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ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง

ตอพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชน

กรกานต  พึ่งนํ้า, พย.ม. 1

เพ็ญพักตร  อุทิศ, Ph.D. (Nursing) 2

บทคัดยอ
 การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบ 1) 

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนกอนและหลังไดรับโปรแกรมการเสริม

สรางพลังอํานาจท่ียึดครอบครัวเปนศูนยกลาง และ 2) พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จิตเภทในชุมชนระหวางกลุมที่ไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลางและ

กลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ กลุมตัวอยางคือ ครอบครัวของผูปวยจิตเภทซึ่งมารับบริการแบบผูปวย

นอกที่คลินิกจิตเวชของโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง จํานวน 40 ครอบครัว แตละครอบครัวประกอบดวย

สมาชิก 3 คน คือ ผูปวยจิตเภท ผูดูแลหลัก และผูดูแลรองในครอบครัว กลุมตัวอยางจะไดรับการจับคูใหมี

คุณลักษณะท่ีใกลเคียงกัน ในเร่ืองคะแนนพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑฯ และอายุของผูปวยจิตเภท จาก

นั้นจับฉลากเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 ครอบครัว กลุมทดลองไดรับโปรแกรมการเสริม

สรางพลงัอาํนาจทีย่ดึครอบครวัเปนศนูยกลาง กลุมควบคมุไดรบัการพยาบาลตามปกต ิเครือ่งมอืทีใ่ชในการ

วจิยั ไดแก 1) โปรแกรมการเสรมิสรางพลงัอาํนาจทีย่ดึครอบครวัเปนศนูยกลาง 2) แบบวดัพฤตกิรรมการใช

ยาตามเกณฑการรักษา และ 3) แบบประเมินพลังอํานาจของครอบครัว เครื่องมือทุกชุดผานการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน เครื่องมือชุดที่ 2) และ 3) มีคาความเที่ยง Cronbach’s 

Alpha coefficient เทากับ .85 และ .93 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาและสถิติ dependent 

and in dependent t-test    ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. พฤตกิรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจติเภทในชมุชนภายหลงัไดรบัโปรแกรมฯ  สงูกวา

กอนไดรับโปรแกรมฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=26.61, p <.05) 

 2. พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนกลุมทีไ่ดรบัโปรแกรมฯ สงูกวา

กลุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 30.41, p <.05 )  

คาํสําคญั: การเสรมิสรางพลังอาํนาจทีย่ดึครอบครวัเปนศนูยกลาง, พฤตกิรรมการใชยาตามเกณฑ,โรคจติเภท

1 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
2 ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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Abstract
 The purposes of this quasi-experimental pretest – posttest with control group research design 

were to compare: 1) medication adherence of people with schizophrenia in the community before and 

after receiving the family-centered empowerment program, and 2) medication adherence of people with 

schizophrenia in the community who received the family-centered empowerment program and those who 

received regular nursing care.  The sample consisted of 40 families of people with schizophrenia in the 

community who received services at the psychiatric clinic in the outpatient department of one commu-

nity hospital. Each family comprised of 3 members including the person with schizophrenia, and his/her 

primary and secondary caregiver. They were match-paired by drug adherence scores and the age of the 

patient, then randomly assigned to either the experimental or control group, 20 families in each group. 

The experimental group received the family-centered empowerment program whereas the control group 

received regular nursing care. Research instruments consisted of: 1) the family-centered empowerment 

program, 2) the drug adherence questionnaire, and 3) the Family Empowerment Scale. All instruments 

were validated for content validity by 5 professional experts. The reliability of the 2nd and 3rd instruments 

were reported by Cronbach’s Alpha coeffi cient as of .85 and .93, respectively. Data were analyzed by 

using descriptive statistics, dependent and in dependent t–test. Finding were summarized as follows:

 1. The drug adherence of people with schizophrenia in the community after receiving the family- 

centered empowerment program was signifi cantly higher than that before (t=26.61, p <.05);

 2. The drug adherence of people with schizophrenia in the community who received the family-

centered empowerment program was signifi cantly higher than that of those who received regular nursing 

care (t = 30.41, p < .05).
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บทนํา

  โรคจิตเภทถือเปนการเจบ็ปวยเรือ้รงัทีส่งผล

ใหเกิดภาวะทุพพลภาพในระยะยาว (Phanthunane,

Vos, Whiteford, Bertram, & Udomratn, 2010) 

ปจจุบันมีผูที่ปวยดวยโรคนี้เปนจํานวนมาก  ดังจะ

เห็นไดจากผลการสํารวจขององคการอนามัยโลก

ป 2016 พบวามีจํานวนผูปวยจิตเภทสะสมทั่วโลก

สูงถึง 21 ลานคน (WHO, 2016) เชนเดียวกับใน

ประเทศไทย พบวาในปงบประมาณ 2559 มีผูปวย

โรคจติเภทรวมทัง้สิน้ 131,170 ราย (ระบบศนูยกลาง

การให บริการผู ป วยจิตเวชของประเทศไทย 

กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งในปจจุบันกระทรวง

สาธารณสุขมีนโยบายมุงเนนใหผู ปวยจิตเวชเขา

รับการรักษาแบบผูปวยใน เฉพาะในรายที่มีอาการ

กาํเรบิรนุแรงในชวงสัน้ๆ เฉล่ียประมาณ 28 วนั และ

เมื่ออาการทางจิตสงบลงแลวจะไดรับการจําหนาย

กลับสูชุมชนโดยเร็ว  (กรมสุขภาพจิต, 2553) ทําให

ผูปวยจิตเภทสวนใหญเมื่ออาการสงบลงแลว ยัง

มีความจําเปนที่จะตองไดรับการรักษาแบบผูปวย

นอกโดยการรับประทานยาและมาพบแพทยตาม

นัดเน่ืองจากโรคจิตเภทน้ันถือเปนการเจ็บปวย

เรื้อรังที่ตองรักษาอยางตอเน่ืองและยาวนาน การ

เจ็บปวยดังกลาวสงผลใหผูปวยจํานวนไมนอยหมด

พลังอํานาจและเกิดความทอแทที่จะรับประทานยา 

(Kiliana et al., 2003) เปนเหตุของการเกิดปญหา

ที่สําคัญของผูปวยจิตเภทในชุมชนตามมา จากการ

สํารวจพฤติกรรมการใชตามเกณฑการรักษาของผู

ปวยจิตเภทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก พบขอมูลวาผู

ปวยจิตเภทในประเทศไทยนั้นยังมีพฤติกรรมการ

ใชยาที่ไมเปนไปตามเกณฑถึงสูงถึงรอยละ 51 % 

(Olivares et al., 2013) ปญหาพฤติกรรมการใชยา

ที่ไมเปนไปตามเกณฑการรักษา สงผลกระทบตาม

มาในหลายระดับ ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ

ประเทศชาติ เชน เพ่ิมโอกาสการเกิดพยาธิสภาพท่ี

ถาวรของโรค (Byerly, Nakonezny, & Lescouflair, 

2007) เพิ่มอัตราการฆาตัวตายสูงข้ึน (Llorca, 2008) 

และที่สําคัญคือทําใหมีอัตราการกลับมาปวยซํ้าสูง

ถึงรอยละ70 (Kozma & Weiden, 2009)  นอกจาก

นี้ยังกอใหเกิดผลกระทบตอครอบครัว เชน ทําให

ครอบครัวเกิดภาระในการดูแลผูปวยเพ่ิมขึ้น(Awad 

& Lakshmi, 2008) เกิดความตึงเครียด ซึ่งสงผลตอ

การทําหนาท่ีดูแลผูปวยตามมา (จลี เจริญสรรพ, 

2542) ในสวนของผลกระทบระดับประเทศ พบ

วาทําใหประเทศชาติขาดแรงงานจากการสูญเสีย

สมรรถภาพของผูปวย และเกิดภาระการดูแลตอ

ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมากท่ีสุด เปน

ลําดับท่ี 17 จาก 20 โรค (กรมสุขภาพจิต, 2550)  ดัง

นัน้จงึมคีวามจาํเปนท่ีจะตองใหการพยาบาลเพือ่สง

เสริมใหผูปวยจิตเภทในชุมชนมีพฤติกรรมการใช

ตามเกณฑการรักษา              

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบปจจัยที่สง

ผลใหผูปวยจติเภทในชมุชนมีพฤตกิรรมการใชยา ไม

เปนไปตามเกณฑการรกัษา จาํแนกเปน2 ดาน คอื 1) 

ปจจัยภายในบุคคล ไดแก การขาดความรู ทรัพยากร 

และประสบการณทีเ่ปนแหลงพลังอาํนาจของบุคคล

ในการแกไขปญหา (Zou,  Li, Nolan, Wang, & Lili, 

2013) รวมถึงมีความตระหนักในการเจ็บปวยลดลง

รวมทั้งเบื่อหนายตอการรักษาที่ยาวนาน; (Sarath 

et al., 2014) และ2) ปจจัยภายนอกบุคคลพบวา

ปญหาพฤติกรรมการใชยาสวนใหญลวนเกี่ยวของ

กบัครอบครัว สอดคลองกับการศึกษาของ Olivares 

et al. (2013) พบวารอยละ 55-58 ของผูปวยจิตเภท

จําเปนตองอาศัยผูดูแลในครอบครัวชวยเหลือดูแล

เร่ืองการรับประทานยา ดงัน้ันนอกจากตัวของผูปวย
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เองแลวครอบครัวยังถือปจจัยภายนอกหรือแหลง

พลังอํานาจที่สําคัญที่สุดซึ่งมีอิทธิพลตอการรับ

ประทานยาของผูปวย (Alhani, 2003 cited in Azimi 

et al., 2010) 

 สําหรับในประเทศไทยพบวาที่ผานมามี

การศึกษาโดยนําแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ

ตามแนวคิดของ Miller (2000) มาใชเพื่อสงเสริม

พฤตกิรรมการใชยาตามเกณฑการรกัษาในผูปวยจติ

เภท เชน การศึกษาของ สรินทร เชี่ยวโสธร (2545) 

และผลทิพย ปานแดง (2545) พบวาโปรแกรมเสริม

สรางพลังอํานาจท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิผลทําให

ผูปวยจิตเภทที่รักษาตัวแบบผูปวยในมีพฤติกรรม

การใชยาตามเกณฑดขีึน้ อยางไรกต็ามแมจะมศีกึษา

เรื่องนี้ในรูปแบบการบําบัดรายครอบครัวแลว แต

ยังไมพบวามีการเสริมสรางพลังอํานาจแกผู ปวย

และครอบครัวในชุมชนอยางเปนระบบและเปน

แบบรายกลุมครอบครัว ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะ

พยาบาลสขุภาพจติและจติเวช จงึสนใจนาํโปรแกรม 

Family-centered empowerment model ของ Zarea, 

Bahman, Rezaie, Ghanizadeh and Latifi (2014) 

บรูณาการรวมกบัแนวคดิการเสรมิสรางพลังอาํนาจ

ของ Gibson (1995) และแนวคิดระบบครอบครัว

ของ Minuchin (1974) ซึ่งมุงเนนการแกไขปญหา

เชิงระบบครอบครัว เพื่อใหเกิดการเสริมสรางพลัง

อํานาจท่ียึดครอบครัวเปนศูนยกลางอยางชัดเจน 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของงานวิจัย
 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชยาตาม

เกณฑการรกัษาของผูปวยจติเภทในชมุชนกอนและ

หลังไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึด

ครอบครัวเปนศูนยกลาง  

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชยาตาม

เกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนระหวาง

กลุมที่ไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่

ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง และกลุมที่ไดรับการ

พยาบาลตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษา

ของผูปวยจิตเภทในชุมชนหลังไดรับโปรแกรมการ

เสริมสรางพลังอาํนาจท่ียดึครอบครัวเปนศนูยกลาง

สงูกวากอนไดรบัโปรแกรมอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05

 2. พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษา

ของผูปวยจิตเภทในชุมชนกลุม ที่ไดรับ โปรแกรม

การเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัวเปน

ศนูยกลางสูงกวากลุมที ่ไดรบัการรักษาพยาบาลตาม

ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดการวิจัย
 โปรแกรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนในการวิจัยครั้ง

นี้เปนการผสมผสานแนวคิดการเสริมสรางพลัง

อํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง (the Fami-

ly-centered empowerment model) ของ Zarea et al. 

(2014) รวมกับแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ

ของ Gibson (1995) และแนวคิดระบบครอบครัว

ของ Minuchin (1974) ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดการเสริม

สรางพลงัอาํนาจทีย่ดึครอบครวัเปนศนูยกลางอยาง

ชัดเจน  ซึ่งมีรายละเอียดการพัฒนาโปรแกรมฯ ตาม

ลําดับ ดังนี้

 1. แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึด

ครอบครัวเปนศูนยกลาง (the Family-centered em-

powerment model) ของ Zarea et al. (2014) ประกอบ
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ดวย 4 ขั้นตอน คือ

 ขั้นตอนที่ 1 สรางการรับรูและตระหนักรู

ถึงผลกระทบตอครอบครัวจากพฤติกรรมใชยาไม

ถูกตองตามเกณฑ (perceiving the threat) ประกอบ

ดวยกิจกรรมการอภิปรายกลุมเกี่ยวกับผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นกับครอบครัวจากพฤติกรรมใชยาไมถูกตอง

ตามเกณฑ และใหความรูเกีย่วกับโรคจิตเภทและการ

รักษาที่ผูปวยไดรับ 

 ขั้นตอนที่ 2 สงเสริมการรับรูความสามารถ

ของตนเองในการเผชิญปญหา (self-efficacy) 

ประกอบดวยกิจกรรมฝกทักษะการเผชิญปญหา

พฤติกรรมการใชยาที่ไมเปนไปตามเกณฑการรักษา

ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และรวมเรียนรูวิธีการเผชิญ

ปญหาในรูปแบบตางๆ จากสมาชิกกลุมคนอื่นๆ

 ขั้นตอนที่ 3 สงเสริมความภาคภูมิใจในการ

เผชิญปญหา (self-esteem) ประกอบดวยกิจกรรม

การอภิปรายกลุมเก่ียวกับประสบการณการเผชิญ

ปญหาพฤตกิรรมการใชยาทีไ่มเปนไปตามเกณฑการ

รกัษาทีเ่กดิขึน้ระหวางการเขารวมกลุมบาํบดัท่ีผาน

มา เพื่อคนหาวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสมรวมกัน

 ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนกระบวนการท่ี

ทําใหเกิดพลังอํานาจ (Evaluation) ประกอบดวย

กิจกรรม การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวม

กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจท่ีผานมาไดแก 

พลังอํานาจของครอบครัวในการจัดการกับปญหา

พฤติกรรมการใชยาที่ไมเปนไปตามเกณฑ จากนั้น

ใหคูมือการดูแลตนเองเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการ

ใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจติเภทในชมุชน

 2. แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของ 

Gibson (1995) ซึ่งมุงเนนการพัฒนาศักยภาพบุคคล

ใหเขาใจปญหาสุขภาพของตนเอง และสงเสริมการ

รับรู ความสามารถของตนเองในการจัดการหรือ

ควบคุมสถานการณปญหาความเจ็บปวยใหสําเร็จ

ตามเปาหมายและสอดคลองกับการดําเนินชีวิต  

โดยการสรางเสริมพลังอํานาจของ Gibson (1995)  

นี้กลาววาปจจัยท่ีทําใหบุคคลเกิดพลังอํานาจนั้น 

ประกอบดวยปจจยัภายใน ไดแก คานิยมตอความรับ

ผิดชอบในการดูแลตนเอง  ความเชื่อในการจัดการ

ปญหา การมีเปาหมายในชีวิต  ความรูในการแกไข

ปญหา  และปจจัยภายนอก ไดแก การไดรับความรู 

กําลังใจ ความเชื่อมั่นและการประคับประคองชีวิต 

จากสมาชิกในครอบครัวและเจาหนาที่ทางสุขภาพ 

 จากแนวคิดปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดพลัง

อาํนาจ ดงักลาว ผูวจิยัไดนาํมาเปนกรอบศกึษาปจจยั

ที่ทําใหผูปวยจิตเภทมีพฤติกรรมการใชยาไมเปนไป

ตามเกณฑการรักษา ซึ่งจากการศึกษาพบวาปจจัยท่ี

สงผลใหผูปวยจิตเภทมีพฤติกรรมการใชยาไมเปน

ไปตามเกณฑการรักษา คือ 1) ปจจัยภายในบุคคล 

ไดแก การขาดความรู ทรพัยากร และประสบการณที่

เปนแหลงพลงัอาํนาจของบคุคลในการแกไขปญหา 

คือ การขาดความรูเรื่องความรุนแรงของโรค การ

รักษาดวยยา และการบริหารยาดวยตนเอง (สายรุง 

จันทรเส็ง, 2548; Zou et al., 2013) การมีทัศนะคติ

ทีไ่มดตีอการรักษาดวยยาทางจิตเวช (Yamada, Lee, 

Dinh, Barrio, & Brekke, 2006; Zou et al., 2013) มี

ความเชื่อที่ผิดคิดวาตนเองหายจากการเจ็บปวยจึง

ไมจําเปนตองกินยาตอเนื่อง (Olivares et al., 2013) 

ไมสุขสบายจากอาการขางเคียงของยา (Velligan et 

al., 2009) และมีความตระหนักในการเจ็บปวยลด

ลงเน่ืองจากเบ่ือหนายตอการรักษาท่ียาวนาน (อุมา

พร กาญจนรักษ, 2545; Sarath et al., 2014) และ 2) 

ปจจยัภายนอกบุคคล พบวาปญหาพฤติกรรมการใช

ยาสวนใหญลวนเกี่ยวของกับครอบครัว ซึ่งถือเปน

ปจจัยภายนอกท่ีสําคัญของการเกิดพลังอํานาจ โดย



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 23  No. 2  July - December 2017

52

ผลการศึกษาของ Olivares et al. (2013) พบวารอย

ละ 55-58 ของผูปวยจิตเภทจําเปนตองอาศัยผูดูแล

ในครอบครัวชวยเหลือดูแลในเร่ืองการรับประทาน

ยาสอดคลองกบั อรวรรณ ฆองตอ (2550) ทีก่ลาววา

ครอบครัวเปนสวนสนับสนุนหลักในการสงเสริม

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จิต  แตอยางไรก็ตามผูดูแลในครอบครัวเองยังคง

ประสบปญหาตางๆ ในการดูแลผูปวยจิตเภท เชน 

ขาดความรูในการใชยาที่ถูกตอง (Zou et al., 2013) 

และขาดการสนับสนุนใหผูปวยมีการใชยาอยางตอ

เนื่อง (นพภวรรณ เอกสุวีรพงษ, 2549) อีกทั้งยังเกิด

ภาวะเครียดและรูสึกวาเปนภาระในการดูแลผูปวย 

(ชนมาภรณ พงศจันทรเสถียร, 2549) ซึ่งอาจเปน

อุปสรรคที่สงผลใหไมสามารถดูแลผูปวยจิตเภทให

มีพฤติกรรมการใชยาไดอยางถูกตองตามเกณฑการ

รักษา (สกาวเดือน กลิ่นนอย, 2554 )  

 จากนั้นผู วิจัยได นําข อมูลดังกล าวมา

วางแผนเพ่ือนําไปจัดกิจกรรมท้ังสิ้น 6 กิจกรรม

ตามกระบวนการของการเสรมิสรางพลังอํานาจ  ที่

สามารถจัดการกับปจจยัทีท่าํใหผูปวยและครอบครัว

หมดพลังอาํนาจ สงผลใหมพีฤติกรรมการใชยาทีไ่ม

เปนไปตามเกณฑการรักษา ดงันี ้ กระบวนการเสรมิ

สรางพลังอํานาจ Gibson (1995)  ประกอบดวย 4 

ขั้นตอน ดังนี้ 1) การคนพบปญหาที่แทจริง 2) การ

สะทอนคดิอยางมวีจิารณญาณ 3) การตดัสนิใจเลือก

วธิปีฏิบตัทิีเ่หมาะสม และ4) การคงไวซึง่การปฏบิตัิ

อยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับข้ันตอนการ

เสริมสรางพลังอํานาจของ Zarea et al. (2014) ที่ได

กลาวไวขางตน  

 3. แนวคิดระบบครอบครัวของ Minuchin 

(1974) เพื่อใหเกิดการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึด

ครอบครัวเปนศูนยกลางมีขั้นตอนการปฏิบัติดาน

แกไขปญหาเชิงระบบครอบครัวที่ชัดเจน ผูวิจัยจึง

ไดนาํแนวคดิระบบครอบครวัของ Minuchin (1974) 

มาประยุกตใชในโปรแกรม โดยแนวคิดดังกลาวจะ

ถูกแทรกอยูในกิจกรรมที่ 1-6 ของโปรแกรมการ

เสริมสรางพลังอาํนาจท่ียดึครอบครัวเปนศนูยกลาง  

ดังนี้ 1) สงเสริมการจัดระบบภายในอันเกิดจาก

ความยืดหยุนของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตาม

สถานการณตางๆ (family adjustment)  เพื่อให

ครอบครัวสามารถดํารงอยูไดอยางสมดุล (family 

hemeostasis)  2) สงเสริมใหมีการส่ือสารทั้งภายใน

ระบบและภายนอกระบบ  3) สงเสริมใหแตละ

ครอบครัวกาํหนดกฎท่ีสมาชิกตองถอืปฏบิตั ิเพือ่ให

ครอบครัวอยูในภาวะสมดุล 3) วิเคราะหโครงสราง

และปรบับทบาทครอบครัว (Family structure)  ไดแก 

โครงสรางอํานาจ (power system) ในครอบครัวซึ่ง

จะทําใหสมาชิกในครอบครัวสามารถควบคุมหรือ

แสดงอิทธิพลตอพฤติกรรมของสมาชิกอ่ืนๆ ใน

ครอบครัวไดอยางเหมาะสม  4) สงเสริมหนาที่ของ

ครอบครัว (Family function) ไดแก  หนาที่ในการ

เผชิญปญหาครอบครัว (family coping function) 

หมายถึง หนาที่ในการจัดการและคล่ีคลายวิกฤติ

ตางๆ ในครอบครัวในทางสรางสรรคเพ่ือคงไวซึ่ง

สมดุลภายในครอบครัว และดําเนินตอไปไดอยาง

ตอเน่ืองตามพัฒนาการของครอบครัว (Minuchin, 

1974 อางถึงใน อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2554)  

 จากแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของ 

Gibson (1995) และ Minuchin (1974) ผูวิจัยไดนํา

มาบรูณาการเพือ่เพิม่พฤตกิรรมการใชยาตามเกณฑ

การรกัษาของผูปวยจติเภทในชมุชน และการพฒันา

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัว

เปนศูนยกลางน้ีมีวัตถุประสงคและรูปแบบการ

บําบัดเหมือนกับ Zarea et al. (2014) คือ 1) ระยะ
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เวลาการบําบัด ซึ่งกําหนดไว จํานวน 6 ครั้ง ครั้งละ 

90 นาที  2) ผูเขารับการบําบัด ประกอบดวยผูปวย

จติเภทและผูดแูลหลัก ผูดแูลรอง  แตมกีารปรับเพ่ิม

เติมในสวนของเน้ือหาเพื่อใหเกิดความสอดคลอง

และครอบคลุมสภาพปญหากับพฤติกรรมการใชยา

ตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนของ

ประเทศไทย  ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 สรางการรับรูและตระหนักรู

ถึงผลกระทบตอครอบครัวจากพฤติกรรมใชยาไม

ถูกตองตามเกณฑ (perceiving the threat) นอกจาก

การสรางความตระหนกัรูถงึผลกระทบแลวผูวจิยัยงั

ไดเพิม่เนือ้หาความรูและทกัษะทีจ่าํเปนในการแกไข

ปญหา (Gibson, 1995) เพื่อใหผูปวยและครอบครัว

เกิดพฤติกรรม     การใชยาตามเกณฑการรักษาที่ถูก

ตอง

 ขั้นตอนที่ 2 สงเสริมการรับรูความสามารถ

ของตนเองในการเผชิญปญหา (self-efficacy) ผูวิจัย

ไดเพิ่มเติมการทดลองเผชิญปญหาตามสถานการณ

จริงเมื่อกลับไปอยู ที่บ าน  โดยการมอบหมาย

การบานใหผู ปวยและครอบครัวทํากิจกรรมเพื่อ

สงเสริมพฤติกรรมการใชยาฯ เพื่อสงเสริมการรับรู

ความสามรถของตนเองผานประสบการณจริง

ของตนเองและเรียนรู ผ านประสบการณของ

ผูอื่น (Bandura, 1997) และฝกการแกไขปญหา

เชิงระบบครอบครัวที่มุงเนนใหครอบครัวปรับตัว

จากสถานการณตางๆ โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท

หนาทีข่องสมาชกิแตละคนใหเหมาะสม ซึง่จะทาํให

ครอบครัวกลับมาสูภาวะสมดุลอีกครั้ง (Minuchin, 

1974)

 ขั้นตอนที่ 3 สงเสริมความภาคภูมิใจในการ

เผชญิปญหา (self-esteem) จากเดมิเปนการอภปิราย

กลุมหลังจากการฝกเผชิญปญหา ขัน้ตอนน้ีผูวจิยัได

เพ่ิมเติมการการเรียนรูจากบุคคลตนแบบเพื่อเสริม

สรางความภาคภูมิใจและการรับรูความสําเร็จผาน

ตวัแบบ (Bandura, 1997) รวมทัง้เพ่ิมเนือ้หาในสวน

การแลกเปล่ียนเรียน รูวธิกีารการดูแลผูปวย จดุแข็ง

และความภาคภูมิใจที่เกิดข้ึนตลอดระยะเวลาการ

ดูแลผูปวย ตลอดจนประสบการณใหมที่เกิดขึ้น

จากการเขารวมกลุมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ใน

กิจกรรมท่ี 1-3  ซึ่งการแลกเปล่ียนประสบการณ

ในกลุมที่มีปญหาคลายคลึงกันนี้จะทําใหเกิดความ

เขาใจซึง่กนัและกนั  สงผลเกิดใหพลงัอาํนาจในการ

รวมกันดูแลผูปวยตอไป (Gibson, 1995)

 ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวนกระบวนการที่

ทาํใหเกดิพลงัอาํนาจ (Evaluation)  คงเดมิ การพฒันา

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัว

เปนศูนยกลางท่ีกลาวมาสามารถนํามาจัดกิจกรรม

การบําบัด ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด

การวิจัย ไดดังนี้
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วิธีการดําเนินการวิจัย
 การวจิยันีเ้ปนการวจิยักึง่ทดลอง (Quasi-Ex-

perimental Research) แบบสองกลุมวัดกอนและ

หลังการทดลอง

 ประชากร คือ ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจาก

จิตแพทยวาเปนโรคจิตเภท (Schizophrenia) ตาม

เกณฑวนิจิฉยัของระบบการจาํแนกโรคขององคการ

อนามัยโลก (ICD-10) ที่อาศัยอยูในชุมชน ซึ่งเขารับ

การรักษาดวยยาท่ีแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลของ

รัฐ สงักัดกระทรวงสาธารณสุข และครอบครัวของ

ผูปวยเหลานี้

           กลุมตัวอยาง คือ ผูปวยจิตเภทที่ไดการรับ

การวินิจฉัยวาเปนโรคจิตเภท (Schizophrenia)                           

ที่ไมมีโรครวมตามเกณฑวินิจฉัยของระบบการ

จําแนกโรคขององคการอนามัยโลก (ICD-10) ที่

อาศัยอยูในชุมชนและเขารับบริการที่แผนกผูปวย

นอก โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

และครอบครัวของผูปวยเหลานี้ ประกอบ ดวยผู

ดูแลหลักและผูดูแลรองท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ

คณุสมบัต ิมาจํานวน 40 ครอบครัว ตามการวิเคราะห

อํานาจทดสอบ (Power of test) ซึ่งเกณฑคุณสมบัติ

ที่ใชในการคัดเลือกกลุมตัวอยางมีดังนี้  

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง

(Family- centered  empowerment program)

เปนการบรูณาการจากแนวคดิการเสรมิสรางพลงัอาํนาจทีย่ดึครอบครวัเปนศนูยกลาง ของ 

Zareal et al. (2014) รวมกับ  แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจของ Gibson (1995) และ

การแกไขปญหาในเชิงระบบครอบครัวของ Minuchin (1974)

ประกอบดวยขั้นตอนท่ี 1 สรางการรับรูและตระหนักรูถึงผลกระทบตอครอบครัวจาก

พฤติกรรมใชยาไมถูกตองตามเกณฑ (perceiving the threat) 

กิจกรรมท่ี 1  สรางสัมพนัธภาพและความตระหนักรูของครอบครัวตอปญหาพฤติกรรม

การใชยาฯ

กิจกรรมท่ี 2  ใหความรูและพัฒนาทักษะของครอบครัวเพ่ือสงเสริมใหผูปวยมีพฤติกรรม
ใชยาที่ถูกตองตามเกณฑการรักษา 

ขั้นตอนท่ี 2   สงเสรมิการรบัรูความสามารถของตนเองในการเผชญิปญหา (self-efficacy)

กิจกรรมท่ี 3 ทบทวนวธิกีารแกไขปญหาพฤตกิรรมการใชยาฯ ทีเ่คยใชและผลทีเ่กดิขึน้ 

กิจกรรมท่ี 4 ฝกแกไขปญหาใชสถานการณจําลองและใชจริงที่บานตามบทบาทของ

ครอบครัว    

ขั้นตอนท่ี 3   สงเสริมความภาคภูมิใจในการเผชิญปญหา (self-esteem) 

กิจกรรมท่ี 5  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันหลังจากที่ไดนําวิธีการไปปรับใชกับบริบทจริง

ในครอบครัว

ขั้นตอนท่ี 4 ทบทวนและประเมินผลการดําเนินการที่ผานมา (Evaluation)

กิจกรรมท่ี 6 ทบทวน สรุป และประเมินผลการดําเนินการท่ีผานมา และส้ินสุด

สัมพันธภาพ

พฤติกรรมการใชยา

ตามเกณฑการรักษา

(Farragher, 1999)
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เกณฑในการคัดเลือกผูปวยจิตเภท

 1) เปนผูปวยท้ังเพศหญิงและเพศชาย ซึ่ง

มีอายุระหวาง อายุ 20-59 ป ที่ไดรับการวินิจฉัย

วาปวยเปนโรคจิตเภท ตามเกณฑการวินิจฉัย 

ICD10 ที่ไมมีโรครวม

 2) มีคะแนนพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑ

การรักษาระดับตํ่าสุดถึงปานกลาง (1.00 – 3.49 

คะแนน) จากแบบวัดพฤตกิรรมการใชยาตามเกณฑ

การรักษาของสรินทร เชี่ยวโสธร (2545)

 3) มคีะแนนอาการทางจิตสงบ คอื นอยกวา 

36 คะแนน ประเมินจากแบบประเมินอาการทางจิต 

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) 

 4) อาศัยอยูกับสมาชิกในครอบครัว

 5) สามารถส่ือสารดวยภาษาไทยได 

 6) ยินยอมเขารวมการวิจัย

เกณฑในการคัดเลือกผูดูแลหลักของผูปวยจิตเภท

 1) เปนบิดา หรือมารดา สามีหรือภรรยา พี่

หรือนอง หรือบุตร เพียงคนใดคนหน่ึงท่ีอาศัยอยู

บานเดียวกันกับผูปวยจิตเภท

 2) เปนผูใหการดูแลชวยเหลือผูปวยจิตเภท 

ในการดํารงชีวิตประจําวันโดยตรงอยางสม่ําเสมอ

และตอเน่ือง เปนเวลามากกวา 6 เดือนขึ้นไป โดยไม

รับคาตอบแทนเปนคาจางหรือรางวัลใดๆ

 3) มีอายุระหวาง 20-60 ป ทั้งชาย/หญิง

 4) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยไดและ

ยินดีใหความรวมมอืในการวิจัย

เกณฑในการคัดเลือกผูดูแลรอง

 1) เปนผูใหการชวยเหลือผูดูแลหลักในการ

ชวยเหลือดูแลผูปวยจิตเภท (ผูดูแลรอง)

 2) อาศัยอยูบานเดียวกันกับผูปวยจิตเภท

 3) มีอายุระหวาง 20-60 ป ทั้งชาย/หญิง

 4) สามารถส่ือสารโดยใชภาษาไทยได

 5) ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย

การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล

 ผูวิจัยเสนอโครงการเพ่ือขอรับการรับรอง 

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษยจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ราชนครินทรและไดรับการอนุมัติเมื่อวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2558 มีการพิทักษสิทธิ์โดยอธิบายให

ทราบถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย ขั้นตอนใน

การเก็บขอมูล ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ

ทําวิจัย ซึ่งมีสิทธิ์ในการประเมินและตัดสินใจท่ีจะ

เขารวมหรอืไมเขารวมในการวจิยั รวมถงึการมสีทิธิ์

ทีจ่ะขอถอนตวัจากการเขารวมในการวิจยัเมือ่ใดกไ็ด 

โดยไมมผีลกระทบใดๆ พรอมท้ังใหความม่ันใจวาจะ

เกบ็ขอมลูทีไ่ดเปนความลับ ไมเปดเผยเปนรายบุคคล

แตจะรายงานขอมลูในภาพรวมและมกีารลงนามเพือ่

ใหการยินยอมกอนเขารวมการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการ

เสริมสรางพลังอาํนาจท่ียดึครอบครัวเปนศนูยกลาง       

ซึ่งผูวิจัยพัฒนามาจากโปรแกรมของ Zarea et al. 

(2014) นํามาบูรณาการกับแนวคิดการเสริมสราง

พลงัอํานาจของ Gibson (1995) และแนวคิดระบบ

ครอบครัวของ Minuchin (1974) เพ่ือสงเสริม

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จติเภทใหเปนไปในทางทีด่ขีึน้ โปรแกรมฯ ประกอบ

ดวย 4 ขั้นตอน 6 กิจกรรม ระยะเวลาในการทํา

กจิกรรมแตละครัง้ประมาณ 90 นาท ีดาํเนนิกจิกรรม

สัปดาหละ 1-2 กิจกรรม ติดตอกัน 4 สัปดาห  ทุก

กจิกรรมจะประกอบดวยครอบครวัของผูปวยจติเภท 

ไดแก ผูปวยจิตเภท ผูดูแลหลัก ผูดูแลรอง

ขั้นตอนที่ 1 สรางการรับรูและตระหนักรูถึงผลกระ

ทบตอครอบครัวจากการท่ีผูปวยมีพฤติกรรมการ

ใชยาไมถูกตองตามเกณฑการรักษา (perceiving the 
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threat) ดําเนินการในสัปดาหที่ 1 ประกอบดวย 2 

กิจกรรมดังนี้

 กิจกรรมท่ี 1 สรางสัมพันธภาพและความ

ตระหนักรูของครอบครัวตอปญหาพฤติกรรมการ

ใชยาไมถูกตองตามเกณฑฯ ของผูปวย

 กิจกรรมที่ 2 ใหความรูเรื่องโรคจิตเภท การ

ใชยาทีถ่กูตองตามเกณฑ และ พฒันาทักษะตางๆ ใน

การสงเสริมพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑ

ขั้นตอนท่ี 2 สงเสริมการรับรูความสามารถของ

ตนเอง ในการเผชิญปญหา (self-efficacy) ดําเนิน

การในสัปดาหที่ 2 ประกอบดวย 2 กิจกรรม  ดังนี้           

 กิจกรรมท่ี 3 ทบทวนวิธีการแกไขปญหา

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาท่ีครอบครัว

เคยใชและผลที่เกิดขึ้น

 กจิกรรมที ่4  ฝกแกไขปญหาใชสถานการณ

จาํลองและใชจริงทีบ่านตามบทบาทของครอบครัวฯ

ขั้นตอนท่ี 3 สงเสริมความภาคภูมิใจในการเผชิญ

ปญหา (self-esteem) ดําเนินการในสัปดาหที่ 3 

ประกอบดวย 1 กิจกรรม  ดังนี้

 กิจกรรมท่ี 5 แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน

หลังจากท่ีไดนําวิธีการไปปรับใชกับบริบทจริงใน

ครอบครัว  

ขั้นตอนท่ี 4 การทบทวนกระบวนการท่ีทําใหเกิด

พลังอํานาจ (Evaluation) ดําเนินการในสัปดาหที่ 4 

ประกอบดวย 1 กิจกรรม  ใชเวลา 90 นาที ดังนี้         

 กิจกรรมที่ 6 การทบทวนกระบวนการที่

ทําใหเกิดพลังอํานาจ และสิ้นสุดสัมพันธภาพ

2. เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมขอมลู  ประกอบดวย 2 สวน 

ไดแก แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป และ

แบบวัดพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาส

รนิทร   เช่ียวโสธร (2545) โดยผูวิจัยนํามาพัฒนาให

ครอบคลมุพฤตกิรรมการปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชยาทัง้ 

2 ดาน คือ 1) การใชยาตามแผนการรักษา   หมายถึง 

การรบัประทานยาถกูตองซึง่แสดงออกใน 5 ลกัษณะ

ไดแก การรับประทานยาอยางตอเนื่อง ไมหยุดใชยา

เอง การใชยาถกูตองตามวัตถุประสงค การใชยาตาม

เวลา การไมลดหรือเพิ่มขนาดยาเองโดยไมปรึกษา

แพทย 2) ความสามารถในการสงัเกตและจดัการกบั

อาการจากฤทธ์ิขางเคียง ไดแก การประเมินอาการ

ขางเคียงจากยา การแกไขปญหาเมื่อเกิดอาการขาง

เคียงจากฤทธิ์ของยา และการบอกเลาอาการที่เกิด

ขึ้นในระหวางรับการรักษาดวยยาใหทีมสุขภาพจิต

ไดอยางถูกตอง รวมทั้งสิ้น 21 ขอ ดําเนินการเก็บ

รวบรวมจากผูปวยจิตเภทในแตละครอบครัว

3. เคร่ืองมือกํากับการทดลอง ไดแก แบบประเมิน

พลังอํานาจของครอบครัว The Family Empower-

ment Scale (FES) ของ Koren, DeChillo, and Fre-

esen (1992) ประกอบดวยการประเมินการรับรูพลัง

อาํนาจของครอบครัวใน 3 ระดับ ไดแก   1) ระดับของ

ครอบครัว คือ ความสามารถในการจัดการปญหาที่

เกดิขึน้ในครอบครัว   2) ระดับของระบบการบริการ 

คือ ความสามารถของครอบครัวในการมีสวนรวม

กบัทมีสขุภาพในการดูแลผูปวยและ  3) ระดับชมุชน

และนโยบาย คือ ความสามารถของครอบครัวใน

การดูแลผูปวยรวมกับชุมชนรวมถึงการเสนอแนะ

สิ่งที่ชุมชนควรใหการสนับสนุนในการดูแลผูปวย

ได   รวมท้ังส้ิน 34    ขอดําเนินการเก็บรวบรวมจาก

ผูดูแลหลักในแตละครอบครัว

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 1. โปรแกรมการเสรมิสรางพลงัอาํนาจท่ียดึ

ครอบครัวเปนศนูยกลางไดผานการตรวจสอบความ
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ตรงตามเน้ือหา โดยผูทรงคุณวฒุจิาํนวน 5 ทาน ไดแก 

พยาบาลจิตเวช 3 ทาน จิตแพทย 1 ทาน และอาจารย

พยาบาล 1 ทาน มีคา ดัชนีความตรงตามเนื้อหา 

(CVI) เทากับ 1 

 2. แบบวัดพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑฯ

ภายหลังผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา

พบวามกีารเพิม่คาํถามเรือ่งการใชยาเพิม่เตมิจาํนวน 

3 ขอ พบวาดัชนีความตรงของเน้ือหา (CVI) เทากับ 

.89 และคาสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค เทากบั 

.85   

 3. แบบประเมินพลังอํานาจของครอบครัว 

(FES) พบวาความตรงของเนื้อหา (CVI) เทากับ .94

และคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเทากับ .93

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ระยะเตรียมการทดลอง   

 1.1 ผูวจิยัไดเตรยีมความรูและทกัษะทีจ่าํเปน

สําหรับการเสริมสรางพลังอํานาจโดยใชครอบครัว

เปนศูนยกลาง

 1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการ

สรางโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึด

ครอบครัวเปนศูนยกลาง 

 1.3 ยื่นโครงรางวิจัยฉบับสมบูรณใหคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

 1.4 ประสานงานและดําเนินการชี้แจงตาม

ขัน้ตอน การพทิกัษสทิธิก์ลุมตวัอยาง และเครือ่งมอื

ที่ใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหผู

เกี่ยวของเขาใจถึงแผนการดําเนินการวิจัย

 1.5 เตรียมผูชวยผูวิจัย จํานวน 1 คน โดย

ผูวิจัยพิจารณาเลือกผูชวยผูวิจัยที่มีคุณสมบัติเปน

พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณการดูแลผูปวย

จิตเภทในชุมชนซึ่งปฏิบัติงานในคลินิกจิตเวช

 1.6 ดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางตาม

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว กลุมตัวอยางจะไดรับ

การจบัคูใหมคีณุลกัษณะทีใ่กลเคียงกนั (match pair) 

ในเรื่องคะแนนพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑฯ 

และอายุของผูปวยจิตเภท จากนั้นจับฉลากเขากลุม

ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 ครอบครัว

2. ระยะดําเนินการทดลอง

 2.1 กลุมควบคุม จะไดรับการพยาบาลตาม

ปกต ิไดแก ประเมินอาการทางดานรางกายดานจติใจ 

การใหคําแนะนําตามปญหา และการใหคําแนะนํา

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบาน 

 2.2 กลุมทดลอง ดาํเนนิการแบงกลุมทดลอง

ออกเปน 5 กลุม ในละกลุมประกอบดวย 4 ครอบครวั

และแตละครอบครัวประกอบดวยสมาชิก 3 คน 

ไดแก ผูปวยจิตเภท ผูดูแลหลักและผูดูแลรอง รวม

เปนกลุมละ12คน เร่ิมดาํเนนิกจิกรรมตาม โปรแกรม

การบาํบดัทีย่ดึครอบครวัเปนศนูยกลาง ณ ชมุชนทีผู่

ปวยอาศัยอยูทั้งหมด 4 ขั้นตอน 6 กิจกรรมๆ ละ 90 

นาที จัดกิจกรรมสัปดาหละ 1-2 กิจกรรม ติดตอกัน

นาน 4 สัปดาห  

 2.3 ภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรมที่ 6 ผูวิจัย

ดําเนินการประเมินพลังอํานาจของครอบครัวจาก

ผูดูแลหลัก โดยใชเครื่องมือกํากับการทดลอง คือ 

แบบประเมินพลังอํานาจของครอบครัวท่ีพัฒนามา

จาก (Koren, DeChillo, & Freesen, 1992) พบวาผู

ดแูลหลักมผีลการประเมินพลังอาํนาจของครอบครัว 

ผานเกณฑกํากับการทดลองทุกครอบครัว (>130 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 170 คะแนน) โดยคะแนน

เฉลี่ยของพลังอํานาจของครอบครัว เทากับ 146.55 

คะแนน (S.D. = 8.804) คาแนนตํ่าสุดเทากับ 132 

คะแนน และคะแนนสูงสุดเทากับ 165 คะแนน
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3. ระยะเก็บรวบรวมขอมูล

 ประเมินพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการ

รกัษาของกลุมทดลองและกลุมควบคุมภายหลงัส้ิน

การดําเนินกิจกรรมไปแลว 2 สัปดาห (Post - test) 

จากนั้นผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล

กอนนําไปประเมินและวิเคราะหทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
 1. ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดยแจกแจง

ความถี่  หาคาเฉล่ีย และรอยละ 

 2. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการใช

ยาตามเกณฑฯ ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กอนและหลังไดรับโปรแกรมฯ ใชสถิติทดสอบ t 

(Dependent t-test) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

 3. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการใชยา

ตามเกณฑฯ ระหวางกลุมที่ไดรับโปรแกรมฯ กับ

กลุมที่ไดรับการดูแลปกติ โดยใชสถิติทดสอบ t 

(Independent t-test) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

ผลการวิจัย
  สวนที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนก

เปน     

 1. ผูปวยจิตเภทในชุมชน ทั้งกลุมทดลอง

และกลุ มควบคุมสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปน

รอยละ 62.50 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 40 - 44 ป

รอยละ 30  ทัง้สองกลุมจบชัน้ประถมศกึษา ประกอบ

อาชีพรับจางท่ัวไป โดยมีรายไดเฉลี่ยตอวัน 139. 98 

บาท (S.D. = 126.14) นอกจากนีย้งัพบวาทัง้สองกลุม

มีระยะเวลาการเจ็บปวยเฉลี่ยเทากับ 12.50 ป (S.D. 

= 7.57) และมีการกลับมาปวยซํ้า อยางนอยคนละ 

1- 2 ครั้งไดรับยารับประทานเฉล่ีย 3 เม็ด/วัน ทั้งนี้ผู

ปวยจติเภทในชมุชนนี ้มจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั

เฉลี่ย 3.95 คน  (S.D. = 0.872) 

 2. ผูดูแลของผูปวยจิตเภทในกลุมทดลอง

และกลุมควบคมุ สวนใหญเปนเพศหญงิ คดิเปนรอย

ละ 80 สวนใหญมีอายุอยูระหวาง  50 – 59  ป การ

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปเปนสวนใหญ คิดเปน

รอยละ 70 มีรายไดเฉลี่ยตอวัน 217. 75  บาท (S.D.= 

110.16) โดยกลุมทดลองพบวาผูดูแลหลักมีความ

สัมพันธกับผูปวย คือ เปนพี่สาว และมารดา คิดเปน

รอยละ 45 และรอยละ 20 ตามลาํดบัและกลุมควบคมุ

พบวาสวนใหญผูดแูลหลักมคีวามสัมพนัธกบัผูปวย 

คือ เปนมารดาและบิดาคิดเปนรอยละ 40 รอยละ 15 

ตามลําดับ และผูดูแลหลักของทั้งกลุมทดลองและ

กลุมควบคมุไดทาํการดแูลผูปวยจติเภทมาเปนระยะ

เวลาเฉล่ีย 9.13 ป (S.D. = 8.38) โดยมีจาํนวนสมาชิก

ในครอบครัวที่ชวยดูแลผูปวยเฉลี่ย 2.15 คน (S.D. 

= 1.58) ทั้งนี้สมาชิกในครอบครัวที่มาเปนผูดูแลผู

ปวยรองจากผูดูแลหลักของกลุมทดลองสวนใหญ 

คือ บิดาและมารดา คิดเปนรอยละ 20 เทากัน สวน

ในกลุมควบคุมนั้นพบวาผูดูแลรอง คือ บิดา รองลง

มาคือ พี่สาว คิดเปนรอยละ 45 และเปนรอยละ 25 

ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จติเภทกอนและหลงัการทดลอง กลุมทดลองทีไ่ดรบัโปรแกรมการเสรมิสรางพลงัอาํนาจทีย่ดึครอบครวัเปน

ศูนยกลาง และกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ (n=40) 

สวนที่ 3  ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภท 

กอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองท่ีไดรบัโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจท่ียดึครอบครัวเปน

ศูนยกลาง กับกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติ (n=40)

* P< .05

* P< .05

คะแนนพฤติกรรมการใชยาฯ x̄ S.D. ระดับ t p-value

กลุมทดลอง (n=20)

    กอนทดลอง 3.07 .28      ปานกลาง         26.61 .00*

    หลังทดลอง 4.79 .23     ดีมาก

กลุมควบคุม (n=20)

    กอนทดลอง 3.07 .27     ปานกลาง         1.79 .07

    หลังทดลอง 2.98 .14     ปานกลาง

คะแนนพฤติกรรมการใชยาฯ x̄ S.D. ระดับ t p-value

กอนทดลอง 

    กลุมทดลอง 3.07 .277 ปานกลาง .03 .49

    กลุมควบคุม 3.07 .267 ปานกลาง  

หลังทดลอง

    กลุมทดลอง 4.79 .225 ดีมาก 30.41 .00*

    กลุมควบคุม 2.98 .142 ปานกลาง

 จากตารางท่ี 2 พบวาคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม

การใชยาตามเกณฑการรักษากอนและหลังทดลอง

ของผูปวยจิตเภทในชุมชน ในกลุมทดลองท่ีไดรับ

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัว

เปนศนูยกลาง แตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 (p-value = .00, t=26.611) โดยคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาหลัง

ทดลองสูงกวากอนทดลอง (x̄ = 4.79 และ x̄  = 3.07 

ตามลําดับ)
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 จากตารางท่ี 3 พบวาคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม

การใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทใน

ชุมชน กอนทดลองระหวางกลุมทดลองท่ีไดรับ

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัว

เปนศูนยกลางและกลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาล

ตามปกติ ไมแตกตางกัน (p-value =.49, t = .03) แต

ภายหลังการทดลองพบวาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

การใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทใน

ชุมชนของกลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการเสริม

สรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง

แตกตางกับคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใชยาตาม

เกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนของ

กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

(p-value =.00, t = 30.41)  โดยคะแนนเฉล่ีย

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จิตเภทในชุมชนหลังทดลองในกลุมทดลองสูงกวา

กลุมควบคุม (x̄ = 4.79 และ x̄ = 2.98 ตามลําดับ)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมการเสริม

สรางพลังอํานาจท่ียึดครอบครัวเปนศูนยกลางตอ

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จติเภทในชุมชน มผีลการศึกษาทีส่าํคญัและอภิปราย

ไดดังนี้

 1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใชยาตาม

เกณฑการรักษาของผู ปวยจิตเภทในชุมชน ใน

กลุ มทดลองหลังไดรับโปรแกรมการเสริมสราง

พลังอํานาจท่ียึดครอบครัวเปนศูนยกลางสูงกวา

กอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนไปตาม

สมมตฐิานขอที ่1 สามารถอภปิรายไดตามลาํดบัดงันี้

การท่ีผูปวยจิตเภทมีพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑ

การรักษาเนื่องมาจากตัวผูปวยและครอบครัวเกิด

พลังอํานาจในการดูแลตนเอง เห็นไดจากคะแนน

เฉลีย่พฤตกิรรมการใชยาตามเกณฑการรกัษา      ของ

กลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมสูงกวากอนไดรับ

โปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พลังอํานาจ

เหลานี้เกิดข้ึนจากที่ผูปวยไดเขารวมกิจกรรมตางๆ

ในโปรแกรมฯ ที่ผูวิจัยประยุกตจากโปรแกรม Fam-

ily-centered empowerment model ของ Zarea et al. 

(2014) โดยไดนํามาพัฒนารวมกับแนวคิดการเสริม

สรางพลังอํานาจของ Gibson (1995) และแนวคิด

ระบบครอบครัวของ Minuchin (1974) ซึ่งมุงเนน

การแกไขปญหาเชิงระบบครอบครัว ดังนี้ ขั้นตอน

ที่ 1 สรางการรับรูและตระหนักรูถึงผลกระทบตอ

ครอบครัวจากการท่ีผูปวยพฤติกรรมการใชยาไม

ถูกตองตามเกณฑการรักษา (perceiving the threat)

กิจกรรมที่ 1 สรางสัมพันธภาพและความตระหนัก

รูของครอบครัวตอปญหาพฤติกรรมการใชยาไมถูก

ตองตามเกณฑฯของผูปวย เมื่อเกิดการรับรูถึงผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาวะสุขภาพของตนเอง จะ

สงผลใหบุคคลเหลานั้น  เกิดความตระหนักในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดตีามมา (Zarea et 

al., 2014)  นอกจากนี้ยังทําใหครอบครัวเห็นความ

สําคัญของปญหาการใชยาไมถูกตองตามเกณฑฯ  ที่

เกดิขึน้จะนาํมาซึง่ความรวมมอืในการแกไขปญหาที่

เหมาะสม (Dixon, 2000) จากการศึกษาพบวาผูปวย

และครอบครัวมีความตระหนักรูถึงผลกระทบจาก

การมีพฤติกรรมการใชยาท่ีไมเปนไปตามเกณฑ ดัง

ตัวอยางคําพูดตอไปนี้ “ผมทรมานมานานกับโรคนี้ 

ผมรูวากินยาแลวดี หมอก็บอกตลอดมันเบ่ือ บางที

ก็คิดนอยใจวาทําไมเราไมเหมือนคนอื่น เมื่อไรจะ

หาย ไมกินยาดีกวา  แตพอเห็นเพ่ือนๆ ที่เขามีอา

การหนักๆ เหมือนไดมองเห็นตัวเอง ถาใหกลับไป

เปนแบบน้ันอีก ผมก็ไมอยากนะ” สอดคลองกับ
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กระบวนการการเสรมิสรางพลังอาํนาจตามแนวคดิ

ของ Gibson (1995) ขั้นที่ 1 การคนพบสภาพจริง 

(discovering reality) ถึงปญหาพฤติกรรมการใชยา

ที่ไมถูกตอง วามีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อนําไปสูการ

วางแผนแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเมื่อบุคคล

ตระหนกัรูถงึผลกระทบแลวจะมกีารแสวงหาความ

รูและทักษะท่ีจําเปนในการแกไขปญหา (Gibson, 

1995)  ผูวิจัยจึงจัดกิจกรรมที่ 2 คือการใหความรู

เรื่องโรคจิตเภท การใชยาท่ีถูกตองตามเกณฑ และ 

พัฒนาทักษะตางๆ ในการสงเสริมพฤติกรรมการ

ใชยาตามเกณฑ จากการศึกษานี้พบวา กอนได

รับโปรแกรมฯ ผูปวยบางรายยังมีความรูที่ไมถูก

ตอง ทําใหไมสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนได 

ดังอยางคําพูดตอไปน้ี ผูดูแลหลัก “ลูกฉันกินแลว

ตัวแข็งทื่อ เดินตาขวางๆ มือก็สั่นตลอด ก็เลยใหลูก

เลิกกินยา” อาการขางเคียงจากยาท่ีเกิดขึ้นนี้ ทําให

ผู ปวยไมสุขสบายถือเปนสาเหตุหลักของปญหา

พฤติกรรมการใชยาที่ไมเปนไปตามเกณฑการรักษา 

(Velligan et al., 2009) แตภายหลังจากที่ผูปวยและ

ครอบครัวไดรับความรูและทักษะท่ีจําเปนในการ

แกไขปญหาการใชยาตามเกณฑฯ พบวาผูปวยและ

ครอบครัว มีความมั่นใจและสามารถแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสมดังตัวอยางคําพูดเชน “ตอนนี้

เขาใจแลว วาอาการตัวแข็งทื่อ พูดไมชัด มันเกิด

ขึ้นได ไมใชผีเขา ถามันเกิดขึ้นอีกฉันจะไมเผายา

ทิ้ง แตจะไปหมอแทน” ตอมาใน ขั้นตอนท่ี 2 สง

เสรมิการรบัรูความสามารถของตนเองในการเผชญิ

ปญหา (self-efficacy) ประกอบดวยกิจกรรมท่ี 3  

คือการทบทวนวิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมการ

ใชยาตามเกณฑการรักษาที่ครอบครัวเคยใชและ

ผลที่เกิดขึ้น และกิจกรรมที่ 4  ฝกแกไขปญหาใช

สถานการณจําลองซ่ึงเปนปญหาพฤติกรรมการใช

ยาที่เกิดขึ้นบอยครั้งและมอบหมายใหนําไปใชจริง

ที่บานตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว 

ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการ ขั้นที่ 2 การสะทอน

คิดอยางมีวิจารณญาณ (critical reflection) Gibson 

(1995) และ Minuchin (1974) อางถึงใน อมุาพร ตรงัค

สมบัต ิ(2544) ทีก่ลาววาผูปวยและครอบครัวเม่ือได

ฝกแกไขปญหาเชิงระบบครอบครัว  (family coping 

function) โดยการปรบัเปลีย่นบทบาทหนาที ่(Family 

function) ของสมาชกิแตละคนใหเหมาะสมแลว จะ

ทาํใหครอบครวักลบัมาสูภาวะสมดุลอกีครัง้(family 

adjustment) จากการศกึษาพบวาผูปวยและครอบครวั

มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ ในการแก ไข

ปญหาพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑที่เหมาะสม

เพ่ิมขึ้น ดังตัวอยางคําพูดตอไปน้ี “แมจะคอยบอก

ใหกินยา คอยอบรมสั่งสอนอยาใหขาดยา, พี่สาว 

ทํางานรานเสริมสวยหาเงินมาใหครอบครัว ให

กําลังใจตัวฉันท่ีปวย ก็จะกินยาเอง ชวยทํางาน

บาน” ขั้นตอนตอมา คือ ขั้นตอนที่ 3 การสงเสริม

ความภาคภูมิใจในการเผชิญปญหา (self-esteem) 

เปนข้ันตอนของการเสริมสรางพลังอํานาจจากการ

ทําใหสมาชิกกลุมเกิดความภาคภูมิใจ (self esteem) 

การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ทําใหสมาชิกกลุมแตละ

ครอบครัว ไดเรียนรูวิธีการแกไขปญหาพฤติกรรม

การรับประทานยายาใหถูกตองตามเกณฑเพ่ิมมาก

ขึ้น จากการศึกษาพบวาผูปวยและครอบครัวรูสึก

วาตนเองมีคุณคา ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ  

เกดิความรักในตนเองและผูอืน่ และเช่ือมัน่ในความ

สามารถของตนเองเพิ่มขึ้น  สิ่งเหลานี้ คือพลังหรือ

ขมุทรพัยในการแกไขปญหาพฤตกิรรมการใชยาตาม

เกณฑในครั้งๆ ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะ

ตรงกับกระบวนการขั้นที่ 3 คือ การตัดสินใจและ

ลงมือปฏิบัติ (taking charge) ตามกระบวนการการ
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เสริมสรางพลังอํานาจของ Gibson (1995) จากการ

ศึกษาครั้งนี้พบคําพูดที่แสดงถึงการรับรูคุณคาใน

ตนเอง เชน  “ผมคิดวาผมไมมีคา ไมตองกินยาก็ได 

ไมเห็นเปนไร แตพอมาวันน้ี ผมรูสึกดีที่ ทุกๆ คน 

อดทนกับผม ผมไมอยากทําใหใครเสียใจอีกครับ”, 

“ขอบคุณพยาบาล ขอบคุณพี่แลวก็แม ที่ดูแลมา

ตลอด รูสึกวาผมตองทําใหได แคกินยามันไมไดราย

แรงอะไร กนิยาถาเราดขีึน้เราก็จะทาํงานได ไปรบัไป

สงหลานไปโรงเรียนได” และขั้นตอนสุดทายคือขั้น

ตอนที่ 4 การทบทวนกระบวนการที่ทําใหเกิดพลัง

อํานาจ (Evaluation) ประกอบดวยกิจกรรมที่ 6 การ

ทบทวนกระบวนการที่ทําใหเกิดพลังอํานาจ และ

สิน้สุดสัมพนัธภาพ ซึง่จะสอดคลองกับขัน้ที ่4  การ

คงไวซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Holding on)

(Gibson, 1995) จากการเขารวมกระบวนการการ

เสริมสรางพลังอาํนาจของตามโปรแกรมฯ ทีผ่านมา 

สงผลใหผูปวยและครอบครัว เกิดพลังอํานาจ คือ มี

ความรู ทักษะและประสบการณที่จะนํามาใชแกไข

ปญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม จาก

การศกึษาพบวา ผูปวยมีคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการ

ใชยาตามเกณฑฯ หลังทดลองสูงกวากอนทดลอง 

(x̄ = 4.79 และ x̄ = 3.07ตามลําดับ) และมีตัวอยาง

คําพูดที่แสดงถึงการมีพลังอํานาจ สามารถจัดการ

กับปญหาพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑฯ ไดดังนี้ 

ผูปวย “ผมคิดวาผมไมมีคา ไมตองกินยาก็ได ไมเห็น

เปนไร แตพอมาวนันี ้ผมรูสกึดทีี ่ทกุๆ คน อดทนกบั

ผม ผมไมอยากทําใหใครเสียใจอีกครับ” ผูดูแลหลัก 

“เราภูมิใจนะที่บานเราชวยกันมา จนถึงตอนนี้ ฟง

พยาบาล ฟงเพือ่นแลวกล็องเอาไปทําตาม มนักไ็มได

ยากอะไร” ผูดูแลรอง “ที่ผานมาเราลืมทําเรื่องงายๆ

ไปหลายเรือ่ง จากทีไ่ดไปลองทาํทีบ่าน เรากใ็หเขากนิ

ขาว กินนํ้า กินยา มีไมอยากกินบางก็กลอมเอา บอก

เปาหมายท่ีเราคุยกัน มันก็พูดกันงายข้ึน” จากการ

ที่แตละครอบครัวไดรวมแลกเปล่ียนประสบการณ

ในกลุมที่มีปญหาคลายคลึงกัน นอกจากการไดวิธี

การปฏิบตัแิลวยงัทาํใหเกดิความเขาใจซ่ึงกนัและกัน  

สงผลเกดิใหพลงัอาํนาจในการรวมกนัดแูลผูปวยตอ

ไป (Gibson, 1995)

 2.คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการใชยาตาม

เกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนของ

กลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลัง

อาํนาจท่ียดึครอบครวัเปนศนูยกลางสงูกวาคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของ

ผูปวยจิตเภทในชุมชนของกลุมควบคุมที่ไดรับการ

พยาบาลตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปน

ไปตามสมมติฐานขอที่ 2 สามารถอภิปรายไดตาม

ลําดับ ดังนี้ จากการศึกษาที่ผานมาพบวา การเสริม

สรางพลังอํานาจสามารถชวยใหผูปวยจิตเภทและ

ครอบครัวมีพฤติกรรมการใชยาท่ีเปนไปตามเกณฑ

การรักษา (สรินธร เชี่ยวโสธร, 2545; ผลทิพย ปาน

แดง, 2545) และการใชรปูแบบกลุมรวมกบัการใชยา

กอใหเกิดผลดีกวาการใชยาอยางเดียว (Jones et al., 

2011) สอดคลองการศึกษาของ Guimon, Eguiluz 

and Bulbena (1993) ที่นํารูปแบบกลุมมาใชในผู

ปวยและครอบครัว พบวาผูปวยและครอบครัวมี

ทศันคติ และการแสดงออกเก่ียวกับการใชยาในกลุม

ทดลองดกีวากลุมควบคมุ จากการผลการวจิยัพบวา

พบวาคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑ

การรักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชน กอนทดลอง

ระหวางกลุมทดลองท่ีไดรบัโปรแกรมการเสริมสราง

พลังอํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลางและกลุม

ควบคุมท่ีไดรบัการพยาบาลตามปกติ ไมแตกตางกัน 

(p-value =.49, t = .028) แตภายหลังการทดลองพบ

วาคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการ
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รักษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนของกลุมทดลอง

ที่ไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึด

ครอบครัวเปนศูนยกลางแตกตางกับคะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จิตเภทในชุมชนของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ .05 (p-value =.00, t = 30.414) 

โดยคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการ

รกัษาของผูปวยจิตเภทในชุมชนหลังทดลองในกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุม (x̄ = 4.79 และ x̄ = 2.98 

ตามลําดับ) สอดคลองกับงานวิจัยของ Zareal et 

al. (2014) ซึ่งไดศึกษากระบวนการเสริมสรางพลัง

อาํนาจทีย่ดึครอบครวัเปนศนูยกลางตอทศันคตแิละ

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษา ในผูปวย

จิตเภทและครอบครัวพบวากลุมที่ไดรับโปรแกรม

มีทัศนคติที่ดีตอการรักษาและมีพฤติกรรมการใช

ยาตามเกณฑสูงกวากอนไดรับโปรแกรม (p <.01) 

และธงรบ เทียนสันต (2556) ศึกษาเร่ืองผลของ

การใหคําปรึกษาครอบครัวตามแนวคิดการใหคํา

ปรึกษาครอบครัวกลุมโครงสราง ของ Minuchin 

(1974) รวมกับการใหสุขภาพจิตศึกษา ตามแนวคิด

ของ Anderson, Hogarty and Reiss (1980) พบวา

สามารถเพิม่พฤตกิรรมการใชยาตามเกณฑการรกัษา

ของผูปวยจิตเภทในชุมชนได จากผลการตรวจสอบ

สมมตฐิานทัง้ 2 พบวาโปรแกรมการเสริมสรางพลงั

อาํนาจท่ียดึครอบครัวเปนศนูยกลางสามารถชวยสง

เสริมพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผู

ปวยจิตเภทในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป

 ผลการศึกษาการใชโปรแกรมการเสริม

สรางพลังอํานาจท่ียึดครอบครัวเปนศูนยกลางตอ

พฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวย

จติเภทในชมุชน สามารถสรปุเปนขอเสนอแนะดาน

ตางๆ ได ดังนี้

1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล

 1.1 การนําโปรแกรมการเสริมสรางพลัง

อํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลางตอพฤติกรรม

การใชยาตามเกณฑการรักษาของผูปวยจิตเภทใน

ชุมชนไปใช พยาบาลจําเปนตองเปนผูที่มีพื้นฐาน

ดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การใหคํา

ปรึกษาดานสุขภาพ การใหคําปรึกษาครอบครัว 

ความรูพื้นฐานเก่ียวกับเร่ืองจิตเภท การเสริมสราง

พลังอํานาจ รวมทั้งมีทักษะและประสบการณการ

ทํากลุมจิตสังคมบําบัด ซึ่งตองใชทั้งความรูทั้งทาง

ดานสุขภาพจิตและจิตเวช ทักษะการเปนผูนํากลุม 

เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไวไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

 1.2 ในแตละกิจกรรม พยาบาลสามารถท่ี

นําโปรแกรมไปใชในการดูแลผูปวยโดยยึดข้ันตอน

ทั้ง 4 ขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินการกลุมเปนอยาง

มีประสิทธิภาพ 

2. ดานการศึกษา

 ควรมีการสงเสริมใหพยาบาลไดเขารับการ

พัฒนาศักยภาพการเสริมสรางพลังอํานาจแกผูปวย

จิตเภทหรือผูปวยโรคจิตเวชอ่ืนๆ รวมถึงการบําบัด

ครอบครวั เพ่ือใหพยาบาลสามารถดแูลผูปวยจติเภท

ในชมุชนใหมพีฤตกิรรมการใชยามเกณฑการรกัษาที่

ถูกตองตอไป

3.ดานการบริหาร

 3.1 เปนขอมูลในการพัฒนาแนวทางในการ

พัฒนาการดูแลผูปวยท่ีผูปวยจิตเภทและครอบครัว

ใหมีพฤติกรรมการใชยาตามเกณฑการรักษา
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 3.2 เปนขอมูลสําหรับผูใหบริการในหนวย

บรกิารในการพิจารณาวางแผนแนวทางการดูแลเพือ่

สงเสรมิใหผูปวยจติเภทในชมุชนมพีฤตกิรรมการใช

ยาตามเกณฑการรักษา

ขอเสนอแนะการวิจัย

 1. ควรมีการติดตามประสิทธิภาพของ

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจที่ยึดครอบครัว

เปนศูนยกลางอยางตอเนื่อง เปนระยะเวลา 1 เดือน 

3 เดือน 6 เดือน 1 ป และ 3 ป เนื่องจากพฤติกรรมมี

การเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นจึงควรมีการวิเคราะหผล

เพือ่ดแูนวโนมของปญหาและใหการชวยเหลอืผูปวย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใชยาตาม

เกณฑการรกัษา โดยใชโปรแกรมการเสรมิสรางพลงั

อํานาจที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง ในผูปวยกลุม

โรคจิตเวช และโรคเรื้อรังอื่นๆ
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