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ค�ำน�ำ
กรมสุขภาพจิตได้จัดท�ำโครงการลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิต ระหว่าง ปีงบประมาณ 2554-2555
โดยได้น�ำแนวทางโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต ขององค์การอนามัยโลกมาปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทในสังคมไทย และขยายการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ
2556 จนถึงปีงบประมาณ 2560 ได้ด�ำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีที่
มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแล บ�ำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช    
กรมสุขภาพจิตโดยส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ได้จดั ท�ำคูม่ อื วิทยากรหลักสูตรการบ�ำบัดทางสังคม
จิตใจขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางส�ำหรับวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานในการบ�ำบัดผู้ป่วยโรคจิตให้ได้รับ
บริการครอบคลุมทั้งทางด้านสังคม จิตใจและจิตวิญญาณโดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์ และสิทธิผู้ป่วย
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการก�ำเริบซํ้า ซึ่งการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจร่วมกับการรักษาด้วยการใช้ยาจะช่วยเสริม
ประสิทธิภาพในกระบวนการรักษา หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื เล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ในการบ�ำบัดผูป้ ว่ ยโรคจิต และญาติ/
ผู้ดูแล ให้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ค�ำชี้แจง
คูม่ อื วิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ พัฒนาขึน้ ต่อเนือ่ งจากโครงการเพิม่ การเข้าถึงบริการผูป้ ว่ ย
โรคจิตเวชที่สำ�คัญในสังคมไทย เพื่อให้วิทยากรได้นำ�ความรู้ และทักษะไปใช้ในการถ่ายทอดการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
ในผู้ป่วยโรคจิตได้อย่างครบวงจร คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ นี้มีแผนการสอนทั้งสิ้น 8 แผนการ
สอน กระบวนการฝึกอบรมมีทงั้ ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การบรรยาย การชมวิดที ศั น์ การแบ่งกลุม่ ย่อยอภิปราย และ
ภาคปฏิบัติประกอบด้วย การสาธิต การแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ

1. วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ วิ ท ยากรมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและมี ทั ก ษะในการบำ � บั ด ทางสั ง คมจิ ต ใจผู้ ป่ ว ยโรคจิ ต และ
สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในแต่ละ
แผนการสอน ดังนี้
แผนการสอนที่ 1 ภาพรวมการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ ในเรื่อง
 ความส�ำคัญของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
 ความหมายของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
 การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention) ผู้ป่วยโรคจิตระยะต่างๆ
 ชนิด/รูปแบบของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
แผนการสอนที่ 2 การบริหารจัดการและจ�ำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้วทิ ยากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการและจำ�กัดพฤติกรรมผูป้ ว่ ยโรคจิต
ระยะเฉียบพลัน  ในเรื่อง
 ความหมายของการบริหารจัดการและจ�ำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน
 เครื่องมือ/อุปกรณ์
 ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
 ผังไหล กรณีเกิดเหตุการณ์ในสถานบริการหรือหอผู้ป่วย
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แผนการสอนที่ 3 การให้สุขภาพจิตศึกษาผู้ป่วยโรคจิต
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้วทิ ยากรมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการให้สขุ ภาพจิตศึกษาผูป้ ว่ ยโรคจิตแก่ญาติ/ผูด้ แู ล
แผนการสอนที่ 4 โปรแกรมการท�ำกลุ่มบ�ำบัดส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดเรื่องโปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัดผู้
ป่วยโรคจิต
แผนการสอนที่ 5  โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว/ จิตอาสา
วัตถุประสงค์   เพื่อให้วิทยากรมีความรู้และทักษะในการทำ�โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยครอบครัว/
จิตอาสาและ สามารถเลือกใช้ทักษะการดูแล ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และเห็น
ความสำ�คัญของญาติ/ผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ให้สามารถดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ และ
ลดอัตราการกำ�เริบซํ้าของผู้ป่วยโรคจิต
แผนการสอนที่ 6 โปรแกรมค่ายครอบครัวส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว
วัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ วิ ท ยากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและมี ทั ก ษะในการจั ด กิ จ กรรมด้ ว ยโปรแกรมค่ า ย
ครอบครัวสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำ�ไปใช้ในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัวได้
แผนการสอนที่ 7 ทักษะจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต
วัตถุประสงค์   เพื่ อ ให้ วิ ท ยากรมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถถ่ า ยทอดเรื่ อ งทั ก ษะจำ � เป็ น พื้ น ฐาน
ในการดำ�เนินชีวิต 6 ทักษะ
แผนการสอนที่ 8 การเตรียมครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต
วัตถุประสงค์   เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมครอบครัวและชุมชน ในเรื่องโรคจิตเวช
การยอมรับผู้ป่วยจิตเวช การดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้เหมาะสม ถูกต้อง ต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกัน
ได้ และป้องกันอาการกำ�เริบซํ้า
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2. แผนการสอนประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้

แผนการสอนที่ 1 ภาพรวมการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
แผนการสอนที่ 2 การบริหารจัดการและจำ�กัดพฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน
แผนการสอนที่ 3 การให้สุขภาพจิตศึกษาผู้ป่วยโรคจิต
แผนการสอนที่ 4 โปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัดสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิต
แผนการสอนที่ 5 โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว/ จิตอาสา
แผนการสอนที่ 6 โปรแกรมค่ายครอบครัวสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว
แผนการสอนที่ 7 ทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิต
แผนการสอนที่ 8 การเตรียมครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต

3. ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตรสำ�หรับวิทยากร (พยาบาล/ นักวิชาการสาธารณสุข) ใช้ระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วยภาค
ทฤษฎี 2 วัน และซ้อมสอน (Micro Teaching) 1 วัน
 หลักสูตรสำ�หรับพยาบาล/ นักวิชาการสาธารณสุข ใช้ระยะเวลา 3 วัน ประกอบด้วยภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ


4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

4.1 หลักสูตรสำ�หรับวิทยากร (พยาบาล/ นักวิชาการสาธารณสุข)
		
 พยาบาลวิชาชีพทีผ
่ า่ นการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในและนอก
สังกัดกรมสุขภาพจิต
		
 พยาบาลปริญญาโท/ พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน (การรักษาเบื้องต้น)/นักวิชาการ
สาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร
		
 สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
4.2 หลักสูตรสำ�หรับพยาบาล
		
 พยาบาลวิชาชีพ/ นักวิชาการสาธารณสุข ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต
		
 สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร

5. วิธีการฝึกอบรม

5.1 การบรรยาย
5.2 การสาธิต
5.3 การชมวิดีทัศน์
5.4 การแบ่งกลุ่มย่อยอภิปราย
5.5 การฝึกปฏิบัติ

6. สื่อ/อุปกรณ์

6.1 คู่มือวิทยากร/ คู่มือผู้เข้าอบรม
6.2 คอมพิวเตอร์ (สามารถใช้กับ CD/ DVD ได้)
6.3 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (Projector)
6.4 กระดาษ Flip chart และปากกา
6.5 แผ่น CD/ DVD
6.6 อื่น ๆ
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

3

แผนการสอนที่

1

ภาพรวมการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
(เวลา 1 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ ในเรื่อง
1.
2.
3.
4.

ความสำ�คัญของการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
ความหมายของการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
การบำ�บัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention) ผู้ป่วยโรคจิตระยะต่างๆ
ชนิด/รูปแบบของการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

เนื้อหาสาระ
โรคจิตเป็นการเจ็บป่วยเรือ้ รัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย ทำ�ให้ตอ้ งทนอยูก่ บั ความทุกข์ทรมาน
จากอาการของโรค นอกจากนี้ยังมีผลต่อสัมพันธภาพและสร้างภาระให้กับคนรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งยัง
ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำ�งานและการสร้างรายได้
จำ�เป็นต้องได้รับการดูแลรักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการบำ�บัดทางสังคมจิตใจอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดการกำ�เริบซํ้า
ลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ป่วย ช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ทำ�ให้
ผู้ป่วยปฏิบัติหน้าที่เชิงสังคมได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
1. วิทยากรสุ่มถามความสำ�คัญของการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ ว่ามีความ
เวลา 5 นาที
สำ�คัญอย่างไร ทำ�ไมต้องทำ� ทำ�แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร
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กลุ่มใหญ่
เวลา 25 นาที

2.
  
  
  

กลุ่มย่อย
6 - 8 คน
เวลา 20 นาที

3. วิทยากรแบ่งกลุ่มย่อยให้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็น “การบำ�บัดทางสังคมจิตใจผูป้ ว่ ยโรคจิตในหน่วยงาน/ชุมชน
ของท่าน”

กลุ่มใหญ่
เวลา 10 นาที

4. วิทยากรสุ่มถามและสรุปประเด็น

วิทยากรบรรยายในประเด็นต่อไปนี้
- ความสำ�คัญของการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
- ความหมายของการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
- การบำ�บัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention)
ผู้ป่วยโรคจิตระยะต่างๆ
   - ชนิด/รูปแบบของการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

ใบความรู้

ใบความรู้
ความส�ำคัญของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ

องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของสุขภาพว่า เป็นสภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ
ซึ่งมิได้เพียงปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่านั้น แต่รวมถึงการดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขด้วย จากความ
หมายนี้ทำ�ให้ขอบเขตการดูแลสุขภาพของประชาชนต้องเป็นแบบองค์รวม ครอบคลุมมิติทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ และสังคม ซึ่งหมายถึงนอกจากการบำ�บัดรักษาโรคที่เจ็บป่วยแล้วผู้ให้บริการสุขภาพยังต้องคำ�นึงถึงการ
ดูแลด้านสังคมจิตใจแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการด้วย
ในด้านความเจ็บป่วย ปัจจุบันสถานการณ์ความเจ็บป่วยของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จากการเสียชีวิต
ด้วยโรคติดเชื้อในอันดับต้น ๆ เป็นการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคร้ายแรง การดูแลผู้ป่วยจึงจำ�เป็นต้องให้
ความสำ�คัญกับการบำ�บัดทางสังคมจิตใจมากขึน้ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทีพ่ บว่ามีอตั ราการเจ็บป่วยมาก
ที่สุดคือโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ทำ�ให้ต้องทนอยู่
กับความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค นอกจากนีย้ งั มีผลต่อสัมพันธภาพและสร้างภาระให้กบั คนรอบข้าง ครอบครัว
ชุมชน รวมทัง้ ยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพการทำ�งานและ
การสร้างรายได้ จำ�เป็นต้องได้รบั การดูแลรักษาด้วยยาควบคูไ่ ปกับการบำ�บัดทางสังคมจิตใจอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะทำ�ให้
การบำ�บัดรักษาผูป้ ว่ ยมีความครอบคลุมมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ของ NHS Center for Reviews
and Dissemination (2000) พบว่าการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยการใช้ยาควบคู่กับการบำ�บัดทางสังคมจิตใจช่วยลดการ
กำ�เริบซํ้า ลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ป่วยซึ่งการบำ�บัดด้วยยามุ่งไปที่การ
พยายามลดอาการ (Symptom diminution) การใช้จิตสังคมบำ�บัดจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยในแง่ของการป้องกันการ
กำ�เริบซํ้า การช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา การทำ�ให้ผู้ป่วยปฏิบัติหน้าที่เชิงสังคม การงานได้ตามปกติ เพื่อให้
ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถดูแลและพึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกับสังคมได้ตามอัตภาพ  

ความหมายของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ

การบำ�บัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention) หมายถึง การให้บริการการดูแลทางจิตใจ
อารมณ์สงั คม และจิตวิญญาณแก่ผรู้ บั บริการ ครอบครัวและผูด้ แู ล โดยคำ�นึงถึงคุณค่าและศักดิศ์ รีของผูร้ บั บริการเพือ่
ให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เกิดความเข้าใจในปัญหาหรือภาวะโรคและมีแนวทางการปรับตัวต่อปัญหาหรือความเจ็บป่วย
การบำ�บัดทางสังคมจิตใจยังรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่บุคคลทั่วไปโดยใช้การ
สือ่ สาร การสนับสนุนทางสังคมและการสร้างสัมพันธภาพเป็นกลไกสำ�คัญในการดำ�เนินการให้การบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
ในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภทเป็นการดูแลทางสังคม อารมณ์และจิตใจควบคูไ่ ปกับการรักษาด้วยการใช้ยาเพือ่ เสริมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยจิตเภทให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention) ผู้ป่วยโรคจิต

การดูแลทางจิตใจและสังคมซึ่งจะช่วยเสริมทักษะด้านสังคม และช่วยให้มองเห็นความบกพร่องที่เกิดจาก
อาการจากโรคจิตเภท วิธีการบำ�บัดทางสังคมจิตใจขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน การบำ�บัดสามารถทำ�ได้หลายแนวทาง
ทัง้ การบำ�บัดแบบรายบุคคล แบบกลุม่ แบบครอบครัว โดยพิจารณาจากความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ สถานการณ์ทมี่ ากระทบ
ผู้ป่วยในขณะนั้น และอาการของผู้ป่วยในระยะต่าง ๆ การบำ�บัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention)
ผู้ป่วยจิตเวชแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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1. ระยะเฉียบพลัน (Acute Phase) เป็นระยะที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตปรากฏชัดเจน รุนแรง อาจเป็น
อันตรายต่อตัวผู้ป่วย ผู้อื่นและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตกำ�เริบ เช่น หลงผิด ประสาทหลอน
ความคิด อารมณ์ การรับรูแ้ ละพฤติกรรมผิดปกติ (disorganized) ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม
ในระยะนี้สิ่งที่สำ�คัญในการดูแลผู้ป่วย คือการจำ�กัดพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
2. ระยะคงเสถียร (Stabilization Phase) เป็นระยะทีอ่ าการของโรคลดความรุนแรงลงอยูใ่ นช่วง 6 เดือน
หรือมากกว่า หลังจากการรักษาใน Acute phase ผู้ป่วยอาการสงบลงแต่ยังต้องได้รับยาต่อเนื่องเพื่อป้องกันการป่วย
ซํ้า เฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากการใช้ยา การบำ�บัดทางสังคมจิตใจสามารถทำ�ในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น
จิตบำ�บัดแบบประคับประคอง การให้สุขภาพจิตศึกษา การให้การปรึกษาผู้ป่วย ญาติ/ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมี
ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3. ระยะคงที่ (Maintenance Phase) หมายถึง ระยะที่อาการผู้ป่วยคงที่ อาการด้านลบหรืออาการ
ด้านบวกที่เหลืออยู่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น ความรุนแรงของอาการน้อยกว่า Stabilization phase การ
บำ�บัดผู้ป่วยจิตเวชทางจิตสังคม ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงหลังจากที่อาการทุเลาลง แต่ผู้ป่วยยังคงมีอาการหลงเหลืออยู่
(Incomplete remission) และอาจมีอาการกำ�เริบเป็นช่วง ๆ ประกอบกับการเจ็บป่วยบ่อยครั้งยิ่งทำ�ให้มีอาการหลง
เหลือมากขึ้นหรือเสื่อมลงเรื่อย ๆ และมีผลกระทบกับผู้ป่วย ระยะนี้จะให้ความสำ�คัญกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
เสริมสร้างทักษะที่จำ�เป็นในการดำ�เนินชีวิตและการติดตามเพื่อป้องกันการป่วยซํ้า

ตารางแสดงการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคจิตในแต่ละระยะ
ระยะ

เป้าหมาย

1. ระยะเฉียบพลัน ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การดู แ ล
(Acute)
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ปลอดภัย
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Psychosocial
Intervention
การบริหารจัดการ/การจ�ำกัดพฤติกรรม
ผู้ป่วยโรคจิตในระยะเฉียบพลัน
การให้ ก ารปรึ ก ษารายบุ ค คลและ
รายกลุ่ม (ผู้ป่วยและครอบครัว)
การให้สขุ ภาพจิตศึกษาแบบรายบุคคล
และแบบรายกลุ่ม
- ความรูเ้ รือ่ งโรคจิตระยะเฉียบพลัน
ส�ำหรับญาติ
- ความรูเ้ รือ่ งแหล่งช่วยเหลือ/สนับสนุน
ในชุมชน
- ความรู้เรื่องระบบส่งต่อ
- พรบ.สุขภาพจิต

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤต
ฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การดู แ ล
เบื้องต้นอย่างปลอดภัย
(ไม่เกิดภาวะทีเ่ ป็นอันตราย
ต่ อ ตนเอง ผู ้ อื่ น และ
ทรัพย์สิน)

ระยะ

เป้าหมาย

2. ระยะคงเสถียร ควบคุมให้อาการสงบ
(Stabilization)







3. ระยะคงที่
(Maintenance)





Psychosocial
ตัวชี้วัด
Intervention
1. ร้อยละของผู้ป่วยได้
การวางแผนดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับสู่
รับการวางแผนการ
ชุมชนรวมทั้งการเตรียมครอบครัว
ดูแลต่อเนื่อง
และชุมชน
2. ร้อยละของผู้ป่วย
การให้สุขภาพจิตศึกษาส�ำหรับผู้ป่วย
และญาติได้รับการ
โรคจิตและญาติ เรื่อง
ให้สขุ ภาพจิตศึกษา
- โรค สาเหตุ อาการและการหลีก 3. ร้อยละของผู้ป่วย
เลีย่ งสารเสพติด
จิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก
ซับซ้อน (Super
- การกินยาต่อเนื่อง การจัดการ
Specialist Service:
เบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียง
SSS)/ ผู้ป่วยจิตเวชที่
จากการใช้ยา
มีความเสี่ยงสูงต่อ
- การสังเกตอาการเตือน และ
การก่อความรุนแรง
การจัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการ (Serious Mental
เตือน
Illness With High
Risk to Violence:
- การติดตาม เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
SMI-V) ได้รับการ
การให้ข้อมูล แหล่งสนับสนุน
เตรียมความพร้อม
ทางสังคม ชุมชน การเข้าถึงสิทธิ
ครอบครัว ชุมชน
การรักษา
- การจัดการอารมณ์และ
ความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตและ
ญาติ
กลุ่มบ�ำบัด กลุ่มจิตบ�ำบัด ครอบครัว
บ�ำบัด กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (Self
Help Group) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Support)

ลดอาการก�ำเริบ
ไม่ป่วยซํ้า
อยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและ
สังคมได้

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ระยะ
3.1 การฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้ป่วยโรคจิต
(Rehabilitation)

เป้าหมาย






เห็นคุณค่าของ
ตนเอง
ดูแลตนเองได้/
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวันได้
ตามปกติ
พึ่งพาตนเองได้













3.2 การติดตาม
และป้องกัน
การป่วยซํ้า
(Relapse
Prevention)




การกินยาต่อเนื่อง
การติดตามต่อเนือ่ ง
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Psychosocial
Intervention
การวางแผนดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับสู่
ชุมชนและการเตรียมครอบครัวและ
ชุมชน
ทักษะการด�ำเนินชีวิต 6 ด้าน:
(การจัดการอารมณ์และความเครียด
ของผู้ป่วยและญาติ)
แหล่งสนับสนุนทางสังคม
Destigma ผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน
กลุ่มบ�ำบัด กลุ่มจิตบ�ำบัด ครอบครัว
บ�ำบัด กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (Self
Help Group) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Support)
โปรแกรมการดูผู้ป่วยจิตเวชโดย
ครอบครัว
โปรแกรมค่ายครอบครัว
ทักษะการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ
(แบบฟอร์ม/ บันทึกการเยี่ยมบ้าน/
ระบบนัดหมาย/ แบบสังเกตอาการ)
ความรู้เรื่องแหล่งสนับสนุนทางสังคม
การให้สุขภาพจิตศึกษา
การให้การปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (BA,
BI, MI)

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต
สามารถอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชนได้

1. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคจิตได้รับการ
ติดตามต่อเนื่อง
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ป่วย SSS/SMI-V
ได้รับการติดตาม
ต่อเนื่อง
3. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคจิตไม่กลับมา
รักษาเป็นผูป้ ว่ ยในซํา้
(Re-admitted)
4. ร้อยละของผู้ป่วย
โรคจิตที่ได้รับการ
ส่งต่อไปรักษายัง
โรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ/โรงพยาบาล
จิตเวช

แผนการสอนที่
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การบริหารจัดการและจ�ำกัดพฤติกรรม
ผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน
(เวลา 1.30 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการและจ�ำกัดพฤติกรรมผู้ป่วย
โรคจิตระยะเฉียบพลัน  ในเรื่อง
ความหมายของการบริหารจัดการและจำ�กัดพฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน
เครื่องมือ/อุปกรณ์
ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
ผังไหล กรณีเกิดเหตุการณ์ในสถานบริการหรือหอผู้ป่วย

เนื้อหาสาระ
ผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน อาการที่มักพบ คือ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ
เป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน และอาจเกิดผลกระทบทางลบและความสูญเสียตามมา หากไม่สามารถ
บริหารจัดการ ช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การบำ�บัดรักษาได้อย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือระยะเฉียบพลัน
เน้นด้านความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ผู้อื่นและทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการที่จะประสาน
กับผู้เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานในและนอกระบบสาธารณสุข  

กิจกรรมการเรียนการสอน
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
1. วิทยากรสุ่มถาม “ท่านเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและ
เวลา 5 นาที
จำ�กัดพฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิตอย่างไร”
กลุ่มใหญ่
เวลา 20 นาที

2. วิทยากรบรรยายในประเด็นต่อไปนี้
    - ความหมายของการบริหารจัดการและจำ�กัดพฤติกรรมผูป้ ว่ ยโรคจิต
ระยะเฉียบพลัน
    - เครื่องมือ/อุปกรณ์
    -   ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
    -   ผังไหล กรณีเกิดเหตุการณ์ในสถานบริการหรือหอผู้ป่วย

กลุ่มใหญ่
เวลา 20 นาที

3. วิทยากร/วิทยากรผู้ช่วยสาธิตหรือฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจำ�กัด
พฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน

ใบความรู้

กลุ่มย่อย
4. วิทยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจำ�กัดพฤติกรรมผู้ป่วยโรคจิต
6-8 คน เวลา 30 นาที
กลุ่มใหญ่
เวลา 15 นาที

5. วิทยากรสุ่มถามการฝึกปฏิบัติและสรุปประเด็น
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

9

ใบความรู้
การบริหารจัดการและจำ�กัดพฤติกรรมผูป้ ว่ ยโรคจิตระยะเฉียบพลัน หมายถึง การดำ�เนินการหรือปฏิบตั ิ
การเพื่อให้ผู้ป่วยโรคจิตที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นอันตราย ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และ
ทรัพย์สินให้ได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยการผูกยึด (Physical Restraints) ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคจิตที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน
ได้รับการช่วยเหลือและบำ�บัดรักษาโดยเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สาระส�ำคัญ

ผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน อาการที่มักพบ คือ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ
เป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน และอาจเกิดผลกระทบทางลบและความสูญเสียตามมา หากไม่สามารถ
บริหารจัดการ ช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การบำ�บัดรักษาได้อย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือระยะเฉียบพลัน
เน้นด้านความปลอดภัยทัง้ ผูป้ ว่ ย ผูอ้ นื่ และ ทรัพย์สนิ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งมีความรู้ ทักษะ ในการบริหารจัดการทีจ่ ะประสานกับ
ผู้เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานในและนอกระบบสาธารณสุข ทีมบำ�บัดรักษาควรมีความรู้ พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ในกรณีทจี่ �ำ เป็นต้องผูกยึดผูป้ ว่ ยเพือ่ ป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยเอง ผูอ้ นื่ หรือทรัพย์สนิ ซึง่ ต้องมีการประเมิน
ภาวะอันตรายก่อนตัดสินใจผูกยึดผูป้ ว่ ย การประเมินภาวะอันตรายนัน้ ควรต้องมีแบบประเมินทีเ่ ป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
ขณะนีม้ แี บบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (OAS: Overt Aggression Scale Objective Rating of Verbal and
Physical Aggression) ซึง่ มีรายละเอียดในภาคผนวก เมือ่ มีการประเมินแล้วพบว่าผูป้ ว่ ยมีระดับพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงระดับ 3 ควรต้องตัดสินใจจำ�กัดพฤติกรรมหรือผูกยึดผูป้ ว่ ยเพือ่ ป้องกันภาวะอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ การจำ�กัด
พฤติกรรมโดยการผูกยึดทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว จะต้องทำ�งานเป็นทีมและมีทกั ษะทีด่ ี รวมทัง้ อุปกรณ์ผกู ยึดทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม
ปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน

เครื่องมือ/อุปกรณ์

แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (OAS: Overt Aggression Scale Objective Rating of Verbal
and Physical Aggression)
 ผ้าผูกยึด 4 เส้น
 ผ้าคาดลำ�ตัว 1 ผืน
 แบบ ตจ.1 (รายละเอียดในภาคผนวก)
 ใบส่งต่อรักษา
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ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

กรณีผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงนอกสถานบำ�บัดหรือในชุมชน
1. ผู้พบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำ�รวจ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
2. บุคคลในข้อ 1 ประสานงานร่วมกันเพือ่ ประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีม่ พี ฤติกรรม
รุนแรงในประเด็น ต่อไปนี้
- การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเช่น อาวุธ สถานที่
- การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละทีม เช่น ทีมเจรจากับ
ผู้ป่วย ทีมปฏิบัติการ ทีมนำ�ส่ง ญาติ
- การเตรียมการรักษา เช่น การปรึกษาแพทย์ เรื่องยา อุปกรณ์ (ตามบริบทพื้นที่ เช่น แห ผ้าห่ม
เชือก กระสอบ ฯลฯ)
- การประสานส่งต่อตามระบบ เช่น เรือ่ งรถรับ - ส่ง เตรียมญาติ เอกสารต่าง ๆ ทีจ่ �ำ เป็น (บัตรประจำ�ตัว
ประชาชน สิทธิการรักษา)  
3. กรณีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีเ่ ป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ตดิ บัตรพนักงานเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551กำ�หนดไว้ ตามมาตรา 46, 47
4. เมื่อถึงสถานที่ที่ผู้ป่วยอยู่ ดำ�เนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดเพื่อประเมินสถานการณ์และ
อาการรุนแรง เช่น ชื่อ สกุล อายุ ของผู้ป่วย ญาติเป็นใคร ผู้แจ้งเหตุ ผู้นำ�ชุมชน ผู้ที่ผู้ป่วยใกล้ชิดไว้วางใจ หรือผู้ดูแล
ผู้ป่วย ลักษณะนิสัยเดิม หรือพฤติกรรมเดิม เพื่อเป็นส่วนประกอบการพิจารณาตัดสินใจผูกยึด หลังจากนั้น ประสาน
ผู้เกี่ยวข้อง หากมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจะเป็นผู้เจรจาและดำ�เนินการให้ผู้ป่วยวางอาวุธ กรณีมีอาวุธ
ระยะที่ 2 การตัดสินใจผูกยึดผู้ป่วย กรณีมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ  ตำ�รวจจะดำ�เนินการเป็นผู้เข้าประชิดตัวและ
ผูกยึดผูป้ ว่ ย หากไม่มเี จ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ ทีมพยาบาลจะเป็นผูต้ ดั สินใจเข้าจับและจำ�กัดพฤติกรรมหลังจากรวบรวมข้อมูล
และประเมินสถานการณ์แล้วว่าหากไม่จำ�กัดพฤติกรรมจะเกิดความเสี่ยงถ้ามีญาติ หัวหน้าทีมพยาบาล ต้องแจ้งญาติ
ก่อนว่าจำ�เป็นต้องจำ�กัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดเพื่อความปลอดภัย หากไม่มีญาติ แจ้งผู้นำ�ชุมชนหรือผู้แจ้งเหตุ
หลังจากรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอ พยาบาลประเมินผูป้ ว่ ยและพิจารณาถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ใน
ระยะการตัดสินใจผูกยึดผู้ป่วยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. ให้เวลาและให้โอกาสผู้ป่วยรวมทั้งให้การพยาบาลเบื้องต้นตามอาการกับผู้ป่วย เนื่องจาก การผูกยึด
ผู้ป่วยนั้นจะกระทำ�เป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อการให้การพยาบาลชนิดอื่นแล้วไม่ได้ผล ดังนั้น พยาบาลควรหาสาเหตุ
ของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆแล้วให้การพยาบาลหลายทางเลือกกับผู้ป่วย เช่น การพูดคุยโดยใช้เทคนิค
การสื่อสาร แต่ควรสังเกตผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
2. ตัดสินใจจะผูกยึดผูป้ ว่ ยเมือ่ ให้การพยาบาลเบือ้ งต้นแล้วไม่ได้ผล และผูป้ ว่ ยยังมีพฤติกรรม หรืออาการ
ที่ยังเป็นความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นอยู่ (พฤติกรรมก้าวร้าวระดับ 3)
3. ประเมินซํ้าก่อนการผูกยึด พยาบาลควรประเมินซํ้าหลายๆครั้ง เนื่องจากสถานการณ์
จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และทีมเข้าจับเพื่อผูกยึดมีความพร้อมและดำ�เนินการตามลำ�ดับ ดังนี้
3.1 เรียกชื่อผู้ป่วยให้ชัดเจนด้วยนํ้าเสียงนุ่มนวล ให้ผู้ป่วยได้รู้สึกตัว ได้สติ
3.2 ท่าทางการแสดงออกของผู้ดูแล ไม่ควรล้วงประเป๋าหรือเอามือไขว้หลังขณะพูดคุยกับผู้ป่วย
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3.3 หากผูป้ ว่ ยสามารถควบคุมอารมณ์ตวั เองได้บา้ ง พูดคุยให้ผปู้ ว่ ยได้ฉกุ คิด เตือนสติ โดยเน้นให้ผปู้ ว่ ย
- ผ่อนคลายอารมณ์ “ใจเย็น ๆ มีอะไรก็คุยกันได้”
- บอกความต้องการ “ต้องการอะไร จะให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง”
- มีทางเลือก ไม่ได้ถกู บีบบังคับให้จนมุม “อยากจะเล่าอะไรให้ใครฟัง ก็บอกได้นะ” “ลองปรึกษา
กันดีไหม เผื่อจะมีวิธีอื่นๆที่เหมาะกับเรามากกว่า”
- วางอาวุธ “วางมีดก่อนดีไหม คนอื่นๆก็ไม่มีใครถือมีด ทุกคนจะได้ปลอดภัย”
3.4 อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ไม่เข้าใกล้ผู้ป่วย เฝ้าสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วย
3.5 การจับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย (กรณีผู้ป่วยมีภาวะอันตราย ไม่ร่วมมือ)
- หลีกเลีย่ งการจ้องมองผูป้ ว่ ยด้วยท่าทีขงึ ขัง เพราะจะกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยก้าวร้าวมากขึน้ บอกผูป้ ว่ ย
ว่า “ไม่ได้ทำ�ร้าย แต่จะมาช่วยกัน อยู่เป็นเพื่อนให้ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น” เพื่อให้เขาปลอดภัย
- จำ�กัดผู้ป่วยให้อยู่ในพื้นที่ที่สามารถประชิดและจับได้ง่าย ไม่ควรชิดผนัง เพราะผู้จับจะ
เคลื่อนไหวยาก
- ทีมเข้าจับควรมีอย่างน้อย 4 - 6 คน
- คนที่ 1 หัวหน้าทีม ทำ�หน้าที่เจรจาต่อรอง สอบถามความต้องการของผู้ป่วย ประเมินอาการ
ของผู้ป่วยด้วยว่าพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง อยู่ในระดับใด และสั่งการในกรณีที่จะจับผู้ป่วย
- คนที่ 2 - 3 จะจับแขนขวาของผู้ป่วยและจับแขนซ้ายของผู้ป่วย
- คนที่ 4 - 5 จับขาข้างขวาของผู้ป่วยและจับขาซ้ายของผู้ป่วย
- คนที่ 2 - 5 ควรก้าวเท้าเพื่อเข้าจับผู้ป่วยพร้อมกัน
- คนที่ 6 (ถ้ามี) เป็นคนสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น เชือก ผ้าจำ�กัดพฤติกรรม หรือทำ�หน้าที่ทดแทน
เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมทำ�หน้าที่ไม่ได้ และเตรียมฉีดยาหลังผูกยึดได้แล้ว
		
เทคนิคที่สำ�คัญในการจับล็อคผู้ป่วย
			  ทำ�งานเป็นทีมให้สำ�เร็จในครั้งเดียว “พร้อมเพรียง ฉับไว แต่ไม่ลนลาน”
			  ระมัดระวังผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ ห้ามล็อคคอผู้ป่วย เพราะอาจกดการหายใจ
			  ไม่ควรปล่อยมือจากผู้ป่วยโดยไม่ให้สัญญาณเพื่อนร่วมทีมโดยเด็ดขาด
3.6 การผูกมัดผูป้ ว่ ยไม่ควรแน่นหรือหลวมเกินไป ใช้นว้ิ สอดเชือกทีผ่ กู มัดได้ เพือ่ ให้เลือดไหลเวียนสะดวก
3.7 หลังการผูกมัด ควรพูดคุยสอบถามอารมณ์กับผู้ป่วย บอกเหตุผลการผูกมัด ไม่ได้เป็นการลงโทษ
เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและผู้อื่นปลอดภัยและจะยุติการผูกมัดเมื่อผู้ป่วยสามารถควบคุมพฤติกรรมได้
3.8 ในระหว่างการผูกมัด ประเมินผูป้ ว่ ยเป็นระยะทุก 15-30 นาที และเปลีย่ นท่าให้ผปู้ ว่ ยด้วย สอบถาม
ความต้องการ เช่น ต้องการดื่มนํ้า ปวดปัสสาวะ อุจจาระ หรือความต้องการทางร่างกายด้านอื่น ๆ
3.9 รายงานแพทย์ทันที อาจจำ�เป็นต้องฉีดยาให้ผู้ป่วยสงบ กรณีแพทย์สั่งการรักษาไว้แล้ว ควรเตรียม
ยาไว้ให้พร้อมเมื่อผูกยึดผู้ป่วยได้แล้วให้ฉีดยาผู้ป่วยได้เลย
ระยะที่ 3 การดำ�เนินการหลังจำ�กัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดแล้ว กรณีผู้ป่วยต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้
รับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช
หลังให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้นแล้วและแพทย์มคี วามเห็นว่าต้องส่งต่อ ดำ�เนินการส่งต่อตามระบบส่งต่อของ
แต่ละพื้นที่เขตบริการสุขภาพ กรณีไม่มีญาติหรือมีญาติแต่ญาติไม่ยินยอมให้รับการรักษา โดยพื้นที่บันทึกแบบ ตจ.1
ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551  พร้อมหนังสือส่งตัวและตัวผูป้ ว่ ย ไปยังโรงพยาบาลจิตเวชภายใน 48 ชัว่ โมงและขณะ
ส่งผู้ป่วยสามารถผูกยึดผู้ป่วยได้ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย บุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน ตาม พรบ. สุขภาพจิต
พ.ศ.2551 มาตรา 21 วรรค 2
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ผังไหล กรณีเกิดเหตุการณ์ในสถานบริการหรือหอผู้ป่วย
ผู้รับผิดชอบ

พบผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว

ผู้พบเห็นเหตุการณ์

แจ้งพยาบาลหัวหน้างานผู้ป่วย

พยาบาล

ประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

พยาบาลหัวหน้าเวร

   มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
พฤติกรรมรุนแรง

เอกสาร/อุปกรณ์

แบบประเมิน OAS

ไม่ใช่

ด�ำเนินการเฝ้าระวัง
และประเมินซํ้าทุก 15 นาที

ใช่ (OAS = 3)

พยาบาลหัวหน้าเวร

เจรจาเพื่อลดความก้าวร้าว

พยาบาลหอผู้ป่วย
ที่ได้รับมอบหมาย

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเรียกทีมจำ�กัดพฤติกรรม
และรายงานแพทย์/แจ้งญาติ/ผู้นำ�ส่ง
  ประเมินผู้ป่วยมีอาวุธ

ใช่

แจ้งต�ำรวจท้องที่เพื่อด�ำเนินการ
เจรจาและปลดอาวุธ

ไม่ใช่
หัวหน้าเวร

ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์/ทีม/ยาฉีด

หัวหน้าทีมจำ�กัดพฤติกรรม

ประเมินความพร้อม
ในการเข้าจำ�กัดพฤติกรรม

ไม่ใช่

ผ้าผูกยึดผู้ป่วย 4 เส้น
ผ้าคาดตัว 1 ผืน
ทีมจำ�กัดพฤติกรรม
อย่างน้อย 4 คน
ยาฉีดตามที่แพทย์สั่ง

รอความพร้อมของ
ทีม/อุปกรณ์

ใช่
ทีมจำ�กัดพฤติกรรม

ดำ�เนินจำ�กัดพฤติกรรมตามรูปแบบที่หน่วยงานกำ�หนด

พยาบาล

ฉีดยาสงบอาการ(กรณีแพทย์สั่งการรักษา)
อาการสงบ

แพทย์เวร

ไม่ใช่

ใช่

ประเมินซํ้า ทุก 30 นาที
และรายงานแพทย์ซํ้า

แบบประเมิน OAS

ดำ�เนินการรักษาต่อ
รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

ใช่
บริการผู้ป่วยใน

ไม่ใช่

บริการผู้ป่วยนอก
ส่งต่อ

ไม่ใช่

ใบส่งต่อผู้ป่วย

ใช่

ให้ข้อมูลแก่ผู้นำ�ส่ง/ญาติ

การส่งต่อตามระบบ
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แผนการสอนที่

3

การให้สุขภาพจิตศึกษาผู้ป่วยโรคจิต  
(เวลา 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
        เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้สุขภาพจิตศึกษาผู้ป่วยโรคจิตแก่ญาติ/ ผู้ดูแล

เนื้อหาสาระ
       การให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิต ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการเรื้อรัง ซับซ้อนและพบ
ได้บอ่ ยทีส่ ดุ การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวในผูป้ ว่ ยโรคจิตพบอัตราการกำ�เริบซาํ้ ของโรคสูง ดังนัน้ จึงควรให้สขุ ภาพจิต
ศึกษาร่วมกับยารักษาโรคจิต และจากการศึกษาพบว่า การให้สุขภาพจิตศึกษากลุ่มครอบครัวพบอัตราการกำ�เริบซํ้า
ของโรคตํ่ากว่าการให้รายบุคคล
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
1. วิทยากรสุ่มถาม “ประสบการณ์ในการให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วย
เวลา 10 นาที
และญาติเป็นอย่างไร”
กลุ่มใหญ่
เวลา 30 นาที

2. วิทยากรบรรยายในประเด็น
   - ความหมายของการให้สุขภาพจิตศึกษาสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิตและ
ครอบครัว
   - วิธีการและขั้นตอนการให้สุขภาพจิตศึกษา

กลุ่มใหญ่
เวลา 20 นาที

3. วิทยากรสาธิต/ ชมวิดีทัศน์การให้สุขภาพจิตศึกษา

กลุ่มย่อย 5-6 คน 4. แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ
เวลา 40 นาที
กลุ่มใหญ่
เวลา  20 นาที

14

5. วิทยากรสุ่มถามการฝึกปฏิบัติและสรุปประเด็น

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

- วีดีทัศน์

ใบความรู้
การให้สุขภาพจิตศึกษาสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว หมายถึง
: การให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรคจิตหรือการเจ็บป่วยทางจิตโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคจิต
ญาติ/ ผู้ดูแล หรือผู้ที่ต้องการช่วยเหลือทางจิตใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตอย่างชัดเจนด้วย
วิธีการสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
: การสอนและการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่ผู้ป่วยโรคจิตเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหานำ�ไปสู่การ
จัดการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการรักษา วิธีการสังเกตอาการการกลับเป็นซํ้าเพื่อสอนให้ผู้
ป่วยเรียนรู้กลวิธีที่จะรับมือกับการเจ็บป่วย การดูแลตนเอง และผลกระทบที่จะตามมา
สุขภาพจิตศึกษาเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยให้ครอบครัวและผูด้ แู ลผูป้ ว่ ยโรคจิตมีความรู้ ความเข้าใจว่าเกิดอะไร
ขึน้ กับผูป้ ว่ ยและจะมีวธิ ดี แู ลอย่างไร การให้สขุ ภาพจิตศึกษาไม่ใช่การรักษาแต่เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ �ำ เป็นของแผนการรักษาโรคจิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคและการช่วยเหลือให้มีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วัน
โดยการให้ความรูเ้ ฉพาะโรคช่วยให้บคุ คลได้รบั รูถ้ งึ ความเจ็บป่วยหรือทราบถึงปัจจัยการเจ็บป่วยทางจิต ด้วยรูปแบบสัน้
กระชับ ได้ใจความ เป็นแนวทางการเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเจ็บป่วยและผลข้างเคียงจากการรักษา
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ลดความเครียด สามารถจัดการกับความเครียดในการ
ดูแลผู้ป่วยโรคจิต

สาระส�ำคัญ

การให้สขุ ภาพจิตศึกษาในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคจิต ซึง่ เป็นโรคทีม่ อี าการเรือ้ รัง ซับซ้อนและพบ
ได้บอ่ ยทีส่ ดุ การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวในผูป้ ว่ ยโรคจิตพบอัตราการกำ�เริบซาํ้ ของโรคสูง ดังนัน้ จึงควรให้สขุ ภาพจิต
ศึกษาร่วมกับยารักษาโรคจิต และจากการศึกษาพบว่า การให้สุขภาพจิตศึกษากลุ่มครอบครัวพบอัตราการกำ�เริบซํ้า
ของโรคตํ่ากว่าการให้รายบุคคล
สรุปว่าการให้สขุ ภาพจิตศึกษาครอบครัวมีความสำ�คัญต่อการลดอัตราการกำ�เริบซาํ้ ดีกว่าวิธอี นื่ ๆ จึงควรให้
สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มเพราะประสิทธิภาพสูงกว่า

วิธีการให้สุขภาพจิตศึกษา

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคจิตของผู้ป่วยและญาติ
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิตในประเด็นที่จำ�เป็นอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ป่วยและญาติได้รับ

ขั้นตอนการให้สุขภาพจิตศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล/ประวัติ ของผู้ป่วยที่รับไว้ในความดูแล
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
จิตวิญญาณ และความร่วมมือในการกินยา) และประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคจิตของผู้ป่วยและญาติก่อนการ
ให้สุขภาพจิตศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ให้สุขภาพจิตศึกษา เกี่ยวกับโรคจิตในประเด็นที่จำ�เป็นอย่างถูกต้อง
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลหลังการให้สุขภาพจิตศึกษาโดยการตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ป่วย
และญาติได้รับ
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกติดตาม การดำ�เนินโรค การรักษาและความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการดูแล
การให้สุขภาพจิตศึกษาสำ�หรับโรคจิตเภท (ใช้ภาพพลิก โปรแกรมลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย)
 PSY 4: โรคจิตเภทคืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร ทราบได้อย่างไรว่าป่วย
 PSY 5: การรักษาระยะสั้น การรักษาระยะยาว สังเกตอาการเตือนกำ�เริบซํ้า
 PSY 6: ผลข้างเคียงและการจัดการ
 PSY 7: สาระสำ�คัญสำ�หรับผู้ป่วยและญาติ

PSY 4: โรคจิตเภทคืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร ทราบได้อย่างไรว่าป่วย

โรคจิตเภทเป็นความผิดปกติของสมองทีแ่ สดงออกทางจิตใจและพฤติกรรม พบได้ประมาณ 5-10 คนในทุก ๆ
1,000 คนผู้ชายมักเริ่มป่วยในช่วงอายุ 18-30 ปี ผู้หญิงมักเริ่มป่วยในช่วงอายุ 20-40 ปี พบว่าสมองของผู้ป่วยมีการ
ทำ�งานต่างจากคนทัว่ ไป ผลการศึกษาส่วนใหญ่ยงั สนับสนุนว่ากรรมพันธุม์ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการทำ�ให้ปว่ ย หมายความว่า
ผูท้ มี่ ญ
ี าติปว่ ยเป็นโรคจิตเภท มีโอกาสป่วยเป็นโรคนีไ้ ด้มากกว่า คนทัว่ ไป เช่น เด็กทีเ่ กิดจากพ่อหรือแม่ทปี่ ว่ ยเป็นโรคนี้
หนึง่ ร้อยคน จะมีประมาณ 7-8 คนทีป่ ว่ ยเป็นโรคจิตเภท อย่างไรก็ตามมีผปู้ ว่ ยจิตเภทส่วนหนึง่ ทีไ่ ม่มปี ระวัตคิ รอบครัวเลย
ผู้ป่วยและญาติไม่ควรโทษตนเองหรือญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้ เพราะเราทราบดีแล้วว่า โรคนี้ไม่ได้เกิดจากบุคลิกภาพ
ที่อ่อนแอหรือการเลี้ยงดูที่ไม่ดีของครอบครัว การวินิจฉัยโรค ในปัจจุบันอาศัยข้อมูลจากผู้ป่วยและคนใกล้ชิด ร่วมกับ
การคัดกรองในชุมชน/หน่วยบริการใกล้บา้ นและการสัมภาษณ์ทางคลินกิ การตรวจร่างกาย และการตรวจสภาพจิตจาก
แพทย์เป็นหลัก ยังไม่มเี ครือ่ งมือทางการแพทย์เฉพาะใด ทีใ่ ช้ตรวจเพื่อบอกว่าป่วยเป็นโรคนีไ้ ด้ การส่งตรวจพิเศษเพิ่ม
เติมจะทำ�ในกรณีทแี่ พทย์สงสัยว่าผูป้ ว่ ยอาจมีโรคทางกายอืน่ ร่วมด้วยหรือเพือ่ แยกโรคทางกายอืน่ ทีม่ อี าการแสดงคล้าย
โรคจิตเภทออกไป การวินจิ ฉัยโรคจิตเภท ลักษณะบ่งชีอ้ ย่างน้อย 2 อาการ ใน 1 เดือน เป็นมานาน 6 เดือน อาการหลงผิด
อาการประสาทหลอน วลี ประโยค หรือหัวข้อการพูดที่ไม่ ต่อเนื่องกันทำ�ให้ฟังไม่เข้าใจว่าผู้ป่วยพูดหรือสื่อถึงเรื่อง
อะไร พฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอย อาจพบอาการวุ่นวาย  อาการทางลบ เช่น สีหน้าทื่อ เฉยเมย แยกตัวจากคนอื่น

PSY 5: การรักษาระยะสั้น การรักษาระยะยาว สังเกตอาการเตือนก�ำเริบซํ้า
การรักษาระยะสั้น

            ผู้ป่วยราวร้อยละ 60-70 มักมีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับยารักษาโรคจิต อย่างไรก็ตาม ยารักษาโรคจิตเป็นยาที่
ออกฤทธิ์ช้าโดยทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์กว่าที่จะเริ่มเห็นผลจากการเริ่มหรือ ปรับยาแต่ละครั้ง

การรักษาระยะยาว

โรคจิตเภทจัดเป็นโรคเรื้อรังเช่นเดียวกับโรคลมชักเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยเพียงร้อยละ
10เท่านั้นที่ดีขึ้นจนหายปกติและไม่มีการกำ�เริบของโรคอีกแต่ผู้ป่วยที่เหลือแม้จะหายปกติดีแล้ว อาจมีการกำ�เริบของ
โรคเป็นครัง้ คราวหรือในบางรายอาการทางจิตหลงเหลือบ้าง การรับประทานยารักษาโรคจิตอย่างสมาํ่ เสมอเป็นวิธกี าร
ทีไ่ ด้รบั การพิสจู น์แล้วว่าสามารถลดอาการทางจิตและลดการกำ�เริบของโรคได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการโรคจิต
ครั้งแรกจึงควร รับประทานยาต่ออีกประมาณ 1-2 ปีหลังจากที่หายเป็นปกติแล้ว
ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการสองครั้งหรือมากกว่าควรรับประทานยาต่ออีกอย่างน้อย 5 ปีหรือตลอดชีวิตหลังจาก
ที่หายเป็นปกติแล้ว
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คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

การสังเกตอาการเตือนก�ำเริบซํ้า

อาการเบือ้ งต้น (early sign) ของผูป้ ว่ ยโรคจิตดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทีอ่ าจพบได้ คือสมาธิ
หรือความจำ�ไม่ดี ความคิดแล่นช้าเกินไป ความคิดแล่นเร็วเกินไป วิตกกังวลหรือตึงเครียด ซึมเศร้าหรือเบือ่ หน่าย โกรธ
หรือหงุดหงิดง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย นอนไม่หลับ รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง ไม่มีเรี่ยวแรงหรือไม่
อยากทำ�อะไร มีความรูส้ กึ ว่าสิง่ ต่างๆ รอบตัวเปลีย่ นไป ไม่ไว้วางใจหรือระแวงผูอ้ นื่ นอกจากนัน้ ญาติอาจสังเกตว่าก่อน
อาการโรคจิตกำ�เริบ ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น แยกตัวมากขึ้น ความกระตือรือร้นในสิ่งต่าง ๆ ลดลง ตลอดจน
การเรียนหรือการทำ�งานของผู้ป่วยแย่ลง เป็นต้น
สำ�หรับอาการเตือนที่พบบ่อยๆ คือ นอนไม่หลับ สูบบุหรี่มากขึ้น หงุดหงิดโดยไร้เหตุผล เก็บตัว
สรุป การสังเกตเห็นและแก้ไขอย่างรวดเร็ว อาจช่วยหยุดยั้งการเกิดอาการโรคจิตหรือช่วยลดความรุนแรง
ของอาการโรคจิตที่จะเกิดขึ้นได้

PSY 6: ผลข้างเคียงและการจัดการ

เท่าเดิม)

ทางเลือกที่แพทย์มักใช้ในการแก้ไขกับผลข้างเคียงของยารักษาโรคจิตเภท คือ
1. เปลี่ยนยา
2. ลดขนาดยาต่อวันลง
3. ลดขนาดยาที่รับประทานในแต่ละครั้ง แต่เพิ่มความถี่ของการรับประทานยาขึ้น (ขนาดยาต่อวันยังคง
4. เพิ่มยาบางตัวที่สามารถลดผลข้างเคียงลง

การจัดการกับผลข้างเคียงของยา ดังนี้

1. การรับประทานอาหารเพิ่ม : รับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้อย เช่น ผักหรือผลไม้ที่ไม่หวาน
ลดอาหารมันและมีรสหวาน หลีกเลี่ยงการดื่มนํ้าหวานหรือนํ้าอัดลม (นํ้าเปล่าดีที่สุด เนื่องจากไม่ให้พลังงานเลย)
2. ท้องผูก : ออกกำ�ลังกายและรับประทานอาหารที่มีกากมาก ๆ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มนํ้ามากๆ
3. มึนศีรษะ : ค่อย ๆ ลุกจากท่านอนหรือท่านั่งช้า ๆหลีกเลี่ยงการอาบนํ้าร้อนหรือเย็นเกินไป และหลีก
เลี่ยงการดื่มสุรา
4. ง่วงนอน : ปรึกษาแพทย์ว่าสามารถปรับยาส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไปรับประทานก่อนนอนได้หรือไม่ ถ้า
ไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรเพิ่มเวลานอนตอนกลางคืน เพื่อให้สามารถทำ�กิจวัตรต่าง ๆ ในเวลากลางวันได้ตามปกติ
5. ปากและคอแห้ง : ดื่มนํ้าบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและกาแฟ (เพราะจะทำ�ให้เสียนํ้า) และเคี้ยว
หมากฝรั่งหรืออมลูกอมที่ไม่มีนํ้าตาล
6. ผิวไหม้ : หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัด ๆ ใส่เสื้อผ้าสวมหมวก หรือทาครีมกันแดด

PSY 7: สาระส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ

เน้นยํา้ ถึงความสำ�คัญของการทีย่ อมรับผูป้ ว่ ยเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัว และให้ผปู้ ว่ ยเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมอื่น ๆ
 สมาชิกในครอบครัวควรหลีกเลีย
่ งการพิพากษ์วจิ ารณ์ผปู้ ว่ ยอย่างรุนแรง หรือเข้าวุน่ วายจัดการทุกเรือ่ ง
ของผู้ป่วยและไม่ควรแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้ป่วยเพราะมีการศึกษาสนับสนุนว่าทำ�ให้ผู้ป่วยโรคจิตเภทเกิดการ
กำ�เริบซํ้าบ่อย ๆ ดังนั้นญาติควรมีท่าทีเป็นมิตร ให้ความรักความอบอุ่นแสดงความเข้าใจและสร้างพลังใจต่อผู้ป่วย
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ผู้ป่วยโรคจิตมักถูกกีดกัน แบ่งแยกอยู่เสมอ ทั้งที่ความจริงแล้วควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป
 การให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือชุมชน ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการช่วยเหลือดีกว่าใช้ชีวิตใน
โรงพยาบาล ควรหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลระยะยาว
    
นอกจากนีญ
้ าติยงั มีสว่ นสำ�คัญในการกินยาอย่างสมาํ่ เสมอของผูป้ ว่ ย การให้ก�ำ ลังใจในการดำ�เนินชีวติ และ
การปรับตัวอยู่ในสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการกำ�เริบและการกลับเป็นซํ้า ซึ่งญาติควรให้ความสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
1. ผูป้ ว่ ยจำ�เป็นต้องได้รบั ยาอย่างสมาํ่ เสมอเพือ่ ป้องกันการกลับป่วยซาํ้ ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยและญาติจงึ ควรติดต่อ
รับยาทีโ่ รงพยาบาลอย่างสมํา่ เสมอ ญาติควรดูแลให้ผปู้ ว่ ยกินยาอย่างต่อเนือ่ ง และควรปรึกษาแพทย์กอ่ นเพิม่ ลดหรือ
หยุดยา
     
2. ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมกินยา ญาติควรชักจูง โน้มน้าวให้ผู้ป่วยกินยา ถ้าไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์ ซึ่งแพทย์
อาจให้ยาฉีดออกฤทธิ์ยาว (นาน 2-4 สัปดาห์) แทน
      
3. ญาติควรกระตุ้นและให้กำ�ลังใจผู้ป่วยให้ทำ�งานตามกำ�ลังและความสามารถที่มีอยู่ เพื่อฟื้นฟู
ความสามารถของผูป้ ว่ ยให้กลับมาได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ไม่ควรให้ผปู้ ว่ ยอยูเ่ ฉยๆ หรือมีเวลาว่างมากเกินไป เพราะ
จะทำ�ให้ผู้ปว่ ยเฉือ่ ยชา เกียจคร้าน ซึง่ จะเป็นภาระของญาติในการดูแลผู้ปว่ ยอย่างมากในอนาคต หลังการรักษาผู้ปว่ ย
อาจมีความสามารถในหลายๆ ด้าน (เช่น การดูแลตนเอง การทำ�งาน การเข้าสังคม) ลดลง
4. ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนปกติ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดคุย ระบายปัญหา เพื่อผู้ป่วยและญาติ
จะได้เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
     
5. สนับสนุนและให้กำ�ลังใจผู้ป่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยการรับฟังปัญหาของผู้ป่วยอย่าง
ตั้งใจและให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
     
6. ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยแสดงพฤติกรรมผิดปกติ (เช่น พูดคนเดียว กลัวคนมาทำ�ร้าย) ญาติไม่ควรตกใจหรือกลัว
ควรพยายามชักจูงให้ผู้ป่วยหันไปสนใจสิ่งอื่น ญาติไม่ควรตำ�หนิติเตียนผู้ป่วย โดยเฉพาะถ้าพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้นไม่ได้รบกวนผู้อื่น
     
7. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสังคมกับคนทั่วไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ โดยเริ่ม
จากการพูดคุยกับคนในบ้านก่อน ไม่ควรแยกตัวหรือเก็บตัวอยู่คนเดียว


สาระส�ำคัญที่ต้องบอกแก่ผู้ป่วยโรคจิต 		

ผู้ป่วยมีศักยภาพที่จะหายจากโรคได้
 ผู้ป่วยยังต้องพยายามทำ�กิจกรรมด้านการเรียน การงานการเข้าสังคมอย่างสมํ่าเสมอ เท่าที่เป็นไปได้     
 ปัญหาและความทุกข์ที่กำ�ลังเผชิญอยู่จะดีขึ้นหลังรับการรักษา
 ต้องรับยาอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง
 ผู้ป่วยมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการรักษา
 ผูป
้ ว่ ยต้องมีวถิ กี ารดำ�รงชีวติ ทีท่ �ำ ให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรง (เช่น กินอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ มีสขุ อนามัย
ที่ดี ออกกำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ)
 ออกกำ�ลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ3 ครั้ง
แนวทางการลดความเครียดของบุคลากรทีท่ �ำ หน้าทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท/คนพิการทางจิต  ยึดมัน่ หลัก
การเกี่ยวกับทัศนะในการมองโลกด้านบวก ดังนี้
หลักการข้อที่ 1 “การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท/คนพิการทางจิตเป็นสิ่งสวยงามเสมอ”
หลักการข้อที่ 2 ถ้าเริม่ รูส้ กึ ว่ามีเหตุปจั จัยทีท่ �ำ ให้เกิดความรูส้ กึ ว่าการดูแลผูแ้ ลผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท/คนพิการ
ทางจิตไม่ใช่สิ่งสวยงาม “ให้ย้อนกลับไปดูหลักการข้อที่ 1”
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แนวทางการให้ข้อมูลเบื้องต้นจากผลข้างเคียง19
อาการข้างเคียง
1. ปากแห้ง/
คอแห้ง/
ท้องผูก
2. ตาพร่า

แนวทางการช่วยเหลือ
“ถ้าคุณรู้สึกปากแห้ง คอแห้ง ในช่วงที่กินยา ให้จิบนํ้าเปล่าบ่อยๆหรืออมลูกอม จะช่วยให้ดีขึ้น
ได้ ไม่ควรดื่มนํ้าหวาน เพราะจะทำ�ให้อ้วน/นํ้าหนักเพิ่มขึ้นได้ ถ้ามีอาการท้องผูก ให้กินอาหารที่
มีกากใยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผัก ผลไม้นะคะ/ครับ”
“ช่วงที่เริ่มกินยา บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกตาพร่ามัว มองไม่ชัดบ้าง ขอให้คุณระวังเรื่องหกล้ม/
อุบัติเหตุ อาการพวกนี้จะค่อยๆดีขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะ/ ครับ”
ให้ข้อมูลว่าอาการจะเป็นในช่วง 1-5 วันแรก ส่วนมากอาการจะค่อย ๆ หายไปเอง ถ้าอาการดัง
กล่าวไม่ดีขึ้น/ ไม่หายไปแนะนำ�ให้มาพบแพทย์

3. มือสั่น แขน
ขาเกร็งการ
เคลื่อนไหวช้า
4. กินเก่ง/
“ยาต้านโรคจิตหลายตัวมีผลข้างเคียงทำ�ให้กนิ เก่งขึน้ ต้องระวัง/ ควบคุมอาหาร หลีกเลีย่ งอาหาร
นํ้าหนักเพิ่ม ที่มีไขมันหรือแป้งสูง เช่น ของทอด ของหวาน และออกกำ�ลังกายเพิ่มขึ้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ
3 - 4 วันนะคะ/ ครับ”
5. ง่วงนอน/
“ยาจิตเวชบางตัวทำ�ให้ง่วงนอนหรืออ่อนเพลียหลังกินยาได้ ถ้ารู้สึกง่วง ขอให้หลีกเลี่ยงการขับ
อ่อนเพลีย
รถหรือทำ�งานกับเครือ่ งจักร โดยปกติ คุณหมอมักจะให้ยากลุม่ นีใ้ นช่วงเย็นหรือก่อนนอนอยูแ่ ล้ว
เพื่อให้ไม่รบกวนการทำ�งานในช่วงกลางวัน แต่ถ้าง่วงหรืออ่อนเพลียมากจนทำ�งานไม่ไหว ขอให้
คุณกลับมาก่อนนัด จะได้ส่งตัวคุณไปพบคุณหมอเพื่อปรับยาก่อนนะคะ”
6. ปวดเมื่อย
 อาการจะเกิดในช่วง 1-2 เดือน หลังได้รับยา ส่วนมากอาการจะค่อย ๆ ดีขึ้น
กล้ามเนื้อแขน
ขา เซื่องซึม
7. กระวนกระวาย  “ช่วงที่กินยา บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกกระสับกระส่าย หรือ กระวนกระวาย ไม่อยากอยู่เฉย
อยู่นิ่งไม่ได้
บ้าง อาการนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยา แต่เป็นผลข้างเคียงจากยา ซึ่งมักจะพบในช่วงเริ่มยาหรือ
ต้องเคลือ่ นไหว เพิ่มยา ถ้ามีอาการแบบนี้ขอให้คุณกลับมาก่อนนัด จะได้ส่งตัวคุณไปพบคุณหมอเพื่อปรับ
อยู่ตลอดเวลา
ยาก่อนนะคะ”
ควบคุมไม่ได้  หากมีอาการควรไปพบแพทย์ เพื่อปรับยา
 อาการเหล่านี้จะลดลงได้ โดยกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ทำ�กิจกรรม ออกกำ�ลังกาย
8. อาการ
การเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น เคี้ยวปาก แลบลิ้น ขยับแขน/ ขาโดยไม่ได้ตั้งใจ พบได้ในผู้ป่วยที่ได้
ขมุบขมิบ
ยาต้านโรคจิตเป็นระยะเวลานาน หรือผู้สูงอายุ อาการจะเกิดขึ้นช้าๆ และมักไม่หายขาด ต้องใช้
หรือดูดปาก ยาลดอาการตัวเกร็งในการบรรเทาอาการ หากสังเกตพบอาการเหล่านี้ ควรปรึกษาหรือส่งต่อพบ
คอบิดเอียง จิตแพทย์เพื่อปรับลดยาต้านโรคจิตหรือให้ยาบรรเทาอาการ
ขยับนิ้วมือ
นับนิ้วมือ
9. คอแข็ง/
“ช่วงที่กินยา บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกเหมือนคอแข็งๆ ลิ้นแข็งๆตัวเกร็งๆ พูดไม่ชัด มือสั่นๆ ได้
ลิ้นแข็ง/
บ้าง มักจะเป็นมากในช่วงสัปดาห์แรก คุณหมอมักจะให้ยาลดอาการตัวเกร็งมาด้วย ให้กินยาลด
มือสั่น
ตัวเกร็งอย่างสมํ่าเสมอนะคะ/ ครับ อาการจะค่อยๆดีขึ้น แต่ถ้ายังมีอาการมากขอให้คุณกลับมา
ก่อนนัด จะได้ส่งตัวคุณไปพบคุณหมอเพื่อปรับยาก่อนนะคะ”
10. หน้ามืดขณะ “ช่วงที่กินยาแรกๆ คุณอาจจะรู้สึกหน้ามืด โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนท่าเร็วๆ เช่น นอนอยู่แล้ว
เปลี่ยนท่า
ลุกขึ้นเดินทันที อาการพวกนี้แก้ไขได้โดยค่อยๆเปลี่ยนท่า เช่น จากท่านอน ให้ลุกนั่งสักครู่ แล้ว
จึงค่อยยืนและเดิน”
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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แผนการสอนที่

4

โปรแกรมการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิต
(เวลา 3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดเรื่องโปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัดผู้ป่วยโรคจิต

เนื้อหาสาระ
โปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัดผู้ป่วยโรคจิตเป็นเครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้เข้าใจการเจ็บป่วย
ของตนเอง สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาในการดำ�เนินชีวติ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการรักษา    โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มร่วมกับการใช้เทคนิคเพิ่มแรงจูงใจและการปรับความคิดและพฤติกรรม องค์ประกอบโปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัด
มี 6 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วย
ครั้งที่ 2 การรับรู้ความเจ็บป่วย
ครั้งที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค และการรักษาด้วยยา
ครั้งที่ 4 การปรับความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับโรคจิต
ครั้งที่ 5 การปรับความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาด้วยยา
ครั้งที่ 6 อาการเตือนเมื่อหยุดยา

กิจกรรมการเรียนการสอน
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
1. วิทยากรสุ่มถามผู้เข้าอบรมว่า “ท่านมีประสบการณ์ในการทำ�กลุ่ม
เวลา 10 นาที
บำ�บัดกับผู้ป่วยโรคจิต หรือไม่ อย่างไร”
กลุ่มใหญ่
เวลา 40 นาที

2. วิทยากรบรรยาย เรือ่ ง ความรูเ้ กีย่ วกับการทำ�กลุม่ บำ�บัดและโปรแกรม
การทำ�กลุ่มบำ�บัดผู้ป่วยโรคจิต ตามใบความรู้

กลุ่มใหญ่
เวลา 20 นาที

3. วิทยากรสาธิตการทำ�กลุ่มบำ�บัด ครั้งที่ 1

กลุ่มย่อย 5-6 คน 4. แบ่งกลุ่มย่อย 5 - 6 คน เพื่อเตรียมการฝึกปฏิบัติการทำ�กลุ่มตาม
เวลา 30 นาที
โปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัดผู้ป่วยโรคจิต ครั้งที่ 2 - 6 ตามใบงาน
เวลา 1 ชั่วโมง 5. ให้แต่ละกลุ่มฝึกการทำ�กลุ่มบำ�บัดตามโปรแกรมฯ
กลุ่มใหญ่
เวลา 20 นาที
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ใบความรู้

ใบงาน

ใบความรู้
กลุ่มบ�ำบัด

กลุ่มบำ�บัดเป็นวิธีการบำ�บัดอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช ทั้งสำ�หรับผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลกลางวัน   และผู้ป่วยในชุมชน (ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์และรณชัย
คงสกนธ์, 2542; Lambert & Ogles, 2004;Puskar et al., 2012)  เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดโรคทาง
จิตเวช ลดอาการของโรค  สร้างเสริมสมรรถนะในการดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยจิตเวชและครอบครัว โดยใช้ความรู  ้ ทฤษฎี
และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการจัดกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับพฤติกรรม อารมณ์ และความคิด เกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่เหมาะสม (สภาการพยาบาล, 2551)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจการเจ็บป่วยของตนเอง เกิดการเรียนรู้ในปัญหาที่เป็นปัจจุบันของตนเอง
2. เพือ่ ให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้ผู้ป่วยได้รับการประคับประคองจิตใจ มีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกจิตเวช

ระยะเวลา ครั้งละ 60 นาที
การประเมินผล

1. สังเกตความสนใจและความตั้งใจตลอดจนการซักถาม
2. สังเกตการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิด

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ครั้งที่ 1 :  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย
2. เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยและการรักษา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ทุกคน

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุ่มและให้สมาชิกกลุ่มแนะน�ำตัว

2. ด�ำเนินการอภิปรายกลุม่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยผูน้ �ำกลุม่ กระตุน้ ให้สมาชิกกลุม่
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.

2.
3.

4.

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
อาการเจ็บป่วยที่ผ่านมาของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นอย่างไร
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนร่ ว มทบทวนและสาเหตุ
การเจ็บป่วยทีผ่ า่ นมา โดยการกระตุน้ ให้สมาชิกเล่าถึงการเจ็บป่วยของ
ตนเอง
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปอาการและสาเหตุของการเจ็บป่วยทีเ่ ป็นความคิดของ
ผู้ป่วยทั้งหมด
ผู้ป่วยมีความรู้สึกต่อการเจ็บป่วยที่ผ่านมาอย่างไร
 ผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดและเล่าความรู้สึก
พร้อมกับสรุปความคิดและความรู้สึกทั้งหมดของสมาชิกกลุ่ม
สมาชิกในครอบครัวและบุคคลทั่วไปแสดงออกต่อการเจ็บป่วยของ
ท่านอย่างไร ท่านมีวธิ จี ดั การกับการแสดงออกของบุคคลรอบข้าง และ
ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไร
 ผู้น�ำกลุ่มสรุป ถึงการแสดงออกของบุคคลที่อยู่รอบข้างทั้งด้านดี
และไม่ดี รวมถึงวิธีจัดการกับการแสดงออกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ท่านได้รับการรักษาด้วย
วิธกี ารใดบ้าง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้บอกถึงการรักษาทีผ่ า่ นมา
 ผู้น�ำกลุ่มสรุป แผนการรักษาและซักถามถึงความรู้สึกต่อแผนการ
รักษาที่ได้รับ

5. ผลดีจากการรับประทานยาตามแพทย์สงั่ เมือ่ กลับไปบ้าน มีอะไรบ้าง
 ผูน
้ �ำกลุม่ กระตุน้ ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งผลเสียจากการ
ไม่รบั ประทานยาตามแพทย์สงั่ มีอะไรบ้าง และแลกเปลีย่ นความคิด
เห็นถึงผลดีของการรับประทานยาตามแผนการรักษา
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปผลดีจากการรับประทานยาและผลเสียจากการไม่รับ
ประทานยา พร้อมเชือ่ มโยงให้สมาชิกกลุม่ เห็นถึงการไม่รบั ประทาน
ยาตามแผนการรักษา ท�ำให้ป่วยซํ้าต้องกลับเข้ามารับการรักษาใน
โรงพยาบาล
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม
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แนวคิดที่ได้
การรับรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรม อาการและ
สาเหตุการเจ็บป่วยของสมาชิกกลุม่

การรับรูเ้ กีย่ วกับความรูส้ กึ ต่อพฤติกรรม
และอาการเจ็บป่วยของสมาชิกกลุ่ม
การรับรู้เกี่ยวกับความรู้สึกของสมาชิก
ในครอบครัวและคนรอบข้างทีม่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ย







การรับรูเ้ กีย่ วกับแผนการรักษาของ
แพทย์ที่มีต่อการเจ็บป่วย
ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามแผนการ
รักษานั้น
ผลดี ข องการรั บ ประทานยาตาม
แผนการรักษา
ผลเสียของการรับประทานยา
ไม่ต่อเนื่อง

ครั้งที่ 2 : การรับรู้ความเจ็บป่วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจความจ�ำเป็นในการรักษา
2. เพือ่ เพิ่มแรงจูงใจและส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นประโยชน์ของการรักษา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผูน้ �ำกลุม่ แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แนะน�ำตัวทุกคน
2. ด�ำเนิ น การอภิ ป รายกลุ ่ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยผู ้ น�ำกลุ ่ ม กระตุ ้ น ให้ ส มาชิ ก กลุ ่ ม แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
1. ประเมินการรับรู้ความรู้สึกของสมาชิกหลังการเจ็บป่วยด้วยโรคจิต
เป็นอย่างไรบ้าง
 ผูน
้ �ำกลุม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับอาการ
ป่วยที่ผ่านมาและความรู้สึกที่มีต่อการเจ็บป่วย
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปความรูส้ กึ ด้านลบทีส่ มาชิกแต่ละคนประเมินตนเองจน
เกิดเป็นอาการทางจิตทีเ่ ป็นความคิดของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด ทัง้ ทีย่ อมรับ
อาการป่วยและปฏิเสธการเจ็บป่วยทางจิต
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เชื่ อ มโยงอาการทางจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การไม่ ย อมรั บ การ
เจ็บป่วยจนต้องกลับเข้ารักษาใหม่ในโรงพยาบาลและเชื่อมโยงการ
รับประทานยาอย่างต่อเนือ่ งจนท�ำให้อาการทางจิตไม่ก�ำเริบสามารถ
ดูแลตนเองได้ไม่เป็นภาระคนอื่น
2. ซักถามสมาชิกเกีย่ วกับผลเสียของการไม่ยอมรับการเจ็บป่วยและการ
ไม่รับประทานยา ตามแผนการรักษา
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปความคิดเห็นและเชื่อมโยงให้เห็นโทษหรือผลเสียของ
การไม่ยอมรับอาการป่วยและการไม่รับประทานยาตามแผนการ
รักษา
3. ซักถามสมาชิกเกี่ยวกับผลดีของการยอมรับการเจ็บป่วยและการรับ
ประทานยา ตามแผนการรักษาหรือการรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ป ความคิ ด เห็ น และเชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ประโยชน์ ห รื อ
ผลดีของการยอมรับอาการป่วยและการรับประทานยาตามแผนการ
รักษา

แนวคิดที่ได้
การประเมินเกี่ยวกับความรู้สึกด้านลบ
กับการเกิดอาการทางจิต

รับรูผ้ ลเสียของการไม่ยอมรับการเจ็บป่วย
และการไม่ รั บ ประทานยาตามแผน
การรักษา

รั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องการยอมรั บ การ
เจ็ บ ป่ ว ยและการรั บ ประทานยาตาม
แผนการรักษา

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
4. การรักษาอย่างต่อเนื่องมีความจ�ำเป็นอย่างไรต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับทราบประโยชน์ของการรับการรักษา
ประจ�ำวัน การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับญาติพี่น้องในครอบครัว อย่างต่อเนื่อง
และคนอื่นๆ
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปความคิดเห็นและเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์หรือผลดี
ของการรักษาอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิตในสังคม
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมนัดหมาย
การท�ำกลุ่มครั้งต่อไป

ครั้งที่ 3 : ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคและการรักษาด้วยยา
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคจิตมีความรู้ความเข้าใจและปรับแนวความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องโรคจิตเวช
และการรักษาด้วยยา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ทุกคน

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุ่มและให้สมาชิกกลุ่มแนะน�ำตัว

2. ด�ำเนิ น การอภิ ป รายกลุ ่ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ์ โดยผู ้ น�ำกลุ ่ ม กระตุ ้ น ให้
แก่สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
1. โรคจิตตามความคิดความเข้าใจของสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างไร
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนได้ บ อกถึ ง อาการและ
การแสดงออกทางพฤติกรรม ค�ำพูด ท่าทาง พร้อมกับสรุปตามความ
คิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับโรคจิต
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปประเด็นและเสริมความรู้เรื่องโรคจิต และความเข้าใจ
เรื่องโรคที่ถูกต้อง
2. การรักษาที่ผ่านมาใช้วิธีการใดบ้าง เช่น การรับประทานยา ฉีดยา
รักษาด้วยไฟฟ้าและสมาชิกเคยเกิดความรูส้ กึ ลังเล ไม่แน่ใจเกีย่ วกับการ
รักษาหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องบ้างหรือไม่ เพราะอะไร
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ
การรักษาแต่ละวิธี และการรับประทานยาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ป ให้ ส มาชิ ก ทราบวิ ธี ก ารรั ก ษาและรั บ ประทานยา
ต่อเนื่อง
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แนวคิดที่ได้
ผู้ป่วยมีความคิดว่าต้องรับประทานยา
ต่อเนือ่ งแล้วจะช่วยให้อาการทางจิตสงบ
สามารถด�ำรงชีวติ ได้ตามปกติ

ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการรักษาโรคจิต
อาการข้ า งเคี ย งของยารั ก ษาโรคจิ ต
วิธกี ารแก้ไขและรับการช่วยเหลือทีถ่ กู ต้อง

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
3. อาการข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ ผู้ป่วยรู้อาการข้างเคียงของยาโรคจิต
รับประทานยา ฉีดยา และรักษาไฟฟ้า ท�ำให้เกิดความรู้สึกผิดปกติ และการขอความช่วยเหลือ
ไม่สุขสบาย อยู่นิ่งไม่ได้ ลิ้นแข็ง ตัวแข็ง ตัวสั่น กระวนกระวาย
มีอาการเหล่านีห้ รือไม่ และมีวธิ กี ารขอความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา
อย่างไร
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปประเด็นให้สมาชิกรู้อาการข้างเคียงของยา
วิธีการแก้ไขและการขอความช่วยเหลือ

ครั้งที่ 4 : การปรับความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับโรคจิตเวช
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช
2. เพือ่ ให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษาต่อเนื่อง

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ทุกคน

1. ผู้น�ำกลุ่มทักทายสมาชิก แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการท�ำกลุ่ม และให้สมาชิกกลุ่มแนะน�ำตัว

2. ด�ำเนิ น การอภิ ป รายกลุ ่ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยผู ้ น�ำกลุ ่ ม กระตุ ้ น ให้ ส มาชิ ก กลุ ่ ม แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
1. ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปความคิดเห็นของสมาชิกเชื่อมโยงให้เห็นถึงการเจ็บ
ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช อาการทางจิตสงบและอาการทางจิตก�ำเริบ
2. สมาชิกท่านใดเคยมีประสบการณ์ การประเมินตนเองว่าหายป่วย
แล้วไม่ต้องรับประทานยาต่อไปและมีอาการเป็นอย่างไรหลังหยุด
รับประทานยา
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปประเด็นให้ผู้ป่วยยอมรับว่าโรคจิตเวชเป็นโรคเรื้อรัง
ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง







แนวคิดที่ได้
การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
อาการทางจิตสงบ
อาการทางจิตก�ำเริบ
ผูป้ ว่ ยยอมรับว่าตนเองเจ็บป่วยด้วย
โรคจิ ต เวชซึ่ ง เป็ น โรคเรื้ อ รั ง ต้ อ ง
รับประทานยาต่อเนื่อง
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ครั้งที่ 5 : การปรับความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาด้วยยา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับความคิด ลดปมด้อยให้เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการรับประทานยา
2. เพือ่ ฝึกปฏิบัติในการเชื่อมโยงอาการเจ็บป่วยกับความส�ำคัญของการรับประทานยา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผูน้ �ำกลุม่ แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แนะน�ำตัวทุกคน
2. ด�ำเนิ น การอภิ ป รายกลุ ่ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยผู ้ น�ำกลุ ่ ม กระตุ ้ น ให้ ส มาชิ ก กลุ ่ ม แสดง
ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
1. สมาชิกที่มาตรวจและรับยาตามนัดเคยมีความรู้สึกอับอาย รู้สึกเป็น
ปมด้อย ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าป่วย กลัวคนในชุมชนหรือสังคม
ไม่ยอมรับบ้างหรือไม่ และปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อต้องอยู่ในสภาวะ
เหล่านั้น
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก แสดงความคิ ด เห็ น ความรู ้ สึ ก
และพูดถึงการปฏิบัติตัว พร้อมเชื่อมโยงให้เห็นถึงความจ�ำเป็น
ที่ต้องใช้ยา เพื่อควบคุมอาการของโรค พร้อมเสริมแรงให้เกิด
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองและมีก�ำลังใจในการรับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง
2. เปรียบเทียบการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายกับโรคจิตเวช
เมื่อเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกาย เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง แพทย์ต้องให้ยาเพื่อควบคุมอาการและต้องใช้เวลาใน
การรักษาเป็นระยะเวลานาน เมือ่ เปรียบเทียบกับโรคจิตเวชทีเ่ ป็นโรคจิต
เรื้อรังและต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษาคล้ายกัน สมาชิกมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
 ผูน
้ �ำกลุม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนเปรียบเทียบและร่วมแสดงความ
รู้สึกเกี่ยวกับโรคทางกายเรื้อรังและโรคจิตเวชพร้อมกับแผนการ
รักษา
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปความคิดและความรู้สึกของสมาชิกเมื่อเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับโรคทางกายเรื้อรังและโรคจิตเวชพร้อมกับแผนการรักษา
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แนวคิดที่ได้
การลดความรู ้ สึ ก มี ป มด้ อ ยเมื่ อ ต้ อ ง
รับประทานยารักษาโรคจิต

การเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชและโรคทาง
กายเรื้อรังต้องรับประทานยาต่อเนื่อง
เหมือนกัน

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
3. การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคต้องใช้ การรับรูเ้ กีย่ วกับการรับประทานยาต่อเนือ่ ง
เพือ่ ควบคุมอาการของโรค
เวลานาน และอาจหมายถึงการต้องรับประทานยาตลอดชีวิต
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และ
ความรู้สึกเกี่ยวกับความจ�ำเป็นที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่อง
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปความคิดเห็นเชือ่ มโยงการรับประทานยาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อควบคุมอาการของโรคจิตเวช เช่นเดียวกับโรคทางกายเรื้อรังที่
ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
4. สมาชิกมีความคาดหวังอย่างไรกับคุณภาพชีวิตหลังจากต้อง
ความคาดหวังกับคุณภาพชีวิต
รับประทานยาอย่างต่อเนื่องหรือตลอดชีวิต
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู ้ น�ำสรุ ป ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง หลั ง จากการรั บ
ประทานยาอย่างต่อเนือ่ งและเชือ่ มโยงไปถึงคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ย
จิตเวชหลังการรับประทานยาและการเสริมแรงให้รู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองเพื่อลดความรู้สึกเป็นปมด้อย
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม

ครั้งที่ 6 : อาการเตือน เมื่อหยุดยา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงประโยชน์ของการรักษาตั้งแต่เริ่มอาการเจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับการรับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการป่วยเรื้อรัง รวมถึงทราบลักษณะของอาการเตือนและการหยุดยา
2. เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวชกับการใช้ชีวิตอยู่อย่าง
ปกติสุข

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผูน้ �ำกลุม่ แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แนะน�ำตัวทุกคน
2. ด�ำเนิ น การอภิ ป รายกลุ ่ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น โดยผู ้ น�ำกลุ ่ ม กระตุ ้ น ให้ ส มาชิ ก กลุ ่ ม แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
1. ตัง้ ค�ำถามให้สมาชิกคิดเกีย่ วกับ การร่วมมือในการรับประทานยาตาม การรั บ ประทานยารั ก ษาโรคจิ ต เวช
แผนการรักษา ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ของตนอยูอ่ ย่างปกติสขุ ได้อย่างไร อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การด�ำเนินชีวิต
ุ
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิก แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการปฏิบัติ เป็นปกติสข
ตัวในกิจวัตรประจ�ำวัน ทีท่ �ำให้การด�ำเนินชีวติ อยูอ่ ย่างปกติสขุ และ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงความส�ำคัญของยา และการรับประทานยาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมแรงจูงใจให้สมาชิกไปถึงเป้าหมายของชีวติ ทีว่ างไว้
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2.

3.

4.

5.

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
การที่สมาชิกหยุดยาหรือไม่รับประทานยาตามแผนการรักษา ท�ำให้
ไม่สามารถควบคุมอาการป่วยได้ การหยุดยาจะส่งผลต่อการด�ำเนิน
ชีวิตอย่างไร
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาส ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหยุด
ยาท�ำให้เกิดผลดี ผลเสียต่อเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปความคิดเห็นทั้งหมดและเชื่อมโยงการหยุดยา ท�ำให้
ผู้ป่วยมีโอกาสป่วยซํ้า จนท�ำให้กลายเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้
อาการผิดปกติหลังการหยุดยาทีส่ ามารถสังเกตด้วยตนเองได้ หรือคน
ที่อยู่รอบข้างสังเกตเห็นได้มีอะไรบ้าง
 ผูน
้ �ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับความ
ผิดปกติหลังจากหยุดยา ที่แสดงออกทั้งค�ำพูด พฤติกรรม ท่าทาง
และอารมณ์
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปความคิดเห็น และเชือ่ มโยงอาการผิดปกติทเี่ กิดขึน้ หลัง
จากหยุดยาพร้อมกับอธิบายลักษณะอาการเตือนเพิ่มเติม
อาการเตือนในกรณีหยุดยา เช่น นอนไม่หลับ มีเสียงแว่ว หงุดหงิด
ง่าย สมาชิกท�ำอย่างไรกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เกิดความผิดปกติหลังจากหยุดยา และมีวิธีการจัดการพร้อมกับ
เชือ่ มโยงให้เห็นประโยชน์ของการมารักษาตัง้ แต่เริม่ มีอาการเจ็บป่วย
ประโยชน์หรือข้อดีของการมารับการรักษาตัง้ แต่เริม่ มีอาการ มีอะไรบ้าง
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและสรุปความคิด
เห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับรู้อาการเตือน อาการที่ผิดปกติที่
ควรรีบมาพบแพทย์ เพือ่ รับการรักษาและเชือ่ มโยงไปถึงผลเสียหรือ
ผลกระทบของการไม่รับรู้อาการเตือน ปล่อยให้อาการหนักจน
ควบคุมไม่ได้ จึงมาพบแพทย์ ท�ำให้ใช้เวลาในการรักษานานขึ้น

แนวคิดที่ได้
การหยุดยาท�ำให้อาการทางจิตก�ำเริบ
ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน

การรับรูเ้ กีย่ วกับอาการเตือนหลังหยุดยา

วิธีการจัดการกับอาการเตือน

รับรู้ถึงประโยชน์ของการมาพบแพทย์
ตั้งแต่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยหรือมีอาการ
เตือน

6. การรับประทานยาช่วยป้องกันอาการก�ำเริบและการเจ็บป่วยเรื้อรัง การรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
ได้อย่างไร
ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยเรื้อรัง
 ผูน
้ �ำกลุม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น และสรุปความคิด
เห็นเกี่ยวกับการรับประทานยา ช่วยป้องกันอาการก�ำเริบและการ
เจ็บป่วยเรือ้ รัง พร้อมกับให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับพัฒนาการของโรค
ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาและฟื้นฟู จะยิ่งท�ำให้ผู้ป่วยโรคจิตเวช
มีพัฒนาการด้านการท�ำหน้าที่ต่างๆ เสื่อมลงไปเรื่อยๆ
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติมพร้อมปิดกลุ่ม
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ใบงาน
1. แบ่งกลุ่มย่อย 5 - 6 คน เพื่อเตรียมฝึกการทำ�กลุ่มบำ�บัดตามโปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัดผู้ป่วยโรคจิต
ครั้งที่ 2 - 6 ครั้ง ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
		
ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วย (สาธิต)
ครั้งที่ 2 การรับรู้ความเจ็บป่วย
		
ครั้งที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรค และการรักษาด้วยยา
ครั้งที่ 4 การปรับความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับโรคจิตเวช
ครั้งที่ 5 การปรับความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาด้วยยา
ครั้งที่ 6 อาการเตือนเมื่อหยุดยา
2. ให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำ�กลุ่มบำ�บัดตามโปรแกรมการทำ�กลุ่มบำ�บัดผู้ป่วยโรคจิต
3. อภิปราย ซักถาม และวิทยากรสรุป

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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แผนการสอนที่

5

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
โดยครอบครัว/จิตอาสา
(เวลา 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยากร
1. มีความรู้และทักษะในการทำ�โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคจิตโดยครอบครัว/ จิตอาสา
2. สามารถเลือกใช้ทักษะการดูแล ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
3. เห็นความสำ�คัญของญาติ/ ผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ให้สามารถดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ และลด
อัตราการกำ�เริบซํ้าของผู้ป่วยโรคจิต

เนื้อหาสาระ      
โปรแกรมการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชโดยครอบครัว มี 6 ครัง้ ต่อเนือ่ งทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละประมาณ
2 ชั่วโมงมีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 เป็นความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
ครั้งที่ 2 เป็นความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช อาการและอาการแสดงต่างๆ
ครั้งที่ 3 เป็นความรู้เกี่ยวกับยา รวมทั้งการรักษาอื่นๆ ที่ใช้รักษาโรคจิตเวช
ครั้งที่ 4 เป็นทักษะที่จำ�เป็นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและญาติ
ครั้งที่ 5 เป็นทักษะที่เกี่ยวกับการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค
ครั้งที่ 6 เป็นทักษะที่เกี่ยวกับการบริหารยา

กิจกรรมการเรียนรู้
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
วิทยากรสุ่มถามผู้เข้าอบรม 2 – 3 คน ว่า “ที่ผ่านมาท่านมีความคิดเห็น ใบความรู้ 1
เวลา 5 นาที
เกีย่ วกับผู้ป่วยโรคจิตอย่างไร ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
โรคจิตอย่างไร” วิทยากรสรุปตามใบความรู้ 1
กลุ่มใหญ่
วิ ท ยากร บรรยายเรื่ อ งภาพรวมโปรแกรมการดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชโดย ใบความรู้ 2
เวลา 30 นาที ครอบครัว ตามใบความรู้ 2
กลุ่มย่อย
6 - 8 คน
เวลา 30 นาที
กลุ่มใหญ่
เวลา 55 นาที
30

วิทยากรแบ่งกลุ่มย่อย 6 – 8 คน ให้สมาชิกกลุ่มเตรียมฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ตามโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว ตามใบงาน
วิทยากรให้แต่ละกลุม่ ฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมตามโปรแกรมฯทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
พร้อมอภิปราย ซักถาม และสรุป
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ใบงาน

ใบความรู้ 1
โรคจิตเภทเป็นโรคจิตเวชเรื้อรังที่มีอัตราส่วนของการเกิดโรคมากที่สุด มีความรุนแรงและก่อให้เกิดการไร้
สมรรถภาพได้มากที่สุดในบรรดาโรคจิตเวชทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม เมื่อรับการรักษาแล้วยัง
มีความผิดปกติหลงเหลืออยู่ ไม่สามารถดำ�รงชีวิตให้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไป การเจ็บป่วยที่ยาวนานส่งผลให้ผู้ป่วย
จิตเภทสูญเสียความสามารถในการปฏิบัติงาน การดูแลตนเองและความสัมพันธ์ทางสังคม จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแล
จะต้องเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภท  โดยกิจกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเวชแบ่งออกเป็น
3 ด้าน ได้แก่ การดูแลด้านการดำ�เนินชีวติ ตามปกติ การดูแลด้านอาการทีเ่ กิดจากภาวะโรค การดูแลด้านการบริหารยา  

ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช อาการและอาการแสดงต่างๆ

ผู้ป่วยจิตเวช คือผู้ที่มีปัญหาด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ซึ่งลักษณะอาการจะแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละโรค ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางชีวภาพ ได้แก่การที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลปัญหาที่พบ
บ่อยในผู้ป่วยจิตเวช คือการพร่องหน้าที่ทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเอง และการแยกแยะความเป็นจริง
ซึ่งยาจะช่วยทำ�ให้อาการดีขึ้น แต่ไม่ใช่การทำ�ให้หายขาด ส่วนความเครียด และสารเสพติด ทำ�ให้อาการแย่ลง
ความเชือ่ ผิดๆ เกีย่ วกับโรคจิตเวชเช่น ผูป้ ว่ ยจิตเวชมีหลายบุคลิกภาพ ผูป้ ว่ ยจิตเวชเป็นผูท้ กี่ า้ วร้าว ครอบครัวเป็นสาเหตุ
ของการเจ็บป่วย
1. ปัจจัยด้านชีวภาพ: สารเคมีในสมองไม่สมดุล
2. ปัจจัยด้านพันธุกรรม
3. ปัจจัยด้านจิตสังคม

อาการที่ส�ำคัญ

อาการผู้ป่วยโรคจิตเวชมีดังนี้
1. อาการทางบวก คืออาการที่ผู้ป่วยมีการรับรู้มากกว่าคนปกติทั่วไป
2. อาการทางลบ คืออาการที่ผู้ป่วยมีการรับรู้น้อยกว่าคนปกติทั่วไป
3. ปัญหาด้านอารมณ์ คืออาการที่ผู้ป่วยมีการแสดงทางอารมณ์ไม่เหมาะสม
4. ปัญหาด้านการคิด คืออาการที่ผู้ป่วยมีความคิดสับสน มีเหตุผลแปลก ๆ
5. ปัญหาทางพฤติกรรม คืออาการที่ผู้ป่วยไม่หยุดนิ่ง หรืออยู่ในท่าเดิมนานๆ บางครั้งไม่พูด
กระบวนการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ซึ่งเป็นพลวัตรกลับไปมาในแต่ละช่วงตามอาการ
ของผู้ป่วยที่จะกำ�เริบเป็นครั้งคราว ได้แก่
1. การดูแลในช่วงวิกฤตหรือฉุกเฉิน เป็นช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการทางจิตกำ�เริบ และไม่สามารถดูแลตนเองได้ เช่น
มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอนเด่นชัดขึ้น หงุดหงิด ก้าวร้าว มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ในช่วงนี้หากผู้ดูแลสามารถ
จัดการกับสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยทักษะที่จำ�เป็นในการจัดการกับอาการของผู้ป่วย ผู้ดูแลก็จะสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในช่วงการดำ�เนินชีวิตได้ตามปกติ
2. การดูแลช่วงขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ดูแลไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง
ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ต้องพามาทำ�การรักษาที่โรงพยาบาล หรือร้องขอความช่วยเหลือจาก
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำ�รวจหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัย ในการควบคุมผู้ป่วย เพื่อนำ�ส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เมื่อผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง
3. การดูแลช่วงการดำ�เนินชีวติ ตามปกติ ผูป้ ว่ ยไม่มอี าการกำ�เริบ และดำ�เนินชีวติ อยูร่ ว่ มกับผูด้ แู ลตามปกติ
ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล มองการเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต    
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กิจกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเวช 3 ด้าน  

1. การดูแลด้านการดำ�เนินชีวิตตามปกติ
1.1 การจัดการกับสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ได้แก่ การจัดหาอาหารที่เป็นประโยชน์ การกระตุ้นหรือ
ช่วยเหลือในการดูแลความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า การดูแลให้ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ การสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ออก
กำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และการสนับสนุนให้มีกิจกรรมผ่อนคลาย
1.2 การจัดการด้านการคบเพื่อน และการมีกิจกรรมทางสังคม ได้แก่การกระตุ้น หรือเปิดโอกาสให้ผู้
ป่วยได้มกี จิ กรรมสังสรรค์รว่ มกับครอบครัว การสนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆกับชุมชน การกระตุน้
แนะนำ�ให้ผู้ป่วยเกี่ยวกับทักษะทางสังคมกับเพื่อน เพื่อนบ้าน และผู้อื่น การดูแลไม่ให้ผู้ป่วยเข้าหาสิ่งเสพติดต่างๆ
1.3 การจัดการให้ได้ทำ�งานที่มีประโยชน์ ได้แก่ การให้โอกาสหรือ กระตุ้นให้ผู้ป่วยได้ช่วยงานบ้าน
การสอน แนะนำ�ให้ประกอบอาชีพตามศักยภาพที่มีอยู่
1.4 การจัดการสิง่ แวดล้อมไปในทางทีส่ ร้างสรรค์ ได้แก่ การจัดการสิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ นให้สะอาด ปลอด
จากอุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการนำ�มาเป็นอาวุธในการทำ�ร้ายตนเองและผู้อื่น
1.5 การจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ได้แก่ การไกล่เกลี่ย เมื่อผู้ป่วยทะเลาะหรือด่าว่าผู้อื่น และ
การปกป้องสิทธิของผู้ป่วย
1.6 การจัดการกับการประทับตราหรือการถูกรังเกียจ เช่น การถูกล้อเลียนจากคนในชุมชน การ
ถูกกีดกันหรือรังเกียจจากบุคคลอื่นที่ไม่เข้าใจ ได้แก่การแนะนำ�ให้ผู้ป่วยคิดถึงความเป็นจริงของชีวิต ยึดหลักธรรม
การอธิบายให้ผอู้ น่ื เข้าใจลักษณะของโรคเพือ่ ให้เกิดการยอมรับในตัวผูป้ ว่ ยและการขอความช่วยเหลือไม่ให้ลอ้ เลียนผูป้ ว่ ย   
2. การดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค
2.1 การจัดการเกีย่ วกับอาการทางจิตทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ การอธิบายความเป็นจริงเมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการหูแว่ว
ประสาทหลอน การสังเกตอาการเตือนกลับเป็นซํ้า การกระตุ้นผู้ป่วยไม่ให้แยกตัว
2.2 การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวต่างๆ ได้แก่ การป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู้ป่วยอย่าง
มีประสิทธิภาพ การขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในชุมชน การจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถนำ�มาทำ�ร้ายตนเอง
และผู้อื่นไว้อย่างมิดชิด การไกล่เกลี่ยหากผู้ป่วยทำ�ร้ายร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
2.3 การจัดการกับความพยายามฆ่าตัวตาย การขูฆ่ า่ ตัวตาย ได้แก่ การจัดสิง่ แวดล้อมให้ปลอดภัย การ
ใช้เหตุผลโน้มน้าวเพื่อให้ผู้ป่วยสงบและไม่ทำ�ร้ายตนเอง
3. การดูแลด้านการบริหารยา
3.1 การจัดเตรียมยาให้เพียงพอ ได้แก่ การนับจำ�นวนเม็ดยาเพื่อให้เพียงพอจนถึงวันนัดครั้งต่อไป
การหาวิธเี พือ่ ขอรับยาก่อนวันนัดหากมียาไม่เพียงพอสำ�หรับผูป้ ว่ ย การพาผูป้ ว่ ยมาตามนัด เพือ่ รับยาตามแผนการรักษา
3.2 การดูแลให้รับประทานยาตามแผนการรักษา ได้แก่ การจัดเตรียมยาให้ผู้ป่วยกินต่อหน้าทุกครั้ง
การเตือนให้ผู้ป่วยกินยาตามกำ�หนดเวลา การหาวิธีให้ผู้ป่วยได้รับยา หากผู้ป่วยมีอาการกำ�เริบและปฏิเสธการกินยา
3.3 การปรับยา ตามความจำ�เป็นภายใต้การปรึกษาจิตแพทย์ ได้แก่ การเอาใจใส่ขณะดูแลผู้ป่วยที่มี
อาการข้างเคียงจากยา และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น การพาผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากยา
ที่รุนแรง และปรึกษาแพทย์ในการเปลี่ยนยา การดูแลให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าผู้ป่วยมีอาการทุเลาลง
การจัดการเรือ่ งยาควรควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินชีวติ การดูแลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ประทานยาสมํา่ เสมอส่งผลให้ผทู้ ี่
เป็นโรคจิตเภทให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสำ�คัญในการให้ความรู้ผู้ดูแล
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การรักษาผู้ป่วยจิตเวช
กำ�หนด

การรักษาโรคทางจิตเวช ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. การรักษาด้วยยา ผู้ดูแลต้องคอยดูแล ให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตรงตามชนิด ขนาดและเวลาที่แพทย์

2. การรักษาด้วยไฟฟ้า จะกระทำ�ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเป็นผู้ที่มีความรุนแรง ซึ่ง
รักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
3. การบำ�บัดจิต การบำ�บัดทางจิตเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความเข้าใจในตนเอง ช่วยประคับประคอง
สภาวะจิตใจที่เกิดจากปัญหาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นและเป็นการช่วยผู้ป่วยในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ทักษะที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกัน ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล

การดำ�เนินชีวิตร่วมกันระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยเป็นช่วงเวลาที่มีความสำ�คัญ การปรับตัวเข้ากันได้จะทำ�ให้
ผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้นานขึ้น ดังนั้นการดูแลในช่วงนี้ นับว่ามีความสำ�คัญ ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการอยู่
ร่วมกันนี้ได้แก่
1. ทักษะการเตือน เป็นการกระตุ้นทางวาจาให้ผู้ป่วยทำ�กิจกรรมหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันร่วมกัน สิ่งที่ผู้ดูแลต้องเตือนผู้ป่วยมีดังนี้
1.1 การเตือน เรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น อาบนํ้า แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า การรับประทานอาหาร
ให้ครบ 3 มือ้ โดยเฉาพะในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการกำ�เริบ ผูป้ ว่ ยจะพร่องในการดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจำ�วันเป็นอย่างมาก
การเตือนทีด่ จี ะต้องมีการพูดโน้มน้าวให้ผปู้ ว่ ยเห็นความสำ�คัญ โดยการใช้นาํ้ เสีย่ งทีน่ มุ่ นวลทีแ่ สดง
ถึงความห่วงใย ไม่ใช่การบังคับ ผู้ป่วยจิตเวชจะมีความไวต่อนํ้าเสียงเป็นอย่างมาก หากผู้ดูแลใช้นํ้าเสียงที่ดุ กร้าว
จะทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจ และในบางรายมีการต่อต้าน ดังนั้นการพูดด้วยความรัก และความห่วงใยเป็นหัวใจ
ของการเตือนที่ดี
1.2 การเตือนเรื่องการช่วยงานบ้าน การให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทำ�งานรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆ
ภายในบ้านเป็นสิ่งที่ดี เป็นการลดเวลาการนอนกลางวันของผู้ป่วย และช่วยส่งเสริมการมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชบางรายที่ง่วงนอนมาก ผู้ดูแลต้องปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยาเพื่อให้มีความเหมาะสม
1.3 การเตือนเรือ่ งการรับประทานยา เป็นสิง่ จำ�เป็นในการรักษาผูป้ ว่ ยจิตเวช การรับปะทานยาตรงตาม
เวลา และจำ�นวนตามแพทย์สงั่ เป็นสิง่ ทีผ่ ดู้ แู ลต้องคอยสอดส่องดูแล เป็นการเพิม่ ความมัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ยไม่ลมื รับประทาน
ยาตามแผนการรักษา
2. ทักษะการแนะนำ� หมายถึงการชี้แนะผู้ป่วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการชี้แจงเหตุผลประกอบ ผู้ป่วย
จิตเวชเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางความคิดและการรับรู้ การแสดงออกทางอารมณ์ แต่ระดับเชาว์ปัญญายังดีอยู่
การแนะนำ�ผูป้ ว่ ยในการทำ�พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ใดๆควรให้เหตุผลประกอบ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจ และ
ปฏิบัติตามอย่างยั่งยืน
3. ทักษะการทำ�กิจกรรมแทน หมายถึงการที่ผู้ดูแลได้ทำ�กิจกรรมที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ให้แก่ผู้ป่วย เช่นอาบนํ้า แปรงฟัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตกำ�เริบหรือในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงของยา
อาจมีผลทำ�ให้ผปู้ ว่ ยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ผูด้ แู ลควรช่วยเหลือทำ�ให้ ไม่ควรปล่อยให้ผปู้ ว่ ย
อยู่กับความสกปรก
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4. ทักษะการสอนกำ�กับ หมายถึงการที่ผู้ดูแลได้ทำ�การฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วย
จิตเวชที่ป่วยเรื้อรัง และในช่วงที่มีอาการกำ�เริบ จะมีความพร่องในการดูแลตนเอง การสอนกำ�กับ โดยการบอกให้ทำ�
แบบง่ายๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ และทำ�พฤติกรรมนั้นได้เองในที่สุด
5. ทักษะการต่อรอง หมายถึงเทคนิคการสร้างเงือ่ นไขเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ โดยใช้รางวัล หรือ
การลงโทษเป็นเงื่อนไข การใช้ทักษะนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยทำ�พฤติกรรมพึงประสงค์ได้มากขึ้น แต่ควรเลือกใช้สถานการณ์ที่
สำ�คัญ และจำ�เป็นไม่ควรสร้างเงื่อนไขกับผู้ป่วยทุกอย่าง เพราะจะทำ�ให้ผู้ป่วยเรียนรู้เทคนิคการต่อรอง ย้อนกลับกับผู้
ดูแลว่า หากอยากได้อะไรต้องทำ�พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก่อน
6. ทักษะไกล่เกลี่ย หมายถึง การเจรจา อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ เมื่อผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ หรือการรักษาสิทธิอ์ นั ชอบธรรมของผูป้ ว่ ยดังนัน้ ผูด้ แู ลควรเข้าใจเกีย่ วกับ
ธรรมชาติของผูป้ ว่ ยจิตเวช เพือ่ นำ�ไปอธิบายให้ผอู้ นื่ เข้าใจพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมกับผูอ้ น่ื นอกจากนีผ้ ดู้ แู ลต้องมีความ
เข้าใจถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อไม่ให้มาเอาเปรียบผู้ป่วยได้ รวมทั้งผู้ป่วยมีสิทธิที่จะรับรู้เรื่องการรักษาของตน ตลอดจนการ
ปฏิเสธการรักษา
7. ทักษะในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย หมายถึง การควบคุมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาในกรณีทไี่ ม่สามารถจัดการ หรือแก้ไขปัญหาโดยตรงกับผูป้ ว่ ยได้ ไม่วา่ จะใช้ทกั ษะการต่อรองแล้ว
ก็ตาม เช่น ผู้ป่วยสารเสพติด ผู้ป่วยเที่ยวกลางคืน ทักษะนี้ได้แก่ การขอความร่วมมือจากกลุ่มเพื่อน รวมทั้งการจัด
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด การเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายไว้ในที่เหมาะสม
8. ทักษะการจัดการการถูกประทับตรา/ถูกรังเกียจ หมายถึงการที่ผู้ดูแลสามารถเผชิญกับการที่มีผู้ป่วย
จิตเวชอยูใ่ นครอบครัวได้อย่างเหมาสม มีวธิ กี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทักษะนีใ้ ช้ในกรณีทมี่ ผี แู้ สดงท่าทีรงั เกียจผูป้ ว่ ย
หรือในกรณีที่มีผู้มาถามว่าผู้ป่วยเป็นอะไร หรือเป็นบ้าใช่หรือไม่ ในการบอกผู้อื่น ผู้ดูแลควรใช้วิธีการบอกอาการของ
ผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยอาจมีการแสดงอารมณ์ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นบางครั้ง เนื่องมาจากความผิดปกติของ
สารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุล

การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค

ผูป้ ว่ ยจิตเวชจะมีอาการทางบวก อาการทางลบ หรืออาจมีปญ
ั หาในการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม
ซึง่ สืบเนือ่ งมาจากภาวะโรค บางครัง้ หากผูป้ ว่ ยขาดยา หรือรับประทานยาไม่สมาํ่ เสมอ ก็จะทำ�ให้มอี าการกำ�เริบได้ เช่น
อาการหงุดหงิดก้าวร้าว มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ผู้ดูแลต้องใช้ทักษะดังต่อไปนี้ ในการดูแล
1. ทักษะการประเมินสังเกตอาการ หมายถึงการประเมินและการสังเกตถึงปัญหาหรือความต้องการใน
การดูแล โดยทีป่ ระเมินหรือการสังเกตนัน้ อาจกระทำ�ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยรูต้ วั หรือ ไม่กไ็ ด้ ผูด้ แู ลต้องมีความรูใ้ นการสังเกต
อาการกลับเป็นซํ้าของผู้ป่วยเพื่อที่จะได้นำ�ผู้ป่วยมารับการรักษาได้อย่างเหมาะสม
2. ทักษะการขอความช่วยเหลือ หมายถึงการขอความช่วยเหลือจากแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์แหล่งช่วยเหลือในชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น
2.1 แหล่งบริการทางสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในชุมชน เช่นสถานีอนามัย คลินิกจิตเวชใน
โรงพยาบาลอำ�เภอ
2.2 แหล่งบริการทางสุขภาพระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยและสถาบัน/ โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทีร่ บั ผิดชอบเขตสุขภาพ ขัน้ ตอนการช่วยเหลือหาก
ผูป้ ว่ ยมีอาการกำ�เริบ ให้ผดู้ แู ลพาไปทีส่ ถานีอนามัย เพือ่ รับการรักษาเบือ้ งต้น และเพือ่ รับใบส่งตัวเพือ่ รับการรักษาต่อ
ในกรณีที่ต้องส่งมารักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลอำ�เภอ หรือโรงพยาบาลศูนย์
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3. ทักษะการบอกสิ่งที่เป็นจริง หมายถึงการที่ผู้ดูแลได้ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้กับผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาวะ
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักรู้ในสิ่งทีกำ�ลังเกิดขึ้นจริง
4. ทักษะการถอยห่าง หมายถึงการที่ผู้ดูแลได้หลีกออกจากสถานการณ์การดูแลชั่วคราว เพื่อสงบสติ
อารมณ์ การหลีกนี้รวมทั้งการหลีกทางด้านอารมณ์ เช่นเงียบไม่โต้ตอบ และการหลีกทางกาย เช่นเดินหนี
5. ทักษะการป้องกันตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงเทคนิคการปกป้องตนเองจากการถูกทำ�ร้าย
ร่างกายจากผูป้ ว่ ยอย่างปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ย ทักษะนีน้ �ำ มาใช้ในกรณีทจี่ �ำ เป็นหากไม่สามารถใช้ทกั ษะ
การสื่อสารต่างๆได้สำ�เร็จ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อรอง การสอนแนะนำ�ให้เหตุผล การนำ�ทักษะนี้มาใช้เพื่อความ
ปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วย และผู้ดูแล ก่อนที่ผู้ดูแลจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นต่อไป

การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยา

การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตามแผนการรักษาเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ทักษะ
ที่จำ�เป็นในการบริหารยา ได้แก่
1. ทักษะการจัดการเรื่องยา หมายถึงการดูแลจำ�นวนยาให้เพียงพอจนถึงวันนัด และการให้ผู้ป่วยได้รับ
ประทานยาครบตามแผนการรักษา ตลอดจนการตัดสินใจเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นยา รวมทัง้ การจัดเก็บยาให้ปลอดภัย
จากการนำ�ยาไปใช้แบบไม่เหมาะสม
2. ทักษะการประเมินสังเกตอาการ หมายถึง การประเมินและการสังเกตถึงปัญหาและความต้องการใน
การดูแล จากการรับประทานยา ผูด้ แู ลต้องสังเกตอาการข้างเคียงของยาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ จะได้ชว่ ยเหลือประคับประคอง
ผู้ป่วยตามอาการ หรือปรึกษาแพทย์ในการปรับเปลี่ยนยา หากมีอาการรุนแรงได้นำ�ส่งโรงพยาบาล
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ใบความรู้ 2
โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว

ครั้งที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านโดยครอบครัว หมายถึงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในการทำ�กิจกรรมต่างๆโดยอาศัย
ญาติ/ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวซึ่งบุคคลนั้นๆไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
กิจกรรมการดูแล
กิจกรรมการดูแลแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) การดูแลด้านการดำ�เนินชีวิตตามปกติ
2) การดูแลด้านอาการที่เกิดจากโรค
3) การดูแลด้านการบริหารยา
กระบวนการดูแลแบ่งเป็น 3 ช่วงได้แก่
1) การดูแลในช่วงวิกฤติหรือฉุกเฉิน
2) การดูแลในช่วงขอความช่วยเหลือ
3) การดูแลในช่วงการดำ�เนินชีวิตตามปกติ
ทักษะการดูแลแบ่งเป็น 14 ทักษะได้แก่ 1) ทักษะการประเมินสังเกตอาการ 2) ทักษะอาการเตือน 3) ทักษะ
การแนะนำ� 4) ทักษะการบอกสิง่ ทีเ่ ป็นจริง 5) ทักษะการทำ�กิจกรรมแทน 6) ทักษะการสอนกำ�กับ 7) ทักษะการถอยห่าง
8) ทักษะการต่อรอง 9) ทักษะการไกล่เกลี่ย 10) ทักษะการจัดการเรื่องยา 11) ทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม
12) ทักษะการขอความช่วยเหลือ 13) ทักษะการจัดการการถูกประทับตรา/การถูกรังเกียจ 14) ทักษะการป้องกัน
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ใบงานที่ 1.1 การประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแล
วัตถุประสงค์

1. ทราบระดับทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแล
2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแลก่อนหลัง/การฝึกโปรแกรม

กิจกรรม

1. ให้ผดู้ แู ลประเมินทักษะการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชทีบ่ า้ นของตนเอง ก่อนเริม่ โปรแกรมฝึก (วัดการปฏิบตั เิ ดิม)
2. เมื่อฝึกปฏิบัติครบทุกทักษะ ให้ผู้ดูแลประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของตนเอง อีกครั้ง
(หลังจากครั้งที่ 6)
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ใบงานที่ 1.2 การวิเคราะห์กระบวนการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแล
วัตถุประสงค์

1. ทราบช่วงเวลาของกระบวนการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแล ก่อนเริ่มโปรแกรมฝึกทักษะ
2. ผู้ดูแลเข้าใจความสำ�คัญของตนเอง ในการพัฒนาทักษะการดูแลเพื่อให้การดูแลอยู่ในช่วงการดำ�เนิน
ชีวิตตามปกติให้ยาวที่สุด

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแล วิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของตนเองอยู่ในช่วงใด
2. ให้ผู้ดูแลร่วมอภิปรายเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในประเด็นความหมาย กิจกรรมการดูแล
กระบวนการดูแล และทักษะการดูแลโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ครั้งที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช อาการและอาการแสดงต่างๆ
ผู้ป่วยจิตเวช คือผู้ที่มีปัญหาด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ซึ่งลักษณะอาการจะแตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต่ละโรค ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางชีวภาพ ได้แก่การที่สารเคมีในสมองไม่สมดุล
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยจิตเวช คือการพร่องหน้าที่ทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเอง และการ
แยกแยะความเป็นจริง ซึ่งยาจะช่วยทำ�ให้อาการดีขึ้น แต่ไม่ใช่การทำ�ให้หายขาด ส่วนความเครียด และสารเสพติด
ทำ�ให้อาการแย่ลง

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคจิตเวช

1. ผู้ป่วยจิตเวชมีหลายบุคลิกภาพ
2. ผูป้ ่วยจิตเวชเป็นผู้ที่ก้าวร้าว
3. ครอบครัวเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย

สาเหตุ

1. ปัจจัยด้านชีวภาพ: สารเคมีในสมองไม่สมดุล  
2. ปัจจัยด้านพันธุกรรม: ฝาแฝด พี่-น้อง พ่อแม่-ลูก
3. ปัจจัยด้านจิตสังคม

อาการที่ส�ำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.

อาการทางบวก คืออาการที่ผู้ป่วยมีการรับรู้มากกว่าคนปกติทั่วไป
อาการทางลบ คืออาการที่ผู้ป่วยมีการรับรู้น้อยกว่าคนปกติทั่วไป
ปัญหาด้านอารมณ์ คืออาการที่ผู้ป่วยมีการแสดงทางอารมณ์ไม่เหมาะสม
ปัญหาด้านการคิด คืออาการที่ผู้ป่วยมีความคิดสับสน มีเหตุผลแปลกๆ
ปัญหาทางพฤติกรรม คืออาการที่ผู้ป่วยไม่หยุดนิ่ง หรืออยู่ในท่าเดิมนานๆ บางครั้งไม่พูด
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ใบงาน 1
การส�ำรวจอาการทางจิตเวชของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์

1. ผู้ดูแลสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนปกติกับผู้ป่วยจิตเวชได้
2. ผูด้ ูแลสามารถบอกอาการทางจิตเวช ของผู้ป่วยที่ตนเองดูแลได้

กิจกรรม

1. พยาบาลกล่าวทักทาย และถามคำ�ถามผู้ดูแลดังต่อไปนี้ “หากคุณเห็นพยาบาล ใส่ถุงเท้ากลับด้าน
คุณคิดว่าพยาบาลเป็นบ้าหรือไม่” (รอคำ�ตอบ) และหากญาติของคุณใส่ถงุ เท้ากลับด้านเช่นกัน คุณคิดว่าเขาปกติหรือไม่
2. ให้ผดู้ แู ลอภิปรายคำ�ตอบทีแ่ ตกต่าง ชีป้ ระเด็นให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างคนปกติกบั คนทีเ่ ป็นโรคจิต
โดยคนปกติจะทำ�อะไรมีเหตุผล (พยาบาลมีแผลฟกชาํ้ ทีอ่ งุ้ เท้า จึงใส่ถงุ เท้ากลับด้าน เพราไม่อยากไปเหยียบตะเข็บถุงเท้า
ซึ่งจะทำ�ให้มีอาการเจ็บเท้าเพิ่ม) คิดแล้วทำ� ทำ�แล้วคิด แต่คนโรคจิตจะทำ�แต่ไม่คิดหรือไม่มีเหตุผลที่อยู่ในบรรทัดฐาน
ของสังคมหรือไม่รู้ตัว
3. ให้ผดู้ แู ลอภิปรายความหมายของโรคทางจิตเวช โดยถามความหมายตามประสบการณ์ของผูด้ แู ลก่อน
ว่าผู้ป่วยจิตเวชเป็นอย่างไร
4. ให้ผู้ดูแลอภิปรายสาเหตุ ความเชื่อผิดๆ และอาการสำ�คัญ
5. ให้ผดู้ แู ลตอบแบบสำ�รวจอาการผูป้ ว่ ยจิตเวชทีด่ แู ล ทัง้ ในระยะปัจจุบนั ซึง่ เกิดภายในเดือนนีแ้ ละอาการ
ในอดีตซึ่งเกิดก่อนหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

แบบส�ำรวจอาการผู้ป่วยจิตเวช
อาการ

อดีต (ก่อน 1 เดือนที่ผ่านมา)

อาการทางบวก
หูแว่ว
หลงผิด
อาการทางลบ
อารมณ์ราบเรียบ
ไม่มีแรงจูงใจในการทำ�งาน
ไม่ยินดียินร้าย
ไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ปัญหาทางด้านอารมณ์
วิตกกังวล
อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ
ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตรหรือระแวงสงสัย
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ปัจจุบัน (ภายในเดือนนี้)

อาการ

อดีต (ก่อน 1 เดือนที่ผ่านมา)

ปัจจุบัน (ภายในเดือนนี้)

ซึมเศร้า
มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
ปัญหาทางด้านการคิด
มีปัญหาด้านการใส่ใจหรือไม่มีสมาธิ
มีปัญหาด้านความจำ�
ปัญหาด้านการรับรู้ทางสังคม
ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้
มีเหตุผลแปลกๆ
ปัญหาด้านภาษา
ปัญหาทางด้านพฤติกรรม
ตัวแข็ง อยู่ในท่าเดิมนานๆ
ไม่พูด
พฤติกรรมไม่มีแบบแผน

ครั้งที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับยา รวมทั้งการรักษาอื่นๆ ที่ ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช
การรักษาโรคทางจิตเวช ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งบางครั้งจิตแพทย์ อาจต้องใช้ร่วมกัน
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
1. การรักษาด้วยยา ผู้ดูแลต้องคอยดูแล ให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตรงตามชนิด ขนาดและเวลาที่แพทย์
กำ�หนด
2. การรักษาด้วยไฟฟ้า จะกระทำ�ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเป็นผู้ที่มีความรุนแรง
ซึ่งรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
3. การบำ�บัดจิต การบำ�บัดทางจิตเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความเข้าใจในตนเอง ช่วยประคับประคอง
สภาวะจิตใจที่เกิดจากปัญหาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นและเป็นการช่วยผู้ป่วยในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
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ใบงาน 3
กระบวนการรักษาพยาบาล
วัตถุประสงค์

ผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการรักษาพยาบาล

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลบอกกระบวนการรักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยของตนเองได้รับ
2. ให้ผู้ดูแลอภิปรายความสำ�คัญของการดูแลรักษาแต่ละอย่าง ส่งผลต่อผู้ป่วยของตนเองอย่างไร
3. ให้ผู้ดูแลเขียนชื่อยาของผู้ป่วย จำ�นวน วันเวลาที่เริ่มรับประทานยา วัตถุประสงค์ของการใช้ วันที่ปรับ
เปลี่ยนยา เหตุผลที่เปลี่ยนลงในตารางข้างล่าง โดยใช้คู่มือยาเป็นหลัก หากผู้ดูแลไม่รู้จักยา
ชื่อยา

วันเดือนปี

ขนาด

1.
2.
3.

วัตถุประสงค์

วันที่
ปรับเปลี่ยนยา

เหตุผล

4. ให้ผู้ดูแลอภิปรายเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยรับประทานส่งผลต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้าง

ครั้งที่ 4: ทักษะที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกัน ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล
การดำ�เนินชีวิตร่วมกันระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยเป็นช่วงเวลาที่มีความสำ�คัญ การปรับตัวเข้ากันได้จะทำ�ให้
ผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้นานขึ้น ดังนั้นการดูแลในช่วงนี้ นับว่ามีความสำ�คัญ ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการอยู่
ร่วมกันนี้ได้แก่
1. ทักษะการเตือน เป็นการกระตุ้นทางวาจาให้ผู้ป่วยทำ�กิจกรรมหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ในการ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วันร่วมกัน สิ่งที่ผู้ดูแลต้องเตือนผู้ป่วยมีดังนี้
1.1 การเตือน เรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น อาบนํ้า แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า การรับประทานอาหาร
ให้ครบ 3 มือ้ โดยเฉาพะในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการกำ�เริบ ผูป้ ว่ ยจะพร่องในการดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจำ�วันเป็นอย่างมาก
        การเตือนทีด่ จี ะต้องมีการพูดโน้มน้าวให้ผปู้ ว่ ยเห็นความสำ�คัญ โดยการใช้นาํ้ เสีย่ งทีน่ มุ่ นวลทีแ่ สดง
ถึงความห่วงใย ไม่ใช่การบังคับ ผู้ป่วยจิตเวชจะมีความไวต่อนํ้าเสียงเป็นอย่างมาก หากผู้ดูแลใช้นํ้าเสียงที่ดุ กร้าว
จะทำ�ให้ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจ และในบางรายมีการต่อต้าน ดังนั้นการพูดด้วยความรัก และความห่วงใยเป็นหัวใจ
ของการเตือนที่ดี
1.2 การเตือนเรื่องการช่วยงานบ้าน การให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการทำ�งานรับผิดชอบเล็กๆน้อยๆ
ภายในบ้านเป็นสิ่งที่ดี เป็นการลดเวลาการนอนกลางวันของผู้ป่วย และช่วยส่งเสริมการมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชบางรายที่ง่วงนอนมาก ผู้ดูแลต้องปรึกษาแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนยาเพื่อให้มีความเหมาะสม
1.3 การเตือนเรือ่ งการรับประทานยา เป็นสิง่ จำ�เป็นในการรักษาผูป้ ว่ ยจิตเวช การรับปะทานยาตรงตาม
เวลา และจำ�นวนตามแพทย์สงั่ เป็นสิง่ ทีผ่ ดู้ แู ลต้องคอยสอดส่องดูแล เป็นการเพิม่ ความมัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ยไม่ลมื รับประทาน
ยาตามแผนการรักษา
40

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

2. ทักษะการแนะนำ�  หมายถึงการชี้แนะผู้ป่วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการชี้แจงเหตุผลประกอบ ผู้ป่วย
จิตเวชเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางความคิดและการรับรู้ การแสดงออกทางอารมณ์ แต่ระดับเชาว์ปัญญายังดีอยู่ การ
แนะนำ�ผู้ป่วยในการทำ�พฤติกรรมที่พึงประสงค์ใดๆควรให้เหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่าง
ยั่งยืน
3. ทักษะการทำ�กิจกรรมแทน หมายถึงการทีผ่ ดู้ แู ลได้ท�ำ กิจกรรมทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันให้
แก่ผู้ป่วย เช่นอาบนํ้า แปรงฟัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตกำ�เริบหรือในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงของยา อาจ
มีผลทำ�ให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการทำ�กิจวัตรประจำ�วัน ผู้ดูแลควรช่วยเหลือทำ�ให้ ไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่
กับความสกปรก
4. ทักษะการสอนกำ�กับ หมายถึงการที่ผู้ดูแลได้ทำ�การฝึกกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วย
จิตเวชที่ป่วยเรื้อรัง และในช่วงที่มีอาการกำ�เริบ จะมีความพร่องในการดูแลตนเอง การสอนกำ�กับ โดยการบอกให้ทำ�
แบบง่ายๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ และทำ�พฤติกรรมนั้นได้เองในที่สุด
5. ทักษะการต่อรอง หมายถึงเทคนิคการสร้างเงือ่ นไขเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ โดยใช้รางวัล หรือ
การลงโทษเป็นเงื่อนไข การใช้ทักษะนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยทำ�พฤติกรรมพึงประสงค์ได้มากขึ้น แต่ควรเลือกใช้สถานการณ์ที่
สำ�คัญ และจำ�เป็นไม่ควรสร้างเงื่อนไขกับผู้ป่วยทุกอย่าง เพราะจะทำ�ให้ผู้ป่วยเรียนรู้เทคนิคการต่อรอง ย้อนกลับกับ
ผู้ดูแลว่า หากอยากได้อะไรต้องทำ�พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก่อน
6. ทักษะไกล่เกลี่ย หมายถึง การเจรจา อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ เมื่อผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อื่น หรือการรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้ป่วยดังนั้น ผู้ดูแลควรเข้าใจเกี่ยว
กับธรรมชาติของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำ�ไปอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่น นอกจากนี้ผู้ดูแลต้องมี
ความเข้าใจถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อไม่ให้มาเอาเปรียบผู้ป่วยได้ รวมทั้งผู้ป่วยมีสิทธิที่จะรับรู้เรื่องการรักษาของตน ตลอดจน
การปฏิเสธการรักษา
7. ทักษะในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย หมายถึง การควบคุมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาในกรณีทไี่ ม่สามารถ จัดการ หรือแก้ไขปัญหาโดยตรงกับผูป้ ว่ ยได้ ไม่วา่ จะใช้ทกั ษะการต่อรองแล้ว
ก็ตาม เช่น ผู้ป่วยสารเสพติด ผู้ป่วยเที่ยวกลางคืน ทักษะนี้ได้แก่ การขอความร่วมมือจากกลุ่มเพื่อน รวมทั้งการจัด
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด การเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายไว้ในที่เหมาะสม
8. ทักษะการจัดการการถูกประทับตรา/ถูกรังเกียจ หมายถึงการที่ผู้ดูแลสามารถเผชิญกับการที่มีผู้ป่วย
จิตเวชอยูใ่ นครอบครัวได้อย่างเหมาสม มีวธิ กี ารสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทักษะนีใ้ ช้ในกรณีทมี่ ผี แู้ สดงท่าทีรงั เกียจผูป้ ว่ ย
หรือในกรณีที่มีผู้มาถามว่าผู้ป่วยเป็นอะไร หรือเป็นบ้าใช่หรือไม่ ในการบอกผู้อื่น ผู้ดูแลควรใช้วิธีการบอกอาการของ
ผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยอาจมีการแสดงอารมณ์ และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นบางครั้ง เนื่องมาจากความผิดปกติของ
สารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุล
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ใบงาน 4
ทักษะที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกัน
วัตถุประสงค์

ผู้ดูแลมีความเข้าใจในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันร่วมกันและสามารถเลือกใช้ทักษะ
ดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแล เลือกอธิบายทักษะแต่ละทักษะ ว่าหมายถึงอะไร ใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง
2. จับคู่กับคนข้างๆ ในการทำ�บทบาทสมมุติเป็นผู้ดูแลและผู้ป่วย แล้วฝึกทักษะต่างๆเช่น
2.1 ทักษะการเตือนให้ผู้ป่วยทำ�กิจวัตรประจำ�วันในเรื่องอาบนํ้า แปรงฟัน เปลี่ยน เสื้อผ้า และ
รับประทานอาหาร ยา
2.2 ทักษะการแนะนำ�ผู้ป่วยในเรื่อง การรับประทานยา การไม่นอนกลางวัน
2.3 ทักษะการไกล่เกลี่ย เมื่อมีผู้อื่นถูกทำ�ร้ายร่างกาย

ครั้งที่ 5 : การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค
ผูป้ ว่ ยจิตเวชจะมีอาการทางบวก อาการทางลบ หรืออาจมีปญ
ั หาในการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม
ซึง่ สืบเนือ่ งมาจากภาวะโรค บางครัง้ หากผูป้ ว่ ยขาดยา หรือรับประทานยาไม่สมาํ่ เสมอ ก็จะทำ�ให้มอี าการกำ�เริบได้ เช่น
อาการหงุดหงิดก้าวร้าว มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ผู้ดูแลต้องใช้ทักษะดังต่อไปนี้ ในการดูแล
1. ทักษะการประเมินสังเกตอาการ หมายถึงการประเมินและการสังเกตถึงปัญหาหรือความต้องการ
ในการดูแล โดยที่ประเมินหรือการสังเกตนั้นอาจกระทำ�ในขณะที่ผู้ป่วยรู้ตัว หรือ ไม่ก็ได้ ผู้ดูแลต้องมีความรู้ในการ
สังเกตอาการกลับเป็นซํ้าของผู้ป่วยเพื่อที่จะได้นำ�ผู้ป่วยมารับการรักษาได้อย่างเหมาะสม
2. ทักษะการขอความช่วยเหลือ หมายถึงการขอความช่วยเหลือจากแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์แหล่งช่วยเหลือในชุมชน สามารถแบ่งออกเป็น
     2.1 แหล่งบริการทางสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในชุมชน เช่นสถานีอนามัย คลินิกจิตเวชในโรง
พยาบาลอำ�เภอ
2.2 แหล่งบริการทางสุขภาพระดับตติยภูมิได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการขอความช่วยเหลือ หากผู้ป่วยมีอาการกำ�เริบ ให้ผู้ดูแลพาไปที่สถานีอนามัย เพื่อรับ
การรักษาเบือ้ งต้น และเพือ่ รับใบส่งตัวเพือ่ รับการรักษาต่อ ในกรณีทตี่ อ้ งส่งมารักษาเป็นผูป้ ว่ ยในทีโ่ รงพยาบาลอำ�เภอ
หรือโรงพยาบาลศูนย์
3. ทักษะการบอกสิ่งที่เป็นจริง หมายถึงการที่ผู้ดูแลได้ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้กับผู้ป่วยเกี่ยวกับสภาวะ
ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักรู้ในสิ่งทีกำ�ลังเกิดขึ้นจริง
4. ทักษะการถอยห่าง หมายถึงการที่ผู้ดูแลได้หลีกออกจากสถานการณ์การดูแลชั่วคราว เพื่อสงบ
สติอารมณ์ การหลีกนี้รวมทั้งการหลีกทางด้านอารมณ์ เช่นเงียบไม่โต้ตอบ และการหลีกทางกาย เช่นเดินหนี
5. ทักษะการป้องกันตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงเทคนิคการปกป้องตนเองจากการถูกทำ�ร้าย
ร่างกายจากผูป้ ว่ ยอย่างปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ย ทักษะนีน้ �ำ มาใช้ในกรณีทจี่ �ำ เป็นหากไม่สามารถใช้ทกั ษะ
การสื่อสารต่างๆ ได้สำ�เร็จ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อรอง การสอนแนะนำ�ให้เหตุผล การนำ�ทักษะนี้มาใช้เพื่อความ
ปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วย และผู้ดูแล ก่อนที่ผู้ดูแลจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นต่อไป
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ใบงาน 5
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค
วัตถุประสงค์

1. ผู้ดูแลทราบอาการเตือนก่อนกลับเป็นซํ้า
2. ผู้ดูแลทราบการจัดการเกี่ยวกับอาการที่เกิดจากภาวะโรคและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย รวมทั้งป้องกัน
ตนเองได้รวดเร็ว
3. ผู้ป่วย และผู้ดูแล มีแหล่งช่วยเหลือ เมื่อผู้ป่วยมีอาการที่เกิดจากภาวะโรค

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลบอกอาการเตือนก่อนกลับเป็นซํ้าของผู้ที่ดูแลอยู่
2. ให้ผู้ดูแล เลือกอธิบายทักษะแต่ละทักษะ ว่าหมายถึงอะไร ใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง
3. จับคูก่ บั คนข้างๆฝึกการทำ�บทบาทสมมุตเิ ป็นผูด้ แู ลและผูป้ ว่ ยแล้วฝึกทักษะต่างๆเช่น บอกสิง่ ทีเ่ ป็นจริง
เมื่อผู้ป่วยมีอาการหูแว่ว ได้ยินเสียงคนมาด่าว่าตนเป็นคนไม่ดี เห็นภาพคนมาเต้นระบำ�อยู่ข้างหน้า
4. ผู้ดูแลอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งช่วยเหลือในชุมชน และการจัดการที่เคยได้รับ
5. ผู้ดูแลจับคู่ ฝึกการป้องกันตนเองเบื้องต้น

ครั้งที่ 6 : การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยา
การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตามแผนการรักษาเป็นสิ่งที่สำ�คัญมากในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ทักษะที่
จำ�เป็นในการบริหารยาได้แก่
1. ทักษะการจัดการเรื่องยา หมายถึงการดูแลจำ�นวนยาให้เพียงพอจนถึงวันนัด และการให้ผู้ป่วยได้รับ
ประทานยาครบตามแผนการรักษา ตลอดจนการตัดสินใจเกีย่ วกับการปรับเปลีย่ นยา รวมทัง้ การจัดเก็บยาให้ปลอดภัย
จากการนำ�ยาไปใช้แบบไม่เหมาะสม
2. ทักษะการประเมินสังเกตอาการ หมายถึง การประเมินและการสังเกตถึงปัญหาและความต้องการใน
การดูแล จากการรับประทานยา ผูด้ แู ลต้องสังเกตอาการข้างเคียงของยาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ จะได้ชว่ ยเหลือประคับประคอง
ผู้ป่วยตามอาการ หรือปรึกษาแพทย์ในการปรับเปลี่ยนยา หากมีอาการรุนแรงได้นำ�ส่งโรงพยาบาล
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ใบงาน 6
การบริหารยา
วัตถุประสงค์

1. ผู้ดูแลสามารถบริหารยาที่ผู้ป่วยรับประทานได้
2. ผูด้ ูแลสามารถสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ผู้ป่วยรับประทานได้

กิจกรรม

1. ให้ผดู้ แู ลบอกอาการข้างเคียงของยาทีเ่ กิดขึน้ กับผูป้ ว่ ย ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ในแบบตรวจสอบอาการ
ข้างเคียงของยา
2. ให้ผู้ดูแลอภิปรายบทบาทของผู้ดูแลในการสังเกตและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงของยา

แบบตรวจสอบอาการข้างเคียงของยา

ให้ผู้ดูแลตรวจสอบอาการข้างเคียงของยา หลังจากผู้ป่วยรับประทานยาไปแล้ว 1-2 สัปดาห์
















อาการข้างเคียง
ง่วงซึม
วิงเวียนศีรษะ
กล้ามเนื้อ หดเกร็ง





มือสั่น ขาสั่น
เดินไปมา ขาสั่น บ่น
รู้สึกอ่อนเพลียข้างใน
การเคลื่อนไหวเร็ว
การเคลื่อนไหวช้าลง



ความอยากอาหาร
เพิ่มขึ้น
มีความไวต่อแสงแดด
การเคลื่อนไหวผิดปกติ
ที่รุนแรง
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อาการแสดง
นอนหลับมากขึ้น ง่วงเหงาหาวนอน
วิงเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนท่านั่งเร็ว
เดินหรือมีท่าทางเหมือนหุ่นยนต์
กล้ามเนื้อหดเกร็ง คอแข็ง
มือสั่น ขาสั่น
ขาสั่น บ่นรู้สึกอ่อนเพลียข้างใน
ไม่อยู่นิ่ง
ไม่แสดงออกทางสีหน้า
การเคลื่อนไหวแขนลดลง
การเคลื่อนไหวช้า เดินนิ่งท่าเดิม
นานๆ
นํ้าหนักเพิ่ม
ผิวหนังไหม้ง่ายเมื่อโดนแสงแดด
มือ เท้า ปาก ลิ้น สั่นพริ้ว

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

มีปัจจุบัน

เคยมีในอดีต

ใบงาน
1.
2.
3.
4.

แบ่งกลุ่มย่อย 6 – 8 คน
ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกกิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว ครั้งที่ 1 - 6
ให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว ครั้งที่ 1 – 6
อภิปราย ซักถามและวิทยากรสรุป

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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แผนการสอนที่

6

โปรแกรมค่ายครอบครัว
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว  
(เวลา 3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดกิจกรรมด้วยโปรแกรมค่ายครอบครัวสำ�หรับ
ผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำ�ไปใช้ในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคจิตและครอบครัวในเขตสุขภาพได้

เนื้อหาสาระ
โปรแกรมค่ายครอบครัวสำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคจิตและครอบครัว เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้ในการจัดค่ายครอบครัว ระยะ
เวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีโครงสร้างของเนื้อหาโปรแกรมฯ ที่สำ�คัญ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาความรู้ การดูแลตนเอง
การพัฒนาความมีคุณค่าแห่งตน และการพัฒนาทักษะทางสังคมสู่ชุมชน ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 ครอบครัวและชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 การแบ่งปันรักรู้จักตนเอง
กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน
กิจกรรมที่ 5 ฐานสนุกยกกำ�ลัง 3
- จิตสบายเมื่อร่างกายแข็งแรง
- รู้เท่าทันป้องกันได้/เรื่องเล่าแห่งความสำ�เร็จ
- เสริมคุณค่าด้วยใบยางพารา
กิจกรรมที่ 6 บ้านล้อมรัก
กิจกรรมที่ 7 เบากายเบาใจ
กิจกรรมที่ 8 แสงเทียนแห่งรัก และคืนแห่งดาว
กิจกรรมที่ 9 ธรรมชาติบำ�บัด
กิจกรรมที่ 10 ครอบครัวชุมชนอำ�ลา
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ตารางโปรแกรมค่ายครอบครัวส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว
วันที่

วันที่หนึ่ง
ภาคบ่าย

เวลา
กิจกรรม
14.00-15.00 น. 1. กลุ่มสัมพันธ์

15.00-19.00 น. 2. ครอบครั ว ชุ ม ชน
สัมพันธ์
(รับประทานอาหาร
กับครอบครัว)
8.30-10.30 น.

วันที่สอง
ภาคเช้า

วันที่สอง
ภาคบ่าย

3. แบ่งปันรัก
รู้จักตนเอง

10.30-12.00 น. 4. เรียนรู้ภูมิปัญญา
ชุมชน
(รับประทานอาหาร
ร่วมกันที่ริมนํ้าตก
ในชุมชน)
ตามบริบท
13.00-16.00 น. 5. ฐานสนุกยก
ก�ำลังสาม
 ฐานจิ ต สบายเมื่ อ
ร่างกายแข็งแรง
 ฐานรู้เท่าทัน
ป้องกันได้
 ฐานเสริมคุณค่า
ด้วยใบยางพารา
(ตามบริบทของ
ชุมชน)
16.00-18.00 น. 6. บ้านล้อมรัก
(รับประทานอาหาร
ร่วมกับครอบครัว)

วัตถุประสงค์
 เพือ
่ ให้สมาชิกได้สร้างสัมพันธภาพและรูจ้ กั คุน้ เคย
กันมากขึ้น
 เพื่อหลอมละลายความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน
 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รูปแบบของ
กิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ
 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ท�ำความรู ้ จั ก ครอบครั ว และ
ชุมชนที่ได้มาพักอาศัยด้วย
 เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนได้แสดงการต้อนรับ
สมาชิกเข้าสู่บ้านและชุมชน
 เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก
ครอบครัว ชุมชน
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ เรี ย นรู ้ ที่ จ ะอยู ่ ร ่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น
ในชุมชน ซึง่ เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้ความรูใ้ นเรือ่ งการสร้าง
สัมพันธภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การมองโลก
ในแง่ดี ความเข้าใจเรื่องอารมณ์ และเกิดการพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงหลังจากได้เรียนรู้
เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการท�ำมัดย้อมของชุมชน
โดยชุมชนเป็นผูถ้ า่ ยทอดประสบการณ์เพือ่ ให้สมาชิก
ได้ฝกึ ท�ำมัดย้อมด้วยตนเอง เพือ่ พัฒนาความมีคณ
ุ ค่า
แก่สมาชิกในการท�ำงานที่ส�ำเร็จได้ด้วยตนเอง
* หมายเหตุ กิ จ กรรมอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
 เพือ
่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการออกก�ำลังกายทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการออกก�ำลังกายและ
สร้างเสริมความสัมพันธ์แก่สมาชิก
 เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ท บทวนความรู ้ เรื่ อ งการดู แ ล
ผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ท�ำความเข้าใจใหม่กรณีที่มี
การเข้าใจผิด เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
 เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ย ญาติ แ ละชุ ม ชน เกิ ด การเรี ย นรู ้
การสร้างเสริมคุณค่าในตนเองได้ด้วยตนเอง
* หมายเหตุ กิ จ กรรมอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
 เพือ
่ ให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชได้รว่ มกันท�ำอาหารกับครอบครัว
และเจ้าของบ้านในชุมชนที่ได้ไปพักอาศัยด้วย
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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วันที่

เวลา
กิจกรรม
19.00-19.45 น. 7. เบากายเบาใจ

วันที่สอง
ภาคกลางคืน 19.45-21.00 น. 8. แสงเทียนแห่งรัก/
คืนแห่งดาว
6.00-10.30 น.
วันที่สาม
ภาคเช้า

9. ธรรมชาติบ�ำบัด

10.30-12.00 น. 10. ครอบครัวชุมชน
อ�ำลา











วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้การด�ำรงชีวิตอย่างมีสติ
และสามารถน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง
เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติและชุมชนเกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อกันและเกิดความตระหนักในการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจ เกิดก�ำลังใจและสร้างแรงจูงใจแก่
สมาชิกในการด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
เพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลายอย่างเป็นอิสระใน
บรรยากาศของชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงาม
เพื่อให้สมาชิกได้กล่าวอ�ำลา และแสดงความ
ขอบคุณแก่เพื่อนสมาชิก ครอบครัวเจ้าของบ้าน
ชุมชนที่ให้โอกาสในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ชีวิตร่วมกัน
เพื่อให้สมาชิกได้มอบของที่ระลึกแก่ครอบครัว
เจ้าของบ้าน ชุมชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
1. วิทยากรสุ่มถามผู้เข้าร่วมประชุมว่า “ท่านเคยมีประสบการณ์ในการ
เวลา 10 นาที
ทำ�ค่ายครอบครัวหรือไม่ อย่างไร”
กลุ่มใหญ่
เวลา 30 นาที

2. วิทยากรบรรยาย เรือ่ ง ภาพรวมโปรแกรมค่ายครอบครัวสำ�หรับผูป้ ว่ ย
โรคจิตและครอบครัว

กลุ่มย่อย 5-6 คน 3. แบ่งกลุ่มย่อย 5 - 6 คน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมโปรแกรมค่าย
เวลา 30 นาที
ครอบครัวสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว
กลุ่มใหญ่
เวลา 1 ชั่วโมง
30 นาที

4. แต่ละกลุ่มฝึกการจัดกิจกรรมโปรแกรมค่ายฯ ตามกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มใหญ่
เวลา 20 นาที

5. ผู้เข้าร่วมประชุมอภิปรายผลการฝึกการจัดกิจกรรมโปรแกรมค่ายฯ
ซักถาม และวิทยากรสรุป
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ใบความรู้
ใบงาน

ใบความรู้
กิจกรรมที่ 1 กลุ่มสัมพันธ์
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกได้สร้างสัมพันธภาพและรู้จักคุ้นเคยกันมากขึ้น
2. เพือ่ หลอมละลายความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน  
3. เพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รูปแบบของกิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ

เนื้อหาสาระ

การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ทำ�ให้สมาชิกได้รู้จักคุ้นเคย มีปฏิสัมพันธ์กัน เห็นความสำ�คัญของตนเอง
ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ช่วยให้เกิดความสนุกสนานมีความไว้วางใจและแรงจูงใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวนี้จะส่งผลให้สามารถดำ�เนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณ์

1.  เครื่องขยายเสียง
2.  เพลง
3.  ไมโครโฟน

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1.   ผู้นำ�กลุ่มแนะนำ�ตัว กล่าวทักทายสมาชิก และให้สมาชิกแนะนำ�ตัว
2.   ผู้ช่วยผู้นำ�กลุ่ม เปิดเพลงให้สมาชิกรำ�วงร่วมกัน 2 เพลง
3. ผู้นำ�กลุ่ม อธิบายกติกาของการทำ�กิจกรรมกระรอกเข้าโพรง ดังนี้  
3.1 ผู้ช่วยผู้นำ�กลุ่ม จะเปิดเพลงให้สมาชิกรำ�วงเดินเป็นวงกลม  
3.2 เมื่อผู้ช่วยผู้นำ�กลุ่มปิดเพลง  ผู้นำ�กลุ่มจะสั่งให้สมาชิกปฏิบัติตามว่า  
“โพรง  2  กระรอก  1”
“โพรง  2  กระรอก  3”
“โพรง  2  กระรอก  5”
โดยสมาชิกจะต้องหันหน้าเข้าหาและจับมือกัน 2 คน เพือ่ เป็นโพรง และให้สมาชิกอืน่ เป็นกระรอก
เท่ากับจำ�นวนที่ผู้นำ�กลุ่มกำ�หนด  
3.3 หลังจากนัน้ จะเปิดเพลงให้ร�ำ วงต่อไปจนกระทัง่ ได้สมาชิกทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามทีผ่ นู้ �ำ กลุม่ กำ�หนด
จำ�นวนมาก
3.4 ส่วนสมาชิกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่กำ�หนดได้ให้สมาชิกช่วยกันแสดงกิจกรรมพิเศษของกลุ่ม

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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กิจกรรมที่ 2 ครอบครัวชุมชนสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้สมาชิกได้ทำ�ความรู้จักครอบครัว และชุมชนที่ได้มาพักอาศัย
เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนได้แสดงการต้อนรับสมาชิกเข้าสู่บ้านและชุมชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก ครอบครัว ชุมชน
เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในชุมชน

สาระส�ำคัญ

การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย และการได้เรียนรู้ชุมชนที่ยังไม่คุ้นเคยนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การนำ�พาตนเองไปสู่สังคมใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัว ที่จะอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออกในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่

ระยะเวลา  1 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณ์

โจทย์คำ�ถามสำ�หรับสมาชิก ได้แก่
1. ท่านได้รู้จักใครบ้างในครอบครัว และเพื่อนบ้าน ชุมชน
2. ท่านได้เรียนรู้ หรือรู้จักสถานที่อะไรบ้างในชุมชน
3. ท่านใช้วิธีการอย่างไรให้ได้คำ�ตอบในข้อ 1 และ 2

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผูน้ �ำ กลุม่ ได้ใช้เกม “ส่งเสียงหากัน” โดยได้แบ่งกลุม่ เสียงสัตว์ ไว้ 2 ประเภท คือ ครอบครัวผูป้ ว่ ยจิตเวช
รวมผูป้ ว่ ย และเจ้าของบ้าน ให้สง่ ตัวแทนมาจับสลากคนละ 1 ใบ จากนัน้ เปิดดูในครอบครัวของตนแล้วช่วยกันส่งเสียง
ร้องของสัตว์ทไี่ ด้ดงั ๆ จนกว่าจะเจอเสียงร้องทีเ่ หมือนกัน (กิจกรรมนีเ้ ป็นการเลือกบ้านทีไ่ ปพักด้วยโดยปราศจากเงือ่ นไข
และเน้นความสนุกสนาน)
2. เมื่อได้บ้านพักเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ให้สมาชิกทำ�ความรู้จักซึ่งกันและกัน
3. ผู้นำ�กลุ่มได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกิจกรรมเพื่อให้สมาชิก ครอบครัว ชุมชนเข้าใจถึงการนำ�สมาชิก
เข้าไปพัก และสมาชิกต้องเรียนรู้อะไรบ้างโดยแจกใบคำ�ถาม 3 ข้อ
4. ผูน้ �ำ กลุม่ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก ครอบครัว ชุมชนนำ�สมาชิกเข้าบ้านพัก และศึกษาเรียนรูไ้ ด้อย่างอิสระ
ตามธรรมชาติ โดยมีครอบครัว เจ้าของบ้านเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนรู้ชุมชน
5. ทีมงานเข้าไปติดตามเยีย่ ม แต่ละบ้านทีเ่ ข้าไปพัก และสังเกตการเรียนรูใ้ นชุมชนของสมาชิกโดยการให้
กำ�ลังใจ และให้ความเป็นกันเองอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด
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กิจกรรมที่ 3 แบ่งปันรักรู้จักตนเอง
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิก ครอบครัว ชุมชน โดยเคารพใน
ความแตกต่างของบุคคลและมองเห็นจุดดีของผู้อื่น พร้อมที่จะสื่อสาร ให้กำ�ลังใจซึ่งกันและกันได้

สาระส�ำคัญ

การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลและสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำ�พาตนเองไปสู่สังคม
ใหม่ ซึง่ เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูท้ จี่ ะปรับตัวทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกับบุคคลอืน่ ได้ และเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออกในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ การยอมรับถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สนใจถึงข้อดีของบุคคลใกล้ชิด และบุคคลอื่นๆ สามารถสื่อสารออกมาได้ จะก่อให้เกิดความเข้าใจและ
ความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพ (40 นาที)

1. ผูน้ �ำ กลุม่ แนะนำ�ตัวและให้ผชู้ ว่ ยผูน้ �ำ กลุม่ แนะนำ�ตัว กล่าวเกริน่ นำ�ถึงทีม่ าของกิจกรรมแบ่งปันความรัก…
รูจ้ กั ตนเอง ว่า “รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มาร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ การอยูร่ ว่ มกันต้องรูจ้ กั การเอือ้ อาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน
เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน และรู้สึกดีใจมากที่ทางผู้จัดโครงการได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำ�คัญของเรื่องนี้
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชได้มคี รอบครัวของตนเองเป็นทีพ่ กั ใจหลักทีอ่ บอุน่ และเป็นพลัง เป็นกำ�ลังใจทีส่ �ำ คัญ
ทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถอยูใ่ นชุมชนได้ยาวนานและมีความสุข ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทดี่ ใี นครอบครัว ความเข้าใจ
ที่ตรงกัน มีเหตุผล รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและตอบสนองต่อกันได้มากขึ้น”
2.   ผู้นำ�กลุ่มให้สมาชิกจับคู่ โดยมีกติกาว่า ให้ผู้ที่มาจากที่ต่างกันจับคู่อยู่ด้วยกัน
3.   ผู้นำ�กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคู่ออกมานำ�เสนอข้อมูลส่วนบุคคลของซึ่งกันและกัน
4.   ผู้นำ�กลุ่มถามสมาชิกคู่ที่ได้ข้อมูลมากที่สุด 2 คู่ว่า “มีเคล็ดลับอะไรที่ทำ�ให้คุณได้ข้อมูลมาก”
5.   ผู้นำ�กลุ่มสรุปและบรรยายเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดี เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามเพิ่มเติม

กิจกรรมที่ 2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (40 นาที)

1.   ผูน้ �ำ กลุม่ พูดว่า “ถ้าพูดคำ�ว่าดอกไม้ ให้สมาชิกแต่ละคนคิดว่าตนเองชอบดอกไม้อะไร และเพราะอะไร
จึงชอบดอกไม้ชนิดนั้น” ให้เวลาคิด 2 นาที
2.   ผู้ช่วยผู้นำ�กลุ่มแจกใบกิจกรรม และให้สมาชิกเขียนลงไปตามที่คิด
3.   ผู้นำ�กลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนนำ�เสนอ  
4. ผู้นำ�กลุ่มสุ่มถามสมาชิก 5 คนว่า “คำ�ถามอย่างเดียว เพราะอะไรจึงมีคำ�ตอบไม่เหมือนกันหรือตอบ
เหมือนกัน เช่น ตอบว่าชอบดอกกุหลาบตัง้ หลายคน แต่ยงั มีเหตุผลไม่เหมือนกัน” สมาชิกตอบว่า “ชอบไม่เหมือนกัน”
“คิดไม่เหมือนกัน” “ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
5.   ผูน้ �ำ กลุม่ สรุปว่า “คนเรามีความชอบ ความคิดทีต่ า่ งกัน เพราะฉะนัน้ จึงทำ�ให้มมี มุ มองทีต่ า่ งกัน การกระทำ�
ก็จะไม่เหมือนกัน” และบรรยายต่อว่า “จากที่พูดกันมา จะพบว่า คนเราแตกต่างกันในทุกด้าน คือ อาจจะมีส่วน
ประกอบเหมือนกันแต่รายละเอียดในส่วนประกอบนัน้ ๆไม่เหมือนกัน เช่น ทุกคนมีปากแต่ปากของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน”
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

51

กิจกรรมที่ 3 มองคนอื่นในแง่ดี (30 นาที)

1. ผู้นำ�กลุ่ม ให้สมาชิกจับคู่กันในครอบครัวของตนเอง และให้คิดว่าแต่ละฝ่ายมีข้อดีอะไรบ้างโดยไม่ต้อง
ปรึกษากัน ให้เวลา 2 นาที หลังจากนั้นให้เขียนลงในใบกิจกรรม เมื่อทุกคนเขียนเสร็จแล้วให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน
ให้ผู้ป่วยบอกญาติว่ามีข้อดีอะไรบ้าง และให้ญาติบอกผู้ป่วยว่ามีข้อดีอะไรบ้าง  
2. ผู้นำ�กลุ่มสุ่มถามสมาชิก 5 คนว่า “รู้สึกอย่างไรที่ได้ยินคนพูดข้อดีของเรา โดยเฉพาะคนใกล้ชิด”
และสุ่มถามอีก 3 คนว่า “รู้สึกอย่างไรที่เราได้พูดข้อดีของคนอื่น โดยเฉพาะคนใกล้ชิด”  
3. ผู้นำ�กลุ่มสรุปข้อมูลจากสมาชิกว่า “ในแต่ละวันเราทำ�ความดีให้แก่กันมากมายและก็เห็นความดีที่คน
ใกล้ชิดทำ�ให้เรา แต่ว่าเรามักไม่ค่อยจะพูดถึงความดีนั้นให้ฟังซึ่งกันและกัน เมื่อไม่ได้พูดก็ทำ�ให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดได้ว่า
ทำ�ไปแล้วก็ยงั นัน้ แหละ เขาไม่เห็นความดีของเรา จึงทำ�ให้เกิดท้อใจได้และให้สมาชิกทุกท่าน เมือ่ กลับไปบ้านเย็นนีข้ อ
ให้พูดถึงความดีของคนในบ้านให้เขาฟังบ้างเพราะถือว่าเป็นยาบำ�รุงกำ�ลังใจของกันและกันในครอบครัว  เป็นการเติม
ความรักให้แก่กันทำ�ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นกว่าเดิม”

กิจกรรมที่ 4 อารมณ์ (40 นาที)

1. ผูน้ �ำ กลุม่ ให้สมาชิกออกมาจับบัตรคำ� คนละ 1 ใบ แล้วให้ถอื ไว้ ขออาสาสมัครมาแสดงท่าทางตามบัตรคำ�
ทีละ 1 คน แล้วให้สมาชิกในกลุม่ ช่วยกันทายว่าเป็นอารมณ์อะไร (โดยเฉพาะคนในครอบครัว) หลังจากนัน้ ให้ผแู้ สดงเฉลย
2. ผู้นำ�กลุ่ม ให้สมาชิกดูชื่ออารมณ์ต่างๆ แล้วให้ช่วยกันบอกว่า “ข้อใดคืออารมณ์ด้านลบและข้อใดคือ
อารมณ์ด้านบวก”  
3.   ผู้นำ�กลุ่ม สุ่มถามสมาชิก 2 คนว่า “อารมณ์ด้านบวกมีผลกับเราอย่างไร” และสุ่มถามสมาชิกอีก 2 คน
ว่า “อารมณ์ด้านลบมีผลกับเราอย่างไร”  
4.   ผู้นำ�กลุ่ม สรุปข้อมูลจากสมาชิกว่า “อารมณ์อย่างเดียวกันแต่ว่าแต่ละคนก็แสดงออกไม่เหมือนกัน  
และเมื่อเราแสดงอารมณ์ออกมา ถ้าหากว่าไม่มีการพูดคุยกันคนในบ้านก็อาจจะแปลอารมณ์ไม่ตรงกับที่เรารู้สึกก็ได้
จึงทำ�ให้เกิดความไม่เข้าใจกันตามมาได้” และบรรยายเรื่อง อารมณ์ของมนุษย์
5. ผูน้ �ำ กลุม่ ให้สมาชิกช่วยกันคิดว่า “เมือ่ มีอารมณ์ดา้ นลบ ท่านมีวธิ ชี ว่ ยตนเองอย่างไร” ให้เวลา 10 นาที
หลังจากนั้น สุ่มถามสมาชิก
6. ผู้นำ�กลุ่ม สรุปข้อมูลจากสมาชิกและบรรยายเรื่อง การควบคุมอารมณ์ด้านลบและหลักในการระบาย
อารมณ์  
7.   ผู้นำ�กลุ่ม แนะนำ�ให้สมาชิกแต่ละคนกลับไปสังเกตอารมณ์ด้านลบของตนเอง พยายามควบคุมและ
ระบายออกมาอย่างสร้างสรรค์  ตามหลักการที่ได้เรียนรู้ไปจากกิจกรรมกลุ่มครั้งนี้
8. ผู้นำ�กลุ่ม เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามเพิ่มเติม และถามถึงการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชีวิต
ประจำ�วันอย่างไร กล่าวสรุปกิจกรรมแบ่งปันรักรู้จักตนเองจากการทำ�กิจกรรมกลุ่ม
สื่อและอุปกรณ์ บัตรคำ�: โกรธ ดีใจ วิตกกังวล เศร้า ตกใจ มีความสุข โมโห เสียใจ
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กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน (มัดย้อมมัดใจ)
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน (การทำ�มัดย้อม) โดยชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
2. เพือ่ ให้สมาชิกได้ฝึกปฏิบัติ
3. เพือ่ พัฒนาความมีคุณค่าแก่สมาชิกในการทำ�งานที่สำ�เร็จได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรูว้ ธิ คี ดิ จากภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน โดยผ่านประสบการณ์จากชุมชนเอง จะทำ�ให้
เห็นมุมมองความคิดทีก่ ว้าง และการมีผลงานของชุมชนเริม่ จากการลองผิดลองถูก โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
มาเป็นทุนในการพัฒนา เช่นเดียวกับการทำ�อะไรให้ประสบความสำ�เร็จเริม่ จากตัวเราเองว่าเรามีความสามารถอะไรบ้าง
และต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทดลองเรียนรู้ และเราจะค้นพบศักยภาพของตนเองได้เมื่อเราทำ�สิ่งนั้นสำ�เร็จ

สื่อและอุปกรณ์
-

ผ้าเช็ดหน้าสีขาวจำ�นวน 100 ผืน
ปากกาลูกลื่นสำ�หรับเขียนชื่อตนเองลงบนผ้า
อุปกรณ์ประกอบการทำ�มัดย้อมจากชุมชน
กีร์ต้า/ เสียงเพลงบรรเลงเพื่อความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศ

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้นำ�กลุ่มในชุมชน ได้กล่าวทักทายสมาชิกและได้เริ่มต้นบรรยายประวัติชุมชนและจุดเริ่มต้นของการ
เกิดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของชุมชน วิธีการทำ�มัดย้อม
2. ผู้นำ�กลุ่ม เปิดโอกาสให้ซักถาม และแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน เพื่อความสะดวกในการฝึกทำ�
ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม และการใช้อุปกรณ์
3. ให้สมาชิกเริ่มต้นฝึกทำ�ด้วยตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงประจำ�กลุ่ม และเพื่อนในกลุ่มช่วยสอน
4. ในขณะฝึกทำ�  เพื่อสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน และลดความเครียดจากการฝึก ทีมงานช่วยกระตุ้น
โดยการเล่นกีต้า ร้องเพลง และให้สมาชิกช่วยกันร้องด้วย
5. ผู้นำ�กลุ่ม จะคอยสอบถามกับสมาชิก และสังเกตสมาชิกที่ทำ�ไม่ได้ เพื่อส่งพี่เลี้ยงเข้าไปดูแล
6. เมือ่ มัดผ้าเสร็จเรียบร้อยตามลายของตนเองทีอ่ อกแบบขึน้ มา ให้สมาชิกเขียนชือ่ ตนเองด้วยปากกาลูกลืน่
ลงบนผ้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ก่อนที่จะนำ�ไปต้มรวมกัน
7. ผู้นำ�กลุ่ม ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการต้ม เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง พอเสร็จจะต้องนำ�ไปตากแดด
ซึ่งสมาชิกสามารถมารับได้หลังจากนั้น
8. สมาชิกได้กล่าวเพื่อแสดงความขอบคุณแก่วิทยากรและพี่เลี้ยงชุมชน
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กิจกรรมที่ 5 ฐานสนุกยกก�ำลัง 3
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกค่ายฯ ได้ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน
2. สร้างเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเอง โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3. เพื่อให้สมาชิกค่ายได้สร้างเสริมความรู้สึกภาคภูมใจและมีคุณค่าในตนเองโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

เนื้อหาสาระ

การแบ่งปันประสบการณ์ที่ประสบความสำ�เร็จในมุมมองด้านต่าง ๆ ในการดูแลตนเองนั้น จะช่วยให้ผู้เล่า
เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กบั เพือ่ นสมาชิกให้มพี ลังในการต่อสู้ และนำ�ประโยชน์
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นประโยชน์แก่บคุ คลอืน่ ทีจ่ ะเรียนรูต้ อ่ ไป ความสำ�เร็จทีเ่ กิดจากการสร้างสรรค์งานด้วย
ตนเองของผูป้ ว่ ยจะเป็นสิง่ สร้างความภาคภูมใิ จและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ตลอดถึงการได้ออกกำ�ลังกาย จะเป็น
ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพกายและจิต เกิดความสนุกสนาน ความผูกพันที่ดีต่อกัน

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
ฐานที่ 1 รู้เท่าทันป้องกันได้/เรื่องเล่าความส�ำเร็จ
1. ผู้นำ�กลุ่ม ให้สมาชิกแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มญาติโดยให้ตอบคำ�ถามคนละ1 ข้อตามที่ตนเองเลือก
เลขข้อคำ�ถามตั้งแต่ข้อ 1 - 10 ซึ่งมีคำ�ตอบเป็นคำ�ว่า “ใช่”  “ไม่ใช่” ให้เลือกตอบโดยให้ไปยืนตามคำ�ตอบที่วางไว้
2. ผูน้ �ำ กลุม่ ให้สมาชิกช่วยกันอธิบายคำ�ตอบ เพราะอะไรจึงตอบว่าใช่และไม่ใช่ และผูน้ �ำ กลุม่ สรุปประเด็น
สำ�คัญๆ ในแต่ละคำ�ถามอีกครั้ง
		
คำ�ถามสำ�หรับผู้ป่วย ได้แก่
1) เมื่อมีอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หน้ามืด ตัวแข็ง มือสั่น มีผื่นคันฯลฯ แม้มีอาการเพียงเล็กน้อย
ท่านก็จะหยุดกินยาเพราะแสดงว่ายาชุดนั้นไม่ถูกกับโรคของตนเอง
2) ท่านรอให้ตนเองมีอาการทางจิตรุนแรงก่อนจึงจะนำ�ส่งโรงพยาบาลจิตเวชเพราะเกรงว่าถ้าอาการ
ไม่รุนแรงแพทย์จะไม่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
3) แม้ว่ามีอาการดีแล้ว ท่านก็จะมาพบแพทย์อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
4) ท่านไม่ช่วยทำ�งานใด ๆ เพราะต้องการพักผ่อนมาก ๆ
5) เมือ่ มีอาการเปลีย่ นแปลงเช่นปวดศีรษะมาก นอนไม่หลับ หงุดหงิด โมโหง่าย ท่านควรมาพบแพทย์
ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัด
6) ท่านพยายามทำ�จิตใจให้สบายและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองจนเกินไป
7) ท่านควรกินยาก่อนนอนเพิ่มขึ้น เมื่อรู้สึกว่านอนไม่หลับ
8) ท่านจะหยุดกินยาเมื่อเห็นว่ามีอาการดีขึ้นแล้ว
9) ท่านไปเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ในหมู่บ้านเป็นครั้งคราว
10) ท่านตัดสินใจทำ�อะไรด้วยตนเองได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องปรึกษาญาติ
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คำ�ถามสำ�หรับญาติ  ได้แก่
1) เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หน้ามืด ตัวแข็ง มือสัน่ มีผนื่ คันฯลฯ แม้มอี าการเพียงเล็กน้อย
ท่านก็จะให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเพราะแสดงว่ายาชุดนั้นไม่ถูกกับโรคของผู้ป่วย
2) ท่านรอให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิตรุนแรงก่อนจึงจะนำ�ส่งโรงพยาบาลจิตเวชเพราะเกรงว่าถ้าอาการ
ไม่รุนแรง แพทย์จะไม่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
3) แม้ผู้ป่วยมีอาการดีแล้ว ท่านก็จะพามาพบแพทย์อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
4) ท่านไม่ให้ผู้ป่วยช่วยทำ�งานใด ๆ เพราะต้องการให้ผู้ป่วยพักผ่อนมาก ๆ
5) เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ปวดศีรษะมาก นอนไม่หลับ หงุดหงิด โมโหง่าย ควรมาพบแพทย์
ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัด
6) ท่านพยายามไม่ต�ำ หนิ ดุดา่ พูดบ่นซา้ํ ๆ วิพากษ์วจิ ารณ์ผปู้ ว่ ยหรือแสดงความห่วงใยผูป้ ว่ ยจนเกินไป
7) ท่านให้ผู้ป่วยกินยาก่อนนอนเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ
8) ท่านให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้ว
9) ท่านให้ผู้ป่วยเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
10) ท่านไม่ให้ผู้ป่วยตัดสินใจทำ�อะไรด้วยตนเองในทุกเรื่องเพราะกลัวผู้ป่วยจะตัดสินใจผิดพลาด

กิจกรรม STORY TELLING เรื่องเล่าความส�ำเร็จ

1. ผู้นำ�กิจกรรมอธิบายวัตถุประสงค์ และวิธีการ และขั้นตอนในการดำ�เนินกิจกรรมเรื่องเล่า
2. คณะทำ�งานมีหน้าที่เป็น
		
- ผู้อำ�นวยการกลุ่ม เพื่อนำ�ประเด็นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้เล่าเรื่องของตนเองที่ปฏิบัติจริง
ทั้ง 5 ด้าน โดยเป็นเรื่องที่คิดว่าตนเองทำ�ได้ดี ประสบความสำ�เร็จ หรือเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาไปได้ โดยคอยกระตุ้น
ให้กำ�ลังใจ และแนะนำ�ให้สมาชิกคนอื่นสนใจฟัง โดยถามรายละเอียดได้ แต่ไม่ตำ�หนิ หรือวิจารณ์การกระทำ�เหล่านั้น
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว พยายามทำ�ให้สมาชิกทุกคนเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
		 - ผูจ้ ด ทำ�หน้าทีจ่ ดเรือ่ งราวทีแ่ ต่ละคนเล่าอย่างละเอียด พร้อมชือ่ ผูเ้ ล่าเรือ่ งด้วย ลงในแบบฟอร์มคลัง
ความรู้ และผูจ้ ดบันทึกอีกคน สรุปประเด็นสำ�หรับเรือ่ งเล่า แล้วแยกเป็นหมวดหมูใ่ นลักษณะ Mindmap เพือ่ แสดงให้
เห็นถึงเรื่องเล่าที่สำ�เร็จของแต่ละความคิด และง่ายต่อการสรุปประเด็น
3. เมื่อสมาชิกทุกคนเล่าเรื่องได้ครบแล้ว ผู้จดบันทึก Mindmap นำ�ภาพ Mindmap มาแสดงให้ในกลุ่ม
ได้เห็นภาพรวมความคิดทัง้ หมด แล้วสรุปเรือ่ งเล่าแต่ละประเด็นในลักษณะการให้ก�ำ ลังใจ  การเสริมแรงจูงใจจากเรือ่ ง
เล่าทีป่ ระสบความสำ�เร็จให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการเรียนรูแ้ ละเกิดพลังทีจ่ ะนำ�ความรูท้ ไี่ ด้ไปปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมการดูแล
ตนเอง และการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว

สื่อและอุปกรณ์

1. กระดาษฟลิบชาร์ตสำ�หรับทำ� Mindmap จำ�นวน 3 แผ่น
2. อาร์ตไลน์ คละสี เขียนฟลิบชาร์ต
3. แบบฟอร์มคลังความรู้สำ�หรับจดบันทึกเรื่องเล่า จำ�นวน 50 แผ่น
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ฐานที่ 2  เสริมคุณค่าด้วยใบยางพารา
1. ให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการทำ�ดอกไม้ใบยางเป็นวิทยากรประจำ�กลุ่ม สาธิตวิธีการทำ�ดอกไม้
ใบยางหลายๆ แบบ
2. ให้ผู้ป่วย ญาติ และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทำ�ดอกไม้ใบยางด้วยตนเอง โดยให้เลือกสีของ
ใบยางเอง และเปิดโอกาสให้แต่ละคนสร้างสรรค์ดอกไม้ใบยางแบบต่างๆ
3. บรรยากาศในกลุม่ จะมีการเล่นดนตรี(กีตาร์)ร่วมกันร้องเพลงขณะทำ�ดอกไม้ เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ผ่อนคลาย
4. ให้ทุกคนได้โชว์ผลงานของตนเอง มีการชื่นชมผลงานซึ่งกันและกัน บอกความรู้สึกที่ได้เรียนรู้จาก
เข้าร่วมกิจกรรม

ฐานที่ 3  จิตสบายเมื่อร่างกายแข็งแรง
1. ให้ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกำ�ลังกาย
พร้อมสรุปและเสริมประเด็นจากการพูดคุย
2. ให้ทกุ คนยืนเป็นวงกลมและคิดท่าทางเคลือ่ นไหวของตนเอง 1 ท่า โดยใช้สว่ นใดส่วนหนึง่ ของร่างกายก็ได้
และทำ�ท่านั้นค้างไว้ จากนั้นให้คนถัดไปเลียนแบบท่าทางของคนแรกและคิดท่าทางของตนเองเพิ่มเติมทำ�ต่อๆ กันไป
จนครบวง
3. ให้สมาชิกทุกคนได้ทดลองฝึกปฏิบัติการออกกำ�ลังกายแบบ ชี่กง และสำ�รวจสภาพกายและจิต
ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิบัติ
4. สรุปประโยชน์เพื่อสร้างให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตไปพร้อมกัน

กิจกรรมที่ 6 บ้านล้อมรัก
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชได้รว่ มกันทำ�อาหารกับครอบครัว และเจ้าของบ้านในชุมชนทีไ่ ด้ไปพักอาศัยด้วย ซึง่
ก่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า เกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้แสดงความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการดำ�รงชีวิตร่วมกันในครอบครัว ชุมชน

เนื้อหาสาระ

การเรียนรู้ในการทำ�งานร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการพัฒนาทักษะการดำ�รงชีวิต และส่งเสริมความมี
คุณค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำ�อาหารให้ครอบครัวทานได้

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้นำ�กลุ่ม ได้ทำ�ความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของที่บ้านทุกด้านตามความสามารถ
2. ให้สมาชิกแยกย้ายไปตามบ้านของตนเองและให้ดำ�เนินกิจกรรมนี้ได้อย่างอิสระภายในครอบครัวของ
ตนเองหรืออาจจะร่วมกับครอบครัวอื่นในชุมชนได้
3. ทีมงานแยกติดตามเยี่ยมบ้านและร่วมสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกอย่างเป็นธรรมชาติ และ
เข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างอิสระ

กิจกรรมที่ 7 เบากายเบาใจ
วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้สมาชิกได้เรียนรูก้ ารดำ�รงชีวติ อย่างมีสติ และสามารถนำ�มาปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วัน เพือ่ ให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล

เนื้อหาสาระ

การมีสติคือการตระหนักรู้ในตนเอง คือการรู้ว่าตนเองเคลื่อนไหว รู้ความคิดของตนเอง รู้ว่าขณะนี้เราเกิด
อารมณ์อะไร และเข้าใจว่าทุกอย่างคือธรรมชาติ เมื่อมีเกิดขึ้นมาทุกอย่างก็มีจบลงไป หากเราอยู่กับเหตุการณ์ที่เป็น
ปัจจุบนั ทัง้ ร่างกาย อารมณ์ ความคิด เราก็สามารถดำ�รงชีวติ ได้อย่างมีความสุข หรือทุกข์นอ้ ย สามารถตัง้ รับหรือแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม

ระยะเวลา 60 นาที
สื่อ/อุปกรณ์ เทปเพลงบรรเลง
ขั้นตอนการท�ำกิจกรรม

1. จัดสมาชิกล้อมเป็นวงกลมอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย
2. อบอุน่ ร่างกาย โดยการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตัง้ แต่ศรี ษะ ใบหน้า ลำ�คอ อก แผ่นหลัง
แขน มือ ท้อง ขา ปลายเท้า
3. ฝึกหายใจโดยการหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบอย่างช้าๆ จนรู้สึกผ่อนคลาย
4. การฝึกทำ�มือร้อนด้วยการตั้งฝ่ามือในระดับทรวงอก หันฝ่ามือเข้าหากัน แต่ไม่ชิดกัน ให้ฝ่ามือทั้งสอง
ข้างห่างกันประมาณ 2 - 3 นิ้ว จากนั้นขยับฝ่ามือออกจากกันอย่างช้าๆ แล้วเข้ามาอย่างช้าๆ (ทำ�ฝ่ามือเข้าออก)
จนรู้สึกว่ามีสมาธิ และเกิดความร้อนขึ้นบนฝ่ามือ
5. ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกาย และลมหายใจพร้อมกับประกอบเพลงบรรเลง
6. ฝึกสมาธิโดยการผ่อนคลายร่างกาย ความคิด และอารมณ์ โดยการตามลมหายใจเข้าออกอย่างช้า ๆ ให้
เกิดการเรียนรู้ความรู้สึกผ่อนคลายและความสงบ
7. ผู้นำ�กลุ่มขออาสาสมัครแทนกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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กิจกรรมที่ 8 แสงเทียนแห่งรัก
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และเกิดความตระหนักในการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจ
2. เพื่อให้เกิดกำ�ลังใจ และสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกในการดำ�รงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เนื้อหาสาระ

การเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ได้เปิดเผยความรู้สึกต่อกัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งแสงเทียน
แห่งความรัก ช่วยเสริมความรักที่มีต่อกันมากขึ้น มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และการที่บุคคลประสบ
ความสำ�เร็จมาเล่าประสบการณ์แห่งความสำ�เร็จ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ว่ ยเห็นเชิงประจักษ์ และเสริมพลังในการ
ต่อสู้ชีวิตต่อไป

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์







เทปเพลงแสนรัก ของ ศุ บุญเลี้ยง (สามารถเลือกเพลงตามความเหมาะสม)
เทปเพลง Live & Learn (สามารถเลือกเพลงตามความเหมาะสม)
กระบะเทียน
เทียนสวยงาม
ดอกกุหลาบ 100 ดอก
บทกลอนเสริมพลังแห่งรัก

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้นำ�กลุ่มทักทายสมาชิก ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม และตั้งคำ�ถาม ดังนี้
		
 สมาชิก ครอบครัว ชุมชน รู้สึกอย่างไรต่อการร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆในครั้งนี้
		
 สมาชิก ครอบครัว ชุมชน ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำ�กิจกรรมทั้งหมด
2. ผู้นำ�กลุ่มสรุปประเด็นดังกล่าว
3. ผู้นำ�กลุ่มเปิดเพลงแสนรักและตั้งคำ�ถาม
		
 จากบทเพลงทีว
่ า่ “บ้านใช่มเี พียงเสามุงหลังคา แต่คณ
ุ ค่าอยูท่ ค่ี วามเข้าใจ” สมาชิกฟังแล้วคิดอย่างไร
4. ผูน้ �ำ กลุม่ สรุป และเน้นให้สมาชิกเห็นความสำ�คัญในการอยูร่ ว่ มกันโดยการให้ความรัก และเข้าใจซึง่ และกัน
5. ผู้นำ�กลุ่มแนะนำ�สมาชิกที่เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินชีวิต เป็นการเปิดตัว บุคคล
สำ�คัญใน “คืนแห่งดาว” เปิดโอกาสให้สมาชิกดังกล่าวได้บอกเล่าในกลุ่ม
6. ผู้นำ�กลุ่มเปิดเพลง Live & Learn พร้อมทั้งให้สมาชิกมอบดอกไม้ให้ครอบครัว ชุมชน และผู้ที่สมาชิก
ต้องการขอบคุณ หลังจากนั้นผู้นำ�กลุ่มให้ประธานจุดเทียน และให้สมาชิกจุดต่อๆ กันไป พร้อมทั้งอ่านคำ�บทกลอน
เสริมพลังแห่งรัก และจับมือประสาน ร่วมกันร้องเพลงให้กำ�ลังใจ
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กิจกรรมที่ 9 ธรรมชาติบ�ำบัด
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลายอย่างเป็นอิสระในบรรยากาศของชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงาม

เนื้อหาสาระ

การใช้สงิ่ แวดล้อมในชุมชนทีม่ บี รรยากาศของธรรมชาติอนั สวยงาม เช่น นํา้ ตก ป่าเขา ลำ�ธาร วิถชี วี ติ ชุมชน
และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้บำ�บัดตนเองอย่างอิสระ จะช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ในร่างกายก็จะหลั่งสารความ
สุขออกมาโดยไม่รู้ตัว เกิดความรู้สึกสดชื่น มีพลังในการเริ่มต้นในวันใหม่

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

ให้สมาชิกได้ผอ่ นคลายตนเองจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยการพักผ่อนอย่างอิสระภายใต้สงิ่ แวดล้อมของชุมชนที่
มีธรรมชาติอนั สวยงาม ซึง่ สมาชิกสามารถค้นหากิจกรรมได้ดว้ ยตนเองหรือรวมกลุม่ เพือ่ นทำ�กิจกรรมด้วยกัน เช่น การ
ออกกำ�ลังกายริมภูเขาตอนเช้า การเล่นนํ้าตก เดินป่า ตลาดนัดยามเช้าเพื่อดูวิถีชีวิตชุมชนฯลฯ

กิจกรรมที่ 10  ครอบครัวชุมชนอ�ำลา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกได้กล่าวอำ�ลา และแสดงความขอบคุณแก่ เพื่อนสมาชิก ครอบครัวเจ้าของบ้าน ชุมชนที่
ให้โอกาสในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน
2. เพื่อให้สมาชิกได้มอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวเจ้าของบ้าน ชุมชน

เนื้อหาสาระ

การอำ�ลาจากกันด้วยความอบอุน่ และประทับใจ จะอยูใ่ นความทรงจำ�ทีด่ ตี ลอดไป ความรักความเข้าใจ เกิดขึน้
ได้ถ้ารู้จักให้ เมื่อเรียนรู้ที่จะให้ ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับ เมื่อรู้จักรับ ต้องรู้จักให้ ฉันใดก็ฉันนั้น

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์



ของที่ระลึกสำ�หรับชุมชน
ของที่ระลึกที่สมาชิกได้เตรียมมาเพื่อมอบให้เจ้าของบ้านที่ได้ไปพักอาศัยอยู่ด้วยตลอดการเข้าค่าย

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้นำ�กลุ่ม ให้ตัวแทนสมาชิก ครอบครัว ชุมชน ได้แสดงความรู้สึกและ กล่าวอำ�ลาชาวค่าย
2. ผู้นำ�กลุ่ม ให้ตัวแทนสมาชิกมอบของที่ระลึกแก่ชุมชน
3. ผู้นำ�กลุ่ม ให้เจ้าของบ้าน และครอบครัวสมาชิกได้ยืน 2 แถว หันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้สมาชิกทุกคน
ได้มอบของที่ระลึกที่เตรียมมามอบให้เจ้าของบ้านที่ได้ไปพักด้วย เพื่อแสดงความมีไมตรีจิตอีกครั้ง
4. ผู้นำ�กลุ่ม เปิดบรรยากาศการอำ�ลาให้เป็นไปตามธรรมชาติ และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ก่อนที่
จะแยกย้ายกันเดินทางกลับ
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

59

ใบงาน
1. แบ่งกลุ่มย่อย 5 - 6 คน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมโปรแกรมค่ายครอบครัวสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิตและ
ครอบครัว โดย ให้จับฉลากกลุ่มละ 1 กิจกรรม
2. ให้แต่ละกลุม่ ฝึกการจัดกิจกรรมโปรแกรมค่ายครอบครัวสำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคจิตและครอบครัว ตามกิจกรรม
ที่จับฉลากได้                
3. วิทยากรให้ผเู้ ข้ารับการอบรมอภิปรายเกีย่ วการจัดกิจกรรมโปรแกรมค่ายครอบครัวสำ�หรับผูป้ ว่ ยโรคจิต
และครอบครัว พร้อมซักถามและสรุปผล
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แผนการสอนที่

7

ทักษะจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต
(เวลา 3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้วทิ ยากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดเรือ่ งทักษะจำ�เป็นพืน้ ฐานในการดำ�เนินชีวติ 6 ทักษะ

เนื้อหาสาระ
ทักษะจำ�เป็นพืน้ ฐานในการดำ�เนินชีวติ หมายถึง การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางจิตเวช เพือ่ เอือ้ อำ�นวยให้บคุ คลที่
มีความผิดปกติทางจิตเวชมีโอกาสทีจ่ ะปรับตัว และพัฒนาศักยภาพสามารถดำ�รงชีวติ อยูร่ ว่ มกับครอบครัวและสังคมได้
เป็นการเตรียมผู้ป่วยให้กลับมาเป็นปกติหรือมีความบกพร่องน้อยที่สุด ซึ่งต้องเพิ่มพูนทักษะต่างๆที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมชีวิตประจำ�วัน เหมาะสำ�หรับผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังที่ต้องรักษาในหน่วยงานจิตเวชแบบผู้ป่วยใน ทักษะจำ�เป็น
พื้นฐานในการดำ�เนินชีวิตประกอบด้วย 6 ทักษะ ดังนี้
1) ทักษะการดูแลตนเอง
2) ทักษะทางสังคม
3) ทักษะการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน
4) ทักษะการทำ�งาน
5) ทักษะการพักผ่อน
6) ทักษะการดำ�เนินชีวิตในชุมชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
1. วิ ท ยากรเกริ่ น นำ � เรื่ อ งความสำ � คั ญ ของทั ก ษะจำ � เป็ น พื้ น ฐานใน
เวลา 15 นาที
การดำ�เนินชีวิตสำ � หรั บผู้ ป่วยจิ ต เวช และสุ่ ม ถามสมาชิ ก กลุ่ ม ว่ า
“ประสบการณ์ในการฝึกทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิต
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชและทักษะจำ�เป็นพื้นฐานควรมีเรื่องอะไรบ้าง”
กลุ่มใหญ่
เวลา 45 นาที

2. วิทยากรบรรยาย เรื่อง ภาพรวมทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนิน
ชีวิต 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะ
การอยูร่ ว่ มกันภายในบ้าน ทักษะการทำ�งาน ทักษะการพักผ่อน และ
ทักษะการดำ�เนินชีวิตในชุมชน ตามใบความรู้

กลุ่มย่อย 5 – 6 คน 3. แบ่งกลุ่มย่อย 5 – 6 คน เพื่อเตรียมฝึกทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการ
เวลา 2 ชั่วโมง
ดำ�เนินชีวิต 6 ทักษะ ตามใบงาน
4. แต่ละกลุม่ ย่อยฝึกทักษะจำ�เป็นพืน้ ฐานในการดำ�เนินชีวติ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
5. อภิปราย ซักถาม และวิทยากรสรุป

ใบความรู้

ใบงาน
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ใบความรู้
ทักษะจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต
การฝึกทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิต หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช เพื่อเอื้ออำ�นวย
ให้บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเวชมีโอกาสที่จะปรับตัว และพัฒนาศักยภาพสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัว
และสังคมได้ เป็นการเตรียมผูป้ ว่ ยให้กลับมาเป็นปกติหรือมีความบกพร่องน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยจิตเวช
อย่างต่อเนื่อง ลดความพิการ ความบกพร่อง ความเสื่อมสมรรถภาพทางจิต ซึ่งต้องเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับกิจกรรมชีวิตประจำ�วัน การฝึกทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิตประกอบด้วยทักษะ 6 ด้าน ดังนี้
1) ทักษะการดูแลตนเอง เป็นการฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ เช่น รู้จักรักษาความสะอาด
ร่างกาย ความสะอาดของเสื้อผ้า การรับประทานอาหารอย่างมีระเบียบ รู้จักรับประทานอาหารด้วยตนเอง ทักษะนี้
ประกอบด้วย การแปรงฟัน การอาบนาํ้ การรักษาความสะอาดผม การรับประทานอาหาร และการรับประทานยาด้วย
ตนเอง
2) ทักษะทางสังคม ฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักมารยาททางสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เช่น การมี
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ รู้จักสนใจตนเอง รู้จักใช้ภาษาพูด ภาษาท่าทางที่เหมาะกับเหตุการณ์ รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น รู้จักปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ทักษะนี้ประกอบด้วย กลุ่มเปิดใจ การปรับตัวในการอยู่
ร่วมกับผู้อื่น กลุ่มสนทนา และกลุ่มกิจกรรมกีฬาในร่มและกลางแจ้ง
3) ทักษะการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน ฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักใช้ของใช้ต่างๆให้ถูกประเภท จัดเก็บของใช้ภายใน
บ้านให้เป็นระเบียบ รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทักษะนี้ประกอบด้วย การดูแลความสะอาดที่อยู่อาศัย ห้องนอนและ
เครื่องนอน และการดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า
4) ทักษะการทำ�งาน ฝึกให้ผปู้ ว่ ยมีความรับผิดชอบในการทำ�งาน รูจ้ กั สร้างสัมพันธภาพกับเพือ่ นร่วมงาน
และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน ทักษะนี้ประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว
5) ทักษะการพักผ่อน ฝึกให้ผปู้ ว่ ยรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดว้ ยการออกกำ�ลังกาย การอ่านหนังสือ
ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ การปลูกต้นไม้ หรือการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม ทักษะนีป้ ระกอบด้วย กลุม่ กิจกรรมเสียงเพลง
สื่อลีลา และกลุ่มกิจกรรมเกมรำ�วงค้าง
6) ทักษะการดำ�เนินชีวิตในชุมชน ฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักเดินทางอย่างปลอดภัย การใช้สาธารณูปโภคต่างๆ
ในชุมชนอย่างถูกต้อง การรู้จักชุมชน การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำ�เป็น การทำ�งานอาชีพในชุมชน การร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ทักษะนี้ประกอบด้วย ประเพณีและวันสำ�คัญทางศาสนา
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1. ทักษะการดูแลตนเอง
การแปรงฟัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถอธิบายความ
รู้เรื่องการดูแลรักษา
ฟันได้
2. สามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการ
ดูแลรักษาฟันได้
3. สามารถแปรงฟันได้
ถูกวิธี

เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
 ฟั น เป็ น อวั ย วะที่ ส�ำคั ญ ในการขบเคี้ ย วอาหาร การด�ำเนินกิจกรรม ผู้น�ำกลุ่มกล่าว
อายุ ก ารใช้ ง านของฟั น จะยาวนานถ้ า มี ก าร “สวัสดี” แนะน�ำตัวและให้ผู้ป่วย
ท�ำความสะอาดถูกวิธี
แนะน�ำตัว
 วิธก
ี ารท�ำความสะอาดฟันทีด่ ที สี่ ดุ คือ การแปรง  บอกวัตถุประสงค์ของการท�ำกลุม่
ฟัน ถ้าไม่แปรงฟันเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ซอก  ใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ฟันจะเกิดการผุเน่าท�ำให้ฟนั เสีย ถ้าเป็นมากอาจ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยแสดงความ
เกิดการปวดฟัน เหงือกอักเสบได้
คิดเห็นเกี่ยวกับการแปรงฟัน
 การแปรงฟันควรแปรงอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง  ถามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการแปรงฟั น
คือ ตอนเช้าและก่อนนอน (หรือหลังรับประทาน ตามประสบการณ์ ข องผู ้ ป ่ ว ย
อาหาร)
แต่ละคน
ขั้นตอนการแปรงฟันที่ถูกต้อง
 อธิ บ ายเรื่ อ งฟั น และประโยชน์
1. แปรงฟันด้านนอกของฟันบน หงายแปรงและ ของการแปรงฟัน
เอียงลงเล็กน้อย ขยับแปรงอยูก่ บั ที่ 2-3 ครัง้ แล้ว  สาธิตการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ปัดลง แปรงด้านในเหมือนด้านนอก
 ให้สมาชิกฝึกแปรงฟันของตนเอง
2. แปรงฟันด้านนอกของฟันล่าง คว�่ำแปรง และ  สรุปขั้นตอนการแปรงฟัน
เอียงขึ้นเล็กน้อย ขยับแปรงอยู่กับที่ 2-3 ครั้ง
แล้วปัดขึ้น แปรงด้านในเหมือนด้านนอก
3. ฟันกราม แปรงไปมาทั้งบนและล่าง
4. แปรงฟันให้ทั่วปากทีละส่วน ควรแปรงครั้งละ
ประมาณ 5 นาที และควรแปรงลิ้นด้วยทุกครั้ง
วิธกี ารแปรงลิน้ ใช้แปรงสีฟนั แปรงจากบริเวณโคน
ลิน้ ลงมาปลายลิน้ ให้ทวั่ ทัง้ ลิน้ โดยตรวจดูให้คราบฝ้า
สีขาวที่ติดบริเวณลิ้นออกให้หมด
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63

การอาบนํ้า
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถอธิบาย
ความรู้เรื่องการ
รักษาความสะอาด
ร่างกาย
2. สามารถแสดง
ความคิดเห็นในเรื่อง
การรักษาความ
สะอาดร่างกายได้
3. สามารถอาบนํ้า
รักษาความสะอาด
ร่างกายได้ถูกวิธี
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เนื้อหาวิชา
ผิวหนังเป็นส่วนภายนอกสุดของร่างกายซึง่ ในแต่ละ
วันร่างกายของเราจะมีเหงื่อออกตามรูขุมขนทั่ว
บริเวณร่างกาย เมื่อฝุ่นละอองที่ลอยปะปนอยู่ใน
อากาศมาปะทะผิวหนัง ผสมกับเหงื่อ จะท�ำให้
บริเวณผิวหนังมีคราบขี้ไคล เป็นการสะสมเชื้อโรค
และอาจเกิดกลิน่ บริเวณอับ เช่น ซอกรักแร้ ขาหนีบ
ดังนัน้ คนเราจึงจ�ำเป็นต้องอาบนาํ้ เพือ่ ขจัดสิง่ สกปรก
ออกจากร่างกาย ท�ำให้ร่างกายสะอาดและรู้สึก
สบาย ไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่น
ขั้นตอนการอาบนํ้า
 ให้สมาชิกทุกคนล้างหน้า ฟอกสบู่ แล้วล้างให้
สะอาด
 ใช้ นํ้ า ราดให้ ทั่ ว ร่ า งกาย ถู ขี้ ไ คลบริ เวณล�ำคอ
ท้ายทอย หลังหู ข้อพับต่างๆ หน้าอก แขน ขา
และหลังเท้า แล้วใช้นํ้าล้างขี้ไคลจนหมด แล้ว
ฟอกสบูท่ วั่ ร่างกายประมาณ 2-3 นาที ล้างออก
จนสะอาด
 ตรวจความสะอาดซํ้าทั่วร่างกาย ถ้ายังมีคราบ
ขี้ไคล ให้ท�ำซํ้าอีกครั้ง
 ใช้ผ้าขนหนูเช็ดตามร่างกายให้แห้ง
 สวมเสื้อผ้าที่เตรียมไว้ และหวีผม ทาแป้ง ให้
เรียบร้อย
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กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
กฎระเบี ย บและประโยชน์
ของการท�ำกลุ่มในครั้งนี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อาบนํ้า
6. ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายเรือ่ งความจ�ำเป็น
ของการท�ำความสะอาดร่างกาย
ด้วยการอาบนํ้า
7. ผูน้ �ำกลุม่ หาอาสาสมัครเพือ่ สาธิต
ให้สมาชิกกลุ่มดู
8. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์
ขั้นตอนการปฏิบัติตามที่อาสา
สมัครปฏิบัติให้ดู
9. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปขัน้ ตอนการอาบนาํ้
ที่ถูกวิธี โดยการอธิบายวิธีการ
และขั้นตอน
10. ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนอาบนํ้ า ตาม
ขั้นตอน
11. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สั ง เกตพร้ อ มทั้ ง ให้
ค�ำแนะน�ำผูท้ ปี่ ฏิบตั ยิ งั ไม่ถกู ต้อง
12. เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนครบทุก
คน ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกช่วยกัน
สรุปขั้นตอนการอาบนํ้า
13. ปิดกลุ่ม

การรักษาความสะอาดผม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถอธิบายความ
รูเ้ รือ่ งการรักษาความ
สะอาดผม
2. สามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการ
รั ก ษาความสะอาด
ผมได้
3. สามารถสระผมเอง
ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาวิชา
ศีรษะเป็นอวัยวะทีส่ �ำคัญ ผมเป็นส่วนหนึง่ ของร่างกาย
ที่อยู่บนศีรษะ ประโยชน์ของผม คือช่วยปกคลุม
ศีรษะให้เกิดความอบอุ่น ถ้าขาดการดูแลรักษา
ความสะอาด จะท�ำให้เป็นโรคผิวหนังที่ศีรษะได้
การดูแลรักษาผม
1. ตัดผมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (อย่าปล่อยให้
ผมยาวเกินไป)
2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือเมื่อ
สกปรก
ขั้นตอนและวิธีการสระผม
อุปกรณ์ : ยาสระผม หวี ผ้าเช็ดตัว
1. ใช้นํ้าราดบนเส้นผมและหนังศีรษะให้เปียกทั่ว
ศีรษะ
2. เทยาสระผมใส่มอื พอประมาณ ชโลมให้ทวั่ ศีรษะ
3. ใช้ปลายนิว้ มือนวดให้ทวั่ บริเวณหนังศีรษะ นาน
ประมาณ 2-3 นาที แล้วขยี้บนเส้นผมเบาๆ จน
ทั่ ว แล้ ว ล้ า งออก เพื่ อ ให้ ย าสระผมท�ำความ
สะอาดผมและหนังศีรษะได้อย่างทั่วถึง
4. ใช้นํ้าล้างท�ำความสะอาดให้หมดฟองยาสระผม
บนศีรษะ
5. ท�ำข้อ 3-4 ท�ำซํ้า 1-2 ครั้ง
6. ใช้ผ้าเช็ดตัว ซับนํ้าบนศีรษะพอหมาดๆ โดยไม่
ขยี้แรงๆ เพราะจะท�ำให้เส้นผมขาด
7. หวีผมจัดทรงให้เรียบร้อย
8. เก็บของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผู้ป่วยเข้า
กลุ่ม
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
กฎระเบียบและประโยชน์ของ
การท�ำกลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดผม
6. ผู้น�ำกลุ่มน�ำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่ม
โดยถามสมาชิกกลุ่ม
“ใครเคยสระผมบ้าง”
“เพราะอะไรจึงต้องสระผม”
“ถ้าไม่สระผมได้หรือไม่”
7. ผูน้ �ำกลุม่ พูดและอธิบายเรือ่ งการ
รักษาความสะอาดผมและหนัง
ศีรษะ
8. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม อธิ บ ายวิ ธี ก ารและ
ขั้ น ตอนการสระผม การเก็ บ
ของใช้เข้าที่ให้เรียบร้อย
9. สาธิตวิธีการปฏิบัติโดยขออาสา
สมัครสมาชิก 1 คน
10. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิก อภิปราย
การสระผมตามวิธีการที่สาธิต
ให้ดู
11. ให้สมาชิกทุกคน เริม่ ต้นสระผม
ตามขั้นตอนที่สาธิตให้ดู
12. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สั ง เกตพร้ อ มให้
ค�ำแนะน�ำผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
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กิจกรรม
13. เมื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนครบ
ทุกคน ผูน้ �ำกลุม่ ให้สมาชิกทุกคน
ช่วยกันสรุปขัน้ ตอนการสระผม
14. ปิดกลุ่ม

เนื้อหาวิชา
มนุษย์ทุกคนจ�ำเป็นต้องได้รับสารอาหารเพื่อให้
ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง การที่จะได้รับสาร
อาหารเข้าไปในร่างกายวิธีหนึ่งก็คือ
 การรับประทานอาหาร ดังนั้นการรับประทาน
อาหารจึงเป็นกิจวัตรประจ�ำวันที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
คนเราทุกคน โดยรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์อย่างพอเพียงในแต่ละมื้อ
ขณะรับประทานอาหารควรเคี้ยวให้ละเอียด
และพอดีค�ำ จะท�ำให้ระบบการย่อยอาหาร
ท�ำงานดี ไม่มีอาการแน่นท้อง ท้องอืด
ขั้นตอนการรับประทานอาหาร
ขั้นเตรียมการ
1. ล้างมือและเช็ดให้แห้ง
2. เข้าแถว
3. หยิบถาดอาหารและช้อน
4. เดินมารับอาหาร
ขั้นปฏิบัติการ
1. ใช้ช้อนตักอาหารให้พอดีค�ำเข้าปาก
2. ขณะเคี้ยวอาหารไม่ควรพูดคุยหรือส่งเสียงดัง
และต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
3. ไม่ควรดื่มนํ้าสลับกับการรับประทานอาหาร
หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงดื่มนํ้าตาม
1-2 แก้ว
4. บ้วนปาก หรือแปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทาน
อาหาร

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว
 ผูน
้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
กฎระเบียบและประโยชน์ของ
การท�ำกลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มี ส ่ ว นร่ ว มโดยเปิ ด โอกาสให้ ผู ้
ป่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหาร
6. ผู้น�ำกลุ่มถามสมาชิกทั้งกลุ่มว่า
“รับประทานอาหารวันละกีม่ อื้ ”
“มื้อใดบ้าง”
“ท�ำไมต้องรับประทานอาหาร”
7. สุ่มสมาชิก 3-4 คน ให้บอกวิธี
รั บ ประทานอาหารตามที่ เ คย
ปฏิบัติ
จากค�ำตอบ :
 ผู้น�ำกลุ่มอธิบายเรื่องการ
รับประทานอาหารที่ถูกวิธีให้
สมาชิกฟังและอธิบายขั้นตอน
การรับประทานอาหาร
8. สาธิตการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหาร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการรับประทาน
อาหาร
1.1 สามารถ
รับประทาน
อาหารได้อย่าง
ถูกวิธี
1.2 บอกขั้นตอน
การรับประทาน
อาหารที่ถูกต้อง
ได้
2. มีทัศนคติที่ดีต่อการ
รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์
3. สามารถรับประทาน
อาหารได้เองอย่าง
ถูกวิธี

66

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ

วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
5. เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จตามขัน้ ตอนข้างต้น 9. ให้ ส มาชิ ก 1 คน แสดงการ
ควรเดินย่อยอาหารเพือ่ ไม่ให้แน่นท้องและอึดอัด รับประทานอาหารโดยให้สมาชิก
6. เก็บล้างท�ำความสะอาดภาชนะและบริเวณที่ ช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนการ
รับประทานอาหาร
รับประทานอาหารและปรับแก้
ให้ถูกต้อง
10. ให้สมาชิกลงมือปฏิบัติโดยให้
สมาชิกซึง่ เป็นผูส้ าธิตให้เพือ่ นดู
เข้าแถวรับอาหารเป็นคนแรก
11. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ให้ ส มาชิ ก ช่ ว ยสรุ ป
ขัน้ ตอนการรับประทานอาหาร
ประโยชน์ที่ได้รับและสรุปผล
อีกครั้ง
12. ผู้น�ำกลุ่มถาม
13. ปิดกลุ่ม

การรับประทานยาด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วย
1. มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการใช้ยา
1.1 สามารถรับ
ประทานยาได้
ถูกต้อง
1.2 สามารถบอกถึง
ผลข้างเคียงที่
เกิดจากการใช้
ยา และสามารถ
จัดการได้ถูก
ต้องในเบื้องต้น
2. มีทัศนคติที่ดีต่อการ
รับประทานยาและ
รับประทานยาได้
ต่อเนื่อง

เนื้อหาวิชา
ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาเพื่อให้หาย
หรือทุเลาจากโรคที่เป็นอยู่ วิธีหนึ่งที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นต่อการรักษาคือ การใช้ยา ประเภทของการ
ใช้ยาที่ใช้บ่อย ซึ่งผู้ป่วยปฏิบัติได้ด้วยตนเอง คือ
การรับประทานยา
การรับประทานยาทีถ่ กู ต้องทัง้ ชนิด ขนาด และเวลา
รวมทัง้ การทราบผลข้างเคียงของยาแต่ละชนิดเป็น
สิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพสูงในการรักษา ถ้าผู้ป่วยรับประทาน
ผิดอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้
ผู้ป่วยทางจิตต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทาน
ยา เพราะการได้รับยาอย่างสมํ่าเสมอ ยาจะออก
ฤทธิค์ วบคุมอาการทางจิต ลดการก�ำเริบซาํ้ ของโรค

1.
2.
3.
4.

5.

6.

กิจกรรม
ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว
 ผูน
้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
กฎระเบี ย บและประโยชน์
ของการท�ำกลุ่มในครั้งนี้
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มี ส ่ ว นร่ ว มโดยเปิ ด โอกาสให้
ผูป้ ว่ ยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การรับประทานยาด้วยตนเอง
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ถามสมาชิ ก กลุ ่ ม ว่ า
“ท�ำไมจึงต้องกินยา” ให้สมาชิก
กลุ่มตอบ และผู้น�ำกลุ่มอธิบาย
เรื่องการรักษาด้วยยาเพิ่มเติม
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กิจกรรม
ขัน้ ตอนการรับประทานยา
7. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกช่วยกันตอบ
1. หยิบซองยาของตนเอง อ่านชื่อ ชื่อยา ขนาด ค�ำ ถ า ม “ ถ ้ า ต ้ อ ง ห ยิ บ ย า
จ�ำนวน และเวลา คือตรงตามการรักษาของ รับประทานเองต้องท�ำอย่างไรบ้าง”
แพทย์และรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหาร 8. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม อธิ บ ายและสาธิ ต วิ ธี
อย่างน้อย 15-30 นาที
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องในการหยิบยารับ
2. หยิบยาตามที่ระบุไว้หน้าซอง
ประทานเอง
3. รับประทานยา แล้วดื่มนํ้า
9. ผูน้ �ำกลุม่ ให้สมาชิกทุกคนหยิบยา
4. เก็บยาให้เรียบร้อย
จากซองยาของตนเอง แล้วตรวจ
5. สังเกตอาการข้างเคียงและการจัดการ
ดูความถูกต้องของแต่ละคน โดย
ให้สมาชิกทีห่ ยิบยาได้ถกู ต้องเป็น
คนแรกสรุปวิธีปฏิบัติให้สมาชิก
คนอืน่ ๆ ดูและช่วยกันสรุปอีกครัง้
10. ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำเพิ่มเติม ถาม
ถึงประโยชน์และความส�ำคัญ
ของการรับประทานยา
11. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปอีกครัง้ และปิดกลุม่

2. ทักษะทางสังคม
กลุ่มเปิดใจ
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ระบาย กลุ่มเปิดใจ
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
ความคับข้องใจในทางที่ - เป็นกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความ 2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
เหมาะสม
รูส้ กึ คับข้องใจ รวมทัง้ ปัญหาการเจ็บป่วยและสิง่
ในการท�ำกลุ่ม
แวดล้อมตลอดจนปัญหาในการด�ำรงชีวิต
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
กฎระเบี ย บและประโยชน์
ของการท�ำกลุ่มในครั้งนี้
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เนื้อหาวิชา
5.

6.

7.
8.

กิจกรรม
ผู้น�ำกลุ่มให้ผู้ป่วยได้พูดระบาย
ปัญหา ความคับข้องใจที่ท�ำให้
ผู้ป่วยไม่มีความสุข โดยระบาย
ออกทางค�ำพู ด และการพู ด คุ ย
เป็นไปอย่างอิสระ ผูป้ ว่ ยสามารถ
พู ด ได้ ทุ ก เรื่ อ งที่ ผ ่ า นเข้ า มาใน
ความคิด
ผู้น�ำกลุ่มจะเป็นผู้รับฟังและช่วย
ให้ผปู้ ว่ ยสามารถคิดหาทางแก้ไข
ได้ ด ้ ว ยตนเอง หรื อ ท�ำให้ รู ้ สึ ก
สบายใจขึ้น
ผู้น�ำกลุ่มเสริมสร้างก�ำลังใจและ
สรุป
ปิดกลุ่ม/ประเมินปัญหา

การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ปรับตัวและอยูร่ ว่ มกับ
ผูอ้ นื่ ได้

เนื้อหาวิชา
การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นการรักษาใน
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการรักษา โดยให้
ผูป้ ว่ ยมาร่วมประชุมกัน/พูดคุยกัน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
ในการแก้ปญ
ั หาทางอารมณ์ของคนภายในกลุม่ ตาม
สภาพแห่งความเป็นจริง
วิธปี ฏิบตั ิ
จัดให้ทมี สหวิชาชีพและเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ได้มาประชุม
ร่วมกันกับผู้ป่วยทั้งหมด และอภิปรายถึงปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเสรี โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหรือกระตุ้นให้ผู้ป่วยด้วยกัน ช่วยกันคิดแก้
ปัญหา การกระท�ำเช่นนีเ้ ป็นการกระจายอ�ำนาจจาก
ผู้รักษา ฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใจกว้าง รับฟังและ
ปรับปรุงวิธกี ารด�ำเนินงาน และฝึกให้ผปู้ ว่ ยได้เรียน
รูพ้ ฤติกรรมของตนเอง และปรับปรุงตนเองในสังคม

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

กิจกรรม
ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม
- ผู ้ น�ำกลุ ่ ม กล่ า วสวั ส ดี แ ละ
แนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ยแต่ละ
คนแนะน�ำตัว ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
ถึงวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ
และประโยชน์ของการท�ำกลุม่
ในครัง้ นี้
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มี ส ่ ว นร่ ว มโดยเปิ ด โอกาสให้
ผูป้ ว่ ยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การปรับตัวและอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้
เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้พูด
คุ ย แสดงความคิ ด เห็ น เสนอ
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตัว หรือ
เรือ่ งราวทีจ่ ะต้องพูดคุยภายในกลุม่
ให้สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
ผู้น�ำกลุ่มสรุปและปิดกลุ่ม
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กลุ่มสนทนา (การสร้างสัมพันธภาพ)
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะใน การสนทนา หมายถึง การที่บุคคลสองคนหรือ
การสร้างสัมพันธภาพกับ มากกว่ า สองคนพู ด คุ ย ท�ำความรู ้ จั ก และติ ด ต่ อ
ผูอ้ นื่ ได้
เกี่ยวข้องกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
สัมพันธภาพทางสังคมเป็นสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นใน
การด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ทอี่ ยูร่ ว่ มกันภายในสังคม
อาจเป็นสังคมในบ้าน ที่ท�ำงาน หรือสังคมส่วนตัว
มีการด�ำเนินตามกฎระเบียบ แบบแผน ค่านิยมใน
แต่ละสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป จุด
ประสงค์เฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน เช่น สัมพันธภาพระหว่าง
พีน่ อ้ ง เพือ่ นฝูง การสนทนาเป็นเครือ่ งมือในการท�ำ
กลุ ่ ม ให้ ส มาชิ ก มี โ อกาสท�ำความรู ้ จั ก คุ ้ น เคยกั น
กล้าพูด กล้าแสดงออก มีปฏิกิริยาโต้ตอบเป็นการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน เพือ่ ให้เกิดความ
ไว้วางใจ การยอมรับซึง่ กันและกัน เป็นการเตรียมตัว
ให้สามารถปรับตัวอยู่ในชุมชนได้

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

กิจกรรม
ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว
ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
กฎระเบียบและประโยชน์ของ
การท�ำกลุ่มในครั้งนี้
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับ
การสร้างสัมพันธภาพด้วยการ
สนทนา เช่น
- จับคู่พูดคุย ท�ำความรู้จักกัน
- กลุ่มสัมพันธ์ต่างๆ ที่เน้นการ
พู ด คุ ย สบตา ยิ้ ม แย้ ม
ภาษากาย การสัมผัส
ให้ผู้ป่วยสรุปประโยชน์ที่ได้จาก
การร่วมกิจกรรม
ผู้น�ำกลุ่มสรุปและปิดกลุ่ม  

กลุ่มกิจกรรมกีฬาในร่มและกลางแจ้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความ
รู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การเล่นกีฬาในร่ม
และกลางแจ้งประเภท
ต่าง ๆ
2. เพื่อให้มีทัศนะคติที่ดี
เรื่อง การเล่นกีฬาใน
ร่มและกลางแจ้ง
ประเภทต่าง ๆ

70
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กีฬา คือ กิจกรรมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เล่นเพือ่
ความสนุกสนานและเพื่อแสดงความสามารถและ
ความสวยงามด้วยการเคลือ่ นไหวของร่างกายในเวลา
ว่างและให้เป็นไปตามกฎระเบียบทีว่ างไว้ กีฬาต่างๆ
เช่น บาสเก็ตบอล แบดมินตัน
ประโยชน์ของกีฬา
1. ด้านร่างกาย
- กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง
- ระบบไหลเวียนโลหิตดี
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1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
เตรียมความพร้อมผู้น�ำกลุ่มและ
สมาชิกในกลุ่ม
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว

วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
- ปอดท�ำงานดีขึ้น
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์
เรื่อง การเล่นกีฬาใน -   กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
กฎระเบี ย บและประโยชน์
ร่มและกลางแจ้ง
-   นํ้าหนักร่างกายมีความเหมาะสม
ของการท�ำกลุ่มในครั้งนี้
ประเภทต่าง ๆ
2. ด้านจิตใจ จิตใจร่าเริง แจ่มใส เบิกบาน
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
4. เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อน 3. ด้านอารมณ์ มีความเยือกเย็น ไม่หนุ หันพลันแล่น มี ส ่ ว นร่ ว มโดยเปิ ด โอกาสให้ ผู ้
คลายความเครียด 4. ด้านสติปัญญา การออกก�ำลังกายสมํ่าเสมอ ป่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และมีสุขภาพดี
ท�ำให้ความคิดปลอดโปร่ง มีไหวพริบ มีความคิด เกี่ยวกับกีฬา
สร้างสรรค์
6. ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายและสาธิตวิธกี าร
5. ด้านสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
เล่น
7. ให้ผู้ป่วยทดลองและปฏิบัติจริง
หลังจากได้สาธิตไปแล้ว
8. ผูน้ �ำกลุม่ ประเมินผลและปิดกลุม่

3. ทักษะการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน
การดูแลความสะอาดที่อยู่อาศัย ห้องนอนและเครื่องนอน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ดูแลความสะอาดทีอ่ ยู่
อาศัยได้

เนื้อหาวิชา
ผูป้ ว่ ยสามารถช่วยครอบครัวในการท�ำงานบ้านเพือ่ แบ่ง
เบาภาระของครอบครัว โดยการปัดกวาด เช็ดถู
ท�ำความสะอาดทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย ครอบครัวได้
อยู่อย่างถูกสุขลักษณะ มีสุขภาพดี มีส่วนร่วมใน
ครอบครัวและเห็นคุณค่าในตนเอง
ห้องนอนเป็นส่วนหนึง่ ของบ้าน การดูแลห้องนอน
ให้สะอาดจึงมีความจ�ำเป็น จะท�ำให้เราพักผ่อนอย่าง
สุขสบายและมีสขุ อนามัยทีด่ ี

1.
2.
3.
4.

5.

6.

กิจกรรม
ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและ
ให้ ผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะคนแนะน�ำตั ว
การท�ำความสะอาดที่อยู่อาศัย
ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมโดยเป็นวิทยากรและให้
ผูป้ ว่ ยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การท�ำความสะอาดบ้าน
ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงความจ�ำเป็นใน
การดูแลความสะอาดบ้านเรือน
- ให้สมาชิกบอกอุปกรณ์ที่ใช้
ท�ำความสะอาดว่ามีอะไรบ้าง
- ให้สมาชิกเสนอวิธีท�ำความ
สะอาดบ้านเรือนว่ามีอะไรบ้าง
- ให้สมาชิกเสนอและให้ทดลองท�ำ
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วัตถุประสงค์
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กิจกรรม
7. ผู้น�ำกลุ่มกล่าวสรุปและสาธิตวิธี
การที่ถูกต้องให้สมาชิกดูอีกครั้ง
- ให้สมาชิกได้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนที่ถูกต้องอีกครั้ง
- มอบหมายผู้ป่วยรับผิดชอบ
ปัดกวาด เช็ด บริเวณพื้นที่ที่
ก�ำหนดในทุกวัน
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแล
สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ป ่ ว ยได้ ฝ ึ ก
ปฏิบัติในการปัดกวาด เช็ดถู
ห้องนอนและเครื่องนอน
8. ผู้น�ำกลุ่มกล่าวถึงความจ�ำเป็น
ในการท�ำความสะอาดห้องนอน
และเครื่องนอน
- ให้สมาชิกบอกอุปกรณ์ที่ใช้
นอนว่ามีอะไรบ้าง วิธีการ
ท�ำความสะอาดในแต่ ล ะ
ประเภทท�ำอย่างไร
- ให้สมาชิกเสนอและให้ทดลอง
ท�ำให้ดู
9. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม กล่ า วสรุ ป และสาธิ ต
วิธีการที่ถูกต้องให้สมาชิกดูอีก
ครั้ง ให้สมาชิกได้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนที่ถูกต้องอีกครั้ง
10. การฝึกปฏิบตั เิ ฉพาะบุคคล สรุป
และปิดกลุ่ม

การดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแล การปล่อยให้เสือ้ ผ้า กางเกง สกปรก จะเป็นบ่อเกิด
รักษาความสะอาดของ ของโรคผิวหนัง ผืน่ คัน ดังนัน้ จึงควรดูแลรักษาความ
เสือ้ ผ้าได้
สะอาดเสือ้ ผ้า โดย
1. ซักเสื้อผ้าให้สะอาดด้วยผงซักฟอก และล้างนํ้า
ให้สะอาด
2. น�ำมาผึ่งแดดจนแห้ง
3. เก็บน�ำมาพับแยกประเภท เพื่อหยิบจับได้ง่าย
เก็บเข้าลิ้นชัก หรือวางเก็บเป็นที่ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เก็บในที่อับชื้น
4. ดูแลเก็บอุปกรณ์การซักผ้า เช่น กะละมังล้างให้
สะอาด ผงซักฟอก แปรงถูผ้า เก็บเข้าที่ทั้งหมด
และกวาดล้างบริเวณซักล้างให้สะอาดด้วยเช่นกัน

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

กิจกรรม
ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและ
ให้ผู้ป่วยแต่ละคนแนะน�ำตัว
ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า
ผูน้ �ำกลุม่ น�ำเรือ่ งการรักษาความ
สะอาดของเสื้อผ้า อธิบายให้
สมาชิ ก เข้ า ใจถึ ง ความจ�ำเป็ น
ประโยชน์ทไี่ ด้จากการดูแลรักษา
ความสะอาด พร้อมให้สมาชิก
บอกวิธีรักษาความสะอาด
ผู้น�ำกลุ่มสรุปเนื้อหาและเลือก
วิธีรักษาความสะอาด เช่น การ
ซักเสื้อผ้ามาสาธิตให้สมาชิกดู
และให้สมาชิกได้ลงมือท�ำเอง
โดยเน้นตามขั้นตอนต่างๆ เช่น
การซักตาก การเก็บเสื้อผ้า เมื่อ
ผ้าแห้งแล้วพับเก็บให้เรียบร้อย
ผู้น�ำกลุ่มประเมินผลและสรุป
พร้อมทั้งทดสอบการดูแลรักษา
ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง เ สื้ อ ผ ้ า
และปิดกลุ่ม
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4. ทักษะการท�ำงาน
การปลูกพืชผักสวนครัว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะเรื่องการปลูก
พืชผักสวนครัว
2. เพื่อส่งเสริมความมี
คุณค่าในตนเอง

เนื้อหาวิชา
พืชผักสวนครัว หมายถึง พืชที่ปลูกไว้ส�ำหรับเป็น
อาหารเพื่อใช้รับประทานภายในครอบครัว เป็นพืช
ที่มีอายุสั้น ปลูกขึ้นง่าย
ผัก คือ พืชที่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นหรือหลายๆ
ส่วนมาเป็นอาหารได้ แบ่งเป็น
1. พวกใช้ใบและต้นเป็นอาหาร เช่น ผักกาด คะน้า
โหระพา กะเพรา กวางตุง้ ชะอม ถัว่ งอก ต้นอ่อน
ทานตะวัน ผักบุ้ง เป็นต้น
2. พวกใช้ผลเป็นอาหาร เช่น มะเขือ พริก ฟักทอง
ถั่วฝักยาว แตงกวา
3. พวกใช้ดอกเป็นอาหาร เช่น ดอกหอม กะหล�ำ่ ดอก
ดอกกุยช่าย บล๊อคโคลี เป็นต้น
4. พวกใช้หวั /รากเป็นอาหาร เช่น ผักกาดหัว แครอท
เผือก มัน ขิง ข่า ขมิ้น เป็นต้น

กิจกรรม
การด�ำเนินกิจกรรม
1. ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว สวัสดี แนะน�ำตัว
และให้ผู้ป่วยแนะน�ำตัว
2. ผู้น�ำกลุ่มบอกวัตถุประสงค์ของ
การท�ำกลุ่ม
3. ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปลูกพืชผักสวนครัว
4. ผู้น�ำกลุ่มถามเกี่ยวกับเรื่องการ
ปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว ตาม
ประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยแต่ละคน
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ให้ ผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะคน
ยกตัวอย่างพืชสวนครัว
6. ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายเรือ่ งการปลูกพืช
ผักสวนครัวและประโยชน์ของ
การปลูกพืชผักสวนครัว

การเตรียมดินปลูก
1. เลือกพื้นที่และภาชนะปลูกตามความเหมาะสม 1. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ถามสมาชิ ก ว่ า เคย
ตามชนิดของพืชทีจ่ ะปลูก เช่น แปลงดิน กระถาง เตรียมดินบ้างหรือไม่ อย่างไร
แปลงนํ้าฯลฯ
- ทบทวนว่าใครจ�ำขัน้ ตอนการ
2. เลือกอุปกรณ์ในการปลูกตามการใช้งาน เช่น จอบ
เตรียมดินได้บ้าง
เสียม พลั่ว ฝักบัวรดนํ้า เป็นต้น
- ลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการ
3. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ
เตรียมดินปลูก
2. ผู้น�ำกลุ่มควรสังเกตพฤติกรรม
และให้ค�ำแนะน�ำ
3. ผูน้ �ำกลุม่ ถามกลุม่ ว่าได้อะไรจาก
การปฏิบัติบ้างและใครเคยปลูก
พืชโดยวิธีการหว่านบ้าง เล่าให้
กลุ่มฟังว่าท�ำอย่างไร
4. ผู้น�ำกลุ่มถามกลุ่มเพื่อทบทวน
การหว่านเมล็ด
- ให้สมาชิกลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอน
- ถามกลุ่มว่าได้อะไรจากการ
ปฏิบัติบ้าง
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เนื้อหาวิชา
การปลูกพืชมี 2 วิธี
1. การปลูกพืชโดยการหว่านเมล็ด
- ใช้ มื อ หว่ า นเมล็ ด ลงในแปลงให้ ทั่ ว และ
สมํ่าเสมอ
- ใช้ดินละเอียดโรยปิดทับเมล็ดที่โรยไว้พอมิด
- ใช้ฟาง/หญ้าแห้งคลุมทับข้างบนเบาๆ
- รดนํ้าให้ทั่วพอชุ่มด้วยบัวรดนํ้า
2. การปลูกด้วยต้นกล้า
- ใช้ส้อมปลูกขุดหลุมกว้าง 5 ซม. หรือให้มี
ขนาดกว้างและลึกตามขนาดความลึกของราก
- วางรากของต้นกล้าลงในหลุม ระวังอย่าให้
รากหักหรือขาด จับต้นกล้าให้ตั้งตรง
- ใช้ดินละเอียดกลบที่โคนต้นกล้า กดดินให้
แน่นพอควร
- ใช้บัวรดนํ้า รดให้ชุ่ม
การดูแลบ�ำรุงรักษาพืช
เป็นวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้ตน้ ไม้ พืชผักสวนครัวมีการเจริญ
เติบโต เพื่อให้มนุษย์น�ำพืชที่ปลูกมาใช้ประโยชน์
ได้ดี เช่น น�ำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค และประดับ
ตกแต่งบริเวณบ้านเพื่อความสวยงามมี 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การรดนํ้า จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าต้นไม้ขาดนํ้าจะเหี่ยวเฉาตายได้
2. การพรวนดิ น หลั ง จากปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว
แล้ว นานเข้าดินจะเกาะกันแน่น ท�ำให้นาํ้ ซึมผ่าน
ไปได้ช้า รากของพืชจะดูดอาหารได้ยาก อาจ
ท�ำให้พืชไม่เจริญเติบโตได้ เราจึงต้องพรวนดิน
เพือ่ ให้ดนิ ร่วนซุย ซึง่ จะท�ำให้นาํ้ ซึมผ่านและราก
ของพืชดูดอาหารได้ง่าย
3. การใส่ปุ๋ย
- พรวนดินก่อนใส่ปุ๋ยโดยใช้ส้อมพรวน
- ใส่ปุ๋ยโดยใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยใส่รอบๆ
โคนต้นไม้ แล้วพรวนดินกลบ
- รดนํ้าหลังใส่ปุ๋ยโดยใช้บัวรดนํ้า

กิจกรรม
1. ผูน้ �ำกลุม่ ถามกลุม่ ว่าใครเคยปลูก
ต้นไม้ เล่าให้กลุม่ ฟังว่าท�ำอย่างไร
- ถามกลุ ่ ม เพื่ อ ทบทวนการ
ปลูกด้วยต้นกล้า
- ให้สมาชิกลงมือปฏิบัติตาม
ขั้นตอน
- ถามกลุ่มว่าได้อะไรจากการ
ปฏิบัติบ้าง
2. ผู้น�ำกลุ่มถามกลุ่มว่าใครทราบ
การดูแลรักษาต้นไม้ พืชผักสวน
ครั ว เป็ น อย่ า งไร มี ป ระโยชน์
อย่ า งไร และถ้ า ไม่ มี ก ารดู แ ล
รักษาพืชจะเป็นอย่างไร
ให้สมาชิกลงมือปฏิบัติ
1. การรดนํ้า
2. การพรวนดิน
3. การใส่ปุ๋ย
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วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา

กิจกรรม

การป้องกันศัตรูพชื
1. การก�ำจัดวัชพืช อาจใช้วิธีการถอนใช้เสียมชุด 1. ผูน้ �ำกลุม่ ถามกลุม่ ว่ารูจ้ กั ศัตรูพชื
หรื อ สั บ รากพื ช หรื อ ใช้ ส ้ อ มพรวนช่ ว ยขณะ หรือไม่ ลองยกตัวอย่างและศัตรู
ถอนพืช
พืชจะท�ำให้พืชผักสวนครัวเป็น
2. การก�ำจัดหนอนและแมลง
อย่างไร
โดยพ่นยาป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
2. ถามกลุ่มว่าวิธีการก�ำจัดศัตรูพืช
ท�ำได้อย่างไร
- ให้สมาชิกลงมือปฏิบัติ
3. ให้กลุ่มช่วยกันสรุปการดูแลและ
บ�ำรุงรักษาพืช มีอะไรบ้าง และ
ทบทวนว่าท�ำอย่างไร

5. ทักษะการพักผ่อน
กลุ่มกิจกรรมเสียงเพลงสื่อลีลา
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้
แสดงออกด้านอารมณ์
ที่เหมาะสมและผ่อน
คลายความเครียด
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เนื้อหาวิชา
กิจกรรมเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้ผอ่ นคลาย มีกจิ กรรมหลาย 1.
ประเภท สามารถปรับได้ตามสภาพความเหมาะสม
เช่น เสียงเพลงสื่อลีลา ร�ำวง การร้องเพลง เต้นร�ำ 
2.
สาวน้อยประแป้ง ฯลฯ
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กิจกรรม
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวแนะน�ำตัว และให้ผู้ป่วย
แต่ละคนแนะน�ำตัว
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เลื อ กกิ จ กรรมให้
เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยกระตุ้น
ให้สมาชิกได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรม
ทุกคน
3. ให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น
ต่อการร่วมกิจกรรม
4. ผู้น�ำกลุ่มสรุปประโยชน์ของการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่มและปิดกลุ่ม

กลุ่มกิจกรรมเกม “ร�ำวงค้าง”
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีความรู้
ความเข้าใจในการท�ำ
กลุ ่ ม กิ จ กรรมเกม
“ร�ำวงค้าง”
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเห็ น
ความส�ำคัญของการ
เข้าร่วมกิจกรรมเกม
“ร�ำวงค้าง”
3. เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะ
ในการท�ำกิจกรรมเกม
“ร�ำวงค้าง”

เนื้อหาวิชา
การบันเทิง หมายถึง การละเล่นหรือการแสดงต่าง ๆ
ที่ท�ำให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง ตื่นเต้น มีความ
เพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ ในที่ นี่จะพู ด ถึ ง
กิจกรรมเกม “ร�ำวงค้าง”
กิจกรรมบันเทิงมีหลายชนิด จึงควรเลือกการจัดกลุม่
บันเทิงหลายๆ แบบให้กบั ผูป้ ว่ ยเพือ่ ไม่ให้เกิดความ
เบื่อหน่าย โดยพิจารณากิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพของผูป้ ว่ ย ดังนี้
1. เพศและวัยของผู้ป่วย
2. ความสามารถและความถนัดของผู้ป่วย
3. ความยาก ง่ายของกิจกรรมควรไม่ให้ซบั ซ้อนและ
ไม่เน้นการแข่งขันมากเกินไป
4. วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้หาได้ง่ายหรือราคาไม่แพง
5. สถานที่ และเวลาเหมาะสม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเกม “ร�ำวงค้าง”
1. ให้ผู้ป่วยยืนเป็นวงกลมเรียงชิดกัน
2. เปิดเพลงจังหวะร�ำวง แล้วให้ผปู้ ว่ ยร�ำวงและเดิน
เป็นวงกลมในทิศทางเดียวกัน
3. เมื่อผู้ป่วยร�ำวงได้ประมาณ 1 นาทีให้ปิดเพลง
พร้อมทั้งผู้ป่วยที่ก�ำลังร�ำวงอยู่ในท่าใดก็ให้หยุด
อยูใ่ นท่านัน้ ห้ามขยับ หรือเปลีย่ นท่า หากคนใด
ขยับหรือเปลี่ยนท่าจะถูกคัดออกจากวงไปก่อน
4. ท�ำเช่นข้อ 3 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือผู้ป่วย
2 คน สุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะในกลุ่ม ให้สมาชิก
ในกลุ่มทั้งหมดปรบมือและกล่าวชมเชย

1.
2.

3.
4.
5.
6.

กิจกรรม
ผู้น�ำกลุ่มกล่าวสวัสดีแนะน�ำตัว
และให้ผปู้ ว่ ยแต่ละคนแนะน�ำตัว
ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่มีต่อเกม “ร�ำวง
ค้าง”
ผู้น�ำกลุ่มอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
จัดกิจกรรมและขัน้ ตอนตัง้ แต่ตน้
จนจบให้ผู้ป่วยเข้าใจ
ก�ำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม
เริ่ ม จั ด กิ จ กรรมตามขั้ น ตอนที่
กล่าวมาแล้ว
ประเมินผลลัพธ์ ปิดกลุ่ม
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6. ทักษะการด�ำเนินชีวิตในชุมชน
ประเพณีและวันส�ำคัญทางศาสนา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมประเพณี
และวั น ส�ำคั ญ ทาง
ศาสนาของชุมชน
2. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเกิดความ
รูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ของ
ชุ ม ชน มี คุ ณ ค่ า ใน
ตนเอง

เนื้อหาวิชา
ประเพณีและวันส�ำคัญทางศาสนามีมาแต่โบราณ เป็น
สิง่ ทีป่ ฏิบตั แิ ละสืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรษุ เป็น
สิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็นไทย จึงควรธ�ำรงรักษาไว้และ
สืบทอดไปยังลูกหลาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่ง
เสริมจิตวิญญาณและสุขภาพจิต การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความดี ความเจริญต่อชีวติ
 ประเพณีส�ำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน เป็นต้น
 วันส�ำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
เป็นต้น

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

กิจกรรม
ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุ่ม
เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่ า วสวั ส ดี แ นะน�ำตั ว และให้
ผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะคนแนะน�ำตั ว
พร้ อ มทั้ ง ผู ้ น�ำกลุ ่ ม กล่ า วถึ ง
วัตถุประสงค์ กฎระเบียบและ
ประโยชน์ของการท�ำกลุม่ ในครัง้ นี้
ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิดเห็น พูดคุยเกี่ยว
กับประเพณีและวันส�ำคัญทาง
ศาสนา
แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสมและชีใ้ ห้เห็น
ถึงประโยชน์ของการท�ำกิจกรรม
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ปให้ ข ้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม และปิดกลุ่มกิจกรรม

นอกจากนี้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยการฝึกทักษะจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการฝึกทักษะอื่นๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนของผู้ป่วย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยให้
ใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ

เกณฑ์การประเมินผล
ผลการปฏิบัติ

คะแนน 0  หมายถึง  ไม่ท�ำเลย
คะแนน 1  หมายถึง  ต้องคอยกระตุ้น และควบคุมทุกขั้นตอน
คะแนน 2  หมายถึง  ท�ำได้เป็นบางครั้ง และต้องแนะน�ำ
คะแนน 3  หมายถึง  ท�ำได้เองตามความเหมาะสม
คะแนน 4  หมายถึง  ท�ำได้เองทั้งหมด และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
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ใบงาน
1. แบ่งกลุ่มย่อย 5 – 6 คน เพื่อเตรียมฝึกทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิต 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การดูแลตนเอง ทักษะทางสังคม ทักษะการอยูร่ ว่ มกันภายในบ้าน ทักษะการทำ�งาน ทักษะการพักผ่อนและทักษะการ
ดำ�เนินชีวิตในชุมชน
2. ให้แต่ละกลุ่มฝึกทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิต กลุ่มละ 1 ทักษะ
3. อภิปราย ซักถาม และวิทยากรสรุปการฝึกทักษะจำ�เป็นพื้นฐานในการดำ�เนินชีวิต

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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แผนการสอนที่

8

การเตรียมครอบครัวและชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต  
(เวลา 1 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้วทิ ยากรมีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมครอบครัวและชุมชน ในเรือ่ งโรคจิตเวช การยอมรับผูป้ ว่ ย
จิตเวช การดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้เหมาะสม ถูกต้อง ต่อเนื่อง และอยู่ร่วมกันได้ และป้องกันอาการกำ�เริบซํ้า

เนื้อหาสาระ
โรคจิตเวชเป็นโรคเรือ้ รัง ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ ผูป้ ว่ ยจิตเวชทีม่ อี าการกำ�เริบ คลุม้ คลัง่ ในชุมชน
ทำ�ให้เกิดความหวาดกลัว ครอบครัวชุมชน ไม่ยอมรับ สาเหตุเนื่องมาจากครอบครัวขาดศักยภาพดูแลได้ถูกต้อง
ขาดแหล่งช่วยเหลือ จึงต้องมีการเตรียมชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวช
2. ความเชื่อ ทัศนคติทางบวกต่อผู้ป่วยโรคจิต
3. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 2551 /พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
4. การรักษาโรคจิตเวช การดูแลอย่างต่อเนื่องและระบบส่งต่อ
5. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช
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กิจกรรมการเรียนการสอน
การแบ่งกลุ่ม/เวลา
ขั้นตอน
สื่อ/อุปกรณ์
กลุ่มใหญ่
1. วิทยากรสุ่มถามผู้เข้าอบรม 2-3 คน ถึงปัญหาในการดูแลช่วยเหลือ - บทบาท และ
เวลา 5 นาที
ผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน
เหตุ ก ารณ์
2. วิทยากรกล่าวถึงความสำ�คัญของการเตรียมครอบครัวและชุมชนใน ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
การดูแลผู้ป่วยโรคจิต
พื้นที่จริง            
- วัตถุประสงค์
และขอบเขต
ของเนื้อหา
กลุ่มย่อย
6 - 8 คน
เวลา 25 นาที

3. แบ่งกลุ่มย่อย 6-8 คน อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาม
ใบงาน ดังนี้
3.1 ความรูส้ กึ และประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช  ครอบครัว และ
คนในชุมชนมีส่วนช่วยเหลืออย่างไร
3.2 แหล่งช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เคยได้รับ

ใบงาน

กลุ่มใหญ่
เวลา 20 นาที

4. วิทยาการสรุปประเด็นในเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิต
ความเชื่อ ทัศนคติทางบวกต่อผู้ป่วยโรคจิต วิธีการรักษาโรคจิตเวช
การดูแลอย่างต่อเนื่องและระบบส่งต่อ การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ตามใบความรู้

ใบความรู้

กลุ่มใหญ่
เวลา 10 นาที

5. วิทยากรให้ผเู้ ข้าอบรมร่วมกันสรุปว่าท่านมีวธิ กี ารดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชใน
ชุมชนของท่านอย่างไร ไม่ให้มอี าการกำ�เริบ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ใบงาน
1. แบ่งกลุ่มย่อย 6 – 8 คน
2. ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยการตอบคำ�ถาม ดังนี้
- ความรูส้ กึ และประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช ครอบครัว และคนในชุมชนมีสว่ นช่วยเหลืออย่างไร
- แหล่งช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เคยได้รับ
3. ผู้แทนกลุ่มนำ�เสนอผลการอภิปราย
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ใบความรู้
การเตรียมครอบครัวและชุมชน สามารถดำ�เนินการได้ 2 ระยะ คือ ระยะคงเสถียร (Stabilization) และ
ระยะคงที่ (Maintenance) ดังนี้
 ระยะคงเสถียร (Stabilization) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเน้นการแก้ไขอาการทางจิต โดยให้ผู้ป่วยเข้าใจ
เกี่ยวกับโรค การรักษา การจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม การดูแลตนเอง เพื่อเตรียมตัวผู้ป่วยให้กลับไปอยู่ใน
ชุมชนและระยะนี้เน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการรักษาและการดูแลต่อเนื่อง   
 ระยะคงที่ (Maintenance) การเตรียมครอบครัวและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมจิตใจ
และอาชีพควบคูไ่ ปกับการรักษา การดูแลให้ได้รบั ยาต่อเนือ่ ง การเฝ้าระวังและจัดการปัจจัยเสีย่ งต่อการกำ�เริบ ส่งเสริม
ปัจจัยที่ทำ�ให้ญาติ/ ผู้ดูแลและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อมโยงข้อมูลในการส่งต่อในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้
เป็นการดำ�เนินงานภายใต้บริบทและสิง่ แวดล้อมของผูป้ ว่ ย โดยมีทมี สุขภาพในชุมชนร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการดูแล
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทวั่ ไป อีกทัง้ ยังมุง่ หวังให้ผปู้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า ฉะนั้นจำ�เป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ควร
เอื้อโอกาสให้แก่ผู้ป่วย
โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรือ้ รัง ทำ�ให้ญาติมคี วามรูส้ กึ เบือ่ หน่าย บางรายมีการทำ�ร้ายญาติ คนในชุมชน ส่งผล
ให้ครอบครัวและชุมชนมีความหวาดกลัว ไม่อยากรับผู้ป่วยกลับ การเตรียมครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลที่ถูกต้อง รวมถึงแหล่งสนับสนุน แหล่งช่วยเหลือในชุมชน ทำ�ให้ครอบครัวและชุมชนมี
ความเข้าใจ และมีความมั่นใจ เกิดกำ�ลังใจ พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวและชุมชน  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและลดอาการกำ�เริบ
หรือการกลับเป็นซํ้า
2. เพือ่ ให้ครอบครัวและชุมชนยอมรับ และลดการตีตรา (Stigma) และให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชสามารถอยูร่ ว่ มกับ
ครอบครัวและชุมชนได้
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน และสามารถทำ�งานได้ตามศักยภาพ
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดภาระของญาติ

การเตรียมความพร้อมก่อนการด�ำเนินงาน

1. ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและวิเคราะห์ปัญหาของครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วย
2. ศึกษาข้อมูลชุมชนโดยประสานเครือข่ายสุขภาพและประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงเส้นทางการเดิน
ทางไปยังบ้านผู้ป่วยจิตเวช
3. ประชุมผูเ้ กีย่ วข้อง (ทีมสหวิชาชีพ) เพือ่ วางแผนการเตรียมครอบครัวและชุมชน รวมทัง้ มอบหมายความ
รับผิดชอบ
4. เตรียมวัสดุอปุ กรณ์ทจ่ี �ำ เป็นในการเตรียมครอบครัวและชุมชน เช่น แบบประเมินต่าง ๆ แผ่นพับความรู้
ที่จำ�เป็น เป็นต้น
5. ประสานเครือข่ายเพื่อกำ�หนดวัน สถานที่และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน เช่น ผู้นำ�ชุมชน อสม. อบต. ญาติ/
ผู้ดูแล (ตามบริบทของพื้นที่)
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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ขั้นตอนการเตรียมครอบครัว

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว โดยการแนะนำ�ทีมงาน แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ใน
การเตรียมครอบครัว ใช้วาจาสุภาพในการสื่อสารและให้เกียรติ
2. ประเมินทัศนคติ ความเข้าใจและความคาดหวังของครอบครัวต่อตัวผูป้ ว่ ยโดยการรับฟังปัญหาของญาติ/
ผูด้ แู ล ให้ได้ระบายความทุกข์ยากในการดูแลผูป้ ว่ ย เกิดความไว้วางใจ เปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในการดำ�เนินงาน
ให้ความช่วยเหลือ
3. สำ�รวจข้อมูลของผู้ป่วยและญาติ/ ผู้ดูแล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
4. ให้การปรึกษาปัญหาส่วนตัวที่อาจมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ/ ผู้ดูแล เช่น ปัญหาการดูแล ปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาอื่น ๆ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. ให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับอาการป่วยและการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช
6. หาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับครอบครัว โดยทำ�ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แสดงความเห็นใจ เข้าใจที่ต้องรับภาระดูแลผู้ป่วย และให้กำ�ลังใจ
7. ประเมินความพร้อมของครอบครัวในการดูแล เฝ้าระวังอาการกำ�เริบของผูป้ ว่ ยจิตเวช และการกินยาต่อเนือ่ ง
8. ให้ข้อมูลแหล่งดูแลช่วยแหลือเบื้องต้น เพื่อส่งต่อเครือข่ายดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

บทบาทของญาติ/ ผู้ดูแล ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

1. การรับประทานยาอย่างสมํ่าเสมอ ญาติ/ ผู้ดูแล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจิตเวชมากที่สุด เพราะเมื่อ
ผู้ป่วยอาการดีขึ้น จนสามารถจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว ญาติ/ ผู้ดูแล จะเป็นบุคคลสำ�คัญในการดูแลผู้ป่วย
ต่อทีบ่ า้ น เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยจิตเภทจำ�เป็นต้องได้รบั ยาอย่างสมาํ่ เสมอเพือ่ ป้องกันการกลับป่วยซาํ้ ดังนัน้ ญาติ/ ผูด้ แู ล จึง
ควรมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง และควรปรึกษา
แพทย์ก่อนเพิ่ม ลด หรือหยุดยา
2. ช่วยเหลือส่งเสริมหรือกระตุน้ การทำ�กิจวัตรประจำ�วันเบือ้ งต้น การดูแลสุขอนามัยของผูป้ ว่ ย เช่น อาบนาํ้
แต่งตัว ตัดเล็บ ล้างมือ รับประทานอาหาร ฯลฯ และการอยู่อาศัยในครัวเรือน ได้แก่ การจัดเก็บที่นอน การกวาด
และทำ�ความสะอาดพื้น การทำ�ความสะอาดถ้วยชามหลังกินข้าว การซักผ้า ทิ้งขยะ และการขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง
รวมทั้งประเมินสาเหตุของการไม่สนใจทำ�กิจวัตรประจำ�วันของผู้ป่วยที่เกิดจากอาการเรื้อรังของผู้ป่วยหรือเกิดจาก
ฤทธิ์ข้างเคียงของยา
3. ญาติ/ ผู้ดูแล ควรกระตุ้นและให้กำ�ลังใจผู้ป่วยให้ทำ�งานตามกำ�ลังและความสามารถที่มีอยู่ เพื่อฟื้นฟู
ความสามารถของผูป้ ว่ ยให้กลับมาได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ไม่ควรให้ผปู้ ว่ ยอยูเ่ ฉยๆ หรือมีเวลาว่างมากเกินไป เพราะ
จะทำ�ให้ผู้ปว่ ยเฉือ่ ยชา เกียจคร้าน ซึง่ จะเป็นภาระของญาติในการดูแลผู้ปว่ ยอย่างมากในอนาคต หลังการรักษาผู้ปว่ ย
อาจมีความสามารถในหลายๆ ด้านลดลง เช่น การดูแลตนเอง การทำ�งาน การเข้าสังคม
4. ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนปกติ ใช้การสื่อสารทางบวกกับผู้ป่วย ไม่ตำ�หนิ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้
พูดคุย ระบายปัญหา รับฟังปัญหาของผู้ป่วยอย่างตั้งใจ และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�  เพื่อผู้ป่วยและญาติจะได้เข้าใจและ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
5. ในกรณีที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น พูดคนเดียว กลัวคนมาทำ�ร้าย ญาติ/ ผู้ดูแล ไม่ควรตกใจ
หรือกลัว ควรพยายามชักจูงให้ผู้ป่วยหันไปสนใจสิ่งอื่น ไม่ควรตำ�หนิติเตียนผู้ป่วย โดยเฉพาะถ้าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่
ได้รบกวนผู้อื่น
6. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสังคมกับคนทั่วไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ โดยเริ่ม
จากการพูดคุยกับคนในบ้านก่อน ไม่ควรแยกตัวหรือเก็บตัวอยู่คนเดียวส่งเสริมให้ผู้ป่วย
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การจัดการความเครียดของญาติ/ ผู้ดูแล

เนื่องจากผู้ป่วยจิตเภทมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือกำ�เริบซํ้า มีพฤติกรรมที่ไม่แน่นอน ซึ่งญาติเป็นผู้ที่ต้อง
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดกับญาติหรือทุกคนในบ้าน จึงมีแนวทาง
การจัดการความเครียดของญาติ ดังนี้
1. บอกเล่าระบายความทุกข์ใจหรือปรึกษากับคนทีไ่ ว้วางใจ หากมีอาการเครียดมากจนรบกวนการใช้ชวี ติ
ประจำ�วัน ควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข
2. คิดถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวผู้ป่วยขณะที่อาการทางจิตสงบ เป็นปกติ
3. ให้โอกาส ไม่ตัดสินคุณค่าของผู้ป่วยจากพฤติกรรมรุนแรงที่ผู้ป่วยกระทำ�  ให้อภัย ทำ�ความเข้าใจว่า
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรง เพราะมีอาการทางจิต
4. ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว มองว่าญาติผู้ป่วยอื่นก็มีความทุกข์เช่นกัน การเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างญาติ จะได้รับกำ�ลังใจ ความรู้และวิธีการปรับตัวปรับใจได้ดีขึ้น
5. มีความหวัง ให้กำ�ลังใจตนเอง “สักวันหนึ่งจะดีขึ้น” “รักษาเขาให้ดีขึ้น อย่าท้อแท้ ต้องอดทนต่อไป”
6. ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ อ่านหนังสือธรรมะ
7. ทำ�กิจกรรมหรืองานอดิเรกเพื่อผ่อนคลายจิตใจ เช่น ดูแลต้นไม้ ฟังเพลง
8. ช่วงที่ญาติมีความเครียดสูงมากจนรับไม่ไหวหรือส่งผลกระทบอย่างมากต่อตนเองและครอบครัว
ควรปรึกษาทีมจิตเวชเพื่อขอรับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต หรือพิจารณาให้ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลชั่วคราว
“เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ฉันรับไม่ไหวต้องขอให้หมอช่วย เมื่อพร้อมแล้ว มีพลังกลับมาแล้ว ค่อยรับลูกที่ป่วยกลับมาดูแลเอง”

ขั้นตอนการเตรียมชุมชน

1. สร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ชุมชน โดยการแนะนำ�ทีมงาน แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการลงพืน้ ทีใ่ นการเตรียม
ชุมชน ใช้วาจาสุภาพในการสื่อสารและให้เกียรติ
2. ประเมินทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช โดยการพูดคุย รับฟังความคิดเห็นและมุม
มองต่อผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชน และความสำ�คัญของชุมชนที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช อาการป่วย
4. วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช และกำ�หนดบทบาทผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ในการมีส่วนร่วมดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช
5. ประเมินความพร้อมและหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับชุมชน
6. ให้ข้อมูลแหล่งดูแลช่วยแหลือเบื้องต้น เพื่อส่งต่อเครือข่ายดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
7. ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน หลังจากการเตรียมครอบครัวและชุมชน

ประเด็นส�ำหรับการเตรียมครอบครัวและชุมชน
เป็นซํ้า

1. การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวช
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช อาการ การรักษา ผลข้างเคียง และการดูแลต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังการกลับ
3. บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
4. แนวทางการดูแลผูป้ ่วยจิตเวชร่วมกันของครอบครัวและชุมชน
5. แหล่งดูแลช่วยเหลือในชุมชน และการส่งต่อเครือข่ายสุขภาพ
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการบำ�บัดทางสังคมจิตใจ
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แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

(OAS: Overt Aggression Scale for objective rating of verbal and physical aggression)
ลักษณะพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรง
1. พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงต่อตนเอง

2. พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงต่อผู้อื่นทั้ง
ทางค�ำพูดและการ
แสดงออก

3. พฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรงต่อทรัพย์สนิ
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พฤติกรรม/ ระดับความก้าวร้าวรุนแรง
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
ท�ำร้ายตนเองรุนแรง ขี ด ข่ ว นผิ ว หนั ง ตี
เช่น มีรอยชํา้ มีรอย ตนเอง ดึ ง ผม โขก
กรี ด ลึ ก เลื อ ดออก ศีรษะ กรีดตัวเองเป็น
หรือมีการบาดเจ็บ รอยขนาดเล็ก
ของอวัยวะภายใน
หรือหมดสติ ฯลฯ
พูดข่มขู่จะท�ำร้าย ท�ำร้ายผู้อื่นจนได้รับ หงุดหงิดส่งเสียง
ผู ้ อื่ น ชั ด เจน เช่ น บาดเจ็บ เช่น ชํา้ เคล็ด ดั ง ตะโกนด้ ว ย
ฉันจะฆ่าแก ฯลฯ บวม เกิ ด บาดแผล ความโกรธหรื อ
กระดู ก หั ก หรื อ เกิ ด ตะโกนด่ า ผู ้ อื่ น
ก า ร บ า ด เจ็ บ ข อ ง ด ้ ว ย ถ ้ อ ย ค�ำ
อวัยวะภายใน หมดสติ ไม่รนุ แรง
ตาย ฯลฯ ด่ า ค�ำ
หยาบคายรุ น แรง
แสดงท่าทางคุกคาม
เช่น ถลกเสือ้ ผ้า ท�ำท่า
ต่อยลมหรือกระชาก
คอเสือ้ ผูอ้ นื่ พุง่ ชน เตะ
ผลั ก หรื อ ดึ ง ผมผู ้ อื่ น
แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ท�ำสิ่ ง ของแตกหั ก ขว้างปา/เตะ/ทุบวัตถุ ปิดประตูเสียงดัง
กระจั ด กระจาย หรือสิง่ ของ
รื้ อ ข ้ า ว ข อ ง
เช่ น ทุ บ กระจก
กระจัดกระจาย
ขว้างแก้ว จาน มีด
หรื อ สิ่ ง ของที่ เ ป็ น
อันตราย หรือจุดไฟ
เผา ฯลฯ
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คะแนนที่
ประเมินได้

ระดับ 0
ไม่พบ ......................

ไม่พบ ......................

ไม่พบ .....................

ค�ำแนะน�ำ : แบบประเมินชุดนี้ใช้ส�ำหรับการประเมินลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยต่อตนเอง
หรือต่อผู้อื่นที่แสดงออกมาทั้งทางค�ำพูดและการกระท�ำหรือต่อทรัพย์สิน โดยพยาบาลท�ำการประเมินพฤติกรรมของ
ผู้ป่วยที่แสดงออกขณะปัจจุบันตามรายการที่ระบุไว้ในแบบประเมินและให้คะแนนตามระดับที่ประเมินได้
การแปลผลคะแนน :
การตัดสินระดับความก้าวร้าวรุนแรงจะพิจารณาใช้คะแนนสูงสุดตามที่ประเมินได้ตามลักษณะพฤติกรรม
เพียงค่าเดียวเท่านั้น และคะแนนระดับความรุนแรงที่ประเมินได้มีความหมาย ดังนี้
คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ยังสามารถรับฟังค�ำเตือนแล้วสงบลงได้
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่เริ่มควบคุมตนเองไม่ได้ มีท่าทีที่อาจเกิด
อันตรายต่อตนเองผู้อื่นและทรัพย์สิน
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้จนเกิดอันตราย
ต่อตนเอง หรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน
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แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น

แบบ ตจ.1

วันที่.................. เดือน................................พ.ศ................
ชื่อสถานพยาบาลหรือสถานบ�ำบัดรักษา........................................................................................................................
ชื่อผู้รบั การตรวจ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................................................
นามสกุล....................................................................................................................................อายุ............................ปี
เลขทีค่ นไข้ทวั่ ไป (Hospital number)...........................................................................................................................
แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น
เมื่อวันที่...........................เดือน..........................................................พ.ศ..................................เวลา............................
แหล่งที่มาของข้อมูล...(เช่น หนังสือน�ำส่งจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ).....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ปัญหาอันเป็นเหตุให้น�ำตัวมาพบแพทย์..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ประวัติความเจ็บป่วย (ถ้ามี)...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การตรวจทางร่างกาย.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การตรวจสภาพจิต
สภาพร่างกาย การแต่งกายและพฤติกรรมภายนอก (general appearance)..............................................
.......................................................................................................................................................................................
อารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออก (mood and affect)...............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลักษณะของค�ำพูด (pattern of speech)......................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การรับรูแ้ ละประสาทหลอน (perception and hallucination)...................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ความคิดหลงผิด (delusion)...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ความคิดหวาดระแวงและพฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตรายต่อผูอ้ นื่ (paranoid)........................................................
.......................................................................................................................................................................................
ความสามารถในการควบคุมตนเอง (impulsive control).............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ความสามารถในการรับรู้กาลเวลา สถานที่ บุคคล (orientation)……….........................................................
.......................................................................................................................................................................................
ความคิด และพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตาย (attempted suicide)..............................................................
.......................................................................................................................................................................................
อืน่ ๆ...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ................................................................................................................................................
ความเห็นที่ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการโดยละเอียด
 มีภาวะอันตรายหรือมีความจ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา (โปรดระบุสิ่งที่ตรวจพบและเหตุผล)
 เห็นควรส่งต่อสถานบ�ำบัดรักษา (ระบุชื่อหน่วยงาน)
 ไม่มีภาวะอันตรายและไม่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา
การบ�ำบัดรักษาเบื้องต้น
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ลงนาม...............................................................
(..............................................................)
แพทย์ผู้ตรวจ
ลงนาม...............................................................
(..............................................................)
พยาบาลผู้ตรวจ
หมายเหตุ

1. การประเมินอาการเบื้องต้นดังกล่าว ต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่บุคคลนั้นมาถึง
สถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบ�ำบัดรักษา
2. การประเมินอาการเบื้องต้นตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
ให้ลงนามเฉพาะแพทย์ผู้ตรวจ
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แบบประเมินเจตคติ ความรู้และการปฏิบัติของญาติผู้ป่วยจิตเวช
ก่อน - หลัง การเข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัว
ค�ำชี้แจง

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค�ำถามของผู้ป่วยจ�ำนวน 10 ข้อให้ท่านเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง.................และท�ำเครื่องหมาย  ลงใน (    ) ที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
ตอนที่ 2 เจตคติตอ่ ผูป้ ว่ ยจิตเวช ประกอบด้วยข้อความจ�ำนวน 10 ข้อ ขอให้ทา่ นอ่านข้อความแต่ละข้อแล้ว
ท�ำเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น และความรู ้ สึ ก ของท่ า นเพี ย งค�ำตอบเดี ย วและกรุ ณ า
ตอบทุกข้อ การเลือกตอบมีเกณฑ์ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยตามข้อความนั้นทุกประการ
เห็นด้วย
หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยตามข้อความนั้นเกือบทุกประการ
ไม่แน่ใจ
หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยตามข้อความนั้นเท่าๆกับที่ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้วยตามข้อความนั้นเพียงเล็กน้อย
เห็นด้วยอย่างยิ่ง หมายถึง ผู้ตอบไม่เห็นด้วยตามข้อความนั้นเลย
ตัวอย่าง
ข้อความ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ใจ

1. ผู้ป่วยจิตเวชเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง



ตอนที่ 3 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ประกอบด้วยข้อความจ�ำนวน 10
ข้อ ขอให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่
บ้านเพียงค�ำตอบเดียวและกรุณาตอบทุกข้อการเลือกตอบมีเกณฑ์ดังนี้
ท�ำ
หมายถึง ผู้ตอบปฏิบัติตามข้อความนั้น
ไม่ท�ำ
หมายถึง ผู้ตอบไม่ได้ปฏิบัติตามข้อความนั้น
ตัวอย่าง
ข้อความ
1. เมื่อผู้ป่วยมีอาการพูดคนเดียวท่านจะพาผู้ป่วยไปพบแพทย์
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ท�ำ


ไม่ท�ำ

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว ประกอบด้วยข้อความจ�ำนวน 28 ข้อ ขอให้ท่านนึกถึงวิธีการ
พูดคุยและการปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยพิจารณาข้อความแต่ละ
ข้อว่ามีการปฏิบัตินั้นๆ มากน้อยเพียงใด แต่ละข้อมีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้
เป็นประจ�ำ
หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นทุกครั้ง
บ่อยๆ
หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ่
บางครั้ง
หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นใกล้เคียงกับไม่ได้กระท�ำ
น้อยครั้ง
หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นนานๆครั้ง
ไม่เคยเลย
หมายถึง ผู้ตอบไม่มีการกระท�ำตามข้อความนั้นเลย
โดยให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของท่านเพียงข้อละ 1 ค�ำตอบ
ตัวอย่าง
ข้อความ
1. เมื่อฉันไม่สบายใจฉันพูดกับคนอื่นด้วย
   นํ้าเสียงกระด้าง

เป็นประจ�ำ

บ่อยๆ

บางครั้ง

น้อยครั้ง

ไม่เคยเลย



ข้อมูลทั่วไป (ญาติ)
กรุณาเติมค�ำตอบในช่องว่าง....และโปรดท�ำเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
1. เพศ
(   ) ชาย
(   ) หญิง
2. อายุ................ปี
3. ระดับการศึกษา
(   ) ไม่ได้เรียนหนังสือ
(   ) ประถมศึกษา
(   ) มัธยมศึกษา
(   ) ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา
(   ) ปริญญาตรี
(   ) สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ.........................)
4. อาชีพ
(   ) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
(   ) เกษตรกรรม
(   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ
(   ) รับจ้าง
(   ) งานบ้าน
(   ) ไม่ได้ท�ำงาน
5. รายได้ของครอบครัว
(   ) ตํ่ากว่า 3,000 บาท / เดือน
(   ) 3,001 - 6000 บาท / เดือน
(   ) 6,001 - 10,000 บาท / เดือน
(   ) 10,001 - 20,000 บาท / เดือน
(   ) 20,001 - 30,000 บาท / เดือน
(   ) มากกว่า 30,000 บาท / เดือน
6. การใช้จ่ายในครอบครัว
(   ) มีหนี้สิน
(   ) ไม่พอกับรายจ่าย
(   ) รายได้พอดีกับรายจ่าย
(   ) มีเงินเหลือเก็บ
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7. ท่านเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ป่วย
(   ) บิดา - มารดา
(   ) สามี - ภรรยา
(   ) บุตร
(   ) พี่ - น้อง
(   ) ญาติ (ลุง ป้า น้า อา)
(   ) อื่นๆระบุ................ (นายจ้าง..............)
8. ท่านอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกับผู้ป่วยมานาน............ปี.................เดือน
9. การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่ารักษาของผู้ป่วย
(   ) ผู้ป่วยรับผิดชอบเอง
(   ) ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ
(   ) บุคคลอื่น (ระบุ................)
(   ) บัตร..............................
10. ท่านเคยได้รับความรู้หรือเข้าอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือไม่
(   ) ไม่เคยได้รับ
(   ) เคยได้รับความรู้จาก
(เจ้าหน้าที่ เอกสารแผ่นพับ...........................)
(   ) เคยเข้ารับการอบรมจาก (โรงพยาบาล.................................................................................)
ตอนที่ 2 เจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวช ขอให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านเพียงค�ำตอบเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ
ข้อความ
1. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเหมือน
บุคคลทั่วไป
2. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชทุกคนถือว่าเป็นบุคคลที่ไร้
สมรรถภาพ
3. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชยังมีคุณค่าต่อครอบครัว
4. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถเข้าสังคมได้
5. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสมควรที่จะอยู่ใน
โรงพยาบาลตลอดไป
6. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถท�ำประโยชน์
ให้ครอบครัวได้
7. การเจ็บป่วยทางจิตเวชเป็นสิ่งที่น่าอับอาย
8. พฤติกรรมที่ไม่ปกติของการเจ็บป่วยทางจิตเวช
เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
9. บุคคลทีเ่ จ็บป่วยทางจิตเวชต้องการจะมีความสุขเหมือน
บุคคลทั่วไป
10. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชไม่สมควรให้ท�ำงาน
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง

ตอนที่ 3 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติขณะดูแลผู้ป่วย
จิตเวชที่บ้านเพียงค�ำตอบเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ
ข้อความ
ท�ำ ไม่ท�ำ
1. เมื่อผู้ป่วยมีอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หน้ามืด ตัวแข็ง มือสั่น มีผื่นคัน ฯลฯ แม้มีอาการเพียง
เล็กน้อย ท่านก็จะให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเพราะแสดงว่ายาชุดนั้นไม่ถูกกับโรคของผู้ป่วย
2. ท่านรอให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิตรุนแรงก่อนจึงจะน�ำส่งโรงพยาบาลจิตเวชเพราะเกรงว่า
ถ้าอาการไม่รุนแรงแพทย์จะไม่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
3. แม้ผู้ป่วยมีอาการดีแล้วท่านก็จะพามาพบแพทย์อย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
4. ท่านไม่ให้ผู้ป่วยช่วยท�ำงานใดๆ เพราะต้องการให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ
5. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงเช่นปวดศีรษะมาก นอนไม่หลับ หงุดหงิด โมโหง่าย ท่านจะพา
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัด
6. ท่านพยายามไม่ต�ำหนิ ดุด่า พูดบ่นซํ้าๆ วิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วยหรือแสดงความห่วงใยผู้ป่วย
จนเกินไป
7. ท่านให้ผู้ป่วยกินยาก่อนนอนเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ
8. ท่านให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้ว
9. ท่านให้ผู้ป่วยเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน
10. ท่านไม่ให้ผู้ป่วยตัดสินใจท�ำอะไรด้วยตนเองในทุกเรื่องเพราะกลัวผู้ป่วยจะตัดสินใจผิดพลาด
11. ท่านไม่ให้ผู้ป่วยรับผิดชอบงานใดๆ เพราะกลัวผู้ป่วยท�ำผิดพลาด
12. ให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเพราะผู้ป่วยกินยามานานจนอาการปกติแล้วและเกิดความสงสาร
13. ท่านไม่ได้ไปรับยาให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นว่าผู้ป่วยอาการปกติแล้ว และท่านเอง
ไม่มีเวลา
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว
ขอให้ท่านนึกถึงวิธีการพูดคุยและการปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาโดย
พิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนีว้ า่ มีการปฏิบตั มิ ากน้อยเพียงใดแล้วกาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับการปฏิบตั ิ
ของท่านมากที่สุดเพียงข้อละ 1 ค�ำตอบ
ข้อความ
เป็นประจ�ำ
1. ฉันพูดคุยกับคนในบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
และนํ้าเสียงนุ่มนวล
2. ฉันไต่ถามทุกข์สุขของคนในบ้าน
3. เมือ่ โกรธฉันใช้ค�ำพูดทีร่ นุ แรงกับคนในบ้าน
4. ฉันไม่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆให้
คนในบ้านรู้
5. เมื่ออารมณ์ไม่ดีฉันจะหากิจกรรมอื่นๆ ท�ำ 
เช่น ดูทีวี ฟังเพลง เดินเล่น
6. ฉันพูดชืน่ ชมเมือ่ คนในบ้านท�ำความดี
7. ในขณะที่พูดคุยกันฉันไม่สนใจที่จะสังเกต
ความรู้สึกของคู่สนทนา
8. ฉันตัดสินใจแก้ปัญหาแทนคนในบ้าน
9. ฉันเลือกวิธแี ก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมและคนใน
บ้านยอมรับ
10. ฉันไม่กล้าบอกความคิดหรือความรู้สึก
ของตนเองกับคนในบ้าน
11. ฉันพูดระบายความทุกข์ให้คนในบ้านฟัง
12. เมื่อมีเรื่องขัดแย้งกับคนในบ้าน ฉันจะหา
โอกาสพูดจาเพื่อปรับความเข้าใจและแก้
ปัญหาร่วมกัน
13. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้าน ฉันและคน
อื่นๆ ในบ้านต่างเลือกท�ำตามใจตนเอง
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บ่อยๆ

บางครั้ง

น้อยครั้ง

ไม่เคยเลย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคจิตและโรคซึมเศร้า
ส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ดูแล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในเขตสุขภาพ 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2559 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
วิทยากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายแพทย์บุรินทร์    สุรอรุณสัมฤทธิ์  
นางเสาวลักษณ์    สุวรรณไมตรี
นางสาวชิดชนก โอภาสวัฒนา
นางสาวอุษา
ลิ่มซิ้ว
นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
นายวีร์
เมฆวิลัย
นางสาวจินตนา       กัณฑนงค์

ผู้เข้าร่วมประชุม

8. นางสาวเบญจวรรณ
9. นางสุดสาคร
10. นางเพลิน
11. นางอรษา
12. นางสาวปนัดดา
13. นางชาดา
14. นางระวิวรรณ
15. นางสาววีรี
16. นางสาวนุชนาถ
17. นายณภัทร
18. นางจิตรา
19. นางสาวสุภัทรา
20. นางอุไรวรรณ
21. นางสาวราณี
22. นางศิริกาญจน์
23. นางถนอม
24. นางสุภาพร
25. นางสาวเรณู

สามสาลี
จ�ำมั่น
เสี่ยงโชคอยู่
ฉวาง
ประถมพันธุ์
ประจง
เติมวาณิช
แดงประเสริฐ
ชัยเจริญ
วรากรอมรเดช
จินารัตน์
ก้อนค�ำดี
เกิดสังข์         
อาชาเจริญ
โภคะสวัสดิ์
ป้อมกสันต์
สุโพธิ์
อินต๊ะพันธุ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักจิตวิทยาคลินิกช�ำนาญการ
ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
นักจิตวิทยาคลินิกช�ำนาญการ     ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ  
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลบางกรวย
โรงพยาบาลบางบัวทอง
โรงพยาบาลบางระก�ำ
โรงพยาบาลแกด�ำ
โรงพยาบาลแกด�ำ
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26. นางสาววราภรณ์
27. นางสาวพิชญา

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
โรงพยาบาลส่งเสริมต�ำบลหมู่ 3
บางคูรัด
28. นางศรัญญา
โนรี
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมต�ำบล
พระยาอนุบาลดิตถกรรม
29. นางผดุงขวัญ
แก้วจ�ำรัส
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมต�ำบลบ้านลานวัว
30. นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
31. นางสาวพัชรินทร์ ศิริวิสุทธิรัตน์   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
32. นางพัทธนันท์
สอนวงษ์
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
33. นางสาวชลลดา     จารุศิริชัยกุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
34. นางพาริณี
ปลัดปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
35. นางสาวนารีรัตน์     พิศหนองแวง      นักวิชาการสาธารณสุข
ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
36. นางสาวชุรีภรณ์ เสียงล�้ำ
นักวิชาการสาธารณสุข
ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
37. นายกฤตเมธ           ตุ้มฉาย
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
38. นายวีระยุทธ          มายุศิริ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
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บุญประเสริฐ  
เหลียงพานิช

พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
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