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ในปจจุบันพบวาจํานวนผูมีปญหาสุขภาพจิตในแตละชุมชนมีเพิ่มมากขึ้น บุคคลเหลานี้มักมีปญหา 
ในการเขาถึงบริการ  เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยสวนใหญยังไมสามารถทําการวินิจฉัย 
และใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยจิตเวชได  ผูปวยจําเปนตองเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชหรือ
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปที่มีจิตแพทยอยูประจํา  ซ่ึงมีอยูไมครบทุกจังหวัด ผูมีปญหาสุขภาพจิตจํานวน
ไมนอยที่ขาดการวินิจฉัยตั้งแตแรก  สวนที่เคยไดรับการวินิจฉัยมากอนก็มักจะขาดการรักษาอยางตอเนื่องหรือขาด
ยา ทําใหไมสามารถควบคุมอาการได สงผลกระทบตอผูปวยทํางานไมได ดูแลตัวเองไมได ถูกกระทําอยางไร
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   เปนภาระที่ครอบครัวตองดูแลผูปวย ทุกขใจ ถูกเพื่อนบานรังเกียจเดียดฉันท  และสุดทายก็
ทอดทิ้งผูมีปญหาสุขภาพจิตใหอยูอยางโดดเดี่ยว หรือบางครั้งก็ลามโซกักขังเยี่ยงสัตวเล้ียงตัวหนึ่ง กรมสุขภาพจิต
มองเห็นถึงปญหาเหลานี้จึงจัดอบรมความรูสุขภาพจิตและเนนใหประชาชนในชุมชนรูจักการยอมรับ/ใหโอกาส 
แกผูมีปญหาสุขภาพจิต  ผูที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ก็คือวิทยากรสุขภาพจิตทั้งที่อยูในระบบและนอกระบบ
สาธารณสุข   ดังนั้นวิทยากรจึงตองมีการเตรียมตัวในการสอนเปนอยางดีทั้งในเรื่องการเตรียมตัวเองและการเตรียม
เนื้อหา    เพื่อใหประชาชนเปลี่ยนความคิดที่มีตอผูมีปญหาสุขภาพจิตเสียใหม  หนังสือเลมนี้จึงมีเคล็ดลับ 
ในการเตรียมตัวแบบงายๆมาบอกเลากัน  ซ่ึงเปนเคล็ดลับดีๆที่วิทยากรในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ใชในการสอน
เร่ืองสุขภาพจิตและการยอมรับ/ใหโอกาสผูมีปญหาสุขภาพจิตแลวประสบความสําเร็จ จึงไดนํามาบอกเลาเกาสิบ 
ใหทุกๆคนนําไปประยุกตใชในการเปนวิทยากรและในชีวิตประจําวันได 
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บทที่ 1   ทีเด็ดเกร็ดการพูด 

 
 

“การพูดนั้นแตกตางจากการคิด” ทุกคนเห็นดวยหรือไม และเคยประหลาดใจบางหรือเปลาวา ความคิด 
ที่แสนเฉียบคมของเรา เมื่อตองผานการพูดสูสาธารณชนแลว เหตุใดพลังของมันจึงออนลงจนเกิดคําวา  
“พูดไมไดดั่งใจ” ขึ้นในอก    จริง ๆ มันมีชองวางระหวางการคิดกับการพูด ซ่ึงสิ่งเหลานั้นตองการสะพานสําคัญ
สําหรับทอดขาม สะพานอันนั้นก็ไดแก “ตัวเรา” และ “วิธีการพูด” ของเรานั่นเอง 

การพูดไมใชเพียงเอยปากใหไดอยางที่คิดเทานั้น เรายังตองคํานึงถึงผูฟง ซ่ึงเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุด 
ในการพูดดวย แตจะทําอยางไร ให “วาทะ” ของเรา “ชนะใจ” ผูฟงและประสบความสําเร็จได   หลักการที่วานี้ก็คือ 
ชนะอยางมีสไตล   ชนะดวยทักษะ   และชนะดวยความมั่นใจ   เมื่ออานถึงตรงนี้คงจะสงสัยกันวาชนะอยางมีสไตล 
เปนอยางไร เราลองมาทําความเขาใจไปพรอมๆกันเลย  

1. ชนะอยางมีสไตล   สไตลเฉพาะตัวเปนสิ่งที่ทําใหเราไมเหมือนใคร ผูพูดที่ดีที่สุดตองมีทวงทํานอง 
เปนของตนเอง ไมอยางใดก็อยางหนึ่ง ผูพูดที่ไมมีสไตลเปนของตนเองก็อาจเปรียบเหมือน “ของโหล” ทําใหผูฟง
เกิดความเบื่อไดงาย ๆ ทวงทํานองของคนอื่นจะไมมีผลตอเรา และแนนอนเราไมตองการเปนคนอื่น ผูฟงของเราก็
ยอมไมอยากใหเราพยายามเปนคนอื่นเหมือนกัน   ความเปนตัวของตัวเอง จึงเปนสิ่งที่ดีที่สุด แตเราอาจคิดวาแคนั้น
คงไมพอ เพราะโดยธรรมชาติเราอาจเปนคนขี้อาย ไมชอบแสดงออก ไมสามารถคิดไดอยางรวดเร็วฉับไว แตเรา
สามารถเรียนรูทักษะและเทคนิค ซ่ึงสามารถสราง “ความประทับใจใหกับผูฟง” ไดโดยการเรียนรูที่จะพูดสิ่งที่
ตองการพูดในวิถีทางที่เราซื่อสัตยตอตนเอง ขณะให “สาร” แกผูฟง เปนสไตลของเราเอง เปน “เครื่องหมายการคา” 
ของเรา เราจะสามารถใชมันเปนเครื่องมือที่มีพลังที่สุดในการกาวไปสูจุดหมายงานอาชีพและในการพัฒนา
ความสัมพันธในดานตาง ๆ กับผูอ่ืน 

2. ชนะดวยทักษะ   นอกจากการพูดจะตองมี “สไตล” เปนของตัวเองแลว “ทักษะ” ก็เปนเรื่องสําคัญมาก 
และการสื่อสารที่มีชัยไมเพียงแตขึ้นอยูกับการปรับปรุงทักษะพื้นฐาน แตยังขึ้นอยูกับการใชทักษะเหลานั้น 
อยางมีประสิทธิภาพดวย ทักษะพื้นฐานที่วานี้ก็คือ การใชสีหนา กิริยาทาทาง และที่สําคัญ… “ความคิด”  
                  2.1 การแสดงออกทางสีหนานั้นมีหลายระดับ ซ่ึงอาจจะ “ย้ํา” หรือ “แยง” กับสิ่งที่เราพูด แตส่ิงที่
เดนที่สุดก็คือ “การยิ้ม” แตโปรดระวังการยิ้มของเราจะตองมาจากความจริงใจและเหมาะสม ไมเชนนั้นจะไมมี
ประสิทธิผล ไมมีใครเชื่อถือและอาจขัดแยงกับตัวเราดวย     ส่ิงที่สําคัญกวาการยิ้มยังมีอีกคือ สีหนาที่เปดเผย ทุกคน 
อาจจะสงสัยวาเขาทํากันอยางไร สีหนาที่เปดเผย เปนการแสดงออกทางใบหนาที่มีเสนในแนวนอนบนหนาผาก 



โดยการเลิกคิ้วเปนระยะสั้น ๆ เราจะมีสีหนาเปดเผยมาก ขณะที่เราอยูในการสนทนาที่มีชีวิตชีวา หรือขณะที่เราพูด
กับเด็กเล็ก ๆ เราจะมีสีหนาเปดเผย เมื่อเลาเรื่องที่โปรดปราน แตในการพูดที่เปนการเปนงาน ความเครียด 
และลักษณะนิสัยที่ไมดี เชน การพยายามทําใหดูทาทางเอาจริงเอาจัง มักจะกีดกั้นเราจากการมีสีหนาที่เปดเผย   
การมีสีหนาที่เปดเผยจะทําใหผูฟงประทับใจและเราจะไดรับความเชื่อถือ ความไววางใจจากผูฟง  

2.2  กิริยาทาทาง   ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ผูฟงจะเห็นความเปน “เรา” ไดชัดที่สุด โดยเฉพาะเมื่อเราเกิด
ความเครียด ไมเพียงแตจะทําใหหนาเราเฉยชา หากยังทําใหเราซอนมือของเราอีกดวยโดยวิธีการตาง ๆ เปนตนวา 
กุมเปา ลวงกระเปากางเกง กอดอก หรือเอามือไพรหลัง ส่ิงเหลานี้เปนการกระทําที่ไมนาดู เสียบุคลิกภาพ กิริยา
ทาทางที่ดีจึงตองดูเปนธรรมชาติ มีความจริงใจ เหมาะสมกับสิ่งที่พูดและเวลาดวย 

2.3 ทักษะสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ “ทักษะการใชความคิด”   เพราะความคิดของเรานั้นสําคัญ
พอ ๆ กับสีหนา รางกาย และเสียงเลยทีเดียว ดังนั้นเมื่อเราจะพูดทุกครั้ง จึงตองมีการเตรียมความคิดอยูเสมอ หรือ
อาจสรุปไดเปนวลีที่คุนเคยวา “คิดกอนพูด” นั่นเอง    การใชความคิดที่ดีจะตองมีการเตรียมบทพูด โดยพูดให
กระชับ ชัดเจน และไมเยิ่นเยอ ที่สําคัญ เราตองมีการฝกซอมเปนประจํา   การเตรียมบทพูด ควรเขียนลายมือใหใหญ 
ชัดเจน อานงาย หรือจะทําเปนบัตรคําเล็ก ๆ หรือโนตยอก็ได มีวิธีการเริ่มและจบที่เราใจ ประทับใจผูฟง พูดให
กระชับ ไมเยิ่นเยอ  เพราะผูฟงอยากฟงความคิดที่จัดระบบมาอยางดีจากเรา และตองชัดเจน นําเสนอไดดี ไมเยิ่นเยอ 
เพราะถาเราใชภาษาพูดซึ่งเปนทางการหรือยืดยาวนัก จะทําใหผูฟงสนใจสํานวนภาษามากกวาเนื้อหาหรือความคิด
ที่เราตองการสื่อ และอาจกังวลวาเราจะพูดเปนน้ําทวมทุง จนนาเบื่อในที่สุด 

  3.  ชนะดวยความมั่นใจ  เคยไดยินไหมกับคํากลาวที่วา “พกความมั่นใจ มีชัยไปกวาครึ่ง” การหายใจ 
ที่ถูกตองกอนและระหวางการพูดจะชวยใหเราผอนคลายความตึงเครียดและเปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่ง 
ในการ “ส่ือ” สารดวยความมั่นใจ และเมื่อเรามีความมั่นใจ ผูฟงก็จะมั่นใจในตัวเราดวย ถาเรามีความมั่นใจจะทําให
เราเปนคนนาเชื่อถือ   การสบสายตากับผูฟงจึงเปนกิริยาที่พึงปฏิบัติเปนอยางยิ่งเพราะหากเรามองวัตถุแทนที่จะมอง
คน ผูฟงจะไมสนใจ หรือไมก็เบื่อไปเลย เมื่อเรามองดูเพดานก็คลายกับวิงวอนใหพระเจาชวยบอกที เมื่อเรามองพื้น
ก็เหมือนเราจะขอความชวยเหลือจากรองเทา “สายตาลอกแลก” จะทําใหเราดูไมนาเชื่อถือ “มองวกไปวนมา”  
ทําใหรูสึกนากลัว ไมแนใจ หรือหวาดระแวง ดั้งนั้น จงสบสายตากับผูฟงอยางมั่นคง เพราะมันจะบงบอกถึง  
“ความมั่นใจ” ของเราไดอยางดี 

เราอาจมี “สาร” ที่ดีที่สุดในโลก แตถาไมสามารถนําเสนอไดอยางดีเยี่ยม เราก็จะพายแพ คนทั่วไป
สนุกสนานกับการฟงผูพูดที่กระตือรือรนและมีทักษะสูง ผูพูดเชนนี้เปนสวนหนึ่งของการนําเสนอที่เปนมิตร  
เมื่อผูฟงดูสดใสและจากไปโดยไดรับสารที่พรอมมูล เราก็จะเปนผูชนะในที่สุด 

 



 บทที่ 2  ไขขอของใจกับโรคภัยทางจิตเวช 
 

โรคตางๆที่เกี่ยวกับจิตเวชนั้นมีมากมายหลายโรคแลวแตอาการและความรุนแรงของโรค คนทั่วไปมักไม
ยอมรับตนเองวาปวยหรือเปนผูที่มีปญหาสุขภาพจิต เนื่องจากกลัววาภาพลักษณของตนเองจะเสีย กลัวคนอื่นมอง
ไมดี  กลัวคนอื่นเอาไปนินทาวาเปนบาเปนประสาท ซ่ึงกวาจะรูตัวอีกทีก็ปวยจนถึงขั้นรุนแรงไปแลว ทําใหการ
รักษาตองใชเวลานานและอาศัยความอดทนในการรักษาพยาบาล  ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาคนในสังคมยังมีความเขาใจ
ที่ผิดๆเกี่ยวกับคําวา ปญหาสุขภาพจิต ไมเขาใจวาโรคทางจิตเวชไมใชโรคบา โรคประสาทเพียงอยางเดียว แตอาจจะ
รวมไปถึงโรคเครียด โรควิตกกังวล หรือโรคซึมเศราก็ได ซ่ึงการเปนโรคเหลานี้ไมใชเร่ืองนาอาย แตเปน 
การเจ็บปวยชนิดหนึ่งเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้เราควรจะมาทบทวนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเสียใหม 
โดยจะขอกลาวถึงโรคทางจิตเวชที่พบบอยๆ 

1. โรคเครียด  ในบรรดาโรคทางจิตเวชที่พบไดบอยนั้น โรคเครียดเปนโรคที่จัดไดวาเกิดไดงายที่สุด  
แทบทุกคนจะเคยมีประสบการณของความเครียดไมมากก็นอย ความเครียดอาจจะเปนความรูสึกที่คูกับมนุษย 
เนื่องจากสมองที่มีขนาดใหญ ทําใหมีการใชความคิดมากกวาสัตวอ่ืนๆ มีการคิดลวงหนา ซ่ึงถามองในดานดีก็จะ
เห็นประโยชนมากมายในการปองกันปญหาตางๆ แตความคิดที่สลับซับซอนมากๆก็ทําใหคิดกังวลลวงหนาได 
ความเครียดในคนที่เปนโรคเครียด จะแตกตางจากความเครียดปกติที่เกิดในคนทั่วๆไป คือจะเกิดอาการทางรางกาย
ซ่ึงรบกวนหนาที่การทํางานในชีวิตประจําวัน อาการที่พบบอยๆไดแก ในระบบกลามเนื้อจะเกิดอาการปวดศีรษะ 
ปวดคอ ปวดหลัง  ปวดทอง ในระบบทางเดินอาหาร  กระเพาะอาหาร เกิดการหลั่งกรดมากผิดปกติ ทําใหกระ
อาหารเปนแผล ปวดทอง แนนทอง ทองอืด คล่ืนไสอาเจียน ลําไส เกิดการหดตัวมากกวาปกติ ทําใหเกิดอาการ
ทองเสีย ถายบอย 

การรักษา     การรักษาใชหลายๆวิธีรวมกัน ไดแก 
1. การรักษาโรคทางกายใหสงบ  ตามอาการที่เกิด เชน ใชยาลดกรดในกระเพาะรักษาโรคแผลในกระเพาะ

อาหาร  ยาลดความดันโลหิตรักษาโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ การรักษานี้เปนการรักษาที่ปลายเหตุ แตก็จําเปนตอง
ทํากอน เพื่อลดอาการตางๆ ใหผูปวยสบายขึ้น มิฉะนั้นอาการตางๆเหลานั้นจะทําใหผูปวยเกิดความเครียดตอเนื่อง 
เปนวงจรไมรูจบ 

2. การรักษาทางจิตใจ เชน   การผอนคลายความเครียด และทําใจใหสงบ   การแกไขปญหาชีวิตใหสําเร็จ 
 มีการปรับตัวกับบุคคลอื่นไดดี   การออกกําลังกายใหแข็งแรง จิตใจเผชิญความเครียดไดดี   มีการผอนคลาย  
งานอดิเรก พักผอนหยอนใจ 

 



2. โรคจิต  (Psychosis) คือ โรคที่ผูปวยมีอาการไมอยูในโลกแหงความเปนจริง ผูที่เปนโรคจิตมักจะมี
อาการ หวาดระแวง คิดวามีคนจะทําราย มีคนควบคุมความคิดของตนเอง เชื่อวาตนมีอํานาจพิเศษ มีอาการหูแวว   
เห็นภาพหลอน  พูดคนเดียว  ไมตองการการรักษา หรือบางครั้งหากมีอาการมากก็จะทํารายผูอ่ืนเพราะเขาใจวา 
จะมีคนมาทํารายตนเอง 

ประเภทของโรคจิต 
1. โรคจิตเภท (Schizophrenia) เปนโรคจิตที่พบบอยที่สุด พบตั้งแตอายุนอย หลังวัยรุนหรือในวัยผูใหญตอนตน 
2.  โรคระแวง (Delusional Disorder) มีอาการเดนคือมีความเชื่อผิด หลงผิด โดยที่การดําเนินชีวิตอื่นมักปกติ 
3.  โรคจิตจากโรคทางกาย (Organic Mental Disorder with Psychosis) เกิดอาการทางจิตทุกรูปแบบ โดยมี

สาเหตุจากโรคทางกาย เชน โรคมาเลเรียขึ้นสมอง จะมีอาการเพอคล่ัง จากอาการของโรคมาเลเรีย หรือโรคจิตจาก
ฤทธิ์ของยาบา เปนตน 

4.  โรคจิตจากภาวะเครียดรุนแรง (Brief Reactive Psychosis)   เกิดหลังจากภาวะกระทบกระเทือนจิตใจ
อยางรุนแรง  

การรักษา 
1. การใชยา   ยาตานโรคจิต (Antipsychotic drugs) ปจจุบันมีมากมาย   มีประสิทธิภาพสูง ผลขางเคียงต่ํา 

แพทยจะใหกินยานี้ตอเนื่องนาน ไมควรหยุดยากอนที่แพทยจะสั่ง 
2. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอม การใหคําแนะนําครอบครัว การปรับเปลี่ยนการทํางาน  
3. การรักษาแบบจิตบําบัด และพฤติกรรมบําบัด 

 
3.โรคประสาท (Neurosis) คือโรคที่มีอาการเครียดวิตกกังวลงาย เปนอาการเดน   มีอาการ ใจเตน ใจสั่น 

แนนหนาอก คล่ืนไสอาเจียน ปวดทอง ทองเสีย ปสสาวะบอย   ความคิดซ้ําซากวนเวียน คิดในทางราย มองโลกใน
แงราย กลัวลวงหนา กลัวในสิ่งที่ไมนากลัว    ผูปวยโรคนี้จะรูตัวเองวาผิดปกติ และอยากรักษาใหหาย อาการมักเกิด
ตั้งแตอายุนอย การดําเนินของโรคเรื้อรัง 

การรักษา 
1. การใชยา เพื่อลดอาการในระยะแรก ยาที่ใชเปนยาในกลุมยาลดความวิตกกังวล หรือยาคลายเครียด  

ยานอนหลับ  
2. การรักษาทางจิตใจ มีหลายวิธี ไดแก 
  2.1  จิตบําบัด เพื่อใหผูปวยเกิดความเขาใจตนเอง  ยอมรับในปญหาของตน และมีการเปลี่ยนแปลง

ในตนเอง เพื่อใหไมเกิดความเครียด  



    2.2  พฤติกรรมบําบัด  ฝกใหรูจักการจัดการกับความเครียด   การคลายความเครียดดวยตนเอง  การ
ลดอาการทางรางกายจากความเครียด 

    2.3 การบําบัดทางความคิด  ฝกใหรูจักคิดดี คิดเปน  มองโลกในแงดี  ไมกังวลลวงหนาเกินกวา
เหตุ  ตั้งเปาหมายในชีวิตที่เปนจริง 

 
   4. โรคอารมณแปรปรวน  โรคแมเนีย-ซึมเศรา(Bipolar disorder or Manic-depressive disorder

คือ ผูปวยมีความผิดปกติของอารมณเปนอาการสําคัญ โดยอารมณที่ผิดปกตินั้นอาจเปนอารมณเศราหรืออารมณร่ืน
เ ริ งสนุกสนานผิดปกติ  ร วมกับอาการอื่ นของโรคซึม เศร า  หรือโรคแม เนี ยโดยไมมี โรคทางกาย    
โรคของสมอง  หรือพิษจากยาเปนสาเหตุของอาการดังกลาว 

โรคอารมณแปรปรวน  แบงออกเปน  2  ชนิด  คือ 
          1.  Depressive Disorders มีอารมณเศราเปนอาการหลักรวมกับอาการอื่น ๆมีอาการสําคัญ ๆ ดังนี้  
ใจคอหดหู เศราหมอง ไมมีชีวิตชีวา หมดความสนใจในสิ่งตาง ๆ ที่เคยทํา ไมรูสึกอยากอาหาร นอนหลับไม
สนิท ผูปวยรูสึกตัวเองไมมีคา ถาไมไดรับการรักษาอาจจะคิดอยากตายและพยายามฆาตัวตาย  
          2.  Bipolar  Disorders  มีอารมณสนุกสนานแบบ Mania  เปนอาการหลัก  และมักมีหรือเคยมีอาการของ
โรคซึมเศรา มีอาการดังนี้ อารมณเปลี่ยนแปลงงาย  นอนไมหลับ ผูปวยจะลุกขึ้นมาทํางานตาง ๆ  วุนวาย  โดยไม
รูสึกออนเพลีย รูสึกวาตนเองมีความสําคัญมากผิดปกติ  มีความสามารถพิเศษ  รํ่ารวยมาก  ทั้งที่ไมเปนความจริง ถา
อาการมาก  อาจมีอาการหูแวว  ประสาทหลอนรวมดวย 
 การรักษา 
     1. ยาทางจิตเวช  มีความสําคัญมากในการรักษาโรคกลุมนี้  ปจจุบันมียารักษาอารมณเศราหลายชนิดที่ให
ผลการรักษาดี  รวมทั้งยาควบคุมอารมณแปรปรวนในการรักษาผูปวย  Bipolar Disorder ผูปวยสวนใหญตองรักษา
ดวยยาประมาณ  6 - 9  เดือน 
         2. จิตบําบัดและครอบครัวบําบัด  ตามสภาพปญหาสวนตัวและครอบครัวของผูปวย 
 

 
 



บทที่ 3   ถายทอดเมื่อไรไดใจทุกที 
 

จากการสํารวจของเอแบคโพล เกี่ยวกับการรับรูและทัศนคติที่มีตอผูปวยจิตเวช ส่ิงแรกที่คนสวนใหญ 
นึกถึงเมื่อกลาวถึงผูมีปญหาสุขภาพจิต 44.4 % นึกถึงคนบา 15.2 % นึกถึงความนากลัว/การทํารายรางกาย และ  
14 % นึกถึงคนที่ชอบเดินเหมอลอย / แกผา / พูดคนเดียว แสดงใหเห็นวาคนสวนใหญขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูมีปญหาสุขภาพจิตที่ถูกตอง   สงผลใหเกิดทัศนคติในทางลบและประกอบกับสื่อฯ ตางๆ ไดนําเสนอ
ภาพลักษณของผูปวยทางจิตไมตรงตามความเปนจริง (นากลัวเกินจริง) จึงทําใหภาพลักษณของผูปวยทางจิต 
ถูกบิดเบือนไปในทางที่ไมดี ทั้งที่จริงๆ แลวผูมีปญหาสุขภาพจิตไมไดนากลัวอยางที่เขาใจหรือคิดกัน  สามารถ
รักษาใหหายได  และคนทั่วๆ ไปก็อาจปวยเปนโรคทางจิตไดเชนกัน  ดังนั้นเพื่อใหประชาชนเปลี่ยนแปลงความคิด
เกี่ยวกับผูมีปญหาสุขภาพจิตเสียใหม      ทีมวิทยากรจึงตองใหขอมูลตางๆเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูและทัศนคติ
ของประชาชนที่มีตอผูมีปญหาสุขภาพจิตใหได  ทีมวิทยากรอาจจะทําไดดวยวิธีการตางๆดังนี้ 

1. ทัศนคติเปล่ียน  วิถีชีวิตเปลี่ยน (การสรางความเชื่อใหมๆ)   หากใครเคยชมภาพยนตรเร่ือง  “ไอฟก”  
คงจํากันไดวานางสมทรงเปนคนที่มีความผิดปกติทางจิตที่อาศัยอยูในชุมชนหนึ่ง เธอไมเคยทํารายใคร แตก็มัก 
จะมีคนในหมูบานทํารายเธอดวยการขวางปาสิ่งของใส   ลอเลียน   ดาทอ    และไมใหใชชีวิตเหมือนคนปกติ 
ในชุมชน   ซ่ึงในชีวิตจริงผูปวยจิตเวชหรือผูมีปญหาสุขภาพจิตก็โดนกระทําไมตางอะไรจากนางสมทรงในเรื่องนี้   

เนื่องจากคนสวนใหญมักเขาใจวาผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนคนนากลัว  มีความรุนแรงและกาวราว ทําใหคน
เกิดความกลัวและไมยอมใหเขารวมสังคมหรือมีชีวิตอยางคนปกติ  ทําใหตองถูกลามโซและกักขังไวแตในบาน 
จริงๆผูมีปญหาสุขภาพจิตมีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไปที่ชอบใชความรุนแรง  เนื่องจากการเจ็บปวย
ทางจิตไมไดบงชี้วาเปนบุคคลอันตรายหรือเปนบุคคลรุนแรง   ซ่ึงวิทยากรก็จะตองสอนใหประชาชนในชุมชน
เขาใจวาจริงๆแลวผูที่มีปญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาใหหายขาดได หากไดรับการดูแลเอาใจใส มอบความรัก
ความเขาใจจากคนในครอบครัวหรือคนใกลชิด และไดรับยาอยางสม่ําเสมอไมขาดตอน  การกลับสูชุมชนและใช
ชีวิตเหมือนคนปกติถือเปนการใหโอกาสมหาศาลแกผูมีปญหาสุขภาพจิต ในทางกลับกันหากผูปวยกลับสูสังคม
แลวเจอแตสายตาที่จองมองดวยความอคติ การลอเลียนและมองเขาเปนตัวตลก ก็จะทําใหผูมีปญหาสุขภาพจิต 
เกิดอาการที่แยลงกวาเดิม  

ผูมีปญหาสุขภาพจิตที่รับการรักษาดวยยาหรือเขาโรงพยาบาลทางจิต   ไมไดหมายความวาเขาทําอะไรผิด 
จึงจะตองรังเกียจหรือไมใหโอกาสเขาในการดําเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป  อุปสรรคที่ยิ่งใหญในการดําเนินชีวิต
และการกลับไปใชชีวิตปกติของผูที่มีปญหาสุขภาพจิตคือ การไมไดรับโอกาสจากบุคคลรอบขางและคนในสังคม
นั่นเอง ดังนั้นการที่วิทยากรจะทําใหคนทั่วไปเกิดการยอมรับและใหโอกาสผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไดคือ การสราง
และปลูกฝงความเชื่อใหมๆวา ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไมไดเปนคนนากลัว ไมไดมีแตความรุนแรง แตเปนคน 
ที่มีความฝน มีความหลังและตองการกําลังใจจากคนรอบขางเหมือนคนปกติ  เพียงแตบางครั้งเขาอาจมีพฤติกรรม                         
ที่แตกตางออกไปบางก็ใหเขาใจวาพวกเขากําลังเจ็บปวย ควรไดรับการอํานวยความสะดวกและหาอาชีพ 
ใหทําเล็กๆนอยๆ เพื่อลดความกดดันและการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขในชุมชนบานเกิด  

  *เมื่อทัศนคติเปลี่ยน...... นิสัยจะเปลี่ยน    เมื่อนิสัยเปลี่ยน............  บุคลิกจะเปลี่ยนเมื่อบุคลิกเปลี่ยน..........  วิถีชีวิตจะเปลี่ยน 



 
2. พลังใจพลังชีวิต (การใหกําลังใจ)  การที่วิทยากรคนหนึ่งจะสอนใหประชาชนรูสึกดีกับผูมีปญหา

สุขภาพจิตถือวาเปนเรื่องยาก และถาตองใหประชาชนชวยกันมานั่งใหกําลังใจผูมีปญหาสุขภาพจิตจึงถือวาเปน
เร่ืองที่ยากกวา เนื่องจากคนสวนมากมักมองผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนคนนากลัวและไมนาเขาใกล  แมกระทั่ง 
บางครอบครัวยังไมตองการรับรูเลยวามีคนที่มีปญหาสุขภาพจิตเปนสมาชิกคนหนึ่ง  ทั้งๆที่เขาเหลานั้นเปนลุง ปา 
นา อา หรือบางครั้งก็เปนพอและแม  พวกเขาถูกทิ้งขวางแทนการเอาใจใสและการใหกําลังใจ  ซ่ึงเปนเรื่องที่ผูมี
ปญหาสุขภาพจิตตองการเปนอยางมาก นอกจากวิทยากรจะสอนใหผูรับการถายทอดเปลี่ยนมุมมองกับผูมีปญหา
สุขภาพจิตโดยมองทานเหลานั้นเปนเหมือนญาติสนิทมิตรสหายแลว   การใหกําลังใจพวกเขาเพื่อที่จะมีแรงกําลัง 
ในการรักษาตัว การกินยาอยางสม่ําเสมอ และการที่จะมีชีวิตอยูตอไปจึงถือวาเปนเรื่องสําคัญมาก   การใหกําลังใจ
คือวิธีการอันทรงพลังในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูที่มีปญหา  แทจริงแลวการไดรับกําลังใจก็คือ "การเติม
ออกซิเจนใหแกจิตวิญญาณ " รางกายตองการออกซิเจนเพื่อการหายใจฉันใด จิตใจก็ตองการออกซิเจนเพื่อชวย 
หลอเล้ียงกําลังใจฉันนั้น 

วิทยากรตองพยายามสอนใหผูรับการถายทอดปรารถนาที่จะแบงปนของขวัญอันวิเศษนี้แกผูมีปญหา
สุขภาพจิต  โดยไมทึกทักเอาเองวาผูมีปญหาสุขภาพจิตไมสามารถรับรูอะไรได พูดอะไรไปก็เทานั้น ซ่ึงจริงๆแลว 
ผูมีปญหาสุขภาพจิตคือผูที่ขาดกําลังใจ มีแตความออนแอ ตองการความชวยเหลือ  แตบางครั้งไมสามารถสื่อสาร 
ใหคนอื่นเขาใจได  ดังนั้นเพียงคําพูดดีๆไมกี่คํา น้ําเสียงธรรมดาแตไมดุดาวากลาวก็เพียงพอและถือวาเปนการให
กําลังใจที่ดีแลว  

การที่เราจะใหกําลังใจคนเปนสิ่งที่มีคุณคาเมื่อคนคนหนึ่งอาจสิ้นหวังแตเมื่อเสริมกําลังใจจะสามารถลุกขึ้น
สูตอไปได    สําหรับการใหกําลังใจคนที่ควรรูไดแก.....ใหความมั่นใจแกคนไมมั่นคง ... ใหคําชมอยางจริงใจแกคน
ชอบรูสึกเปนคนพิเศษ...ช้ีใหเห็นความหวังแกคนซึ่งมองหาพรุงนี้ที่ดีกวา...ฟงคนที่ตองการความเขาใจ...บอกทาง
แกคนที่ขาดทิศทาง . . .พูดถึงความตองการของคนที่ เห็นแกตัวกอน . . .ใหกําลังใจคนที่ เศราซึม . . . .ชวยให 
คนที่อยากพบกับความสําเร็จใหประสพชัย...จัดหาชุมชนใหแกคนที่ใฝหาสัมพันธภาพอันเปยมความหมาย... 
เปนตัวอยางใหกับคนที่แสวงหาตนแบบเจริญรอยตาม ลองดูสิคะถาคุณอยากที่จะทําประโยชนและเกิดคุณคา... 
และทาทายในความสามารถ 

กําลังใจเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหคุณสามารถใชชีวิตอยูทามกลางปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น วิทยากร
อาจจะตองสอนใหประชาชนเริ่มตนจากการพูดใหกําลังใจตนเองกอนที่จะไปใหกําลังใจผูมีปญหาสุขภาพจิต
เนื่องจากการที่จะทําใหคนยอมรับและใหโอกาสผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไดนั้นถือเปนเรื่องยากลําบาก ซ่ึงคงตองอาศัย



เวลานานซักหนอย ดังนั้นวิทยากรควรตองสอนการพูดใหกําลังใจตนเองแกประชาชนกอน เชน ไมเห็นจะเหนื่อย
เลย เร่ืองเล็กนอยแคนี้เอง, ก็ยังดีนะ ที่ไมมีอะไรหนักไปกวานี้, เปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกคน ไมตองกลุมใจ
หรอก, ทําดีที่สุดเทาที่สามารถจะทําไดแลวนะ การใหกําลังใจตนเองนั้นถือวาเปนการย้ําเตือนจิตใจของตนดวย 
ภาพที่ดี ในทางบวกเพื่อเปนการสรางพลังกายใหเขมแขงที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงไปได  

เมื่อสอนใหประชาชนสรางกําลังใจในตนเองแลว  ขั้นตอไปคือวิทยากรจะตองสอนใหประชาชนรูจัก 
การใหกําลังใจกับผูที่มีปญหาสุขภาพจิตหรือญาติที่ดูแลผูที่มีปญหาสุขภาพจิต  วาหากเขาเหลานั้นไดรับยา 
ตรงตามระยะเวลาและสม่ําเสมอก็จะสามารถหายและดําเนินชีวิตไดเหมือนคนปกติทั่วไป  ซ่ึงเพื่อนบานทุกคน 
ในชุมชนพรอมที่จะใหความชวยเหลือและใหโอกาสพวกเขากลับมาดําเนินชีวิตไดในสังคม  การใหกําลังใจ 
เขาเหลานั้นทําไดหลายอยาง เชน ใหของกินของใช ใหของขวัญรางวัล แตการใหกําลังใจที่สําคัญและดีที่สุดก็คือ
คําพูด การพูดจาดีๆ พูดชมเชยยกยองเมื่อเขาสามารถทําอะไรๆไดเหมือนคนปกติ  หากเขาทําผิดพลาดไป การพูดให
โอกาสแกเขาใหม ไมดุดาวากลาวใหไดอาย แตแนะนําวิธีทําที่ถูกตองแกเขา อยางนี้ก็ถือวาใหกําลังใจเหมือนกัน  
แคการพูดจาดีๆไมดุดาและทํารายรางกายเขา เพียงแคนี้พวกเขาก็รูสึกไดแลววาเขาไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวคนเดียว
ในโลกอีกตอไป  คนทั่วไปมักจะคิดวาผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไมมีหัวใจอยากจะแกลงหรืออยากจะทําอะไรเขาก็ได 
ซ่ึงจริงๆแลวพวกเขาก็มีหัวใจเหมือนเราๆทุกคน ส่ิงที่เขาตองการขอเพียงแคแววตาที่เห็นใจและมองเหมือนพวกเขา
มีตัวตนอยูในสังคมบางเทานั้นเอง 

 
3. ยอมรับและใหเกียรติ     คนทั่วไปมักเขาใจวาผูปวยจิตเวชเปนเพียงเงาและลมที่ผานมาผานไปในชุมชน

ไมมีความสําคัญอะไร  หากวิทยากรสามารถสอนใหประชาชนในชุมชนเกิดการยอมรับผูปวยจิตเวชวาเขาก็เปน
สวนหนึ่งของสังคมไดก็จะทําใหเขาเหลานั้นมีกําลังใจที่จะอยูบนโลกนี้ตอไป   วิทยากรควรสอนใหประชาชน
มองเห็นถึงขอดีถึงการยอมรับและใหเกียรติผูปวยจิตเวชวาเปนอยางไร  เชน เมื่อเขาแสดงออกถึงความเคารพ 
ใหเกียรติกับคนทุกคนที่อยูรอบตัวเขาไมวาจะเปนคนดีหรือคนปวย  มันจะทําใหเขารูสึกสดชื่น มีคุณคา 
โดยสามารถพัฒนาความสัมพันธของประชาชนกับผูปวยไดซ่ึงจะทําใหเขาเขาใจ เขาถึง ความเปนตัวตนที่แทจริง
ของผูที่มีปญหาสุขภาพจิต  ในทางกลับกันหากพวกเขาเริ่มรูสึกถึงการไมใหเกียรติผูอ่ืนที่เปนทั้งคนปกติและคนปวย
เชน    เร่ิมตําหนิเร่ืองการแตงกาย ทรงผม และขุนเคืองถึงพฤติกรรมของคนเหลานั้น ตัวเขาเองจะรูสึกรําคาญและ
หงุดหงิดใจไปเองโดยที่อีกฝายไมไดทําอะไรใหเลย แตถาเขารูสึกยอบรับ  สงสาร  และใหเกียรติคนอื่น เขาจะไม
สังเกตเห็นสิ่งที่ไมดีเหลานั้น และสามารถเปลี่ยนทัศนะของเขาที่มีตอผูปวยจิตเวชไปในทางที่ดีขึ้นได  

การยอมรับ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลภายหลังจากบุคคลนั้นไดเรียนรู 
จนกระทั่งมีความรู เขาใจ เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความรวมมือและกลายมาเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ  ซ่ึงการสราง



การยอมรับนั้นอาจจะไมประสบกับความสําเร็จในกลุมคนรุนแรก ในบางเรื่องอาจจําเปนตองใชเวลานานพอสมควร 
ทั้งการปลูกฝงสรางความคุนเคยเพื่อนําไปสูการยอมรับ เชน การสอนใหประชาชนเกิดการยอมรับผูมีปญหา
สุขภาพจิตทั้งๆที่มีทัศนคติไมดีมายาวนาน อาจเปนเรื่องที่ตองใชเวลานานกวาเรื่องอื่น ดังนั้นวิทยากรตองไมเกิด 
การทอแทไปเสียกอน  เร่ืองบางเรื่องแคไดรูจักหรือรับรูในกลุมคนรุนแรกก็สามารถนําไปสูการยอมรับในกลุมคนรุน 
สองหรือสามไดอยางงายได   การสรางใหเกิดการรับรู รูจัก เกิดความคุนเคยทางความคิด ทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น  
มีทัศนคติที่ดี ก็จะนําไปสูการยอมรับไดในโอกาสตอไป เร่ืองของการยอมรับอาจตองใชเวลาบาง ยิ่งเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับทัศนคติดวยแลว ก็ยิ่งตองใชเวลาและหายุทธวิธีตางๆ เขามาชวยเพื่อชวยใหยนระยะเวลาในการยอมรับ
ใหลดลงและทําใหเห็นผลไดเร็วขึ้น แตส่ิงหนึ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ บางครั้งเราก็ไมสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตและ
ความคิดดั้งเดิมของคนในชุมชนไดโดยไมกระทบความเปนอยูของชุมชนที่เคยมีมาในอดีต ดังนั้นการสราง 
การยอมรับผูปวยจิตเวชในประชาชนทั่วไปจึงเปนเรื่องที่ตองใชความอดทนในการสอนอยางมาก เพราะจะมีคําถาม
และความคิดเห็นที่ขัดแยงมาอยางสม่ําเสมอ โดยวิทยากรอาจตองเตรียมความรู ความเขาใจเกี่ยวผูปวยจิตเวช 
ไปอยางดี เพราะหากคนเกิดความเขาใจผูมีปญหาสุขภาพจิตอยางแทจริงแลว ความเห็นใจ การยอมรับ และการให
โอกาสก็จะคอยๆตามมาเอง  

 
4. ครอบครัวสําคัญ  เมื่อถึงตรงนี้อาจจะสงสัยกันวาเขียนผิดหรือเปลา นาจะเปนคําวาครอบครัวสัมพันธหรือ

เปลา จริงๆแลวไมไดสะกดผิดแตอยางไรเพราะตองการเขียนคําวา “ครอบครัวสําคัญ” คือตองการเนนใหเห็นถึง
ความสําคัญของคนในครอบครัวตอผูที่มีปญหาสุขภาพจิต   ดังนั้นวิทยากรควรสอนใหประชาชนทราบวาในชีวิต
ของผูปวยจิตเวชหรือผูมีปญหาสุขภาพจิตนอกจากตัวเขาแลวส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ คนในครอบครัว เพราะนอกจากคน
ในครอบครัวแลวเขาก็ไมรูวาในโลกนี้เขาจะขอความเห็นใจและขอความชวยเหลือไดจากใคร เพราะในสังคมที่มีแต
การเขาใจผิดคนทั่วไปมักจะคิดวาผูมีปญหาสุขภาพจิตคือ คนบา   คนไมมีความรูสึก และคนที่ไมมีหัวใจ ทําใหมีแต
คนรังเกียจ    คอยรังแก    ขับไล และไมเปนที่ตองการของใครๆ   ดังนั้นในชีวิตของเขาสิ่งสุดทายที่ เหลือ 
อยูที่พอจะมองเห็นวาพวกเขามีตัวตนอยูบางก็คือครอบครัว  คนในครอบครัวอาจจะรูสึกวาปญหาเรื่องปากทองหรือ
เร่ืองเงินทอง เปนเรื่องสําคัญมากกวาการที่จะตองมานั่งดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิต แคมีขาวมียาใหกินก็นาจะเพียงพอ
แลว  และพวกเขาก็ไมไดเปนจิตแพทยจะชวยเหลือผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไดอยางไร วิทยากรจะตองเนนให
ประชาชนทราบวาในเรื่องของการบําบัดรักษาผูมีปญหาสุขภาพจิตนั้นเปนหนาที่ของจิตแพทย แตเร่ืองของการดูแล
เอาใจใส   คอยใหกําลังใจ  คอยใหยาตรงตามเวลาและสม่ําเสมอนั้นก็เปนเรื่องที่สําคัญไมแพการรักษาจากแพทย 
เพราะหากแพทยใหยามาแลวคนในครอบครัวไมดูแลใหผูปวยทานยาตามที่แพทยส่ังก็ไมสามารถหายเปนปกติได



อยางแนนอน ซ่ึงตองเปนความรวมมือกันทั้ง 3 ฝายคือ แพทย ครอบครัว และผูปวยจึงจะประสบผลสําเร็จ  
จากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาลพบวา ปญหาสุขภาพจิตสวนใหญเชน โรคเครียด  โรคซึมเศรา 
และการฆาตัวตาย   มักเกี่ยวของกับความสัมพันธภายในระบบยอยของครอบครัว ดังนั้นการเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดี  มีคุณภาพและเหมาะสมจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  วิทยากรควรเนนใหประชาชนเห็นความสําคัญ 
ของสมาชิกในครอบครัวแมวาเขาจะเปนผูที่มีปญหาสุขภาพจิต และควรใหโอกาสเขาไดทําอะไรบางเล็กๆนอยๆโดย
ไมปลอยใหเขาอยูในโลกแหงความฝนเพียงลําพัง ดึงเขาออกมาตอสูในโลกแหงความจริง โดยมีคนในครอบครัวคอย
ใหกําลังใจอยูขางๆ   วิทยากรอาจเนนเรื่องนี้รวมกับการใหความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช 
ก็ได ครอบครัวหรือประชาชนจะไดรูวาโรคตางๆนั้นเปนอยางไรและตองการการบําบัดรักษาอยางไรบาง เพื่อจะได
ชวยกันแกไขไดอยางถูกวิธีไมใชโยนความรับผิดชอบทั้งหมดใหเปนหนาที่ของจิตแพทยเพียงอยางเดียว 

 

5. เมตตากรุณา  ตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาสอนวา ความเมตตากรุณา ไมไดหมายถึง “การรูสึก
สงสารคนอื่น” แตหมายถึงการรูสึกวาเปนมิตรกับเพื่อนมนุษยรวมโลก รูสึกวาคนเรามีอะไรที่เหมือนกัน มากกวา
จะมองสวนที่ตางกัน ส่ิงที่เกิดขึ้นกับเขาก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได คือ การนับถือคนอื่นๆ การพยายามเอาใจเขามาใส
ใจเรา การมีความปรารถนาดีตอคนอื่น ซ่ึงจะทําใหเรารูสึกเปนมิตร เปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมโลก  
ทําใหเรามีสุขภาพจิตที่ดีที่เปนผลดีตอสุขภาพทางรางกายดวย  ดังนั้นวิทยากรไมจําเปนตองสอนใหประชาชนรูสึก
สงสารหรือเวทนาผูที่มีปญหาสุขภาพจิต แตควรสอนใหรูสึกวาผูที่มีปญหาสุขภาพจิตเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
ที่เขาอยู  เปนมนุษยที่มีตัวตนไมใชลมที่พัดไปมาไมมีคุณคาอะไร  เพียงแคใหความสนใจพวกเขาสักนิดก็ทําใหเขามี
กําลังใจที่อยูตอไปแลว การมีเมตตากรุณา รูสึกเปนมิตรกับเพื่อนมนุษยดวยกัน ทําใหไมวาเหว ไมเปนทุกข และรูสึก
วาตนเองมีคุณคาที่ไดชวยคนในสังคมดวยกัน  ในทางกลับกันคนที่รูสึกวาเหว เพราะเขายึดติดกับตัวเองมาก ทั้งๆที่
เขามีคูครอง ญาตินอง เพื่อนฝูง เนื่องจากเขามองไมเห็นสวนดีของคนอื่น คนที่มีจิตใจเปดกวาง มองวามนุษยมีสวน
ดีอยู มีชะตากรรมรวมกับเรา และพรอมที่จะเปนมิตร จะเปนคนที่ไมรูสึกวาเหว การมองผูปวยจิตเวชหรือผูที่มี
ปญหาสุขภาพจิตเปนเสมือนเพื่อนมนุษยรวมโลกคนหนึ่ง จะทําใหผูปวยจิตเวชหรือผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไมถูกทิ้ง
ขวางเหมือนที่เปนอยู ในปจจุบัน แทนที่เราจะรักใครเพียงเพื่อหวังวาเขาจะรักตอบ เราควรเริ่มดวยการมองเห็น
ลักษณะที่เหมือนกันในสภาพความเปนมนุษย และดูวาเราสามารถทําอะไรใหเขาได เพื่อทําใหคนคนนั้นมีความสุข
เพิ่มขึ้น ความรักดวยความเมตตากรุณา การนับถือใหเกียรติกันในฐานะมนุษย คือความรักที่แทจริง ใหความสุข
ยั่งยืนกวาความรักในแบบไหนๆ  เพียงแคยอมรับเขาในสิ่งที่เขาเปนเพียงแคนี้ผูมีปญหาสุขภาพจิตก็มีที่วางในสังคม
ใหพอจะยืนอยูรวมกับคนในสังคมไดแลว แมจะเปนเพียงที่วางเล็กๆก็ตาม 

 



       บทที่ 4   มองมมุใหมไฉไลกวาเดิม 
 ผูมีปญหาสุขภาพจิตเปรียบเสมือนคนกลุมเล็กๆที่ถูกละเลยจากคนในสังคม  จริงๆแลวเราไมสามารถรูได
เลยวาคนที่เดินปะปนอยูในสังคมคนไหนบางที่มีปญหาสุขภาพจิต เนื่องจากพวกเขาก็มีความหวัง  มีความรูสึก
เหมือนคนปกติทั่วไป อาจจะตางกันในดานการควบคุมอารมณและการควบคมตนเอง  แตส่ิงหนึ่งที่พวกเขาตองการ
เหมือนทุกๆคนคือกําลังใจและโอกาสในการดําเนินชีวิตจากคนอื่นๆในสังคม  ทั้งนี้เราอาจตองปรับเปล่ียนทัศนคติ
ที่มีตอผูมีปญหาสุขภาพจิตกันเสียใหม  เนื่องจากคนทั่วไปมักไดรับการบอกเลาและมีความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับ 
ผูมีปญหาสุขภาพจิตมายาวนาน  

 
 ความเชื่อท่ี  1 :  ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตเปนบุคคลที่ชอบใชความรุนแรงและเปนอันตราย  

ความจริง :   ผูมีปญหาสุขภาพจิตที่กาวราว รุนแรง มีสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป  
ผูที่มีปญหาทางจิตสวนใหญไมคอยมีอันตราย จากการศึกษาพบวา บุคคลทั่วไปมีความรุนแรงหรือเปนบุคคล
อันตรายรอยละ 1 ในขณะที่ผูมีปญหาสุขภาพจิตมีนอยกวานั้นมาก การเจ็บปวยทางจิตไมใชตัวบงชี้ถึงพฤติกรรม 
ที่กาวราว รุนแรง พวกเขาอาจชอบเก็บตัว อยูในโลกของเขาเอง แตถามีใครไปรังแกหรือยุงเกี่ยวกับเขามากๆพวกเขา
ก็ตองปกปองตนเองใหพนจากภัยที่เขามาเหมือนกับคนปกติทั่วไป  เมื่อโลกภายนอกมีแตคนคอยทําราย รังเกียจ
เดียดฉันทพวกเขาเลยชอบที่อยูในโลกของตัวเองที่พวกเขาสามารถจะจินตนาการและทําอะไรก็ได 

ความเชื่อที่ 2 :   ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตเปนบุคคลขี้เกียจและไมมีความกระตือรือรน 

ความจริง :   ผูมีปญหาสุขภาพจิตก็สามารถเปนพลังสําคัญทางสังคมอันยิ่งใหญได ไมวาในกลุมชน
ช้ันใด  เราจะพบวาบุคคลที่มีช่ือเสียงบางคนทั้งในและตางประเทศเคยมีประสบการณของการมีปญหาสุขภาพจิต 
อยางเชน คุณชนินทร  โปสาภิวัฒน ผูกอตั้งบริษัท Ninja Returns ที่มีช่ือเสียงมากในแวดวงสื่อสารมวลชน เขาเปน
บุคคลแรกๆที่ออกมาเปดเผยตนเองและเคลื่อนไหว ในดานสาธารณะเพื่อใหคนไทย ไดรับรูถึงปญหาการเจ็บปวย
ดวยโรคไบโพลาร ครอบครัวคุณสุรชัย  สมบัติเจริญ ที่ออกมาสนับสนุนลูกสาว คุณพีท  ศศิตา สมบัติเจริญ เลาถึง
ประสบการณการเจ็บปวยดวยโรคจิตที่เกิดขึ้นและผานมาไดดวยความรัก ความเขาใจของคนในครอบครัว 
คุณเจนิเฟอร คิ้มนักรองที่มีช่ือเสียง มาเปดเผยชีวิตกับการฆาตัวตายใหสังคมรับรูถึงปญหาและแนวทางแกไข  
คุณ มาริสา ฮอรน ( เมย ) ที่มีความทุกขจากความผิดปกติดานการกินอาหาร บูลิเมีย เนอรโวซา(Bulimia Nervosa) 
ออกหนังสือเปดเผยชีวิตและแนวทางการรักษาจนหายเปนปกติ สวนในตางประเทศเชน คลิฟฟอรด เบียร 
(Clifford Beers)ผูออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บปวยทางจิตเปนคนแรกๆของศตวรรษนี้ บุคคลตางๆ 
ที่เรารูจักดีและเคยมีปญหาสุขภาพจิต ไดแก อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ วินสตัน เชอรชิลล(Winston Churchill) 
 เคยปวยดวยโรคซึมเศราเชนเดียวกันกับ ดาราสาวสุดเซ็กซี่ มาริลีน มอนโรว(Marilyn Monroe)ที่ตองไดรับการ



เยียวยาจากจิตแพทย หรือแมกระทั่ง อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา อับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) 
 ซ่ึงเคยปวยดวยโรคทางจิต นักวิทยาศาสตรของโลกที่คนพบกฎแรงโนมถวงของโลก เซอร ไอแซค นิวตัน 
 (Sir Isaac Newton) มีอาการของโรคไบโพลารเชนเดียวกันกับ เทด เทอรเนอร(Ted Turner) ผูบริหารเคเบิลทีวีระดับ
โลก ซีเอ็นเอ็น และบริษัทสื่อยักษของโลก ไทมวอรเนอร และแครรี ฟเชอร(Carrie Fisher)ซ่ึงรับบทเจาหญิงลีอาอัน
โดงดังจากภาพยนตรเร่ืองสตารวอร และลาสุด ดาราสาวสวย บรูค ชิลด(Brooke Shields) เขียนหนังสือ 
ถึงการเจ็บปวยดวยโรคซึมเศราหลังคลอดของเธอออกสูสาธารณชน เปนตน 

ความเชื่อท่ี 3 :   ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตเปนผูที่ไมมีความเฉลียวฉลาดและเปนคนโง 

 ความจริง :  บุคคลที่มีความเจ็บปวยทางจิตมีความเฉลียวฉลาดไมไดแตกตางจากคนทั่วไป  
มีการศึกษาหนึ่งบงชี้วาผูมีปญหาสุขภาพจิตมี ระดับสติปญญา หรือ ไอคิว(IQ) อยูในเกณฑเฉลี่ย และบางคนพบวา 
มีระดับไอคิว(IQ) สูงกวาประชากรทั่วไปดวยซํ้า  เพียงแตวาสังคมไมเคยเปดโอกาสใหพวกเขาไดแสดง
ความสามารถออกมา เพราะมีความเชื่อที่วาผูมีปญหาสุขภาพจิตก็จะมีปญหาเรื่องสติปญญาดวย จริงๆแลว 
ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตคือคนที่มีความออนแอดานจิตใจในขณะที่ความสามารถอื่นๆยังคงอยูมิไดเลือนหายไป  
มีคนพูดเสมอวา “ความจํากับความสามารถแตกตางกัน เพราะความจําสามารถเลือนหายได แตความสามารถจะอยู
กับคนๆนั้นไปจนวันตาย” ซ่ึงก็เหมือนกับผูมีปญหาสุขภาพจิตที่จิตใจแยลงแตความสามารถยังคงเดิม เพียงแตไม
โอกาสไดใชความสามารถของตนเองเนื่องจากโดนปดโอกาสจากคนในสังคม  คนอื่นๆก็เลยมองวาผูมีปญหา
สุขภาพจิตหรือผูปวยจิตเวชเปนคนโง 

ความเชื่อท่ี 4 :   ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไมสามารถฟนฟูได  

ความจริง :   ดวยการรักษา ผูปวยสามารถหายเปนปกติ กลับคืนสูสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่มีคุณคา 
ได แตหลายคนกลับหลีกเลี่ยงในการเขารับการรักษาเพราะถูกจองมองดวยความอคติ การขอรับความชวยเหลือ 
โดยการรักษาทางจิตเวชไมไดหมายความวา คุณทําอะไรที่ผิด! ในเรื่องนี้ครอบครัวมีสวนสําคัญอยางมาก เพราะเมื่อ
มีสมาชิกในครอบครัวเปนผูปวยจิตเวชหรือมีปญหาสุขภาพจิต ส่ิงแรกที่ครอบครัวนึกถึงไมใชการบําบัดรักษาแตคือ
การหลบซอนหรือทําอยางไรก็ไดที่จะไมใหคนอื่นๆในชุมชนรูวาคนในครอบครัวเปนผูปวยจิตเวช เนื่องจากเกิด
ความอายและกลัวการนินทาจากเพื่อนบาน  ส่ิงที่ตามมาก็คือการกักขังลามโซผูปวยไวในบานเยี่ยงสัตวเล้ียงตัวหนึ่ง 
จริงๆแลวเปนความเชื่อที่ผิดมากๆ เพราะถาผูปวยหรือผูมีปญหาสุขภาพจิตไดรับการดูแลเอาใจใสและไดรับยา 
อยางสม่ําเสมอก็จะสามารถฟนฟูคนไขใหหายขาดจากการปวยได แตที่ผูปวยไมหายขาดเปนเพราะไดรับยาบาง
ไมไดรับยาบาง เนื่องจากครอบครัวมักจะอางวาไมมีเวลาไปรับยา ตองทํางาน ทําใหอาการที่กําลังจะดีขึ้นกลับแยลง
เหมือนเดิมหรือแยลงกวาเดิม  ดังนั้นหากครอบครัวไมการใหผูปวยหรือผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนภาระตลอดไป   
ก็ตองหาเวลาวางสักนิดเพียงเดือนละครั้งหรือสามเดือนครั้งไปรับยามาใหผูปวยอยางสม่ําเสมอ อาการก็จะดีขึ้น 
เปนปกติ และใหโอกาสเขาสักนิดในการไดทําอะไรบางเล็กๆนอยๆในครอบครัวหรือมีสวนรวมในชุมชนบาง  
พวกเขาก็จะยิ่งอาการดีขึ้นเร็วกวาปกติ 

 
 



ความเชื่อท่ี 5 :   ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตควรยอมรับตออาการปวยของตนเอง  

ความจริง :   การประสบกับปญหาสุขภาพจิตไมใชเร่ืองนาละอาย มันมีโอกาสเกิดไดงายๆ 
ในความเปนมนุษย ซ่ึงไมมีใครเลือกไดวาจะใหเกิดหรือไมให เกิดขึ้นกับตนเอง  การมีปญหาสุขภาพจิต 
ไมไดหมายความวาผูนั้นจะตองมีจิตใจที่ออนแอหรือดางพรอย มีการศึกษาชัดเจนแสดงใหเห็นขอมูลสําคัญ 
วา การเจ็บปวยทางจิตเกิดจากสารเคมีในสมองมีความผิดปกติ  ดังนั้นไมวาคนจะเจ็บปวยทางกายหรือทางจิต 
ก็เหมือนกันคือทุกคนจะรูวาตนเองปวยและไมตองการใหตนเองเปนภาระของใคร  ดังนั้นคนในสังคม 
ไมควรไปทับถมเขาเพียงแคเขาปวยหรือมีปญหาทางจิตเทานั้น อยาลืมวาเขาแคเปนคนปวยคนหนึ่งมิใชอาชญากร
ฆาคนตาย 

ความเชื่อท่ี 6 :   ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตไมสามารถเปนสมาชิกที่ดีของสังคมได  

ความจริง :   ผูประสบปญหาสุขภาพจิตมีความสามารถอยางเต็มที่ในการเขารวมเปนสวนหนึ่ง 
ของสังคม มีบางที่ผูมีปญหาสุขภาพจิตบางคนอาจอยูระหวางการไดรับยาเพื่อควบคุมอาการ แตก็มีสวนนอยที่ทักษะ
ในการเรียนรูหรือการฟนการเรียนรูจะหายไป  ซ่ึงทั้ งนี้ขึ้นอยูกับความถี่และระยะเวลาที่ตองรักษาตัว 
อยูในโรงพยาบาล การไมยอมรับของสังคมเปนอุปสรรคที่พบมากสําหรับพวกเขา อยางไรก็ตามในชุมชน 
ที่มีการชวยเหลือเกื้อกูล จะพบวาผูมีปญหาสุขภาพจิตมีศักยภาพไมไดแตกตางจากบุคคลทั่วไปเลย  ขอเพียงโอกาส
และที่ยืนใหพวกเขาเพียงสักนิด เขาจะไดไมเปนภาระของสังคมและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไดเลยที่ดี 

ความเชื่อท่ี 7 :   ผูที่มีปญหาสุขภาพจิตแตกตางจากบุคคลทั่วไป  

ความจริง :   ผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนกลุมคนที่เสมือนสังคมมองไมเห็น คุณไมสามารถรูไดหรอ
กวา ในกลุมคนกลุมหนึ่งนั้นใครมีปญหาสุขภาพจิตบาง พวกเขาดูปกติเหมือนๆเรา มีความฝน ความหวัง  
ความปรารถนา และความทะเยอทะยานไมไดตางจากคนปกติทั่วไป พวกเขาตองการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
ในชุมชน บางครั้งอาจแตกตางจากคนทั่วไปบางเนื่องจากอาการเจ็บปวย ดังนั้นชุมชนที่ใหการชวยเหลือดูแล 
ควรจะสามารถจัดหาหรืออํานวยความสะดวกในเรื่องความตองการที่พิเศษเหลานี้เพื่อเอื้ออํานวยใหพวกเขาสามารถ
ใชชีวิตอยูในชุมชนไดอยางมีความสุข  ความจริงพวกเขาไมไดแตกตางจากคนปกติเพียงแตคนปกติตางหากที่มอง
พวกเขาผิดปกติและจํากัดที่ยืนในสังคมใหพวกเขาเพียงเศษเสี้ยวในสังคมเทานั้น 

 จะเห็นวาหากคนในสังคมมีความเชื่อที่ผิดๆแบบนี้สักครึ่งหนึ่งก็ทําใหผูปวยหรือผูมีปญหาสุขภาพจิตไมมีที่
ใหอยูในสังคมแลว ในทางกลับกันหากเรามองคนเหลานี้ดวยความเปนจริงพวกเขาจะไดแสดงศักยภาพของเขา
ออกมาใหคนในสังคมได เห็นกันวา  ผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนสวนหนึ่งของสังคมและไมได เปนบุคคล 
ไรความสามารถหรือบุคคลอันตรายอยางที่เขาใจกัน 

 
 
 
 



บทที่ 5  ประเมินคนฟง...แนะนําครั้งตอไป 
สําหรับการถายทอดความรูควรจะตองมีการประเมินผลทุกครั้ง เพื่อจะไดทราบวาการอบรมครั้งนี้ผูเขารับ

การอบรมมีความรู ความเขาใจมากนอยเพียงใดเมื่อเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว บรรลุผลตามความมุงหมายหรือไม
มีอะไรบางเปนปญหาอุปสรรคเพื่อที่จะตองปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป โดยจะตองปรับเปลี่ยนใหมีประสิทธิภาพ
มายิ่งขึ้น การถายทอดแตละครั้งวิทยากรนอกจากมีการเตรียมตัวและเตรียมเนื้อหากอนการอบรมรม ยังตองคิดดวย
วาหลังการอบรมหรือถายทอดจะใชอะไรเปนตัวประเมินผลสิ่งที่ไดถายทอดออกไป  ในคูมือเลมนี้มีวิธีการประเมิน
มานําเสนอใน 3 ขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนกอนการถายทอดความรู 

2. ขั้นตอนระหวางการถายทอดความรู 

3. ขั้นตอนหลังการถายทอดความรู 

 
ขั้นตอนกอนการถายทอดความรู 
 เครื่องมือสําคัญที่ใชในระดับของการประเมินผลการเรียนรูของผูเขาอบรม ซ่ึงไดแก แบบทดสอบ 
ความรูกอน-หลัง (pretest - posttest) การอบรมนั้นเปนเครื่องมือที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการอบรมมักจะตอง
พัฒนาขึ้นมาเอง หรือมิฉะนั้นก็จะตองเปนผูดําเนินการรวบรวมเพื่อจัดทําแบบทดสอบโดยขอความรวมมือจาก
วิทยากรในแตละวิชาชวยออกขอทดสอบให ในหัวขอวิชาที่วิทยากรรายดังกลาวรับผิดชอบ โดยทั่วไปแบบทดสอบ
กอน-หลังการอบรมนั้นมักจะมีลักษณะเปนขอทดสอบปรนัย ประกอบดวยขอคําถามจํานวนมาก แตละขอจะมี
คําตอบหลายขอใหเลือกตอบ หรืออาจมีลักษณะเปนการใหเติมคําตอบที่ถูกตองลงในชองวางก็ได ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการนําขอมูลหรือคําตอบที่ไดมาแปลงเปนตัวเลข เชนเดียวกับแบบสอบถามทั่วไป 

สําหรับการถายทอดเรื่องการยอมรับและใหโอกาสผูที่มีปญหาสุขภาพจิตนั้น นอกจากจะใชเครื่องมือ
แบบทดสอบกอน-หลัง (Pretest - posttest) แลววิทยากรควรจะใชเกณฑการสํารวจทัศนคติของประชาชนใน 
ชุมชน/หมูบานที่มีตอผูมีปญหาสุขภาพจิต ของกรมสุขภาพจิตในการประเมินกอนและหลังดวย ทั้งนี้เพื่อจะ
ตรวจสอบวาผูรับการถายทอดมีทัศนคติ การยอมรับและใหโอกาสตอผูมีปญหาสุขภาพจิตเปลี่ยนแปลงไปหรือไม  

 

 
 



     ตัวอยาง.....เกณฑการสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชน/หมูบานที่มีตอผูมีปญหาสุขภาพจติ 
 

 อันดับ หัวขอ เห็นดวย ไมเห็นดวย 
1 ผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนผูมีความรุนแรงและเปนอันตราย   
2 ผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนคนขี้เกียจ ไมมีความกระตือรือรน   
3 ผูมีปญหาสุขภาพจิตเปนผูที่ไมมีความเฉลียวฉลาดและเปนคนโง   
4 ผูเจ็บปวยทางจิตไมสามารถฟนฟูได   
5 ผูมีปญหาสุขภาพจิตควรจะรบัผิดชอบตอการปวยของตนเอง   
6 ผูมีปญหาสุขภาพจิตไมสามารถเปนสมาชิกที่ดีของสังคมได   
7 ผูมีปญหาสุขภาพจิตไมควรอยูรวมกับคนในชุมชน   

 
**  เกณฑการพิจารณาการยอมรับผูมีปญหาสุขภาพจิต 
 ตองตอบ ไมเห็นดวย 4  ขอขึ้นไป และในจํานวน 4 ขอ ดังกลาว ตองตอบ ไมเห็นดวย ในขอคําถามที่ 7  

ขั้นตอนระหวางการถายทอดความรู 
 ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่วิทยากรตองใชการสังเกตสีหนาทาทาง  สังเกตการมีสวนรวมและการถามตอบกับ
ผูรับการถายทอด เพื่อจะไดรูวาผูรับการถายทอดใหความสนใจการอบรมมากนอยแคไหน หากผูรับการถายทอด 
เกิดอาการงวงนอน หันซายหันขวาไมสนใจการอบรม หรือทําทาเบื่อหนายเพราะเริ่มไมเขาใจสิ่งที่วิทยากรกําลัง
ถายทอด วิทยากรตองรีบปรับเปลี่ยนกลวิธีในการถายทอดหรือหากิจกรรมมาขั้นเพื่อลดปฏิกิริยาดังกลาวทันที  
 

ขั้นตอนหลังการถายทอดความรู 
 เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นแลววิทยากรควรจะตองมีการประเมินอีกครั้งเพื่อจะไดนําผลการประเมินมาวิเคราะห
ถึงการบรรลุผลตามเปาหมายหรือไม ผูรับการถายทอดไดความรูความเขาใจตรงตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 
หรือมีส่ิงใดที่วิทยากรยังตองปรับปรุงแกไขอีกบาง สําหรับเรื่องการถายทอดเรื่องการยอมรับและใหโอกาสผูที่มี
ปญหาสุขภาพจิตนั้น  วิทยากรสามารถใชแบบทดสอบตางๆดังนี้ 
 1. แบบทดสอบความรูกอน-หลัง  (Pretest - posttest) วิทยากรสามารถนําแบบทดสอบความรูกอนมา
ทดสอบผูรับการถายทอดอีกครั้ง เพื่อดูวาผูรับการถายทอดมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่รับการถายทอดเพิ่มขึ้น
มากนอยแคไหน หากผลการทําแบบทดสอบสวนมากมีคะแนนดีขึ้นก็แสดงวาวิทยากรสอบผานการอบรมครั้งนี้ 
ในทางกลับกันหากผูรับการถายทอดมีคะแนนเทาเดิมหรือนอยลงแสดงวาวิทยากรตองยอนกลับมาดูรายละเอียด 
ในแตละดานวามีตรงไหนที่เราบกพรองเพื่อที่เราจะไดพัฒนาและปรับปรุงในการอบรมครั้งตอไป 



 2. เกณฑการสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชน/หมูบานที่มีตอผูมีปญหาสุขภาพจิต เมื่อวิทยากรสํารวจ
ผูรับการถายทอดไปแลวกอนการอบรม ก็ควรที่จะนํามาสํารวจอีกครั้งหลังการอบรม เพื่อดูวาผูรับการถายทอดมี
ทัศนคติที่ดีและใหการยอมรับผูที่มีปญหาสุขภาพจิตมากขึ้นหรือไม เพราะวัตถุประสงคหลักของการอบรมครั้งนี้
เพื่อตองการใหประชาชนเกิดการยอมรับและใหโอกาสผูที่มีปญหาสุขภาพจิต แตถาผูรับการถายทอดยังมีทัศนคติ
แบบเดิมๆหรือไมยอมรับผูที่มีปญหาสุขภาพจิตแสดงวาวิทยากรตองกลับมาทบทวนการอบรมและตองใหความรู 
ความเขาใจแกผูรับการถายทอดใหม  

3. แบบประเมินโครงการ/แบบประเมินการอบรม - เปนแบบสอบถามซึ่งเหมาะสมกับการใชเปนขอคําถาม
แบบปรนัย กลาวคือ แตละขอคําถาม จะมีคําตอบหลายคําตอบใหเลือก โดยเมื่อไดรับขอมูลหรือคําตอบแลวสามารถ
นํามาแปลงเปนตัวเลข แจกแจงความถี่ แลววิเคราะหเชิง ปริมาณได ไมนิยมใชคําถามปลายเปด(Open-ended) หรือ 
ควรจะใชนอยที่สุด (อาจไมเกิน 2-3 ขอ) แตควรพยายามกระตุน ใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมขอคําถามประเด็นตางๆที่มีอยูแลว สวนเนื้อหาหรือประเด็น ที่สอบถาม ควรกําหนดใหครอบคลุมทุกดาน
ของโครงการฝกอบรม ทั้งที่อยูในปจจัยนําเขา ของการฝกอบรม(Inputs) และกระบวนการฝกอบรม (Process) 
 อาทิเชน                   - เนื้อหาหลักสูตร หัวขอวิชาตางๆ และวิธีการฝกอบรม 

          - ความเหมาะสมของรายละเอียดโครงการและกําหนดการฝกอบรม 
                          - วิทยากร (หากในโครงการเดียวกันนี้มีการใชแบบประเมินรายวิชาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับ

วิทยากรอยูแลวในแบบประเมิน โครงการอาจจะเพียงแตสอบ ถามเกี่ยวกับภาพรวมของวิทยากรเทานั้น 
                           - เอกสารประกอบการอบรม    

          - การดําเนินงานของเจาหนาที่ 
          - สถานที่ สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 6   เรื่องเลาดีๆจากพี่ๆสาธารณสุข 
 บางครั้งในตัวคนเรามักจะมีเร่ืองเลาและประสบการณดีๆมากมายที่ควรจะถายทอดและเปนประโยชน 
ตอคนอื่น แตวัฒนธรรมคนไทยมักจะไมชอบพูดหรือแสดงออกอะไรมาก เนื่องจากกลัววาคนอื่นจะหาวาพูดมาก  
ขี้โอ ทั้งๆที่เปนขอมูลที่ควรบอกเลาเกาสิบและแบงปนใหผูอ่ืนไดรับทราบกัน  เนื้อหาบทนี้จึงรวบรวมเรื่องเลาดีๆ
จากพี่ๆสาธารณสุขเกี่ยวกับการชวยเหลือผูปวยจิตเวชใหอยูในชุมชนไดวาตองใชความพยายามและกลวิธีอยางไร 
จึงทํางานแลวประสบความสําเร็จ ทั้งนี้อาจเปนเรื่องเลาจากพี่ๆสาธารณสุขที่ไมไดอยูในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 
แตผูเขียนเห็นวาเรื่องเลาของพวกพี่เหลานี้เปนขุมทรัพยที่ดีและมีประโยชนหากใครไดอานและนําไปปรับใช 
ในการปฏิบัติงานของตนเอง จึงตองขอขอบคุณพี่ๆสาธารณสุขตามรายนามดานลางนี้ที่ยินยอมเปดเผยและ
แลกเปลี่ยนเคล็ดลับดีๆใหทุกคนไดเรียนรูรวมกัน 

 
เร่ืองเลาท่ี 1  การสรางการยอมรับผูปวยของญาต ิ
แหลงขอมูล นายนรนิทร  หมูบานเกาะ พยาบาลวชิาชพี 5 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครนิทร 
  ผูปวยรายหนึ่งเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชเลย ฯ ประมาณ 5-6 คร้ังมาดวยอาการ เอะอะ
อาละวาด ทํารายบิดา เนื้อตัวสกปรก ขาดยา ขาดนัด  มีประวัติเสพยาบา/สุรา บางครั้งออกไปขอทานทําให 
ชุมชนหวาดกลัว   บานของผูปวยแยกไปจากบิดาเปนเพิงไมมีฝากั้นดานหลังดานเดียว ในบานพบเสื้อผาเกาๆ  
มุงเกา ๆ ที่ใชหนังยารัดรอยขาด รอบบานมีอุจจาระ หญารก และขยะกองใหญสงกลิ่นเหม็น สภาพนาจะเปนที่เก็บ
ของมากกวาบาน หลังจําหนายผูปวย ทีมสหวิชาชีพออกไปเยี่ยมบานพบวาบิดาเปนขาราชการเกษียณอายุ ไมกลา
บอกใครเรื่องลูกเพราะอับอาย แตบิดาก็ยังคงไปรวมกิจกรรมของชุมชน เชน ชมรมผูสูงอายุ สมาชิกสหกรณ 
  ทีมสหวิชาชีพไดเขาไปพูดคุยกับบิดาของผูปวยเพื่อหาแนวทางในการดูแลผูปวยโดยใหบิดามีสวน
รวมดวย 2 สัปดาหแรกบิดาปฏิเสธ คิดวารักษามาหลายครั้งลูกก็ไมหายขาด ทีมสหวิชาชีพจึงนําบิดามารวมฟง
ปญหาของญาติผูปวยจิตเวชที่ประสบผลสําเร็จในการดูแลผูปวยที่บาน พรอมทั้งดึงบิดาเขารวมโครงการดวย  
แรก ๆ บิดาปฏิเสธไมมารวมโครงการ อางวางานยุง ทีมก็พยายามหาทางติดตอทางโทศัพท แตถาเบอรโทรศัพทของ
ทีมจิตเวชขึ้นที่มือถือบิดาก็จะปดโทรศัพท ไมรับสาย พยาบาลตองแวะหาบิดาผูปวยนอกเวลาทํางาน แรกพูดคุย 
ถามทุกขสุขของบิดาผูปวยกอน ตอมาจึงถามถึงผูปวย พยายามไปพบเสมอๆ และชวยใหผูปวยดูแลสุขภาพอนามัย
ตนเองบาง เชน ตัดผม อาบน้ํา ตัดเล็บมือเล็บเทา และพบบิดาเปนครั้งคราว พบวาผูปวยดูแลตัวเองไดดีขึ้น สะอาด
สะอานขึ้น บิดาไมมีเวลาดูแลผูปวยอยางจริงจังทําใหผูปวยขาดนัดขาดยา พยาบาลชวยทําหนาที่โดยประเมินอาการ
ผูปวยกอนรับยาและนํายาไปใหที่บานและขอรองใหบิดาดูแลใหผูปวยกินยาทุกมื้อครบตามแพทยส่ัง แรก ๆ  



มีปญหาทานยาบาง ไมทานยาบาง ก็ตองพูดคุยใหบิดาเขาใจถึงความสําคัญของการรักษาเพื่อไมใหปวยซํ้า  
ผลที่ไดรับคือบิดาดูแลผูปวยอยางจริงจัง เขาใจผูปวยมากขึ้น ผูปวยดีขึ้น ไมเก็บขยะหรือดื่มสุรา 
  สําหรับปญหาไมใหผูปวยพักในบานเดียวกับบิดา  พยาบาลพยายามชวยใหผูปวยปรับตัว 
กลับสูสภาพที่เหมาะสม โดยคอยกํากับดูแลใหผูปวยทําแตละกิจกรรม เชน อาบน้ําเอง ซักเสื้อผาใหสะอาด ชวยงาน
บานบิดา ตัดหญาที่รก จัดสถานที่ เผาขยะ คอยใหคําชมเชยและพูดคุยใหบิดาเห็นศักยภาพของผูปวยในการดูแล
เรื่องอาหารการกิน ชวงแรก บิดาแขวนอาหารไวที่มุมบานเพื่อใหผูปวยหยิบมากิน พยาบาลจึงเขาไปพูดคุยเร่ืองนี้วา
การรับประทานอาหารเปนการสรางสายใยสัมพันธ จะชวยใหผูปวยดีขึ้นและเปนโอกาสการพูดคุยปรึกษาหารือดวย 
หลายสัปดาหตอมาบิดาอนุญาตใหผูปวยหยิบของกินในตูกับขาวได จนปจจุบันผูปวยและบิดากินขาวดวยกัน 
และยายผูปวยเขามาอยูในบานหลังเดียวกับบิดา 
  กระบวนการทั้งหมดใชเวลา ประมาณ 2 ป ปจจุบันบิดามารับยาเอง และเขามามีสวนรวม 
ในโครงการญาติชวยญาติ ผูปวยก็ไมกลับมา Admit อีกขณะนี้ยังมีผูปวยอีกกวา 100 รายที่ญาติไมยอมรับ 
 
เร่ืองเลาท่ี 2  เร่ืองของ “สุมาลี” 
แหลงขอมูล นางศรัณยา  ทองจีน พยาบาลวิชาชีพ 7   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร 
  สุมาลีเปนผูปวยจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชนครสรรคฯ โรงพยาบาลทําการจําหนายผูปวย 
แตญาติไมยอมรับผูปวยกลับเนื่องจากเบื่อหนายผูปวย ผูปวยเองยากจน ไมมีบานอยู รับจางทํางานทั่วไปในตลาด 
อาการของผูปวยที่ผานมารุนแรงทําใหแมคาสวนใหญไมยอมรับผูปวยอยูในชุมชนไมได 
  ทีม Home health care ไดปรับกระบวนการ AIC มาใชกับกลุมเพื่อนแมคาในตลาด เจาของตลาด
และบิดามารดาของผูปวย รวมประมาณ 7-9 คน ใหทุกคนไดระบายความรูสึกเบื่อหนาย ความไมพอใจที่ไมยอมรับ
ผูปวย ระหวางนั้นได Support กลุมไปดวย ทํากลุม 2 รอบ ชุมชนก็ยังไมยอมใหนําผูปวยอยูในตลาดสด จึงประสาน
กับปลัดเทศบาลและหัวหนาฝายสงเสริมของโรงพยาบาลชุมชนเขามารวมและชวยในกระบวนการกลุมดวย ปรากฏ
วาการทํากลุมรอบนี้สามารถลดอคติที่มีตอผูปวยได ชุมชนยอมใหสงผุปวยกลับมาอยูในตลาดสดได 
  ระยะแรกที่ผูปวยกลับมาอยูที่ตลาดสด ทีม Home health care เยี่ยมผูปวยทุก 2 สัปดาห เปนเวลา  
2 เดือน หลังจากนั้นเยี่ยมทุกเดือนเปนเวลา 2 เดือน และเยี่ยมทุก 3 เดือน เปนเวลา 1 ป ปจจุบันเยี่ยมผูปวย  
6 เดือน/คร้ัง และทีม Home health care ตรวจสอบแฟมทุกเดือนวาผูปวยมารับยาหรือไม ปจจุบันผูปวยไดทํางาน
เปนแมครัวในรานอาหาร เจาของรานพาผูปวยไปรับยาที่โรงพยาบาล และผูปวยใชชีวิตอยูในตลาดสดได 
 
เร่ืองเลาท่ี 3  การจัดระบบเพื่อการชวยเหลือผูปวยใหอยูในชุมชนได 
แหลงขอมูล นางสชุาดา  หุณฑสาร พยาบาลวิชาชีพ 7   โรงพยาบาลจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 
  การดูแลผูปวยกวา 600 คน ในพื้นที่ กทม. ตองอาศัยกระบวนการและการจัดการดวยใจ โดยแบง
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกเปน 6 โซน แตงตั้งสหวิชาชีพของสถาบันฯ เพื่อเปนผูประสานงานทั้ง 6 โซน 
เมื่อผูปวยในเขตกรุงเทพมหานครมา Admit งานจิตเวชชุมชนของสถาบันจะคนขอมูลจากฐานขอมูลกลาง  
ของสถาบันและสงขอมูลใหผู รับผิดชอบโซนเพื่อเตรียมขอมูลพื้นฐานของผูปวยและวางแผนการติดตาม 



โดยประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบในกรดูแลผูปวยเมื่อจําหนายกลับไปอยูในชุมชนเพื่อใหผูปวยรับประทานยา
อยางตอเนื่อง มาพบแพทยตามนัด การจัดการกับการดูแลตนเองของผูปวยและการจัดการกับสัมพันธภาพ 
ของครอบครัวตอผูปวย ทั้งนี้ สถาบันฯ จะมีชองทางในการติดตอประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุข 
ของ กรุงเทพมหานคร เชน มีรายช่ือบุคลากรในพื้นที่รับผิดขอบ หมายเลขโทรศัพท, Fax, e-mail เปนตน บุคลากร
ของสถาบันจะทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการทํางาน หากมีวิกฤตสุขภาพจิตเกิดขึ้นก็จะสงทีม MCC ลงไปจัดการ
นอกจากนี้ ยังมีการใหความรูแก อสส.ของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหสามารถดูแลผูปวยในเบื้องตนได เชน ทักษะ 
การเตือน การใหกําลังใจ การเปนเพื่อนคุย การใหคําปรึกษาเบื้องตน ซ่ึงหาก อสส.มีปญหาตองปรึกษาศูนยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบกอน หากแกปญหาไมไดจึงจะปรึกษาบุคลากรของสถาบันฯ 
  สถาบันฯ จะติดตามเยี่ยมผูปวยจิตเวชในชุมชนโดยเยี่ยมในผูปวยที่มีการ Admit มากกวา 3 คร้ัง/ป 
หรือ Readmit นอยกวา 28 วัน และมีพื้นที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกเยี่ยมเมื่อผูปวยจําหนาย 
จากโรงพยาบาล 3 คร้ัง/เดือนแรก และ 2 คร้ัง/ 2 เดือนตอมา หลังจากนั้นจะ Refer ใหกรุงเทพมหานครดูแล ทั้งนี้
ผูปวยตองอยูในรัศมี 10 กิโลเมตรจากสถาบัน ฯ หากเกินกวา 10 กิโลเมตร จะสงตอใหศูนยบริการสาธารณสุข 
สังกัดสํานักอนามัย กรุงเทพมหานครที่อยูใกลบานผูปวย หลังจากนั้นสถาบันฯ จะติดตามทางโทรศัพททุก 3 เดือน 
จนครบ 1 ป โดยจะโทรถามพยาบาลของศูนยบริการสาธารณสุขที่ไปเยี่ยมบาน รวมทั้งโทรถามผูปวยและญาติวาเขา
ไดรับการเยี่ยมบานจากพยาบาลของศูนยฯหรือไม ถามถึงคุณภาพชีวิตของผูปวย รวมทั้งถามถึงการดูแลของญาติวา
มีปญหาในการดูแลผูปวยหรือไม หลังจากครบ 1 ป เราจะมีการประชุมสรุปผล 
 
เร่ืองเลาท่ี 4  โครงการใจถึงใจใชสิทธิบัตรทอง 
แหลงขอมูล นางสาวหยกฟา  บุญจิต  พยาบาลวิชาชีพ 6   โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร 
  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ เปนโรงพยาบาลจิตเวชขนาดเล็ก เปดบริการมาแลวประมาณ 10 ป 
โดยใหบิการทั้งผูปวยนอกและผูปวยในระยะ 2-3 ป ที่ผานมาโรงพยาบาลตองรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล 
วันละ 100 คน / วัน นับเปนภาระหนักสําหรับโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับอัตรากําลังทางการพยาบาลเพียง 28 คน 
  ทีมโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ จึงไดรวมกันวิเคราะหสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นโดยพูดคุยกับ
เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ ญาติผูปวย ครอบครัว ชุมชน พบวาผูปวยที่มารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากปญหา
การขาดยาเพราะญาติและผูปวยสวนใหญจะใหขอมูลวาระยะทางไกล ไมมีเงินเหมารถเพื่อมารับยาไดเมื่อผูปวย
อาการทุเลาจึงหยุดยาหรือรอจนเก็บคารถไดจึงจะมาโรงพยาบาลจิตเวชฯ บางครั้งไปรับยาที่โรงพยาบาลอําเภอ 
ก็ไมไดยาทางจิตเวช บางรายเนื่องจากโรงพยาบาลอําเภอมียาเฉพาะทาง จึงปรับลดยา ทําใหไมไดยาเหมือน
โรงพยาบาลจิตเวช 
  ทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลนครพนมฯ ไดรวมกันคิดโครงการที่จะชวยใหผูปวยและครอบครัว
ไดรับบริการใกลบานและประหยัดคาใชจาย สามารถใชสิทธิบัตรทองได จึงเกิดโครงการใจถึงใจใชสิทธิบัตรทอง
ขึ้น โดยใหโรงพยาบาลชุมชนสงรายชื่อผูปวยและรายการยามายังโรงพยาบาลจิตเวชฯ   และโรงพยาบาลจิตเวชฯ 
ใหการสนับสนุนยาดังกลาวแกโรงพยาบาลชุมชนได ผูปวยสามารถรับการ Follow up ที่โรงพยาบาลชุมชนใกลบาน
ไดอยางตอเนื่อง หลังจากมีการประชาสัมพันธโครงการดังกลาวแกพื้นที่รับผิดชอบก็ไดรับการตอบรับจาก



โรงพยาบาลชุมชนเปนอยางดีและไดรับความรวมมือที่ดีมาก ปจจุบันมีผูปวยที่เขารวมโครงการใจถึงใจใชสิทธิบัตร
ทองเปนจํานวนมาก 
  นอกจากนี้ พบวาเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ขาดความมั่นใจในการใหบริการสุขภาพจิต 
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯ จึงไดจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพเครือขายเปนประจําทุกป โดยเชิญเจาหนาที่ทั้งใน
ระดับ สสจ. รพท. รพช. และสอ. เขารวมประชุมวิชาการ จัดใหมีการเยี่ยมประสานเครือขายระดับตรงโรงพยาบาล
ชุมชนอยางนอยปละ 1 คร้ัง นําทีมโดยผูอํานวยการโรงพยาบาลและทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลจิตเวช 
นครพนมฯ โดยในชวงเชาของการเยี่ยมประสาน เปนการ Review treatment ผูปวยจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน 
โดยจิตแพทยและในชวงบายจะเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนปญหาอุปสรรคและหาแนวทางแกไขในการปฏิบัติงาน
รวมกัน และลงพื้นที่ใหบริการผูปวยจิตเวชทีมีอาการซับซอน โครงการนี้ไดรับการตอบรับจากโรงพยาบาลชุมชน
ใหจัดโปรแกรมการลงเยี่ยมเปนจํานวนมาก และเห็นวาควรจะมีการทําอยางตอเนื่อง ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุข 
ในชุมชนรูสึกอบอุนใจและมั่นใจในการใหบริการสุขภาพจิต 
  ในการดูแลผูปวยจิตเวชตอเนื่องที่บานนั้นมีกระบวนการเริ่มตั้งแตการรับผูปวยจิตเวชไวใน
โรงพยาบาล โยจะมีการแจงพื้นที่ที่ผูปวยอาศัยอยูผานเจาหนาที่สาธารณสุข และโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเตรียมพื้นที่
ขณะที่รับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชซึ่งจะใชเวลาประมาณ 20 วัน ขณะจําหนายผูปวยกลับบานใหญาติ
เซ็นใบยินยอมรับดูแลผูปวยตอเนื่องที่บานซึ่งในใบยินยอมจะมีขอมูลการดูแลผูปวยจิตเวชที่บาน และหลังจาก
จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาลได 2 สัปดาห โรงพยาบาลจิตเวชฯจะโทรแจงญาติผูปวยเพื่อนัดวันที่จะ  
Follow up และมีการเก็บขอมูลผูปวยจากการมา Follow up ทุกเดือน ถาผูปวยไมมา Follow up ใน 1 เดือน 
โรงพยาบาลจิตเวชฯ จะทําหนังสือประสานญาติผูปวยและเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อลงเยี่ยมผูปวย 
  กิจกรรมทั้งหมดดําเนินการในลักษณะของคูขนานโดยจะมีการติดตามตัวช้ีวัดและประเมินผล 
Output outcome และ impact ในแตละป 
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