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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัก่ึงทดลอง เพือ่ศกึษาผลของกลุม่บ�าบดัด้วยศลิปะต่อความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง
ของผูป่้วยโรคจติเภท กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยโรคจติเภททีม่ารบับริการทีแ่ผนกผูป่้วยใน โรงพยาบาลจติเวชสระแก้ว
ราชนครินทร์ จ�านวน 20 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน เครื่องมือการวิจัย
ประกอบด้วย กลุม่บ�าบดัด้วยศลิปะ แบบประเมนิอาการทางจติ แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล และแบบประเมนิ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น .84 ด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม
ถงึเดือนธนัวาคม 2559 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติิความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน independent
t-test และ two-way repeated measures ANOVA โดยทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระยะหลังการทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลีย่ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .01) และ 2) ระยะหลงั
การทดลองเสร็จสิ้นทันที และระยะติดตามผล 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
สูงกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .01)
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 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรน�ากลุ่มบ�าบัดด้วยศิลปะไปประยุกต์ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ค�ำส�ำคัญ:  กลุ่มบ�าบัดด้วยศิลปะ  ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  ผู้ป่วยโรคจิตเภท

                        Abstract
 This quasi-experimental research aimed to examine the effect of art therapy group on
self-esteem among patients with schizophrenia. The participants included 20 patients with
schizophrenia receiving services in in-patient department at Sakaeo Rajanagarindra Psychiatric
Hospital and were equally divided into an experimental group (n = 10) and a control group
(n = 10). The research instruments comprised the art therapy group, the Brief Psychiatric
Rating Scale (BPRS), a questionnaire of demographic data, and a scale of self-esteem with
the reliability of .84. The implementation and data collection were conducted from October
to December, 2016. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean,
standard deviation, independent t-test, and two-way repeated measures ANOVA with multiple
comparisons by Bonferroni.
 The research results revealed that 1) at post-test and 1-month follow-up period,
the experimental group had statistically significant higher mean score of self-esteem than
the control group (p < .01); and 2) at post-test and 1-month follow-up period, the experimental
group had statistically significant higher mean score of self-esteem than the pre-test period
(p < .01).
 This research suggests that health care providers should apply this art therapy group
in caring for patients with schizophrenia in order to enhance their self-esteem.
Keywords:  Art therapy group,  Self-esteem,  Patient with schizophrenia

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคจิตเภท (schizophrenia) เป็นการเจ็บป่วย
ทางจิตเรือ้รังท่ีเป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีส�าคญัของประชากรโลก
อุบัติการณ์ของโรคจิตเภทพบได้ร้อยละ 1 ในประชากร
ทั่วโลก (Varcarolis, Carson, & Shoemaker, 2006)
นอกจากนี้ โรคจิตเภทยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ
ของประเทศไทยเช่นเดยีวกนั โดยเป็นโรคทีพ่บเป็นอนัดบั 1
ของโรคทางจติเวช จากรายงานของกรมสขุภาพจิต (2559)
พบว่า มผีูป่้วยโรคจติเภททีม่ารบับรกิารในหน่วยงานสงักดั

กรมสุขภาพจิต ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 จ�านวน
1,082,407 คน 1,070,206 คน และ 1,109,183 คน
คดิเป็นร้อยละ 7.82, 8.12 และ 7.99 ของจ�านวนผูรั้บบรกิาร
แผนกผู้ป่วยนอกท้ังหมด ตามล�าดับ สอดคล้องกับสถิติ
ผู้รับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
ทีพ่บว่า มผีูป่้วยโรคจติเภททีเ่ข้ารบัการรกัษาในช่วงปี พ.ศ.
2557-2559 จ�านวน 12,514 คน, 11,502 คน และ
9,636 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56, 35.74 และ 34.51
ตามล�าดับ (โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์,


