทยมี
รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด2 สำหรับในประเทศไทย การศึกษาถึงความชุกของการเกิดอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิต
พบว่า อัตราการเกิดอาการซึมเศร้ามีมากขึน้ ในทุกกลุม่ อายุ เภทเรือ้ รังอยูร่ ะหว่างร้อยละ 26-368
และทุกเพศ ซึง่ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงของ
ผลกระทบทีเ่ กิดจากอาการซึมเศร้าต่อผูป้ ว่ ยทีส่ ำคัญ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเจ็บป่วย การเกิดภัยพิบตั ิ และ คือ การกลับเป็นซ้ำและการต้องกลับเข้ารับการรักษาใน
สถานการณ์ความไม่ปลอดภัย เป็นต้น ข้อมูลจากรายงาน โรงพยาบาลบ่อยขึน้ 9 การไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา10
สรุปแบบเฝ้าระวังอาการซึมเศร้าและการทำร้ายตนเอง: สัมพันธภาพระหว่างผูป้ ว่ ยกับสมาชิกในครอบครัวและสังคม
กรมสุขภาพจิต รง 506 D.S พบว่าในปี พ.ศ. 2550 พบผูม้ ี ลดน้อยลง11 แรงจูงใจในการเข้ารับการรักษาอยู่ในระดับต่ำ
อาการซึมเศร้าสูงถึง 9,776 ราย และในปี พ.ศ. 2551 ความพึงพอใจในชีวติ ของผูป้ ว่ ยลดลง12 สุขภาพทางกายและ
จำนวนผู้มีอาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเป็น 11,008 ราย ซึ่ง ทางจิตแย่ลง13 ก่อให้เกิดปัญหาการทำร้ายตนเองและผูอ้ นื่ 9-10
จำนวนผูท้ มี่ อี าการซึมเศร้าเหล่านีน้ ำไปสูก่ ารทำร้ายตนเอง Mullholland และ Cooper14 รายงานว่า ร้อยละ 10 ของ
ทัง้ ทีท่ ำให้เสียชีวติ และเกิดการทำร้ายตนเองซ้ำ กล่าวคือในปี ผู้ป่วยจิตเภทที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายมีสาเหตุมาจาก
พ.ศ. 2550-2551 มีจำนวนของผูท้ ที่ ำร้ายตนเองรวม 11,909 อาการซึมเศร้า
ราย และนอกจากนีอ้ าการซึมเศร้าไม่ได้เกิดกับคนปกติหรือ
นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาการซึมเศร้าของ
ผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาโรคทางกายเท่านัน้ แต่ในผูท้ มี่ คี วามเจ็บป่วยทาง ผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก ยังส่งผลกระทบต่อ
จิตก็มี โอกาสเกิดอาการซึมเศร้าได้เช่นกัน
ครอบครั ว ของผู้ ป่ ว ยด้ ว ย Frederick, Caldwell, &
ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา เริม่ มีความสนใจและศึกษาการ McGartland15 รายงานว่า ครอบครัวของผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
เกิดอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก ซึมเศร้า จะมีความรู้สึกผิด รู้สึกเป็นตราบาป และหลาย
มากขึน้ ซึง่ ในแต่ละงานวิจยั ได้ให้ความหมายและคำนิยามที่ ครอบครัวเห็นว่าอาการซึมเศร้าเป็นการเพิ่มภาระให้กับ
อธิบายถึงผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรกไว้แตกต่าง สมาชิกในครอบครัวในการดูแลผูป้ ว่ ย และการกลับเป็นซ้ำ
กันเช่น หมายถึง 1) ผูป้ ว่ ยที่ ได้รบั การรักษาอาการทางจิต ของผูป้ ว่ ยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ยังนำไปสู่
ครั้งแรก3 2) ช่วงระยะเวลาเฉลี่ยของการได้รับยารักษา ปัญหาเรือ่ งภาระค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งเสียไปในการรักษาพยาบาล
อาการทางจิตไม่เกิน 3-5 ปี4 และ 3) ระยะเวลาเฉลีย่ ของ ทัง้ ของผูป้ ว่ ย ครอบครัว และระดับประเทศ โดยค่าใช้จา่ ยที่
การมีอาการทางจิตครัง้ แรกของผูป้ ว่ ยจิตเภทอยู่ในช่วง 2-5 เกิดขึน้ ในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ กี ารกลับเป็นซ้ำในช่วง 3 ปีแรก
ปี5 แต่อย่างไรก็ตามการให้ความหมาย หรือคำนิยามเพื่อ จะเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าของค่าใช้จา่ ยของการเข้ารับการรักษา
อธิบายถึงผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก ยังไม่มกี าร พยาบาลในครัง้ แรก16
ให้ความหมายหรือคำจำกัดความทีแ่ น่นอน ในการศึกษาครัง้
ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ได้มผี พู้ ยายามศึกษาถึงปัจจัยที่
นีผ้ วู้ จิ ยั จึงได้กำหนดความหมายของผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการ เกีย่ วข้องกับการเกิดอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการ
ทางจิตครั้งแรก ตามช่วงระยะเวลาเฉลี่ยของการมีอาการ ทางจิตครั้งแรก ดังนี้คือ ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต
ทางจิตครั้งแรกของผู้ป่วยจิตเภท เริ่มตั้งแต่การที่ผู้ป่วยได้ (insight) การสนับสนุนทางสังคม อาการทางจิต ความรูส้ กึ
รับการวินจิ ฉัยว่าป่วยเป็นโรคจิตเภทจนถึง 2 ปี แต่ไม่เกิน 
 หมดหวัง ความรูส้ กึ เป็นตราบาป คุณภาพชีวติ ความรูส้ กึ มี
5 ปี5-6
คุณค่าในตนเอง สถานการณ์ความเครียดในชีวติ (stressful
จากการศึกษาอัตราการเกิดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วย life events) การให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา17-18 
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ดังการศึกษาของ Crumlish และคณะ19 พบว่า อาการ
ซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับความเข้าใจการเจ็บ
ป่วยทางจิต ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Staring และ
คณะ6 ทีพ่ บว่า อาการซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กบั ความเข้าใจ
การเจ็บป่วยทางจิต โดยพบว่า กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเข้าใจการ
เจ็บป่วยทางจิตในระดับดี จะมีอาการซึมเศร้าและมีความ
รูส้ กึ ต่อตนเองด้านลบสูงกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเข้าใจการ
เจ็บป่วยทางจิตในระดับต่ำอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p <
.001; p < .01 ตามลำดับ) นอกจากนีจ้ ากการศึกษาของ
Majadas และคณะ20 พบว่า เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุม่
ผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการซึมเศร้า กับกลุม่ ผูป้ ว่ ยจิตเภทที่ไม่มี
อาการซึมเศร้าจะเห็นได้วา่ กลุม่ ผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการซึม
เศร้ามีคะแนนของอาการทางจิตในส่วนของอาการทางจิต
ด้านลบ (PANSS-N) สูงกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยที่ไม่มอี าการซึมเศร้า
และจากการศึกษาของ Kaiser และคณะ21 ทีท่ ำการศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต
การสนับสนุนทางสังคม และอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มี
อาการทางจิต พบว่า อาการซึมเศร้ามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิต (r = .021, p = .455) ในขณะทีอ่ าการซึมเศร้ามีความ
สัมพันธ์ทางลบกับการสนับสนุนทางสังคมอย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (r = - .372, p = .001) จากผลการวิจยั ทีผ่ า่ นมา
จะเห็นว่า เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตดีขนึ้ จะ
มีอาการซึมเศร้ามากขึน้ ด้วย ซึง่ เป็นผลเนือ่ งมาจากผูป้ ว่ ยรับ
รูก้ ารเจ็บป่วยของตนเอง และประเมินว่าการเจ็บป่วยของ
ตนเองเป็นสาเหตุทที่ ำให้ตวั ผูป้ ว่ ยต้องสูญเสียบทบาทและ
สถานภาพทางสังคม รู้สึกเป็นตราบาป เป็นที่น่ารังเกียจ
เป็นภาระของครอบครัว และไม่เป็นที่ต้องการของสังคม 

ซึง่ ความคิดด้านลบต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นผลทำให้เกิดอาการ
ซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก
ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มี
อาการทางจิตครั้งแรก จะดีขึ้นหรือเลวลงนั้น ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอืน่ ๆ ได้แก่ การรักษา และการให้ความร่วมมือในการ
รักษา ซึง่ การรักษาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จะมีผลทำให้อาการด้านบวก
และด้านลบของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ และเมือ่ อาการทางจิตของผูป้ ว่ ย
ดีขนึ้ จะส่งผลต่อความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตของผูป้ ว่ ยดี
ขึน้ ด้วย ดังผลการวิจยั ของ Kao และ Liu22 ทีพ่ บว่า ความ
ร่วมมือในการรักษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเข้าใจ
การเจ็บป่วยทางจิต และมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการ

ซึมเศร้า และความรูส้ กึ สิน้ หวัง อย่างมีนยั สำคัญทางสถิต 
ิ
(r = .214, p < 0.001; r = - .209, p < .05; r = - .204; 

p < .05 ตามลำดับ) และจากการศึกษาของ Lepage และ
คณะ21 ที่ทำการศึกษาถึงการให้ความร่วมมือในการรักษา
ด้วยยา กับการเปลีย่ นแปลงของระดับความเข้าใจการเจ็บ
ป่วยทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรก 

ผลการศึกษาพบว่า ทีร่ ะยะ 6 เดือนผูป้ ว่ ยกลุม่ ที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษา (poor-adherence group) จะมีระดับ
ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตต่ำกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยที่ให้ความ
ร่วมมือในการรักษา (full-adherence group) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) ส่วนความรุนแรงของอาการ
ทางจิต (positive symptom severity) ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยที่ให้
ความร่วมมือในการรักษาต่ำกว่ากลุม่ ผูป้ ว่ ยที่ไม่ให้ความร่วม
มื อ ในการรั ก ษาอย่ า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ (p < .05) 

ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิรจิ ติ สุทธจิตต์ และสุดรัก
พิละกันทา24 ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอาการซึมเศร้า
และการสนับสนุนทางสังคม กับการไม่ให้ความร่วมมือใน
การรักษาด้วยยาของผูป้ ว่ ยโรคจิตเภทในประเทศไทย ผลการ
ศึกษาพบว่า การไม่ ให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยามี
ความสัมพันธ์กบั อาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภทในระดับสูง
(OR 9.5, CI 2.3-38.9) จะเห็นว่างานวิจยั ทีผ่ า่ นมาต่างให้ขอ้
สรุปตรงกันว่า การให้ความร่วมมือในการรักษาของผูป้ ว่ ยมี
ความสัมพันธ์กบั อาการทางจิตระดับความเข้าใจการเจ็บป่วย
ทางจิต และยังพบว่าความร่วมมือในการรักษาด้วยยายังมี
ความสัมพันธ์กบั อาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภทอีกด้วย
อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมถือ
เป็นประเด็นทีส่ ำคัญที่ได้รบั ความสนใจจากผูว้ จิ ยั จำนวนมาก
โดยทีผ่ า่ นมาการศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมทีผ่ ปู้ ว่ ยได้
รับ เป็นการศึกษาถึงการได้รับการสนับสนุนทางสังคมใน
ภาพรวมทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จากครอบครัว เพือ่ นบ้าน ผูร้ ว่ มงาน
บุคลากรทางด้านสุขภาพ ซึง่ พบว่าการสนับสนุนทางสังคม
จากแหล่งต่างๆ ทีก่ ล่าวมา ล้วนแล้วแต่มคี วามสัมพันธ์กบั
การเกิดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภททั้งสิ้น แต่อย่างไร
ก็ตามการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาในกลุม่ ผูป้ ว่ ยจิตเภท
เรือ้ รัง ซึง่ ไม่สามารถนำมาอธิบายปรากฏการณ์ของผูป้ ว่ ย
จิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรกได้ ในการเจ็บป่วยระยะแรก
นี้ครอบครัวถือเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่สำคัญที่สุด 

โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสั ง คมไทยครอบครั ว ถื อ เป็ น ผู้ ที่ มี
บทบาทสำคัญในการดูแลผูป้ ว่ ย ทัง้ เรือ่ งของการทีจ่ ะทำให้
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ผูป้ ว่ ยให้ความร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง และช่วยให้
ผูป้ ว่ ยสามารถปรับตัวกับการดำรงชีวติ ได้ตามปกติ ช่วยลด
ความรูส้ กึ เป็นตราบาป มองตนเองว่าไร้คา่ และยังช่วยลด
อาการซึมเศร้าที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยจิตเภทได้ จากการ
ศึกษาผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรกในต่างประเทศ
ของ  Kaiser และคณะ21 ได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต การสนับสนุนทางสังคม
และอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก
จำนวน 40 ราย อายุระหว่าง 18-65 ปีพบว่า การสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการซึมเศร้าอย่างมีนยั
สำคัญทางสถิติ (r = - .372, p = .001) ผลการศึกษาของ
วรพงษ์ กำไร8 ที่ศึกษาถึงอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภท
เรื้อรัง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเลยราชนครินทร์
จำนวน 100 ราย อายุ 18-60 ปีพบว่า การสนับสนุนทาง
สั ง คมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ อาการซึ ม เศร้ า อย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ (r = - .214, p < .01)
จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาต่างให้ขอ้ สรุปตรงกันว่า การให้
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจะทำให้อาการ
ทางจิตและระดับความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตดีขนึ้ และ
ยังรวมถึงอาการซึมเศร้าด้วย ส่วนการสนับสนุนทางสังคม
โดยเฉพาะการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากการ
ทบทวนงานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาต่ า งให้ ข อสรุ ป ตรงกั น ว่ า 

การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการ
ซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภท และมีความสัมพันธ์กบั การให้ความ
ร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผูป้ ว่ ยอีกด้วย และเนือ่ งจาก
อาการต่างๆ ของอาการซึมเศร้า และอาการทางจิตด้านลบ
ของผูป้ ว่ ยจิตเภทครัง้ แรกเป็นอาการทีม่ คี วามคล้ายคลึงกัน
Addington และคณะ25 ได้ทำการศึกษาถึงอาการซึมเศร้าใน
ผู้ป่วยจิตเภท และให้ความเห็นว่า ในการศึกษาถึงอาการ
ซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่ผ่านมายังมีความสับสนระหว่าง
อาการซึมเศร้าและอาการทางจิตด้านลบของผูป้ ว่ ยจิตเภท
ทำให้การประเมินอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภทเป็นไปได้
ยาก ส่งผลให้การป้องกันและการลดการเกิดอาการซึมเศร้า
ล่าช้า เป็นผลให้เกิดอันตรายกับผูป้ ว่ ยได้ Addington และ
คณะให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการซึมเศร้าจะมี
อาการซึมเศร้าอยูน่ านมากกว่า 2 สัปดาห์ โดยผูป้ ว่ ยจะมี
อารมณ์เศร้าและ/หรือการไม่มคี วามสุข มีการเปลีย่ นแปลง
ความอยากอาหาร ระดับพลังงาน และรูปแบบการนอน
ความรู้ สึ ก ผิ ด ความรู้ สึ ก ไร้ ค่ า และความรู้ สึ ก สิ้ น หวั ง 
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ซึง่ ความรูส้ กึ หรืออาการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นสาเหตุทสี่ ำคัญที่
นำไปสู่การพยายามฆ่าตัวตาย และเป็นการฆ่าตัวตายที่
ประสบความสำเร็จในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท ในขณะทีอ่ าการทาง
จิตด้านลบเป็นอาการทีล่ ดความสามารถในการทีจ่ ะวางแผน
การพูดคุย ลดความสนใจในสิง่ ทีต่ นเองชอบ อาการซึมเศร้า
ถือเป็นอาการสำคัญและเป็นปัจจัยทีน่ ำไปสูผ่ ลกระทบต่างๆ
ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ยังไม่มงี านวิจยั ใดทีท่ ำการศึกษาถึงปัจจัยทำนายอาการซึม
เศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้ แรก ดังนัน้ ในการ
ศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงสนใจทีศ่ กึ ษาถึงปัจจัยทำนายอาการซึม
เศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรก เพื่อช่วย
ขยายองค์ความรู้ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงในการดูแล
ผูป้ ว่ ยจิตเภทมากขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ ศึกษาอำนาจการทำนายของความเข้าใจการเจ็บ
ป่วยทางจิต การให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา การ
สนับสนุนทางสังคม กับอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ ี
อาการทางจิตครัง้ แรก

วิธีดำเนินงานวิจัย
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีม่ อี าการทางจิตครัง้
แรกทีม่ ารับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีม่ อี าการทาง
จิตครัง้ แรกทีอ่ ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไป ได้รบั การวินจิ ฉัยจาก
จิตแพทย์วา่ ป่วยเป็นโรคจิตเภทครัง้ แรก ทีม่ ชี ว่ งระยะเวลา
การเจ็บป่วยไม่เกิน 5 ปี ตามเกณฑ์การวินจิ ฉัย ICD-10
หรือ DSM-IV-TR โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน –
มิถนุ ายน พ.ศ. 2555 จำนวนกลุม่ ตัวอย่างคำนวณด้วยวิธี
power analysis26 โดยกำหนดให้มคี า่ อิทธิพลขนาดกลาง 

(r = .13) อำนาจการทดสอบ = 0.8 ได้กลุม่ ตัวอย่างจำนวน
77 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1) แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่วนบุคคลมีจำนวน 13 ข้อ
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้จากการทำงาน ประวัติการฆ่า
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ตัวตายของผูป้ ว่ ย ระยะเวลาการเจ็บป่วย ยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั
อาการข้างเคียงของยารักษาอาการทางจิตที่ผู้ป่วยได้รับ
ฐานะเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ประวั ติ โ รคซึ ม เศร้ า ใน
ครอบครัว
2) แบบประเมินความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต (The
Beck Cognitive Insight Scale) สร้างและพัฒนาโดย
Beck27 เพือ่ ใช้ประเมินความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตของ
ผูป้ ว่ ยแบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถามทัง้ หมด 15 ข้อ
แบบประเมินแบ่งออกเป็นสองด้านคือ ด้านความเชือ่ มัน่ ใน
ตนเอง (self-certainty) 6 ข้อ และการสะท้อนดูตนเอง
(self-reflectiveness) 9 ข้อ การให้คะแนนเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ (เริม่ จาก 

0 = “ไม่เห็นด้วยทั้งหมด” ถึง 3 = “เห็นด้วยทั้งหมด”) 

ผู้ป่วยที่มีคะแนนด้านความเชื่อมั่นในตนเองในระดับสูง
แสดงว่าผูป้ ว่ ยมีระดับความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตอยู่ใน
ระดับต่ำ ส่วนผู้ป่วยที่มีคะแนนด้านการสะท้อนดูตนเอง
(self-reflectiveness) อยู่ในระดับสูง แสดงว่าผูป้ ว่ ยมีระดับ
ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตอยู่ในระดับดี
3) แบบประเมินการให้ความร่วมมือในการรักษาด้วย
ยา (The Medication Adherences Report Scale) สร้าง
และพั ฒ นาโดย Horne ในปี 1996 เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาแปลเป็น
ภาษาไทยโดย มาลาตรี รุง่ เรืองศิรพิ นั ธ์28 ประกอบด้วยข้อ
คำถาม 5 ข้อเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(1 = ตลอดเวลา/เป็นประจำ, 2 = บ่อยครัง้ , 3 = บางครัง้ , 

4 = นานๆ ครัง้ , 5 = ไม่เคยเลย) โดยมีชว่ งคะแนนอยู่
ระหว่าง 5-25 คะแนน ถ้าได้คะแนนรวมมาก ถือว่าผูป้ ว่ ยมี
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในระดับสูง
4) แบบประเมินเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุนทางสังคม
(The Medical outcomes Study Social Support
Survey) สร้างและพัฒนาโดย Sherbourne และ Stewart
ในปี 1991 ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธี back
translation โดย มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ และคณะ28
ประกอบด้วยข้อคำถาม 15 ข้อ มี 4 องค์ประกอบคือ 

1) tangible support   2) affectionate support 

3) positive social interaction support และ 4) motional
หรือ informational support เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (1 = ไม่เคยเลยสักครัง้ , 2 = ไม่กคี่ รัง้ , 3 = 

บางครัง้ , 4 = ส่วนใหญ่, 5 = ตลอดเวลา) ถ้าได้คะแนน

รวมมาก ถือว่าผูป้ ว่ ยได้รบั การสนับสนุนทางสังคมสูง
5) แบบประเมินอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยจิตเภท (The
Thai version of Calgary Depression Scale for
Schizophrenia) สร้างขึน้ โดย Addington และคณะ29 แปล
เป็นภาษาไทยโดย ศิรจิ ติ สุทธจิตต์24 เป็นแบบประเมินที่
สร้างขึน้ เพือ่ ใช้ประเมินอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท
โดยเฉพาะ โดยสามารถแยกอาการซึมเศร้าจากอาการทาง
จิตด้านลบ หรืออาการข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ จากยาต้านอาการ
ทางจิตด้วย ประกอบด้วยข้อคำถามทัง้ หมด 9 ข้อ โดยมีชว่ ง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 0-27 คะแนน ถ้าได้คะแนนรวมมากกว่า
หรือเท่ากับ 5 คะแนน ถือว่าผูป้ ว่ ยมีอาการซึมเศร้า
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั นี้ ได้รบั อนุมตั กิ ารทำวิจยั จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ในคน มหาวิทยาลัยมหิดลคณะพยาบาล
ศาสตร์ (COA No. IRB-NS2012/116.2703) และคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนของโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทัง้ หมด
โดยตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีม่ อี าการทาง
จิ ต ครั้ ง แรก แล้ ว นำเข้ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง พร้ อ มทั้ ง ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา และการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมวิจยั จะต้องลงนาม
ในใบลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจยั การวิจยั ครัง้ นีท้ ำการ
วิจยั โดยถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจยั ในคน ใช้เวลาใน
การตอบแบบประเมิน ประมาณ 30-45 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ความ
เข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต การให้ความร่วมมือในการรักษา
ด้วยยา การได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว และอาการ
ซึมเศร้า โดยใช้สถิตพิ รรณนา และศึกษาความสัมพันธ์และ
อำนาจการทำนายความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต การให้
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา การได้รบั การสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว ต่ออาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภทที่
มีอาการทางจิตครั้งแรก ด้วยการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s product moment
correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู
(multiple regression analysis) ตามลำดับ
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ของกลุม่ ตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางต่ำ (X =
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
41.73, SD = 6.98803)
จากผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีท่ ำการศึกษาใน
อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้ง
ครัง้ นีม้ จี ำนวนทัง้ สิน้ 77 คนเป็น เพศชาย และเพศหญิง แรกพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอาการซึมเศร้า (คะแนน CDSS
พอๆ กัน (ร้อยละ 50.6, และ ร้อยละ 49.4 ตามลำดับ) ≥ 5) จำนวน 58 คน (ร้อยละ 75.32)
มีอายุ 18-55 ปี อายุเฉลีย่ 28.82 ปี (SD = 8.43) กลุม่
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (ร้อยละ พบว่า ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตมีความสัมพันธ์ทาง
75.32) ประมาณ 2 ใน 3 ของกลุม่ ตัวอย่างมีสถานภาพโสด บวกในระดับสูงกับอาการซึมเศร้าอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่
(ร้อยละ 63.6) เกือบ 1 ใน 3 ของกลุม่ ตัวอย่างมีการศึกษา ระดับ .01 (r = .710, p < .01) การได้รบั การสนับสนุนทาง
ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 31.2) 2 ใน 3 ของกลุ่ม สั ง คมจากครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบในระดั บ
ตัวอย่างไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 68.8) ประมาณ 1 ใน ปานกลางกับอาการซึมเศร้าอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
3 ของกลุ่มตัวอย่างมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว .01 (r = - .445, p < .01) ส่วนการให้ความร่วมมือใน
ยากจน (ร้อยละ 35.1) และเกือบครึง่ หนึง่ ของกลุม่ ตัวอย่างมี การรักษาด้วยยาพบว่า มีความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า
ระยะเวลาการเจ็บป่วยทางจิตน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 48.05) อย่างไม่มนี ยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (r = .093, p > .05)
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มปี ระวัตกิ ารทำร้ายตนเอง (ร้อยละ
4. ผลการวิเคราะห์อำนาจการทำนาย พบว่า ความ
98.7) และทั้งหมดไม่มีประวัติโรคซึมเศร้าในครอบครัว 
 เข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต การได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
(ร้อยละ 100)
จากครอบครัว และการให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
2. ข้อมูลตัวแปรอิสระทีศ่ กึ ษา
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของอาการซึมเศร้า
ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ในผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรกได้ร้อยละ 58.4
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตอยู่ ในระดับดี อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (F = 34.13, p < .001) แต่ปจั จัย
จำนวน 58 คน (ร้อยละ 75.32)
ทีส่ ามารถทำนายอาการซึมเศร้าในกลุม่ ตัวอย่างได้อย่างมีนยั
การให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาพบว่า กลุ่ม สำคัญทางสถิติ คือ ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต (β = 

ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ของความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอยู่ใน .658, p < .001) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เกณฑ์คอ่ นข้างสูง โดยมีคา่ เท่ากับ 21.64 (X = 21.64, SD = ครอบครัว (β = - .275, p < .001) โดยความเข้าใจ
3.137)
การเจ็บป่วยทางจิตและการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว โดย จากครอบครัวเป็นตัวปัจจัยที่ทำนายอาการซึมเศร้าใน
ภาพรวมของการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว กลุม่ ตัวอย่างได้ดที สี่ ดุ ดังแสดงในตารางที่ 1

ผลการวิจัย

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ระหว่างปัจจัยทำนายกับอาการซึมเศร้า
ปัจจัยการทำนาย
- ค่าคงที่
- ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต
- การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
- การให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
R = .674 ; R2 = .5 84 ; F = 34.129; Sig. of F = .000
p < .05*, p < .01**, p < .001***
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10.619
  .401
- .122
- .061

SE
2.057
.050
.035
.079

β
  .658
- .275
- .062

t
5.162
   8.026***
  -3.464***
- .776
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ทางด้านความคิด 3 อย่าง คือ 1) ความคิดอัตโนมัตดิ า้ นลบ
กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 2) โครงสร้างความคิด และ 3) ลักษณะความคิดทีบ่ ดิ เบือน
77 คนเป็นเพศชายและเพศหญิงพอๆ กัน (ร้อยละ 50.6, กล่าวคือ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าตนเองเป็นโรคจิตเภท
จะส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความคิดด้านลบต่อตนเอง มองว่า
และ ร้อยละ 49.4 ตามลำดับ) มีอายุ 18-55 ปี อายุเฉลีย่
ุ ค่า รูส้ กึ อับอาย เป็นตราบาป เกิด
28.82 ปี (SD = 8.43) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มอี ายุอยู่ใน ตนเองบกพร่อง ไม่มคี ณ
ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (ร้อยละ 75.32) ประมาณ 2 ใน 3 ความคิดด้านลบต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทตี่ นเองเผชิญ
ของกลุม่ ตัวอย่างมีสถานภาพโสด (ร้อยละ 63.6) เกือบ 1 ผูป้ ว่ ยแปลความหมายของการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 ของตนเองในทางสูญเสีย มองว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการ
(ร้อยละ 31.2) 2 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างไม่ ได้ประกอบ เป็นทีร่ งั เกียจของสังคม และเกิดความคิดทางลบต่ออนาคต
อาชีพ (ร้อยละ 68.8) ประมาณ 1 ใน 3 ของกลุม่ ตัวอย่างมี ของตนเอง ผู้ป่วยมองว่าการเจ็บป่วยทางจิตของตนจะ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวยากจน (ร้อยละ 35.1) ดำเนินไปไม่มวี นั สิน้ สุด ขณะทีม่ องไปข้างหน้ามีแต่ความคับ
และเกือบครึง่ หนึง่ ของกลุม่ ตัวอย่างมีระยะเวลาการเจ็บป่วย ข้องใจและสูญเสีย ซึง่ ความคิดด้านลบต่างๆ จะส่งผลต่อ
ทางจิตน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 48.05) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ โครงสร้างความคิดของผูป้ ว่ ย โดยผูป้ ว่ ยจะเรียนรูว้ า่ ตนเอง
ไม่มปี ระวัตกิ ารทำร้ายตนเอง (ร้อยละ 98.7) และทัง้ หมด ขาดความสามารถในการเปลีย่ นแปลงหรือแก้ ไขปัญหาการ
ไม่มีประวัติโรคซึมเศร้าในครอบครัว (ร้อยละ 100) ซึ่ง เจ็บป่วยของตนเอง การเชือ่ มโยงขององค์ประกอบทางด้าน
ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคล้องกับการรายงานของ ความคิดดังกล่าวเป็นปัจจัยทีส่ ำคัญทีท่ ำให้ผปู้ ว่ ยจิตเภททีม่ ี
American Psychiatric Association30 และ Sadock และ อาการทางจิตครัง้ แรกเกิดอาการซึมเศร้า
การที่ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตเป็นตัวแปรที่มี
Sadock31 ทีก่ ล่าวว่า อาการทางจิตครัง้ แรกมักจะเกิดขึน้ ใน
ช่วงวัยรุน่ ตอนปลายหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แต่อย่างไรก็ตาม อิทธิพลต่ออาการซึมเศร้ามากทีส่ ดุ และมีความสัมพันธ์กนั
ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดขึ้นในช่วงวัยผู้ ใหญ่ตอนปลายได้ ค่อนข้างสูง อธิบายได้ดว้ ยเหตุผลทีว่ า่ การทีผ่ ปู้ ว่ ยมีความ
เข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตในระดับดี ผูป้ ว่ ยจะเชือ่ และรับฟัง
เช่นกัน   
ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต ความคิดเห็นของบุคคลอืน่ ทีม่ ตี อ่ อาการทางจิตของตนเองที่
การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการให้ เกีย่ วกับอาการหลงผิด และอาการประสาทหลอนของตนเอง
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยา สามารถร่วมกันอธิบาย ว่า เป็นอาการที่ผิดปกติมากขึ้น ซึ่งจากเดิมที่ผู้ป่วยรู้สึก
ความแปรปรวนของอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเภทที่มี สับสน ไม่แน่ใจเกีย่ วกับการเจ็บป่วยของตนว่าเป็นความผิด
อาการทางจิตครัง้ แรกได้รอ้ ยละ 58.4 อย่างมีนยั สำคัญทาง ปกติหรือไม่ ดังนัน้ ความคิดเห็นของบุคคลอืน่ ไม่วา่ จะเป็น
สถิตทิ รี่ ะดับต่ำกว่า .001 (F = 34.13, p < .001) แต่ปจั จัยที่ แพทย์หรือบุคคลใกล้ชิดที่มีต่ออาการทางจิตของผู้ป่วยจะ
สามารถทำนายอาการซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัย เป็นตัวตอกย้ำ และสนับสนุนความคิดของผูป้ ว่ ยว่า ตนเองมี
สำคัญทางสถิตคิ อื ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต (β = 
 ความผิดปกติทางจิตเกิดขึน้ จริง เป็นผลให้ผปู้ ว่ ยเกิดความคิด
.658, p < .001) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก อัตโนมัติด้านลบ ทั้งต่อตนเอง สิ่งแวดล้อม และอนาคต 

ครอบครัว (β = - .275, p < .001) โดยความเข้าใจการ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยท้อถอย ขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวติ มีแต่
เจ็บป่วยทางจิตและการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก ความทุกข์ และเกิดความคับข้องใจในการดำเนินชีวติ และ
ครอบครัวเป็นตัวปัจจัยที่ทำนายอาการซึมเศร้าในกลุ่ม ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการซึมเศร้าตามมา ดังนัน้ พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ตอ้ งตระหนักว่า เมือ่ ให้การรักษา
ตัวอย่างได้ดที สี่ ดุ
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถยืนยันความเชือ่ ของ Beck ที่มุ่งทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจทางจิตของตนเองดีขึ้นแล้ว 

ทีอ่ ธิบายว่า อาการซึมเศร้ามีความเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบ ยังต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันอาการซึมเศร้าทีอ่ าจเกิด
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แต่ความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตในระดับดีของผู้ป่วยจะ
เป็นตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นได้ 

ดังนั้นในขณะที่พยาบาลและทีมสุขภาพให้การดูแลรักษา
ควรมีการให้การดูแลผู้ป่วยโดยมีการเฝ้าระวังและป้องกัน
การเกิดอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและการรักษาให้ผปู้ ว่ ยมีความเข้าใจการเจ็บป่วยทาง
จิตดีขึ้นด้วย ส่วนการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวทีก่ ลุม่ ตัวอย่างได้รบั อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไป
ทางต่ำ ดังนัน้ พยาบาลและทีมสุขภาพต้องตระหนักและให้
ความสำคัญในการส่งเสริมให้ครอบครัวของผู้ป่วยให้เห็น
ความสำคัญของการให้การสนับสนุนทางสังคมต่อผูป้ ว่ ยว่า
จะช่วยป้องกันการเกิดอาการซึมเศร้าทีอ่ าจเกิดขึน้ ในผูป้ ว่ ย
ได้ โดยอาจมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวผ่านการจัด
ทำกลุ่ ม ครอบครั ว มี ก ารลงไปเยี่ ย มบ้ า นผู้ ป่ ว ยเพื่ อ ดู
สิง่ แวดล้อมทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องอยูก่ บั ครอบครัวว่า มีความเป็นอยู่
และลักษณะครอบครัวเป็นอย่างไร เพื่อนำมาว่างแผนใน
การช่วยเหลือเรือ่ งของการส่งเสริมครอบครัวให้มสี ว่ นร่วมใน
การดูแลได้อย่างเหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละรายไป  
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น
การศึ ก ษาในโรงพยาบาลตติ ย ภู มิ ทั้ ง 3 แห่ ง คื อ 

โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึง่ เป็นโรงพยาบาลทีอ่ ยู่ในเขต
กรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งในความเป็นจริงนั้นผู้ป่วยที่มี
การเจ็บป่วยทางจิตครัง้ แรกอีกจำนวนมากทีเ่ ข้ารับบริการที่
โรงพยาบาลชุมชน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปจึงควรมีการ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทำนายอาการซึ ม เศร้ า ในผู้ ป่ ว ย
ข้อเสนอแนะ
โรคจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรกที่มารับการรักษาใน
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ความเข้าใจการเจ็บป่วยทาง โรงพยาบาลชุมชนด้วย เพื่อดูว่าปัจจัยในเรื่องของความ
จิต การได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถ เข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต และการสนับสนุนทางสังคมจาก
ทำนายอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีม่ อี าการทางจิต ครอบครัวของผูป้ ว่ ยสามารถทำอาการซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยกลุม่
ครัง้ แรกได้ จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า กลุม่ ตัวอย่างมากกว่า นีม้ มี ากน้อยเพียงไร และศึกษาเปรียบเทียบกับกลุม่ ตัวอย่าง
2 ใน 3 มีความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตในระดับดี และ ในการศึกษาครัง้ นีว้ า่ มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาเชิงทดลองโดยการสร้างโปรแกรมที่
ผูป้ ว่ ยมากว่าร้อยละ 75 มีอาการซึมเศร้าเกิดขึน้ ซึง่ ความ
เข้าใจการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยในระดับดี ถือเป็น มีวตั ถุประสงค์ในการลดการเกิดอาการซึมเศร้า ควบคู่ไปกับ
ผลลั พ ธ์ อ ย่ า งหนึ่ ง ของการรั ก ษาที่ ที ม สุ ข ภาพต้ อ งการ 
 การส่งเสริมความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต และส่งเสริม
ขึน้ ตามมาหลังจากทีผ่ ปู้ ว่ ยมีความเข้าใจการเจ็บป่วยทางจิต
ทีด่ ขี นึ้ ด้วย
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากครอบครั ว 

เป็นปัจจัยสำคัญทีม่ กี ารศึกษาพบว่า สามารถช่วยลดระดับ
ของความรุนแรง และช่วยป้องกันการเกิดอาการซึมเศร้าได้
เนือ่ งจากการได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวที่
เหมาะสม จะทำให้บคุ คลรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองเพิม่ ขึน้ จึงมี
ส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันและลดอาการซึมเศร้าได้ 

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบว่า การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการซึมเศร้า
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (r = - .445, p < .01) และเป็น
ปัจจัยที่สามารถทำนายอาการซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (β = - .275, p < .001) ชี้ให้
เห็นถึงความสำคัญของการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
ที่มีต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการทางจิต
ครัง้ แรก ดังนัน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวจึงสามารถช่วยลดระดับความรุนแรงของภาวะ
เครียดหรือความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ได้ โดยการได้รบั การสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัวจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยควบคุม และเข้าใจ
ปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์ของตน สามารถเผชิญกับความเครียด
อาการซึมเศร้า และแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผล
การศึกษาครั้งนี้ชี้ ให้เห็นว่า เมื่อผู้ป่วยได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมในระดับต่ำ ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะแก้
ปัญหา หรือความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ได้ จึงทำให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการ
ซึมเศร้าตามมาได้
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การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวในผู้ป่วย
โรคจิตเภทที่มีอาการทางจิตครั้งแรก เพื่อช่วยลดการเกิด
อาการซึมเศร้าและช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถดำเนินชีวติ ในขณะ
ทีม่ กี ารเจ็บป่วยได้ดยี งิ่ ขึน้
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