เรื่องของ...เยาว…
เยาว...หญิงสาววัย 34 ป ผิวขาว รูปรางทวม หนาตาดูแกกวาวัย มักแสดงสีหนาวิตกกังวล
เดินหลังคอม การเคลื่อนไหวชา ไมกระฉับกระเฉง และยกมือไหวบุคลากรเสมอ เยาวเขารับการรักษาที่
รพ.สวนปรุงครั้งแรกแบบผูปวยในดวยอาการ ทํามือชักสั่น เอะอะโวยวาย ไมหลับ หลังจากนั้นเยาวก็
กลับไปรักษาตอที่รพ.สันกําแพงในแผนกฉุกเฉินทุกวัน ดวยอาการหงุดหงิด ไมหลับ ขอฉีดยา ขอใส
ออกซิเจน จากนั้นเปนตนมา เยาวเริ่มมารับการรักษาที่รพ.สวนปรุงบอยขึ้นมาก เฉลี่ยมากกวา 1 ครั้งใน
1 เดือน หรือ 2 ครั้ง/สัปดาห หรือวันเวนวัน ทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ดวยอาการเดิม ๆ ทุกครั้ง
คือ มือสั่น ใจสั่น นอนไมหลับ เครียด หอบเหนื่อย และมักจะบอกวาตองการนอนโรงพยาบาลเพราะ
อยูบานสั่น ทําใหไมหลับ
ขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล เยาวมักชอบมายืนเกาะเคานเตอรพยาบาลและบนแตเรื่อง
อาการเจ็บปวยของตนเองอยูเสมอ ๆ โดยเฉพาะอาการสั่น จากการสังเกตขณะที่เยาวอยูเฉย ๆ หรือถา
บุคลากรไมสนใจ ก็ไมพบวามีอาการสั่นแตอยางใด นอกจากนี้เยาวยังคอนขางดื้อ ไมคอยรวมมือใน
การกินยา ตอตานการรวมกิจกรรมตาง ๆ แมกระทั่งเรื่องกิจวัตรประจําวันก็ยังขี้เกียจ ตองบังคับ ถาถูก
ขัดใจ เยาวก็มักจะรองกรีด ๆ และทิ้งตัวกลิ้งลงนอนกับพื้นบอยครั้ง รองไหแตไมมีน้ําตา ตอมาเยาว
ตองประสบกับภาวะวิกฤตในชีวิต เมื่อ “แม”วัย 72 ป ซึ่งเปนผูดูแลเพียงคนเดียวของเยาวมาตลอดได
เสียชีวิตลง สวนพอนั้นเยาวไมมีโอกาสไดเห็นหนาพอเลย เพราะพอเลิกกับแมตั้งแตเยาวยังไมเกิด เมื่อ
ปราศจากแม เยาวตองอยูตามลําพัง จากที่เคยมีแมหรือนามาสงและรับกลับ เยาวก็เริ่มมารพ.และกลับ
บานดวยตัวเอง มักบอกวา “ทะเลาะและถูกนาแกลง” เริ่มขอเงินคารถ ขอเงินคายา ซึ่งนักสังคม
สงเคราะหก็ใหความอนุเคราะหเสมอมา เยาวเคยมาขอคําปรึกษาจากนักสังคมสงเคราะหวา ตองการ
ไปอยูสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน ซึ่งนักสังคมสงเคราะหไดอธิบายวา เยาวยังมีนาเปนผูดูแล
อยู ไมสามารถดําเนินการใหได ควรปรับความเขาใจกับนา แมถูกปฏิเสธ แต...เยาวเรียนรูและพัฒนา
วิธีการเพื่อใหไดนอนรพ. ไดหลากหลาย โดย...การเลือกแพทยที่รับนอนรพ.งายและใหอยูนาน ๆ รพ.
สวนปรุงมีแพทยที่มีบุคลิกภาพแบบเห็นอกเห็นใจผูอื่น ขี้สงสาร ก็จะรับเยาวใหนอนรพ. แพทยบาง
รายรับเยาวไวเพราะตัดความรําคาญ หรือใหเยาวอยูรพ.นาน ๆ เดือน-เดือนครึ่ง ซึ่งคิดวาจะทําใหเยาว
เข็ดหลาบ แตเปลาเลย นั่นยิ่งทําใหเยาวไดอยู รพ.ตามที่ตองการ วิธีการเลือกเวลาในการมาตรวจ สวน
ใหญเยาวจะมานอกเวลาราชการ เยาวเคยมาตรวจชวงเชา ขอนอนรพ. แตแพทยไมใหนอน เยาวไม
ยอมกลับบาน ยอมรอถึงชวงนอกเวลาราชการเพื่อมาตรวจซ้ํา โดยบอกวาถายเหลว 4-5 ครั้ง กลับไม
ไหว ขอนอน แพทยก็เลยตองรับไวนอนรพ. . การใหอปพร. นําสงสวนปรุงดวยการแกลงเปนลม
แลวบอกวาเปนผูปวยเการพ.สวนปรุง แคนี้แหละอปพรก็รีบพาเยาวขึ้นรถมาสงสวนปรุงทันที และการ
ใหรพ.อื่นสงตอมารพ.สวนปรุง รพ.ที่มีสวนรวมในการดูแลเยาว คือ รพ.สันกําแพง รพ.มหาราช
และรพ.นครพิงค 2 ครั้งที่เยาวเคยมาตรวจชวงเชา ขอนอนรพ. แตแพทยไมใหนอน ชวงบายเยาวก็
เลยไปที่รพ.มหาราชแสดงอาการสั่น เกร็ง เปนลม และบอกพยาบาลที่มหาราชวาเปนผูปวยสวนปรุง

ขอใหสงมาที่สวนปรุง แพทยก็เลยตองรับไวนอนรพ. ซึ่งในที่สุดแลวรพ.สวนปรุงคือที่สุดทายที่จะตอง
ดูแลเยาวเสมอมา
จากพฤติกรรมการมารับการรักษาของเยาว ทําให.. แพทยไดทบทวนและใหการวินิจฉัยโรควา
เปน Factitious disorder พรอมทั้งระบุในเวชระเบียนวา “ผูปวยรายนี้ไมมีอาการทางจิตที่ชัดเจน ไม
ควรไดรับการรักษาดวย antipsychotic อีก” ทีมพยาบาลในหอผูปวยไดกําหนดแนวทางการดูแลโดย 1)
ระบุในเวชระเบียนวา “พิจารณารับการรักษาแบบผูปวยนอก เพราะผูปวยติดรพ. ไมรวมมือในการทํา
กิจกรรมใด ๆ ” 2) ตกลงกับเยาวเรื่องการจํากัดพฤติกรรมในหองแยกตั้งแตแรกรับถึงวันจําหนาย
ยกเวนเวลาที่ไปรวมกิจกรรม ซึ่งเยาวยอมรับและปฏิบัติตามขอตกลงไดเปนอยางดี ยังบอกวา “ อยูใน
หองนี้ก็สบายดี ไมตองมีใครมารบกวน จะไดนอนหลับเต็มที่” 3) ประชุมปรึกษาถึงปญหาพฤติกรรม
ปญหาของเยาว เสียงสวนใหญในทีมบอกวา “ยอมกาน (ยอมแพ) แลวกับเยาว ” พรอมกับสายหนา
และถอนหายใจ พยาบาลคนหนึ่งบอกวา “ถาเฮา (เรา) ยอมกาน เฮากอตองอยูกับเยาวอยางนี้ตลอดไป
เปนปญหาตี้บอฮู (ที่ไมรู) จักจบจักสิ้น เหมือนมุมเมอแรง ขวางไปกอปกมาตี้เกาเฮาเนี่ย (ก็กลับมาที่เรา
เหมือนเดิม) รวมทั้งอีกหลายความเห็น “case ซับซอนอยางนี้ตองเอาทีม PCT มาชวยอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง” “case นี้มีแพทยที่รูอาการ ตองการดูแล พรอมทั้งระบุในเวชระเบียนวาจะขอรับดูแล case ทุก
ครั้งที่ admit ” “เยาวอยูสันกําแพง เปนรพ.เครือขายเรา ขอใหดูแลตอเวลาอยูบาน” “เรานาจะใชสิ่ง
เหลานี้เปนจุดแข็งนะ อยางนอยก็ไดพยายามกันอีกสักครั้ง” 4) จัดประชุมทีม PCT ของหอผูปวย เพื่อ
หาแนวทางในการแกไขพฤติกรรมปญหาของเยาว รวมทั้งทีม PCT ของหอผูปวย และงานพยาบาล
ผูปวยนอกไดรวมกันกําหนด “เกณฑการจัดการกรณี น.ส. เยาว มาใชบริการที่รพ.สวนปรุง” เชน
กําหนดเงื่อนไขการรับไวรักษาในรพ. ถาแพทยทานใดรับไวรักษาไมเ ปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว
พยาบาลสามารถแจงแพทยประจําตัวไดตลอดเวลา การจํากัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดและ/ใชหองแยก
ที่ OPD ซึ่งเปนการใหแรงเสริมทางลบ กรณีแพทยตรวจแลวไมรับการรักษาเปนผูปวยใน แตผูปวยไม
ยอมกลับบานและ/แสดงอาการรองไหคร่ําครวญ หรือทําตัวสั่น/เปนลม เกณฑ ฯ ดังกลาวไดชี้แจงและ
สื่อสารอยางเปนลายลักษณอักษรโดยการติดปายทั้งดานหนาและดานในแฟมประวัติแผนแรกสุดเพื่อให
เห็นไดชัดเจน ใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และยึดถือปฎิบัติตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2550 เปนตนมา
เรื่องบกพรองดานกิจวัตรประจําวัน/กิจกรรม/อาชีพ และการอยูตามลําพัง ตึกอารีและงานฟนฟูจะ
เปนผูประสานกับรพ.สันกําแพง เพื่อติดตามเยี่ยมบาน และวางแผนรวมกับรพ.สันกําแพง เยาว และ
ญาติ เพื่อใหเยาวอยูที่บาน พึ่งพาตนเองใหนานและมากที่สุด นั่นคือเปาหมายอันสูงสุด ซึ่งตองใชทั้ง
แรงกาย แรงใจ ทั้งจากทีมสวนปรุง ทีมสันกําแพง เยาว และญาติ
จากการทบทวนและวางแผนรวมกันทําให ทีมไดมีโอกาสโทรศัพทประสานไปยังพยาบาลที่
รับผิดชอบงานสุขภาพจิตถึงทราบวาเยาวไมเคยใชบริการที่งานสุขภาพจิตของรพ.สันกําแพงมากอนเลย
จุด นั้ นเองทําใหเราเห็นหนทางในการร ว มทํ างานกั บรพ.สั น กําแพง โดยหลังจํา หนายชวงแรกงาน
สุขภาพจิตมอบหมายใหเยาวไปชวยงานที่รพ.สันกําแพงทุกวันในชวงเชา ใหตัด พับ จัดเรียงกระดาษ
หรือเช็ดโตะ เกาอี้ กลางวันก็จัดหาอาหารกลางวันให ในตอนบายใหกลับบาน ซึ่งเยาวสามารถทําไดดี

พอสมควร โดยไมมีอาการตัวสั่น ออนเพลีย หรือเปนลมอีก สวนเรื่องการรับประทานยาพยาบาลเปนผู
จัดยาใสซองติดแผงฟวเจอรบอรดแยกตามวันและมื้อ ครบทั้งสัปดาห ติดที่ขางฝาบานและใหเยาวเปน
คนหยิบรับประทานเอง หลังจําหนายเยาวได 2 เดือนครึ่ง เราออกเยี่ยมบานรวมกับทีมนักอาชีวบําบัด
ของร.พ.สวนปรุง ที่มีโครงการจะนําอุปกรณการทําพรมเช็ดเทาที่ทําจากเศษผาไปใหเยาวหัดทํา บาน
เยาวหลังใหญ สนามกวางขวางแตรกมาก ตัวบานเปนบานไมผสมปูนชั้นเดียว มี 1 หองนอน 1 (มีตู
เสื้อผา 1 ใบและเตียงเล็กๆ 2 หลัง) หองโถง 1 หองน้ําและบริเวณหองครัว ขาวของในบานจัดวางอยาง
ไมเปนระเบียบนัก มีเสื้อผาทั้งใชแลวและไมไดใชวางกองทิ้งไวกระจัดกระจาย เสื้อผาซักอาทิตยละ 12 ครั้ง พื้นบานมีแตฝุน เพดานก็มีหยากไยมาก จากการพูดคุยซักถามการใชชีวิตประจําวันทราบวา เยาว
แทบไมไดทํางานอะไรเลย อาหารก็ไมทําเองแตอาศัยจากนาสาวที่อยูในหมูบานเดียวกันทําให โดยนา
สาวจะทําอาหารพรอมขาวเหนียวใสปนโตใหในตอนเชาครั้งเดียว หลังจากที่เยาวตื่นนอนมาลางหนา
แปรงฟนแลวก็เดินไปหิ้วปนโตมากินเปนมื้อเชาและเหลือไวกินกลางวันที่บานของตนเอง สวนมื้อเย็น
นาสาวใหเปนเงินวันละ 10-20 บาทเพื่อใหเยาวหาซื้ออาหารตามรานคามาทานเอง กลางคืนเยาวปูที่นอน
อยูที่โถงหนาหองนอนไมยอมเขาไปนอนในหองนอน หลังจากที่กลับมาจาก ร.พ.สันกําแพงก็จะนอน
หลับเปนสวนใหญ ในการเยี่ยมครั้งนี้ไดสอนใหเยาวทําพรมเช็ดเทาเพื่อเปนการฝกอาชีพ เปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน สรางรายได และใหมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินทําภายในบานของตนเอง ลด
ปญหาการนอนหลับในตอนกลางวัน ซึ่งจากการประเมินเยาวเรียนรูวิธีการทําพรมเช็ดเทาไดพอควร แต
ยั ง ไม ค อ ยสวยงาม และมี ป ญ หาเรื่ อ งการควบคุ ม กล า มเนื้ อ มื อ ยั ง มี มื อ สั่ น ๆ ขณะทํ า อยู พวกเรา
ตั้งเปาหมายไววา จะใหเวลาผูปวยในการทําผืนแรก 2 สัปดาห ถาเสร็จแลวจะรับซื้อจากผูปวยเอง หรือ
หาแหลงจําหนายใหถามีหลาย ๆ ผืน และเยาวจะทําพรมเช็ดเทาอยูที่บานได ไมออกจากบานไปไหน
ลดจํานวนวันที่ไป ร.พ.สันกําแพงใหนอยลงและพึ่งพาตัวเองไดในที่สุด สวนปญหาดานการจัดการ
ความสะอาดภายในบานเรือน ทีมนักอาชีวบําบัดจะมาชวยดูแลและฝกใหเยาวไดทําความสะอาดบาน
ของตนเองในสัปดาหตอไป ทั้งทีมรวมดําเนินการเราทุกคนรวมแรงรวมใจเต็มที่โดยหวังลึกๆวาจะมี
การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ของเยาว แล ว ทุ ก คนก็ ทํ า งานตามความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองไปเรื่ อ ยๆ
จนกระทั่งลืมเยาวไปบางบางวันและเวลา หลังจําหนายเกือบครบ 4 เดือน เยาวมาตรวจที่ร.พ.สวนปรุง
ดวยอาการปากสั่น มือสั่น หอบ แพทยเวรใหรับยากลับบาน แตเยาวก็ไดกลับมาที่โรงพยาบาลอีกดวย
อาการเดิม หลังจําหนาย เราโทรศัพทไปหาพยาบาลที่รับผิดชอบของ รพ.สันกําแพงวาเกิดอะไรขึ้น
ทําไมเยาวจึงมีอาการติด และอยากมานอนรพ.ขึ้นมาอีก ไดรับทราบวาชวงนี้ทางรพ.สันกําแพงเองก็ไม
คอยไดไปเยี่ยมที่บานบอยนัก อีกทั้งเยาวเองก็ไมคอยมาที่สันกําแพงดวย หลังจากนั้นไมกี่วันเยาวก็
กลับมาที่ OPDร.พ.สวนปรุงอีก คราวนี้มาติดตอกันหลายครั้งมาก เรื่องนี้ทําเอาพวกเราหลายคนเริ่มวิตก
กังวลวา เยาวจะกลับเขามาสูวงจรเดิมของการมาโรงพยาบาลอีกแลวหรือนี่ แตอยางไรก็ตามเราถือวา
อยางนอยเราก็ประสบผลสําเร็จไดชวงหนึ่งแหละ และเราคงตองทบทวนตัวเองรวมกับร.พ.สันกําแพงวา
จะดูแลเยาวอยางไรตอไปตางหาก ซึ่งก็ไดขอสรุปวาพวกเราจะขอความรวมมือจากชุมชนใหเขามาดูแล
เยาวรวมกันโดยนัดประชุม ที่ศาลาประชาคมของหมูบาน มีคนมาประชุม 20 คนแสดงวาทุกคนมองเห็น

ความสําคัญของปญหาและพรอมจะรวมมือ โดยเฉพาะกํานัน ผูใหญบาน อบต. อสม. ที่ชวยกันพูดให
นาสาวที่ดูจะมีทัศนคติไมดีตอผูปวยใหมีทาทียอมรับมากขึ้น
และตัวแทนคนขับรถโดยสารของ
หมูบานชวยโดย จะไปบอกคนขับรถทุกคน ไมใหรับเยาวขึ้นรถออกนอกหมูบาน หลังจากใชเวลา
ประชุมกลุมนาน 2 ชั่วโมงก็ไดขอตกลงรวมกันวา ใหเยาวไปชวยงานที่ รพ. ทุกครึ่งวันเชา ครึ่งวันบาย
ใหมาทําพรมเช็ดเทาที่บาน และใหเพื่อนบานชื่อเบี้ยวชวยดูแล ตอนเย็นใหออกกําลังกายกับเบี้ยว หาม
เดินทางออกจากหมูบาน รถสองแถวจะไมมีใครให ขึ้นรถออกนอกหมูบาน และหามนอนหลับเวลา
กลางวัน หลังจากนั้นพวกเรามีการติดตามเยี่ยมเยาวเปนระยะๆ เพื่อประเมินผลวาเยาวทําตามขอตกลง
ไดมากนอยเพียงใด ชวง 2 สัปดาหแรกพบวาเยาวไปตรวจดวยอาการใจสั่น หายใจเหนื่อยออนเพลียที่
รพ.สันกําแพง ลดลงจากเดิมเหลือ 2 ครั้ง/สัปดาห(เดิม 6 ครั้ง/สัปดาห)และสัปดาหตอมาก็ไมไดไปตรวจ
อีก แตไปเพื่อชวยงานที่คลินิกสุขภาพจิตอยางเดียว ทําพรมเช็ดเทาได 1 ผืน/สัปดาหโดยทําไดละเอียด
มากขึ้น รูจักเลือกหยิบเศษผาสีมาสลับใหสวยงามกวาเดิม ไมออกนอกหมูบานไปไหนอีก แตยังนอน
หลับในชวงบายอยูบางเพราะญาติมาดู มาเรียกแลวผูปวยไมเปดประตู ไมขานรับ เรื่องความสะอาด
บานก็ทําบอยขึ้นกวาเดิม แตยังไมทั่วหมดทั้งบาน เวลาผานพนไป 2 เดือน
ทีมไดมีโอกาสออกเยี่ยมเยาวอีกครั้งหลังจากที่ไมไดไปนานหลายเดือน เจอเยาวครั้งนี้ทําเอาเรา
ประหลาดใจ เริ่มจากเสื้อผาชุดใหม ทาทางที่ดูดีและกระฉับกระเฉงมากขึ้นกวาเดิม แถมยังตะโกน
ทั ก ท า ย โ บ ก ไ ม โ บ ก มื อ ใ ห กั บ ร ถ ร . พ . ส ว น ป รุ ง ตั้ ง แ ต เ ลี้ ย ว เ ข า ซ อ ย ท า ง
เขาบาน “ มีงานใหมแลว ไมทําพรมเช็ดเทาแลว ตอนนี้ไปชวยเขาเอาพริกใสถุงทุกวัน ” “ ตื่นตีสาม ไป
ถอนถั่วงอกกับพี่เขียวทุกวัน ” “ เขาใหวันละ 20-30 บาท เอาฝากพยาบาลไว แตตอนนี้ไมไดไปชวยงาน
ที่ รพ.สันกําแพงแลว” “ วันกอนนะ มันสั่น คิดจะไปที่รพ.สวนปรุงแลวละ แตหามตัวเองไว ”
บานเรือนก็ดูสะอาดมากขึ้น
1 เดือนผานพนไป หลังการเยี่ยมบานครั้งนั้นระหวางที่นึกแอบภาคภูมิใจเล็กๆ กับผลงาน พวก
เราก็ไดรับแจงจาก OPD วาเยาวมาพบหมอแลวชวงรอรับยามีอาการเกร็ง อาปากคาง ตัวสั่น มือสั่น จึง
ใหนอนพักที่หองสังเกตอาการกอน หากอาการทุเลาแลวก็จะสงกลับบาน เยาวเริ่มมีอาการติดรพ.อีกแลว
หลังจากนั้น เยาวมาติด ๆ กันหลายครั้งที่ OPD จนเราตองตัดสินใจออกเยี่ยมเยาวที่บานอีกครั้งใน การ
พบเยาวครั้งนี้ เยาวผิดไปจากครั้งกอนเปนคนละคน เยาวไมดูแลตนเองเลย เสื้อ ผา หนา ผม บานเรือน
เลอะเทอะมาก วันนี้พวกเราใชเวลากับเยาวอยูนาน พรอมประสานกับทางร.พ.สันกําแพงใหเจาหนาที่
ส.อ.มาจัดยาใหเยาวเปนมื้อ ๆ รายสัปดาหเหมือนเดิมดีกวา เพราะเยาวทานยาสะเปะสะปะมาก ยาที่มีอยู
ก็หลากหลายชนิด (จากการไปตรวจหลาย ๆโรงพยาบาล) ทีมตกลงวาจะกลับมาเยี่ยมเยาวอีกในชวงตน
เดือนหนาและ เราไดแตแอบหวังวาเยาวจะดีขึ้นกวานี้
จากการเยี่ยมบานครั้งลาสุดเมื่อตนเดือนมิถุนายน 2552 พบวา บานสกปรก รกรุงรัง เยาว
ไมไปชวยงานที่รพ.สันกําแพง ไมรับจางทํางานอะไร นอนเปนสวนใหญ เยาวบอกวา “ขี้เกียจ” เยาว
ไปรับยาที่รพ.นครพิงคแทน ไมไปรพ.สวนปรุงเพราะไมอยากถูกขัง/มัดอีก ไมไปรพ.สันกําแพง
เพราะถูกพยาบาลตอวา “เปนภาระ” รูสึกนอยใจ บางครั้งคิดมากวาไมหายสักที ทําใหไมหลับ

เดือนที่ผานมาเยาวนอนไมหลับ สั่น จึงเดินออกนอกหมูบานไปเรื่อย ๆ เพื่อจะไปรพ.มหาราช แตถูก
รถสองแถวหลอกพาเขาโรงแรม โชคดีที่หนีรอดออกมาได การเยี่ยมบานครั้งนี้กําหนดใหเยาวทํา
ความสะอาดบานใหเรียบรอยภายใน 7 วัน ทบทวนกิจกรรมตาง ๆ ที่เยาวตองทําในแตละวัน พรอม
ทั้งนัดหมายการเยี่ยมบานในครั้งตอไป
จากวันนั้นถึงวันนี้แมเยาวจะใชชีวิตอยูในชุมชนของตนเองไดไมเต็ม 100 เปอรเซ็นต แตทําให
เราไดทบทวนและเขาใจปญหาของเยาวไดดีขึ้นอีกประเด็นวา หากทีมสุขภาพขาดการดูแลและกํากับ
ติดตามเยาวอยางตอเนื่อง ก็จะทําใหเยาวบกพรองในการดูแลตนเองและการทํากิจกรรมตาง ๆตามมา
การลงทุนลงแรงไปกับเยาวในชวง 1 ปเศษ ๆ ของพวกเราไมคิดวาสิ่งที่ทําไปนั้นเปนการสูญเปลา แต
เปนจุดเปลี่ยน... เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผูปวยจิตเวชเรื้อรังคนหนึ่งที่ตระเวนเขา ๆ ออก ๆ รพ.ตาง ๆ
มาหลายแหง ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวาเดิม สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนของตนเองไดนานขึ้น
ลดความถี่ในการเสาะแสวงหาการดูแลจากแพทย พยาบาล หรือพึ่งพาผูอื่นจนสูญเสียความสามารถใน
การดูแลตนเองไป เราตางไดรับบทเรียนและเห็นปจจัยของความสําเร็จในการดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรัง
เพิ่มขึ้นนั่นคือ การดูแลแบบองครวม ความรวมมือของ...ทีมสหวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ
รพ.เครือขาย ญาติ และชุมชน โดยเฉพาะ...ประเด็นที่ยังทาทายและเปนโอกาสพัฒนาของทีมสุขภาพ
คือ การเสริมสรางพลังอํานาจให...เยาวสามารถดูแลตนเองและทํากิจกรรมตาง ๆ ไดดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง การแสวงหาความรวมมือใหญาติและ/หรือชุมชนดูแลและกํากับติดตามเยาวอยางตอเนื่อง
ขอขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกคนที่ใหโอกาสกับเยาว.. ทําใหเยาวมีวันนี้.....

