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บทคัดย่อ 

 
หน่ึงในสาเหตุท่ีส าคญัของการกลบัมารักษาซ ้ าของผูท่ี้เป็นโรคจิตเภท คือ การขาด

ความร่วมมือในการรักษาดว้ยยา ดงันั้นการเตรียมทกัษะของผูดู้แลโดยเฉพาะดา้นการบริหารยาเพื่อ
น าไปดูแลผูป่้วยด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น การศึกษาเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู ้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผูท่ี้เป็นโรคจิตเภท ในโรงพยาบาลชนแดน จงัหวดั
เพชรบูรณ์ คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติัท่ีก าหนด ประกอบดว้ย ผูดู้แลผูท่ี้
เป็นโรคจิตเภท จ านวน 10 ราย ผูท่ี้เป็นโรคจิตเภทจ านวน 10 ราย และพยาบาลท่ีปฏิบติังานใน
คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  านวน 5 ราย ระหวา่ง เดือน เมษายน ถึง เดือน 
มิถุนายน 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) 
โปรแกรมการดูแลผูป่้วยจิตเวชโดยครอบครัว 3) แบบวดัทกัษะการดูแลผูป่้วยจิตเวชท่ีบา้น 4) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการใชย้าตามเกณฑก์ารรักษา และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การใชโ้ปรแกรมตามขั้นตอนการเผยแพร่นวตักรรม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

                       ผลการศึกษาพบว่า หลงัจากเขา้ร่วมโปรแกรมการดูแลผูป่้วยจิตเวชโดยครอบครัว 
ผูดู้แลมีทกัษะในการดูแลเพิ่มข้ึน  ท าใหดู้แลผูท่ี้เป็นโรคจิตเภทไดค้รอบคลุม โดยเฉพาะในดา้นการ



จ 

บริหารยา ส่งผลใหผู้ท่ี้เป็นโรคจิตเภทมีความร่วมมือในการรักษาดว้ยยาอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งหมด  
และพยาบาลท่ีปฏิบติังานในคลินิกจิตเวชทั้งหมดเห็นดว้ยกบัการใชโ้ปรแกรมดงักล่าว  

                       ผลการศึกษาคร้ังน้ี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผูป่้วยจิตเวช
โดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาดว้ยยาของผูท่ี้เป็นโรคจิตเภท ดงันั้นบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานในคลินิกจิตเวชควรน าโปรแกรมน้ีไปใชใ้นงานประจ าเพื่อเตรียมความพร้อมผูดู้แลผูท่ี้
เป็นโรคจิตเภทอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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ABSTRACT 
 

                  One of the major causes of relapse in persons with schizophrenia is the lack of 

medication adherence. Therefore, preparing the caregiving skill of caregivers especially on 

medication management aspect is crucial in order to provide care effectively. This operational 

study aimed to investigate the effectiveness of implementing the Psychiatric Family Caregiving 

Program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia at Chondaen 

hospital, Phetchabun province. The samples were selected by purposive sampling and included 10 

caregivers, 10 persons with schizophrenia, and 5 nurses at psychiatric clinic, Chondaen hospital, 

Phetchabun province during April to June 2011. The instruments consisted of 1) personal 

identification form, 2) the Psychiatric Family Caregiving Program 3) the Psychiatric Family 

Caregiving Skills Scale, 4) Assessment of Medication Adherence Behaviors Scale, and 5) The 

opinion questionnaire toward program implementation based on innovation diffusion. Data were 

analyzed by descriptive statistics. 

                  



ช 

                   The results revealed that after attending the Psychiatric Family Caregiving 
Program, the caregiving skill of caregivers increased, which led them to provide care 
comprehensively especially caring on the medication management aspect. This leads to 
medication adherence in a high level of all persons with schizophrenia. All staff nurses were 
satisfied with implementing this program. 

                   The results indicate the effectiveness of implementing the Psychiatric Family 
Caregiving Program for promoting medication adherence among persons with schizophrenia. 
Therefore, health care personnel who work with this population should implement this program 
to prepare caregivers of persons with schizophrenia continuously. 

 


