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บทคัดย่อ
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภท มีความผิดปกติดา้ นความคิด การรับรู ้ อารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่ งความบกพร่ อง
ในกลไกการรู ้ คิดส่ งผลให้ผูป้ ่ วยไม่สามารถคิดยืดหยุ่นและไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมให้เหมาะสม ทาให้
กระบวนการเผชิ ญปั ญหาและการปรับตัวต่อความเครี ยดไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้กลับมา
รักษาซ้ า โครงการนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุ่นร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรม
ต่อการเผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วยจิตเภท และเปรี ยบเทียบความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิดยืดหยุ่น
และการยับยั้ง พฤติ กรรมของผูป้ ่ วยจิ ตเภทในระยะก่ อนและหลัง ได้รับโปรแกรมฯ การดาเนิ นโครงการ
ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการกลับเป็ นซ้ าของผูป้ ่ วยจิตเภท ซึ่ งพบว่าเกี่ ยวข้องกับ
ความบกพร่ องของการคิ ดยืดหยุ่นและการยับ ยั้ง พฤติ กรรม จึงได้พ ฒ
ั นาโปรแกรมฟื้ นฟู ก ารคิ ดยืดหยุ่น
ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่อการเผชิญปัญหาในผูป้ ่ วยจิตเภท ตรวจสอบคุณภาพเชิ งเนื้ อหาของโปรแกรมฯ
ปรับปรุ งและนาโปรแกรมฯ ไปใช้กบั ผูป้ ่ วยจิตเภท จานวน 144 คน และประเมินผลโปรแกรมฯ โดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิ ดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรม เปรี ยบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนและหลังนาโปรแกรมฯ ไปทดลองใช้โดยใช้สถิติ Paired t-test
ผลการดาเนินงานพบว่าผูป้ ่ วยจิตเภทหลังได้รับโปรแกรมฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน
การเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิ ดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรมสู งกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p  .01) พยาบาลที่นาโปรแกรมฯ ไปใช้ และผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมโปรแกรม มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากถึงมากที่สุด ดังนั้น จึงควรนาโปรแกรมฯ ไปใช้ในการดูแลฟื้ นฟูดา้ นจิตสังคมแก่ผปู ้ ่ วยจิตเภทใน
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ทุ ก หอผูป้ ่ วย และพัฒ นาบุ ค คลากรพยาบาลให้ใ ช้โ ปรแกรมฯได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ง ทดสอบ
ประสิ ทธิ ผลโปรแกรมโดยใช้การวิจยั แบบกึ่งทดลอง ก่อนเผยแพร่ โปรแกรมแก่โรงพยาบาลอื่นต่อไป
คาสาคัญ : ผูป้ ่ วยจิตเภท การเผชิญปัญหา โปรแกรมฟื้ นฟู การคิดยืดหยุน่ การยับยั้งพฤติกรรม
Abstract
The patients with Schizophrenia are deficit in thinking, perception, emotion and behaviors.
Deficits in cognitive mechanisms result in the patient's inability to think flexibly and to inhibit behavior
appropriately leading to ineffective coping and stress adaptation processes, which cause of readmission.
This project aimed to develop cognitive flexibility and inhibition control recovery program on coping, and
compared cognitive flexibility and inhibition control of coping abilities in patients with schizophrenia
before and after received program. Project implementations comprised situational analysis of recurrence
of schizophrenic patients that found the association with impaired cognitive flexibility and inhibition
control, development of cognitive flexibility and inhibition control recovery program, content validity
checks and revision of the program, tryout with 144 schizophrenic patients, and program evaluation using
cognitive flexibility and inhibition control in coping skill questionnaire. The mean score comparison
before and after conducting the program was analyzed by paired t test.
The results showed that after received the program, patients with schizophrenia had significantly
higher average scores of cognitive flexibility and inhibition control of coping abilities than that of the
before (p.01). The satisfaction of nurses and schizophrenic patients participated in this program ranged
from high to the highest level. This program should be used for psychosocial rehabilitation of
schizophrenic patients in all in-patient departments and also develop abilities of nursing professionals to
use this program effectively. Additionally, the program should be tested by quasi experimental design
before disseminating to other hospitals.
Keywords patient with Schizophrenia, coping, recovery program, cognitive flexibility, inhibition control
บทนา
โรคจิตเภทเป็ นความผิดปกติ ทางจิ ตเวชที่ เรื้ อรั งและรุ นแรง พบได้ร้อยละ 1 ของประชากรโลก
อาการความผิดปกติเริ่ มในช่ วงวัยรุ่ นจนถึ งอายุ 30 ปี โดยพบมีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิด อารมณ์ และ
การทาหน้าที่ทางสังคมอย่างต่อเนื่ องค่อยเป็ นค่อยไป โดยความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก การสื่ อสารด้วยภาษา
การรับรู ้ และพฤติกรรมการแสดงออกของผูป้ ่ วยจิตเภทจะไม่ได้อยูใ่ นโลกแห่ งความเป็ นจริ ง ซึ่ งมีรายงานที่
อธิ บายไว้วา่ ความผิดปกติที่พบในผูป้ ่ วยมีสาเหตุจากการขยายตัวของโพรงสมองที่บริ เวณสมองส่ วนกลาง
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ทาให้เกิดความบกพร่ องด้านการพูด และการใช้ภาษา รวมถึงความผิดปกติที่บริ เวณ Dorsolateral prefrontal
cortex (DLPFC) และ Orbitofrontal cortex (OFC) ที่ส่งผลให้มีความบกพร่ องในการควบคุมแรงกระตุน้
ฉับพลัน (Impulse) และการแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่เหมาะสม (Social function) ไม่สามารถบอก
ความคิดและความต้องการของตนเองกับผูอ้ ื่ น ใช้ก ารแสดงออกทางอารมณ์ มากกว่าเหตุ ผล ไม่สามารถ
ควบคุ มตนเองได้ ไม่ เข้าใจถึ ง พฤติกรรมที่เป็ นที่ยอมรับ และไม่ยอมรั บของสังคม รวมถึ งไม่ ยอมรั บการ
เจ็บป่ วย บางรายมีพฤติกรรมทาร้ายตนเองและผูอ้ ื่นหรื อแยกตัวออกจากสังคม ไม่มีความสนใจหรื อความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการดาเนิ นชี วิ ต ไม่ ส ามารถท างานหรื อ อยู่ร่ ว มกับ ผู อ้ ื่ น ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ดปั ญ หาในการใช้
ชีวิตประจาวัน (Smelser & Baltes, 2020) และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหากอาการรุ นแรงถึงขั้น
เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่นและตนเอง
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยาเป็ นโรงพยาบาลเฉพาะทางสังกัดกรมสุ ขภาพจิต ให้การ
บาบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคทางจิตเวช โดยกรมสุ ขภาพจิตได้กาหนดตัวชี้ วดั ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน และความเป็ นเลิศเฉพาะทางด้านบริ การจิตเวช มิติดา้ นประสิ ทธิ ผลร้อยละ 95.5 ของผูป้ ่ วย
จิ ตเวชไม่ กลับเข้ามารั กษาซ้ าภายใน 28 วัน แต่จากข้อมูลของกลุ่ มงานพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันฯ ในปี งบประมาณ 2563 พบว่า มีผปู ้ ่ วยโรคจิตเภท ที่กลับมารักษาซ้ าในโรงพยาบาลภายใน 28 วัน
ถึงร้อยละ 40 จึงทบทวนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการกลับมารักษาซ้ าของผูป้ ่ วย จากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลจากเวชระเบียน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทและญาติ /ผูด้ ู แล พบว่า
1) ข้อมูลจากการทบทวนเวชระเบียนผูป้ ่ วยที่กลับมารักษาซ้ าแบบผูป้ ่ วยในช่วงนั้นจานวน 30 ราย ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ระยะเวลาการเจ็บป่ วยระหว่าง 6-10 ปี (เฉลี่ย 8.3 ปี ) กลับมารักษาซ้ า
ระหว่าง 2-4 ครั้ง (เฉลี่ย 3.89 ครั้ง) อาการสาคัญที่เป็ นปั จจัยสาเหตุที่ทาให้กลับมารับการรักษาซ้ า คือ ตาขวาง
ใส่ คนอื่น ตะโกนด่า โวยวาย ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น บางรายทุบฝาบ้าน ปาขวด ปั ดอาหาร บางรายมีอาการซึ ม
ไม่พูด แยกตัวเอง มีอารมณ์เศร้า คิดฆ่าตัวตาย ฯลฯ 2) ข้อมูลที่สรุ ปได้จากการสัมภาษณ์ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่
กลับมารักษาซ้ าแบบผูป้ ่ วยใน ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา พบว่า เมื่อกลับไปอยู่บา้ น ผูป้ ่ วย
ไม่ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ถู กเรี ยกว่าเป็ นคนหลุ ดโลก บ้า หรื อโรคจิต เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเครี ยด
ทุกข์ใจ จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุ นแรงกับปั ญหาเพียงเล็กน้อยหรื อบอกไม่ได้วา่ อะไรทาให้ตนเองรู ้สึกโกรธ ใช้
การแสดงออกทางอารมณ์ ที่บ่งบอกถึ ง ความรู ้ สึกหงุ ดหงิ ด เพื่อลดความกดดันที่ เกิ ดขึ้ น ไม่สามารถควบคุ ม
อารมณ์ได้ และ 3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ญาติ/ผูด้ ูแล ให้ขอ้ มูลสรุ ปได้วา่ ผูป้ ่ วยมีความเครี ยดในการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่น ไม่ชอบถูกตักเตือนให้ทาสิ่ งต่างๆ ผูป้ ่ วยมักแสดงท่าทีไม่พอใจ หงุดหงิด ญาติ/ผูด้ ูแลมักแก้ปัญหาด้วย
การนิ่ งเฉย เนื่ องจากกลัวผูป้ ่ วยก้าวร้าวรุ นแรงมากขึ้น จากข้อมูลที่ทบทวนได้สะท้อนให้เห็ นถึ งความบกพร่ อง
ของกระบวนการเผชิ ญปั ญหาและการปรั บตัวในการตอบสนองต่อความเครี ยดของผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภท ซึ่ ง
สามารถอธิ บายตามแนวคิดระบบการปรับตัวของรอย (Roy & Andrews,1999 ) ที่เชื่ อว่าบุคคลไม่สามารถ
ปรั บตัวได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากความบกพร่ องในการทาหน้าที่ ของกระบวนการเผชิ ญปั ญหาที่
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เด่นชัดในกลไกด้านการรู ้คิด จึงส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการปรับตัวที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านร่ างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน ซึ่ งด้านที่ สาคัญสาหรั บ
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภท คือ การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ และการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน ที่จะช่วยให้
สามารถอยู่ ร่ วมกับ ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ขตามอัต ภาพ จึ ง จ าเป็ นต้ อ งพ ฒั นา
ความสามารถในการปรับตัวของผูป้ ่ วยให้มี พฤติกรรมต่อการเผชิ ญปั ญหาที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
กลไกด้านการรู ้คิดเกี่ยวกับการฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมเพิ่มความตระหนักรู ้ทางปั ญญา
ในกระบวนการเผชิญปัญหา
การทบทวนความรู ้ เกี่ ยวกับการพัฒนาความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิดยืดหยุ่นและ
การยับ ยั้ง พฤติ ก รรมในผู ้ป่ วยจิ ต เภทมี ผ ลการศึ ก ษาที่ ส นับ สนุ น ว่า ผู ป้ ่ วยสามารถพัฒ นาได้ เนื่ อ งจาก
ความสามารถด้านความจาในผูป้ ่ วยจิตเภทไม่ได้บกพร่ องไปตามอาการของโรค (Na-art et al., 2020) ทั้งนี้
การที่บุคคลจะตอบสนองต่อสถานการณ์ ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนั้น วิลาสิ นี กาลังมาก (2562) อธิ บายว่า
บุคคลจาเป็ นต้องมีความสามารถในการจา และระลึกถึงประสบการณ์เดิมที่ถูกต้องมาใช้ในการแก้ไขปั ญหา
ได้ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ไม่ยึดติดกับความคิดและการกระทาแบบเดิม แก้ปัญหาด้วย
วิธีที่หลากหลาย และสามารถยับยั้งอารมณ์ หยุดการกระทาและความคิด เพื่อให้จดจ่อใส่ ใจกับสิ่ งที่ทา
เอาชนะความต้อ งการจากภายใน หรื อ สิ่ ง ล่ อ ใจจากภายนอก เพื่ อ เลื อ กท าสิ่ ง ที่ จ าเป็ นและส าคัญ ต่ อ
ความสาเร็ จ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การฟื้ นฟูผปู ้ ่ วยโรคจิตเภทให้สามารถเผชิ ญปั ญหาที่เกิดในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม ต้องเน้นการฝึ กทักษะการปรับเปลี่ ยนความคิดในการมองปั ญหา และการควบคุ มความ
ต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสม เลื อกตัดสิ นใจ หยุด รั้ งรอการแสดงออกทางอารมณ์ และ
พฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสม และจากการสื บค้นหลักฐานเชิ งประจักษ์ จากฐานข้อมู ลทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ พบข้อมูลจากงานวิจยั ในรู ปแบบสุ่ มที่มีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial: RCT) สรุ ป
ในเบื้องต้นได้ว่า แนวคิดการบาบัดฟื้ นฟูการรู ้คิด (Cognitive Remediation Therapy: CRT) (Choi et al.,
2018; Nuechterlein et al., 2020; O’Reilly et al., 2019) และแนวคิดการควบคุมตนเอง (Self-control) (Lam
& Chien, 2016; Lee, Rong, Hsu, Liu, & Kuo, 2018; Sampogna et al., 2018) ช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยโรคจิตเภท
ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด สามารถใช้ประสบการณ์เดิมที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และอาการทางจิตลดลง และสามารถพัฒนาความสามารถด้านการยับยั้งพฤติกรรมและลดอาการทางจิตใน
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทได้
เมื่อทบทวนผลลัพธ์ การดู แลผูป้ ่ วยร่ วมกับผูน้ ิ เทศทางการพยาบาลและพยาบาลที่ ทาหน้าที่ ดูแล
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภท พบว่า การพยาบาลระยะดูแลต่อเนื่ องหลังจากผูป้ ่ วยอาการทางจิตสงบ จะให้การดู แลเพื่อ
บาบัดฟื้ นฟูทางจิตสังคมในรู ปแบบกิจกรรมบาบัด ประกอบด้วย กลุ่มชุ มชนบาบัด กลุ่มกิจกรรมกายบริ หาร
กลุ่มสุ ขภาพจิตศึกษา กลุ่มให้ความรู ้เรื่ องโรคและยา การบาบัดทางจิตแบบรายบุคคล กลุ่มวางแผนจาหน่าย
และการให้คาแนะนาทางสุ ขภาพ แต่การดู แลตามแนวทางดังกล่าว ยังพบมีปัญหาการกลับมารักษาซ้ าของ
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ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทระหว่างปี งบประมาณ 2561-2563 ร้อยละ 8.11, 7.61 และ 7.53 ในแต่ละปี ซึ่ งสู งกว่าค่า
เป้ าหมายที่สถาบันฯ กาหนดไว้ที่ร้อยละ 5 ดังนั้น การศึกษาแนวทางการพยาบาลด้านจิตสังคมเพื่ อพัฒนา
ความคิดยืดหยุ่นและการยับยั้งพฤติกรรมให้ผูป้ ่ วยจิตเภทเผชิ ญปั ญหาได้อย่างเหมาะสม จึงเป็ นประเด็นที่มี
ความจาเป็ น ผูด้ าเนิ นโครงการจึง นาแนวคิดการบาบัดฟื้ นฟูการรู ้ คิดและการควบคุ มตนเอง มาประยุกต์ใน
การพัฒนาโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุ่นร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่อการเผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วยจิตเภท
ร่ วมกับข้อมูลที่พบจากการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาข้างต้น ที่พบว่า ผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทมีพฤติกรรมการ
เผชิ ญปั ญหาที่ไม่เหมาะสมด้านการคิดยืดหยุ่นและการยับยั้งพฤติกรรมมาบูรณาการในการจัดทาขอบเขต
เนื้ อหาของโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุ่นร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่อการเผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วยจิ ตเภท
เพื่อให้พยาบาลใช้เป็ นแนวทางในการดูแลที่เป็ นทิศทางเดียวกัน ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทได้รับการดูแลที่ครอบคลุม
และต่อเนื่อง สามารถเผชิญปั ญหาในการดาเนิ นชี วิตได้อย่างเหมาะสม สามารถลดอัตราการกลับมารักษาซ้ า
ภายใน 28 วัน
คานิยามััพท
ผู้ป่วยจิตเภท (Patient with schizophrenia) หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 20-59 ปี ที่มีความผิดปกติ
ด้านความคิด การรับรู ้ อารมณ์ และพฤติกรรม การแสดงออกอย่างรุ นแรง และสู ญเสี ย ความสามารถในการ
รั บ รู ้ โลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง โดยได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ตามบัญชี จาแนกโรคระหว่างประเทศฉบับ
แก้ไขครั้งที่ 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems: Tenth
Reversion) และปั จจุบนั กาลังรับการบริ การรักษาพยาบาลในผูป้ ่ วยจิตเวชทัว่ ไปชายและหญิง ณ สถาบันจิต
เวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
การเผชิ ญปัญหา (Coping) หมายถึง การรับรู ้การกระทาหรื อการปฏิบตั ิของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท ใน
การจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลาบาก หรื อสถานการณ์ที่ทาให้รู้สึกเครี ยด ทุกข์ใจ ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อทา
ให้ปัญหานั้นคลี่คลายลง ซึ่ งในการศึกษานี้ พฤติกรรมการเผชิญปั ญหา ประกอบด้วย
1. การคิดยืดหยุน่ คือ การที่ผปู ้ ่ วยโรคจิตเภทใช้วิธีการทบทวนทักษะที่จาเป็ นในการแก้ไขปั ญหา
การเสริ มสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การจัดการความเครี ยด การคิดเชิงบวก การยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่น
การตัดสิ นใจหาทางเลือกที่เหมาะสม และการแสวงหาประโยชน์จากแหล่งสนับสนุนทางสังคม
2. การยับ ยั้ง พฤติ ก รรม คื อ การที่ ผู ป้ ่ วยโรคจิ ต เภทใช้ ค วามสามารถในการควบคุ ม อารมณ์
ความคิด หรื อการกระทา ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม สามารถรั้งรอการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆ ในทางที่ดีข้ ึน
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โปรแกรมฟื้ นฟู (Recovery program) หมายถึง กิจกรรมที่ผดู ้ าเนิ นงานพัฒนาขึ้นอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้พยาบาลวิชาชี พใช้เป็ นเครื่ องมือในการดู แลผูป้ ่ วยโรคจิตเภทให้มีพฤติกรรมการเผชิ ญปั ญหาอย่าง
เหมาะสมด้วยการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่อการเผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วย
จิตเภท
2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการเผชิญปั ญหาด้วยการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรมของ
ผูป้ ่ วยจิตเภท ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรม
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของพยาบาลที่ใช้โปรแกรมฯ และผูป้ ่ วยจิตเภทที่ได้รับการดูแลตาม
โปรแกรมฯ
วิธีการดาเนินงานของโครงการ
โครงการการพัฒนา โปรแกรมฟื้ นฟู ก ารคิ ดยืด หยุ่นร่ วมกับ การยับ ยั้ง พฤติ ก รรม ดาเนิ นการใน
ปี งบประมาณ 2564 ระหว่างเดือน ต.ค.63 – ส.ค. 64 ขั้นตอนการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ัึกษาสภาวะแวดล้อม วิเคราะหสภาพปัญหาและประเมินความต้ องการ
การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การกลับเป็ นซ้ าของผูป้ ่ วยจิตเภทในปี งบประมาน 2561-2563 จาก
ข้อมูลดังนี้
1.1 สถิติการเข้ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยใน มีจานวน 1,327 , 1,457 และ 1,653 ราย ตามลาดับ โดยใน
แต่ละปี เป็ นผูป้ ่ วยที่กลับมารักษาซ้ าภายใน 28 วันจานวน 98, 87 และ 74 รายตามลาดับ
1.2 เวชระเบียนผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ าแบบผูป้ ่ วยใน ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน
2563 จานวน 30 แฟ้ ม จากผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทที่ป่วยซ้ าในช่ วงนั้นทั้งหมด 47 ราย โดยทบทวนด้านสภาวะ
อาการทางคลินิกเกี่ยวกับ 1) ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการเจ็บป่ วย จานวนครั้งที่กลับมา
รักษาซ้ า และ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการป่ วยซ้ า ได้แก่ อาการสาคัญ และปัจจัยที่เป็ นสาเหตุทาให้เข้ารับการรักษา
1.3 ข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ ผูป้ ่ วย ญาติ /ผูด้ ู แล และพยาบาลที่ ดูแล ด้วยวิธี การสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) สัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ าแผนกผูป้ ่ วยใน จานวน 10
คน ญาติ/ผูด้ ูแล จานวน 10 คน และพยาบาลที่ทาหน้าที่ดูแลผูป้ ่ วยจานวน 8 คน
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ขั้นตอนที่ 2 กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนาโปรแกรมฟื้ นฟู การคิดยืดหยุ่น
ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่ อการเผชิ ญปัญหาในผู้ป่วยจิตเภท
สรุ ปผลการประเมิ นสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทในกลุ่ ม ที่ กลับมารั กษาซ้ าตามข้อมู ลใน
ขั้นตอนที่ 1 มุ่งเน้นปั จจัยสาเหตุดา้ นผูป้ ่ วย ญาติ ผูด้ ูแล พยาบาล และการปฏิ บตั ิการพยาบาล นามากาหนด
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เป้ า หมายของการพัฒ นาโปรแกรมฯ คื อ เนื้ อ หากิ จ กรรมต้ อ งสามารถช่ ว ยให้ ผู ้ป่ วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผชิญปั ญหาในการดาเนินชีวติ ประจาวันด้วยการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งอารมณ์
พฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
2.2 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมฯ คือ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมฯ และ
ทดสอบผลของโปรแกรมฯ
ขั้นตอนที่ 3 การสั งเคราะหองคความรู้ ออกแบบโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุ่นร่ วมกับการยับยั้ง
พฤติกรรมต่ อการเผชิ ญปัญหาในผู้ป่วยจิตเภทเบื้องต้ น และตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมฯ
3.1 ทบทวนเอกสาร ตาราทางวิชาการ รายงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กาหนดคาสาคัญในการสื บค้น
และคัดเลื อกหลักฐานเชิ งประจักษ์โดยใช้แนวคิดของพิโค (PICO framework) ดาเนิ นการสื บค้นจาก
ฐานข้อมูลในประเทศไทย โดยใช้คาสาคัญในการสื บค้น คือ การคิดยืดหยุ่น การยับยั้งพฤติกรรมและการ
เผชิญปั ญหาของผูป้ ่ วยโรคจิต ร่ วมกับการสื บค้นจากฐานข้อมูลในต่างประเทศ ด้วยคาสาคัญในการสื บค้น
คือ Cognitive flexibility, Inhibition control, Self-control และ Cognitive remediation therapy ผลการสื บค้น
จากฐานข้อมูล พบงานวิจยั ในรู ปแบบสุ่ มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial: RCT) จานวน 6
เรื่ อง โดยงานวิจ ยั 3 เรื่ อง รายงานการประยุกต์แนวคิ ดการบาบัดฟื้ นฟู การรู ้ คิด (Cognitive Remediation
Therapy: CRT) ที่เชื่อว่ากระบวนการรู ้คิดของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทสามารถฟื้ นฟูได้ดว้ ยการฝึ กทักษะของสมอง
ส่ วนหน้า ประกอบด้วย ความจา การคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรม ในการจัดการกระบวนการคิด การ
เรี ยนรู ้ในเรื่ องต่างๆ ได้อย่างถู กต้อง ร่ วมกับฝึ กทักษะทางสังคมตามสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้นอย่างเป็ นปั จจุบนั
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม (Wykes & Reeder, 2005) ซึ่ งผลจากการศึกษา
ทั้งหมดระบุวา่ การบาบัดฟื้ นฟูการรู ้คิดช่วยทาให้ผปู ้ ่ วยโรคจิตเภทปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด สามารถใช้
ประสบการณ์เดิมที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และอาการทางจิตลดลง แต่การฟื้ นฟู
ความสามารถด้า นการยับ ยั้ง พฤติ ก รรม อัน เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ของความสามารถในการจัด การ
สถานการณ์ ต่างๆ ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน (Executive function) และมีส่วนในการผลักดันให้บุคคล
สามารถรู ้ เท่าทัน ตรวจสอบความคิ ดของตนเอง และปรั บเปลี่ ยนวิธีการคิ ดได้ตามความเหมาะสม (Meta
cognition) ไม่พบความแตกต่างหรื อการปรับเปลี่ยนอย่างมีนยั สาคัญ (Choi et al., 2018; Nuechterlein et al.,
2020; O’Reilly et al., 2019) ส่ วนงานวิจยั อีก 3 เรื่ อง ได้รายงานการประยุกต์แนวคิดการควบคุมตนเอง
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(Self-control) ที่เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการเตือนตนเอง การแก้ปัญหา การควบคุมตนเอง และการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง สามารถควบคุมพฤติกรรมให้เหมาะสมได้เมื่อเผชิญปั ญ หา (Rosenbaum, 1980)
แนวคิ ดการควบคุ มตนเองสามารถพัฒนาความสามารถด้านการยับยั้งพฤติ กรรมและลดอาการทางจิตใน
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทได้ (Lam & Chien, 2016; Lee et al., 2018; Sampogna et al., 2018)
3.2 ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่อการเผชิ ญ
ปั ญหาในผูป้ ่ วยจิตเภท จานวน 2 แนวคิด ได้แก่ 1) แนวคิดการบาบัดฟื้ นฟูการรู ้คิด (Cognitive remediation
therapy: CRT) ของ Wykes and Reeder (2005) ที่เชื่อว่ากระบวนการรู ้คิดของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทสามารถฟื้ นฟู
ได้ดว้ ยการฝึ กทักษะของสมองส่ วนหน้าให้จดั การกระบวนการคิด การเรี ยนรู ้ ในเรื่ องต่างๆ รวมทั้งการคิด
ยืดหยุ่นและการยับยั้งพฤติกรรมที่ ถูกต้อง ร่ วมกับฝึ กทักษะทางสังคมตามสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นอย่างเป็ น
ปั จจุบนั เพื่อให้ผปู ้ ่ วยปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และ 2) แนวคิดการควบคุมตนเอง ( Selfcontrol) ของ Rosenbaum (1980) ที่อธิ บายว่าการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเตือนตนเอง การแก้ปัญหา การควบคุม
ตนเอง และการรับรู ้ความสามารถของตนเอง สามารถควบคุมพฤติกรรมให้เหมาะสมได้เมื่อเผชิญปั ญหา
ข้อสรุ ปจากการศึกษา คือ การนาแนวคิดองค์ประกอบย่อยด้านการปรับเปลี่ยนความคิด (Cognitive
shift) ซึ่ งเป็ นแนวคิดย่อยของการบาบัดฟื้ นฟูการรู ้ คิด (CRT) และแนวคิดการควบคุมตนเองมาใช้ในการ
ออกแบบโปรแกรม โดยสาระสาคัญหลักของโปรแกรมฯ ประกอบด้วย การฝึ กวิเคราะห์ความต้องการของ
ตนเอง (Calibration of attentional demand) การเรี ยนรู ้ ที่จากัดความผิดพลาดให้น้อยที่ สุด (Errorless
learning) การฝึ กการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self-instruction) การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเรี ยนรู ้เพิ่มมากขึ้น (Scaffolder
instruction) และการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผปู ้ ่ วยสามารถค้นพบตนเอง (Element of Discovery)
3.3 ประยุกต์และบู รณาการร่ วมกับข้อมู ลสถานการณ์ ปัญหาการดู แลผูป้ ่ วยโรคจิตเภทในการ
จัดทาขอบเขต เนื้ อหาของโปรแกรมฯ โดยมี รายละเอี ย ดเนื้ อหาจานวน 8 กิ จกรรม ประกอบด้ว ย
ประกอบด้วย 1) การรั บ รู ้ ผ ลกระทบจากพฤติ ก รรมการเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิ ดยืดหยุ่นและการยับ ยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 2) การทบทวนประสบการณ์การแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพและการเสริ มสร้ าง
ความภาคภูมิใจ 3) การฝึ กความอดทนและการจัดการต่อปั จจัยกระตุน้ 4) การจัดการความเครี ยด 5) การใช้
ความคิดเชิงบวกในการเผชิญปั ญหา 6) การยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่นและการตัดสิ นใจหาทางเลือก 7) การ
บูรณาการการคิ ดเชิ งบวก/การยอมรั บความคิดเห็ นผูอ้ ื่ น/การตัดสิ นใจหาทางเลื อกที่ เหมาะสม และการ
ควบคุ มตนเองไปใช้ในการแก้ปัญหา และ 8) การแสวงหาประโยชน์จากแหล่งสนับสนุ นทางสังคมและ
ทบทวนการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนการจาหน่าย ในการนาโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ฯ ไปใช้
ดาเนินการในรู ปแบบกระบวนการกลุ่ม โดยดาเนินกิจกรรมทุกวันๆ ละ 1 กิจกรรม ใช้เวลาครั้งละ 90 นาที
3.4 นาโปรแกรมฯ (ฉบับร่ าง) ไปตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิ งเนื้ อหา จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 คน
และประเมิ นค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหาในโปรแกรมฯ และวัตถุประสงค์ในแต่ละกิ จกรรม (Item
Objective Congruence: IOC) ครั้ งที่ 1 มี ค่า คะแนนระหว่าง 0.6-0.8 หลังจากนั้นนาข้อเสนอแนะจาก
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ผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรั บปรุ งเนื้ อหาโปรแกรมฯ ประกอบด้วย ใบความรู ้ ที่ 1 ปรั บ แก้ความหมายของความคิ ด
ยืดหยุน่ คือ “ความสามารถในการคิดที่ปรับเปลี่ยนได้ ส่ งผลต่อความยืดหยุน่ ในการกระทา การตอบสนอง
ต่ออารมณ์และการกระทา มีความสาคัญต่อการปรับเปลี่ยนการกระทา อารมณ์ และพฤติกรรมให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมที่ เปลี่ ย นไปได้” ใบงานที่ 9 ปรั บคาถามจาก “ปั จจัย อะไรบ้า งที่ ท าให้เกิ ด
ความเครี ยด” เป็ น “อะไรเป็ นตัวกระตุน้ ที่ทาให้เกิดความเครี ยด” ใบงานที่ 12 ให้เพิ่มเติมการแปลผลคะแนน
ในแบบสารวจความคิดตนเอง คือ ตอบข้อ 1-4 แสดงถึงมีแนวโน้มคิดลบต่อตนเอง ตอบข้อ 5-8 แสดงถึงมี
แนวโน้ม คิ ดลบต่ อ ผูอ้ ื่ น ตอบข้อ 9-10แสดงถึ ง มี แนวโน้ม คิ ดลบต่ อสถานการณ์ แล้ว ส่ ง โปรแกรมฯ ที่
ปรับปรุ งแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินค่า IOC ครั้งที่ 2 มีค่าคะแนนระหว่าง 0.8-1.0 รายละเอียดโปรแกรมดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมในผูป้ ่ วยจิตเภท (ฉบับปรับปรุ ง)
ครั้งที่
องค์ประกอบ
กิจกรรม
กลุ่ม
1.การสร้างสัมพันธภาพ
ขั้นเริ่ มต้น
1. กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
และการรับรู ้ผลกระทบจาก ( 30 นาที)
2. ผูป้ ่ วยบอกความรู ้สึก/ความคิดเห็นต่อกิจกรรม
พฤติกรรมการเผชิญปั ญหา ขั้นดาเนินการ
1. ให้ความรู ้เกี่ยวกับการคิดยืดหยุน่ /การยับยั้ง
ด้วยการคิดยืดหยุน่ และการ ( 40 นาที)
พฤติกรรมและผลการวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วย
ยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่
2. ผูป้ ่ วยสารวจปั ญหาตนเอง
เหมาะสม
3. ผูป้ ่ วยวิเคราะห์ผลดีผลเสี ยของการคิดยืดหยุน่ /การ
วัตถุประสงค์
ยับยั้งพฤติกรรมและการควบคุมตนเอง
1.ฝึ กการวิเคราะห์ความ
4. ผูป้ ่ วยแต่ละคนค้นหาปั ญหาสาคัญของตนเองจากข้อ
ต้องการของตนเอง ให้มี
2และ3
ความรู ้ ความเข้าใจและ
5. ผูป้ ่ วยคิดถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตระหนักในปั ญหาที่เกิดจาก
การเผชิญปั ญหาด้วยการคิดยืดหยุน่ /การยับยั้งพฤติกรรม
การเผชิญปั ญหาด้วยการคิด
และการควบคุมตนเอง
ยืดหยุน่ และการยับยั้ง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ขั้นสรุ ป
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปพฤติกรรมที่ควรปรับปรุ ง และให้เขียน
2. เกิดความไว้วางใจ และมี ( 20 นาที)
สัญญาใจ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันทั้งกับ
2. ผูน้ ากลุ่มชี้แจงรายละเอียดโปรแกรมฯ
ผูน้ ากลุ่มและผูป้ ่ วยด้วยกัน
ขั้นเริ่ มต้น
1. ถามสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากครั้งที่แล้ว
2. การทบทวน
( 10 นาที)
2. เกริ่ นนาการรับรู ้ความสามารถ ความภาคภูมิใจ และ
ประสบการณ์การ
แรงจูงใจเป็ นสิ่ งที่ทาให้เรี ยนรู ้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี
แก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิภาพ
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สื่ อ/ใบงาน
-กระดาษทิชชูแบบม้วน
-คาถาม
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-ใบงานที่ 1
-ใบงานที่ 2

-ใบงานที่ 3

-กระดาษโพสต์ อิท
-ดินสอ
-บอร์ด
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ครั้งที่

องค์ประกอบ
กลุ่ม
ขั้นดาเนินการ
( 70 นาที)

และการเสริ มสร้างความ
ภาคภูมิใจ
วัตถุประสงค์
1. ได้รับการเรี ยนรู ้ที่จากัด
ความผิดพลาดให้นอ้ ยที่สุด
2.เสริ มสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และ
เกิดแรงจูงใจในการปรับ
พฤติกรรมเผชิญปั ญหาด้วย
การคิดยืดหยุน่ การยับยั้ง
พฤติกรรม และการควบคุม
ตนเอง
3. มีเป้ าหมายในการปรับ
พฤติกรรมเผชิญปั ญหาด้วย ขั้นสรุ ป
การคิดยืดหยุน่ การยับยั้ง ( 10 นาที)
พฤติกรรม การควบคุม
ตนเอง
3. ฝึ กความอดทนและการ
จัดการต่อปัจจัยกระตุน้
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
การใช้ความคิด การเตือน
ตนเอง ความอดทน และ
การรอคอย
2. มีความอดทนในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมตามโปรแกรม
ฯ
3. สามารถแยกแยะปั จจัย
กระตุน้ ที่ทาให้เกิด
ความเครี ยด
4. มีทกั ษะในการจัดการ
กับปั จจัยกระตุน้ ที่ทาให้
เกิดความเครี ยด
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ขั้นเริ่ มต้น
( 10 นาที)

ขั้นดาเนินการ
( 70 นาที)

ขั้นสรุ ป
( 10 นาที)

กิจกรรม
1. ผูป้ ่ วยประเมินความภาคภูมิใจและแรงจูงใจในตนเอง
และสรุ ปคะแนน
2. ผูป้ ่ วยบอกเล่าเรื่ องประทับใจหรื อความทรงจาดีๆที่
เคยประสบความสาเร็ จในการเผชิญปั ญหา ด้วยการคิด
ยืดหยุน่ การยับยั้งพฤติกรรม และการควบคุมตนเอง (
หรื อเรื่ องของบุคคลอื่นที่ประทับใจ )
3. ให้ความรู ้ เรื่ อง แนวทางการเสริ มสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
4. เปิ ดวีดีทศั น์เรื่ อง “ ความภูมิใจที่สร้างได้ ”
5. ผูป้ ่ วยวิเคราะห์ความภาคภูมิใจในตนเองของตัวละครตาม
ความรู ้ที่เรี ยนไป โดยผูน้ ากลุ่มช่วยการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง
6. ผูป้ ่ วยเขียน “เป้ าหมายในชีวติ ” และการบรรลุ
เป้ าหมายด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. ให้การบ้านผูป้ ่ วยเขียน “ความภาคภูมิใจและแรงจูงใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผชิญปั ญหา ด้วยการคิด
ยืดหยุน่ การยับยั้งพฤติกรรม และการควบคุมตนเอง”มาส่ง
ในครั้งต่อไป
1. นาเสนอการบ้าน แลกเปลี่ยนความเห็น
2. เกริ่ นนาทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เผชิญปั ญหาได้แต่อาจมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไข จึงต้อง
อดทนและจัดการต่อปั จจัยกระตุน้
1. ให้ความรู ้ เรื่ อง ความอดทนและการจัดการต่อปั จจัยกระตุน้
2. เปิ ดวีดีทศั น์เรื่ อง “ถ้าคุณถูกด่า คุณจะทาอย่างไร”
3. ผูป้ ่ วยวิเคราะห์ ความความอดทนและการจัดการต่อ
ปั จจัยกระตุน้ ของตัวละครตามความรู ้ที่เรี ยนไป โดย
ผูน้ ากลุ่มช่วยการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง
4. แบ่งผูป้ ่ วยกลุ่มละ 3-4 คน ให้ฝึกสถานการณ์จาลอง
การเผชิญกับสิ่ งที่มากระตุน้ ให้เกิดความเครี ยด
5. สรุ ปการฝึ ก ระบุปัจจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ พฤติกรรมที่แสดง
ถึงความอดทน วิธีการควบคุมตนเอง และวิธีการแก้ปัญหา
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. ให้การบ้านผูป้ ่ วยเขียน “เครี ยดได้...คลายเป็ น”มาส่ง
ในครั้งต่อไป

สื่ อ/ใบงาน
-ใบงานที่ 4

-ใบความรู ้ที่ 2
-วีดีทศั น์
-ใบงานที่ 5
-ใบงานที่ 6

-ใบงานที่ 7

-ใบความรู ้ที่ 3
-วีดีทศั น์
-ใบงานที่ 8
-ใบงานที่ 9

-ใบงานที่ 10
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ครั้งที่

องค์ประกอบ
กลุ่ม
ขั้นเริ่ มต้น
( 10 นาที)

4. การจัดการความเครี ยด
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง การใช้ความคิด
การเตือนตนเอง ความ
ขั้นดาเนินการ
อดทน และการรอคอย และ ( 70 นาที)
การจัดการความเครี ยด
2. มีความรู ้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของความเครี ยด
2. สามารถจัดการกับ
ความเครี ยดได้

ขั้นสรุ ป
( 10 นาที)
5. การใช้ความคิดเชิงบวก
ในการเผชิญปั ญหา
วัตถุประสงค์
1. ฝึ กการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
การใช้ความคิด การเตือน
ตนเอง ความอดทน และ
การรอคอย สามารถใช้
ความคิดเชิงบวกในการ
เผชิญปั ญหา
2. รู้จกั ลักษณะของความคิด
อัตโนมัติทางลบของตนเอง

ขั้นเริ่ มต้น
( 10 นาที)

ขั้นดาเนินการ
( 70 นาที)

กิจกรรม
1. นาเสนอการบ้าน
2. แปลผลคะแนน แลกเปลี่ยนความเห็น
3. เกริ่ นนาทุกคนมีโอกาสเผชิญกับความเครี ยดจึงต้อง
เรี ยนรู ้วธิ ีการจัดการความเครี ยด
1. ให้ความรู ้เรื่ อง การจัดการความเครี ยด
2. สอบถามผูป้ ่ วย ประสบการณ์เมื่อรู ้สึกเครี ยดและ
วิธีการจัดการ
3. ให้ผปู ้ ่ วยนึกถึงตัวกระตุน้ ที่ทาให้ตนเกิดความเครี ยด
เขียนลงในกระดาษเพื่อเตือนตนเอง
4. ให้ความรู ้วธิ ีการจัดการความเครี ยด “การฝึ กผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ”
5. สาธิตวิธีการให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิตาม
6. ให้ความรู ้วธิ ีการจัดการความเครี ยด “การฝึ กการหายใจ”
7. สาธิตวิธีการให้ผปู ้ ่ วยปฏิบตั ิตาม
8. สอบถามความรู ้สึกจากการฝึ กและร่ วมกันสรุ ปผลที่
ได้จากการฝึ ก
9. แบ่งกลุ่มผูป้ ่ วย 3-4 คน สรุ ปประสบการณ์การจัดการ
กับความเครี ยด
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. ให้การบ้านผูป้ ่ วยเขียน ““สารวจความคิดของตนเอง””
มาส่งในครั้งต่อไป
1. นาเสนอการบ้าน
2. แปลผลคะแนน แลกเปลี่ยนความเห็น
3. เกริ่ นนาทุกคนมีแนวโน้มคิดลบได้เสมอ จึงต้อง
เรี ยนรู ้การใช้ความคิดเชิงบวกในการเผชิญปั ญหา
1. เปิ ดวีดีทศั น์ เรื่ อง “ คิดอย่างไรกับสิ่ งที่เห็น ”
2. ถามผูป้ ่ วย มีความคิดอะไรเกิดขึ้น
3. ให้ความรู ้เรื่ อง“ความคิดอัตโนมัติทางลบที่นาไปสู่
ความบกพร่ องของการคิดยืดหยุน่ การยับยั้งพฤติกรรม
และการควบคุมตนเอง”
4. ผูป้ ่ วยฝึ กค้นหาความคิดอัตโนมัติ
5. สรุ ปความคิดอัตโนมัติทางลบที่เป็ นสาเหตุทาให้เกิด
การเผชิญปั ญหาที่ไม่เหมาะสม

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. ปี ที่ 3 ฉบั บที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564), 53 - 71

สื่ อ/ใบงาน

-ใบความรู ้ที่ 4

-ใบความรู ้ที่ 5

-ใบความรู ้ที่ 6

-ใบงานที่ 11

-ใบงานที่ 12

-วีดีทศั น์
-ใบความรู ้ที่ 7

-ใบงานที่ 13
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ครั้งที่
และผลที่ตามมา
3. สามารถแยกแยะ
ความคิดอัตโนมัติ
4. เรี ยนรู้การปรับเปลี่ยน
ความคิดได้

6 .การยอมรับความคิดเห็น
ผูอ้ ื่นและการตัดสิ นใจหา
ทางเลือก
วัตถุประสงค์
1.ได้รับการเรี ยนรู ้ที่เพิ่ม
มากขึ้น และการกระทาด้วย
ตนเอง
2.ยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น เข้าใจ และตระหนัก
ถึงความสาคัญของการ
ตัดสิ นใจเพื่อการเผชิญ
ปั ญหาที่เหมาะสม
3.สารวจความคิดที่จะทาให้
การตัดสิ นใจแสดง
พฤติกรรมการเผชิญปั ญหา
ด้วยการคิดยืดหยุน่ การ
ยับยั้งพฤติกรรม และการ
ควบคุมตัวเองได้อย่าง
เหมาะสม
4.มีแนวทางการตัดสิ นใจที่
เหมาะสม
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องค์ประกอบ
กลุ่ม

ขั้นสรุ ป
( 10 นาที)
ขั้นเริ่ มต้น
( 10 นาที)

ขั้นดาเนินการ
( 70 นาที)

ขั้นสรุ ป
( 10 นาที)

กิจกรรม
6. อธิบายการฝึ กใช้ความคิดเชิงบวกในการเผชิญปั ญหา
7. เปิ ดวีดีทศั น์ เรื่ อง “พลังบวกของนิค”
8. ผูป้ ่ วยวิเคราะห์ผลของการปรับเปลี่ยนความคิดจาก
ตัวละครที่ชมในวีดีทศั น์ ตามความรู ้ที่เรี ยนไป โดยผูน้ า
กลุ่มช่วยการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. ให้การบ้านผูป้ ่ วยเขียน “แบบทดสอบพฤติกรรมการ
รับฟังผูอ้ ื่น”มาส่งในครั้งต่อไป
1. นาเสนอการบ้าน
2. แปลผลคะแนน แบบทดสอบพฤติกรรมการรับฟังผูอ้ ื่น
3. เกริ่ นนาแต่ละคนมีความแตกต่างของการยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น จึงต้องเรี ยนรู ้การยอมรับความคิดเห็น
ผูอ้ ื่นและการตัดสิ นใจหาทางเลือก
1. ให้ความรู ้วธิ ีการปฏิบตั ิในการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอ้ ื่น/การตัดสิ นใจหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
2. เปิ ดวีดีทศั น์เรื่ อง “ฟังกันซักนิด แล้วค่อยคิดตัดสิ นใจ”
3. แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คนวิเคราะห์การยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่นและการตัดสิ นใจในการเผชิญปั ญหาของ
ตัวละครในวีดีทศั น์ ตามความรู ้ที่เรี ยนไป โดยผูน้ ากลุ่ม
ช่วยการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง
4. แบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คน ให้ฝึกปฏิบตั ิการยอมรับความ
คิดเห็นผูอ้ ื่นและการตัดสิ นใจหาทางเลือกโดยใช้
สถานการณ์จาลอง
5. สรุ ปความสาคัญของการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
และแนวทางการตัดสิ นใจที่ทาให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. ให้การบ้านผูป้ ่ วยเขียน “ทดสอบความรู ้การคิดเชิง
บวก การยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่น การตัดสิ นใจหา
ทางเลือกที่เหมาะสม และการควบคุมตนเอง”มาส่งใน
ครั้งต่อไป

สื่ อ/ใบงาน

-วีดีทศั น์
-ใบงานที่ 14

-ใบงานที่ 15

-ใบความรู ้ที่ 8
-วีดีทศั น์
-ใบงานที่ 16

-ใบงานที่ 17

-ใบงานที่ 18
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ครั้งที่
7. บูรณาการ การคิดเชิง
บวก/ การยอมรับความ
คิดเห็นผูอ้ ื่น/การตัดสิ นใจ
หาทางเลือกที่เหมาะสม
และการควบคุมตนเอง ไป
ใช้ในการแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์
นาความรู ้ ทักษะในการคิด
เชิงบวก การยอมรับความ
คิดเห็นผูอ้ ื่น การตัดสิ นใจ
หาทางเลือกที่เหมาะสม
และการควบคุมตนเอง มา
ใช้ในการเผชิญปัญหาใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม

องค์ประกอบ
กลุ่ม
ขั้นเริ่ มต้น
( 10 นา)

ขั้นดาเนินการ
( 70 นาที)

ขั้นสรุ ป
( 10 นาที)
8. การแสวงหาประโยชน์
จากแหล่งสนับสนุนทาง
สังคมและทบทวนการ
เรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการจาหน่าย
วัตถุประสงค์
1. ได้รับการเรี ยนรู ้ที่ช่วย
ให้ผปู ้ ่ วยสามารถค้นพบ
ตนเอง สามารถแสวงหา
ประโยชน์จากแหล่ง
สนับสนุน

ขั้นเริ่ มต้น
( 10 นาที)

ขั้นดาเนินการ
( 70 นาที)

กิจกรรม

สื่ อ/ใบงาน

1. นาเสนอการบ้าน
2. เฉลยคาตอบ “ทดสอบความรู ้การคิดเชิงบวก การ
ยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่น การตัดสิ นใจหาทางเลือกที่
เหมาะสม และการควบคุมตนเอง”
3. เกริ่ นนาทุกคนมีโอกาสพบกับปัญหาที่อาจใช้วธิ ีการ
แก้ปัญหาได้แบบตรงไปตรงมาและแบบที่ตอ้ งใช้หลาย
วิธีผสมกัน จึงต้องเรี ยนรู ้การใช้วธิ ีการที่เรี ยนรู ้ไปให้เหมาะสม
1. ถามผูป้ ่ วยแต่ละคนถึ งประสบการณ์ การคิ ดเชิ งบวก
การยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่น การตัดสิ นใจหาทางเลือกที่
เหมาะสม และการควบคุ มตนเอง และให้แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ร่วมกัน
2. ผูป้ ่ วยบอกถึงความตั้งใจในการปรับพฤติกรรมการเผชิ ญ -ใบงานที่ 19
ปั ญหาของตนเองด้วยการคิดเชิงบวก การยอมรับความคิดเห็น
ผูอ้ ื่น การตัดสิ นใจหาทางเลือกที่ เหมาะสม และการควบคุม
ตนเองหลังจากได้รับการจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
3. ให้คาแนะนา/ความมัน่ ใจในการปรั บพฤติกรรมการ
เผชิญปั ญหาที่เหมาะสมแก่ผปู ้ ่ วย
4. ให้ขอ้ คิ ดและกาลังใจในการปรั บพฤติ กรรมตามวีดี -วีดีทศั น์
ทัศน์เรื่ อง “ผูพ้ ิชิตโรคจิตเภท”
1. ผูป้ ่ วยสรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. ให้ผปู ้ ่ วย “ทบทวนถึง ญาติ/ผูด้ ูแล ที่ผปู ้ ่ วยใกล้ชิด สนิท
สนม และไว้วางใจ”เพื่อติดต่อมาเข้ากลุ่มร่ วมกันในครั้งต่อไป
1. ทักทายผูป้ ่ วยและญาติ
2. เกริ่ นนาการเรี ยนรู ้ที่ผปู ้ ่ วยได้รับจากโปรแกรม การ
ดูแลต่อเนื่อง/การสนับสนุนของญาติ และการเตรี ยม
ความพร้อมก่อนจาหน่าย
1. ญาติ แนะนาตัว
2. ผูป้ ่ วยพูดถึงความประทับใจและความรู ้สึกดีๆ ที่มีต่อ
ญาติ และให้ญาติพดู ถึงความรู ้สึกดีๆ ที่มีต่อผูป้ ่ วย
3. ผูป้ ่ วยเล่าถึงชีวติ ประจาวันในขณะที่อยูบ่ า้ น
4. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจาวันที่เกี่ ยวข้อง
กับการปรับตัวที่เหมาะสมมากขึ้น จากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไป
5. อธิบายความสาคัญของความร่ วมมือ ช่วยเหลือผูป้ ่ วย -ใบความรู ้ที่ 9
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ครั้งที่

องค์ประกอบ
กลุ่ม

กิจกรรม

สื่ อ/ใบงาน

ที่อยูใ่ นช่วงปรับปรุ งตนเองและบทบาทหน้าที่ญาติ
6. ผูป้ ่ วยบอกถึงความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การเผชิ ญ ปั ญ หา และความต้อ งการการช่ ว ยเหลื อ
หลังจากได้รับการจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล
7. พยาบาล ผูป้ ่ วย และญาติวางแผนร่ วมกัน“บันทึกความ -ใบงานที่ 20
ร่ วมมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผชิญปั ญหา”และ
อภิปรายร่ วมกันถึงความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง
1. สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้
2. เสริ มแรงทางบวก
3. นัดหมายการติดตามเยีย่ มหลังจากได้รับการจาหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล 1 เดือน
หมายเหตุ ในระหว่างดาเนินกิจกรรมถ้าพบว่าผูป้ ่ วยเครี ยด ไม่ค่อยมีสมาธิ ไม่ค่อยกระตือรื อร้น ผูน้ ากลุ่มจะให้ผปู ้ ่ วยพัก
ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย
ทางสังคมของตนเองได้
2. มีสมั พันธภาพที่ดีกบั
ญาติ/ผูด้ ูแล
3. ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากญาติ/ผูด้ ูแล
4. มีส่วนร่ วมในการวาง
แผนการฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่
การยับยั้งพฤติกรรม และการ ขั้นสรุ ป
ควบคุมตนเอง กับญาติ/
( 10 นาที)
ผูด้ ูแล และพยาบาล

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งการออกแบบ ทดลองใช้ ในหอผู้ป่วยทีด่ ูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
ปรับปรุ งโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่อการเผชิญปั ญหาในผูป้ ่ วยจิต
เภท (ฉบับปรับปรุ ง) แล้วส่ งกลับไปยังผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นนามาจัดทาเป็ นเอกสารคู่มือของโปรแกรมฯ เพื่อ
นาไปทดลองใช้ในหอผูป้ ่ วยที่ดูแลผูป้ ่ วยโรคจิตเภท โดยผูป้ ่ วยกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 144 คน คัดเลือกตาม
เกณฑ์ ดังนี้
1. ได้รั บการวินิ จฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภท (F 20) ตามเกณฑ์วินิ จฉัย ICD-10
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision)
2. อาการทางจิ ตอยู่ในระดับน้อย ประเมิ นโดยใช้แบบประเมิ นอาการทางจิ ต (Brief Psychiatric
Rating Scale: BPRS) มีค่า ≤ 36 คะแนน
3. เข้ารับการรักษาแบบผูป้ ่ วยในมากกว่า 1 ครั้ง และมีประวัติแสดงพฤติกรรมการเผชิ ญปั ญหาไม่
เหมาะสมในด้านการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรม คือ มีสีหน้าและคาพูดที่แสดงถึงความหงุดหงิดบ่อยๆ
หรื อทะเลาะ/ชกต่อยกับผูอ้ ื่น ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนเข้ารับการรักษา ประเมินจากข้อมูลในผลการประเมิน
BPRS ข้อ Hostility มีคะแนนระดับปานกลางถึงรุ นแรงมาก
4. สามารถสื่ อสารด้วยภาษาไทย พูดได้ อ่านออก เขียนได้
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ขั้นตอนที่ 5 สรุ ปผลการใช้ โปรแกรมฯ
ตอนที่ 1 เปรี ย บเทีย บความสามารถในการเผชิ ญ ปั ญหาด้ วยการคิ ด ยื ด หยุ่ น และการยับ ยั้ ง
พฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภท ก่อนและหลังได้ รับโปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุ่นร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรม
ประเมินความสามารถในการเผชิญปัญหาด้วยการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรมในผูป้ ่ วยโรค
จิตเภท ด้วยแบบประเมินที่ประยุกต์แนวคิดของ Dennis and Vander Wal (2010) ที่ศึกษาเครื่ องมือ The
Cognitive Flexibility Inventory (CFI) และของ Tangney, Baumeister, and Boone (2004) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ The
Self Control Scale ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 35 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ ยงตรงตามเนื้ อหา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน และประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างและเนื้ อหาและวัตถุประสงค์ ได้ค่า
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่าง 0.97 และตรวจสอบค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s -Coefficient) ได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ
0.86
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึ ก ษา อาชี พ จานวนครั้ งที่ เข้า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ได้รับการฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรม ระหว่างเดือน เมษายนกรกฎาคม 2564 มีจานวน 144 คน เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 50 เพศชาย ร้อยละ 50 ส่ วนใหญ่ร้อยละ 45.14 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี รองลงมาร้อยละ 32.64 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 53.47 สถานภาพโสด ร้อยละ 61.80
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้ อยละ 43.75 ว่างงาน ร้ อยละ 54.86 เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
แบบผูป้ ่ วยใน 2-4 ครั้ง ร้อยละ 59.03 มีระยะเวลาในการเจ็บป่ วยระหว่าง 6-10 ปี
ส่ วนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาด้ วยการคิ ดยืดหยุ่นและการยับยั้ง
พฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทก่ อนและหลังได้ รับโปรแกรมฯ
พบว่า ค่ าคะแนนเฉลี่ ย ของความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิ ดยืดหยุ่นและการยับยั้ง
พฤติกรรมหลังได้รับโปรแกรมฯ สู งกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (t = 7.873, p = .001;
t = 20.882, p = .001 ตามลาดับ) (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของความสามารถในการเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิ ดยืดหยุ่น ก่อนและหลังการได้รับ
โปรแกรมฯ (n=144)
คะแนนเฉลี่ย
mean
S.D.
Paired t test
sig
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
12.95
7.00
7.873
0.001**
หลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
17.60
2.15
** นัยสาคัญทางสถิติที่ .01
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการเผชิญปั ญหาด้วยการยับยั้งพฤติกรรม ก่อนและหลังการได้รับ
โปรแกรมฯ (n=144)
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
หลังเข้าร่ วมโปรแกรมฯ
** นัยสาคัญทางสถิติที่ .01

mean
9.53
13.44

S.D.
3.12
2.56

Paired t test
20.882

sig
0.001**

สิ่ งที่สังเกตพบจากแบบสังเกตพฤติกรรมผูป้ ่ วยจิตเภทโดยพยาบาลที่ใช้โปรแกรมรายงานว่า ขณะทา
กิจกรรมตามโปรแกรมฯ สังเกตเห็นผูป้ ่ วยมีรอยยิม้ สี หน้า แววตาสดชื่ น ไม่ตึงเครี ยด รวมถึงคาพูดที่สะท้อนถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง โดยผูป้ ่ วยบอกว่า “ต่อไปนี้ เราต้องยอมรับปั ญหาของ
ตัวเอง ถ้ารู ้ตวั ว่าเครี ยดต้องหาวิธีผอ่ นคลาย ฯลฯ” นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูป้ ่ วยสามารถใช้ความคิดเชิ งบวกในการ
เผชิญปั ญหา เช่น “ตกงานแล้วหางานทาใหม่” “เราต้องไม่ทอ้ แท้ สังคมยังมีสิ่งดีๆรออยู”่ นอกจากนี้ พบมีคาพูด
ของผูป้ ่ วยที่สะท้อนถึงความสามารถในการสังเกตพฤติกรรมของตนเอง ผูป้ ่ วยบอกว่า “คิดถึงเหตุการณ์ที่เคยทา
ร้ายผูอ้ ื่นแล้วรู ้ สึกเสี ยใจ และจะปรับปรุ งตัวใหม่” รวมถึ งคาพูดที่แสดงถึ งความสามารถในการควบคุ มสิ่ งที่มา
กระตุน้ เช่ น “เข้าใจแม่วา่ เป็ นห่ วงและจะรับฟั งแม่มากขึ้น” หรื อ “คิดยับยั้งตัวเองให้อยูบ่ า้ นได้ไม่ออกไปเร่ ร่อน
จะได้ไม่ตอ้ งทะเลาะกับแม่” หรื อ “เราต้องรู ้จกั จัดการกับอารมณ์ ตวั เอง ใช้ความอดทน ยั้งคิด มีสติคิดไตร่ ตรอง
ไม่ให้ทารุ นแรงกับคนอื่น”
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของพยาบาล (ผู้นากลุ่ม) ที่ใช้ โปรแกรมฯ (n=12) และ
ผู้ป่วยจิตเภททีไ่ ด้ รับการดูแลตามโปรแกรมฯ (n=144)
2.1 ความพึงใจของพยาบาลหลังการนาโปรแกรมฯ ไปใช้ในการฟื้ นฟู การคิดยืดหยุ่นและการ
ยับยั้งพฤติกรรม เป็ นระยะเวลา 3 เดื อน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของพยาบาลต่อประโยชน์ที่
ได้รับจากการนาโปรแกรมฯ ไปใช้ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.22, SD = 0.83) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด โดยด้านที่พึงพอใจมากที่สุด คือ โปรแกรมช่ วยให้ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมี
การคิดยืดหยุน่ ดีกว่าการพยาบาลแบบเดิม ( ̅ = 4.51, SD = 0.60) และการใช้โปรแกรมทาให้พยาบาลมีความ
มัน่ ใจในการดูแลให้ผปู ้ ่ วยมีการคิดยืดหยุน่ และมีการยับยั้งพฤติกรรม ( ̅ = 4.51, SD = 0.60) และมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมว่าโปรแกรมนี้ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยเกิดการทบทวนตัวเองและคิดบวกได้มากขึ้นจริ ง จากการสังเกต
พบว่า ผูป้ ่ วยที่ เคยมี อาการหงุ ดหงิ ดง่ า ย พฤติ ก รรมก้า วร้ า ว หลัง จากเข้า ร่ วมกิ จกรรมตามโปรแกรม
พฤติกรรมการแสดงออกของผูป้ ่ วยเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน ควบคุมอารมณ์และยับยั้งตนเองได้
2.2 ความพึงใจของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทหลังการได้รับการดู แลตามโปรแกรมฯ เป็ นระยะเวลา 3
เดือน พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูป้ ่ วยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.50, SD = 0.73) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า พึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด โดยด้านที่พึงพอใจมากที่สุด คือ การมีส่วนร่ วมในการ
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แสดงความคิดเห็น ( ̅ = 4.64, SD = 0.61) รองลงมา คือ สามารถนาเนื้ อหาความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมไปปรับใช้ ( ̅ = 4.57, SD = 0.73) ส่ วนด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม ( ̅ = 3.93, SD = 1.58)
สรุ ป
โปรแกรมฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมในผูป้ ่ วยจิตเภท มีเนื้อหากิจกรรมที่พฒั นา
มาจากการวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่ประสบจากการปฏิบตั ิงานจริ ง ร่ วมกับการทบทวนหลักฐานเชิ งประจักษ์
เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ ใ นการจัด ท าขอบเขต รายละเอี ย ดเนื้ อ หาที่ เ หมาะสมกับ บริ บทของปั ญ หาผู ้ป่ วย
ประกอบด้วย การรับรู ้ผลกระทบจากพฤติกรรมการเผชิ ญปั ญหาด้วยการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม การทบทวนประสบการณ์การแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพและการเสริ มสร้างความภาคภูมิใจ
การฝึ กความอดทนและการจัดการต่อปั จจัยกระตุน้ การจัดการความเครี ยด การใช้ความคิดเชิ งบวกในการ
เผชิญปั ญหา การยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่นและการตัดสิ นใจหาทางเลือก การบูรณาการการคิดเชิงบวก/การ
ยอมรับความคิดเห็นผูอ้ ื่น/การตัดสิ นใจหาทางเลือกที่เหมาะสม และการควบคุมตนเองไปใช้ในการแก้ปัญหา
และการแสวงหาประโยชน์จากแหล่งสนับสนุนทางสังคมและทบทวนการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อน
การจาหน่าย ผลการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการด้านความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และการ
ประเมินค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้ อหาในแต่ละหัวข้อและวัตถุ ประสงค์ (Item objective congruence
index: IOC) อยู่ระหว่าง 0.93 ซึ่ งเป็ นค่าที่ มีค วามตรงผ่านเกณฑ์ สามารถนาไปใช้ใ นการทดสอบก่ อน
นาไปใช้จริ ง และพยาบาลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนาโปรแกรมฯ ไปใช้วา่ การดูแลผูป้ ่ วยตาม
กิจกรรมในโปรแกรมฯ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยเกิดการทบทวนตัวเองและคิดบวกได้มากขึ้น พฤติกรรมการแสดงออก
เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ ึน ควบคุมอารมณ์และยับยั้งตัวเองได้
ผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทที่ได้รับการฟื้ นฟู ตามโปรแกรมฯ รวมทั้งสิ้ น 144 คน มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยของ
ความสามารถในการเผชิญปั ญหาด้วยการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรมในระยะหลังได้รับการฟื้ นฟูสูง
กว่าก่อนได้รับการฟื้ นฟู แสดงว่า การดูแลตามโปรแกรมฯ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยมีความสามารถในการเผชิ ญปั ญหา
ด้วยการคิดยืดหยุน่ และการยับยั้งพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
พยาบาลที่ใช้โปรแกรมฯ รวมทั้งสิ้ น 12 คน มี ค่าคะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจต่อประโยชน์ของ
โปรแกรมฯ ในระดับมากถึงมากที่สุด และผูป้ ่ วยจิตเภทที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด
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ข้ อเสนอแนะ
1. ควร นาโปรแกรมฯ ไปใช้ในการดูแลฟื้ นฟูดา้ นจิตสังคมแก่ผปู ้ ่ วยจิตเภทในทุกหอผูป้ ่ วย โดยดาเนินการตาม
แนวทางต่อไปนี้
1.1 ด้านการพัฒนาบุคลากรพยาบาลในการดูแลฟื้ นฟูดา้ นจิตสังคมแก่ผปู ้ ่ วยจิตเภท
1.1.1 จัดทาหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้โปรแกรมฯ ที่มีเนื้ อหาความรู ้เกี่ ยวกับการปรับตัว
ในการดาเนินชีวิตประจาวันในผูป้ ่ วยโรคจิตเภท ความสาคัญของการฟื้ นฟูการคิดยืดหยุ่นร่ วมกับการยับยั้ง
พฤติ กรรมต่อการเผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วยจิ ตเภท พัฒนาการของโปรแกรมฯ แนวทางและเทคนิ คการบาบัด
ฟื้ นฟูการคิดยืดหยุน่ ร่ วมกับการยับยั้งพฤติกรรมต่อการเผชิ ญปั ญหา การใช้เครื่ องมือในการประเมินผลลัพธ์
การพยาบาลในระยะก่อน-หลังการบาบัดฟื้ นฟู และการฝึ กปฏิบตั ิ
1.1.2 พยาบาลที่ผา่ นการอบรมการใช้โปรแกรมฯ ควรมีการสั่งสมประสบการณ์อย่างสม่ าเสมอ
เพื่ อท าให้ การบ าบัดฟื้ นฟู การคิ ดยื ดหยุ่ นร่ วมกับการยับยั้งพฤติ กรรมต่ อการเผชิ ญปั ญหาในผู ้ป่ วยจิ ตเภทมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.2 ดาเนิ นการทบทวนปั จจัยเหตุเพิ่มเติมที่ทาให้อตั ราการมารักษาซ้ า ภายใน 28 ยังไม่ถึงค่า
เป้าหมาย (ร้อยละ 5) ก่อนการดาเนินโครงการในระยะต่อไป
2. ควรมีการทดสอบประสิ ทธิ ผลโปรแกรมฯ ในระบบการดูแลฟื้ นฟูดา้ นจิตสังคมผูป้ ่ วยโรคจิต
เภทที่กลับมารักษาซ้ าแบบผูป้ ่ วยใน ด้วยการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง (Quasi-experimental design) พร้ อมทั้ง
ประเมินความยัง่ ยืนของโปรแกรมฯ เพื่อนาใช้และเผยแพร่ แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อ ไป
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