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ศาสตราจารยแพทยหญิงนันทิกา ทวิชาชาติ.
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยตัว
แปรแฝงภายนอก ได แ ก ตั ว แปรในกลุ ม ป จ จั ย ภายในบุ ค คลของผู ดู แ ล ตั ว แปรในกลุ ม ป จ จั ย
สภาพแวดลอมการดูแลผูปวย และตัวแปรแฝงภายใน ไดแก ความเหนื่อยหนาย และพฤติกรรมการ
ดูแลผูปวย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ที่พาผูปวยมารับบริการ ณ แผนก
ผูปวยนอก จํานวน 375 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดใหตอบดวยตัวเอง ทั้งหมด
8 สวน ไดแก ลักษณะทางชีวสังคมของผูดูแลและสภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย
แบบวัดบุคลิกภาพ MPI แบบวัดความเครียด แบบวัดกลวิธีจัดการกับปญหา แบบประเมินพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูปวย แบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม แบบวัดความเหนื่อยหนาย และ
แบบวั ด พฤติ ก รรมการดู แ ลผู ป ว ย การวิ เ คราะห ข อ มู ล ใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปสํ าหรั บการวิ จั ยทาง
สังคมศาสตร (SPSS/PC for Windows version 11.00) ในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
และตัวแปรที่ใชในการศึกษา ใชโปรแกรม LISREL Version 8.72 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน และตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลองสมมติฐานเชิง
ทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ
ผลการวิเคราะหขอมูลชี้ใหเห็นวา แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร รวมทั้งคาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑยอมรับได
ทุกคา โดยแบบจําลองสุดทายมีคาสถิติดังนี้ คาไค-สแควร (χ2) มีคา = 325.56, df = 312, p-value =
0.29; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 0.011; SRMR (Standardized
Root Mean Square Residual) = 0.054; GFI (Goodness-of-fit index) = 0.95; AGFI (Adapted
goodness-of-fit Index) = 0.91; CN (Critical N) = 414.72 สําหรับอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุใน
กลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแลตอตัวแปรผล พบวา ตัวแปรบุคลิกภาพ มีอิทธิพลทางตรงตอ
ความเครียดของผูดูแลมากที่สุด นั่นคือบุคลิกภาพของผูดูแลที่ตางกันจะสงผลใหมีระดับความเครียด
ตางกัน นอกจากนี้ผูดูแลที่มีความเครียดสูงก็จะเกิดความเหนื่อยหนายสูงดวย และถาผูดูแลมีกลวิธี
การจัดการกับปญหาดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพจะสงผลใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงขึ้น สวน
อิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุ ในกลุ มปจจัยดานสภาพแวดล อมการดูแลผูปว ยตอตัว แปรผล พบวา
ผูดูแลที่มีระยะเวลาในการดูแลผูปวยไมนานจะมีความเครียดสูง แตผูดูแลที่ใหการดูแลผูปวยเปน

ระยะเวลานานมากขึ้นจะสงผลใหความเครียดจะลดลง และ การเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยที่
เปนมานานหรือมีมากจะสงผลใหผูดูแลมีความเครียดสูง สวนผูปวยที่มีความสามารถในการดูแลตนเอง
สูงจะสงผลใหความเหนื่อยหนายของผูดูแลลดลง ผูดูแลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูงจะสงผลให
ผูดูแลมีวิธีการจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และความเหนื่อยหนายมีอิทธิพลทางตรงในทาง
ลบตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล นั่นคือ ผูดูแลที่มีความเหนื่อยหนายสูงจะสงผล
ใหพฤติกรรมการดูแลต่ําลง
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The main purpose of the research is to develop the model of relationships between
burnout and care behaviors of caregivers of Schizophrenic patients. The exogenous latent
variables are the variables associated with caregivers personalities, care environment
factors and other hidden factors such as burnout and care behaviors toward patients.
The subjects consist of 375 caregivers who were randomly selected by a simple
random sampling. Self rating questionnaires consisting of e.g. bio-social data, Maudsley
Personality Inventory (MPI), Stress test, Coping Strategy questionnaires, Schizophrenia Self
care Behavior Assessment questionnaires, Maslach Burnout Inventory and Care Behavior
questionnaires are used to collect all of the data. SPSS/PC for Windows version 11.00 is
used to analyze descriptive statistics of the data . LISREL version 8.72 is performed to
analyze exploratory factor analysis , confirm factor analysis and to test structural
relationship between the proposed model and the empirical data.
The results of the study revealed that the relationships between the variables on
burnout and care behaviors of caregivers are statistically significant at p-value = 0.05 for all
variables. The model’ s overall fit are accepted; Chi-square statistic (χ2) = 325.56, df = 312,
p-value = 0.29; RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) = 0.011; SRMR
(Standardized Root Mean Square Residual) = 0.054; GFI (Goodness-of-fit index) = 0.95;
AGFI (Adapted goodness-of-fit Index) = 0.91; CN (Critical N) = 414.72. It also show that
personalities of a caregiver are the most influential factor for mental stress. Mental stress
directly relates to burnout. Coping strategy of the caregivers effects care behaviors. In the
case of care environment factors, care duration has a negative effect to mental stress of
caregivers. Patient’s conditions have a direct effect on mental stress of caregivers.
Capabilities for self-care operations of schizophrenic patients have a negative effect to
burnout. Social support directly influences the care strategy of caregivers. Burnout has a
negative effect to behaviors of caregivers.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
โรคจิตเภท จัดเปนความผิดปกติทางจิตเวชในกลุมโรคจิตที่พบบอยที่สุด หากไมไดรับ
การรักษาจะเกิดการเสื่อมถอยทางความคิดและพฤติกรรมอยางมาก (สันชัย วสุนธรา. 2547: 11)
สาเหตุของโรคมาจากปจจัยดานรางกายและจิตใจ อุบัติการณของโรคจิตเภทพบไดประมาณ 0.1 – 0.5
ตอ 1,000 โดยอาการผิดปกติจะเริ่มในชวงวัยรุน เมื่อเปนแลวมักไมหายขาด มีลักษณะการดําเนินโรค
ที่เ รื้อ รัง มีอ าการกํา เริบ เปน ชว งๆ และยัง มีอ าการหลงเหลือ อยูบา งในขณะที่ไ ดรับ การรัก ษา
อยางตอเนื่อง อาการแสดงที่พบเปนอาการเดน คือ มีความผิดปกติทางความคิด สามารถสังเกตเห็น
ไดจากการพูดที่เปนประโยคไมตอเนื่องไมสัมพันธกัน พูดคําหรือประโยคซ้ําๆ พูดแลวหยุดนิ่งไป
เฉยๆ ฯลฯ มีความผิดปกติทางพฤติกรรม ผูปวยจะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหว กิริยาทาทางที่
ผิดปกติไป ไมมีสมาธิ ทําอะไรซ้ําๆ หรือไมเคลื่อนไหวเปนเวลานาน หนาตาเฉยเมย ไมคอยสบตา
ขาดความกระตือรือรน เฉื่อยชา ทําอะไรไมไดนานก็เลิกทําโดยไมมีเหตุผล นอกจากนี้พบมีอาการ
หลงผิด หวาดระแวง ซึ่งอาจเกิดรวมกับอาการประสาทหลอนหรือไมก็ได และอาการประสาทหลอน
ที่พบในผูปวยจิตเภท ไดแก อาการหูแวว รองลงมาคือ การเห็นภาพหลอน และหลอนทางผิวหนัง
สวนอาการรับรสและกลิ่นหลอนจะพบไดนอย (มาโนช หลอตระกูล; และปราโมทย สุคนิชย.2548:
122-124) ด านการแสดงออกทางอารมณมักมีความผิดปกติจนสังเกตเห็ นได ไมยาก ผูปว ยจะมี
อารมณไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับความคิด ผูปวยอาจหัวเราะ หรือหัวเราะโดยไมทราบสาเหตุ
(Thai Medical Web. 2007: online) บางครั้งก็พบวา ผูปวยจะหงุดหงิด โมโหงาย มีพฤติกรรมที่
ไมสามารถคาดเดาเหตุการณได ซึ่งเห็นไดจากการที่ผูปวยบางรายรองตะโกนในที่สาธารณะ (Ip; &
McKenzie.1998) และบางครั้งอาจเดินออกนอกบานโดยไมไดใสเสื้อผา ฯลฯ (รัชนีกร อุปเสน. 2541)
สวนความสามารถในการติดตอกับสังคมผูปวยจะแสดงอาการเฉื่อยชา ซึมลง มีปญหาดานการสื่อสาร
ผูปวยมักพูดพึมพํา โตตอบคนเดียว (ยอดสรอย วิเวกวรรณ. 2543) มักแยกตัวอยูตามลําพัง ไมหลับนอน
ไมทํางานบานหรืองานประจํา (ทุลภา บุปผาสังข. 2545) หรือพูดในสิ่งที่ไมเปนความจริงเนื่องมาจาก
อาการหลงผิด หรือปฏิเสธการรับประทานยา หรือแอบทิ้งยา และในที่สุดผลจากการเจ็บปวยดวยโรค
จิตเภท ยังทําใหความสามารถในการดูแลตนเองดานกิจวัตรประจําวันของผูปวยเปลี่ยนแปลงไป เชน
ไมยอมอาบน้ํา แปรงฟน หรืออาบน้ําไมสะอาด (รัชนีกร อุปเสน. 2541; Tungpunkom. 2000) สวมใส
เสื้อผาเกาๆ ขาดๆ หรือรื้อคนเสื้อผาของผูอื่นมาสวมใส ซึ่งดูแลวไมเหมาะสม พฤติกรรมเหลานี้ลวนเปน
พฤติกรรมที่ผิดปกติไปจากบรรทัดฐานของสังคม จนกระทั่งญาติหรือผูดูแลตองตัดสินใจพาผูปวยมา
รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช

2
การรักษาผูปวยโรคจิตเภทจะพิจารณาจากความรุนแรงของอาการที่พบ ในกรณีที่ผูปวยมี
อาการอยูในระยะเฉียบพลันก็จําเปนตองรับไวรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน เพื่อรักษาอาการ
ทางจิตที่รุนแรง ไดแก ผูปวยที่มีแนวโนมจะฆาตัวตาย มีอาการหลงผิด ประสาทหลอน หรือสับสน
วุนวาย เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยหรือคนรอบขาง ซึ่งตามปกติจะรับไว
รักษาในโรงพยาบาลประมาณ 1 – 2 สัปดาห แตในกรณีที่ผูปวยมีอาการรุนแรงเปนครั้งแรก หรือไม
ตอบสนองตอการรักษา หรือมีภาวะแทรกซอนอื่นรวมดวย อาจจําเปนตองอยูโรงพยาบาลนานกวา
1 – 2 สัปดาห (NAMI. 2007: online) ผูปวยที่ไดรับการรักษาจนกระทั่งระดับความรุนแรงของอาการ
ทุเลาลง สามารถสื่อสารกับคนรอบขางได ควบคุมอารมณตัวเองไดดีขึ้นกวาในชวงแรกที่รับไวรักษา
ผูปวยจะไดรับการจําหนายออกจากโรงพยาบาล ในอีกกรณีหนึ่ง ถาผูปวยมีความรุนแรงของอาการไม
อยูในระดับที่จําเปนตองรับไวรักษาในโรงพยาบาลก็จะใหการรักษาแบบผูปวยนอก ซึ่งการรักษาทั้ง
แบบที่รับไวรักษาในโรงพยาบาล หรือการรักษาแบบผูปวยนอก จะมีเปาหมายของการรักษาก็คือ
รักษาใหหายหรือบรรเทาลง ปองกันไมใหปวยซ้ํา โดยการใหรับประทานยาอยางตอเนื่อง หลีกเลี่ยง
สาเหตุที่จะทําใหอาการกําเริบ และการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ศูนยขอมูล
สุขภาพกรุงเทพ. 2550: ออนไลน)
ดังนั้นเมื่อผูปวยจําหนายออกจากโรงพยาบาล ครอบครัวจึงจําเปนตองเขามามีบทบาทใน
การดูแลผูปวยโรคจิตเภทตอจากบุคลากรทีมสุขภาพจิตและจิตเวช อยางหลีกเลี่ยงไมไดในระยะเวลา
ยาวนานกวาทีมผูรักษา โดยเฉพาะผูดูแลหลัก (Primary cargiver) ที่รับผิดชอบดูแลผูปวยโดยตรง
(ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. 2539: 86) เปนบุคคลสําคัญที่สุดที่จะดูแลผูปวยโรคจิตเภทตอจากบุคลากร
ทางสุขภาพจิต จนผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองไดตามศักยภาพ ดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม
และไมมีอาการกําเริบจนตองกลับเขารักษาซ้ําในโรงพยาบาล สวนมากผูดูแลหลัก (Primary caregiver)
จะเปนผูที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกันกับผูปว ย ไดแก คูสมรส บิดา มารดา บุตร พี่หรือนอง
รวมถึงบุคคลสําคัญในชีวิตของผูปวย ที่มีหนาที่โดยตรงคอยชวยเหลือผูปวยอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการการดูแลที่จําเปนของผูปวยโรคจิตเภท ในเกือบทุกดานของชีวิต
โดยผูดูแลไมไดรับคาจางตอบแทนใด ๆ การดูแลจะตองเนนการตอบสนองความตองการของบุคคล
อยางเปนองครวมทั้ง 3 มิติ คือ กาย จิตและจิตวิญญาณ ที่ไมสามารถแยกจากกันได ซึ่งกระบวนการ
การดูแล มีความสําคัญอยูที่ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการดูแลและผูปวยใหการชวยเหลือหรือ
ปฏิบัติตอกันดวยความรัก เคารพในความเปนบุคคล มีเหตุผล และมีเปาหมายเพื่อใหผูปวยมีสภาพ
ชีวิตที่เปนสุขจนถึงระดับของความพึงพอใจที่จะมีชีวิตอยูตอไป ขณะเดียวกันผูดูแลตองเกิดความพึง
พอใจ สุขใจที่ไดปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผูปวย (Leininger. 1991) แตในทางปฏิบัติผูดูแลหลักที่ทํา
หนาที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทโดยตรงจะไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการดูแล หรือการพยายามทํา
หนาที่ดูแลผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง (Baker. 1989: 31) เนื่องจากความยุงยากที่เกิดจากพฤติกรรมที่
เปนปญหาของผูปวย ไดแก ความบกพรองดานการสื่อสารกับคนรอบขาง ไมเขาใจคําแนะนําของผูที่
ทําหนาที่ดูแลผูปวย ไมสามารถที่จะเริ่มพูดคุยกับคนอื่น กลัวคนแปลกหนา แยกตัวเองออกจากสังคม
ขาดความอดทน ไมมีสมาธิพอที่จะทํางานหรือประกอบอาชีพได เปนตน (นิตยา ตากวิริยะนันท; และ
ชนมน สูยะชีวัน. 2536: 29-35; Martha A.Churchill. 2007: online) บางรายมีปญหาในการดูแล
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สุขอนามัยของตนเอง (Underwood. 1990: 175-330) รับประทานยาไมตอเนื่อง (ภาวดี การเร็ว.
2541) หรือไมสามารถบอกใหญาติทราบถึงอาการเตือนสําคัญที่จะทําใหมีอาการกําเริบและกลับปวย
ซ้ําอีกได เชน นอนไมหลับ เศราใจ ทอแท หดหู ฯลฯ (พวงเพ็ญ เจียมปญญารัช; และคณะ. 2542)
ผูดูแลตองใชความพยายามทุกวิถีทางในการเผชิญตอพฤติกรรมเหลานี้ จนทําใหเกิดความเหนื่อยลา
ทุกขทรมาน และวิตกกังวลตอสถานการณที่คาดการณไมได ขณะที่ผูดูแลบางรายก็จะทุมเทแรงกาย
และแรงใจในการดูแลผูปวย จนทําใหรูสึกเหน็ดเหนื่อย พักผอนไมเพียงพอ เบื่ออาหาร นอนไมหลับ
จนสุขภาพทรุดโทรม (นันทิกา ทวิชาชาติ; และคณะ. 2539) และมีชีวิตความเปนอิสระสวนตัวนอยลง
กวาเดิม เนื่องจากมีภาระในการดูแลชวยเหลือผูปวย
ปรากฏการณที่กลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงปฏิกิริยาในการปรับตัวของผูดูแลเพื่อรักษา
สมดุลในการทําหนาที่ดูแลผูปวย ทั้งนี้สามารถนําแนวคิดของ เซเย (Selye. 1956) เกี่ยวกับการปรับตัว
ของบุคคลในการตอบสนองตอความเครียด มาใชในการอธิบายการปรับตัวของผูดูแลในการตอบสนอง
ตอความเครียดที่เกิดขึ้นจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ไดวา ระยะแรกผูดูแลจะรูสึกตกใจกับการที่มี
สมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทและตองทําหนาที่ดูแลผูปวย หลังจากที่ไดรับการจําหนาย
จากโรงพยาบาล โดยไมมีโอกาสเตรียมความพรอมมากอน ตอมาผูดูแลจะคิดหาวิธีที่จะนํามาใชใน
การปรับตัวเพื่อตอสูกับความเครียด ดวยการปรับตัวทั้งทางดานรางกายและจิตใจ แตเนื่องจากผูปวย
โรคจิตเภท มีลักษณะการดําเนินโรคเรื้อรัง และจะมีอาการทางจิตกําเริบ รุนแรงเปนระยะๆ ผูปวย
ตองการการดูแลเกือบทุกดานของชีวิตอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลายาวนานในการบําบัดรักษา
จนกระทั่งผูปวยสามารถดูแลตนเองและอยูรวมกับสังคมได ผูดูแลจึงมีความเครียดเพิ่มขึ้นจากภาระ
แบกรับในการดูแลดังกลาว
สถานการณความเครียดที่เพิ่มขึ้นจากภาระแบกรับในการดูแล ทําใหผูดูแลตองทนอยูใน
สภาพการณที่ตึงเครียด บีบคั้น เสี่ยงอันตราย เปนระยะเวลายาวนาน ทําใหผูดูแลมีความวิตกกังวล
เหนื่อยลา เกิดการตอบสนองทางอารมณตางๆ ในทางลบ เชน อาจเกิดการปฏิเสธ ไมยอมรับวาตน
มีปญหา (denial) เกิดอารมณซึมเศรา โกรธ หรือมีความคาดหวังจากผูปวยสูงเกินไปหรือไมก็คอย
เฝาดูผูปวยตลอดเวลาวาอาการจะกําเริบขึ้นอีกเมื่อใด (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531: 100) และสถานการณ
ตามที่กลาวมานี้ ผูดูแลแตละคนจะมีปฏิกิริยาการตอบสนองตอความเครียด หรือมีกลวิธีจัดการกับ
ปญหาดวยการใชความพยายามทางปญญาและพฤติกรรมในรูปแบบที่แตกตางกันไปบางคนอาจจะ
รับรูวาสิ่งแวดลอมจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภทเปนสิ่งที่ทาทาย (Challenge) ตองการเอาชนะ หรือ
รับรูวาสิ่งแวดลอมนั้นมีผลในทางที่ดีกับตนเอง (Benign Positive) ผูดูแลคนนั้นจะสามารถหันเหความ
สนใจไปในเรื่องอื่น ไมตองใชความพยายามในการปรับตัว ผูดูแลเหลานี้มักจะไมเกิดกลุมอาการ
เหนื่อยหนาย แตถาผูดูแลรับรูวาสิ่งแวดลอมนั้นเปนความเครียดที่เรื้อรังยาวนานเกินความสามารถใน
การปรับตัว ก็จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิต นําไปสูความเหนื่อยหนาย
ซึ่งถือเปนความลมเหลวในการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอความเครียด (Muldary. 1983: 17-19;
Lazarus; & Folkman. 1984) โดยอาการและอาการแสดงที่บงบอกถึงความเหนื่อยหนาย คือ ความ
ออนลาทางอารมณ การมองขามคุณคาความเปนคนของผูปวยและผูอื่น การไมสมหวังในผลสําเร็จ
ของตน ตั้งแตระดับต่ํา จนถึง ระดับสูง (Maslach; & Jackson. 1981)
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สวนแนวคิด ที่อธิบายเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดความเหนื่อยหนายของผูดูแล
พบวา แนวคิดของ แมชแลช (Maslach. 1986: 56-63) พิจารณาจาก ปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล
ประกอบดวย บุคลิกภาพ ความเครียด และ กลวิธีจัดการกับปญหา ทั้งนี้ ความเครียดถือเปนตัว
แปรสําคัญ มีความสัมพันธในลักษณะที่เปนสาเหตุของความเหนื่อยหนาย เนื่องจากการทํางานมาก
เกินไป ทําใหบุคคลเกิดความเครียดเรื้อรังที่สงผลกระทบตอคุณภาพในการใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลง หรือความเหนื่อยหนายในการทํางานมักเริ่มจากการที่บุคคลตองทํางานที่มี
ลักษณะตองทุมเท บีบคั้น และมองไมเห็นผลสําเร็จภายใตความเครียดที่รุนแรง เปนระยะเวลานาน
ตอเนื่องกัน และบุคคลไมสามารถเผชิญกับความเครียดในการทํางานได (Cherniss. 1980) นอกจากนี้
แมชแลช (Maslach. 1986: 62-63) พบวา ผูที่มีบุคลิกภาพออนแอ ตองพึ่งพาผูอื่นอยูเสมอ จะมีความ
กังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง บุคคลเหลานี้มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดความออนลาทางอารมณได
สูงบุคคลที่ขาดความอดทนอดกลั้น มักจะมีความคับของใจจากอุปสรรคในการทํางาน มีโอกาสทําให
เกิดการมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ และกอความเสียหายตอผูรับบริการได สําหรับ
กรณีบุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองสูงจะคิดวาตนเองมีศักยภาพในการจัดการควบคุมทุกสิ่งทุกอยางได
หรือคนที่มักจะหวังพึ่งพาสิ่งแวดลอมภายนอกอยูตลอดเวลา เมื่อประสบความผิดหวังคนกลุมนี้จะ
รูสึกลมเหลว บุคคลที่ไมไดรับการฝกฝนตระเตรียมในการทํางานเพียงพอ เมื่อตองทํางานภายใต
สถานการณจริง จะมีความเครียดสูง ประสบกับภาวะช็อคในการปฏิบัติงาน เมื่องานมิไดเปนไป
ตามที่ตนคาดหวังไว (Muldary. 1983: 102 - 119) นอกจากนี้ แนวคิดของลาซารัส และ โฟลคแมน
(Lazarus; & Folkman. 1984) ยังไดอธิบายวา กลวิธีจัดการกับปญหา เปนปจจัยที่ทําใหเห็นถึงการ
รับรูและการกระทําของผูดูแลในการแกไข หรือจัดการกับสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทดวยวิธีการตางๆ เพื่อทําใหปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลนั้นคลี่คลายลง โดยมี
ผลการวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้ คือ การศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีจัดการกับปญหาของญาติผูปวยโรคจิตเภท
กอนและหลังการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชของ สกัสซุฟกา และ คุยเพอรส (Scazufca;
& Kuipers. 1999: 154-158) พบวา การเลือกใชกลวิธีจัดการกับปญหาของญาติผูปวยโรคจิตเภท
ขึ้นอยูกับการรับรูสถานการณปญหาในการดูแลผูปวย โดยกลวิธีการจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา
ของญาติมีความสัมพันธกับภาระแบกรับในการดูแลผูปวยความทุกขของญาติ และการแสดงออก
ทางอารมณที่รุนแรงตอกัน ซึ่งญาติผูปวยที่ใชกลวิธีการจัดการแบบมุงเนนการแกไขปญหาดวย
ความสามารถของตนเอง จะชวยลดความรูสึกทุกขในการอยูรวมกับผูปวยไดมากกวา การใชกลวิธี
จัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา
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นอกจากนี้ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดความเหนื่อยหนายของผูดูแล พบวา แนวคิดของ
แมชแลช (Maslach. 1986: 56-63) ยังไดพิจารณาถึงปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแ ลผูปว ย
ที่ประกอบดวย ตัวแปรดาน ระยะเวลาในการดูแลผูปวย ซึ่งการศึกษาของ จิริบอกา และไบเลย
(Chiriboga; & Bailey. 1986: 84-91) พบวา พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานนอยจะเกิดความ
เหนื่อยหนายมากกวาพยาบาลที่มีประสบการณการทํางานมาก สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทย
หลายรายงาน ที่พบวา พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 1 - 5 ป มีความเหนื่อยหนายใน
การทํางานสูงกวาพยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 6 – 10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไป
ตามลําดับ (สิระยา สัมมาวาจ. 2532: 48; นวลอนงค ศรีธัญรัตน. 2534: 95; จันทรา วีรปฏิญญา.
2537: 116) สวนตัวแปรดานการสนับสนุนทางสังคมก็พบวา มีความเกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย
เนื่องจากการไดรับการสนับสนุนทางสังคมเปนแหลงประโยชนสําคัญ ที่ชวยใหบุคคลสามารถเลือกใช
วิธีการเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (Antonovsky. 1982: 189-190; Lazarus;
& Folkman 1984: 249-251) โดยจะชวยใหบุคคลปรับตัวตอความเครียดตางๆ ไดดี (Cohen; & Wills.
1985: 44) มีกําลังใจในการที่จะเผชิญกับภาวะเครียดที่เกิดขึ้น มีแนวทางในการปองกัน และจัดการกับ
ความเครียดไดอยางเหมาะสม ทําใหลดและบรรเทาความเหนื่อยหนายที่เกิดขึ้น
แตเมื่อผูวิจัยพิจารณาตัวแปรตางๆ ที่พบจากการทบทวนแนวคิดและรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ ตามที่นําเสนอมาแลว อาจไมเหมาะสมกับบริบทในการศึกษานี้ เนื่องจากเปนแนวคิด
ทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากบริบทที่ตางกัน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเบื้องตนโดยการสัมภาษณผูดูแล
จํานวน 6 คน ซึ่งทําใหเห็นตัวแปรในบริบทจริงบางตัวแปรที่ยังไมไดนําเสนอไวในทฤษฎี ไดแก ตัวแปร
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย และตัวแปรสภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย
ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัว คือ ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท การมีอาการกําเริบ การ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน และผูวิจัยไดกําหนดเปนตัวแปรในกลุมปจจัยดาน
สภาพแวดลอมการดูแลผูปวย
อยางไรก็ตาม จากขอมูลสภาพปญหาการดูแลและแนวคิดทฤษฎีตางๆ ตามที่กลาวขางตน
จะเห็นไดวา ผูดูแลหลักเปนผูที่มีความสําคัญในการดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิตเภท ใหมีสภาพชีวิตที่
เปนสุขตามอัตภาพ สามารถอยูรวมกับครอบครัว ชุมชนได แตในทางปฏิบัติ ผูดูแลตองประสบกับ
สภาพปญหาและความยุงยากที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปนปญหาของผูปวยทําใหผูดูแลเกิดความ
เหนื่อยลาทุกขทรมาน และวิตกกังวลตอสถานการณที่คาดการณไมได เกิดอาการซึมเศราเมื่อการ
ดูแลไมบรรลุผลสําเร็จและรูสึกผิดที่ไมสามารถชวยใหผูปวยดีขึ้นได (วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537;
อางอิงจาก Kane. 1984: 21) ดังนั้น การดูแลชวยเหลือใหผูดูแลไดบรรเทาจากความเครียด และ
ความเหนื่อยหนายในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง แตจากการ
ทบทวนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ ไมพบการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความ
เหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล พบแตการศึกษาเฉพาะบางตัวแปร
หรือกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาจะเปนกลุมวิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวย เทานั้น เชน การศึกษาสุขภาพจิต
และพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ฯลฯ
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หรือ มีการศึกษาเกี่ยวกับความเหนื่อยหนายในกลุมพยาบาลที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยในกลุมโรคตางๆ
หรือมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหพหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาล ซึ่งกลุมตัวอยางมีลักษณะตางจากผูดูแลหลักที่เปนผูที่ทําหนาที่รับภาระใน
การดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิตเภท ที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกัน จึงเปนการยากที่จะนําขอมูลมา
ใชในการดําเนินการดูแลชวยเหลือ เพื่อบรรเทาความเครียด และความเหนื่อยหนายของผูดูแลได
อยางเหมาะสม และจัดการแกไขตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท โดยมีตัวแปรขางตนทั้งปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล และปจจัยดานสภาพแวดลอม
การดูแลผูปว ย เปน ตัว แปรที่ถูกกํา หนดไวใ นกรอบแนวคิด การวิจัย ที่จะนํา ไปพิสูจนยืน ยัน กับ
ขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการนําผลที่ไดไปใชในการดําเนินงานชวยเหลือผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทได
อยางเหมาะสมตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของ
ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล โดยมีความมุงหมายเฉพาะ
ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปร ในกลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแลที่สงผลตอความ
เหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปร ในกลุมปจจัยดานสภาพแวดลอมในการดูแลผูปวยที่สงผล
ตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเหนื่อยหนาย ที่มีตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
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ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาทางดานพฤติกรรมศาสตร เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนาย
และพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานาจะกอใหเกิดคุณคา
ทางดานวิชาการ และดานการปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลที่ไดทางดานวิชาการ
ทําใหไดขอคนพบในการอธิบายความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแล จากการบูรณาการตัวแปรสําคัญจากทฤษฎีบุคลิกภาพ แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด
แนวคิดเกี่ยวกับกลวิธีจัดการกับปญหา แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเปนการประสาน
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเขาดวยกัน
2. ผลที่ไดเชิงปฏิบัติ
ทําใหทราบถึงปจจัยสําคัญเชิงสาเหตุที่สงผลตอความเหนื่อยหนาย และพฤติกรรมการ
ดูแล หรือวิธีการปฏิบัติตอผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ซึ่งจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการนําผลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยสําคัญ ที่ควรสงเสริม
และพัฒนาเพื่อชวยเหลือผูดูแลใหประสบผลสําเร็จในการทําหนาที่ดูแลผูปวย และเปนการชวยยก
ระดับคุณภาพการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแลไดอยางมีทิศทางตอไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่พาผูปวยมารับบริการ ณ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไมจํากัด
สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได ในชวงที่ทําการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือ ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่พาผูปวยมารับการรักษา ณ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ทั้งแบบผูปวยในและแบบผูปวยนอก ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
สามารถสื่อสารดวยภาษาไทย และมีความยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย โดยผูดูแลที่ตอบ
แบบสอบถามจะตองเปนผูที่อยูในครอบครัวเดียวกับผูปวย ในฐานะ คูสมรส หรือบิดา มารดา หรือ
บุตร หรือพี่ หรือนอง รวมถึงบุคคลสําคัญในชีวิตของผูปวยที่มีหนาที่โดยตรงคอยชวยเหลือผูปวย
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเปนเวลาตั้งแต 6 เดือน ขึ้นไป โดยไมไดรับคาจางตอบแทนใดๆ และเปน
ผูดูแลที่ไมมีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวช จํานวน 375 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
1. ตัวแปรแฝงภายนอกหรือตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยภายในบุคคลของผูดูแลและปจจัย
ดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปว ย
1.1 ปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล ไดแก
1.1.1 บุคลิกภาพ ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 2 ตัว คือ ลักษณะแสดงตัว - ลักษณะเก็บตัว
และ อารมณหวั่นไหว – มั่นคง
1.1.2 ความเครียด
1.1.3 กลวิธจี ัดการกับปญหา ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัว คือ การจัดการแบบ
มุงเนนแกไขปญหา การจัดการโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่นๆ และ การจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา
1.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย ไดแก
1.2.1 ระยะเวลาการดูแลผูปวย
1.2.2 ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 6 ตัว
คือ การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล การรับประทานอาหาร น้ําและการพักผอนนอนหลับการมีสัมพันธภาพ
กับผูอื่น การรับประทานยาและจัดการกับอาการขางเคียงของยา การขับถายและการรักษาความ
สะอาด การออกกําลังกายและการมีบทบาทตามพัฒนาการ
1.2.3 สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย ประกอบดวยตัวแปรสังเกต
3
ตัว คือระยะเวลาที่เจ็บ ปวยด วยโรคจิตเภท การมีอาการกําเริบ การเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแบบผูปวยใน
1.2.4 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 3 ตัว คือ การ
ไดรับการสนับสนุนดานอารมณ การไดรับการสนับสนุนดานขอมูล ขาวสาร และการไดรับการสนับสนุน
ดานวัตถุ สิ่งของและแรงงาน
2. ตัวแปรแฝงภายใน ไดแก ตัวแปรคั่นกลาง คือ ความเหนื่อยหนายของผูดูแล และตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล
2.1 ความเหนื่อยหนายของผูดูแล ประกอบดวย ตัวแปรสังเกต 3 ตัว คือ ความรูสึกออนลา
ทางอารมณ การมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น และ ความไมสมหวังในผลสําเร็จของตน
2.2 พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 10 ตัว
คือ การใหความเมตตาตอผูปวยโรคจิตเภท การใหกําลังใจและใหความหวัง การสังเกตและตอบสนองความ
ตองการของผูปวยโรคจิตเภทไดอยางทันทวงที การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ การแสดง
การยอมรับพฤติกรรมของผูปวยโรคจิตเภททั้งดานบวกและดานลบ การแกไขปญหาโดยใชเหตุและ
ผลการชี้แนะหรือใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวยโรคจิตเภท การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมให
เกิดความรูสึกปลอดภัย การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการชวยใหเกิด
ความเขาใจในความเปนจริงของชีวิต
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ผูที่มีภาวะความแปรปรวนทางจิตใจจนทําใหมีความผิดปกติ
ทางความคิด อารมณ และพฤติกรรมการแสดงออกอยางรุนแรง มีอาการหลงผิด ประสาทหลอนและ
สูญเสียความสามารถในการรับรูโลกแหงความเปนจริง ที่เคยมารับบริการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล
จิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ทั้งกรณีมารับการรักษาแบบผูปวยนอกและหรือแบบผูปวยใน และ
แพทยใหการวินิจฉัยวา เปนโรคจิตเภทตามบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับแกไขครั้งที่ 10
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems : Tenth
Reversion) ตามที่องคการอนามัยโลก ไดจัดทําขึ้น เพื่อจําแนกโรคทางจิตเวชและความผิดปกติของ
พฤติกรรม โดยผูปวยกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา คือ กลุมจิตเภท พฤติกรรมแบบจิตเภท และความ
หลงผิด (F20-F29) เทานั้น
2. ผูดูแลผูปว ยโรคจิตเภท หมายถึง ผูที่อยูในครอบครัวเดียวกับผูปว ย ไดแก คูสมรส
บิดา มารดา บุตร พี่หรือนอง รวมถึงบุคคลสําคัญในชีวิตของผูปวย มีหนาที่โดยตรงคอยชวยเหลือ
หรือดูแลผูปวยโรคจิตเภท ทั้งทางกายภาพ จิตสังคม และจิตวิญญาณ อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง
เปนเวลาตั้งแต 6 เดือน ขึ้นไป โดยไมไดรับคาจางตอบแทนใดๆ
3. การปรับตัวในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการที่ผูดูแล
ไดปรับปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายในบุคคลและปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย ใหสมดุลตาม
กระบวนการปรับตัวเพื่อใหสามารถดูแลผูปวยได ถาการปรับตัวของผูดูแลมีประสิทธิภาพจะทําให
ผูดูแลพึงพอใจในการทําหนาที่ดูแลผูปวย ซึ่งหมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
และรูสึกประสบความสําเร็จในการดูแลผูปวย อันจะนําไปสูคุณภาพการดูแลที่ดีขึ้น แตหากการปรับตัว
ของผูดูแลลมเหลว จะทําใหผูดูแลเกิดความเหนื่อยหนาย ไมพึงพอใจในการทําหนาที่ดูแลผูปวย
ปฏิเสธการดูแลผูปวย อันจะนําไปสูคุณภาพการดูแลที่ดอยลง ในการวิจัยนี้ การปรับตัวในการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทจะมีลักษณะเปนกระบวนการที่อธิบายถึงปจจัยสําคัญ ซึ่งประกอบดวยปจจัยภายใน
บุคคลของผูดูแลและปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวยที่ชวยใหผูดูแลสามารถทําหนาที่ดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท รวมทั้งเปนกระบวนการที่อธิบายถึงความลมเหลวของผูดูแลในการปรับตัว คือเกิด
ความเหนื่อยหนายในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
4. ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท โดยผูดูแลจะรูสึกทอแท ไรความสามารถในการ
ทําหนาที่ดูแลผูปวย ซึ่งเปนลักษณะอาการที่บงบอกถึงผลของการปรับตัวของผูดูแลที่ประสบความ
ลมเหลว ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ในการศึกษานี้ประกอบดวย
4.1 อาการออนลาทางอารมณ (emotional exhaustion) หมายถึง ความรูสึกหมดกําลังใจ
หรือแรงจูงใจในการดูแลผูปวยของผูดูแล หมดกําลังใจในการดูแลผูปวย

10
4.2 การมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น (depersonalization) หมายถึง ความรูสึก
ของผูดูแลที่ไมใหความสนใจ ใสใจในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท แสดงทาทีรังเกียจ ไมพอใจผูปวย
4.3 ความไมสมหวังในผลสําเร็จของตน (lack of personal accomplishment) หมายถึง
ความรูสึกของผูดูแลที่มีตอตนเองเกี่ยวกับการดอยความสามารถ ลมเหลว มองวาตนเองไมมีคุณคา
ไมสามารถทําหนาที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทได
5. ปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล หมายถึง ลักษณะของผูดูแลที่ชวยสนับสนุนการทํา
หนาที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภท ซึ่งปจจัยภายในบุคคลของผูดูแลในการศึกษานี้ ประกอบดวย บุคลิกภาพ
ความเครียด และ กลวิธีจัดการกับปญหา
5.1 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของผูดูแลทั้งทางรางกาย อารมณ ความรู
ความสามารถที่จะปรับตัวตอสถานการณ สิ่งแวดลอมของผูดูแล ที่แสดงออกใหเห็นและสามารถประเมิน
ไดจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ Maudsley Personality Inventory : MPI ซึ่งแบบทดสอบนี้จะประเมิน
บุคลิกภาพออกไดเปน 2 มิติ คือ หนึ่ง มิติเชิงพฤติกรรมการแสดงออก แบงออกเปน การแสดงตัว
(Extraversion) – การเก็บตัว (Introversion) และสอง มิติเชิงสภาวะอารมณ แบงออกเปน แนวโนม
ประสาท (Neuroticism) – อารมณมั่นคง (Stability)
การวัดบุคลิกภาพของผูดูแลในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบบุคลิกภาพ
Maudsley Personality Inventory : MPI ตามแบบของอายเซงค (Eysenck. 1962) ซึ่ง สมทรง สุวรรณเลิศ
และคณะ ไดแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทย (แสงสุรีย สําอางคกูล. 2534. 2; ขวัญจิตร ยิ่งยวด. 2544:
65; อางอิงจาก สมทรง สุวรรณเลิศ; และคณะ. 2512: 17 - 29) มาใชในการประเมินบุคลิกภาพของ
ผูดูแล แบบวัดนี้ ผูดูแลเปนผูประเมินดวยตนเอง ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา
3 ระดับ คือ “ใช” “ไมแนใจ” “ไมใช” เมื่อขอความที่อยูใน มาตรา อี (Erotic scale) ผูตอบจะได
คะแนน 2,1,0 คะแนน จากคําตอบ “ใช” “ไมแนใจ” “ไมใช” แตถาขอความนั้นๆ อยูในมาตรา เอ็น
(Neurotic scale) ผูตอบจะไดคะแนนตรงขาม โดยคาคะแนนที่เปนจุดตัดในการวัดแนวโนมบุคลิกภาพ
การแสดงตัว (Extraversion) – การเก็บตัว (Introversion) และแนวโนมประสาท (Neuroticism) – อารมณ
มั่นคง (Stability) คือ 25 คะแนน
5.2 ความเครียด หมายถึง การที่ผูดูแลมีปฏิกิริยาตอบสนองทางดานรางกาย และจิตใจ
ตอความกดดันจากสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย ไดแก ความเครียดอันเนื่องมาจาก
ตัวผูดูแลเอง เชน กังวลวาจะทําหนาที่ดูแลผูปวยไมไดตามเปาหมายที่วางไว หรือพักผอนไมเพียงพอ
ถูกคุกคามจากผูปวย รูสึกไมปลอดภัย เสี่ยงตออันตราย รูสึกเหน็ดเหนื่อย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี
สถานการณกดดันที่เปนเหตุของความเครียด เชน งาน ครอบครัว การเงิน สังคม ฯลฯ จนทําใหผูดูแล
รูสึกสูญเสียความสมดุลทางอารมณไป และแสดงอาการของความเครียดออกมา
การวัดความเครียดของผูดูแลในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดนําแบบวัดความเครียดสวน
ปรุง ของกรมสุขภาพจิต (สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล; และคณะ. 2540) มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบท
ในการศึกษา แบบวัดนี้ ผูดูแลเปนผูประเมินดวยตนเอง ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 20 ขอ
เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) ตั้งแต “ไมเลย”
“เล็กนอย” “ปานกลาง” “มาก” “มากที่สุด” ผูตอบจะไดคะแนน 1 ถึง 5 คะแนน จากคําตอบ ไมเลย
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ถึง มากที่สุด โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนความเครียด เปนมาตราสวนประมาณคา
5 มาตรา (1 – 5)
5.3 กลวิธีการจัดการกับปญหา หมายถึง การรับรูและการกระทําของผูดูแลในการแกไข
หรือจัดการกับสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยโรคจิตเภทดวยวิธีการตางๆ เพื่อทํา
ใหปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลนั้นคลี่คลายลง ซึ่งการศึกษากลวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแลจะวัด
ออกมาใน 3 ลักษณะ คือ
5.3.1 กลวิธีการจัดการแบบมุงเนนแกไขปญหาโดยใชความสามารถของตนเอง คือ
การที่ผูดูแลพยายามใชความสามารถของตนมาจัดการกับปญหา หรือความเครียด
5.3.2 กลวิธีการจัดการโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่นๆ คือ การที่ผูดูแลพยายามหา
ความชวยเหลือจากแหลงสนับสนุนอื่นๆ ในการจัดการกับปญหาหรือความเครียด
5.3.3 กลวิธีการจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา คือ การที่ผูดูแลไมมีความสามารถใน
การเผชิญปญหา หลีกเลี่ยงเหตุการณหรือปญหาที่เกิดขึ้น
การวั ด กลวิ ธี ก ารจัด การกั บ ปญ หาของผูดู แ ล ในการศึก ษานี้ ผูวิจั ย ไดนํา แบบวัด
การเผชิญปญหาของวัยรุน ตามที่ ฟรายเดนเบอรกและลูอิส (Frydenberg; & Luwis. 1990) ได
พัฒนาขึ้น ซึ่งนํามาแปลเปนภาษาไทยและปรับปรุงโดย วีณา มิ่งเมือง (วีณา มิ่งเมือง. 2540) ใชวัด
กลวิธีการเผชิญปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มาปรับใชให
เหมาะสมกับบริบทในการศึกษานี้ แบบวัดนี้ผูดูแลจะเปนผูตอบ ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 54 ขอ
เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) ตั้งแต “ไมเคยเลย”
“เล็กนอย” “ปานกลาง” “มาก” “มากที่สุด” ผูตอบจะไดคะแนน 1 ถึง 4 คะแนน จากคําตอบ ไมเคยเลย
ถึง มาก โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนกลวิธีการจัดการปญหา เปนมาตราสวนประมาณ
คา 4 มาตรา (1 – 4)
6. ปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย หมายถึง สภาวะที่เกี่ยวของกับการทํา
หนาที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ซึ่งมีสวนชวยสนับสนุนพฤติกรรมการดูแลผูปวยของผูดูแล
ปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวยในการศึกษานี้ ประกอบดวย ระยะเวลาในการดูแลผูปวย
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย สภาวะการเจ็บปวยของผูปวย และการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม
6.1 ระยะเวลาในการดูแลผูปวย หมายถึง ชวงเวลาที่ผูดูแลไดเริ่มทําหนาที่ดูแลผูปวย
อยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (ในขณะที่ผูดูแลตอบแบบสอบถาม)
6.2 ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย หมายถึง การที่ผูปวยปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลสุขอนามัยของตนเอง มีงานทําหรือเรียนหนังสือได มีที่พักอาศัย มีเพื่อน มีสัมพันธภาพกับ
คนรอบขาง แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยไมทําเกิดอันตรายตอตนเองและผูอื่น
การวัดความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย ในการศึกษานี้ ผูวิจัยใชแบบ
ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท ของ มยุรี กลับวงษ (มยุรี กลับวงษ. 2551)
มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทในการศึกษา แบบวัดนี้ ผูดูแลเปนผูประเมินผูปวย ประกอบดวยขอ
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คําถามจํานวน 26 ขอ เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale)
ตั้งแต “ไมปฏิบัติเลย หรือ ปฏิบัติเองไมไดเลย” “ปฏิบัติไดเปนบางสวน” “ปฏิบัติไดเองเมื่อไดรับ
คําแนะนํา” แบบประเมินแตละขอจะไดคะแนน 1 ถึง 3 คะแนน จากคําตอบ ไมปฏิบัติเลย ถึง ปฏิบัติ
ไดเองเมื่อไดรับคําแนะนํา โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูปวย เปนมาตราสวนประมาณคา 3 มาตรา (1 – 3)
6.3 สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย หมายถึง สภาพการเจ็บปวยดวย
โรคจิตเภทของผูปวยที่บงบอกถึงประวัติการเจ็บปวยและการรักษาในชวงเวลาตั้งแตเริ่มปวยจนถึง
ปจจุบัน โดยขอมูลในสวนนี้จะไดจากแฟมประวัติของผูปวย ไดแก ระยะเวลาที่เจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
จํานวนครั้งที่มีอาการมีอาการกําเริบ จํานวนครั้งการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน
6.4 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรูของผูดูแลเกี่ยวกับการไดรับ
ความชวยเหลือจากแหลงสนับสนุน ไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร ญาติ มิตรสหาย เพื่อนบาน
หรือเพื่อนรวมงาน พระหรือนักบวช บุคลากรทางดานสุขภาพ หนวยบริการดานตางๆ ในชุมชน
บุคคลที่มีปญหาคลายๆ กัน ฯลฯ นับตั้งแตเริ่มทําหนาที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภท ซึ่งการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม ประกอบดวย
6.4.1 การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการไดรับการสนับสนุน
ชวยเหลือที่ทําใหผูดูแลมีความผูกพัน อบอุนใจ มั่นใจ เชื่อถือ และไววางใจ หมายถึง การไดรับความรัก
กําลังใจ การดูแลเอาใจใส หวงใย เห็นอกเห็นใจ การยอมรับ นับถือ ยอมรับฟงความรูสึกนึกคิดและ
เห็นคุณคา
6.4.2 การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information support) เปนการไดรับคําแนะนําที่
ชวยใหผูดูแลสามารถแกไขปญหา และเปนการใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่ผูดูแลไดกระทําแลวหมายถึง
การที่ผูดูแลไดรับขอมูล ขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
6.4.3 การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support) เปนการไดรับความชวยเหลือ
ดานสิ่งของ การเงิน และการบริการ หมายถึง การที่ผูดูแลไดรับความชวยเหลือทางดานขาวของ
เครื่องใช ที่พักอาศัย การเงิน รวมถึงการชวยงานตางๆ เชน จัดหาอาหาร ทําความสะอาดที่พัก
อาศัย ฯลฯ
การวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดสรางแบบวัดการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม ขึ้นเอง โดยใชแนวคิดของ เชฟเฟอร และคณะ (ทีปประพิณ สุขเขียว.
2543; อางอิงจาก Schaefer; et al. 1981) แบบวัดนี้ผูดูแลจะเปนผูตอบ ประกอบดวยขอคําถาม
14 ขอ เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) ผูตอบจะได
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 จากคําตอบ “นอยมาก” ถึง “มากที่สุด โดยมีเกณฑการเลือกตอบและให
คะแนนการไดรับการสนับสนุนทางสังคม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 มาตรา (1–5)
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7. พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล หมายถึง การรับรูของผูดูแลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติและการทํากิจกรรมตางๆที่ไดกระทําตอผูปวยโรคจิตเภท เพื่อตอบสนองความตองการทาง
กายภาพ จิตสังคมและจิตวิญญาณ อยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนที่ผานมา พฤติกรรม
การดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแลในการศึกษานี้ ประกอบดวย
7.1 การใหความเมตตาตอผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวาตนเองได
ปฏิบัติตอผูปวยดวยการเอาใจใส สนใจ ใหเวลาในการพูดคุย ใชน้ําเสียงที่นุมนวล ออนโยน แสดง
ความรูสึกเห็นใจผูปวย
7.2 การใหกําลังใจและใหความหวัง หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวาตนเองไดปฏิบัติตอ
ผูปวยดวยการแสดงทาทีชื่นชม หรือ บอกใหผูปวยรับรูเกี่ยวกับสิ่งที่ดีในตัวของผูปวยเอง
7.3 การสั งเกตและตอบสนองความต องการของผู ป วยโรคจิ ตเภทได อย างทั นทวงที
หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวาตนเองไดปฏิบัติตอผูปวยดวยการสังเกต การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย
อารมณ และการมีสัมพันธภาพกับคนรอบขาง ของผูปวย และใหการชวยเหลือไดอยางเหมาะสม
7.4 การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวาตนเองได
ปฏิบัติตอผูปวยดวยการพูดคุยอยางเปนธรรมชาติ เปดเผย ใชคําพูดที่ชัดเจน เขาใจงาย และชักชวน
ใหเขารวมกิจกรรมภายในบาน
7.5 การแสดงการยอมรั บ พฤติกรรมของผู ปว ยโรคจิ ต เภททั้ งด า นบวกและด านลบ
หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวาตนเองไดปฏิบัติตอผูปวยดวยการใหอภัย เมื่อผูปวยมีพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสม ใหโอกาสผูปวยในการอธิบาย และรับฟงเรื่องที่ผูปวยเลา
7.6 การแกไขปญหาโดยใชเหตุและผล หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวาตนเองไดปฏิบัติตอ
ผูปวยดวยการทําความเข าใจสาเหตุ ของปญหา หาทางแกไข วางแผนแกไขปญหารวมกั บผูปว ย
รวมถึงคอยกระตุนใหผูปวยปฏิบัติตามที่ไดพูดคุยกัน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7.7 การชี้แนะหรือใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง การที่ผูดูแล
รับรูวาตนเองไดปฏิบัติตอผูปวยดวยการใหขอมูลที่เปนประโยชน และแนะนําเกี่ยวกับการแสดงออก
อยางเหมาะสมแกผูปวย
7.8 การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิดความรูสึกปลอดภัย หมายถึง การที่ผูดูแล
รับรูวาตนเองไดปฏิบัติตอผูปวยดวยการจัดบานใหนาอยู สะอาด อากาศถายเทไดดี ปลอดภัย ไมใช
คําพูดตําหนิ ดุดา หรือทํารายผูปวย
7.9 การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวา
ตนเองไดปฏิบัติตอผูปวยดวยการดูแลใหผูปวยไดรับประทานอาหารอยางเพียง รับประทานยาตาม
เวลา เตือนใหผูปวยดูแลความสะอาดเสื้อผา รางกาย ใหออกกําลังกาย และพักผอนอยางเพียงพอ
7.10 การชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริงของชีวิต หมายถึง การที่ผูดูแลรับรูวา
ตนเองไดปฏิบัติตอผูปวยดวยการสนับสนุน หรือพาผูปวยเขารวมกิจกรรมในครอบครัว ในชุมชน
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูปวย และสนับสนุนใหผูปวยนําหลักคําสอนทางศาสนาไปปฏิบัติ
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การวัดพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดนําแนว
ทางการวัดพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ตามที่ ยอดสรอย วิเวกวรรณ (2543)
ไดสรางขึ้น โดยใชทฤษฎีการดูแลระหวางบุคคลของวัตสัน (Watson. 1985) และแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับการดูแล มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทในการศึกษาแบบวัดนี้ผูดูแลเปนผูตอบ เปนเครื่องมือวัด
แบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) ผูตอบจะไดคะแนนระหวาง 1 ถึง 4
จากคําตอบ “ไมเคย” ถึง “เปนประจํา” โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนพฤติกรรมการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท เปนมาตราสวนประมาณคา 4 มาตรา (1–4)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของ
ผูดูแล ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาตัวแปรสําคัญที่พบวาสงผลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการ
ดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล จากแนวคิดทฤษฎีตางๆ ดังนี้
สวนแรก เริ่มจากการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยบนพื้นฐานทฤษฎีที่ใชอธิบายการ
ปรับตัวของบุคคลในการตอบสนองตอความเครียด ตามแนวคิดของ เซเย (Selye. 1956) อธิบายไววา
บุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียด ใน 3 ระยะ คือ ระยะบอกเหตุหรือระยะตกใจ (Stage
of Alarm) จะเปนระยะสั้นๆ ที่บุคคลจะโตตอบสิ่งที่มากระตุนทันทีทันใด ไมมีโอกาสพิจารณาหรือตั้ง
สติกับเหตุการณ ตอมาคือระยะตอตาน (Stage of Resistance) ระยะนี้บุคคลไดมีเวลาคิดหาวิธีที่จะ
นํา มาใชใ นการปรับ ตัว เพื่อ ตอ สูกับ ความเครีย ด จะมีก ารปรับ ตัว ทั้ง ทางดา นรา งกายและจิต ใจ
สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมการแสดงออก ที่บงบอกถึงเจตคติ และพฤติกรรมที่แสดงออก จะมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยและความรุนแรงของสิ่งเราที่มากระตุน และระยะหมดกําลัง (Stage of Exhaustion)
เปนระยะที่บุคคลตองเผชิญกับภาวะเครียดที่ยาวนาน ตอเนื่อง และเมื่อความเครียดมีความรุนแรง
มากขึ้น บุคคลจะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมดกําลังในการที่จะ
ตอสูหรือจัดการกับความเครียดที่เผชิญอยูไปในที่สุด ผูวิจัยนําแนวคิดนี้มาใชอธิบายปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอความเครียดของผูดูแล ที่มีความเกี่ยวของกับการเกิดความเหนื่อยหนาย คือ ระยะแรกผูดูแลจะ
รูสึกตกใจกับการที่มีสมาชิก ในครอบครัว เจ็บ ปว ยดว ยโรคจิต เภท และตองทําหนาที่ดูแ ลผูปว ย
หลังจากที่ไดรับการจําหนายจากโรงพยาบาล โดยไมมีโอกาสเตรียมความพรอมมากอน ตอมาผูดูแล
จะคิดหาวิธีที่จะนํามาใชในการปรับตัวเพื่อตอสูกับความเครียด ผูดูแลมีการปรับตัวทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ แตเนื่องจากผูปวยโรคจิตเภท มีลักษณะการดําเนินโรคเรื้อรัง และจะมีอาการทางจิตกําเริบ
รุน แรงเปน ระยะๆ ผูปว ยตอ งการการดูแ ลเกือ บทุก ดา นของชีวิต อยา งตอ เนื่อ ง เปน ระยะเวลา
ยาวนานในการบําบัดรักษาจนกระทั่งผูปวยสามารถดูแลตนเอง และอยูรวมกับสังคมได ผูดูแลจึงมี
ความเครียดเพิ่มขึ้นจากภาระแบกรับในการดูแล และถาการปรับตัวของผูดูแลประสบกับลมเหลวก็
จะนําไปสูการเกิดความเหนื่อยหนาย นอกจากนี้ ตามแนวคิดของ แมชแลช (Maslach. 1986) ได
อธิบายวา ปจจัยดานบุคลิกภาพ ลักษณะทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส เปนตน
ก็มีความเกี่ยวของกับการเกิดความเหนื่อยหนายของผูดูแล และแนวคิดของ ลาซารัช และโฟลคแมน
(Lazarus; & Folkman. 1984) ก็อธิบายไวเชนกันวา การปรับตัวของบุคคลตอสถานการณความเครียด
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ดวยการใชกลวิธีในการจัดการกับปญหา จะแตกตางกันไป บางคนอาจจะรับรูวาภาระการดูแลผูปวย
เปนสิ่งที่ทาทาย ตองการเอาชนะ หรือรับรูวาการดูแลมีผลในทางที่ดีกับตนเอง ผูดูแลก็จะเกิดการ
ผอนคลายและไมตองใชความพยายามในการปรับตัว แตถาผูดูแลรับรูวาภาระการดูแลผูปวยเปน
ความเครียดที่เรื้อรังยาวนานเกินความสามารถในการปรับตัวก็จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต นําไปสูความเหนื่อยหนาย ไดเชนกัน จากแนวคิดตางๆ ที่กลาวมาแลวในสวนนี้
ผูวิจัยไดนํามาสรางกรอบแนวคิดโดยกําหนดกลุมปจจัยเชิงสาเหตุในสวนที่เปนปจจัยภายในบุคคล
ของผูดูแล อันประกอบดวย บุคลิกภาพ ลักษณะทางชีวสังคม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส เปน
ตน ความเครี ยด และกลวิธี จัดการกับ ปญหา และกําหนดความเหนื่อยหนายเปนตัว แปรผล ใน
การศึกษาครั้งนี้
สวนที่สอง แนวคิดที่อธิบายใหเห็นถึงปจจัยที่มีสวนชวยลดความรุนแรงของสถานการณ
ความเครียด มีดังนี้ โคเฮน และ วิลล (Cohen; & Wills. 1985) อธิบายวา การไดรับการสนับสนุน
ทางสัง คมที่ดีจ ะทํา ใหบุค คลมีกํา ลัง ใจ มีอ ารมณที่มั่น คง มีกํา ลัง ใจในการตอ สูปญ หา ชว ยลด
ความเครียดที่จะนําไปสูภาวะวิกฤติได นอกจากนี้ยังมีแนวคิดของ ลาซารัช และโฟลคแมน ที่มีความ
ใกลเคียงกับแนวคิดของ โคเฮน และวิลล (Lazarus; & Folkman. 1984; Cohen; & Wills. 1985) ทั้ง
2 แนวคิด อธิบายถึง การที่บุคคลไดรับความชวยเหลือ ประคับประคองจากบุคคลในเครือขายสังคม
รวมถึงครอบครัวในดานตางๆ ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําในการแกปญหา การไดรับแรง
สนับสนุนทางอารมณ จะทําใหบุคคลรูสึกวาตนยังมีคุณคาและเปนที่รักของบุคคลที่ใกลชิด มีคนที่เรา
รูสึกไววางใจไดยามทุกข และการไดรับความชวยเหลือในเรื่องวัตถุและการบริการจะสงผลใหบุคคลมี
กําลังใจที่จะตอสูกับปญหาและความยากลําบากที่เกิดขึ้น แนวคิดในสวนนี้ เนนใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานตางๆ ไดแก การไดรับความรักใครผูกพัน การไดรับ
การยอมรับและการเห็นคุณคาในตนเอง การไดเปนสวนหนึ่งของสังคม การไดเอื้อประโยชนหรือ
ชวยเหลือผูอื่น และการไดรับความชวยเหลือแนะนําตางๆ จะมีสวนชวยใหการปรับตัวของผูดูแลมี
ประสิทธิภาพ ผูดูแลพึงพอใจในการทําหนาที่ดูแลผูปวย ซึ่งหมายถึง ความรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตนเอง และรูสึกประสบความสําเร็จในการดูแลผูปวย อันจะนําไปสูคุณภาพการดูแลที่ดีขึ้น
แตหากการปรับตัวของผูดูแลลมเหลว จะทําใหผูดูแลเกิดความเหนื่อยหนาย ไมพึงพอใจในการทํา
หนาที่ดูแลผูปวย ปฏิเสธการดูแลผูปวย อันจะนําไปสูคุณภาพการดูแลที่ดอยลง ทั้งนี้แนวคิดเกี่ยวกับ
การดูแลตามที่ วัตสัน (Watson. 1989) อธิบายไว คือความรักและการดูแลกัน เปนคุณสมบัติที่มีอยูใน
มนุษยทุกคน มนุษยตองการความรักและการดูแลเพื่อการดํารงอยูของชีวิต การชวยเหลือที่เริ่มจาก
ความตั้งใจ ความรัก จะทําใหการปฏิบัติตอกันมีความออนโยน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งเปาหมาย
ของการดูแล คือ ใหบุคคลมีภาวะดุลยภาพของกาย จิต และจิตวิญญาณ มีการเรียนรู มองเห็น
คุณคาของตนเองและการดูแลเยียวยาตนเอง จะเห็นไดวาแนวคิดสวนนี้มีบทบาทสําคัญในทางบวก
ผูวิจัยไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดหลักในการอธิบ ายปจจัยเชิงสาเหตุใ นสวนที่เ ปนปจจัยดาน
สภาพแวดลอมการดูแลผูปวยที่มีผลตอความเหนื่อยหนาย และพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแล
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สวนที่สาม ผูวิจัย มีความเห็นวา การนําแนวคิดขางตนทั้งหมดตามที่กลาวมาแลวมาเปน
พื้นฐานในการกําหนดกรอบแนวคิด ผูวิจัยไดหยิบยกตัวแปรบางตัว โดยเฉพาะตัวแปรที่พิจารณาแลว
วามีความเกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล เพราะบริบทตามแนวคิดที่ใชในการศึกษาเปน
การอธิบายถึงความเหนื่อยหนายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร ซึ่งมีปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เชน ตัวแปรดานลักษณะงาน บรรยากาศในการทํางาน ฯลฯ ที่แตกตางจากการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแลอยางสิ้นเชิง ดังนั้นจึงทําการศึกษาเบื้องตนโดยการสัมภาษณผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทจํานวน 6 คน เพื่อคนหาตัวแปรปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย ที่เหมาะสม
กับบริบทของผูดูแล ผูวิจัยไดพบปจจัยเชิงสาเหตุในสวนที่เปนปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย
ที่มีความเกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย ไดแก ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย ระยะเวลา
การดูแลผูปวย ซึ่งเปนตัวแปรที่ปรากฏเชนเดียวกับแนวคิดของ แมชแลช (Maslach. 1986) และพบ
ตั ว แปรที่ เ ป น ป จ จั ย ด านสภาพแวดล อมการดู แลผู ป วยที่ มี ความเกี่ ยวข องกั บความเหนื่ อยหน าย
อีกสวนหนึ่ง คือ ระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท การมีอาการกําเริบและ การเขารับการรักษา
ในโรงพยาบาลจิตเวชแบบผูปวยใน จึงไดนํามากําหนดเปนตัวแปรในการศึกษานี้ดวย
สรุป ผูวิจัยไดทบทวน คนควาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรตางๆ เพื่อพิจารณา
ถึงความสัมพันธระหวางกัน จนกระทั่งสามารถนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ระบุความ
สัมพันธระหวางกลุมตัวแปรตางๆ ดังภาพประกอบ
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ปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล
- บุคลิกภาพ
- ความเครียด
- กลวิธีการจัดการกับปญหา

พฤติกรรมการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทของ
ผูดูแล

ปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแล
ผูปวย
ตัว- แปร
ระยะเวลาการดูแลผูปวย
- ความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูปวย
- การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
- สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของ
ผูปวย ประกอบดวย ระยะเวลาการเจ็บปวย
ดวยโรคจิตเภท การมีอาการกําเริบ
การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
แบบผูปวยใน

ความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแลในการดูแลผูปวย
โรคจิตเภท

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
จากกรอบแนวคิดในการวิจัยตามที่นําเสนอมาแลวขางตน ผูวิจัยไดนําตัวแปรตางๆ มาสราง
เปนแบบจําลองสมมติฐาน (Hypothesized model) ซึ่งเปนแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 แบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
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สัญลักษณและคํายอที่ใชในแบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตาม
โดยหัวลูกศรจะแสดงทิศทางของอิทธิพล
Lper
EI
NS
Lstr
Lcop
PROBFOC

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บุคลิกภาพ
มิติเชิงพฤติกรรมการแสดงออก (แสดงออก – เก็บตัว)
มิติเชิงสภาวะอารมณ (หวัน่ ไหว – มั่นคง)
ความเครียด
กลวิธีจัดการกับปญหา
การจัดการแบบมุงเนนแกไขปญหาโดยใชความสามารถ
ของตนเอง
SUPPFOC หมายถึง การจัดการโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่น ๆ
AVOID
หมายถึง การจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา
Lcar
หมายถึง ระยะเวลาในการดูแลผูปว ย
Lself
หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองของผูป ว ย
HYG
หมายถึง การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล
REL
หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกบั ผูอื่น
LIFESK
หมายถึง การออกกําลังกายและการมีบทบาทตามพัฒนาการ
MEAL
หมายถึง การรับประทานอาหาร น้ําและการพักผอนนอนหลับ
RESTR
หมายถึง การขับถายและการรักษาความสะอาด
MED
หมายถึง การรับประทานยาและจัดการกับอาการขางเคียงของยา
Lhealth
หมายถึง สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูป วย
ILLRANGE หมายถึง ระยะเวลาที่เจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
EPISODE หมายถึง จํานวนครัง้ ที่มีอาการกําเริบ
ADM
หมายถึง จํานวนครัง้ ของการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
แบบผูปว ยใน
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Lsoc
SUPEMO
SUPINF
SUPOBJ
Lbur
EXAUST
DEPER
ACCOMP
Lbeh
SYMP
ENC
OBS
THER
ACCP
SOLV
SUG
ENV
RES
PERC

หมายถึง การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
หมายถึง การสนับสนุนดานอารมณ
หมายถึง การสนับสนุนดานขอมูล ขาวสาร
หมายถึง การสนับสนุนดานวัตถุ สิ่งของ และแรงงาน
หมายถึง ความเหนื่อยหนาย
หมายถึง ความรูสกึ ออนลาทางอารมณ
หมายถึง การมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น
หมายถึง ความไมสมหวังในผลสําเร็จของตน
หมายถึง พฤติกรรมการดูแลผูปว ยโรคจิตเภท
หมายถึง การใหความเมตตาตอผูปว ย
หมายถึง การใหกําลังใจและใหความหวัง
หมายถึง การสังเกตและการตอบสนองความตองการของผูปว ย
หมายถึง การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ
หมายถึง การยอมรับพฤติกรรมของผูป ว ย
หมายถึง การแกไขปญหาโดยใชเหตุและผล
หมายถึง การชี้แนะและใหขอมูลทีถ่ ูกตองแกผูปว ย
หมายถึง การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอม
หมายถึง การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวติ
หมายถึง การชวยใหเกิดความเขาใจในชีวติ

จากภาพประกอบ 2 เปนการแสดงแบบจําลองสมมติฐานโครงสรางของความสัมพันธเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ซึ่งสมมติฐานเกิดจากกรอบแนวคิดที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัยภายในบุคคลของ
ผูดูแล และ ปจจัยในกลุมสภาพแวดลอมการดูแล และศึกษาตัวแปรสําคัญที่พบวามีผลตอพฤติกรรม
การดู แ ลผู ป ว ยโรคจิ ต เภท จากแนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ต า งๆ ตามที่ ก ล า วข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง ได กํ า หนด
สมมติฐานการวิจัยวา แบบจําลองสมมติฐานที่พัฒนาขึ้นจะมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
โดยมีสมมติฐานยอยตามเสนทางอิทธิพลของตัวแปรตางๆ ดังนี้
สมมติฐานขอ 1 บุคลิกภาพมีอทิ ธิพลทางตรงตอความเครียดของผูดูแล
สมมติฐานขอ 2 ความเครียดมีอิทธิพลทางตรงตอความเหนื่อยหนายของผูดูแล
สมมติฐานขอ 3 กลวิธีการจัดการกับปญหา มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการดูแลผูปวย
โรคจิตเภทของผูดูแล
สมมติฐานขอ 4 สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความเครียดของผูดูแล
สมมติฐานขอ 5 สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
ดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแลผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล
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สมมติฐานขอ 6 ระยะเวลาการดูแลผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดของผูดูแลและ
มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล
สมมติฐานขอ 7 ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย มีอิทธิพลทางตรงตอความ
เหนื่อยหนาย และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทผานความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแล
สมมติฐานขอ 8 การไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอกลวิธีจัดการกับ
ปญหาของผูดูแล และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยผานกลวิธีจัดการกับปญหา
สมมติฐานขอ 9 ความเหนื่อยหนายมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร ดานความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการ
ดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล เพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความ
เหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยของผูดูแล ซึ่งผูวิจัยไดทําการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เสนอตามลําดับตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูปวยโรคจิตเภท
2. พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล
3. ความเหนื่อยหนาย
4. ปจจัยที่สงผลตอความเหนือ่ ยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท

1. ขอมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับผูปวยโรคจิตเภท : ความหมาย สาเหตุ การดําเนินโรค
การรักษา ผลกระทบจากการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท ความตองการการดูแลของ
ผูปวยโรคจิตเภท และการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
1.1 ความหมาย
ความหมายของโรคจิตเภท คือ โรคที่มีความแตกแยกของความคิด อารมณ ไมสามารถ
รับรูโลกแหงความเปนจริงได จะสังเกตเห็นผูปวยมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาด มีการเปลี่ยนแปลง
ของบุคลิกภาพ ความคิด และอารมณ พบมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน อาการความผิดปกติมัก
เริ่มเปนในชวงวัยรุน เมื่อเปนแลวมักไมหายขาด สวนใหญจะมีอาการกําเริบเปนชวงๆ มักมีการดําเนิน
โรคเรื้อรัง (มานิตย ศรีสุรภานนท; และ จําลอง ดิษยวณิช. 2542; มาโนช หลอตระกูล; และ ปราโมทย สุคนิชย.
2548; National Research Council of Thailand. 2007: online) มีผลทําใหเกิดความพิการทางจิตใจ
ตามมา เนื่องจากผูที่เปนโรคจิตเภทจะมีขอจํากัดหรือขาดความสามารถ หรือมีความบกพรองในการ
ทําหนาที่ ดานตางๆ เกี่ ย วกับการปฏิบั ติกิจวั ต รประจําวัน การมีสั มพัน ธภาพต อสังคม และการ
ประกอบอาชีพ (World Health Organization. 2001) หรือมีบางรายงานอธิบายวา โรคจิตเภท
หมายถึง กลุมผูปวยที่มีความผิดปกติทางความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมการแสดงออก อาการแสดงที่
พบ คือ ผูป ว ยจะมีอาการหู แว ว ประสาทหลอน ความคิ ดผิดปกติไปจากความเป นจริง หลงผิด
แยกตัวเอง ไรอารมณ หรือมีการแสดงออกทางอารมณที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาการเหลานี้ตองเกิดขึ้น
ตอเนื่องกันอยางนอย 6 เดือน (EPPIC Statewide Service. 2006: online; Princess Alexandra
Hospital Health Service District Mental Health Service. 2006: online)
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ในงานวิจัยนี้ จะใชความหมายวา ผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ผูที่มีภาวะความแปรปรวน
ทางจิตใจ จนทําใหมีความผิดปกติทางความคิด อารมณ และพฤติกรรมการแสดงออกอยางรุนแรง
มีอาการหลงผิด ประสาทหลอนและสูญเสียความสามารถในการรับรูโลกแหงความเปนจริง ที่มารับ
บริการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ทั้งกรณีมารับการรักษาแบบ
ผูปวยนอกและหรือแบบผูปว ยใน
1.2 สาเหตุ
จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการหลายฉบับ กลาวไวในทํานองเดียวกันวา ปจจุบันยัง
ไมสามารถอธิบายสาเหตุของโรคจิตเภทที่ชัดเจนแนนอนได เนื่องจากปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคจิตเภทมีหลายปจจัย สวนใหญนักวิชาการนิยมใชการอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางปจจัยดานชีวภาพ ความเครียด และการไดรับยา (British Columbia communities of Delta.
2006: online; Princess Alexandra Hospital Health Service District Mental Health Service.
2006: online; Schizophrenia Society of Canada. 2007: online)
ปจจัยดานชีวภาพ ประกอบดวย
สารสื่อประสาท (Neurotransmitters) มีหลักฐานที่ประจักษชัดวา ความผิดปกติทางจิตใจ
เกิดจากการทํางานที่ผิดปกติหรือเกิดภาวะบกพรองของสารสื่อประสาทในสมอง เนื่องจากสารสื่อ
ประสาทจะทําหนาที่เปนสารสื่อเคมีในสมอง เชื่อมตอการทํางานของสมองและระบบประสาทสวนกลาง
โดยเฉพาะการหลั่งสารสื่อประสาทที่ชื่อวา โดพามีน (Dopamine) ในสมองที่มีเพิ่มมากขึ้น จนทําให
เกิดความผิดปกติทางจิต ดังนั้นเมื่อผูปวยไดรับยาตานอาการทางจิตจะชวยควบคุมอาการดานบวก
เพราะยาจะมีฤทธิ์ในการสกัดกั้นการหลั่งสารโดพามีน (Dopamine)
กรรมพันธุ (Genetics) บุคคลที่มีญาติใกลชิดมีความผิดปกติทางจิต มีความเสี่ยงที่จะเปน
โรคจิตสูงกวากลุมที่ไมมี ตัวอยางเชน ประมาณรอยละ 1 ของประชากรทั่วไปมีโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดโรคจิตเภท แตลูกของผูปวยโรคจิตเภทมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค คิดเปนรอยละ 13 และพี่นอง
ของผูปวยโรคจิตเภทมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค คิดเปนรอยละ 9
ความผิดปกติของสมอง พบมีความผิดปกติของสมองในผูปวยโรคจิต โดยเฉพาะในกลุมที่
มีความผิดปกติแบบจิตเภท (Schizophrenia) ซึ่ง มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชยไดอธิบายวา
ผูปวยโรคจิตเภทจํานวนหนึ่งมีความผิดปกติดานกายวิภาคของสมอง เชน มี ventricle โตกวาปกติ
ปริมาณเนื้อสมองนอยกวาปกติ โดยเฉพาะในสวนของ cortical gray matter (มาโนช หลอตระกูล;
และ ปราโมทย สุคนิชย. 2548) ซึ่งแสดงใหเห็นตั้งแตแรกเกิด หรือในวัยเด็ก สาเหตุเหลานี้ ไดแก
การถายทอดทางพันธุกรรม มีความผิดปกติของพัฒนาการในระบบประสาท และ ภาวะแทรกซอนใน
ระยะตั้งครรภ การคลอด เชน มารดาติดเชื้อไวรัสในระยะที่สองของการตั้งครรภ ฯลฯ
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ปจจัยดานความเครียด
ความเครียดมีความสัมพันธกับการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท เชน การสูญเสียบุคคลอันเปน
ที่รัก การยายที่อยูใหม การอยูในระยะอดเหลา และยา หรือสถานการณความเครียดในวิถีชีวิต ไดแก
การเผชิญกับความขัดแยงอยางรุนแรงภายในครอบครัว หรือประสบกับปญหาทางดานเศรษฐกิจ
เปนตน แตปจจัยดานความเครียดไมใชสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดความผิดปกติของโรคจิตเภท
ขณะเดียวกันจะเห็นไดวาปจจัยเหลานี้เปนเหตุกระตุนใหผูปวยมีอาการกําเริบหรือมีอาการเลวลง
ปจจัยดานการไดรับยา
ยาบางชนิดกระตุน หรือชวยเสริมทําใหเกิดอาการของโรคจิตเภท เชน ยากลุมแอมเฟตามีนจะ
กระตุนใหเกิดอาการทางจิต ขณะที่ยากลุมอื่นๆ รวมทั้งกัญชา จะเปนตัวชวยเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการ
เกิดอาการทางจิต
ระดับความรุนแรงของปจจัยตางๆ ที่จะกระตุนทําใหบคุ คลมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดความ
ผิดปกติทางจิตเหลานี้ แตกตางกันไปในแตละบุคคล บางรายแมจะเผชิญกับสถานการณความเครียด
อยางมากมายแตก็ไมเกิดความผิดปกติทางจิต เนื่องจากบุคคลนั้นมีปจจัยเสี่ยงนอยตอการเกิดโรคจิต
ในขณะที่บางรายเผชิญกับสถานการณความเครียดเพียงเล็กนอยก็เกิดอาการผิดปกติทางจิตได ทั้งนี้
เพราะเขามีปจจัยที่เสี่ยงสูงตอการเกิดโรคจิต
สรุป ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสาเหตุของโรคจิตเภท มีความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
ชีวภาพ ความเครียด และการไดรับยา ซึ่งปจจัยแตละดานจะมีความรุนแรงในการกระตุนใหบุคคล
เกิดความผิดปกติแตกตางกันไป
ในการวิจัยนี้ จะทําการศึกษาผูปวยโรคจิตเภทที่มีความผิดปกติจากทุกปจจัยที่กลาวมา
ขางตน และเปนกลุมผูปวยที่เคยมารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ซึ่ง
แพทยผูรักษาไดใหการวินิจฉัยเพื่อจําแนกความผิดปกติตามระบบจําแนกโรคสากล โดยจะกลาวถึง
รายละเอียดในหัวขอตอไป
1.3 อาการและอาการแสดง
สมภพ เรืองตระกูล (2542: 1-6) ไดอธิบายอาการวิทยาของโรคทางจิตเวช วา อาการที่
แสดงถึงความผิดปกติทางจิตเวชจะเปนสิ่งที่ผูปวยรูสึก (subjective) มากกวาเปนสิ่งที่ตรวจพบได
(objective) ซึ่งแตกตางจากอาการทางกายที่สามารถตรวจพบหรือพิสูจนได และแหลงขอมูลทาง
วิชาการหลายแหลง ไดอธิบายวา โรคจิตเปนการเจ็บปวยทางจิตใจที่ทําใหบุคคลมีอารมณ พฤติกรรมและ
ความคิดผิดไปจากปกติ บุคลากรทางจิตเวชจําเปนตองเขาใจถึงพฤติกรรม ความรูสึกของผูปวยที่
แสดงออกมาจะชวยทําใหเขาใจความผิดปกติที่พบในผูปวยไดมากขึ้น (EPPIC Statewide Service.
2006; Princess Alexandra Hospital Health Service District Mental Health Service. 2006;
Queensland Government. 2006: online) และตามที่ สหพันธเ พื่อชว ยเหลือผูปว ยโรคจิต
(National Alliance for the Mentally Ill (NAMI). 2007) ไดอธิบายลักษณะอาการความผิดปกติของ
ผูปวยโรคจิตเภท โดยจัดแบงอาการออกเปน 3 กลุม ดังนี้
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1.3.1 กลุมอาการทางบวก หรือ อาการความผิดปกติทางจิต ประกอบดวย
- อาการหลงผิด (Delusions) มีความคิดที่ไมปกติ และหวาดระแวง ผูปวยโรค
จิตเภทจะมีความคิดแปลกประหลาดที่ไมสามารถเปนไปได มีความเชื่อที่ผิดปกติไปจากความเปน
จริง และไมสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดไดดวยเหตุผล ผูปวยอาจมีความคิดวา คนอื่นรูวาเขากําลัง
คิดอะไร หรือวางแผนที่จะมาทํารายตนเอง หรือหลงผิดคิดวากําลังมีคนคอยตามกอกวนหรือรัง
ควาญ ติดตาม หรือคิดวาตนเองสามารถควบคุม ลวงรูความคิดของคนอื่นได หรืออาจคิดวาตนเอง
ถูกควบคุมความคิดโดยผูอื่น
- ประสาทหลอน (Hallucination) ผูปวยโรคจิตเภทจะมีอาการหูแววไดยินเสียง
คนมาพูดคุยกับตนเอง หรือพูดคุยถึงตนเอง ในทางที่ไมดี วิพากษวิจารณ หรือ พูดถึงสิ่งที่นากลัว
ขณะที่ไมมีผูอื่นไดยินเสียงนั้น หรืออาจจะมองเห็นภาพขณะที่ผูอื่นมองไมเห็นเนื่องจากไมมีภาพ
ปรากฏตามที่ผูปวยเห็น
- การรับรูบิดเบือนจากความเปนจริง (Distorted perception)
1.3.2 กลุมอาการทางลบ จะพบผูปวยมีภาวะที่ขาดในสิ่งที่คนทั่วๆ ไปควรมี หรือมี
พฤติกรรมที่ปกติบางอยางหายไปลักษณะที่พบ มีดังนี้
- หนาตาเฉยเมย หรือ การแสดงออกทางอารมณลดลงอยางมาก ผูปวยจะมี
ความลําบากในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น ซึ่งจะเปนเหตุนําใหผูปวยแยกตัวเองจากสังคมรอบขาง
- ขาดพลังและแรงบันดาลใจในการทําสิ่งใหม ๆ ผูปวยไมสามารถเริ่มทํากิจกรรม
ตางๆ ได หรือทําสิ่งตางๆ อยางตอเนื่องจนสําเร็จลงได ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก อาจตองเตือน
หรือบอกใหผูปวยทํากิจกรรมงายๆ เชน อาบน้ํา หรือเปลี่ยนเสื้อผา ฯลฯ
- มีความรูสึกหดหูใจ หรือไมแสดงการตอบสนองทางอารมณตอสิ่งแวดลอม
รอบตัว
- พูดนอย เนื้อหาในการสนทนามีนอย หรือเมื่อมีคนถามผูปวยจะใชเวลานาน
กวาจะตอบ
1.3.3 กลุมอาการที่แสดงถึงพฤติกรรมที่ไมมีระเบียบแบบแผน และสับสน
- ความคิดสับสน (Confused Thinking) ผูปวยจะมีปญหาดานการคิด หรือการ
ทําความเขาใจตนเอง รวมถึงการทําความเขาใจในสิ่งที่คนอื่นพูด ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูปวยไมสามารถ
สนทนากับคนอื่นไดอยางตอเนื่อง ไมสามารถวางแผนในอนาคต และไมสามารถแกไขปญหาตางๆ
ดวยตนเอง
- แสดงพฤติกรรมที่ไมมีระเบียบแบบแผน (Disorganized behavior) ผูปวย โรค
จิตเภทจะแสดงพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติที่เคยเปน ไมสมเหตุสมผล แสดงทาทาง หรือ อิริยาบถ ซ้ําๆ
บางครั้งความผิดปกติสามารถเปนเหตุใหผูปวยหยุดพูด หรือหยุดการเคลื่อนไหว หรือ อยูในทาเดียว
ในระยะเวลานาน
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1.4 การดําเนินโรค
แหลงขอมูลทางวิชาการหลายฉบับ ไดอธิบายถึงการดําเนินโรคของโรคจิตเภทไวดังนี้
(British Columbia communities of Delta. 2006: online; มาโนช หลอตระกูล; และ ปราโมทย สุคนิชย.
2548: 129-130)
ระยะเริ่มแรก หรือ ระยะที่มีอาการบอกเหตุลวงหนาวาจะเปนโรคจิต (Prodromal Phase)
ในระยะกอนที่จะเริ่มปวยดวยโรคจิตเภท ผูปวยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป
มักพบมีปญหาดานหนาที่ความรับผิดชอบ หรือ ดานสัมพันธภาพ การเรียน หรือการทํางานดอยลง
แยกตัวเองจากสังคม ละเลยเรื่องสุขอนามัยหรือการแตงกาย ฯลฯ อาการเหลานี้สามารถพบไดทั้งใน
ผูที่เริ่มมี ความผิดปกติทางจิต หรือเปนพฤติกรรมปกติใ นชวงวัยรุน ดั งนั้ นจึงตองสังเกตอาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบ เชน การมีความคิด ความรูสึก การรับรู และพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ไปจากเดิม ฯลฯ โดยการเปลี่ยนแปลงเหลานี้จะเกิดอยางตอเนื่องตลอดเวลา ญาติหรือคนใกลชิดมัก
เห็นวาผูปวยเปลี่ยนไปไมเหมือนคนเดิม ในระยะเริ่มแรกนี้ถาผูปวยไดรับการดูแลรักษาก็จะมีโอกาส
หายมากขึ้น
ระยะที่มีอาการกําเริบ (Active phase)
ระยะนี้จัดเปนระยะเฉียบพลัน ผูปวยทุกรายจะมีความผิดปกติปรากฏอยางชัดเจน อาการ
รุนแรง ตลอดเวลาและตอเนื่องจนทําใหผูปวยไมสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีปกติได ซึ่งลักษณะอาการ
ความผิดปกติสวนใหญจะเปนกลุมอาการทางบวก นอกจากนี้อาการในระยะเฉียบพลันยังพบปญหา
ความผิดปกติอื่นๆ รวมดวย ไดแก อาการซึมเศรา กังวล การพยายามทํารายตัวเอง หรือฆาตัวตาย
การใชสารเสพติด มีปญหาในการทําหนาที่ตางๆ ในสังคม หรือมีปญหาการนอน
ระยะอาการหลงเหลือ (Residual phase)
ในระยะนี้อาการทางจิตที่พบในระยะเฉียบพลันจะลดนอยลง ผูปวยจะเริ่มอาการดีขึ้น แต
อาการบางอยาง เชน ประสาทหลอน หรือหลงผิด อาจยังคงหลงเหลืออยู แมจะไดรับการรักษาจน
อาการดีขึ้นแลวก็ตาม แตอาการเหลานี้ไมไดมีผลตอผูปวยมากเหมือนในระยะแรก ในระยะอาการ
หลงเหลือ ผูปวยอาจมีอาการกําเริบเปนครั้งคราว สวนใหญเนื่องมาจากผูปวยไมสามารถทนตอ
ความกดดันดานจิตใจได ผูปวยจะมีความเชื่อมั่นในตนเองลดลง มีปญหาทางสังคม และมีปญหาในการ
ทํางาน หรือการเรียน เปนตน อาการกําเริบของผูปวยถายิ่งเปนบอยครั้งก็จะยิ่งมีอาการหลงเหลือ
มากขึ้น หรือเสื่อมลงเรื่อยๆ อาการทางบวกจะคอยๆ ลดความรุนแรงลง อาการที่เดนในระยะหลังจะ
เปนอาการดานลบมากกวา
ในการวิจัยนี้ ตัวแปรในดานอาการของผูปวยโรคจิตเภทที่ยังหลงเหลืออยู หลังจากไดรับ
การรักษาจนอาการดีขึ้นแลว ทั้งกลุมอาการทางบวก ไดแก อาการหลงผิด ประสาทหลอน พูดเพอเจอ
คนเดียว มีพฤติกรรมผิดปกติจากคนทั่วไป และกลุมอาการทางลบ ไดแก อาการเฉื่อยชาจนไม
สามารถทําอะไรไดตามปกติ พูดนอย ไรอารมณสุข ไมแสดงความคิดใดๆ ขาดพลังและแรงบันดาลใจ
เปนตัวแปรที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งจะใชอธิบายประกอบกับตัวแปรอื่นที่ทําการศึกษากับผูดูแล
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1.5 การรักษา
ผูปว ยโรคจิตเภทจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาโดยทีมผูเ ชี่ยวชาญทางดานจิต เวช
โดยทั่วไปผูปวยตองไดรับการรักษาดวยยาในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม รวมกับการบําบัด
ทางดานจิตสังคม รวมถึงการรับไวรักษาในโรงพยาบาลกรณีที่มีความเสี่ยงตอการทํารายตนเองและ
ผูอื่น (Gale Encyclopedia of Medicine. 2002: online) ในทางปฏิบัติการเริ่มตนรักษา ทีมผูเชี่ยวชาญดาน
จิตเวชตองทําการสัมภาษณเพื่อประเมินความผิดปกติของผูปวย นอกจากนี้ผูปวยยังตองไดรับการ
ตรวจเลือด เอกซเรย เพื่อวินิจฉัยแยกโรคทางกายที่ทําใหเกิดอาการผิดปกติทางจิต รวมถึงการให
ขอมูลเกี่ยวกับอาการผิดปกติจากผูปวย ญาติ คนในครอบครัว เพื่อน และการทดสอบทางจิตวิทยา
ซึ่งวิธีการรักษาผูปวยโรคจิตเภท สามารถอธิบายไดดังนี้
1.5.1 การรับผูปว ยไวรักษาในโรงพยาบาล จะทําในกรณีดังตอไปนี้
- ผูปวยมีพฤติกรรมเปนอันตรายตอตนเองหรือผูอื่น หรือกอความเดือดรอน
รําคาญแกผูอื่น
- มีปญหาอื่นๆ ที่ตองดูแลใกลชิด เชน มีอาการขางเคียงจากยาอยางรุนแรง
- เพื่อควบคุมเรื่องยา ในกรณีที่ผูปวยไมยอมรับประทานยา
- มีปญหาในการวินิจฉัย
ระยะเวลาการรับผูปวยไวในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยประมาณ 3 – 6 สัปดาห ทั้งนี้เพื่อ
ชวยลดความเครียดที่มีในผูปวยและครอบครัวลง โดยผูปวยจะไดรับการดูแลจากบุคลากรดานจิตเวช
ซึ่งจะชวยดูแลใหผูปวยไดรับการรักษาดวยยาและการบําบัดดวยวิธีอื่นๆ (มาโนช หลอตระกูล; และ
ปราโมทย สุคนิชย. 2548: 131-132)
1.5.2 การรักษาดวยยา ตามที่ มานิตย ศรีสุรภานนท และ จําลอง ดิษยวณิช (มานิตย
ศรีสุรภานนท; และจําลอง ดิษยวณิช. 2542: 147-152) ไดอธิบายวา ปจจุบันการรักษาผูปวยโรคจิตเภท
ดวยยาเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีกวาและสะดวกกวาวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถลดจํานวนครั้งและ
ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาล ทําใหผูปวยพรอมสําหรับการรักษาดานจิตสังคม และปองกันการกลับ
เขารักษาในโรงพยาบาลซ้ําอีกดวย แตเนื่องจากผูปวยสวนใหญไมสามารถรักษาใหหายขาดได ดังนั้น
การรักษาแบบคงสภาพ (maintenance treatment) จึงเปนสิ่งสําคัญมากในการปองกันการกลับปวย
(relapse) และการที่ผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลใหม (re-hospitalization) โดยหลักการ
ของการรักษาดวยยา มีดังตอไปนี้
- การใชยารักษาโรคจิตเพื่อปองกันการกลับปวย (relapse prevention) ควรกระทํา
ในผูปวยทุกราย
- การรักษาแบบปองกันควรกระทํานานอยางนอย 1-2 ป ในผูปวยโรคจิตที่มี
อาการเปนครั้งแรก (first episode) และอยางนอย 5 ป สําหรับผูปวยที่มีอาการมากกวาหรือเทากับ
2 ครั้งขึ้นไป
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- ผูรักษาสามารถลดขนาดยาลงไดจนถึงขนาดยาที่นอยที่สุด ซึ่งยังมีประสิทธิภาพ
ในการรักษาผูปวย
1.5.3 การรักษาดวยไฟฟา (Electro Convulsive Therapy) ตามที่ ชูทิตย ปานปรีชา
(2536: 934) ไดอธิบายถึง การรักษาดวยไฟฟาวาจะใชในกรณีผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา
โดยจะใชการรักษาดวยไฟฟารวมกับการรักษาดวยยา และมีขอบงใชในผูปวยที่มีอาการซึมเศรา
อยางมากและมีความเสี่ยงตอการฆาตัวตายสูง หรือผูปวยที่มีอาการ Catatonia ทั้งในระยะ Stupor
หรือ excitement หรือผูปวยที่รักษาดวยยาแลวมีอาการแพยาอยางรุนแรงแมจะใชในขนาดต่ํา
1.5.4 การรักษาทางจิตสังคม (Psychosocial treatment) กรณีนี้ มานิตย ศรีสุรภา
นนท และ จําลอง ดิษยวณิช (มานิตย ศรีสุรภานนท; และ จําลอง ดิษยวณิช. 2542: 151-152)
อธิบายวา เนื่องจากการเจ็บปวยดวยโรคจิต ทําใหผูปวยมีการเสื่อมเสียในดานการทํางานและการเขา
สังคมอยางมาก และปญหานี้ก็มักคงอยูแมวาอาการโรคจิตจะลดลงแลว ดังนั้นการรักษาทางจิต
สังคมจึงเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการรักษาผูปวยโรคจิต เพราะการรักษามีจุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมใหผูปวยรวมมือในการใชยาลดความเครียด เพิ่มความสามารถของผูปวยในการเผชิญกับ
ความเครียด ชวยใหผูปวยมีการคาดหมายที่เหมาะสม และไดรับความชวยเหลือตางๆ ตามสมควร
ซึ่งการรักษาดานจิตสังคม ประกอบดวย
- Inpatient milieu treatment การรักษานี้ชวยใหผูปวยไดมีโอกาสเรียนรูจาก
ประสบการณจริงเพื่อใหสามารถกลับไปอาศัยอยูในชุมชนของตนเองได การรักษานี้จะนําเทคนิค
“token economy” มาใชเพื่อเสริมใหผูปวยคงสภาพพฤติกรรมที่ดีและเลิกพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
นอกจากนี้อาจจัดใหมีการฝกความชํานาญสวนตัวและความชํานาญในการเขาสังคม หรือมีการ
จัดการใหการศึกษารวมดวย
- Partial hospitalization (day treatment) การรักษานี้สามารถจัดใหกับผูปวยนอก
(Outpatients) โดยจัดใหผูปวยมีการเขาสังคม (socialization) การฝกวิชาชีพ (vocational training)
การทําจิตบําบัด (psycho-education) การรักษาดวยวิธีนี้ทําใหผูปวยไดรับการรักษาทางจิตสังคม
อยางเต็มที่ โดยยังสามารถคงการติดตอทางสังคมกับชุมชนของตน
- จิตบําบัด (Psychotherapy) การทําจิตบําบัดมีประโยชนในการชวยผูปวยแกไข
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและชวยใหผูปวยสามารถใชศักยภาพของตนเองใหไดมากที่สุด
- ครอบครัวบําบัด (Family Therapy) ปจจุบันเนนการใหความรูกับผูปวยและ
ครอบครัวในเรื่องความเสี่ยงตอการปวยเปนโรคจิตของสมาชิกในครอบครัว ธรรมชาติของโรค และ
บทบาทของความเครียดในการกระตุนใหเกิดการกลับปวยซ้ํา
- การฝกความชํานาญในการเขาสังคม (Social skills training) การรักษานี้เนน
ที่การเพิ่มความชํานาญในการคบหาผูอื่น (interpersonal skills) การใหผูปวยมีโอกาสฝกฝนพฤติกรรม
ตางๆ กอนที่จะนําไปใชในชีวิตจริง การใชแรงเสริมชนิดบวก (positive reinforcement) เพื่อใหผูปวยคง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และการใชแรงเสริมชนิดลบ (negative reinforcement) เพื่อใหผูปวยเลิก
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
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- การจัดการรายกรณี (Case management) ในประเทศที่มีสวัสดิการดีพอ
ผูปวยโรคจิตเภทจะไดรับผูจัดการสวนตัวเพื่อดูแลในเรื่องตางๆ เชน การดําเนินชีวิตและสุขภาพ การ
บริโภคอาหารและเสื้อผา การจัดการเรื่องที่พักและการเงิน การฝกฝนวิชาชีพ และความตองการ
พื้นฐานอื่นๆ การรักษาชนิดนี้จะชวยใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามสมควร และลด
ความจําเปนในการตองอยูโรงพยาบาล
สรุป การเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทจะทําใหผูปวยมีความผิดปกติทางดานความคิด การ
รับรู อารมณ และมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคม สงผลใหเกิดการสูญเสียศักยภาพ
ดานการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การทํางานและการเขาสังคม จําเปนตองไดรับการรักษาทั้งทางดาน
ชีวภาพ จิตสังคม และฟนฟูสมรรถภาพในการดูแลตนเอง การอยูรวมกับผูอื่นในสังคม เพื่อลดภาระ
ของญาติ/คนใกลชิดทีต่ องคอยใหการดูแลทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ในการวิจัยนี้ จะศึกษาผูดูแลที่ใหการดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่เคยมารับการรักษาที่แผนก
ผูปวยนอกและหรือผูปวยใน ที่เคยไดรับการรักษาดวยยา การรักษาดวยไฟฟา และการรักษาทางจิต
สังคม แตจะยกเวนกรณีที่ไดรับการรักษาแบบการจัดการรายกรณี (Case management)เนื่องจาก
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร และโรงพยาบาลจิตเวชแหงอื่นในประเทศไทย ยังไมได
นํามาใชอยางเปนรูปธรรมในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
1.6 ผลกระทบจากการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคจิต
เภทพบมีรายงานไววา การเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทมีผลทําใหประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของ
บุคคลดอยลงในทุกดานของชีวิต ตั้งแตการดูแลตนเอง การมีสัมพันธภาพตอครอบครัว รายได
การเรียนหนังสือ การทํางาน การขาดที่อยูอาศัย การอยูรวมกับผูคนในสังคม และการดําเนินชีวิตใน
สังคม (Kek N.; Mazumdar P.; Shields R. 2000) บางรายงานกลาวไววา ผูที่เจ็บปวยดวยโรคจิต
เภทจะมีค วามสามารถในการดํา เนินชีวิต เสื่อ มลง ไดแก การเรีย นเลวลง หรือ เรีย นไมได การ
ทํางานบกพรอง ทํางานไมไดเทาที่เคยทํา เกียจคราน ความสัมพันธกับผูอื่นไมราบรื่น เขากับคนอื่น
ไมได ระแวง คิดแปลเจตนาของผูอื่นในทางลบ หงุดหงิด ไมสนใจดูแลตนเอง ไมอาบน้ํา แตงตัวไม
เรียบรอย ไมหวีผม หองนอนสกปรก (Siamhealth. 2007: online) เชนเดียวกับที่องคการอนามัย
โลก ไดรายงานไววา โรคจิตเภทจัดเปนโรคเรื้อรังทางจิตที่ทั่วโลกรูจักกันดี บุคคลที่เคยเจ็บปวยดวย
โรคจิตเภทจะมีความพิการหรือความบกพรองในการทําหนาที่ดานตางๆ รวมถึงความสามารถในการ
ดูแลตนเองการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การสื่อสารกับผูอื่นการทํากิจกรรมอื่นๆ อยางตอเนื่อง และ
การทํางานประกอบอาชีพ ซึ่งลักษณะความพิการทางจิตของผูปวยโรคจิตเภทที่พบ ไดแก ดานการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รวมถึงการดูแลตนเอง การแตงกาย สวมเสื้อผา อาบน้ํา การรักษาความ
สะอาดของรางกาย การดูแลความสะอาดบริเวณแวดลอม และการดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง
ดานการมีสัมพันธภาพตอสังคม รวมถึงทักษะการสื่อสาร ความสามารถในการสรางและดํารงไวซึ่ง
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สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การมีทักษะทางสังคมตางๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการรูจักดูแล
คนอื่น ดานการประกอบอาชีพ เปนความสามารถในการที่จะเรียนรูงานและอดทนทํางานนั้นๆ ได มี
ทักษะทางสังคมและการรับรูถึงสภาพความเปนจริงตามลักษณะงาน สามารถดูแลทําความสะอาดบาน
ไดแก การประกอบอาหาร การซักผา ฯลฯ หรือสามารถที่จะเรียนหนังสือใหจบตามหลักสูตรได ถา
บุคคลนั้นยังเปนนักเรียน/นักศึกษาอยู เปนตน (World Health Organization. 2001) นอกจากนี้การ
ที่บุคคลปวยเปนโรคจิตเภทในชวงวัยรุน วัยกลางคน และเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบอยครั้ง
จะสงผลกระทบตอพัฒนาการดานการสรางครอบครัว การประสบผลสําเร็จในอาชีพ และการพัฒนา
ตนเอง โดยผูปวยจะมีพัฒนาการที่ไมเทาเทียมกับคนทั่วไปในสังคม เนื่องจากในระยะเริ่มแรกของ
การเจ็บปวย ผูปวยจะมีอาการตึงเครียด ไมสามารถผอนคลายไดหรือนอนไมหลับ แยกตัวเองออก
จากกลุมเพื่อน ความสามารถในการทํางาน การเรียน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลง ในรายที่มี
อาการเจ็บปวยในชวงวัยรุนจะพบมีปญหายุงยากดานการศึกษาเลาเรียน และมีปญหาในการทํางาน
ผู ป ว ยจะไม ส ามารถอดทนต อ ความเครี ย ดจากงานและมี ผ ลทํ า ให ทํ า งานได ไ ม น านก็ ล าออก
หรือแมวาผูปวยบางรายจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นได แตผูปวยโรคจิตเภทกลุมใหญ ประมาณรอยละ
60.0 – 70.0 ไมไดแตงงาน สวนมากจะมีปญหาในการติดตอกับคนรอบขางในสังคม และระยะการ
เจ็บปวยที่เรื้อรังจะมีผลกระทบตอการเกิดปญหาสังคมอยางตอเนื่อง เห็นไดจากมีผูที่เจ็บปวยดวยโรค
จิตเภทจํานวนมากตองติดคุกและเปนประชากรที่ไรที่อยูอาศัย (NIMH. 2007: online) รอยละ 80.0
ของผูปวยโรคจิตเภทจะใชสารเสพติด และการใชสารเสพติดมีความเกี่ยวของกับความสามารถใน
การทําหนาที่ที่ดอยลง การใชความรุนแรง และการมีพฤติกรรมฆาตัวตาย โดยจะพบวารอยละ 40.0 –
60.0 ของผูปวยโรคจิตเภทจะพยายามฆาตัวตาย และประมาณรอยละ 10.0 ตายดวยการฆาตัวตาย
ซึ่งอัตราตายที่เปนผลมาจากการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท จัดเปนสภาวะที่ตองใหความชวยเหลือ
อยางเรงดวน นอกจากนี้สาธารณชนยังมีความเขาใจเกี่ยวกับผูปวยที่ผิดๆ และกลัวผูปวยจิตเภท
(Canadian Psychiatric Association. 1998) โดยคิดวาผูปวยโรคจิตเภทเปนบุคคลอันตราย กาวราว
รุนแรง ความสามารถทางสติปญญาบกพรอง หรือเปนผูที่มีความพิการทางดานพัฒนาการหรือพิการ
ทางดานจิตใจ ไมสามารถรักษาใหหายได ไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ หรือทํางาน เปนผูที่ไมตอง
ใหความชวยเหลือ ขาดความตั้งใจในการทําสิ่งตางๆ ออนแอ หรือ ขี้เกียจ เดาใจไมถูก ไมนาไวใจ
นารังเกียจ มีพฤติกรรมแปลกๆ มีความคิด อารมณ จิตใจที่ผิดปกติไมเหมือนคนปกติทั่วไปในสังคม
(Canadian Mental Health Association. 2006: online) แตในดานของผูที่หายจากการเจ็บปวยดวย
โรคจิตเภท มักตองการที่จะดําเนินชีวิตอยูไดดวยตนเอง บางคนอาจตองการเรียนรูวิธีการซื้อของ
การวางแผนใชจายเงิน การประกอบอาหาร การซักรีดเสื้อผา การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล การ
ทํากิจกรรมทางสังคม และการทํากิจกรรมในยามวาง (NAMI. 2007: online) ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ดูแลใหผูปวยสามารถดํารงชีพอยูได ดวยการกระตุนใหผูปวยรูจักชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด เชน
การอาบน้ํา แตงตัว ซักผา ใหชวยทํางานบานอยางงายๆ รดน้ําตนไม ถูบาน ลางชาม ฯลฯ หรือให
ประกอบอาชีพเดิมที่เคยทําอยูตามความสามารถของผูปวย (Thailabonline. 2007: online)
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กลาวโดยสรุป ผลจากการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทจะทําใหบุคคลสูญเสียความสามารถใน
การทําหนาที่ดานตางๆ ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของบุคคลดอยลงในทุกดานของชีวิต ตั้งแต
การดูแลตนเอง การมีสัมพันธภาพกับครอบครัว การเรียนหนังสือ การทํางาน และการดําเนินชีวิตใน
สังคม ดังนั้น ผูปวยจึงตองการการดูแลชวยเหลือทั้งทางดานรางกาย จิตสังคม จากญาติและผูที่
เกี่ยวของในดานตางๆ เพื่อฟนฟูสมรรถภาพใหผูปวยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามระดับความสามารถ
ที่เหลืออยู จนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดตามอัตภาพ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความ
ตองการการดูแลของผูปวยโรคจิตเภทในหัวขอตอไป
1.7 ความตองการการดูแลที่จําเปนของผูปวยโรคจิตเภท
จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการ ตําราที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ใหการดูแลผูปวยโรคจิตเภท พอสรุปไดวา ผูปวยโรคจิตเภทที่ไดรับการรักษาทั้งในกรณีผูปวย
นอก และหรือกรณีผูปวยใน จนกระทั่งอาการทุเลา แพทยอนุญาตใหจําหนายจากโรงพยาบาลได
ผูปวยสวนใหญก็จะยังดอยความสามารถ เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทเปนผูที่มีความผิดปกติทางความคิด
ความรูสึก และพฤติกรรมการแสดงออก อาการแสดงที่พบ คือ ผูปวยจะมีอาการหูแวว ประสาทหลอน
ความคิดผิดปกติไปจากความเปนจริง หลงผิด แยกตัวเอง ไรอารมณ หรือมีการแสดงออกทางอารมณที่
ไมเหมาะสม (EPPIC Statewide Service. 2006: online; Princess Alexandra Hospital Health
Service District Mental Health Service. 2006: online) เมื่อเปนแลวมักไมหายขาด สวนใหญจะมี
อาการกําเริบเปนชวง ๆ มักมีการดําเนินโรคเรื้อรัง (มานิตย ศรีสุรภานนท; และ จําลอง ดิษยวณิช.
2542; มาโนช หลอตระกูล; และ ปราโมทย สุคนิชย. 2548; National Research Council of Thailand.
2007: online) มีผลทําใหเกิดความพิการทางจิตใจตามมา มีขอจํากัดหรือขาดความสามารถ หรือมี
ความบกพรองในการทําหนาที่ดานตางๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การมีสัมพันธภาพตอ
สังคม และการประกอบอาชีพ (World Health Organization. 2001) ดังนั้นเมื่อผูปวยจําหนายออกจาก
โรงพยาบาล กลับไปอยูรวมกับครอบครัว ชุมชน จึงตองการการดูแลชวยเหลือจากผูดูแลในดานตาง
ๆ ดังนี้
1.7.1 ดานการดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล จัดเปนกิจกรรมที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต
และการตอบสนองความต อ งการขั้น พื้ น ฐาน โดยกิ จ กรรมเหลา นั้น จะกระทํา ดว ยตนเองหรือ มี
ผูสนับสนุนชวยเหลือก็ได (ศิริเนตร สุขดี. 2548) เปนกิจกรรมตางๆ ที่กระทําเปนประจําตามปกติใน
แตละวัน ไดแก การแปรงฟน อาบน้ํา สวมใสเสื้อผาสะอาด แตงกายเรียบรอย ตัดเล็บสวมรองเทา
เปนตน การประเมินความสามารถของผูปวยจะประเมินจากการปฏิบัติไดจริงของผูที่มีความบกพรอง
ในดานตางๆ เชน มีความบกพรองดานสติปญญา หรือมีความผิดปกติทางจิต ฯลฯ (มยุรี เพชรอักษร.
2532; Webster’s New World Medical Dictionary. 2007: online) เพราะผลจากการเจ็บปวยดวย
โรคจิตเภทจะทําใหผูปวยมีความบกพรองในการดูแลตนเองมักจะละเลยเรื่องสุขอนามัยของตนเอง
ไมสนใจดูแลตนเอง ไมอาบน้ํา แตงตัวไมเรียบรอย ไมดูแลผลัดเปลี่ยนเสื้อผา เครื่องแตงกาย ไมหวีผม
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หองนอนสกปรก (British Columbia communities of Delta. 2006: online; มาโนช หลอตระกูล
และ ปราโมทย สุคนิชย. 2548:129-130; สมภพ เรืองตระกูล.2542; Siamhealth. 2007: online)
ดังนั้น ผูปวยโรคจิตเภทจึงจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถดูแลตนเองดานสุขอนามัย
สวนบุคคล อันจะชวยสงเสริมใหผูปวยมีสุขอนามัยที่ดี
1.7.2 ดานการพักผอนนอนหลับ ผูปวยโรคจิตเภทในระยะเฉียบพลัน จะมีความผิดปกติ
ปรากฏอยางชัดเจน อาการรุนแรง ตลอดเวลาและตอเนื่อง จนทําใหผูปวยไมสามารถดําเนินชีวิตตาม
วิถีปกติได มีปญหาในการทําหนาที่ตางๆ ในสังคม หรือมีปญหาการนอน ผูปวยจะมีอาการตึงเครียด ไม
สามารถผอนคลายไดหรือนอนไมหลับ (British Columbia communities of Delta. 2006: online;
มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย. 2548: 129 – 130; NIMH. 2007: online) ดังนั้น ผูปวย
โรคจิตเภทตองกระทํากิจกรรมที่จําเปนเพื่อการดูแลตนเองใหสามารถพักผอนนอนหลับไดอยาง
พอเพียง ไดแก การเขานอนและตื่นนอนตามปกติเปนประจําทุกวัน ทํากิจกรรมที่ผอนคลายกอนเขา
นอน ไมนอนหลับในตอนกลางวันจนมีผลใหนอนไมหลับในตอนกลางคืน รูจักจัดการกับตัวเองให
หลับได โดยการทําจิตใจใหสงบ หรือดื่มน้ําในปริมาณนอยกอนเขานอน เปนตน
1.7.3 ด า นการมี ป ฏิ สัมพั นธกับ ผู อื่น บุค คลที่เ คยเจ็บ ปว ยดว ยโรคจิต เภทจะมีค วาม
บกพรองในการทําหนาที่ดานตางๆ รวมถึงความสามารถดานการสื่อสารกับผูอื่น ทักษะการสื่อสาร
การมีสัมพั นธภาพต อสังคม ความสามารถในการสรางและดํ ารงไวซึ่งสัมพั นธภาพกับบุคคลอื่น
การมีทักษะทางสังคมตางๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการรูจักดูแลคนอื่น (World Health
Organization. 2001) ผูปวยโรคจิตเภทจําเปนตองมีความสามารถในการรูจักพูดคุยหรือเลาเรื่องราว
ตางๆ ใหกับบุคลากรทางสุขภาพ สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทฟง ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน
ผูปวย พบปะพูดคุยกับคนรอบขางที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน เปนตน
1.7.4 ด า นการรั บ ประทานยา ผู ป ว ยโรคจิ ต เภทจํ า เป น ต อ งได รั บ การรั ก ษาด ว ยยา
เนื่องจากเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีกวาและสะดวกกวาวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถลดจํานวนครั้ง
และระยะเวลาการอยูโรงพยาบาล ทําใหผูปวยพรอมสําหรับการรักษาดานจิตสังคม และปองกันการ
กลับเขารักษาในโรงพยาบาลซ้ําอีกดวย (มานิตย ศรีสุรภานนท; และจําลอง ดิษยวณิช. 2542: 147152) ผูปวยจึงตองดูแลตนเองดวยการรับประทานยาตามแผนการรักษา ชวยเหลือตัวเองดวยการดื่ม
น้ําเมื่อรูสึกคอแหงเนื่องจากอาการขางเคียงของยา แจงบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยทราบเมื่อมี
อาการขางเคียงของยา เชน อาการงวงนอนอยางรุนแรงจนอาจเกิดอุบัติเหตุได ตัวแข็ง ลิ้นแข็ง คอแข็ง
มือสั่น อยูนิ่งไมได ฯลฯ
1.7.5 ดานการรับประทานอาหาร น้ํา และการขับถาย เนื่องจากผูที่เจ็บปวยดวยโรคจิต
เภทจะมีการรับรูที่ผิดไปจากความเปนจริง พบมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน ซึ่งมีผลทําใหผูปวยไม
สนใจรับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารไมเพียงพอตอความตองการของรางกาย (Chesla.
1996) หรือไมรับประทานอาหารเนื่องจากมีความคิดหวาดระแวงกลัววาจะมีคนแอบเอายาพิษใสไว
ในอาหาร หรือผูปวยบางรายอาจมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้น หรือมีอาการปากแหง คอแหง เนื่องจากไดรับ
การรักษาดวยยาบางชนิด นอกจากนี้ผูปวยโรคจิตเภทยังพบมีปญหาการขับถาย จากสาเหตุหลาย
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ประการ เชน การที่ผูปวยไมเคลื่อนไหว อยูทาเดียวนานๆ ไมสนใจออกกําลังกาย หรือเกิดจากฤทธิ์
ขางเคียงของยาที่ผูปวยรับประทานเพื่อรักษาอาการทางจิตใจ ฯลฯ ผูปวยบางรายพบมีปญหาไม
รั กษาความสะอาดห องส วมหลั ง การขั บ ถ ายหรื อเล นอุ จจาระ ป สสาวะของตนเอง ดั งนั้ นผู ป ว ย
จํา เป นตองดูแลตนเองเพื่อให ไดรั บประทานอาหาร และน้ําอยางเพียงพอตอความต องการของ
รางกาย ไดแก การรับประทานอาหารไดหลากหลายตรงตามเวลา ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 - 8 แกว
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวาน หรือ อาหารประเภทที่ทอดดวยน้ํามันทุกชนิด เชน กลวย
ทอด มัน ฝรั่งทอดหรื ออาหารประเภทฟาสตฟูด ฯลฯ ที่ทํา ใหน้ํา หนัก เพิ่ม รูจักยั บ ยั้ งชั่ งใจว า จะ
รับประทานอาหารเมื่อหิวไมใชเพราะอยาก รวมถึงรูจักการถายอุจจาระปสสาวะในหองสวม และ
รักษาความสะอาดหองสวมหลังจากขับถาย เปนตน
1.7.6 ดานการออกกําลังกาย ผูปวยโรคจิตเภทมักจะมีการทํากิจกรรมที่มากหรือนอย
กวาปกติ หรือมีพฤติกรรมตามปกติบางอยางที่หายไป หนาตาเฉยเมย ไมสนใจตัวเองและสิ่งแวดลอม
แยกตัวเองออกจากสังคมรอบขาง ขาดพลังและแรงบันดาลใจในการทําสิ่งตางๆ เซื่องซึม เชื่องชา
ขาดความกระตือรือรน ดังนั้นผูปวยควรรูจักดูแลตนเองใหไดออกกําลังกายทุกวันๆ ละ 15 – 20 นาที
สามารถออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสภาพรางกาย เปนตน
1.7.7 ดานการมีบ ทบาทตามพั ฒนาการ การที่ผูป ว ยโรคจิต เภทเข ารับการรัก ษาใน
โรงพยาบาลบอยครั้ง จะสงผลกระทบตอพัฒนาการดานการสรางครอบครัว การประสบผลสําเร็จใน
อาชีพและการพัฒนาตนเอง โดยผูปวยจะมีพัฒนาการที่ไมเทาเทียมกับคนทั่วไปในสังคม เนื่องจาก
ในระยะเริ่มแรกของการเจ็บปวย ผูปวยจะมีอาการตึงเครียด ไมสามารถผอนคลายไดหรือนอนไม
หลับแยกตัวเองออกจากกลุมเพื่อน ความสามารถในการทํางาน การเรียน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เสื่อมลง ในรายที่มีอาการเจ็บปวยในชวงวัยรุนจะพบมีปญหายุงยากดานการศึกษาเลาเรียน และมี
ปญหาในการทํางาน ผูปวยจะไมสามารถอดทนตอความเครียดจากงานและมีผลทําใหทํางานไดไม
นานก็ลาออก (NIMH. 2007: online) ดังนั้นผูปวยโรคจิตเภทจําเปนตองรูจักดูแลตนเอง ดวยการ
ปรึกษากับบุคลากรทางสุขภาพที่ดูแลผูปวยเกี่ยวกับงานอาชีพ (แบบบางเวลา/เต็มเวลา) หรือการ
กลับไปเรียนหนังสือ กรณีที่อยูในวัยเรียน เปนตน
สรุป ความตองการการดูแลในดานตางๆ ของผูปวยโรคจิตเภทดังกลาวขางตน ตั้งแต
ความตองการการดูแลดานสุขอนามัยสวนบุคคล ดานการพักผอนนอนหลับ ดานการมีปฏิสัมพันธ
กับผูอื่น ดานการรับประทานยา ดานการรับประทานอาหาร น้ําและการขับถาย ดานการออกกําลัง
กาย และ ดานการมีบทบาทตามพัฒนาการจะชวยสงเสริมใหผูปวยจิตเภทสามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคม ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพและไมกลับเปนซ้ําอีก ทั้งนี้ ความตองการของผูปวยจะไดรับ
การตอบสนองเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัติการดูแลของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
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ในการวิจัยนี้ จะทําการศึกษาตัวแปรในสวนที่เกี่ยวของกับความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคจิตเภท ที่จัดเปนปจจัยเหตุดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวยที่มีความสัมพันธกับความ
เหนื่อยหนายของผูดูแล โดยจะประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท ดวย
แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภทของ มยุรี กลับวงษ (มยุรี กลับวงษ. 2551)
มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทในการศึกษา แบบประเมินจะประกอบดวยขอคําถามจํานวน 26 ขอ
แบงออกเปน 6 ดานคือ ดานการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การออกกําลังกาย
และการมีบทบาทตามพัฒนาการ การรับประทานอาหาร น้ําและการพักผอนนอนหลับ การขับถาย
และการรักษาความสะอาด การรับประทานยาและจัดการกับอาการขางเคียงของยา ทั้งนี้ผลจากการ
ประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง จะชวยสะทอนถึงความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรค
จิตเภท ที่ทําใหผูดูแลตองรับภาระในการดูแลระดับตางๆ กันไป
1.8 ขอมูลการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร เปนโรงพยาบาลจิตเวชขนาดกลางในระดับ
ตติยภูมิ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เปดใหบริการเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและจิต
เวชแกประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนลาง การบริการครอบคลุมมิติดานการ
บําบัดรักษา การปองกันปญหาสุขภาพจิต การสงเสริมสุขภาพจิต และการฟนฟูสมรรถภาพ โดยมี
ทีมสหวิชาชีพเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและจิตเวชในการใหบริการแกผูมารับบริการประกอบดวย
จิตแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักสงคมสงเคราะห และเจาหนาทีด่ าน
เทคนิคการแพทย ทั้งนี้ทีมสหวิชาชีพจะจัดกิจกรรมใหการดูแลชวยเหลือผูปวยจิตเวชอยางเหมาะสม
ตามแนวปฏิบตั ิมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสาระสําคัญของการบริการโดยสังเขปมีดังนี้
งานบริการผูปวยนอก จัดใหบริการดานการตรวจรักษา การรับยาเดิม บริการใหการปรึกษา
และบริการคลินิกพิเศษตางๆ ไดแก คลินิกจิตเวชวัยรุนและเด็ก คลินิกอดสุรา คลินิกจิตสังคมบําบัด
สําหรับผูติดสารเสพติด คลินิกกระตุนพัฒนาการ เปนตน ทั้งนี้ผูมารับบริการในกรณีที่เปนรายใหม
จะไดรับการคัดกรองระดับความรุนแรงของอาการทางจิต ดวยการสัมภาษณประวัติ ตรวจสภาพจิต
ใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาในบางราย และสงพบแพทยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและใหการรักษา
สวนผูรับบริการกรณีรายเกา ผูปวยจะไดรับการประเมินระดับความสามารถของพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่จําเปนขณะที่อยูรวมกับครอบครัว ชุมชน เชน การดูแลตนเองดานกิจวัตรประจําวัน การ
รับประทานอาหาร การนอน การรับประทานยา การจัดการกับอาการขางเคียงของยา การจัดการกับ
อาการความผิดปกติทางจิต การดําเนินชีวิตทั่วไป การติดตอทางสังคม และการทํางาน รวมถึง
วิธีการใหการดูแลของผูดูแล ฯลฯ ในรายที่พบวาผูปวยมีปญหาดานพฤติกรรมหรือการใหการดูแล
พยาบาลจะใหคําปรึกษาและสงพบแพทยเพื่อปรับแผนการรักษาใหเหมาะสม หรือในรายที่มีปญหา
ซับซอน เชน กรณีที่ผูปวยไมมีผูดูแลใหรับประทานยาอยางตอเนื่อง หรือกรณีที่มีสมาชิกในครอบครัว
เจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวชมากกวา 1 คน กรณีที่ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราว มีประวัติทํารายคนใน
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ครอบครัว เพื่อนบานหรือคนอื่นๆ ในชุมชน จนทําใหคนในชุมชนหวาดกลัวไมยอมรับผูปวยฯลฯ
กรณีที่มีปญหาซับซอนเหลานี้ แพทย / พยาบาล จะพิจารณาสงตอไปยังงานบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชชุมชนเพื่อปรึกษาวางแผนการชวยเหลือดวยการติดตามเยี่ยมบานผูปวยตอไป
งานบริการผูปวยใน จัดใหบริการรับผูปวยจิตเวชที่อยูในภาวะวิกฤติไวรักษาในโรงพยาบาล
มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวรักษาแบบผูปวยใน จํานวน 60 เตียง โดยเฉลี่ยผูปวยจะอยูรับการรักษา
ในโรงพยาบาลนานประมาณ 15 - 100 วัน ผูปวยจะไดรับการดูแลโดยพยาบาลที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ใหบริการดูแลและประสานงานกับผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลชวยเหลือ
ผูปวยจะไดรับการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง เชนเดียวกับผูปวยที่มารับการรักษาแบบผูปวย
นอก รวมถึงเนนการใหญาติมีสวนรวมในการดูแลขณะที่ผูปวยรับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต
ระยะแรกรับจนถึ งจํ าหน ายออกจากโรงพยาบาล ด วยการจัดใหญาติมีกิจกรรมการดูแ ลและวาง
แผนการดู แ ลผู ป ว ยร ว มกั บ ที ม ผู ดู แ ล เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มก อ นที่ ผู ป ว ยจะกลั บ ไปอยู ร ว มกั บ
ครอบครัว ชุมชน กรณีที่พบมีปญหาซับซอนในการดูแล เชน กรณีที่ผูปวยไมมีผูดูแลที่บานเพื่อให
ผูปวยไดรับประทานยาอยางตอเนื่อง หรือกรณีที่มีสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวช
มากกวา 1 คน กรณีที่ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราว มีประวัติทํารายคนในครอบครัว เพื่อนบาน หรือคน
อื่นๆ ในชุมชน จนทําใหคนในชุมชนหวาดกลัวไมยอมรับผูปวย ฯลฯ ผูปวยจะไดรับการพิจารณาสง
ตองานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เพื่อปรึกษาวางแผนการชวยเหลือดวยการติดตามเยี่ยม
บานผูปวยตอไป
งานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน จัดใหบริการแกผูปวยจิตเวชในชุมชน ครอบคลุม
การใหการปรึกษาดานการดูแลผูปวยที่บาน การประสานงานกับเครือขายบริการ และเตรียมชุมชน
ใหมีความพรอมที่จะรับผูปวยกลับไปอยูรวมกัน โดยมีภารกิจหลักคือ การใหบริการผูปวยที่ไดรับ
การสงตอจากงานบริการผูปวยนอก งานบริการผูปวยใน ใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่องในชุมชน
ดวยการประสานงานกับเครือขายผูดูแลในพื้นที่ เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย วัด ผูนําชุมชน
เพื่อนบาน ฯลฯ ใหเครือขายมีสวนรวมในการดูแลใหผูปวยไดรับการรักษาดวยยาอยางตอเนื่อง เพื่อ
ปองกันการกลับเปนซ้ําจนทําใหผูปวยมีอาการเรื้อรัง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เสื่อมลงและสงผล
กระทบตอการดูแลมากขึ้น รวมถึงใหผูปวยไดรับการดูแลจากเครือขายดานการเงิน การทํางาน และ
การดําเนินชีวิตในสังคม
สรุป โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร เปนหนวยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข มีหนาที่ใหบริการเฉพาะทางดานสุขภาพจิตและจิตเวชแกผูมารับบริการ ครอบคลุม
มิติดานการบําบัดรักษา การปองกันปญหาสุขภาพจิต การสงเสริมสุขภาพจิต และการฟนฟูสมรรถภาพ
โดยทีมสหวิชาชีพจะจัดกิจกรรมใหการดูแลชวยเหลือตามมาตรฐานวิชาชีพใหการบริการทั้งในกรณี
การรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก แบบผูปวยใน และการบริการสุขภาพจิต และจิตเวชชุมชน ซึ่งจะ
ใหบ ริก ารอยา งตอ เนื่อ ง เพื่อ ใหผูปว ยไดรับ การดูแ ลจากครอบครัว เครือ ขา ยในชุม ชน อยา งมี
ประสิทธิภาพ จนสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
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2. พฤติกรรมการดูแลผูป วยโรคจิตเภท : ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการดูแล
พฤติกรรม การดูแลผูปว ยโรคจิตเภท สภาวะทางจิตใจและอารมณของผูดแู ล
2.1 ความหมาย
ผูดูแล หมายถึง ผูที่ใหการชวยเหลือหรือการดูแลที่กระทําโดยตรง หรือโดยออม ตอบุคคล
อื่น โดยผูรับการดูแลตองเปนบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเปลี่ยนแปลงเนื่องจากโรค ความพิการ หรือ
ความเสื่อมถอยของสมรรถภาพรางกาย จิตใจ หรือกอใหเกิดความตองการในการดูแลรักษาเฉพาะ
จากแพทย โดยความตองการดังกลาวที่เกิดขึ้นตองไดรับการตอบสนองหรือดูแลชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง (ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. 2539: 86) ซึ่งลักษณะของผูดูแลสามารถแบงตามคุณสมบัติและ
ศักยภาพในการดูแล ออกเปน 2 กลุมใหญๆ (สีดา สุจริตกุล. 2541: 10) คือ
1. ผูดูแลที่เปนพยาบาลวิชาชีพ
2. ผูดูแลที่ไมไดเปนพยาบาลวิชาชีพ
2.1 ผูรับจางดูแล (The caregiver career)
2.2 ผูดูแลในครอบครัว (Family caregiver)หรือผูดูแลที่ไมเปนทางการ (Informal
caregiver) หรือ Informal career
ในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท จะพบวา ผูดูแลผูปวยเปนผูดูแลที่ไมเปนทางการหรือผูดูแล
ในครอบครัว สวนใหญเปนญาติสายตรงของผูปวย โดยเปนบิดามารดามากที่สุด และอาศัยอยูรวม
ครอบครัวเดียวกันกับผูปวย ทําหนาที่ใหการดูแลตั้งแตเริ่มปวยจนถึงปจจุบัน และตองรับภาระอยาง
มากในการดูแ ลผูปว ยโรคจิต เภทในครอบครัว (เยาวลัก ษณ กลิ่นหอม. 2540: 16; อางอิงจาก
Gopinath; & Chaturvedi. 1992; Martyns-Yellowe. 1992; Sallch. 1994)
ในการวิจัยนี้ ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท หมายถึง ผูที่ทําหนาที่รับภาระในการดูแลชวยเหลือ
ผูปวยโรคจิตเภท ที่อาศั ยอยูในครอบครัวเดียวกัน ไดแก คูสมรส บิดา มารดา บุตร พี่หรือนอง
รวมถึงบุคคลสําคัญในชีวิตของผูปวย ที่มีหนาที่โดยตรงคอยชวยเหลือผูปวยอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการการดูแลที่จําเปนของผูปวยโรคจิตเภท ไดแก การดูแลดาน
กิจวัตรประจําวัน การพักผอนนอนหลับ การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น การรับประทานยา การรับประทาน
อาหาร น้ํา และการขับถาย การออกกําลังกาย และการพัฒนาทักษะทางอาชีพ เปนตน โดยผูดูแล
ไมไดรับคาจางตอบแทนใดๆ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแล
โดยทั่วไปพฤติกรรมการดูแลเปนพฤติกรรมระหวางบุคคล ที่เปนกระบวนการกระทําใน
การใหความชวยเหลือบุคคลอื่นหรือกลุมบุคคล เพื่อดํารงไวซึ่งความเปนมนุษยและการอยูรอดของ
ชีวิต หรือเพื่อจุดประสงคใดจุดประสงคหนึ่ง และเปนความรูสึกที่มีรวมกัน เชน การดูแลกันระหวาง
บุคคลในครอบครัว การดูแลระหวางเพื่อน เปนตน (ยี่สุน ใจดี. 2540: 25) และจากการทบทวน
เอกสารทางวิชาการพบมีผูเชี่ยวชาญ อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการดูแล ไวหลายทาน ดังนี้
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วัตสัน (Watson. 1989: 219-235) อธิบายวา ความรักและการดูแลกัน เปนคุณสมบัติที่มีอยู
ในมนุษยทุกคน มนุษยตองการความรักและการดูแลเพื่อการดํารงอยูของชีวิต การชวยเหลือที่เริ่ม
จากความตั้งใจ ความรัก จะทําใหการปฏิบัติตอกันมีความออนโยน ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่ง
เปาหมายของการดูแลตามแนวคิดนี้ คือ ใหบุคคลมีภาวะดุลยภาพของกาย จิต และจิตวิญญาณ
มีการเรียนรู มองเห็นคุณคาของตนเองและการดูแลเยียวยาตนเอง ทั้งนี้กระบวนการการดูแลจะ
เกิดขึ้นไดเมื่อมีปฏิสัมพันธระหวางผูดูแล และผูรับการดูแล ในสถานการณเฉพาะ ที่บุคคลทั้งสอง
เขาถึงจิตใจกัน (Transpersonal caring) มีการรับรูตรงกันและรวมกันการตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ดี
และเหมาะสมที่สุดในสถานการณนั้นอยางเสมอภาค (Coparticipant) โดยกระบวนการดูแลที่จะทํา
ใหเขาถึงจิตใจกันไดตองอาศัยปจจัยการดูแล 10 ประการ ดังนี้
1. การสรางคานิยมที่เห็นแกประโยชนของผูอื่น และการมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยเปนปจจัย
ที่สําคัญที่สุด โดยจะเนนที่การใหคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยตอกัน มีความรัก ความเมตตา
และเห็นแกประโยชนของผูอื่น จะชวยใหผูปวยมีความรูสึกวามีคนอยูกับเขาเสมอ คอยดูแลเอาใจใส
อยางจริงใจ เสียสละโดยไมหวังผลตอบแทน ปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดและตอบสนองความตองการของ
ผูปวยทันที โดยคํานึงถึงเสมอวา ผูปวยคือเพื่อนมนุษยคนหนึ่งที่ตองการความชวยเหลือ ความรัก
ความเมตตาจากผูดูแล
2. สรางความศรัทธาและความหวัง ความหวังเปนสิ่งที่เสริมสรางกําลังใจและความเขมแข็ง
ในการเผชิญกับความทุกขทรมาน ศรัทธาและความหวังเปนกระบวนการที่ไมเคยสิ้นสุด ถึงแมจะ
หมดหวังไปแลวก็ยังสามารถสรางความหวังใหมได แตความหวังที่สรางขึ้นควรเปนรูปธรรมและมี
ความเปนไปได ผูดูแลจะสามารถสรางความศรัทธาและความเชื่อถือ โดยการใหขอมูลที่ชัดเจนตาม
ความเหมาะสม มีทาทางที่เชื่อมั่น สามารถใหคําปรึกษาและเปนที่พึ่งของผูปวยได
3. มีความไวตอความรูสึกทั้งของตนเองและผูอื่น ผูดูแลที่มีความไวตอการรับรูตนเอง ก็จะ
ไวตอการรับรูความรูสึกของผูอื่นดวย และสามารถเขาใจโลกตามมุมมองของผูอื่นได เขาใจความ
แตกตางทางดานวัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษาและคานิยม ซึ่งจะทําใหเกิดการรับรูที่ดีตอกันและสราง
พฤติกรรมการดูแลที่ดีได
4. สรางสัมพันธภาพการชวยเหลือที่ไววางใจกัน ประกอบดวย
4.1 การเขาใจซึ่งกัน และกัน การที่ผูดูแลสามารถเขาใจโลกตามมุมมองของผูอื่นได
จะทํา ใหสัมพันธภาพระหวางผูดูแ ลกับ ผูปว ยดียิ่งขึ้น แตถาผูดูแ ลแอบซอนความรูสึกไวภายใน
โดยเฉพาะความรูสึกกลัว เบื่อหนายหรือความรูสึกที่ไมดีอื่นๆ จะทําใหเปนอุปสรรคตอสัมพันธภาพ
เพราะผูดูแลจะถายทอดความรูสึกเหลานี้ออกมาในหลายรูปแบบที่แสดงถึงการที่ผูดูแลไมเขาใจ
ผูปวย เชน ตองการใหผูปวยพักเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธกับผูปวย ในสถานการณเชนนี้ ผูดูแล
จะเปนผูทําลายสัมพันธภาพเสียเอง ซึ่งเปนผลกระทบดานลบตอคุณภาพการดูแล
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4.2 การรวมรูสึกเปนการที่ผูดูแลสามารถรับรูถึงความตองการของผูปวยอยางที่ผูปวย
ตองการ และตอบสนองความตองการไดอยางเหมาะสมทั้งคําพูด ทาทาง และพฤติกรรม การแสดงออก
4.3 ความรูสึกอบอุนใจ การมีปฏิสัมพันธอยางอบอุนระหวางผูดูแลและผูปวยจะชวย
สงเสริมสัมพันธภาพและพัฒนาการเจริญเติบโตทางอารมณของผูปวย โดยผูดูแลตองจัดบรรยากาศที่ไม
คุกคาม มั่นคง ปลอดภัย และเปนที่ไววางใจได
4.4 การสื่อสารอยางมีคุณภาพ การสื่อสารที่ดีเปนเครื่องมือในการบําบัดที่สําคัญ เพราะ
สภาพจิตใจของผูปวยจะสับสน รูสึกถึงความไมแนนอน การบอกเลาที่มากหรือนอยเกินไป อาจ
กระทบกระเทือนจิตใจไดงาย ผูดูแลจึงควรใหขอมูลที่เปนจริงเปนระยะๆ อยางเหมาะสม การไดรับ
ขอมูลที่เพียงพอจะทําใหผูปวยเกิดการตอบสนองที่เหมาะสม มีความไววางใจและมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผูดูแล
5. การสงเสริมและยอมรับการแสดงออกของความรูสึกทั้งในทางบวกและลบผูดูแลควรมี
โอกาสแสดงออกถึงความรูสึกทั้งในทางบวกและทางลบ โดยทั่วไปผูดูแลมักมีพฤติกรรมปกปอง
ความรูสึกของตนเอง โดยเฉพาะความรูสึกดานไมดี ผูดูแลมักจะเก็บซอนไวเพื่อรักษาภาพพจนที่ดี
ของตนเอง แตพฤติกรรมดังกลาวเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงในสัมพันธภาพระหวางผูดูแลและ
ผูปวย เพราะพฤติกรรมที่ผูดูแลแสดงออกขาดความจริงใจ ทําใหผูปวยรูสึกถูกหลอกลวง ไมแนใจ
และไมเ ชื่อถือ ในทํานองเดีย วกันการที่ผูดูแลสามารถยอมรับ ตนเองทั้งในทางที่ดีและไมดี ก็ จะ
สามารถเปดใจกวางในการยอมรับความรูสึกของผูปวยทั้งที่ดีและไมดีไดเชนกัน
6. ใชวิธีการแกปญหา และตัดสินใจดวยเหตุและผล ผูดูแลตองรูจักการถาม การพูดคุยและ
การสังเกตจากผูปวย เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมในการดูแลชวยเหลือผูปวย
7. รางสัมพันธภาพระหวางบุคคลในกระบวนการเรียนรู โดยทั่วไปผูปวยมักจะมีความรูสึก
สับสน ไมแนใจ และมีความกลัว การใหขอมูลและทางเลือกจัดเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยลดความไม
แนใจ ความวิตกกังวลและความกลัว การไดรับขอมูลที่เพียงพอรวมกับการประคับประคองดูแลจะ
ชวยใหผูปวยเกิดการเรียนรู พัฒนาความสามารถ ตอการตอบสนองที่เหมาะสม
8. จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดูแลผูปวยทั้งทางดานกายภาพ จิตใจ สังคมวัฒนธรรม
และจิตวิญญาณ การจัดสภาพแวดลอมใหผูปวยรูสึกสบาย มีความรื่นรมย สะอาด ปลอดภัย มีความ
เปนสวนตัว และการไดรับการสนับสนุนจากผูดูแล ครอบครัว ญาติ ลวนมีอิทธิพลตอความผาสุกของ
ผูปวยทั้งสิ้น การชวยแบงเบาความไมสบายทั้งรางกายและจิตใจ จะชวยใหผูปวยรูสึกวาตนเองมี
คุณคา และมีเจตคติที่ดีตอตนเอง
9. การชวยเหลือเพื่อใหผูปวยไดรับการตอบสนองตามความตองการ การตอบสนองความ
ตองการอยางดีที่สุดในสิ่งที่เปนไปไดจะทําใหผูปวยเกิดความผาสุก พัฒนาวุฒิภาวะ และปรับตัวอยู
รวมกับผูอื่นได ซึ่งผูดูแลควรปฏิบัติดังนี้
9.1 ตอบสนองความตองการที่จําเปนดานชีวภาพ เพื่อใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตอยูได
ไดแก การดูแลดานอาหารและน้ํา ความสะอาดของปาก ฟน ผิวหนัง การหายใจ และการขับถาย
เปนตน
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9.2 ตอบสนองความตองการดานจิตสรีระ เพื่อใหผูปวยคงไวซึ่งการปฏิบัติหนาที่ของ
รางกาย เชน การออกกําลังกาย การพักผอน การมีเพศสัมพันธ ฯลฯ
9.3 ตอบสนองความตองการดานจิตสังคม เพื่อใหผูปวยรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปน
สวนหนึ่งของครอบครัว สังคม
9.4 ตอบสนอความตองการดานจิตวิญญาณ ไดแก การตอบสนองใหผูปวยไดกระทํา
ตามความเชื่อ ความศรัทธาตอสิ่งที่ผูปวยผูกพันหรือนับถือ
10. การพิจารณาสัจธรรมเกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยูของมนุษย และการสรางพลังความ
เขมแข็งดานจิตวิญญาณ ผูปวยสวนมากจะรูสึกสับสน ไมแนใจ วิตกกังวลและทุกขทรมาน ทําให
ผูปวยพยายามไขวควา หาความมั่นใจ และความรูสึกปลอดภัย ผูดูแลจําเปนตองชวยเหลือใหผูปวย
คนพบความเชื่อและความศรัทธาที่ผูปวยมีอยู เพราะความเชื่อ ความศรัทธาเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ชวยใหบุคคลเขาใจความหมายของชีวิต ตามสภาพการณของการเปนมนุษยที่ตองมีเงื่อนไข และ
ขอจํากัดบางประการ ผูดูแลสามารถชวยใหผูปวยไดเขาใจตนเอง พัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็ง มี
พลังในการบําบัด ดูแลตนเองหรือการเผชิญกับอาการที่เปลี่ยนแปลงของตนเองไดทั้งดานรางกาย
และจิตใจ
วอลฟ (Wolf. 1986) อธิบายวา การดูแลบุคคลนั้นมีความหมายสําคัญอยูที่การชวยเหลือ
ใหบุคคลเจริญเติบโตถึงระดับที่มีความพึงพอใจตอชีวิตของตนเอง โดยจะตองเกิดขึ้นเปนกระบวนการ
และแนวทางของความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางกัน เปนการใหความชวยเหลือกันดวยความไววางใจ
และมีความลึกซึ้งในสัมพันธภาพตอกัน การดูแลกอใหเกิดการปรับหรือจัดคานิยมและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกันเสียใหม และชวยใหบุคคลดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคาหรือมีความหมายยิ่งขึ้น
โดยองคประกอบของการดูแลตามแนวคิดนี้มีดังตอไปนี้ (Wolf. 1986: 87-88; อางอิงจาก Mayeroff.
1971)
- ความรู (Knowing) ผูดูแลจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับผูรับการดูแล ความตองการและ
วิธีการตอบสนองความตองการของผูรับการดูแล
- ความจริงใจ (Honesty) ผูดูแลมีความเต็มใจและแสดงออกถึงความรูสึกที่แทจริงของตน
ที่จะใหการชวยเหลือผูรับการดูแล
- ความไววางใจ (Trust) ในกระบวนการดูแล ผูดูแลและผูรับการดูแล ทั้งสองฝายตองเกิด
ความไววางใจ ตองมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และแสดงความสุภาพตอกัน
- ความออนนอมถอมตน (Humility) ความรูสึกออนนอมจะทําใหผูดูแลเรียนรูสิ่งตางๆ
จากผูรับการดูแล อีกทั้งทําใหไมเกิดการใชอํานาจกับผูรับการดูแล
- ความอดทน (Patience) ผูดูแลตองมีความอดทนเพื่อเปดโอกาสใหผูรับการดูแลไดคิด
และตัดสินใจดวยตนเอง ใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
- ความหวัง (Hope) ผูดูแลตองมีความหวังวาการชวยเหลือของตนจะมีสวนชวยในการ
พัฒนาผูรับการดูแล เปนการมองไปในอนาคต เพื่อเปนแรงกระตุนใหผูดูแลมีการปฏิบัติอยางมี
เปาหมายและตอเนื่อง
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- ความกลาหาญ (Courage) เปนการปฏิบัติบนพื้นฐานของจริยธรรม เพื่อปกปองศักดิ์ศรี
และสิทธิของบุคคล
- การเลือกแนวทางการชวยเหลือบุคคล (Alternating rhythm) เปนการเรียนรูผลของการ
ดูแลจากประสบการณ เพื่อใชเปนแนวทางในการคงไว หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชวยเหลือผูรับ
การดูแล
โรชเชล (Roachelle. 1987) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการดูแลวา เปนการกระทําหรือการ
แสดงออกตอมนุษยและสิ่งตางๆ รวมทั้งการใหคุณคาและความสําคัญในสิ่งนั้น โดยผานการคิดอยาง
ไตรตรอง ประกอบกับความรูสึกหรือพลังอํานาจแหงจิตใจตอการกระทําวา เปนสิ่งที่ดีมีคุณคา และมี
ความหมายตอชีวิตมนุษย ซึ่งผูปฏิบัติเกิดความพึงพอใจ สุขใจที่ไดปฏิบัติพฤติกรรมดังกลาวประกอบดวย
- การปฏิบัติงานดวยความสามารถ (Competence) เปนการปฏิบัติที่ผูดูแลทําใหแกผูปวย
โดยใชความรู ทักษะ ความชํานาญที่มีอยู ไดอยางถูกตองตามเทคนิควิธี และหลักวิชาการดวยความ
มั่นใจ มีการตัดสินใจที่ดี ทันเวลา และปฏิบัติการดูแลโดยคํานึงถึงปญหาและความตองการของ
ผูปวยแตละบุคคลไดอยางครอบคลุมทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
- สัมพันธภาพที่เอื้ออาทร (Compassion) เปนการปฏิบัติการดูแลดวยความหวงใย และ
ตั้งใจจริงในการชวยเหลือผูปวย ทาทาง คําพูดและสายตาที่แสดงถึงความเขาใจ หวงใย ใหเวลาแก
ผูปวย ใหคําปลอบโยน มีการสัมผัส ใหการดูแลอยางสม่ําเสมอ และรับฟงปญหาของผูปวยอยาง
ตั้งใจ
- การใหค วามเชื่อ มั่น ในสัม พัน ธภาพ (Confidence) หมายถึง การมีสัม พัน ธภาพที่ดี
ระหวางผูดูแลกับผูปวย สรางความไววางใจแกผูปวย สื่อสารใหขอมูล ความรู เหตุผล และขอเท็จจริง
ใหความหวัง และสนับสนุนใหผูปวยเผชิญปญหาตางๆ และแกไขไดอยางเหมาะสม และสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติสุข
- พฤติกรรมทางจริยธรรม (Conscience) เปนการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ใหอํานาจใน
การตัดสินใจ การเคารพในศักดิ์ศรีของผูปวย การปฏิบัติการดูแลตั้งอยูบนพื้นฐานความถูกตองตาม
หลักจริยธรรม
- ความผูกพันในงาน (Commitment) หมายถึง การมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติ การดูแล มี
ความรับผิดชอบตอการดูแลเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอผูปวย และครอบครัว
ไลนินเจอร (Leininger. 1991) ไดใหความหมายการดูแลวา เปนการปฏิบัติกิจกรรมการ
ชวยเหลือ (assistive) การสนับสนุนค้ําจุน (supportive) การอํานวยความสะดวก (facilitative) และ
การสรางความสามารถ (enabling) ใหกับบุคคลหรือกลุมบุคคล ตามความตองการที่แสดงออก เพื่อ
ปรับปรุงหรือรักษาไวซึ่งความมีสุขภาพดี หรือแนวทางการดําเนินชีวิตที่ผาสุก โดยอธิบายวา บุคคล
ครอบครัว และชุมชน อยูภายใตโครงสรางของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการดูแลเปน
การกระทําที่จะผันแปรไปตามวัฒนธรรมนั้น ๆ ซึ่งจะมีทั้งสวนที่ตางกันและสวนที่เหมือนกัน การใหการ
ดูแลที่สามารถบรรลุเปาหมายจึงตองเปนการดูแลที่มีความเขาใจ และมีความสอดคลองทางวัฒนธรรม
เพื่อที่จะสามารถใหการดูแลอยางเปนองครวมไดตามเปาหมาย
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พวงรัตน บุญญานุรักษ (2531) ไดอธิบายไววา การดูแลเปนกระบวนการปฏิสัมพันธที่
พยาบาลและผูรับบริการชวยกันสรางความเจริญ ความพึงพอใจในชีวิต และรวมกันยกระดับความมี
สุขภาพดี การดูแลจะสําเร็จไดดวยวิถีทางของความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความไววางใจกัน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณกันทางดานความคิด ความรู พลังงานและเทคนิควิธี โดยมีเปาหมายอยูที่
การสนองตอบตอความตองการไดอยางสมบูรณและประสบความสําเร็จ
สรุป แนวคิดเกี่ยวกับการดูแล จะเนนการตอบสนองความตองการของบุคคล อยางเปน
องครวมทั้ง 3 มิติ คือ กาย จิต และจิตวิญญาณ ที่ไมสามารถแยกจากกันได รวมถึงตองมีความ
สอดคลองกับโครงสรางของสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของผูปวยดวย การดูแลเปนการชวยเหลือให
บุคคลเจริญเติบโตถึงระดับที่มีความพึงพอใจตอชีวิตของตนเอง ชวยใหบุคคลดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีคุณคา หรือเปนการปฏิบัติกิจกรรมการชวยเหลือ (assistive) สนับสนุนค้ําจุน (supportive)
อํานวยความสะดวก (facilitative) และ สรางความสามารถ (enabling) ใหกับบุคคลหรือกลุม ตามความ
ตองการที่แสดงออก เพื่อปรับปรุงหรือรักษาไวซึ่งความมีสุขภาพดี หรือแนวทางการดําเนินชีวิตที่
ผาสุก โดยกระบวนการการดูแล มีความสําคัญอยูที่ความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหการดูแลและผูรับ
การดูแล ใหการชวยเหลือหรือปฏิบัติตอกันดวยความรัก เคารพในความเปนบุคคล มีเหตุผล และมี
เปาหมายเพื่อใหผูรับการดูแลมีสภาพชีวิตที่เปนสุขจนถึงระดับของความพึงพอใจที่จะมีชีวิตอยูตอไป
ทั้งนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเปนการกระทําหรือการแสดงออกตอมนุษย โดยผานการคิดและ
ไตรตรอง ประกอบกับความรูสึกตอการกระทําหรือการแสดงออกนั้นๆ วาเปนสิ่งที่มีคุณคาและมี
ความหมายตอชีวิตมนุษย ผูดูแลเกิดความพึงพอใจ สุขใจที่ไดปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผูปวย
ในการวิจัยนี้ ไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลมาประยุกตใชในการอธิบายการปฏิบัติการดูแล
ของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท โดยคาดหวังวา ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทจะปฏิบัติกิจกรรมใหการดูแล
ชวยเหลือ สนับสนุน อํานวยความสะดวก และสรางความสามารถใหผูปวยดูแลชวยเหลือตนเองได
จนกระทั่งผูปวยมีสภาพชีวิตที่เปนสุขตามความสามารถที่เหลืออยู โดยผูดูแลและผูปวยมีสัมพันธภาพที่
ดีตอกัน ใหความชวยเหลือและปฏิบัติตอกันดวยความรัก เคารพในความเปนบุคคล ขณะเดียวกัน
ผูดูแลตองเกิดความพึงพอใจ สุขใจที่ไดปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผูปวยดวย
2.3 พฤติกรรมการดูแลผูป วยโรคจิตเภทของผูดูแล
ผลจากการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภททําใหประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของบุคคลดอยลงใน
ทุกดานของชีวิต ตั้งแตการดูแลตนเอง การมีสัมพันธภาพตอครอบครัว รายได การเรียนหนังสือ
การทํางาน การขาดที่อยูอาศัย การอยูรวมกับผูคนในสังคม และการดําเนินชีวิตในสังคม (Kek N.,
Mazumdar P.; Shields R. 2000) นอกจากนี้การที่บุคคลปวยเปนโรคจิตเภทในชวงวัยรุน วัยกลางคน
และเขารับการรักษาในโรงพยาบาลบอยครั้งจะสงผลกระทบตอพัฒนาการดานการสรางครอบครัว
การประสบผลสําเร็จในอาชีพ และการพัฒนาตนเอง โดยผูปวยจะมีพัฒนาการที่ไมเทาเทียมกับคน
ทั่วไปในสังคม ดังนั้นจึงเปนภาระของผูดูแลที่ตองทําหนาที่ในการดูแลชวยเหลือ
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ผูปวยในเกือบทุกดานของชีวิตเปนระยะเวลายาวนาน เนื่องจากโรคจิตเภทจัดเปนโรคเรื้อรังทางจิตที่
ทั่วโลกรูจักกันดี บุคคลที่เคยเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทจะมีความพิการหรือความบกพรองในการทํา
หนาที่ดานตางๆ (World Health Organization. 2001) และผูปวยสวนใหญไมสามารถรักษาให
หายขาดได ดังนั้นการดูแลรักษาที่สําคัญคือ การปองกันการกลับปวยซ้ํา ซึ่ง ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี และ
คณะ (2531) ไดอธิบายวิธีปฏิบัติของญาติในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทไวดังนี้
1. ดูแลใหผูปว ยรับประทานยาตามแพทยสงั่ อยางสม่ําเสมอ
2. หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณมากๆ ในครอบครัว อารมณในที่นี้หมายถึง อารมณโกรธ
เกลียด กาวราว รวมไปถึงความรูสึกหวงใยที่มากเกินไป
3. ในกรณีที่ผูปวยไมยอมรับประทานยา และหากผูปวยยังพอฟงเขาใจได ญาติควรพูดคุย
และอธิบายถึงความสําคัญของการรับประทานยา
4. ในกรณีที่ผูปวยทํารายผูอื่น ทํารายตนเอง หรือทําลายทรัพยสิน ญาติควรพาผูปวยไป
พบแพทย
5. ในกรณีที่ผูปวยมีอาการซึมเฉย เฉื่อยชาและแยกตัว ไมเขาสังคม โดยที่เปนอาการของ
การเจ็บปวยการกระตุนใหหายเฉื่อยชานั้น อาจใหผูปวยทํางาน โดยเริ่มจากงานที่งายๆ กอน เชน
ใหดูแลที่นอนของตนเอง ชวยทํางานบานงายๆ ถูบาน ลางชาม งานนั้นควรอยูในขอบเขตที่ผูปวยจะ
ทําสําเร็จไดโดยไมเครียดมากเกินไป
6. ในกรณีที่ผูปวยมีพฤติกรรมแปลกๆ เชน พูดหัวเราะคนเดียว ถาไมบอยหรือไมมาก
ญาติอาจเพิกเฉยไมโตตอบผูปวย และแจงใหผูรักษาทราบ ขอควรระวังคือ ญาติไมควรแสดงความ
โกรธ ตําหนิ หรือดุวาผูปวยอยางรุนแรง
7. ในกรณีที่ผูปวยมีอาการหลงผิด ถึงแมจะไมรุนแรงและไมอันตราย ญาติอาจเพิกเฉย
ไมได ควรถามเหตุผลที่ผูปวยคิดเชนนั้น ญาติอาจลองอธิบายใหผูปวยเขาใจใหถูกตอง ถาผูปวยไม
รับฟงเลยหรือโกรธ แสดงวายังไมใชจังหวะที่จะพูดกับผูปวยในเรื่องนี้ ญาติควรรับฟงเฉยๆ กอน
และบอกอาการดังกลาวใหแพทยทราบ ถาอาการหลงผิดมีลักษณะที่เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
ควรพาผูปวยไปพบแพทยโดยดวน
ลินดา และหลุย เอเลน (Linda; & Louis Ellen. 1989: 61) ไดทําการศึกษาในมารดาผูปวย
เกี่ยวกับปญหาจากการดูแลและสาเหตุของความเครียดในบทบาทผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ซึ่งผล
การศึกษา ดานปญหาของวิธีการดูแล พบวา ผูดูแลมีปญหาเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
การดูแลในเรื่องกิจวัตรประจําวัน การประสานกับผูรักษาและหนวยงานอื่น
ยอดสรอย วิเวกวรรณ (2543) อธิบายไววา ผูดูแลสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรค
จิตเภท ที่ครอบคลุมทั้งการดูแลดานรางกาย ไดแก การรับประทานอาหารและยา การพักผอน การ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เปนตน การดูแลทางดานจิตสังคม ไดแก การหวงใยของผูดูแล เคารพใน
ความเปนบุคคลของผูปวย โดยแสดงการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของครอบครัว เปนตน และการดูแล
ในระดับของจิตวิญญาณ ไดแก การสงเสริมใหปฏิบัติศาสนกิจ เปนตน ซึ่งสามารถนํามาผสมผสาน
กับแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลของวัตสัน (Watson. 1985) จนไดขอสรุปวา พฤติกรรมการดูแลผูปวย
จิตเภทของผูดูแลที่ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ มี 10 ดาน คือ
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1. การใหความเมตตาตอผูปวยโรคจิตเภท ความเมตตาจัดเปนปจจัยพื้นฐานที่จะทําให
ผูดูแลเต็มใจที่จะปฏิบัติการชวยเหลือดูแลผูปวยโรคจิตเภทอยางตอเนื่อง สามารถแสดงออกโดยการ
ปฏิบัติตอผูปวยดวยความสุภาพออนโยน เห็นอกเห็นใจในความเจ็บปวยตามสมควร จริงใจและมี
ความอดทนภายใตสภาวการณของการดูแล เสียสละเวลาในการดูแลชวยเหลือในเรื่องตางๆ โดยไม
หวังสิ่งตอบแทนหรือคาจางรางวัลใดๆ
2. การใหกําลังใจและใหความหวัง ผูดูแลจะมีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะสงเสริม และคงไวซึ่ง
ความหวังที่เปนจริงไดของผูปวยโรคจิตเภททั้งทางวาจาและทาที เชน การกลาวชมเชยในความสําเร็จ
ของผูปวยแมในเรื่องเล็กนอยก็ตาม ใหอภัยและยอมรับตอความลมเหลวของผูปวย เชน โอบกอด
แสดงความเห็นใจ และการกระตุนใหปฏิบัติในสิ่งที่สามารถทําไดจนสําเร็จ รวมทั้งการบอกกลาวให
ผูปวยไดรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของเขาเอง เชน เมื่อผูปวยชวยตัวเองไดมากขึ้น
แตงตัวสะอาดเรียบรอยมากขึ้น รับผิดชอบกินยาเอง เปนตน
3. การสังเกต และตอบสนองความตองการของผูปวยโรคจิตเภทไดอยางทันทวงที ความ
ตองการของผูปวยโรคจิตเภทเกิดจากความผิดปกติ หรือการเปลี่ยนแปลงของผูปวยเอง ดานรางกาย
ที่พบบอย คือ อาการขางเคียงจากยา ผูปวยจะมีอาการ ตัวแข็ง ลิ้นคับปาก น้ําลายไหล เดินไมแกวง
แขน และขณะพูดลิ้นแข็ง อาการเหลานี้ไมเปนอันตราย ควรใหผูปวยรับประทานยาแกแพ หาก
อาการยังไมหายไปควรปรึกษาผูรักษา ในบางรายจะอวนขึ้นเนื่องจากยากระตุนใหมีความอยาก
อาหารเพิ่มขึ้น จึงควรควบคุมอาหารประเภทแปง ไขมันและน้ําตาล รวมทั้งออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ ดานอารมณที่พบบอย ไดแก ผูปวยซึมเฉย ไมยอมพูด หงุดหงิด โกรธงาย เมื่อพบอาการ
ดังกลา วผู ดูแ ลควรเขาไปซักถาม ค นหาสิ่ งที่มากระทบจิ ต ใจ แสดงความสนใจและเสนอตั ว เขา
ชวยเหลือ ในบางรายถึงกับคลุมคลั่ง ดุรายและกอความวุนวายทั่วไป เมื่อพบอาการดังกลาวผูดูแล
ควรปฏิบัติดังนี้ คือ
3.1 มีทาทีสงบตอพฤติกรรมผูปวย
3.2 กระตุนใหผูปวยพูดระบายความรูสึกโกรธและไมพึงพอใจออกมา
3.3 ผูปวยที่เอะอะอาละวาด ทําลายสิ่งของ ทํารายรางกายตนเองและผูอื่น ควรผูกมัด
หรือจํากัดขอบเขตผูปว ยชัว่ คราว จากนั้นรีบนําสงโรงพยาบาล
4. การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ จะทําใหผูปวยรูสึกไววางใจผูดูแล ซึ่งแสดงออก
โดยการแสดงความหวงใยอยางจริงใจและเปนธรรมชาติ ซักถามสารทุกขสุกดิบในแตละวันขณะเดียวกัน
ผูดูแลก็ควรบอกกลาวความรูสึกและความตองการของตนเองอยางเปดเผยดวย รวมทั้งการไดรวม
ทํากิจกรรมตางๆ ในแตละวันกับผูปวย เชน ดูโทรทัศน ฟงเพลง ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร
รวมกัน เปนตน ทั้งนี้เพื่อการเสริมสรางและคงไวซึ่งสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
5. การแสดงการยอมรับพฤติกรรมของผูปวยจิตเภททั้งดานบวกและดานลบ ผูปวยโรคจิต
เภทเปนบุคคลที่มีความผิดปกติของความนึกคิด พฤติกรรมและอารมณ และมีการแสดงออกที่ไมเปน
ที่ยอมรับของสังคม หากผูดูแลเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมตางๆ แลว ควรยอมรับพรอมใหอภัย
ไมแสดงอาการรังเกียจหรือตําหนิผูปวย ไมดูถูกเหยียดหยามแตก็ไมควรตามใจหรือสนับสนุน ควร
พยายามอธิบายใหผูปวยเขาใจดวยเหตุผลอยางใจเย็น ไมตอบสนองความตองการเมื่อผูปวยมีการ
แสดงวาจาทาทางที่ไมเหมาะสม
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6. การแกไขปญหาโดยใชเหตุผล การพิจารณาแกไขปญหาอยางเปนระบบเชื่อมโยงจาก
เหตุสูผล มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการยอมรับในพฤติกรรมของผูปวย ซึ่งจะนําไปสูการสืบ
คนหาสาเหตุของปญหา โดยการซักถามจากผูปวยเอง บุคคลรอบขาง หรือทีมบุคลากรที่รักษาผูปวย
และจากการสังเกตของผูดูแลเอง เมื่อทราบสาเหตุที่แทจริงแลว ผูปวยและผูดูแลควรไดพูดคุยกัน
แทนการตําหนิดุวาหรือปราบใหสงบ ควรสอบถามเหตุผลของพฤติกรรมดังกลาว หากเปนความ
เขาใจผิดจําเปนตองอธิบายถึงสิ่งที่ถูกตองใหฟง หากเปนการรับรูที่ผิด เชน มีประสาทหลอน แลว
เกิดความกลัว ผูดูแลอาจตองคอยอยูเปนเพื่อน พรอมกับบอกเลาความเปนจริง (Presenting reality)
ใหฟง เปนตน แตถามีพฤติกรรมใดจําเปนตองแกไข ผูดูแลควรมีการตกลงรวมกับผูปวยแลวเริ่มตน
ดําเนินการ โดยการกระตุนเตือน ชักชวนใหปฏิบัติอยางตอเนื่องจนประสบผลตามแผนที่วางไว
รวมกัน
7. การชี้แนะหรือใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวย ผูปวยโรคจิตเภทมีการรับรูผิดพลาด
จึงมักแสดงพฤติกรรมตามการรับรูที่ผิด เชน แยกตัว หวาดระแวง กลัว วิตกกังวลรุนแรง เปนตน
ผูดูแลจะชวยบรรเทาอาการเหลานี้ไดดวยการเขาไปอยูเปนเพื่อนใหความมั่นใจ เอาใจใส ใหขอมูล
เกี่ยวกับการเจ็บปวยตามความเปนจริง รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการแสดงออกอยางเหมาะสม เชน การ
ทักทาย ยิ้มแยม พูดคุยกับผูอื่น เปนตน
8. การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิดความรูสึกปลอดภัย ผูดูแลจัดเปนสิ่งแวดลอมที่
สํ า คั ญ เป น อั น ดั บ แรกของผู ป ว ย นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการดู แ ล จั ด หรื อ ปรั บ ปรุ ง
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ใหมีบรรยากาศของความรัก ความอบอุนและปลอดภัยแกผูปวย สงเสริมใหมีความ
เปนอยูที่ดีตามอัตภาพ ซึ่งผูดูแลสามารถปฏิบัติไดโดยการจัดที่อยูอาศัยใหสะอาด อากาศถายเท
สะดวก ปลอดภัยทั้งจากสิ่งที่จะเปนอันตราย และสิ่งที่กระตุนการกําเริบของโรค คอยเชื่อมประสาน
ใหมีความเขาอกเขาใจกันระหวางผูปวยและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เปนตน
9. การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ผูปวยโรคจิตเภทมีความตองการ
ที่พิเศษหรือแตกตางจากบุคคลทั่วไป เชน ตองกินยาตอเนื่องครบถวนเปนเวลานานพอควร หรือตลอด
ชีวิต ตองการความเขาใจในอารมณและความรูสึกมากกวาปกติ ตองการความเขาใจและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป และตองการมีชีวิตที่ผาสุก ดังนั้นผูดูแลจําเปนตองตอบสนองความตองการทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม ที่มีลักษณะเฉพาะดังนี้
9.1 การตอบสนองความตองการดานรางกาย ไดแก การดูแลใหกินอาหารและน้ําอยาง
เพียงพอกับความตองการของรางกายในแตละวัน การรับประทานยายาตามจํานวนและวันเวลาอยาง
ถูกตอง ชวยเหลือเกี่ยวกับความสะอาดของรางกาย ปากและฟน และการทําความสะอาดหลังขับถาย
มีการพักผอนนอนหลับ ออกกําลังกาย ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือชวยประกอบการงานอาชีพ
9.2 ตอบสนองความตองการดานอารมณและจิตใจ เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทจะมีความ
เบี่ยงเบนของอารมณ และการแสดงออกทางอารมณที่ไมสอดคลองกับความรูสึกนึกคิดและไมเปนที่
ยอมรับของสังคม เชน การยิ้ม หัวเราะคนเดียว การรองตะโกนที่สาธารณะ เปนตน ผูดูแลจําเปนตองให
การชวยเหลือ โดยการบอกเลาและแสดงเปนแบบอยางของการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม
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9.3 ตอบสนองความตองการดานจิตสั งคม ผูดูแลปฏิบัติโดยการใหผูป วยมีส วนรว ม
แสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรมตางๆ ในและนอกครอบครัวตามความเหมาะสม และใหความ
เคารพนับถือตามสมควร
10. การชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริงของชีวิต จะทําใหผูปวยโรคจิตเภทไดมี
พลังในการที่ จะมี ชี วิต อยู ตอ ไป ซึ่ งผู ดูแ ลสามารถปฏิบัติ ไดโ ดยการใหผู ป ว ยยอมรับ ในสิ่ งที่ เป น
ธรรมชาติของชีวิต เชน การเกิด แก เจ็บ ตาย อุบัติภัยตางๆ หรือ การเจ็บปวยของตนเอง รวมทั้งฝก
ใหผูปวยมีความอดทนตอความผิดหวังบาง และสนับสนุนใหปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจ เชน การไหวพระ สวดมนตและ นําหลักคําสอนทางศาสนาไปปฏิบัติ เปนตน
สรุป พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล จะมีสวนชวยใหผูปวยโรคจิตเภทมี
พัฒนาการดานการทําหนาที่ของบุคคลในทุกดานของชีวิตไปในทางที่ไมเสื่อมลง ตั้งแตการดูแลตนเอง
การมีสัมพันธภาพตอครอบครัว รายได การเรียนหนังสือ การทํางาน การอยูรวมกับผูคนในสังคม
และการดําเนินชีวิตในสังคม และชวยปองกันการกลับเปนซ้ํา โดยผูดูแลจําเปนตองปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดําเนินชีวิต ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
รวมถึงการดูแลใหผูปวยไดอยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ของชีวิต
และการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางผูดูแลและผูปวย
ในการวิจัยนี้ จะทําการศึกษา ตัวแปรในสวนที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรค
จิตเภทของผูดูแล ตามที่ ยอดสรอย วิเวกวรรณ. 2543 ไดอธิบายไววา พฤติกรรมการดูแลผูปวยจิต
เภทของผูดูแลที่ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ มี 10 ดาน คือ การใหความเมตตา
ตอผูปวยโรคจิตเภท การใหกําลังใจและใหความหวัง การสังเกตและตอบสนองความตองการของ
ผูปวยโรคจิตเภทไดอยางทันทวงที การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ การแสดงการยอมรับ
พฤติกรรมของผูปวยทั้งดานบวกและดานลบ การแกไขปญหาโดยใชเหตุผล การชี้แนะหรือใหขอมูล
ที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวย การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิดความรูสึกปลอดภัย การตอบสนอง
ความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริงของชีวิต
ซึ่งคาดวาพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล เปนปจจัยผลที่มีความสัมพันธกับความ
เหนื่อยหนาย ทั้งนี้เนื่องจากผูดูแลตองใชความอดทนในการดูแลผูปวยโรคจิตเภท เพราะผูปวยโรค
จิตเภทเปนผูที่มีความพิการทางดานจิตใจสังคมที่เรื้อรัง อาการของโรคอาจกําเริบไดเปนระยะๆ
และผลจากการปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภท จะยังไมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดใน
ระยะเวลาอันสั้น ผูดูแลจึงมักเกิดความเครียดจากการอยูรวมกับผูปวย นอกจากนี้การทําหนาที่เปน
ผูดูแลหลักยังทําใหเกิดความเหนื่อยลา หมดกําลังใจ วิตกกังวลกับสถานการณที่คาดเดาไมได
เกี่ยวกับความรุนแรงของอาการ ซึ่งจัดเปนผลกระทบทางดานจิตใจที่เกิดขึ้นกับผูดูแลทั้งสิ้น
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2.4 ผลกระทบตอสภาวะทางจิตใจ อารมณจากการดูแลผูปว ยจิตเภท
ในปจจุบันผูปวยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรง จําเปนตองเขารับการรักษาแบบผูปวยใน
จะอยูโรงพยาบาลในชวงระยะสั้นๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 2 สัปดาห – 1 เดือน ก็จะไดรับการจําหนาย
ออกจากโรงพยาบาลสูชุมชน เมื่อผูปวยกลับจากโรงพยาบาลไปอยูรวมกับสมาชิกในครอบครัว
ชุมชน ผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแลจากผูดูแลในครอบครัว มีผลทําใหครอบครัวจํานวนมากที่ตอง
แบกรับภาระในการดูแลผูปวยที่มีอาการทางจิตอยางรุนแรงและเรื้อรัง โดยไมไดรับการเตรียมความ
พรอมมากอน (วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537: 19) ตองเผชิญกับความเครียดอยางรุนแรงและเรื้อรัง
โดยไมไดรับการประคับประคองชวยเหลือ (Baker. 1989: 31) โดยเฉพาะ “ผูดูแลหลัก” (primary
caregiver) ที่ตองเผชิญอยูในสถานการณของการดูแลโดยตรง จะไดรับผลกระทบจากการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทมากที่สุด เนื่องจากสภาพปญหาและความยุงยากที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปนปญหา
ของผูปวย โดยเฉพาะพฤติกรรมการแยกตัว ซึมเฉย เคลื่อนไหวนอย ไมใสใจตอสิ่งสิ่งแวดลอม ไมมี
การปฏิบัติกิจกรรมใดๆ และขาดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ซึ่งผูดูแลไดใชความพยายามทุก
วิถีทางในการเผชิญตอพฤติกรรมดังกลาว จนทําใหเกิดความเหนื่อยลาทุกขทรมาน และวิตกกังวล
ตอสถานการณที่คาดการณไมได เกิดอาการซึมเศราเมื่อการดูแลไมบรรลุผลสําเร็จและรูสึกผิดที่ไม
สามารถชวยใหผูปวยดีขึ้นได (วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537; อางอิงจาก Kane. 1984: 21) ขณะที่
ผูดูแลบางรายก็จะทุมเทแรงกายและแรงใจในการดูแลผูปวย จนทําใหรูสึกเหน็ดเหนื่อย พักผอนไม
เพียงพอ เบื่ออาหาร นอนไมหลับจนสุขภาพทรุดโทรม (นันทิกา ทวิชาชาติ; และคณะ. 2539) นอกจากนี้
ผูดูแลยังมีชีวิตความเปนอิสระสวนตัวนอยลงกวาเดิม เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทสวนใหญจะเปน
ภาระใหกับครอบครัวตองดูแลชวยเหลือดานตางๆ เชน การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล การเฝาระวัง
อันตรายตางๆ ฯลฯ จนทําใหผูดูแลรูสึกไมมีเวลาเปนของตัวเอง (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531; วรกช นิธิกุล.
2535; มนตรี อมรพิเชษฐกุล; และพรชัย พงศสงวนสิน. 2544)
จากผลกระทบที่ เ กิด ขึ้ น ดั ง กล าวข า งต น ย อ มทํ าให ผู ดูแ ลเกิด ปฏิ กิริ ย าตอบสนองทาง
อารมณ ความรูสึกทางลบในลักษณะตางๆ ซึ่ง วราวรรณ ยศธรรมเสนี (2537) ไดอธิบายถึงความรูสึก
ตางๆ ของผูดูแลจากการอยูรวมกับผูปวยทางจิตไวดังนี้
ความเศรา (Grief) เปนความเศราโศกที่ผูดูแลรูสึกสิ้นหวังทั้งตนเองและผูปวย มักจะเกิด
ซ้ําๆ ครั้งแลวครั้งเลาและหมดไปไดยาก เนื่องจากผูปวยจะมีอาการกําเริบ กลับเปนซ้ํา เปนชวงๆ
สลับกับการฟนคืนสภาพปกติ เปนปรากฏการณที่เจ็บปวดมาก เพราะถึงแมการฟนคืนสภาพปกติ
เปนเรื่องที่นายินดี แตขณะเดียวกันก็เหมือนมีลางสังหรณเกิดขึ้นวาการกลับเปนซ้ําจะเกิดขึ้นตามมา
เปนวัตจักร
ความรูสึกผิด (Guilt) เนื่องจากปจจุบันไดมีการอธิบายถึงสาเหตุของการเจ็บปวยดวยโรค
จิตเภทวา ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของสาเหตุที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย ทําใหสมาชิกในครอบครัวรูสึก
ผิด และหลายครั้งที่รูสึกวาตนเองไมใชสาเหตุ แตเปนไปไดวาตนเองผิด
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ความโกรธ (Anger) บางครั้งสมาชิกในครอบครัวอาจโกรธผูปวยโรคจิตเภท ทั้งนี้เปน
เพราะเขาใสใจวาความเจ็บปวยเปนพฤติกรรมที่พวกเขาตองรับผิดชอบ จึงทําใหเขาโกรธ นอกจากนี้
ความโกรธระหวางสมาชิกดวยกันภายในครอบครัว เกิดขึ้นจากการรับรูการเจ็บปวยที่แตกตางกัน
และแนวทางการชวยเหลือตางกัน จึงเกิดความขัดแยงอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้คูสมรสอาจโกรธ
เพราะวาความตองการของตนไมไดรับการตอบสนอง เพราะความสนใจมุงไปที่สมาชิกครอบครัวที่
ปวยทางจิต
หมดกําลังใจ (Powerlessness) ในระยะแรก สมาชิกครอบครัว เชื่อวาตนเองสามารถ
จัดการกับสิ่งตางๆ เหลานี้ได แตยิ่งนานไปก็รูสึกวาเปนไปไมได ตนเองไมมีความสามารถ และยัง
รูสึกวาไมมีทางรักษาหรือไมมีประโยชนที่จะรักษา จนรูสึกทอแท หมดหวังตอการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
ควบคูไปกับความรูสึกหมดกําลังใจ
ความกลัว (Fear) เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทมักมีคําพูดทาทางที่คุกคามและอาจกอใหเกิด
อันตรายได
จากขอมูลที่กลาวขางตน จะเห็นไดวา ผูดูแล โดยเฉพาะผูดูแลหลักที่ใหการดูแลผูปวย
โดยตรง จะไดรับผลกระทบดานจิตใจ มีความรูสึกทางลบจากการไดอยูรวมกับผูปวย หรือทําหนาที่
ใหการดูแลผูปวยจิตเภทเปนระยะเวลายาวนาน และมีการศึกษาที่สนับสนุนปรากฏการณเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางดานจิตใจ หรือการเกิดความเครียด ความเบื่อหนายจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ดังนี้
ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี (2531) พบวา การที่ผูปวยจิตเภทมีระดับการทํางานทางสังคมต่ําทําให
เปนภาระของญาติที่ตองแบกรับเพิ่มขึ้น ไดแก ทําใหญาติเสียงาน ตองหยุดเรียน ชวยดูแลเรื่อง
อนามัยสวนบุคคลของผูปวย ดูแลเรื่องการรับประทานยา หรือติดตามการรักษา ทําใหไมมีเวลาที่จะ
ไปเขาสังคมหรือทํางานอดิเรก การไดรับความเดือดรอนยอมทําใหญาติเกิดการตอบ สนองทาง
อารมณ เชน อาจเกิดการปฏิเสธไมยอมรับวาตนมีปญหา (denial) เกิดอารมณซึมเศรา โกรธ หรือมี
การคาดหวังจากผูปวยสูงเกินไป บางครั้งเกิดความรูสึกตึงเครียดตลอดเวลา ถึงขนาดที่ตองการใคร
สักคนที่จะพูดคุยดวย เพื่อจะไดรับรูความรูสึกและปญหาซึ่งกันและกัน
บุญวดี เพชรรัตน และพิไลรัตน ทองอุไร (2532) ศึกษาปญหาความวิตกกังวลของญาติ
ผูปวยทางจิต ดานอาการและการดูแลผูปวย กับดานสังคมและเศรษฐกิจของผูปวยและญาติ ผล
การศึกษา พบวา ญาติผูปวยมีปญหาความวิตกกังวลในดานอาการและการดูแลผูปวยสูงกวาดาน
สังคม และเศรษฐกิจในเกือบทุกๆ ตัวแปร ทั้งนี้เนื่องจากโรคทางจิตเวชเปนโรคที่หาสาเหตุชัดเจน
ไมได และไมสามารถประเมินไดวาจะหายหรือไม เมื่อใด รวมทั้งอาการและการดูแลเปนปญหาใกล
ตัวมากกวาปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้นผูปวยทางจิตเวชมีความตองการการดูแล
ทางดานจิตใจ ซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอนเขาใจยาก
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ไกรวรรณ เจริญกุล (2539) รวบรวมขอมูลผลการจัดกลุมบําบัดแบบประคับประคองและให
สุขภาพจิตศึกษาแกญาติผูปวยโรคจิตเภท ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยลักษณะของการจัดกลุม
เปนกลุมเปด สมาชิกหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ กลุมหนึ่งๆ ประกอบดวยญาติ จํานวน 6-10 คน
ทํากลุมทั้งหมด 52 ครั้ง มีญาติผูปวยเขารวมกลุมทั้งสิ้น 426 คน พบวา เรื่องที่ญาตินํามาพูดในกลุม
จะเปนปญหาของญาติ โดยปญหาที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด คือ เรื่องความกังวลใจ กลัวผูปวยไดรับ
อันตรายจากอาการขางเคียงของยา หรือจากการกินยาติดตอกันเปนเวลานาน รองลงมาคือเรื่องญาติ
รูสึกเครียดมาก กลัวผูปวยทํารายตนเองและผูอื่น รวมทั้งไมทราบวาจะจัดการอยางไรดี ปญหาอื่นๆ
ที่กลาวถึง ไดแก ญาติรูสึกเบื่อหนาย รูสึกอึดอัดตอทาทีซึมเฉยของผูปวย
เบเกอ (Baker. 1989) ไดศึกษาความเครียดของครอบครัวผูปวยจิตเภท และรายงานวา
สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดรับผลกระทบจากผูปวยจิตเภท ครอบครัวตองรับภาระในการดูแล
ผูปวยตองประสบกับความเครียดที่รุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับการชวยเหลือประคับประคองแลว
ประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยก็จะลดลงดวย หลายครอบครัวมีความเศราโศกอยางตอเนื่องหลังจาก
ที่ญาติไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภท
อิ๊ป และแมคเคนซี (Ip,K.S.H.; & McKenzie, A.E. 1998) ทําการศึกษาเรื่องการดูแลญาติที่มี
อาการเจ็บปวยทางจิตอยางรุนแรงที่บาน:ประสบการณของผูดูแลที่บานในฮองกง ดวยการสัมภาษณ
ผูดูแล จํานวน 8 คน ผลการศึกษา พบวา ผูดูแลมีความทุกขใจ (distress) เนื่องจากพฤติกรรม
ผิดปกติของผูปวย มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบอาการอื่นรวมดวย คือ ความรูสึกโกรธ ผิดหวัง ทอแท
และกระวนกระวายใจ ผูดูแลรูสึกวิตกกังวลตอความผาสุกของผูปวย และสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
โดยเฉพาะเด็กๆ กลัวอันตรายที่เกิดจากอารมณ และพฤติกรรมของผูปวยที่ไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาได กังวลวาผูปวยจะทํารายตนเอง หรือสมาชิกอื่นในครอบครัวมีความเศราโศกตอความหวัง
ที่สูญเสียไป ความรูสึกหมดหวัง (hopelessness) มักพบไดเสมอสําหรับผูดูแล เนื่องจากยังไมเห็น
หนทางที่ผูปวยจะมีอาการดีขึ้นได ในขณะที่ผูดูแลตองรับผิดชอบตอคาใชจายในการรักษาผูปวย
เรื่อยมา แตผูดูแลก็รับรูวากําลังเผชิญตอสถานการณเพียงลําพัง โดยที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหดี
ขึ้ นได เ ลย ผู ดูแ ลต องการการสนั บ สนุ นทางสั งคมด านต างๆ คือ ด านข อมูล ข า วสารในเรื่องการ
เจ็บปวย ยา และการจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวย และตองการพูดคุยกับเพื่อน
หรือญาติเพื่อลดความตึงเครียด
จากขอมูลขางตน เห็นไดวา ผูดูแลหลักที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยจิตเภทโดยตรง จะไดรับ
ผลกระทบจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภทมากที่สุด เนื่องจากความยุงยากที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปน
ปญหาของผูปวย โดยเฉพาะพฤติกรรมการแยกตัว ซึมเฉย เคลื่อนไหวนอย ไมใสใจตอสิ่งสิ่งแวดลอม
ไมมีการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ และขาดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ทําใหผูดูแลตองใชความพยายาม
ทุกวิถีทางในการเผชิญตอพฤติกรรมเหลานี้ จนทําใหเกิดความเหนื่อยลาทุกขทรมาน และวิตกกังวล
ตอสถานการณที่คาดการณไมได ขณะที่ผูดูแลบางรายก็จะทุมเทแรงกายและแรงใจในการดูแลผูปวย
จนทําใหรูสึกเหน็ดเหนื่อย พักผอนไมเพียงพอ เบื่ออาหาร นอนไมหลับจนสุขภาพทรุดโทรม และผูดูแล
ยังมีชีวิตความเปนอิสระสวนตัวนอยลงกวาเดิม เนื่องจากมีภาระในการดูแลชวยเหลือผูปวย
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สถานการณดังกลาวทําใหผูดูแลตองทนอยูในสภาพการณที่ตึงเครียด บีบคั้น เสี่ยงอันตราย
เปนระยะเวลายาวนาน ทําใหผูดูแลมีความวิตกกังวล เหนื่อยลา เกิดการตอบสนองทางอารมณตางๆ
ในทางลบ เชน อาจเกิดการปฏิเสธ ไมยอมรับวาตนมีปญหา (denial) เกิดอารมณซึมเศรา โกรธ
หรือมีความคาดหวังจากผูปวยสูงเกินไป หรือไมก็คอยเฝาดูผูปวยตลอดเวลาวาอาการจะกําเริบขึ้น
อีกเมื่อใด (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531: 100) และอีกประการหนึ่ง การที่ผูดูแลมีสภาพจิตใจที่ทอแท
ซึมเศรา และหมดหวัง ยอมทําใหผูดูแลหมดความอดทนตอสภาพการณของการดูแลโดยแสดง
ออกมาในรูปแบบของการปฏิเสธการดูแล พยายามผลักภาระใหโรงพยาบาล ทอดทิ้งผูปวยหรือการ
แสดงอารมณรุนแรงตอผูปวย ในลักษณะตางๆ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อยหนายที่เกิดจากการดูแลผูปวย
โรคจิต เภท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับความเหนื่อยหนายจะกลาวถึงในการทบทวนรายงานทาง
วิชาการเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนาย และพฤติกรรมการดูแลผูปวยในหัวขอตอไป
ในการศึกษานี้ เชื่อวา ผูดูแลจะไดรับผลกระทบทางจิตใจจากการทําหนาที่ดูแลผูปวย
โรคจิตเภท เนื่องจากตองเผชิญกับพฤติกรรมผิดปกติที่ไมสามารถคาดเดาได อาจเปนพฤติกรรม
กาวราว รุนแรง ทํารายผูอื่น หรือทํารายตัวเอง เนื่องจากผูปวยมีอาการทางจิตกําเริบ หรืออาจมี
พฤติกรรมแยกตัว ซึมเฉย เคลื่อนไหวนอย ไมใสใจตอสิ่งสิ่งแวดลอม ไมมีการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ
และขาดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ผูดูแลจะมีความเครียดที่ตองทนกับสถานการณที่บีบคั้น เสี่ยง
อันตรายเปนระยะเวลายาวนาน จนเกิดความเหนื่อยลา ทอแท หมดความอดทน หมดหวัง และแสดง
อารมณรุนแรงตอผูปวยหรือปฏิเสธการดูแลผูปวย ที่อาจเรียกวา เปนความเหนื่อยหนาย ซึ่งจะทํา
ใหไมเกิดผลดีในการอยูรวมกัน และการปฏิบัติการดูแลมีประสิทธิภาพลดลงดวย

3. ความเหนื่อยหนาย
ในการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหนาย และพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแลครั้งนี้ เนนอธิบายสาเหตุของความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแล โดยบูรณาการตัวแปรสําคัญที่พบวา มีผลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล คือ บุคลิกภาพ ความเครียด กลวิธีการจัดการกับปญหา ซึ่งจัดเปน
ปจจัยทางจิตใจที่สงผลผลักดันใหเกิดพฤติกรรมหนึ่งๆ เปนลักษณะที่เกิดขึ้นสะสมในตัวบุคคลจาก
อดีตถึงปจจุบัน ในการศึกษานี้ เรียกตัวแปรกลุมนี้วา ตัวแปรดานปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล
นอกจากนี้ยังมีตัวแปรสาเหตุที่เกี่ยวของกับสถานการณ หรือสภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวบุคคลหรือ
การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรม ในการศึกษานี้ จัดวาเปน ตัวแปรปจจัย
ดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย ประกอบดวย ระยะเวลาในการดูแลผูปวย ความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผูปวย การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และสภาวะสุขภาพของผูปวย โดยมี ความ
เหนื่อยหนาย เปนตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) ดังรายละเอียดตอไปนี้
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3.1 ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท : ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับ
ความเหนื่อยหนาย อาการและอาการแสดง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดความเหนื่อยหนาย และการ
วัดอาการเหนื่อยหนาย
3.1.1 ความหมาย
จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการ พบมีผูเชี่ยวชาญหลายทานที่ไดอธิบายความหมาย
ของความเหนื่อยหนาย ไว พอสรุปไดดังนี้
Burnout เปนคําศัพททบี่ ัญญัติขึ้น โดย เฮอรเบอรท ฟรอยเดนเบอรเกอร (Herbert
Freudenberger. 1974) จิตแพทยชาวอเมริกัน ที่ทํางานในสถานบําบัดโรคจิตและประสาทแหงหนึ่ง
แทนปรากฏการณที่เขาสังเกตพบในตัวเองและเพื่อนรวมงาน ซึ่งหมายถึง wearing out นั่นคือ
อาการเหนื่อยลา หรือออนเพลีย ที่เกิดจากการทํางานหนักภายใตแรงกดดัน เพราะผูรับบริการเปน
ผูท่ตี องการความชวยเหลืออยางมาก และไมหยุดหยอน (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก
Freudenberger.1974; ไกรวุฒิ พงศเกษม. 2550: ออนไลน)
ความเหนื่อยหนาย เปนผลจากการไดรับความกดดันทางอารมณอยางซ้ําซาก จาก
การที่ตองทํางานเกี่ยวของกับคนเปนเวลานาน และจากการที่เปนผูใหบริการมากกวาผูรับ ผูที่เกิด
ความเหนื่อยหนาย จะมีความออนเพลียทางรางกาย จิตใจ อารมณ เกิดความรูสึกที่ชวยตนเองไมได
หมดหวัง ขาดความสนใจและขาดความกระตือรือรนในการทํางานและการดําเนินชีวิต (Pines; &
Aronson. 1981) และเปนปรากฏการณที่แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ซึ่งเปนผลจากการทํางานมากเกินไป ทําใหบุคคลเกิดความเครียดเรื้อรังที่สงผลกระทบตอคุณภาพใน
การใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง (Muldary. 1983: 1-3) หรือเปนความรูสึกที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดานเจตคติ และพฤติกรรมที่เปนการตอบสนองตอประสบการณในการ
ทํางานที่มีลักษณะตองทุมเท บีบคั้นและมองไมเห็นผลสําเร็จ (Cherniss. 1980)
สําหรับในประเทศไทย การเขียนรายงานเกี่ยวกับคําวา Burnout พบวา พวงรัต น
บุญญานุรักษ. 2525 เปนบุคคลแรกในประเทศที่ไดเขียนบทความเกี่ยวกับอาการนี้ และแปลคําวา
burnout วา “ความเหนื่อยหนาย” ซึ่งทําใหการทําวิจัยในเวลาตอมา จึงใชคําวาความเหนื่อยหนาย
เรื่อยมา นอกจากนี้ มาลินี พงศพานิช (2531: 21) ไดแปลหนังสือเรื่อง “Burnout : The High Cost
of High Acheivement” ซึ่งเขียนโดย ฟรอยเดนเบอรเกอร และริเชลสัน ในป ค.ศ.1980 โดยใชชื่อ
เรื่องภาษาไทยวา “จิตสลาย:ราคาของความสําเร็จที่แพงลิบ” ไดใหความหมายของความเหนื่อย
หนายหรือ จิตสลาย วา เปนภาวะของความเหนื่อยหนายหรือผิดหวังอันเกิดจากการอุทิศตัวใหแก
วิถีทาง วิถีชีวิต หรือความสัมพันธอันหนึ่งอันใดที่ไมเคยใหผลรางวัลตอบแทนตามที่เขาคาดหวังไว
เปนการทําใหทรัพยากรทางกายและทางใจของคนหมดสิ้นลง (ฟอรยเดนเบอรเกอร, เฮอรเบอรท เจ;
และ ริเชลสัน เกอราดีน. 2532) หรือเปนกลุมอาการที่แสดงออกในลักษณะความออนลาทางรางกาย
จิตใจ อารมณ และพฤติกรรม อันสืบเนื่องมาจากการตอบสนองตอภาวะเครียดเรื้อรังจากสิ่งแวดลอม
ในการทํางาน ซึ่งมักพบในกลุมอาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับการบริการ โดยเฉพาะบุคลากรในทีมสุขภาพ
(สิระยา สัมมาวาจ. 2532)
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สรุป ความเหนื่อยหนาย หมายถึง ปรากฏการณที่บุคคลเกิดความเหนื่อยลา ออนเพลีย
ทางดานร างกาย จิ ตใจ อารมณ รู สึ กชวยตนเองไมได หมดหวัง ขาดความสนใจ และขาดความ
กระตือรือรนในการทํางานและการดําเนินชีวิต อันเปนผลมาจากการทํางานมากเกินไป ทําใหบุคคล
เกิดความเครียดเรื้อรัง สงผลกระทบตอคุณภาพในการใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง
ในการวิจัยนี้ ความเหนื่อยหนาย หมายถึง ปรากฏการณที่ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเกิด
ความเหนื่อยลา ออนเพลียทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ รูสึกชวยตนเองไมได หมดหวัง ขาดความ
สนใจ และขาดความกระตือรือรนในการดูแลผูปวยและการดําเนินชีวิต ประสิทธิภาพในการดูแล
ผูปวยลดลง อันเปนผลมาจากการทําหนาที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภท ซึ่งเปนผูที่ตองการการดูแลอยาง
มากตลอดเวลา เนื่องจากการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภททําใหผูปวยเกิดความพิการทางสังคมจิตใจ เรื้อรัง
ตองใชระยะเวลาในการรักษายาวนาน ความสามารถในการใชชีวิตโดยทั่วไปดอยลงในทุกดาน ตั้งแต
การดูแลตนเอง การมีสัมพันธภาพตอครอบครัว รายได การเรียนหนังสือ การทํางาน การขาดที่
อยูอาศัย การอยูรวมกับผูคนในสังคม และการดําเนินชีวิตในสังคม
3.1.2 แนวคิดที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย
การที่จะอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเหนื่อยหนาย ตองเริ่มจากการทําความเขาใจ
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวในการตอบสนองตอความเครียดของบุคคล เนื่องจากความเครียดเปน
ปฏิกิริยาพื้นฐานของมนุษยทุกวัยในทุกสภาวะที่ตองเผชิญ ความเครียดเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลตองปรับตัว หรือจัดการกับสถานการณแวดลอมที่มาคุกคาม หรือขัดขวางจนทําใหบุคคลเสีย
สมดุลทางรางกายและอารมณ
จากการสังเกตทั้งสัตวและมนุษยของ เซเย (Selye. 1956) พบวา อาการเครียดทางกาย
มีลําดับการเกิดที่แนนอน และอธิบายวา ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายมนุษยตอ
สิ่งที่มาคุกคาม (General Adaptation Syndrome : GAS) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรางกาย
เกี่ยวกับโครงสรางและปฏิกิริยาทางเคมีของรางกาย ซึ่ งปฏิกิริยาการปรับตั วเพื่อตอบสนองตอ
ความเครียด มี 3 ระยะ คือ
ระยะบอกเหตุหรือระยะตกใจ (Stage of Alarm) ระยะนี้บุคคลจะโตตอบสิ่งที่มากระตุน
ทันทีทันใด ไมมีโอกาสพิจารณาหรือตั้งสติกับเหตุการณ ระยะนี้จะเปนระยะสั้นๆ ปฏิกิริยาของบุคคล
ในการตอบสนองตอความเครียดในระยะนี้ จะพบวา รางกายมีการทํางานของฮอรโมน สารเคมีใน
สมองและระบบประสาททํางานรวมกัน ซึ่งสามารถสังเกตไดวาเมื่อบุคคลมีอาการตกใจใหมๆ จะมี
ชีพจรเตนเร็ว มือเทาเย็น และมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ภายในรางกาย
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ระยะตอตาน (Stage of Resistance) ระยะนี้บุคคลไดมีเวลาทบทวนที่มาของความเครียด
และคิดหาวิธีที่จะนํามาใชในการปรับตัวเพื่อตอสูกับความเครียด การปรับตัวในระยะนี้บุคคลจะมีการ
ปรับตัวทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมการแสดงออก ที่บงบอกถึงเจตคติ
และพฤติกรรมที่แสดงออก จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยและความรุนแรงของสิ่งเราที่มากระตุน
ถา บุค คลไมส ามารถใชวิธีก ารในการปรับ ตัว ไดอยา งเหมาะสม การปรับ ตัว ที่บุค คลกระทําก็จ ะ
กลายเปนโทษได
ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhaustion) เปนระยะที่บุคคลตองเผชิญกับภาวะเครียดที่ยาวนาน
ตอเนื่อง และเมื่อความเครียดมีความรุนแรงมากขึ้น หรือความเครียดเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุในเวลา
เดียวกัน บุคคลจะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมดกําลังในการที่จะ
ตอสูหรือจัดการกับความเครียดที่เผชิญอยูไปในที่สุด
จากแนวคิดที่อธิบายปฏิกิริยาการตอบสนองตอความเครียดของบุคคล มัลดารี (Muldary.
1983) เรียกขั้นตอนการตอบสนองตอความเครียดของบุคคลในระยะตอตาน และในระยะหมดกําลัง
วา เปนกลุมอาการเหนื่อยหนาย (Syndrome of Burnout) ซึ่งผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูพัฒนา
มโนทัศนเกี่ยวกับความเหนื่อยหนายใหเปนที่ยอมรับในทางสังคมศาสตร คือ แมชแลชและ แจคสัน ;
เชอนิส (Maslach & Jackson; Cherniss) งานวิจัยเกี่ยวกับมโนทัศนนี้มีเพิ่มขึ้นอยางมหาศาล ในชวงป
ค.ศ. 1974 - 1983 มี ห นั ง สื อ และงานวิ จั ย รวมกั น ถึ ง มากกว า 1,000 ชิ้ น ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ อาการ
เหนื่อยหนายตองาน และระหวางป 1984-1990 มีหนังสือและงานวิจัยมากกวา 1,500 ชิ้น (สงวน ลือ
เกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Maslach; & Schaufell. 1993: 1)
ตอมา แมชแลช (Maslach. 1986: 3) ไดเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิด
ความเหนื่อยหนายในวารสาร Human Behavior ในป ค.ศ.1976 และไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เรื่องความเหนื่อยหนายในกลุมบุคคลที่มีอาชีพดานการบริการหลายอาชีพ ไดใหความหมาย “ความ
เหนื่อยหนาย” วาเปนกลุมอาการที่มีความออนเพลียทางรางกาย ทอแทใจ มีความรูสึกไมเห็นคุณคา
ความเปนคนของผูอื่น ทําใหมีอัตมโนทัศน และทัศนคติทางลบตอผูรวมงานและผูรับบริการ เปนผล
สืบเนื่องจากความเครียดจากการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานดานบริการซึ่งตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
อื่นตลอดเวลาในฐานะผูใหบริการ ตองเผชิญกับปญหาและรับฟงความทุกขยากของผูคนอยูตลอดเวลา
กอนป ค.ศ.1975 อาการเหนื่อยหนายไมไดอยูในความสนใจของสาธารณชน หรือ
นักวิชาการ แตหลังจากป ค.ศ. 1975 มีผูใหความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Maslach; & Schaufell. 1993: 3) อันผล
เนื่องมาจาก
1. มนุษยใชเวลากับการทํางานเพิ่มขึ้นมากกวาในอดีต ทําใหตองเหินหางจากถิ่นที่
อาศัย ชุมชน หรือครอบครัว และใชเวลาสวนใหญมุงหาความสําเร็จในการทํางาน อันทําใหเกิด
สภาวะที่ผูปฏิบัติงานตั้งความหวังไวสูงกับการทํางานและผลที่จะไดรับ แตในขณะเดียวกันก็จะขาด
การสนับสนุนจากชุมชนและครอบครัวเพราะความเหินหาง ผูที่มีลักษณะเชนนี้จะเกิดอาการเหนื่อย
หนายไดงายมาก และผูที่มีลักษณะเชนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม
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2. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การบริการสาธารณสุขมีลักษณะเฉพาะทางมากขึ้น
เกิดระบบผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ทําหนาที่ดูแลปญหาเฉพาะดานไมใชปญหาทั้งหมดของผูรับบริการ
องคกรทางสาธารณสุขมีขนาดโต และมีระเบียบซับซอน ผูใชบริการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมากมาย
ปจจัยเหลานี้ทําใหผูปฏิบัติงานไมสมหวังในงาน หรืองานไมอาจใหสิ่งที่คาดหวังได เชน อิสระในการ
ทํางาน เปนตน
3. มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ทุกคนพยายามแยกตัวเปนอิสระ (individualization)
ดังนั้นถาเกิดปญหาใด ก็มักจะขอใหผูเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ เชน แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ
แกไขให ซึ่งในอดีตปญหาเหลานี้มี ญาติพี่นอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง เปนผูคอยแกไขให จึงทําให
ผูปฏิบัติงานบริการเหลานี้มีภาระงานหนัก ขณะที่งบประมาณไมไดเพิ่มตามสัดสวนภาระงาน ภาวะ
ชนนี้ทําใหผูปฏิบัติงานบริการสามารถเกิดอาการเหนื่อยหนายไดงาย (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542;
อางอิงจาก Cherniss. 1980)
4. ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (autonomy) ของผูใหบริการในดานตางๆ ลดนอยลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งบัณฑิตจบใหมมักหวังวางานของตนนั้นตองมีอิสระในการทํางาน ไดใชความรูที่
เรียนมา และไดพบกับผูรับบริการที่มีความรับผิดชอบหรือใหความรวมมือ การศึกษาในมหาวิทยาลัย
ก็ไดปลูกฝงภาพเชนนี้แกบัณฑิต แตเมื่อบัณฑิตไดทํางานจริงๆ จะพบวาความเปนจริงไมเหมือน
ตามที่หวัง อาการผิดหวังนี้เองกอใหเกิดอาการเหนื่อยหนาย (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิง
จาก Cherniss.1980)
5. คําวาเหนื่อยหนายเปนคําที่เปนกลาง ไมไดแฝงความหมายวาความผิดตกอยูกับผูที่
เกิดความเหนื่อยหนาย ซึ่งทําใหมีผูนิยมนําคํานี้ไปใชเรียกปรากฏการณที่เกิดกับผูปฏิบัติงานมากกวา
การใชคําอื่นๆ เชน การไมพึงพอใจในงาน หรืออาการซึมเศรา (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542;
อางอิงจาก Shirom.1989 : 25)
อาจกลาวไดวา ความเหนื่อยหนายเปนกลุมอาการ ที่สะทอนใหเห็นถึงการเกิดภาวะเครียด
ในการทํางานที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลานานจนกลายเปนความเครียดเรื้อรัง (Yee. 1981: 14; Duxbury.
1984: 113; Maslach. 1986: 3) ละเมื่อความเครียดไมไดรับการแกไข จะเปนความกดดันที่ทําให
เกิดความคับของใจ ความวิตกกังวล กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ และพฤติกรรม
อันเปนการตอบสนองตอความเครียดที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล ซึ่งการแสดงออกถึงการปรับตัว
ของบุคคลจะแสดงใหเห็นถึงการประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ถาบุคคลรับรูวาสิ่งแวดลอมนั้นเปน
ความเครียดที่เรื้อรังยาวนานเกินความสามารถในการปรับตัว ก็จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต นําไปสูความเหนื่อยหนาย ในขณะที่บางคนอาจจะรับรูวาสิ่งแวดลอมจากการทํางาน
เปนสิ่งที่ทาทาย (Challenge) ตองการเอาชนะ หรือรับรูวาสิ่งแวดลอมนั้นมีผลในทางที่ดีกับตนเอง
(Benign Positive) บุคคลนั้นจะเกิดการผอนคลาย และสามารถหันเหความสนใจไปในเรื่องอื่น ไม
ตองใชความพยายามในการปรับตัว บุคคลเหลานี้มักจะไมเกิดกลุมอาการเหนื่อยหนาย (Muldary .
1983: 17-19; Lazarus; & Folkman. 1984)
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สรุป แนวคิดที่เกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย เปนการอธิบายถึง กลุมอาการที่มีความ
ออนเพลียทางรางกาย ทอแทใจ มีความรูสึกไมเห็นคุณคาความเปนคนของผูอื่น มีอัตมโนทัศน และ
ทัศ นคติ ทางลบต อผู รวมงานและผู รับบริการ อันเปนผลสื บเนื่ องจากความเครี ยดจากการทํางาน
โดยเฉพาะการทํางานดานบริการ ซึ่งตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นตลอดเวลาในฐานะผูใหบริการ
ตองเผชิญกับปญหาและรับฟงความทุกขยากของผูคนอยูตลอดเวลา (Maslach. 1986: 3) อาการ
เหนื่อยหนายเกิดจากปฏิกิริยาการตอบสนองตอความเครียดของบุคคลที่แตกตางกันไป ถาบุคคล
รับรูวาสิ่งแวดลอมนั้นเปนความเครียดที่เรื้อรังยาวนานเกินความสามารถในการปรับตัว ก็จะกอให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิต นําไปสูความเหนื่อยหนาย ซึ่งถือเปนความลมเหลวใน
การปรับตัวเพื่อตอบสนองตอความเครียด ในขณะที่บางคนอาจจะรับรูวาสิ่งแวดลอมจากการทํางาน
เปนสิ่งที่ทาทาย (Challenge) ตองการเอาชนะ หรือรับรูวาสิ่งแวดลอมนั้นมีผลในทางที่ดีกับตนเอง
(Benign Positive) บุคคลนั้นจะเกิดการผอนคลาย และสามารถหันเหความสนใจไปในเรื่องอื่น
ไมตองใชความพยายามในการปรับตัว บุคคลเหลานี้มักจะไมเกิดกลุมอาการเหนื่อยหนาย (Muldary .1983:
17-19;Lazarus; & Folkman. 1984)
ในการวิจัยนี้ ประยุกตใชแนวคิดนี้ ในการอธิบาย ความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวย
โรคจิตเภท ในฐานะตัวแปรคั่นกลาง ที่อาจมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลผูปวย ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูดูแลตองใชความอดทนในการดูแลผูปวย ที่เปนผูมีความพิการทางดานจิตใจสังคมที่เรื้อรัง อาการของ
โรคอาจกําเริบไดเปนระยะๆ ตองใชระยะเวลายาวนานในการดูแลบําบัดรักษาจนกระทั่งผูปวยสามารถดูแล
ตนเอง และอยูรวมกับสังคมได สวนใหญสภาพปญหาและความยุงยากในการดูแลเกิดจากพฤติกรรม
ที่เปนปญหาของผูปวย โดยเฉพาะพฤติกรรมการแยกตัว ซึมเฉย เคลื่อนไหวนอย ไมใสใจตอสิ่ง
สิ่งแวดลอม ไมมีการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ และขาดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ลวนเปนปญหาที่ทํา
ใหผูดูแลตองใชความพยายามทุกวิถีทางในการเผชิญตอพฤติกรรมดังกลาว จนทําใหเกิดความ
เหนื่อยลาทุกขทรมาน และวิตกกังวลตอสถานการณที่คาดการณไมได เกิดอาการซึมเศราเมื่อการ
ดูแลไมบรรลุผลสําเร็จและรูสึกผิดที่ไมสามารถชวยใหผูปวยดีขึ้นได (วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537;
อางอิงจาก Kane. 1984: 21) ขณะที่ผูดูแลบางรายก็จะทุมเทแรงกายและแรงใจในการดูแลผูปวย
จนทํา ใหรูสึก เหน็ด เหนื่อ ย พัก ผอ นไมเ พีย งพอ เบื่อ อาหาร นอนไมห ลับ จนสุข ภาพทรุด โทรม
(นันทิ กา ทวิช าชาติ; และคณะ. 2539) นอกจากนี้ผูดูแลยังมีชีวิตความเปนอิสระสว นตัวนอยลง
กวาเดิม เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทสวนใหญจะเปนภาระใหกับครอบครัวตองดูแลชวยเหลือดานตาง ๆ
เชน การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล การเฝาระวังอันตรายตางๆ ฯลฯ จนทําใหผูดูแลรูสึกไมมีเวลา
เปนของตัวเอง (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531; วรกช นิธิกุล.2535; มนตรี อมรพิเชษฐกุล และพรชัย
พงศสงวนสิน. 2544)
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สถานการณดังกลาวทําใหผูดูแลตองทนอยูในสภาพการณที่ตึงเครียด บีบคั้น เสี่ยงอันตราย
เปนระยะเวลายาวนาน มีความวิตกกังวล เหนื่อยลา เกิดการตอบสนองทางอารมณตางๆ ในทางลบ
เชน อาจเกิดการปฏิเสธ ไมยอมรับวาตนมีปญหา (denial) เกิดอารมณซึมเศรา โกรธ หรือมีความ
คาดหวังจากผูปวยสูงเกินไป หรือไมก็คอยเฝาดูผูปวยตลอดเวลาวาอาการจะกําเริบขึ้นอีกเมื่อใด
(ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531: 100) และจากการที่ผูดูแลมีสภาพจิตใจที่ทอแท ซึมเศรา และหมดหวัง
ยอมทําใหผูดูแลหมดความอดทนตอสภาพการณของการดูแล โดยแสดงออกมาในรูปแบบของการ
ปฏิเสธการดูแล หรือขาดความกระตือรือรน พยายามผลักภาระใหโรงพยาบาล ทอดทิ้งผูปวยหรือ
การแสดงอารมณรุนแรงตอผูปวย ในลักษณะตาง ๆ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อยหนายที่เกิดจากการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท โดยผูดูแลจะเกิดความเหนื่อยหนายในระดับตางๆ กันไปตามความรุนแรงของอาการ
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา ความเหนื่อยหนายในการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลผูปวยของผูดูแลในฐานะตัวแปรคั่นกลาง โดยตั้งสมมติฐานวา
ความเหนื่อยหนายมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
3.1.3 อาการและอาการแสดง
ความเหนื่อยหนาย เปนปรากฏการณที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากความลมเหลวใน
การปรับตัวเพื่อตอบสนองตอสถานการณความเครียดของบุคคล ในที่นี้ ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทเปน
ผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาการเหนื่อยหนาย เนื่องจากผูดูแล โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่เปนผูดูแล
หลัก (primary caregiver) ตองอุทิศตนในการใหการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ซึ่งเปนสมาชิกของ
ครอบครัวที่มีความพิการทางจิตสังคมเรื้อรัง ผูดูแลมักประสบกับปจจัยที่กอใหเกิดความเครียด
อันไดแก การปรับเปลี่ยนบทบาท หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว ทําใหเกิดความยุงเหยิงภายใน
ครอบครัว ครอบครัวตองประสบปญหาทางเศรษฐกิจ และผูดูแลเองก็มีงานที่ตองทํามากมาย ทวมทน
ไปหมด เปนตน และเมื่อปจจัยเหลานี้ยังคงอยูโดยไมไดรับการแกไข ผูดูแลจะเกิดมีความออนลา
ทางดานรางกาย จิตใจและอารมณ เนื่องจากผูดูแลตองเผชิญกับภาวะเครียดซ้ําแลวซ้ําอีกเปนระยะ
เวลายาวนาน บางครั้งผูดูแลจะรูสึกวาสถานการณปญหาหลายอยางดูเหมือนจะแกไขไดลําบาก
รูสึกวาทุกอยางสิ้นหวังไปหมด และเปนการยากที่จะรวบรวมพลังใหกลับมาสามารถดูแลผูปวยได
จึงปลอยใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม (Melinda Smith; et al. 2007: online) จนกระทั่งความ
รุนแรงของอาการเหนื่อยหนายพัฒนาไปสูระดับที่เพิ่มมากขึ้น
จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ พบมีผูเชี่ยวชาญหลายทานไดอธิบาย
ถึงอาการและอาการแสดงของความเหนื่อยหนาย ไวดังนี้
แมค คอนเนล (McConnell. 1982: 72; อางอิงจาก Maslach. 1981) ไดแบงอาการและ
อาการแสดงของความเหนื่อยหนายเปน 3 ระยะ คือ
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ระยะที่หนึ่ง ความเหนื่อยหนายเริ่มตนจาก ความรูสึกทอแทใจ เมื่อคิดถึงวาจะตอง
ใหการดูแลผูปวยก็จะรูสึกหมดแรง ตอมาจะเกิดความออนเพลียทางรางกาย เชน ปวดศีรษะ เปนหวัด
ไดงาย ปวดเมื่อยรางกาย นอนหลับไมสนิท เปนตน ระยะนี้เปนความเหนื่อยหนายที่เกิดขึ้นในชวง
เวลาสั้นๆ มีอาการเพียงเล็กนอย สามารถแกไขไดดวยการพักผอนหรือหยุดงานชั่วขณะ
ระยะที่สอง จะมีอาการและอาการแสดงตั้งแต 2 อยางขึ้นไป เริ่มมีทัศนคติทางลบ
ตอผูรวมงานและผูปวยใหความนับถือผูปวยในฐานะบุคคลลดลง ในระยะที่สองนี้อาการแสดงจะเกิด
ในชวงเวลาที่นานขึ้น แมจะพักผอนอยางเต็มที่ในวันหยุดแลวก็ยังคงรูสึกเมื่อยลา ตองการการดูแล
หรือความชวยเหลือเปนพิเศษ
ระยะที่สาม เปนระยะสุดทายของความเหนื่อยหนาย ไมคอยพบบอยนัก ระยะนี้จะ
เปนผลรวมของการเกิดความเหนื่อยหนายในระยะที่หนึ่งและระยะที่สองอยางเรื้อรัง ไมสามารถ
จัดการกับความเหนื่อยหนายได ทําใหเกิดความรูสึกวาความมีคุณคาในตนเองลดลง การใหความนับ
ถือผูร วมงานและผู ป วยในฐานะบุคคลลดลง ขาดปฏิสั มพันธกับบุคคลอื่น ขาดเปาหมายในการ
ทํางาน ขาดการตอบสนองทางอารมณ ไมมีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น ไมสามารถควบคุมอารมณและ
พละกําลังจะลดลงไป ในระยะที่สามเปนอาการและอาการแสดงที่ตอเนื่องจากระยะที่สอง ซึ่งเชื่อวา
จะไมมีการเปลี่ยนแปลงกลับคืนเปนปกติไดอีก
มัลดารี (Muldary. 1983: 6) ไดอธิบายไววา กลุมอาการของความเหนื่อยหนาย จะ
แสดงออกใน 3 ดานคือ
1. ดานจิตใจ ประกอบดว ย กลุมอาการดานอารมณ ความรูสึกและทัศนคติ ผูที่ เกิด
ความเหนื่อยหนายจะมีอารมณฉุนเฉียว แปรปรวน ซึมเศรา รูสึกผิด วิตกกังวล มีความคับของใจ
เก็บกด หนีจากความเปนจริง ขาดสมาธิ มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอื่น มีทัศนคติทางลบตอตนเอง
ตองานและผูรับบริการ ตําหนิ และมีความคิดเปนศัตรูกับผูอื่น
2. ดานรางกาย จะพบอาการผิดปกติในระบบตางๆ ดังนี้ คือ ออนเพลีย นอนหลับยาก
เมื่ อ หลั บ แล ว ปลุ ก ตื่ น ยาก อั ต ราการเต น ของชี พ จรและความดั น โลหิ ต สูง ขึ้ น มี ค วามตึ ง ตั ว ของ
กลามเนื้อบริเวณคอ หลัง ไหล เบื่ออาหาร หรือรับประทานอาหารไดมาก จนทําใหมีน้ําหนักลดหรือ
เพิ่มมากเกินไป ปวดศีรษะ ทองเสีย เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เปนหวัดบอย มือเทาเย็น
3. ดานพฤติกรรม ไดแก การตัดสินใจไมดี ลืมงาย ความคิดชะงัก ลดความสนใจใน
เรื่องราวตางๆ ชอบตําหนิผูอื่น ปฏิบัติตอผูรับบริการเปนเสมือนหนึ่งวัตถุ ผลผลิตและคุณภาพของ
งานลดลง ขาดงาน ดื่มแอลกอฮอลและใชยาเพิ่มขึ้น สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น (Muldary. 1983 : 4-5)
แมชแลช และแจคสัน (Maslach; & Jackson .1981: 101) ไดอธิบายไววา องคประกอบ
ของอาการที่แสดงถึงความเหนื่อยหนาย มี 3 องคประกอบ ตามกระบวนการเกิด คือ
- อาการออนลาทางอารมณ (emotional exhaustion) คือ การหมดกําลังใจหรือแรงจูงใจ
ในการทํางาน ทําใหผูนั้นหลีกเลี่ยงการทําความรูจักหรือพบปะกับผูอื่น มักมาทํางานสาย ขาดงาน
ผลการปฏิบัติงานต่ํา หรือลาออกจากงานในที่สุด

57
- การมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น (depersonalization) คือการมองผูปวยหรือ
คนอื่นเสมือนวัตถุหรือสิ่งของมากกวาการมองวาเปนคนซึ่งมีความรูสึก ผูปฏิบัติงานที่มีอาการนี้จะ
แข็งกระดางกับผูรับบริการ ไมพยายามเขาใกล หรือไมเอาใจใสผูรับบริการ อีกทั้งยังมองผูรับบริการ
ในแงลบ เชน เห็นวาผูรับบริการยุงหรือมาเพิ่มงานให การแสดงอาการเหยียดหยามดูหมิ่นผูรับบริการและ
บุคคลอื่น หรือเพิกเฉยตอคํารองขอ ฯลฯ
ในการวิจัยนี้ใชคําวา depersonalization หมายถึง การมองขามคุณคาความเปนคนของ
ผูอื่น แทนคําวา การลดความเปนบุคคล ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เปนคําที่สื่อสารใหเขาใจงายและ
เหมาะสมกับเรื่องที่ทําการศึกษา อาจไมเหมือนกับรายงานการวิจัยอื่นที่ศึกษาเกี่ยวกับความเหนื่อย
หนาย แตการอธิบายรายละเอียดในหัวขอนี้ไมแตกตางกัน
- สวนความไมสมหวังในผลสําเร็จของตน (lack of personal accomplishment) เปน
การประเมินตนเองในแงลบ โดยผูที่มีอาการนี้จะรูสึกวาตนเองมีความสามารถลดลงหรือไมถึงขั้นที่ดี
และไม มี ค วามก า วหน า ในงานมากที่ สุ ด มี เ จตคติแ ละปฏิ กิ ริ ย าในทางลบต อ ผูอื่ น โดยเฉพาะต อ
ผูรับบริการ เกิดความรูสึกวาตนเองดอยความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับผูรับบริการ มีการ
ตัดสินวาตนเองลมเหลว สูญเสียความนับถือในตนเอง มองวาตนเองไมมีคุณคา ขาดความภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ตลอดจนเกิดอาการซึมเศรา อาจหาทางเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงาน
ซึ่งจากองคประกอบทั้ง 3 ประการขางตน สามารถอธิบายกระบวนการเกิดอาการเหนื่อย
หนายได 4 กระบวนการ ดังแผนภาพที่ 1 (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Maslach.
1982: 135; Lee; Ashforth. 1993 a: 388; Leiter. 1988; 1991a; 1993; Lee; Ashforth. 1993b.;
Golembiewski; Munzenrider. 1988) ไดแก
กระบวนการที่ 1 แมชแลช (Maslach. 1982: 135) กลาววา เมื่อผูปฏิบัติงานพบกับความเครียด
และแรงกดดันมากๆ เปนเวลานานๆ จะเกิดความออนลาทางอารมณในการทํางาน ผูปฏิบัติงานจะ
ตอบสนองโดยการทํางานใหนอยลง พยายามทําตัวเองใหเหินหางจากงาน และผูรับบริการ กลาวคือ
การไมใสใจตอผูรับบริการ หรือการมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น ไดเกิดขึ้น เมื่อผูปฏิบัติงาน
พบวาตนเองปฏิบัติงานไมไดตามที่เคยคิดไว เชน เคยคิดวาจะชวยผูปวยที่ทุกขยากหรือจะชวยเหลือ
สังคม ประเทศชาติ การมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น กอใหเกิดความรูสึกวาตนไมสมหวังใน
ผลสําเร็จของงานตามที่ไดตั้งไวหรือ
กระบวนการที่ 2 ลี และ แอชฟอรท (Lee; & Ashforth. 1993 a: 388) พบวา อาการออนลาทาง
อารมณ และการมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการไมไดมีความสัมพันธกับการเกิดความรูสึกไม
สมหวังในผลสําเร็จของงานตามที่ตั้งไว หรือ
กระบวนการที่ 3 ไลเตอร, ลี และแอชฟอรท (Leiter. 1988; 1991a; 1993; Lee; & Ashforth.
1993b)เสนอวา อาการออนลาทางอารมณกอใหเกิดการมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ
แตความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จไมไดเกิดจากองคประกอบอื่นๆ หรือ
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กระบวนการที่ 4 โกลเลมบิวสกี และ มันเซนไรเดอร (Golembiewski; & Munzenrider. 1988)
กลาววา การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ เปนองคประกอบที่เกิดขึ้นกอน ซึ่งกอใหเกิด
ความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จ แลวสงผลกอใหเกิดอาการออนลาทางอารมณตามมา
กระบวนการเกิดอาการเหนื่อยหนายในการทํางาน
กระบวนการที่ 1
อาการออนลาทางอารมณการมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ ความรูสึก
ไมสมหวังในผลสําเร็จของตน
กระบวนการที่ 2
อาการออนลาทางอารมณการมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ
ความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จของตน
กระบวนการที่ 3
อาการออนลาทางอารมณ  การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ
สวนความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จของตนเกิดขึ้นอยางเปนเอกเทศ
กระบวนการที่ 4
การมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ  ความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จ  อาการ
ของตน
ออนลาทางอารมณ

ภาพประกอบ 3 กระบวนการเกิดอาการเหนื่อยหนายในการทํางาน
ที่มา: สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Maslach. 1982:135 ; Lee; & Ashforth.
1993a: 388; Leiter. 1988; 1991a; 1993; Lee; & Ashforth. 1993b; Golembiewski; &
Munzenrider. 1988.
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สรุป ความเหนื่อยหนาย เปนปรากฏการณที่แสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากความลมเหลวใน
การปรับตัวเพื่อตอบสนองตอสถานการณความเครียดของบุคคล สวนใหญอาการและอาการแสดง
ของความเหนื่อยหนายจะเริ่มเกิดขึ้นอยางชาๆ และเปนภาวะที่เรื้อรัง ผูที่เกิดความเหนื่อยหนายจะมี
อารมณฉุนเฉียว แปรปรวน ซึมเศรา รูสึกผิด วิตกกังวล มีความคับของใจ เก็บกด หนีจากความเปน
จริง ขาดสมาธิ มีความคิดเห็นขัดแยงกับผูอื่น มีทัศนคติทางลบตอตนเอง ตองานและผูรับบริการ
และมีความคิดเปนศัตรูกับผูอื่น รวมกับการพบอาการผิดปกติในระบบตางๆ คือ ออนเพลีย นอน
หลับยาก เมื่อหลับแลวปลุกตื่นยาก อัตราการเตนของชีพจรและความดันโลหิตสูงขึ้น มีความตึงตัว
ของกลามเนื้อบริเวณคอ หลัง ไหล เบื่ออาหาร หรือรับประทานอาหารไดมาก จนทําใหน้ําหนักลดหรือ
เพิ่มมากเกินไป ปวดศีรษะ ทองเสีย เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เปนหวัดบอย มือเทาเย็น
นอกจากนี้ยังพบวาผูที่เกิดความเหนื่อยหนายจะมีการตัดสินใจไมดี ลืมงาย ความคิดชะงัก ลดความ
สนใจในเรื่องราวตางๆ ชอบตําหนิผูอื่น ปฏิบัติตอผูรับบริการเปนเสมือนหนึ่งวัตถุ ผลผลิตและคุณภาพ
ของงานลดลง ขาดงาน ดื่มแอลกอฮอลและใชยาเพิ่มขึ้น สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น (Muldary. 1983: 4-5)
ในการวิจัยนี้ จะทําการศึกษาอาการและอาการแสดงของความเหนื่อยหนายที่เกิดในผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท ซึ่งเปนผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาการเหนื่อยหนาย เนื่องจากผูดูแล โดยเฉพาะ
ผูที่ทําหนาที่เปนผูดูแลหลัก (primary caregiver) ตองอุทิศตนในการใหการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ตองปรับเปลี่ยนบทบาท หนาที่ของสมาชิกในครอบครัว ทําใหเกิดความยุงเหยิงภายในครอบครัว
ครอบครัวตองประสบปญหาทางเศรษฐกิจ ขณะที่ผูดูแลเองก็มีงานตองทํามากมาย ทวมทนไปหมด
เปนตน และเมื่อปจจัยเหลานี้ยังคงอยูโดยไมไดรับการแกไข ผูดูแลจะเกิดมีความออนลาทางดาน
รางกาย จิตใจ และอารมณ เนื่องจากผูดูแลตองเผชิญกับภาวะเครียดซ้ําแลวซ้ําอีก เปนระยะเวลา
ยาวนาน บางครั้งผูดูแลจะรูสึกวาสถานการณปญหาหลายอยางดูเหมือนจะแกไขไดลําบาก รูสึกวา
ทุกอยางสิ้นหวังไปหมด และเปนการยากที่จะรวบรวมพลังใหกลับมาสามารถดูแลผูปวยได จึงปลอย
ใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม (Melinda Smith; et al.2007: online) จนกระทั่งพัฒนาไปสูความรุนแรง
ของอาการในระดับตางๆ โดยการศึกษาอาการและอาการแสดงถึงความเหนื่อยหนายของผูดูแล ใช
แนวคิดของ แมชแลช และแจคสัน (Maslach; & Jackson. 1981) ที่ไดอธิบายไววา อาการและอาการ
แสดงถึงความเหนื่อยหนาย ประกอบดวย 3 องคประกอบ ตามกระบวนการเกิด คือ ความออนลาทาง
อารมณ การมองขามคุณคาความเปนคนของผูปวยและผูอื่น การไมสมหวังในความสําเร็จของตน
ตั้งแตระดับต่ํา จนถึง ระดับสูง โดยจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดอาการเหนื่อยหนายใน
หัวขอตอไป

60
3.1.4 การวัดอาการเหนื่อยหนาย
แบบวัดอาการเหนื่อยหนายที่นิยมมากที่สุด คือ การใชแบบสอบถามที่ประกอบดวย
คําถามหลายขอ เนื่องจากแบบวัดที่เปนแบบสอบถามสามารถจําแนกเปนกลุมตามปริมาณขอมูล
ของคุณสมบัติทางการวัดทางจิตวิทยา (psychometic properties) และแบบวัดที่มีการใชในการวิจัย
มากที่สุด คือ Burnout Measure (BM) และ Maslach Burnout Inventory (MBI)ซึ่งมีคุณสมบัติการ
วัดทางจิตวิทยาของ BM และ MBI (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Schaufeli, Enzmann;
& Girault. 1993: 205) ดังนี้
3.1.4.1 The Burnout Measure (BM) เปนแบบวัดที่มีผูนิยมใชเปนอันดับสอง
รองจาก MBI โดย Pines., Aronson; & Kafry (1981) เปนผูสรางแบบวัดนี้ขึ้น ตามนิยามที่วาอาการ
เหนื่อยหนาย คือ ความออนลาทางกาย อารมณ และจิตใจ ดังกลาวมาแลว BM สามารถใชกับบุคคล
ในทุกสาขาอาชีพ ไมจํากัดเฉพาะผูประกอบวิชาชีพอิสระ (Professionals) แบบวัดนี้เปนสเกลแบบ
Likert ประกอบดวยคําถาม 21 ขอ มีคําตอบแบบ 7 ตัวเลือก ตั้งแตหมายเลข 0 (ไมเคย) จนถึง 6
(ประจํา) นักวิจัยบางทานกําหนดเกณฑขึ้นวาชวงคะแนนใดเปนชวงที่แสดงวาเกิดอาการเหนื่อยหนาย
แตเกณฑดังกลาวยังไมควรนํามาใช เพราะยังขาดขอมูลที่เพียงพอสนับสนุนความถูกตอง
จากการใชแบบสอบถาม BM กับตัวอยางมากกวา 5,000 คน ที่มีลักษณะภูมิหลังตางๆ
กัน พบวา BM มีคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาที่ดีมาก (Pines; & Aronson. 1988) คาความเที่ยงมี
คา 0.91-0.93 ความเที่ยงที่สูงอาจเนื่องมาจากแบบวัดมีคําถามหลายขอที่มีความหมายเหมือนๆ กัน
การทดสอบความเที่ยงแบบวิธีทดสอบซ้ํา ภายใน 1 และ 4 เดือน พบคาความเที่ยง 0.66-0.89
(สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Pines; & Aronson. 1988)
คุณสมบัติดานความตรงตามทฤษฎี (Construct validity) ของ BM พบวา คะแนนจาก
BM มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับตัวแปรตางๆ ตามที่คาดหวังไวตามทฤษฎี (สงวน ลือเกียรติบณ
ั ฑิต.
2542; อางอิงจาก Pines; & Aronson. 1988) โดยสัมพันธกันในทางลบกับความพึงพอใจในการ
ทํางาน สัมพันธเชิงบวกกับความตองการออกจากงาน การลาออกจากงานสุขภาพทางกายที่ไมดี
อาการทางกาย เชน ปวดศีรษะ เบื่ออาหารและอาการตืน่ ตระหนกงาย นอกจากนี้ BM ยังสัมพันธกับ
ความมีอิสระในการทํางาน การขาดการสนับสนุนทางสังคม และการขาดการประเมินความสามารถ
ยอนกลับ (feedback) อยางไรก็ตาม ความสัมพันธทพี่ บมีคาไมเกิน 0.4 ในเกือบทุกกรณี
BM จัดเปนแบบวัดมิติเดียว แมวาผูสรางจะใหนิยามอาการเหนื่อยหนายไวเปนแบบ
หลายมิติ ทําใหนักวิจัยหลายทานมองแบบวัดนี้วาไมสอดคลองกับนิยามพื้นฐาน อันเปนเหตุใหความ
นิยมในแบบวัดนี้ลดลง งานวิจัยที่หาความสัมพันธของคะแนนจาก BM และ MBI พบวา BM สัมพันธ
กับความออนลาทางอารมณและการลดความเปนบุคคล โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธระหวาง 0.500.70 และมีความสัมพันธในระดับที่ต่ํากวากับความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จของตน (r = -0.25 ถึง 0.30) (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Schaufeli, Enzmann; & Girault. 1993: 206207) สรุปวา BM เปนแบบวัดที่เที่ยงและตรงสําหรับการวัดอาการออนลาในการทํางาน ซึ่งเปน
องคประกอบหลักของอาการเหนื่อยหนาย (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Shirom.
1989: 31)
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3.1.4.2 Maslach Burnout Inventory (MBI) ประกอบดวยคําถาม 22 ขอ แบง
ออกเปน 3 มิติยอยวัดความออนลาทางอารมณ (9 ขอ) การไมเห็นคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ
(5 ขอ) และความรูสึกถึงความประสบความสําเร็จ (8 ขอ) ในระยะเริ่มแรก MBI ประกอบดวยคําถาม
22 ขอ ที่ใหผูตอบ ตอบในสองรูปแบบคือ รูปแบบความถี่และความแรง เชน คําถามที่วา “ขาพเจา
รูสึกเหนื่อยออนอยางมากหลังจากเลิกงาน” ผูตอบตองตอบวามีความรูสึกดังกลาวถี่มากนอยเพียงไร
และยังตองตอบวามีความรูสึกดังกลาวมากนอยเพียงไรบนสเกลตั้งแตหนึ่งถึงเจ็ด อยางไรก็ตามใน
งานวิจัยหลังป ค.ศ. 1981 พบวา คําตอบในรูปของความถี่และความแรงมีความสัมพันธกันสูงมาก
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากกวา 0.8 จึงไดมีการแนะนําวาควรใชเฉพาะ MBI ที่มีคําตอบใน
รูปของความถี่ โดยไมจําเป นตองใหผู ตอบตอบทั้งสองลักษณะ (สงวน ลื อเกี ยรติบัณฑิต .2542;
อางอิงจาก Maslach, Jackson; & Liter. 1996: 11) MBI วัดระดับของอาการเหนื่อยหนายแตไมได
วัดวาผูตอบมีความเหนื่อยหนายหรือไม โดยจะถือวาผูตอบมีอาการเหนื่อยหนายในระดับที่สูง ถา
ผูตอบไดคะแนนความออนลาทางอารมณสูง ไดคะแนนการไมเห็นคุณคาความเปนคนของผูรับบริการสูง
และมีคะแนนความประสบความสําเร็จของตนเองต่ํา (มาตรวัดนี้มีความหมายเชิงบวก ดังนั้นถาได
คะแนนสูงจะมีอาการเหนื่อยหนายต่ํา)
ในคูมือการใช MBI ไดแบงระดับอาการเหนื่อยหนายเปน 3 ชวง โดยแบงตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีมากกวา 10,000 คน จากอาชีพตางๆ ที่หลากหลายออกเปน 3 กลุม จํานวน
เทาๆ กัน ตามระดับคะแนน โดยใหกลุมแรกมีอาการเหนื่อยหนายในระดับสูงกลุมที่สอง มีอาการ
เหนื่อยหนายในระดับปานกลาง สวนกลุมที่สาม มีอาการเหนื่อยหนายในระดับต่ํา (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต.
2542; อางอิงจาก Maslach, Jackson; & Leiter. 1996: 6) อยางไรก็ตามยังไมมีการตรวจสอบเกณฑ
เหลานี้โดยอาศัยจิตแพทยหรือนักจิตวิทยาคลินิก
แบบวัด MBI มีความเหมาะสมกับการประเมินอาการเหนื่อยหนายในอาชีพที่ใหบริการ
แกสังคม สวนอาชีพอื่นๆ ที่ไมไดมีลักษณะการทํางานกับผูรับบริการโดยตรง เชน ผูท่ีทํางานดาน
บริหาร จะมีลักษณะของการมองขามคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ หรือความรูสึกไมสมหวัง
ความสําเร็จตางไปจากผูที่ทํางานบริการ ทําให MBI ใชไดไมดีในอาชีพเหลานี้ Golembiewski และ
คณะ (1988) ไดศึกษาอาการเหนื่อยหนายในบุคคลที่ประกอบอาชีพที่ไมใชการใหบริการ และ
เปลี่ยนคําวาผูรับบริการใน MBI เปนคําวา เพื่อนรวมงาน การเปลี่ยนคําเชนนี้ อาจทําใหความหมาย
ของแบบวัดเปลี่ยนไปดวย การสรุปผลการวิจัยดังกลาวจึงควรทําดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การปรับเปลี่ยนแบบวัดการไมเห็นคุณคาความเปนคนของผูรับบริการ ซึง่ เปนลักษณะที่
จําเพาะกับอาชีพที่ตองใหบริการแกผูคน (สงวน ลือเกียรติบัณฑิต. 2542; อางอิงจาก Maslach; &
Schaufeli. 1993: 12; Leiter. 1991b: 550)
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ในการวิจัยนี้ ใชเครื่องมือวัด Maslach Burnout Inventory (MBI) ทีส่ รางโดย Christina
Maslach; & Susan E. Jackson (1986) และไดนํามาแปลเปนภาษาไทย โดย สิระยา สัมมาวาจ
(2532) ทําการศึกษาตัวแปรความเหนื่อยหนายของผูดแู ลผูป ว ยโรคจิตเภท มีขอคําถาม จํานวน 22 ขอ
ประกอบดวยมิติในการวัด 3 ดาน คือ ดานอาการออนลาทางอารมณ (emotional exhaustion)
ดานการมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น (depersonalization)และดานความไมสมหวังใน
ผลสําเร็จของตน (lack of personal accomplishment) ซึ่งนําไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตามขั้นตอน กอนนําไปใชในการเก็บขอมูล คาดวาจะทําใหทราบขอมูลอาการความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่สามารถนําไปใชในการวางแผนใหความชวยเหลือ ไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพปญหาที่พบ

4. ปจจัยที่สงผลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ลาชลีน และคณะ (Lathlean; & Corner. 1991; อางอิงจาก McElroy. 1985) ไดอธิบายไว
วา ลักษณะสาเหตุของความเหนื่อยหนายจะมีปจจัยรวมหลายๆ ปจจัย (Multiple factors) และ
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสามารถแบงปจจัยที่เปนสาเหตุออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ กลุมปจจัย
ภายในตัวบุคคล และกลุมปจจัยภายนอกตัวบุคคล ในการศึกษานี้ กลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล
ประกอบดวย บุคลิกภาพ ความเครียด และกลวิธีจัดการกับปญหา สวนกลุมปจจัยภายนอกตัวบุคคล
คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ประกอบดวย ระยะเวลาการดูแลผูปวย
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย สภาวะการเจ็บ ปว ยดว ยโรคจิตเภทของผูปว ย การ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล
4.1 ปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล ประกอบดวย
4.1.1 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่บงชี้ความเปนปจเจก
บุคคลและเปนสิ่งที่กําหนดรูปแบบการคิด แรงจูงใจ พฤติกรรมหรือลักษณะการมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมหรือสถานการณตางๆ ของบุคคลนั้น (Pervin. 1993: 3; Ryckman. 2004: 4) นักจิตวิทยา
ตางเห็นพองกันวาบุคลิกภาพของบุคคลประกอบดวยลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ประการแรกคือ
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมภายในของบุคคล (Internal dispositions) โดยจะมีความคงที่ใน
เวลาและสถานการณสวนใหญ ประการที่สอง ลักษณะดังกลาวสามารถวัดและพรรณนาไดในรูป
คําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน ประการที่สาม ลักษณะแตละดานจะเปนอิสระตอกันและ
ประการสุดทายลักษณะบุคลิกภาพเปนความแตกตางโดยทั่วไประหวางบุคคลในการจัดการกับ
อารมณ (ชูชัย สมิทธิไกร. 2546: 29; อางอิงจาก McAdams. 1990)
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โดยทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ก็จะพยายามอธิบายเพื่อใหเขาใจลักษณะโดย
ธรรมชาติของบุคคล ตัวอยางเชน ทฤษฎีบุคลิกภาพของ จุง (Carl G. Jung. 1875 – 1961; อางอิงจาก
สุชา จันทนเอม. 2535) ไดแบงบุคลิกภาพของบุคคลออกเปน 2 ประเภท ไดแก บุคคลประเภทชอบ
สังคม (Extrovert) จะมีลักษณะเดน คือ เปนคนเปดเผย ราเริง ชอบออกสังคม เปนคนที่สรางความ
เชื่ อ มั่ น อยู บ นรากฐานของความเป น จริ ง มี อุ ป นิ สั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได ต ามความเหมาะสมของ
สิ่งแวดลอม และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ เมื่อเกิดความคับของใจ มักมีพฤติกรรมใน
รูปของการตอสู (Defense) ส ว นบุค คลประเภทเก็ บ ตัว (Introvert) จะมีลั ก ษณะเดน คือ เป นคน
ลึกลับ ผูกพันกับตนเองมากกวาผูกพันกับสังคม เปนบุคคลที่มีกฎเกณฑแนนอนในการควบคุม
อุปนิสัยของตนเอง เชื่อถือตนเอง และมักตัดสินใจโดยใชตัวเองเปนหลัก เมื่อเกิดความคับของใจ มัก
มีพฤติกรรมแบบหลบหนี แยกตัวเองออกไปจากสังคม (Isolation)
นอกจากนี้ โรเบอรท และ จอหน (Robert V. Kail; & John C. Cavanaugh. 2007)
ยังไดอธิบายถึงลักษณะของบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธกับกลวิธีจัดการกับปญหาเมื่อบุคคลประสบ
กับความเครียดไววา ผูที่มีบุคลิกภาพเปนแบบเครียดงาย ขี้โมโห ดุ กาวราว กระสับกระสาย ใจรอน
อยูไมนิ่ง เมื่อประสบกับปญหาหรือเกิดความทุกขใจ จะมีแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดีในการเรงแกไข
ปญหา และปฏิบัติตามแนวทางการแกไขปญหาอยางเครงครัด ขณะที่ผูที่มีบุคลิกภาพในทางตรง
ขาม คือ ใจเย็น ปลอยใหทุกอยางที่เกิดขึ้นดําเนินไปเรื่อยๆ และเมื่อประสบกับปญหาก็จะไมเรง
แกไขจนทําใหเกิดผลเสียตามมาได ทั้งนี้เมื่อปญหาที่เกิดขึ้นไมไดรับการแกไข ทําใหบุคคลเกิด
ความเครียดเรื้อรังที่สงผลกระทบตอคุณภาพในการใหบริการ ก็ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง (Muldary. 1983: 1-3)
สวนการศึกษาของ ชิมิซูทานิ และคณะ (Masahiro SHIMIZUTANI; et al. 2008) ก็
สนับสนุน วา บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับกลวิธีจัดการกับปญหาและความเหนื่อยหนาย โดยได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความเหนื่อยหนายของพยาบาลกับลักษณะบุคลิกภาพและกลวิธี
จัดการกับปญหา ผลการศึกษา พบวา ผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบแนวโนมประสาท (Neurotic)
อารมณหวั่นไหวงาย จะเกิดความรูสึกเหนื่อยหนายในงาน เหนื่อยหนายบุคคลที่เกี่ยวของ และ
เหนื่อยหนายผูปวยที่ใหการดูแล สูงกวาผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบแนวโนมชอบสังคม (Extrovert)
และขณะเดียวกันพยาบาลทั้งกลุมที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบแนวโนมประสาท (Neurotic) อยูใน
ระดับสูง อารมณหวั่นไหวงาย และกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแนวโนมชอบสังคม (Extrovert) เมื่อเกิด
ความเหนื่อยหนายในการดูแลผูปวย จะใชกลวิธีจัดการกับปญหาแบบมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวา
บุคลิกภาพของบุคคลถือเปนปจจัยสําคัญที่จะกําหนดวา บุคคลจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือ
สถานการณตางๆ อยางไร หรืออาจกลาวไดวาบุคคลจะมีพฤติกรรมอยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับลักษณะ
บุคลิกภาพของเขานั่นเอง จะเห็นไดจากการที่บุคคลมีบุคลิกภาพที่ออนแอ ตองพึ่งพาผูอื่นอยูเสมอ
จะมีความกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดความออนลาทางอารมณไดสูง
บุคคลที่ขาดความอดทนอดกลั้น มักจะมีความคับของใจจากอุปสรรคในการทํางาน จึงมีโอกาสทํา
ให เ กิ ด การมองข า มคุ ณค าความเป นคนของผู รั บบริ การ และก อความเสี ยหายต อผู รั บบริ การได
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(Maslach. 1986: 62-63) นอกจากนี้บุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองสูงจะคิดวาตนเองมีศักยภาพในการจัดการ
ควบคุมทุกสิ่งทุกอยางได หรือคนที่มักจะหวังพึ่งพาสิ่งแวดลอมภายนอกอยูตลอดเวลา เมื่อประสบ
ความผิดหวังคนกลุมนี้จะรูสึกลมเหลว บุคคลที่ไมไดรับการฝกฝนตระเตรียมในการทํางานเพียงพอ
เมื่อตองทํางานภายใตความกดดันจะมีความเครียดสูง ประสบกับภาวะช็อคในการปฏิบัติงาน เมื่อ
งานมิไดเปนไปตามที่ตนคาดหวังไว (Muldary.1983: 102 - 119) และการศึกษาของ นวลอนงค ศรี
ธัญรัตน (นวลอนงค ศรีธัญรัตน. 2534: 63) ก็พบเชนกันวา บุคลิกภาพที่ตางกันมีความเหนื่อยหนาย
ในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยผูที่มีบุคลิกภาพประเภทอารมณหวั่นไหว มี
ความเหนื่อยหนายในการทํางานสูงสุด และบุคลิกภาพเชิงสภาวะอารมณสามารถทํานายความ
เหนื่อยหนายได รวมถึงการศึกษาของ พรทิพย สุรโยธี ณ ราชสีมา (พรทิพย สุรโยธี ณ ราชสีมา.
2537) ก็ พ บว า บุ ค ลิ ก ภาพโดยรวมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความเหนื่ อ ยหน า ยในการทํ า งานอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา บุคลิกภาพของผูดูแล มีความสัมพันธกับความเครียด ใน
การดูแลผูปวย โดยตั้งสมมติฐานวา บุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดของผูดูแล
4.1.2 ความเครียด ตามแนวคิดของ เซเย (Selye. 1956) ไดอธิบายไววา ความเครียด
เปนปจจัยที่ทําใหเห็นถึง การที่ผูดูแลมีปฏิกิริยาการตอบสนองทางดานรางกายและจิตใจตอความ
กดดันจากสถานการณตางๆ ที่เกิดจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ถาผูดูแลตองเผชิญกับภาวะเครียด
ที่ยาวนาน ตอเนื่อง และเมื่อความเครียดมีความรุนแรงมากขึ้น หรือความเครียดเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุในเวลาเดียวกัน ผูดูแลจะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมด
กํ า ลั ง ในการที่ จ ะต อ สู ห รื อ จั ด การกั บ ความเครี ย ดที่ เ ผชิ ญ อยู ไ ปในที่ สุ ด และยั ง ได อ ธิ บ ายว า
ความเครียดเปนปฏิกิริยาตอบสนองของรางกายมนุษยตอสิ่งที่มาคุกคาม (General Adaptation
Syndrome : GAS) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรางกายเกี่ยวกับโครงสรางและปฏิกิริยาทาง
เคมีของรางกาย ซึ่งปฏิกิริยาการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอความเครียด มี 3 ระยะ คือ
ระยะบอกเหตุหรือระยะตกใจ (Stage of Alarm) ระยะนี้บุคคลจะโตตอบสิ่งที่มากระตุน
ทันทีทันใดไมมีโอกาสพิจารณาหรือตั้งสติกับเหตุการณ ระยะนี้จะเปนระยะสั้นๆ ปฏิกิริยาของบุคคล
ในการตอบสนองตอความเครียดในระยะนี้ จะพบวา รางกายมีการทํางานของฮอรโมน สารเคมีใน
สมองและระบบประสาททํางานรวมกัน ซึ่งสามารถสังเกตไดวาเมื่อบุคคลมีอาการตกใจใหมๆ จะมี
ชีพจรเตนเร็ว มือเทาเย็น และมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ ภายในรางกาย
ระยะตอตาน (Stage of Resistance) ระยะนี้บุคคลไดมีเวลาทบทวนที่มาของความเครียด
และคิดหาวิธีที่จะนํามาใชในการปรับตัวเพื่อตอสูกับความเครียดการปรับตัวในระยะนี้บุคคลจะมีการ
ปรับตัวทั้งทางดานรางกายและจิตใจสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมการแสดงออก ที่บงบอกถึงเจตคติ
และพฤติกรรมที่แสดงออก จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยและความรุนแรงของสิ่งเราที่มากระตุน
ถาบุคคลไมสามารถใชวิธีการในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม การปรับตัวที่บุคคลกระทําก็จะกลาย
เปนโทษได
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ระยะหมดกําลัง (Stage of Exhaustion) เปนระยะที่บุคคลตองเผชิญกับภาวะเครียดที่
ยาวนาน ตอเนื่อง และเมื่อความเครียดมีความรุนแรงมากขึ้น หรือความเครียดเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุในเวลาเดียวกัน บุคคลจะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมดกําลัง
ในการที่จะตอสูหรือจัดการกับความเครียดที่เผชิญอยูไปในที่สุด และจากแนวคิดที่อธิบายปฏิกิริยา
การตอบสนองตอความเครียดของบุคคล มัลดารี (Muldary. 1983) เรียกขั้นตอนการตอบสนองตอ
ความเครียดของบุคคลในระยะตอตานและในระยะหมดกําลัง วา เปนกลุมอาการเหนื่อยหนาย
(Syndrome of Burnout)
ซึ่ง พสุ เดชะรินทร (พสุ เดชะรินทร. 2536: 87-88) ไดอธิบายไววา ความเครียดมีผล
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง เกิดความทอถอยหรือทํางานไมสําเร็จตามกําหนดที่ตั้ง
ไว และทําใหเกิดทัศนคติไมดีตอการทํางาน ดังนั้นการที่ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทตองเผชิญกับภาวะ
เครีย ดที่ย าวนาน ตอ เนื่อ งจากการทํา หนา ที่ดูแลชว ยเหลือผูปว ยในเกือ บทุกดา นของชีวิต เปน
ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทสวนใหญจะเปนภาระใหกับครอบครัวตองดูแลชวยเหลือ
ดานตางๆ เชน การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล การเฝาระวังอันตรายตางๆ ฯลฯ จนทําใหผูดูแลรูสึก
ไมมีเวลาเปนของตัวเอง (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531; วรกช นิธิกุล. 2535; มนตรี อมรพิเชษฐกุล; และ
พรชัย พงศสงวนสิน. 2544) สถานการณดังกลาวทําใหผูดูแลตองทนอยูในสภาพการณที่ตึงเครียด
บีบคั้น เสี่ยงอันตราย เปนระยะเวลายาวนาน มีความวิตกกังวล เหนื่อยลา เกิดการตอบสนองทาง
อารมณตางๆ ในทางลบ เชน อาจเกิดการปฏิเสธ ไมยอมรับวาตนมีปญหา (denial) เกิดอารมณ
ซึมเศรา โกรธ หรือมีความคาดหวังจากผูปวยสูงเกินไป หรือไมก็คอยเฝาดูผูปวยตลอดเวลาวา
อาการจะกําเริบขึ้นอีกเมื่อใด (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531: 100)
สถานการณตามที่กลาวขางตน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยลดลง
สอดคลองกับที่ เบเกอ (Baker. 1989) ไดรายงานผลการศึกษาความเครียดของครอบครัวผูปวยจิตเภท
ไววา สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดรับผลกระทบจากผูปวยจิตเภท ครอบครัวตองรับภาระในการ
ดูแลผูปวย ตองประสบกับความเครียดที่รุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับการชวยเหลือประคับประคอง
แลวประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยก็จะลดลงดวย
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา ความเครียดของผูดูแล เปนปจจัยภายในบุคคลของผูดูแลที่มี
ความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายของผูดูแล โดยตั้งสมมติฐานวา ความเครียดมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความเหนื่อยหนาย
4.1.3 กลวิธีจัดการกับปญหา ตามแนวคิดของ ลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus; &
Folkman. 1984) ไดอธิบายไววา กลวิธีจัดการกับปญหา เปนความพยายามทางปญญาและพฤติกรรม
ของบุคคลอยางไมหยุดยั้ง เพื่อที่จะจัดการกับปญหาหรือสถานการณตางๆ ใหคลี่คลายลง ในการวิจัยนี้
กลวิธีจัดการกับปญหา จัดเปนปจจัยที่ทําใหเห็นถึงการรับรูและการกระทําของผูดูแลในการแกไข
หรือจัดการกับสถานการณปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ดวยวิธีการตางๆ เพื่อทํา
ใหปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลนั้นคลี่คลายลง โดยลักษณะการทํางานของกลวิธีการจัดการกับปญหา
มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และลักษณะที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะ
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การจัดการกับปญหาที่มีประสิทธิภาพ ไดแก กลวิธีการจัดการแบบมุงเนนการแกไขปญหาโดยใช
ความสามารถของตนเอง คือ การที่ผูดูแลพยายามใชความสามารถของตนมาจัดการกับปญหา หรือ
ความเครียด และกลวิธีการจัดการโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่นๆ คือ การที่ผูดูแลพยายามหาความ
ชวยเหลือจากแหลงสนับสนุนอื่นๆ ในการจัดการกับปญหา หรือความเครียด สวนลักษณะการจัดการ
กับปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ คือกลวิธีการจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา (วีณา มิ่งเมือง. 2540; อางอิงจาก
McCrae; & Costa. 1986 Cite in Kleinke. 1997; Lazarus; & Folkman. 1984)
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา กลวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแล เปนปจจัยภายในบุคคล
ของผูดูแลที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล โดยตั้งสมมติฐาน วา
กลวิธีการจัดการกับปญหามีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล
4.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย ประกอบดวย
4.2.1 ระยะเวลาในการดูแลผูปวย เนื่องจากอาการความผิดปกติของผูปวยโรคจิตเภท
มักเริ่มเปนในชวงวัยรุน เมื่อเปนแลวมักไมหายขาด สวนใหญจะมีอาการกําเริบเปนชวง ๆ มักมีการ
ดําเนินโรคเรื้อรัง (มานิตย ศรีสุรภานนท; และ จําลอง ดิษยวณิช. 2542; มาโนช หลอตระกูล; และ
ปราโมทย สุคนิชย. 2548 ; National Research Council of Thailand. 2007: online) มีผลทําใหเกิด
ความพิการทางจิตใจตามมา ผูปวยจําเปนตองไดรับการดูแลจากผูดูแลในครอบครัว มีผลทําให
ครอบครัวจํานวนมากที่ตองแบกรับภาระในการดูแลผูปวยที่มีอาการทางจิตอยางรุนแรง และเรื้อรัง
โดยไมไดรับการเตรียมความพรอมมากอน (วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537: 19) ผูดูแลตองทนอยูใน
สภาพการณที่ตึงเครียด บีบคั้น เสี่ยงอันตราย เปนระยะเวลายาวนาน ทําใหผูดูแลมีความวิตกกังวล
เหนื่อยลา เกิดการตอบสนองทางอารมณตางๆ ในทางลบ เชน อาจเกิดการปฏิเสธ ไมยอมรับวา
ตนมีปญหา (denial) เกิดอารมณซึมเศรา โกรธ หรือมีความคาดหวังจากผูปวยสูงเกินไป หรือไมก็
คอยเฝาดูผูปวยตลอดเวลาวาอาการจะกําเริบขึ้นอีกเมื่อใด (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531: 100)
สถานการณตามที่กลาวขางตน ระหวางระยะเวลาที่ผูดูแลตองแบกรับภาระในการดูแล
ผูปวยที่มีอาการทางจิตอยางรุนแรง ผูดูแลตองทนอยูในสภาพการณที่ตึงเครียด บีบคั้น เสี่ยงอันตราย
เปนระยะเวลายาวนาน สอดคลองกับแนวคิดของ แมชแลช (Maslach. 1986: 60) ที่ไดอธิบายไววา
ระยะเวลาเปนปจจัยที่ทําใหเห็นถึงประสบการณในการทํางาน โดยบุคคลที่ปฏิบัติงานมานานจะมี
ความเหนื่อยหนายนอยกวาบุคคลที่ปฏิบัติงานมาระยะสั้น ทั้งนี้เพราะวัยวุฒิและประสบการณที่มากขึ้น
จะทําใหบุค คลมีก ารปรับ ตัว มองโลกกวา งไกล และสุขุม รอบคอบยิ่งขึ้น ดัง เชน การศึก ษาของ
จิริบอกาและ ไบเลย (Chiriboga; & Bailey. 1986: 84-91) ที่พบวา พยาบาลที่มีประสบการณการ
ทํางานนอยจะเกิดความเหนื่อยหนายมากกวา พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานมาก สอดคลอง
กับการศึกษาของ (สิระยา สัมมาวาจ. 2532: 48; นวลอนงค ศรีธัญรัตน. 2534: 95; จันทรา วีรปฏิญญา.
2537: 116) ที่พบวา พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 1 - 5 ป มีความเหนื่อยหนาย
ในการทํางานสูงกวาพยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง 6 – 10 ป และมากกวา 10 ป
ขึ้นไป ตามลําดับ และมีการศึกษาที่พบวา ประสบการณในการทํางานที่ตางกันมีระดับความเหนื่อย
หนายไมตางกัน (กิตติ แสงเทียนฉาย. 2531: 55; มยุรี เถาลัดดา. 2536: 63)
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ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาในการดูแล
ผูปวยของผูดูแล เปนปจจัยภายในบุคคลที่มีความสัมพันธกับความเครียด ความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแล โดยตั้งสมมติฐานวา ระยะเวลาในการดูแลผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดของผูดูแล
และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล
4.2.2 ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย เปนปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแล
ผูปวย ที่สะทอนใหเห็นถึงผลการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท โดยผูปวยจะมีประสิทธิภาพในการทํา
หนาที่ของบุคคลดอยลงในทุกดานของชีวิต ตั้งแตการดูแลตนเอง การมีสัมพันธภาพตอครอบครัว
รายได การเรียนหนังสือ การทํางาน การขาดที่อยูอาศัยการอยูรวมกับผูคนในสังคม และการดําเนิน
ชีวิตในสังคม (Kek N.; Mazumdar P.; Shields R. 2000) นอกจากนี้การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
บอยครั้งจะสงผลกระทบตอพัฒนาการดานการสรางครอบครัว การประสบผลสําเร็จในอาชีพ และการ
พัฒนาตนเอง โดยผูปวยจะมีพัฒนาการที่ไมเทาเทียมกับคนทั่วไปในสังคม ดังนั้น จึงเปนภาระของ
ผูดูแลที่ตองทําหนาที่ในการดูแลชวยเหลือผูปวยในเกือบทุกดานของชีวิตเปนระยะเวลายาวนาน
(World Health Organization. 2001) ในกรณีที่ผูปวยมีความสามารถในการใชชีวิตในระดับต่ํา ผูดูแล
ตองใหความเอาใจใส ดูแลชวยเหลือเกือบทั้งหมด ตลอดเวลาจะทําใหผูดูแลรูสึกไมมีเวลาเปนของ
ตัวเอง (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531; วรกช นิธิกุล. 2535; มนตรี อมรพิเชษฐกุล และพรชัย พงศสงวนสิน.
2544) สถานการณดังกลาวทําใหผูดูแลตองทนอยูในสภาพการณที่ตึงเครียด บีบคั้น เสี่ยงอันตราย
เปนระยะเวลายาวนาน มีความวิตกกังวล เหนื่อยลา เกิดการตอบสนองทางอารมณตางๆ ในทางลบ
เชน อาจเกิดการปฏิเสธ ไมยอมรับวาตนมีปญหา (denial) เกิดอารมณซึมเศรา โกรธ หรือมีความคาดหวัง
จากผูปวยสูงเกินไป หรือไมก็คอยเฝาดูผูปวยตลอดเวลาวาอาการจะกําเริบขึ้นอีกเมื่อใด (ชะฤทธิ์
พงศอนุตรี. 2531: 100) และจากการที่ผูดูแลมีสภาพจิตใจที่ทอแท ซึมเศรา และหมดหวังยอมทําให
ผูดูแลหมดความอดทนตอสภาพการณของการดูแล โดยแสดงออกมาในรูปแบบของการปฏิเสธการ
ดูแลหรือขาดความกระตือรือรน พยายามผลักภาระใหโรงพยาบาล ทอดทิ้งผูปวยหรือการแสดง
อารมณรุนแรงตอผูปวย ในลักษณะตางๆ ซึ่งแสดงถึงความเหนื่อยหนายที่เกิดจากการดูแลผูปวยโรค
จิตเภท โดยผูดูแลจะเกิดความเหนื่อยหนายในระดับตางๆ กันไปตามความรุนแรงของอาการ
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย เปนปจจัยดาน
สภาพแวดลอมการดูแลผูปวย ที่มีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวย
ของผูดูแล โดยตั้งสมมติฐานวา ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอความ
เหนื่อยหนาย และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล
4.2.3 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม เปนการปฏิบัติที่แสดงถึงการพึ่งพาอาศัยกัน
ระหวางบุค คลกั บ บุ ค คล หรือบุ ค คลกับ ชุมชน การสนับ สนุนทางสั งคมเป นการสนองตอบความ
ตองการทางสังคมของบุคคล ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อใหเกิดความผาสุกใน
ชีวิต (ทิพยสุดา จันทรแจมหลา. 2544: 11) และยังชวยปองกันบุคคลจากผลของภาวะเครียด หรือ
ความเหนื่อยหนายที่ กําลั งเผชิ ญอยู โดยการสนั บ สนุนทางสั งคมที่ใ หหรือไดรั บ นั้น ต องมี ค วาม
เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ (Bloom. 1990: 635-637) เพราะการไดรับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี
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จะทําใหบุคคลมีกําลังใจ มีอารมณที่มั่นคง มีกําลังใจในการตอสูปญหา หรือชวยลดความรุนแรงของ
ปญหา นอกจากนี้ยังชวยลดโอกาสการเกิดภาวะวิกฤติในชีวิต โดยจะชวยลดความเครียดที่จะนําไปสู
ภาวะวิกฤติได (Cohen; & Wills. 1985: 310 - 357) มีกําลังใจในการที่จะเผชิญกับภาวะเครียดที่
เกิดขึ้น มีแนวทางในการปองกัน และจัดการกับความเครียดไดอยางเหมาะสม ซึ่งแนวคิดตามที่
กลาวขางตนแสดงใหเห็นวา อิทธิพลของการสนับสนุนทางสังคมมีผลชวยใหความเครียดทุเลาลง
หรือชวยลดความรุนแรงของผลที่เกิดจากภาวะเครียด เมื่อผูดูแลเผชิญกับสถานการณ และประเมิน
วาสถานการณนั้นเปนสิ่งคุกคามหรือไมสามารถเผชิญปญหานั้นได (ณัฐพงศ อนุวัตรยรรยง. 2540:
35 - 38)
ดั งนั้ นการสนั บสนุ นทางสั งคมจึงเป นแหลงประโยชนสําคัญ ที่ช วยใหบุ คคลสามารถ
เลือกใชวิธีการเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (Antonovsky. 1982: 189-190;
Lazarus; & Folkman. 1984: 249 - 251) การไดรั บความชว ยเหลือ ประคับประคองจากบุคคลใน
เครือขายสังคม รวมถึงครอบครัวในดานตางๆ ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําในการแกปญหา
การไดรับแรงสนับสนุนทางอารมณ ซึ่งทําใหบุคคลรูสึกวาตนยังมีคุณคาและเปนที่รักของบุคคลที่
ใกลชิด มีคนที่เรารูสึกไววางใจไดยามทุกข และการไดรับความชวยเหลือในเรื่องวัตถุและการบริการ
จะสงผลใหบุคคลมีกําลังใจที่จะตอสูกับปญหาและความยากลําบากที่เกิดขึ้น (Lazarus; & Folkman.
1984: 249-251; Cohen; & Wills. 1985: 44-46)
ตอมา แมชแลช (Maslach. 1986) ก็ไดกลาวไวเชนกันวา แรงสนับสนุนทางสังคม เปน
แหลงประโยชนที่มีคุณคา ชวยใหบุคคลสามารถสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่บุคคลนั้นไมสามารถสรางเอง
ได อันไดแก ขาวสารใหมๆ ทักษะความชํานาญ การเรียนรู การประคับประคองทางอารมณ และ
พบวาบุคคลที่ขาดการสนับสนุนทางสังคม จะขาดแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดี ดังนั้นการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลอื่น จึงเปนเสมือนเครื่องปดกั้นความเครียด หรือมีผลในการดูดซับ
ความเครียดออกไป (Cohen; & Wills. 1985: 310 - 313) ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกอิ่มใจ มีความผาสุก
ในชีวิต
นอกจากนี้ เชฟเฟอร และคณะ (1981) ไดอธิบายถึงประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
โดยแบงออกเปน 3 ดาน (ทีปประพิณ สุขเขียว. 2543; อางอิงจาก Schaefer; et al. 1981) คือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการสนับสนุน ชวยเหลือทีท่ ําให
บุคคลมีความผูกพัน อบอุนใจ มั่นใจ เชื่อถือ และไววางใจ
2. การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information support) เปนการใหคําแนะนําที่ชวยให
บุคคลสามารถแกไขปญหา และเปนการใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่บุคคลไดกระทําแลว
จากการ
ทบทวนรายงานที่เกี่ยวของพบมีการศึกษา ของ พวงสรอย วรกุล และคณะ (2007). ที่ศึกษาผลของ
การใหสุขภาพจิตศึกษาตอความรู เจตคติเกี่ยวกับโรคจิตเภทของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท โดยผูดูแล
จะไดรับความรูเกี่ยวกับความผิดปกติของโรคจิตเภท วิธจี ัดการกับปญหาของผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
การลดความรูส ึกทุกขของผุด ูแล และการชวยสนับสนุนทางสังคมใหกบั ผูดูแล ผลการศึกษาพบวา
ผูดูแลมีคะแนนเฉลี่ย ความรู เจตคติ กอนและหลังการอบรม ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
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ผูดูแลยังมีความเห็นวา โครงการใหสุขภาพจิตศึกษามีความนาสนใจและมีประโยชน ซึ่งกิจกรรมใน
ลักษณะนี้เปนการชวยเหลือใหผูดูแลไดรบั การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
3. การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support) เปนการใหความชวยเหลือดาน
สิ่งของ การเงิน และการบริการ
นอกจากนี้ การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคม
ความเครียด ความเบื่อหนาย ที่เกี่ยวของกับการทํางาน พบมีผูศึกษาไวดังนี้
ลารอคโค เฮาส และเฟรนซ (Larocco, House; & French. 1980: 202-218) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการสนับสนุนทางสังคม ภาวะเครียดจากงาน และสุขภาพ ในบุคคลอาชีพตางๆ 23 อาชีพ
จํานวน 636 คน พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการลดความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา และ
กลุมอาการทางกาย แตไมมีผลในการลดภาวะเครียดจากงาน ในดานความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ
ความเบื่อหนายในงาน และความไมพึงพอใจในปริมาณงานที่มากเกินไป
สตับป และรุค (Stubbs; & Rooks. 1985: 31-39) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรง
สนับสนุนทางสังคม ความเครียดในการทํางาน กับความเหนื่อยหนายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
หออภิบาลผูปวยหนัก หอผูปวยจิตเวช หองผาตัด และ หอผูปวยอายุรกรรม จํานวน 276 คน วัด
ความเหนื่อยหนายดวย Staff Burnout Scale for Health Professional (SBS-HP) วัดความเครียด
ในการทํางานดวย Nursing Stress Scale (NSS) และวัดแรงสนับสนุนทางสังคมดวย Norbeck Social
Support Questionnaire (NSSQ) ผลการศึกษาพบวา พยาบาลที่มีความเครียดในการทํางานนอย
และไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมาก จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานต่ํา
จิริบอกาและ ไบเลย (Chiriboga; & Bailey. 1986: 84-91) ศึกษาความเหนื่อยหนายของ
พยาบาลในหออภิบาลผูปวยหนัก 217 คน และพยาบาลในหอผูปวยอายุรกรรมและศัลยกรรม 315 คน
พบวา พยาบาลที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากผูตรวจการ และเพื่อนรวมงาน รับรูวา ตนเปนที่
ตองการของผูปวย จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานต่ํา และพยาบาลที่มีการปรับตัวตอความเครียด
ไมดี มีสิ่งรบกวนในชีวิตประจําวันสูง จะมีความเหนื่อยหนายในการทํางานสูง
สรุป การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ที่จัดเปนแหลงประโยชนสําคัญ ในการชวยให
บุคคลสามารถเลือกใชวิธีการเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคคลรูสึก
วาตนยังมีคุณคาและเปนที่รักของบุคคลที่ใกลชิด มีคนที่เรารูสึกไววางใจไดยามทุกข และการไดรับ
ความช ว ยเหลื อในเรื่ อ งวั ต ถุ แ ละการบริ ก าร จะสง ผลให บุค คลมีกํ าลั งใจที่ จะตอ สูกั บ ป ญ หาและ
ความยากลําบากที่เกิดขึ้น การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลอื่น จึงเปนเสมือนเครื่องปด
กั้นความเครียด หรือมีผลในการดูดซับความเครียดออกไป ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกอิ่มใจ มีความ
ผาสุกในชีวิต ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมประกอบดวยการสนับสนุนดาน ความรักใครผูกพัน การมี
สวนรวมในสังคม การมีโอกาสในการอบรมเลี้ยงดูหรือใหความชวยเหลือบุคคลอื่น การสงเสริมใหมี
ความมั่นใจในคุณคาแหงตน ความเชื่อมั่นใจความเปนมิตรที่ดี และการไดรับคําชี้แนะ หรือคํา
ปลอบใจ
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ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา การสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยสาเหตุ ที่มีความเกี่ยวของกับ
การชวยใหผูดูแลเลือกใชวิธีการเผชิญกับความเครียดที่เกิดขึ้น ไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยให
ผูดูแลมีกําลังใจที่จะตอสูกับปญหาและความยากลําบากที่เกิดขึ้นจากการดูแลผูปวย โดยตั้งสมมติฐานวา
การไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอกลวิธีจัดการกับปญหา และมีอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการดูแลผานกลวิธีจัดการกับปญหา
การประเมินการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
จากการทบทวนเอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวของกับการประเมินการสนับสนุนทางสังคมที่
บุคคลไดรับ พบมีนักวิชาการที่สรางเครือ่ งมือการประเมินการสนับสนุนทางสังคม พอสรุปได ดังนี้
นอรเบค และคณะ (1982) ไดสรางเครื่องมือวัด ที่เรียกวา Norbeck Social Support
Questionnaire (NSSQ) เพื่อใชในการประเมินการสนับสนุนทางสังคม ใน 3 ดาน คือ ดานอารมณ
ดานการไดรับการยอมรับ และการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Norbeck et al.1982)
แบรนด และ ไวเนิรท (1985) ไดสรางเครื่องมือวัด ที่เ รียกวา Personal Resource
Questionnaire (PRQ) ตามแนวคิดของ ไวสส (Weiss. 1974) โดยเนื้อหาในการประเมินแบงออก
เปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การประเมินแหลงประโยชนสวนบุคคล สวนที่ 2 การประเมินการสนับสนุน
ทางสังคม ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานการไดรับความรักใครผูกพัน ดานการไดรับการยอมรับ
และการเห็นคุณคาในตนเอง ดานการไดเ ปนสว นหนึ่งของสังคม ดานการไดเ อื้อประโยชนหรือ
ชวยเหลือผูอื่น และดานการไดรับการชวยเหลือแนะนําตางๆ (Brandt; & Weinert. 1985; อางอิงจาก
Weiss. 1974) แบบประเมินชุดนี้ไดผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งดานความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา และความเชื่อมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบราค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นโดยรวม 0.89
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของเชฟเฟอร และคณะ (ทีปประพิณ สุขเขียว. 2543;
อางอิงจาก Schaefer; et al.1981) ในการสรางแบบประเมินการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท โดยการประเมินการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล จะประกอบดวยการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดานตอไปนี้
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการสนับสนุน ชวยเหลือที่ทําใหบุคคล
มีความผูกพัน อบอุนใจ มั่นใจ เชื่อถือ และไววางใจ
2. การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information support) เปนการใหคําแนะนําที่ชวยให
บุคคลสามารถแกไขปญหา และเปนการใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่บุคคลไดกระทําแลว
3. การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support) เปนการใหความชวยเหลือดานสิ่งของ
การเงิน และการบริการ
แบบวัดนี้ผูดูแลจะเปนผูตอบ ประกอบดวยขอคําถาม 14 ขอ เปนเครื่องมือวัดแบบประเภท
มาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) ผูตอบจะไดคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 จากคําตอบ
“นอยมาก” ถึง “มากที่สุด โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 มาตรา (1–5)
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4.2.4 สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย จัดเปนปจจัยดานสภาพแวดลอมการ
ดูแลผูปวยของผูดูแล เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทจะมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาด มีการเปลี่ยนแปลง
ของบุค ลิก ภาพ ความคิด และอารมณ พบมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน อาการความผิดปกติ
มักเริ่มเปนในชวงวัยรุน เมื่อเปนแลวมักไมหายขาด สวนใหญจะมีอาการกําเริบเปนชวงๆ มักมี
การดําเนินโรคเรื้อรัง (มานิตย ศรีสุรภานนท; และ จําลอง ดิษยวณิช. 2542; มาโนช หลอตระกูล;
และ ปราโมทย สุคนิชย. 2548; National Research Council of Thailand. 2007: online) จึงเปนภาระ
ของผูดูแลที่ตองทําหนาที่ในการดูแลชวยเหลือผูปวยในเกือบทุกดานของชีวิตเปนระยะเวลายาวนาน
เนื่องจากโรคจิตเภทจัดเปนโรคเรื้อรังทางจิตที่ทั่วโลกรูจักกันดี บุคคลที่เคยเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
จะมีความพิการหรือความบกพรองในการทําหนาที่ดานตางๆ (World Health Organization. 2001)
ผูปวยจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาการรักษาดวยยาในขนาด และระยะเวลาที่เหมาะสม
รวมกับการบําบัดทางดานจิตสังคม รวมถึงการรับไวรักษาในโรงพยาบาลกรณีที่มีความเสี่ยงตอการ
ทํารายตนเองและผูอื่น (Gale Encyclopedia of Medicine. 2002: online) ระยะเวลาการรับผูปวยไว
ในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยประมาณ 3 – 6 สัปดาห ทั้งนี้เพื่อชวยลดความเครียดที่มีในผูปวยและ
ครอบครัวลง โดยผูปวยจะไดรับการดูแลจากบุคลากรดานจิตเวช ซึ่งจะชวยดูแลใหผูปวยไดรับการ
รักษาดวยยาและการบําบัดดวยวิธีอื่นๆ (มาโนช หลอตระกูล; และปราโมทย สุคนิชย. 2548: 131-132)
ซึ่งเปาหมายของการรักษาดวยยาและวิธีการบําบัดอื่นๆ คือ เพื่อลดจํานวนครั้งและระยะเวลาการอยู
โรงพยาบาล ทําใหผูปวยพรอมสําหรับการรักษาดานจิตสังคม และปองกันอาการกําเริบจนตองกลับ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยในซ้ําอีกดวย
จากสภาพปญหาของการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท ผูปวยสวนใหญไมสามารถรักษาให
หายขาดได “ผูดูแลหลัก” (primary caregiver) ตองเผชิญอยูในสถานการณของการดูแลโดยตรง
เนื่องจากสภาพปญหาและความยุงยากที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปนปญหาของผูปวย โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการแยกตัว ซึมเฉย เคลื่อนไหวนอย ไมใสใจตอสิ่งสิ่งแวดลอม ไมมีการปฏิบัติกิจกรรม
ใดๆ และขาดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ซึ่งผูดูแลไดใชความพยายามทุกวิถีทางในการเผชิญตอ
พฤติกรรมดังกลาว จนทําใหเกิดความเหนื่อยลาทุกขทรมาน และวิตกกังวลตอสถานการณที่คาดการณ
ไมได เกิดอาการซึมเศราเมื่อการดูแลไมบรรลุผลสําเร็จและรูสึกผิดที่ไมสามารถชวยใหผูปวยดีขึ้นได
(วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537; อางอิงจาก Kane. 1984: 21) ขณะที่ผูดูแลบางรายก็จะทุมเทแรงกาย
และแรงใจในการดูแลผูปวย จนทําใหรูสึกเหน็ดเหนื่อย พักผอนไมเพียงพอ เบื่ออาหาร นอนไมหลับ
จนสุขภาพทรุดโทรม (นันทิกา ทวิช าชาติ; และคณะ. 2539) ปฏิกิริยาเหลานี้ แสดงใหเ ห็นถึง
การที่ผูดูแลมีปฏิกิริยาการตอบสนองทางดานรางกายและจิตใจตอความกดดันจากสถานการณตางๆ
ที่เกิดจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ถาผูดูแลตองเผชิญกับภาวะเครียดที่ยาวนานตอเนื่อง และเมื่อ
ความเครียดมีความรุนแรงมากขึ้น หรือความเครียดเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุในเวลาเดียวกัน ผูดูแล
จะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมดกําลังในการที่จะตอสูหรือจัดการ
กับความเครียดที่เผชิญอยูไปในที่สุด (Selye. 1956) และผลจากการที่ผูดูแลเกิดความเครียดจะมีผล
ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง เกิดความทอถอยหรือทํางานไมสําเร็จตามกําหนดที่ตั้ง
ไว และทําใหเกิดทัศนคติไมดีตอการทํางาน (พสุ เดชะรินทร. 2536: 87-88)
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ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยเชื่อวา ภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย เปนปจจัยสาเหตุ
ที่มีความเกี่ยวของกับความเครียดของผูดูแล ความเหนื่อยหนายของผูดูแล โดยตั้งสมมติฐานวา
สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดของผูดูแล และสภาวะ
การเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทผาน
ความเหนื่อยหนายของผูดูแล
สรุป จากการทบทวนแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษานี้ ตามที่กลาวมาแลวขางตน
ไดแก แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ความเหนื่อยหนาย ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความเหนื่อยหนาย ที่อาจสงผลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแล ไดแก ปจจัยภายใน
บุคคลของผูดูแล ประกอบดวย บุคลิกภาพ ความเครียด กลวิธีจัดการกับปญหา และปจจัยสภาพแวดลอม
การดูแลผูปวย ประกอบดวย ระยะเวลาการดูแลผูปวย ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย
สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล และปจจัยดานสภาพแวดลอมการดูแลที่
สงผลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ตามกรอบแนวคิด
การวิจัย และการสรางแบบจําลองสมมติฐาน ตามที่อธิบายไวในบทที่ 1

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุของ
ความเหนื่อยหนาย และพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ผูวิจัยไดออกแบบการวิจัย
โดยใชวิธีการเชิงปริมาณเปนหลัก และใชวิธีการเชิงคุณภาพในการศึกษาขอมูลแบบเจาะลึก จาก
กลุมตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยอธิบายและตีความขอคนพบจากศึกษาดวยวิธีการเชิงปริมาณ
ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การสัมภาษณเบื้องตนเพื่อกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจยั
2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
4. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือวัดที่ใชในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การจัดกระทําขอมูล
7. การวิเคราะหขอมูล

1. การสัมภาษณเบื้องตนเพื่อกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ในการพัฒนาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหนายและ
พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแลครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมผูดูแลผูปวยโรค
จิตเภท จํานวน 6 คน เพื่อทําความเขาใจในบริบททางดานการการดูแลผูปวยโรคจิตเภท รวมถึง
เพื่อใหสามารถกําหนดปจจัยเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวย ให
สอดคล อ งกั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษา โดยใช ก ารสั ม ภาษณ แ บบกลุ ม สํ า หรั บ ประเด็ น ที่ ใ ช ใ นการ
สัมภาษณเปนประเด็นเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่ทําใหผูดูแลสามารถดูแลผูปวยโรคจิตเภทได
ผลที่ไดจากการสัมภาษณพบวา กลุมผูใ หสมั ภาษณคอ นขางมีความเห็นที่สอดคลองกันวา
การดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่ทําอยูในขณะนี้ ถือวาเปนหนาที่ ผูดูแลมีความคิดวา ถาไมดูแลผูปวยก็
จะไมมีใครดูแล ตองชวยเหลือกันไป ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดูแลผูปวย จัดวา มีความเกี่ยวของกับ
ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท เนื่องจาก โรคจิตเภทเปนโรคเรื้อรังทาง
จิตเวชที่ตองใชระยะเวลาในการรักษายาวนาน การดูแลผูปวยนับเปนภาระที่หนักมาก ตองดูแล
ติดตอกันเปนเวลานานหลายป หรือจนกวาจะตายจากกันไปขางหนึ่ง บางครั้งก็รูสึกเบื่อ เนื่องจาก
ผูปวยมีอาการของโรคที่เรื้อรัง ไมหายขาด เปนตั้งแตอายุยังนอย แตก็ไมรูวาจะเอาผูปวยไปทิ้งไวที่
ไหน ก็ตองทนกันไป ชวยเหลืองานในบานไดไมมากนัก และไมสามารถทํางานมาจุนเจือครอบครัว
ได ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของผูดูแลผูปวยรายหนึ่งวา
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“ฉันดูแลมันมานานสามสิบกวาป ตั้งแตมันเริ่มปวย
ตองหุงขาว ทํากับขาวใหมันกิน สารพัดอยาง
ชวยอะไรเราไมไดเลย ถาฆามันทิ้งไดแลวฉันไมบาป
ฉันทําไปนานแลว”
“ วันดี คืนดี มันก็มีอาการขึ้นมา ตาขวาง ไมพูด
ควาอีดาบไลฟน จนฉันตองหนีกันกระเจิง
พวกชาวบานแถวนี้ เขาตองมาชวยกันจับไปโรงพยาบาล”
นอกจากนี้ยังพบวา ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย มีความเกี่ยวของกับความเหนื่อยหนาย
และพฤติกรรมการดูแลผูปวย โดยกลุมผูใหสัมภาษณ มีความเห็นที่สอดคลองกันวา การดูแลตนเอง
ของผูปวยทําไดไมคอยดี ทั้งเรื่องการอาบน้ํา การรับประทานยา การรับประทานอาหาร ตองคอย
บอก คอยเตือนจึงจะทํา บางครั้งก็เชื่อ บางครั้งก็ไมเชื่อ แถมถาเขาโมโห หงุดหงิดขึ้นมา เขาก็จะมา
ดุ เสียงดังและจะทํารายเราดวย ถาเขาไมเชื่อบางครั้งก็ตองปลอย เลยตามเลย ถามีอาการขึ้นมาก็
พามาหาหมอ แตถาเขาเชื่อฟงเรา เราก็สบายใจ อยูดวยกันดี และพบวาสภาวะการเจ็บปวยดวย
โรคจิตเภทของผูปวย ไดแก ระยะเวลาที่เจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย การมีอาการกําเริบ การ
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน ก็มีความเกี่ยวของกับความเหนื่อยหนายดวยเชนกัน
จากผลการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลเบื้องตนในการเชื่อมโยงกับแนวคิดตางๆ
ทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อพิจารณาถึงตัวแปรที่จะนํามากําหนดเปนปจจัยเชิงเหตุของ
ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยของผูดูแล ในครั้งนี้

2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูดูแลหลักของผูปวยโรคจิตเภทที่พาผูปวยมารับบริการ
ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไม
จํากัดสถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และรายได ในชวงที่ทําการศึกษา
การเลือกกลุม ตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษานี้ คือ
- ผูดูแ ลหลัก ของผูปว ยโรคจิต เภทที่พ าผูปว ยมารับ การรัก ษา ณ แผนกผูปว ยนอก
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ระหวางเดือนธันวาคม 2551 ถึง เดือน มีนาคม 2552
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ไมจํากัดสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
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อาชีพ รายได ไมมีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคจิต สามารถสื่อสารดวยภาษาไทย และมีความยินดี
ใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย
การกําหนดขนาดตัวอยาง
จากการทบทวนสถิติ ผูปว ยที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
ประจําปงบประมาณ 2550 พบวา มีผูปวยโรคจิตเภทที่มารับบริการรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก
จํานวน 20,293 คน และในจํานวนนี้มีกลุมผูปวยโรคจิตเภท จํานวน 596 คน ที่ไดรับการดูแล
รักษาพยาบาลแบบผูปว ยใน (งานแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร.
2550) ซึ่งการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติกลุมผูปวยโรคจิตเภทที่มารับบริการรักษาแบบผูปวยนอก มาใช
ในการคํานวณกลุมตัวอยาง
จากการศึกษานํารองผูปวยที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค
ราชนครินทร จํานวน 50 คน พบวา มีจํานวนผูดูแลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 36 คน
คิดเปนรอยละ 72.0
ปงบประมาณ 2550 มีผูปวยที่เปนโรคจิตเภทตามกลุมการวินิจฉัย
F20–F29 ที่มีมารับบริการ จํานวน 20,293 คน (งานแผนงานและสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวช
นครสวรรคราชนครินทร. 2550) คาดวาญาติ/ผูดูแลที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทในปจจุบัน มีจํานวน
6,087.9 คน
การคํานวณกลุมตัวอยาง
1. กลุมตัวอยางผูดูแลผูปว ยโรคจิตเภททีใ่ ชในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยเลือกใชสตู รยามาเน
ในการคํานวณขนาดตัวอยาง
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ์. 2540: 71; อางอิงจาก Yamane. 1973)
เนื่องจากมีขอตกลงเบื้องตนวา วิธีการคํานวณดวยสูตรยามาเน ใชไดอยางเหมาะสมกับการวิจยั เชิง
พรรณนา แตไมเหมาะสมกับการวิจัยเชิงทดลอง ผูวิจัยจึงเลือกใชการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธนี ี้
n

=

N

1 + Ne2

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร (ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่พาผูปว ยมารับบริการ)
e = ความคาดเคลือ่ นของการสุมตัวอยาง กําหนดใหเทากับ 0.05
แทนคาสูตร
6,087.9

n =
=

1 + 6,087.9(.05) 2
375.3
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ไดขนาดตัวอยาง จํานวน 375 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (1:5) จากทะเบียนผูมารับ
บริการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
แตเมื่อพิจารณาตามเกณฑที่ระบุวา การวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) และการวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (causal structural models with latent variables) ซึ่งใชวิธีการประมาณ
คาพารามิเตอรวิธีไลคลี่ฮุดสูงสุด (Maximum likelihood = ML) จําเปนตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ
นักสถิติสวนใหญเห็นวาหากกลุมตัวอยางมีขนาดต่ํากวา 100 จะพบวามีโอกาสปฏิเสธสมมติฐานใน
การทดสอบไคสแควมาก เพราะคาไคสแควมีแนวโนมที่จะมีคาสูง (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 54;
อางอิงจาก Anderson; & Gerbing.1984: 155-173) รวมทั้งไดมีการเสนอขอเสนอแนะตางๆ ในการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยมีการเสนอแนะวาควรพิจารณาขนาดกลุมตัวอยางควบคูกับจํานวน
พารามิเ ตอรอิส ระที่ตอ งการประมาณคา ถา มีจํา นวนมากควรมีข นาดกลุมตัวอยางมากขึ้นดว ย
(Bollen. 1989: 268) อัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางและจํานวนพารามิเตอรหรือตัวแปรมีการ
นําเสนอทั้ง 20 ตอ 1 (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 54 อางอิงจาก Lindeman; Merenda; & Gold.
1980: 163; Weiss. 1972) และ 10-20 ตอตัวแปรในการศึกษาหนึ่งตัวแปร (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542:
311; อางอิงจาก Schumacker; & Lomax. 1996; Hair; et al. 1998) นอกจากนี้ คอมเรยและลี
(Comrey; & Lee. 1992) ไดนําเสนอแนวทางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไว คือกลุมตัวอยาง
ขนาด 50 หนวย อยูในเกณฑไมดีเลย (very poor) ขนาด 100 หนวยอยูในเกณฑไมดี (poor) ขนาด
200 หนวยอยูในเกณฑพอใช (fair) ขนาด 300 หนวยอยูในเกณฑดี (good) ขนาด 500 หนวยอยูใน
เกณฑดีมาก (very good) และขนาด 1,000 หนวยอยูในเกณฑดีเยี่ยม (excellent) ดังนั้นขนาดของ
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 375คน เมื่อเทียบตามเกณฑที่กลาวมานับวาขนาดกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้อยูในเกณฑดี

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล ครั้ ง นี้ เป น เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ทฤษฎี
เกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งแบบวัดที่มีนักวิชาการตางๆ ไดทําการศึกษาไว ผูวิจัยไดนํามาปรับ
ขอความ และมีการสรางขอคําถามขึ้นใหม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับบริบทและกลุมตัวอยาง ที่ทํา
การศึกษา โดยผูวิจัยแบงแบบสอบถามออกเปน 8 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบวัดลักษณะทางชีวสังคมของผูดูแล เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะใหเติมคําตอบ
ลงในชองวาง และแบบใหเลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได/
เดือน ระยะเวลาในการดูแลผูปวย ความสัมพันธกับผูปวย ระดับความรุนแรงของการเจ็บปวยตาม
การรับรูของผูดูแล แหลงที่ไดรับความรูในการดูแลผูปวย และสภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
ของผูปวย (ขอมูลสวนนี้ไดจากแฟมประวัติของผูปวย) (ภาคผนวก ก)
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สวนที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพ ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบบุคลิกภาพ Maudsley Personality
Inventory : MPI ตามแบบของอายเซงค (Eysenck. 1962) ซึ่ง สมทรง สุวรรณเลิศ และคณะ ไดแปล
และเรียบเรียงเปนภาษาไทย (แสงสุรีย สําอางคกูล. 2534. 2; ขวัญจิตร ยิ่งยวด. 2544: 65; อางอิงจาก
สมทรง สุวรรณเลิศ; และคณะ. 2512: 17-29) มาใชในการประเมินบุคลิกภาพของผูดูแล แบบวัดนี้
ผูดูแลเปนผูประเมินดวยตนเอง ขอคําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ คือ “ใช”
“ไมแนใจ” “ไมใช” เมื่อขอความที่อยูใน มาตรา อี (Erotic scale) ผูตอบจะไดคะแนน 2,1,0 คะแนน
จากคําตอบ “ใช” “ไมแนใจ” “ไมใช” แตถาขอความนั้นๆ อยูในมาตรา เอ็น(Neurotic scale) ผูตอบ
จะไดคะแนนตรงขาม (ภาคผนวก ก) การแปลผลคะแนนบุคลิกภาพจะถือคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปน
เกณฑ ดังนี้
1. ผูที่มีบุคลิกภาพประเภทแสดงออก– อารมณหวั่นไหว (Extraversion –neuroticism)
จะมีคะแนนบุคลิกภาพในมิติเชิงพฤติกรรมการแสดงออก และมิติเชิงสภาวะอารมณมากกวาคะแนน
เฉลี่ยรวมของกลุม
1.2 บุคลิกภาพประเภทแสดงออก – อารมณมั่นคง (Extraversion – Stability) จะมี
คะแนนบุคลิกภาพในมิติเชิงพฤติกรรมการแสดงออกมากกวาคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุม แตคะแนน
บุคลิกภาพในมิติเชิงสภาวะอารมณนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุม
1.3 บุคลิกภาพประเภทเก็บตัว - อารมณหวั่นไหว (Introversion – neuroticism) จะมี
คะแนนบุคลิกภาพในมิติเชิงพฤติกรรมการแสดงออกนอยกวาคะแนนเฉลี่ยรวมของกลุม แตคะแนน
บุคลิกภาพในมิติเชิงสภาวะอารมณมากกวาคะแนนเฉลีย่ รวมของกลุม
1.4 บุคลิกภาพประเภทเก็บตัว-อารมณมั่นคง (Introversion – Stability) จะมีคะแนน
บุคลิกภาพในมิติเชิงพฤติกรรมการแสดงออก และคะแนนบุคลิกภาพในมิติเชิงสภาวะอารมณนอยกวา
คะแนนเฉลี่ยรวมของกลุม
สวนที่ 3 แบบวัดความเครียด ผูวิจัยไดนําแบบวัดความเครียดสวนปรุง ของกรมสุขภาพจิต
(สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ.2540) มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทในการศึกษา แบบวัดนี้
ผูดูแลเปนผูประเมินดวยตนเอง ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 20 ขอ เปนเครื่องมือวัดแบบประเภท
มาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) ตั้งแต “ไมเลย” “เล็กนอย” “ปานกลาง” “มาก”
“มากที่สุด” ผูตอบจะไดคะแนน 1 ถึง 5 คะแนน จากคําตอบ ไมเลย ถึง มากที่สุด โดยมีเกณฑการ
เลือกตอบและใหคะแนนความเครียด เปนมาตราสวนประมาณคา 5 มาตรา (1 – 5) (ภาคผนวก ก)
ตัวอยาง
ขอคําถามแบบวัดความเครียด
(0) กลัวทํางานผิดพลาด
คําตอบ
………….. ………….
……………..
ไมเลย

เล็กนอย

ปานกลาง

…………

……………

มาก

มากที่สุด
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เกณฑการใหคะแนนคําตอบขอที่มีขอความทางบวก
ไมเลย
=
1
คะแนน
เล็กนอย
=
2
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
มากที่สุด
=
5
คะแนน
คะแนนจากการประเมินความเครียดของผูดูแล จะแบงออกเปนระดับ ดังนี้
1 – 24 คะแนน
หมายถึง มีความเครียดต่ํา
25 – 42 คะแนน
หมายถึง มีความเครียดปานกลาง
43 – 61 คะแนน
หมายถึง มีความเครียดสูง
ตั้งแต 62 คะแนนขึ้นไป
หมายถึง มีความเครียดรุนแรง
สวนที่ 4 แบบวัดกลวิธีการจัดการกับปญหา ผูวิจัยไดนําแบบวัดการเผชิญปญหาของวัยรุน
ตามที่ ฟรายเดนเบอรกและลูอิส (Frydenberg; & Luwis. 1990) ไดพัฒนาขึ้น ซึ่งนํามาแปลเปน
ภาษาไทยและปรับปรุงโดย วีณา มิ่งเมือง (วีณา มิ่งเมือง. 2540) ใชวัดกลวิธีการเผชิญปญหาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทในการศึกษานี้
แบบวัดนี้ผูดูแลจะเปนผูตอบ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมดจํานวน 54 ขอ (ภาคผนวก ก) แบงออกเปน
3 ดาน คือ
1. การจัดการแบบมุงเนนการแกไขปญหาโดยใชความสามารถของตนเอง มาจัดการกับ
ปญหาหรือความเครียดนั้นๆ ประกอบดวยวิธีการตางๆ ในการจัดการปญหา 7 ดานยอย และมีขอ
คําถาม จํานวน 21 ขอ ดังนี้
1.1 ดานการแสวงหาความเพลิดเพลินเพื่อการผอนคลาย (Seek Relaxing Diversion)
เปนการแสดงถึงการกระทําตาง ๆ ที่ทําใหผูดูแลรูสึกเพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียด จากปญหา
ตาง ๆ โดยเปนวิธีที่ไมกอใหเกิดโทษตอรางกาย และไมเกี่ยวของกับกิจกรรมที่เปนการออกกําลัง
กายหรือการเลนกีฬา ประกอบดวยขอยอย 2 ขอ คือ ขอที่ 49 และ ขอที่ 54
1.2 ดานการทํางานและสัมฤทธิผ์ ล (Work and Achieve) เปนวิธีการจัดการกับปญหา
ของผูดูแล ที่แสดงใหเห็นถึงความพยายาม มานะบากบั่นในการทําหนาที่ดูแลผูปวยใหประสบผลสําเร็จ
ประกอบดวยขอยอย 4 ขอ คือ ขอที่ 2 ขอที่ 17 ขอที่ 29 ขอที่ 39
1.3 ดานการแกปญหา (Solving the Problem) เปนวิธีการคิด ทําความเขาใจปญหา
สาเหตุเพื่อหาวิธีแกปญหา และดําเนินการแกไขปญหาไปตามขั้นตอน ประกอบดวยขอยอย 5 ขอ
คือ ขอที่ 1 ขอที่ 13 ขอที่ 21 ขอที่ 28 ขอที่ 52
1.4 ดานการผอนคลายทางดานรางกาย (Physical Recreation) เปนการกระทําที่
มุงเนนใหรางกายไดรับความผอนคลายและมีสุขภาพที่แข็งแรงดวยการเลนกีฬา หรือออกกําลังกาย
ประกอบดวยขอยอย 2 ขอ คือ ขอที่ 15 และ ขอที่ 23
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1.5 ดานการคบหาเพื่อนสนิท (Investing the Closed Friend) เปนวิธีการสรางสาย
สัมพันธที่ดี หรือสรางความสนิทสนมกับเพื่อนๆ ไดพบปะเพื่อน ประกอบดวยขอยอย 2 ขอ คือ ขอที่
8 และ ขอที่ 51
1.6 ดานการมองโลกในแงบวก (Focus on Positive) เปนวิธีการมองสถานการณหรือ
ปญหาที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ไปในทางที่ดี ประกอบดวยขอยอย 2 ขอ คือ ขอที่ 30 และ ขอที่ 41
1.7 ดานการแสวงหาการเปนสวนหนึ่งของกลุม (Seek to Belong) เปนการกระทําดวย
วิธีการตาง ๆ เพื่อใหตนเองไดรับการยอมรับ หรือเปนสวนหนึ่งของกลุมประกอบดวยขอยอย 4 ขอ
คือ ขอที่ 5 ขอที่ 22 ขอที่ 25 ขอที่ 32
2. การจัดการกับปญหาโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่นๆ เปนการแสดงใหเห็นถึงวิธีการที่
ผูดูแลไดแสวงหาความชวยเหลือจากแหลงตางๆ หรือจากคนรอบขาง มาชวยแกปญหาของตน
ประกอบดวยวิธีการตางๆ ในการจัดการปญหา 4 ดานยอย และมีขอคําถาม จํานวน 9 ขอ ดังนี้
2.1 ดานแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม (Seeking Social Support) เปนวิธีจัดการ
กับปญหา โดยอาศัยแหลงชวยเหลือ สนับสนุนจากคนที่อยูรอบขาง เชน บิดา มารดา พี่นอง ลุง ปา
นา อา เพื่อน ฯลฯ ประกอบดวยขอยอย 2 ขอ คือ ขอที่ 38 และ ขอที่ 46
2.2 ดานการแสวงหาการสนับสนุนทางดานจิตศรัทธา (Seeking Spiritual Support)
เปนวิธีจัดการกับปญหา โดยการอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาที่มีตอศาสนา หรือสิ่งที่ผูดูแลใชเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจมาชวยลดความกดดันทางอารมณ ทําใหเกิดความรูสึกมีความมั่นคงทาง
จิตใจ ประกอบดวยขอยอย 2 ขอ คือ ขอที่ 14 และ ขอที่ 31
2.3 ดานการแสวงหาความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ (Seeking Professional Health)
เปนวิธีจัดการกับปญหาที่มุงจัดการกับสาเหตุของปญหา ดวยการขอความชวยเหลือ สนับสนุนจาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบดวยขอยอย 3 ขอ คือ ขอที่ 3 ขอที่ 40 ขอที่ 47
2.4 ดานการรวมกลุมจัดการกับปญหา (Social Action) เปนวิธีจัดการกับปญหาดวย
การหาพวก หรือรวมกลุมรวมมือกันจัดการกับปญหาโดยที่ตนเองไมไดจัดการเพียงลําพังประกอบดวยขอ
ยอย 2 ขอ คือ ขอที่ 26 และ ขอที่ 34
3. การจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา เปนวิธีจัดการกับปญหาที่แสดงถึงความไมสามารถใน
การเผชิญปญหา หลีกเลี่ยงปญหาหรือสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น หรือใชวิธีจัดการปญหาที่ไมเกิด
ประโยชนตอผูดูแล และอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของตนเองดวย ประกอบดวยวิธีการตางๆ
ในการจัดการปญหา 7 ดานยอย และมีขอคําถาม จํานวน 24 ขอ ดังนี้
3.1 ดานการสรางความหวังตอปญหาหรือสถานการณ (Wishful Thinking) เปนวิธี
จัดการกับปญหาดวยการใชความคิดที่แสดงถึงความปรารถนาหรือความหวังในทางบวก ที่จะให
ปญหาหรือความทุกขคลี่คลายลง แตไมไดแสดงถึงการกระทําที่จะใหเกิดผลตามที่คิดหวัง ประกอบ
ดวยขอยอย 4 ขอ คือ ขอที่ 10 ขอที่ 19 ขอที่ 27 ขอที่ 35
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3.2 ดานการใชวธิ เี ก็บปญหาไวคนเดียว (Keep to Self) เปนวิธีการที่ผดู ูแลเก็บเอา
ความคิด ความรูสึกทุกข ความรูสึกกดดันตางๆ ไวกับตนเอง แยกตัว หลีกเลี่ยงการพบปะกับผูอ ื่น
ประกอบดวยขอยอย 3 ขอ คือ ขอที่ 11 ขอที่ 20 ขอที่ 36
3.3 ดานการตําหนิตนเอง (Self Blame) การจัดการกับปญหาในลักษณะนี้ ผูดูแลจะใช
การตําหนิ หรือโทษตนเอง คิดวาตนเองเปนผูที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ประกอบดวยขอยอย 2 ขอ
คือ ขอที่ 33 ขอที่ 45
3.4 ดานการมีความกังวล (Worry) เปนการลดความเครียด ดวยการคิดกังวลถึงปญหา
ที่เกิดขึ้นหรือคาดวากําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพียงอยางเดียว โดยไมแสดงถึงวิธีการปฏิบัติที่จะทํา
ใหปญหาคลี่คลายลง ประกอบดวยขอยอย 5 ขอ คือ ขอที่ 4 ขอที่ 16 ขอที่ 24 ขอที่ 43 ขอที่ 48
3.5 ดานการไมรับรูปญหา (Ignore the Problem) เปนการใชวิธีการหลีกเลี่ยงไมรับรู
ปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะใหความเครียดลดลง ประกอบดวยขอยอย 3 ขอ คือ ขอที่ 12 ขอที่ 37
ขอที่ 44
3.6 ดานการไมเผชิญปญหา (Not Coping) เปนวิธีการที่ผูดูแลไมสามารถจัดการกับ
ปญหาหรือความเครียดที่เกิดขึ้น และการใชวิธีการนี้มีแนวโนมที่จะที่พัฒนาไปสูการเกิดอาการของ
โรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจได ประกอบดวยขอยอย 4 ขอ คือ ขอที่ 6 ขอที่ 7 ขอที่ 18 ขอที่ 42
3.7 ดานการลดความตึงเครียด (Tension Reduction) เปนการใชวิธีการตาง ๆ ที่จะ
ใหความตึ งเครีย ด หรือปญหาที่เกิ ดขึ้ นลดลง แตเ ปนวิธีการที่กอใหเกิ ดโทษตอสุ ขภาพร างกาย
ประกอบดวยขอยอย 3 ขอ คือ ขอที่ 9 ขอที่ 50 ขอที่ 53
แบบวัดกลวิธีการจัดการกับปญหา เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา
(Summated Rating Scale) ตั้งแต “ไมเคย” “เล็กนอย” “ปานกลาง” “มาก” ผูตอบจะไดคะแนน 1 ถึง
4 คะแนน จากคําตอบ ไมเคย ถึง มาก โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนกลวิธีการจัดการ
ปญหา เปนมาตราสวนประมาณคา 4 มาตรา (1 – 4)
ตัวอยาง
ขอคําถามแบบวัดกลวิธีจัดการกับปญหา
เมื่อประสบปญหาในการดูแลผูปว ย ฉันมักจะ.......
(1) จัดการแกไขที่สาเหตุของปญหา
คําตอบ
………….. ………….
…………….. …………
ไมเลย

เล็กนอย

ปานกลาง

มาก

เกณฑการใหคะแนนคําตอบ
ไมเคย
หมายถึง ไมเคยใชวธิ ีนั้นในการจัดการกับปญหาเลย
เล็กนอย
หมายถึง ใชวิธีนั้นในการจัดการกับปญหาเล็กนอย
ปานกลาง หมายถึง ใชวิธีนั้นในการจัดการกับปญหาปานกลาง
มาก
หมายถึง ใชวิธีนั้นในการจัดการกับปญหามาก

=1
=2
=3
=4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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การแปลผลคะแนน
การแปลผลคะแนน ทําโดยการพิจารณาจากเกณฑคากลาง (Mid Point) ของคะแนนรวม
ในแตละดาน ดังนี้
คะแนนรวมการจัดการแบบมุงเนนการแกไขปญหาโดยใชความสามารถของตนเองมา
จัดการกับปญหาหรือความเครียดนั้นๆ มีชวงคะแนนตั้งแต 21 - 84 คะแนน คากลางคือ 52.5
คะแนนรวมการจัดการกับปญหาโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่นๆ มีชวงคะแนนตั้งแต 9 36 คะแนน คากลางคือ 22.5
คะแนนรวมดานการจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา มีชวงคะแนนตั้งแต 24 - 96 คะแนน
คากลางคือ 60
ดังนั้นผูดูแลที่ไดคะแนนจากการวัดกลวิธีการจัดการกับปญหา สูงกวาคากลางของแตละ
ดาน แสดงวา ผูดูแลมีแนวโนมที่จะใชกลวิธีการจัดการกับปญหาดานนั้นมาก และถาคะแนนที่ไดต่ํา
กวาคากลางของแตละดาน แสดงวา ผูดูแลมีแนวโนมที่จะใหกลวิธีการจัดการกับปญหาดานนั้นนอย
สวนที่ 5 แบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย ในการศึกษานี้ ผูวิจัยใช
แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท ของ มยุรี กลับวงษ (2551) มาปรับใชให
สอดคลองกับบริบทในการศึกษา แบบวัดนี้ ผูดูแลเปนผูประเมินผูปวย ประกอบดวยขอคําถามจํา นวน
26 ขอ แบงออกเปน 6 ดาน คือ ดานการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลดานการรับประทานอาหาร น้ํา
และการพักผอนนอนหลับ ดานการมีสัมพันธภาพกับผูอื่น ดานการรับประทานยาและจัดการกับอาการ
ขางเคียงของยา ดานการขับถายและการรักษาความสะอาด ดานการออกกําลังกายและทักษะการ
ดํารงชีวิต แบบประเมินนี้เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating
Scale) ตั้งแต “ไมปฏิบัติเลย หรือ ปฏิบัติเองไมไดเลย” “ปฏิบัติไดเปนบางสวน” “ปฏิบัติไดเองเมื่อ
ไดรับคําแนะนํา” ผลการประเมินจะไดคะแนน 1 ถึง 3 คะแนน จากคําตอบ ไมปฏิบัติเลย ถึง ปฏิบัติ
ไดเองเมื่อไดรับคําแนะนํา โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูปวย เปนมาตราสวนประมาณคา 3 มาตรา (1 – 3) (ภาคผนวก ก)
ตัวอยาง
ขอคําถามแบบประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท
(0) อาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยสบูว ันละ 2 ครั้ง
คําตอบ
…………..
………….
……………..
ไมปฏิบัติเลย
ปฏิบัติไดเปนบางสวน
ปฏิบัติไดเองเมื่อไดรับคําแนะนํา
เกณฑการใหคะแนนคําตอบ
1 = ไมปฏิบตั ิเลย หรือปฏิบัติเองไมไดเลย
2 = ปฏิบัตไิ ดเปนบางสวน
3 = ปฏิบัตไิ ดเองเมื่อไดรับคําแนะนํา

82
คะแนนจากการประเมินความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท จะแบงออกเปนระดับ
ดังนี้
26 – 38 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการดูแลตนเองต่ํา
39 – 65 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการดูแลตนเองปานกลาง
66 – 78 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการดูแลตนเองสูง
สวนที่ 6 การวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ในการศึกษานีผ้ ูวิจัยไดสรางแบบวัด
การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ขึ้นเอง ตามแนวคิดของ เชฟเฟอร และคณะ. 1981 ที่อธิบายถึง
ประเภทของการไดรบั การสนับสนุนทางสังคมวา จัดแบงออกเปน 3 ดาน (ทีปประพิณ สุขเขียว.2543
อางอิงจาก Schaefer et al.1981) คือ
1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional support) เปนการสนับสนุน ชวยเหลือที่ทําให
บุคคลมีความผูกพัน อบอุนใจ มั่นใจ เชื่อถือ และไววางใจ หมายถึง การไดรับความรัก กําลังใจ การ
ดูแลเอาใจใส หวงใย เห็นอกเห็นใจ การยอมรับ นับถือ ยอมรับฟงความรูสึกนึกคิดและเห็นคุณคา
ประกอบดวยขอยอยจํานวน 4 ขอ คือ ขอที่ 2 ขอที่ 3 ขอที่ 4
2. การสนับสนุนทางดานขาวสาร (Information support) เปนการใหคําแนะนําที่ชวยให
บุคคลสามารถแกไขปญหา และเปนการใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่บุคคลไดกระทําแลวหมายถึง การที่
ผูดูแลไดรับขอมูล ขาวสารที่เปนความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวย ประกอบดวยขอยอย จํานวน 4 ขอ
คือ ขอที่ 11 ขอที่ 12 ขอที่ 13 ขอที่ 14
3. การสนับสนุนทางดานสิ่งของ (Tangible support) เปนการใหความชวยเหลือดานสิ่งของ
การเงิน และการบริการ หมายถึง การไดรับความชวยเหลือทางดานขาวของ เครื่องใช ที่พักอาศัย
การเงิน รวมถึงการชวยงานตาง ๆ เชน จัดหาอาหาร ทําความสะอาดที่พักอาศัย ฯลฯประกอบดวย
ขอยอยจํานวน 7 ขอ คือ ขอที่ 1 ขอที่ 5 ขอที่ 6 ขอที่ 7 ขอที่ 8 ขอที่ 9 ขอที่ 10
แบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา
(Summated Rating Scale) ผูตอบจะไดคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 จากคําตอบ “ไมเลย” ถึง “มากที่สุด”
โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนการสนับสนุนทางสังคม เปนมาตราสวนประมาณคา 5 มาตรา
(1 – 5) (ภาคผนวก ก)
ตัวอยาง
ขอคําถามแบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
(0) ฉันมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ
คําตอบ
…………..
ไมเลย

………….
เล็กนอย

……………..
ปานกลาง

…………
มาก

……………
มากที่สุด
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เกณฑการใหคะแนนคําตอบ
นอยมาก
=
1
คะแนน
นอย
=
2
คะแนน
ปานกลาง
=
3
คะแนน
มาก
=
4
คะแนน
มากที่สุด
=
5
คะแนน
ผูดูแลที่ไดคะแนนจากการวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม มากกวา แสดงวา ผูดูแล
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูงกวาผูดูแลที่ไดคะแนนนอยกวา
สวนที่ 7 แบบวัดความเหนื่อยหนาย ในการศึกษานี้ใชเครื่องมือวัด Maslach Burnout
Inventory (MBI) ที่สรางโดย Christina Maslach; & Susan E. Jackson (1986) และไดรับการ
นํามาแปลเปนภาษาไทย โดย สิระยา สัมมาวาจ (2532) ซึ่งผูวิจัยไดนํามาปรับใหเหมาะสมกับ
บริบทของการศึกษา แบบวัดนี้ มีขอคําถาม จํานวน 22 ขอ ประกอบดวยมิติในการวัด 3 ดาน คือ
ดานความออนลาทางอารมณ (emotional exhaustion)
ดานการมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น (depersonalization)
ดานการไมสมหวังในความสําเร็จของตน (personal accomplishment) แบบวัด
ความเหนื่อยหนายเปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale)
ผูตอบจะไดคะแนนระหวาง 0 ถึง 6 จากคําตอบ “ไมเคยมีความรูสึกเชนนั้นเลย” ถึง “มีความรูสึก
เชนนั้นทุกๆ วัน” โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนความเหนื่อยหนาย เปนมาตราสว น
ประมาณคา 7 มาตรา (0 – 6) (ภาคผนวก ก)
ตัวอยาง
ขอคําถามแบบวัดความเหนื่อยหนาย
(00) การทําหนาที่ดูแลผูปวยทําใหขาพเจามีจิตใจหอเหี่ยว
คําตอบ
………….. …………. …………… ………… …………… ……………….. ……………………..
ไมเลย

นอยมาก

เกณฑการใหคะแนน
ไมเลย
นอยมาก
นอย
คอนขางนอย
คอนขางมาก
มาก
มากที่สุด

นอย

=
=
=
=
=
=
=

คอนขางนอย

0
1
2
3
4
5
6

คอนขางมาก

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

มาก

มากที่สุด
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การแบงระดับความเหนื่อยหนายแตละดานจะแบงเปน ระดับต่ํา ระดับปานกลาง และ
ระดับสูง ตามเกณฑการกําหนดคะแนน ดังนี้
ความเหนื่อยหนายรายดาน
ความออนลาทางอารมณ
การมองขามคุณคาความเปนคน
ของผูอื่น
ความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จ
ของตน

ระดับต่ํา
0 – 16 คะแนน
0 – 6 คะแนน

ระดับปานกลาง
17 – 26 คะแนน
7 – 12 คะแนน

ระดับสูง
27 คะแนนขึ้นไป
13 คะแนนขึ้นไป

39 คะแนนขึ้นไป

32 -38 คะแนน

0 – 31 คะแนน

การวัดความเหนื่อยหนายของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท ในการศึกษานี้ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ
วัดความเหนื่อยหนายของแมสแลชและแจ็คสัน (1986) (Maslach Burnout Inventory : MBI) แปล
โดย สิระยา สัมมาวาจ (2532) เพื่อใชในการศึกษาความเหนื่อยหนายของพยาบาลประจําการใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี มาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทในการศึกษาแบบวัดนี้ผูดูแลเปนผูตอบ เปน
เครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) เมื่อเปนขอความในมิติ
ดานความรูสึกออนลาทางอารมณ และดานการมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น ผูตอบจะได
คะแนนระหวาง 0 ถึง 6 จากคําตอบ “ไมเคยมีความรูสึกเชนนั้นเลย” ถึง “มีความรูสึกเชนนั้นทุกๆ วัน”
แตถาเปนขอความในมิติดานความไมสมหวังในผลสําเร็จของตน ผูตอบจะไดคะแนนตรงกันขาม โดย
มีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนความเหนื่อยหนาย เปนมาตราสวนประมาณคา 7 มาตรา (0–6)
คะแนนจากการวัดความเหนื่อยหนายของผูดูแล จะแบงออกเปนระดับตามเกณฑการคิดคะแนนของ
แมสแลช และ แจ็คสัน (1986) ดังนี้
มิติความเหนื่อยหนาย
ความออนลาทางอารมณ
การมองขามคุณคาความ
เปนคนของผูอื่น
ความไมสมหวังใน
ผลสําเร็จของตน

ระดับต่ํา
0 - 16 คะแนน
0 – 6 คะแนน

ระดับปานกลาง
17 – 26 คะแนน
7 – 12 คะแนน

ระดับสูง
27 คะแนนขึ้นไป
13 คะแนนขึ้นไป

39 คะแนนขึ้นไป

32 – 38 คะแนน

0 – 31 คะแนน
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สวนที่ 8 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ผูวิจัยไดปรับแบบวัดพฤติกรรม
การดูแลผูปวยจิตเภทของผูดูแล ตามที่ ยอดสรอย วิเวกวรรณ (2543) ไดสรางขึ้น จากแนวคิดการ
ดูแลระหวางบุคคลของวัตสัน (Watson. 1985) เพื่อประเมินพฤติกรรมการดูแลผูปวยจิตเภทของ
ผูดูแล 10 ดาน คือ การใหความเมตตาตอผูปวยโรคจิตเภท การใหกําลังใจและใหความหวัง การ
สังเกตและตอบสนองความตองการของผูปวยโรคจิตเภทไดอยางทันทวงที การมีสัมพันธภาพที่
สม่ําเสมอและจริงใจ การแสดงการยอมรับ พฤติกรรมของผูปวยจิตเภททั้งดานบวกและดานลบ
การแกไขปญหาโดยใชเหตุผล การชี้แนะหรือใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวย การจัดหรือ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิดความรูสึกปลอดภัย การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
และ การชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริงของชีวิต ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 39 ขอ
แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท เปนเครื่องมือวัดแบบประเภทมาตรประเมิน
รวมคา (Summated Rating Scale) ผูตอบจะไดคะแนนระหวาง 1 ถึง 4 จากคําตอบ “ไมเคย” ถึง
“เปนประจํา” โดยมีเกณฑ การเลื อกตอบและใหคะแนนพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทเปน
มาตราสวนประมาณคา 4 มาตรา (1 – 4) (ภาคผนวก ก)
ตัวอยาง
ขอคําถามแบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
(01) ทานใหอภัยเมื่อผูปวยมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
คําตอบ
…………..
ไมเคย

………….
นาน ๆ ครั้ง

เกณฑการใหคะแนน
ไมเคย
นาน ๆ ครั้ง
บอยครั้ง
เปนประจํา

……………..
บอยครั้ง

=
=
=
=

1
2
3
4

…………….
เปนประจํา

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลผูปว ยโรคจิตเภทของผูดูแล ใชคารอยละของคะแนนเต็ม
แตละดาน ทัง้ 10 ดาน
คะแนนที่ตา่ํ กวารอยละ 60
หมายถึง ผูด ูแลมีพฤติกรรมการดูแลผูปว ยโรคจิตเภท
ในระดับนอย
คะแนนรอยละ 60 – 80
หมายถึง ผูด ูแลมีพฤติกรรมการดูแลผูปว ยโรคจิตเภท
ในระดับปานกลาง
คะแนนที่มากกวารอยละ 80
หมายถึง ผูดูแลมีพฤติกรรมการดูแลผูป วยโรคจิตเภท
ในระดับมาก
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นําแบบสอบถามทั้งหมด ไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไปใชในการเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยาง

4. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี้
4.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity)
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั

ดวยวิธกี าร

ตอไปนี้
4.1.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําแบบวัด
ที่เปนเครื่องมือมาตรฐาน (แบบทดสอบบุคลิกภาพ Maudsley Personality Inventory : MPI แบบวัด
ความเครียด แบบวัดกลวิธีการจัดการกับปญหา แบบวัดความเหนื่อยหนาย) แบบสอบถามที่นํามา
ปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของการศึกษานี้ (แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย แบบ
วัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูปวย) ไปใหอาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาในขั้นแรก จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่ผูวิจัย
นํามาปรับใช ไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน (ภาคผนวก ข) ซึ่งเปนผูที่มีความรูความเขาใจอยางดี
ดานเนื้อหา ไดตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใช พรอมกับใหคะแนน และนํามาหา
คาความสอดคลอง (IOC) โดยคัดเลือกขอคําถามที่คาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5
ไว (อรพินทร ชูชม. 2545: 340) สวนขอคําถามที่มีคาความสอดคลองต่ํากวา 0.5 จะนํามาพิจารณา
วาควรตัดขอคําถามนั้นออกไป หรือทําการปรับปรุงขอความตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิตอไป
4.1.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) โดยใชการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) แบบประเมินพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูปวย แบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล และแบบวัดพฤติกรรมการดูแล
ผูปวย (รายละเอียดผลการวิเคราะหอยูในภาคผนวก ค.) และการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis) ซึ่งไดใชกับแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย แบบวัดการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแล และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูปวย เชนเดียวกัน รายละเอียด
ผลการวิเคราะหไดนําเสนอไวในบทที่ 4
4.2 การหาคาความเชื่อมั่น
4.2.1 การวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกโดย
การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของแบบสอบถาม
นั้นๆ (Item-total correlation) คัดเลือกขอคําถามที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธกับคะแนนรวมเปน
บวกและมีคาตั้งแต .30 ขึ้นไป (Aiken. 2003: 66-67) ไปใชในการศึกษากับกลุมตัวอยางจริง
4.2.2 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดวยวิธีการหาคาความ
สอดคลองภายในดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Aiken.
2003: 87-89; citing Cronbach. 1951)
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การวิเคราะหขอคําถามรายขอ และการหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแตละชุด สรุป
ไวใน ภาคผนวก (ภาคผนวก ค)
4.3 ปรับปรุงแบบสอบถามจากฉบับทดลอง มาเปนแบบสอบถามฉบับที่จะใชในการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางจริง จากนั้นไดนําเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจึงไดดําเนินการจัดพิมพและนําไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
5.1 นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จิตเวชนครสวรรคราชนครินทร เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลงานวิจัย
5.2 ผูวิจัยนําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปดําเนินการเก็บขอมูล ณ แผนกผูปวยนอก โดยมี
วิธีการดังนี้
- สํารวจรายชื่ อผู ป วยโรคจิ ตเภทที่ มีญาติ พามารับการรักษา ณ แผนกผูป ว ยนอก
จากแผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
- ประชุมทําความเขาใจกับทีมผูชวยเก็บขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค ขั้นตอน วิธีการ
และรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมิน ใหเขาใจถูกตอง ตรงกัน
- คัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลหลักที่พาผูปวยโรคจิตเภทที่มารับการรักษา ณ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
ไมจํากัดสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ไมมีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคจิตสามารถ
สื่อสารดวยภาษาไทย และมีความยินดีใหความรวมมือในการศึกษาวิจัย
- อธิบายวัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือในการเปนตัวอยาง พรอมทั้ง
ตกลงบริการกับผูปวยและผูดูแลวาขอมูลทั้งหมดจะเปนความลับ และไมมีผลกระทบตอผูปวย/ผูดูแล
อยางแนนอน
- เมื่อผูปวยและผูดูแลหลัก ยินยอมเขารวมในการวิจัย ผูวิจัยอธิบายวิธีการเก็บขอมูลให
ผูดูแลผูปวยและผูปวยทราบ พรอมทั้งการบันทึกคําตอบลงในแบบประเมิน
5.3 ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามทุกฉบับ
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6. การจัดกระทําขอมูล
การจัดกระทําขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
6.1 ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของคําตอบของเครื่องมือในแตละชุด โดยคัดเลือก
ขอมูล ของกลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณมาใชในการวิเคราะห
6.2 ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือการวิจัยแตละชุด
6.3 นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ

7. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
7.1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS/PC for Windows
version 11.00) ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถี่ คาความแปรปรวน คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ คา Tolerance คา Variance Inflation Factor (VIF) และคาสถิติในการหา
คุณภาพเครื่องมือ
7.2 การทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิง
เหตุผล
ในการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหรูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผล
วา ขอมูลตองมีการแจกแจงแบบโคงปกตินั้น ผูวิจัยทําการวิเคราะหลักษณะการแจกแจงตัวแปรโดยใช
คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง
นอกจากนี้ยังไดตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนที่วาตัวแปรที่ใชในการศึกษา ตองไมมีปญหาภาวะ
รวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for Windows version 11) โดย
การใชสถิติสหสัมพันธ และพิจารณาวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงตองไมเกิน .85
(Kline. 2005: 56) จึงจะสรุปวาไมมีปญหาภาวะรวมเสนตรงเกิดขึ้น
7.3 การวิเคราะหองคประกอบ
ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL Version 8.72 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจและ
องคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือวัดตัวแปรแฝงที่มี
ตัวแปรสังเกตมากกวา 3 ตัวแปร (Bollen. 1989: 244) โดยในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ตัวแปร คือ ตัวแปร
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย ตัวแปรการไดรับการสนับสนุนทางสังคม และตัวแปรพฤติกรรม
การดูแลผูปวยโรคจิตเภท และการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัว
แปรแฝง (Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ
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โดยในการวิเคราะหและตรวจสอบแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัว
แปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. การกําหนดขอมูลจําเพาะของแบบจําลอง (Specification of the model) ผูวิจัยไดสนใจ
ศึกษาวาตัวแปรสาเหตุตัวใดบางที่สงผลโดยตรงและโดยออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแล โดยผู วิ จัย ได ใ ช รูป แบบการวิเ คราะหแ บบจําลองโครงสรางความสั มพันธ เ ชิ งเหตุผ ล
ประกอบดวยตัวแปรสังเกตและตัวแปรแฝง โดยมีขอตกลงเบื้องตนของแบบจําลองวาความสัมพันธ
ของแบบจําลองทั้งหมดเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง (Linear) เปนความสัมพันธเชิงบวก (Additive)
และเปนความสัมพันธทางเดียว (Recursive
model) ระหวางตัวแปรภายนอก (Exogenous
Variables) และตัวแปรภายใน (Endogenous Variables)
2. การระบุความเปนไปไดคาเดียวของแบบจําลอง (Identification of the model) ผูวิจัยใช
เงื่อนไขกฎที (t - rule) นั่นคือ จํานวนพารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับจํานวน
สมาชิกในเมทริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง โดยกฎที กลาววา แบบจําลอง
จะระบุคาไดพอดีเมื่อ t ≤ (½) (q+p) (q+p+1) และใชกฎความสัมพันธทางเดียว (Reclusive rule)
(Bollen. 1989: 103-104)
3. การประมาณคาพารามิเตอรของแบบจําลอง (Parameter estimation from the model)
ผูวิจัยใชการประมาณคาโดยวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีที่แพรหลายที่สุด เนื่องจากมี
ความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด (Bollen. 1989: 107-108)
4. การตรวจสอบความสอดคลองของแบบจําลอง (Goodness-of-fit measures) เพื่อศึกษา
ภาพรวมของแบบจําลองวาสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด ซึ่งผูวิจัยใชคาสถิติในการตรวจสอบ
ดังนี้ (Diamantopoulos; & Siguaw. 2000: 82-88; Kelloway. 1998: 27-28)
4.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-square statistics : χ2) เปนคาสถิติทดสอบที่ใชทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติวาฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาผลการทดสอบคาสถิติไค-สแควร ไม
มีนัยสําคัญทางสถิติตามระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
4.2 คา RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) เปนคาที่บงบอกถึง
ความไมสอดคลองของแบบจําลองที่สรางขึ้นกับเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร โดยคา
RMSEA ที่มีคาต่ํากวา 0.10 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองในระดับดี (Good fit) ถามีคาต่ํา
กวา 0.05 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองในระดับดีมาก (Very good fit) ถามีคาต่ํากวา 0.01
แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองในระดับดีเยี่ยม (Outstanding fit) และถาคา RMSEA มีคา
เทากับ 0 แสดงวาแบบจําลองมีความสอดคลองอยางแทจริง (Exact fit) (Hair & et al. 1995: 662)
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4.3 คา SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) เปนคาเฉลี่ยของเศษที่
เหลือจากการเปรียบเทียบคาความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมที่ไดจากกลุมตัวอยางกับคาที่
ประมาณจากคาพารามิเตอร ซึ่งถาคา SRMR มีคานอยกวา 0.05 แสดงวาแบบจําลองมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
4.4 ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness-of-Fit Index : GFI) ซึ่งเปนอัตราสวน
ของผลตางระหวางฟงกชั่นความสอดคลองจากแบบจําลองกอนและหลังปรับแบบจําลองกับฟงกชั่น
ความสอดคลองกอนปรับแบบจําลอง คา GFI มีคามากกวา .90 แสดงวาแบบจําลองมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
4.5 ดัชนีวัดความสอดคลองที่ปรับแลว (Adapted Goodness-of-Fit Index : AGFI) ซึ่ง
นํา GFI มาปรับแกและคํานึงถึงขนาดตัวแปรและกลุมตัวอยาง ถาคา AGFI มากกวา .90 แสดงวา
แบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
4.6 คาขนาดตัวอยางวิกฤต (Critical N: CN) เปนคาขนาดตัวอยางที่ใชคาไค-สแควร
ทดสอบขอมูล คา CN สูงกวาหรือเทากับ 200 ของกลุมตัวอยางจะมีแนวโนมวาคาไค-สแควรจะไมมี
นัยสําคัญ นั่นคือ ขอมูลแบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (Bollen. 1989: 277288)
ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ งใช เ กณฑ ใ นการตรวจสอบความสอดคล อ งระหว า งแบบจํ า ลองที่ ผู วิ จั ย
พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ สรุปไดตามตารางตอไปนี้
ตาราง 1 สรุปเกณฑที่ใชในการตรวจสอบความสอดคลอง
ดัชนี

ระดับการยอมรับ

คาสถิตไิ ค-สแควร (χ2)

χ2 ไมมีนัยสําคัญหรือคา P-value สูงกวา .05

คา RMSEA

มีคานอยกวา .05

คา SRMR

มีคานอยกวา .05

คา GFI

มีคาตั้งแต .90 ขึ้นไป

คา AGFI

มีคาตั้งแต .90 ขึ้นไป

คา CN

มีคามากกวา 200

ดัชนีเหลานี้ใชในการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลทั้งกอนการปรับและหลังการ
ปรับโมเดล (Kline. 2005: 133- 145; Bollen. 1989: 276 – 281)
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4.7 การตรวจสอบผลลัพธในแตละสวน ภายหลังจากการประเมินความสอดคลองของ
โมเดลหรือแบบจําลอง
ภายหลังจากการประเมินความสอดคลองของแบบจําลองแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบผลลัพธ
ในแตละสวนดานความถูกตองและการอธิบายไดอยางสมเหตุสมผลหรือไม โดยพิจารณาใน 2 สวน
คือ
4.7.1 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard errors) โดยความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานควรมี ข นาดเล็ ก โดยพิ จ ารณาว า ค า ประมาณพารามิ เ ตอร มี นั ย สํ า คั ญ หรื อ ไม หากมี
นัยสําคัญแสดงวาคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานมีขนาดเล็ก หากคาประมาณคาพารามิเตอรไมมี
นัยสําคัญแสดงวาคาความคลาดเคลื่อนมีขนาดใหญบงบอกวาแบบจําลองยังไมดีพอ (นงลักษณ วิรัชชัย.
2542: 53)
4.7.2 สหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (Squared multiple correlation : R2) หรือคา
สัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรสังเกต จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 หากมีคาสูงแสดงวา แบบจําลองมี
ความเที่ยงตรง แตถามีคานอย แสดงวาแบบจําลองนั้นมีความเที่ยงตรงนอยและยังไมมีประสิทธิภาพ
(นงลักษณ วิรัชชัย. 2542: 59)
5. การปรับแบบจําลอง (Model adjustment)
การปรั บแบบจํ าลองหรือโมเดล กระทําเมื่อแบบจําลองเริ่ มตน หรือรู ปแบบโครงสราง
ความสัมพันธเริ่มตนไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้การปรับจะใชวิธีเพิ่มการประมาณ
ค า พารามิ เ ตอร บ างตั ว และดู ว า แบบจํ า ลองมี ค วามสอดคล อ งมากขึ้ น หรื อ ไม ทั้ ง นี้ จ ะดู จ ากค า
Modification Indices ที่ไดจากโปรแกรม LISREL นอกจากนี้ยังใชวิธีการเลือกคาพารามิเตอรที่
สมควรตัดจากแบบจําลอง เชน คาที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตทั้งนี้ในการใชวิธีการทั้งสอง ผูวิจัย
จะคํานึงถึงความสมเหตุสมผลที่มีหลักฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยในการพิจารณาความเปนไปไดใน
การตัดหรือเพิ่ม วามีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของผลการวิจัย รวมทั้ ง พิ จ ารณาค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง (Squared multiple correlation) ใหมีความเหมาะสม ตลอดจน
พิจารณาคาความสอดคลองรวม (Overall fit) ของแบบจําลองวาโดยภาพรวมแลวแบบจําลอง
สอดคลองกับ ขอมูล เชิงประจักษเ พีย งใด และไดหยุดปรับ แบบจําลอง เมื่อไมพ บคําแนะนําของ
โปรแกรมเกี่ยวกับคาสูงสุดของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Largest Negative/Positive
Standardized Residuals)

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแล มีความมุงหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรางเชิงสาเหตุของความเหนื่อย
หนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล โดยมีความมุงหมายเฉพาะ ของการวิจัย
ดังนี้
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล ที่สงผลตอความ
เหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกลุมปจจัยดานสภาพแวดลอมในการดูแลผูปวยที่สงผล
ตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเหนื่อยหนาย ที่มีตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ คือ ผูดูแลหลักของผูปวยโรคจิตเภทที่พาผูปวยมารับการ
รักษา ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 15 ป
ขึ้นไป ไมเคยมีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคจิต สามารถสื่อสารดวยภาษาไทย และมีความยินดีให
ความร ว มมือ ในการศึ ก ษาวิ จั ย จํา นวน 375 คน เครื่ อ งมือ ที่ ใ ชใ นการเก็บ ขอ มู ล ครั้ ง นี้ เปน
แบบสอบถามที่ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ สวนที่ 1 แบบวัดลักษณะทางชีวสังคม และสวนที่ 2
เปนแบบสอบถามตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยกลุมตัวแปรปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล
จํานวน 3 ตัว แปรแฝง และตัว แปรสภาพแวดลอมการดูแ ลผูปว ย จํา นวน 4 ตัว แปรแฝง ผูวิจัย
ดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนธันวาคม 2551 ถึง เดือน มีนาคม 2552 ในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง และการแจกแจง
ความถี่ คาสหสัมพันธโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window version 11.0 การวิเคราะห
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง (Structural equation models for
latent variable) โดยใชโปรแกรม LISREL version 8.72
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สรุปผลการวิจัย
1. แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหนายและพฤติกรรม
การดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล หลังจากการปรับแบบจําลองแลว พบวา เสนอิทธิพลมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปร และมีคาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑยอมรับไดทุกคา
กลาวคือ คาไค-สแควร (χ2) มีคา = 325.56, df = 312, p-value = 0.29; RMSEA = 0.011; SRMR=
0.054; GFI = 0.95; AGFI = 0.91; CN = 414.72 แสดงวาแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ที่ปรับใหม มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ สามารถนํามาอธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและ
พฤติกรรมการดูแลได
2. การพิจารณาอิทธิพลรวม (Total effects) พบวา ตัวแปรสาเหตุที่สงผลมากที่สุดตอ
ความเหนื่อยหนาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 ตัวแรก คือ บุคลิกภาพ สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
ของผูปวย และความเครียด สวนตัวแปรสาเหตุที่สงผลมากที่สุดตอพฤติกรรมการดูแลผูปวย 3 ตัวแรก
คือ กลวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแล การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแล
3. ผลการทดสอบอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางออมของตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัย
ภายในบุคคลของผูดูแล พบวา ตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแลที่มีอิทธิพลสูงสุดตอ
ตัวแปรผล คือ ตัวแปรบุคลิกภาพที่มีอิทธิพลทางตรงตอความเครียด รองลงมาคือ ตัวแปรกลวิธี
จัดการกับปญหาของผูดูแลที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการดูแล และตัวแปรความเครียดมี
อิทธิพลทางตรงตอความเหนื่อยหนาย
นอกจากนี้พบผลการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปร
สาเหตุในกลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล โดยพบวา บุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงตอกลวิธีจัดการ
กับปญหา และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวย ผานความเครียด กลวิธีจัดการกับ
ปญหา และความเหนื่อยหนายของผูดูแล
และพบวา ความเครียดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแล ผานความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแล
4. ผลการทดสอบอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัย
สภาพแวดลอมการดูแลผูปวย พบวา ตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมการดูแลที่มีอิทธิพล
สูงสุดตอตัวแปรผล คือ ตัวแปรระยะเวลาในการดูแลผูปวยมีอิทธิพลตอความเครียดของผูดูแล
รองลงมาคือ ตัวแปรสภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพลตอความเครียดของ
ผูดูแล และตัวแปรการไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลตอกลวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแล
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ขณะเดียวกันก็พบวา สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล และระยะเวลาการดูแลผูปวย
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ พฤติ ก รรมการดู แ ล ผ า นความเหนื่ อ ยหน า ยของผู ดู แ ล รวมถึ ง พบว า
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอความเหนื่อยหนายของผูดูแล และมี
อิท ธิพลทางออมต อพฤติกรรมการดู แลผานความเหนื่อยหน ายของผูดูแล รวมถึงการไดรั บการ
สนับสนุนทางสังคมก็มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยผานกลวิธีจัดการกับปญหาของ
ผูดูแลดวยเชนกัน
นอกจากนี้ พบผลการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปร
สาเหตุในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย โดยพบวา สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท
ของผูปวยมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวย ผานความเครียดและความเหนื่อยหนาย
ของผูดูแล และพบวา ระยะเวลาการดูแลผูปวย มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรค
จิตเภท ผานความเครียดและความเหนื่อยหนายของผูดูแล
5. ผลการทดสอบอิทธิ พลของตัวแปรความเหนื่อยหนาย พบวา ความเหนื่อยหนายมี
อิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล นอกจากนี้ ความเหนื่อยหนาย ยัง
มีอิทธิพลคั่นกลางระหวางบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการดูแลผูปวย และมีอิทธิพลคั่นกลางระหวาง
ระยะเวลาในการดูแลผูปวยกับพฤติกรรมการดูแลผูปวย รวมถึงมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางสภาวะ
สุขภาพของผูปวยกับพฤติกรรมการดูแลผูปวย และมีอิทธิพลคั่นกลางระหวางความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผูปวยกับพฤติกรรมการดูแลผูปวย

อภิปรายผล
ขอคนพบจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ตามบริบทของ
ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทที่มารับ บริการ ณ โรงพยาบาลจิต เวชนครสวรรคราชนคริน ทร ผูวิจัยจะ
อภิปรายผลการวิจัย โดยจําแนกประเด็นตามความมุงหมายเฉพาะของการวิจัย ดังนี้
1. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแลที่มีตอตัวแปรผล ซึ่ง
ประกอบดวย ความเครียด กลวิธีจัดการกับปญหา ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวย
ของผูดูแล
1.1 ตัวแปรบุคลิกภาพ
จากสมมติฐานขอ 1 ที่วา “บุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดของผูดูแล” ผล
การทดสอบพบว า บุ ค ลิ ก ภาพของผู ดู แ ล มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ ความเครี ย ดของผู ดู แ ล อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะเห็นวาผลการทดสอบสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ โดยผลการทดสอบชี้ใหเห็นวา
ผูดูแลที่มีบุคลิกภาพตางกันจะมีผลทําใหเกิดความเครียดตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลิกภาพเปน
ลักษณะเฉพาะของบุคคลที่บงชี้ความเปนปจเจกบุคคลและเปนสิ่งที่กําหนดรูปแบบการคิด แรงจูงใจ
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พฤติ ก รรมหรื อ ลั ก ษณะการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ สิ่ ง แวดล อ มหรื อ สถานการณ ต า งๆ ของบุ ค คลนั้ น
(Pervin. 1993: 3; Ryckman. 2004: 4) นักจิตวิทยาตางเห็นพองกันวาบุคลิกภาพของบุคคล เปนสิ่ง
ที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมภายในของบุคคล (Internal dispositions) โดยจะมีความคงที่ในเวลาและ
สถานการณสวนใหญ และลักษณะบุคลิกภาพเปนความแตกตางโดยทั่วไประหวางบุคคลในการจัดการ
กับอารมณ (ชูชัย สมิทธิไกร. 2546: 29; อางอิงจาก McAdams. 1990)
เมื่อพิจารณาทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ก็จะเปนการพยายามอธิบายเพื่อให
เขาใจลักษณะโดยธรรมชาติของบุคคล ตัวอยางเชน ทฤษฎีบุคลิกภาพของ จุง (Carl G. Jung. 1875 –
1961; อางอิงจาก สุชา จันทนเอม. 2535) ไดแบงบุคลิกภาพของบุคคลออกเปน 2 ประเภท ไดแก
บุคคลประเภทชอบสังคม (Extrovert) จะมีลักษณะเดน คือ เปนคนเปดเผย ราเริง ชอบออกสังคม
เปนคนที่สรางความเชื่อมั่นอยูบนรากฐานของความเปนจริง มีอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสมของสิ่งแวดลอม และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ เมื่อเกิดความเครียด คับของ
ใจ มักมีพฤติกรรมในรูปของการตอสู (Defense) สวนบุคคลประเภทเก็บตัว (Introvert) จะมีลักษณะ
เดน คือ เปนคนลึกลับ ผูกพันกับตนเองมากกวาผูกพันกับสังคม เปนบุคคลที่มีกฎเกณฑแนนอนใน
การควบคุ ม อุ ป นิ สั ย ของตนเอง เชื่ อ ถื อ ตนเอง และมั ก ตั ด สิ น ใจโดยใช ตั ว เองเป น หลั ก เมื่ อ เกิ ด
ความเครียด คับของใจ มักมีพฤติกรรมแบบหลบหนี แยกตัวเองออกไปจากสังคม (Isolation)
ผลจากการวิจัยในสวนนี้ถาพิจารณาถึงองคประกอบของตัวแปรจะพบวา อิทธิพลของ
บุคลิกภาพในมิติสภาวะอารมณ (หวั่นไหว-มั่นคง) มีความสําคัญมากกวา บุคลิกภาพในมิติของ
พฤติกรรมการแสดงออก (ชอบสังคม-เก็บตัว) ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมไดจากการสุมสัมภาษณผูดูแลที่เขา
รวมวิจัย พบวา ผูดูแลบางรายตองทําหนาที่ดูแลผูปวยที่ไมใชญาติสายตรง หรือกรณีที่เปนญาติ
หางๆ จะเปนผูที่มีลักษณะอารมณมั่นคง มีเหตุผล ยืดหยุน มองโลกในดานดี โดยจะบอกวา “ถาไมมี
คนดูแล เขาปวยแลวนี่ เราก็ตองดู ไมรูวาจะไปเครียดทําไม ยังพอดูกันไดก็ตองชวยกันดูกันไปกอน”
และขณะเดียวกันผูดูแลบางคนที่เปนญาติสายตรงจะแสดงอารมณหงุดหงิด กังวล รูสึกลําบาก เปน
ภาระที่ตองคอยดูแลชวยเหลือผูปวย ผูดูแลกลุมนี้จะใชเวลาในการพูดคุยกับผูเก็บขอมูลถึงปญหา
ความทุกขยากตางๆ เปนเวลานานมาก โดยไมสนใจวาผูปวยนั่งรออยู โดยจะบอกวา “ฉันลําบาก
มากที่ตองมาคอยดูแลมัน ไมรูทําเวรกรรมอะไรไว ทุกวันนี้ฉันไมเคยรูหรอกวาความสุขมันเปน
ยังไง มีแตความทุกข เครียดเรื่องของมันนี่ละ” สอดคลองกับที่ มัลดารี (Muldary. 1983: 102-119)
ไดอธิบายไววา บุคคลที่เชื่อมั่นในตนเองสูง จะคิดวาตนเองมีศักยภาพในการจัดการควบคุมทุกสิ่งทุก
อยางได หรือคนที่มักจะหวังพึ่งพาสิ่งแวดลอมภายนอกอยูตลอดเวลา เมื่อประสบความผิดหวังคน
กลุมนี้จะรูสึกลมเหลว บุคคลที่ไมไดรับการฝกฝนตระเตรียมในการทํางานเพียงพอ เมื่อตองทํางาน
ภายใตความกดดันจะมีความเครียดสูง ประสบกับภาวะช็อคในการปฏิบัติงาน เมื่องานมิไดเปนไป
ตามที่ตนคาดหวังไว
นอกจากนี้พบผลการวิจัยเพิ่มเติมวา บุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงตอกลวิธีจัดการกับ
ปญหา
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จากผลการวิจัยที่พบเพิ่มเติมวา บุคลิกภาพมีอิทธิพลทางตรงตอกลวิธีจัดการกับปญหา
นั่ น คื อ บุ ค ลิ ก ภาพของผู ดู แ ลที่ ต า งกั น จะมี ก ลวิ ธี จั ด การกั บ ป ญ หาต า งกั น และเมื่ อ พิ จ ารณา
องคประกอบของตัวแปรจะพบวา อิทธิพลของบุคลิกภาพในมิติสภาวะอารมณ (หวั่นไหว-มั่นคง)
มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงกวา บุคลิกภาพในมิติของพฤติกรรมการแสดง (ชอบสังคม-เก็บตัว)
ดังนั้น บุคลิกภาพในมิติสภาวะอารมณ (หวั่นไหว-มั่นคง) จึงมีความสําคัญตอกลวิธีจัดการกับปญหา
มากกวา บุคลิกภาพในมิติของพฤติกรรมการแสดง (ชอบสังคม-เก็บตัว) ซึ่งแนวคิดของ โรเบอรท
และ จอหน (Robert V. Kail; & John C. Cavanaugh. 2007) ก็ไดอธิบายถึงลักษณะของบุคลิกภาพ
ที่มีความสัมพันธกับกลวิธีจัดการกับปญหาเมื่อบุคคลประสบกับความเครียดไววา ผูที่มีบุคลิกภาพ
เปนแบบเครียดงาย ขี้โมโห ดุ กาวราว กระสับกระสาย ใจรอน อยูไมนิ่ง เมื่อประสบกับปญหาหรือ
เกิดความทุกขใจ จะมีแรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดีในการเรงแกไขปญหา และปฏิบัติตามแนวทางการ
แกไขปญหาอยางเครงครัด ขณะที่ผูที่มีบุคลิกภาพในทางตรงขาม คือ ใจเย็น ปลอยใหทุกอยางที่
เกิดขึ้นดําเนินไปเรื่อยๆ และเมื่อประสบกับปญหาก็จะไมเรงแกไขจนทําใหเกิดผลเสียตามมาได
เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นไมไดรับการแกไข จนทําใหบุคคลเกิดความเครียดเรื้อรังที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพในการใหบริการ ก็ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง (Muldary. 1983: 1-3) ถึงแมวา
ตามรายงานที่กลาวขางตนจะจัดแบงบุคลิกภาพไมเหมือนกับแนวคิดของ จุง (Carl G. Jung. 875 –
1961; อางอิงจาก สุชา จันทนเอม. 2535) แตรายงานนี้ก็ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของบุคลิกภาพที่
สงผลตอการจัดการกับปญหาที่ตางกัน
สวนผลการวิจัยที่พบเพิ่มเติมวา บุคลิกภาพมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวย
ผานความเครียด กลวิธีจัดการกับปญหา และความเหนื่อยหนายของผูดูแล แสดงใหเห็นวา ผูดูแลที่
มีลักษณะอารมณหวั่นไหว จะมีกลวิธีการจัดการกับปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ และการจัดการกับ
ปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพจะทําใหผูดูแลเกิดความเหนื่อยหนายสูง และเมื่อเกิดความเหนื่อยหนาย
สูง จะทําใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทต่ําลง ซึ่งผลการวิจัยในสวนนี้สอดคลองกับการศึกษา
ของ นวลอนงค ศรีธัญ รัต น (นวลอนงค ศรีธัญ รัต น. 2534: 63) ที่วา บุค ลิก ภาพที่ตา งกัน มี
ความเหนื่อ ยหนา ยในการทํา งานแตกตา งกัน อยา งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ โดยผูที่มีบุค ลิก ภาพ
ประเภทอารมณหวั่นไหว มีความเหนื่อยหนายในการทํางานสูงสุด และบุคลิกภาพเชิงสภาวะอารมณ
สามารถทํานายความเหนื่อยหนายได รวมถึงการศึกษาของ พรทิพย สุรโยธี ณ ราชสีมา (พรทิพย สุรโยธี
ณ ราชสีมา. 2537) ก็พบวา บุคลิกภาพโดยรวมมีความสัมพันธกับความเหนื่อยหนายในการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการศึกษาของ ชิมิซูทานิ และคณะ (Masahiro SHIMIZUTANI; et al.
2008) ที่พบวา บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับกลวิธีจัดการกับปญหาและความเหนื่อยหนาย โดยได
ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความเหนื่อยหนายของพยาบาลกับลักษณะบุคลิกภาพและกลวิธี
จัดการกับปญหา ผลจากการศึกษา พบวา ผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบแนวโนมประสาท (Neurotic)
อารมณหวั่น ไหวงาย จะเกิดความรูสึกเหนื่อยหนายในงาน เหนื่อยหนายบุค คลที่เกี่ยวของ และ
เหนื่อยหนายผูปวยที่ใหการดูแล สูงกวาผูที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบแนวโนมชอบสังคม (Extrovert)
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แตขณะเดียวกันพยาบาลทั้งกลุมที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบแนวโนมประสาท (Neurotic) อยูใน
ระดับ สูง อารมณห วั่น ไหวงาย และกลุมที่มีบุค ลิก ภาพแบบแนวโนม ชอบสัง คม (Extrovert)
เมื่อ เกิด ความเหนื่อ ยหนา ยในการดูแ ลผูปว ย จะใชก ลวิธีจัด การกับ ปญหาแบบมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากพยาบาลไดถูกฝกใหใชกลวิธีจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพมาจากหลักสูตรการศึกษา
ทางการพยาบาล และอีกสวนหนึ่งถูกฝกอบรมมาจากครอบครัว ดังนั้นการศึกษาที่กลาวถึงในสวนนี้อาจ
สนับสนุนผลการศึกษาที่พบเพียงบางสวน คือ พยาบาลทั้งกลุมที่มีลักษณะบุคลิกภาพแบบแนวโนม
ประสาท (Neurotic) อยูในระดับสูง อารมณหวั่นไหวงาย และกลุมที่มีบุคลิกภาพแบบแนวโนม
ชอบสัง คม (Extrovert) เมื่อ เกิด ความเหนื่ อ ยหนา ยในการดูแ ลผูป ว ย จะใชก ลวิธีจั ด การกับ
ปญหาแบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งตางจากผลการศึกษานี้ที่พบวา ผูดูแลที่มีลักษณะอารมณหวั่นไหว จะมี
กลวิธีการจัดการกับปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผูดูแลหลัก ตองแบกรับภาระใน
การดูแลผูปวยที่มีอาการทางจิตอยางรุนแรงและเรื้อรัง โดยไมไดรับการเตรียมความพรอมมากอน
(วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537: 19) จึงเปนจุดที่แตกตางกับการศึกษาในกลุมพยาบาลที่ไดรับการ
ฝกอบรมมากอนที่จะทําหนาที่ดูแลผูปวย
1.2 ตัวแปรความเครียด
จากสมมติฐานขอ 2 ที่วา “ความเครียดมีอิทธิพลทางตรงตอความเหนื่อยหนายของ
ผูดูแล” ผลการทดสอบพบวา ความเครียดมีอิทธิพลทางตรงตอความเหนื่อยหนาย จะเห็นไดวา
ผลการศึ ก ษา จึ ง สนั บ สนุ น สมมติ ฐ านข อ นี้ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาทํา ให ไ ด ข อ ค น พบว า ผู ดู แ ลที่ มี
ความเครียดสูงก็จะสงผลใหเกิดความเหนื่อยหนายสูงขึ้นดวย ทั้งนี้เนื่องจากผูดูแล โดยเฉพาะผูที่ทํา
หนาที่เปนผูดูแลหลัก (primary caregiver) ตองอุทิศตนในการใหการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ตอง
ปรับ เปลี่ย นบทบาท หนา ที่ข องสมาชิก ในครอบครัว ทํา ใหเ กิด ความยุง เหยิง ภายในครอบครัว
ครอบครัวตองประสบปญหาทางเศรษฐกิจ และผูดูแลเองก็มีงานที่ตองทํามากมาย ทวมทนไปหมด และ
เมื่อปจจัยเหลานี้ยังคงอยูโดยไมไดรับการแกไข ผูดูแลจะเกิดความเครียด มีความออนลาทางดาน
รางกาย จิตใจและอารมณ เนื่องจากผูดูแลตองเผชิญกับภาวะเครียดซ้ําแลวซ้ําอีกเปนระยะเวลา
ยาวนาน บางครั้งผูดูแลจะรูสึกวาสถานการณปญหาหลายอยางดูเหมือนจะแกไขไดลําบาก รูสึกวา
ทุกอยางสิ้นหวังไปหมด และเปนการยากที่จะรวบรวมพลังใหกลับมาสามารถดูแลผูปวยได จึงปลอย
ใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม (Melinda Smith; et al. 2007: online) จนกระทั่งความรุนแรงของ
อาการเหนื่อยหนายพัฒนาไปสูระดับที่เพิ่มมากขึ้น โดยบทความนี้สอดคลองกับที่ ฟอรยเดนทเบอรเกอร
(Freudenberger. 1974) กลาวไววา ความเหนื่อยหนายเปนอาการเหนื่อยลา หรือออนเพลีย ที่
เกิดจากการทํางานหนักภายใตแรงกดดัน เพราะผูรับบริการเปนผูที่ตองการความชว ยเหลืออยาง
มาก และไมห ยุ ด หย อ น (สงวน ลื อ เกี ย รติบัณ ฑิต . 2542; อ า งอิง จาก Freudenberger. 1974;
ไกรวุฒิ พงศเกษม. 2550: ออนไลน)
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และมีผลการวิจัยที่พบเพิ่มเติมวา ความเครียดมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแล
ผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล นั่นคือ การที่ผูดูแลมีความเครียดสูงจะทําใหเกิดความเหนื่อยหนาย
สูง และเมื่อผูดูแลมีความเหนื่อยหนายสูงก็จะสงผลใหมีพฤติกรรมการดูแลผูปวยต่ําลง จากขอคนพบ
นี้สอดคลองกับแนวคิดของ เบเกอ (Baker. 1989) ที่ไดศึกษาความเครียดของครอบครัวผูปวยจิต
เภท และรายงานวาสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดรับผลกระทบจากผูปวยจิตเภท ครอบครัวตอง
รับภาระในการดูแลผูปวยตองประสบกับความเครียดที่รุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับการชวยเหลือ
ประคับประคองแลว ประสิท ธิภ าพในการดูแลผูปว ยก็จ ะลดลงดว ย หลายครอบครัว มีค วามเศรา
โศกอยา งตอ เนื่อ งหลังจากที่ญาติไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภท นอกจากนี้ การที่บุคคลทํางาน
มากเกินไป ก็ทําใหเกิดความเครียดเรื้อรังที่สงผลกระทบตอคุณภาพในการใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลงได (Muldary. 1983: 1-3) และการศึกษาของ พสุ เดชะรินทร (พสุ เดชะรินทร.
2536: 87-88) ก็ไดอธิบายไวเชนกันวา ความเครียดมีผลทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดนอยลง
เกิดความทอถอยหรือทํางานไมสําเร็จตามกําหนดที่ตั้งไว และทําใหเกิดทัศนคติไมดีตอการทํางาน
ดังนั้นการที่ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภทตองเผชิญกับภาวะเครียดที่ยาวนาน ตอเนื่องจากการทําหนาที่
ดูแลชวยเหลือผูปวยในเกือบทุกดานของชีวิตเปนระยะเวลายาวนาน เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภทสวน
ใหญจะเปนภาระใหกับครอบครัวตองดูแลชวยเหลือดานตางๆ เชน การดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล
การเฝาระวังอันตรายตางๆ ฯลฯ จนทําใหผูดูแลรูสึกไมมีเวลาเปนของตัวเอง จากขอมูลสนับสนุนที่
กลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวา ความเครียดของผูดูแลมีอิทธิพลทางออมในทางลบตอพฤติกรรม
การดูแล
1.3 ตัวแปรกลวิธีจัดการกับปญหา
จากสมมติฐานขอ 3 ที่วา “กลวิธีการจัดการกับปญหา มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม
การดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล” ผลการทดสอบพบวา กลวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแลมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการดูแลผูปวย จะเห็นไดวาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ซึ่งผลการศึกษา
ทําใหไดขอคนพบวา การที่ผูดูแลมีวิธีการจัดการกับปญหาที่มีประสิทธิภาพจะทําใหมีพฤติกรรมการ
ดูแลผูปวยที่สูงดวย และเมื่อพิจารณาองคประกอบของตัวแปรจะพบวา อิทธิพลของกลวิธีจัดการ
กับ ปญหาแบบมุงเนนการแกไขปญหาดวยความสามารถของตนเอง และการจัดการกับปญหาโดย
อาศัยแหลงสนับสนุนอื่นๆ มีความสําคัญมากกวาการหลีกเลี่ยงปญหา สอดคลองกับแนวคิดของ
ลาซารัส และโฟลคแมน (Lazarus; & Folkman. 1984) ที่อธิบายไววา กลวิธีจัดการกับปญหา จัดเปน
ปจจัยที่ทําใหเห็นถึงการรับรูและการกระทําของผูดูแลในการแกไข หรือจัดการกับสถานการณปญหา
ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย โรคจิตเภท ดวยวิธีการตางๆ เพื่อทําใหปญหาที่เกี่ยวของกับการดูแลนั้น
คลี่คลายลง โดยลักษณะการทํางานของกลวิธีการจัดการกับปญหามี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และลักษณะที่ไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะการจัดการกับปญหาที่มีประสิทธิภาพ
ไดแก กลวิธีการจัดการแบบมุงเนนการแกไขปญหาโดยใชความสามารถของตนเอง คือ การที่ผูดูแล
พยายามใชความสามารถของตนมาจัดการกับปญหา หรือความเครียด และกลวิธีการจัดการโดยอาศัย
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แหลงสนับสนุนอื่นๆ คือ การที่ผูดูแลพยายามหาความชวยเหลือจากแหลงสนับสนุนอื่นๆ ในการจัดการ
กับปญหา หรือความเครียด สวนลักษณะการจัดการกับปญหาที่ไมมีประสิทธิภาพ คือ กลวิธีการ
จัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา ซึ่งจะทําใหปญหาไมไดรับการแกไข (วีณา มิ่งเมือง. 2540; อางอิงจาก
McCrae; & Costa. 1986; Cite in Kleinke. 1997; Lazarus; & Folkman. 1984)
2. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมการดูแลที่มีตอตัวแปรผล ซึ่ง
ประกอบดวย ความเครียด กลวิธีจัดการกับปญหา ความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวย
ของผูดูแล
2.1 สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย
จากสมมติฐานขอ 4 ที่วา “สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพลทางตรง
ตอความเครียดของผูดูแล” ผลการทดสอบพบวา สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพล
ทางตรงตอความเครียดของผูดูแล จะเห็นไดวาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ซึ่งผลการศึกษา
ทําใหไดขอคนพบวา สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวยที่เปนมานานหรือมีมากจะสงผล
ใหผูดูแลมีความเครียดสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาองคประกอบของตัวแปรจะพบวา อิทธิพลของสภาวะ
การเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย ในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภท และ
การที่ผูปวยมีอาการกําเริบ มีความสําคัญมากกวา การเขารับการรักษาแบบผูปวยใน
ทั้งนี้ การที่ตัวแปรระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทและการที่ผูปวยมีอาการกําเริบ
มีความสําคัญมากกวา มากกวาตัวแปรการเขารับการรักษาแบบผูปวยใน เพราะผูปวยโรคจิตเภทจะ
มีอาการความผิดปกติในชวงวัยรุน เมื่อเปนแลวมักไมหายขาด สวนใหญจะมีอาการกําเริบเปนชวงๆ
มักมีการดําเนินโรคเรื้อรัง (มานิตย ศรีสุรภานนท; และ จําลอง ดิษยวณิช. 2542; มาโนช หลอตระกูล;
และ ปราโมทย สุคนิชย. 2548; National Research Council of Thailand. 2007:online) จึงเปน
ภาระของผูดูแลที่ตองทําหนาที่ในการดูแลชวยเหลือผูปวยในเกือบทุกดานของชีวิตเปนระยะเวลา
ยาวนาน และผูปวยโรคจิตเภทจะมีความพิการหรือความบกพรองในการทําหนาที่ดานตางๆ (World
Health Organization. 2001) ผูปวยจําเปนตองไดรับการบําบัดรักษาการรักษาดวยยาในขนาด และ
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมกับการบําบัดทางดานจิตสังคม รวมถึงการรับไวรักษาในโรงพยาบาลกรณีที่
มีความเสี่ยงตอการทํารายตนเองและผูอื่น (Gale Encyclopedia of Medicine. 2002: online) ดังนั้น
“ผู ดู แ ลหลั ก ” (primary caregiver) จึ ง ต อ งเผชิ ญ อยู ใ นสถานการณ ข องการดู แ ลโดยตรง
เนื่องจากสภาพปญหาและความยุงยากที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปนปญหาของผูปวย โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการแยกตัว ซึมเฉย เคลื่อนไหวนอย ไมใสใจตอ สิ่งสิ่งแวดลอม ไมมีการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ
และขาดการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ซึ่งผูดูแลไดใชความพยายามทุกวิถีทางในการเผชิญตอ
พฤติก รรมดัง กลา ว จนทํา ใหเ กิด ความเหนื่อ ยลา ทุก ขท รมาน และวิต กกัง วลตอ สถานการณที่
คาดการณไมได เกิดอาการซึมเศราเมื่อการดูแลไมบรรลุผลสําเร็จและรูสึกผิดที่ไมสามารถชวยให
ผูปวยดีขึ้นได (วราวรรณ ยศธรรมเสนี. 2537; อางอิงจาก Kane. 1984: 21) ขณะที่ผูดูแลบางรายก็
จะทุมเทแรงกายและแรงใจในการดูแลผูปวย จนทําใหรูสึกเหน็ดเหนื่อย พักผอนไมเพียงพอ เบื่ออาหาร
นอนไมหลับจนสุขภาพทรุดโทรม (นันทิกา ทวิชาชาติ; และคณะ. 2539) ปฏิกิริยาเหลานี้ แสดงใหเห็นถึง
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การที่ผูดูแลมีปฏิกิริยาการตอบสนองทางดานรางกายและจิตใจตอความกดดันจากสถานการณตางๆ
ที่เกิดจากการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ถาผูดูแลตองเผชิญกับภาวะเครียดที่ยาวนาน ตอเนื่อง และเมื่อ
ความเครียดมีความรุนแรงมากขึ้น หรือความเครียดเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุในเวลาเดียวกัน ผูดูแล
จะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมดกําลังในการที่จะตอสูหรือจัดการ
กับความเครียดที่เผชิญอยูไปในที่สุด (Selye. 1956)
สวนอิทธิพลของตัวแปรการเขารับการรักษาแบบผูปวยในที่พบวา มีความสําคัญนอย
กวา 2 ตัวแปรที่กลาวมาแลว ทั้งนี้เนื่องมาจากเมื่อผูปวยโรคจิตเภทมีอาการกําเริบอยางรุนแรงจน
แพทยพิจารณาใหรับไวรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลจากบุคลากร
ดานจิตเวช ซึ่งจะชวยดูแลใหผูปวยไดรับการรักษาดวยยาและการบําบัดดวยวิธีอื่นๆ โดยผูปวยจะ
ไดรับการรักษาแบบผูปวยในเฉลี่ยประมาณ 3 – 6 สัปดาห ทั้งนี้เพื่อชวยลดความเครียดที่มีในผูปวย
และครอบครัวลง (มาโนช หลอตระกูล และปราโมทย สุคนิชย. 2548: 131-132)
และจากสมมติฐานขอ 5 ที่วา “สภาวะการเจ็บปวยดวยโรดจิตเภทมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล” ผลการทดสอบพบวา สภาวะ
การเจ็บปวยดวยโรดจิตเภทของผูปวยมีอิทธิพลทางออมในทางลบตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิต
เภท ผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล จะเห็นไดวาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ซึ่งผล
การศึกษาทําใหไดขอคนพบวา สภาวะการเจ็บปวยดวยโรดจิตเภทของผูปวยที่เปนมานานหรือมีมาก
จะทําใหผูดูแลมีความเหนื่อยหนายสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็สงผลใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยต่ําลง
และเมื่อพิจารณาองคประกอบของตัวแปรจะพบวา อิทธิพลของสภาวะการเจ็บปวยของผูปวย ใน
สวนที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเจ็บปวยดวยโรค จิตเภท และ การที่ผูปวยมีอาการกําเริบ มีความสําคัญ
มากกวา การเขารับการรักษาแบบผูปวยใน
ทั้งนี้เนื่องจาก ผูปวยโรคจิตเภทจะมีอาการความผิดปกติในชวงวัยรุน เมื่อเปนแลว
มักไมหายขาด สวนใหญจะมีอาการกําเริบเปนชวงๆ มักมีการดําเนินโรคเรื้อรัง (มานิตย ศรีสุรภานนท;
และ จําลอง ดิษยวณิช. 2542; มาโนช หลอตระกูล; และ ปราโมทย สุคนิชย. 2548; National Research
Council of Thailand. 2007: online) ผูปวยโรคจิตเภทจะมีความพิการหรือความบกพรองในการทํา
หนาที่ดานตางๆ จึงเปนภาระของผูดูแ ลที่ตองทําหนาที่ในการดูแ ลชว ยเหลือผูปว ยในเกือบทุก
ดานของชีวิตเปนระยะเวลายาวนาน (World Health Organization. 2001) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการ
ที่ผูดูแลอาจเกิดภาวะเครียดในการทํางานที่เกิดขึ้นเปนระยะเวลานานจนกลายเปนความเครียดเรื้อรัง
(Yee. 1981: 14; Duxbury. 1984: 113; Maslach. 1986: 3) และความเครียดมีผลทําใหประสิทธิภาพใน
การทํางานลดนอ ยลง เกิดความทอถอยหรือทํางานไมสําเร็จตามกําหนดที่ตั้งไว และทํา ใหเ กิด
ทัศนคติไมดีตอการทํางานได (พสุ เดชะรินทร. 2536: 87-88) สอดคลองกับที่ เบเกอ (Baker. 1989) ได
รายงานผลการศึกษาความเครียดของครอบครัวผูปวยจิตเภท ไววา สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดรับ
ผลกระทบจากผูปวยจิตเภท ครอบครัวตองรับภาระในการดูแลผูปวย ตองประสบกับความเครียดที่
รุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับการชวยเหลือประคับประคองแลวประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยก็จะ
ลดลงดวย
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นอกจากนี้ ยังพบผลการวิจัยเพิ่มเติม วา สภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทมีอิทธิพล
ทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวย ผานความเครียดและความเหนื่อยหนายของผูดูแล ทําให
ไดขอคนพบวา สภาวะสุขภาพของผูปวยที่เปนมานานหรือมีมาก จะสงผลใหผูดูแลเกิดความเครียด
และความเครียดสงผลใหผูดูแลเกิดความเหนื่อยหนาย ขณะเดียวกันก็สงผลใหพฤติกรรมการดูแล
ผูปวยต่ําลง ซึ่งผลการวิจัยในสวนที่พบเพิ่มเติมนี้ สามารถแสดงใหเห็นเสนทางอิทธิพลของตัวแปร
สภาวะสุขภาพของผูปวยที่มีอิทธิพลตอตัวแปรผลไดเพิ่มขึ้นจากสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจาก
ผูปวยโรคจิตเภทจะมีพฤติกรรมที่แปลกประหลาด มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ ความคิด และ
อารมณ พบมีอาการหลงผิด ประสาทหลอน อาการความผิดปกติมักเริ่มเปนในชวงวัยรุน เมื่อเปนแลว
มักไมหายขาด สวนใหญจะมีอาการกําเริบเปนชวงๆ มักมีการดําเนินโรคเรื้อรัง (มานิตย ศรีสุรภานนท
และ จําลอง ดิษยวณิช. 2542; มาโนช หลอตระกูล; และ ปราโมทย สุคนิชย. 2548; National Research
Council of Thailand. 2007: online) บุคคลที่เคยเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทจะมีความพิการหรือ
ความบกพรองในการทําหนาที่ดานตางๆ จึงเปนภาระของผูดูแลที่ตองทําหนาที่ในการดูแลชวยเหลือ
ผูปว ยในเกื อ บทุก ด า นของชี วิต เป น ระยะเวลายาวนาน (World Health Organization. 2001)
“ผูดูแลหลัก” (primary caregiver) จึงตองเผชิญอยูในสถานการณของการดูแลโดยตรง เนื่องจาก
สภาพปญหาและความยุงยากที่เกิดจากพฤติกรรมที่เปนปญหาของผูปวย โดยเฉพาะพฤติกรรมการ
แยกตัว ซึมเฉย เคลื่อนไหวนอย ไมใสใจตอสิ่งสิ่งแวดลอม ไมมีการปฏิบัติกิจกรรมใดๆ และขาดการ
ดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล ซึ่งผูดูแลไดใชความพยายามทุกวิถีทางในการเผชิญตอพฤติกรรมดังกลาว
จนทําใหเกิดความเหนื่อยลาทุกขทรมาน และวิตกกังวลตอสถานการณที่คาดการณไมได เกิดอาการ
ซึมเศราเมื่อการดูแลไมบรรลุผลสําเร็จและรูสึกผิดที่ไมสามารถชวยใหผูปวยดีขึ้นได (วราวรรณ ยศ
ธรรมเสนี. 2537; อางอิงจาก Kane. 1984: 21) ขณะที่ผูดูแลบางรายก็จะทุมเทแรงกายและแรงใจในการ
ดูแลผูปวย จนทําใหรูสึกเหน็ดเหนื่อย พักผอนไมเพียงพอ เบื่ออาหาร นอนไมหลับจนสุขภาพทรุด
โทรม (นันทิกา ทวิชาชาติ; และคณะ. 2539) ปฏิกิริยาเหลานี้ แสดงใหเ ห็น ถึง การที่ผูดูแ ลมี
ปฏิกิริย าการตอบสนองทางดา นรา งกายและจิต ใจตอความกดดัน จากสถานการณตา งๆ ที่เ กิด
จากการดูแ ลผูปว ยโรคจิตเภท ถาผูดูแ ลตองเผชิญกับ ภาวะเครียดที่ยาวนาน ตอเนื่อง และเมื่อ
ความเครีย ดมีค วามรุน แรงมากขึ้น หรือ ความเครีย ดเกิด ขึ้น จากหลายสาเหตุใ นเวลาเดีย วกัน
ผูดูแลจะไมสามารถปรับตัวไดอีกตอไปและตองพบกับภาวะที่ออนลา หมดกําลังในการที่จะตอสูหรือ
จัดการกับความเครียดที่เผชิญอยูไปในที่สุด (Selye. 1956) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการที่ผูดูแล อาจเกิด
ภาวะเครียดในการทํางานที่เ กิด ขึ้น เปน ระยะเวลานาน จนกลายเปน ความเครีย ดเรื้อ รัง (Yee.
1981: 14; Duxbury. 1984: 113; Maslach. 1986: 3) และความเครียดก็มีผลทําใหประสิทธิภาพใน
การทํางานลดนอยลง เกิดความทอถอยหรือ ทํา งานไมสํา เร็จ ตามกํา หนดที่ตั้ง ไว และทํา ใหเ กิด
ทัศนคติไมดีตอการทํางานได (พสุ เดชะรินทร.2536: 87-88) สอดคลองกับที่ เบเกอ (Baker.
1989) ได รายงานผลการศึ กษาความเครียดของครอบครั วผู ป วยจิตเภท ไว วา สมาชิ กทุกคนใน
ครอบครัวจะไดรับผลกระทบจากผูปวยจิตเภท ครอบครัวตองรับภาระในการดูแลผูปวย ตองประสบกับ
ความเครียดที่รุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับการชวยเหลือประคับประคองแลวประสิทธิภาพในการ
ดูแลผูปวยก็จะลดลงดวย
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2.2 ระยะเวลาการดูแลผูปวย
จากสมมติฐานขอ 6 ที่วา “ระยะเวลาการดูแลผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดของ
ผูดูแล และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล” ผล
การทดสอบพบวา ระยะเวลามีอิทธิพลทางตรงในทางลบตอความเครียดและมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการดูแล ผานความเหนื่อยหนาย จะเห็นไดวาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานสวนนี้ ซึ่ง
ผลการศึกษาทําใหไดขอคนพบวา
ผูดูแลที่มีระยะเวลาในการดูแลผูปวยนานมากขึ้นจะทําให
ความเครียดลดลง แตผูดูแลที่มีระยะเวลาในการดูแลผูปวยไมนานจะมีความเครียดสูง สอดคลองกับ
แนวคิดของ เซเย (Selye.1956) ที่อธิบายถึงระยะของการตอบสนองตอความเครียดของบุคคล
โดยอธิบายวา เมื่อบุคคลรูตัววากําลังประสบกับความเครียดในระยะแรกจะรูสึกตกใจ จะโตตอบสิ่ง
ที่ ม ากระตุ น ทั น ที ทั น ใด ไม มี โ อกาสพิ จ ารณาหรื อ ตั้ ง สติ กั บ เหตุ ก ารณ ระยะนี้ จ ะเป น ระยะสั้ น ๆ
ตอมาเมื่อบุคคลไดมีเวลาทบทวนที่มาของความเครียด และคิดหาวิธีที่จะนํามาใชในการปรับตัวเพื่อ
ตอสูกับความเครียด และการศึกษาของ เบเกอ (Baker. 1989) ก็ไดอธิบายใหเห็นถึงความเครียด
ของครอบครัวผูปวยจิตเภท วา สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดรับผลกระทบจากผูปวยจิตเภท
ครอบครัวตองรับภาระในการดูแลผูปวยตองประสบกับความเครียดที่รุนแรงและเรื้อรัง หากไมไดรับ
การชวยเหลือประคับประคองแลวประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยก็จะลดลงดวย หลายครอบครัวมี
ความเศราโศกอยางตอเนื่องหลังจากที่ญาติไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภท
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านอีกส ว นหนึ่งยังพบวา ระยะเวลาการดูแ ลผูปว ยมีอิท ธิ พล
ทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยผานความเหนื่อยหนายของผูดูแล จะเห็นไดวาผลการศึกษา
สนับสนุนสมมติฐานสวนนี้ ซึ่งผลการศึกษาทําใหไดขอคนพบวา ผูดูแลที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยมาเปน
ระยะเวลานานสงผลใหมีความเหนื่อยหนายนอยลง และเมื่อความเหนื่อยหนายนอยลงก็จะทําให
พฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ จิริบอกาและ ไบเลย (Chiriboga; & Bailey.
1986: 84 - 91) ที่พบวา พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานนอย จะเกิดความเหนื่อยหนายมากกวา
พยาบาลที่มีประสบการณการทํางานมาก และการศึกษาของ สิระยา สัมมาวาจ. 2532: 48; นวลอนงค
ศรีธัญรัตน. 2534: 95; จันทรา วีรปฏิญญา. 2537: 116) ก็พบเชนกันวา พยาบาลที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานระหวาง 1 - 5 ป มีความเหนื่อยหนายในการทํางานสูงกวาพยาบาลที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานระหวาง 6 – 10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไป ตามลําดับ และแมชแลช (Maslach.
1986: 60) ก็ไดอธิบายไวเชนกันวา ระยะเวลาเปนปจจัยที่ทําใหเห็นถึงประสบการณในการทํางาน
โดยบุคคลที่ปฏิบัติงานมานานจะมีความเหนื่อยหนายนอยกวาบุคคลที่ปฏิบัติงานมาระยะสั้น ทั้งนี้
เพราะวัยวุฒิและประสบการณที่มากขึ้น จะทําใหบุคคลมีการปรับตัว มองโลกกวางไกลและสุขุม
รอบคอบยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้ยังพบผลการวิจัยเพิ่มเติมวา ระยะเวลาการดูแลผูปวย มีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท ผานความเครียดและความเหนื่อยหนายของผูดูแล ทําใหไดขอ
คนพบวา ผูดูแลที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยมานานความเครียดจะลดลง สงผลใหมีความเหนื่อยหนาย
นอยลงและเมื่อความเหนื่อยหนายนอยลง ก็สงผลใหพฤติกรรมการดูแลสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยใน
สวนที่พบเพิ่มเติมนี้ สามารถแสดงใหเห็นเสนทางอิทธิพลของตัวแปรระยะเวลาการดูแลผูปวยที่มีอิทธิพล
ตอตัวแปรผลไดเพิ่มขึ้นจากสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้ มีการศึกษาที่สอดคลองกับผลการวิจัยนี้ คือ
การศึกษาของ จิริบอกาและ ไบเลย (Chiriboga; & Bailey. 1986: 84 - 91) ที่พบวา พยาบาลที่มี
ประสบการณ การทํางานนอยจะเกิด ความเหนื่อ ยหนา ยมากกวา พยาบาลที่มีป ระสบการณก าร
ทํางานมาก และการศึกษาของ สิระยา สัมมาวาจ. 2532: 48; นวลอนงค ศรีธัญรัตน. 2534: 95;
จันทรา วีรปฏิญญา. 2537: 116) ก็พบเชนกันวา พยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง
1 - 5 ป มีความเหนื่อยหนายในการทํางานสูงกวาพยาบาลที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานระหวาง
6 – 10 ป และมากกวา 10 ปขึ้นไป ตามลําดับ และ แมชแลช (Maslach. 1986: 60) ก็ไดอธิบายไว
เชนกันวา ระยะเวลาเปนปจจัยที่ทําใหเห็นถึงประสบการณในการทํางาน โดยบุคคลที่ปฏิบัติงานมา
นานจะมีความเหนื่อยหนายนอยกวาบุคคลที่ปฏิบัติงานมาระยะสั้น ทั้งนี้เพราะวัยวุฒิและประสบการณ
ที่มากขึ้น จะทําใหบุคคลมีการปรับตัว มองโลกกวางไกลและสุขุมรอบคอบยิ่งขึ้น
2.3 ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย
จากสมมติฐานขอ 7 ที่วา “ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยมีอิทธิพลทางตรงตอ
ความเหนื่อยหนาย และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทผานความเหนื่อย
หนายของผูดูแล” ผลการทดสอบพบวา ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยมีอิทธิพลทางตรง
ตอความเหนื่อยหนาย และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผานความเหนื่อยหนาย จะเห็นได
วาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ซึ่งผลการศึกษาทําใหไดขอคนพบวาผูปวยที่มีความสามารถใน
การดูแลตนเองสูง จะสงผลใหผูดูแลมีความเหนื่อยหนายต่ําลง และการที่ผูดูแลมีความเหนื่อยหนาย
ต่ําลง จะสงผลใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงขึ้น และเมื่อพิจารณาองคประกอบของตัวแปรจะพบวา
อิทธิพลของความสามารถในการดูแลตนเองดานสุขอนามัย การดูแลตนเองดานการรับประทานยา
และจัดการกับอาการขางเคียงของยา มีความสําคัญมากกวาตัวแปรอื่น ทั้งนี้ เนื่องจากผูปวยโรคจิตเภท
จะมีประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของบุคคลดอยลงในทุกดานของชีวิต ตั้งแตการดูแลตนเอง การมีสัมพันธภาพ
ตอครอบครัว รายได การเรียนหนังสือ การทํางาน การขาดที่อยูอาศัย การอยูรวมกับผูคนในสังคม
และการดําเนินชีวิตในสังคม (Kek N., Mazumdar P., Shields R. 2000) ดังนั้น จึงเปนภาระของ
ผูดูแลที่ตองทําหนาที่ในการดูแลชวยเหลือผูปวยในเกือบทุกดานของชีวิตเปนระยะเวลายาวนาน
(World Health Organization. 2001) ในกรณีที่ผูปวยมีความสามารถในการใชชีวิตในระดับต่ํา ผูดูแล
ตองใหความเอาใจใส ดูแลชวยเหลือเกือบทั้งหมด ตลอดเวลา จะทําใหผูดูแลรูสึกไมมีเวลาเปนของ
ตัวเอง (ชะฤทธิ์ พงศอนุตรี. 2531; วรกช นิธิกุล. 2535; มนตรี อมรพิเชษฐกุล และ พรชัย พงศสงวนสิน.
2544) และการไดรับความกดดันทางอารมณอยางซ้ําซาก จากการที่ตองทํางานเกี่ยวของกับคนเปน
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เวลานาน และจากการที่ เ ป ผู ใ ห บ ริ การมากกว าผู รั บ ผู ดู แ ลจะเกิ ดความเหนื่ อ ยหน า ย มี ค วาม
ออนเพลียทางรางกาย จิตใจ อารมณ เกิดความรูสึกที่ชวยตนเองไมได หมดหวัง ขาดความสนใจ
และขาดความกระตือรือรนในการทํางานและการดําเนินชีวิต (Pines; & Aronson. 1981) แตถา
พิจารณาในทางกลับกัน โดยใชแนวคิดของ มัลดารี (Muldary. 1983: 1-3) ที่อธิบายวา การที่บุคคล
เกิดความเครียดเรื้อรังจะสงผลกระทบตอคุณภาพใน การใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลงก็จะสามารถอธิบายไดวา ผูปวยที่มีความสามารถในการดูแลตนเองสูง โดยเฉพาะความสามารถ
ในการดู แ ลตนเองด า นสุ ข อนามั ย ส ว นบุ ค คล และด า นการรั บ ประทานยาและจั ด การกั บ อาการ
ขางเคียงของยา จะมีผลทําใหผูดูแลมีความเหนื่อยหนายลดลง และจะสงผลใหพฤติกรรมการดูแล
ผูปวยสูงขึ้น
2.4 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากสมมติฐานขอ 8 ที่วา “การไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอ
กลวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแล และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยผานกลวิธีจัดการ
กับปญหา” ผลการทดสอบพบวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลทางตรงตอกลวิธีจัดการ
กับปญหาของผูดูแล และมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยผานกลวิธีจัดการกับปญหา
จะเห็นไดวาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ซึ่งผลการศึกษาทําใหไดขอคนพบวา ผูดูแลที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะชวยใหผูดูแลใชกลวิธีจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพและ
เมื่ อ พิ จ ารณาองค ป ระกอบของตั ว แปรจะพบว า อิ ท ธิ พ ลของการไดรั บ การสนั บ สนุ น ด า นข อ มู ล
ขาวสาร และการไดรับการสนับสนุนดานอารมณมีความสําคัญมากกวา การไดรับการสนับสนุนดาน
วัตถุ สิ่งของและแรงงาน
ผลการศึกษาที่พบวา ผูดูแลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะชวยใหผูดูแลใชกลวิธี
จัด การกั บ ป ญ หาอยา งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคลอ งกั บ ที่ นัก วิ ช าการหลายทา นได ก ลา ไว ว า การ
สนั บสนุ นทางสั งคมเป นแหล งประโยชน สํ าคั ญที่ ช วยให บุ คคลสามารถเลื อกใช วิ ธี ก ารเผชิ ญ กั บ
ความเครียดที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (Antonovsky. 1982: 189-190; Lazarus; & Folkman.
1984: 249 - 251) และ การไดรับความชวยเหลือ ประคับประคองจากบุคคลในเครือขายสังคม
รวมถึงครอบครัวในดานตางๆ ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําในการแกปญหา การไดรับแรง
สนับสนุนทางอารมณ ซึ่งทําใหบุคคลรูสึกวาตนยังมีคุณคาและเปนที่รักของบุคคลที่ใกลชิด มีคนที่เรา
รูสึกไววางใจไดยามทุกข และการไดรับความชวยเหลือในเรื่องวัตถุและการบริการ จะสงผลใหบุคคลมี
กําลังใจที่จะตอสูกับปญหาและความยากลําบากที่เกิดขึ้น (Lazarus; & Folkman.1984: 249 - 251;
Cohen; & Wills. 1985: 44-46) นอกจากนี้ แมชแลช (Maslach. 1986) ก็ไดกลาวไวเชนกันวา แรง
สนับสนุนทางสังคมเปนแหลงประโยชนที่มีคุณคาชวยใหบุคคลสามารถสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่บุคคล
นั ้น ไมส ามารถสรา งเองได อัน ไดแ ก ขา วสารใหมๆ ทัก ษะความชํ า นาญ การเรี ย นรู การ
ประคับประคองทางอารมณ และพบวาบุคคลที่ขาดการสนับสนุนทางสังคม จะขาดแนวทางในการ
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ดําเนินชีวิตที่ดี ดังนั้นการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลอื่น จึงเปนเสมือนเครื่องปดกั้น
ความเครียด หรือมีผลในการดูดซับความเครียดออกไป (Cohen; & Wills. 1985: 310 - 313) และจาก
การสุมสัมภาษณผูดูแลที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้ ก็พบวา ผูดูแลมีความเห็นสอดคลองกันวา
การไดรับความชวยเหลือจากคนในครอบครัว ญาติ หรือ เพื่อนบาน หรือคนอื่นๆ ในชุมชน ทําให
รูสึกวาตัวเองไมไดอยูคนเดียวในโลก ยังมีที่พึ่ง อยางเชนเวลาที่ผูปวยอาละวาด ทํารายคนในบาน
หรือผูดูแลเอง ก็จะมีเพื่อนบานที่ใหที่พักสําหรับหลบหนีการอาละวาดของผูปวย และเพื่อนบานก็ยัง
ชวยจับผูปวยสงโรงพยาบาลจิตเวชดวย นอกจากนี้ ญาติ หรือคนในครอบครัวยังชวยเตือนสติไมให
ตนเองรูสึกทอแท หรือทําในสิ่งที่ไมถูกไมควร เชน เมื่อผูดูแลมีความคิดจะฆาผูปวย หรือไมสนใจใน
ความเปนอยูของผูปวย ฯลฯ ดังนั้น จึงมีเหตุผลสมควรวา การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของ
ผูดูแล โดยเฉพาะการไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการไดรับการสนับสนุนดานอารมณ
นาจะสงผลใหผูดูแลใชกลวิธีจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ผลการทดสอบยังพบวา ผูดูแลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะสงผลใหมี
กลวิธีจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และการที่ผูดูแลมีกลวิธีจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ
จะทําใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ลาซารัส และ โฟลคแมน (1984)
และ โคเฮนและวิลล (1985) (Lazarus; & Folkman. 1984: 249-251; Cohen; & Wills. 1985: 44-46)
ที่อธิบายไววา การไดรับความชวยเหลือ ประคับประคองจากบุคคลในเครือขายสังคม รวมถึงครอบครัว
ในดานตางๆ ไดแก การไดรับขอมูลและคําแนะนําในการแกปญหา การไดรับแรงสนับสนุนทางอารมณ
ซึ่งทําใหบุคคลรูสึกวาตนยังมีคุณคาและเปนที่รักของบุคคลที่ใกลชิด มีคนที่เรารูสึกไววางใจไดยาม
ทุกข และการไดรับความชวยเหลือในเรื่องวัตถุและการบริการ จะสงผลใหบุคคลมีกําลังใจที่จะตอสู
กับปญหาและความยากลําบากที่เกิดขึ้น รวมทั้งการใหความรูแกผูดูแลเกี่ยวกับความผิดปกติของ
โรคจิตเภท วิธีจัดการกับปญหาของผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ การลดความรูสึกทุกขของผูดูแล และ
การชวยสนับสนุนทางสังคมใหกับผูดูแล จะชวยทําใหผูดูแลไดรับความรู มีเจตคติที่ดีตอการดูแลผูปวย
(พวงสรอย วรกุล, นันทิกา ทวิชาชาติ; และพีรพนธ ลือบุญธวัชชัย. 2007) จะเห็นไดวา ผูดูแลที่ไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมสูง โดยเฉพาะดานการไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการไดรับ
การสนับสนุนดานอารมณ นาจะสงผลใหผูดูแลมีกลวิธีจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
การจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพนาจะสงผลใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทสูงขึ้น
3. อิทธิพลของความเหนื่อยหนายที่มีตอพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
3.1 ตัวแปรความเหนื่อยหนาย
จากสมมติฐานขอ 9 ที่วา ”ความเหนื่อยหนายมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการ
ดูแ ลผูปว ยโรคจิต เภทของผูดูแ ล” ผลการทดสอบพบวา ความเหนื่อ ยหนาย มีอิท ธิพ ลทางตรง
ในทางลบตอพฤติกรรมการดูแล จะเห็นไดวาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานขอนี้ ซึ่งผลการศึกษา
ทําใหไดขอคนพบวา ผูดูแลที่มีความเหนื่อยหนายสูงจะสงผลใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยต่ําลง
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และเมื่อพิจารณาองคประกอบของตัวแปรจะพบวา อิทธิพลของความรูสึกไมประสบผลสําเร็จในงาน
ซึ่งในที่นี้งาน หมายถึง การดูแลผูปวย มีความสําคัญสูงสุด ผลการวิจัยในสวนนี้สอดคลองกับแนวคิด
ของ แมชแลช (Maslach. 1986: 3) ที่ไดเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดความเหนื่อยหนาย
ในวารสาร Human Behavior ในป ค.ศ.1976 โดยอธิบายถึงกระบวนการเกิดความเหนื่อยหนาย และ
ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความเหนื่อยหนาย ในกลุมบุคคลที่มีอาชีพดานการบริการหลาย
อาชีพ ไดใหความหมาย “ความเหนื่อยหนาย” วาเปนกลุมอาการที่มีความออนเพลียทางรางกาย
ทอแทใจ มีความรูสึกไมเห็นคุณคาความเปนคนของผูอื่น ทําใหมีอัตมโนทัศนและทัศนคติทางลบตอ
ผูรวมงานและผูรับบริการ เปนผลสืบเนื่องจากความเครียดจากการทํางาน โดยเฉพาะการทํางานดาน
บริการซึ่งตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นตลอดเวลา ในฐานะผูใหบริการ ตองเผชิญกับปญหาและรับฟง
ความทุกขยากของผูคนอยูตลอดเวลา เชนเดียวกันที่บางครั้งผูดูแลจะรูสึกวาสถานการณปญหาหลาย
อยางดูเหมือนจะแกไขไดลําบาก รูสึกวาทุกอยางสิ้นหวังไปหมด และเปนการยากที่จ ะรวบรวม
พลังใหกลับมาสามารถดูแลผูปวยได จึงปลอยใหทุกอยางเปนไปตามยถากรรม (Melinda Smith; et
al.2007: online) และ มัลดารี (Muldary. 1983: 1 - 3) ก็อธิบายไววา การที่บุคคลทํางานมากเกินไป
จะทําใหเกิดความเครียดเรื้อรังที่สงผลกระทบตอคุณภาพในการใหบริการ ทําใหประสิทธิภาพใน
การทํางานลดลงดวย ดังนั้น จึงมีเหตุผลสมควรวา ความเหนื่อยหนายนาจะมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรค
จิตเภทของผูดแู ล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา ตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัยภายในบุคคลของผูดูแล
คือ บุคลิกภาพ โดยเฉพาะอิทธิพลของลักษณะของบุคลิกภาพในมิติสภาวะเชิงอารมณ (หวั่นไหว –
มั่นคง) และตัวแปรสาเหตุในกลุมปจจัยสภาพแวดลอมการดูแลผูปวย ไดแก ตัวแปรระยะเวลาการ
ดูแลผูปวยของผูดูแล ตัวแปรสภาวะการเจ็บปวยดวยโรคจิตเภทของผูปวย โดยเฉพาะอิทธิพลของ
ระยะเวลาการเจ็บปวยดว ยโรคจิตเภทของผูปวย และการมีอาการกําเริบ มีอิท ธิพลทางตรงตอ
ความเครียด ดังนั้น หนวยงานจึงควรจัดทํามาตรฐานแนวปฏิบัติการดูแลผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ดวยการประเมินปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงตอความเครียดของผูดูแลตามที่กลาวขางตน และใหการ
ชวยเหลือดวยการใหการปรึกษาหรือกิจกรรมที่ชวยคลายเครียดใหกับผูดูแล เนื่องจากการที่ผูดูแลมี
ความเครียดลดลง จะสงผลใหความเหนื่อยหนายลดลง และเมื่อความเหนื่อยหนายลดลง ก็จะสงผล
ใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงขึ้น
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1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา ผูปวยที่มีความสามารถในการดูแลตนเองสูง โดย
เฉพาะอิทธิพลของความสามารถในการดูแลตนเองดานสุขอนามัยสวนบุคคล ดานการรับประทานยา
และจัดการกับอาการขางเคียงของยา มีความสําคัญมากที่สุด ที่จะสงผลใหผูดูแลมีความเหนื่อย
หนายต่ําลง และการที่ผูดูแลมีความเหนื่อยหนายต่ําลง จะสงผลใหพฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงขึ้น
หนวยงานจึงควรเรงรัดใหทีมบุคลากรทางดานสุขภาพจิตและจิตเวช จัดทําแนวปฏิบัติการฟนฟู
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท โดยเฉพาะความสามารถในการดูแลตนเอง
ดานสุขอนามัยสวนบุคคล ดานการรับประทานยาและจัดการกับอาการขางเคียงของยา
1.3 จากผลการวิจัยที่พบวา การที่ผูดูแลมีวิธีการจัดการกับปญหาที่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะกลวิธีจัดการกับปญหาแบบมุงเนนการแกไขปญหาดวยความสามารถของตนเอง และการ
จัดการกับปญหาโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่นๆ มีความสําคัญมากที่สุด ที่จะสงผลใหผูดูแลมีพฤติกรรม
การดูแลผูปวยที่สูงขึ้น ดังนั้นหนวยงานควรสงเสริมใหบุคลากรทางดานสุขภาพจิตและจิตเวช ได
จัดทํากิจกรรมการฝกอบรมผูดูแลใหสามารถใชกลวิธีจัดการกับปญหาในการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 จากผลการวิจัยที่พบวา ผูดูแลที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมสูง โดยเฉพาะ
การไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และการไดรับการสนับสนุนดานอารมณมีความสําคัญ
มากกวา การไดรับการสนับสนุนดานวัตถุ สิ่งของและแรงงาน จะชวยใหผูดูแลใชกลวิธีจัดการกับ
ปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และการที่ผูดูแลมีกลวิธีจัดการกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพจะทําให
พฤติกรรมการดูแลผูปวยสูงขึ้น ดังนั้นทีมบุคลากรทางดานสุขภาพจิตและจิตเวชจึงตองวางแผนให
การสนับสนุนดานขอมูล ขาวสารที่จําเปนกับการดูแลผูปวย เชน การจัดโปรแกรมการใหสุขภาพจิต
ศึกษาแกผูดูแลเกี่ยวกับ วิธีการจัดการกับปญหาของผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ความรูเรื่องโรคจิตเภท
การลดความทุกขจากการดูแลผูปวย และใหความสําคัญกับการสนับสนุนดานอารมณแกผูดูแลผูปวย
โรคจิตเภทดวยการใหการปรึกษาทั้งรายกลุมและรายบุคคล
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
2.1 การออกแบบการวิจัยครั้งตอไปควรเปนการศึกษาระยะยาว (Longitudinal
study) มีการเก็บขอมูลในแตละชวงเวลา กับกลุมตัวอยางผูดูแลที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยโรคจิตเภทราย
ใหม ในแตละชวงเวลา ซึ่งเปนการออกแบบการวิจัยที่ทําใหเกิดความเปนเหตุเปนผลของตัวแปรไดดี
ขึ้น โดยเฉพาะตัวแปรสาเหตุในกลุมสภาพแวดลอมการดูแลผูปวยที่เกี่ยวของกับระยะเวลา ซึ่งจะมี
ความสัมพันธกับตัวแปรผล และผลการวิจัยทําใหสามารถระบุระยะเวลาที่ชัดเจนได วา ระยะเวลา
เทาไรที่มีอิทธิพลตอความเหนื่อยหนายสูงสุด หรือระยะเวลาเทาไรที่อิทธิพลตอความเหนื่อยหนาย
ต่ําสุด โดยการออกแบบการวิจัยในลักษณะนี้จะชวยใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรผลได
ชัดเจนกวา
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2.2 ในผลการวิจัยนี้พบวา ตัวแปรสาเหตุในแบบจําลอง ไดแก บุคลิกภาพ ความเครียด
ระยะเวลาการดูแลผูปวย สภาวะสุขภาพของผูปวย และความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความเหนื่อยหนายไดเพียงรอยละ 58 แสดงวา นาจะมี
ตัวแปรอื่นที่ยังสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความเหนื่อยหนายของผูดูแลในการดูแล
ผูปวยโรคจิตเภทได เชน ฐานะเศรษฐกิจ อายุ ทัศนคติตอการดูแลผูปวย ฯลฯ
2.3 ในการวิจัยครั้งตอไป อาจมีการปรับแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิง
สาเหตุของความเหนื่อยหนายและพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลในกลุมผูปวยโรคเรื้อรังกลุมอื่นๆ เชน
ผูปวยโรคสมองเสื่อม ผูปวยอัมพาต ฯลฯ
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แบบสอบถามผูดูแลเกี่ยวกับความคิดความรูสึกในการดูแลผูปว ยโรคจิตเภท
คําแนะนําในการตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้มีขอคําถามที่ประกอบดวยขอมูล 8 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในฐานะที่ทานเปนผูดูแลผูปวย
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูดูแล
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกของผูดูแล
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของผูดูแลเมื่อประสบปญหา
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย ซึ่งจะไดจากการประเมินของผูดูแล
ผูปวยโรคจิตเภท
สวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับที่พึ่งของผูดูแล
สวนที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการทําหนาที่ดูแลผูปวย
สวนที่ 8 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล
สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (ผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท)
ขอใหทานตอบโดยการเติมขอความลงในชองวาง หรือทําเครื่องหมาย (X)
หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากที่สุด
1. เพศ
.......(1) ชาย
....... (2) หญิง
2. อายุ...................ป
3. สถานภาพสมรส
.......(1) โสด
....... (2) คู
.......(3) หมาย ....... (4) หยา/แยก
4. ระดับการศึกษา
.......(1) ไมไดเรียน
.......(5) ปวส./ปริญญาตรี
.......(2) ประถมศึกษา
.......(6) สูงกวาปริญญาตรี
.......(3) มัธยมศึกษา
........(7) อื่น ๆ (ระบุ).....................
.......(4) ปวช./อนุปริญญา
5. อาชีพ
.......(1) ไมไดประกอบอาชีพ
.......(4) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
.......(2) ทํานา ทําสวน ทําไร
.......(5) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
.......(3) รับจาง/ลูกจางบริษัทเอกชน
.......(6) อื่น ๆ (ระบุ)......................
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
6. รายไดของผูดูแล/เดือน
.......(1) ไมมรี ายได
.......(5) 15,001 – 20,000 บาท
.......(2) ต่ํากวา 5,000 บาท
.......(6) 20,001 – 25,000 บาท
.......(3) 5,000 – 10,000 บาท
.......(7) 25,001 – 30,000 บาท
.......(4) 10,001 – 15,000 บาท
.......(8) มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป
7. ระยะเวลาการดูแลผูปวย ............ป ............ เดือน
8. ทานมีความสัมพันธกับผูปวยในฐานะใด
.......(1) บิดา มารดา
.......(5) ลุง ปา
.......(2) บุตร ธิดา
.......(6) นา อา
.......(3) สามี ภรรยา
.......(7) ลูกผูพี่ ลูกผูนอง
.......(4) พี่ นอง
.......(8) อื่น ๆ (ระบุ................)
9. ทานคิดวาผูปวยที่ทานดูแลมีความรุนแรงของการเจ็บปวยอยูในระดับใด
.......(1) มาก
........(2) ปานกลาง
.........(3) นอย
10. ระดับความรุนแรงของผูปวยตามที่ตอบในขอ 9 ทานพิจารณาจากเหตุผลใด
............................................................................................................................
............................................................................................................................
11. แหลงที่ทานไดรับความรูในการดูแลผูปวย
.......(1) การพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทยระหวางพาผูปวยไปรับบริการ
.......(2) ไดรับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผูปวย
.......(3) การไดเขากลุมผูดูแลที่ทางโรงพยาบาลจัดใหเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวย
.......(4) เอกสาร/หนังสือ/แผนพับ/สื่อตาง ๆ เกี่ยวกับการดูแลผูปวย
.......(5) จากผูดูแลคนอื่น ๆ
.......(6) อื่น ๆ (ระบุ)...................................................
.......(7) ไมเคยไดรับความรูในการดูแลผูปวยเลย
12. ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะการเจ็บปวยของผูปวย
12.1 ระยะเวลาตั้งแตเริ่มปวยจนถึงปจจุบัน.............เดือน...............ป
12.2 จํานวนครั้งที่มีอาการกําเริบ..............ครั้ง
12.3 จํานวนครั้งที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน.................ครั้ง
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูดูแล
คําแนะนําในการตอบ
ขอคําถามในสวนนี้คือขอคําถามเกี่ยวกับความเปนไป ความรูสกึ และการกระทําของทานแตละคําถามมี
ชองวางขางทาย ใหทานเลือกตอบวา “ใช” หรือ “ไมแนใจ” หรือ “ไมใช”
พยายามตอบตามความเปนจริงเทาที่ทานเคยทําหรือรูสึกวา “ใช” หรือ “ไมใช” ถาทานแนใจวาจะ
ตอบอยางไร ใหทําเครื่องหมาย X ลงในวงเล็บตรงกับคําวา “ใช” หรือ “ไมใช” ถาทานไมแนใจวาจะตอบ
อยางไรใหทําเครื่องหมาย X ลงในวงเล็บที่มีเครื่องหมาย “?” แตใหทําเชนนี้เมื่อทานไมแนใจจริง ๆ เทานั้น
โปรดอยาใชเวลาในการตอบคําถามนานเกินไปในแตละขอ เราตองการใหทานตอบสิ่งที่ทานคิดไดเปน
ครั้งแรก เมื่ออานจบประโยค และกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ ไมมคี ําตอบที่ถูกหรือผิด การทดสอบนี้ไม
เกี่ยวกับเชาวนปญญาหรือความสามารถ แตเปนเพียงการทดสอบเกี่ยวกับความเปนไปและการกระทําเทานั้น
สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
ขอความ
ใช
?
ไมใช
1. ทานรูสึกเปนสุขที่ไดรวมในการทํางานที่ตองใชความรวดเร็ว ( ) ( ) ( )
2. บางครั้งทานรูสึกเปนสุข บางครั้งเศราโดยไมมีเหตุผล
( ) ( ) ( )
3. ทานมักใจลอยในเวลาที่ทานตองการมีสมาธิ
( ) ( ) ( )
4. ในการคบเพื่อนใหมทานมักเปนฝายทําความรูจ ักกับเขากอน ( ) ( ) ( )
5. ทานมักจะทําอะไรดวยความรวดเร็วและเชื่อมั่นในการ
( ) ( ) ( )
กระทําของทาน
6. บอยทีเดียวที่ทานคิดถึงเรื่องอื่นซึ่งไมเกี่ยวกับเรื่องที่
( ) ( ) ( )
ทานกําลังพูดอยู
7. บางครั้งทานมีความกระตือรือรนอยางมาก บางครั้งก็เฉื่อยชา ( ) ( ) ( )
8. ทานมีความเห็นวาตัวทานเปนคนกระฉับกระเฉง กระปรีก้ ระเปรา ( ) ( ) ( )
9. ทานจะรูสึกไมมีความสุขเลย ถาไมไดพบปะติดตอกับคนอื่น ( ) ( ) ( )
หรือเขาสังคมบอย ๆ
10. ทานมักอารมณเสียเสมอ
( ) ( ) ( )
11. ทานมักมีอารมณเปลี่ยนแปลงโดยไมมีเหตุผลบอย
( ) ( ) ( )
12. ทานเปนคนชอบลงมือทํามากกวาเพียงแตคิดไววาจะทํา
( ) ( ) ( )
13. ทานมักคิดฝนในสิ่งที่เปนไปไมไดเสมอ
( ) ( ) ( )
14. เมื่อไปงานสังคมทานมักไมใครแสดงตัว
( ) ( ) ( )
15. ทานมักชอบคิดคํานึงถึงอดีต
( ) ( ) ( )
16. ทานรูสึกลําบากใจที่จะปลอยใจใหสนุกสนานเต็มที่
( ) ( ) ( )
แมจะอยูทามกลางงานรื่นเริง
17. ทานเคยรูสึกไมสบายใจโดยไมมีเหตุผล
( ) ( ) ( )
18. ทานเปนคนที่มีความรูสึกผิดชอบชั่วดีมากเกินไป
( ) ( ) ( )
19. บอยทีเดียวที่ทานมักตัดสินใจชาไป
( ) ( ) ( )
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
ใช
20. ทานเปนคนชอบทําความรูจักกับคนอื่น ๆ
21. ทานมักนอนไมหลับบอย ๆ เมื่อมีความวิตกกังวล
22. ทานเปนคนพิถีพิถันในการคบเพื่อน
23. ทานเคยรูสึกไมสบายใจเมื่อไดทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไมถูกตอง
24. เวลาที่ทานจะทํางานอะไรก็ตาม ทานมักคิดวาเปน
เรื่องคอขาดบาดตายเสมอ
25. ทานเปนคนใจนอย
26. ทานชอบงานสังคม
27. ทานมีความเห็นวาตัวทานเปนคนมีอารมณตึงเครียด
28. ทานมักชอบเปนผูนําของกลุม
29. ทานเคยรูสึกหงอยเหงาเปลาเปลี่ยวบอย ๆ
30. ทานรูสึกกระดากอายเมื่ออยูตอหนาเพศตรงขาม
31. ทานชอบฝนกลางวัน
32. ทานมักมีคาํ แกตัวทันทีเมื่อถูกวิพากษวิจารณ
33. ทานมักจะใชเวลามากในการคิดคํานึงถึงความหลังที่นาชื่นชม
34. ทานมีความเห็นวาตัวทานเปนคนทําอะไรตามสบาย
35. ทานรูสึกเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหนายโดยไมมีเหตุผลบอย ๆ
36. เมื่อทานอยูในกลุมที่มีการพบปะสังสรรค ทานมักเปนฝาย
เงียบเฉย
37. หลังจากเหตุการณรายแรงผานพนไปแลวทานมักคิดไดวา
ทานควรจะไดทําอยางใดอยางหนึ่งลงไปในเวลานั้น แตทาน
ไมไดทําอยางที่คิด
38. ทานสามารถจะสนุกสนานเต็มที่ในงานรื่นเริง
39. ทานมักคิดมากจนนอนไมหลับ
40. ทานชอบทํางานที่ตองใชความตั้งใจอยางเต็มที่
41. ทานเคยรูสึกรําคาญตัวเองที่เกิดความคิดไรสาระขึ้นบอย ๆ
42. ทานมักทํางานอยางไมใครเอาจริงเอาจังนัก
43. ทานเปนคนใจนอยไมวาเรื่องอะไร
44. คนอื่น ๆ มีความเห็นวาทานเปนคนกระฉับกระเฉง ราเริง
45. ทานมักมีอารมณขุนมัวบอย ๆ
46. ทานมีความเห็นวาตัวทานเปนคนชางพูด
47. ทานเคยรูสึกกระวนกระวายจนนั่งไมติด
48. ทานมักชอบเลนไมซื่อกับคนอื่น
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกของผูดูแล
คําแนะนําในการตอบ
ขอคําถามในสวนนี้จะประเมินความรูสึกของผูดูแล ขอใหทานอานขอความทีละขอแลวโปรดพิจารณาวา
ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมานี้ ทานมีความรูสึกอยางไรตอขอความในแตละขอ แลวทําเครื่องหมาย X ลงใน
ชองแสดงระดับการประเมินที่เกิดขึ้นกับทานตามความเปนจริงมากที่สุด
สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
ขอความ

ระดับการประเมิน
ไม
เคย

1. กลัวทํางานผิดพลาด
2. ไปไมถึงเปาหมายบางอยางที่วางไว
3. ครอบครัวมีความขัดแยงกันในเรื่องเงิน หรือ
เรื่องงานในบาน
4. เปนกังวลกับเรื่องสารพิษ หรือมลภาวะ
ในอากาศ น้ํา เสียง และดิน
5. รูสึกวาตองแขงขันหรือเปรียบเทียบ
6. เงินไมพอจาย
7. กลามเนื้อตึงหรือปวด
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด
9. ปวดหลัง
10. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
11. ปวดศีรษะขางเดียว
12. รูสึกวิตกกังวล
13. รูสึกคับของใจ
14. รูสึกโกรธ หรือ หงุดหงิด
15. รูสึกเศรา
16. ความจําไมดี
17. รูสึกสับสน
18. ตั้งสมาธิลําบาก
19. รูสึกเหนื่อยงาย
20. เปนหวัดบอย ๆ

เล็ก
นอย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ที่สุด
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สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติของผูดูแลเมื่อประสบปญหา
คําแนะนําในการตอบ
ขอคําถามในสวนนี้จะประเมินวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแล ขอความในขอคําถามตอไปนี้เปนวิธีการตาง ๆ
ที่ทานทําและรูสึกเมื่อประสบกับปญหาหรือความกังวล ขอใหทานอานขอความในแบบวัดทีละขอ แลวตอบคําถาม
แตละขอ โดยการทําเครื่องหมาย X ลงในชองแสดงระดับการประเมินที่เกิดขึ้นกับทาน ตามความเปนจริงมาก
ที่สุด ไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด เมื่ออานขอความเสร็จขอใหทานตอบทันที ไมควรใชเวลาคิดนาน เพียงแตใหทาน
เลือกคําตอบที่ตรงกับความรูสึกหรือการกระทําของทานมากที่สุด
สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
เมื่อประสบปญหาในการดูแลผูปวย ฉันมักจะ.............
วิธีการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
มาก

1. ใชวิธีจัดการแกไขที่สาเหตุของปญหา
2. เอาใจใสดูแลผูปวยใหไดรับการรักษา
อยางครบถวน
3. ขอคําปรึกษาจากผูที่มีความรูในเรื่อง
นั้น ๆ
4. รูสึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง
5. ทําใหคนรอบขางเขาใจในการกระทํา
ของฉัน
6. ไมทําอะไรเลย เพราะคิดวาปญหา
ที่เกิดขึ้นแกไขไมได
7. รูสึกหมดความพยายาม
8. ออกไปพบปะสังสรรค กับเพื่อนหรือคน
ที่ฉันไววางใจ
9. เอะอะ โวยวาย เพื่อลดความรูสึกอึดอัด
10. หวังวาจะมีสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้น
11. เก็บความรูสึกไวคนเดียว
12. ไมสนใจกับปญหาที่เกิดขึ้น
13. จัดการแกปญหาอยางสุดความสามารถ
14. สวดมนตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให
ทุก ๆ สิ่งเปนไปดวยดี
15. ดูแลสุขภาพรางกายของฉันใหสดชื่น
แข็งแรงอยูเสมอ

ปานกลาง

เล็กนอย

ไมเคยเลย
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ลงรหัส
เมื่อประสบปญหาในการดูแลผูปวย ฉันมักจะ.............
วิธีการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
มาก

16. กังวลวาจะไมมีความสุข ถามีปญหา
ในการดูแลเกิดขึ้นอีก
17. ขยันทํากิจกรรมที่ทําใหผูปวยไดรับ
การดูแลอยางครบถวนที่สุด
18. รูสึกไมสบาย
19. หวังใหมีปาฏิหาริยดี ๆ เกิดขึ้นอยาง
ไมนาเชื่อ
20. หลีกเลี่ยงการพบปะกับผูอื่น
21. พิจารณารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
แลวพยายามนํามาใชจัดการกับปญหา
22. ใสใจในสัมพันธภาพระหวางฉันกับ
คนรอบขาง
23. ออกกําลังกายเพื่อคลายเครียด
24. กังวลวาปญหาที่เกิดขึ้น อาจเกิดขึ้น
อีกในอนาคต
25. พยายามปรับตัวใหเขากับคนรอบขาง
ไดดี
26. จัดการใหคนในครอบครัวมารวมกัน
แกปญหา
27. หวังวาปญหาคงคลี่คลายไปไดเอง
โดยไมตองทําอะไร
28. พิจารณาทบทวนดูวาฉันกําลัง
ทําอะไร และทําไมจึงทํา
29. พยายามดูแลผูปวยใหมีอาการดีขึ้น
30. มองวายังมีสิ่งดี ๆ อยูในปญหาที่
เกิดขึ้น
31. สวดมนตขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองฉัน
32. ปรับปรุงสัมพันธภาพระหวางฉัน กับ
ผูปวย
33. คิดวาฉันเปนตนเหตุของปญหา

ปานกลาง

เล็กนอย

ไมเคยเลย
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ลงรหัส
เมื่อประสบปญหาในการดูแลผูปวย ฉันมักจะ.............
วิธีการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
มาก

34. ปรึกษาหารือกับผูดูแลที่มีปญหา
เหมือนกันเพื่อหาทางแกปญหา
35. คิดหวังวาทุกอยางจะกลับจากราย
กลายเปนดี
36. ตองปดบังความรูสึกของตัวเอง
37. คิดวาปญหาไมไดเกิดจากตัวฉัน
38. พูดคุยปญหากับคนที่ฉันไววางใจ
เพื่อชวยหาทางแกปญหาใหฉัน
39. พยายามหาวิธีการตาง ๆ ในการดูแล
ที่ทําใหผูปวยอาการดีขึ้น
40. ใหผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้น ๆ ชวยเหลือ
41. มีความพอใจกับสิ่งตาง ๆ ตามที่เปนอยู
42. รูสึกปวดศีรษะหรือปวดทอง
43. กังวลใจเฉพาะปญหาที่จะเกิดขึ้นกับ
ตัวเอง
44. หันไปสนใจเรื่องอื่นแทน
45. คิดวาตัวเองเปนคนผิด
46. ขอความชวยเหลือจากคนในครอบครัว
เชน พอ แม พี่ นอง ฯลฯ
47. บอกเลาปญหาใหผูที่มีความรูเรื่อง
นั้น ๆ ฟง
48. กังวลเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในอนาคต
49. แบงเวลาทํากิจกรรมเพื่อคลายเครียด
เชน ดูหนัง ฟงเพลง ทํางานอดิเรก ฯลฯ
50. กิน ดื่ม หรือนอนในปริมาณที่มากขึ้น
หรือนอยลง
51. ใชเวลาทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนสนิท
หรือคนที่ไววางใจมากขึ้น

ปานกลาง

เล็กนอย

ไมเคยเลย
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ลงรหัส
เมื่อประสบปญหาในการดูแลผูปวย ฉันมักจะ.............
วิธีการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
มาก

52. คิดหาวิธีตาง ๆ เพื่อจัดการกับปญหา
53. หาวิธีใดวิธีหนึ่งใหความทุกขลดลง
เชน เอะอะ ดื่มเบียร หรือใชยาฯลฯ
54. เดินตามหางสรรพสินคาหรือ ตาม
ตลาดนัด ดูของสวย ๆ งาม ๆ เพื่อความ
เพลิดเพลิน

ปานกลาง

เล็กนอย

ไมเคยเลย
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สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวย
(ซึ่งจะไดจากการประเมินของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท)
คําแนะนําในการตอบ
ขอความตอไปนี้เปนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท ที่ทานใหการดูแล ขอใหทาน
อานขอความทีละขอแลวโปรดพิจารณาวา ผูปวยแสดงพฤติกรรมนั้นๆ มากนอยเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย (X)
ลงในชองวางตามระดับที่ทานประเมินได และทานเห็นวาเปนจริงที่สุด และกรุณาประเมินใหครบทุกขอ
ตัวอยางในการตอบ
ระดับการประเมิน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยที่ทานดูแล
ไม
ปฏิบัติเลย

ปฏิบัติได
บางสวน

ปฏิบัติ
ไดเอง

0. อาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยสบูวันละ 2 ครั้ง (0)
X
00. ทํากิจกรรมผอนคลายกอนเขานอนได เชน สวดมนต
X
ดูโทรทัศน ฯลฯ (00*)
หมายเหตุ : (0) หมายเลขตามแบบสอบถามทั้งชุดที่ใชคําตอบลักษณะที่ 1
(00*) หมายเลขตามแบบสอบถามทั้งชุดที่ใชคําตอบลักษณะที่ 2
ความหมายของคะแนนคําตอบลักษณะที่ 1
ความหมายของคะแนนคําตอบลักษณะที่ 2
1 = ไมปฏิบัติเลย หรือปฏิบัติเองไมไดเลย
1 = ปฏิบัติเหมาะสมนอยที่สุดหรือไมเหมาะสม
หมายถึง ผูปวยไมเคยอาบน้ําทําความสะอาดรางกาย หมายถึง ผูปวยไมยอมทํากิจกรรมผอนคลายกอนเขา
ดวยสบูดวยตัวเอง หรือไมสามารถอาบน้ําความสะอาด นอน หรือตองมีผูดูแลคอยควบคุมใหผูปวยทํากิจกรรม
รางกายไดเลย
ผอนคลายกอนเขานอน ทุกครั้ง
2 = ปฏิบัติไดเปนบางสวน หมายถึง
ผูปวย
2 = ปฏิบัติเหมาะสมปานกลาง หมายถึง ผูปวย
อาบน้ําฯ เมื่อไดรับการเตือน/กระตุน หรือ ชวยเหลือ
ทํากิจกรรมผอนคลายกอนเขานอน โดยตองมีผูดูแล
ตนเองในการอาบน้ําไดเปนบางสวนโดยตองมีคนคอย คอยเตือน
ชวยเหลือ
3 = ปฏิบัติไดเอง หมายถึง ผูปวยอาบน้ําฯโดยไม
3 = ปฏิบัติเหมาะสมมาก หมายถึง ผูปวยทํา
ตองเตือน หรือทําไดเองเมื่อไดรับคําแนะนํา/สอน
กิจกรรมผอนคลายกอนเขานอนได ดวยตนเองเปน
ประจําหรือทันที
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยที่ทานดูแล

ระดับการประเมิน
ไม
ปฏิบัติเลย

ดานการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล
1. แปรงฟนกอนรับประทานเชา และกอนเขานอน
2. อาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยสบู
3. สวมใสเสื้อผาสะอาดหลังอาบน้ํา
4. แตงกายไดเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ (*)
5. ตัดเล็บใหสั้นเมื่อเล็บยาวเกินไป
6. สวมรองเทาเมื่อออกนอกบาน
7. ทํากิจกรรมผอนคลายกอนเขานอนได เชน สวดมนต
ดูโทรทัศน ฯลฯ
ดานการรับประทานอาหาร น้ํา และการพักผอน
นอนหลับ
8. รับประทานอาหารไดหลากหลายตรงตามเวลา
9. ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
10. ชวยเหลือตัวเองดวยการดื่มน้ําเมื่อรูสึกคอแหง
เนื่องจากอาการขางเคียงของยา (*)
11. นอนหลับพักผอนไดคืนละประมาณ 6-8 ชั่วโมง
ดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
10. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหกับบุคลากรทาง
สุขภาพที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
11. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหญาติฟง
12. พูดคุย หรือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน
13. พบปะ พูดคุยกับคนรอบขางที่มีความสนใจ
เรื่องเดียวกัน
14. บอกญาติที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยทราบเมื่อมีอาการ
ขางเคียงของยา เชน อาการงวงนอนอยางรุนแรงจน
อาจเกิดอุบัติเหตุได อาการตัวแข็ง ลิ้นแข็ง คอแข็ง
มือสั่น อยูนิ่งไมได ฯลฯ (*)
หมายเหตุ : ( ) ใชคําตอบลักษณะที่ 1
( * ) ใชคําตอบลักษณะที่ 2

ปฏิบัติได
บางสวน

ปฏิบัติ
ไดเอง
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยที่ทานดูแล

ระดับการประเมิน
ไม
ปฏิบัติเลย

ดานการรับประทานยาและจัดการกับอาการขางเคียง
ของยา
15. ชวยเหลือตัวเองใหนอนหลับ โดยวิธีการตาง ๆ เชน
ทําจิตใจใหสงบ ฯลฯ ถามีเสียงดังรบกวนการนอน หรือ
ดื่มน้ําในปริมาณนอยกอนเขานอน
16. รับประทานยาตามแผนการรักษา
17. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทําใหน้ําหนักเพิ่ม
ทุกชนิด ไดแก อาหารหวาน หรืออาหารประเภทที่ทอด
ดวยน้ํามัน เชน กลวยทอด มันฝรั่งทอด อาหารประเภท
ฟาสตฟูด หรือของขบเคี้ยว ฯลฯ
18. รูจักยับยั้งชั่งใจวาจะรับประทานอาหารเมื่อหิว
ไมใชเพราะอยาก (*)
ดานการขับถายและการรักษาความสะอาด
19. ถายอุจจาระ/ปสสาวะในหองสวม
20. ทําความสะอาดสวมหลังจากขับถายเสร็จแลว
ดานการออกกําลังกายและการมีบทบาทตาม
พัฒนาการ
23. ออกกําลังกายทุกวัน ๆ ละ 15 – 20 นาที
24. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย หรือ
สภาพรางกาย (*)
25. ปรึกษา พูดคุย กับผูดูแล เกี่ยวกับการทํางานอาชีพ
(แบบบางเวลา/เต็มเวลา) หรือการเรียนหนังสือกรณีที่
อยูในวัยเรียน (*)
26. เลือกทํางานที่ตนเองถนัด (*)
หมายเหตุ : ( ) ใชคําตอบลักษณะที่ 1
( * ) ใชคําตอบลักษณะที่ 2

ปฏิบัติได
บางสวน

ปฏิบัติ
ไดเอง
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สวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับที่พึ่งของผูดูแล
คําแนะนําในการตอบ
ขอคําถามเกี่ยวกับที่พึ่งของผูดูแล ประกอบดวยขอคําถาม 2 สวน คือ คําถามเกี่ยวกับแหลงที่พึ่ง และ
คําถามเกี่ยวกับการไดรับการพึ่งพา
คําถาม : ในชีวิตประจําวันของคนเรามักจะเผชิญกับปญหาทั้งสวนตัวและครอบครัว ขอใหทานพิจารณา
กลุมบุคคลที่ทานไดรับความชวยเหลือ (ตอบไดมากกวา 1 กลุม)
ถาทานมีเหตุการณที่ตองการความชวยเหลือ ทานจะไปขอความชวยเหลือจากใคร
บิดา มารดา
บุตร
คูสมรส
ญาติ
มิตรสหาย
เพื่อนบาน หรือ เพื่อนรวมงาน
พระ หรือ นักบวช
บุคลากรทางดานสุขภาพ เชน พยาบาล
หนวยบริการตางๆ ที่จัดใหในชุมชน
ผูมีปญหาคลายๆกัน
อื่นๆ โปรดระบุ.....................................................................
ขอความตอไปนีเ้ ปนการไดรับการพึ่งพาดานตาง ๆ จากบุคคลที่ทานเลือกขางบนนี้ ขอใหทานอาน
ขอความทีละขอแลวโปรดพิจารณาวาคําตอบหมายเลขใดที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด ใหทํา
เครื่องหมาย (X) ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน คําตอบของทานไมมีถูกหรือผิดและไมมผี ลใด ๆ ตอตัวทาน
หรือผูปวย สิ่งสําคัญขอใหทานตอบตามที่ทานคิดวาเปนจริงที่สุด และกรุณาตอบใหครบทุกขอ
สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
ขอความ
นอย
มาก
1. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของ
เครื่องใชที่จําเปนมาใหฉันไดใช
2. มีคนรอบขางบางคนชมเชยฉัน
ในเรื่องการดูแลผูปวย
3. คนรอบขางเห็นวาฉันเปนผู
เสียสละในการทําหนาที่ดูแลผูปวย

ระดับการรับรู
นอย ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
ขอความ
นอย
มาก
4. ฉันมีคนที่คอยใหกําลังใจ เมื่อ
ฉันรูสึกทอแทหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับ
อาการของผูปวย
5. ฉันมีคนที่สามารถพึ่งพาทางดาน
การเงินได
6. ฉันมีคนคอยมาเยี่ยมเยียน
อยางสม่ําเสมอ
7. ฉันมีคนที่ชวยแบงเบาภาระ
ในบานแทนฉัน เมื่อฉันตองดูแล
ผูปวย
8. ฉันมีคนชวยดูแลผูปวยเพื่อ
ผลัดเปลี่ยนใหฉันไดพักผอนหรือ
ทํากิจกรรมผอนคลาย
9. ฉันมีคนคอยชวยพาผูปวยมารับ
การรักษาที่โรงพยาบาล
10. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของ
เครื่องใชที่จําเปนมาใหผูปวยไดใช
11. มีคนปลอบโยนฉันเมื่อฉันมีเรื่อง
ไมสบายใจ
12. มีคนใหความรูฉันเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวย
13. เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัย
เกี่ยวกับการดูแลผูปวย ฉันมีคนที่
สามารถชวยแกปญหาหรือตอบ
ขอสงสัยใหแกฉันได
14. ฉันมีคนคอยแนะนําหรือ
เสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชน
ตอการดูแลผูปวย

ระดับการรับรู
นอย ปาน มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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สวนที่ 7 ขอมูลเกี่ยวกับความรูสึกที่มีตอการทําหนาที่ดูแลผูปวย
คําแนะนําในการตอบ
กรุณาอานขอความแตละขออยางละเอียด และตัดสินใจวาทานเคยมีความรูสึกเชนนั้นกับการที่ทานได
ทําหนาที่ดูแลผูปวยหรือไม โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับระดับความรูสึกของทาน
สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
ขอความเกี่ยวกับความรูสึก
ของทาน

1. การดูแลผูปวยที่ทําอยู ทําให
ฉันจิตใจหอเหี่ยว
2. ฉันรูสึกหมดแรงหลังจาก
ดูแลผูปวย
3. ฉันรูสึกเพลียเมื่อตื่นนอน
ตอนเชาและเมื่อนึกถึงวาจะตอง
ทําหนาที่ดูแลผูปวยอีก
4. ฉันสามารถเขาใจความรูสึก
นึกคิดของผูปวยไดดี
5. บางครั้งฉันรูสึกวาไดปฏิบัติ
ตอผูปวย โดยไมใสใจความรูสึก
ของเขา
6. การดูแลผูปวยตลอดวัน
ทําใหฉันรูสึกเครียด
7. ฉันสามารถชวยแกปญหา
ของผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. ฉันรูสึกเบื่อหนายกับการ
ดูแลผูปวยที่ทําอยู
9. ฉันรูสึกแนใจวาการดูแล
ผูปวยที่ทําอยูมีคุณประโยชน
ตอชีวิตของผูปวย
10. ฉันรูสึกวาจิตใจของฉัน
แขงกระดางตอผูคนมากขึ้น
นับตั้งแตทําหนาที่ดูแลผูปวย

ระดับความรูสึก
ไม

นอย

เลย

มาก

นอย

คอนขาง

คอนขาง

นอย

มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
ขอความเกี่ยวกับความรูสึก
ของทาน

11. ฉันรูสึกกังวลวา ถาฉันทํา
หนาที่ดูแลผูปวยตอไป จะทําให
จิตใจของฉันแข็งกระดางมากขึ้น
12. ฉันรูสึกเปยมไปดวยพลัง
ในการดูแลผูปวย
13. ฉันรูสึกคับของใจในการ
ดูแลผูปวย
14. ฉันรูสึกวาการดูแลผูปวย
ที่กําลังทําอยู หนักมากเกินไป
15. ฉันไมสนใจวาจะเกิดอะไรขึน้
กับผูปวย
16. การทําหนาที่ดูแลผูปวย
ตลอดเวลาทําใหฉันรูสึก
เครียดมากขึ้น
17. ฉันสามารถสรางบรรยากาศ
ที่เปนกันเองกับผูปวย และ
คนรอบขางไดงาย
18. ฉันรูสึกเปนสุขใจจากการ
ไดทําหนาที่ดูแลผูปวย
19. ฉันประสบความสําเร็จที่มี
คุณคามากมายจากการไดทํา
หนาที่ดูแลผูปวย
20. ฉันรูสึกหมดความอดทนที่
จะดูแลผูปวยตอไป
21. ในการดูแลผูปวย ฉัน
สามารถควบคุมอารมณได
อยางสุขุม
22. ฉันรูสึกวาไดรับคําตําหนิ
จากผูปวยหรือผูท ี่เกี่ยวของ

ระดับความรูสึก
ไม

นอย

เลย

มาก

นอย

คอนขาง

คอนขาง

นอย

มาก

มาก

มาก
ที่สุด
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สวนที่ 8 ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล
คําแนะนําในการตอบ
ขอความตอไปนี้เปนการปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล ขอใหทานอานขอความทีละขอ
แลวโปรดพิจารณาวา ทานปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ มากนอยเพียงใด
ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่ตรงกับ
การปฏิบัติจริง คําตอบของทานไมมีถูกหรือผิดและไมมีผลใด ๆ ตอตัวทานหรือผูปวยที่ทานดูแล
สิ่งสําคัญ
ขอใหทานตอบตามที่ทานปฏิบัติจริงที่สุด และกรุณาตอบใหครบทุกขอ
ตัวอยางในการตอบ
การปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ความถี่ของการปฏิบัติ
เปนประจํา

00. ทานใหอภัยเมื่อผูปวยมีพฤติกรรม
ไมเหมาะสม

บอยครั้ง

นาน ๆ ครั้ง

ไมเคย

X

ความหมายของคะแนนระดับความถี่ของการปฏิบัติ
เปนประจํา
หมายถึง
ไดปฏิบัติกิจกรรมนี้อยางสม่ําเสมอในการใหการดูแล
บอยครั้ง
หมายถึง
ไดปฏิบัติกิจกรรมนี้เปนบางโอกาส บางเวลา และบางสถานการณ
(มากกวา 2 ครัง้ ในรอบ 1 เดือน)
นาน ๆ ครั้ง
หมายถึง
ไดปฏิบัติกิจกรรมนี้บาง 1-2 ครั้ง ในรอบ 1 เดือน
ไมเคย
หมายถึง
ไมเคยปฏิบัตกิ ิจกรรมนี้เลยไนการใหการดูแล
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
การปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภท

ความถี่ของการปฏิบัติ
เปน
ประจํา

การใหความเมตตาตอผูปวย
1. ทานใชน้ําเสียงที่นุมนวลออนโยนในการ
เรียกชื่อหรือพูดคุยกับผูปวย
2. ทานใหเวลาแกผูปวยในการพูดคุย
3. ทานเอาใจใสดูแลชวยเหลือผูปวย
4. ทานแสดงความรูสึกเห็นใจผูปวย
การใหกําลังใจและใหความหวัง
5. ทานแสดงทาทางชื่นชมในความพยายาม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวย เชน พยักหนา
ยิ้ม โอบกอด เปนตน
6. ทานพูดใหผูปวยเห็นขอดีในตัวเขา
7. ทานกระตุนใหผูปวยไดเห็นสิ่งที่ดีในตัวเขา
8. ทานบอกผูปวยใหรับรูถึงการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นของเขา
9. ทานใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูปวย
เกี่ยวกับการเจ็บปวย เชน การดําเนินโรค
การรักษา เปนตน
การสังเกตและตอบสนองความตองการ
ของผูปวยจิตเภทไดอยางทันทวงที
10. เมื่อผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ
ทานใหการชวยเหลือ เชน เขาไปพูดคุย
สอบถาม เสนอตัวเพื่อชวยเหลือ ฯลฯ
11. เมื่อผูปวยแยกตัว ทานเขาไปพูดคุย
นั่งเปนเพื่อน หรือกรณีที่ผูปวยวุนวายเรื่องของ
ผูอื่นมากเกินไป ทานไดชักชวนใหผูปวยหันมา
สนใจเรื่องของตัวผูปวยเอง

บอยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
การปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภท

ความถี่ของการปฏิบัติ
เปน
ประจํา

การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอ และจริงใจ
12. ทานพูดคุยกับผูปวย ดวยทาทีที่เปนธรรมชาติ
13. ทานพูดคุยกับผูปวยดวยคําพูดที่ชัดเจน
และเขาใจงาย
แสดงการยอมรับพฤติกรรมของผูปวยทั้ง
ดานบวกและดานลบ
14. ทานใหอภัยเมื่อผูปวยมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
15. ทานใหโอกาสผูปวยอธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
16. ทานรับฟงเรื่องราวทุกเรื่องที่ผูปวยบน เลา
หรือระบายใหฟง
17. ทานพยายามทําความเขาใจสาเหตุที่
แทจริงของปญหาหรือพฤติกรรมของผูปวย
แกไขปญหาโดยใชเหตุและผล
18. ทานพูดคุยกับผูปวยเพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกัน
19. ทานวางแผนรวมกันกับผูปวยในการแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น
20. ทานชักชวนหรือกระตุนเตือนใหผูปวย
ปฏิบัติตามแนวทางแกไขปญหาที่ไดพูดคุยกันไว
21. ทานสังเกตหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมตามที่ไดตกลงกันไว

บอยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
การปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภท

ความถี่ของการปฏิบัติ
เปน
ประจํา

การชี้แนะและใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม
แกผูปวย
22. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลงทั่วๆไป
ดานรางกายของผูปวย เชน อวนขึ้น ผอมลง
เดินตัวแข็ง น้ําลายไหล แตงกายไมสะอาด
ผิวหนังเปนผื่น ฯลฯ
23. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
อารมณของผูปวย เชน ซึมลง เฉยชา หงุดหงิด
โกรธงาย หรือแสดงอารมณไมเหมาะสม เปนตน
24. ทานบอกถึงการเปลี่ยนแปลงดานการมี
สัมพันธภาพกับผูอื่นของผูปวย เชน แยกตัว
หรือวุนวายเรื่องของผูอื่นมากเกินไป ฯลฯ
การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความรูสึกปลอดภัย
25. ทานเก็บวัตถุและสิ่งของที่อาจเปนอันตราย
ตอผูปวยไวอยางมิดชิด
26. ทานระมัดระวังไมใหมีการดุดาวากลาว
ตําหนิหรือทํารายผูปวย
27. ทานพูดคุยกับผูปวยเกี่ยวกับการ วางตัว
หรือการแสดงออกอยางเหมาะสม เชน การรูจัก
ทักทาย การพูดคุยกับผูอื่น ฯลฯ
28. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวยดูแล
ความสะอาดเสื้อผา รางกายของตนเอง
29. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวยปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน เชน ออกกําลังกาย และ การ
พักผอนอยางเพียงพอ ฯลฯ

บอยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
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สําหรับเจาหนาที่
ลงรหัส
การปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคจิตเภท

ความถี่ของการปฏิบัติ
เปน
ประจํา

การตอบสนองความตองการที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิต
30. เมื่อผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย
ทานใหการชวยเหลือ หรือพาไปพบแพทย
31. ทานจัดบานใหนาอยู สะอาด และอากาศ
ถายเทสะดวก
32. ทานดูแลหรือชวยเหลือผูป วย ใหรับประทาน
อาหารอยางเพียงพอ
33. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตามจํานวน
หรือขนาดที่แพทยสั่งใหผูปวยรับประทาน
34. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตรงตาม
เวลาที่แพทยสั่งใหผูปวยรับประทาน
ชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริง
ของชีวิต
35. ทานชักชวนผูปวยพูดคุยหรือถามสารทุกข
สุกดิบในแตละวัน
36. ทานรวมกิจกรรมตางๆ กับผูปวยในแตละวัน
อยางสม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร
ดูโทรทัศน ฯลฯ
37. ทานสนับสนุนหรือพาผูปวยเขารวม
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกครอบครัว
เชน ไปจายตลาด ไปงานบุญตางๆ ฯลฯ
38. ทานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับธรรมชาติและความเปนจริงของชีวิต
39. ทานสนับสนุนใหผูปวยนําหลักคําสอน
ทางศาสนาไปปฏิบัติ

บอยครั้ง

นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
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ภาคผนวก ข
รายชื่อผูทรงคุณวุฒทิ ี่ตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒทิ ี่ตรวจสอบเครื่องมือ
1. อาจารย ดร.พรรณี บุญประกอบ

ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูชวยศาสตราจารยดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา อาจารยประจําภาควิชาโภชนศาสตร
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. นายแพทยวรวัฒน ไชยชาญ
นายแพทย ระดับชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการดานการแพทย
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
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ภาคผนวก ค
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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ตาราง 13 ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
(Item – Objective Congruence Index : IOC) แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคจิตเภท
มิติที่ตองการวัด

ขอคําถาม

1. ดานการดูแลสุขอนามัย 1. แปรงฟนกอนรับประทานอาหารเชา และ
กอนเขานอน
สวนบุคคล
2. อาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยสบู
3. สวมใสเสื้อผาสะอาดหลังจากอาบน้าํ
4. แตงกายดวยเสือ้ ผาที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ)
5. ตัดเล็บใหสั้นเมื่อเล็บยาวเกินไป
6. สวมรองเทาเมื่อออกนอกบาน (*)
2. ดานการพักผอนนอนหลับ 7. เขานอนและตื่นตามเวลาปกติ
8. ทํากิจกรรมผอนคลายกอนเขานอนได
เชน สวดมนต ดูโทรทัศน ฯลฯ
9. ชวยเหลือตัวเองใหนอนหลับโดยวิธีการ
ตาง ๆ เชน ทําจิตใจใหสงบ ฯลฯ ถามีเสียงดัง
รบกวนการนอน หรือดื่มน้ําในปริมาณนอย
กอนเขานอน
10. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตางๆ กับ
3. ดานการมีปฏิสัมพันธ
บุคลากรทางสุขภาพที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
กับผูอื่น
11. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตางๆ ใหญาติ
ฟง
12. พูดคุยหรือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน
13. พบปะพูดคุยกับคนรอบขางที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกัน
4. ดานการรับประทานยา 14. รับประทานยาตามแผนการรักษา
15. ชวยเหลือตัวเองดวยการดื่มน้ําเมื่อรูสึก
คอแหงเนื่องจากอาการขางเคียงของยา
16. บอกญาติที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยทราบ
เมื่อมีอาการขางเคียงของยา เชน อาการ
งวงนอนอยางรุนแรงจนอาจเกิดอุบัติเหตุได
อาการตัวแข็ง ลิ้นแข็ง คอแข็ง มือสั่น
อยูนิ่งไมได ฯลฯ (18*)

ความสอดคลอง
คา IOC
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง
(1)
(0)
(-1)
3
1.0
3
3
3

-

-

1.0
1.0
1.0

3
3
3
3

-

-

1.0
1.0
1.0
1.0

2

1

-

0.6

3

-

-

1.0

3

-

-

1.0

3
3

-

-

1.0
1.0

3

-

-

1.0

3

-

-

1.0
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ตาราง 13 (ตอ)
มิติที่ตองการวัด

ขอคําถาม

5. ดานการรับประทาน
อาหาร น้ํา และการขับถาย

17. รับประทานอาหารไดหลากหลาย
ตรงตามเวลา
18. ดื่มน้ําอยางนอย วันละ 6 - 8 แกว
19. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทําให
น้ําหนักเพิ่มทุกชนิด ไดแก อาหารหวาน
หรืออาหารประเภทที่ทอดดวยน้ํามัน
เชน กลวยทอด มันฝรั่งทอด หรือ อาหาร
ประเภทฟาสตฟูด ฯลฯ หรือของขบเคี้ยว
20. รูจักยับยั้งชั่งใจวาจะรับประทานอาหาร
เมื่อเมื่อหิวไมใชเพราะอยาก
21. ถายอุจจาระ/ปสสาวะในหองสวม (23*)
22. ทําความสะอาดสวมหลังจากขับถาย
เสร็จแลว
23. ออกกําลังกายทุกวัน ๆ ละ 15-20 นาที
24. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย หรือสภาพรางกาย
25. ปรึกษา พูดคุยกับผูดูแลเกี่ยวกับการ
ทํางานอาชีพ (แบบบางเวลา/เต็มเวลา)หรือ
การเรียนหนังสือกรณีที่อยูในวัยเรียน
26. เลือกทํางานที่ตนเองถนัด

6. ดานการออกกําลังกาย

7. ดานทักษะการดํารงชีวิต
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ตาราง 14 ผลการตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค
(Item –Objective Congruence Index : IOC) แบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ของผูดูแลผูปว ยโรคจิตเภท
มิติที่ตองการวัด

ขอคําถาม

1. การไดรับสนับสนุนดาน 1. มีคนรอบขางบางคนชมเชยฉันในเรื่อง
การดูแลผูปวย (2)
อารมณ
2. คนรอบขางเห็นวาฉันเปนผูเสียสละใน
การทําหนาที่ดูแลผูปวย (3)
3. ฉันมีคนที่คอยใหกําลังใจเมื่อฉันรูสึก
ทอแทหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของ
ผูปวย (4)
2. การไดรับการสนับสนุน 4. มีคนปลอบโยนฉันเมื่อมีเรื่องไมสบายใจ
(12)
ดานขอมูลขาวสาร
5. มีคนใหความรูฉันเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
(13)
6. เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการดูแล
ผูปวย ฉันมีคนที่สามารถชวยแกปญหาหรือ
ตอบขอสงสัยใหแกฉันได (14)
7. มีคนคอยแนะนําหรือเสนอแนะแนวทางที่
เปนประโยชนตอการดูแลผูปวย (15)
3. การไดรับการสนับสนุน 8. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครื่องใชที่
จําเปนมาใหฉันไดใช (1)
ดานวัตถุ สิ่งของ และ
9. ฉันมีคนที่สามารถพึ่งพาทางดานการเงิน
แรงงาน
ได (5)
10. ฉันมีคนมาคอยเยี่ยมเยียนอยาง
สม่ําเสมอ (6)
11. คนในครอบครัวทิ้งฉันใหตัดสินใจเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับผูปวยเพียงลําพัง (7)
12. มีคนที่ชวยแบงเบาภาระในบาน
แทนฉัน เมื่อฉันตองดูแลผูปวย (8)
13. มีคนชวยดูแลผูปวยเพื่อผลัดเปลีย่ น
ใหฉันไดพักผอนหรือทํากิจกรรมผอนคลาย
(9)
14. มีคนคอยชวยฉันพาผูปวยมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล (10)
15. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครือ่ งใช
ที่จําเปนมาใหผูปวยไดใช (11)
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(Item –Objective Congruence Index : IOC) แบบวัดพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ของผูดูแล
มิติที่ตองการวัด

ขอคําถาม

1. การใหความเมตตาตอ
ผูปวย

1. ทานใชน้ําเสียงที่นุมนวลออนโยนในการ
เรียกชื่อหรือพูดคุยกับผูปวย
2. ทานใหเวลาแกผูปวยในการพูดคุย
3. ทานเอาใจใสดูแลชวยเหลือผูปวย
4. ทานแสดงความรูสึกเห็นใจผูปวย
5. ทานแสดงทาทางชื่นชมในความพยายาม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวย เชน
พยักหนา ยิ้ม โอบกอด เปนตน
6. ทานพูดใหผูปวยเห็นขอดีในตัวเขา
7. ทานกระตุนใหผูปวยไดเห็นสิ่งที่ดี
ในตัวเขา
8. ทานบอกผูปวยใหรับรูถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของเขา
9. ทานใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูป วย
เกี่ยวกับการเจ็บปวย เชน การดําเนินโรค
การรักษา เปนตน
10. เมื่อผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงดาน
อารมณทานใหการชวยเหลือ เชน เขาไป
พูดคุยสอบถาม เสนอตัวเพื่อชวยเหลือ ฯลฯ
11. เมื่อผูปวยแยกตัว ทานเขาไปพูดคุย
นั่งเปนเพื่อน หรือกรณีที่ผูปวยวุนวายเรื่อง
ของผูอื่นมากเกินไป ทานไดชักชวนให
ผูปวยหันมาสนใจเรื่องของตัวผูปวยเอง
12. ทานพูดคุยกับผูปวย ดวยทาทีที่เปน
ธรรมชาติ
13. ทานพูดคุยถึงความรูสึกและความ
ตองการของทานอยางเปดเผย
14. ทานพูดคุยกับผูปวยดวยคําพูดทีช่ ัดเจน
และเขาใจงาย

2. การใหกําลังใจและให
ความหวัง

3. การสังเกตและ
ตอบสนองความตองการ
ของผูปวยโรคจิตเภท
ไดอยางทันทวงที

4. การมีสัมพันธภาพที่
สม่ําเสมอ และจริงใจ
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5. แสดงการยอมรับ
พฤติกรรมของผูปวยทั้ง
ดานบวกและดานลบ

6. แกไขปญหาโดยใชเหตุ
และผล

7. การชี้แนะและใหขอมูล
ที่ถูกตองเหมาะสม
แกผูปวย

ขอคําถาม

15. ทานใหอภัยเมื่อผูปวยมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม
16. ทานใหโอกาสผูปวยอธิบายสาเหตุของ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
17. ทานรับฟงเรื่องราวทุกเรื่องที่ผูปว ยบน
เลาหรือระบายใหฟง
18. ทานพยายามทําความเขาใจสาเหตุที่
แทจริงของปญหาหรือพฤติกรรมของผูปวย
19. ทานพูดคุยกับผูปวยเพื่อหาแนวทาง
แกไขปญหารวมกัน
20. ทานวางแผนรวมกันกับผูปวยในการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น
21. ทานชักชวนหรือกระตุนเตือนใหผูปวย
ปฏิบัติตามแนวทางแกไขปญหาที่ไดพูดคุย
กันไว
22. ทานสังเกตหรือติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของพฤติกรรมตามที่ไดตกลงกันไว
23. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลง
ทั่วๆไปดานรางกายของผูปวย เชน อวนขึ้น
ผอมลง เดินตัวแข็ง น้ําลายไหล แตงกาย
ไมสะอาด ผิวหนังเปนผื่น ฯลฯ
24. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
อารมณของผูปวย เชน ซึมลง เฉยชา
หงุดหงิด โกรธงาย หรือแสดงอารมณ
ไมเหมาะสม เปนตน
25. ทานบอกถึงการเปลี่ยนแปลงดานการมี
สัมพันธภาพกับผูอื่นของผูปวย เชน
แยกตัว หรือวุนวายเรื่องของผูอื่นมาก
เกินไป ฯลฯ
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8. การจัดหรือปรับปรุง
สิ่งแวดลอมใหเกิด
ความรูสึกปลอดภัย

9. การตอบสนองความ
ตองการที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต

ขอคําถาม

26. ทานเก็บวัตถุและสิ่งของที่อาจเปน
อันตรายตอผูปวยไวอยางมิดชิด
27. ทานระมัดระวังไมใหมีการดุดาวากลาว
ตําหนิหรือทํารายผูปวย
28. ทานพูดคุยกับผูปวยเกี่ยวกับการ
วางตัวหรือการแสดงออกอยางเหมาะสม
เชน การรูจักทักทาย การพูดคุย
กับผูอื่น ฯลฯ
29. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวยดูแล
ความสะอาดเสื้อผา รางกายของตนเอง
30. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวย
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน ออกกําลังกาย
และ การพักผอนอยางเพียงพอ ฯลฯ
31. เมื่อผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงดาน
รางกาย ทานใหการชวยเหลือ หรือพาไป
พบแพทย
32. ทานจัดบานใหนาอยู สะอาด และ
อากาศถายเทสะดวก
33. ทานดูแล หรือชวยเหลือผูปว ยให
รับประทานอาหารอยางเพียงพอ
34. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตาม
จํานวนหรือขนาดที่แพทยสั่งใหผูปวย
รับประทาน
35. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตรง
ตามเวลาที่แพทยสงั่ ใหผูปวยรับประทาน
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10. ชวยใหเกิดความ
เขาใจในความเปนจริง
ของชีวิต

ขอคําถาม

36. ทานชักชวนผูปวยพูดคุยหรือถาม
สารทุกขสุกดิบในแตละวัน
37. ทานรวมกิจกรรมตางๆ กับผูปว ยในแต
ละวัน อยางสม่ําเสมอ เชน รับประทาน
อาหาร ดูโทรทัศน ฯลฯ
38. ทานสนับสนุนหรือพาผูปวยเขารวม
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกครอบครัว
เชน ไปจายตลาด ไปงานบุญตางๆ ฯลฯ
39. ทานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับธรรมชาติและความเปนจริงของ
ชีวิต
40. ทานสนับสนุนใหผูปวยนําหลักคําสอน
ทางศาสนาไปปฏิบัติ
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ของแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภท
ขอคําถาม
ดานการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล
1. แปรงฟนกอนรับประทานเชา และกอนเขานอน
2. อาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยสบู
3. สวมใสเสื้อผาสะอาดหลังอาบน้ํา
4. แตงกายไดเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ (*)
5. ตัดเล็บใหสั้นเมื่อเล็บยาวเกินไป
6. สวมรองเทาเมื่อออกนอกบาน
7. ทํากิจกรรมผอนคลายกอนเขานอนได เชน สวดมนต ดูโทรทัศน ฯลฯ
ดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
8. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหกับบุคลากรทางสุขภาพที่ทําหนาที่
ดูแลผูปวย
9. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหญาติฟง
10. พูดคุย หรือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน
11. พบปะ พูดคุยกับคนรอบขางที่มีความสนใจ เรื่องเดียวกัน
12. บอกญาติที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยทราบเมื่อมีอาการขางเคียงของยา
เชน อาการงวงนอนอยางรุนแรงจนอาจเกิดอุบัติเหตุได อาการตัวแข็ง
ลิ้นแข็ง คอแข็ง มือสั่น อยูนิ่งไมได ฯลฯ (*)
ดานการรับประทานอาหาร น้ํา และการพักผอนนอนหลับ
13. นอนหลับพักผอนไดคืนละประมาณ 6-8 ชั่วโมง
14. ชวยเหลือตัวเองดวยการดื่มน้ําเมื่อรูสึกคอแหงเนื่องจากอาการ
ขางเคียงของยา
15. รับประทานอาหารไดหลากหลายตรงตามเวลา
16. ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว

คาน้ําหนักองคประกอบ
0.660
0.871
0.887
0.731
0.626
0.664
0.434
0.641
0.745
0.740
0.763
0.540

0.463
0.592
0.638
0.772
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ขอคําถาม
ดานการรับประทานยาและจัดการกับอาการขางเคียงของยา
17. ชวยเหลือตัวเองใหนอนหลับ โดยวิธีการตาง ๆ เชน ทําจิตใจให
สงบ ฯลฯ ถามีเสียงดังรบกวนการนอน หรือดื่มน้ําในปริมาณนอย
กอนเขานอน
18. รับประทานยาตามแผนการรักษา
19. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทําใหน้ําหนักเพิ่มทุกชนิด ไดแก
อาหารหวาน หรืออาหารประเภทที่ทอดดวยน้ํามัน เชน กลวยทอด
มันฝรั่งทอด อาหารประเภทฟาสตฟูด หรือของขบเคี้ยว ฯลฯ
20. รูจักยับยั้งชั่งใจวาจะรับประทานอาหารเมื่อหิวไมใชเพราะอยาก (*)
ดานการขับถายและการรักษาความสะอาด
21. ถายอุจจาระ/ปสสาวะในหองสวม
22. ทําความสะอาดสวมหลังจากขับถายเสร็จแลว
ดานการออกกําลังกายและการมีบทบาทตามพัฒนาการ
23. ออกกําลังกายทุกวัน ๆ ละ 15 – 20 นาที
24. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย หรือ สภาพรางกาย (*)
25. ปรึกษา พูดคุย กับผูดูแล เกี่ยวกับการทํางานอาชีพ
(แบบบางเวลา/เต็มเวลา) หรือการเรียนหนังสือกรณีที่อยูในวัยเรียน (*)
26. เลือกทํางานที่ตนเองถนัด (*)
Extraction Method : Principal Component Analysis.
Rotation Method : Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

คาน้ําหนักองคประกอบ
0.420

0.351
0.811

0.623
0.894
0.896
0.911
0.913
0.486
0.563
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ตาราง 17 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ของแบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
ขอคําถาม
การไดรับการสนับสนุนดานอารมณ
1. มีคนรอบขางบางคนชมเชยฉันในเรื่องการดูแลผูปวย (2)
2. คนรอบขางเห็นวาฉันเปนผูเสียสละในการทําหนาที่ดูแลผูปวย (3)
3. ฉันมีคนที่คอยใหกําลังใจเมื่อฉันรูสึกทอแทหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับ
อาการของผูปวย (4)
การไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
4. มีคนปลอบโยนฉันเมื่อมีเรื่องไมสบายใจ (12)
5. มีคนใหความรูฉันเกี่ยวกับการดูแลผูปวย (13)
6. เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการดูแลผูปวย ฉันมีคนที่สามารถ
ชวยแกปญหาหรือตอบขอสงสัยใหแกฉันได (14)
7. มีคนคอยแนะนําหรือเสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชนตอการ
ดูแลผูปวย (15)
การไดรับการสนับสนุนดานวัตถุ สิ่งของและแรงงาน
8. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนมาใหฉันไดใช (1)
9. ฉันมีคนที่สามารถพึ่งพาทางดานการเงินได (5)
10. ฉันมีคนมาคอยเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ (6)
11. คนในครอบครัวทิ้งฉันใหตัดสินใจเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับผูปวยเพียง
ลําพัง (7)
12. มีคนที่ชวยแบงเบาภาระในบานแทนฉัน เมื่อฉันตองดูแลผูปวย (8)
13. มีคนชวยดูแลผูปวยเพื่อผลัดเปลี่ยนใหฉันไดพักผอนหรือทํากิจกรรม
ผอนคลาย (9)
14. มีคนคอยชวยฉันพาผูปวยมารับการรักษาที่โรงพยาบาล (10)
15. มีคนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครื่องใชที่จาํ เปนมาใหผปู วยไดใช (11)
Extraction Method : Principal Component Analysis.
a. Rotation converged in 4 iterations.

คาน้ําหนักองคประกอบ
0.882
0.849
0.615

0.425
0.797
0.861
0.821

0.582
0.569
0.445
-0.479
0.674
0.653
0.656
0.738
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ตาราง 18 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
ของแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลผูปวยโรคจิตเภทของผูดูแล
ขอคําถาม
การใหความเมตตาตอผูปวย
1. ทานใชน้ําเสียงที่นุมนวลออนโยนในการเรียกชื่อหรือพูดคุยกับผูปวย
2. ทานใหเวลาแกผูปวยในการพูดคุย
3. ทานเอาใจใสดูแลชวยเหลือผูปวย
4. ทานแสดงความรูสึกเห็นใจผูปวย
การใหกําลังใจและใหความหวัง
5. ทานแสดงทาทางชื่นชมในความพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูปวย เชน พยักหนา ยิ้ม โอบกอด เปนตน
6. ทานพูดใหผูปวยเห็นขอดีในตัวเขา
7. ทานกระตุนใหผูปวยไดเห็นสิ่งที่ดีในตัวเขา
8. ทานบอกผูปวยใหรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของเขา
9. ทานใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูปวยเกี่ยวกับการเจ็บปวย เชน การ
ดําเนินโรค การรักษา เปนตน
การสังเกตและตอบสนองความตองการของผูปวยโรคจิตเภท
ไดอยางทันทวงที
10. เมื่อผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงดานอารมณทานใหการชวยเหลือ
เชน เขาไปพูดคุยสอบถาม เสนอตัวเพื่อชวยเหลือ ฯลฯ
11. เมื่อผูปวยแยกตัว ทานเขาไปพูดคุยนั่งเปนเพื่อน หรือกรณีที่ผูปวย
วุนวายเรื่องของผูอื่นมากเกินไป ทานไดชักชวนใหผูปวยหันมาสนใจ
เรื่องของตัวผูปวยเอง
การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ
12. ทานพูดคุยกับผูปวย ดวยทาทีที่เปนธรรมชาติ
13. ทานพูดคุยถึงความรูสึกและความตองการของทานอยางเปดเผย
14. ทานพูดคุยกับผูปวยดวยคําพูดที่ชัดเจนและเขาใจงาย
แสดงการยอมรับพฤติกรรมของผูปวยทั้งดานบวกและดานลบ
15. ทานใหอภัยเมื่อผูปวยมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
16. ทานใหโอกาสผูปวยอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
17. ทานรับฟงเรื่องราวทุกเรื่องที่ผูปวยบน เลาหรือระบายใหฟง
18. ทานพยายามทําความเขาใจสาเหตุที่แทจริงของปญหาหรือ
พฤติกรรมของผูปวย

คาน้ําหนักองคประกอบ
0.611
0.703
0.584
0.647
0.526
0.711
0.778
0.685
0.354

0.648
0.653

0.672
0.548
0.597
0.724
0.581
0.529
0.560
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ขอคําถาม
แกไขปญหาโดยใชเหตุและผล
19. ทานพูดคุยกับผูปวยเพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน
20. ทานวางแผนรวมกันกับผูปวยในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
21. ทานชักชวนหรือกระตุนเตือนใหผูปวยปฏิบัติตามแนวทางแกไข
ปญหาที่ไดพูดคุยกันไว
22. ทานสังเกตหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตามที่ไดตกลง
กันไว
การชี้แนะและใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวย
23. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลงทั่วๆไปดานรางกายของผูปวย
เชน อวนขึ้น ผอมลง เดินตัวแข็ง น้ําลายไหล แตงกายไมสะอาด
ผิวหนังเปนผื่น ฯลฯ
24. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลงดานอารมณของผูปวย
เชน ซึมลง เฉยชา หงุดหงิด โกรธงาย หรือแสดงอารมณไมเหมาะสม
เปนตน
25. ทานบอกถึงการเปลี่ยนแปลงดานการมีสัมพันธภาพกับผูอื่นของ
ผูปวย เชน แยกตัว หรือวุนวายเรื่องของผูอื่นมากเกินไป ฯลฯ
การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิดความรูสึกปลอดภัย
26. ทานเก็บวัตถุและสิ่งของที่อาจเปนอันตรายตอผูปวยไวอยางมิดชิด
27. ทานระมัดระวังไมใหมีการดุดาวากลาวตําหนิหรือทํารายผูปวย
28. ทานพูดคุยกับผูปวยเกี่ยวกับการวางตัวหรือการแสดงออกอยาง
เหมาะสม เชน การรูจักทักทาย การพูดคุยกับผูอื่น ฯลฯ
29. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวยดูแลความสะอาดเสื้อผา รางกาย
ของตนเอง
30. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวยปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน
ออกกําลังกาย และ การพักผอนอยางเพียงพอ ฯลฯ

คาน้ําหนักองคประกอบ
0.793
0.819
0.796
0.587

0.740

0.767

0.726

0.574
0.423
0.591
0.743
0.748
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การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต
31. เมื่อผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย ทานใหการชวยเหลือ
หรือพาไปพบแพทย
32. ทานจัดบานใหนาอยู สะอาด และอากาศถายเทสะดวก
33. ทานดูแล หรือชวยเหลือผูป วยใหรับประทานอาหารอยางเพียงพอ
34. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตามจํานวนหรือขนาดที่แพทยสั่ง
ใหผูปวยรับประทาน
35. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตรงตามเวลาที่แพทยสั่ง
ใหผูปวยรับประทาน
ชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริงของชีวิต
36. ทานชักชวนผูปวยพูดคุยหรือถามสารทุกขสุกดิบในแตละวัน
37. ทานรวมกิจกรรมตางๆ กับผูปวยในแตละวัน อยางสม่ําเสมอ
เชน รับประทานอาหาร ดูโทรทัศน ฯลฯ
38. ทานสนับสนุนหรือพาผูปวยเขารวมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกครอบครัว เชน ไปจายตลาด ไปงานบุญตางๆ ฯลฯ
39. ทานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติและ ความ
เปนจริงของชีวิต
40. ทานสนับสนุนใหผูปวยนําหลักคําสอนทางศาสนาไปปฏิบัติ
Extraction Method : Principal Component Analysis.
a. Rotation converged in 13 iterations.
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0.358
0.473
0.706
0.878
0.873

0.448
0.511
0.720
0.713
0.575
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ตาราง 19 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item – total correlation)
และคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความเครียดของผูด ูแลผูปวยโรคจิตเภท
มิติการประเมิน/
ขอ
1. กลัวทํางานผิดพลาด
2. ไปไมถึงเปาหมายบางอยางที่วางไว
3. ครอบครัวมีความขัดแยงกันในเรื่องเงิน หรือ
เรื่องงานในบาน
4. เปนกังวลกับเรือ่ งสารพิษ หรือมลภาวะ
ในอากาศ น้ํา เสียง และดิน
5. รูสึกวาตองแขงขันหรือเปรียบเทียบ
6. เงินไมพอจาย
7. กลามเนื้อตึงหรือปวด
8. ปวดหัวจากความตึงเครียด
9. ปวดหลัง
10. ความอยากอาหารเปลีย่ นแปลง
11. ปวดศีรษะขางเดียว
12. รูสึกวิตกกังวล
13. รูสึกคับของใจ
14. รูสึกโกรธ หรือ หงุดหงิด
15. รูสึกเศรา
16. ความจําไมดี
17. รูสึกสับสน
18. ตั้งสมาธิลําบาก
19. รูสึกเหนื่อยงาย
20. เปนหวัดบอย ๆ
รวม 20 ขอ

Scale Mean if
Item Deleted
41.3733
41.2053
41.5973

Scale Variance
if Item Deleted
118.9030
118.3561
115.8668

Corrected ItemTotal Correlation
.3566
.4202
.4713

Alpha if Item
Deleted
.8628
.8603
.8584

41.6533

119.6602

.2957

.8656

41.8853
41.1040
40.9280
41.4213
41.2960
41.6560
41.8107
41.6480
41.8267
41.5120
41.9120
41.3813
41.7547
41.7680
41.2667
41.7813

121.6098
116.0613
117.1044
113.5439
118.1180
119.6059
118.0897
113.5763
115.6196
114.1650
115.2035
117.6590
115.0306
113.8471
116.9661
121.0751

.2581
.8661
.4304
.8602
.4108
.8609
.5986
.8535
.3672
.8626
.3841
.8615
.3918
.8615
.6328
.8525
.6030
.8543
.6225
.8531
.6155
.8538
.4273
.8601
.6289
.8533
.6023
.8535
.4716
.8584
.2784
.8655
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .8651

188
ตาราง 20 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item – total correlation)
และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดกลวิธีจัดการกับปญหาของผูดูแล
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance Corrected Itemขอ
Item Deleted
if Item Deleted Total Correlation
กลวิธีจัดการแบบมุงเนนการแกไขปญหา
ดวยความสามารถของตนเอง
- ใชวิธีจัดการแกไขที่สาเหตุของปญหา
62.4000
61.9679
.4079
- เอาใจใสดูแลผูปวยใหไดรับการรักษาอยาง
61.8373
64.9494
.3557
ครบถวน
- ทําใหคนรอบขางเขาใจในการกระทําของฉัน
62.8107
60.5657
.4471
- ออกไปพบปะสังสรรค กับเพื่อนหรือคนที่ฉัน
62.7360
63.0932
.3040
ไววางใจ
- จัดการแกปญหาอยางสุดความสามารถ
62.1067
61.9619
.4457
- ดูแลสุขภาพรางกายของฉันใหสดชื่นแข็งแรง
62.0053
64.2887
.3404
อยูเสมอ
- ขยันทํากิจกรรมที่ทําใหผูปวยไดรับการดูแล
62.0560
63.1867
.4418
อยางครบถวนที่สุด
- พิจารณารับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
62.5600
61.3380
.4322
แลวพยายามนํามาใชจัดการกับปญหา
- ใสใจในสัมพันธภาพระหวางฉันกับคนรอบขาง
62.4347
61.3961
.4356
- ออกกําลังกายเพื่อคลายเครียด
62.7600
62.3166
.3195
- พยายามปรับตัวใหเขากับคนรอบขางไดดี
62.1093
62.2795
.5155
- พิจารณาทบทวนดูวาฉันกําลังทําอะไร และ
62.8107
61.9614
.3544
ทําไมจึงทํา
- พยายามดูแลผูปวยใหมีอาการดีขึ้น
61.7120
64.8366
.4444
- มองวายังมีสิ่งดี ๆ อยูในปญหาที่เกิดขึ้น
62.4213
62.5279
.3656
- ปรับปรุงสัมพันธภาพระหวางฉัน กับผูปวย
62.1333
62.8592
.4013
63.7687
.4556
- พยายามหาวิธีการตาง ๆ ในการดูแลที่ทําให
61.8587
ผูปวยอาการดีขึ้น
- มีความพอใจกับสิ่งตาง ๆ ตามที่เปนอยู
62.1920
64.3695
.3229
- แบงเวลาทํากิจกรรมเพื่อคลายเครียด เชน
62.3627
62.8360
.3537
ดูหนัง ฟงเพลง ทํางานอดิเรก ฯลฯ
- ใชเวลาทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนสนิท หรือคนที่
62.8987
62.0111
.3731
ไววางใจมากขึ้น
- คิดหาวิธีตาง ๆ เพื่อจัดการกับปญหา
62.3547
60.8391
.4890
- เดินตามหางสรรพสินคาหรือ ตามตลาดนัด
62.9333
62.9447
.2766
ดูของสวย ๆงาม ๆ เพื่อความเพลิดเพลิน
คาความเชื่อมั่นกลวิธีจัดการแบบมุงเนนการแกไขปญหาดวยความสามารถของตนเอง = .8220

Alpha if Item
Deleted

.8135
.8167
.8114
.8191
.8117
.8168
.8127
.8122
.8120
.8189
.8096
.8167
.8149
.8157
.8140
.8131
.8175
.8162
.8155
.8092
.8215

189
ตาราง 20 (ตอ)
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance
ขอ
Item Deleted
if Item Deleted
กลวิธีจัดการกับปญหาโดยอาศัยแหลง
สนับสนุนอื่น ๆ
- ขอคําปรึกษาจากผูที่มีความรูในเรื่องนั้น ๆ
23.1093
21.7982
- สวดมนตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหทุก ๆ สิ่ง
22.9680
22.0364
เปนไปดวยดี
- จัดการใหคนในครอบครัวมารวมกันแกปญหา
22.9280
22.1258
- สวดมนตขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองฉัน
22.9600
21.8353
- ปรึกษาหารือกับผูดูแลที่มีปญหาเหมือนกัน
23.3040
20.9769
เพื่อหาทางแกปญหา
- พูดคุยปญหากับคนที่ฉันไววางใจเพื่อชวย
23.0373
21.8435
หาทางแกปญหาใหฉัน
- ใหผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
23.0133
20.8635
ชวยเหลือ
- ขอความชวยเหลือจากคนในครอบครัว เชน
23.3707
21.5441
พอ แม พี่ นอง ฯลฯ
- บอกเลาปญหาใหผูที่มีความรูเรื่องนั้น ๆ ฟง
23.1813
20.8868
คาความเชื่อมั่นกลวิธีจัดการกับปญหาโดยอาศัยแหลงสนับสนุนอื่น ๆ = .7420
กลวิธจี ัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา
- รูสึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง
48.3013
120.9972
- ไมทําอะไรเลย เพราะคิดวาปญหาที่เกิดขึ้น
49.0533
125.4410
แกไขไมได
- รูสึกหมดความพยายาม
49.0667
123.9982
- เอะอะ โวยวาย เพื่อลดความรูสึกอึดอัด
49.1387
125.0663
- หวังวาจะมีสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้น
47.7840
127.1110
- เก็บความรูสึกไวคนเดียว
48.2800
121.1807
48.7493
124.7124
- ไมสนใจกับปญหาที่เกิดขึ้น
- กังวลวาจะไมมีความสุข ถามีปญหาในการดูแล
48.2827
120.5883
เกิดขึ้นอีก
- รูสึกไมสบาย
48.4000
122.1925
- หวังใหมีปาฏิหาริยดี ๆ เกิดขึ้นอยางไมนาเชื่อ
48.0880
120.8826
- หลีกเลี่ยงการพบปะกับผูอื่น
48.9733
123.7373
- กังวลวาปญหาที่เกิดขึ้น อาจเกิดขึ้นอีกใน
48.2427
118.7885
อนาคต

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

.4103
.3383

.7201
.7325

.3561
.3514
.4566

.7289
.7305
.7120

.4350

.7164

.4959

.7054

.3834

.7250

.5584

.6970

.4948
.3842

.8523
.8561

.4559
.4527
.2849
.5208
.3658
.5284

.8539
.8543
.8592
.8515
.8568
.8511

.5582
.4604
.4586
.5871

.8509
.8536
.8538
.8489

190
ตาราง 20 (ตอ)
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
ขอ
Item Deleted
- หวังวาปญหาคงคลี่คลายไปไดเอง โดยไมตอง
48.6507
ทําอะไร
- คิดวาฉันเปนตนเหตุของปญหา
49.2400
- คิดหวังวาทุกอยางจะกลับจากรายกลายเปนดี
47.5253
- ตองปดบังความรูสึกของตัวเอง
48.7520
- คิดวาปญหาไมไดเกิดจากตัวฉัน
48.4347
- รูสึกปวดศีรษะหรือปวดทอง
48.5867
- กังวลใจเฉพาะปญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง
48.4027
- หันไปสนใจเรื่องอื่นแทน
48.8453
- คิดวาตัวเองเปนคนผิด
49.0907
- กังวลเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ ในอนาคต
48.3333
- กิน ดื่ม หรือนอนในปริมาณที่มากขึ้นหรือ
48.3200
นอยลง
- หาวิธีใดวิธีหนึ่งใหความทุกขลดลง เชน เอะอะ
49.2213
ดื่มเบียร หรือใชยาฯลฯ
คาความเชื่อมั่นกลวิธีจัดการแบบหลีกเลี่ยงปญหา = .8602
รวม 54 ขอ

Scale Variance
if Item Deleted
125.3616

Corrected ItemTotal Correlation
.3099

Alpha if Item
Deleted
.8590

125.8299
129.7153
122.1389
126.6047
124.0934
119.5032
125.5749
125.8741
119.1693
128.8973

.4089
.1779
.4792
.2475
.4238
.6055
.3709
.4012
.5786
.2018

.8555
.8621
.8529
.8614
.8548
.8486
.8565
.8557
.8492
.8617

128.1568

.2816

.8589

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .8790

191
ตาราง 21 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item – total correlation)
และคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคจิตเภทรายดาน
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance
ขอ
Item Deleted
if Item Deleted
ดานการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล
1. แปรงฟนกอนรับประทานเชาและกอนเขานอน
16.4293
6.1334
2. อาบน้ําทําความสะอาดรางกายดวยสบู
16.5147
5.8547
3. สวมใสเสื้อผาสะอาดหลังอาบน้ํา
16.5200
5.6513
4. แตงกายไดเรียบรอย เหมาะสมกับกาลเทศะ
16.4187
6.0836
5. ตัดเล็บใหสั้นเมื่อเล็บยาวเกินไป
16.4773
5.7368
6. สวมรองเทาเมื่อออกนอกบาน
16.4213
6.2070
7. ทํากิจกรรมผอนคลายกอนเขานอนได เชน
16.6107
5.8320
สวดมนต ดูโทรทัศน ฯลฯ
คาความเชื่อมั่นดานการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคล = .8843
ดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
8. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหกับบุคลากร
10.1760
4.4823
ทางสุขภาพที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
9. พูดคุยหรือเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหญาติฟง
10.2667
4.0838
10. พูดคุย หรือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนบาน
10.3253
3.8671
11. พบปะ พูดคุยกับคนรอบขางที่มีความสนใจ
1o.3200
3.8011
เรื่องเดียวกัน
12. บอกญาติที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยทราบเมื่อมี
10.2720
4.2895
อาการขางเคียงของยา เชน อาการงวงนอน
อยางรุนแรงจนอาจเกิดอุบัติเหตุได อาการ
ตัวแข็ง ลิ้นแข็ง คอแข็ง มือสั่น อยูนิ่งไมได ฯลฯ
คาความเชื่อมั่นดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น = .8035
ดานการรับประทานอาหาร น้ํา และการ
พักผอนนอนหลับ
13. นอนหลับพักผอนไดคืนละประมาณ 6-8
8.4187
1.0248
ชั่วโมง
14. ชวยเหลือตัวเองดวยการดื่มน้ําเมื่อรูสึก
8.3227
1.1389
คอแหงเนื่องจากอาการขางเคียงของยา
15. รับประทานอาหารไดหลากหลายตรงตาม
8.4827
.8386
เวลา
16. ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว
8.4400
.8888
คาความเชื่อมั่นดานการรับประทานอาหาร น้ําและการพักผอนนอนหลับ = .6582

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

.9196
.7461
.8290
.7394
.6507
.6966
.5340

.8740
.8589
.8482
.8616
.8717
.8666
.8918

.5759

.7726

.6067
.6707
.6897

.7598
.7387
.7321

.4295

.8191

.3587

.6444

.3719

.6342

.5129

.5358

.5281

.5256

192
ตาราง 21 (ตอ)
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance
ขอ
Item Deleted
if Item Deleted
ดานการรับประทานยาและจัดการกับอาการ
ขางเคียงของยา
17. ชวยเหลือตัวเองใหนอนหลับ โดยวิธีการ
6.8827
2.4546
ตาง ๆ เชน ทําจิตใจใหสงบ ฯลฯ ถามีเสียงดัง
รบกวนการนอน หรือดื่มน้ําในปริมาณนอย
กอนเขานอน
18. รับประทานยาตามแผนการรักษา
6.6427
2.7329
19. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทําให
7.4080
2.2689
น้ําหนักเพิ่มทุกชนิด ไดแก อาหารหวานหรือ
อาหารประเภทที่ทอดดวยน้ํามัน เชน กลวยทอด
มันฝรั่งทอด
20. รูจักยับยั้งชั่งใจวาจะรับประทานอาหารเมื่อ
7.0267
2.3576
หิวไมใชเพราะอยาก
คาความเชื่อมั่นดานการรับประทานยาและจัดการกับอาการขางเคียงของยา = .5712
ดานการขับถายและการรักษาความสะอาด
21. ถายอุจจาระ/ปสสาวะในหองสวม
2.7733
.2239
22. ทําความสะอาดสวมหลังจากขับถายเสร็จแลว
2.7876
.1843
คาความเชื่อมั่นดานการขับถายและการรักษาความสะอาด = .9768
ดานการออกกําลังกายและการมีบทบาท
ตามพัฒนาการ
23. ออกกําลังกายทุกวัน ๆ ละ 15 – 20 นาที
6.4907
3.9404
24. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
6.4053
3.8085
วัย หรือ สภาพรางกาย
25. ปรึกษา พูดคุย กับผูดูแล เกี่ยวกับการ
6.2000
4.5936
ทํางานอาชีพ (แบบบางเวลา/เต็มเวลา) หรือการ
เรียนหนังสือกรณีที่อยูในวัยเรียน
26. เลือกทํางานที่ตนเองถนัด
6.1280
4.4328
คาความเชื่อมั่นดานการออกกําลังกายและการมีบทบาทตามพัฒนาการ = .7981
รวม 26 ขอ

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

.3243

.5241.

.3615
.3606

.5019
.4960

.3825

.4753

.9591
.9591

.7133
.7253

.6955
.6872

.4785

.8093

.5370

.7823

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .8999

193
ตาราง 22 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item – total correlation)
และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูดูแลผูปวยโรคจิตเภท
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
ขอ
Item Deleted
การไดรับการสนับสนุนดานอารมณ
1. มีคนรอบขางบางคนชมเชยฉันในเรื่องการดูแล
6.5893
ผูปวย
2. คนรอบขางเห็นวาฉันเปนผูเสียสละในการทํา
6.5040
หนาที่ดูแลผูปวย
3. ฉันมีคนที่คอยใหกําลังใจเมื่อฉันรูสึกทอแท
6.6187
หรือวิตกกังวลเกีย่ วกับอาการของผูปวย
คาความเชื่อมั่นดานการไดรับการสนับสนุนดานอารมณ = .7407
การไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร
4. มีคนปลอบโยนฉันเมื่อมีเรื่องไมสบายใจ
8.1307
5. มีคนใหความรูฉันเกี่ยวกับการดูแลผูปวย
8.2960
6. เมื่อมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการดูแล
8.3920
ผูปวย ฉันมีคนที่สามารถชวยแกปญหาหรือ
ตอบขอสงสัยใหแกฉันได
7. มีคนคอยแนะนําหรือเสนอแนะแนวทางที่เปน
8.2373
ประโยชนตอการดูแลผูปวย
คาความเชื่อมั่นดานการไดรับการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร = .8020

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

2.5796

.6805

.5211

2.5287

.6441

.5594

3.1403

.3979

.8440

8.6807
7.3319
6.8807

.4291
.6223
.7244

.8342
.7489
.6965

7.0104

.7004

.7092
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ตาราง 22 (ตอ)
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance
ขอ
Item Deleted
if Item Deleted
การไดรับการสนับสนุนดานวัตถุ สิ่งของและ
แรงงาน
8. คนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครื่องใชที่
18.0933
22.1544
จําเปนมาใหฉันไดใช
9. ฉันมีคนที่สามารถพึ่งพาทางดานการเงินได
17.8160
22.6746
10. ฉันมีคนมาคอยเยี่ยมเยียนอยางสม่ําเสมอ
17.8133
23.3340
11. คนในครอบครัวทิ้งฉันใหตัดสินใจเรื่อง
18.2613
30.8941
ตาง ๆ เกี่ยวกับผูปวยเพียงลําพัง *
12. มีคนที่ชวยแบงเบาภาระในบานแทนฉัน
18.1973
21.0189
เมื่อฉันตองดูแลผูปวย
13. มีคนชวยดูแลผูปวยเพื่อผลัดเปลีย่ นใหฉัน
18.2187
20.7221
ไดพักผอนหรือทํากิจกรรมผอนคลาย
14. มีคนคอยชวยฉันพาผูปวยมารับการรักษาที่
18.1920
20.3481
โรงพยาบาล
15. มีคนรอบขางชวยจัดหาสิ่งของเครื่องใชที่
18.1680
21.3594
จําเปนมาใหผูปว ยไดใช
หมายเหตุ : ขอ 11* ตัดออก
คาความเชื่อมั่นดานการไดรับการสนับสนุนดานวัตถุสิ่งของและแรงงาน = .8172
รวม 14 ขอ

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

.4627

.6526

.4341
.4335
-.2783

.6596
.6618
.8102

.5860

.6241

.5688

.6255

.5663

.6243

.5510

.6324

คาความเชือ่ มั่นทั้งฉบับ = .8583
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ตาราง 23 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item – total correlation)
และคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความเหนื่อยหนายของผูดูแล
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
ขอ
Item Deleted
ดานความออนลาทางอารมณ
- การดูแลผูปวยทีท่ ําอยู ทําใหฉันจิตใจหอเหี่ยว
12.0747
- ฉันรูสึกหมดแรงหลังจากดูแลผูปวย
12.3040
- ฉันรูสึกเพลียเมื่อตื่นนอนตอนเชาและเมื่อ
12.3360
นึกถึงวาจะตองทําหนาที่ดูแลผูปวยอีก
- การดูแลผูปวยตลอดวันทําใหฉันรูสึกเครียด
12.1413
- ฉันรูสึกเบื่อหนายกับการดูแลผูปวยที่ทําอยู
12.3947
- ฉันรูสึกคับของใจในการดูแลผูปวย
12.7520
- ฉันรูสึกวาการดูแลผูปวยที่กําลังทําอยู
12.2480
หนักมากเกินไป
- การทําหนาที่ดูแลผูปวยตลอดเวลาทําใหฉัน
12.3333
รูสึกเครียดมากขึ้น
- ฉันรูสึกหมดความอดทนที่จะดูแลผูปวยตอไป
12.1813
คาความเชื่อมั่นดานความออนลาทางอารมณ = .9064
ดานการมองขามคุณคาความเปนคนของ
ผูอื่น
- บางครั้งฉันรูสึกวาไดปฏิบัติตอผูปวย โดย
4.5627
ไมใสใจความรูสึกของเขา
- ฉันรูสึกวาจิตใจของฉันแขงกระดางตอผูคน
5.0507
มากขึ้น นับตั้งแตทําหนาที่ดูแลผูปวย
- ฉันรูสึกกังวลวา ถาฉันทําหนาที่ดูแลผูปวย
5.2560
ตอไป จะทําใหจิตใจของฉันแข็งกระดางมากขึ้น
- ฉันไมสนใจวาจะเกิดอะไรขึ้นกับผูปวย
5.0533
- ฉันรูสึกวาไดรับคําตําหนิจากผูปวยหรือผูที่
5.0373
เกี่ยวของ
คาความเชื่อมั่นดานการมองขามคุณคาความเปนคนของผูอื่น = .7490

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

110.1602
109.4688
112.8815

.7192
.7339
.6178

.8932
.8921
.9007

108.4158
108.6353
113.4704
111.3314

.7369
.7294
.6907
.6028

.8917
.8923
.8955
.9026

109.7415

.7484

.8911

119.4537

.5722

.9033

23.7815

.4491

.7285

21.0696

.6375

.6559

22.5600

.6049

.6726

24.2538
23.9665

.4130
.4783

.7416
.7172
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ตาราง 23 (ตอ)
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
ขอ
Item Deleted
ดานความรูสึกไมสมหวังในผลสําเร็จของตน
- ฉันสามารถเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูปวย
28.8533
ไดดี
- ฉันสามารถชวยแกปญหาของผูปวยไดอยาง
29.1467
มีประสิทธิภาพ
- ฉันรูสึกแนใจวาการดูแลผูปวยที่ทําอยูมี
28.5787
คุณประโยชนตอชีวิตของผูปวย
- ฉันรูสึกเปยมไปดวยพลังในการดูแลผูปวย
29.3600
- ฉันสามารถสรางบรรยากาศที่เปนกันเองกับ
29.1120
ผูปวย และคนรอบขางไดงาย
- ฉันรูสึกเปนสุขใจจากการไดทําหนาที่ดูแล
29.2027
ผูปวย
- ฉันประสบความสําเร็จที่มีคุณคามากมาย
28.9067
จากการไดทําหนาที่ดูแลผูปวย
- ในการดูแลผูปวย ฉันสามารถควบคุมอารมณ
28.8480
ไดอยางสุขุม
คาความเชื่อมั่นดานความไมสมหวังในผลสําเร็จของตน = .8104
รวม 22 ขอ

Scale Variance
if Item Deleted

Corrected ItemTotal Correlation

Alpha if Item
Deleted

40.8314

.4422

.8002

39.0720

.5511

.7856

38.7418

.5739

.7824

37.3166
38.5436

.4942
.5690

.7958
.7828

37.2102

.5490

.7856

38.0207

.5606

.7836

40.2362

.4773

.7956

คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .8517
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ตาราง 24 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item – total correlation)
และคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลผูปว ยโรคจิตเภทของผูดูแล
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance Corrected Itemขอ
Item Deleted
if Item Deleted Total Correlation
การใหความเมตตาตอผูปวย
1. ทานใชน้ําเสียงที่นุมนวลออนโยนในการ
7.7973
2.4187
.4535
เรียกชื่อหรือพูดคุยกับผูปวย
2. ทานใหเวลาแกผูปวยในการพูดคุย
7.7840
2.0789
.6847
3. ทานเอาใจใสดูแลชวยเหลือผูปวย
7.6827
2.3616
.5644
4. ทานแสดงความรูสึกเห็นใจผูปวย
7.7520
2.2939
.5801
คาความเชื่อมั่นดานการใหความเมตตาตอผูปวย = .7674
การใหกําลังใจและใหความหวัง
5. ทานแสดงทาทางชื่นชมในความพยายาม
8.9360
7.0921
.4210
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวย เชน พยักหนา
ยิ้ม โอบกอด เปนตน
6. ทานพูดใหผูปวยเห็นขอดีในตัวเขา
9.0213
5.8177
.7070
7. ทานกระตุนใหผูปวยไดเห็นสิ่งที่ดีในตัวเขา
9.0000
6.0000
.7184
8. ทานบอกผูปวยใหรับรูถึงการเปลีย่ นแปลงไป
8.9013
6.5437
.5997
ในทางที่ดีขึ้นของเขา
9. ทานใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูป วย
8.9200
7.4214
.3121
เกี่ยวกับการเจ็บปวย เชน การดําเนินโรค
การรักษา เปนตน
คาความเชื่อมั่นดานการใหกําลังใจและใหความหวัง = .7717
การสังเกตและตอบสนองความตองการของ
ผูปวยโรคจิตเภทไดอยางทันทวงที
10. เมื่อผูปวยมีการทานใหการชวยเหลือ
1.9200
1.0203
.5527
เปลี่ยนแปลงดานอารมณ เชน เขาไปพูดคุย
สอบถาม เสนอตัวเพื่อชวยเหลือ ฯลฯ
11. เมื่อผูปวยแยกตัว ทานเขาไปพูดคุยนั่งเปน
2.2533
.8421
.5527
เพื่อน หรือกรณีที่ผูปวยวุนวายเรื่องของผูอื่น
มากเกินไป ทานไดชักชวนใหผูปวยหันมาสนใจ
เรื่องของตัวผูปวยเอง
คาความเชื่อมั่นดานการสังเกตและตอบสนองความตองการของผูปวยโรคจิตเภทไดอยางทันทวงที = .7098

Alpha if Item
Deleted
.7734
.6460
.7142
.7056

.7698

.6684
.6678
.7116
.8068
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ตาราง 24 (ตอ)
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance Corrected Itemขอ
Item Deleted
if Item Deleted Total Correlation
การมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ
12. ทานพูดคุยกับผูปวย ดวยทาทีที่เปนธรรมชาติ
4.9680
1.3947
.4009
13. ทานพูดคุยถึงความรูสึกและความตองการ
5.4560
.8263
.2920
ของทานอยางเปดเผย
14. ทานพูดคุยกับผูปวยดวยคําพูดทีช่ ัดเจนและ
4.9573
1.3779
.5173
เขาใจงาย
หมายเหตุ : ขอ 13* ตัดออก
12. ทานพูดคุยกับผูปวย ดวยทาทีที่เปนธรรมชาติ
2.7333
.2335
.5763
14. ทานพูดคุยกับผูปวยดวยคําพูดทีช่ ัดเจนและ
2.7227
.2919
.5763
เขาใจงาย
คาความเชื่อมั่นดานการมีสัมพันธภาพที่สม่ําเสมอและจริงใจ = .7283
แสดงการยอมรับพฤติกรรมของผูปวยทั้ง
ดานบวกและดานลบ
15. ทานใหอภัยเมื่อผูปวยมีพฤติกรรมไมเหมาะสม
7.0000
3.7166
.5251
16. ทานใหโอกาสผูปวยอธิบายสาเหตุของ
7.3173
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
2.9712
.5667
17. ทานรับฟงเรื่องราวทุกเรื่องที่ผูปว ยบน เลา
7.2213
3.1621
.5350
หรือระบายใหฟง
18. ทานพยายามทําความเขาใจสาเหตุที่แทจริง
7.2693
3.5449
.5336
ของปญหาหรือพฤติกรรมของผูปวย
คาความเชื่อมั่นดานการแสดงการยอมรับพฤติกรรมของผูปวยทั้งดานบวกและดานลบ = .7414
แกไขปญหาโดยใชเหตุและผล
19. ทานพูดคุยกับผูปวยเพื่อหาแนวทางแกไข
6.0507
5.8664
.7602
ปญหารวมกัน
20. ทานวางแผนรวมกันกับผูปวยในการแกไข
6.2293
5.5890
.7423
ปญหาที่เกิดขึ้น
21. ทานชักชวนหรือกระตุนเตือนใหผูปวย
6.0427
5.7950
.7683
ปฏิบัติตามแนวทางแกไขปญหาที่ไดพูดคุยกันไว
22. ทานสังเกตหรือติดตามการเปลีย่ นแปลงของ
5.8373
6.4093
.6124
พฤติกรรมตามที่ไดตกลงกันไว
คาความเชื่อมั่นดานการแกไขปญหาโดยใชเหตุและผล = .8679

Alpha if Item
Deleted
.4100
.7283*
.3059

.
.

.6925
.6663
.6837
.6846

.8151
.8222
.8114
.8721
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ตาราง 25 (ตอ)
มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance
ขอ
Item Deleted
if Item Deleted
การชี้แนะและใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม
แกผูปวย
23. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลงทั่วๆไป
4.3547
2.8605
ดานรางกายของผูปวย เชน อวนขึ้น ผอมลง
เดินตัวแข็ง น้ําลายไหล แตงกายไมสะอาด
ผิวหนังเปนผื่น ฯลฯ
24. ทานบอกผูปวยถึงการเปลี่ยนแปลงดาน
4.4720
2.4424
อารมณของผูปวย เชน ซึมลง เฉยชา หงุดหงิด
โกรธงาย หรือแสดงอารมณไมเหมาะสมเปนตน
25. ทานบอกถึงการเปลี่ยนแปลงดานการมี
4.7476
2.3180
สัมพันธภาพกับผูอื่นของ ผูปวย เชน แยกตัว
หรือวุนวายเรื่องของผูอื่นมากเกินไป ฯลฯ
คาความเชื่อมั่นดานการชี้แนะใหขอมูลที่ถูกตองเหมาะสมแกผูปวย = .7270
การจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความรูสึกปลอดภัย
26. ทานเก็บวัตถุและสิ่งของที่อาจเปนอันตราย
7.7813
10.6900
ตอผูปวยไวอยางมิดชิด
27. ทานระมัดระวังไมใหมีการดุดาวากลาว
7.5547
10.2263
ตําหนิหรือทํารายผูปวย
28. ทานพูดคุยกับผูปวยเกี่ยวกับการวางตัวหรือ
7.7360
11.1948
การแสดงออกอยางเหมาะสม เชน การรูจัก
ทักทาย การพูดคุยกับผูอื่น ฯลฯ
29. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวยดูแล
7.8347
9.3469
ความสะอาดเสื้อผา รางกาย
30. ทานดูแลหรือกระตุนเตือนใหผูปวยปฏิบัติ
7.9733
9.4485
กิจวัตรประจําวัน เชน ออกกําลังกาย และ การ
พักผอนอยางเพียงพอ ฯลฯ
คาความเชื่อมั่นดานการจัดหรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหเกิดความรูสึกปลอดภัย = .7085

Corrected ItemTotal Correlation
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.5264

.6703

.6084

.5672

.5268

.6784

.4699

.6601

.4433

.6694

.3210

.7161

.5425

.6261

.5604

.6190
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มิติการประเมิน/
Scale Mean if
Scale Variance Corrected ItemAlpha if Item
ขอ
Item Deleted
if Item Deleted Total Correlation
Deleted
การตอบสนองความตองการที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต
31. เมื่อผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย
9.9680
7.4428
.3868
.8055
ทานใหการชวยเหลือ หรือพาไปพบแพทย
32. ทานจัดบานใหนาอยู สะอาด และอากาศ
9.7760
7.5914
.4496
.7778
ถายเทสะดวก
33. ทานดูแล หรือชวยเหลือผูปว ยให
9.6373
7.1783
.5717
.7397
รับประทานอาหารอยางเพียงพอ
34. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตามจํานวน
9.6667
6.4688
.7276
.6859
หรือขนาดที่แพทยสั่งใหผูปวยรับประทาน
35. ทานดูแลใหผูปวยรับประทานยาตรงตาม
9.6347
6.6282
.7064
.6947
เวลาที่แพทยสั่งใหผูปวยรับประทาน
คาความเชื่อมั่นดานการตอบสนองความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต = .7837
ชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริงของ
ชีวิต
36. ทานชักชวนผูปวยพูดคุยหรือถาม
7.8827
8.3391
.4604
.6762
สารทุกขสุกดิบในแตละวัน
37. ทานรวมกิจกรรมตางๆ กับผูปว ยในแตละวัน
7.8240
8.3326
.4217
.6892
อยางสม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร
ดูโทรทัศน ฯลฯ
38. ทานสนับสนุนหรือพาผูปวยเขารวมกิจกรรม
8.3760
7.1604
.5405
.6408
ทั้งภายในและภายนอกครอบครัว เชน ไปจาย
ตลาด ไปงานบุญตางๆ ฯลฯ
39. ทานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
8.3227
7.4598
.5423
.6412
ธรรมชาติและ ความเปนจริงของชีวิต
40. ทานสนับสนุนใหผูปวยนําหลักคําสอนทาง
8.3200
7.6995
.4206
.6939
ศาสนาไปปฏิบัติ
คาความเชื่อมั่นดานการชวยใหเกิดความเขาใจในความเปนจริงของชีวิต =.7167
รวม 39 ขอ
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = .9075
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

นางสาวมยุรี กลับวงษ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2500
จังหวัดปทุมธานี
บานเลขที่ 5/111 หมูบานโกสุมสามัคคี 2 แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครฯ 10210
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สถานที่ทํางานปจจุบัน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร
อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค
สังกัด กรมสุขภาพจิต กระทรวงสารณสุข
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2516
มัธยมศึกษาตอนตน
จาก โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานครฯ
พ.ศ.2518
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา กรุงเทพมหานครฯ
พ.ศ.2522
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
พ.ศ.2528
วุฒิบตั รการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช
จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีธญ
ั ญา
พ.ศ.2533
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2552
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต (เนนการวิจัย)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

