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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั จ�ำนวนมากพบว่าการป่วยด้วยโรคเรือ้ รังทางกายส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยทางจิตใจ
โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
เมื่อผู้ป่วยเหล่านี้มีการเจ็บป่วยทางจิตใจ ก็ขาดแรงจูงใจและขาดศักยภาพในการดูแลตนเอง ท�ำให้โรค
เรื้อรังที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้น การดูแลรักษาก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการป้องกันไม่ให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกิดการเจ็บป่วยทางจิตใจจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นความท้าทายส�ำหรับพยาบาลชุมชน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอบทบาทพยาบาลจิตเวชชุมชนในการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตใน
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประกอบด้วย การป้องกันในระยะที่ยังไม่มีการเกิดการเจ็บป่วยทางจิต การป้องกันใน
ระยะที่เกิดการเจ็บป่วยทางจิตแล้วแต่ยังไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจน การป้องกันในระยะที่มีการเจ็บป่วย
ทางจิตเกิดขึ้นแล้ว
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Prevention of Mental Illness in Chronic Disease
Patients: Role of Psychiatric Nurses in Community
Aungsana Khlaisuk*

Abstract
Several studies have shown that chronic disease lead to mental illness
especially in patients with cardiovascular disease, stroke, diabetes and cancer.
People with chronic disease suffering from mental illness may effect on motivation in
self – care and lead to more severity of chronic disease that likely to difficult and complex
to treatment. Therefore, the mental illness prevention are important and challenging
to psychiatric nurse in community. The purpose of this article is present the role of
community psychiatric nurse in preventing mental illness that consist of primary
prevention, secondary prevention and tertiary prevention.
Keywords: Preventing mental illness/ Role of psychiatric nurse in community
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บทน�ำ

ได้ในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า (Depression)
โรควิ ต กกั ง วลแบบทั่ ว ไป (Generalized anxiety
การเจ็บป่วยทางจิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกาย
disorder) โรควิตกกังวลแบบท่วมท้น (Panic anxiety
เป็นประเด็นปัญหาส�ำคัญที่ควรตระหนักถึง มีการศึกษา
disorder)
การทบทวนวรรณอย่างเป็นระบบพบว่า อัตราความชุก
การเจ็บป่วยทางจิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จะส่ง
ของการเจ็บป่วยทางจิตในผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และ ผลทางลบต่อผู้ป่วยและการรักษา ผู้ป่วยขาดแรงจูงใจ
โรคกระดูกพรุนสูงกว่าในกลุ่มประชากรทั่วไป โดยพบว่า ในการดูแลตนเอง ไม่มาพบแพทย์ตามนัด ขาดการ
ในผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดหัวใจ รับประทานยา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาและ
มีอัตราความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 15–50 และ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพิ่มอัตราการตายและค่าใช้จ่าย
ภาวะวิตกกังวลอย่างท่วมท้น (Panic disorder) ร้อยละ ในการดูแลรักษาโรคเรื้อรัง6 ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิด
10–50 ในผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง พบมีภาวะซึมเศร้า การเจ็บป่วยทางจิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
มากกว่าร้อยละ 40 ในผู้ป่วยมะเร็งพบมีอัตราความชุก ในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังในชุมชนเป็นบทบาทหลักของ
ของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 50 และเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยมะเร็ง พยาบาลชุมชนและถึงแม้ว่าพยาบาลชุมชนจะมีบทบาท
ทีม่ กี ารท�ำนายโรคไม่ดี เช่น โรคมะเร็งตับอ่อน มะเร็งช่อง ในการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเป็นองค์รวมทัง้ ด้านกาย จิตสังคม
ปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งล�ำไส้ โดยพบอัตราความ และจิตวิญญาณ แต่ก็อาจมีข้อจ�ำกัดในการดูแลปัญหา
ชุกของโรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized anxiety การเจ็บป่วยทางจิต ดังการศึกษามุมมองของพยาบาล
disorder) ในผู้ป่วยมะเร็งพบสูงถึงร้อยละ 69 เพิ่มขึ้นใน ชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่มีโรค
ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการด�ำเนินโรคไม่ดี ส�ำหรับโรคกระดูก ร่วมหลายโรคในชุมชนที่พบว่า พยาบาลชุมชนเห็นว่า
และข้อที่มีอาการปวดเรื้อรัง ดังเช่นผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ การประเมินปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยเป็นงานที่ส�ำคัญ
รู ม าตอยด์ แ ละกระดู ก พรุ น พบมี อั ต ราความชุ ก ของ แต่เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดของเวลาท�ำให้ต้องมุ่งเน้นที่การ
โรคซึมเศร้าค่อนข้างกว้างตั้งแต่ร้อยละ 13–801 ใน ดูแลปัญหาสุขภาพทางร่างกาย อีกทั้งในการประเมิน
ประเทศไทยได้มกี ารศึกษาความชุกของการเจ็บป่วยทาง ปัญหาสุขภาพจิตพยาบาลชุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
จิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีความชุก เทคนิคการสัมภาษณ์และการประเมินปัญหาสุขภาพจิต
ของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 43.30 โรคเบาหวานร้อยละ ท�ำให้พยาบาลชุมชนยังไม่สามารถท�ำบทบาทหน้าที่ใน
39.60 2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร้อยละ 14.5 3 การประเมินปัญหาสุขภาพจิตและการดูแลปัญหาสุขภาพ
ผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายร้อยละ 17.64 และในผู้ป่วย จิตเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนได้7 จากข้อมูล
โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 10.85 แต่ยงั ไม่พบการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทีม่ คี วามซับ
การเจ็ บ ป่ ว ยทางจิตในผู้ป่วยกลุ่มโรคข้ออักเสบและ ซ้ อ นในผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จาก
โรคกระดูกพรุน อีกทั้งยังไม่พบการศึกษาการเจ็บป่วย บุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามรูแ้ ละความเชีย่ วชาญใน
ทางจิตอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากภาวะซึมเศร้า ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง การดูแลปัญหาสุขภาพจิต ดังนัน้ พยาบาลจิตเวชในชุมชน
มาจากยังไม่มีเครื่องมือในการประเมินการเจ็บป่วยทาง จึ ง ควรเข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการป้ อ งกั น ปั ญ หา
จิตอื่นๆ เช่น ความวิตกกังวล หรือผู้ป่วยไม่ได้รับการ สุขภาพจิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความ
วินจิ ฉัยการเจ็บป่วยทางจิตจากแพทย์ จากข้อมูลดังกล่าว สามารถในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเฉพาะ
แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังทางกายมีความเสี่ยงสูงที่ โรคที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือจิตเวชที่ซับซ้อน โดยการ
จะเกิดการเจ็บป่วยทางจิตและการเจ็บป่วยทางจิตที่พบ ประยุกต์ใช้ความรูใ้ นการประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจ
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สภาพจิต การบ�ำบัดทางจิตในรูปแบบต่างๆ มีสมรรถนะ
ในการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ การสอนและการฝึกพัฒนา
ศั ก ยภาพผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง ในการเผชิ ญ ความเครี ย ด
ป้ อ งกั น การเกิด ปัญ หาสุขภาพจิต ในผู้ป ่ว ยโรคเรื้ อ รั ง
บทความนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอบทบาทพยาบาล
จิตเวชในชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการ
เจ็บป่วยทางจิตโดยใช้หลักการป้องกันสามระดับตาม
แนวคิดการพยาบาลจิตเวชชุมชน8,9

และการหลั่งสารสื่อประสาทเซโรโทนิน (Serotonin)
นอร์ เ อพิ เ นฟริ น (Norepinephrine) และโดปามี น
(Dopamine)5ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต สั ง คม ได้ แก่ ความคิ ด
อัตโนมัติด้านลบ การเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจัยทาง
สังคม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่คนเดียว ขาดการ
สนั บ สนุ น จากครอบครั ว และสั ง คม สั ม พั น ธภาพใน
ครอบครัวไม่ดี11

พยาบาลจิตเวชในชุมชนมีบทบาทในการให้การ
พยาบาลแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
ที่ซับซ้อนในชุมชน โดยใช้ความรู้และทักษะทางจิตเวช
ศาสตร์และทฤษฏีการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเป็น
รายกรณี จัดระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคใน
บทความนีม้ งุ่ เน้นบทบาทในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วย
ทางจิต โดยประยุกต์ใช้หลักการป้องกันโรคสามระดับ
ตามแนวคิดการพยาบาลจิตเวชชุมชน8 และสมรรถนะ
พยาบาลจิตเวชที่ก�ำหนดโดยสภาการพยาบาล10

			 1.2.1 การสอนวิ ธี ก ารจั ด การกั บ
ความเครียดในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องเผชิญ
กั บ ภาวะวิ ก ฤตต่ า งๆ ทั้ ง การรั ก ษา การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม การด�ำเนินชีวิตและการจัดการกับอาการผิด
ปกติทางร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้
พยาบาลจิตเวชในชุมชน จึงควรสอนเทคนิคการจัดการ
กับความเครียดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เทคนิคการจัดการ
กับความเครียดที่สามารถน�ำมาใช้ได้ ได้แก่ เทคนิคการ
ผ่อนคลาย (Relaxation Technique) เช่น การฝึกผ่อน
คลายความเครียดกล้ามเนือ้ แบบก้าวหน้า (Progressive
muscular relaxation training) ซึ่งจะช่วยลดอาการ
นอนไม่หลับ ลดความฝัน ลดกระบวนการคิดและอารมณ์
ได้8 รูปแบบการสอนอาจท�ำเป็นรายกลุม่ แบบเพือ่ นช่วย
เพื่อน (Self – help group) แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการจัดการกับความเครียดจะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับผู้ป่วยและสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองให้กับ
ผู้ป่วยรายอื่นๆ อีกด้วย

		 1.2 สมรรถนะด้ า นการเสริ มสร้ า งพลั ง
บทบาทพยาบาลจิตเวชในชุมชน: การป้องกัน อ�ำนาจ (Empowering) การสอน (Educating) การฝึก
(Coaching) โดยพยาบาลจิตเวชในชุมชนมีบทบาทดังนี้
การเจ็บป่วยทางจิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1. การป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตระดับแรก
หรือการป้องกันระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention)
เป็นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิตและ
ยังไม่มกี ารเจ็บป่วยทางจิตเกิดขึน้ โดยพยาบาลจิตเวชใน
ชุมชน ควรใช้สมรรถนะในด้านต่างๆ ดังนี้
		 1.1 สมรรถนะในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุม่ เฉพาะโรคทีม่ ปี ญั หาสุขภาพจิตหรือจิตเวชทีซ่ บั ซ้อน
(Direct care) โดยพยาบาลจิตเวชในชุมชนมีบทบาทใน
การประเมินและค้นหาปัจจัยเสีย่ งต่อการเจ็บป่วยทางจิต
พยาบาลจิตเวชในชุมชนใช้ความรูแ้ ละทักษะในการสร้าง
สัมพันธภาพและการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อค้นหา
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเกิดการเจ็บป่วยทาง
จิต ซึ่งได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพ โรคเรื้อรังที่มีผลต่อการ
ไหลเวียนโลหิตไปเลีย้ งสมอง ส่งผลต่อการท�ำหน้าทีส่ มอง

			 1.2.2 เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการ
เผชิญกับความเครียด ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความคิดด้าน
ลบมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจาก
ความคิดลบจะท�ำให้มองสิ่งต่างๆ บิดเบือนไปจากความ
จริง ท�ำให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง ดังนั้นการเสริม
สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจให้ ก ารเผชิ ญกั บความเครี ย ดโดยใช้
เทคนิคการคิดเชิงบวก ควรน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
ป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การคิด
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เชิงบวกนี้เป็นการฝึกมองและรับรู้สิ่งต่างๆ ไปในทางที่ดี
มองสภาพตามความเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผล ด้วยอารมณ์
ทีผ่ อ่ งใส ท�ำให้มพี ฤติกรรมการแสดงออกทีเ่ หมาะสมและ
ตัดสินแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ12

ปลายปิดที่สามารถใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังอีก เช่น แบบประเมินความเครียด
(ST- 5) ข้อดีของการใช้แบบสอบถามปลายปิดคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิตคือสามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็วใน
		 1.3 สมรรถนะในการพัฒนา จัดการและ กลุ่มประชากรจ�ำนวนมาก ซึ่งท�14ำให้พยาบาลสามารถ
ก�ำกับระบบการดูแลกลุ่มเป้าหมาย โดยพยาบาลจิตเวช ท�ำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ในชุมชนมีบทบาทในการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรค 		 2.2 ให้การบ�ำบัดทางจิตในรูปแบบต่างๆ
เรือ้ รังทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งต่อการเจ็บป่วยทางจิต เมือ่ พยาบาล ทั้งรายบุคล รายกลุ่ม ควรด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับ
ประเมินและค้นหาปัจจัยเสีย่ งแล้วพบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ โดยพยาบาลใช้ ส มรรถนะในการ
มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางจิต ควรด�ำเนินการวาง ประสานงาน (Collaboration) และประยุกต์ใช้กลวิธกี าร
แนวทางจัดระบบในการดูแลที่มีคุณภาพ การจัดระบบ บ�ำบัดทางจิตหลายๆ อย่างร่วมกัน ดังการศึกษาผลของ
การดูแลอาจท�ำในรูปแบบการเยี่ยมบ้าน เนื่องจากจะ โปรแกรมการป้องกันภาวะซึมเศร้าในผูป้ ว่ ยเบาหวานซึง่
ท�ำให้สามารถประเมินผูป้ ว่ ยและให้การดูแลได้เหมาะสม เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรัง พบว่าการด�ำเนินงานโดยสหสาขา
กับสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยหรือแม้แต่การเยี่ยมบ้านที่ วิชาชีพผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วน
ศาลากลางบ้านหรือบริเวณที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน ร่วมเป็นรายกลุ่ม (Participatory group learning) การ
ก็ชว่ ยให้ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รังได้เข้าสูส่ งั คมมากขึน้ ทัง้ ยังได้รบั ให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม (Group counselling) การฝึก
ทักษะการผ่อนคลาย (Relaxation skill training) และ
ก�ำลังใจจากเพื่อนสมาชิกในชุมชนอีกด้วย13
2. การป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตระดับที่ การก�ำกับติดตาม (Monitoring) โดยแพทย์ พยาบาล
สองหรื อ การป้ อ งกั น ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary ผูจ้ ดั การรายกรณีและนักกายภาพบ�ำบัดร่วมกันวางแผน
prevention) เป็นการป้องกันในระยะทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง และด�ำเนินกิจกรรม ท�ำให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมดูแลตนเอง
มีการเจ็บป่วยทางจิตในระยะเริม่ แรกโดยการค้นหาผูป้ ว่ ย ด้านสุขภาพจิตดีขึ้น15และภาวะเครียดจากการเจ็บป่วย
ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก (Early detection) เพื่อส่งต่อผู้ป่วย ด้วยโรคเรื้อรังลดลง
ให้ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกัน
ระยะนี้จะช่วยลดอัตราความชุกของการเจ็บป่วยทางจิต
ได้ 8,9 พยาบาลจิ ต เวชในชุ ม ชนควรใช้ ส มรรถนะใน
สมรรถนะในการดูแลกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเฉพาะโรค
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือจิตเวชที่ซับซ้อน (Direct care)
โดยพยาบาลจิตเวชในชุมชนมีบทบาทดังนี้

3. การป้องกันการเจ็บผ่วยทางจิตระดับที่
สามหรื อ การป้ อ งกั น ระดั บ ตติ ย ภู มิ (Tertiary
prevention) เป็นการดูแลให้ผู้ป่วยหายจากโรคและ
รักษาอย่างต่อเนื่องไม่กลับเป็นโรคซ�้ำ ลดผลกระทบ
และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือความพิการ
เมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีปญ
ั หาสุขภาพจิตหรือเจ็บ
ป่วยทางจิตแล้ว ต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถด�ำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ
ไม่ให้มีอาการก�ำเริบหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ
เจ็บป่วย พยาบาลจิตเวชในชุมชนควรใช้สมรรถนะใน
ด้านต่างๆ ดังนี้

		 2.1 คัดกรองและค้นหาการเจ็บป่วยทาง
จิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง เช่น แบบคัด
กรองโรคซึมเศร้า 2 ค�ำถาม และ 9 ค�ำถาม ซึ่งแบบ
ประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้มีการทดสอบแล้วว่ามีค่าความ
ไวและความจ�ำเพาะสูง มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์การ
3.1 สมรรถนะในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย
วินิจฉัยโรคซึมเศร้าซึ่งเหมาะกับการน�ำไปใช้ในการเฝ้า
ระวังโรคซึมเศร้าในชุมชนได้ นอกจากนีย้ งั มีแบบสอบถาม หรือกลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือจิตเวชที่
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ซับซ้อน (Direct care) โดยพยาบาลจิตเวชในชุมชนมี เพื่อการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ปัญหาของตนเอง
ส่งเสริมความเข้มแข็งของและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
บทบาทดังนี้
		 3.1.1 การสอนและให้ค�ำแนะน�ำใน ค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาเหมาะสม การท�ำกลุ่ม
การรับประทานยาและการจัดการกับผลข้างเคียงของยา บ�ำบัดแบบประคับประคองประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ระยะ 1 สร้างสัมพันธภาพให้เกิดความไว้วางใจและ
ทางจิตเวช ยาที่ใช้รักษาอาการทางจิตเวชบางกลุ่มส่ง
คุ้นเคยกันภายในกลุ่มและให้ผู้ป่วยส�ำรวจปัญหาและ
ผลข้างเคียงทางด้านร่างกายกับผู้ป่วยจนท�ำให้ผู้ป่วย
ค้นหาปัญหาของตน พยาบาลท�ำหน้าที่ให้การกระตุ้น
ไม่อยากรับประทานยา พยาบาลควรให้ค�ำแนะน�ำที่
ให้ผู้ป่วยสนใจซึ่งกันและกัน ระยะ 2 สมาชิกกลุ่มร่วม
เหมาะสมในการจัดการกับผลข้างเคียง เช่น อาการ
แสดงความคิดเห็นโดยพยาบาลท�ำหน้าทีก่ ระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ย
ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูก แนะน�ำให้จิบน�้ำบ่อยๆ หลีก
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เลีย่ งน�ำ้ หวานเพราะจะท�ำให้นำ�้ หนักเพิม่ ขึน้ รับประทาน
คล้ายคลึงกันของสมาชิกกลุม่ จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดการเรียน
อาหารที่มีกากใยสูงเพื่อป้องกันภาวะท้องผูก หากมีง่วง
รู้เกี่ยวกับการเผชิญปัญหาของตนเองและสมาชิกกลุ่ม
นอน อ่อนเพลีย ให้หลีกเลีย่ งการท�ำงานทีต่ อ้ งขับรถหรือ
ท�ำให้มองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ระยะ 3 ระยะยุติ
ใช้ เ ครื่ อ งจั ก ร ปกติ แ พทย์ จ ะให้ ย านี้ ใ นตอนเย็ น หรื อ
สมาชิกกลุม่ บอกถึงความประทับใจทีม่ ตี อ่ กันและประสบก่อนนอน แต่หากอาการเป็นมากให้มาพบแพทย์ อยาก
การณ์ที่ได้รับจากการท�ำกลุ่ม นัดหมายการท�ำกลุ่มครั้ง
อาหารมากขึ้น น�้ำหนักเพิ่มมากขึ้น แนะน�ำให้ผู้ป่วย
ต่อไปซึ่งจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความผูกพันกันและเกิด
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้งและไขมันสูง ออกก�ำลังกาย
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีแหล่งช่วยเหลือทางจิตใจและ
อย่างสม�่ำเสมอ เป็นต้น หากผู้ป่วยได้รับค�ำแนะน�ำที่ มองตนเองในทางบวกท�ำให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง17
เหมาะสมจะท�ำให้จัดการกับผลข้างเคียงของยาได้และมี
3.2 สมรรถนะในการพัฒนา จัดการและ
การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะลดโอกาสเกิด
ก�ำกับระบบการดูแลกลุม่ เป้าหมาย โดยการจัดระบบการ
อาการที่รุนแรงมากขึ้น16
เฝ้าระวังและติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีการ
		 3.1.2 การดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีเ่ จ็บ เจ็บป่วยทางจิตและญาติ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมิน
ป่วยทางจิตโดยใช้หลักการบ�ำบัดทางจิตเวช คือการให้ ผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างครอบคลุมเพื่อให้การช่วย
ค� ำ ปรึ ก ษาด้ ว ยแนวคิ ด การปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด และ เหลือและส่งต่ออย่างเหมาะสม โดยในการเยี่ยมบ้านนี้
พฤติกรรม ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองให้เป็นทาง ควรติดตามเกีย่ วกับอาการทางจิตเวช การรับประทานยา
บวกเพื่อน�ำไปสู่การปรับตัวใหม่ที่เหมาะสม การปรับ การท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน การประกอบอาชีพ สัมพันธภาพ
ความคิดและพฤติกรรมนี้สามารถน�ำมาใช้ในผู้ป่วยที่มี ในครอบครัว การสื่อสาร ความสามารถในการเรียนรู้
ปัญหาภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้าหรือในผู้ที่มีปัญหาการ เบื้องต้น สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในการติดตามการ
นอนหลับ ได้มีการศึกษาวิจัยผลของการให้ค�ำปรึกษา เยี่ยมบ้าน ควรร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึง
ตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรมแบบกลุม่ ใน กลุม่ องค์กรต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน เพือ่ ให้การดูแลช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีโรคซึมเศร้าร่วมด้วย พบว่าภายหลัง ผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม
การให้ค�ำปรึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีอาการซึมเศร้า
ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ10 อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็น บทสรุป
บทบาทของการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา
การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรค
ทางจิตเวชคือการท�ำกลุ่มบ�ำบัดแบบประคับประคอง เรื้อรัง เป็นการด�ำเนินงานของพยาบาลจิตเวชในชุมชน
(supportive group psychotherapy) เป็นกลุ่มบ�ำบัด ที่ ต ้ อ งใช้ ส มรรถนะด้ า นการพยาบาลจิ ต เวชร่ ว มกั บ
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แนวคิดการป้องกันโรคสามระดับ คือ การป้องกันระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยสมรรถนะทางการ
พยาบาลจิตเวชที่น�ำมาใช้คือ สมรรถนะในการพัฒนา
จัดการและก�ำกับระบบการดูแลกลุม่ เป้าหมาย สมรรถนะ
ในการดูแลกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหา
สุขภาพจิตหรือจิตเวชทีซ่ บั ซ้อน (Direct care) สมรรถนะ
ในการประสานงาน (Collaboration) สมรรถนะในการ
เสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจ (Empowering) การสอน
(Educating) ในการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตในผูป้ ว่ ย

โรคเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกัน
ของสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่อยู่ใน
ชุมชนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนทางสังคมอย่าง
เหมาะสม ซึง่ รูปแบบการท�ำงานร่วมกันระหว่างสหสาขา
วิชาชีพและภาคีเครือข่าย ก็เป็นประเด็นทีท่ า้ ทายส�ำหรับ
บุคลากรทางสาธารณสุขทีต่ อ้ งร่วมกันค้นหารูปแบบการ
ท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูป้ ว่ ย
โรคเรื้อรังในชุมชน

References

1. Clarke DM, Currie KC. Depression, anxiety
and their relationship with chronic
diseases: a review of the epidemiology,
risk and treatment evidence. Medical
Journal of Australia 2009; 190(7Suppl):
S54-60.
2. Jarassaeng N, Mongkonthaworncha, S,
Buntakheaw P, Hanlakhon P, Bunjun S,
Arunponpaisal S. Depression in chronic
illness at the OPD section in Srinagarind
Hospital, Faculty of Medicine, Khon
Kaen University. Journal of the Psychiatry
Association of Thailand 2012; 57(4):
439-46. (In Thai)
3. Chanthanathas A, Wannasewok K, Bussaratid
S, Krittayaphong R. Prevalance and
Associated Factors of Depression
Disorder in Patient with Acute Coronary
Syndrome. Journal of the Psychiatry
Association of Thailand 2013; 58(4):
17-28. (In Thai)
4. Plookrak S. The Prevalance and Associated
Factors of Depression in ESRD
on Hemodialysis in Phra Nakhon Si
Ayutthaya Hospital. Journal of

5.
6.

7.

8.

9.

Preventive Medicine Association of
Thailand 2018; 8(1): 72-80. (In Thai)
Aniwattanapong D. Post stroke depression.
Journal of the Psychiatry Association of
Thailand 2018; 63(4): 383-418. (In Thai)
Harter M, Baumeister H, Reuter K, Jacobi F,
Höfler M, Bengel J, Wittchen, H.
Increased 12-month prevalence rates
of mental disorders in patients with
chronic somatic diseases. Psychotherapy
and psychosomatics 2007; 76(6): 354-60.
Grundberg A, Hansson A, Hilleras P, Religa
D. District nurses' perspectives on
detecting mental health problems and
promoting mental health among
community-dwelling seniors with
multimorbidity. Journal of clinical nursing
2016; 25(17-18): 2590-9. Doi: 10.1111/
jocn.13302.
Chaiwannawat T. Roles of psychiatric nursing
for mental health promotion and
mental illness prevention. The Journal
of Psychiatric Nursing and Mental Health
2017;31(2):16-30. (In Thai)
Evans K, Nizette D, O’Brien A. Psychiatric
and mental health nursing. 4th ed.

18 Journal of Nursing Science Chulalongkorn University Vol. 31 No. 3 September - December 2019

10.

11.

12.

13.

14.

validity of the 9 questions depression
Chatswood, NSW: Elsevier; 2017.
rating scale revised for Thai central
Thailand nursing and midwifery council.
dialect. Journal of the Psychiatric
Advance practice nurse core
Association of Thailand 2018; 63(4):
competencies. Thailand: Thailand
321-34. (In Thai)
nursing and midwifery council [Internet].
2009 [cited 2019 Jul 22]. Available from: 15. Sukaram S, Nimit-arnun N, Roojanavech S.
The effects of multidisciplinary
https://www.tnmc.or.th/images/
collaborative care program on
userfiles/files/H014.pdf. (In Thai)
depressive prevention amongst diabetic
Namwong A, Khampeera A, Chaijundee W,
mellitus type 2 patients at a secondary
Laongon K. Selected factors related
level hospital in Phetchaburi province.
to depressive symptoms among
Journal of The Royal Thai Army Nurses
community-dwelling older people with
2018; 19(1): 251-61. (In Thai)
chronic illness. Journal of Nursing,
Public Health, and Education 2015;19: 16. National Health Security Office. Handbook
of chronic mental health care in
94-105. (In Thai)
community [internet]. Thailand:
Supannopaph P. Positive thinking: life
National Health Security Office; 2016
Development [Internet]. 2018 [cited
[cited 2019 Jul 22]. Available from
2019 Jul 22]. Available from: https://
https://www. nhso.go.th/files/userfiles/
www.tci- thaijo.org/index.php/Veridianfile/Download.
E-Journal/article/view/158967.
Sriinchan P, Soontaraviratana B. The mental 17. Sinhachotsukapat L, Nuchsil R, Apitikulwong
S, Suntudngan S, Pinyo C, Somjarit, M.
health of chronically ill elderly: the civil
Effective of using supportive group
societal perspective. Journal of science
therapy on depression of elderly
and technology Mahasarakham
patients in Khao Yai hospital, Phetchaburi
University 2017; 36(2): 203-10. (In Thai)
province. Academic journal of
Kongsuk T, Arunpongpaisal S, Janthong S,
Phetchaburi Rajabhat University 2019;
Prukkanone B, Sukhawaha S,
9(3): 38-46. (In Thai)
Leejongpermpoon. Criterion-related

