แผนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
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ปัญหาที่พบ

เป้าหมาย

แผนการช่วยเหลือ

 สังเกต ป้องกัน และจัดการอาการ
ทางจิตกาเริบของตนเองได้
 ลดผลกระทบจากอาการทางจิ ต
กาเริบของตนเองได้

 แผนการป้ องกั น /เฝ้ าระวัง อาการ
ทางจิตกาเริบ
 สังเกตอาการเตือนและค้นหาปัจจัย
เสี่ยงต่ออาการทางจิตกาเริบและการ
จัดการ
 ป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ ตนเอง/ผู้ อื่ น
จากอาการทางจิตกาเริบ

กิจกรรม

 สอนให้ผู้ป่วยและญาติสังเกตอาการเตือน
ก่อนอาการทางจิตกาเริบ เช่น เริ่มหงุดหงิดง่าย
ไม่นอน/นอนไม่หลับ อาจเริม่ มีอาการประสาท
หลอน รวมถึงมีพฤติกรรมไม่ร่วมมือ เช่นทิ้ง
ยา/ ไม่กินยา พูดห้วน ตาขวาง
 ตรวจสอบว่ายังกินยาดีอยู่หรือไม่
 ค้นหาปัจจัยกระตุ้นต่ออาการทางจิตกาเริบ
โดยเฉพาะการใช้สรุ าและสารเสพติด/สาร
กระตุ้น/บุหรี/่ เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิต
2. การกินยาไม่ต่อเนื่อง/ไม่สม่าเสมอ/ไม่กิน  ร่วมมือกินยา/กินยาต่อเนื่อง
 การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจการ ประเมินการรับรู้ ความเข้าใจของผู้ป่วยและ
 กินยาดีแต่มอี าการข้างเคียงจากยา
ญาติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและแผนการรักษา
 สามารถจัดการเรื่องยาของตนเอง เจ็บป่วย แผนการรักษา
 ไม่มีใครดูแลเรื่องกินยา
ได้
 การติดตามกากับการจัดยา/การกิน  อธิบายข้อบ่งชี้และอาการไม่พึงประสงค์
จากยา
 ไม่ยอมรับการเจ็บป่วย
 ป ล อ ด ภั ย จ า ก อ า ก า ร ไม่ พึ ง ยาของผู้ป่วย
ประสงค์จากยา
 การสั งเกตอาการไม่ พึ งประสงค์  ปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับอาการ/ ความ
 ลืม/คิดว่าหายแล้ว/ญาติบอกไม่รับฟัง
จากยา
สะดวกใช้ในชีวิตประจาวัน
 เข้าถึงแหล่งบริการไม่สะดวก บ้านไกล/ไม่
 ติดตามผล Lab จากยาบางชนิด
สะดวกในการเดินทาง/ไม่ว่าง
Clozapine: CBC
 อื่นๆ .......
Lithium: lithium level
 อื่นๆ .......
1. อาการทางจิตกาเริบ
 ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ไม่ดี
(ก้าวร้าวหรือซึมเศร้าอย่างมาก)
 อาการทางจิตหลงเหลือ (หลงผิด/ระแวง/
กลัวหรือหูแว่วประสาทหลอน)
 ข่มขู่ญาติ/สร้างความวุ่นวายในชุมชน
 ซึมเศร้า/คิดอยากตาย/ทาร้ายตนเอง
 อื่นๆ .......

ประเมินผล
(1) รู้เรื่อง ไม่มีอาการกาเริบ
ดารงชีวิตในชุมชนได้
(2) มีพฤติกรรมที่ผดิ ปกติไป
จากเดิม มีอย่างน้อย 10 วัน
ใน 1 เดือน
(3) มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไป
จากเดิม มีมากกว่า 10 วัน
ใน 1 เดือน
(1) กินยาครบทุกวัน ตามที่
แพทย์สั่ง
(2) กินยาบางเวลา แต่ไม่
ครบตามคาสั่งแพทย์
(3) ไม่กนิ ยาเลยทุกมื้อ
 ปลอดภั ย จากอาการไม่
พึงประสงค์จากยา
 สามารถจั ด การเรื่อ งยา
ของตนเองได้
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3. ผู้ดูแล/ญาติ
 ไม่มีผดู้ ูแลหลัก/มีผดู้ ูแลแต่ไม่ดแู ล
 ผู้ดูแลขาดศักยภาพ/ความมั่นใจในการดูแล
(สูงอายุ/ป่วยจิต/ติดสาร/พิการ/ทางานไม่ได้)
 ผู้ดูแลเครียด/เบื่อหน่าย/หวาดกลัว
 ผู้ดูแลขาดแหล่งสนับสนุน/แหล่งช่วยเหลือ
 อื่นๆ .......

 มีผู้ดูแล/มั่นใจในการดูแล/ให้
โอกาส
 ผู้ดูแลมีวิธีผ่อนคลายและจัดการ
ความเครียดจากการดูแล
 ผู้ดูแลทราบและใช้แหล่ง
สนับสนุนช่วยเหลือ
 มีแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ (กรณี
ไม่มผี ู้ดูแลหลัก)

 ทักษะการผ่อนคลายและจัดการ
ความเครียดของผู้ดูแล
 การสนับสนุนและค้นหาแหล่ง
ประโยชน์ช่วยเหลือผูด้ ูแล
 การเสริ ม สร้ า งพลั งชุ ม ชน/สร้ า ง
ความมั่นใจให้กับผู้ดูแล
 แผนการค้ น หาแหล่ ง สนั บ สนุ น
ช่วยเหลือ

 ฝึ ก ทั ก ษะการผ่ อ นคลายและจั ด การ
ความเครียด
 ให้ ข้ อ มู ล ญ าติ แ ละช่ ว ยค้ น หาแหล่ ง
ช่ วยเหลื อ ในชุ ม ชน: เช่ น แหล่ งสนั บ สนุ น
ด้ า นข้ อ มู ล ด้ า นจิ ต ใจ และด้ า นสิ่ ง ของ
เครื่องใช้ เป็นต้น
 อื่นๆ .......

(1) มีผู้ดูแลหลัก เป็นคนใน
ครอบครัว มีศักยภาพในการ
ดูแล
(2) มีผู้ดูแลเป็นคนนอก
ครอบครัว
(3) ปรับปรุง: ไม่มีผู้ดูแล หรือมี
ผู้ดูแลแต่ศักยภาพไม่เพียงพอ

 การฝึกทักษะการดูแลตนเอง
 ฟืน้ ฟูทักษะทางสังคมพื้นฐาน

 ฝึกทักษะการดาเนินชีวิตประจาวัน
 ฝึ ก ญ าติ ใ ห้ ส่ ง เสริ ม ผู้ ป่ ว ยท ากิ จ วั ต ร
ประจาวัน
 ฝี ก ทั ก ษะทางสั งคมพื้ น ฐาน และการ
สื่อสารเพื่อบอกความต้องการ
 อื่นๆ .......

4. ด้านการทากิจวัตรประจาวัน
 ผู้ป่วยสามารถดูแลกิจวัตร
 สุขวิทยาบกพร่อง/ต้องกระตุ้นให้ปฏิบัติ
ประจาวันตัวเองได้
 สวมเสื้ อ ผ้ า ชุ ด เดิ ม ซ้ า หลายวั น ไม่ ย อม
เปลี่ยน
 สกปรก/ไม่อาบน้า/ไม่ปฏิบัติกิจวัตร
 อื่นๆ .......
5. ด้านการประกอบอาชีพ
 ทางานไม่ได้/มีข้อจากัดในการทางาน
 สามารถทาได้แต่ไม่ทา
 ไม่มีอาชีพ
 อื่นๆ .......

 สามารถทางานได้ตามศักยภาพ
 ประกอบอาชีพได้

(1) สามารถทากิจวัตร
ประจาวันได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถทาได้แต่ต้อง
กระตุ้น/ช่วยเหลือบ้าง
(3) ไม่สามารถทากิจวัตร
ประจาวันได้เลย ต้องมีคน
ช่วยเหลือหรือทาให้
 แผนฟื้ น ฟู / ฝึ ก ทั ก ษะการ  ค้นหาศักยภาพและข้อจากัดการทางาน (1) มีรายได้จากอาชีพหรือช่วย
อาชีพ
 ประเมิ น ความสามารถด้ านการอาชี พ ครอบครัวในการประกอบอาชีพได้ (2)
สามารถช่วยครอบครัวในการ
 ค้ น หาแหล่ งช่ ว ยเหลื อ ด้ า น ตามบริบท/แหล่งฝึก
ประกอบอาชีพได้ แต่ต้องมีคนกระตุ้น
อาชีพ
 ฟื้นฟู/ฝึกทักษะการอาชีพในชุมชน
(3) ไม่ส ามารถช่วยครอบครัวในการ
 ส่งแหล่งฟื้นฟู/ฝึกทักษะการอาชีพ
ประกอบอาชีพได้เลย
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6. ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว
 ก า ร สื่ อ ส า ร ใน ค ร อ บ ค รั ว ข า ด
ประสิทธิภาพ: มีการตาหนิ ดุด่า ทาร้าย
ทะเลาะวิวาท
 ไม่พูดคุยสื่อสาร ประชดประชัน ท่าที
เฉยเมย/บึ้งตึงต่อกัน
 ไม่ทราบ/ขาดแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ
ครอบครัว ด้านข้อมูล ด้านจิตใจ และด้าน
สิ่งของ)
 อื่นๆ.......
7. ด้านสิ่งแวดล้อม/ที่อยู่อาศัย
 มีที่อยู่แต่อยูไ่ ม่เป็นที่ ชอบออกนอกบ้าน
 มีที่อยู่แต่ครอบครัวหวาดกลัว /ปฏิเสธ
 เร่ร่อน/ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 ชุมชนหวาดกลัว/กีดกัน/ปฏิเสธ
 อื่นๆ .......

 สัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น
 ครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนหลัก
ให้กับผู้ป่วย
 อื่นๆ.......

 แผนการให้คาปรึกษาครอบครัว
 แผนฝึกทักษะการสื่อสาร
 แผนการทาครอบครัวบาบัด
 เสริมสร้างพลังครอบครัว/ชุมชน
สร้างความมั่นใจ
 อื่นๆ.......

 การให้คาปรึกษาครอบครัว
 การฝึกทักษะการสื่อสารในครอบครัว
 ทบทวนการท าบทบาทหน้ า ที่ ใ น
ครอบครัว
 ค้ น หาแหล่ ง สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
ครอบครัว ด้ านข้ อ มู ล ด้ า นจิ ต ใจ และ
ด้านสิ่งของ)
 อื่นๆ.......

(1) ครอบครัวมีการชมเชย ให้กาลังใจ
มองผู้ป่วยในด้านบวกเป็นส่วนใหญ่
(2) ครอบครัวมีการชมเชยบ้าง แต่ยัง
พบมีการตาหนิ ดุด่าบางครั้ง/ไม่พดู คุย
สื่อสารกัน
(3) ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ด้านลบ ยังมี
ตาหนิ ทะเลาะวิวาท
 มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น เข้ า ใจบทบาท
หน้าที่ตนเองของสมาชิกครอบครัว

 ผู้ป่วยมีที่อยู่
 ดาเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้/ชุมชน
ให้โอกาสอยู่ในชุมชน
 มีแหล่งสนับสนุนให้ผู้ป่วยดาเนิน
ชีวิตอยู่ในชุมชนได้
 อื่นๆ .......

 แผนการหาแหล่งที่อยู่
 การประสานแหล่งประโยชน์
 อื่นๆ .......

 ประเมินสิ่งแวดล้อม/ที่อยู่อาศัย
 หาสาเหตุที่ไม่สามารถมีแหล่งที่อยู่
 ค้นหา/ประสานแหล่งประโยชน์เพื่อหา
แนวทางช่วยเหลือ/หาที่อยู่ให้
 ชุมชนช่วยปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้
 อื่นๆ .......

(1) มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
(2) มีที่อยู่อาศัย แต่แยกจาก
ครอบครัว อยู่คนเดียวหรือมีที่
อาศัยเป็นครั้งคราว
(3) ไม่มีที่อยู่อาศัย เร่ร่อน
 ชุมชนเข้าใจ ให้โอกาส
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 ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้น
 ฝีกทักษะทางสังคมพื้นฐาน และการ
สื่อสารเพื่อบอกความต้องการ
 การปรั บ พฤติ ก รรมและฝึ ก ควบคุ ม
อารมณ์

(1) สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อื่นได้ พฤติกรรมการ
แสดงออกเหมาะสม
(2) สนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้อื่นได้เป็นครั้งคราว/
พฤติกรรมเหมาะสมบ้าง
(3) ไม่พูดคุยกับใครเลย/แยกตัว
หรือพฤติกรรมการแสดงออกไม่
เหมาะสม
(1) บอกครั้งเดียวหรือสองครั้ง
สามารถทาตามได้
(2) สอนซ้าๆ หลายครั้งจึง
สามารถทาตามได้
(3) สอนเท่าไร ทาไม่ได้ จาไม่ได้
เกิดปัญหาแบบเดิมซ้า

8. ด้านการสื่อสาร/การแสดงพฤติกรรม
 แยกตัว ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีน้อย/ไม่เหมาะสม
 แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ถ้ามอง/
สกปรก/ก่อความราคาญ/เสียงดัง
 อื่นๆ .......

 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเหมาะสม
 มีพฤติกรรมการแสดงออก
เหมาะสม
 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

 แผนฝึกทักษะการสื่อสารทั่วไป
 แผนฝึกทักษะการสื่อสารเพื่อบอก
ความต้องการ
 แผนการปรับพฤติกรรม

9. ด้านความสามารถในการเรียนรู้เบื้องต้น
 พัฒนาการล่าช้า/มีพยาธิสภาพทางสมอง
 เรียนรู้ช้า/สอนเท่าไรจาไม่ได้/ทาไม่ได้
 แยกตัว แสดงท่าทีต่อต้านเมื่อถูกบอกหรือ
สอน/สอนแล้วไม่ทา
 ไม่มีแนวทางการเผชิญปัญหา/เผชิญปัญหา
ไม่เหมาะสม เกิดปัญหาเดิมซ้าๆ
 อื่นๆ .......

 สามารถจดจาหรือทาตามทีส่ อน
ได้
 สามารถเรียนรู้และเผชิญปัญหา
ไม่ให้เกิดซ้า

 แผนการฝึกทักษะการดูแลตนเอง
 แผนการปรับพฤติกรรม
 แผนการฝึกทักษะการเผชิญปัญหา

 การฝึกทักษะการดูแลตนเอง
 กระบวนการปรับพฤติกรรม
 การฝึกทักษะการเผชิญปัญหา

5
ปัญหาที่พบ

เป้าหมาย

แผนการช่วยเหลือ

กิจกรรม

ประเมินผล

10. การดื่มสุรา/สารเสพติด
 ยังคงดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด
 แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม จากการดื่ม
สุรา/สารเสพติดแล้วก่อความราคาญ เดือดร้อน
แก่ผู้อื่น
 เกิดปัญหาป่วยซ้าจากสุรา/สารเสพติด
 อื่นๆ .......(เช่น ทะเลาะวิวาท/ถูกจับ มีคดี
ความ ฯลฯ)

 ควบคุมการใช้สรุ า/สารเสพติด
 บรรเทาปัญหาโรคร่วมจากการดื่ม
สุรา/ใช้สารเสพติด
 ลดผลกระทบจากปัญหาการใช้
สุรา/สารเสพติด
 อื่นๆ ......

 แผนการบ าบั ด รายบุ ค คลเพื่ อ ลด
ปัญหาการดื่มสุรา/สารเสพติด
 ปรับพฤติกรรมในชีวิตประจาวัน
 มาตรการในชุ ม ชนเพื่ อ ลดปั ญ หา
การดื่มสุรา/ใช้สารเสพติด
 อื่นๆ ......

 การบาบัดรายบุคคล
 การบาบัดแบบกลุ่ม/โปรแกรม
 มาตรการในชุมชนเพื่อลดปัญหาการดื่ม
สุรา/ใช้สารเสพติด
 อื่นๆ ......

(1) ไม่ได้ใช้ เคยใช้และเลิกได้
มากกว่า 1 ปี
(2) ใช้/มีความเสี่ยง: มี
ผลกระทบต่อการเจ็บป่วย /
เคยเลิกใช้แต่กลับใช้ซ้าใน 1 ปี
(3) ใช้/มีความเสี่ยงสูง/ติด
 รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจปั ญ หาการ
ดื่มสุรา/สารเสพติดของตน

