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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

ซับซ้อนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีกลุ่มตัวอย่างจำนวน50คนจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้

ประกอบด้วย2ส่วนคือ (1)ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (2)กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิต

เภทเรื้อรังซับซ้อน โดยทีมวิจัยได้ดัดแปลงกิจกรรมย่อยบางส่วนจากรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนของ

โรงพยาบาลสราญรมย์ เพื่อความเข้าใจง่ายและความเหมาะสมตามบริบทผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25–34ปีนับถือศาสนาอิสลามสถานภาพสมรสคู่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

อาชีพรับจ้างสถานภาพทางสังคมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขรองลงมามีความสัมพันธ์เป็นบิดา/มารดาส่วนการมี

ส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน 7กิจกรรมสรุปได้เป็น 3 วงจรคือ วงจรที่ 1

เชื่อมโยงสายใยเป็นการถ่ายทอดตามเจตคติความรู้สึกความคิดต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนวงจรที่2ร้อยใจร่วม

กัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนในชุมชนวงจรที่3ผูกพัน

ต้องใจ เป็นการค้นหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน ในการร่วมคิดร่วมทำร่วม

วางแผนร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็น

รูปแบบหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดพฤติกรรมกลุ่มในการดูแลรักษาและฟื้นฟูให้ผู้ป่วยจิตเภทสามารถช่วยเหลือตัวเองตาม

ศักยภาพส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ABSTRACT 
ThisstudyisaQualitativeresearchforstudyingthecommunityparticipationincaringof

complexchronicschizophrenicpatientsinNongjikprefecture,Pattaniprovince.Samplegroupof
50people.Tworesearchtoolsinthisstudyinclude(1)generalinformationofthesamplegroup(2)
communityparticipationactivities incaringofcomplexchronicschizophrenicpatientswhichthe
researchteamhadappliedSomeminorthings . fromcommunityparticipationactivityformatof
Saranromhospital.easytounderstandandappropriatetothecontext.Theresultsshowedthat
mostofthesamplegroupwerefemalemuslim,agedbetween25–34years,marriage

status,highschoolgraduated,employedcareer, social statusof themostwerehealth
volunteerswhilesubordinatewereparentsofthepatients.Intheaspectofsamplegroupsummarized
in3cycles.The firstcycle isattitude linkbypropagationof feelsandattitudes.Thesecond is
mindunitingtoshareandlearnexperiencesofcaring.Thethirdcycleismindbindingbyfinding
theformatofcommunityparticipation in jointothink, jointodo, jointoplan,andforcetobe
activityownersbyemphasizingthepatientstobethecenter,withaccordinglytothecontextof
thecommunityarea.Thestudyresult isoneoftheactivity formatwhichwasset forproducing
groupbehaviorsincaringofcomplexchronicschizophrenicpatientswhichalreadyhadtoparticipatein
caringandrehabilitatetheschizophrenicpatientsandfinalizedtotheirgoodqualityoflife
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
โรคจิตเภทเป็นโรคที่มีความชุกมากที่สุด โดย

พบว่าประมาณร้อยละ1-1.5ของประชากรทั่วโลกและ
มีอัตราการเกิดโรคประมาณ 2.5-5: 1000 คนต่อปี
(AmericanPsychiatricAssociation[APA], 1995,
อ้างถึงในคณางค์ศิริเสถียร,2550)จากรายงานประจำ
ปีกรมสุขภาพจิตพบว่าจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ
ของหน่วยงานบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น
จาก1,022,504รายในปี2552 เป็น1,055,548ราย
และ1,0912,646รายในปีงบประมาณ2553และ2554
ตามลำดับ (กรมสุขภาพจิต, 2554)จะเห็นได้ว่าอัตรา
การเจ็บป่วยทางจิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและยังคงเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญเป็นการสูญเสียเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรของประเทศในขณะที่จำนวนบุคลากรสาขาที่
เกี่ยวข้อง เช่นจิตแพทย์พยาบาลจิตเวชและบุคลากร
อื่นๆมีจำนวนไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วย
จิตเภทที่บ้าน(สุจิตราแนมใส,2548)

โรคจิตเภทเป็นโรคที่มีความผิดปกติในด้าน
อารมณ์พฤติกรรมและการรับรู้ อาการแสดงที่สำคัญ
แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มอาการด้านบวกและกลุ่มอาการ

ด้านลบการดำเนินโรคมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแบบ
เรื้อรังและรุนแรงมี 3 ระยะ คือระยะที่มีอาการ
(Prodomalphase)ระยะกำเริบ(activephase)และ
ระยะอาการหลงเหลือ (residualphase) (มาโนชหล่อ
ตระกูลและปราโมทย์สุคนิชย์,2548)เป็นที่ทราบกันดี
ว่าเมื่อป่วยเป็นโรคจิตเภทแล้วมักไม่หายขาดผู้ป่วยจะมี
การดำเนินของโรคแบบเร้ือรังส่วนใหญ่จะมีอาการกำเริบ
เป็นช่วงๆ จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น
ระยะๆส่งผลให้สมรรถภาพในการดำเนินชีวิตเสื่อมลง
ส่งผลให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลมีภาระในการดูแลผู้ป่วยจิต
เวชเป็นเวลานาน(มาโนชหล่อตระกูล,2545)ประกอบ
กับนโยบายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้
ป่วยจิตเวชได้รักษาตัวต่อเนื่องที่บ้านถ้าจำเป็นต้องรับ
รักษาตัวไว้ในโรงพยาบาลก็ให้อยู่ในโรงพยาบาลสั้นที่สุด
โดยให้ผู้ป่วยจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนโดยเร็ว
(อรพรรณลือบุญธวัชชัย,2545)

ศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานีมีผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยในชุมชนประมาณ
338รายแยกเป็นโรคจิตเภท(Schizophrenia)67.7%,
โรคซึมเศร้า (depression)22.1%และโรควิตกกังวล
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(GAD)10.2%ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อกลับไปสู่ชุมชนผู้ป่วย
หรือญาติไม่เห็นสำคัญในการรักษาอย่างต่อเนื่อง คิดว่า
หายแล้วจึงไม่มารับการรักษาต่อเนื่องขาดยาส่งผลให้ผู้
ป่วยมีภาวะวิกฤตทางสุขภาพจิตและกลับมารักษาซ้ำ
ด้วยโรคเดิม(ศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิต,2554)

กล่าวได้ว่าครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลต่อ
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทการสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว
ชุมชนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทจะต้องอาศัยความร่วมมือและดำเนินการที่
มีประสิทธิภาพมีผลในการลดจำนวนผู้ป่วยจิตเภทที่กลับ
เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลประหยัดค่าใช้จ่าย
ของโรงพยาบาลและของรัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย (ทัศนีย์
อนันตพันธุ์พงศ์,2540)

ดังนั้นทีมวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี สนับสนุนให้ผู้ป่วยรับการรักษา และ
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องพร้อมหาแนวทางให้ได้รับ
การบริการและแก้ปัญหาในชุมชนที่เหมาะสมระหว่างผู้
ป่วยครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกันการกลับป่วยซ้ำ
ลดปัญหาของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือ
ครอบครัวในการให้การดูแลผู้ป่วยสามารถอาศัยในสังคม
ได้อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักดิ์ศรีใน
สังคม(จารุวรรณประดา,2545)


วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน


ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนอำเภอ
หนองจิกจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เดือนมิถุนายน2554–
เมษายน2555


การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด 

การวิจัยศึกษา เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยทีมวิจัยได้ดัดแปลงกิจกรรมย่อยบาง
ส่วนจากรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนของ
โรงพยาบาลสราญรมย์ (นาฏยาคงวัดใหม่,2549)ซึ่งมี

การกำหนดกิจกรรมดังนี้
1.1 เพื่อนพบเพื่อน จุดประสงค์ เพื่อสร้าง

สัมพันธภาพการยอมรับจากชุมชนได้รับการยกย่องเกิด
ความอบอุ่นมีความรู้สึกเชิงบวกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

1.2มองต่างมุมจุดประสงค์เพื่อเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขมองสิ่งดีของกันและกัน เข้าใจใน
ส่วนบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบุคคล เรียนรู้การเลือกสิ่งที่ดี
ยอมรับสิ่งดีๆ ของบุคคลอื่นมาชื่นชม ร่วมให้กำลังใจ
แก้ไขจุดบกพร่องนำความผาสุกสู่ตนและชุมชน

1.3ด้วยรักและผูกพันจุดประสงค์เพื่อสำรวจ
ปัญหาตระหนักรู้ถึงศักยภาพความมีคุณค่าของตนเอง
และบุคคลอื่นพร้อมทั้งเกิดความภาคภูมิใจ

1.4 การรับรู้ของเราต่อผู้ป่วยจิตเวช จุด
ประสงค์ เพื่อสำรวจปัญหาของผู้ป่วยจิตเภทชุมชนรับรู้
ในผลกระทบของผู้ดูแลครอบครัวและชุมชนได้ประสาน
ความรู้สึกพลังความเห็นใจแสดงความเข้าใจต่อผู้ดูแล
ครอบครัวผลักดันให้เกิดพลังความพร้อมช่วยเหลือและ
เพิ่มเติมความรู้เรื่องของโรคจิต เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อโรคต่อบุคคลที่เจ็บป่วย และต่ออาการแสดงของผู้
ป่วย เกิดความคิดเชิงบวก เกิดพลังเจตนาหรือประสงค์
ถึงทิศทางที่ต้องการดูแลช่วยเหลือ

1.5ความคาดหวังของเราต่อผู้ป่วยจิตเวชจุด
ประสงค์ เพื่อสำรวจความมุ่งหวังที่จะต้องการให้เกิดต่อผู้
ป่วยเกิดเป็นความหวังร่วมกัน

1.6 ร่วมคิดร่วมทำจุดประสงค์ เพื่อร่วมกัน
ค้นหาวิธีการท่ีช่วยให้ความมุ่งหวังท่ีจะเกิดกับผู้ป่วยโรคจิต
โดยให้เรียนรู้วิธีคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรมและ
กระทำได้จริง

1.7 งานของเรา เพื่อร่วมกันวางแผนที่จะร่วม
กันแสดงพฤติกรรมให้บรรลุความหวัง มีการมอบหมาย
หน้าที่กำหนดกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม

จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนอำเภอหนองจิกจังหวัด
ปัตตานี เป็นการนำปัจจัยและแหล่งประโยชน์ที่บุคคล
ชุมชนมีอยู่ มามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ซับซ้อน เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน
โดยชุมชนนั้น เป็นการใช้แหล่งประโยชน์ในชุมชน โดย
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซ่ึงความสุขเป็นผลประโยชน์
ร่วมกันที่ทุกคนคำนึงถึง(วาสนา,2546)
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นิยามศัพท์ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึงการที่ชุมชน

ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างจริงจัง และจริงใจ
โดยตกลงใจร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหาหรือ การร่วม
รับผิดชอบในสังคมร่วมคิดร่วมตัดสินใจปฏิบัติเพื่อให้
ได้รับความสุขความพึงพอใจร่วมกัน(นาฏยาคงวัดใหม่,
2549)

การดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนที่บ้าน
หมายถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาที่มีอาการ
ทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านในสังคมเดิมของเขาได้โดยมีญาติ
ครอบครัวชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ไปเยี่ยม
บ้าน เพื่อติดตามให้การรักษาพยาบาลฟื้นฟูและส่งเสริม
สุขภาพจิต และป้องกันการกลับเป็นซ้ำอีก รวมทั้ง
ครอบครัวชุมชนท่ีจะช่วยดูแลช่วยเหลือ(จลีเจริญสรรพ์
และคณะ,2548)


วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ
(Qualitativeresearch)โดยมีการศึกษาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง คือกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากชุมชนที่มีผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน ในเขตพื้นที่
อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน50คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
(SimpleRandomSampling)โดยใช้ทะเบียนรายชื่อที่
มีในศูนย์เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตอำเภอหนองจิกจังหวัด
ปัตตานี

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบเลือกตอบเป็น
เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยทีมวิจัยได้ดัดแปลงกิจกรรมย่อยบาง
ส่วนจากรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน 7
กิจกรรมของโรงพยาบาลสราญรมย์ (นาฏยาคงวัดใหม่,
2549 )และตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน
3ท่าน

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีมวิจัยเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
จำนวน50คนและถามความสมัครใจในการทำกลุ่ม
สัมภาษณ์และสังเกตโดยใช้เวลากิจกรรมละ30–60

นาทีกลุ่มละ10คนจำนวน5กลุ่มภายหลังทำกลุ่ม
สัมภาษณ์ทีมวิจัยทำการถอดเทปทุกคำและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้ เมื่อพบข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ ได้โทรศัพท์ไป
ขอข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างรายนั้นเพิ่มเติมและวิเคราะห์
ข้อมูลไปพร้อมๆกับการเก็บข้อมูล จนได้ข้อมูลอิ่มตัว
แล้วจึงยุติการเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามวิเคราะห์ โดยการหาความถี่ ร้อยละและ
ค่าเฉล่ียข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ใช้วิเคราะห์เชิงเน้ือหา
โดยใช้วิธีการอ่านข้อมูลหลายๆครั้งกลั่นกรองประเด็น
สำคัญจัดเป็นหมวดหมู่ แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้
จากผู้ให้ข้อมูลรายอื่นปรับหมวดหมู่ให้มีความชัดเจน
กระชับลดความซ้ำซ้อนและครอบคลุมมากขึ้นทำซ้ำกัน
หลายๆครั้งจนกระทั่งไม่พบหมวดข้อมูลใหม่

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทีมวิจัยสรุปประเด็น
ที่ได้หลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์ทุกครั้งกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อ
ยืนยันความถูกต้องเขียนบันทึกความคิดความรู้สึกของผู้
วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย(investigatortriangulation)


ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี1ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ36.00มีอายุอยู่ในช่วง25–34ปีร้อยละ64.00
เป็นเพศหญิงร้อยละ88.00นับถือศาสนาอิสลามร้อย
ละ77.00มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ60.00มีระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ52.00อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ48.00กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพทางสังคมเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขและร้อยละ56.00มีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับผู้ป่วยเป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและเจ้าหน้าท่ี
ปกครองเป็นต้นรองลงมาร้อยละ14.00มีความสัมพันธ์
เป็นบิดา/มารดา

ส่วนที่2ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน7กิจกรรมสรุปได้เป็น3วงจรดัง
ต่อไปนี้


วงจรที่ 1  เชื่อมโยงสายใย 

การสร้างการมีส่วนร่วมในวงจรนี้ กลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคนปฏิบัติจากการถ่ายทอดตามเจตคติความรู้สึก
ความคิดต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง
ดังคำพูด

“ก๊ะนะเป็น อสม. ต้องดูแลชาวบ้านในพื้นที่
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รับผิดชอบรู้ว่าในพื้นที่ก๊ะนะมีคนป่วยโรคจิตหลายคน
บ่อยๆที่คนป่วยมีอาการกำเริบเพราะไม่กินยาก๊ะนะ
รู้สึกกลัว ไม่อยากเข้าใกล้กลัวจะมาทำร้ายแต่ก็สงสาร
เห็นใจเค้านะ”(G2)

การได้มาของการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนของวงจรนี้
ประกอบด้วยกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังนี้

1. กิจกรรมเพื่อนพบเพื่อน เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพเริ่มด้วยการทักทายชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคร้ังน้ีการสร้างสัมพันธภาพเป็นไปอย่างราบร่ืน
เนื่องจากทีมวิจัยคุ้นเคยและมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่ม
ตัวอย่างและเคยร่วมกันทำงานมาก่อนและกลุ่มตัวอย่าง
เองล้วนมีจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยจึงยินดีในการให้ข้อมูล
เพ่ือท่ีจะสรุปเป็นความรู้ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อไปกลุ่มตัวอย่าง
กล้าซักถามข้อสงสัยต่างๆจากทีมวิจัยเกิดความไว้วางใจ
ในการให้ข้อมูลที่แท้จริงจากกลุ่มตัวอย่างต้องอาศัยความ
ไว้วางใจทีมวิจัยได้สร้างความไว้วางใจ โดยอาศัยความ
คุ้นเคยที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนกลุ่มตัวอย่างเกิดการ
เรียนรู้ได้ข้อสรุปด้วยตนเองเก่ียวกับทีมวิจัยว่าเป็นอย่างไร
ไว้ใจได้หรือไม่ซึ่งจากคำพูดหรือท่าทีที่แสดงออกทำให้
เห็นถึงความไว้วางใจต่อทีมวิจัย ในขณะทำกิจกรรมทีม
วิจัยให้ความสนใจและตั้งใจฟังพยายามทำความเข้าใจใน
สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างบอกโดยไม่โต้แย้ง

2. กิจกรรมมองต่างมุม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
รู้จักและเข้าใจตนเองเห็นจุดดีและจุดบกพร่องของตนเอง
นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันการที่บุคคลได้
รู้จักและเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขมองสิ่งดีของกันและกัน เข้าใจใน
ส่วนบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบุคคล เรียนรู้การเลือกสิ่งที่ดี
ยอมรับสิ่งดีๆ ของบุคคลอื่น มาชื่นชมร่วมให้กำลังใจ
แก้ไขจุดบกพร่องยอมรับผู้อื่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้
อื่นนำความผาสุกสู่ตนและชุมชนดังคำพูดที่ว่า

“เมื่อพบเห็นผู้ป่วยจิตเวชที่ทำตัวดีก็จะชมเชย
ชื่นชมเป็นกำลังใจเค้า”(G1)

“การที่มีกิจกรรมดูแลผู้ป่วยทำให้ตนเองรู้จัก
และเข้าใจถึงความแตกต่างของคนมองสิ่งดีของกันและ
กัน ปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นอยู่”(G4)


วงจรที่ 2 ร้อยใจร่วมกัน 

ขั้นตอนนี้หลังจากได้ทำความรู้จัก สร้าง

สัมพันธภาพการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน
ปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนในชุมชน
โดยได้ข้อสรุปดังนี้

1. กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้สำรวจปัญหาตระหนักรู้ถึงศักยภาพความมี
คุณค่าของตนเองและบุคคลอ่ืนพร้อมท้ังเกิดความภาคภูมิ
ใจซึ่งความภาคภูมิใจเป็นความรู้สึกที่แต่ละบุคคลมีต่อ
ตนเอง เป็นการรับรู้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณค่าของตนเอง
หรือการมีภาพพจน์ของตนเองว่าเป็นคนมีคุณค่า การ
รับรู้นี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกมั่นคงและเป็นสุขใจทุกคน
ล้วนแต่มีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่
ภาคภูมิใจในตนเองคนที่รู้สึกภูมิใจในตนเองจะเป็นคนที่
สามารถให้ความรักเอื้ออาทรกับบุคคลอื่นได้ คนที่ไม่มี
ความภาคภมูใิจในตนเองแมว้า่จะอยูใ่นสภาพครอบครวัที่
มีความพร้อมทางเศรษฐกิจก็อาจมีปัญหาการปรับตัวอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้ยากคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะ
เปน็คนทีแ่ขง็แรงมคีวามมัน่ใจในตนเองเปน็ทีพ่ึง่ใหผู้อ้ืน่ได้
และกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นกัน โดยการ
เสรมิกจิกรรมเพือ่สรา้งความเหน็ใจและซาบซึง้เชน่

-ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่เป็นมารดา/บิดาผู้ซึ่ง
มีความรักต่อบุตร ได้พูดระบายความรู้สึกต่อลูกและการ
เผชิญกับการมีบุตรท่ีเจ็บป่วยเร้ือรังด้วยโรคทางจิตความ
ปรารถนาที่อยากให้เป็นไปของอาการของบุตรดังคำพูด
ที่ว่า

“สงสารลูกท่ีเพ่ือนบ้านด่ารังเกียจกลัวไม่อยาก
ยุ่ง”(G1)

“เป็นโรคที่ไม่หายต้องกินยาตลอดบางครั้งก็
เบื่อแต่เป็นลูกจึงต้องทน”(G4)

   -กระตุ้นและเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความรู้สึกต่อผู้ป่วยจิตเภทและผู้ดูแลแสดงความ
รู้สึกท่ีเห็นใจอยากจะช่วยเหลืออยากจะแบ่งเบาเป็นต้น
ดังคำพูดที่ว่า

“มีการประสานงานและสร้างเครือข่ายในชุมชน
เพื่อร่วมกันดูแลช่วยเหลือ”(G1,G3)

“ลูกได้รับการรักษาและผู้ที่อยู่รอบข้างเข้าใจ
ให้ความสำคัญกับลูกดิฉันดูแลสุขภาพจิตใจได้อย่างดี
ดิฉันมีกำลังใจ ยอมรับความจริง และดูแลลูกที่ป่วยได้
เป็นอย่างดี”(G2)

 - กลุ่มตัวอย่างทราบข้อมูลโรค การรักษา
เบื้องต้น ตอบปัญหาข้อข้องใจในสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วย
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จิตเภทดีขึ้นด้วยการดูแลรักษาโดยชุมชนดังคำพูดที่ว่า
“นำหลักศาสนามาใช้ควบคู่กับการกินยา เพื่อ

จะช่วยให้สงบมีสติขึ้น”(G2)
“อบต.เข้ามาช่วยเรื่องอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยหรือ

ผู้ดูแลมีงานทำเพิ่มความภาคภูมิใจแก่ตนเอง”(G2)
2. กิจกรรมการรับรู้ของเราต่อผู้ป่วยจิตเวช

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกันสำรวจสภาพปัญหาการ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยทางจิตและครอบครัว รับรู้ในผลกระ
ทบของผู้ดูแลครอบครัวและชุมชนประสานความรู้สึก
พลังความเห็นใจแสดงความเข้าใจต่อผู้ดูแลครอบครัว
ผลักดันให้เกิดพลังความพร้อมช่วยเหลือและได้รับทราบ
ร่วมกันว่าการเจ็บป่วยทางจิต มิใช่ปัญหาเฉพาะของ
ครอบครัวแต่มีผลกระทบต่อชุมชนด้วยดังคำพูดที่ว่า

“วันก่อนกะกะห์ดูข่าวในทีวีที่แม่ฆ่าลูก2คน
คิดว่าลูกเป็นหมู เห็นข่าวแล้วสะเทือนใจกะกะห์คิดว่า
ทุกคนก็คิดและรู้สึกเหมือนกะกะห์มันมีผลทั้งหมด เรา
ต้องช่วยกัน”(G3)

3.กิจกรรมความคาดหวังของเราต่อผู้ป่วยจิต
เวช เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้สำรวจความมุ่งหวังของตนที่
มีต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนและให้ชุมชนได้
รับความรู้ ความมุ่งหวังของกลุ่มตัวอย่างคนอื่น ที่มีต่อ
การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนพร้อมให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้ร่วมกันคิดถึงความมุ่งหวังร่วมกันท่ีเป็นจริงได้ต้องการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน เนื่องจากการเปิดโอกาส
ให้กลุ่มตัวอย่างได้สร้างจิตนาการเกี่ยวกับความมุ่งหวัง
ของตนที่มีต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนช่วยให้
กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในการ
ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน
ดังคำพูดที่ว่า

“อยากให้ผู้นำศาสนาได้รับความรู้ด้านจิต เพื่อ
ที่จะใช้ความรู้ที่ได้ ไปบอกต่อชาวบ้านที่เป็นมุสลิมที่มา
ละหมาดที่มัสยิดหรือชาวพุทธที่มาทำบุญที่วัด”(G2)

“สร้างทีมเครือข่ายแบ่งหน้าที่ในการดูแลผู้
ป่วยจิตในชุมชน”(G1)


วงจรที่ 3 ผูกพันต้องใจ 

ขั้นตอนนี้เป็นการค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนอำเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
วางแผนและผลักดันที่จะร่วมกันเป็นเจ้าของ เพื่อแสดง
พฤติกรรมการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ได้ข้อ

สรุปดังนี้
1.กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง

ได้เรียนรู้การคิดหาวิธีการต่างๆอย่างมีเหตุผลและรูปธรรม
ที่จะทำให้ความมุ่งหวังนั้นสำเร็จร่วมกันที่เกิดจากการ
ร่วมคิดและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มคนในชุมชน ผลดีที่เกิดจาก
การร่วมคิดร่วมช่วยคนในชุมชนพอสรุปได้ดังนี้คือ

ผลทางจิตใจ คือ ทำให้เกิดความสุขหรือ
สุขภาพดีเพราะความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกมั่นคงความ
รู้สึกปลอดภัย มีความหมายมีคุณค่าและส่งผลให้เกิด
สุขภาพดีดังคำพูดที่ว่า

“การช่วยกันดูแลมันมีผลทางใจที่จะทำให้งาน
สำเร็จได้ง่ายซึ่งมันเป็นผลดีในภาพรวม”(G3)

“การช่วยผู้ป่วยและครอบครัว ทำให้เรามี
ความสุขใจได้มิตรภาพที่ดีและดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของ
เขาและครอบครัวอีกครั้ง”(G2)

ผลทางวัตถุคือกลุ่มคนหรือชุมชนที่มีกิจกรรม
ร่วมกันย่อมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันทางวัตถุเช่น
อาหารข้าวของเครื่องใช้ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงในชีวิตดังคำพูดที่ว่า

“อบต.เข้ามาช่วยเรื่องอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยหรือ
ผู้ดูแลมีงานทำเพิ่มความภาคภูมิใจแก่ตนเอง”(G2)

ผลทางสังคม คือ เมื่อมีการร่วมคิดร่วมทำ
ย่อมให้เกิดเป็นพลังงานทางสังคมที่สามารถนำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุนชนรวมทั้งปัญหาการเจ็บป่วย
ทางจิตของคนในสังคมดังคำพูดที่ว่า

“การร่วมกันแก้ปัญหาคนละเล็กคนละน้อยจะ
ทำให้เกิดความสามัคคี เกิดพลังชุมชนขึ้นทำให้ชุมชนมี
ความสุข”(G4)

2.กิจกรรมงานของเรา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างจัด
ทำแผนงานการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน เป็นระบบ
มอบหมายหน้าที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมจะทำให้มีความ
ชัดเจนและสะดวกต่อการติดต่อพร้อมผลักดันที่จะร่วม
กันแสดงพฤติกรรมการทำงานให้บรรลุความหวัง ดังคำ
พูดที่ว่า

“การที่เราร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่และทำ
หน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจะทำให้เรามีความสุขคนรอบ
ข้างก็มีความสุข”(G1)

ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง เป็นการดำเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการนำปัจจัยและ
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แหล่งประโยชน์ที่บุคคลชุมชนมีอยู่มามีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนเนื่องจากการดูแลผู้ป่วย
จิตเภทเรื้อรังซับซ้อนโดยชุมชนนั้น เป็นการใช้แหล่ง
ประโยชน์ในชุมชน โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ซึ่งความสุขเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่ทุกคนคำนึงถึง
(วาสนาจันทร์สว่าง,2546)อันเกิดจากการสร้างคนใน
ชุมชนของตนเองให้มีความรู้เกิดความตระหนักมีทัศนคติ
ที่ดี มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเป็นผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดระบบการดูแลแก้ไขติดตามและ
ประเมินผล (นาฏยาคงวัดใหม่,2549)อีกทั้งยังสร้าง
และขยายเครือข่าย เกิดการประสานส่งต่อข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง (สกุลชาติกสิ
พงษ์,2550)


การอภิปรายผล 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitativeresearch)
พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
เร้ือรังซับซ้อน ซ่ึงเกิดการดูแลผู้ป่วยในชุมชนอย่างต่อเน่ือง
เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถยอมรับและปรับ
ตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขญาติมีความรู้มีทักษะใน
การดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมญาติและชุมชนยอมรับมี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยจิตเภทจึงเป็นสิ่งจำเป็น (มนตรีจัน
ทาสุมัทนากลางคารและจุฬารัตน์ห้าวหาญ,2554)
ประกอบด้วย เจตคติด้านความรู้สึก ความคิด และ
พฤติกรรมชุมชนด้านความต้องการแสดงพฤติกรรมต่อผู้
ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ดังต่อไปนี้


1. เจตคติด้านความรู้สึกและความคิดต่อผู้ป่วย

จิตเภทเรื้อรังซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง
2. พฤติกรรมชุมชนต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

ซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการสร้างเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

ซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนที่มีบริการดูแลผู้ป่วย
ที่บ้านดังนี้


ด้านความรู้สึกต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน 

1. กิจกรรมเพื่อนพบเพื่อน เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มตัวอย่าง
เกิดความสนุกสนานและเตรียมความพร้อมของกลุ่ม
ตัวอย่างในการร่วมกิจกรรมโดยการกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่าง

ได้ค้นหาความดีของคนอื่น เป็นการสร้างความรู้สึกดีนำ
ไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมความพร้อมในการทำงาน
ร่วมกันอาจเนื่องจากว่าการสร้างความสัมพันธ์หรือการ
สัมพันธภาพเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงของมนุษย์ท่ีจะส่งเสริม
ความพร้อมในการดูแลซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่สำคัญที่ถูกค้น
พบในการอยู่ร่วมกันในสังคมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้
อื่น เกิดความไว้วางใจกล้าที่จะระบายปัญหาต่างๆ ให้ผู้
ให้บริการสุขภาพฟังสอดคล้องกับการศึกษาของจันทรา
ธีระสมบูรณ์(2543)ท่ีกล่าวว่าการสร้างสัมพันธภาพทางการ
พยาบาล เป็นวิธีการบำบัดทางจิตที่มีความสำคัญมาก
คือพยาบาลจะต้องใช้ตนเองเป็นเครื่องมือ ในการสร้าง
สัมพันธภาพ เกิดการเปิดเผยข้อมูลหรือความรู้สึกทั้งใน
ด้านการกระทำ ความคิดและความรู้สึก โดยกำหนด
เป้าหมายร่วมกันเกิดความพร้อมในการดูแลซ่ึงสอดคล้อง
การศึกษาของรัชนีกร เกิดโชค (2553) เรื่องมุมมองของ
พยาบาลจิตเวชเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับสมาชิกครอบครัว
ของผู้ป่วยจิตเภทผลการศึกษาพบว่าการส่งเสริมความ
พร้อมในการดูแลเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของการมี
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลจิตเวชและสมาชิกครอบครัว
ของผู้ป่วยจิตเภทในการที่จะช่วยให้สมาชิกครอบครัวนั้น
สามารถดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยจิตเภทให้ใช้ชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชน 

2. กิจกรรมมองต่างมุม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
รู้จักและเข้าใจตนเองเห็นจุดดีและจุดบกพร่องของตนเอง
นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันการที่บุคคลได้
รู้จักและเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคลเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขมองสิ่งดีของกันและกัน เข้าใจใน
ส่วนบกพร่องที่เกิดขึ้นกับบุคคล เรียนรู้การเลือกสิ่งที่ดี
ยอมรับสิ่งดีๆ ของบุคคลอื่นมาชื่นชม ร่วมให้กำลังใจ
แก้ไขจุดบกพร่องยอมรับผู้อื่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้
อื่นนำความผาสุกสู่ตนและชุมชนอาจเนื่องจากว่าการ
ที่บุคคลจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากจะต้อง
เริ่มจากการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วบุคคลควรจะ
รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนส่งเสริมทัศนคติหรือเจตคติท่ี
ดี สอดคล้องการศึกษาของรัชนีกร เกิดโชค(2553)
เรื่องมุมมองของพยาบาลจิตเวชเกี่ยวกับสัมพันธภาพกับ
สมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยจิตเภทผลการศึกษาพบว่า
การส่งเสริมทัศนคติที่ดีของสมาชิกครอบครัวของ
ผู้ป่วยจิตเภทเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมความพร้อม
ใ ห้ ส ม า ชิ ก ค ร อ บ ค รั ว ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ดู แ ล แ ล ะ
สนับสนุนผู้ป่วยจิตเภทกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการดูแล
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และเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ เกิดความเข้าใจผู้ป่วย
มากข้ึนสอดคล้องการศึกษาของกาญจนาเหมะรัต,วิภาวี
เผ่ากันทรากรและสุชาดาหุณฑสาร(2555) เรื่องการ
พัฒนาเครือข่ายพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อ
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านผลการศึกษาพบว่า ผู้นำ
ชุมชนเข้าใจผู้ป่วยและครอบครัวมากขึ้น เกิดเครือข่าย
สุขภาพเกิดความภาคภูมิใจความสุขใจและชุมชนมีความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีมีความช่วยเหลือเกื้อกูลความเห็นอก
เห็นใจของคนในชุมชนมากขึ้น เกิดความสามัคคีรักใคร่
กันมากขึ้น อันจะนำไปสู่การช่วยให้ผู้ป่วยจิตเภทนั้น
สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวในชุมชนได้อย่างมี
ความสุขจะทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าซึ่งจะนำความผาสุกมาสู่สังคมส่วนรวม


ด้านความคิดเห็นต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน 

1. กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้สำรวจปัญหาของกลุ่มตัวอย่างตระหนักรู้ถึง
ศักยภาพ

ความมีคุณค่าของตนเองและบุคคลอื่นพร้อม
ทั้งเกิดความภาคภูมิใจซึ่งความภาคภูมิใจเป็นความรู้สึก
ที่แต่ละบุคคลมีต่อตนเอง เป็นการรับรู้ภาพรวมเกี่ยวกับ
คุณค่าของตนเองหรือการมีภาพพจน์ของตนเองว่าเป็น
คนมีคุณค่า การรับรู้นี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกมั่นคงและ
เป็นสุขใจทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยซึ่ง
ถือว่าเป็นส่ิงท่ีภาคภูมิใจในตนเองคนท่ีรู้สึกภูมิใจในตนเอง
จะเป็นคนที่สามารถให้ความรักเอื้ออาทรกับบุคคลอื่นได้
คนที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองแม้ว่าจะอยู่ในสภาพ
ครอบครัวที่มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ ก็อาจมีปัญหา
การปรับตัวอยู่รวมกับคนอื่นได้ยากคนที่มีความภาคภูมิ
ใจในตนเองจะเป็นคนที่แข็งแรงมีความมั่นใจในตนเอง
เป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ และกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นเช่นกัน โดยการเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างความเห็นใจ
และซาบซึ้งเช่นการศึกษาของอารีสุภาวงศ์(2549)พบ
ว่า การที่สมาชิกครอบครัวเป็นโรคจิตเภทเป็นเรื่องน่า
อายและไม่ต้องการให้ผู้อื่นว่ามีสมาชิกครอบครัวเป็น
โรคจิตผู้ดูแลมีความลำบากใจในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือนบ้าน
และคนในสังคมจะรังเกียจและซ้ำเติมให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล
สะเทือนใจโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ในชนบทลักษณะ
ตามธรรมชาติของคนชนบทจะมีความสนใจเรื่องราวของ
ผมในหมู่บ้านมีการเล่าเร่ืองราวปากต่อปากหากครอบครัว
ใดมีผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการกำเริบรุนแรงจะรังเกียจหรือ

ไม่ติดต่อ ไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ท่าทีของ
เพื่อนบ้านของชุมชนที่แสดงต่อผู้ป่วยเป็นตราบาปในใจ
ของผู้ป่วยและผู้ดูแล(อารีสุภาวงศ์,2549)

2. กิจกรรมการรับรู้ของเราต่อผู้ป่วยจิตเวช
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกันสำรวจสภาพปัญหาการ
เจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว รับรู้ในผลกระ
ทบของผู้ดูแลครอบครัวและชุมชนประสานความรู้สึก
พลังความเห็นใจแสดงความเข้าใจต่อผู้ดูแลครอบครัว
ผลักดันให้เกิดพลังความพร้อมช่วยเหลือและเพิ่มเติม
ความรู้เรื่องของโรคจิต เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อโรค
ต่อบุคคลที่เจ็บป่วยและต่ออาการแสดงของผู้ป่วย เกิด
ความคิดในเชิงบวกเกิดพลังเจตนาหรือประสงค์ถึงทิศทางท่ี
ต้องการดูแลช่วยเหลือจะช่วยทำให้กลุ่มตัวอย่างได้ช่วย
กันมองปัญหาได้กว้างมากขึ้นละเอียดมากขึ้นและได้รับ
ทราบร่วมกันว่าการเจ็บป่วยทางจิตมิใช่ปัญหาเฉพาะ
ของครอบครัวแต่มีผลกระทบต่อชุมชนด้วย

จากการวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
ซับซ้อนอำเภอหนองจิก โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันหาสภาพ
ปัญหาในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนทำให้ทราบประเด็น
ปัญหาทางด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน
1)ขาดความรู้เรื่องโรคทางจิต2)การรับประทานยาไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความรู้ในการสังเกตและจัดการ
กับอาการฤทธิ์ข้างเคียงของยา,ผู้ป่วยคิดว่าหายดีแล้ว,
อาการข้างเคียงของยาทำให้เกิดความทรมาน, ระยะ
เวลาที่ต้องรับประทานยาเป็นเวลานานทำให้เกิดความ
เบื่อหน่ายในการรับประทานยารวมทั้งไม่สามารถบอก
ระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะหยุดรับประทานยาได้เมื่อไร
ความซับซ้อนของการรักษา เกิดความลำบาก ยุ่งยาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของอารีสุภาวงศ์(2549) เกี่ยวกับ
การรับประทานยาส่วนมากผู้ป่วยมักไม่รับประทานยา
ต่อเนื่องอาจเนื่องมาจากอาการข้างเคียงของยาหรือว่า
ตนเองหายดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องรับประทานอีกซึ่งเป็น
สาเหตุสำคัญทำให้ผู้ป่วยมีอาการกลับเป็นซ้ำ3)สังคมมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยจิตเภทโดยเฉพาะผลกระทบจาก
ปัญหาผู้ป่วยจิตเภทขาดผู้ดูแลครอบครัวปล่อยให้อยู่
ลำพัง ไม่ดูแลเท่าที่ควรผลจากการทำกิจกรรมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความหวาดกลัวผู้ป่วยโรคจิต เนื่องจากมี
พฤติกรรมก้าวร้าวทำลายข้าวของทำร้ายญาติและผู้ที่
อยู่ใกล้เคียงเป็นต้น
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3.กิจกรรมความคาดหวังของเราต่อผู้ป่วยจิต
เวช เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้สำรวจความมุ่งหวังของตนที่
มีต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนและให้ชุมชนได้
รับความรู้โรคจิตในชุมชนพร้อมให้กลุ่มตัวอย่างได้ร่วม
กันคิดถึงความมุ่งหวังร่วมกันที่ เป็นจริงได้ ต้องการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตในชุมชนอาจเนื่องจากการเปิด
โอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้สร้างจิตนาการเกี่ยวกับความมุ่ง
หวังของตนที่มีต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ช่วยให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ
ในการช่วยเหลือ รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภท
ในชุมชนสอดคล้องการศึกษาของแก้วตามีศรีและเพ็ญ
นภาแดงด้อมยุทธ์ (2555) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชนผล
การศึกษาพบว่าการรับรู้ความรู้สึกห่วงใยซึ่งกันและกัน
มีความใกล้ชิดผูกพันทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกมั่นคงรับ
รู้และคาดหวังว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การมี
โอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองและจากการศึกษาของพรประไพแขกเต้า,สุวดี
วงษ์พนม,จารีทิพย์พินิจและหทัยรัตน์นพมิตร(2554)
เรื่องผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลผู้
ป่วยจิตเวชและครอบครัวสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
จะเป็นพลังที่สำคัญยิ่งและมีความสำคัญที่จะต้องร่วมมือ
กันเพื่อให้ผู้ป่วยมีวิถีชีวิตปกติ ผลการศึกษาพบว่า
ครอบครัวและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วม
โดยการเยี่ยมบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุขในระดับ
มากและร้อยละ94.8อาสาสมัครสาธารณสุขมีความ
พึงพอใจในการดำเนินงานมีความภาคภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือผู้
ป่วยจิตเวชและครอบครัว


รูปแบบการกำหนดพฤติกรรมชุมชน ด้านความ

ต้องการแสดงพฤติกรรมต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน
ของกลุ่มตัวอย่าง จากชุมชนที่มีบริการดูแลผู้ป่วยที่
บ้าน 

1.กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้เรียนรู้การคิดหาวิธีการต่างๆอย่างมีเหตุผลและรูปธรรม
ที่จะทำให้ความมุ่งหวังนั้นสำเร็จร่วมกันอาจเนื่องจาก
การให้กลุ่มตัวอย่างได้มีส่วนร่วมในการคิดและกำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาย่อมทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความ
รู้ความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน

และทำให้กลุ่มตัวอย่างได้ประสบการณ์สำหรับการแก้ไข
ปัญหาอื่นๆอาจเนื่องจากการดำเนินงานอย่างจริงจัง
จริงใจ ให้ความสนใจ โดยการตกลงใจร่วมกันและร่วม
รับผิดชอบร่วมคิดร่วมช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้รับ
ความพึงพอใจร่วมกัน (นาฏยาคงวัดใหม่,2549)และ
เมื่อมีส่วนร่วมที่แท้จริง กิจกรรมก็จะยั่งยืนและเป็นที่
ยอมรับของเพื่อนบ้าน (วาสนา จันทร์สว่าง, 2546)
นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันยังทำให้บุคคลเกิดความสุข
เกิดความอบอุ่นและทำให้มีประสิทธิภาพที่จะทำงานให้
ประสบผลสำเร็จ

2. กิจกรรมงานของเรา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจวิธีการวางแผนจัดทำแผนงานและมอบหมายความ
รับผิดชอบและผลักดันที่จะร่วมกันแสดงพฤติกรรมการ
ทำงานให้บรรลุความหวังอาจเนื่องจากการที่จะผลักดัน
การทำงานให้บรรลุเป้าหมายใดๆก็ตามการวางแผน
เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งความเหมาะสมในการวางแผน
จะช่วยให้ดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนมีระบบอีกทั้งการ
มอบหมายความรับผิดชอบการทำงานมอบหมายหน้าที่
กำหนดกิจกรรมการควบคุมกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วม
จะทำให้มีความชัดเจนและสะดวกต่อการติดต่อ กลุ่ม
ตัวอย่างได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ประกอบด้วย3ด้าน
ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อส่งเสริมผู้
ป่วยจิตเภทผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ได้มีความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชจัดอบรมฟื้นฟู
โรคดา้นสขุภาพจติและจติเวชแกเ่ครอืขา่ยปลีะ1ครัง้2)
การพัฒนาระบบการส่งเสริมการร่วมดูแลผู้ป่วยจิตเภท
เพื่อทราบถึงข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยจิตเภทมีสมุดประจำ
ตัวผู้ป่วยจิตเวชและการได้รับการติดตามเยี่ยมจากทีม
สุขภาพและจากชุมชน ได้มีการจัดทำแผนให้บริการ/
ติดตามด้านสุขภาพจิตและจิตเวชกำหนดลงพื้นที่เดือน
ละครั้งโดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ
เครือข่ายชุมชนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) โดยใช้การเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-basedLearning:
CBL)พัฒนาระบบส่งต่อด้านสุขภาพจิตและจิตเวชพัฒนา
ระบบการConsultมีพี่เลี้ยงโดยเฉพาะ

อัตราผู้ป่วยจิตเภทได้รับการส่งต่อกลับรพ.สต.
ไดร้บัการดแูลตอ่เนือ่ง3)มกีารไดร้บัการดแูลจากชมุชนซึง่
ผูป้ว่ยจติเภทมกัมคีวามเสือ่มถอยของบคุลกิภาพแมจ้ะไดร้บั
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การรักษาอย่างดีและต่อเนื่อง (บุญวดี เพชรรัตน์,2539)
ทำให้ผู้ป่วยจิตเภทและผู้ดูแลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
อนาคตของผู้ป่วยว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรไม่แน่ใจว่า
ใครจะดูแลผู้ป่วยและกังวลว่าผู้ป่วยจะได้รับอันตรายจาก
อาการข้างเคียงของยาการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการระบาย
ความเครียดและหาทางออกท่ีเหมาะสมเช่นการประกอบ
ศาสนกิจการเล่นกีฬาการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
และเพิ่มความมีคุณค่าในตัวเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน


สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.00มีอายุอยู่ในช่วง
25–34ปีร้อยละ64.00เป็นเพศหญิงร้อยละ88.00
นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ77.00มีสถานภาพสมรสคู่
ร้อยละ60.00มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อย
ละ52.00อาชีพรับจ้างร้อยละ48.00กลุ่มตัวอย่างมี
สถานภาพทางสังคมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขและ
ร้อยละ56.00มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเป็น
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นต้น
รองลงมาร้อยละ14.00มีความสัมพันธ์เป็นบิดา/มารดา
ส่วนการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างในการดูแลผู้ป่วยจิต
เภทเรื้อรังซับซ้อนได้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
7กิจกรรมสรุปได้เป็น3วงจรคือวงจรที่1 เชื่อมโยง
สายใยเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในวงจรน้ีกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคนปฏิบัติจากการถ่ายทอดตามเจตคติความรู้สึก
ความคิดต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่าง
วงจรท่ี2ร้อยใจร่วมกันเป็นข้ันตอนน้ีหลังจากได้ทำความ
รู้จักสร้างสัมพันธภาพการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคนปฏิบัติแลกเปล่ียนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์
การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนใน
ชุมชนวงจรที่3ผูกพันต้องใจ เป็นขั้นตอนในการค้นหา
รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย ใน
การร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนและผลักดันที่จะร่วมกัน
เป็นเจ้าของ เพื่อแสดงพฤติกรรมการทำงานให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน ได้รูปแบบการสร้างเจตคติต่อผู้ป่วยจิต
เภทเรื้อรังซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนที่มีบริการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้านดังนี้1.ด้านความรู้สึกต่อผู้ป่วยจิตเภท
เรื้อรังซับซ้อนด้วยกิจกรรมเพื่อนพบเพื่อนและกิจกรรม
มองต่างมุม2.ด้านความคิดเห็นต่อผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

ซับซ้อนด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน,กิจกรรมการรับ
รู้ของเราต่อผู้ป่วยจิตเวชและกิจกรรมความคาดหวังของ
เราต่อผู้ป่วยจิตเวชส่วนรูปแบบการกำหนดพฤติกรรม
ชุมชนด้านความต้องการแสดงพฤติกรรมต่อผู้ป่วยจิต
เภทเรื้อรังซับซ้อนของกลุ่มตัวอย่างจากชุมชนที่มีบริการ
ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้านด้วยกิจกรรมร่วมคิดร่วมทำและกิจกรรม
งานของเรา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิธีการวางแผน
จัดทำแผนงานและมอบหมายความรับผิดชอบและผลักดัน
ท่ีจะร่วมกันแสดงพฤติกรรมการทำงานให้บรรลุความหวัง


ข้อเสนอแนะ 

1.พัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้
ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อนโดยชุมชน เพื่อเกิดรูปแบบ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเภทโดยชุมชน
ที่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่อย่างเหมาะสม

2. ศึกษาติดตามการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเภทเร้ือรังซับซ้อนและควรมีการดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง


ปัญหาอุปสรรคของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย

จิตเภทในชุมชน 
ด้านผู้ป่วยและครอบครัวพบว่ามีความเช่ือส่วน

บุคคลเรื่องอาการป่วยทำให้ไม่สนใจการดูแลที่บ้านของ
พยาบาล,ครอบครัวอับอายทำให้ไม่ยอมพบพยาบาล,มี
ปัญหาเศรษฐกิจต้องออกไปทำงานนอกบ้านไม่สามารถ
อยู่พบพยาบาลได้,ญาติผู้ป่วยบางรายไม่ให้ความร่วมมือ
ในการเย่ียมผู้ป่วยตามนัดและญาติผู้ป่วยบางรายขอกำหนด
วันเวลาในการเยี่ยมผู้ป่วย

ด้านหน่วยงาน จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ
ทำให้การปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังซับซ้อน
ที่บ้านได้น้อยไม่ต่อเนื่อง

ด้านลักษณะของพยาบาล ไม่สามารถสื่อสาร
ภาษา (ยาวี) ได้ส่งผลให้ปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย
จิตเภทที่บ้านได้น้อยลง,ขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิต
เภทที่บ้านและภาระงานที่มากประกอบกับสถานการณ์
ความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้การปฏิบัติ
กิจกรรมดูแลผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง
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