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โรคจิตเภทจัดเปนปญหาทางจิตเวชทีส่ าคั
ํ ญของประเทศไทยอยางหนึง่ เนือ่ งจากพบมากถึงรอยละ 1 ของประชากร
ทัว่ ไป และในปจจุบนั ประมาณการวาประเทศไทยมีผปู ว ยโรคจิตเภทจํานวน 500,000 คน ดังนัน้ นอกจากจะมีผลกระทบตอผู
ปวยและญาติโดยตรงแลว ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศชาติในการทีร่ ฐั จะตองดูแลผูป ว ยเหลานีใ้ นระยะยาว
หากพิจารณาในแงการรักษา พบวาโรคจิตเภทมีอตั รากําเริบสูงถึง 50-70 ดังนัน้ จึงมีแนวคิดในการริเริม่ โครงการ
ปองกันการกําเริบของโรคจิตเภท (Preventing Relapse in Schizophrenia) หรือมีชอ่ื ยอเปนภาษาอังกฤษวา
PRELAPSE ซึง่ เปนโครงการทีใ่ หสขุ ภาพจิตศึกษา (Psychoeducation) แกญาติและผูป ว ยโรคทางจิตเวชเพือ่ ใหเกิดความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับโรคอยางถูกตอง และนําไปสูก ารลดอัตรากําเริบของผูป ว ยลงไดในทีส่ ดุ
โครงการดังกลาว ริเริม่ ขึน้ โดยมูลนิธิ Lundbeck แหงประเทศเดนมารค และแพรหลายในบางประเทศในยุโรปได
แกเยอรมัน ออสเตรีย เนเธอรแลนด ตอมาจึงขยายผลออกมาในบางกลุม ประเทศในซีกโลกตะวันออก เชนใตหวัน ฮองกง
มาเลเซีย สิงคโปร และประเทศไทย
สําหรับในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดรว มกับราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย จัด
ใหมโี ครงการดังกลาวขึน้ ตัง้ แตป 2538 โดยมอบหมายใหโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 5 แหง ไดแก โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยา โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน และโรงพยาบาลสวนสราญ
รมย ดําเนินการเปนโครงการนํารอง (pilot study) ซึง่ จากการติดตามผลของโครงการเปรียบเทียบหนึง่ ปกอ นและหลังเริม่
โครงการ พบวาสามารถลดการกําเริบของโรคไดโดยการจัดอบรมแบบกลุม แกญาติผปู ว ยโรคจิตเภท กลาวคือพบวารอยละ
50 ของผูป ว ยทัง้ หมดไมตอ งการการรับตัวไวรกั ษาในโรงพยาบาลเลยในชวง 1 ปถดั มา (รอยละ 81.5) หรือมีจานวนวั
ํ
นของ
การอยูโ รงพยาบาลนอยลง (รอยละ 18.5) และเมือ่ พิจารณาถึงจํานวนครัง้ ของการอยูโ รงพยาบาลเทาเดิม (กลาวคือเมื่อ
เปรียบเทียบ 1 ปกอ นและหลังจากทีญ
่ าติมาเขารับการอบรม ในจํานวนนีร้ อ ยละ 85.2 ยังไมตอ งรับตัวไวรกั ษาในโรงพยาบาล
เหมือนเดิม รอยละ 11.1 รับไว 1 ครัง้ เหมือนกันทัง้ ชวงกอนและหลัง และรอยละ 3.7 รับไว 2 ครัง้ เหมือนกันทัง้ ชวงกอน
และหลัง) ขณะทีร่ อ ยละ 44.4 ของผูปวยทั้งหมดมีจานวนครั
ํ
ง้ ของการอยูโ รงพยาบาลนอยลง (กลาวคือในจํานวนนีเ้ ปนผูป ว ย
ทีไ่ มตอ งรับตัวไวรกั ษาในโรงพยาบาลรอยละ 91.7 และอยูโ รงพยาบาลนอยลง 1 ครัง้ รอยละ 8.3) และมีเพียงรอยละ 5.6
ของผูป ว ยทัง้ หมดเทานัน้ ทีต่ อ งรับตัวไวรกั ษาในโรงพยาบาลบอยขึน้ หรือมากกวา 1 ครัง้
โดยสรุปพบวาหลังจากการดําเนินโครงการดังกลาวแลว อัตราการกําเริบของผูป ว ยโรคจิตเภทลดลงและอัตราการเขารักษาซํา้
ในโรงพยาบาลลดลง

Early Warning Signs of Relapse
ในการดูแลผูป ว ยจิตเภทมีความจําเปนทีจ่ ะตองใหการรักษาทันทีเทาทีจ่ ะสามารถทําได เพื่อลดความ
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รุนแรงของโรคและปองกันการเกิดปญหาตางๆในอนาคต (disability , handicap) นอกจากนีย้ งั พบวาสามารถปองกันอุบตั ิ
การณการกลับเปนซํ้าไดถา สามารถตรวจพบอาการทีบ่ ง บอกการกลับเปนซํ้าไดรวดเร็ว
วิธกี ารตางๆทีช่ ว ยปองกันการกลับเปนซํา้
- ใหความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับอาการเตือนเริม่ แรก
- หาลักษณะรูปแบบของอาการเริม่ แรกทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะในผูป ว ยแตละราย
- ตรวจหาอาการเตือนเริม่ แรกไดรวดเร็ว
- ดําเนินการดวยวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทันที ทีต่ รวจพบอาการเตือนเริม่ แรกนัน้ ๆ

Common Early Warning Signs
1). การเปลีย่ นแปลงทางอารมณ (Mood Changes) พบวาผูป ว ยจะมีอาการซึมเศรา ขาดความสนใจตอสิง่ ตางๆ
กลัว วิตกกังวล มีความตึงเครียดสูง ในบางรายอาจพบวามีหงุดหงิด หรือกาวราวไดงา ยกวาปกติ
2). การเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรม (Behavioural Changes)
พบวาผูป ว ยจะมีความอยากรับประทานอาหารนอยลง แยกตัวออกจากสังคม และบอยครัง้ ทีพ่ บวามีปญ
 หาการนอนไดบอ ย
3). การเปลีย่ นแปลงดานการรับรู (Cognitive Changes) พบวาผูป ว ยจะมีสมาธิแยลง มีปญ
 หาเกีย่ วกับความจํา
หมกมุน กับเรือ่ งบางเรือ่ งมากผิดปกติ
4). พบอาการทางจิต (Psychotic Symptoms) เชน หูแวว พูดคนเดียว ขีส้ งสัย หวาดระแวง หรือมีความรูส กึ วา
ตนถูกควบคุมอยู

Vulnerability - Stress Model (Adapted From Falloon)
ในการวางแผนการรักษาผูป ว ยแตละราย ตองอาศัยความเขาใจเกีย่ วกับสาเหตุของโรค การดําเนินของโรค และผล
ของโรค ในแงการรักษาโรคจิตเภทแลว พบวา Vulnerability - Stress Model นี้ จะชวยใหมคี วามเขาใจ และมีแนวทาง
ในการวางแผนการรักษาไดดขี น้ึ ซึง่ ไดกลาวถึงปจจัยทีส่ าคั
ํ ญดังนี้
1). Vulnerability Factors
หมายถึงปจจัยทีท่ าให
ํ คนนัน้ ๆมีโอกาสเกิดอาการของโรคจิตเภทได (predispose) เชนมีความผิดปกติทางชีว
ภาพ
2). Environmental Factor มีผลตอการเกิดและการดําเนินของอาการตางๆ ทั้งนี้ปจจัยที่กระตุนใหเกิดอาการของ
โรคจิตเภทจะหมายความถึงตั้งแตเหตุการณเล็กๆนอยๆในชีวิตประจําวันที่จะสะสมมาเรื่อยๆไปจนถึงเหตุการณที่จาเพาะและมี
ํ
ความสําคัญมากตอผูป ว ย เชน ตกงาน สูญเสียความสัมพันธกบั บุคคลใกลชดิ เปนตน

3). Protective Factors
เปนปจจัยสําคัญทีช่ ว ยลดความรุนแรงของอาการ เชือ่ วาปจจัยทีม่ คี วามสําคัญมากทีส่ ดุ คือ ยา นอกจากนีป้ จ จัย
อืน่ ๆทีจ่ ดั อยูใ นกลุม นีไ้ ดแก stress management, social support, effective problem solving skills
จากแนวคิดของ Vulnerability - Stress Model พบวา stress ทีเ่ พิม่ ขึน้ มากจะมีผลอยางมาก ตอการกําเริบ
ของโรคจิตเภทดังนั้นแนวคิดดังกลาวจึงมีความสําคัญมาก ตอการทําความเขาใจ ขบวนการเกิดโรคซําในผู
้ ป ว ยโรคจิตเภท (ดู
diagram ดานลาง)
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มีสมมติฐานอืน่ ๆ ที่นาสนใจ ไดแก การเปลีย่ นแปลงของ cognitive - perceptual ในระยะเริม่ แรก ซึง่ พบใน
ระยะของการกลับเปนซําของโรค
้
กอใหผปู ว ยมีความรูส กึ กระวนกระวายและสับสน (anxious and perplexed) และนําไป
สูก ารเพิม่ stress ซึง่ กระตุน ใหเกิดขบวนการกลับเปนซํ้าของโรคในทีส่ ดุ โดยสรุปคือสมมติฐานนีเ้ ชือ่ วา ตัว stress เองไมกอ
ใหเกิดขบวนการ relapse แตเพียงแคมสี ว นชวยใหขบวนการ relapse เริม่ ตนขึน้ เทานัน้
การศึกษาวิจยั ตางๆทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต จะชวยใหเกิดความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับปจจัยทีส่ มั พันธกบั การเกิด
โรคจิตเภทซําได
้ มากขึน้ อยางไรก็ตามสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญทีพ่ บในปจจุบนั คือ ผูป ว ยแตละคนจะมีลกั ษณะของการเปลีย่ นแปลงทาง
อารมณ พฤติกรรม ซึง่ สามารถระบุวา เปนอาการเตือนเริม่ แรกนัน้ ตางๆกัน

Steps in Relapse Prevention
1). Engagement and Education
การปองกัน relapse ของโรคจิตเภท ตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชดิ ระหวางตัวผูป ว ย
ครอบครัวหรือผูใ หการดูแลและทีมผูใ หการรักษา ซึง่ จะเกิดขึน้ ไดโดย
- การสรางความสัมพันธทส่ี ง เสริมใหเกิดความไวเนือ้ เชือ่ ใจและการเพิม่ ความรวมมือจากทุกฝาย
-! การใหความรู ความเขาใจอยางตอเนื่อง เกีย่ วกับขอดีของการเฝาระวังอาการเตือนเริม่ แรก
และวิธกี ารจัดการอยางทันทวงทีหากตรวจพบอาการเตือนดังกลาว
-! สงเสริมใหผปู ว ยและผูด แู ลมีสว นรับผิดชอบในการตรวจหาอาการเตือนเริม่ แรกตลอดจนมีสว น
รวมรับผิดชอบในการวางแผนการรักษา
2). Identification of Early Warning Signs พึงตระหนักวาอาการเตือนเริม่ แรกนีม้ ลี กั ษณะเฉพาะในผูป ว ย
แตละคน (individualised) และมีความจําเพาะ (specific) ดังนัน้ ในการอธิบายอาการควรใหรายละเอียดในลักษณะของ
พฤติกรรมทีล่ ะเอียดเชนผูป ว ยเก็บตัวอยูใ นหองตลอดทัง้ วันจะดีกวาบอกเพียงวาผูป ว ยแยกตัว
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ในกรณีทม่ี ี relapse แลว ตัวผูป ว ยเองและผูด แู ลควรมองยอนไปวามีการเปลีย่ นแปลงทางดานอารมณหรือพฤติ
กรรมใดๆบาง เพือ่ เปนขอมูลในการปองกัน relapse ในครัง้ ตอๆไปได
3). Monitoring of Early Warning Signs
ควรติดตามเฝาระวังอาการเตือนทีต่ รวจพบอยางสมํ่าเสมอ ผูป ว ยบางคนอาจปดบังอาการหรือการเปลีย่ นแปลง
ของพฤติกรรมของตนได เนื่องจาก insight ไมดี หรือการเปลีย่ นแปลงดังกลาวทําใหผปู ว ยเกิดอาการกลัวอยางมาก ดังนั้น
สิง่ สําคัญคือตองใหสมาชิกในครอบครัว ผูด แู ลและแพทยคนอืน่ ๆทีม่ โี อกาสไดใกลชดิ ผูป ว ยบอยๆ ชวยสังเกตอาการดวย
เสมอ
วิธกี ารเฝาระวังทีด่ คี อื แพทยควรทบทวนอาการเตือนเริม่ แรกของผูป ว ยวาคืออะไรและมีในขณะทีพ่ บผูป ว ยในแต
ละครัง้ หรือไมเสมอ และหากเปนไปไดควรสําเนาแบบฟอรมของอาการเตือนดังกลาวติดไวในทีท่ เ่ี ห็นไดชดั เจน เชน หนาแฟม
ประวัติ ใหผดู แู ลเก็บไวหรือใหผปู ว ยเก็บติดตัวไวดว ย
ตัวอยางแบบฟอรมระบุอาการเตือนเริม่ แรกของผูป ว ยรายหนึง่

4). Early Intervention Strategies
- Increased Contact and Support for the Individual and the Family
เพือ่ ลดความกังวลและความรูส กึ ทีญ
่ าติหรือครอบครัวตองแบกรับภาระไวแตเพียงผูเ ดียว
- Regular Symptom(s) Monitoring
- Medication(s) Review
ในกรณีทผ่ี ปู ว ยไดยาขนาดตํ่าในการควบคุมอาการก็ควรไดรบั การเพิม่ ยา
เพือ่ เปนการปองกันการ relapse
- Implement Stress Management Procedures
โดยหาทีม่ าของ stress ทีเ่ ปนไปไดซง่ึ อาจมีผลกระตุน ใหเกิดอาการเตือนเริม่ แรกโดยเฉพาะ
อยางยิง่ เหตุการณสาคั
ํ ญๆในชีวติ เชน การยายบาน เปลีย่ นทีท่ างาน
ํ เปนตน สงเสริมให
มีการแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่นาจะมีผลตอการเพิ่ม stress
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โดยตรง สนับสนุนวิธกี ารทีเ่ คยใชัไดผลดีในการแกไข stress ในครัง้ กอนๆ
หยุดหรือลดกิจกรรมและปฏิสมั พันธทเ่ี พิม่ stress และสนับสนุนใหมกี ารใช
relaxation methods
- Encourage Discussion About the Experience of Early Warning Signs
ใหทราบวาแมวา อาการตางๆเหลานีจ้ ะบงบอกวาจะมีการ relapse แตกส็ ามารถ
ควบคุมและแกไขไดโดยวิธกี ารตางๆทีเ่ หมาะสม
การดูแลผูป ว ยจิตเภทใหไดผลนัน้ ไมเพียงแตเปนหนาทีข่ องทีมบุคลากรทางจิตเวชเทานัน้ แตยงั ตองอาศัยการ
ทํางานรวมกันระหวางผูป ว ย ญาติหรือครอบครัวกับทีมบุคลากรทางจิตเวชดวย เพราะเมือ่ ผูป ว ยอาการดีขน้ึ จนสามารถ
จําหนายออกจากโรงพยาบาลไดแลว ญาติหรือครอบครัวจะเปนบุคคลสําคัญในการดูแลผูป ว ยตอไปทีบ่ า น
ซึง่ ปรากฎวาทีผ่ า นมานัน้ ญาติผปู ว ยจํานวนมากยังมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโรคจิตเภทไมเพียงพอ หรือมี
ความเขาใจบางอยางทีค่ ลาดเคลือ่ นจากความเปนจริง ญาติหลายคนมีความหนักใจในการดูแลผูป ว ยทีบ่ า นและขาดแนวทาง
ในการแกไขหรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมของผูป ว ย ปญหาเหลานีม้ สี ว นทําใหผปู ว ยมีอาการกําเริบขึน้ อีก จนญาติ
ตองนําผูป ว ยกลับมารักษาในโรงพยาบาลซํ้าอีกเปนระยะๆ สงผลใหญาติประกอบอาชีพไดไมเต็มที่ มีภาระในการดูแลผูป ว ย
มากขึน้ เสียคาใชจา ยเพิม่ ขึน้ ญาติไมเปนอิสระ ไมมีเวลาวางเปนของตัวเอง และมีปญ
 หาเรือ่ งความสัมพันธระหวางผูป ว ย
กับญาติ

การใหสขุ ภาพจิตศึกษา (psychoeducation) แกญาติผปู ว ยโรคจิตเภท
พบวามีประโยชนตอ ญาติผปู ว ยเปนอันมาก
ทําใหญาติมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโรคจิตเภท
ลดความหนักใจในการดูแลผูป ว ยจิตเภทไดดขี น้ึ กวาเดิม สงผลทําใหอตั ราการกําเริบของโรคลดลง

คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
กลุม เปาหมาย ไดแก ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวของผูป ว ยโรคจิตเภททีร่ บั การรักษาตัวอยูท ่ี
ุ สมบัตดิ งั นี้
โรงพยาบาลทัง้ แบบผูป ว ยนอก หรือผูป ว ยใน ไมเกิน 2 คน ตอ 1 ครอบครัว โดยตองมีคณ
(1) มีบทบาทสําคัญในการดูแลผูป ว ยหรือใกลชดิ กับผูป ว ยมากทีส่ ดุ
(2) มีความประสงคเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
(3) สามาถเขารวมกิจกรรมไดครบถวนตัง้ แตตน จนจบ
(4)! สามารถติดตอกับคณะทํางานเพือ่ ประสานความรวมมือระยะยาวในการ
ดูแลผูป ว ยหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาลได

กระบวนการอบรม ใชรปู แบบดําเนินกิจกรรมกลุม แบบมีสว นรวม โดย
(1) แลกเปลีย่ นประสบการณซง่ึ กันและกัน
(2) เปดเผยความรูส กึ ตางๆตอสมาชิกกลุม
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(3) ประชุมปรึกษาแสดงความคิดเห็นตอกัน
(4) ผูนากลุ
ํ ม สรุปและบรรยายประเด็นสําคัญ
(5) ฝกปฏิบตั โิ ดยการสวมบทบาทสมมติ

ขอแนะนํา
(1) ควรจะมีผแู นะนําโดยตรงตัวตอตัวแกญาติทม่ี คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาว แลวเชิญชวนเขารับการอบรม โดยเนน
ประโยชนทต่ี วั ญาติเองจะไดรบั ผูแ นะนํานีอ้ าจจะเปนพยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือแพทยกไ็ ด และจาก
ประสบการณของผูพ ฒ
ั นาหลักสูตรพบวา ถาแพทยเปนผูแ นะนําเองจะมีโอกาสไดรบั ความรวมมือจากญาติมาก
(2) ควรจะมีเอกสารแนะนําโครงการพรอมใบสมัคร และระยะวันเวลาทีช่ ดั เจน เพือ่ ความสะดวกในการตัดสินใจเขา
รวมอบรม
(3) ถาผูม คี ณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวไมสามารถเขาอบรมได ควรบันทึกเหตุผลพรอมขอเสนอแนะเพือ่ เปนขอมูลในการพัฒนา
โครงการตอไป
(4) ควรจะประชาสัมพันธใหทว่ั ถึงกันในทีมงานจิตเวชเองเพือ่ จะไดคดั เลือกญาติทม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ ําหนดไวทกุ
ครัง้

หลักการทําจิตบําบัดครอบครัว
ในอดีตการทําจิตบําบัดมักทําดวยทัศนคติเชิงลบ ตําหนิครอบครัววาเปนสาเหตุของการปวย ทําใหครอบครัวไมรว ม
มือในการบําบัด แตแนวคิดในปจจุบนั ถือวาครอบครัวเปน “หุนสวน” ทีส่ ําคัญในการบําบัด จิตบําบัดทีไ่ ดผลทีด่ ที ส่ี ดุ คือ จิต
บําบัดครอบครัวแบบใหการศึกษา (psychoeducational model) ซึง่ มีวตั ถุประสงคทส่ี ําคัญดังนี้
1. เพือ่ ลดอัตราการหยุดบําบัดรักษากลางคัน (treatment dropout) และการเกิดอาการกําเริบ
2. เพือ่ เพิม่ เสถียรภาพในการดําเนินชีวติ ประจําวันโดยการลดความกังวล ความเครียดของครอบครัว
และเพิม่ ความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูป ว ย
3. เพือ่ ชวยใหผปู ว ยกลับไปใชชวี ติ ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
จิตบําบัดแบบนีม้ ลี กั ษณะสําคัญดังนี้
1. มองครอบครัววาเปนผูร ว มบําบัด (collaborator) ทีส่ ําคัญอยางยิง่
2.! มองโรคจิตเภทวาเปนอาการปวยอันเนือ่ งมาจากโรคจริงๆ ไมใชความผิดปกติในครอบครัว
หรือการกระทําทีไ่ มเหมาะสมของสมาชิกบางคน
3. เนนการใหความรูแ กครอบครัวเกีย่ วกับโรคในดานตางๆ รวมทัง้ วิธปี ฏิบตั ติ วั ของผูป ว ย
และวิธที ค่ี รอบครัวควรจะปฏิบตั ติ อ ผูป ว ยโดยมุง ใหนาความรู
ํ
ด งั กลาวไปใชไดอยางจริงจัง
4. ฝกครอบครัวใหรจู ดั วิธปี ฏิบตั ติ อ ผูป ว ยในยามวิกฤติหรือเมือ่ มีอาการกําเริบรวมทั้งวิธี
แกปญ
 หาตางๆและลดความเครียดทัง้ ในตัวผูป ว ยและสมาชิกแตละคนชวยใหครอบครัว
วางแผนรวมกันเพือ่ ลดความเครียดและแกปญ
 หาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได
5. การบําบัดทีก่ ระทําทัว่ ไปนัน้ มักไมมคี วามตอเนือ่ ง การประสานงานระหวางแพทยและครอบครัว
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สิน้ สุดลงเมือ่ ผูป ว ยออกจากโรงพยาบาลไปแลว และครอบครัวก็ถกู ทิง้ ใหดแู ลผูป ว ยตามลําพัง
แตการบําบัดในแนว psychoeducational นี้ถือวา การชวยเหลือผูป ว ยและครอบครัวตอง
กระทําไปอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะในระยะทีผ่ ปู ว ยเพิง่ ออกจากโรงพยาบาล ซึง่ เปนระยะที่
ครอบครัวมีความเครียดสูงสุดในการดูแลผูป ว ยและการปรับตัวเขาหากัน

จิตบําบัดระยะตางๆ
จิตบําบัดครอบครัว แบบ psychoeducational model แบงเปนระยะตางๆดังนี้
ระยะที่ 1 สรางความสัมพันธกบั ครอบครัว
ผูบ ําบัดตองสรางความสัมพันธทด่ี กี บั ครอบครัว ใหครอบครัวรูว า ผูบ ําบัดไมไดตําหนิหรือตัดสินวาใครผิดใครถูก
หรือใครเปนคนทีต่ อ งรับผิดชอบในการเจ็บปวย ชวยใหครอบครัวรูว า ผูบ ําบัดเขาใจความรูส กึ ตางๆ
ไมวา จะเปนความสิน้ หวัง ความกลัว หรือความสับสน พยายามดึงความรูส กึ แงดที ส่ี มาชิกเคยมีตอ กันออกมา
ทําความรูจ กั ครอบครัววามีจดุ ดีและจุดดอยอะไร มีความเครียดและความตองการดานใดบาง
ระยะที่ 2 ใหความรูแ กครอบครัว
การใหความรูแ กครอบครัวเปนสาระสําคัญในการดูแลผูป ว ยโรคเรือ้ รัง ไมวา กายหรือทางจิตก็ตาม
ในโรคจิตเภทผูบาบั
ํ ดตองชวยครอบครัวใหมีความเขาใจในสิ่งตางๆ ดังนี้

- สาเหตุของโรคและอาการตางๆ
- ประสบการณของผูป ว ย เชน อาการหูแวว ภาพหลอน นัน้ มีความหมายอยางไร
- ผูป ว ยเองรูส กึ อยางไรกับอาการทีต่ นมี เชน รูส กึ กลัว หรือสับสน เปนตน
- ผลกระทบทีค่ รอบครัวมีตอ ผูป ว ย เชน ผลของ expressed emotion ทีส่ งู
- ขัน้ ตอนและวิธกี ารบําบัดโดยเฉพาะการกําหนดขอบเขตใหกบั พฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม
เชน อาการกาวราวหรือกรีดรอง ฯลฯ รวมทัง้ ฝกหัดใหครอบครัวสังเกตการเปลีย่ นแปลงในตัวผูป ว ย
โดยเฉพาะเมือ่ เริม่ มีอาการกําเริบ
- การชวยใหผปู ว ยใชชวี ติ ในสังคมนอกครอบครัวไดอยางเหมาะสม
- การดูแลและตอบสนองความตองการของสมาชิกอืน่ ทีไ่ มไดปว ย เพือ่ ปองกันมิใหเกิดปญหา
สุขภาพจิตในสมาชิกเหลานัน้
การใหความรูแ กครอบครัวดังทีก่ ลาวมานี้ อาจจะจัดในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบตั เิ ปนระยะเวลา 1-2 วัน เชน
Psychoeducation family therapy ของ Anderson และคณะ (1981) ซึง้ จัดเปนแบบ survival skills workshop เปน
เวลา 1 วัน เปนตน
ระยะที่ 3 เปลีย่ นแปลงปฏิสมั พันธในครอบครัว
ชวงนีจ้ ะเปนการทําจิตบําบัดครอบครัวระยะสัน้ เพือ่ ชวยแกไขปฏิสมั พันธ และการสือ่ สารทีไ่ มเหมาะสม ใหสอ่ื สาร
กันอยางเปดเผย แกไขความขัดแยงทีม่ ตี อ กัน ลดระดับ expressed emotion ลง ใหมกี ารแสดงออกทางอารมณทเ่ี หมาะสม
ขึน้ และชวยใหผปู ว ยมีความเปนตัวของตัวเองมากขึน้ โดยอาจใช role-play หรือมี
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พฤติกรรมบําบัดรวมดวยก็ได ในครอบครัวทีข่ ดั แยงกันอยางเรือ้ รังก็อาจทําจิตบําบัดครอบครัวระยะยาวตอไป เพือ่ แกไข
ปญหาขัดแยงเหลานัน้
สําหรับผูป ว ยนัน้ ควรไดรบั การทําจิตบําบัดและใหคาปรึ
ํ กษาแบบประคับประคองอยางตอเนือ่ งทุก 2-3 สัปดาห
เปนเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป หรือนานกวานัน้ แลวแตกรณี
ระยะที่ 4 สรางเครือขายทางสังคม
ครอบครัวของผูป ว ยมักมีเครือขายทางสังคมทีแ่ คบ การมีสมาชิกปวยทางจิตเปนเสมือน “ตราบาป” ทําใหครอบครัว
แยกตัวอยูอ ยางโดดเดีย่ ว การบําบัดจะตองชวยใหครอบครัวมีเครือขายทางสังคมทีก่ วางพอ สามารถใหความชวยเหลือแก
ครอบครัวไดยามเกิดปญหาวิกฤติ
ระยะที่ 5 สิน้ สุดการบําบัด
เมือ่ ผูป ว ยและครอบครัวใชชวี ติ ไดดตี ามสมควร และบรรลุเปาหมายในการบําบัดแลวก็สามารถหยุดการบําบัดได แต
เนื่องจากโรคจิตเภทเปนโรคเรื้อรังจึงควรมีการนัดพบผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่องเพื่อติดตามและใหการประคับประคอง
ตามความจําเปนตอไป

การประเมินผล
ผูเ ขารับการอบรม :
(1)! เปนการประเมินระยะสัน้ และประเมินโดยตรง ซึง่ สามารถประเมินไดจากแบบประเมินความรู
เจตคติ และทักษะในการดูแลผูป ว ยกอนและหลังการอบรม
(2) ความสนใจและการมีสว นรวมในกิจกรรมกลุม อยางตอเนือ่ ง
ผูป ว ยจิตเภท :
เปนการประเมินผลระยะยาวและประเมินผลทางออมโดยคาดวาหลังจากญาติเขารับ
การอบรมแลวจะสามารถลดอัตราการกําเริบของผูป ว ยได โดยประเมินจากอัตราการ
เขารับการรักษาซําในโรงพยาบาลและอั
้
ตราการอยูน อกโรงพยาบาลไดนานขึน้

HELP FOR THE FAMILY

What to do when mental illness strikes:
Do share responsibilities with experts.
Do find out who is well-informed and caring.
DO consider the safety of yourself and the patient.
DO read what you are asked to sign.
DO consider other family members,
their understanding and level of participation.
DO give yourself credit for what you know,
and share what you know with the mental health professional.
DO learn about mental illness - acute, recurrent, and
chronic symptoms, medications; side effects.
8
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DO learn about the nature, length and cost of treatments
(public and private.)
DO learn indicators of imminent crises and what precipitates them.
DO help with medication compliance.
DO share what you have learned with others who are not familiar
with what you are experiencing.
DO learn about respite care.
DO learn about estate planning for incapacitated dependents.
DO teach the mental health professional that your well-being
is as important as the patient , s welfare.
DO find out about support groups from the National Alliance
for the Mentally Ill , Washington, D.C.
DO become an educated, articulate advocate.

DO NOTs:
DO NOT shift responsibility from patient to family to mental health professional.
DO NOT agree to hasty dispositions.
DO NOT assume one mental illness is like another, one mental health professional
like another, one medication like another.
DO NOT set up an adversarial situation.
DO NOT get drawn into unrealistic perceptions; do not argue with delusions.
DO NOT isolate yourself from the patient, your family, friends, co-workers,
employers, and so forth.
DO NOT subject yourself or the patient to tasteless humor, teasing, and ridicule.
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