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คำ�นำ�

“

ในการให้การปรึกษา จ�ำเป็นที่ผู้ให้การปรึกษาจะต้องมี
ความรู้ เทคนิคและทักษะในการให้การปรึกษาเบื้องต้น
ซึ่งสามารถน�ำหลักการไปปรับใช้ได้กับผู้รับบริการทุกโรค ทุกปัญหา

“

การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการที่ถูกน�ำมาใช้ในการส�ำรวจปัญหาของผู้รับบริการเพื่อท�ำความเข้าใจ
และค้นหาปัญหา สาเหตุทแี่ ท้จริงของปัญหาตลอดจนความต้องการของผูร้ บั บริการซึง่ กระบวนการดังกล่าวจะน�ำ
ไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับบริการ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับ
การแก้ไขปัญหา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและน�ำไปสู่กระบวนการให้ความร่วมมือในการรักษาโรคจนหาย
“คูม่ อื การให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข” กรมควบคุมโรค
โดยส�ำนักวัณโรค ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่มีหน้าที่ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยวัณโรคได้น�ำความรู้
ที่อยู่ในเล่มคู่มือดังกล่าวนี้น�ำไปใช้ในการส�ำรวจ ค้นหาปัญหาและวางแผนจัดการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ป่วยมารับ
การรักษาต่อเนื่องจนหาย เนื้อหาในคู่มือดังกล่าวนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตสังคม เจตคติ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาผู้ป่วยวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา หลักการและทักษะการให้การปรึกษา
กระบวนการให้การปรึกษาผูป้ ว่ ยวัณโรคและผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาตัง้ แต่กระบวนการให้การปรึกษาก่อนการวินจิ ฉัย
จนสิน้ สุดการรักษา ประเด็นส�ำคัญในการให้การปรึกษาแก่กลุม่ เป้าหมายเฉพาะเพือ่ ให้เกิดความร่วมใจในการกินยา
และตัวอย่างการจัดการรายกรณี
ท้ า ยสุ ด นี้ กรมควบคุ ม โรคโดยส� ำ นั ก วั ณ โรคขอขอบพระคุ ณ แพทย์ ห ญิ ง ศรี ป ระพา เนตรนิ ย ม
แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ที่ให้ค�ำแนะน�ำเนื้อหาด้านวิชาการ
คณะท�ำงานจากสถาบันบ�ำราศนราดูร ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 5 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โรงพยาบาลไทรน้อย โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลพระแท่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวัดปลายคลองขุนศรี ที่ได้ร่วมกันพัฒนาคู่มือ
ดังกล่าวจนส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี ทัง้ นี้ กรมควบคุมโรคหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคูม่ อื การให้การปรึกษาในงานวัณโรคและ
วัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุขจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านวัณโรคต่อไป
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วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขส�ำคัญของประเทศไทย โดย พ.ศ.2558 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทย
เป็น 1 ใน 14 ประเทศทีม่ ปี ญ
ั หาวัณโรครุนแรงระดับโลกทัง้ วัณโรคทัว่ ไป วัณโรคและเอดส์ วัณโรคดือ้ ยาหลายขนาน
โดยคาดประมาณว่ามีจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 120,000 รายต่อปี ในจ�ำนวนดังกล่าวนี้ มีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็น
จ�ำนวน 12,000 ราย ในขณะที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณปีละ 2,200 ราย		
ปัจจัยทีท่ ำ� ให้การควบคุมวัณโรคไม่ประสบผลส�ำเร็จเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การแพร่ระบาดของ
โรคเอดส์ พบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ป่วยเป็นวัณโรคได้ง่ายจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวี
มีโอกาสสูงถึง 26 เท่า ที่จะป่วยเป็นวัณโรคเมื่อเทียบกับผู้ไม่ติดเชื้อ การเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยรักษาล่าช้า
วัณโรคยังเป็นโรคที่สังคมรังเกียจท�ำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยวัณโรคไม่กล้าเข้ามารับการตรวจวินิจฉัย หรือปกปิด
ไม่บอกให้ใครทราบเมื่อตนเองตรวจพบว่าป่วยเป็นวัณโรค ตลอดจนปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาท�ำให้ผู้รับบริการ
ที่ไม่มีสิทธิ หรือกลุ่มผู้ต้องขังที่เพิ่งพ้นโทษ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยรักษาล่าช้า
การรักษาวัณโรคที่ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งสิ่งที่ส่งผลต่อการรักษาที่ส�ำคัญ คือ ปัจจัยทางจิต
สังคม และเศรษฐกิจของผู้ป่วย ความยากจนท�ำให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการชีวิตประจ�ำวัน เช่น
การลางาน หยุดงานท�ำให้ตนขาดรายได้ ท�ำให้ขาดความต่อเนื่องในการมารับการรักษาหรือขาดการรักษาไปใน
ที่สุด ขาดแรงจูงใจ ผู้ป่วยรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ต่อการกินยาที่ใช้ระยะเวลานาน ความรู้สึกเป็นภาระให้คนใน
ครอบครัว เพราะขาดรายได้ หรืออาจเกิดจากอาการไม่พงึ ประสงค์จากการกินยาวัณโรค นอกจากนี้ การจัดระบบ
บริการสุขภาพที่ไม่เอื้อให้ผู้ป่วยวัณโรคบางกลุ่มเข้าถึงการบริการได้สะดวก เช่น กลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะงาน
ต้องเคลือ่ นย้ายทีท่ ำ� งานหรือทีพ่ กั อยูบ่ อ่ ยๆ เช่น แรงงานก่อสร้าง ประมง เป็นต้น รวมทัง้ กลุม่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นแรงงาน
ข้ามชาติซึ่งจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการอาจมีพฤติกรรมการให้บริการที่ท�ำให้ผู้ป่วย
รู้สึกว่าถูกรังเกียจหรือเลือกปฏิบัติ ละเลยต่อความละเอียดอ่อนของผู้ป่วยที่มีลักษณะเปราะบางจนท�ำให้ผู้ป่วย
ตัดสินใจไม่ร่วมมือในการรักษา
ปัจจัยต่างๆ เหล่านีส้ ง่ ผลให้ผปู้ ว่ ยมารับการรักษาไม่ตอ่ เนือ่ ง เกิดปัญหาวัณโรคดือ้ ยาตามมา รวมทัง้ ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทั้งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ คือ ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมานกับความรุนแรงของ
โรค อาการป่วยที่มีเพิ่มมากขึ้น จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในรายที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยรักษาล่าช้า หรือ
ผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัวที่ท�ำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยมีโรคไตและเบาหวานร่วมด้วย
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ด้านเศรษฐกิจ ผู้ป่วยต้องสูญเสียรายได้อันเนื่องมาจากการป่วยเป็นวัณโรค โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยป่วยเป็นวัณโรค
ดื้อยาซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย 20 เดือน ท�ำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียรายได้ไปเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะรักษาวัณโรค เช่น ค่าพาหนะมาพบแพทย์ ค่าอาหาร เป็นต้น
		 การด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการลดอัตราอุบัติการณ์ของ
วัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากร
100,000 คนเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2564 จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทุกภาคส่วน การท�ำงานร่วมกันอย่าง
จริงจังของทีมสหวิชาชีพ เพราะการให้บริการดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรคต้องอาศัยการดูแลอย่างองค์รวมทั้งมิติทาง
ด้านกาย จิต สังคมและเศรษฐกิจ ซึง่ การทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยวัณโรคเกิดความร่วมมือร่วมใจในการรักษานัน้ ผูใ้ ห้บริการ
ปรึกษาควรท�ำความเข้าใจถึงปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วย และไวต่อความละเอียดอ่อนตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งจะท�ำให้ผู้ให้บริการปรึกษาตระหนักและเข้าใจความทุกข์ใจของผู้ป่วยและ
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
		 ดังนัน้ การให้การปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยวัณโรคจึงเป็นการดูแล ให้ความช่วยเหลือด้านความรูส้ กึ ของผูร้ บั บริการ
ทีม่ ตี อ่ ปัญหาสุขภาพนับตัง้ แต่เมือ่ ผูป้ วยได้รบั การวินจิ ฉัยว่าป่วยเป็นวัณโรค ระหว่างการรักษาและหลังจากรักษา
วัณโรคหาย รวมทั้งให้การดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งกระบวนการ
ปรึกษาที่หนุนเสริมพลังใจ (Empowerment) สร้างคุณค่าในตน (Self Esteem) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยมีกำ� ลังใจ (Encourage) และให้ความร่วมมือต่อการรักษาอย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ (Adherence)
จนรักษาหายได้
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บทที่ 1
ปัจจัยด้านจิตสังคม เจตคติที่เกี่ยวข้องกับ
การให้การปรึกษาผูป้ ว่ ยวัณโรค และผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา

การเรียนรู้เพื่อท�ำความเข้าใจในบริบทของ “คน” โดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติของจิตใจจะเป็นประโยชน์ใน
การเข้าใจภาวะจิตใจของผู้รับบริการและที่ส�ำคัญคือการเข้าใจภาวะจิตใจของตนเอง เรียกว่า “รู้เขา-รู้เรา” เพื่อ
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
“จิตใจ” (Mind) ประกอบด้วยระดับจิตส�ำนึกและจิตใต้ส�ำนึก จิตส�ำนึกเป็นส่วนที่เราสามารถตระหนักรู้
หรือรับรูไ้ ด้ ส่วนจิตใต้สำ� นึกเป็นส่วนทีเ่ ราไม่สามารถเข้าใจได้ในระดับการคิดนึกด้วยเหตุผล มีการท�ำงานด้วยกลไก
ทางจิตต่างๆ ภายในทีเ่ ราไม่รตู้ วั การท�ำงานของจิตส�ำนึกอันประกอบด้วยความคิด อารมณ์ และความรูส้ กึ สามารถ
โน้มน�ำกันได้ ความคิดทางบวกสามารถโน้มน�ำความรู้สึกหรืออารมณ์ในทางบวกได้ เช่นเดียวกับอารมณ์ทางใดก็
โน้มน�ำความคิดในทางเดียวกัน โดยธรรมชาติอารมณ์ใดๆ ก็ตามจะรบกวนการท�ำงานของความคิด
ปัญหาทางจิตใจ มีได้ทงั้ 2 ระดับ แต่การให้การปรึกษาเป็นการช่วยเหลือจิตใจในระดับจิตส�ำนึก อันเกิดจาก
สถานการณ์แวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเกิดจากเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเราเรียกว่า ปัญหา
ด้านสังคมจิตใจ (Psychosocial problem) ท�ำให้ผู้รับบริการเกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ และไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ ดังนั้น หากต้องการให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจเลือกทาง
ปฏิบัติ จ�ำเป็นต้องให้ผู้รับบริการมีภาวะอารมณ์ที่สงบก่อน
ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องเรียนรูว้ า่ เมือ่ มนุษย์เผชิญปัญหาจะแสดงพฤติกรรมหรือปฏิกริ ยิ าออกมาต่างกันขึน้ กับ
พืน้ ฐานจิตใจของบุคคลนัน้ ซึง่ เกิดจากปัจจัยด้านสังคมจิตใจ (Psychosocial factors) ท�ำให้ผรู้ บั บริการมีความหลากหลาย
ทางวิธีคิด แนวคิดการปฏิบัติที่แตกต่างกันในการให้การปรึกษากับผู้รับบริการที่ก�ำลังประสบปัญหาสุขภาพ เช่น
ผู้ป่วยวัณโรค ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการจ�ำเป็นต้องรู้และเข้าใจในปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อจิตใจของตนเองและผู้รับบริการเพื่อน�ำไปสู่การช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
ปัจจัยทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Factors) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งหลอมรวมเป็นวิธีคิดและวิถีชีวิต
อยูใ่ นตัวบุคคลและมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมได้แก่ ความคิด ความเชือ่ ทัศนคติ นิสยั ใจคอ ความเคยชิน ประสบการณ์
เก่า สภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี ปัจจัยเหล่านี้มักแปรผันไปตามลักษณะของบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ บุคลิกภาพ และสังคมที่แต่ละคนด�ำรงอยู่

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

3

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมจิตใจและพฤติกรรมของบุคคล

องค์ประกอบภายในตัวบุคคลที่แตกต่างกันนี้ จะส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น
ผู้ให้บริการจึงควรท�ำความเข้าใจกับผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ให้และผู้รับบริการได้
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมจิตใจ
และพฤติกรรมระหว่างบุคคล
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ปัจจัยทางสังคมจิตใจที่มักส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
การประเมินคุณค่า (values) คือ หลักการ มาตรฐานหรือการตัดสินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าอะไร
		 มีค่าหรือส�ำคัญในชีวิต
£ ความเชื่อ (beliefs) คือ ความคิดหรือการนับถือศาสนาของบุคคลนั้น
£ ทัศนคติ (attitudes) คือ ความคิดที่มีอยู่หรือลักษณะของความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
£ ความกลัว (fears) คือ ความรู้สึกกลัว กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองหรือบุคคลอื่น
		 ที่เกิดขึ้นบ่อยโดยไม่มีเหตุผล
£

ปัจจัยด้านสังคมจิตใจของผู้ให้บริการ
พฤติกรรมการแสดงออกทัง้ ด้านร่างกาย ความคิดและความรูส้ กึ ของผูใ้ ห้บริการทีม่ ตี อ่ ผูร้ บั บริการนัน้ เรียกว่า
Counter-transference หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ซึง่ เป็นไปได้ทงั้ เชิงบวกและเชิงลบ
ทัศนคติ
เชิงบวก

ผู้รับบริการ
แม่บ้านติดวัณโรค
จากสามี
ที่มีพฤติกรรมดื่มเหล้า
กินยาไม่ต่อเนื่อง
ผู้ป่วยขาดยาจนป่วยเป็น
วัณโรคดื้อยา

เชิงลบ

จบการศึกษาสูง
หน้าตาดี บุคลิกดี

ความคิด/ความรู้สึก
รู้สึกเมตตาสงสาร
เป็นความรู้สึกที่ดี

พฤติกรรม
- การช่วยเหลือท�ำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ
พึ่งพิง เป็นลักษณะการช่วยเหลือ
ที่มากเกินความสัมพันธ์ทางวิชาชีพ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ป่วย
จนกลายเป็นการตัดสินใจแทนผู้ป่วย
- เจ้าหน้าที่อาจแสดงพฤติกรรม
บริการที่ไม่เหมาะสม

โกรธ หงุดหงิด
เป็นกลุ่มที่แพร่เชื้อ
วัณโรคดื้อยา
คิดว่าเขามีความรู้ดีแล้ว - ไม่ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ละเลยการประเมินความรู้
ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ

ปัจจัยด้านสังคมจิตใจของผูใ้ ห้บริการโดยเฉพาะทัศนคติดา้ นลบจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
ในด้านต่างๆ ได้แก่
		 1. พฤติกรรมของผู้ให้บริการ
		 2. อารมณ์ความรู้สึกต่อผู้รับบริการ
		 3. การสื่อสารของผู้ให้บริการ
		 4. การเลือกปฏิบัติในการส่งต่อ / การรักษา / การให้ข้อมูล

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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เนือ่ งจากผูใ้ ห้การปรึกษาอาจตัดสินผูป้ ว่ ยจากพฤติกรรมทีไ่ ม่เป็นทีย่ อมรับของคนทัว่ ไปหรือของผูใ้ ห้บริการ
ท�ำให้ประเมินคุณค่าของบุคคลนัน้ ด้วยประสบการณ์เดิมของตน หรือตีความว่าการทีผ่ รู้ บั บริการมีพฤติกรรมอย่างนี้
เพราะเหตุอย่างนั้น ซึ่งเป็นไปตามความคิด ความเชื่อของตนเอง ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ขาดความเป็นกลาง
ส่งผลให้เกิดอคติตอ่ ผูร้ บั การปรึกษา อาจให้ความช่วยเหลือตามความเห็นของตนเอง ด้วยความปรารถนาให้ผรู้ บั บริการ
ได้รับประโยชน์จากการแนะน�ำ จนท�ำให้ละเลยการส�ำรวจความคิด ความรู้สึกและศักยภาพของผู้รับการปรึกษา
ซึง่ บทบาทของผูใ้ ห้การปรึกษาควรเป็นผูร้ ว่ มทางและผูส้ นับสนุนเพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้เข้าใจปัญหาและหาวิธแี ก้ไข
ปัญหาของเขาเองอย่างเต็มความสามารถ
หลักการที่ช่วยป้องกันอุปสรรคต่อการให้บริการที่เกิดจาก Counter-transference
ตระหนักถึงการประเมินคุณค่า ความเชื่อ ทัศนคติ ความกลัวของตนเอง
£ ยอมรับการประเมินคุณค่า ความเชื่อ ทัศนคติและความกลัวของบุคคลอื่น
£ ค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
£ ถาม / ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีข้อสงสัย
£ ส่งต่อบุคคลอื่นหากจ�ำเป็น หรือเกินความสามารถของตนเอง
£ มีระบบช่วยเหลือและสนับสนุน เช่น เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว
£ สิ่งส�ำคัญต้องไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
£ ท�ำสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ท�ำให้ตนเองมีความสุข หลังออกจากบทบาทผู้ให้บริการ
£ ตระหนักถึงขอบเขตในบทบาทหน้าที่ของตัวเองและด�ำรงไว้ซึ่งชีวิตส่วนตัว ความเป็นตัวของตัวเอง
£ มองเห็นความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน
สิ่งส�ำคัญที่จะได้รับผลกระทบจากทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้การปรึกษา คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เนื่องจากผู้ให้บริการจะต้องท�ำให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจ ร่วมมืออย่างเต็มใจ
จนผูร้ บั บริการกล้าเปิดเผยความจริง เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� ไปสูข่ นั้ ตอนอืน่ ๆ ในการช่วยเหลือต่อไป ดังนัน้ การทีผ่ ใู้ ห้บริการ
มีความเข้าใจและรูเ้ ท่าทันความคิด ความรูส้ กึ ของตนในทุกขณะจะช่วยลดอคติ ป้องกันการตีตราและเลือกปฏิบตั ิ
£

ปัจจัยทางสังคมจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษา
การให้การปรึกษาผู้ป่วยวัณโรค และวัณโรคดื้อยานั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมจิตใจของผู้ให้และผู้รับ
การปรึกษาด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ปัจจัยทางสังคมจิตใจแบ่งได้ 2 ประเภทดังนี้
1. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาพลักษณ์ สัมพันธภาพในครอบครัว และชุมชน
2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ ความเชื่อ ทัศนคติ
แรงจูงใจ วิธีคิด วิธียอมรับความจริงและความเคยชิน เป็นต้น
ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และมักแปรผันไปตามลักษณะของบุคคล เช่น เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส ส่งผลท�ำให้มนุษย์มคี วามแตกต่างกัน ดังนัน้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั การปรึกษาจึงมีความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติที่แตกต่างกันไปตามวิถีการด�ำเนินชีวิตของแต่ละบุคคล เป็นปัจจัยที่ผู้ให้การปรึกษาควร
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ตรวจสอบตนเองและผูร้ บั การปรึกษาและพร้อมกับท�ำความเข้าใจปัจจัยทางสังคมจิตใจของผูป้ ว่ ยวัณโรคเนือ่ งจาก
ปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นประโยชน์หรืออุปสรรคต่อการให้บริการ
ปัจจัยทางสังคมจิตใจภายนอกของผู้ป่วยวัณโรค มีดังนี้
1. ด้านภาพลักษณ์
		
ภาพลักษณ์ของโรค ด้วยความคิด ความเชื่อที่ถูกบอกต่อๆ กันมาว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่น่ากลัว
เป็นโรคสังคมรังเกียจ คนทีป่ ว่ ยเป็นวัณโรคถูกเลือกปฏิบตั ิ ถูกกีดกันออกจากสังคม ครอบครัวอาจได้รบั ผลกระทบ
เช่น บริษัทอาจปฏิเสธบรรจุเข้ารับเป็นพนักงานใหม่กรณีพบว่าบุคคลนั้นป่วยเป็นวัณโรคหรือถูกให้ออกจากงาน
ภรรยา/สามี/ครอบครัวทอดทิ้งผู้ป่วยเมื่อรู้ผลว่าเป็นวัณโรค
		
ภาพลักษณ์ของผู้ป่วย ผู้ป่วยวัณโรคจะมีอาการทางกายที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ไอ
ซูบผอม ทรุดโทรม ผิวซีดเหลือง เหนือ่ ยหอบ และจากข้อมูลความจริงทีก่ ล่าวว่าวัณโรคเป็นโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ท�ำให้คนในสังคมเหมารวมว่าผู้ป่วยวัณโรคทุกคนจะต้องติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ท�ำให้
ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการตีตราซ�้ำซ้อน (double stigma)
2. บริบทชุมชน นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง สัมพันธภาพภายในชุมชนมี
ส่วนส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ถ้านโยบายด้านการส่งเสริม
สุขภาพของชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสัมพันธภาพภายในชุมชนดี สมาชิกในชุมชนก็จะช่วยดูแล ให้กำ� ลังใจ
ผู้ป่วยและครอบครัวจนรักษาหาย
3. วิถีการด�ำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการกินยา
การป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ วัณโรค เช่น คนเร่รอน คนทีท่ ำ� งานเป็นรอบเวลา (เป็นกะ) คนงานก่อสร้างทีม่ ที อี่ ยู่
ไม่เป็นหลักแหล่งหรือเคลื่อนย้ายที่ท�ำงานบ่อย วิถีการด�ำเนินชีวิตของกลุ่มคนดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
		 ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมทางสังคมหรือชุมชนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่อาจส่งผลให้ได้รับการยอมรับหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ในสังคมที่ยอมรับและเข้าใจความหมายของการใส่หน้ากาก
อนามัยก็จะมองว่าการทีผ่ ปู้ ว่ ยใส่หน้ากากอนามัยเป็นเรือ่ งปกติ และเป็นสิง่ ทีด่ ใี นการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
ในขณะเดียวกัน กรณีทสี่ งั คมยังไม่เข้าใจความหมายของการใส่หน้ากากอนามัยก็จะเกิดอคติตอ่ ผูใ้ ส่หน้ากากอนามัย
เช่น ผู้ป่วยอยากใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แต่กังวลว่าจะถูกสังคมมองว่าเป็นคนป่วยที่
แพร่เชื้อได้
4. ปัจจัยและปัญหาที่มีความซับซ้อนหลายด้าน ผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นกลุ่มลักษณะเฉพาะ เช่น แรงงาน
ข้ามชาติ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ ผู้ใช้สารเสพติด ผู้ป่วยวัณโรคเด็ก หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
เบาหวาน โรคตับ โรคไต จิตเวช โรคเรื้อรังต่างๆ เป็นต้น
		 กลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนมีปัจจัยหลายด้านที่มีความซับซ้อนมาก เช่น การวางแผนการรักษา การกินยา
ทีม่ ปี ริมาณมากขึน้ การรักษายากขึน้ อาการข้างเคียงจากการใช้ยา ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ภาระ
การดูแล ความซับซ้อนและความยากล�ำบากในการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาด้านสิทธิการ
รักษา การเข้าถึงการรักษา ปัญหาการสื่อสาร เป็นต้น
5. การจัดระบบการรักษา ทัศนคติและพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การจัดระบบการ
ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ป้ายชือ่ คลินกิ สัญลักษณ์ตา่ งๆ การแสดงออกทัง้ โดยรูต้ วั และไม่รตู้ วั ผ่าน สีหน้า แววตา
ท่าทาง น�้ำเสียง อาจท�ำให้ผู้ป่วยรู้สึกถึงการเลือกปฏิบัติ การถูกรังเกียจ ส่งผลให้เกิดการรักษาไม่ต่อเนื่องได้
คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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ปัจจัยทางสังคมจิตใจภายในของผู้ป่วยวัณโรคมีดังนี้
ปัจจัยทางสังคมจิตใจภายในของผู้ป่วยวัณโรคที่ผู้ให้การปรึกษาจ�ำเป็นต้องใช้ตรวจสอบตนเองและ
ตรวจสอบความเชือ่ และเจตคติของตนทีม่ ตี อ่ ผูร้ บั การปรึกษาทีม่ คี วามเชือ่ ทีค่ ล้ายและแตกต่างจากตน อาจประยุกต์ใช้
ตาม RESPECTFUL model โดย D’ Andrea and Daniels (อ้างในเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร
การให้การปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเอชไอวี, 2558) เป็นผู้สร้างกรอบนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นกรอบที่ตอบสนองและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้การปรึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
R = Religion/spirituality (ศาสนา/จิตวิญญาณ) โดยทั่วไปเรื่องของศาสนาและจิตวิญญาณหมายถึง
ความเชือ่ ของบุคคลเกีย่ วกับความจริงหรือเกีย่ วกับความเหนือจริงท�ำให้ความเชือ่ นัน้ มีความหมายและความหมาย
นั้นเกิดเฉพาะบุคคลด้วย
ผู้ให้การปรึกษาอาจรู้สึกไม่ดีต่อผู้รับการปรึกษาที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ยาหม้อ ยาต้มและโกหกเรื่องการ
กินยาท�ำให้เกิดอคติต่อผู้รับการปรึกษาได้ง่ายและมีผลต่อประสิทธิภาพการให้การปรึกษา
การค้นหาสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตของผู้รับการปรึกษาสามารถน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นแรงจูงใจ
ในการรักษา เช่น ผู้รับการปรึกษาที่เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่รักครอบครัว มีความห่วงใยลูก กตัญญูต่อพ่อแม่
จะมีแรงจูงใจในการตั้งใจกินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หายจากวัณโรค
E = Economic/class background (ภูมหิ ลังทางเศรษฐกิจ/ชนชัน้ ) ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัวอาจส่งผลกระทบต่อการรักษา ผูใ้ ห้การปรึกษาอาจมีอคติกบั คนทีม่ ภี มู หิ ลังทางเศรษฐกิจ/
ชนชั้นที่แตกต่างจากผู้ให้การปรึกษา ดังนั้น ผู้ให้การปรึกษาควรพิจารณาว่าจะให้การปรึกษาแก่ผู้ที่มีภูมิหลัง
ทางการเงินและภูมิหลังทางสังคมที่แตกต่างจากตนอย่างไร
S = Sexual identity (เอกลักษณ์ทางเพศ) หมายถึง 1) Gender identity (เพศสภาพ) เช่น เพศที่
ติดตัวตั้งแต่เกิด 2) Gender role (บทบาททางเพศ) การแสดงบทบาททางเพศที่ถูกสังคมหล่อหลอม เช่น ผู้ชาย
ต้องเป็นผู้น�ำครอบครัว ผู้หญิงต้องท�ำงานบ้าน และ 3) Sexual orientation (วิถีแห่งเพศ) เป็นรสนิยมทางเพศ
เช่น การเป็นรักทัง้ สองเพศ แสดงความสนใจทัง้ เพศชายและเพศหญิง ความเป็นชายจริง หญิงแท้ หรือรักร่วมเพศ เป็นต้น
ผู้ให้การปรึกษาต้องประเมิน ตระหนัก ระมัดระวัง ไม่รังเกียจ แบ่งแยก และรู้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ทางเพศ ควรพิจารณาว่าจะให้การปรึกษากับเพศตรงข้ามหรือผู้รับการปรึกษาที่มีรสนิยมทางเพศที่
แตกต่างจากตนอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
P = Personal style and education (ลักษณะส่วนบุคคลและการศึกษา) ลักษณะส่วนบุคคลและ
ระดับการศึกษาของผู้ให้การปรึกษาและผู้ป่วยอาจมีอิทธิพลต่อการให้การปรึกษา ดังนั้นการเป็นผู้ให้การปรึกษา
ควรเข้าใจความแตกต่างลักษณะส่วนบุคคล (style) ของผูป้ ว่ ยว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล กรณีทผี่ ใู้ ห้การ
ปรึกษามีลักษณะส่วนบุคคลและระดับการศึกษาต่างจากผู้ป่วย ท่าทีที่สงบและรับฟังของผู้ให้การปรึกษาจะช่วย
เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือและความไว้วางใจต่อผูร้ บั การปรึกษามากขึน้ การให้การปรึกษากับผูร้ บั บริการทีม่ คี วามรูน้ อ้ ย
หรือมากเกินไปก็อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดอคติ ไม่อยากให้บริการและ/หรือเลือกปฏิบัติได้
E = Ethnic/racial identity (ชนกลุม่ น้อย/เอกลักษณ์ทางเชือ้ ชาติ) ผูร้ บั บริการทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติ
ชนกลุ่มน้อยมีแนวโน้มมารับบริการมากขึ้นจากการเปิดการค้าเสรี ผู้ให้การปรึกษาควรเข้าใจบริบททางสังคม
วัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีผลต่อพฤติกรรมการกินยา การรักษา ดังนั้น ผู้ให้การปรึกษาควรตระหนักถึงทัศนคติ
และปฏิกริ ยิ าของตนเอง พร้อมพิจารณาหาแนวทางการให้การบริการทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
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คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

ของกลุม่ ผูร้ บั บริการกลุม่ นี้ ดังนัน้ การเป็นผูใ้ ห้การปรึกษาควรเข้าใจความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล (style)
ว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
C = Chronological/life span challenges (ความท้าทายเกี่ยวกับอายุ/ช่วงอายุ) ผู้ให้การปรึกษา
ทีม่ อี ายุนอ้ ยอาจมีแนวโน้มจะได้รบั การยอมรับจากผูร้ บั การปรึกษาน้อย ดังนัน้ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรมีทา่ ทีทนี่ า่ เชือ่ ถือ
และควรมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ ร่างกาย สติปัญญา ความต้องการของผู้รับการปรึกษา
ซึ่งจะท�ำให้ผู้ให้การปรึกษาสามารถน�ำเทคนิคการให้การปรึกษามาใช้ให้เหมาะสมกับช่วงอายุต่างๆ ได้
T = Trauma (บาดแผลทางใจ) บุคคลอาจเคยประสบกับการเกิดบาดแผลทางใจในชีวติ เช่น การสูญเสีย
บุคคลอันเป็นที่รัก การป่วยเป็นโรคเอดส์ วัณโรค ภัยธรรมชาติ การถูกข่มขืน เป็นต้น ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับ
บริการควรส�ำรวจตนเองว่ามีประสบการณ์อะไรที่ท�ำให้เกิดบาดแผลทางใจ โดยผู้ให้การปรึกษาควรตระหนักว่า
เหตุการณ์บาดแผลทางใจของผู้รับบริการแต่ละคนไม่เหมือนกัน และควรระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้การ
ปรึกษา ตลอดจนพิจารณาว่าบาดแผลทางใจของผู้รับบริการนั้นเป็นอุปสรรคหรือเป็นประโยชน์ต่อการให้การ
ปรึกษา
F = Family background (ภูมิหลังของครอบครัว) ภูมิหลังครอบครัวที่มีความหลากหลายอาจเป็น
ครอบครัวที่ไม่ได้มาตรฐานตามความคิดของผู้ให้การปรึกษาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้รับการปรึกษาที่มีภูมิหลัง
ครอบครัวต่างจากผูใ้ ห้การปรึกษา เช่น สมาชิกในครอบครัวทีม่ บี คุ คลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ สภาพครอบครัว
แตกแยก ดังนั้นผู้ให้การปรึกษาต้องตรวจสอบอคติที่เกิดขึ้นเสมอ
ในขณะเดียวกันสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยและบุคคลรอบข้างเป็นประเด็นที่ผู้ให้การปรึกษาควรค�ำนึงถึง
เนื่องจากอาจเป็นประโยชน์หรืออุปสรรคต่อการให้การปรึกษาได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดีจะได้
รับการเอาใจใส่ ได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาท�ำให้ผู้ป่วยมีก�ำลังใจและให้ความร่วมมือในการรักษา แต่หาก
ผู้ป่วยมีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดีจะท�ำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ท�ำให้ขาด
แรงจูงใจในการรักษาและไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาได้
U = Unique physical characteristics (ลักษณะเฉพาะทางร่างกาย) ลักษณะทางด้านกายภาพอาจ
จะเป็นสาเหตุความเครียด ความไม่พงึ พอใจส่วนบุคคล หรือความภาคภูมใิ จ ความพึงพอใจของบุคคลนัน้ ก็ได้ เช่น
คนทีม่ รี ปู ร่างพิการ แขนขาด ขาขาด อาจรูส้ กึ เป็นปมด้อยหรืออาจรูส้ กึ ภูมใิ จทีต่ นสามารถต่อสูช้ วี ติ มาได้แม้รา่ งกาย
ไม่สมบูรณ์
ผู้ให้การปรึกษาต้องส�ำรวจความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ที่มีต่อลักษณะทางกายภาพของตนเองและผู้รับ
การปรึกษาและควรตระหนักถึงความส�ำคัญของสิ่งเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการปรึกษา
และน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ตอ่ การให้การปรึกษากับบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทางกายทีแ่ ตกต่างกัน เช่นผูร้ บั บริการ
ที่มีรูปร่างหน้าตาดี เคยรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อป่วยเป็นวัณโรคมีร่างกายซูบผอมมาก ผู้ให้การปรึกษาน�ำมา
ใช้ประโยชน์โดยกระตุน้ แรงจูงใจให้เห็นถึงผลของการกินยาต่อเนือ่ งหากต้องการกลับไปมีสขุ ภาพดี ดูดเี หมือนเดิม
L = Location of residence and language differences (ความแตกต่างทางภูมิล�ำเนาและ
ภาษา) ผู้รับบริการที่มาจากต่างภาค ต่างเชื้อชาติ อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร ผู้ให้การปรึกษาต้องตรวจสอบ
ทัศนคติของตนเองเมื่อให้การปรึกษาแก่ผู้รับการปรึกษาที่มาจากพื้นที่แตกต่างจากตน
เมือ่ ผูใ้ ห้การปรึกษาเข้าใจปฏิกริ ยิ าทางจิตใจและปัจจัยทางจิตสังคมทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาก็จะน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ในการให้การปรึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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บทที่ 2
หลักการและทักษะการให้การปรึกษา

“ในการให้การปรึกษาผู้ป่วยวัณโรคนั้น จำ�เป็นที่ผู้ให้การปรึกษาจะต้องมีความรู้
และเทคนิค ทักษะในการให้การปรึกษาเบื้องต้น ซึ่งสามารถนำ�หลักการไปปรับใช้ได้
กับผู้รับบริการในทุกปัญหา อยู่ที่การนำ�ไปใช้ ให้ถูกต้องและเพิ่มเติมความรู้
ในเรื่องที่ต้องให้การปรึกษาอย่างเหมาะสม”
เนื้อหาในบทนี้น�ำเสนอหลักการ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ในการให้การปรึกษา ดังนี้
2.1 หลักการและทักษะการให้การปรึกษา
2.2 ความรู้เบื้องต้นในการให้การปรึกษากลุ่ม
2.3 การให้การปรึกษาครอบครัว (Family Counseling)
2.4 หลักการการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน
2.5 ตัวอย่างการลงชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ
2.1 หลักการและทักษะการให้การปรึกษา
ความหมายของการให้การปรึกษา
การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างผู้ให้การปรึกษากับผู้รับ
การปรึกษา ด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิดความร่วมมือโดยผู้ให้การปรึกษาเป็นผู้ช่วยเหลือด้วยการใช้คุณสมบัติ
ของผู้ให้การปรึกษา และทักษะต่าง ๆ เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการส�ำรวจ
ตัวเองเพื่อท�ำความเข้าใจ สามารถค้นหาปัญหาที่แท้จริง สาเหตุของปัญหา และความต้องการ ตลอดจนสามารถ
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง
ลักษณะเฉพาะของการให้การปรึกษา
1. เป็นการให้ความช่วยเหลือในปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม อันประกอบด้วย ความเชื่อ
ค่านิยม วัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผู้รับการปรึกษา
2. เน้นสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาตลอดกระบวนการให้การปรึกษา เพื่อให้ผู้ให้
การปรึกษาเกิดความไว้วางใจ ผ่อนคลาย กล้าเปิดเผยตนเอง ยอมรับรู้ ตลอดจนท�ำความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ของตนเอง
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3. เน้นการสื่อสารสองทาง เป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษา โดย
ผู้ให้การปรึกษาเอื้ออ�ำนวยให้ผู้รับการปรึกษาได้แสดงออกและแยกแยะความรู้สึกที่อยู่ภายในความคิดและ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่สื่อด้วยค�ำพูดและท่าทาง
4. เป็นกระบวนการที่มีการพูดคุยกันอย่างมีเป้าหมาย มีขั้นตอนและมีการใช้ทักษะที่เหมาะสม ขึ้นอยู่
กับโอกาส จังหวะ และสถานการณ์ที่ผู้ให้การปรึกษาจะเลือกใช้
5. ยึดผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง คือ ให้ความส�ำคัญต่อความรู้สึกนึกคิด ปัญหาความต้องการของ
ผู้รับการปรึกษาในขณะนั้น นอกจากนี้การรับรู้ปัญหา การตัดสินใจเลือก และการแก้ไขปัญหาตั้งอยู่บนศักยภาพ
ของผู้รับการปรึกษาเป็นส�ำคัญ
6. เน้นปัจจุบนั เป็นการเน้นปฏิกริ ยิ าทีแ่ สดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิด และความเชือ่ ทีม่ ากระทบในปัจจุบนั
คือ ที่นี้ และเดี๋ยวนี้ จากท่าที และค�ำพูดของผู้รับการปรึกษาในขณะนั้น
7. ไม่มคี ำ� ตอบส�ำเร็จรูป หรือตายตัว เนือ่ งจากการให้การปรึกษาเป็นเรือ่ งของการสือ่ สารระหว่างผูใ้ ห้การ
ปรึกษาและผู้รับการปรึกษา ผลสิ้นสุดของการให้การปรึกษา อาจจบลงในขณะใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ
การตัดสินใจเลือกและศักยภาพ ตลอดจนแรงจูงใจของผู้รับการปรึกษาเป็นส�ำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล
8. การให้การปรึกษา ไม่ใช่การแนะแนว การสั่งสอนอย่างเดียว หรือการตัดสินชี้ถูกหรือผิด แต่การ
ให้การปรึกษาเป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถพิจารณาทางเลือกได้มากขึ้น
และตัดสินใจได้งา่ ยขึน้ โดยผูใ้ ห้การปรึกษาเป็นผูท้ พี่ ยายามดึงศักยภาพของผูร้ บั การปรึกษาทีม่ อี ยูม่ าใช้ประโยชน์ให้มากทีส่ ดุ
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ขั้นตอนการให้การปรึกษา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ
ความหมายของการสร้างสัมพันธภาพ
การสร้างสัมพันธภาพเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การปรึกษา และผู้รับการปรึกษา ด้วยวาจา และกิริยา
ท่าทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
ประเภทของสัมพันธภาพ
การสร้างสัมพันธภาพ โดยทั่วไปมี 2 อย่าง คือ
1. การสร้างสัมพันธภาพทางสังคม (Social Relationship) เป็นความสัมพันธ์ในสังคมทีเ่ ราใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ไม่มีรูปแบบเฉพาะและบุคคลทั้งสองฝ่ายอาจไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบช่วยเหลือกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ (Professional relationship) เป็นสัมพันธภาพแบบวิชาชีพ
ซึง่ ต้องมีวตั ถุประสงค์ มีการก�ำหนดระยะยาว มีการให้ความช่วยเหลือเพือ่ ให้ผรู้ บั การปรึกษาเข้าใจปัญหา ตัดสินใจ
เลือกแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยได้รับการช่วยเหลือจากผู้ให้การปรึกษา
ลักษณะความแตกต่างของสัมพันธภาพทางสังคมและสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ
สัมพันธภาพทางสังคม
ไม่มีรูปแบบเฉพาะ
ไม่มีจุดมุ่งหมายแน่นอน

สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ
1. รูปแบบ
มีรูปแบบเฉพาะ / สถานที่เป็นสัดส่วน
2. เป้าหมาย
มีจุดมุ่งหมายแน่นอน เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเกิด
ความไว้วางใจ เปิดเผยตนเอง น�ำไปสู่การแก้ไข
ปัญหา
3. การวางแผน ไม่มีการวางแผน
มีการวางแผนโดยพิจารณาตามลักษณะของผู้รับการ
ปรึกษาแต่ละราย
4. กิจกรรม
ไม่มีการเริ่มต้นและสิ้นสุด
มีการเริม่ ต้นสัมพันธภาพตามกระบวนการและมีสนิ้ สุด
5. ความต้องการ ต่างฝ่ายต่างท�ำตามความต้องการ ค�ำนึงถึงความต้องการของผู้รับการปรึกษาเป็น
ของตนเอง
ส�ำคัญ
6. ความรู้สึก
ไม่ชัดเจน
มีความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มีอคติ
การน�ำทักษะต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นมาใช้ในการสร้างสัมพันธภาพ
1. Greeting การทักทาย การกล่าวต้อนรับ
2. Small Talk เป็นการพูดคุยในเรื่องทั่วๆ ไป โดยยังไม่มุ่งประเด็นเรื่องที่ผู้รับการปรึกษาไม่สบายใจ
เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย ลดความเครียด ความวิตกกังวลได้ทั้งของผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา
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3. Attending การใส่ใจ เป็นการแสดงท่าทีทสี่ นใจในระหว่างการสนทนา ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องแสดงท่าที
ทีส่ นใจผูร้ บั การปรึกษาตลอดเวลา ด้วยสีหน้าทีส่ อดคล้องกับเรือ่ งทีก่ ำ� ลังสนทนา ซึง่ พฤติกรรมใส่ใจประกอบด้วย
S-O-L-E-R ได้แก่
		 S = Squarely การนั่งแบบมุมฉาก ไม่ประจันหน้ากัน
		 O = Open เปิดใจรับ และให้ความสนใจต่อผู้รับการปรึกษา
		 L = Lean โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
		 E = Eye Contact สบสายตาแสดงความสนใจ
		 R = Relax มีท่าทีสบายๆ ไม่เคร่งเครียด จนผู้รับการปรึกษาเกิดความรู้สึกอึดอัด
4. Opening เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาพูดถึงปัญหาที่ต้องการมาพบผู้ให้การปรึกษา
การตกลงบริการ (Structuring)
การตกลงบริการเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้รับการปรึกษาได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของการปรึกษา และรู้
บทบาทของทั้งผู้ให้และผู้รับการปรึกษาเพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความพร้อมที่จะร่วมมือในการปรึกษา
ความส�ำคัญของการตกลงบริการ
1. ท�ำให้รู้ทิศทางหรือประเด็นที่ใช้ในการให้การปรึกษา
2. ท�ำให้ทั้งสองฝ่ายรู้บทบาทของตนเอง
3. เป็นการสร้างความพร้อมทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะน�ำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการให้การปรึกษา
		 และรับการปรึกษา
4. ท�ำให้ผู้รับการปรึกษาทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
5. ช่วยในเรื่องของการยุติบริการได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อที่จะตกลงบริการ
1. ประเด็นที่จะพูดคุยกันในการให้การปรึกษา
2. เวลาที่ใช้ในการให้การปรึกษา ซึ่งเวลาที่เหมาะสมคือ 30 - 50 นาที
3. การรักษาความลับ เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความมั่นใจว่าเรื่องที่เล่าจะไม่ถูกน�ำไปเปิดเผย
4. บทบาทของผู้ให้และผู้รับการปรึกษา
5. ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั เพือ่ ให้ผรู้ บั การปรึกษาได้ทราบถึงประโยชน์ทเี่ ขาจะได้รบั จากการมารับการปรึกษา
ทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการให้การปรึกษา มีดังนี้
1. การฟัง
		
ความหมาย
		 การฟัง : การทีผ่ ใู้ ห้การปรึกษารับฟังความคิด อารมณ์ ความรูส้ กึ ในปัญหาของผูร้ บั การปรึกษา ในขณะ
ที่ให้การปรึกษา
		
แนวทางการใช้การฟัง
		 การฟังถือว่าเป็นการรักษา เป็นการฟังแบบ two way communication คือ ลักษณะการฟังอย่าง
ใส่ใจ (Active Listening) คือ ตั้งใจฟังต่อเนื้อหาสาระ และอารมณ์ของผู้รับการปรึกษาที่แสดงออกมา
คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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			 การฟังอย่างใส่ใจ หรือ (LADDER) หมายถึง
		 L = LOOK มองประสานสายตา ตัง้ ใจฟัง และพยายามจับประเด็นส�ำคัญในปัญหาของผูร้ บั การปรึกษา
		 A = ASK ซักถามในจุดทีส่ งสัยในประเด็นปัญหา และแกะรอยตามประเด็นปัญหาของผูร้ ับการปรึกษา
		 D = DON’T INTERRUPT ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ ถ้าในกรณีผู้รับการปรึกษาพูดมากและวกวน
ใช้การสรุปประเด็นปัญหาเป็นช่วง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
		 D = DON’T CHANGE THE SUBJECT ไม่เปลี่ยนเรื่อง ให้แกะรอยตามประเด็นปัญหาของผู้รับการ
ปรึกษาไปแต่ละประเด็น ไม่เปลี่ยนเรื่องไปมา
		 E = EMOTION ใส่ใจการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับการปรึกษาทั้ง verbal และ nonverbal
		 R = RESPONSE แสดงสีหน้า ท่าทางตอบสนอง
2. การสังเกต
		
ความหมาย
		 การสังเกตเป็นทักษะการใส่ใจ เพื่อรับรู้ในพฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้รับการปรึกษาได้แสดงออกมา ไม่ว่าจะ
เป็นการสังเกตกิรยิ าท่าทาง ค�ำพูด ภาษาทีใ่ ช้ รวมทัง้ ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ความขัดแย้งในค�ำพูดและความขัดแย้ง
ระหว่างค�ำพูดกับพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา การสังเกตเช่นนีจ้ ะท�ำให้ผใู้ ห้การปรึกษาได้เข้าใจถึงสิง่ ทีผ่ รู้ บั การปรึกษา
ล�ำบากใจ ยากต่อการบอกและสามารถเลือกใช้ทักษะในการให้การปรึกษาได้อย่างเหมาะสม
		
แนวปฏิบัติ
		 1. การสังเกต ผู้ให้การปรึกษาควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้
			 1.1		 พฤติกรรมต่างๆ เกีย่ วกับการแสดงอารมณ์หรือความคิดทีไ่ ม่ได้เป็นค�ำพูด เช่น ท่านัง่ สีหน้า
น�ำ้ เสียง การเคลื่อนไหวของมือ ฯลฯ
			 1.2		 ค�ำพูดและภาษาที่ใช้ สังเกตว่าผู้รับการปรึกษาพูดเน้นถึงเรื่องราวหรือประเด็นใดเป็นส�ำคัญ
ส�ำเนียงภาษาที่ใช้แสดงความรู้สึกหรือระดับอารมณ์เป็นอย่างไร
			 1.3		 ความขัดแย้งในพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา เช่น หัวเราะทัง้ ทีน่ ำ�้ ตาไหลอาบแก้มในเวลาเดียวกัน
			 1.4		 ความสอดคล้องระหว่างค�ำพูดกับพฤติกรรม เช่น
						 ค�ำพูด : “ผมอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณแม่ที่เสียไป” (น�้ำตาไหล)
			 1.5		 พฤติกรรมที่แสดงออกมาในระหว่างการเงียบ ซึ่งท�ำให้ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจความหมายของ
การเงียบของผู้รับการปรึกษาว่าเป็นการเงียบในทางลบหรือทางบวก
		 2. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) โดยการแปลความหมายพฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้รับการปรึกษา
แสดงออกมา ให้เป็นภาษาพูดตามความเหมาะสม เช่น
			 ผู้รับการปรึกษา : “คุณคิดว่าคุณท�ำใจได้แล้ว แต่น�้ำเสียงและแววตาของคุณดูยังสะเทือนใจ
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้”
3. การถาม
		
ความหมาย
		 การถาม เป็นทักษะส�ำคัญในการให้โอกาสผู้รับการปรึกษาได้บอกถึงความรู้สึก และเรื่องราวต่าง ๆ
ที่ต้องการจะปรึกษา เป็นการช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจถึงปัญหาของผู้รับการปรึกษามากยิ่งขึ้น
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ค�ำถาม แบ่งออกเป็น
		
1. ค�ำถามปิด เป็นการถามเพื่อทราบข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้รับการปรึกษา
		
2. ค�ำถามเปิด เป็นการถามที่ไม่ได้ก�ำหนดขอบเขตของการตอบ ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้มีโอกาส
พูดถึงความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่เป็นปัญหาตามความต้องการของตน การถามลักษณะนี้ผู้ตอบจะพูดอย่าง
เต็มที่และสะดวกใจ ท�ำให้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
		
แนวทางปฏิบัติ
		 ควรใช้ค�ำถามเปิดมากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อให้โอกาสผู้รับการปรึกษาได้ส�ำรวจถึงความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองอย่างกว้างขวาง ค�ำถามเปิดนี้ยังมีประโยชน์ในแง่ที่ผู้รับการปรึกษาจะไม่รู้สึกร�ำคาญจากการถาม
ส่วนค�ำถามปิดควรใช้ตามความจ�ำเป็นเมื่อต้องการทราบค�ำตอบเฉพาะ
4. การเงียบ
		
ความหมาย
		 เป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาที่ไม่มีการสื่อสารด้วยวาจา ระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับ
การปรึกษา การเงียบระหว่างการปรึกษามี 2 ลักษณะ คือ เงียบทางบวก และเงียบทางลบ
		
แนวทางปฏิบัติ
		 ในการปฏิบัตินั้นจะต้องพิจารณาว่าการเงียบที่เกิดขึ้นเป็นการเงียบทางบวกหรือการเงียบทางลบ
		
1. การเงียบทางบวก
			 เป็นการเงียบที่ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้ความคิด ได้ระบายความรู้สึกมากขึ้น
		
2. การเงียบทางลบ
			 เป็นการเงียบที่แสดงถึงความขลาดอาย ความไม่สบายใจ ความกลัว หรือการต่อต้าน การปฏิเสธ
โดยทั่วไปแล้วการเงียบในช่วงระยะแรกของการปรึกษามักจะสะท้อนถึงความไม่สบายใจหรือสับสน ผู้ให้การ
ปรึกษาควรให้การยอมรับและใช้ทักษะการให้ก�ำลังใจ
5. การทวนซ�้ำ
		
ความหมาย
		 เป็นการพูดในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาได้บอกเล่าอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในแง่ของ
ภาษาหรือความรู้สึกที่แสดงออกมาเพื่อ
		 1. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจชัดเจนขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการปรึกษา
		 2. เป็นวิธีการที่จะสื่อถึงความใส่ใจความเข้าใจของผู้ให้การปรึกษาที่มีต่อผู้รับการปรึกษา
		 3. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเปิดเผยตนเองมากขึ้นและพูดต่อไป
		 4. เป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาได้ยินนั้นถูกต้องหรือไม่
		
แนวทางปฏิบัติ
		 ผูใ้ ห้การปรึกษาจะทวนซ�ำ้ หรือให้ขอ้ มูลย้อนกลับเฉพาะสาระส�ำคัญทีผ่ รู้ บั การปรึกษาสือ่ ออกมาเท่านัน้
และหลีกเลี่ยงที่จะเพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้ให้การปรึกษาเอง
6. การสะท้อนความรู้สึก
		
ความหมาย
		 การสะท้อนความรู้สึก เป็นการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ที่ผู้รับการปรึกษาได้แสดงออกมา
ไม่ว่าด้วยวาจา หรือกิริยาท่าทาง และเป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างชัดเจนด้วยภาษาพูดให้ผู้รับการปรึกษาได้
รับฟัง เพื่อช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหาที่แท้จริงของตนเอง
คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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แนวทางปฏิบัติ
		 1. พยายามสังเกตพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา ลักษณะค�ำพูด น�ำ้ เสียง และหาจังหวะทีจ่ ะสะท้อนความรูส้ กึ
		 2. หาค�ำศัพท์เกีย่ วกับความรูส้ กึ ทีต่ รงกับความรูส้ กึ ของเขามากทีส่ ดุ เพือ่ สามารถสือ่ ความรูส้ กึ ได้อย่าง
ชัดเจนโดยการใช้ภาษาง่าย ๆ
		 3. การใช้ทักษะนี้ต้องท�ำในทันทีที่ผู้รับการปรึกษาแสดงความรู้สึกของเขาออกมา เพื่อให้เขาได้รับรู้
ตนเองอย่างชัดเจนและเป็นจริง
7. การสรุปความ
		
ความหมาย
		 การสรุปความ เป็นการรวบรวมสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการให้การปรึกษา หรือเมือ่ ยุตกิ ารให้การปรึกษา
โดยใช้คำ� พูดสัน้ ๆ ให้ได้ใจความส�ำคัญทัง้ หมด ซึง่ จะมีทงั้ การสรุปเนือ้ หา ความรูส้ กึ และกระบวนการให้การปรึกษา
		
แนวทางปฏิบัติ
		 1. ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาพูดยาว ผู้ให้การปรึกษาสมควรที่จะสรุปเนื้อหา และความรู้สึกส�ำคัญที่
ผู้รับการปรึกษาได้แสดงออกมา เพื่อให้การปรึกษาเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถจับประเด็นส�ำคัญได้
		 2. ทุกครั้งที่มีการปรึกษาเกิดขึ้น ก่อนจบการปรึกษาต้องมีการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการปรึกษา
		 3. เมื่อมีการปรึกษาหลายครั้ง ก่อนเริ่มกระบวนการให้การปรึกษาในครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป
ผู้ให้การปรึกษาอาจจะสรุปสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครั้งก่อน
		 4. ในกรณีที่การปรึกษาใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้ง ในครั้งสุดท้ายควรจะสรุปสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดของการ
ปรึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 2 การส�ำรวจและท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ
การส�ำรวจปัญหาของผู้รับการปรึกษา
การที่คนเราจะแก้ปัญหาของตนเองได้ ก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างชัดเจน บทบาทของผู้ให้การ
ปรึกษาคือช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษาเกิดความเข้าใจในปัญหา โดยผูใ้ ห้การปรึกษาจะต้องปฏิบตั ติ นเหมือนเป็นผูร้ ว่ ม
เดินทางของผู้รับการปรึกษาในช่วงระยะหนึ่ง เพื่อช่วยให้เขาสามารถพิจารณาตนเอง มองประสบการณ์ที่ผ่านมา
และความรู้สึกต่าง ๆ ท�ำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเหตุหรือเป็นผล บทบาทของผู้ให้การปรึกษาไม่ได้อยู่ที่การวินิจฉัย
ปัญหานานาชนิดของผู้รับการปรึกษา หรือวิเคราะห์ สติปัญญา บุคลิก และนิสัยของเขา แต่อยู่ที่การเอื้ออ�ำนวย
ให้ผรู้ บั การปรึกษาใช้ความพยายามในการพิจารณาชีวติ และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ผูใ้ ห้การปรึกษาไม่ควรรีบให้คำ� แนะน�ำ
หรือแก้ปัญหาแทน
การระบายถึงสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาเป็นการบ�ำบัด ผูท้ ี่แสวงหาความช่วยเหลือนัน้ เขามีความต้องการลึก ๆ ทีจ่ ะ
บอกเล่าถึงสิ่งที่ท�ำให้เขาวิตกกังวล ยิ่งให้โอกาสเขาได้พูดในระหว่างการปรึกษา เขาก็จะยิ่งรู้สึกดีขึ้น เขาต้องการ
ใช้เวลาเพื่อระบายสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในใจเขา การให้โอกาสผู้รับการปรึกษาเล่าถึงปัญหาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ้น บางครั้งคนเราก็มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจ แต่ถ้าได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อื่นก็จะได้เห็นแง่มุมต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจนขึ้น
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ความหมายการส�ำรวจปัญหา
เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้และผู้รับการปรึกษา ร่วมกันศึกษาเรียนรู้รายละเอียดของปัญหาที่น�ำมา โดยผู้ให้การ
ปรึกษาใช้ทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้รับการปรึกษาพิจารณาตนเอง ค่อย ๆ เห็นและเข้าใจถึงปัญหานั้น ๆ
สิ่งที่ต้องส�ำรวจ
1. ภูมหิ ลังและความเป็นมาของผูร้ บั การปรึกษาเท่าทีจ่ ำ� เป็น เช่น สาเหตุทผี่ รู้ บั การปรึกษามาขอรับบริการ
การปรึกษา ครอบครัว อาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น
2. องค์ประกอบของปัญหา
		 2.1 เนื้อหาของปัญหา ได้แก่
			 2.1.1		 รูปแบบของการเกิดปัญหา เช่น ล�ำดับเหตุการณ์ ผูเ้ กีย่ วข้อง ต้นเหตุ สภาพและสภาวะต่าง ๆ
ก่อนเกิดเหตุการณ์ เป็นต้น
			 2.1.2		 ความรุนแรงของปัญหา มีข้อควรพิจารณา คือ ระยะเวลาตั้งแต่เกิดปัญหาจนถึงปัจจุบัน
ความถี่ที่เกิด และผลกระทบต่อชีวิตประจ�ำวันของผู้รับการปรึกษา
		 2.2 ผลกระทบต่อผู้รับการปรึกษา ได้แก่
			 2.2.1		 ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาเมื่อมีปัญหา เช่น ความรู้สึกต่าง ๆ อาการทางกาย เป็นต้น
			 2.2.2		 ความคิด (Cognition) ของผู้รับการปรึกษาที่มีต่อปัญหา เช่น ความเชื่อ การรับรู้ เป็นต้น
คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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วิธีการส�ำรวจปัญหา
วิธีการส�ำรวจปัญหาที่ส�ำคัญ ผู้ให้การปรึกษาควรรับฟัง อดทน ยอมรับและไม่ตัดสิน วางตนเป็นกลาง
พยายามยอมรับสภาพความเป็นจริง โดยการน�ำทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การถาม การทวนความ การ
สรุปความ การสะท้อนความรู้สึกและการเงียบมาใช้อย่างผสมผสาน มีขั้นตอนรวมทั้งการติดตามประเด็นปัญหา
และความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา ซึ่งการติดตามประเด็นนี้เรียกว่า วิธีการแกะรอย
ตารางแสดงขั้นตอนการแกะรอย ทักษะที่มักจะใช้ ข้อบ่งชี้ และข้อควรค�ำนึงถึง
ขั้นตอน
ข้อบ่งชี้ให้ใช้
ทักษะที่มักใช้
ข้อควรค�ำนึงถึง
การรวบรวม 1. ใช้เมื่อเริ่มต้นส�ำรวจ
1. ทักษะการฟัง
1. ไม่เพิ่มเติมข้อมูลตาม
ข้อมูล
2. ผู้รับการปรึกษาเล่าเอง
2. ทักษะการถามเปิด
ความเข้าใจของตนเอง
3. ทักษะการเงียบ
2. ไม่เปลี่ยนประเด็น
การสรุป
1. ทุกครั้งเมื่อรวบรวมข้อมูลได้ 1. ทักษะการทวนความ 1. ไม่สรุปเอง
ข้อมูล
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
2. ทักษะการสรุปความ 2. ไม่ด่วนสรุปเมื่อยังไม่ได้
2. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนตอน
ข้อมูลครบถ้วน
สุดท้ายของการส�ำรวจปัญหา
3. เมื่อผู้รับการปรึกษาถามความ
เข้าใจของผู้ให้การปรึกษาไม่ทัน
การตรวจ 1. ก่อนหรือหลังการสรุป
1. ทักษะการทวนความ 1. การตรวจสอบทั้งเนื้อหา
สอบข้อมูล 2. เมื่อผู้รับการปรึกษาสับสนหรือ 2. ทักษะการสะท้อน
อารมณ์ ความรู้สึก
สงสัยในข้อมูลที่ได้รับ
ความรู้สึก
2. ให้ความส�ำคัญต่ออารมณ์
3. ผู้ให้การปรึกษาจับอารมณ์
3. ทักษะการสรุปความ ความรู้สึกก่อนเนื้อหา
ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาที่ 4. ทักษะการเงียบ
3. อารมณ์ของผู้รับการปรึกษา
เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เล่าได้
ต้องสงบก่อนมีการตรวจ
สอบเนื้อหา
การค้นหา 1. เมื่อข้อมูลไม่ชัดเจน เพราะขาด 1. ทักษะการถามเปิด 1. ผู้ให้การปรึกษาไม่
ข้อมูล
ข้อมูล
และถามปิด
ขัดจังหวะผู้รับการปรึกษา
2. เมื่อผู้รับการปรึกษาสับสน
2. ทักษะการทวนความ ด้วยการเปลี่ยนประเด็นเร็ว
ประเด็นบางประเด็นทีไ่ ม่ได้พดู ถึง
เกินไป
แต่เน้นประเด็นส�ำคัญ
2. มักใช้เมื่อผู้รับการปรึกษา
3. เมื่อสรุปหรือตรวจสอบแล้ว
หยุดเล่าประเด็นอื่น ๆ แล้ว
ผู้ให้การปรึกษาหรือผู้รับการ
ปรึกษาเข้าใจไม่ตรงกัน
ขาดประเด็นบางประเด็น
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ขั้นตอนที่ 3 การท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ
ในระหว่างที่ผู้รับการปรึกษาพิจารณาปัญหาและความรู้สึกของตนเอง เขาจะค่อย ๆ เข้าใจว่าสาเหตุของ
ปัญหานั้นอยู่ที่ไหน และเริ่มมองเห็นว่าตนเองต้องการเป็นคนแบบไหน สามารถยอมรับในส่วนที่ตนเองจะต้อง
รับผิดชอบ มองเห็นพฤติกรรมทีเ่ ป็นต้นเหตุของปัญหา และเข้าใจว่าการแก้ปญ
ั หานัน้ ขึน้ อยูก่ บั ตัวเขาเอง และเกิด
แรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหา
ความหมายของการท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ
การท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้การปรึกษาจัดเรียงและเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการส�ำรวจปัญหาร่วมกับผู้รับการปรึกษา เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง
อย่างกระจ่างแจ้ง สาเหตุของปัญหา และความต้องการของผู้รับการปรึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางในขั้นตอนการ
วางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป
ผลที่เกิดจากการท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และความต้องการของผู้รับการปรึกษา
ผู้ให้การปรึกษา
ผู้รับการปรึกษา
1. มีทิศทาง ไม่เสียเวลา
1. สามารถเชื่อมโยงสาเหตุของปัญหากับปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2. มีแนวทางที่จะน�ำไปใช้ในขั้นตอน
2. ค้นพบว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของปัญหา
การวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป
3. เกิดแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลง
4. ค้นพบปัญหาที่ตนเองต้องการจะแก้ไข
5. เรียนรู้วิธีท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ
และความต้องการของตนเอง
6. เริ่มมีแนวทางที่จะน�ำไปวางแผนแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนแก้ไขปัญหา
ความหมายของการวางแผนแก้ไขปัญหา
การวางแผนแก้ไขปัญหา เป็นขัน้ ตอนทีผ่ ใู้ ห้การปรึกษาช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพและปัจจัยแวดล้อมภายนอกของผู้รับ
การปรึกษาเองให้มากที่สุด
องค์ประกอบพื้นฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้ประสบผลส�ำเร็จในขั้นวางแผนแก้ไขปัญหา ได้แก่
1. แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการที่จะท�ำอะไรบางอย่างโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน บทบาทของผู้ให้
การปรึกษาก็คือการส�ำรวจหาแรงจูงใจของผู้รับการปรึกษาว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีน้อยก็อาจช่วยให้มีเพิ่มขึ้น
โดยการพูดคุยถึงผลของปัญหาที่มีต่อการด�ำเนินชีวิตว่าเป็นอย่างไร
2. ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถพื้นฐานของบุคคลที่ใช้ในการด�ำรงชีวิต เช่น การดูแลตนเอง
การประกอบอาชีพ การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หลาย ๆ คนสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม แต่หลาย ๆ คนไม่ทราบว่าตนมีความสามารถอะไร อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของตนเอง เมื่อต้องเผชิญ
กับปัญหา ตกอยูใ่ นห้วงอารมณ์สบั สน คลุมเครือกลับพบว่าการใช้ศกั ยภาพของบุคคลจะต�ำ่ ลง มีมมุ มองแคบ มองเพียง
บางประเด็น ในขณะที่หลาย ๆ คนสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองด้วยความสามารถของตนเองได้ในเวลาปกติ
คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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บทบาทของผู้ให้การปรึกษาคือ กระตุ้นผู้รับการปรึกษาให้มองเห็นศักยภาพที่ดีของตนที่มีอยู่ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวผู้รับการปรึกษาที่
เอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา เช่น มีบิดามารดาที่รักเข้าใจและคอยให้ก�ำลังใจอยู่เสมอ ๆ เพื่อนที่รับฟังเวลา
ผู้รับการปรึกษามีความทุกข์ นายจ้างที่จะจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าให้แก่ผู้รับการปรึกษาได้ เป็นต้น
ประเภทปัญหาและการเลือกใช้ทักษะที่เหมาะสม
การจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม ผู้ให้การปรึกษาจะต้องวิเคราะห์
ว่าผู้รับการปรึกษาประสบปัญหาอะไร ต้องการความช่วยเหลืออะไร แบบไหน จึงจะถึงขั้นต่อไปคือตอบสนอง
ในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาต้องการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถจ�ำแนกประเภทของปัญหาได้ดังนี้
1. ขาดความรู้ หมายถึง ผู้รับการปรึกษาขาดความรู้ที่จ�ำเป็นบางประการจึงท�ำให้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ถ้าผู้
ให้การปรึกษาได้ตรวจสอบดูแล้วว่าแก้ไขปัญหาท�ำไม่ได้เพราะขาดความรู้ ทักษะเด่นที่เหมาะสมคือการให้ข้อมูล
ที่จะท�ำให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความชัดเจนในเรื่องนั้น
2. อารมณ์ ความรู้สึก หมายถึง ผู้รับการปรึกษามีอารมณ์ ความรู้สึกต่อปัญหานั้น เช่น ขาดแรงจูงใจ
ไม่อยากแก้ไขอีกต่อไป เศร้ามาก เสียใจมาก กรณีนี้ทักษะที่เหมาะสมคือ การให้ก�ำลังใจ การสนับสนุน
การเสริมแรง ก็จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษามีก�ำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาต่อไป
3. ขาดแนวทางปฏิบัติหรือขาดทักษะปฏิบัติ หมายถึง ผู้รับการปรึกษาไม่ทราบจะแก้ปัญหาอย่างไร
จะเลือกทางไหนดี จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม กรณีนี้ผู้ให้การปรึกษาจะต้องส�ำรวจมาก่อนแล้วในเรื่อง
วิธแี ก้ไขปัญหาก่อนมารับการปรึกษาว่าเป็นอย่างไร มีจดุ อ่อนอะไรจึงยังแก้ไขไม่ได้ ผูใ้ ห้การปรึกษาก็อาจให้ทางเลือก
แก่ผรู้ บั การปรึกษาโดยการเสนอแนะ การให้ขอ้ มูล การให้พจิ ารณาทางเลือก การถาม การสรุปความ โดยอิงข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วกับศักยภาพ การสนับสนุนทางสังคมและแรงจูงใจของผูร้ บั การปรึกษาเป็นหลัก ก็จะช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษา
สามารถเลือกแนวทางปฏิบัติได้เหมาะสมกับสภาพการณ์และความต้องการของตนเองได้
ทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการให้การปรึกษา มีดังนี้
1. ทักษะการให้ข้อมูล
		 ความหมาย
		 การให้ขอ้ มูลเป็นการสือ่ สารทางวาจา เพือ่ ให้รายละเอียดต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นแก่ผรู้ บั การปรึกษา ซึง่ เป็นประโยชน์
ในการเข้าใจถึงปัญหาและใช้ประกอบการตัดสินใจ
วิธีการให้ข้อมูล
		 1. ใช้ค�ำถามเปิดและการสังเกตควบคู่กันไป เพื่อส�ำรวจข้อมูลและความรู้เดิมที่ผู้รับการปรึกษามีอยู่
		 2. ประเมินความรู้เดิมของผู้รับการปรึกษาว่าขาดอะไร
		 3. ให้ข้อมูลโดยบอกความรู้ที่ผู้รับการปรึกษาต้องการ และจ�ำเป็นต้องน�ำไปใช้
		 4. ตรวจสอบความเข้าใจเกีย่ วกับข้อมูลทีผ่ รู้ บั การปรึกษาได้รบั โดยการซักถาม หรือให้ผรู้ บั การปรึกษา
สรุป หรือทบทวนข้อมูลให้ผู้รับการปรึกษาฟัง
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2. ทักษะการเสนอแนะ
		
ความหมาย
		 การเสนอแนะเป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับการปรึกษา โดยผู้รับการ
ปรึกษาจะเป็นผู้เลือกแนวทางปฏิบัติเอง
		
ความส�ำคัญของทักษะการเสนอแนะ
		 1. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาทราบแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสม
		 2. ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
		
วิธีการให้ข้อเสนอแนะ
		 1. ใช้ค�ำถามเปิด เพื่อส�ำรวจว่าผู้รับการปรึกษาไม่สามารถคิดหาแนวทางในการปฏิบัติ
		 2. ใช้คำ� ถามปิด เพือ่ ส�ำรวจว่าผูร้ บั การปรึกษาเคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาประเภทนีบ้ า้ งไหม
		 3. ให้การเสนอแนะโดยบอกถึงวิธีปฏิบัติ หรือพูดสนับสนุนให้ปฏิบัติตามประสบการณ์
		 4. ตรวจสอบปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้รับการปรึกษาต่อข้อเสนอแนะ
		 5. กรณีผู้รับการปรึกษาขาดทักษะการน�ำข้อเสนอแนะไปใช้อาจมีการซ้อมปฏิบัติ โดยให้ผู้รับ
การปรึกษาและผู้ให้การปรึกษาร่วมกันแสดงบทบาทสมมติในเหตุการณ์ที่ผู้รับการปรึกษาขาดความมั่นใจที่จะ
ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมัน่ ใจให้ผรู้ บั การปรึกษาแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองได้มากขึ้น
3. ทักษะการให้ก�ำลังใจ
		
ความหมาย
		 การให้กำ� ลังใจเป็นทักษะทีใ่ ช้กบั ปัญหาด้านจิตใจ โดยช่วยให้ผรู้ บั การปรึกษาได้พดู หรือแสดงความรูส้ กึ
ออกมา และให้การแก้ไขปัญหาด�ำเนินต่อไปได้ดี มักท�ำเมือ่ ผูร้ บั การปรึกษาขาดความมัน่ ใจ วิตกกังวล มองดูตวั เอง
ด้อยเกินกว่าจะแก้ไขปัญหา ทักษะการให้ก�ำลังใจต้องอิงอยู่บนศักยภาพของผู้รับการปรึกษาไม่ใช่มาจากผู้ให้
การปรึกษา และไม่ใช่การปลอบใจแบบที่ใช้ในสังคมทั่วไป
		
วิธีการใช้ทักษะการให้ก�ำลังใจ
		 1. การส�ำรวจอารมณ์ ความคิด ความรูส้ กึ โดยใช้ทกั ษะการถามเปิด การทวนความ การสะท้อนความรูส้ กึ
การสรุปความ นอกจากนี้ยังสามารถส�ำรวจข้อมูลได้จากระเบียนผู้ป่วย ประวัติการมารับการปรึกษา
		 2. การจับและสะท้อนความรู้สึกหลังจากที่ผู้รับการปรึกษาได้แสดงความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งของ
ตนออกมา ผู้ให้การปรึกษาสะท้อนความรู้สึกเป็นค�ำพูด เช่น คุณรู้สึกสับสน คุณลังเลใจ คุณเบื่อหน่าย
		 3. ค้นหาศักยภาพของผู้รับการปรึกษาโดยผู้ให้การปรึกษาใช้ศักยภาพกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาได้
พูดถึงศักยภาพของตนเองภายใต้อารมณ์ความรู้สึกนั้น ๆ มีอะไรที่ท�ำให้เขายังท�ำในสิ่งที่ดีได้ เช่น
			“ทั้งๆ ที่คุณกังวลมาก เพราะไม่แน่ใจว่าคนอื่น ๆ จะรังเกียจที่คุณติดเชื้อเอดส์ มีอะไรที่ท�ำให้คุณ
ยอมเปิดเผยตนเอง เพื่อเป็นวิทยาทานให้คนอื่นรู้ว่าโรคเอดส์ติดต่อได้อย่างไร”
		 4. สนับสนุนศักยภาพ หลังจากที่ผู้รับการปรึกษาได้พบศักยภาพแล้ว
4. ทักษะการพิจารณาทางเลือก
		 เป็นทักษะที่ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาโดยมีลักษณะการใช้คือ
คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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£ ใช้ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาพอจะได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วแต่เกิดความลังเลไม่มั่นใจใน
การตัดสินใจ
		
£ ใช้เมื่อผู้รับการปรึกษาอยู่ในภาวะสงบนิ่งแล้ว จากอารมณ์โกรธหรืออารมณ์โศกเศร้า เพราะหาก
ผู้รับการปรึกษายังมีอารมณ์ดังกล่าวอยู่จะเป็นอุปสรรคต่อการคิดอย่างรอบคอบและอย่างมีเหตุผล
		
£ ใช้โดยให้พจ
ิ ารณาทางแก้ไขปัญหาทีละด้าน จนเห็นกระจ่างชัดว่า แต่ละด้านมีขอ้ ดีขอ้ เสียอะไรบ้าง
		
วิธีการใช้ทักษะการพิจารณาทางเลือก
		 1. พิจารณาด้านที่หนึ่ง หรือทางเลือกที่หนึ่ง โดยใช้ค�ำถามเปิด การทวนความ และสรุปความถึงผลดี
ของทางเลือกที่หนึ่ง แล้วจึงถามผลเสียของทางเลือกที่หนึ่ง
		 2. พิจารณาอีกด้านหนึง่ หรือทางเลือกทีเ่ หลือโดยอาศัยกระบวนการแบบเดียวกันกับข้อที่ 1 จนกระทัง่
ได้ค�ำตอบมาครบทั้งด้านดีและด้านที่เป็นผลเสียของอีกทางเลือกหนึ่ง
		 3. เสนอให้มีการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาตัดสินใจตามข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ที่ได้พิจารณา
อย่างทั่วถึงเรียบร้อยแล้ว
		 4. แก้ปัญหาที่ตามมาจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกนั้น ส่วนใหญ่มักเป็นการแก้ปัญหาข้อเสียของ
ทางเลือกที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว
ขั้นตอนที่ 5 การยุติการปรึกษา
ความหมายของการยุติการปรึกษา
เป็นการยุติการให้การปรึกษาในแต่ละครั้ง (ยุติ Session) และยุติเพื่อสิ้นสุดการให้ความช่วยเหลือผู้รับ
การปรึกษาแต่ละราย (ยุติ Case)
เงื่อนไขในการยุติการปรึกษา
โดยทัว่ ไปการยุตกิ ารปรึกษาควรเป็นไปตามข้อตกลงการปรึกษาทีไ่ ด้คยุ กันเมือ่ เริม่ ต้นกระบวนการให้การปรึกษา
1. หมดเวลา ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนเริ่มต้นของการให้การปรึกษา แต่ถ้าหากหมดเวลาแล้ว
กระบวนการยังลืน่ ไหล และประเด็นพูดคุยยังไม่สนิ้ สุด ก็อาจยืดหยุน่ เวลาได้อกี ตามสมควร ขึน้ กับความพร้อมของ
ผู้ให้และผู้รับการปรึกษาเป็นส�ำคัญ
2. ผู้รับการปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย และพบแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
ในสถานการณ์จริง
3. สถานการณ์ในการให้การปรึกษาเกินขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ถ้ายังด�ำเนินการ
ให้การปรึกษาต่อไป อาจเกิดผลเสียต่อผูใ้ ห้และผูร้ บั การปรึกษา อาจจ�ำเป็นต้องยุตกิ ารปรึกษาก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการ
แก้ปัญหา เช่น ผู้ให้การปรึกษาเกิดภาวะ Sympathy
4. ผู้รับการปรึกษาเกิดภาวะพึ่งพิงผู้ให้การปรึกษา
5. อยู่ในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา เช่น ผู้รับ
การปรึกษาเกิดภาวะคลุ้มคลั่ง อาจมีพฤติกรรมท�ำร้ายผู้ให้การปรึกษา
6. ผู้รับการปรึกษาไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ทั้งสิ้น
7. ประเด็นในการปรึกษาเกินขีดความสามารถของผู้ให้การปรึกษา เช่น ประเด็นเกี่ยวกับความเห็นทาง
กฎหมาย ปัญหาทางเศรษฐกิจ
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ขั้นตอนและวิธีการยุติการปรึกษา
1. การประเมินสถานการณ์และการให้สัญญาณ เพื่อท�ำการยุติการปรึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม
2. การสรุปความ เป็นการสรุปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้สนทนากันในระหว่างการให้การปรึกษา การสรุปความ
ทีด่ ที สี่ ดุ คือการให้ผรู้ บั การปรึกษาเป็นผูส้ รุปความเอง แล้วผูใ้ ห้การปรึกษาค่อยสรุปเพิม่ เติมในประเด็นทีข่ าดหายไป
3. การนัดหมายครั้งต่อไป ควรให้ผู้รับการปรึกษาเลือกเองว่าสะดวกมาพบครั้งต่อไปเมื่อไร ในกรณีที่ผู้รับ
การปรึกษาไม่ตอ้ งการมาขอรับการปรึกษาแล้ว ก่อนจะยุตกิ ารปรึกษาผูใ้ ห้การปรึกษาควรบอกให้ผรู้ บั การปรึกษา
ทราบว่า หากมีความต้องการจะขอรับการปรึกษาอีกก็ยนิ ดีตอ้ นรับเสมอ หากต้องการรับการปรึกษาต่อ ให้กำ� หนด
วัน เวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวกโดยก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วย
4. การส่งต่อ ในกรณีทจี่ ำ� เป็นจะต้องส่งต่อผูร้ บั การปรึกษาไปติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอืน่ เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตัวผูร้ บั การปรึกษา เช่น แพทย์ผชู้ ำ� นาญเฉพาะทาง นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าทีค่ วรแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับ
หน่วยงานและบุคคลที่ผู้รับการปรึกษาจะไปติดต่อให้ผู้รับการปรึกษาทราบด้วย
5. การลา ก่อนจะลาจาก ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้ซักถามข้อข้องใจ ผู้ให้การปรึกษามีการให้
ก�ำลังใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการปรึกษาน�ำไปปฏิบัติได้จริง
Tip Box : 1. ในแต่ละขั้นตอนของการให้การปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาสามารถใช้ทักษะหลายๆ ทักษะ
		 ในการให้การปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาจะใช้ทักษะใดก่อนหลังนั้น ขึ้นอยู่สถานการณ์
		 ในขณะนั้น...
2. ทักษะที่นำ�เสนอในแต่ละขั้นตอน เป็นทักษะที่ผู้ให้การปรึกษาควรเน้นในขั้นตอนนั้นๆ
อย่างไรก็ดี แม้ผู้ให้การปรึกษาจะมีความรู้และประสบการณ์ในการให้การปรึกษาเบื้องต้นเป็นอย่างดี
แต่ในบางครัง้ เมือ่ มีผรู้ บั บริการมากขึน้ ในหน่วยบริการ โอกาสของการให้การปรึกษารายบุคคลอาจมีขอ้ จ�ำกัดด้วย
เงือ่ นไขของเวลา และภาระงานของผูใ้ ห้การปรึกษา จึงจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการกลุม่ หรือการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่ม เพื่อตอบสนองปัญหาและช่วยเหลือผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันได้อย่างคลอบคลุม
อีกทั้ง การได้พบปะพูดคุยกันในกลุ่มคนที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน จะท�ำให้เกิดการสนับสนุนช่วยเหลือกันภายใน
กลุ่ม (Group support) ทั้งทางด้านจิตใจ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้รับบริการแต่ละคน ในที่นี้
จึงน�ำพื้นฐานความรู้เบื้องต้นในการให้การปรึกษากลุ่มมาเพื่อให้ผู้ให้การปรึกษาได้เลือกใช้ตามโอกาส
2.2 ความรู้เบื้องต้นในการให้การปรึกษากลุ่ม
หลักพื้นฐานของการให้การปรึกษากลุ่ม
1. สมาชิกกลุม่ ทุกคนมีสทิ ธิในการแสดงออกถึงความรูส้ กึ ของตน ไม่ตอ้ งปกปิดซ่อนเร้น โดยผูใ้ ห้การปรึกษา
สนับสนุนให้สมาชิกแสดงความรูส้ กึ ของตนออกมาและสมาชิกกลุม่ ต้องยอมรับในอารมณ์และความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ด้วย
2. สมาชิกกลุ่มแต่ละคนต้องมุ่งแก้ปัญหาให้ตนเองไม่ใช่มุ่งแก้ปัญหาให้คนอื่นอย่างเดียว เพราะการที่
สมาชิกเข้ากลุ่มก็เพราะต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้กับตนเอง
3. การเปิดเผยตนเองของสมาชิกช่วยให้การให้การปรึกษามีประสิทธิภาพ และการเปลีย่ นแปลงจะเกิดขึน้
ได้ในบรรยากาศที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ ยอมรับ เข้าใจ และ เห็นอกเห็นใจกัน
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4. สมาชิกกลุม่ ต้องมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน นัน่ คือ ยอมรับผลทีต่ ามมาจากพฤติกรรมทีต่ น
ได้กระท�ำไป
5. การลงมือกระท�ำเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงทางพฤติกรรม ซึง่ จะมีได้ในบรรยากาศของการ
ยอมรับและความเข้าใจ ดังนั้นผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศของการยอมรับและความเข้าใจ
ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม และรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ตลอดไป
6. ในการเผชิญปัญหา แก้ปัญหา มีวิธีการหรือทางเลือกหลายวิธี ผู้ให้การปรึกษาจะต้องช่วยให้สมาชิก
สามารถเลือกแนวทางแก้ปัญหาจากทางเลือกต่าง ๆ ที่ได้มีการน�ำเสนอในกลุ่มด้วยตนเอง
7. สมาชิกกลุม่ จะต้องมีคำ� มัน่ สัญญาให้กบั ตนเองในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่าง ๆ
ดังนั้นการให้การเสริมแรงจึงถือว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ผู้ให้การปรึกษาจะต้องค�ำนึงถึง
8. ผู้ให้การปรึกษาจะต้องกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้น�ำประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นประสบการณ์ในกลุ่มจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสมาชิก
9. สมาชิกกลุ่มจะเกิดความเข้าใจตนเอง มีความรับผิดชอบ และสามารถควบคุมตนเองได้มากขึ้น
หลังจากได้เข้าร่วมการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
ล�ำดับขั้นของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
ขั้นที่ 1 ขั้นก่อตั้งกลุ่ม ในขั้นนี้สมาชิกที่เข้ากลุ่มยังไม่กล้าเปิดเผยตนเอง เพราะยังไม่ไว้วางใจในกลุ่ม
ผูใ้ ห้การปรึกษาจะต้องชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษา และสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี ให้เกิดขึน้ ในกลุม่ และ
ต้องให้เวลาแก่สมาชิกกลุ่มพอสมควร ไม่รีบเร่ง
ขั้ น ที่ 2 ขั้ น การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะของสมาชิ ก เป็ น ขั้ น ตอนต่ อ จากขั้ น แรก เมื่ อ กลุ ่ ม เริ่ ม มี
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการขึน้ บ้าง สมาชิกเริม่ รูจ้ กั ไว้วางใจกัน แต่อาจจะมีความวิตกกังวล มีความตึงเครียดอยูบ่ า้ ง
ผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามชี้แจงให้สมาชิกกล้า พูดคุยปัญหาตัวเองอย่างเปิดเผย
ขั้นที่ 3 ขั้นด�ำเนินการ ขั้นนี้สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะดีขึ้นมาก กล้าเปิดเผยตนเอง พูดคุย
ปัญหาตามความเป็นจริง ร่วมกันแก้ปัญหาของสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนได้ส�ำรวจตัวเอง เข้าใจปัญหาและพร้อมจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน
ขั้นที่ 4 ขั้นยุติการให้การปรึกษา เมื่อสมาชิกเข้าใจปัญหาอย่างกระจ่างแจ้ง รู้จักแก้และเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับตน น�ำไปปฏิบัติด้วยความพอใจ ก็ให้ยุติการให้การปรึกษาแบบกลุ่มได้
ขนาดของกลุ่ม
ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ขนาดของกลุ่มที่ดีที่สุดจะอยู่ระหว่าง 4-8 คน เพราะถ้ากลุ่มมีขนาดใหญ่
เกินจ�ำนวน 8 คน การพูดคุยอาจไม่ทั่วถึง สมาชิกหลายคนอาจไม่มีโอกาสได้แสดงออก และอาจจะไม่มีความ
สัมพันธ์ต่อกันและกัน อาจมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ สนทนากันเองและผู้ให้การปรึกษาจะพบความยากล�ำบาก
ในการชักจูงให้สมาชิกแต่ละคนสนใจกลุ่ม แต่ถ้ากลุ่มเป็นกลุ่มขนาดเล็ก สมาชิกจะมีโอกาสสื่อความหมายซึ่งกัน
และกันได้อย่างเต็มที่ ตรงกันข้ามถ้าขนาดของกลุ่มใหญ่ขึ้น สมาชิกจะได้รับประสบการณ์ตรงและมีส่วนร่วมใน
กลุ่มน้อยมาก
เวลาและจ�ำนวนครั้งในการให้การปรึกษากลุ่ม
ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้ให้การปรึกษาควรจัดให้มีการให้การปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
แต่ถ้ามีเวลาอันจ�ำกัดอาจจัดให้มีการให้การปรึกษาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งได้ ส่วนจ�ำนวนในการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มทั้งหมดควรประมาณ 6-10 ครั้ง ส่วนเวลาที่ใช้ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มจะเป็นเวลานานเท่าใดนั้น
จะแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่เวลาที่ใช้ในการให้การปรึกษาแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง
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ลักษณะของกลุ่มในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
ในการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ลักษณะของกลุม่ ควรเป็นกลุม่ แบบปิด (Closed Groups) หมายถึง เป็นกลุม่
ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นคนเดิมตั้งแต่เริ่มต้นการให้การปรึกษา จนกระทั่งถึงขั้นยุติการให้การปรึกษา ไม่ควร
เป็นกลุ่มแบบเปิด (Opened Groups) เพราะกลุ่มลักษณะนี้จะมีการเข้าออกของสมาชิกกลุ่มอยู่ตลอดเวลา
คือสมาชิกเก่าออกไปสมาชิกใหม่เข้ามาแทนที่ ท�ำให้การให้การปรึกษาขาดความต่อเนือ่ ง การทีก่ ลุม่ จะมีพฒ
ั นาการ
ไปถึงขัน้ การวางแผนแก้ปญ
ั หา จะท�ำได้ยากและความรูส้ กึ ปลอดภัยจะลดลง เพราะสมาชิกกลุม่ จะต้องคอยปรับตัว
ต่อสถานการณ์ที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของกลุ่มได้
สถานที่และอุปกรณ์ในการให้การปรึกษากลุ่ม
การให้การปรึกษากลุ่มที่มีประสิทธิภาพอาจจัดได้โดยใช้สถานที่และอุปกรณ์น้อยที่สุดเพื่อให้มีที่กว้างพอ
ส�ำหรับเก้าอี้ 9 ตัว จัดเป็นวงกลมในห้องซึ่งผู้มาขอรับการปรึกษาสามารถพูดได้อย่างอิสระ โดยไม่มีคนนอกห้อง
ได้ยนิ ห้องทีใ่ ช้ในการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ทีด่ งึ ดูดความสนใจของสมาชิก ควรเป็นห้องทีม่ ขี นาดกว้างพอสมควร
จะช่วยให้ผู้มาขอรับการปรึกษาแสดงบทบาทหรือสาธิตพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงจัดว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการให้การปรึกษากลุ่ม
เพราะการบันทึกภาพและเสียงท�ำให้ผใู้ ห้การปรึกษาสามารถน�ำเหตุการณ์มาทบทวนพิจารณาถึงสิง่ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ ใน
การให้การปรึกษากลุม่ ช่วยให้สามารถเห็นถึงบทบาททีแ่ สดงออกของสมาชิก ชัดเจนทัง้ น�ำ้ เสียงและการแสดงออก
ในภาพรวม
บทบาทของผู้ให้การปรึกษา
บทบาทของผู้ให้การปรึกษาในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม มีดังนี้
1. การสร้างสัมพันธภาพ จัดว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ผู้ให้การปรึกษาจะต้อง
แสดงการต้อนรับด้วยความจริงใจ อบอุน่ และเป็นมิตร และพยายามแสดงให้สมาชิกกลุม่ รูว้ า่ ผูใ้ ห้การปรึกษาคือใคร
และท�ำอะไรบ้างเพื่อช่วยเหลือผู้มาขอรับการปรึกษาเหล่านั้น พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่สมาชิกกลุ่มว่าทุกคน
สามารถพูดได้อย่างอิสระและสิ่งที่พูดจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
2. การสร้างความพร้อม การเริม่ ให้การปรึกษาแบบกลุม่ เป็นครัง้ แรก ผูใ้ ห้การปรึกษาอาจจะพบว่าสมาชิก
กลุม่ ไม่กล้าพูดถึงปัญหาของตน ดังนัน้ ผูใ้ ห้การปรึกษาจะต้องสร้างความพร้อมให้แก่ผมู้ าขอรับการปรึกษาเหล่านัน้
การสะท้อนความรู้สึกได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการกระตุ้นให้ก�ำลังใจ ให้สามารถอภิปรายปัญหาของตนได้
ย่อมเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้มาขอรับการปรึกษามีความพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงได้ง่ายขึ้น
3. การส�ำรวจค้นหาความรู้สึกของผู้มาขอรับการปรึกษา ในการค้นหาความรู้สึกของผู้มาขอรับ
การปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาจะต้องพยายามมีความรู้สึกร่วมกับผู้มาขอรับการปรึกษาคือต้องรู้สึกอย่างที่เขารู้สึก
และมองสิง่ ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ อย่างทีเ่ ขามอง ผูใ้ ห้การปรึกษาจะต้องพยายามค้นให้พบว่าผูม้ าขอรับการปรึกษามีความ
ไม่สบายใจเรื่องอะไร อย่างไร และเขาต้องการท�ำอย่างไรเกี่ยวกับความไม่สบายใจนี้ ซึ่งจะมีผลช่วยให้ผู้มาขอรับ
การปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง และเป็นการแสดงให้ผู้มาขอรับการปรึกษาตระหนักว่าผู้ให้การปรึกษามีความ
ห่วงใยผู้มาขอรับการปรึกษาอย่างแท้จริง
4. การสะท้อนความรู้สึกของผู้มาขอรับการปรึกษา จัดเป็นเทคนิคส�ำคัญที่ผู้ให้การปรึกษาควรจะได้
น�ำมาใช้ในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม เพราะเป็นการช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้พูดถึงความรู้สึกของตนอย่างเปิดเผย
เพื่อให้รู้จักพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์และฝึกปฏิบัติตามพฤติกรรมเหล่านั้น
5. การยุติการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม การยุติการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ควรเป็นการตกลงของกลุ่ม
โดยการที่ผู้ให้การปรึกษาส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่ากลุ่มควรจะเริ่มเมื่อใด ยุติ เมื่อใด
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และในสภาพเช่นใดทีส่ มาชิกกลุม่ ควรได้รบั การให้การปรึกษาแบบรายบุคคล และควรพบกันกีค่ รัง้ ควรตัดสินยุตดิ ว้ ย
วิธใี ด และผู้ให้การปรึกษาจะจัดการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่พร้อมจะยุติการปรึกษาเมื่อกลุ่มต้องการสลายตัว
ขั้นตอนในการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
1. การสร้างความพร้อมในการรับการปรึกษาแบบกลุ่ม แก่ผู้มาขอรับการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาควร
ได้ปฏิบัติดังนี้
		 1. ชี้แจงให้ผู้มาขอรับการปรึกษาได้รู้ถึงสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาต้องการได้รับจากผู้มาขอรับการปรึกษา
เช่น ความร่วมมือในการเข้ากลุ่ม การเปิดเผยตนเอง การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ
		 2. ชีแ้ จงให้ผมู้ าขอรับการปรึกษาได้กำ� หนดสิง่ ทีเ่ ป็นทีค่ าดหวังของตน ในการเข้ารับการปรึกษาแบบกลุม่
		 3. ช่วยให้ผู้มาขอรับการปรึกษาตั้งความคาดหวังในสิ่งที่ตนอยู่ในความสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้
		 4. ตอบปัญหาของผูม้ าขอรับการปรึกษาซึง่ เกีย่ วกับสิง่ ทีค่ าดหวังต่าง ๆ อย่างชัดเจนโดยไม่ปกป้องตนเอง
2. การสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้การปรึกษาต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าตนมีความห่วงใยผู้มาขอรับการ
ปรึกษาอย่างจริงใจ สามารถจับอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูร้ บั บริการได้ในขณะทีเ่ ขาเหล่านัน้ รูส้ กึ เดือดร้อนและก�ำลัง
พยายามต่อสู้กับปัญหา จะท�ำให้ผู้รับบริการเกิดความอบอุ่นไว้วางใจ พร้อมให้ความร่วมมือ
3. การรักษาสัมพันธภาพ เมื่อผู้ให้การปรึกษาสร้างสายสัมพันธ์ในกลุ่มขึ้นแล้ว จ�ำเป็นต้องรักษา
สัมพันธภาพนีไ้ ว้ตลอดระยะเวลาทีย่ งั มีการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ในการทีบ่ คุ คลคนหนึง่ จะกล้าพูดถึงปัญหาของตน
อย่างตรงไปตรงมา ยอมรับส่วนบกพร่องที่จะต้องแก้ไข ก�ำหนดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์และน�ำมาทดลอง
ปฏิบัติ จะต้องมีความเชื่อมั่นว่าผู้ให้การปรึกษา ตลอดจนเพื่อนร่วมกลุ่มของตนจะสามารถรักษาความลับได้ และ
จะสามารถให้การสนับสนุนในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นเมือ่ ตนต้องการ ทุกคนในกลุม่ ต้องมีความรูส้ กึ ร่วมกับตน ทุกข์ร่วมกับตน
ให้ก�ำลังใจตนโดยไม่ใช่การแสดงความสงสาร แต่ด้วยวิธีสะท้อนกลับด้วยใจจริงและใจกว้าง ช่วยให้ค้นพบส่วนที่
ตนจะพัฒนาเปลี่ยนแปลง สอนให้รู้จักความส�ำเร็จของตนให้ทุกคนได้รับรู้ และให้รู้จักยินดีในความส�ำเร็จของ
ผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น ในเชิงช่วยเหลือกัน สมาชิกในกลุ่มต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าตน
จะร่วมด้วย และช่วยกันมองปัญหาให้ทะลุปรุโปร่ง จะต้องช่วยให้ผมู้ าขอรับการปรึกษาตระหนักได้วา่ ตนไม่จำ� เป็น
ต้องเปลีย่ นวิถชี วี ติ ทัง้ หมด บทบาทของสมาชิกในกลุม่ ก็คอื การช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้เรียนรูพ้ ฤติกรรมใหม่ ๆ
ตามที่ตนปรารถนา ช่วยให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น และสามารถน�ำทักษะใหม่ ๆ เหล่านี้ไปใช้ได้
4. การอธิบายปัญหาอย่างถูกต้อง การอธิบายเริ่มขึ้นเมื่อผู้ให้การปรึกษาอธิบายการให้การปรึกษาแบบ
กลุ่มแก่ผู้มาขอรับการปรึกษา และวิธีการที่ผู้มาขอรับการปรึกษาเหล่านั้นได้รับความช่วยเหลือ ผู้ให้การปรึกษา
ไม่เพียงแต่สามารถฟังอย่างตั้งใจ เพื่อสืบค้นและสะท้อนกลับเนื้อหาที่เป็นประเด็นส�ำคัญในการบ�ำบัดรักษา เพื่อ
น�ำสิง่ ทีย่ งั คัง่ ค้างและเป็นปัญหามาพิจารณา ความไวในการสืบค้นและความกล้าทีจ่ ะสะท้อนกลับสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหา
ของผู้มาขอรับการปรึกษาแสดงถึงคุณภาพที่ส�ำคัญของผู้ให้การปรึกษา ในขณะที่ การอธิบายปัญหาอย่างผิด ๆ
หรือด่วนสรุปประเด็นเป็นอุปสรรค ขัดขวางการประสบความส�ำเร็จของการให้การปรึกษา
5. ช่วงเวลายุติการให้การปรึกษา ช่วงเวลายุติการให้การปรึกษาจัดเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญที่ต้องมีการ
ประเมินว่า ผู้มาขอรับการปรึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือไม่ อย่างไร ภายหลังการได้รับการปรึกษา
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การติดตามผลและการเสริมสร้างก�ำลังใจ เมื่อยุติการให้การปรึกษาแบบกลุ่มแล้ว ผู้ให้การปรึกษา
ควรจะเว้นระยะเวลาไว้ประมาณ 3 เดือน แล้วขอนัดพบสมาชิกกลุ่มพร้อมกันอีกครั้งเพื่อเป็นการติดตามผล และ
เพือ่ เป็นการทบทวนตรวจดูวา่ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนมีการด�ำเนินชีวติ อย่างไรจากการให้การปรึกษาแบบกลุม่ และ
แต่ละคนสามารถท�ำงานทีค่ งั่ ค้างอยูน่ นั้ ไปได้ถงึ ขัน้ ใด ผูใ้ ห้การปรึกษาอาจจะทบทวนข้อสรุปร่วมกันกับผูม้ าขอรับ
การปรึกษาแต่ละคน เพื่อเป็นการให้ก�ำลังใจผู้มาขอรับการปรึกษาได้มีพัฒนาการต่อไป
นอกเหนือจากการให้การปรึกษาแบบกลุม่ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรดึงครอบครัวของผูป้ ว่ ย หรือบุคคลทีผ่ ปู้ ว่ ย
เคารพ นับถือ เข้าร่วมในการให้การปรึกษาด้วยโดยใช้กระบวนการการให้การปรึกษาครอบครัวเพื่อให้ได้ข้อมูล
เกีย่ วกับสัมพันธภาพของผูป้ ว่ ยและครอบครัว ซึง่ ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความร่วมมือในการรักษา เพราะครอบครัว
ใดที่สมาชิกมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้ป่วยก็จะได้รับการเอาใจใส่และให้ความร่วมมือในการรักษาเป็นอย่างดี
Tip Box : 1. กระบวนการ group support ควรเริม่ ให้เร็วทีส่ ดุ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ปัญหาของผูป้ ว่ ยแต่ละราย
2. ควรมีการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ
3. แนะนำ�วิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเมื่อสมาชิกเข้ากลุ่ม เช่น ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากาก		
		 อนามัยที่ถูกต้อง ให้ผู้ป่วยนั่งอยู่ใต้ลม สถานที่ที่จัดกระบวนการกลุ่มควรมีลักษณะโปร่ง
		 โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น
2.3 การให้การปรึกษาครอบครัว (Family Counseling)
การให้การปรึกษาครอบครัวนั้นจ�ำเป็นต้องเริ่มจากการประเมินครอบครัวหรือประเมินผู้มาขอรับ
การปรึกษาก่อนทุกครั้ง รวมทั้งประเมินปัญหาหรือประเมินความเจ็บป่วยด้วย เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและ
เข้าใจบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนเข้าใจระบบครอบครัวจึงจะเริม่ กระบวนการให้การปรึกษาในภายหลังโดย
เริ่มจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ ก่อน
การสัมภาษณ์ครอบครัว (Family Interview) สิ่งที่ต้องทราบข้อมูล คือ ประวัติการเจ็บป่วยรวมทั้ง
อาการป่วยทีเ่ กิดขึน้ ผูป้ ว่ ยมักเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วยตนเองแต่อาจจะมีผปู้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถให้ขอ้ มูลตนเองได้ครบถ้วน
เช่น ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ป่วยที่สูงอายุมากๆ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความจ�ำ การซักประวัติและการสัมภาษณ์รวม
ทั้งการพูดคุยกับญาติของผู้ป่วยจึงมีประโยชน์และมีความส�ำคัญอย่างมากในผู้ป่วยดังกล่าว นอกจากนั้นยังเป็น
ประโยชน์กับผู้ป่วยทุกคนในการช่วยให้ผู้รักษาสามารถเข้าใจผู้ป่วยและครอบครัวได้มากขึ้น สามารถวินิจฉัยโรค
ได้แม่นย�ำ สามารถชีแ้ จงให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับความเจ็บป่วยแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัวรวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ
แก่ญาติในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย การให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย ฯลฯ
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ญาติของผู้ป่วยหรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย
1. เพือ่ ให้ได้ประวัตทิ สี่ ำ� คัญของการเจ็บป่วย ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นของอาการป่วย ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นของการเจ็บ
ป่วย การด�ำเนินโรคที่ผ่านมา มีช่วงใดที่อาการดีขึ้นหรือทุเลา ช่วงใดที่แสดงอาการ
2. เพื่อสอบถามเพิ่มเติมประวัติการเจ็บป่วยในส่วนที่ยังขาดอยู่ ภายหลังจากการสัมภาษณ์ตัวผู้ป่วยแล้ว
เพื่อให้ได้ประวัติที่สมบูรณ์ขึ้น
3. เพื่อประเมินและค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออาการป่วย เช่น ความเครียดหรือความโกรธ
ที่มักท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการเกร็ง หายใจหอบ
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4. เพือ่ รวบรวมบุคคลต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโดยเฉพาะบุคคลทีม่ คี วามหมาย มีความส�ำคัญต่อ
ตัวผู้ป่วย เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เจ้านาย หรือเพื่อนร่วมงาน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้ป่วย
1. ผู้ป่วยอาจไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัว ในกรณีนี้ ต้องขอทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใด
และชัง่ น�ำ้ หนักระหว่างข้อดี ข้อเสียของการสัมภาษณ์ครอบครัว โดยต้องเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผูป้ ว่ ย
เหตุผลที่ท�ำให้ผู้ป่วยไม่อยากให้ผู้รักษาพบกับญาติ ได้แก่ มีอาการป่วยบางอย่างที่ต้องเก็บเป็นความลับ เช่น
การตั้งครรภ์ที่พ่อแม่ไม่ทราบ การป่วยเป็นวัณโรคหรือมีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นเอดส์ เกรงจะส่งผลกระทบกับ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวหากเปิดเผยหรือเหตุผลที่ผู้ป่วยเชื่อว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องการให้เป็น
ภาระของคนอืน่ ในครอบครัว ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องอธิบายให้ผปู้ ว่ ยทราบว่าการพบกับครอบครัวของผูป้ ว่ ยจะท�ำให้
เข้าใจปัญหามากขึ้น คนในครอบครัวจะสามารถให้ข้อมูลในมุมมองต่างๆ ได้กว้างขึ้น ให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ ได้มาก
ขึ้นซึ่งอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนการตัดสินใจภายหลังจากที่ได้รับค�ำอธิบายและ
อนุญาตให้พบกับครอบครัวได้
2. กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยยังไม่ยนิ ยอมให้พบกับครอบครัว ผูใ้ ห้การปรึกษาจ�ำเป็นต้องเลือ่ นการพบปะกับครอบครัว
ออกไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงรักษาที่ดีให้เกิดขึ้นก่อน เนื่องจากผู้ป่วยต้องการความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น
เรื่องการเก็บความลับ การให้ความส�ำคัญกับความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
3. ในบางสถานการณ์ ผู้ให้การปรึกษาอาจพบญาติของผู้ป่วยก่อนพบผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น
การประเมินเพื่อนัดพบญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วย อาจท�ำได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1. ตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ผู้ให้การปรึกษาควรพบกับทุกคนที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย ซึ่งมักได้รับ
ผลกระทบจากความเจ็บป่วยของผู้ป่วย
2. ผูใ้ ห้การปรึกษาอาจขอความคิดเห็นของผูป้ ว่ ยว่าบุคคลใดในครอบครัวทีค่ วรจะได้พบกับผูใ้ ห้การปรึกษา
ในการมาให้ข้อมูลและรับทราบข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาความเจ็บป่วยรวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. บุคคลที่มีความส�ำคัญมีความหมายกับผู้ป่วย หรือเป็นหลักให้กับผู้ป่วยซึ่งจะหาได้จากประวัติ ข้อมูล
ต่างๆของผู้ป่วย
ขั้นตอนในการสัมภาษณ์ครอบครัว (Family Interview)
1. ช่วงก่อนสัมภาษณ์
		 เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เข้าใจครอบครัวในเบื้องต้น ข้อมูลอาจได้มาจากการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือจากจดหมายส่งตัวผู้ป่วยหรือจากเวชระเบียนผู้ป่วย ผู้ให้การปรึกษาต้องวางตัวเป็นกลาง
เปิดใจกว้าง และตั้งสมมุติฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพื่อเป็นแนวทางใน
การสัมภาษณ์
2. ช่วงการเริ่มต้นและเข้าสู่การสัมภาษณ์ครอบครัว
		 เริม่ จากการแนะน�ำตัวของผูใ้ ห้การปรึกษาและสมาชิกในครอบครัวผูป้ ว่ ยแล้วจึงบอกวัตถุประสงค์ของ
การพบกับครอบครัว ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องค้นหาและสรุปประเด็นปัญหาในปัจจุบนั และขอทราบข้อมูลรวมถึงความ
คิดเห็นและความรู้สึกจากคนในครอบครัวเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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เทคนิคที่ใช้สัมภาษณ์
		 1. ต้องระมัดระวังและควบคุมในเรื่องความโกรธระหว่างคนในครอบครัวซึ่งการระบายความโกรธที่
ไม่เหมาะสมอาจท�ำให้เกิดความรุนแรงและท�ำให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวแตกหักได้
		 2. ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องควบคุมและชีน้ ำ� การสัมภาษณ์ครอบครัวเสมอ จะต้องไม่เปิดโอกาสให้พดู อิสระ
เพราะจะท�ำให้สมาชิกคนใดคนหนึง่ ในครอบครัวผูกขาดการพูดเพียงคนเดียวและไม่เปิดโอกาสให้คนอืน่ พูดจึงต้อง
จัดการให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็นออกมา
		 3. เทคนิคการเริ่มต้น ถามถึงปัญหา มีทางเลือก 3 ทางดังนี้
			 1. ถามเรียงล�ำดับในโครงสร้างตามล�ำดับชั้นของครอบครัว เช่น ถามพ่อแม่ก่อนแล้วจึงถามลูก
			 2. ถามกลุ่ม ให้ใครก็ได้ในกลุ่ม (ครอบครัว) เป็นผู้ตอบค�ำถาม
			 3. ถามผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับปัญหาน้อยทีส่ ดุ แต่อาจจะมีความส�ำคัญทีส่ ดุ ในการแก้ปญ
ั หาเพราะบุคคล
ผูน้ อี้ าจจะมีความส�ำคัญต่อผูป้ ว่ ยหรือรูป้ ญ
ั หาอย่างดี มีวธิ กี ารวิเคราะห์ปญ
ั หาทีร่ อบคอบ ด้วยวิธคี ดิ ทีม่ เี หตุผลและ
เป็นผู้ที่ควรจะมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการในครอบครัวแต่ในขณะนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะท�ำได้เต็มที่
			 4. ส�ำรวจปัญหาปัจจุบนั ในรายละเอียดต่างๆ ให้ความส�ำคัญกับข้อเท็จจริงแล้วจึงติดตามว่าแต่ละ
คนในครอบครัวตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
			 5. ค้นหาปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาการป่วยโดยใช้ค�ำถามในลักษณะต่างๆ
			 6. สังเกตและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลว่ามีลักษณะเป็นเช่นใด เช่น มีความใกล้ชิดกัน
มีความขัดแย้งกันหรือมีการเข้าพวกกัน
			 7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประเมินได้จากการสังเกตการณ์ในช่วงทีค่ รอบครัวของผูป้ ว่ ยมาพบ
ผู้ให้การปรึกษา ในช่วงการสัมภาษณ์และให้การรักษาหรือได้จากการถามคนในครอบครัว
			 8. พยายามเชือ่ มโยงว่าปัญหาทีเ่ กิดขึน้ สัมพันธ์กบั วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ในครอบครัวอย่างไร โดยถาม
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
			 9. การเขียนแผนผังครอบครัว (Family genogram) ซึง่ ได้จากการซักประวัตคิ รอบครัว ประมาณ
3 ชั่วอายุคน (generation) ได้แก่ รุ่นพ่อแม่ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นลูก รุ่นหลาน ว่าแต่ละคนอายุเท่าใด มีอาชีพอะไร
มีความสัมพันธ์ตอ่ กันอย่างไร มีบคุ ลิกอย่างไร มีโรคประจ�ำตัวอะไร และมีบคุ คลใดบ้างทีอ่ ยูใ่ นบ้านเดียวกันกับผูป้ ว่ ย
			 10. การซักประวัตแิ ละสัมภาษณ์ครอบครัวนีจ้ ะขยายวงกว้างออกไปถึงวิถชี วี ติ ครอบครัว ความเชือ่
ของครอบครัวและประเพณีต่างๆ ของครอบครัว
			 11. ผู้ให้การปรึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
3. ช่วงจบการสัมภาษณ์
		 ผู้ให้การปรึกษาจบการสัมภาษณ์ด้วยการสรุปประเด็นเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับ
การด�ำเนินชีวติ ในครอบครัวหรือภายใต้บริบทของครอบครัว พร้อมกับขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทีเ่ สียสละเวลา
มาพบด้วยความห่วงใยผู้ป่วย ผู้ให้การปรึกษาอาจให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ รวมทั้งให้ก�ำลังใจ เช่น ให้ค�ำแนะน�ำในการ
ดูแลผู้ป่วย วิธีการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น ผู้ให้การปรึกษาอาจมีการนัดครั้งต่อไปเพื่อความต่อเนื่องหรือเพื่อให้การ
ปรึกษาครอบครัว (Family counseling) หรือท�ำครอบครัวบ�ำบัด (Family therapy)
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เทคนิคการให้การปรึกษาครอบครัว
		 ก่อนจะให้การปรึกษาครอบครัว เราจะต้องรู้จักครอบครัวแต่ละครอบครัวก่อนเพราะแต่ละครอบครัว
มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน จึงไม่มีสูตรส�ำเร็จส�ำหรับการให้การปรึกษาครอบครัว เช่นเดียวกับการปรึกษา
รายบุคคล โดยเราต้องเริ่มจากการซักประวัติ สัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะตัว
ของผูป้ ว่ ย ได้แก่ บุคลิกภาพ อุปนิสยั ใจคอของสมาชิกแต่ละคน ประสบการณ์ในอดีต สภาพแวดล้อมในครอบครัว
สังคม เพื่อนฝูง เป็นต้น แต่การให้การปรึกษาแนะน�ำแก่ญาติและครอบครัวของผู้ป่วยจะมีความคล้ายคลึงกันใน
เรื่องการวินิจฉัยโรคทางคลินิกของผู้ป่วย เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า เป็นต้น
		
การเตรียมตัวของผู้ให้การปรึกษา
		 1. การสร้างสมมุติฐานต่างๆ จากข้อมูลเบื้องต้นซึ่งได้จากการซักประวัติ การสัมภาษณ์ การประเมิน
ปัญหาในครอบครัว ฯลฯ หลังจากนั้นจึงมาวางแผนในการทดสอบสมมุติฐานว่าจะถูกต้องมาก-น้อยเพียงใด และ
มีแนวทางในการช่วยเหลือหรือให้การปรึกษาอย่างไร
		 2. วางแผนให้การปรึกษาและช่วยเหลือโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรม
		 3. เตรียมการส�ำหรับการพบกันและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย
		 4. ให้ก�ำลังใจโดยการสัมผัสเบาๆ (Touching) ตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลาย
ไม่ตึงเครียดเกินไป
		 5. เตรียมการให้ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสพูดถึงความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง
ได้มีโอกาสพูดกันโดยตรง โดยมีผู้ให้การปรึกษาอยู่รับฟังด้วยแต่ไม่ต้องพูดผ่านผู้ให้การปรึกษา
		 6. กระตุ้นให้แต่ละคนเข้าใจถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าทุกคนมีความ
เห็นแตกต่างกันได้ ไม่ต้องคิดเหมือนกันเสมอไป
กระบวนการให้การปรึกษาครอบครัว
1. แนะน�ำสถานที่และกระบวนการรักษา
		 - แนะน�ำตัวผู้ให้การปรึกษา
		 - ตกลงประเด็นในเรื่องที่พูดคุยว่าจะเก็บเป็นความลับ ไม่เปิดเผยสู่บุคคลภายนอกยกเว้น มีการ
ยินยอมจากผู้ป่วยและครอบครัว
2. สร้างสัมพันธภาพ โดยเริม่ จากการสร้างสัมพันธภาพให้เกิดขึน้ เพือ่ ความอบอุน่ คุน้ เคย ท�ำความเข้าใจ
กับทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3. มุ่งเน้นปัญหาในปัจจุบัน ไม่เน้นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต
4. กระตุ้นให้ได้แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น แต่ควรระวังที่จะไม่รับฟังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากเกินไป
หรือปล่อยให้มีการโต้เถียง ซ�้ำเรื่องเดิมบ่อยๆ โดยไม่พยายามเปลี่ยนหรือแก้ไขสถานการณ์ อย่ามุ่งความสนใจไป
ที่ผู้ป่วยฝ่ายเดียว ต้องรับฟังให้รอบด้านก่อนวิเคราะห์สภาพปัญหา
		
สิ่งที่ควรท�ำให้เกิดขึ้น ได้แก่
		
£ การต่อรองระหว่างผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว
		
£ การฝึกให้มีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
		
วิธีการแก้ไขอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
		
£ ลดความเป็นศูนย์กลางที่ผู้ให้การปรึกษา
		
£ ยับยั้งการพูดฝ่ายเดียว หรือพูดซ�้ำเรื่องเดิมๆ
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£ จ�ำกัดช่วงเวลาในการพูดของแต่ละคน
		
£ กระตุ้นให้สมาชิกที่เงียบได้มีโอกาสพูดหรือแสดงความคิดเห็น
		
£ ควรใช้ค�ำถามเวียน ค�ำถามเวียน มี 3 ลักษณะ
			 1. ถามค�ำถามให้สมาชิกในครอบครัวได้ตอบหมุนเวียนทุกคน
			 2. ถามคนหนึ่งให้ตอบเกี่ยวกับอีกคนหนึ่งว่า คิดอย่างไรและรู้สึกอย่างไร
			 3. ถามค�ำถามทีแ่ ฝงความหมายของการคิดอธิบายการเกิดเหตุและผลทีก่ ระทบกันกลับไปกลับมา
เป็นวงจร โดยค�ำถามนั้นควรมีลักษณะเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
5. การยุติการปรึกษา เป็นช่วงท้ายของการปรึกษา ผู้ให้การปรึกษาต้องให้ข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีส่ ง่ ผลต่อการรักษา ให้คำ� ชมในด้านบวกและบอกด้านดี หรือศักยภาพด้านบวกของสมาชิกทุกคนทีม่ า
พบ แสดงความเข้าใจเห็นใจทั้งฝ่ายผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งชื่นชมที่ทุกฝ่ายร่วมกันพยายามแก้ไขปัญหา หลีกเลี่ยง
การใช้ศัพท์เทคนิค ศัพท์วิชาการ ศัพท์จิตวิทยา เพื่อให้เข้าใจถูกต้องชัดเจน
แม้ว่าผู้ให้การปรึกษาจะใช้กระบวนการการให้การปรึกษาครอบครัวในการสนับสนุน ส่งเสริม เสริมสร้าง
พลังแก่ผู้ป่วยโดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว การเยี่ยมบ้านยังเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วย
วัณโรค เพราะนอกเหนือจากการได้เยี่ยมเยียนให้ก�ำลังใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังสามารถดูบริบทต่างๆ หรือ
สภาพแวดล้อมที่อาจจะเอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการมารับการรักษา หรือการกินยาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยได้
2.4 หลักการการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน
ขั้นตอนและวิธีการเยี่ยมบ้าน
เพื่อให้การเยี่ยมบ้านมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์สูงและประหยัดสุด ควรมีการเตรียมการก่อนเยี่ยมบ้าน
เจ้าหน้าที่ต้องมีทักษะในการปฏิบัติขณะเยี่ยมบ้าน ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้าน ดังนี้
1. ก่อนการเยี่ยมบ้าน
		
การเตรียมการเยี่ยมบ้านครั้งแรก
		
£ ต้องมีข้อมูลแน่ชัดว่าผู้ป่วยสมัครใจให้เยี่ยมบ้านได้และนัดเวลาที่เหมาะสม
		
£ ควรมีข้อมูลที่อยู่อาศัยและแผนที่ที่เป็นปัจจุบัน
		
£ ควรวางแผนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคร่วมกับการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคอื่น
		
£ ควรมีข้อมูลผู้ป่วยที่จะออกเยี่ยม เช่น
			ª ชื่อ ที่อยู่
			ª ประวัติการวินิจฉัยและการรักษาวัณโรค (ชนิดของวัณโรค, ผลเสมหะ, น�้ำหนักตัว, สูตรยาที่ใช้
รักษา, วันที่เริ่มรักษา)
		
£ การแต่งเครือ
่ งแต่งกาย หรือการใช้พาหนะไปเยีย่ มบ้าน เป็นต้น เพีอ่ ป้องกันการถูกตีตราจากคนในชุมชน
		
การเตรียมเยี่ยมบ้านทุกครั้ง
		
£ เตรียมแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยที่จะไปเยี่ยม
		
£ เตรียมยาที่จ�ำเป็นส�ำหรับอาการข้างเคียงของยารักษาโรค เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้กรดในกระเพาะ
วิตามิน ยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาแก้ไอ พร้อมทั้งซองยาเปล่า
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£ เตรียมถาดนับเม็ดยา ตลับเสมหะเปล่าพร้อมป้ายติดตลับ เครือ
่ งชัง่ น�ำ้ หนัก เครือ่ งวัดความดันโลหิต
และหูฟัง
Tip Box : ข้อพึงระวัง....การแต่งกายของเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ส่ชดุ ยูนฟิ อร์ม พาหนะทีม่ ี
ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานทีใ่ ช้ในการเยีย่ มบ้าน อาจทำ�ให้เกิดการตีตราผูป้ ว่ ย
2. ขณะเยี่ยมบ้าน
		 ผู้เยี่ยมบ้านต้องใช้ทักษะในการสังเกต การซักถาม และปฏิบัติการที่เหมาะสมด้วย
		
สิ่งที่ควรปฏิบัติในขณะเยี่ยมบ้านครั้งแรก
		
£ ท�ำความรู้จักกับผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว
		
£ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความถี่และการใช้เวลาและวิธีการเยี่ยมบ้านให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ
			 ว่าวัณโรคเป็นโรคที่ส�ำคัญจึงท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องมาเยี่ยมดูแลถึงบ้าน
		
สิ่งที่ควรปฏิบัติขณะเยี่ยมบ้าน (* = ส�ำคัญมากต้องท�ำทุกครั้ง)
		 2.1) ประเมินการกินยารักษาวัณโรค*
		 สังเกต					 ª เก็บยาไว้ที่ใด (ไม่ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็น ที่ร้อนหรือที่มีแสงแดดส่องถึง)
									 ª ตรวจนับเม็ดยาว่าเหลือจ�ำนวนสอดคล้องกับจ�ำนวนวันหรือไม่
		 ซักถาม					 ª กินยาครั้งสุดท้ายเมื่อใด หากผู้ป่วยตอบว่า กินยาไม่เกิน 6 – 8 ชั่วโมง
										 อาจขอตรวจดูสีปัสสาวะ หากมีสีแดง ส้มจางๆ (สีอิฐ) แสดงว่าผู้ป่วยกินยาจริง
										 โดยเฉพาะ Rifampicin
									 ª ปัญหาในการกินยา (แพ้ยา ลืมกินยา)
		 2.2) การรักษาด้วยวิธีอื่นและการใช้ยาอื่นนอกจากยารักษาวัณโรค
		 ซักถาม					 ª มีการไปหาหมอและรักษาที่อื่นหรือไม่ เพราะอะไร
									 ª มีการใช้สมุนไพรร่วมด้วยหรือไม่
									 ª มีการหยุดหรือลดยาวัณโรคหรือไม่เมื่อใช้ยาอื่น
		 ซักถาม สังเกต ª ขอดูยาอื่นที่ใช้นอกจากยาวัณโรค
		 2.3) การประเมินสภาวะสุขภาพและผลการกินยารักษาวัณโรค
		 สังเกต					 ª ลักษณะทั่วไป
									 ª ดูการหายใจว่าเหนื่อยหอบหรือไม่
									 ª ดูนัยน์ตาว่าตาขาวเหลืองหรือไม่
									 ª ดูผิวหนังว่ามีผื่น หรือตุ่มหรือไม่
		 ซักถาม สังเกต ª ความรู้สึกทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ
									 ª อาการที่รู้สึกว่าเป็นปัญหา
		 ปฏิบัติการ			 ª ชั่งน�้ำหนักตัว (เดือนละครั้ง)
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		 2.4) การประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการไอ และการก�ำจัดเสมหะ
		 ซักถาม					 ª อาการไอ และวิธีก�ำจัดเสมหะ
		 สังเกต					 ª พฤติกรรมการไอ, การขากเสมหะ ระหว่างการเยี่ยมบ้าน
		 2.5) การประเมินผู้สัมผัสร่วมบ้านและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการป่วยเป็นวัณโรค
		 สังเกต					 ª สภาพทัว่ ไป, การระบายอากาศ และทีอ่ ยูอ่ าศัยและห้องนอนมีแสงแดดส่องถึงหรือไม่
		 ซักถาม					 ª จ�ำนวนคนที่อยู่รวมกันในบ้าน
									 ª มีเด็กอายุต�่ำกว่า 5 ปี อาศัยอยู่หรือไม่
									 ª จ�ำนวนคนที่นอนห้องเดียวกัน
									 ª สอบถามว่ามีใครในบ้านมีอาการไอเกินกว่า 3 อาทิตย์หรือไม่
									 ª ค้นหากลุม่ เสีย่ งในบ้าน โดยการสอบถามและสังเกต (ผูป้ ว่ ยเบาหวาน, ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี,
										 ผู้ติดยาเสพติด, ผู้มีร่างกายซีด ผอม อ่อนแอ)
		 2.6) การประเมินปัญหาทั่วไปและความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติตนขณะรักษาวัณโรค
		 ซักถาม					 ª ได้รับอาหารเพียงพอหรือไม่ มีการงด หรือเพิ่มอาหารพิเศษ
									 ª การนอนหลับพักผ่อน
									 ª การออกก�ำลังกาย
									 ª การเดินทาง
									 ª การดื่มเหล้า/ สูบบุหรี่/ ยาเสพติด
		 2.7) การประเมินปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและจิตใจ
				 ซักถาม		 ª สามารถท�ำงานหารายได้ ได้หรือไม่
									 ª ใครเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว มีหนี้สินหรือไม่
									 ª มีปัญหาในการเดินทางไปรับยาหรือตรวจตามนัดหรือไม่
									 ª มีการรังเกียจของคนในบ้าน เพื่อนบ้านหรือชุมชนหรือไม่
									 ª มีความวิตกกังวลเรื่องอะไร
		 2.8) การประเมินความต้องการอื่นๆ ของผู้ป่วยและญาติ
		 ซักถาม					 ª ก่อนจะสิ้นสุดการเยี่ยมบ้านทุกครั้งขอให้ถามผู้ป่วยและญาติว่า
										 ต้องการถามอะไรหรือไม่
3. การประเมินประสิทธิผลของการเยี่ยมบ้าน
		 หลังการเยี่ยมบ้านทุกครั้งในผู้ป่วยทุกราย ผู้เยี่ยมบ้านควรตั้งค�ำถามกับตนเองว่า :
		
£ การเยี่ยมบ้านครั้งนี้ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้ป่วยและญาติ
		
£ การเยีย
่ มบ้านครัง้ นีเ้ ราพบพฤติกรรมอะไรทีเ่ ป็นปัญหาและเราได้ทำ� อะไรไปเพือ่ แก้ไขปัญหา ปัญหา
นั้นได้รับการแก้ไขหรือไม่
		
£ มีปัญหาหลายอย่างซึ่งจะทราบได้ว่าการเยี่ยมบ้านได้ผลหรือไม่นั้นต้องติดตามโดยการเยี่ยมบ้าน
ครั้งต่อไปเท่านั้น
		
£ ประเมินการเยีย
่ มบ้านของผูป้ ว่ ยรายนีใ้ นครัง้ ต่อไป ถ้าต้องมีการเยีย่ มบ้านในครัง้ ถัดไป จะเยีย่ มบ้าน
เพื่ออะไร ควรเยี่ยมเมื่อใด ต้องเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้ หรือผู้ที่ชุมชนเคารพนับถือร่วมเยี่ยมบ้านหรือไม่
		
£ มีผลกระทบจากการลงเยี่ยมบ้านหรือไม่
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ปัญหาการตีตราและการรังเกียจวัณโรค
ปัญหาและสาเหตุ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
1. ผู้ป่วยไม่ยอมให้เยี่ยมบ้าน
£ สอบถามความสมัครใจจากผู้ป่วยทุกครั้งก่อนลงเยี่ยมบ้าน
เพราะกลัวการตีตราและถูกรังเกียจ £ หากผู้ป่วยไม่ยินยอมให้เยี่ยมบ้าน ให้สอบถามผู้ป่วยว่าจะให้
หมอแน่ใจได้อย่างไรว่าคนไข้กินยาและคนไข้ไม่มีปัญหาอื่น
รวมทั้งขอค�ำแนะน�ำวิธีการติดตามผู้ป่วยถ้าขาดหายไป
£ นัดผู้ป่วยมาพบที่โรงพยาบาลบ่อยขึ้น (เช่น นัดรับยาทุกอาทิตย์
โดยเฉพาะการรักษา 2 เดือนแรก)
2. ชุมชนรังเกียจวัณโรค
£ พูดคุยกับผู้น�ำชุมชนพร้อมกับผู้ป่วย และขอความร่วมมือจาก
ผู้น�ำชุมชนเพื่อให้การรักษาได้ผล
£ รณรงค์ให้ความรู้และให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค
และความส�ำคัญของการกินยารักษาวัณโรค
£ ชุมชนควรเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันให้ก�ำลังใจให้ผู้ป่วยกิน
ยารักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะการกินยาเป็นการป้องกันไม่ให้
ทุกคนติดเชื้อวัณโรค
£ ชุมชนควรเข้าใจว่าการเข้าใกล้ผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการรักษา
โดยเฉพาะเมื่อได้กินยาไปแล้ว 2 สัปดาห์ ย่อมเสี่ยงต่อการติด
วัณโรคน้อยกว่าการพบปะผู้คนในที่สาธารณะทั่วไปที่ยังไม่ได้
รักษาวัณโรคทั้ง ๆ ที่ป่วยอยู่
3. ชุมชนตีตราว่าบ้านที่ถูกเยี่ยม
£ ผสมผสานงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคกับงานเยี่ยมบ้านด้านอื่นๆ
เป็นผู้ป่วยวัณโรค
เช่น เยี่ยมหญิงหลังคลอด เด็กทารก ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่น เช่น
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
£ เยี่ยมบ้านข้างๆ โดยน�ำแผ่นพับของโรคอื่นไปแจกร่วมด้วย
4. ผู้ป่วยยากจน ไม่มีงาน
£ ติดต่อแผนกสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลเพื่อให้
ไม่มีอาหารพอเพียง ไม่มีค่ารถ
การสงเคราะห์ค่าเดินทางส�ำหรับผู้ป่วยที่ยากจน
ไปตรวจตามนัดที่โรงพยาบาล
£ ประสานส�ำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
องค์การบริหารส่วนต�ำบล กาชาดจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้
การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค

34

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

แนวทางการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้เยี่ยมบ้านมีดังนี้
ปัญหาและสาเหตุ
แนวทางปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหา
1. ผู้เยี่ยมบ้านกลัวติดวัณโรคเพราะ
£ ต้องมีความรูเ้ รือ
่ ง “การติดเชือ้ วัณโรค”และ “การป่วยเป็นวัณโรค”
£ เข้าใจว่าการติดวัณโรคง่ายมาก
£ รักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
£ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยวัณโรคบ่อยมาก
£ ต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยที่กินยารักษาวัณโรคอยู่มีโอกาสแพร่เชื้อ
£ เยี่ยมวันละหลายรายทุกวัน
น้อยลงมาก โดยเฉพาะเมื่อกินยาไปแล้ว 2 สัปดาห์
£ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งการระบาย
£ ต้องเข้าใจว่าการไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยซึ่งเรารู้ว่าเขาป่วยเป็น
อากาศไม่ดีและเป็นผู้ป่วยขาดการ
วัณโรค จะท�ำให้เรามีความระวังโดยไม่ให้ผปู้ ว่ ยไอหรือจามรดหน้า
รักษา
ซึ่งยังดีกว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและยังไม่ได้
รักษาและแพร่เชื้อ ซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆ โดยเราไม่มีทางรู้ว่า
ใครคือผู้ป่วย
£ หากคิดว่าตนเองสัมผัสผู้ป่วยจ�ำนวนมากและบ่อยมากอาจ
พิจารณาตรวจสุขภาพประจ�ำปี โดยการเอกซเรย์ปอด
£ ควรเข้าใจว่าหากเกิดป่วยเป็นวัณโรคขึ้นมาจริงๆ ก็มียารักษาได้
2. ผู้ป่วยเยี่ยมบ้านสุขภาพไม่ดี
£ กรณีเป็นไข้หวัดหรือไม่สบาย ควรงดเยี่ยมบ้าน
หรือมีโรคประจ�ำตัว
£ กรณีมีโรคประจ�ำตัว เช่น
ª โรคหอบหืด โรคกระเพาะ ให้นำ
� ยาของตนติดกระเป๋าเยีย่ มบ้าน
ไปด้วย
ª โรคเบาหวาน ควรเยี่ยมหลัง 2 สัปดาห์แรกที่ผู้ป่วยกินยา
เนื่องจากว่าผู้ป่วยที่กินยารักษาวัณโรคมีโอกาสแพร่เชื้อน้อยลง
มาก เมื่อกินยาไปแล้ว 2 สัปดาห์
3. เจ้าหน้าที่รักงานเยี่ยมบ้านแต่ไม่
£ กรณีที่เป็น รพ.สต. อาจแบ่งความรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จตาม
สามารถเยี่ยมได้ตามที่ต้องการเพราะ
หมู่บ้านแทนการแบ่งตามงาน เช่น เจ้าหน้าที่คนที่ 1 ดูแล
£ ภาระงานมีมาก เจ้าหน้าที่มีน้อย
หมู่ 1 – 3 / เจ้าหน้าที่คนที่ 2 ดูแล หมู่ 4- 7 เป็นต้น
£ การเดินทางไปบางพืน
้ ทีล่ ำ� บากมาก £ ประสานงานกับ อสม. ผูน้ ำ� ชุมชนอืน่ ๆ ให้เป็นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ยีย่ มแทน
เช่น พื้นที่ชาวเขาหลายแห่งเป็นไปได้ £ พิจารณารูปแบบการควบคุมวัณโรค ที่เป็นไปได้ในพื้นที่ยาก
ยากที่จะไปเยี่ยมติดตามได้บ่อย
ล�ำบากร่วมกับผู้น�ำชุมชนและองค์กรอื่นที่ท�ำงานในพื้นที่
4. ขาดขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน £ ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการท�ำงานว่าการควบคุมวัณโรคที่ได้ผล
ควบคุมวัณโรคเพราะท�ำแล้วไม่ได้
นั้น ผลดีมิใช่มีแค่ผู้ป่วยและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
ความดีความชอบเพิ่ม
ป้องกันตัวเรา ลูกหลานของเรา และสาธารณชนทั้งหลายจาก
วัณโรค โดยเฉพาะเป็นการหยุดยั้งวัณโรคสายพันธุ์ดื้อยา
£ สืบสานพระราชปณิธานของพระราชบิดาเกี่ยวกับงานวัณโรค
ให้พระองค์ท่านเป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน
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2.5 ตัวอย่างการลงชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จ
กรณีศึกษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ที่รักษาหายเพราะเครือข่าย
เปลี่ยนนาฬิกาชีวิต
“สน” ชายเร่รอนอายุ 43 ปี มีชีวิตวนเวียนอยู่บนพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถไฟ ใช้ชีวิตไปวัน ๆ
วันหนึ่งสนมาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหนื่อยหอบ ไอเป็นเลือด ตรวจพบว่าเป็นวัณโรค แต่เนื่องจากเป็นบุคคล
เร่รอน มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง กินยาได้เดือนสองเดือนก็ขาดยาอีก สนรักษาวัณโรคอยู่ 3 ครั้ง สุดท้ายขาดยา
และสูญหายไปจากระบบการรักษาประมาณ 1 ปี
สนกลับมารักษาอีกครั้งด้วยอาการอ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบมาก ไอเป็นเลือด ครั้งนี้แพทย์ตรวจพบ
ว่าสนเป็น MDR-TB แพทย์จงึ ให้นอนพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล แต่ยงั ไม่ได้รกั ษา MDR-TB เพราะเจ้าหน้าทีย่ งั หา
ผูด้ แู ลสนไม่ได้ เพราะสนไม่มที พี่ กั เป็นหลักแหล่ง เจ้าหน้าทีจ่ งึ ได้นดั ประชุมทีมประกอบด้วยส�ำนักงานสาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปที่รักษา รพ.สต. หลังจากประชุมทีมทั้งหมดจึงลงความเห็นว่าต้องรักษาสน
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโดยทีมจะช่วยกันดูแล โดยให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนจนกว่าสนจะดูแลตัวเองได้
และจากข้อมูลของพื้นที่ท�ำให้ทราบประวัติของสนว่า สนมีญาติพี่น้องคือยายเพียงคนเดียวซึ่งอายุมากแล้ว
มีโรคร่วมคือ จิตเวช และขาดยามากกว่า 1 ปี แพทย์จึงให้ยารักษาอาการทางจิตเวชด้วย สนนอนรักษาตัวที่
โรงพยาบาลเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากเสมหะเป็นลบ แพทย์หยุดยาฉีดและจ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแต่
เพราะสนไม่มีที่อยู่ เจ้าหน้าที่จึงประชุมทีมอีกครั้ง มีข้อสรุปว่าให้สนพักอยู่ในโรงพยาบาลก่อน จะได้ท�ำ DOT ได้
และสนจะได้มีอาหารรับประทาน
หลังจากนั้นสนเริ่มขอออกไปใช้ชีวิตนอกโรงพยาบาล และสัญญาว่าจะกลับมาท�ำ DOT ที่โรงพยาบาล
ทุกวัน สนเดินทางมากินยาทุกวันได้ประมาณ 3 สัปดาห์ ก็เริ่มมาไม่ตรงเวลา หายไปบางมื้อ ทีมผู้รักษา เภสัชกร
พยาบาลประจ�ำคลินิกวัณโรค จึงได้ออกตามหา น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการรักษาต่อ ผลจากการตาม
รอยพบว่าสนกลับไปใช้ชวี ติ เหมือนเดิม ชอบนัง่ รถไฟเดินทางไปอาศัยนอนสถานีอกี จังหวัดหนึง่ กลางวันนัง่ คุยกับ
วินมอเตอร์ไซด์ เช้านั่งรถไฟกลับมาที่เดิม เจ้าหน้าที่จึงน�ำทีมลงพื้นที่อีกครั้งพูดคุยกับภาคีเครือข่าย เพื่อขอความ
ร่วมมือในการดูแล พูดคุยให้ทุกคนเข้าใจถึงวัณโรคดื้อยา แนวทางการรักษา การป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ
การช่วยกันดูแล รักษาผู้ป่วยให้หาย ไม่ให้แพร่เชื้อในชุมชน ทุกคนเข้าใจผู้ป่วยและยินดีให้ความร่วมมือ เต็มใจที่
จะช่วยดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
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ผลจากการลงพื้นที่ และขั้นตอนการวางแผนการรักษา
ลำ�ดับ
ประเด็น
แก้ปัญหา
1. ผู้ป่วยไม่ได้รับประทาน
1. ปรับนาฬิกาชีวิตของผู้ป่วยใหม่ พูดคุย
ยาตามเวลาเพราะเช้า
กับผู้ป่วยให้ปรับเวลาเดินทาง เปลี่ยน
ต้องรีบไป รถไฟออกจาก
ขบวนรถไฟและเปลีย่ นสถานีทน่ี อนกลางคืน
สถานี เวลา 6.00 น. และ
ผู้ป่วยยินยอมทำ�ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่
รถไฟกลับเข้าสถานีอีกครั้ง
เปลี่ยนให้ คือกินยามื้อเย็นเสร็จให้ขึ้น
ประมาณ 19.30น. ซึ่งสวน
รถไฟไปนอนค้างที่สถานีต่างจังหวัด
ทางกับมื้อยา
และเช้าเดินทางกลับมาถึงสถานีโรงพยาบาล
ซึ่งจะมาถึงสถานีที่โรงพยาบาลอยู่เวลา
8.00 น. รับประทานยามื้อเช้า
2. ลงพื้นที่ประสานกับนายสถานีรถไฟเพื่อ
ขอความร่วมมือให้เป็นผู้ทำ� DOT
2. เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
1. อธิบายให้ผู้คนที่อยู่ประจำ�บริเวณนั้น
ในชุมชน ให้ผู้ป่วยสวม
เข้าใจ เช่น แม่ค้าหน้าสถานี วินมอเตอร์
หน้ากากอนามัยในที่ชุมชน
ไซด์ เจ้าหน้าที่การรถไฟ
เนื่องจากผู้ป่วยชอบพูดคุย 2. ให้ทุกคนช่วยกันดูแลให้ผู้ป่วยใส่หน้ากาก
กับผู้คน ให้ใช้มาตรการทาง
อนามัยทุกครั้งที่อยากจะคุยกับผู้อื่น
สังคม
ถ้าไม่ใส่ทุกคนจะไม่พูดคุยด้วย
3. เพื่อป้องกันผู้ป่วยออกจาก 1. แม่ค้าจะดูแลให้อาหารบ้าง
พื้นที่
2. วินมอเตอร์ไซด์เป็นผู้ดูแล และคอย
รายงานเจ้าหน้าทีห่ ากผูป้ ว่ ยออกนอกพืน้ ที่
3. ถ้าผู้ป่วยขึ้นขบวนรถไฟที่ผิดไปจากสาย
เดิมให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน หรือให้ลง
จากรถไฟขบวนนั้น

ทีมเครือข่ายดูแล
1. นายสถานีรถไฟ
2. เจ้าหน้าที่การรถไฟ

1. แม่ค้าหน้าสถานี
รถไฟ
2. วินมอเตอร์ไซด์

1. แม่ค้าหน้าสถานี
2. วินมอเตอร์ไซด์
3. เจ้าหน้าที่การรถไฟ

ผู้ป่วยกลับมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพราะการท�ำงานที่จริงจังของทีมผู้ดูแลที่ได้รับความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ประชาชน สังคมไม่ทอดทิ้ง ไม่ละเลยปัญหาของสังคม มีน�้ำใจแก่
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จนท�ำให้สามารถร่วมกันแก้ปัญหาและน�ำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ ในโอกาสนี้ขอ
ขอบคุณและชื่นชมภาคีเครือข่ายและทีม รพช.ทุกท่าน
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บทที่ 3
กระบวนการให้การปรึกษาผู้ป่วยวัณโรค
และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

หลังจากทราบเนือ้ หาสถานการณ์วณ
ั โรค ธรรมชาติจติ ใจ ปัจจัยจิตสังคมของผูป้ ว่ ยวัณโรคและวัณโรคดือ้ ยา
หลักการ ทักษะ กระบวนการให้การปรึกษา การให้การปรึกษาครอบครัว กระบวนการกลุม่ การเตรียมความพร้อม
ในการเยี่ยมบ้าน ส�ำหรับเนื้อหาในบทนี้เป็นการประยุกต์เนื้อหาที่ผ่านมาเพื่อน�ำไปใช้ในการให้การปรึกษาผู้ป่วย
วัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการให้การปรึกษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ประกอบด้วย 3 ประเด็น แบ่งตามล�ำดับ
ขั้นตอนการให้บริการตรวจรักษา ดังนี้
3.1		 การให้การปรึกษาก่อนวินิจฉัยวัณโรค
3.2		 การปรึกษาหลังทราบผลการวินิจฉัยและเริ่มเข้าสู่ระบบการรักษา
3.3		 การให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.1 การให้การปรึกษาก่อนวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา
เพื่อเป็นการประเมินความพร้อมในการตรวจโรค / ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและวิธีการตรวจว่ามีการ
ตรวจอะไรบ้างแต่ละขัน้ ตอน มีความส�ำคัญอย่างไร และการเตรียมพร้อมกับการเผชิญสภาพปัญหาถ้าเกิดการเจ็บ
ป่วยและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการรักษา โดยการให้การปรึกษานีค้ วรมีขนึ้ ก่อนทีผ่ รู้ บั บริการ จะได้รบั การวินจิ ฉัย
คือระหว่างรอผลการตรวจ ซึง่ การให้การปรึกษาก่อนการวินจิ ฉัยบางแห่งสามารถให้บริการได้ ถ้ามีเจ้าหน้าทีเ่ พียงพอ
แต่บางสถานบริการไม่สามารถให้บริการได้
ดังนั้นถ้าไม่ได้ให้บริการขั้นตอนนี้ ผู้ให้การปรึกษาอาจจะใช้เวลามากขึ้นหลังทราบผลการวินิจฉัย
วัตถุประสงค์การให้การปรึกษาก่อนการวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา
1. ลดความวิตกกังวลระหว่างรอผล และให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัณโรค/วัณโรคดื้อยา
2. เตรียมความพร้อมในการฟังผล และให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนในการปรับตัวต่อผลการตรวจ
และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
3. ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนการตรวจ
4. ประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเจ็บป่วยและพิจารณาแนวทางแก้ไข
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ในกระบวนการให้การปรึกษาก่อนการวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา ผู้รับบริการมักประสบปัญหาความ
วิตกกังวลใจ ขาดความมัน่ ใจ ขาดแนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลสุขภาพ ในการดูแลรักษาปัญหาเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบต่อ
ความร่วมมือในการรักษาและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้น การช่วยลดความวิตกกังวลระหว่างรอฟังผลการ
วินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา โดยผู้ให้การปรึกษาใช้หลักการ เทคนิค ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยวัณโรค/วัณโรคดื้อยาก่อนการวินิจฉัย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัญหา แนวปฏิบัติและตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ปัญหา
แนวปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
(ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา)
การให้การปรึกษา
ก่อนวินิจฉัยวัณโรค
1. วิตกกังวลเรื่องผล 1.1 ประเมินความเสี่ยงต่อ “วันนี้มีอาการอะไรคะ/ครับ”
การตรวจ
การป่วยเป็นวัณโรค
“หมอสั่งตรวจอะไรบ้างคะ/ครับ”
“คุณคิดว่าผลตรวจจะออกมาเป็นอย่างไร”
“คุณคิดว่าคุณมีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็น
วัณโรค/วัณโรคดื้อยาอย่างไรคะ/ครับ”
1.2 ให้ก�ำลังใจเพื่อลดความ “ถ้าผลตรวจออกมาว่าคุณเป็นวัณโรค/
วิตกกังวล
วัณโรคดื้อยา....คุณจะรู้สึกอย่างไรคะ/ครับ
และจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร”
“ดูสีหน้าคุณลุงยังมีความกังวลอยู่ พอจะบอกได้ไหม
คะ/ครับว่ากังวลเรื่องอะไร”
“ถ้าผลตรวจออกมาว่าเป็นวัณโรค/วัณโรค
ดื้อยา คุณจะกังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุดคะ/ครับ”
“ถ้าผลตรวจออกมาว่าเป็นวัณโรค จะมีผลกระทบอะไร
เกิดขึ้นกับคุณบ้างคะ/ครับ”
1.3 ประเมินความรู้เกี่ยวกับ “วันนี้เรามาคุยเรื่องวัณโรค/วัณโรคดื้อยา เพื่อให้มี
วัณโรค/ให้ข้อมูลเกี่ยว ความเข้าใจเรื่องวัณโรคมากขึ้นนะคะ/ครับ”
กับวัณโรค
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ปัญหา

แนวปฏิบัติ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
(ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา)
2. สูญเสียภาพ
เสริมสร้างความมั่นใจ/
“คุณรู้สึกอย่างไรกับผู้ป่วยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา”
ลักษณ์/คุณค่า
คุณค่าในตัวผู้ป่วย
“ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่มักจะกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าตัว
ทางสังคม/
เองเป็นวัณโรคแล้วจะรังเกียจ แต่จริงๆ แล้วไม่มีใคร
ขาดความมั่นใจ
ทราบ แต่ถ้าคุณรักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่อง คุณก็
สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป”
“ปัจจุบันวัณโรค/วัณโรคดื้อยาสามารถรักษาให้หายได้
ค่ะ/ครับ และสามารถท�ำงาน/เรียน/ใช้ชีวิตและอยู่ร่วม
กับคนอื่นได้ตามปกติค่ะ/ครับ”
“วัณโรครักษาหาย ถ้าคุณดูแลตัวเอง และมีก�ำลังใจใน
การรักษา”
“การป่วยเป็นวัณโรควัณโรค/วัณโรคดื้อยา ไม่ได้ท�ำให้
คุณค่าของตัวคุณหายไปนะคะ/ครับ”
3. การวางแผนหาก 3.1 สร้างความพร้อมในผู้รับ “ถ้าผลตรวจออกมาว่าคุณเป็นวัณโรค/วัณโรคดื้อยา
ป่วยเป็นวัณโรค/
บริการ
คุณอยากจะรักษาที่ไหน/เพราะอะไร”
วัณโรคดื้อยา
“มีใครช่วยดูแลคุณ หากคุณป่วยเป็นวัณโรค/วัณโรค
£ การวางแผน
ดื้อยา”
การรักษา
£ การดูแลสุขภาพ
£ ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจ/ค่ารักษา
3.2 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
“ช่วงระหว่างรอผลตรวจ ถ้าคุณไอ จาม ควรใช้ผ้า
วัณโรค/ความรู้ในการ ปิดปากทุกครั้งนะคะ/ครับ ”
ดูแลตนเอง/สิทธิการ “ปัจจุบันวัณโรค/วัณโรคดื้อยาสามารถรักษาได้ตาม
รักษา
สิทธิการรักษาค่ะ /ครับ”
3.3 กรณีที่เป็นวัณโรคแต่มี
แนวโน้มเป็นวัณโรค
ดื้อยา ให้พาสมาชิกใน
บ้านมาตรวจคัดกรอง
วัณโรค
หมายเหตุ: ผูใ้ ห้การปรึกษาสามารถให้การปรึกษาแก่ครอบครัวของผูป้ ว่ ยเพือ่ เตรียมความพร้อมในการรับรูผ้ ลการ
ตรวจวินจิ ฉัยของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้ครอบครัวได้มสี ว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยให้มกี ารกินยาและรักษาอย่างต่อเนือ่ งตาม
แผนการรักษาของแพทย์ ทั้งนี้ กรณีเช่นนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละหน่วยงาน
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คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

3.2 การปรึกษาหลังทราบผลการวินิจฉัยและเริ่มเข้าสู่ระบบการรักษา
การให้การปรึกษาหลังทราบผลการวินิจฉัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้
1. กรณีไม่ป่วยเป็นวัณโรค
2. กรณีป่วยเป็นวัณโรค
วัตถุประสงค์การปรึกษาหลังทราบผลการวินิจฉัยและเริ่มเข้าสู่ระบบการรักษา
1. เพือ่ สร้างความตระหนักให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวเห็นถึงความส�ำคัญของการกินยารักษาวัณโรคอย่างต่อเนือ่ ง
2. เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม – เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัวพร้อมกับการตกลง
บริการ การใช้สิทธิในการรักษาของผู้ป่วย และวางแผนหาแนวทางช่วยเหลือ
3. เพื่อประเมินสภาพปัญหาที่เกิดจากการรักษาและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
กรณีไม่ป่วยเป็นวัณโรค ควรมีแนวทางเพื่อให้ผู้มารับบริการ
		 1. ทบทวน ประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรค เช่น อาการสงสัยวัณโรคปอด
		 2. แนะน�ำการตรวจซ�้ำ/การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหากมีอาการสงสัยวัณโรค
		 3. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค
		 4. สร้างความตระหนักและให้เห็นถึงความส�ำคัญของการมาตรวจตามนัด (กรณีหมอนัดให้มาฟังผล
เพาะเชื้อในอีก 3 เดือน)
£

ตารางที่ 2 ประเด็น แนวปฏิบัติและตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ประเด็น
แนวปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
การให้การปรึกษา
หลังทราบผลการ
วินิจฉัย
กรณีไม่ป่วยเป็น
วัณโรค
1. สงสัย / ไม่มั่นใจ 1.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจ “คุณรู้สึกอย่างไรที่ผลการตรวจออกมาว่าไม่ป่วยเป็น
ผลการตรวจ
เกี่ยวกับวิธีการตรวจ
วัณโรค”
วินิจฉัยวัณโรค
“หลังจากที่ได้อธิบายวิธีการตรวจวินิจฉัยวัณโรคให้คุณ
ฟังแล้ว คุณเข้าใจว่าอย่างไร และรู้สึกอย่างไรบ้างคะ/
ครับ”

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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ประเด็น

แนวปฏิบัติ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
1.2 ให้สุขศึกษาเพื่อป้องกัน “คุณจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยเป็น
ไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค / วัณโรคคะ/ครับ”
การดูแลตนเองเพื่อไม่
ให้ป่วยเป็นวัณโรค
1.3 แนะน�ำการตรวจซ�้ำ/ “หากมีอาการต่อไปนี้ เช่น ไอเรื้อรัง ไอปนเลือด ไข้ต�่ำๆ
การป้องกันการแพร่
เบื่ออาหาร น�้ำหนักลด..ให้รีบมาพบแพทย์นะคะ/ครับ”
กระจายเชื้อหากมี
อาการสงสัยวัณโรค
2. กรณีแพทย์นัดให้ 2.1 สร้างความตระหนัก
“การส่งเสมหะไปเพาะเชื้อช่วยยืนยันการวินิจฉัย
มาตรวจซ�้ำและ และให้เห็นถึงความส�ำคัญ วัณโรค..ขอให้คุณมาฟังผลตามนัดอีก 3 เดือนนะคะ/
นัดมาฟังผลเพาะ ของการมาตรวจตามนัด
ครับ”
เชื้อในอีก 3 เดือน
2.2 ติดตามผู้ป่วยเพื่อมาฟัง “การมาฟังผลตรวจตามนัดเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยยืนยัน
ผลเพาะเชื้อตามนัด
ผลตรวจของคุณให้ชัดเจนขึ้น..อีก 3 เดือน เรามาเจอ
กันนะคะ/ครับ”
£
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กรณีป่วยเป็นวัณโรค ควรมีแนวทางเพื่อให้ผู้มารับการปรึกษา
1. เกิดความสบายใจ ลดความวิตกกังวลต่อการเจ็บป่วยและสามารถด�ำรงชีวติ กับสภาพการเจ็บป่วยได้
2. การให้ความรู้ /วางแผนในการดูแลตนเองและการปฏิบัติตน
3. สร้างแรงจูงใจ ให้กำ� ลังใจในการรักษา และเห็นความส�ำคัญของการน�ำผูส้ มั ผัสมาตรวจคัดกรองโรค
4. ตกลงบริการ การใช้สทิ ธิในการรักษาของผูป้ ว่ ย และประเมิน วางแผนเกีย่ วกับผลกระทบทางสังคม -เศรษฐกิจ

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

ตารางที่ 3 ปัญหา แนวปฏิบัติและตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ปัญหา
แนวปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
กรณีป่วยเป็นวัณโรค
1. วิตกกังวลใน
1.1 ประเมินสภาวะอารมณ์ “หมอตรวจแล้วบอกว่าเป็นอะไรคะ/ครับ”
ประเด็นดังต่อไปนี้
และการให้การ
“รู้สึกอย่างไรบ้างคะ/ครับ หลังจากที่ทราบว่าเป็น
£ การป่วย การ
สนับสนุนทางด้านจิตใจ วัณโรค/วัณโรคดื้อยา”
ติดต่อและการ
ให้ลดความวิตกกังวล “การรักษาวัณโรคต้องใช้ระยะเวลารักษาอย่างน้อย
รักษาโรค
6-8 เดือน (วัณโรคดื้อยาต้องใช้ระยะเวลารักษา 18-24
£ กลัวสัมพันธภาพ
เดือน) คุณรู้สึกกังวลอะไรบ้าง”
ที่เปลี่ยนไป/กลัว
“คุณคิดว่าคนในครอบครัวจะรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าคุณ
คนใกล้ชิดรังเกียจ
ป่วยเป็นวัณโรค”
แบ่งแยก/กลัวถูก
เชื่อมโยงกับการ
ติดเชื้อเอดส์
£ สิทธิและค่าใช้
จ่ายในการรักษา/
การถูกหักค่าแรง
เพือ่ มารับยา
ตามนัด
£ ถูกให้ออกจาก
1.2 ส�ำรวจความเข้าใจ
งาน/ให้หยุดงาน/
และการยอมรับ
หยุดเรียน
ในการรักษาโรค
1.3 ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูก
ต้องเรื่องการติดต่อของ
โรค ผลข้างเคียงจาก
การกินยา แนะน�ำการ
ปฏิบัติตนด้านการรักษา
การกินยาอย่างต่อเนื่อง
1.4 ค้นหา ส่งเสริม
“ถ้าคุณมาฉีดยาอย่างสม�่ำเสมอ/กินยาต่อหน้า
แรงจูงใจ และ ศักยภาพ เจ้าหน้าที่ทุกวัน จะมีผลต่อการเรียน/
ในการรักษาโรคให้หาย การท�ำงาน/การใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างไรบ้าง”

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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ปัญหา

แนวปฏิบัติ

1.5 ค้นหาทางเลือกในการ
กินยา/ฉีดยาอย่าง
สม�่ำเสมอร่วมกัน
1.6 ให้ผู้ป่วยส�ำรวจข้อเสีย
ผลกระทบของการกิน
ยาไม่ต่อเนื่อง
1.7 สอบถามสิทธิการรักษา
ของผู้ป่วยและวางแผน
การแก้ไขปัญหา
1.8 ส�ำรวจและประเมิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ป่วยเป็นวัณโรค เช่น
ปัญหาทางสังคม
- เศรษฐกิจ
1.9 พิจารณาให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ
สังคม-เศรษฐกิจ /
แนะน�ำ/ส่งต่อสนับสนุน
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจให้แก่ผู้ป่วย
2. การป้องกันการ 2.1 แนะน�ำการปฏิบัติตน
แพร่กระจายเชื้อ
เพื่อป้องกันการแพร่
กระจายเชื้อ
2.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรค
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา

“หากคุณมีปัญหาเรื่องการหยุดงาน/หยุดเรียน/
ค่าใช้จ่ายระหว่างรักษาโรค ทางโรงพยาบาลยินดีที่จะ
ประสานให้การช่วยเหลือต่อไป”

“เท่าที่ทราบมาคุณมีความเข้าใจเรื่องการป้องกันเวลา
ไอ จาม / การบ้วนและการก�ำจัดเสมหะที่ถูกต้อง
อย่างไร”
“คุณรู้สึกอย่างไร ที่หมอบอกให้ใส่หน้ากากอนามัย
ปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอ จาม”
“คุณ...ลองอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ/ครับ ว่าจะมี
วิธีการป้องกันการติดต่ออย่างไร
“คุณจัดบ้านให้สะอาดและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
อย่างไร”
“คุณคิดว่าวิธีที่เราพูดคุยกันมา ..คุณท�ำได้ไหม”

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

ปัญหา

แนวปฏิบัติ

3.การดูแลสุขภาพ
ขณะป่วยเป็น
วัณโรค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
3.1 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ “เท่าที่ทราบมาคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพขณะป่วยเป็นวัณโรคอย่างไร”
3.2 แนะน�ำวิธีการดูแล
สุขภาพขณะป่วย

4. การแจ้งผลการ
ป่วยกับบุคคล
เป้าหมาย

“การดูแลสุขภาพขณะป่วยเป็นวัณโรคนั้น
คือ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ งดสูบบุหรี่/
งดดื่มแอลกอฮอล์ ออกก�ำลังกายตามความเหมาะสม
ของสภาพร่างกาย การกินอาหารทีม่ ปี ระโยชน์นะคะ/ครับ”
“คุณมีอะไรที่อยากถามเพิ่มเติมบ้างคะ/ครับ”
4.1ส�ำรวจ ค้นหา ประเมิน “มีใครคอยให้ก�ำลังใจคุณบ้างเมื่อคุณมีปัญหา”
ความต้องการของผู้ป่วย “ใครที่คุณอยากจะบอกมากที่สุดว่าคุณเป็น
ในด้านต่างๆ เช่น
วัณโรค/วัณโรคดื้อยา ซึ่งเป็นคนที่จะช่วยเหลือคุณได้”
การช่วยเหลือด้าน
“ถ้าบอกผลการป่วยไปแล้ว คุณคิดว่าบุคคลนั้นจะช่วย
เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ คุณเก็บรักษาความลับได้ไหม”
เป็นต้น
“คุณมั่นใจไหมว่าเขาจะปกปิดเรื่องของคุณ”
4.2 ให้ผู้ป่วยส�ำรวจ ข้อดี “กรณีที่คุณเปิดเผยสถานะการเจ็บป่วย คุณคิดว่าจะมี
ข้อเสียของการเปิดเผย ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบต่อคุณอย่างไร”
สถานะการเจ็บป่วย
และประเมิน
สัมพันธภาพกับบุคคล
เป้าหมาย
4.3 ค้นหาแรงจูงใจ
“คุณต้องการที่จะเริ่มบอกผลการป่วยนี้เมื่อไรดีคะ/ครับ
ศักยภาพในการเปิดเผย และจะเริ่มต้นบอกอย่างไร”
การป่วย
“สมมติว่าหมอเป็นบุคคลเป้าหมายที่คุณจะบอก คุณ…
ลองบอกซิว่าคุณจะพูดอย่างไร”
“หลังจากที่เราคุยกันในวันนี้ ถ้าคะแนนความมั่นใจใน
การเปิดเผยผลการป่วยเต็ม 10 คะแนน คุณจะให้
คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะ/ครับ และเพราะเหตุใด”
“หลายคนอาจไม่กล้าทีจ่ ะบอกผลการป่วยให้กบั คนอืน่ รู้
แต่การบอกจะท�ำให้คุณได้รับก�ำลังใจ ได้รับการช่วย
เหลือนะคะ/ครับ”

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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5. การพาผู้สัมผัส 5.1 ให้ข้อมูลความส�ำคัญ
ร่วมบ้าน/ผู้สัมผัส
ประโยชน์ของการพา
ใกล้ชิดมาตรวจ
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/
คัดกรองวัณโรค
ผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจ
คัดกรองวัณโรค
5.2 ให้ผู้ป่วยประเมินข้อดี
ข้อเสียข้อจ�ำกัดด้วย
ตัวเองถึงความส�ำคัญ
ประโยชน์ ของการพา
ผูส้ มั ผัสร่วมบ้าน/ผูส้ มั ผัส
ใกล้ชิดมาตรวจคัดกรอง
วัณโรค และช่วยพิจารณา
อย่างรอบด้านให้เห็น
ข้อดีและประโยชน์ของ
การพาผู้สัมผัสร่วมบ้าน/
ผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจ
คัดกรองวัณโรค
5.3 ประเมินสัมพันธภาพ
ของผู้สัมผัสร่วมบ้าน/
ผู้สัมผัสใกล้ชิด
5.3.1 กรณีที่ผู้ป่วยมี
สัมพันธภาพที่ดี
ให้ผู้ป่วยบอกผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด
ให้มาตรวจทันที
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
“คุณเคยทราบไหมว่าควรพาผู้ที่อยู่ร่วมบ้าน/บุคคลใกล้
ชิดมาตรวจคัดกรองวัณโรคด้วย”

“คุณจะมีวิธีการชักชวนคนร่วมบ้าน/คนใกล้ชิดมาตรวจ
วัณโรคอย่างไร…และคิดจะพามาตรวจเมื่อไรดีคะ/
ครับ…เพราะยิ่งมาตรวจเร็ว ยิ่งดีนะคะ/ครับ”
“คุณคิดว่าการพาผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิดมา
ตรวจคัดกรองวัณโรคมีขอ้ ดี ข้อเสีย ข้อจ�ำกัดอะไรบ้าง”

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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แนวปฏิบัติ
5.3.2 กรณีที่ผู้ป่วยมี
สัมพันธภาพที่ไม่ดีกับ
ผูส้ มั ผัสร่วมบ้าน/ผูส้ มั ผัส
ใกล้ชิด ให้ส�ำรวจ
แรงจูงใจ ความคาดหวัง
ของผูป้ ว่ ย และฝึกการพูด
ชักชวนด้วยความรู้สึกที่
แสดงออกถึงความ
ห่วงใยเพื่อให้ผู้สัมผัส
ร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด
มาตรวจคัดกรองวัณโรค
ผูใ้ ห้การปรึกษาควรเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสม
กรณีที่ไม่สามารถพูด
ชักชวนมาได้ เช่น
สถานพยาบาลจัดบริการ
รับ-ส่ง ประสานงานเพื่อ
ให้เกิดการให้บริการช่อง
ทางด่วน (fast track)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
“คุณรู้สึกเป็นห่วงว่าคนร่วมบ้านจะติดเชื้อเช่นเดียวกับ
คุณ…และคุณก็อยากให้พวกเขามารับบริการตรวจ
วัณโรคคุณจะพูดกับพวกเขาอย่างไร จะพูดช่วงไหน
ลองพูดให้ดิฉันฟังสิคะ/ครับ”
“สมมติว่า ใช้ค�ำแทนตัวเองว่าพ่อ และเรียกลูกว่า
ลูกหนู ความรู้สึกที่พ่อเป็นห่วงลูก เกรงว่าอยู่ใกล้ชิด
พ่อจะติดเชื้อวัณโรคไปด้วย พ่อต้องการให้ลูกหนู
มาตรวจ... ไปตรวจกับพ่อตามค�ำแนะน�ำของหมอได้ไหม”

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
5.3.3 กรณีที่เป็นผู้สัมผัส “คุณคิดว่า ใครเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุน
ใกล้ชิดที่มีลักษณะ
ให้เกิดการความร่วมมือในการคัดกรองผูส้ มั ผัสโรคร่วมบ้าน/
เฉพาะ เช่น อยู่ร่วม ผู้สัมผัสใกล้ชิด”
ห้องเรียน อยู่ที่ท�ำงาน “มีอะไรบ้างทีอ่ าจท�ำให้เกิดความไม่สบายใจเมือ่ เจ้าหน้าที่
เดียวกัน เป็นต้น
ให้ข้อมูล ความส�ำคัญของการตรวจคัดกรองวัณโรคใน
โดยส�ำรวจ ค้นหาผู้มี โรงเรียน/ที่ท�ำงาน/ ชุมชน”
บทบาทส�ำคัญในการ “จากที่คุณเล่ามา เรามาร่วมวางแผนการคัดกรอง
สนับสนุนให้เกิดการ
ผูส้ มั ผัสในโรงเรียน/ทีท่ ำ� งาน/ชุมชนให้เร็วทีส่ ดุ ”
ความร่วมมือในการคัด “มีเรื่องอะไรบ้างที่เจ้าหน้าที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ”
กรองผู้สัมผัสโรคร่วม “ดิฉัน/ผม ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันวางแผนการ
บ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด
ท�ำงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดการร่วมมือกันใน
และมีการวางแผนการ การคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิดได้ประสบ
คัดกรอง เช่น ใช้แบบ ผลส�ำเร็จต่อไป”
คัดกรองสัมภาษณ์
ให้สุขศึกษาแบบกลุ่ม
จัดบริการเอกซเรย์
เคลื่อนที่ ให้บริการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
จัดนิทรรศการ
5.4 ให้ค�ำแนะน�ำสถานที่/ “กรณีคนร่วมบ้าน/คนใกล้ชิดไม่สะดวกมารับบริการที่
สิทธิการรักษาเพื่อขอรับ นี่….คุณสามารถแนะน�ำให้เขาไปรับบริการตรวจคัด
บริการตรวจคัดกรอง กรองวัณโรคตามสิทธิการรักษาหรือสถานพยาบาลใกล้
วัณโรค
บ้านในวันเวลาที่เขาสะดวกนะคะ/ครับ”
5.5 ประสานทีมเยี่ยมบ้าน
ให้มีการติดตามผู้สัมผัสร่วม
บ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิดให้มา
ตรวจคัดกรองวัณโรค

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

3.3 การให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
เป็นการให้การปรึกษาระหว่างการรักษาเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้พิจารณาปัญหา อุปสรรคของผู้รับบริการทั้งทางกาย ใจ สังคม เศรษฐกิจ ให้ข้อมูล ความรู้ เพื่อสนับสนุน
การรักษา และให้ก�ำลังใจ
วัตถุประสงค์การให้การปรึกษาระหว่างการรักษาวัณโรค
1. คลายความกังวลใจเกีย่ วกับการดูแลตนเองและการเจ็บป่วยและสามารถด�ำรงชีวติ กับสภาพเจ็บป่วยได้
2. ให้เกิดความร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง
3. บรรเทาสภาพปัญหาและผลกระทบจากการเจ็บป่วยและพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยให้ผู้รับบริการใช้
ความสามารถของตนในการแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ เช่น การขาดยา อาการข้างเคียงจากยารักษาวัณโรค เป็นต้น
ผู้ให้การปรึกษาอาจพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จึงขอเสนอแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปัญหา แนวปฏิบัติและตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ปัญหา
แนวปฏิบัติ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
1. ด้านการรักษา
£ มีโรคร่วมอืน
่ ๆ 1.1 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ “คุณป่วยเป็นเบาหวาน และตอนนี้ป่วยเป็นวัณโรค/
เช่น โรคเอดส์
รักษา/โรค/ ผลข้างเคียง วัณโรคดื้อยาเพิ่มขึ้นอีกโรค คุณรู้สึกอย่างไรคะ/ครับ”
โรคเบาหวาน
ของยาแก่ผู้ป่วยและ
“กินยาแล้วมีอาการอะไรบ้างคะ/ครับ” พร้อมสังเกต
£ มีอาการข้างเคียง
ครอบครัว
อาการผิดปกติของผูป้ ว่ ย เช่น ตัวเหลือง ตาเหลือง ผืน่ คัน
จากการกินยา
“คุณกินยาอย่างไรคะ/ครับ เพราะมียาหลายตัวและยา
£ เบือ
่ /ลืม/กินยา
หลายโรคที่ต้องกิน”
ยาก/หยุดยาเอง/
“ถ้าแพ้ยามากๆ ที่ผ่านมาท�ำอย่างไรคะ/ครับ”
กินยาไม่ตอ่ เนือ่ ง
£ กรณีทแ
ี่ พทย์ให้
เปลีย่ นสูตรยาไม่วา่
กรณีใดๆ ก็ตาม
หรือเมือ่ ผลทดสอบ
ความไวต่อยาบ่งชี้
ว่าเป็นเชือ้ วัณโรค
ดือ้ ยา

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
1.2 ค้นหาแรงจูงใจ
“ที่คุณเลือกวิธีการป้องกันการลืมกินยาโดยวิธี...คุณคิด
ศักยภาพและทางเลือก ว่าท�ำได้/ไม่ได้อย่างไร”
ในการกินยา/ฉีดยา
“มีใครที่คอยช่วยดู/เตือนเรื่องกินยาบ้างคะ/ครับ”
อย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ “คุณมีวิธีเตือนตัวเองอย่างไร..ไม่ให้ลืมกินยา”
1.3 ให้ผู้ป่วยส�ำรวจข้อเสีย “ถ้าคุณลืมกินยา/กินยาไม่สม�ำ่ เสมอ จะเกิดผลอย่างไรบ้าง”
ผลกระทบของการกินยา
ไม่ต่อเนื่อง
1.4 ส�ำรวจปัญหาทาง
“ที่ต้องมากินยา/ฉีดยาต่อเจ้าหน้าที่ทุกวัน คุณมีปัญหา
เศรษฐกิจเป็นระยะๆ อะไรบ้าง”
และพิจารณาให้การช่วย “ที่คุณเล่าว่ามีหลายสาเหตุที่ท�ำให้กินยาไม่ต่อเนื่อง ……
เหลือทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อน คุณคิดว่าเรื่องไหนมีผลกระทบ
เศรษฐกิจ เช่น ค่าพาหนะ ต่อตัวคุณมากที่สุด
เดินทางมารับยา
ค่าฉีดยา
1.5 ให้การปรึกษา/ก�ำลังใจ “ทั้งๆ ที่คุณกินยาไปแล้วมีอาการข้างเคียง แต่คุณยังมี
ในการมารับการรักษา ความอดทนต่อการรักษาเพื่อให้หายจากโรคนี้”
อย่างต่อเนื่อง/สร้าง
“คุณหมอได้บอกไหมคะ/ครับ ว่าเพราะอะไรถึงต้อง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วย เปลี่ยนสูตรยา”
และครอบครัวในการ “เนื่องจากคุณมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง/ผลเสมหะยัง
รักษา
คงพบเชื้ออยู่….คุณหมอจึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับ/
เปลี่ยนสูตรยาเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะ
คะ/ครับ แต่การปรับ/เปลี่ยนสูตรยานี้จะท�ำให้ใช้ระยะ
เวลารักษานานขึ้น คุณรู้สึกอย่างไรคะ/ครับ”
หมายเหตุ: 1.ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ควรประเมินสภาวะซึมเศร้าด้วยแบบ 2Q ในปีที่ 2
2.กรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการกินยาไม่ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ สามารถประเมินสภาวะซึมเศร้าด้วยแบบ
2Q ได้ทันที
3.กรณีผลการประเมินสภาวะซึมเศร้าด้วยแบบ 2Q มีผิดปกติ 1 ข้อ ให้ประเมินต่อด้วยแบบ 9Q
ถ้าเกิน 7 คะแนน ให้ส่งพบนักจิตวิทยา (แบบประเมินอยู่ในภาคผนวกหรือสามารถดาวน์โหลดได้เวบไซด์
ของกรมสุขภาพจิต http://www.dmh.go.th)
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
2. ปัญหาด้าน
ส�ำรวจ ประเมินสัมพันธภาพ “ที่บอกว่ามีสมาชิกร่วมบ้าน 4 คน มีใครบ้างคะ/ครับ”
สัมพันธภาพกับ ของสามี/ภรรยา/บุคคลใกล้ “สมาชิกร่วมบ้านอยูด่ ว้ ยกันตลอดไหม เจอกันทุกวันไหม”
คนใกล้ชิด เช่น ชิดกับผู้ป่วย
“เมื่อคนในบ้านรู้ว่าคุณป่วยเป็นวัณโรค/
ครอบครัว เพื่อน
วัณโรคดื้อยา ท่าทีของพวกเขาเป็นอย่างไร”
ร่วมงาน/คนใกล้
“ครอบครัวช่วยดูแลคุณอย่างไรบ้าง”
ชิดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
มีความรังเกียจ
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ป่วยมีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับครอบครัว ควรให้การปรึกษาครอบครัว
(Family counseling)
3. ปัญหาด้านจิตใจ 3.1 ประเมินผลกระทบ
“คุณหมอให้คุณหยุดเรียน/หยุดงาน เพื่อรักษาโรค จะมี
สังคม เศรษฐกิจ
จากปัญหาทางสังคม ผลอะไรกับคุณบ้างคะ/ครับ”
ของผู้ป่วย
เศรษฐกิจ
“ช่วงทีค่ ณ
ุ ถูกให้ออกจากงาน/หยุดงาน ท�ำให้ขาดรายได้
£ ขาดรายได้
ใครคอยดูแล ช่วยเหลือคุณบ้าง”
(ถูกให้ออกจาก 3.2 ค้นหาศักยภาพในการ “คุณเคยท�ำงานอะไรมาบ้าง”
งาน/หยุดงาน)
ประกอบอาชีพอื่น
£ ด้านอาชีพ
3.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง “หน่วยงานของเรามีงานสังคมสงเคราะห์/กองทุน/
(ย้ายงาน)
ช่วยเหลือและการส่งต่อ มูลนิธิฯ สงเคราะห์ค่าฉีดยา/ค่าพาหนะ คุณจะลองไป
£ ด้านการเรียน
ความช่วยเหลือ
รับบริการไหม ดิฉันจะช่วยประสานงานให้”
(หยุดเรียน)
“คุณเคยติดต่อเพื่อนที่ท�ำงานเก่าบ้างไหม”
£ ถูกสังคม
3.4 เสนอแนวทางการเลือก
รังเกียจ/หดหู่
สถานศึกษาต่อหรือ
ท้อแท้ หมดก�ำลัง
แนะน�ำอาชีพเสริมเมื่อ
ใจจากการรักษา
ไม่สามารถเรียนต่อได้ใน
นาน/อาการข้าง
ขณะรักษา
เคียงจากยา/การ
3.5 ให้การปรึกษาเพื่อเสริม
เปลี่ยนสูตรยา
สร้างก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย
ไม่ว่ากรณีใดๆ
และครอบครัว

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
4. ติดสุรา/บุหรี่/
4.1 ให้ผู้ป่วยส�ำรวจข้อเสีย “หมอแนะน�ำให้คุณงดสูบบุหรี่/งดดื่มแอลกอฮอล์/เลิก
สิ่งเสพติดอื่นๆ
ผลกระทบจากดื่มสุรา/ สิ่งเสพติดอื่นๆ...คุณคิดว่าท�ำได้/ไม่ได้ อย่างไร และจะมี
เช่น การพนัน
สูบบุหรี่/ สิ่งเสพติดอื่นๆ ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบอย่างไรบ้าง”
ติดเกมส์ เป็นต้น
ขณะรักษาวัณโรค
4.2 ประเมินความต้องการ “คุณลองเสนอวิธีเพื่องดสูบบุหรี่/งดดื่มแอลกอฮอล์/
การปรับเปลี่ยน
เลิกสิ่งเสพติดอื่นๆ”
พฤติกรรม
4.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วย “มีหน่วยงานที่ให้บริการบ�ำบัดสุรา/สิ่งเสพติดอื่นๆ...
งานที่ให้บริการบ�ำบัด คุณจะลองไปรับบริการไหมคะ/ครับ ดิฉันจะช่วย
การดื่มสุรา/สิ่งเสพติด ประสานงานให้”
อื่น ๆ
4.4 ให้กำ� ลังใจ ให้คำ� แนะน�ำ
การเสริมสร้างพลังใน
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลด ละ
เลิกสุรา/บุหรี่/สิ่งเสพติด
อื่น ๆ
5. การป้องกันการ 5.1 ประเมินความตระหนัก “คุณรู้สึกอย่างไร ระหว่าง….คนไอแล้วใส่หน้ากาก
แพร่กระจายเชื้อ
และการปฏิบัติในการ อนามัยกับคนไอแต่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย”
ป้องกันการแพร่กระจาย “ตอนนี้คุณไอ/มีเสมหะไหมคะ ถ้ามี..…
เชื้อของผู้ป่วย
คุณท�ำอย่างไร”
“ใครดูแลคุณเรื่องการท�ำความสะอาดที่นอน หมอน
มุ้งคะ/ครับ และท�ำความสะอาดอย่างไร”
5.2 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่
ผู้ป่วยยังปฏิบัติตัว
ไม่ถูกต้อง
5.3 ส�ำรวจอุปสรรค ปัญหา “คุณบอกว่าคุณไม่อยากใส่หน้ากากอนามัยเพราะอะไร
และเสนอทางเลือกให้ คะ/ครับ”
ผู้ป่วยมีวิธีการป้องกัน “ถ้าคุณไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า/ผ้าขนหนูปิดปากเวลาไอ/จาม
การแพร่กระจายเชื้อที่ คิดว่าจะมีผลอย่างไรต่อคนในครอบครัว/คนใกล้ชิด”
เหมาะสมกับตนเอง
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5.4 ส่งเสริมแรงจูงใจเพื่อให้
มีวินัยในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ
6.การพาผู้สัมผัสร่วม 6.1 ตรวจสอบการตรวจ
บ้าน/ผู้สัมผัสใกล้
คัดกรองวัณโรคของ
ชิดมาตรวจ
ผูส้ มั ผัสร่วมบ้าน/ผูส้ มั ผัส
คัดกรองวัณโรค
ใกล้ชิดจากผู้ป่วย
6.2 ค้นหา อุปสรรคของ
การพาผู้สัมผัสร่วมบ้าน/
ผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจ
คัดกรองวัณโรค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
“ทั้งๆ ที่คุณรู้สึกอึดอัดแต่ก็สามารถใส่หน้ากากอนามัย
ติดต่อกันมาได้ 2 เดือน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ช่วยให้
คนใกล้ชิดปลอดภัย”
“สมาชิกในบ้าน/เพื่อนร่วมงาน/คนใกล้ชิดของคุณได้รับ
การตรวจเอกซเรย์ปอดหรือยังคะ/ครับ”
“อะไรที่ท�ำให้สมาชิกในบ้าน/เพื่อนร่วมงาน/คนใกล้ชิด
ของคุณยังไม่ได้มาตรวจเอกซเรย์ปอด”
“คุณคิดว่าที่สมาชิกในบ้าน/เพื่อนร่วมงาน/คนใกล้ชิด
ของคุณยังไม่ได้มาตรวจเอกซเรย์ปอด เพราะเขากังวล
ว่ามาตรวจเอกซเรย์ปอดแล้วจะพบว่าเป็นวัณโรค”
(กรณีที่ผู้ป่วยบอกว่าผู้สัมผัสร่วมบ้าน/
ผู้สัมผัสใกล้ชิดมีความกังวลในการมาตรวจคัดกรอง
วัณโรค) ตัวอย่างประโยค เช่น
“จริงๆ แล้ว การตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นมาตรฐานการ
ตรวจสุขภาพซึ่งจะท�ำให้รู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น
ที่ปอดบ้าง และวัณโรคไม่ได้ติดต่อกันทุกราย การมา
ตรวจเอกซเรย์ปอดไม่ได้หมายความว่าจะตรวจพบว่า
เป็นวัณโรคเสมอไป”

6.3 กระตุ้นให้เห็นความ
ส�ำคัญของการพา
สมาชิกในครอบครัว/
บุคคลใกล้ชิดมาตรวจ
คัดกรองวัณโรค/วัณโรค
ดื้อยา
6.4 ฝึกการชักชวนผู้สัมผัส “จากที่พูดคุยกันมา คุณจะมีวิธีชักชวนให้ผู้สัมผัสร่วม
ร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด บ้าน/ผู้สมั ผัสใกล้ชิดมาตรวจคัดกรองวัณโรคอย่างไร..
มาตรวจคัดกรองวัณโรค ลองพูดให้ฟังสิคะ/ครับ”
“ถ้าผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิดยังมีความกังวล
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปช่วยพูดให้นะคะ/ครับ”

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข
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ตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา
6.5 ให้ค�ำแนะน�ำสถานที่
“กรณีสมาชิกในบ้าน/คนใกล้ชิดไม่สะดวกมารับบริการ
เพื่อขอรับบริการตรวจ
ที่นี่….คุณสามารถแนะน�ำให้เขาไปรับบริการตรวจคัด
คัดกรองวัณโรค
กรองวัณโรคได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านในวันเวลาที่
เขาสะดวกนะคะ/ครับ”
หมายเหตุ : หน่วยงานสามารถประสาน อสม. องค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการพา
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยมารับการตรวจคัดกรองวัณโรค
Tip box ค�ำแนะน�ำเมื่อสิ้นสุดการรักษา
ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
£ ให้ความรูเ้ รือ
่ งอาการสงสัยวัณโรคเพือ่ ใช้สงั เกตตนเองและบุคคลใกล้ชดิ
£ ให้ขอ
้ มูลสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการตรวจคัดกรองวัณโรค
£ เฝ้าระวังการกลับมาป่วยเป็นวัณโรคซ�ำ
้ ทุกรายหรือแนะน�ำให้กลับมาตรวจซ�ำ้ ทุกปี
		 หรือตามแพทย์นดั
£

54

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

บทที่ 4
ปัจจัยทางจิตสังคมและความร่วมใจ
ในการกินยาของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เมื่อบุคคลหนึ่งป่วยเป็นวัณโรค บุคคลนั้นจะมีความทุกข์จากอาการป่วย เช่น อาการไอ เหนื่อยหอบ
เจ็บหน้าอก อาการดังกล่าวก่อให้เกิดความวิตกกังวลกับผูป้ ว่ ยเพราะวัณโรคเป็นโรคทีม่ รี ะยะเวลาในการรักษานาน
ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการข้างเคียงจากการกินยา ซึง่ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูป้ ว่ ย ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ท้อแท้หมดก�ำลัง
ใจในการรักษาวัณโรคแล้ว ประกอบกับความกังวลว่าสังคมอาจรังเกียจ จึงไม่กล้าเปิดเผยเรือ่ งการรักษาให้นายจ้าง/
ผู้ร่วมงานทราบ เนื่องจากอาจถูกออกจากงานท�ำให้ผู้ป่วยหลายคนขาดการรักษา หรือรักษาไม่ต่อเนื่อง
จากประเด็นที่กล่าวข้างต้นนั้นผู้ให้การปรึกษาควรท�ำความเข้าใจในประเด็นทางสังคมและจิตใจ เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การรักษาอย่างต่อเนื่อง
จากสภาพปัญหาทางจิตใจและสังคมของผู้ป่วยวัณโรคทั่วไปนั้น หากผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่มีความซับซ้อนของ
ปัจจัยทางด้านสังคม ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มประเภทดังนี้
1. กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขัง ผู้ใช้สารเสพติด
2. กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย เด็กและผู้สูงอายุ
3. กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคร่วม ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการขาดยา ผู้ให้การปรึกษาควรร่วมวางแผนกับ
ผูป้ ว่ ยในการค้นหาผูก้ ำ� กับการกินยาเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยกินยาอย่างต่อเนือ่ งซึง่ ผูใ้ ห้การปรึกษาต้องท�ำความเข้าใจบริบท
และปัจจัยทางจิตสังคมของกลุม่ เฉพาะ มากกว่ากลุม่ อืน่ เพราะอาจต้องให้การปรึกษากับผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
กลุ่มเหล่านี้สามารถรักษาวัณโรคได้อย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 4.1 ประเด็นในการให้การปรึกษาในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่มที่ 1 : กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย
กลุ่มเป้า
ปัจจัยทางจิตสังคม
ประเด็นในการให้การปรึกษา
หมายเฉพาะ
4.1 แรงงาน
£ แรงงานข้ามชาตินั้นมักมีข้อจ�ำกัดด้านภาษา ซึ่งเป็น
1. พิจารณาการใช้ลา่ มเพือ่ ช่วยสือ่ สารข้อมูลการปรึกษาและการดูแลรักษา โดยควรค้นหา
ข้ามชาติ
อุปสรรคส�ำคัญในการสื่อสาร ระหว่างเจ้าหน้าที่กับ
และพัฒนาศักยภาพล่ามหรือแกนน�ำด้านสุขภาพที่จะช่วยสื่อสารให้บริการปรึกษา
ผู้ป่วยที่เป็นแรงงานข้ามชาติ โดยอาจท�ำให้เกิด
ช่วยลดอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติและเน้นการรักษาความลับ
ความเข้าใจผิดและไม่สามารถพูดคุยในประเด็น
2. พัฒนาสื่อให้ความรู้ ข้อมูลและช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ใช้ภาษาเดียวกับผู้รับบริการ
ส่วนตัวหรืออยากที่จะรักษาความลับได้
3. ให้ข้อมูลประเด็นส�ำคัญที่ผู้ป่วยและนายจ้างหรือผู้ดูแลแรงงานควรทราบ ได้แก่
£ วัฒนธรรม ความเชื่อส่วนบุคคล อาจส่งผลต่อ
การดูแลสุขภาพ การกินยา การป้องกัน การพาผู้สัมผัสโรคมาตรวจ การก�ำกับ
การให้ความร่วมมือในการรักษาวัณโรค
การกินยาและการรักษาต่อเนื่องรวมทั้งการวางแผนหากผู้ป่วยมีความต้องการ
£ บริบทการท�ำงานส่วนใหญ่เป็นงานที่หนัก/ท�ำงาน
กลับประเทศ
ไม่เป็นเวลา/บางงานต้องมีการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง/ 4. ส�ำรวจข้อเสีย ผลกระทบของการกินยาไม่ต่อเนื่อง ค้นหาแรงจูงใจทางเลือก
แรงงานยังไม่ได้ท�ำประกันสุขภาพ จึงไม่ได้รับ
ในการกินยาอย่างสม�่ำเสมอ
การตรวจรักษา/ขาดนัด ซึ่งจะท�ำให้ได้รับการตรวจ 5. ส�ำรวจปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจ และประสานแหล่งสนับสนุน
วินิจฉัยและการรักษาที่ไม่ครบถ้วนต่อเนื่อง
ทางเศรษฐกิจ
£ มักปกปิดข้อมูล ไม่เปิดเผยข้อมูลประวัติส่วนตัวและ 6. สร้างความเข้าใจและให้มีความคิดเชิงบวก ไม่ให้กล่าวโทษผู้อื่น หากมีผู้สัมผัสโรค
ประวัติสุขภาพ เพราะเกรงว่าจะถูกจับกุมหรือ
ร่วมหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค
ถูกส่งกลับประเทศ/กลัวครอบครัว ชุมชนและเพื่อน 7. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลที่รับรักษาต่อ หรือกรณีที่ผู้ป่วยต้องการย้ายไป
รังเกียจ หรือกลัวนายจ้างรู้และถูกไล่ออกจากงาน
รับการรักษาที่อื่นและประสานส่งต่อเพื่อความต่อเนื่องอย่างครบถ้วนถูกต้อง
£ ที่อยู่อาศัยแออัด อยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก
กรณีที่ผู้ป่วยเป็นแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่ได้ท�ำบัตรประกันสุขภาพ นายจ้างควร
ซึ่งเอื้ออ�ำนวยต่อการแพร่กระจายเชื้อ/การติดตาม
ด�ำเนินการตามข้อปฏิบตั กิ ารขึน้ ทะเบียนสวัสดิการสังคม สิทธิในการรักษาพยาบาล
ท�ำได้ยากเนื่องจากมีชื่อซ�้ำกัน ไม่มีนามสกุล
แรงงานข้ามชาติและพิจารณาปรับเปลี่ยนงานให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
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4.2 ผู้ต้องขัง

กลุ่มเป้า
หมายเฉพาะ
ประเด็นในการให้การปรึกษา

เข้าไม่ถึงสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น นายจ้างไม่พา 8. กรณีที่ไม่สามารถประสานกับนายจ้างได้ หรือนายจ้างพิจารณาให้ผู้ป่วยออกจาก
ไปท�ำบัตรประกันสุขภาพ
งาน ให้ประสาน NGO หรือองค์กรที่ดูแลแรงงานข้ามชาติ หรือสถานกงสุล เพื่อส่ง
ต่อผู้ป่วยกลับประเทศ
กรณีระหว่างต้องโทษ เจ้าหน้าที่ควรให้ประเด็นการปรึกษา ดังนี้
£ สภาพที่อยู่อย่างแออัดในเรือนจ�ำหรือสถานพินิจ/
การถูกจ�ำกัดเสรีภาพส่งผลให้ผู้ต้องขังมีความเครียด 1. ให้ข้อมูลประเด็นส�ำคัญที่ผู้ป่วยและผู้คุมควรทราบ ได้แก่ความรู้เรื่องวัณโรค
การวางแผนการรักษา การดูแลสุขภาพ การกินยาอย่างต่อเนื่อง การป้องกัน
และมีโอกาสเสี่ยงสูงในการแพร่เชื้อวัณโรค
การแพร่กระจายเชื้อการดูแลโรคร่วม
£ ถูกสังคมมองว่าเป็นบุคคลอันตราย และถูกรังเกียจ
เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเมื่อพ้นโทษ 2. ให้การปรึกษาเพื่อวางแผนในการรับยาต่อเนื่องเมื่อพ้นโทษ ร่วมวางแผน
ท�ำให้ตนเองรู้สึกด้อยค่า ไม่มีแรงจูงใจที่จะรักษา
การด�ำเนินชีวิต การป้องกันโรคไปสู่ครอบครัว และประสานงานการส่งต่อไปยัง
£ มีปัญหาเรื่องรายได้เนื่องจากไม่มีงานท�ำ/
หน่วยบริการสุขภาพตามสิทธิการรักษา และความสมัครใจของผู้ป่วย
หางานท�ำยากหลังพ้นโทษ
3. เตรียมความพร้อมของผูป้ ว่ ยก่อนพ้นโทษ เช่น การจัดการสิทธิการรักษาของผูป้ ว่ ย
£ ขาดความต่อเนื่องในการรักษาวัณโรค/วัณโรคดื้อยา
ประสานสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาต่อ
เมื่อผู้ต้องขังก่อน/หลังพ้นโทษ
4. ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับสถานพยาบาลที่จะไปรับการรักษาต่อ
£ ขาดความเอาใจใส่ ขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว
(กรณีที่ผู้ต้องขังพ้นโทษแต่อยู่ระหว่างการรักษาวัณโรค/วัณโรคดื้อยา)
เมื่อพ้นโทษจึงไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว
กรณีพ้นโทษ เจ้าหน้าที่ควรให้ประเด็นการปรึกษา ดังนี้
1. ให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ยเกีย่ วกับสถานพยาบาลทีจ่ ะไปรับการรักษาต่อ
(กรณีทผี่ ตู้ อ้ งขังพ้นโทษแต่อยู่ระหว่างการรักษาวัณโรค/วัณโรคดื้อยา)
2. ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยจะ
ไปรับการรักษาต่อตลอดจนติดตามผลการส่งต่อ

£
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ประเด็นในการให้การปรึกษา

3. ให้ข้อมูลการรักษากับผู้ป่วยและญาติ เช่น ระยะของโรค แผนการรักษา
การประเมินผลการรักษา และความส�ำคัญของการกินยาอย่างต่อเนื่อง
4. ให้ผู้ป่วยส�ำรวจ ค้นหาปัญหาอุปสรรคที่อาจท�ำให้ผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง
และค้นหาทางเลือกในการกินยาต่อเนื่อง
5. ค้นหาศักยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพ/แนะน�ำอาชีพเสริม/
แนะน�ำศูนย์ฝึกอาชีพ
6. ให้การปรึกษาครอบครัวเพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้กลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว
และสังคมได้อย่างปกติสุข
7. อาจมีการติดตามเพื่อเยี่ยมบ้าน หรือติดตามเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งควรชี้ให้เห็นประโยชน์ของการแจ้งสถานที่อยู่ที่ชัดเจน ที่สามารถติดตาม
มารับการดูแลด้านสุขภาพได้
4.3 ผู้ใช้
£ ผู้ใช้สารเสพติดท�ำให้ขาดสติ มีปัญหาการควบคุม
1. ส�ำรวจประวัติผู้ป่วย เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดชนิดต่างๆ ระยะเวลาที่ใช้ ชนิดและ
สารเสพติด ตนเอง
วิธีการใช้ เพื่อลดอุปสรรคต่อการกินยาและแนะน�ำบริการส่งต่อบ�ำบัด รักษาการใช้
£ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม/ ขาดการใส่ใจใน
สารเสพติด
ตนเองเป็นผลท�ำให้หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม/
2. ให้ผู้ป่วยส�ำรวจและพิจารณาข้อเสีย ผลกระทบของการกินยาวัณโรคไม่ต่อเนื่อง
ขาดสัมพันธภาพทีด่ แี ละขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว 3. ค้นหาแรงจูงใจ ศักยภาพและผู้สนับสนุนดูแลในการรักษาวัณโรคให้หาย
£ มีพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรง หลบหนี ถูกมองว่า
4. ค้นหาทางเลือกในการกินยาอย่างสม�่ำเสมอและให้การปรึกษาอย่างรอบด้านเพื่อ
เป็นภัยต่อสังคม อาจต้องโทษ/จ�ำคุก ท�ำให้ไม่ได้รับ
ลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm reduction)
การรักษาต่อเนื่อง
5. ส�ำรวจปัญหาของผูป้ ว่ ยและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (กรณีผปู้ ว่ ยมีปญั หาทีซ่ บั ซ้อน
£ มีปัญหาเรื่องรายได้เนื่องจากไม่มีงานท�ำ/
ควรส่งต่อผู้รับบริการไปรับบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสภาพ
หางานท�ำยาก/ท�ำงานได้ไม่เต็มที่
ปัญหาของผู้ป่วย)

กลุ่มเป้า
หมายเฉพาะ
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ปัจจัยทางจิตสังคม

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
4.4 ผู้ป่วย
เด็กเล็ก ต�่ำกว่า 5 ปี
วัณโรค
£ เป็นช่วงชีวิตที่มีความละเอียดอ่อนที่สุด เด็กวัยนี้
เด็กและผู้
จะมีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน
ปกครอง
ผู้ปกครองควรเอาใจใส่เพื่อให้เด็กได้รับการอบรม
เลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ซึ่งลักษณะ
เด็กวัยนี้อยากอิสระ อยากเป็นตัวของตัวเอง
มักจะโกรธง่าย ดื้อรั้น
£ เด็กเล็กมากอาจยังพูดไม่ได้ หรือไม่สามารถสื่อสาร
ความรู้สึกของตนเองได้อย่างชัดเจน
เด็กวัยเรียน เด็กประถมศึกษา (5-14ปี)
£ เด็กวัยนี้จะเป็นวัยที่ออกจากบ้านไปสู่สังคมอื่น
ให้ความส�ำคัญกับกลุม่ เพือ่ นในโรงเรียน ครู และบุคคล
ภายนอก เกิดการรวมกลุม่ เริม่ มีความคิดความเข้าใจ
ในความคิดของตน สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้

กลุ่มเป้า
หมายเฉพาะ

กรณีเด็กเล็ก ต�่ำกว่า 5 ปี
1. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนการให้การปรึกษากับผู้ปกครองในประเด็นเรื่อง
โรค แผนการรักษา การป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ การก�ำกับการกินยาอย่างต่อเนือ่ ง
การเปิดเผยผลตรวจ (หากจ�ำเป็น) การพิจารณาน�ำผูส้ มั ผัสร่วมบ้านมาตรวจ
2. ให้ผู้ปกครองส�ำรวจ ค้นหาปัญหาอุปสรรคที่อาจท�ำให้เด็กกินยาไม่ต่อเนื่อง และ
ค้นหาทางเลือกในการกินยาอย่างต่อเนื่อง
3. แจ้งและวางแผนร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางการน�ำผู้สัมผัสร่วมในโรงเรียน
ไปตรวจคัดกรองวัณโรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการให้การปรึกษา
กับครูในประเด็นเรื่องโรค แผนการรักษา การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การ
พิจารณาน�ำผู้สัมผัสร่วมตรวจคัดกรองวัณโรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

6. สร้างความเข้าใจและให้มีความคิดเชิงบวก ไม่ให้กล่าวโทษผู้อื่น หากมีผู้สัมผัสโรค
ร่วมหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค
7. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการมีเครือข่ายชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา (กรณีที่ผู้ป่วยและครอบครัวยินยอม)
8. การให้การปรึกษาในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดควรสร้างความไว้วางใจเรื่อง
ความลับ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งควรมีแกนน�ำกลุ่มเพื่อนผู้ใช้ยา
เข้ามามีส่วนร่วมในการประสาน ติดตาม
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วัยรุ่น (15 ปีขึ้นไป)
กรณีเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
£ เป็นวัยที่เริ่มมีความก�้ำกึ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
1. ส�ำรวจ ทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเดิมของผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับโรคและ
เริ่มมีการสนใจเพื่อนเพศตรงข้าม และลดความ
วิธีการรักษา
เอาใจใส่กับบุคคลต่างวัย เด็กช่วงวัยนี้จะพยายาม
£ ส�ำรวจปัญหา ผลกระทบจากการรักษา และพิจารณาข้อเสีย ของการกินยา
ค้นหาตัวตนของตนเอง สามารถคิดเป็นระบบได้
วัณโรคไม่ต่อเนื่อง
สื่อสาร ความรู้สึก ความต้องการของตนได้ดี
£ ค้นหาแรงจูงใจ ศักยภาพและผู้สนับสนุนดูแลในการรักษาวัณโรคให้หาย
แต่อาจมีความสับสนและอารมณ์ต่างๆ ที่แสดงออก
£ ให้เด็กร่วมพิจารณาแนวทางการกินยาอย่างต่อเนื่อง
จะมีความรุนแรงกว่าวัยเด็ก วัยเรียน
£ พิจารณาทางเลือกในกรณีเปิดเผยการป่วยกับครูและเพื่อน
ผู้ปกครอง
£ ให้บริการปรึกษาครอบครัว เนื่องจากอาจเกิดปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว
£ มีความกังวลหลายด้าน ทั้งจากการรับเชื้อและเป็น
จากการเจ็บป่วยของเด็ก เพราะเด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องใช้การสื่อสารและการ
ผู้แพร่เชื้อ การพาเด็กมาพบแพทย์ ปัญหาด้าน
ท�ำความเข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะเป็นช่วงวัยแห่งการหาตัวตน และมีความคิด
เศรษฐกิจ ความกังวลใจต่อการรังเกียจของสังคม
เป็นของตนเอง
และ บทบาทความเป็นผู้ปกครอง อาจท�ำให้มีภาวะ 2. เพิ่มเติมความรู้หรือประเด็นในส่วนที่ผู้ปกครองและเด็กยังไม่ทราบ และเปิดโอกาส
อารมณ์มากและขาดการไตร่ตรองปัญหาอย่างรอบด้าน
ให้ผู้ปกครองและเด็กได้ซักถามในประเด็นที่สงสัย
3. ทีมสหวิชาชีพร่วมวางแผนการให้การปรึกษากับผูป้ กครองและครูในประเด็นเรือ่ งโรค
แผนการรักษา การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การก�ำกับการกินยาอย่างต่อเนื่อง
การเปิดเผยผลตรวจ (หากจ�ำเป็น) การพิจารณาน�ำผู้สัมผัสร่วมตรวจคัดกรอง
วัณโรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ การแบ่งกลุ่มอายุ ตาม ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากเว็ปไซต์ http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/
default/files/mophplan_2559_final_0.pdf

กลุ่มเป้า
หมายเฉพาะ
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กลุ่มเป้า
หมายเฉพาะ
4.5 ผู้สูงอายุ

1. เน้นการสื่อสารให้ก�ำลังใจผู้ป่วยกับครอบครัว ผู้ดูแลและวางแผนร่วมกันในการ
หาวิธีเตือนผู้ป่วย/ผู้ดูแลให้รับประทานยาตรงเวลา
2. ให้ค�ำแนะน�ำในการชักชวนผู้สัมผัสโรคมาตรวจวัณโรค สร้างความมั่นใจ
ในการสื่อสารกับผู้สัมผัสโรคให้มาตรวจ
3. สร้างความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวให้มีความคิดเชิงบวก ไม่ให้กล่าวโทษผู้อื่น
หากมีผู้สัมผัสโรคร่วมหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค
4. สร้างความเข้มแข็งในจิตใจของตัวผู้ป่วยในการเตรียมตัวเผชิญกับผลกระทบ
ที่อาจถูกปฏิเสธจากครอบครัว ชุมชนและสังคม
5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ท�ำกิจกรรม/การใช้ชีวิตประจ�ำวันที่เป็นการ
สร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น
6. กรณีที่ผู้สูงอายุต้องมีผู้อื่นดูแล ควรให้การปรึกษาผู้ดูแลเกี่ยวกับโรค
การด�ำเนินของโรค การส�ำรวจ สังเกตสภาพร่างกาย จิตใจของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
7. เสริมสร้างก�ำลังใจ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการสื่อสารอย่างเข้าใจเพื่อลดแรงต้านรวมถึงการสื่อสารเพื่อลดความเจ็บ
ปวดและบรรเทาความทุกข์ทรมาน
8. ร่วมประเมินผลการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นระยะ

มีความไม่สบายจากสภาพร่างกาย สุขภาพ
ที่เสื่อมโทรมจากการที่มีอายุมากขึ้น
£ สูญเสียสถานภาพและบทบาททางสังคม ถูกลดคุณค่า
เพราะไม่สามารถท�ำกิจกรรมได้เหมือนเดิม
ด้วยสภาพร่างกายที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น รู้สึกสูญเสีย
ความส�ำคัญ
£ หลงลืม ท�ำให้การกินยาไม่ครบ ไม่ถูกต้อง เกินขนาด

£
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4.7 ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี
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1. ซักประวัติและประเมินโรคร่วม เช่น โรคตับอักเสบ มะเร็งปอด มะเร็งตับ โรคไต
จิตเวช เบาหวาน ติดสุราและสารเสพติดอื่นๆ ฯลฯ
2. ประสานระหว่างคลินิกที่ให้การรักษาโรคร่วมในการพิจารณาให้มีแผนการรักษา
ร่วมกัน การเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา (Drug Interaction) และการดูแลตนเอง
3. ให้ข้อมูลประเด็นส�ำคัญที่ผู้ป่วยและผู้ดูแลควรทราบ ได้แก่ ความรู้เรื่องวัณโรค
การวางแผนการรักษา การดูแลสุขภาพ การกินยาอย่างต่อเนื่อง การป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ การดูแลโรคร่วม การน�ำผู้สัมผัสร่วมบ้านมาตรวจ
4. เสริมสร้างความมั่นใจ ให้ก�ำลังใจกับผู้ป่วยและครอบครัวในการรักษา
5. สร้างความเข้าใจและให้มีความคิดเชิงบวก ไม่ให้กล่าวโทษผู้อื่น หากมีผู้สัมผัสโรค
ร่วมหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นวัณโรค
6. วางแผนร่วมกันในการหาวิธีเตือนผู้ป่วย/ผู้ดูแลให้รับประทานยาตรงเวลา
7. ร่วมประเมินผลการรักษากับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นระยะ
£ ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี มีลักษณะของปัญหา
1. ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้รับบริการที่มีต่อโรคเอดส์ การติดเชื้อเอชไอวีและ
ทางจิตสังคมร่วมกัน คือ เป็นโรคทีถ่ กู ตีตรา เลือกปฏิบตั ิ
การป่วยเป็นวัณโรค และเพิ่มเติมความรู้ที่ตรงกับสภาพปัญหา ความจ�ำเป็นหรือ
ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่ เกิดความรู้สึกกลัวการเป็น
ความต้องการของผู้รับบริการ
โรคเอดส์ ท�ำให้ผู้ป่วยไม่กล้าเปิดเผยการเจ็บป่วย 2. เน้นประเด็นการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย และข้อมูลให้ใช้เฉพาะในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของตนเอง รวมทั้งประวัติพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ในแผนการรักษาเท่านั้น ในกรณีส่งต่อควรพูดคุยท�ำความเข้าใจกับผู้ป่วยก่อน
ติดเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมา 3. กรณีผู้รับบริการมาตรวจพร้อมคู่ ให้บริการปรึกษาแบบคู่ (couple counseling)
รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล
ควรถามความสมัครใจ และความยินยอมในการรับฟังผลเลือด ควรมีการประเมิน
ใกล้บ้าน
ระดับสัมพันธภาพระหว่างคู่และสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อม

กลุ่มเป้า
ปัจจัยทางจิตสังคม
หมายเฉพาะ
กลุ่มที่ 3 : กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคร่วม
4.6 ผู้ป่วย
£ การเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา (Drug Interaction)
โรคเรื้อรัง
อาจท�ำให้ยาบางชนิดเพิ่ม หรือลดประสิทธิภาพลง
ท�ำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ
£ มีความเจ็บป่วยซ�้ำซ้อน ทุกข์จากการรักษาโรค
เรื้อรัง กินยาปริมาณมาก และท้อแท้ เบื่อหน่าย
ในการรักษาระยะยาวนาน
£ อาจรู้สึกด้อยค่า ต้องพึ่งพิงผู้อื่น รู้สึกสูญเสียความ
ส�ำคัญเพราะไม่สามารถท�ำกิจกรรมได้เหมือนเดิม
จากภาวะของโรค
£ การกินยาหลายชนิด อาจหลงลืม สับสน
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กลุ่มเป้า
หมายเฉพาะ

7.

6.

5.

ในการให้การสนับสนุนดูแลทั้งด้านร่างกายจิตใจและลดผลกระทบต่างๆ แก่ผู้รับ
บริการ หากผู้ป่วยมาพร้อมคู่ หรือกับครอบครัว
ประเมินและวางแผนในการให้การดูแลสนับสนุนด้านจิตสังคมและการดูแลรักษา
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง/ความส�ำคัญของข้อดี ข้อเสีย ในการมารับยาตามนัด/
ปัญหาอุปสรรคในการรักษา/ผลข้างเคียงของยา/แก้ไขความเข้าใจผิดจากความรู้
ความเชื่อ ข่าวลือ ที่เกี่ยวกับการรักษา โดยแนะน�ำให้มารับการปรึกษาจากทีมดูแล
รักษา เช่น กรณีการใช้สมุนไพรบางชนิด อาหารเสริมในการรักษาหรือการที่มีข้อ
แนะน�ำหรือการรักษาให้หยุดยา
การเสริมแรงจูงใจในการรักษา เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรับตัว
และการด�ำเนินชีวิตอธิบายกระบวนการรักษาของแพทย์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ตามบริบทของผู้ป่วย
ส�ำรวจปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ แหล่งสนับสนุน ปัญหาด้านสิทธิการรักษา การ
ส่งต่อเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง และร่วมวางแผนในการมาตามนัดได้อย่างต่อเนื่อง
การน�ำคู่/ผู้สัมผัสโรค มาตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
หากพบว่าผลตรวจต่างกัน การให้การปรึกษาคู่ผลเลือดเอชไอวีต่างกัน ควรจัด
ระบบ แนวปฏิบัติเพื่อติดตาม และระบบการรักษาระหว่างคลินิก ให้ข้อมูลทาง
เลือกในการป้องกันกรณีคู่ผลเลือดต่าง เช่น การใช้ถุงยางอนามัยสตรี, ยา PrEP
เป็นต้น

ท�ำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจรักษาล่าช้าหรือขาดการ
รักษาไปในที่สุด
£ ไม่กล้าเปิดเผยเรื่องการรักษาให้นายจ้าง/ผู้ร่วมงาน
ทราบท�ำให้เข้าไม่ถึงสิทธิการรักษา
£ กรณีที่เป็นแรงงาน มักเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยส่ง
ผลต่อการย้ายสิทธิการรักษา รวมทั้ง ยังมีลักษณะ
ร่วมของปัญหาทางเศรษฐกิจ คือส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน รายได้น้อย มีภาระหนี้สิน เห็นความส�ำคัญ
ของการหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวมากกว่า
£ ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษานาน มีอาการข้างเคียง
จากการกินยาวัณโรคและยาต้านไวรัสซึง่ ส่งผลกระทบ
ด้านจิตใจและการด�ำเนินชีวิต บางรายต้องหยุดงาน
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้ป่วย
เกิดความรู้สึกท้อแท้ และหมดก�ำลังใจในการรักษา
4.

ประเด็นในการให้การปรึกษา

ปัจจัยทางจิตสังคม

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะต่างๆ ข้างต้น มีลักษณะจ�ำเพาะแตกต่างกัน อันเป็นข้อจ�ำกัดของแต่ละคน ซึ่งผู้ให้
บริการด้านสุขภาพ ควรมีความละเอียดอ่อนพอทีจ่ ะจับภาวะอารมณ์ ความรูส้ กึ และสิง่ ทีต่ กค้างในจิตใจของผูม้ า
รับบริการ ซึ่งไม่อาจสามารถเปิดเผยให้ผู้ที่ยังไม่คุ้นเคย ไม่ไว้วางใจได้ทันทีที่มารับบริการในครั้งแรก ดังนั้น
การสร้างสัมพันธภาพผ่านบุคคลหรือผูท้ ไี่ ว้วางใจ ไม่วา่ จะเป็น ญาติ ครอบครัว นายจ้าง คูข่ องผูป้ ว่ ย ให้มคี วามเข้าใจ
ร่วมด้วย จะช่วยท�ำให้เกิดความร่วมมือในการดูแลสุขภาพและเกิดความต่อเนือ่ ง เข้าถึงข้อมูลทีต่ รงกับความต้องการ
และสภาพปัญหาของผูร้ บั บริการแต่ละราย ทัง้ นี้ ผูใ้ ห้การปรึกษาควรตระหนักถึงประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการตีตรา การ
ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย กรณีตรวจเอชไอวีที่เกิดจากความสมัครใจ ควรมีการยินยอมที่แสดงเป็นลายลักษณ์อักษร
การท�ำความเข้าใจในปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนส�ำคัญในการเข้าใจถึงพฤติกรรม
สุขภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนของผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ให้การปรึกษาจึงต้องให้ความส�ำคัญกับการเข้าใจ
ในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความซับซ้อนของพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึกที่เข้าถึงยาก ได้เปิดใจ
รับรู้ถึงความใส่ใจในปัญหาของตน
การให้บริการด้วยหัวใจผูใ้ ห้บริการ ด้วยจิตวิญญาณของผูใ้ ห้การปรึกษาจะท�ำให้การให้บริการปรึกษาเพิม่
ประสิทธิภาพในการสือ่ สาร และท�ำความเข้าใจกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว รวมถึงการสร้างความร่วมใจในการกินยา
และรักษาตนเอง จนผู้ป่วยรักษาหายจากโรค สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ�ำวันได้อย่างปกติสุข ส่งผลต่อสังคม
เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เพราะการรักษาคือการป้องกันที่ดีที่สุด รวมถึงสามารถชักชวนผู้สัมผัสโรค
มาตรวจวัณโรค เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อเพิ่มเติมและการกลับมาเป็นซ�้ำได้
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บทที่ 5
การบริหารจัดการรายกรณี ในผู้ป่วยวัณโรค
และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (case management)

ปัจจัยทางจิตสังคมของผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในการรักษาวัณโรค วัณโรคดื้อยาก็ย่อมมีความซับซ้อน แตกต่างกันไป การบริหารจัดการ
รายกรณี (case management) เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการน�ำมาใช้เป็นกระบวนการ
ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วย 4 ประเภท คือ
1. ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางคลินิก
2. ผู้ป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลารักษานาน
3. ผู้ป่วยที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง
4. ผู้ป่วยที่ได้รับความล้มเหลวในการรักษาหรือต้องเข้ารับการรักษาซ�้ำ
การบริหารจัดการรายกรณีได้ถกู น�ำมาใช้เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาให้กบั ผูป้ ว่ ยวัณโรคและวัณโรค
ดื้อยาเนื่องจากเป็นโรคที่มีความซับซ้อนทางคลินิก ใช้ระยะเวลาในการรักษานาน มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความ
ล้มเหลวในการรักษาและส่งผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
ดังนั้น การบริหารจัดการรายกรณีในผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาด้วยทีมสหวิชาชีพจึงมีความ
ส�ำคัญในการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย การจัดการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรักษาซึ่งจะท�ำให้ผู้ป่วย
มีก�ำลังใจ อดทนต่อการรักษาจนหาย
ในบทนี้จะยกตัวอย่างกรณีศึกษาการบริหารจัดการรายกรณีในผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเพื่อ
ประกอบการเรียนรู้ร่วมกัน ในสถานการณ์ 4 สถานการณ์ ดังนี้
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1. สถานการณ์ที่ 1 : ผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง
กรณีศึกษาที่ 1 : ลุงเหมือน
ลุงเหมือน อายุ 56 ปี มานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ ไอ เหนือ่ ยหอบ ลุงเหมือนมีอาการมา
2-3 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล ระหว่างอยู่โรงพยาบาลมีป้าน้อยซึ่งเป็นภรรยา มาดูแลเฝ้าไข้เป็นบางวัน จากการ
ซักประวัติทั้งคู่มีอาชีพรับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้าง มีค่าจ้างเป็นรายวัน ช่วงที่ลุงเหมือนมีอาการ ลุงเหมือนไม่
สามารถไปท�ำงานได้ ท�ำให้ขาดรายได้ไป ป้าน้อยจึงต้องท�ำงาน หารายได้เพียงคนเดียว ลุงเหมือนมีลูกสาว 1 คน
แต่ลูกสาวก็แยกไปอยู่กับสามี ลูกสาวต้องท�ำงานรับจ้างตามโรงงาน ไม่ค่อยได้มาดูแลกัน ระหว่างที่ลุงเหมือน
นอนพักในโรงพยาบาลคงมีแต่ป้าน้อยมาเยี่ยมดูแลเป็นบางวัน และมักมาช่วงเย็นๆ ท�ำให้ป้าน้อยยังไม่ได้รับ
การคัดกรองอาการและเอ็กซเรย์ปอดเลย เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ อาการของลุงเหมือนดีขึ้น ไอน้อยลง แต่ยังมี
เหนือ่ ยบ้างเวลาเดิน หรือเวลาไอถีๆ่ แต่เมือ่ อาการทุเลาลง แพทย์จงึ อนุญาตให้ลงุ เหมือนกลับบ้านได้ ในวันทีก่ ลับบ้าน
ลุงเหมือนได้รบั ยาและรับฟังข้อมูลเรือ่ งวัณโรค การปฏิบตั ติ วั ตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าทีค่ ลินกิ วัณโรค โดยเจ้าหน้าที่
นัดให้ลุงเหมือนมาติดตามอาการและรับยาต่อเนื่องทุกๆ 2 สัปดาห์ในระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา ทุกครั้งที่
ลุงเหมือนมาหาหมอ ลุงเหมือนจะนัง่ รอป้าน้อยมารับตอนเย็น ทัง้ คูก่ ลับไปโดยอาศัยรถรับจ้างข้างหน้าโรงพยาบาล
ไปส่งที่บ้านซึ่งลุงเหมือนอาศัยอยู่กับนายจ้างที่หมู่บ้านจัดสรรใกล้ๆ รพ.สต. ซึ่งไกลจากโรงพยาบาลพอสมควร
ระหว่างการรักษาในช่วง 2 เดือนแรก ลุงเหมือนต้องมาตามนัดทุก 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่พบปัญหาว่า
ลุงเหมือนมักมาไม่ตรงนัด ท�ำให้ขาดยา 2-3 วันทุกครั้ง เพราะมารับยาเลยวันนัด เมื่อพูดคุยซักถาม ลุงเหมือน
บอกว่าไม่มีรถมาบ้าง ไม่มีคนพามาบ้าง เจ้าหน้าที่โทรตามไปที่เบอร์โทรศัพท์ของนายจ้างบ้าง ของลูกสาวบ้าง
ลูกสาวก็บอกว่าจะติดต่อลุงเหมือนให้ แต่ก็ไม่เคยพาลุงเหมือนมาโรงพยาบาลเลย ท�ำให้ทีมคลินิกตัดสินใจไป
ติดตามลุงเหมือนที่บ้าน ท�ำให้พบว่าลุงเหมือนอาศัยอยู่กับป้าน้อยในบ้านพักที่ต่อเติมจากแผ่นสังกะสี ปลูกไว้
พออยู่ได้ ข้างๆ พื้นที่ว่างของหมู่บ้านจัดสรรของนายจ้าง ขณะเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมไม่พบป้าน้อย ลุงเหมือนบอกว่า
ช่วงนีป้ า้ น้อยไปท�ำงานคนเดียวทุกวัน ลุงเหมือนรูส้ กึ สงสารป้าน้อยมากทีต่ อ้ งหารายได้คนเดียวเพราะตัวลุงเหมือน
ไม่มแี รง ยังไปท�ำงานไม่ไหว ลุงเหมือนบอกว่าไม่คอ่ ยมีเงินทองทีจ่ ะเหมารถไปโรงพยาบาล บางครัง้ ต้องรอรถของ
นายจ้างพอว่างก็จะได้อาศัยไปส่งโรงพยาบาลบ้าง เมื่อเจ้าหน้าที่ถามถึงลูกสาว ลุงเหมือนบอกว่า “ไม่อยากไป
รบกวนเขา เขาไม่ค่อยมีเวลา เงินทองก็ไม่ค่อยมี” แต่เจ้าหน้าที่ก็ประเมินได้ว่าลุงเหมือนกินยาทุกวัน โดยดูจาก
ถุงยาทีม่ รี อ่ งรอยการแกะหยิบยาออกจากถุง และมีการบันทึกลงในสมุดประจ�ำตัวทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ห้มา เจ้าหน้าทีเ่ ห็น
ถึงความตั้งใจในการกินยาของลุงเหมือน แต่มีปัญหาเรื่องค่าเดินทาง และไม่มีคนพามารับยา เจ้าหน้าที่จึงร่วม
วางแผนการรักษาและการก�ำกับการกินยา โดยจะน�ำยาไปฝากกับรพ.สต.ใกล้ๆบ้านลุงเหมือน และให้เจ้าหน้าที่
รพ.สต. น�ำยาไปให้ลุงในช่วงวันนัด หลังๆ ลุงเหมือนแข็งแรงขึ้นและมาพบแพทย์เองได้ตามวันนัด โดยเจ้าหน้าที่
ประสานขอความร่วมมือจากนายจ้างในการให้ความช่วยเหลือเรือ่ งค่าเดินทางบ้าง รพสต. ใกล้บา้ นบ้างในการรับ
ลุงเหมือนมารับยาตามนัด จนท�ำให้ลุงเหมือนรักษาวัณโรคหาย
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ปัญหา
1. ด้านจิตใจ
ผู้ป่วยรู้สึกเป็นภาระ

แนวทางแก้ปัญหา
สะท้อนความรู้สึกของผู้ป่วย
ให้ผู้ป่วยได้ระบายปัญหา
ให้ก�ำลังใจ และเสริมแรงผู้ป่วย
ค้นหาสาเหตุของผู้ป่วยในการมารับยาไม่ตรงนัด
ประสานงานกับ รพ.สต. ใกล้บ้าน เพื่อก�ำกับการ
กินยาผู้ป่วย

2. พฤติกรรมการกินยา
ผู้ป่วยมาไม่ตรงนัด

1.
2.
3.
1.
2.

3. ด้านเศรษฐกิจ/สังคม
3.1 ผู้ป่วยไม่มีค่าพาหนะมารับยา
3.2 ระยะทางระหว่างบ้าน-โรงพยาบาลอยู่ไกล
3.3 ไม่มีรถ/ไม่มีคนพามาโรงพยาบาล

1. ประสานนายจ้างเพื่อช่วยค่าพาหนะ
2. ประสานงานกับ รพ.สต. ใกล้บ้าน เพื่อรับผู้ป่วย
มาตรวจตามนัด

กรณีศึกษาที่ 2 : ลิน
ตอนที่ 1
ลิน อายุ 32 ปี ตัง้ แต่ปว่ ยไม่ได้ทำ� งานเลย อยูก่ บั สามีซงึ่ เป็นห้องเช่าบนตึกแถวอาคารพาณิชย์หน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากนัก ลินป่วยครั้งนี้ด้วยอาการไข้ ไอ น�้ำหนักลด เป็นมากว่า 2 เดือน และลินมี
อาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆ สามีจึงพามาโรงพยาบาล เมื่อแพทย์ให้นอนพักในหอผู้ป่วย ท�ำให้ลินได้รับการตรวจ
เลือดพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย แม้ว่าการตรวจเสมหะไม่พบเชื้อวัณโรค แต่แพทย์ก็ได้เริ่มให้การรักษา
วัณโรคปอดจากภาพเอ็กซเรย์ปอดและอาการทีเ่ ข้าได้กบั วัณโรค ลินเริม่ กินยาวัณโรคตัง้ แต่นอนพักในโรงพยาบาล
และได้ถกู ส่งต่อมายังคลินกิ ยาต้านไวรัสเอดส์เพือ่ จะวางแผนรับยาต้านโดยเร็วทีส่ ดุ เพราะผลการตรวจ CD4 ต�ำ่ มาก
มีค่าเท่ากับ 15 (4%) เมื่อได้รับการปรึกษาที่คลินิกพบว่าลินเคยทราบผลเลือดมาก่อนตั้งแต่ตั้งครรภ์ และคลอด
บุตรเมือ่ ปี 2551 เคยได้รบั ยาต้าน ช่วง 2-3 ปี หลังคลอดทีโ่ รงพยาบาลต่างจังหวัด ขณะนีข้ าดยาต้านมานาน 4 ปี
เพราะต้องย้ายที่ท�ำงานบ่อยๆ ลินบอกว่าลูกของลินก็ติดเชื้อเอชไอวีเช่นกัน ตอนนี้ฝากลูกไว้กับพ่อแม่ให้ดูแล
ทีบ่ า้ นต่างจังหวัด ลินยินดีให้บอกผลเลือดกับสามีคนปัจจุบนั ซึง่ เมือ่ สามีพร้อมและยินยอมตรวจเลือดก็พบว่าสามี
ของลินยังไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี สามีให้ลินรับการรักษาต่อเนื่องที่นี่ เมื่อลินกลับไปบ้านหลังจากกินยาวัณโรค
ครบ 2 สัปดาห์ในโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อกลับไปประมาณ 10 วัน สามีก็พาลินมาพบแพทย์อีกด้วยอาการปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย กินได้น้อย เมื่อแพทย์ตรวจเลือดพบว่ามีอาการตับอักเสบจากยาวัณโรคจึงปรับยาวัณโรคให้ใหม่
ขณะนั้นแพทย์ได้รีบให้เริ่มยาต้านจึงให้ลินกลับมากินยาสูตรเดิมที่เคยได้รับ สามีดูแลให้ลินกินยาทั้ง 2 โรคอย่าง
ต่อเนื่อง แต่บางครั้งเมื่อสามีไม่อยู่บ้านก็ต้องทิ้งให้ลินดูแล กินยาเอง เพราะตนเองต้องท�ำงานกลับดึกๆ
หนึ่งเดือนต่อมาลินก็ต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยอาการของโรคเชื้อราขึ้นสมอง ครั้งนี้ลิน
ดูอ่อนเพลีย เบื่อหน่ายกับภาวะความเจ็บป่วยของตนเอง ลินเริ่มมีอาการหงุดหงิดง่าย ทะเลาะกับสามีบ่อยๆ เมื่อ
ได้พูดคุยกับลินพบว่าลินรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใคร....กลัวสามีจะทอดทิ้ง ลินมีอาการซึมเศร้า ท�ำให้เมื่อออกจาก
โรงพยาบาลครัง้ หลังนี้ ลินเคยคิดจะกระโดดตึกทีต่ นและสามีเช่าอยูเ่ พือ่ ฆ่าตัวตาย แต่สามีชว่ ยเหลือไว้ทนั จึงตัดสินใจพา
ลินไปอยู่กับพ่อแม่ของลินที่บ้านต่างจังหวัด สามีดูแลลินอย่างดี มารับยาไปให้ลินอย่างต่อเนื่อง สามีหวังว่า
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เมือ่ ลินแข็งแรงขึน้ จะรับกลับมาอยูด่ ว้ ยกัน เวลาผ่านไปอีก 1 เดือน สามีกพ็ าลินกลับมาอยูด่ ว้ ย อาการวัณโรคดีขนึ้
ลินดูแข็งแรงมากขึ้น สามีจึงออกไปท�ำงาน ท�ำให้ลินต้องอยู่บ้านคนเดียว บ่อยๆ ครั้งที่สามีต้องกลับบ้านดึกท�ำให้
ลินเริม่ คิดมาก มีปญ
ั หาทางสุขภาพจิต สามีพบว่าบางครัง้ ลินไม่กนิ ยาทีจ่ ดั ให้ไว้ และมีอาการนอนไม่หลับ ก้าวร้าว
หงุดหงิดจนกระทัง่ มีอาการเพ้อ เหม่อลอย และอยากจะกระโดดตึกอีก สามีตดั สินใจพาลินมาโรงพยาบาลอีกครัง้
ท�ำให้ลินได้รับการรักษาด้วยยาโรคซึมเศร้า ลินได้รับยาไปประมาณ 1 เดือน อาการทางจิตดีขึ้น
ปัญหา
1. ด้านจิตใจ
ผู้ป่วยรู้สึกเบื่อหน่าย หงุดหงิดง่าย กลัวถูกทอด
ทิ้ง มีอาการซึมเศร้า เคยคิดฆ่าตัวตาย

1.
2.
3.
4.

2. พฤติกรรมการกินยา
2.1 ขาดยาต้านไวรัสเอดส์
2.2 ไม่กินยาวัณโรค/รักษาไม่ต่อเนื่อง
2.3 ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา
หลายขนานและติดเชื้อเอชไอวี ร่วมด้วย

3. ด้านเศรษฐกิจ/สังคม
ผู้ป่วยไม่มีรายได้ สามีท�ำงานคนเดียว

5.
1.
2.
3.
4.
5.

แนวทางแก้ปัญหา
กระตุ้นแรงจูงใจโดยใช้หลักการสนทนาเพื่อเสริม
สร้างแรงจูงใจ (motivation interviewing)
ค้นหาความคาดหวังในชีวิตของผู้ป่วย
ให้การปรึกษากับสามีเพือ่ ช่วยดูแลประคับประคอง
ผู้ป่วยให้รักษาวัณโรคหาย
ประเมินความเสีย่ งภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
(แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q 9Q – ศึกษาได้ที่
ภาคผนวก)
พิจารณาส่งพบแพทย์
ให้ผู้ป่วยส�ำรวจข้อเสีย ผลกระทบของการกินยา
ไม่ต่อเนื่อง
ค้นหาแรงจูงใจ ศักยภาพในการกินยาอย่างต่อ
เนื่องสม�่ำเสมอ
ให้การปรึกษาและให้ก�ำลังใจแก่ผู้ป่วยและสามี
ค้นหาทางเลือกในการกินยาอย่างสม�่ำเสมอ
ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและโรคเอดส์
เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การกินยาอย่าง
ต่อเนื่อง

1. เสนอแหล่งช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม
2. ประเมินความพร้อม การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
3. กรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์
ประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ได้
รับเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์
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ปัญหา
4. ด้านการแพร่กระจายเชื้อ
ผู้ป่วยอาศัยอยู่ร่วมบ้านสามี

1.
2.
3.
4.

แนวทางแก้ปัญหา
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรค
ตรวจสอบความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
ให้ค�ำแนะน�ำในการพาสามีไปตรวจคัดกรอง
วัณโรค
กรณีที่ผู้ป่วยอยู่ใกล้กับบุตร ควรพาบุตรไปพบ
แพทย์เพื่อคัดกรองวัณโรค (กรณีเด็กอายุต�่ำกว่า
5 ปี ต้องได้รับยาป้องกันวัณโรค อ้างอิงจาก
แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ.
2557, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย)

ตอนที่ 2
สามเดือนต่อมา ลินขอสามีกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดอีกครั้ง สามีพาลินไปส่งประจวบเหมาะกับ
สามีของลินต้องย้ายที่ท�ำงานด้วย เมื่อถึงก�ำหนดนัด ลินไม่ได้มารับยาตามนัด เจ้าหน้าที่จึงโทรศัพท์ไปที่บ้านพ่อ
กับแม่ของลินก็ไม่สามารถติดต่อได้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ โทรศัพท์ไปหาสามีแต่กไ็ ม่สามารถติดต่อได้อกี เช่นกัน....ลินคงขาด
การรักษาในครั้งนี้
ปัญหา
ผู้ป่วยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดและไม่สามารถติดต่อ
ผู้ป่วยได้
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แนวทางแก้ปัญหา
1. ประสานเครือข่ายในพื้นที่เพื่อติดตามผู้ป่วยมารับ
การรักษา
2. กรณีที่พบผู้ป่วย เจ้าของเคสส่งประวัติการรักษา
สภาพปัญหาและการช่วยเหลือผู้ป่วยให้หน่วยงาน
ที่รับดูแลผู้ป่วยต่อ
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2. สถานการณ์ที่ 2 : ผู้ป่วยที่มีปัญหาครอบครัว
กรณีศึกษาที่ 3 : ตา
หญิงไทย อายุ 26 ปี สถานภาพหย่าร้าง มีลูก 1 คน อายุ 8 ปี ท�ำงานเป็นเสมียนอยู่ที่ท่าทราย หลังตรวจ
พบว่าเป็นวัณโรคดื้อยา (เป็นวัณโรคครั้งแรก ก็ตรวจพบว่าดื้อยาเลย) ตาต้องลาออกจากงาน เพราะห้องที่ท�ำงาน
เป็นห้องแอร์ บางวันลูกของนายจ้างต้องมาอยู่ในห้องท�ำงานร่วมกับตาด้วย ตาจึงถูกรังเกียจจากเพื่อนร่วมงาน
และลูกของนายจ้าง
ตาจึงกลับไปอยู่กับแม่ แม่ก็แสดงท่าทีรังเกียจ แยกห้องให้ตาและลูกสาวของตาอยู่ต่างหาก แยกภาชนะ
กินข้าว ไม่มาสุงสิงกับตาเลย รวมทั้งแม่ก็รู้สึกว่าตาและหลานมาเป็นภาระให้กับตนเอง ตารู้สึกน้อยเนื้อต�่ำใจ
ประกอบกับอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยาก็มีมาก เช่น คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ท�ำให้รู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้
ตาบอกกับตัวเองว่าว่าถ้าอาการดีขึ้นจะหางานท�ำ แต่ตอนนี้อาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ช่วงที่ตารู้ว่าตัวเองป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา ตาก�ำลังคบหากับแฟนใหม่ พยาบาลจึงส่งผู้ป่วยไปปรึกษาเรื่อง
การวางแผนครอบครัว (Family Planning) ผู้ป่วยตัดสินใจใส่ห่วงคุมก�ำเนิด แต่พอผ่านไป 1-2เดือน ตาก็มาเล่า
ให้เจ้าหน้าทีฟ่ งั ว่าเลิกคบกับแฟนแล้วเนือ่ งจากแฟนไม่ดแู ลตนและคิดว่านีเ่ ป็นเพียงแค่เริม่ ต้นยังไม่ดแู ลกันขนาดนี้
จึงตัดสินใจเลิกกัน ตอนเลิกกันตามีปัญหาเรื่องเลือดออกกะปริบกะปรอย แพทย์จึงพิจารณาเอาห่วงอนามัยออก
และขูดมดลูก หลังขูดมดลูกประจ�ำเดือนไม่มา แพทย์จงึ ให้ยาปรับฮอร์โมนไปทาน แต่กม็ อี าการข้างเคียงอืน่ ๆ เช่น
ตาไม่สู้แสง มีเสียงดังในหู ปวดหู แพทย์จึงให้ยาหยอดตามาหยอด และส่งไปตรวจการได้ยิน (Audiogram)
ก็พบว่าประสาทหูชนั้ ในเริม่ เสือ่ ม แพทย์จงึ ลดยาฉีดจากเดิมทีฉ่ ดี ยาสัปดาห์ละ 5 วัน แพทย์ลดให้เหลือ 3 วันต่อสัปดาห์
คือให้ตาฉีดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ แต่ตาก็ยงั ปวดหู แพทย์จงึ พิจารณาให้หยุดฉีดยา ท�ำให้ผปู้ ว่ ยกังวลว่าเมือ่ หยุดฉีดยา
จะรักษาวัณโรคไม่หาย ในขณะที่ตาก็ยังมีอาการข้างเคียงอื่นๆ อีก เช่น นอนไม่หลับ น�้ำลายออกมาก ผิวคล�้ำด�ำ
ปัญหา
1. ด้านจิตใจ
1.1 ผู้ป่วยตรวจพบว่าป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา
รายใหม่ (Primary MDR TB) ทั้งๆ ที่ไม่เคยเป็น
วัณโรคมาก่อน
1.2 ผู้ป่วยถูกรังเกียจจากเพื่อนร่วมงาน
1.3 ผู้ป่วยกลัวจะรักษาวัณโรคไม่หายหลังจาก
หยุดฉีดยา
1.4 ผู้ป่วยรู้สึกเป็นภาระของแม่ รู้สึกเบื่อหน่าย
ท้อแท้จากปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ปัญหา
1. กระตุ้นแรงจูงใจโดยใช้ลูกเป็นเป้าหมายของ
การรักษา และค้นหาแรงจูงใจอื่นๆ
2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการรักษา
3. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความทุกข์ที่มี
4. ประเมินความเสีย่ งภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
(แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q 9Q – ศึกษาได้ที่
ภาคผนวก)
5. ให้ก�ำลังใจผู้ป่วย
6. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ป่วย
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ปัญหา
2. ด้านเศรษฐกิจ
ผู้ป่วยขาดรายได้เพราะต้องลาออกจากงาน

3. ด้านการรักษา
ผู้ป่วยมีอาการข้างเคียงจากยารักษาวัณโรคมาก

4. ด้านการแพร่กระจายเชื้อ
เพราะผู้ป่วยอาศัยอยู่กับมารดาและบุตร
และเคยท�ำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานมาก่อน
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แนวทางแก้ปัญหา
1. ประสานแหล่งสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพือ่ บรรเทา
ภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ป่วย
เช่น พมจ. กาชาดจังหวัด ฯลฯ
2. เตรียมความพร้อมในการวางแผนชีวิต ค้นหา
และกระตุ้นศักยภาพของผู้ป่วยในการประกอบ
อาชีพอื่น
1. ให้ข้อมูลเรื่องการรักษาผลข้างเคียงจากการกินยา
และฉีดยา การเก็บรักษายาที่ถูกต้องโดยใช้
กระบวนการที่ให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แนะน�ำวิธีการลดอาการข้างเคียงจากยา เช่น
การกินอาหารรสเปรี้ยวเพื่อลดอาการคลื่นไส้
ใส่แว่นกันแสง
3. ค้นหาแรงจูงใจ ศักยภาพในการรักษาโรคให้หาย
การกินยาและฉีดยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ
4. ประสานผู้เกี่ยวข้องในการให้การรักษาเพิ่มเติม
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรค
2. กระตุ้นให้เห็นความส�ำคัญของการพามารดาและ
บุตรมาตรวจคัดกรองวัณโรค
3. วางแผน ประสานงานเพื่อเข้าไปให้ข้อมูลความ
ส�ำคัญของการตรวจคัดกรองวัณโรคแก่ที่ท�ำงาน
เดิมของผู้ป่วย
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3. สถานการณ์ที่ 3 : ผู้ป่วยแพ้ยา
กรณีศึกษาที่ 4 : ลุงปรุง
ชายไทยอายุ 65 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ อาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานชาย ลุงปรุงป่วยด้วยวัณโรคปอด
เสมหะพบเชือ้ แพทย์เริม่ ให้การรักษาด้วยยารักษาวัณโรค หลังทานยาได้ 3 วัน ลุงปรุงมีอาการคันตามตัว มีผนื่ ขึน้
ตามตัวและแผลในปาก ลุงปรุงรู้สึกทรมานกับอาการคันมากจนนอนไม่หลับ ทานอาหารได้น้อย ลูกสาวโทรมา
ปรึกษากับเจ้าหน้าทีว่ า่ ขอหยุดยาให้กบั พ่อของตนได้ไหมเพราะสงสารพ่อ เจ้าหน้าทีจ่ งึ แนะน�ำให้พาลุงปรุงมาพบแพทย์
เพื่อให้ยาบรรเทาอาการคันแต่ก็ไม่ดีขึ้น แพทย์ได้พิจารณาหยุดยาวัณโรคทั้งหมด โดยแจ้งกับลุงปรุงว่ากรณีของ
ลุงปรุงจะใช้ระยะเวลาการรักษานานกว่าผูป้ ว่ ยรายอืน่ เนือ่ งจากระยะแรกของการรักษา ลุงปรุงรับยาไม่เต็มทีต่ อ้ ง
หยุดยาเป็นระยะๆ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้อธิบายให้ลุงปรุงเข้าใจถึงแผนการรักษาในครั้งใหม่ว่าแพทย์จะเริ่มให้
ยาทีละชนิด และจะนัดมาดูอาการเป็นระยะๆ หลังจากทีแ่ พทย์ปรับยาให้กบั ลุงปรุงในครัง้ ใหม่นี้ ลุงปรุงไม่มอี าการ
ข้างเคียงใดๆ มีอาการดีขึ้นตามล�ำดับ เริ่มทานอาหารและพักผ่อนได้มากขึ้น
ปัญหา
1. ด้านจิตใจ
ผู้ป่วยอายุมาก กลัวรักษาไม่หาย กังวล
กลัวเป็นภาระลูกหลานเนื่องจากภาวะของโรค

1.
2.
3.
4.
5.

2. พฤติกรรมการกินยา
ผู้ป่วยไม่อยากรับประทานยาเพราะ
เกิดอาการข้างเคียงค่อนข้างมาก

1.
2.
3.

3. อาการป่วย
1.
เนื่องจากอาการข้างเคียงของยาท�ำให้ผู้ป่วย
ทุกข์ทรมาน นอนไม่ค่อยหลับ ทานอาหารได้น้อย 2.
3.
4.

แนวทางแก้ปัญหา
ค้นหาแรงจูงใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อใคร
ประเมินสัมพันธภาพของผู้ป่วยและครอบครัว
ประเมินความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัว
ตายเป็นระยะ(แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q
9Q – ศึกษาได้ที่ภาคผนวก)
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการรักษา
ให้การปรึกษากับลูกสาวเพื่อช่วยสังเกตอาการผิด
ปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
อธิบายข้อดีของการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
ให้การปรึกษาและให้กำ� ลังใจแก่ผปู้ ว่ ย และลูกสาว
มีชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สาร และหน่วยงานทีผ่ ปู้ ว่ ย
เข้าถึงบริการได้ทันทีเมื่อมีปัญหาหรือภาวะฉุกเฉิน
ให้ความรู้เรื่องอาการข้างเคียงของยาเพิ่มเติม
และให้ค�ำปรึกษา และให้การช่วยเหลือทันที
ให้ความรู้เรื่องการรักษาวัณโรค และให้ความ
มั่นใจในทีมการรักษา
ให้การปรึกษากับลูกสาวเพื่อช่วยสังเกตอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
ประสานนักโภชนากรเพือ่ ส่งผูป้ ว่ ยไปรับค�ำแนะน�ำ
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4. สถานการณ์ที่ 4 : ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา
กรณีศึกษาที่ 5 : สายัน
เมื่อคลินิกวันใส (คลินิกวัณโรค) ได้รับแจ้งผลการตรวจเสมหะเพาะเชื้อวัณโรคของผู้ป่วยที่ชื่อนายสายัน
ซึง่ ดือ้ ต่อยา INH และ Rifampicine พยาบาลมีความวิตกกังวลเพราะผูป้ ว่ ยค่อนข้างจะเป็นคนเงียบ ขรึม พูดน้อย
มีทที า่ เอาเรือ่ งในแต่ละครัง้ ทีม่ ารับยา พยาบาลค้นแฟ้มประวัตผิ ปู้ ว่ ยเพือ่ ศึกษาประวัตผิ ปู้ ว่ ยพบว่าสายันเป็นผูป้ ว่ ย
รายใหม่ขนึ้ ทะเบียนรักษา New M+ รับประทานยาได้เดือนที่ 3 ติดยาเสพติดชนิดฉีด ก�ำลังรักษาโดยรับประทานยา
Methadone ทีแ่ ผนกจิตเวช มีนอ้ งชายป่วยเป็นวัณโรคด้วย แต่ขาดยาไปนานแล้ว แม่เป็น อสม. ทีต่ ามใจลูกมาก
สิ่งที่กังวลมากในขณะนั้น คืออาจจะต้องรักษา MDR-TB เพิ่มอีก 1- 2 คน เพราะเชื่อว่า สายัน น่าจะติดมาจาก
น้องชาย เจ้าหน้าที่จึงได้เริ่มวางแผนการรักษาทันที
สายัน เมื่อทราบว่าตนเองเป็น MDR-TB ก็ปฏิเสธการรักษา ไม่ยอมมาพบพยาบาลที่คลินิกวันใส (คลินิก
วัณโรค) พยาบาลพยายามติดต่อไปทางแผนกจิตเวชให้แจ้งผู้ป่วยมารับการปรึกษา แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ จึงให้
เจ้าหน้าทีแ่ ผนกจิตเวชพูดคุยท�ำความเข้ากับสายัน แต่กไ็ ม่ประสบความส�ำเร็จ พยาบาลจึงไปรอพบสายันทีแ่ ผนก
จิตเวช แต่สายันก็ขาดนัดในวันนัน้ และขาดยา Methadone ไป 1 วัน ซึง่ ไม่เป็นผลดีตอ่ การรักษา พยาบาลเชือ่ ว่า
ถ้าได้คุยกับสายันด้วยตัวเองสักครั้งจะสามารถท�ำให้ผู้ป่วยยินยอมรักษา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระยะปฏิเสธการรักษา
พยาบาลจึงปล่อยระยะเวลาให้ผู้ป่วยได้ปรับตัว ได้คิดด้วยตัวเอง
ผ่านไป 2 สัปดาห์ ได้ขอให้พยาบาลแผนกจิตเวชคุยกับสายันอีกครัง้ ว่าขอร้องให้มาพบพยาบาลคลินกิ วันใส
สักครั้ง จะไม่รักษาก็ไม่เป็นไร อีก 2 สัปดาห์ต่อมา สายัน มาพบพยาบาลที่คลินิกวันใส พยาบาลรู้สึกดีใจมากที่
ผู้ป่วยยินยอมมา จึงทักทายด้วยความเป็นกันเองว่า “สายัน พี่รอสายันอยู่หลายวันแล้วนะ” สายันยกมือไหว้และ
ขอโทษพยาบาลที่ท�ำให้ต้องล�ำบากยุ่งยากในการติดตาม พยาบาลรู้สึกใจชื้นเมื่อสายันยอมเปิดใจมาพบและ
พูดคุยด้วย พยาบาลแสดงความเห็นใจกับสายันที่ต้องมารับฟังข่าวร้ายว่าเป็นโรคที่รุนแรง พยาบาลพูดคุยเรื่อง
โรค อาการ ความรุนแรงและผลกระทบของโรคถ้าไม่ได้รบั การรักษา นัง่ คุยกับสายันประมาณ 20 นาที เมือ่ พยาบาล
พูดว่า “ถ้าไม่รกั ษาอาจจะแพร่เชือ่ ให้กบั คนใกล้ชดิ ได้ และอาจจะติดกันทัง้ ครอบครัว” นาทีตอ่ มาสายันเริม่ ก้มหน้า
และร้องไห้ น�้ำตาลูกผู้ชายเริ่มไหล จึงถามว่า “สายันคิดอะไรอยู่” สายันตอบทั้งน�้ำตาเต็มหน้าว่า “คิดถึงลูก”
พยาบาลเองก็เพิ่งทราบว่าสายันมีลูกสาว 1 คนอายุ 4 ขวบ ตอนนั้นพยาบาลคิดในใจว่าแสงสว่างเริ่มมาแล้วเห็น
ดวงแก้วอยู่ตรงหน้า จึงพูดกับสายันว่า “ถ้าสายันรักลูก สายันยิ่งต้องรีบรักษาวัณโรคให้หายโดยเร็ว จะได้ดูแล
เลี้ยงดูลูก และจะได้ป้องกันไม่ให้วัณโรคมาติดลูกด้วย” ด้วยค�ำพูดเพียงประโยคเดียวจริงๆ ที่ท�ำให้สายันยินยอม
รักษานั้นคือ ลูก หลังจากสายันยินยอมรักษา จึงได้พูดคุยกันถึงแนวทางการรักษาทั้งหมด แผนการรักษา การรับ
ประทานยา ฉีดยา การท�ำ DOT ผลข้างเคียงจากยา การปฏิบัติตัว การป้องกันการแพร่เชื้อสู่บุคคลในครอบครัว
โดยเฉพาะลูกสาวและภรรยา สายันบอกว่าสามารถปฏิบัติได้ เพราะเข้าใจอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มรักษาวัณโรค
ธรรมดา และลูกสาวก�ำลังกินยา INH Prophylaxis เป็นเวลา 4 เดือนหลังทราบผลว่าพ่อเป็น MDR-TB แพทย์จึง
พิจารณาหยุดยาลูกสาวและติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ ส่วนน้องชายได้เข้ามารับการรักษาอีกครัง้ ผลเสมหะบวก
และดือ้ ยา INH เพียงตัวเดียว รับประทานยาได้ 2 เดือนก็ขาดยาอีก สุดท้ายน้องชายของสายันก็เสียชีวติ ด้วยวัณโรค
ตลอดระยะเวลาการรักษาวัณโรคดือ้ ยา 24 เดือน สายันมารับยาต่อเนือ่ ง มีวนิ ยั ในการรักษามาก ไปฉีดยาและท�ำ
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DOT ทีร่ พ.สต.ทุกวัน ให้ความร่วมมือในการรักษาและการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ เป็นอย่างดี สายันยอมแยก
บ้านอยู่กับภรรยาและลูกสาวในระยะแรก จนผลเสมหะเพาะเชื้อเป็นลบจึงย้ายมาอยู่บ้านเดียวกัน ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ป่วย ทีมรักษาที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดีมาก ท�ำให้ผู้ป่วยไว้วางใจ ประทับใจกับการดูแล
รักษาในครัง้ นี้ ท�ำให้การรักษาผ่านไปได้ดว้ ยดีบวกกับความตัง้ ใจของผูป้ ว่ ยเอง ท�ำให้ผลการรักษาส�ำเร็จ หายขาด
จากการติดตามผลการรักษามาเป็นเวลา 1 ปีหลังรักษาหายยังไม่พบการกลับเป็นซ�้ำ
ปัญหา
1. ด้านการรักษา
ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษาในช่วงแรก

1.
2.
3.
4.

2. ด้านการแพร่กระจายเชื้อ
ผู้ป่วยอาศัยอยู่ร่วมบ้านกับมารดาและน้องชาย

1.
2.

แนวทางแก้ปัญหา
ค้นหาสาเหตุทผี่ ปู้ ว่ ยปฏิเสธการรักษาและวางแผน
การรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ค้นหา และเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยยินยอมรับ
การรักษา
ให้ขอ้ มูลความส�ำคัญของการรักษาวัณโรคอย่างต่อเนือ่ ง
ประสาน รพ.สต. เพื่อร่วมดูแลผู้ป่วยอย่างต่อ
เนื่องในชุมชน
ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจาย
เชือ้ วัณโรค การจัดสิง่ แวดล้อมทีพ่ กั อาศัยให้เหมาะสม
กระตุ้นให้เห็นความส�ำคัญของการพามารดามา
ตรวจคัดกรองวัณโรค

จากกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น ปัจจัยที่ท�ำให้ทีมสหวิชาชีพสามารถบริหารจัดการรายกรณีเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้ประสบความส�ำเร็จ มีดังนี้
1. เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องให้ความเอาใจใส่ แสดงท่าทีจริงใจ และพร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือผูป้ ว่ ยและครอบครัว
2. ค้นหาปัญหาและเหตุปัจจัยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาของผู้ป่วยและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
3. มีการวางแผน ประสานงานร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมดูแลผู้ป่วย
4. มีการใช้เครือ่ งมือต่างๆ เพือ่ ส่งเสริม ป้องกันและดูแลผูป้ ว่ ยวัณโรคและผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยาให้หาย เช่น
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า
5. มีการบูรณาการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยครอบคลุมในมิตทิ างด้านกาย จิต สังคม เศรษฐกิจของผูป้ ว่ ย (Holistic care)
6. มีการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรการกุศล เป็นต้น
บทสรุปของการรักษาในครั้งนี้ให้บทเรียนแก่ทีมว่าการดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและยุ่งยาก หากมี
การวางแผนที่ดี จะท�ำให้การรักษาส�ำเร็จได้ตามมาตรฐาน ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุข
และหวังว่าจะไม่กลับมาเป็นซ�้ำอีก
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ภาคผนวก

£
£
£
£

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค
เทคนิคการเก็บเสมหะ
แบบประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q 9Q
ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
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ความรู้เรื่องวัณโรค (ประเด็นให้สุขศึกษา)
เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคควรให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย/ญาติ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. อาการสงสัยวัณโรคปอด การติดต่อและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
		 1.1		 อาการสงสัยวัณโรคปอด
				 เนื่องจากกลุ่มประชากรบางประเภทจะแสดงอาการสงสัยวัณโรคปอดออกมาให้เห็นได้แตกต่าง
กันขึน้ อยูก่ บั ระบบภูมติ า้ นทาน ภาวะโรคทีม่ อี ยู่ ในแต่ละบุคคล ดังนัน้ การทราบอาการสงสัยวัณโรคปอดในแต่ละ
กลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการป่วยเป็นวัณโรคจะท�ำให้เจ้าหน้าทีส่ ง่ ผูร้ บั บริการไปรับการตรวจวินจิ ฉัยได้อย่าง
ทันท่วงที เป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้
ตารางที่ 1 อาการสงสัยวัณโรคปอดแยกตามกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค
กลุ่มประชากรทั่วไป
กลุ่มที่ติดเชื้อเอชไอวี
กลุ่มผู้ต้องขัง
£ ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์
£ ไอนานกว่า 2 สัปดาห์หรือ
£ ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์
£ ไอเป็นเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา
ไอเป็นเลือด
£ ไอเป็นเลือดใน 1 เดือนที่ผ่านมา
£ น�้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
£ ไอผิดปกติ ที่อธิบายสาเหตุไม่ได้ £ น�้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
£ ไข้ ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
£ มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ ใน 1
£ น�้ำหนักตัวลดลงอย่างน้อย 5 % £ มีไข้ทุกวันนาน 1 สัปดาห์ ใน 1
เดือนที่ผ่านมา
ของน�้ำหนักเดิม ใน 1 เดือน
เดือนที่ผ่านมา
£ เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลาง £ มีเหงื่อออกผิดปกติกลางคืน
£ เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลาง
คืนภายใน1 เดือนที่ผ่านมา
ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ใน 1 เดือน คืนภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา
£ ต่อมน�้ำเหลืองที่คอมีขนาดโต
เกิน 2 เซนติเมตร
		 1.2		 การติดต่อ
				 เมือ่ คนสูดหายใจเอาอากาศทีม่ เี ชือ้ วัณโรคเข้าสูร่ า่ งกาย droplets ของเชือ้ วัณโรคทีม่ ขี นาดใหญ่
จะติดอยูท่ จี่ มูกหรือล�ำคอ ซึง่ มักไม่กอ่ ให้เกิดโรคแต่สว่ นทีม่ ขี นาดเล็กๆ จะเข้าไปสูป่ อด เชือ้ จะถูกท�ำลายด้วยระบบ
ภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย หากมีเชือ้ ทีถ่ กู ท�ำลายไม่หมดเชือ้ ก็จะแบ่งตัวท�ำให้เกิดการติดเชือ้ (TB infection) ถ้าระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงจะสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อวัณโรค ซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อ
ในคนปกติทมี่ รี ะบบภูมติ า้ นทานแข็งแรงจะสามารถยับยัง้ การแบ่งตัวของเชือ้ วัณโรคไม่ให้ลกุ ลามได้ ลักษณะเช่นนี้
จะเรียกว่าผู้ติดเชื้อวัณโรค ประมาณร้อยละ 90 ของผู้ติดเชื้อวัณโรคจะไม่มีอาการป่วยและไม่สามารถแพร่เชื้อไป
สู่ผู้อื่นได้ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นของผู้ที่ติดเชื้อที่จะป่วยเป็นวัณโรค (TB disease)
		 1.3		 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
				 วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยไอ จาม โดยไม่ปดิ ปาก ปิดจมูก ซึง่ ท�ำให้เกิด
การแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนใกล้ชิดได้ ดังนั้นผู้ป่วยวัณโรคควรใช้หน้ากากอนามัย/ผ้าเช็ดหน้า/ผ้าขนหนูปิดปาก
ปิดจมูกทุกครั้งเวลาไอ หรือจาม และบ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิด
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				 อย่างไรก็ตาม วัณโรคไม่ได้ติดต่อกันทางอาหาร ดังนั้นผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ได้แต่เพือ่ ให้ถกู หลักอนามัยผูป้ ว่ ยจึงควรใช้ชอ้ นกลางและมีแก้วน�ำ้ เป็นส่วนตัว เพือ่ ป้องกันการติดต่อโรคอืน่ ๆ
ที่ติดต่อจากทางอาหาร
2. การสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคและข้อแนะน�ำเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการ
		 2.1		 การสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรค
				 ผูป้ ว่ ยวัณโรคบางรายกินยาวัณโรคแล้วอาจมีอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคเกิดขึน้ ได้
ในขณะที่ผู้ป่วยวัณโรคบางรายมีปฏิกิริยาไวต่อยาและเกิดอาการรุนแรงได้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
วัณโรคที่พบบ่อยจากยารักษาวัณโรคแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
				 1. major side effects อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคทีเ่ ป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึง่
จะต้องหยุดยาทันทีและส่งปรึกษาแพทย์
				 2. minor side effects อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคที่ท�ำให้ร่างกายมีอาการผิด
ปกติบ้าง ไม่ต้องหยุดยา ให้การรักษาตามอาการ และอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจ
						 ดังนั้น เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติควรสังเกตและสอบถามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งตามกลุ่มยาที่ใช้รักษาได้ดังนี้
						 2.1.1 กลุ่มยารักษาวัณโรคส�ำหรับผู้ป่วยใหม่/กลับเป็นซ�้ำ ได้แก่
								 £ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid: H, INH)
								 £ ไรแฟมพิซิน (Rifampicin: R, RMP)
								 £ ไพราซินาไมด์ (Pyrazinamide: Z, PZA)
								 £ เอ็ธแธมบูตอล (Ethambutol: E, EMB)
								 £ สเตรปโตมัยซิน(Streptomycin: S, Sm)
ตารางที่ 2 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคส�ำหรับผู้ป่วยใหม่/กลับเป็นซ�้ำ
อาการไม่พึงประสงค์
ชื่อยา
การดูแล
จากการใช้ยาวัณโรค
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคที่รุนแรง
หยุดยาที่เป็นสาเหตุ
(major side effect)
และส่งพบแพทย์
ผื่นผิวหนัง

ทุกตัว

ดีซา่ น (ทีไ่ ม่มสี าเหตุอนื่ ) ตับอักเสบ

Isoniazid (H, INH)

ผื่น purpura ตับอักเสบ ช็อค

Rifampicin (R, RMP)

ดีซ่าน (ที่ไม่มีสาเหตุอื่น) ตับอักเสบ

Pyrazinamide (Z, PZA)

การมองเห็นภาพผิดปกติ
(ที่ไม่มีสาเหตุอื่น)

Ethambutol (E, EMB)
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อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาวัณโรค
การได้ยินลดลง เวียนศีรษะ
(vertigo และ nystagmus)
ปัสสาวะออกน้อย ไตวาย
ตามัว ตาบอด ตาบอดสี

ชื่อยา
Streptomycin (S, Sm)

Ethambutol (E, EMB)

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคที่ไม่รุนแรง
(minor side effect)
ชาปลายมือ ปลายเท้า

Isoniazid (H, INH)

ง่วง
เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดท้อง (ที่ไม่ใช่ตับอักเสบ)
ปวดข้อ
เบือ่ อาหาร คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง

การดูแล

ให้ยาต่อได้ ตรวจสอบขนาดยา
ให้ Pyridoxine 50-75 มก. ต่อวัน
ให้ยาก่อนนอน
รับประทานยาพร้อมหรือหลังอาหาร

Rifampicin (R, RMP)

รับประทานยาพร้อมหรือหลังอาหาร

Pyrazinamide (Z, PZA)

ให้ Aspirin หรือ NSAIDS
หรือParacetamol
รับประทานยาพร้อมหรือหลังอาหาร

						 2.1.2 กลุ่มยารักษาวัณโรคส�ำหรับผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน เช่น
								 £ กานามัยซิน (Kanamycin: K, Km)
								 £ อีธิโอนะไมด์ (Ethionamide: Eto)
								 £ พารา-อะมิโนซาลิไซลิกแอซิด (Para-aminosalicylic acid: P, PAS) หรือพีเอเอส
								 £ ไซโคลเซอรีน (Cycloserine: Cs)
								 £ ลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin: Lfx)
								 £ โปรธิโอนามัย (Protionamide : Pto)
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ตารางที่ 3 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคส�ำหรับผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน
อาการไม่พึงประสงค์
ชื่อยา
การดูแล
จากการใช้ยาวัณโรค
ปวดศีรษะ มึนงง ปลายประสาท
Levofloxacin (Lfx)
£ ให้ Pyridoxine 50-75 มก.
อักเสบ เช่น เหน็บชา นอนไม่หลับ
ต่อวัน
ปวดข้อ ปวดตามตัว
£ ถ้ามีอาการนอนไม่หลับ
ให้เปลี่ยนมากินยาตอนเช้า
£ กรณีปลายประสาทอักเสบ
ถ้าเป็นทีเ่ อ็นร้อยหวายให้หยุดยา
คลื่นไส้ อาเจียน ลิ้นเสียการรับรส
Ethionamide (Eto)
£ กรณีผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้า
อาหาร ซึมเศร้า ชาปลายมือปลายเท้า
หยุดยาทันทีและส่งพบแพทย์
ภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน
£ ลิ้นเสียการรับรสอาหาร ให้กิน
ยาพร้อมอาหาร
£ กรณีผป
ู้ ว่ ยมีภาวะพร่องธัยรอยด์
ฮอร์โมนควรส่งพบแพทย์
คลื่นไส้ อาเจียน ลิ้นเสียการรับรส
Protionamide (Pto)
£ กรณีผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้า
อาหาร ซึมเศร้า ชาปลายมือปลายเท้า
หยุดยาทันทีและส่งพบแพทย์
ภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน
£ ลิ้นเสียการรับรสอาหาร
ให้กินยาพร้อมอาหาร
£ กรณีผป
ู้ ว่ ยมีภาวะพร่องธัยรอยด์
ฮอร์โมนควรส่งพบแพทย์
สับสน มึนงง นอนไม่หลับ กระสับ
Cycloserine (Cs)
£ ประเมินภาวะความซึมเศร้า
กระส่าย ชัก กล้ามเนื้อกระตุก
£ กรณีผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้า
ซึมเศร้า
ให้หยุดยาทันทีและส่งพบแพทย์
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง
Para-aminosalicylic acid (PAS) กรณีที่มีอาการรุนแรง
ท้องเสีย ตัวเหลือง ตาเหลือง
ควรส่งพบแพทย์
กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง ภาวะ
พร่องธัยรอยด์ฮอร์โมน
มีปัญหาทางการได้ยิน ไตท�ำงาน
Kanamycin (Km)
หยุดยาทันทีและส่งพบแพทย์
บกพร่อง เสียการทรงตัว โซเซ เดิน
ไม่ตรง บ้านหมุน

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

81

						 2.1.3 กลุม่ ยารักษาวัณโรคส�ำหรับผูป้ ว่ ยดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงและรุนแรงมาก เช่น
								 £ อะมิคาซิน (Amikacin:Am)
								 £ มอกซิฟลอกซาซิน (Moxifloxacin : Mfx)
								 £ โคลฟาซิมีน (Clofazimine : Cfz)
								 £ ลีเนโซลิด (Linezolid :Lzd)
								 £ คาพรีโอมัยซิน (Capreomycin :Cm)
								 £ บีดาควิไลน์ (Bedaquiline)
								 £ คลาริโธรมัยซิน (Clarithromycin)
								 £ ดีลามานิด (Delamanid)
ตารางที่ 4 อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคส�ำหรับผูป้ ว่ ยดือ้ ยาหลายขนานชนิดรุนแรงและรุนแรงมาก
อาการไม่พึงประสงค์
ชื่อยา
การดูแล
จากการใช้ยาวัณโรค
ปลายประสาทอักเสบ เช่น เหน็บชา
Moxifloxacin (Mfx)
ให้ Pyridoxine 50-75 มก. ต่อวัน
เส้นเอ็นอักเสบ เป็นพิษต่อตับ
ผิวหนังมีสีคล�้ำ แห้ง ผมร่วง

Clofazimine (Cfz)

หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด

กดไขกระดูก โลหิตจาง ปลาย
ประสาทอักเสบ เช่น เหน็บชา
มีปัญหาทางการได้ยิน ไตท�ำงาน
บกพร่อง เสียการทรงตัว โซเซ เดินไม่ตรง
บ้านหมุน ความผิดปกติของเกลือแร่
มีภาวะโพแทสเซีย่ ม และแมกนีเซีย่ มต�ำ่
มีปัญหาทางการได้ยิน
ไตท�ำงานบกพร่อง
QT prolongation
QT prolongation

Linezolid (Lzd)

ส่งพบแพทย์เพื่อพิจารณาปรับลด
ขนาดยา
หยุดยาทันทีและส่งพบแพทย์

QT prolongation ความผิดปกติของ
เกลือแร่ มีภาวะโพแทสเซี่ยมและ
แมกนีเซี่ยมต�่ำ

Capreomycin (Cm)

Amikacin (Am)
Bedaquiline (Bdq)
Clarithromycin (Clr)
Delamanid (Dlm)

		 2.2		 ข้อแนะน�ำเมื่อผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรค
				 1. ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรทราบทันทีเพือ่ ทีจ่ ะได้ทำ� การวินจิ ฉัยและแก้ไขได้ทนั ท่วงที
				 2. ไม่ควรหยุดยารักษาวัณโรคเอง

82

คู่มือการให้การปรึกษาในงานวัณโรคและวัณโรคดื้อยาส�ำหรับบุคลากรสาธารณสุข

				 3. ไม่ควรซื้อยาเพื่อมารักษาอาการดังกล่าวเอง
				 4. จดบันทึกการรับประทานยารักษาวัณโรคทุกครั้ง รวมทั้งอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
วัณโรคที่เกิดขึ้นเพื่อแจ้งให้แพทย์ทราบได้อย่างถูกต้อง
3. การดูแลตนเองขณะรักษาวัณโรค และหลังจากรักษาวัณโรคหาย
		 3.1		 การดูแลตนเองขณะรักษาวัณโรค มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
				 1. กินยารักษาวัณโรคอย่างต่อเนื่อง
				 2. พักผ่อนให้เพียงพอ
				 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
				 4. อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
				 5. งดสูบบุหรี่/งดดื่มเหล้า
				 6. ใช้ผ้าปิดปากเวลาไอ จาม และบ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิดทุกครั้ง
				 7. หมั่นท�ำความสะอาดเครื่องนอน
				 8. กรณีที่ผู้ป่วยมีโรคร่วมสามารถกินยาโรคร่วมคู่กับยาวัณโรคได้
				 9. ปฏิบัติตามแพทย์/เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
			 10.		 แนะน�ำให้ผใู้ กล้ชดิ /เพือ่ น/สมาชิกในครอบครัวทีม่ อี าการสงสัยวัณโรคไปตรวจเอกซเรย์ปอด
		 3.2		 การดูแลตนเองหลังจากรักษาวัณโรคหาย
				 วัณโรคเป็นโรคติดต่อทีส่ ามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ หากบุคคลนัน้ มีระบบภูมติ า้ นทานต�ำ่ การดูแล
สุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาป่วยเป็นวัณโรคอีกครั้ง มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
				 1. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
				 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
				 3. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
				 4. อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
				 5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรืออยู่ในที่แออัดเป็นเวลานาน
				 6. เมื่อจ�ำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค ควรแนะน�ำให้ผู้ป่วยใช้ผ้าปิดปากเวลาไอ จาม
				 7. ตรวจเอกซเรย์ปอดเป็นประจ�ำทุกปี
				 8. แนะน�ำให้ผใู้ กล้ชดิ /เพือ่ น/สมาชิกในครอบครัวทีม่ อี าการสงสัยวัณโรคไปตรวจเอกซเรย์ปอด
หมายเหตุ : การทำ�งานในห้องปรับอากาศมีโอกาสได้รับฝุ่นละอองต่างๆ รวมทั้งเชื้อโรคที่อาจติดอยู่ใน
แผงความเย็น แผ่นกรองต่างๆ ดังนั้น ควรทำ�ความสะอาดหรือล้างเครื่องปรับอากาศตามการใช้งานทั้งใน
สถานที่ทำ�งานและที่พักอาศัย
4. ความส�ำคัญของการกินยา/ฉีดยาอย่างต่อเนื่อง
		 เพราะการกินยา/ฉีดยาอย่างต่อเนื่องจะท�ำให้ผู้ป่วยรักษาวัณโรคหาย
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5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกินยา/ฉีดยาไม่ต่อเนื่อง
		 จะท�ำให้เชือ้ วัณโรคพัฒนาเป็นเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาการรักษานานขึน้ คืออย่างน้อย 20
เดือน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามีความรุนแรงกว่าซึ่งอาจส่งผลต่อการท�ำงานท�ำให้ผู้ป่วยต้องหยุดงาน/
ต้องออกจากงานเพื่อมารักษาตัวและอาจท�ำให้ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อวัณโรคดื้อยาได้
6. ให้ค�ำแนะน�ำวิธีการกินยาส�ำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการกินยา
		 ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการกินยา เช่น กินยายาก ไม่ชอบกินยา เจ้าหน้าทีค่ วรสอบถามผูป้ ว่ ยเป็น
รายกรณีเพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ไขต่อไป
		 ปัญหาในการกินยาที่พบแบ่งได้เป็น 3 ปัญหา ดังนี้
ปัญหาในการกินยา
1. ยามีปริมาณเยอะ
2. ขนาดของยาเม็ดใหญ่
3. ยามีรสขม เฝื่อน

ค�ำแนะน�ำ
แบ่งปริมาณยาที่กินในแต่ละวันแต่ละมื้อ
บดยาหรือไม่กินรวมกับยาตัวอื่น
หาของเปรี้ยวกินหลังจากกินยาทันทีหรือ
กินยาพร้อมน�้ำผลไม้

7. การพาผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิดตรวจคัดกรองวัณโรค
		 ผูป้ ว่ ยควรแนะน�ำให้ผสู้ มั ผัสร่วมบ้าน/ผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ ตรวจคัดกรองวัณโรคตามสิทธิการรักษา/สถานพยาบาล
ใกล้บ้าน เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพราะช่วงที่ผู้ป่วยมีอาการสงสัยวัณโรคอาจไม่ได้มีการป้องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ ซึง่ ท�ำให้ผสู้ มั ผัสร่วมบ้าน/ผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ มีความเสีย่ งต่อการป่วยเป็นวัณโรค โดยเฉพาะกลุม่
ที่มีภูมิต้านทานต�่ำ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
8. ความสัมพันธ์ของวัณโรคและโรคร่วม เช่น เบาหวาน โรคเอดส์
		 วัณโรคเป็นโรคแทรกซ้อนทีพ่ บได้ในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยวัณโรคมีโรคร่วม
ผูป้ ว่ ยควรแจ้งให้แพทย์ทรี่ กั ษาวัณโรคและโรคร่วมได้ทราบเพือ่ วางแผนการดูแล รักษาร่วมกัน กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยวัณโรค
คุมระดับน�ำ้ ตาลได้ไม่ดหี รือกินยาต้านไวรัสเอดส์ไม่ตอ่ เนือ่ งอาจท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีผลการรักษาวัณโรคหายช้ากว่าปกติ
9. การดูแลสุขภาพเมื่อผู้ป่วยมีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น เบาหวาน โรคเอดส์
		 1. กินยารักษาวัณโรคและโรคร่วมอย่างต่อเนื่อง
		 2. พักผ่อนให้เพียงพอ
		 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
		 4. อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
		 5. งดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจท�ำให้โรคร่วมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
		 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่แออัด
		 7. ปฏิบัติตามแพทย์/เจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
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เทคนิคการเก็บเสมหะ
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมผู้ป่วยเพื่อขากเสมหะในบริเวณที่โล่งหรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีและแสงแดดส่องถึง
ขั้นตอนที่ 2 ควรให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน�้ำเปล่าให้สะอาดก่อนเพื่อไม่ให้มีเศษอาหารปะปน
			(ไม่ต้องแปรงฟันหรือบ้วนน�้ำยาก่อนเก็บเสมหะ)
ขั้นตอนที่ 3 หมุนฝาเกลียวเปิดกล่องเก็บเสมหะ
			 ถือฝาและกล่องไว้คนละมือ
ขั้นตอนที่ 4 สูดหายใจเข้าลึกๆ กลัน้ หายใจชัว่ ครู่

ขั้นตอนที่ 5 ไอลึกๆ แรงๆ
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ขั้นตอนที่ 6 เสมหะที่ออกมาจากล�ำคอ ต้องมีลักษณะเป็นก้อน/ยวง สีขุ่นเข้มคล้ายหนอง
ขั้นตอนที่ 7
			
			
			

ยกกล่องเสมหะชิดริมฝีปากล่าง
ค่อยๆ ปล่อยให้เสมหะไหลลงในกล่อง
ระวังอย่าถมเสมหะใส่กล่องจนเลอะเปรอะเปือ้ น
ออกมาภายนอกกล่อง

ขั้นตอนที่ 8 ปิดฝากล่องและหมุนฝาเกลียวให้แน่น

ขั้นตอนที่ 9 ล้างมือให้สะอาด
ขั้นตอนที่ 10 น�ำกล่องเสมหะส่งเจ้าหน้าที่ชันสูตรหรือพยาบาล
หมายเหตุ		
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ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการไอ หรือไอแล้วไม่มีเสมหะ ควรปฏิบัติดังนี้
1. ให้ผู้ป่วยดื่มน�้ำมาก ๆ รอสักครู่แล้วไอ หรือ
2. ใช้น�้ำเปล่าหรือน�้ำเกลือกลั้วคอ หรือ
3. ฉีดละอองน�้ำเกลือเข้าหลอดลม หรือ
4. ให้ผู้ป่วยนอนคว�่ำใช้หมอนหนุนหน้าอกให้ศีรษะห้อยลงใช้ฝ่ามือเคาะด้านหลังเบา ๆ
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 ค�ำถาม (2Q)
ค�ำถาม
1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทาอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่

มี

ไม่มี

การแปรผล
£ ถ้าค�ำตอบ ไม่มี ทั้ง 2 ค�ำถาม ถือ ว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า
£ ถ้าค�ำตอบ มี ข้อใดข้อหนึง
่ หรือทัง้ 2 ข้อ (มีอาการใดๆ ในค�ำถามที่ 1 และ 2 ) หมายถึง “เป็นผูม้ คี วามเสีย่ ง”
		 หรือ “มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า” ให้ประเมินต่อด้วยแบบประเมิน โรคซึมเศร้า 9Q
แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 ค�ำถาม (9Q)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้
ท่านมีอาการเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน
เบื่อ ไม่สนใจอยากท�ำอะไร
ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
หลับยากหรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป
เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง
เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป
รูส้ กึ ไม่ดกี บั ตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง
สมาธิไม่ดี เวลาท�ำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือท�ำงาน
ที่ต้องใช้ความตั้งใจ
พูดช้า ท�ำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับ
กระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น
คิดท�ำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
คะแนนรวม
<7
7-12
13-18
≥ 19

ไม่มี เป็นบางวัน เป็นบ่อย
เลย
1-7 วัน
> 7วัน
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0

1

0
1
คะแนนรวมทั้งหมด

เป็น
ทุกวัน
3
3
3
3
3
3
3

2

3

2

3

การแปรผล
ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของโรคซึมเศร้าระดับน้อยมาก
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับน้อย
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง
มีอาการของโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง
คะแนน 9Q ≥ 7 ให้ประเมินแนวโน้มการฆ่าตัวตาย ด้วย 8Q
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