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ค�ำน�ำ
กรมสุขภาพจิตได้จดั ท�ำโครงการลดช่องว่างการบริการผูป้ ว่ ยโรคจิต ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 - 2555
โดยได้น�ำแนวทางโปรแกรมปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดช่องว่างทางสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลกมาปรับ
ให้เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย และขยายการด�ำเนินงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคจิต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตสุขภาพ และพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแล บ�ำบัด/รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย
จิตเวช    
คูม่ อื การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจได้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านสุขภาพจิต
ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตและญาติ/ผู้ดูแล ให้ได้รับบริการครอบคลุมทั้งทางด้านสังคม
จิตใจและจิตวิญญาณ โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็น
การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นได้ การให้การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจร่วมกับ
การรักษาด้วยการใช้ยาจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยโรคจิต ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้
กรมสุขภาพจิตโดยส�ำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชและญาติ/ผูด้ แู ลให้สามารถ
ดูแลและพึ่งพาตนเองตลอดจนอยู่ร่วมกันในครอบครัวและสังคมได้
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การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
Psychosocial Intervention

ความส�ำคัญของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
องค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ใ ห้ ค วามหมายของสุ ข ภาพว่ า เป็ น สภาวะที่ ส มบู ร ณ์ ข องร่ า งกาย จิ ต ใจ
จิตวิญญาณ ซึง่ มิได้เพียงปราศจากโรคและทุพพลภาพเท่านัน้ แต่รวมถึงการด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสขุ ด้วย
จากความหมายนี้ท�ำให้ขอบเขตการดูแลสุขภาพของประชาชนต้องเป็นแบบองค์รวม ครอบคลุมมิติทั้ง 4 ด้านคือ
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม ซึ่งหมายถึงนอกจากการบ�ำบัดรักษาโรคที่เจ็บป่วยแล้วผู้ให้บริการสุขภาพ
ยังต้องค�ำนึงถึงการดูแลด้านสังคมจิตใจแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการด้วย
ด้านความเจ็บป่วย ปัจจุบนั สถานการณ์ความเจ็บป่วยของประชาชนเปลีย่ นแปลงไปจากการเสียชีวติ ใน
อันดับต้นๆ ด้วยโรคติดเชื้อ เป็นการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคร้ายแรง การดูแลผู้ป่วยจึงจ�ำเป็น
ต้องให้ความส�ำคัญกับการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชที่พบว่ามีอัตรา
การเจ็บป่วยมากที่สุดคือ โรคจิตเภทและโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วย ท�ำให้ต้องทนอยู่กับความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค นอกจากนี้ยังมีผลต่อสัมพันธภาพและ
สร้างภาระให้กับคนรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
มหาศาล ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพการท�ำงานและการสร้างรายได้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลรักษาด้วยยาควบคูไ่ ปกับ
การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยมีความครอบคลุมมากขึ้น สอดคล้อง
กับหลักฐานเชิงประจักษ์ของ NHS Center for Reviews and Dissemination (2000) พบว่าการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชด้วยการใช้ยาควบคูก่ บั การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจช่วยลดการก�ำเริบซำ 
�้ ลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของผูป้ ว่ ยซึง่ การบ�ำบัดด้วยยามุง่ ไปทีก่ ารพยายามลดอาการ (Symptom diminution)
การใช้จิตสังคมบ�ำบัดจะมีประโยชน์กับผู้ป่วยในแง่ของการป้องกันการก�ำเริบซ�้ำ  การช่วยพัฒนาทักษะในการ
แก้ปัญหา การท�ำให้ผู้ป่วยปฏิบัติหน้าที่เชิงสังคม การงานได้ตามปกติเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของตนเอง
สามารถดูแลและพึ่งพาตนเอง อยู่ร่วมกับสังคมได้ตามอัตภาพ  

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ

1

ความหมายของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention) หมายถึง การให้บริการการดูแลทางจิตใจ
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณแก่ผรู้ บั บริการ ครอบครัวและผูด้ แู ล โดยค�ำนึงถึงคุณค่าและศักดิศ์ รีของผูร้ บั บริการ
เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เกิดความเข้าใจในปัญหาหรือภาวะโรคและมีแนวทางการปรับตัวต่อปัญหาหรือ
ความเจ็บป่วย การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจยังรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่บุคคล
ทั่วไปโดยใช้การสื่อสาร การสนับสนุนทางสังคมและการสร้างสัมพันธภาพเป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินการ
ให้การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจในผู้ป่วยโรคจิตเภทเป็นการดูแลทางสังคม อารมณ์และจิตใจควบคู่ไปกับการรักษา
ด้วยการใช้ยาเพื่อเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภทให้สามารถอยู่
ร่วมกับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Intervention) ผู้ป่วยโรคจิต
การดูแลทางจิตใจและสังคมซึ่งจะช่วยเสริมทักษะด้านสังคม และช่วยให้มองเห็นความบกพร่องที่
เกิดจากอาการของโรคจิตเภท วิธีการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน การบ�ำบัดสามารถท�ำได้
หลายแนวทาง ทั้งการบ�ำบัดแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม แบบครอบครัว โดยพิจารณาจากความผิดปกติที่
เกิดขึ้น สถานการณ์ที่มากระทบผู้ป่วยในขณะนั้น และอาการของผู้ป่วยในระยะต่าง ๆ การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ
(Psychosocial Intervention) ผู้ป่วยจิตเวชแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเฉียบพลัน (Acute Phase) เป็นระยะที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตปรากฏชัดเจน รุนแรง
อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้ป่วย ผู้อื่นและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตก�ำเริบ เช่น หลงผิด
ประสาทหลอน ความคิด อารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรมผิดปกติ (Disorganized) ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้อย่างเหมาะสม ในระยะนี้สิ่งที่ส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วย คือการจ�ำกัดพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ตนเองและผู้อื่น
2. ระยะคงเสถียร (Stabilization Phase) เป็นระยะที่อาการของโรคลดความรุนแรงลงอยู่ใน
ช่วง 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากการรักษาใน Acute phase ผู้ป่วยอาการสงบลงแต่ยังต้องได้รับยาต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันการป่วยซ�้ำ  เฝ้าระวังอาการข้างเคียงจากการใช้ยา การบ�ำบัดทางสังคมจิตใจสามารถท�ำในรูปแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น จิตบ�ำบัดแบบประคับประคอง การให้สุขภาพจิตศึกษา การให้การปรึกษาผู้ป่วย
ญาติ/ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3. ระยะคงที่ (Maintenance Phase) หมายถึง ระยะทีอ่ าการผูป้ ว่ ยคงที่ อาการด้านลบหรืออาการ
ด้านบวกที่เหลืออยู่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น ความรุนแรงของอาการน้อยกว่า Stabilization phase
การบ�ำบัดทางจิตสังคมผู้ป่วยจิตเวช ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงหลังจากที่อาการทุเลาลง แต่ผู้ป่วยยังคงมีอาการ
หลงเหลืออยู่ (Incomplete remission) และอาจมีอาการก�ำเริบเป็นช่วงๆ ประกอบกับการเจ็บป่วยบ่อยครั้ง
ยิ่งท�ำให้มีอาการหลงเหลือมากขึ้นหรือเสื่อมลงเรื่อยๆ และมีผลกระทบกับผู้ป่วย ระยะนี้จะให้ความส�ำคัญกับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย เสริมสร้างทักษะที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตและการติดตามเพื่อป้องกันการป่วยซ�้ำ
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ตารางแสดงการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคจิตในแต่ละระยะ
ระยะ
1. ระยะเฉียบพลัน
(Acute)

2. ระยะคงเสถียร
(Stabilization)

Psychosocial
Intervention
ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ การดู แ ล • การบริหารจัดการ/การจ�ำกัดพฤติกรรม
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ผู้ป่วยโรคจิตในระยะเฉียบพลัน
ปลอดภัย
• การให้ ก ารปรึ ก ษารายบุ ค คลและ
รายกลุ่ม (ผู้ป่วยและครอบครัว)
• การให้สขุ ภาพจิตศึกษาแบบรายบุคคล
และแบบรายกลุ่ม
- ความรู้เรื่องโรคจิตระยะเฉียบพลัน
ส�ำหรับญาติ
- ความรูเ้ รือ่ งแหล่งช่วยเหลือ/สนับสนุน
ในชุมชน
- ความรู้เรื่องระบบส่งต่อ
- พรบ.สุขภาพจิต
ควบคุมให้อาการสงบ • การวางแผนดู แ ลผู ้ ป่ วยเมื่ อ กลั บสู ่
ชุมชนรวมทั้งการเตรียมครอบครัว
และชุมชน
• การให้สขุ ภาพจิตศึกษาส�ำหรับผูป้ ว่ ย
โรคจิตและญาติ เรื่อง
- โรค สาเหตุ อาการและการหลีกเลีย่ ง
สารเสพติด
- การกิ น ยาต่ อ เนื่ อ ง การจั ด การ
เบื้องต้นเมื่อเกิดอาการข้างเคียง
จากการใช้ยา
- การสั ง เกตอาการเตื อ น และ
การจัดการเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการ
เตือน
- การติดตาม เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
การให้ ข ้ อ มู ล แหล่ ง สนั บ สนุ น
ทางสังคม ชุมชน การเข้าถึงสิทธิ
การรักษา
- การจัดการอารมณ์และความเครียด
ของผู้ป่วยโรคจิตและญาติ
• กลุ่มบ�ำบัด กลุ่มจิตบ�ำบัด ครอบครัว
บ�ำบัด กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (Self
Help Group) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Support)
เป้าหมาย

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

1. ร้อยละของผูป้ ว่ ยได้รบั
การวางแผนการดูแล
ต่อเนื่อง
2. ร้อยละของผู้ป่วยและ
ญาติ ไ ด้ รั บ การให้
สุขภาพจิตศึกษา
3. ร้อยละของผูป้ ว่ ยจิตเวช
รุนแรง ยุง่ ยาก ซับซ้อน
(Super Specialist
Service:SSS)/ ผู้ป่วย
จิตเวชทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ต่อการก่อความรุนแรง
(Serious Mental
Illness With High
Risk to Violence:
SMI-V) ได้ รั บ การ
เตรี ย มความพร้ อ ม
ครอบครัว ชุมชน

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ
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ระยะ

เป้าหมาย

3. ระยะคงที่
- ลดอาการก�ำเริบ
(Maintenance) - ไม่ป่วยซ�้ำ
- อยู่ร่วมกับครอบครัว
และสังคมได้
3.1 การฟื้นฟู
- เห็นคุณค่าของตนเอง
สมรรถภาพผู้ป่วย - ดูแลตนเองได้/
โรคจิต
ใช้ชีวิตประจ�ำวันได้
(Rehabilitation)
ตามปกติ
- พึ่งพาตนเองได้

Psychosocial
Intervention

ตัวชี้วัด

• การวางแผนดู แ ลผู ้ ป่ วยเมื่ อ กลั บสู ่ ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิต
ชุมชนและการเตรียมครอบครัวและ สามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชน
ครอบครัวและชุมชนได้
• ทักษะการด�ำเนินชีวิต 6 ด้าน:
(การจัดการอารมณ์และความเครียด
ของผู้ป่วยและญาติ)
• แหล่งสนับสนุนทางสังคม
• Destigma ผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน
• กลุ่มบ�ำบัด กลุ่มจิตบ�ำบัด ครอบครัว
บ�ำบัด กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (Self
Help Group) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
(Peer Support)
• โปรแกรมการดู ผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวชโดย
ครอบครัว
• โปรแกรมค่ายครอบครัว

3.2 การติดตามและ - การกินยาต่อเนื่อง • ทักษะการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการ 1. ร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคจิต
ป้องกันการป่วยซ�้ำ - การติดตามต่อเนื่อง (แบบฟอร์ม/ บันทึกการเยี่ยมบ้าน/ ได้ รั บ การติ ด ตาม
(Relapse Prevention)
ระบบนัดหมาย/ แบบสังเกตอาการ) ต่อเนือ่ ง
• ความรูเ้ รือ่ งแหล่งสนับสนุนทางสังคม 2. ร้ อ ยละ 100 ของ
• การให้สุขภาพจิตศึกษา
ผูป้ ว่ ย SSS/ SMI-V ได้
• การให้การปรึกษาเพือ่ สร้างแรงจูงใจ รับการติดตามต่อเนือ่ ง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (BA, 3. ร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคจิต
BI, MI)
ไม่กลับมารักษาเป็ น
ผู้ป่วยในซ�้ำ 
(Re- admitted)
4. ร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคจิต
ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง ต่ อ ไป
รักษายังโรงพยาบาล
ร ะ ดั บ ต ติ ย ภู มิ /
โรงพยาบาลจิตเวช
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การบริหารจัดการและจ�ำกัดพฤติกรรม
ผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน

การบริหารจัดการและจ�ำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชระยะเฉียบพลัน หมายถึง การด�ำเนินการหรือ
ปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นอันตราย ทั้งต่อตนเอง
ผู้อื่น และทรัพย์สินให้ได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยการผูกยึด (Physical Restraints) ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
และถูกต้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงไม่สามารถควบคุมได้ ทัง้ ต่อตนเอง ผูอ้ นื่ และทรัพย์สนิ
ได้รับการช่วยเหลือและบ�ำบัดรักษาโดยเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สาระส�ำคัญ

ผู้ป่วยโรคจิตระยะเฉียบพลัน อาการที่มักพบ คือ พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ
เป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และทรัพย์สิน และอาจเกิดผลกระทบทางลบและความสูญเสียตามมา หาก
ไม่สามารถบริหารจัดการ ช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การบ�ำบัดรักษาได้อย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือ
ระยะเฉียบพลันเน้นด้านความปลอดภัยทั้งผู้ป่วย ผู้อื่นและทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ทักษะ ในการบริหาร
จัดการที่จะประสานกับผู้เกี่ยวข้องในระดับหน่วยงานทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข   ทีมบ�ำบัดรักษาควรมี
ความรู้ พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ในกรณีทจี่ �ำเป็นต้องผูกยึดผูป้ ว่ ยเพือ่ ป้องกันอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยเอง
ผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งต้องมีการประเมินภาวะอันตรายก่อนตัดสินใจผูกยึดผู้ป่วย การประเมินภาวะอันตรายนั้น
ควรต้องมีแบบประเมินที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ขณะนี้มีแบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (OAS:
Overt Aggression Scale Objective Rating of Verbal and Physical Aggression) ซึ่งมีรายละเอียดใน
ภาคผนวก เมื่อมีการประเมินแล้วพบว่าผู้ป่วยมีระดับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงระดับ 3 ควรต้องตัดสินใจ
จ�ำกัดพฤติกรรมหรือผูกยึดผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการจ�ำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึด
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว จะต้องท�ำงานเป็นทีมและมีทักษะที่ดี รวมทั้งอุปกรณ์ผูกยึดที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย
สะดวกต่อการใช้งาน
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ
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เครื่องมือ/อุปกรณ์

- แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรง (OAS: Overt Aggression Scale Objective Rating of
Verbal and Physical Aggression)
- ผ้าผูกยึด 4 เส้น
- ผ้าคาดล�ำตัว 1 ผืน
- แบบ ตจ.1 (รายละเอียดในภาคผนวก)
- ใบส่งต่อรักษา

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

กรณีผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงนอกสถานบ�ำบัดหรือในชุมชน
1. ผู้พบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
2. บุคคลในข้อ 1 ประสานงานร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
พฤติกรรมรุนแรงในประเด็นต่อไปนี้
- การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย เช่น อาวุธ สถานที่
- การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจและการแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละทีม เช่น ทีมเจรจากับ
ผู้ป่วย ทีมปฏิบัติการ ทีมน�ำส่ง ญาติ
- การเตรียมการรักษา เช่น การปรึกษาแพทย์ เรื่องยา อุปกรณ์ (ตามบริบทพื้นที่ เช่น แห ผ้าห่ม
เชือก กระสอบ ฯลฯ)
- การประสานส่งต่อตามระบบ เช่น เรื่องรถรับ-ส่ง เตรียมญาติ เอกสารต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
(บัตรประจ�ำตัวประชาชน สิทธิการรักษา)  
3. กรณีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีเ่ ป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ตดิ บัตรพนักงานเจ้าหน้าทีด่ ว้ ย
และปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ.2551ก�ำหนดไว้ ตามมาตรา 46, 47
4. เมื่อถึงสถานที่ที่ผู้ป่วยอยู่ ด�ำเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุดเพื่อประเมินสถานการณ์
และอาการรุนแรง เช่น ชื่อ-สกุล อายุของผู้ป่วย ญาติเป็นใคร ผู้แจ้งเหตุ ผู้น�ำชุมชน ผู้ที่ผู้ป่วยใกล้ชิดไว้วางใจ
หรือผู้ดูแลผู้ป่วย ลักษณะนิสัยเดิม หรือพฤติกรรมเดิม เพื่อเป็นส่วนประกอบการพิจารณาตัดสินใจผูกยึด
หลังจากนั้นประสานผู้เกี่ยวข้อง หากมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ต�ำรวจจะเป็นผู้เจรจาและด�ำเนินการให้ผู้ป่วยวางอาวุธ
กรณีมีอาวุธ
ระยะที่ 2 การตัดสินใจผูกยึดผู้ป่วย กรณีมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ต�ำรวจจะด�ำเนินการเป็นผู้เข้าประชิดตัว
และผู ก ยึ ด ผู ้ ป ่ ว ย หากไม่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ต�ำรวจ ที ม พยาบาลจะเป็ น ผู ้ ตั ด สิ น ใจเข้ า จั บ และจ�ำกั ด พฤติ ก รรม
หลังจากรวบรวมข้อมูลและประเมินสถานการณ์แล้วว่าหากไม่จ�ำกัดพฤติกรรมจะเกิดความเสี่ยง ถ้ามีญาติ
หัวหน้าทีมพยาบาล ต้องแจ้งญาติก่อนว่าจ�ำเป็นต้องจ�ำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดเพื่อความปลอดภัย หากไม่มี
ญาติ แจ้งผู้น�ำชุมชนหรือผู้แจ้งเหตุ
หลังจากรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอ พยาบาลประเมินผู้ป่วยและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งในระยะการตัดสินใจผูกยึดผู้ป่วยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
6 คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ

1. ให้เวลาและให้โอกาสผูป้ ว่ ยรวมทัง้ ให้การพยาบาลเบือ้ งต้นตามอาการกับผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากการผูกยึด
ผู้ป่วยนั้นจะกระท�ำเป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อการให้การพยาบาลชนิดอื่นแล้วไม่ได้ผล ดังนั้น พยาบาลควรหา
สาเหตุของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆแล้วให้การพยาบาลหลายทางเลือกกับผู้ป่วย เช่น การพูดคุย
โดยใช้เทคนิคการสื่อสาร แต่ควรสังเกตผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
2. ตัดสินใจจะผูกยึดผู้ป่วยเมื่อให้การพยาบาลเบื้องต้นแล้วไม่ได้ผล และผู้ป่วยยังมีพฤติกรรม หรือ
อาการที่ยังเป็นความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นอยู่ (พฤติกรรมก้าวร้าวระดับ 3)
3. ประเมินซำ�้ ก่อนการผูกยึด พยาบาลควรประเมินซำ�้ หลายๆครัง้ เนือ่ งจากสถานการณ์ จะเปลีย่ นแปลง
ได้ตลอดเวลา และทีมเข้าจับเพื่อผูกยึดมีความพร้อมและด�ำเนินการตามล�ำดับ ดังนี้
3.1 เรียกชื่อผู้ป่วยให้ชัดเจนด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล ให้ผู้ป่วยได้รู้สึกตัว ได้สติ
3.2 ท่าทางการแสดงออกของผู้ดูแล ไม่ควรล้วงประเป๋าหรือเอามือไขว้หลังขณะพูดคุยกับผู้ป่วย
3.3 หากผู้ป่วยสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บ้าง พูดคุยให้ผู้ป่วยได้ฉุกคิด เตือนสติ โดยเน้นให้
ผู้ป่วย
- ผ่อนคลายอารมณ์ “ใจเย็นๆ มีอะไรก็คุยกันได้”
- บอกความต้องการ “ต้องการอะไร จะให้ช่วยเหลืออะไรบ้าง”
- มีทางเลือก ไม่ได้ถูกบีบบังคับให้จนมุม “อยากจะเล่าอะไรให้ใครฟัง ก็บอกได้นะ”
“ลองปรึกษากันดีไหม เผื่อจะมีวิธีอื่นๆที่เหมาะกับเรามากกว่า”
- วางอาวุธ “วางมีดก่อนดีไหม คนอื่นๆก็ไม่มีใครถือมีด ทุกคนจะได้ปลอดภัย”
3.4 อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ไม่เข้าใกล้ผู้ป่วย เฝ้าสังเกตพฤติกรรมผู้ป่วย
3.5 การจับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย (กรณีผู้ป่วยมีภาวะอันตราย ไม่ร่วมมือ)
- หลีกเลี่ยงการจ้องมองผู้ป่วยด้วยท่าทีขึงขัง เพราะจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวร้าวมากขึ้น
บอกผู้ป่วยว่า “ไม่ได้ท�ำร้าย แต่จะมาช่วยกัน อยู่เป็นเพื่อนให้ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น” เพื่อให้เขาปลอดภัย
- จ�ำกัดผู้ป่วยให้อยู่ในพื้นที่ที่สามารถประชิดและจับได้ง่าย ไม่ควรชิดผนัง เพราะผู้จับจะ
เคลื่อนไหวยาก
- ทีมเข้าจับควรมีอย่างน้อย 4-6 คน
- คนที่ 1 หัวหน้าทีม ท�ำหน้าที่เจรจาต่อรอง สอบถามความต้องการของผู้ป่วย ประเมิน
อาการของผู้ป่วยด้วยว่าพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง อยู่ในระดับใด และสั่งการ
ในกรณีที่จะจับผู้ป่วย
- คนที่ 2-3 จะจับแขนขวาของผู้ป่วยและจับแขนซ้ายของผู้ป่วย
- คนที่ 4-5 จับขาข้างขวาของผู้ป่วยและจับขาซ้ายของผู้ป่วย
- คนที่ 2-5 ควรก้าวเท้าเพื่อเข้าจับผู้ป่วยพร้อมกัน
- คนที่ 6 (ถ้ามี) เป็นคนสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น เชือก ผ้าจ�ำกัดพฤติกรรม หรือท�ำหน้าทีท่ ดแทน
เมื่อมีเพื่อนร่วมทีมท�ำหน้าที่ไม่ได้ และเตรียมฉีดยาหลังผูกยึดได้แล้ว
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สะดวก

เทคนิคที่ส�ำคัญในการจับล็อคผู้ป่วย
- ท�ำงานเป็นทีมให้ส�ำเร็จในครั้งเดียว “พร้อมเพรียง ฉับไว แต่ไม่ลนลาน”
- ระมัดระวังผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ ห้ามล็อคคอผู้ป่วย เพราะอาจกดการหายใจ
- ไม่ควรปล่อยมือจากผู้ป่วยโดยไม่ให้สัญญาณเพื่อนร่วมทีมโดยเด็ดขาด
3.6 การผูกมัดผูป้ ว่ ยไม่ควรแน่นหรือหลวมเกินไป ใช้นวิ้ สอดเชือกทีผ่ กู มัดได้ เพือ่ ให้เลือดไหลเวียน

3.7 หลังการผูกมัด ควรพูดคุยสอบถามอารมณ์กับผู้ป่วย บอกเหตุผลการผูกมัด ไม่ได้เป็น
การลงโทษ เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและผู้อื่นปลอดภัยและจะยุติการผูกมัดเมื่อผู้ป่วยสามารถควบคุม
พฤติกรรมได้
3.8 ในระหว่างการผูกมัด ประเมินผู้ป่วยเป็นระยะทุก 15-30 นาที และเปลี่ยนท่าให้ผู้ป่วยด้วย
สอบถามความต้องการ เช่น ต้องการดื่มน�้ำ ปวดปัสสาวะ อุจจาระ หรือความต้องการทางร่างกายด้านอื่นๆ
3.9 รายงานแพทย์ทันที อาจจ�ำเป็นต้องฉีดยาให้ผู้ป่วยสงบ กรณีแพทย์สั่งการรักษาไว้แล้ว
ควรเตรียมยาไว้ให้พร้อมเมื่อผูกยึดผู้ป่วยได้แล้วให้ฉีดยาผู้ป่วยได้เลย
ระยะที่ 3 การด�ำเนินการหลังจ�ำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดแล้ว กรณีผู้ป่วยต้องได้รับการส่งต่อ
เพือ่ ให้ได้รบั การรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช หลังให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้นแล้วและแพทย์มคี วามเห็นว่าต้องส่งต่อ
ให้ด�ำเนินการส่งต่อตามระบบส่งต่อของแต่ละพืน้ ทีเ่ ขตบริการสุขภาพ กรณีไม่มญ
ี าติหรือมีญาติแต่ญาติไม่ยนิ ยอม
ให้รับการรักษา โดยพื้นที่บันทึกแบบ ตจ.1 ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 พร้อมหนังสือส่งตัวและตัวผู้ป่วย
ไปยังโรงพยาบาลจิตเวชภายใน 48 ชั่วโมงและขณะส่งผู้ป่วยสามารถผูกยึดผู้ป่วยได้เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
ต่อผู้ป่วย บุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน ตาม พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ.2551 มาตรา 21 วรรค 2
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ผังไหล กรณีเกิดเหตุการณ์ในสถานบริการหรือหอผู้ป่วยด�ำเนินการดังนี้
ผู้รับผิดชอบ

พบผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าว

เอกสาร/อุปกรณ์

ผู้พบเห็นเหตุการณ์

แจ้งพยาบาลหัวหน้างานผู้ป่วย

พยาบาล

ประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

พยาบาลหัวหน้าเวร

   มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
พฤติกรรมรุนแรง ( OAS = 3)

พยาบาลหัวหน้าเวร

เจรจาเพื่อลดความก้าวร้าว

พยาบาลหอผู้ป่วย
ที่ได้รับมอบหมาย

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเรียกทีมจำ�กัดพฤติกรรม
และรายงานแพทย์/แจ้งญาติ/ผู้นำ�ส่ง

แบบประเมิน OAS

ไม่ใช่

ด�ำเนินการเฝ้าระวัง
และประเมินซ�้ำทุก 15 นาที

ใช่

  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

ประเมินซ�้ำ ทุก 30 นาที
และรายงานแพทย์ซ�้ำ

แบบประเมิน OAS

ดำ�เนินการรักษาต่อ
รับไว้เป็นผู้ป่วยใน

ใช่
บริการผู้ป่วยใน

ไม่ใช่

บริการผู้ป่วยนอก

ไม่ใช่

ส่งต่อ

ใบส่งต่อผู้ป่วย

ใช่

ให้ข้อมูลแก่ผู้นำ�ส่ง/ญาติ

การส่งต่อตามระบบ

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ
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บทที่

3

การให้สุขภาพจิตศึกษา
และการให้การปรึกษา
การให้สุขภาพจิตศึกษา

การให้สุขภาพจิตศึกษาส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว หมายถึง
: การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตหรือการเจ็บป่วยทางจิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจิตเวช ญาติ/ผู้ดูแล หรือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือทางจิตใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วย
ทางจิตเวชอย่างชัดเจนด้วยวิธีการสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
: การสอนและการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะแก่ผู้ป่วยโรคจิตเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหาน�ำไปสู่
การจัดการวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิธีการรักษา วิธีการสังเกตอาการ การกลับเป็นซ�้ำเพื่อ
สอนให้ผู้ป่วยเรียนรู้กลวิธีที่จะรับมือกับการเจ็บป่วย การดูแลตนเอง และผลกระทบที่จะตามมา
สุขภาพจิตศึกษาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตมีความรู้ ความเข้าใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ป่วยและจะมีวิธีดูแลอย่างไร การให้สุขภาพจิตศึกษาไม่ใช่การรักษาแต่เป็นส่วนหนึ่งที่จ�ำเป็น
ของแผนการรักษาโรคจิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคและการช่วยเหลือ ให้มีทักษะในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจ�ำวัน โดยการให้ความรู้เฉพาะโรค ช่วยให้บุคคลได้รับรู้ถึงความเจ็บป่วย ทราบถึงปัจจัยการเจ็บป่วยทางจิต
ด้วยรูปแบบสั้น กระชับ ได้ใจความเป็นแนวทางการเรียนรู้วิธีการจัดการกับความเจ็บป่วยและผลข้างเคียง
จากการรักษา
2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยา ลดความเครียด สามารถจัดการกับความเครียด
ในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต
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สาระส�ำคัญ

การให้สุขภาพจิตศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิต ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการเรื้อรังซับซ้อน
และพบได้บ่อยที่สุด การรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยโรคจิตพบอัตราการก�ำเริบซ�้ำของโรคสูง ดังนั้น
จึงควรให้สขุ ภาพจิตศึกษาร่วมกับยารักษาโรคจิต และจากการศึกษาพบว่า การให้สขุ ภาพจิตศึกษากลุม่ ครอบครัว
พบอัตราการก�ำเริบซ�้ำของโรคต�่ำกว่าการให้รายบุคคล
สรุปว่าการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวมีความส�ำคัญต่อการลดอัตราการก�ำเริบซ�้ำดีกว่าวิธีอื่นๆ
จึงควรให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มเพราะประสิทธิภาพสูงกว่า

วิธีการให้สุขภาพจิตศึกษา

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคจิตของผู้ป่วยและญาติ
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิตในประเด็นที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง
3. ตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ผู้ป่วยและญาติได้รับ

ขั้นตอนการให้สุขภาพจิตศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล/ประวัติ ของผู้ป่วยที่รับไว้ในความดูแล
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยอย่างครอบคลุม (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม จิตวิญญาณ และความร่วมมือในการกินยา) และประเมินความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคจิตเภทของผู้ป่วย
และญาติก่อนการสอนสุขภาพจิตศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ให้สอนสุขภาพจิตศึกษา โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิตในประเด็นที่จ�ำเป็นอย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลหลังการให้สุขภาพจิตศึกษาโดยการตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
ที่ผู้ป่วยและญาติได้รับ
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกติดตาม การด�ำเนินโรค การรักษาและความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามแผนการดูแล

การให้สุขภาพจิตศึกษาส�ำหรับโรคจิตเภท

(ใช้ภาพพลิก โปรแกรมลดช่องว่างการบริการผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทย)
• PSY 4: โรคจิตเภทคืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร ทราบได้อย่างไรว่าป่วย
• PSY 5: การรักษาระยะสั้น การรักษาระยะยาว สังเกตอาการเตือนก�ำเริบซํ้า
• PSY 6: ผลข้างเคียงและการจัดการ
• PSY 7: สาระส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ
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PSY 4: โรคจิตเภทคืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร ทราบได้อย่างไรว่าป่วย

โรคจิตเภทเป็นความผิดปกติของสมองที่แสดงออกทางจิตใจและพฤติกรรม พบได้ประมาณ 5-10 คน
ในทุกๆ 1,000 คน ผู้ชายมักเริ่มป่วยในช่วงอายุ 18-30 ปี ผู้หญิงมักเริ่มป่วยในช่วงอายุ 20-40 ปี พบว่าสมอง
ของผู้ป่วยมีการท�ำงานต่างจากคนทั่วไป ผลการศึกษาส่วนใหญ่ยังสนับสนุนว่ากรรมพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการท�ำให้ป่วย หมายความว่า ผู้ที่มีญาติป่วยเป็นโรคจิตเภท มีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนทั่วไป เช่น
เด็กที่เกิดจากพ่อหรือแม่ที่ป่วยเป็นโรคนี้หนึ่งร้อยคน จะมีประมาณ 7-8 คนที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท อย่างไรก็ตาม
มีผู้ป่วยจิตเภทส่วนหนึ่งที่ไม่มีประวัติครอบครัวเลย ผู้ป่วยและญาติไม่ควรโทษตนเองหรือญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้
เพราะเราทราบดีแล้วว่า โรคนี้ไม่ได้เกิดจากบุคลิกภาพที่อ่อนแอหรือการเลี้ยงดูที่ไม่ดีของครอบครัว
การวินิจฉัยโรคในปัจจุบันอาศัยข้อมูลจากผู้ป่วยและคนใกล้ชิด ร่วมกับการคัดกรองในชุมชน/
หน่วยบริการใกล้บ้านและการสัมภาษณ์ทางคลินิก การตรวจร่างกาย และการตรวจสภาพจิตจากแพทย์เป็นหลัก
ยังไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะใดที่ใช้ตรวจเพื่อบอกว่าป่วยเป็นโรคนี้ได้ การส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมจะท�ำ
ในกรณีที่แพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยอาจมีโรคทางกายอื่นร่วมด้วยหรือเพื่อแยกโรคทางกายอื่นที่มีอาการแสดงคล้าย
โรคจิตเภทออกไป การวินิจฉัยโรคจิตเภท ลักษณะบ่งชี้อย่างน้อย 2 อาการ ใน 1 เดือน เป็นมานาน 6 เดือน
อาการหลงผิดอาการประสาทหลอน วลี ประโยค หรือหัวข้อการพูดที่ไม่ต่อเนื่องกันท�ำให้ฟังไม่เข้าใจว่าผู้ป่วยพูด
หรือสื่อถึงเรื่องอะไร พฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกับรอย อาจพบอาการวุ่นวาย   อาการทางลบ เช่น สีหน้าทื่อ
เฉยเมย แยกตัวจากคนอื่น

PSY 5: การรักษาระยะสั้น การรักษาระยะยาว สังเกตอาการเตือนก�ำเริบซํ้า
การรักษาระยะสั้น

ผู้ป่วยราวร้อยละ 60-70 มักมีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับยารักษาโรคจิต อย่างไรก็ตาม ยารักษาโรคจิต
เป็นยาที่ออกฤทธิ์ช้าโดยทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์กว่าที่จะเริ่มเห็นผลจากการเริ่มหรือปรับยา
แต่ละครั้ง

การรักษาระยะยาว

โรคจิตเภทจัดเป็นโรคเรื้อรังเช่นเดียวกับโรคลมชัก เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยเพียง
ร้อยละ 10 เท่านั้นที่ดีขึ้นจนหายปกติและไม่มีการก�ำเริบของโรคอีก แต่ผู้ป่วยที่เหลือแม้จะหายปกติดีแล้ว
อาจมีการก�ำเริบของโรคเป็นครัง้ คราวหรือในบางรายอาการทางจิตหลงเหลือบ้าง การรับประทานยารักษาโรคจิต
อย่างสมํ่าเสมอเป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดอาการทางจิตและลดการก�ำเริบของโรคได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตครั้งแรกจึงควรรับประทานยาต่ออีกประมาณ 1-2 ปีหลังจากที่หายเป็น
ปกติแล้ว
ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการสองครั้งหรือมากกว่าควรรับประทานยาต่ออีกอย่างน้อย 5 ปีหรือตลอดชีวิต
หลังจากที่หายเป็นปกติแล้ว
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การสังเกตอาการเตือนก�ำเริบซํ้า

   
อาการเบื้องต้น (Early sign) ของผู้ป่วยโรคจิตอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ที่อาจพบได้ คือสมาธิ
หรือความจ�ำไม่ดี ความคิดแล่นช้าเกินไป ความคิดแล่นเร็วเกินไป วิตกกังวลหรือตึงเครียด ซึมเศร้าหรือ
เบื่อหน่าย โกรธหรือหงุดหงิดง่าย อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย นอนไม่หลับ รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง
ไม่มีเรี่ยวแรงหรือไม่อยากท�ำอะไร มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเปลี่ยนไป ไม่ไว้วางใจหรือระแวงผู้อื่น
นอกจากนั้นญาติอาจสังเกตว่าก่อนอาการโรคจิตก�ำเริบ ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น แยกตัวมากขึ้น
ความกระตือรือร้นในสิ่งต่าง ๆ ลดลง ตลอดจนการเรียนหรือการท�ำงานของผู้ป่วยแย่ลง เป็นต้น
ส�ำหรับอาการเตือนที่พบบ่อยๆ คือ นอนไม่หลับ สูบบุหรี่มากขึ้น หงุดหงิดโดยไร้เหตุผล เก็บตัว
สรุป การสังเกตเห็นและแก้ไขอย่างรวดเร็ว อาจช่วยหยุดยั้งการเกิดอาการโรคจิตหรือช่วยลด
ความรุนแรงของอาการโรคจิตที่จะเกิดขึ้นได้

PSY 6: ผลข้างเคียงและการจัดการ

ทางเลือกที่แพทย์มักใช้ในการแก้ไขกับผลข้างเคียงของยารักษาโรคจิตเภท คือ
1. เปลี่ยนยา
2. ลดขนาดยาต่อวันลง
3. ลดขนาดยาที่รับประทานในแต่ละครั้ง แต่เพิ่มความถี่ของการรับประทานยาขึ้น (ขนาดยาต่อวัน
ยังคงเท่าเดิม)
4. เพิ่มยาบางตัวที่สามารถลดผลข้างเคียงลง

การจัดการกับผลข้างเคียงของยา ดังนี้

1. การรับประทานอาหารเพิ่ม : รับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้อย เช่น ผักหรือผลไม้ที่ไม่หวาน
ลดอาหารมันและมีรสหวาน หลีกเลี่ยงการดื่มนํ้าหวานหรือนํ้าอัดลม (นํ้าเปล่าดีที่สุด เนื่องจากไม่ให้พลังงานเลย)
2. ท้องผูก : ออกก�ำลังกายและรับประทานอาหารทีม่ กี ากมาก ๆ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดืม่ นาํ้ มากๆ
3. มึนศีรษะ : ค่อย ๆ ลุกจากท่านอนหรือท่านั่งช้า ๆ หลีกเลี่ยงการอาบนํ้าร้อนหรือเย็นเกินไป และ
หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา
4. ง่วงนอน : ปรึกษาแพทย์วา่ สามารถปรับยาส่วนใหญ่หรือทัง้ หมดไปรับประทานก่อนนอนได้หรือไม่
ถ้าไม่สามารถเลีย่ งได้ ควรเพิม่ เวลานอนตอนกลางคืน เพือ่ ให้สามารถท�ำกิจวัตรต่าง ๆ ในเวลากลางวันได้ตามปกติ
5. ปากและคอแห้ง : ดื่มนํ้าบ่อย ๆ, หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและกาแฟ (เพราะจะท�ำให้เสียนํ้า) และ
เคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมที่ไม่มีนํ้าตาล
6. ผิวไหม้ : หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัด ๆ ใส่เสื้อผ้า สวมหมวก หรือทาครีมกันแดด
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PSY 7: สาระส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยและญาติ

เน้นยาํ้ ถึงความส�ำคัญของการทีย่ อมรับผูป้ ว่ ยเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัว และให้ผปู้ ว่ ยเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคมอื่น ๆ
- สมาชิกในครอบครัวควรหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วยอย่างรุนแรง หรือเข้าวุ่นวายจัดการ
ทุกเรือ่ งของผูป้ ว่ ยและไม่ควรแสดงท่าทีทไี่ ม่เป็นมิตรต่อผูป้ ว่ ย เพราะมีการศึกษาสนับสนุนว่าท�ำให้ผปู้ ว่ ยโรคจิตเภท
เกิดการก�ำเริบซำ�้ บ่อยๆ ดังนัน้ ญาติควรมีทา่ ทีเป็นมิตร ให้ความรักความอบอุน่ แสดงความเข้าใจและสร้างพลังใจ
ต่อผู้ป่วย
- ผู้ป่วยโรคจิตมักถูกกีดกัน แบ่งแยกอยู่เสมอ ทั้งที่ความจริงแล้วควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับ
คนทั่วไป
- การให้ผปู้ ว่ ยได้ใช้ชวี ติ กับครอบครัวหรือชุมชน ภายใต้สงิ่ แวดล้อมทีม่ กี ารช่วยเหลือของครอบครัวหรือ
ชุมชนดีกว่าใช้ชีวิตในโรงพยาบาล ควรหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลระยะยาว
นอกจากนี้ญาติยังมีส่วนส�ำคัญในการกินยาอย่างสม�่ำเสมอของผู้ป่วย การให้ก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต
และการปรับตัวอยู่ในสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการก�ำเริบและการกลับเป็นซ�้ำ ซึ่งญาติควรให้ความส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องได้รับยาอย่างสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับป่วยซ�้ำ  ดังนั้นผู้ป่วยและญาติจึงควร
ติดต่อรับยาที่โรงพยาบาลอย่างสมํ่าเสมอ ญาติควรดูแลให้ผู้ป่วยกินยาอย่างต่อเนื่อง และควรปรึกษาแพทย์ก่อน
เพิ่ม ลดหรือหยุดยา
2. ถ้าผูป้ ว่ ยไม่ยอมกินยา ญาติควรชักจูง โน้มน้าวให้ผปู้ ว่ ยกินยา ถ้าไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์ ซึง่ แพทย์
อาจให้ยาฉีดออกฤทธิ์ยาว (นาน 2-4 สัปดาห์) แทน
3. ญาติควรกระตุ้นและให้ก�ำลังใจผู้ป่วยให้ท�ำงานตามก�ำลังและความสามารถที่มีอยู่ เพื่อฟื้นฟู
ความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ไม่ควรให้ผู้ป่วยอยู่เฉยๆ หรือมีเวลาว่างมากเกินไป
เพราะจะท�ำให้ผู้ป่วยเฉื่อยชา เกียจคร้าน ซึ่งจะเป็นภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างมากในอนาคต
หลังการรักษาผู้ป่วยอาจมีความสามารถในหลายๆ ด้านลดลง (เช่น การดูแลตนเอง การท�ำงาน การเข้าสังคม)
เป็นต้น
4. ควรปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ว่ ยเหมือนคนปกติ เปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยได้พดู คุย ระบายปัญหา เพือ่ ผูป้ ว่ ยและญาติ
จะได้เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
5. สนับสนุนและให้ก�ำลังใจผู้ป่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยการรับฟังปัญหาของผู้ป่วย
อย่างตั้งใจและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
6. ในกรณีที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น พูดคนเดียว กลัวคนมาท�ำร้าย ญาติไม่ควรตกใจหรือ
กลัว ควรพยายามชักจูงให้ผู้ป่วยหันไปสนใจสิ่งอื่น ญาติไม่ควรต�ำหนิติเตียนผู้ป่วย โดยเฉพาะถ้าพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นไม่ได้รบกวนผู้อื่น
7. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสังคมกับคนทั่วไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
โดยเริ่มจากการพูดคุยกับคนในบ้านก่อน ไม่ควรแยกตัวหรือเก็บตัวอยู่คนเดียว
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สาระส�ำคัญที่ต้องบอกแก่ผู้ป่วยโรคจิต

- ผู้ป่วยมีศักยภาพที่จะหายจากโรคได้
- ผูป้ ว่ ยยังต้องพยายามท�ำกิจกรรมด้านการเรียน การงาน การเข้าสังคมอย่างสมํา่ เสมอเท่าทีเ่ ป็นไปได้
- ปัญหาและความทุกข์ที่ก�ำลังเผชิญอยู่จะดีขึ้นหลังรับการรักษา
- ต้องรับยาอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่อง
- ผู้ป่วยมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการรักษา
- ผูป้ ว่ ยต้องมีวถิ กี ารด�ำรงชีวติ ทีท่ �ำให้สขุ ภาพร่างกายแข็งแรง เช่น กินอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ มีสขุ อนามัย
ที่ดี ออกก�ำลังกายอย่างสมํ่าเสมอ
- ออกก�ำลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
แนวทางการลดความเครียดของบุคลากรที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท/คนพิการทางจิต ยึดมั่น
หลักการเกี่ยวกับทัศนะในการมองโลกด้านบวก ดังนี้
หลักการข้อที่ 1 “การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท/คนพิการทางจิตเป็นสิ่งสวยงามเสมอ”
หลักการข้อที่ 2 ถ้าเริ่มรู้สึ ก ว่ า มี เ หตุ ปั จจั ย ที่ ท�ำให้ เ กิ ดความรู ้ สึ ก ว่ า การดู แ ลผู ้ ป่ วยโรคจิ ต เภท/
คนพิการทางจิตไม่ใช่สิ่งสวยงาม “ให้ย้อนกลับไปดูหลักการข้อที่ 1”

การให้การปรึกษา (Counselling)
การให้การปรึกษา หมายถึง กระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้ให้การปรึกษากับ
ผู้รับการปรึกษาด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือ โดยผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยการใช้
คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษาและทักษะต่างๆ เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเอง
ในการส�ำรวจตัวเองเพื่อท�ำความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปัญหา และความต้องการ
ตลอดจนสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจในปัญหาของตนเอง
2. เพือ่ ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
3. เพือ่ ช่วยให้ผู้รับบริการได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

กระบวนการให้การปรึกษามี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ การสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ คุ้นเคย
อบอุ่นใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้ให้การปรึกษา น�ำไปสู่การเปิดเผยปัญหาและความรู้สึกที่แท้จริงโดยใช้การทักทาย
(Greeting) การพูดเรื่องทั่วไป (Small Talk) การใส่ใจ (Attending) การเปิดประเด็น (Opening) และ
ตกลงบริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการให้การปรึกษา เช่น ระยะเวลา ประเด็น
บทบาท การรักษา ความลับ เพือ่ ท�ำให้การบริการปรึกษามีทศิ ทาง น�ำสูก่ ารเข้าใจปัญหา สาเหตุและความต้องการ
2. การส�ำรวจปัญหา สาเหตุและความต้องการ: เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้การปรึกษาเปิดโอกาสให้
ผู้รับการปรึกษาเล่าถึงปัญหาต่าง ๆ ท�ำให้ผู้รับการปรึกษาได้เรียนรู้ถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรม
ของตนเอง เป็นการส�ำรวจตนเอง เห็นปัญหาที่แท้จริง พบสาเหตุของปัญหา และรับรู้ความต้องการของตนเอง
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3. การท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้การปรึกษาจัดเรียงและ
เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการส�ำรวจปัญหาร่วมกับผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงปัญหา สาเหตุและ
ความต้องการของตนเองในการวางแผนแก้ไขปัญหา
4. การวางแผนแก้ ไขปั ญ หา เพื่ อ จั ดล�ำดั บความส�ำคั ญ ของปั ญ หา ท�ำให้ ท ราบว่ า ปั ญ หาไหน
เป็นปัญหาส�ำคัญเร่งด่วนของผู้รับบริการและวางแผนแก้ไขปัญหาตามลักษณะของปัญหา
5. การยุติบริการ เป็นการยุติการปรึกษาประกอบด้วย การยุติการปรึกษาแต่ละครั้ง (ยุติ Session)
และการยุตเิ มือ่ สิน้ สุดการให้การปรึกษา (ยุติ Case) การตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูใ้ ห้การปรึกษาและ
ผู้รับการปรึกษาในสิ่งที่ได้พูดคุยกัน ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติและการนัดหมายครั้งต่อไป
การให้การปรึกษามีทงั้ การให้การปรึกษารายบุคคล การให้การปรึกษาแบบรายกลุม่ การให้การปรึกษา
ครอบครัว ฯลฯ และวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษานั้นก็มีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น การให้การปรึกษา
แบบสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การให้การปรึกษาในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เพื่อลด
ความวิตกกังวลและป้องกันการแพร่เชื้อ การให้การปรึกษาผู้ติดสารเสพติด การให้การปรึกษาปัญหาครอบครัว
เป็นต้น ในส่วนของการบ�ำบัดทางสังคมจิตใจ ใช้รูปแบบการให้การปรึกษา ดังนี้

การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1. การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น (Brief Advice)

การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น (Brief Advice) หรือเรียกย่อๆว่า BA หมายถึง การให้ข้อมูลเชิงปรึกษาที่ใช้
เวลา 5-10 นาที เพื่อให้ผู้รับค�ำแนะน�ำเกิดความตระหนักในความเสี่ยงหรือปัญหาที่มองข้ามไปและรับทราบ
แนวทางแก้ไข การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นมีเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนาน มีการศึกษาต่างๆมากมายที่แสดงถึง
รูปแบบและลีลาที่แตกต่างกันไปในแต่ละปัญหา เช่น การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นในนักดื่มสุรา การให้ค�ำแนะน�ำ
แบบสั้นแก่เด็กวัยเรียนเพื่อส่งเสริมการแปรงฟัน การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นเพื่อสนับสนุนการออกก�ำลังกาย
ประสิทธิผลของการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีนักดื่มซึ่งใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน โดยพบว่า
นักดื่มที่ได้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นจะมีการลดปริมาณการดื่มลงไปถึงร้อยละ 27 และพบว่ายิ่งให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นนี้
ซํา้ อีกก็จะท�ำให้ประสิทธิผลดียงิ่ ขึน้ นอกจากเรือ่ งการดืม่ สุราแล้วการให้ค�ำแนะน�ำแบบสัน้ ยังถูกใช้ในการให้ขอ้ มูล
แก่ผทู้ มี่ คี วามเสีย่ งด้านสุขภาพโดยเป็นรูปแบบหนึง่ ของ Life style intervention และพบว่ามีผลในการลดระดับ
ความดันโลหิตและลดนํ้าหนักตัว อย่างไรก็ตาม ผลที่ว่าก็ยังไม่แน่นอนเพราะในการศึกษาหลายๆงานก็ระบุว่า
ล�ำพังการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นอย่างเดียวนั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เลวร้ายได้ เช่น
พฤติกรรมสุขภาพอย่างการดื่มสุรานั้นเป็นสิ่งไม่ดี แต่การไม่ได้ออกก�ำลังกายหรือการกนตามใจนั้นมีความรุนแรง
น้อยกว่ากันมากกับสิ่งที่รุนแรงน้อยย่อมยากที่จะมองเห็นข้อเสียและปรับพฤติกรรม

ขั้นตอนส�ำคัญของการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น

1. การสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การทักทาย การเชื้อเชิญให้นั่ง การแนะน�ำตัว การพูดคุยเรื่องทั่วไป
ก่อนเข้าสู่ประเด็น
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2. การประเมินปัญหาและระดับแรงจูงใจ ได้แก่ การใช้ค�ำถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มุมมองของผู้รับบริการ ว่ามองเห็นปัญหาต่างๆ มีความส�ำคัญหรือมีผลกระทบเพียงไร
3. ใช้ค�ำถาม/การสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ การใช้ค�ำถามเพื่อกระตุ้นผู้รับบริการให้เห็น
ความส�ำคัญของปัญหา มองผลดีในอนาคตหากท�ำได้หรือมองผลเสียหากไม่เปลี่ยนแปลงตนเอง
กลุ่มค�ำถามที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจได้แก่
1. คุยเรื่องผลเสียหากยังมีพฤติกรรมเดิม
2. คุยเรื่องผลดีหากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้
3. คุยเรื่องส�ำคัญ
4. คุยเรื่องเป้าหมายในชีวิต
4. การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับวิธกี ารหรือวิธปี ฏิบตั ทิ จี่ ะช่วยลดความเสีย่ งหรือแก้ปญ
ั หาสุขภาพ การให้ขอ้ มูล
ในช่วงทีผ่ รู้ บั บริการเริม่ เกิดแรงจูงใจบ้างแล้วจะมีความเหมาะสมเพราะผูส้ นใจจะจดจ�ำและน�ำไปใช้มากกว่าสภาวะ
ปกติ การให้ข้อมูลควรเป็นข้อมูลที่สั้นๆ เข้าใจง่าย เช่น กรณีของการดื่มสุราก็ให้ข้อมูลว่าการดื่มแบบไหนบ้าง
ที่เกิดโทษกรณีสูบบุหรี่แนะน�ำวิธีการหยุดสูบบุหรี่ การออกก�ำลังกายแนะน�ำวิธีออกก�ำลังกายที่เหมาะสมกับ
สภาพของผู้รับบริการ
5. การสรุปและให้ก�ำลังใจ การให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นจะจบลงด้วยการสรุปเกี่ยวกับปัญหาหรือ
ความเสี่ยงที่เผชิญอยู่และทางแก้ไข พร้อมเน้นแรงจูงใจหรือพลังใจ รวมทั้งเหตุผลซึ่งจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

2. การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention)

เป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ความช่วยเหลือในประเด็นเฉพาะเจาะจง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง
แรงจูงใจในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพและสามารถวางแผนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ต้องการ การให้
ค�ำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention หรือ BI) นี้มีองค์ประกอบที่ผสมผสานกันระหว่างการให้ความช่วยเหลือ
(Intervention) และการสร้างแรงจูงใจ การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้นนั้นโดยทั่วไปหมายถึง การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
ที่ใช้เวลาไม่มาก (ส่วนใหญ่ 20 – 30 นาที) ประเด็นการสนทนาก็จะมีความเฉพาะเจาะจงโดยเน้นประเด็นที่ก�ำลัง
มีปัญหาหรือมีความส�ำคัญ เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตาย ปัญหาการตกงาน ปัญหาการตรวจเลือดพบเชื้อเอชไอวี
สถานการณ์ที่เรามักใช้กระบวนการให้ความช่วยเหลืออยู่บ่อยๆ มักเป็นปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งมักกระท�ำกันที่
ห้องฉุกเฉินภายหลังจากได้ให้ความช่วยเหลือทางร่างกายเรียบร้อยแล้ว
การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้นเน้นไปที่การเสริมแรงจูงใจและการวางแผนปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมายทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งแต่มคี วามตระหนักในปัญหาอยูบ่ า้ ง มีแรงจูงใจอยูบ่ า้ งแล้วในการทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
ตนเองเพราะหากยังไม่มีแรงจูงเลยก็ไม่สามารถคุยกับเรื่องการวางแผนได้ การสนทนานี้ใช้เวลา 20 – 30 นาที
ในการคุยอย่างเบ็ดเสร็จ กล่าวคือ คุยจนจบประเด็นและได้แนวทางปฏิบัติหรือแผนที่จะน�ำไปใช้ในเวลาอันใกล้
จะเห็นได้ว่าแท้ที่จริงแล้ว Brief Intervention นี้ก็คล้ายๆ กับการน�ำเอาการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นมาบวกเข้ากับ
การวางแผนปฏิบัตินั่นเอง
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การให้ค�ำปรึกษาแบบสั้นนั้นมีการศึกษาวิจัยมากมายที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มนักดื่มซึ่งพบว่าการให้ความช่วยเหลือแบบสั้นสามารถลดปริมาณการดื่ม
ลงได้ถึง 25 เปอร์เซ็น (ผลดีที่ว่านี้ยังคงต่อเนื่องยาวนานไปอีกหลายเดือน) การศึกษาในกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
(มีพ่อหรือแม่เป็นเบาหวาน) ก็พบว่าการให้ความช่วยเหลือแบบกลุ่ม ซึ่งมีการท�ำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ท�ำให้
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมสุขภาพดีกว่ากลุ่มควบคุมทั้งระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน

ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น

1. การสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การทักทาย เชื้อเชิญให้นั่ง แนะน�ำตัว พูดคุยเรื่องทั่วไป
2. ประเมินปัญหาและระดับแรงจูงใจ ขั้นตอนนี้ก็คล้ายๆกับการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้นโดยอาจถาม
ความเห็นเกีย่ วกับปัญหาหรือความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ความคิดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตนเอง เช่น “คุณคิดอย่างไรกับระดับ
ความดันโลหิตขณะนี้” “ถ้าปล่อยไว้คงมีผลเสียแน่นอน คุณตั้งใจที่จะกินยาลดความดันโลหิตขนาดไหน?”
3. การใช้ค�ำถามเพื่อสร้างแรงจูงใจ ได้แก่ ข้อค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับ
- ผลเสียของพฤติกรรมเดิม เช่น ช่วงที่ไม่ได้กินยา คุณนอนเป็นอย่างไรบ้าง
- ผลดีของพฤติกรรมใหม่ เช่น ช่วงที่กินยาต่อเนื่องอาการต่างๆ เป็นอย่างไร
- เรื่องของเป้าหมายในชีวิต/อนาคต “ที่คุณท�ำงานอย่างตั้งใจนั้นเป็นเพราะคุณมีเป้าหมายอะไร
ในชีวิตหรือ”
- เรื่องความสัมพันธ์หรือคนที่รัก ซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง “ถ้าคุณเลิกเหล้าได้
ลูกคุณจะรู้สึกอย่างไร” สิ่งส�ำคัญที่จะสนทนาในการให้ความช่วยเหลือแบบสั้นคือ
1. การชั่งนํ้าหนักผลดี ผลเสียกับผู้ที่มีแรงจูงใจหรือเห็นความส�ำคัญของปัญหาและความเสี่ยง
อยู่บ้างแล้วการชักชวนให้ลอง “ชั่งนํ้าหนัก” ผลดีผลเสียของการเปลี่ยนแปลงตนเอง หรือการไม่เปลี่ยนแปลง
จะช่วยให้มองเห็นสิ่งที่ควรกระท�ำได้ชัดเจนขึ้น การชั่งนํ้าหนักผลดี-ผลเสียที่ว่านี้อาจท�ำได้ด้วยการสนทนา
เชิงเหตุผลหรืออาจใช้ตารางการชั่งนํ้าหนักมาช่วยในการคิดวิเคราะห์ก็ได้
2. การแก้ไขความเชือ่ ทีค่ ลาดเคลือ่ น มีความเชือ่ หลายประการทีต่ อ่ ต้านการมีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
: ไม่ใช่ปัญหา หรือไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจ เช่น อาจคิดว่าเขาดื่มสุราไม่มากหากอยากหยุดก็
ไม่ยาก (ทั้งที่ดื่มมากและเกิดปัญหาสุขภาพ) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอาจคิดว่าช่วงที่ไม่มีอาการเวียนหัวไม่ต้อง
กินยาก็ได้เพราะไม่มีอาการอะไร ความเชื่อเช่นนี้พบได้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขให้หันมามองเห็นปัญหา
(ซึ่งเดิมมองข้ามไป) หรือมองเห็นว่านี่จะเป็นปัญหาในอนาคตหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
ตั้งแต่วันนี้
: ใครๆ เขาก็ท�ำกันแบบนี้ เช่น อาจคิดว่าใครๆ เขาก็ดมื่ สุรากันทัง้ นัน้ หรือใครๆ เขาก็ลมื กินยาทัง้ นัน้
พอลืมแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเรื่องนี้ก็ต้องแก้ไขโดยอาจบอกเล่าถึงข้อมูลว่า คนส่วนใหญ่เขาดื่มไม่มากเหมือน
ที่คุณคิดหรือผู้ป่วยที่ไม่ลืมกินยามักไม่มีโรคแทรกซ้อน เป็นต้น
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แนวทางการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการกินยาต่อเนื่องส�ำหรับ
ผู้ป่วยจิตเภท

โรคจิตเภทเป็นปัญหาส�ำคัญประการหนึ่งในทางจิตเวช และทางสาธารณสุขเนื่องจากโรคนี้พบได้บ่อย
มี ค วามชุ ก ชั่ ว ชี วิ ต (Lifetime prevalence) ประมาณร้ อ ยละ 0.5-1.0 ของประชากรทั่ ว ไป การป่ ว ย
มีผลกระทบอย่างมากต่อร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้ป่วย และท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าที่ต่าง ๆ ได้ อย่างที่
ควรเป็น นอกจากนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีการเริ่มป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มวัยรุ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น และมี
การด�ำเนินโรคแบบเรื้อรัง การเจ็บป่วยซ�้ำท�ำให้ผู้ป่วยมีการถดถอยของการด�ำเนินชีวิต โรคจิตเภทเกิดจาก
ความแปรปรวนของการท�ำหน้าที่ของสารเคมีในสมองที่รบกวนการท�ำหน้าที่ของความคิดและสังคมอย่างมาก  
ปัจจุบันการรักษาด้วยยาจัดว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ผู้ป่วยอาจขาดแรงจูงใจในการกินยาต่อเนื่อง
ท�ำให้ขาดยาและตามมาด้วยอาการที่มีมากขึ้น ซึ่งหลายครั้งจ�ำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
การให้การปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการรับประทานยาต่อเนื่อง เป็นวิธีการส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มอัตรา
การกินยาต่อเนื่อง ลดอัตราการป่วยซ�้ำ  โดยให้บริการแก่ผู้รับบริการแบบเฉพาะรายที่มีประวัติการขาดยา
เทคนิคนี้ช่วยสร้างเสริมให้ผู้ป่วยมีความตระหนัก มีแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะรับประทานยา
ต่อเนื่อง หลักการกินยาต่อเนื่องเป็นปัจจัยส�ำคัญในการรักษาและควบคุมอาการทางจิต การกินยาต่อเนื่องนี้
ขึ้นอยู่กับทั้งความรู้และทัศคติหรือความเชื่อที่มีต่อแนวปฏิบัติในการกินยา ดังนั้นการสนทนาให้ค�ำปรึกษา
ทีเ่ ชือ่ มโยงเป้าหมายและสิง่ ส�ำคัญในชีวติ เข้ากับเหตุผลทีค่ วรกินยาอย่างต่อเนือ่ ง สามารถสร้างแรงจูงใจในการกินยา
ต่อเนื่องจึงสามารถเพิ่มพฤติกรรมการกินยาและน�ำไปสู่ผลการบ�ำบัดและคุณภาพชีวิตที่ดี
แนวทางการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการกินยาต่อเนื่องส�ำหรับผู้ป่วยจิตเภท
พัฒนามาจากทฤษฏีล�ำดับขั้นแรงจูงใจ (Stage of Change; Prochaska & Diclemente, 1982) และ
Motivational Interviewing (Miller & Rollnick, 1995) แนวปฏิบัตินี้เน้นหลักการส�ำคัญ ดังนี้
1. การสร้างความร่วมมือกับผู้ป่วย (Collaboration) ได้แก่ การแสดงความชื่นชมในสิ่งดี ไม่โต้เถียง
การร่วมค้นหาแผนการที่สอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิต
2. การสร้างความต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองจากภายใน (Evocation) ได้แก่ การมองหาเป้าหมาย
และเหตุผลในการตั้งใจกินยาเพื่อรักษา
3. ความเชื่อมั่นและเป็นเจ้าของแผนการปฏิบัติ (Autonomy) ได้แก่ การทบทวนสิ่งที่ท�ำได้และเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมด้วยตนเอง
    
รูปแบบการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้นนี้ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยในครั้งแรก
เน้นที่การสร้างความร่วมมือ การค้นหาเหตุผลและเป้าหมายในการรักษา การชี้ให้เห็นความแตกต่างของ
การกินยาและการขาดยา   การชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เคยท�ำเพื่อให้กินยาได้ครบถ้วน ครั้งที่สอง เน้นที่การเชื่อมโยง
เป้าหมายและเหตุผลในการรักษาเข้ากับการกินยาต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ในการกินยาต่อเนื่องและ
วางแผนที่เป็นรูปธรรม (Solid plan) พร้อมกับการสนทนาเพื่อติดตามผล 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1)
ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2)
ติดตามผลครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 4)
ติดตามผลครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 12)
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ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น (Brief Intervention)

ครั้งที่ 1 เน้นที่การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) การค้นหาเหตุผลและเป้าหมายในการรักษา
(Reasons and Goles) การชีใ้ ห้เห็นความแตกต่างของการกินยาและการขาดยา (Understand the difference)  
การชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เคยท�ำเพื่อให้กินยาได้ครบถ้วน (Past success)
กระบวนการ
1. สร้างสัมพันธภาพ/
ค้นหาสิ่งดีที่น่าชื่นชม
(Affirmation)
2. ตกลงบริการ
3. ค้นหาเป้าหมายและ
เหตุผลในการรักษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับบริการไว้วางใจ
สร้างความร่วมมือและเปิด
รับข้อมูล
เพื่อระบุประเด็นและระยะ
เวลาในการพูดคุย
เพื่อสร้างแรงจูงใจ

4. การชีใ้ ห้เห็นความแตกต่าง เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ
ของการกิ น ยาและการ เพือ่ ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ขาดยา
5. การชีใ้ ห้เห็นถึงสิง่ ทีเ่ คยท�ำ เพิ่ม Self efficacy
เพือ่ ให้กนิ ยาได้ครบถ้วน
6. สรุป
เพือ่ ให้มีแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

วิธีการสนทนา
แนะน�ำตัว ทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งดีที่พบ เช่น
คุณมาตรงนัด วันนี้คุณดูกระฉับกระเฉงมาก
ขออนุญาตพูดคุยเรื่องการกินยาต่อเนื่อง ใช้เวลา
สัก 15 -20 นาทีนะคะ
- ที่คุณมารักษาอย่างต่อเนื่องนี้คุณมีความตั้งใจ
อะไรหรือเปล่า (บางคนอยากท�ำงานได้/บางคน
ต้องการหลับสบาย)
- คุณกินยาได้อย่างต่อเนื่องเพราะอะไร?/
เพราะใคร?
- ช่ ว งที่ คุ ณ ขาดยาเป็ น อย่ า งไรบ้ า ง เช่ น งาน
การนอนหลับ ครอบครัว (ให้ข้อมูลสนับสนุน)
- ช่วงที่กินยาได้ต่อเนื่องมีอาการ/การงานเป็น
อย่างไร
(ให้ข้อมูลสนับสนุน)
บางครัง้ การกินยาก็มอี ปุ สรรคแล้วคุณแก้ไขอย่างไร
จึงสามารถกินยาได้ครบ
- ดูเหมือนว่าช่วงที่กินยาได้ต่อเนื่องอาการคุณดี
และสามารถท�ำสิง่ ต่างๆ ได้มากทีเดียวและแม้วา่
บางครั้งจะมีอุปสรรคแต่เมื่อคุณตั้งใจก็เตือน
ตัวเองจนกินยาครบได้เหมือนกัน เรามาวางแผน
การกินยากัน (พูดคุยเรื่องแผนอย่างย่อแล้วต่อ
คราวหน้า)

ครั้งที่ 2 เน้นที่การเชื่อมโยงเป้าหมายและเหตุผลในการรักษาเข้ากับการกินยาต่อเนื่อง ชี้ให้เห็น
ความเป็นไปได้ในการกินยาต่อเนื่องและวางแผนที่เป็นรูปธรรม (Solid plan)

20 คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ

กระบวนการ
วัตถุประสงค์
1. สร้างสัมพันธภาพ/สนทนา เพื่อให้ผู้รับบริการไว้วางใจ
เกี่ยวกับสิ่งดีหรือท�ำได้ สร้างความร่วมมือและเปิด
(Affirmation/Admiration) รับข้อมูล
2. ตกลงบริการ
เพื่อระบุประเด็นและระยะ
เวลาในการพูดคุย
3. ส�ำรวจแรงจูงใจ
เพือ่ วัดความตระหนักในปัญหา
4. การเชื่อมโยงเป้าหมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น พฤติ ก รรม
และเหตุผลในการรักษา การกินยาต่อเนื่อง
5. การวัดแรงจูงใจและ
เพื่อประเมินและเสริมความ
ค�ำถามสร้างแรงจูงใจ
ตั้ ง ใจในการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม

6. การให้ขอ้ มูลและแผนการ เพือ่ ให้มแี นวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็น
ที่มีทางเลือก
รูปธรรมในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
7. สรุป

เพื่ อ ทบทวนและให้ ค วาม
กระจ่างในแผนการปฏิบัติ

8. ให้ก�ำลังใจ

เพื่อให้ผู้รับบริการรับรู้ว่ามี
คนคอยห่วงใยและให้ก�ำลังใจ

วิธีการสนทนา
ทักทาย พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งดีที่พบ เช่น หน้าตา
สดใสขึ้น คล่องแคล่วขึ้น
ขออนุ ญ าตพู ด คุ ย เรื่ อ งการกิ น ยาต่ อ เนื่ อ งจาก
ครั้งก่อนใช้เวลาสัก 15 -20 นาทีนะคะ/นะครับ
คุณวางแผนการกินยาอย่างไร
ครั้งที่แล้วดูเหมือนว่าคุณมีเหตุผลที่ท�ำให้ต้อง
ตั้งใจในการรักษามีอะไรบ้าง?
คุณลองให้น�้ำหนักคะแนนในการกินยาต่อเนื่อง
โดยมีคะแนน 0-10 ให้คะแนน 10 หมายถึงกินยา
อย่างต่อเนื่องแน่นอน ให้คะแนน 0 หมายถึง
ยังไม่พร้อมที่จะกินยา เพราะอะไรคุณถึงตั้งใจ
ขนาดนั้น (กรณีคะแนน 0-2 อาจถามถึงสัญญาณ
เตือนว่าต้องกินยาแล้ว)
อย่างที่คุณสังเกตว่าการกินยาท�ำให้อาการดีขึ้น/
ท�ำงานได้ ส�ำหรับผลข้างเคียงจากการกินยา เช่น
อาการง่วงอาจเปลี่ยนเวลากินยาให้เหมาะสม/
เรามาลองวางแผนการกินยา/มีสิ่งใดที่จะเตือน
เรื่องการกินยา
สรุปเหตุผ ลที่ต ้ อ งกิ นยาต่ อ เนื่ อ งและแผนที่ ได้
วางไว้ แสดงความชืน่ ชมและขอติดตามประเมินผล
โดยติดตามประเมินผล 2 ครัง้ ระยะห่าง 2 สัปดาห์
1 เดือน  3  เดือน
ที่ จ ริ ง คุ ณ เองเคยท�ำได้ ม าก่ อ นแล้ ว คราวนี้
ดิฉนั /กระผมขอเป็นก�ำลังใจให้คณ
ุ ปฏิบตั ไิ ด้ส�ำเร็จ
ตามความตั้งใจ

3. การให้ค�ำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ (Motivational Counseling)

เป็นการให้การปรึกษาแบบเน้นการสร้างแรงจูงใจ โดยใช้การสื่อสารสองทางเพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ส่งเสริมสนับสนุนการมีพฤติกรรมสุขภาพ เทคนิคการให้ค�ำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ทั้งการให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น (Brief Advice: BA) และการให้ค�ำปรึกษาแบบสั้น
(Brief Intervention: BI) การให้ค�ำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ มีหลักส�ำคัญ 3 ประการคือ
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1) เป็นการสื่อสารสองทาง ระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา
2) การสร้างแรงจูงใจ เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมักเกิดจากการมีแรงจูงใจ เห็นถึงผลเสียและ
ผลดีของพฤติกรรม การมีแรงจูงใจจึงมีความส�ำคัญมากกว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียว ซึ่งมักไม่ได้น�ำมาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นเป้าหมายหลักในการให้การปรึกษา ซึ่งควรมีเป้าหมายชัดเจน
เป็นไปตามล�ำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป กระบวนการให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจมีความคล้ายคลึง
กับกระบวนการให้การปรึกษา แต่มีรายละเอียดและจุดเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งกระบวนการให้ค�ำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ มีดังนี้
- สัมพันธภาพ
- ประเมินแรงจูงใจ การประเมินระดับแรงจูงใจและระดับความส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง เป็นสิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ผใู้ ห้ค�ำปรึกษาเข้าใจผูร้ บั การปรึกษาว่าอยูใ่ นขัน้ ตอนใดของการเปลีย่ นแปลง และสามารถ
ตั้งเป้าหมายการผลักดันได้ การประเมินระดับแรงจูงใจนี้อาจใช้การสนทนา (ประเมินแบบไม่เป็นทางการ)
หรือใช้แบบประเมิน เช่น ไม้บรรทัดวัดแรงจูงใจก็ได้
- ถามเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Develop discrepancy) เป็นการเน้นและชี้ให้เห็นความแตกต่าง
ของสิ่งที่ท�ำอยู่กับสิ่งที่ต้องการ จุดประสงค์ของการถาม จัดได้เป็น 4 กลุ่มคือ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหา
เพื่อแสดงถึงความกังวลใจต่อสถานการณ์ เพื่อแสดงถึงเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลง และเพื่อแสดงความหวังหรือ
การมองการเปลี่ยนแปลงในแง่ดี
- จัดการกับแรงต้าน (Breaking resistance)
- ก�ำหนดเป้าหมาย-วางแผน/ประยุกต์
- ให้ก�ำลังใจ คาดหวังด้านบวก/สรุป-นัดหมาย ภายหลังการสนทนากับประเด็นที่มีรายละเอียด
กับแผนการไปยังเป้าหมายและอุปสรรคที่คาดการณ์ไว้ การสรุปประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงหรือปัญหา
คืออะไร/เหตุผลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง/แผนการที่วางไว้เริ่มต้นจากไหน สิ่งที่ต้องท�ำมีอะไร/การนัดหมาย
ที่ระบุไว้ล่วงหน้าหรือเป็นไปตามสถานการณ์

22 คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ

บทที่

4

โปรแกรมการบ�ำบัด
ทางสังคมจิตใจ
โปรแกรมการท�ำกลุ่มบ�ำบัดผู้ป่วยโรคจิต

กลุม่ บ�ำบัดเป็นวิธกี ารบ�ำบัดอย่างหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคจิต ทัง้ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยใน
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลกลางวัน และผู้ป่วยในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน
การเกิดโรคทางจิตเวช ลดอาการของโรค  สร้างเสริมสมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว
โดยใช้ความรู้ ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม อารมณ์ และ
ความคิด เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เหมาะสม
ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วย
ครั้งที่ 2 การรับรู้ความเจ็บป่วย
ครั้งที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคและการรักษาด้วยยา
ครั้งที่ 4 การปรับความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับโรคจิต
ครั้งที่ 5 การปรับความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาด้วยยา
ครั้งที่ 6 อาการเตือนเมื่อหยุดยา

วัตถุประสงค์

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

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก/คลินิกจิตเวช

ระยะเวลา  ครั้งละ 60 นาที
การประเมินผล

1. สังเกตความสนใจและความตั้งใจตลอดจนการซักถาม
2. สังเกตการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ครั้งที่ 1: แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วย
2. เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเจ็บป่วยและการรักษา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ทุกคน

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผูน้ �ำกลุม่ แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แนะน�ำตัว

2. ด�ำเนินการอภิปรายกลุม่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยผูน้ �ำกลุม่ กระตุน้ ให้สมาชิก
กลุ่มแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
1. อาการเจ็บป่วยที่ผ่านมาของผู้ป่วยแต่ละคนเป็นอย่างไร
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนร่ ว มทบทวนและสาเหตุ
การเจ็บป่วยทีผ่ า่ นมา โดยการกระตุน้ ให้สมาชิกเล่าถึงอาการเจ็บป่วย
ของแต่ละคน
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปอาการและสาเหตุการเจ็บป่วยที่เป็นความคิดของ
ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
2. ผู้ป่วยมีความรู้สึกต่อการเจ็บป่วยที่ผ่านมาอย่างไร
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม กระตุ ้ น ให้ ส มาชิ ก แสดงความคิ ด และเล่ า ความรู ้ สึ ก
พร้อมกับสรุปความคิดและความรู้สึกทั้งหมดของสมาชิกกลุ่ม
3. สมาชิกในครอบครัวและบุคคลทั่วไปแสดงออกต่อการเจ็บป่วย
ของท่านอย่างไร
ท่านมีวิธีจัดการกับการแสดงออกของบุคคลรอบข้าง และผลที่
เกิดขึ้นจากความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไร
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปถึงการแสดงออกของบุคคลที่อยู่รอบข้างทั้งด้านดี
และไม่ดี รวมถึงวิธจี ดั การกับการแสดงออกและผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้
4. เมื่อต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ท่านได้รับการรักษาด้วยวิธี
การใดบ้าง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้บอกถึงการรักษาทีผ่ า่ นมา
ผู้น�ำกลุ่มสรุป แผนการรักษาและซักถามถึงความรู้สึกต่อแผนการ
รักษาที่ได้รับ
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แนวคิดที่ได้
การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมอาการและ
สาเหตุการเจ็บป่วยของสมาชิกกลุม่

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

การรับรู้เกี่ยวกับแผนการรักษาของ
แพทย์ที่มีต่อการเจ็บป่วย
 ความรู้สึกที่ต้องปฏิบัติตามแผนการ
รักษานั้น


ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
5. ผลดี จ ากการรั บ ประทานยาตามแพทย์ สั่ ง เมื่ อ กลั บ ไปบ้ า น
มีอะไรบ้าง
 ผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นในเรื่องผลเสียจาก
การไม่รับประทานยาตามแพทย์สั่งมีอะไรบ้าง และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นถึงผลดีของการรับประทานยาตามแผนการรักษา
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ป ผลดี จ ากการรั บ ประทานยาและผลเสี ย จาก
การไม่รับประทานยา พร้อมเชื่อมโยงให้สมาชิกกลุ่มเห็นถึง
การไม่รับประทานยาตามแผนการรักษา ท�ำให้ป่วยซ�้ำต้องกลับ
เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม

แนวคิดที่ได้
 ผลดีของการรับประทานยาตามแผน
การรักษา
 ผลเสียของการรับประทานยาไม่ตอ
่ เนือ่ ง

ครั้งที่ 2 : การรับรู้ความเจ็บป่วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจความจ�ำเป็นในการรักษา
2. เพือ่ เพิ่มแรงจูงใจและส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นประโยชน์ของการรักษา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ตัวทุกคน

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

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
แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
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ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
1. ประเมิ น การรั บ รู ้ ค วามรู ้ สึ ก ของสมาชิ ก หลั ง การเจ็ บ ป่ ว ย
ด้วยโรคจิตเป็นอย่างไรบ้าง
 ผู้น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ร่ วมแสดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ
อาการป่วยที่ผ่านมาและความรู้สึกที่มีต่อการเจ็บป่วย
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปความรูส้ กึ ด้านลบทีส่ มาชิกแต่ละคนประเมินตนเอง
จนเกิ ด เป็ น อาการทางจิ ต ที่ เ ป็ น ความคิ ด ของผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง หมด
ทั้งที่ยอมรับอาการป่วยและปฏิเสธการเจ็บป่วยทางจิต
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เชื่ อ มโยงอาการทางจิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การไม่ ย อมรั บ
การเจ็บป่วยจนต้องกลับเข้ารักษาใหม่ในโรงพยาบาลและเชือ่ มโยง
การรับประทานยาอย่างต่อเนือ่ งจนท�ำให้อาการทางจิตไม่ก�ำเริบ
สามารถดูแลตนเองได้ไม่เป็นภาระคนอื่น
2. ซักถามสมาชิกเกีย่ วกับผลเสียของการไม่ยอมรับการเจ็บป่วยและ
การไม่รับประทานยา ตามแผนการรักษา
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปความคิดเห็นและเชื่อมโยงให้เห็นโทษหรือผลเสีย
ของการไม่ยอมรับอาการป่วยและการไม่รับประทานยาตาม
แผนการรักษา
3. ซักถามสมาชิกเกี่ยวกับผลดีของการยอมรับการเจ็บป่วยและ
การรับประทานยา ตามแผนการรักษาหรือการรับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ป ความคิ ด เห็ น และเชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ประโยชน์ ห รื อ
ผลดีของการยอมรับอาการป่วยและการรับประทานยาตาม
แผนการรักษา
4. การรักษาอย่างต่อเนื่องมีความจ�ำเป็นอย่างไรต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ�ำวัน การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับญาติพี่น้อง
ในครอบครัวและคนอื่นๆ
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปความคิดเห็นและเชือ่ มโยงให้เห็นประโยชน์หรือผลดี
ของการรักษาอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับการด�ำเนินชีวิตในสังคม
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิม่ เติม พร้อมนัดหมาย
การท�ำกลุ่มครั้งต่อไป
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แนวคิดที่ได้
การประเมินเกี่ยวกับความรู้สึกด้านลบ
กับการเกิดอาการทางจิต

รับรูผ้ ลเสียของการไม่ยอมรับการเจ็บป่วย
และการไม่ รั บ ประทานยาตามแผน
การรักษา

รับรูป้ ระโยชน์ของการยอมรับการเจ็บป่วย
และการรั บ ประทานยาตามแผน
การรักษา

รับทราบประโยชน์ของการรับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง

ครั้งที่ 3: ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคและการรักษาด้วยยา
วัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยโรคจิตมีความรูค้ วามเข้าใจและปรับแนวความคิด ความเชือ่ เกีย่ วกับเรือ่ งโรคจิตเวช
และการรักษาด้วยยา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ทุกคน

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผูน้ �ำกลุม่ แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แนะน�ำตัว

2. ด�ำเนินการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ โดยผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้
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 พร้อมกับสรุปตาม
ความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับโรคจิต
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ปประเด็ น และเสริ ม ความรู ้ เรื่ อ งโรคจิ ต และความ
เข้าใจเรื่องโรคที่ถูกต้อง
2. การรักษาที่ผ่านมาใช้วิธีการใดบ้าง เช่น การรับประทานยาฉีดยา
รั ก ษาด้ ว ยไฟฟ้ า และสมาชิ ก เคยเกิ ด ความรู ้ สึ ก ลั ง เล ไม่ แ น่ ใจ
เกี่ยวกับการรักษาหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่องบ้างหรือไม่
เพราะอะไร
 ผูน
้ �ำกลุม่ เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนร่วมแสดงความรูส้ กึ เกีย่ วกับ
การรักษาแต่ละวิธี และการรับประทานยาต่อเนือ่ งและไม่ตอ่ เนือ่ ง
ผู้น�ำกลุ่มสรุปให้สมาชิกทราบวิธีการรักษาและรับประทานยา
ต่อเนื่อง
3. อาการข้ า งเคี ย งที่ เ กิ ด จากการรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น
การรับประทานยา ฉีดยา และรักษาไฟฟ้า ท�ำให้เกิดความรู้สึก
ผิ ด ปกติ ไม่ สุ ข สบาย อยู ่ นิ่ ง ไม่ ไ ด้ ลิ้ น แข็ ง ตั ว แข็ ง ตั ว สั่ น
กระวนกระวาย มี อ าการเหล่ า นี้ ห รื อ ไม่ และมี วิ ธี ก ารขอ
ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาอย่างไร
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปประเด็นให้สมาชิกรู้อาการข้างเคียงของยา
วิธีการแก้ไขและการขอความช่วยเหลือ

แนวคิดที่ได้
ผู้ป่วยมีความคิดว่าต้องรับประทานยา
ต่อเนือ่ งแล้วจะช่วยให้อาการทางจิตสงบ
สามารถด�ำรงชีวติ ได้ตามปกติ

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

ผู้ป่วยรู้อาการข้างเคียงของยาโรคจิต
และการขอความช่วยเหลือ
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ครั้งที่ 4 : การปรับความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับโรคจิตเวช
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวช
2. เพือ่ ให้ผู้ป่วยยอมรับการรักษาต่อเนื่อง

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ทุกคน

1. ผูน้ �ำกลุม่ ทักทายสมาชิก แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการท�ำกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แนะน�ำตัว

2. ด�ำเนินการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
1. ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคจิต
 การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 อาการทางจิตสงบ
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ป ความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก เชื่ อ มโยงให้ เ ห็ น ถึ ง  อาการทางจิตก�ำเริบ
การเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช อาการทางจิตสงบและอาการ
ทางจิตก�ำเริบ
2. สมาชิกท่านใดเคยมีประสบการณ์ การประเมินตนเองว่าหายป่วย ผู้ป่วยยอมรับว่าตนเองเจ็บป่วยด้วย
แล้วไม่ตอ้ งรับประทานยาต่อไปและมีอาการเป็นอย่างไรหลังหยุด โรคจิ ต เวชซึ่ ง เป็ น โรคเรื้ อ รั ง ต้ อ ง
รับประทานยา
รับประทานยาต่อเนื่อง
ผู้น�ำกลุ่มสรุปประเด็นให้ผู้ป่วยยอมรับว่าโรคจิตเวชเป็นโรคเรื้อรัง
ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

ครั้งที่ 5 : การปรับความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาด้วยยา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับความคิดลดปมด้อยให้เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการรับประทานยา
2. เพือ่ ฝึกปฏิบัติในการเชื่อมโยงอาการเจ็บป่วยกับความส�ำคัญของการรับประทานยา

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด

1. สร้างสัมพันธภาพโดยผูน้ �ำกลุม่ แนะน�ำตัว แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำกลุม่ และให้สมาชิกกลุม่ แนะน�ำตัวทุกคน
2. ด�ำเนินการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
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ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
1. สมาชิกที่มาตรวจและรับยาตามนัดเคยมีความรู้สึกอับอาย รู้สึก
เป็นปมด้อย ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าป่วย กลัวคนในชุมชนหรือ
สังคมไม่ยอมรับบ้างหรือไม่ และปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อต้องอยู่
ในสภาวะเหล่านั้น
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก แสดงความคิ ด เห็ น ความรู ้ สึ ก
และพูดถึงการปฏิบัติตัว พร้อมเชื่อมโยงให้เห็นถึงความจ�ำเป็น
ที่ต้องใช้ยา เพื่อควบคุมอาการของโรค พร้อมเสริมแรงให้เกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและมีก�ำลังใจในการรับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง
2. เปรียบเทียบการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายกับโรคจิตเวช
เมื่ อ เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคทางกาย เช่ น ความดั น โลหิ ต สู ง
เบาหวาน ซึง่ เป็นโรคเรือ้ รัง แพทย์ตอ้ งให้ยาเพือ่ ควบคุมอาการและ
ต้องใช้เวลาในการรักษาเป็นระยะเวลานานเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรคจิตเวชทีเ่ ป็นโรคจิตเรือ้ รังและต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา
คล้ายกัน สมาชิกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนเปรียบเทียบและร่วมแสดง
ความรู้สึกเกี่ยวกับโรคทางกายเรื้อรังและโรคจิตเวชพร้อมกับ
แผนการรักษา
 ผูน
้ �ำกลุม่ สรุปความคิดและความรูส้ กึ ของสมาชิกเมือ่ เปรียบเทียบ
เกีย่ วกับโรคทางกายเรือ้ รังและโรคจิตเวชพร้อมกับแผนการรักษา

แนวคิดที่ได้
การลดความรู ้ สึ ก มี ป มด้ อ ยเมื่ อ ต้ อ ง
รับประทานยารักษาโรคจิต

การเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชและโรคทาง
กายเรื้อรังต้องรับประทานยาต่อเนื่อง
เหมือนกัน

3. การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคต้อง การรับรูเ้ กีย่ วกับการรับประทานยาต่อเนือ่ ง
ใช้เวลานาน และอาจหมายถึงการต้องรับประทานยาตลอดชีวิต เพือ่ ควบคุมอาการของโรค
 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 เช่นเดียวกับโรคทางกายเรื้อรัง
ที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
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ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
4. สมาชิ ก มี ค วามคาดหวั ง อย่ า งไรกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต หลั ง จาก ความคาดหวังกับคุณภาพชีวิต
ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องหรือตลอดชีวิต
 ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
 ผู ้ น�ำสรุ ป ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง หลั ง จาก
การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยโรคจิตเวชหลังการรับประทานยาและการเสริมแรงให้
รู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพื่อลดความรู้สึกเป็นปมด้อย
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติม

ครั้งที่ 6: อาการเตือน เมื่อหยุดยา
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจถึงประโยชน์ของการรักษาตัง้ แต่เริม่ อาการเจ็บป่วยเกีย่ วข้องกับการรับประทาน
ยาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการป่วยเรื้อรัง รวมถึงทราบลักษณะของอาการเตือนและการหยุดยา
2. เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเวชกับการใช้ชีวิตอยู่
อย่างปกติสุข

ขั้นตอนการท�ำกลุ่มบ�ำบัด
ตัวทุกคน

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

2. ด�ำเนินการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้น�ำกลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
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ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
1. ตัง้ ค�ำถามให้สมาชิกคิดเกีย่ วกับ การร่วมมือในการรับประทานยา การรั บ ประทานยารั ก ษาโรคจิ ต เวช
ตามแผนการรักษา ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ของตนอยูอ่ ย่างปกติสขุ อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การด�ำเนินชีวิต
เป็นปกติสขุ
ได้อย่างไร
ผูน้ �ำกลุม่ เปิดโอกาสให้สมาชิก แสดงความรูส้ กึ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ วั
ในกิจวัตรประจ�ำวัน ที่ท�ำให้การด�ำเนินชีวิตอยู่อย่างปกติสุข และ
เชื่อมโยงให้เห็นถึงความส�ำคัญของยา และการรับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมแรงจูงใจให้สมาชิกไปถึงเป้าหมายของชีวิต
ที่วางไว้
2. การที่สมาชิกหยุดยาหรือไม่รับประทานยาตามแผนการรักษา การหยุดยาท�ำให้อาการทางจิตก�ำเริบ
ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมอาการป่วยได้ การหยุดยาจะส่งผลต่อ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
การด�ำเนินชีวิตอย่างไร
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาส ให้ ส มาชิ ก แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การหยุดยาท�ำให้เกิดผลดี ผลเสียต่อเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ป ความคิ ด เห็ น ทั้ ง หมดและเชื่ อ มโยงการหยุ ด ยา
ท�ำให้ผู้ป่วยมีโอกาสป่วยซ�้ำ  จนท�ำให้กลายเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตที่วางไว้
3. อาการผิดปกติหลังการหยุดยาที่สามารถสังเกตด้วยตนเองได้ การรับรูเ้ กีย่ วกับอาการเตือนหลังหยุดยา
หรือคนที่อยู่รอบข้างสังเกตเห็นได้มีอะไรบ้าง
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ
ความผิดปกติหลังจากหยุดยาที่แสดงออกทั้งค�ำพูด พฤติกรรม
ท่าทาง และอารมณ์
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปความคิดเห็น และเชื่อมโยงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
หลังจากหยุดยาพร้อมกับอธิบายลักษณะอาการเตือนเพิ่มเติม
4. อาการเตื อ นในกรณี ห ยุ ด ยา เช่ น นอนไม่ ห ลั บ มี เ สี ย งแว่ ว วิธีการจัดการกับอาการเตือน
หงุดหงิดง่าย สมาชิกท�ำอย่างไรกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเกิ ด ความผิ ด ปกติ ห ลั ง จากหยุ ด ยา และมี วิ ธี ก ารจั ด การ
พร้อมกับเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการมารักษาตั้งแต่เริ่มมี
อาการเจ็บป่วย
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ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
แนวคิดที่ได้
5. ประโยชน์หรือข้อดีของการมารับการรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ รับรู้ถึงประโยชน์ของการมาพบแพทย์
มีอะไรบ้าง
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม มี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยหรื อ มี
ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก แสดงความคิ ด เห็ น และสรุ ป อาการเตือน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับรู้อาการเตือน อาการ
ที่ผิดปกติที่ควรรีบมาพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาและเชื่อมโยง
ไปถึงผลเสียหรือผลกระทบของการไม่รับรู้อาการเตือน ปล่อยให้
อาการหนักจนควบคุมไม่ได้ จึงมาพบแพทย์ ท�ำให้ใช้เวลาในการรักษา
นานขึ้น
6. การรับประทานยาช่วยป้องกันอาการก�ำเริบและการเจ็บป่วย การรั บ ประทานยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เรื้อรังได้อย่างไร
ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยเรื้อรัง
 ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก แสดงความคิ ด เห็ น และสรุ ป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประทานยา ช่วยป้องกันอาการ
ก�ำเริบและการเจ็บป่วยเรือ้ รัง พร้อมกับให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
พัฒนาการของโรค ถ้าหากไม่ได้รบั การรักษาและฟืน้ ฟู จะยิง่ ท�ำให้
ผู้ป่วยโรคจิตเวช มีพัฒนาการด้านการท�ำหน้าที่ต่างๆ เสื่อมลงไป
เรื่อยๆ
 ผู้น�ำกลุ่มสรุปการอภิปรายและเสนอแนะเพิ่มเติมพร้อมปิดกลุ่ม

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว
โรคจิตเภทเป็นโรคจิตเวชเรือ้ รังทีม่ อี ตั ราการเกิดโรคมากทีส่ ดุ มีความรุนแรงและก่อให้เกิดการไร้สมรรถภาพ
ได้มากที่สุดในบรรดาโรคจิตเวชทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม เมื่อรับการรักษาแล้วยังมี
ความผิดปกติหลงเหลืออยู่ ไม่สามารถด�ำรงชีวิตให้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไป การเจ็บป่วยที่ยาวนานส่งผลให้
ผู้ป่วยจิตเภทสูญเสียความสามารถในการปฏิบัติงาน การดูแลตนเองและความสัมพันธ์ทางสังคม จึงจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภท โดยกิจกรรมการดูแลผู้ที่เป็น
โรคจิตเวชแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลด้านการด�ำเนินชีวิตตามปกติ การดูแลด้านอาการที่เกิดจาก
ภาวะโรคและการดูแลด้านการบริหารยา  

สาระส�ำคัญ

โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัว ที่พัฒนาขึ้นโดย ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค�ำและคณะ
(2548) โดยลักษณะโปรแกรมฯมีทั้งหมด 6 ครั้งต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละประมาณ 2 ชั่วโมง
มีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
ครั้งที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช อาการและอาการแสดงต่างๆ
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ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6

ความรู้เกี่ยวกับยา รวมทั้งการรักษาอื่นๆ ที่ใช้รักษาโรคจิตเวช
ทักษะที่จ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและญาติ
ทักษะที่เกี่ยวกับการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค
ทักษะที่เกี่ยวกับการบริหารยา

ขั้นตอน/วิธีการ
ครั้งที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านโดยครอบครัว หมายถึง การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
โดยอาศัยญาติ/ผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่งบุคคลนั้นๆไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

กิจกรรมการดูแล

กิจกรรมการดูแลแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1) การดูแลด้านการด�ำเนินชีวิตตามปกติ
2) การดูแลด้านอาการที่เกิดจากโรค
3) การดูแลด้านการบริหารยา
กระบวนการดูแลแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่
1) การดูแลในช่วงวิกฤติหรือฉุกเฉิน
2) การดูแลในช่วงขอความช่วยเหลือ
3) การดูแลในช่วงการด�ำเนินชีวิตตามปกติ
ทักษะการดูแลแบ่งเป็น 14 ทักษะได้แก่ 1) ทักษะการประเมินสังเกตอาการ 2) ทักษะอาการเตือน
3) ทักษะการแนะน�ำ  4) ทักษะการบอกสิ่งที่เป็นจริง 5) ทักษะการท�ำกิจกรรมแทน 6) ทักษะการสอนก�ำกับ
7) ทักษะการถอยห่าง 8) ทักษะการต่อรอง 9) ทักษะการไกล่เกลี่ย 10) ทักษะการจัดการเรื่องยา 11) ทักษะ
การจัดการสิ่งแวดล้อม 12) ทักษะการขอความช่วยเหลือ 13) ทักษะการจัดการกับการถูกประทับตรา/การถูก
รังเกียจ 14) ทักษะการป้องกันตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ใบงานที่ 1.1 การประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแล
วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบระดับทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแล
2. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนทักษะการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชทีบ่ า้ นของผูด้ แู ลก่อนและหลังการฝึกโปรแกรม

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลประเมินทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของตนเอง ก่อนเริ่มโปรแกรมฝึก
(วัดการปฏิบัติเดิม)
2. เมือ่ ฝึกปฏิบตั คิ รบทุกทักษะ ให้ผดู้ แู ลประเมินทักษะการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชทีบ่ า้ นของตนเอง อีกครัง้
(หลังจากครั้งที่ 6)
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ใบงานที่ 1.2 การวิเคราะห์กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของผู้ดูแล
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ทราบช่วงเวลาของกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชทีบ่ า้ นของผูด้ แู ล ก่อนเริม่ โปรแกรมฝึกทักษะ
2. เพื่อให้ผู้ดูแลเข้าใจความส�ำคัญของตนเองในการพัฒนาทักษะการดูแล เพื่อให้การดูแลอยู่ในช่วง
การด�ำเนินชีวิตตามปกติให้ยาวที่สุด

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลวิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของตนเองอยู่ในช่วงใด
2. ให้ผู้ดูแลร่วมอภิปรายเรื่องการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในประเด็นความหมาย กิจกรรมการดูแล
กระบวนการดูแล และทักษะการดูแล โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ครั้งที่ 2 : ความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวช อาการและอาการแสดงต่างๆ

ผู้ป่วยจิตเวช คือ ผู้ที่มีปัญหาด้านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ซึ่งลักษณะอาการจะแตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละโรค ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทางชีวภาพ ได้แก่ การที่สารเคมีในสมองไม่สมดุล
ปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยจิตเวช คือ การพร่องหน้าที่ทางสังคม ความสามารถในการดูแลตนเองและ
การแยกแยะความเป็นจริง ซึ่งยาจะช่วยท�ำให้อาการดีขึ้นแต่ไม่ใช่การท�ำให้หายขาด ส่วนความเครียดและ
สารเสพติด ท�ำให้อาการแย่ลง
ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรคจิตเวช ได้แก่ 1) ผู้ป่วยจิตเวชมีหลายบุคลิกภาพ 2) ผู้ป่วยจิตเวชเป็น
ผู้ที่ก้าวร้าว 3) ครอบครัวเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย

สาเหตุ

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

อาการที่ส�ำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.

อาการทางบวก คือ อาการที่ผู้ป่วยมีการรับรู้มากกว่าคนปกติทั่วไป
อาการทางลบ คือ อาการที่ผู้ป่วยมีการรับรู้น้อยกว่าคนปกติทั่วไป
ปัญหาด้านอารมณ์ คือ อาการที่ผู้ป่วยมีการแสดงทางอารมณ์ไม่เหมาะสม
ปัญหาด้านการคิด คือ อาการที่ผู้ป่วยมีความคิดสับสน มีเหตุผลแปลกๆ
ปัญหาทางพฤติกรรม คือ อาการที่ผู้ป่วยไม่หยุดนิ่ง หรืออยู่ในท่าเดิมนานๆ บางครั้งไม่พูด
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ใบงานที่ 2 การส�ำรวจอาการทางจิตเวชของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างคนปกติกับผู้ป่วยจิตเวชได้
2. เพือ่ ให้ผู้ดูแลสามารถบอกอาการทางจิตเวชของผู้ป่วยที่ตนเองดูแลได้

กิจกรรม

1. กล่าวทักทายและถามค�ำถามผู้ดูแล ดังต่อไปนี้ “หากคุณเห็นพยาบาล ใส่ถุงเท้ากลับด้าน
คุณคิดว่าพยาบาลเป็นบ้าหรือไม่” (รอค�ำตอบ) และหากญาติของคุณใส่ถุงเท้ากลับด้านเช่นกัน คุณคิดว่าเขาปกติ
หรือไม่
2. ให้ผู้ดูแลอภิปรายค�ำตอบที่แตกต่าง ชี้ประเด็นให้เห็นความแตกต่างระหว่างคนปกติกับคนที่เป็น
โรคจิต โดยคนปกติจะท�ำอะไรมีเหตุผล (พยาบาลมีแผลฟกช�้ำที่อุ้งเท้าจึงใส่ถุงเท้ากลับด้าน เพราไม่อยากไป
เหยียบตะเข็บถุงเท้า ซึ่งจะท�ำให้มีอาการเจ็บเท้าเพิ่ม) คิดแล้วท�ำ  ท�ำแล้วคิด แต่คนโรคจิตจะท�ำแต่ไม่คิดหรือ
ไม่มีเหตุผลที่อยู่ในบรรทัดฐานของสังคมหรือไม่รู้ตัว
3. ให้ผู้ดูแลอภิปรายความหมายของโรคทางจิตเวช โดยถามความหมายตามประสบการณ์ของผู้ดูแล
ก่อนว่า ผู้ป่วยจิตเวชเป็นอย่างไร
4. ให้ผู้ดูแลอภิปรายสาเหตุ ความเชื่อผิดๆ และอาการส�ำคัญ
5. ให้ผู้ดูแลตอบแบบส�ำรวจอาการผู้ป่วยจิตเวชที่ดูแล ทั้งในระยะปัจจุบันซึ่งเกิดภายในเดือนนี้และ
อาการในอดีตซึ่งเกิดก่อนหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
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แบบส�ำรวจอาการผู้ป่วยจิตเวช
อาการ
อาการทางบวก
หูแว่ว
หลงผิด
อาการทางลบ
อารมณ์ราบเรียบ
ไม่มีแรงจูงใจในการท�ำงาน
ไม่ยินดียินร้าย
ไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ปัญหาทางด้านอารมณ์
วิตกกังวล
อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ
ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตรหรือระแวงสงสัย
ซึมเศร้า
มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
ปัญหาทางด้านการคิด
มีปัญหาด้านการใส่ใจหรือไม่มีสมาธิ
มีปัญหาด้านความจ�ำ
ปัญหาด้านการรับรู้ทางสังคม
ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมได้
มีเหตุผลแปลกๆ
ปัญหาด้านภาษา
ไม่พูด
ปัญหาทางด้านพฤติกรรม
ตัวแข็ง อยู่ในท่าเดิมนานๆ
พฤติกรรมไม่มีแบบแผน
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อดีต (ก่อน 1 เดือนที่ผ่านมา)

ปัจจุบัน (ภายในเดือนนี้)

ครั้งที่ 3 : ความรู้เกี่ยวกับยา รวมทั้งการรักษาอื่นๆ ที่ ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช

การรักษาโรคทางจิตเวชในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งบางครั้งจิตแพทย์อาจต้องใช้ร่วมกัน
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
1. การรักษาด้วยยา ผู้ดูแลต้องคอยดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตรงตามชนิด ขนาดและเวลา
ที่แพทย์ก�ำหนด
2. การรักษาด้วยไฟฟ้า จะกระท�ำในผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเป็นผูท้ มี่ คี วามรุนแรง
ซึ่งรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล
3. การท�ำจิตบ�ำบัด เป็นการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้มคี วามเข้าใจในตนเอง ช่วยประคับประคองสภาวะจิตใจ
ที่เกิดจากปัญหาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นและเป็นการช่วยผู้ป่วยในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ใบงานที่ 3 กระบวนการรักษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการรักษา
กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลบอกกระบวนการรักษาที่ผู้ป่วยของตนเองได้รับ
2. ให้ผู้ดูแลอภิปรายความส�ำคัญของการดูแลรักษาแต่ละอย่าง ส่งผลต่อผู้ป่วยของตนเองอย่างไร
3. ให้ผู้ดูแลเขียนชื่อยาของผู้ป่วย จ�ำนวน วันเวลาที่เริ่มรับประทานยา วัตถุประสงค์ของการใช้
วันที่ปรับเปลี่ยนยา เหตุผลที่เปลี่ยนลงในตารางข้างล่าง โดยใช้คู่มือยาเป็นหลัก หากผู้ดูแลไม่รู้จักยา
4. ให้ผู้ดูแลอภิปรายเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยรับประทานส่งผลต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้าง
ชื่อยา

วันเดือนปี

ขนาด

วัตถุประสงค์ วันที่ปรับเปลี่ยนยา

เหตุผล

1.
2.
3.
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ครั้งที่ 4 : ทักษะจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล

การด�ำเนินชีวิตร่วมกันระหว่างผู้ดูแลและผู้ป่วยเป็นช่วงเวลาที่มีความส�ำคัญ การปรับตัวเข้ากันได้
จะท�ำให้ผู้ป่วยอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้ ดังนั้นการดูแลในช่วงนี้นับว่ามีความส�ำคัญ ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การอยู่ร่วมกันนี้ ได้แก่
1. ทักษะการเตือน เป็นการกระตุ้นทางวาจาให้ผู้ป่วยท�ำกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกัน สิ่งที่ผู้ดูแลต้องเตือนผู้ป่วยมีดังนี้
1.1 การเตือนเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น อาบน�้ำ  แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า การรับประทาน
อาหารให้ครบ 3 มือ้ โดยเฉพาะในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการก�ำเริบ ผูป้ ว่ ยจะละเลยการดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจ�ำวัน
เป็นอย่างมาก
การเตือนที่ดีจะต้องมีการพูดโน้มน้าวให้ผู้ป่วยเห็นความส�ำคัญ โดยการใช้น�้ำเสียงที่นุ่มนวล
ทีแ่ สดงถึงความห่วงใยไม่ใช่การบังคับ ผูป้ ว่ ยจิตเวชจะมีความไวต่อน�ำ้ เสียงเป็นอย่างมาก หากผูด้ แู ลใช้นำ�้ เสียงทีด่ ุ
ก้าวร้าว จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความไม่พอใจและในบางรายมีการต่อต้าน ดังนัน้ การพูดด้วยความรักและความห่วงใย
เป็นหัวใจของการเตือนที่ดี
1.2 การเตือนเรื่องการช่วยงานบ้าน การให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการท�ำงาน รับผิดชอบงาน
เล็กๆ น้อยๆ ภายในบ้านเป็นสิ่งที่ดี เป็นการลดเวลาการนอนกลางวันของผู้ป่วย และช่วยส่งเสริมการมีคุณค่า
ในตนเองของผูป้ ว่ ย ส�ำหรับผูป้ ว่ ยจิตเวชบางรายทีง่ ว่ งนอนมากผูด้ แู ลต้องปรึกษาแพทย์เพือ่ ปรับเปลีย่ นยาเพือ่ ให้มี
ความเหมาะสม
1.3 การเตือนเรื่องการรับประทานยา เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช การรับประทานยา
ตรงตามเวลาและจ�ำนวนตามแพทย์สั่งเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลต้องคอยสอดส่องดูแล เป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าผู้ป่วย
ไม่ลืมรับประทานยาตามแผนการรักษา
2. ทักษะการแนะน�ำ  หมายถึง การชี้แนะผู้ป่วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการชี้แจงเหตุผลประกอบ
ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางความคิดและการรับรู้ การแสดงออกทางอารมณ์ แต่ระดับเชาว์นปัญญา
ยังดีอยู่ การแนะน�ำผู้ป่วยในการท�ำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใดๆ ควรให้เหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและ
ปฏิบัติตามอย่างยั่งยืน
3. ทักษะการท�ำกิจกรรมแทน หมายถึง การทีผ่ ดู้ แู ลได้ท�ำกิจกรรมทีจ่ �ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
ให้แก่ผู้ป่วย เช่น อาบน�้ำ  แปรงฟัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางจิตก�ำเริบหรือในช่วงที่ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียง
ของยา อาจมีผลท�ำให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน ผู้ดูแลควรช่วยเหลือท�ำให้ ไม่ควร
ปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่กับความสกปรก
4. ทักษะการสอนก�ำกับ หมายถึง การทีผ่ ดู้ แู ลได้ท�ำการฝึกกิจกรรมต่างๆ ให้แก่ผปู้ ว่ ย โดยเฉพาะผูป้ ว่ ย
จิตเวชที่ป่วยเรื้อรัง และในช่วงที่มีอาการก�ำเริบ จะมีความพร่องในการดูแลตนเอง การสอนก�ำกับโดยการบอก
ให้ท�ำแบบง่ายๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเรียนรู้ และท�ำพฤติกรรมนั้นได้เองในที่สุด
5. ทักษะการต่อรอง หมายถึง เทคนิคการสร้างเงือ่ นไขเพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ โดยใช้รางวัล
หรือการลงโทษเป็นเงื่อนไข การใช้ทักษะนี้ส่งผลให้ผู้ป่วยท�ำพฤติกรรมพึงประสงค์ได้มากขึ้น แต่ควรเลือกใช้
สถานการณ์ทสี่ �ำคัญ และจ�ำเป็น ไม่ควรสร้างเงือ่ นไขกับผูป้ ว่ ยทุกอย่างเพราะจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเรียนรูเ้ ทคนิคการต่อรอง
ย้อนกลับกับผู้ดูแลว่า หากอยากได้อะไรต้องท�ำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก่อน
38 คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ

6. ทักษะไกล่เกลี่ย หมายถึง การเจรจา อธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ เมื่อผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น หรือการรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้ป่วย ดังนั้นผู้ดูแลควรเข้าใจ
เกี่ยวกับธรรมชาติของผู้ป่วยจิตเวช เพื่อน�ำไปอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่น นอกจากนี้
ผู้ดูแลต้องมีความเข้าใจถึงสิทธิผู้ป่วย เพื่อไม่ให้มาเอาเปรียบผู้ป่วยได้ รวมทั้งผู้ป่วยมีสิทธิที่จะรับรู้เรื่องการรักษา
ของตน ตลอดจนการปฏิเสธการรักษา
7. ทักษะในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย หมายถึง การควบคุมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาในกรณีทไี่ ม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาโดยตรงกับผูป้ ว่ ยได้ ไม่วา่ จะใช้ทกั ษะการต่อรอง
แล้วก็ตาม เช่น ผู้ป่วยสารเสพติด ผู้ป่วยเที่ยวกลางคืน ทักษะนี้ ได้แก่ การขอความร่วมมือจากกลุ่มเพื่อน รวมทั้ง
การจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด การเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายไว้ในที่เหมาะสม
8. ทักษะการจัดการกับการถูกประทับตรา/ถูกรังเกียจ หมายถึง การที่ผู้ดูแลสามารถเผชิญกับ
การที่มีผู้ป่วยจิตเวชอยู่ในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทักษะนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้
แสดงท่าทีรังเกียจผู้ป่วย หรือในกรณีที่มีผู้มาถามว่าผู้ป่วยเป็นอะไร หรือเป็นบ้าใช่หรือไม่ ในการบอกผู้อื่น ผู้ดูแล
ควรใช้วิธีการบอกอาการของผู้ป่วยว่า ผู้ป่วยอาจมีการแสดงอารมณ์และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นบาง
ครั้ง เนื่องมาจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองที่ไม่สมดุล

ใบงานที่ 4 ทักษะจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลมีความเข้าใจในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันร่วมกัน

และสามารถเลือกใช้ทักษะดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลเลือกอธิบายทักษะแต่ละทักษะ ว่าหมายถึงอะไร ใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง
2. จับคู่กับคนข้างๆ ในการท�ำบทบาทสมมุติเป็นผู้ดูแลและผู้ป่วย แล้วฝึกทักษะต่างๆ เช่น
2.1 ทักษะการเตือนให้ผู้ป่วยท�ำกิจวัตรประจ�ำวันในเรื่องอาบน�้ำ  แปรงฟัน เปลี่ยน เสื้อผ้า
และรับประทานอาหาร ยา
2.2 ทักษะการแนะน�ำผู้ป่วยในเรื่องการรับประทานยา การไม่นอนกลางวัน
2.3 ทักษะการไกล่เกลี่ย เมื่อมีผู้อื่นถูกท�ำร้ายร่างกาย

ครั้งที่ 5 : การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค
ผู้ป่วยจิตเวชจะมีอาการทางบวก อาการทางลบ หรืออาจมีปัญหาในการแสดงออกทางอารมณ์และ
พฤติกรรม ซึ่งสืบเนื่องมาจากภาวะโรค บางครั้งหากผู้ป่วยขาดยาหรือรับประทานยาไม่สม�่ำเสมอ ก็จะท�ำให้มี
อาการก�ำเริบได้ เช่น อาการหงุดหงิดก้าวร้าว มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ผูด้ แู ลต้องใช้ทกั ษะดังต่อไปนี้ ในการดูแล
1. ทักษะการประเมินสังเกตอาการ หมายถึง การประเมินและการสังเกตถึงปัญหาหรือความต้องการ
ในการดูแล โดยที่ประเมินหรือการสังเกตนั้นอาจกระท�ำในขณะที่ผู้ป่วยรู้ตัวหรือไม่ก็ได้ ผู้ดูแลต้องมีความรู้
ในการสังเกตอาการกลับเป็นซ�้ำของผู้ป่วยเพื่อที่จะได้น�ำผู้ป่วยมารับการรักษาได้อย่างเหมาะสม
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ 39

2. ทักษะการขอความช่วยเหลือ หมายถึง การขอความช่วยเหลือจากแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ แหล่งช่วยเหลือในชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น
2.1 แหล่งบริการทางสุขภาพระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในชุมชน เช่น สถานีอนามัย คลินิกจิตเวช
ในโรงพยาบาลอ�ำเภอ
2.2 แหล่งบริการทางสุขภาพระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการส่งต่อ
หากผู้ป่วยมีอาการก�ำเริบให้ผู้ดูแลพาไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เพื่อรับการรักษาเบื้องต้น
และเพื่อรับใบส่งตัวเพื่อรับการรักษาต่อ ในกรณีที่ต้องส่งมารักษาเป็นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลอ�ำเภอ หรือ
โรงพยาบาลศูนย์
3. ทักษะการบอกสิ่งที่เป็นจริง หมายถึง การที่ผู้ดูแลได้ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้กับผู้ป่วยเกี่ยวกับ
สภาวะปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักรู้ในสิ่งทีก�ำลังเกิดขึ้นจริง
4. ทักษะการถอยห่าง หมายถึง การทีผ่ ดู้ แู ลได้หลีกออกจากสถานการณ์การดูแลชัว่ คราว เช่น เดินหนี
เพื่อสงบสติอารมณ์ หรือเงียบไม่โต้ตอบ
5. ทักษะการป้องกันตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง เทคนิคการปกป้องตนเองจากการถูกท�ำร้าย
ร่างกายจากผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย ทักษะนี้น�ำมาใช้ในกรณีที่จ�ำเป็นหากไม่สามารถ
ใช้ทักษะการสื่อสารต่างๆได้ส�ำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อรอง การสอนแนะน�ำให้เหตุผล การน�ำทักษะนี้
มาใช้เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล ก่อนที่ผู้ดูแลจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นต่อไป

ใบงานที่ 5 ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านอาการที่เกิดจากภาวะโรค
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ดูแลทราบอาการเตือนก่อนกลับเป็นซ�้ำ
2. เพื่อให้ผู้ดูแลทราบการจัดการเกี่ยวกับอาการที่เกิดจากภาวะโรคและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย
รวมทั้งป้องกันตนเองได้รวดเร็ว
3. เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีแหล่งช่วยเหลือ เมื่อผู้ป่วยมีอาการที่เกิดจากภาวะโรค

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลบอกอาการเตือนก่อนกลับเป็นซ�้ำของผู้ที่ดูแลอยู่
2. ให้ผู้ดูแลเลือกอธิบายทักษะแต่ละทักษะว่าหมายถึงอะไร ใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง
3. จับคู่กับคนข้างๆ ฝึกการท�ำบทบาทสมมุติเป็นผู้ดูแลและผู้ป่วยแล้วฝึกทักษะต่างๆ เช่น บอกสิ่งที่
เป็นจริงเมื่อผู้ป่วยมีอาการหูแว่ว ได้ยินเสียงคนมาด่าว่าตนเป็นคนไม่ดี เห็นภาพคนมาเต้นระบ�ำอยู่ข้างหน้า
4. ผู้ดูแลอภิปรายเกี่ยวกับแหล่งช่วยเหลือในชุมชน และการจัดการที่เคยได้รับ
5. ผู้ดูแลจับคู่ ฝึกการป้องกันตนเองเบื้องต้น
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ครั้งที่ 6 : การฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารยา

การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตามแผนการรักษาเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ทักษะที่จ�ำเป็นในการบริหารยา ได้แก่
1. ทักษะการจัดการเรื่องยา หมายถึง การดูแลจ�ำนวนยาให้เพียงพอจนถึงวันนัด และการให้ผู้ป่วยได้
รับประทานยาครบตามแผนการรักษา ตลอดจนการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนยา รวมทั้งการจัดเก็บยา
ให้ปลอดภัยจากการน�ำยาไปใช้แบบไม่เหมาะสม
2. ทักษะการประเมินสังเกตอาการ หมายถึง การประเมินและการสังเกตถึงปัญหาและความต้องการ
ในการดูแลจากการรับประทานยา ผู้ดูแลต้องสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ช่วยเหลือประคับ
ประคองผู้ป่วยตามอาการ หรือปรึกษาแพทย์ในการปรับเปลี่ยนยา หากมีอาการรุนแรงได้น�ำส่งโรงพยาบาล

ใบงานที่ 6 การบริหารยา
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถบริหารยาที่ผู้ป่วยรับประทานได้
2. เพือ่ ให้ผู้ดูแลสามารถสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ผู้ป่วยรับประทานได้

กิจกรรม

1. ให้ผู้ดูแลบอกอาการข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในแบบตรวจสอบ
อาการข้างเคียงของยา
2. ให้ผู้ดูแลอภิปรายบทบาทของผู้ดูแลในการสังเกตและช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงของยา

แบบตรวจสอบอาการข้างเคียงของยา

ให้ผู้ดูแลตรวจสอบอาการข้างเคียงของยา หลังจากผู้ป่วยรับประทานยาไปแล้ว 1-2 สัปดาห์

อาการข้างเคียง
- ง่วงซึม
- วิงเวียนศีรษะ
- กล้ามเนื้อหดเกร็ง

อาการแสดง
- นอนหลับมากขึ้น ง่วงเหงาหาวนอน
- วิงเวียนศีรษะเมื่อเปลี่ยนท่านั่งเร็ว
- เดินหรือมีท่าทางเหมือนหุ่นยนต์
กล้ามเนื้อหดเกร็ง คอแข็ง
- มือสั่น ขาสั่น
- มือสั่น ขาสั่น
- เดินไปมา ขาสั่น บ่นรู้สึก - ขาสั่น บ่นรู้สึกอ่อนเพลียข้างใน
อ่อนเพลียข้างใน
- การเคลื่อนไหวเร็ว
- ไม่อยู่นิ่ง

มีปัจจุบัน

เคยมีในอดีต
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อาการข้างเคียง
- การเคลื่อนไหวช้าลง

อาการแสดง
- ไม่แสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหว
แขนลดลง การเคลื่ อ นไหวช้ า เดิ น นิ่ ง
ท่าเดิมนานๆ
- ความอยากอาหารเพิม่ ขึน้ - น�้ำหนักเพิ่ม
- มีความไวต่อแสงแดด
- ผิวหนังไหม้ง่ายเมื่อโดนแสงแดด
- การเคลื่อนไหวผิดปกติ - มือ เท้า ปาก ลิ้น สั่นพริ้ว
ที่รุนแรง

มีปัจจุบัน

เคยมีในอดีต

โปรแกรมค่ายครอบครัวส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัว
โปรแกรมค่ายครอบครัวส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคจิตและครอบครัว เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้ในการด�ำเนินค่ายครอบครัว
ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีโครงสร้างของเนื้อหาที่ส�ำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาความรู้ดูแลตนเอง
การพัฒนาความมีคุณค่าแห่งตน การพัฒนาทักษะทางสังคมสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่ผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัว ชุมชน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิตในครอบครัว ชุมชนแก่ผู้ป่วยจิตเวช
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
4. เพื่อเป็นการสร้างและด�ำรงไว้ซึ่งเจตคติที่ดีร่วมกัน
ค่ายครอบครัวส�ำหรับผู้ป่วยโรคจิตและครอบครัวเป็นกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย
และครอบครัวในรูปแบบของการเข้าค่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเอง การพัฒนาความมีคุณค่าแห่งตน การพัฒนาทักษะทางสังคมสู่ชุมชน
ค่าย หมายถึง เป็นการเข้าไปจัดกิจกรรมแบบการพักแรมในชุมชน ในรูปแบบของโฮมสเตย์ (การพักอาศัยอยู่
กับบ้านเจ้าของบ้านในชุมชนโดยเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตตามชุมชน) โดยใช้ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ครอบครัว หมายถึง บุคคลที่อยู่ในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชที่มีบทบาทหน้าที่และรับภาระในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษาและติดตามดูแลผู้ป่วย และให้ความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วย

สาระส�ำคัญ

กิจกรรมค่ายครอบครัวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทกั ษะในการด�ำรงชีวติ ร่วมกันและเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางสังคมให้แก่ผปู้ ว่ ยจิตเวช ญาติและชุมชน
โดยใช้รูปแบบการพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ (Homestay) จากผลการด�ำเนินกิจกรรม พบว่า ครอบครัวผู้ดูแล
และผู้ป่วยจิตเวชตลอดถึงชุมชนมีมิติของการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
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- มุ ม มองของผู ้ ป ่ ว ยจิ ต เวช สามารถปรั บ ตั ว ที่ จ ะอยู ่ ร ่ ว มกั บ บุ ค คล สถานที่ ที่ ไ ม่ คุ ้ น เคยได้ ทั้ ง นี้
เป็นเพราะภาพและความรู้สึกที่ผู้ป่วยได้สัมผัสด้วยตนเองจากท่าทีของคนในชุมชน การต้อนรับที่อบอุ่นและ
การดูแลเอาใจใส่ที่ดีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านเสมือนผู้ป่วยเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ในครอบครัว ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเวชมีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น กล้าแสดงออก ทั้งนี้เป็นเพราะ
การได้รับการยอมรับจากทุกคนท�ำให้เกิดก�ำลังใจ อาการความเจ็บป่วยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
ผู้ป่วยมีความกระฉับกระเฉงในการท�ำกิจกรรม สนุกสนาน ร่าเริง
- มุมมองของญาติผู้ดูแล รู้สึกเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ป่วยมากขึ้น เกิดความรักความเข้าใจและ
ให้การยอมรับผูป้ ว่ ย ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะมีการได้เปิดใจสือ่ สารกันและกัน เชือ่ มัน่ ว่าผูป้ ว่ ยสามารถอาศัยอยูใ่ นชุมชนได้
หากได้รับการยอมรับจากชุมชน ญาติได้สังเกตเห็นว่าชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยจิตเวชและครอบรัวผู้ดูแล
- มุมมองของชุมชน มีทัศนคติ ความรู้สึกภาพติดตาที่มีต่อผู้ป่วยโรคจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
และการเปิดใจระหว่างผู้ป่วย ญาติและเจ้าของบ้านที่ไปพักอาศัยอยู่ร่วมกันท�ำให้ชุมชนรู้ว่าผู้ป่วยจิตเวชเหมือน
คนปกติทั่วไป ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ ชุมชนรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย
การเข้าค่ายครอบครัวสิ่งที่ผู้ป่วย ญาติ และชุมชนได้รับรู้ร่วมกัน คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อกันซึ่งเป็น
พื้นฐานส�ำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป การให้ความส�ำคัญของการสนับสนุนให้ครอบครัวเป็นฐานแห่ง
ความมั่นคงให้กับผู้ป่วยจิตเวช และตระหนักถึงศักยภาพของชุมชนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข
โปรแกรมค่ายครอบครัวส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคจิตและครอบครัว เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้ในการด�ำเนินค่ายครอบครัว
ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีโครงสร้างของเนือ้ หาทีส่ �ำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาความรูใ้ นการดูแลตนเอง
การพัฒนาความมีคุณค่าแห่งตน และการพัฒนาทักษะทางสังคมสู่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 10 แผนกิจกรรม
ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 ครอบครัวและชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 การแบ่งปันรัก...รู้จักตนเอง
กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน
กิจกรรมที่ 5 ฐานสนุกยกก�ำลัง 3
- จิตสบายเมื่อร่างกายแข็งแรง
- รู้เท่าทันป้องกันได้/เรื่องเล่าแห่งความส�ำเร็จ
- เสริมคุณค่าด้วยใบยางพารา
กิจกรรมที่ 6 บ้านล้อมรัก
กิจกรรมที่ 7 เบากายเบาใจ
กิจกรรมที่ 8 แสงเทียนแห่งรัก และคืนแห่งดาว
กิจกรรมที่ 9 ธรรมชาติบ�ำบัด
กิจกรรมที่ 10 ครอบครัวชุมชนอ�ำลา
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เครื่องมือ

1. แบบประเมินเจตคติ ความรู้และการปฏิบัติของญาติผู้ป่วยจิตเวชและของผู้ป่วยจิตเวช ใช้ประเมิน
ก่อน-หลังการเข้าร่วมโครงการค่ายครอบครัว
2. โปรแกรมค่ายครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ชีวิต
และการมีส่วนร่วม เนื้อหาที่มุ่งเน้น 3 ด้าน การพัฒนาความรู้ในการดูแลตนเอง การพัฒนาความมีคุณค่าแห่งตน
การพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกัน โดยใช้เวลาตามโปรแกรมค่าย คือ 3 วัน 2 คืน
3. สมุดบันทึกประสบการณ์จากการเข้าค่ายครอบครัว

ระยะเวลา

ระยะเวลาในการท�ำกิจกรรม การเข้าค่ายครอบครัว 3 วัน 2 คืน แบ่งเป็นภาคเช้าภาคบ่าย และ
ภาคกลางคืน และติดตามผล 4 สัปดาห์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

การประเมินผล

1. ประเมินโดยตรงหลังจากเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม โดยการสังเกตความสนใจ และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมค่ายครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินโดยการใช้สมุดบันทึกค่ายครอบครัวประจ�ำวันจากทั้ง 2 ส่วน คือครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช
และเจ้าของบ้าน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน ดังนี้
- ด้านสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวและคนอื่นๆ
- ด้านการเรียนรู้ที่ได้รับประจ�ำวัน
- ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
- ด้านการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน ได้แก่ ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม สังคม ประเมินผลโดย
ใช้แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และทักษะก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัว

ประโยชน์ต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน

1. เพิ่มความสามารถในการปรับตัว และความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
2. เพิ่มความรู้สึกความมีคุณค่าในตนเอง เกิดทักษะและแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
3. ลดความเครียดและภาระของครอบครัว ช่วยให้ครอบครัวเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ การดูแลผูป้ ว่ ย ยอมรับ
และเข้าใจในพฤติกรรม ตลอดจนมีทักษะและแรงจูงใจในการดูแลผู้ป่วย
4. ชุมชนมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับผู้ป่วย
5. ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
6. ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาจิตใจตนเองมากขึ้น
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ขั้นตอน/วิธีการด�ำเนินงาน

1. การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว 25 ครอบครัว
2. การเตรียมชุมชน เตรียมค่าย
- การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน
- การจัดสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) เพื่อประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพจิตของคนในชุมชน ประเมินท่าที ทัศนคติของคนในชุมชนต่อผู้ป่วยจิตเวช
- เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เช่น ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวช
บทบาทของชุมชนต่อการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายครอบครัว ฯลฯ
3. จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว 3 วัน 2 คืน
4. การประเมินและติดตามผล

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. 3. แบ่งปันรัก
รู้จักตนเอง

วันที่สอง
ภาคเช้า

10.30-12.00 น. 4. เรี ย นรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญา
ชุมชน
(รับประทานอาหาร
ร่วมกันที่ริมน�้ำตก
ในชุมชน ตามบริบท)

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้สมาชิกได้สร้างสัมพันธภาพและรูจ้ กั คุน้ เคยกัน
มากขึ้น
- เพื่อหลอมละลายความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกัน
- เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ รูปแบบของ
กิจกรรมและประโยชน์ที่จะได้รับ
- เพือ่ ให้สมาชิกได้ท�ำความรูจ้ กั ครอบครัว และชุมชน
ที่ได้มาพักอาศัยด้วย
- เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนได้แสดงการต้อนรับ
สมาชิกเข้าสู่บ้านและชุมชน
- เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างสมาชิก 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
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วันที่

วันที่สอง
ภาคบ่าย

เวลา
กิจกรรม
13.00-16.00 น. 5. ฐานสนุกยกก�ำลัง
สาม
- ฐานจิ ต สบายเมื่ อ
ร่างกายแข็งแรง
- ฐานรูเ้ ท่าทันป้องกัน
ได้
- ฐานเสริ ม คุ ณ ค่ า
ด้ ว ยใบยางพารา
ตามบริ บ ทของ
ชุมชน
16.00-18.00 น.
19.00-19.45 น.

วันที่สอง
ภาคกลางคืน 19.45-21.00 น.

6.00-10.30 น.
วันที่สาม
ภาคเช้า

10.30-12.00 น.
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วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออกก�ำลังกายที่ถูกต้อง
เหมาะสม สร้างแรงจูงใจในการออกก�ำลังกายและ
สร้างเสริมความสัมพันธ์แก่สมาชิก
- เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ท บทวนความรู ้ เรื่ อ งการดู แ ล
ผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ท�ำความเข้าใจใหม่กรณีที่มี
การเข้าใจผิด เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้แลกเปลี่ยน
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
6. บ้านล้อมรัก
- เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชได้รว่ มกันท�ำอาหารกับครอบครัว
(รับประทานอาหาร และเจ้าของบ้านในชุมชนที่ได้ไปพักอาศัยด้วย
ร่วมกับครอบครัว)
7. เบากายเบาใจ
- เพือ่ ให้สมาชิกได้เรียนรูก้ ารด�ำรงชีวติ อย่างมีสติและ
สามารถน�ำมาปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิตของตนเอง
8. แสงเทียนแห่งรัก/ - เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติและชุมชนเกิดความรู้สึกที่ดี
คืนแห่งดาว
ต่อกันและเกิดความตระหนักในการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจ เกิดก�ำลังใจและสร้างแรงจูงใจแก่
สมาชิกในการด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
9. ธรรมชาติบ�ำบัด - เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ผ ่ อ นคลายอย่ า งเป็ น อิ ส ระใน
บรรยากาศของชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงาม
10.ครอบครัวชุมชน - เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ ก ล่ า วอ�ำลา และแสดงความ
อ�ำลา
ขอบคุณแก่เพื่อนสมาชิก ครอบครัวเจ้าของบ้าน
ชุมชนทีใ่ ห้โอกาสในการเรียนรูเ้ ชิงประสบการณ์ชวี ติ
ร่วมกัน
- เพื่อให้สมาชิกได้มอบของที่ระลึกแก่ครอบครัว
เจ้าของบ้าน ชุมชน

กิจกรรมที่ 1 กลุ่มสัมพันธ์
วัตถุประสงค์

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

เนื้อหาสาระ

การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ท�ำให้สมาชิกได้รู้จักคุ้นเคย มีปฏิสัมพันธ์กัน เห็นความส�ำคัญของตนเอง
ในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน มีความไว้วางใจและแรงจูงใจที่จะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน กิจกรรมดังกล่าวนี้จะส่งผลให้สามารถด�ำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์

ระยะเวลา  1 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณ์

1. เครื่องขยายเสียง
2. เพลง
3. ไมโครโฟน

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัว กล่าวทักทายสมาชิก และให้สมาชิกแนะน�ำตัว
2. ผูช้ ่วยผู้น�ำกลุ่มเปิดเพลงให้สมาชิกร�ำวงร่วมกัน 2 เพลง
3. ผูน้ �ำกลุ่มอธิบายกติกาของการท�ำกิจกรรมกระรอกเข้าโพรง ดังนี้
3.1 ผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่มจะเปิดเพลงให้สมาชิกร�ำวงเดินเป็นวงกลม
3.2 เมื่อผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่มปิดเพลง ผู้น�ำกลุ่มจะสั่งให้สมาชิกปฏิบัติตามว่า
“ โพรง 2 กระรอก 1 ”
“ โพรง 2 กระรอก 3 ”
“ โพรง 2 กระรอก 5 ”
โดยสมาชิกจะต้องหันหน้าเข้าหาและจับมือกัน 2 คน เพื่อเป็นโพรง และให้สมาชิกอื่นเป็น
กระรอกเท่ากับจ�ำนวนที่ผู้น�ำกลุ่มก�ำหนด
3.3 หลังจากนั้นจะเปิดเพลงให้ร�ำวงต่อไปจนกระทั่งได้สมาชิกที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ผู้น�ำกลุ่ม
ก�ำหนดจ�ำนวนมาก
3.4 ส่วนสมาชิกทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามทีก่ �ำหนดได้ ให้สมาชิกช่วยกันแสดงกิจกรรมพิเศษของกลุม่
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กิจกรรมที่ 2 ครอบครัวชุมชนสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้สมาชิกได้ท�ำความรู้จักครอบครัว และชุมชนที่ได้มาพักอาศัย
เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนได้แสดงการต้อนรับสมาชิกเข้าสู่บ้านและชุมชน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก ครอบครัว ชุมชน
เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในชุมชน

สาระส�ำคัญ

การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย และการได้เรียนรู้ชุมชนที่ยังไม่คุ้นเคยนั้น จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการน�ำพาตนเองไปสู่สังคมใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวที่อยู่
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออกในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ภายใต้
สิ่งแวดล้อมใหม่

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
สื่อและอุปกรณ์

โจทย์ค�ำถามส�ำหรับสมาชิก ได้แก่
1. ท่านได้รู้จักใครบ้างในครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน
2. ท่านได้เรียนรู้ หรือรู้จักสถานที่อะไรบ้างในชุมชน
3. ท่านใช้วิธีการอย่างไรให้ได้ค�ำตอบในข้อ 1 และ 2

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้น�ำกลุ่มใช้เกม “ส่งเสียงหากัน” โดยแบ่งกลุ่มเสียงสัตว์ ไว้ 2 ประเภท คือ ครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช
รวมผู้ป่วย และเจ้าของบ้าน ให้ส่งตัวแทนมาจับสลากคนละ 1 ใบ จากนั้นเปิดดูในครอบครัวของตนแล้ว
ช่วยกันส่งเสียงร้องของสัตว์ทไี่ ด้ดงั ๆ จนกว่าจะเจอเสียงร้องทีเ่ หมือนกัน (กิจกรรมนีเ้ ป็นการเลือกบ้านทีไ่ ปพักด้วย
โดยปราศจากเงื่อนไข และเน้นความสนุกสนาน)
2. เมื่อได้บ้านพักเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ให้สมาชิกท�ำความรู้จักซึ่งกันและกัน
3. ผู้น�ำกลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรม เพื่อให้สมาชิก ครอบครัว ชุมชนเข้าใจถึงการน�ำสมาชิก
เข้าไปพัก และสมาชิกต้องเรียนรู้อะไรบ้างโดยแจกใบค�ำถาม 3 ข้อ
4. ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิก ครอบครัว ชุมชนน�ำสมาชิกเข้าบ้านพัก และศึกษาเรียนรู้ได้อย่าง
อิสระตามธรรมชาติ โดยมีครอบครัว เจ้าของบ้านเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนรู้ชุมชน
5. ทีมงานเข้าไปติดตามเยี่ยมแต่ละบ้านที่เข้าไปพัก และสังเกตการเรียนรู้ในชุมชนของสมาชิก
โดยการให้ก�ำลังใจ และให้ความเป็นกันเองอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด
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กิจกรรมที่ 3 แบ่งปันความรัก...รู้จักตนเอง
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกครอบครัว ชุมชน โดยเคารพ
ในความแตกต่างของบุคคลและมองเห็นจุดดีของผู้อื่น พร้อมที่จะสื่อสาร ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันได้

สาระส�ำคัญ

การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลและสถานทีท่ ไี่ ม่คนุ้ เคย จะเป็นจุดเริม่ ต้นของการน�ำพาตนเองไปสูส่ งั คมใหม่
ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ และเป็นการสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และกล้าแสดงออกในการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ภายใต้สงิ่ แวดล้อมใหม่ การยอมรับถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สนใจถึงข้อดีของบุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่นๆ สามารถสื่อสารออกมาได้ จะก่อให้เกิดความเข้าใจ
และความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

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

1. ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัวและให้ผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำตัว กล่าวเกริ่นน�ำถึงที่มาของกิจกรรมแบ่งปัน
ความรัก…รูจ้ กั ตนเอง ว่า “รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มาร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ การอยูร่ ว่ มกันต้องรูจ้ กั การเอือ้ อาทร
ต่อกัน ช่วยเหลือกัน เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน และรู้สึกดีใจมากที่ทางผู้จัดโครงการได้ให้ความสนใจและเล็งเห็น
ความส�ำคัญของเรื่องนี้ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้มีครอบครัวของตนเองเป็นที่พักใจหลักที่อบอุ่น
และเป็นพลัง เป็นก�ำลังใจที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้ยาวนานและมีความสุข ส่งผลให้เกิด
ความสัมพันธ์ทดี่ ใี นครอบครัว ความเข้าใจทีต่ รงกัน มีเหตุผล รูจ้ กั วิธแี ก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมและตอบสนองต่อกันได้
มากขึ้น”
2. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกจับคู่ โดยมีกติกาว่า ให้ผู้ที่มาจากที่ต่างกันจับคู่อยู่ด้วยกัน
3. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกแต่ละคู่ออกมาน�ำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกันและกัน
4. ผู้น�ำกลุ่มถามสมาชิกคู่ที่ได้ข้อมูลมากที่สุด 2 คู่ว่า “มีเคล็ดลับอะไรที่ท�ำให้คุณได้ข้อมูลมาก”
5. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปและบรรยายเรือ่ ง การสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามเพิม่ เติม

กิจกรรมที่ 2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (40 นาที)

1. ผู้น�ำกลุ่ม พูดว่า “ถ้าพูดค�ำว่า “ดอกไม้” ให้สมาชิกแต่ละคนคิดว่าตนเองชอบดอกไม้อะไร และ
เพราะอะไรจึงชอบดอกไม้ชนิดนั้น” ให้เวลาคิด 2 นาที
2. ผู้ช่วยผู้น�ำกลุ่มแจกใบกิจกรรม และให้สมาชิกเขียนลงไปตามที่คิด
3. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกแต่ละคนน�ำเสนอ
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4. ผู้น�ำกลุ่มสุ่มถามสมาชิก 5 คนว่า “ค�ำถามอย่างเดียว เพราะอะไรจึงมีค�ำตอบไม่เหมือนกันหรือ
ตอบเหมือนกัน เช่น ตอบว่าชอบดอกกุหลาบตั้งหลายคน แต่ยังมีเหตุผลไม่เหมือนกัน” สมาชิกตอบว่า
“ชอบไม่เหมือนกัน” “คิดไม่เหมือนกัน” “ความรู้สึกไม่เหมือนกัน”
5. ผู้น�ำกลุ่มสรุปว่า “คนเรามีความชอบ ความคิดที่ต่างกัน เพราะฉะนั้นจึงท�ำให้มีมุมมองที่ต่างกัน
การกระท�ำก็จะไม่เหมือนกัน” และบรรยายต่อว่า “จากที่พูดกันมา จะพบว่าคนเราแตกต่างกันในทุกด้าน คือ
อาจจะมีส่วนประกอบเหมือนกันแต่รายละเอียดในส่วนประกอบนั้นๆ ไม่เหมือนกัน เช่น ทุกคนมีปากแต่ปากของ
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน”

กิจกรรมที่ 3 มองคนอื่นในแง่ดี (30 นาที)

1. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกจับคู่กันในครอบครัวของตนเอง และให้คิดว่าแต่ละฝ่ายมีข้อดีอะไรบ้าง
โดยไม่ตอ้ งปรึกษากัน ให้เวลา 2 นาที หลังจากนัน้ ให้เขียนลงในใบกิจกรรม เมือ่ ทุกคนเขียนเสร็จแล้วให้นงั่ หันหน้า
เข้าหากัน ให้ผู้ป่วยบอกญาติว่ามีข้อดีอะไรบ้าง และให้ญาติบอกผู้ป่วยว่ามีข้อดีอะไรบ้าง
2. ผู้น�ำกลุ่มสุ่มถามสมาชิก 5 คนว่า “รู้สึกอย่างไรที่ได้ยินคนพูดข้อดีของเรา โดยเฉพาะคนใกล้ชิด”
และสุ่มถามอีก 3 คนว่า “รู้สึกอย่างไรที่เราได้พูดข้อดีของคนอื่น โดยเฉพาะคนใกล้ชิด”
3. ผู้น�ำกลุ่มสรุปข้อมูลจากสมาชิกว่า “ในแต่ละวันเราท�ำความดีให้แก่กันมากมายและก็เห็นความดี
ที่คนใกล้ชิดท�ำให้เรา แต่ว่าเรามักไม่ค่อยจะพูดถึงความดีนั้นให้กันและกันฟัง เมื่อไม่ได้พูดก็ท�ำให้อีกฝ่าย
เข้าใจผิดได้ว่า ท�ำไปแล้วก็ยังนั้นแหละเขาไม่เห็นความดีของเราจึงท�ำให้เกิดท้อใจได้ และให้สมาชิกทุกท่าน
เมื่อกลับไปบ้านเย็นนี้ขอให้พูดถึงความดีของคนในบ้านให้เขาฟังบ้าง เพราะถือว่าเป็นยาบ�ำรุงก�ำลังใจของกัน
และกันในครอบครัว เป็นการเติมความรักให้แก่กันท�ำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นกว่าเดิม”

กิจกรรมที่ 4 อารมณ์ (40 นาที)

1. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกออกมาจับบัตรค�ำ คนละ 1 ใบ แล้วให้ถือไว้ ขออาสาสมัครมาแสดงท่าทางตาม
บัตรค�ำทีละ1 คน แล้วให้สมาชิกในกลุม่ ช่วยกันทายว่าเป็นอารมณ์อะไร (โดยเฉพาะคนในครอบครัว) หลังจากนัน้
ให้ผู้แสดงเฉลย
2. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกดูชื่ออารมณ์ต่างๆ แล้วให้ช่วยกันบอกว่า “ข้อใดคืออารมณ์ด้านลบและข้อใด
คืออารมณ์ด้านบวก”
3. ผู้น�ำกลุ่ม สุ่มถามสมาชิก 2 คนว่า “อารมณ์ด้านบวกมีผลกับเราอย่างไร” และสุ่มถามสมาชิกอีก
2 คนว่า “อารมณ์ด้านลบมีผลกับเราอย่างไร”
4. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปข้อมูลจากสมาชิกว่า “อารมณ์อย่างเดียวกันแต่วา่ แต่ละคนก็แสดงออกไม่เหมือนกัน
และเมื่อเราแสดงอารมณ์ออกมา ถ้าหากว่าไม่มีการพูดคุยกันคนในบ้านก็อาจจะแปลอารมณ์ไม่ตรงกับที่เรารู้สึก
ก็ได้ จึงท�ำให้เกิดความไม่เข้าใจกันตามมาได้” และบรรยายเรื่อง อารมณ์ของมนุษย์
5. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกช่วยกันคิดว่า “เมื่อมีอารมณ์ด้านลบ ท่านมีวิธีช่วยตนเองอย่างไร” ให้เวลา
10 นาที หลังจากนั้น สุ่มถามสมาชิก
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อารมณ์

6. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปข้อมูลจากสมาชิกและบรรยายเรือ่ ง การควบคุมอารมณ์ดา้ นลบและหลักในการระบาย

7. ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำให้สมาชิกแต่ละคนกลับไปสังเกตอารมณ์ด้านลบของตนเอง พยายามควบคุมและ
ระบายออกมาอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักการที่ได้เรียนรู้ไปจากกิจกรรมกลุ่มครั้งนี้
8. ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามเพิ่มเติม และถามถึงการน�ำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว
และชีวิตประจ�ำวันอย่างไร กล่าวสรุปกิจกรรมแบ่งปันรัก...รู้จักตนเองจากการท�ำกิจกรรมกลุ่ม
สื่อและอุปกรณ์ บัตรค�ำ : โกรธ ดีใจ วิตกกังวล เศร้า ตกใจ มีความสุข โมโห เสียใจ

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน (มัดย้อมมัดใจ)
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้สมาชิกได้เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาของชุมชน (การท�ำมัดย้อม) โดยชุมชนเป็นผูถ้ า่ ยทอดประสบการณ์
2. เพือ่ ให้สมาชิกได้ฝึกปฏิบัติ
3. เพือ่ พัฒนาความมีคุณค่าแก่สมาชิกในการท�ำงานที่ส�ำเร็จได้ด้วยตนเอง

เนื้อหาสาระ

การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้วิธีคิดจากภูมิปัญญาชุมชน โดยผ่านประสบการณ์จากชุมชนเอง
จะท�ำให้เห็นมุมมองความคิดที่กว้าง และการมีผลงานของชุมชนเริ่มจากการลองผิดลองถูก โดยใช้ทรัพยากร
ในชุมชนที่มีอยู่แล้วมาเป็นทุนในการพัฒนา เช่นเดียวกับการท�ำอะไรให้ประสบความส�ำเร็จเริ่มจากตัวเราเองว่า
เรามีความสามารถอะไรบ้าง และต้องเปิดโอกาสให้ตวั เองได้ทดลองเรียนรู้ และเราจะค้นพบศักยภาพของตนเองได้
เมื่อเราท�ำสิ่งนั้นส�ำเร็จ

สื่อและอุปกรณ์
-

ผ้าเช็ดหน้าสีขาวจ�ำนวน 100 ผืน
ปากกาลูกลื่นส�ำหรับเขียนชื่อตนเองลงบนผ้า
อุปกรณ์ประกอบการท�ำมัดย้อมจากชุมชน
กีต้าร์/ เสียงเพลงบรรเลงเพื่อความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศ

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้น�ำกลุ่มในชุมชนกล่าวทักทายสมาชิกและเริ่มต้นบรรยายประวัติชุมชนและจุดเริ่มต้นของ
การเกิดผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมของชุมชน วิธีการท�ำมัดย้อม
2. ผู้น�ำกลุ่มเปิดโอกาสให้ซักถามและแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน เพื่อความสะดวกในการฝึกท�ำ
ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม และการใช้อุปกรณ์
3. ให้สมาชิกเริ่มต้นฝึกท�ำด้วยตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงประจ�ำกลุ่มและเพื่อนในกลุ่มช่วยสอน
4. ในขณะฝึกท�ำเพือ่ สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน และลดความเครียดจากการฝึก ทีมงานช่วยกระตุน้
โดยการเล่นกีต้าร์ร้องเพลง และให้สมาชิกช่วยกันร้องด้วย
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5. ผู้น�ำกลุ่มคอยสอบถามกับสมาชิกและสังเกตสมาชิกที่ท�ำไม่ได้ เพื่อส่งพี่เลี้ยงเข้าไปดูแล
6. เมือ่ มัดผ้าเสร็จเรียบร้อยตามลายของตนเองทีอ่ อกแบบขึน้ มา ให้สมาชิกเขียนชือ่ ตนเองด้วยปากกา
ลูกลื่นลงบนผ้าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ก่อนที่จะน�ำไปต้มรวมกัน
7. ผู้น�ำกลุ่มชี้แจงถึงขั้นตอนการต้ม เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง พอเสร็จจะต้องน�ำไปตากแดด
ซึ่งสมาชิกสามารถมารับได้หลังจากนั้น
8. สมาชิกกล่าวเพื่อแสดงความขอบคุณแก่วิทยากรและพี่เลี้ยงชุมชน

กิจกรรมที่ 5 ฐานสนุกยกก�ำลัง 3
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้สมาชิกค่ายฯ ได้ทบทวนความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เรือ่ งการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภททีบ่ า้ น
2. สร้างเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณค่าในตนเองโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
3. เพือ่ ให้สมาชิกค่ายได้สร้างเสริมความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและมีคณ
ุ ค่าในตนเองโดยชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม

เนื้อหาสาระ

การแบ่งปันประสบการณ์ที่ประสบความส�ำเร็จในมุมมองด้านต่างๆ ในการดูแลตนเองนั้น จะช่วยให้
ผู้เล่าเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนสมาชิกให้มีพลังในการต่อสู้ และ
น�ำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นที่จะเรียนรู้ต่อไป ความส�ำเร็จที่เกิดจาก
การสร้างสรรค์งานด้วยตนเองของผู้ป่วยจะเป็นสิ่งสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ตลอดถึง
การได้ออกก�ำลังกายจะเป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพกายและจิต เกิดความสนุกสนาน ความผูกพันที่ดีต่อกัน

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม
ฐานที่ 1 รู้เท่าทันป้องกันได้/เรื่องเล่าความส�ำเร็จ

1. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มญาติ โดยให้ตอบค�ำถามคนละ 1 ข้อ ตามที่ตนเอง
เลือกเลขข้อค�ำถามตั้งแต่ข้อ 1 – 10 ซึ่งมีค�ำตอบเป็นค�ำว่า “ใช่” “ไม่ใช่” ให้เลือกตอบโดยให้ไปยืนตามค�ำตอบ
ที่วางไว้
2. ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกช่วยกันอธิบายค�ำตอบ เพราะอะไรจึงตอบว่าใช่และไม่ใช่ และผู้น�ำกลุ่มสรุป
ประเด็นส�ำคัญๆ ในแต่ละค�ำถามอีกครั้ง
		
ค�ำถามส�ำหรับผู้ป่วย ได้แก่
1) เมื่อมีอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หน้ามืด ตัวแข็ง มือสั่น มีผื่นคัน ฯลฯ แม้มีอาการเพียง
เล็กน้อย ท่านก็จะหยุดกินยาเพราะแสดงว่ายาชุดนั้นไม่ถูกกับโรคของตนเอง
2) ท่านรอให้ตนเองมีอาการทางจิตรุนแรงก่อนจึงจะน�ำส่งโรงพยาบาลจิตเวชเพราะเกรงว่า
ถ้าอาการไม่รุนแรงแพทย์จะไม่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
3) แม้ว่ามีอาการดีแล้ว ท่านก็จะมาพบแพทย์อย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
4) ท่านไม่ช่วยท�ำงานใดๆ เพราะต้องการพักผ่อนมากๆ
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5) เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ปวดศีรษะมาก นอนไม่หลับ หงุดหงิด โมโหง่าย ท่านควร
มาพบแพทย์ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัด
6) ท่านพยายามท�ำจิตใจให้สบายและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองจนเกินไป
7) ท่านควรกินยาก่อนนอนเพิ่มขึ้น เมื่อรู้สึกว่านอนไม่หลับ
8) ท่านจะหยุดกินยาเมื่อเห็นว่ามีอาการดีขึ้นแล้ว
9) ท่านไปเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้านเป็นครั้งคราว
    10) ท่านตัดสินใจท�ำอะไรด้วยตนเองได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องปรึกษาญาติ
ค�ำถามส�ำหรับญาติ ได้แก่
1) เมื่อผู้ป่วยมีอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หน้ามืด ตัวแข็ง มือสั่น มีผื่นคัน ฯลฯ แม้มีอาการ
เพียงเล็กน้อย ท่านก็จะให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเพราะแสดงว่ายาชุดนั้นไม่ถูกกับโรคของผู้ป่วย
2) ท่านรอให้ผปู้ ว่ ยมีอาการทางจิตรุนแรงก่อนจึงจะน�ำส่งโรงพยาบาลจิตเวชเพราะเกรงว่าถ้าอาการ
ไม่รุนแรงแพทย์จะไม่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
3) แม้ผู้ป่วยมีอาการดีแล้ว ท่านก็จะพามาพบแพทย์อย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
4) ท่านไม่ให้ผู้ป่วยช่วยท�ำงานใดๆ เพราะต้องการให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ
5) เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ปวดศีรษะมาก นอนไม่หลับ หงุดหงิด โมโหง่าย ท่านควร
จะพามาพบแพทย์ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัด
6) ท่านพยายามไม่ต�ำหนิ ดุดา่ พูดบ่นซ�ำ้ ๆ วิพากษ์วจิ ารณ์ผปู้ ว่ ยหรือแสดงความห่วงใยผูป้ ว่ ยจนเกินไป
7) ท่านให้ผู้ป่วยกินยาก่อนนอนเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ
8) ท่านให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้ว
9) ท่านให้ผู้ป่วยเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน
                10) ท่านไม่ให้ผู้ป่วยตัดสินใจท�ำอะไรด้วยตนเองในทุกเรื่องเพราะกลัวผู้ป่วยจะตัดสินใจผิดพลาด

กิจกรรม STORY TELLING เรื่องเล่าความส�ำเร็จ

1. ผู้น�ำกิจกรรมอธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการ และขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมเรื่องเล่า
2. คณะท�ำงานมีหน้าที่เป็น
		
- ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม เพื่อน�ำประเด็นให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้เล่าเรื่องของตนเองที่ปฏิบัติจริง
ทั้ง 5 ด้าน โดยเป็นเรื่องที่คิดว่าตนเองท�ำได้ดี ประสบความส�ำเร็จ หรือเรื่องที่สามารถแก้ปัญหาไปได้ โดยคอย
กระตุ้น ให้ก�ำลังใจ และแนะน�ำให้สมาชิกคนอื่นสนใจฟัง โดยถามรายละเอียดได้แต่ไม่ต�ำหนิหรือวิจารณ์
การกระท�ำเหล่านั้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว พยายามท�ำให้สมาชิกทุกคนเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
- ผู้จด ท�ำหน้าที่จดเรื่องราวที่แต่ละคนเล่าอย่างละเอียดพร้อมชื่อผู้เล่าเรื่อง ลงในแบบฟอร์ม
คลังความรู้ และผู้จดบันทึกอีกคนสรุปประเด็นส�ำหรับเรื่องเล่าแล้วแยกเป็นหมวดหมู่ในลักษณะ Mindmap
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าที่ส�ำเร็จของแต่ละความคิด และง่ายต่อการสรุปประเด็น
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3. เมื่อสมาชิกทุกคนเล่าเรื่องได้ครบแล้ว ผู้จดบันทึก Mindmap น�ำภาพ Mindmap มาแสดงให้
กลุ่มได้เห็นภาพรวมความคิดทั้งหมด แล้วสรุปเรื่องเล่าแต่ละประเด็นในลักษณะการให้ก�ำลังใจ การเสริม
แรงจูงใจจากเรื่องเล่าที่ประสบความส�ำเร็จให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการเรียนรู้และเกิดพลังที่จะน�ำความรู้ที่ได้
ไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเอง และการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว

สื่อและอุปกรณ์

1. กระดาษฟลิบชาร์ตส�ำหรับท�ำ Mindmap จ�ำนวน 3 แผ่น
2. อาร์ตไลน์ คละสีเขียนฟลิบชาร์ต
3. แบบฟอร์มคลังความรู้ส�ำหรับจดบันทึกเรื่องเล่า จ�ำนวน 50 แผ่น

ฐานที่ 2 เสริมคุณค่าด้วยใบยางพารา
1. ให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการท�ำดอกไม้ใบยางเป็นวิทยากรประจ�ำกลุ่ม สาธิตวิธีการท�ำดอกไม้
ใบยางหลายๆ แบบ
2. ให้ผู้ป่วย ญาติ และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองท�ำดอกไม้ใบยางด้วยตนเอง โดยให้เลือกสีของ
ใบยางเอง และเปิดโอกาสให้แต่ละคนสร้างสรรค์ดอกไม้ใบยางแบบต่างๆ
3. บรรยากาศในกลุ่ม จะมีการเล่นดนตรี (กีตาร์) ร่วมกันร้องเพลงขณะท�ำดอกไม้ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกผ่อนคลาย
4. ให้ทุกคนได้โชว์ผลงานของตนเอง มีการชื่นชมผลงานซึ่งกันและกัน บอกความรู้สึกที่ได้เรียนรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม

ฐานที่ 3 จิตสบายเมื่อร่างกายแข็งแรง
1. ให้ผปู้ ว่ ย ญาติ และชุมชน ได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักและวิธกี ารออกก�ำลังกาย
พร้อมสรุปและเสริมประเด็นจากการพูดคุย
2. ให้ทกุ คนยืนเป็นวงกลมและคิดท่าทางเคลือ่ นไหวของตนเอง 1 ท่า โดยใช้สว่ นใดส่วนหนึง่ ของร่างกาย
ก็ได้และท�ำท่านั้นค้างไว้ จากนั้นให้คนถัดไปเลียนแบบท่าทางของคนแรกและคิดท่าทางของตนเองเพิ่มเติม
ท�ำต่อๆ กันไปจนครบวง
3. ให้สมาชิกทุกคนได้ทดลองฝึกปฏิบัติการออกก�ำลังกายแบบชี่กง และส�ำรวจสภาพกายและจิต
ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิบัติ
4. สรุปประโยชน์เพื่อสร้างให้ทุกคนเกิดความตระหนักในการดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตไปพร้อมกัน
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กิจกรรมที่ 6 บ้านล้อมรัก
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชได้รว่ มกันท�ำอาหารกับครอบครัว และเจ้าของบ้านในชุมชนทีไ่ ด้ไปพักอาศัยด้วย
ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่า เกิดความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
2. เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชได้แสดงความสามารถในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิตร่วมกันในครอบครัว ชุมชน

เนื้อหาสาระ

การเรียนรู้ในการท�ำงานร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิต และส่งเสริม
ความมีคุณค่าในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถท�ำอาหารให้ครอบครัวทานได้

ระยะเวลา  2 ชั่วโมง
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผูน้ �ำกลุม่ ท�ำความเข้าใจและชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยให้สมาชิกได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรม
ของที่บ้านทุกด้านตามความสามารถ
2. ให้สมาชิกแยกย้ายไปตามบ้านของตนเองและให้ด�ำเนินกิจกรรมนี้ได้อย่างอิสระภายในครอบครัว
ของตนเองหรืออาจจะร่วมกับครอบครัวอื่นในชุมชนได้
3. ทีมงานแยกติดตามเยี่ยมบ้านและร่วมสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกอย่างเป็นธรรมชาติ
และเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างอิสระ

กิจกรรมที่ 7 เบากายเบาใจ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้การด�ำรงชีวิตอย่างมีสติและสามารถน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล

เนื้อหาสาระ

การมีสติ คือ การตระหนักรู้ในตนเอง คือการรู้ว่าตนเองเคลื่อนไหว รู้ความคิดของตนเอง รู้ว่าขณะนี้
เราเกิดอารมณ์อะไร และเข้าใจว่าทุกอย่างคือธรรมชาติ เมื่อมีเกิดขึ้นมาทุกอย่างก็มีจบลงไป หากเราอยู่กับ
เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันทั้งร่างกาย อารมณ์ ความคิด เราก็สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข หรือทุกข์น้อย
สามารถตั้งรับหรือแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

ระยะเวลา 60 นาที
สื่อ/ อุปกรณ์ เทปเพลงบรรเลง
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ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. จัดสมาชิกล้อมเป็นวงกลมอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย
2. อบอุ่นร่างกาย โดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะ ใบหน้า ล�ำคอ อก
แผ่นหลัง แขน มือ ท้อง ขา ปลายเท้า
3. ฝึกหายใจ โดยการหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบอย่างช้าๆ จนรู้สึกผ่อนคลาย
4. การฝึกท�ำมือร้อน ด้วยการตั้งฝ่ามือในระดับทรวงอก หันฝ่ามือเข้าหากันแต่ไม่ชิดกัน ให้ฝ่ามือ
ทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 2-3 นิ้ว จากนั้นขยับฝ่ามือออกจากกันอย่างช้าๆ แล้วขยับเข้ามาอย่างช้าๆ
(ท�ำฝ่ามือเข้าออก) จนรู้สึกว่ามีสมาธิและเกิดความร้อนขึ้นบนฝ่ามือ
5. ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายและลมหายใจ พร้อมกับประกอบเพลงบรรเลง
6. ฝึกสมาธิ โดยการผ่อนคลายร่างกาย ความคิด และอารมณ์โดยการตามลมหายใจเข้าออก
อย่างช้าๆ ให้เกิดการเรียนรู้ความรู้สึกผ่อนคลายและความสงบ
7. ผู้น�ำกลุ่มขออาสาสมัครแทนกลุ่ม สรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้

กิจกรรมที่ 8 แสงเทียนแห่งรัก
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และเกิดความตระหนักในการ
อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ
2. เพื่อให้เกิดก�ำลังใจ และสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิกในการด�ำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

เนื้อหาสาระ

การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ป ่ ว ย ครอบครั ว ชุ ม ชน ได้ เ ปิ ด เผยความรู ้ สึ ก ต่ อ กั น ท่ า มกลางบรรยากาศ
แห่งแสงเทียนแห่งความรัก ช่วยเสริมความรักที่มีต่อกันมากขึ้น มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ
การมีบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จมาเล่าประสบการณ์แห่งความส�ำเร็จ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเห็น
เชิงประจักษ์ และเสริมพลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไป

ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์

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

ซึ่งและกัน

1. ผู้น�ำกลุ่มทักทายสมาชิก ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม และตั้งค�ำถาม ดังนี้
- สมาชิก ครอบครัว ชุมชน รู้สึกอย่างไรต่อการร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้
- สมาชิก ครอบครัว ชุมชน ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท�ำกิจกรรมทั้งหมด
2. ผู้น�ำกลุ่มสรุปประเด็นดังกล่าว
3. ผู้น�ำกลุ่มเปิดเพลงแสนรักและตั้งค�ำถาม
จากบทเพลงทีว่ า่ “บ้านใช่มเี พียงเสามุงหลังคา แต่คณ
ุ ค่าอยูท่ คี่ วามเข้าใจ” สมาชิกฟังแล้วคิดอย่างไร
4. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปและเน้นให้สมาชิกเห็นความส�ำคัญในการอยูร่ ว่ มกัน โดยการให้ความรัก และความเข้าใจ

5. ผูน้ �ำกลุม่ แนะน�ำสมาชิกทีเ่ ป็นตัวอย่างทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวติ เป็นการเปิดตัวบุคคลส�ำคัญ
ใน “คืนแห่งดาว” เปิดโอกาสให้สมาชิกดังกล่าวได้บอกเล่าในกลุ่ม
6. ผู้น�ำกลุ่มเปิดเพลง Live & Learn พร้อมทั้งให้สมาชิกมอบดอกไม้ให้ครอบครัว ชุมชน และ
ผู้ที่สมาชิกต้องการขอบคุณ หลังจากนั้นผู้น�ำกลุ่มให้ประธานจุดเทียน และให้สมาชิกจุดต่อๆ กันไป พร้อมทั้ง
อ่านค�ำบทกลอนเสริมพลังแห่งรัก และจับมือประสานร่วมกันร้องเพลงให้ก�ำลังใจ

กิจกรรมที่ 9 ธรรมชาติบ�ำบัด
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลายอย่างเป็นอิสระในบรรยากาศของชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงาม

เนื้อหาสาระ

การใช้สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีบรรยากาศของธรรมชาติอันสวยงาม เช่น น�้ำตก ป่าเขา ล�ำธาร
วิถีชีวิตชุมชน และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้บ�ำบัดตนเองอย่างอิสระ จะช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายในร่างกาย
ก็จะหลั่งสารความสุขออกมาโดยไม่รู้ตัว เกิดความรู้สึกสดชื่น มีพลังในการเริ่มต้นในวันใหม่

ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

ให้สมาชิกได้ผอ่ นคลายตนเองจากกิจกรรมต่างๆ โดยการพักผ่อนอย่างอิสระภายใต้สงิ่ แวดล้อมของชุมชน
ทีม่ ธี รรมชาติอนั สวยงาม ซึง่ สมาชิกสามารถค้นหากิจกรรมได้ดว้ ยตนเองหรือรวมกลุม่ เพือ่ นท�ำกิจกรรมด้วยกัน เช่น
การออกก�ำลังกายริมภูเขาตอนเช้า การเล่นนำ�้ ตก เดินป่า ตลาดนัดยามเช้าเพือ่ ดูวถิ ชี วี ติ ชุมชน ฯลฯ

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ 57

กิจกรรมที่ 10 ครอบครัวชุมชนอ�ำลา
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้สมาชิกได้กล่าวอ�ำลาและแสดงความขอบคุณแก่เพือ่ นสมาชิก ครอบครัวเจ้าของบ้าน ชุมชน
ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน
2. เพื่อให้สมาชิกได้มอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวเจ้าของบ้าน ชุมชน

เนื้อหาสาระ

การอ�ำลาจากกันด้วยความอบอุน่ และประทับใจ จะอยูใ่ นความทรงจ�ำทีด่ ตี ลอดไป ความรักความเข้าใจ
เกิดขึ้นได้ถ้ารู้จักให้ เมื่อเรียนรู้ที่จะให้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับ เมื่อรู้จักรับต้องรู้จักให้ ฉันใดก็ฉันนั้น

ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
สื่อ/อุปกรณ์

- ของที่ระลึกส�ำหรับชุมชน
- ของทีร่ ะลึกที่สมาชิกได้เตรียมมา เพื่อมอบให้เจ้าของบ้านที่ได้ไปพักอาศัยอยู่ด้วยตลอดการเข้าค่าย

ขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม

1. ผู้น�ำกลุ่มให้ตัวแทนสมาชิก ครอบครัว ชุมชน ได้แสดงความรู้สึกและกล่าวอ�ำลาชาวค่าย
2. ผู้น�ำกลุ่มให้ตัวแทนสมาชิกมอบของที่ระลึกแก่ชุมชน
3. ผู้น�ำกลุ่มให้เจ้าของบ้าน และครอบครัวสมาชิกได้ยืน 2 แถว หันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้สมาชิก
ทุกคนได้มอบของที่ระลึกที่เตรียมมามอบให้เจ้าของบ้านที่ได้ไปพักด้วย เพื่อแสดงความมีไมตรีจิตอีกครั้ง
4. ผู้น�ำกลุ่มเปิดบรรยากาศการอ�ำลาให้เป็นไปตามธรรมชาติ และร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน
ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับ
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ทักษะจ�ำเป็นพื้นฐานในการด�ำเนินชีวิต
การฝึกทักษะจ�ำเป็นพืน้ ฐานในการด�ำเนินชีวติ หมายถึง การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางจิตเวช เพือ่ เอือ้ อ�ำนวย
ให้บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเวชมีโอกาสที่จะปรับตัว และพัฒนาศักยภาพให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและสังคมได้ เป็นการเตรียมผูป้ ว่ ยให้กลับมาเป็นปกติหรือมีความบกพร่องน้อยทีส่ ดุ เพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูป้ ว่ ยจิตเวชอย่างต่อเนือ่ ง ลดความพิการ ความบกพร่อง ความเสือ่ มสมรรถภาพทางจิต การฝึกทักษะจ�ำเป็นพืน้ ฐาน
ในการด�ำเนินชีวิตนี้เหมาะส�ำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานหรือผู้ป่วยเรื้อรัง
ซึ่งต้องเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมชีวิตประจ�ำวัน ประกอบด้วยทักษะ 6 ด้าน ดังนี้
1) ทักษะการดูแลตนเอง เป็นการฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ เช่น รู้จักรักษา
ความสะอาดร่างกาย ความสะอาดของเสื้อผ้า การรับประทานอาหารอย่างมีระเบียบ รับประทานอาหารด้วย
ตนเอง ทักษะนี้ประกอบด้วย การแปรงฟัน การอาบน�้ำ  การรักษาความสะอาดผม การรับประทานอาหาร และ
การรับประทานยาด้วยตนเอง
2) ทักษะทางสังคม เป็นการฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักมารยาททางสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เช่น
การมีสมั พันธภาพกับบุคคลอืน่ ๆ รูจ้ กั สนใจตนเอง รูจ้ กั ใช้ภาษาพูด ภาษาท่าทางทีเ่ หมาะกับเหตุการณ์ รูจ้ กั บทบาท
หน้าทีข่ องตนเองและผูอ้ นื่ รูจ้ กั ปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม ทักษะนีป้ ระกอบด้วย กลุม่ เปิดใจ การปรับตัว
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น กลุ่มสนทนาและกลุ่มกิจกรรมกีฬาในร่มและกลางแจ้ง
3) ทักษะการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน เป็นการฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักใช้ของใช้ต่างๆ ให้ถูกประเภท จัดเก็บ
ของใช้ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทักษะนี้ประกอบด้วย การดูแลความสะอาด
ที่อยู่อาศัย ห้องนอนเครื่องนอน และการดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า
4) ทักษะการท�ำงาน เป็นการฝึกให้ผู้ป่วยมีความรับผิดชอบในการท�ำงาน รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับ
เพื่อนร่วมงาน และมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน ทักษะนี้ประกอบด้วย การปลูกพืชผักสวนครัว
5) ทักษะการพักผ่อน เป็นการฝึกให้ผู้ป่วยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกก�ำลังกาย
การอ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ การปลูกต้นไม้ หรือการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทักษะนี้ประกอบด้วย
กลุ่มกิจกรรมเสียงเพลงสื่อลีลาและกลุ่มกิจกรรมเกมร�ำวงค้าง
6) ทั ก ษะการด�ำเนิ น ชี วิ ต ในชุ ม ชน เป็ น การฝึ ก ให้ ผู ้ ป ่ ว ยรู ้ จั ก เดิ น ทางอย่ า งปลอดภั ย การใช้
สาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชนอย่างถูกต้อง การรู้จักชุมชน การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจ�ำเป็น การท�ำงาน
อาชีพในชุมชน การร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ทักษะนี้ประกอบด้วย ประเพณีและวันส�ำคัญทางศาสนา
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1. ทักษะการดูแลตนเอง
การแปรงฟัน
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
เพื่อให้ผู้ป่วย
- ฟันเป็นอวัยวะทีส่ �ำคัญในการขบเคีย้ วอาหาร การด�ำเนินกิจกรรม ผู้น�ำกลุ่มกล่าว
1. สามารถอธิบายความรู้ อายุการใช้งานของฟันจะยาวนานถ้ามีการ “สวัสดี” แนะน�ำตัวและให้ผู้ป่วย
เรื่ อ งการดู แ ลรั ก ษา ท�ำความสะอาดถูกวิธี
แนะน�ำตัว
ฟันได้
- วิ ธี ก ารท�ำความสะอาดฟั น ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ - บอกวัตถุประสงค์ของการท�ำกลุม่
2. สามารถแสดงความ การแปรงฟั น ถ้ า ไม่ แ ปรงฟั นเศษอาหาร - ใช้วธิ กี ารเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม เปิด
คิดเห็นในเรือ่ งการดูแล ที่ ต กค้ า งอยู ่ ซ อกฟั น จะเกิ ด การผุ เ น่ า โอกาสให้ผปู้ ว่ ยแสดงความคิดเห็น
รักษาฟันได้
ท�ำให้ฟนั เสีย ถ้าเป็นมากอาจเกิดการปวดฟัน เกีย่ วกับการแปรงฟัน
3. สามารถแปรงฟั น ได้ เหงือกอักเสบได้
- ถามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการแปรงฟั น
ถูกวิธี
- การแปรงฟั น ควรแปรงอย่ า งน้ อ ยวั น ละ ตามประสบการณ์ ข องผู ้ ป ่ ว ย
2 ครั้ง คือ ตอนเช้าและก่อนนอน (หรือ แต่ละคน
หลังรับประทานอาหาร)
- อธิบายเรือ่ งฟันและประโยชน์ของ
ขัน้ ตอนการแปรงฟันทีถ่ กู ต้อง
การแปรงฟัน
1. แปรงฟันด้านนอกของฟันบน หงายแปรงและ - สาธิตการแปรงฟันทีถ่ กู วิธี
เอียงลงเล็กน้อย ขยับแปรงอยูก่ บั ที่ 2-3 ครัง้ - ให้สมาชิกฝึกแปรงฟันของตนเอง
แล้วปัดลง แปรงด้านในเหมือนด้านนอก
- สรุปขัน้ ตอนการแปรงฟัน
2. แปรงฟันด้านนอกของฟันล่าง ควำ�่ แปรง และ
เอียงขึน้ เล็กน้อย ขยับแปรงอยูก่ บั ที่ 2-3 ครัง้
แล้วปัดขึน้ แปรงด้านในเหมือนด้านนอก
3. ฟันกราม แปรงไปมาทัง้ บนและล่าง
4. แปรงฟั น ให้ ทั่ ว ปากที ล ะส่ ว น ควรแปรง
ครัง้ ละประมาณ 5 นาที และควรแปรงลิน้ ด้วย
ทุกครัง้
วิธีการแปรงลิ้น ใช้แปรงสีฟัน แปรงจาก
บริเวณโคนลิ้นลงมาปลายลิ้นให้ทั่วทั้งลิ้น
โดยตรวจดูให้คราบฝ้าสีขาวที่ติดบริเวณลิ้น
ออกให้หมด
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การอาบน�้ำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วย
1. สามารถอธิบายความรู้
เรื่ อ งการรั ก ษาความ
สะอาดร่างกาย
2.สามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งการ
รั ก ษาความสะอาด
ร่างกายได้
3.สามารถอาบน�้ำ  รักษา
ความสะอาดร่างกาย
ได้ถูกวิธี

เนื้อหาวิชา
ผิวหนังเป็นส่วนภายนอกสุดของร่างกาย
ซึง่ ในแต่ละวันร่างกายของเราจะมีเหงือ่ ออกตาม
รูขมุ ขนทัว่ บริเวณร่างกาย เมือ่ ฝุน่ ละอองทีล่ อย
ปะปนอยูใ่ นอากาศมาปะทะผิวหนัง ผสมกับเหงือ่
จะท�ำให้ บ ริ เวณผิ ว หนั ง มี ค ราบขี้ ไ คล เป็ น
การสะสมเชือ้ โรค และอาจเกิดกลิน่ บริเวณอับ
เช่น ซอกรักแร้ ขาหนีบ ดังนัน้ คนเราจึงจ�ำเป็น
ต้องอาบน�ำ้ เพือ่ ขจัดสิง่ สกปรกออกจากร่างกาย
ท�ำให้ร่างกายสะอาดและรู้สึกสบาย ไม่เป็นที่
รังเกียจของผูอ้ นื่
ขัน้ ตอนการอาบนำ�้
- ให้สมาชิกทุกคนล้างหน้า ฟอกสบู่ แล้วล้างให้
สะอาด
- ใช้นำ�้ ราดให้ทวั่ ร่างกาย ถูขไี้ คลบริเวณล�ำคอ
ท้ายทอย หลังหู ข้อพับต่างๆ หน้าอก แขน ขา
และหลังเท้า แล้วใช้น�้ำล้างขี้ไคลจนหมด
แล้วฟอกสบูท่ วั่ ร่างกายประมาณ 2-3 นาที
ล้างออกจนสะอาด
- ตรวจความสะอาดซ�้ำทั่วร่างกาย ถ้ายังมี
คราบขีไ้ คล ให้ท�ำซำ�้ อีกครัง้
- ใช้ผา้ ขนหนูเช็ดตามร่างกายให้แห้ง
- สวมเสื้อผ้าที่เตรียมไว้ และหวีผม ทาแป้ง
ให้เรียบร้อย

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กฎ
ระเบียบและประโยชน์ของการท�ำ
กลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การอาบนำ�้
6. ผู้น�ำกลุ่มอธิบายเรื่องความจ�ำเป็น
ของการท�ำความสะอาดร่างกาย
ด้วยการอาบนำ�้
7. ผู้น�ำกลุ่มหาอาสาสมัครเพื่อสาธิต
ให้สมาชิกกลุม่ ดู
8. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามทีอ่ าสาสมัคร
ปฏิบตั ใิ ห้ดู
9. ผู้น�ำกลุ่มสรุปขั้นตอนการอาบน�้ำ
ทีถ่ กู วิธี โดยการอธิบายวิธกี ารและ
ขัน้ ตอน
10. ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนอาบน�้ ำ ตาม
ขัน้ ตอน
11. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สั ง เกตพร้ อ มทั้ ง ให้
ค�ำแนะน�ำผูท้ ป่ี ฏิบตั ยิ งั ไม่ถกู ต้อง
12. เมือ่ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนครบทุกคน
ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกช่วยกันสรุป
ขัน้ ตอนการอาบนำ�้
13. ปิดกลุม่
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การรักษาความสะอาดผม
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
1. สามารถอธิบายความรู้
เรื่ อ งการรั ก ษาความ
สะอาดผม
2. สามารถแสดงความ
คิดเห็นในเรือ่ งการรักษา
ความสะอาดผมได้
3. สามารถสระผมเอง
ได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาวิชา
ศีรษะเป็นอวัยวะที่ส�ำคัญ ผมเป็นส่วนหนึ่ง
ของร่างกายทีอ่ ยูบ่ นศีรษะ ประโยชน์ของผม คือ
ช่วยปกคลุมศีรษะให้เกิดความอบอุ่น ถ้าขาด
การดูแลรักษาความสะอาด จะท�ำให้เป็นโรค
ผิวหนังทีศ่ รี ษะได้
การดูแลรักษาผม
1. ตัดผมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ (อย่าปล่อย
ให้ผมยาวเกินไป)
2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือ
เมือ่ สกปรก
ขัน้ ตอนและวิธกี ารสระผม
อุปกรณ์ : ยาสระผม หวี ผ้าเช็ดตัว
1. ใช้น�้ำราดบนเส้นผมและหนังศีรษะให้เปียก
ทัว่ ศีรษะ
2. เทยาสระผมใส่มือพอประมาณ ชโลมให้ทั่ว
ศีรษะ
3. ใช้ปลายนิ้วมือนวดให้ทั่วบริเวณหนังศีรษะ
นานประมาณ 2-3 นาที แล้วขยีบ้ นเส้นผม
เบาๆ จนทัว่ แล้วล้างออก เพือ่ ให้ยาสระผม
ท�ำความสะอาดผมและหนังศีรษะได้อย่าง
ทัว่ ถึง
4. ใช้นำ�้ ล้างท�ำความสะอาดให้หมดฟองยาสระผม
บนศีรษะ
5. ท�ำข้อ 3-4 ท�ำซำ 
�้ 1-2 ครัง้
6. ใช้ผา้ เช็ดตัว ซับนำ�้ บนศีรษะพอหมาดๆ โดย
ไม่ขยีแ้ รงๆเพราะจะท�ำให้เส้นผมขาด
7. หวีผมจัดทรงให้เรียบร้อย
8. เก็บของใช้เข้าทีใ่ ห้เรียบร้อย
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กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กฎ
ระเบียบและประโยชน์ของการท�ำ
กลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การรักษาความสะอาดผม
6. ผูน้ �ำกลุม่ น�ำเข้าสูก่ จิ กรรมกลุม่ โดย
ถามสมาชิกกลุม่
“ใครเคยสระผมบ้าง”
“เพราะอะไรจึงต้องสระผม”
“ถ้าไม่สระผมได้หรือไม่”
7. ผู้น�ำกลุ่มพูดและอธิบายเรื่องการ
รั ก ษาความสะอาดผมและหนั ง
ศีรษะ
8. ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายวิธกี ารและขัน้ ตอน
การสระผม การเก็บของใช้เข้าทีใ่ ห้
เรียบร้อย
9. สาธิตวิธีการปฏิบัติโดยขออาสา
สมัครสมาชิก 1 คน
10.ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ให้ ส มาชิ ก อภิ ป ราย
การสระผมตามวิธกี ารทีส่ าธิตให้ดู
11.ให้สมาชิกทุกคนเริ่มต้นสระผม
ตามขัน้ ตอนทีส่ าธิตให้ดู
12.ผูน้ �ำกลุม่ สังเกตพร้อมให้ค�ำแนะน�ำ
ผูท้ ปี่ ฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง

วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
13.เมือ่ ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนครบทุกคน
ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกทุกคนช่วยกัน
สรุปขัน้ ตอนการสระผม
14.ปิดกลุม่

เนื้อหาวิชา
มนุษย์ทุกคนจ�ำเป็นต้องได้รับสารอาหาร
เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง การที่
จะได้รบั สารอาหารเข้าไปในร่างกายวิธหี นึง่ ก็คอื
การรับประทานอาหาร ดังนัน้ การรับประทาน
อาหารจึงเป็นกิจวัตรประจ�ำวันทีส่ �ำคัญส�ำหรับ
คนเราทุ ก คน โดยรั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ อ ย่ า งพอเพี ย งในแต่ ล ะมื้ อ ขณะ
รับประทานอาหารควรเคี้ยวให้ละเอียด และ
พอดีค�ำ จะท�ำให้ระบบการย่อยอาหารท�ำงานดี
ไม่มอี าการแน่นท้อง ท้องอืด
ขัน้ ตอนการรับประทานอาหาร
ขัน้ เตรียมการ
1. ล้างมือและเช็ดให้แห้ง
2. เข้าแถว
3. หยิบถาดอาหารและช้อน
4. เดินมารับอาหาร
ขัน้ ปฏิบตั กิ าร
1. ใช้ชอ้ นตักอาหารให้พอดีค�ำเข้าปาก
2. ขณะเคีย้ วอาหารไม่ควรพูดคุยหรือส่งเสียงดัง
และต้องเคีย้ วอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
3. ไม่ควรดืม่ น�ำ้ สลับกับการรับประทานอาหาร
หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงดืม่ นำ�้ ตาม
1-2 แก้ว
4. บ้วนปาก หรือแปรงฟันทุกครัง้ หลังรับประทาน
อาหาร

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กฎ
ระเบียบและประโยชน์ของการท�ำ
กลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การรับประทานอาหาร
6. ผู้น�ำกลุ่มถามสมาชิกทั้งกลุ่มว่า
“รับประทานอาหารวันละกีม่ อื้ ”
“มือ้ ใดบ้าง”
“ท�ำไมต้องรับประทานอาหาร”
7. สุ่มสมาชิก 3-4 คน ให้บอกวิธี
รับประทานอาหารตามทีเ่ คยปฏิบตั ิ
จากค�ำตอบ :
- ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายเรือ่ งการรับประทาน
อาหารที่ถูกวิธีให้สมาชิกฟังและ
อธิ บายขั้ นตอนการรั บประทาน
อาหาร
8. สาธิตการรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหาร
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
1.มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เรื่ อ งการรับประทาน
อาหาร
1.1 สามารถรับประทาน
อาหารได้อย่างถูกวิธี
1.2 บอกขั้นตอนการ
รั บ ประทานอาหารที่
ถูกต้องได้
2.มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์
3.สามารถรั บ ประทาน
อาหารได้ เ องอย่ า ง
ถูกวิธี
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วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
5. เมื่ อ รั บ ประทานอาหารเสร็ จ ตามขั้ น ตอน 9. ให้ ส มาชิ ก 1 คน แสดงการ
ข้างต้น ควรเดินย่อยอาหารเพือ่ ไม่ให้แน่นท้อง รับประทานอาหารโดยให้สมาชิก
ช่ ว ยกั น วิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนการ
และอึดอัด
6. เก็บล้างท�ำความสะอาดภาชนะและบริเวณ รับประทานอาหารและปรับแก้ให้
ถูกต้อง
ทีร่ บั ประทานอาหาร
10.ให้ ส มาชิ ก ลงมื อ ปฏิ บั ติ โ ดยให้
สมาชิกซึ่งเป็นผู้สาธิตให้เพื่อนดู
เข้าแถวรับอาหารเป็นคนแรก
11.ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ให้ ส มาชิ ก ช่ ว ยสรุ ป
ขัน้ ตอนการรับประทานอาหาร
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั และสรุปย�ำ้ อีกครัง้
12. ปิดกลุม่

การรับประทานยาด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
1.มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เรือ่ งการใช้ยา
1.1 สามารถรับประทาน
ยาได้ถกู ต้อง
1.2 สามารถบอกถึ ง
ผลข้างเคียงที่เกิดจาก
การใช้ยา และสามารถ
จั ด การได้ ถู ก ต้ อ งใน
เบือ้ งต้น
2. มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การ
รั บ ประทานยาและ
รั บ ป ร ะ ท า น ย า ไ ด ้
ต่อเนือ่ ง

เนื้อหาวิชา
ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ มนุ ษ ย์ เราทั้ ง
ทางร่างกายและจิตใจ จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษา
เพือ่ ให้หายหรือทุเลาจากโรคทีเ่ ป็นอยู่ วิธหี นึง่
ทีส่ �ำคัญและจ�ำเป็นต่อการรักษาคือ การใช้ยา
ซึง่ ผูป้ ว่ ยปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยตนเอง คือ การรับประทาน
ยา
การรับประทานยาที่ถูกต้องทั้งชนิด ขนาด
และเวลา รวมทัง้ การทราบผลข้างเคียงของยา
แต่ละชนิดเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงในการรักษา
ถ้าผู้ป่วยรับประทานผิดอาจเป็นอันตรายแก่
ชีวติ ได้
ผู ้ ป ่ ว ยทางจิ ต ต้ อ งมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การ
รับประทานยา เพราะการได้รบั ยาอย่างสม�ำ่ เสมอ
ยาจะออกฤทธิ์ควบคุมอาการทางจิต ลดการ
ก�ำเริบซ�ำ้ ของโรค
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กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กฎ
ระเบียบและประโยชน์ของการท�ำ
กลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ การ
รับประทานยาด้วยตนเอง
6. ผูน้ �ำกลุม่ ถามสมาชิกกลุม่ ว่า “ท�ำไม
จึงต้องกินยา” ให้สมาชิกกลุม่ ตอบ
และผูน้ �ำกลุม่ อธิบายเรือ่ งการรักษา
ด้วยยาเพิม่ เติม

วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
ขัน้ ตอนการรับประทานยา
7.ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกช่วยกันตอบ
1. หยิบซองยาของตนเอง อ่านชือ่ ชือ่ ยา ขนาด ค�ำถาม “ถ้าต้องหยิบยารับประทาน
จ�ำนวน และเวลา คือตรงตามการรักษา เองต้องท�ำอย่างไรบ้าง”
ของแพทย์และรับประทานยาก่อนหรือหลัง 8.ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายและสาธิตวิธปี ฏิบตั ิ
อาหารอย่างน้อย 15-30 นาที
ทีถ่ กู ต้องในการหยิบยารับประทานเอง
2. หยิบยาตามทีร่ ะบุไว้หน้าซอง
9.ผู้น�ำกลุ่มให้สมาชิกทุกคนหยิบยา
3. รับประทานยา แล้วดืม่ นำ�้
จากซองยาของตนเอง แล้วตรวจดู
4. เก็บยาให้เรียบร้อย
ความถูกต้องของแต่ละคน โดยให้
5. สังเกตอาการข้างเคียงและการจัดการ
สมาชิ ก ที่ ห ยิ บ ยาได้ ถู ก ต้ อ งเป็ น
คนแรกสรุปวิธีปฏิบัติให้สมาชิก
คนอืน่ ๆ ดูและช่วยกันสรุปอีกครัง้
10.ผู้น�ำกลุ่มแนะน�ำเพิ่มเติมถามถึง
ประโยชน์และความส�ำคัญของการ
รับประทานยา
11.ผูน้ �ำกลุม่ สรุปอีกครัง้ และปิดกลุม่

2. ทักษะทางสังคม
กลุ่มเปิดใจ
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
เพื่อให้ผู้ป่วยได้ระบาย กลุม่ เปิดใจ
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
ความคับข้องใจในทางที่ - เป็นกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบาย 2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
เหมาะสม
ความรูส้ กึ คับข้องใจรวมทัง้ ปัญหาการเจ็บป่วย การท�ำกลุม่
และสิง่ แวดล้อมตลอดจนปัญหาในการด�ำรงชีวติ 3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กฎ
ระเบียบและประโยชน์ของการท�ำ
กลุม่ ในครัง้ นี้
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วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
5. ผู้น�ำกลุ่มให้ผู้ป่วยได้พูดระบาย
ปั ญ หา ความคั บ ข้ อ งใจที่ ท�ำให้
ผูป้ ว่ ยไม่มคี วามสุข โดยระบายออก
ทางค�ำพูดและการพูดคุยเป็นไป
อย่างอิสระ ผู้ป่วยสามารถพูดได้
ทุกเรือ่ งทีผ่ า่ นเข้ามาในความคิด
6. ผูน้ �ำกลุม่ จะเป็นผูร้ บั ฟังและช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถคิดหาทางแก้ไขได้
ด้วยตนเอง หรือท�ำให้รสู้ กึ สบายใจ
ขึน้
7. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม เสริ ม สร้ า งก�ำลั ง ใจ
สรุปและปิดกลุม่

การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถ การปรั บ ตั ว ในการอยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น เป็ น
ปรั บ ตั ว และอยู ่ ร ่ ว มกั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ รั ก ษา โดยให้
ผูอ้ นื่ ได้
ผู้ป่วยมาร่วมประชุมกันและพูดคุยกัน ซึ่งมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการแก้ ป ั ญ หาทางอารมณ์
ของคนภายในกลุม่ ตามสภาพแห่งความเป็นจริง
วิธปี ฏิบตั ิ
จัดให้ทมี สหวิชาชีพและเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ๆ ได้มา
ประชุมร่วมกันกับผู้ป่วยทั้งหมด และอภิปราย
ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเสรี โดยให้ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา ช่ ว ยกั น คิ ด แก้ ป ั ญ หา
การกระท�ำเช่นนี้เป็นการกระจายอ�ำนาจจาก
ผู้รักษา ฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใจกว้าง รับฟัง
และปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงาน และฝึกให้
ผู้ป่วยได้เรียนรู้พฤติกรรมของตนเอง และ
ปรับปรุงตนเองในสังคม
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กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
ถึงวัตถุประสงค์ กฎระเบียบและ
ประโยชน์ของการท�ำกลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ การ
ปรับตัวและอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้
6. เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุม่ ได้พดู คุย
แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในตัว หรือเรื่องราว
ทีจ่ ะต้องพูดคุยภายในกลุม่
7. ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
8. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปและปิดกลุม่

กลุ่มสนทนา (การสร้างสัมพันธภาพ)
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะใน การสนทนา หมายถึง การทีบ่ คุ คลสองคนหรือ
การสร้างสัมพันธภาพกับ มากกว่าสองคนพูดคุยท�ำความรู้จักและติดต่อ
ผูอ้ นื่ ได้
เกีย่ วข้องกัน โดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มกันอย่างใด
อย่างหนึง่ ช่วงระยะเวลาหนึง่
สัมพันธภาพทางสังคมเป็นสัมพันธภาพทีเ่ กิดขึน้
ในการด�ำเนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ที่ อ ยู ่ ร ่ ว มกั น
ภายในสังคมอาจเป็นสังคมในบ้าน ที่ท�ำงาน
หรือสังคมส่วนตัว มีการด�ำเนินตามกฎระเบียบ
แบบแผน ค่านิยมในแต่ละสังคมและวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่างกันไป จุดประสงค์เฉพาะเพือ่ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ใ นการอยู ่ ร ่ ว มกั น
เช่ น สั ม พั น ธภาพระหว่ า งพี่ น ้ อ ง เพื่ อ นฝู ง
การสนทนาเป็นเครื่องมือในการท�ำกลุ่มให้
สมาชิกมีโอกาสท�ำความรูจ้ กั คุน้ เคยกัน กล้าพูด
กล้ า แสดงออก มี ป ฏิ กิ ริ ย าโต้ ต อบเป็ น
การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน เพื่อให้
เกิดความไว้วางใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน
เป็นการเตรี ยมตัวให้ สามารถปรับตั วอยู่ ใน
ชุมชนได้

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
ถึงวัตถุประสงค์ กฎระเบียบและ
ประโยชน์ของการท�ำกลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับ
การสร้ า งสั ม พั น ธภาพด้ ว ยการ
สนทนา เช่น
- จับคูพ่ ดู คุย ท�ำความรูจ้ กั กัน
- กลุม่ สัมพันธ์ตา่ งๆ ทีเ่ น้นการพูดคุย
สบตา ยิม้ แย้ม ภาษากาย
การสัมผัส
6. ให้ผู้ป่วยสรุปประโยชน์ท่ีได้จาก
การร่วมกิจกรรม
7. ผูน้ �ำกลุม่ สรุปและปิดกลุม่   

กลุ่มกิจกรรมกีฬาในร่มและกลางแจ้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
การเล่นกีฬาในร่มและ
กลางแจ้งประเภทต่าง ๆ
2. เพื่อให้มีทัศนะคติที่ดี
เรือ่ ง การเล่นกีฬาในร่ม
และกลางแจ้งประเภท
ต่าง ๆ

เนื้อหาวิชา
กีฬา คือ กิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
เล่นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อแสดงความ
สามารถและความสวยงามด้วยการเคลือ่ นไหว
ของร่ า งกายในเวลาว่ า งและให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบทีว่ างไว้ กีฬาต่างๆ เช่น บาสเก็ตบอล
แบดมินตัน
ประโยชน์ของกีฬา
1. ด้านร่างกาย
- กล้ามเนือ้ หัวใจแข็งแรง
- ระบบไหลเวียนโลหิตดี

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมผู้น�ำกลุ่มและ
สมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวัสดีและแนะน�ำตัวและให้ผปู้ ว่ ย
แต่ละคนแนะน�ำตัว
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วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
3. เพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ - ปอดท�ำงานดีขนึ้
เรือ่ ง การเล่นกีฬาในร่ม - กล้ามเนือ้ แข็งแรงขึน้
และกลางแจ้งประเภท - น�ำ้ หนักร่างกายมีความเหมาะสม
ต่าง ๆ
2. ด้านจิตใจ จิตใจร่าเริง แจ่มใส เบิกบาน
4. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยผ่อนคลาย 3. ด้านอารมณ์ มีความเยือกเย็น ไม่หุนหัน
ความเครี ย ดและมี พลันแล่น
สุขภาพดี
4. ด้านสติปญ
ั ญา การออกก�ำลังกายสมำ�่ เสมอ
ท�ำให้ความคิดปลอดโปร่ง มีไหวพริบ มีความ
คิดสร้างสรรค์
5. ด้านสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ นื่ ได้

กิจกรรม
- ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ กฎ
ระเบี ย บและประโยชน์ ข องการ
ท�ำกลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับ
กีฬา
6. ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายและสาธิตวิธกี ารเล่น
7. ให้ผู้ป่วยทดลองและปฏิบัติจริง
หลังจากได้สาธิตไปแล้ว
8. ผูน้ �ำกลุม่ ประเมินผลและปิดกลุม่

3. ทักษะการอยู่ร่วมกันภายในบ้าน
การดูแลความสะอาดที่อยู่อาศัย ห้องนอนและเครื่องนอน
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถ ผูป้ ว่ ยสามารถช่วยครอบครัวในการท�ำงานบ้าน
ดู แ ลความสะอาดที่ อ ยู ่ เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยการปัด
อาศัยได้
กวาด เช็ดถูท�ำความสะอาดที่อยู่อาศัยเพื่อให้
ผู ้ ป ่ ว ยครอบครั ว ได้ อ ยู ่ อ ย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
มี สุ ข ภาพดี มี ส ่ ว นร่ ว มในครอบครั ว และ
เห็นคุณค่าในตนเอง
ห้องนอนเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน การดูแล
ห้องนอนให้สะอาดจึงมีความจ�ำเป็น จะท�ำให้
เราพักผ่อนสุขสบายและมีสขุ อนามัยทีด่ ี
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กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและ
ให้ผปู้ ว่ ยแต่ละคนแนะน�ำตัว
การท�ำความสะอาดทีอ่ ยูอ่ าศัย
5. ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมโดยเป็นวิทยากรให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท�ำความสะอาดบ้าน
6. ผู้น�ำกลุ่มกล่าวถึงความจ�ำเป็นใน
การดูแลความสะอาดบ้านเรือน
- ให้ ส มาชิ ก บอกอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้
ท�ำความสะอาดว่ามีอะไรบ้าง
- ให้สมาชิกเสนอวิธที �ำความสะอาด
บ้านเรือนว่ามีอะไรบ้าง
- ให้สมาชิกเสนอและให้ทดลองท�ำ

วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
7. ผู้น�ำกลุ่มกล่าวสรุปและสาธิตวิธี
การทีถ่ กู ต้องให้สมาชิกดูอกี ครัง้
- ให้สมาชิกได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
ทีถ่ กู ต้องอีกครัง้
- มอบหมายผูป้ ว่ ยรับผิดชอบ ปัด
กวาด เช็ด บริเวณพืน้ ทีท่ กี่ �ำหนด
ในทุกวัน
- มอบหมายให้ เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ล
สนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ น
การปัดกวาด เช็ดถู
ห้องนอนและเครือ่ งนอน
8. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม กล่ า วถึ ง ความจ�ำเป็ น
ในการท�ำความสะอาดห้องนอน
และเครือ่ งนอน
- ให้สมาชิกบอกอุปกรณ์ทใี่ ช้นอน
ว่ามีอะไรบ้าง วิธกี ารท�ำความสะอาด
ในแต่ละประเภทท�ำอย่างไร
- ให้สมาชิกเสนอและให้ทดลอง
ท�ำให้ดู
9. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม กล่ า วสรุ ป และสาธิ ต
วิธกี ารทีถ่ กู ต้องให้สมาชิกดูอกี ครัง้
ให้สมาชิกได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ทีถ่ กู ต้องอีกครัง้
10. การฝึกปฏิบตั เิ ฉพาะบุคคล สรุป
และปิดกลุม่
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การดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถดูแล การปล่อยให้เสือ้ ผ้า กางเกง สกปรก จะเป็น
รักษาความสะอาดของ บ่อเกิดของโรคผิวหนัง ผืน่ คัน ดังนัน้ จึงควรดูแล
เสือ้ ผ้าได้
รักษาความสะอาดเสือ้ ผ้า โดย
1. ซักเสือ้ ผ้าให้สะอาดด้วยผงซักฟอก และล้างนำ�้
ให้สะอาด
2. น�ำมาผึง่ แดดจนแห้ง
3. เก็บน�ำมาพับแยกประเภท เพือ่ หยิบจับได้งา่ ย
เก็บเข้าลิน้ ชัก หรือวางเก็บเป็นที่ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เก็บในทีอ่ บั ชืน้
4. ดูแลเก็บอุปกรณ์การซักผ้า เช่น กะละมังล้าง
ให้สะอาด ผงซักฟอก แปรงถูผ้า เก็บเข้าที่
ทัง้ หมดและกวาดล้างบริเวณซักล้างให้สะอาด
ด้วยเช่นกัน

70 คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุม่
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ผู้น�ำกลุ่ม
กล่าวสวัสดีและแนะน�ำตัวและให้
ผูป้ ว่ ยแต่ละคนแนะน�ำตัว
5. ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาดเสือ้ ผ้า
6. ผู้น�ำกลุ่มน�ำเรื่องการรักษาความ
สะอาดของเสื้ อ ผ้ า อธิ บ ายให้
สมาชิ ก เข้ า ใจถึ ง ความจ�ำเป็ น
ประโยชน์ที่ได้จากการดูแลรักษา
ความสะอาด พร้อมให้สมาชิกบอก
วิธรี กั ษาความสะอาด
7. ผู้น�ำกลุ่มสรุปเนื้อหาและเลือกวิธี
รักษาความสะอาด เช่น การซัก
เสือ้ ผ้ามาสาธิตให้สมาชิกดู และให้
สมาชิกได้ลงมือท�ำเอง โดยเน้น
ตามขัน้ ตอนต่างๆ เช่น การซักตาก
การเก็บเสือ้ ผ้า เมือ่ ผ้าแห้งแล้วพับ
เก็บให้เรียบร้อย
8. ผู้น�ำกลุ่มประเมินผลและสรุปผล
ทดสอบการดูแลรักษาความสะอาด
ของเสือ้ ผ้า และปิดกลุม่

4. ทักษะการท�ำงาน
การปลูกพืชผักสวนครัว
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละ พืชผักสวนครัว หมายถึง พืชทีป่ ลูกไว้ส�ำหรับ
ทักษะเรือ่ งการปลูกพืช เป็นอาหารเพือ่ ใช้รบั ประทานภายในครอบครัว
ผักสวนครัว
เป็นพืชทีม่ อี ายุสนั้ ปลูกขึน้ ง่าย
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความมี ผัก คือ พืชที่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นหรือ
คุณค่าในตนเอง
หลายๆส่วนมาเป็นอาหารได้ แบ่งเป็น
1. พวกใช้ใบและต้นเป็นอาหาร เช่น ผักกาด
คะน้า โหระพา กะเพรา กวางตุง้ ชะอม ถัว่ งอก
ต้นอ่อนทานตะวัน ผักบุง้ เป็นต้น
2. พวกใช้ผลเป็นอาหาร เช่น มะเขือ พริก ฟักทอง
ถัว่ ฝักยาว แตงกวา
3. พวกใช้ ด อกเป็ น อาหาร เช่ น ดอกหอม
กะหล�ำ่ ดอก ดอกกุยช่าย บล๊อคโคลี เป็นต้น
4. พวกใช้หวั / รากเป็นอาหาร เช่น ผักกาดหัว
แครอท เผือก มัน ขิง ข่า ขมิน้ เป็นต้น

กิจกรรม
การด�ำเนินกิจกรรม
1. ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว สวัสดี แนะน�ำตัว
และให้ผปู้ ว่ ยแนะน�ำตัว
2. ผู้น�ำกลุ่มบอกวัตถุประสงค์ของ
การท�ำกลุม่
3. ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปลูกพืช
ผักสวนครัว
4.ผูน้ �ำกลุม่ ถามเกีย่ วกับเรือ่ งการปลูก
พืชผักสวนครัว ตามประสบการณ์
ของผูป้ ว่ ยแต่ละคน
5. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ให้ ผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะคน
ยกตัวอย่างพืชสวนครัว
6. ผู้น�ำกลุ่มอธิบายเรื่องการปลูกพืช
ผั ก สวนครั ว และประโยชน์ ข อง
การปลูกพืชผักสวนครัว

การเตรียมดินปลูก
1. เลือกพืน้ ทีแ่ ละภาชนะปลูกตามความเหมาะสม 1. ผูน้ �ำกลุม่ ถามสมาชิกว่าเคยเตรียม
ตามชนิดของพืชที่จะปลูก เช่น แปลงดิน ดินบ้างหรือไม่ อย่างไร
กระถาง แปลงนำ�้ ฯลฯ
- ทบทวนว่าใครจ�ำขั้นตอนการ
2. เลือกอุปกรณ์ในการปลูกตามการใช้งาน เช่น เตรียมดินได้บา้ ง
จอบ เสียม พลั่ว ฝักบัวรดน�้ำ เป็นต้น
- ลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนการ
3. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ
เตรียมดินปลูก
2. ผูน้ �ำกลุม่ ควรสังเกตพฤติกรรมและ
ให้ค�ำแนะน�ำ
3. ผู้น�ำกลุ่มถามกลุ่มว่าได้อะไรจาก
การปฏิบตั บิ า้ งและใครเคยปลูกพืช
โดยวิธกี ารหว่านบ้าง เล่าให้กลุม่ ฟัง
ว่าท�ำอย่างไร
4. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ถามกลุ ่ ม เพื่ อ ทบทวน
การหว่านเมล็ด
- ให้สมาชิกลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
- ถามกลุ ่ ม ว่ า ได้ อ ะไรจากการ
ปฏิบตั บิ า้ ง
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วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
การปลูกพืชมี 2 วิธี
1. การปลูกพืชโดยการหว่านเมล็ด
1. ผู้น�ำกลุ่มถามกลุ่มว่าใครเคยปลูก
- ใช้ มื อ หว่ า นเมล็ ด ลงในแปลงให้ ทั่ ว และ ต้นไม้ เล่าให้กลุม่ ฟังว่าท�ำอย่างไร
สม�ำ่ เสมอ
- ถามกลุ่มเพื่อทบทวนการปลูก
- ใช้ดนิ ละเอียดโรยปิดทับเมล็ดทีโ่ รยไว้พอมิด ด้วยต้นกล้า
- ใช้ฟาง/หญ้าแห้งคลุมทับข้างบนเบาๆ
- ให้สมาชิกลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน
- รดน�ำ้ ให้ทวั่ พอชุม่ ด้วยบัวรดนำ�้
- ถามกลุ ่ ม ว่ า ได้ อ ะไรจากการ
ปฏิบตั บิ า้ ง
2.การปลูกด้วยต้นกล้า
2. ผูน้ �ำกลุม่ ถามกลุม่ ว่าใครทราบการ
- ใช้สอ้ มปลูกขุดหลุมกว้าง 5 ซม. หรือให้มี ดูแลรักษาต้นไม้ พืชผักสวนครัว
ขนาดกว้างและลึกตามขนาดความลึกของราก เป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
- วางรากของต้นกล้าลงในหลุม ระวังอย่าให้ และถ้าไม่มีการดูแลรักษาพืชจะ
รากหักหรือขาด จับต้นกล้าให้ตงั้ ตรง
เป็นอย่างไร
- ใช้ดินละเอียดกลบที่โคนต้นกล้า กดดินให้ ให้สมาชิกลงมือปฏิบตั ิ
แน่นพอควร
1. การรดนำ�้
- ใช้บวั รดน�ำ้ รดให้ชมุ่
2. การพรวนดิน
การดูแลบ�ำรุงรักษาพืช
3. การใส่ปยุ๋
เป็นวิธกี ารทีจ่ ะท�ำให้ตน้ ไม้ พืชผักสวนครัวมี
การเจริญเติบโต เพือ่ ให้มนุษย์น�ำพืชทีป่ ลูกมาใช้
ประโยชน์ได้ดี เช่น น�ำมาเป็นอาหาร ยารักษาโรค
และประดับตกแต่งบริเวณบ้านเพือ่ ความสวยงาม
มี 3 ขัน้ ตอนดังนี้
1. การรดน�้ำ  จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าต้นไม้ขาดนำ�้ จะเหีย่ วเฉาตายได้
2. การพรวนดิน หลังจากปลูกพืชผักสวนครัว
แล้ว นานเข้าดินจะเกาะกันแน่น ท�ำให้นำ�้ ซึม
ผ่านไปได้ชา้ รากของพืชจะดูดอาหารได้ยาก
อาจท�ำให้พืชไม่เจริญเติบโตได้ เราจึงต้อง
พรวนดินเพือ่ ให้ดนิ ร่วนซุย ซึง่ จะท�ำให้นำ�้ ซึม
ผ่านและรากของพืชดูดอาหารได้งา่ ย
3. การใส่ปยุ๋
- พรวนดินก่อนใส่ปยุ๋ โดยใช้สอ้ มพรวน
- ใส่ปุ๋ยโดยใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยใส่รอบๆ โคน
ต้นไม้ แล้วพรวนดินกลบ
- รดน�ำ้ หลังใส่ปยุ๋ โดยใช้บวั รดนำ�้
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วัตถุประสงค์

เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
การป้องกันศัตรูพชื
1. การก�ำจัดวัชพืช อาจใช้วธิ กี ารถอนใช้เสียมชุด 1. ผู้น�ำกลุ่มถามกลุ่มว่ารู้จักศัตรูพืช
หรือสับรากพืช หรือใช้ส้อมพรวนช่วยขณะ หรือไม่ ลองยกตัวอย่างและศัตรูพชื
ถอนพืช
จะท�ำให้พชื ผักสวนครัวเป็นอย่างไร
2. การก�ำจัดหนอนและแมลง
2. ถามกลุ่มว่าวิธีการก�ำจัดศัตรูพืช
โดยพ่นยาป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช
ท�ำได้อย่างไร
- ให้สมาชิกลงมือปฏิบตั ิ
3. ให้กลุ่มช่วยกันสรุปการดูแลและ
บ�ำรุงรักษาพืช มีอะไรบ้าง และ
ทบทวนว่าท�ำอย่างไร

5. ทักษะการพักผ่อน
กลุ่มกิจกรรมเสียงเพลงสื่อลีลา
วัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
กิจกรรม
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้แสดงออก กิจกรรมเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้ผอ่ นคลายมีกจิ กรรม 1. ด�ำเนิ นกิ จกรรมกลุ ่ ม ผู ้ น�ำกลุ ่ ม
ด้านอารมณ์ที่เหมาะสม หลายประเภท สามารถปรั บ ได้ ต ามสภาพ กล่ า วแนะน�ำตั ว และให้ ผู ้ ป ่ ว ย
และผ่อนคลายความเครียด ความเหมาะสม เช่น เสียงเพลงสื่อลีลา ร�ำวง แต่ละคนแนะน�ำตัว
การร้องเพลง เต้นร�ำ สาวน้อยประแป้ง ฯลฯ 2. ผูน้ �ำกลุม่ เลือกกิจกรรมให้เหมาะสม
กับผูป้ ว่ ย โดยกระตุน้ ให้สมาชิกได้
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทุกคน
3. ให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นต่อ
การร่วมกิจกรรม
4. ผู้น�ำกลุ่มสรุปประโยชน์ของการ
ร่วมกิจกรรมกลุม่ และปิดกลุม่
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กลุ่มกิจกรรมเกม “ร�ำวงค้าง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้าใจในการท�ำ
กลุ ่ ม กิ จ ก ร ร ม เ ก ม
“ร�ำวงค้าง”
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเห็ น
ความส�ำคั ญ ของการ
เข้าร่วมกิจกรรมเกม
“ร�ำวงค้าง”
3. เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะ
ในการท�ำกิจกรรมเกม
“ร�ำวงค้าง”

เนื้อหาวิชา
การบันเทิง หมายถึง การละเล่นหรือการแสดง
ต่าง ๆ ทีท่ �ำให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง ตืน่ เต้น
มีความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ ในทีน่ จ่ี ะ
พูดถึงกิจกรรมเกม “ร�ำวงค้าง”
กิจกรรมบันเทิงมีหลายชนิด จึงควรเลือก
การจัดกลุม่ บันเทิงหลายๆ แบบให้กบั ผูป้ ว่ ยเพือ่
ไม่ให้เกิดความเบือ่ หน่าย โดยพิจารณากิจกรรม
ให้เหมาะสมกับสภาพของผูป้ ว่ ย ดังนี้
1. เพศและวัยของผูป้ ว่ ย
2. ความสามารถและความถนัดของผูป้ ว่ ย
3. ความยาก ง่ายของกิจกรรมควรไม่ให้ซบั ซ้อน
และไม่เน้นการแข่งขันมากเกินไป
4. วัสดุอปุ กรณ์ ทีใ่ ช้หาได้งา่ ยหรือราคาไม่แพง
5. สถานที่ และเวลาเหมาะสม
ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเกม “ร�ำวงค้าง”
1. ให้ผปู้ ว่ ยยืนเป็นวงกลมเรียงชิดกัน
2. เปิดเพลงจังหวะร�ำวง แล้วให้ผปู้ ว่ ยร�ำวงและ
เดินเป็นวงกลมในทิศทางเดียวกัน
3. เมือ่ ผูป้ ว่ ยร�ำวงได้ประมาณ 1 นาทีให้ปดิ เพลง
พร้อมทั้งผู้ป่วยที่ก�ำลังร�ำวงอยู่ในท่าใดก็ให้
หยุดอยู่ในท่านั้น ห้ามขยับ หรือเปลี่ยนท่า
หากคนใดขยับหรือเปลี่ยนท่าจะถูกคัดออก
จากวงไปก่อน
4. ท�ำเช่นข้อ 3 ไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ เหลือผูป้ ว่ ย
2 คน สุดท้ายถือว่าเป็นผูช้ นะในกลุม่ ให้สมาชิก
ในกลุม่ ทัง้ หมดปรบมือและกล่าวชมเชย
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กิจกรรม
1. ผูน้ �ำกลุม่ กล่าวสวัสดีแนะน�ำตัวและ
ให้ผปู้ ว่ ยแต่ละคนแนะน�ำตัว
2. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบ
มีสว่ นร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ย
แสดงความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทมี่ ตี อ่ เกม “ร�ำวงค้าง”
3. ผูน้ �ำกลุม่ อธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารจัด
กิ จ กรรมและขั้ น ตอนตั้ ง แต่ ต ้ น
จนจบให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจ
4. ก�ำหนดเวลาในการจัดกิจกรรม
5. เริม่ จัดกิจกรรมตามขัน้ ตอนทีก่ ล่าว
มาแล้ว
6. ประเมินผลลัพธ์ ปิดกลุม่

6. ทักษะการด�ำเนินชีวิตในชุมชน
ประเพณีและวันส�ำคัญทางศาสนา
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วม
ในกิ จ กรรมประเพณี
แ ล ะ วั น ส�ำ คั ญ ท า ง
ศาสนาของชุมชน
2. เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน มีคณ
ุ ค่าในตนเอง

เนื้อหาวิชา
ประเพณีและวันส�ำคัญทางศาสนามีมาแต่
โบราณ เป็ น สิ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติ แ ละสื บ ทอดต่ อ กั น
มาจากบรรพบุรษุ เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงความเป็น
ไทยจึ ง ควรธ�ำรงรั ก ษาไว้ แ ละสื บ ทอดไปยั ง
ลูกหลาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริม
จิตวิญญาณและสุขภาพจิตการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความดี ความเจริญ
ต่อชีวติ
- ประเพณี ส�ำคั ญ เช่ น วั น สงกรานต์
วันลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน เป็นต้น
- วันส�ำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา เป็นต้น

กิจกรรม
1. ประเมินและคัดเลือกผูป้ ว่ ยเข้ากลุม่
2. เตรียมสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทใี่ ช้ใน
การท�ำกลุม่
3. เตรียมความพร้อมสมาชิกในกลุ่ม
4. ด�ำเนินกิจกรรมกลุม่ ผูน้ �ำกลุม่ กล่าว
สวั ส ดี แ นะน�ำตั ว และให้ ผู ้ ป ่ ว ย
แต่ ล ะคนแนะน�ำตั ว กล่ า วถึ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ กฎระเบี ย บและ
ประโยชน์ของการท�ำกลุม่ ในครัง้ นี้
5. ผู้น�ำกลุ่มใช้วิธีการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
แสดงความคิดเห็น พูดคุยเกีย่ วกับ
ประเพณีและวันส�ำคัญทางศาสนา
6. แนะน�ำให้ผปู้ ว่ ยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามความเหมาะสมและชี้ให้เห็น
ถึงประโยชน์ของการท�ำกิจกรรม
7. ผู ้ น�ำกลุ ่ ม สรุ ป ให้ ข ้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม และปิดกลุ่มกิจกรรม

นอกจากนีก้ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูป้ ว่ ยจิตเวชโดยการฝึกทักษะจ�ำเป็นพืน้ ฐานในการด�ำเนินชีวติ 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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บทที่

5

การเตรียม
ครอบครัวและชุมชน

การเตรียมครอบครัวและชุมชนสามารถด�ำเนินการได้ 2 ระยะ คือระยะคงเสถียร (Stabilization)
และระยะคงที่ (Maintenance) ดังนี้
- ระยะคงเสถียร (Stabilization) การดูแลผู้ป่วยจิตเวชเน้นการแก้ไขอาการทางจิต โดยให้ผู้ป่วย
เข้าใจเกี่ยวกับโรค การรักษา การจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม การดูแลตนเองเพื่อเตรียมตัวผู้ป่วยให้กลับ
ไปอยู่ในชุมชน และระยะนี้เน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการรักษาและการดูแลต่อเนื่อง  
- ระยะคงที่ (Maintenance) การเตรียมครอบครัวและชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคม
จิตใจและอาชีพควบคู่ไปกับการรักษา การดูแลให้ได้รับยาต่อเนื่อง การเฝ้าระวังและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อ
การก�ำเริบส่งเสริมปัจจัยที่ท�ำให้ญาติ/ผู้ดูแลและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เชื่อมโยงข้อมูลในการส่งต่อในกรณี
ทีม่ ภี าวะฉุกเฉิน ทัง้ นีเ้ ป็นการด�ำเนินงานภายใต้บริบทและสิง่ แวดล้อมของผูป้ ว่ ยโดยมีทมี สุขภาพในชุมชนร่วมกับ
เครือข่ายชุมชนในการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลปกติทั่วไป อีกทั้งยัง
มุ่งหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่า ฉะนั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือ
จากครอบครัว ชุมชนและสังคมที่ควรเอื้อโอกาสให้แก่ผู้ป่วย
โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรัง ท�ำให้ญาติมีความรู้สึกเบื่อหน่าย บางรายมีการท�ำร้ายญาติ คนในชุมชน
ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนมีความหวาดกลัว ไม่อยากรับผู้ป่วยกลับ การเตรียมครอบครัวและชุมชนเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลที่ถูกต้อง รวมถึงแหล่งสนับสนุน แหล่งช่วยเหลือในชุมชน ท�ำให้
ครอบครัวและชุมชนมีความเข้าใจและมีความมั่นใจ เกิดก�ำลังใจ พร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและลดอาการ
ก�ำเริบหรือการกลับเป็นซ�้ำ
2. เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนยอมรับ ลดการตีตรา (Stigma) และให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและชุมชนได้
3. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน และสามารถท�ำงานได้ตาม
ศักยภาพ
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดภาระของญาติ
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การเตรียมความพร้อมก่อนการด�ำเนินงาน

1. ศึกษาข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชและวิเคราะห์ปัญหาของครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วย
2. ศึกษาข้อมูลชุมชนโดยประสานเครือข่ายสุขภาพและประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงเส้นทาง
การเดินทางไปยังบ้านผู้ป่วยจิตเวช
3. ประชุมผูเ้ กีย่ วข้อง (ทีมสหวิชาชีพ) เพือ่ วางแผนการเตรียมครอบครัวและชุมชน รวมทัง้ มอบหมาย
ความรับผิดชอบ
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการเตรียมครอบครัวและชุมชน เช่น แบบประเมินต่าง ๆ แผ่นพับ
ความรู้ที่จ�ำเป็น เป็นต้น
5. ประสานเครือข่ายเพือ่ ก�ำหนดวัน สถานทีแ่ ละผูเ้ กีย่ วข้องในชุมชน เช่น ผูน้ �ำชุมชน อสม. อบต. ญาติ/
ผู้ดูแล (ตามบริบทของพื้นที่)

ขั้นตอนการเตรียมครอบครัว

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว โดยการแนะน�ำทีมงาน แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่
ในการเตรียมครอบครัวใช้วาจาสุภาพในการสื่อสารและให้เกียรติ
2. ประเมินทัศนคติ ความเข้าใจและความคาดหวังของครอบครัวต่อตัวผู้ป่วย โดยการรับฟังปัญหา
ของญาติ/ผู้ดูแลให้ได้ระบายความทุกข์ยากในการดูแลผู้ป่วย เกิดความไว้วางใจ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือ
3. ส�ำรวจข้อมูลของผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
4. ให้การปรึกษาปัญหาส่วนตัวที่อาจมีผลต่อการดูแลผู้ป่วยแก่ญาติ/ผู้ดูแล เช่น ปัญหาการดูแล
ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. ให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับอาการป่วยและการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช
6. หาแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชร่วมกับครอบครัว โดยท�ำความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องครอบครัว
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช แสดงความเห็นใจ เข้าใจที่ต้องรับภาระดูแลผู้ป่วย และให้ก�ำลังใจ
7. ประเมินความพร้อมของครอบครัวในการดูแล เฝ้าระวังอาการก�ำเริบของผู้ป่วยจิตเวช และ
การกินยาต่อเนื่อง
8. ให้ข้อมูลแหล่งดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อส่งต่อเครือข่ายดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

บทบาทของญาติ/ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

1. การรับประทานยาอย่างสม�่ำเสมอ ญาติ/ผู้ดูแลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจิตเวชมากที่สุด
เพราะเมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น จนสามารถจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว ญาติ/ผู้ดูแลจะเป็นบุคคลส�ำคัญ
ในการดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน เนื่องจากผู้ป่วยจิตเภทจ�ำเป็นต้องได้รับยาอย่างสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันการกลับป่วยซ�้ำ 
ดังนั้นญาติ/ผู้ดูแลจึงควรมีการเฝ้าระวัง สังเกตอาการผิดปกติและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยกินยา
อย่างต่อเนื่อง และควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่ม ลด หรือหยุดยา
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2. ช่วยเหลือส่งเสริมหรือกระตุ้นการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันเบื้องต้น การดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วย เช่น
อาบน�้ำ แต่งตัว ตัดเล็บ ล้างมือ รับประทานอาหาร ฯลฯ และการอยู่อาศัยในครัวเรือน ได้แก่ การจัดเก็บที่นอน
การกวาดและท�ำความสะอาดพื้น การท�ำความสะอาดถ้วยชามหลังกินข้าว การซักผ้า ทิ้งขยะ และการขับถ่าย
ให้เป็นทีเ่ ป็นทาง รวมทัง้ ประเมินสาเหตุของการไม่สนใจท�ำกิจวัตรประจ�ำวันของผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจากอาการเรือ้ รังของ
ผู้ป่วยหรือเกิดจากฤทธิ์ข้างเคียงของยา
3. ญาติ / ผู ้ ดู แ ลควรกระตุ ้ น และให้ ก�ำลั ง ใจผู ้ ป ่ ว ยให้ ท�ำงานตามก�ำลั ง และความสามารถที่ มี อ ยู ่
เพื่อฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาได้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ไม่ควรให้ผู้ป่วยอยู่เฉยๆ หรือมีเวลาว่าง
มากเกินไป เพราะจะท�ำให้ผู้ป่วยเฉื่อยชา เกียจคร้าน ซึ่งจะเป็นภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างมาก
ในอนาคต หลังการรักษาผู้ป่วยอาจมีความสามารถในหลายๆ ด้านลดลง เช่น การดูแลตนเองการท�ำงานการเข้า
สังคม
4. ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนปกติ ใช้การสื่อสารทางบวกกับผู้ป่วย ไม่ต�ำหนิ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
ได้พูดคุย ระบายปัญหา รับฟังปัญหาของผู้ป่วยอย่างตั้งใจ และให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำเพื่อผู้ป่วยและญาติจะได้
เข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
5. ในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น พูดคนเดียว กลัวคนมาท�ำร้าย ญาติ/ผูด้ แู ลไม่ควรตกใจ
หรือกลัว ควรพยายามชักจูงให้ผปู้ ว่ ยหันไปสนใจสิง่ อืน่ ไม่ควรต�ำหนิตเิ ตียนผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะถ้าพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้
ไม่ได้รบกวนผู้อื่น
6. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสังคมกับคนทั่วไป เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
โดยเริ่มจากการพูดคุยกับคนในบ้านก่อน ไม่ควรแยกตัวหรือเก็บตัวอยู่คนเดียว

การจัดการความเครียดของญาติ/ผู้ดูแล

เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยจิตเภทมีอาการเปลีย่ นแปลง หรือก�ำเริบซำ 
�้ มีพฤติกรรมทีไ่ ม่แน่นอน ซึง่ ญาติเป็นผูท้ ตี่ อ้ ง
ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดกับญาติหรือทุกคนในบ้าน จึงมี
แนวทางการจัดการความเครียดของญาติ ดังนี้
1. บอกเล่าระบายความทุกข์ใจหรือปรึกษากับคนทีไ่ ว้วางใจ หากมีอาการเครียดมากจนรบกวนการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน ควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข
2. คิดถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวผู้ป่วยขณะที่อาการทางจิตสงบ เป็นปกติ
3. ให้โอกาส ไม่ตัดสินคุณค่าของผู้ป่วยจากพฤติกรรมรุนแรงที่ผู้ป่วยกระท�ำ ให้อภัย ท�ำความเข้าใจว่า
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรง เพราะมีอาการทางจิต
4. ยอมรับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง ครอบครัว มองว่าญาติผปู้ ว่ ยอืน่ ก็มคี วามทุกข์เช่นกัน การเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างญาติ จะได้รับก�ำลังใจ ความรู้และวิธีการปรับตัวปรับใจได้ดีขึ้น
5. มีความหวัง ให้ก�ำลังใจตนเอง “สักวันหนึ่งจะดีขึ้น” “รักษาเขาให้ดีขึ้น อย่าท้อแท้ ต้องอดทน
ต่อไป”
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6. ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น สวดมนต์ ฟังเทศน์ อ่านหนังสือธรรมะ
7. ท�ำกิจกรรมหรืองานอดิเรกเพื่อผ่อนคลายจิตใจ เช่น ดูแลต้นไม้ ฟังเพลง
8. ช่วงที่ญาติมีความเครียดสูงมากจนรับไม่ไหวหรือส่งผลกระทบอย่างมากต่อตนเองและครอบครัว
ควรปรึกษาทีมจิตเวชเพื่อขอรับการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต หรือพิจารณาให้ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล
ชั่วคราว “เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ฉันรับไม่ไหวต้องขอให้หมอช่วย เมื่อพร้อมแล้ว มีพลังกลับมาแล้ว ค่อยรับลูกที่ป่วย
กลับมาดูแลเอง”

ขั้นตอนการเตรียมชุมชน

1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน โดยการแนะน�ำทีมงาน แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ใน
การเตรียมชุมชน ใช้วาจาสุภาพในการสื่อสารและให้เกียรติ
2. ประเมินทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับโรคทางจิตเวช โดยการพูดคุย รับฟังความคิดเห็นและ
มุมมองต่อผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งผลกระทบต่อชุมชน และความส�ำคัญของชุมชนที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
3. ให้ความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช อาการป่วย
4. วางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช และก�ำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้องในชุมชนในการมีส่วนร่วมดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช
5. ประเมินความพร้อมและหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับชุมชน
6. ให้ข้อมูลแหล่งดูแลช่วยแหลือเบื้องต้น เพื่อส่งต่อเครือข่ายดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
7. ติดตามผลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน หลังจากการเตรียมครอบครัวและชุมชน

ประเด็นส�ำหรับการเตรียมครอบครัวและชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.

การปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้ป่วยจิตเวช
ความรูเ้ กีย่ วกับโรคจิตเวชอาการ การรักษา ผลข้างเคียง และการดูแลต่อเนือ่ งเพือ่ เฝ้าระวังการกลับเป็นซ�ำ้
บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกันของครอบครัวและชุมชน
แหล่งดูแลช่วยเหลือในชุมชน และการส่งต่อเครือข่ายสุขภาพ
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ภาคผนวก
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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

พฤติกรรม/ ระดับความก้าวร้าวรุนแรง
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
ท�ำร้ายตนเองรุนแรง ขี ด ข่ ว นผิ ว หนั ง ตี
เช่น มีรอยช�ำ 
้ 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 ช�ำ ้ 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
อวัยวะภายในหมดสติ ไม่รนุ แรง
ตาย ฯลฯ ด่าค�ำหยาบ
คายรุ น แรง แสดง
ท่าทางคุกคาม เช่น
ถลกเสือ้ ผ้า ท�ำท่าต่อย
ลมหรื อ กระชากคอ
เสื้อผู้อื่น พุ่งชน เตะ
ผลักหรือดึงผมผูอ้ นื่ แต่
ไม่ได้รบั บาดเจ็บ
ท�ำสิ่ ง ของแตกหั ก ขว้างปา /เตะ /ทุบ ปิดประตูเสียงดัง
กระจั ด กระจาย วัตถุหรือสิง่ 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
ระดับ 0 ประเมินได้
ไม่พบ ......................

ไม่พบ ......................

ไม่พบ .....................

ค�ำแนะน�ำ  : แบบประเมินชุดนี้ใช้ส�ำหรับการประเมินลักษณะพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ป่วยต่อ
ตนเองหรือต่อผู้อื่นที่แสดงออกมาทั้งทางค�ำพูดและการกระท�ำหรือต่อทรัพย์สิน โดยพยาบาลท�ำการประเมิน
พฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงออกขณะปัจจุบันตามรายการที่ระบุไว้ในแบบประเมินและให้คะแนนตามระดับที่
ประเมินได้
การแปลผลคะแนน :
การตัดสินระดับความก้าวร้าวรุนแรงจะพิจารณาใช้คะแนนสูงสุดตามทีป่ ระเมินได้ตามลักษณะพฤติกรรม
เพียงค่าเดียวเท่านั้น และคะแนนระดับความรุนแรงที่ประเมินได้มีความหมาย ดังนี้
คะแนน 0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่ยังสามารถรับฟังค�ำเตือนแล้วสงบลงได้
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่เริ่มควบคุมตนเองไม่ได้มีท่าทีที่อาจเกิด
อันตรายต่อตนเองผู้อื่นและทรัพย์สิน
คะแนน 3 หมายถึง ผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทีไ่ ม่สามารถควบคุมตนเองได้จนเกิดอันตราย
ต่อตนเอง หรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน
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แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น

แบบ ตจ.1

วันที่.................. เดือน................................พ.ศ................
ชื่อสถานพยาบาลหรือสถานบ�ำบัดรักษา................................................................................................................
ชื่อผู้รับการตรวจ นาย/นาง/นางสาว......................................................................................................................
นามสกุล............................................................................................................................อายุ............................ปี
เลขที่คนไข้ทั่วไป (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)...................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ความคิดหวาดระแวงและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น (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 นอ่านข้อความแต่ละข้อ
แล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านเพียงค�ำตอบเดียวและกรุณา
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 ความรูแ้ ละการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชทีบ่ า้ น ประกอบด้วยข้อความจ�ำนวน
10 ข้อ ขอให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติและดูแลผู้ป่วย
จิตเวชที่บ้านเพียงค�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 ขอให้ท่านนึกถึง
วิธีการพูดคุยและการปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยพิจารณา
ข้อความแต่ละข้อว่ามีการปฏิบัตินั้นๆ 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
เป็นประจ�ำ
1. เมือ่ ฉันไม่สบายใจฉันพูดกับคนอืน่ ด้วย
   น�้ำเสียงกระด้าง

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
(   ) ต�่ำกว่า 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. บุ ค คลที่ เจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต เวชมี เ กี ย รติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี
เหมือนบุคคลทั่วไป
2. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชทุกคนถือว่าเป็นบุคคล
ที่ไร้สมรรถภาพ
3. บุคคลทีเ่ จ็บป่วยทางจิตเวชยังมีคณ
ุ ค่าต่อครอบครัว
4. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถเข้าสังคมได้
5. บุ ค คลที่ เจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต เวชสมควรที่ จ ะอยู ่ ใ น
โรงพยาบาลตลอดไป
6. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถท�ำประโยชน์
ให้ครอบครัวได้
7. การเจ็บป่วยทางจิตเวชเป็นสิ่งที่น่าอับอาย
8. พฤติกรรมที่ไม่ปกติของการเจ็บป่วยทางจิตเวช
เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
9. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชต้องการจะมีความสุข
เหมือนบุคคลทั่วไป
10. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชไม่สมควรให้ท�ำงาน
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง

ตอนที่ 3 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
ให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติขณะดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านเพียงค�ำตอบเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ
ข้อความ
ท�ำ ไม่ท�ำ
1. เมื่อผู้ป่วยมีอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หน้ามืด ตัวแข็ง มือสั่น มีผื่นคัน ฯลฯ แม้มีอาการ
เพียงเล็กน้อย ท่านก็จะให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเพราะแสดงว่ายาชุดนั้นไม่ถูกกับโรคของผู้ป่วย
2. ท่านรอให้ผู้ป่วยมีอาการทางจิตรุนแรงก่อนจึงจะน�ำส่งโรงพยาบาลจิตเวชเพราะเกรงว่า
ถ้าอาการไม่รุนแรงแพทย์จะไม่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
3. แม้ผู้ป่วยมีอาการดีแล้วท่านก็จะพามาพบแพทย์อย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน
4. ท่านไม่ให้ผู้ป่วยช่วยท�ำงานใดๆ เพราะต้องการให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ
5. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงเช่นปวดศีรษะมาก นอนไม่หลับ หงุดหงิด โมโหง่าย ท่านจะพา
ผู้ป่วยมาพบแพทย์ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัด
6. ท่านพยายามไม่ต�ำหนิ ดุด่า พูดบ่นซ�้ำๆ วิพากษ์วิจารณ์ผู้ป่วยหรือแสดงความห่วงใยผู้ป่วย
จนเกินไป
7. ท่านให้ผู้ป่วยกินยาก่อนนอนเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยนอนไม่หลับ
8. ท่านให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเมื่อเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้ว
9. ท่านให้ผู้ป่วยเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้าน
10. ท่านไม่ให้ผปู้ ว่ ยตัดสินใจท�ำอะไรด้วยตนเองในทุกเรือ่ งเพราะกลัวผูป้ ว่ ยจะตัดสินใจผิดพลาด
11. ท่านไม่ให้ผู้ป่วยรับผิดชอบงานใดๆ เพราะกลัวผู้ป่วยท�ำผิดพลาด
12. ให้ผู้ป่วยหยุดกินยาเพราะผู้ป่วยกินยามานานจนอาการปกติแล้วและเกิดความสงสาร
13. ท่านไม่ได้ไปรับยาให้ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพราะเห็นว่าผู้ป่วยอาการปกติแล้ว และท่านเอง
ไม่มีเวลา
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ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว
ขอให้ท่านนึกถึงวิธีการพูดคุยและการปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
โดยพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใดแล้วกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
การปฏิบัติของท่านมากที่สุดเพียงข้อละ 1 ค�ำตอบ
ข้อความ
เป็นประจ�ำ
1. ฉั น พู ด คุ ย กั บ คนในบ้ า นด้ ว ยสี ห น้ า
ยิ้มแย้มและน�้ำเสียงนุ่มนวล
2. ฉันไต่ถามทุกข์สุขของคนในบ้าน
3. เมื่ อ โกรธฉั น ใช้ ค�ำพู ด ที่ รุ น แรงกั บ
คนในบ้าน
4. ฉันไม่แสดงอารมณ์หรือความรูส้ กึ ใดๆ
ให้คนในบ้านรู้
5. เมื่ อ อารมณ์ ไ ม่ ดี ฉั น จะหากิ จ กรรม
อื่นๆ ท�ำ เช่น ดูทีวี ฟังเพลง เดินเล่น
6. ฉันพูดชืน่ ชมเมือ่ คนในบ้านท�ำความดี
7. ในขณะที่พูดคุยกันฉันไม่สนใจที่จะ
สังเกตความรู้สึกของคู่สนทนา
8. ฉันตัดสินใจแก้ปัญหาแทนคนในบ้าน
9. ฉันเลือกวิธแี ก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมและ
คนในบ้านยอมรับ
10. ฉันไม่กล้าบอกความคิดหรือความ
รู้สึกของตนเองกับคนในบ้าน
11. ฉั น พู ด ระบายความทุ ก ข์ ใ ห้ ค นใน
บ้านฟัง
12. เมื่อมีเรื่องขัดแย้งกับคนในบ้าน ฉัน
จะหาโอกาสพู ด จาเพื่ อ ปรั บ ความ
เข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน
13. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้าน ฉันและ
คนอื่นๆ ในบ้านต่างเลือกท�ำตามใจ
ตนเอง
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บ่อยๆ

บางครั้ง

น้อยครั้ง

ไม่เคยเลย

แบบประเมินเจตคติ ความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยจิตเวช
ก่อน - หลัง การเข้าร่วมโครงการ ค่ายครอบครัว
ค�ำชี้แจง

แบบสอบถามกิจกรรมค่ายครอบครัวผู้ป่วยจิตเวชประกอบด้วย 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยข้อค�ำถามของผู้ป่วยจ�ำนวน 8 ข้อ ให้ท่านเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง และท�ำเครื่องหมาย  ลงใน (    ) ที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
ตอนที่ 2 เจตคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช ประกอบด้วยข้อความจ�ำนวน 10 ข้อ ขอให้ท่านอ่าน
ข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของท่านเพียงค�ำตอบเดียว
และกรุณาตอบทุกข้อ 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 ความรูแ้ ละการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลตนเองทีบ่ า้ น ประกอบด้วยข้อความจ�ำนวน 10 ข้อ
ขอให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติและดูแลตนเองที่บ้าน
เพียงค�ำตอบเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ การเลือกตอบมีเกณฑ์ดังนี้
ท�ำ
หมายถึง ผู้ตอบปฏิบัติตามข้อความนั้น
ไม่ท�ำ
หมายถึง ผู้ตอบไม่ได้ปฏิบัติตามข้อความนั้น
ตัวอย่าง
ข้อความ
1. เมื่อผู้ป่วยมีอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นควรไปพบแพทย์

ท�ำ


ไม่ท�ำ

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว ประกอบด้วยข้อความจ�ำนวน 28 ข้อ ขอให้ท่านนึกถึง
วิธีการพูดคุยและการปฏิบัติต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา โดยพิจารณา
ข้อความแต่ละข้อว่ามีการปฏิบัตินั้น ๆ มากน้อยเพียงใด แต่ละข้อมีค�ำตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้
เป็นประจ�ำ
หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นทุกครั้ง
บ่อย ๆ
หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นเป็นส่วนใหญ่
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บางครั้ง
น้อยครั้ง
ไม่เคยเลย

หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นใกล้เคียงกับไม่ได้กระท�ำ
หมายถึง ผู้ตอบมีการกระท�ำตามข้อความนั้นนานๆครั้ง
หมายถึง ผู้ตอบไม่มีการกระท�ำตามข้อความนั้นเลย

โดยให้กาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของท่านเพียงข้อละ 1 ค�ำตอบ
ตัวอย่าง
ข้อความ
เป็นประจ�ำ
1. เมือ่ ฉันไม่สบายใจฉันพูดกับคนอืน่ ด้วย
   น�้ำเสียงกระด้าง

บ่อยๆ

บางครั้ง

น้อยครั้ง

ไม่เคยเลย



ข้อมูลทั่วไป (ผู้ป่วย)
กรุณาเติมค�ำตอบในช่องว่าง...........และโปรดท�ำเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
1. เพศ
(   ) ชาย
(   ) หญิง
2. อายุ................ปี
3. สถานภาพสมรสของผู้ป่วย
(   ) โสด
(   ) คู่
(   ) หม้าย
(   ) หย่า
(   ) แยกกันอยู่
4. ระดับการศึกษา
(   ) ไม่ได้เรียนหนังสือ
(   ) ประถมศึกษา
(   ) มัธยมศึกษา
(   ) ประกาศนียบัตร / อนุปริญญา
(   ) ปริญญาตรี
(   ) สูงกว่าปริญญาตรี (ระบุ.........................)
5. อาชีพ
(   ) รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
(   ) เกษตรกรรม
(   ) ค้าขาย ,ธุรกิจส่วนตัว , อาชีพอิสระ (   ) รับจ้าง
(   ) งานบ้าน
(   ) ไม่ได้ท�ำงาน
6. รายได้ส่วนตัว
(   ) ไม่มีรายได้
(   ) ต�่ำกว่า 1,000 บาท / เดือน
(   ) 1,001 – 3,000 บาท / เดือน
(   ) 3,001 – 6000 บาท / เดือน
(   ) 6,001 – 10,000 บาท / เดือน
(   ) 10,001 – 20,000 บาท / เดือน
(   ) มากกว่า 20,000บาท / เดือน
7. ประวัติเป็นโรคจิตชนิด…………………………………………มานาน................ปี
8. จ�ำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
(   ) ไม่เคยเข้านอนในโรงพยาบาล
(   ) เคย...........ครั้ง
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ตอนที่ 2 เจตคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช ขอให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านเพียงค�ำตอบเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ
ข้อความ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง

1. บุ ค คลที่ เจ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต เวชมี เ กี ย รติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี
เหมือนบุคคลทั่วไป
2. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชทุกคนถือว่าเป็นบุคคล
ที่ไร้สมรรถภาพ
3. บุคคลทีเ่ จ็บป่วยทางจิตเวชยังมีคณ
ุ ค่าต่อครอบครัว
4. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถเข้าสังคมได้
5. บุ ค คลที่ เ จ็ บ ป่ ว ยทางจิ ต เวชสมควรที่ จ ะอยู ่
ในโรงพยาบาลตลอดไป
6. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชสามารถท�ำประโยชน์
ให้ครอบครัวได้
7. การเจ็บป่วยทางจิตเวชเป็นสิ่งที่น่าอับอาย
8. พฤติกรรมที่ไม่ปกติของการเจ็บป่วยทางจิตเวช
เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
9. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชต้องการจะมีความสุข
เหมือนบุคคลทั่วไป
10. บุคคลที่เจ็บป่วยทางจิตเวชไม่สมควรให้ท�ำงาน
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ตอนที่ 3 ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่บ้าน
ให้ทา่ นอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วท�ำเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับสิง่ ทีท่ า่ นปฏิบตั ขิ ณะดูแลตนเอง
ที่บ้านเพียงค�ำตอบเดียวและกรุณาตอบทุกข้อ
ข้อความ
1. เมื่อมีอาการง่วงนอน เวียนศีรษะ หน้ามืด ตัวแข็ง มือสั่น มีผื่นคัน ฯลฯ แม้มีอาการ
เพียงเล็กน้อยท่านก็จะหยุดกินยาเพราะแสดงว่ายาชุดนั้นไม่ถูกกับโรคของตนเอง
2. ท่านรู้และพยายามสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของตนเองเมื่อผิดปกติจะบอกให้ญาติทราบ
เพื่อพาไปพบหมอ
3. ท่านกินยาตามแพทย์สั่งอย่างสม�่ำเสมอ แม้จะมีอาการปกติแล้วก็ตาม
4. ท่านไม่ช่วยท�ำงานใดๆ เพราะต้องการพักผ่อนมากๆ
5. เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่น ปวดศีรษะมาก นอนไม่หลับ หงุดหงิด โมโหง่าย ควรมาพบ
แพทย์ถึงแม้จะไม่ใช่วันนัด
6. ท่านพยายามท�ำจิตใจให้สบายและไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเองจนเกินไป
7. ท่านกินยาก่อนนอนเพิ่มขึ้นเมื่อรู้สึกว่านอนไม่หลับ
8. ท่านหลีกเลี่ยงสารเสพติดทุกชนิดรวมถึงกาแฟเพราะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
9. ท่านไปเข้าร่วมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ในหมู่บ้านเป็นครั้งคราว
10. ท่านตัดสินใจท�ำอะไรด้วยตนเองได้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องปรึกษาญาติ
11. ท่านหยิบยากินเองโดยให้ญาติช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้
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ท�ำ ไม่ท�ำ

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว
ขอให้ท่านนึกถึงวิธีการพูดคุยและการปฏิบัติต่อสมาชิกในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
โดยพิจารณาข้อความแต่ละข้อต่อไปนี้ว่ามีการปฏิบัติมากน้อยเพียงใดแล้วกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
การปฏิบัติของท่านมากที่สุดเพียงข้อละ 1 ค�ำตอบ
ข้อความ
เป็นประจ�ำ
1. ฉั น พู ด คุ ย กั บ คนในบ้ า นด้ ว ยสี ห น้ า
ยิ้มแย้มและน�้ำเสียงนุ่มนวล
2. ฉันไต่ถามทุกข์สุขของคนในบ้าน
3. เมื่ อ โกรธฉั น ใช้ ค�ำพู ด ที่ รุ น แรง
กับคนในบ้าน
4. ฉันไม่แสดงอารมณ์หรือความรูส้ กึ ใดๆ
ให้คนในบ้านรู้
5. เมื่ อ อารมณ์ ไ ม่ ดี ฉั น จะหากิ จ กรรม
อื่นๆ ท�ำ เช่น ดูทีวี ฟังเพลง เดินเล่น
6. ฉันพูดชืน่ ชมเมือ่ คนในบ้านท�ำความดี
7. ในขณะที่พูดคุยกันฉันไม่สนใจที่จะ
สังเกตความรู้สึกของคู่สนทนา
8. ฉันตัดสินใจแก้ปัญหาแทนคนในบ้าน
9. ฉันเลือกวิธแี ก้ปญ
ั หาทีเ่ หมาะสมและ
คนในบ้านยอมรับ
10. ฉันไม่กล้าบอกความคิดหรือความ
รู้สึกของตนเองกับคนในบ้าน
11. ฉั น พู ด ระบายความทุ ก ข์ ใ ห้ ค นใน
บ้านฟัง
12. เมื่ อ มี เรื่ อ งขั ด แย้ ง กั บ คนในบ้ า น
ฉั น จะหาโอกาสพู ด จาเพื่ อ ปรั บ
ความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน
13. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านฉันและ
คนอื่นๆ ในบ้านต่างเลือกท�ำตามใจ
ตนเอง

บ่อยๆ

บางครั้ง

น้อยครั้ง

ไม่เคยเลย
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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

บุญประเสริฐ  
เหลียงพานิช

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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พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
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บันทึก
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