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1.0 วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้กลุ่มที่เสี่ ยงต่อการมีปัญหาสุ ขภาพจิตในทุกวัย ได้แก่ ปั ญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่ น/ความ
รุ นแรงในวัยรุ่ น/ปัญหาครอบครัว/ปัญหาการติดสารเสพติด/สุ รา/ปั ญหาโรคซึ มเศร้าในวัยต่าง ๆ ได้รับการ
บาบัดทางจิตใจและดูแลช่วยเหลือแบบองค์รวม
2.เพื่อให้ผปู้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การในคลินิกโรคเรื้ อรังและคลินิกพิเศษต่างๆ ได้รับการดูแลแบบองค์รวม
3.เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปได้รับการส่ งเสริ มและป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพจิตเพื่อการมีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมี
ความสุ ข
2.0 ขอบข่ าย
1.ให้บริ การดูแลทางสังคม จิตใจในคลินิกเช่นผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ กลุ่มเสี่ ยงที่มีปัญหาสุ ขภาพจิต /
ผูร้ ับบริ การที่ส่งต่อจากคลินิกอื่น ๆ เช่น ปั ญหาครอบครัว ปั ญหาเรื่ องเพศ ปั ญหาท้องไม่พร้อม ปั ญหาการ
ติดสารเสพติด ปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหาโรคเครี ยด มาขอรับคาปรึ กษาในการตรวจเลือดโรคเอดส์ เตรี ยม
ความพร้อมก่อนแต่งงาน
2.ให้บริ การดูแลทางสังคม จิตใจที่ผสมผสานไปกับคลินิกหรื อบริ การอื่นๆ ในโรงพยาบาลเช่นการ
ให้คาปรึ กษาเรื่ องความเครี ยดแก่หญิงตั้งครรภ์ในคลินิก ANC การดูแลทางสังคม จิตใจกลุ่มผูป้ ่ วยในคลินิก
NCD/การดูแลกลุ่มเด็กใน Well Baby clinic การดูแลกลุ่มผูป้ ่ วยในหอผูป้ ่ วยใน เป็ นต้น
3.ให้บริ การดูแลทางสังคม จิตใจในชุมชนเช่น การออกหน่วยให้คาปรึ กษาในยามวิกฤต/ภัยพิบตั ิ
การเยีย่ มบ้าน การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักให้ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพจิตแก่คนในชุมชน แกนนา
อาสาสมัครสาธารณสุ ข การประสานกับชุมชนเพื่อการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชน เป็ นต้น
3.0 คานิยามศัพท์ การดูแลทางสั งคมจิตใจ(Psychosocial l care)หมายถึงการดูแลทางจิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณของผูป้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การ เพื่อให้ผปู้ ่ วย/ผูร้ ับบริ การเกิดความเข้าใจในปั ญหาหรื อภาวะโรคและ
มีแนวทางการปรับตัวต่อปั ญหาหรื อความเจ็บป่ วย การดูแลทางสังคมจิตใจยังรวมถึงการส่ งเสริ มและป้ องกัน
ปั ญหาสุ ขภาพจิตแก่บุคคลทัว่ ไป โดยใช้การสื่ อสาร การสนับสนุนทางสังคมและการสร้างสัมพันธภาพเป็ น
กลไกสาคัญในการดาเนินการ
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คลินิกให้ การดูแลทางสั งคมจิตใจ(Psychosocial clinic)หมายถึงศูนย์หรื อหน่วยที่ให้บริ การปรึ กษา
หรื อศูนย์ให้คาปรึ กษาคุณภาพที่ให้ความช่วยเหลือทางสังคม จิตใจ มีโครงสร้างประกอบด้วย สถานที่
ให้บริ การและบุคลากรที่มีความรู ้ ให้การปรึ กษา ให้บริ การกับบุคคลทุกกลุ่มวัยทั้งในและนอกโรงพยาบาล
โดยครอบคลุมถึงการส่ งเสริ มและป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพตามคานิยามขององค์การอนามัยโลก เพื่อนาไปสู่
คุณภาพที่ดีข้ ึนทางด้านจิตใจและสังคมของประชาชน
4.0 เอกสารอ้างอิง
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข คู่มือแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจสาหรับ รพช. รพท.
รพศ. ปี 2556 นนทบุรี
5.0 นโยบาย ผูร้ ับบริ การทัว่ ไปและผูม้ ีปัญหาสุ ขภาพจิตได้รับบริ การดูแลทางสังคมจิตใจ(Psychosocial care)
ตามมาตรฐาน
6.0 ความรับผิดชอบ
-แพทย์ ตรวจรักษา วินิจฉัย ส่ งต่อ
-พยาบาลทุกจุดบริ การ คัดกรอง ส่ งต่อ
Psychosocial care นัดหมาย
-พยาบาลสุ ขภาพจิตให้บริ การดูแลทางสังคมจิตใจ
(Psychosocial care) ส่ งต่อพบแพทย์
ประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามดูแลต่อเนื่อง เยีย่ มบ้าน รวบรวมและบันทึกข้อมูล
7.0 วิธีปฏิบัติ
1.เมื่อมีผรู้ ับบริ การ/ผูป้ ่ วยจากหน่วยบริ การต่าง ๆ เช่น แผนกผูป้ ่ วยนอก แผนกห้องฉุ กเฉิ น คลินิก
เรื้ อรัง หอผูป้ ่ วยในหรื อผูร้ ับบริ การมาเอง พยาบาลสุ ขภาพจิตศึกษาข้อมูลจากแฟ้ มประวัติ ประเมิน
2Q,9Q,8Q แบบประเมินความเครี ยด,การประเมินสภาพจิต เพื่อรวบรวมข้อมูล
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2.พยาบาลสุ ขภาพจิตให้คาปรึ กษาตามรู ปแบบดังนี้
กระบวนการให้ คาปรึกษา
ผูร้ ับบริ การ/ผูป้ ่ วย

สารวจ/ประเมินสภาพ
จิตใจและปัญหา

การดูแลช่วยเหลือ/
แก้ไขปั ญหา

ยุติบริ การ/ดูแล
ต่อเนื่อง/ส่ งต่อ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. สารวจ/ประเมินสภาพจิตใจและปั ญหา
-สร้างสัมพันธภาพ
-ประเมินสภาพจิตใจ/อารมณ์ดว้ ยการสังเกตและการพูดคุยเช่น
คุณรู ้สึกอย่างไรกับการเจ็บป่ วย/ปัญหาของคุณ
-เปิ ดโอกาสให้ได้ระบายความรู้สึก
-สารวจรายละเอียดของปัญหาเพื่อทาความเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหาและความต้องการของผูร้ ับบริ การ
2.การดูแลช่ วยเหลือ/แก้ ไขปั ญหา
-ใช้ทกั ษะในการวางแผนแก้ไขปั ญหาตามลักษณะของผูม้ ารับ
บริ การ เช่น :ขาดข้อมูล ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ น
:ตัดสิ นใจเลือกไม่ได้ ให้เปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ยของ
ทางเลือกแต่ละทาง
:ขาดกาลังใจ ให้กาลังใจ เสริ มศักยภาพ
: ถึงทางตัน/ไม่รู้แนวทาง ให้แนวทาง /ทางเลือก
(ผูร้ ับบริ การ ตัดสิ นใจเอง)
3.ยุติบริ การ/ดูแลต่ อเนื่อง/ส่ งต่ อ
-ยุติบริ การเมื่อผูร้ ับบริ การสามารถแก้ไขปั ญหา/ไม่มีปัญหา
ทาง อารมณ์และจิตใจ
-ดูแลต่อเนื่อง ในกรณี ที่ผรู ้ ับบริ การยังมีปัญหาที่ตอ้ งได้รับการ
ช่วยเหลือต่อ ผูใ้ ห้การปรึ กษาควรนัดหมายครั้งต่อไป
-ส่ งต่อ ในกรณี ที่ผรู ้ ับบริ การควรได้รับการดูแลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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3.ประเมินว่ามีปัญหาทางสังคมหรื อไม่ ถ้ามีประสานแหล่งให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนทางสังคม การ
ประสานและให้ขอ้ มูลแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านที่อยูอ่ าศัย
ด้านกฎหมาย ด้านสวัสดิการที่เอื้อต่อการช่วยเหลือผูร้ ับบริ การได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งให้ผรู ้ ับบริ การ
ได้รับบริ การเฉพาะทางสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเต็มที่
4.ประเมินปัญหาด้านจิตใจ ให้การดูแลตามปัญหาที่พบ
การให้บริ การทางสังคมจิตใจคือการให้คาปรึ กษาเป็ นกระบวนการสื่ อสารสองทางระหว่างผู ้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การด้วยการใช้ทกั ษะและเทคนิคต่าง ๆ อย่างเป็ นขั้นตอน โดยมีจุดมุ่งหมายของการ
สื่ อสารเพื่อให้ผรู้ ับบริ การได้สารวจและทาความเข้าใจปัญหาความต้องการของตนเอง และมีแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาได้ดว้ ยตนเองรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.การให้ คาปรึกษาแบบป้องกัน(Prevention counseling)หมายถึงการให้คาปรึ กษาเพื่อให้เกิดการ
ตระหนักถึงความสาคัญถึงความสาคัญของสุ ขภาพจิตและพฤติกรรมสุ ขภาพ หลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมเสี่ ยง
และวางแผนร่ วมกันกับผูร้ ับบริ การเพื่อหาวิธีการป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพจิตหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มักใช้
กับผูร้ ับบริ การที่ยงั ไม่ตระหนักว่าตนเองมีปัญหาสุ ขภาพจิตและขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เช่น ผูท้ ี่ดื่มสุ รา ติดบุหรี่ แต่คิดว่าตนเองยังทางานได้ ยังไม่มีปัญหาสุ ขภาพ เทคนิคการให้คาปรึ กษา
ประเภทนี้ได้แก่ Brief Advice(BA) Brief intervention(BI)Motivation Counseling(MC)
2.การให้ คาปรึกษาแบบประคับประคอง(Supportive counseling)หมายถึงการให้คาปรึ กษาแก่ผทู ้ ี่มี
ปั ญหาสุ ขภาพจิต ปั ญหาทางอารมณ์ จิตใจและปั ญหาพฤติกรรมสุ ขภาพ มักใช้กบั ผูร้ ับบริ การที่ตระหนักว่า
ตนเองมีปัญหาสุ ขภาพจิตและมีความต้องการที่จะแก้ไขปั ญหา แต่ไม่รู้จะทาอย่างไร ต้องการความช่วยเหลือ
และกาลังใจ โดยสารวจความรู ้สึก เปิ ดโอกาสให้ระบาย ใช้เทคนิคเฉพาะทางเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการแก้ไข
ปั ญหาด้วยการดึงศักยภาพของผูร้ ับบริ การมาร่ วมในการวางแผนแก้ไขปั ญหาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทั้งนี้ผใู ้ ห้บริ การจาเป็ นต้องมีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในการให้คาปรึ กษาเฉพาะทาง เช่น ความคิด
และพฤติกรรมบาบัด(Cognitive Behavioral therapy:CBT)การให้คาปรึ กษาครอบครัว(Family Counseling)
จิตบาบัดแนวพุทธ(Buddhist counseling) เป็ นต้น
3. การผสมผสานการดูแลทางสั งคม จิตใจร่ วมกับการบริ การสุ ขภาพในด้านอื่น ๆ เช่นสุ ขภาพจิต
ศึกษา คือการให้ความรู ้แก่ผรู ้ ับบริ การ/ญาติ ประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ มีทศั นคติที่

หน้ าที่ 7/7
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เรื่อง : การให้ บริการดูแลทางสั งคมจิตใจ(Psychosocial clinic)

แก้ไขครั้งที่ 00
วันทีเ่ ริ่มใช้ กุมภาพันธ์ 2557

ถูกต้องและมีทกั ษะที่จาเป็ นในการส่ งเสริ ม ป้ องกัน บาบัด รักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพเพื่อ
นาไปใช้ในการดูแลสุ ขภาพจิตตนเอง ผูใ้ กล้ชิดและสังคม ชุมชนโดยมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้สุขภาพจิต
ศึกษาแบบรายบุคคล รายกลุ่ม การจัดกลุ่มช่วยเหลือกันเอง(Self help Group) การรณรงค์ การจัด
นิทรรศการ การให้ความรู ้ผา่ นสื่ อต่าง ๆ
5.ส่ งพบแพทย์และ/หรื อปรึ กษาแพทย์ ในกรณี ที่แพทย์ส่งมาพบหรื อประเมินแล้วพบว่าอาการ
รุ นแรงเพื่อให้แพทย์วนิ ิจฉัยและรักษาต่อไป
6.ประเมินอาการว่าดีข้ ึนหรื อไม่ หากอาการรุ นแรงเกินขอบเขต รพช. พิจารณาส่ งต่อ รพท./รพศ
ได้รับการดูแลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
7.ติดตามผล/การเยีย่ มบ้าน หมายถึง การเยีย่ มผูร้ ับบริ การที่บา้ น เพื่อประเมินผูร้ ับบริ การและ
สิ่ งแวดล้อม ติดตามผลการรักษา ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผูร้ ับบริ การกลับไปบ้าน
หรื อติดตามทางโทรศัพท์
8.รวบรวมข้อมูลเพื่อบันทึกลงโปรแกรม HOSxP
8.0 เครื่องชีว้ ัด
ระดับความสาเร็ จในการพัฒนาศูนย์ให้คาปรึ กษา(Psychosocial clinic)ที่มีคุณภาพและเชื่อมโยงกับ
ระบบช่วยเหลือ

ผังการไหลการให้ บริการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาลภักดีชุมพล

พยาบาลสุขภาพจิต

ศึกษาข้อมูลจากแฟ้ มประวัติ/
ประเมินทางสังคม จิตใจ

เครื่ องมือการดาเนินงาน 2Q ,9Q,
8Q แบบประเมินความเครี ยด,
การประเมินสุขภาพจิต

ให้คาปรึ กษา

มี

มีปัญหาทาง
สังคม จิตใจ

ประสานแหล่ง
ให้ความช่วยเหลือ

ไม่มี
ให้การดูแลตามปั ญหาที่พบ

ส่งพบแพทย์และ
/หรื อรายงานแพทย์

ดีข้ ึนหรื อไม่

ไม่

ส่งต่อ รพศ./รพท.

ใช่
ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

บันทึกข้อมูล HOSxP
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