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บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ
เสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง ทาการวิจยั
ในกลุม่ ตัวอย่างผู้ดแู ลที่นาผู้ป่วยมารับบริ การที่คลินิกจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ระหว่าง
เดือนเมษายน ถึง มิถนุ ายน 2561 คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เป็ นกลุม่ ทดลองในโปรแกรม
การเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิต จานวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 20 คน ตามเกณฑ์การจับคู่
(matching) คือ เพศ อายุ ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วย และคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตก่อนการทดลอง
ผู้วิจยั พัฒนาโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิต ตามแนวคิดพลังสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิ ต
จาแนกเป็ น 3 องค์ประกอบคือ พลังอึด พลังฮึด และพลังสู้ และจัดกิจกรรม 7 กิจกรรม สาหรั บกลุ่ม
ทดลอง ซึง่ จะเข้ าร่วมทากิจกรรมจานวน 3 ครัง้ และโปรแกรมได้ รับการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ าง
จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน (CVI = 0.83) และคานวณค่าความเที่ยง ด้ วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์
อัล ฟาครอนบาค มี ค ะแนนเท่า กับ 0.81 หลังจากนัน้ ผู้วิจัยดาเนิ นการวัดผลด้ วยแบบประเมิ นพลัง
สุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิ ติไคร์ สแควร์ (Chi-square) และสถิ ติวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบวัดซ า้
(Repeated Measures ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตภายในกลุ่มระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองเสร็ จ สิ น้ และระยะติดตาม 3 เดือน แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (F = 103.714,
155.977, p < 0.05 ตามลาดับ) โดยคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มทดลองภายหลัง
เสร็ จสิ ้นการทดลอง และระยะติดตาม 3 เดือน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 3.385 และ
5.204, p < 0.05 ตามลาดับ) จึงควรสนับสนุนให้ นาโปรแกรมพลังสุขภาพจิต ไปใช้ ในการช่วยเหลื อ
ญาติผ้ ดู แู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง ให้ มีความเข้ มแข็ง มีกาลังใจในการเผชิญกับภาวะวิกฤต
ที่ร้ายแรง และนาประสบการณ์ในอดีตมาเป็ นแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ ้นในการดูแลผู้ป่วย
ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
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The Effect of Resilience Enhancement Program to the Resilience of Caregivers
of Violent Behaviors Schizophrenia Patients
Karinee Sungprakhong, Suansaranrom Hospital, Email: sung.07juy@gmail.com

Abstract
This is Quasi - experimental research to study the effect of “Resilience Enhancement
Program”. The research samples of study were violent behaviors for schizophrenia patient
caregivers who were the client of emergency department of Suansaranrom Psychiatric
Hospital between Aprils to June 2018. The purposive sampling technic was used for
experiment group (n = 20) and control group (n = 20) of Resilience Enhancement Program
selected. The control group matching criteria were gender, age, time of patient response, and
pre-test score. The Resilience Enhancement Program was developed by the Ministry of Public
Health which was applied to the study. The program composes of 3 parts, “I am”, “I have”,
and “I can”. The program activities implementation for 3 times meeting. The program was
test for content and construction validity by 5 experts which CVI was 0.83. Then, the resilience
quotient questionnaire were tested the resilience quotient outcome for 2 times, T1 immediately
after program attendant and T2 for next 3 months. The Cronbach’s Alpha Coefficient reliability
of this instrument was 0.81. The data analyzed by percentage, mean, standard deviation and
repeated measure ANOVA.
Results: The results revealed that the resilience quotient of the experimental group at
T1 and T2 were significantly higher than pre-test. (F=103.714, 155.977, p <0.05 respectively).
Furthermore, the resilience quotient between group at T1 and T2 of experimental group were
higher than control significantly (F=3.385, 5.204, p <0.05 respectively). The results indicated
that the resilience enhancing program should be properly organized for violent behavior
schizophrenia patient caregivers in order to improve efficient care and quality of life. The
caregiver strengthening, coping, and learning enhancement by the program need to be
emphasized for quality of life improvement.
Keywords: Resilience Enhancement, Caregiver, Schizophrenia, Violent Behaviors
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บทนา
โรคจิตเภทเป็ นโรคที่พบได้ มากเป็ นอันดับ 1 ของโรคทางจิตเวช โดยพบร้ อยละ 40 -50 ของ
ผู้ป่วยจิตเวชทังหมด
้
อุบตั ิการณ์การเกิดโรคจิตเภททัว่ โลกมีผ้ เู ป็ นโรคจิตเภทคิดเป็ นอัตราป่ วย 7 ต่อ
1,000 คน (Lourtrakul & Sukanid, 2558) ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคจิตเวชจานวน 1,152,044 ราย
เป็ น ผู้ป่ วยโรคจิ ต เภทจ านวน 587,300 ราย มากเป็ น อับ ดับ 1 ของผู้ป่ วยโรคทางจิ ต เวชทัง้ หมด
(Department of Mental Health, 2015) ข้ อมูลสถิติโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ระหว่างปี 2558 - 2560
พบว่ามีผ้ ูป่วยจิตเภท มารับการรักษาจานวน 14,661 คน, 19,140 คน, และ 20,674 คน ตามลาดับ
(Suansaranrom Hotpital, 2560) ผู้ป่วยโรคจิตเภทจะเริ่ มปรากฏอาการเมื่อวัยหนุ่มสาว การดาเนิน
โรคแบบค่อยเป็ นค่อยไป เมื่อเจ็บป่ วยด้ วยโรคจิตเภทแล้ วมักมีอาการเรื อ้ รัง การป่ วยซ ้าพบได้ ร้อยละ 70
และมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มมากขึ ้น ผู้ป่วยจิตเภทจะมีความผิดปกติในด้ านความคิด การรับรู้ อารมณ์ และ
การเข้ าสังคม บางคนมีประสาทหลอน หูแว่ว หลงผิด มีพฤติกรรมรุนแรง เช่น ก้ าวร้ าว ทาลายสิ่งของ
ทาร้ ายตนเองหรื อผู้อื่น การดาเนินโรคเป็ นแบบเรื อ้ รัง ถึงแม้ จะได้ รับการรักษาจนอาการทางจิตสงบแล้ ว
มีเพียงร้ อยละ 2 - 4 เท่านัน้ ที่รักษาหาย (Lourtrakul & Sukanid, 2015) พฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิต
เภทเป็ นพฤติกรรมที่พบได้ บอ่ ยและถือว่าเป็ นกลุม่ อาการฉุกเฉินทางจิตเวช การเกิดพฤติกรรมรุนแรงใน
ผู้ป่วยจิ ตเภทจะพบได้ เ นื่องจากพฤติกรรมรุ นแรงจะเป็ น กระบวนการต่อเนื่ องของความรู้ สึกสงสัย
คลางแคลงใจ รู้สกึ ถูกคุกคามหรื อรู้สกึ ว่าตนเองตกอยูใ่ นอันตราย หรื อไม่ได้ รับการตอบสนองตามความ
ต้ องการ จึง บันดาลความโกรธและแสดงพฤติกรรมก้ า วร้ าวทันที โดยมี ตงั ้ แต่ก ารใช้ ค าพูด แสดง
พฤติก รรมรุ น แรงมากโดยการท าร้ ายตนเองหรื อ ผู้อื่ น จนถึ ง ขัน้ ได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ สูญ เสี ย ชี วิตได้
นอกจากนัน้ ยัง ทาลายทรั พย์ สิ นสิ่ง ของเสียหาย ผู้ป่วยจิ ตเภทที่ มี พฤติกรรมรุ นแรงและไม่ส ามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ มักจะมีความบกพร่ องในการดูแลตนเอง ทาให้ จาเป็ นต้ องมีผ้ ดู ูแ ลใน
ครอบครัวเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลและทาหน้ าที่นอกเหนือบทบาทเดิมที่ปฏิบตั ิอยู่เป็ นประจา (Sanlamun
& Kedsombun, 2014)
ผู้ดแู ลผู้ป่วย เป็ นผู้ที่อยู่ใกล้ ชิดผู้ป่วย และมีบทบาทหน้ าที่หลักในการดูแลผู้ป่วย 3 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผู้ป่วย การพาผู้ป่วยเข้ าร่วมกิจกรรมในครอบครัว สังคมและชุมชน
ด้ านการจัดการอาการทางจิตและพฤติกรรมที่ผิดปกติ บางครัง้ ต้ องจัดการกับอาการเอะอะ อาละวาด
ก้ าวร้ าว และด้ านการบริ หารยา ผู้ดแู ลมีหน้ าที่ในการพาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัด หรื อเมื่อผู้ป่วยมี
อาการทางจิตรุ นแรงจนผู้ดูแลไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ดูแลต้ องจัดเตรี ยมยาให้ เพียงพอและดูแลให้
ผู้ป่ วยรั บ ประทานยาตรงตามแผนการรั ก ษา คอยเอาใจใส่ แ ละสัง เกตอาการข้ า งเคี ย งจากยา
(Souansanhe, 2016) ซึง่ ผู้ดแู ลที่ต้องดูแลผู้ป่วยเป็ นเวลานานก่อให้ เกิดภาระและภาวะวิกฤตต่อผู้ดแู ล
ที่แตกต่างกันได้ แก่ ผลกระทบด้ านร่างกายที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยเป็ นระยะเวลานาน ส่งผลให้ ผ้ ดู แู ล
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เกิดความรู้สกึ เหนื่อยล้ า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ประสิทธิภาพในการทางานลดลง บางครัง้ ต้ องคอยเฝ้า
สังเกตและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นกับตนเองและผู้ป่วย และอาจได้ รับบาดเจ็บจากการถูกผู้ป่วยทา
ร้ าย (Yoetpanya & Lueboonthavatchai, 2014) ผลกระทบด้ า นจิ ต ใจและอารมณ์ ผู้ดูแ ลจะรู้ สึ ก
เครี ยด ท้ อแท้ วิตกกังวลในการจัดการกับพฤติกรรมรุนแรง และหวาดกลัวอันตรายจากพฤติกรรมรุ นแรง
ที่เกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา ผู้ดแู ลบางรายรู้สึกอับอายจากพฤติกรรมของผู้ป่วย เบื่อหน่าย ท้ อแท้ สิ ้นหวัง
เครี ยดจากการถูกคุกคามทางอารมณ์ ทาให้ มีความเสี่ยงป่ วยด้ วยโรคทางจิตเวชได้ ผลกระทบด้ าน
เศรษฐกิจจากการที่ต้องดูแลผู้ป่วยทาให้ ผ้ ูดแู ลทางานได้ ไม่เต็มที่ ผู้ดแู ลบางคนต้ องลาออกจากงานมา
ดูแลผู้ป่วยทาให้ สญ
ู เสียรายได้ ในขณะที่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากค่ายา ค่าเดินทางเพื่อพาผู้ป่วย
ไปรับการรักษา และค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันของผู้ป่วย (Souansanhe, 2016) ผลกระทบด้ านสังคม
จากการที่ผ้ ดู แู ลต้ องเผชิญกับอาการและพฤติกรรมที่ผิดปกติของผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล ส่งผลต่อการ
ดาเนินชี วิตประจ าวัน เนื่ องจากทาให้ ผ้ ูดูแลมีชี วิตความเป็ นส่วนตัวน้ อยลง มี เวลาพบปะเพื่อนฝูง
น้ อยลง ความสัมพันธ์ กับญาติพี่น้องห่างเหินไป และการเข้ าร่ วมกิจกรรมในชุมชนและสังคมน้ อยลง
(Suwanmal, 2013) ผลกระทบด้ านชีวิตส่วนตัวหรื อความเป็ นอิสระของบุคคล พบว่าภาระที่ ต้องคอย
ดูแลและรับผิดชอบผู้ป่วยไม่สามารถกาหนดระยะเวลาได้ ต้ องใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลเฝ้าระวัง
อาการผู้ป่วย ส่งผลให้ ไม่มีเวลาเป็ นของตนเอง (Chimsuk, & Dangdomyouth, 2014) ผลกระทบด้ าน
จิตวิญญาณ ผู้ดแู ลบางคนที่มีสมาชิกในครอบครัวป่ วยเป็ นโรคจิตเภท จะรู้สกึ ว่าครอบครัวมีชีวิตอยู่กับ
สภาพจิตใจที่บอบชา้ ตึงเครี ยดอยู่เกื อบตลอดเวลา ผู้ดูแลจะมีความรู้ สึกผิด เศร้ าโศก ท้ อแท้ หมด
กาลังใจและสิ ้นหวัง และผู้ดแู ลบางคนเชื่อว่าการเจ็บป่ วยทางจิตมี สาเหตุมาจากไสยศาสตร์ ส่งผลให้
ผู้ดแู ลหาทางช่วยเหลือด้ านจิตวิญญาณโดยการพาผู้ป่วยไปทาพิธีทางไสยศาสตร์ เมื่ออาการไม่ดีขึ ้นก็
ไม่กล้ าพาผู้ป่วยกลับมารั กษาต่อในโรงพยาบาล ทาให้ ผ้ ูป่วยมี อาการกาเริ บซ า้ (Thongsai, 2015)
สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ดแู ลที่พาผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงมารับการรักษาที่
คลินิกจิตเวชฉุกเฉิ น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จานวน 20 คน (สัมภาษณ์ รายบุคคลเมื่อวันที่ 15
กันยายน – 30 ตุลาคม 2560) พบว่าร้ อยละ 55 ของผู้ดแู ลมีความรู้สึกหวาดกลัว ท้ อแท้ เบื่อหน่าย สิ ้น
หวังและไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ร่วมบ้ านกับผู้ป่วย โดยเฉพาะในขณะที่ผ้ ปู ่ วยเกิดพฤติกรรมรุ นแรงร้ อยละ
50 ไม่สามารถจัดการกับพฤติกรรมรุนแรงนันได้
้ การรับรู้ภาระการดูแลของผู้ดแู ลแต่ละคนนันแตกต่
้
าง
กัน ขึน้ อยู่กับ พฤติก รรมรุ น แรงของผู้ป่ วยและความสามารถในการตอบสนองต่อ สิ่ ง กระตุ้น จาก
ผลกระทบดัง กล่าวหากผู้ดูแลไม่ส ามารถอดทนและผ่านพ้ นภาวะยากล าบากในการดูแลผู้ป่ วยได้
ผู้ ดู แ ลก็ ไ ม่ มี พ ลั ง ในการในการเอาชนะปั ญ หา บางครั ง้ รู้ สึ ก หมดก าลัง ใจ มองว่ า ตนเองไม่ มี
ความสามารถ ไม่ได้ แสวงหาแหล่งช่วยเหลือ ส่งผลทาให้ ผ้ ดู แู ลเจ็บป่ วยทางกายหรื อป่ วยทางจิตเวชได้
จะเห็นได้ ว่าการดูแลผู้ป่วยจิ ตเวชที่เข้ ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ควรให้ ความสาคัญกับกลุ่ม
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ผู้ดูแลผู้ป่วย (Care giver) ร่ วมด้ วย เพราะกลุ่มผู้ดูแลที่เข้ มแข็งจะเป็ นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่ดี
ที่สดุ ของผู้ป่วย ในเวลาที่ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
แนวทางการสนับสนุนผู้ดแู ลผู้ป่วย ที่ต้องเผชิญ ภาวะวิกฤตจากการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี
พฤติกรรมรุนแรงนัน้ อาศัยแนวคิด “พลังสุขภาพจิต” (resilience) ซึง่ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการกลับคืนสู่สภาพปกติ และสามารถดาเนินชีวิตได้ เหมือนเดิม ภายหลัง จากเผชิญกับสถานการณ์
วิ ก ฤตหรื อ ยากล าบาก เป็ น ลัก ษณะบุค ลิ ก ภาพที่ ม นุษ ย์ น ามาใช้ เ พื่ อ ป้อ งกัน ปกป้อ งตนเองจาก
เหตุก ารณ์ ที่ ไ ม่ป รารถนา เพื่ อ เอาชนะให้ ชี วิ ต ผ่า นพ้ น ประสบการณ์ ย ากล าบากที่ เ ผชิ ญ ไปให้ ไ ด้
(Gertberg, 1995) ซึ่ง พลัง สุขภาพจิตมี 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ฉันเป็ น (I am) หมายถึง ลักษณะที่
เข้ มแข็งภายในตัวของบุคคล คือ มีความเชื่อมัน่ การมองเห็นคุณค่าในตนเองและความรับผิดชอบ ฉัน
มี (I have) หมายถึ ง การที่ ฉัน มี แ หล่ง สนับ สนุน หรื อ ส่ง เสริ ม คอยช่ว ยเหลื อ ขณะที่ ก าลัง เผชิ ญกับ
สถานการณ์วิกฤต ฉันสามารถ (I can) หมายถึง ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้อื่นและทักษะ
การแก้ ปั ญ หา ดัง นัน้ จากปั ญ หาที่ ผ้ ู ดูแ ลผู้ป่ วยจิ ต เภทที่ มี พ ฤติ ก รรมรุ น แรงต้ อ งประสบมี ค วาม
จาเป็ นต้ องใช้ พลังสุขภาพจิตทัง้ 3 ด้ าน เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลมีทกั ษะในการแก้ ปัญหา มีทศั นคติที่ดี มีความคิด
เชิงบวก มีแหล่งสนับสนุน และสามารถดึงแหล่งประโยชน์ม าใช้ ในการแก้ ปัญหา สามารถให้ คณ
ุ ค่าใน
ตนเอง หากผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพ ฤติกรรมรุ นแรงที่มีพลังสุขภาพจิตที่เข้ มแข็งจะมีผลให้ มี ความ
ทนทานทางอารมณ์ มี จิ ตใจที่ มั่นคงไม่หวั่นไหว มี กาลัง ใจที่ จ ะฝ่ าฟั นปั ญหาและอุปสรรคสามารถ
จัดการแก้ ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ ผา่ นพ้ นไปได้
ทังนี
้ ้สถานการณ์การให้ บริ การการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ จังหวัดสุราษฏร์ ธานี พบว่าผู้ดแู ลผู้ป่วยดังกล่าวประสบกับความทุกข์และความยุ่งยากใน
การจัดการกับปั ญหาที่ เกิ ดขึน้ ระหว่างการดูแลผู้ป่วย การขาดกาลัง ใจ และต้ องการการช่วยเหลื อ
ส่งเสริ มศักยภาพด้ านความเข้ มแข็งทางจิตใจ อีกทังคลิ
้ นิกจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
จัดรู ปแบบการให้ บริ การพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ซึ่งยังขาดกิจกรรม
สนับสนุนพลังสุขภาพจิตแก่ผ้ ดู แู ลผู้ป่วย ผู้วิจยั ในฐานะผู้รับผิดชอบงานคลินิกจิตเวชฉุกเฉิน มีความ
สนใจศึกษาผลของโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลัง สุขภาพจิตสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรม
รุ นแรงที่มารับบริ การที่คลินิกจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และนาผลที่ได้ ไปใช้ ในการจัด
กิจกรรมให้ บริ การสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง โดยคาดหวังว่าจะส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วย
จิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรงและผู้ ดูแลมี คุณภาพชี วิตที่ ดีขึน้ ลดอัตราการกลับเป็ นซา้ และยกระดับ
มาตรฐานบริการด้ านจิตเวชฉุกเฉิน จนเป็ นที่พงึ พอใจของผู้รับบริการต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ย พลัง สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ มี พฤติกรรม
รุนแรง ในระยะก่อน หลังเสร็จสิ ้นโปรแกรมการเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิต และระยะติดตาม 3 เดือน
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ย พลัง สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ มี พฤติกรรม
รุ นแรง ระหว่างกลุ่ม ที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิ ต กับกลุ่ม ที่ได้ รับการพยาบาล
ตามปกติ
สมมุติฐานการวิจัย
1. คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตของผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรงที่เข้ าร่ วมโปรแกรม
การเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิต ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตของผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรงที่เข้ าร่ วมโปรแกรม
การเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิต กับผู้ดแู ลที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติ ในระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ ้น
และระยะติดตาม 3 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัยใช้ กรอบแนวคิดพลังสุขภาพจิ ต (Resilience) ภายใต้ แนวคิดของกรม
สุขภาพจิต (2009) ซึง่ เชื่อว่า พลังสุขภาพจิต คือ ความสามารถของบุคคลที่จะกลับคืนสูส่ ภาพปกติ และ
ด าเนิ น ชี วิ ต ได้ เ หมื อ นเดิ ม หลัง จากเผชิ ญ กับ สถานการณ์ วิ ก ฤตหรื อ ความยากล าบาก โดยพลัง
สุขภาพจิตจะเป็ นพลังด้ านบวกที่จะช่วยให้ ผ้ ดู แู ลสามารถรู้เท่าทัน จัดการและควบคุมตัวเองได้ เมื่อต้ อง
ประสบกับภาวะวิกฤต และความยากลาบากในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภททีมีพฤติกรรมรุนแรง พยายาม
ฟื น้ ตัว ฝึ กการควบคุมอารมณ์ รู้วิธีผอ่ นคลายและจัดการกับอารมณ์ เรี ยนรู้การอยู่กบั ปัจจุบนั มองส่วน
ดีๆที่มีอยู่ ฝึ กผ่อนคลายอารมณ์ ด้านลบ และเพิ่มอารมณ์ ทางบวก ร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ยวข้ องกับผู้ดูแลผู้ป่ วยโรคจิ ตเภทที่ พฤติ กรรมรุ นแรง (Chorpnum, 2012) โดยพลัง สุข ภาพจิ ต มี
องค์ประกอบ 3 ด้ านดังนี ้
1. ด้ านความมัน่ คงทางอารมณ์ (พลังอึด) เป็ นการทนทานต่อแรงกดดัน โดยมีวิธีการที่จะดูแลจิตใจ
ให้ ทนอยูไ่ ด้ สามารถจัดการกับอารมณ์ ความรู้สกึ ทุกข์ของตนเองได้ ในสถานการณ์ที่มีความยากลาบาก
หรื อสถานการณ์ที่กดดันโดยไม่เสียสุขภาพจิต ประกอบด้ วยการปรับอารมณ์ และปรับความคิด
2. ด้ านกาลังใจ (พลังฮึด) คือ การมีกาลังใจที่จะดาเนินชีวิตต่อไปภายใต้ สถานการณ์ที่กดดันมี
พลังที่จะเอาชนะปั ญหาและอุปสรรค ประกอบด้ วยการเติมศรัทธา การเติมมิตร และการเติมจิตใจให้
กว้ าง

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
Journal of Health Research and Innovation

3. ด้ านการจัดการกับปั ญหา (พลังสู้) เป็ นการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากสถานการณ์
วิกฤต โดยคิดหาสาเหตุของปัญหา มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ และเข้ าถึงความช่วยเหลือจากบุคคล
อื่นหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้ ประกอบด้ วยปรับเป้าหมาย และปรับการกระทา
โปรแกรมประกอบด้ วย 7 กิจกรรมดังนี ้ 1) การสานสัมพันธ์ 2) มารู้ จกั โรคจิตเภทและพลัง
สุขภาพจิต 3) การผ่อนคลายความเครี ยด 4) พลังแห่งศรัทธา 5) เครื อข่ายมิตรภาพ 6) หัวใจที่เข้ มแข็ง
และ 7) เตรี ยมใจไว้ ส้ ู กิจกรรมทังหมดสรุ
้
ปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังแผนภาพที่ 1
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

โปรแกรมการเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิต
สาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ที่มีพฤติกรรมรุนแรง

พลังสุขภาพจิต
ของผู้ดูแลผู้ป่วย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็ นการวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (Quasi experimental research) ชนิ ด สองกลุ่ ม วั ด ซ า้ (Repeated
Measures design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิตสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิต
เภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง ในกลุ่มประชากรผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง ที่มารับบริ การที่
คลินิกจิตเวชฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ระหว่างเมษายน ถึง มิถนุ ายน 2561
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรงทังรายเก่
้
าและ
รายใหม่ ที่ได้ รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์ ICD -10 เป็ น F20 จานวน 40 คน ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้ วยวิธีการสุ่มแบบมีเงื่อนไข (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้ ากลุ่มทดลอง (inclusion criteria)
คือ ผู้ดแู ลผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 25 – 60 ปี สามารถพูดคุยติดต่อสื่อสาร อ่านและเขียนภาษาไทยได้ เป็ น
ผู้ดแู ลหลักที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยเป็ นมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป ไม่ได้ รับค่าตอบแทน มีคา่ คะแนนการทดสอบพลัง
สุขภาพจิ ตต่ากว่าเกณฑ์ ส าหรั บเกณฑ์ การจับคู่กลุ่มควบคุม พิจารณาตามคุณ สมบัติ คื อ เพศ อายุ
ระยะเวลาของการดูแลผู้ป่วย และคะแนนทดสอบพลังสุขภาพจิต
การกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง คานวณโดยใช้ สูตรการคานวณแบบ Unmatched Case Control ของ Schlesselman & Stolley (1982) และแทนค่าตัวแปรจากการทบทวนวรรณกรรม เรื่ องผล
ของโปรแกรมการให้ คาปรึ กษาครอบครัวแก่ผ้ ดู แู ลกับการลดภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื่ อรังที่บ้าน
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(Akathimkul & Lueboonthavatchai, 2015) กาหนดค่าอานาจจาแนก เท่ากับ 90% และค่าความคาด
เคลื่อนเท่ากับ 0.05 ได้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 18 คน และพิจารณาเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่าง 10%
เพื่ อทดแทนการสูญ หาย ทาให้ มี ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 20 คน เมื่ อกาหนดอัตราส่วนระหว่างกลุ่ม
ควบคุม และกลุม่ ทดลองเท่ากับ 1 : 1 ทาให้ การวิจยั ครัง้ นี ้มีจานวนกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
1. เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล คือ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล
และแบบประเมินพลังสุขภาพจิต
1.1 แบบสอบถามข้ อ มูล ส่ว นบุค คลเป็ น แบบเลื อ กตอบและเติม ค าจ านวน 6 ข้ อ
ประกอบด้ วย อายุ เพศ ความเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย ความคิดเห็นต่อการดูแลผู้ป่วย ระยะเวลาในการดูแล
ผู้ป่วย และการรับรู้ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมผู้ป่วย
1.2 แบบประเมินพลังสุขภาพจิต (resilience quotient: RQ) ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งได้
ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาขึ ้นตามบริ บททางสังคมวัฒนธรรมและลักษณะของคนไทย โดยการ
วิเคราะห์จากวรรณกรรมทังในและต่
้
างประเทศ มี 3 องค์ประกอบ คือ ด้ านทนทานทางอารมณ์ จานวน
10 ข้ อ ด้ านกาลังใจ จานวน 5 ข้ อ และด้ านการจัดการปั ญหา จานวน 5 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 20 ข้ อ การตอบ
คาถามเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ทาให้ คะแนนประเมินรวมอยู่ระหว่าง 20 – 80 คะแนน คะแนนพลัง
สุขภาพจิตสูง หมายถึงมีพลังสุขภาพจิตมาก และผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดสอบค่าความเที่ยง โดยนาไป
ทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่างจริง คานวณค่า Cronbach's Alpha Coefficient เท่ากับ 0.81
2. โปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง
ผู้วิจัยสร้ างขึน้ ตามแนวคิดพลังสุขภาพจิ ต และกิจกรรมเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิ ตของกรมสุขภาพจิ ต
(2009) ร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง โดยมีขนั ้ ตอน
การสร้ าง ดังนี ้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการและความจาเป็ นในการจัดทาโปรแกรมการเสริ ม
พลังสุขภาพจิตสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง
2.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ ยวกับ พลังสุขภาพจิ ต และศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เป้าหมาย เทคนิคของการทากลุ่มแบบมีส่วนร่ วม แนวคิด ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง เพื่อ
กาหนดกรอบแนวคิดของโปรแกรม
2.3 ก าหนดเนื อ้ หาของกิ จ กรรมให้ ค รอบคลุม ตามแนวคิ ด พลัง สุข ภาพจิ ต โดย
กิจกรรมภายในโปรแกรมเน้ นให้ บุคคลได้ รับการตอบสนองความต้ องการของตนเอง ในด้ านความ
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มัน่ คงทางอารมณ์ ด้ านกาลังใจและด้ านการจัดการกับปั ญหา ใช้ รูปแบบกระบวนการกลุ่ม กลุ่มละ 8 -10
คน มีการให้ ข้อมูล อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึ กสถานการณ์ สนับสนุนการมีความเป็ น
อิสระเป็ นตัวของตัวเอง โดยโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี
พฤติกรรมรุนแรงมี 7 กิจกรรม กิจกรรมละ 60 - 90 นาที ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ดังนี ้
กิจกรรมครั ง้ ที่ 1 การสานสัมพันธ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างผู้วิจยั และสมาชิกกลุ่มให้ เกิดความคุ้นเคย ไว้ วางใจพร้ อมที่จะให้ ความร่ วมมือในการดาเนิน
กิจกรรม เน้ นการชี ้แจงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเข้ าร่ วมโปรแกรมฯ โดยมีกิจกรรมและใบงาน
ให้ ทาเพื่อให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กิจกรรมครั ้งที่ 2 มารู้ จกั โรคจิตเภทและพลังสุขภาพจิต มีวตั ถุประสงค์ให้
สมาชิ ก ได้ รั บ ความรู้ และมี ค วามเข้ า ใจโรคจิ ต เภทและพลัง สุข ภาพจิ ต ให้ ส ามารถน าความรู้ ไป
เสริมสร้ างพลังสุขภาพจิตให้ กบั ตนเองได้ โดยให้ ความรู้และจัดให้ ทาใบงานประกอบ
กิ จ กรรมครั ้ง ที่ 3 การผ่อนคลายความเครี ย ด มี วัตถุประสงค์ ใ ห้ ส มาชิ ก
ตระหนักถึงความเครี ยดและวิธีจดั การความเครี ยดด้ วยตนเอง รับรู้อารมณ์ของตนเอง มีแนวทางในการ
จัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ และฝึ กเทคนิคการคลายเครี ยดให้ สามารถนาไปใช้ ได้ โดยให้ ความรู้ จัดให้
ทาใบงาน และฝึ กปฏิบตั กิ ารผ่อนคลายความเครี ยด
กิจกรรมครั ง้ ที่ 4 พลังแห่งศรัทธา มีวตั ถุประสงค์ให้ สมาชิกมีความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีมุมมองที่ดีในการมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น มีแนวทางในการเสริ มสร้ างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งผู้ดแู ลต้ องสร้ างกาลังใจที่จะต่อสู้กบั ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ มีแรงใจที่
จะดาเนินชีวิตต่อไปภายใต้ สถานการณ์ที่กดดัน โดยให้ ความรู้และจัดให้ ทาใบงานประกอบ
กิจกรรมครั ้งที่ 5 เครื อข่ายมิตรภาพ มีวตั ถุประสงค์ให้ สมาชิกมองเห็นแหล่ง
สนับสนุน ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตหรื อความรู้ สึกยากลาบาก และขอความ
ช่วยเหลือบุคคลหรื อองค์กรตามความจาเป็ น โดยจัดให้ ทาใบงานเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตามบริ บท
ของแต่ละบุคคล
กิ จ กรรมครั ้ง ที่ 6 หัว ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง มี วัต ถุป ระสงค์ ใ ห้ ส มาชิ ก ได้ ส นทนา
แลกเปลี่ ยนเกี่ ยวกับปั ญ หาและวิธี การจัด การกับปั ญหา และมี แนวทางจัดการกับปั ญหาได้ อ ย่า ง
เหมาะสม โดยให้ ความรู้และจัดให้ ทาใบงานประกอบกับการทากิจกรรมเกี่ ยวกับปั ญหา วิธีการจัดการ
กับปัญหาในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง
กิจกรรมครั ง้ ที่ 7 เตรี ยมใจไว้ ส้ ู มีวตั ถุประสงค์ให้ สมาชิกมีความมัน่ ใจและ
เชื่อมัน่ ในความ สามารถของตนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง และมีแนวทางปฏิบตั ิในการ
จัดการพฤติกรรมรุนแรงในครัง้ ต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ ความรู้และจัดให้ ทาใบงานเพื่อเพิ่ม
ความมัน่ ใจในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ ้น
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตสาหรับผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง ผู้วิจยั
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยนาไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน คือ จิตแพทย์ 1 ท่าน พยาบาล
เวชปฏิบตั กิ ารขันสู
้ งด้ านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Advanced Practice Nurse : APN) โรคจิตเภท
1 ท่าน และพยาบาลที่มีประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามนิยามศัพท์ จุดมุ่งหมายของเนือ้ หา วิธีการและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ได้ ค่า
Content Validity Index: CVI เท่ า กั บ 0.83 จากนั น้ ผู้ วิ จั ย น าข้ อคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง และนาโปรแกรมไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี
พฤติกรรมรุนแรง จานวน 10 คน เพื่อตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมกลุ่ม การใช้ เวลา ความเข้ าใจ และ
ด้ านภาษา จากนัน้ ผู้วิจัยได้ นาโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตมาปรับปรุ งแก้ ไขอีกครั ง้ ก่อ น
นาไปใช้ จริง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองด้ วยตนเองและมีผ้ ชู ว่ ยวิจยั จานวน 2 คน ซึ่งทดลองฝึ ก
การใช้ แบบประเมินพลังสุขภาพจิตก่อนนาไปเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างจริง โดยผู้ชว่ ยวิจยั ทาหน้ าที่ช่วย
ทากิจกรรมตามโปรแกรม เก็บข้ อมูลแบบสอบถาม และแบบประเมินพลังสุขภาพจิต โดยมีการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลตามลาดับดังนี ้
1. ขันเตรี
้ ยมการทดลอง ภายหลังโครงร่างวิจยั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผู้วิจยั จึง เตรี ยมผู้ช่วยวิจัยจานวน 2 คน และเตรี ยมกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยเลือกผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ เพศ
อายุ (ต่างกันไม่เกิน 5 ปี ) ระยะเวลาของการดูแลผู้ป่วย และคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตก่อนการ
ทดลอง (ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ < 52 คะแนน) จนได้ ครบ 40 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กันโดยการจับคู่เข้ า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 20 คน กลุ่มทดลองจะได้ รับการพยาบาล
ตามปกติร่วมกับการเข้ าร่ วมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิต ส่วนกลุ่มควบคุมได้ รับการพยาบาล
ตามปกติ ผู้วิจัยนัดหมายการทากลุ่มกิจกรรมในวันจั นทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้ องประชุม
อาคารสราญราษฎร์
2. ขันด
้ าเนินการทดลอง ระยะก่อนการทดลอง ระยะการทดลอง และระยะหลังการทดลอง
โดยดาเนินการในเดือนเมษายน ถึง มิถนุ ายน 2561 มีขนตอน
ั้
ดังนี ้
2.1 ก่อนการทดลอง ผู้วิจยั ขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับกิจกรรม และชี ้แจงวัตถุประสงค์ พร้ อมทังให้
้ สิทธิการตัดสินใจที่จะเข้ าร่วมการวิจยั ด้ วยตนเอง
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โดยไม่มีการบัง คับ หรื อถ้ าปฏิเสธการเข้ าร่ วมก็ไม่มี ผลใดๆ ต่อการดูแลรั กษา พร้ อมเปิ ดโอกาสให้
ซักถามข้ อสงสัย และให้ ทาแบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล ในวันที่มาเข้ าร่วมกิจกรรมครัง้ ที่ 1
2.2 ระยะการทดลอง จัด ให้ ก ลุ่ม ทดลองเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ม ตามโปรแกรมการ
เสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตสาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง จานวน 7 กิจกรรม คือ
กิจกรรมครัง้ ที่ 1 : การสานสัมพันธ์ กิจกรรมครัง้ ที่ 2 : มารู้จกั โรคจิตเภทและพลังสุขภาพจิต กิจกรรมครัง้
ที่ 3 : การผ่อนคลายความเครี ยด กิจกรรมครัง้ ที่ 4 : พลังแห่งศรัทธา กิจกรรมครัง้ ที่ 5 : เครื อข่ายมิตรภาพ
กิจกรรมครัง้ ที่ 6 : หัวใจที่เข้ มแข็ง และกิจกรรมครัง้ ที่ 7: เตรี ยมใจไว้ ส้ ู โดยเข้ าร่ วมกิจกรรมละ 60-90
นาที โดยในระหว่างที่กลุ่มทดลองเข้ าร่วมกิจกรรม จะมีเจ้ าหน้ าที่ประจาคลินิกจิตเวชฉุกเฉินคอยดูแล
ผู้ป่วยจิตเภท
2.3 ระยะหลังการทดลอง ผู้วิจยั ให้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทาแบบประเมินพลัง
สุขภาพจิตครัง้ ที่ 2 หลังการทดลองเสร็ จสิ ้นทันที และในระยะติดตามผล 3 เดือน หลังสิ ้นสุดโปรแกรม
โดยผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่ อตอบแบบประเมิ นพลัง สุขภาพจิ ตซ า้ ด้ วยวิธี การ
เช่นเดิม ผลการเก็บข้ อมูลได้ ครบ 40 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิตพิ รรณนา (Descriptive) ด้ วยการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้ อมูลส่วนบุคคล คือ อายุ เพศ ความเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย ความคิดเห็นต่อ
การดูแลผู้ป่วย ระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วย และการรับรู้ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมผู้ป่วย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติอ้างอิง (Inferential) ด้ วยสถิติทดสอบซ ้า repeated measures
ANOVA โดยใช้ โปรแกรม SPSS version 16 พบว่าการทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นการตรวจสอบการแจก
แจงข้ อมูลและความแปรปรวนภายในกลุ่ม ไม่เป็ น Compound Symmetry (Wilk’s Lambda = 0.184,
p < .05) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกอ่านผลด้ วย Greenhouse-Geisser Statistic

การพิทักษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาครัง้ นี ้มีการพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. ผู้วิจยั นาโครงร่างวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของโรงพยาบาลสวน
สราญรมย์ ได้ รับอนุญาตให้ ดาเนินการวิจยั รหัสจริยธรรมการวิจยั SSR REC 4/2561
2. ผู้วิจยั นาหนังสือเสนอต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เพื่อขออนุญาตในการ
ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
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3. ผู้วิจยั จัดทาเอกสารชี ้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการวิจยั วิธีการรวบรวมข้ อมูล และสิทธิ
ในการตอบรับ หรื อปฏิเสธการเข้ าร่ วมวิจัย ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ กลุ่ม
ตัวอย่างเซ็นยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั พร้ อมทังมอบหนั
้
งสือเซ็นยินยอมให้ กลุม่ ตัวอย่าง และแจ้ งให้ ทราบ
ว่าขณะดาเนินการวิจยั หากกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการเข้ าร่วมการวิจยั จนครบกาหนดเวลา สามารถบอก
เลิกได้ ทนั ที โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อการรักษาของผู้ป่วย ข้ อมูลที่ได้ ในการวิจยั จะถือเป็ นความลับ
และนามาใช้ เฉพาะการวิจยั ครัง้ นี ้เท่านัน้ โดยนาเสนอข้ อมูลที่ได้ ในภาพรวม หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถสอบถามผู้วิจัย หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ข อง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ได้
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มทดลอง (n=20)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน (ร้ อยละ)
เพศ
- ชาย
7 (35.0)
- หญิง
13 (65.0)
อายุ
- 28 – 37 ปี
6 (30.0)
- 38 – 47 ปี
8 (40.0)
- 48 – 57 ปี
6 (30.0)
 ± S.D.
46.40 ± 8.43
Median (min, max)
47 (30, 60)
ความเกี่ยวข้ องกับผู้ป่วย
- พ่อ/แม่
8 (40.0)
- สามี/ภรรยา
5 (25.0)
- พี่/น้ อง
7 (35.0)

ความคิดเห็นต่ อการดูแลผู้ป่วย
- เป็ นภาระ เหนื่อยล้ า ลาบากใจ
- สิ ้นหวัง ไม่หาย
ระยะเวลาของการดูแลผู้ป่วย
< 5 ปี
5 – 10 ปี

กลุ่มควบคุม (n=20)
จานวน (ร้ อยละ)
7 (35.0)
13 (65.0)
7 (35.0)
7 (35.0)
6 (30.0)
44.45 ± 10.02
46.50 (26, 59)
7 (35.0)
6 (30.0)
7 (35.0)

12 (60.0)
8 (40.0)

11 (55.0)
9 (45.0)

5 (25.0)
11 (55.0)

5 (25.0)
8 (40.0)
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ข้ อมูลส่ วนบุคคล
> 10 ปี
พฤติกรรมความรุนแรงของผู้ป่วยที่อยูใ่ นความดูแล
- ปานกลาง
- รุนแรง

กลุ่มทดลอง (n=20)
จานวน (ร้ อยละ)
4 (20.0)
6 (30.0)
14 (70.0)

กลุ่มควบคุม (n=20)
จานวน (ร้ อยละ)
7 (35.0)
6 (30.0)
14 (70.0)

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ร้ อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (65%) มีชว่ งอายุ 38 - 47 ปี สงู สุด (40%, 35%) มีความสัมพันธ์กบั ผู้ป่วย
ในฐานะพ่อ/แม่ มากที่สุด (40%, 35%) ความคิดเห็นต่อการดูแลผู้ป่วยของกลุ่มตัวอย่างรู้ สึกว่าเป็ น
ภาระ ทาให้ เหนื่อยล้ า ลาบากใจมากสุด (60%, 55%) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาดูแลผู้ป่วย 5 -10 ปี (55%,
40%) และส่วนใหญ่มีการรับรู้พฤติกรรมของผู้ป่วยอยู่ในระดับรุนแรง (70%)
ส่ วนที่ 2 พลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง ในระยะ
ก่ อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิน้ และระยะติดตาม 3 เดือน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนพลังสุขภาพจิตของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองเสร็จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน โดยใช้ สถิติ Repeated Measures ANOVA
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
กลุ่มทดลอง (n=20)
เวลา
3685.612
1
3685.612
103.714*
0.000
ความคลาดเคลื่อน
1350.375
38
35.536
กลุ่มควบคุม (n=20)
เวลา
2808.504
1
2808.504
155.977*
0.000
ความคลาดเคลื่อน
684.225
38
18.006
*p < 0.05

จากตารางที่ 2 ผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง ทัง้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม พบว่า คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตภายในกลุม่ ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
เสร็ จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F=103.714, 155.977,
p <.05 ตามลาดับ)
ส่ วนที่ 3 พลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรง ที่เข้ าร่ วมโปรแกรม
การเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิต กับกลุ่มควบคุมที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างคะแนนพลังสุขภาพจิต ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ สถิติ
Repeated Measures ANOVA
แหล่ งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p
ภายในกลุ่ม (Time)
9848.617
1.410
6984.096
183.942*
0.000
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ความคลาดเคลื่อน
ระหว่ างกลุ่ม (Group)
ความคลาดเคลื่อน
ภายในกลุ่ม*ระหว่ างกลุ่ม
(Time*Group)
ความคลาดเคลื่อน
*p <.05

2034.600
12261.408
1270.850

53.586
1
38

37.969
12261.408
33.443

6494.117
2034.600

1.410
53.586

4605.270
37.969

366.631*

0.000

121.290*

0.000

จากตารางที่ 3 ผู้ดูแลผู้ป่วยจิ ตเภทที่ มี พ ฤติกรรมรุ นแรงของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม
พบว่า คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตหลังการทดลองเสร็ จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 366.631, p < 0.05) นอกจากนี ้ยังพบว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัวแปรเรื่ อง
เวลาและตัวแปรเรื่ องกลุ่ม (Time Group Interaction) ก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เช่นกัน (F = 121.290, p < 0.05)
ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนพลังสุขภาพจิต ระหว่า งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ สถิติ
Repeated Measures ANOVA
กลุ่มทดลอง (n=20)
กลุ่มควบคุม (n=20)
F
พลังสุขภาพจิต
S.D.
S.D.


ก่อนการทดลอง (T0)
33.35
7.93
33.55
6.86
0.841
หลังการทดลองเสร็จสิ ้น (T1)

71.10

4.72

37.20

3.58

3.385*

ระยะติดตาม 3 เดือน (T2)

64.20

4.57

37.25

2.83

5.204*

*p <.05

จากตารางที่ 4 เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มแต่ละช่วงเวลา พบว่า กลุม่ ควบคุม
มีคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตต่ากว่ากลุ่มทดลองทังหลั
้ งการทดลองเสร็ จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนพลังสุขภาพจิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยวิธีการทดสอบของเลวีน
(Levene’s test)
ผลต่ างของคะแนนเฉลี่ย (mean difference) พลังสุขภาพจิต
พลังสุขภาพจิต
ก่อนทดลอง
หลังการทดลองเสร็จสิ ้น
ติดตาม 3 เดือน
กลุม่ ควบคุม-กลุม่ ทดลอง
*p <.05

0.08

25.58*

22.43*

วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
Journal of Health Research and Innovation

เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีการทดสอบของเลวีน (Levene’s test) ผลการวิเคราะห์ พบว่า หลังเสร็ จสิ ้น
การทดลอง และระยะติดตาม 3 เดือนมีคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p < 0.05)
80

คะแนนเฉลี่ย
พลังสุขภาพจิต

70
60

ก
กลุม่ ทดลอง

50

ก
กลุม่ ควบคุม

40
30

ก่อนทดลอง

หลังเสร็จสิ ้นการทดลอง
เวลา

ติดตาม 3 เดือน

แผนภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิต
ก่อนทดลอง หลังเสร็จสิ ้นการทดลอง และติดตาม 3 เดือน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิตของผู้ดแู ลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี
พฤติกรรมรุนแรง ผู้วิจยั อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
1. ผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรงที่เข้ าร่ วมโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิต มี
คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็ จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการวิจยั พบว่าโปรแกรมการเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิตช่วยให้ พลังสุขภาพจิตของผู้ดแู ลผู้ป่วย
จิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงเพิ่มขึ ้น เมื่อเปรี ยบเทียบระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็จสิ ้น และระยะ
ติดตาม 3 เดือน ทังนี
้ ้สามารถอธิบายได้ ว่า โปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิต ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินการเป็ นไป
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ตามแผนที่กาหนดไว้ ซึง่ การสร้ างเสริมพลังสุขภาพจิตในกลุม่ ทดลองประกอบด้ วย 7 กิจกรรม สามารถนามา
อภิปรายผลตามแนวคิดพลังสุขภาพจิตได้ ดงั นี ้
การเสริ มสร้ างความทนทานทางอารมณ์ (พลังอึ ด) ส่งผลให้ ผ้ ูดูแลมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ที่ ดี ต่อ กัน
ยอมรับการแสดงออกของผู้อื่น จนเกินการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วย และ
ได้ เรี ยนรู้ การปรับอารมณ์และจิตใจโดยการสะท้ อนของกลุ่มให้ สมาชิกรับรู้ ความเครี ยดที่เกิดขึน้ และ
เรี ยนรู้ วิธีรับมือ และการจัดการความเครี ยดอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังท
้ าให้ สมาชิกได้ เรี ยนรู้
วิธีการจัดการกับปั ญหาเมื่อผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุ นแรงได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของ (Kaewhearn,
2013) พบว่าสิ่งที่สนับสนุนให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยจิตเวชมีพลังสุขภาพจิตเพิ่มขึ ้น คือ การได้ รับความรู้เกี่ยวกับ
โรคจิต แนวทางการรักษา ผลกระทบจากการทาหน้ าที่ผ้ ดู แู ล เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลมีความเข้ าและตระหนักใน
เหตุการณ์ ดังนันการที
้
่สมาชิกมีความรู้ความเข้ าใจจะนาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องตามมา
การเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตด้ านกาลังใจ (พลังฮึด) เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง มีมมุ มองที่ดีมองเห็นคุณค่าของคนอื่น รับรู้ถึงความสามารถของตนในการป้องกัน
การเกิดพฤติกรรมรุ นแรงของผู้ป่วย ซึ่งสิ่งนีเ้ ป็ นแรงเกื อ้ หนุนต่อการพัฒ นาพลังสุขภาพจิ ต เพื่อให้ ใช้
ศักยภาพที่สามารถนาไปใช้ ในการดาเนินชีวิตได้ อย่างถาวร (Department of Mental Health, 2015) โดย
ผู้ดแู ลผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้ องเป็ นบิดา/มารดาของผู้ป่วย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์
และการสะท้ อนจึงทาให้ มองเห็นคุณค่าในตนเอง ทาให้ ร้ ู สึกเป็ นสุข ในการดูแลผู้ป่วยเปรี ยบเสมือน
ได้ รับรางวัลทางด้ านจิตใจ ส่งผลให้ เกิดความคิดเชิงบวก ความอดทน มุง่ มัน่ มีความหวัง ความศรัทธา
และมี ค วามเข้ มแข็ ง ในการท าหน้ าที่ เ พื่ อ ให้ ผ่ า นความยากล าบากและภาวะวิ ก ฤติ ใ นชี วิ ต ได้
(Suwanmanee, Sae-sia, & Songwattana, 2014) สอดคล้ องกับการศึกษาของสุ คนธ์ จิ ต อุปนันชัย
(2013) ที่พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความหยุ่นตัวทางอารมณ์ ช่วยให้
ผู้ดแู ลมีการประสานงานและความร่วมมือจากสังคมภายนอก สามารถใช้ แหล่งสนับสนุนทางสังคม ซึง่
เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความทนทานและพลังสุขภาพจิตของบุคคล
การเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิตด้ านการจัดการปั ญหา (พลังสู้) ช่วยเพิ่มความมัน่ ใจและเชื่อมัน่
ในความสามารถของตน สามารถจัด การกับ สภาพปั ญ หา และมี แ รงจูง ใจที่ จ ะช่ว ยเหลื อ ผู้ป่ วย
สอดคล้ องกับการศึกษาของกานดา นาควารี (2014) พบว่า ผู้ที่สามารถผ่านพ้ นประสบการณ์เลวร้ าย
ในชีวิต จะมีการใช้ กระบวนการที่เป็ นองค์ประกอบของความแข็งแกร่งในชีวิตในการจัดการปัญหา
2. ผู้ดแู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงที่เข้ าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิต กับ
ผู้ดแู ลที่ได้ รับการพยาบาลตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตในระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ ้น และ
ระยะติดตาม 3 เดือน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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จากผลการวิจัย พบว่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบพลัง สุขภาพจิ ตระหว่างกลุ่ม พบว่ากลุ่ม ทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มควบคุมทังหลั
้ งการทดลองเสร็ จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน
(F = 3.385, 5.204) ดังนันโปรแกรมการเสริ
้
มสร้ างพลังสุขภาพจิตสามารถเพิ่มพลังสุขภาพจิตของกลุ่ม
ทดลองในระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ ้น และระยะติดตาม 3 เดือน ให้ สงู กว่า กลุ่มควบคุมได้ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในกลุม่ เกิดขึ ้นแตกต่างกันดังนี ้
กลุ่มควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิต เพิ่มขึน้ เล็กน้ อยในระยะหลังการทดลองเสร็ จสิ น้
และระยะติดตาม 3 เดือน ซึ่ง พลัง สุขภาพจิ ตยัง อยู่ในระดับต่ากว่าเกณฑ์ (p-value =0.000) ทัง้ นี ้
อภิ ป รายได้ ว่า การดูแ ลของบุค ลากรของคลิ นิ ก จิ ต เวชฉุก เฉิ น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตาม
มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิ น คือ การใช้ กระบวนการพยาบาลที่ครอบคลุมตังแต่
้ การ
ประเมินผู้ป่วยและญาติ การกาหนดข้ อวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนให้ การพยาบาล และให้ การ
พยาบาลด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษ ย์ตามกรอบมาตรฐานการพยาบาล รวมถึงประเมินประสิทธิ ภ าพ
ประสิทธิผลของการพยาบาลที่ให้ เพื่อการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีส่วนสาคัญที่ช่วยให้ ผ้ ดู แู ลมีพลัง
สุขภาพจิตและดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุ นแรงได้ ตามสภาพอาการของผู้ป่วย (Wattanasiri &
Sripusito, 2013)
กลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพลังสุขภาพจิตเพิ่มขึน้ ในระยะหลังการทดลองเสร็ จสิน้ โดยพลัง
สุขภาพจิตอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ และลดลงเล็กน้ อยในระยะติดตาม 3 เดือน ซึ่งพลังสุขภาพจิต
อยู่ในระดับปกติ (p-value = 0.000) ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานข้ อที่ 2 อภิปรายผลได้ ว่า โปรแกรมช่วย
ส่งเสริ มให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วย มีความสามารถในการปรับตัว เมื่อต้ องเผชิญกับพฤติกรรมรุ นแรงของผู้ป่วย
สามารถผ่านพ้ นและเรี ยนรู้ จากเหตุการณ์ นนด้
ั ้ วยพลังใจที่เข้ มแข็งในการเผชิญหน้ ากับภาวะวิกฤตที่
ร้ ายแรงหรื อต่อเนื่ อง สามารถนาประสบการณ์ ในอดีต มาเป็ นแนวทาง ในการรั บมื อกับปั ญหา มี
มุมมองของชีวิตด้ านบวก และมีทศั นคติที่ดีตอ่ ตนเอง จะทาให้ สามารถดาเนินชีวิตโดยใช้ ศกั ยภาพ และ
ไม่ทาให้ ตนเองเป็ นทุกข์อยู่นาน นอกจากนี ้การมีพลังสุขภาพจิต จะทาให้ บคุ คลมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง
ว่าสามารถควบคุมอารมณ์ตวั เองได้ เมื่อต้ องเผชิญกับแรงกดดัน มีวิธีผ่อนคลายความเครี ยดในทางที่
เหมาะสม มีความสมดุลทางอารมณ์ มุ่งแก้ ปัญหามากกว่าการใช้ อารมณ์และความรู้ สึก (Detdee &
Kongsuwan, 2019) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของธัญญาภรณ์ แก้ วเงิน (2013) พบว่าโปรแกรม
เสริ ม สร้ างพลัง สุขภาพจิ ต สามารถเพิ่ม ระดับของพลังสุขภาพจิ ตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าให้ สูงขึน้ และ
การศึกษาของโสรยา ศุภโรจนี และเพ็ญนภา แดงด้ อมยุทธ์ (2013) ซึง่ พบว่าพฤติกรรมป้องกันการป่ วยซ ้า
ของผู้ป่วยจิตเภทกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการเสริมสร้ างพลังอานาจสูงกว่ากลุม่ ที่ได้ รับการดูแลตามปกติ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยโปรแกรมช่วยให้ ผ้ ดู แู ลมีความรักความผูกพัน พึงพอใจในตนเอง
ในการดูแลและการอยูร่ ่วมกับผู้ป่วยจิตเภทเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการสงบ มีชีวิตอยูก่ บั ครอบครัวและชุมชน
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ดังนันการที
้
่ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรงเข้ าร่วมโปรแกรมเสริมสร้ างพลังสุขภาพจิต
ทาให้ ยงั คงความสามารถในการนาทักษะและประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ ปอ้ งกันตนเองจากเหตุการณ์ทีไม่
ปรารถนา เพื่อเอาชนะให้ ชีวิตผ่านพ้ นประสบการณ์ยากลาบากที่เผชิญไปให้ ได้ (Detdee & Kongsuwan,
2019) ซึง่ พลังสุขภาพจิต 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ฉันมี (I have) ฉันเป็ น (I am) และฉันสามารถ (I can) มี
ผลให้ ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยมีพลังสุขภาพจิตที่เข้ มแข็งจะมีความทนทานทางอารมณ์ มีจิตใจที่มนั่ คงไม่หวัน่ ไหว
มีกาลังใจที่จะฝ่ าฟั นปั ญหาและอุปสรรคสามารถจัดการแก้ ไขปั ญหาอุ ปสรรคต่างๆ ให้ ผ่านพ้ นไปได้
โดยพลังสุขภาพจิตที่เข้ มแข็งจะมีการพัฒนาทางอารมณ์และจิตใจเพิ่มขึ ้น และส่งผลต่อความสามารถ
และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจยั ไปใช้
การนาโปรแกรมการเสริ มสร้ างพลังสุขภาพจิต ควรจัดอบรมให้ บคุ ลากรมีความรู้และทักษะ
ในการสร้ างเสริ ม พลัง สุข ภาพจิ ต ในผู้ดูแ ลผู้ป่ วยด้ ว ยโรคทางจิ ต เวชอื่ น ๆ ให้ สามารถปรั บ รู ป แบบ
ระยะเวลาในการดาเนินแต่ละกิจกรรม หรื อสถานการณ์ให้ สอดคล้ องกับกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะสม
กับความต้ องการและศักยภาพของผู้ดแู ลผู้ป่วยแต่ละโรค
2. ด้ านการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ระยะเวลาในการศึกษา 3 เดือน จึงทาให้ ทราบผลการเปลี่ยนแปลงในระยะแรก
ของการศึกษาเท่านัน้ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ ต่อไป ควรมีการติดตามประเมินผล ในระยะยาว เช่น 6
เดือน เป็ นต้ น
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