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หน้าที ่2/7 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่  SP-PCT-02 Rev 00  แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การให้บริการดูแลทางสังคม
จิตใจ 
(Psychosocial  clinic) 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง :  แพทย์
NCD/PCU/ER/LR//IPD/OPD  
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้ 
กุมภาพนัธ์    2557 

 

ผู้เรียบเรียง  : งานสุขภาพจิต ผู้อนุมัติ 
 

ผู้อ านวยการ 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 
สารบัญ 
ตอนที ่                                            หัวข้อ  
1.0 วตัถุประสงค ์
2.0 ขอบข่าย 
3.0 ค านิยามศพัท ์
4.0 เอกสารอา้งอิง 
5.0 นโยบาย 
6.0 ความรับผดิชอบ 
7.0 วธีิปฏิบติั 
8.0 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ 
9.0 ภาคผนวก 
 

บันทกึการประกาศใช้ 

ฉบับที ่ วนั/เดือน/ปี รายละเอยีด แก้ไขโดย อนุมัติโดย 
1      กุมภาพนัธ์  2557 ฉบบัใหม่  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
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วนัทีเ่ร่ิมใช้     กุมภาพนัธ์  2557 

 
1.0 วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหก้ลุ่มท่ีเส่ียงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตในทุกวยั  ไดแ้ก่  ปัญหาทอ้งไม่พร้อมในวยัรุ่น/ความ
รุนแรงในวยัรุ่น/ปัญหาครอบครัว/ปัญหาการติดสารเสพติด/สุรา/ปัญหาโรคซึมเศร้าในวยัต่าง ๆ ไดรั้บการ
บ าบดัทางจิตใจและดูแลช่วยเหลือแบบองคร์วม 

2.เพื่อใหผู้ป่้วย/ผูรั้บบริการในคลินิกโรคเร้ือรังและคลินิกพิเศษต่างๆ  ไดรั้บการดูแลแบบองคร์วม  

3.เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดรั้บการส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตเพื่อการมีคุณภาพชีวติท่ีดีและมี

ความสุข 

2.0 ขอบข่าย    
 1.ใหบ้ริการดูแลทางสังคม  จิตใจในคลินิกเช่นผูป่้วย/ผูรั้บบริการ    กลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต /
ผูรั้บบริการท่ีส่งต่อจากคลินิกอ่ืน ๆ เช่น  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาเร่ืองเพศ  ปัญหาทอ้งไม่พร้อม  ปัญหาการ
ติดสารเสพติด  ปัญหาโรคซึมเศร้า  ปัญหาโรคเครียด   มาขอรับค าปรึกษาในการตรวจเลือดโรคเอดส์  เตรียม
ความพร้อมก่อนแต่งงาน 
 2.ใหบ้ริการดูแลทางสังคม  จิตใจท่ีผสมผสานไปกบัคลินิกหรือบริการอ่ืนๆ  ในโรงพยาบาลเช่นการ
ใหค้  าปรึกษาเร่ืองความเครียดแก่หญิงตั้งครรภใ์นคลินิก ANC การดูแลทางสังคม  จิตใจกลุ่มผูป่้วยในคลินิก 
NCD/การดูแลกลุ่มเด็กใน Well   Baby  clinic   การดูแลกลุ่มผูป่้วยในหอผูป่้วยใน เป็นตน้ 
 3.ใหบ้ริการดูแลทางสังคม  จิตใจในชุมชนเช่น  การออกหน่วยใหค้  าปรึกษาในยามวกิฤต/ภยัพิบติั  
การเยีย่มบา้น  การจดักิจกรรมรณรงคส์ร้างความตระหนกัใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพจิตแก่คนในชุมชน  แกนน า  
อาสาสมคัรสาธารณสุข  การประสานกบัชุมชนเพื่อการดูแลผูป่้วยจิตเวชในชุมชน  เป็นตน้  
 
3.0  ค านิยามศัพท์ การดูแลทางสังคมจิตใจ(Psychosocial l care)หมายถึงการดูแลทางจิตใจ  อารมณ์  สังคม
และจิตวญิญาณของผูป่้วย/ผูรั้บบริการ  เพื่อใหผู้ป่้วย/ผูรั้บบริการเกิดความเขา้ใจในปัญหาหรือภาวะโรคและ
มีแนวทางการปรับตวัต่อปัญหาหรือความเจบ็ป่วย  การดูแลทางสังคมจิตใจยงัรวมถึงการส่งเสริมและป้องกนั
ปัญหาสุขภาพจิตแก่บุคคลทัว่ไป โดยใชก้ารส่ือสาร  การสนบัสนุนทางสังคมและการสร้างสัมพนัธภาพเป็น
กลไกส าคญัในการด าเนินการ 
  

http://www.phakdeehos.org/


 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่4/7 
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วนัทีเ่ร่ิมใช้      กุมภาพนัธ์  2557 

 
คลนิิกให้การดูแลทางสังคมจิตใจ(Psychosocial clinic)หมายถึงศูนยห์รือหน่วยท่ีใหบ้ริการปรึกษา

หรือศูนยใ์หค้  าปรึกษาคุณภาพท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางสังคม  จิตใจ   มีโครงสร้างประกอบดว้ย      สถานท่ี
ใหบ้ริการและบุคลากรท่ีมีความรู้  ใหก้ารปรึกษา  ใหบ้ริการกบับุคคลทุกกลุ่มวยัทั้งในและนอกโรงพยาบาล  
โดยครอบคลุมถึงการส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพตามค านิยามขององคก์ารอนามยัโลก  เพื่อน าไปสู่
คุณภาพท่ีดีข้ึนทางดา้นจิตใจและสังคมของประชาชน 
4.0  เอกสารอ้างองิ  
 กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข  คู่มือแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจส าหรับ  รพช.   รพท.  
รพศ.  ปี 2556  นนทบุรี 
 
5.0 นโยบาย  ผูรั้บบริการทัว่ไปและผูมี้ปัญหาสุขภาพจิตไดรั้บบริการดูแลทางสังคมจิตใจ(Psychosocial  care) 
 ตามมาตรฐาน 
6.0 ความรับผดิชอบ 
 -แพทย ์ ตรวจรักษา  วนิิจฉยั  ส่งต่อ 
 -พยาบาลทุกจุดบริการ   คดักรอง    ส่งต่อ  Psychosocial  care   นดัหมาย 
 -พยาบาลสุขภาพจิตใหบ้ริการดูแลทางสังคมจิตใจ (Psychosocial  care)  ส่งต่อพบแพทย ์ 
ประสานงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   ติดตามดูแลต่อเน่ือง  เยีย่มบา้น    รวบรวมและบนัทึกขอ้มูล  
 

7.0 วิธีปฏิบัต ิ

1.เม่ือมีผูรั้บบริการ/ผูป่้วยจากหน่วยบริการต่าง ๆ  เช่น  แผนกผูป่้วยนอก  แผนกหอ้งฉุกเฉิน   คลินิก

เร้ือรัง  หอผูป่้วยในหรือผูรั้บบริการมาเอง  พยาบาลสุขภาพจิตศึกษาขอ้มูลจากแฟ้มประวติั  ประเมิน 

2Q,9Q,8Q แบบประเมินความเครียด,การประเมินสภาพจิต เพื่อรวบรวมขอ้มูล 
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2.พยาบาลสุขภาพจิตใหค้  าปรึกษาตามรูปแบบดงัน้ี 
    กระบวนการให้ค าปรึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
                                                                   1. ส ารวจ/ประเมินสภาพจิตใจและปัญหา 
                                                                        -สร้างสัมพนัธภาพ 
                                                                        -ประเมินสภาพจิตใจ/อารมณ์ดว้ยการสังเกตและการพดูคุยเช่น 
                                                                           คุณรู้สึกอยา่งไรกบัการเจบ็ป่วย/ปัญหาของคุณ 
                                                                         -เปิดโอกาสใหไ้ดร้ะบายความรู้สึก 
                                                                         -ส ารวจรายละเอียดของปัญหาเพื่อท าความเขา้ใจสาเหตุของ    
                                                                             ปัญหาและความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
                                                                      2.การดูแลช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา 
                                                                          -ใชท้กัษะในการวางแผนแกไ้ขปัญหาตามลกัษณะของผูม้ารับ 
                                                                            บริการ  เช่น   :ขาดขอ้มูล    ใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็น 
                                                                              :ตดัสินใจเลือกไม่ได ้   ใหเ้ปรียบเทียบขอ้ดี  ขอ้เสียของ 
                                                                                ทางเลือกแต่ละทาง 
                                                                             :ขาดก าลงัใจ    ใหก้ าลงัใจ   เสริมศกัยภาพ 
                                                                             : ถึงทางตนั/ไม่รู้แนวทาง     ใหแ้นวทาง   /ทางเลือก 
                                                                               (ผูรั้บบริการ ตดัสินใจเอง) 
                                                                     3.ยติุบริการ/ดูแลต่อเน่ือง/ส่งต่อ 
                                                                         -ยติุบริการเม่ือผูรั้บบริการสามารถแกไ้ขปัญหา/ไม่มีปัญหา 
                                                                           ทาง อารมณ์และจิตใจ 
                                                                        -ดูแลต่อเน่ือง   ในกรณีท่ีผูรั้บบริการยงัมีปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการ   
                                                                           ช่วยเหลือต่อ  ผูใ้หก้ารปรึกษาควรนดัหมายคร้ังต่อไป 
                                                                         -ส่งต่อ  ในกรณีท่ีผูรั้บบริการควรไดรั้บการดูแลจากผูเ้ช่ียวชาญ  
                                                                           หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง     

ผูรั้บบริการ/ผูป่้วย 

ส ารวจ/ประเมินสภาพ 
จิตใจและปัญหา 

    การดูแลช่วยเหลือ/ 
             แกไ้ขปัญหา 

ยติุบริการ/ดูแล
ต่อเน่ือง/ส่งต่อ 
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3.ประเมินวา่มีปัญหาทางสังคมหรือไม่  ถา้มีประสานแหล่งใหค้วามช่วยเหลือการสนบัสนุนทางสังคม การ
ประสานและใหข้อ้มูลแหล่งสนบัสนุนต่าง ๆ ภาครัฐ  ภาคเอกชน  มูลนิธิ  เช่น  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นท่ีอยูอ่าศยั  
ดา้นกฎหมาย  ดา้นสวสัดิการท่ีเอ้ือต่อการช่วยเหลือผูรั้บบริการไดอ้ยา่งครอบคลุม  รวมทั้งใหผู้รั้บบริการ
ไดรั้บบริการเฉพาะทางสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อยา่งเตม็ท่ี 
4.ประเมินปัญหาดา้นจิตใจ  ใหก้ารดูแลตามปัญหาท่ีพบ  
     การใหบ้ริการทางสังคมจิตใจคือการใหค้  าปรึกษาเป็นกระบวนการส่ือสารสองทางระหวา่งผู ้
ใหบ้ริการและผูรั้บบริการดว้ยการใชท้กัษะและเทคนิคต่าง ๆ อยา่งเป็นขั้นตอน  โดยมีจุดมุ่งหมายของการ
ส่ือสารเพื่อใหผู้รั้บบริการไดส้ ารวจและท าความเขา้ใจปัญหาความตอ้งการของตนเอง  และมีแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองรวมถึงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยา่งเหมาะสม    ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
             1.การให้ค าปรึกษาแบบป้องกนั(Prevention  counseling)หมายถึงการใหค้  าปรึกษาเพื่อใหเ้กิดการ
ตระหนกัถึงความส าคญัถึงความส าคญัของสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพ  หลีกเล่ียงการมีพฤติกรรมเส่ียง
และวางแผนร่วมกนักบัผูรั้บบริการเพื่อหาวธีิการป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรม  มกัใช้
กบัผูรั้บบริการท่ียงัไม่ตระหนกัวา่ตนเองมีปัญหาสุขภาพจิตและขาดแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
เช่น  ผูท่ี้ด่ืมสุรา   ติดบุหร่ี  แต่คิดวา่ตนเองยงัท างานได ้ ยงัไม่มีปัญหาสุขภาพ เทคนิคการใหค้  าปรึกษา
ประเภทน้ีไดแ้ก่  Brief  Advice(BA)  Brief  intervention(BI)Motivation  Counseling(MC) 
            2.การให้ค าปรึกษาแบบประคับประคอง(Supportive  counseling)หมายถึงการใหค้  าปรึกษาแก่ผูท่ี้มี
ปัญหาสุขภาพจิต  ปัญหาทางอารมณ์  จิตใจและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ  มกัใชก้บัผูรั้บบริการท่ีตระหนกัวา่
ตนเองมีปัญหาสุขภาพจิตและมีความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหา  แต่ไม่รู้จะท าอยา่งไร  ตอ้งการความช่วยเหลือ
และก าลงัใจ  โดยส ารวจความรู้สึก  เปิดโอกาสใหร้ะบาย  ใชเ้ทคนิคเฉพาะทางเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการแกไ้ข
ปัญหาดว้ยการดึงศกัยภาพของผูรั้บบริการมาร่วมในการวางแผนแกไ้ขปัญหาและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
ทั้งน้ีผูใ้หบ้ริการจ าเป็นตอ้งมีความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ในการใหค้  าปรึกษาเฉพาะทาง  เช่น  ความคิด
และพฤติกรรมบ าบดั(Cognitive  Behavioral  therapy:CBT)การใหค้  าปรึกษาครอบครัว(Family  Counseling)
จิตบ าบดัแนวพุทธ(Buddhist  counseling) เป็นตน้ 
            3. การผสมผสานการดูแลทางสังคม  จิตใจร่วมกบัการบริการสุขภาพในดา้นอ่ืน ๆ   เช่นสุขภาพจิต
ศึกษา  คือการใหค้วามรู้แก่ผูรั้บบริการ/ญาติ  ประชาชนทัว่ไป  เพื่อใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ี  
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โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

หน้าที ่7/7 

ระเบียบปฏิบัติ (System  Procedure)  เลขที ่ SP-PCT-02 Rev 00 แก้ไขคร้ังที ่ 00 

เร่ือง : การให้บริการดูแลทางสังคมจิตใจ(Psychosocial  clinic) 
 

วนัทีเ่ร่ิมใช้     กุมภาพนัธ์  2557 

 
 ถูกตอ้งและมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการส่งเสริม  ป้องกนั  บ าบดั  รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเพื่อ
น าไปใชใ้นการดูแลสุขภาพจิตตนเอง  ผูใ้กลชิ้ดและสังคม  ชุมชนโดยมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การใหสุ้ขภาพจิต
ศึกษาแบบรายบุคคล  รายกลุ่ม  การจดักลุ่มช่วยเหลือกนัเอง(Self  help  Group) การรณรงค ์ การจดั
นิทรรศการ  การใหค้วามรู้ผา่นส่ือต่าง ๆ 
 5.ส่งพบแพทยแ์ละ/หรือปรึกษาแพทย ์ ในกรณีท่ีแพทยส่์งมาพบหรือประเมินแลว้พบวา่อาการ
รุนแรงเพื่อใหแ้พทยว์นิิจฉยัและรักษาต่อไป 
 6.ประเมินอาการวา่ดีข้ึนหรือไม่   หากอาการรุนแรงเกินขอบเขต รพช. พิจารณาส่งต่อ รพท./รพศ 
ไดรั้บการดูแลจากผูเ้ช่ียวชาญ 
    7.ติดตามผล/การเยีย่มบา้น  หมายถึง  การเยีย่มผูรั้บบริการท่ีบา้น  เพื่อประเมินผูรั้บบริการและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ติดตามผลการรักษา  ใหค้วามช่วยเหลือและแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือผูรั้บบริการกลบัไปบา้น
หรือติดตามทางโทรศพัท์ 
 8.รวบรวมขอ้มูลเพื่อบนัทึกลงโปรแกรม HOSxP  
 

8.0 เคร่ืองชีวั้ด 

ระดบัความส าเร็จในการพฒันาศูนยใ์หค้  าปรึกษา(Psychosocial  clinic)ท่ีมีคุณภาพและเช่ือมโยงกบั

ระบบช่วยเหลือ 
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ผงัการไหลการให้บริการดูแลทางสังคมจติใจในโรงพยาบาลภักดชุีมพล 
 

  
                                                                                                                                             เคร่ืองมือการด าเนินงาน 2Q ,9Q, 
 พยาบาลสุขภาพจิต            8Q  แบบประเมินความเครียด, 
              การประเมินสุขภาพจิต 
 
 
 
  
 
 
         มี 
          
          
 
       ไม่มี  
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  ไม่ 
 
  
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 

 

  ใหค้  าปรึกษา 

ประสานแหล่ง 
ใหค้วามช่วยเหลือ 

    ใหก้ารดูแลตามปัญหาท่ีพบ 

ส่งต่อ รพศ./รพท. 

    ติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

ศึกษาขอ้มูลจากแฟ้มประวติั/ 
ประเมินทางสงัคม จิตใจ 
 

มีปัญหาทาง
สงัคม  จิตใจ 

ดีข้ึนหรือไม่ 

บนัทึกขอ้มูล HOSxP 

      ส่งพบแพทยแ์ละ 
     /หรือรายงานแพทย ์

ใช่ 

SP-PCT-02 Rev 00 


