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การดูแลผูป้ ่ วยจิตเภททาให้ผดู้ ูแลเกิ ดความเครี ยดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผูด้ ูแลขาดทักษะ
ในการดู แล การศึ ก ษากึ่ ง ทดลองแบบหนึ่ ง กลุ่ ม วัดก่ อนหลัง ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาผลของ
โปรแกรมการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความเครี ยดในการดูแลของผูด้ ูแลผูท้ ี่เป็ นโรคจิตเภท
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงได้แก่ผดู้ ูแลผูท้ ี่เป็ นโรคจิตเภท จานวน 15 ราย เครื่ องมือวิจยั
ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชโดยครอบครัว ซึ่ งสร้างโดย ภัทราภรณ์ ทุ่งปั นคา และคณะ
(2548) 2) แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล และ 3) แบบวัดความเครี ยด ซึ่งสร้างโดย อัจฉราวรรณ ตรี ยวง
และ ภัทราภรณ์ ทุ่งปั นคา (2547) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย
แบบ 2 กลุ่มสัมพันธ์กนั
ผลการศึกษาพบว่าภายหลังเข้าร่ วมโปรแกรมการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชโดยครอบครัว 1 เดือน ผูด้ ูแล
ของผูท้ ี่เป็ นโรคจิตเภท มี คะแนนความเครี ยดต่ ากว่าก่ อนเข้าร่ วมโปรแกรมการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชโดย
ครอบครัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.001 ดังนั้นบุคลากรทางสุ ขภาพจิตควรนาโปรแกรมการดูแล
ผูป้ ่ วยจิตเวชโดยครอบครัวไปใช้ฝึกทักษะให้ผดู้ ูแลของผูท้ ี่เป็ นโรคจิตเภทเพื่อลดความเครี ยดในการดูแล
ทาให้ผดู ้ ูแลมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถให้การดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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ABSTRACT
Caregiving of persons with schizophrenia could lead to caregivers’ stress, especially when
caregivers lack caregiving skills. This one group, pre-post test quasi experiment research aimed to
examine the effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving stress among
caregivers of persons with schizophrenia. Fifteen caregivers were purposively selected. The research
instruments consisted of 1) the psychiatric family caregiving program developed by Tungpunkom and
associates (2005), 2) the demographic data form, and 3) stress questionnaire developed by
Threeyoung and Tungpunkom (2004). Data were analyzed using descriptive statistics and paired
t- test.
The results demonstrated that one month after participating in psychiatric family caregiving
program, caregivers of person with schizophrenia had stress scores significantly lower than that of before
(p < .001). Therefore, health personnel should implement this program to enhance the caregiving skills
in order to lower caregiving stress. This will lead to good mental health of caregivers so as to provide
care effectively.

