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คำานิยม

เป้าหมายหลักหนึ่งของแผนกสุขภาพจิตและสารเสพติดองค์การอนามัยโลกคือ ลดภาระโรคที่เกิดจากโรคจิตเวช 

โรคระบบประสาทและความผดิปกตพิฤตกิรรมดืม่สรุาและเสพสารเสพตดิ การป้องกนัความเจบ็ป่วยเหล่านีเ้ป็นหนึง่ในวธิทีีเ่หน็

ได้ชัดว่าได้ผลที่สุดในการลดภาระดังกล่าว มติของสมัชชาองค์การอนามัยโลกและคณะกรรมาธิการระดับภูมิภาคหลายครั้ง 

เน้นย�า้ถงึความจ�าเป็นในการป้องกนัโรคจติเวชให้มากขึน้ โดยองค์การอนามยัโลกได้เผยแพร่หนงัสอื “การป้องกนัปฐมภมูสิ�าหรบั

โรคจิตเวช โรคระบบประสาทและความผิดปกติทางจิตสังคม” ในปี ค.ศ.1998 (WHO, 1998) แต่ขณะนี้ ความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์ท�าให้แนวคิดและหลักฐานวิชาการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงจ�าเป็นต้องมีการทบทวนใหม่ รายงานสรุปนี้  

(พร้อมรายงานฉบบัเตม็ในอนาคต) ได้น�าเสนอภาพรวมของข้อมลูนี ้โดยเฉพาะในประเดน็หลกัฐานของมาตรการทีม่ปีระสทิธผิล

และทางเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อบัญญัติขององค์การอนามัยโลกในการที่จะจัดเตรียมข้อมูลและหลักฐาน 

ให้ประเทศสมาชกิเพือ่สนบัสนนุให้ประเทศสมาชกิได้เลอืกและน�ามาตรการหรอืนโยบายทีเ่หมาะสมไปพฒันาสขุภาพประชากร

ต่อไป งานป้องกันโรคจิตเวชนั้นยังมีข้อมูลจ�ากัดเนื่องจากหลักฐานวิชาการส่วนใหญ่ยังใหม่และขาดการทดสอบในหลากหลาย

บริบท 

โรคจิตเวชมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยปัญหาจากตราบาป การเลือกปฏิบัติ และการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนต่อผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวนั้นรุนแรงและหลากหลาย อย่างน้อยในประเด็นที่ยังคงเข้าใจว่าโรคจิตเวชไม่มี 

วิธีการใดที่จะป้องกันหรือรักษาได้ การป้องกันที่มีประสิทธิผลจะช่วยปรับเปลี่ยนความเข้าใจเหล่านี้และช่วยให้สังคมเปลี่ยน 

มุมมองได้ แม้ว่าประเด็นสิทธิมนุษยชนนั้นจะหมายความมากไปกว่าการละเมิดที่ผู้ป่วยจิตเวชเผชิญอยู่ก็ตาม ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับ

สทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานของบคุคลหรอืชมุชนทีม่คีวามเสีย่งถอืเป็นปัจจยัก�าหนดส�าคญัของโรคจติเวช จงึไม่น่าแปลกใจทีว่ธิกีาร

ป้องกันที่มีประสิทธิผลหลายวิธีจะสอดคล้องกับหลักของความเท่าเทียมทางสังคม ความเท่าเทียมในโอกาสและการรับบริการ

ส�าหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ในสังคม ตัวอย่างเช่น มาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมโภชนาการ การศึกษาปฐมวัย การเข้าถึง

ตลาดแรงงาน การลดความเหลื่อมล�้าจากเชื้อชาติและเพศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น หลายมาตรการมีความคุ้มค่า

ในการด�าเนินการเพราะเป็นมาตรการที่มีคุณค่า แม้ว่าหลักฐานด้านประสิทธิผลในการป้องกันโรคจิตเวชเฉพาะโรคนั้นจะยังไม่

ชดัเจน ความจ�าเป็นในการศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ค้นหาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ด้านประสทิธผิลและความคุม้ค่าประสทิธผิลนัน้ ไม่ควร

น�ามาเป็นข้ออ้างทีจ่ะยงัไม่ด�าเนนิการใดๆ ทัง้ทีน่โยบายสขุภาพและสงัคมมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนเช่นนี ้แท้จรงิแล้วควรมกีารคดิค้น

วิธีการประเมินหลักฐานในระหว่างลงมือด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าวไปพร้อมกัน ซึ่งควรจะมีทั้งการประเมินเชิงคุณภาพ 

ที่ยึดศาสตร์ทางสังคม มานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่ซับซ้อนและ 

หลากหลาย 

ภัยคุกคามที่พบบ่อยและส�าคัญของงานสุขภาพจิตคือ ความขัดแย้งและความรุนแรง ทั้งระหว่างบุคคล ระหว่างชุมชน 

หรอืระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกดิปัญหาสขุภาพจติและโรคจติเวชมากมาย การป้องกนัความรนุแรงจ�าเป็นต้องใช้ความพยายาม

ของสงัคมขนาดใหญ่ บคุลากรสขุภาพจติอาจช่วยได้เพยีงเยยีวยาผลกระทบทีเ่กดิจากความรนุแรงนีด้้วยการให้การป้องกนัเฉพาะ

ประเด็นและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้มีมุมมองด้านงานสุขภาพจิตมากขึ้น 

หนึง่ในประเดน็ส�าคญัในการด�าเนนิการโปรแกรมป้องกนัทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์คอืการปรบัโปรแกรมทีผ่่านการทดสอบ

มาแล้วมาใช้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะตามบริบทของวัฒนธรรมและทรัพยากรที่หลากหลาย แม้ว่าการทดสอบประสิทธิผลด้วย

ระเบียบวิธีการควบคุมที่เข้มงวดน่าจะให้หลักฐานที่ชัดเจนแต่อาจปรับใช้ในวงกว้างทั่วโลกได้น้อย ตัวแปรด้านวัฒนธรรมและ

บริบทอื่นๆ ไม่ควรจะถือเป็นปัจจัยรบกวนเท่านั้น แต่ถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของโปรแกรมในการปรับเข้าสู่สถานการณ์ 
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ในชีวิตจริง จึงควรวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย การปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมอาจท�าให้การขยายผลของโปรแกรม

ยุ่งยากและช้าลง และท�าให้ได้โปรแกรมป้องกันที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่ก็ควรจะเป็นเช่นนั้น

ปัญหาใหญ่อันหนึ่งคือ: ใครเป็นผู้จ่ายส�าหรับการป้องกัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพสูงขึ้นทั่วโลก มีการแข่งขัน

ในการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น สถานการณ์เช่นนี้ท�าให้การลงทุนเพื่อการป้องกันซึ่งหวังผลระยะยาวเสียเปรียบการลงทุน 

เพื่อการรักษาที่เห็นประโยชน์ในเวลาอันสั้น ดังนั้นก�าไรทางเศรษฐศาสตร์รวมทั้งเชิงธุรกิจของการบ�าบัดรักษาจะเด่นชัดกว่า 

การป้องกัน ส่งผลให้มีการลงทุนเพื่อกิจกรรมป้องกันน้อย ผู้ให้บริการสุขภาพเองมักคิดว่างานป้องกันไม่ใช่บทบาทหน้าที่หลัก

ของตน โดยเฉพาะในมาตรการทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงานอืน่นอกระบบสขุภาพ ดงันัน้หน่วยงานสาธารณสขุและบคุลากรสขุภาพ

จ�าเป็นต้องรับบทบาทความเป็นผู้น�าในงานนี้แม้ว่างบประมาณสุขภาพจะมีจ�ากัดก็ตาม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

สุขภาพจิต หน่วยงานสาธารณสุข และภาคส่วนอื่นๆ อาจซับซ้อน แต่จ�าเป็นที่จะต้องท�าให้โปรแกรมป้องกันอยู่บนฐานของ 

ความเป็นจริง จุดเริ่มต้นในความร่วมมือคือการกลั่นกรองหลักฐานด้านประสิทธิผลเพื่อเป็นประเด็นหลักในการสื่อสาร ให้มี 

ความถูกต้องทางวิชาการแต่เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติตามได้ กระผมหวังว่าสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การอนามัยโลกนี้จะเป็น 

ก้าวหนึ่งไปสู่ทิศทางดังกล่าว

Benedetto Saraceno

ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายสุขภาพจิตและสารเสพติด

องค์การอนามัยโลก

เจนีวา
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การป้องกันอย่างมีประสิทธิผล หนังสือเล่มนี้ใช้คู่กับหนังสือจากองค์การอนามัยโลกอีกเล่มหนึ่ง คือ “การส่งเสริมสุขภาพจิต: 
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การป้องกันโรคจิตเวชมีประวัติศาสตร์มานานกว่า 100 ปี ตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวด้านสุขอนามัยทางจิตเวช 
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ทีผ่่านมาศาสตร์การป้องกนัด้านสขุภาพจติจากหลายสาขาวชิาได้พฒันาก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ เกดิความรูเ้กีย่วกบัการปรบัเปลีย่น

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องเพิ่มขึ้นมากมาย มีผลงานตีพิมพ์และโปรแกรมที่มีประสิทธิผลจ�านวนมาก ดังในรายงานสรุปชุดนี้ 

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย สถาบันหลากหลายพร้อมทั้งผู้จัดการโปรแกรมและผู้ปฏิบัติได้แสดงหลักฐานมาตรการป้องกันและ 

การส่งเสริมสุขภาพจิตที่สามารถมีผลต่อปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง และลดการเกิดและความชุกของโรคจิตเวชบางโรคได้

การป้องกันโรคจิตเวช: มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล เล่มนี้ ได้รวมการทบทวนหลักฐานที่คัดเลือก 

มาจากประเทศและวัฒนธรรมหลากหลายที่มีอยู่ แต่ความรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากผลการวิจัยในประเทศที่รายได้สูง และ 

มีงานวิจัยใหม่ๆ บ้างจากประเทศก�าลังพัฒนา ดังนั้นการแลกเปลี่ยนโปรแกรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ 

ถือเป็นความท้าทายที่จะสร้างความเข้าใจการป้องกันตามบทบาททางวัฒนธรรมและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง 

รายงานสรุปและรายงานฉบับเต็มนี้ เขียนโดยผู้ท�างานทั้งหน่วยงานในและนอกระบบสุขภาพ ทั้งองค์กรรัฐและเอกชน 

จากประเทศที่มีรายได้และทรัพยากรน้อย ปานกลาง และสูง โดยผู้เขียนเหล่านี้อยู่ในบทบาทที่มีผลส�าคัญต่อปัจจัยก�าหนดของ

โรคจิตเวชและความผิดปกติทางพฤติกรรม และสามารถขับเคลื่อนงานป้องกันที่มีประสิทธิผลนั้นได้ หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึง

โอกาสที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและสุขภาพจิตสามารถให้การป้องกันสุขภาพปฐมภูมิและการป้องกันตั้งแต่ระยะแรกควบคู่ 

ไปกับการรักษาและฟื้นฟูที่ท�าอยู่ สนับสนุนผู้ท�างานส่งเสริมสุขภาพให้บูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับนโยบายและกิจกรรม 

ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพระดับประเทศหรือระดับพื้นที่ เป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

ขยายความรูใ้นการออกแบบและสร้างมาตรการทีม่ปีระสทิธผิล หนงัสอื การป้องกนัโรคจติเวช: มาตรการและทางเลอืกนโยบาย

ทีม่ปีระสทิธผิล นีเ้ขยีนขึน้ด้วยความเชือ่มัน่ว่าการลดการเกดิโรคจติเวชในประชากรทัว่โลกเป็นไปได้หากมคีวามร่วมมอืระหว่าง

หลากหลายภาคีรวมถึงผู้น�าชุมชนและผู้บริโภค ทั้งในการวิจัย นโยบาย และการปฏิบัติ
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โรคจิตเวช: มาตรการที่มีประสิทธิผลและข้อเสนอนโยบาย ที่จะช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ถึงประเด็นและมาตรการที่มีหลักฐาน 

เชงิประจกัษ์ตามรายละเอยีดในรายงานฉบบัเตม็ เราหวงัว่า รายงานสรปุเล่มนี ้ จะช่วยกระตุน้ให้ผูอ่้านมองการป้องกนัโรคจติเวช

เป็นประเด็นส�าคัญล�าดับต้นของนโยบายสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ และสามารถแปลงหลักฐาน ข้อสรุป  

และข้อเสนอแนะไปเป็นแผนปฏิบัติการได้

Clemens Hosman

Eva Jané-Llopis

Shekhar Saxena

บรรณาธิการ
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รายงานสรปุนีจ้ดัเตรยีมโดยทมีบรรณาธกิาร (Clemens Hosman, Eva Jané-Llopis & Shekhar Saxena) ของรายงาน

ฉบับเต็มเรื่อง “การป้องกันโรคจิตเวช: มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล” ที่จะตีพิมพ์โดย Oxford University 

Press ในปี ค.ศ.2005 ทมีบรรณาธกิารได้คดัเลอืกและปรบัเนือ้หาบางส่วนจากรายงานดงักล่าว เพือ่ให้เหน็ภาพรวมของมาตรการ

และการด�าเนินนโยบายที่มีประสิทธิผลเพื่อลดความเสี่ยงของโรคจิตเวช ดังนั้นในรายงานฉบับนี้จะน�าเสนอเพียงประเด็น 

ที่น่าสนใจ ส่วนข้อมูลรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม และรายงานฉบับนี้จะแสดงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

สรปุนีเ้ท่านัน้ เอกสารอ้างองิทัง้หมดทัง้บทความเผยแพร่และรายงานวจิยัทีก่ล่าวถงึวธิกีารป้องกนั โปรแกรมและนโยบายป้องกนั 

และหลักฐานปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Hosman, Jané-Llopis & Saxena (eds),  

Prevention of Mental Disorders: Effective Interventions and Policy Options, Oxford University Press, 2005

บทย่อยในรายงานสรุปนี้จะสอดคล้องตามหัวข้อบทในรายงานฉบับเต็มดังรายละเอียดข้างล่างนี้ สิ่งที่ผู้นิพนธ์น�าเสนอ
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ประเด็นสำาคัญ

การป้องกันโรคจิตเวชเป็นงานสาธารณสุขที่มีความสำาคัญลำาดับต้น 
Prevention of mental disorders is a public health priority

ประชากรทั่วโลกกว่า 450 ล้านคนได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคจิตเวชและความผิดปกติทางพฤติกรรม ประชากร 
อย่างน้อยหนึ่งในสี่คนมีความเจ็บป่วยเช่นนี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต โรคทางจิตเวชและระบบประสาทก่อให้เกิดความสูญเสีย
สุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years; DALYs) ถึงร้อยละ 13 ของความสูญเสียที่เกิดจากความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
ทั้งหมด และประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 ในปี ค.ศ.2020 ความเจ็บป่วยทางจิตเวชเป็นสาเหตุห้าในสิบอันดับแรก
ของโรคทีท่�าให้เกดิความทพุพลภาพและการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร โรคจติเวชนัน้ไม่เพยีงแต่จะก่อให้เกดิภาระทางจติใจ สงัคม 
และเศรษฐกิจต่อสังคมชุมชนแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเจ็บป่วยทางกายอีกด้วย จากประสิทธิผลวิธีการรักษาที่จะลด 
ความทุพพลภาพของโรคจิตเวชและความผิดปกติทางพฤติกรรมที่ยังมีข้อจ�ากัดในขณะนี้ ดังนั้นวิธีการส�าคัญอันเดียวที่จะช่วย
ลดภาระโรคได้คือ “การป้องกัน”

โรคจิตเวชมีปัจจัยกำาหนดจำานวนมาก ดังนั้นการป้องกันจึงต้องพยายามใช้หลากหลายวิธีร่วมกัน 
Mental disorders have multiple determinants; prevention needs to be  
a multipronged effort

ศาสตร์ทางสงัคม ชวีวทิยา และประสาทวทิยาชีใ้ห้เหน็ถงึบทบาทของปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องในการก่อให้เกดิโรคจติเวช
หรือปัญหาสุขภาพจิต โดยปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องทางชีวภาพ จิตใจ สังคมและชุมชน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
เหล่านี้มีผลต่อบุคคลตลอดชั่วชีวิตเริ่มตั้งแต่เป็นทารกในครรภ์ ปัจจัยหลายอันสามารถแก้ไขได้และถือเป็นเป้าหมายส�าคัญของ
มาตรการป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพ โรคร่วมทีพ่บได้บ่อยและความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหาสขุภาพจติกบัความเจบ็ป่วยทางกาย
และปัญหาสังคมเน้นให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องบูรณาการนโยบายสาธารณสุข มุ่งเป้าในกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องกัน มีปัจจัย
ก�าหนดร่วมกัน มีวิถีปัญหาร่วมกันตั้งแต่ต้น และในกลุ่มประชากรที่มีหลายปัจจัยเสี่ยง

การป้องกันที่ได้ผลสามารถลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตได้ 
Effective prevention can reduce the risk of mental disorders

โปรแกรมและนโยบายป้องกันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์พร้อมใช้มีหลากหลาย และพบว่าสามารถลดปัจจัยเสี่ยง  
เสริมสร้างปัจจัยปกป้อง ลดอาการทางจิตเวชและความทุพพลภาพ และลดการเกิดของโรคจิตเวชบางชนิดได้ นอกจากนั้น 
ยงัช่วยเสรมิสร้างสขุภาพจติ ท�าให้สขุภาพกายดขีึน้ และก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและเศรษฐกจิ มาตรการทีไ่ด้หลายผลลพัธ์
เช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการป้องกันสามารถเกิดความคุ้มค่าประสิทธิผลได้ งานวิจัยเริ่มที่จะเห็นผลลัพธ์ระยะยาวที่ชัดเจน

การดำาเนินการควรทำาตามหลักฐานท่ีมีอยู่ 
Implementation should be guided by available evidence

ด้วยเหตุผลทางจริยธรรมและเพื่อให้ทรัพยากรที่จ�ากัดถูกน�าไปใช้เพื่อการป้องกันอย่างเหมาะสมที่สุด จึงควรให้ 
ความส�าคัญในล�าดับต้นกับโปรแกรมและนโยบายป้องกันที่มีหลักฐานแสดงถึงประสิทธิผล การพัฒนาหลักฐานเป็นอีกหนึ่ง 
ขั้นตอนและควรค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่หลากหลาย 
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โปรแกรมและนโยบายท่ีได้ผลควรจะสามารถนำาไปใช้ได้ในวงกว้าง 
Successful programmes and policies should be made widely available

การท�าให้โปรแกรมและนโยบายที่ได้ผลแพร่หลายพร้อมใช้ จะช่วยให้ประเทศและชุมชนต่างๆ มีเครื่องมือป้องกัน 
หลากหลายที่จะรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับนานาชาติและระดับชาติ 
ที่บูรณาการและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับข้อมูลโปรแกรมและนโยบายที่มีหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ผลลัพธ์ที่จะเกิด และเงื่อนไขที่จะท�าให้การด�าเนินงานได้ผล

องค์ความรู้ด้านหลักฐานประสิทธิผลยังจำาเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 
Knowledge on evidence for effectiveness needs further expansion

กรอบการศึกษามาตรการป้องกันที่มีประสิทธิผลยังคงมีความจ�าเป็นที่ต้องพยายามขยายเพิ่มเติมต่อไปเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าประสิทธิผลในบริบทที่แตกต่างและท�าให้มีหลักฐานวิชาการที่หนักแน่น โดยต้องใช้กระบวนการ
ประเมินผลโปรแกรมและนโยบายและการด�าเนินงานซ�้าๆ หลายๆ ครั้ง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ลักษณะโปรแกรม และเงื่อนไข
อืน่ๆ ทีม่ผีลดต่ีอประสทิธผิลควรได้รบัการแปลงเป็นแนวปฏบิตัเิพือ่การปรบัปรงุโปรแกรม แนวปฏบิตัดิงักล่าวควรมกีารเผยแพร่
และน�าไปใช้อย่างเป็นระบบ

การป้องกันจะต้องมีความไวต่อวัฒนธรรมและสอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ 
Prevention needs to be sensitive to culture and to resources available across countries

โอกาสในการป้องกนัปัญหาสขุภาพจติและการส่งเสรมิสขุภาพจติในปัจจบุนันีย้งัไม่แพร่หลายทัว่โลก จงึจ�าเป็นต้องสร้าง
ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่ลดช่องว่างและให้การสนบัสนนุกลุม่ประเทศรายได้ต�่า เพือ่พฒันาความรูค้วามช�านาญ นโยบาย 
และมาตรการป้องกันเพื่อตอบสนองตามความจ�าเป็น วัฒนธรรม เงื่อนไข และโอกาสของแต่ละที่

ผลลัพธ์ด้านประชากรต้องการการลงทุนท้ังกำาลังคนและงบประมาณ 
Population-based outcomes require human and financial investments

ผลลัพธ์ด้านประชากรสามารถเกิดได้ตามที่คาด หากมีการลงทุนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างเพียงพอ  
การสนับสนุนงบประมาณควรจัดสรรให้ด�าเนินงานตามโปรแกรมและนโยบายป้องกันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็น นอกจากนีใ้นระดบัประเทศควรได้รบัการสนบัสนนุการลงทนุด้านพฒันาศกัยภาพบคุคล มกีารจดัฝึก
อบรมและการสร้างแรงงานมืออาชีพ การลงทุนส่วนใหญ่ควรจะมาจากรัฐบาลเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบหลักของสุขภาพ
ประชากร

การป้องกันท่ีได้ผลต้องการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
Effective prevention requires intersectoral linkages

การป้องกนัโรคจติเวชและการส่งเสรมิสขุภาพจติจะต้องเป็นส่วนหนึง่ทีบ่รูณาการในนโยบายสาธารณสขุและการส่งเสรมิ 
สขุภาพระดบัท้องถิน่และระดบัชาต ิการป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพจติควรจะบรูณาการเข้ากบันโยบายสาธารณะผ่านกจิกรรม
ของหน่วยงานภาครัฐที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สวัสดิการสังคม การจ้างงาน การศึกษา 
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย (win-win situations) ในภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประโยชน์
ด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการป้องกันโรคจิตเวช 
Protecting human rights is a major strategy to prevent mental disorders

สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การทารุณกรรมเด็ก ความรุนแรง สงคราม การดูถูกแบ่งแยก ความยากจน และ 
การเข้าไม่ถึงการศึกษา ส่งผลกระทบส�าคัญต่อการพัฒนาความเจ็บป่วยทางจิตและการเกิดโรคจิตเวช นโยบายและกิจกรรม 
ที่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนกลยุทธ์ป้องกันโรคจิตเวชที่ได้ผลดี 

การป้องกันโรคจิตเวช  
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การป้องกันโรคจิตเวช: ความส�าคัญล�าดับต้นในงานสาธารณสุข 
Prevention of mental disorders: a public health priority

โรคจติเวชและความผดิปกตทิางพฤตกิรรมพบได้ในคนทกุภมูภิาคทกุประเทศและทกุสงัคม ไม่เฉพาะเจาะจงในกลุม่หนึง่

กลุ่มใด จากรายงานสุขภาพโลกขององค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ.2001 ประมาณการว่าประชากรทั่วโลกกว่า 450 ล้านคนได้

รบัความทกุข์ทรมานจากโรคจติเวช และประชากรอย่างน้อยหนึง่ในสีค่นมคีวามเจบ็ป่วยเช่นนี้1 อย่างน้อยครัง้หนึง่ในชวีติ (WHO, 

2001b) โรคจิตเวชและความผิดปกติทางพฤติกรรมพบได้ประมาณร้อยละ 10 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก และทุกหนึ่งในห้า

ของวยัรุน่อายตุ�า่กว่า 18 ปีมปัีญหาพฒันาการ ปัญหาอารมณ์ หรอืปัญหาพฤตกิรรม ในจ�านวนนีห้นึง่ในแปดป่วยด้วยโรคจติเวช 

และเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในห้าในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส โรคจิตเวชและระบบประสาทก่อให้เกิดความสูญเสียสุขภาวะ (Disability 

Adjusted Life Years; DALYs)2 ถงึร้อยละ 13 ของความสญูเสยีทีเ่กดิจากความเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็ทัง้หมด (WHO, 2004d) 

ความเจ็บป่วยทางจิตเวชเป็นสาเหตุห้าในสิบอันดับแรกของโรคที่ท�าให้เกิดความทุพพลภาพและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  

ได้แก่ โรคซมึเศร้า ความผดิปกตพิฤตกิรรมดืม่สรุา โรคจติเภท และโรคย�้าท�า (Murray & Lopez, 1996) ในปี ค.ศ.2020 ประมาณ

การว่าการสูญเสียสุขภาวะจากความผิดปกติทางจิตประสาทจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15 โดยเกิดจากโรคซึมเศร้าเพียงอย่างเดียว

ถึงร้อยละ 5.7 ของปีที่สูญเสียสุขภาวะ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคจิตเวชนั้นเกิดในวงกว้าง คงอยู่นาน และมีมูลค่ามหาศาล โรคจิตเวชท�าให้เกิดค่าใช้จ่าย

ของบคุคล ครอบครวั และชมุชน ในประเทศสหรฐัอเมรกิาค่าใช้จ่ายรวมต่อปีทีเ่กดิจากโรคจติเวชพบสงูถงึ 147 พนัล้านดอลลาร์

สหรัฐ มากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคเอดส์ (Institute of Medicine, 1989) แม้ว่า

การประมาณการต้นทุนทางตรงในประเทศรายได้ต�่าอาจไม่สูงเท่านี้เนื่องจากบริการสุขภาพจิตที่ขาดแคลนและไม่ครอบคลุม  

แต่แท้จริงแล้วต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางอ้อมที่เกิดจากการสูญเสียผลผลิตจากการท�างาน (WHO, 2001b) นอกจากนี้ 

ค่าใช้จ่ายที่ต�่าจากการรักษา (เพราะไม่ได้รับการรักษา) กลับเป็นการเพิ่มต้นทุนทางอ้อม ท�าให้ระยะเวลาเจ็บป่วยที่ไม่ได้รับ 

การรักษาและเกิดทุพพลภาพนานขึ้น โดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจจากความเจ็บป่วยทางจิตมีมูลค่ามหาศาลและ 

ไม่สามารถวดัได้ นอกเหนอืจากค่าใช้จ่ายบรกิารสขุภาพและสงัคม ยงัมค่ีาใช้จ่ายจากการสญูเสยีการจ้างงาน การสญูเสยีผลผลติ

จากการท�างาน ผลกระทบต่อครอบครัวและผู้ดูแล อาชญากรรมและความปลอดภัยของประชาชน และผลกระทบจากการ 

เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ยากต่อการวัดและไม่ได้นับรวมไว้ด้วย เช่น ผลที่เกิดจากตราบาปและ 

การเลือกปฏิบัติ หรือค่าเสียโอกาสของบุคคลและครอบครัว (WHO, 2001b; Hosman & Jané-Llopis, 1999)

1 รวมถึง unipolar depressive disorders, bipolar affective disorder, schizophrenia, epilepsy, alcohol and selected drug use disorders, 
Alzheimer’s and other dementias, post-traumatic stress disorder, obsessive and compulsive disorder, panic disorder และ primary insomnia.

2 ปีที่สูญเสียสุขภาวะ Disability Adjusted Life Years (DALYs), เป็นวิธีการค�านวณของ Global Burden of Disease เพื่อประเมินความทุพพลภาพและ
ความเรื้อรังของการเจ็บป่วย (Murray & Lopez, 1996). DALY ใช้วัดช่องว่างด้านสุขภาพที่รวมข้อมูลทั้งความทุพพลภาพและผลลัพธ์สุขภาพอื่นที่ไม่ถึงกับ
เสียชีวิต และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การสูญเสีย 1 ปีสุขภาวะ หรือ 1 DALY หมายถึงการสูญเสีย 1 ปีของชีวิตที่มีสุขภาพดี

หลักฐานเชิงประจักษ์ ในงานป้องกัน 
และส่งเสริมสุขภาพจิต
What is evidence-based prevention  

and promotion in mental health?

บทนำ�: 



ดงันัน้ เพือ่ลดภาระทางสขุภาพ สงัคม และเศรษฐกจิจากปัญหาสขุภาพจติและโรคจติเวช จงึจ�าเป็นทีป่ระเทศและภมูภิาค

ต่างๆ ควรให้ความสนใจในการป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพจติมากขึน้ ทัง้การก�าหนดนโยบาย การบงัคบัใช้กฎหมาย การตดัสนิใจ 

และการจัดสรรทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพทั้งหมด

การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันโรคจิตเวช
Promotion of mental health and prevention of mental disorders

ปัญหาในช่วงแรกของนักวิจัยและผู้ก�าหนดนโยบายที่ท�างานด้านนี้คือ ความคล้ายคลึงและขอบเขตของกรอบแนวคิด

ระหว่างสุขภาพจิตและความเจ็บป่วยทางจิต และระหว่างงานป้องกันและงานส่งเสริมสุขภาพจิต องค์การอนามัยโลกได้ให้ 

ค�าจ�ากดัความของสขุภาพว่า “เป็นสภาวะทีอ่ยูด่มีสีขุทัง้ร่างกายจติใจและสงัคม โดยไม่เพยีงจะปราศจากโรคหรอืความทพุพลภาพ

เท่านั้น” (WHO, 2001a, p.1) ดังนั้นสุขภาพจึงรวมทั้งความสามารถของจิตใจ ร่างกาย และสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

และพึง่พาซึง่กนัและกนั ความเจบ็ป่วยทางกายนัน้อาจมาพร้อมกนั หรอืตามมาภายหลงั หรอืน�ามาก่อนความเจบ็ป่วยทางจติเวช

ก็ได้ อย่างไรก็ตามมีข้อมูลยืนยันว่าโรคจิตเวชเพิ่มความเสี่ยงของความเจ็บป่วยทางกาย และในทางกลับกันความเจ็บป่วย 

ทางกายก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคจิตเวชเช่นกัน

การส่งเสริมสุขภาพจิต 
Mental health promotion

การส่งเสริมสุขภาพจิต หมายถึง การมีสุขภาพจิตที่ดี โดยมองว่าสุขภาพจิตเป็นต้นทุนที่มีคุณค่าในตัวเอง และถือเป็น 

สิง่พืน้ฐานของคนทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ การส่งเสรมิสขุภาพจติมเีป้าหมายทีจ่ะจดัการกบัปัจจยัก�าหนดของ

สุขภาพจิตเพื่อเพิ่มสุขภาพจิตที่ดี ลดความไม่เท่าเทียม สร้างทุนทางสังคม สร้างผลดีต่อสุขภาพ และลดช่องว่างสุขภาพระหว่าง

ประเทศและกลุ่มชน (Jakarta Declaration for Health Promotion, WHO, 1997) มาตรการส่งเสริมสุขภาพจิตมีขอบเขต

ที่กว้างหลากหลาย และหมายรวมถึงวิธีการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี ทั้งในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ที่ก�าลังป่วย

หรือก�าลังฟื้นตัวจากปัญหาสุขภาพจิต (ค�าอธิบายที่ 1) ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ใน “การส่งเสริมสุขภาพจิต: แนวคิด  

หลักฐานและการปฏิบัติ” (Herrman, Saxena & Moodie 2004; WHO 2004b).

คำ�อธิบ�ยที่ 1: คำ�จำ�กัดคว�มของก�รส่งเสริมสุขภ�พจิต
“กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต เป็นการสร้างสภาวะของบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านจิตใจ 

และจิตสรีรวิทยาอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมเหล่านี้จะท�าให้เกิดสุขภาพจิตที่ดี เสริมคุณภาพชีวิต และท�าให้ช่องว่าง

สุขภาพระหว่างประเทศและกลุ่มชนลดลง เป็นกระบวนการที่ท�าโดยประชาชน ท�ากับประชาชน และท�าเพื่อประชาชน 

การป้องกนัปัญหาสขุภาพจติถอืเป็นหนึง่ในเป้าหมายและผลลพัธ์ของกลยทุธ์ส่งเสรมิสขุภาพจติในภาพกว้าง (Hosman & 

Jané-Llopis 1999)”

การป้องกันโรคจิตเวช  
Mental disorder prevention

สุขภาพจิตไม่ดี หมายถึง ปัญหาสุขภาพจิต อาการทางจิตเวช และโรคจิตเวช หมายรวมถึงความตึงเครียดทางใจ  

และอาการที่เกิดจากความกดดันชั่วคราวหรือถาวร มาตรการป้องกันมุ่งเน้นไปที่ลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้างปัจจัยปกป้อง 

ต่อปัญหาสุขภาพจิต แม้ว่าจะมีค�าจ�ากัดความของการป้องกันโรคจิตเวชที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่ค�าจ�ากัดความในภาพกว้าง 

แสดงดังค�าอธิบายที่ 2

การป้องกันโรคจิตเวช  
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คำ�อธิบ�ยที่ 2: คำ�จำ�กัดคว�มท�งส�ธ�รณสุขของก�รป้องกันโรคจิตเวช
การป้องกันโรคจิตเวชมีจุดมุ่งหมายที่จะ “ลดอุบัติการณ์การเกิด ความชุก การกลับป่วยซ�้าของโรคจิตเวช ลดระยะเวลา

ของอาการป่วย และลดสภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ป้องกันหรือชะลอการกลับป่วยซ�้า รวมถึงลดผลกระทบของการ 

เจ็บป่วยต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม” (Mrazek & Haggerty, 1994) 

วิธีการป้องกันโรคจิตเวชตามแนวคิดของสาธารณสุขได้กล่าวไว้ว่า “เป็นกระบวนการรวมทรัพยากรของท้องถิ่น รัฐ 

ประเทศ และนานาชาติเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน” (Detels และคณะ, 2002) รายงานจากสถาบัน

การแพทย์ (Mrazek & Haggerty, 1994) ได้เสนอกรอบมาตรการด้านสุขภาพจิตต่อความเจ็บป่วยทางจิตเวชตามการจ�าแนก

ประเภทการป้องกันของความเจ็บป่วยทางกาย (Gordon, 1983, 1987) และตามการแยกประเภทการป้องกันทางสาธารณสุข

ดั้งเดิมเป็นการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) การป้องกันทุติยภูมิ (secondary prevention) และการป้องกัน 

ตติยภูมิ (tertiary prevention) โดยตามหลักการจ�าแนกสาธารณสุขนี้ การป้องกันแบบทั่วไป (universal prevention)  

การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ (selective prevention) และการป้องกันแบบเจาะจง (indicated prevention) ถือว่าเป็น 

การป้องกันแบบปฐมภูมิ (ค�าอธิบายที่ 3) การป้องกันแบบทุติยภูมิพยายามที่จะลดอัตราการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วย 

ในประชากร (ความชุก) ด้วยวิธีการค้นหาและให้การรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรก ส่วนการป้องกันแบบตติยภูมิจะหมายรวมถึง

มาตรการที่ช่วยลดความทุพพลภาพ เสริมการฟื้นฟูและป้องกันการก�าเริบและการกลับป่วยซ�้า หนังสือ การป้องกันโรคจิตเวช: 

มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล จะมุ่งเน้นที่การป้องกันปฐมภูมิของโรคจิตเวช ในที่นี้ได้ทบทวนมาตรการ 

เพื่อการป้องกันแบบทั่วไป การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ และการป้องกันแบบเจาะจง และเสนอกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล 

ต่อผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้บริหารภาครัฐ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปใช้ในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค

คำ�อธิบ�ยที่ 3: คำ�จำ�กัดคว�มของก�รป้องกันทั่วไป (universal prevention)  
ก�รป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพ�ะ (selective prevention) และก�รป้องกันแบบเจ�ะจง  
(indicated prevention)
การป้องกันแบบทั่วไป (universal prevention) เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายส�าหรับสาธารณะหรือประชากรทุกคน

ที่ยังไม่พบว่ามีความเสี่ยง 

การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ (selective prevention) มีเป้าหมายเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มย่อยที่มีความเสี่ยง 

จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าประชากรทั่วไปชัดเจน ทั้งนี้จากหลักฐานปัจจัยเสี่ยงทางชีวภาพ จิตใจ หรือสังคม 

การป้องกันแบบเจาะจง (indicated prevention) มีเป้าหมายที่บุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ที่ตรวจพบอาการหรือ 

อาการแสดงแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยที่บ่งบอกถึงความเจ็บป่วยทางจิตเวช หรือมีข้อบ่งชี้ทางชีวภาพถึงแนวโน้มความ 

เจ็บป่วยทางจิตเวชแต่ยังไม่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคในขณะนี้ (Mrazek & Haggerty, 1994, หน้า 22-24)

การเชื่อมต่อระหว่างการป้องกันและการส่งเสริมในงานสุขภาพจิต 
Interface between prevention and promotion in the field of mental health

การส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัแตกต่างกนัทีเ่ป้าหมายผลลพัธ์ การส่งเสรมิสขุภาพจติมเีป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ

จิตที่ดีโดยท�าให้จิตใจเป็นสุขมากขึ้น มีสมรรถนะและความเข้มแข็งทางจิตใจเพิ่มขึ้น และโดยการสร้างสภาพความเป็นอยู่และ

สิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุน ส่วนการป้องกันโรคจิตเวชมีเป้าหมายเพื่อลดอาการและลดโรคจิตเวชลงในที่สุด ซึ่งกลวิธีในการส่งเสริม 

สุขภาพจิตนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะบรรลุได้ทั้งสองเป้าหมายนี้ การส่งเสริมสุขภาพจิตที่มุ่งเป้าเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี 

ในชมุชนอาจเกดิผลลพัธ์เสรมิทีช่่วยลดอบุตักิารณ์เกดิของโรคจติเวชได้อกีด้วย สขุภาพจติทีด่เีป็นปัจจยัปกป้องต่อความเจบ็ป่วย

ทางจิต อย่างไรก็ตามปัญหาสุขภาพจิตกับสุขภาพจิตที่ดีไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันเหมือนปลายเส้นตรง แต่เป็นสองส่วนที่ทับซ้อนกัน
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และมคีวามสมัพนัธ์กนัภายใต้แนวคดิเดยีวกนัของสขุภาพจติ (Detels และคณะ, 2002) เนือ้หาของการป้องกนัและการส่งเสรมิ 

สขุภาพมกัจะอยูใ่นโปรแกรมและกลยทุธ์เดยีวกนั กจิกรรมเหมอืนกนั แม้จะท�าให้เกดิผลลพัธ์ทีต่่างกนัแต่เสรมิร่วมกนั เนือ่งจาก

ทัง้การส่งเสรมิสขุภาพจติและการป้องกนัโรคจติเวชต่างมหีลกัเพือ่เสรมิสร้างสขุภาพจติและจดัการทีส่าเหต ุจงึอธบิายได้ว่าเป็น

วิธีการที่มาจากหลักคิดต่างกันแต่เกี่ยวข้องกัน

การพฒันาหลกัฐานเชงิประจกัษ์ส�าหรบัโปรแกรมและนโยบายทีป่ระสบความส�าเรจ็
Developing the evidence for successful programmes and policies

ความจำาเป็นที่ต้องมีหลักฐาน 
The need for evidence

ศาสตร์ทางการแพทย์และการป้องกันที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์กระตุ้นให้มีการใช้ชุดความรู้ที่ดีที่สุดที่มาจากการวิจัย

อย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจในเวชปฏิบัติและสาธารณสุข ตามความหมายของศาสตร์การแพทย์ที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Sackett และคณะ, 1996) การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นการใช้หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่ชัดเจนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเพื่อตัดสินใจเลือกมาตรการส�าหรับบุคคล ชุมชน และประชากร เพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในการลดอุบัติการณ์ของโรค และช่วยให้คนควบคุมและดูแลสุขภาพของตนให้ดีขึ้น  

(Hosman & Jané-Llopis, 2005) ด้วยแรงกดดันจากสังคมท�าให้มีการลงทุนภาครัฐในมาตรการป้องกันเพื่อลดภาระจาก 

ความเจ็บป่วยทางจิตใจมากขึ้น จึงจ�าเป็นต้องมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่ามาตรการป้องกันเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ

และมีความคุ้มค่าประสิทธิผล เพื่อรับรองการสนับสนุนจากภาครัฐและจากสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นสิ่งส�าคัญมาก

หากหน่วยงาน ภาครัฐ หรือเอกชนตัดสินใจจะขยายและท�าตามมาตรการป้องกันใหม่นี้ในขนาดใหญ่ขึ้น

รายงานนี้แสดงหลักฐานการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่มีประสิทธิผลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้มีการน�านโยบาย

และแนวปฏิบัติไปใช้ และเพื่อส่งเสริมให้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันนี้ ความก้าวหน้าในงานวิจัยป้องกันในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมาได้ลบข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้ในการป้องกันโรคจิตเวช องค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นถึงบทบาทของปัจจัยเสี่ยง

และปัจจัยปกป้องที่มีผลต่อพัฒนาการเกิดของความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมตลอดช่วงวัย การศึกษาจ�านวนมาก 

แสดงให้เหน็ว่ามาตรการป้องกนัสามารถลดปัจจยัเสีย่งและเสรมิความเข้มแขง็ปัจจยัปกป้องได้ส�าเรจ็ และเป็นจดุเริม่ต้นทีแ่สดง

ให้เห็นการลดการเกิดและการกลับป่วยซ�้าของปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชที่รุนแรงในประชากรกลุ่มเสี่ยง

มาตรฐานของหลักฐาน  
Standards of evidence

การเรยีกร้องหาวธิกีารป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ ได้กระตุน้ให้นกัวจิยัผูป้ฏบิตังิาน ผูส้นบัสนนุ

งานสร้างเสริมสุขภาพ และผู้ก�าหนดนโยบายถกเถียงกันถึงคุณภาพมาตรฐานของหลักฐาน หลักฐานวิชาการและมาตรฐานของ

หลักฐานจะต้องเลี่ยงผลการทดสอบมาตรการที่สรุปไม่ถูกต้อง (ความตรงภายใน-internal validity) หรือเลี่ยงผลที่คาดเดา 

หากน�าไปใช้ในพื้นที่หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง (ความตรงภายนอก-external validity) หลักฐานที่ตรงตามกลุ่มประชากร 

เป้าหมายจะถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นไปได้สูงที่สุด

ตามศาสตร์ทางการแพทย์ทีอ่งิหลกัฐานเชงิประจกัษ์ การทดลองควบคมุแบบสุม่ (RCT) ได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง

ว่าเป็น “มาตรฐานชัน้เลศิ (gold standard)” และเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะลดความเสีย่งของข้อสรปุทีไ่ม่ถกูต้องจากการวจิยั อย่างไร

กต็าม งานวจิยัด้านการป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพนัน้ การวจิยัแบบ RCT มข้ีอจ�ากดั เนือ่งจากการออกแบบวจิยั RCT มลีกัษณะ

เฉพาะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคคลที่ได้รับมาตรการนั้นๆ ในสถานการณ์ที่ปัจจัยอื่นถูกควบคุมอย่างมาก  
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แต่มาตรการป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพเป็นการท�าทัง้ชัน้เรยีนโรงเรยีน หน่วยงาน ชมุชน หรอืแม้แต่กลุม่ประชากรบางการศกึษา

ใช้การสุ่มในชั้นเรียน หรือสุ่มทั้งโรงเรียน การออกแบบวิจัยท�าได้ยากและต้องมีสัมพันธภาพระหว่างนักวิจัยและชุมชน 

อย่างยาวนาน ดังนั้นการออกแบบวิจัยด้วยวิธีอื่น เช่น การศึกษากึ่งทดลอง (quasi-experiment) หรือวิธีอนุกรมเวลา  

(time-series) ถือว่าเป็นวิธีการที่มีคุณค่าส�าหรับการพัฒนาหลักฐานที่มีประโยชน์ในงานประเภทนี้ วิธีวิจัยเหล่านี้มีการน�าไป

ใช้ได้ผลดี เช่น การประเมินผลกระทบของการออกกฎหมายและนโยบายระดับชาติถึงมาตรการเพื่อลดการใช้เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดผิดกฎหมาย เป็นต้น ในบางสถานการณ์จ�าเป็นต้องใช้การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสร้าง 

ความเข้าใจในปัจจยัทีเ่อือ้หรอืเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาและการน�าโปรแกรมและนโยบายทีม่ปีระสทิธภิาพไปใช้ รายงานสรปุ

เล่มนีอ้้างองิข้อสรปุจากการศกึษาทีม่รีะเบยีบวธิวีจิยัทีห่ลากหลาย ทัง้การวจิยัแบบทดลอง การวจิยัเชงิคณุภาพ รวมทัง้งานวจิยั

แบบ RCTs ด้วย

เนื่องจากโปรแกรมที่แสดงผลสนับสนุนมีจ�านวนเพิ่มขึ้นมากจากการทดลองหลากหลาย ดังนั้นเพื่อเสริมความหนักแน่น

ของข้อค้นพบทีน่�าเสนอ รายงานสรปุเล่มนีจ้งึจดัให้การศกึษาทีไ่ด้ท�าซ�า้ในหลายชมุชนและหลายประเทศมคีวามส�าคญัล�าดบัต้น 

โดยท�าความเข้าใจการศึกษาเหล่านี้ว่า บทบาทของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจมีผลอย่างไรหากใช้มาตรการเดียวกันในบริบทที่ 

แตกต่าง และช่วยชี้ว่าการปรับเปลี่ยนอะไรที่จ�าเป็นเพื่อให้คงผลลัพธ์ดังเดิม แม้การวิจัยป้องกันที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ 

ท�าในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานสรุปและรายงานฉบับเต็มนี้ (Hosman, Jané-Llopis & 

Saxena, 2005) มีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อให้มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านการป้องกันและมาตรการที่มีหลักฐาน

เชงิประจกัษ์ทีม่อียูท่ัว่โลก ดงันัน้หลกัว่าอะไรท�าแล้วได้ผลนัน้สามารถน�าไปปรบัใช้ในสถานการณ์แตกต่างได้ โดยเฉพาะประเทศ

รายได้ต�่าที่ยังขาดข้อมูลการวิจัยป้องกันทั้งที่จ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนอย่างมาก เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ด้านการป้องกันและประกอบการตัดสินใจ ประเทศเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เข้าใจความเป็นไปได้ของ

โปรแกรมป้องกัน และพัฒนาต่อจนสามารถมีหลักฐานเชิงประจักษ์ของตนเองในที่สุด

เมื่อโปรแกรมป้องกันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มีพร้อมใช้เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มนานาชาติที่จะรับ “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(best practices)” มาใช้ในประเทศและชุมชนต่างๆ จึงเกิดค�าถามถึงระดับ (มาตรฐาน) ของหลักฐานควรจะมีเพื่อช่วยในการ

ตัดสินใจเพื่อน�ามาปรับใช้ มาท�าซ�้า หรือขยายผล การก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปเพื่อช่วยตัดสินใจท�าได้ยาก เนื่องจากมีความ

แตกต่างของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นความท้าทายในการพัฒนาหลักฐานใหม่เพิ่มเติม โดยทั่วไป 

จะแนะน�าให้พิจารณาความตรงภายในและภายนอกของหลักฐานที่มีอยู่เป็นกรณีเพื่อการตัดสินใจมาตรการที่จะด�าเนินงาน  

หรือแนะน�าให้ท�าเพียงทดลองใช้ตามบริบทที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ 

การพัฒนาหลักฐานเป็นอีกหนึ่งขั้นตอน และมาตรฐานหลักฐานที่แตกต่างจะน�าไปสู่การตัดสินใจที่แตกต่างกัน 

การป้องกันโรคจิตเวช  
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หลักฐานของปัจจัยเสี่ยง 
และปัจจัยปกป้อง
Evidence-based risk and protective factors1

แนวคิดปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้อง
The concept of risk and protective factors

การป้องกนัโรคจติเวชมุง่เป้าทีปั่จจยัก�าหนดทัง้หลายทีเ่ป็นสาเหต ุหรอืชกัน�าให้เกดิโรคจติเวช ปัจจยัเสีย่ง (risk factors) 

จะเพิ่มโอกาสเกิดปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญหรือท�าให้ปัญหารุนแรงขึ้นหรือยาวนานขึ้น ปัจจัยปกป้อง (protective factors)  

หมายถงึการเพิม่ความต้านทานของบคุคลต่อปัจจยัเสีย่งและความเจบ็ป่วย ซึง่ปัจจยัดงักล่าวสามารถแก้ไข ลด หรอืปรบัเปลีย่น

การตอบสนองของคนต่อบางสถานการณ์เสี่ยงที่ชักน�าไปสู่ผลที่ไม่เหมาะสมได้ (Rutter, 1985) ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยปกป้อง 

ระดับบุคคลจะเหมือนกับลักษณะของสุขภาพจิตที่ดี เช่น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความสามารถในการปรับอารมณ์ ความคิด

เชิงบวก ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการกับความเครียด และความรู้สึกควบคุมตัวเองได้ ด้วยเหตุนี้

มาตรการป้องกันที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างปัจจัยปกป้องส่วนใหญ่จึงทับซ้อนกันกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

หลักฐานปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องกันและความเชื่อมโยงที่น�าไปสู่การเกิดโรคจิตเวชนั้นชัดเจนมาก (เช่น Coie และ

คณะ, 1993; Ingram & Price, 2000) ปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องมทีัง้ระดบับคุคล ครอบครวั สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม 

ส่วนใหญ่แล้วผลจากการมีหลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน หรือขาดปัจจัยปกป้อง หรือมีทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องผสมผสานกัน 

และชักน�าให้บุคคลนั้นเปลี่ยนจากสุขภาพจิตดีเป็นการเพิ่มโอกาสป่วย จนเกิดปัญหาสุขภาพจิตและเกิดโรคจิตเวชขึ้นในที่สุด 

มาตรการเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตใจมีจุดมุ่งหมายที่จะรับมือกับปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้างปัจจัยปกป้อง 

ตลอดทุกช่วงวัย เพื่อขัดขวางกระบวนการที่จะน�าไปสู่ความผิดปกติทางจิตใจ ปัจจัยบุคคลใดมีอิทธิพลต่อพัฒนาการสุขภาพจิต

และการเกิดโรคจิตเวชมาก หากจัดการปัจจัยดังกล่าวได้ส�าเร็จจะยิ่งได้ผลในการป้องกันสูงมาก

ปัจจัยก�าหนดในมาตรการป้องกันจะต้องเป็นปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้และมีทั้งปัจจัยเฉพาะโรค ปัจจัยเสี่ยง 

และปัจจัยปกป้องทั่วไป โดยปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องทั่วไป (Generic risk and protective factors) นั้นเป็นปัจจัยที่พบ

ร่วมได้บ่อยในปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชต่างๆ มาตรการจัดการกับปัจจัยทั่วไปได้ดีนั้นจะส่งผลกระทบต่อการป้องกันได้

ในวงกว้าง ตวัอย่างเช่น ความยากจนและการล่วงละเมดิเดก็ซึง่พบได้บ่อยในโรคซมึเศร้า โรควติกกงัวลและความผดิปกตกิารใช้

สารเสพติด ดังนั้นมาตรการที่จะจัดการกับความยากจนและการล่วงละเมิดเด็กได้ดี คาดได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อทั้งสามโรคนี้ 

ส่วนปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องเฉพาะโรค (Disease-specific risk and preventive factors) ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ 

การเกิดโรคนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ความคิดเชิงลบจะมีความเฉพาะกับโรคซึมเศร้า และโรคซึมเศร้ามีความเฉพาะกับการฆ่าตัวตาย 

เป็นต้น

บทที่: 



นอกจากนีย้งัมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพกายและสขุภาพจติ ยกตวัอย่างเช่น โรคหวัใจและหลอดเลอืดสามารถน�าไป

สู่โรคซึมเศร้าหรือในทางกลับกันโรคซึมเศร้าสามารถน�าไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดได้ สุขภาพจิตและสุขภาพกายมีความ

เกี่ยวข้องผ่านปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยร่วมกัน เช่น ที่อยู่อาศัยยากจนน�าไปสู่ทั้งสุขภาพจิตไม่ดีและสุขภาพกายไม่ดี จึงจ�าเป็นต้อง

ท�าความเข้าใจระหว่างโรคจิตเวชต่างๆ ระหว่างสุขภาพจิตและสุขภาพกาย และการที่ปัจจัยเสี่ยงทั่วไปและปัจจัยเสี่ยง 

เฉพาะโรคจะเป็นหนทางน�าไปสู่ความเจ็บป่วยทางจิตเวช

องค์ความรูท้ีม่หีลกัฐานเกีย่วกบัปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องมอียูเ่พยีงพอแล้วทีจ่ะรบัประกนัการลงทนุโดยภาครฐัและ

เอกชนในการที่จะพัฒนา เผยแพร่ และด�าเนินการตามโปรแกรมและนโยบายที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ มาตรการที่มีผลต่อ

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่ส่งผลกระทบขนาดใหญ่หรือมาตรการที่มีผลต่อปัญหาที่พบบ่อยร่วมกัน รวมทั้งปัญหาสังคม 

และเศรษฐกิจจะมีความคุ้มค่าประสิทธิผลที่สุดและน่าสนใจที่สุดส�าหรับผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ออกแบบโปรแกรมต้องค�านึงว่าโรคจิตเวชเฉพาะโรคอาจท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในกลุ่ม

ประชากรที่มีความเสี่ยงหลากหลาย ดังนั้นนโยบายสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลควรครอบคลุมมาตรการป้องกันหลายมาตรการ

ที่จัดการกันสาเหตุที่หลากหลายในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยก�าหนดทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
Social, environmental and economic determinants

ปัจจยัทางเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อมทีส่�าคญัส�าหรบัสขุภาพจติมกัเป็นประเดน็ใหญ่เช่น ความยากจน สงคราม และ

ความไม่เท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น คนยากจนมักจะมีชีวิตอยู่โดยขาดเสรีภาพพื้นฐานทั้งด้านความปลอดภัย การกระท�า หรือ

ทางเลือกที่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น โดยมักจะไม่มีอาหารที่พัก หรือไม่ได้รับการศึกษาหรือการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม  

ความขาดแคลนนี้จ�ากัดการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตที่มีคุณค่าเช่นคนทั่วไป (World Bank, 2000) ประชากรที่อาศัยอยู่ใน 

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีย่ากจนเพิม่ความเสีย่งของปัญหาสขุภาพจติ โรคซมึเศร้า และความอยูด่มีสีขุ (Patel & Jané-Llopis, 

2005) ปัจจัยมหภาคอื่นๆ เช่น การขยายสังคมเมือง สงคราม และการย้ายถิ่น การเหยียดเชื้อชาติ และความไม่มั่นคง 

ทางเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของอาการและความเจ็บป่วยทางจิตเวช ยกตัวอย่าง เช่น สงครามและบาดแผลทางใจ

จากสงครามเป็นสาเหตุของโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (post-traumatic stress disorders; PTSD) โรคซึมเศร้า  

โรควิตกกังวล และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา (Musisi, Mollica & Weiss, 2005) นอกจากนี้บาดแผลทางใจดังกล่าว 

ยังเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตในลูกหลานที่พ่อแม่เผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจหรือโรคซึมเศร้าอีกด้วย 
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ค�าอธบิายที ่4 แสดงปัจจยัสงัคมสิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิต่อสขุภาพจติทีอ่งิหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ซึง่จะอธบิายเพิม่เตมิ

ใน “การป้องกันโรคจิตเวช: มาตรการและทางเลือกนโยบายที่ประสิทธิผล” (Hosman, Jané-Llopis & Saxena, 2005)

คำ�อธิบ�ยที่ 4: ปัจจัยสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของสุขภ�พจิต 

ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง
การเข้าถึงสุราและยาเสพติด
การย้ายถิ่น
การแยกตัวเองและความห่างเหิน
ไม่ได้รับการศึกษา การคมนาคมล�าบาก ไร้ที่อยู่อาศัย
ชุมชนเพื่อนบ้านวุ่นวาย
การถูกปฏิเสธจากกลุ่มเพื่อน
สภาพสังคมที่ขาดแคลน
โภชนาการไม่ดี
ความยากจน
ความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
การเสียเปรียบทางสังคม
สังคมเมือง
ความรุนแรงและการกระท�าผิดกฎหมาย
สงคราม
ความเครียดจากการท�างาน
การว่างงาน

การเสริมความสามารถ
การรวมกลุ่มชนกลุ่มน้อย
สัมพันธภาพเชิงบวก
การมีส่วนร่วมทางสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความอดทน
การบริการสังคม
การสนับสนุนทางสังคมและเครือข่ายในชุมชน

ปัจจัยก�าหนดด้านบุคคลและครอบครัว
Individual and family-related determinants

ปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องของบคุคลและครอบครวัเป็นได้ทัง้ชวีภาพ อารมณ์ ความคดิ พฤตกิรรม สมัพนัธภาพระหว่าง

บุคคล หรือเกี่ยวกับบริบทครอบครัว โดยอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจิตที่ส�าคัญเฉพาะ ณ บางช่วงอายุของชีวิต และสามารถ

ส่งผลข้ามจากรุ่นสู่รุ่นได้ ยกตัวอย่างเช่น การล่วงละเมิดเด็กและความเจ็บป่วยทางจิตเวชของพ่อแม่ในช่วงวัยทารกหรือวัยเด็ก

ตอนต้นสามารถน�าไปสู่โรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลของบุคคลนั้นเมื่อโตขึ้นและยังส่งผ่านไปสู่รุ่นลูกได้ ในขณะที่ความผูกพัน

ที่มั่นคงและสังคมครอบครัวที่เกื้อหนุนสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ (Hoefnagels, 2005; Beardslee, Solantaus & 

vanDoesum, 2005) ส่วนพฤติกรรมเสี่ยงของมารดาระหว่างตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงดูไม่ดีตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตเป็นเหตุของ

ความเสี่ยงทางจิตเวชและระบบประสาทได้ (Brown & Sturgeon, 2005) ความขัดแย้งในชีวิตสมรสน�าไปสู่ความผิดปกติ

พฤติกรรมเกเร (conduct disorders) ในเด็ก โรคซึมเศร้าในผู้หญิงและความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราในทั้งพ่อและแม่ได้ 

(Sandler, Ayers & Dawson-McClure, 2005; Dyer & Halford, 1998)

ผูส้งูอายทุีเ่จบ็ป่วยทางกายอาจมปัีจจยัเสีย่งหรอืปัญหาทีต่ามมา เช่น นอนไม่หลบัเรือ้รงั ปัญหาการดืม่สรุา การทารณุกรรม

ผู ้สูงอายุ ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยหรือปัญหา 

พฤติกรรมในอดีต เช่น เคยมีโรคซึมเศร้ามาก่อน เป็นต้น โรควิตกกังวลเองเพิ่มความเสี่ยงของโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเพิ่ม 

ความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา บางครั้งอาจเกิดจากหลายเหตุต่อเนื่องกัน เช่น โรคสมาธิสั้นในวัยเด็ก ความผิด
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ปกติพฤติกรรมเกเรในวัยรุ่น และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและโรคซึมเศร้าในวัยผู้ใหญ่ เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน

ของปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่มีบทบาทส�าคัญต่อบุคคลและครอบครัว ค�าอธิบายที่ 5 แสดงให้เห็นถึงปัจจัยหลักอิงตาม 

หลักฐานเชิงประจักษ์หลักที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจิตเวช

ผูก้�าหนดนโยบายและผูป้ฏบิตังิานควรได้รบัรูถ้งึองค์ความรูปั้จจยัก�าหนดต่อสขุภาพจติทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์และแก้ไข

ได้ รวมถึงความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยทางจิต หลักฐานของปัจจัยระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ต่อสุขภาพจิตนั้นชัดเจน และพบว่าไม่เพียงน�าไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชเท่านั้นยังสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพกาย 

อีกด้วย ตัวอย่างเช่น กะโหลกศีรษะร้าว บาดเจ็บที่ศีรษะ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคตับแข็ง ในบทถัดไป 

จะกล่าวถงึหลกัฐานทีแ่สดงว่าปัญหาสขุภาพจติและโรคจติเวชร่วมนัน้สามารถแก้ไขด้วยการจดัการปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้อง

ผ่านมาตรการการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตได้อย่างไร

คำ�อธิบ�ยที่ 5: ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องสำ�หรับโรคจิตเวช

ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง

ไม่ประสบความส�าเร็จในการเรียนและขาดการเรียนรู้ทาง
ศีลธรรม
สมาธิสั้น
การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือสมองเสื่อม
การล่วงละเมิดเด็กหรือทอดทิ้งเด็ก
นอนไม่หลับเรื้อรัง
ปวดเรื้อรัง
การสื่อสารไม่ตรงไปตรงมา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การทารุณกรรมผู้สูงอายุ
วุฒิภาวะอารมณ์ไม่สมวัยและไม่สามารถควบคุมได้
ใช้สารเสพติดมากเกินไป
เผชิญกับความก้าวร้าว รุนแรง และบาดแผลทางใจ 
ความขัดแย้งในครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยก
ความเหงา
น�้าหนักแรกคลอดต�่ากว่าเกณฑ์
ระดับชั้นทางสังคมต�่า
ความเจ็บป่วยทางกาย
ความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง
พ่อแม่ป่วยด้วยโรคจิตเวช
พ่อแม่ใช้สารเสพติด
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอด
ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ทักษะและความสามารถการท�างานไม่ดี
ความบกพร่องด้านการอ่าน
ความพิการทางประสาทสัมผัสหรือพิการทางร่างกาย
ทักษะทางสังคมไม่ดี
เหตุการณ์ที่เครียดในชีวิต
การใช้สารเสพติดในระหว่างตั้งครรภ์

ความสามารถในการรับมือกับความเครียด
ความสามารถในการเผชิญกับความทุกข์ยาก
การปรับตัว
ความเป็นตัวของตัวเอง
การกระตุ้นความคิดอ่านตั้งแต่อายุน้อย
การออกก�าลังกาย
ความรู้สึกปลอดภัย
ความรู้สึกว่าจัดการและควบคุมได้
การอบรมเลี้ยงดูที่ดี
การรู้หนังสือ
ความผูกพันที่ดีและความผูกพันในช่วงต้นของชีวิต
ปฏิสัมพันธ์พ่อแม่และลูกในเชิงบวก
ทักษะการแก้ปัญหา
พฤติกรรมเตรียมเข้าสังคม
ความภาคภูมิใจในตนเอง
ทักษะชีวิต
ทกัษะการจดัการทางสงัคมและจดัการกบัความขดัแย้ง
การพัฒนาทางสังคมอารมณ์
การจัดการกับความเครียด
การเกื้อหนุนทางสังคมโดยครอบครัวและเพื่อน
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กลยุทธ์มหภาคเพื่อลดความเสี่ยง 
และเพิ่มคุณภาพชีวิต
Macro-strategies to reduce risk  

and improve quality of life

การปรับเปลี่ยนกฎหมาย สร้างนโยบาย และจัดสรรทรัพยากรช่วยให้สุขภาพจิตของประชากรในประเทศหรือท้องถิ่น 

ดีขึ้นได้มาก การปรับแก้กฎหมายได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อการพัฒนาสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ บทนี้จะกล่าวถึง

กลยุทธ์ป้องกันมหภาคส�าคัญที่ท�าให้สุขภาพจิตดีขึ้นและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจิตเวช (Patel & Jané-Llopis, 2005; 

Musisi, Molica & Weiss, 2005; Anderson และคณะ, 2005)

การเสริมโภชนาการ
Improving nutrition

การเสรมิโภชนาการและกระตุน้พฒันาการเดก็ด้อยโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิพบหลกัฐานชดัเจนว่าท�าให้เดก็พฒันา

ความคิดอ่านได้ดี ผลการเรียนดีขึ้น และลดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยทางจิตเวช โดยเฉพาะในเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่อาศัย

ในชมุชนยากจน มาตรการทีม่ปีระสทิธผิลสงูทีส่ดุคอืมทีัง้การให้อาหารฟร ีมกีารประเมนิตดิตามพฒันาการ และการส่งเสรมิสขุภาพ 

รูปแบบนี้จะรวมมาตรการโภชนาการ (เช่น ให้อาหารเสริม) ร่วมกับการให้ค�าปรึกษาและการดูแลทางจิตสังคม (เช่น  

ให้ความอบอุ่น สนใจรับฟัง) (WHO, 1999) การใช้กราฟติดตามการเจริญเติบโต (เทียบน�้าหนักของเด็กกับน�้าหนักตามเกณฑ์) 

ถือเป็นมาตรการที่คุ ้มค่าประสิทธิผลที่สุด (WHO, 2002c) นอกจากนี้ไอโอดีนถือว่ามีบทบาทส�าคัญมากในการป้องกัน 

ภาวะปัญญาอ่อน พฒันาการล่าช้า และความบกพร่องการเรยีนรู ้(WHO, 2002c) โปรแกรมเสรมิไอโอดนีด้วยเกลอืไอโอดนีหรอื

น�้าผสมไอโอดีนเป็นวิธีที่จะท�าให้เด็กได้รับไอโอดีนในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการได้ จากการผลักดันมาตรการนี้ทั่วโลก 

และด้วยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ท�าให้ครัวเรือนทั่วโลกกว่าร้อยละ 70 มีการใช้เกลือไอโอดีน สามารถช่วยป้องกัน

ทารกแรกเกดิ 91 ล้านคนจากการขาดสารไอโอดนี (UNICEF, 2002) และช่วยป้องกนัปัญหาสขุภาพจติและสขุภาพกายทีเ่กีย่วข้อง

ได้ในทางอ้อม

การจัดหาที่อยู่อาศัย
Improving housing

การไม่มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นหนึง่ตวับ่งชีถ้งึความยากจน ใช้เป็นเป้าหมายเพือ่เสรมิสขุภาพประชาชนและลดความไม่เท่าเทยีม

ด้านสุขภาพ ผลการทบทวนล่าสุดพบว่าการจัดหาที่อยู่อาศัยส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยการรายงานสุขภาพ

ด้วยตัวเองดีขึ้น ลดความตึงเครียดด้านสุขภาพจิต และส่งผลดีต่อสังคม เช่น รับรู้ถึงความปลอดภัย อาชญากรรม และการมี 

ส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Thomson, Petticrew & Morrison, 2001)

2
บทที่: 



การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
Improving access to education

การไม่รูห้นงัสอืหรอืได้รบัการศกึษาน้อยเป็นปัญหาสงัคมทีส่�าคญัในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในภมูภิาคเอเชยีใต้

และแอฟรกิาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า มแีนวโน้มทีจ่ะพบมากในผูห้ญงิ การไม่รูห้นงัสอืจ�ากดัศกัยภาพของบคุคลอย่างมาก

ที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจของตน ระดับการศึกษาในหลายประเทศดีขึ้นอย่างมากด้วยโปรแกรมการศึกษาที่มุ่งในเด็ก แต่มี

กจิกรรมน้อยมากทีมุ่ง่การไม่รูห้นงัสอืของผูใ้หญ่ โปรแกรมดงักล่าวจงึควรมเีป้าเพิม่การรูห้นงัสอืในผูใ้หญ่ด้วย ซึง่จะเกดิประโยชน์

ชัดเจนในการลดความตึงเครียดทางจิตใจและส่งเสริมสุขภาพจิต ตัวอย่างของการวิจัยชาติพันธุ์วิทยาในประเทศอินเดียพบว่า

โปรแกรมการเรียนรู้หนังสือได้ผลลัพธ์มากไปกว่าการเรียนรู้เฉพาะทักษะที่สอน (Cohen, 2002) การให้ผู้หญิงมารวมตัวกัน 

ในสงัคมใหม่ทีไ่ด้รบัความรูแ้ละความคดิจากโลกภายนอก ผูห้ญงิกลุม่นีเ้ป็นตวัเร่งให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมได้อย่างมาก 

การเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเป็นครูอาสาสมัครพบว่าผู้หญิงและเด็กหญิงที่รู ้หนังสือจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีคุณค่า 

ในตวัเองและมจีดุมุง่หมายชวีติชดัเจน ผลจากสขุภาพจติทีด่มีาได้หลายทางทัง้จากความรูท้กัษะคดิค�านวณทีช่่วยลดความเสีย่ง

ถูกโกง ความมั่นใจที่จะปกป้องสิทธิของตนมากขึ้น และลดอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับ 

การป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตเวชและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิต

มีข้อมูลบ่งชี้ถึงความส�าเร็จในการให้เงินสนับสนุนเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเพศในด้านการศึกษา (World Bank, 2000) 

ยกตัวอย่างเช่น ผลการประเมินรอบแรกของการให้เงินทุนสนับสนุนโรงเรียนในบังคลาเทศปี ค.ศ.1982 พบการเข้าเรียนของ

เด็กหญิงในโรงเรียนมัธยมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 44 ในช่วงห้าปีคิดเป็นจ�านวนมากกว่าสองเท่าของค่าเฉลี่ย 

ทั้งประเทศ (Bellew& King, 1993) การประเมินผลการศึกษาในปากีสถานได้แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงสภาพของโรงเรียน

ให้เข้าถงึได้ง่ายขึน้ การสนบัสนนุค่าเรยีน และการปรบัโรงเรยีนให้เหมาะกบัวฒันธรรมเพิม่การเข้าเรยีนของเดก็หญงิอย่างรวดเรว็ 

(World Bank, 2000) การศึกษาที่ดีขึ้นช่วยให้ผู้หญิงเพิ่มสมรรถนะทางความคิด อารมณ์และสติปัญญาและเพิ่มโอกาสในการ

ท�างาน และอาจลดความไม่เท่าเทียมทางสังคมและลดความเสี่ยงของโรคจิตเวชบางชนิด เช่น โรคซึมเศร้าได้

การลดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
Reducing economic insecurity

ในประเทศก�าลังพัฒนาหลายประเทศ ภาระหนี้เงินกู้เป็นสาเหตุหลักของความเครียดและวิตกกังวลน�าไปสู่อาการของ

โรคซึมเศร้า โรคจิตเวช และการฆ่าตัวตาย องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เช่น BRAC ในบังคลาเทศได้พัฒนาโปรแกรม 

เพื่อลดความยากจนโดยมุ่งที่ประเด็นวงเงินสินเชื่อ ความเท่าเทียมทางเพศ การบริการสุขภาพพื้นฐาน โภชนาการ การศึกษา 

และสทิธมินษุยชน การจดัหาเงนิกูย้มืจากแหล่งดงักล่าวอาจช่วยลดความเสีย่งของความเจบ็ป่วยทางจติเวชด้วยการก�าจดัสาเหตุ

ส�าคัญของความเครียดออกไป โดยเฉพาะการถูกคุกคามจากเจ้าหนี้นอกระบบ การประเมินผลโปรแกรม BRAC เพื่อลด 

ความยากจนพบว่าได้ช่วยคนจนที่สุดในบังคลาเทศนับล้านคนและผู้หญิงที่เป็นสมาชิกของ BRAC มีความอยู่ดีมีสุขมากกว่า 

ผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (Chowdhury & Bhuiya, 2001)
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การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน
Strengthening community networks

มาตรการชุมชนหลายงานที่เน้นการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความ 

รบัผดิชอบต่อสงัคมภายในสมาชกิชมุชนเอง ตวัอย่างของมาตรการดงักล่าว เช่น Community that Care (CTC) ซึง่ด�าเนนิการ

อย่างประสบความส�าเรจ็แล้วในหลายร้อยชมุชนของประเทศสหรฐัอเมรกิา และขณะนีถ้กูน�าไปใช้และขยายผลในเนเธอร์แลนด์ 

อังกฤษ สกอตแลนด์ แคว้นเวลส์ และออสเตรเลีย ระบบการจัดการของโปรแกรม CTC คือใช้วิธีการด�าเนินการในชุมชนด้วย

การกระตุ้นให้ชุมชนสร้างระบบป้องกันความรุนแรงและก้าวร้าวในชุมชนเอง (Hawkins, Catalano & Arthur, 2002) วิธีการ

นีจ้ะท�าให้ชมุชนใช้ข้อมลูปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องของท้องถิน่ค้นหาความเสีย่งและพฒันากจิกรรมขึน้ โดยมาตรการนีจ้ะท�า

ไปพร้อมกนัในหลายระดบัของชมุชน ได้แก่ ระดบัชมุชน (เช่น การจดัสรรทรพัยากร การปรบันโยบาย การใช้สือ่) ระดบัโรงเรยีน 

(เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการในโรงเรียนหรือการเรียนการสอน) ระดับครอบครัว (เช่น การอบรมพ่อแม่) และระดับ

บุคคล (เช่น การสร้างความสามารถทางสังคม) (Developmental Research and Programs, 1997) โปรแกรม CTC  

จะสนับสนุนให้ชุมชนเลือกและใช้โปรแกรมอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่และตรงกับความเสี่ยงของชุมชนที่วิเคราะห์ได้  

จนถึงขณะนี้ระบบ CTC ได้รับการประเมินผลในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวิธีประเมินก่อนหลังเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน

ของแต่ละชุมชนใน 40 ชุมชน การประเมินพบผลต่อเยาวชนดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ปัญหาที่โรงเรียน (ลดลงร้อยละ 30) ถูกจับ

เนื่องจากมีอาวุธในครอบครอง (ลดลงร้อยละ 65) ลักทรัพย์ (ลดลงร้อยละ 45) คดียาเสพติด (ลดลงร้อยละ 29) และถูกจับคดี

ท�าร้ายร่างกาย (ลดลงร้อยละ 27)

การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
Reducing the harm from addictive substances

การจัดเก็บภาษี ลดการจำาหน่าย และการห้ามโฆษณา 
Taxation, reduced availability and bans on advertising

มาตรการควบคมุสารเสพตดิทีม่ปีระสทิธผิลสามารถด�าเนนิการได้ทัง้ระดบันานาชาต ิระดบัชาต ิระดบัภมูภิาค และระดบั

ท้องถิ่น ได้แก่ การจัดเก็บภาษี การจ�ากัดแหล่งจ�าหน่าย และการห้ามโฆษณาทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม (Anderson 

และคณะ, 2005) มาตรการที่ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดจะสามารถป้องกันความผิดปกติพฤติกรรมเสพสารเสพติด 

(substance use disorders) ได้

ราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดของการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ การเพิ่มภาษีที่ท�าให้ยาสูบราคาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 จะสามารถลดทั้งความชุกและการใช้ยาสูบได้ถึงร้อยละ 5 ในประเทศที่มีรายได้สูง และร้อยละ 8 ในประเทศที่มี 

รายได้ต�า่และปานกลาง เช่นเดยีวกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ หากมรีาคาเพิม่ขึน้ร้อยละ 10 จะสามารถลดการบรโิภคในระยะยาว

ได้ถึงร้อยละ 7 ในประเทศที่มีรายได้สูง และประมาณร้อยละ 10 ในประเทศที่มีรายได้ต�่า (แม้จะมีข้อมูลจ�ากัด) (Anderson 

และคณะ, 2005) นอกจากนัน้การเพิม่ภาษเีครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จะช่วยลดอบุตักิารณ์และความชกุของโรคทีเ่กดิจากแอลกอฮอล์ 

ได้แก่ โรคตับ อุบัติเหตุจราจร และการบาดเจ็บอื่นๆ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา เช่น ความรุนแรงในครอบครัว รวมไปถึง 

ผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากการดื่ม
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กฎหมายทีป่รบัเพิม่อายขุัน้ต�า่ทีด่ืม่ได้ตามกฎหมายให้สงูขึน้ช่วยลดการจ�าหน่ายเครือ่งดืม่และปัญหาการดืม่ในเดก็เยาวชนลง 

การจ�ากัดชั่วโมงและวันเวลาในการจ�าหน่ายและลดแหล่งจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยลดการดื่มและปัญหาที่สัมพันธ์กับ

การดืม่ลง การจ�ากดัการสบูบหุรีใ่นสถานทีส่าธารณะและสถานทีท่�างานสามารถลดความชกุของการสบูบหุรี ่(ร้อยละ 4-6) และ

ลดจ�านวนบุหรี่ที่สูบต่อวันของผู้สูบได้ (ร้อยละ 10) (Fichtenberg & Glantz, 2002)

ชดุกจิกรรมห้ามโฆษณาบหุรีแ่บบครอบคลมุสามารถลดการสบูบหุรีล่งถงึร้อยละ 6 ในขณะทีช่ดุกจิกรรมห้ามโฆษณาบหุรี่

ที่ท�าเพียงบางเรื่องพบว่ามีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเลย (Saffer, 2000) ประเทศที่มีการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พบว่ามีการดื่มต�่ากว่าร้อยละ 16 และมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนนน้อยกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่มี 

การห้ามโฆษณาดังกล่าว (Saffer & Dave, 2002).

การลดการสูบบุหรี่และการใช้สารอื่นในระหว่างตั้งครรภ์ 
Reduced smoking and use of other substances during pregnancy

มีหลักฐานชัดเจนถึงผลกระทบจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติดระหว่างตั้งครรภ์ ที่ท�าให้เด็กมีโอกาส 

คลอดก่อนก�าหนดสงูขึน้ น�า้หนกัแรกคลอดต�า่ ตายระหว่างคลอด หรอืมปัีญหาพฒันาการทางระบบประสาทและความคดิอารมณ์

ในระยะยาว (เช่น สตปัิญญาต�า่กว่าปกต ิโรคสมาธสิัน้ พฤตกิรรมเกเร ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่) (Brown & Sturgeon, 2005) 

การคลอดก่อนก�าหนดและน�้าหนักแรกคลอดต�่านั้นทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช 

การใช้สารเสพติดในแม่สัมพันธ์กับการติดสารเสพติดในลูกเมื่อลูกโตเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โปรแกรมการให้ความรู้ 

เพื่อกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์งดเว้นการใช้สารเสพติดจะเกิดผลดีต่อสุขภาพจิตในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น การบ�าบัด 

พฤตกิรรมเพยีง 15 นาทใีนแม่ตัง้ครรภ์ทีส่บูบหุรีพ่บว่าท�าให้เลกิบหุรีไ่ด้เพิม่ขึน้ร้อยละ 6 โดยแม่ทีเ่ลกิบหุรีจ่ะท�าให้เดก็แรกคลอด

น�้าหนักเพิ่มขึ้นถึง 200 กรัม การลดจ�านวนการสูบบุหรี่ลงช่วยเพิ่มน�้าหนักแรกคลอดในเกือบครึ่งหนึ่งของแม่ที่สูบบุหรี่  

(Windsor และคณะ, 1993)
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การลดตัวกระตุ้นความเครียด 
และเสริมความเข้มแข็งทางใจ
Reducing stressors and enhancing resilience

การส่งเสริมสุขภาพเริ่มตั้งแต่มีชีวิต
Promoting a healthy start in life

โปรแกรมจดัการตัง้แต่ระยะแรกถอืเป็นวธิกีารป้องกนัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ โปรแกรมทีป่ระสบความส�าเรจ็ทีส่ดุทีจ่ดัการ

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องเริ่มตั้งแต่มีชีวิต เป้าหมายคือประชากรเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้น้อย

และระดับการศึกษาต�่า (Brown & Sturgeon, 2005) ได้แก่ มาตรการเยี่ยมบ้านระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด มาตรการ 

ลดการสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ การอบรมพ่อแม่ และโปรแกรมก่อนวัยเรียน เป็นต้น

มาตรการเยี่ยมบ้าน
Home-based interventions

มาตรการเยี่ยมบ้านระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดที่จัดการประเด็นเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ของแม่ ขาดการช่วยเหลือ

ทางสงัคม ทกัษะการเลีย้งดขูองพ่อแม่ และการสร้างปฏสิมัพนัธ์ระหว่างเดก็และพ่อแม่นัน้ พบว่ามผีลอย่างมากในทางสาธารณสขุ

ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ (Brown & Sturgeon, 2005) โดยหมายรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นทัง้มารดาและทารก

แรกเกดิ ลดการใช้บรกิารสขุภาพลง และลดปัญหาพฤตกิรรมในระยะยาวหลงั 15 ปีผ่านไป และยงัมหีลกัฐานทีแ่สดงว่ามาตรการ

ดังกล่าวมีความคุ้มค่าประสิทธิผลโดยเฉพาะเมื่อคิดในระยะยาว

โปรแกรมเยี่ยมบ้านก่อนและหลังคลอด (The Prenatal and Infancy Home Visiting Programme) (Olds, 1997, 

2002) เป็นตัวอย่างหนึ่งของโปรแกรมที่มีประสิทธิผล (รายละเอียดดังค�าอธิบายที่ 6)

คำ�อธิบ�ยที่ 6: โปรแกรมเยี่ยมบ้�นก่อนและหลังคลอด 
The Prenatal and Infancy Home Visiting Programme
โปรแกรมนี้เป็นตัวอย่างของโปรแกรมการเยี่ยมบ้านที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ประสบความส�าเร็จที่สุดโปรแกรมหนึ่ง 

เป็นโปรแกรมทีม่กีารเยีย่มบ้านเป็นเวลาสองปีโดยพยาบาลทีผ่่านการอบรม มุง่เน้นกลุม่วยัรุน่ยากจนทีต่ัง้ครรภ์เป็นครัง้แรก 

ผลการศึกษา RCTs พบผลดีต่อทารกแรกเกิด โดยลดการเกิดน�้าหนักแรกคลอดต�่า (น�้าหนักเพิ่มขึ้นถึง 400 กรัม)  

คลอดก่อนก�าหนดลดลงร้อยละ 75 ลดจ�านวนครั้งที่เข้ารับบริการห้องฉุกเฉินลงสองเท่า และลดการท�าร้ายเด็กลง 

อย่างชดัเจน หลงัตดิตามสีปี่พบว่าแม่ใช้วธิกีารลงโทษน้อยลง แม่มงีานท�ามากขึน้ (ร้อยละ 82) ระยะห่างการมลีกูคนทีส่อง

นานขึน้ (นานกว่า 12 เดอืน) และลกูทีเ่กดิมคีะแนนไอควิสงูขึน้ ตดิตามจนเดก็อาย ุ15 ปี พบรายงานว่าถกูท�าร้ายน้อยลง 

ตัวเด็กเองมีปัญหาสุราและสารเสพติดลดลง (ร้อยละ 56) ถูกจับกุมน้อยลง (ร้อยละ 56) ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดน้อยลง 

(ร้อยละ 81) และมีจ�านวนคู่นอนลดลง (ร้อยละ 63) ครอบครัวมีสภาพการเงินดีขึ้น และลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลง

มากกว่าค่าใช้จ่ายของโปรแกรมที่ใช้ไป (Olds, 1997, 2002; Olds และคณะ, 1997; Olds และคณะ, 1998)

3
บทที่: 



มาตรการนีไ้ด้ถกูน�าไปใช้ในอกีสองชมุชนของประเทศสหรฐัอเมรกิาพบว่าประสบความส�าเรจ็เช่นกนั และมบีางประเทศ

ในยุโรปน�าไปปรับใช้ หากเป็นพยาบาลจะได้ผลดีที่สุดกับแม่ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีความเครียดสูง ซึ่งครอบครัวลักษณะนี้

มักจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมเฉพาะที่สามารถจัดการหลายๆ ปัญหาพร้อมกันตามความต้องการได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้

หมายความว่าโปรแกรมเยี่ยมบ้านด้วยพยาบาลหรือนักสังคมสงเคราะห์เท่านั้นที่มีประสิทธิผล (Villar และคณะ, 1992) สิ่งที่

จ�าเป็นคือค้นหาว่าอะไรคือองค์ประกอบหลักที่ท�าให้โปรแกรมมีประสิทธิผลและอะไรคืออุปสรรค ในโปรแกรมเยี่ยมบ้านก่อน

และหลงัคลอดทีเ่ยีย่มโดยพยาบาลพบว่าได้ผลดกีว่าบคุลากรอืน่ อย่างไรกต็าม ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเช่นนัน้เสมอไป การใช้ทรพัยากร

บุคคลของชุมชนอาจเป็นวิธีการที่ได้ประสิทธิภาพเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โปรแกรมเยี่ยมบ้านมีประโยชน์อย่างมากในประชากร

และประเทศกลุ่มรายได้น้อย เนื่องจากการไม่รู้หนังสือหรือความจ�ากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพและความรู้ต่างๆ ประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่ไม่มีบุคลากรสุขภาพอาจใช้คนในชุมชนมาฝึกเป็นผู้เยี่ยมครอบครัวและสร้างความช�านาญในการเยี่ยมบ้านได้  

หากให้การอบรมที่เพียงพอก็จะสามารถจัดบริการดังกล่าวได้ และควรมีการวิจัยประเมินผลต่อไป

มาตรการก่อนวัยเรียนและโปรแกรมอบรมพ่อแม่ 
Preschool educational and parenting interventions

โปรแกรมชมุชนส�าหรบัครอบครวักลุม่เสีย่งทีม่เีดก็เลก็เกดิผลดอีย่างมาก (Brown & Sturgeon, 2005) รวมถงึโปรแกรม

ป้องกันแบบทั่วไปในก่อนวัยเรียน เช่น โครงการอ่านหนังสือในครอบครัว คลินิกตรวจสุขภาพ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ

และรายการโทรทัศน์ที่สอนทักษะการอ่านพื้นฐานและค่านิยมทางอารมณ์และสังคม

มาตรการกลุ่มเฉพาะที่มุ่งเป้าเป็นเด็กจากชนกลุ่มน้อยและครอบครัวที่ยากจนเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดอ่านและ

ทักษะด้านภาษาและการพูดพบว่า ท�าให้พัฒนาการด้านความคิดดีขึ้น สัมฤทธิผลทางการเรียนดีขึ้น และส�าเร็จการศึกษา  

และมีปัญหาพฤติกรรมเกเรหรือถูกจับกุมลดลง ตัวอย่างเช่น โครงการก่อนวัยเรียน High/Scope Perry Preschool Project 

พบว่าได้ผลดีต่อเนื่องจนเมื่อเด็กอายุ 19 ปี และ 27 ปี โดยลดการถูกจับกุม (ลดลงร้อยละ 40) และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ต่อการลงทุนของรัฐบาลถึงเจ็ดเท่า (Schweinhart และคณะ, 1993; Schweinhart & Weikart, 1997)

น�้าหนักแรกคลอดต�า่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่พิสูจน์แล้วว่ามีผลต่อความบกพร่องด้านความคิดและพฤติกรรม เติบโตไม่สมวัย 

สติปัญญาบกพร่องเมื่อโตขึ้น มีปัญหาการเรียนรู้ ปัญหาที่โรงเรียน และเพิ่มความเสี่ยงของความผิดปกติของพฤติกรรมและ

โรคจติเวช ดงันัน้มาตรการเยีย่มบ้านตัง้แต่หลงัคลอดร่วมกบัโปรแกรมก่อนวยัเรยีน เช่น โปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพและพฒันาการ

ทารก (Infant Health and Development Programme) ที่มุ่งเป้าทารกน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์หรือเด็กที่มีแม่ปัญญาอ่อน 

เริ่มตั้งแต่ทารกหลังคลอดถึง 3 ขวบ ได้ด�าเนินการซ�้ามาแล้วหลายครั้งจนสามารถยืนยันประสิทธิผลในการป้องกันระดับไอคิว

ตกลงในช่วง 4-5 ขวบปีแรก รวมทัง้ระดบัของปัญญาอ่อนได้อย่างชดัเจน (Blair, Ramey & Hardin, 1995; Blair & Ramey, 1997) 

แม่เองก็รายงานว่าเด็กมีปัญหาพฤติกรรมลดลง โครงการศูนย์เลี้ยงดูเด็กเล็ก (Day-care programmes) ส�าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง

พบว่าเกิดผลดีคล้ายกัน กล่าวคือการสอบตกระหว่างชั้นประถมศึกษาลดลงอย่างมาก (Ramey, Yeates & Short, 1984)

โปรแกรมอบรมพ่อแม่ได้ผลในการป้องกันอย่างชัดเจน ตัวอย่างโปรแกรม Webster-Stratton’s “The Incredible 

Years” ที่ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมโดยเพิ่มปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและลดวงจรการบังคับระหว่างเด็กและพ่อแม่ พบว่าช่วยให้เด็ก 

มีพฤติกรรมแก้ปัญหาและความสามารถทางสังคมดีขึ้น และลดปัญหาพฤติกรรมเกเรทั้งที่บ้านและโรงเรียน โปรแกรมจะใช้ 

วิธีการแสดงตัวอย่างในวิดีโอเทป และมีชุดหัวข้อเฉพาะส�าหรับพ่อแม่ ครู และเด็ก (Webster-Stratton & Reid, 2003; 

Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2001) อีกตัวอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิผล ได้แก่ Australian Triple P Positive 

Parenting Programme (Sanders, Turner & Markie-Dadds, 2002) โดยเป็นโปรแกรมอบรมพ่อแม่รุ่นใหม่โดยใช้มาตรการ

หลายระดับ ทั้งแบบทั่วไป แบบเฉพาะกลุ่ม และแบบเจาะจง จากการศึกษาติดตามกลุ่มควบคุม พบว่าพ่อแม่ที่ดูชุดวิดีโอเทป

การอบรมเลี้ยงดูตามโปรแกรมที่มีลักษณะให้ข้อมูลร่วมกับความบันเทิง (infotainment–style television programme)  

เดก็มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมลดลง และพ่อแม่มคีวามมัน่ใจมากขึน้ (Sanders, Montgomery & Brechman-Toussaint, 2000)

การป้องกันโรคจิตเวช  
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การลดการละเมิดและทอดทิ้งเด็ก
Reducing child abuse and neglect

แม้จะมกีจิกรรมมากมายทีด่�าเนนิการเพือ่ป้องกนัหรอืหยดุการเกดิ หรอืการเกดิซ�า้ของการละเมดิหรอืทารณุกรรมในเดก็ 

แต่มโีปรแกรมเชงิรกุเพยีงสองวธิทีีพ่บว่ามปีระสทิธผิลบ้าง ได้แก่ โปรแกรมเยีย่มบ้านในแม่กลุม่เสีย่งเพือ่ป้องกนัการท�าร้ายและ

ทอดทิ้งเด็ก และโปรแกรมป้องกันตัวเองส�าหรับเด็กวัยเรียนเพื่อให้เด็กป้องกันการถูกละเมิดทางเพศ (Hoefnagels, 2005)

โปรแกรมเยี่ยมบ้าน 
Home-based interventions

โปรแกรมเยี่ยมบ้านพบว่าประสบความส�าเร็จในการลดปัจจัยเสี่ยงที่จะกระท�าผิดต่อเด็ก โปรแกรมเยี่ยมบ้านก่อนและ

หลังคลอด (ค�าอธิบายที่ 6 ก่อนหน้านี้) ได้แสดงหลักฐานจากงานวิจัยแบบสุ่มควบคุมที่พบว่ามีการลดการท�าร้ายเด็ก แม่วัยรุ่น

ที่ไม่ได้แต่งงานที่เข้าโปรแกรมป้องกัน ในช่วงสองปีแรกพบกรณีการละเมิดหรือทอดทิ้งเด็กลดลงร้อยละ 80 และเมื่อเวลา 

ผ่านไปนาน 15 ปีกรณีการละเมิดหรือทอดทิ้งเด็กลดลงร้อยละ 46 จากตัวอย่างแม่กลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมในโปรแกรมทั้งหมด  

(Olds และคณะ, 1997) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการป้องกันการล่วงละเมิดในเด็กสามารถท�าได้ ประสบความส�าเร็จ 

ตามโปรแกรมที่ตั้งเป้าจัดการปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยและได้หลายผลลัพธ์ 

โปรแกรมป้องกันตัวเอง 
Self-defence strategies

วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมป้องกันตัวเองคือให้เด็กมีความรู้และทักษะเพื่อที่จะสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็น 

ผูถ้กูกระท�าได้ โปรแกรมในโรงเรยีนนีด้�าเนนิการกนัอย่างแพร่หลายในสหรฐัอเมรกิาในหลายระดบัชัน้เรยีนของโรงเรยีนประถม

ศึกษา การทดลองแบบควบคุมหลายการศึกษาแสดงผลที่เหมือนกันว่าเด็กที่เข้าร่วมโปรแกรมมีความรู้และทักษะดีกว่าเด็ก 

ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมดงักล่าว (Rispens, Aleman & Goudena, 1997) อย่างไรกต็าม ยงัไม่มหีลกัฐานทีบ่อกได้ว่าโปรแกรม

ป้องกันตัวเองดังกล่าวสามารถลดอัตราการล่วงละเมิดเด็กได้ 

การปรับตัวเมื่อพ่อแม่ป่วยด้วยโรคจิตเวช
Coping with parental mental illness

เด็กที่มีพ่อแม่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชหรือมีความผิดปกติพฤติกรรมเสพสารเสพติดจัดว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุด

ที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่มีพ่อแม่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงประมาณร้อยละ 50 ที่จะเกิด 

โรคซึมเศร้าก่อนอายุ 20 ปี (Beardslee และคณะ, 1988) มีหลักฐานยืนยันว่าโรคจิตเวชโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าและ 

โรควิตกกังวลสามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้ ซึ่งเป็นผลร่วมกันจากปัจจัยเสี่ยงทั้งทางพันธุกรรม ชีวภาพ จิตใจ และสังคม  

เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์หรือทารกแรกเกิด (van Doesum, Hosman & Riksen-Walraven, in press) ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมานักวิจัย

และผู้ปฏิบัติงานจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียได้พัฒนามาตรการหลากหลายเพื่อป้องกันการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

โดยมุ่งเน้นที่ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องในเด็กและครอบครัว ประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาได้แก่ ความรู้ของคนในครอบครัว 

เกี่ยวกับความเจ็บป่วย ความเข้มแข็งทางใจของเด็ก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และเด็ก และปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ความรู้สึก

อับอายเป็นตราบาป และการสนับสนุนเครือข่ายทางสังคม บางมาตรการเน้นที่สัมพันธภาพของพ่อแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มต้น  

บางมาตรการใช้การดูแลทั้งครอบครัวตลอดทั้งช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นตอนต้น หรือมุ่งเน้นที่ตัวเด็กเองในฐานะที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

การป้องกันโรคจิตเวช  
มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล 31



การศึกษาแบบควบคุมในโปรแกรมดังกล่าวยังมีจ�ากัด แม้ว่าบางการศึกษาจะแสดงผลที่จะสนับสนุน (Beardslee, 

Solantaus & VanDoesum, 2005) ได้แก่ การศึกษาโปรแกรมเยี่ยมบ้านในช่วงขวบปีแรกหลังคลอดโดยมุ่งเน้นการสร้าง

สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างเดก็และพ่อแม่ตัง้แต่แรกเกดิ การตรวจคดักรองในโรงเรยีน และโปรแกรมจดัการระยะแรกในเดก็เจาะจง

เฉพาะรายที่มีอาการวิตกกังวลมากขึ้นและมีพ่อแม่วิตกกังวล และโปรแกรมกลุ่มปรับความคิด (cognitive-oriented group 

programme) ส�าหรับเด็กวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ป่วยด้วยซึมเศร้าและเด็กมีอาการซึมเศร้าสูงแม้จะยังไม่ถึงกับป่วย ตัวอย่างผลการ

ทดลองแบบสุ่มของโปรแกรมกลุ่มปรับความคิดนี้ พบว่าความชุกของการเกิดโรคซึมเศร้าและการกลับป่วยซ�้าในกลุ่มควบคุม 

พบร้อยละ 25 ในขณะทีก่ลุม่ทีเ่ข้าโปรแกรมปีแรกเกดิเพยีงร้อยละ 8 เมือ่ตดิตามในปีทีส่องพบการเกดิโรคซมึเศร้าในกลุม่ควบคมุ

และกลุ่มได้รับโปรแกรมเป็นร้อยละ 31 และร้อยละ 21 ตามล�าดับ (Clarke และคณะ, 2001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 

แบบควบคุมก่อนหน้านี้ (Clarke และคณะ, 1995)

การเสริมความเข้มแข็งทางใจและลดพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียน
Enhancing resilience and reducing risk behaviour in schools

แม้ว่าเด็กจะใช้เวลาในโรงเรียนแตกต่างกัน แต่โรงเรียนถือเป็นสถาบันหลักในการขัดเกลาทางสังคม ด้วยเหตุนี้และ 

ด้วยความสะดวกในการจดักจิกรรมในสถานทีท่ีเ่ดก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยูท่ีน่ี ่โรงเรยีนจงึกลายเป็นสถานทีห่นึง่ทีส่�าคญัทีส่ดุส�าหรบั

มาตรการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน

โปรแกรมในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีและ 

ลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมผ่านการเรียนรู้ทางสังคม อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม (ดูการทบทวนของ  

Domitrovitch และคณะ, 2005) บางมาตรการก�าหนดเป้าทั้งโรงเรียนแบบบูรณาการระหว่างชั้นเรียน ในขณะที่บางมาตรการ

ก�าหนดเป้าหมายเพียงบางส่วน (เช่น เด็กบางชั้นเรียน) หรือเฉพาะเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โปรแกรมในโรงเรียนส่วนใหญ่ 

เป็นโปรแกรมแบบธรรมชาติทั่วไป มุ่งเป้าที่ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันทั่วๆ ไป ผลลัพธ์คือ การเรียนดีขึ้น ทักษะในการ 

แก้ปัญหาและความสามารถทางสังคมดีขึ้น ลดปัญหาทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรม เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล การกลั่นแกล้ง  

การใช้สารเสพติด พฤติกรรมก้าวร้าว เกเร

โปรแกรมเสริมสร้างทักษะทั่วไป 
General skill building programmes

โปรแกรมเสรมิสร้างทกัษะทัว่ไปในโรงเรยีนประถมศกึษาหรอืมธัยมศกึษาตอนต้น เช่น โปรแกรม I Can Problem Solve 

(Shure, 1997; & Shure Spivack, 1988) สามารถเพิ่มความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาและลดการเก็บกดและหุนหัน 

พลันแล่นได้ โปรแกรม Improving Social Awareness–Social Problem-Solving (ISA-SPS) ช่วยจัดการกับความเครียด 

ในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าโรงเรียนมัธยมได้ดีขึ้น และส่งผลให้ปัญหาพฤติกรรมลดลงอย่างชัดเจนเมื่อติดตามหกปี (Bruene-Butler 

และคณะ, 1997) โปรแกรม Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS) เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโปรแกรม 

ที่ผ่านการทดลอง RCTs มาหลายครั้งและพบว่าความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการแก้ปัญหาดีขึ้น และปัญหาด้านอารมณ์

และพฤตกิรรมลดลง (Conduct Problems Prevention Research Group, 1999; Greenberg & Kusche, 1998) โปรแกรม

เสริมสร้างทักษะในโรงเรียนที่ช่วยปรับในกลุ่มเด็กนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ป้องกันทั้งความ 

เจ็บป่วยทางจิตเวชและป้องกันการใช้สารเสพติดไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อการแก้ปัญหาน�ามาสู่ประเด็นเหล่านี้
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การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
Changing the school ecology

มาตรการป้องกันด้วยสิ่งแวดล้อม (ecologically-focused preventive interventions) โดยใช้บริบทของบ้านหรือ

โรงเรียนของเด็ก เป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กและป้องกันหรือลดผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม  

รายงานฉบับเต็ม (Domitrovich และคณะ, 2005) ได้แสดงตัวอย่างโปรแกรมที่ได้ผล เช่น การปรับโครงสร้างสิ่งแวดล้อม 

ของโรงเรียน (เช่น School Transitional Environment Project: Felner, และคณะ, 1993) การปรับบรรยากาศในชั้นเรียน 

(เช่น Good Behavior Game: Kellam และคณะ, 1994) หรอืการปรบับรรยากาศของทัง้โรงเรยีน (เช่น Norwegian Bullying 

Prevention Programme: Olweus, 1989) นอกจากนีย้งัมโีปรแกรมทีผ่่านการวจิยัแบบ RCTs มาหลายครัง้ทัง้ในสหรฐัอเมรกิา

และเนเธอร์แลนด์ เช่น Good Behavior Game ซึ่งเป็นโปรแกรมป้องกันแบบทั่วไป ที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมและ 

ให้ปฏิบัติตามกฎในชั้นเรียนผ่านการเสริมแรงทางบวก พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวลดลงอย่างชัดเจนได้นานถึงห้าปีหลังได้รับ 

กิจกรรมดังกล่าวในเด็กผู้ชายที่ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมก้าวร้าวระดับปานกลางถึงรุนแรง

โปรแกรมหลายองค์ประกอบ 
Multicomponent programmes

โปรแกรมป้องกันที่ท�าแบบองค์รวมทั้งโรงเรียน ในหลายระดับชั้นเรียนพร้อมกัน เช่น การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม 

ในโรงเรียนร่วมไปกับการพัฒนาทักษะรายบุคคลของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้อง พบว่าเกิดประสิทธิผลมากกว่า

มาตรการเดี่ยวในระดับชั้นเรียนเดียว ตัวอย่างโปรแกรมหลายองค์ประกอบที่มีประสิทธิผล เช่น Linking the Interests of  

Family and Teacher (LIFT) ที่พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนลดลงโดยเฉพาะเด็กส่วนใหญ่ที่เสี่ยง (Reid และคณะ, 

1999) และโปรแกรมหลายองค์ประกอบที่ท�าต่อเนื่อง Seattle Development Project ท�าให้เกิดความผูกพันกับโรงเรียน 

อย่างมาก สัมฤทธิผลทางการเรียนจากการรายงานด้วยตัวเองดีขึ้น และพฤติกรรมไม่เหมาะสมในโรงเรียนน้อยลง (Hawkins, 

von Cleve & Catalano, 1991)

การรับมือกับครอบครัวแตกแยก
Dealing with family disruption

วัยรุ่นที่พ่อแม่หย่าร้างกันพบมีปัญหาสูงขึ้น ทั้งตั้งครรภ์ในวัยรุ่น แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ออกโรงเรียนกลางคัน 

พฤติกรรมเกเร ใช้สารเสพติด มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ความสามารถทางการเรียนและสังคมต�่า และมีโอกาสสูงที่จะมี

สมัพนัธภาพกบัคูร่กัแบบไม่มคีวามสขุ หย่าร้าง และเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร หากพ่อแม่เสยีชวีติพบอาการวติกกงัวลและซมึเศร้า

ได้มากขึ้นจนถึงขั้นโรคซึมเศร้า มีปัญหาที่โรงเรียนและปัญหาพฤติกรรมมากกว่า และประสบความส�าเร็จด้านการเรียนต�่ากว่า

มาตรการส�าหรบัเดก็ทีพ่่อแม่หย่าร้างมใีช้กนัสองรปูแบบคอื โปรแกรมเดก็ (child-focused programmes) และโปรแกรม

ผู้ปกครอง (parent-focused programmes) (ดูใน Sandler, Ayers & Dawson-McClure, 2005) โปรแกรมโรงเรียนที่ได้ผล

ในเด็กกลุ่มนี้ (เช่น Children’s Support Group, Children of Divorce Intervention Programme) โปรแกรมเหล่านี้ 

จะสอนทักษะการจัดการกับความคิดและพฤติกรรม (เช่น การควบคุมความโกรธ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร) และส่งเสริม 

ให้เด็กตระหนักและแสดงอารมณ์ของตัวเองได้ นอกจากนี้กิจกรรมกลุ่มยังเป็นการช่วยเหลือทางสังคม ลดการแยกตัวและ 

การถูกตีตรา การศึกษาแบบควบคุมพบว่าเด็ก (อายุ 8-12 ปี) ที่เข้าร่วมโปรแกรมมีอาการซึมเศร้าและปัญหาพฤติกรรมน้อยลง

เมื่อติดตามหนึ่งปี (Wolchik และคณะ, 1993; Wolchik และคณะ, 2000) ส่วนโปรแกรมผู้ปกครองจะเน้นที่ทักษะการเลี้ยงดู

และการจดัการกบัอารมณ์ ซึง่พบว่าได้ผลดมีากในการเพิม่คณุภาพของสมัพนัธภาพระหว่างแม่ลกูและสร้างวนิยัได้ผลด ีลดปัญหา
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พฤติกรรมและปัญหาด้านอารมณ์ในเด็ก ผลการศึกษาแบบสุ่มติดตามหกปีพบผลดีในระยะยาว ทั้งความผิดปกติทางจิตเวช 

น้อยลงอย่างชัดเจน โดยเป็นผลจากทั้งโปรแกรมกับเด็กและกับแม่ (Wolchik และคณะ, 2002) วัยรุ่นในกลุ่มทดลองมีเพียง 

ร้อยละ 11 ที่ได้รับวินิจฉัยด้วยโรคจิตเวชในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่พบสูงถึงร้อยละ 23.5 นอกจากนี้

ในกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตพบปัญหาพฤติกรรมน้อยกว่า

แม้ว่ามีมาตรการมากมายที่พัฒนาขึ้นมาส�าหรับเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต แต่มีเพียงไม่กี่มาตรการที่ได้รับการทดสอบด้วยวิธี

การวิจัยเชิงทดลองแบบควบคุมที่ดี (Sandler, Ayers & Dawson McClure, 2005) การใช้วิธีการกลุ่มที่มีการแยกกลุ่มเฉพาะ

เป็นกลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยท�าไปพร้อมๆ กันพบว่าได้ผลดี (Sandler และคณะ, 2003) กิจกรรม

กลุ่มได้ผลด้วยการเป็นปัจจัยส่งเสริมท�าให้เด็กที่สูญเสียพ่อแม่มีสุขภาพจิตดีขึ้น รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก  

การจดัการปัญหา สขุภาพจติของผูด้แูล การมรีะเบยีบวนิยั และการแบ่งปันความรูส้กึซึง่กนัและกนั ทัง้โปรแกรมเดก็และโปรแกรม

ผู้ปกครองจะได้ผลที่ชัดเจนมากขึ้นในเด็กที่มีความเสี่ยงสูงหรือเด็กที่เริ่มมีอาการตั้งแต่ก่อนเข้าโปรแกรม

มาตรการในที่ท�างาน
Intervening at the workplace

งานเป็นต้นเหตขุองความเครยีดทีท่�าให้สขุภาพจติไม่ดอียูส่องเหตหุลกั ได้แก่ ความเครยีดจากการท�างานและการว่างงาน 

ซึ่งความเครียดดังกล่าวเพิ่มการเกิดโรคซึมเศร้า วิตกกังวล ภาวะหมดไฟ (burn-out) ปัญหาการดื่มสุรา โรคหัวใจและ 

หลอดเลือด และพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

ความเครียดจากการทำางาน 
Work stress

 มาตรการเพือ่ลดความเครยีดจากการท�างานอาจท�าโดยตรงด้วยการเพิม่ความสามารถของพนกังานในการจดัการปัญหา 

หรือลดความเครียดจากสภาพแวดล้อมการท�างาน มาตรการที่ปรับสภาพการท�างานมีสามวิธีการ ได้แก่ มาตรการปรับเนื้องาน

และปรับทางเทคนิค (เช่น การเสริมสร้างงาน การปรับรูปแบบของที่ท�างาน อุปกรณ์ส�านักงานให้สะดวก ปลอดภัยและ 

มีประสิทธิภาพ ลดเสียงในที่ท�างาน ลดภาระงาน เป็นต้น) มาตรการปรับบทบาทงานให้ชัดเจนและเสริมสัมพันธภาพทางสังคม 

(เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหาความขัดแย้ง) และมาตรการที่ปรับแก้ไขหลายจุดทั้งงานและพนักงาน แม้จะมีกฎหมาย 

ระดบัชาตแิละนานาชาตเิกีย่วกบัสภาพแวดล้อมของงานทัง้ด้านจติใจและสงัคมโดยเน้นการประเมนิความเสีย่งและบรหิารจดัการ

ความเสี่ยง แต่โปรแกรมส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นลดการประเมินรับรู้ความเครียดและผลที่ตามมา มากกว่าที่จะลดหรือท�าให้ต้นเหตุ

ความเครียดหมดไป (ดูจาก Price & Kompier, 2005)

โปรแกรมจัดการกับความเครียด (stress management programme) พบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันปัญหา 

สขุภาพจติ ข้อมูลวิจัยพบว่ามาตรการปรับเนื้องานและปรับทางเทคนิคจะท�าให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้มาก โปรแกรม Caregiver 

Support Programme เป็นตัวอย่างโปรแกรมที่ได้ผลในการเพิ่มความสามารถของทีมผู้ดูแลให้สามารถขับเคลื่อนพฤติกรรม 

ช่วยเหลือกันของทีมและเทคนิคการแก้ไขปัญหา (ค�าอธิบายที่ 7) มีหลักฐานเพิ่มเติมมากมายที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่ามาตรการ

ปรบังานมปีระโยชน์อย่างมากทัง้ต่อพนกังานและบรษิทั หากมาตรการนัน้มทีัง้การประเมนิความเสีย่งของงานและสภาพแวดล้อม 

ของงานด้านสังคม และการให้ความรู้เพื่อจัดการกับความเครียดและการน�าไปใช้อย่างระมัดระวัง
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ข้อคว�มที่ 7: โปรแกรมช่วยเหลือผู้ดูแล (Caregiver Support Programme):  
ม�ตรก�รจัดก�รคว�มเครียดในที่ทำ�ง�นเพื่อให้พนักง�นมีวิธีก�รในก�รจัดก�รกับปัญห�
และเสริมสร้�งสุขภ�พจิต
Caregiver Support Programme ออกแบบมาเพื่อเสริมการช่วยเหลือทางสังคมและความมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับงานส�าหรับทีมผู้ดูแลด้านสุขภาพและสุขภาพจิต โปรแกรมประกอบด้วยการอบรม 6 ครั้งๆ ละ 4-5 ชั่วโมง  

โดยแต่ละกลุ ่มจะประกอบด้วยผู ้จัดการจากหน่วยงาน 10 คน และผู ้ดูแล 10 คน เนื้อหาแต่ละครั้งจะเน้นที่  

(1) ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายช่วยเหลือในองค์กรที่มีอยู่ (2) เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

ในการตัดสินใจและใช้กระบวนการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (3) สอนให้ผู้จัดการจากหน่วยงานและผู้ดูแลสามารถสร้าง

และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หน่วยงานของตนเองได้ และ (4) เทคนิคที่จะท�าให้ทักษะใหม่ๆ เหล่านี้คงอยู่ได้ 

ในระยะยาว โปรแกรมนี้ใช้หลักการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อให้เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าสามารถท�าได้ส�าเร็จและป้องกัน 

ไม่ให้พนักงานรู้สึกท�าไม่ได้

โปรแกรมนีผ่้านการประเมนิด้วยการทดลองแบบสุม่ขนาดใหญ่ พบว่างานได้รบัการช่วยเหลอืสนบัสนนุมากขึน้ พนกังาน

รับรู้ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและงานที่มากเกินไปได้ดีขึ้น และสภาพบรรยากาศในทีมท�างานดีขึ้น 

โปรแกรมนีย้งัเสรมิสขุภาพจติและความพงึพอใจในงานของผูท้ีเ่ข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 5 ครัง้จาก 6 ครัง้ โปรแกรมนีย้งั

ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงที่จะลาออกจากงาน (Heaney, Price & Rafferty, 1995a, 1995b)

ตกงานหรือว่างงาน 
Job loss and unemployment

มาตรการป้องกนัทัว่ไปทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดเีมือ่มกีารตกงานหรอืว่างงานคอืการมนีโยบายทางกฎหมายของรฐัในการประกนั

การว่างงานและสวัสดิการช่วยเหลือ หรือนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงในการท�างาน ในแต่ละที่ทั่วโลกมีการใช้แตกต่างกันมาก 

นโยบายการจ้างงานต่างๆ มีไว้เพื่อลดความเสี่ยงการตกงานและว่างงาน ทั้งการร่วมจ้าง นโยบายความมั่นคงในการท�างาน  

การตัดลดค่าจ้างหรือลดชั่วโมงการท�างาน ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่านโยบายดังกล่าวมีผลป้องกันสุขภาพจิตของพนักงานได้ 

เพียงใด แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าช่วยลดความเครียดจากการว่างงานได้

โปรแกรมมากมายได้พฒันาและทดสอบประสทิธผิลในการช่วยคนว่างงานให้ได้รบัการจ้างงานใหม่ เช่น Job Club และ 

โปรแกรม JOBS (ดูใน Price & Kompier, 2005) เป็นโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายต�่าด้วยการแนะน�าทักษะในการหา

งานและเสริมสร้างแรงจูงใจ ทักษะในการจัดการเมื่อถูกปฏิเสธงาน และการช่วยเหลือทางสังคมด้วยคนช่วยหางาน โปรแกรม 

JOBS ผ่านการทดลองใช้และน�าไปใช้ในการทดลองแบบสุ่มขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (Caplan และคณะ, 1989; Price,  

van Ryn & Vinokur, 1992; Vinokur และคณะ, 2000) และประเทศฟินแลนด์แล้ว (Vuori และคณะ, 2002) พบว่าได้ผลดี 

ท�าให้อัตราการจ้างงานใหม่สูงขึ้น งานที่ได้มีคุณภาพและค่าจ้างดี และเพิ่มความสามารถในการหางานด้วยตนเองได้ดีขึ้น  

ลดอาการซึมเศร้าและความเครียด โปรแกรม JOBS ได้มีการใช้อย่างได้ผลกระจายในประเทศจีนและไอร์แลนด์
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การช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
Supporting refugees

 หลักฐานส�าคัญล่าสุดชี้ให้เห็นถึงผลเสียหายอย่างร้ายแรงจากบาดแผลทางจิตใจในสงครามต่อสุขภาพจิตที่ส่งผล 

ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่ได้รับผลกระทบในหลายภูมิภาคของโลก (Musisi, Mollica & Weiss, 2005) ผลกระทบ 

เหล่านี้อาจคงอยู่นานหลายชั่วอายุคนโดยเกิดผลเสียต่อการสาธารณสุขและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่ได้รับ 

ผลกระทบ ความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วยทางจิตเวชอย่างมากพบในทั้งผู้ลี้ภัยที่หนีออกนอกประเทศ ชุมชนที่บอบช�้า 

อย่างหนกัในประเทศหลงัสงคราม เหยือ่สงครามทีถ่กูท�าร้ายทางร่างกายหรอืทางเพศและทหารผ่านศกึ ปัญหาทีพ่บได้บ่อย ได้แก่ 

โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) โรคซึมเศร้าและวิตกกังวล ซึ่งมักสัมพันธ์กับโรคร่วม เช่น การใช้สารเสพติด 

บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง ความทรงจ�าการรับรู้ตัวเองเสียไป อาจมีการแสดงอาการโรคจิตและพฤติกรรมฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ 

ยงัมหีลกัฐานทีย่นืยนัได้ว่ามผีลกระทบจากรุน่สูรุ่น่ของการบาดเจบ็ทางใจอย่างรนุแรงนี ้สงครามมผีลกระทบอย่างมากต่อสงัคม

หลังสงครามและความสามารถของสังคมที่จะรับมือกับผลกระทบที่ตามมาทั้งทางสังคมสุขภาพและสุขภาพจิต สงครามท�าลาย

โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพน�าไปสู่การสูญเสียทุนทางสังคมและท�าให้มีเด็กก�าพร้ามากขึ้น ผลที่ตามมาจากสงครามนี้ถือเป็น

ปัจจัยเสี่ยงส�าคัญต่อความเจ็บป่วยทางจิตเวชและท�าให้ระบบการป้องกันสุขภาพของประเทศแย่ลง

วิธีการป้องกันที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการพยายามป้องกันสงครามและป้องกันพฤติกรรมและเหตุการณ์ 

ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางใจ ผ่านความตั้งใจรักษาสันติภาพระหว่างประเทศ การเป็นปากเสียง และมุ่งมั่นในสิทธิมนุษยชน 

การป้องกนัเพือ่ลดการเกดิความผดิปกตทิางจติเวชภายหลงัสงัคมทีข่ดัแย้งควรเน้นทีม่าตรการระยะแรกตัง้แต่หลงัเกดิเหตกุารณ์ 

ป้องกนัผลเสยีทีต่ามมาจากสงคราม (เช่น การเกดิโรคจติเวช หรอืปัญหาการฟ้ืนตวัของครอบครวั) สร้างบรกิารด้านสขุภาพกาย

และสขุภาพจติ และโครงสร้างพืน้ฐานทางสงัคมของประเทศ การให้ความรูส้ขุภาพจติ การฟ้ืนฟสูทิธมินษุยชน และให้การช่วยเหลอื

ทางอารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจแก่ผู้ลี้ภัย (Musisi, Mollica & Weiss, 2005) นอกเหนือจากมาตรการเพื่อป้องกันโรคเครียด

หลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) แล้ว มีเพียงไม่กี่มาตรการที่ได้รับการประเมินผลลัพธ์อย่างจริงจัง การสนับสนุนจาก 

หน่วยงานระหว่างประเทศจึงจ�าเป็นเพื่อน�ากลยุทธ์การป้องกันระดับมหภาคมาใช้และพัฒนาข้อมูลที่แสดงถึงประสิทธิผล 

และความเป็นไปได้ 

สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
Ageing mentally healthy

 มาตรการป้องกันแบบทั่วไป การป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ และการป้องกันแบบเจาะจงท�าให้สุขภาพจิตผู้สูงอายุดีขึ้น 

ได้จริง (Jané-Llopis และคณะ, 2005) การออกก�าลังกายและเสริมการช่วยเหลือทางสังคมผ่านโปรแกรม Befriending  

เป็นตัวอย่างหนึ่งของมาตรการป้องกันแบบทั่วไป ส่วนมาตรการป้องกันแบบกลุ่มเสี่ยงเฉพาะและแบบเจาะจงในผู้สูงอายุ 

ที่ได้ผล เช่น วิธีการให้ความรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและให้ความรู้ผู้ดูแล การประเมินคัดกรองตั้งแต่ระยะแรก มาตรการ 

ในสถานบริการปฐมภูมิ และโปรแกรมที่ใช้เทคนิคการทบทวนชีวิต นอกจากนี้การศึกษาล่าสุดนี้พบความสัมพันธ์ระหว่าง 

การป้องกันมะเร็งสมอง ความดันโลหิตสูง และระดับคอเลสเตอรอลสูง เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม
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การออกกำาลังกาย 
Exercise interventions

การศกึษาภาคตดัขวางและการทดลองแบบควบคมุพบว่า การออกก�าลงักาย เช่น การเต้นแอโรบคิและไทเก๊กให้ประโยชน์

ทั้งต่อร่างกายและจิตใจในประชากรผู้สูงอายุ (Li และคณะ, 2001) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ มีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้น  

สภาพอารมณ์ดแีละอยูเ่ยน็เป็นสขุ ลดความทกุข์ทางจติใจและอาการซมึเศร้า ความดนัโลหติลดลง และการหกล้มลดลง ประเทศ

ไต้หวันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่วัฒนธรรมออกก�าลังกายด้วยไทเก๊กปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในผู้สูงอายุ

การเสริมการช่วยเหลือทางสังคม 
Enhancing social support

การศึกษาพบว่า การมีเพื่อนในผู้สูงอายุเป็นผลดีต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะในหญิงสูงอายุ โปรแกรม Befriending เป็น

วธิกีารทีใ่ช้อย่างกว้างขวางเพือ่เสรมิการช่วยเหลอืทางสงัคมและลดความเหงาและซมึเศร้าในผูส้งูอาย ุจนถงึปัจจบุนัมกีารศกึษา

ผลลัพธ์แบบก่อนหลังเพียงการศึกษาเดียวที่ยืนยันว่าโปรแกรม Befriending ในหญิงสูงอายุสามารถลดความเหงาและเพิ่ม 

การมีเพื่อนใหม่ได้อย่างชัดเจน (Stevens & van Tilburg, 2000) ข้อมูลยังจ�าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม

การคัดกรองและให้การดูแลตั้งแต่แรกในสถานบริการปฐมภูมิ 
Early screening and intervention in primary care

มีหลักฐานบางส่วนที่แนะน�าว่าการคัดกรองผู้สูงอายุตั้งแต่แรกและให้การดูแลรายกรณีจะเกิดประโยชน์มากและได้ผล 

ที่คุ้มค่าประสิทธิผล รวมทั้งประโยชน์ด้านสุขภาพจิต ตัวอย่างเช่น โปรแกรมการดูแลรายกรณีตั้งแต่แรกในชุมชนผู้สูงอายุ 

กลุ่มเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการประเมินผู้สูงอายุที่บ้าน การเยี่ยมสม�่าเสมอ และจัดบริการทางสังคม (เช่น ท�าความสะอาดบ้าน ดูแล 

สุขอนามัย ระบบเรียกดูแลฉุกเฉิน) ช่วยลดการเกิดภาวะซึมเศร้าและเพิ่มความสามารถในการจัดการตัวเองและความพึงพอใจ

ในชวีติมากขึน้ (Shapiro & Taylor, 2002) ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบับรกิารนีใ้นช่วงหนึง่ปีครึง่ของการศกึษาพบว่าลดการนอนโรงพยาบาลลง 

(ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 16.9) และลดการเสียชีวิตลง (ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 6.1) อย่างชัดเจน

การป้องกันภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย 
Depression and suicide prevention

แม้ว่าภาวะซึมเศร้าจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แต่ยังไม่พบการศึกษาแบบควบคุมในการป้องกันภาวะซึมเศร้าและ 

ฆ่าตัวตายในประชากรกลุ่มนี้ มีบางหลักฐานที่พบว่าผู้ที่เข้าร่วมโปรแกรมหญิงหม้ายช่วยเหลือกันเองมีสัมพันธภาพทางสังคม 

ดีขึ้นและอาการซึมเศร้าลดลง มีหลักฐานเบื้องต้นที่แนะน�าว่าการพูดคุยทบทวนชีวิตและการบ�าบัดแบบย้อนร�าลึกอดีตที่ดี 

(reminiscence therapy) อาจช่วยลดความเสีย่งภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอายไุด้โดยเฉพาะผูท้ีอ่าศยัในบ้านพกัคนชรา (เช่น Haight, 

Michel & Hendrix, 1998) มีข้อมูลบ่งชี้ว่าสายด่วนให้ค�าปรึกษาและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินช่วยให้การฆ่าตัวตายลดลงได้  

(De Leo, Dello Buono & Dwyer, 2002)
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การเจ็บป่วยเรื้อรัง 
Chronic medical conditions

ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งคือ คนที่ป่วยด้วยโรคทางกายหรือทุกข์ทรมานทางกายเรื้อรัง เช่น การได้ยินเสียง 

เคลื่อนไหวล�าบาก ปวดข้อ หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า มาตรการด้านนี้ที่ผ่านการประเมิน

ประสทิธผิลมเีพยีงไม่กีต่วัอย่าง เทคนคิการให้ความรูผู้ป่้วยทีส่อนเกีย่วกบัพยากรณ์โรคและวธิกีารรบัมอืกบัความเจบ็ป่วยเรือ้รงั 

(เช่น อาการปวดเรื้อรัง) พบว่าได้ผลดีต่อจิตใจในระยะสั้น เช่น ลดอาการซึมเศร้าลง (Riemsma และคณะ, 2002) มีข้อมูล 

บ่งชีว่้าการจดัอปุกรณ์ช่วยการได้ยนิให้ผูส้งูอายทุีม่ปัีญหาการได้ยนิจะช่วยให้ความสามารถด้านสงัคม อารมณ์ และความคดิอ่าน

ดีขึ้นและลดอาการซึมเศร้าด้วย (Mulrow และคณะ, 1990)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและยากจน 
Caregivers of chronically ill and indigent elderly

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและยากจนมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีความเครียดสูงและเกิดภาวะซึมเศร้า ผลการศึกษา 

แบบควบคุมขนาดใหญ่ถึงวิธีการให้สุขภาพจิตศึกษา (psycho-educational intervention) ส�าหรับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ 

พบว่าช่วยให้ผู้ดูแลลดภาระลง ซึมเศร้าลดลง ความรู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจของผู้ดูแลดีขึ้น (Sorensen, Pinquart & 

Duberstein, 2002) การให้สุขภาพจิตศึกษานั้นรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วย การบริการและแหล่งช่วยเหลือ 

ที่มีอยู่ และการอบรมเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะโรคอย่างได้ผล โดยใช้วิธีการบรรยาย การประชุมกลุ่ม และสื่อเอกสาร

การป้องกันภาวะสมองเสื่อม 
Prevention of dementia

การป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมมีหลายวิธีด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ลดการเผชิญกับสารพิษต่อสมอง 

ในธรรมชาต ิ(เช่น อะลมูเินยีม) ลดความเสีย่งในกลุม่เสีย่งทีเ่ริม่มอีาการน�าของสมองเสือ่ม การให้ยาป้องกนั (เช่น กลุม่ NSAIDS 

เอสโตรเจน แอนตี้ออกซิแด้นส์ หรือไวตามินอี เป็นต้น) และการให้ค�าปรึกษาทางพันธุกรรม (Jané-Llopis และคณะ, 2005) 

วิธีการเหล่านี้มีข้อมูลยืนยันว่าสามารถป้องกันได้แม้จะยังไม่สรุปชัดเจน ส่วนวิธีการที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าสามารถป้องกัน

หรอืชะลอการเกดิสมองเสือ่มได้ม ี2 วธิ ีวธิแีรกคอื การป้องกนัการบาดเจบ็ของสมองตัง้แต่อายยุงัน้อยด้วยการควบคมุความเรว็

บนท้องถนน ใส่หมวกกนัน๊อก คาดเขม็ขดันริภยั กฎหมายควบคมุการดืม่แล้วขบัและกฎหมายใบอนญุาตขบัขี ่(Cooper, 2002) 

วิธีที่สองคือป้องกันโรคหลอดเลือดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนของภาวะสมองเสื่อม การศึกษาแบบ double-blind ของ

ยุโรปแนะน�าว่าหากลดความดันโลหิตสูงลงด้วยการให้ยาลดความดันในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสามารถลดการเกิดภาวะสมองเสื่อม

ได้ถึงร้อยละ 50 (Forette และคณะ, 1998, 2002) และยังแนะน�าว่าการลดระดับคอลเลสเตอรอล เช่น การให้ยากลุ่ม statin 

อาจช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้

การป้องกันโรคจิตเวช  
มาตรการและทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิผล 38



4
บทที่: 

การป้องกันโรคจิตเวช
Preventing mental disorders

ในบทนี้จะกล่าวถึงความก้าวหน้าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อลดความเสี่ยงของโรคจิตเวช 

ทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ และแสดงถงึนโยบายและโปรแกรมทีม่ปีระสทิธผิลทัง้โปรแกรมป้องกนัแบบทัว่ไป (universal) โปรแกรม

ป้องกันเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (selective) หรือโปรแกรมป้องกันแบบเจาะจง (indicated) ส�าหรับความผิดปกติพฤติกรรมเกเร 

หรือ conduct disorders (Eddy, 2005) โรคซึมเศร้า (Jané-Llopis, Muñoz & Patel, 2005) โรควิตกกังวล (Hosman, 

Dadds & Raphael, 2005) โรคความผิดปกติพฤติกรรมการกิน หรือ eating disorders (Hosman, 2005) ความผิดปกติ

พฤติกรรมใช้สารเสพติด (Anderson, Biglan & Holder, 2005) โรคจิต (Killackey และคณะ, 2005) และภาวะฆ่าตัวตาย 

(Hosman, Wasserman & Bertelotte, 2005)

ความผิดปกติพฤติกรรมเกเร ความก้าวร้าว และความรุนแรง
Conduct disorders, aggression and violence

ความผิดปกติพฤติกรรมเกเรในวัยรุ่นมีความชุกประมาณการอยู่ในช่วงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 10 พบในเด็กชายมากกว่า

เดก็หญงิ และมกัพบร่วมกบัปัญหารนุแรงอืน่ๆ ได้หลากหลาย เช่น สอบตกหรอืเรยีนไม่ด ีมปัีญหาสมัพนัธภาพกบัคูร่กัหรอืปัญหา

การท�างานในวัยผู้ใหญ่ ปัญหาการใช้หรือติดสารเสพติด โรควิตกกังวลและซึมเศร้า โดยค่าใช้จ่ายทางสังคมและเศรษฐกิจ 

จากความผิดปกติพฤติกรรมเกเรและพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงนั้นสูงมาก จากค่าใช้จ่ายทั้งการรักษา กระบวนการยุติธรรมและ

อาญา บรกิารสงัคม การศกึษา และมลูค่าทางอารมณ์และเศรษฐกจิจากเหยือ่ผูไ้ด้รบัผลกระทบและครอบครวั นกัเศรษฐศาสตร์

ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียเฉลี่ยต่อเด็กหนึ่งคนที่ได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติพฤติกรรมเกเรว่ามีมูลค่าถึง  

25,806 เหรียญสหรัฐต่อปี

ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้แก่ การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่ที่มี

พฤติกรรมต่อต้านสังคมและใช้สารเสพติด การล่วงละเมิดหรือทารุณกรรมเด็ก ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและเกเรตั้งแต่เด็ก  

การใช้สารเสพติดตั้งแต่อายุน้อย สัมพันธภาพกับเพื่อนแบบไม่ดี ไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน และอาศัยในถิ่นที่ยากจน ไม่สงบ 

และมีอาชญากรรมบ่อย

มาตรการป้องกันที่ได้ผลมากที่สุดคือ ลดปัจจัยเสี่ยงของพฤติกรรมก้าวร้าวและเกเร โดยเน้นการเสริมความสามารถ 

ทางสังคมและพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก พ่อแม่ เพื่อน และครู มาตรการเหล่านี้แทรกเข้าไปกับปัญหาพฤติกรรมเกเร  

โดยเน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเด็ก ผู้ดูแล และเพื่อน มาตรการนี้พยายามสร้างการพัฒนาพฤติกรรมรูปแบบใหม่  

โดยใช้ข้อค้นพบจากงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว



มาตรการป้องกันแบบทั่วไป 
Universal interventions

มาตรการทั่วไปที่พบว่าได้ผลดีกับปัญหาพฤติกรรมเกเร ได้แก่ มาตรการในโรงเรียน ที่มีทั้งการจัดการในชั้นเรียน  

การเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็ก และวิธีการหลายรูปแบบที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ข้อคิดเห็นที่ 8 ได้เสนอบางตัวอย่าง

ของโปรแกรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว

โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน (classroom behaviour management programmes) นั้น ช่วยให้เด็ก 

มพีฤตกิรรมทีเ่ป็นไปตามความต้องการของสงัคมในชัน้เรยีนผ่านการสนบัสนนุให้กระท�าพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมและไม่สนบัสนนุ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โปรแกรมที่มีประสิทธิผลพบว่าท�าให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมเกเรน้อยลง (เช่น ลดพฤติกรรมก่อกวน  

ลดพฤติกรรมก้าวร้าว) และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับครูดีขึ้น

โปรแกรมเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก (child social skills programmes) ให้เด็กมีทักษะการคิดอ่านเพื่อช่วยให้

สามารถรบัมอืหรอืจดัการกบัสถานการณ์ทางสงัคมทีเ่ป็นปัญหาได้ดขีึน้ โดยมกีารสอนทกัษะเกีย่วกบั การฟัง การเหน็อกเหน็ใจ 

การแก้ปัญหาระหว่างบุคคล และการจัดการกับความขัดแย้งหรือความโกรธ สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาชั้นเรียน โปรแกรมนี้ 

พบว่าส่งผลดีต่อการคิดแก้ปัญหาและลดพฤติกรรมก้าวร้าวลงคงอยู่นานอย่างน้อยหนึ่งปีหลังติดตาม ตัวเด็กเองและครูรายงาน

ว่ามีปัญหาพฤติกรรมเกเรน้อยลง

มาตรการหลายรูปแบบ (multimodal interventions) มีแนวโน้มที่จะรวมทั้งมาตรการในโรงเรียนและมาตรการ 

ข้ามหลายหน่วยงาน เช่น รวมมาตรการเสริมทักษะทางสังคมของเด็กในโรงเรียนกับการอบรมพ่อแม่เรื่องการเลี้ยงดู มาตรการ

หลายรูปแบบท�าในทั้งเด็กและผู้ปกครองไปพร้อมๆ กันด้วยการให้ทักษะที่จ�าเป็นเพื่อเสริมพัฒนาการพฤติกรรมทางสังคม 

อย่างมีประสิทธิผล มาตรการเหล่านี้พบว่าท�าให้อัตราการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในสนามเด็กเล่นลดลง และลดพฤติกรรมเกเร 

อื่นๆ เช่น กลั่นแกล้ง ขโมย ท�าลายของสาธารณะ รายงานพฤติกรรมเกเร และการถูกจับกุมครั้งแรกลดลง

ข้อคว�มที่ 8: ตัวอย่�งโปรแกรมที่ลดปัญห�พฤติกรรมเกเรและพฤติกรรมก้�วร้�วที่มี 
หลักฐ�นเชิงประจักษ์

วิธีการ ตัวอย่างมาตรการที่มีประสิทธิผล
การป้องกัน 
แบบทั่วไป
Universal 
prevention

การจัดการพฤติกรรม
Behaviour management

Good Behaviour Game (GBG) (Kellam และคณะ,1994)

มาตรการเสริมทักษะ 
ทางสังคมของเด็ก
Child social skills  
interventions

I Can Problem Solve (Shure, 1997; Shure & Spivack, 
1988)
Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS)
(Greenberg และคณะ, 1995)

โปรแกรมหลายรูปแบบ 
ในโรงเรียน
Multimodal school 
programmes

Bullying Prevention Programme (Olweus, 1989)
Child Development Project (CDP) (Battistich และคณะ,
1996)
Seattle Social Development Project (SDP) (Hawkins, 
von Cleve & Catalano, 1991; Hawkins และคณะ, 1999)
Linking the Interests of Families and Teachers
Programme (LIFT) (Reid และคณะ, 1999)

การป้องกันโรคจิตเวช  
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ข้อคว�มที่ 8: ตัวอย่�งโปรแกรมที่ลดปัญห�พฤติกรรมเกเรและพฤติกรรมก้�วร้�วที่มี 
หลักฐ�นเชิงประจักษ์ (ต่อ)

วิธีการ ตัวอย่างมาตรการที่มีประสิทธิผล
การป้องกัน 
กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ
Selective 
prevention

โปรแกรมก่อนคลอด/
โปรแกรมเด็กเล็ก
Prenatal/early childhood 
programmes

Nurse Family Partnership (Olds และคณะ, 1998;  
Olds, 1997)
Incredible Years Programme (Webster-Stratton,  
1990; Webster-Stratton & Reid, 2003)

โปรแกรมในโรงเรียน 
หรือในชุมชน
School or community 
based programmes

Adolescent Transitions Programme  
(Dishion & Andrews, 1995)

การป้องกัน 
แบบเจาะจง
Indicated 
prevention

โปรแกรมหลายรูปแบบ
ส�าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง
School multimodal 
programmes for children 
at risk

First Step (Walker และคณะ, 1998)
Montreal Prevention Project  
(Tremblay และคณะ, 1995)
Fast Track (Conduct Problems Prevention Research
Group, 2002)

มาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ 
Selective interventions

มาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะส�าหรับแต่ละบริบทที่แตกต่างพบว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเกเร 

ได้แก่ โปรแกรมก่อนคลอดและ/หรือโปรแกรมเด็กเล็ก โปรแกรมในโรงเรียน โปรแกรมในชุมชน เป็นต้น โปรแกรมก่อนคลอด

และ/หรอืโปรแกรมเดก็เลก็ช่วยเสรมิทกัษะพ่อแม่ในการเลีย้งด ูช่วยเหลอืและสอนพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็และ/หรอืพฒันา

ทักษะทางสังคมของเด็ก (Olds, และคณะ, 1997) โปรแกรมนี้พบว่าช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของความผิดปกติพฤติกรรมเกเร เช่น 

การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์ และการล่วงละเมิดหรือทอดทิ้งเด็ก และลดปัญหาพฤติกรรมเกเรในวัยรุ่น รวมถึงลดความรุนแรง

และลดการถูกต�ารวจจับกุม ส่วนโปรแกรมในโรงเรียนหรือโปรแกรมในชุมชนส�าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงเฉพาะนี้มุ่งที่ทักษะ 

การแก้ไขปัญหาและทักษะทางสังคมของเด็ก และ/หรือทักษะการจัดการของพ่อแม่ ได้ผลดีท�าให้สัมพันธภาพไม่ดีระหว่าง 

พ่อแม่กับเด็กลดลง และผลการประเมินพฤติกรรมเกเรที่โรงเรียนโดยครูลดลง

มาตรการป้องกันแบบเจาะจง 
Indicated interventions

มาตรการแบบเจาะจงเพือ่ป้องกนัความผดิปกตพิฤตกิรรมเกเร จะเน้นในเดก็ทีค่รแูละ/หรอืผูป้กครองบอกว่าเดก็มปัีญหา

พฤติกรรมเกเรชัดเจน โปรแกรมนี้พบว่าช่วยลดปัญหาพฤติกรรมเกเรตลอดหลายปีการศึกษาของโรงเรียนซึ่งได้จากรายงาน 

ของครูและรายงานจากเด็กเอง ตัวอย่างโปรแกรมที่มีองค์ประกอบทั้งการป้องกันแบบทั่วไป การป้องกันเฉพาะกลุ่มเสี่ยง  

และการป้องกันแบบเจาะจง ได้แก่ Fast Track (Conduct Problems Prevention Research Group, 2002) ในโปรแกรมนี้ 

เดก็จะถกูระบตุวัตั้งแต่อนุบาล ในระหว่างปีการศึกษา เด็กจะได้เข้าร่วมหลากหลายโปรแกรม ทั้งการฝึกอบรมทักษะการแก้ไข

ปัญหาและทักษะทางสังคม (เช่น PATHS) กิจกรรมฝึกทักษะทางสังคมผ่านการเล่นกับเพื่อน และการสอนพิเศษเพิ่ม ผู้ปกครอง

เข้าร่วมกลุ่มฝึกอบรมทักษะพ่อแม่ และเด็กเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการวางแผน นอกจากนี้ครอบครัวจะได้รับการเยี่ยมบ้าน

เป็นประจ�าและมกีารช่วยเหลอืจดัการรายกรณ ีผลการทดลองแบบสุม่หลงัได้รบัโปรแกรมสามปีแรกพบว่า เดก็ทีเ่ข้าร่วมโปรแกรม 

Fast Track มีปัญหาพฤติกรรมเกเรในระดับต�่าลงจากรายงานของทั้งครูและผู้ปกครอง 
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โรคซึมเศร้าและอาการซึมเศร้า
Depression and depressive symptomatology

โรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในโรคจิตเวชที่พบมากที่สุด มีประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่า 340,000,000 คนทั่วโลก 

ในปี ค.ศ.2002 โรคซมึเศร้ามสีดัส่วนภาระโรคร้อยละ 4.5 ของ DALYs (WHO, 2004d) เป็นสาเหตอุนัดบัต้นของความทพุพลภาพ

ในประเทศแถบยุโรป คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2020 โรคซึมเศร้าจะขึ้นมาเป็นสาเหตุอันดับสองของภาระโรคโดยคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 5.7 ของ DALYs รองจากโรคหัวใจขาดเลือด นั่นหมายความว่าโรคซึมเศร้าโรคเดียวจะก่อให้เกิดความทุพพลภาพถึง 

หนึ่งในสามของความทุพพลภาพทั่วโลกที่เกิดจากความผิดปกติทางระบบประสาทและจิตเวช จึงกลายเป็นโรคจิตเวชส�าคัญ 

ที่ควรได้รับการเฝ้าระวัง การเกิดหรือการกลับป่วยซ�้าของโรคซึมเศร้าเกิดจากปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่หลากหลายที่มี 

ผลในแต่ละช่วงอายเุริม่ต้นตัง้แต่วยัทารก ทัง้ปัจจยัทางชวีวทิยา จติวทิยา ครอบครวั สงัคม และชมุชนทีก่ระจายอยูใ่นประชากร

ทั่วไปและมีมากขึ้นในประชากรกลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะต่อโรคซึมเศร้า (เช่น พ่อแม่เป็นโรคซึมเศร้า 

ความคิดที่มีแนวโน้มซึมเศร้า) หรือปัจจัยเสี่ยงทั่วไป (เช่น การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม การละเมิดหรือทอดทิ้งเด็ก เหตุการณ์ที่ก่อ 

ให้เกดิความเครยีดในชวีติ การถกูกลัน่แกล้ง) หรอืปัจจยัปกป้อง (เช่น ความรูส้กึเชือ่มัน่ว่าตนรบัมอืได้ ความภาคภมูใิจในตวัเอง 

การมีศักยภาพในตัวเอง ความต้านทานต่อความเครียด ได้รับการช่วยเหลือทางสังคม) การป้องกันโรคซึมเศร้าในระดับชุมชน 

ทีไ่ด้ผลควรมกีจิกรรมทีห่ลากหลาย ทัง้มาตรการแบบทัว่ไป มาตรการกลุม่เสีย่งเฉพาะ และมาตรการแบบเจาะจง ผลการศกึษา

แบบควบคุมพบว่าหลังได้รับโปรแกรมป้องกันท�าให้อาการซึมเศร้าลดลงอย่างชัดเจน แต่ในขนาดที่น้อย เพียงร้อยละ 11 และ 

มีความแตกต่างในขนาดผลลัพธ์ (effect size) ระหว่างแต่ละมาตรการสูง (jané-Llopis และคณะ, 2003) มีการศึกษา 

จ�านวนหนึ่งที่พบว่าช่วยลดการเกิดโรคซึมเศร้าได้ชัดเจน 

มาตรการป้องกันแบบทั่วไป 
Universal interventions

การเสริมความเข้มแข็งของปัจจัยปกป้องในประชากรทั่วไปพบว่าช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรม 

ในโรงเรยีนทีเ่น้นการเสรมิทกัษะการคดิอ่าน การแก้ปัญหา และทกัษะทางสงัคมในเดก็และวยัรุน่ และโปรแกรมการออกก�าลงักาย

ส�าหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมในโรงเรียนบางโปรแกรม (เช่น The Resourceful Adolescent Programme) พบว่าท�าให้อาการ

ซมึเศร้าระดบัสงูลดลงมากกว่าร้อยละ 50 หลงัได้รบัโปรแกรมหนึง่ปี (Shochet และคณะ, 2001) การศกึษาผลลพัธ์แบบควบคมุ

ของโปรแกรมทั่วไปที่ให้ค�าปรึกษาครอบครัวที่บ้านในประเทศฟินแลนด์พบปัญหาด้านอารมณ์ลดลงหลังผ่านไปนาน 10-15 ปี 

ในช่วงเป็นวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Aronen & Kurkela, 1996) 

มาตรการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์บางมาตรการพิสูจน์ว่ามีผลต่อปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องต่อการเกิดโรคซึมเศร้า  

รวมถึงมาตรการป้องกันที่ได้ผลในการลดการละเมิดและทอดทิ้งเด็ก และการกลั่นแกล้ง 

มาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ 
Selective interventions

โปรแกรมอบรมพ่อแม่ส�าหรับผู้ปกครองเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมเกเร มีเป้าหมายเพื่อให้พ่อแม่มีความสุขทางสังคมและ

จิตใจมากขึ้น โดยการให้ความรู้และฝึกวิธีการเลี้ยงดูลูกเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กพบว่าลดอาการซึมเศร้าในพ่อแม่ได้กว่าร้อยละ 

30 พร้อมๆ กับพฤติกรรมเด็กดีขึ้น แม้ผลที่ได้จะไม่สม�่าเสมอ นอกจากนี้ มาตรการเฉพาะหลายมาตรการที่มุ่งการรับมือกับ

เหตกุารณ์ส�าคญัในชวีติ พบว่าช่วยลดอาการซมึเศร้ารนุแรงอย่างได้ผลและคงอยูไ่ด้ระยะยาว เช่น โปรแกรมส�าหรบัเดก็ทีพ่่อแม่
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เสียชีวิตหรือหย่าร้าง โปรแกรมส�าหรับคนว่างงาน และโปรแกรมส�าหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ยิ่งไปกว่านั้นการป้องกัน 

การส่งต่อโรคซึมเศร้าและปัญหาที่เกี่ยวข้องจากรุ่นสู่รุ่นด้วยมาตรการส�าหรับเด็กทารก วัยรุ่น และครอบครัวในพ่อแม่ที่มี 

โรคซึมเศร้าเป็นมาตรการที่ได้ผลชัดเจนอันหนึ่ง

การให้การช่วยเหลอืทางสงัคมและเศรษฐกจิอย่างพอเพยีงในกลุม่ผูล้ีภ้ยัและผูท้ีเ่ผชญิกบับาดแผลทางจติใจจากสงคราม 

หรืออาศัยอยู่ในชุมชนหลังความแตกแยก พบว่าลดการเกิดโรคซึมเศร้าลงอย่างชัดเจน หากสามารถป้องกันความขัดแย้งหรือ

บาดแผลทางใจ และมีการเคารพสิทธิมนุษยชนยิ่งท�าให้ลดการเกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น หลักการเดียวกันนี้สามารถใช้ได้กับ

ประชากรทั่วไปด้วยมาตรการลดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและความยากจนที่น�าไปใช้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและภูมิภาค 

แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีข้อมูลหลักฐานว่าวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์ในการลดโรคซึมเศร้าได้ชัดเจน

มาตรการป้องกันแบบเจาะจง 
Indicated interventions

โปรแกรมส�าหรบัผูม้อีาการซมึเศร้ามากแต่ยงัไม่ป่วยเป็นโรคซมึเศร้า พบว่าช่วยลดอาการซมึเศร้าลงและป้องกนัการเกดิ

โรคซมึเศร้าได้ โปรแกรมดงักล่าวส่วนใหญ่ใช้กจิกรรมแบบกลุม่เพือ่สอนบคุคลทีเ่สีย่งนีใ้ห้เกดิความคดิเชงิบวก ปรบัลดวธิคีดิเชงิลบ 

และเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหา โปรแกรมนี้จัดให้กับเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่รับบริการสุขภาพปฐมภูมิ วัยรุ่น หรือกลุ่มเฉพาะอื่นๆ 

ในกรณขีองวยัรุน่มกีารศกึษาแบบสุม่ทีพ่บหลกัฐานว่าในปีแรกหลงัได้รบัโปรแกรมสามารถลดการเกดิโรคซมึเศร้า ทัง้การเกดิใหม่

และการกลับป่วยซ�้าลงร้อยละ 40-70 (Clarke และคณะ, 1995, 2001)

มีโครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะเข้าถึงประชากรที่มีความเสี่ยงได้มากขึ้น โดยสื่อเรียนรู้ 

ด้วยตวัเอง สือ่สาธารณะ และอนิเทอร์เนต็ นอกจากนีบ้างการศกึษาได้แสดงให้เหน็ประโยชน์ของการบ�าบดัด้วยการรบัแสงเพิม่  

(light therapy) ว่าเป็นกลวิธีในการป้องกันโรคซึมเศร้าในช่วงฤดูหนาวส�าหรับผู้ที่มีอาการซึมเศร้าที่ยังไม่แสดงอาการชัดเจน 

(Avery และคณะ, 2001)

โรควิตกกังวลพบว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคซึมเศร้าอยู่บ่อยครั้ง โปรแกรมป้องกันโรควิตกกังวลที่มีหลักฐาน 

เชิงประจักษ์โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยง จึงเป็นกลวิธีทางอ้อมหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงของโรคซึมเศร้า อย่างน้อย

มีการศึกษาแบบควบคุมหนึ่งที่ยืนยันว่า โปรแกรมส�าหรับโรควิตกกังวลในเด็กสามารถลดอาการซึมเศร้าได้ชัดเจนในเด็กที่มี 

ความวิตกกังวลระดับสูงมากก่อนจะเริ่มโปรแกรม (Lowry-Webster, Barrett & Dadds, 2001) กล่องความเห็นที่ 9  

แสดงตัวอย่างของโปรแกรมแบบเจาะจงที่มีประสิทธิผลอื่นๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้า

สรุป โปรแกรมป้องกันตลอดช่วงวัยจ�านวนมากที่มีหลักฐานว่าลดระดับอาการซึมเศร้าลงได้ แต่มีการศึกษาจ�านวนหนึ่ง

ทีไ่ด้รบัการประเมนิผลและพบว่ามปีระสทิธผิลในการป้องกนัการเกดิโรคซมึเศร้า ประเดน็การลดหรอืป้องกนัอาการซมึเศร้านัน้

ส�าคัญ เพราะอาการซึมเศร้าในระดับสูงพบว่าเพิ่มความเสี่ยงของโรคซึมเศร้ารุนแรงได้ นอกจากนั้น อาการซึมเศร้ายังสัมพันธ์

กับการลดความสามารถในการท�างาน ความสามารถในการดูแลครอบครัว พลังในชีวิต ความรู้สึกเป็นสุข ความพึงพอใจในชีวิต

ทั่วไป และสุขภาพจิตที่ดี
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กล่องที่ 9: ก�รป้องกันภ�วะซึมเศร้�ในเด็กและวัยรุ่นที่มีคว�มเสี่ยง 
Coping with Stress Course (Clarke และคณะ, 2001)
เป้าหมายคอืเดก็ทีม่พ่ีอแม่ป่วยด้วยโรคจติเวช ทีม่อีาการ
ซึมเศร้าแต่ยังไม่ถือว่าป่วย หรือเคยมีครั้งที่ป่วยด้วยโรค
ซึมเศร้ามาก่อน

ใช้วธิกีารบ�าบดัแบบปรบัความคดิ (cognitive therapy) 
ในรูปแบบกลุ่ม 15 ครั้ง เพื่อค้นหาและปรับรูปแบบ
ขบวนการคดิเชงิลบ และสร้างความคดิเชงิบวกและเป็น
จริงมากกว่ามาทดแทน 

ผลการศกึษาแบบสุม่ควบคมุพบว่ากลุม่ทดลองมอีบุตักิารณ์
โรคซึมเศร้า (ร ้อยละ 9.3) น้อยกว่ากลุ ่มควบคุม  
(ร้อยละ 28.8) เมื่อติดตาม 14 เดือน 

Coping with Stress Course (Clarke และคณะ, 1995)
เป้าหมายคือวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมที่มีอาการซึมเศร้า

ใช้วธิกีารบ�าบดัแบบปรบัความคดิ (cognitive therapy) 
ในรูปแบบกลุ่ม 15 ครั้ง เพื่อค้นหาและปรับรูปแบบ
ขบวนการคดิเชงิลบ และสร้างความคดิเชงิบวกและเป็น
จริงมากกว่ามาทดแทน

ผลการศกึษาแบบสุม่ควบคมุพบว่ากลุม่ทดลองมอีบุตักิารณ์
โรคซมึเศร้าครัง้แรก (ร้อยละ 14.5) น้อยกว่ากลุม่ควบคมุ 
(ร้อยละ 25.7) หลังติดตามหนึ่งปี 

โรควิตกกังวล
Anxiety disorders

โรควติกกงัวลเป็นอกีหนึง่โรคจติเวชทีพ่บได้บ่อยทีส่ดุเหมอืนโรคซมึเศร้า แม้จะพบได้มากน้อยแตกต่างกนัตามวฒันธรรม 

โรควิตกกังวลประกอบด้วยโรคต่างๆ ที่หลากหลาย แต่ที่มีการเน้นในการป้องกันได้แก่ โรควิตกกังวลทั่วไป (generalized 

anxiety disorder) โรคกลัวสังคม (social phobia) และ PTSD ค่าใช้จ่ายจากโรควิตกกังวลในสหรัฐอเมริกาของปี ค.ศ.1990 

คดิประมาณการเป็นเงนิถงึ 64 พนัล้านเหรยีญสหรฐั (มลูค่าดอลลาร์ของปี ค.ศ.1998) โรควติกกงัวลส่วนใหญ่มกัเกดิขึน้ครัง้แรก

ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ซึ่งท�าให้กลุ่มอายุนี้เป็นเป้าหมายส�าคัญในการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น โรควิตกกังวลถือเป็นพยาธิสภาพ 

ทางจติใจทีพ่บบ่อยทีส่ดุในเดก็มอีตัราความชกุในหนึง่ปี ร้อยละ 5.7-17.7 (ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 10) (Costello & Angold, 

1995) มีหลักฐานที่แสดงว่าเด็กจ�านวนมากที่ยังคงมีโรควิตกกังวลอยู่แม้เติบโตเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ (Majcher & Pollack,  

1996)

ประชากรกลุม่เสีย่ง ได้แก่ เดก็ทีม่พ่ีอแม่วติกกงัวล; เดก็ทีเ่ป็นเหยือ่ทารณุกรรม ได้รบัอบุตัเิหต ุความรนุแรง เผชญิสงคราม 

ภัยพิบัติ หรือได้รับบาดแผลทางใจอื่นๆ; ผู้ลี้ภัย; และบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ท�างานเกี่ยวข้องหรือเยียวยารักษาเหยื่อที่ได้รับ 

ผลกระทบ ปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องทัง้ทัว่ไปและเฉพาะโรควติกกงัวลได้แก่ เหตกุารณ์ทีก่ระทบกระเทอืนจติใจ กระบวนการ

เรียนรู้ในวัยเด็ก (เช่น การเห็นตัวอย่างและการควบคุมมากเกินไปจากพ่อแม่ที่วิตกกังวลมาก) ความรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้  

และขาดความเชือ่มัน่ในศกัยภาพตวัเอง การจดัการแก้ไขปัญหาและการสนบัสนนุทางสงัคมต�า่ การเผชญิเหตกุาณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์

ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตจะท�าให้สมองไวมากขึ้นที่จะเสี่ยงต่อความผิดปกติทางอารมณ์และวิตกกังวลเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่โดย 

มีการปรับเปลี่ยนระบบประสาทที่ตอบสนองต่อความเครียดที่คงอยู่ตลอดชีวิต 

วิธีการป้องกันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มีหลากหลายตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย กลุ่มโรควิตกกังวล ประเภทของ 

ปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยปกป้อง ช่วงเวลา (เช่น ก่อนเกิด หรือหลังเกิดเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ) และวิธีการของ 

แต่ละมาตรการ
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การลดเหตุการณ์หรือลดการเผชิญเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ 
Reducing traumatising events or exposure

ผูค้นนบัล้านทัว่โลกเผชญิกบัเหตกุารณ์กระทบกระเทอืนจติใจทีส่ามารถป้องกนัได้ เช่น การทารณุกรรมเดก็ ความรนุแรง 

การคุกคามทางเพศ สงคราม และการทรมาน การลดเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจสามารถท�าได้ด้วยวิธีการสร้างความ

ปลอดภัยทั้งบนท้องถนน สถานที่ท�างาน และในชุมชนหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายความปลอดภัย และการควบคุม

อาวุธปืน โปรแกรมในโรงเรียนที่ได้ผลในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวและเกเรและการกลั่นแกล้งอาจน�าไปสู่การลดเหตุการณ์ 

ดังกล่าวลงได้ ซึ่งโปรแกรมลดการทารุณกรรมในเด็กที่ได้ผลก็เช่นกัน กิจกรรมป้องกันทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อป้องกัน

สงคราม การกระทบกระเทอืนจติใจจากสงคราม และการละเมดิสทิธมินษุยชนหากท�าได้ส�าเรจ็คาดว่าจะมส่ีวนส�าคญัต่อการลด

ความวิตกกังวลที่เกิดจากเหตุกาณ์สะเทือนใจดังกล่าวได้ ระยะเวลาในการเผชิญเหตุการณ์ มีหลักฐานว่าเป็นตัวก�าหนดปัจจัย

เสี่ยงของปฏิกิริยาทางจิตใจที่ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ ดังนั้นการป้องกันการเผชิญและลดระยะเวลาการเผชิญจึงควรจัด

เป็นมาตรการสาธารณะ เช่น การป้องกันการเผชิญต่อสถานที่ที่กระทบกระเทือนจิตใจในช่วงภัยพิบัติ และเสริมการค้นหาและ

จัดการหากมีกรณีการใช้ความรุนแรงหรือการทารุณกรรมตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลถึงผลโดยตรงจากการป้องกัน

ด้วยมาตรการดังกล่าว 

การเสริมความเข้มแข็งทางใจและการเรียนรู้ล่วงหน้า 
Enhancing emotional resilience and anticipatory education

การเสรมิความเข้มแขง็ทางใจและทกัษะด้านการคดิอ่านทีจ่�าเป็น เป็นวธิกีารส�าคญัหนึง่ทีพ่สิจูน์แล้วว่าได้ผลในการเลีย่ง

การพัฒนาสู่โรควิตกกังวล โปรแกรมป้องกันความวิตกกังวลที่น่าจะได้ผลดีส�าหรับเด็กอายุ 7-16 ขวบของออสเตรเลียมีชื่อว่า

โปรแกรม FRIENDS ใช้แพร่หลายในโรงเรียน ศูนย์สุขภาพ และโรงพยาบาล โดยอิงพื้นฐานของโปรแกรมรักษาโรควิตกกังวล

แต่แปลงเป็นรปูแบบป้องกนั ทัง้การป้องกนัแบบทัว่ไป การป้องกนัแบบเฉพาะกลุม่เสีย่ง หรอืการป้องกนัแบบเจาะจง โปรแกรม 

FRIENDS เป็นโปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม (cognitive-behavioural programme) จ�านวน 10 ครั้ง สอนทักษะ

ให้เด็กสามารถรับมือกับความวิตกกังวลได้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งทางใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา และความมั่นใจ

ในตนเอง จากการทดลองแบบควบคุมพบว่าเด็กที่มีอาการวิตกกังวลระดับสูงมาก่อนได้รับโปรแกรมจะลดการวินิจฉัยโรควิตก

กังวลครั้งแรกลง จากร้อยละ 54 ในกลุ่มควบคุมเป็นร้อยละ 16 ในกลุ่มทดลองเมื่อติดตามหกเดือนหลังได้รับโปรแกรมป้องกัน 

(Dadds และคณะ, 1997) จากการศึกษาแบบควบคุมก็พบเช่นกันว่าเมื่อจัดโปรแกรมในเด็กนักเรียนทั่วไปและเด็กหรือ 

วัยรุ ่นกลุ ่มเสี่ยง พบอาการวิตกกังวลลดลงอย่างชัดเจน (Lowry-Webster, Barrett & Dadds, 2001) โปรแกรม  

FRIENDS ใช้ในประเทศสวีเดน เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกาด้วย

แต่ยังไม่พบหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนรู้ล่วงหน้า (anticipatory education) เพื่อป้องกัน 

โรควติกกงัวลในคนทีอ่าจจะเผชญิกบัเหตกุารณ์กระทบกระเทอืนใจ เช่น นกัดบัเพลงิ หน่วยกูภ้ยั เจ้าหน้าทีต่�ารวจ หรอืเจ้าหน้าที่

ธนาคาร 

มาตรการหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจ 
Post-trauma interventions

การสนทนาซกัถามถงึเหตกุารณ์ส�าคญัทีก่ระทบกระเทอืนจติใจ (critical incident stress debriefing; CISD) กลายเป็น

วิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหลังจากเหตุการณ์รุนแรง เช่น เหตุการณ์ยิงกัน หรือภัยพิบัติ โดยทั่วไปแล้วการสนทนาซักถาม

จะท�าให้เกิดการทบทวนและระบายอารมณ์ความรู้สึกด้วยการสนับสนุนให้ระลึกถึงและจัดการความรู้สึกต่อเหตุการณ์อีกครั้ง

ภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ จากการศึกษาแบบควบคุมหลายการศึกษาสรุปรวมได้ว่า CISD ไม่ได้ช่วยป้องกัน

การเกิด PTSD หรือโรคจิตเวชอื่นๆ แม้ว่าผู้ได้รับมักจะคิดว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ดีขึ้นได้ (Litz และคณะ, 2002; Arendt  
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& Elklit, 2001) แท้จริงแล้วการสนทนาซักถามประเด็นทางจิตใจกลับเป็นการท�าให้ได้รับการกระทบกระเทือนใจซ�้าและเพิ่ม 

ความเสี่ยงของการเกิด PTSD วิธีการที่พบว่าได้ผลในการป้องกันการเกิด PTSD ได้ตั้งแต่แรกคือ การใช้การบ�าบัดแบบปรับ 

ความคิดพฤติกรรม (cognitive-behavioural therapy) ซึ่งประกอบด้วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของตัวเรา 

หลงัเผชญิเหตกุารณ์รนุแรง การฝึกผ่อนคลาย การย้อนนกึถงึการเผชญิเหตกุารณ์รนุแรง การจดัการปรบัเปลีย่นความคดิทีท่�าให้

กลัวใหม่ และการทดลองเผชิญสถานการณ์ที่ไม่อยากเจอ จากการศึกษาแบบควบคุมหลายการศึกษาพบว่า การบ�าบัดสัปดาห์

ละครัง้จ�านวน 5 ครัง้ ครัง้ละหนึง่ชัว่โมงครึง่สามารถลดอบุตักิารณ์การเกดิ PTSD ในหกเดอืนลงได้จากร้อยละ 67 เหลอืร้อยละ 15 

(Bryant และคณะ, 1998; Bryant และคณะ, 1999)

มาตรการป้องกันแบบเจาะจง 
Indicated interventions

นอกจากโปรแกรม FRIENDS ที่ใช้ได้ผลดีในเด็กที่มีอาการวิตกกังวลสูงแล้ว มีข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาแบบควบคุม

ที่พบว่าการฝึกอบรมปฏิบัติระยะสั้นเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด (short-term cognitive workshop) ในคนที่เคยมีอาการแพนิก 

(panic attack) ครั้งแรกจะช่วยลดการเริ่มเกิดโรคแพนิก (panic disorder) ได้ เมื่อติดตามหกเดือนพบว่ากลุ่มที่ผ่าน 

การฝึกอบรมเกิดโรคแพนิกเพียงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่พบถึงร้อยละ 14 (Gardenswartz และ Craske, 2001)

ความผิดปกติพฤติกรรมการกิน 
Eating disorders

ผู้หญิงวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นพบ anorexia nervosa ร้อยละ 0.5-1 และ bulimia nervosa ร้อยละ 0.9-4.1 และ 

อีกร้อยละ 5-13 มีบางอาการของความผิดปกติพฤติกรรมการกิน (สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน, 2000; Kurth และคณะ, 1995; 

Shisslak, Crago และ Estes, 1995; Keel, Leon และ Fulkerson, 2001) ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาความผิดปกติพฤติกรรม 

การกินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (Lucas และคณะ, 1991) ตัวเลขเหล่านี้ส่วนใหญ่อ้างอิงจากการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

และอาจใช้กับประเทศที่มีรายได้ต�่าไม่ได้โดยเฉพาะในประเทศที่มีอาหารขาดแคลนหรืออดอยาก ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

โรค anorexia nervosa ถือเป็นภาวะเรื้อรังที่พบบ่อยเป็นอันดับสามในเด็กวัยรุ่นหญิง รองจากโรคอ้วนและโรคหอบหืด  

เด็กสาววัยรุ่นร้อยละ 5-15 จะลดน�้าหนักแบบไม่ถูกวิธี เช่น ล้วงคออาเจียน กินยาระบายหรือยาขับปัสสาวะ (Phelps และ 

Wilczenski, 1993) โรค anorexia nervosa มักจะเริ่มเมื่ออายุ 14-18 ปี ในขณะที่โรค bulimia จะเริ่มในช่วงเปลี่ยนจาก 

วัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น แม้ว่าอุบัติการณ์และความชุกของความผิดปกติพฤติกรรมการกินจะต�่าแต่ผลที่ตามมานั้นรุนแรง  

ผู้ป่วย anorexia หรือ bulimia ประมาณร้อยละ 25-33 จะกลายเป็นโรคเรื้อรัง ความผิดปกติพฤติกรรมการกินนี้พบ 

โรคร่วมได้สูงทั้งความผิดปกติพฤติกรรมเสพสารเสพติด โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล

ความผิดปกติพฤติกรรมการกินส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยเฉพาะนักกีฬา นักเรียนบัลเล่ต์  

นางแบบ และเรียนท�าอาหาร แม้ว่าจะมีรายงานวิจัยมากมายที่กล่าวถึงสาเหตุการเกิดความผิดปกติพฤติกรรมการกิน  

แต่การศึกษามักมีข้อจ�ากัดด้านระเบียบวิธีวิจัยส�าคัญ เช่น ขาดการออกแบบวิธีวิจัยหรือขาดกลุ่มควบคุม หากยอมรับข้อจ�ากัด

เหล่านีจ้ะเหน็ภาพปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องในการน�าไปสูค่วามผดิปกตพิฤตกิรรมการกนิ ปัจจยัด้านทศันคตแิละพฤตกิรรม

เฉพาะโรคที่ส�าคัญได้แก่ การลดน�้าหนักแบบไม่ถูกวิธี การกังวลเรื่องรูปร่างและน�้าหนักมากเกินไป และความไม่พึงพอใจ 

ในรูปร่างของตน รวมไปถึงอิทธิพลจากครอบครัวและสังคม เช่น พฤติกรรมตัวอย่างจากเพื่อน และอิทธิพลของสังคมที่ชื่นชม

ความผอมผ่านสื่อต่างๆ และการขาดความรู้ความเข้าใจของสื่อ ปัจจัยเสี่ยงอื่นที่พบว่าเกี่ยวข้อง ได้แก่ การขาดความผูกพัน 
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ที่มั่นคง การถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศ การถูกกลั่นแกล้งล้อเลียน ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง หรือ 

มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด อารมณ์ หรือความขัดแย้ง เป็นต้น 

มาตรการป้องกันทั่วไป มาตรการป้องกันเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และมาตรการป้องกันแบบเจาะจง 
Universal, selective and indicated interventions

ดังนั้น เพื่อลดการอดอาหารที่ไม่ถูกวิธีและลดความผิดปกติพฤติกรรมการกิน มาตรการป้องกันจึงมุ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น

เดก็นกัเรยีนประถม มธัยมต้น และมธัยมปลาย (ส�าหรบัการป้องกนัแบบทัว่ไป) กลุม่เป้าหมายในโรงเรยีนเฉพาะทีเ่ป็นกลุม่เสีย่ง 

เช่น นักเต้นบัลเล่ต์ นักกีฬา นางแบบ และเรียนท�าอาหาร (ส�าหรับการป้องกันกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ) หรือเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ 

ตอนต้นหญิงที่มีเริ่มมีอาการที่แสดงพฤติกรรมการอดอาหารแบบไม่เหมาะสม (ส�าหรับมาตรการป้องกันแบบเจาะจง) (Pratt 

และ Woolfenden, 2003)

โปรแกรมให้ความรู้แบบดั้งเดิมมีครั้งแรกก่อนปี ค.ศ.1995 โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการกิน พฤติกรรม 

อดอาหาร และเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เกี่ยวข้อง พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้มากขึ้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤตกิรรมในประชากรเดก็วยัรุน่หญงิทัว่ไปได้ จากการศกึษาแบบควบคมุหลายการศกึษาล่าสดุ ได้ประเมนิผลลพัธ์ของโปรแกรม

หลายมติ ิ(multidimensional programmes) แบบใหม่ทีบ่รูณาการวธิกีารให้ความรูส้ขุภาพแบบดัง้เดมิแต่เพิม่วธิกีารส่งเสรมิ 

สุขภาพจิต และพบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ในบางการศึกษาพบว่าได้ผลป้องกันในทัศนคติเกี่ยวกับการกิน การยอมรับหรือฝังใจ 

ในค่านยิมรปูร่างตามสงัคม ความรูส้กึไม่ประสบความส�าเรจ็ ความไม่พงึพอใจรปูร่างของตน และพฤตกิรรมการอดอาหาร ตวัอย่าง

เช่นการศึกษาของออสเตรเลียถึงโปรแกรมโต้ตอบ (interactive programme) ที่เน้นความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กวัยรุ่น

เพิ่มเติมจากการปรับทัศนคติการกินและพฤติกรรมการกิน พบว่าหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม 12 เดือน มีความพึงพอใจรูปร่าง

ของตนมากขึ้น ความภาคภูมิใจในตนเองและได้รับการยอมรับจากสังคมดีขึ้น และอยากผอมน้อยลง (O′Dea และ Abraham, 

2000) วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงสูงที่ผ่านโปรแกรมมีน�้าหนักตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่มีความเสี่ยงสูงยังคงมีน�้าหนักลดลง

จากรายงานเบื้องต้นของการศึกษาแบบ RCT สองการศึกษา เสนอว่าการใช้อินเทอร์เน็ตแบบโต้ตอบ (interactive  

internet-based intervention) เป็นวธิหีนึง่ทีไ่ด้ผลในการเข้าถงึผูห้ญงิวยัผูใ้หญ่ตอนต้นทีม่คีวามเสีย่ง และได้ผลในการเปลีย่น

ปัจจัยเสี่ยงระดับบุคคลต่อความผิดปกติพฤติกรรมการกิน เช่น ความกังวลเรื่องรูปร่าง และการอดอาหาร ความอยากผอม  

และวิธีการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ (Winzelberg และคณะ, 2000; Zabinski และคณะ, 2001)

รายงานทบทวน Cochrane ล่าสุดพบหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนว่ามาตรการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และสนับสนุน

ผ่านสื่อส่งผลให้การยอมรับหรือฝังใจในค่านิยมด้านรูปร่างของผู้หญิงตามสังคมลดลง แต่มาตรการที่จัดการโดยตรงต่อทัศนคติ

และพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติยังไม่พบประสิทธิผลชัดเจน (Pratt และ Woolfenden, 2003)

โดยรวมแล้ว จากการศึกษาเหล่านี้จะเห็นผลที่ยังไม่สามารถสรุปถึงประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันความผิดปกติ

พฤติกรรมการกินได้ชัดเจน และยังไม่มีการศึกษาใดที่พบหลักฐานแสดงมาตรการที่สามารถลดการเกิดความผิดปกติพฤติกรรม

การกินได้ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มที่ศึกษาด้านปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยที่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างโปรแกรม

ที่ได้ผลและไม่ได้ผล รวมถึงสามารถบอกได้ว่าใครจะได้ประโยชน์จากโปรแกรมแบบใด
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ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสพสารเสพติด
Substance related disorders

การป้องกนัความผดิปกตทิางพฤตกิรรมและจติเวชเนือ่งจากการใช้สารออกฤทธิต่์อจติประสาท หมายรวมถงึการป้องกนั

ภาวะเมาหรอืเกดิพษิเฉยีบพลนั (acute intoxication) การเสพแบบอนัตราย (harmful use) หรอืเสพแบบตดิ (dependence) 

“สารออกฤทธิต่์อจติประสาท” หมายถงึ ยาสบู เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ยาเสพตดิผดิกฎหมาย (เช่น กลุม่โอปิออยด์ กญัชา โคเคน) 

รวมถงึยาออกฤทธิต่์อจติประสาทตามใบสัง่แพทย์และสารระเหย ข้อมลูทัว่โลกพบว่ายาสบูหรอืบหุรีเ่ป็นปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นสาเหตุ

ของภาระโรคทีเ่กดิจากความทพุพลภาพ (burden of disability) ถงึร้อยละ 4.1 (WHO, 2002c) คาดการณ์ว่าในศตวรรษที ่21 

ยาสูบจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกถึงหนึ่งพันล้านคน โดยสามในสี่พบในประเทศที่มีรายได้ต�่า และ

ประชากรทั่วโลกประมาณสองพันล้านคนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกว่า 75 ล้านคนเข้าเกณฑ์วินิจฉัยความผิดปกติ

พฤติกรรมดื่มสุรา (WHO, 2004a) แอลกอฮอล์ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของภาระโรคที่เกิดจากความทุพพลภาพร้อยละ 4.0 

(WHO, 2002c) การบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นปัจจยัเสีย่งอนัดบัต้นของภาระโรคในประเทศรายได้ต�่าทีม่อีตัราการตายต�า่ 

(WHO, 2002c) ในประเทศที่มีรายได้สูงร้อยละ 10-30 ของการดื่มแต่ละครั้งจะดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 กรัม (หากดื่ม

มาตรฐาน) ซึ่งบ่งถึงการดื่มจนเมา ในขณะที่ร้อยละ 25 ของผู้ชายและร้อยละ 10 ของผู้หญิงดื่มในระดับเสี่ยงหรือระดับเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ความชุกของการติดอยู่ในช่วงร้อยละ 3-5 นอกจากผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากการเมาหรือการติดแล้ว 

แอลกอฮอล์ยงัเป็นสาเหตขุองโรคต่อไปนีถ้งึร้อยละ 20-30 ได้แก่ มะเรง็หลอดอาหาร มะเรง็ตบั โรคตบัแขง็ ฆาตกรรม โรคลมชกั 

และอุบัติเหตุจากยานพาหนะ ปลายทศวรรษที่ 1990 ประมาณการได้ว่าร้อยละ 4.2 ของประชากรโลกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายและเป็นสาเหตุของภาระโรคที่เกิดจากความทุพพลภาพทั้งหมดร้อยละ 0.8 (WHO, 2002c)

การป้องกันแบบทั่วไป 
Universal interventions

มาตรการควบคุมสารเสพติดที่ได้ผลสามารถใช้ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น ได้แก่  

การจัดเก็บภาษี การจ�ากัดแหล่งจ�าหน่าย และการห้ามโฆษณาทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม มาตรการเชิงนโยบาย 

เพื่อลดอันตรายจากสารเสพติดมีผลต่อการป้องกันความผิดปกติพฤติกรรมเสพติดได้ ส่วนมาตรการป้องกันเชิงนโยบายอื่นๆ  

ที่มีประสิทธิผล เช่น มาตรการสื่อ มาตรการชุมชนแบบครอบคลุม หรือมาตรการในโรงเรียน เป็นต้น

มาตรการสื่อ 
Media interventions

หลักฐานผลกระทบต่อสุขภาพจากยาสูบมีมากมายอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการตอบรับจากผู้บริโภคในข้อมูลเหล่านี้  

มีการประมาณการว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรณรงค์ผ่านสื่อที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ 10 จะลดยอดขายบุหรี่ลงร้อยละ 0.5 (Kenkel 

และ Chen, 2000) จึงจ�าเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งในประเทศที่มีรายได้สูง กลาง หรือต�่า

ส�าหรบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ วธิกีารให้ความรูห้รอืการชกัชวนมกัจะเน้นการดืม่น้อยลง ลดอนัตรายจากการดืม่เมือ่ขบัขี่

ยานพาหนะ และในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง แม้จะเป็นความตั้งใจที่ดี แต่การสื่อทางสาธารณะนี้ถือว่าไม่ประสบความส�าเร็จ 

เมื่อเทียบกับข้อความส่งเสริมการดื่มที่น่าสนใจและออกสื่อบ่อยครั้งกว่าโดยบริษัทน�้าเมาที่จ่ายค่าโฆษณา มาตรการสื่อที่ใช้ 

เพื่อการป้องกันแบบทั่วไปพบว่ามีผลน้อยมากต่อการดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้อง (Babor และคณะ, 2003)
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มาตรการชุมชนแบบครอบคลุม 
Comprehensive community interventions

มาตรการชุมชนใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ แม้ว่าโปรแกรมชุมชนบางโปรแกรมพบว่าประสบ 

ความส�าเร็จ แต่ผลส่วนใหญ่ยังถือว่าน้อยและไม่คุ้มกับความพยายามและค่าใช้จ่าย (Cummings, 2000) อย่างไรก็ตาม 

แม้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบได้ไม่มาก แต่หากมีการขยายผลทั่วประเทศก็เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

สาธารณะได้

การขบัเคลือ่นชมุชน (community mobilization) น�ามาใช้เพือ่สร้างความตระหนกัของปัญหาการขายเครือ่งดืม่ในร้าน

ที่ได้รับอนุญาต เพื่อหาแนวทางแก้ให้เฉพาะกับปัญหาและกดดันเจ้าของร้านให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนในการเปิดร้าน เช่น 

เสียงดัง หรือพฤติกรรมลูกค้า พบว่าการขับเคลื่อนชุมชนท�าให้ลดพฤติกรรมก้าวร้าวและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในร้านที่ได้รับ

อนุญาตดังกล่าวได้ ตัวอย่างของมาตรการชุมชนแบบครอบคลุมที่ออกแบบเฉพาะของตน เช่น Saving Lives Project ที่มี 

การรณรงค์ผ่านสือ่ การให้ข้อมลูทางธรุกจิ จดัวนัสร้างความตระหนกัในการขบัเรว็และการดืม่แล้วขบั สายด่วนเฝ้าระวงัความเรว็ 

การอบรมต�ารวจ การให้ความรู้เด็กมัธยมผ่านเพื่อน โปรแกรมส�าหรับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมอื่นๆ ท�าให้การเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุยานพาหนะลดลงร้อยละ 25 การเสียชีวิตของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ดื่มแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 47 การบาดเจ็บ 

จากอุบัติเหตุเนื่องจากความประมาทลดลงร้อยละ 5 และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลอายุ 16-25 ปีลดลง 

ร้อยละ 8 (Hingson และคณะ, 1996)

โปรแกรมป้องกันในโรงเรียน 
School-based prevention programmes

เป้าหมายของโปรแกรมในโรงเรียนส่วนใหญ่คือ เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มสุราและใช้ 

ยาเสพติดของวัยรุ่น หรือปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะทางสังคม และความภาคภูมิใจในตนเองที่เชื่อว่าเป็นเหตุของ 

การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และใช้ยาเสพติด 

โปรแกรมในโรงเรียนเดิมเน้นการให้ข้อมูล และสอนนักเรียนเกี่ยวกับผลกระทบหรืออันตรายจากการใช้ยาเสพติด  

ซึ่งพบว่าท�าให้มีความรู้และเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสุรา บุหรี่ และยาเสพติดได้ แต่การใช้สารเสพติดจริงๆ ยังคงเหมือนเดิม 

(Kenkel และ Chen 2000; Babor และคณะ, 2003) มาตรการในโรงเรียนปัจจุบันเริ่มใช้การปรับค่านิยมใหม่และฝึกทักษะ

การปฏิเสธ ท�าให้เกิดผลด้านการป้องกันได้ดีแต่ได้ผลเพียงช่วงสั้นๆ ยกเว้นมีการเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

บางโปรแกรม เช่น Project Northland หรือ Midwestern Prevention Project มีการให้ความรู้ระดับบุคคล และ 

มีมาตรการระดับครอบครัวหรือชุมชนท�าให้ส�าเร็จมากขึ้น ตัวอย่างเช่น Midwestern Prevention Project ด�าเนินการ 

ในโรงเรียนรัฐ 50 โรงเรียนใน 15 ชุมชนของรัฐแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และท�าซ�้าในรัฐอื่น 57 โรงเรียน 11 ชุมชน 

โปรแกรมประกอบด้วยห้าองค์ประกอบ ได้แก่ โปรแกรมในโรงเรียน 10 ถึง 13 ครั้งและมีการเสริมเพิ่มอีก 5 ครั้ง โปรแกรม 

ผ่านสื่อ โปรแกรมอบรมผู้ปกครองและหน่วยงาน การอบรมผู้น�าชุมชน และการปรับเปลี่ยนนโยบายท้องถิ่นที่ริเริ่มโดยองค์กร

ชุมชน ผลการรายงานด้วยตัวเองถึงความชุกการดื่มต่อเดือนในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน 

หลงัหนึง่ปี แม้ว่าจะไม่แตกต่างชดัเจนหลงัตดิตามสามปี รายงานการเมาสรุาต่อเดอืนลดลงอย่างชดัเจนจนถงึเรยีนจบมธัยมปลาย 

(Johnson และคณะ, 1990)

แม้ว่ามาตรการในโรงเรียนพิสูจน์แล้วว่าได้ผลในการเพิ่มความรู้และเปลี่ยนทัศนคติต่อสารเสพติด แต่หลักฐานในการ

ป้องกันความผิดปกติพฤติกรรมเสพสารเสพติดโดยตรงยังมีเพียงเล็กน้อย หลักฐานชี้แนะว่าผลจากมาตรการดังกล่าวจะดีขึ้น 

หากมีการใช้มาตรการป้องกันเชิงนโยบายอื่นร่วมด้วย ดังรายละเอียดในบทก่อนหน้านี้
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มาตรการป้องกันเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และมาตรการป้องกันแบบเจาะจง 
Selective and indicated interventions

การบ�าบดัแบบสัน้ (brief interventions) มปีระสทิธผิลและความคุม้ค่าประสทิธผิลสงูในการเลกิสบูบหุรีแ่ละลดการดืม่

แบบเสี่ยงและแบบอันตราย การให้ค�าแนะน�าแบบสั้น (brief advice) จากบุคลากรสุขภาพทั่วไปที่ให้บริการกับผู้ป่วยที่สูบบุหรี่

ในเวชปฏบิตัทิัว่ไป ท�าให้ผูป่้วยร้อยละ 40 พยายามจะหยดุสบูและร้อยละ 5 สามารถหยดุสบูได้นานอย่างน้อยหกเดอืน (ซึง่เป็น

ตัวท�านายที่มีน�้าหนักมากบ่งบอกถึงการหยุดสูบถาวร) (Lancaster และ Stead, 2004) การให้นิโคตินทดแทนเพิ่มอัตรา 

ความส�าเร็จขึ้นอีกร้อยละ 10 (Silagy และคณะ, 2004) ในประเทศที่มีรายได้สูง ค่าใช้จ่ายในการป้องกันต่อ DALY โดยใช้ 

การบ�าบัดแบบสั้นและการให้นิโคตินทดแทนอยู่ที่ประมาณ 2,200 ดอลลาร์นานาชาติ (WHO, 2004c) ในประเทศที่มีรายได้ต�่า

และรายได้ปานกลาง ค่าใช้จ่ายในการป้องกันต่อ DALY อยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 700 ดอลลาร์นานาชาติ (Ranson และคณะ, 

2000) จ�านวนของผู้ป่วยที่ควรได้รับการรักษาด้วยปัญหาการดื่มแบบเสี่ยงและแบบอันตรายเพื่อให้สามารถหยุดดื่มได้หนึ่งคน

อยูท่ี ่8-10 (Moyer, และคณะ, 2002; Ballesteros และคณะ, 2004) ในประเทศทีม่รีายได้สงูค่าใช้จ่ายในการป้องกนัต่อ DALY 

โดยใช้ค�าแนะน�าแบบสั้นในสถานพยาบาลปฐมภูมิอยู่ที่ประมาณ 2,300 ดอลลาร์นานาชาติ (WHO, 2004c) ข้อมูลเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทศึกษาได้จาก WHO, 2002b

โรคจิต
Psychotic disorders

การเริม่ต้นป่วยโรคจติเป็นความโชคร้ายอย่างรนุแรงในชัว่ชวีติของบคุคลนัน้ นอกจากโรคจติเภท (schizophrenia) และ 

Schizoaffective แล้ว ยังหมายรวมถึงโรคจิตที่จัดอยู่ในกลุ่ม affective physchosis และ atypical psychosis ด้วย ซึ่งมัก

จะท�าให้คนที่ป่วยได้รับผลกระทบอย่างมากในชีวิตหลายๆ ด้าน โรคจิตพบเริ่มป่วยครั้งแรกมากที่สุดในช่วงวัยรุ่นตอนปลายถึง

วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Kaplan, Sadock และ Grebb, 1994) โรคจิตเภทเป็นโรคจิตที่พบได้บ่อยที่สุด มีความชุกชั่วชีวิตประมาณ

ร้อยละ 1 และความชุกปัจจุบันประมาณร้อยละ 0.5 การศึกษาภาระโรค ค.ศ.2000 พบว่าโรคจิตเภทก่อให้เกิดการสูญเสีย 

จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (YLD) ร้อยละ 2.8 และสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) ร้อยละ 1.1 (Murray และคณะ, 2001) 

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์สูงมากที่เกิดจากโรคจิตเภท ทั้งนี้เนื่องจากมีความชุกสูงทั้งที่อุบัติการณ์เกิดต�า่  

จากรายงานสุขภาพโลก (World Health Report) ปี ค.ศ.2001 (WHO, 2001b) ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจาก

โรคจติเภทในปี ค.ศ.1991 ของประเทศสหรฐัอเมรกิาคดิเป็นเงนิ 19 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ในปี ค.ศ.2001 ประเทศออสเตรเลยี

ประมาณค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากโรคจิตเภทที่ถือว่าต�่าที่สุดของประเทศพัฒนาแล้ว คิดเป็นเงิน 661,000,000 ดอลลาร์

ออสเตรเลีย (ร้อยละ 1.2 ของค่าใช้จ่ายสุขภาพของประเทศ) หรือคิดเป็น 18,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อผู้ป่วยจิตเภท 

แต่ละราย ในขณะที่มีต้นทุนทางอ้อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก 1.2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (SANE Australia, 2002)

โรคจิตเภทเป็นโรคที่มีลักษณะที่แสดงออกหลากหลายและมีสาเหตุการเกิดที่ซับซ้อนเข้าใจได้ยาก ทั้งปัจจัยหลักจาก

พันธุกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความไวทางพันธุกรรม (Jablensky และ Kalaydjieva, 2003; van Os และ  

McGuffin, 2003) ความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ซับซ้อนเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับยีนส์หลายตัวที่มีผลเล็กๆ น้อยๆ ร่วมกัน ปัจจัยเสี่ยง

ด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความส�าคัญและอาจเป็นต้นเหตุของพัฒนาการด้านระบบประสาทที่ไวต่อการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงอื่นที่มีผล 

ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด การบาดเจบ็ในวยัเดก็ การย้ายถิน่ทีอ่ยู ่คณุภาพของสภาพแวดล้อมทีเ่ลีย้งด ูการเสยีเปรยีบ

ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือการเกิดในชุมชนเมือง (Jablensky และคณะ, 2000)
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สาเหตทุางชวีภาพของปัจจยัเสีย่งอธบิายจากสมมตฐิานไวรสัทีเ่ชือ่ว่าได้รบัเชือ้ไวรสัในช่วงไตรมาสทีส่องของการตัง้ครรภ์

ส่งผลต่อพฒันาการทางระบบประสาททีน่�าไปสูก่ารเกดิโรคจติ (Frangou และ Murray, 2000) และมกีารศกึษาทีแ่สดงให้เหน็ว่า 

การตั้งครรภ์และภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดเป็นสาเหตุร่วมของโรคจิตเภท (Geddes และ Lawrie, 1995; McNeil, 1995; 

Warner, 2001) สาเหตุทางสังคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การศึกษาที่พบว่าคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมีแนวโน้มที่จะเกิดโรคจิต

มากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในชนบท (Torrey, Bowler และ Clark, 1997; van Os และ McGuffin, 2003) การใช้ยาเสพติด 

โดยเฉพาะกัญชาพบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุชัดเจนในการเกิดโรคจิต

แม้ว่าการป้องกนัแบบทัว่ไปจะยงัเป็นไปไม่ได้ในการป้องกนัโรคจติ อย่างไรกต็าม ความเจบ็ป่วยทางกายบางชนดิสามารถ

ป้องกันได้ด้วยการให้ภูมิคุ้มกันหรือมุ่งเป้าที่ปัจจัยเสี่ยง จึงมีมาตรการเสริมหลายวิธีที่ใช้เพื่อสนับสนุนให้คนที่มีปัจจัยเสี่ยงได้รับ

การดูแลช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรก และพัฒนาแนวทางการค้นหาบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงและให้การช่วยเหลือด้วยนวัตกรรมใหม่ 

ตัวอย่างของวิธีการป้องกันระยะแรก 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 

การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและการเข้ารับบริการตั้งแต่เริ่มป่วย 
Mental health literacy and help-seeking at onset of disorder

เนือ่งจากเป็นปัญหาสขุภาพจติทีม่คีวามชกุสงูทีส่ดุในคนวยัหนุม่สาว โดยช่วงอาย ุ12-26 ปีเป็นช่วงอายทุีเ่ริม่ต้นป่วยด้วย

โรคจิตเวชได้มากที่สุดในตลอดช่วงอายุขัย (Moon, Meyer และ Grau, 1999; Patton, 1996) และจากหลักฐานที่แสดงว่า 

การค้นพบและรักษาโรคซึมเศร้าและโรคจิตตั้งแต่ระยะแรกท�าให้ผลลัพธ์ดีขึ้น (Kupfer, Frank และ Perel, 1989; Loebel 

และคณะ, 1992) มาตรการป้องกนัและการดแูลตัง้แต่ระยะแรกแบบเจาะจงในระดบัประชากรจะมโีอกาสทีจ่ะช่วยลดภาระโรค

ที่น่าเป็นห่วงนี้ได้

การรณรงค์ผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความรู้ด้านสุขภาพจิตจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงการ Scandinavian 

Early Treatment and Identification of Psychosis Study (TIPS) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ค้นหาการป่วยด้วยโรคจิตครั้งแรก 

(first-episode psychosis) (Johannessen และคณะ, 2001) โครงการ TIPS จะเปรียบเทียบหน่วยบริการตามการกระจาย

ทางภูมิศาสตร์โดยจัดทีมค้นหาผู้ป่วยตั้งแต่ระยะแรกและให้การรณรงค์ข้อมูลทางสาธารณะไปพร้อมกัน เทียบกับสองหน่วย

บริการที่มีระบบการค้นหาและส่งต่อผู้ป่วยแบบเดิมอยู่แล้ว (Larsen และคณะ, 2001) พบว่าในหน่วยที่จัดบริการค้นหา 

ระยะแรกมีความล่าช้าในการรักษาลดลงถึงร้อยละ 90 และการรณรงค์ให้ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะได้ผลในการเสริมความรู้ 

ด้านสขุภาพจติและสนบัสนนุการเข้ารบับรกิารตัง้แต่เริม่ป่วย ความล่าช้าในการรกัษาตัง้แต่ครัง้แรกเป็นปัจจยัเสีย่งทีท่ราบกนัดี

ว่าท�าให้เกิดการป่วยซ�้าในครั้งต่อๆ มาได้ 

โครงการในยุคถัดมา ได้แก่ Compass Strategy เป็นโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักในชุมชน ที่มีหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ สร้างมาจากโครงการ TIPS และการวิจัย Delay (ดู Killackey และคณะ, 2005) Compass Strategy  

เป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้คนวัยหนุ่มสาวเข้ารับการช่วยเหลือด้านปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่ 

ระยะแรก โดยมุง่พฒันาและท�าการรณรงค์เพือ่สร้างความตระหนกัในชมุชนทีม่ปีระสทิธภิาพ เสรมิความรูด้้านสขุภาพจติให้คน

วัยหนุ่มสาว ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพิ่มอัตราการเข้ารับความช่วยเหลือ และลดความล่าช้าในการเข้ารับ

การรักษาของคนหนุ่มสาวอายุ 12-25 ปีที่เริ่มป่วยด้วยความผิดปกติทางอารมณ์หรือโรคจิตครั้งแรก วิธีการของโครงการใช้ 

หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบ Precede-Proceed Model (Green และ Kreuter, 1999) โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

กลไกการให้ค�าปรกึษาชมุชน ชดุการรณรงค์ และกรอบการประเมนิผลทีค่รอบคลมุ โดยการจดัการหลายระดบัและมโีครงสร้าง

ที่ปรึกษาจะท�าให้มีทิศทางกลยุทธ์ที่เป็นไปตามกรอบการวางแผนแบบมีส่วนร่วม โครงการนี้ใช้ในประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ปี 

ค.ศ.2001 และได้รับการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
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มาตรการก่อนป่วยด้วยโรคจิตเภทและโรคที่เกี่ยวข้อง 
Pre-psychotic intervention in schizophrenia and related disorders

วธิกีารค้นหาบคุคลทีส่งสยัว่าจะมอีาการน�า (prodrome) ของโรคจติเป็นการศกึษาในยคุใหม่ทีต่่างไปจากการศกึษาดัง้เดมิ

ที่เน้นค้นหาติดตามผู ้มีความเสี่ยง วิธีการแบบดั้งเดิมที่ติดตามผู ้ที่มีความเสี่ยงสูงจะมุ ่งเน้นบุคคลที่มีประวัติครอบครัว 

ป่วยด้วยโรคจิต (โดยเฉพาะโรคจิตเภท) ตั้งแต่วัยเด็กและติดตามต่อเนื่อง บางรายนานถึง 35 ปี วิธีการนี้มีจุดอ่อนมาก 

ทั้งความสามารถในการท�านายต�่าและมีโอกาสเกิดผลบวกลวง (false positive) ได้สูง

มาตรการส�าหรับความเสี่ยงสูงมาก (ultra-high-risk; close-in) เพื่อการค้นหาประชากรที่มีอัตราจะเปลี่ยนเป็นโรคจิต

ได้สูงโดยมีผลบวกลวงต�่าและใช้การติดตามระยะสั้นกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม เป็นการพัฒนามาตรการเพื่อป้องกันโรคจิตตั้งแต่ 

จดุเริม่ต้น เบลล์ได้เสนอ “วธิกีารคดักรองหลายทาง (multiple-gate screening)” และ “การตดิตามอย่างใกล้ชดิ (close-in)” 

โดยเลือกเฉพาะความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคจิตซึ่งจะช่วยลดผลบวกลวงได้ (Bell, 1992) แนวคิดนี้ได้แปลงมาสู่การปฏิบัติ

ครัง้แรกทีเ่มลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลยีในปี ค.ศ.1994 ทีค่ลนิกิ PACE (Young และคณะ, 1995) และได้ขยายไปใช้ในโปรแกรม

การวิจัยทางคลินิกอื่นๆ ทั่วโลก (Cornblatt, 2002; Miller และคณะ, 2002; Morrison และคณะ, 2002) คลินิก PACE  

ได้ท�าการวิจัยแบบสุ่มควบคุม (RCT) พบหลักฐานชัดเจนว่าสามารถชะลอการเกิดโรคจิตครั้งแรกด้วยการให้ยาต้านโรคจิต 

กลุ่มใหม่ในขนาดต�่าร่วมกับและการบ�าบัดแบบปรับเปลี่ยนความคิด (cognitive therapy) (McGorry และคณะ, 2002)  

การศึกษานี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลองซ�้าและขยายผลทั้งในคลินิก PACE และคลินิกนานาชาติอื่นๆ 

การฆ่าตัวตาย
Suicide

องค์การอนามยัโลกได้ประมาณการว่า ในปี ค.ศ.2001 ประชากรทัว่โลกประมาณ 849,000 คนทีเ่สยีชวีติจากการฆ่าตวัตาย 

(WHO, 2002a) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ.2020 จะมีจ�านวนคนฆ่าตัวตายประมาณ 1.2 ล้านคน (Murray และ Lopez, 1996) 

และมีประชากรมากกว่านี้อีก 10-20 เท่าที่จะพยายามฆ่าตัวตาย ในประเทศยุโรปส่วนใหญ่จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย

ต่อปีมากกว่าจ�านวนผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตจุราจร และในปี ค.ศ.2001 จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากการฆ่าตวัตายทัว่โลกเริม่สงูพอๆ กบั

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากความรุนแรง (500,000 คน) และจากสงคราม (230,000 คน) (WHO, 2002c) แนวโน้มและอัตรา 

การฆ่าตัวตายจะแตกต่างกันไปมากในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น อัตราการฆ่าตัวตายต่อปีของกลุ่มประเทศยุโรปกลางและ

ยุโรปตะวันออกพบ 48.0-79.3 ต่อแสนประชากรชาย ในขณะที่ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามและอีกหลายประเทศ 

ในละตนิอเมรกินัพบอตัราการฆ่าตวัตายต่อปีต�า่กว่า 4 ต่อแสนประชากรชาย (Bertolote, 2001) อตัราการฆ่าตวัตายเพิม่สงูขึน้

ตามอาย ุแม้ในหลายการศกึษาเริม่แสดงข้อมลูเตอืนว่าอตัราการฆ่าตวัตายสงูขึน้ในคนวยัหนุม่สาวอาย ุ15-25 ปี (Apter, 2001) 

ปัจจยัเสีย่งต่อการฆ่าตวัตายทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีส่�าคญั ได้แก่ การเจบ็ป่วยด้วยโรคจติเวช (ส่วนใหญ่เป็นโรคซมึเศร้า

และโรคจิตเภท) มีหรือเคยมีสิ่งกระตุ้นทางสังคม (เช่น ความล�าบากในวัยเด็ก การถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือท�าร้ายร่างกาย  

การว่างงาน แยกตัวเองไม่มีสังคม หรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง) การฆ่าตัวตายในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อน เข้าถึง

บริการการช่วยเหลือทางจิตใจน้อย และมีการเข้าถึงวิธีการหรืออุปกรณ์เพื่อการฆ่าตัวตาย

แม้ว่าจะมีความพยายามในการวางแผนเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายในชุมชนมานานหลายสิบปี หลักฐานของผลลัพธ์ 

ที่เกิดยังคงจ�ากัด การศึกษาหลายชิ้นเป็นเพียงการบรรยายลักษณะทั่วไป และโอกาสที่จะเห็นผลลัพธ์การศึกษาแบบควบคุม 

เป็นไปได้ยากเนื่องจากอุบัติการณ์ที่ต�่าและอุปสรรคด้านจริยธรรมในการวิจัยด้วยวิธีสุ่มควบคุม (RCTs)
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จนถึงปัจจุบันนี้ วิธีการที่มีประสิทธิผลที่สุดในการป้องกันการฆ่าตัวตาย ได้แก่ การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าด้วย 

ยาต้านซมึเศร้า และลดการเข้าถงึวธิกีารหรอือปุกรณ์เพือ่การฆ่าตวัตาย ส�าหรบัการป้องกนัการฆ่าตวัตายในกลุม่วยัหนุม่สาวนัน้ 

มีข้อแนะน�าให้ใช้วิธีการป้องกันในโรงเรียนด้วยหลายกิจกรรมร่วมกัน

สายด่วนและศูนย์วิกฤติ 
Hotlines and crisis centres

สายด่วนหรือศูนย์วิกฤติเป็นหนึ่งในวิธีการแบบเป็นระบบที่เก่าแก่ที่สุดในการป้องกันการฆ่าตัวตาย ผลการศึกษาในช่วง

หลายทศวรรษที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสายด่วนหรือศูนย์วิกฤติจะมีผลต่ออัตราการฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตามผลจาก

บางการศึกษาให้การสนับสนุนวิธีการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในเมืองเวเนโต ประเทศอิตาลี โทรศัพท์สายด่วนส�าหรับผู้สูงอายุ 

ให้ร่วมกับบริการเยี่ยมบ้าน ผลการศึกษากึ่งทดลองพบว่าในช่วง 11 ปี การฆ่าตัวตายลดลงร้อยละ 71 ในผู้สูงอายุ 18,641 คน 

ที่ใช้บริการเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มควบคุม (De Leo, Dello Buono และ Dwyer, 2002)

โปรแกรมในโรงเรียน 
School-based programmes

การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนไม่พบว่ามีผลต่อพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย และยังมีข้อบ่งชี้

ว่าการให้ความรู้ดังกล่าวอาจเพิ่มจ�านวนนักเรียนที่คิดถึงการฆ่าตัวตายว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม  

วิธีการคัดกรองโดยตรงอย่างเป็นระบบด้วยปัจจัยท�านายที่อิงตามหลักฐานวิชาการถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางสาธารณสุขที่มี

ประสิทธิผลส�าหรับการป้องกันการฆ่าตัวตายในวัยรุ่น โปรแกรม Suicide Prevention and School Crisis Management 

Programme ที่ด�าเนินการในโรงเรียนรัฐประจ�าอ�าเภอในฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

มัธยมต้น และมัธยมปลายจ�านวน 330,000 คน โดยโปรแกรมนี้ให้ไปพร้อมกับนโยบายป้องกันการฆ่าตัวตายของโรงเรียน  

การอบรมและให้ค�าปรึกษาครู การให้ความรู้ผู้ปกครอง การจัดหลักสูตรจัดการกับความเครียดและทักษะชีวิตส�าหรับนักเรียน 

และการสร้างทีมวิกฤตสุขภาพจิตในแต่ละโรงเรียน ผลการศึกษาระยะยาวห้าปี พบว่าจ�านวนเด็กที่ฆ่าตัวตายต่อปีลดลง 

ร้อยละ 63 และการพยายามฆ่าตัวตายลดลงร้อยละ 64 (Zenere และ Lazarus, 1997)

มาตรการป้องกันระยะแรกในสถานพยาบาลปฐมภูมิและการจ่ายยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
Early intervention in primary care and prescription of psychoactive drugs

บางการศกึษาแนะน�าว่าการฝึกอบรมแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไปให้สามารถวนิจิฉยัและรกัษาภาวะซมึเศร้าในสถานพยาบาล

ปฐมภูมิสามารถเพิ่มทั้งจ�านวนและคุณภาพของการรักษาภาวะซึมเศร้าในระยะแรกได้ การศึกษาแบบไม่สุ่มควบคุมของสวีเดน

พบว่าการอบรมแพทย์ฯ ดังกล่าวช่วยลดจ�านวนวันนอนของผู้ป่วยซึมเศร้าและจ�านวนการฆ่าตัวตายลง (Rutz, von Knorring 

และ Walinder, 1992) อย่างไรกต็าม ผลเหล่านีเ้กดิขึน้เพยีงชัว่คราว จงึควรมกีารอบรมเสรมิเป็นครัง้ๆ และมกีารจดัอบรมซ�้าๆ 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเกิดผลดีกับผู้ป่วยที่เพิ่งเริ่มป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

จากผลการวิจัยสุ่มควบคุม (RCTs) ขนาดใหญ่พบหลักฐานว่าการฆ่าตัวตายลดลงอย่างมากหลังจ่ายยาต้านซึมเศร้า เช่น 

paroxitine (ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 82: Montgomery, และคณะ, 1995) และรักษาด้วย lithium (ลดลงร้อยละ 72: Tondo, 

Jamison & Baldessarini, 1997)
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การควบคุมการเข้าถึงวิธีการฆ่าตัวตาย 
Reducing access to the means to commit suicide

วิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายที่ได้ผลชัดเจนและได้ผลมากที่สุดคือ วิธีที่เกี่ยวข้องกับการลดการเข้าถึงวิธีการฆ่าตัวตาย 

(Leenars, 2001) ทั้งการลดพิษของก๊าซหุงต้มในครัวเรือนและไอเสียรถยนต์ มาตรการด้านความปลอดภัยในอาคารสูงและ

สะพาน การควบคมุการใช้ยาระงบัประสาทและยาแก้ปวด และจ�ากดัการเข้าถงึสารก�าจดัศตัรพูชื องค์การอนามยัโลก (1998b) 

ได้เสนอการลดลงของการเข้าถึงวิธีการฆ่าตัวตายว่าเป็นกลยุทธ์ส�าคัญของ “มนุษย์ในระบบนิเวศ (human-ecological  

model)” เพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตาย
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5
บทที่: 

ก้าวไปข้างหน้า
The way forward

ข้อมูลที่น�าเสนอในรายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าการป้องกันโรคจิตเวชและลดความเสี่ยงของความเจ็บป่วยทางจิตเป็น

สิ่งที่เป็นไปได้ ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา มีการพัฒนาโปรแกรมและนโยบายเชิงประจักษ์หลากหลายมากมายที่ได้ผลในการ

ลดปัจจัยเสี่ยงและเสริมสร้างปัจจัยปกป้อง ครอบคลุมกรอบแนวคิดการป้องกันแบบปฐมภูมิ (primary prevention) ส�าหรับ

ประชากรทั่วไป (universal populations) ประชากรกลุ่มเสี่ยงเฉพาะ (selective populations) และประชากรเจาะจงที่มี

ความเสีย่ง (indicated populations) โปรแกรมป้องกนัแบบปฐมภมูสิามารถลดการเกดิของโรคจติเวชบางโรคได้ ดงันัน้มาตรการ

ป้องกันที่ได้ผลทั้งหลายจ�าเป็นต้องมีการด�าเนินการต่อเนื่องในทศวรรษหน้า เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย

ปกป้องกันของโรคจิตเวช และให้เกิดผลลัพธ์เชิงป้องกันต่อประชากรทั้งหมด 

ผลสะท้อนจากหลกัฐานและระบบของวธิกีารป้องกนัทัง้ในอดตีและปัจจบุนัท�าให้เกดิความเข้าใจถงึขัน้ตอนและเงือ่นไข

จ�าเป็นในการพัฒนาการป้องกันโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิตที่ได้ผลและสามารถใช้ได้ทั่วโลก สรุปแนวทางดังกล่าวไว้ 

ด้านล่างนี้ 

การกระตุ้นเพื่อให้เกิดการด�าเนินงานตามขั้นตอนทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างได้ผล จ�าเป็นต้องมีการก�าหนด

เงื่อนไขที่จ�าเป็นทั้งระดับพื้นที่ ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ ได้แก่ นโยบายระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างผู้มี 

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ การวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และ

การด�าเนินงานตามโปรแกรมและนโยบายที่ได้ผล ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการก�าหนดนโยบาย การพัฒนา

โปรแกรม การจัดบริการป้องกันและอื่นๆ เงื่อนไขดังกล่าวในหลายประเทศยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือมีจ�ากัด

ขั้นตอนการด�าเนินการ
Steps to be taken

การประเมินความต้องการและการพัฒนาโปรแกรม 
Needs assessment and programme development

ความต้องการของชุมชน และปัจจัยเสี่ยง/ปัจจัยปกป้องที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์

Address community needs and evidence-based risk and protective factors

• นโยบายป้องกันจะต้องขึ้นอยู่กับความต้องการด้านสุขภาพจิตของประชาชนที่ผ่านการประเมินอย่างเป็นระบบ

• โปรแกรมทีไ่ด้ผล จะต้องค�านงึถงึปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องทัง้ด้านชวีภาพ จติใจ และสงัคมทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

และความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวตลอดช่วงอายุขัย 

• การขยายผลมาตรการป้องกันด้านสุขภาพจิตสู่ประชากรทั้งหมด จะต้องมีการพัฒนามาตรการให้มีศักยภาพในการ

เข้าถึงประชากรกลุ่มใหญ่ได้ 



โปรแกรมป้องกันอิงตามหลักประสิทธิผล

Base prevention programmes on principles of effectiveness

แม้ว่าถงึปัจจบุนันี ้ จะมโีปรแกรมป้องกนัทีไ่ด้ผลมากมาย แต่ยงัคงต้องมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึประสทิธผิลและความคุม้ค่า

ประสิทธิผล ประวัติศาสตร์อันยาวนานของการวิจัยและการพัฒนาวิธีการป้องกันท�าให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการและเงื่อนไข 

ที่จ�าเป็นในการพัฒนาโปรแกรมและนโยบายป้องกันที่ได้ผลและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ยกตัวอย่างโปรแกรมที่มีโอกาส 

ได้ผลมากขึ้น ได้แก่ โปรแกรมที่ร่วมกันหรือประสานกันจากหลายมาตรการที่มีเป้าหมายเดียวกัน โปรแกรมที่ปรับตาม 

ความต้องการของประชากรกลุม่เป้าหมายหรอืกลุม่เฉพาะ โปรแกรมทีเ่จาะในช่วงพฒันาการทีไ่วต่อการเปลีย่นแปลง โปรแกรม

ที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และโปรแกรมที่เข้าถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ได้ เป็นต้น

• ผู้พัฒนาโปรแกรมและผู้จัดบริการจะต้องได้รับการชี้แนะถึงข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมและหลักการและเงื่อนไข 

ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่ท�าให้เกิดประสิทธิผลหรือความคุ้มค่าประสิทธิผลมากขึ้น 

ผลลัพธ์ที่หลากหลายทั้งด้านสุขภาพจิต ด้านสุขภาพกาย และด้านสังคม

Address multiple outcomes in mental and physical health and social domains

โปรแกรมป้องกันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ในขณะนี้พบว่าท�าให้สุขภาพจิตดีขึ้น ท�าให้สุขภาพกายดีขึ้น และ 

เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดยมาตรการที่ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การป้องกันเป็นสิ่งที่มี 

ความคุม้ค่าประสทิธผิล ปัญหาส�าคญัของศาสตร์และนโยบายด้านการป้องกนัคอื การแยกส่วนแก้ปัญหาจติใจ สงัคม การศกึษา 

พฤติกรรม และกฎหมาย ทั้งๆ ที่หลายๆ ปัญหามีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันหรือสัมพันธ์กัน สามารถแก้ไขไปพร้อมๆ กันได้ วิธีการ 

ที่ได้ผลลัพธ์เบื้องต้นที่หลากหลายในด้านต่างๆ ได้ผลดีกว่าการรวมผลลัพธ์ย่อยที่กระจัดกระจายจากแต่ละโปรแกรม ผลลัพธ์

รวมที่มีทั้งด้านสุขภาพและสังคมจะน่าเชื่อถือมากที่สุดส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายในการยอมลงทุนเพื่อการป้องกัน 

ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

• โปรแกรมควรได้หลายผลลพัธ์ นัน่คอืสามารถลดความเสีย่งจากปัญหาสขุภาพจติและโรคจติเวชได้หลายโรค สามารถ

เสริมสร้างทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายไปพร้อมกัน และสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ

การเผยแพร่และการนำาไปปรับใช้ 
Dissemination and adoption

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทั่วโลก

Support global information exchange

การเผยแพร่และน�าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) หรือโปรแกรมและนโยบายต้นแบบไปใช้ในประเทศและชุมชน

ต่างๆ ขยายไปในวงกว้าง การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่จ�ากัดของแต่ละประเทศและชุมชน 

อย่างเหมาะสมในงานส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนั ประวตัศิาสตร์ทีผ่่านมาแสดงให้เหน็ว่าการพฒันามาตรการป้องกนัทีไ่ด้ผลดนีัน้

จะต้องลงทุนเป็นเวลานานทั้งการวิจัยปัจจัยเสี่ยง การพัฒนาโปรแกรม การวิจัยประเมินผล และการปรับปรุงโปรแกรม และ 

ยงัต้องศกึษาความเป็นไปได้ในโครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการด�าเนนิงาน ดงันัน้ การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างประเทศหรอืชมุชนนี้ 

จะท�าให้งานด้านการป้องกันพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละประเทศหรือแต่ละชุมชนจะมีเครื่องมือป้องกันที่หลากหลาย 

เพื่อจัดการกับการเกิดโรคจิตเวชและปัญหาที่เกี่ยวข้องนี้

• การท�าให้โปรแกรมและนโยบายป้องกันที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่นั้นส่งผลกระทบได้มากขึ้น จะต้องสนับสนุน

การเผยแพร่และการน�าไปใช้ทั่วโลก เพื่อให้มีการด�าเนินการได้ในขนาดใหญ่
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การพัฒนาระบบการเผยแพร่ระดับประเทศและระดับโลก

Develop dissemination systems nationally and globally 

การสนับสนุนให้โปรแกรมและนโยบายที่ได้ผลนี้มีการเผยแพร่และน�าไปใช้ทั่วโลกนั้น จ�าเป็นที่จะต้องปรับปรุงวิธีการ 

เข้าถงึข้อมลูมาตรการทีไ่ด้ผลดงักล่าวทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิในบางประเทศหรอืบางภมูภิาคเริม่พฒันาระบบฐานข้อมลู

ในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์มากหากระบบนั้นเป็นมาตรฐานและ

สามารถเข้าถึงกันได้ทั่วโลก โปรแกรมและนโยบายที่ได้ผลนี้จะถูกน�าไปใช้มากขึ้นหากสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการ 

ของผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้จัดบริการหรือผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลาง หรือต�่า

• ระบบฐานข้อมลูระดบัชาตแิละนานาชาตทิีบ่รูณาการและสามารถเข้าถงึได้ จะต้องได้รบัการพฒันา เพือ่ให้หน่วยงาน

ทัง้ภาครฐัและเอกชนทราบข้อมลูโปรแกรมและนโยบายทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ เงือ่นไขเพือ่การด�าเนนิงานให้ส�าเรจ็ 

ผลลพัธ์ของโปรแกรม ความคุม้ค่าประสทิธผิล และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ข้อมลูและสือ่วสัดทุัง้หลายควรแปลเป็นภาษา

ประจ�าชาติเพื่อให้ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้สนับสนุนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้

• ความมีส่วนร่วมและการลงทุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และจากคนส�าคัญหลักในภาคส่วนต่างๆ (เช่น  

หน่วยงานสุขภาพ การศึกษา สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานยุติธรรม) และการกระตุ้นให้

สนใจต่อกลุม่เป้าหมายจะเกดิขึน้เมือ่ฐานข้อมลูมข้ีอมลูผลลพัธ์ทีห่ลากหลายและความคุม้ค่าประสทิธผิลของโปรแกรม

ป้องกันที่ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม รวมถึงประโยชน์ที่ได้เพิ่มเติมจากประโยชน์ด้านสุขภาพจิต 

การปรับ หรือดัดแปลงให้เหมาะกับบริบท 
Adaptation and tailoring

การปรับโปรแกรมตามวัฒนธรรมโดยยึดหลักประสิทธิผล

Develop cultural adaptation of programmes guided by principles of effectiveness

แม้ว่าหลักฐานประสิทธิผลของโปรแกรมและนโยบายป้องกันสุขภาพจิตจะมีอยู่ แต่ความรู้ในปัจจุบันเกือบทั้งหมด 

เป็นผลจากการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในยุโรปตอนเหนือ ซึ่งยัง 

ไม่ทราบว่าจะสามารถใช้ได้หรอืได้ผลในประเทศทีม่รีายได้ต�่าและปานกลางหรอืไม่ งานวจิยัล่าสดุทีท่�าในหลากหลายวฒันธรรม

และแนวปฏบิตัแิละนโยบายในกลุม่คนท้องถิน่ ท�าให้เริม่เข้าใจถงึบทบาทของปัจจยัทางวฒันธรรมในการพฒันาและการด�าเนนิ

การมาตรการป้องกัน และยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่ามาตรการอะไรที่ได้ผลกับบริบทวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจแบบใด  

องค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถชี้น�าการปรับใช้โปรแกรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ให้เหมาะสมในบริบทใหม่ และการพัฒนา

โปรแกรมใหม่ที่ได้ผลส�าหรับท้องถิ่น

• การปรบัและดดัแปลงให้เหมาะตามวฒันธรรมจะต้องท�าโดยผูจ้ดับรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่โปรแกรมทีม่หีลกัฐาน

เชงิประจกัษ์นีน้�ามาจากต่างประเทศหรอืวฒันธรรมอืน่ หรอืเมือ่น�าไปใช้ในชมุชนและกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างไปจาก

กลุ่มที่โปรแกรมได้พัฒนาหรือทดลองใช้มา

• การปรับตามวัฒนธรรม ควรเป็นไปตามหลกัของมาตรการและการด�าเนินการที่มปีระสทิธภิาพ ควรมีการพัฒนาและ

เผยแพร่ข้อมูลลักษณะส�าคัญที่จ�าเป็นของโปรแกรมที่ได้ผล

การดัดแปลงให้เหมาะกับบริบทเพื่อเสริมประสิทธิภาพ

Use tailoring strategies to enhance efficacy

การปรบัแก้โปรแกรมทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์ตามวฒันธรรมนัน้ไม่เพยีงจ�าเป็นส�าหรบัการน�าไปใช้ระหว่างประเทศเท่านัน้ 

ยังจ�าเป็นแม้ในประเทศเดียวกันที่ต่างวัฒนธรรม หรือเมื่อน�าไปใช้ในกลุ่มประชากรเสี่ยงกลุ่มใหม่ การดัดแปลงโปรแกรมให้ 

เหมาะกับวัฒนธรรมและตามความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มประชากรเป้าหมายที่แตกต่างเป็นสิ่งจ�าเป็น โดยต้องสมดุล
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ระหว่างโปรแกรมเดิมกับการคิดค้นวิธีใหม่ตามความต้องการของพื้นที่ และโอกาสในการพัฒนากับองค์ความรู้หลักการป้องกัน

ที่ได้ผล

• โปรแกรมใหม่หรอืโปรแกรมทีป่รบัแก้อาจได้ผลดขีึน้ หากได้รบัการดดัแปลงให้เหมาะกบับรบิทตามความต้องการและ

ลักษณะทางวัฒนธรรมของประชากรกลุ่มย่อย

• โปรแกรมและนโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ควรจะมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถถ่ายทอดได้ สามารถปรับใช้ได้  

หรือสามารถคิดวิธีการใหม่ได้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างหรือในประเทศอื่น การประเมินและสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศควรให้โอกาสเรียนรู้ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ในกระบวนการดังกล่าว

การนำาไปใช้ 
Implementation

โปรแกรมและนโยบายสขุภาพจติของชมุชนและประชากรทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์จะเกดิผลเพยีงใด ขึน้อยูก่บัการเลอืกใช้

อย่างระมัดระวัง และคุณภาพและขนาดพื้นที่ด�าเนินการ

การสนับสนุนการขยายผลโปรแกรมและนโยบายตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในขนาดใหญ่

Support large-scale implementation of evidence-based programmes and policies

แม้ในหลายการศึกษาจะแสดงถึงการด�าเนินงานที่ได้ผลแล้ว แต่รายงานผลการป้องกันส่วนใหญ่เป็นเพียงการศึกษา

ประสิทธิผลเฉพาะในสถานการณ์ทดลอง ซึ่งอาจจะไม่สะท้อนกระบวนการหรือสถานการณ์ในทางปฏิบัติของชีวิตประจ�าวัน 

ในชุมชน

• ในการตัดสินใจเลือกมาตรการนั้น ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานควรจะเลือกมาตรการที่ได้ผลและเป็นไปได้  

จากมาตรการและวิธีการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หลากหลายที่มีอยู่ 

• การขยายการด�าเนนิงานในขนาดใหญ่ให้ได้ผลดนีัน้ นกัวจิยัและผูป้ฏบิตังิานต้องพฒันาเกณฑ์มาตรฐานเพือ่ตรวจสอบ

ว่าเมื่อใด โปรแกรมจึงจะพร้อมในการขยายผลขนาดใหญ่ได้ มาตรฐานดังกล่าวควรจะใช้ได้กับความแตกต่าง 

ของภูมิภาค ของประเทศ และของท้องถิ่น ตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม ทรัพยากรที่มี ความเชี่ยวชาญ และ 

ความพร้อมในการวิจัย 

การด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพ

Ensure high quality of implementation

การด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้โปรแกรมป้องกันเกิดประสิทธิผล และท�าให้มั่นใจว่าเมื่อท�า 

ในที่ใหม่ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะยังคงได้ผลดังเดิม องค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของการด�าเนินงานอย่างมีคุณภาพคือการท�าให้

ตรงตามโปรแกรมเดิม โดยโปรแกรมและนโยบายจะต้องท�าตามที่ก�าหนดไว้ การท�าให้ตรงตามโปรแกรมเดิมจะต้องมีเอกสาร

รายละเอียดของโปรแกรม การฝึกอบรมผู้จัดบริการตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และการก�ากับดูแลการท�างาน

• ผู้ปฏิบัติงานและผู้ด�าเนินการของโปรแกรมจะถูกกระตุ้นให้ท�าตามโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ และใช้เครื่องมือ 

เพื่อปรับปรุงและมั่นใจว่าท�าตรงตามโปรแกรมเดิม เช่น คู่มือการใช้โปรแกรม แนวปฏิบัติเพื่อให้ด�าเนินงานได้ผล  

การฝึกอบรม และการก�ากับดูแล

• นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ก�าหนดนโยบายควรจะพิจารณาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบและรายงานกระบวนการ

ท�างาน เพื่อหาโอกาสปรับปรุงให้ดีขึ้น
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การประเมินผลและการตรวจติดตาม 
Evaluation and monitoring

ระบบการพัฒนาและด�าเนินการเพื่อประเมินคุณภาพและปรับปรุงให้ดีขึ้น

Develop and implement systems for quality assessment and improvement

จากการศึกษาผลลัพธ์เห็นได้ว่ายังจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าประสิทธิผล 

ของโปรแกรมป้องกันให้ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิผลจ�าเป็นต้องมีระบบการเรียนรู้ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้จัดบริการ 

ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริโภค ให้ทราบถึงระดับของประสิทธิผลและโอกาสพัฒนาในขณะนี้ เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องต่อไป

• การด�าเนินงานโดยผู้จัดบริการ ควรได้รับการชี้น�าด้วยข้อมูลสะท้อนจากการตรวจติดตามโปรแกรมและการประเมิน

คุณภาพ การศึกษาผลเชิงคุณภาพและวิจัยแบบควบคุม และระบบตรวจติดตามในชุมชน โดยใช้ตัวชี้วัดสุขภาพจิต  

ตัวชี้วัดสุขภาพ และตัวชี้วัดทางสังคม

การติดตามระยะยาว

Include long-term follow-ups

การประเมินติดตามผลในระยะยาวจะช่วยเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของโปรแกรม ท�าให้มีข้อมูลสื่อสารที่ชัดเจน

และน่าเชือ่ถอืมากขึน้ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุมาตรการส่งเสรมิและป้องกนั โดยจะเป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจเลอืกว่าจะใช้มาตรการ

เมื่อไรและนานแค่ไหน 

• นกัวจิยัควรมกีารตดิตามระยะยาวในการศกึษาผลลพัธ์ด้วย เพือ่ให้มาตรการด�าเนนิการนานพอทีจ่ะสามารถแสดงผลได้ 

และเพื่อให้สามารถประมาณระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดผลลัพธ์ได้ 

ความยั่งยืน 
Ensuring sustainability

การสร้างหรือเสริมนโยบายและทรัพยากรที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน

Establish or build upon policies and resources that facilitate sustainable implementation

ผลของโปรแกรมตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์ของสขุภาพจติประชากรนัน้ ขึน้อยูก่บัระยะเวลาในการด�าเนนิงาน ซึง่ประสทิธผิล

ของโปรแกรมมกัถกูจ�ากดัด้วยข้อจ�ากดัความยัง่ยนืของโปรแกรม จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีม่าตรการป้องกนัสามารถส่งเสรมิและสร้างด้วย

ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลคงอยู่ในพื้นที่มากที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป

• การสร้างประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและสาธารณสุขให้ได้นานขึ้นนั้น สิ่งส�าคัญคือการพัฒนาความรับผิดชอบของชุมชน

ในการสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างยั่งยืนภายในหน่วยงานสุขภาพ

• การเสริมการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐและผู้จัดบริการควรเลือกโปรแกรมและนโยบายที่สามารถ 

สร้างขึ้นภายใต้โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่มีอยู่ องค์ประกอบการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันควรจะ

บรูณาการชดัเจนกบัโปรแกรมส่งเสรมิสขุภาพและนโยบายทางสงัคมทีไ่ด้ผลและมอียูแ่ล้วของโรงเรยีน สถานทีท่�างาน 

และชุมชน
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เงื่อนไขที่จ�าเป็น
Conditions needed

นโยบาย 
Policy

การพัฒนานโยบายระดับชาติเพื่อการป้องกันโรคจิตเวชและการส่งเสริมสุขภาพจิตภายใต้บริบทของสาธารณสุขและ

นโยบายสาธารณะ

Develop a national policy for mental disorder prevention and mental health promotion within the 

context of public health and public policy

การพัฒนาและด�าเนินงานของโปรแกรมและนโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ต่อไปนั้น ขั้นตอนและเงื่อนไขที่จ�าเป็น

สมควรต้องได้รับค�าแนะน�าจากนโยบายการป้องกันแบบองค์รวมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ความสัมพันธ์

ระหว่างสขุภาพกายและสขุภาพจติแสดงถงึความจ�าเป็นในการบรูณางานป้องกนัและงานส่งเสรมิสขุภาพจติในกรอบเข้าด้วยกนั

ภายใต้กรอบสาธารณสุขแบบองค์รวมในวงกว้าง

• หน่วยงานภาครัฐจะได้รับการกระตุ้นให้พัฒนานโยบายระดับชาติและระดับภูมิภาคในการป้องกันโรคจิตเวชและ 

การส่งเสริมสุขภาพจิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสุขภาพและเพื่อให้สมดุลกับการรักษาและบ�าบัดฟื้นฟู 

โรคจิตเวชที่มีอยู่แล้ว 

• นโยบายป้องกันที่สอดคล้องไปกับการส่งเสริมสุขภาพจิต ควรท�าในระดับประชากรและท�าในหลากหลายบริบท 

กจิกรรมต่างๆ ได้แก่ การส่งเสรมิให้สขุภาพดตีัง้แต่แรกเกดิผ่านบรกิารช่วยเหลอืพ่อแม่วยัใส; จดัโปรแกรมในโรงเรยีน

ตั้งแต่วัยเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการสุขภาพที่ดี; กระตุ้นปัจจัยปกป้องสุขภาพจิตและนโยบายที่เหมาะกับชีวิตครอบครัว

ของสถานที่ท�างาน; ให้มีบุคลากร ทรัพยากร และการฝึกอบรมด้านการป้องกันเพิ่มขึ้นในบริการสุขภาพ; และสร้าง

การเข้าถึงบริการดูแลเด็กและระบบช่วยเหลือในชุมชนโดยเฉพาะส�าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง

• การป้องกันโรคจิตเวชและการส่งเสริมสุขภาพจิต ควรจะบูรณาการกับนโยบายสาธารณะที่ครอบคลุมกิจกรรม 

ในแนวนอน ผ่านหน่วยงานสาธารณะต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สวัสดิการสังคม แรงงานและการจ้างงาน 

การศึกษา หน่วยยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

• นโยบายป้องกันควรจะค�านึงถึงเงื่อนไขที่จ�าเป็นที่จะท�าให้การด�าเนินงานตามโปรแกรมป้องกันที่มีหลักฐานที่เป็น

ประจักษ์ที่เป็นไปได้นั้น มีการพัฒนา เผยแพร่ และยั่งยืน

การลงทุนงานป้องกันในบริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิ

Invest in prevention within primary and secondary health care

ผู้ให้บริการและโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิและบริการสุขภาพจิตนั้น ถือว่าอยู่ในจุดเชิงกลยุทธ์ที่จะบูรณาการโปรแกรม

ตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันโรคจิตเวชและส่งเสริมสุขภาพจิตเข้าในบริการสุขภาพของตน

• สนับสนุนนโยบายป้องกันโรคจิตเวชและส่งเสริมสุขภาพจิตในบริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จ�าเป็น พร้อมไป

กับการเพิ่มทรัพยากรและฝึกอบรม

• โรคร่วมทางจิตเวชและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิต สุขภาพกาย และปัญหาทางสังคมพบได้สูงมาก จึงจ�าเป็น 

ต้องเสนอให้มกีลยทุธ์ป้องกนัแบบบรูณาการส�าหรบับรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิกลยทุธ์ดงักล่าวควรเน้น

ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยปกป้องที่พบบ่อย และจัดล�าดับความส�าคัญมาตรการสุขภาพจิตที่สามารถน�าไปสู่ผลลัพธ์ 

ที่แก้ปัญหาที่แตกต่างได้หลากหลาย
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การสร้างศักยภาพบุคลากรและการฝึกอบรม 
Capacity building and training

การพัฒนากิจกรรมป้องกันที่ประสบความส�าเร็จในประเทศ จ�าเป็นต้องมีการเสริมศักยภาพทั้งในระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น ได้แก่ ศักยภาพในการก�าหนดนโยบาย ในการพัฒนาและการปรับโปรแกรม ในการวิจัย ในการจัดบริการป้องกัน  

ในการปรับโครงสร้างองค์กร ในการสนับสนุน และในการระดมทรัพยากรเพื่อการป้องกันด้านสุขภาพจิต การสร้างโอกาส 

การฝึกอบรมใหม่ๆ จะต้องตอบสนองความต้องการตามประเด็นเชี่ยวชาญในทุกบทบาทและทุกงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น

การพัฒนาโปรแกรมอบรมส�าหรับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิต 

Develop training programmes for prevention and promotion in mental health

• แต่ละประเทศควรริเริ่มพัฒนาขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับชาติและระดับท้องถิ่นตามหลักฐานเชิง

ประจักษ์ในการป้องกันโรคจิตเวชและการส่งเสริมสุขภาพจิต

• องค์ประกอบการฝึกอบรมการป้องกันโรคจิตเวชและการส่งเสริมสุขภาพจิต ควรรวมอยู่ในการฝึกอบรมที่มีอยู่แล้ว 

ในงานส่งเสริมสุขภาพ งานสาธารณสุข งานบริการปฐมภูมิ งานบริการสุขภาพจิต และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม

Develop international collaborations to promote training initiatives

โอกาสในการฝึกอบรมการป้องกนัโรคจติเวชและการส่งเสรมิสขุภาพจติมแีพร่หลายทัว่โลก การรเิริม่ความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศนี้มีความจ�าเป็นที่จะสนับสนุนประเทศที่ยังขาดศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านนี้ 

• การริเริ่มการฝึกอบรมระหว่างประเทศควรจะด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ

และมีประสบการณ์ในการริเริ่มจัดการอบรมอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศรายได้ปานกลางและประเทศ 

รายได้ต�่า

การวิจัยและการสนับสนุน 
Research and advocacy

การเพิ่มศักยภาพการวิจัยเชิงป้องกัน

Expand the capacity for prevention research

ในช่วงสองทศวรรษทีผ่่านมา ศาสตร์ด้านการป้องกนัหลากหลายสาขาได้พฒันาก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ผลงานจากศาสตร์

ด้านสงัคม ชวีวทิยา และประสาทวทิยาได้สร้างความเข้าใจถงึบทบาทส�าคญัของปัจจยัเสีย่งและปัจจยัปกป้องทีน่�าไปสูโ่รคจติเวช 

หลักฐานวิชาการได้แสดงให้เห็นปัจจัยทางชีวภาพ จิตใจ ชุมชน และสังคม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ที่มีผล 

แตกต่างกันตลอดช่วงอายุขัยเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และวัยทารก นักวิชาการด้านการป้องกันได้ประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรม

และนโยบายป้องกันเพื่อให้ได้หลักฐานส�าหรับการตัดสินใจด�าเนินงานและปรับปรุงพัฒนาต่อไป และถือเป็นการเพิ่มโอกาส

สนับสนุนงานป้องกัน 

นักวิจัยได้ศึกษาถึงกระบวนการและเงื่อนไขที่ซับซ้อนที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ละ

บคุคลหรอืสภาพสงัคมแวดล้อมทีจ่�าเป็นต่อการเกดิผลป้องกนั การรบัรูค้วามคบืหน้าส�าคญัและผลลพัธ์ตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์

ทั้งหลายไม่ควรท�าไปโดยขาดการตระหนักว่าหลักฐานที่มีอยู่นั้นยังเป็นเพียงเล็กน้อยและจ�าเป็นต้องพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 
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• ในการเสริมสร้างฐานความรู้ด้านการป้องกัน และการขยายโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพให้มากขึ้นนั้น ศักยภาพในการ

ท�าวิจัยเชิงป้องกันและความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศจะต้องขยายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ควรรวมถึงการพัฒนาเครือข่าย

ระหว่างประเทศของศูนย์วิจัยเพื่อการป้องกันที่ท�างานด้านความต้องการสุขภาพจิตของประเทศที่มีรายได้ต�่า รายได้

ปานกลาง และรายได้สูง

การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นวิจัยเชิงป้องกัน

Set priorities for the prevention research agenda

• ในการขยายฐานความรู้เรื่องการป้องกันที่มีประสิทธิผลไปในประเทศต่างๆ และในหลากหลายวัฒนธรรม นักวิจัย

จ�าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่อง:

 - การศึกษาในหลายสถานที่และการศึกษาซ�า้เพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ของโปรแกรมและนโยบายที่คงอยู่ 

และความไวทางวัฒนธรรม;

 - การศึกษาระยะยาวเพื่อทดสอบผลลัพธ์ระยะยาวของมาตรการป้องกันตั้งแต่ระยะแรก;

 - การพัฒนาโปรแกรมป้องกันที่เข้าถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่;

 - การวจิยัทีบ่อกถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหาสขุภาพจติ สขุภาพกาย และสงัคมของโปรแกรมและนโยบายป้องกนั

ที่มีประสิทธิผล;

 - การศึกษาความคุ้มค่าประสิทธิผลเพื่อค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณค่าของโปรแกรมและนโยบาย

ป้องกันที่มากไปกว่าประโยชน์ด้านสุขภาพจิต; และ

 - การศกึษาค้นหาตวัเชือ่มทีท่�าให้เกดิผลและแนวทางตามหลกัฐานเชงิประจกัษ์เพือ่ปรบัปรงุประสทิธผิลของโปรแกรม

และนโยบาย และวิธีการด�าเนินงาน

เสริมมุมมองร่วมด้านมาตรฐานของหลักฐานที่มีความไวต่อบริบทและวัฒนธรรม

Enhance common views on standards of evidence, sensitive to context and culture

ความต้องการหลักฐานเชิงประจักษ์ของงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพได้กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายระหว่างนักวิจัย  

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนับสนุนงานการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และผู้ก�าหนดนโยบายถึงมาตรฐานคุณภาพของหลักฐาน ซึ่งยังมี

มุมมองที่ขัดแย้งกันถึงมาตรฐานดังกล่าว จึงเป็นเรื่องยากที่จะมีกฎทั่วๆ ไปที่ใช้ได้ระหว่างประเทศและในการด�าเนินงาน

• มุมมองร่วมจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรระหว่างประเทศถึงมาตรฐานของหลักฐาน 

ที่มีความไวทั้งต่อบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และสัมพันธ์กับวิธีการที่ตัดสินใจเลือก

สนับสนุนความร่วมมือหรือพันธมิตรระหว่างการวิจัย นโยบายและการปฏิบัติ

Facilitate collaboration and partnerships between research, policy and practice

การส่งเสริมพันธมิตรความร่วมมือจะท�าให้มีการน�าองค์ความรู้และการปฏิบัติมาท�างานร่วมกันในการออกแบบ  

การด�าเนินงาน และการประเมินผลโปรแกรมป้องกัน และมีความรู้ความเข้าใจถึงประสิทธิผลมากขึ้น ความสัมพันธ์ที่เสริมกัน

เช่นนี้จะท�าให้คุณภาพของมาตรการและนโยบายที่ด�าเนินการดีขึ้น

• ความร่วมมือที่ยั่งยืนในการด�าเนินงานและประเมินผลมาตรการใหม่หรือมาตรการที่มีอยู่ควรได้รับการกระตุ้น 

ด้วยงานวิจัย นโยบาย และการปฏิบัติ
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ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน 
Resources and infrastructures

ในการด�าเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่จ�าเป็นในการป้องกันโรคจิตเวช ควรจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรและ

โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพื่อให้ใช้สิ่งที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาโครงสร้างทรัพยากรพื้นฐานที่ส่งเสริมโปรแกรมและนโยบายให้ยั่งยืน

Develop a resourced infrastructure that promotes sustainable programmes and policies

• รัฐบาลควรกระตุ้นและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพจิตและ

ป้องกันโรคจิตเวช และท�างานร่วมกันกับหน่วยงานสาธารณสุข และนโยบายสาธารณะอื่นๆ

• รัฐบาลและหน่วยประกันสุขภาพควรจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อเผยแพร่และด�าเนินงานตามโปรแกรมและ

นโยบายที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีอยู่ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

• ทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นควรจะจัดสรรให้:

  - สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในหลายภาคส่วนตามที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ;

  - การสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมและการเรียนรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต;

  - ให้การสนับสนุนทุนการด�าเนินงานโปรแกรมที่มีเครือข่ายพันธมิตร พร้อมการวิจัยประเมินผล และ

  - มกีารกระตุน้ในระดบัท้องถิน่และระดบัชาตเิพือ่พฒันาหน่วยประสานงานระหว่างภาคต่ีางๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัโปรแกรม

และนโยบายส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

การจัดการและประสานการด�าเนินงานในแต่ละประเทศ

Organize and coordinate action in each country

การประสานการด�าเนินงานเป็นสิ่งจ�าเป็นในองค์กรและภาคส่วนต่างๆ ที่จะท�าให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและ

ความคุ้มค่าประสิทธิผล

• รัฐบาลควรเสริมการประสานงานระดับชาติในการริเริ่ม การปฏิบัติ และการท�างานของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา  

เผยแพร่ ด�าเนินงาน และประเมินผลกิจกรรมป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ 

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• การประสานงานนี้ควรจะฝังอยู่ในกลยุทธ์ระดับชาติเพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิผล ทั้งงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานบริการสุขภาพปฐมภูมิและงานบริการสุขภาพจิต และความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมและนโยบายป้องกันที่มีประสิทธิผลนี้ เช่น  

การศึกษา แรงงาน และยุติธรรม

การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Develop sustainable and effective collaboration between international governmental and  

nongovernmental organizations

การลดการเกิดโรคจิตเวชและการส่งเสริมสุขภาพจิตทั่วโลกจะประสบความส�าเร็จได้ เมื่อองค์กรระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันทุ่มเท ใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็ง และประสานการท�างานและนโยบายร่วมกัน 

• การจัดการและประสานงานในระดับชาติควรจะฝังตัวอยู่ในความร่วมมือและพันธมิตรที่ดีระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ระหว่างประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เผยแพร่ และด�าเนินงานตามโปรแกรมและนโยบายป้องกัน 

ที่มีประสิทธิผล 
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Prevention of Mental Disorders: Effective Interventions and Policy

Options summarizes international evidence-based programmes and

policies for preventing mental and behavioural disorders.

The following key messages are drawn:

1.  Prevention of mental disorders is a public health priority.

2.  Mental disorders have multiple determinants; prevention needs 

 to be a multipronged effort.

3.  Effective prevention can reduce the risk of mental disorders.

4.  Implementation should be guided by available evidence.

5.  Successful programmes and policies should be made widely available.

6.  Knowledge on evidence for effectiveness needs further expansion.

7.  Prevention needs to be sensitive to culture and to resources available across countries.

8.  Population-based outcomes require human and financial investments.

9.  Effective prevention requires intersectoral linkages.

10. Protecting human rights is a major strategy to prevent mental disorders.
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