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บทคัดย่อ
โรคจิตเภทเป็ นโรคทางจิตเวชที่มีความรุ นแรงและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชากร 1 % ทัว่ โลกรวมถึง
ประเทศไทย โดยเกิดผลกระทบโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว การสู ญเสี ยรายได้ และต้นทุนทางการรักษาพยาบาล
เป็ นจานวนมาก องค์ความรู ้การบาบัดรักษาด้านจิตสังคมเพื่อลดอาการทางจิตในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติด
พบว่าการจัดการรายกรณี การสัมภาษณ์เพื่อเสริ มแรงจูงใจในการรักษา การบาบัดความคิดและพฤติกรรม การ
สนับสนุนทางสังคม กลุ่มช่วยเหลือกันเอง และการบาบัดดูแลเชิงรุ กในชุมชน เป็ นรู ปแบบที่ใช้ในการบาบัดรักษา
ด้านจิตสังคมในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดซึ่งมีความสาเร็ จด้านผลลัพธ์ทางการพยาบาลในระดับหนึ่ งอีกทั้ง
ยังมีขอ้ จากัดหลายๆด้าน นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลน้อยของหลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือที่จะชี้กลยุทธ์/รู ปแบบการ
บาบัดทางด้านจิตสังคมรู ปแบบใดที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด พยาบาลจิตเวชเป็ นผูม้ ีความสาคัญยิ่งและมีผลต่ออาการ
ทางจิตของผูป้ ่ วยเนื่องจากพยาบาลจิตเวชสามารถช่วยผูป้ ่ วยจัดการกับอาการหู แว่ว ประสาทหลอน และการรักษา
โดยการใช้สมั พันธภาพระหว่างบุคคล นอกจากนี้อาการทางจิตเป็ นสิ่ งที่เข้าใจยากและซับซ้อน ซึ่งเป็ นอีกด้านหนึ่ ง
ที่มีความจาเป็ นที่พยาบาลจิตเวชควรศึกษา เพราะเชื่อว่าหากพยาบาลจิตเวชเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปั จจัยที่สัมพันธ์
กับอาการทางจิตแล้วจะสามารถหารู ปแบบการบาบัดทางการพยาบาลให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพได้
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Abstract
Schizophrenia is a devastating mental illness that directly affects about 1 % of the population worldwide
and Thailand. Its indirect impact – measurable in distress of affected individuals and their families, lost wages,
and health care costs – is greater still. The bodies of knowledge on the psychosocial intervention-studied aim to
decrease psychotic symptoms among drug-abusing schizophrenic patients were case management, motivation
Interview, cognitive behavior therapy, social support self-help group, and the assertive community treatment
which has a success in term of nursing outcomes and remain limitation. In addition, less is known about which
of these specific strategies are most helpful. Lack of strongly evidence based data signifies the need for more
research about the psychosocial intervention. Psychiatric nurses can have a significant effect on various aspects
of psychotic symptoms for persons with schizophrenia because they can help patients adjust to challenges of
hallucination, delusion and treatment due to their interpersonal relationships. In addition, the relationship of
psychotic symptoms is intricate and complex. Psychotic symptom is an essential aspect for psychiatric nurses to
explore. It was believed that a clear understanding of factors related psychotic symptoms would facilitate the
design of an optimal and effective nursing intervention.
Keywords: psychotic symptoms; schizophrenia; substance misuse; psychosocial intervention
สารเสพติดเป็ นสาเหตุหลัก เป็ นความผิดปกติที่ยงั ไม่
ทราบสาเหตุแน่ ชดั เมื่อเป็ นแล้วมักไม่หายขาด ส่ วน
ใหญ่ มี อ าการก าเริ บเป็ นช่ ว ง ๆ โดยมี อ าการหลง
เหลื ออยู่บ้าง อาการในช่ วงกาเริ บจะเป็ นกลุ่มอาการ
ด้านบวก เช่ น ประสาทหลอน หลงผิด แต่ใ นระยะ
หลังส่ วนใหญ่มกั มี กลุ่มอาการด้านลบ เช่ น พูดน้อย
เฉื่ อยชา แยกตนเองร่ วมด้วย [2,3] ภาวะโรคร่ วมเป็ น
สิ่ งที่พบบ่อยในโรคจิ ตเภทร่ วมกับการใช้สารเสพติด
โดยพบว่าอาการทางจิ ตและการใช้สารเสพติ ดนั้นมี
ความสัมพันธ์กัน พบว่าผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภท 31 % มี
ประวัติการใช้สารเสพติด [4] และอัตราการใช้สาร
เสพติดทวีความรุ นแรงมากขึ้นประมาณ 50 % ของผูท้ ี่
ป่ วยเป็ นโรคจิ ตเภท [5] รวมทั้งผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทมี
แนวโน้ม ที่ จ ะใช้ส ารเสพติ ด มากกว่า ผูท้ ี่ ไ ม่ มี ภ าวะ
เจ็บป่ วยถึง 5.3 เท่า [6] สาหรับสารเสพติดพบว่าแอมเฟตามีนเป็ นสารเสพติดที่ผปู ้ ่ วยโรคจิตเภทใช้มาก

1. บทนา
ในปั จจุบันโรคจิ ตเภทเป็ นความเจ็บป่ วยทาง
จิตที่รุนแรงที่ส่งผลกระทบโดยตรงประมาณ 1 % ของ
ประชากรทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทย และประมาณ
2.5 ล้านคนในสหรัฐอเมริ กา ภาวะเจ็บป่ วยนี้ เกิ ดผล
กระทบโดยตรงต่ อ บุ ค คล ครอบครั ว การสู ญ เสี ย
รายได้ และต้นทุนทางการรักษาพยาบาลจานวนมาก
[1] โรคจิ ตเภทพบบ่อยช่วงวัยรุ่ นตอนปลายและวัย
ผูใ้ หญ่ตอนต้นเป็ นโรคที่พบมากที่สุดในผูป้ ่ วยจิตเวช
ที่ รักษาในโรงพยาบาลจิ ต เวชมี ความรุ นแรง เรื้ อรั ง
และอัตราการกาเริ บสูง
โรคจิตเภท (schizophrenia) เป็ นกลุ่มอาการที่
มีความผิดปกติของความคิด (thought) และการรับรู ้
(perception) ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง มีความผิดปกติ
ของอารมณ์ การเข้าสัง คม และพฤติ กรรมเป็ นเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน โดยไม่มีโรคทางกาย สมอง หรื อใช้
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ในผู ้ป่ วยโรคจิ ต เภทที่ มี ก ารใช้ส ารเสพติ ด
สามารถกระตุน้ ให้อ าการทางจิ ตเพิ่มมากขึ้ นได้ [7]
และยังเป็ นปั ญ หาสาคัญด้านสุ ขภาพซึ่ งเป็ นผลมาก
จากผูป้ ่ วยไม่ สามารถควบคุ ม ตนเองให้ห ยุด ใช้สาร
เสพติ ดได้ซ่ ึ งเกิ ดจากอาการทางจิ ต [8-10] รวมถึ ง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาหลาย ๆ ด้า น เช่ น พฤติ ก รรม
รุ นแรงมากขึ้น การปรับตัวบกพร่ องและแบบแผนการ
เผชิ ญปั ญหาในผูป้ ่ วยจิ ตเภทบกพร่ อง ไม่ร่วมมือใน
การรักษา มีอตั ราการกลับเป็ นซ้ าสู ง มีความสัมพันธ์
กับการทาร้ายตนเอง การถูกคุมขัง โรคตับอักเสบ การ
ติ ด เชื้ อ HIV การไม่ มีที่ อ ยู่อ าศัย การมี พ ฤติ ก รรม
ก้าวร้าว ปั ญหาเศรษฐกิ จ ปั ญหาสุ ขภาพ และการเข้า
รั บ บริ การที่ โ รงพยาบาล [11-16] นอกจากนี้ ยัง มี
ผลกระทบต่อระบบประสาทและเกิ ดการพึ่งพาสาร
เสพติดมากยิง่ ขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ผปู ้ ่ วยโรคจิตเภท
จะมี อตั ราการใช้สารเสพติ ดในปริ มาณสู งขึ้ นและมี
จานวนเพิ่มมากขึ้น
องค์ความรู ้ ในด้านรู ปแบบการบาบัดรักษาที่
ลดอาการทางจิตในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดมี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย มี ท้ งั การบาบัดรายกลุ่มและรายบุ คคล
ซึ่ งพยาบาลจิ ต เวชเป็ นผู ้ที่ มี บ ทบาทส าคัญ ในการ
ประเมิ นอาการ ตั้งข้อ วินิ จ ฉัย ทางการพยาบาล วาง
แผนการพยาบาล ให้การช่ วยเหลื อและประเมิ นผล
ตลอดโปรแกรมการรั ก ษา รวมทั้ง ใช้สัม พัน ธภาพ
ระหว่างบุคคลเป็ นกุญแจในการค้นหาปั ญหาและเป็ น
เครื่ องมื อที่ ช่วยให้ผูป้ ่ วยร่ วมมือในการรั กษา ดังนั้น
หากมีรูปแบบการบาบัดรักษาที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยจิต
เภทที่ ใ ช้ส ารเสพติ ด จะช่ ว ยลดอาการทางจิ ต ลด
ระยะเวลาในการรับการรักษาในโรงพยาบาล รวมทั้ง
ลดอัตราการกลับเป็ นซ้ าและส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ ่ วยให้ดียงิ่ ขึ้น

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภทที่
ใช้ สารเสพติด
แนวคิดและทฤษฎีที่อธิ บายปรากฏการณ์การ
ใช้สารเสพติดในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทนั้นมีหลากหลายซึ่ ง
แตกต่างกันไปโดยในบทความนี้ ขอเสนอแนวคิ ดที่
นิยมนามาใช้โดยสังเขปดังตารางที่ 1

3. รู ปแบบการบาบัดรั กษาทางด้ านจิ ตสั งคม
ผู้ป่วยโรคจิตเภททีใ่ ช้ สารเสพติด
ในอดี ต นั้น ผูป้ ่ วยจิ ตเภทที่ ใช้สารเสพติ ดที่ มี
อาการรุ น แรงจะต้อ งเข้ารั บ การรั กษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาล เมื่อรักษาจนอาการดีข้ ึนแล้วจะถูกส่ งตัว
ให้มารับยาใกล้บา้ น และเมื่ออาการทางจิ ตโดยทัว่ ๆ
ไปดี ข้ ึ นจึ งจะเริ่ มการรั กษาด้านสารเสพติ ด บางครั้ ง
รู ปแบบการบาบัดรักษาจะรักษาควบคูก่ นั ไปทั้งอาการ
ทางจิตเวชและการรักษาด้านสารเสพติด โดยมุ่งเน้น
การรั ก ษาด้ว ยยาและการบ าบัด ทางด้า นจิ ต สั ง คม
[20,21]
การบ าบั ด ด้า นจิ ต สั ง คมเป็ นกระบวนการ
บาบัดร่ ว มกับ การรั ก ษาแบบอื่ นในการบาบัดผูป้ ่ วย
โรคจิ ต เภทที่ ใ ช้ส ารเสพติ ด โดยมุ่ ง พัฒ นาการท า
กิ จวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย การจัดสิ่ งแวดล้อมและ
การจัดการกับปั ญหาอย่างมีเป้ าหมาย การบาบัดมุ่งที่
ความร่ วมมือของผูบ้ าบัดและผูป้ ่ วยในด้านพัฒนาการ
มองโลก มุมมองต่าง ๆ การให้ความนับถือ การเข้าใจ
ในความรู ้ สึ ก ของผู ้ป่ วยเพื่ อ ส่ ง เสริ มแรงจู ง ใจซึ่ ง
น าไปสู่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมและการพัฒ นา
สมรรถนะแห่งตน ลดความบกพร่ องของกระบวนการ
คิดและส่งเสริ มทักษะการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
ซึ่งการบาบัดทางด้านจิตสังคมมีดงั ตารางที่ 2-3
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ตารางที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผูป้ ่ วยจิตเภทที่ใช้สารเสพติด
ทฤษฎี
แนวคิด
Neural diathesis-stress เชื่ อว่า ระบบประสาทชี ววิทยามีปฏิ กิริยาต่อสิ่ งแวดล้อม เช่ น การใช้สารเสพติดที่เป็ นตัวกระตุน้ ทาให้เกิ ด
อาการทางจิตและอาการกลับเป็ นซ้ า การใช้สารเสพติดมีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคจิตเภทในขณะที่อายุยงั
models [17]
น้อย และพบว่า catechol O-methyltransferase polymorphism (Val/Val) มีความสัมพันธ์กบั อัตราเสี่ ยงสู งใน
การเกิดโรคจิตในผูใ้ หญ่ตอนต้น นอกจากนี้ ในผูป้ ่ วยโรคจิตเวชที่มีผลการบาบัดในเชิ งลบ เช่ น กลับเป็ นซ้ า
กลับไปใช้สารเสพติด สิ่ งเหล่านี้จะส่ งผลให้การบาบัดมีประสิ ทธิ ภาพน้อย
เชื่ อว่าผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีความเสี่ ยงสู งในการใช้สารเสพติดเนื่ องจากกระบวนการคิ ดที่บกพร่ องซึ่ งเกิ ดจาก
สมมุตฐิ านที่เกีย่ วกับ
โรคที่เป็ นอยู่ สังคม การศึกษา การประกอบอาชี พรวมถึงความยากจน การตกเป็ นเหยือ่ และอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม
ปัจจัยเสี่ยง
ทางสังคมและครอบครัวที่ใช้สารเสพติด
The self-medication เชื่ อว่าผูป้ ่ วยโรคจิตเภทใช้สารเสพติดเพื่อที่จะลดอาการของโรคที่เป็ นอยูห่ รื อเพื่อลดผลข้างเคี ยงที่ เกิ ดจาก
การได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคจิต
hypothesis [18]
Alternative model [19] เชื่อว่าในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมีส่วนการคิดในสมองผิดปกติ ซึ่ งเป็ นส่ วนของ dopamine-mediated brain reward
circuitry ในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดจะทาให้ brain reward circuitry ทางานผิดปกติโดยมีการ
กระตุน้ ให้มีระดับ dopamine และ norepinephrine เพิ่มขึ้นในบริ เวณปมประสาทซึ่ งภายในบรรจุสารเคมี
ต่าง ๆ เช่น dopamine ทาให้เกิดการกระตุน้ อารมณ์และความตื่ นตัวรวมทั้ง mesolimbic dopamine system
หรื อ brain reward circuit เป็ นส่ วนของสมองที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับ reinforcing property ของสารเสพติดซึ่ ง
ทาให้ผเู ้ สพเกิดความพอใจและมีความต้องการใช้ซ้ าอีก

ตารางที่ 2 รู ปแบบการบาบัดรักษาด้านจิตสังคมในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติด
รูปแบบการบาบัด
การสั มภาษณ์ เพือ่
เสริมแรงจูงใจใน
การรักษา (ทท
motivation
interview)

วัตถุประสงค์/แนวคิด
เป็ นการบาบัดที่ เน้นการส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วย
เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบาบัดนี้ มีแนวคิดพื้นฐานว่า ถ้าผูป้ ่ วย
เกิ ดแรงจู งใจที่ จะเปลี่ ยนแปลงแล้วผูป้ ่ วย
จะแสวงหาวิ ธี การปฏิ บัติ ที่เหมาะสมได้
ด้วยตัวเอง ดังนั้นผูบ้ าบัดต้องทาหน้าที่ใน
การกระตุ ้นหรื อเสริ ม สร้ างให้ผูป้ ่ วยเกิ ด
แรงจู ง ใจในการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม
ของตนเอง [22]

การบาบัดความคิด
และพฤติกรรม
(cognitive
behavior therapy)

เป็ นการบาบัดที่มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหาใน
ปั จ จุ บันมี เป้ าหมายในการบาบัด รั กษาที่
ชัดเจน ผูร้ ับการรักษาจะต้องมีบทบาทใน
การวางเป้ าหมายของการรั ก ษาไปกับ ผู ้
บาบัดรักษาด้วย

หลักการบาบัด/ขั้นตอน/รูปแบบ
หลักการบาบัด ได้แก่
1. Express empathy: ผูบ้ าบัดใช้การสื่ อสารที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและให้
เกียรติผปู ้ ่ วย มีสิทธิ ที่จะเลือกอย่างอิสระและกาหนดทิศทางเป้ าหมายของตนเอง
โดยในกระบวนการบาบัดแต่ละขั้นตอน ผูป้ ่ วยเท่านั้นที่จะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
2. Develop discrepancy: ผูบ้ าบัดส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยเห็นความแตกต่างระหว่าง
สถานภาพในปั จจุ บนั ที่ใช้สารเสพติดกับเป้ าหมายที่อยากเป็ น แรงจูงใจของการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้ นเมื่อผูป้ ่ วยมองเห็นความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่ เขาเป็ นอยู่
กับสิ่ งที่เขาต้องการจะเป็ น
3. Avoid argumentation: ผูบ้ าบัดหลีกเลี่ยงการโต้แย้งในระหว่างบาบัด
4. Roll with resistance: ผูบ้ าบัดยอมรับความรู ้สึกต่อต้านของผูป้ ่ วย
5. Support self-efficacy: ผูบ้ าบัดช่วยให้ผปู ้ ่ วยเกิดความเชื่ อมัน่ ในศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเสพติด [22,23]
หลักการบาบัด ได้แก่
1. ความคิดมีผลต่อพฤติกรรม
2. ความคิดสามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้
3. การบาบัดเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถปรับโดยการบาบัดความคิดซึ่ งแนวคิดนี้ ก็
ยังคงอยูใ่ นยุคที่ 3 ของการบาบัดความคิดและพฤติกรรม [24]
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รูปแบบการบาบัด
วัตถุประสงค์/แนวคิด
การสนับสนุนทาง เป็ นการที่บุคคลมีปฏิสมั พันธ์กนั จนก่อ ให้เกิดความรัก
ความผูกพัน การได้ รั บการดู แลเอาใจใส่ ไว้วางใจ
สั งคม (social
ซึ่งกันและกัน ทาให้ได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
support)
[25]

กลุ่มช่ วยเหลือ
กันเอง (self help
group)

เป็ นกลุ่ ม ที่ เกิ ด จากการรวมตัว ของบุ ค คลที่ มี ปัญ หา
คล้า ยคลึ ง กัน มารวมกันด้ว ยความสมัค รใจ และใช้
ประสบการณ์ที่ผ่านมาชวยกันแก้ปัญหาซึ่ งกันและกัน
กลุ่ ม เป็ นของสมาชิ ก กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ด าเนิ น โดย
สมาชิก เพื่อสมาชิก

การจัดการรายกรณี เป็ นแนวคิ ดการให้บริ การอย่า งเป็ นระบบ มี แนวคิ ด
พื้นฐานมาจากการดูแลเชิ งจัดการ (managed care) การ
(case
ใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เน้นผลลัพธ์
management)
ของการบริ การที่มีคุณภาพ เพิ่มคุ ณภาพชี วิตผูป้ ่ วยและ
ลดค่ า ใช้จ่ า ย [26] เน้น ผูป้ ่ วยเป็ นศู น ย์ก ลาง เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการด้าน สุ ขภาพของผูป้ ่ วยแต่ละ
รายอย่างครอบคลุ ม และต่ อเนื่ อง โดยที มสหสาขา
วิ ช าชี พ เพื่ อ ประเมิ น วางแผน ด าเนิ น การปฏิ บัติ
ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการดูแล ตลอด
ระยะเวลาที่รับไว้ในความดูแล โดยมี case manager
เป็ นผูป้ ระสานงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วางไว้ในเวลาที่
กาหนด โดยใช้ clinical Pathway เป็ นเครื่ องมือในการ
กากับ การปฏิ บัติ กิจ กรรมการดู แ ลรั กษาต่ า ง ๆ ตาม
เป้ าหมาย
รูปแบบการบาบัด เป็ นการบ าบัด ดู แ ลที่ เ น้ น ผู ้ป่ วยเป็ นศู น ย์ก ลาง ที่
พัฒนาขึ้นอย่างครอบคลุม และเน้นการบาบัดดูแลผูท้ ี่มี
ดูแลเชิงรุกใน
ปั ญ หาทางจิ ต ที่ รุ นแรงและเรื้ อรั ง ในชุ ม ชนโดยที ม
ชุ มชน (the
สหวิชาชีพ มีการติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ
assertive
เมื่ อ ผู ้ ป่ วยมี ปั ญหาได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา
community
treatment: ACT) ให้บริ การที่สะดวกในลักษณะใกล้บา้ นใกล้ใจ
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หลักการบาบัด/ขั้นตอน/รูปแบบ
การสนับสนุนทางสังคม
1. การสนับสนุ นด้านอารมณ์ (emotional support) เป็ นการให้ความ
รัก ความผูกพันห่วงใย ไว้วางใจและรับฟัง
2. การสนับสนุ นด้านการประเมินค่า (appraisal support) เป็ นการให้
ข้อมูลย้อนกลับโดยให้การยอมรับ ยกย่อง ชมเชย เพื่อนาไปประเมิน
ตนเอง
3. การสนับสนุ นด้านข้อมูลข่าวสาร (informational support) เป็ น
การให้ขอ้ มูล ความรู ้ คาแนะนา ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปแก้ไขปั ญหา
ที่เผชิญอยูไ่ ด้
4. การสนับสนุ นด้านทรัพยากร (instrumental support) เป็ นการ
ช่วยเหลือโดยตรงในความจาเป็ นทางด้านการเงิน สิ่ งของ แรงงาน
เวลา การปรับสภาพแวดล้อม
บุคคลที่ประสบความสาเร็ จในการแก้ไขปั ญหากับความเครี ยดหรื อ
ภาวะวิกฤตมาแล้วจะเป็ นแบบอย่างให้กบั ผูอ้ ื่ นที่ มีปัญหาประเภท
เดียวกันที่อยูใ่ นสังคมหรื อสิ่ งแวดล้อมเดี ยวกันเพื่อลดระดับอารมณ์
ความรู ้สึกต่างๆที่ รบกวนการดาเนิ นชี วิตประจาวัน เพื่อให้กาลังใจ
แก่กนั และกัน ให้สมาชิ กสามารถปรั บตัวได้ ส่ งเสริ มความมี คุณค่า
ในตนเองและควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
รู ปแบบการจัดการทางการพยาบาล (nursing case management)
รู ปแบบที่ 1 : การจัด การทางการพยาบาลที่ เน้นระบบพยาบาล
เจ้าของไข้ (primary nurse case management model)
รู ปแบบที่ 2 : การจัดการทางการพยาบาลที่เน้นการปฏิบตั ิตามระดับ
ขั้น (leveled practice model)
รู ปแบบที่ 3 : การจัดการทางการพยาบาลที่เน้นระบบเจ้าของผูป้ ่ วย
(primary case management model)
รู ปแบบที่ 4 : การจัดการทางการพยาบาลตามรู ปแบบบูรณาการของ
Saint Vincents Hospital and Medical Center (Saint Vincents
Hospital and Medical Center integrated case management model)
รู ปแบบที่ 5 : การจัดการทางการพยาบาลตามรู ปแบบของ Tuscon
Medical Center (Tuscon Medical Center case management model)

ใช้ชุมชนที่ผปู ้ ่ วยอาศัยอยูเ่ ป็ นสถานที่ในการบาบัดเพื่อเอื้อให้เกิดการ
บาบัดดูแลที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด หลักการบาบัดเชิ งรุ กในชุ มชน
มุ่งเน้นในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การบาบัดดูแล ได้แก่ การดูแลโดยญาติ เช่น การดูแลเรื่ องยา การ
ให้การปรึ กษา
2. การฟื้ นฟูสภาพ ได้แก่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ วิธีการฟื้ นฟูสภาพที่
เกี่ยวข้องกับทักษะการดาเนินชีวิตประจาวัน
3. การบริ การสนับสนุ นประคับประคอง ได้แก่ การสร้างโอกาสใน
การทางาน การจัดการเอกสาร การช่วยเหลือเรื่ องที่พกั อาศัย การ
จัดการเรื่ องค่าใช้จ่าย [27]
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ตารางที่ 3 การนาหลักการและแนวคิดการบาบัดทางจิตสังคมมาใช้ในผูป้ ่ วยจิตเภทที่ติดสารเสพติด
รูปแบบการบาบัดและข้ อเสนอแนะ
การสัมภาษณ์เพือ่ เสริมแรงจูงใจในการรักษา (motivation interview)
เป็ นการช่วยเหลือที่สาคัญในขั้นต้นของการรักษาในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดเนื่ องจากผูป้ ่ วยบางรายไม่ได้ตระหนักถึ ง
ปั ญหา สาเหตุและผลที่เกิดจากการใช้สารเสพติดที่เกิ ดขึ้ นกับตนเองและบุคคลอื่ น บางครั้ งยัง ไม่คิดว่าเป็ นปั ญหาแม้ว่าปั ญหาจะ
เกิดขึ้นแล้วและไม่คิดว่าจะหยุดใช้สารเสพติด การเข้ารับการบาบัดรักษา
มีความสาคัญเท่า ๆ กับแรงจูงใจและการกระตุน้ ให้
เกิ ดการจัดการกับปั ญหาในการด ารงชี วิต ญาติ ข องผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ ใ ช้สารเสพติ ด นั้นจะต้องช่ วยผูป้ ่ วยให้ มี ก ารปรั บเปลี่ ยน
พฤติกรรมจากการที่มีความคิดว่าจะเลิกหรื อไม่เลิกใช้สารเสพติดไปสู่ ความตั้งใจที่จะเลิกใช้สารเสพติดและสามารถเลิกใช้สารเสพติด
ได้อย่างถาวร [28]
MI เน้นการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมซึ่ งเป็ นกระบวนการที่เกิ ดขึ้ นในระยะยาวและมี หลายขั้นตอนซึ่ งเกี่ ยวข้องกับแรงจูงใจ
กระบวนการคิดและข้อจากัดด้านทักษะสังคม [29] ทั้งนี้ แรงจูงใจระดับน้อยในการเลิ กใช้สารเสพติด การขาดพลังและมีปัญหาทาง
อารมณ์เป็ นภาวะที่เกิ ดขึ้นได้บ่อยในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดซึ่ งอาจเกิ ดจากการได้รับการรักษาด้วยยาจิตเวช ภาวะเจ็บป่ วย
การใช้ชีวิตในสภาวะที่ถูกจากัดซึ่ งทาให้ยากต่อการบาบัดให้ครบตามโปรแกรมการบาบัดรักษา ยากต่อการตั้งเป้ าหมายและการให้
การบาบัดอย่างต่อเนื่อง การไม่มีสมาธิและ ขาดความสนใจ ความคิดเชิ งนามธรรมและการที่ความคิดหยุดชะงักเป็ นสิ่ งที่ขดั ขวาง
กระบวนการรับและส่ งข้อมูลต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาและการวางแผนต่าง ๆ การมีปฏิ สัมพันธ์ทางสังคมจะช่ วยให้ผปู ้ ่ วยมีพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ ึน การให้การบาบัดรักษาจึงควรเป็ นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของผูป้ ่ วยญาติ อย่างไรก็ตามมี
การทบทวนว่าผลการวิจยั เกี่ ยวกับ MI ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจเนื่ องจากยังไม่สามารถทาให้ผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทที่ ใช้สารเสพติ ดมี การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถเลิกสารเสพติดได้อย่างถาวร [30]
การบาบัดความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavior therapy)
เป็ นวิ ธี ก ารบ าบัด ที่ ช่ ว ยป้ องกัน การกลับ เป็ นซ้ า ได้แ ละช่ ว ยลดภาวะหู แ ว่ ว โดยการกลับ เป็ นซ้ า จะสั มพัน ธ์ ก ับ วิ ธี แ ละการ
รับประทานยา เมื่อผูป้ ่ วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่ องจะมีความเสี่ ยงที่อาการทางจิตและเกิ ดอาการด้านลบขึ้นอีกครั้ง ผลการวิจยั หลาย
เรื่ องระบุว่าการบาบัดความคิ ดและพฤติ กรรมให้ผลดี ในการเปลี่ ยน แปลงพฤติ กรรมในการใช้สารสเพติ ดในช่ วง 12 เดื อน [38]
หลังจากการบาบัดแต่ไม่สามารถเลิกใช้สารเสพติดได้ถาวร
การสนับสนุนจากสั งคม (social support)
มีส่วนส่ งเสริ มการบ าบัดรายบุค คลและรายกลุ่ ม ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อครอบครั วให้ ความร่ วมมื อในการรั ก ษา เข้าร่ วม
กิจกรรมบาบัดรวมทั้งช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจะทาให้ผปู ้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดสามารถลดพฤติกรรมการใช้สารเสพติดลงได้ [31]
ครอบครัวเป็ นแหล่งช่วยเหลือที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่ งและเป็ นส่ วนสาคัญที่มีผลต่อผลลัพธ์ทางการรักษาพยาบาล การฟื้ นหายจากโรคและ
ช่วยลดความเสี่ ยงในการกลับเป็ นซ้ าของอาการทางจิต [32]
กลุ่มช่ วยเหลือกันเอง (self help group)
กลุ่ มช่ วยเหลื อกันเองเป็ นกลุ่ มที่ส าคัญมากเนื่ องจากสมาชิ กได้ช่วยกันและกัน ซึ่ งต่างจากการสนับสนุ นทางสังคมที่ เป็ นการ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นที่เข้าใจในปั ญหาของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดและเต็มใจที่จะให้การช่วยเหลื อในด้านต่างๆ [33,34]
ผลการวิจยั ระบุวา่ ผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมกลุ่มช่วยเหลือกันเองมากกว่า 1 ปี นั้น มีโอกาสสู งมากในการลดการใช้สารเสพติด [33]
การจัดการรายกรณี (case management)
ผลการวิจยั การจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี ในผูป้ ่ วยติดสารเสพติดระยะบาบัดด้วยยาต่อความพึงพอใจของพยาบาลและความพึงพอใจ
ของผูป้ ่ วย พบว่าผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจหลังการใช้การจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี และกลุ่มตัวอย่างพยาบาลทั้งหมดพึงพอใจต่อการจัดการ
ผูป้ ่ วยรายกรณี ในด้านความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน การประสานงาน การติดต่อสื่ อสาร ความต่อเนื่ องของการดูแล และการจัดสรร
ทรัพยากร นอกจากนี้ ยงั พบว่าการจัดการผูป้ ่ วย รายกรณี มีผลดี ต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผูป้ ่ วยจิตเภทและภาระ
การดูแลของผูด้ ูแล [35,36]
รู ปแบบการบาบัดดูแลเชิงรุ กในชุมชน (the assertive community treatment: ACT)
ผลการศึกษาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของการใช้โปรแกรมการบาบัดดูแลเชิ งรุ กในชุมชน พบว่าประสิ ทธิ ผลของการ
ใช้โปรแกรมการบาบัดดูแลเชิงรุ กในชุมชนสาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคติดสุ รา ทาให้พฤติกรรมการดื่มสุ ราลดลงและลดอัตราการกลับมารับ
การรักษาซ้ า [37]
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ได้ แต่ ห ากพิ จ ารณาตามคุ ณ ภาพงานวิจัย ที่ เ ป็ นเชิ ง
ทดลองในคลินิกที่เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับ
ที่น่าเชื่อถือและการใช้วิธีการทางสถิติมาพิจารณานั้น
พบว่าปั จจุ บันนี้ ย งั ไม่มีผลการวิจัยที่ ช้ ี ชัดว่ารู ปแบบ
การบาบัดใดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด [44-45] ในด้าน
การนาผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิ บตั ิ การทางคลิ นิก
นั้น พบว่างานวิจยั ที่เป็ น randomized controlled trial
(RCT) เป็ นงานวิจยั ที่ตอบคาถามในเชิงการบาบัดและ
เชิ งสาเหตุในปรากฏการณ์ต่าง ๆ และมีความเชื่ อถื อ
มากที่ สุ ด รองลงจากการทบทวนอย่า งเป็ นระบบ
(systematic review) เนื่ องจากหลักฐานงานวิจัยที่
น่ า เชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด มาจากการสั ง เคราะห์ ง านวิ จัย
ต่าง ๆ อย่างประณี ต (รู ปที่ 1)

4. หลักฐานเชิ งประจักษ์ ที่เกี่ยวข้ องกับรู ปแบบ
การบาบัดรั กษาทางด้ านจิตสั งคมในผู้ป่วยโรค
จิตเภททีใ่ ช้ สารเสพติด
มี ก ารพัฒ นางานวิจัย หลายเรื่ อ งเกี่ ย วกับการ
บาบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติด บางครั้ง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ข นาดเล็ ก และมี ค วามแตกต่ า งกั น
รู ปแบบการออกแบบวิจยั ยังไม่เหมาะสม ขาดการสุ่ ม
กลุ่มตัวอย่าง อัตราการตายสูงระหว่างการศึกษา มีการ
ติดตามผลการบาบัดรักษาแค่เพียงระยะสั้น ขาดความ
ถูกต้อง เที่ ยงตรงและแม่นยาในการวัดระดับการใช้
สารเสพติด การแจกแจงของข้อมูลไม่ปกติ เครื่ องมือ
การวัด ผลลัพ ธ์ ไ ม่ ไ ด้ม าตรฐานหรื อ ไม่ ส ามารถวัด
องค์ ป ระกอบทั้ งหมดของโปรแกรมการบ าบั ด
นอกจากนี้ แล้ ว การประเมิ น ประสิ ทธิ ภาพของ
โปรแกรมการบาบัดที่ มีรูปแบบการบาบัดมากกว่า 1
อย่าง นั้น เป็ นการยากมากที่จะตอบคาถามว่ารู ปแบบ
การบาบัดใดมีประสิ ทธิภาพมากที่สุดเนื่องจากมีปัจจัย
และตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการวัด รวมถึงระเบียบวิธี
วิจยั การให้การบาบัดและการวัดผลลัพธ์หรื อการวัด
ตัวแปรตามนั้นมีความแตกต่างกันในวิจยั แต่ละเรื่ อง
ซึ่งตารางต่อไปนี้ เป็ นการวิเคราะห์งานวิจยั ทางคลินิก
ที่ให้การบาบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติด
(ตารางที่ 4)
จากผลการวิจัยข้างต้น จะพบว่ารู ปแบบการ
บาบัด รั กษาผูป้ ่ วยโรคจิ ต เภทที่ ใช้สารเสพติ ด มี การ
พัฒนามานานมากกว่า 20 ปี บุคลากรมีความพยายาม
ในการพัฒนารู ปแบบการให้การบาบัดทางจิ ตสังคม
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและผลการวิจยั ระบุวา่ รู ปแบบการ
บาบัดรั กษาด้านจิ ตสังคมให้ผลเชิ งบวก สามารถลด
การใช้ส ารเสพติ ด ทั้ง ในด้า นปริ ม าณ ความถี่ และ
จานวนวัน ส่ วนด้านอาการทางจิตนั้น พบว่าสามารถ
ลดอาการทางจิ ต ทั้ง ด้า นบวกและด้า นลบรวมทั้ง
สามารถเพิ่มศักยภาพของผูป้ ่ วยในการทาหน้าที่ต่าง ๆ

รู ปที่ 1 ระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์ [47]

5. ข้ อ แสนอแนะในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
พยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช
5.1 ด้านปฏิ บัติการพยาบาล : รู ป แบบการ
บ าบัด รั ก ษาโรคจิ ต เภทที่ ใ ช้ส ารเสพติ ด ควรจะใช้
รู ปแบบของที มสหสาขาวิชาชี พ เน้นการใช้รูปแบบ
การจัดการรายกรณี รวมถึงการบาบัดด้วยยาร่ วมกับ
การบาบัดรักษาด้านจิตสังคม เช่น การให้สุขภาพจิ ต
ศึกษาเกี่ยวกับโรคและผลข้างเคียงของยา การให้การ
สนับ สนุ นในการปฏิ บัติกิจวัตรประจาวันของผูป้ ่ วย
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พยาบาลเป็ นกุญแจหลักสาคัญที่ จะติดตามภาวะของ
คนไข้ที่จะสามารถประเมินได้เมื่อมีอาการนาของการ
กลับเป็ นซ้ าและสามารถให้การพยาบาลเพื่อป้ องกัน
การกลับเป็ นซ้ า ซึ่ งได้แ ก่ การติ ดต่ อกับผูป้ ่ วยอย่า ง
สม่ าเสมอและให้การสนับ สนุ น เมื่ อ ผู ้ ป่ วยมี ปั ญ หา
หรื ออุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ภาวการณ์
เจ็บป่ วย การจัดรู ปแบบการบาบัดรักษาในผูป้ ่ วยโรค
จิ ตเภทที่ ใช้สารเสพติด ควรมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน
และสามารถเข้าถึงบริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และมี
การให้บริ การรวมถึ งการติ ดตามความก้าวหน้าของ

การบาบัดรั กษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว อย่างไรก็
ตามผลการวิจัย ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่ารู ปแบบการบ าบัดรั กษา
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดนั้นควรมีการพัฒนา
รวมทั้งการให้การพยาบาลผูท้ ี่ มีภาวะทางจิตในระยะ
เริ่ มต้นจะสามารถช่ วยลดจานวนผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งเข้ารั บ
การรั ก ษาทางพยาบาล นอกจากนี้ การพัฒ นาแนว
ทางการพยาบาลในคลิ นิ ก ควรยึ ด หลั ก ฐานเชิ ง
ประจัก ษ์ เ ป็ นส่ ว นประกอบในการตัด สิ น ใจเพื่ อ
นาไปสู่การสร้างระบบบริ การที่มีคุณภาพ

ตารางที่ 4 หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการบาบัดรักษาทางด้านจิตสังคมในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้
สารเสพติด
ผู้แต่ ง//ปี

วัตถุประสงค์

การออกแบบวิจัย

กลุ่มตัวอย่ าง

รู ปแบบการบาบัด

1. Barrowclough เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรม
et al., 2001
การบาบัดรักษามีผลดีต่อ
[38]
ผลลัพธ์ของโรคที่เป็ นอยูแ่ ละ
การใช้สารเสพติดผลโดยมี
ประสิ ทธิภาพมาก กว่าการ
ดูแลตามปกติ

การทดลองชนิ ด
สุ่ มปิ ดทางเดียว
(single blind
randomized
controlled trial)

N = 36
ผูป้ ่ วยโรคจิต
เภทที่ใช้สาร
เสพติด

- Motivation
counseling
- Family
psychoeduaction
- Cognitive behavior
therapy
ระยะเวลา 9 เดือน

2. Baker et al,
2002

ประเมินประสิ ทธิภาพของ
motivational interview ใน
ผูป้ ่ วยจิตเวชที่มีโรคร่ วมจาก
การใช้สารเสพติดเพื่อลดการ
ดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สาร
เสพติดชนิดอื่น ๆ

การวิจยั เชิง
ทดลองแบบสุ่ ม
และมีกลุ่มควบคุม
(randomized
controlled trial)

N = 160
ผูป้ ่ วยโรคจิต
เภทที่ใช้สาร
เสพติด

- motivational
interviewing

3. Haddock et al., เพื่อตรวจสอบอาการ การใช้
2003 [39]
สารเสพติด การทาหน้าที่
ต่างๆและผลลัพธ์
เศรษฐศาสตร์สุขภาพของ
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทและญาติ
ในช่วง 18 เดือนหลังจากการ
บาบัดความคิดและพฤติกรรม

การวิจยั เชิง
ทดลองแบบสุ่ ม
และมีกลุ่มควบคุม
(randomized
controlled trial)

N = 66
ผูป้ ่ วยโรคจิต
เภทที่ใช้สาร
เสพติด

- motivational
interviewing
- individual CBT
family intervention
ระยะเวลา 9 เดือน
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ผลการศึกษา
กลุ่มทดลองมีจานวนวันที่สามารถหยุดยาได้
มากขึ้น (median = 19.99, range = –25.6 to
83.4, versus median = –6.52, range = –67.9
to 53.2) (U = 86.5, p < 0.03) ลดอัตราการ
กลับเป็ นซ้ า (X 2 = 2.86, df = 1, p < 0.09) ลด
อาการด้านลบในช่ วง 9 เดือนและ 18 เดือน
ลดอาการด้านบวก ในช่วง 12 เดือน หลังการ
บาบัดวัด โดยการใช้ positive and negative
Syndrome Scale (adjusted mean = 12.85, SE
= 0.94, versus adjusted mean = 16.63, SE =
1.00) (F = 7.43, df = 1, 29, p < 0.01)
motivational interviewing มีประสิ ทธิภาพใน
การบาบัดแต่ระดับในการดื่มแอลกอฮอล์และ
การใช้กญั ชายังคงสู งในกลุ่มตัวอย่างในช่วง
12 ของระยะเวลาติดตาม

การประยุกต์ใช้โปรแกรมการบาบัดทั้ง 30
แบบ (MI+CBT+FI) ให้ผลดีในด้านการทา
หน้าที่ทวั่ ไปของผูป้ ่ วยซึ่ งวัดโดย global
assessment function (adjusted mean = 61.68
and s.e. = 3.32 v. adjusted mean = 51.77, s.e.
= 3.42; F = {1,30} = 4.26; P = 0.048)
สามรถลดอาการด้านบวก (positive
symptoms) และสามารถหยุดยาได้นานขึ้น
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ผู้แต่ ง//ปี

วัตถุประสงค์

4. Essock et al.,
2006 [20]

เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ
ของ assertive community
treatment และ standard
clinical case management

5. Barrowclough เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพ
et al., 2010
ของการบาบัดด้วยการ
[41]
สัมภาษณ์เพื่อเสริ มแรงจูงใจ
และการบาบัดทางความคิด
และพฤติกรรมกับการบาบัด
มาตรฐานในผูป้ ่ วยโรคจิตที่ใช้
สารเสพติด

6. Bechdolf,
Pohlmann et
al., 2012 [42]

7. Baker, 2006
[40]

8. ไพรวัลย์ ร่ ม
ซ้าย, 2552)
[43]

การออกแบบวิจัย

กลุ่มตัวอย่ าง รู ปแบบการบาบัด

ผลการศึกษา

การวิจยั เชิง
ทดลอง
(experimental
design)

N = 198 ผูป้ ่ วย - assertive
โรคจิตเภทที่
community
ใช้สารเสพติด treatment
ระยะเวลา 3 ปี

ลดอัตราและจานวนวันในการรักษาที่โรงพยาบาล
โดยเปรี ยบเทียบกลุ่ม ACT และกลุ่ม case
management (158+254 เทียบกับ 139+262 วัน ;
Mann Whithey U = 713, p < 0.002; Mann
Whithey U = 800, p < 0.02)

การวิจยั เชิง
ทดลองแบบสุ่ ม
และมีกลุ่มควบคุม
(randomized
controlled trial)

N = 327
ผูป้ ่ วยโรคจิต
เภทที่ใช้สาร
เสพติด

การวิจยั เชิง
ทดลองแบบสุ่ ม
และมีกลุ่มควบคุม
(randomized
controlled trial)

N = 65
- Motivational
ผูป้ ่ วยโรคจิตที่ interviewing
ดื่มสุ รา ใช้สาร - Cognitiveกัญชาและแอม behavioural
เฟตามีน
therapy (CBT)

โปรแกรมกลุ่มบาบัดช่ วยให้อาการซึ มเศร้าดีข้ ึน
และลดการใช้กญั ชา (การเสพกัญชาลดลง 0.36
starndarded unit ในกลุ่มทดลองเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ starndarded unit 0.02)

(ไม่ระบุ)

N = 13
ผูป้ ่ วยโรคจิต
เภทที่ดื่มสุ รา

กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในระดับที่ 7.2 และ
มีพฤติกรรมการดื่มสุ ราลดลงอย่างต่อเนื่อง มีความ
ร่ วมมือในการรับประทานยาและอาการทางจิตสงบ
ลง

- motivational
โปรแกรมการบาบัด
interviewing - ไม่สามารถลดอัตราการเข้ารับการรักษาใน
- cognitiveโรงพยาบาลหรื ออัตราการตายได้ในช่วงติดตาม
behavioral
ผลการรักษา (adjusted odds ratio 1.16, 95 %
therapy (CBT) confidence interval 0.68 to 1.99; P = 0.579).
- ไม่มีผลต่อความถี่ในการใช้สารเสพติดและการ
รับรู ้ผลเสี ยที่เกิดจากการใช้สารเสพติดแต่มีผลต่อ
ปริ มาณและจานวนวันในการใช้สารเสพติด
(adjusted ORs for main substance 1.50, 95 % CI
1.08 to 2.09; P = 0.016 ;)
- มีผลต่อความพร้อมในการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใช้สารเสพติดในช่วง 12 เดือนหลังการบาบัด
(adjusted OR 2.05, 95 % CI 1.26 to 3.31; P =
0.004) แต่ไม่ถึง 24 เดือน (0.78, 95 % CI 0.48 to
1.28; P = 0.320)
- ไม่มีผลต่อการกลับเป็ นซ้ า อาการทางจิต การทา
หน้าที่ต่างๆและการเกิดอันตราต่อตนเอง
เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ การวิจยั เชิง
N = 60
- motivational
ผลการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความร่ วมมือใน
ของ motivational
ทดลองแบบสุ่ ม ผูป้ ่ วยโรคจิต
interviewing การรักษาแต่ไม่พบความเปลี่ยนแปลงด้านการใช้
interviewing (MI) กับ
และมีกลุ่มควบคุม เภทที่ใช้สาร - supportive
สารเสพติด พยาธิสภาพด้านจิตใจ การรับประทาน
supportive therapy (ST)
(randomized
เสพติด
therapy (ST) ยา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหว่างการทา
controlled trial)
จิตบาบัด
เพื่อตรวจสอบว่า
motivational interviewing
และ cognitive-behavioral
therapy (CBT) จานวน 10
ครั้ง มีประสิ ทธิภาพมากกว่า
การดูแลแบบปกติในการลด
การใช้สารเสพติด ทาให้
อาการและการทาหน้าที่ต่างๆ
ของผูป้ ่ วยดีข้ นึ
เพื่อศึกษาผลการสร้าง
แรงจูงใจในการในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดื่มสุ ราของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท
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- การบาบัดเพื่อ
เสริ มสร้าง
แรงจูงใจ
ระยะเวลา 4 เดือน
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5.2 ด้ า นวิ จั ย : จากการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
รู ปแบบการบาบัดรักษาข้างต้น พบว่ายังไม่มีรูปแบบ
ใดที่ บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพสู งในการบาบัด ดังนั้น
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ รู ปแบบของการบ าบั ด รั ก ษา
พยาบาลเป็ นสิ่ งที่ ท้าทายเพื่อหากลยุท ธ์ป้องกันการ
กลับเป็ นซ้ า และสามารถที่จะให้ผปู ้ ่ วยดารงชีวิตอยูใ่ น
สังคมให้ได้ยาวนาน มีความสุ ขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยการศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่ เป็ นปั จจัยที่ เกิดโดยตรง
และปั จ จัย ส่ ง เสริ มที่ ท าให้ เ กิ ด อาการทางจิ ต และ
วิเ คราะห์ เ ส้ น ทางของความสั ม พัน ธ์ น้ ัน โดยกรอบ
แนวคิ ดมาจากทฤษฎี หรื อแนวคิ ดที่ น่าเชื่ อถื อ มี การ
ทดสอบรู ปแบบของความสัมพันธ์น้ นั และทดลองใช้
ในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทที่ใช้สารเสพติดซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
ท้าทายความสามารถของพยาบาลจิตเวชที่จะสามารถ
ศึ ก ษาวิ จั ย และหารู ปแบบการบ าบั ด รั ก ษาที่ ไ ด้
มาตรฐาน มีความเที่ยงตรงเชิ งสภาพการณ์ ต้นทุนต่ า
มีข้ นั ตอนการดูแลที่ชดั เจน และมีคุณภาพสูง
5.3 ด้านนโยบายและการบริ หารจัดการ : ควร
มี ก ารวางแนวนโยบายในการพัฒ นาบุ ค ลากรใน
การศึกษาและฝึ กอบรมเฉพาะทางเกี่ ยวกับการบาบัด
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติดเนื่องจากบุคลากรที่มี
ความรอบรู ้ และเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านจะสามารถให้
การพยาบาลที่มีผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดี เกิดผลดี
ต่ออาการของโรค ผูป้ ่ วยและญาติมีความพึงพอใจต่อ
การให้การพยาบาลรวมถึงเศรษฐศาสตร์ สุขภาพจะอยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

จิ ต เภทที่ เ ริ่ ม มี อ าการควรได้รั บ การบ าบัด โดยเร็ ว
เพราะจะสามารถช่วยลดอัตราการใช้สารเสพติ ดได้
และสามารถลดอัตราการกลับเป็ นซ้ า รวมถึงสามารถ
ลดการไปใช้สารเสพติดชนิ ดอื่นอีกด้วย รู ปแบบการ
บาบัดรักษาที่เหมาะสมนั้นควรมุ่งจัดการที่ปัจจัยที่ทา
ให้เกิ ดโรคโดยเฉพาะอาการทางจิ ต มุ่งที่ การทางาน
เป็ นทีมสหสาขาวิชาชีพ การพัฒนารู ปแบบการบาบัด
ตามแนวนโยบายของประเทศและสถานบาบัดรวมทั้ง
พัฒ นางานวิ จัย ที่ มุ่ ง ผลลัพ ธ์ ท างการรั ก ษาและการ
พยาบาล นอกจากนี้ รู ปแบบการบั ด บั ด รั ก ษาที่
เฉพาะเจาะจงในกลุ่ ม นี้ ยัง ต้อ งมี ก ารพัฒ นา แม้ว่ า
รู ปแบบการบาบัดทางบการพยาบาลจะประกอบด้วย
การบาบัดรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น การสร้างเสริ ม
แรงจูงใจ การให้สุขภาพจิ ตศึ กษา การฝึ กทักษะชี วิต
รวมถึงการจัดการผูป้ ่ วยรายกรณี โดยประสิ ทธิ ภาพ
การบ าบัด รั ก ษามุ่ ง เน้น ที่ จะวัด ระดับ อาการทางจิ ต
ระดับความรู ้ ระดับทัศนะคติและการดูแลตนเอง แต่
อย่างไรก็ตามจานวนผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติด
ยังคงสู งอยู่ซ่ ึ งอาจเกิ ดได้หลายสาเหตุ ควรมี การท า
วิจยั หาปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดอาการทางจิต จะทาให้
พยาบาลเข้า ใจในความสั ม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ต่ า ง ๆ
เหล่านี้และสามารถหากลยุทธ์ในการลดการเกิดปั จจัย
ที่ ทาให้เกิ ดหรื อลดอาการทางจิ ตจะเป็ นแนวทางให้
สามารถจัดรู ปแบบการบาบัดรักษาพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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