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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพือ่ เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
วัสดุและวิธีการ: เป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจโดยใช้แบบสอบถามแบบตอบเอง ตอบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เยี่ยมบ้านและชุมชน ในด้านความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์ และความสามารถในการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ในรายวิชาเวชปฏิบัติจิตเวชกรรม
ทุกคน แสดงเป็นค่ามัธยฐาน (median) และเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยใช้สถิติ Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test
ผลการศึกษา: เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 6 พบว่า คะแนน
ความรูด้ า้ นโรคจิตเวชและการรักษา ทัศนคติตอ่ การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช ประสบการณ์มองเห็นมิตดิ า้ น psycho-social
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 รับลงตีพิมพ์วันที่ 17 ตุลาคม 2557
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ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่ในบริบทครอบครัว ชุมชน และความสามารถในการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยจาก
โรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้นโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติในทุกด้าน (p<0.0001)
สรุป: กิจกรรมการเยีย่ มบ้านและชุมชนทำ�ให้นกั ศึกษาแพทย์มคี ะแนนการประเมินตนเองแบบอัตตะวิสยั (subjective)
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชนเพิ่มขึ้น
คำ�สำ�คัญ: การสร้างเสริมความรู้, กิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชน, ทัศนคติ, นักศึกษาแพทย์, ประสบการณ์การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวชชุมชน

Abstract:

Objective: To compare the knowledge, attitudes, and experience of Year 6 medical students concerning
psychiatric care before and after participating in home and community visits.
Material and Method: The study was conducted in the Year 6 medical students in the 2011 academic
year. An anonymous and self-administered questionnaire was used as the pre-test and post-test of this
study. The data were analyzed using median and Wilcoxon matched-pairs signed-rank test to compare
the pre-test and post-test of home and community visiting activity in order to explore the association of
knowledge, attitudes, and experience of psychiatric care in medical students.
Results: The scores of Year 6 medical students before and after participating in home and community visiting
activity showed that they performed better in the knowledge, attitudes, and experience of psychiatric care
after participating in home and community visiting activity. The differences were statistically significant
(p<0.0001).
Conclusion: Home and community visits can improve the knowledge, attitudes, and experience of year 6
medical students concerning psychiatric care.
Keywords: attitudes, experience of psychiatric care, home and community visits, medical student,
strengthen knowledge

บทนำ�

กิจกรรมเยีย่ มบ้านและชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ของงาน
บริการด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาล
สูบ่ า้ นและชุมชน ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ.
2546 จนถึงปัจจุบนั และในปี พ.ศ. 2547 ได้มกี ารศึกษา
ผลของการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมในด้ า นประสบการณ์ ท าง
สังคม จิตใจของผู้ป่วยจิตเวชและญาติ1,2 พบว่า มีผลต่อ

ความรู้ สึ ก ทางด้ า นจิ ตใจของผู้ ป่ ว ยและญาติ ที่ มี ผ ลต่ อ
การรักษา (therapeutic factors) ทำ�ให้ผู้ป่วยและญาติ
เกิดความสัมพันธ์ทด่ี แี ละเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความร่วมแรง
ร่วมใจกันในกลุม่ (cohesiveness) ในขณะเดียวกันยังก่อ
ให้เกิดการเรียนรูใ้ นเรือ่ งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ ไม่โดดเดียว (universality) และทีส่ ำ�คัญ
ผูป้ ว่ ยได้มโี อกาสแสดงให้ญาติและชุมชนเห็นถึงความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ เพือ่ เสริมสร้างความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
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และมีคณ
ุ ค่าในตนเอง (self-esteem) ตลอดจนทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
และญาติได้รบั การยอมรับจากชุมชน ลดอคติทมี่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ย
(de-stigma)
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
และได้พฒ
ั นากิจกรรมดังกล่าวบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอนนั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ พื่ อ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์
ด้านความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
จิตเวชในบริบทครอบครัวและชุมชนที่เป็นจริง ให้แก่
นักศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 6 เพือ่ ทำ�ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
มิติทางด้านจิตสังคม (psycho-social intervention)
โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ป่วย ญาติและชุมชน
	วัตถุประสงค์
เพือ่ เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
เยี่ยมบ้านและชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

วัสดุและวิธีการ

กลุ่มประชากรที่ศึกษา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ขึ้นกองจิตเวชศาสตร์
และปฏิบตั งิ านในรายวิชาเวชปฏิบตั จิ ติ เวชกรรม ประจำ�ปี
การศึกษา 2554 จำ�นวน 59 คน แบ่งเป็น 9 กลุ่มๆ ละ
6-7 คน ใช้เวลาปฏิบัติงานกลุ่มละ 2 สัปดาห์ ก่อน
ปฏิ บั ติ ง านกั บ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชนั ก ศึ ก ษาแพทย์ จ ะได้ รั บ
การชีแ้ จง (0rientate) เกีย่ วกับสิทธิและการรักษาความลับ
ของผู้ป่วย หลังการปฏิบัติงานครบ 2 สัปดาห์ก่อนลง
จากกองจิตเวชศาสตร์นกั ศึกษาแพทย์ตอ้ งเข้าร่วมกิจกรรม
เยี่ยมบ้านและชุมชน 1 ครั้งเป็นเวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา
09.00-15.00 น. (วันศุกร์สดุ ท้ายก่อนลงกองจิตเวชศาสตร์)
การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั พัฒนาแบบวัดโดยศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสร้างข้อคำ�ถามโดยมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นจิตแพทย์
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จำ�นวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงตาม
เนือ้ หาและภาษา จากนัน้ จึงนำ�ข้อคำ�ถามไปทดลองใช้กบั
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 จำ�นวน
88 คน และปรับปรุงข้อคำ�ถามอีกครั้งจึงได้แบบประเมิน
ตนเองซึง่ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป จำ�นวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 วัดด้านความรู้ ด้านทัศนคติ และประสบการณ์
การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชด้านจิตสังคมในชุมชน จำ�นวน 5 ข้อ
โดยข้อที่ 1-4 เป็นแบบวัดประเมินค่าให้ประเมินตนเอง
ด้วยคะแนน 1-10 (rating scale) โดยการจัดลำ�ดับคะแนน
จากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด ส่วนข้อที่ 5 เป็นคำ�ถาม
ปลายเปิดให้นักศึกษาแพทย์บรรยายเพิ่มเติมทั้ง 3 ด้าน
ดังกล่าว
การเก็บข้อมูลทำ�ก่อนและหลังนักศึกษาแพทย์
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเยี่ ย มบ้ า นและชุ ม ชน คื อ ครั้ ง แรก
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมให้นักศึกษาแพทย์ประเมินตนเอง
ล่วงหน้า 1 วัน ครัง้ ทีส่ องประเมินตนเองทันทีเมือ่ เสร็จสิน้
กิจกรรม ซึง่ กิจกรรมเยีย่ มบ้านและชุมชนจะจัดเดือนละครัง้
(ทุกวันศุกร์แรกของเดือน) โดยการพาผูป้ ว่ ยจิตเวชทีอ่ ยู่
ในโครงการดูแลต่อเนือ่ งและอาการสงบเกิน 6 เดือน จำ�นวน
8-10 ราย ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยและนักศึกษาแพทย์
ชั้ น ปี ที่ 6 ไปเยี่ ย มบ้ า นผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชที่ ไ ด้ นั ด หมายไว้
กิจกรรมเยีย่ มบ้านและชุมชนจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
ดังนี้
1. การสนทนากลุ่ ม ที่ เ น้ น ให้ ผู้ ป่ ว ยและญาติ
ได้ แ ลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกั บ อาการ การรั บ ประทานยา
การใช้ชีวิตประจำ�วันของผู้ป่วย รวมถึงการเผชิญปัญหา
ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยของญาติ
2. หลั ง จากสนทนากลุ่ ม แล้ ว นั ก ศึ ก ษาแพทย์
จะต้องพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลในประเด็น
เดียวกับการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น
3. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน โดยทุกคน
ต้องเตรียมอาหารไปเอง
4. ก่อนยุติกิจกรรมมีสรุปการเรียนรู้ร่วมกันและ
ให้ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ส รุ ป ถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากการเล่ า
ประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติ
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การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คะแนนด้านความรู้เรื่องโรคจิตเวชและ
การรักษาจากประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติ ด้าน
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ด้านประสบการณ์
มองเห็นมิติด้านจิตสังคมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่
ในบริบทครอบครัวและชุมชน และด้านความสามารถ
ในการเชือ่ มโยงการดูแลผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลสูบ่ า้ นและ
ชุมชน โดยนำ�เสนอเป็นค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ในกรณี ที่ ข้ อ มู ล มี ก ารแจกแจงปกติ แ ละค่ า มั ธ ยฐาน
(median) แต่ในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ
สำ�หรับเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนระหว่าง
ก่อนและหลังสิ้นสุดการลงชุมชนใช้สถิติ pair t-test
ในกรณีขอ้ มูลมีการแจกแจงแบบปกติ และใช้ Wilcoxon
matched-pairs signed-ranks test ในกรณีข้อมูล
มีการแจกแจงแบบไม่ปกติ

ผลการศึกษา

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรทั่วไป จำ�นวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัว อย่ างจำ �แนกตามเพศ
อายุ เกรด ภูมิลำ�เนา ศาสนา และลักษณะ
การสอบเข้าในโครงการเรียนแพทย์ (N=59)
ปัจจัยส่วนบุคคล	

จำ�นวน (ร้อยละ)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มัธยฐาน (ค่าต่ำ�สุด-ค่าสูงสุด)
เกรด
ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มัธยฐาน (ค่าต่ำ�สุด-ค่าสูงสุด)
ภูมิลำ�เนา
เมือง
ชานเมือง
ชนบท
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
ลักษณะการสอบเข้าในโครงการเรียนแพทย์
แพทย์ชนบท
แพทย์สามจังหวัด
โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.)
สอบตรง

27 (45.8)
32 (54.2)
23.9±1.4
24 (23-31)
3.2.±0.3
3.2 (2.6-3.8)
38 (64.4)
10 (16.9)
11 (18.6)

เนื่องจากข้อมูลมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ จึง
นำ�เสนอคะแนนด้านความรู้เรื่องโรคจิตเวชและการรักษา
จากประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติ ด้านทัศนคติที่ดี
ต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ด้านประสบการณ์มองเห็น
มิติด้านจิตสังคมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่ในบริบท
ครอบครัวและชุมชน ด้านความสามารถในการเชือ่ มโยง
การดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน แสดง
เป็นค่ามัธยฐานและใช้สถิติ Wilcoxon matched-pairs
signed-ranks test สำ�หรับเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
1.	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร
		 จากการสำ � รวจนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6
ทั้ง หมด 59 คน ยิ นยอมให้ใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษา
เป็นเพศหญิง จำ�นวน 32 คน (ร้อยละ 54.2) เพศชาย
27 คน (ร้อยละ 45.8) อายุเฉลีย่ เท่ากับ 23.9 ปี (standard
deviation (S.D.)=1.4) มีเกรดเฉลี่ยเท่ากับ 3.2 กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าเรียนแพทย์โดยวิธสี อบตรงมากทีส่ ดุ จำ�นวน
20 คน (ร้อยละ 33.9) มีภูมิลำ�เนาในเขตเมือง จำ�นวน
38 คน (ร้อยละ 64.4) และส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
จำ�นวน 52 คน (ร้อยละ 88.1) (ตารางที่ 1)

2. ผลคะแนนก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม
เยี่ยมบ้านและชุมชน
		 2.1 ด้านความรู้โรคจิตเวชและการรักษา
จากประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติ
			 นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ใ ห้ ค ะแนนความรู้
ด้ า นโรคจิ ต เวชและการรั ก ษาที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากการเล่ า
ประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติในช่วงก่อนและหลัง
การเยี่ยมบ้านและชุมชนมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.0 และ
8.0 ตามลำ�ดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
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52 (88.1)
3 (5.1)
4 (6.8)
16 (27.1)
7 (11.9)
16 (27.1)
20 (33.9)

Community and Home Visits Activity of Medical Student

ร่วมกิจกรรมพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(p<0.001) โดยหลังการเยี่ยมบ้านและชุมชนนักศึกษา
แพทย์ให้คะแนนความรูด้ า้ นโรคจิตเวชและการรักษาจาก
ประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2)
		 2.2 ด้ านทั ศนคติที่ดี ต่ อ การดู แ ลผู้ ป่ ว ย
จิตเวช
			 นักศึกษาแพทย์ให้คะแนนด้านทัศนคติ
ที่ ดี ต่ อ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชในช่ ว งก่ อ นและหลั ง ร่ ว ม
กิจกรรมมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 7.0 และ 9.0 ตามลำ�ดับ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนด้ า นทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แ ล
ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชในช่ ว งก่ อ นและหลั ง ร่ ว มกิ จ กรมพบว่ า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.001) โดย
พบว่าหลังร่วมกิจกรรมนักศึกษาแพทย์ให้คะแนนด้าน
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชเพิม่ ขึน้ (ตารางที่ 2)
		 2.3 ด้านประสบการณ์มองเห็นมิติด้าน
จิตสังคม (psycho-social) ในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช
เมื่ออยู่บริบทครอบครัวและชุมชน
			 นั ก ศึ ก ษ า แ พ ท ย์ ใ ห้ ค ะ แ น น ด้ า น
ประสบการณ์ ม องเห็ น มิ ติ ด้ า นจิ ต สั ง คมในการดู แ ล
ผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่ในบริบทครอบครัวและชุมชนในช่วง
ก่อนและหลังร่วมกิจกรรมมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 6.0 และ
9.0 ตามลำ�ดับ เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนด้านประสบการณ์
มองเห็นมิติด้านจิตสังคมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่
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ในบริบทครอบครัวและชุมชนในช่วงก่อนและหลังร่วม
กิ จ กรรมพบว่ า แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.001) โดยพบว่าหลังร่วมกิจกรรมนักศึกษาแพทย์
ให้คะแนนด้านประสบการณ์มองเห็นมิติด้านจิตสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่ในบริบทครอบครัวและ
ชุมชนเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2)
		 2.4 ด้ านความสามารถในการเชื่ อ งโยง
การดู แ ลผู้ ป่ ว ยจากโรงพยาบาลสู่ บ้ าน และชุ ม ชน
			 นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ใ ห้ ค ะแนนด้ า นความ
สามารถในการเชื่องโยงการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
สู่บ้านและชุมชน ในช่วงก่อนและหลังร่วมกิจกรรมมีค่า
มัธยฐานเท่ากับ 6.0 และ 8.0 ตามลำ�ดับ เมือ่ เปรียบเทียบ
คะแนนด้านความสามารถในการเชื่องโยงการดูแลผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลสู่ บ้ า นแลชุ ม ชนในช่ ว งก่ อ นและหลั ง
ร่วมกิจกรรม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
(p<0.001) โดยพบว่าหลังร่วมกิจกรรมนักศึกษาแพทย์
ให้คะแนนด้านความสามารถในการเชือ่ งโยงการดูแลผูป้ ว่ ย
จากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชนเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2)
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6 ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เยี่ยมบ้านเยี่ยมชุมชนได้เขียนเล่าประสบการณ์ก่อนและ
หลังการร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ตารางที่ 2 ความรู้ ทัศนคติ ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน
			

หัวข้อ/เรื่อง
ความรู้ด้านโรคจิตเวชและการรักษา จากประสบการณ์ของผู้ป่วย/ญาติ
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ประสบการณ์มองเห็นมิติด้าน psycho-social ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
เมื่ออยู่ในบริบทครอบครัว ชุมชน
ความสามารถในการเชื่องโยงการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
ชุมชน
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มัธยฐาน (ค่าต่ำ�สุด-ค่าสูงสุด)

p-value

ก่อนลงชุมชน

หลังลงชุมชน

5.0 (2.0-8.0)
7.0 (2.0-10.0)
6.0 (1.0-9.0)

8.0 (5.0-10.0)
9.0 (7.0-10.0)
9.0 (4.0-10.0)

<0.0001
<0.0001
<0.0001

6.0 (1.0-8.5)

8.0 (3.0-10.0)

<0.0001
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กิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชนของนักศึกษาแพทย์

สงวนศรี แต่งบุญงาม และคณะ

1. ด้ านควา มรู้ โ รคจิ ต เวชและการรักษา
จากประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติ
		 ก่อนร่วมกิจกรรมนักศึกษาแพทย์มปี ระสบการณ์
ด้านความรู้โรคจิตเวชและการรักษาจากการอ่านหนังสือ
และการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล เช่น
		 “โรคทางจิตเวชต้องรักษาด้วยยาอย่างเดียว”
“ไม่มีความรู้ทางจิตเวชมาก่อน แต่มีความรู้
จากการอ่านหนังสือ”
“ไม่ ค่ อ ยมี ค วามรู้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช
หลังออกจากโรงพยาบาล”
		 หลังร่วมกิจกรรมนักศึกษาแพทย์มปี ระสบการณ์
ด้านความรู้โรคจิตเวชและการรักษากว้างขึ้น เช่น
“การติดตามการรักษา และการให้ความรู้แก่
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวมีความสำ�คัญเทียบเท่า หรือมากกว่า
การรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพราะการรักษาอาการ
ในโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถครอบคลุม
และรู้ชีวิตความเป็นอยู่หรืออาการของผู้ป่วยเมื่อกลับ
ไปอยู่บ้านได้”
“การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชหนึ่ ง คนต้ อ งอาศั ย
ทีมการรักษาจากทีมสหวิชาชีพเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ทำ �ให้ ผู้ ป่ ว ยสามารถมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ดู แ ล
ตนเองได้ ยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคุมอาการ
ของโรคเท่านั้น แต่การดูแลหลักต้องอาศัยพี่เลี้ยง ญาติ
ครอบครัว ชุมชน คอยดูแลและให้ความสำ�คัญด้วย”
2. ด้ านทั ศนคติของนักศึ ก ษาแพทย์ ที่ มี
ต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
		 ก่อนร่วมกิจกรรม นักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่
มีทัศนคติทางลบต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เช่น
“ผู้ป่วยจิตเวชน่าสงสาร น่ากลัว และไม่กล้า
ที่จะเข้าไปพูดคุยด้วย ไม่รู้วิธีการ approach”
“น่ากลัวไม่กล้าคุยด้วย กลัวโดนทำ�ร้าย เพราะ
ผู้ป่วยบางคนยังมีอาการหูแว่ว พูดคนเดียวอยู่”
“ผู้ป่วยน่าสงสาร เพราะว่าไม่มีความผิดปกติ
ทางกายทีม่ องเห็นได้ คนทัว่ ไปหรือคนในชุมชนจะมองว่า
เป็นคนปกติแต่นิสัยไม่ดี ทำ�ให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในชุมชนได้”

		 หลังร่วมกิจกรรมประสบการณ์ด้านทัศนคติ
ของนักศึกษาแพทย์สว่ นใหญ่เปลีย่ นไปทางด้านบวก เช่น
“ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ที่น่าเห็นใจ เนื่องจาก
ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จากสั ง คม ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ คื อ
การต้องทำ�ความเข้าใจกับชุมชนและการทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
ทัศนคติของชุมชนนัน้ การปรับเปลีย่ นทัศนคติในการมอง
ผู้ป่ ว ยต้อ งเริ่ ม ต้นจากครอบครั ว ของผู้ป่ ว ยก่อ น จาก
ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านทำ�ให้ได้เห็น
ศักยภาพของผู้ป่วยที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
และชุมชนได้อย่างมีความสุข”
“ได้ มี มุ ม มองที่ ก ว้ า งขึ้ น ต่ อ ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชว่ า
ผู้ป่วยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการให้คนอื่น
เห็นคุณค่า”
“ได้เห็นและสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของผูป้ ว่ ย
บางครั้งความคิดของผู้ป่วยอาจจะแปลกบ้าง ถูกบ้าง
ผิดบ้าง แต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและอยู่ร่วมกับ
คนในสังคมได้”
3.	ประสบการณ์การมองเห็นมิตดิ าน
้ จิตสังคม
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่ออยู่ในบริบทครอบครัว
และชุมชน
		 ประสบการณ์ด้านจิตสังคมในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเมือ่ อยูใ่ นบริบทครอบครัวและชุมชนของนักศึกษา
แพทย์ก่อนร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นด้านร่างกายและ
เกี่ยวกับโรคในบริบทของโรงพยาบาล เช่น
“มี ป ระสบการณ์ สั ม ภาษณ์ ถ ามประวั ติ แ ละ
อาการของผู้ป่วยเฉพาะในหอผู้ป่วย”
“ไม่ค่อยมีความรู้ ไม่เคยเห็นการดูแลผู้ป่วย
หลังจำ�หน่ายออกจากโรงพยาบาล”
“มีประสบการณ์ดแู ลผูป้ ว่ ยเฉพาะในหอผูป้ ว่ ย
เพราะส่วนใหญ่จะดูแลทางร่างกายและตัวโรคของผู้ป่วย
จนบางครั้งลืมมองถึงความทุกข์ด้านจิตใจที่เป็น illness
ทีแ่ ฝงอยูใ่ น disease ของผูป้ ว่ ย อีกทัง้ ไม่เคยออกไปเยีย่ ม
บ้าน ไม่รู้ว่าเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านแล้วเป็นอย่างไร”
		 ประสบการณ์ด้านจิตสังคมในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเมือ่ อยูใ่ นบริบทครอบครัวและชุมชนของนักศึกษา
แพทย์ หลังร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของครอบครัวและชุมชนมากขึ้น เช่น

36

ส§¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·ร์àÇªสÒÃ »‚·Õè 33 ©ºÑº·Õè 1 ม.ค.-ก.พ. 2558

Community and Home Visits Activity of Medical Student

“ผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชมี ฐ านะทางสั ง คมที่ ด้ อ ยกว่ า
คนอืน่ หรือมีปญ
ั หาในการเข้าสังคม ดังนัน้ การดูแลผูป้ ว่ ย
จึงต้องให้คนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมด้วย”
“ได้ เ รี ย นรู้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ตนเองของผู้ ป่ ว ย
เมื่อกลับไปอยู่บ้าน ครอบครัวและชุมชนมีส่วนสำ�คัญ
ในการดูแลผู้ป่วย การให้โอกาส การเสริมแรง การให้
กำ�ลังใจ จะทำ�ให้ผู้ป่วยครอบครัวมีความมั่นใจมากขึ้น”
4.	ความสามารถในการเชื่ อมโยงการดูแ ล
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน
		 ประสบการณ์ในการเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชนของนักศึกษาแพทย์
ก่อนร่วมกิจกรรม เช่น
		 “ส่วนใหญ่ดูแลผู้ป่วยเฉพาะในโรงพยาบาล
ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง ได้เจอญาติผปู้ ว่ ยน้อยมาก  
ไม่เคยออกไปเยี่ยมบ้าน ไม่รู้ว่าเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่
บ้านแล้วเป็นอย่างไร”
		 ประสบการณ์ข องนั กศึ กษาแพทย์ ห ลั ง ร่ ว ม
กิ จ กรรมได้ เ ห็ น ความสำ � คั ญ ของการดู แ ลผู้ ป่ ว ยอย่ า ง
ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน เช่น
“การดู แ ลผู้ ป่ ว ยหลั ง จำ � หน่ า ยออกจาก
โรงพยาบาลโดยครอบครัวและชุมชน มีความสำ � คัญ
ไม่น้อยไปกว่าการรักษาในโรงพยาบาล”
“การดูแลผู้ป่วยที่บ้านต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งตัวผู้ป่วย care giver และชุมชน ที่สำ�คัญคือการดูแล
ต่อเนื่อง”

วิจารณ์

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความรู้
ทัศนคติ และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชนของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 โดยใช้การประเมินตนเอง
แบบอัตตะวิสยั (subjective) ใน 4 ด้าน คือ ความรูด้ า้ น
โรคจิ ต เวชและการรั กษาจากประสบการณ์ของผู้ป่วย
และญาติ ด้ า นทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวช
ด้ า นประสบการณ์ ม องเห็ น มิ ติ ด้ า น psycho-social
ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชเมื่อยู่ในบริบทครอบครัวและ
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ชุมชน ด้านความสามารถในการเชื่องโยงการดูแลผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน พบว่าหลังการเข้าร่วม
กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาแพทย์ มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง 4 ด้ า น
จากประสบการณ์ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเยี่ ย มบ้ า นและ
ชุมชน พบประเด็นที่นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น ดังนี้
ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคจิตเวชและการรักษา
จากประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติ
เมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านและ
ชุมชนกับผู้ป่วยและญาติ ทำ�ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นจากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการพูดคุย สังเกต
อาการผู้ ป่ ว ยที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปในผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย
เป็นการเสริมให้นกั ศึกษาแพทย์เกิดการเรียนรูท้ กี่ ว้างขึ้น
และมีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากการรักษา
ผู้ป่วยจิตเวชต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ต้องมี
การทำ�งานประสานกันเป็นทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งผู้ป่วย
ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย และสิ่งแวดล้อม ยาไม่ได้
เป็นปัจจัยการรักษาเดียวที่ทำ�ให้ผู้ป่วยดีขึ้นเท่านั้น แต่
ที่สำ�คัญ คือ การดูแลผู้ป่วยหลังจำ�หน่ายอย่างต่อเนื่อง
จากโรงพยาบาลสูบ่ า้ นและชุมชนในลักษณะแบบองค์รวม
เพื่อให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่ดีอยู่ในสังคมได้ ดังตัวอย่าง
ที่นักศึกษาเขี ย นเล่าถึง ประสบการณ์หลั ง การเข้ าร่ ว ม
กิจกรรม ว่า “การติดตามการรักษา และการให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยและครอบครัวมีความสำ�คัญเทียบเท่า หรือ
มากกว่าการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพราะการรักษา
อาการในโรงพยาบาลเพี ย งอย่ า งเดี ย วยั งไม่ ส ามารถ
ครอบคลุม และรู้ชีวิตความเป็นอยู่หรืออาการของผู้ป่วย
เมื่อกลับไปอยู่บ้านได้” “การดูแลผู้ป่วยที่บ้านต้องอาศัย
ความร่วมมือทัง้ ตัวผูป้ ว่ ย care giver และชุมชน ทีส่ �ำ คัญ
คือการดูแลต่อเนื่อง” นอกจากนี้หลังเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษามีความรูก้ ว้างขึน้ ตัวอย่างเช่น “การรักษาผูป้ ว่ ย
จิตเวชหนึง่ รายต้องอาศัยทีมการรักษาจากทีมสหวิชาชีพ
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดูแลตนเองได้ ยาเป็นเพียงส่วนหนึง่
ที่ช่วยควบคุมอาการของโรคเท่านั้น แต่การดูแลหลัก
ต้ อ งอาศั ย พี่ เ ลี้ ย ง ญาติ ครอบครั ว ชุ ม ชน คอยดู แ ล
และให้ ค วามสำ � คั ญ ด้ ว ย” จากประสบการณ์ ดั ง กล่ า ว
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กิจกรรมเยี่ยมบ้านและชุมชนของนักศึกษาแพทย์

เสริมให้นักศึกษามีมุมมองในด้าน bio-psycho-social
ต่อการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ จิดารัตน์ พิมพ์ดีด2 และ
งานวิ จั ยในต่ า งประเทศของ Cutler และคณะ 3 ที่ว่า
การให้นักศึกษามีร่วนร่วมในการเรียนรู้ในชุมชน ช่วยให้
นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ
จริง การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงมีประโยชน์ต่อนักศึกษา
ในการช่วยให้เห็นบทบาทของการเรียนทีภ่ าคจิตเวชศาสตร์
ในการใช้ครอบครัวชุมชน สังคมบำ�บัดและการฟืน้ ฟูทกั ษะ
ทางสังคมให้ผปู้ ่วย ให้ผปู้ ่วยเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อ
ปั ญ หาความต้ อ งการของผู้ ป่ ว ยอย่ า งเหมาะสม และ
การเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลสู่ชุมชน

สงวนศรี แต่งบุญงาม และคณะ

ที่ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงจะเป็นการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติได้ดี ทัง้ นีเ้ พราะเจตคติดา้ นการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช
มีความสำ�คัญยิง่ ต่อคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ5-7

ด้านทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
จากประสบการณ์ที่นักศึกษาเขียนเล่าความรู้สึก
ของตนเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมว่า “ผูป้ ว่ ยจิตเวชน่าสงสาร
น่ากลัว และไม่กล้าทีจ่ ะเข้าไปพูดคุยด้วย ไม่รวู้ ธิ กี ารเข้าไป
สร้างสัมพันธภาพ (approach)” สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์4 ที่ว่า นักศึกษาแพทย์
มักจะพบผูป้ ่วยจิตเวชทีม่ ีอาการหนักโดยเฉพาะผูป้ ่วยใน
บางครั้งพบผู้ป่วยก้าวร้าว อยู่ในห้องแยก ทำ�ให้รู้สึกกลัว
หรื อ บางครั้ ง พบผู้ ป่ ว ยที่ เ รื้ อ รั ง มี ป ระวั ติ ก ารเข้ า รั บ
การรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ทำ�ให้รู้สึกว่าโรค
จิตเวชเป็นโรคที่รักษาไม่หาย หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษามีทศั นคติเปลีย่ นไปในด้านบวก แสดงให้เห็นว่า
ประสบการณ์ตรงที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงมีผล
ต่อการปรับเปลีย่ นทัศนคติทดี่ ขี นึ้ 1 ทีพ่ บว่าหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษามีความรู้สึกว่า “ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ที่
น่าเห็นใจ เนือ่ งจากไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น
สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ คื อ การต้ อ งทำ � ความเข้ าใจกั บ ชุ ม ชนและ
การทีจ่ ะปรับเปลีย่ นทัศนคติของชุมชนนัน้ การปรับเปลีย่ น
ทัศนคติในการมองผู้ป่วยต้องเริ่มต้นจากครอบครัวของ
ผู้ ป่ ว ยก่ อ น จากประสบการณ์ ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เยี่ ย มบ้ า นทำ�ให้ ไ ด้ เ ห็ น ศั ก ยภาพของผู้ ป่ ว ยที่ ส ามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข”
สอดคล้องกับการศึกษาของสมพร รุ่งเรืองกลกิจ และ
จิดารัตน์ พิมพ์ดีด2 ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านประสบการณ์มองเห็นมิติด้าน psychosocial ในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชเมื่ อ อยู่ ใ นบริบท
ครอบครัวและชุมชน
เมือ่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยีย่ มบ้านและชุมชน
กั บ ผู้ ป่ ว ยและญาติ ทำ �ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ประสบการณ์
มองเห็นมิตดิ า้ น psycho-social ในการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช
เมือ่ อยูใ่ นบริบทครอบครัวและชุมชนทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรม โดยก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาเขียนเล่าถึงประสบการณ์ว่า
“มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยเฉพาะในหอผู้ป่วย เพราะ
ส่ ว นใหญ่ จ ะดู แ ลทางร่ า งกายและตั วโรคของผู้ ป่ ว ย
จนบางครั้งลืมมองถึงความทุกข์ด้านจิตใจที่เป็น illness
ทีแ่ ฝงอยูใ่ น disease ของผูป้ ว่ ย อีกทัง้ ไม่เคยออกไปเยีย่ ม
บ้าน ไม่รู้ว่าเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้านแล้วเป็นอย่างไร”
นอกจากนี้ยังมองว่า “ผู้ป่วยจิตเวชมีฐานะทางสังคมที่
ด้อยกว่าคนอื่น หรือมีปัญหาในการเข้าสังคม ดังนั้น
การดูแลผูป้ ว่ ยจึงต้องให้คนรอบข้างเข้ามามีสว่ นร่วมด้วย”
แต่ ห ลั ง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์
ในการมองเห็นมิตดิ า้ น psycho-social ในการดูแลผูป้ ว่ ย
จิตเวชเมื่อยู่ในบริบทครอบครัว ชุมชน เพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสงวนศรี แต่งบุญงาม และ
ชัชฎาภรณ์ ศรีพฒ
ั นพิบลู ย์1 ทีว่ า่ ประสบการณ์ทางสังคม
จิตใจของนักศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมีผล
ต่อการบำ�บัดรักษา (therapeutic factors) กิจกรรม
เยี่ยมบ้านเยี่ยมชุมชนมุ่งเน้นให้นักศึกษา ผู้ป่วย และ
ญาติเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกัน เพื่อให้ทุกคน
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
และเห็นอกเห็นใจกัน เกิดการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน (cohesiveness) จากการที่ผู้ป่วยและญาติ
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยกันเอง และพบว่า
ครอบครัวของผู้ป่วยแต่ละครอบครัวจะมีอุปสรรคปัญหา
ที่แตกต่างกัน ตลอดจนมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองที่มี
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ปัญหา คนอืน่ ก็มปี ญ
ั หา รูส้ กึ ไม่โดดเดีย่ ว (universality)
และที่สำ�คัญผู้ป่วยได้มีโอกาสแสดงให้ญาติและชุมชน
เห็ น ถึ ง ความสามารถของตนเองตามศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่
รวมถึงความสามารถในการร่วมกิจกรรมกับผูอ้ น่ื ในสถานที่
ต่างๆ กันได้อย่างปกติ ประสบการณ์เหล่านีจ้ ะทำ�ให้ผปู้ ว่ ย
เกิดความภาคภูมใิ จ รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (self esteem)
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจของผู้ป่วยในการปรับตัว
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่อไป
ด้านความสามารถในการเชื่อมโยงการดูแล
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน
จากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เขียนเล่าความรูส้ กึ ของตนเองหลังการเข้าร่วมกิจกรรมว่า
“นอกจากการรั ก ษาที่ ไ ด้ จ ากโรงพยาบาลแล้ ว หาก
ทางบ้านหรือชุมชนไม่ให้ความสำ�คัญ รังเกียจผูป้ ว่ ย ก็จะ
ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่หาย กลับมารักษาซ้ำ�ที่โรงพยาบาลอีก
ดั ง นั้ น การดู แ ลผู้ ป่ ว ยหลังจำ � หน่าย หรือการดูแลโดย
ครอบครัวและชุมชนจึงมีความสำ�คัญไม่นอ้ ยกว่าการรักษา
ที่โรงพยาบาล” และ “การรักษาโรคทางจิตเวชไม่ใช่
แค่การรักษาแต่ในโรงพยาบาลแต่ต้องมีการส่งต่อดูแล
ติดตามไปจนผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในชุมชน
ได้” นอกจากนี้ทำ�ให้นักศึกษาได้รับรู้ว่า “ผู้ป่วยคนหนึ่ง
จะดีขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบจากทั้งโรงพยาบาล ผู้ป่วย
ญาติ สภาพสังคม ชุมชน ครอบครัว ซึง่ ช่วยกันรักษาต่อ
ให้ ผู้ ป่ ว ยดี ขึ้ นในระยะยาวหลั ง ออกจากโรงพยาบาล”
จากประสบการณ์ข้างต้น นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้
กระบวนการรักษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ผลดีจนทำ�ให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ใช้ ชี วิ ต เป็ น ปกติ ใ นการอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ต้ อ งอาศั ย
การดูแลที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาล บ้าน
และชุมชน8-10 ซึ่งในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต้องมีลักษณะ
ครอบคลุมทุกมิติ และมีการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่ า งโรงพยาบาลในการดู แ ลตั้ ง แต่ ผู้ ป่ ว ยเข้ า รั บ
การรักษาจนอาการทุเลา สามารถช่วยเหลือตนเองได้
เตรียมผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวและชุมชน หากครอบครัว
และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ประสาน
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ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ผู้ป่วยก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างปกติสุขต่อไป
ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กระบวนการของกิ จ กรรม
ดังกล่าวช่วยให้นกั ศึกษาแพทย์ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ตรงจากการพู ด คุ ย และสั ง เกตในเรื่ อ งโรคและอาการ
การดูแลของครอบครัวและชุมชน ทำ�ให้เกิดการสร้างเสริม
ทัศนคติในด้านบวก ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ได้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (biopsycho-social aspect) อีกทั้งเห็นถึงความเชื่อมโยง
ของการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
และชุมชน
ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นางาน
บริการเพื่อการเรียนการสอน ผลจากการศึกษาจึงเป็น
ข้อมูลด้านเดียวที่ได้จากนักศึกษา ในครั้งต่อไปผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาให้ครอบคลุม ทั้งมิติ
ของผู้ป่วย ญาติ และชุมชนด้วย เพื่อจะได้เป็นแนวทาง
การพัฒนางานบริการโดยบูรณาเข้ากับการเรียนการสอน

สรุป

กิจกรรมเยยี่ มบ้านและชุมชนเพือ่ การสร้างเสริม
ความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วย
จิตเวชชุมชนในนักศึกษาแพทย์มีคะแนนการประเมิน
ตนเองแบบอัตตะวิสัย (subjective) ในช่วงสิ้นสุด
กิจกรรมนักศึกษาแพทย์มีคะแนนเพิ่มขึ้น ทั้งด้าน
ความรูด้ าน
้ โรคจิตเวชและการรักษาจากประสบการณ์
ของผูป้ ว่ ยและญาติ ด้านทัศนคติที่ดตี อ่ การดูแลผูป้ ว่ ย
จิตเวช ด้านประสบการณ์มองเห็นมิตดิ าน
้ จิตสังคม
(psycho-social) ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเมื่อยู่ใน
บริบทครอบครัวและชุมชน และด้านความสามารถ
ในการเชือ่ มโยงการดูแลผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลสูบ่ าน
้
และชุมชน จะเห็นได้ว่านักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาส
เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์การมีปฏิสมั พันธ์กับผูป้ ว่ ย
ญาติ และชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการสร้างเสริม
ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง
39
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