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บทที ่1 

บทน ำ 

1. 1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงเกิดข้ึนไดก้บั 
บุคคลทุกเพศ ทุกระดบัการศึกษา อาชีพ และเศรษฐานะ โรคน้ีพบไดบ้่อย มีอุบติัการณ์ในประชากร
ทัว่ไป 0.1-0.5 ต่อ 1,000 คน ความชุก 2.5-5.3 ต่อ 1,000 คน พบในเพศหญิงและชายไดใ้นอตัราส่วน
ใกลเ้คียงกนั ส่วนมากพบในช่วงอาย ุ15-54 ปี (มาโนช หล่อตระกลูและปราโมทย ์สุคนิชย,์ 2544) จาก
รายงานของกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ 2551-2553 มีจ านวนผูป่้วยจิตเภท 252,492 ราย 252,665 ราย 
และ 255,480 ราย ตามล าดบั (บุญวดี เพชรรัตน์ และเยาวนารถ สุวลกัษณ์. 2547) ซ่ึงเพิ่มข้ึนทุกปี และ
จากสถิติของโรงพยาบาลสวนปรุงปีงบประมาณ 2551-2553พบวา่ ผูป่้วยโรคจิตเภทมารับบริการแบบ
ผูป่้วยใน คิดเป็นร้อยละ 31.21, 30.7 และ 33.58 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นร้อยละของผูป่้วยจิตเภทท่ีมากกว่า
จิตเภทประเภทอ่ืนในกลุ่มโรคทางจิตเวช (ทิพศมยั ทายะรังสี, จีระพรรณ สุริงศ ์และพิมพาภรณ์ แกว้
มา, 2554) และมีแนวโนม้จะเพิ่มจ านวนข้ึนในแต่ละปีโรงพยาบาลใชต้น้ทุนท่ีสูงกวา่การรักษาโรคจิต
ประเภทอ่ืนถึง 17 เท่า ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลตอ้งสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากส าหรับรักษาผูป่้วย 
จิตเภท (ววิฒัน์ ยถาภูธานนท,์ ภสัรา เชษฐโ์ชติศกัด ์และส ารวจ ท่าจนั, 2540)  

โรคจิตเภทเป็นการเจบ็ป่วยเร้ือรัง แมจ้ะไดรั้บการบ าบดัรักษาแต่ประมาณ 2 ใน 3  ของผูป่้วยมี 
โอกาสท่ีจะมีอาการก าเริบไดอี้กทั้งการด าเนินโรคแบบเร้ือรังในผูป่้วยส่วนใหญ่ ท าให้ผูป่้วยเกิดการ
สูญเสีย การท าหน้าท่ี ในด้านต่างๆ (มานิตและจ าลอง, 2542) ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท า
กิจกรรมการด าเนินชีวิต ด้านกิจวตัรประจ าวนัหรือกิจกรรมการดูแลรักษาตนเอง(activities of daily 
living) การท างาน (work) และกิจกรรมยามวา่ง (leisure)(Russell, 2000) ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรม
ดงักล่าวดว้ยตนเอง (Baum, 1998) หรือเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ หรือสนุกสนานได ้(Hammell, 
2004) รวมไปถึงไม่สามารถรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการท ากิจกรรม ก่อใหเ้กิดความไม่พึง 
พอใจในตนเองและส่งผลต่อสุขภาวะและความสุขของผูป่้วยจิตเภท 
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การศึกษาของ Eklandและ Leufstadius (2007) ในเร่ืองของปัจจยัในการเลือกท ากิจกรรมการ 
ด าเนินชีวิต ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวนั้นไดห้มายรวมไปถึงระดบัความสามารถและความพึงพอใจในการท า
กิจกรรมการด าเนินชีวิต โดยศึกษาในผูเ้จ็บป่วยทางจิตเร้ือรังจ านวน 103 คน พบว่า ความสุขเป็น
เหตุผลและเป็นปัจจยัหน่ึงในการเลือกท ากิจกรรมของผูป่้วยจิตเภทในการด าเนินชีวิต และการรับรู้
ความสามารถของตนเองผ่านการท ากิจกรรม การให้ความหมาย และการมีความพึงพอใจต่อการท า
กิจกรรมดงักล่าวนั้น มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมสุขภาวะและความผาสุกเช่นกนั ดงันั้นความสุขและ
การท ากิจกรรมการด าเนินชีวติมีความเก่ียวขอ้งกนัในการด าเนินชีวิตของผูป่้วยจิตเภทเพื่อใหมี้สุขภาพ 
ท่ีดี 

นกักิจกรรมบ าบดัมีบทบาทในการบ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิต  
หรือเจ็บป่วยทางจิต โดยใช้กิจกรรมท่ีผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทั้งในดา้นคุณสมบติัของวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชท้  ากิจกรรม วธีิการท าและผลิตผลของกิจกรรม รวมทั้งคุณสมบติัของกิจกรรม คือ อารมณ์ 
ความรู้สึก และทศันคติของแต่ละบุคคลต่อกิจกรรมนั้นๆการศึกษาวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะ
ระบุลกัษะของการท ากิจกรรมการด าเนินชีวติตามระดบัความสุข ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกนัในการน าไปสู่
สุขภาวะ เพื่อให้นักกิจกรรมบ าบดัมีการวางแผนการบ าบดัรักษาโดยใช้กิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ี
เหมาะสม ทั้งในดา้นความสามารถและความพึงพอใจในการท ากิจกรรม อนัส่งผลต่อความสุขในการ
ด าเนินชีวติในสังคมและสุขภาวะท่ีดีของผูป่้วยจิตเภท จดัเป็นการดูแลสุขภาพผูป่้วยจิตเภทแบบ 
องคร์วมท่ีท าใหก้ารรักษาสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.2.1 เพื่อจดักลุ่มลกัษณะการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีประกอบดว้ย ความสามารถและ 
ความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตในแต่ละดา้นกบัระดบัความสุขในผูป่้วย 
จิตเภท 

1.2.2 เพื่ออธิบายลกัษณะของผูป่้วยจิตเภทตามตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคลคดัสรรตามลกัษณะ 
การท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตและระดบัความสุข 
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1.3 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.3.1  ผูป่้วยจิตเภท หมายถึง ผูป่้วยท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นโรคจิตเภท วยัผูใ้หญ่ท่ีมีอาย2ุ0-60 
ปีท่ีผ่านการคดัเลือกจากนักกิจกรรมบ าบดัโดยท่ีมีอาการสงบ ไม่มีปัญหาด้านความรู้
ความเขา้ใจและเขา้รับโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดั
เชียงใหม่  ซ่ึ งให้บ ริการในเขตบริการสุขภาพ 13 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ล าพนู ล าปาง น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ตาก พิษณุโลก สุโขทยั เพชรบูรณ์ 
และอุตรดิตถ)์ 

1.3.2  กิจกรรมการด าเนินชีวิต (Occupations) หมายถึง ส่ิงท่ีคุน้เคยและเป็นส่ิงท่ีท าเป็นปกติ 
วิสัย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์ราท าอยูทุ่กวนัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ การท างาน 
การเล่นหรือกิจกรรมยามวา่ง และการดูแลสุขภาพของตนเอง ตามความหมายในแบบ 
ประเมินการท ากิจกรรมของผูป่้วยจิตเวช 

1.3.3  ความสามารถในการท ากิจกรรม (Performance) หมายถึง การประกอบหนา้ท่ีหรือการ 
ปฏิบติักิจกรรมตามศกัยภาพสูงสุดท่ีมีของบุคคลตามความหมายในแบบประเมินการท า 
กิจกรรมของผูป่้วยจิตเวช 

1.3.4  ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจต่อความสามารถในการประกอบ 
กิจกรรมของผูป่้วยตามความหมายในแบบประเมินการท ากิจกรรมของผูป่้วยจิตเวช 

1.3.5  ความสุข (Happiness) มีความหมายตามอภิชยั มงคล และคณะ (2545) ซ่ึงหมายถึง สภาพ 
ชีวติท่ีเป็นสุขมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึง 
ความดีงามภายในจิตใจภายใต้สภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยวดั
ความดชันีช้ีวดัความสุขของคนไทย แบ่งออกเป็น 4องค์ประกอบได้แก่ 1)สภาพจิตใจ 
หมายถึงสภาพจิตใจท่ีเป็นสุขหรือทุกขก์ารรับรู้สภาวะของสุขภาพตนเอง ความเจ็บป่วย
ทางด้านร่างกายท่ีส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจ  และความเจ็บป่วยทางจิต  2)
สมรรถภาพของจิตใจหมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้างความสัมพนัธ์กับ
ผูอ่ื้นและการจดัการกับปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อการด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข 3)
คุณภาพของจิตใจ หมายถึงคุณลักษณะท่ีดีงามของจิตใจในการด าเนินชีวิตอย่างเกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและ 4)ปัจจยัสนับสนุน หมายถึง ปัจจยัท่ีสนับสนุนให้
บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีดีซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคนในครอบครัว ชุมชน การท างาน 
รายได ้ศาสนาความเช่ือของแต่ละบุคคล ความสามารถในการท างาน ตลอดจน 
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ส่ิงแวดลอ้มและความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 

1.4.1 ไดข้อ้มูลในดา้นความสามารถและความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตใน 
แต่ละดา้นและระดบัความสุขของผูป่้วยจิตเภท 

1.4.2 สามารถอธิบายลกัษณะของผูป่้วยจิตเภทตามลกัษณะการท ากิจกรรมการด าเนินชีวติและ 
ระดบัความสุข 

1.4.3  ไดข้อ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเลือกกิจกรรมเพื่อการบ าบดัรักษา 

1.4.4  เป็นประโยชน์ในการศึกษาวจิยัในดา้นความสุขกบักิจกรรมการด าเนินชีวติ 
 

 

 
 

 


