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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับ และ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยนิติจิตเวช ที่สงมารับการตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวชหรือเขารับ
การรักษาตามกระบวนการกฏหมายที่สถาบันกัลยาณราชนครินทร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน
62 ราย โดยเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบ
สัมภาษณความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยนิติจิตเวชที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง เปนสถานการณที่เกี่ยวของกับความวิตก
กังวลของผูดูแลใน 4 ดานคือดานกฎหมาย ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และความวิตกกังวลในดานการดูแลผูปวย ซึ่ง
ผูดูแลเปนผูประเมินระดับความวิตกกังวลดวยตนเอง
ผลการวิจัยพบวาโดยรวมผูดูแลผูปวยนิติจิตเวชมีความวิตกกังวลอยูในระดับเล็กนอย โดยมีระดับความ
วิตกกังวลดานกฏหมาย และดานการดูแลผูปวยอยูในระดับปานกลาง ในดานสังคม และดานเศรษฐกิจพบวามี
ความวิตกกังวลในระดับเล็กนอย ซึ่งสถานการณที่สรางความวิตกกังวลใหแกผูดูแลสูงกวาสถานการณอื่น ๆ คือ
ความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงของโทษที่ผูปวยจะไดรับ และการที่ผูปวยถูกตัดสินใหจําคุก และสถานการณที่ถือ
วาไมสรางความวิตกกังวลใหแกผูดูแลคือ การเสียคาชดเชยคดีทางกฏหมายเพง และการขาดรายไดจากการทํางาน
ของผูปวย จากการวิเคราะหขอมูลพบวาที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 พบวาปจจัยดานระยะเวลาที่กอคดีจนถึง
วันที่ไดรับการสัมภาษณ มีความสัมพันธกับความวิตกกังวลโดยรวมของผูดูแลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ : ความวิตกกังวล ผูดูแลผูปวย นิติจิตเวช

ABSTRACT
The purpose of this descriptive research was to investigate the level and related factors of the
anxiety over taking care of forensic psychiatric patients who received forensic psychiatric diagnosis or
were admitted to receive treatment according to legal procedure at Galya Rajanagarindra Institute. The
data were collected from the samples comprised 62 persons. The research instruments employed in
this study were a self-administered questionnaire concerned demographic information of the
respondents and an interview concerned situations relating to caregivers, anxiety in 4 aspects: legal
aspect, social aspect, economic aspect, and taking care of patient, which were evaluated by the
caregivers themselves.
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The results showed that overall the caregivers had anxiety at slight level. In legal aspect and
taking care of patient, however, the caregivers showed moderate level of anxiety. In social and
economic aspect, meanwhile, it was founded that the caregivers, anxiety than others was level of legal
sentence the patients would received and the situation in which the patients were judged to receive
prison sentence. Meanwhile, the situations which had no affects on the caregivers, anxiety were
compensation payment following civil law and patients, losing income. According to data analysis, the
period dated from the day the patient committed their crimes to the day the interview conducted were
statistically significant correlated with the overall caregiver,s anxiety at 95 percent confidence level.
Keywords : anxiety, caregiver, Forensic psychiatric
E-mail : psy-pop@hotmail.com

คํานํา
โรคทางจิตเวช เปนความผิดปกติชนิดหนึ่ง ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความผิดปกติทางความคิด พฤติกรรม
บุคลิกภาพ และการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งผูปวยจิตเวชมักถูกเรียกโดยรวมวา “คนบา” และการดูแลผูปวย
ประเภทนี้ตองใชเวลารักษา และดูแลยาวนาน บางทีตองทําการดูแลผูปวยตลอดชีวิต เนื่องจากเปนโรคที่มีลักษณะ
เรื้อรัง มีโอกาสที่จะกําเริบเปนชวง ๆ ซึ่งการดูแลผูปวยจิตเวชนั้นสงผลกระทบตอผูดูแลอยางมาก จากผลการวิจัย
ของ Pinquart และ Sorensen (2003) พบวาผูดูแลผูปวยมีระดับของความเครียด ไดรับผลกระทบจากความซึมเศรา
และมีความเสื่อมของสุขภาพทางกาย มากกวากลุมที่ไมมีหนาที่ตองดูแลผูปวย นอกจากนี้ความเครียดจากบทบาท
ของผูดูแลผูปวยจิตเวช มีความรุนแรงเทากับความเครียดที่ไดรับจากเหตุการณสําคัญในชีวิต (major life event) ทํา
ใหเกิดความเครียดทางจิตใจสูง (psychological distress) (Kim, Greenberg, Seltzer, and Krauss, 2003) ซึ่งใน
ปจจุบันมีการศึกษาถึงความเครียด ความวิตกกังวล และผลกระทบของการดูแลผูปวยจิตเวชของผูดูแลอยูหลาย
งานวิจัย โดยเนนเกี่ยวกับความเครียดหรือความวิตกกังวล ในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแล การอยู
รวมกัน และผลกระทบที่เกิดจากการดูแลผูปวย แตยังมีผูดูแลอีกสวนหนึ่งที่ตองดูแลผูปวยจิตเวชที่กระทําความผิด
ทางกฏหมายเกิดเปนคดีความขึ้น เนื่องมาจากอาการเจ็บปวยทางจิตเวช ซึ่งเรียกผูปวยประเภทนี้วาผูปวยนิติจิตเวช
ซึ่งพบวายังไมมีการศึกษาถึงผูดูแลผูปวยในกลุมนี้มากนัก ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความวิตก
กังวลของผูดูแลผูปวยนิติจิตเวช เพราะแคการดูแลผูปวยจิตเวชธรรมดาก็สรางความเครียดและความวิตกกังวลแก
ผูดูแลอยางมากแลว แตในผูปวยนิติจิตเวชยังเพิ่มการจัดการดานกฏหมาย ใหแกผูปวย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดแบง
การประเมินความวิตกกังวลออกเปน 4 ดาน คือ ดานกฏหมาย ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการดูแลผูปวย
รวมถึงตัวแปรที่สงผลตอความวิตกกังวลของผูดูแลผูปวยนิติจิตเวช ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรอิสระไว
12 ตัวแปรคือ 1.เพศของผูดูแล 2.รายไดของผูดูแลผูปวย 3.การมีคนคอยชวยเหลือในการดูแลผูปวย 4.ระดับ
ความสัมพันธกับผูปวย 5.ระดับความรับผิดชอบที่มีตอผูปวย 6.โรคที่ผูปวยไดรับการวินิจฉัย 7.ประสบการณทาง
คดีของญาติผูดูแล 8.ประเภทของคดีความที่ถูกดําเนินการทางกฎหมาย 9.ประวัติการรักษาทางจิตเวชกอนกอคดี
10 .ความรวมมือในการรักษา 11.ระยะเวลาปวยกอนเกิดคดี 12.ระยะเวลาตั้งแตกอคดีครั้งลาสุดจนถึงปจจุบัน
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อุปกรณและวิธีการ
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนผูดูแลของผูปวยนิติจิตเวชที่เขารับการรักษาหรือตรวจวินิจฉัยตาม
กระบวนการทางกฎหมาย ในผูปวยในของสถาบันกัลยาณราชนครินทร แผนกนิติจิตเวช โดยเปนญาติหรือผูที่
รับผิดชอบดูแลผูปวยอยางใกลชิด จํานวน 62 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณประเมินความวิตกกังวลตอสถานการณของญาติผูปวยนิติจิตเวช ซึ่งเปนแบบประเมินที่
ผูวิจัยสรางเอง ซึ่งเปนการสัมภาษณตามประเด็นขอคําถามเพื่อใหผูดูประเมินระดับความวิตกกังวลตอสถานการณ
ที่เผชิญ ในดานตาง ๆ แบงไดเปน 4 ดานคือดานกฎหมาย ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานความกังวลเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวย จํานวน 38 ขอ โดยระดับการประเมินแบงได 5 ระดับ ตั้งแตไมวิตกกังวล ไปจนถึงวิตกกังวลมากที่สุด
ซึ่งแปลงเปนระดับคะแนนไดตั้งแต 0-4
การแปลผล ชวงคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 0-0.5 หมายถึง ไมรูสึกวิตกกังวล
ชวงคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 0.6-1.5 หมายถึง รูสึกวิตกกังวลเล็กนอย
ชวงคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 1.6-2.5 หมายถึง รูสึกวิตกกังวลปานกลาง
ชวงคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 2.6-3.5 หมายถึง รูสึกวิตกกังวลมาก
ชวงคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3.6-4 หมายถึง รูสึกวิตกกังวลมากที่สุด
ซึ่งแบบประเมินในสวนนี้ไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จาก
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เมื่อผานการตรวจสอบแลว นําแบบสัมภาษณไปทําการทดลองใช โดยนําไปประเมินใช
กับญาติผูดูแลผูปวยนิติจิตเวช จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเขาใจตรงกันในเนื้อหาของขอคําถามแตละขอ
และปรับแนวทางการสัมภาษณใหตรงกับเนื้อหาและเปนไปในแนวทางเดียวกัน กอนนําไปเก็บขอมูลจริง
การเก็บขอมูล
เก็บขอมูลโดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
โดยวิธีสัมภาษณกึ่งโครงสราง(Semi-structure interview) ซึ่งเก็บขอมูลจากผูดูแลที่มาเยี่ยมผูปวยที่แผนกนิติจิตเวช
สถาบันกัลยาณราชนครินทร และการโทรศัพทเพื่อเก็บขอมูลจากผูดูแล โดยกอนเก็บขอมูลผูวิจัยไดอธิบายถึง
วัตถุประสงคในการทําวิจัย และแจงถึงสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง วาจะเขารวมการวิจัยหรือไมก็ได ซึ่งไมมีผลกระทบใด
ๆ ตอการรักษาผูปวย
การวิเคราะขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะหผลขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน
และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)
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ผลการทดลองและวิจารณ
กลุมตัวอยางของผูดูแลผูปวยนิติจิตเวชในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 74.2) มีอายุ
ระหวาง 40-60 ป (รอยละ 62.9) สถานภาพสมรส (รอยละ67.7) ความสัมพันธกับผูปวยสวนใหญเปนมารดา (รอย
ละ43.5) และอาศัยอยูในบานหลังเดียวกับผูปวย(รอยละ75.8) มีความสัมพันธภาพกับผูปวยดี (รอยละ75.8) ผดูแล
มีสวนในการดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูปวยอยูในระดับสูง(รอยละ83.9) และเปนการดูแล
ผูปวยคนเดียวไมมีคนชวย (รอยละ64.5) สวนมากมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ51.6) เปนผูหารายได
หลักเขาครอบครัว (รอยละ48.4) มีรายไดตอเดือนมากกวา 12,000 (รอยละ41.9) ในสวนของการประกอบอาชีพพบ
อาชีพ คาขาย (รอยละ16.1) อาชีพอื่น ๆ (รอยละ22.6) และไมไดทํางาน (รอยละ19.4) มีจํานวนใกลเคียงกัน
ในสวนที่เกี่ยวกับการรักษาพบวาผูปวยนิติจิตเวชสวนใหญมีประวัติการรักษาทางจิตเวชจากที่โรงพยาบาล
หรือสถาบันทางจิตเวชตาง ๆ (รอยละ 71) แตผูปวยมีความรวมมือในการรักษาไมสม่ําเสมอคิดเปนรอยละ 46.8 ซึ่ง
เทากับจํานวนรอยละของผูปวยที่ใหความรวมมือในการรักษาดี และสวนใหญจะเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวชมา
กอนที่จะกอคดี (รอยละ 45.2) โดยโรคที่ไดรับการวินิจฉัยสวนมากเปนกลุมของโรคที่มีความผิดปกติทาง
แนวความคิด (รอยละ 69.4)
ในสวนของคดีพบวาสวนใหญเปนการกอคดีครั้งแรกของผูปวย (รอยละ 79) ประเภทของคดีสวนมากที่
ผูปวยกอขึ้นจําแนกไดดังนี้ คดีความผิดตอรางกาย (รอยละ 29) คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย (รอยละ 29) และคดี
ความผิดตอชีวิต (รอยละ21) โดยระยะเวลตั้งแตกอคดีจนถึงผูวิจัยไดสัมภาษณผูดูแลพบวาโดยมากนานกวา 6
เดือน (รอยละ 77.4) ซึ่งพบวาศาลไดพิพากษาแลว (รอยละ46.8)
ตารางที่ 1 ลักษณะคะแนนโดยรวมของความวิตกกังวลของญาติผูดูแลผูปวยนิติจิตเวช
ลักษณะคะแนน

ต่ําสุด

สูงสุด

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล

4

110

55.42

22.618

เล็กนอย

จากตารางที่ 1 พบวาโดยรวมกลุมตัวอยางมีระดับความวิตกกังวลในการดูแลผูปวยนิติจิตเวชเล็กนอย มี
คาเฉลี่ยของคะแนนเมื่อวัดโดยแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นเอง เทากับ 55.42 คะแนน โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนเทากับ 22.618 คะแนน
ตารางที่ 2 ลักษณะคะแนนของความวิตกกังวล โดยรวมของญาติผูดูแลผูปวยนิติจิตเวช จําแนกรายดาน
ลักษณะคะแนน
ความวิตกกังวลดานกฏหมาย
ความวิตกกังวลดานสังคม
ความวิตกกังวลดานเศรษฐกิจ
ความวิตกกังวลดานการดูแลผูปวย

ต่ําสุด

สูงสุด

คาเฉลี่ย

S.D.

ระดับความวิตกกังวล

0
0
0
0

53
28
19
31

22.69
9.37
5.85
17.52

13.916
7.530
5.468
8.101

ปานกลาง
เล็กนอย
เล็กนอย
ปานกลาง
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จากตารางที่ 2 พบวาเมื่อแบงวัดระดับความวิตกกังวลออกเปนรายดาน ปรากฏวาระดับความวิตกกังวล
ของผูดูแลผูปวยนิติจิตเวชในดานกฏหมายและการดูแลผูปวยมีระดับความวิตกกังวลอยูในระดับปานกลาง และ
ความวิตกกังวลในดานสังคมและเศรษฐกิจมีระดับความวิตกกังวลในระดับเล็กนอย
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนระหวางคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลของญาติผูดูแลผูปวยนิติจิตเวชภาวะ
กับตัวแปรอิสระในการวิจัย
ตัวแปร

แหลงความแปรปรวน

df

SS

MS

Sig

เพศ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

1
60
61
3
58
61
1
60
61
2
59
61
2
59
61
1
60
61
7
54
61
1
60
61

1644.246
29560.851
31205.097
722.285
30482.812
31205.097
20.906
31184.191
31205.097
1389.803
29815.293
31205.097
1436.201
29768.895
31205.097
333.643
30871.454
31205.097
3331.422
27873.675
31205.097
93.438
31111.659
31205.097

1644.246
492.681

.073

240.762
525.566

.713

20.906
519.737

.842

694.902
505.344

.261

718.101
504.558

.249

333.643
514.524

.424

475.917
516.179

.497

93.438
518.528

.673

รายไดเฉลี่ยตอเดือน

มีคนชวยดูแล
ระดับความ
สัมพันธกับผูปว ย
ระดับความ
รับผิดชอบตอ
ผูปวย
ประสบการณดา นคดี

ประเภทของคดีความ

ประวัติการรักษา
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ตัวแปร

แหลงความแปรปรวน

df

SS

MS

Sig

ความรวมมือในการ
รักษา

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
59
61
3
58
61
2
59
61
6
55
61

558.648
30646.448
31205.097
487.826
30717.271
31205.097
5818.330
25386.767
31205.097
871.939
30333.157
31205.097

279.324
519.431

.587

162.609
529.608

.820

2909.165
430.284

.002*

145.323
551.512

.952

ระยะเวลาปวยกอนกอน
คดี
ระยะเวลาตั้งแตกอคดี
จนถึงปจจุบัน
โรคที่ไดรับการวินิจฉัย

*p < .05
จากตารางที่ 3 พบวามีตัวแปรอิสระตัวแปรเดียวคือระยะเวลาตั้งแตกอคดีจนถึงการสัมภาษณมีผลตอ
ความวิตกกังวลของญาติผูดูแลผูปวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพหุคูณของคาเฉลี่ยของความวิตกกังวลของญาติผูดูแลผูปวยนิติจิตเวช กับ ระยะเวลา
ที่กอคดีจนถึงวันสัมภาษณเปนรายคู โดยวิธีการของ Scheff
คะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล
นอยกวา 1 เดือน
1-6 เดือน
มากกวา 6 เดือนขึ้นไป
*p < .05

นอยกวา 1 เดือน
-

1-6 เดือน
21.050
-

มากกวา 6 เดือนขึ้นไป
5.458
26.508*
-

จากตารางที่ 4 พบวาที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความวิตกกังวลของผูดูแลในชวงเวลา 1-6 เดือนหลังจาก
กอคดี กับระยะเวลาที่กอคดีนานกวา 6 เดือนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อภิปรายผลการวิจัย
จาการศึกษาในครั้งนี้พบวาการดูแลผูปวยนิติจิตเวชสรางความวิตกกังวลใหผูดูแลในระดับเล็กนอย ซึ่ง
แตกตางกับผลการศึกษาที่ไดในผูดูแลผูปวยจิตเวชปกติ ที่พบวาการดูแลผูปวยนั้นสงผลกระทบกับผูดูแลอยางมาก
โดยสามารถสรุปผลกระทบออกเปน 3 ดานหลัก ๆ ไดแก ดานอารมณ (Emotion impact) ดานการเงิน (Financial
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impact) และดานสุขภาพทางกายของผูดูแล ซึ่งในดานอารมณ (Emotional impact) จากการศึกษาพบวาผูดูแล
มักจะรายงานวาตนเอง รูสึกสับสน เครียด โกรธ วิตกกังวล และกลัวกับพฤติกรรมประหลาด ตาง ๆ (Chin, 2004)
ที่ผูปวยแสดงออกมา โดยการดูแลผูปวย Schizophrenia สรางความรูสึกตึงเครียดและเปนภาระเพิ่มขึ้น เมื่อผูปวย
กลับมาอยูกับครอบครัว (Schulze and Beate, 2005) นอกจากนี้ยังพบวานอกจากผูปวยจิตเวชจะไดรับความอับ
อายจากการถูกแบงแยก และไมไดรับการยอมรับจากสังคมแลว ยังสงผลไปถึงผูดูแลและครอบครัวดวยซึ่งพบวา
สงผลอยางมากตอความรูสึกซึมเศราของผูดูแล (Phelan , Bromet , and Link, 1998)
ดานการเงิน (Financial impact) เปนผลกระทบที่เกิดจากการที่สมาชิกที่ตองดูแลผูปวยไมสามารถที่จะ
ประกอบอาชีพไดอยางเดิม (Biegel and Schulz, 1999) ซึ่งมีผลทําใหรายไดของครอบครัวลดลง (Nations for
Mental Health, 1996) นอกจากนี้จากการที่ผูดูแลจะตองเปนผูรับผิดชอบคารักษาพยาบาลใหกับผูปวย ซึ่งเปน
การเพิ่มภาระทางการเงินใหแกครอบครัว เพราะโรคจิตเวชเปนโรคเรื้อรังที่ ตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง (Dyck
et al, 1999)
ดานสุขภาพรางกาย (Physical impact) ซึ่งจากผลการวิจัยของ Pinquart และ Sorensen (2003) พบวาผู
ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยยังมีระดับของความเครียด ไดรับผลกระทบจากภาวะซึมเศรา และมีความเสื่อมของสุขภาพ
ทางกาย มากกวากลุมที่ไมไดมีหนาที่ตองดูแลผูปวย และยิ่งอาการของผูปวยรุนแรงมากขึ้นเทาไหร ก็จะมีผลตอการ
ปวยดวยโรคติดเชื้อ (infectious illnesses) ของผูดูแลมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากความตึงเครียดทางอารมณใน
ลักษณะตาง ๆ จะไปมีผลตอระบบภูมิคุมกันรางกายของผูดูแล
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาการดูแลผูปวยจิตเวชนั้นเปนสถานการณที่สรางความเครียด และความ
วิตกกังวล ใหแกผูดูแลอยางมาก แตกตางกับผลการศึกษาในครั้งนี้ ที่พบวาการดูแลผูปวยนิติจิตเวชนั้นสรางความ
วิตกกังวลในระดับเล็กนอยใหกับผูดูแล ซึ่งความแตกตางดังกลาวอาจเปนผลมาจากในการวิจัยครั้งนี้ ไดแยกการ
ประเมินออกเปน 4 ดาน คือ กฏหมาย สังคม เศรษฐกิจ และการดูแล จากขอมูลที่ไดพบวา ผูดูแลในแตละราย มี
ความวิตกกังวลในดานตาง ๆ แตกตางกัน เชนในรายที่มีรายนอยก็จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายมาก แตในรายที่
ไมมีปญหาทางการเงินก็ไมกังวลเรื่องคาใชจายเลย หรือในรายกอคดีที่มีความผิดเล็กนอย ก็จะไมกังวลในสวนของ
ผลการตัดสินของศาล หรือโทษที่ผูปวยตองไดรับ ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบวาในผูดูแลหลาย ๆ รายนั้น มักประเมิน
ระดับความวิตกกังวล ในดานตาง ๆ ออกมาในระดับเล็กนอย หรือปานกลางเทานั้น ซึ่งแตกตางกับพฤติกรรม
ในขณะสัมภาษณ ที่พบวาผูดูแลมีการพูดและระบายความกังวลในดานตาง ๆ สูง ซึ่งอาจเปนจากผูดูแลมีการ
ประเมินต่ํากวาความรูสึกจริง หรือปญหาที่กังวลเหลานั้นไดเกิดขึ้นมานาน ซึ่งในสวนหนึ่งพบวาปญหานั้น ไดมีการ
ปรับตัว หรือมีวิธีการจัดการกับปญหานั้น ๆ ในระดับหนึ่งแลว ซึ่งลักษณะดังกลาวอาจจะเปนการรักษาหนา และขี้
เกรงใจ (Komin, 1991) ที่ไมอยากใหคนอื่นทราบวาตนเองกังวลและไมสามารถจัดการ หรือดูแลผูปวยในดานนั้น ๆ
ได และไมตองการใหคนอื่นมาเปนหวง หรือกังวลกับตนเอง จึงทําใหไมกลาที่จะแสดงออก หรือประเมินระดับความ
วิตกกังวลตามความจริง ซึ่งลักษณะดังกลาวสงผลใหระดับความวิตกกังวลโดยรวมของผูดูแลออกมาในระดับ
เล็กนอย ซึ่งผลที่ไดนาจะมีระดับต่ํากวาความวิตกกังวลที่แทจริงของผูดูแล

สรุปผลและเสนอแนะ
โดยรวมผูดูแลผูปวยนิติจิตเวชมีความวิตกกังวลอยูในระดับเล็กนอย โดยมีระดับความวิตกกังวลดาน
กฏหมาย และดานการดูแลผูปวยอยูในระดับปานกลาง ในสวนของความวิตกกังวลดานสังคม และดานเศรษฐกิจ
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พบว า มี ค วามวิ ต กกั ง วลในระดั บ เล็ ก น อ ย ป จ จั ย ด า นระยะเวลาที่ ก อ คดี จ นถึ ง วั น ที่ ไ ด รั บ การสั ม ภาษณ มี
ความสัมพันธกับความวิตกกังวลโดยรวมของผูดูแลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สถานการณที่สรางความวิตกกังวล
ใหแกผูดูแลในระดับสูง คือความกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงของโทษที่ผูปวยจะไดรับ และการที่ผูปวยถูกตัดสินให
จําคุก
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ในการศึกษาในครั้งตอไปนาจะทําการศึกษาถึงความวิตกกังของญาติทั้งหมด เพี่อเปรียบเทียบวาญาติ
ใกลชิด ประเภทใดที่จะมีภาวะวิตกกังวลมากที่สุด เพื่อเปนแนวทางในการใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสมที่สุด
2. ในสวนของการเก็บขอมูลครั้งตอไป นาจะพัฒนาเครื่องมือใหเปนแบบประเมินตนเอง เพื่อจะไดประหยัด
เวลาและสะดวกในการเก็บขอมูล รวมกับการศึกษาปญหาของผูดูแลที่เฉพาะเจาะจงเปนรายดาน เพื่อที่จะไดขอมูล
ปญหาที่เฉพาะและละเอียดมากขึ้น
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