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 โรคจิตเภทจัดเปนปญหาทางจิตเวชท่ีสํ าคัญของประเทศไทยอยางหน่ึง เน่ืองจากพบมากถึงรอยละ 1 ของประชากร
ท่ัวไป และในปจจุบันประมาณการวาประเทศไทยมีผูปวยโรคจิตเภทจํ านวน 500,000 คน ดังน้ันนอกจากจะมีผลกระทบตอผู
ปวยและญาติโดยตรงแลว ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศชาติในการท่ีรัฐจะตองดูแลผูปวยเหลาน้ีในระยะยาว

หากพิจารณาในแงการรักษา พบวาโรคจิตเภทมีอัตรากํ าเริบสูงถึง 50-70 ดังน้ันจึงมีแนวคิดในการริเร่ิมโครงการ
ปองกันการกํ าเริบของโรคจิตเภท (Preventing Relapse in Schizophrenia) หรือมีช่ือยอเปนภาษาอังกฤษวา
PRELAPSE ซ่ึงเปนโครงการท่ีใหสุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation) แกญาติและผูปวยโรคทางจิตเวชเพ่ือใหเกิดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับโรคอยางถูกตอง และนํ าไปสูการลดอัตรากํ าเริบของผูปวยลงไดในท่ีสุด

โครงการดังกลาว ริเร่ิมข้ึนโดยมูลนิธิ Lundbeck แหงประเทศเดนมารค และแพรหลายในบางประเทศในยุโรปได
แกเยอรมัน ออสเตรีย เนเธอรแลนด ตอมาจึงขยายผลออกมาในบางกลุมประเทศในซีกโลกตะวันออก เชนใตหวัน  ฮองกง
มาเลเซีย สิงคโปร และประเทศไทย

สํ าหรับในประเทศไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมกับราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย จัด
ใหมีโครงการดังกลาวข้ึนต้ังแตป 2538 โดยมอบหมายใหโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต  5 แหง ไดแก โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยา  โรงพยาบาลศรีธัญญา  โรงพยาบาลสวนปรุง  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน และโรงพยาบาลสวนสราญ
รมย ดํ าเนินการเปนโครงการนํ ารอง (pilot study) ซ่ึงจากการติดตามผลของโครงการเปรียบเทียบหน่ึงปกอนและหลังเร่ิม
โครงการ พบวาสามารถลดการกํ าเริบของโรคไดโดยการจัดอบรมแบบกลุมแกญาติผูปวยโรคจิตเภท กลาวคือพบวารอยละ
50 ของผูปวยท้ังหมดไมตองการการรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาลเลยในชวง 1 ปถัดมา (รอยละ 81.5) หรือมีจํ านวนวันของ
การอยูโรงพยาบาลนอยลง (รอยละ 18.5) และเม่ือพิจารณาถึงจํ านวนคร้ังของการอยูโรงพยาบาลเทาเดิม (กลาวคือเมื่อ
เปรียบเทียบ 1 ปกอนและหลังจากท่ีญาติมาเขารับการอบรม ในจ ํานวนน้ีรอยละ 85.2 ยังไมตองรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาล
เหมือนเดิม รอยละ 11.1  รับไว 1 คร้ัง เหมือนกันท้ังชวงกอนและหลัง และรอยละ 3.7 รับไว 2 คร้ัง เหมือนกันท้ังชวงกอน
และหลัง) ขณะท่ีรอยละ 44.4 ของผูปวยทั้งหมดมีจ ํานวนคร้ังของการอยูโรงพยาบาลนอยลง (กลาวคือในจ ํานวนน้ีเปนผูปวย
ท่ีไมตองรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาลรอยละ 91.7 และอยูโรงพยาบาลนอยลง 1 คร้ัง รอยละ 8.3) และมีเพียงรอยละ 5.6
ของผูปวยท้ังหมดเทาน้ันท่ีตองรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาลบอยข้ึนหรือมากกวา 1 คร้ัง
โดยสรุปพบวาหลังจากการดํ าเนินโครงการดังกลาวแลว อัตราการกํ าเริบของผูปวยโรคจิตเภทลดลงและอัตราการเขารักษาซ้ํ า
ในโรงพยาบาลลดลง

Early Warning Signs of Relapse
ในการดูแลผูปวยจิตเภทมีความจํ าเปนท่ีจะตองใหการรักษาทันทีเทาท่ีจะสามารถทํ าได เพื่อลดความ
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รุนแรงของโรคและปองกันการเกิดปญหาตางๆในอนาคต (disability , handicap) นอกจากน้ียังพบวาสามารถปองกันอุบัติ
การณการกลับเปนซ้ํ าไดถาสามารถตรวจพบอาการท่ีบงบอกการกลับเปนซ้ํ าไดรวดเร็ว

วิธีการตางๆท่ีชวยปองกันการกลับเปนซ้ํ า
- ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับอาการเตือนเร่ิมแรก
- หาลักษณะรูปแบบของอาการเร่ิมแรกท่ีมีลักษณะเฉพาะในผูปวยแตละราย
- ตรวจหาอาการเตือนเร่ิมแรกไดรวดเร็ว
- ดํ าเนินการดวยวิธีการท่ีเหมาะสมทันที ท่ีตรวจพบอาการเตือนเร่ิมแรกน้ันๆ

Common Early Warning Signs
1). การเปล่ียนแปลงทางอารมณ (Mood Changes) พบวาผูปวยจะมีอาการซึมเศรา ขาดความสนใจตอส่ิงตางๆ

กลัว วิตกกังวล มีความตึงเครียดสูง ในบางรายอาจพบวามีหงดุหงดิ หรือกาวราวไดงายกวาปกติ
2). การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม (Behavioural Changes)

พบวาผูปวยจะมีความอยากรับประทานอาหารนอยลง แยกตัวออกจากสังคม และบอยคร้ังท่ีพบวามีปญหาการนอนไดบอย
3). การเปล่ียนแปลงดานการรับรู (Cognitive Changes) พบวาผูปวยจะมีสมาธิแยลง มีปญหาเก่ียวกับความจํ า

หมกมุนกับเร่ืองบางเร่ืองมากผิดปกติ
4). พบอาการทางจิต (Psychotic Symptoms) เชน หูแวว พูดคนเดียว ข้ีสงสัย หวาดระแวง หรือมีความรูสึกวา

ตนถูกควบคุมอยู

Vulnerability - Stress Model (Adapted From Falloon)
ในการวางแผนการรักษาผูปวยแตละราย ตองอาศัยความเขาใจเก่ียวกับสาเหตุของโรค การดํ าเนินของโรค และผล

ของโรค ในแงการรักษาโรคจิตเภทแลว พบวา Vulnerability - Stress Model  น้ี จะชวยใหมีความเขาใจ และมีแนวทาง
ในการวางแผนการรักษาไดดีข้ึน ซ่ึงไดกลาวถึงปจจัยท่ีสํ าคัญดังน้ี

1). Vulnerability Factors
    หมายถึงปจจัยท่ีทํ าใหคนน้ันๆมีโอกาสเกิดอาการของโรคจิตเภทได (predispose) เชนมีความผิดปกติทางชีว

ภาพ
2). Environmental Factor มีผลตอการเกิดและการดํ าเนินของอาการตางๆ ทั้งนี้ปจจัยที่กระตุนใหเกิดอาการของ

โรคจิตเภทจะหมายความถึงตั้งแตเหตุการณเล็กๆนอยๆในชีวิตประจ ําวันที่จะสะสมมาเรื่อยๆไปจนถึงเหตุการณที่จ ําเพาะและมี
ความสํ าคัญมากตอผูปวย เชน ตกงาน สูญเสียความสัมพันธกับบุคคลใกลชิด เปนตน
3). Protective Factors

   เปนปจจัยสํ าคัญท่ีชวยลดความรุนแรงของอาการ เช่ือวาปจจัยท่ีมีความสํ าคัญมากท่ีสุดคือ ยา นอกจากน้ีปจจัย
อ่ืนๆท่ีจัดอยูในกลุมน้ีไดแก stress management, social support, effective problem solving skills

จากแนวคิดของ Vulnerability - Stress Model พบวา stress  ท่ีเพ่ิมข้ึนมากจะมีผลอยางมาก ตอการกํ าเริบ
ของโรคจิตเภทดังนั้นแนวคิดดังกลาวจึงมีความสํ าคัญมาก ตอการทํ าความเขาใจ ขบวนการเกิดโรคซ้ํ าในผูปวยโรคจิตเภท (ดู
diagram ดานลาง)
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มีสมมติฐานอืน่ๆ ที่นาสนใจ ไดแก การเปล่ียนแปลงของ cognitive - perceptual ในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงพบใน
ระยะของการกลับเปนซ้ํ าของโรค กอใหผูปวยมีความรูสึกกระวนกระวายและสับสน (anxious and perplexed)  และนํ าไป
สูการเพ่ิม stress ซ่ึงกระตุนใหเกิดขบวนการกลับเปนซ้ํ าของโรคในท่ีสุด โดยสรุปคือสมมติฐานน้ีเช่ือวา ตัว stress เองไมกอ
ใหเกิดขบวนการ relapse แตเพียงแคมีสวนชวยใหขบวนการ relapse เร่ิมตนข้ึนเทาน้ัน

การศึกษาวิจัยตางๆท้ังในปจจุบันและอนาคต จะชวยใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับปจจัยท่ีสัมพันธกับการเกิด
โรคจิตเภทซ้ํ าไดมากข้ึน อยางไรก็ตามส่ิงท่ีสํ าคัญท่ีพบในปจจุบันคือ ผูปวยแตละคนจะมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงทาง
อารมณ พฤติกรรม ซ่ึงสามารถระบุวาเปนอาการเตือนเร่ิมแรกน้ันตางๆกัน

Steps in Relapse Prevention
1). Engagement and Education

              การปองกัน relapse ของโรคจิตเภท ตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดระหวางตัวผูปวย
              ครอบครัวหรือผูใหการดูแลและทีมผูใหการรักษา ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดโดย

  -    การสรางความสัมพันธท่ีสงเสริมใหเกิดความไวเน้ือเช่ือใจและการเพ่ิมความรวมมือจากทุกฝาย
-! การใหความรู ความเขาใจอยางตอเนื่อง เก่ียวกับขอดีของการเฝาระวังอาการเตือนเร่ิมแรก
     และวิธีการจัดการอยางทันทวงทีหากตรวจพบอาการเตือนดังกลาว
-! สงเสริมใหผูปวยและผูดูแลมีสวนรับผิดชอบในการตรวจหาอาการเตือนเร่ิมแรกตลอดจนมีสวน

                 รวมรับผิดชอบในการวางแผนการรักษา
           2). Identification of Early Warning Signs พึงตระหนักวาอาการเตือนเร่ิมแรกน้ีมีลักษณะเฉพาะในผูปวย
แตละคน (individualised) และมีความจํ าเพาะ (specific) ดังน้ันในการอธิบายอาการควรใหรายละเอียดในลักษณะของ
พฤติกรรมท่ีละเอียดเชนผูปวยเก็บตัวอยูในหองตลอดท้ังวันจะดีกวาบอกเพียงวาผูปวยแยกตัว
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  ในกรณีท่ีมี relapse แลว ตัวผูปวยเองและผูดูแลควรมองยอนไปวามีการเปล่ียนแปลงทางดานอารมณหรือพฤติ
กรรมใดๆบาง เพ่ือเปนขอมูลในการปองกัน relapse ในคร้ังตอๆไปได
           3). Monitoring of Early Warning Signs

 ควรติดตามเฝาระวงัอาการเตือนท่ีตรวจพบอยางสม่ํ าเสมอ ผูปวยบางคนอาจปดบังอาการหรือการเปล่ียนแปลง
ของพฤติกรรมของตนได เนื่องจาก insight ไมดี หรือการเปล่ียนแปลงดังกลาวทํ าใหผูปวยเกิดอาการกลัวอยางมาก ดังนั้น
ส่ิงสํ าคัญคือตองใหสมาชิกในครอบครัว ผูดูแลและแพทยคนอ่ืนๆท่ีมีโอกาสไดใกลชิดผูปวยบอยๆ ชวยสังเกตอาการดวย
เสมอ

 วิธีการเฝาระวังท่ีดีคือ แพทยควรทบทวนอาการเตือนเร่ิมแรกของผูปวยวาคืออะไรและมีในขณะท่ีพบผูปวยในแต
ละคร้ังหรือไมเสมอ และหากเปนไปไดควรสํ าเนาแบบฟอรมของอาการเตือนดังกลาวติดไวในท่ีท่ีเห็นไดชัดเจน เชน หนาแฟม
ประวติั ใหผูดูแลเก็บไวหรือใหผูปวยเก็บติดตัวไวดวย
ตัวอยางแบบฟอรมระบุอาการเตือนเร่ิมแรกของผูปวยรายหนึง่

4). Early Intervention Strategies
- Increased Contact and Support for the Individual and the Family
  เพ่ือลดความกังวลและความรูสึกท่ีญาติหรือครอบครัวตองแบกรับภาระไวแตเพียงผูเดียว

    - Regular Symptom(s) Monitoring
    - Medication(s) Review
      ในกรณีท่ีผูปวยไดยาขนาดต่ํ าในการควบคุมอาการก็ควรไดรับการเพ่ิมยา

                เพ่ือเปนการปองกันการ relapse
 - Implement Stress Management Procedures
   โดยหาท่ีมาของ stress ท่ีเปนไปไดซ่ึงอาจมีผลกระตุนใหเกิดอาการเตือนเร่ิมแรกโดยเฉพาะ
   อยางย่ิงเหตุการณสํ าคัญๆในชีวิต เชน การยายบาน เปล่ียนท่ีทํ างาน เปนตน สงเสริมให
   มีการแกไขปญหาอยางเปนระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาที่นาจะมีผลตอการเพิ่ม stress
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   โดยตรง   สนับสนุนวิธีการท่ีเคยใชัไดผลดีในการแกไข stress ในคร้ังกอนๆ
   หยุดหรือลดกิจกรรมและปฏิสัมพันธท่ีเพ่ิม stress และสนับสนุนใหมีการใช
   relaxation methods
- Encourage Discussion About the Experience of Early Warning Signs
  ใหทราบวาแมวาอาการตางๆเหลาน้ีจะบงบอกวาจะมีการ relapse แตก็สามารถ
  ควบคุมและแกไขไดโดยวิธีการตางๆท่ีเหมาะสม

   การดูแลผูปวยจิตเภทใหไดผลน้ัน ไมเพียงแตเปนหนาท่ีของทีมบุคลากรทางจิตเวชเทาน้ัน แตยังตองอาศัยการ
ทํ างานรวมกันระหวางผูปวย ญาติหรือครอบครัวกับทีมบุคลากรทางจิตเวชดวย เพราะเม่ือผูปวยอาการดีข้ึนจนสามารถ
จ ําหนายออกจากโรงพยาบาลไดแลว ญาติหรือครอบครัวจะเปนบุคคลสํ าคัญในการดูแลผูปวยตอไปท่ีบาน

      ซ่ึงปรากฎวาท่ีผานมาน้ัน ญาติผูปวยจํ านวนมากยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคจิตเภทไมเพียงพอ หรือมี
ความเขาใจบางอยางท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง ญาติหลายคนมีความหนักใจในการดูแลผูปวยท่ีบานและขาดแนวทาง
ในการแกไขหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของผูปวย ปญหาเหลาน้ีมีสวนทํ าใหผูปวยมีอาการกํ าเริบข้ึนอีก จนญาติ
ตองนํ าผูปวยกลับมารักษาในโรงพยาบาลซ้ํ าอีกเปนระยะๆ สงผลใหญาติประกอบอาชีพไดไมเต็มท่ี มีภาระในการดูแลผูปวย
มากข้ึน  เสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ญาติไมเปนอิสระ ไมมีเวลาวางเปนของตัวเอง และมีปญหาเร่ืองความสัมพันธระหวางผูปวย
กับญาติ

การใหสุขภาพจิตศึกษา (psychoeducation) แกญาติผูปวยโรคจิตเภท
                   พบวามีประโยชนตอญาติผูปวยเปนอันมาก ทํ าใหญาติมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคจิตเภท
ลดความหนักใจในการดูแลผูปวยจิตเภทไดดีข้ึนกวาเดิม สงผลทํ าใหอัตราการกํ าเริบของโรคลดลง

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
กลุมเปาหมาย ไดแก ญาติหรือสมาชิกในครอบครัวของผูปวยโรคจิตเภทท่ีรับการรักษาตัวอยูท่ี

          โรงพยาบาลท้ังแบบผูปวยนอก หรือผูปวยใน ไมเกิน 2 คน ตอ 1 ครอบครัว  โดยตองมีคุณสมบัติดังน้ี
(1)  มีบทบาทสํ าคัญในการดูแลผูปวยหรือใกลชิดกับผูปวยมากท่ีสุด
(2)  มีความประสงคเขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ
(3)  สามาถเขารวมกิจกรรมไดครบถวนต้ังแตตนจนจบ
(4)! สามารถติดตอกับคณะทํ างานเพ่ือประสานความรวมมือระยะยาวในการ

               ดูแลผูปวยหลังจํ าหนายออกจากโรงพยาบาลได

กระบวนการอบรม  ใชรูปแบบดํ าเนินกิจกรรมกลุมแบบมีสวนรวม โดย
(1)  แลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกัน
(2)  เปดเผยความรูสึกตางๆตอสมาชิกกลุม
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(3)  ประชุมปรึกษาแสดงความคิดเห็นตอกัน
(4)  ผูน ํากลุมสรุปและบรรยายประเด็นสํ าคัญ
(5)  ฝกปฏิบัติโดยการสวมบทบาทสมมติ

ขอแนะน ํา
        (1)  ควรจะมีผูแนะนํ าโดยตรงตัวตอตัวแกญาติท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว แลวเชิญชวนเขารับการอบรม โดยเนน
ประโยชนท่ีตัวญาติเองจะไดรับ ผูแนะนํ าน้ีอาจจะเปนพยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือแพทยก็ได และจาก
ประสบการณของผูพัฒนาหลักสูตรพบวา ถาแพทยเปนผูแนะนํ าเองจะมีโอกาสไดรับความรวมมือจากญาติมาก
        (2) ควรจะมีเอกสารแนะนํ าโครงการพรอมใบสมัคร และระยะวนัเวลาท่ีชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการตัดสินใจเขา
รวมอบรม
        (3) ถาผูมีคุณสมบัติดังกลาวไมสามารถเขาอบรมได ควรบันทึกเหตุผลพรอมขอเสนอแนะเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนา
โครงการตอไป
        (4) ควรจะประชาสัมพันธใหท่ัวถึงกันในทีมงานจิตเวชเองเพ่ือจะไดคัดเลือกญาติท่ีมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกํ าหนดไวทุก
คร้ัง

หลักการทํ าจิตบํ าบัดครอบครัว
ในอดีตการทํ าจิตบํ าบัดมักทํ าดวยทัศนคติเชิงลบ ตํ าหนิครอบครัววาเปนสาเหตุของการปวย ทํ าใหครอบครัวไมรวม

มือในการบํ าบัด แตแนวคิดในปจจุบันถือวาครอบครัวเปน “หุนสวน” ท่ีสํ าคัญในการบํ าบัด จิตบํ าบัดท่ีไดผลท่ีดีท่ีสุด คือ จิต
บํ าบัดครอบครัวแบบใหการศึกษา (psychoeducational model) ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีสํ าคัญดังน้ี
             1.  เพือ่ลดอัตราการหยุดบํ าบัดรักษากลางคัน (treatment dropout) และการเกิดอาการกํ าเริบ

   2.  เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันโดยการลดความกังวล ความเครียดของครอบครัว
                 และเพ่ิมความสามารถของครอบครัวในการดูแลผูปวย

   3.  เพ่ือชวยใหผูปวยกลับไปใชชีวิตในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

จิตบํ าบัดแบบนีมี้ลักษณะสํ าคัญดังนี้
1.  มองครอบครัววาเปนผูรวมบํ าบัด (collaborator) ท่ีสํ าคัญอยางย่ิง
2.! มองโรคจิตเภทวาเปนอาการปวยอันเน่ืองมาจากโรคจริงๆ ไมใชความผิดปกติในครอบครัว
    หรือการกระทํ าท่ีไมเหมาะสมของสมาชิกบางคน
3. เนนการใหความรูแกครอบครัวเก่ียวกับโรคในดานตางๆ รวมท้ังวิธีปฏิบัติตัวของผูปวย

             และวิธีท่ีครอบครัวควรจะปฏิบัติตอผูปวยโดยมุงใหนํ าความรูดังกลาวไปใชไดอยางจริงจัง
4. ฝกครอบครัวใหรูจัดวิธีปฏิบัติตอผูปวยในยามวิกฤติหรือเม่ือมีอาการกํ าเริบรวมท้ังวิธี

             แกปญหาตางๆและลดความเครียดท้ังในตัวผูปวยและสมาชิกแตละคนชวยใหครอบครัว
             วางแผนรวมกันเพ่ือลดความเครียดและแกปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได

5. การบํ าบัดท่ีกระทํ าท่ัวไปน้ันมักไมมีความตอเน่ือง การประสานงานระหวางแพทยและครอบครัว
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             ส้ินสุดลงเม่ือผูปวยออกจากโรงพยาบาลไปแลว และครอบครัวก็ถูกท้ิงใหดูแลผูปวยตามลํ าพัง
             แตการบํ าบัดในแนว psychoeducational นี้ถือวา การชวยเหลือผูปวยและครอบครัวตอง
             กระทํ าไปอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในระยะท่ีผูปวยเพ่ิงออกจากโรงพยาบาล ซ่ึงเปนระยะท่ี
             ครอบครัวมีความเครียดสูงสุดในการดูแลผูปวยและการปรับตัวเขาหากัน

จิตบํ าบัดระยะตางๆ
จิตบํ าบัดครอบครัว แบบ psychoeducational model แบงเปนระยะตางๆดังน้ี
ระยะท่ี 1  สรางความสัมพันธกับครอบครัว
ผูบํ าบัดตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัว ใหครอบครัวรูวาผูบํ าบัดไมไดตํ าหนิหรือตัดสินวาใครผิดใครถูก

หรือใครเปนคนท่ีตองรับผิดชอบในการเจ็บปวย  ชวยใหครอบครัวรูวาผูบํ าบัดเขาใจความรูสึกตางๆ
ไมวาจะเปนความส้ินหวัง ความกลัว หรือความสับสน พยายามดึงความรูสึกแงดีท่ีสมาชิกเคยมีตอกันออกมา
ทํ าความรูจักครอบครัววามีจุดดีและจุดดอยอะไร มีความเครียดและความตองการดานใดบาง

ระยะท่ี 2  ใหความรูแกครอบครัว
การใหความรูแกครอบครัวเปนสาระสํ าคัญในการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง ไมวากายหรือทางจิตก็ตาม

ในโรคจิตเภทผูบ ําบัดตองชวยครอบครัวใหมีความเขาใจในสิ่งตางๆ ดังนี้
- สาเหตุของโรคและอาการตางๆ
- ประสบการณของผูปวย เชน อาการหูแวว ภาพหลอน น้ันมีความหมายอยางไร
- ผูปวยเองรูสึกอยางไรกับอาการท่ีตนมี เชน รูสึกกลัว หรือสับสน เปนตน
- ผลกระทบท่ีครอบครัวมีตอผูปวย เชน ผลของ expressed emotion ท่ีสูง
- ข้ันตอนและวิธีการบํ าบัดโดยเฉพาะการกํ าหนดขอบเขตใหกับพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
  เชน อาการกาวราวหรือกรีดรอง ฯลฯ รวมท้ังฝกหัดใหครอบครัวสังเกตการเปล่ียนแปลงในตัวผูปวย
  โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมมีอาการกํ าเริบ
- การชวยใหผูปวยใชชีวิตในสังคมนอกครอบครัวไดอยางเหมาะสม

          - การดูแลและตอบสนองความตองการของสมาชิกอ่ืนท่ีไมไดปวย เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหา
สุขภาพจิตในสมาชิกเหลาน้ัน

การใหความรูแกครอบครัวดังท่ีกลาวมาน้ี อาจจะจัดในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติเปนระยะเวลา 1-2 วัน เชน
Psychoeducation family therapy ของ Anderson และคณะ (1981) ซ้ึงจัดเปนแบบ survival skills workshop เปน
เวลา 1 วัน เปนตน

ระยะท่ี 3 เปล่ียนแปลงปฏิสัมพันธในครอบครัว
ชวงน้ีจะเปนการทํ าจิตบํ าบัดครอบครัวระยะส้ันเพ่ือชวยแกไขปฏิสัมพันธ และการส่ือสารท่ีไมเหมาะสม ใหส่ือสาร

กันอยางเปดเผย แกไขความขัดแยงท่ีมีตอกัน ลดระดับ expressed emotion ลง ใหมีการแสดงออกทางอารมณท่ีเหมาะสม
ข้ึน และชวยใหผูปวยมีความเปนตัวของตัวเองมากข้ึน โดยอาจใช role-play หรือมี
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พฤติกรรมบํ าบัดรวมดวยก็ได ในครอบครัวท่ีขัดแยงกันอยางเร้ือรังก็อาจทํ าจิตบํ าบัดครอบครัวระยะยาวตอไป เพ่ือแกไข
ปญหาขัดแยงเหลาน้ัน

สํ าหรับผูปวยน้ัน ควรไดรับการทํ าจิตบํ าบัดและใหคํ าปรึกษาแบบประคับประคองอยางตอเน่ืองทุก 2-3 สัปดาห
เปนเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป หรือนานกวาน้ันแลวแตกรณี

ระยะท่ี 4 สรางเครือขายทางสังคม
ครอบครัวของผูปวยมักมีเครือขายทางสังคมท่ีแคบ การมีสมาชิกปวยทางจิตเปนเสมือน “ตราบาป” ทํ าใหครอบครัว

แยกตัวอยูอยางโดดเด่ียว การบํ าบัดจะตองชวยใหครอบครัวมีเครือขายทางสังคมท่ีกวางพอ สามารถใหความชวยเหลือแก
ครอบครัวไดยามเกิดปญหาวิกฤติ

ระยะท่ี 5 ส้ินสุดการบํ าบัด
เม่ือผูปวยและครอบครัวใชชีวิตไดดีตามสมควร และบรรลุเปาหมายในการบ ําบัดแลวก็สามารถหยุดการบํ าบัดได แต

เนื่องจากโรคจิตเภทเปนโรคเรื้อรังจึงควรมีการนัดพบผูปวยและครอบครัวอยางตอเนื่องเพื่อติดตามและใหการประคับประคอง
ตามความจ ําเปนตอไป
การประเมินผล

ผูเขารับการอบรม :
(1)! เปนการประเมินระยะส้ัน และประเมินโดยตรง ซ่ึงสามารถประเมินไดจากแบบประเมินความรู
     เจตคติ และทักษะในการดูแลผูปวยกอนและหลังการอบรม

          (2)  ความสนใจและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอยางตอเน่ือง
ผูปวยจิตเภท :

               เปนการประเมินผลระยะยาวและประเมินผลทางออมโดยคาดวาหลังจากญาติเขารับ
               การอบรมแลวจะสามารถลดอัตราการกํ าเริบของผูปวยได โดยประเมินจากอัตราการ
               เขารับการรักษาซ้ํ าในโรงพยาบาลและอัตราการอยูนอกโรงพยาบาลไดนานข้ึน

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.
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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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