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คำานำา

โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด (mental,  

neurological and substance use disorders; MNS) นั้น มีความชุกสูง ก่อให้เกิดภาระโรคและ 

ความบกพร่องทางสุขภาพท่ัวโลก และยังคงมีช่องว่างที่กว้างมากระหว่างศักยภาพและทรัพยากรของ 

ระบบบรกิารสขุภาพทีม่อียู ่อะไรคอืความจำาเป็นเร่งด่วน และทรพัยากรทีม่อียูส่ามารถลดภาระดงักล่าวได้ 

อย่างไร ประชากรกว่า 1 ใน 10 คน มีปัญหาสุขภาพจิต แต่บุคลากรสุขภาพมีเพียงร้อยละ 1 ที่ให้บริการ 

ด้านสุขภาพจิต ภาวะ MNS น้ีส่งผลกระทบที่สำาคัญต่อความสามารถในการเรียนรู ้ของเด็กและ 

ความสามารถของผู้ใหญ่ในการทำาหน้าที่ต่อครอบครัว การทำางาน และสังคมอย่างมาก

แผนกสุขภาพจิตและสารเสพติดขององค์การอนามัยโลก (WHO Department of Mental Health 

and Substance Abuse) ได้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการจัดบริการสำาหรับผู้ที่มีภาวะ MNS รวมถึง 

ผูด้แูล และเพือ่ปิดช่องว่างระหว่างทรพัยากรทีม่อียูก่บัความต้องการทีส่งูมากต่อบรกิารเหล่านี ้จงึได้เสนอ

โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Program; mhGAP)  

ใน ค.ศ. 2008 โดยมวัีตถปุระสงค์หลกัเพือ่สนบัสนนุข้อตกลงร่วมเชงินโยบายของรฐั องค์การระหว่างประเทศ  

และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ให้เพิ่มการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรเพื่อการดูแลภาวะ MNS และเพื่อให ้

วิธีการดูแลช่วยเหลือที่จำาเป็นหลักครอบคลุมมากขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ตำ่าและรายได้ปานกลาง 

ด้วยวัตถุประสงค์เหล่าน้ี mhGAP จึงได้เสนอแนวทางและเครื่องมือที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อก้าวไป

สู่เป้าหมายของแผนปฏิบัติการสุขภาพจิต พ.ศ. 2556-2563 ขององค์การอนามัยโลก (Comprehensive 

Mental Health Action Plan 2013 – 2020)

คู่มือการดูแลรักษา mhGAP-IG สำาหรับภาวะ MNS ในสถานบริการสุขภาพทั่วไป (ไม่เฉพาะทาง)  

ได้พฒันาขึน้ใน ค.ศ. 2010 เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิการตามโปรแกรมปฏบิตักิารลดช่องว่างทางสขุภาพจติ  

(mhGAP) โดย mhGAP-IG เป็นเครื่องมือทางเทคนิคอย่างง่ายเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาแบบบูรณาการ 

สำาหรับภาวะ MNS ที่สำาคัญโดยใช้แนวปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจทางคลินิก เนื่องจากมีีการเผยแพร่แนวคิด 

ที่่ไม่ถูกต้องในวงกว้างว่า วิธีการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพจิตทุกรูปแบบนั้นยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องให ้

บริการโดยบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่าน้ัน ข้อมูลงานวิจัยล่าสุดได้แสดงถึงความเป็นไปได้ในการจัด 

บริการบำาบัดรักษาด้วยยาและจิตสังคมบำาบัดในสถานบริการสุขภาพท่ัวไปท่ีไม่เฉพาะทาง mhGAP-IG  

ได้รบัการนำาไปใช้อย่างอย่างกว้างขวางหลงัการเผยแพร่ ใน ค.ศ. 2010 โดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีห่ลากหลาย  

เช่น กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา องค์กร NGOs  มูลนิธิสาธารณกุศล และนักวิจัยเพื่อขยาย 

บริการสุขภาพจิต mhGAP-IG ฉบับที่ 1.0 ได้รับการนำาไปใช้ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 90 ประเทศ 

ในทุกภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก และเอกสาร mhGAP ต่าง ๆ ได้รับการแปลมากกว่า 20 ภาษา  

รวมทั้งภาษาทางการขององค์การสหประชาชาติทั้งหกภาษาด้วย

หลังจากเผยแพร่คู่มือชุดแรกแล้วห้าปี ได้มีการปรับปรุงคู่มือ mhGAP-IG ให้ทันสมัยขึ้นตามหลักฐาน 

วิชาการใหม่ และตีพิมพ์ mhGAP-IG ฉบับปรับปรุงใน ค.ศ. 2015 ขณะนี้เรามีความยินดีท่ีจะนำาเสนอ  

mhGAP-IG ฉบบัที ่2 ทีไ่ม่เพยีงแต่ทนัสมยัขึน้ แต่ยงัได้รบัข้อเสนอแนะมากมายจากพืน้ทีด่ำาเนนิการภาคสนาม 

เพื่อปรับปรุงคู่มือให้มีความชัดเจนและใช้งานได้ดีขึ้น

เราหวังว่า แนวปฏิบัตินี้จะยังคงเป็นเครื่องมือทางเทคนิคหลักเพื่อให้การดูแลและจัดบริการสำาหรับ 

ผู้ที่มีภาวะ MNS ทั่วโลก และทำาให้เราเข้าใกล้เป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health 

coverage) ได้ในที่สุด
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บทนำา

(INTRODUCTION)



ความเป็นมาของโปรแกรมปฏบิตักิารเพือ่ลดช่องว่าง 
ทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action 
Program; mhGAP) 

จากข้อมูล Mental Health Atlas ขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2557  
ระบุว่าประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 45 อยู่ในประเทศที่มีจิตแพทย์น้อยกว่า  
1 คน ต่อแสนประชากร ส่วนอายุรแพทย์ประสาทวิทยามีจำานวนน้อยกว่านี้มาก 
แสดงให้เห็นว่า หากการจัดบริการสำาหรับผู้ที่มีโรคจิตเวช โรคระบบประสาท 
และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด (mental, neurological  
and substance use disorders; MNS) ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 
จะส่งผลให้ประชากรนับล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำาเป็นได้ หรือแม้
มีการจัดบริการ แต่วิธีการดูแลรักษายังไม่เป็นไปตามหลักฐานวิชาการ หรือ
คุณภาพบริการยังไม่ดีพอ ดังนั้น โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทาง 
สุขภาพจิต (mhGAP) จึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย 
การดูแลรักษาภาวะ MNS 

โปรแกรม mhGAP ประกอบด้วย วิธีการเพื่อป้องกันและดูแลรักษาภาวะ MNS 
ที่สำาคัญลำาดับต้น โดยพิจารณาจากหลักฐานประสิทธิผลและความเป็นไปได้ 
ในการขยายระบบการดูแลนี้ในประเทศที่มีรายได้ตำ่าและปานกลาง โรคที่สำาคัญ 
คัดเลือกจากโรคที่แสดงภาระโรคในระดับสูง (ทั้งความเจ็บป่วย การเสียชีวิต 
และความพิการ) ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐศาสตร์สูง หรือเกี่ยวข้องกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โรคที่สำาคัญเป็นลำาดับต้น ได้แก่ โรคซึมเศร้า โรคจิต 
โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม ความผิดปกติพฤติกรรมด่ืมสุราและใช้สารเสพติด  
ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ ่น คู ่มือ mhGAP-IG  
(mhGAP-Intervention Guide) นี้จัดเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนแนวทาง 
การดำาเนนิงานตามโปรแกรมปฏิบตักิารเพือ่ลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (mhGAP) 
ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สำาหรับสถานบริการสุขภาพทั่วไปที่ไม่เฉพาะทาง

การนำาคู่มือ mhGAP-IG ฉบับที่ 1 (mhGAP-IG 1.0) ไปใช้โดยประเทศสมาชิก 
ขององค์การอนามัยโลกและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แสดงให้เห็นความต้องการ 
เคร่ืองมือนี้อย่างชัดเจน คู่มือฉบับนี้ได้นำาไปใช้ในระดับประเทศผ่านช่องทาง 
ทีห่ลากหลาย ทีพ่บบ่อยทีส่ดุคือใช้เป็นเครือ่งมือหลกัในกระบวนการขยายบรกิาร 
สขุภาพจติระดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ และระดบันานาชาต ิหรือใช้เป็นเครือ่งมอื 
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือใช้เป็น 
เอกสารอ้างอิงในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลัง 
ปริญญาตรีสำาหรับบุคลากรสุขภาพให้ทันสมัยขึ้น

การพฒันาคูมื่อการดูแลรกัษา mhGAP ฉบับที ่2.0 
(mhGAP-IG 2.0)

โปรแกรม mhGAP ฉบับปรับปรุงและข้อเสนอแนะรวมทั้งผลการประเมินจาก 
ผู ้ใช้คู ่มือ mhGAP-IG 1.0 ได้นำามาทบทวนและพัฒนาคู ่มือ mhGAP-IG 
ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ โดยแนวทางโปรแกรม mhGAP ฉบับปรับปรุงเป็นตาม 
ขั้นตอนระเบียบวิธีการพัฒนาแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก ได้แก่  
การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังเคราะห์ และพัฒนาข้อเสนอแนะผ่าน
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ ทั้งในฐานะผู้เชี่ยวชาญหรือ 
ฐานะองค์กร/สถาบันตามประสบการณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์ นักวิจัย  
ผู้จัดการโครงการ ผู้กำาหนดนโยบาย และผู้ใช้บริการ ได้จัดทำาและเผยแพร่ 
ใน ค.ศ. 2015 รายละเอียดระเบียบวิธีการและข้อเสนอแนะที่ปรับปรุงศึกษา 
ได้ใน mhGAP Evidence Resource Centre http://www.who.int/ 
mental_health/mhgap/evidence/en/

ข้อเสนอแนะได้รับจากผู ้เชี่ยวชาญทั่วทุกภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก  
ทีม่ปีระสบการณ์ช่วงสามปีทีผ่่านมา ในการใช้ชดุคูม่อื mhGAP-IG เพ่ือฝึกอบรม 
บุคลากรสุขภาพทั่วไป (ที่ไม่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง) และเพื่อจัดบริการภาวะ 
MNS ในหลายพ้ืนที่ โดยร่างแรกของคู่มือ mhGAP-IG 2.0 ตามความเห็น 
ผู้เชี่ยวชาญและพ้ืนท่ีนี้ ได้ส่งเวียนให้กลุ่มผู้ทบทวนในวงกว้างท่ัวโลก เพื่อให ้
ได้ความคิดเห็นที่แตกต่างผ่านกระบวนการทบทวนที่เข้มข้นน้ี กระบวนการ 
นี้ได้ผนวกรวมข้อคิดเห็นที่หลากหลายจากผู ้ใช้งานปลายทาง ทั้งบุคลากร 
สุขภาพทั่วไปและผู้ที่มีภาวะ MNS จากทุกภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก  
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานปลายทางรวบรวมผ่านแบบสอบถามและการสนทนา 
กลุ่มในพื้นท่ี ซึ่งประสานงานโดยองค์การอนามัยโลก ข้อมูลจากกลุ่มผู้ทบทวน 
คู่มือในกระบวนการนี้ได้นำามาผนวกรวมไว้ในคู่มือ mhGAP-IG 2.0 ฉบับนี้ 
 

นอกจากนี้ ผู้ใช้คู่มือ mhGAP-IG หลายท่าน ได้เน้นยำ้าถึงข้อจำากัดการใช้งาน 
ในรปูแบบกระดาษ และแนะนำาให้มกีารจดัทำาคูม่อืฯ ในรปูแบบโต้ตอบอเิลก็โทรนคิ  
หรอืผ่านระบบอนิเตอร์เนต็หรอืโทรศพัท์เคลือ่นที ่เพือ่เพิม่ความสะดวกการใช้งาน  
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นคู่มือ mhGAP-IG 2.0 จึงได้ออกแบบและ 
จดัทำาเป็นชุดให้สามารถใช้งานได้หลายช่องทาง ทัง้แบบกระดาษ แบบอเิล็กทรอนกิส์ 
และแบบโทรศัพท์เคล่ือนที่ โดย e-mhGAP-IG อยู่ในระหว่างการพัฒนาและ 
จะมีการเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้

เมื่อได้รวมข้อเสนอแนะที่หลากหลายในโปรแกรม mhGAP ค.ศ. 2015  
ฉบับปรับปรุง และโอกาสใหม่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นสำาคัญในการ
ปรับปรุงคู่มือ mhGAP-IG 2.0 ได้แก่ 

 ปรับปรุงเนื้อหาในหลายบทตามหลักฐานวิชาการใหม่ ข้อเสนอแนะ  
และข้อคิดเห็นจากผู้ใช้โปรแกรม mhGAP 

  ใช้รูปแบบอัลกอริทึมแนวต้ัง (vertical algorithm model) เพ่ือให ้
การประเมินทางคลินิกสะดวกและง่ายขึ้น 

 เพิ่มอัลกอริทึมใหม่เรื่องการติดตามการรักษาในทุกบท
 เพิ่มบทใหม่ 2 บท ได้แก่ 1) การดูแลและเวชปฏิบัติที่สำาคัญ (Essential  

care & practice) โดยเป็นการปรับปรุงจากฉบับที่ 1 ในบทหลักการ 
ทั่วไปในการดูแล (General Principles of Care) และ 2) การนำาคู่มือไปใช้  
(Implementation module) 

 ปรบัปรงุบทโรคจติ (เป็นการรวมทัง้โรคจติและโรคอารมณ์สองขัว้) ความผิด 
ปกติทางจิตใจและพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่น (ครอบคลุมความผิดปกติ 
ด้านพัฒนาการ พฤติกรรม และอารมณ์) และความผิดปกติจากการใช้ 
สารเสพตดิ (รวมทัง้ความผดิปกตทัิง้จากการดืม่สรุาและการใช้สารเสพตดิ)

 



การใช้คู่มือ mhGAP-IG ฉบับที่ 2.0 

คู่มือ mhGAP-IG เป็นแนวทางแบบจำาลอง ที่สำาคัญคือจะต้องได้รับการปรับให ้
เฉพาะกับสถานการณ์ของประเทศหรือพ้ืนที่นั้น ๆ ผู้ใช้อาจเลือกเพียงบางโรค 
ที่สำาคัญหรือบางวิธีการดูแลรักษาเพื่อปรับและนำาไปใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท 
ทีแ่ตกต่างในด้านความชกุของปัญหาและทรพัยากรท่ีมีอยู ่การประยกุต์คูม่อืเป็น
สิง่สำาคญัทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่าได้ครอบคลุมโรคต่าง ๆ  ท่ีก่อให้เกิดภาระโรคสงูทีส่ดุ 
ในประเทศ และคู่มือ mhGAP-IG 2.0 เหมาะกับสภาพท้องถิน่ทีม่ผีลต่อการรักษา 
ผู้ที่มีภาวะ MNS ในสถานพยาบาล กระบวนการประยุกต์นี้ควรใช้เป็นโอกาส 
พฒันาข้อตกลงร่วมในประเดน็ทางเทคนคิของโรคต่าง ๆ  ทีต้่องการการมส่ีวนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสียหลักระดับประเทศ การประยุกต์หมายรวมถึงการแปลภาษา 
และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการดูแลรักษานั้นได้รับการยอมรับตามบริบท 
สังคมวัฒนธรรม และเหมาะสมกับระบบสุขภาพในพื้นที่

กลุม่เป้าหมายผูใ้ช้งานคู่มอื mhGAP–IG คือ บคุลากรสุขภาพท่ัวไป (ท่ีไม่เชีย่วชาญ 
เฉพาะทาง) ปฏิบตังิานในหน่วยบรกิารสขุภาพปฐมภมูหิรอืทตุยิภมู ิโดยผูใ้ห้บรกิาร  
ได้แก่ แพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคลากรสุขภาพอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า 
คู่มือ mhGAP–IG 2.0 จะใช้สำาหรับบุคลากรสุขภาพทั่วไป (ท่ีไม่เช่ียวชาญ 
เฉพาะทาง) เป็นหลัก แต่บุคลากรเฉพาะทางสุขภาพจิตสามารถนำาไปใช้ 
ในการทำางานได้เช่นกัน นอกจากนั้น บุคลากรเฉพาะทางสุขภาพจิตยังมีบทบาท
ทีส่ำาคญัและมีบทบาทในการฝึกอบรม สนบัสนนุ และดแูลให้คำาปรึกษา และคูม่อื 
mhGAP–IG 2.0 น้ี จะมีข้อบ่งชีว่้าเมือ่ใดจำาเป็นต้องปรกึษาหรอืส่งต่อให้บคุลากร 
เฉพาะทางสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มการใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนให้เป็นประโยชน์  
จิตแพทย์และบุคลากรสุขภาพจิตยังได้ประโยชน์จากการฝึกอบรมโปรแกรม 
ในแง่มุมด้านสาธารณสุขและการจัดระบบบริการอีกด้วย ตามหลักคิดแล้ว 
การนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้จะต้องมีการประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านสาธารณสขุและผูบ้รหิารโครงการ และทำาให้จิตแพทย์และบุคลากรสุขภาพจติ 
มีพื้นฐานด้านสาธารณสุขด้วย ดังนั้น การฝึกอบรมเพื่อใช้คู่มือ mhGAP–IG  
จะดำาเนินการได้ดีท่ีสุด หากผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเชิงระบบ  
ที่ประกอบด้วยผู้วางแผนด้านสุขภาพ ผู้บริหารโครงการ และผู้กำาหนดนโยบาย  
เพือ่ให้การดแูลรักษาตามคูม่อืนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุโดยโครงสร้างและทรพัยากร
ที่จำาเป็น เช่น มีบัญชียาหลักพร้อมใช้ นอกจากนี้ การฝึกอบรมคู่มือ mhGAP–IG 
จำาเป็นต้องมกีารทำางานร่วมกนัไปกบักลไกทีม่อียูแ่ล้วอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มัน่ใจว่า 
ผู้ให้บริการสุขภาพจะได้รับการสนับสนุน ดูแลให้คำาปรึกษา และอบรมฟื้นฟู 
วิชาการ 

วิธีการใช้คู่มือ mhGAP-IG ฉบับที่ 2.0

คู่มือ mhGAP-IG เป็นแนวทางแบบจำาลองตัวอย่าง ที่สำาคัญคือจะต้องได้รับ 
การปรับให้เฉพาะกับสถานการณ์ของประเทศหรือพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ผู้ใช้อาจเลือก 
เพียงบางโรคท่ีสำาคัญหรือบางวิธีการดูแลรักษา เพ่ือปรับและนำาไปใช้ ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับบริบทของตน

  คูม่อื mhGAP-IG 2.0 เร่ิมต้นด้วยบท “การดแูลรักษาและเวชปฏบิตัทิีส่ำาคญั 
(Essential Care & Practice)” เป็นบทที่ว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีเชิงคลินิก 
และแนวปฏิบัติท่ัวไป เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้ให้บริการและ 
ผู้รับบริการด้านสุขภาพจิต ผู้ใช้คู่มือ mhGAP-IG ทุกคนควรทำาความ 
คุ้นเคยกับหลักการเหล่านี้และปฏิบัติตามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

  คู่มือ mhGAP-IG ได้รวม “แผนภูมิหลัก (Master Chart)” ท่ีให้ข้อมูล 
ลักษณะอาการที่พบบ่อยของโรคที่สำาคัญ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้แพทย์ 
ไปยังบทที่เกี่ยวข้อง โดยสภาวะที่ รุนแรงที่สุดควรจะได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือเป็นลำาดับแรก นอกจากน้ี คู่มือ mhGAP-IG 2.0 ยังได้เพิ่ม 
แผนภูมิหลัก–อาการฉุกเฉินของภาวะ MNS ซึ่งในบทนี้ได้เพิ่มวิธีการ 
บ่งชี้ว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินและทิศทางแนวทางการดูแลรักษา

  คู่มือนี้จัดเรียงเป็นบทตามรายโรคที่สำาคัญ เป็นเคร่ืองมือเพ่ือการตัดสินใจ 
ทางคลินิกและการดูแลรักษา ในแต่ละบทจะแยกออกเป็นสีต่าง ๆ เพื่อให ้
แยกแยะได้ง่าย ในแต่ละบทจะมบีทนำาในตอนต้นท่ีจะอธบิายโรคหรอืภาวะ 
ที่ครอบคลุมในบทนั้น และสรุปภาพรวมสั้น ๆ ถึงขั้นตอนการประเมิน 
และการดูแลรักษาหลัก 

  ในแต่ละบท ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

  การประเมิน (Assessment)

  การดูแลรักษา (Management)

  การติดตามการรักษา (Follow-up) 

  การประเมนิ (The Assessment section) จะนำาเสนอในรปูแบบ 
กรอบแผนผัง ที่แสดงประเด็นในการประเมินเชิงคลินิกหลายประเด็น  
โดยในแต่ละบทจะเริ่มด้วยลักษณะอาการนำามาที่พบบ่อยที่น่าสงสัยว่า 
จะเกี่ยวข้องกับโรค/ภาวะนี้ และตามด้วยชุดคำาถามเพื่อการประเมิน 
ทางคลินิก ที่ต้องการคำาตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เรียงลำาดับลงมา ซึ่งจะ 
ช่วยชีน้ำาให้ผู้ใช้คูม่อืไปยงัคำาแนะนำาเพ่ิมเติมจนไปถึงการประเมนิทางคลินกิ 
ขัน้สุดท้าย หลักสำาคญัคอืผู้ใช้คูม่อื mhGAP-IG จะต้องเริม่ต้นตัง้แต่ขัน้ตอน 
การประเมินด้านบนสุดและลงมาทีละข้ันตอนผ่านจุดตัดสินใจทั้งหมด  
และไปยงัการประเมนิทางคลนิกิแบบครอบคลมุและแผนวธิกีารดแูลรกัษา 
ในที่สุด 

 การดูแลรักษา (The Management section) ประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการดูแลรักษาที่จะให้ข้อมูลวิธีการดูแลรักษาในแต่ละ 
สภาวะท่ีประเมินได้ โดยจะรวมทั้งวิธีการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคมและ 
การรักษาด้วยยาตามความเหมาะสม 

 การติดตามการรักษา (The Follow-up section) เป็น 
การให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีการคงความสัมพันธ์ทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง  
และคำาแนะนำาโดยละเอียดในการนัดหมายติดตาม

  คู่มือ mhGAP-IG 2.0 ใช้ชุดของสัญลักษณ์เพื่อเน้นประเด็นต่าง ๆ ในบท  
รายการและคำาอธิบายสัญลักษณ์จะนำาเสนอในหน้าถัดไป ตลอดทั้งบทจะ 
มีการเน้นคำาแนะนำาทางคลินิกที่สำาคัญ (key clinical tips)

  ในบทการนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้ (Implementation of mhGAP-IG) 
จะมีการสรุปขั้นตอนวิธีการนำาคู่มือไปใช้ 

  คำาอภิธานศัพท์ (glossary) ที่ใช้ในคู่มือ mhGAP-IG 2.0 อยู่ในส่วนท้าย 
ของคู่มือ



สัญลักษณ์และองค์ประกอบที่แสดงด้วยภาพ

เสร็จสิ้น จบบทนี้

ไปที่หัวข้ออื่นในบทนี้
กลับไปที่ขั้นตอนวิธีการ 

(algorithm)
หลังจากทำาตามข้อแนะนำา

คำาแนะนำาทางคลินิก

ส่งต่อไปโรงพยาบาล 

ผู้ใหญ่ 

ผู้สูงอายุ

ข้อควรระวัง 

ห้าม

ข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมิน

การดูแลรักษา

การติดตามการรักษา

ยา

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการประเมิน เด็ก/วัยรุ่น

หญิงวัยเจริญพันธุ์ ตั้งครรภ์ 
หรือให้นมบุตร

1

NO YES

ไปที่ PROTOCOL 1
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ESSENTIAL CARE & PRACTICE 5

การดูแลรักษาและเวชปฏิบัติที่สำาคัญ
(Essential Care & Practice; ECP)

5

บทนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการดูแลรักษาที่สำาคัญสำาหรับผู้เข้ารับ 

บริการสุขภาพทุกคน รวมถึงผู้ที่มีภาวะ MNS และผู้ดูแลรักษา 

ทางคลินิก ส่วนแรกประกอบด้วยหลักการท่ัวไปของการดูแล  

ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการ  

สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ดูแล  

และสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการจะปราศจากการตัดสิน 

ตีตรา และมีบรรยากาศที่เกื้อกูล ส่วนที่สองครอบคลุมถึง 

แนวปฏิบัติที่สำาคัญทางสุขภาพจิตและมีเป ้าหมายเพ่ือให้ 

องค์ความรูเ้บ้ืองต้นแก่ผูใ้ห้บรกิาร ในการประเมนิและดแูลรกัษา 

ภาวะ MNS ในสถานบริการสุขภาพทั่วไปที่ไม่เฉพาะทาง

 

ก. หลักการทั่วไป

 – ใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 – ให้เกียรติและความเคารพ

ข. แนวปฏิบัติที่สำาคัญทางสุขภาพจิต

 – ประเมินสุขภาพกาย

 – ประเมินภาวะ MNS

 – การดูแลรักษาภาวะ MNS

 



ESSENTIAL CARE & PRACTICE ECP6

การสือ่สารท่ีมีประสทิธภิาพจะช่วยให้บคุลากรสขุภาพให้การบรกิารทีม่คีณุภาพ 
แก่ผู้ใหญ่ เด็ก และวัยรุ่นที่มีภาวะ MNS ได้ โดยคำานึงถึงทักษะและหลักการ 
ต่าง ๆ ต่อไปนี้

หลักการสื่อสารที่ 1

สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการสื่อสารแบบเปิด

  พบผู้รับบริการในสถานที่ที่เป็นส่วนตัว

  ให้การต้อนรับและแนะนำาตัวอย่างเหมาะสมตามบริบทวัฒนธรรม

  สบตา ใช้ภาษากาย และแสดงออกทางสีหน้า เพื่อสร้างความไว้วางใจ

  ชีแ้จงว่าสิง่ทีพ่ดูคยุกนัจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบัและไม่เปิดเผยก่อนจะได้รบั 
อนุญาต

  สมัภาษณ์ผูม้ารบับรกิารด้วยความเป็นส่วนตวั แม้จะมผู้ีดแูลมาด้วย ยกเว้น 
เด็กเล็ก และต้องได้รับอนุญาตก่อนจะบอกข้อมูลแก่ผู้ดูแล

  ขอเจ้าหน้าทีผู่ห้ญงิหรอืผู้ดูแลอยูด้่วย หากต้องสัมภาษณ์ผู้รบับรกิารทีเ่ป็น 
เพศหญิงที่อายุน้อย

 

หลักการสื่อสารที่ 2

สร้างความมีส่วนร่วม

  ให้ผูรั้บบริการ (หรือครอบครัวและผูด้แูลภายใต้การยนิยอมของผูรั้บบริการ)  
มีส่วนร่วมในการประเมินและการดูแลรักษาให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือผู้สูงอายุ

หลักการสื่อสารที่ 3

เริ่มจากการฟัง

  ฟังอย่างตั้งใจ เอาใส่ใจ และเข้าใจ

  ไม่ขัดเวลาพูด

  ถ้าประวัติไม่ชัดเจน ให้อดทนรอถามเพื่อความกระจ่าง

  ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่ายเมือ่สือ่สารกบัเดก็ และถามเก่ียวกบัความสนใจของเดก็ 
เช่น ของเล่น เพื่อน โรงเรียน เป็นต้น

  แสดงความเข้าใจความรู้สึกและสถานการณ์เมื่อต้องสื่อสารกับวัยรุ่น

หลักการสื่อสารที่ 4
แสดงท่าทีเป็นมิตร เคารพ และไม่ตัดสิน 
ตลอดการสัมภาษณ์

  แสดงความเคารพ

  อย่าตัดสินจากพฤติกรรมและรูปลักษณ์ภายนอก

  แสดงท่าทีสงบและอดทน
 

หลักการสื่อสารที่ 5

ใช้ทักษะการสื่อสารที่ดี

  ใช้ภาษาที่ง่าย ชัดเจน และกระชับ

  ใช้คำาถามปลายเปิด สรุปความ และถามให้เกิดความกระจ่าง

  สรุปและยำ้าประเด็นสำาคัญ

  อนุญาตให้ผู้รับบริการถามเกี่ยวกับข้อมูลที่ให้

หลักการสื่อสารที่ 6

ตอบสนองต่อปฏิกริยิาทางอารมณ์ท่ีอ่อนไหว เมือ่ผู้รบับรกิาร 

เปิดเผยประสบการณ์ที่ยากลำาบาก เช่น การล่วงละเมิด 

ทางเพศ ความรนุแรง หรอืการทำาร้ายตวัเอง

  แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ปฏิกิริยาอารมณ์ที่อ่อนไหวอย่างมากในประเด็น 
ที่ยากลำาบากนี้

  ยืนยันการรักษาความลับในประเด็นที่ผู้รับบริการเล่าให้ฟัง

  แสดงความเข้าใจว่าเป็นเรื่องยากที่ผู้รับบริการจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น
 

ก. หลักการทั่วไป

1. ใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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2. ให้เกียรติ และความเคารพ

 

ผูร้บับรกิารควรได้รบัการให้เกยีรตแิละความเคารพตามบรบิทวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม  

ผู้ให้บริการควรตอบสนองและสนับสนุนความต้องการและทางเลือกของผู้รับ 

บริการ และสนับสนุนให้ผู้รับการและผู้ดูแลมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด ผู้ที่มีภาวะ 

MNS มักเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ในสถานบริการสุขภาพ  

ผู้ให้บริการสุขภาพจำาเป็นต้องส่งเสริมสิทธิของผู้ที่มีภาวะ MNS ให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนนานาชาติ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของ 

สหประชาชาติ (UN Convention on the Rights of Persons with  

Disability; CRPD)

ศึกษา CRPD เพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-

the-rights-of-persons-with-disabilities.html
 

ทำา

  รักษาผู้ที่มีภาวะ MNS อย่างให้เกียรติและความเคารพ 

  ปกป้องความลับผู้ที่มีภาวะ MNS

  ให้ความเป็นส่วนตัวในสถานที่ให้บริการทางคลินิก

  แนะนำาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและอธิบายความเสี่ยง และ 
ประโยชน์ของการรักษาที่อาจเกิดข้ึนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
หากเป็นไปได้

  ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยก่อนให้การรักษา

  สนับสนุนการมีสิทธิในตัวเองและการพึ่งพาตนเองในชุมชน

  ให้ผู้ที่มีภาวะ MNS ได้รับการช่วยเหลือ เพ่ือตัดสินใจทางเลือก
ต่าง ๆ

ไม่ทำา
  ไม่ดูถูกแบ่งแยก กีดกัน ผู้ที่มีภาวะ MNS

  ไม่เพิกเฉยต่อการให้ความสำาคัญและความต้องการของ
 ผู้ที่มีภาวะ MNS

  ไม่ตัดสินใจแทนผูท้ี่มีภาวะ MNS

  ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์มากเกินไปในการสื่อสาร
 เพื่ออธิบายวิธีการรักษา
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1. ประเมินสุขภาพกาย
 (Assess Physical Health)
 
 ผูท้ีมี่ภาวะ MNS มีความเสีย่งท่ีจะเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรจากโรคทีส่ามารถ 

ป้องกันได้ จึงควรได้รับการประเมินสุขภาพกายอย่างถี่ถ้วน ซักประวัติ 
ทัง้โรคทางกายและกลุม่โรค MNS ทกุคร้ัง ตามด้วยการตรวจร่างกายเพือ่ค้นหา
ภาวะโรคร่วม พร้อมให้คำาแนะนำาการรกัษาสขุภาพเพือ่การป้องกนัโรค ท้ังน้ี 
ต้องทำาภายใต้การยินยอมของผู้มารับบริการ

ข. แนวปฏิบัติที่สำาคัญทางสุขภาพจิต

การประเมินโรคทางกาย

  ซักประวัติอย่างละเอียด และถามถึงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
 การออกกำาลังกาย การกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ บุหรี่ สุรา สารเสพติด  

พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ และโรคเรื้อรัง

  ตรวจร่างกาย

  คำานึงถึงการวินิจฉัยแยกโรค
 แยกโรคทางกายอื่น ๆ และโรคที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะ MNS จากการ 

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น  
(หากจำาเป็นและสามารถทำาได้)

 ค้นหาโรคร่วมอื่น ๆ
 บ่อยครั้งที่ผู้มารับบริการอาจมีภาวะทาง MNS มากกว่าหนึ่งโรคในเวลา 

เดียวกัน จึงต้องประเมินและให้การดูแลรักษาหากตรวจพบ

การดูแลรักษาโรคทางกาย

  รกัษาโรคร่วมไปพร้อม ๆ  กบัภาวะ MNS ให้ปรกึษาหรอืส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง  
หากมีความจำาเป็น

  ให้ความรู ้ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อการป้องกันโรคและสนับสนุน 
พฤติกรรมการมีสุขภาพดี

  ผู้ให้บริการควรให้การสนับสนุนดังต่อไปนี้ เพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ที่มี 
ภาวะ MNS

 – ให้คำาแนะนำาเกีย่วกบัความสำาคญัของการออกกำาลงักายและการรบัประทาน 
 อาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 – ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการดื่มสุรา

 – สนับสนุนการหยุดสูบบุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ

 – ให้ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงอ่ืน ๆ  เช่น การมเีพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ 
 ป้องกัน

 – ตรวจสุขภาพและให้วัคซีนเป็นประจำา

 – เตรยีมความพร้อมสำาหรบัการเปลีย่นแปลงของชวีติตามวยั เช่น ช่วงวยัรุ่น  
 หรือช่วงหมดประจำาเดือน และให้การช่วยเหลือที่จำาเป็น

 – วางแผนการตั้งครรภ์และคุมกำาเนิดในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ 
คำาแนะนำาทางคลินิก :
ผูป่้วยจติเวชรุนแรงมคีวามเสีย่งเสยีชวีติจากสาเหตท่ีุป้องกนัได้ 2 - 3 เท่า 
เช่น โรคติดเชื้อ โรคหลอดเลือดหัวใจ จึงควรเน้นการลดความเสี่ยง
ด้วยการให้ความรู้และติดตามอาการ
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2. ประเมินภาวะทาง MNS (Conduct a MNS Assessment)
การประเมินภาวะ MNS ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ ซักประวัติอาการนำา ตามด้วยการซักประวัติภาวะ MNS ครั้งก่อน ๆ ปัญหาสุขภาพทั่วไป ประวัติภาวะ MNS ในครอบครัว และประวัติสังคมจิตใจ รวมทั้งสังเกตผู้รับบริการ (ตรวจสภาพจิต) 
วินิจฉัยแยกโรค และวินิจฉัยภาวะ MNS ส่วนหนึ่งของการประเมิน คือ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานตามความจำาเป็น การประเมินควรทำาภายใต้การยินยอมของผู้รับบริการ

1

2

3

อาการนำา
อาการหลักและสาเหตุที่มารับบริการ 

  อาการเริ่มต้นเมื่อไหร่ ทำาไม และอย่างไร
  ในระยะนี้เป็นช่วงสำาคัญที่ควรจะรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด  
ทั้งอาการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ประวัติภาวะ MNS ในอดีต
  ถามเกีย่วกบัปัญหาทีค่ล้ายคลงึในอดตี ประวตักิารนอนโรงพยาบาล
ด้วยปัญหาสุขภาพจิตหรือยาที่ได้รับเพื่อรักษาภาวะ MNS และ
ประวัติการทำาร้ายตัวเอง 

  ซักประวัติการใช้บุหรี่ สุรา และสารเสพติดอื่น ๆ

ประวัติสุขภาพทั่วไป
  ถามเกี่ยวกับโรคทางกายและยาที่ใช้ 
  รวบรวมรายชื่อยาที่ใช้ทั้งหมดในขณะนี้
  ถามเรื่องการแพ้ยา 

 

การซักประวัติ

5

4 ประวัติภาวะ MNS ในครอบครัว
  ซกัประวตัภิาวะ MNS ในครอบครัวหรือคนในครอบครัวทีม่อีาการท่ีคล้ายคลึงกัน รวมทัง้ประวัติการ
รักษาภาวะ MNS

ประวัติสังคม
  ถามเกี่ยวกับความเครียดปัจจุบัน การจัดการกับปัญหา และการสนับสนุนจากสังคม
  ถามเกี่ยวกับความสามารถในการทำาหน้าที่ด ้านอาชีพและสังคม ทั้งที่บ้าน ที่ทำางาน และ 
ความสัมพันธ์

  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ชีวิต ระดับการศึกษา ประวัติการทำางาน สถานะสมรส  
บุตร  (จำานวน อายุ) รายได้ และสถานะความเป็นอยู่/ลักษณะของบ้าน

ในเดก็และวยัรุ่นถามว่ามผีูดู้แล/ผู้ปกครองหรอืไม่ และลักษณะและคณุภาพของความสัมพนัธ์ระหว่างกัน
เป็นอย่างไร
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การตรวจร่างกาย
  ตรวจร่างกายที่เน้นตามข้อมูลที่พบระหว่างการประเมิน MNS

การตรวจสภาพจิต (MSE*) 
  ถามและสงัเกตลกัษณะท่ัวไป (appearance) พฤตกิรรม (behaviour) อารมณ์ (mood) การแสดง

อารมณ์ (affect) เนื้อหาความคิด (content of thought) และการรู้คิด (cognition) การรับรู ้

ผิดปกติ (perceptual disturbance) โดยดูเพิ่มเติมได้ที่บทแผนภูมิหลัก (Master Chart; MC)

วินิจฉัยแยกโรค
  วินิจฉัยแยกโรคและภาวะอื่น ๆ ที่มีอาการคล้ายคลึงกันออก

 

*การตรวจสภาพจติ (Mental Status Examination; MSE) สำาหรบับคุลากรสขุภาพท่ัวไป : พฤตกิรรมและลกัษณะทัว่ไป (behaviour  and appearance) = อาการและอาการแสดงทีผู้่รบับริการแสดงหรอืกระทำาออกมา ; อารมณ์และการแสดงอารมณ์ 

(mood and affect) = อาการและอาการแสดงที่เกี่ยวกับการควบคุม และการแสดงออกของอารมณ์ หรือสภาวะความรู้สึก ; เนื้อหาความคิด (content of thought) = อาการและอาการแสดงเกี่ยวกับความหลงผิด ระแวง ไม่ไว้ใจ หรือความคิดฆ่าตัวตาย ;  

การรับรู้ผิดปกติ (perceptual disturbance) = ประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้น แม้ไม่มีตัวกระตุ้นภายนอก เช่น หูแว่วหรือภาพหลอน โดยผู้ป่วยอาจรับรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจไม่รับรู้ก็ได้ ; การรู้คิด (cognition) = อาการ อาการแสดง หรือการตรวจทางคลินิก
ต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความบกพร่องของความสามารถและกระบวนการทางจิตใจ สัมพันธ์กับสมาธิ ความจำา วิจารณญาณ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความเข้าใจและการผสานหน้าที่การรู้คิดทั้งหมด

ถ้าสงสัยภาวะทาง MNS

ไปที่บทที่เกี่ยวข้องเพื่อการประเมิน

การประเมินภาวะ MNS

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อมีข้อบ่งชี้และสามารถตรวจได้เพื่อแยกโรคทางกายออก

ระบุปัญหาทาง MNS
  ประเมินภาวะ MNS โดยใช้บทที่เหมาะสม

  ประเมินอาการและภาวะ MNS ที่สำาคัญอื่น ๆ ตาม MC

  ดำาเนินการตามขั้นตอนวิธีการดูแลรักษา (management algorithm) 

 และชุดการรักษา (treatment protocols) ที่เหมาะสม

เมื่อสงสัยภาวะ MNS 

ให้ประเมินความเสี่ยงฆ่าตัวตายเสมอ ไปที่   SUI

คำาแนะนำาทางคลินิก :

1

2

3

5

4
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คำาแนะนำาทางคลินิก :

 

3. การดูแลรักษาภาวะ MNS (Manage MNS Conditions)

หลังการประเมิน ให้ดำาเนินการตามขั้นตอนวิธีการดูแลรักษา (management algorithm) ในคู่มือ mhGAP-IG เพื่อให้การดูแลรักษาภาวะ MNS ตามขั้นตอนหลัก (key step) ในการดูแลรักษาดังกล่องด้านล่างนี้

 

พัฒนาแผนการรักษาอย่างมีส่วนร่วมกับทั้งผู้รับบริการและผู้ดูแล

ขั้นตอนการดูแลรักษาภาวะทาง MNS
ภาวะ MNS หลายโรคเป็นภาวะเรื้อรังและต้องได้รับการติดตามอาการระยะยาว

การดูแลรักษาภาวะทาง MNS มีขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้

1

2

4

6

3

5

7

8

แผนการรักษาควรเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
 – การรักษาด้วยยา (ถ้ามี)
 – การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม
 – การส่งต่อ
 – แผนการติดตามการรักษา
 – การดูแลรักษาโรคร่วมทางกายและ/หรือภาวะ MNS อื่น ๆ

ให้การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม ต่อผู้รับบริการและผู้ดูแลเสมอ

ให้การรักษาด้วยยาในกลุ่มโรค MNS เมื่อมีข้อบ่งชี้
 

ส่งต่อบุคลากรเฉพาะทางสุขภาพจิตหรือส่งต่อโรงพยาบาล เมื่อมีข้อบ่งชี้

มั่นใจว่ามีแผนการติดตามการรักษาที่พร้อมใช้

ทำางานร่วมกับครอบครัวและผู้ดูแล ในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะ MNS

ส่งเสริมการเชื่อมโยงที่เข้มแข็ง กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ้างงาน การศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ (ที่อยู่อาศัย) และอื่น ๆ

ปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับประชากรกลุ่มเฉพาะ/กลุ่มเปราะบาง
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 แผนการรักษา

  พูดคุยและตกลงเป้าหมายการรักษา โดยเคารพความสมัครใจและ 
ความพึงพอใจในทางเลือกการดูแล

  ให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการรักษา หลังได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ

  สนับสนุนให้ดูและติดตามอาการด้วยตนเอง และอธิบายให้เข้าใจว่าเมื่อใด
ที่ต้องรับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

 การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

ก. การให้สุขภาพจิตศึกษา (psychoeducation)

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะ MNS แก่ผู้รับบริการ ดังนี้

  ภาวะนั้นเป็นยังไง การดำาเนินโรคและการพยากรณ์โรค เป็นอย่างไร

  มีวิธีการรักษาอะไรบ้างและประโยชน์ที่คาดหวังของแต่ละวิธี

  ระยะเวลาการรักษา

  ความสำาคญัของความต่อเนือ่งของการรักษา รวมถงึสิง่ทีผู่ร้บับรกิารสามารถ 
ทำาได้ (เช่น การกนิยาสมำา่เสมอ หรอืฝึกการดแูลจิตใจ เช่น การฝึกผ่อนคลาย)  
และวิธีที่ผู้ดูแลสามารถช่วยให้ผู้รับบริการคงการรักษาต่อเนื่อง

  ผลข้างเคยีงจากยาทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวทีผู่ร้บับริการ 
และผู้ดูแลควรเฝ้าระวัง

  อาจมีสหวิชาชีพอื่น ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ เช่น นักสังคมสงเคราะห์  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
(อสม.) หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่ไว้ใจได้ในชุมชน

  ดูรายละเอียดการรักษาเพิ่มเติมได้ตามบทต่าง ๆ ที่จำาเพาะต่อภาวะนั้น ๆ 

ข. การจดัการความเครยีด และการเสรมิสร้างการช่วยเหลอื 

จากสังคม

ค้นหาตัวกระตุ้นความเครียดด้านจิตสังคมในขณะนี้

  ค้นหาและพูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำาให้ผู้รับบริการเกิด 
ความเครียด และ/หรือส่งผลกระทบต่อชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองครอบครัว 
ความสัมพันธ์ การงาน อาชีพ การใช้ชีวิต เศรษฐกิจ ตราบาป และ 
การถูกแบ่งแยกกีดกัน เป็นต้น

  ให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดการความเครียด โดยพูดคุยถึงวิธีการต่าง ๆ เช่น 
เทคนิคการแก้ไขปัญหา

  ประเมินและจัดการสถานการณ์ที่ถูกกระทำาทารุณกรรม การละเมิด (เช่น 
ความรุนแรงในครอบครัว) การทอดทิ้ง (ในเด็กหรือผู้สูงอายุ) พูดคุยถึง 
ความเป็นไปได้ในการส่งต่อไปยงัหน่วยงานพิทกัษ์สทิธิท์ีเ่ชือ่ถือได้ ทัง้แบบ 
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ติดต่อหน่วยงานทางกฎหมายหรือ 
หน่วยงานภายในชุมชนเองตามความเหมาะสม

  หาสมาชิกครอบครัวท่ีสามารถให้การสนับสนุนได้ รวมถึงให้เข้ามามี 
ส่วนร่วมให้มากที่สุด

  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการสนับสนุนในชุมชนและกระตุ้น 
เครือข่ายทางสังคมของผู้รับบริการเอง

  หากิจกรรมทางสังคมที่เคยทำามาก่อนที่จะเกิดประโยชน์ในการสนับสนุน 
ทางสงัคม ทัง้ทางตรงและทางอ้อม (เช่น การพบปะกนัของสมาชกิครอบครวั  
การเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน กิจกรรมในชุมชน หรือกิจกรรมทางศาสนา)

  สอนเทคนิคการจัดการความเครียดต่าง ๆ เช่น relaxation technique

ค. ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน

  ให้การสนับสนุน เพื่อคงการเข้าสังคม การศึกษา และการฝึกอาชีพต่าง ๆ 
อย่างสมำ่าเสมอให้มากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้

  สนับสนุนให้ทำากิจกรรมที่ช่วยด้านเศรษฐกิจ

  แนะนำาการฝึกทักษะชีวิตและทักษะสังคมตามต้องการ

ง. การบำาบัดทางจิตใจ (Psychological Treatment)
การบำาบัดทางจิตใจ เป็นวิธีการรักษาที่ต้องทุ่มเทใช้เวลามากและให้บริการ 
โดยบุคลากรสุขภาพเฉพาะทางที่ผ่านการอบรม อย่างไรก็ตาม บุคลากรสุขภาพ 
ทั่วไปที่ได้รับการอบรมและได้รับการปรึกษาแนะนำาก็สามารถให้การรักษาได้  
หรืออาจปฏิบัติคู่มือการดูแลด้วยตนเอง (self-help)

ตัวอย่างวิธีการบำาบัดทางจิตใจ ได้อธิบายสั้น ๆ ในบทอภิธานศัพท์

ตัวอย่างวิธีการบำาบัดรักษา เหมาะกับ

Behavioral Activation DEP
Relaxation Training DEP
Problem Solving Treatment DEP
Cognitive Behavioural Therapy (CBT)  DEP, CMH, SUB, PSY 
Contingency Management Therapy SUB
Family Counseling or Therapy PSY, SUB
Interpersonal Therapy (IPT) DEP 
Motivational Enhancement Therapy SUB 
Parent Skills Training CMH
 

 

1
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 การรักษาด้วยยา

 
  ดูแนวทางการใช้ยาในแต่ละบท

  ใช้ยาเมื่อมีข้อบ่งชี้ ตามขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาและตารางที่กำาหนดให้

  พิจารณาผลข้างเคียงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประสิทธิผลของการรักษา
ในอดีต ปฏิกิริยาระหว่างยาและปฏิกิริยาระหว่างยากับโรค

  ทบทวนตำารายาที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับรอง (ฉบับล่าสุด)

  ให้ความรู้ถึงความเส่ียงและประโยชน์ของการรักษา ผลข้างเคียงที่อาจ 
เกิดขึ้น ระยะเวลาที่ต้องรักษา และความสำาคัญของการรักษาต่อเนื่อง

  ระมัดระวังการให้ยาในกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง หญิงตั้ง
ครรภ์หรือให้นมบุตร เด็ก และวัยรุ่น โดยปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเมื่อมี
ความจำาเป็น

 ส่งต่อแพทย์เฉพาะทางหรือโรงพยาบาลเมื่อม ี

 ความจำาเป็น

  ควรส่งต่อไปพบแพทย์เฉพาะทางหรือโรงพยาบาล เมื่อไม่ตอบสนองต่อ 
การรักษา เกิดผลข้างเคียงรุนแรงจากยา มีโรคร่วมทางกาย หรือโรคร่วม
ภาวะ MNS อื่น ๆ หรือมีความเสี่ยงในการทำาร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตาย

 

 การติดตามการรักษา
 

  วางแผนการติดตามการรักษาตั้งแต่การประเมินครั้งแรก

  ระบุวันนัดหมายและยำ้าถึงการรักษาต่อเนื่องในทุกคร้ังที่ รับบริการ  
โดยพิจารณาจากความสะดวกของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

  ในช่วงแรกควรจะนัดบ่อย ๆ จนอาการเริ่มตอบสนองต่อการรักษา  
เมื่ออาการดีขึ้นจึงนัดห่างลง แต่คงการนัดต่อเนื่อง

  ในการติดตามแต่ละครั้งให้ประเมินประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้

 – การตอบสนองต่อการรักษา ผลข้างเคียงของยา ความต่อเนื่องของ 
การใช้ยา และการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

 – สขุภาพโดยรวม (ต้องมกีารตดิตามเฝ้าระวงัสขุภาพกายอย่างสมำา่เสมอ)

 – การดูแลตนเอง (เช่น อาหาร สุขอนามัย เสื้อผ้า) และความสามารถ
หน้าที่ภายใต้สิ่งแวดล้อมของผู้รับบริการ

 – ประเดน็ทางจติสงัคมและ/หรอืความเปลีย่นแปลงในสภาพความเป็นอยู่  
ที่อาจมีผลต่อการรักษา

 – ความเข้าใจและความคาดหวงัของการรักษาของผูรั้บบริการและผูดู้แล 
และปรับให้ถูกต้อง

  ระหว่างการติดตามการรักษา

 – แจ้งความคืบหน้าของการรักษาตามเป้าหมายและสนับสนุนการรักษา 
ต่อเนื่อง

 – ตดิต่อสมำา่เสมอกับผูร้บับรกิาร (และผูด้แูลตามความเหมาะสม) โดยอาจ 
มอบหมายให้บุคลากรในชุมชนที่ไว้ใจได้ท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือ เช่น 
ครอบครัว หรือ อสม.

 – แจ้งว่าผู้รับบริการสามารถมารับบริการก่อนนัดได้ ถ้าเกิดปัญหาใด ๆ  
(เช่น ผลข้างเคียงของยา)

 – มีแผนในการดำาเนินการ หากผู้รับบริการไม่มาตามนัด

 – ให้ครอบครัวและชุมชน ช่วยในการติดตามผู้ที่ไม่มาตามนัดอย่าง
สมำ่าเสมอ

 – ปรึกษาบุคลากรเฉพาะทางสุขภาพจิต เมื่ออาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง

 – บันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่สื่อสารกับผู้รับบริการและครอบครัว

  ไปทีห่วัข้อการดแูลรกัษาในบททีเ่กีย่วข้อง สำาหรบัข้อมลูการตดิตาม 
การรักษาในแต่ละโรค/ภาวะเฉพาะนั้น ๆ
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 ให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วม

  ให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการดูแลตามความเหมาะสม ภายใต้การยินยอม 
ของผู้รับบริการ

  ให้ผู้ดูแลเข้าใจว่าการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ MNS เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก

  อธิบายให้ผู ้ดูแลเข้าใจถึงการให้เกียรติและเคารพสิทธิมนุษยชนของ 
ผู้รับบริการ

  สำารวจผลกระทบทางจิตสังคมของผู้ดูแล

  ประเมินความต้องการของผู้ดูแล เพื่อความมั่นใจในการสนับสนุนต่าง ๆ  
เช่น ครอบครัว การงาน กิจกรรมเข้าสังคม และสุขภาพ

  สนับสนุนให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (self-help groups) และกลุ่ม 
ครอบครัวช่วยเหลือกันเอง (family support group) 

  ให้ข้อมูลผู้ดูแลเก่ียวกับสุขภาพของผู้รับบริการอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึง 
แผนการรกัษา การตดิตาม และผลข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้ (ภายใต้การยนิยอม 
ของผู้รับบริการ)

 เชื่อมกับหน่วยงานอื่น

  ควรมีการเช่ือมโยงกบัหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีส่ามารถให้ความช่วยเหลอืด้านอาชพี  
การเรียน ที่อยู ่อาศัย ต้ังแต่การประเมินครั้งแรก เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า 
มีการดูแลแบบองค์รวม

 ประชากรกลุ่มเฉพาะ

     เด็กและวัยรุ่น

  ค้นหาประเด็นการเผชิญกับเหตุไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น ความรุนแรง  
และการทอดทิ้ง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสภาวะสุขภาพ

  ประเมินความต้องการของผู้ดูแล

  ให้การรกัษาวยัรุน่ แม้จะมาคนเดยีว โดยไม่มผีูป้กครองมาด้วย โดยให้วัยรุน่ 
ลงนามในใบยินยอม

  เปิดโอกาสให้เด็กและวัยรุ่น ได้แสดงความรู้สึกในสถานที่ที่เป็นส่วนตัว

  ปรับระดับภาษาให้เด็กและวัยรุ่นเข้าใจได้

  เสาะหาแหล่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่มี เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

     หญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

  ถามประเด็นเหล่านี้ในหญิงวัยเจริญพันธุ์
 – การให้นมบุตร
 – ความเป็นไปได้ของการตั้งครรภ์
 – ประจำาเดือนครั้งสุดท้าย (กรณีตั้งครรภ์)

  ติดต่อประสานกับสูตินรีแพทย์ เพื่อวางแผนการรักษา

  พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ หากสามารถทำาได้

  ระมัดระวังในการรักษาด้วยยา - ตรวจสอบพิษของยาต่อทารก และยา 
ที่ผ่านจากการให้นม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หากจำาเป็น

6 8

7

     ผู้สูงอายุ

  หาตัวกระตุ้นความเครียดที่เฉพาะเจาะจงของผู้รับบริการ และเคารพ 
ความต้องการเป็นอิสระในการตัดสินใจของผู้รับบริการ

  รักษาโรคร่วมทางกายและจัดการปัญหาความบกพร่องทางการรับรู้สัมผัส 
เช่น การมองเห็น การฟัง ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม (เช่น แว่นสายตายาว 
เครื่องช่วยฟัง)

  เริ่มให้ยาในขนาดตำ่า

  ระวังความเสี่ยงปฏิกิริยาระหว่างยาที่เพิ่มขึ้น

  ประเมินความต้องการของผู้ดูแล 

     



15
ESSENTIAL CARE & PRACTICE 1515

แผนภูมิหลัก

(MASTER CHART)



DEPRESSION (DEP)
โรคซึมเศร้า

      PSYCHOSES (PSY)
      โรคจิต

   EPILEPSY (EPI) 
   โรคลมชัก 

มีอาการทางกายหลายอาการที่คงอยู่นานโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน

รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรง เหนื่อยเพลีย มีปัญหาการนอน

รู้สึกหดหู่หรือซึมเศร้า วิตกกังวล ที่คงอยู่เป็นเวลานาน

หมดความสนใจหรือไม่รู้สึกเป็นสุขในกิจกรรมที่เคยทำาแล้วมีความสุข

มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอย่างชัดเจน ขาดความรับผิดชอบในการทำางาน การเรียน งานบ้าน 

หรือกิจกรรมทางสังคม

กระสับกระส่าย พฤติกรรมก้าวร้าว มีการทำากิจกรรมลดลงหรือเพิ่มขึ้น

มีความเชื่อที่ไม่เป็นจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้ป่วย

ได้ยินเสียงหรือเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จริง

ขาดความตระหนักว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต

มีการเคลื่อนไหวแบบกระตุกหรือชัก

ในระหว่างการชัก : หมดสติหรือระดับการรู้สึกตัวผิดปกติ ตัวแข็ง ตัวเกร็ง กัดลิ้น มีการบาดเจ็บ ปัสสาวะหรืออุจจาระราด

หลังการชัก : อ่อนเพลีย ซึม ดูง่วง สับสน มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

ภาพรวมภาวะ MNS ที่สำาคัญ

1. อาการนำาเหล่านี้บ่งชี้ว่าควรได้รับการประเมิน

2. หากมีอาการแสดงมากกว่าหนึ่งภาวะ ต้องประเมินทุกภาวะที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้ได้กับทุกช่วงอายุ ยกเว้นมีการระบุไว้เฉพาะ

4. อาการฉุกเฉิน ให้ดูตารางในหน้าที่ 18

อาการนำาที่พบบ่อย   ภาวะที่ควรคิดถึง



CHILD & ADOLESCENT
MENTAL & BEHAVIOURAL
DISORDERS (CMH)

DEMENTIA (DEM)

DISORDERS DUE 
TO SUBSTANCE 
USE (SUB)

SELF-HARM/SUICIDE (SUI)

เด็กหรือวัยรุ่นที่มารับบริการด้วยอาการทางกาย หรือตรวจสุขภาพทั่วไป
ที่มี :

ปัญหาพัฒนาการ อารมณ์ หรือพฤติกรรม (เช่น ไม่มีสมาธิ ซนอยู่ไม่นิ่ง 
พฤติกรรมต่อต้าน ดื้อไม่เชื่อฟัง และก้าวร้าวซำ้า ๆ)

มปัีจจยัเสีย่ง เช่น ขาดสารอาหาร ถกูทารณุกรรม ถกูทอดท้ิง เจ็บป่วยบ่อย ๆ   
มีโรคเรื้อรัง (เช่น HIV/AIDs หรือประวัติการคลอดยาก)

ไม่สามารถเข้ากับเพื่อนได้หรือไม่สามารถทำากิจวัตรประจำาวันที่ถือว่า
เป็นปกติในช่วงอายุนั้น ๆ

ปัญหาพฤติกรรม เช่น ซนเกินไป ก้าวร้าว พฤติกรรมอารมณ์รุนแรง 
แบบควบคุมตัวเองไม่ได้ (tantrums) อยู่บ่อย ๆ ต้องการอยู่คนเดียว
มากเกินไป ปฏิเสธที่จะทำากิจวัตรปกติ หรือไม่ยอมไปโรงเรียน

ความกังวลของบุคลากรสุขภาพชุมชนหรือนักสังคมสงเคราะห์
     พฤติกรรมทำาผิดกฎหรือละเมิดกฎหมาย การใช้ความรุนแรงในบ้าน 
 หรือชุมชน

หลงลืมบ่อย มีปัญหาความจำา และการรับรู้วัน เวลา สถานที่ บุคคลบกพร่อง

มีปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม เช่น นิ่งเฉย (apathy - ไม่สนใจรับรู้) หรือหงุดหงิด

สูญเสียการควบคุมอารมณ์ เช่น อารมณ์เสียง่าย หงุดหงิด ร้องไห้ง่าย

มีปัญหาในการทำางาน การทำากิจกรรมในบ้าน และกิจกรรมทางสังคม

มีลักษณะที่เป็นผลจากการดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด 
เช่น มีกลิ่นติดตัว พูดไม่ชัด ง่วงซึม พฤติกรรมคาดเดาไม่ได้

มีอาการและอาการแสดงของพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน

อาการถอนพิษ หรือผลจากการใช้สารเสพติดเป็นเวลานาน

ความสามารถในการทำาหน้าที่ทางสังคมลดลง เช่น มีปัญหาที่บ้าน

หรือที่ทำางาน แต่งตัวรุงรัง สกปรก

มีอาการแสดงของโรคตับเรื้อรัง เช่น ความผิดปกติของเอนไซม์ตับ 

ตัวเหลืองตาเหลือง คลำาขอบตับได้ และกดเจบ็ (โรคตบัระยะแรก)  

นำา้ในช่องท้อง (ascites) มี spider-naevi และสภาพจติเปล่ียนไป  

(hepatic encephalopathy)

ผลการตรวจ : macrocytic  
anaemia ระดับเกล็ดเลือดตำ่าและมีค่า MCV สูงขึ้น

อาการฉุกเฉินจาก ภาวะถอนพิษ ใช้ยาเกินขนาด หรือเมา 
ผู้ป่วยอาจมีอาการซึมลง หรือตื่นเต้นต่อสิ่งเร้า อยู่ไม่นิ่ง  
กระสับกระส่าย วิตกกังวล หรือสับสน

ผู้ที่มีความผิดปกติพฤติกรรมใช้สารเสพติด  
อาจไม่รายงานเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของตน  
ให้ระวังในกลุ่มคนต่อไปนี้
-  ขอรับยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทบ่อย ๆ 
 เช่น ยาแก้ปวด
-  มีการบาดเจ็บ
-  มีการติดเชื้อจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน (IVDU)  
 เช่น HIV/AIDS และ Hepatitis C

มีปัญหาการเดิน การทรงตัว การประสานการเคลื่อนไหว และ  
nystagmus

ผู้รับบริการทุกคนควรได้รับ
การประเมินการใช้บุหรี่ 
และสุรา

ท้อแท้ ส้ินหวังอย่างรุนแรง

มีความคิด วางแผน หรือกระทำาการฆ่าตัวตายในขณะน้ี หรือมีประวัติดังกล่าว

มีภาวะ MNS อ่ืน ๆ มีอาการปวดเร้ือรังหรือมีปัญหาทางอารมณ์ท่ีรุนแรงมาก

ความกังวลของผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง
ความผิดปกติทางจิตใจ
และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น

โรคสมองเสื่อม

ความผิดปกติ
พฤติกรรมดื่มสุรา
และใช้สารเสพติด

การทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตาย

ความกังวลของครู
     วอกแวกง่าย รบกวนเพื่อนในชั้นเรีน มักก่อปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ 
 ทำางานหรือการบ้านไม่เสร็จ



EMERGENCY อาการนำาฉุกเฉินของภาวะ MNS ที่สำาคัญ

  กระทำาการทำาร้ายตนเองโดยมีอาการแสดงของการถูกสารพิษ (poisoining) 
หรือเมายา (intoxication) หรือแผลเลือดออกจากการทำาร้ายตนเอง หมดสติ 
และ/หรือ ซึมอย่างมาก

  มีความคิด วางแผน หรือกระทำาการทำาร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายในช่วงนี้ หรือ
ผู้ที่มีประวัติเคยมีความคิด วางแผน กระทำาการทำาร้ายตนเอง หรือฆ่าตัวตาย
มาก่อน และตอนนี้มีอาการกระสับกระส่ายอย่างมาก ก้าวร้าว เครียด และ 
ไม่ยอมสื่อสารกับใคร 

  ภาวะชัก หมดสติ หรือระดับความรู้สึกตัวผิดปกติ

  ชักอย่างต่อเนื่อง
 

  กระสับกระส่าย และ/หรือ พฤติกรรมก้าวร้าว
  

  ลมหายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์ พูดไม่ชัด ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  
มีความผิดปกติของระดับความรู้สึกตัว การรู้คิด การรับรู้ อารมณ์  
และพฤติกรรม

  มือสั่น เหงื่อออก คลื่นไส้ อาเจียน ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง  
กระสับกระส่าย ปวดศีรษะ วิตกกังวล ในรายที่รุนแรงอาจมีชักและสับสนได้

  ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองเล็กน้อยต่อการกระตุ้น อัตราการหายใจช้า
 รูม่านตาเล็ก

  รูม่านตาขยาย ตื่นเต้น ความคิดแล่นเร็ว ความคิดสับสน พฤติกรรมแปลก
 มีประวัติใช้โคเคนหรือสารกระตุ้นประสาท ชีพจรเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง 

พฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สามารถคาดเดาได้ หรือรุนแรง

MEDICALLY SERIOUS ACT OF SELF-HARM

IMMINENT RISK OF SELF-HARM/SUICIDE

EPILEPSY
STATUS EPILEPTICUS
ALCOHOL OR OTHER SEDATIVE WITHDRAWAL

ACUTE ALCOHOL INTOXICATION

ALCOHOL WITHDRAWAL 
ALCOHOL WITHDRAWAL DELIRIUM

SEDATIVE OVERDOSE OR INTOXICATION

ACUTE STIMULANT INTOXICATION OR OVERDOSE

อาการฉุกเฉิน  ภาวะที่ต้องคิดถึง ไปที่

SUI

EPI, SUB

DEM, PSY, SUB

SUB

MASTER CHART 18



DEPRESSION 19

โรคซึมเศร้า
(DEPRESSION)

19

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการได้หลากหลาย ได้แก่ อารมณ์ 

ซมึเศรา้อยา่งต่อเนือ่ง หรอืหมดความสนใจและความรูส้กึเปน็สุข 

เป็นเวลานานอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าตามท่ีกล่าวไว้ในบทนี้จะมีปัญหาอย่างมาก 

ในการทำาหน้าท่ีแต่ละวันทั้งด้านส่วนบุคคล ครอบครัว สังคม  

การศึกษา อาชีพ หรือด้านอื่น ๆ

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายรายจะมีอาการวิตกกังวลและอาการ 

ทางร่างกายที่ไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ 

โรคซมึเศร้ามกัเกิดข้ึนรว่มกับภาวะ MNS อืน่ ๆ  และโรคทางกาย

การดูแลรักษาผู้ที่มีอาการซึมเศร้าแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ 

การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าสามารถดูเพิ่มเติมได้ในบทปัญหา 

สุขภาพจิตที่สำาคัญอ่ืน ๆ (Other Significant Mental  

Health Complaints) ไปที่  OTH
 

หมายเหตุ (ผู้แปล) : หนังสือแนะนำา
1. กรมสขุภาพจติ, แนวทางการจดัการโรคซมึเศรา้สำาหรบัแพทยเ์วชปฏิบตัทิัว่ไปในสถานบรกิารระดบัปฐมภูม ิและทตุยิภมู ิ[Clinical practice guideline of major depressive 

disorder for general practitioner: CPG-MDD-GP]. อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ; 2553.
2. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต. แนวทางการดูแล 

วัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า [Clinical practice guideline for adolescents with depression]. กรุงเทพมหานคร : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ; 2560.
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DEP    Quick Overview

ผู้รับบริการมีอาการซึมเศร้า หรือไม่

อาการเหล่านี้ อธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น หรือไม่

 – ปัญหาสุขภาพกาย

 – ประวัติแมเนีย (mania)

 – เป็นปฏิกิริยาปกติต่อการสูญเสียที่สำาคัญ

ประเมินภาวะ MNS ที่สำาคัญอื่น ๆ

 

มาตรการการดูแลรักษา (Management Protocol)

 1. โรคซึมเศร้า

 2. ภาวะซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้ว

 3. ประชากรกลุ่มเฉพาะ

 การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (Psychosocial Intervention)

 การรักษาด้วยยา (Pharmacological Intervention)

DEP

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)
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DEP 1    การประเมิน (ASSESSMENT)

อาการนำาที่พบได้บ่อยในโรคซึมเศร้า
 มีอาการทางกายหลายอาการที่คงอยู่นานโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน

 รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรง เหนื่อยเพลีย มีปัญหาการนอน

 รู้สึกหดหู่ หรือซึมเศร้า วิตกกังวลที่คงอยู่เป็นเวลานาน

 หมดความสนใจ หรือไม่รู้สึกเป็นสุขในกิจกรรมที่เคยทำาแล้วมีความสุข

1

ผู้รับบริการมีอาการซึมเศร้า หรือไม่

อาการหลักของโรคซึมเศร้าเป็นอย่างน้อยหนึ่งอาการในช่วง 2 สัปดาห์

ที่ผ่านมา หรือไม่

- มีอารมณ์ซึมเศร้าที่คงอยู่เป็นเวลานาน

- ความสนใจหรือความรู้สึกเป็นสุขในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ลดลงอย่างมาก

ไม่ใช่โรคซึมเศร้า

  ไปที่   OTH

1

NO YES
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อาการเหล่านี้เป็นร่วมด้วยเป็นเวลานานอย่างน้อย 2 สัปดาห์หรือไม่ :
– นอนไม่หลับหรือนอนหลับมากเกินไป

– ความอยากอาหาร หรือ นำ้าหนักเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 

 (เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง)

– รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินไป

– อ่อนเพลียหรือรู้สึกว่าไม่มีเรี่ยวแรง

– สมาธิลดลง

– ไม่กล้าตัดสินใจ

– กระสับกระส่ายหรืออยู่ไม่นิ่งจนสังเกตได้

– พูดหรือเคลื่อนไหวช้าลงกว่าเดิม

– รู้สึกหมดหวัง

– มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย

 

มีปัญหาอย่างมากในการทำาหน้าที่แต่ละวันทั้งด้านส่วนบุคคล 

ครอบครัว สังคม การศึกษา อาชีพ หรือด้านอื่น ๆ หรือไม่

คิดถึง โรคซึมเศร้า

คำาแนะนำาทางคลินิก :
ผูท้ีเ่ป็นโรคซมึเศร้าอาจมอีาการโรคจติได้ เช่น อาการหลงผดิ 

ประสาทหลอน หากพบว่ามอีาการโรคจติต้องปรบัการรกัษา 

ให้เหมาะสม ให้ปรึกษาจิตแพทย์

DEP 1

NO

NO

YES

YES

  การประเมิน (Assessment)

เข้าไม่ได้กับโรคซึมเศร้า

  ไปที่   OTH

เข้าไม่ได้กับโรคซึมเศร้า

  ไปที่   OTH
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2

อาการเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น หรือไม่  

โรคทางกายใดที่มีอาการคล้ายคลึงโรคซึมเศร้าหรือทำาให้อาการโรคซึมเศร้ากำาเริบ 

มีอาการหรืออาการแสดงของภาวะโลหิตจาง ขาดสารอาหาร ระดับฮอร์โมนไทรอยด์ตำ่า 

อารมณ์เปลี่ยนแปลงจากการใช้สารเสพติดหรือผลข้างเคียงของยา (เช่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงจากการใช้ steroid) หรือไม่

ให้การรักษาโรคทางกาย

ยังมีอาการของโรคซึมเศร้า

หลังให้การรักษาโรคทางกายไปแล้วอยู่ หรือไม่  

ไม่ต้องรักษา

ภาวะซึมเศร้า

NOYES

NO YES
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มีประวัติของแมเนีย หรือไม่ 

มีอาการต่อไปนี้ เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นเวลานานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และรุนแรงมากพอที่ส่งผลรบกวน

ทั้งเรื่องงานและกิจกรรมทางสังคม หรือจำาเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือควบคุมตัว หรือไม่

-  มีอารมณ์ครื้นเครงมาก และ/หรือ หงุดหงิดง่าย -  ไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมทางสังคมตามปกติได้ส่งผลให้ทำาพฤติกรรมไม่เหมาะสม

-  มีความต้องการนอนน้อยลง ทำากิจกรรมมากขึ้น รู้สึกว่ามีเรี่ยวแรง  -  วอกแวกได้ง่าย

 พูดมากหรือพูดเร็วขึ้น -  มีความมั่นใจในตนเองที่สูงเกินจริง 

-  มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น หรือกล้าเสี่ยง เช่น ใช้จ่ายเงินมากเกินไป 

 ตัดสินใจในสิ่งที่สำาคัญโดยไม่ได้วางแผนก่อน หรือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระมัดระวัง

เข้าได้กับ
ภาวะซึมเศร้า

ในโรคอารมณ์สองขั้ว

มีการสูญเสียที่สำาคัญ (เช่น การสูญเสียญาติหรือเพื่อนสนิท) 

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หรือไม่   

เข้าได้กับ โรคซึมเศร้า

คำาแนะนำาทางคลินิก :
ผู้ท่ีมีภาวะซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้ว 
มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะแมเนีย 
การรักษาจะแตกต่างจากโรคซึมเศร้า 
ดูที่ PROTOCOL 2

3ไป STEP        ดูที่ PROTOCOL 2

DEP 1

NO YES

NOYES

ไป STEP        ดูที่ PROTOCOL 13

  การประเมิน (Assessment)
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มีอาการต่อไปนี้อาการใดอาการหนึ่ง หรือไม่
- ความคิดอยากฆ่าตัวตาย - พูดหรือเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ

- คิดว่าตนเองไร้ค่า  - มีอาการโรคจิต

 

มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน หรือไม่

เข้าได้กับ โรคซึมเศร้า

มีภาวะ MNS ที่สำาคัญอื่นร่วมด้วย หรือไม่  
หากมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูง 
ให้ประเมินและดูแลช่วยเหลือก่อน
ไปที่  SUI

ประเมินภาวะ MNS ที่พบร่วม ตามแผนภูมิหลักของ mhGAP-IG

ไปที่  MC

3

ไม่ต้องให้การรักษาโรคซึมเศร้า
  ไปที่  OTH

ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงมากกว่าภาวะ MNS ที่สำาคัญกลุ่มอื่น 

ให้ประเมินความผิดปกติที่เกิดจากการใช้สารเสพติด

ไปที่ PROTOCOL 1

NO

NO

YES

YES
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ประชากรกลุ่มเฉพาะ
การดูแลในประชากรกลุ่มนี้จะแตกต่างออกไป

โรคซึมเศร้า
Depression

ภาวะซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้ว 
Depression in Bipolar Disorder

 เด็ก/วัยรุ่น

 สุขภาพจิตศึกษา (psychoeducation) แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล 
 (2.1)

  ลดความเครียดและเสริมสร้างการช่วยเหลือทางสังคม (2.2)

  ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวันและการใช้ชีวิตในชุมชน

  (2.3)

  พิจารณาให้ยาต้านซึมเศร้า (antidepressants) (2.5)

  หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาส่งต่อเพ่ือทำาการบำาบัดทางจิตใจแบบส้ัน

 ต่อไปนี้ : interpersonal therapy (IPT), cognitive behavioural 

 therapy (CBT), behaviour activation and problem solving 

 counselling (2.4)

      ห้าม รักษาอาการโรคซึมเศร้าด้วยวิธีการรักษาที่ไม่มี

 ประสิทธิภาพ เช่น การฉีดวิตามิน

 ให้ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 ปรึกษาจิตแพทย์

 ถ้าหากไม่มีจิตแพทย์ที่สามารถให้คำาปรึกษาได้ในขณะน้ัน 

ให้ทำาตามแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้า (PROTOCOL 1)  

อย่างไรก็ตาม ห้ามให้ยาต้านซึมเศร้า (antidepressants)  

โดยไมไ่ดใ้หย้าควบคมุอารมณ ์(mood stabilizer) รว่มดว้ย เชน่  

lithium, carbamazepine หรือ valproate เพราะยาต้าน 

ซึมเศร้าอาจทำาให้เกิดอาการแมเนียในคนท่ีเป็นโรคอารมณ์ 

สองขั้วได้ ไปที่  PSY

 ถ้าหากเกิดอาการแมเนีย บอกให้ผู ้ป่วยและผู ้ดูแลหยุด 

ยาต้านซึมเศร้าทันทีและกลับมาพบแพทย์เพื่อปรับการรักษา

การดูแลรักษาโรคซึมเศร้าในเด็ก/วัยรุ่น 

ไปที่  CMH

หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 ทำาตามแนวทางการดแูลโรคซมึเศรา้ (PROTOCOL 1)  

แต่หลีกเลี่ยงการให้ยาต้านซึมเศร้า ถ้าหากเป็นไปได้ 

โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

 ถ้าไม่ตอบสนองต่อการบำาบัดทางจิตใจ ให้พิจารณา 

การให้ยาต้านซึมเศร้าในขนาดตำ่าอย่างระมัดระวัง 

 ถ้าอยู่ในระหว่างให้นมบุตร ให้หลีกเลี่ยงยาที ่

ออกฤทธิ์นาน เช่น fluoxetine

 ปรึกษาจิตแพทย์ ถ้าสามารถทำาได้

1 2

  

DEP 2  การดูแลรักษา (Management)

DEP 2    การดูแลรักษา (Management)

PROTOCOL PROTOCOL
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2.1 การให้สขุภาพจิตศกึษา (Psychoeducation): 
ข้อความสำาคัญสำาหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล

 โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่พบบ่อยมาก สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน

 การเป็นโรคซมึเศร้าไม่ได้หมายความว่าบคุคลนัน้อ่อนแอ หรอื ข้ีเกยีจ

 ทัศนคติทางลบของผู้อื่น (“เช่น คุณควรจะเข้มแข็งกว่าน้ี”  

“สงบจิตสงบใจไว้”) อาจเป็นเพราะโรคซึมเศร้าไม่สามารถ 

มองเห็นได้ด้วยตา เหมือนกระดูกหักหรือการเป็นแผล จึงเกิด 

ความเข้าใจผิดว่า ผู ้ ท่ีเป ็นโรคซึมเศร้าจะมีอาการดีขึ้นได ้

ด้วยการให้กำาลังใจ

 ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีแนวโน้มท่ีจะมีความคิดท่ีไม่สมเหตุสมผล  

ไปในทางลบเกี่ยวกับตัวเอง ชีวิต และอนาคตของตนเอง 

สถานการณ์ในขณะนี้อาจมีปัญหา แต่โรคซึมเศร้าสามารถเป็น

เหตุให้เกิดความคิดสิ้นหวังและไร้ค่าอย่างไม่สมเหตุผล มุมมอง 

เหล่านี้มีแนวโน้มจะดีขึ้นถ้าหากอาการซึมเศร้าดีขึ้น

 ความคิดอยากทำาร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย พบได้บ่อย ถ้าหาก 

มีความคิดเช่นนี้เกิดขึ้น ไม่ควรทำาตามความคิด แต่ควรบอกกับ

คนที่ไว้ใจ และกลับมาพบแพทย์ทันที

 

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (PSYCHOSOCIAL INTERVENTION)

2.2 ลดความเครียดและเสริมสร้างการช่วยเหลือ
ทางสังคม 

 ประเมินและพยายามลดตัวกระตุ้นความเครียด (ไปที่  ECP) 

 กระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมเดิม หากต้อง 

เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง กิจกรรมทางสังคมที่เคยมีอยู่เดิมจะช่วยเหลือ

สนบัสนนุด้านจติสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น การรวมญาติ 

การเยี่ยมเพื่อนบ้าน และกิจกรรมในชุมชน

2.3 ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวันและ
การใช้ชีวิตในชุมชน

 สนบัสนนุให้ผูป่้วยพยายามทำาสิง่ต่าง ๆ  ต่อไปนีเ้ท่าทีจ่ะเป็นไปได้

 แม้จะเป็นเรื่องที่ยาก

 – พยายามเริ่มต้นใหม่ (หรือทำาต่อจากเดิม) กับกิจกรรมท่ีเคย 

ทำาแล้วรู้สึกเป็นสุข

 – พยายามควบคุมการนอนและตื่นให้เป็นเวลาสมำ่าเสมอ

 – พยายามทำากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่จะทำาได้

 – พยายามรับประทานอาหารอย่างสมำ่าเสมอ แม้ว่าความอยาก 

อาหารจะเปลี่ยนไป

 – พยายามใช้เวลากับเพื่อนที่ไว้ใจหรือกับครอบครัว 

 – พยายามมส่ีวนร่วมกบักจิกรรมของชุมชนหรอืทางสังคมเท่าที่

จะเป็นไปได้

 อธิบายให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าใจว่าการทำากิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้ 

สามารถช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้

2.4 การบำาบดัทางจติใจแบบสัน้สำาหรบัโรคซมึเศร้า

 คู่มอืแนะนำานีไ้ม่มรีายละเอียดมาตรการเฉพาะสำาหรบัการบำาบดั 

ทางจิตใจแบบสั้น องค์การอนามัยโลก และหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ได้พฒันาคูม่อืการบำาบดัทางจติใจสำาหรบัโรคซมึเศร้า ตวัอย่างเช่น  

Problem Management Plus (http://www.who.int/ 

mental_health/emergencies/problem_management_ 

plus/en/) ทีอ่ธบิายถงึการกระตุน้พฤตกิรรม การฝึกการผ่อนคลาย  

การบำาบัดแบบแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างการช่วยเหลือ 

ทางสงัคม นอกจากนัน้ยงัมคีูม่อื Group Interpersonal Therapy  

(IPT) สำาหรบัการบำาบดัรกัษาผูป่้วยโรคซมึเศร้าแบบกลุม่ (http:// 

www.who.int/mental_health/mhgap/interpersonal_ 

therapy/en) และ Thinking Healthy (http://www. 

who.int /mental_health/maternal-child/thinking_ 

healthy/en) ท่ีอธิบายถึงการใช้ cognitive-behavioural  

therapy สำาหรับผู ้ ท่ีมีภาวะซึมเศร้าระหว่างตั้งครรภ์หรือ 

หลังคลอดบุตร (perinatal depression)
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การรักษาด้วยยา (PHARMACOLOGICAL INTERVENTION)

 พูดคุยกับผู้ป่วยและตัดสินใจร่วมกันในการใช้ยาต้านซึมเศร้า 

อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจว่า :

 – ยาต้านซึมเศร้าไม่เสพติด

 – การกินยาทุกวันอย่างสมำ่าเสมอตามที่แพทย์สั่งเป็นเรื่อง 

สำาคัญมาก

 – ผลข้างเคียงของยาอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกของการกินยา 

แต่ว่าอาการเหล่านี้มักจะหายไปในที่สุด

 – โดยทั่วไปจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่อารมณ์ ความสนใจ 

และเรี่ยวแรงจะดีขึ้นจนรู้สึกได้

 คำานึงถึงอายุผู้ป่วย ยารักษาโรคทางกายที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และ 

ผลข้างเคียงของยา

 เริ่มต้นด้วยยาเพียงหนึ่งตัว ด้วยขนาดยาที่ตำ่าที่สุดในการรักษา

 โดยทั่วไปยาต้านซึมเศร้าต้องใช้นานต่อเนื่องอย่างน้อย 9-12 

เดือน กว่าที่อาการทั้งหมดจะดีขึ้น

 ห้ามหยุดยาเพียงเพราะว่ารู้สึกว่าอาการดีขึ้นบ้าง ให้ความรู้แก่ 

ผู้ป่วยถึงระยะเวลาที่แนะนำาให้กินยาต่อเนื่อง

2.5 การให้ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants)

   ข้อควรระวัง
 หากผู้ป่วยเริม่มอีาการแมเนยีให้หยดุยาต้านซึมเศร้าทนัท ีเนือ่งจาก 

อาจกระตุ้นอาการแมเนียในโรคอารมณ์สองขั้วที่ไม่ได้รักษา

 ห้ามใช้ยาต้านซึมเศร้าหลายชนิดร่วมกัน เพราะอาจทำาให้เกิด 

ภาวะ serotonin syndrome ได้

 ยาต้านซึมเศร้าอาจเพิ่มความคิดอยากฆ่าตัวตายได้ โดยเฉพาะ 

วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว

การใช้ยาต้านซึมเศร้า ในประชากรกลุ่มเฉพาะ

   วัยรุ่นอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี

 หากอาการยังคงอยู่หรือแย่ลงแม้ให้การดูแลช่วยเหลือทาง 

จิตสังคมแล้วพิจารณาให้ fluoxetine (แต่ไม่ให้ selective 

serotonin reuptake inhibitor (SSRI) ตัวอื่น หรือ tricyclic 

antidepressants (TCAs))

 หากจ่ายยา fluoxetine ให้ผู้ป่วยกลับมาพบทุกสัปดาห์ในช่วง  

4 สัปดาห์แรก เพื่อติดตามเฝ้าระวังความคิดหรือการวางแผน 

ฆ่าตัวตาย

 

   หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 หลีกเลี่ยงการใช้ยาต้านซึมเศร้า ถ้าเป็นไปได้

 หากไม่ตอบสนองต่อการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม พิจารณา 

 ให้ยาต้านซึมเศร้า ในขนาดที่ตำ่าที่สุดที่มีฤทธิ์ในการรักษา

 หากกำาลังให้นมบุตรหลีกเลี่ยงยาต้านซึมเศร้าท่ีออกฤทธ์ินาน  

 เช่น fluoxetine

 ปรึกษาจิตแพทย์ถ้าเป็นไปได้

   ผู้สูงอายุ

 หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม amitriptyline ถ้าเป็นไปได้

  ผู้ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด

      ห้ามใช้ยาในกลุ่ม amitriptyline

  วัยผู้ใหญ่ที่มีความคิดหรือวางแผนฆ่าตัวตาย

 ยากลุ่ม SSRIs เป็นทางเลือกแรกในการรักษา ยากลุ่ม TCAs  

เช่น  amitriptyline เกนิขนาด อาจทำาให้เสยีชีวติได้ ควรหลกีเลีย่ง 

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

 หากมีความเสี่ยงที่จะทำาร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย (ไปที่  SUI)  

ให้ยาต้านซึมเศร้าในปริมาณที่จำากัด (เช่น จำานวนหนึ่งสัปดาห ์

ต่อครั้ง)

 ให้ผู้ดูแลเก็บยาและติดตามการใช้ยา นัดหมายติดตามการรักษา 

ให้บ่อยขึ้น เพื่อป้องกันการใช้ยาเกินขนาด

DEP 2  การดูแลรักษา (Management)
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ตารางที่ 1 : ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants)

ยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามในการใช้ยา/ข้อควรระวัง

AMITRIPTYLINE 

(tricyclic antidepressants

(TCAs))

เริ่มที ่25 mg ก่อนนอน 

เพิม่ขนาด 25-50 mg ต่อสปัดาห์ จนถงึ 100-150 

mg ต่อวัน (สูงสุดที่ 300 mg)

หมายเหตุ : ขนาดตำ่าสุดท่ีมีประสิทธิผลในการ 

รักษาผู้ใหญ่คือ 75 mg อาการง่วงซึมสามารถ 

พบได้ในขนาดตำ่ากว่านี้

ผู้สูงอายุ/ผู้ท่ีมีโรคทางกาย : เริ่มที่ 25 mg  

ก่อนนอน ถึง 50-75 mg ถึง (สูงสุดที่ 100 mg)

 เด็ก/วัยรุ่น : ห้ามใช้

ผลข้างเคียงที่พบได้ : ง่วง ความดันตำ่าขณะเปลี่ยนท่า 

(orthostatic hypotension) (เส่ียงในการพลัดตก

หกล้ม)  มองภาพไม่ชดั ปัสสาวะลำาบาก คลืน่ไส้ นำา้หนกัเพิม่  

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ผลข้างเคียงท่ีรุนแรง : คล่ืนไฟฟ้าหัวใจเปล่ียนแปลง 

(เช่น QTc prolongation) หัวใจเต้นผิดจังหวะ เพิ่ม 

ความเสี่ยงในการชัก

หลีกเลี่ยงการใช้ยาในผู้ท่ีมีโรคหัวใจ ประวัติการชัก ระดับฮอร์โมน 

ไทรอยด์ในเลือดสูง ปัสสาวะไม่ออก หรือต้อหินแบบ narrow  

angle-closure glaucoma และโรคอารมณ์สองขั้ว (สามารถกระตุ้น 

ให้เกิดอาการแมเนียในผู้ที่เป็นโรคอารมณ์สองขั้วที่ไม่ได้รักษา)

ยาเกนิขนาดอาจทำาให้ชกั หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดนัเลอืดตำา่ โคม่า 

หรือเสียชีวิต

ระดับของยา amitriptyline สามารถเพิ่มได้ด้วยยารักษามาเลเรีย เช่น 

quinine

FLUOXETINE 

(selective serotonin  

reuptake inhibitor 

(SSRI))

เริ่มที ่10 mg ต่อวัน เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ หลัง

จากนั้นปรับเป็น 20 mg ต่อวัน ถ้าไม่ตอบสนอง 

ภายใน 6 สัปดาห์ เพิ่มขนาดเป็น 40 mg (สูงสุด

ที่ 80 mg)

ผูส้งูอาย/ุผูท้ีม่โีรคทางกาย : เริ่มที ่ 10 mg ต่อ

วัน หลังจากนั้นเพิ่มขนาดเป็น 20 mg (สูงสุดที่  

40 mg)

 วยัรุน่ 

เริม่ที ่ 10 mg ต่อวนั เพิม่ข้ึนถงึ 20 mg ต่อวนั  

ถ้าไม่ตอบสนองภายใน 6 สัปดาห์ (สูงสุดที่  

40 mg)

ผลข้างเคียงที่พบได้ : ง่วง นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ  

เวียนศีรษะ ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร  

ความอยากอาหารเปลี่ยน และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ผลข้างเคียงที่รุนแรง : เลือดออกผิดปกติในผู้ป่วยที่ใช้ 

ยา aspirin หรือ ยาอื่นในกลุ่ม non-steroidal anti- 

inflammatory drugs หรือระดับโซเดียมในเลือดตำ่า

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติชัก

Drug-Drug interactions: หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับ warfarin 

(อาจเพ่ิมความเสี่ยงในการเลือดออก) อาจทำาให้ระดับของยา TCAs,  

antipsychotics และ beta-blockers เพิ่มขึ้นได้

ระวังในการใช้ยาร่วมกับ tamoxifen, codeine และ tramadol  

(ลดผลของยาเหล่านี้)
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DEP 3    การติดตามการรักษา (Follow-up)
1

ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา

ผู้ป่วยดีขึ้น หรือไม่

คำาแนะนำาเรื่องความถี่ในการติดตาม
การรักษา

 ติดตามการรักษาครั้งที่สอง
 ภายใน 1 สัปดาห์

 ในระยะแรกให้ติดตามผู้ป่วยอย่าง 
 ต่อเน่ืองผ่านทางโทรศพัท์ การเยีย่มบ้าน  
 จดหมาย หรือใบนัด ให้บ่อยครั้ง
 เช่น ทุกเดือนในช่วง 3 เดือนแรก

 หากยังไม่ได้รับการบำาบัดทางจิตใจ พิจารณาให้การบำาบัดทางจิตใจ 

 หากได้รับการบำาบัดทางจิตใจ ให้ประเมินความร่วมมือและประสบการณ์ที่ได้รับจาก

 การบำาบัดทางจิตใจนี้

 หากไม่ได้รับยาต้านซึมเศร้า พิจารณาให้ยาต้านซึมเศร้า

 หากได้รับยาต้านซึมเศร้า ให้ประเมิน

 – ผู้ป่วยได้กินยาตามที่แพทย์สั่งหรือไม่ 

  หากไม่ ให้ถามถึงเหตุผล และสนับสนุนให้กินยาต่อเนื่อง

 – มีผลข้างเคียงของยาหรือไม่ 

  มี ประเมินและชั่งนำ้าหนักประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยา

  ไม่มี ผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านซึมเศร้า พิจารณาเพิ่มขนาดยา (ตารางที่ 1)

  ติดตามการรักษาใน 1-2 สัปดาห์  

   ข้อควรระวังในการเพิ่มขนาดยา ติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดเพราะเพิ่ม 

  โอกาสในการเกิดผลข้างเคียงของยา 

 ให้กำาลังใจผู ้ป่วยในการรักษาต่อเน่ืองตามแผนการรักษา 

จนกระทั่งไม่มีอาการเลย เป็นเวลา 9-12 เดือน

 นัดติดตามการรักษาใน 1-2 สัปดาห์ 

 ลดการติดตามการรักษาเมื่ออาการผู้ป่วยดีขึ้น เช่น นัดทุก  

3 เดือน หลังรักษาได้สามเดือน

หมายเหต ุ: การตดิตามการรกัษาควรทำาต่อเนือ่ง จนกระทัง่ผูป่้วย 

ไม่มีอาการของโรคซึมเศร้า

DEP 3

NO YES

  การติดตามการรักษา (Follow-up)
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มีอาการแมเนีย หรือไม่

 หยุดยาต้านซึมเศร้า

 รกัษาอาการแมเนีย และปรกึษาจติแพทย์

 ไปที่  PSY การติดตามการรักษา

ทุกครั้งที่มาติดตามการรักษา :
 ให้สุขภาพจิตศึกษา ลดความเครียดและสร้างความเข้มแข็งการช่วยเหลือทางสังคม ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน และการใช้ชีวิตในชุมชน

 ทบทวนการใช้ยาต้านซึมเศร้า และการบำาบัดทางจิตใจ

 ผูป่้วยมอีาการทีน่่าเป็นห่วงเกดิขึน้ใหม่หรอืไม่ ทบทวนภาวะ MNS และโรคทางกายทีพ่บร่วม

 หากผู้ป่วยเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์และวางแผนจะตั้งครรภ์ ให้ปรึกษาจิตแพทย์

 หากประเมินแล้วมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูง (ไปที่  SUI)

ปรับการรักษาตามความเหมาะสม

ผู้ป่วยไม่มีอาการโรคซึมเศร้าเป็นเวลา 9-12 เดือน ใช่หรือไม่

 ให้ยาอย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่ผูป่้วยไม่มอีาการ 

 โรคซึมเศร้าเป็นเวลา 9-12 เดือน 

 ปรกึษากบัผูป่้วยถึงความเสีย่งและประโยชน์ 

ของการหยุดการรักษาด้วยยา

 ลดขนาดยาลงอย่างช้า ๆ อย่างน้อยในเวลา  

4 สัปดาห์ เฝ้าระวังอาการกลับมาเป็นซำ้า

2

3

NOYES

NO YES
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PSYCHOSES 3333

ในบทโรคจิตนี้ จะกล่าวถึงการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง 

สองโรคหลัก คือ โรคจิต (psychosis) และโรคอารมณ์สองขั้ว  

(bipolar disorder) ซึ่งมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเผชิญกับการถูกตีตรา 

(stigma) การแบ่งแยกกีดกัน (discrimination) และการละเมิด 

สิทธิในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี (dignity)

โรคจิต (psychosis) มีลักษณะคือ มีความคิดและการรับรู้ท่ีผิดแปลกไป 

(distorted thoughts and perceptions) ร่วมกับมีความผิดปกต ิ

ของอารมณแ์ละพฤตกิรรม อาจมอีาการพดูไมต่อ่เนือ่งหรอืพดูไมต่รงกบั 

เรือ่งราวทีส่นทนาหรอืตอบไมต่รงคำาถาม (incoherent or irrelevant  

speech) อาการที่พบ ได้แก่ ประสาทหลอน (hallucinations)  

ได้ยินเสียงหรือเห็นสิ่งท่ีไม่มีอยู่จริง อาการหลงผิด (delusions)  

มคีวามเชือ่ทีไ่ม่เปน็จริงทีไ่มส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้พฤตกิรรมผดิปกต ิ

ไปจากเดิมอย่างมาก พฤติกรรมสับสน (disorganised behaviour) 

หมายเหตุ (ผู้แปล) : หนังสือแนะนำา
1. มันฑนา กิตติพีรชล, ปัทมา ศิริเวช, บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์, วีร์ เมฆวิลัย, บรรณาธิการ. คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคจิตสำาหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ (ฉบับแพทย์). นนทบุรี : 

สำานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ; 2560.
2. ขจีรัตน์ ปรักเอโก, เบ็ญจมาส พฤกษกานนท์, บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์, ชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์, ปราณีต ชุ่มพุทธา, บรรณาธิการ. คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  

สำาหรับบุคลากรของหน่วยบริการปฐมภูมิ [Management of chronic psychotic patients in community: guideline of primary health care]. กรุงเทพ : สำานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ; 2559

กระสับกระส่าย (agitation) ตื่นเต้นมากกว่าปกติ (excitement) 

ขยันมากกว่าปกติ (hyperactivity) หรือน้อยกว่าปกติ (inactivity) 

ความผิดปกติด้านอารมณ์เฉยชาไม่แสดงสีหน้าหรืออารมณ์ใดๆ  

(apathy) หรืออารมณ์ที่รู้สึกไม่ตรงกับอารมณ์ที่แสดงออกโดยสังเกต

ได้จากสีหน้าและท่าทาง

โรคอารมณ์สองข้ัว (bipolar disorder) มีลักษณะความผิดปกติ 

ของระดับอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลนั้นที่เปลี่ยนไปอย่างมาก 

เป็นครั้ง ๆ ความผิดปกตินี้จะมีครั้งที่เป็นแมเนีย (mania) ที่มีอารมณ ์

ครื้นเครงมากกว่าปกติและมีเรี่ยวแรงหรือทำากิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน  

และครั้งที่เป็นซึมเศร้า (depression) ที่อารมณ์หดหู่ ไม่มีเรี่ยวแรง 

และทำากิจกรรมต่าง ๆ ลดลง ทั้งนี้ในระหว่างที่มีอาการแต่ละครั้ง 

จะกลับมาเป็นปกติ แม้ผู้ป่วยที่มีเฉพาะช่วงแมเนียเพียงอย่างเดียว  

จะยังคงจัดอยู่ในโรคอารมณ์สองขั้วนี้

โรคจิต
(PSYCHOSES)
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อาการเหล่านี้อธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น หรือไม่
– ประเมินภาวะทางด้านร่างกาย

 เช่น ภาวะเพ้อ (delirium) ยาที่ใช้อยู่ หรือความผิดปกติ

 ทางเมตาโบลิก

– ประเมินภาวะ MNS อื่นที่เกี่ยวข้อง

ประเมินภาวะแมเนียเฉียบพลัน (acute manic episode) 

ประเมินว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิต (psychosis) หรือไม่

มาตรการดูแลรักษา (Management Protocol)
1. ภาวะแมเนีย ในโรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder – manic episode)

2. โรคจิต (Psychosis)

3. ประชากรกลุ่มเฉพาะ : หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร วัยรุ่น วัยสูงอายุ

     การดแูลช่วยเหลือทางจติสงัคม (Psychosocial Intervention)

 การรักษาด้วยยา (Pharmacological Intervention)
1. Psychosis: เริ่มให้ยารักษาโรคจิต (antipsychotics)

2. Manic episode: เริ่มให้ยาควบคุมอารมณ์ (mood stabilizer) 

 หรือยารักษาโรคจิต หลีกเลี่ยงการให้ยาต้านซึมเศร้า

PSY 1

PSY    Quick Overview

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

 

 

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)
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อาการเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น หรือไม่

ประเมินภาวะทางด้านร่างกาย
จากประวัติ การตรวจร่างกาย หรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีอาการหรืออาการแสดงท่ีเข้าได้กับ 
ภาวะเพ้อ (delirium) ที่มีสาเหตุจากโรคทางกายเฉียบพลัน เช่น การติดเชื้อมาเลเรียขึ้นสมอง (cerebral  
malaria) ภาวะขาดนำา้ ความผดิปกตทิางเมตาโบลกิ (เช่น ระดับนำา้ตาลในเลอืดตำา่ หรอืระดบัโซเดยีมในเลอืดตำา่)  
หรือเป็นผลข้างเคียงจากยา เช่น จากยารักษามาเลเรีย หรือสเตอรอยด์ หรือไม่

ประเมินและดูแลรักษาภาวะทางกาย 

เฉียบพลัน ส่งต่อแผนกฉุกเฉินหรือ

แพทย์เฉพาะทางตามความจำาเป็น

1

อาการนำาที่พบบ่อยของโรคจิต
 มีการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมอย่างชัดเจน 

ขาดความรับผิดชอบในการทำางาน การเรียน 

งานบ้าน หรือกิจกรรมทางสังคม

 กระสับกระส่าย พฤติกรรมก้าวร้าว มีการทำา

กิจกรรมลดลงหรือเพิ่มขึ้น

 มีความเชื่อที่ไม่เป็นจริงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 โดยไม่ใช่ความเชื่อปกติตามวัฒนธรรมของผู้ป่วย

 ได้ยินเสียง หรือเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

 ขาดความตระหนักว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพจิต

หากอาการยังคงอยู่หลังจากที่รักษาโรค

ทางกายเฉียบพลันแล้ว ไปที่ STEP  2

NOYES

PSY 1    การประเมิน (Assessment)
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การดูแลรักษาอาการกระสับกระส่าย  
(agitation) และ/หรอืก้าวร้าว (agression) 
เฉียบพลัน
หากผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย และ/หรือ 
ก้าวร้าวเฉียบพลัน

 ไปที่ “การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีพฤติกรรม 
 กระสับกระส่าย และ/หรือ ก้าวร้าว” 
 (ตารางที่ 5) ในบทนี้ ก่อนประเมินถัดไป 

 ประเมินภาวะ สมองเสื่อม (DEMENTIA) โรคซึมเศร้า (DEPRESSION) 
 ภาวะเมาสุรา/สารเสพติด (INTOXICATION) ภาวะถอนพิษสุรา/สารเสพติด (WITHDRAWAL)

ผู้ป่วยมีภาวะแมเนียเฉียบพลัน (acute manic episode) หรือไม่

2

 ไปที่ PROTOCOL 1

 ปรกึษาจติแพทย์ เพือ่ให้การรกัษาภาวะโรคร่วม

 ที่เกิดขึ้น

 ให้การดูแลรักษาภาวะโรคร่วมที่เกิดขึ้น 

 (ไปยังบทที่เกี่ยวข้อง)

อาการต่อไปนี้เกิดข้ึนพร้อมกัน เป็นเวลานานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และรุนแรงมากจนส่งผลรบกวนการทำางานและกิจกรรม 

ทางสังคม หรือจำาเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล หรืออยู่ในการควบคุม

– มีอารมณ์ครื้นเครงมาก หรือหงุดหงิด
– ความต้องการในการนอนน้อยลง
– ทำากิจกรรมมากขึ้น รู้สึกว่ามีเรี่ยวแรง พูดมากหรือพูดเร็วขึ้น
– ขาดการยับยั้งชั่งใจทางสังคมตามปกติ เช่น 
 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระมัดระวัง

– มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น หรือกล้าเสี่ยง เช่น ใช้จ่ายเงินมากเกินไป
 ตัดสินใจในสิ่งสำาคัญโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า
– วอกแวกได้ง่าย
– มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินจริง 

คำาแนะนำาทางคลินิก 
ผู้ป่วยโรค bipolar disorder อาจมีเฉพาะ manic episodes 

เพียงอย่างเดยีว หรอืมทีัง้ manic และ depressive episode ได้

เข้าได้กับ
BIPOLAR DISORDER Manic Episode

 การประเมินและการดูแลรักษา depressive episode 
 ใน bipolar disorder ไปที่  DEP

หากพบว่ามีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูง 

ให้ประเมินและดูแลรักษาก่อน 
ไปที่  SUI

PSY 1

NOYES

NO YES

  การประเมิน (Assessment)
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ไปที่ PROTOCOL 2

หากพบว่ามคีวามเส่ียงในการ 

ฆ่าตัวตายสูง ให้ประเมินและ 

ดูแลรักษาก่อน ไปที่  SUI

ผู้ป่วยมีอาการโรคจิต (Psychosis) หรือไม่

3

ผู้ป่วยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อยสองข้อ หรือไม่
– อาการหลงผิด (delusions) มีความเช่ือที่ไม่เป็นจริงท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ โดยไม่ใช่ความเชื่อปกติ  

 ตามวัฒนธรรมของผู้ป่วย

– ประสาทหลอน (hallucinations) ได้ยินเสียง หรือเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง

– พฤตกิรรม และ/หรือการพดูสบัสน (disorganized speech and/or behaviour) เช่น พดูพมึพำา หัวเราะคนเดยีว  

 ทำาท่าทางแปลก ๆ ไม่สนใจตนเอง แต่งกายสกปรก

 พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์เพื่อทบทวน

 สาเหตุอื่นที่อาจทำาให้เกิดอาการโรคจิตได้

เข้าได้กับ
PSYCHOSIS

NO YES



PSYCHOSES 38

 ให้สุขภาพจิตศึกษา (psychoeducation) แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล (2.1)

 เริ่มการรักษาด้วยยารักษาโรคจิต (antipsychotic) (2.5)

 เริ่มด้วยยาในขนาดตำ่าที่มีฤทธิ์ในการรักษา หลังจากนั้นเพิ่มขนาดยาอย่างช้า ๆ

 จนถึงขนาดตำ่าสุดท่ีมีประสิทธิผล (effective dose) เพื่อลดความเสี่ยง 

 ในการเกิดผลข้างเคียง

 ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน (2.3)

 ตรวจสอบความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและความปลอดภัยของคนรอบข้าง

 ติดตามการรักษาอย่างสมำ่าเสมอ

 สนับสนุนการฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน

 ลดความเครียดและเสริมสร้างการสนับสนุนทางสังคม (2.2)

Psychosis
(โรคจิต)

Manic Episode in Bipolar Disorder
(ภาวะแมเนียในโรคอารมณ์สองขั้ว)

1 2

 ให้สุขภาพจิตศึกษา (psychoeducation) แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล (2.1)

 ให้การรักษาด้วยยา (2.6)

  หากผู้ป่วยใช้ยาต้านซึมเศร้าอยู่ ให้หยุดยา เพื่อป้องกันความเส่ียงการเกิด 

  ภาวะแมเนีย

 – เริ่มการรักษาด้วย lithium, valproate, carbamazepine หรือ  

antipsychotics พิจารณาให้ยากลุ่ม benzodiazepine เป็นระยะเวลาสั้น ๆ 

(สงูสดุ 2-4 สปัดาห์) เพือ่ควบคมุปัญหาพฤตกิรรม หรอื อาการกระสบักระส่าย

 ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน (2.3)

 ตรวจสอบความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและความปลอดภัยต่อผู้อื่น

 ติดตามการรักษาอย่างสมำ่าเสมอ

 สนับสนุนการฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน

 ลดความเครียดและเสริมสร้างการสนับสนุนทางสังคม (2.2)

PSY 2  การดูแลรักษา (Management)

PSY 2    การดูแลรักษา (Management)

PROTOCOL PROTOCOL
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หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ประชากรกลุ่มเฉพาะ
วิธีการดูแลรักษาโรคจิตในประชากรกลุ่มนี้อาจแตกต่างออกไป

วัยรุ่น

วัยสูงอายุ

การรักษาด้วยยา (Pharmacological Interventions)

 ปรึกษาสูตินารีแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา

 พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ (ถ้าเป็นไปได้)

 อธิบายถึงความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่อาจเกิดแก่มารดาและบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม 

 และความเสี่ยงการกลับป่วยซำ้าของโรคจิตโดยเฉพาะเมื่อหยุดยา

 พิจารณาให้การรักษาด้วยยา ตามความเหมาะสม และชนิดของยาที่มีพร้อมใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

MANIC EPISODE IN BIPOLAR DISORDER
(ภาวะแมเนียในโรคอารมณ์สองขั้ว)

    หลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่ม VALPROATE, LITHIUM  

และ CARBAMAZEPINE ในหญงิตัง้ครรภ์และให้นมบตุร 

เพราะมีความเสี่ยงต่อความพิการแต่กำาเนิด

 พจิารณาให้ haloperidol ในขนาดตำา่ด้วยความระมดัระวงั 

และปรึกษาจิตแพทย์ (ถ้าเป็นไปได้)

 ประเมินความเสี่ยงและข้อดีของการรักษาด้วยยาในหญิง

วัยเจริญพันธุ์

 หากหญิงตั้งครรภ์มีอาการแมเนียขณะได้รับยากลุ่ม  

ควบคุมอารมณ์ (mood stabilizers) ควรพิจารณา 

เปลี่ยนยาเป็น haloperidol ในขนาดตำ่า

 พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์

 วัยรุ่นท่ีป่วยเป็นโรคจิต หรือ bipolar disorder  

การให้ยา risperidone เป็นทางเลอืกหนึง่ในการ 

รักษาภายใต้การแนะนำาปรึกษา (supervision) 

โดยจิตแพทย์เท่านั้น

 หากไม่สามารถให้การรกัษาด้วยยา risperidone ได้ 

อาจพิจารณาให ้ยา  haloper idol  หรือ  

chlorpromazine ภายใต้การแนะนำาปรึกษา 

(supervision) โดยจิตแพทย์เท่านั้น

 ใช้ยาในขนาดตำ่ากว่าปกติ

 ให้ระวังความเสี่ยงของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา  

 (drug-drug interactions) ที่เพิ่มขึ้น

  ข้อควรระวัง
ยารักษาโรคจติ เพ่ิมความเสีย่งของการเกดิความผดิปกต ิ
ของเส ้นเลือดในสมองและเสียชีวิตในผู ้สูงอายุที่มี
ภาวะโรคจิตจากสมองเสื่อม (dementia - related  
psychosis)

PSYCHOSIS
(โรคจิต)

 ผู ้ป่วยโรคจิตหญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ กำาลังตั้งครรภ์ 

หรือให้นมบุตร พิจารณาให้ยา haloperidol หรือ 

chlorpromazine ชนิดกินในขนาดตำ่า

     ยา Anticholinergics ห้ามใช้ในหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่กดิ 

extrapyramidal side-effects จากการใช้ยารักษา 

โรคจิต ยกเว้นกรณีเร่งด่วน และใช้ระยะสั้น

 ยารักษาโรคจิตชนิดฉดีระยะยาว (depot antipsychotics) 

ไม่ควรให้ในผู้ป่วยโรคจิตหญิงท่ีวางแผนตั้งครรภ์ กำาลัง

ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เหมือนในกรณีทั่วไป เนื่องจาก

ยังมีข้อมูลน้อยเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้สำาหรับ 

ประชากรกลุ่มนี้
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การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (PSYCHOSOCIAL INTERVENTION)

คำาแนะนำาทางคลินิก
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย

ความเชื่อใจระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการเป็นสิ่งสำาคัญ

ที่จะคงการรักษาต่อเนื่อง และผลลัพธ์ในระยะยาว

คำาแนะนำาทางคลินิก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยโรคจิตได้รับ

การปฏิบัติอย่างให้เกียรติและมีศักดิ์ศรี

 ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่   ECP

2.1 การให้สุขภาพจิตศึกษา

ข้อมูลสำาคัญสำาหรับผู้ป่วยและญาติ

 อธิบายให้เข้าใจว่าอาการเหล่าน้ี เป็นความเจ็บป่วยทางจิตเวช  
สามารถรักษาได้และผู้ป่วยสามารถดีข้ึนได้ สร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความเชื่อที่ผิดที่เกี่ยวกับโรคจิตและโรคอารมณ์สองขั้ว

    ไม่โทษผู้ป่วยหรือครอบครัวหรือกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุของ
อาการเจบ็ป่วย

 ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติว่าผู้ป่วยต้องกินยาตามท่ีแพทย์สั่ง 
และกลับไปพบตามนัดหมายอย่างสมำ่าเสมอ

 อธิบายให้ทราบว่าอาการกลับเป็นซำ้าและ/หรือแย่ลงพบได้บ่อย  
สิง่ทีส่ำาคญัคอืต้องตระหนกัถงึอาการเหล่านีต้ัง้แต่เนิน่ ๆ  และเข้ารบั 
การรักษาให้เร็วที่สุด

 วางแผนตารางการทำางานหรือการเรียน หลีกเล่ียงการอดนอน 
และความเครียด ทัง้ผูป่้วยและญาต ิสนบัสนนุให้ผูป่้วยขอคำาแนะนำา 
เก่ียวกับการตัดสินใจท่ีสำาคัญโดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องท่ีเก่ียวข้อง 
กับการเงินหรือภาระผูกพันที่สำาคัญ

 แนะนำาให้หลีกเลี่ยง แอลกอฮอล์ กัญชา หรือยาอื่นนอกจาก 
ทีแ่พทย์สัง่ เพราะอาจทำาให้อาการโรคจติหรอืโรคอารมณ์สองขัว้ 
แย่ลง

 ให้คำาแนะนำาในการรักษาสุขภาพ เช่น กินอาหารให้ครบ 5 หมู่  
ออกกำาลังกาย นอนหลับให้เพียงพอ ดูแลสุขอนามัยส่วนตัว 
และลดความเครียด ความเครียดสามารถทำาให้อาการโรคจิต 
แย่ลงได้

 หมายเหตุ : การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตสามารถทำาได้ต่อเนื่อง 
ไม่มีระยะเวลากำาหนด ควรวางแผนและปรับเปลี่ยนอย่างถาวร

2.2 ลดความเครียดและเสริมสร้างการสนับสนุน 
ทางสังคม

 ประสานกบัทรพัยากรสาธารณสขุและสงัคมทีมี่อยู่ เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจของ
ครอบครัว

 ค้นหากิจกรรมทางสังคมที่ผู้ป่วยเคยทำามาก่อน หากกลับไปทำา 
กิจกรรมใหม่อีกครั้ง จะช่วยสนับสนุนด้านจิตใจและสังคม  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การพบปะกับสมาชิกครอบครัว  
ออกไปข้างนอกกับเพื่อน เยี่ยมเพื่อนบ้าน มีกิจกรรมทางสังคม 
ในที่ทำางาน เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมในชุมชน สนับสนุนให ้
ผู้ป่วยกลับไปทำากิจกรรมทางสังคมและให้คำาแนะนำากับสมาชิก
ครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้

 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติสร้างระบบการสนับสนุนทางสังคม 

ให้มากขึ้น

2.3 ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน
 สนับสนุนให้คงดำาเนินกิจกรรมทางสังคม การเรียน และอาชีพ 
ตามปกติเท่าท่ีสามารถทำาได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยท่ีมี 
งานทำา หรือได้ทำาในสิ่งที่มีความหมาย

 ช่วยสนับสนุนให้ทำากิจกรรมที่ช ่วยด้านเศรษฐกิจ รวมถึง 
การสนับสนุนการจ้างงานที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม

 เสนอการฝึกทักษะชีวิตและ/หรือทักษะทางสังคมเพื่อเพิ่มทกัษะ 
การใช้ชีวิตอย่างไม่พึง่พงิสำาหรบัผูป่้วยโรคจิตและโรคอารมณ์สองข้ัว  
และสำาหรับครอบครัวและ/หรือญาติ

 ช่วยสนับสนุนให้ใช้ชีวิตอย่างไม่พึ่งพิงและสนับสนุนท่ีพักอาศัย 
ที่ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมและบริบทในชุมชน  
(หากจำาเป็นและสามารถทำาได้)

2.4 คำาแนะนำาสำาหรับผู้ดูแล/ญาติ
  ไม่จำาเป็นต้องโน้มน้าวผู้ป่วยว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเชื่อเป็นเร่ืองที่ผิด  
และไม่เป็นความจริง พยายามไม่ขัดแย้งและยังคงให้การดูแล 
ช่วยเหลือ แม้ว่าผู้ป่วยจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปกติ 

  หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็น หรือต่อต้านผู้ป่วยโรคจิต 
อย่างรนุแรงอยูต่ลอดเวลา

 ให้อสิระแก่ผูป่้วยในการเคลือ่นไหว หลกีเลีย่งการผกูมดัหรอืจำากดั 
พื้นที่ผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องคำานึงถึงความปลอดภัยพื้นฐานของผู้ป่วย 
และผู้อื่นด้วย

 โดยท่ัวไปแล้ว หากได้อาศัยอยู ่กับครอบครัวและชุมชนใน 

สภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลนอกโรงพยาบาลจะดีต่อผู้ป่วยมากกว่า 

หลีกเลี่ยงการให้ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลระยะยาว

PSY 2  การดูแลรักษา (Management)
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การรักษาด้วยยา (PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS)

2.6 Manic Episode in Bipolar Disorder
 (ภาวะแมเนียในโรคอารมณ์สองขั้ว)
หากผู้ป่วยได้รับยาต้านซึมเศร้า (antidepressants) อยู่ :

 หยุดยาต้านซึมเศร้า เพื่อป้องการความเสี่ยงในการเกิดอาการแมเนีย
ครั้งต่อไป

 เริ่มรักษาด้วย lithium, valproate, carbamazepine หรือ 
ยา antipsychotics (ดูที่ ตารางที่ 3)

 Lithium: พิจารณาใชย้า lithium เป็นตัวแรกในการรกัษาโรคอารมณ ์
สองขั้ว (bipolar disorder) เฉพาะในกรณีที่สามารถติดตามอาการ 
และตรวจทางห้องปฏิบัติการได้เท่านั้น การใช้ยาอยู่ภายใต้คำาแนะนำา 
ของจติแพทย์ หากไม่สามารถตรวจทางห้องปฏบิตักิารได้ให้หลกีเลีย่ง 
การใช้ยา lithium และพจิารณาใช้ยา valproate หรอื carbamazepine  
แทน การกินยา lithium อย่างไม่สมำ่าเสมอหรือหยุดยากะทันหัน 
อาจเพิม่ความเส่ียงในการกลับเป็นซำา้ อย่าใช้ยา lithium หากไม่สามารถ 
จ่ายยาให้ผู้ป่วยได้อย่างต่อเน่ือง ตรวจการทำางานของไตและไทรอยด์ 
(thyroid function), CBC, ECG และตรวจการตั้งครรภ์ก่อนที่จะเริ่ม
รักษา หากสามารถทำาได้

 Valproate และ Carbamazepine: พิจารณาให้ยาเหล่านี้เมื่อ 
ไม่สามารถติดตามอาการหรือตรวจทางห้องปฏิบัติการสำาหรับยา  
lithium ได้หรือไม่มีจิตแพทย์ให้คำาแนะนำาในการใช้ยา lithium

 Haloperidol และ Risperidone: พิจารณาให้ยา haloperidol  

และ risperidone เมื่อไม่สามารถติดตามอาการหรือตรวจทาง 

ห้องปฏิบัติการสำาหรับยา lithium หรือ valproate ได้ โดยยา  

risperidone สามารถใช้แทน haloperidol ได้ในการรกัษาโรคอารมณ์ 

สองขั้วในภาวะแมเนีย หากไม่มีข้อจำากัดด้านค่าใช้จ่าย

   ข้อควรระวัง

 สำาหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หลีกเลี่ยงการใช้
ยา valproate, lithium และ carbamazepine แนะนำา 
ให้รักษาด้วย haloperidol ในขนาดตำ่าและอยู่ภายใต ้
การดูแลของจิตแพทย์ (หากเป็นไปได้)

 พิจารณาให้ยากลุ่ม benzodiazepine ในระยะสั้น  

(ไม่เกิน 2-4 สัปดาห์) เพื่อควบคุมปัญหาพฤติกรรมหรือ

อาการกระสับกระส่าย :

 – ผูป่้วยแมเนยีทีม่อีาการกระสบักระส่ายอาจได้ผลดจีาก 

การได้รับยากลุ่ม benzodiazepine เช่น diazepam 

ในระยะสั้น (ไม่เกิน 2-4 สัปดาห์)

 – ยากลุม่ benzodiazepines ควรค่อย ๆ  ลดและหยดุยา  

เมื่ออาการดีขึ้น เพื่อป้องกันการดื้อยา

 ให้การรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีหลังจากที่มี bipolar 
episode ครั้งสุดท้าย

 – Lithium หรอื valproate สามารถใช้เพือ่การรกัษาระยะ 

คงสภาพ (maintenance treatment) สำาหรับ  

bipolar disorder ได้ หากไม่มียาดังกล่าวสามารถ 

ใช ้ยา haloperidol, chloropromazine หรือ  

carbamazepine แทนได้ แนะนำาให้รักษาในระยะ 

คงสภาพ (maintenance treatment) ทีส่ถานบรกิาร

ปฐมภมูไิด้ภายใต้การแนะนำาปรกึษา (supervision)  

โดยจติแพทย์

   ข้อควรระวัง!
   ผลข้างเคียงของยาที่ต้องเฝ้าระวัง :

– Extrapyramidal side effects (EPS): akathisia, acute dystonic  
reactions, tremor, cog-wheeling, muscular rigidity และ tardive  
dyskinesia ให้การรกัษาด้วยยา anticholinergic เมือ่มข้ีอบ่งชี ้(ดทูี ่ตารางท่ี 2)

–  Metabolic changes: นำา้หนกัเพิม่ ความดันเลือดสูง ระดับนำา้ตาลในเลือด 

และคลอเลสเตอรอลสงูขึน้

–  ECG changes (prolonged QT interval): ตรวจ ECG หากสามารถทำาได้

–  Neuroleptic malignant syndrome (NMS): พบได้น้อย เป็นภาวะ 
ทีอ่นัตรายถงึชวีติ อาการแสดงคอื กล้ามเนือ้แขง็เกรง็ (muscular rigidity) 
อณุหภมูร่ิางกายเพิม่ขึน้ ความดันเลือดสูง

2.5 โรคจิต (Psychosis)
 ยารักษาโรคจิต (antipsychotics) ควรให้ในผู้ป่วยโรคจิต

 เริ่มให้ยา antipsychotic ทันที ดูที่ ตารางที่ 1

 ให้ยา antipsychotic เพียงชนิดเดียวในแต่ละครั้ง

 เริม่ให้ยาขนาดตำา่และเพิม่ขนาดอย่างช้า ๆ  เพือ่ลดโอกาสการเกดิ 
ผลข้างเคียงจากยา

 พยายามใช้ยาในขนาดท่ีมีประสิทธิผล (effective dose)  
อย่างตำ่า 4-6 สัปดาห์ ก่อนตัดสินใจว่าไม่ได้ผล

 ตดิตามการให้ยาในขนาดดงักล่าวให้บ่อยเท่าทีจ่ำาเป็นอย่างต่อเนือ่ง 
ในช่วง 4-6 สัปดาห์แรกของการรักษา หากอาการไม่ดีขึ้น 
ดูเพิ่มเติมที่ การติดตามการรักษา และ ตารางที่ 4

 ติดตามนำ้าหนัก ความดันโลหิต ระดับนำ้าตาลในเลือด (fasting  
sugar) คลอเลสเตอรอล และตรวจคลื่นหัวใจ (ECG) ในผู้ป่วย 
ที่ได้รับยา antipsychotics หากสามารถทำาได้ (ดูด้านล่าง)

ประชากรกลุ ่มเฉพาะ (หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เด็กและ 

วัยรุ่น และผู้สูงอายุ) ให้ดูคำาแนะนำาเพิ่มเติม
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ตารางที่ 1 :  Antipsychotic medications (ยารักษาโรคจิต)
ชื่อยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง

HALOPERIDOL เริ่มที่ 1.5-3 mg ต่อวัน
เพิ่มขนาดได ้เท่าที่จำาเป็น 
(สูงสุด 20 mg ต่อวัน)
การใช้ยา : แบบกิน (p.o.) 
หรือแบบฉีดเข้ากล้าม (i.m.)

พบได้บ่อย : ง่วงนอน เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัดเจน ปากแห้ง 
ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก

ผลข้างเคียงที่รุนแรง : นำ้าหนักขึ้น นำ้านมไหล ประจำาเดือนขาด 
orthostatic hypotension, extrapyramidal side effects 
(EPS), ECG changes (prolonged QT interval),  
Neuroleptic malignant syndrome (NMS)

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย : โรคไต โรคตับ โรคหัวใจ กลุ่มอาการ long QT หรือ 
ได้รับยาที่ทำาให้ QT-prolonging ให้ตรวจติดตามคลื่นหัวใจ (ECG) 
หากสามารถทำาได้

RISPERIDONE เริ่มที ่1 mg ต่อวัน 
เพิ่มขนาดได้ถึง 2-6 mg ต่อวัน 
(สูงสุดที่ 10 mg)
การใช้ยา : แบบกิน (p.o.) 

พบได้บ่อย : ง่วงนอน เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว 

ผลข้างเคียงที่รุนแรง : metabolic effects (ไขมันสูงขึ้น ดื้อต่อ
อินซูลิน นำ้าหนักขึ้น) โปรแลคตินสูง หย่อนสมรรถภาพทางเพศ 
orthostatic hypotension, EPS, NMS

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย : โรคหัวใจ

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา : carbamazepine สามารถลดระดับของยา  
risperidone และเพิ่มระดับของยา fluoxetine

CHLORPROMAZINE เริ่มที่ 25-50 mg ต่อวัน 
เพิ่มขนาดได้ถึง 75-300 mg ต่อวัน 
(สูงสุด 1000 mg หากจำาเป็นในผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรง)
การใช้ยา : แบบกิน (p.o.) 

พบได้บ่อย : ง่วงนอน เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัดเจน ปากแห้ง 
ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก หัวใจเต้นเร็ว

ผลข้างเคียงที่รุนแรง : นำ้าหนักขึ้น นำ้านมไหล ประจำาเดือนขาด 
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ตัวเหลือง หน้ามืดเป็นลม ไวต่อแสง 
orthostatic hypotension, EPS, priapism, NMS, 
agranulocytosis

ห้ามใช้ในผู้ป่วย : ระดับการรู้สึกตัวผิดปกติ (impaired consciousness), 
ภาวะการกดไขกระดูก (bone marrow depression) เนื้องอกต่อมหมวกไต
ชนิด pheochromocytoma

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย : โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไต โรคตับ ต้อหิน 
ปัสสาวะลำาบาก โรคหัวใจ กลุ่มอาการ long QT หรือได้รับยาที่ทำาให้ 
QT-prolonging ให้ตรวจ ติดตามคลื่นหัวใจ (ECG) หากสามารถทำาได้

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา :
– เพิ่มฤทธิ์ของยาลดความดันเลือด
– ความดันเลือดตำ่าลงหากใช้ร่วมกับยา epinephrine
– ระดับของยาอาจเพิ่มขึ้นหากใช้คู่กับยารักษามาเลเรีย เช่น quinine

FLUPHENAZINE 
depot/long-acting

เริ่มที่ 12.5 mg 
ใช ้12.5-50 mg  ทุก 2-4 สัปดาห์ 
การใช้ยา : ฉีดเข้ากล้าม (i.m.) บริเวณ 
gluteal region

 หลีกเลี่ยงในหญิงตั้งครรภ์หรือ
      ให้นมบุตร

      ห้ามใช้ในเด็กและวัยรุ่น

พบได้บ่อย : ง่วงนอน เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัดเจน ปากแห้ง 
ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก หัวใจเต้นเร็ว

ผลข้างเคียงที่รุนแรง : นำ้าหนักขึ้น นำ้านมไหล หย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศ ตัวเหลือง หน้ามืดเป็นลม ไวต่อแสง orthostatic  
hypotension, EPS, priapism, NMS, agranulocytosis

ห้ามใช้ในผู้ป่วย : ระดับการรู้สึกตัวผิดปกติ (impaired consciousness)  
ผู้ป่วยโรคพาร์คินสัน

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย : โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ ควรระมัดระวังการใช้ยา 
ในผู้สูงอายุ

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา :
– เพิ่มฤทธิ์ของยาลดความดันเลือด
– ความดันเลือดตำ่าลงหากใช้ร่วมกับยา epinephrine

PSY 2  การดูแลรักษา (Management)
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ตารางที่ 2 : Anticholinergic medications
สำาหรับรักษา extrapyramidal side effects (EPS)    หลีกเลี่ยงในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร (หากสามารถทำาได้)

ชื่อยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง

BIPERIDEN เริ่มที ่1 mg สองครั้งต่อวัน
เพิ่มขนาดได้ถึง 3-12 mg ต่อวัน 
การใช้ยา : แบบกนิ (p.o.) หรอืฉดีเข้าเส้นเลอืดดำา (i.v.)

พบได้บ่อย : ง่วงนอน สบัสน มปัีญหาเรือ่งความจำา (โดยเฉพาะ 
ผู้สูงอายุ) หัวใจเต้นเร็ว ปากแห้ง ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก 

พบได้ไม่บ่อย : ต้อหนิเฉยีบพลนั (angle-closure glaucoma) 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง myasthenia gravis และลำาไส้อุดตัน

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย : โรคหัวใจ โรคไต โรคตับ

การเกิดปฏกิริยิาระหว่างยา : ระวังในการใช้ยาร่วมกับ 
ยา anticholinergic อื่น

TRIHEXYPHENIDYL
(Benzhexol)

เริ่มที่ 1 mg ต่อวัน
เพิ่มขนาดได้ถึง 4-12 mg ต่อวัน แบ่งให้ 3-4 ครั้ง 
(สูงสุด 20 mg ต่อวัน)
การใช้ยา : แบบกิน (p.o.) 

ตารางที่ 3 : Mood stabilizers (ยาควบคุมอารมณ์)   หลีกเลี่ยงในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ชื่อยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง

LITHIUM

 ใช้เมื่อสามารถติดตามอาการ 
และตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ 
เท่านัน้

เริ่มที่ 300 mg ต่อวัน เพิ่มขนาดช้า ๆ ทุก 7 วัน
จนกระทั่งระดับยาในเลือดถึงเป้าหมาย 
(สูงสุด 600-1200 mg ต่อวัน) ตรวจระดับยา 
ในเลือดทุก 2-3 เดือน
การใช้ยา : แบบกิน (p.o.) 

ระดับยาในเลือดเป้าหมาย : 0.6-1.0 mEq/liter
– In acute manic episode: 0.8-1.0 mEq/liter
– For maintenance treatment: 0.6-0.8 
mEq/liter

ควรให้การรักษาด้วยยาเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้การ
รักษาป้องกันอาการมีประสิทธิภาพสูงสุด

พบได้บ่อย : ง่วง ปัญหาความจำา การคดิอ่าน มอืสัน่ การทรงตวั
ไม่ดี 
ความดันเลือดตำ่า เม็ดเลือดขาวสูง ดื่มนำ้าบ่อย ปัสสาวะบ่อย 
คลื่นไส้ อาเจียน นำ้าหนักลด ผมร่วง มีผื่น

ผลข้างเคียงที่รุนแรง : โรคเบาจืด (diabetes insipidus) 
ภาวะขาดไทรอยด์ (hypothyroidism) คลื่นหัวใจผิดปกติ 
(arrhythmia, sick sinus syndrome, T-wave changes) 

ห้ามใช้ในผู้ป่วย : โรคหัวใจหรือโรคไตรุนแรง 

ภาวะขาดนำ้า สามารถเพิ่มระดับ lithium ได้

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา : ยาที่สามารถเพิ่มระดับ lithium ได้ 
เช่น nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs),  
angiotensin-converting-enzyme inhibitor (ACE inhibitor), 
thiazide diuretics, metronidazole และ tetracycline

Lithium toxicity สามารถทำาให้เกิดอาการชัก เพ้อ (delirium) 
โคม่า และเสียชีวิตได้

SODIUM VALPROATE เริ่มที่ 500 mg ต่อวัน
เพิ่มขนาดอย่างช้า ๆ ถึง 1000-2000 mg ต่อวัน 
(สูงสุดที่ 60 mg/kg/day)
การใช้ยา : แบบกิน (p.o.) 

         เป็นยาทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วย HIV/AIDS 
       เนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างยาตำ่า

พบได้บ่อย : ง่วง ปวดหวั มอืสัน่ เดนิเซ คลืน่ไส้ อาเจยีน ท้องเสยี 
นำ้าหนักขึ้น ผมร่วงชั่วคราว

ผลข้างเคยีงทีร่นุแรง : การทำางานของตบัผดิปกต ิเกลด็เลอืดตำา่
(thrombocytopenia) เมด็เลอืดขาวตำา่ (leucopenia) ง่วงนอน/ 
สับสน (drowsiness/confusion) ตับวาย (liver failure) 
ตบัอ่อนอกัเสบแบบมเีลอืดออก (hemorrhagic pancreatitis)

ระวังการใช้ยาในผู้ป่วย : ที่เป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคตับ หากสามารถ 
ทำาได้ควรติดตามการทำางานของตับ (liver function tests) และ
เกล็ดเลือด (platelets)

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา : ระดับยา valproate ลดลงได้จาก 
ยา carbamazepine และระดับยาเพิ่มขึ้นได้จากยา aspirinHIV
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ชื่อยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง

CARBAMAZEPINE เริ่มที่ 200 mg ต่อวัน
เพิ่มได้ถึง 200 mg ต่อสัปดาห์ ถึง 400-600 mg 
ต่อวัน แบ่งให้สองครั้งต่อวัน (สูงสุด 1200 mg 
ต่อวัน)
การใช้ยา : แบบกิน (p.o.) 

หมายเหต ุ: อาจต้องมกีารปรบัขนาดยาหลงัจากใช้ยา 
ได้ 2 สัปดาห์ เน่ืองจากตัวยามีการปรับเปลี่ยนการ 
เผาผลาญ (metabolism) ของตัวยาเอง

พบได้บ่อย : ง่วง สับสน มึน เดินเซ ตาลาย คลื่นไส้ อาเจียน 
ท้องเสีย และเม็ดเลือดขาวตำ่าแบบไม่ร้ายแรง  
(benign leucopenia)

ผลข้างเคียงที่รุนแรง : พิษต่อตับ การนำาคลื่นไฟฟ้าหัวใจช้าลง  
(cardiac conduction delay) ระดบัโซเดยีมตำา่ ผืน่แบบรนุแรง

ห้ามใช้ในผู้ป่วย : ประวัติโรคเลือด โรคไต โรคตับ หรือโรคหัวใจ

การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา :
–  อาจลดผลของฮอร์โมนในยาคุมกำาเนิด ยากดภูมิคุ้มกัน ยากันชัก
  ยารักษาโรคจิต เมธาโดน และยาต้านไวรัสบางชนิด
– ระดับของยาเพิ่มขึ้นได้จากยา antifungals และ antibiotics   
 บางชนิด

ตารางที่ 4 : ทบทวนการกินยาต่อเนื่อง ผลข้างเคียง และการปรับขนาดยาตามอาการ/อาการแสดง

ลักษณะทางคลินิก ข้อแนะนำาปฏิบัติ

ผู้ป่วยไม่สามารถทนการใช้ยา antipsychotic ได้ เช่น 
ผู้ป่วยมีอาการ extrapyramidal symptoms (EPS) 
หรือผลข้างเคียงที่รุนแรงอื่น ๆ 

 ลดขนาดยา antipsychotic ลง
 หากยังมีผลข้างเคียงยังมีอยู่ พิจารณาเปลี่ยนยา antipsychotic ชนิดอื่น
 พิจารณาเพิ่มยา anticholinergic ในระยะสั้นเพื่อรักษาอาการ EPS หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผลหรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรง (ดูที่ ตารางที่ 2)

กินยาไม่สมำ่าเสมอ  พูดคุยกับผู้ป่วยและญาติถึงเหตุผลในการกินยาไม่สมำ่าเสมอ 
 ให้ข้อมูลถึงความสำาคัญในการรักษาด้วยยา
 พิจารณาทางเลือกการใช้ยารักษาโรคจิตแบบฉีด (depot/long-acting injectable antipsychotic) หลักจากที่ได้อธิบายถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดผลข้างเคียงของยา 
ในรูปแบบกินเทียบกับยาในรูปแบบฉีด

ไม่ตอบสนองต่อการรักษา (อาการคงที่หรือแย่ลง) 
แม้จะกินยาอย่างสมำ่าเสมอ

 ตรวจสอบว่าผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่มีประสิทธิผลต่อการรักษา หากขนาดยาตำ่าไป ให้เพิ่มขนาดยาอย่างช้า ๆ ให้ถึงระดับตำ่าสุดที่มีประสิทธิผลในการรักษาเพื่อลด
ความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง

 สอบถามเกี่ยวกับการใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติด และหาวิธีลดการใช้แอลกอฮอล์ และสารเสพติด ไปที่  SUB
 สอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งสามารถทำาให้อาการแย่ลง และหาวิธีลดความเครียด
 ตรวจสอบอาการอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุทางด้านร่างกายหรือโรค MNS อื่น ๆ ไปที่  PSY 1 ดูที่ STEP 1
 พิจารณาให้ risperidone แทน haloperidol หรือ chlorpromazine หากไม่มีข้อจำากัดค่าใช้จ่าย
 หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาในขนาดยาและระยะเวลาการใช้ยาที่เหมาะสม ในการใช้ยาแล้วมากกว่าหนึ่งชนิด โดยใช้ยาในแต่ละครั้งเพียงหนึ่งชนิด  
จึงจะพิจารณาให้ยา antipsychotic พร้อมกันสองชนิด แนะนำาให้อยู่ภายใต้คำาแนะนำาปรึกษาของจิตแพทย์ และการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

 พิจารณาปรึกษาจิตแพทย์ในการใช้ยา clozapine ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา antipsychotic ใด ๆ ในขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสม  
โดยให้ยา clozapine ภายใต้คำาแนะนำาปรกึษาของจิตแพทย์เท่านัน้ และต้องสามารถตรวจทางห้องปฏบัิตกิารได้เป็นประจำา เพราะมคีวามเสีย่งในการเกดิอนัตราย 
ถงึชวีติได้จากภาวะเม็ดเลอืดขาวตำา่ชนดิ agranulocytosis

PSY 2  การดูแลรักษา (Management)
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ตารางที่ 5 : การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ กระสับกระส่าย และ/หรือ มีพฤติกรรมก้าวร้าว

พยายามสื่อสารกับผู้ป่วย 
ประเมินเพื่อหาสาเหตุ :
– ตรวจระดับนำ้าตาลในเลือด หากพบว่านำ้าตาลตำ่าให้กลูโคส
– ตรวจสัญญาณชีพ เช่น ไข้ และความเข้มข้นของออกซิเจน 
 ในเลือด (oxygen saturation) หากจำาเป็นให้ออกซิเจน
– ประเมินภาวะเพ้อ (delirium) และสาเหตุทางกายอื่น
 เช่น การถูกสารพิษ
– ประเมินการดื่มสุราและใช้สารเสพติด
 พิจารณาว่าเกิดจากภาวะเมาสารกระตุ้นประสาท 
 (stimulant intoxication) และ/หรือภาวะถอนพิษ
 แอลกอฮอล์/สารกดประสาท (alcohol/sedative 
 withdrawal) ไปที่  SUB
– ประเมินว่าเกิดจาก psychosis หรือ manic episode  
 in bipolar disorder ไปที ่Assessment   PSY 1

ความปลอดภัยต้องมาก่อน!
อยู่ในความสงบและชักชวนให้ผู้ป่วยได้พูดเกี่ยวกับข้อกังวล
ของตน
ใช้นำ้าเสียงที่สงบและพยายามแก้ไขข้อกังวลของผู้ป่วย
ถ้าเป็นไปได้
ฟังอย่างตั้งใจ และให้เวลาแก่ผู้ป่วย
ห้ามหัวเราะใส่ผู้ป่วย
ไม่แสดงความก้าวร้าวกลับ
พยายามหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขให้แก่ผู้ป่วย
ให้ญาติและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ มีส่วนร่วม
แยกผู้ที่อาจกระตุ้นให้เกิดอาการก้าวร้าวให้ออกจากสถานการณ์
หากได้ลองแก้ไขด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้แล้ว ผู้ป่วยยังคงม ี
พฤติกรรมก้าวร้าว อาจมีความจำาเป็นต้องใช้ยาเพื่อป้องกัน 
การบาดเจ็บ (ถ้ามียา)
 

ทำาให้ผู้ป่วยสงบเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
อาการกระสับกระส่ายจากโรคจิตหรือแมเนีย พิจารณาใช้  
haloperidol 2 mg ชนิดกิน/ชนิดฉีดเข้ากล้าม ทุกชั่วโมง ได้ถึง 
5 ครั้ง (สูงสุด 10 mg)
ข้อควรระวงั : haloperidol ในขนาดสูง ทำาให้เกดิภาวะกล้ามเนือ้ 
บิดเกร็ง (dystonic reactions) ได้ หากเกิดขึ้นให้ใช้ยา  
trihexyphenidyl เพื่อรักษาปฏิกิริยาเฉียบพลันดังกล่าว
อาการกระสับกระส่ายจากการใช้สารเสพติด เช่น จากภาวะ
ถอนพิษแอลกอฮอล์/สารกดประสาท (alcohol/sedative  
withdrawal) หรือภาวะเมาสารกระตุ้นประสาท (stimulant  
intoxication) ให้ใช้ diazepam 10-20 mg ชนิดกินและให้ซำ้า
หากจำาเป็น ไปที่  SUB

ในกรณีที่ก้าวร้าวรุนแรงมาก (extreme violence)
– ขอความช่วยเหลือจากตำารวจหรือเจ้าหน้าที่
– ให้ haloperidol 5 mg ชนิดฉีดเข้ากล้าม และให้ซำ้าได้ใน
 15-30 นาที (สูงสุด 15 mg)
– ปรึกษาจิตแพทย์

หากผูป่้วยยงัคงมอีาการกระสบักระส่าย ตรวจสอบความเข้มข้น 
ของออกซิเจน (oxygen saturation) สัญญาณชีพ และระดับ
กลูโคสอีกครั้ง คำานึงถึงสาเหตุจากการปวด ส่งต่อไปรักษา 
ที่โรงพยาบาล
เมื่ออาการกระสับกระส่ายดีขึ้น ตรวจดูตามบทแผนภูมิหลัก  
(Master Chart; MC) และเลือกบทที่เกี่ยวข้องในการประเมิน

ประชากรกลุ่มเฉพาะ
ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อให้การรักษา

การประเมิน การสื่อสาร การทำาให้สงบ และการใช้ยา
(ASSESSMENT) (COMMUNICATION) (SEDATION AND USE OF MEDICATION)
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1
ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น หรือไม่

ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา หรือไม่

 รักษาต่อเนื่องตามแผนการรักษา

 ลดความถี่ในการนัดติดตามการรักษา

 หากอาการของโรคสงบ

 นัดติดตามการรักษาตามความจำาเป็น

PSYCHOSIS
(โรคจิต)

คำาแนะนำาเรื่องความถี่
ในการนัดติดตามการรักษา

 การติดตามอาการ ควรทำาต่อเนื่อง 
 ให้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  
 อาจบ่อยทุกวัน จนอาการเฉียบพลัน 
 เริ่มตอบสนองต่อการรักษา

 การติดตามต่อเนื่องเป็นสิ่งสำาคัญ 
 เมื่ออาการดีขึ้น สามารถติดตาม 
 ทุก 1–3 เดือน ตามความเหมาะสม
 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำาเป็นทางคลินิก และ 
 ปัจจยัอืน่ ๆ  ทีเ่หมาะสม เช่น บคุลากรเพยีงพอ  
 หรือระยะทาง/การเดินทาง

ข้าม ไปที่ STEP

 ตรวจสอบว่าผู้ป่วยกนิยาในขนาดยาทีเ่หมาะสมเป็น 

ระยะเวลาอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์

 นัดติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดจนกว่าอาการเริ่ม 

ตอบสนองต่อการรักษา

 ให้ผู ้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ 

วางแผนในการรักษา 

 เริ่มยา ANTIPSYCHOTIC 

 (ไปที ่ตารางที่ 1)

 นัดติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดจนกว่าอาการเริ่มตอบสนอง

 ต่อการรักษา

 ให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน

 ในการรักษา

 

2

PSY 3

NO

NOYES

YES

  การติดตามการรักษา (Follow-up)

PSY 3    การติดตามการรักษา (Follow-up)
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การติดตามการรักษาเป็นประจำา

 ทบทวนการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

 หากกินยาอยู่ ทบทวนความสมำ่าเสมอในการกินยา ผลข้างเคียงของยา และขนาดยา  

 (ตารางที่ 4) ตรวจวัดนำ้าหนัก ความดันเลือด และระดับนำ้าตาลในเลือด

 หากผู้ป่วยเริ่มใช้ยาตัวอื่นให้ตรวจสอบโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug-drug  

 interactions) และให้ทบทวนการปรับขนาดยา

 สอบถามอาการที่เริ่มเกิดขึ้นในครั้งนี้ ครั้งที่เป็นก่อนหน้านี้ และรายละเอียดข้อมูล 

 การรักษาที่ผ่านมาและการรักษาปัจจุบัน

2

3
การพิจารณาหยุดยา

ผูป่้วยมอีาการโรคจติครัง้แรกหรอืผู้ป่วยทีก่ลบัมาเป็นซำา้ 
หรือผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตแย่ลง

ผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิตอย่างต่อเนื่อง
มากกว่า 3 เดือน

 พิจารณาหยุดยา

 หลังจากที่อาการหายสนิทแล้วเป็น 12 เดือน
 พิจารณาหยุดยา เมื่อผู้ป่วยอาการสงบ (Full Remission) 

 เป็นเวลานานหลายปี

 พูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัว ถึงความเสี่ยงในการกลับป่วยซำ้า (relapse) และความเสี่ยงในการเกิด 

 ผลข้างเคียงจากการใช้ยาในระยะยาว

 หากเป็นไปได้ให้ปรึกษาจิตแพทย์

 ค่อย ๆ ลดขนาดยาอย่างช้า ๆ เมื่อต้องหยุดยา ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัว

 ถึงการสังเกตอาการเบื้องต้นก่อนที่จะกลับป่วยซำ้า แนะนำาให้ติดตามทางคลินิกอย่างใกล้ชิด
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MANIC  EPISODE  IN  BIPOLAR  DISORDER
(ภาวะแมเนียในโรคอารมณ์สองขั้ว)

PSY 3

1
ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น หรือไม่

 นัดติดตามจนกระทั่งอาการสงบ

 ให้การรักษาด้วยยาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี

ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา หรือไม่

คำาแนะนำาเรือ่งความถีใ่นการตดิตาม 
การรักษา

 สำาหรับผู้ป่วยที่มีอาการแมเนีย ให้เริ่ม 
ติดตามการรักษาบ่อยที่สุดเท่าที่จะ 
เป็นไปได้ จนกระทั่งอาการตอบสนอง 
ต่อการรกัษา เมือ่ตอบสนองต่อการรกัษา 
ให้ติดตามการรักษาทุก 1-3 เดือน 

 สำาหรบัผูป่้วยทีไ่ม่ได้อยูใ่นภาวะแมเนยี 
หรอืซมึเศร้า ตดิตามการรกัษาอย่างน้อย 
ทุก 3 เดือน ปรับนัดหมายให้บ่อยขึ้น 
หากจำาเป็น เฝ้าระวังการกลับป่วยซำ้า
อย่างใกล้ชิด

 ตรวจสอบขนาดยาและผลข้างเคียง ไปที่ ตารางที่ 1 หรือ ตารางที่ 3

 ตรวจสอบว่าผู้ป่วยกินยาในขนาดยาที่มีประสิทธิผลเป็นระยะเวลา 

อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์

 หากผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่มีประสิทธิผลเป็นเวลานาน 4-6 สัปดาห์ 

แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น พิจารณาเปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่น ดูที่ ตารางที่ 3

 หากการตอบสนองต่อการรักษายังไม่ดี ให้ปรึกษาจิตแพทย์

 ทบทวนการดแูลช่วยเหลอืทางจติสงัคม

 ประเมินปัญหาจากภาวะทางกายอื่น

2

 หากเหมาะสมพจิารณาเร่ิมให้การรักษาด้วยยา

NO

NOYES

YES

คำาแนะนำาทางคลินิก
หากมีการเปลี่ยนยา ให้คงยาตัวแรก  

และให้ร่วมกับยาตัวที่สอง เป็นเวลา

2 สัปดาห์ หลังจากนั้นค่อย ๆ ลดยา

ตัวแรกจนกระทั่งหยุดยา

  การติดตามการรักษา (Follow-up)

PSY 3    การติดตามการรักษา (Follow-up)

ข้าม ไปที่ STEP
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การติดตามการรักษาเป็นประจำา

การพิจารณาหยุดยา

 ทบทวนและให้การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

 หากกนิยาอยู ่ให้ทบทวนความสมำา่เสมอในการกนิยา ผลข้างเคียง และขนาดของยา ดทูี ่ตารางที ่4 

 ตรวจวัดนำ้าหนัก ความดันเลือด และระดับนำ้าตาลในเลือด

 หากผู้ป่วยเริ่มใช้ยาตัวอื่นให้ตรวจสอบโอกาสเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา (drug-drug interactions)

 และพิจารณาทบทวนปรับขนาดยา

2

3

ผู้ป่วยไม่มีอาการของ bipolar disorder (full remission) 

อย่างน้อยสองปี หรือไม่

 ติดตามและประเมินการรักษาเป็นประจำา พิจารณาหยุดยา

 – พูดคุยกับผู้ป่วย/ญาติถึงความเสี่ยงของการหยุดยา

 – ปรึกษาจติแพทย์ในการตดัสนิใจหยดุยาหลงัจากทีร่กัษาในระยะ 

  คงสภาพ (maintenance treatment) มาเป็นเวลานาน 2 ปี 

 – ค่อย ๆ ลดขนาดยาแต่ละระยะนานเป็นสัปดาห์หรือเดือน

NOYES
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EPILEPSY 51

โรคลมชัก
(EPILEPSY)

โรคลมชักเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสมอง มีลักษณะคือมีอาการชัก 

ที่ไม่มีเหตุนำา (unprovoked seizures) โรคลมชักเป็นหน่ึงในโรค 

ท่ีพบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับ 

การรักษาอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมอาการได้ดี

โรคลมชักเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเป็นจากพันธุกรรม อาจเกิด 

ในผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะขณะคลอด หรือได้รับ

บาดเจ็บทางสมอง (รวมไปถึงอุบัติเหตุที่ศีรษะหรือโรคเส้นเลือด 

ในสมอง) หรือการติดเชื้อในสมอง แต่ในบางรายอาจไม่สามารถระบ ุ

สาเหตุที่ชัดเจนได้

หมายเหตุ (ผู้แปล) : หนังสือแนะนำา

กาญจนา อั๋นวงศ์. บรรณาธิการ. แนวทางเวชปฏิบัติโรคลมชัก สำาหรับแพทย์. [Clinical Practice Guideline of Epilepsy]. กรุงเทพ : สถาบัน 

ประสาทวิทยา ; 2559.

อาการชักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง  

แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชักแบบมีเกร็งกระตุก (convulsive) และ 

ชักแบบไม่มีเกร็งกระตุก (non-convulsive) โรคลมชักแบบไม่มีเกร็ง 

กระตุก (non-convulsive epilepsy) แสดงออกโดยมกีารเปลีย่นแปลง 

สติรับรู้ ส่วนโรคลมชักแบบมีเกร็งกระตุก (convulsive epilepsy)  

แสดงออกโดยมีการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ เช่น ร่างกายเกร็งและสั่น  

ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะถูกตีตรา และมีความเสี่ยงการเจ็บป่วย และเสียชีวิต 

สูงกว่า ในบทนี้ขอกล่าวเฉพาะในส่วนของโรคลมชักแบบเกร็งกระตุก 

(convulsive epilepsy) เท่านั้น

51
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EPI    Quick Overview
การเกิดอาการชักเฉียบพลันจะต้องได้รับการรักษาและดูแลช่วยเหลืออย่างฉุกเฉิน

ภาวะฉุกเฉิน :
ประเมินและดูแลรักษาภาวะชักเฉียบพลัน (acute convulsion)

ประเมินว่าผู้ป่วยมีการชักแบบเกร็งกระตุก (convulsive seizures) หรือไม่

ประเมินหาสาเหตุเฉียบพลัน (acute cause)
(เช่น การติดเชื้อทางระบบประสาท การบาดเจ็บ ฯลฯ)

ประเมินว่าผู้ป่วยเป็นโรคลมชักโดยมีสาเหตุอืี่นที่เป็นพื้นฐาน (underlying 
cause) หรือไม่ (จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย) 

ประเมินว่ามีภาวะ MNS ร่วมหรือไม่

มาตรฐานการดูแลรักษา (Management Protocol) และประชากรกลุ่มเฉพาะ
1. โรคลมชัก (Epilepsy)
2. ประชากรกลุ่มเฉพาะ (หญิงวัยเจริญพันธุ์ เด็กและวัยรุ่น และผู้ที่ติดเชื้อ HIV)

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (Psychosocial Intervention)

การรักษาด้วยยา (Pharmacological Intervention

EPI

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)
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EPI    ภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY)

ผู้ป่วยมาด้วยอาการชัก (convulsion)
หรือไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น (unresponsive) 

และเกร็ง

มีอาการแสดงใด ๆ ที่บ่งบอกว่าได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือคอ หรือไม่

คำาแนะนำาทางคลินิก
การประเมินและการดูแลรักษา
ควรทำาไปพร้อมกัน

ระวัง ให้ศีรษะและคออยู่นิ่ง ๆNO YES

ตรวจสอบ ทางเดินหายใจ (AIRWAY) การหายใจ (BREATHING)
การไหลเวียนเลือด (CIRCULATION); ABCs
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งขวางกั้นทางเดินหายใจ สามารถหายใจได้ดีและชีพจรสมำ่าเสมอ

ตรวจวดัความดันเลือด (BLOOD PRESSURE)  อุณหภูมิ (TEMPERATURE) และ
อัตราการหายใจ (RESPIRATORY RATE)
จับระยะเวลาการชักตั้งแต่เริ่มต้น (หากสามารถทำาได้)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและหากสามารถทำาได้ให้จัดท่า 
ผู้ป่วยนอนตะแคงข้างเพื่อช่วยเรื่องการหายใจ ปลดเนกไทหรือเสื้อรอบบริเวณคอ  
ถอดแว่นตา และรองศีรษะด้วยของนิ่ม ๆ (ถ้ามี)

ให้เปิดเส้นเลือดต่อสายนำ้าเกลือ (IV) เตรียมไว้ สำาหรับการให้ยาหรือสารนำ้า 
(หากสามารถทำาได้)

 ห้ามปลอ่ยผู้ป่วยไว้ตามลำาพัง

 ห้ามเอาสิ่งใดเข้าในปากผู้ป่วย

สำาหรับผูป้่วยที่อาจจะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ การติดเชื้อในระบบ
ประสาท (มีไข้) หรือมีอาการแสดงความผิดปกติของสมองเฉพาะที่ 
(focal deficit) ให้รีบนำาส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน 
 

2

1
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ให้ magnesium sulphate 10 g ฉีดเข้าทาง
กล้ามเนื้อ (i.m.)
ถ้าความดันเลือดตัวล่าง > 110 mmHg
ให้ hydralazine 5 mg ทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ 
(3-4 นาที) ให้ซ�้ำทุก 30 นำที จนกระทั่งควำมดัน 
เลือดตัวล่ำง ≤ 90 mmHg; 
     ไม่ควรให้รวมทั้งหมดเกิน 20 mg
ส่งต่อโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน (urgently)

ประชากรกลุ่มเฉพาะ : หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดบุตร

ผู้ป่วยตั้งครรภ์มานานกว่า 4 เดือน (ไตรมาสสอง) หรือหลังคลอดบุตรไม่เกิน 1 สัปดาห์
และไม่มีประวัติของโรคลมชักมาก่อน ใช่หรือไม่

ให้ยาเพื่อหยุดการชัก

สงสัย
ครรภ์เป็นพิษได ้(ECLAMSIA)

NOYES

4

3

ถ้าไม่สามารถให้ยาทางเส้นเลือดได้ ถ้าสามารถให้ยาทางเส้นเลือดได้

ให้ :
 diazepam ทางทวารหนัก
 (ผู้ใหญ่ 10 mg, เด็ก 1 mg/อายุเป็นปี)
หรือ
 midazolam ทางกระพุ้งแก้ม/ทางจมูก
 (ผู้ใหญ่ 5-10 mg, เด็ก 0.2 mg/kg)

เริ่มใหน้ำ้าเกลือ (normal saline) อย่างช้า ๆ (30 หยด/นาที)
ให้ glucose ทางเส้นเลือด
(ผูใ้หญ่ 25-50 ml ของ 50%; glucose เดก็ 2-5 ml/kg ของ 10% glucose) 

ให้ยาฉุกเฉิน :
– diazepam 10 mg ทางเส้นเลือด (เด็ก 1 mg/อายุเป็นปี) หรือ
– lorazepam 4 mg ทางเส้นเลือด (เด็ก 0.1 mg/kg)

EPI  ภาวะฉุกเฉิน (Emergency)
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NO

NO

YES

YES

6

5
อาการชักหยุดภายใน 10 นาที

หลังจากให้ยาฉุกเฉินครั้งแรก (1st dose) หรือไม่

ไปที ่EPI 1 (การประเมิน)

ไปที ่EPI 1 (การประเมิน)

ให้ยาฉุกเฉินครั้งที่ 2 (2nd dose)

อาการชักหยุดหรือไม่

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

ไม่ควรให้ยาฉุกเฉินเกิน 2 รอบ
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ผู้ป่วยอยู่ในภาวะชักต่อเนื่อง (STATUS EPILEPTICUS) หรือไม่
 อาการชักยังคงอยู่หลังจากได้ยาฉุกเฉินไป 2 ครั้งแล้ว หรือ
 ไม่ฟื้นคืนสติเป็นปกติระหว่างการชัก

(เช่น การชักหยุดหลังจากที่ได้รับ
ยาฉุกเฉินครั้งที่ 2 เมื่อมาถึงโรงพยาบาล)

ให้ยาต่อไปนี้ชนิดใดชนิดหนึ่งทางเส้นเลือด

NO YES

8

7

9

คิดถึง ภาวะชักต่อเนื่อง
(STATUS EPILEPTICUS) 
ควรให้กำรรักษำในโรงพยำบำล

VALPROIC ACID:
20 mg/kg ทางเส้นเลือดครั้งเดียว ให้ได้ขนาดสูงสุด 1 g นานเกิน 30 นาที

PHENOBARBITAL:
15-20 mg/kg ทางเส้นเลือด จนถึงขนาดสูงสุด 1 g นานเกิน 100 mg/min
*ถ้าไม่สามารถให้ทางเส้นเลือด สามารถให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้ 
(ใช้ขนาดยาเท่ากับการให้ทางเส้นเลือด)
 

ข้ามไปที่ STEP  10

ตรวจสอบทางเดินหายใจ (AIRWAY) การหายใจ (BREATHING) และ
การไหลเวียนโลหิต (CIRCULATION); ABCs
ให้ oxygen
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องว่าผู้ป่วยจำาเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ/เครื่องช่วยหายใจ

PHENYOTIN:
15-20 mg/kg ทางเส้นเลือด จนถึงขนาดสูงสุด 1 g นานเกิน 60 นาที
– ควรเปิดเส้นเลือดอีกเส้นหนึ่ง (คนละเส้นกับการให้ DIAZEPAM) 

PHENYTOIN เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดอันตรายได้หากยาออกนอกเส้นเลือด 
ต้องตรวจสอบเส้นเลือดไม่ให้ยาซึมรั่วออกนอกเส้น

EPI  ภาวะฉุกเฉิน (Emergency)
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NO

NO

YES

YES

อาการชักหยุดหรือไม่

10

ใช้ยาอีกชนิดหนึ่ง (ถ้ามี) หรือเพิ่ม phenytoin 10 mg/kg 
(ให้นานมากกว่า 30 นาที)

เฝ้าระวงั ภาวะกดการหายใจ (respiratory depression)
ความดันเลือดตำ่า (hypotension) หัวใจเต้นผิดจังหวะ
(arrhythmia)

ประเมิน (และให้การรักษาอย่างเหมาะสม) ในภาวะอื่น ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของอาการชัก :
- ติดเชื้อทางระบบประสาท (มีไข้ คอแข็งเกร็ง ปวดศีรษะ สับสน)
- ใช้สารเสพติด (ภาวะถอนพิษสุรา หรือใช้ยาเสพติด)
- การบาดเจ็บ
- ความผิดปกติของเมตาโบลิก (โซเดียมในเลือดสูง หรือ นำ้าตาลในเลือดตำ่า)
- ความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง (stroke) มีอาการแสดงความผิดปกติเฉพาะส่วน (focal deficit)
- เนื้องอก (มีอาการแสดงความผิดปกติเฉพาะส่วน ; focal deficit)
- เคยเป็นโรคลมชัก (หรือมีประวัติชักมาก่อน)

อาการชักหยุดหรือไม่

ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง  
เพื่อประเมินวินิจฉัยต่อไป ไปที่ EPI 1 (การประเมิน)
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EPI 1        การประเมิน (Assessment)

อาการนำาที่พบบ่อยของโรคลมชัก (EPILEPSY)
 กำรเคลื่อนไหวแบบกระตุก หรือชัก :
 ในระหว่ำงอำกำรชัก มีอำกำรต่อไปนี้
 - หมดสติ หรือ ระดับกำรรู้สึกตัวผิดปกติ
 - แข็งเกร็ง (stiffness) ตัวแข็ง (rigidity)
 - กัดลิ้น มีกำรบำดเจ็บ ปัสสำวะหรืออุจจำระรำด

 หลังจำกกำรชัก : อ่อนเพลีย ซึม ดูง่วง สับสน มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ 
   ปวดศีรษะ ปวดกล้ำมเนื้อ หรืออ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่ำงกำย

ผู้ป่วยมีอาการชัก (convulsive seizures) หรือไม่

คำาแนะนำาทางคลินกิ
การเป็นลม (syncope) หรอื 
อาการคล้ายชกั (pseudoseizures)  
คำานงึถึงในการประเมนิเบ้ืองต้น  
และในกรณทีีก่ารรกัษาไม่ได้ผล

 การเป็นลมชัว่ครู ่(syncopal spells) 
มกัพบอาการหน้าแดง (flushing)  
เหงือ่ออก ซีด และบางครัง้มหีน้ามดื 
ก่อนเริม่เป็นลม อาจมสีัน่เลก็น้อย 
ในตอนท้าย

 อาการคล้ายชัก (pseudoseizures) 
มกัพบได้บ่อยโดยมคีวามเครยีด
เป็นตัวกระตุน้ แต่ละครัง้ทีเ่ป็นมักมี
อาการนาน และพบร่วมกบัอาการ
กระตกุทีไ่ม่เป็นจงัหวะของร่างกาย
อาจจะปิดตา และมอีาการสัน่บรเิวณ 
เชงิกรานโดยทัว่ไปหลงัเป็นแล้ว  
มกักลบัเข้าสูภ่าวะปกติได้อย่างรวดเรว็ 
หากสงสยั pseudoseizures  
ไปที ่  OTH

ผู้ป่วยชักแบบมีเกร็งกระตุก (convulsive movements) 
นานมากกว่า 1-2 นาที หรือไม่

ไม่คิดถึงภาวะชัก (convulsive seizures)
 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 หากมีอาการชักครั้งต่อไป
 ติดตามการรักษาใน 3 เดือน

EPI 1

NO YES

1

  การประเมิน (Assessment)
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- หมดสติ หรือระดับความรู้สึกตัวเสียไป
- แข็งเกร็ง ตัวเกร็ง
- กัดลิ้นตัวเอง มีการบาดเจ็บของร่างกาย

ผู้ป่วยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ ในระหว่างการชักครั้งนี้ หรือไม่

-  ปัสสาวะหรืออุจจาระราด
-  หลังการชัก : อ่อนเพลีย ซึม ดูง่วง สับสน พฤติกรรมผิดปกติ 
 ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย  

ไม่คิดถึงภาวะชัก (convulsive seizures)
 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหากมีอาการกลับเป็นซำ้า
 ติดตามการรักษาใน 3 เดือน

สงสัย ภาวะชัก
(CONVULSIVE SEIZURES)

มีสาเหตุเฉียบพลัน หรือไม่ (acute cause) 

มีการติดเชื้อในระบบประสาทหรือมีสาเหตุของการชักอื่น ๆ หรือไม่
 ตรวจสอบอาการและอาการแสดงต่อไปนี้ :

สงสัย โรคลมชัก (EPILEPSY)

NO

NO

YES

YES

2

– มีอาการระคายเคือง 
 เยื่อหุ้มสมอง (meningeal 
 irritation) เช่น คอแข็งเกร็ง

– การบาดเจ็บที่ศีรษะ
– ความผิดปกติของเมตาโบลิก  (เช่น นำ้าตาล
 ในเลือดตำ่า หรือ โซเดียมในเลือดตำ่า)

– ภาวะเป็นพิษ (intoxication) 
 หรือภาวะถอนพิษ (withdrawal) 
 จากแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด

 – มีไข้
 – ปวดศีรษะ
 – สับสน
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ผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 6 ปี 
และมีไข้ร่วมด้วย หรือไม่

 ประเมินและรักษาภาวะทางกาย
 ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล

 ในกรณีที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ  
 เยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะเมตาโบลิก
 ผิดปกติ (หากสามารถทำาได้)

 ยังไม่จ�ำเป็นต้องให้ยำกันชัก

 ติดตามการรักษาใน 3 เดือน  
 เพื่อประเมินว่าเป็นโรคลมชัก  
 (epilepsy) หรือไม่

อาการชักนั้น มีลักษณะต่อไปนี้หรือไม่
– ตำาแหน่ง : เริ่มจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
– ระยะเวลา : เป็นนานมากกว่า 15 นาที
– การเป็นซำ้า : เป็นมากกว่า 1 ครั้งในการเจ็บป่วยครั้งนี้

ภาวะชักจากไข้แบบ
COMPLEX FEBRILE SEIZURE

*ดูแนวทำงเวชปฏิบัติโรคลมชักส�ำหรับแพทย์ หน้ำ 62 
 เรื่อง แนวทำงเวชปฏิบัติกำรดูแลเด็กที่มีไข้และอำกำรชัก

ส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรักษา
แบบผู้ป่วยใน

ภาวะชักจากไข้แบบ SIMPLE FEBRILE SEIZURE
 หาสาเหตุ 
 สังเกตอาการอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 ไม่จำาเป็นต้องให้ยากันชัก
 

NO
YES

ข้ามไปที่ STEP   3

EPI 1  การประเมิน (Assessment)
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ผู้ป่วยเป็นโรคลมชัก (epilepsy) หรือไม่

3

ผู้ป่วยมีอาการชักอย่างน้อย 2 ครั้ง ในสองวันที่ต่างกัน

ในช่วงปีที่ผ่านมา หรือไม่

คำาแนะนำาทางคลินิก
 ถามเกี่ยวกับ :
– ความถี่ของการชัก
– จำานวนครั้งที่ชักในปีที่ผ่านมา
– ชักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

NO

NO

YES

YES

ไม่เข้าเกณฑ์วินิจฉัยโรคลมชัก (epilepsy)
 ไม่จำาเป็นต้องให้ยากันชักระยะยาว

 ติดตามการรักษาใน 3 เดือน
 และประเมินความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคลมชัก
 

คิดถึง

โรคลมชัก (EPILEPSY) 

ประเมินสาเหตุที่ทำาให้เกิดการชัก ตรวจร่างกาย

 มีประวัติเหล่านี้หรือไม่
คำาแนะนำาทางคลินิก การตรวจ
ร่างกาย ควรมีการตรวจระบบประสาท 
และประเมินหาความผิดปกติเฉพาะจุด 
(focal deficits) เช่น มีกำาลังของกล้ามเนื้อ
หรือรีเฟลกซ์สองข้างไม่สมดุลหรือไม่

– ภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด (birth asphyxia)
 หรือการบาดเจ็บจากการคลอด (birth trauma)

ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง 
เพื่อประเมินหาสาเหตุเพิ่มเติม

– การบาดเจ็บที่ศีรษะ
–  การติดเชื้อในสมอง
–  ประวัติการชักในครอบครัว
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มีภาวะ MNS ร่วมด้วย หรือไม่

ประเมินภาวะ MNS ตาม mhGAP-IG แผนภูมิหลัก (Master Chart; MC)

ในผู้ป่วยโรคลมชัก (epilepsy) มีควำมเสี่ยงสูงต่อ โรคซึมเศร้า ความผิดปกติพฤติกรรมใช้สารเสพติด 
ในเด็กและวัยรุ่นอาจพบความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ์ และความผิดปกติพฤติกรรมใช้สารเสพติดได้

ไปที่ PROTOCOL1

หากมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายสูง
ให้ประเมินและดูแลรักษาก่อน
ไปที่  SUI

4

EPI 1  การประเมิน (Assessment)
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EPI 2        การดูแลรักษา (Management)
PROTOCOL

1

ประชากรกลุ่มเฉพาะ
วิธีกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคลมชักในประชำกรกลุ่มนี้อำจแตกต่ำงออกไป

ใหสุ้ขภาพจิตศึกษากับผู้ป่วยและผู้ดูแล (2.1)

เริ่มใหย้ากันชัก (2.3)

ส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน (2.2)

หญิงวัยเจริญพันธุ์
ข้อควรระวัง : ผลข้ำงเคียงของยำกันชักต่อเด็กและทำรกในครรภ์

เด็กและวัยรุ่น
ข้อควรระวงั : ผลข้ำงเคยีงจำกยำกนัชกัต่อพฒันำกำรและ/หรอืพฤตกิรรม

ผู้ติดเชื้อ HIV
ข้อควรระวัง : ปฏิกิริยำระหว่ำงยำกันชักและยำต้ำนไวรัส

แนะนำาให้ folate (5 mg/day) เพื่อป้องกันภาวะ neural 
tube defects (ความผิดปกติของการเปิดท่อระบบ
ประสาทของทารก) ในหญิงวัยเจริญพันธ์ทุกคน
หลีกเลี่ยงการใช้ VALPROATE
  ข้อควรระวัง ในหญิงตั้งครรภ์ :
– หลีกเลี่ยงการใช้ยาหลายตัว (polymedicine) กำรใช้ยำ 
 หลำยชนิดร่วมกันเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดควำมพิกำร 
 (teratogenic effects) ของทำรกในครรภ์
– หากต้องหยุดยาขณะตั้งครรภ์ ควรค่อย ๆ ลดขนาดยาลง
– แนะนำาให้คลอดที่โรงพยาบาล
– ขณะคลอด ให้ vitamin K 1 mg ทางกล้ามเนื้อแก่
 ทารกแรกคลอด เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติ
หากให้นมบุตร แนะนำาให้ใช้ carbamazepine 

สำาหรับการดูแลเรื่องความผิดปกติด้านพัฒนาการ  

ไปที่  CMH

สำาหรับเด็กที่มีความผิดปกติด้านพฤติกรรม หากเป็นไปได้

ควรหลีกเลี่ยงการให้ยา phenobarbital การดูแลรักษา

ปัญหานี้  ไปที่  CMH

ให้พิจารณาปฏิกิริยาระหว่างยาในผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัส 
และยากันชัก

แนะนำาให้ยา Valproate เนื่องจากมีปฏิกิริยา
ระหว่างยาน้อย

    หลีกเลี่ยงการใช้ PHENYTOIN AND  
CARBAMAZEPINE หากสามารถทำาได้

HIV



EPILEPSY 64 EPI 2

การดูแลด้านสังคมจิตใจ (PSYCHOSOCIAL INTERVENTION)

คำาแนะนำาทางคลินิก
 หากชักนานกว่า 5 นาที ถือว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ (medical emergency)  

ผู้พบเห็นควรขอความช่วยเหลือทันที

 คนส่วนใหญ่ทีเ่ป็นโรคลมชกัสามารถดำาเนนิชวีติ 

ได้ตามปกติ หากกินยาและติดตามการรักษา 

อย่างสมำ่าเสมอ

ให้ข้อมูล : “โรคลมชัก/การชัก คืออะไร”

และความส�าคัญของการรักษา

 “การชักเกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง ไม่ได้ 

เกิดจากคำาสาปหรือวิญญาณ”

 “โรคลมชัก มีแนวโน้มที่อาจเกิดการชักซำ้าได้อีก”

 โรคลมชักเป็นโรคเรื้อรัง แต่ถ้ากินยาตามท่ีแพทย์สั่ง ผู้ป่วย 

ส่วนใหญ่สามารถควบคุมอาการได้

 ผู้ป่วยอาจมีผู้ดูแลหรือญาติหลายคนเพ่ือช่วยดูแลการชักของตน 

ให้อธิบายกับผู้ดูแลและญาติด้วย

 หากผู้ป่วยต้องการรักษาโดยวธิกีารพ้ืนบ้านทางเลอืก (traditional  

healer) ให้เคารพในการตัดสินใจของผู้ป่วย แต่ขอแจ้งให้เรา 

ทราบและเน้นยำา้ถงึความจำาเป็นทีย่งัต้องรกัษาในโรงพยาบาลด้วย  

ให้ข้อมูลปฏิกิริยาระหว่างยาและสมุนไพรท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และ

ผู้ให้การรักษาจำาเป็นต้องทราบยา/ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผู้ป่วยใช้

ให้ข้อมูล : ผู้ดูแล/ญาติสามารถดูแลช่วยเหลืออาการชัก

ที่บ้านได้อย่างไร

 จดัท่าให้ผูป่้วยนอนตะแคง จดัศรีษะหนัไปด้านข้าง เพือ่ช่วยเรือ่ง 

การหายใจ

 ห้ามนำาสิ่งใดเข้าปากและห้ามมัดผู้ป่วย

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ป่วยหายใจได้ดี

 อยู่กับผู้ป่วยจนกระทั่งหยุดชักและรู้สึกตัว

 บางครั้งตัวผู้ป่วยโรคลมชักเองรู้สึกได้ว่ากำาลังจะเกิดการชักขึ้น 

 ควรให้ผู้ป่วยลงนอนในสถานที่ที่ปลอดภัยขณะที่ยังรู้สึกตัว

ให้ข้อมูล : เมื่อไหร่ที่ควรขอความช่วยเหลือทาง

การแพทย์

 เมื่อผู้ป่วยโรคลมชักมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจในขณะที่ชัก

 จำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

 เมื่อผู้ป่วยโรคลมชักมีอาการชักนานมากกว่า 5 นาที 

 นอกโรงพยาบาล ต้องนำาตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 เมื่อผู้ป่วยโรคลมชักไม่ตื่นหลังจากชัก ต้องนำาตัวเข้ารับการรักษา

ในโรงพยาบาล

 

2.2 การส่งเสริมการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน
และในชุมชน

 ดูรายละเอียดในบท “การดูแลรักษาและเวชปฏิบัต ิ

ที่สำาคัญ (ECP)” ในหัวข้อวิธีการส่งเสริมการทำากิจกรรมใน

ชีวิตประจำาวันและในชุมชน

 ให้ขอ้มูลแก่ผู้ป่วยโรคลมชักและผู้ดูแล/ญาติ :
 – ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถใช้ชีวิตปกติ สามารถแต่งงานและมี

ลูกได้

 – ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กที่เป็นโรคลมชักออกจากโรงเรียน

 – ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถทำางานส่วนใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม 

ควรหลกีเลีย่งงานทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการบาดเจบ็ทัง้ต่อตนเอง 

และผู้อื่น เช่น ทำางานกับเครื่องจักร เป็นต้น
 – ผู้ป่วยโรคลมชักควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟในการทำาอาหาร 

หรือการว่ายนำ้าตามลำาพัง
 – ผูป่้วยโรคลมชกัควรหลกีเลีย่งการดืม่แอลกอฮอล์ปริมาณมาก 

และการใช้สารเสพตดิเพือ่ความบนัเทงิ การพกัผ่อนน้อย การไป 
ในสถานที่ที่มีแสงจ้ากระพริบ

 – ควรมีการพิจารณากฎหมายการขับขี่ยานพาหนะเฉพาะ
สำาหรับผู้ป่วยโรคลมชักของประเทศ

 – ผู้ป่วยโรคลมชักอาจได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้พิการ
 – โปรแกรมการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชักในชุมชน ควรให้การ

ช่วยเหลือทั้งการจัดหางาน และการช่วยเหลือตัวผู้ป่วย และ

ครอบครัว 

  การดูแลรักษา (Management)

2.1 การให้สุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation)



EPILEPSY 65

2.3 การเริ่มให้ยากันชัก

 เลือกยาที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

  หากผู้ป่วยเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะ (เด็กหญิงวัยเจริญพันธุ์

ผู้ติดเชื้อ HIV) ให้ดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องในบทนี้

 เริ่มต้นด้วยยาเพียงชนิดเดียว และเริ่มที่ขนาดตำ่าที่สุด

 เพิ่มขนาดยาอย่างช้า ๆ จนกระทั่งสามารถควบคุมอาการชักได้

 ติดตามดูผลเลือด เช่น CBC, blood chemistry และค่าการ

ทำางานของตับ (LFT) อยู่เสมอ หากสามารถทำาได้

 ข้อควรระวัง!

 ตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยา (drug-drug interactions)  

กำรใช้ยำกนัชกัร่วมกบัยำตวัอืน่ อำจมผีลท�ำให้เพิม่หรอืลดระดบั

ยำกันชักได้ และอำจมีผลต่อระดับฮอร์โมนควบคุมกำรตั้งครรภ์ 

ยำกดภูมิคุ ้มกัน ยำรักษำโรคจิต เมธำโดน และยำต้ำนไวรัส 

บำงชนิด

 ภาวะที่พบได้น้อยแต่รุนแรง เช่น การกดไขกระดูกอย่างรุนแรง  

ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (hypersensitivity reaction) เช ่น  

Stevens-Johnson Syndrome การเผาผลาญวิตามินดีผิดปกติ  

และโรคเลือดออกในทารกแรกเกิดจากการขาดวิตามินเค

   หากเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ sodium valproate  

ในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ทำาให้เกิดภาวะ neural 

tube defects (ความผดิปกตขิองการปิดท่อระบบประสาทของ

ทารก)

 การหยุดยากันชักทุกตัวควรค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ การหยุดยา

ทันทีอาจทำาให้เกิดอาการชักขึ้นมาอีกได้

 

ตารางที่ 1 : ยากันชัก (Antiepileptic medications)

ชื่อยา ขนาดยากิน ผลข้างเคียง ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

CARBAMAZEPINE ผู้ใหญ่ :
เริ่มที่ขนาด 100-200 mg ต่อวัน แบ่งให้ 2-3 ครั้งต่อวัน สามารถเพิ่มได้ครั้งละ  
200 mg ในแต่ละสัปดาห์ (ขนาดสูงสุด 1400 mg ต่อวัน)

เด็ก :
เริ่มที่ขนาด 5 mg/kg ต่อวัน แบ่งให้ 2-3 ครั้งต่อวัน สามารถเพิ่มได้ 5 mg/kg 
ต่อวัน ในแต่ละสัปดาห์ (ขนาดสูงสุด 40mg/kg ต่อวัน หรือ 1400 mg ต่อวัน)

 หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร : ควรใช้อย่างระมัดระวัง

อาการที่พบบ่อย : ง่วงซึม สับสน มึนศีรษะ เดินเซ เห็นภาพ
ซ้อน คลื่นไส้ ท้องเสีย เม็ดเลือดขาวตำ่าแบบไม่รุนแรง
(benign leukopenia)

อาการอันตราย : พิษต่อตับ (hepatotoxity) 
การนำาคลื่นหัวใจช้าลง (cardiac conduction delay) 
ระดับโซเดียมตำ่า 

ควรระวังผู้ป่วยที่มีประวัติโรคเลือด 
โรคไต โรคตับ และโรคหัวใจ

ควรพิจารณาปรับขนาดยาหลังได้
รับยา 2 สัปดาห์ เนื่องจากตัวยา
มีการปรับเปลี่ยนการเผาผลาญ 
(metabolism) ของตัวเอง

การรักษาด้วยยา (PHARMACOLOGICAL INTERVENTION)
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ชื่อยา ขนาดยากิน ผลข้างเคียง ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

PHENOBARBITAL ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น 60 mg ต่อวัน แบ่งให้ 1-2 ครั้ง
 เพิ่มสัปดาห์ละ 2.5-5 mg (ขนาดสูงสุด 180 mg ต่อวัน)

เด็ก : เริ่มต้น 2-3 mg/kg ต่อวัน แบ่งให้ 2 ครั้ง 
 เพิ่มขนาดยา 1-2 mg/kg ทุกสัปดาห์ สูงสุด 6 mg ต่อวัน 

อาการที่พบบ่อย : ง่วงซึม สมาธิสั้นในเด็ก เดินเซ  
nystagmus ปัญหาสมรรถภาพทางเพศ ซึมเศร้า

อาการอันตราย : ตับวาย ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน 
(hypersensitivity reaction) มวลกระดูกลดลง

ห้ามใช้ในผู้ป่วย acute 
intermittent porphyria

ใช้ขนาดตำ่าลงในผู้ป่วยโรคไตและ
โรคตับ

PHENYTOIN ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น 150-200 mg ต่อวัน แบ่งให้ 2 ครั้ง 
 เพิ่มขนาดยา 50 mg ทุก 3-4 สัปดาห์ (สูงสุด 400 mg)

เด็ก : ขนาดเริ่มต้น 3-4 mg/kg ต่อวัน แบ่งให้ 2 ครั้ง 
 เพิ่มขนาดยา 5 mg/kg ต่อวัน ทุก 3-4 สัปดาห์ (สูงสุด 300 mg ต่อวัน)

  ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร : ควรหลีกเลี่ยง
  ผู้สูงอายุ : ลดขนาดตำ่าลง

อาการทีพ่บบ่อย : ง่วงซมึ สบัสน มนึศรีษะ สัน่ กระตกุ เดินเซ 
เหน็ภาพซ้อน nystagmus พดูอ้อแอ้ คลืน่ไส้ อาเจยีน ท้องผกู

อาการอันตราย : ความผิดปกติของเม็ดเลือด ตับอักเสบ 
polyneuropathy ภาวะเหงือกโต (gum hypertrophy) 
สิว ต่อมนำ้าเหลืองโต (lymphadenopathy) ความคิด 
ฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น

ใช้ขนาดตำ่าลงในผู้ป่วยโรคไตและ
โรคตับ

SODIUM VALPROATE ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น 400 mg ต่อวัน แบ่งให้ 2 ครั้ง 
 เพิ่มขนาดยา 500 mg ต่อสัปดาห์ (สูงสุด 3000 mg ต่อวัน)

เด็ก : เริ่มต้น  15-20 mg/kg ต่อวัน แบ่งให้ 2-3 ครั้ง 
 เพิม่ขนาดยาทกุสปัดาห์ 15 mg/kg ต่อวนั (สูงสดุ 15-40 mg/kg ต่อวนั)

  ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร : ควรหลีกเลี่ยง
  ผู้สูงอายุ : ลดขนาดตำ่าลง

อาการที่พบบ่อย : ง่วงซึม ปวดศีรษะ สั่น เดินเซ คลื่นไส้ 
อาเจียน ท้องเสีย นำ้าหนักขึ้น ผมร่วงแบบชั่วคราว

อาการอันตราย : สูญเสียการทำางานของตับบางส่วน 
เกล็ดเลือดตำ่า (thrombocytopenia) เม็ดเลือดขาวตำ่า 
(leukopenia) ง่วงซึม/สับสน (valproate-induced 
hyperammonemic encephalopathy ซึ่งเป็นอาการ
จากภาวะเป็นพิษ) ตับวาย ตับอ่อนอักเสบแบบมีเลือดออก 
(hemorrhagic pancreatitis)

ควรใช้อย่างระวังหากผู้ป่วยเป็น
หรือสงสัยว่าเป็นโรคตับ

ปฏิกิริยาระหว่างยา : ระดับยา 
valproate จะลดลงได้จาก 
carbamazepine และเพิ่มขึ้นได้
จาก aspirin

ตารางที่ 1 : ยากันชัก (Antiepileptic medications) (ต่อ)

EPI 2  การดูแลรักษา (Management)
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1
ทบทวนอาการในช่วงนี้

คำาแนะนำาความถี่ของการติดตาม
การรักษา

 ควรติดตามทุก 3-6 เดือน

ความถี่ของการชักลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ใช่หรือไม่

ถ้าผู้ป่วยไม่ดีขึ้นด้วยขนาดยาในปัจจุบัน :

 ทบทวนว่ากินยาอย่างสมำ่าเสมอหรือไม่

 พิจารณาเพิ่มขนาดยาตามความจำาเป็น ได้ถึงขนาดสูงสุด  

 หากไม่เกิดผลข้างเคียง

 ถ้ำกำรตอบสนองยังคงไม่ดี

 – พิจารณาเปลี่ยนตัวยา ควรให้ยาใหม่จนได้ปริมาณที่เหมาะสม  

  ก่อนค่อย ๆ ลดขนาดยาและหยุดยาตัวเดิม

 ถ้ำกำรตอบสนองยังคงไม่ดี

 – ทบทวนการวินิจฉัย

 – ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

 ติดตามการรักษาให้บ่อยขึ้น

คำาแนะนำาทางคลินิก
 ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ เช่น ซึม nystagmus เห็นภาพซ้อน (diplopia)   

 เดินเซ (ataxia) เกิดจากขนาดยาสูงเกินไปสำาหรับผู้ป่วยรายนี้
 หากมีอาการไม่พึงประสงค์ (แพ้ กดไขกระดูก ตับวาย) ให้เปลี่ยนเป็น 

 ยากันชักชนิดอื่น

EPI 3        การติดตามการรักษา (Follow-up)
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2

3

การติดตามการรักษา

การพิจารณาหยุดยา

ผู้ป่วยไม่มีอาการชักมาแล้วหลายปี ใช่หรือไม่

ถ้าไม่มีปัญหาจากยาที่ใช้
 ให้ยาต่อเนื่องที่ขนาดเท่าเดิม ปรับให้เหลือขนำดต�่ำที่สุด 

 ที่สำมำรถคุมอำกำรชักได้ เพื่อลดผลข้ำงเคียงจำกยำ

 ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง และทบทวนความเป็นไปได ้
 ที่จะหยุดยาเมื่อไม่มีอาการชักเลยอย่างน้อย 2 ปีต่อเนื่อง
 

 พูดคุยปรึกษากับผู้ป่วยและผู้ดูแล/ญาติถึงความเสี่ยงการชักซำ้า 
 ที่อาจเกิดขึ้น
 (หากโรคลมชัก เกิดจากการบาดเจ็บของสมอง ความผิดปกต ิ
 เส้นเลือดในสมอง (stroke) หรือการติดเชื้อในสมอง จะมีความเสี่ยง 
 สูงมากกว่าที่จะเกิดอาการชักซำ้า) อธิบายถึงข้อดีและข้อเสียของ 
 การหยุดยา

 ถ้าหากตกลงยินยอม ให้ค่อย ๆ ลดขนาดยาลงใน 2 เดือน  
 และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอาการชักซำ้า

ในการติดตามทุกครั้ง :
 ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้ยา รวมถึงอาการไม่พึงประสงค์  
(adverse effects) และปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาผิดปกติ  
(idiosyncratic reaction) ทั้งจากการประเมินทางคลินิก  
และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากสามารถส่งตรวจได้

 ให้สุขภาพจิตศึกษา และทบทวนการดูแลทางสังคมจิตใจ

 หากเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์ และวางแผนอยากตั้งครรภ์ ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

 ผู้ป่วยมีอาการใหม่ที่น่าเป็นห่วง หรือไม ่ทบทวนอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล 
 ที่เกิดใหม่ทุกอาการ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเกิดโรคร่วมกับโรคลมชัก

 ผู้ป่วยได้รับยาตัวใหม่ใด ๆ ที่อาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา หรือไม่
 ถ้ามี ให้ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

EPI 3  การติดตามการรักษา (Follow-up)
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ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น
(CHILD & ADOLESCENT MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS)

บทนี้ครอบคลุมเรื่องการประเมินและการดูแลรักษาความผิดปกติด้าน

พัฒนาการ ความผิดปกติด้านพฤติกรรม และความผิดปกติด้านอารมณ์ในเด็ก

และวัยรุ่น

ความผิดปกติด้านพัฒนาการ (DEVELOPMENTAL DISORDER)  
เป็นคำาท่ีกว้างใช้ครอบคลุมความผดิปกตต่ิาง ๆ  เช่น ความพกิารทางสตปัิญญา 

รวมถึงกลุ่มโรคออทิสติก ความผิดปกติเหล่าน้ีมักจะเร่ิมมีอาการต้ังแต่วัยเด็ก  

มีความบกพร่องหรือความล่าช้าในการทำางานที่เก่ียวข้องกับการเจริญเติบโต

ของระบบประสาทส่วนกลาง และมีการดำาเนินโรคคงที่มากกว่าจะหาย  

(remission) หรือกลับเป็นซำ้า (relapse) และมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะของ

โรคจิตเวชอื่น ๆ ร่วมด้วย

ความผิดปกติด้านพฤติกรรม (BEHAVIOURAL DISORDERS)  
เป็นคำากว้างท่ีใช้เรียกกลุ่มโรคท่ีมคีวามผดิปกตด้ิานพฤตกิรรม เช่น โรคสมาธิสัน้ 

(ADHD) โรคพฤติกรรมเกเร (conduct disorders) อาการพฤติกรรมต่าง ๆ  

ในระดับความรุนแรงที่หลากหลายอาจเป็นเรื่องปกติในประชากรทั่วไป  

เฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาพฤติกรรมแล้วมีความบกพร่องต่อจิตใจ 

สังคม การศึกษา หรืออาชีพ ที่มีระดับความรุนแรงปานกลางถึงมาก  

ในหลาย ๆ สถานการณ์เท่านั้น ที่ควรได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกต ิ

ด้านพฤติกรรม 

ความผิดปกติด้านอารมณ์ (EMOTIONAL DISORDERS) 
เป็นสาเหตุทางสุขภาพจิตหลักของภาระโรคในคนหนุ ่มสาวทั่วโลก  

ความผิดปกติด้านอารมณ์มีลักษณะคือ มีระดับของความวิตกกังวล  

ซึมเศร้า ความกลัว และอาการทางร่างกายที่มาจากจิตใจเพิ่มมากขึ้น

เด็กและวัยรุ่นมักแสดงอาการมากกว่าหนึ่งโรค/ภาวะ และบางครั้งอาจมี 

หลายอาการร่วมกัน คุณภาพของสภาพแวดล้อมที่บ้านและสังคม 

การเรียนรู ้ที่โรงเรียนมีอิทธิพลต่อสุขภาวะและศักยภาพของเด็กและ 

วยัรุน่ การค้นหาและจดัการกบัความเครยีดทางจติสงัคมพร้อมเปิดโอกาส 

ในการช่วยเหลือสนับสนุน ถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของการประเมิน

และการวางแผนการจัดการดูแลรักษา

69
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CMH    Quick Overview

ประเมินความผิดปกติด้านพัฒนาการ

ประเมินปัญหาสมาธิสั้นหรือซุกซนมากเกินไป

ประเมินปัญหาด้านอารมณ์ โดยเฉพาะในวัยรุ่นให้ประเมิน 
ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรง

ประเมินพฤติกรรมต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง และก้าวร้าว

ประเมินอาการของภาวะ MNS อื่น ๆ

ประเมินสิ่งแวดล้อมที่บ้าน 

ประเมินสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน
 

มาตรการดูแลรักษา (Management Protocol)

1. ความผิดปกติด้านพัฒนาการ/พัฒนาการล่าช้า 

 (Developmental Delay/Disorder)

2. ปัญหาด้านพฤติกรรม (Problems with Behaviour)

3. โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD))

4. โรคพฤติกรรมเกเร (Conduct Disorder)

5. ปัญหาด้านอารมณ์ (Problems with Emotions)

6. ความผิดปกติด้านอารมณ์ และภาวะซึมเศร้า

 ระดับปานกลางถึงรุนแรงในวัยรุ่น

     การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (Psychosocial Interventions)

CMH

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)
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ตารางที่ 1 : อาการนำาที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม แยกตามกลุ่มอายุ

ข้อมูลอาจได้จากผู้ดูแล การประเมินตนเอง หรือการสังเกตขณะทำาการประเมิน

ความผิดปกติด้านพัฒนาการ ความผิดปกติด้านพฤติกรรม ความผิดปกติด้านอารมณ์

– กินอาหารได้น้อย (poor feeding) การเจริญเติบโตล่าช้า 
(failure to thrive) กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง (poor motor tone)  
พัฒนาการล่าช้ากว่าที่คาดหวังตามอายุที่เหมาะสม (เช่น การยิ้ม 
การนั่ง ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การให้ความสนใจ การเดิน การพูด 
และการฝึกขับถ่าย) 

– การอ่านและการเขียนล่าช้า
– ช่วยเหลือตนเองไม่ได้/ไม่คล่อง เช่น การแต่งตัว การอาบนำ้า 
 การแปรงฟัน

– ผลการเรียนไม่ดี (poor school performance)
– มีปัญหาในการเข้าใจคำาสั่ง
– มีปัญหาในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการปรับตัว 

ต่อการเปลี่ยนแปลง

ทารก และเด็กเล็ก 
(อายุ < 5 ปี)

เด็กวัยเรียน
(อายุ 6-12 ปี) 

วัยรุ่น 
(อายุ 13-18 ปี)

อายุ 4-18 ปี
– ซุกซนมากเกินไป : วิ่งไปมา แทบจะไม่สามารถ

นั่งอยู่กับที่ได้ พูดคุยมากเกินไปหรือเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา

– ไม่มีสมาธิอย่างมาก หมดความสนใจ หยุดทำา
ก่อนที่กิจกรรมจะเสร็จสิ้นและเปลี่ยนไปทำา 
กิจกรรมอื่น ๆ

– หุนหันพลันแล ่นอย ่ างมาก (excess ive  
impulsivity) : ทำาสิง่ต่าง ๆ โดยไม่คิดล่วงหน้า 

– มีพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่นเป็นประจำาซำ้า ๆ 
 (เช่น การระเบิดอารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้ 

(tantrum) อย่างรุนแรงบ่อย ๆ พฤติกรรม 
โหดร้าย (cruel behaviour) ดื้อ ไม่เชื่อฟัง 
อย่างรุนแรงและคงอยู่ตลอด พฤติกรรมขโมย)

– มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์
กับเพื่อนอย่างทันทีทันใด เช่น แยกตัว หรอืโกรธ

– ร้องไห้มากเกินไป ติดผู้ดูแล นิ่งเงียบไม่ขยับตัว และ/หรือระเบิด
อารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้ (tantrums)

– ประหม่ามากหรือความสามารถเปล่ียนไป (เช่น กลับมาควบคุม
ปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ หรือ ดูดนิ้ว)

– การเริ่มเล่นและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดน้อยลง
– นอนไม่หลับและกินยากขึ้น

– มอีาการทางกายทีต่รวจไม่พบความผดิปกตซิำา้ ๆ  (เช่น ปวดท้อง ปวดหัว  
คลื่นไส้)

– ไม่อยากไปหรือไม่ยอมไปโรงเรียน
– ประหม่ามากหรือความสามารถเปล่ียนไป (เช่น กลับมาควบคุม

ปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้ หรือ ดูดนิ้ว)

– มีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ วิตกกังวล หรือกังวล (เช่น หงุดหงิด 
รำาคาญง่าย หดหู่ หรือซึมเศร้า อารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
รนุแรงและคาดเดาไม่ได้ มกีารระเบดิอารมณ์) มคีวามทกุข์มากเกนิไป

– ความสามารถหน้าที่เปล่ียนไป (เช่น ไม่มีสมาธิ ผลการเรียนไม่ดี  
อยากอยู่คนเดียว หรืออยู่แต่ในบ้าน)

ทุกกลุ่มอายุ –  มีปัญหาในการทำากิจวัตรประจำาวันที่เด็กในช่วงอายุน้ันสามารถ
ทำาได้ปกติ ; มีปัญหาในการเข้าใจคำาแนะนำาหรือคำาสั่งต่าง ๆ ;  
มีปัญหาในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลง ; มปัีญหาหรอืความผดิปกตใินการสือ่สาร ; มรูีปแบบ
ของพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมที่จำากัด/ซำ้า ๆ

 

– มีความกลัว วิตกกังวล หรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือบุคคลที่จำาเพาะ
มากเกินไป (เช่น แยกจากผู้ดูแล สถานการณ์ในสังคม สัตว์หรือแมลง
บางชนิด ความสูง พื้นที่ปิด การเห็นเลือด หรือการบาดเจ็บ)

– การนอนหลับและพฤติกรรมการกินเปลี่ยนแปลงไป
– ความสนใจหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง
– มีพฤติกรรมต่อต้านหรือเรียกร้องความสนใจ
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CMH 1    การประเมิน (ASSESSMENT)

อาการนำาที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรม

  เด็กและวัยรุ่นที่มาตรวจด้วยปัญหาสุขภาพกาย หรือมาตรวจสุขภาพทั่วไป
 – อำกำรแสดงใด ๆ ของควำมผิดปกติของอำรมณ์ พฤติกรรม หรือพัฒนำกำร (ดตูารางที่ 1)
 – ปัจจัยเสี่ยง เช่น กำรขำดสำรอำหำร กำรถูกท�ำร้ำย และ/หรือ กำรถูกละเลย กำรเจ็บป่วยบ่อย ๆ โรคเรื้อรัง (เช่น HIV/AIDS ประวัติคลอดยำก)

  ผู้ปกครองกังวลต่อพฤติกรรมเด็ก/วัยรุ่น ดังนี้
 – ไม่สำมำรถคงควำมสัมพันธ์กับเพื่อนได้ หรือไม่สำมำรถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันที่ถือว่ำเป็นปกติในช่วงอำยุนั้น ๆ
 – พฤติกรรม (เช่น ซนเกินไป ก้ำวร้ำว พฤติกรรมอำรมณ์รุนแรงแบบควบคุมไม่ได้บ่อย ๆ ต้องกำรอยู่คนเดียวมำกเกินไป ปฏิเสธที่จะท�ำกิจวัตรปกติ
  หรือไม่อยำกไปโรงเรียน)

  ครูกังวลต่อพฤติกรรมเด็ก/วัยรุ่น ดังนี้
 – วอกแวกง่ำย รบกวนเพื่อนในชั้นเรียน มักก่อปัญหำพฤติกรรมต่ำง ๆ ท�ำงำนหรือกำรบ้ำนไม่เสร็จ

  บุคลากรสุขภาพชุมชนหรือนักสังคมสังเคราะห์กังวลต่อพฤติกรรมเด็ก/วัยรุ่น ดังนี้
 – พฤติกรรมท�ำผิดกฎหรือละเมิดกฎหมำย กำรใช้ก�ำลังรุนแรงที่บ้ำนหรือในชุมชน

CMH 1  การประเมิน (Assessment)
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ประเมินความผิดปกติด้านพัฒนาการ

1

ประเมินให้ครบทุกด้าน - การเคลื่อนไหว ความคิดสติปัญญา สังคม การสื่อสาร และการปรับตัว

คำาแนะนำาทางคลินิก
 วัยรุ่นควรมีโอกาสได้พบและ 

 พูดคุยถึงปัญหาด้วยตัวเอง 
 โดยไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย

 ชี้แจงการรักษาความลับของ 
 การสนทนานี้

 บอกให้ทราบว่าสถานการณ์ใด
 ที่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่คนอื่น 
 จะได้รับทราบข้อมูล 

 สอบถามอาการที่นำามาจาก
 ตัวเด็ก/วัยรุ่น และผู้ปกครอง

สำาหรับเด็กวัยหัดเดินและเด็กเล็ก :
มีปัญหาตามเกณฑ์พัฒนาการที่เหมาะสม
ของพัฒนาการตามช่วงอายุ หรือไม่

สำาหรับเด็กโตและวัยรุ่น :
มีปัญหาที่โรงเรียน (การเรียนรู้ การอ่าน และการเขียน) 
การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
การดูแลตนเอง และกิจวัตรประจำาวันที่บ้าน หรือไม่
 

ข้ามไปที่ STEP   2

คิดถึง
พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติด้านพัฒนาการ

(DEVELOPMENTAL DELAY/DISORDER)

มีอาการ/อาการแสดงต่อไปนี้หรือไม่ :
– ขาดสารอาหาร รวมถึง ขาดสารไอโอดีน
– ซีด/เลือดจาง (anaemia)

– ทุพโภชนาการ (malnutrition)
– โรคติดเชื้อเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เช่น ติดเชื้อที่หู และ HIV/AIDS

ให้การรักษาตาม “แนวทางการดูแลรักษาความเจ็บป่วยในเด็กแบบ
บูรณาการ” (Integrated Management of Childhood Illness; IMCI)
(www.who.int/maternal_child_adolescent /document s/ IMCI_chartbooklet) หรือ 
แนวปฏิบัติอื่น ๆ
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ประเมินความบกพร่องทางการมองเห็น และ/หรือการได้ยินของเด็ก :
ประเมินการมองเห็น ถ้าเด็กไม่สามารถทำาสิ่งเหล่านี้ได้ :
– สบตาคน
– มองและหันศีรษะตามวัตถุที่เคลื่อนที่
– จับวัตถุสิ่งของ
– จดจำาคนที่คุ้นเคยได้

ประเมินการได้ยิน ถ้าเด็กไม่สามารถทำาสิ่งเหล่านี้ได้ :
– หันศีรษะตามเสียงเรียกที่อยู่ด้านหลัง
– แสดงปฏิกิริยาเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้น
– ในเด็กทารกจะสามารถทำาเสียงที่แตกต่างกันได้มาก (ทาทา ดาดา บาบา)

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำาการประเมิน

ไปที่ PROTOCOL 1

ประเมินปัญหาสมาธิสั้น
หรือซุกซนมากเกินไป

เด็ก/วัยรุ่น มีอาการต่อไปนี้หรือไม่ :
– ซุกซนมากเกินไป
– ไม่สามารถอยู่นิ่งได้นาน

– วอกแวกง่าย มีปัญหาทำางานไม่เสร็จ
– อยู่ไม่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอด

ข้ามไปที่ STEP   3

2

CMH 1  การประเมิน (Assessment)
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มีอาการที่คงอยู่นาน รุนแรง และก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากกับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน อาการ 
ต่อไปนีถู้กทุกข้อใช่หรือไม่

– อาการเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน
 ของบุคคล ครอบครัว สังคม การเรียน การทำางาน หรือด้านอื่น ๆ
 

เข้าไม่ได้กับ
โรคสมาธิสั้น

(ADHD)

คิดถึง
ปัญหาด้านพฤติกรรม

PROBLEMS WITH BEHAVIOUR

คิดถึง

โรคสมาธิสั้น (ADHD)

ตรวจหาโรคทางกายที่คล้ายกับโรคสมาธิสั้น (ADHD)
เด็ก/วัยรุ่น มีภาวะต่อไปนี้หรือไม่ :
– โรคไทรอยด์
– การติดเชื้ออย่างเฉียบพลันหรือเรื้อรัง รวมถึง HIV/AIDS
– ความเจ็บปวดที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การติดเชื้อในหู หรือ sickle  
 cell disease

รักษาโรคทางกาย

– มีอาการเกิดขึ้นในหลายสถานที่ที่แตกต่างกัน
– เป็นมานานอย่างน้อย 6 เดือน
– อาการเหล่านี้ไม่เหมาะสมตามระดับพัฒนาการ
 ตามวัยของเด็ก/วัยรุ่น

ไปที่ PROTOCOL 2

ไปที่ PROTOCOL 3

ข้ามไปที่ STEP 3
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3
ประเมินโรคพฤติกรรมเกเร (conduct disorder)

เด็ก/วัยรุ่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง หรือต่อต้านซำ้า ๆ ตัวอย่างเช่น :
– โต้เถียงกับผู้ใหญ่
– ท้าทายหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำาขอหรือกฎ
– หงุดหงิด/โกรธ รุนแรง
– อารมณ์เกรี้ยวกราดควบคุมไม่ได้บ่อยและรุนแรง
– เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ยาก

– พฤติกรรมยั่วยุ
– มีเรื่องชกต่อยหรือกลั่นแกล้งคนอื่นในระดับที่มากเกินไป
– ทารุณโหดร้ายต่อสัตว์หรือคน
– ทำาลายทรัพย์สินอย่างรุนแรง จุดไฟเผา
– ขโมยของ โกหกซำ้าซาก หนีโรงเรียน หนีออกจากบ้าน

เข้าไม่ได้กับ
โรคพฤติกรรมเกเร

(CONDUCT DISORDER)

คำาแนะนำาทางคลินิก :  พฤติกรรมวุ่นวายหรือพฤติกรรมท้าทายที่เหมาะสม 
ตามช่วงอายุในเด็ก/วัยรุ่น

เด็กวัยหัดเดิน
และเด็กเล็ก (อายุ 
18 เดือน – 5 ปี)

เด็กวัยเรียน
(อายุ 6-12 ปี)

วัยรุ่น
(อายุ 13-18 ปี)

– ไม่ทำาในสิง่ทีบ่อกให้ทำา ละเมดิกฎ โต้เถยีง งอแง โอ้อวด พูดในสิง่ท่ีไม่จรงิ ปฏเิสธว่า
ไม่ได้ทำาอะไรผดิ พฤตกิรรมก้าวร้าว และโทษผูอ้ืน่ว่ามพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม

– อาละวาดช่วงสัน้ ๆ  (ระเบดิอารมณ์พร้อมกับร้องไห้ กรดีร้อง ต ีฯลฯ) มกัเป็นนานกว่า 
5 นาทีแต่ไม่เกิน 25 นาที มักเกิดน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยทั่วไปแล้ว 
การอาละวาดแบบ tantrum ตามพฒันาการไม่ควรเกิดการบาดเจบ็ต่อตนเองหรอื
การทำาร้ายร่างกายต่อผูอ้ืน่ และสามารถสงบสตอิารมณ์ในภายหลังได้

 
– หลีกเลี่ยงหรือไม่ค่อยทำาตามคำาสั่ง โต้เถียงหรือไม่พอใจผู้ใหญ่หรือเด็กคนอื่น ๆ  

อาจมีการระเบิดอารมณ์ได้นาน ๆ ครัง้

– ลองทดสอบกฎและข้อกำาหนด บอกว่ากฎและข้อกำาหนดนัน้ไม่ยตุธิรรมหรอืไม่จำาเป็น 
บางคร้ังหยาบคาย เพกิเฉย โต้เถียง หรอืต่อต้านกบัผูใ้หญ่

ข้ามไปที่ STEP   4

CMH 1  การประเมิน (Assessment)
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มอีาการทีค่งอยูน่าน รนุแรง และไม่เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการตามช่วงวัยของ

เดก็/วยัรุน่ :

– มอีาการในสถานทีท่ีแ่ตกต่างกนั (เช่น ทีบ้่าน ทีโ่รงเรยีน และสถานทีอ่ืน่ ๆ ในสงัคม)
– อาการเป็นอยูน่านอย่างน้อย 6 เดอืน
– อาการรนุแรงกว่าการดือ้ของเด็กหรอืการต่อต้านของวยัรุน่ธรรมดาทัว่ไป
– ก่อให้เกดิปัญหาต่อการดำาเนนิชวีติประจำาวนัของตวัเอง ครอบครวั สังคม การเรยีน การทำางาน 

หรอืด้านอืน่ ๆ

ไปที่ PROTOCOL 2 ไปที่ PROTOCOL 4

คิดถึง
โรคพฤติกรรมเกเร

(CONDUCT DISORDER)

คิดถึง
ปัญหาด้านพฤติกรรม

(PROBLEMS WITH BEHAVIOUR)
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4
การประเมินความผิดปกติด้านอารมณ์

(ความทุกข์ใจที่เป็นอยู่ยาวนานและความสามารถหน้าที่เสียไป ร่วมกับอาการเศร้า กลัว วิตกกังวล และหงุดหงิดง่าย)

ถามเด็ก/วัยรุ่นว่ามีอาการต่อไปนี้หรือไม่

– มักจะบ่นปวดหัว ปวดท้อง หรือเจ็บป่วยบ่อย ๆ
– ไม่ค่อยมีความสุข เศร้าใจ หรือร้องไห้ง่าย
– หลีกเลี่ยงหรือไม่ชอบบางสถานการณ์อย่างมาก
  (เช่น การแยกจากผู้ดูแล การพบปะผู้คนใหม่ ๆ หรืออยู่ในพื้นที่ปิด (close spaces) 

คำาแนะนำาทางคลินิก :  ความกลัวและความวิตกกังวลที่เป็นปกติ
ตามวัยของเด็กและวัยรุ่น

ข้ามไปที่ STEP   5

– มักจะรู้สึกหงุดหงิด รำาคาญง่าย ทุกข์ใจหรือเศร้า
– ไม่สนใจหรือไม่สนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ
– กังวลหลายเรื่องหรือมักจะดูเป็นกังวล
– กลัวหลายอย่างหรือกลัวง่าย

ทารกและเด็กวัยหัดเดิน
(อายุ 9 เดือน – 2 ปี)

เดก็เล็ก 
(อายุ 2-5 ปี)

เด็กวัยเรียน
(อายุ 6-12 ปี)

วัยรุ่น (อายุ 13-18 ปี)

– กลัวคนแปลกหน้า เป็นทุกข์เมื่อต้องแยกจากผู้ดูแล

– กลัวพายุ ไฟ นำ้า ความมืด ฝันร้าย และสัตว์

– กลวัสตัว์ประหลาด กลวัผ ีกลวัเชือ้โรค กลัวภยัธรรมชาติ
 กลัวความเจ็บป่วย และกลัวการบาดเจ็บ
– วิตกกังวลเกี่ยวกับโรงเรียน หรือการแสดงต่อหน้าคนอื่น

– กลัวการถูกปฏิเสธจากเพื่อน กลัวการแสดงต่อหน้าคนอื่น  
 กลวัความเจบ็ป่วย กลวัหตัถการทางการแพทย์ กลวัเหตกุารณ์ 
 ร้ายแรง (เช่น สงคราม/การก่อการร้าย ภัยพิบัติ)

  การประเมิน (Assessment)
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ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของตัวเอง
ครอบครัว สังคม การเรียน การทำางานหรือด้านอื่น ๆ หรือไม่

ข้ามไปที่ STEP   5

ไปที่ PROTOCOL 5

– โรคไทรอยด์
– การติดเชื้อรวมถึง HIV/AIDS
– โลหิตจาง (anaemia)

ตรวจหาโรคทางกายที่อาจคล้ายหรือกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติด้านอารมณ์ได้
มีอาการ/อาการแสดงต่อไปนี้หรือไม่ :

–  โรคอ้วน
–  ทุพโภชนาการ (malnutrition)
– หอบหืด (asthma)

–  ผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์จากยา 
 (เช่น จาก corticosteriod หรือ 
 ใช้ยาพ่นรักษาโรคหอบหืด) 
 

ดูแลรักษาโรคทางกาย ไปที่ PROTOCOL 6

คิดถึง
ความผิดปกติด้านอารมณ์
EMOTIONAL DISORDER

คิดถึง
ปัญหาด้านอารมณ์

PROBLEMS WITH EMOTIONS
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ในวัยรุ่น ประเมินภาวะซึมเศร้าระดับปานกลางถึงรุนแรง

วัยรุ่นมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ (รู้สึกหงุดหงิด หรือเศร้า) 
หรือ หมดความสนใจหรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ หรือไม่

ข้ามไปที่ STEP   5

วัยรุ่นมีอาการต่อไปนี้ ร่วมด้วยหลายอาการเป็นส่วนใหญ่ของวันนานอย่างน้อย 2 สัปดาห ์หรือไม่

ข้ามไปที่ STEP   5

ไปที่ PROTOCOL 5

– นอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไป
– ความอยากอาหารหรือนำ้าหนักเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
 (อาจจะลดหรือเพิ่มขึ้น)
– เชื่อว่าตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดมากเกินไป

– เหนื่อยล้าหรือไม่มีเรี่ยวแรง
– สมาธิเสียไป
– ตัดสินใจไม่ได้
– สังเกตเห็นได้ว่า กระสับกระส่าย หรือเดินไปมาอยู่ไม่นิ่ง

– พูดคุยหรือเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ
– สิ้นหวัง
– มีความคิดหรือพยายามฆ่าตัวตาย

ก่อให้เกิดปัญหาต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของบุคคล
ครอบครัว สังคม การเรียน การทำางาน หรือด้านอื่น ๆ หรือไม่

CMH 1  การประเมิน (Assessment)

คิดถึง
ปัญหาด้านอารมณ์
PROBLEMS WITH

EMOTIONS
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ประเมินและดูแลรักษา
ภาวะ MNS ที่พบร่วม

ไปที่ PROTOCOL 6

คิดถึง โรคซึมเศร้า (DEPRESSION)

คำาแนะนำาทางคลินิก :  
อาจมีอาการหลงผิดหรือประสาทหลอนได้
หากมีอาการต้องปรับการรักษาโรคซึมเศร้า 
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

ตรวจสอบประวัติการเกิดแมเนีย (manic episode(s))
และปฏิกิริยาตอบสนองปกติต่อการสูญเสียครั้งสำาคัญ ดูที ่  DEP

ประเมินภาวะ MNS อื่น ๆ ที่สำาคัญ

5
หากมีความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายสูง 
ให้ประเมินและดูแลรักษาก่อน
ไปที่  SUI

มีภาวะ MNS อื่นที่พบร่วมหรือไม่ ให้ประเมินตาม mhGAP-IG แผนภูมิหลัก ดูที่  MC 

อย่าลืมประเมินความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด ดูที่   SUB

สำาหรับเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการหรือพัฒนาการล่าช้า อย่าลืมประเมินโรคลมชัก ดูที่   EPI
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คำาแนะนำาทางคลินิก :  

ประเมินสิ่งแวดล้อมที่บ้าน

ปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม หรือพัฒนาการ เป็นปฏิกิริยาตอบ
สนองหรือถูกกระตุ้นจากสถานการณ์ที่น่ากังวลหรือน่ากลัว หรือไม่
ประเมินเมื่อ :

ลักษณะทางคลินิกหรือเนื้อหาใด ๆ จากประวัติทางคลินิกสงสัยว่ามีการถูก
กระทำาทารุณกรรมหรือเผชิญกับความรุนแรง (ดูที่ คำาแนะนำาทางคลินิก)

มีความเครียดรุนแรงใด ๆ ที่เพิ่งเกิดขึ้น หรือที่มีมาอย่างต่อเนื่อง  
(เช่น ความเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตของสมาชิกครอบครัว ความเป็นอยู ่
ที่ยากลำาบากและมีปัญหาทางการเงิน ถูกกลั่นแกล้งรังแกหรือทำาร้าย)

คำาแนะนำาทางคลินิก : 
สัญญานเตือนให้คิดถึงการทารุณกรรมเด็ก

ลักษณะทางคลินิก
 การทำาร้ายทางร่างกาย (physical abuse)

 – มีการบาดเจ็บ (เช่น รอยชำ้า แผลไฟไหม้ รอยรัด รอยเข็มขัด  
แส้ ไม้เรียว หรือวัตถุอื่น ๆ)

 – การบาดเจ็บสาหัสหรอืการบาดเจบ็ไม่ปกติ โดยไม่มคีำาอธิบายหรอื 
มีคำาอธิบายที่ไม่สมเหตุสมผล

 การล่วงละเมิดทางเพศ (sexual abuse)
 – การบาดเจบ็ทีอ่วยัวะเพศหรอืทวารหนกั หรอืมอีาการทีไ่ม่สามารถ

อธิบายได้ทางการแพทย์
 – การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือการตั้งครรภ์
 – พฤติกรรมทางเพศ (เช่น แสดงให้เห็นว่ามีความรู้เร่ืองเพศที ่

ไม่เหมาะสมกับอายุ)
 การละเลย (neglect)

 – เสื้อผ้าสกปรกมากและเสื้อผ้าใส่ไม่เหมาะสม
 – อาการแสดงของการขาดสารอาหาร สุขภาพฟันที่แย่มาก

 การละเมิดทางอารมณ์ (emotional abuse) และการละเมิด
 ในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งหมด
 ภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็ก/วัยรุ่น เปล่ียนไปอย่างชดัเจน  

และทันทีทันใด ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น เช่น 
 – ความหวาดกลัวที่ผิดปกติหรือมีความทุกข์อย่างมาก
  (เช่น ร้องไห้ไม่หยุด)
 – ทำาร้ายตัวเอง หรือแยกตัวออกจากสังคม
 – ก้าวร้าว หรือหนีออกจากบ้าน
 – แสวงหาความรักจากผู้ใหญ่โดยไม่เลือกหน้า
 – มีปัสสาวะรดที่นอนขึ้นมาใหม่ การดูดนิ้วหัวแม่มือ

ปฏิสัมพันธ์ของผู้ดูแล/ผู้ปกครองที่ส่งผลต่อเด็ก/วัยรุ่น
 พฤติกรรมท่ีไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเป็นเวลานาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อทารก (เช่น ไม่ให้ความอบอุ่นหรือการดูแล  
เมื่อเด็ก/วัยรุ่นกลัว เจ็บปวด หรือป่วย)

 พฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรหรือปฏิเสธเด็ก
 ใช้วิธีขู่คุกคามที่ไม่เหมาะสม (เช่น จะทอดทิ้งเด็ก/วัยรุ่น) หรือใช้วิธี
การลงโทษอย่างรุนแรง

ส่งต่อไปยังสถานบริการคุ้มครองเด็ก หากจำาเป็น

ค้นหาและจัดการกับตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียด

ตรวจสอบให้แน่ใจในความปลอดภัยของเด็ก/วัยรุ่นมาเป็นอันดับแรก

สร้างความมั่นใจให้เด็ก/วัยรุ่นว่าทุกคนจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกละเมิด

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถขอความช่วยเหลือหากมีการละเมิดเกิดขึ้นอีก

จัดให้มีการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การส่งต่อพบผู้เชี่ยวชาญ

ตดิต่อแหล่งข้อมลูด้านกฎหมายและชุมชนตามความเหมาะสม และตามข้อบงัคบั/แนวปฏบิตัิ

พิจารณาการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคมเพิ่มเติม

ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดตามนัดหมายอย่างเหมาะสม

6ถามเด็ก/วัยรุ่นโดยตรงเกี่ยวกับ 
ประสบการณ์ที่เผชิญ ตามความเหมาะสม 
ของพัฒนาการและปลอดภัยที่จะบอกเล่าได ้
(เช่น ไม่อยู่ต่อหน้าผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 
ที่สงสัยว่าจะกระทำาทารุณกรรม)

วัยรุ่นควรได้มีโอกาสพบและพูดคุย 
ถึงปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ดูแล/ 
ผู้ปกครองอยู่ด้วย

CMH 1  การประเมิน (Assessment)
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ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลมีภาวะ MNS ใด ๆ ที่สำาคัญ

ที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลเด็ก/วัยรุ่น หรือไม่

โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า และความผิดปกติจากการใช้สารเสพติด

คำาแนะนำาทางคลินิก : 
 โรคซมึเศร้าของผูด้แูล/ผู้ปกครองสามารถ

ทำาให้ความผิดปกติด้านพฤติกรรม อารมณ์ 
และพัฒนาการของเด็ก/วัยรุ่นแย่ลงได้

การประเมินและให้การดูแลรักษาภาวะ MNS ของผู้ดูแล/ผู้ปกครอง

ไปยงั การดูแลรักษา 2.6 (การช่วยเหลือผู้ดูแล/ผู้ปกครอง) 
(carer support)

เด็กได้รับโอกาสที่เพียงพอในการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม/ 
การสื่อสารที่บ้าน หรือไม่

ให้ถามสิ่งต่อไปนี้ :
 เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่กับใคร 
 คุณ/คนที่บ้านเล่นกับเด็กอย่างไร บ่อยแค่ไหน
 คุณ/คนที่บ้านสื่อสารกับเด็กได้อย่างไร บ่อยแค่ไหน

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการกระตุ้นและการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
ตามวัย ดูรายละเอียดเรื่อง “การดูแลเพื่อพัฒนาการเด็ก”
http://www.who.int /maternal_ child_adolescent 
/documents/care_child_ development /en/

พิจารณาความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำาหรับเด็ก 
เช่น บริการคุ้มครองเด็ก หากมีบริการในพื้นที่
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ประเมินสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน

7

CMH 1

เด็ก/วัยรุ่นอยู่ในโรงเรียน หรือไม่

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการศึกษา และให้ความรู้แก่
ผู้ดูแล/ผู้ปกครองถึงความสำาคัญให้เด็ก/วัยรุ่นอยู่ในโรงเรียน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

คำาแนะนำาทางคลินิก :  
 ถามเด็ก/วัยรุ่นโดยตรงเกี่ยวกับประสบการณ์

 ที่เผชิญ ตามความเหมาะสมของพัฒนาการ  
 และปลอดภัยที่จะบอกเล่าได้

เด็ก/วัยรุ่น มีอาการต่อไปนี้หรือไม่ :
 ถูกกลั่นแกล้งรังแก ล้อเลียน หรือทำาให้เป็นตัวตลก หรือไม่
 ไม่สามารถมีส่วนร่วมและเรียนรู้ได้ หรือไม่
 ไม่ต้องการ/ปฏิเสธการไปโรงเรียน หรือไม่

ไปที่ CMH 2 การดูแลรักษา (Management)

หลังจากได้รับความยินยอม ติดต่อประสานงานกับคร ู
และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของโรงเรียน ไปที่การดูแลรักษา 
(management) (2.7)
หากมีการขาดเรียน ให้พยายามช่วยเด็ก/วัยรุ่นกลับไป 
โรงเรียนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ และค้นหาสาเหต ุ
ของการขาดเรียน

  การประเมิน (Assessment)
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1 2 3

CMH 2    การดูแลรักษา (Management)

พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติ
ด้านพัฒนาการ

(Developmental Delay/Disorder)

ปัญหาพฤติกรรม
(Problems with Behaviour)

โรคสมาธิสั้น
(Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder; ADHD)

 ให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพของเด็ก/วัยรุ่น (2.1)

 ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ตัวเด็กและผู้ดูแล ผู้ปกครอง และ

แนะนำาในการเลี้ยงดู ให้คำาแนะนำาการดูแลความผิดปกติ

ด้านพัฒนาการ (2.2 และ 2.3)

 ให้การสนับสนุนผู้ดูแล/ผู้ปกครอง (2.6)

 ประสานงานกับครูและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในโรงเรียน (2.7)

 เชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 

 การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน

 เสนอการฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ หากทำาได้ (2.8)

 ส่งต่อเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการไปพบแพทย์

เฉพาะทางเพื่อรับการประเมิน ให้คำาแนะนำาการวางแผน

การดูแลรักษาและการวางแผนครอบครัว

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามการรักษาอย่างเหมาะสม 

ทุกสามเดือนหรือบ่อยกว่าหากจำาเป็น

   ไม่ควร ให้การรักษาโดยการใช้ยา

 ให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพของเด็ก/วัยรุ่น (2.1)

 ให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงพฤติกรรม (2.3)

 ประเมินและจัดการกับความเครียด ลดความเครียด 

และเสริมการดูแลช่วยเหลือทางสังคม

 ประสานงานกับครูและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในโรงเรียน (2.7)

 เชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

 แนะนำาให้ติดตามการรักษา

 

 ให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพของเด็ก/วัยรุ่น (2.1)

 ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ตัวเด็กและผู้ดูแล/ผู้ปกครอง และ

แนะนำาในการเลี้ยงดูให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงพฤติกรรม 

(2.2 และ 2.3)

 ประเมินและจัดการกับความเครียด ลดความเครียดและ 

เสริมการดูแลช่วยเหลือทางสังคม

 ให้การสนับสนุนผู้ดูแล/ผู้ปกครอง (2.6)

 ประสานงานกับครูและเจ้าหน้าที่ิอื่น ๆ โรงเรียน (2.7)

 เชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

 พิจารณาฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ หากทำาได้ (2.8)

 พิจารณาการบำาบัดเพื่อปรับพฤติกรรม หากทำาได ้(2.8)

 หากการรักษาข้างต้นไม่ได้ผล และเด็ก/วัยรุ่นได้รับ

 การวินจิฉยัเป็นโรคสมาธส้ัิน และอายอุย่างน้อย 6 ปี ให้ส่งต่อ 

จิตแพทย์เพื่อให้การรักษาโดยใช้ methylphenidate

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามการรักษาอย่างเหมาะสม 

ทุก 3 เดือนหรือบ่อยกว่าหากจำาเป็น

PROTOCOL PROTOCOL PROTOCOL
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4 5 6

 ให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาวะของเด็ก/วัยรุ่น (2.1)

 ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ตัวเด็กและผู้ดูแล/ผู้ปกครอง  

และแนะนำาในการเลี้ยงดู (2.2)

 ให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงพฤติกรรม (2.3)

 ประเมินและจัดการกับความเครียด ลดความเครียด 

และเสริมการดูแลช่วยเหลือทางสังคม

 ให้การสนับสนุนผู้ดูแล/ผู้ปกครอง (2.6)

 ประสานงานกับครูและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในโรงเรียน (2.7)

 พิจารณาฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ หากทำาได้ (2.8)

 เชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามการรักษาอย่างเหมาะสม 

ทุก 3 เดือนหรือบ่อยกว่าหากจำาเป็น

 พิจารณาการบำาบัดเพื่อปรับพฤติกรรม หากทำาได้ (2.8)

   ไม่ควร ให้การรักษาโดยการใช้ยา

 ให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาพของเด็ก/วัยรุ่น (2.1)

 ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ตัวเด็กและผู้ดูแล/ผู้ปกครอง 

 และแนะนำาในการเลี้ยงดู (2.2)

 ประเมินและจัดการกับความเครียด ลดความเครียด 

และเสริมการดูแลช่วยเหลือทางสังคม

 ประสานงานกับครูและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในโรงเรียน (2.7)

 เชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

 

   ไม่ให ้การรักษาด้วยยาเป็นวิธีแรก

   ไม่ให ้การรักษาด้วยยาในเด็กอายุตำ่ากว่า 12 ปี

 ให้คำาแนะนำาการดูแลสุขภาวะของเด็ก/วัยรุ่น (2.1)

 ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ตัวเด็กและผู้ดูแล/ผู้ปกครอง

 (2.2 และ 2.5)

 ให้การสนับสนุนผู้ดูแล/ผู้ปกครอง (2.6)

 ประสานงานกับครูและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในโรงเรียน (2.7)

 เชื่อมโยงกับแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน

 ประเมินและจัดการกับความเครียด ลดความเครียดและ 

เสริมการดูแลช่วยเหลือสังคม

 พิจารณาฝึกทักษะการเป็นพ่อแม่ หากทำาได้ (2.8)

 พจิารณาส่งต่อเพือ่การบำาบดัพฤตกิรรมหรอืทำาจติบำาบดั

 รายบคุคล

 หากการบำาบดัจิตใจข้างต้นไม่ได้ผล ให้ส่งต่อถงึแพทย์ 

เฉพาะทาง เพื่อให้การรักษาโดยใช้ยา Fluoxetine (ไม่ให ้

ยา SSRIs หรือ TCAs) ไปที่  DEP สำาหรับรายละเอียด

การใช้ยา

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตามการรักษาอย่างเหมาะสม

เดือนละครั้งหรือบ่อยกว่าหากจำาเป็น

PROTOCOL PROTOCOL PROTOCOL

CMH 2  การดูแลรักษา (Management)

โรคพฤติกรรมเกเร
(Conduct Disorder)

ปัญหาด้านอารมณ์
(Problems with Emotions)

ความผิดปกติด้านอารมณ์และโรคซึมเศร้า
(Emotional Disorder or Depression)
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 คำาแนะนำาเรื่องการปรับพฤติกรรมนี้ สามารถใช้ได้กับผู้ดูแล/ผู้ปกครองทั้งหมด 
 ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมของเด็ก/วัยรุ่น แม้ว่าจะไม่ได้ม ี
 พฤติกรรมผิดปกติก็ตาม

2.1 คำาแนะนำาการส่งเสริมสุขภาวะ และความ
สามารถหน้าที่ของเด็ก/วัยรุ่น

 สามารถใช้ได้กับเด็ก วัยรุ่น และผู้ดูแล/ผู้ปกครอง
 ทุกคน แม้ว่าจะไม่มีภาวะความผิดปกติใด ๆ ก็ตาม

ส่งเสริมให้ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง :
 ใช้เวลาในการทำากิจกรรมที่สนุกสนานกับเด็ก เล่นและพูดคุย 
กบัเดก็ http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/care_child_development /en/

 ฟังสิ่งท่ีเด็ก/วัยรุ่นพูด แสดงความเข้าใจและเคารพในความคิด 
ของเด็ก

 ปกป้องเด็กจากการถูกกระทำารนุแรงทกุรปูแบบ เช่น การกลัน่แกล้ง 
รังแก และการเผชิญกับความรุนแรงภายที่บ้าน ที่โรงเรียน และ
ในชุมชน

 ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้ง 
สำาคัญในชีวิต (เช่น การเข้าสู่วัยรุ่น การเริ่มเข้าโรงเรียน หรือ 
แม่เกิดน้องใหม่)

ส่งเสริมและช่วยให้เด็ก/วัยรุ่น :
 นอนหลบัให้เพยีงพอ สนบัสนนุการนอนตามเวลาเป็นประจำา เอาทวี ี
หรือจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ออกจากที่นอน/ห้องนอน

 กินเป็นเวลา เด็ก/วัยรุ ่นทุกคนต้องการอาหารสามมื้อ (เช้า  
กลางวัน และเย็น) และขนม/ผลไม้ในแต่ละวัน

 มีการออกกำาลังกาย ถ้าสามารถทำาได้ เด็ก/วัยรุ่น อายุ 5-17 ปี  
ควรใช้เวลาอย่างน้อย 60 นาที ในการออกกำาลังกายทุกวัน  
ผ่านกิจกรรมประจำาวันต่าง ๆ การเล่น หรือกีฬา ดูท่ี http://
www.who.int/dietphysicalactivity/publications/ 
recommendations5_17years

 มส่ีวนร่วมในกจิกรรมโรงเรยีน ชมุชน และกจิกรรมทางสังคมอืน่ ๆ   
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 ใช้เวลากับเพื่อนที่ไว้ใจได้ และครอบครัว 
 หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด แอลกอฮอล์ และบุหรี่

2.2 การให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ตัวเด็กและผู้ดูแล/ 
ผู้ปกครอง และแนะนำาในการเลี้ยงดู

 อธบิายความล่าช้าหรอืปัญหาให้ผูด้แูล/ผูป้กครอง และเดก็/วยัรุน่  
ตามความเหมาะสม และช่วยค้นหาจดุแขง็และทรัพยากรที่มีอยู่

 ชื่นชมทั้งผู ้ดูแล/ผู้ปกครอง และเด็ก/วัยรุ ่นในความพยายาม 
ของตน

 อธิบายให้ผู้ดูแล/ผู้ปกครองทราบว่าการเล้ียงดูเด็ก/วัยรุ่น ที่ม ี
ความผิดปกติด้านอารมณ์ ด้านพฤติกรรม หรือด้านพัฒนาการ
หรอืพฒันาการล่าช้า สามารถทำาให้เดก็ดขีึน้ได้ เพยีงแต่ต้องอาศยั
ความท้าทายมาก

 อธิบายให้เข้าใจว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตไม่ควรถูกตำาหนิด้วย 
การเจบ็ป่วยนี ้สนบัสนนุให้ผู้ดแูล/ผูป้กครองเหน็ใจและให้การดแูล 
ช่วยเหลือและให้ความรัก

 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและครอบครัว  
และรักษาสิทธิและศักดิ์ศรีตามหลักมนุษยชน

 ช่วยให้ผู้ดูแล/ผู้ปกครองมีความคาดหวังตามความเป็นจริง และ
สนับสนุนให้ติดต่อผู้ดูแล/ผู้ปกครองของเด็ก/วัยรุ่นคนอื่น ๆ ที่มี
ปัญหาคล้ายคลึงกัน เพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2.3 คำาแนะนำาการปรับปรุงพฤติกรรม
สนับสนุนให้ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง :

 สนใจด้วยความรัก เช่น เล่นกับเด็กทุกวัน เปิดโอกาสให้ลูกวัยรุ่น
ได้พูดคุยกับคุณ

 ตั้งเง่ือนไขไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและสมำ่าเสมอว่าสิ่งใดที่
เด็ก/วัยรุ่นได้รับอนุญาตให้ทำาและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำา บอกให ้
กระชับและชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กควรและไม่ควรทำา

 มอบหมายงานบ้านให้เด็ก/วัยรุ ่นรับผิดชอบตามระดับความ
สามารถ และชื่นชมทันทีหลังจากทำางานสำาเร็จ

 ชมหรือให้รางวัลเด็ก/วัยรุ่นเมื่อคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ดีและ
ไม่ให้รางวัลเมื่อมีปัญหาพฤติกรรม

 หาวธีิหลกีเลีย่งการเผชญิหน้าทีร่นุแรงหรอืคาดการณ์ได้ว่าจะเป็น
สถานการณ์ที่เป็นปัญหา

 ตอบสนองต่อปัญหาพฤติกรรมที่สำาคัญที่สุดเท่านั้น และลงโทษ 
อย่างอ่อนโยน (เช่น การงดให้รางวัลหรือกิจกรรมสนุกสนาน)  
และให้การชื่นชมบ่อยกว่าการลงโทษ

 ชะลอการพูดคุยกับเด็ก/วัยรุ่นจนกว่าคุณจะใจเย็นลง หลีกเลี่ยง
การติเตียน การตะโกน และการใช้คำาหยาบคาบ

  อย่าใช้ การข่มขูห่รอืการลงโทษทางร่างกาย และห้ามทำาร้าย
ร่างกายเด็ก/วัยรุ่น การลงโทษทางกายเป็นอันตรายต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลและเด็กและเป็นวิธีที่ไม่ได้ผล และจะยิ่ง
ทำาให้ปัญหาพฤติกรรมแย่ลงไปอีก

 ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสมกับวัย (เช่น กีฬา วาดภาพ หรือ 
งานอดิเรกอื่น ๆ) สำาหรับวัยรุ่นและให้การสนับสนุนที่เหมาะกับ
อายุด้วยวิธีที่เป็นประโยชน์ (เช่น การบ้าน หรือทักษะชีวิตอื่น ๆ) 

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม
(PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS)
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สนับสนุนให้ผู้ดูแล/ผู้ปกครอง :

 เรยีนรู้ว่าจดุแขง็และจดุอ่อนของเดก็และวธิกีารเรยีนรูแ้บบใดดทีีส่ดุ 
สำาหรับเด็ก อะไรทำาให้เด็กเครียดและอะไรทำาให้เด็กมีความสุข 
และสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมคืออะไรและจะป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นได้อย่างไร

 เรยีนรูว้ธิกีารทีเ่ดก็ส่ือสารและตอบสนอง (ทัง้โดยใช้คำาพดู ท่าทาง 
การแสดงออกโดยไม่ใช้คำาพูด และพฤติกรรม)

 ช่วยให้เดก็มพีฒันาการดขีึน้โดยการมส่ีวนร่วมในการเล่นและทำา
กิจกรรมประจำาวัน

 เดก็จะสามารถเรยีนรูท้ีด่ท่ีีสดุในระหว่างทำากจิกรรมทีส่นกุและมี
การชื่นชม

 มีส่วนร่วมในการทำากิจวัตรประจำาวันได้ โดยเริ่มจากงานง่าย ๆ 
ในแต่ละครัง้ แบ่งกจิกรรมทีซ่บัซ้อนออกเป็นขัน้ตอนง่าย ๆ  ทีเ่ดก็ 
สามารถเรียนรู้ได้ และให้รางวัลไปทีละขั้นในแต่ละครั้ง

 ทำากจิวตัรประจำาวนัให้เป็นเวลาสมำา่เสมอ โดยกำาหนดตารางเวลา 
สำาหรับการกิน การเล่น การเรียนรู้ และการนอนหลับ

 ให้เด็กอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีม่กีารกระตุน้ อย่าปล่อยให้เดก็อยูค่นเดยีว 
เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่มีใครพูดคุยด้วย และให้จำากัดเวลา
ในการดูทีวีและเล่นเกม

 ให้เด็กได้อยู่ในโรงเรียนให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ให้เข้า
เรียนตามระบบการเรียนหลักของโรงเรียน หรือแม้แต่จะเป็น 
การเรียนร่วมบางเวลาก็ตาม

 ฝึกวนิยัอย่างสมดลุ เม่ือเดก็/วยัรุน่ทำาส่ิงทีดี่ ต้องให้รางวลั ดงึความ 
สนใจเด็ก/วัยรุ่นออกจากสิ่งที่ไม่ควรทำา 

  อย่าใช้ การข่มขูห่รอืการลงโทษทางร่างกายเมือ่เกดิพฤตกิรรม
ที่เป็นปัญหา

 เดก็ทีม่คีวามผดิปกตด้ิานพฒันาการมกัมปัีญหาพฤตกิรรม ซึง่ทำาให้ 
ผู้ดูแล/ผู้ปกครองจัดการยาก ดูคำาแนะนำาในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม (2.3)

 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและครอบครัว  
และรักษาสิทธิและศักดิ์ศรีตามหลักมนุษยชน

 – ให้ความรู้ผู ้ดูแล/ผู้ปกครอง เพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาตัวใน 
  โรงพยาบาลระยะยาว

 – ส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพ
 – ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษาใน 

  รูปแบบอื่น ๆ
 – ส่งเสริมการเข้าถึงอาชีพ
 – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชีวิตครอบครัวและชุมชน

2.5 สขุภาพจติศกึษาเรือ่งปัญหาและความผดิปกติ 
ด้านอารมณ์ รวมถึงโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น

 จดัการกบัสถานการณ์ทีต่งึเครยีดในครอบครวั เช่น ความขดัแย้ง
ของผู้ปกครอง หรือปัญหาของผู้ปกครอง สำารวจสถานการณ์ท่ี 
ไม่พงึประสงค์ทีอ่าจเกดิขึน้ในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยการ
ช่วยเหลือจากครู

 สร้างโอกาสให้ได้มีเวลาที่มีคุณภาพกับผู้ดูแล/ผู้ปกครองและ
ครอบครัว

 ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เด็ก/วัยรุ่น ได้ทำากิจกรรมที่ชอบหรือ 
กิจกรรมทางสังคมต่อไป (หรือเริ่มกลับไปทำาใหม่)

 พิจารณาการฝึกเด็ก/วัยรุ่นและผู้ดูแล/ผู้ปกครอง เช่น การฝึก
หายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และกิจกรรมอื่นที่คล้ายกันตาม
วัฒนธรรม

 ส่งเสรมิให้เดก็/วยัรุน่ ฝึกออกกำาลงักายเป็นประจำา และค่อย ๆ  เพิม่ 
ระยะเวลาในการออกกำาลังกายแต่ละครั้ง

 ทำากจิวตัรในตอนเช้าและก่อนนอนให้ปกต ิส่งเสรมินสิยัการนอน 
หลับเป็นประจำา กำาหนดตารางเวลาประจำาวันในการอาหาร  
การเล่น การเรียน และการนอนหลับ

 สำาหรับความกลัวที่มากเกินไปและไม่เป็นจริง :
 – ชื่นชมเด็ก/วัยรุ่นหรือให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อได้ลองทำา 

สิ่งใหม่ ๆ หรือกระทำาอย่างกล้าหาญ
 – ช่วยให้เด็กฝึกเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาทีละขั้น 

(เช่น หากเด็กกลวัทีจ่ะแยกจากผูด้แูล ให้เดก็ใช้เวลาเล่นคนเดยีว 
เพิ่มมากขึ้นในขณะที่ผู้ดูแลอยู่ใกล้ ๆ)

 – เข้าใจความรู้สึกและความกังวลของเด็ก และสนับสนุนให้เด็ก
เผชิญหน้ากับความกลัว

 – ช่วยเดก็/วยัรุน่เตรยีมแผนรบัมอืกรณทีีม่สีถานการณ์ทีน่่ากลวั
เกิดขึ้น

 อธิบายว่าความผิดปกติทางอารมณ์เป็นเรื่องปกติและสามารถ 
เกิดขึ้นได้กับทุกคน การเกิดขึ้นของความผิดปกติทางอารมณ์นั้น
ไม่ได้หมายความว่าคน ๆ นั้นเป็นคนอ่อนแอหรือขี้เกียจ

 ความผดิปกตทิางอารมณ์อาจทำาให้เกดิความคดิสิน้หวงัและไร้ค่า 
โดยไม่มีเหตุผล ให้อธิบายว่าความคิดเหล่านั้นจะดีขึ้น เมื่อความ
ผิดปกติทางอารมณ์ดีขึ้น

 ทำาให้เด็ก/วัยรุ่นรู้ว่า หากสังเกตพบว่ามีความคิดที่จะทำาร้าย
ตนเองหรอืฆ่าตวัตาย ควรบอกคนทีไ่ว้ใจได้และกลบัมาพบแพทย์
ทันที 

2.4 สุขภาพจิตศึกษาเรื่องพัฒนาการล่าช้าหรือความผิดปกติด้านพัฒนาการ

CMH 2
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2.6 การสนับสนุนผู้ดูแล/ผู้ปกครอง

 ประเมินผลกระทบด้านจิตสังคมในความผิดปกติของเด็ก/วัยรุ่น 
ที่มีต่อตัวผู้ดูแล/ผู้ปกครอง และให้การสนับสนุนความต้องการ 
ทั้งด้านบุคคล สังคม และสุขภาพจิต

 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำาเป็นสำาหรับชีวิตครอบครัว 
การจ้างงาน กิจกรรมทางสังคม และสุขภาพ

 จดัให้มกีารดแูลแทนชัว่คราว (หาผูด้แูลทีไ่ว้ใจได้ มาช่วยดแูลแทน
ในระยะสั้น ๆ) เพื่อให้ผู้ดูแลหลักได้หยุดพัก โดยเฉพาะในกรณีที่
เด็กมีความผิดปกติด้านพัฒนาการ

 สนับสนุนครอบครัวในการจัดการแก้ปัญหาทางสังคมและ
ครอบครัว และช่วยในการแก้ปัญหา

2.7 การประสานงานกับครูและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  ใน
โรงเรียน

 หลงัจากได้รบัความยนิยอมจากเดก็/วยัรุน่และผูด้แูล/ผูป้กครอง 
แล้ว ให้ติดต่อครูของเด็ก/วัยรุ่นและให้คำาแนะนำา/วางแผนวิธี
การสนบัสนนุเดก็ด้านการเรยีนและการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของ
โรงเรียน

 อธบิายให้เข้าใจว่าปัญหาสขุภาพจติของเดก็/วยัรุน่จะส่งผลกระทบ 
ต่อการเรียนรู้/พฤติกรรม/การทำางาน ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีครูสามารถ
ช่วยเหลือได้

 ถามเกีย่วกับสถานการณ์ตงึเครยีดใด ๆ  ทีอ่าจส่งผลกระทบทางลบ 
ต่ออารมณ์และการเรียนรู้ของเด็ก หากเด็กถูกรังแก แนะนำาครู 
ให้ดำาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อหยุดการรังแกนั้น

 ค้นหาวิธีการเพื่อช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
และอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ การรวมอยู่ในกลุ่ม และ 
การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น

 เคล็ดลับง่าย ๆ :
 – เปิดโอกาสให้เด็ก/วัยรุ่นใช้ทักษะและจุดแข็งของตน
 – ขอให้นักเรียนนั่งด้านหน้าชั้นเรียน
 – ให้เวลานักเรียนเพ่ิม เพื่อทำาความเข้าใจ และทำางานท่ีได้รับ

มอบหมายให้แล้วเสร็จ
 – แบ่งการมอบหมายงานชิ้นใหญ่ให้เป็นงานชิ้นเล็ก ๆ และ 

มอบหมายให้ทำาทีละส่วนในแต่ละครั้ง
 – ให้การชื่นชมเป็นพิเศษสำาหรับความพยายามและให้รางวัล 

สำาหรับความสำาเร็จ

 –  ไม่ใช้ การข่มขูห่รอืการลงโทษทางร่างกาย หรอืการติเตียน
ที่มากเกินไป

 – สำาหรับนักเรียนที่มีปัญหามากในห้องเรียน ให้รับอาสาสมัคร 
เพื่อช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวในห้องเรียน หรือจับคู่กับเพื่อน 
นกัเรยีนทีส่ามารถให้การสนับสนนุหรอืช่วยเหลือในการเรยีนได้

 – ถ้าเดก็/วยัรุ่นออกจากโรงเรยีน ช่วยให้กลบัมาเรียนโดยเรว็ทีส่ดุ  
โดยค่อย ๆ ปรับเพิ่มเวลาเรียนร่วมกับช้ันเรียน ในระหว่าง 
การปรับตัวเข้าเรียนใหม่ ควรได้รับการยกเว้นการสอบย่อย 
ในชั้นเรียนและการสอบใหญ่ชั่วคราว

2.8 การบำาบดัทางจติใจ 
 (psychological treatments) 

คู่มือน้ีไม่ได้จัดทำามาตรการดูแลเฉพาะเพ่ือการทำาจิตบำาบัดแบบสั้น 
เช่น การฝึกทักษะผู ้ปกครอง การทำาจิตบำาบัดรายบุคคล และ 
การบำาบัดพฤติกรรม องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาชุดฝึกอบรม
ทักษะผู้ปกครองสำาหรับผู ้ดูแลเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า/ผิดปกต ิ
ด้านพัฒนาการและสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (PSYCHOSOCIAL INTERVENTIONS) (ต่อ)
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คำาแนะนำาทางคลินิก
 หากการประเมินพบว ่ามีการละเมิด/ 
ทารณุกรรมหนึง่ชนดิหรอืมากกว่า ให้ประเมนิ 
ว่าเด็ก/วัยรุ่นมีโอกาสจะเผชิญและมีความ
เสี่ยงเช่นนี้ต่อเนื่องหรือไม่

ผู้ป่วยดีขึ้น หรือไม่
ประเมินซ�้ำและติดตำมอำกำร พฤติกรรม และกำรท�ำหน้ำที่

ของเด็ก/วัยรุ่นทุกครั้งที่มำติดตำมกำรรักษำ

1

CMH 3    การติดตามการรักษา (Follow-up)

การประเมินอาการที่ดีขึ้น

 ให้สุขภาพจิตศึกษาเพิ่มเติมและให้คำาแนะนำาในการเลี้ยงดูตามความเหมาะสม
 ทบทวนแนวทางการดูแลช่วยเหลือทั้งจิตสังคมและปรับแผนการดูแลรักษาตามความจำาเป็น  

 โดยให้เด็ก/วัยรุ่น และผู้ดูแล/ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามความเหมาะสม
 แนะนำาให้ติดตามการรักษาเป็นประจำา

หากอาการและ/หรือการทำาหน้าที่ ไม่ดีขึ้นภายใน 6 เดือน
 จัดให้มีวิธีการดูแลเพิ่มเติม หากทำาได้
 ติดตามนัดหมายให้บ่อยขึ้นตามความจำาเป็น
 ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง หากทำาได้เพื่อประเมินและให้การดูแลเพิ่มเติม

 ดำาเนินการตามแผนการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและติดตาม 
การรักษาจนกว่าอาการหายหรือดีขึ้น

 ให้สุขภาพจิตศึกษาเพิ่มเติมและคำาแนะนำาในการเลี้ยงดู
 หากมกีารใช้ยา ให้พจิารณาค่อย ๆ  ลดขนาดยาลงโดยปรกึษา
กับแพทย์เฉพาะทาง

 หากไม่ได้ใช้ยา ให้ลดความถี่ในการติดตาม เมื่ออาการลดลง 
และเด็ก/วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้ดี

  การติดตามการรักษา (Follow-up)
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คำาแนะนำาทางคลินิก
 สำาหรับวัยรุ่น ในส่วนของการติดตามการ
รกัษาควรวางแผนพบเฉพาะวัยรุ่น โดยไม่ม ี
ผูป้กครอง/ผูด้แูลอยูด้่วย ชีแ้จงถงึการรกัษา
ความลับในการปรึกษาบริการสุขภาพและ
สถานการณ์ใดบ้างท่ีจำาเป็นต้องแจ้งให้ 
ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่คนอื่นทราบ

การประเมินทั่วไป

ในการติดตามทุกครั้ง

 สำาหรับเด็กอายุตำ่ากว่า 5 ปี ให้ติดตามพัฒนาการของเด็ก
 ประเมินว่ามีปัญหาใหม่ หรืออาการที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ พฤติกรรมหรือ 
พัฒนาการ/การเรียนรู้หรือไม่ สำาหรับวัยรุ ่นให้ประเมินอารมณ์ที่แย่ลง 
(หงุดหงิด รำาคาญง่าย หรือเครียด ซึม หรือ เศร้า) หรือมีความคิดฆ่าตัวตาย  
ให้กลับไปท่ีการประเมิน STEP 4 เมื่ออารมณ์แย่ลง และไปที่  SUI  
สำาหรับความคิดฆ่าตัวตาย

 ค้นหาและจดัการกบัตวักระตุน้ความเครยีดด้านจติสังคมทัง้ทีบ้่าน ทีโ่รงเรยีน 
หรือสภาพแวดล้อมในท่ีทำางาน รวมถึงการเผชิญกับความรุนแรงหรือการ 
ทารุณกรรมรูปแบบอื่น

 ประเมินความเป็นไปได้ที่เด็ก/วัยรุ่นจะมีส่วนร่วมในครอบครัวและชีวิตใน
สังคม

 ประเมินความต้องการของผู้ดูแล/ผู้ปกครองและการสนับสนุนที่ดีสำาหรับ
ครอบครัว

 ติดตามการไปโรงเรียนสมำ่าเสมอ
 ทบทวนแผนการดูแลรักษาและติดตามความต่อเนื่องในการดูแลช่วยเหลือ 
ด้านจิตสังคม

 หากมีการใช้ยา ทบทวนการกินยาสมำ่าเสมอ ผลข้างเคียง และขนาดของยา

2

โรคพฤติกรรมเกเร (CONDUCT DISORDERS)
หำกอำกำรไม่ดีขึ้น หรืออำจเกิดอันตรำยต่อวัยรุ่นได้

 ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง เพื่อประเมินและให้คำาแนะนำาแผนการดูแลรักษาเพิ่มเติม

 ไม่ให้ การรักษาโดยการใช้ยา

ความผิดปกติด้านอารมณ์ (EMOTIONAL DISORDERS)
หำกอำกำรไม่ดีขึ้น และเด็ก/วัยรุ่นได้รับกำรดูแลช่วยเหลือด้ำนจิตสังคมเป็นเวลำอย่ำงน้อย 
6 เดือน

 ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

 ไม่ควร เริ่มการรักษาโดยการใช้ยาเอง

โรคซึมเศร้า (DEPRESSION)
หำกอำกำรไม่ดีข้ึน และวัยรุ่นอำยุมำกกว่ำ 12 ปีขึ้นไป และได้รับกำรดูแลช่วยเหลือดำ้น 
จิตสังคมเป็นเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือน

 ส่งต่อหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อพิจารณาให้ fluoxetine (แต่ห้ามใช้ SSRIs 

ตัวอื่นหรือ TCAs)

ความผิดปกติด้านพัฒนาการ
หำกอำกำรไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง หรืออำจเกิดอันตรำย
ต่อเด็ก หรือเกิดผลกระทบต่อสุขภำพ (เช่น ปัญหำ
ทำงโภชนำกำร)

 ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง เพือ่ประเมนิและคำาแนะนำา 
แผนการดูแลรักษาเพิ่มเติม

 ไม่ให ้การรักษาโดยการใช้ยา

โรคสมาธิสั้น (ADHD)
หำกอำกำรไม่ดีขึ้น และเด็กอำยุอย่ำงน้อย 6 ปี  
และได้รับกำรดูแลช่วยเหลือด้ำนจิตสังคมเป็นเวลำ
อย่ำงน้อย 6 เดือนแล้ว

 ส่งต่อหรอืปรกึษา แพทย์เฉพาะทาง เพ่ือพจิารณา
ให้ methylphenidate
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3
การติดตามการรักษาโดยการใช้ยา

การติดตามเพิ่มเติมในวัยรุ่นที่ได้รับการรักษา
ด้วยยา fluoxetine

 บันทึกรายละเอียดใบสั่งยาและการบริหารยา

 นัดติดตามทุกสัปดาห์ในเดือนแรก หลังจากนั้นเป็นนัดทุกเดือน :
 ติดตามรายงานผลข้างเคียงท่ีเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของ

อารมณ์และอาการอื่น ๆ

 ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง หากพบว่ามีผลข้างเคียงของยาที่รุนแรง 
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (เช่น ความคิดฆ่าตัวตายที่เกิดข้ึน 
มาใหม่หรือแย่ลง พฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตายหรือทำาร้ายตนเอง 
กระสับกระส่าย หงุดหงิดง่าย วิตกกังวล หรือนอนไม่หลับ)

 แนะนำาวัยรุ ่นให้กินยาต่อเนื่อง แม้ว่าอาการจะดีขึ้น ควรกินยา 
ต่อเน่ือง 9-12 เดือนหลังจากที่อาการดีขึ้นแล้ว เพื่อลดความเสี่ยง 
ของการกลับป่วยซำ้า

 แนะนำาไม่ให้หยุดยาทันที

 หากอาการดีขึ้นเป็นเวลา 9-12 เดือน :
 พูดคุยกับวัยรุ่นและผู้ดูแล/ผู้ปกครองถึงความเส่ียงและประโยชน์ 

ในการลดขนาดยาลง ค่อย ๆ ลดยาลงอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป 
ติดตามอาการกำาเริบอย่างใกล้ชิด

การติดตามเพิ่มเติมในเด็กที่ได้รับการรักษา
ด้วยยา methylphenidate

 บันทึกรายละเอียดใบสั่งยาและการบริหารยา 

 เฝ้าระวังการนำายาไปใช้ในทางที่ผิดและไม่ตรงวัตถุประสงค์

 ทุก 3 เดือน : ติดตาม/บันทึกส่วนสูง นำ้าหนัก ความดันเลือด 
รายงานผลข้างเคียงของยา และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

 ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหากสังเกตพบผลข้างเคียงของยา (เช่น 
นำ้าหนักและส่วนสูงไม่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ ความดันเลือดเพิ่มขึ้น 
กระสับกระส่าย วิตกกังวล และนอนไม่หลับอย่างรุนแรง)

 หลังจากหนึ่งปีของการรักษา : ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ
การใช้ methylphenidate ต่อเนื่อง

  การติดตามการรักษา (Follow-up)
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ภาวะสมองเสื่อม
(DEMENTIA)

ภาวะสมองเส่ือม (dementia) เป็นกลุ ่มอาการของโรคเรื้อรัง

ที่พยาธิสภาพจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภายในสมอง แม้ว่าจะสามารถเกิดได้ในทุกอายุ แต่พบได้บ่อยกว่า

ในผู้สูงอายุ ภาวะสมองเสื่อมเป็นสาเหตุสำาคัญของความพิการ  

และภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สังคม และเศรษฐกิจของผู้ดูแล ครอบครัว และสังคม  

ในวงกว้าง

ภาวะสมองเสื่อม ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถทางจิตใจ  

บคุลกิภาพ และพฤตกิรรมของบคุคล ผูท้ีม่ภีาวะสมองเสือ่มมกัประสบ 

ปัญหาความจำา และทักษะที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน ภาวะสมองเสื่อม 

ไม่ถือเป็นความปกติของการชราภาพ โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s  

disease) เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด อย่างไร 

ก็ตาม ภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดได้จากโรคและการบาดเจ็บอื่น ๆ 

หลากหลาย ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมักมาด้วยอาการหลงลืมบ่อย  

หรอืรู้สกึเศร้า อาการอืน่ทีอ่าจพบได้ เช่น ความสามารถในการควบคมุ

อารมณ์ พฤติกรรมทางสังคม และแรงจูงใจเสื่อมถอยลง

ผูท้ีม่ภีาวะสมองเส่ือม อาจไม่ตระหนกัถึงความเปลีย่นแปลงเหล่านีเ้ลย  

และไม่เข้ารับการรักษา ครอบครัวอาจสังเกตเห็นปัญหาความจำา  

บุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป สับสน เดินเร่ือยเปื่อย หรือ  

กลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและ 

ญาติบางราย อาจไม่คิดว่าเป็นปัญหาหรือคิดว่าเป็นปัญหาความจำา 

หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นเพียงเล็กน้อย ภาวะสมองเสื่อมทำาให้ความ

สามารถการรูค้ดิ (cognitive function) ถดถอย และมกัรบกวนกจิกรรม 

ในชีวิตประจำาวัน เช่น อาบนำ้า แต่งตัว รับประทานอาหาร การดูแล 

สขุอนามัยส่วนตัว และการเข้าห้องนำา้ แม้จะยังไม่มีวิธีการรกัษาให้หาย  

แต่การตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก และให้การดูแลช่วยเหลือประคับ

ประคอง จะช่วยให้ชีวิตของผู้ป่วยและญาติดีข้ึนอย่างมาก อีกทั้ง

สุขภาพกาย การรู้คิด กิจกรรม และความเป็นอยู่ของผู้ที่มีภาวะ 

สมองเสื่อม สามารถปรับให้ดีที่สุดตามศักยภาพได้

93
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DEM    Quick Overview

ประเมินอาการแสดงของสมองเสื่อม

อาการเหล่านี้ สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น หรือไม่
– ภาวะเพ้อ (delirium)
– ภาวะซึมเศร้า (pseudodementia)

ประเมินโรคทางกายอื่น ๆ

ประเมินอาการทางพฤติกรรม และจิตใจ

ประเมินภาวะ MNS อื่น ๆ

ประเมินความต้องการของผู้ดูแล/ญาติ

มาตรการดูแลรักษา (Management protocol)

1. ภาวะสมองเสื่อม ที่ไม่มีอาการทางพฤติกรรม หรืออาการทางจิตใจ

2. ภาวะสมองเสื่อม ที่มีอาการทางพฤติกรรม หรืออาการทางจิตใจ

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (Psychosocial Interventions)

การรักษาด้วยยา (Pharmacological Interventions)

DEM

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)
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DEM 1      การประเมิน (ASSESSMENT)

อาการนำาที่พบบ่อยของภาวะสมองเสื่อม
  ควำมจ�ำลดลง หรือมีปัญหำควำมจ�ำ (หลงลืมมำก) และกำรรับรู้เวลำ สถำนที่ และบุคคลบกพร่อง
  มีปัญหำทำงอำรมณ์หรือพฤติกรรม เช่น นิ่งเฉย (apathy-ไม่สนใจรับรู้) หงุดหงิด 
  สูญเสียกำรควบคุมอำรมณ์ อำรมณ์เสียง่ำย หงุดหงิด ร้องไห้ง่ำย
  มีปัญหำในกำรท�ำงำน กำรท�ำกิจกรรมในบ้ำนและกิจกรรมทำงสังคม

คำาแนะนำาทางคลินิก 

สัมภาษณ์ผู ้ดูแลหลัก (คนที่รู ้จัก 
ผู้ป่วยมากที่สุด) และถามถึงความ
เปลีย่นแปลงในช่วงนีเ้กีย่วกบัการคิด  
และใช้เหตุผล ความจำา และการ 
รบัรูว้นั/เวลา/สถานที ่ปัญหาความจำา
เป็นครั้งคราวพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ 
แต่บางครั้งอาจมีความสำาคัญมาก  
แม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ 

ตวัอย่างคำาถาม เช่น ผูป่้วยมกัลืมว่า 
เอาของวางไว้ทีไ่หนอยูบ่่อยครัง้หรอืไม่  
บางครัง้ลมืเหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้เมือ่วาน 
หรอืบางครั้งลืมว่าตนเองอยู่ที่ไหน

ถามข้อมูลว่าปัญหาเหล่านี้เริ่มเป็น
ตั้งแต่เมื่อไหร่ และในช่วงท่ีผ่านมา
อาการแย่ลงหรือไม่

คำาแนะนำาทางคลินิก 
ประเมินโดยตรงด ้วยการทดสอบ 
ความจำา การรับรู ้วัน/เวลา/สถานที่ 
ทักษะการใช้ภาษา ด้วยวิธีการประเมิน 
ระบบประสาท พ้ืนฐานและด ้ วย 
เครื่องมืออื่น ตามที่มีในพื้นที่ให้ดูที่บท 
การดูแลรักษาและเวชปฏิบัติที่สำาคัญ  
(  ECP)

ประเมินอาการแสดงของภาวะสมองเสื่อม

มีปัญหาความจำา และ/หรือ อาการสับสนไม่รู้วัน/เวลา/สถานที่ หรือไม่
(เช่น ลืมว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้น หรือสับสนว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหน)

เข้าไม่ได้กับ ภาวะสมองเสื่อม
  คัดกรองภาวะ MNS อื่น

ผู้ป่วยลำาบากในการทำาหน้าที่หรือกิจกรรมหลักต่าง ๆ หรือไม่
(กิจกรรมประจำาวัน เช่น ซื้อของ ทำาอาหาร จ่ายบิลเรียกเก็บประจำาเดือนต่าง ๆ)

1

เข้าไม่ได้กับ ภาวะสมองเสื่อม
  คัดกรองภาวะ MNS อื่น
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อาการเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่น หรือไม่

2
คำาแนะนำาทางคลินิก 

Delirium (ภาวะเพ้อ) : เป็นสภาวะทาง
จิตใจที่เป็นแบบชั่วคราวท่ีเป็น ๆ หาย ๆ  
มีลักษณะคือ สมาธิเสียไป เกิดขึ้นในช่วง
เวลาสั้น ๆ และอาการจะเป็น ๆ หาย ๆ ใน
วนัเดยีวกนั อาจเกิดจากสาเหตุทางกายแบบ 
เฉียบพลัน เช่น การติดเชื้อ ยา ความผิดปกต ิ
ของเมตาบอลิซึม ภาวะเมาสารเสพติด หรือ
ภาวะถอนพิษสารเสพติด

อาการค่อย ๆ เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ
ใช้เวลานานอย่างน้อย 6 เดือน หรือไม่

อาการมีลักษณะต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือไม่
– เป็นทันที
– เป็นช่วงสั้น ๆ (วันถึงสัปดาห์)
– เป็นตอนกลางคืน และสัมพันธ์กับระดับความ 

รู้สึกตัวที่เสียไป
– การรับรู้วัน เวลา สถานที่ หรือ บุคคลที่เสียไป

เข้าได้กับ
DEMENTIA

ผู้ป่วยมี โรคซึมเศร้า
ระดับปานกลางถึงรุนแรง หรือไม่ ไปที่  DEP

คำาแนะนำาทางคลินิก 
ความบกพร่องการรู้คิด (cognitive impairment) 
อาจเป็นผลจากโรคซึมเศร้าได้เรียกว่า
“Pseudodementia”

เข้าได้กับ DELIRIUM

ประเมินหาสาเหตุทางกายอื่น ๆ (สารพิษ/เมตาบอลิก/การติดเชื้อ)
– ตรวจปัสสาวะเพื่อหาการติดเชื้อ
– ตรวจสอบยาที่ใช้ทั้งหมด โดยเฉพาะยาที่มีผลข้างเคียง anti-cholinergic 
 เช่น ยาต้านซึมเศร้า ยาแก้แพ้ และยารักษาโรคจิต
– ประเมินอาการปวด
– ประเมินสภาวะโภชนาการ เช่น การขาดวิตามิน และความผิดปกติ
 ของ electrolyte

รักษาโรคซึมเศร้า ไปที่  DEP
เมื่อรักษาโรคซึมเศร้าแล้ว ทบทวนเกณฑ์การวินิจฉัย
ภาวะสมองเสื่อมอีกครั้ง ไปที่ STEP  1

DEM 1  การประเมิน (Assessment)
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ประเมินโรคทางกายอื่น ๆ

3

ผู้ป่วยมีลักษณะต่อไปนีข้้อใดข้อหนึ่งหรือไม่
 อาการเริ่มเป็นก่อนอายุ 60 ปี
 อาการเริ่มเป็นสัมพันธ์กับการบาดเจ็บทางศีรษะ

 เส้นเลือดแตก/ตีบในสมอง หรือการไม่รู้สึกตัว/การรู้สึกตัวเสียไป

ลักษณะไม่ปกติ
 ส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง

ผู้ป่วยมีการบริโภคอาหารที่ไม่ครบหมู่
ขาดสารอาหาร หรือ ซีด หรือไม่

เสริมสารอาหาร 
และติดตามนำ้าหนัก

ผู้ป่วยมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือไม่
– ความดันเลือดสูง
– คอเลสเตอรอลสูง
– เบาหวาน 

– สูบบุหรี่
– โรคอ้วน
– โรคหัวใจ (เจ็บหน้าอก หัวใจวาย)

– เคยมีสมองขาดเลือด (stroke) 
 หรือสมองขาดเลือดชั่วคราว (TIA) 

ส่งต่อแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสม
ลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ :
– แนะนำาให้เลิกสูบบุหรี่
– รักษาความดันเลือดสูง

 
 มีประวัติคอพอก  ชีพจรช้า  ผิวแห้ง (hypothyroidism)
 มีประวัติการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น HIV/AID 

– แนะนำาให้ปรบัอาหารเพือ่ลดนำา้หนกั
– รักษาโรคเบาหวาน
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ประเมินความต้องการของผู้ดูแล/ญาติ

4

ผู้ดูแล/ญาติมีปัญหาในการรับมือกับปัญหา หรือมีความเครียดหรือไม่

ผู้ดูแล/ญาติมีอารมณ์ซึมเศร้า หรือไม่

ผู้ดูแล/ญาติประสบปัญหาสูญเสียรายได้ 
และ/หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อการดูแล หรือไม่

หาทางเลือกการช่วยเหลือการเงินในพื้นที่ เช่น บริการสำาหรับ
ผู้พิการ สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ในการดูแลผู้พิการ หรือเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 

ประเมินภาวะซึมเศร้าเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ ไปที่  DEP
ให้ความช่วยเหลือการจัดการความเครียดและให้สุขภาพจิตศึกษา
การให้คำาปรึกษาชนิดแก้ปัญหา (problem-solving counselling) 
หรือ การบำาบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (cognitive 
behavioural therapy)

คำาแนะนำาทางคลินิก 
ระบุ
– ใครคือผู้ดูแลหลัก
– ใครคือผู้ดูแลอื่น ๆ และจะช่วย
 ดูแลอะไรได้บ้าง
– ปัญหาในการดูแลคืออะไร

ค้นหาการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม 
เช่น บริการดูแลชั่วคราว (respite care) กระตุ้นเครือข่าย 
การดูแลช่วยเหลือในชุมชน การบำาบัดครอบครัว หรือบุคคล 
หากมีการจัดบริการ

  การประเมิน (Assessment)
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ผู้ป่วยมีปัญหาต่อไปนีข้้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่

ด้านพฤติกรรม หรือจิตใจ ของภาวะสมองเสื่อม

5

อาการทางพฤติกรรม เช่น                                   
 เดินเรื่อยเปื่อย
 ความผิดปกติเป็นเวลากลางคืน
 กระสับกระส่าย (agitation)
 ก้าวร้าว (aggression)

อาการทางจิตใจ เช่น
 ประสาทหลอน
 หลงผิด
 วิตกกังวล
 ระเบิดอารมณ์ควบคุมไม่ได้

หากพบว่ามีความเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงมาก
ประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือก่อน
ไปที่  SUI

หากมีภาวะ MNS อื่นเกิดขึ้นร่วมด้วย 
ประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือ
ก่อนไปที่ protocol 

ไปที ่PROTOCOL 1

ไปที ่PROTOCOL 2
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DEM 2       การดูแลช่วยเหลือ (Management)

PROTOCOL PROTOCOL

1 2

 ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล/ญาติ (2.1)

 ส่งเสริมให้ผู้ดูแล/ญาติทำากิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการรู้คิด 

 (cognitive function) (2.4)

 ส่งเสริมการพึ่งพาตัวเอง การทำางาน และการเคลื่อนไหว (2.3)

 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ดูแล/ญาต ิ(2.5)

 พิจารณาให้ยาต่อเมื่อสามารถให้การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอรแ์ละมีการดูแล
 ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ภายใต้การดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางและมี

 ผู้ดูแล/ญาติสามารถติดตามผลข้างเคียงได ้(2.6)

สมองเสื่อมทีไ่ม่มอีาการทางพฤติกรรม 
และ/หรืออาการทางจิตใจ

สมองเสื่อมที่มีอาการทางพฤติกรรม
และ/หรืออาการทางจิตใจ

 ดูแลรักษาอาการทางพฤติกรรม และอาการทางจิตใจ  (2.2)

ถ้ามีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยหรือผู้ดูแล/ญาติ

 พิจารณาให้ยารักษาโรคจิต (antipsychotic) หากอาการยังคงอยู่ 

 หรือหากมีความเสี่ยงจะเกิดอันตราย (2.7)

 ส่งต่อจิตแพทย์หรือประสาทแพทย ์หากสามารถทำาได้

ดำาเนินการตาม PROTOCOL 1

  การดูแลช่วยเหลือ (Management)
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2.1 การให้สุขภาพจิตศึกษา

 ถามผู้รับการประเมินภาวะสมองเสื่อมว่าต้องการทราบวินิจฉัย 
หรือไม่และให้แจ้งข้อมูลกับใครบ้าง

 – ปรับคำาอธิบายให้เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจและ
เพียงพอที่จะจำาข้อมูลได้

 – ให้ข้อมูลเบื้องต้น (อย่าให้ข้อมูลมากเกินไป)

 ข้อความสำาคัญ
 – ภาวะสมองเสื่อม เป็นความเจ็บป่วยของสมอง และมีแนวโน้ม

จะเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ
 – แม้ว่าจะไม่มวีธีิรกัษาให้หายขาด แต่มวีธิมีากมายทีจ่ะช่วยเหลอื

และให้การสนับสนุนดูแลผู้ป่วย และครอบครัวได้
 – อาการและพฤตกิรรมหลายอย่างสามารถจดัการได้ มหีลากหลาย

วิธีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสะดวกสบายขึ้น และให้การช่วยเหลือ 
เพื่อลดความเครียดของผู้ดูแล/ญาติ

2.2 ดูแลรักษาอาการทางพฤติกรรม และอาการ 
ทางจิตใจ

 ค้นหาและรักษาปัญหาสุขภาพกาย ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรม  
ให ้ตรวจร ่างกายเพื่อหาความเจ็บปวด การติดเชื้อ ฯลฯ  
(ไปที่  ECP) และส่งต่อแพทย์เฉพาะทางเมื่อมีความจำาเป็น

 ค้นหาเหตุการณ์ (เช่น ซื้อของในตลาดที่วุ่นวาย) หรือปัจจัย (เช่น 
ออกไปข้างนอกคนเดียว) ที่อาจชักนำา กระตุ้น หรือเสริมปัญหา
พฤติกรรม และให้การดแูลช่วยเหลอื ปรบัแก้ปัจจยักระตุน้เหล่านัน้  
ถ้าสามารถทำาได้

 พิจารณาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น ท่ีน่ังท่ีเหมาะสม บริเวณที่
ปลอดภัยต่อการเดินเรื่อยเปื่อย มีป้ายสัญลักษณ์ (เช่น ห้ามออก
ที่ประตูถนนใหญ่ หรือ ทางไปห้องนำ้า)

 ส่งเสริมเทคนิคการผ่อนคลาย ทำาให้สงบ หรือเบี่ยงเบนความ 
สนใจ แนะนำาให้ทำากจิกรรมทีช่อบ (ไปเดนิเล่น ฟังเพลง ชวนพูดคยุ)  
โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยรู้สึกกระสับกระส่าย 

2.3 ส่งเสรมิการทำากจิกรรมในชวีติประจำาวนั (ADLs) 
และการใช้ชวีติในชมุชน

 วธิกีารเพือ่ส่งเสรมิการทำากจิกรรม ADLs และการใช้ชวีติในชมุชน
ไปที่  ECP

 วางแผนการทำา ADLs ด้วยกิจกรรมที่พึ่งตัวเองได้มากท่ีสุด  

เสริมความสามารถหน้าที่ ช่วยปรับและพัฒนาทักษะ และลด

ความต้องการดูแลช่วยเหลือ การกระตุ้นความสามารถหน้าที่ 

และการมีส่วนร่วมในชุมชนของผู้ป่วยและผู้ดูแล/ญาติในด้าน 

การวางแผน และนำาวิธีการเหล่านี้ไปใช้ สนับสนุนการให ้

คำาปรึกษา หากมีทรัพยากรสังคมดังกล่าว

 – ให้คำาแนะนำาเพื่อสนับสนุนการเข้าห้องนำ้าได้ด้วยตนเอง เช่น 

เข้าห้องนำ้าให้ทันเวลา และควบคุมการดื่มนำ้า (หากมีปัญหา

การกลั้นปัสสาวะและอุจจาระ จะต้องประเมินและทดลอง

รักษาก่อนจะสรุปว่าแก้ไขไม่ได้)

 – ทำาให้ส่ิงแวดล้อมทีบ้่านปลอดภยั เพ่ือลดความเสีย่งการหกล้ม 

และการบาดเจ็บ

 – แจ้งครอบครวั ให้ความสำาคญัในการดแูลพืน้บ้าน ให้ปราศจาก 

สิ่งของรกรุงรัง เพื่อป้องกันการหกล้ม

 – แนะนำาการปรับปรุงบ้าน เช่น การติดราวจับ การติดป้าย  

(เช่น ห้องนำา้ ห้องนอน) เพือ่ป้องกนัการหลงและสับสนทศิทาง

ในบ้าน

 – แนะนำาให้ออกกำาลงักายหรอืกจิกรรมเคลือ่นไหว เพือ่คงความ

สามารถการเคลื่อนที่ และลดความเสี่ยงการหกล้ม

 – สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ พักผ่อน (ปรับตามระยะและ

ความรุนแรงของโรค)

 – จัดการปัญหาประสาทสัมผัสต่าง ๆ (เช่น การได้ยิน และการ

มองเห็นไม่ชัด) ด้วยอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เช่น เครื่องช่วยฟัง 

และแว่นขยาย

 – ส่งต่อนักกิจกรรมบำาบัด หากมีบริการ

2.4 การดูแลช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมความสามารถการ
รู้คิด (cognitive function)

สนับสนุนผู้ดูแล :

 ให้บอกวัน เวลา สถานที่ ชื่อคนอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ป่วยคง
การรับรู้ ไม่สับสน

 ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยการสื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ อัลบั้ม 
รูปเก่า ๆ และข้าวของใช้ในบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้เหตุการณ์
ปัจจุบัน กระตุ้นเตือนความจำาและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเล่าเร่ือง
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าในอดีต

 ใช้ประโยคสั้น ๆ ชัดเจนในการสื่อสาร ลดเสียงรบกวนอื่น ๆ เช่น 
เสียงวิทยุ โทรทัศน์ หรือเสียงคุยกัน และตั้งใจฟังว่าผู้ป่วยพูดว่า
อะไร

 ทำากิจกรรมให้เรียบง่าย หลีกเลี่ยงการทำาต่างไปจากกิจวัตร และ
พยายามหลีกเลี่ยงการพาไปในสถานที่ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย

 

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (PSYCHOSOCIAL INTERVENTION)
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2.5 การสนับสนุนผู้ดูแล/ญาติ
 ประเมนิผลกระทบต่อผูดู้แล และความต้องการของผูดู้แล เพือ่ให้
มั่นใจว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือและทรัพยากรที่จำาเป็นสำาหรับ
ชีวิตครอบครัว การจ้างงาน กิจกรรมทางสังคม และสุขภาพ  
(ดู  DEM 1)

 แสดงความเข้าใจว่า การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม อาจทำาให้เหนื่อย
และเครียดมาก ผู้ดูแลจำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เคารพ
ศกัดิศ์รขีองผูป่้วยสมองเสือ่ม หลกีเลีย่งการคกุคาม หรอืละเลย
ผู้ป่วย

 สนบัสนนุผูดู้แลให้แสวงหาความช่วยเหลอืหากมปัีญหาหรอืเครยีด
ในการดแูลญาตผู้ิใหญ่ทีรั่ก

 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม ให้คิดถึงจิตใจของผู ้ป่วย 
สมองเสื่อม

 ฝึกหรือสนับสนุนทักษะเฉพาะ เช่น การจัดการพฤติกรรม หาก
จำาเป็น วิธีที่ดีที่สุดคือ กระตุ้นให้ทำาไปพร้อมกัน เช่น บทบาท 
สมมติ

 สนับสนุนให้การช่วยเหลือที่เป็นไปได้ (เช่น บริการดูแลชั่วคราว 
ที่บ้าน) หาสมาชิกครอบครัวหรือคนที่เหมาะสมผลัดกันดูแล 
ผู ้ป่วย เพื่อให้ผู ้ดูแลหลักได้มีช่วงพักผ่อน และทำากิจกรรม 
ส่วนตัวอื่น ๆ

 ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ป่วย เช่น สิทธ์ิผู้พิการ  
สทิธิผ์ูส้งูอาย ุสทิธิย์กเว้นภาษ ีหรอืสทิธกิารช่วยเหลอืทางการเงนิ 
และสังคมอื่น ๆ (ทั้งจากภาครัฐ และนอกภาครัฐ)

DEM 2

2.6 ภาวะสมองเส่ือมที่ไม่มีอาการทางพฤติกรรม 
และ/หรืออาการทางจิต

  ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องให้ยา cholinesterase inhibitors  
(เช่น donepezil, galantamine และ rivastigmine) หรือ 
memantine ในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมทุกราย

 พิจารณาให้ยาต่อเมื่อสามารถให้การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ได้ 
และมแีพทย์เฉพาะทางให้การดแูลรกัษาและให้คำาปรกึษาและ 
มีการติดตามผลข้างเคียงและแก้ไขได้โดยผู้ดูแล/ญาติ

หากสามารถทำาได้ :

 ภาวะสมองเส่ือมที่สงสัยโรคอัลไซเมอร์ และสามารถติดตาม
อาการอย่างใกล้ชิดได้ พิจารณาให้ยา cholinesterase  
inhibitors (เช่น donepezil, galantamine, rivastigmine)  
หรือ memantine

 สำาหรับภาวะสมองเส่ือมที่เกิดจากโรคหลอดเลือด พิจารณาให้ 
memantine

2.7 ยารักษาโรคจิต (antipsychotic) สำาหรับ
อาการทางพฤตกิรรม และ/หรอือาการทางจติ

 ให้การดูแลช่วยเหลือด้านจิตสังคมก่อน

 หากมีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยหรือผู้ดูแล พิจารณาให้ยารักษาโรคจิต
ไปที่  PSY 2  การดูแลรักษา (management) ในรายละเอียด
การใช้ยา 

 ยึดหลักว่า
 – “เริ่มยาขนาดตำ่า ปรับยาช้า ๆ” (Start low, go slow) 

และทบทวนความจำาเป็นของยาอย่างสมำ่าเสมอ (อย่างน้อย 
เดือนละครั้ง)

 – ใช้ขนาดยาที่ตำ่าที่สุดที่ได้ผล
 – ติดตามอาการข้างเคียง extrapyramidal symptoms (EPS)

  หลีกเลี่ยง haloperidol แบบฉีดเข้าเส้น

  หลีกเลี่ยง diazepam

  การดูแลช่วยเหลือ (Management)

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม 
(ต่อ)

การรักษาด้วยยา
(PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS)
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DEM 3      การติดตามการรักษา (Follow - up)

ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา

1

อาการผู้ป่วยคงที่ หรือไม่ 
(อาการไม่แย่ลง หรือความสามารถหน้าที่ลดลง อาการทางพฤติกรรมและอาการทางจิตใจดีขึ้น)

ข้อแนะนำาความถ่ีของการตดิตาม
 ตดิตามอาการอย่างน้อย ทกุ 3 เดอืน
 หากมีการใช ้ยา ติดตามอาการ 
ทุกเดือน 

 

ให้คงตามแผนการรักษา

ติดตามอาการอย่างน้อย

ทุก 3 เดือน

หากยังไม่ได้รับการรักษาด้วยยา
เริ่มให้การรักษาด้วยยา ตามความเหมาะสม

หากได้รับการรักษาด้วยยาอยู่
ทบทวนความต่อเนื่องการกินยา ผลข้างเคียง และขนาดยา 
ปรับขนาดยา หรือพิจารณาเปลี่ยน ตามความเหมาะสม

ทบทวนการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

ประเมินปัญหาสุขภาพกาย
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การประเมินเป็นประจำา

ให้การดูแลช่วยเหลือด้านจิตสังคม

2

3

 ส่งเสริมความสามารถในการทำาหน้าที่ต่อเนื่อง และให้สุขภาพจิตศึกษา 

ดูรายละเอียดที่  DEM 2.1-2.5 และ  ECP

DEM 3

 อาการข้างเคียงของยา หากผู ้ป่วยใช้ยารักษาโรคจิต  
ให้ประเมินอาการ extrapyramidal (EPS) (ไปที่  PSY)  
หากมีอาการให้ลดหรือหยุดยา

 โรคร่วมทางกาย หรือโรคร่วม MNS

 ความสามารถในการทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน และ
ความต้องการการดูแลใด ๆ

 ความเสีย่งต่อความปลอดภัย และแนะนำาให้มกีารปรับพฤตกิรรม 
ให้เหมาะสม หากอาการของโรคเป็นมากขึ้น (เช่น จำากัด 
การขับรถ การทำาอาหาร ฯลฯ)

 อาการทางพฤติกรรม และอาการทางจิตใจที่เกิดขึ้นใหม่อื่น ๆ  

 อาการของโรคซึมเศร้า (ไปที่  DEP) 

 หรอืความเสีย่งสงูต่อการฆ่าตวัตาย/ทำาร้ายตวัเอง (ไปที ่  SUI)

 ความต้องการของผู้ดูแล

  การติดตามการรักษา (Follow - up)

ในทุกครั้งที่มาตรวจ ให้ประเมินและถามสิ่งต่อไปนี้
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ความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด
(DISORDERS DUE TO SUBSTANCE USE)

ความผิดพฤติกรรมใช้สารเสพติดนี้หมายรวมถึง ความผิดปกติ
พฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด และภาวะเฉพาะ เช่น ภาวะเมา 
(intoxication) ภาวะใช้เกินขนาด (overdose) และภาวะถอนพิษ 
(withdrawal)

ภาวะเมา (ACUTE INTOXICATION) คอืภาวะท่ีเกดิข้ึนชัว่คราว 
หลังได้รับสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ส่งผลให้ระดับความรู้สึกตัว 
การรู้คิด การรับรู้ อารมณ์ หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

ภาวะใช้ยาเกนิขนาด (OVERDOSE) คอืการใช้ยาใด ๆ  ในปรมิาณ 
ทีม่ากจนเกดิผลเสยีทางกายหรือจิตใจอย่างเฉียบพลัน

ภาวะถอนพษิ (WITHDRAWAL) คอืลกัษณะอาการทีไ่ม่พึงประสงค์ 
ที่เกิดจากการลดหรือหยุดใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทโดยฉับพลัน  
ซ่ึงผูใ้ช้สารดงักล่าวต้องใช้มานานในระยะเวลาหน่ึงและใช้ในปริมาณ 
มากพอที่จะทำาให้เกิดการเสพติดทางร่างกาย หรือจิตใจได้ ที่สำาคัญ 

คืออาการถอนพิษจะตรงข้ามกับอาการท่ีเกิดจากการใช้สารออกฤทธ์ิ
ต่อจิตประสาทนั้น ๆ

การใช้แบบอันตราย (HARMFUL USE) คือรูปแบบการใช ้
สารออกฤทธิต่์อจติประสาททีท่ำาลายสขุภาพของผู้ใช้ ซึง่ผลกระทบมไีด้
ทั้งทางด้านร่างกาย เช่น โรคตับ และทางด้านจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า  
และมักจะมีปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ปัญหาครอบครัวหรือปัญหา
การทำางาน

การเสพติด (DEPENDENCE) เป็นกลุ่มลักษณะทางสรีรวิทยา  
พฤติกรรม และการรู้คิดที่ผู้ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ความ 
สำาคัญของการใช้สารฯ เป็นลำาดับแรก แสดงออกโดยมีความต้องการ 
ใช้สารอย่างมาก (craving) และไม่สามารถควบคุมการใช้ของ
ตนเองได้ ผู ้ที่อยู ่ในภาวะนี้มักจะมีการใช้สารเสพติดปริมาณสูง 
และมีอาการถอนพิษได้หากหยุดใช้

หมายเหตุ (ผูแ้ปล) : หนงัสอืแนะนำา
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 treatment for people with alcohol problems]. นนทบรุ ี: คณะอนกุรรมการพจิารณาด้านการบำาบดัฟ้ืนฟูสภาพผูต้ดิเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ ; 2561.
2. สาวิตร ี อษัณางค์กรชยั, สวุรรณา อรณุพงค์ไพศาล, พันธุน์ภา กติตริตันไพบลูย์, ผู้แปล. การบำาบดัแบบสัน้ตามผลการคดักรอง ASSIST สำาหรบัการใช้สารเสพตดิแบบเสีย่ง 
 และแบบอนัตราย : คูม่อืเพือ่ใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูม.ิ นนทบรีุ : แผนงานวชิาการพฒันารปูแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชมุชน, 2554.
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หัวข้อ     Quick Overview

การประเมินในภาวะฉุกเฉิน
สงสัยภาวะเมา (intoxication) หรือภาวะถอนพิษ (withdrawal) หรือไม่
– ผู้ป่วยมีอาการง่วงซึม หรือไม่ 

– ผู้ป่วยมีอาการตื่นตัวง่าย (overstimulate) วิตกกังวล กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง หรือไม่

– ผู้ป่วยมีอาการสับสน หรือไม่

ผู้ป่วยใช้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรือไม่ 

ผู้ป่วยใช้สารฯ แบบอันตราย (harmful use) หรือไม่

ผู้ป่วยมีการเสพติด (dependence) หรือไม่

มาตรการดูแลรักษา (Management Protocols)
1. การใช้แบบอันตราย (Harmful use)
2. ภาวะเสพติด (Dependence)
3. ภาวะถอนพิษสุรา (Alcohol withdrawal)
4. ภาวะถอนพิษโอปิออยด์ (Opioid withdrawal)
5. การรักษาโดยใช้ opioid agonist ระยะยาว
 (Opioid agonist maintenance treatment)
6. ภาวะถอนพิษเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine withdrawal)

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

การรักษาด้วยยา

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)
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หัวข้อ     ภาวะฉุกเฉิน (EMERGENCY)
ถ้ำไม่มีภำวะฉุกเฉิน ไปที่   SUB 1 กำรประเมิน

 ภาวะเมาสุรา (Alcohol intoxication): ได้กล่ินแอลกอฮอล์จำก 
ลมหำยใจ พูดจำอ้อแอ้ แสดงพฤติกรรมท่ีไม่ยับยั้งชั่งใจ ระดับควำมรู้สึกตัว 
กำรรู้คิด กำรรับรู้ อำรมณ์ และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป

 โอปิออยด์เกินขนาด (Opioid overdose): มีกำรตอบสนองน้อยลง
หรือไม่ตอบสนองเลย หำยใจช้ำ รูม่ำนตำหด (pinpoint pupils)

 ภาวะถอนพิษสรุาหรอืสารกดประสาทอืน่ ๆ  (Alcohol or other  
sedative withdrawal): มือส่ัน เหงื่อออก อำเจียน ชีพจรเร็ว  
ควำมดันเลือดสูง กระสับกระส่ำย (agitation) ปวดศีรษะ คลื่นไส้ วิตกกังวล  
ในรำยที่รุนแรงมีอำกำรชักและสับสนได้

อาการนำาของผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน

 ภาวะเมาสารกระตุ้นประสาท (Stimulant intoxication):  
รูม่ำนตำขยำย (dilated pupils) ตื่นตัว มีควำมคิดผิดปกติ ควำมคิดแล่นเร็ว 
พฤตกิรรมแปลกจำกปกติ มปีระวตัเิพิง่ใช้สำรกระตุน้ประสำท ควำมดนัเลอืดสงู 
ชีพจรเร็ว พฤติกรรมก้ำวร้ำว คำดเดำไม่ได้ หรือรุนแรง

 อาการเพ้อจากการใช้สารเสพติด (Delirium associated  
with substance use): สับสน ประสำทหลอน ควำมคิดแล่นเร็ว  
วิตกกังวล กระสับกระส่ำย สับสน (กำรรับรู้วันเวลำ-สถำนที่-บุคคลเสียไป)  
ส่วนมำกภำวะน้ีมักพบร่วมกับภำวะเมำสำรกระตุ ้นประสำทหรือภำวะ 
ถอนพิษสุรำหรือสำรกดประสำทอื่น ๆ 
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ผู้ป่วยมีอาการง่วงซึม (sedated) หรือไม่ 

1 ข้อแนะนำาทางคลินิก

 ให้สงสัยว่าภาวะเมาหรือภาวะ 

ใช้ยาเกินขนาดในคนที่ซึมลงหรือ

หายใจช้าลงโดยหาสาเหตุไม่ได้

ข้ามไป STEP   2

ตรวจสอบทางเดนิหายใจ (AIRWAY) การหายใจ (ฺBฺREATHING)
การหมุนเวียนของเลือด (CIRCULATION); ABC
ให้การช่วยเหลือการหายใจเบื้องต้น
ให้ออกซิเจน

ผู้ป่วยมีการตอบสนองน้อยลง หรือไม่ตอบสนองเลย
หรือระบบการหายใจล้มเหลว หรือไม่

 ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น  

 ติดตามสัญญาณชีพ  

 ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงเพื่อป้องกันการสำาลัก  

 ให้ออกซิเจน ถ้าสามารถทำาได้ 

 พิจารณาให้สารนำ้าทางเส้นเลือด เพื่อทดแทนการขาดนำ้า 

 แต่งดให้นำ้าทางปากขณะที่ยังซึมอยู่

 สังเกตอาการผู้ป่วยจนฟื้นตัวเต็มที่หรือได้รับการส่งตัวโรงพยาบาล

คิดถึง ภาวะเมาสารกดประสาท
(SEDATIVE INTOXICATION)

(แอลกอฮอล์ โอปิออยด์ หรือสารกดประสาทอื่น ๆ)
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ตรวจรูม่านตา

ขนาดปกติ ขนาดเล็ก

 เข้าไม่ได้กับโอปิออยด์เกินขนาด (opioid overdose) 

 คิดถึงการใช้สุราหรือสารกดประสาทอื่น  ๆ เกิน
ขนาด หรือสาเหตุทางกาย (เช่น การบาดเจ็บที่ศีรษะ  
ระดับนำ้าตาลในเลือดตำ่า การติดเชื้อ)

สงสัย
โอปิออยด์เกินขนาด

(OPIOID OVERDOSE) 

 ให้ naloxone 0.4-2 mg ทาง IV, IM, 
 Intranasal หรือทาง subcutaneouse  
 ช่วยเหลือระบบทางเดินหายใจต่อไป

ผู้ป่วยตอบสนองต่อ naloxone ภายใน 2 นาทีหรือไม่

ให้ naloxone ครั้งที่สอง (2nd dose)
สังเกตอาการจนผู้ป่วยฟื้นตัวเต็มที่ 
หรือได้รับการส่งตัวไปโรงพยาบาล

สงัเกตอาการไป 1-2 ชัว่โมง และให้ naloxone ซำา้ได้ถ้าจำาเป็น

ให้การกูช้พี (resuscitate) ต่อเนือ่ง และสงัเกตอาการจนผูป่้วย
ฟื้นตัวเต็มที่ หรือได้รับการส่งตัวไปโรงพยาบาล
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ผู้ป่วยมีอาการตื่นตัวง่าย วิตกกังวล
หรือกระสับกระส่าย หรือไม่

การประเมินและการรักษา    A  -  D

ผู้ป่วยเพิ่งหยุดดื่มสุราหรือหยุดใช้ 
สารกดประสาทในเร็ว ๆ นี้ และตอนนี ้
มีอาการต่อไปนี้ 
ตัวส่ัน เหง่ือออก อาเจียน ความดันเลือดสูง 
หัวใจเต้นเร็ว กระสับกระส่าย

สงสัย
ภาวะถอนพิษสุรา

เบนโซไดอะซิปินส์ หรือ
สารกดประสาทอื่น ๆ

(ALCOHOL,
BENZODIAZEPINE OR

OTHER SEDATIVE 
WITHDRAWAL)

การรักษาภาวะถอนพิษ
- ถ้าผู้ป่วยมีอาการสั่น เหงื่อออก หรือสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง ให้ diazepam 10-20 mg 

ด้วยวิธีกิน แล้วส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือสถานบำาบัด หากสามารถทำาได้
- สังเกตอาการ และสามารถให้ diazepam ซำ้าได้ตามความจำาเป็น หากยังคงมีอาการ 

ถอนพิษ คือ เหงื่อออก ตัวสั่น หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง
- สำาหรับการถอนพิษสุราเท่านั้น :  ให้ thiamine 100 mg  วันละครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

ส่งตัวไปโรงพยาบาลทันที

ถ้ามีอาการต่อไปนี้
- อาการทางกายอื่นที่รุนแรง เช่น มีอาการสับสนจากค่าตับผิดปกติ (hepatic  

encephalopathy) เลือดออกทางเดินอาหาร หรือการบาดเจ็บทางศีรษะ
- อาการชัก (seizures): ให้ diazepam 10-20 mg ด้วยการกิน (p.o.) หรือ 

ฉีดทางเส้นเลือด (i.v.) หรือทางทวารหนัก (p.r.) ได้ทันที
- อาการเพ้อ (delirium): ให้ diazepam 10-20 mg  p.o., i.v., หรือ p.r. ได้ทันท ี

หากรนุแรง หรืออาการไม่ดขีึน้หลังได้ diazepam แล้ว ให้ยารกัษาโรคจติ (antipsychotic) 
เช่น haloperidol 1-2.5 mg p.o. หรือ i.m. และยังคงรักษาอาการถอนพิษอื่น ๆ ต่อเนื่อง 
(อาการสั่น เหงื่อออก หรือสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง) ด้วย diazepam p.o., i.v., หรือ p.r.

1

A

ข้ามไป STEP   3
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ผู้ป่วยเพิ่งใช้สารกระตุ้นประสาท (โคเคน 

สารในกลุ่มแอมเฟตามีน หรือสารกระตุ้น 

อื่น ๆ) และมีอาการดังต่อไปนี้ : 
รูม่านตาขยาย วิตกกังวล กระสับกระส่าย ตื่นตัว
ต่อสิ่งเร้า มีความคิดแล่นเร็ว ความดันเลือดสูง  
ชีพจรเต้นเร็ว

วินิจฉัยแยกโรคที่มีสาเหตุทางกายอื่น ๆ

รวมถึงกลุ่มโรค MNS ที่สำาคัญ

 ให้ diazepam 5-10 mg p.o., i.v., หรือ p.r. โดยค่อย ๆ เพิ่มขนาดยาจนผู้ป่วยสงบ 
และพักหลักได้

 ถ้าอาการโรคจิตไม่ตอบสนองต่อยา diazepam พิจารณาให้การรักษาด้วยยารักษา
โรคจิต เช่น haloperidol 1-2.5 mg  p.o. หรือ i.m.

 รักษาจนกว่าอาการจะดีขึ้น ถ้าอาการโรคจิตยังคงอยู่ ไปที่  PSY

 การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีพฤติกรรมก้าวร้าวและ/หรือกระสับกระส่าย ไปที่  PSY 
ตารางที่ 5

 ถ้าคนไข้มอีาการเจบ็หน้าอก หวัใจเต้นผดิจงัหวะ หรอือาการทางระบบประสาทอืน่ ๆ   
ให้ส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาล

 ในช่วงหลังภาวะเมาสารกระตุ ้นประสาท ให้ระวังความคิดหรือการกระทำา 
การฆ่าตัวตาย หากผู้ป่วยมีความคิดฆ่าตัวตาย ไปที่   SUI

สงสัย
ภาวะเมาสารกระตุ้น
ประสาทเฉียบพลัน

(ACUTE STIMULANT 
INTOXICATION)

สงสัย
ภาวะถอนพิษโอปิออยด์

เฉียบพลัน
(ACUTE OPIOID 
WITHDRAWAL)

การรักษาภาวะถอนพิษโอปิออยด์
- methadone 20 mg และให้ซำ้าได้ 5-10 mg ใน 4 ชั่วโมงต่อมา หากจำาเป็น
- buprenorphine 4-8 mg ให้ซำ้าได้ใน 12 ชั่วโมงต่อมา หากจำาเป็น
- ถ้าไม่มี methadone หรือ buprenorphine สามารถใช้โอปิออยด์ชนิดอื่น 

ในการรักษาชั่วคราวได้ เช่น morphine sulfate 10-20 mg ในครั้งแรกและ 
เพิ่มได้อีก 10 mg หากจำาเป็น หรือพิจารณาให้ยา alpha adrenergic agonist 
เช่น clonidine หรือ lofexidine

เมื่ออาการคงที่แล้ว ไปที่  SUB 2

ผู้ป่วยเพิ่งหยุดใช้สารโอปิออยด์ 

และมีอาการดังต่อไปนี้ 
รูม่านตาขยาย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเกร็งท้อง 
ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย  
นำ้ามูกนำ้าตาไหล วิตกกังวล อยู่ไม่นิ่ง

B

C

D
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ผู้ป่วยมีอาการสับสน หรือไม่

3

มีโรคทางกายอื่นที่อาจอธิบายอาการสับสนได้หรือไม่

เช่น

การประเมินและการรักษา    A  -  C

ผู้ป่วยเพิ่งหยุดดื่มสุราในสัปดาห์ที่ผ่านมา : 
สับสน ประสาทหลอน ความคิดแล่นเร็ว วิตกกังวล 
กระสับกระส่าย เสียการรับรู้เวลา-สถานที่-บุคคล 
มักสัมพันธ์กับการเมาสารกระตุ้นประสาท 
หรือภาวะถอนพิษสุรา (หรือสารกดประสาทอื่น)

สงสัย
ภาวะถอนพิษสุรา หรือ
สารกดประสาทแบบเพ้อ

(ALCOHOL OR SEDATIVE 
WITHDRAWAL DELIRIUM)

ถ้าผู้ป่วยมีอาการอื่น ๆ ของภาวะถอนพิษสุราหรือสารกดประสาทอื่น ๆ 
(สั่น เหงื่อออก สัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง)
- ให้ diazepam 10-20 mg p.o. ตามจำาเป็น
- ส่งตัวไปโรงพยาบาล
รักษาภาวะเพ้อ (delirium)
ให้ยารักษาโรคจิต เช่น haloperidol 1-2.5 mg p.o. หรือ i.m.

A

ให้การดูแลรักษาโรคทางกาย 

และส่งตัวไปโรงพยาบาล

SUB

- การบาดเจ็บที่ศีรษะ
- ระดับนำ้าตาลในเลือดตำ่า
- ปอดบวม หลังการติดเชื้ออื่น ๆ

ข้ามไปที่ SUB 1
การประเมิน (Assessment)

- hepatic encephalopathy
- โรคหลอดเลือดสมอง (CVA)
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รักษาโดยให้ thiamine 100-500 mg 2-3 ครึ่งต่อวัน i.v. หรือ i.m. เป็นเวลา 3-5 วัน
ส่งตัวไปโรงพยาบาล

ผู้ป่วยดื่มหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา 

และพิจารณาดังต่อไปนี้ 
-  nystagmus (ตาเคลื่อนไหวกระตุกอย่าง
 รวดเร็ว ซำ้า ๆ โดยไม่สามารถควบคุมได้)
- ophthamoplegla (กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง  
 หรือเป็นอัมพาต หน้ามืดหรือมากกว่า 
 ทำาให้ไม่สามารถควบคุมการกลอกตาได้)
- ataxla (เดินเซ การเคลื่อนไหวไม่ประสานกัน)

สงสัย
WERNICKE’S 

ENCEPHALOPATHY 

สงสัย
ภาวะเมาสาร

กระตุ้นประสาท
(STIMULANT OR 
HALLUCINOGEN
INTOXICATION)

รักษาโดยให้ diazepam 5-10 mg  p.o., i.v., หรือ p.r. จนกว่าผู้ป่วยจะพักหลับได้

หากอาการโรคจิต ไม่ตอบสนองต่อ diazepam พิจารณาให้ยารักษาโรคจิต เช่น 
haloperidol 1-2.5 mg p.o. หรือ i.m. ได้

ถ้าอาการโรคจิตยังคงอยู่ ไปที่  PSY 

ผู้ป่วยเคยใช้สารกระตุ้นประสาทใน

ช่วงหลายวันที่ผ่านมาและมีอาการ

ดังนี้ : 
รูม่านตาขยาย ตื่นเต้น ความคิดแล่นเร็ว 
ความคิดสับสน พฤติกรรมแปลก ความดัน
เลือดสูง ชีพจรเต้นเร็ว พฤติกรรมก้าวร้าว 
ไม่สามารถคาดเดาได้ หรือพฤติกรรมรุนแรง

B

C

คำาแนะนำาทางคลินิก
 ติดตามการดูแลรักษาอาการฉุกเฉิน ไปที่ 

   SUB 1  การประเมิน และ 
   SUB 2  มาตรการดูแลรักษาข้อ 1-6 
    ตามความเหมาะสม
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อาการนำาที่พบบ่อยของความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด

 มีลักษณะที่เป็นผลมำจำกกำรดื่มสุรำหรือใช้สำรเสพติด (เช่น มีกลิ่นสุรำ พูดไม่ชัด ง่วงซึม พฤติกรรมคำดเดำไม่ได้)

 มีอำกำรแสดงของกำรเพิ่งใช้สำรเสพติด (เช่น รอยเข็มฉีดยำใหม่ กำรติดเชื้อของผิวหนัง)

 อำกำรและอำกำรแสดงของพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงฉับพลัน อำกำรถอนพิษ หรือผลจำกกำรใช้สำรเสพติดเป็นเวลำนำน (ดูกล่องที่ 1)

 ควำมสำมำรถหน้ำที่ในสังคมถดถอย (เช่น มีปัญหำที่บ้ำนหรือที่ท�ำงำน แต่งตัวรุงรัง สกปรก)

 อำกำรแสดงของโรคตับเรื้อรัง (ควำมผิดปกติของเอนไซม์ตับ) ตัวเหลืองตำเหลือง คล�ำขอบตับได้ และกดเจ็บ (โรคตับระยะแรก) น�้ำในช่องท้อง 

 (ascites - หน้ำท้องขยำยและเต็มไปด้วยน�้ำ) มี spider naevi (ลักษณะเส้นเลือดที่มองเห็นคล้ำยใยแมงมุมตำมผิวหนังร่ำงกำย) และ 

 อำกำรสับสน (hepatic encephalopathy)

 มีปัญหำกำรทรงตัว กำรเดิน กำรประสำนกำรเคลื่อนไหว และ nystagmus

 ผลกำรตรวจโดยบังเอิญ (incidental finding) เช่น macrocytic anemia ระดับเกล็ดเลือดต�่ำ และมีค่ำ MCV สูงขึ้น

 อำกำรฉุกเฉินจำกภำวะเมำ ภำวะใช้เกินขนำด หรือภำวะถอนพิษสำรเสพติด ผู้ป่วยอำจมีอำกำรซึมลง หรือตื่นเต้นต่อสิ่งเร้ำ อยู่ไม่นิ่ง  

 กระสับกระส่ำย วิตกกังวล หรือ สับสน 

 ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติพฤติกรรมใช้สารเสพติดอาจไม่รายงานปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของตน  ให้มองหา

  o กำรขอรับยำออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทซ�้ำ ๆ  เช่น ยำแก้ปวด

  o มีกำรบำดเจ็บ

  o มีกำรติดเชื้อที่สัมพันธ์กับกำรใช้เข็มฉีดยำ เช่น HIV/AIDS หรือ Hepatitis C

คำาแนะนำาทางคลินิก
 ปรับวิธีการตรวจผู้ป่วยแบบเดิม : ผู้ป่วยทุกคน 
ท่ีมาโรงพยาบาลควรได้รับการถามเกี่ยวกับ 
การใช้บุหรี่และสุราของตน

DEP 1    การประเมิน (ASSESSMENT)

  การประเมิน (ASSESSMENT)
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ตารางที่ 1 : สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท : ผลต่อพฤติกรรมเฉียบพลัน อาการถอนพิษ และผลจากการใช้เป็นเวลานาน
สารเสพติด ผลต่อพฤติกรรมเฉียบพลัน ภาวะถอนพิษ ผลจากการใช้เป็นเวลานาน
 (ACUTE BEHAVIORAL EFFECTS) (WITHDRAWAL FEATURES) (EFFECTS OF PROLONGED USE)
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(สุรา เบียร์ ไวน์)

กลุ่มเบนโซไดอะซีปีนส์
เช่น lorazepam, clonazepam, 
diazepam, alprazolam

กลุ่มโอปิออยด์ เช่น ฝิ่น เฮโรอีน
เมทาโดน มอร์ฟีน เพทิดีน 
โคดิอึน เฟนทานิล

บุหรี่/ยาเส้น 

โคเคน เมทแอมเฟตามีน 
สารกระตุ้นกลุ่มแอมเฟตามีน
(Amphetamine type stimulants) 
เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน

Khat

กัญชา (Cannabis)

Tramadol มักนำามาผสมแอลกอฮอล์
หรือเครื่องดื่มบำารุงกำาลัง

สารระเหย (Volatile solvents) เช่น 
กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนเตรส

ยาหลอนประสาท (Hallucinogen) 
เช่น LSD เห็ดเมา พีซีพี ยาเค

MDMA
ยาอี ยาเลิฟ Ecstasy

ใบกระท่อม
ยาโปร 4x100

ลมหายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์ พูดอ้อแอ้ ไม่ชัด พฤติกรรมไม่สามารถยับยั้ง
ชั่งใจ กระสับกระส่าย (agitation) อาเจียน สูญเสียการประสานกันของท่า
เดิน หรือเดินไม่ตรงทาง (unsteady gait)

พูดอ้อแอ้ไม่ชัด พฤติกรรมไม่สามารถยับยั้งชั่งใจ สูญเสีย 
การประสานกันของท่าเดิน (unsteady gait)

รูม่านตาหด มึนงง หรือง่วงหลับ การรับรู้ตัวเองลดลง พูดช้า

ตื่นตัวมาก เพิ่มความใส่ใจ สมาธิ และความจำา ลดความวิตกกังวลและ
ความอยากอาหาร มีฤทธิ์เหมือนกระตุ้นประสาท

รูม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง มีความตื่นตัว  
ร่าเริงเกินปกติ อยู่ไม่นิ่ง พูดเร็ว ความคิดแล่นเร็ว ความคิดผิดปกติ ระแวง 
ก้าวร้าว คาดเดาไม่ได้ ใช้ความรุนแรง

มีความตื่นตัว ร่าเริงเกินปกติ ตื่นเต้นเล็กน้อย

รูม่านตาปกติ ตาแดง ตอบสนองช้า ร่าเริงเกินปกติ ผ่อนคลาย

ผลจากโอปิออยด์ (ง่วง ร่าเริงเกินปกติ ฯลฯ) ตามด้วยฤทธิ ์
ของสารกระตุ้น (ตื่นตัว และเกิดอาการชักได้ หากใช้ขนาดสูง)

เวียนหัว สับสนเวลา-สถานที่-บุคคล ร่าเริงเกินปกติ  
ปวดศีรษะเล็กน้อย อารมณ์ดีขึ้น ประสาทหลอน หลงผิด  
กล้ามเนื้อทำางานไม่ประสานกัน (incoordination)  
การมองเห็นผิดปกติ คลายวิตกกังวล ง่วงซึม 
หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น 
ความอยากอาหารลดลง คลื่นไส้อาเจียน  กล้ามเนื้อทำางาน
ไม่ประสานกัน (incoordination) รูม่านตาขยาย ประสาทหลอน

มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความเห็นใจ เข้าใจมากขึ้น รู้สึก 
ผูกพันใกล้ชิด (sensation of intimacy) พูดคุยสื่อสารมากขึ้น  
เกินปกติ รู้สึกมีพลัง

ทำางานได้มากขึ้น ไม่รู้สึกเมื่อยล้า เบื่ออาหาร มึนงง ปากแห้ง 
ท้องผูก นอนไม่หลับ สับสน ประสาทหลอน

มือสั่น ตัวสั่น คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง  
ชัก กระสับกระส่าย สับสน ประสาทหลอน สามารถเสียชีวิตได้

วิตกกังวล นอนไม่หลับ มือสั่น ตัวสั่น คลื่นไส้อาเจียน  
หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง กระสับกระส่าย สับสน  
ประสาทหลอน สามารถเสียชีวิตได้

รูม่านตาขยาย วิตกกังวล คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง  
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ หาวบ่อย นำ้ามูกนำ้าตาไหล ขนลุก 
บริเวณแขน หัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดสูง

อารมณ์แปรปรวน ไม่เป็นมิตร วิตกกังวล ซึมเศร้า หัวใจเต้นเร็ว  
เพิ่มความอยากอาหาร

อ่อนเพลีย อยากอาหาร อารมณ์ซึมเศร้า 
อารมณ์หงุดหงิด ระวังอาจมีความคิดฆ่าตัวตาย

ง่วงซึม อารมณ์ซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด

อารมณ์ซมึเศร้าหรอืแปรปรวน วติกกงัวล หงดุหงดิ  
ปัญหาการนอน (อาจไม่มีลักษณะท่ีสังเกตได้ชดัเจน)

อาการของภาวะถอนพษิ opioid ร่วมกบัอารมณ์ซมึเศร้า  
เชือ่งช้าจากอาการถอน serotonin norepinephrine  
reuptake inhibitors (snri)

มีอาการชักได้ง่าย

ไม่มขี้อมูล

คลื่นไส้ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ปวดศีรษะ ลดความอยากอาหาร ตามัว 
ปากแห้ง นอนไม่หลับ ซึมเศร้า วิตกกังวล อ่อนเพลีย ไม่มีสมาธิ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 
นอนไม่หลับ หงุดหงิด เบื่อหน่าย

ขนาดสมองเล็กลง ความสามารถในการคิดอ่านลดลง
การตัดสินใจแย่ลง สูญเสียการทรงตัว ผังพืดในตับ/ตับแข็ง  
กระเพาะอักเสบ เลือดจาง เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งบางชนิด 
และก่อให้เกิดโรคทางกายที่หลากหลาย

ความจำาบกพร่อง เพื่อความเสี่ยงการล้มในผู้สูงอายุ 
และความเสี่ยงการเสียชีวิตจากยาเกินขนาด

ท้องผูก ความเสี่ยงทารกแรกเกิดได้รับยากดประสาท 
เกินขนาด ฮอร์โมนเพศชายตำ่าลง (hypogonadism)  
มีการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อรางวัล การเรียนรู้  
และความเครียด 

โรคปอด (ในผู้สูบบุหรี่) โรคหัวใจ เพิ่มความเสี่ยงต่อ 
มะเร็งและปัญหาสุขภาพอื่น

ความดันเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (CVA) 
หัวใจเต้นผดิจงัหวะ โรคหัวใจ วติกกงัวล โรคซมึเศร้า

ผู้ใช้ Khats มักใช้สิ่งนี้มักใช้เวลาเกือบทั้งวันในการเคี้ยว  
ทำาให้มีอาการท้องผูก เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรคจิต

เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวล หวาดระแวง และ
อาการโรคจิต ไม่มีแรงจูงใจในชีวิต ไม่มีสมาธิ เพิ่มความเสี่ยง
ของหลอดเลือดหดตัว (vasospasm) นำาไปสู่โรคหลอดเลือด
สมองหรือเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด

เสพติดโอปิออยด์ เพิ่มความเสี่ยง เกิดอาการชัก  
มีปัญหาการนอน

ความสามารถการคิดอ่านลดลงและสมองเสื่อม  
ปลายประสาทอักเสบและผลตามมาทางระบบประสาทอื่น ๆ 
เพิ่มความเสี่ยงหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นเหตุให ้
เสียชีวิตเฉียบพลัน (sudden death)

โรคจิตแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง เห็นภาพหลอน 
แบบ flash หรือย้อนรำาลึกถึง (re-experience)  
ถึงช่วงที่ใช้สาร แม้หยุดใช้สารนานแล้ว
เปน็พิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) นำาไปสู ่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตใจ โรคซึมเศร้า

ผิวแห้งปากแห้ง กดการทำางานของระบบประสาท
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
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ผู้ป่วยใช้สารเสพติด หรือไม่

ลักษณะการใช้สารเสพติดเป็นอันตราย หรือไม่
โดยประเมินแต่ละสารดังนี้

1

2

ถามถึงการใช้บุหรี่ สุรา สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่แพทย์สั่ง 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่บับรบิทของพ้ืนทีแ่ละอาการทีน่ำามา พิจารณาถามการใช้กญัชา และสารเสพตดิอ่ืน ๆ

SUB 1

คำาแนะนำาทางคลินิก
ระหว่างการซักประวัติ

  เริ่มใช้สารเสพติดอย่างไร
  เริ่มใช้เมื่อไร
  ตอนเริ่มใช้เกิดอะไรขึ้นในชีวิต 
  มคีนใกล้ตัวใช้สารเสพตดิหรอืไม่
 ถ้าเคยพยายามลดหรือเลิกใช ้
มาก่อน เพราะอะไร แล้วเกิด
อะไรขึ้น

A  ความถี่และปริมาณที่ใช้ (ตัวอย่ำงค�ำถำม “ในช่วงหนึ่งสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ คุณใช้สำรเสพติดนี้กี่วัน”  “ในแต่ละวันคุณใช้ขนำดไหน”)  

- การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 
- ขับรถขณะมึนเมา
- ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ใช้เข็มฉีดยาซำ้า
- ปัญหาความสัมพันธ์จากการใช้สารเสพติด

- การมีเพศสัมพันธ์แบบมีความเสี่ยงระหว่างมึนเมาหรือ
 ทำาให้เสียใจภายหลัง
- ปัญหาทางกฎหมายหรือการเงิน
- ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรในความรับผิดชอบได้

- มีพฤติกรรมรุนแรงกับบุคคลอื่น
- ประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทำางานตำ่า
- ขาดประสิทธิภาพในการทำาหน้าที่ทางสังคม 
 ตามที่คาดหวังได้ เช่น หน้าที่ของพ่อแม่

ชื่นชมเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ
หากไม่ใช้สารเสพติด
เสร็จสิ้น ออกจากบทนี้

จ�ำค�ำตอบไว้

เพื่อใช้ตอนประเมินภำยหลัง

B พฤติกรรมอันตราย (ตัวอย่ำงค�ำถำม “กำรใช้สำรเสพติดท�ำให้คุณมีปัญหำใด ๆ หรือไม่”)

  การประเมิน (ASSESSMENT)
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มีการเสพติด (DEPENDENCE) หรือไม่

3

ให้ถามลักษณะอาการเสพติดต่อไปนี้ สำาหรับสารเสพติดแต่ละชนิด
– ความถี่ในการใช้สารเสพติดบ่อยแค่ไหน
– มีความต้องการใช้สารอย่างมาก (strong craving) 
 หรือไม่สามารถควบคุมการใช้สารเสพติดได้

– ควบคุมการใช้สาร (self regulating) ไม่ได้ แม้ว่าจะเกิดความเสี่ยง
 หรืออันตรายตามมา
– เพิ่มปริมาณการใช้สารมากขึ้นจนมีภาวะดื้อยา (tolerance) และมี
 ภาวะถอนพิษ (withdrawal) เมื่อหยุดใช้

คำาแนะนำาทางคลินิก 
แบบแผนการใช้สารที่ควรคิดถึงการเสพติด (dependence)
TOBACCO: ใช้วันละหลายครั้ง มักเริ่มใช้ตั้งแต่เช้า
ALCOHOL: ดื่มมากกว่า 6 ดื่มมาตรฐานต่อครั้ง และใช้ทุกวัน
PRESCRIPTION PILLS: ใช้ขนาดยามากกว่าทีแ่พทย์สัง่และโกหก
เพือ่ขอรบัยาเพ่ิม
CANNABIS: ใช้วันละ 1 กรัม ทุกวัน

ไปที่ PROTOCOL 2

ไปที่ PROTOCOL 1

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง 
ให้ประเมินและดูแลรักษาก่อนไปที่ 
Protocol ต่อไป (ไปที่  SUI)
 

ใช้สารเสพติดแบบอันตราย หรือไม่
(ดูค�ำตอบใน STEP 2 ด้ำนบน)

ให้สุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในแต่ละ 
ระดับของการใช้สารเสพติดแต่ละชนิด 
เสร็จสิ้น ออกจากบทนี้ 

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง 
ให้ประเมินและดูแลรักษาก่อนไปที่ 
Protocol ต่อไป (ไปที่  SUI)
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การใช้แบบอันตราย
(Harmful Use)

1

 ให้สุขภาพจิตศึกษา และเน้นถึงระดับ/แบบแผนการใช้สารเสพติดที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

 ใชห้ลักการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (motivational interviewing) เพื่อประเมินแรงจูงใจในการใช้สารเสพติด  
 ดู การดูแลรักษาทางจิตสังคมแบบสั้น - การบำาบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (2.2)

 แนะนำาให้หยุดการใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาดหรือให้ใช้ในปริมาณที่ไม่ถึงระดับที่เป็นอันตราย หากผู้ป่วยมีความคิดเช่นนั้น
 ให้พูดแสดงถึงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้ผู้ป่วยทำาได้ดังที่ตั้งใจ และถามผู้ป่วยถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 ดู วิธีการลดหรือหยุดใช้สารเสพติด (2.3) และวิธีการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (2.5)

 จัดหาอาหาร ที่อยู่ และการจ้างงานตามความจำาเป็น  

 นัดหมายติดตามการรักษา

 ผู้ป่วยวัยรุ่น      หญิงวัยเจริญพันธุ์       หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่ให้นมบุตร ดูที่ ประชากรกลุ่มเฉพาะ
 

SUB 2        การดูแลรักษา (Management)

PROTOCOL

  การดูแลรักษา (Management)
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ภาวะเสพติด
(Dependence)

2
PROTOCOL

ถ้าผู้ปว่ยเสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์
 โดยทั่วไปแล้วการรักษาแบบต่อเนื่อง (maintenance therapy) มีประสิทธิภาพมากกว่า 

การรักษาเพื่อถอนพิษเท่านั้น (detoxification)
 ประเมินความรุนแรงของการเสพติด และถ้าเป็นไปได้ ให้แนะนำาหรือส่งต่อผู้ป่วยไปที ่

ศูนย์บำาบัดที่มีการให้ opioid agonist ระยะยาว ที่เรียกว่า การบำาบัดทดแทนด้วย 
สารโอปิออยด์ (Opioid Substitution Therapy; OST) ภายหลังจากที่ถอนพิษเรียบร้อยแล้ว

 ไปที่ PROTOCOL 5 (Opioid Agonist Maintenance Treatment)
 เตรียมวางแผนการบำาบัดถอนพิษ หากมีความจำาเป็นไปที่ PROTOCOL 4 

 (Opioid Withdrawal)

ถ้าผู้ป่วยเสพติดสารกลุ่มเบนโซไดอะซิปินส์ (BENZODIAZEPINES)
 การหยุดใช้ทันทีทำาให้เกิดอาการชักและเพ้อคลั่งได้ พิจารณาค่อย ๆ ลดขนาดของ 

เบนโซไดอะซิปินส์ลงภายใต้การดูแลใกล้ชิด หรือลดเร็วกว่านั้นหากรักษาแบบผู้ป่วยใน
 ไปที่ PROTOCOL 6 (Benzodiazepine Withdrawal)

ถ้าผู้ป่วยเสพติดสุรา :
 การหยุดดื่มสุราทันทีทำาให้เกิดอาการชักหรือเพ้อคลั่งได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยอยากที่จะ

หยุดดื่ม พยายามให้การสนับสนุนช่วยเหลือ จัดหาสถานบริการที่เหมาะสมกับการหยุดดื่ม  
และอาจจัดบริการถอนพิษแบบผู้ป่วยใน หากมีความจำาเป็น ไปที่ PROTOCOL 3 

 (Alcohol Withdrawal)
 แนะนำาให้ใช้ thiamine 100 mg/day p.o.
 พิจารณาการใช้ยาเพื่อป้องกันการกลับมาติดสุราซำ้า ยาที่นิยมใช้คือ acamprosate,  

naltrexone และ disulfiram ส่วน baclofen อาจสามารถใช้ได้ แต่เนื่องจากมีฤทธิ์ทำาให ้
ง่วงและเสี่ยงต่อการใช้ในทางที่ผิด จึงควรใช้ในสถานบริการเฉพาะทางเท่านั้น ประสิทธิผลใน
การตอบสนองการรักษาจากยาเหล่านี้ อาจช่วยให้ลดปริมาณและความถี่ในการดื่มสุราลงได้ 
หากไม่สามารถหยุดดื่มโดยเด็ดขาดได้ ไปที่ ตารางที่ 1

สำาหรับสารเสพติดอื่น ๆ
 แนะนำาให้หยุดใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด และพูดแสดงถึงความตั้งใจของพวกเราที่จะช่วยเหลือ 

ให้ผู้ป่วยทำาได้ในที่สุด ถามผู้ป่วยถึงความพร้อมที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 ดูเพิ่มเติมที่ วิธีการลดหรือหยุดใช้สารเสพติด และ วิธีการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
 พิจารณาส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ากลุ่มบำาบัดเพื่อนช่วยเพื่อน (peer help group) หรือการบำาบัดฟื้นฟู

ในชุมชน (rehabilitation/residential therapeutic community) หากมีบริการในพื้นที่
 จัดหาอาหาร ที่อยู่ และการจ้างงานตามความจำาเป็น
 ประเมินและรักษาโรคทางกายและโรคจิตเวชร่วมอื่น ๆ โดยทั่วไปมักพบหลังจากหยุดสารเสพติด 

2-3 สัปดาห์ แต่บางปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วเมื่อหยุดเสพ

ในผู้ป่วยทุกราย
 ให้สุขภาพจิตศึกษา
 จัดหาบริการบำาบัดถอนพิษ หากมีความจำาเป็น หรือการรักษาแบบผู้ป่วยใน หากมีบริการในพื้นที่

ให้การรักษาอาการถอนพิษตามความจำาเป็น
 ให้การบำาบัดแบบสั้น (brief intervention) โดยวิธีการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 

 (motivational interview) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าร่วมการรักษาภาวะเสพติดของตน
 หากผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการบำาบัดแบบสั้นในเบื้องต้น พิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ

 ระยะยาวในผู้ป่วยที่ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากการใช้สารเสพติดของตน หลักฐานการบำาบัดทาง
จิตใจของความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติดที่ได้ผล เป็นโปรแกรมบำาบัด

 แบบมีโครงสร้างรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่นานกว่า 6-12 สัปดาห์ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น 
 cognitive behavioural therapy (CBT), motivational enhancement therapy (MET),  

contingency management therapy การให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับการรักษา และครอบครัว
บำาบัด นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานการดูแลช่วยเหลือของสังคม (social support) เช่น  
การช่วยเหลือการจ้างงาน และการจัดหาที่อยู่อาศัย เป็นต้น
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3
PROTOCOL

 พยายามจัดสิ่งแวดล้อมที่สงบและไม่มีสิ่งกระตุ้นเท่าที่จะทำาได้ มีแสงสว่างในห้องเวลากลางวัน และ
แสงสว่างเล็กน้อยตอนกลางคืนเพื่อป้องกันหกล้มถ้าตื่นนอนมาตอนกลางคืน 

 ให้ดื่มนำ้าอย่างเพียงพอและให้แร่ธาตุที่จำาเป็นตามความต้องการ โดยเฉพาะโปแตสเซียมและ
แมกนีเซียม

 เฝ้าระวังการขาดนำ้า ให้คงสารนำ้าอย่างพอเพียง เช่น ให้ทางเส้นเลือดหากจำาเป็น หรือพยายามให้
ดื่มนำ้าบ่อย ๆ และต้องแน่ใจว่าได้ให้ thiamine ก่อนให้กลูโคสเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Wernicke’s 
encephalopathy 

 การรักษาด้วยยา
 ให้รักษาอาการขาดสุราตามความเหมาะสม ในรายที่วางแผนการบำาบัดถอนพิษ ให้ป้องกันอาการ

ขาดสรุาโดยใช้ diazepam ขนาดและระยะเวลาในการให้ diazepam ขึน้กบัความรุนแรงของอาการ
ขาดสุรา

 – ให้ diazepam ขนาดเริ่มต้น 40 mg/วัน (ครั้งละ 10 mg วันละ 4 ครั้ง หรือ 20 mg วันละ  
  2 คร้ัง) เป็นเวลา 3-7 วันโดยการกิน และค่อย ๆ ปรับลดขนาดและ/หรือความถี่ลงเรื่อย ๆ  
  ตามอาการท่ีดีข้ึน ติดตามประเมินผู้ป่วยบ่อย ๆ เน่ืองจากผู้ป่วยเแต่ละคนอาจตอบสนองต่อ 
  การรักษาด้วยยาต่างกัน

 – ในโรงพยาบาลสามารถให้ยา diazepam ได้บ่อยข้ึน (เช่น ทุกช่ัวโมง) และให้ขนาดต่อวันได ้
สูงขึ้น อาจสูงถึง 120 mg/วัน ในช่วง 3 วันแรก โดยการกิน (หากมีความจำาเป็น) ขึ้นกับความถี่
ในการประเมินอาการขาดสุรา และการตรวจสภาพจิตของผู้ป่วย

 – ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเมทตาโบลิซึมของตับ (เช่น มีอาการแสดงของโรคตับเรื้อรังหรือ 
ในผู้สูงอายุ) ควรเริ่มให้ยาขนาดตำ่าครั้งเดียวก่อน 5-10 mg/ครั้ง โดยการกิน เน่ืองจากยามัก 
ออกฤทธิไ์ด้นานขึน้ในผูป่้วยกลุม่นี ้อกีทางเลอืกคอืให้ใช้ยากลุม่เบนโซไดอะซปิินส์ทีอ่อกฤทธิส์ัน้ 
เช่น oxazepam หรือ lorazepam แทน diazepam ไปที่ ตารางที่ 1

 –  ข้อควรระวัง
   เมื่อเริ่มใช้ยาหรือเพิ่มขนาดยากลุ่ม benzodiazepine ควรทำาด้วยความระมัดระวัง  

  เนื่องจากเป็นเหตุให้กดการหายใจได้ ระมัดระวงัการใช้ในผูป่้วยทีม่โีรคปอด และ/หรอื hepatic  
  encephalopathy

 

การป้องกันและรักษา WERNICKE’S ENCEPHALOPATHY:

 ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อ Wernicke’s encephalopathy เป็นกลุ่ม 
อาการขาด thiamine ลักษณะคือ มีอาการสับสน ตากระตุกแบบควบคุมไม่ได้  
(nystagmus) กลอกตาลำาบาก (opthalmoplegia) และความผิดปกติในการเดิน 
(ataxia)

 เพื่อป้องกันอาการเหล่านี้ ผู้มีประวัติดื่มสุราเรื้อรังควรได้รับ thiamine 100 mg/
day โดยการกิน ให้ thiamine ก่อนให้ glucose เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้เกิด 
Wernicke’s encephalopathy

คำาแนะนำาทางคลินิก 
การวางแผนหยุดดื่มสุรา ต้องมีการประเมินความเสี่ยงภาวะถอนพิษสุรารุนแรง 
โดยใช้คำาถามดังนี้

 เคยมอีาการถอนพษิสรุารนุแรงมาก่อน หรอืไม่ เช่น มีอาการชกัหรอืเพ้อคลัง่ หรือไม่
 มีปัญหาโรคทางกายหรือโรคทางจิตเวชที่สำาคัญใด ๆ หรือไม่
 มอีาการถอนพษิสรุาท่ีชดัเจน เกดิขึน้ภายใน 6 ชัว่โมง หลงัจากการดืม่ครัง้สดุท้าย
หรือไม่

 เคยพยายามเลิกดื่มแบบผู้ป่วยนอกมาก่อนแต่ทำาไม่สำาเร็จ หรือไม่
 ผู้ป่วยเร่ร่อน หรือไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนทางสังคมใด ๆ หรือไม่

หากมีความเสี่ยงสูง ควรรับการบำาบัดถอนพิษแบบผู้ป่วยในมากกว่าผู้ป่วยนอก

SUB 2  การดูแลรักษา (Management)

ภาวะถอนพิษสุรา
(Alcohol  withdrawal)
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 ให้สารนำ้าอย่างเพียงพอ
 ดูแลรักษาอาการถอนพิษเฉพาะอาการที่เกิดขึ้น เช่น รักษาอาเจียน 

ด้วยยาแก้อาเจียน รักษาอาการปวดด้วยยาแก้ปวด และรักษาอาการ 
นอนไม่หลับด้วยยานอนหลับอ่อน ๆ

 ยอมให้ผู้ป่วยหยุดรับการรักษาได้ หากผู้ป่วยไม่ต้องการรักษาต่อ 

    ข้อควรระวัง ให้คำาแนะนำาก่อนเริ่มทำาการถอนพิษจากโอปิออยด์ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้แบบฉีด  
เมื่อผู้ป่วยตัดสินใจเริ่มหยุดเสพ ให้แจ้งผู้ป่วยถึงอาการและระยะเวลาถอนพิษที่คาดว่าจะเกิด  
ตัวอย่างเช่น ภาวะถอนพิษน้ีจะทำาให้ระดับความทน (tolerance) ต่อโอปิออยด์ลดตำ่าลง  
หมายความว่า หากกลบัไปใช้โอปิออยด์ในขนาดทีเ่คยใช้แต่เดมิ อาจเส่ียงต่อการใช้เกนิขนาดได้  
(overdose) ด้วยความเสีย่งเช่นนี ้การถอนพษิจะต้องมกีารวางแผนอย่างด ีโดยการรกัษาตวัใน
สถานบำาบดัฟ้ืนฟ ู(residential rehabilitation) หรอืโปรแกรมดแูลช่วยเหลอืทางจติสงัคมอืน่ ๆ   
(psychosocial support program) อีกทางเลือกหนึ่งคือ ผู้ป่วยอาจใช้วิธีการบำาบัดทดแทน
ด้วยโอปิออยด์ (opioid substitution therapy) ด้วย methadone หรือ buprenorphine 
ตวัใดตวัหนึง่ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่Opioid agonist maintenance treatment section 
(Protocol 5) และเลือกการรักษาด้วยยาต่อไปนี้

 Buprenorphine: เป็นยาที่ใช้อมใต้ลิ้น ขนาด 4-16 mg/วัน ใช้เวลา 3-14 วัน เพื่อรักษา 
ภาวะถอนพิษ โดยก่อนเริ่มใช้ยาชนิดนี้ ต้องรอให้มีอาการและอาการแสดงของภาวะถอนพิษ
ที่ชัดเจนก่อน (อย่างน้อย 8 ช่ัวโมงหลังใช้เฮโรอีนครั้งสุดท้าย และ 24-48 ชั่วโมงหลังได้รับ  
methadone ครัง้สุดท้าย) มเิช่นนัน้จะเกิดความเสีย่งที ่buprenorphine เอง จะเป็นตวักระตุน้
ให้เกิดอาการถอนพิษ ควรมีการดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษในรายที่ใช้ยากล่อมประสาทอื่นด้วย

 Methadone: เป็นยาที่ให้โดยการกิน ขนาดแรกเริ่ม 15-20 mg เพิ่มได้มากสุดถึง 30 mg/วัน  
(หากจำาเป็น) หลังจากนั้นค่อย ๆ ลดยาลงจนกระทั่งหยุดเด็ดขาดภายใน 3-10 วัน เช่นเดียวกับ 
buprenorphine ควรมีการดูแลผู้ป่วยเป็นพิเศษในรายที่ใช้ยากล่อมประสาทอื่นด้วย

 Clonidine or Lofexidine: หากไม่มียากลุ่ม opioid ทดแทน ยา 2 ตัวนี้สามารถใช้
เพื่อรักษาอาการถอนพิษบางอาการได้ เช่น ภาวะตื่นตัวสูง โดยให้ยาขนาด 0.1-0.15 mg 
โดยการกิน วันละ 3 ครั้ง และขนาดยาขึ้นกับขนาดนำ้าหนักตัว ผู้ป่วยอาจมีอาการเวียนศีรษะ 
หรือง่วงได้ ตรวจติดตามความดันเลือดอย่างใกล้ชิด อาการถอนพิษอื่น ๆ ควรได้รับการรักษา
ตามอาการ เช่น อาการคลื่นไส้ให้ยาแก้อาเจียน อาการปวดให้ยาแก้ปวดพื้นฐาน นอนไม่หลับ
ให้ยานอนหลับอ่อน ๆ

 Morphine sulphate: 10-20 mg ในขนาดเริ่มต้น และเพิ่มได้อีก 10 mg (หากจำาเป็น)  
อาการง่วงซึมและกดการหายใจอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำาให้
เสพติดได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูที ่ตารางที่ 1

 ให้การรักษาและดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง หลังการบำาบัดถอนพิษเสร็จสิ้นลง
 อาการซึมเศร้าอาจเกิดได้ช่วงหลังภาวะเมา ระหว่าง หรือระยะที่มีอาการถอนพิษ 

ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการฆ่าตัวตายด้วย
 แนะนำาให้ผู้ป่วยทกุคนตดิตามการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง ให้การดแูลช่วยเหลอื และเฝ้าระวงั 

ตดิตามหลงับำาบดัถอนพษิแล้วเสรจ็ ไม่ว่าจะเป็นการบำาบดัถอนพษิในรปูแบบใดกต็าม

คำาแนะนำาทางคลินิก :  หลักการทั่วไปที่ปรับใช้ในการดูแลรักษาภาวะถอนพิษใด ๆ

ภาวะถอนพิษโอปิออยด์
(Opioid  withdrawal)
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การใช้ opioid  agonist ระยะยาว
(Opioid  Agonist Maintenance Treatment)

ภาวะถอนพิษเบนโซไดอะซิปินส์
(Benzodiazepine  withdrawal)

 การรักษาแบบ opioid agonist maintenance treatment นี้ จะต้องมีการ
สร้างเกณฑ์การใช้และการควบคมุระดบัชาต ิเป็นการสัง่จ่ายยา opioid agonist 
ทีอ่อกฤทธิร์ะยะยาว (หรอื partial agonist) ตามใบสัง่แพทย์ เช่น methadone 
หรือ buprenorphine ปกติใช้วันละครั้งภายใต้คำาแนะนำา หลักฐานวิชาการ
ยืนยันว่าการรักษาด้วยวิธีน้ีจะมีประสิทธิผลในการลดการใช้ยาผิดกฎหมาย  
การแพร่เชื้อ HIV การเสียชีวิต และอาชญากรรม และยังทำาให้สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และความสามารถหน้าที่ทางสังคมดีขึ้น

 การติดตาม : การใช้ยา opioid agonist ระยะยาวนี้เปิดช่องทางให้นำาไปใช ้
ในทางที่ผิดหรือใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนได้ ดังน้ัน โปรแกรมควรจะมีวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อจำากัดความเสี่ยงเหล่านี้ รวมถึงการควบคุมกำากับผู้ใช้ยาด้วย

 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ ตารางที่ 1

 

 อาการถอนพิษ benzodiazepine รักษาได ้โดยเปลี่ยนเป ็นใช ้ยา  
benzodiazepine ท่ีออกฤทธิ์นานขึ้น (long-acting) และค่อย ๆ ลด
ขนาดยาลงจนหยุดยาในเวลา 8-12 สัปดาห์ ร่วมกับการดูแลช่วยเหลือทาง 
จิตสังคม หากผู ้ป่วยรับการรักษาแบบผู ้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือ 
สถานบำาบัดถอนพิษ จึงจะสามารถลดยาได้เร็วกว่านี้

 หากเกิดอาการถอนพิษเบนโซไดอะซิปินส์รุนแรงและควบคุมไม่ได้ หรือเกิด 
จากหยดุยาทนัท ีหรอืไม่ได้วางแผนหยดุยามาก่อน ให้ปรกึษาแพทย์เฉพาะทาง 
หรือผู ้ที่สามารถให้ยา benzodiazepine ขนาดสูงเพื่อช่วยให้สงบ  
(high-dose benzodiazepine sedation regime) และรับผู้ป่วยไว้รักษา 
ในโรงพยาบาล ระวงัการจ่ายยากลุม่นีโ้ดยไม่มกีารกำากบัควบคมุให้กบัผูป่้วย
ที่ไม่ทราบประวัติด้วย

SUB 2  การดูแลรักษา (Management)
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2.1 การให้สุขภาพจิตศึกษา

 ความผดิปกตพิฤตกิรรมดืม่สรุาและใช้สารเสพตดิสามารถรกัษาได้ 
และผู้ป่วยสามารถดีขึ้นได้

 การพูดคุยเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดอาจทำาให้คนส่วนใหญ่รู้สึก
อายและขายหน้าได้ ดังน้ัน เม่ือคุยกับผู้ป่วยเก่ียวกับการใช ้
สารเสพติด ต้องใช้วิธีท่ีไม่ตัดสินผิดถูก (non-judgmental 
approach) เพราะเมื่อผู้ป่วยรู้สึกถูกตัดสินไปแล้วมักจะไม่ค่อย
เปิดใจที่จะพูดคุยด้วย พยายามไม่แสดงความตกใจกับคำาตอบ 
ใด ๆ ของผู้ป่วย

 สื่อสารด้วยความมั่นใจ ว่าการหยุดหรือลดการดื่มแบบเสี่ยง 
หรืออันตรายเป็นไปได้ และชักชวนให้ผู ้ป่วยกลับมาพูดคุย
ประเด็นนี้ต่อได้ หากต้องการ

 คนเรามักจะลดหรือเลิกใช้สารเสพติดได้ หากได้ตัดสินใจด้วย
ตนเอง 

2.2 การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 (Motivational Interviewing) 

(การบำาบัดแบบสั้น ; Brief Intervention)

 การบำาบดัแบบสัน้ใช้เทคนคิการสมัภาษณ์เพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจ 
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดด้วยวิธีท่ีไม่ตัดสินผิดถูก 
(non-judgmental way) เป็นการสนบัสนนุให้ผูป่้วยแสดงทางเลือก 
การใช้สารเสพตดิด้วยตวัเอง สามารถใช้เป็นส่วนหนึง่ของการสะท้อน 
สัน้ ๆ  ถงึความเสีย่งหรืออนัตรายจากการใช้สารเสพตดิหรอือาจใช้
ในการพูดคุยที่ยาวขึ้น เป็นเวลาหลาย ๆ  ครั้ง เพื่อแก้ไขแบบแผน
พฤติกรรมใช้สารเสพติด เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า การบำาบัดเพื่อ 
เสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy)

 ในระหว่างทีม่กีารพดูคยุนี ้จะต้องใช้วธิกีารหลายอย่างเข้าด้วยกนั  
ได้แก่ แสดงความเห็นอกเห็นใจ สร้างบรรยากาศให้น่าไว้ใจ 
ในขณะเดยีวกนักช้ี็ให้เหน็ความขดัแย้งในคำาพดูของผู้ป่วยเอง และ
ทดสอบความเชื่อที่ผิด หลีกเลี่ยงการโต้เถียง ทำาให้ผู้ป่วยรู้สึกว่า
เราพร้อมให้การช่วยเหลือและไม่ตำาหนิ หากผู้ป่วยยังไม่สามารถ
ตัดสินใจเลิกใช้สารเสพติดแบบเส่ียงหรืออันตรายได้ในขณะนี้  
ให้คุยต่อว่าเป็นเพราะเหตุใด แทนที่จะเน้นให้ผู้ป่วยพูดว่าควร
จะคิดอย่างไร

 เทคนิคเพื่อการพูดคุยเชิงลึก

1. ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ (feedback) รายบุคคล ถึงความเสี่ยง
ที่สัมพันธ์กับแบบแผนการใช้สารเสพติดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น 
การใช ้แบบอันตราย (harmful use) หรือแบบเสพติด  
(dependence) ทั้งโทษต่อตนเองและต่อคนอื่น

2. สนับสนุนให้ผู ้ป่วยมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาของ 
การตัดสินใจใช้สารเสพติด และการตัดสินใจเข้าหรือไม่เข้ารับ 
การรักษา โดยการถามผู ้ป่วยว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ 
สารเสพติดของตน

3. ถาม เหตุผลในการใช้สารเสพติด เช่น ปัญหาสุขภาพจิต หรือ  
มีตัวกระตุ ้นเฉพาะใด หรือได ้ประโยชน์อะไรจากการใช ้
สารเสพติด แม้เป็นเพียงระยะสั้นก็ตาม

4. ถามการรับรู้ผลที่ตามมาจากการใช้สารเสพติด ทั้งผลดีและ 
ผลเสยี และท้าทายในสิง่ท่ีเหน็ว่ามปีระโยชน์เกนิจรงิ และผลเสยี/
อันตรายน้อยกว่าเป็นจริง

5. ถามถึงเป้าหมายในชีวิตของผู้ป่วย และการใช้สารเสพติดช่วย
หรือยับยั้งให้ไปถึงเป้าหมายของตนหรือไม่

6. พดูคยุเกีย่วกบัการใช้สารเสพตดิ สาเหต ุผลทีต่ามมา และเป้าหมาย 
ของชีวิต ถามเพิ่มถึงความไม่สอดคล้องระหว่างผลจากการใช ้
สารเสพติดกับเป้าหมายชีวิต

7. พดูคุยทางเลอืกในการเปลีย่นแปลงโดยพจิารณาทางเลอืกทีเ่ป็น
จริง และเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อให้สามารถทำาได้จริง

8. สนับสนุนให้ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลง สื่อสารให้เห็นว่าเราเชื่อมั่น 
ในตัวผู้ป่วยที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำาหรับชีวิตตัวเองได้  
และให้ข้อมูลทีละขั้นตอนตามความจำาเป็น (การซักประวัติ  
การบำาบัดถอนพิษได้ การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม) และให้
เอกสารต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยกลับบ้าน

 ตวัอย่างของคำาถามเพือ่การซักถาม ด้วยวธิทีีไ่ม่ตดัสนิถกูผดิ ใน
ผู้ป่วยที่มีความคิดเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของตน ด้วยคำาถาม
ต่อไปนี้

1. เหตุผลของการใช้สารเสพติด (“คุณเคยคิดไหมว่ำท�ำไมคุณถึงใช้ 
[สำรเสพติด]”)

2. ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สารเสพติด (“[สำรเสพติด] ท�ำให้ 
คุณเป็นอย่ำงไร เคยสร้ำงปัญหำให้คุณหรือไม่”)

3. ถามการรับรู้อันตรายของสารเสพติดทั้งที่เกิดขึ้นจริง และโอกาส
ที่จะเกิด (“[สำรเสพติด] เคยเป็นเหตุให้คุณเกิดอันตรำยหรือไม่  
คุณเห็นว่ำ [สำรเสพติด] จะเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยกับคุณ 
ในอนำคตหรือไม่”)

4. ถามถึงสิ่งท่ีสำาคัญที่สุดในชีวิต (“อะไรคือสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิต 
ของคุณ”)

การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม (PSYCHOSOCIAL INTERVENTION)
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2.3 วิธีการลดและเลิกใช้สารเสพติด

ขั้นตอนการลดและเลิกใช้สารเสพติดทุกชนิด 

ถ้าผูป่้วยมคีวามต้องการทีจ่ะลดหรอืเลกิการใช้สารเสพตดิ ให้ทำาตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

 หาสิ่งกระตุ้นให้ใช้ และหาวิธีหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด เช่น  
ร้านเหล้าทีม่คีนกำาลงันัง่ดืม่ หรอืสถานทีท่ีผู่ป่้วยเคยเสพยา เป็นต้น

 หาอารมณ์ต้นเหตุ (emotional cues) ที่นำาไปสู่การใช้และหาวิธี
จัดการ (เช่น ปัญหาสัมพันธภาพ ปัญหาที่ทำางาน เป็นต้น)

 แนะนำาไม่ให้ผู้ป่วยเก็บสารเสพติดไว้ที่บ้าน 

2.4 กลุม่เพ่ือนช่วยเพือ่น (Mutual Help Groups)

 กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เช่น กลุ่มผู้ติดสุรานิรนาม (Alcoholics 
Anonymous) กลุ่มผู้เสพติดนิรนาม (Narcotic Anonymous) 
สามารถช่วยผู้มีความผิดปกติพฤติกรรมใช้สารเสพติด/สุราได้  
กลุม่จะให้ข้อมลู มกีจิกรรมทีม่โีครงสร้างชัดเจน และให้การช่วยเหลอื 
ซึ่งกันและกันในบรรยากาศที่ไม่ตัดสินถูกผิด ให้หาข้อมูลกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อนในแต่ละพื้นที่

2.5 วิธีป้องกันอันตรายจากการใช้สารเสพติดและ
ป้องกันปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมา

 แนะนำาไม่ให้ผู้ป่วยทำาพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
 – แนะนำาห้ามขับรถตอนเมา
 – ถ้าผู ้ป่วยใช้สารกลุ่มโอปิออยด์ ให้สมาชิกครอบครัวมียา  

naloxone แบบฉดีเข้ากล้าม หรอืให้ทางจมูก ทีค่นในครอบครัว 
สามารถเก็บยาไว้ และนำามาใช้หากผู้ป่วยใช้ยาเกินขนาด 
ระหว่างที่รอการช่วยเหลือหรือระหว่างทางไปโรงพยาบาล 

ถ้าผู้ป่วยใช้สารเสพติดแบบฉีด

 แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถงึความเส่ียงของการใช้สารเสพตดิแบบฉดี  
เช่น ความเส่ียงการติดเช้ือเพิ่มขึ้น (HIV/AIDS ตับอักเสบ B  
และ C) การติดเชื้อที่ผิวหนังที่เป็นสาเหตุให้มีการติดเชื้อ 
ในกระแสเลือด (septicaemia) การติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจ 
(endocarditis) ฝีในโพรงไขสันหลัง (spinal abscesses)  
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis) และจนถึงขั้นเสียชีวิต

 ถ้าผู้ป่วยไม่คิดจะเลิกใช้สารเสพติดในทันที ให้ข้อมูลเทคนิค
ลดความเสี่ยงจากการฉีด เน้นความสำาคัญของการใช้เข็มและ
หลอดฉีดยาที่สเตอร์ไรด์ทุกครั้ง และงดใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน 
กับผู้อื่น

 ให้ข้อมูลการเข้าถึงโปรแกรมแลกเข็มฉีดยา/หรือแหล่งอื่นท่ี
สามารถหาเข็มสะอาดปลอดเชื้อได้ หรือแหล่งอื่นที่มีอุปกรณ์
ฉีดยาที่สเตอร์ไรด์

 แนะนำาให้มีการตรวจโรคประจำาปีอย่างน้อยปีละครั้งในกลุ่ม
โรคที่ติดต่อทางเลือดได้ เช่น HIV/AIDS และตับอักเสบ B  
และ C

 - แนะนำาให้ฉีดวัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี
 - มีถุงยางพร้อมใช้
 - มีการให้การรักษาในผู้ป่วยที่มี HIV/AIDS หรือตับอักเสบ

การรักษาโรคร่วม

 ตรวจหาวัณโรคในผู้ที่มีปัญหาจากการใช้สารเสพติด

 มีการตรวจหาและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.4 การช่วยเหลือผู้ดูแล/ญาติ
ให้การช่วยเหลือครอบครัวและผู้ดูแล/ญาติ

 พดูคยุถงึผลกระทบจากปัญหาการใช้สารเสพตดิต่อสมาชกิใน
ครอบครัว เช่น เด็ก

 ให้ข้อมลูและความรู้เกีย่วกบัความผดิปกตพิฤตกิรรมใช้สารเสพติด

 แนะนำาการประเมนิความต้องการด้านบคุคล ด้านสงัคม และด้าน
สขุภาพจติ และแนะนำาการรกัษาโรคจติเวชหลกั

 ให้ข้อมูลผู้ดูแล/ญาติ และช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มช่วยเหลือ
กันเองสำาหรับครอบครัวและผู้ดูแล (หากมี) และแหล่งสนับสนุน 
ทางสังคมอื่น ๆ

คำาแนะนำาทางคลินิก : 
การใช้สารเสพติดกับ HIV วัณโรค และตับอักเสบ

 ผู ้ ท่ี ใช ้สารเสพติดโดยการฉีดเพิ่มความเส่ียงต ่อ HIV/
AIDS และตับอักเสบ โดยเฉพาะเม่ือมีการใช้เข็มร่วมกับ 
ผู ้อื่นหรือมี เพศสัมพันธ ์แบบไม ่ปลอดภัยเพื่อแลกกับ 
ยาเสพตดิ และเมือ่ตดิเชือ้แล้วคนกลุม่นีจ้ะมพียากรณ์โรคไม่ดี  
นอกจากน้ี HIV/AIDS ยังเพ่ิมความเสี่ยงติดเชื้อวัณโรค 
และวัณโรคเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู ้ติดเชื้อ 
HIV/AIDS ผู ้ท่ีด่ืมสุราและใช้สารเสพติดอย่างหนักยังเพิ่ม 
ความเสี่ยงต่อวัณโรคมากขึ้น ดังน้ัน อาการนำาท่ีพบบ่อย 
คือ ผู้ป่วยมีการใช้สารเสพติด (โดยเฉพาะเฮโรอีนแบบฉีด)  
ร่วมกับการติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS และตับอักเสบในเวลา
เดียวกันได้

 หน่วยบริการท่ีรักษาผู้ใช้สุราและสารเสพติดควรมีการตรวจ
หา HIV/AIDS และตับอักเสบเสมอในทุกคนท่ีใช้แบบฉีด  
และควรเฝ้าระวังวัณโรคในผู้ท่ีมีอาการไข้ ไอ นำ้าหนักลด  
เหงื่อออกกลางคืน

 การรักษาผู ้ป่วย HIV/AIDS และวัณโรคต้องกินยาทุกวัน 
ซึ่งยาในทุก ๆ วันถือว่าสำาคัญมาก การให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้า 
ทุกวัน สามารถเพิ่มความร่วมมือในการรักษา หากผู้ป่วย 
เสพติดโอปิออยด์ การติดตามการรักษาด้วย methadone 
หรือ buprenorphine ณ สถานท่ีและเวลาเดียวกันทุกวัน  
จะช่วยเสริมความร่วมมือในการรักษา

 การรักษาภาวะตับอักเสบ อาจให้ทุกวันหรือทุกสัปดาห์  
ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบ B หรือ C ร่วมด้วยควรงดการดื่ม
สุราอย่างเด็ดขาด

SUB 2  การดูแลรักษา (Management)
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วัยรุ่น
วิธีการประเมินวัยรุ่น

 ชี้แจงประเด็นการรักษาความลับของข้อมูลสุขภาพท่ีพูดคุยกัน 
และกรณีใดบ้างที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลใด

 ให้ถามถึงปัญหาอ่ืนที่เกิดขึ้นในชีวิต ค้นหาปัญหาพื้นฐานหลัก 
ที่สำาคัญที่สุดของวัยรุ่น โดยต้องคิดเสมอว่าวัยรุ่นอาจไม่สามารถ
อธิบายปัญหาที่รบกวนตนเองได้เหมือนผู้ใหญ่

 การถามคำาถามปลายเปิดทำาให้ได้ข้อมลูทีด่กีว่าในหลาย ๆ  แง่มมุ  
เช่น ทีบ้่าน การทำางาน การศกึษา การกนิ กิจกรรมต่าง ๆ  ยาเสพตดิ 
และสุรา เพศสัมพันธ์ ความปลอดภัย ภาวะซึมเศร้าและ 
ความคิดฆ่าตัวตาย พยายามให้เวลาอย่างเพียงพอในการพูดคุย
กับวัยรุ่นและค้นหาปัญหาอื่น ๆ ที่อาจมีร่วมด้วย ดูที่  CMH

การให้สุขภาพจิตศึกษากับวัยรุ่น

 ให้ความรู้วัยรุ่นและผูป้กครองถงึผลจากการดืม่สรุาและใช้สารเสพตดิ 
ที่มีต่อสุขภาพตนเอง และความสามารถหน้าที่ทางสังคม

 สนับสนุนให้มีการปรับสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ  ของวัยรุ่น 
มากกว่าเน้นว่าพฤตกิรรมของวยัรุน่ “มปัีญหา” กระตุน้การมส่ีวน
ร่วมในโรงเรียน และทีท่ำางานเพือ่ให้วยัรุน่ไม่มเีวลาว่าง แนะนำาให้
เข้าร่วมกิจกรรมที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้มีการสร้างทักษะ 
และสร้างสรรให้กบัชมุชนของตน การทีว่ยัรุน่ได้มส่ีวนในกจิกรรม
ที่ตนสนใจนั้นมีความสำาคัญอย่างมาก

 สนบัสนนุให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบว่าลูกอยู่ที่ไหน ไปกับใคร 
ไปทำาอะไร จะกลับบ้านกี่โมง และให้วัยรุ่นมีความรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมของตน 

หญิงวัยเจริญพันธุ์ ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

ประชากรกลุ่มเฉพาะ

การดื่มสุรา

 แนะนำาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือคิดว่าจะตั้งครรภ์ ให้หลีกเลี่ยงการ
ดื่มสุราโดยเด็ดขาด

 ให้ความรู้กับผู้หญิงว่าการดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงเล็กน้อยใน 
ช่วงตั้งครรภ์ระยะแรกส่งผลอันตรายต่อพัฒนาการของทารก 
ในครรภ์ได้ และแอลกอฮอล์ปริมาณมากสามารถทำาให้เกิดกลุ่ม
โรคปัญหาพัฒนาการเด็กแบบรุนแรงได้ คือ Fetal alcohol 
syndrome

 แนะนำาผู้หญิงที่ใหน้มบุตร หลีกเลี่ยงการดื่มสุราโดยเด็ดขาด

 ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนมแม่อย่างเดียว (exclusive  breast-
feeding) โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรก แต่หากแม่ยังคง 
ดื่มสุราต่อไป ควรให้คำาแนะนำาให้จำากัดปริมาณการดื่ม และ 
ลดปริมาณแอลกอฮอล์ในนำ้านมลงให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ให้นม
ลูกก่อนดื่มสุรา และให้นมลูกได้อีกคร้ังเมื่อระดับแอลกอฮอล ์
ใกล้ศูนย์ (เว้นระยะประมาณ 2 ชั่วโมง/1 ดื่มมาตรฐาน เช่น ถ้า 
2 ดื่มมาตรฐาน คือเว้นไป 4 ชั่วโมง) หรือใช้นมแม่จากแหล่งอื่น

  คำาเตือน

แม่ทุกคนที่มีใช้สารเสพติดแบบอันตรายและเด็กเล็ก ควรได้รับ
บริการช่วยเหลือทางสังคม (หากมีบริการ) เช่น การเยี่ยมบ้าน
หลังคลอด การสอนวิธีการเลี้ยงลูก และบริการช่วยเลี้ยงเด็ก 
เมื่อแม่ไปโรงพยาบาล

การใช้สารเสพติด

 สอบถามรอบประจำาเดอืน และให้ข้อมลูว่า การใช้สารเสพตดิอาจ
รบกวนการมปีระจำาเดอืนและอาจทำาให้เข้าใจผดิว่าต้ังครรภ์ไม่ได้

 แจ้งให้ทราบถงึโทษของสารเสพติดต่อพฒันาการของเดก็ในครรภ์ 
และมั่นใจว่าได้คุมกำาเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิผล

 แนะนำาให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หยุดกำรใช้ยำเสพติด หญิงตั้งครรภ ์
ท่ีเสพติดสารกลุ่มโอปิออยด์ ควรได้รับ opioid agonist เช่น  
methadone

 คัดกรองอาการถอนพิษในเด็กแรกเกิดท่ีแม่ใช้ยาเสพติดทุกคน  
neonatal abstinence syndrome เกิดจากแม่ที่ใช้โอปิออยด์  
ควรได้รับการรักษาด้วยโอปิออยด์ขนาดตำ่า (เช่น morphine)  
หรือ barbiturate รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแม่ตั้งครรภ ์
ทีใ่ช้สารเสพตดิ ดไูด้ที ่แนวปฏบิติักำรตรวจค้นหำ
และดูแลรักษำหญิงตั้งครรภ์ท่ีใช้สำรเสพติดหรือ 
มีควำมผิดปกติพฤติกรรมใช้สำรเสพติด

 แนะนำาและช่วยเหลือแม่ที่ให้นมลูกทุกคน ไม่ให้ใช้สารเสพติด

 แนะนำาและช่วยเหลอืแม่ทีม่ปัีญหาจากการใช้สารเสพตดิสามารถ
ให้นมลูกอย่างเดียวได้ อย่างน้อยในช่วง 6 เดือนแรก ยกเว้น 
แพทย์เฉพาะทางแนะนำา ห้ามการให้นมลูก



DISORDERS DUE TO SUBSTANCE USE 126

การรักษาด้วยยา (PHARMACOLOGICAL INTERVENTION)

ตารางที่ 1 : ตารางการใช้ยา

กลุ่มยา/ข้อบ่งชี้ ชื่อยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง

BENZODIAZEPINES 
เพื่อรักษาภาวะถอนพิษสุรา (alcohol 
withdrawal) ภาวะเมาสารกระตุ้น
ประสาท (stimulant intoxication) 
และโรคจิต (psychosis)

Diazepam 10-20 mg ในผู้ที่สังเกตเห็นว่ามีอาการของภาวะถอนพิษสุรา
หรือเมาสารกระตุ้นประสาท ให้ซำ้าได้ทุก 2 ชั่วโมง จนกว่า
อาการจะหายหรือผู ้ป่วยง่วง/หลับ ในกรณีท่ีรักษาภาวะ
ถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยนอกควรให้ขนาดยาที่ตำ่าลง (10 mg 
วันละ 4 ครั้ง)

ง่วงซมึและกดการหายใจจนถงึขัน้เสียชวิีตได้  
การใช้ต่อเนื่องระยะยาวทำาให้มีเสพติดได้

 ห้ามใช้ในคนที่มีอาการง่วงซึมอยู่แล้ว ระวังการใช้ร่วมกับยา 
ตัวอื่นที่ทำาให้ง่วง ผู้ป่วยไม่ควรขับรถ ระวังเวลาในการออกฤทธ์ิ 
อาจนานกว่าปกตไิด้ในผูท้ีเ่ป็นโรคตบัรนุแรง ควบคมุกำากบัขนาดของยา  
เพื่อลดความเสี่ยงการนำาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น เช่น เอายาไปขาย 
ผู้อื่น

OPIOID ANTAGONISTS 
รักษาภาวะโอปิออยด์เกินขนาด 
(opioid overdose)

Naloxone 0.4-2 mg ทางเส้นเลือดดำา ฉีดเข้ากล้าม ฉีดใต้ผิวหนัง หรือ 
ให้ทางจมูก ให้ซำ้าได้ถ้าอาการไม่ดีขึ้น

รู้สึกไม่สบายตัวหรือมีภาวะถอนพิษได้

VITAMINS 
เพื่อป้องกันและรักษาภาวะ
Wernicke’s encephalopathy

Thiamine 
(Vitamin B1)

100 mg โดยการกิน วันละครั้ง เป็นเวลา 5 วัน เพื่อป้องกัน
ภาวะ Wernicke’s encephalopathy 
100-500 mg ทางเส้นเลือดดำาหรือฉีดเข้ากล้ามวันละ  
2-3 คร้ัง เป็นเวลา 3-5 วัน เพ่ือรักษาภาวะ Wernicke’s 
encephalopathy

OPIOID AGONISTS 
รักษาภาวะถอนพิษ และการเสพติด
โอปิออยด์ (opioid withdrawal and
dependence)

Methadone ภาวะถอนพิษโอปิออยด์ : ให้เมธาโดนเร่ิมต้น 20 mg 
หลังจากนั้นให้ซำ้าอีก 5-10 mg ใน 4 ชั่วโมงต่อมา ถ้าอาการ
ไม่ดีขึ้น
การให้โอปิออยด์แบบระยะยาว : ให้เมธาโดนเริ่มต้น  
10-20 mg และเพิ่มได้อีก 10 mg หากจำาเป็นเพิ่มได้ 5-10 mg  
ต่อวัน ทุก ๆ 2-3 วัน หากจำาเป็น จนกว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการ 
ถอนพิษโอปิออยด์ และไม่ได้ใช้โอปิออยด์ผิดกฎหมายอื่น ๆ 
หลังจากนั้นให้คงขนาดเดิม จนกว่าพร้อมที่จะหยุดการรักษา

ง่วงซึม สับสน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก  
ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง ลดความต้องการ 
ทางเพศ มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ เช่น  
Prolong QT หรือหัวใจเต้นช้าลง ความดัน
เลือดตำ่า กดการหายใจ

ระวังการใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคระบบทางเดินหายใจ

Buprenorphine ขนาดเร่ิมต้น 4-8 mg เพ่ิมขนาดวนัละ 4-8 mg ตามความจำาเป็น
จนผู้ป่วยไม่มีอาการถอนพิษโอปิออยด์และไม่ได้ใช้โอปิออยด์ 
ผิดกฎหมายอื่น หลังจากนั้นให้คงขนาดเดิมจนกว่าพร้อมที่จะ
หยุดการรักษา

ง่วงซึม เวียนศีรษะ เดินเซ คลื่นไส้ อาเจียน 
ท้องผูก กดการหายใจ

- ระวงัการใช้ในผูท้ีม่ภีาวะหวัใจล้มเหลว (congestive heart failure) 
โรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคตับ
- มีโอกาสใช้ยาในทางที่ผิดได้ (abuse)
- การหยุดยาทันทีทำาให้เกิดอาการถอนพิษได้

Morphine sulphate ขนาดเริ่มต้น 10-20 mg และเพิ่มได้อีก 10 mg หากจำาเป็น ง่วงซมึและกดการหายใจจนถงึขัน้เสียชวิีตได้
การใช้ต่อเนือ่งระยะยาวทำาให้เกิดการเสพตดิได้

 ห้ามให้ในคนที่ง่วงซึมอยู่แล้ว ระวังการใช้ร่วมกับยาตัวอื่นที่
ทำาให้ง่วง ผู้ป่วยไม่ควรขับรถ ควบคุมกำากับขนาดการใช้ยาเพื่อลด
ความเสี่ยงการนำาไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ให้ยาโอปิออยด์ที่ออกฤทธิ์
ระยะยาว เช่น methadone หรือ buprenorphine วันละครั้งแบบ 
ผู้ป่วยนอก (หากสามารถทำาได้)

SUB 2  การดูแลรักษา (Management)
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กลุ่มยา/ข้อบ่งชี้ ชื่อยา ขนาดยา ผลข้างเคียง ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง

ALPHA ADRENERGIC AGONISTS 
รักษาภาวะถอนพิษโอปิออยด์
(opioid withdrawal)

Clonidine ขนาดเริ่มต้น 0.1 mg วันละ 2-3 ครั้ง เพิ่มขึ้นเท่าที่สามารถ
ทนผลข้างเคียงได้ แบ่งให้หลายครั้งต่อวัน เพื่อควบคุมอาการ
ถอนพิษ โดยขนาดสูงสุดคือ 1 mg/วัน

ง่วงซึม มนึศรีษะ เวยีนศรีษะ ปวดหวั คลืน่ไส้ 
อาเจยีน ปวดหวั ปากแห้ง ท้องผกู สมรรถภาพ
ทางเพศเสือ่ม อารมณ์ซึมเศร้า กระสบักระส่าย  
ความดันเลือดตำ่า หัวใจเต้นเร็ว sinus  
bradycardia และ AV Block

ระวังการใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับ ใช้ขนาด 
ตำ่าลงในผู้ที่มีโรคไต ระวังโอกาสนำายาไปใช้ในทางที่ผิด (abuse) 
ติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด

 อย่าหยุดยาทันที ภาวะถอนพิษทำาให้มีความดันเลือดกลับ 
สูงขึ้นได้ หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 

Lofexidine ขนาดเริ่มต้น 0.4-0.6 mg วันละ 2 คร้ัง เพิ่มได้ 0.4-0.8  
mg/วัน ตามความจำาเป็น ขนาดสูงสุดต่อครั้ง คือ 0.8 mg  
ขนาดสูงสุดต่อวันคือ 2.4 mg (แบ่งให้ได้ 2-4 ครั้ง/วัน)

ง่วงซมึ มึนศีรษะ ความดนัเลือดตำา่ คล่ืนไฟฟ้า 
หวัใจผดิปกต ิเช่น prolong QT และ sinus 
bradycardia

ระวังการใช้ในผู้ที่มีโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต
หลีกเล่ียงการใช้ในผู้ทีม่ ีprolong QT ปัญหาเก่ียวกับระบบเผาผลาญ
หรือกินยาที่ทำาให้มี prolong QT ติดตามสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด 

 อย่าหยุดยาทนัท ีภาวะถอนพษิทำาให้มคีวามดันเลอืดกลบัสงูขึน้ได้

MEDICATIONS TO PREVENT 
RELAPSE IN ALCOHOL 
DEPENDENCE
เพื่อลดความอยาก (crave) ดื่มสุรา

Acamprosate ขนาดเริ่มต้น 333 mg ทางการกิน ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 
เป็นเวลา 12 เดือน ถ้าผู้ป่วยนำ้าหนักน้อยกว่า 60 กก ให้ครั้งละ 
2 เม็ด วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 12 เดือน

ท้องเสีย ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 
อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล คิดฆ่าตัวตาย  
คัน บางครั้งมีผื่นแดง (maculopapular 
rash) ขึ้น ส่วนปฏิกิริยาตุ่มนำ้าขึ้น (bullous 
skin reactions) พบได้น้อย

ในผู้ที่มีโรคไตระดับปานกลาง ให้ยาขนาดตำ่าลง คือ 333 mg 1 เม็ด 
วันละ 3 ครั้ง

 ห้ามใชใ้นผู้ป่วยโรคไตและโรคตับระดับรุนแรง

Naltrexone ขนาดเริ่มต้น 50 mg/วัน เป็นเวลานาน 6 เดือน-1 ปี ในผู้ที่
เสพตดิโอปิออยด์ ต้องมัน่ใจว่าไม่มกีารใช้สารกลุม่โอปิออยด์ ใน
เวลา 7 วันที่ผ่านมา (ตัวอย่างเช่น การให้ naloxone)

ง่วงซมึ เวยีนศรีษะ คลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดท้อง 
นอนไม่หลับ วิตกกังวล ไม่มีแรง ปวดกล้าม
เนื้อและข้อต่อ ตรวจติดตามค่าตับ เพราะมี
ความเสี่ยงพิษต่อตับได้

ในผู้ป่วยทีใ่ช้โอปิออยด์มากกว่า 24 ชัว่โมง หลังได้รบัยา naltrexone 
ครั้งสุดท้ายมีความเส่ียงต่อการเสียชีวิตจากยาเกินขนาด (FATAL 
OVERDOSE) เน่ืองจากมีสูญเสีย antagonistic effect เร็วเกินไป

 ห้ามใช้ในผู้ป่วยตับวาย (liver failure) หรือโรคตับอักเสบ
เฉียบพลัน (acute hepatitis) 

Disulfiram ขนาดเริ่มต้น 200-400 mg/วัน ง่วงซึม เวียนศีรษะ ปวดหัว หน้าแดง เหงื่อ
ออก ปากแห้ง คลืน่ไส้ อาเจยีน ตัวส่ัน กล่ินตัว 
เหม็น เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ส่วนน้อยที่พบได้คือ มีอาการ โรคจิต ผื่นแพ ้
ท่ีผิวหนัง (al lerg ic dermat i t i s )  
ปลายประสาทอักเสบ (peripheral  
neuritis) หรือเซลตับถูกทำาลาย
อาการรุนแรงที่พบได้คือ สับสน เส้นเลือด 
ระบบ เส ้ น เลื อดและหั ว ใจล ้ ม เหลว  
(cardiovascular collapse) และเสยีชวีติ

ยาในกลุ่ม tricyclic antidepressants (TCAs), monamine  
oxidase inhibitors (MAOIs), ยารักษาโรคจิต (antipsychotics), 
vasodilators, and alpha or beta adrenergic antagonists 
ทำาให้ยา disulfiram ทำาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์อันตรายมากขึ้น 
ปฏิกิริยานี้ยังคงมีอยู่นาน 6-14 วัน หลังจากกิน disulfiram แม้ใน
ปริมาณเล็กน้อย

  ห้ามใชร้่วมกับแอลกอฮอล์ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือทำาให้
เสียชีวิตได้

  ห้ามใชใ้นหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมลูก 
  ห้ามใชใ้นผู้ที่มีความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคไตหรือโรคตับ 

ผู้มีประวัติโรคหลอดเลือดสมอง โรคจิต พฤติกรรมขาดความยับยั้ง
ชั่งใจ หรือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
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ประเมินการตอบสนองต่อการรักษา

1

SUB 3        การติดตามการรักษา (Follow - up)

PROTOCOL

ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาตรวจ ต้องประเมิน

 ปริมาณและความถี่ในการใช้สารเสพติด สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
 ปัจจัยป้องกันและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สัมพันธภาพ ที่อยู่อาศัย
 การจ้างงาน

 ถามถึงปัจจัยที่นำาไปสู่การใช้สารเสพติด และผลที่ตามมาจากการใช้สารเสพติด

ข้อแนะนำาความถี่ในการนัดหมาย
 การใช้แบบอันตราย (Harmful use): 

 ควรนัดทุก 1 เดือน และหลังจากนั้น 
นัดหมายตามความจำาเป็น

 การใช้แบบเสพติด : นัดหลายครั้ง 
ต่อสัปดาห์ ในช่วงสองสัปดาห์แรก 

 หลังจากนั้นสัปดาห์ละครั้งในช่วง 
หนึ่งเดือนแรก เมื่ออาการดีขึ้น 
ลดความถี่เหลือเดือนละครั้ง และ 
หลังจากนั้น นัดตามความจำาเป็น

ยังคงใช้สารเสพติดอยู่ เพิ่งหยุดใช้หรือไม่ใช้แบบอันตราย หยุดใช้ระยะยาวหรือไม่ใช้แบบอันตราย

 หาวิธีลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น

 รักษาปัญหาสุขภาพกาย

 หาวิธีการลดการใช้สารเสพติดลง

 จัดหาการบำาบัดถอนพิษ หรือการบำาบัดทดแทนระยะยาว  

 (maintenance treatment) หากผู้ป่วยยินยอม

 นัดหมายให้บ่อยครั้งและออกติดตามเยี่ยมในชุมชน

 ตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการหยุดเสพ

 ให้กำาลังใจสะท้อนกลับเพื่อสนับสนุนให้คงการหยุดใช้หรือลด

การใช้ลงเป็นแบบไม่อันตราย

 รักษาปัญหาสุขภาพกายอื่น ๆ

 พิจารณาให้ยาป้องกันการกลับเสพซำ้า (relapse prevention) 

สำาหรับผู้เสพติดสุราและเสพติดโอปิออยด์

 พิจารณาให้การบำาบัดทางจิตสังคมเพื่อป้องกันการกลับเสพซำ้า 

และร่วมกลุ่มบำาบัดช่วยเหลือกันเอง (mutual help group)

 ให้การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการกลับ

เสพซำ้า เช่น ที่อยู่อาศัย และการจ้างงาน

 พิจารณาให้มีการตรวจปัสสาวะเป็นครั้งคราวเพื่อยืนยัน

การหยุดเสพ

 ให้กำาลังใจสะท้อนกลับด้านบวก

 ให้การสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงของ

การกลับเสพซำ้า เช่น ที่อยู่อาศัย และการจ้างงาน

 รักษาปัญหาสุขภาพกายอื่น ๆ

 แนะนำาให้เข้าร่วมกลุ่มบำาบัดช่วยเหลือกันเอง (mutual 

help groups)

 นัดหมายให้ห่างขึ้น

SUB 3  การติดตามการรักษา (Follow - up)
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กล่องที่ 2  อาการแสดงของการใช้สารเสพติดแบบเรื้อรังและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ควรทำา

อาการแสดงของผู้ที่ดื่มสุราหนักและเรื้อรัง

 โรคตับ : ดีซ่าน (ตัวและตาเหลือง) คลำาตับได้ และกดเจ็บ (โรคตับระยะแรก)  
ท้องมานนำา้ (มนีำา้ในช่องท้อง) spider naevi (ทีผ่วิหนงัมองเหน็เส้นเลอืดคล้ายใยแมงมมุ) 
สภาพจิตเปลี่ยนแปลง (hepatic encephalopathy)

 การทำางานสมองส่วนการเคลื่อนไหวถูกทำาลาย (Cerebellar damage): มีปัญหา 
การทรงตัว การเดิน การเคลื่อนไหวประสานกันไม่ดี และมี nystagmus

 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ควรพิจารณา :
 –  LFT:  เอนไซม์ตับและระดับแอมโมเนียในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นบ่งชี้ถึงโรคตับ
 –  CBC: ดู macrocytic anemia และเกล็ดเลือดตำ่า

อาการแสดงของการใช้สารเสพติดเรื้อรัง

 การดูแลสุขอนามัยไม่ดี สุขภาพฟันไม่ดี มีร่องรอยการติดเชื้อที่ผิวหนังจากเหาหรือหิด  
และภาวะทุพโภชนาการ

 อาการแสดงจากการใช้เข็มฉีดยา : ร่องรอยฉีดยาตามแขนและขา ทั้งรอยเก่าและรอยใหม่
 ถามผู้ป่วยว่าฉีดตำาแหน่งไหน และตรวจบริเวณดังกล่าวเพื่อดูว่าไม่มีการติดเชื้อ

 ภาวะแทรกซ้อนทางสขุภาพท่ีพบได้บ่อยจากการใช้ยาฉีด คือ มคีวามเสีย่งสงูต่อการตดิเช้ือ 
เช่น HIV/AIDS ไวรัสตับอักเสบบีและซี และวัณโรค และยังเพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อ 
ที่ผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ในบางรายอาจทำาให้เชื้อแพร่เข้าสู ่เส้นเลือด และทำาให้เกิด 
การติดเชื้อในกระแสเลือด (septicaemia) การติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (endocarditis) ฝีใน
โพรงไขสนัหลงั (spinal abscess) เยือ่หุม้สมองอกัเสบ (meningitis) หรอืทำาให้เสยีชวีติได้ 

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ต้องพิจารณา
 – การตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะ : ในผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำาในทุกรายที่สงสัย

ภาวะเมา (intoxication) ถอนพิษ (withdrawal) หรือใช้ยาเกินขนาด (overdose)  
โดยเฉพาะในรายที่ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองใช้สารเสพติดอะไร

 – ถ้าผู้ป่วยใช้ยาเสพติดแบบฉีด แนะนำาให้ตรวจซีรั่มเพื่อหาไวรัสที่ติดต่อทางเลือด เช่น 
HIV/AIDS และไวรัสตับอักเสบบีและซี

 – ถ้าผูป่้วยมเีพศสมัพันธ์แบบไม่ปลอดภยั แนะนำาให้ตรวจการติดเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ เช่น 
HIV ซิฟิลิส หนองในแท้ (gonorrhoea) หนองในเทียม (chlamydia) และ human 
papilloma virus (HPV)

 – หากสงสัยวัณโรค ให้ตรวจ tuberculosis test ตรวจเสมหะ และฟิล์มปอด (CXR) 
ตรวจหาอาการและอาการแสดงของวัณโรค เช่น ไอมีเสมหะเรื้อรัง ไข้ หนาวสั่น และ
นำ้าหนักลด
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การฆ่าตัวตาย (suicide) คือ การกระทำาที่มีเจตนาทำาให้ตัวเองเสียชีวิต 

การทำาร้ายตัวเอง (Self-harm) เป็นคำาที่กว้าง หมายถึงการตั้งใจทำาร้าย

ตัวเองด้วยสารพิษหรือทำาให้บาดเจ็บ ที่อาจจะหรืออาจจะไม่ตั้งใจหรือ

ต้องการให้เกิดการเสียชีวิต บุคคลที่อายุมากกว่า 10 ปีที่มีอาการข้อใด 

ข้อหน่ึงต่อไปนี ้ควรได้รับการถามเกีย่วกบัความคดิหรอืการวางแผนทำาร้าย

ตัวเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา และถามถึงการกระทำากับตัวเองในช่วง  

1 ปีที่ผ่านมา

 กลุ่มโรคจิตเวช โรคทางระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรม 

 ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด (MNS) ที่สำาคัญ

 มีอาการปวดเรื้อรัง

 ปัญหาทางอารมณ์เฉียบพลัน (emotional distress)

 ให้ประเมนิความคิด การวางแผน และการกระทำาทีท่ำาร้ายตวัเอง ในการประเมนิ

ครัง้แรก และประเมนิครัง้ต่อมาเป็นระยะตามความเหมาะสม ตรวจสภาพจติ  

และปัญหาทางอารมณ์ของผู้ถูกประเมิน

คำาแนะนำาทางคลินิก 
การถามเกี่ยวกับการทำาร้ายตัวเอง ไม่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำาร้ายตัวเอง 
แต่จะช่วยลดความกังวลที่เกี่ยวกับการทำาร้ายตัวเอง และจะช่วยให้ผู้ถูกประเมิน 
รู้สึกว่ามีคนเข้าใจตัวเอง อย่างไรก็ตาม ควรสร้างสัมพันธภาพก่อนการถามคำาถาม
เกี่ยวกับการทำาร้ายตัวเอง ให้ผู้ถูกประเมินได้อธิบายเหตุผลที่ต้องการทำาร้ายตัวเอง 

131

การทำาร้ายตัวเอง / การฆ่าตัวตาย
(SELF-HARM / SUICIDE)
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SUI             Quick Overview

ประเมินว่ามีการพยายามทำาร้ายตัวเองจนเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ทางการแพทย์

ประเมินความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/การฆ่าตัวตายสูง

ประเมินกลุ่มโรค MNS ที่สำาคัญอื่น ๆ

ประเมินอาการปวดเรื้อรัง

ประเมินความรุนแรงของอาการทางอารมณ์

มาตรการดูแลรักษา (Management Protocols)

1. การทำาร้ายตัวเองอย่างร้ายแรงทางการแพทย์

2. ความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตายสูง

3. มีความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตาย

การจัดการทั่วไป และการดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

SUI

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)
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SUI  1            การประเมิน (Assessment)

ประเมินการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตาย ในผู้ที่มีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 สิ้นหวังและหมดหวังอย่ำงมำก มีควำมคิด/แผนกำรกระท�ำกำรท�ำร้ำยตัวเองในขณะน้ี หรือมีประวัติดังกล่ำว 
กระท�ำกำรท�ำร้ำยตัวเองโดยมีอำกำรแสดงของภำวะเกิดพิษ (poisoning)/เมำ (intoxication) มีเลือดออกจำก
แผลท�ำร้ำยตัวเอง ไม่รู้สึกตัว และ/หรือง่วงซึมมำก

 มโีรคจิตเวช โรคทำงระบบประสำท หรอืควำมผดิปกตพิฤตกิรรมดืม่สุรำหรอืใช้สำรเสพตดิใด ๆ  มอีำกำรปวดเรือ้รงั 
หรือ ปัญหำทำงอำรมณ์ที่รุนแรงมำก

การพยายามทำาร้ายตัวเองจนเกิดอันตรายร้ายแรงทางการแพทย์ หรือไม่

1

คำาแนะนำาทางคลินิก 
หากอาการทางกายคงที่ ให้การดูแล
รกัษาอย่างเหมาะสมตามความจำาเป็น

การดูแลรักษาการทำาร้ายตัวเองจนเกิดอันตราย

ร้ายแรงทางการแพทย์

  ไปที่ PROTOCOL  1

  กลับไปที่ STEP   2   เมื่ออาการทางกายคงที่

ประเมินว่ามีหลักฐานการทำาร้ายจิตใจ และ/หรือ มีอาการหรืออาการแสดงที่จำาเป็น

ต้องรับการรักษาเร่งด่วน หรือไม่

– อาการแสดงของภาวะเกิดพิษ (poisoning)/เมา (intoxication) – หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
– เลือดออกจากแผลทำาร้ายตัวเอง – ง่วงซึมมาก
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ความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเรา/ฆ่าตัวตายสูง หรือไม่

2

ถามผู้ป่วยและผู้ดูแล/ญาติว่ามขี้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่
– มีความคิดหรือวางแผนการฆ่าตัวตายในขณะนี้
– มีประวัติว่ามีความคิดหรือวางแผนฆ่าตัวตายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หรือ ได้กระทำาการทำาร้ายตัวเอง
 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ในผู้ป่วยที่ขณะนี้กระสับกระส่ายมาก ก้าวร้าวรุนแรง เครียด และไม่ยอมสื่อสารกับใคร

มีความเสี่ยง
การทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตายสูง

มีประวัติมีความคิดหรือวางแผนทำาร้ายตัวเองในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

หรือกระทำาการทำาร้ายตัวเองในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หรือไม่

ความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตาย
ไม่รุนแรง แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่

ความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตายตำ่า

 ไปที่ PROTOCOL 2 ให้การดูแลรักษา

 และไปที่ STEP   3   

ไปที่ PROTOCOL 3   

 จัดการและไปที่ STEP   3   

SUI 1  การประเมิน (Assessment)
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3

4

5

ผู้ป่วยมีโรคจิตเวช โรคทางระบบประสาทหรือความผิดปกติ
พฤติกรรมดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด หรือไม่

ผู้ป่วยมีอาการปวดเรื้อรัง หรือไม่

– โรคซึมเศร้า – ความผิดปกติจากการดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติด
– ความผิดปกติทางจิตใจหรือพฤติกรรมในเด็ก และวัยรุ่น

– โรคจิต
– โรคลมชัก

ดูแลรักษาภาวะโรคร่วมดังกล่าว 
ให้ดูในบทที่เกี่ยวข้อง

ดูแลรักษาอาการปวด 
และรักษาปัญหาสุขภาพกายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ป่วยมีอาการทางอารมณ์รุนแรงมากจนจำาเป็นต้องได้รับการรักษาทางคลินิก หรือไม่

– มีปัญหาในการทำางาน ไปโรงเรียน – ใช้ยาเพื่อรักษาอาการทางอารมณ์ด้วยตนเองซำ้า ๆ – เครียดอย่างมาก หรือ ขอรับความช่วยเหลืออยู่บ่อย ๆ
 การทำากิจกรรมในบ้าน หรือกิจกรรมทางสังคม  หรือมีอาการทางกายที่ไม่สามารถอธิบายได้  

ให้การดูแลรักษาอาการทางอารมณ์ 

ไปที่       OTH
ไปที่ SUI 3 (การติดตามการรักษา)
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SUI  2              การดูแลช่วยเหลือ (Management)

SUI 2

1 2 3
PROTOCOL PROTOCOL PROTOCOL

มีความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตาย

 ทกุราย : ให้ผูป่้วยอยูใ่นสถานทีป่ลอดภยั และสิง่แวดล้อม 
ที่ช่วยเหลือสนับสนุนในสถานพยาบาล

  ห้ามปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียว

 รักษาการบาดเจ็บหรือการเกิดพิษ
 หากเกดิพษิจากยาฆ่าแมลง (pesticide intoxication) 

ดหูวัข้อ “การดูแลรกัษาภาวะพษิจากยาฆ่าแมลง” (2.1)

 หากจำาเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ให้เฝ้าระวังผู้ป่วย
อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

 ให้การดูแลผู้ที่ทำาร้ายตัวเอง (2.2)

 แนะนำาและกระตุน้การดแูลช่วยเหลือทางจติสงัคม (2.3)

 แนะนำาให้การดูแลช่วยเหลือผู้ดูแล/ญาต ิ(2.4)

 ปรึกษาจิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต
 หากเป็นไปได้

 คงการติดตามอย่างสมำ่าเสมอ และนัดหมายติดตาม  
การรักษา 

 นำาวสัด ุหรอือปุกรณ์ทีส่ามารถใช้ทำาร้ายตวัเอง/ฆ่าตวัตาย
ได้ออกให้หมด

 ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและช่วยเหลือสนับสนุน 
หากเป็นไปได้ แนะนำาให้แยกอยู่ในห้องที่สงบ ขณะรอรับ
การรักษา

   ห้ามปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียว

 ดูแลกำากับและมอบหมาย เจ้าหน้าที่หรือญาติที่ระบุคน
ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยปลอดภัยตลอดเวลา

 ประเมินสภาพจิต และความทุกข์ใจที่เกิดขึ้น

 ให้สุขภาพจิตศึกษากับผู้ป่วย และผู้ดูแล/ญาติ (2.5)

 แนะนำาและกระตุน้การดูแลช่วยเหลอืทางจติสงัคม (2.3)

 แนะนำาให้การดูแลช่วยเหลือผู้ดูแล/ญาต ิ(2.4)

 ปรึกษาจิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต หากเป็นไปได้

 คงการติดตามอย่างสมำ่าเสมอ และนัดหมายติดตาม 
การรักษา

 แนะนำาและกระตุ้นการดูแลการช่วยเหลือทางจิตสังคม 
(2.3)

 ปรึกษาจิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต หากเป็นไปได้

 คงการติดตามอย่างสมำ่าเสมอ และนัดหมายติดตาม 
การรักษา 

การทำาร้ายตัวเอง
ที่เกิดอันตรายร้ายแรงทางการแพทย์

ความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตายสูง

  การดูแลช่วยเหลือ (Management)
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 ถ้าสถานพยาบาลมีทรัพยากรและทักษะจำากัด ให้การรักษาโดย 
อ้างอิงเอกสารขององค์การอนามัยโลก “Clinical Management  
of Acute Pesticide Intoxication” (http://www.who.int/ 
mental_health/publications/9789241596732/en)

 หรือส่งต่อผู้ป่วยทันทีไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพต่อไปนี้

 – มทีกัษะและความรูใ้นการกูช้พี และประเมนิอาการทางคลินกิ
ของพิษจากยาฆ่าแมลง

 – มีทักษะและความรู้ในการจัดการทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
การใส่ท่อช่วยหายใจและช่วยเหลือการหายใจ จนสามารถ 
ต่อเครื่องช่วยหายใจได้

 – Atropine ให้ทางเส้นเลอืด ถ้ามอีาการแสดงของ cholinergic 
poisoning 

 – Diazepam ให้ทางเส้นเลือด ถ้ามีอาการชัก

 พจิารณาให้ activated charcoal ถ้าผูป่้วยรูส้กึตวั ให้การยนิยอม
รับการรักษา และมารับบริการภายใน 1 ชั่วโมงของการเกิดพิษ

 ไม่แนะนำาให้กระตุ้นการอาเจียน

   ไม่ควรให้สารนำ้าโดยการดื่ม

2.1 การรักษาภาวะพิษจากยาฆ่าแมลง  
(pesticide intoxication)

2.2 การดูแลผู้ที่ทำาร้ายตัวเอง

 ให้ผูป่้วยอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยั และช่วยเหลอืสนบัสนนุใน
สถานพยาบาล  (  ห้ามปล่อยให้ผู้ป่วยอยูค่นเดยีว) หากผูป่้วย 
ต้องอยู่รอการรักษา จัดให้อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ลดความเครียด  
หากเป็นไปได้ ให้แยกอยูใ่นห้องทีส่งบ ทีม่กีารกำากบัดแูลตลอด และ
มเีจ้าหน้าทีห่รอืญาตทิีไ่ด้รบัมอบหมายอยูด้่วย เพือ่ให้มัน่ใจว่าผูป่้วย
ปลอดภัยตลอดเวลา

 นำาวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทำาร้ายตัวเองได้ออกให้หมด

 ปรึกษาจิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต หากเป็นไปได้

 จดัหาสมาชกิครอบครวั เพือ่น หรอืคนท่ีห่วงใยผูป่้วย หรือทรพัยากร
ในชุมชนมาช่วยเฝ้าระวัง และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วง 
ที่ความเส่ียงฆ่าตัวตายสูง ดูหัวข้อแนะนำาและกระตุ้นการดูแล 
ช่วยเหลือทางจิตสังคม (2.3)

 ให้การรกัษาผูท้ีท่ำาร้ายตวัเองเหมอืนผู้ป่วยคนอืน่ ให้ความเคารพ  
และความเป็นส่วนตัวและให้ความสนใจความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับ
การทำาร้ายตนเอง

 ให้ผู้ดูแล/ญาติเข้ามามีส่วนร่วม หากผู้ป่วยต้องการการดูแล
สนับสนุนจากผู้ดูแล/ญาติ ในระหว่างการประเมินและรักษา 
หากเป็นไปได้ การประเมนิทางจติสงัคมในระหว่างการสมัภาษณ์
ควรทำาตัวต่อตัวระหว่างผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อ
ประเมินประเด็นที่เฉพาะส่วนตัว

 ให้การดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ แก่ผู้ดูแล และสมาชิกครอบครัว 
หากต้องการ (2.4)

 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง

 ไม่แนะนำาให้นอนโรงพยาบาลทัว่ไปทีไ่ม่มบีรกิารเฉพาะทางจติเวช
เพือ่ป้องกนัการทำาร้ายตนเอง อย่างไรกต็าม หากจำาเป็นต้องนอน 
โรงพยาบาลทัว่ไปทีไ่ม่มบีรกิารเฉพาะทางจติเวช เพือ่รกัษาอาการ
ทางกายจากการทำาร้ายตัวเอง ต้องเฝ้าระวังดูแลผู้ป่วยอย่าง 
ใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทำาร้ายตัวเองซำ้าในโรงพยาบาล

 ถ้ามีการสั่งจ่ายยา

 – ให้ดูในบทที่เก่ียวข้องของ mhGAP-IG ในหัวข้อการรักษา 
ด้วยยา เพื่อดูแลรักษาภาวะโรคร่วม

 – ให้ยาที่อันตรายน้อยที่สุด หากผู้ป่วยตั้งใจกินยาเกินขนาด

 – จ่ายยาให้ระยะสั้น ๆ (เช่น 1 สัปดาห์ในแต่ละครั้ง)
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2.3 แนะนำาและกระตุ้นการดูแลช่วยเหลือทาง 
จิตสังคม 

 แนะนำาการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย

 – ค้นหาเหตุผลและวิธีที่จะมีชีวิตต่อไป

 – ให้ความสำาคญักับจดุแขง็ของผูป่้วย โดยกระตุน้ให้ผูป่้วยพูดถงึ

วิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านมาในอดีต

 – พิจารณาการบำาบัดแบบแก้ปัญหา (problem-solving  

therapy) เพื่อช่วยผู้ป่วยท่ีกระทำาการทำาร้ายตัวเองในช่วง 

หนึง่ปีทีผ่่านมา หากมทีรพัยากรเพยีงพอ ไปท่ี การดแูลรกัษา

และเวชปฏิบัติที่สำาคัญ  ECP

 กระตุ้นการให้การดูแลช่วยเหลือทางจิตสังคม

 – จัดหาสมาชิกครอบครัว เพื่อน หรือคนท่ีห่วงใย และแหล่ง
ทรัพยากรอื่นที่มี เพ่ือให้ม่ันใจในการดูแลผู้ป่วยใกล้ชิดตราบ
เท่าที่ความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตายยังคงอยู่

 – แนะนำาให้ผูป่้วยและผู้ดแูลควบคมุการเข้าถึงวธีิการทำาร้ายตวัเอง/ 
ฆ่าตัวตายได้ (เช่น ยาฆ่าแมลง สารพิษ ยาต่าง ๆ อาวุธ ปืน) 
หากผูป่้วยยงัมคีวามคดิ/วางแผนการทำาร้ายตวัเอง/ฆ่าตวัตายอยู่

 – เพิ่มการสนับสนุนจากชุมชน หมายรวมถึงทรัพยากรที่ไม่เป็น
ทางการ เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อน คนรู้จัก เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้นำาศาสนา หรือทรัพยากรที่เป็นทางการ เช่น บ้านพักฉุกเฉิน 
หรือศูนย์บริการสุขภาพจิตในพื้นที่

2.4 การให้การดูแลช่วยเหลือผู้ดูแล/ญาติ

 แจ้งผู้ดูแลและสมาชิกครอบครัวว่า การถามเกี่ยวกับการฆ่าตัว
ตาย มักช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น กังวลน้อยลง และรู้สึกมีคนเข้าใจ
มากขึ้น

 ผูด้แูลและสมาชกิครอบครวัของผูท้ีม่คีวามเสีย่งการทำาร้ายตัวเอง 
มักมีความเครียดมาก จึงควรได้รับการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ
ด้วยเช่นกัน หากต้องการ

 แจ้งผู้ดูแลและสมาชิกครอบครัวว่า แม้จะรู้สึกโกรธ หงุดหงิด 
กับผู้ป่วย แต่ควรหลีกเล่ียงการต่อต้าน การวิจารณ์อย่างรุนแรง 
ผู้เปราะบางที่มีความเสี่ยงทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตาย

2.5 การให้สขุภาพจติศึกษา (psychoeducation)

 คำาสำาคัญสำาหรับผู้ป่วย และผู้ดูแล/ญาติ

 – หากมีความคิดฆ่าตัวตาย ให้หาความช่วยเหลือทันที จาก
สมาชิกครอบครัว เพื่อน หรือบุคลากรสาธารณสุขที่ไว้ใจได้

 – เรื่องฆ่าตัวตายสามารถพูดคุยกันได้ การพูดคุยเรื่องการ 
ฆ่าตัวตายไม่กระตุ้นให้เกิดการกระทำาการฆ่าตัวตาย

 – การฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ป้องกันได้

 – การเกิดการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตาย เป็นสัญญานบ่งชี้ถึง 
ความทุกข์ทางจิตใจรุนแรง ผู ้ป่วยมักไม่เห็นทางออกอื่น  
ในการแก้ปัญหา ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะให้การดูแล 
ช่วยเหลือทันทีกับปัญหาทางอารมณ์ และตัวกระตุ้นความ 
เครียดนั้น

 – ควรกำาจัดการเข้าถึงวิธีการทำาร้ายตัวเองออกจากบ้าน (เช่น  
ยาฆ่าแมลง อาวุธปืน ยาต่าง ๆ)

 – เครือข่ายชุมชน รวมถึงครอบครัว และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ถือเป็นสิ่งสำาคัญต่อการให้การสนับสนุนทางสังคม

การดูแลช่วยเหลือทางสังคมและจิตใจ

  การดูแลช่วยเหลือ (Management)
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SUI  3              การติดตามการรักษา (Follow - up)

1

2

การประเมินอาการที่ดีขึ้น

ประเมินความคิดและการวางแผนฆ่าตัวตายอย่างสมำ่าเสมอ

ผู้ป่วยอาการดีขึ้น หรือไม่

ข้อแนะนำาความถี่ของการติดตามอาการ

 ให้การติดตามสมำ่าเสมอ (โดยการโทรศัพท์ 
เยี่ยมบ้าน จดหมาย หรือใบนัด) ให้บ่อยคร้ัง  
(เช่น ทกุวนั หรอืทกุสปัดาห์) ในช่วง 2 เดอืนแรก

 ตดิตามตราบเท่าทีค่วามเสีย่งการทำาร้ายตวัเอง/
ฆ่าตัวตายยังคงอยู่

 ลดความถี่การติดตามอาการ หากผู้ป่วยอาการดีขึ้น

 ติดตามอย่างน้อย 2 ปี ค่อย ๆ ลดความถี่การนัดหมาย
ตามอาการที่ดีขึ้น (เช่น อย่างน้อยทุก 2-4 สัปดาห์  
ในช่วง 2 เดือนแรก และอย่างน้อย 2 ครั้ง ในปีหลัง)

 เพิ่มความเข้มข้นและระยะเวลาในการติดตาม ตามความจำาเป็น

 ส่งต่อจิตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพจิต หากจำาเป็น

 ในทุกครั้งที่มาตามนัด ให้ประเมินความคิด และการวางแผนการฆ่าตัวตายอย่างสมำ่าเสมอ 
 ความเสี่ยงการทำาร้ายตัวเอง/ฆ่าตัวตายสูง หรือไม่ (ด ูSUI 1 การประเมิน)
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ปัญหาสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ
(OTHER SIGNIFICANT MENTAL HEALTH COMPLAINTS)

บทนี้จะกล่าวถึงแนวทางเบื้องต้นในการดูแลรักษาปัญหาทาง 

สุขภาพจิตอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในคู่มือชุดนี้ บางปัญหาอาจจะ 

คล้ายกบัโรคซมึเศร้า แต่หากตรวจอย่างละเอยีดแล้วจะพบว่าแตกต่าง 

จากโรค/ภาวะอื่น ๆ ของชุดคู่มือนี้

ปัญหาทางสุขภาพจิตอื่น ๆ จะถือว่ามีความสำาคัญก็ต่อเมื่อรบกวน 

ความสามารถหน้าที่ในการใช้ชีวิตประจำาวันหรือเมื่อผู้ป่วยต้องการรับ

ความช่วยเหลือ ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากความเครียดได้

 บทนี้ไม่ใช้ในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรค MNS ที่สำาคัญใด ๆ ยกเว้นบทการทำาร้ายตัวเอง

 บทนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า

 บทนี้ใช้ได้สำาหรับผู้ใหญ่เท่านั้น ในส่วนของเด็กหรือวัยรุ่น  ดูที่ CMH
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OTH             Quick Overview

ค้นหาสาเหตุทางกายที่สามารถอธิบายอาการแสดงได้ทั้งหมด

ประเมินโรคซึมเศร้า หรือกลุ่มโรค MNS อื่น ๆ

ประเมินว่าผู้ป่วยต้องการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ หรืออาการ 
รบกวนหน้าที่ในชีวิตประจำาวัน หรือไม่

ประเมินว่าผู้ป่วยเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงมาก หรือไม่

ประเมินว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการทำาร้ายตนเองหรือ 
ฆ่าตัวตายสูง หรือไม่

OTH

การประเมิน
(ASSESSMENT)

การดูแลรักษา
(MANAGEMENT)

การติดตามการรักษา
(FOLLOW-UP)

มาตรการดูแลรักษา (Management Protocols)

1. ปัญหาสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ

2. ปัญหาสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ ในผู้ที่เผชิญความเครียดรุนแรง
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OTH 1            การประเมิน (Assessment)

อาการนำาที่พบบ่อยของปัญหาสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ

 รู้สึกเหนื่อยมำก ซึมเศร้ำ หงุดหงิด วิตกกังวล หรือเครียด

 อำกำรทำงกำยที่ไม่สำมำรถอธิบำยสำเหตุทำงกำรแพทย์ได้ (เช่น อำกำรทำงกำยท่ีไม่มีสำเหตุจำกโรค 
ทำงกำยที่สำมำรถอธิบำยอำกำรทั้งหมดได้)

อาการแสดงสามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุทางกายได้ทั้งหมด หรือไม่

เป็นโรคซึมเศร้าหรือภาวะ MNS อื่น ๆ ที่อยู่ในบทอื่นของคู่มือนี้ หรือไม่

1

2

รักษาสาเหตุทางกายที่พบและตรวจซำ้าอีกครั้งว่า
อาการยังคงอยู่ หรือไม่

ไปยังบทที่เกี่ยวข้อง
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ผู้ป่วยต้องการรักษาเพื่อบรรเทาอาการหรืออาการดังกล่าวรบกวนหน้าที่ในชีวิตประจำาวัน หรือไม่

4

3

ไม่จำาเป็นต้องรักษา

เข้าได้กับ
ปัญหาทางสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ

OTHER SIGNIFICANT MENTAL HEALTH COMPLAINTS

ผู้ป่วยเผชิญกับความเครียดรุนแรง หรือไม่
เช่น ถูกทำาร้ายร่างกายหรือทางเพศ ประสบอุบัติเหตุใหญ่ 

การสูญเสียบุคคลสำาคัญในชีวิต หรือมีการสูญเสียครั้งใหญ่อื่น ๆ

ไปที่  PROTOCOL 1 และ 2

ไปที่  PROTOCOL 1

ถ้าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง
ให้ประเมินและดูแลรักษา ก่อนไปที่ 
Protocol 1 และ 2 (ไปที ่  SUI)

  การประเมิน (Assessment)
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OTH 2            การดูแลรักษา (Management)

ปัญหาสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ

1
PROTOCOL

    ห้ามจ่ายยาต้านซึมเศร้าหรือยาคลายกังวล (ยกเว้นแนะนำาโดยจิตแพทย์)

    ห้ามให้วิตามินแบบฉีดหรือการรักษาอื่น ๆ ที่ไม่มีประสิทธิผล

 ในผู้ป่วยทุกราย การลดความเครียดและเสริมการดูแลช่วยเหลือทางสังคมให้เข้มแข็ง
 ตามที่อธิบายไว้ในบท “การดูแลรักษาและเวชปฏิบัติที่สำาคัญ (ECP)” 
 – ค้นหาตัวกระตุ้นความเครียดทางจิตสังคมในขณะนี้
 – เสริมการดูแลช่วยเหลือให้เข้มแข็ง
 – สอนวิธีการจัดการกับความเครียด เช่น วิธีการผ่อนคลาย (relaxation technique)
   (ดูในกล่องที่ 1 ท้ายบท)

 ในกรณีที่ไม่มีปัญหาสุขภาพกายที่อธิบายอาการทางกายของผู้ป่วยได้ทั้งหมด ให้ทำาความ
เข้าใจกับผู้ป่วยถึงข้อเท็จจริงของอาการ และให้คำาอธิบายเท่าที่สามารถทำาได้ 

 – หลีกเลี่ยงการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจอื่น ๆ โดยไม่จำาเป็น นอกจาก
  มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจน เช่น สัญญาณชีพผิดปกติ
 – ในกรณีที่มีการส่งตรวจเพิ่มเติม พยายามลดการคาดการณ์ที่ไม่เป็นจริงของผู้ป่วย
  โดยการบอกผู้ป่วยว่าผลการตรวจคาดว่าน่าจะเป็นปกติ

– แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าตรวจไม่พบโรครุนแรงใด ๆ บอกผลการตรวจทางคลินิกและผลการ
ทดสอบที่ปกติ

– ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการรับการตรวจเพิ่มเติม แจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าการตรวจโดยไม่จำาเป็น
และอาจเป็นอันตรายได้ เพราะทำาให้กังวลโดยไม่จำาเป็น และอาจเกิดผลข้างเคียงได้

– ทำาความเข้าใจกับผู้ป่วยว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดไปเอง และอาการดังกล่าวมีสาเหตุจาก
ความเครียดที่รุนแรง

– ให้ผู้ป่วยอธิบายด้วยตัวเอง ถึงสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับอาการ 
ซึ่งอาจนำาไปสู่ต้นตอของความเครียด ช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ไว้วางใจกับผู้ป่วย และเพิ่ม
ความต่อเนื่องในการรักษา

– อธบิายว่าอารมณ์เครยีด/ทุกข์ มกัสมัพนัธ์กบัอาการแสดงความรูส้กึทางกาย เช่น ปวดท้อง 
ตึงกล้ามเนื้อ ฯลฯ ถามผู้ป่วยถึงความเชื่อมโยงระหว่างอารมณ์/ความเครียดของผู้ป่วยกับ
อาการเหล่านี้

– พยายามกระตุน้ให้ผูป่้วยยงัคงทำากิจวตัรประจำาวันตามปกต ิ(หรือค่อย ๆ  ทำาจนกลบัสูป่กต)ิ

– เตือนให้ผู้ป่วยฝึกลดความเครียดและเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายสนับสนุนทางสังคม 
ไปที่  ECP
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ปัญหาสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ ในผู้ที่เผชิญความเครียดรุนแรง
เช่น ถูกทำาร้ายร่างกายหรือทางเพศ ประสบอุบัติเหตุรุนแรง 

มีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก หรือมีการสูญเสียครั้งใหญ่อื่น ๆ

2
PROTOCOL

  การดูแลรักษา (Management)

 ผู้ป่วยทุกรายที่เผชิญความเครียดรุนแรง ไม่ว่าจะมีอาการแสดงด้วยปัญหาทาง
อารมณ์ ปัญหาสุขภาพกาย หรือปัญหาพฤติกรรมหรือไม่ก็ตาม ให้การดูแลช่วยเหลือ
ตาม Protocol 1 ก่อน ฟังอย่างตั้งใจ

    อย่าบังคับให้ผู้ป่วยพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 ค้นหาความต้องการทางสังคมของผู้ป่วย

 – ถามผู้ป่วยถึงความต้องการ หรือความกังวลใจที่มี

 – ช่วยผู้ป่วยในความต้องการพื้นฐาน การเข้าถึงบริการ และการติดต่อกับครอบครัว 
และการช่วยเหลือสังคมอื่น ๆ

 – ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย (ครั้งต่อไป) หากจำาเป็น

 – กระตุ้นให้ผู้ป่วยกลับไปมีกิจกรรมในชีวิตปกติแบบเดิม เช่น ที่โรงเรียนหรือที่ทำางาน 
ที่บ้าน และใช้ชีวิตในสังคม หากสามารถทำาได้และเหมาะสมตามวัฒนธรรม

 ในกรณีที่มีการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้น

 – เป็นเรือ่งธรรมดาทีต้่องโศกเศร้า (grieve) หลังการสญูเสยีครัง้ใหญ่ อาจเป็นการโศกเศร้า 
จากการสูญเสียบุคคล สถานที่ หรือทรัพย์สิน หรือการสูญเสียสุขภาพหรือความอยู่ 
อย่างเป็นสุขของผู้ป่วย ภาวะโศกเศร้าอาจมีผลทั้งทางกายและทางจิตใจ

 – คนเราตอบสนองต่อความโศกเศร้าได้แตกต่างกนั บางคนอาจแสดงอารมณ์อย่างรนุแรง 
ในขณะทีบ่างคนอาจไม่แสดงอาการอะไร การร้องไห้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ คนทีไ่ม่ร้องไห้
อาจมีความเจ็บปวดทางอารมณ์อยู่ภายในลึก ๆ แต่มีวิธีอื่นในการแสดงออก

 – ส่วนใหญ่อาการโศกเศร้าจากการสูญเสียจะดีขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป บางคนอาจคิดว่า 
ความเศร้า โหยหา หรือความเจ็บปวด จะคงอยู่ตลอดไป แต่ส่วนใหญ่ความรู้สึกเหล่านี้
จะน้อยลงเรื่อย ๆ ตามเวลา บางคนอาจรู้สึกดีขึ้นมาสักพัก แต่เมื่อมีอะไรบางอย่างทำาให้
นึกถึงส่ิงที่สูญเสีย ความรู้สึกเศร้าเหมือนตอนแรกอาจกลับมาอีก วิธีการแสดงออกของ
ความสูญเสีย ไม่มีถูกหรือผิด บางคนอาจรู้สึกเศร้ามาก หรือบางคนอาจจะมึนชา และ
ในบางเวลา บางคนอาจยังสามารถมีความสุขได้ อาการเหล่านี้จะรุนแรงน้อยลงเรื่อย ๆ 
และเป็นห่างขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

 ในกรณีที่เป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ให้พูดคุยและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยปรับตัว 
 และ/หรือผ่านพ้นกระบวนการไว้ทุกข์ที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม

 – ถามถึงพิธีการ/การจัดงานศพว่าดำาเนินการไปแล้ว หรือวางแผนอย่างไร หรือหากไม่ใช ่
ประเด็นนี้ให้พูดคุยถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข

 ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีความผิดปกติของการโศกเศร้ายาวนาน (prolonged grief 
 disorder) ให้ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อทำาการประเมินและให้การดูแลช่วยเหลือ

 – ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของการโศกเศร้ายาวนาน หากมีอาการจนไม่สามารถกลับไป
ทำาหน้าที่ในชีวิตปกติได้อย่างน้อย 6 เดือน และหมกมุ่นอย่างมากหรือมีความคิดถึง 
ผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรง ร่วมกับอารมณ์เจ็บปวดมาก
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 ในกรณีที่เป็นปฏิิกิริยาต่อการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ ให้อธิบายว่า

 – คนเรามกัมปีฏกิิรยิาหลงัเผชญิเหตกุารณ์ร้ายดงักล่าว ปฏิกริยิานัน้ยงัแตกต่างกนัได้ใน
แต่ละคน และดีขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป

 – การตอบสนองอาจแสดงออกมาเป็นอาการทางกาย เช่น ใจสั่น ปวดหรือเม่ือย 
อืดแน่นท้อง ปวดหัว และอาการทางอารมณ์หรือพฤติกรรม เช่น นอนไม่หลับ เศร้า 
วิตกกังวล หงุดหงิด และก้าวร้าว

 – ความรู้สึกดังกล่าวอาจรุนแรงมากขึ้นได้ หรือกลับมาเป็นใหม่ได้ เมื่อคิดถึงเหตุการณ์
ที่รุนแรงนั้นหรือมีสิ่งเร้าใหม่มากระตุ้น

 – ส่วนมากแล้วเม่ือเวลาผ่านไปผู้ป่วยมักมีอาการดีขึ้น โดยเฉพาะเม่ือได้พัก ได้รับการ
ช่วยเหลอืทางสังคม และได้ฝึกการลดความเครยีด  ECP และ ไปที ่กล่องที ่1

 ถ้าสงสัย โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Post traumatic stress 
 disorder: PTSD) ให้ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อการประเมินและการดูแลรักษา
 เพิ่มเติม

 – หลังประสบเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจรุนแรงมา ผู้ป่วยอาจเป็นโรค
เครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (PTSD) ได้  หากอาการยังคงรบกวน
หน้าที่ในชีวิตประจำาวันอย่างน้อย 1 เดือน และมีอาการฝันถึงเหตุการณ์ที่
หน้ากลวัซำา้ ๆ   เหน็ภาพเหตกุารณ์ (flashbacks) หรอืความทรงจำาเหตกุารณ์
ร่วมกบัอาการกลวัอย่างมาก พยายามหลกีเลีย่งสิง่ท่ีทำาให้นกึถงึเหตกุารณ์นัน้  
มีความกังวลมากเกินไป และตื่นตัวต่ออันตราย หรือตกใจรุนแรงมากต่อ 
เสียงดัง หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้คาดคิด เป็นต้น 
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OTH 3             การติดตามการรักษา (Follow - up)

ประเมินอาการที่ดีขึ้น

อาการของผู้ป่วยดีขึ้น หรือไม่

ข้อแนะนำาความถีข่องการตดิตามอาการ

 ให้ผู้ป่วยกลับมาติดตามการรักษา 2–4 
สัปดาห์ หากอาการยังไม่ดีขึ้น หรือมาได้
ทันทีเมื่ออาการแย่ลง

 ให้การรักษา ตามแผนเดิมต่อไป
 นัดมาติดตามการรักษาตามความจำาเป็น

ถ้าผูป่้วยอาการไม่ดขีึน้หรอืผูป่้วย หรอืญาตยินืยนัขอตรวจ
และรักษาเพิ่มเติม

 ทบทวน Protocols 1 และ 2 ใหม่

 ปรึกษาจิตแพทย์

  การติดตามการรักษา (Follow - up)
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กล่องที่ 1 : วิธีการฝึกผ่อนคลาย (Relaxation training instruction)

 อธิบายให้ผู้ป่วยทราบว่าเรากำาลังจะทำาอะไร

 “ผมกำาลงัจะสอนวธิกีารหายใจทีจ่ะช่วยให้คณุผ่อนคลายทัง้ร่างกายและจติใจ ซ่ึงต้องใช้การ
ฝึกฝนเล็กน้อยก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าได้ประโยชน์จากเทคนิคการหายใจนี้ สาเหตุที่วิธีการนี้
เน้นที่การหายใจ เนื่องจากเมื่อเรามีความเครียดเกิดขึ้น เราจะหายใจเร็วและตื้น ซึ่งทำาให ้
เรามีความเครียดมากขึ้น ดังนั้นการจะเริ่มผ่อนคลาย เราต้องเริ่มจากเปลี่ยนวิธีการหายใจ 
ก่อนจะเริ่มฝึก เราจะผ่อนคลายทั้งตัว”

 เริ่มการฝึกผ่อนคลายช้า ๆ และแสดงวิธีการหายใจ

 “สะบัดแขนขาเบา ๆ แล้วปล่อยให้สบาย หมุนไหล่ไปด้านหลัง และค่อย ๆ เอียงคอ
ไปด้านซ้ายและขวา จากนั้นวางมือข้างหนึ่งไว้ที่หน้าท้องและวางมืออีกข้างที่หน้าอก 
ลองจินตนาการว่าคุณมีลูกโป่งอยู่ในท้องและเมื่อคุณหายใจเข้าลูกโป่งนั้นก็จะพองขึ้น 
ท้องของคุณจะขยายออก และเม่ือคุณหายใจออกลมในลูกโป่งก็จะออกไป ท้องของคุณ 
จะแฟ่บลง ผมจะทำาให้ด ูเริม่จากการหายใจออกก่อนเพือ่ให้ท้องแฟ่บ” สาธติวธิกีารหายใจ
จากท้อง - แสดงลมหายใจเข้า และออกจากท้องให้เห็นชัดเจน

 เน้นเทคนิคการหายใจ

 “พยายามลองหายใจด้วยท้อง จำาไว้ว่าเริ่มจากการหายใจออกให้หมดก่อนแล้วค่อย 
หายใจเข้า ถ้าคุณทำาได้ให้หายใจเข้าทางจมูก และหายใจออกทางปาก ขั้นถัดไปให้หายใจ 
ช้าลงได้ โดยการหายใจเข้า 3 วินาที กลั้นลมหายใจไว้ 2 วินาที จากนั้นหายใจออก 3 วินาที 
เราจะเริ่มนับไปพร้อมกัน คุณอาจจะหลับตาหรือลืมตาก็ได้ หายใจเข้าช้า ๆ นับ 1-2-3  
กล้ันไว้ 1-2 หายใจออก 1-2-3” ฝึกการหายใจนี้ซำ้า ๆ ประมาณ 1 นาที พัก 1 นาที  
และทำาแบบเดิมอีกสองรอบ

 กระตุ้นให้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง

 “ฝึกทำาด้วยตัวเอง 1 นาที เป็นวิธีที่คุณสามารถฝึกทำาได้ด้วยตัวเอง”
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การนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้

IMPLEMENTATION OF mhGAP-IG

151
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กระบวนการนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้

ชุดขั้นตอนการปฏิบัตินี้ เป็นข้อแนะนำาสำาหรับผู้วางแผนโครงการเพื่อ 
นำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้ในสถานบริการสุขภาพท่ัวไปท่ีไม่เฉพาะทาง  
สามารถสรุปขั้นตอนเป็นแผนภาพได้ดังรูป ซึ่งจะประกอบด้วยการปฏิบัต ิ
ที่จำาเป็นและกิจกรรมที่จะต้องทำาต่อเน่ือง โดยในบทน้ีจะแสดงถึง 
ภาพรวมกระบวนการการนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้

การวางแผนการนำาไปใช้ 

การจัดตั้งคณะทำางาน
การนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้

การปรับปรุง

การวิเคราะห์
สถานการณ์ 

3

6

4

5

21

เครือข่ายและ
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน

การฝึกอบรม
และการกำากับนิเทศ

การติดตามและประเมินผล

การให้การรักษา
และการดูแล

การสนับสนุน
และเพิ่มความตระหนัก
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1   การจัดตั้งคณะทำางานการนำาคู่มือ mhGAP-IG 
  ไปใช้

 คณะทำางานอาจจำาเป็นต้องมีหนึ่งคณะหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับ 
พื้นที่หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จะดำาเนินการ

 กำาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการทำางานของคณะทำางาน 
ให้ชัดเจน และพัฒนาแผนการทำางานของสมาชิกแต่ละส่วน/ 
แต่ละคน หน้าทีห่ลกัสำาคัญอย่างหนึง่ของคณะทำางานนี ้คอื การดแูล 
กระบวนการการดำาเนินการ

 คณะทำางานควรจัดต้ังขึ้นมาจากกลุ่มที่มีอยู่แล้วมากกว่าจัดตั้ง 
กลุ่มขึ้นมาใหม่ เช่น คณะกรรมการสุขภาพหรือคณะกรรมการ
ชุมชน บางครั้งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกลุ ่มได้ อีกวิธีหน่ึงคือ  
การรวมกลุ่มเข้าด้วยกันหรือสร้างกลุ่มใหม่โดยสมาชิกมาจาก
กลุ่มทั้งหมด

 คณะทำางานควรจะต้องมีสมาชิกจากหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ 
อย่างน้อยหนึ่งคน ได้แก่ ประชาสังคมและผู้ใช้บริการ ผู้กำาหนด 
นโยบาย ผู้บริจาคหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ผู้จัดการ 
โครงการ ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 จัดตั้งกลุ่มทำางานเล็ก ๆ หรือกลุ่มภารกิจโดยเน้นกิจกรรมเฉพาะ 
เช่น กลุ่มทำางานเพื่อจัดการอบรมกลุ่มหนึ่ง และกลุ่มทำางาน 
เพื่อสร้างการสนับสนุนและสร้างความตระหนักรู้อีกกลุ่มหน่ึง  
เป็นต้น โดยหน้าที่ของกลุ ่มภารกิจและบทบาทของสมาชิก 
แต่ละคนต้องมีความชัดเจนอยู่เสมอ

2   การวิเคราะห์สถานการณ์

วัตถุประสงค์หลักของการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ เพื่อให้ทราบถึง 
การวางแผน การปรบัปรงุ และกระบวนการดำาเนินการตามทรัพยากร 
และความจำาเป็นของกลุ่มโรค MNS โดยกระบวนการนี้ยังรวมถึง 
การทบทวนเอกสาร เช่น ข้อมูลระดับประเทศใน WHO Mental  
Health Atlas และรายงาน WHO Assessment Instrument for  
Mental Health Systems (AIMS) หรือการประเมิน การสัมภาษณ ์
และการอภิปรายกลุ่มร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลาย ๆ ฝ่าย  
ที่มีอยู่แล้ว เพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

 การประเมินความต้องการและทรัพยากรใดที่ต ้องทำาเป็น 
อันดับแรก

 นโยบายระดับชาติอะไรที่เก่ียวกับสุขภาพจิต ศักยภาพของ 
บคุลากรในประเทศหรอืภมูภิาค และองค์กรทีใ่ห้บริการสขุภาพจติ 
มีหน่วยงานบ้าง

 ระบบความเชื่อและพฤติกรรมแสวงหาการดูแลด้านสุขภาพจิต 
ในประเทศ/ภูมิภาคเป็นอย่างไร

 อุปสรรคที่มีอยู่ในการนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้คืออะไร เช่น  
การตตีราและการแบ่งแยกกดีกนั (stigma and discrimination) 
ต่อผู้ที่มีภาวะ MNS การจัดลำาดับความสำาคัญของกลุ่มโรค MNS 
ในระบบสุขภาพของประเทศ เป็นต้น

 

3   การวางแผนนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้

การพัฒนาแผนการนำาคู ่มือ mhGAP-IG ไปใช้ขึ้นอยู่กับผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตอบคำาถามต่อไปนี้

ที่ไหน
 จะนำาคู่มือ mhGAP-IG ไปใช้ที่ไหน (เช่น สถานพยาบาล จังหวัด 
อำาเภอ)

เมื่อไหร่
 กิจกรรมตามคู่มือ mhGAP-IG แต่ละกิจกรรมจะเริ่มดำาเนินการ
เมือ่ไหร่ (เช่น กำาหนดตารางเวลา สำาหรบัการปรบัปรงุ การอบรม
วิทยากร การอบรมกิจกรรม การนิเทศ และกิจกรรมสนับสนุน
เสริมพลัง)

อะไร
 ทรัพยากรที่ต้องการและที่มีพร้อมสำาหรับนำาคู่มือ mhGAP-IG  
ไปใช้คืออะไร รวมถึงทรัพยากรด้านการเงนิและบุคคล และระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน (เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ สถานที่ ยา)

ใคร
 ผู้เข้ารับการอบรมคือใคร ทักษะและความรู้ท่ีผู้เข้ารับการอบรม 
มอียูแ่ล้วมอีะไรบ้าง (เช่น ทกัษะและความรูข้องพยาบาลในระดับ 
ปฐมภมูแิละแพทย์) และผูร้บัผดิชอบในแต่ละกจิกรรมดำาเนนิงาน 
คือใคร (เช่น ผู้ให้การอบรมและให้คำาปรึกษาแนะนำาคือใคร)

อย่างไร
 ท่านสามารถปรับปรุงวิธีการสื่อสารและการส่งต่อไปยังบริการ
แต่ละระดับในระบบได้อย่างไร พร้อมกับต้องแนะนำาบริการใหม ่
ไปด้วย

 ท่านสามารถรวบรวมข้อมูลจากการนำากิจกรรมตามคู ่มือ  
mhGAP-IG ไปใช้ และบรูณาการให้เข้ากบัตวัชีว้ดัในระบบข้อมลู
สุขภาพระดับชาติได้อย่างไร
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วิธีการปรับปรุงคู่มือ mhGAP-IG   

 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียที ่
แตกต่างกัน เพื่อทำาความเข้าใจในบริบทและปรับปรุงคู ่มือ  
mhGAP-IG เอกสารการฝึกอบรม เครื่องมือกำากับติดตามและ
ประเมินผล และเครื่องมืออื่น ๆ   

 มีองค์ประกอบของผู้เช่ียวชาญที่เป็นตัวแทนในด้านที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น จิตเวชศาสตร์ สารเสพติด ประสาทวิทยา กุมารเวชศาสตร์ 
สังคมสงเคราะห์ และจิตวิทยา) บุคคลที่เป็นตัวแทนจากระบบ
สาธารณสุขระดับต่าง ๆ   (เช่น ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข บุคลากร
สุขภาพระดับปฐมภูมิ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล 
เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศสุขภาพ) ผู้ใช้บริการ 
และผู้กำาหนดนโยบาย 

 ใช้ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ในการนำา mhGAP-IG 
ไปใช้

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการปรบัปรงุ เป็นไปในทางเดียวกนั
กับเอกสารระดับชาติ (เช่น นโยบายสุขภาพระดับชาติ กฎหมาย 
และแผนปฏิบัติการ มาตรการทางคลินิกและแนวปฏิบัติที่ใช้ใน
การจัดบริการสุขภาพทั่วไป/บริการสุขภาพปฐมภูมิ และบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ)

 

4   การปรับปรุง

การปรับปรุงคู ่มือ mhGAP-IG เป็นกระบวนการตัดสินใจและ 
เปลี่ยนแปลงที่จำาเป็นในคู่มือ mhGAP-IG เอกสารการฝึกอบรม 
เครื่องมือกำากับติดตามและประเมินผล และเครื่องมืออื่น ๆ ให้ 
เหมาะกับบริบทของประเทศหรือท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงคู่มือ mhGAP-IG

เพื่อให้สามารถนำาคู่มือไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติและสอดคล้อง
ตามองค์ประกอบการประเมิน และการดูแลรักษาผ่านระบบสุขภาพ
ในท้องถิ่น 

 เพือ่ให้มัน่ใจว่าแนวปฏบิตันิีเ้ป็นทีย่อมรบัในบริบทของสงัคมและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น

 เพื่อใช้คำาศัพท์ท้องถิ่นในการสื่อสารได้ดีข้ึนกับผู้ใช้บริการและ 
ผู้ดูแล/ญาติ

 เพื่อทำาให้ระบบการส่งต่อชัดเจนขึ้น

 เพือ่ให้เอกสารคู่มอืสอดคล้องกบัแนวปฏบิตักิารบำาบดัรกัษา และ
นโยบายของประเทศ 

 เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเคร่ืองมือและโปรแกรมฝึกอบรม 
ที่เหมาะสม 

 เพื่อให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลเป็นไปตาม 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับชาติ

5   การฝึกอบรมและการกำากับนิเทศ mhGAP-IG

สิง่สำาคญัของการนำาคูม่อื mhGAP-IG ไปใช้ คือ การฝึกอบรมบคุลากร 
สุขภาพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั่วไปที่ไม่เฉพาะทาง  
เพือ่ให้สามารถดแูลช่วยเหลอื เป็นบคุลากรด่านหน้าได้ร่วมกบักลไก
ทีม่กีารสนบัสนนุและการกำากับนเิทศอย่างต่อเนือ่ง ถงึแม้ว่าแนวทาง
การดูแลช่วยเหลือจะใช้เบ้ืองต้นโดยบุคลากรสุขภาพท่ัวไป แต่ยัง
คงต้องได้รับความร่วมมือจากแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญทาง
สาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการจัดบริการที่เหมาะสมที่สุด

วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรมคู่มอื mhGAP-IG คอื การสอนบคุลากร 
สขุภาพทัว่ไปให้มทีกัษะและความรูท้ีจ่ำาเป็นในการประเมนิและดแูล 
ช่วยเหลือผู้ท่ีมีภาวะ MNS ท่ีสำาคัญ ระยะเวลาของการฝึกอบรม 
ขึ้นอยู่กับการปรับให้เหมาะกับบริบทในพื้นท่ีตามพื้นฐานความรู้ 
และทักษะท่ีบคุลากรสขุภาพท่ัวไปมอียูแ่ล้ว โดยท่ัวไปการฝึกอบรมนี้
ใช้เวลาหลายวนั และสามารถจดัทำาในรปูแบบการฝึกอบรมปกตหิรอื
เป็นแบบออนไลน์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ 

โครงสร้างของการฝึกอบรมสามารถจดัแผนตามลำาดบัเป็นสองระดบั 
คือ วิทยากรหลักอบรมวิทยากร (trainers) เพื่อให้ไปฝึกอบรม
บุคลากรสุขภาพทั่วไปด่านหน้าอีกทีหนึ่ง
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การฝึกอบรมวิทยากร mhGAP-IG

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มั่นใจว่าวิทยากรมีทักษะและความสามารถ  
ในการฝึกอบรมบุคลากรสุขภาพท่ัวไป และเป็นแหล่งข้อมูลแก่
บุคลากรเหล่านี้ได้

ผู้ที่จะเป็นวิทยากรหรือผู้นิเทศ mhGAP-IG  ควรจะมีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้

 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดบริการภาวะ MNS (เช่น จิตแพทย์  
พยาบาลจิตเวช แพทย์อายุรกรรมประสาท เป็นต้น) แพทย์หรือ 
พยาบาลที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการดูแลรักษา
ภาวะ MNS โดยใช้คู่มือ mhGAP-IG และ/หรือเป็นผู้กำากับนิเทศ 
ในระบบสุขภาพทั่วไปอยู่แล้ว

 มีประสบการณ์และทักษะทางคลินิกด้านสุขภาพจิต และ/หรือ 
การดูแลรักษาภาวะ MNS

 มีประสบการณ์และทักษะการบริหารจัดการดูแลรักษาภาวะ 
MNS รวมถงึการเกบ็รายงาน การนดัหมายติดตาม และการส่งต่อ

 เป็นผู้ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ดี

 มคีวามพร้อมให้การสนบัสนนุและกำากบัดแูล รวมถึงลงเยีย่มนเิทศ
อย่างสมำ่าเสมอ

หัวข้อการฝึกอบรม :
วิทยากรได้รับการคาดหวังให้จัดการฝึกอบรม mhGAP-IG และ
ให้การสนบัสนนุและนเิทศกำากบับคุลากรสขุภาพ นอกจากการอบรม 
การตรวจประเมินและการดูแลรักษาภาวะ MNS ตามที่ระบุ
ใน mhGAP-IG แล้ว วิทยากรยังได้เรียนรู้เก่ียวกับวิธีการอบรม  
การวางแผนหลักสูตร วิธีการกำากับนิเทศ และการประกันคุณภาพ
อีกด้วย

 

การสนับสนุนและการกำากับนิเทศ mhGAP-IG 

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรม mhGAP-IG (ผู้รับการฝึกอบรม 
mhGAP-IG) มักเป็นบุคลากรสุขภาพทั่วไปที่ทำางานในคลินิก
หรือโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับ 
ความช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่งให้สามารถใช้ความรู/้ทกัษะทีไ่ด้เรยีนรู้ 
จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติทางคลินิก การกำากับนิเทศเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถตาม 
mhGAP-IG ให้กับบุคลากรสุขภาพ การสนับสนุนและการกำากับ
นิเทศไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือช่วยผู้รับการฝึกอบรม mhGAP-IG  
ให้สามารถให้บริการสุขภาพจิตดีขึ้น (การนิเทศทางคลินิก) เท่านั้น  
แต่ยังสนับสนุนส่ิงแวดล้อมในการทำางานที่เกี่ยวข้องกับการนำา  
mhGAP-IG ไปใช้ด้วย (การนิเทศการบริหารจัดการและโปรแกรม)

เป้าหมายเฉพาะของการสนับสนุนและการกำากับนิเทศ
 ช่วยส่งต่อทักษะและความรู้จากการฝึกอบรม mhGAP-IG ไปสู่
การปฏิบัติทางคลินิก

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดบริการดูแลรักษาสุขภาพจิตที่
เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของ mhGAP-IG และค้นหา
ประเด็นที่ต้องพัฒนาทักษะต่อไป

 ค้นหาและช่วยแก้ปัญหาที่ผู้รับการฝึกอบรม mhGAP-IG เผชิญ
ในการจัดการสถานการณ์ทางคลินิกที่ยุ่งยากซับซ้อน

 ช่วยจงูใจให้บคุลากรสุขภาพทัว่ไปสามารถให้บรกิารที่มีคุณภาพด ี
แก่ผู้ที่มีภาวะ MNS

 ตรวจสอบบนัทึกและขัน้ตอนการบรหิารท่ีจำาเป็นสำาหรบัภาวะ MNS  
(เช่น การส่งต่อ การนัดหมายติดตาม) ว่ามีการดำาเนินการจริง  
และ/หรอืได้บูรณาการเข้ากบัระบบบริการสขุภาพทีม่อียูใ่นพืน้ที่

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดหายา อุปกรณ์ทางการแพทย์  
และระบบสนบัสนนุอืน่ ๆ  สำาหรับกระบวนการการนำา mhGAP-IG 
ไปใช้

 สนับสนุนและแสดงให้เห็นทัศนคติที่เคารพ ไม่ตัดสิน และปฏิบัติ
ตามหลักจริยธรรมทีจ่ะช่วยส่งเสริมและปกป้องสทิธมินษุยชนของ
ผู้ที่มีภาวะ MNS

 ให้การดูแลช่วยเหลือบุคลากรสุขภาพที่มีภาวะเครียด 
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ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตวัช้ีวดัเป็นส่วนหนึง่ของระบบข้อมลูสารสนเทศ

สุขภาพของชาติ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตัวชี้วัดจะช่วยใน

การกำากับติดตาม mhGAP-IG ได้ และยังช่วยในการรายงานข้อมูล

สุขภาพระดับประเทศทุกสองปีในรายงาน WHO Mental Health 

Atlas เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำาเนินงานแผนปฏิบัติงาน 

ด้านสุขภาพจิต 2013-2020 ได้

การประเมนิผลกระบวนการนำา mhGAP-IG ไปใช้ ได้บ่งชีค้วามสำาเรจ็ 

รวมทั้งความจำาเป็นในการปรับปรุง และการวิเคราะห์สถานการณ์

ให้ทันสมัย

นอกจำกกำรด�ำเนนิงำน 6 ขัน้ตอนข้ำงต้นแล้ว ยงัมกีจิกรรมต่อเนือ่ง

อีก 3 กิจกรรม ที่ถือว่ำเป็นส่วนที่ส�ำคัญของกำรน�ำ mhGAP-IG  

ไปใช้ อธิบำยตำมข้อมูลด้ำนล่ำงต่อไปนี้

ก.  การให้การรักษาและการดูแล

คูม่อื mhGAP-IG ให้คำาแนะนำาการรกัษาด้วยยาและการดแูลช่วยเหลอื 

ทางจิตสังคมต่อบุคลากรสุขภาพทั่วไป ตัวอย่างข้อแนะนำา เช่น  

การบำาบดัด้วยการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Therapy; PST)  

การบำาบัดรายบุคคล (Interpersonal Therapy; IPT) สำาหรับ 

โรคซึมเศร้าในผู้ใหญ่ องค์การอนามัยโลกได้พัฒนาการบำาบัดรักษา 

ทางจติใจในรปูแบบทีง่่ายขึน้ ซ่ึงเป็นการบำาบดัรกัษาแบบเป็นลำาดบัขัน้  

และสามารถให้บริการโดยบุคลากรที่ระดับความเช่ียวชาญน้อยกว่า 

นั่นหมายถึงการบำาบัดรักษานี้ถูกปรับปรุงให้ใช้ทรัพยากรที่น้อยลง  

เม่ือเทียบกับการบำาบัดรักษาทางจิตใจแบบดั้งเดิม และบุคลากร 

ทั้งที่เคยและไม่เคยรับการฝึกอบรมการให้บริการสุขภาพจิตมาก่อน  

ก็สามารถให้บริการ PST และ IPT เบื้องต้นแบบไม่เข้มข้นอย่าง 

ได้ผล หากได้รับการฝึกอบรมและรับการปรึกษานิเทศ ตัวอย่าง 

คู่มือการบำาบัดรักษาทางจิตใจแบบลำาดับขั้นขององค์การอนามัย

โลกที่เป็นส่วนหนึ่งในชุดของ mhGAP เช่น คู่มือการบำาบัดแบบ

แก้ไขปัญหา (Problem Management Therapy; PM) ของ

องค์การอนามยัโลก คูม่อืจติบำาบดัรายบคุคลขององค์การอนามยัโลก  

(Interpersonal Therapy; IPT) คู่มือ Thinking Healthy สำาหรับ

โรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์ขององค์การอนามัยโลก และคู ่มือ 

การฝึกทักษะการเป็นพ่อและแม่ขององค์การอนามัยโลก

ยาที่จำาเป็นสามารถใช้รักษาอาการของภาวะ MNS ลดระยะเวลา 

ของความเจ็บป่วย ลดความพิการ และป้องกันการกลับป่วยซำ้าได ้

ยาท่ีจำาเป็นอยู่ในรายการยาหลักขององค์การอนามัยโลกและบัญชี

ยาหลักแห่งชาติของไทย การเข้าถึงยาที่จำาเป็นถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

“สทิธมินษุยชนด้านสขุภาพ” ทีเ่ป็นมาตรฐานสงูสดุของการมชีวิีตทีด่ี

กลุ่มยา 4 กลุ่มหลัก สำาหรับภาวะ MNS ที่สำาคัญตามที่ได้กล่าวใน

คู่มือเล่มนี้ ได้แก่

 ยารักษาโรคจิต (antipsychotion) สำาหรับโรคจิต

 ยาสำาหรับกลุม่โรคความผดิปกตทิางอารมณ์ (ซึมเศร้าหรอือารมณ์

สองขัว้)                                                                                       

 ยากันชัก (anticonvulsants/antiepileptics)

 ยาสำาหรบัรกัษาภาวะถอนพษิ (withdrawal) เมา (intoxication) 

หรือการเสพติด (dependence) สารเสพติด

ประสบการณ์จากหลาย ๆ  ประเทศ แสดงให้เหน็ว่า การจดัหาและใช้ยา 

สามารถดำาเนนิการได้ การเข้าถงึยาทีจ่ำาเป็นของประชากรสามารถวดั 

ได้จาก 1) การเลอืกใช้ยาอย่างเหมาะสม 2) กำาหนดราคายาให้สามารถ 

จ่ายได้ 3) ทำาให้มั่นใจว่ามีระบบการเงินที่ยั่งยืน และ 4) ความพร้อม 

ของระบบสุขภาพและการจัดหาอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือ

6   การติดตามและการประเมินผล

การตดิตามและการประเมนิผล (M&E) สามารถให้ข้อมลูว่าโปรแกรมนี้ 

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กับใคร และยังสามารถกำาหนด

ประเด็นเป้าหมายของโปรแกรม หรือส่วนของโปรแกรมที่จะต้อง

ได้รับการปรับปรุง ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและการประเมินผล

สามารถแสดงผลลพัธ์ให้ผูด้ำาเนนิการโปรแกรมและผูใ้ห้ทนุว่าผลการ

ลงทนุเป็นอย่างไร การตดิตามและการประเมนิผลยงัให้ข้อมลูทีจ่ำาเป็น 

เพือ่การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดตี การปรบัปรงุบรกิารให้ดขีึน้  

การวางแผนงาน การจัดสรรทรัพยากร และแสดงผลลัพธ์ที่เป็นส่วน

หนึ่งของการทำางานโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ๆ คำาพูดที่ว่า “สิ่งที ่

ได้รับการประเมินผลมักจะได้รับความสำาเร็จเสมอ” แสดงถึงความ

สำาคัญของการติดตามและประเมินผลในการวางแผนโปรแกรมและ

การนำาโปรแกรมไปใช้ 

การตดิตามและการประเมนิผล ประกอบด้วย การวางแผน การร่วมมอื  

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการใช้ข้อมูลในระดับชาติ  

ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับท้องถิ่น รวมถึงสถานบริการ 

สขุภาพ และรบัผดิชอบโครงการ ผูร้บัการฝึกอบรมและผูก้ำากบันเิทศ  

mhGAP-IG ดงันัน้จะช่วยได้มาก หากคณะทำางาน mhGAP-IG แต่งตัง้ 

ผูป้ระสานงานหรืออนกุรรมการ การตดิตามและการประเมนิผลเพือ่

วางแผนและดำาเนินการในส่วนนี้

ตัวอย่างของตัวชี้วัดบางตัวสามารถนำามาใช้ในการติดตามการนำา  

mhGAP-IG ไปใช้ ได้แก่ ตัวช้ีวัดระดับสถานบริการ เช่น จำานวน

บุคลากรสุขภาพทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรม mhGAP-IG จำานวน

ครั้งที่เยี่ยมสนับสนุน และการกำากับดูแลสถานบริการสุขภาพท่ีมี

ดำาเนินการนำา mhGAP-IG ไปใช้ และตัวชี้วัดเชิงระบบ เช่น จำานวน

สถานบริการสุขภาพที่ใช้ mhGAP-IG เพื่อประเมินและดูแลรักษา

ผู ้ที่มีภาวะ MNS จำานวนสถานบริการสุขภาพท่ีมียาท่ีจำาเป็น 

สำาหรับภาวะ MNS
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ข. การสนับสนุน (advocacy) และการเพิ่มความ
ตระหนักรู้ (awareness) 

การสนบัสนนุด้านสขุภาพจติจะใช้ข้อมลูด้วยวธีิการทีร่อบคอบและม ี

กลยทุธ์เพือ่ชกัจงูผูอ้ืน่ให้สร้างการเปลีย่นแปลง นัน่รวมถงึการส่งเสรมิ 

ความต้องการและสทิธมินษุยชนในผูป่้วยจติเวชรวมไปถงึประชาชน 

ทั่ว ๆ ไป การสนับสนุนจะแตกต่างจากการให้ความรู้ การให้ความรู ้

จะให้ข้อมลูและช่วยสร้างความเข้าใจในเรือ่ง ๆ  หนึง่ แต่การสนบัสนนุ 

จะเน้นไปที่การชักชวน โน้มน้าว ซ่ึงจะทำาได้ผ่านการร้องขอและ

เรียกร้องให้เกิดปฏิบัติการที่เฉพาะ หลักการพื้นฐานกล่าวว่า การ

สนับสนุนจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อกลุ่มเป้าหมายนั้น ถูกร้องขอ

ให้ทำาอะไรบางอย่าง การขับเคล่ือนมวลชน หมายถึง การขอร้อง 

ให้บุคคลเหล่านั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา

ตัวอย่างของปฏิบัติการสนับสนุน

ปฏิบัติการสนับสนุนในกลุ่มประชากรทั่วไป

 การรวบรวมและรวมพลังผู้ที่มีภาวะ MNS และผู้ดูแลเพื่อร่วม 
ปฏิบัติการสนับสนุนนั้น จะต้องมั่นใจว่าชุมชนมีการติดต่อและ 
มีสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีกับผู้ที่มีภาวะ MNS

 ใช้สื่อสารมวลชนเพื่อเพิ่มการตระหนักรู ้ในปัญหาสุขภาพจิต  
เช ่น ผ ่านทางประกาศสาธารณะ นิตยสารและประกาศ 
ที่สถานบริการสุขภาพ ในขณะเดียวกันต้องเน้นความจำาเป็น 
ในการรายงานข่าวอย่างรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับ
การฆ่าตัวตาย

 ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในสถานท่ีสาธารณะ (เช่น 
โรงเรียน สถานบริการสุขภาพ)

 จัดกิจกรรมสาธารณะและการบรรยายในหัวข้อสุขภาพจิต

ปฏิบัติการสนับสนุนในบุคลากรสุขภาพและบุคลากรสุขภาพจิต

 ส่งเสรมิและสร้างความเข้าใจความสำาคญัของการบรกิารในชมุชน  
การมีส่วนร่วมของชุมชน และสิทธิมนุษยชนของผู ้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากภาวะ MNS

 ให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนอย่างเหมาะสมแก่บุคลากร 
สขุภาพจติและบุคลากรสุขภาพทั่วไป

 

ค. เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

การนำา mhGAP-IG ไปใช้ ต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เช่น

 บุคลากรสุขภาพเฉพาะทางและบุคลากรสุขภาพทั่วไป เช่น  
นักจิตวิทยา บุคลากรสุขภาพชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้
บริการผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก บุคลากร รพ.สต.

 ผูใ้ช้บรกิาร เช่น กลุ่มหรอืบคุคลทีอ่าศัยอยูใ่นสภาวการณ์เดยีวกัน  
สมาชิกในครอบครัวที่อยู ่ในสภาวการณ์เดียวกัน หรือผู ้ดูแล 
บุคคลที่อยู่ในสภาวการณ์เดียวกัน (หลังจากขอความยินยอม 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

 ครอบครวัและกลุม่เพือ่น ระบกุจิกรรมทางสงัคมของผูป่้วยท่ีเคย 
ทำามาก่อน (หากต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง) ซึ่งจะต้องเป็นกิจกรรม 
ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนทางสังคมและจิตวิทยาทั้งทางตรง 
และทางอ้อม (เช่น การพบปะครอบครัว การออกไปข้างนอกกับ 
กลุ่มเพื่อน เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน ร่วมกิจกรรมทางสังคมกับ 
ที่ทำางาน กีฬา และกิจกรรมชองชุมชน) และกระตุ้นให้ผู้ป่วย 
กลับไปทำากิจกรรมเหล่านี้อีกครั้ง

 การให้การสนับสนุนชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มทาง 
ศาสนา กลุม่ออมทรพัย์ กลุ่มสนัทนาการ กลุม่สตร ีกลุม่สนับสนนุ 
วัยรุ ่น กลุ่มวัฒนธรรม กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน บริการปรึกษา 
ทางโทรศัพท์

 การศกึษาและการจ้างงาน เช่น โรงเรยีน สถาบนัอบรม โปรแกรม
ฝึกอาชีพหรือหารายได้เสริม โดยเฉพาะโปรแกรมป้องกัน 
การฆ่าตัวตายในโรงเรยีน ท่ีรวมถงึการอบรมการสร้างความตระหนกั 
ด้านสุขภาพจิตและการฝึกทักษะเพื่อลดการพยายามฆ่าตัวตาย 
และการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในเด็กนักเรียนวัยรุ่น

 องค์กรนอกภาครัฐ (NGO) เช่น องค์กรช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
บริการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อนหญิง โครงการช่วยเหลือทาง 
จิตสังคมต่าง ๆ ฯลฯ

 บริการภาครัฐ เช่น ระบบยุติธรรม สวัสดิการเด็ก เบี้ยผู้พิการ/ 
สูงอายุ ส่วนลดการเดินทางสาธารณะของเด็ก/ผู้พิการ

การอำานวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือกันที่มีประสิทธิภาพ 
ระหว่างกลุ่ม จะต้องให้ความสำาคัญ ดังนี้

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะทำางานการนำา mhGAP-IG 
ไปใช้ มบีทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจน

 จัดเตรียมรายการทรัพยากรและประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพื่อช่วย
บุคลากรสุขภาพท่ัวไปให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้ท่ีมีภาวะ MNS  
ทีส่ำาคญั ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัวได้โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และปรับปรุงรายการ 
ดังกล่าวตามข้อมูลใหม่อยู่เสมอ ๆ
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คำาศัพท์ ความหมาย

Activities of daily living แนวคิดความสามารถในการทำาหน้าที่ – กิจวัตรประจำาวันเป็น
(ADLs)  กิจกรรมพื้นฐานที่จำาเป็นในการใช้ชีวิตอย่างไม่พึ่งพิง เช่น การกิน 

การอาบนำ้า การเข้าห้องนำ้า แนวคิดนี้มีเครื่องมือประเมินหลาย
ชนิดเพื่อบอกความสามารถของบุคคลในการทำากิจกรรมที่มีการ
ช่วยเหลือหรือไม่มีการช่วยเหลือ

Agitation กระสบักระส่ายอยู่นิง่ไม่ได้อย่างมากและมกีารเคลือ่นไหวมากเกนิไป 
มักพบร่วมกับอาการวิตกกังวล

Agranulocytosis ความผิดปกติของเลือดท่ีไม่มีเม็ดเลือดขาวชนิด granulocyte  
ถือเป็นภาวะเฉยีบพลนัทีส่มัพนัธ์กบัเมด็เลือดขาวตำา่ (leukopenia)  
อย่างรุนแรงและอันตราย เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า drug-induced 
secondary agranulocytosis

Akathisia เป็นความรูส้กึว่าอยูไ่ม่นิง่ มกัสังเกตพบว่ามกีารเคล่ือนไหวมากเกนิไป  
(เช่น เขย่าขา โยกเท้าสลบักนั ยำา่ไปมา ไม่สามารถนัง่หรือยนืนิง่ ๆ  ได้)

Akinesia ไม่สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวได้ การเริ่มต้นเคล่ือนไหวหรือ
การเปลี่ยนจากท่าหน่ึงไปอีกท่าหนึ่งทำาได้ลำาบาก มักสัมพันธ์กับ 
Parkinson’s disease

Altered mental status ระดับการรู้สึกตัวหรือสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังไม่ถึงกับ
หมดสติ มักเกิดจากการใช้สารเสพติด โรคทางจิตเวช หรือโรคทาง
ระบบประสาทอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น สับสน (confusion) หรือการ
รับรู้วันเวลาสถานที่เสียไป (disorientation)

Alzheimer’s disease โรคสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุในผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีมี
ลักษณะพยาธิสภาพและสารเคมีประสาทวิทยาผิดปกติ ความผิด
ปกตนิีมั้กจะค่อย ๆ  เริม่มอีาการ และเป็นมากขึน้อย่างช้า ๆ  แต่คงที ่
ตลอดระยะเวลาหลายปี

คำาศัพท์ ความหมาย

Anticholinergic ยากลุ่ม anticholinergic ที่ขัดขวางฤทธิ์ของ acetylcholine 
side-effects  ที่ muscarinic receptor ผลของ acetylcholine เช่น ปากแห้ง 

ปัสสาวะบ่อย หรอืปัสสาวะลำาบาก ใจสัน่ หัวใจเต้นเรว็แบบ sinus 
tachycardia ดู delirium และ confusional state

Aplastic anemia โรคที่เซลล์ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดใหม่ที่โตเต็มวัยได้  
จะมลีกัษณะของระดบัเมด็เลอืดแดง เมด็เลอืดขาว และเกลด็เลอืด
ตำ่า โรคนี้อาจนำามาด้วยอาการซีด อ่อนเพลีย ติดเชื้อง่าย หรือม ี
รอยชำ้าหรือเลือดออกง่าย

Ataxia กล้ามเนื้อไม่สามารถประสานงานกันได้ ผู้ที่มีอาการ ataxia จะมี 
ปัญหาการประสานงานของกล้ามเนื้อ เนื่องจากระบบประสาท
ส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวเสียไป อาการอาจ
เป็นที่นิ้วมือ แขน ขา ลำาตัว การพูด หรือการเคลื่อนไหวของลูกตา

Autistic spectrum เป็นคำาที่ครอบคลุมภาวะต่าง ๆ เช่น autism, childhood 
disorders  disintegration disorder และ Asperger’s syndrome 

Autonomy  ความสามารถการรับรู้ในการควบคุม รับมือ และตัดสินใจด้วย 
ตัวเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตพ้ืนฐานในแต่ละวัน ตามหลักหรือ 
ความชอบของตัวเอง 

Behavioural activation การบำาบดัทางจติใจทีมุ่ง่เน้นให้อารมณ์ดขีึน้ โดยการดงึให้มส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็นชิ้นงานและเคยชอบมาก่อนอีกครั้ง แม้ว่าขณะนี้
จะมีอารมณ์เศร้า อาจใช้เป็นการรักษาแบบเดี่ยว หรือใช้เป็นส่วน
ประกอบของการบำาบัดเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 
(cognitive behavioural therapy)

Bereavement กระบวนการสูญเสีย เศร้าโศก และฟื ้นตัว มักเก่ียวข้องกับ 
การเสียชีวิต



GLOSSARY 161

คำาศัพท์ ความหมายคำาศัพท์ ความหมาย

Cerebrovascular accident ความผดิปกตขิองการทำางานสมองอย่างกะทนัหนัเนือ่งจากโรคของ
หลอดเลือด ที่พบบ่อยคือ เกิดลิ่มเลือด (thrombosis) เส้นเลือด
แตก (hemorrhage) หรือฟองอากาศอุดตัน (embolism) ดูที่ 
stroke

Cognition กระบวนการทางจิตท่ีเกี่ยวข้องกับการรู้คิด รวมถึงการใช้เหตุผล  
การจดจำา การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการวางแผน

Cognitive behavioural การบำาบัดทางจิตใจที่มีองค์ประกอบของการรู้คิด (cognition) 
therapy (CBT)  มีเป้าหมายให้เกิดความคิดที่แตกต่าง เช่น การระบุความคิดเชิง

ลบที่ไม่เป็นจริงและทดลองปรับเปล่ียน และองค์ประกอบของ
พฤติกรรม มีเป้าหมายให้เกิดการกระทำาในสิ่งที่แตกต่าง เช่น  
ช่วยให้ทำากิจกรรมที่ได้รางวัลมากขึ้น

Comorbid, comorbidity โรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นร่วมกัน

Confidentiality ความเป็นส่วนตัวในเนือ้หาของการสือ่สารเฉพาะ (เช่น การปรกึษา
ระหว่างแพทย์กบัผูป่้วย) และบนัทกึทางการแพทย์ ทีต้่องได้รบัการ
ปกป้อง

Confusion,  ภาวะความรู ้สึกตัวผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องกับโรคทางสมองแบบ
confusional state  เฉียบพลนั หรือเรื้อรัง ลักษณะทางคลินิกคือ ไม่รู้วันเวลาสถานที่  

(disorientation) กระบวนการทางจติใจทีช้่าลงและไม่สมัพนัธ์กบั
ความคดิ เฉยเมยไร้อารมณ์ (apathy) ไม่มคีวามคดิรเิริม่ อ่อนเพลยี 
และสมาธไิม่ด ีในภาวะสบัสนไม่รนุแรง (mild confusional state) 
การตอบสนองและพฤติกรรมอย่างมีเหตุผลอาจถูกกระตุ้นได้จาก
การทดสอบ แต่ในระดบัรนุแรงมากขึน้ อาจทำาให้บคุคลไม่สามารถ
รับรู้สิ่งแวดล้อมได้

Contingency วธิกีารทีม่โีครงสร้างในการให้รางวลักับพฤตกิรรมต้องการท่ีกำาหนด 
management therapy  เช่น เข้ารบัการรกัษาและหลกีเลีย่งการใช้สารเสพติด เป็นต้น รางวลั

สำาหรับพฤติกรรมท่ีต้องการจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจาก
รางวัลตามธรรมชาติเริ่มเกิดขึ้น

Convulsion,  อาการแสดงทางคลินิกหรือไม่แสดงอาการ (subclinical) ของ
convulsive movement  การทำางานของเปลือกสมอง (cortical) ท่ีผิดปกติ เนื่องจากมีการ

ปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผิดรูปแบบไปจากปกติอย่างมากทันทีทันใด  
(ดูที่ seizure) อาการแสดงทางคลินิก เช่น ลักษณะความผิดปกติ
ของการเคลื่อนไหว (motor) การรับสัมผัส (sensory) หรืออาการ
แสดงทางจิตเวชได้

Delirium สภาพจติใจท่ีเปลีย่นแปลงเป็น ๆ  หาย ๆ  แบบชัว่คราว มลีกัษณะคือ 
สมาธิเสียไป (เช่น ความสามารถในการตั้งใจ จดจ่อ คงความสนใจ  
และเปลี่ยนความสนใจ) และการรับรู้เสียไป (เช่น การรับรู้ต่อ 
สิ่งแวดล้อมลดลง) โดยอาการเกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ และมีแนวโน้มที่
จะเป็น ๆ หาย ๆ ในระหว่างวัน อาการมักพบร่วมกับความผิดปกติ
ของการรบัรู ้ความจำา ความคิด อารมณ์ หรือ psychomotor ภาวะ
นี้อาจเป็นผลมาจากสาเหตุทางกายภาพเฉียบพลัน เช่น การติดเชื้อ  
ยา ความผิดปกติของเมตาโบลิซึม การเมา (intoxication) หรือ
ถอนพิษ (withdrawal) จากสารเสพติด

Delusion ความเช่ือท่ีไม่ตรงกับข้อเท็จจริงท่ีไม่สามารถเปลี่ยนได้ การโต้แย้ง
ด้วยเหตุผลก็ไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อได้ และไม่ใช่ความเชื่อที ่
ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนตามวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมย่อยของ
บุคคลนั้น (เช่น ไม่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อทางศาสนา) 

Detoxification กระบวนการที่บุคคลเกิดอาการถอนพิษจากผลของสารออกฤทธิ์ 
ต่อจติประสาท  มกัหมายถึงกระบวนการทางคลนิกิ โดยกระบวนการ
ถอนพิษจะทำาภายใต้วิธีการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ทำาให้อาการถอนพิษลดลงเหลือน้อยที่สุด

Disability ข้อจำากัดหรือการไร้ความสามารถใด ๆ (อันเป็นผลมาจากความ
บกพร่อง) ในการทำากิจกรรมในลักษณะท่ีจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
สำาหรับคนทั่วไป คำาว่า “ความพิการ” สะท้อนให้เห็นถึงผลที่ตาม
มาจากความบกพร่องในด้านความสามารถในการทำาหน้าท่ีและ
กิจกรรมของบุคคลนั้น
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Disinhibited behaviour,  การขาดความยับยั้งชั่งใจ แสดงให้เห็นถึงการไม่สนใจต่อกฎเกณฑ์
disinhibition  ทางสังคม มีความหุนหันพลันแล่น และความสามารถในการ

ประเมินความเสี่ยงตำ่า ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ความสามารถของ
บุคคลในการเคลื่อนไหว (motor) อารมณ์ (emotional) การรู้คิด 
(cognition) และการรับรู้ (perception) ได้

Disorganized/ ความผิดปกติของกระบวนการคิดแบบเชื่อมโยง มักแสดงให้เห็น
disordered thinking  ด้วยคำาพูดที่เปลี่ยนจากเรื่องหน่ึงไปอีกเรื่องหน่ึงที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

หรือเก่ียวข้องกันน้อยมากอย่างทันทีทันใด บุคคลนั้นไม่ตระหนัก
ว่าความคิดของตนไม่เชื่อมโยงกันหรือไร้เหตุผล

Disorganized behaviour พฤตกิรรม รวมทัง้ท่าทาง การเดนิ และกจิกรรมอืน่ ๆ  ทีไ่ม่สามารถ
คาดเดาได้หรอืไม่มจีดุประสงค์ชัดเจน (เช่น ตะโกนใส่คนแปลกหน้า
กลางถนน)

Distractibility ความยากลำาบากในการมีสมาธิและจดจ่อกับงานที่ทำา เบี่ยงเบน
ความสนใจได้ง่ายมากด้วยสิ่งเร้าภายนอก

Dystonia การหดตัวของกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน หรือการเคล่ือนไหวที่ไม่
สามารถควบคุมได้ จนนำาไปสู่ท่าทางที่ค้างผิดปกติ ดูท่ี tardive 
dyskinesia

Eclampsia ภาวะใด ๆ ที่มีผลต่อหญิงตั้งครรภ์ มีลักษณะคือ อาการชักที่เกิด
ใหม่ในช่วงตั้งครรภ์ ภาวะนี้มักพบร่วมกับความดันเลือดสูงที่เกิด
จากการตั้งครรภ์ อาการชัก  วิตกกังวล ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ ปวด
หัวรุนแรง ตาพร่ามัว โปรตีนในปัสสาวะ และอาการบวมนำ้า อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างคลอด หรือหลังคลอด

Elevated mood สภาวะอารมณ์ดี ร่าเริงมากกว่าปกติ มีลักษณะคือ มีเรี่ยวแรงและ
ความภาคภูมิใจในตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนอาจจะมากเกินไป
ในสถานการณ์ชีวิตของบุคคลนั้น 

คำาศัพท์ ความหมายคำาศัพท์ ความหมาย

Extrapyramidal ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่เกิดจาก
side-effects / symptoms  ยารักษาโรคจิต (antipsychotics) มีอาการสั่น เกร็งแข็ง เกร็ง
(EPS)  กระตุก และ/หรืออยู่ไม่นิ่ง (akathisia)

Family therapy การให้คำาปรึกษาที่มีจำานวนหลายครั้งตามแผน (โดยทั่วไปมักจะ
มากกว่าหกครั้ง) ในช่วงเวลาหลายเดือน เป็นการบำาบัดกับคนใน
ครอบครัวหรือทั้งครอบครัว และควรจะรวมผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
ในกลุม่ด้วย (หากเป็นไปได้) เพือ่เป็นการให้การสนบัสนนุช่วยเหลอื
และให้ความรู้ หรือเพื่อเป็นการรักษา มักจะรวมถึงการต่อรอง 
แก้ไขปัญหาหรอืการจดัการภาวะวกิฤต (crisis management) ด้วย

Fetal alcohol syndrome กลุ่มอาการความผิดปกติของทารกในครรภ์จากแอลกอฮอล์ เป็น 
กลุ่มอาการของความผิดปกติที่มีสาเหตุจากมารดาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระหว่างการตัง้ครรภ์ มลีกัษณะคือ พฒันาการบกพร่อง
ตัง้แต่ก่อนคลอด และ/หรอืหลงัคลอด และมลีกัษณะความผดิปกติ
เล็กน้อยบนใบหน้าท่ีเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้ในทุกชาติพันธุ์ 
สามารถบอกได้ตั้งแต่แรกเกิดและไม่หายไปเม่ือโตขึ้น เด็กที่ได้
รับผลกระทบจะแสดงความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
อย่างรุนแรง เช่น ขนาดหัวเล็ก (microcephaly) ความบกพร่อง
ทางการรู้คดิและพฤตกิรรม (ความบกพร่องทางสตปัิญญา การคดิ 
อ่านทั่วไป การเรียนรู้และภาษา ความสามารถของสมองด้าน
บรหิารจดัการ (executive function) กระบวนการรบัรูแ้ละสร้าง
มิติของภาพ ความจำา และสมาธิ)

Fits คำาที่ใช้เรียก อาการชัก ดูที่ convulsion

Focal deficits อาการทางระบบประสาทที่สังเกตได้จากการแสดงออกหรือ 
การตอบสนองของร่างกาย บ่งบอกว่ามรีอยโรคของระบบประสาท
ในตำาแหน่งและขอบเขตจำากัด

Hallucination การรับรู ้ท่ีผิดไปจากความเป็นจริง : การมองเห็น การได้ยิน  
ความรู้สึก การรับกลิ่น หรือการรับรส ที่ไม่มีจริง
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Hepatic encephalopathy สภาพจิตที่ผิดปกติ ได้แก่ ง่วงนอน สับสน หรือโคม่า เนื่องมาจาก
การทำางานของตับเสียไป

Herbal products กลุม่ยาพืน้บ้านทีท่ำามาจากหรอืประกอบด้วยส่วนใดส่วนหนึง่ของพชื  
สมุนไพรหลายชนิดค้นพบว่ามีประสิทธิผลมานานหลายร้อยปี  
ในหลายวัฒนธรรม ความรู้เก่ียวกับประสิทธิภาพของสมุนไพรได ้
เกบ็รกัษาไว้อย่างระมดัระวงัและส่งมอบผ่านการบอกเล่าจากรุน่สู่รุ่น 

Hyperarousal  การแสดงออกแบบอัตโนมัติที่รุนแรงและยาวนาน ร่วมกับสภาวะ 
ระแวดระวัง และตื่นตัวกับสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อม การตอบสนอง
เช่นนี้พบได้บ่อยที่สุดใน Post-traumatic stress disorders และ
มกัสมัพนัธ์กบัการใช้สารเสพตดิหรอืภาวะถอนพษิจากสารเสพตดิ

Hypersensitivity reaction ปฏิกิริยาแพ้เป็นผลข้างเคียงจากส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา 
(รวมท้ังยาท่ีออกฤทธ์ิและส่วนผสมอื่นในยา) ที่ทำาให้เกิดอาการ
คล้ายโรคภูมิแพ้ ถือเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากยาประเภท B  
ซึง่นยิามโดยองค์การอนามยัโลกว่า เป็นปฏิกิรยิาทีไ่ม่ขึน้กบัขนาดยา  
ไม่สามารถคาดเดาได้ เป็นพิษ และไม่มีเจตนาให้เกิดขึ้นในยา 
ขนาดปกติท่ีใช้ในคนท่ัวไป ทั้งนี้หมายรวมถึงลักษณะทางคลินิก
ชนิดต่าง ๆ ที่แตกต่างกันทั้งการเกิดและความรุนแรง

Idiosyncratic reaction การตอบสนองต่อสารเสพติดใด ๆ  รายบคุคลทีไ่ม่สามารถคาดเดาได้ 
และไม่ขึ้นอยู ่กับขนาดของสารเสพติด : มีอาการง่วงซึมหรือ
อารมณ์ดเีกนิ หน้าแดง อาการเกรง็กล้ามเนือ้มอืเท้า (carpopedal 
spasm) หยุดหายใจ ฯลฯ

Informed consent กระบวนการที่บุคลากรสุขภาพให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบุคคลที่
สามารถตัดสนิใจเลอืกด้วยตวัเองว่าจะยอมรบัหรอืปฏิเสธการรักษา  
การให้การยินยอมน้ี จะต้องมีการหารือกันในประเด็นต่อไปนี้ : 
ลักษณะของการตัดสินใจ/ขั้นตอน ; ทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ดูแลรักษา ; ความเสี่ยง ประโยชน์ และความไม่แน่นอนของแต่ละ
ทางเลือก ; การประเมินความเข้าใจของผู้ป่วย และการยอมรับ
การรักษาของผู้ป่วย

Interpersonal therapy การบำาบัดทางจิตใจที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระหว่างอาการซึมเศร้า
(ITP)  กับปัญหาระหว่างบุคคล โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความเศร้าโศกจาก

การสูญเสีย ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงในชีวิต และการแยก
ตัวจากสังคม เรียกว่า Interpersonal Psychotherapy 

Irritability, irritable mood สภาวะอารมณ์ที่มีลักษณะถูกทำาให้รำาคาญง่าย และยั่วยุให้โกรธ 
ได้ง่ายเกินกว่าสถานการณ์จริง

Maculopapular rash ผื่นท่ีมีลักษณะเป็น macules (ผื่นราบ คลำาไม่ได้ มีขอบผิวหนัง 
หรือบริเวณที่มีสีผิวเปลี่ยนแปลง เช่น กระ) และ papules (ตุมนูน 
เล็ก ๆ บนผิวหนัง มักเป็นรูปโดมและขนาดเล็กกว่า 5 มิลิเมตร)

Meningeal irritation การระคายเคืองของช้ันเนื้อเยื่อที่ปกคลุมสมองและไขสันหลัง  
มักเกิดจากการติดเชื้อ

Meningitis โรคของเยื่อหุ้มสมอง (เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง) มักเกิดจาก 
การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หรือปรสิต

Motivational การบำาบัดแบบมีโครงสร้าง (ใช้เวลา 4 ครั้งหรือน้อยกว่า) เพื่อช่วย
enhancement therapy  ผูท่ี้มคีวามผดิปกติพฤตกิรรมใช้สารเสพตดิ ด้วยวธีิเปลีย่นแรงจงูใจ

โดยใช้เทคนคิการสมัภาษณ์เพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจ เช่น การกระตุน้ 
ให้ผู้ป่วยพูดคุยเก่ียวกับการใช้สารเสพติดของตน และการรับรู้ถึง
ประโยชน์และโทษตามที่ผู้ป่วยให้คุณค่า หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกับ
ผู้ป่วยหากมีการต่อต้าน สนับสนุนให้ผู้ป่วยตัดสินใจด้วยตัวเองว่า
จะตั้งเป้าหมายของตนอย่างไร 

Motor twitching ดูที่ convulsion

Myasthenia gravis ความผดิปกตขิองการส่งผ่านระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนือ้ 
แสดงออกโดยมีอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้าของกล้ามเนื้อศีรษะและ
ลำาตัว อาการแสดงทางคลินิกอาจประกอบด้วย เห็นภาพซ้อนและ
หนังตาตกเป็น ๆ หาย ๆ และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อใบหน้า 
กล้ามเนื้อรอบปากและการกลืน กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการหายใจ 
และกล้ามเนื้อต้นแขนขา
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Neonatal abstinence  การได้รับสารเสพติดตั้งแต่ในครรภ์สามารถทำาให้ทารกแรกเกิด
syndrome มีอาการถอนพิษได้ อาการถอนพิษมักจะเป็นอาการทางระบบ

ประสาทและป้องกันการทำางานของระบบอัตโนมัติตามปกติ 
อาการแสดงทางคลินิกของภาวะถอนพิษอาจแตกต่างกัน และ 
ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดและขนาดของสารเสพติดที่ใช้  
และอตัราการเผาผลาญ และการขจดัสารเสพตดิของแม่และทารก

Neuroinfection การติดเชื้อที่สมองและ/หรือไขสันหลัง

Neuroleptic malignant ภาวะที่พบได้ยากแต่เป็นอันตรายถึงชีวิต เกิดจากยารักษาโรคจิต 
syndrome (NMS)  (antipsychotics) มีลักษณะคือ มีไข้ เพ้อ กล้ามเนื้อเกร็ง และ

ความดันเลือดสูง

Occupational therapy การบำาบดัทีอ่อกแบบมาเพือ่ช่วยให้แต่ละบคุคลสามารถทำากจิวตัร 
ประจำาวนัได้โดยไม่ต้องพึง่พงิได้ดขีึน้ ผ่านการฟ้ืนฟ ูการออกกำาลังกาย  
และการใช้อุปกรณ์ช่วย นอกจากนี้ การบำาบัดเช่นนี้ยังให้กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการเติบโต การเติมเต็มตนเอง และความภาคภูมิใจใน
ตนเองอีกด้วย

Oppositional behaviour พฤติกรรมทีท้่าทาย ไม่เชือ่ฟัง ยัว่ย ุหรืออาฆาตแค้นอย่างเหน็ได้ชดั 
ท่ีอาจแสดงให้เห็นด้วยอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดง่ายที่คงอยู่นาน
เป็นประจำา มักพบร่วมกับการระเบิดอารมณ์รุนแรง หรือดันทุรัง 
โต้เถียง และพฤติกรรมต่อต้านท้าทาย

Orthostatic hypotension ความดันเลือดลดลงอย่างทันทีทันใด ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงท่าจากท่านอนเป็นท่านั่งหรือยืนขึ้น มักทำาให้รู้สึก 
มึนหัวหรือเวียนศีรษะ ภาวะนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

Parent Skills Training โปรแกรมการบำาบัดครอบครัว มีเป้าหมายเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการเลี้ยงดูและเสริมความมั่นใจในวิธีการเลี้ยงลูกให้
มีประสิทธิผล เป็นการสอนการสื่อสารทางอารมณ์ของพ่อแม่  
ทักษะการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างพ่อแม่กับลูก และวิธีการ
เสรมิแรงบวกเพือ่ให้พฤตกิรรมและการทำางานของเดก็/วยัรุน่ดขีึน้

Phaeochromocytoma เน้ืองอกของระบบประสาทต่อมไร้ท่อ ท่ีตำาแหน่ง medulla  
ของต่อมหมวกไต ทำาให้เกิดอาการ (ส่วนใหญ่ คือ ปวดหัว ใจสั่น  
และเหงื่อออกมากเกินไป) และอาการแสดง (ส่วนใหญ่ คือ  
ความดันเลือดสูง นำ้าหนักลด และเบาหวาน) ท่ีสะท้อนผลของ 
epinephrin และ norepinephrine ต่อ alpha- และ beta- 
adrenergic receptor 

Polyneuropathy โรคและความผิดปกติในการทำางานของเส้นประสาทส่วนปลาย  
อาจมีอาการชาของแขนขา การรับความรู ้สึกผิดปกติ (“รู ้สึก 
เหมือนโดนของแหลมทิ่ม”) แขนขาอ่อนแรง หรือกล้ามเนื้อลีบ  
และ deep tendon reflex หายไป

Polytherapy การให้หายามากกว่าหนึง่ชนดิในเวลาเดยีวกันสำาหรบัภาวะเดยีวกนั

Porphyria เป็นกลุม่ของโรคทีม่ลีกัษณะอาการทางระบบประสาทและอวยัวะ
ภายในแบบเป็นครั้งคราว มีรอยโรคที่ผิวหนัง หรือมีทั้งสองอย่าง 
อาการทางคลินิกของโรคมักปรากฏในวัยผู ้ใหญ่ แต่บางครั้ง
อาจพบในเด็กได้ พิษต่อระบบประสาททั้งทางตรงหรือทางอ้อม 
อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้

Privacy สถานะความเป็นส่วนตัวจากการรบกวนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ตัวอย่างเช่น ความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิตตามกิจวัตรประจำาวัน 
(เช่น ลูกค้าในสถานพักฟื้นระยะยาว) หรือความลับของบันทึก
สุขภาพ

Problem-solving การบำาบัดทางจิตใจท่ีค้นหาปัญหาและใช้เทคนิคการแก้ปัญหา
counselling  อย่างเป็นระบบผ่านการบำาบัดหลายครั้ง

Pruritus อาการคัน ; เป็นความรู้สึกรุนแรงที่อยากเกาหรือถูผิวหนังเพื่อ 
บรรเทาอาการ

Pseudodementia ความผดิปกตท่ีิคล้ายกบัภาวะสมองเสือ่ม แต่ไม่ได้เกดิจากโรคทาง
สมอง และมีโอกาสกลับเป็นปกติได้หลังรับการรักษา เป็นอาการ
แสดงของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุบางราย

คำาศัพท์ ความหมายคำาศัพท์ ความหมาย
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Psychoeducation กระบวนการสอนผู้ที่มีภาวะ MNS และผู้ดูแล/ญาติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของโรค รวมถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ การดำาเนินโรค ผลที่
ตามมา พยากรณ์โรค การรักษา และทางเลือกการรักษาอื่น ๆ

QT prolongation โอกาสที่ยาชักนำาให้เกิดผลข้างเคียงของคลื่นหัวใจของกล้ามเนื้อ
หวัใจห้องล่าง แสดงออกโดย ระยะ QT ทีน่านกว่าปกต ิ(QT inter-
val prolonged) จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) อาจนำาไป
สูอ่าการภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะแบบ ventricular arrhythmia 
และ เพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตด้วยหัวใจกะทันหัน

Racing thoughts รปูแบบความคดิรวดเรว็ทีว่กวนไปมา เปลีย่นจากความคดิหน่ึงไป
ความคิดอื่น มักสัมพันธ์กับภาวะแมเนียหรือโรคจิตเวชอื่น ๆ 

Relapse การกลับไปดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดอื่น ๆ หลังการหยุดใช้ไป
ระยะหน่ึง มักพบร่วมกับการกลับไปสู่อาการเสพติดเช่นเดิม คำา
นี้ยังสามารถใช้กับการกลับมีอาการซำ้าในกลุ่มโรค MNS หลังจาก
ที่หายแล้ว

Relaxation training เป็นการฝึกเทคนิคต่าง ๆ  เช่น การฝึกหายใจ (breathing exercise) 
เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาผ่อนคลาย

Respiratory depression อตัราการหายใจช้าลงจนไม่เพยีงพอ ส่งผลให้ขาดออกซเิจน สาเหตุ
ท่ีพบบ่อย ได้แก่ การบาดเจ็บทางสมอง และภาวะมึนเมา (เช่น 
จากเบนโซไดอะซิปีน)

Respite care การจัดสถานบริการสุขภาพช่ัวคราวให้กับบุคคลที่ปกติแล้วจะได้
รับการดูแลที่บ้าน

Rigidity การต่อต้านการเคล่ือนไหวของแขนขาตามการทำาให้เคลื่อนไหว
โดยผูต้รวจ (passive movement) ทีเ่ป็นอยูต่ลอดการเคล่ือนไหว 
เป็นอาการหนึ่งของ  parkinsonism

Saving group กิจกรรมการออมทรัพย์ในผู้มีรายได้น้อย สามารถสะสมเงินได้
เป็นจำานวนมากอย่างรวดเรว็ ด้วยการออมเงนิร่วมกนัเป็นกองทนุ 
ส่วนกลาง ที่สามารถใช้ได้โดยกลุ ่มหรือสมาชิกของกลุ ่มเพื่อ 
การลงทุนที่เป็นประโยชน์

Seizure ภาวะชั่วขณะที่สมองทำางานผิดปกติเนื่องจากเปลือกสมอง  
(cortical) ถูกรบกวน เป็นผลให้เกิดการปล่อยกระแสไฟฟ้าจาก
เซลล์สมองที่ผิดรูปแบบไปจากปกติอย่างมากทันทีทันใด อาการ
แสดงทางคลินิก เช่น ลักษณะความผิดปกติของการเคลื่อนไหว 
(motor) การรับสัมผัส (sensory) หรืออาการแสดงทางจิตเวชได้

Self-harm การตั้งใจทำาให้ตัวเองได้รับสารพิษหรือได้รับบาดเจ็บ อาจตั้งใจ 
หรือไม่ตั้งใจให้เสียชีวิต

Serotonin syndrome มีลักษณะของซีโรโตนินมากเกินไปในประสาทส่วนกลาง สัมพันธ์
กับการใช้สารต่าง ๆ เช่น selective serotonin reuptake  
inhibitors (SSRIs) ภาวะนี้อาจทำาให้เกิดกล้ามเนื้อเกร็ง (rigidity) 
กล้ามเนื้อกระตุกรัว (myoclonus) กระสับกระส่าย (agitation) 
สับสน (confusion) อุณหภูมิขึ้นสูง (hyperthermia) รีเฟล็กซ์ 
เร็วขึ้น (hyperreflexia) การทำางานของระบบอัตโนมัติเสียไป  
(dysautonomic symptoms) ซึ่งเสี่ยงต ่อการช็อกและ 
ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายตำ่า (low peripheral  
vascular resistance) ชัก โคม่า ภาวะกล้ามเนื้อสลาย  
(rhabdomyolysis) และ/หรือภาวะล่ิมเลือดแพร่กระจายใน 
หลอดเลือด (disseminated intravascular coagulation; DIC)

Slurred speech เสียงพูดที่ออกเสียงไม่ชัดเจน

Social network โครงสร้างของสงัคมเชงิวเิคราะห์ทีห่มายถงึลกัษณะความเชือ่มโยง
ทางสังคมระหว่างผู้คน เพื่อเป็นวิธีทำาความเข้าใจพฤติกรรมของ
บุคคลมากกว่าการเน้นคุณลักษณะของแต่ละคน

Social withdrawal การที่บุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวของตนได้

Spider naevus เป็นกลุ่มเส้นเลือดสีแดงขนาดเล็กที่มองเห็นใต้ผิวหนัง โดยทั่วไป
มกัเกดิขึน้ในระหว่างต้ังครรภ์ หรอืหรอืเป็นอาการของโรคบางชนดิ 
เช่น ตับแข็ง หรือโรคผิวหนังอักเสบโรซาเซีย (acne rosacea)
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Spinal abscess เป็นภาวะของไขสันหลังทีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี ไวรสั หรือ
เชื้อรา ภาวะนี้มีลักษณะคือมีการสะสมหนองเป็นขอบเขตชัดเจน
ในในไขสันหลัง ภาวะนี้มักพบร่วมกับอาการไข้ ปวดหลัง และมี
ความผิดปกติทางระบบประสาท การแพร่เช้ือผ่านทางเลือดและ
การกระจายของตัวเชื้อโรค

Status epilepticus การชกัทางคลนิกิหรอืชกัทางการตรวจคลืน่สมองตดิต่อกันยาวนาน 
5 นาทีหรือมากกว่า หรือมีกิจกรรมซักซำ้าโดยยังไม่ฟื้นตัว (กลับสู่
ภาวะปกติเดิม) ระหว่างการชัก อาจมีอาการ (convulsion) หรือ
ไม่ชัก (non-convulsion) ก็ได้

Stevens-Johnson ปัญหาผิวหนังที่เป็นอันตรายถึงชีวิต มีลักษณะคือ มีการการลอก
syndrome  ของผิวที่เจ็บปวด เป็นแผล เป็นตุ่มพุพอง และเป็นสะเก็ดของ

บริเวณเยื่อบุ เช่น ปาก ริมฝีปาก คอ ลิ้น ตา และอวัยวะเพศ  
บางครัง้สมัพนัธ์กับไข้ ส่วนใหญ่มกัเกดิจากปฏกิริยิารนุแรงจากยา 
โดยเฉพาะยากันชัก

Stigma การแสดงออกถึงการแบ่งแยกชนช้ันระหว่างผู้ป่วยที่ถูกตีตรา 
กับบุคคลอื่น โดยใช้ลักษณะด้านลบของกลุมผู้ป่วยนั้น การตีตรา
ต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตนี้มักนำาไปสู่การแบ่งแยกกีดกันและ
การแยกตัวออกจากสังคม และสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นในผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ

Stroke ดูที่ cerebrovascular accident (CVA)

Suicidal thoughts /  ความคดิ ความเหน็ หรอืการตรกึตรองเกีย่วกบัความเป็นไปได้ทีจ่ะ
ideation  ยตุชิวีติ มไีด้ตัง้แต่คดิว่าตายไปเสียน่าจะดกีว่า จนถงึมกีารกำาหนด

วางแผนไว้อย่างละเอียด

Tardive dyskinesia เป็นอาการตัวบิดเกร็ง (dystonia) ที่มีลักษณะการบิดตัว และ
คงการเกร็งของกล้ามเน้ือ มักมีผลต่อศีรษะ คอ และในบางครั้ง
เป็นบริเวณหลัง อาการอาจไม่ดีขึ้นแม้จะหยุดยารักษาโรคจิต
(antipsychotic) แล้ว

Temper tantrum การระเบิดอารมณ์ของเด็กหรือผู้ที่มีความทุกข์ทางอารมณ์

Thrombocytopenia ความผดิปกตขิองเกลด็เลอืดท่ีมจีำานวนน้อย โรคนีม้กัมาด้วยอาการ
มีรอยชำ้าหรือเลือดออกเพิ่มขึ้น ยืนยันโดยการตรวจนับจำานวน 
เกล็ดเลือดที่ลดลงในตัวอย่างเลือด

Toxic epidermal เป็นภาวะผิวหนังลอกท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต มักมีสาเหตุจาก
necrolysis  ผลปฏิกิริยาจากยาหรือการติดเช้ือ อาการคล้ายกับ Steven’s 

Johnson syndrome แต่รุนแรงมากกว่า

Traditional Healing ระบบวิธกีารรกัษาทีม่าจากความรูพ้ืน้บ้านในวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั
เกี่ยวกับการรักษา

Transient ischaemic เป็นความผิดปกติของสมองทันทีทันใดท่ีมีตำาแหน่งชัดเจนแบบ
attack (TIA)  ชัว่คราว เป็นเหตุให้เกดิสมองหรอืเรตนิาขาดเลอืดเฉพาะที ่โดยไม่มี

อาการแสดงทางคลนิกิของการขาดเลอืดแบบเฉยีบพลนัในบรเิวณ
สมองที่เกี่ยวข้อง อาการควรจะหายดีทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง

Tremor การสั่นหรือการเคลื่อนไหวแบบสั่น มักเป็นท่ีนิ้วมือ เป็นการ
เคลื่อนไหวส่วนของร่างกายโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้

Vitamin K deficiency การขาดวิตามิน K อาจเป็นสาเหตุของเลือดออกอย่างรุนแรงใน
disease of the newborn  ทารกแรกเกิด มักเกิดทันทีหลังคลอด แต่บางรายอาจเป็นตอน  

6 เดือน อาการเลือดออกอาจเป็นท่ีผิวหนัง กระเพาะถึงลำาไส้  
ในกะโหลกศีรษะ หรือบริเวณเยื่อบุ การที่แม่กินยากันชักอาจพบ
เป็นสาเหตุหนึ่งได้ 

Wandering ผู ้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมรู้สึกอยากเดินไปเดินมา และบางครั้ง 
เดินออกจากบ้านไป ผู้ป่วยมักจะมีปัญหาเรื่องตำาแหน่งทิศทาง  
จึงเป็นสาเหตุให้หลงทางได้ 
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โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด (mental,  
neurological and substance use disorders; MNS) นั้น มีความชุกสูง ก่อให้เกิดภาระโรคและ 

ความบกพร่องทางสุขภาพทั่วโลก ดังนั้นเพื่อปิดช่องว่างระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการบริการ 
ที่จำาเป็น องค์การอนามัยโลกจึงได้เสนอโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (Mental Health 

Gap Action Program; mhGAP) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการดูแลและบริการเพื่อป้องกันและรักษา 
ภาวะ MNS ที่สำาคัญด้วยวิธีการที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ คู่มือการดูแลรักษา mhGAP ฉบับที่ 1.0 สำาหรับ 

สถานบริการสุขภาพทั่วไปได้พัฒนาขึ้นใน พ.ศ. 2553 เป็นเครื่องมือทางเทคนิคอย่างง่ายเพื่อให้เกิดการดูแลรักษา 
แบบบูรณาการสำาหรับปัญหา MNS ที่สำาคัญ โดยใช้แนวปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจทางคลินิก

mhGAP-IG 1.0 ได้นำาไปใช้อย่างแพร่หลายในมากกว่า 90 ประเทศอย่างประสบความสำาเร็จ เรามีความยินดีที่จะนำาเสนอ  
mhGAP-IG ฉบับที่ 2.0 ที่ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติด้วยหลักฐานใหม่ ใช้งานง่ายขึ้น และเพิ่มบทใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานได ้

ทั้งผู้ให้บริการสุขภาพและผู้บริหารโครงการ 

เราหวังว่า แนวปฏิบัตินี้จะยังคงเป็นแผนที่นำาทางเพื่อให้การดูแลและจัดบริการสำาหรับผู้ที่มีภาวะ MNS ทั่วโลก 
และทำาให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ในที่สุด

The mhGAP-IG เวอร์ชั่น 2.0 มีหัวข้อต่อไปนี้ :
  การดูแลรักษา และเวชปฏิบัติที่สำาคัญ (Essential Care & Practice)

  แผนภูมิหลัก (Master Chart)
  โรคซึมเศร้า (Depression)

  โรคจิต (Psychoses)
  โรคลมชัก (Epilepsy)

  ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น 
   (Child & Adolescent Mental & Behavior Disorders)

  โรคสมองเสื่อม (Dementia)
  ความผิดปกติจากพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด 
   (Disorder due to Substance Use)

  การทำาร้ายตัวเอง/การฆ่าตัวตาย (Self-harm/Suicide)
  ปัญหาสุขภาพจิตที่สำาคัญอื่น ๆ 
   (Other Significant Mental Health Complaints)

  การนำา mhGAP-IG ไปใช้ 
    (Implementation of mhGAP-IG)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อ :

Department of Mental Health and 
Substance Abuse
World Health Organization 
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27 
Switzerland

Email: mhgap-info@who.int
Website: www.who.int /mental_health/mhgap


