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(Abstract)
The mental health of bedridden caregivers is extremely important. This is because bedridden

caregivers are required to provide continuous, long-term care to patients throughout the day. These duties
limit or take away their personal time or enough time to relax. The activities performed on the patient create
a repetitive feeling and the boredom causes stress to accumulate and may create mental problems for the
caregiver. From the study of Tha Chang Subdistrict Mueang Chanthaburi District, it was found that caregivers
of bedridden patients can be divided into 3 types: caregivers who are relatives, caregiver that are neighbors,
and caregivers who are employed to take care of patients at home. These three types of caregivers had no
different stress level in caring for bedridden patients. This is due to insufficient knowledge and experience
in caring for patients. According to the literature review, caregivers who had knowledge and experience.
Therefore, to prevent mental health problems for caregivers of bedridden in the community health workers
should be assessed and screened for mental health problems for their q1caregivers as well as providing
knowledge and skills important in caring for bedridden patients.
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(บทคดัย่อ)
สุขภาพจิตของผูดู้แลผูป่้วยติดเตียงมคีวามสาํคญัอย่างยิ�ง เนื�องจากผูดู้แลผูป่้วยตดิเตยีงจะตอ้งใหก้ารดูแลผูป่้วย

ตลอดท ั�งวนัอยา่งต่อเนื�องยาวนาน ทาํใหไ้มม่เีวลาสว่นตวัหรอืเวลาพกัผอ่นที�เพยีงพอ กจิกรรมที�ทาํใหก้บัผูป่้วยก่อใหเ้กดิความรูส้กึ
ซํ�าซากจาํเจและเกดิความเบื�อหน่ายมคีวามเครยีดสะสมจนอาจกลายเป็นผูท้ี�มปีญัหาดา้นจิตใจได ้ จากการศึกษาขอ้มูลเขตพื�นที�
ตาํบลทา่ชา้ง อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีพบวา่ผูดู้แลผูป่้วยตดิเตยีงแบง่ออกไดเ้ป็น � ประเภท ไดแ้ก่ ผูดู้แลที�เป็นญาตพิี�นอ้ง  ผูดู้แลที�เป็น
เพื�อนบา้น และผูดู้แลที�มอีาชพีรบัจา้งดูแลผูป่้วยที�บา้น ซึ�งผูดู้แลท ั�ง � ประเภทนี�มรีะดบัความเครยีดในการดูแลผูป่้วยตดิเตยีง
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สุขภาพจิตเป็นเรื�องละเอียดอ่อนซบัซอ้นของบคุคลที�จะมีการ
แสดงออกทางความคิด ความรูส้กึ อารมณ์ และความตอ้งการ
ที�แทจ้รงิดว้ยการสื�อสารผ่านทางนํ�าเสยีง สหีนา้ ภาษา และ
ทา่ทาง เป็นส่วนใหญ่ สิ�งที�ผูป้ระเมนิควรทาํการสงัเกตมดีงันี� (3)

�. สภาพร่างกายและลกัษณะโดยท ั �วไป ไดแ้ก่
รูปร่างหนา้ตา สหีนา้ทา่ทาง ความสะอาดของร่างกายและเสื�อผา้
ความเหมาะสมของเสื� อผา้และการแต่งกาย ลกัษณะผิวหนงั
รอยแผลเป็น รอยฟกชํ�าต่าง ๆ เป็นตน้

�. ลกัษณะการพูด ไดแ้ก่ คาํพูด ภาษาที�ใช ้นํ�าเสยีง
จงัหวะ การเนน้คาํ การเวน้วรรค ทว่งท ีความต่อเนื�องเชื�อมโยง
ของการพูด

�. ล ักษณะความคิด ได ้แก่  ล ักษณะเนื� อหา
กระบวนการคิด ความต่อเนื� องเชื� อมโยงของเนื� อหา และ
กระบวนการคิด

�. ลกัษณะการรบัรู  ้ ไดแ้ก่ การรบัรูต้นเองและ
สิ�งแวดลอ้มว่าคุกคามหรอืเป็นมิตร

�. ลกัษณะอารมณ์ที�แสดงออก ไดแ้ก่ ซึมเศรา้
หดหู่ เบื�อหน่าย หงุดหงิด โกรธ เกลียด ฉุนเฉียว กลวั
วติกกงัวล เครยีด ผ่อนคลาย

�. ลกัษณะการเคลื�อนไหว ไดแ้ก่ มอืส ั �น ตวัส ั �น
แขง็เกรง็ กระตกุ โยกตวัไปมาตลอดเวลา

�. ล ักษณะพฤติ กรรมการแสดงออก ได ้แก่
ความสนใจตนเองและสิ�งแวดลอ้ม สมาธิ ความสามารถใน
การควบคุมตนเอง

�. ลกัษณะสมัพนัธภาพระหว่างผูดู้แลกบับุคคล
อื�น เช่น ผูป่้วย ญาตผูิป่้วย และบคุคลอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
          การสงัเกตเป็นวธิีการประเมนิอาการผดิปกตทิางดา้น
สุขภาพจิต ที�สาํคญัซึ�งตอ้งใชต้ลอดการสนทนา หรอืสมัภาษณ์
รว่มกบัการสะทอ้นใหผู้ดู้แลไดร้บัรูต้นเองวา่เขากาํลงัรูส้กึอยา่งไร
หรอืคิดอยา่งไร เช่น เมื�อสงัเกตเหน็วา่คู่สนทนามกีารขมวดคิ�ว
สีหนา้เคร่งเครยีด อาจจะสะทอ้นวา่ “คุณกาํลงัรูส้ึกไม่พอใจ
หงดุหงดิหรอืเปลา่ค่ะ” ถา้สงัเกตเหน็วา่มนีํ�าตาคลอ ไม่สบตา
กม้หนา้ สะทอ้นว่า “คุณกาํลงัรูส้ึกสะเทือนใจ/เสียใจหรือ
เปลา่ค่ะ” เป็นตน้

ถ า้ส ังเกตพบความผิดปกติ ให ท้าํการประเมิน
สภาพจิต ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตร่วมกบัการ
ตรวจร่างกายเบื�องตน้เพื�อช่วยเหลอืหรือเยยีวยาผูดู้แลต่อไป

การสมัภาษณ์ (Interview)
การส ัมภาษณ์ ผู ้ดูแลผู ้ป่ วยติดเตียงใชท้ ั� งการ

สมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) และไม่เป็น
ทางการ (informal interview) การส ัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการเหมาะสาํหร ับระยะแรกของการสนทนาเพื� อใหไ้ด ้
ขอ้มูลพื� นฐานท ั �วไป ส่วนการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
เกิดขึ�นในช่วงที�ผูป้ระเมินเขา้ไปใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูป่้วย
ร่วมกบัผูดู้แล ตามหลกัการสมัภาษณ์แบง่ออกเป็น � ระยะ(3)

ดงันี�
�. ระยะเริ�มตน้การสมัภาษณ์ เป็นระยะสาํคัญ

ของการสร า้งบรรยากาศที�ดี  มุ่ งเน ้นการสร า้งความรู ้สึก
ปลอดภยั ความไวว้างใจ และความเชื�อม ั �น ใหเ้กดิขึ�นกบัผูดู้แล
เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือและความรูส้ึกอิสระในการใหข้อ้มูล
ที�เป็นจรงิ ตรงไปตรงมา ชดัเจน ครอบคลุมและเป็นประโยชน์
ต่อการบาํบดัดูแลผูท้ี�มีปัญหาทางดา้นจิตใจ ซึ�งควรเริ�มตน้
จากการแนะนาํตนเอง บอกวตัถุประสงค์ ระยะเวลา และ
ประโยชน์ที�ไดร้บั การขออนุญาตจดบนัทึกขณะสมัภาษณ์
แสดงออกถึงการยอมรับ/เคารพ (respect) ในความเป็น
บุคคลของผูดู้แลอย่างจริงใจ กล่าวทกัทายเรียกชื�อถูกตอ้ง
พูดจาสุภาพ ใหเ้กียรติ มีความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย
เป็นผูฟ้งัที�ด ี ช่วยใหผู้ดู้แลเกดิความไวว้างใจ เริ�มตน้สนทนา
ดว้ยเรื� องท ั �ว ๆ ไปที� สามารถตอบไดง้่าย รู ส้ึกปลอดภ ัย
ไม่ซบัซอ้นหรอืลาํบากใจในการตอบ เช่น ถามถงึการพกัผ่อน
นอนหลบั การทาํกจิวตัรประจาํวนั งานอดเิรกที�ชอบ เป็นตน้

�. ระยะสมัภาษณ์ ระยะนี� ผูส้มัภาษณ์ สามารถ
ตั�งคาํถามไดต้ามแบบสมัภาษณท์ี�เตรยีมไว ้ซึ�งคาํถามส่วนใหญ่
ควรเป็นคาํถามปลายเปิด กระตุน้ใหส้ามารถตอบคาํถามได ้
อย่างชดัเจนและเป็นอิสระ หลีกเลี�ยงการใชค้าํศัพทเ์ทคนิค
ต่าง ๆ  ถา้สงัเกตเห็นอาการเริ�มเบื�อหน่าย หรือหมดเวลา
ตามที�กาํหนดไวค้วรยุตกิารสมัภาษณ์แลว้นดัหมายการพูดคุย
ในครั�งต่อไป

�. ระยะสิ�นสดุการสมัภาษณ์ ควรมกีารสรุปส ั�น ๆ
เกี�ยวกบัสิ�งที�ไดพู้ดคุยกนัไป จบการสมัภาษณ์ดว้ยการขอบคุณ
ในความร่วมมอื ยํ�าใหเ้หน็วา่การสมัภาษณ์เกดิประโยชนอ์ยา่งไร
กบัใครบา้ง และขอ้มูลที�ไดจ้ะเป็นความลบัเพื�อประโยชน์ต่อ
การดูแลใหก้ารชว่ยเหลอืเทา่นั�นสิ�งที�ควรหลกีเลี�ยงขณะที�พดูคยุ
หรอืสมัภาษณ์ผูดู้แล คือ มุ่งใหค้าํแนะนาํ ส ั �งสอน ตกัเตอืน
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การแสดงความสงสยั ไม่เหน็ดว้ย ไม่เชื�อหรอืขดัแยง้ในคาํตอบ
การด่วนสรุปบางประเดน็เรว็เกินไปซึ�งไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ
การแสดงออกของผูส้มัภาษณ์ที�ไม่จริงใจ เช่น มีท่าทเีร่งรีบ
สหีนา้เบื�อหน่าย เคร่งเครยีด รวมถงึการเลอืกสถานที�ในการ
พูดคุยกบัผูดู้แลผูป่้วยติดเตียงไม่ควรอยู่ในบริเวณที�มีผูป่้วย
นอนอยูห่รอืมบีคุคลอื�นอยูด่ว้ย ท ั�งนี� เพื�อความสบายใจในการ
ใหข้ อ้มูลของผู ้ดูแลเนื� องจากอาจจะมีการพูดพาดพิงถึง
ตัวผู ป่้วยหรือบุคคลอื�นบา้งซึ� งอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้
ภายในครอบครวัได ้

การตรวจสภาพจติ (mental health examination)
การดูแลผู ้ป่วยติดเตียงติดต่อกันเป็นเวลานาน

หลายเดือนหรือเป็นปี ทาํใหผู้ดู้แลตอ้งมีภาระที�เพิ�มขึ�นจาก
หนา้ที� ในงานประจาํและความรบัผิดชอบส่วนตวั เกิดการ
เปลี�ยนแปลงแบบแผนในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทาํให ้
ผูดู้แลตอ้งทาํหนา้ที�หลายบทบาทในเวลาเดียวกนั ซึ�งผูดู้แล
บางคนอาจจะยงัไม่พรอ้มในการดูแลผูป่้วย เนื�องจากไม่มี
ความรูห้รอืประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วย รวมถงึขาดทศันคติ
ที�ดตี่อการดูแลผูป่้วยตดิเตยีง รูส้กึเป็นภาระในการดูแลผูป่้วย
ทาํใหเ้กดิความเครยีด เหนื�อยลา้ ไม่มรีายได ้ไมม่เีวลาเป็นของ
ตวัเอง สูญเสยีความเป็นส่วนตวั ขาดอิสรภาพในการใชช้วีติ
ประจาํวนั ซึ�งเป็นปจัจยัที�ส่งผลกระทบทาํใหเ้กดิปญัหาทางดา้น
จิตใจได ้ ดงันั�นพยาบาลหรือเจา้หนา้ที�สาธารณสุขควรมีการ
ตรวจสภาพจิตของผูดู้แล โดยการสงัเกตและประเมนิสิ�งต่าง ๆ
ดงัต่อไปนี� (4)

�. ลกัษณะท ั �วไป พฤติกรรมและทศันคติที� ได ้
จากการสงัเกต ตั�งแต่ความสมส่วนของรูปร่าง การแต่งกาย
การแสดงออกทางสีหนา้ท่าทาง และปฏิกิริยาขณะสนทนาว่า
เหมาะสมกบักาลเทศะหรอืไม่

�. ล ักษณะการสื� อสาร วิธีการพูดและท่าทาง
ประกอบการสื� อสาร สอดคลอ้งกบัสิ� งที�พูด/ไม่สอดคลอ้ง
การสบตาหรือหลบตาขณะสนทนา

�. ลกัษณะการแสดงอารมณ์ สงัเกตถงึอารมณ์ที�
เหมาะสม/ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์หรือสิ�งที�กาํลงัพูด

�. กระบวนการคิด ผูดู้แลที�เริ�มมีปญัหาทางดา้น
สุขภาพจิตจะพบวา่มลีกัษณะ ดงันี�

�.� กระบวนการคิ ดผิ ดปกติ  เช่ น
พูดวกวนออ้มคอ้ม ไม่ตรงประเดน็ที�ถาม

�.� ความคิ ดเปลี� ยนแปลงเร็ วจาก
เรื�องหนึ�งไปอกีเรื�องหนึ�ง

�.� การหยุดพูดอย่างกะทนัหนั โดย
ไม่มสีาเหตุ

�.� การยํ�าคิด ยํ�าพูดอยูป่ระโยคเดยีว
�. การรบัรูท้างประสาทสมัผสัทางตา หู จมูก ลิ�น

กาย ว่าปกตหิรือไม่ โดยการประเมินการมองเหน็ การไดย้นิ
การรบักลิ�น การรบัรส และการสมัผสัถงึความเยน็ รอ้น อ่อน
แขง็หรอืสิ�งที�มาสมัผสักายวา่รบัรูไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งหรอืไม่

�. การรบัรูเ้วลา สถานที� บคุคล เป็นการตระหนกัรู ้
ถงึการมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื�นในเรื�องเวลา สถานที� และบคุคล
ไดถ้กูตอ้งตามความเป็นจริงหรอืไม่

�. ความจาํ ความสามารถในการเก็บขอ้มูลไว ้
ในสมองและสามารถดงึขอ้มลูดงักลา่วออกมาใชไ้ดเ้มื�อตอ้งการ
ไม่วา่จะเป็นความจาํในอดตี หรอืปจัจุบนั

�. ความตั�งใจและสมาธิ เช่น การใหล้บเลข หรอื
ใหบ้วกเลขตามพื�นฐานการศึกษาของผูป่้วยวา่ถกูตอ้งหรอืไม่

�. สติปัญญา ไดแ้ก่ การคิดเชื�อมโยง การคิด
สรา้งสรรตามพื�นฐานการศึกษาของผูป่้วยวา่เหมาะสมหรอืไม่

��. การตดัสินใจ โดยการกาํหนดสถานการณ์ให ้
เลอืกตดัสนิใจวา่สมเหตุสมผลหรือไม่

การตรวจสภาพจิตที�กล่าวมาในขา้งตน้เป็นสิ�งที�
ผูป้ระเมินควรมีความใจเยน็ในการสงัเกต พูดคุยอย่างเป็น
ธรรมชาติเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�เป็นจริงและถูกตอ้ง เมื�อพบว่า
ผู ดู้แลเริ�มมีปัญหาทางดา้นสุขภาพจิต ควรทาํการคัดกรอง
ดว้ยแบบประเมนิของกรมสุขภาพจิต ดงันี�

แบบประเมนิความเครยีด (ST5) ของกรมสุขภาพ
จิต(5)

ความเครียดเกิดขึ�นไดก้บัทุกคน สาเหตุที�ทาํให ้
เกดิความเครยีดมหีลายอยา่ง เช่น รายไดท้ี�ไม่พอเพยีงมหีนี�สนิ
ประสบภยัพบิตัติ่าง ๆ  ที�ทาํใหเ้กดิความสูญเสยี ความเจ็บป่วย
ดว้ยโรครา้ยแรง เป็นตน้ ความเครยีดมที ั�งประโยชนแ์ละโทษ
หากมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจได ้ ซึ�งการ
ประเมนิความเครยีดสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง โดยใหค้ะแนน
�-� ที�ตรงกบัความรูส้กึของตนเองมากที�สุด
 คาํชี�แจง คะแนน � หมายถงึ แทบไม่ม ีคะแนน � หมายถงึ
เป็นบางคร ั�ง

คะแนน � หมายถงึ บอ่ยคร ั�ง คะแนน � หมายถงึ
เป็นประจาํ
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      ขอ้ที� อาการหรอืความรูส้กึที�เกดิในระยะ �-� สปัดาห ์   คะแนน
0 1 2 3

       1 มปีญัหาการนอน นอนไม่หลบัหรอืนอนมาก
       2 มสีมาธินอ้ยลง
       3 หงุดหงดิ/กระวนกระวาย/วา้วุน่ใจ
       4 รูส้กึเบื�อ เซง็
       5 ไม่อยากพบปะผูค้น
 การแปลผล

คะแนน �-� เครยีดนอ้ย คะแนน �-� เครยีดปานกลาง
คะแนน �-� เครยีดมาก คะแนน ��-�� เครยีดมากที�สุด

แบบประเมนิภาวะซมึเศรา้ � คาํถาม (2Q) กรมสุขภาพจิต(6)

คาํถาม มี       ไม่มี

  �. ใน � สปัดาหท์ี�ผ่านมา รวมวนันี�  ทา่นรูส้กึ หดหู ่เศรา้ หรอืทอ้แทส้ิ�นหวงั หรอืไม่
  �. ใน � สปัดาหท์ี�ผ่านมา รวมวนันี�ทา่นรูส้กึ เบื�อ ทาํอะไรกไ็ม่เพลดิเพลนิ หรอืไม่
 การแปลผล
  - ถา้คาํตอบ ไม่ม ีท ั�ง � คาํถาม ถอื วา่ ปกต ิไม่เป็นโรคซมึเศรา้
  - ถา้คาํตอบ มี ขอ้ใดขอ้หนึ�งหรอืท ั�ง � ขอ้ (มอีาการใด ๆ ในคาํถามที� � และ �) หมายถงึ “เป็นผูม้คีวามเสี�ยง” หรือ
“มแีนวโนม้ที�จะเป็นโรคซมึเศรา้” ใหป้ระเมนิต่อดว้ยแบบประเมนิ โรคซมึเศรา้ � Q ดงันี�

แบบประเมนิภาวะซมึเศรา้ � คาํถาม (9Q) กรมสุขภาพจิต(7)

ในช่วง � สปัดาหท์ี�ผ่านมารวมทั�งวนันี�         ไม่มเีลย     เป็นบางวนั    เป็นบ่อย     เป็นทกุวนั
ท่านมีอาการเหล่านี� บ่อยแค่ไหน             �-� วนั     >� วนั

  �. เบื�อ ไม่สนใจอยากทาํอะไร 0    1        2 3
  �. ไม่สบายใจ ซมึเศรา้ ทอ้แท ้ 0    1        2 3
  �. หลบัยากหรอืหลบั ๆ ตื�น ๆ หรอืหลบัมากไป 0    1        2 3
  �. เหนื�อยงา่ยหรอืไม่ค่อยมแีรง 0    1        2 3
  �. เบื�ออาหารหรอืกนิมากเกนิไป 0    1        2 3
  �. รูส้กึไม่ดกีบัตวัเอง คิดวา่ตวัเองลม้เหลวหรอืครอบครวัผดิหวงั 0    1        2 3
  �. สมาธิไม่ด ีเวลาทาํอะไร เช่น ดูโทรทศัน ์ฟงัวทิยุ หรอืทาํงาน 0    1        2 3
     ที�ตอ้งใชค้วามตั�งใจ
  �. พูดชา้ทาํอะไรชา้ลงจนคนอื�นสงัเกตเหน็ไดห้รอืกระสบักระส่าย 0    1        2 3
     ไม่สามารถ อยูน่ิ�งไดเ้หมอืนที�เคยเป็น
  �. คิดทาํรา้ยตนเอง หรอืคิดวา่ถา้ตายไปคงจะดี 0    1        2 3

  คะแนนรวมทั�งหมด
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 การแปลผล

        คะแนนรวม การแปลผล

< 7 ไม่มอีาการของโรคซึมเศรา้หรอืมีอาการของโรคซมึเศรา้ระดบันอ้ยมาก
7-12 มอีาการของโรคซมึเศรา้ ระดบันอ้ย
13-18 มอีาการของโรคซมึเศรา้ ระดบัปานกลาง
> 19 มอีาการของโรคซมึเศรา้ ระดบัรุนแรง

การประเมินความเครียดและภาวะซมึเศรา้ นบัว่า
เป็นสิ�งสาํคญัที�ชว่ยคดักรองปญัหาทางดา้นสขุภาพจติของผูดู้แล
ในเบื�องตน้ได ้ เมื�อทาํแบบประเมินแลว้พบว่าผูดู้แลมีความ
เครียดในระดบัมากหรือมากที�สุด พยาบาลหรือนกัจิตวทิยา
ควรพูดคุย สอบถามถงึสาเหตขุองความเครยีดนั�น เพื�อป้องกนั
การเกดิภาวะซมึเศรา้หรอืปญัหาดา้นสขุภาพจิตที�รนุแรงตามมา
เชน่ การฆ่าตวัตาย เป็นตน้  รวมถงึฝึกใหผู้ดู้แลมคีวามสามารถ
ในการจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้

การจดัการกบัอารมณ์ดว้ยตนเองของผูดู้แล
อารมณ์ (emotion) เป็นความรูส้ึกที�เกิดขึ�นจาก

สิ� งที�มากระทบทาง ตา หู จมูก ลิ� น กาย ใจ แลว้เกิด
เป็นความรูส้ึกสุข (เช่น ชอบ/พอใจ/ดีใจ/สบายใจ เป็นตน้)
ความรูส้กึทกุข ์(เช่น ไม่ชอบ/ไม่พอใจ/เสยีใจ/เครยีด เป็นตน้)
หรือความรูส้ึกเฉย ๆ ซึ�งเป็นกลไกภายในที�ผลกัดนัใหเ้กิด
การแสดงออกมาสู่ภายนอกทางนํ�าเสียง คาํพูด สีหนา้ หรือ
ทา่ทาง โดยส่วนใหญ่มกัจะแสดงพฤตกิรรมการแสดงออกมา
ในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ความคิดเชิงลบที� เกิดขึ� น เช่น
คิดซํ�า ๆ ถงึคาํพูด/คาํบ่น/คาํด่า ของผูป่้วยหรอืญาติ คิดถงึ
พฤติกรรมที�ไม่ดีของผูป่้วยหรือญาติ เป็นตน้ ซึ�งสิ�งต่าง ๆ
เหล่านี� เป็นบ่อเกิดของความเครียด ยิ�งตอ้งเผชิญกบัความ
กดดนัต่าง ๆ รอบตวั ความเครยีดที�เกดิขึ�นนั�นกจ็ะกลายเป็น
สาเหตุของความทุกขใ์จร่วมดว้ย เมื�อสองส่วนมาผสานกนั
ระหว่างความเครียดกบัความคิดเชิงลบจะสะสมกลายเป็น
ความวติกกงัวล หรือนานไปก็กลายเป็นความทอ้แทส้ิ� นหวงั
และซมึเศรา้ไดใ้นที�สดุ  ดงันั�นผูดู้แลควรมคีวามสามารถในการ
จัดการกับอารมณ์ดว้ยตนเองตามวิธีที� ผู ้เขียนไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ผูดู้แลในชุมชนร่วมกบัแหล่งขอ้มูลทางเว็ปไซด์(8)

ดงันี�

�. รูเ้ทา่ทนัหรอืไวต่อความคิด ความรูส้กึในเชงิลบ
ที�กาํลงัเกิดขึ�น จะส่งผลใหอ้ารมณ์ดงักล่าวลดความรุนแรง
ลงไดบ้า้ง ดงัเช่น เมื�อรูต้วัวา่เริ�มไม่พอใจ ใหบ้อกกบัตวัเองวา่
“ฉันกาํล ังไม่ พอใจ” จะช่วยลดความไม่พอใจลงได ้บ า้ง
เนื� องจากเป็นการร ับรู ถ้ึงสิ� งที� เกิดขึ� นในปัจจุบนั เป็นการ
กระตุกความคิดของตนเองใหอ้ยู่กบัปัจจุบนั มีสติมากขึ�น
ทาํใหใ้จเยน็ลง สามารถควบคุมการแสดงออกที�ไม่เหมาะสม
ลงได ้ถา้กระตกุความคดิเชงิลบนั�นไมไ่ดจ้รงิ ๆ  ใหเ้ดนิออกจาก
บริเวณนั�นไปก่อนที�จะแสดงปฏกิิรยิาที�ไม่เหมาะสมออกไป

�. ใชเ้ทคนิคการผ่อนคลายที�เหมาะสมกบัตนเอง
เช่น การมสีตริบัรูล้มหายใจเขา้ออก จะช่วยทาํใหอ้ารมณ์และ
จิตใจกลบัเขา้สู่ภาวะสงบ เทคนิคการหายใจมีหลากหลาย
แตกต่างกันออกไป สาํหร ับวิธี ง่าย ๆ ข ั�นพื� นฐาน เช่น
การนับเลขที� ควบคู่ ไปกับการกาํหนดลมหายใจเข า้ออก
หรอืใชค้าํภาวนา เช่น “พทุ..(หายใจเขา้) - โธ..(หายใจออก) นบั
�. พทุ..-โธ �. พทุ..-โธ.. � นบัไปเรื�อย ๆ จนเกดิความสงบ
สบายใจขึ�น  หรอืใชก้ารสวดมนต ์นั �งสมาธิกไ็ดต้ามความถนดั
ของแต่ละบคุคล

�. การผ่อนคลายกลา้มเนื� อ สามารถทาํไดก้ ับ
กลา้มเนื� อทุกส่วนที� รู ส้ึกเครียด โดยนั �งหรือนอนหลบัตา
ในทา่ที�สบายแลว้บอกกบัตวัเองซํ�า ๆ  จนกวา่จะรูส้กึผอ่นคลาย
เช่น ถา้ปวดศีรษะ ใหส้ ั �งตวัเองว่า “กลา้มเนื�อส่วนศีรษะของ
ฉันกาํลงัผ่อนคลาย...  กลา้มเนื� อส่วนศีรษะของฉันกาํลงั
ผ่อนคลาย... กลา้มเนื� อส่วนศีรษะของฉันกาํลงัผ่อนคลาย...”
บอกไปเรื�อย ๆ จนเกดิความสงบ สบายใจขึ�น

�. การปรบัเปลี�ยนความคิดใหม่ใหเ้ป็นความคิด
เชงิบวก (positive thinking) ซึ�งวธิีนี�จะทาํใหเ้กดิพลงัในการ
ใชช้ีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ�งการหาโอกาสท่ามกลางอุปสรรค
(turning obstacle into opportunity) ทาํใหเ้รามองเหน็
ประโยชนข์องปญัหา เชน่ การดูแลผูป่้วยตดิเตยีงทาํใหไ้มม่เีวลา
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ออกไปเที�ยวนอกบา้น ซึ�งในช่วงที�มีการแพร่ระบาดของโรค
ไวรสัโคโรน่า ���� เชน่นี�ทาํใหเ้ราปลอดภยัไมต่อ้งไปสมัผสักบั
เชื�อโรคภายนอก เป็นตน้

�. การลดความตึงเครียดทางอารมณ์ดว้ยการทาํ
กจิกรรมต่าง ๆ ที�ชอบ หรอืไดม้กีารออกแรงที�อดัแน่นในใจ
ออกไปอยา่งเหมาะสม เช่น การถอนหญา้ ขดุดนิ ปลูกตน้ไม ้
ซ่ อมแซมสิ� งของจะช่ วยให ้ได ้ออกแรงระบายอารมณ์
การออกกาํลงักาย การรอ้งเพลง เตน้ราํ ปลูกตน้ไม ้การเยบ็ปกั
ถกัรอย การทาํอาหาร การเลน่กบัสตัวเ์ลี�ยง การดูหนงั เป็นตน้

�. หาวิธี ที� ทาํ ให ต้ ัวเองยิ� ม/ห ัวเราะ ด ้วยการ
ดูหนงัตลก อ่าน/ฟงัเรื�องขาํขนั เนื�องจากสมองของเรามคีวาม
เชื� อมโยงกับอารมณ์ และการแสดงออกทางสีหนา้ของเรา
เมื� อเราเกิดความเครียด เราม ักจะเก็บความเครียดเอาไว ้
จาํนวนมาก และไดแ้สดงมนัออกมาบนสหีนา้ของเรา ดงันั�น
การยิ�มหรือหวัเราะ สามารถช่วยใหเ้ราบรรเทาความเครียด
ที�มีอยูล่งไปได ้

�. ระบายความไม่สบายใจ/คบัขอ้งใจกบัคนสนิท
ที�ไวว้างใจได ้ โดยเลอืกคนที�มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์/
ปญัหาที�เรากาํลงัมอียูเ่พื�อใหเ้ขารบัฟงั และเป็นกาํลงัใจใหก้บัเรา
เนื� องจากเมื�อเราไดแ้บ่งปันเรื�องราวปัญหาบางอย่างที�กาํลงั
ประสบหรืออารมณ์ความรูส้กึแย่ ๆ โดยการพูดคุย โทรคุย
หรือไลน์หากนั ถา้ไม่มีคนสนิทที�จะระบายความทุกขใ์จให ้
เขียนลงในกระดาษแลว้ฉีกทิ� ง จะช่วยใหค้วามเครียดเบา
บางลงไปได ้

�. สิ� งที� ไม่ควรทาํขณะที� รู ส้ึกว่าตนเองโกรธจน
ควบคุมตวัเองไดย้าก ไดแ้ก่(9)

�) ไม่ควรโพสตเ์ฟซบุ๊กส่วนตวัระบาย
อารมณ์ขณะยงัมีความโกรธรุนแรง เพราะจะทาํใหข้าดความ
ยบัย ั�งช ั �งใจ ขาดสติเผลอตัวเขียนระบายอารมณ์ ในสิ� งที�
ไม่สมควรและตอ้งมานึกเสยีใจภายหลงัที�แกไ้ขอะไรไม่ไดแ้ลว้

�) หา้มขบัรถ เพราะอารมณ์โกรธจะทาํ
ใหเ้ราหนุหนัพลนัแลน่ ขาดสติ

�) ไม่ระบายอารมณ์ดว้ยการดื�มเหลา้
�) หลีกเลี� ยงการทะเลาะเพราะจะ

ลุกลามใหญ่โตไดง้า่ยเนื�องจากการควบคุมตนเองไม่ได ้
�) หา้มคิดหมกมุ่นอยู่กบัคนหรือเรื�อง

ที�ทาํใหโ้กรธ เนื� องจากจะทาํใหค้วามรูส้ึกโกรธเพิ�มมากขึ�น
และอาจทาํใหเ้กดิความรุนแรงได ้

การจัดการกับอารมณ์ของตนเองนับว่าเป็นสิ�งที�
มคีวาม สาํคญัที�ช่วยทาํใหผู้ดู้แลไดป้ระวงิเวลา ทบทวนตวัเอง
จะทาํใหใ้จเยน็ลง ตั�งสตไิด ้ ไม่หนุหนัพลนัแลน่ และมองเหน็
ปญัหานั�นเลก็ลง ผลลพัธ์สุดทา้ยที�ไดจ้ากการถามใจตวัเอง
คือการใหอ้ภยั การปล่อยวาง และทุกอย่างจะผ่านไปดว้ยดี
ทาํใหค้วามเครยีดลดลง สามารถป้องกนัปญัหาทางจิตได ้

ความรูแ้ละทกัษะที�สาํคญัในการดูแลผูป่้วยตดิเตียง
จากการศึกษาข อ้มู ลในเขตพื� นที� ตาํบลท่ าช ้าง

อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีพบวา่การดูแลผูป่้วยตดิเตยีงโดยที�ผูดู้แล
ไม่มีความรูห้รือขาดประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วยติดเตียง
ที�ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดม้กัจะเกิดความวติกกงัวลว่า
จะดูแลหรอืปฏบิตัติอ่ผูป่้วยอยา่งไรจึงจะทาํใหผู้ป่้วยเกดิความ
สขุสบาย ปลอดภยั และมคีวามเหมาะสมมากที�สดุ อนัส่งผลให ้
ผูดู้แลมคีวามเครยีดสะสมซึ�งอาจจะทาํใหผู้ดู้แลเกดิปญัหาทางดา้น
จิตใจได ้ ดงันั�นผูดู้แลควรมคีวามรูแ้ละทกัษะที�สาํคญัในการ
ดูแลผูป่้วยตดิเตยีงในเรื�องต่าง ๆ ดงันี�

�. การทาํความสะอาดบาดแผล จากสภาพของ
ผูป่้วยติดเตียงในชุมชนส่วนใหญ่ที�พบมกัจะเกิดแผลกดทบั
บรเิวณที�เป็นปุ่มกระดูกต่าง ๆ  เชน่ บรเิวณกน้กบ สะโพก ตาตุม่
เนื�องจากโลหติบรเิวณนั�นไหลเวยีนไม่ดหีรอืขาดเลอืด รวมถงึ
ผิวหนังเปียกชื� นจากนํ�าปัสสาวะ/อุจจาระ/เหงื� อและมีการ
เสยีดสบีอ่ย ๆ  จะทาํใหเ้กดิแผลที�ผวิหนงั ซึ�งในระยะแรกอาจมี
แค่อาการลอกที�ผวิอยา่งเดยีว แต่หากปลอ่ยไวก้อ็าจลอกไปถงึ
ช ั�นกลา้มเนื�อและกระดูกกลายเป็นแผลกดทบัที�มขีนาดใหญไ่ด ้
ดงันั�นผูดู้แลตอ้งดูแลผวิหนงัใหส้ะอาดก่อนการเกดิแผลกดทบั
โดยเช็ดทาํความสะอาดผวิหนงัและทาโลชั �นในกรณีที�ผิวแหง้
เพื�อใหผ้ิวมีความชุ่มชื�น มีการนวดคลึงกลา้มเนื� อแผ่นหลงั
กน้กบ แขนและขา เพื�อกระตุน้การไหลเวยีนของโลหติร่วมดว้ย
รวมถงึการจดัหาที�นอนลมแบบรงัผึ�ง หรอืบบัเบิ�ล (Bubble)
ใหเ้นื�องจากวสัดุทาํจากพวีซีเีนื�อเหนยีว มคีวามยดืหยุน่แขง็แรง
ไม่อบัชื�น ทนทาน เหมาะกบัผูป่้วยที�มีแผลกดทบั(10) รวมถงึ
ผา้ปูที�นอนสะอาด เรยีบ ตงึ  สาํหรบัวธิีการทาํความสะอาด
บาดแผล ผูดู้แลควรปฏบิตั ิดงันี�

�.� เตรียมอุปกรณ์ ในการทาํความ
สะอาดบาดแผลใหพ้รอ้ม ไดแ้ก่ ชดุทาํแผล สาํล/ีผา้กอ๊ซ/ทอ็ป
ที�สะอาดปราศจากเชื�อ (ขอไดท้ี� รพ.สต.ใกลบ้า้น)  นํ�ายาลา้งแผล
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นํ�ายาใส่แผล (ตามแพทยส์ ั �ง) ถงุมอืสะอาด ถงุขยะ พลาสเตอร์
หรอือปุกรณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

�.� ลา้งมอืใหส้ะอาด ใส่หนา้กากอนามยั
จดัทา่ผูป่้วยใหเ้หมาะสมก่อนเปิดชดุทาํแผล

�.� เปิดชุดทาํแผลอย่างถูกตอ้งตามที�
พยาบาลไดใ้หค้าํแนะนาํไว ้ ทาํแผลโดยใชป้ากคีบหยบิจบัสาํลี
หรอืผา้กอ๊ซที�ใชเ้ชด็ในแผลใหท้ ั �ว สิ�งที�ควรระวงัขณะเชด็แผล
คือ การป้องกนัไม่ใหส้ิ�งที�สกปรกเขา้ไปปนเปื� อนในบาดแผล
เพื�อป้องกนัเชื� อโรคเขา้สู่บาดแผล ทิ� งสาํลี/ก๊อซที�ใชแ้ลว้ใน
ถงุขยะตดิเชื�อ (ควรแยกขยะทิ�งจากขยะท ั �วไป)

�.� ปิดผา้กอซที�สะอาดปราศจากเชื� อ
ใหค้ลุมปากแผลชั�นในและปิดผา้ก๊อซหรือผา้ท็อปชั�นนอก
ตามสภาพของแผลปิดดว้ย พลาสเตอร์เพื�อยึดผา้ปิดแผล
ชั�นนอกใหต้ดิกบัผวิหนงั
 หมายเหต ุ: กรณีที�แผลใหญ่มากเกนิความสามารถของผูดู้แล
สามารถแจง้ใหพ้ยาบาล/เจา้หนา้ที�สาธารณสุขของโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตาํบลใกลบ้า้นไปทาํความสะอาดแผลที�บา้นได ้

�. การใหอ้าหารและยาทางสายยาง ก่อนและหลงั
การรบัประทานอาหารควรทาํความสะอาดช่องปาก เพื�อลดการ
สะสมของแบคทเีรียในช่องปาก ปญัหาการรบัประทานอาหาร
ของผูป่้วยตดิเตยีงที�พบบอ่ยกค็ือ “ภาวะกลนืลาํบาก” ทาํใหต้อ้ง
ใส่สายยางใหอ้าหาร ซึ�งผูดู้แลควรปฏบิตั ิดงันี�

�.� จดัเตรยีมอปุกรณ์ (ไซรงิคใ์หอ้าหาร
ที�ผ่านการลา้งและนาํไปตม้ในนํ�าเดือดอย่างนอ้ย �� นาที
เพื�อฆ่าเชื�อโรค) อาหาร นํ�า และยาใหพ้รอ้ม

�.� จดัท่าผูป่้วยใหศ้ีรษะสูงอย่างนอ้ย
�� องศา ก่อนใหอ้าหาร

�.� ตรวจสอบว่าปลายสายยางอยู่ใน
กระเพาะอาหารหรอืไม่ดว้ยการดนัลม ��-�� ซซีี พรอ้มกบั
ใชห้ฟูงัวางบรเิวณใตล้ิ�นปี�ขณะที�ใส่ลมเขา้ไปจะไดย้นิเสยีง “ฟบุ”
แสดงวา่ปลายสายยางอยูใ่นตาํแหน่ง หลงัจากนั�นใชไ้ซรงิคดู์ด
ดูอาหารวา่มเีหลอืคา้งในกระเพาะอาหารหรอืไม่ จาํนวนเทา่ไร
ถา้เหลอืเกนิครึ�งหนึ�งของอาหารที�ใหไ้ปในมื�อที�ผ่านมาแสดงวา่
อาหารไม่ยอ่ย ควรลดปรมิาณอาหารในมื�อนี�  หรอืโทรฯ ปรกึษา
พยาบาลที�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล(11)

�.�  ใหอ้าหาร ยา และนํ�าตามที�แพทยส์ ั �ง
ใหค้รบตามจาํนวน

�.� จัดใหผู้ป่้วยอยู่ในท่านั �งประมาณ
ครึ�งช ั �วโมงหลงัใหอ้าหาร เพื�อป้องกนัการไหลยอ้นกลบัของ
อาหาร
หมายเหต ุ: ควรใหน้ํ�าระหวา่งมื�อ ��-�� ซซี ีทกุ �-� ช ั �วโมง
(กรณีที� ไม่มีข อ้ห า้ม) เพื� อป้องกันภาวะร่ างกายขาดนํ�า
(dehydrate)  และช่วยป้องกนัการตดิเชื�อในทางเดนิปสัสาวะ
รวมท ั�งใหย้าตรงตามชนิดและปริมาณตามที�แพทยส์ ั �ง

�. การจดัท่านอนที� เหมาะสมใหผู้ ้ป่วยติดเตียง
ผูป่้วยตดิเตยีงตอ้งใชช้วีติอยูบ่นเตยีงเป็นส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ใชช้ีวติประจาํวนัเหมือนคนปกติท ั �วไปได ้ ช่วยเหลอืตนเอง
ไดน้อ้ยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย
ดงันั�นเรื�องการจดัท่านอนจึงมีความสาํคญัที�ผูดู้แลควรเขา้ใจ
ในวธิีการจดัท่าแบบต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยติดเตียง
ดงันี� (12)

�.� ท่านอนหงาย จัดใหผู้ ้ป่วยนอน
หนุนหมอนที� ไม่แข็งและสูงพอเหมาะวางรองร ับส่วนศีรษะ
และไหล ่ใชผ้า้หรอืหมอนเลก็ ๆ วางใตข้อ้เทา้และใตเ้ขา่เหนือ
ขอ้พบัเพื�อป้องกนัแผลกดทบัที�สน้เทา้จากการที�ขอ้เข่าเหยยีด
และมแีรงกดทบัหลอดเลอืดที�ขอ้พบัเขา่ การที�ผูป่้วยนอนบน
เตยีงนาน ๆ อาจเกดิภาวะปอดบวมได ้หายใจไม่สะดวกหรอื
มอีาการเหนื�อยหอบได ้ควรจดัใหผู้ป่้วยนอนศรีษะสูงอยา่งนอ้ย
�� องศาขึ�นไป (ยกเวน้กรณีที�มขีอ้หา้มยกศรีษะสูง)  โดยเฉพาะ
เวลาใหอ้าหาร นํ�าหรือยาทางปากควรจัดท่าใหล้าํตวัช่วงบน
และศีรษะของผูป่้วยตั�งอย่างนอ้ย �� องศา เพื�อป้องกนั
การสาํลกัอาหารเขา้สู่ปอดทาํใหเ้กิดอาการปอดบวมได ้

�.� ท่านอนตะแคงขวา/ซา้ย การนอน
ตะแคงจะช่วยลดการกดทบับริ เวณส่วนหล ังของร่ างกาย
บรเิวณศีรษะ สะบกั กน้กบ และสน้เทา้ ปฏบิตัดิงันี�

- จดัแขนท ั�งสองขา้งของผูป่้วยใหอ้ยูใ่น
ท่างอเลก็นอ้ยและอยู่ดา้นหนา้ของลาํตวั

- สอดหมอนหนุนที�ไหลแ่ละแขนดา้นบน
ของผูป่้วยใหอ้ยู่ในระดบัเดียวกบัขอ้ไหล่ เพื�อป้องกนัไหล่
หบุเขา้/หมนุเขา้ดา้นในและยงัช่วยใหห้ายใจสะดวก ปอดขยาย
ไดต้ามปกติ

- สอดหมอนหนุนขาผู ้ป่วยขา้งที� อยู่
ดา้นบนใหอ้ยูร่ะดบัเดยีวกบัขอ้สะโพก เพื�อป้องกนัตน้ขาหบุเขา้
และหมนุเขา้ดา้นใน
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- วางหมอนหรอืผา้หม่มว้นกลมหนุนไว ้
ที�ดา้นหลงัผูป่้วย เพื�อป้องกนัผูป่้วยพลกิหงายมาดา้นหลงัและ
เพื�อความสุขสบาย
หมายเหต ุ: การนอนในทา่เดยีวนาน ๆ  ทาํใหผู้ป่้วยไมสุ่ขสบาย
ดงันั�นควรพลกิตะแคงตวัใหผู้ป่้วยทกุ �-� ช ั �วโมง เพื�อช่วยให ้
โลหิตบริ เวณที� ถูกกดท ับไหลเวียนดีและป้องกันการเกิด
แผลกดทบั

�. การดูแลเรื�องการขบัถ่าย การขบัถา่ยอุจจาระ-
ปสัสาวะของผูป่้วยติดเตียง ซึ�งส่วนใหญ่ผูป่้วยอาจจะขบัถ่าย
โดยไม่รูส้กึตวั ผูดู้แลควรรกัษาความสะอาดอยา่งด ีโดยเฉพาะ
ในผูป่้วยที�มีการใส่สายสวนปสัสาวะเขา้ไปในร่างกาย เพราะ
เป็นการเพิ�มโอกาสตดิเชื�อไดง้า่ยขึ�น ผูดู้แลแจง้ใหพ้ยาบาลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลมาเปลี�ยนสายสวนปสัสาวะ
ใหต้ามความเหมาะสม และทาํความสะอาดดว้ยนํ�าสบูอ่่อน ๆ
บรเิวณอวยัวะเพศทกุวนัเพื�อลดการหมกัหมมของเชื�อโรคและ
หากพบว่าผูป่้วยมีปสัสาวะสขีุ่น หรอืมอีาการปสัสาวะไม่ออก
ควรรบีพาไปโรงพยาบาลใกลบ้า้นทนัท ีในกรณีผูป่้วยที�สวมใส่
แพมเพิรส์ผูดู้แลตอ้งหมั �นตรวจเช็คและเปลี�ยนแพมเพริส์ให ้
ผูป่้วยอยูเ่สมอ เพราะหากปลอ่ยใหผู้ป่้วยนอนจมกองอจุจาระ
หรือปสัสาวะไปเรื�อย ๆ จะทาํใหผ้ิวหนงับริเวณกน้เปียกชื�น
เกิดแผลกดทบัไดง้า่ยขึ�นซึ�งเป็นปจัจยัส่งเสริมใหผู้ป่้วยไดร้บั
เชื�อโรคต่าง ๆ เขา้สู่ร่างกาย

�. การจดัสภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มเป็นสิ�งที�
สาํคัญต่อการฟื� นตัวของผูป่้วย ควรจัดสภาพแวดลอ้มให ้
สะอาด โดยผูดู้แลควรหม ั �นทาํความสะอาดเตียงที�นอนหรือ
โต๊ะที�ใชว้างของใชใ้หผู้ป่้วยอยู่เสมอไม่ใหม้กีลิ�นเหมน็ หรือมี
มด แมลงต่าง ๆ เปิดหนา้ต่างใหม้อีากาศถา่ยเท หอ้งไม่รอ้น
หรอืเยน็จนเกนิไป รวมถงึการจดัสถานที�ใหง้า่ยต่อการเคลื�อน
ยา้ยผูป่้วยหากเกดิเหตฉุุกเฉินขึ�นดว้ย

�. การดูแลดา้นจิตใจของผูป่้วย นอกจากปญัหา
ดา้นรา่งกายแลว้ดา้นสภาพจติใจของผูป่้วยนั�นกเ็ป็นอกีเรื�องหนึ�ง
ที� ผู ้ดูแลไม่ควรละเลยถึงแม ว้่าสาเหตุของการเป็นผู ้ป่วย
ตดิเตยีงอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละคน แต่สิ�งที�ผูป่้วยตดิเตยีง
มกัมเีหมอืน ๆ กนัก็คือ “ความเบื�อหน่ายและความทุกขใ์จ”
ที�ไม่สามารถช่วยเหลอืหรือทาํอะไรเองไดเ้หมือนเดิม ดงันั�น
ผูดู้แลจึงควรหากจิกรรมต่าง ๆ มาทาํร่วมกบัผูป่้วย (ในกรณี
ที�ผูป่้วยรูส้กึตวัด)ี เพื�อช่วยลดความเครยีดและความเบื�อหน่าย
ของผูป่้วย เช่น การดูรายการโทรทศันท์ี�ชอบ การอ่านหนงัสอื/

นิยายหรือเล่าเรื�องราวต่างๆที�ผูป่้วยชอบใหฟ้งั การทาํสมาธิ
ในแบบวธิีต่าง ๆ ที�ถนดั เป็นตน้

�. การทาํกายภาพบาํบดัเพื�อฟื� นฟูสุขภาพ การฟื� นฟู
ร่างกายผูป่้วยติดเตียงที� ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองไดน้ ั�น
จะตอ้งทาํกายภาพบาํบดัแบบที�ผูดู้แลเป็นผูท้าํให ้ (passive
exercise) เพื�อช่วยเคลื�อนไหวขอ้ต่อต่าง ๆ ไม่ใหต้ิดจน
เคลื�อนไหวไม่ได ้ ซึ�งผูดู้แลตอ้งทาํอยา่งชา้ ๆ  โดยจดัใหผู้ป่้วย
นอนหงายศีรษะสูง �� องศา เอาไมก้ ั�นเตียงลง (ถา้มี)
แลว้ปฏบิตัดิงันี� (13)

�.�  ยกแขนขึ�น-ลง  จบับรเิวณขอ้ศอก
และขอ้มอืของผูป่้วยใหห้งายขึ�น ยกขึ�นตรง ๆ  ตามแนวระนาบ
ขา้งลาํตัวเป็นจังหวะชา้ ๆ ยกขึ� นใหสุ้ดจนถึงขนานกับหู
แลว้เอาลงชา้ ๆ เป็นจงัหวะ

�.�  กาง-หบุแขน จบับรเิวณขอ้ศอกและ
ขอ้มือของผู ้ป่วยพรอ้มกางแขนออกมาด า้นขา้ง ค่อย ๆ
งอขอ้ศอกและเหยียดแขนขึ� นชิดศีรษะ แลว้จึงงอขอ้ศอก
กลบัมาในทศิทางเดมิ

�.� หมนุขอ้ไหล่ เขา้-ออก จบับรเิวณ
ขอ้ศอก และขอ้มือของผูป่้วยพรอ้มกางแขนออกมาดา้นขา้ง
ตั�งเป็นมมุฉาก �� องศา ดนัแขนผูป่้วยขึ�น-ลง �� คร ั�ง

�.� งอ-เหยียดขอ้ศอก วางแขนของ
ผูป่้วยแนบลาํตวั แลว้หงายฝ่ามือขึ�น งอขอ้ศอกขึ�นจนมือ
แตะไหลผู่ป่้วย แลว้จึงเหยยีดออกชา้ ๆ

�.� ทา่ที� � กระดกขอ้มอืขึ�น-ลง / ซา้ย-
ขวา  จบับรเิวณขอ้มอืของผูป่้วยแลว้กระดกมอืขึ�น-ลง �� คร ั�ง
แลว้จึงจบัมอืบดิไปทางซา้ย-ขวา �� คร ั�ง

�.� งอขอ้นิ� วมือ กาํมือผู ้ป่ วยและ
กางออก �� คร ั�ง พบันิ�วของผูป่้วยทลีะนิ�วเรยีงกนัไป �� คร ั�ง 
จบันิ�วหวัแม่มอื แลว้อกีขา้งจบันิ�วที�เหลอืมาแตะที�นิ�วหวัแม่มอื
ทลีะนิ�ว �� คร ั�ง

�.� กางนิ�วมอื  กางนิ�วมอืผูป่้วยเขา้-ออก
�� คร ั�ง

�.� งอ-เหยยีดขอ้สะโพก  ยกขาขึ�นแลว้
วางตั�งไขวก้บัขาอกีขา้ง ค่อย ๆ กดนํ�าหนกัลงจนตงึจึงคลาย
ออก ทาํขา้งละ �� คร ั�ง

�.� งอ-เหยียดขอ้สะโพก จับบริเวณ
ขอ้เทา้ และ ขอ้เขา่ดา้นลา่ง แลว้ยกขาขึ�นเป็นมมุฉากทาํขา้งละ
�� คร ั�ง
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