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บทคดัย่อ 
 

 ผูป่้วยจิตเภทท่ีไม่สามารถควบคุมความโกรธของตนได้จะท าร้ายต่อตนเองและผูอ่ื้น ดงันั้น
โปรแกรมจดัการความโกรธจึงมีความส าคญัอยา่งมากต่อผูป่้วยจิตเภทท่ีไม่สามารถควบคุมการแสดง
อารมณ์โกรธ การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจดัการ 
กบัความโกรธส าหรับผูป่้วยจิตเภทโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ตามกรอบแนวคิดการยอมรับนวตักรรมของ  
โรเจอร์ (Roger, 2003) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีคือพยาบาลวิชาชีพทุกคนท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วย
จิตเวช จ านวน 4 คน และผูป่้วยจิตเภทท่ีมีการแสดงออกของพฤติกรรมก้าวร้าว จ านวน 14 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาคือโปรแกรมการจดัการกบัความโกรธของ หทยัรัตน์ ดิษฐอัง๊ 
(2550) ท่ีพฒันามาจากแนวคิดการจดัการกบัความโกรธของ โนวาโค (Novaco, 1975) และเคร่ืองมือ 
ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย แบบประเมินอาการทางจิตผูป่้วยจิตเภท ฉบบัภาษาไทย แบบประเมิน
พฤติกรรมกา้วร้าวของ หทยัรัตน์ ดิษฐอัง๊ (2550) และแบบส ารวจความคิดเห็นของพยาบาลต่อการใช้
โปรแกรมของ ชมยัพร จนัทร์ศิริ (2553) วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณนา 

 ผลการศึกษา พบวา่ 

 1. ภายหลงัจากท่ีผูป่้วยจิตเภทไดรั้บโปรแกรมการจดัการกบัความโกรธเป็นระยะเวลา 5 วนั 
ผูป่้วยจิตเภทมีการเรียนรู้ท่ีจะจดัการความโกรธดว้ยตนเองโดยผูป่้วยส่วนใหญ่จะใชก้ารควบคุมความโกรธ
ดว้ยการหายใจเขา้ออก (ผูป่้วย 13 จาก 14 คน) รองลงมาคือ การนบัในใจ (ผูป่้วย 11 จาก 14 คน) และท าให้
ผูป่้วยทุกคนไม่มีการแสดงความโกรธออกมาตลอดเวลาท่ีได้รับโปรแกรมและภายหลงัการได้รับ
โปรแกรมแลว้ 1 สัปดาห์ 
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 2. พยาบาลวิชาชีพทุกคน มีความคิดเห็นว่าโปรแกรมการจดัการกบัความโกรธมีประโยชน์ 
สามารถเขา้กนัไดดี้กบัส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม ไม่มีความซบัซอ้นและสามารถประเมินผลลพัธ์ของโปรแกรมไดง่้าย 

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการจดัการกบัความโกรธส าหรับผูป่้วยจิตเภทท่ีพฒันาข้ึน
โดย หทยัรัตน์ ดิษฐอัง๊ (2550) สามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการดูแลผูป่้วยจิตเภท โรงพยาบาล
อุตรดิตถ์ได้ และพยาบาลในหอผูป่้วยจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สามารถปฏิบัติได้ จึงสมควร
น าเสนอผูบ้ริหารเพื่อรับการพิจารณา น ามาใชใ้นหอผูป่้วยจิตเวช โรงพยาบาลอุตรดิตถต่์อไป 
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ABSTRACT 
 

 Patients with schizophrenia who cannot control their anger will harm themselves and others. 
Therefore, an anger control program is essential for schizophrenic patients who are not able to 
control anger expression. The purpose of this study was to determine the effectiveness of implementing 
the anger management program for patients with schizophrenia at Uttaradit Hospital based on 
Rogers' Innovation Adoption framework. The population of this study was a total of four registered 
nurses who are working in the psychiatric ward and 14 schizophrenic patients who were diagnosed 
with aggressive behavior.  The research instrument used was the anger management program 
developed by Hathairat Ditaung (2007) based on Novaco's Anger Management concept (Novaco, 
1975). Data was collected using the Thai version of Positive and Negative Syndrome Scale, the 
Aggressive Behavior Evaluation Form developed by Hathairat Ditaung (2007), and the Nurse 
Survey on the Program Utilization developed by Chamaiporn Chansiri (2010). Data was analyzed 
using descriptive statistics. 

 Results of the study revealed that: 

 1. After implementing the anger management program for five days, the patients learned 
how to manage their feelings. The skills mostly used to lessen the anger of patients were breathing 
in and out (13 out of 14 patients), and followed by silently counting in their mind (11 out of 14 
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patients). All patients who received the intervention did not express aggressive behavior while 
attending the program as well as the week after the program was completed; and 

 2. All registered nurses suggested that the anger management program was helpful and not 
complicated to implement. It is also compatible with the existing program and the program outcome 
is easily assessable. 

 The findings showed that the effectiveness of implementing the anger management program 
for patients with schizophrenia developed by Hathairat Ditaung (2007) that can be used to reduce 
anger in the patients. The registered nurses in the psychiatric ward can practice and present the 
program to managers for consideration in order to be used in the psychiatric ward at the Uttaradit 
Hospital. 

 

 


