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Abstract
Introduction: The aims of rehabilitation for persons with severe mental disorder are to improve their social and
occupational functioning, thus increasing their quality of life. Poor understanding about illness and how to encourage and
support patient to perform a valued occupation, is a major barrier to the quality of life of these persons. Caregiver
education in rehabilitation is an intervention program that might be helpful for improving the quality of life of persons
with severe mental disorder.
Objective: To investigate the effect of the rehabilitation education program given to their caregivers on the quality
of life of persons with severe mental disorder.
Materials and methods: Quasi-experimental research design was conducted on persons with severe mental disorder.
They were between 20–60 years of age and discharged from hospital. All subjects lived in the community not longer
than one and a half year. Thirty subjects were recruited but only twenty-seven persons were completed the program.
Of 27 subjects, they were divided into a 13-person experimental group and a 14-person control group. Only
experimental group was given the education program for their caregivers. Both groups were interviewed according
to the World Health Organization of Quality of Life Index (WHOQOL) – BREF (Thai version) before and 2 months
after intervention.
Results: Before imprementation of the program, both experimental and control group got equal scores of quality of
life in physical health, psychological well-being, social relationships and environment domain as well as the overall
quality of life and general health. After 2 months, the experimental group got higher scores of quality of life in all areas.
Their scores were different from those in pre-intervention in all areas and also different from control group in all
areas. In contrast, after intervention, the control group had lower quality of life scores in physical health, environment
as well as the overall quality of life and general health. Their scores were also less than those at pre-intervention.
Conclusion: Educational program of rehabilitation for the caregivers is an intervention to enhance quality of life of
the people with severe mental disorder.
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บทคัดย่อ
บทน�า: เป้าหมายของการฟื้นฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยจิตเวช คือ การพัฒนาทักษะในการท�ากิจกรรมและความสามารถทางสังคม
ซึง่ ส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี การขาดความรูเ้ กีย่ วกับโรคและแนวทางสนับสนุนส่งเสริมทักษะการด�าเนินชีวติ เป็ นปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่วย โปรแกรมให้ความรูแ้ ก่ผูด้ ูแลจึงเป็ นการแทรกแซงทางสุขภาพทีอ่ าจช่วยเพิม่
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยจิตเวชได้
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมให้ความรูด้ า้ นการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผดู้ แู ลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยจิตเวชเรือ้ รัง
วิ ธีการศึกษา: เป็ นการวิจยั กึง่ ทดลองในผูป้ ว่ ยจิตเวชเรือ้ รัง อายุระหว่าง 20–60 ปี ทีจ่ า� หน่ายออกจากโรงพยาบาลและกลับ
ไปอยูบ่ า้ นไม่เกิน 1 ปีครึง่ จ�านวน 30 ราย แต่มผี ปู้ ว่ ยเพียง 27 รายเท่านัน้ อยูใ่ นโปรแกรมครบ 2 เดือน โดยแบ่งเป็ นกลุม่
ทดลองทีผ่ ดู้ แู ลได้รบั โปรแกรม จ�านวน 13 ราย กับกลุม่ ควบคุมจ�านวน 14 ราย ประเมินผลของโปรแกรมด้วยการสัมภาษณ์
ตามแบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ทัง้ ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม 2 เดือน
ผลการศึกษา: ก่อนได้รบั โปรแกรม กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทังด้
้ านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ และสุขภาพโดยรวมไม่ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทีร่ ะดับ 0.05 แต่หลังได้รบั
โปรแกรมไปแล้ว 2 เดือน กลุม่ ทดลองมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทังด้
้ านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม
และคุณภาพชีวติ และสุขภาพโดยรวมเพิม่ ขึน้ และมากกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั ส�าคัญทีร่ ะดับ 0.05		รวมทัง้ มากกว่า
กลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั ส�าคัญทีร่ ะดับ 0.05 ในขณะทีก่ ลุม่ ควบคุมมีคณ
ุ ภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย ด้านสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ
และสุขภาพโดยรวมลดลง และมีคา่ น้อยกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั ส�าคัญทีร่ ะดับ 0.05
สรุปผลการศึกษา: การให้ความรูด้ า้ นการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผดู้ แู ล เป็นแนวทางการบ�าบัดช่วยเหลือหนึ่งทีส่ ามารถเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยจิตเวช			
วำรสำรเทคนิคกำรแพทย์เชียงใหม่ 2559; 49(2): 197-206. Doi: 10.14456/jams.2016.25

ค�ารหัส: คุณภาพชีวติ โปรแกรมให้ความรู้ ผูป้ ่วยจิตเวชเรื้อรัง ผูด้ ูแล การฟื้ นฟูสมรรถภาพ

บทน�า
โรคจิต เวช เป็ น ความผิด ปกติท างจิต ที่ม ีอ าการของ
ความบกพร่องด้านความคิด การรับรู้ อารมณ์และพฤติกรรม1
มักเป็ น การเจ็บ ป่ วยที่เ รื้อรัง ยาวนาน ผู้ป่วยมัก มีแ รงจูง ใจ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆ ลดลง ขาดมนุ ษยสัมพันธ์ แยกตัว
อยู่ตามล�าพัง มีความสนใจผู้อ่ืนและสภาพแวดล้อมลดลง1-3
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการเสื่อมถอยของความสามารถและทักษะ
การท�ากิจกรรมในชีวติ ประจ�าวันและในสังคม2,3 การบ�าบัดรักษา
ั บนั โดยมุง่ เน้น
ด้วยยาเป็นการรักษาโรคทางจิตเวชทีส่ า� คัญในปจจุ
1,3
ั
ในการควบคุมอาการทางจิต แต่ยาทางจิตเวชไม่สามารถแก้ปญหา
2,3
ของผูป้ ่ วยได้ทกุ ด้าน การฟื้นฟูสมรรถภาพจึงเป็ นวิธที ส่ี า� คัญ
ในการเตรียมผูป้ ่ วยให้พร้อมก่อนกลับสูส่ งั คม เป็นการช่วยเหลือ
ที่ควรด�าเนินการทัง้ ในสถานพยาบาลและต่อเนื่องในชุมชน
เพือ่ ให้ผปู้ ่ วยมีทกั ษะในการท�ากิจกรรม อันเป็ นการเพิม่ โอกาส
198 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่

ในการท�างานหรือเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน		สามารถพึง่ พาตนเอง
ได้อย่างอิสระตามศักยภาพ อีกทังยั
้ งช่วยให้ครอบครัวและชุมชน
เกิดการยอมรับผูป้ ่ วยได้มากขึน้ ช่วยให้ผปู้ ่ วยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ 2-4ี
คุณภาพชีวติ เป็ นระดับ การรับ รู้ส ภาพร่า งกาย จิตใจ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการด�าเนินชีวติ
ประจ�าวันของบุคคลโดยอิสระ และมีคุณค่า5,6 คุณภาพชีวติ
เป็นดัชนีชว้ี ดั ผลลัพธ์ของการบริการสุขภาพทีส่ า� คัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การบริการสุขภาพจิต ซึ่งในปั จจุบนั ให้ความส�าคัญ
กับสุขภาพแบบองค์รวมที่สนใจผลกระทบของการเจ็บ ป่ วย
และการรักษาต่อการด�าเนินชีวติ ของผู้ป่วย5-8 ในการศึกษา
ด้ า นคุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้ป่ วยจิต เวชที่ผ่ า นมา ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า
ผู้ป่วยจิตเวชมีการรับรู้คุณภาพชีวติ และสุขภาพโดยรวมใน
ระดับไม่ด3,8-14
ี และมักมีคุณภาพชีวติ ในระดับน้อยกว่าบุคคล
8,15-17
ทัวไป
่
แสดงถึงการไม่ได้รบั การตอบสนองความต้องการพืน้ ฐาน
ปีท่ี 49 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559

อย่างเพียงพอ และขาดการส่งเสริมการท�ากิจกรรมตามระดับ
ความสามารถเช่ น บุ ค คลทัว่ ไป 7,9 อัจ ฉริย าภรณ์ สุ พ ิช ญ์ 14
ศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะการมีสว่ นร่วม
ั ยส�าคัญหนึ่งทีม่ ผี ล
และยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นปจจั
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยจิตเภท สอดคล้องการศึกษาของ
Eklund18 ทีพ่ บว่า การขาดโอกาสในการมีบทบาทรับผิดชอบ
ทังในครอบครั
้
ว และสังคม เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ภาพชีวติ
ของผูป้ ่ วยจิตเวช
ครอบครัวโดยเฉพาะผู้ดูแลหลัก เป็ นบุคคลที่ใกล้ชดิ
กับผูป้ ่ วยมากทีส่ ดุ เพราะเป็นผูใ้ ห้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ
เป็ นบุคคลส�าคัญทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการด�าเนินชีวติ และ
การมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมของผู้ป่ วยจิต เวช 17 โดยเฉพาะ
เมือ่ ผูป้ ่ วยอยูท่ บ่ี า้ น19,20 ครอบครัวหรือผูด้ แู ลยังเป็นปัจจัยส�าคัญทีม่ ี
อิทธิพลต่อการรับรูถ้ งึ การมีทศั นคติทางลบต่อผูป้ ่ วยจิตเวช21,22
การทีค่ รอบครัวหรือผูด้ แู ลไม่สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ไม่ให้การยอมรับ มีทศั นคติทางลบ และมีทา่ ทีรงั เกียจผูป้ ่ วย
จิตเวช จะท�าให้ผปู้ ่ วยรับรูค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ของตนเองไม่ดี ขวัญฤทัย
4
รัตนพรหม และคณะ พบว่า ญาติมคี วามต้องการความรูเ้ รือ่ ง
โรคและทักษะการใช้ชวี ติ ร่วมกับผูป้ ่ วย เพือ่ ทีจ่ ะให้การยอมรับ
และส่งเสริมบ�าบัดฟื้ นฟูให้ผปู้ ่ วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว
ได้เป็ นอย่างดี
การให้ความรูแ้ ก่ครอบครัว เป็ นแนวทางการบ�าบัดหนึ่ง
ที่น�าครอบครัวมาร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถปรับตัวและด�าเนินชีวติ ร่วมกันได้อย่างปกติ
่ าติม ี
ช่วยให้ครอบครัวยอมรับผูป้ ่ วยได้มากขึน้ 4,23 นอกจากนี้ การทีญ
ความรูค้ วามเข้าใจทีม่ ากขึน้ จะช่วยปรับเปลีย่ นทัศนคติทม่ี ตี ่อ
ผูป้ ่ วยจิตเวช อาจเพิม่ การสนับสนุ นช่วยเหลือ ซึง่ จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยจิตเวชได้ ดังหลายการศึกษาทีพ่ บว่า
การให้ความรูช้ ่วยลดอคติทางสังคมและลดทัศนคติทางลบต่อ
ผูป้ ่ วยจิตเวชได้24-29 รวมทัง้ การที่ญาติมคี วามรูอ้ าจช่วยเพิม่
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ
Chinchai et al 19 ที่พบว่า การให้ความรู้แก่ญ าติของผู้ป่ วย
โรคหลอดเลือ ดสมอง ช่ ว ยให้ผู้ป่ วยมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีข้ึน
ทัง้ คุณภาพชีวติ ด้านร่างกาย จิตใจ และสิง่ แวดล้อม
ดัง นั ้น การศึ ก ษาผลของโปรแกรมการให้ ค วามรู้
ด้านการฟื้ น ฟู สมรรถภาพแก่ผู้ดูแลที่มตี ่อคุณ ภาพชีวติ ของ
ผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน จะเป็ นประโยชน์ ในการให้โปรแกรม
การแทรกแซงด้านสุขภาพ เพือ่ สนับสนุ นการด�ารงชีวติ ได้เอง
อย่างอิสระของผูร้ บั บริการทางจิตเวชให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ น
ไปได้ เพือ่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และเป็ นสมาชิกทีม่ ศี กั ยภาพ
ของสังคม
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วัสดุและวิ ธีการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างและการคัดเลือก เป็ นผูป้ ่ วยจิตเวชทีม่ อี ายุ
ระหว่าง 20–60 ปี ได้รบั การจ�าหน่ ายจากโรงพยาบาล และ
กลับไปอยู่บ้านไม่เกิน 1½ ปี ต้องมีผูด้ ูแลเป็ นญาติใกล้ชดิ
ซึ่งมิใช่บุคลากรทางการแพทย์ท่จี ้างมาดูแล และเคยได้รบั
การบ�าบัดทางจิตจากหน่ วยกิจกรรมบ�าบัดก่อนการจ�าหน่ าย
ั
จากโรงพยาบาล ต้องไม่เป็นผูป้ ่ วยทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญญา
และอยูใ่ นโปรแกรมได้ครบ 2 เดือน
การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง เลือกตัวอย่างแบบสุม่ อย่างง่าย
ในการเลือกพืน้ ทีก่ ารศึกษาจากอ�าเภอในจังหวัดเชียงใหม่ทม่ี ี
รัศมีความห่างจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่เกิน 50 กิโลเมตร จ�านวน 1 แห่ง จากนัน้ คัดเลือกต�าบลและ
สถานีอนามัยเป้าหมาย คัดเลือกตัวอย่างอย่างเจาะจง โดยเป็น
ต�าบลทีม่ ผี ปู้ ่ วยจิตเวชมากกว่า 10 คนขึน้ ไป จ�านวน 2 ต�าบล
แล้วสุม่ เลือกว่าต�าบลใด เป็ นกลุม่ ทดลอง หรือกลุม่ ควบคุม ได้
กลุม่ ตัวอย่างเป้าหมายจ�านวน 30 คน แต่มกี ลุม่ ตัวอย่างเพียง
27 คนทีอ่ ยูร่ ว่ มในโปรแกรมตลอด 2 เดือน
เครื่องมือในการศึกษา
เป็ นแบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ฉบับภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI)5 ประกอบด้วย 26
ข้อค�าถามทีเ่ ป็นคุณภาพชีวติ และสุขภาพโดยรวม สามารถแบ่ง
คุณภาพชีวติ ออกได้เป็ น 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพกาย จ�านวน
7 ข้อ ด้านจิตใจ จ�านวน 6 ข้อ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
จ�านวน 3 ข้อ และด้านสิง่ แวดล้อม จ�านวน 8 ข้อ มีการให้
คะแนนเป็ นมาตรส่วน 5 ระดับจากไม่เลยจนถึงมากทีส่ ดุ
การให้คะแนนแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 ข้อความ
ทางลบ มี 3 ข้อค�าถาม แต่ละข้อให้คะแนนจาก ไม่เลย มีคา่
เท่ากับ 5 คะแนน ไปจนถึงมากทีส่ ดุ มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
และกลุม่ ที่ 2 ข้อความทางบวกมี 23 ข้อค�าถาม แต่ละข้อให้
คะแนนจาก ไม่เลย มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน ไปจนถึงมากทีส่ ดุ มี
ค่าเท่ากับ 5 คะแนน
การแปลผลคะแนนของตัวชีว้ ดั เป็ นระดับคุณภาพชีวติ
ทัง้ รายด้านและโดยรวม เป็ น 3 ระดับ ดังนี้
คุณภาพชีวติ

ไม่ดี

กลางๆ

ดี

ด้านสุขภาพกาย

7-16

17-15

27-35

ด้านจิตใจ

6-14

15-22

23-30

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

3-7

8-11

12-15

ด้านสิง่ แวดล้อม

8-18

19-29

30-40

คุณภาพชีวติ และสุขภาพโดยรวม

26-60

61-95

96-130
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แบบวัดมีค่าความเทีย่ งทีศ่ กึ ษาในบุคคลทัวไปที
่
อ่ าศัย
ในเขตเมือง อายุตงแต่
ั ้ 16 ปีขน้ึ ไป ไม่มอี าการผิดปกติทางสมอง
และไม่ ม ีอ าการทางจิต จ� า นวน 598 ราย ได้ค่ า ความเที่ย ง
สัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.8406 มีคา่ ความตรง
เมื่อเทียบกับแบบวัดคุณภาพชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุด
100 ตัวชีว้ ดั (WHOQOL–100) เท่ากับ 0.6515		เป็ นแบบวัดที่
สามารถใช้เ ป็ น ตัว บ่ง ชี้ถึง ผลของการรัก ษา หรือ โปรแกรม
การแทรกแซงสุขภาพได้ด5ี แบบวัดนี้ ได้น�าไปทดลองใช้ใน
กลุ่ ม ผู้ ป่ วยจิ ต เวชในชุ ม ชนที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ ท่ี ใ กล้ เ คี ย งกั บ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งจริง จ� า นวน 15 ราย และได้ ค่ า ความเที่ย ง
สัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.900
โปรแกรมการให้ ความรู้ด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
จิ ตเวชในชุมชน
อบรมให้ความรูแ้ ก่ญาติหรือผูด้ ูแล จ�านวน 1 ครัง้ ใช้
เวลา 3 ชัว่ โมง ที่ส ถานี อ นามัย ใกล้บ้า นของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ที่เ ป็ น กลุ่ ม ทดลอง โดยวิท ยากรซึ่ง เป็ น นั ก กิจ กรรมบ� า บัด
ที่มปี ระสบการณ์ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จ�านวน 2 ท่าน
เป็ นการอบรมด้วยการบรรยาย พร้อมอภิปรายซักถามและ
ยกตัวอย่างประกอบ ร่วมกับคู่มอื ประกอบการอบรม เนื้อหา
การอบรมประกอบด้วยความรูด้ า้ นสุขภาพจิต ความรูโ้ รคทาง
จิตเวชทัง้ ด้านสาเหตุ อาการ การบ�าบัดรักษา และแนวทาง
การส่งเสริมและป้องกันไม่ให้อาการทางจิตเวชเป็ นมากขึ้น
ความรูเ้ กีย่ วกับความเครียดทังสาเหตุ
้
อาการ ระดับของความเครียด
รวมถึง แนวทางการผ่อ นคลายและการจัด การความเครีย ด		
ความรู้ด้า นการส่ง เสริม สุข ภาพและการฟื้ น ฟู ท กั ษะในชีว ิต
ประจ�าวันทังด้
้ านการดูแลกิจวัตรประจ�าวัน การท�างาน การพักผ่อน
และการใช้เวลาทีเ่ หมาะสม		
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิ จ ัย นี้ ผ่ า นการรับ รองจริ ย ธรรมการวิ จ ัย จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิ ธีการด�าเนิ นการวิ จยั
					1. ผู้ว จิ ยั คนที่ 1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่า งตามเกณฑ์		และ
ประสานขอข้อ มูล จากสถานี อ นามัย พร้อ มขอความ
ยินยอมจากผูป้ ่ วยและผูด้ แู ลในการเข้าร่วมการวิจยั
					2. ผู้ว ิจ ัย คนที่ 2 เก็บ ข้อ มูล ก่ อ นให้โ ปรแกรม ด้ว ยการ
สัม ภาษณ์ ผู้ป่ วย และญาติห รือ ผู้ดู แ ล โดยที่ผู้ว ิจ ัย
คนที่ 2 ไม่ทราบว่ากลุ่มใดเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มใด
เป็ นกลุม่ ควบคุม
					3. ผูว้ จิ ยั คนที่ 1 นัดหมายญาติหรือผูด้ แู ลของกลุม่ ทดลอง
เข้ารับการอบรมทีส่ ถานีอนามัยใกล้บา้ น โดยต้องอบรม
200 วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่

ภายใน 7 วัน หลังการเก็บข้อมูล
					4. ผู้ ว ิ จ ั ย คนที่ 1 และคนที่ 3 ร่ ว มเป็ นที ม วิ ท ยากร
ให้ การอบรมโปรแกรมให้ความรู้
					5. หลังการอบรม 2 เดือน ผูว้ จิ ยั คนที่ 2 เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์อกี ครัง้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละของข้อมูล
สังคมประชากร และค่าเฉลีย่ กับส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ
คะแนนคุณภาพชีวติ และสถิตเิ ชิงอนุ มานส�าหรับการศึกษา
ในครังนี
้ ้ เนือ่ งจากคะแนนคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี ว ิ ต และสุ ข ภาพโดยรวม
มีการกระจายตัวแบบปกติ ดังนัน้ จึงใช้สถิติ Independence
t-test ทดสอบความแตกต่างคะแนนคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
จิตเวชระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมและใช้สถิติ Paired
t-test เพื่อ ทดสอบความแตกต่ า งคะแนนคุณภาพชีวติ ของ
ผู้ป่ วยจิต เวชก่ อ นและหลัง ได้ร ับ โปรแกรม			ส่ ว นคุ ณ ภาพ
ชีวิต ด้า นความสัม พันธ์ท างสัง คมมีการกระจายไม่เป็ นปกติ
จึงใช้สถิติ Mann-Whitney U test ในการทดสอบความแตก
ต่างคะแนนคุณภาพชีวติ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมและใช้สถิติ Wilcoxon-Match Paired
test เพื่อ ทดสอบความแตกต่ า งคะแนนคุ ณ ภาพชีว ิต ด้ า น
ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม
ผลการศึกษา
การศึก ษาผลของโปรแกรมการให้ค วามรู้ด้า นการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่ผูด้ ูแลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยจิตเวช
ในชุมชน จ�านวน 27 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองทีผ่ ดู้ แู ลได้รบั
โปรแกรม จ�านวน 13 คน และ กลุม่ ควบคุมทีผ่ ดู้ แู ลไม่ได้รบั
โปรแกรม จ�านวน 14 คน
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทัวไป
่ พบว่า กลุม่ ทดลองส่วนใหญ่
ั บนั ว่างงาน (ร้อยละ 53.8) ในขณะที่
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 61.5) ปจจุ
กลุม่ ควบคุมมีสดั ส่วนเพศชายเท่ากับเพศหญิง (ร้อยละ 50) และ
มีการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 57.1) กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่มอี ายุอยูใ่ นช่วง 51–60 ปี (ร้อยละ 46.2 และ
50.0 ตามล�าดับ) ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 46.2
และ 50.0 ตามล�าดับ) สถานภาพสมรสและโสด (ร้อยละ 69.2
และ 42.9 ตามล�าดับ) มีบดิ ามารดาเป็นผูด้ แู ลหลัก ทังกลุ
้ ม่ ทดลอง
และกลุ่มควบคุมป่ วยด้วยโรคจิตเภท (ร้อยละ 84.6 และ 71.5
ตามล�าดับ) และมีการเจ็บป่ วยมานานมากกว่า 5 ปี (ร้อยละ 84.6
และ 64.3 ตามล�าดับ) และมีคะแนนคุณภาพชีวติ เฉลีย่ ทังรายด้
้
าน
และโดยรวม (ตารางที่ 2) จากตารางที่ 3 แสดงให้เ ห็นว่า
ปีท่ี 49 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559

ก่อนได้รบั โปรแกรม กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนน
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม
สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ และสุขภาพโดยรวมไม่แตกต่างกัน
หลังได้รบั โปรแกรมเป็ นเวลา 2 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนน
คุณภาพชีวติ ทัง้ ด้านสุขภาพกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม
สิ่ง แวดล้อ ม และคุ ณ ภาพชีว ิต และสุข ภาพโดยรวมเพิ่ม ขึ้น

และมากกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส� า คั ญ ทางสถิ ติ ท่ี
ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4) ในขณะที่ก ลุ่ ม ควบคุ ม มีค ะแนน
คุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ
และสุ ข ภาพโดยรวมลดลงและมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ก่ อ นได้ ร ับ
โปรแกรมอย่างมีนยั ส�าคัญที่ ระดับ 0.05

Table 1 Characteristics of control and experimental group.
Variable
Gender
Age

Experimental group (n=13)

Control group (n=14)

Female

5 (38.5)

7 (50.0)

Male

8 (61.5)

7 (38.5)

31-40 years old

2 (15.4)

1 (7.1)

41-50 years old

5 (38.5)

6 (42.9)

51-60 years old

6 (46.2)

7 (50.0)

47.85+8.51

50.00+7.82

Uneducated

1 (7.6)

1 (7.1)

Primary school

6 (46.2)

9 (64.3)

Secondary school

6 (46.2)

4 (28.6)

Single

9 (69.2)

6 (42.9)

Married

2 (15.4)

5 (35.7)

Divorced

2 (15.4)

3 (21.4)

Unemployed

7 (53.8)

6 (42.9)

Employed

6 (46.2)

8 (57.1)

Unemployed

2 (15.4)

2 (14.3)

Employed

11 (84.6)

12 (85.7)

Spouse

2 (15.4)

4 (28.6)

Parent

7 (53.8)

6 (42.9)

Siblings

4 (30.8)

4 (28.6)

Alcohol dependence

0 (0.0)

1 (7.1)

11 (84.6)

10 (71.5)

Brief psychotic disorder

0 (0.0)

1 (7.1)

Schizoaffective disorder

0 (0.0)

2 (14.3)

Major depressive disorder

2 (15.4)

0 (0.0)

0-2 years

0 (0.0)

0 (0.0)

3-5 years

1 (7.6)

5 (35.7)

6-10 years

3 (28.6)

5 (35.7)

More than 10 years

8 (61.5)

4 (28.6)

Mean+S.D. (years)

18.23+9.45

11.50+9.23

Mean+S.D. (years)
Educational level

Marital status

Current Career
Past Career
Relation of caregiver

Diagnosis

Schizophrenia

Duration of illness

Numbers (Percentage)
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Table 2 Quality of Life score of the control and experimental group befor and after the program.
Quality of Life score

Experimental group (n=13)

Control group (n=14)

Range

Mean (S.D.)

Range

Mean (S.D.)

- Physical health demain

20-28

24.30 (2.25)

17-29

24.86 (3.25)

- Psychological domain

17-23

19.62 (2.18)

14-24

19.64 (2.47)

3-8

5.46 (1.61)

4-11

6.07 (1.90)

- Environment domain

24-32

27.76 (2.24)

23-42

28.64 (4.81)

- Overall and general health

72-89

81.08 (5.42)

62-104

83.00 (9.71)

- Physical health domain

23-32

29.00 (2.83)

13-28

23.00 (3.84)

- Psychological domain

19-27

23.38 (2.66)

12-25

19.64 (3.41)

- Social relationships domain

3-12

7.84 (2.34)

3-12

6.07 (2.62)

- Environment domain

25-37

31.77 (3.59)

19-34

26.00 (3.86)

- Overall and general health

73-112

96.23 (10.69)

52-104

78.00 (12.39)

Before the program

- Social relationships domain

After the program

Table 3 Comparison of quality of life score between groups at the time of pre-and post-intervention.
Quality of life
Pre-intervention
Physical health domain
Psychological well-being domain
Social relationships domain
Environment domain
Overall and general health
Post-intervention
Physical health domain
Psychological well-being domain
Social relationships domain
Environment domain
Overall and general health

Mean (S.D.)

Statistics

p-value

24.30 (2.25)
19.61 (2.18)
5.46 (1.61)
27.74 (2.24)
81.08 (5.42)

0.5061
0.0311
0.7492
0.5961
0.6281

0.617
0.976
0.454
0.556
0.536

29.00 (2.82)
23.38 (2.66)
7.84 (2.33)
31.76 (3.58)
96.23 (10.69)

-4.5901
-3.1601
-1.8531
-4.0131
-4.0781

0.000*
0.004*
0.038*
0.000*
0.000*

CG (n=14)

EG (n=13)

24.85 (3.25)
19.64 (2.46)
6.07 (1.89)
28.64 (4.81)
83.00 (9.71)
23.00 (3.84)
19.64 (3.41)
6.07 (2.61)
26.00 (3.86)
78.00 (12.39)

Note: CG=control group, EG=experimental group, 1 independent t test, 2 Mann-Whitney U test, * significant at p<0.05
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Table 4 Comparisons of Quality of Life irdex with in group.
Quality of life
Pre-intervention
Physical health domain
Psychological well-being domain
Social relationships domain*
Environment domain
Overall and general health
Experimental group
Physical health domain
Psychological well-being domain
Social relationships domain
Environment domain
Overall and general health

Mean (S.D.)

Statistics

p-value

23.00 (3.84)
19.64 (3.41)
6.07 (2.61)
26.00 (3.86)
78.00 (12.39)

2.271
0.001
0.3192
3.7331
2.6791

0.041*
1.000
0.749
0.003*
0.019*

29.00 (2.82)
23.38 (2.66)
7.84 (2.33)
31.76 (3.58)
96.23 (10.69)

-12.2821
-8.0371
-4.1671
-3.8321
-7.9301

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

CG (n=14)

EG (n=13)

24.85 (3.25)
19.64 (2.46)
6.07 (1.89)
28.64 (4.81)
83.00 (9.71)
24.30 (3.84)
19.61 (2.18)
5.46 (1.61)
27.74 (2.24)
81.08 (5.42)

Note: 1 Paired t test, 2 Wilcoxon-Matched Pair test. * significant at p<0.05

วิ จารณ์ผล
หลัง ได้ร บั โปรแกรมไปแล้ว 2 เดือน กลุ่มทดลองมี
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ ในทุกด้านคือ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย
จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ
และสุขภาพโดยรวม มีคะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ และมีคา่ มากกว่า
กลุ่มควบคุม (ตารางที่ 3) และมากกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม
(ตารางที่ 4) อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ แสดงว่า การให้ความรู้
เกี่ยวกับโรค ผลของโรคต่อความสามารถในการท�ากิจกรรม
และแนวทางการส่งเสริมและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง การเน้ น ให้ผู้ดู แ ลหรือ ครอบครัว ให้โ อกาสผู้ป่ วยมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็ นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้ผดู้ แู ลและครอบครัว
เข้าใจการเจ็บป่ วย และสามารถให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยได้อย่าง
เหมาะสม ช่วยให้ผปู้ ่ วยรับรูไ้ ด้ถงึ ความเป็ นอิสระ มีพลังในการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ รูส้ กึ มีคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์กบั
บุคคลอืน่ รวมทังความรู
้
ส้ กึ มันคงปลอดภั
่
ยเพิม่ ขึน้ เพิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้คุณภาพชีวติ ของตนเองดีข้นึ ทัง้ นี้
ความรูท้ จ่ี ดั ให้นนั ้ เป็นสิง่ ทีญ
่ าติตอ้ งการ สอดคล้องกับการศึกษา
ของขวัญฤทัย รัตนพรหม และคณะ4 ทีพ่ บว่า ผูป้ ่ วยและญาติ
ต้องการความรูเ้ รือ่ งโรคจิตเวช สาเหตุ อาการของโรค และวิธี
การดูแล การมีความรูค้ วามเข้าใจทีม่ ากขึน้ นีม้ สี ว่ นช่วยปรับเปลีย่ น
ทัศนคติทด่ี ขี องผูด้ แู ลและครอบครัวต่อผูป้ ่ วย เกิดการยอมรับ
ผูป้ ่ วยเพิม่ ขึน้ จึงท�าให้ผปู้ ่ วยกลุม่ ทดลองมีการรับรูต้ นเองดีขน้ึ
มีกา� ลังใจและรูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุน การยอมรับ จึงมีอคติต่อ
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ตนเองลดลง สอดคล้องกับการศึกษาทีพ่ บว่า การให้ความรู้
ช่วยปรับทัศนคติทางลบต่อผู้ป่วยจิตเวช ลดอคติทางสังคม
ที่ม ีต่ อ ผู้ป่ วยได้21,24,26,28-33 โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การศึก ษานี้
เป็ นการให้การแทรกแซง โดยให้ความรูแ้ ก่ผูด้ ูแลทีเ่ ป็ นญาติ
หรือ บุ ค คลในครอบครัวที่ผู้ป่วยรู้สกึ ว่าเป็ นบุคคลแวดล้อมที่
ส�าคัญทีส่ ง่ ผลต่อความรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเอง การทีค่ รอบครัว
ให้การยอมรับ ให้โอกาส และมีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูป้ ่ วย ช่วยให้
ผูป้ ่ วยลดการต�าหนิตนเอง และไม่รูส้ กึ ว่าตนเองไร้ค่า ดังนัน้
การที่ครอบครัว เข้าใจและให้การยอมรับ จึงเป็ นปจั จัยทาง
สัง คมที่ส�า คัญ ที่ช่ ว ยให้ผู้ป่ วยรับ รู้ค วามสามารถ การได้ร บั
การยอมรับมากขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Lee และคณะ22
ที่พบว่าผูป้ ่ วยจิตเวชของประเทศจีนรูส้ กึ ว่า การที่ครอบครัว
ไม่ยอมรับหรือมีอคติ ท�าให้รสู้ กึ ไร้คา่ การได้รบั การสนับสนุน
จากครอบครัวเป็ นสิง่ ส�าคัญในการลดความรูส้ กึ ถึงการมีอคติ
ของสังคมได้ ซึ่งต่างจากกลุ่มควบคุมที่พบว่า คุณภาพชีวติ
ด้านสุขภาพกาย ด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ และสุขภาพ
โดยรวมมีคะแนนลดลงเมือ่ เทียบกับก่อนได้รบั โปรแกรม ทัง้ นี้
อาจเนื่ อ งจากกลุ่ ม ตัว อย่า งไม่ม ีง านท�า อีก ทัง้ การไม่ไ ด้ร บั
การสนับสนุ นใดๆ ย่อมท�าให้รบั รูถ้ งึ การไม่มคี วามสามารถใน
การท�ากิจกรรมต่างๆ ท�าให้รบั รูค้ ณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง สอดคล้อง
18
กับที่ Eklund พบว่า การได้รบั การยอมรับ และการมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมตามบทบาท มีสว่ นช่วยให้คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย
จิตเวชดีขน้ึ
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สรุปผลการศึกษา
การศึก ษาผลของโปรแกรมให้ค วามรู้ด้า นการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพแก่ผูด้ ูแลต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่วยจิตเวชทีอ่ ยู่ท่ี
บ้าน จ�านวน 27 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองจ�านวน 13 คน และ
กลุ่มควบคุมจ�านวน 14 คน ประเมินผลด้วยแบบวัดคุณภาพ
ชีวติ ขององค์การอนามัยโลกชุดย่อฉบับภาษาไทย ผลการศึกษา
พบว่า หลังได้รบั โปรแกรม ผูป้ ่วยจิตเวชกลุ่มทดลองมีระดับ
คุ ณ ภาพชีว ิต เพิ่ม ขึ้น กว่า ก่ อ นได้ร บั โปรแกรม และมีร ะดับ
คุณภาพชีวติ มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต				ิ
ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีระดับคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพกาย
ด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ และสุขภาพโดยรวมลดลง
และมีคา่ น้อยลงกว่าก่อนได้รบั โปรแกรมอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ
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ข้อจ�ากัดของการศึกษา
การวิจ ยั ครัง้ นี้ ศึก ษาผลของโปรแกรมการให้ค วามรู้
แก่ ผู้ดูแ ลต่ อ คุ ณ ภาพชีว ิต ของผู้ป่ว ยจิต เวชในช่ ว งสัน้ เพีย ง
2 เดือน จึงไม่สามารถบอกถึงผลต่อเนื่องระยะยาว อีกทัง้ ยัง
เป็ นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กที่มผี ูด้ ูแลเป็ นบุคคล
ในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ และไม่มคี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
จึง ควรมีก ารศึก ษาผลระยะยาว และผลต่ อผู้ป่วยจิตเวชที่ม ี
ลักษณะต่างไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั นี้ได้รบั ทุนอุดหนุ นจากงบประมาณเงินรายได้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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