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เรียนรูการทํางาน….ผานกรณีศึกษา
ตึกฝายคํา... โรงพยาบาลสวนปรุง เปนสถานที่บําบัดรักษาผูปวยสุรามาตั้งแตป พ.ศ. 2546 ทั้งนี้
เนื่องจากมีจํานวนผูปว ยสุรามารับการรักษาแบบผูปวยใน ชวงระยะเวลา 5 ป มีจํานวนมากขึน้ กวาสอง
เทาตัว คือจาก 700 รายเปนกวา 2,000 ราย กวา 2,000 ราย และพบมากเปนอันดับ 2 รองจากผูปวยจิตเภท
โดยจัดใหมหี นวยถอนพิษสุราและหนวยฟนฟูสมรรถภาพผูปวย โดยผูปวยทุกคนจะผานหนวยถอนพิษ
สุรากอน หากพนระยะถอนพิษสุราจะยายไปอยูห นวยฟนฟูฯ ซึ่งผูปวยจะไดรับการประเมินความพรอม
และความสามารถในการเขารับการฟนฟู เพื่อเปนการเตรียมเพิ่มพูนความรูและทักษะในการกลับไปอยูใน
ชุมชนโดยลดหรือเลิกใชสุรา จากการดําเนินการที่ผานมาในป 2550 มีผูปวยประมาณรอยละ 20 ที่ผานการ
บําบัดแบบกลุม ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ประมาณรอยละ 50 ผานกลุมการใหการปรึกษา
สําหรับผูติดสุรา ซึ่งทั้งสองกลุมนี้ผูปวยจะตองสามารถอานและเขียนหนังสือได สวนผูที่สามารถอานหรือ
เขียนหนังสือไดอาจเนื่องจากไมไดเรียนหนังสือ สายตาไมดี มีภาวะงุนงงสับสนนานหรือเปนชาวเขา มี
ประมาณรอยละ 30 จึงจัดเปนกลุมที่ใหสุขภาพจิตศึกษา ในผูปวยกลุมนีส้ วนหนึ่งเปนกลุมที่มา
โรงพยาบาลซ้ําๆ มีประมาณ รอยละ 10 ทางทีมงานสหวิชาชีพของตึกจึงจัดใหมกี ารพูดคุยปรึกษาหารือ
วางแผนในการดูแลเปนรายกรณี ดังกรณีศกึ ษารายตอไปนี้ที่ทางทีมงานไดมีการทบทวนและวางแผนดูแล
กรณีศึกษาที่ 1 ชายไทยวัย 36 ป การศึกษาประถมตอนปลาย อาชีพรับจาง มีภูมิลาํ เนาอยูในเขต
อําเภอแมแตง เชียงใหม มารับการรักษาเองครั้งแรกในป 2544 เลาอาการตนเองวาดื่มสุราเปนประจําทุก
วัน หวาดระแวงคนมาทําราย หูแวว กลางคืนนอนไมหลับ ไปรับยาทีส่ ถานีอนามัยใกลบานก็ไมดขี ึ้น จึง
มาขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง ในชวงแรกๆ มารับการรักษาแบบผูปวยนอกอยางตอเนือ่ ง 4-5
ครั้ง แพทยใหการวินจิ ฉัยเปนโรคติดสุรา (Alcohol Dependent) แลวสงตอไปรับยาที่โรงพยาบาลแมแตง
จึงขาดการติดตอไป ในชวงนั้นผูปวยไปทํางานที่ปกษไต เคยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย
หลายครั้ง ยังคงมีการดื่มสุราอยูเรื่อยๆ ตอมาป 2548 ผูปวยกลับมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงอีก
ดวยอาการนอนไมหลับ หูแวว ระแวงกลัวคนมาทําราย พกอาวุธไวกบั ตัว แพทยจงึ รับตัวไวรกั ษาแบบ
ผูปวยใน ใหการวินจิ ฉัยโรคเปนโรคจิตเนื่องจากการดืม่ สุรา (Alcohol Induced Psychotic Disorder)
หลังจากนัน้ ผูปวยรายนี้วนเวียนเขารับการรักษาแบบผูปว ยในมาตลอด โดยในป 2548 เขารักษา 3 ครั้ง ป
2549 เขารักษา 4 ครั้ง ป 2550 เขารักษา 7 ครั้ง สําหรับครึ่งป 2551 เขารักษามาแลว 5 ครั้ง ในการมารับการ
รักษาชวงแรกๆ บิดาและพีส่ าวมาสง พอชวงทายๆ ผูปวยมาเอง กลับเองเนื่องจากไมมีคนมารับหรือ
เจาหนาที่สงกลับบาง
จากประวัติขางตนดังกลาวมาแลว ผูปวยรายนี้มีแนวโนมการเขารับการรักษาบอยมากขึ้นเรื่อยๆ
เฉลี่ยการรักษาในโรงพยาบาลแตละครั้งจํานวน วันเฉลีย่ สามารถอยูบานไดจํานวน วัน ในการเขารับการ
รักษาชวงแรกๆ ผูปวยไดผา นกลุมบําบัดทุกชนิด ทุกประเภทที่มี เชน กลุมปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรม กลุมการใหการปรึกษาสําหรับผูติดสุรา กลุมจิตบําบัดประคับประคอง กลุมละครบําบัด กลุม
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แกไขปญหาทางสังคมและกลุมสุขภาพจิตศึกษา ทางทีมสหวิชาชีพจึงไดปรึกษาหารือ ทบทวนรวมกันถึง
แนวทางการดูแลผูปวยรายนี้ “เราใหการดูแลดีแลวหรือยัง c3ther** มีอะไรที่ควรทํา**” สรุปแนวทางการ
ดูแลตอสําหรับผูปวยรายนี้คือ
1. ควรมีการสนทนา พูดคุยกับผูปว ยเปนรายบุคคล โดยมอบหมายใหมพี ยาบาลประจําตัว
นักจิตวิทยาประจําตัว เพื่อความตอเนื่องและคนหาปญหาที่แทจริงแลวนํามารวมกันวางแผนตอ
2. ควรมีการเยี่ยมบานผูปว ย เพื่อใหเห็นสภาพทีเ่ ปนจริง หาขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับสภาพ
ครอบครัว สภาพแวดลอมและสังคม เนื่องจากผูปวยรายนี้มาเอง กลับเองบอยครั้ง
3. มีการบันทึกและสงตอขอมูลใหละเอียดมากขึน้ รวมถึงมีการพูดคุยปรึกษาวางแผนการดูแล
เปนระยะๆ
จากการดําเนินการดังกลาวแลวพบวา ผูปว ยมีพนี่ อง 3 คน ผูปวยเปนนองคนสุดทอง พี่ชาย
เสียชีวิตแลวเนื่องจากยิงตัวตาย พี่สาวแตงงานแลวไมคอ ยสนิทกัน ผูป วยไมคอยลงรอยกับพี่เขย พี่เขยกับ
พี่สาวดื่มสุราบางโอกาส บิดาเปนครูที่เกษียณอายุราชการแลว ไมคอยแข็งแรง รักผูปวย มักใหเงินเมื่อ
ผูปวยขอเพราะเกรงผูปวยจะฆาตัวตายเหมือนพี่ชาย ผูปวยมีบานเปนของตนเองปลูกอยูใกลๆ บานของ
บิดาและพี่สาว ทํางานแกะสลักรูปสงขายตางจังหวัดตามการสั่งทํา แตชวงหลังงานมักไมผานจะถูกตีกลับ
ผูปวยบนทอบอยๆ ชีวิตครอบครัวเคยแตงงานแลวแตแยกทางกันอยู มีลูก 1 คน ขณะนี้อยูกับมารดา ผูปวย
ไมไดเจอนานแลว ไมไดสงเสียอะไร ผูปว ยมีเพื่อนมากเพื่อนมักจะมารับผูปวยไปดืม่ สุราบอยๆ สภาพใน
หมูบานมีการดื่มสุราและขายสุรามากเปนอันดับหนึ่งของอําเภอแมแตง โรงพยาบาลอําเภอแมแตงไมเปน
เครือขายงานสุขภาพจิตและจิตเวชของสวนปรุง เจาหนาที่สถานีอนามัยเปนผูที่ยายมาอยูใหม และไมได
ใหความสนใจในงานจิตเวชมากนัก
จากขอมูลดังกลาวทางทีมสหวิชาชีพไดนาํ มาวางแผนการดูแลรวมกันกับครอบครัว
โดย
นักจิตวิทยาไดสนทนาเปนรายบุคคลกับผูปวยในดานทักษะการเผชิญปญหา ทักษะการปฏิเสธ และ
เสริมสรางศักยภาพของผูปว ย พยาบาลไดใหการปรึกษาแกครอบครัว และรวมกับนักสังคมสงเคราะหได
พบกับผูนําชุมชนใหเห็นความสําคัญและใหการชวยเหลือดานสภาพแวดลอมซึ่งทัศนคติของชุมชนยังมอง
วาเปนปญหาเฉพาะตัวบุคคล ไมเห็นวาเปนปญหาของชุมชน (ผูนําชุมชนสวนใหญก็ดื่มสุรา) และสงตอ
ใหสถานีอนามัยเยีย่ มติดตามอาการผูปวยหลังจําหนายจากโรงพยาบาล
หลังออกจากโรงพยาบาลผูปวยยังคงดื่มสุราอยูบานได มีเรื่องทะเลาะกับชาวบาน ใชไมทุบหัว
เพื่อนบาน หงุดหงิดเอะอะโวยวาย พูดเรื่อยเปอย ตํารวจจะจับจึงหนีเขาปา ญาติตองเกลี้ยกลอมใหมารักษา
ที่โรงพยาบาลสวนปรุง ผูปวยขูจะฆาตัวตาย ขณะรอตรวจจะใชผาปูทนี่ อนแขวนคอตนเอง พยาบาลชวย
หามไวทนั แพทยจึงรับไวนอนโรงพยาบาลเปนครั้งที่ 19 ในการรักษาครั้งนี้ทางทีมสหวิชาชีพวางแผนการ
รักษารวมกับผูป วยในการสงตัวไปอยูสถานฟนฟูที่สํานักปฏิบัติธรรมวัดถ้ําตอง อําเภอจอมทอง ซึ่งเปน
ความรวมมือระหวางโรงพยาบาลเครือขายในการจัดสถานที่ฟนฟูสําหรับบุคคลไรที่พึ่ง
บุคคลที่ไม
สามารถควบคุมการดื่มสุราของตนเองในชุมชนได ซึ่งทางทีมสหวิชาชีพไดจดั สงผูปวยไปฟนฟูทสี่ ํานัก
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ปฏิบัติธรรมวัดถ้ําตองแลวจํานวน 2 คน ซึ่งเปนผูปวยทีไ่ มมีบานอยูอาศัย ญาติไมยอมรับ ไมมีอาชีพหา
เลี้ยงตนเอง แตผูปวยบอกยังไมพรอมทีจ่ ะไปอยูวดั ดังกลาว ขอกลับบานหากพรอมจะกลับมาขอความ
ชวยเหลือตอไป ผูปวยจึงกลับไปบานได 6 วัน ขณะอยูท ี่บานดื่มสุราเกือบทุกวัน กอนมาโรงพยาบาลดื่ม
สุรากับเพื่อนบานมีเรื่องทะเลาะกัน ญาติจงึ พาไปโรงพยาบาลแมแตง มีหูแววกลัวคนมายิง ไดรับการฉีดยา
Halo 5 mg 6 amp IV แลวญาติจึงพามาโรงพยาบาลสวนปรุง แพทยรับไวนอนเปนผูปวยในเปนครั้งที่ 20
ซึ่งผูปวยตัดสินใจขอไปอยูท ี่สํานักปฏิบัติธรรมวัดถ้ําตอง ทางทีมจึงไดเตรียมความพรอม ใหขอมูล แนว
ทางการปฏิบัติตัว ระบบการประกันสุขภาพคือยายสิทธิการรักษาพยาบาลมาที่โรงพยาบาลจอมทอง ติดตอ
แจงใหญาติรับทราบ เมื่อผูปวยไปอยูทสี่ ํานักปฏิบัติธรรมวัดถ้ําตองไดระยะหนึ่งไดรับการบวชเปนพระ
3 เดือนหลังจําหนายทางทีมไดติดตามเยี่ยมที่สํานักปฏิบัติธรรมฯ พบผูปวยเปนพระสงฆทมี่ ีลักษณะ
สํารวม สงบและนิ่ง พระทานบอกวารูสึกขอบคุณทีมการดูแลที่ชวยใหพบทางสวาง สงบ ทางทีมจึงได
ชื่นชม ใหกําลังใจ 6 เดือนตอมา ทางทีมไดเชิญพระ และผูปวยที่สงไปอยูวัดอีก 2 คน มาเลาประสบการณ
ใหผูปวยสุราที่ตึกฝายคํา ทําใหผูปวยที่ตึกฝายคํา 3 คน ที่ไรที่พึงตองการไปอยูที่วดั ถ้ําตองดวย
จากกรณีศึกษานี้ เปนความสําเร็จของความรวมมือในทีมสหวิชาชีพทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล
ในการชวยเหลือผูปวยหนึ่งในผูปวยหลายๆ คนที่วนเวียนเขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง ทําให
ผูปวยหลุดพนจากวังวนของการใชสุราอยางควบคุมไมได ใหกลับมีอนาคตอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความสงบ
และนิ่ง สรุปผูปวยรายนี้รักษาในโรงพยาบาลสวนปรุงแบบผูปวยในทั้งหมด 20 ครั้ง ในระยะ 3 ป เฉลี่ย
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลปละประมาณ 7 ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยที่สามารถอยูบานไดเทากับ 36.7 วัน
โดยระยะเวลาที่อยูบานไดนานที่สุด 96 วัน นอยที่สุด 3 วัน
กรณีศึกษาที่ 2 เปนผูปวยที่จาํ หนายจากโรงพยาบาลแลว 1 ป กลับมาบอกเลาถึงทางหลุดพนความ
ทุกขทรมานจากสภาพที่เปนอยูดวยการเผชิญปญหาการนอนไมหลับของตนเองมากวา 20 ป ผูปว ยรายนี้
วัย 41 ป เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด 4 ครั้ง ในระยะ 1 ป โดยเขารักษาครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2549
เนื่องจากแพทยออกเครือขายที่จังหวัดกําแพงเพชร พบผูปวยมีปญหาการนอนไมหลับ ตองใชสุราเปนตัว
ชวยใหนอนหลับมาตลอดกวา 20 ป ตะเวนรักษามาหลายแหง ทั้งทีโ่ รงพยาบาลจิตเวชขอนแกน พระศรี
มหาโพธิ์ ศรีธัญญา แตอาการไมดีขึ้น จนทําใหเกิดปญหาดานการควบคุมอารมณ ปญหาครอบครัวและ
ปญหาทางเพศ การรับรูของผูปวยสาเหตุในการเขารักษาดวยปญหาการนอนไมหลับ ไมใชปญหาการดื่ม
สุรา ผูปวยมีบุคลิกที่โผงผาง มีลักษณะเอาแตใจตนเอง ยึดตนเองเปนศูนยกลาง ซึ่งผลจากการทดสอบทาง
จิตวิทยาพบวาผูปวยมีเชาวปญ
 ญาอยูระดับต่ํา (verbal IQ = 85 performance IQ = 78 full IQ = 81) พบมี
การรับรูในเชิงปกติได แตเปนการใชเหตุผลแบบงายๆ ไมซับซอน ไมสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลได ทํา
ใหมีการใชเหตุผลที่ไมคอยเหมาะสม ขาดความยืดหยุน บุคลิกภาพตองการความสนใจ การเอาใจใสและ
การตอบสนองดานอารมณมาก ออนไหวตอการชมหรือการถูกวิพากษวิจารณ เปนบุคลิกแบบ narcissism
และ oppositional trait ในระหวางการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลผูปวยมีปญ
 หาดานการควบคุม
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อารมณ แสดงอาการหงุดหงิดโมโหงาย ขูจะฆาตัวตาย มักแสดงการใชอํานาจเหนือผูอื่น เจากีเ่ จาการ
ทางทีมสหวิชาชีพไดมีการประเมินและทําขอตกลง เปนการปรับพฤติกรรม เพื่อเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคม ในชวงแรกผูปว ยแสดงอาการโกรธ พยายามตอรอง ทีมไดดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันจน
ทําใหผูปวยสามารถปรับตัวอยูรวมกับผูปว ยอื่น
สําหรับปญหาการนอนไมหลับที่ผูปวยวิตกกังวลอยู
ไดรับการบําบัดทั้งดานยา การสังเกตและสะทอนขอมูลที่เปนจริงโดยการทําเครื่องหมายไวที่รางกายใน
ขณะที่ผูปวยหลับ (ผูปวยคิดวาตนเองนอนไมหลับ ทั้งๆ ที่นอนหลับ) การเสนอทางเลือกปฏิบัติเชน การ
คลายเครียด การอานหนังสือ การเดินจงกลม การนั่งสมาธิ และการรักษาดวยไฟฟา เปนตน จนผูปวย
ยอมรับปญหาการคิดวาตนเองนอนไมหลับไดในที่สุด
ผูปวยสามารถใชชีวิตในชุมชนไดเปนชวงๆ มีปญหาทะเลาะกันรุนแรงบอยครั้งกับภรรยา จนถึง
ขั้นแตกแยกในครอบครัว คือภรรยาผูปวยขอแยกทางกับผูปวย ทําใหผูปวยคิดมากกลับไปดื่มสุรามากขึ้น
กวาเดิม ตองกลับเขามารักษาซ้ําอีก ผูปวยเริ่มกังวลเรือ่ งที่อยู เนื่องจากผูปวยมีภูมลิ ําเนาเดิมอยูทจี่ ังหวัด
มหาสารคาม ไมไดติดตอบิดามารดามานานมากกวา 10 ป บิดาเปนนายทหารที่เกษียณอายุราชการ มี
ภรรยา 2 คน เปนคนเจาระเบียบ เขมงวด นิสัยดุ รักลูก มารดาใจดี รักลูก ตอนนีบ้ วชชีอยูสํานักปฏิบัติ
ธรรม ทางทีมสหวิชาชีพจึงไดพยายามติดตอไปทางมารดาของผูปวย โดยผูปวยคิดจะบวชพรอมกับผูปวย
อีกคนหนึ่งทีจ่ งั หวัดสุโขทัย ซึ่งญาติก็พรอมจะรับผิดชอบ ทางมารดาเห็นชอบดวย ทีมสหวิชาชีพจึงไดสง
เงินมาสมทบ ขณะอยูที่บานผูปวยลังเลอยูระยะหนึ่งในการตัดสินใจเขาสูเสนทางของพุทธศาสนา จนใน
ที่สุดผูปวยก็ตดั สินใจกลับบานไปบวชทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม จนสามารถทําใหตนเองรูสึกไมทุกขทรมาน
กับภาวะการนอนไมหลับของตนเองโดยใชวิธีนั่งสมาธิ วิปสสนา ละทิ้งทางโลก มุงสูทางธรรม พบ
ความสุขสงบตามวิถีทางพุทธธรรม เมื่อเดินทางธุดงคมาที่เชียงใหมจึงไดแวะมาเลาถึงการดําเนินชีวิตของ
ตนเองในชวงปกวาที่ทางหลุดพน
สรุปผูปวยกรณีศึกษาที่ 2 เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุงทั้งหมด 4 ครั้ง ในระยะ 1 ป
เฉลี่ยอยูโรงพยาบาล 47 วัน เฉลี่ยอยูบานได 52 วัน ขณะนี้สามารถอยูบานไดเปนเวลา 1 ป 10 เดือน
ผูรวบรวม นางวงเดือน สุนนั ตา
ตึกฝายคํา

