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อาชาบำ�บัด หรือการนำ�ม้ามาช่วยในการบำ�บัด เรียกว่า
Hippo therapy ซึง่ คำ�ว่า Hippo มาจากภาษากรีก แปลว่า “ม้า”
ส่วนคำ�ว่า therapy แปลว่า “การบำ�บัด”

มีงานวิจัยที่สนับสนุนให้เห็นถึงผลดีของอาชาบำ �บัด
มากพอสมควร โดยมักได้ผลดีกบั เด็กพิเศษกลุม่ ทีม่ คี วามผิดปกติ
ด้ า นระบบการเคลื่ อ นไหวของกล้ า มเนื้ อ และข้ อ ต่ อ เช่ น
โรคสมองพิการหรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า ซีพี  (C.P. ย่อมาจาก
cerebral palsy) นอกจากนี้ยังมีการนำ�มาใช้ในการบำ�บัด
กลุม่ เด็กออทิสติกทีม่ ปี ญั หาทางด้านการควบคุมการเคลือ่ นไหว
ของร่างกาย ซึง่ ได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจเช่นกัน การอยูบ่ นหลังม้าได้ดี
จะต้องมีการทรงตัวทีด่ ี มีสมั ผัสทีแ่ นบแน่นกับตัวม้า คือขาต้อง
หนีบไว้ข้างลำ�ตัวม้าตลอด และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้า
ซึง่ สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นทักษะทีไ่ ด้เพิม่ ขึน้ จากการขีม่ า้ โดยอัตโนมัติ
ศูนย์อาชาบำ�บัดตำ�บลจวบ อำ�เภอเจาะไอร้อง ได้จดั ตัง้
ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วงแรกมีมา้ เพียง ๑ ตัว ซึง่ ได้ทดลอง
การบำ�บัด กับเด็กออทิสติก ในชุมชนที่สมัครใจ ผลที่ได้ เด็กมี
พัฒนาการทีด่ ขี น้ึ สามารถเรียนรูก้ ารจำ�ชือ่ และพูดเป็นประโยคได้
โดยใช้ระยะเวลา ๕ เดือนขึน้ ไป ภายใน ๑ ปีขนึ้ ไป เด็กสามารถ
ขี่ม้าเองได้ ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของครอบครัวและประธานศูนย์เป็น
อย่างมาก ปัจจุบันมีม้าทั้งหมด ๗ ตัว ประธานศูนย์ได้เข้า
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศูนย์เฉพาะความพิการจังหวัด
นราธิวาส และคณะกรรมการศูนย์ฯ ได้เห็นความสำ�คัญและ
เห็นความตัง้ ใจของศูนย์อาชาบำ�บัด ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ พัฒนาการ

โดยการขี่ม้า ให้กับเด็กออทิสติก และเด็กบกพร่องทางสติปัญญา
ทีอ่ ยูใ่ นศูนย์เฉพาะความพิการ อำ�เภอเจาะไอร้อง จึงร่วมบูรณาการ
ขึ้นมาระหว่าง ศูนย์อาชาบำ�บัด กับศูนย์เฉพาะความพิการจังหวัด
นราธิวาส
โดยศูนย์อาชาบำ�บัด ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นเลขที  ่ ๔๓/๑ หมู่ ๑ ตำ�บลจวบ
อำ�เภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์
และวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ น ถึง ๑๒.๐๐ น. มีสมาชิกทัง้ หมด ๑๘ คน
วิธีการบำ�บัดโดยแยกประเภทของเด็กออกมาเป็น ๓ ประเภท
๑. เด็กออทิสติก ๒. เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว และ
๓. เด็กสมาธิสั้น

สาระสำ�คัญในเล่ม
•
•
•
•
•
•

สุขภาพจิตชุมชนภายใต้สถานการณ์ชายแดนใต้
Case Conference
สถานประกอบการในมิติสุขภาพจิต
เยียวยาและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตในนักเรียน
เรื่องเล่าชาวสุขภาพจิต “ความสุขคือการ....ให้...”
ขยายเวลาประกวดไวนิลชิงเงินรางวัล

๒ ปีจดหมายข่
บที่ ๒นวาคม
ประจำ�เดื๒๕๕๘
อนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙
ที่ ๘ ฉบัาบวปีที่ ท๑ี่ ๘ตุลฉบัาคม-ธั
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ภายใต้สถานการณ์ชายแดนใต้

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ
ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย ทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย เกิดความเครียด อาการซึมเศร้า
กับทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งการดูแลสภาพจิตใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่ปกติเป็นสิ่งที่จำ�เป็น
อย่างยิง่ ระยะเวลาทีผ่ า่ นไปนัน้ ถือได้วา่ เป็นตัวเยียวยาตามธรรมชาติทดี่ ที สี่ ดุ ทีท่ �ำ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี นึ้ เกิดแนวคิด แนวปฏิบตั ริ วมถึงเกิดนวัตกรรมเด่นด้านการดูแลทางด้านสุขภาพจิต ทีส่ ามารถนำ�มาเป็น
แบบอย่างสำ�หรับชุมชนอืน่ ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๑๒ เล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการดูแลสุขภาพจิตโดยชุมชนเอง
จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการทำ�งานขึ้น ในวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานสุขภาพจิตและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิต
ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากชุมชนในการเข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๑ ชุมชน ใน ๓ จังหวัด (ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) คือ
๑. ผลการดำ�เนินงานศูนย์เยียวยาเด็กและเยาวชนต้นแบบ ตำ�บลเนินงาม อำ�เภอรามัน จังหวัดยะลา  
๒. โครงการเยียวยาเด็กกำ�พร้าและด้อยโอกาส ตำ�บลห้วยกระทิง อำ�เภอกรงปินัง จังหวัดยะลา  
๓. การดำ�เนินงานสุขภาพจิตชุมชน ชุมชนบ้านนิบง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ �บล
บ้านบันนังดามา อำ�เภอกาบัง จังหวัดยะลา
๔. การดำ�เนินงานสุขภาพจิตในชุมชนต้นแบบ ตำ�บลนาเกตุ อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๕. การดำ�เนินงานชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพจิต ตำ�บลทุ่งพลา อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  
๖. การดำ�เนินงานสุขภาพจิต ตำ�บลนาประดู่ อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๗. การดูแลสุขภาพจิตชุมชนต้นแบบ ตำ�บลสะดาวา อำ�เภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี
๘. การดำ�เนินงานสุขภาพจิต ตำ�บลพ่อมิ่ง อำ�เภอปานะเระ จังหวัดปัตตานี
๙. การดำ�เนินงานสุขภาพจิต ตำ�บลบ้านปล่องหอย อำ�เภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
๑๐. ชุมชนดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก อำ�เภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส
๑๑. ชุมชนต้นแบบบ้านคลอแระ ตำ�บลบาเระใต้ อำ�เภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
และจะมีการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนในครั้งต่อไป

จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

๓

CaseทีConference
่ ไม่ ได้จบในห้องประชุม

เมือ่ วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๑๒ ได้ด�ำ เนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารปรึกษาหารือ
เพือ่ การดูแลช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ทมี่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน
(Case Conference) ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายทั้งในและ
นอกระบบสาธารณสุขแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ กี ารดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ทั้งหมด ๘๗ คน ประกอบด้วยเครือข่าย
ในระบบสาธารณสุข คือ อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลและโรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป
เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข คือ ครู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแกนนำ�ชุมชน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ขอขอบคุณผู้วิพากษ์ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ
คือ นายแพทย์ดำ�รง แวอาลี นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษโรงพยาบาลศูนย์ยะลา แพทย์หญิงธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง
นายแพทย์ช�ำ นาญการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายแพทย์โนราห์ ทัศนสุวรรณ นายแพทย์ช�ำ นาญการ โรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์ และนางประไพพรรณ นิลวงศ์ นักจิตวิทยาคลินกิ ชำ�นาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
และขอขอบคุณ เครือข่ายที่นำ�เสนอ Case ที่ยุ่งยากซับซ้อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลปล่องหอย อำ�เภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลพ่อมิ่ง อำ�เภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสะดาวา
อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลบาเจาะ โรงพยาบาลยี่งอ และโรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  
ซึ่งทางพื้นที่ได้มีการนำ�เสนอประวัติและอาการภาวะทางจิตของผู้ป่วยของแต่ละพื้นที่ ยกตัวอย่างประวัติ
และภาวะทางจิตของผู้ป่วยในตำ�บลสะดาวา อำ�เภอสะดาวา ซึ่งผู้ป่วยมีอายุ ๔๑ ปี อาชีพรับจ้างขนไม้ เป็นคนโต
ของครอบครัวซึ่งเป็นความหวังของครอบครัว จนกระทั่งไปเกณฑ์ทหารเมื่อ ๒๐ ปีก่อน ไปหนึ่งเดือนก็หนีกลับบ้าน
แล้วกลับไปในค่ายทหารก็ถูกทำ�โทษ ผู้ป่วยจึงกลับบ้านและไม่ไปค่ายทหารอีกเลย
ปัจจุบันผู้ป่วยแต่งงานมีลูกด้วยกัน ๓ คนผู้ป่วยมีอาการทางจิต หูแว่ว พูดคนเดียว แต่สามารถทำ�งานได้
ภรรยามีปัญหาทางสติปัญญา LD ส่วนลูกทั้ง ๓ คน มีพัฒนาการล่าช้า ผอม ขาดสารอาหาร อาศัยอยู่ในบ้าน
ที่ค่อนข้างโทรมผุพัง เครือข่ายจึงได้ร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวนี้ จนได้สร้างบ้านหลังใหม่และมีแผนในการดูแล
อย่างครบวงจรทั้งครอบครัวต่อไป
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“สถานประกอบการในมิตสิ ขุ ภาพจิต”
วัยทำ�งานถือเป็นประชากรกลุม่ ใหญ่ที่ครอบคลุมตัง้ แต่อายุ ๑๕-๕๙ ปี
สิง่ ทีค่ น้ พบในประชากรกลุม่ นีค้ อื ภาวะเครียด ซึมเศร้า จากหลายๆ สาเหตุ เช่น
จากอาชีพการงาน จากเพื่อนร่วมงาน ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล แม้กระทั่ง
ภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้น วัยทำ�งานกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลคือบุคลากรที่ทำ�งาน
ในสถานประกอบการ ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ จึงได้ดำ�เนินงาน
ด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำ�งาน คือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุ ค ลากรสุ ข ภาพแก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ ภายใต้ หั ว ข้ อ
“การให้การปรึกษาเบื้องต้น (Basic counseling)” เพื่อให้บุคลากรสุขภาพที่
ดูแลพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้น
เช่น ประเมินความเครียด คัดกรองภาวะซึมเศร้า เป็นต้น โดยได้จัดกิจกรรม
ที่ผ่านมาในวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์
หาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์อัญชลี อินทรียงค์
นักวิชาการอิสระทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการให้ค�ำ ปรึกษา มาบรรยายถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กบั ตัวแทนบุคลากรในสถานประกอบการในเขตบริการสุขภาพ
ที่ ๑๒ จำ�นวน ๑๙ สถานประกอบการ

ติดตามการดูแล
เยียวยาจิตใจและเฝ้าระวัง
ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน
โรงเรียนบ้านเกาะตา

อำ�เภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เมือ่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ศูนย์สขุ ภาพจิตที  ่ ๑๒
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่เด็กนักเรียน
เพื่อติดตามการดูแลเยียวยาจิตใจและเฝ้าระวังปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต นั ก เรี ย น ณ โรงเรี ย นบ้ า นเกาะตา ทั้ ง นี้
ขอขอบคุณผู้อำ�นวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียน
บ้ า นเกาะตา อำ � เภอโคกโพธิ์ จั ง หวั ด ปั ต ตานี ที่ ใ ห้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำ�เนินโครงการร่วมกันและ
ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์หญิงเบญจพร ปัญญายง
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง
นายแพทย์ช�ำ นาญการ และนายศิววงค์ เพชรรัตน์ นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลหาดใหญ่ และหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมกัน
คัดกรองและดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะสุขภาพจิตซับซ้อน
และให้แนวทางในการดูแลเด็กเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง

จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

คนเราเกิดมาบนโลกนี้มีวิธีสรรหาความสุขในชีวิตที่
แตกต่างกัน บางคนสุขใจที่ได้ท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ บางคน
สุขใจที่ได้ทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น ช็อปปิ้ง ทานข้าวนอกบ้าน
ดูหนังฟังเพลง แต่...นางมีสุข (นามสมมุติ) อาสาสมัครประจำ�
หมู่บ้านตำ�บลดอนรัก ความสุขของเธอคือการได้ดูแลลูกๆ
ของเธอทัง้ สอง เด็กชายเอ (นามสมมุต)ิ   อายุ ๑๓ ปี และเด็กชายบี
(นามสมมุต)ิ อายุ ๑๒ ปี ซึง่ เด็กทัง้ สองคนพิการแต่ก�ำ เนิด ข้อติด
และผิดรูป หลังคด นั่งนานไม่ได้และเดินไม่ได้ ทำ�กิจกรรม
ได้ลำ�บาก ช่วยเหลือตนเองได้น้อย อีกทั้งยังมีข้อจำ�กัดในเรื่อง
การหายใจ มีอาการเหนื่อยหอบทั้งคู่ เด็กชายเอ ซึ่งเป็นพี่ชาย
สามารถลุกขึ้นมานั่งจากท่านอนได้ ร่างกายแข็งแรงกว่า
น้องชาย ทำ�ให้มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนใกล้บ้าน
เวลาไปเรียนเพื่อนๆ จะช่วยกันอุ้มไปโรงเรียน ซึ่งเด็กชายเอ
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หกแล้ว แต่ไม่ได้เรียนต่อเพราะ
โรงเรียนระดับมัธยมอยู่ไกลบ้าน เดินทางไปเรียนลำ �บาก
ส่วนเด็กชายบีผเู้ ป็นน้องมีรา่ งกายอ่อนแอกว่า ไม่สามารถลุกขึน้
มานัง่ จากท่านอนได้ ร่างกายอ่อนแอ นัง่ ทรงตัวไม่ได้ตอ้ งนัง่ พิง
ฝาผนังบ้าน ทำ�ให้ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ
เมือ่ ทีมสุขภาพจิตโรงพยาบาลหนองจิกและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลดอนรัก ประกอบด้วยพยาบาลจิตเวช
พยาบาล นักจิตวิทยา นักกายภาพบำ�บัด ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลดอนรัก ได้ไปเยี่ยมบ้านและเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆ
ทัง้ สองคน ในช่วงแรกๆ เด็กๆ มีทา่ ทีเขินอาย แต่เมือ่ ได้เข้าไป
สร้างสัมพันธภาพกับเด็กๆ เด็กๆ ก็เริม่ พูดคุยมากขึน้ จากการ
สังเกตและพูดคุย เด็กๆ มีสหี น้าเรียบเฉย ไม่คอ่ ยร่าเริงเท่าทีค่ วร
เด็กๆ บอกว่ารู้สึกเหงาเพราะไม่มีกิจกรรมทำ� ไม่มีเพื่อนเล่น
เมือ่ ถามความต้องการของเด็กๆ เด็กๆ บอกว่าอยากได้ของเล่น
และทีน่ อนใหม่ เพราะทีน่ อนทีม่ อี ยูเ่ ก่าแล้วและบางมาก เวลานอน
รู้สึกไม่สบายตัว อยากได้ที่นอนนุ่มๆ หนาๆ และในบ้าน
ยังมีพอ่ ทีน่ อนป่วยเป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จากความ
ต้องการของเด็กๆ ที่อาจจะดูเหมือนว่าสิ่งที่เด็กๆ อยากได้
อาจจะไม่ได้มีราคาแพงมากมายเมื่อเทียบกับความต้องการ
ของคนอื่นๆ แต่สำ�หรับเด็กๆ แล้ว สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าทาง
จิตใจมากนั่นก็คือที่นอนใหม่ ของเล่นใหม่สำ�หรับกระตุ้น
พัฒนาการ ซึ่งทางทีมเยี่ยมบ้านต้องขอขอบพระคุณบริษัท
โอสถสภาเป็ น อย่ า งมากที่ สนับ สนุนงบประมาณในการให้
ความช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในอำ�เภอหนองจิก ยิง่ โดยเฉพาะ
ครอบครัวของนางมีสุข จากงบประมาณของโอสถสภาทำ�ให้
มีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวหลายๆ ครอบครัวรวมถึง
ครอบครัวนี้ เมื่อทางทีมสุขภาพจิตได้มอบของเล่นและที่นอน
ทุกคนในครอบครัวมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส แสดงอาการดีใจ
อย่างเห็นได้ชัดและกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
และคนที่ดูมีความสุขที่สุดก็คือแม่

ความสุขคือการ
“ให้”
นางมีสุข เล่าว่าทุกวันเธอจะออกไปทำ�งานรับจ้างตาม
ร้านอาหาร เธอมีอาชีพที่ไม่แน่นอน แล้วแต่ว่าจะมีใครจ้าง
ซึง่ เวลาทีไ่ ปทำ�งานก็จะให้แม่ชว่ ยดูแลลูก ส่วนตนเองจะกลับมา
ที่บ้านในเวลากลางวัน เพื่อเอากับข้าวมาให้ เวลาที่เธอพูดคุย
เธอมีท่าทีที่เข้มแข็งมาก เธอใจเย็นและไม่แสดงอาการท้อแท้
อ่อนแอให้เห็น เธอบอกว่าถึงแม้ว่าชีวิตของเธอจะลำ�บากและ
ต้ อ งเจอกั บ บททดสอบมากมาย เธอก็ จ ะอดทน ยิ้ ม สู้ เ พื่ อ
พ่อแม่และลูกๆ ของเธอทัง้ สองคน เวลาทีเ่ ธอต้องออกไปทำ�งาน
เหนือ่ ยๆ เมื่อกลับมาที่บ้านได้เห็นหน้าลูกๆ ได้เห็นหน้าพ่อแม่
เธอก็ รู้ สึ ก มี ค วามสุ ข และหายเหนื่ อ ยเป็ น ปลิ ด ทิ้ ง ลู ก คื อ
แก้วตาดวงใจที่ทำ�ให้เธอฮึดสู้และมีกำ�ลังใจในการดำ�เนินชีวิต
และเธอก็ยงั โชคดีทมี่ เี พือ่ นบ้านทีเ่ ป็นมิตร คอยให้ความช่วยเหลือ
และเป็นกำ�ลังใจให้เธอมาโดยตลอด สำ�หรับเธอความสุขของเธอ
คือการเป็นผูใ้ ห้ ความสุขของเธอคือการได้ดแู ลห่วงใยคนทีเ่ ธอรัก
นีค่ งเป็นคำ�ตอบของคำ�พูดทีด่ ฉิ นั เคยได้ยนิ ว่า มือบนดีกว่ามือล่าง
“การเป็ น ผู้ ใ ห้ ย่ อ มดี ก ว่ า เป็ น ผู้ รั บ ” สำ � หรั บ ที ม สุ ข ภาพจิ ต
การมีโอกาสได้ดแู ลครอบครัวทีล่ �ำ บาก ด้อยโอกาสนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ รา
ไม่อาจนิง่ ดูดายได้และเราจะพยายามทำ�ทุกหนทางทีจ่ ะสามารถ
ช่วยเหลือให้ครอบครัวเหล่านีม้ รี อยยิม้ มีความสุข มีคณุ ภาพชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ เพราะเราเชือ่ ว่าหากสังคมเต็มไปด้วยการให้การช่วยเหลือ
การแบ่งปัน สังคมนั้นก็จะมีความสุข ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ
บริษัทโอสถสภาเป็นอย่างมากที่สนับสนุนงบประมาณที่ทำ�ให้
ความฝัน ความหวังของทีมสุขภาพจิตในการให้ความดูแล
ช่วยเหลือประชาชน คนด้อยโอกาสเป็นจริงและทำ�ให้ความฝัน
ความหวังของครอบครัวหนึ่งที่มีความยากลำ�บาก ไม่มีโอกาส
เหมือนครอบครัวอื่นได้เป็นจริง ทำ�ให้เกิดรอยยิ้ม เกิดความสุข
สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
นางสาวปัทมาวาตี มะอิง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลหนองจิก

๕

๖๒ ปีจดหมายข่
บที่ ๒นวาคม
ประจำ�เดื๒๕๕๘
อนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙
ที่ ๘ ฉบัาบวปีที่ ท๑ี่ ๘ตุลฉบัาคม-ธั

กิจกรรม

๕ ส.

ช่วยล่าหนู
ได้อย่างไร

หลายๆ คนเข้าใจว่า สำ�นักงาน..คือบ้านหลังที่ ๒ ของเรา ทุกเช้า เมื่อเดินทางมาทำ�งาน และก้าวผ่าน
ประตูสำ�นักงาน เราจะใช้ชีวิตอยู่กับการทำ�งาน ณ บ้านหลังที่ ๒ หลังนี้ ถึง ๘ ชั่วโมง แต่ละคนต่างคาดหวังว่า
เมื่อมาทำ�งาน อยากมีความสุขเหมือนอยูท่ บี่ า้ น อยากพบกับบรรยากาศของการทำ�งานทีด่ ี เต็มไปด้วยความอบอุน่
เพื่อนร่วมงานมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน สภาพแวดล้อมในที่ทำ�งาน ดูสะอาดตา มีความสวยงาม

แต่หลายทีท่ ำ�งาน มักจะเต็มไปด้วย วัสดุอปุ กรณ์ ทีใ่ ช้ในการทำ�งาน เอกสาร เข้าของเครือ่ งใช้ ทัง้ ทีเ่ ป็นของ
สำ�นักงาน และของส่วนตัว หากเราไม่จดั วาง หรือจัดให้เข้าทีเ่ ข้าทาง ก็จะทำ�ให้ส�ำ นักงานไม่เป็นระเบียบ รกหูรกตา
จะหาเอกสารสักชิ้นหนึ่ง ต้องใช้เวลานาน กว่าจะหาเจอ องค์กรของเรา จึงมีนโยบายที่จะจัดระเบียบสำ�นักงาน
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือหนังสือเอกสารต่างๆ ให้เข้าที่เข้าทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถค้นหาหรือ
หยิบใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หลายๆ องค์กร เรียกวิธีการจัดการแบบนี้ว่า กิจกรรม ๕ ส. เมื่อองค์กรมีนโยบาย
ชัดเจน เจ้าหน้าทีท่ กุ คนร่วมแรงร่วมใจ พร้อมทีจ่ ะจัดสำ�นักงานให้นา่ อยูน่ า่ อาศัย สวยงาม เสมือนเป็นบ้านหลังทีส่ อง
ของเราจริงๆ พวกเราก็เริ่มลงมือทำ�  กิจกรรม ๕ ส. เริ่มจากคัดแยกของใช้ที่ไม่จำ�เป็นออก จัดตู้โต๊ะเก้าอี้
ให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เมื่อจัดไปทำ�ไป เราก็จะพบสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่จำ�เป็นจำ�นวนมาก
แต่ที่แปลกไปกว่านั้น ตามซอกตู้หรือในมุมอับของสำ�นักงานบางที่ กลับพบ เศษอาหาร และของใช้บางอย่าง
ซึ่งของเหล่านั้น ไม่น่าจะอยู่บริเวณนี้เลย? บางครั้ง เราค้นหาหนังสือ กลับเจอหนังสือมีรอยขาดลิ่วหรือรอยแหว่ง
อุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ทีเ่ คยใช้งานเป็นประจำ� มาวันนี้ ใช้ไม่ได้เสียแล้ว เปิดปิดไฟไม่เข้า แต่พอตรวจสอบ พบเจอ
สายไฟขาด เลยต้องมา หาสาเหตุ ว่าใครเป็นตัวการสำ�คัญ ที่ทำ�ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้
ดังนั้นการค้นหาความจริงจึงเกิดขึ้น และวันที่รอคอยก็มาถึง มีเสียงเล็กๆ จี๊ดๆ เล็ดลอดมาจากหลังตู้
ทำ�ให้เรา ต้องค้นหาที่มาของต้นเสียง และเมื่อเราขยับตู้ เพื่อค้นหาเสียงนั้น คำ�ตอบก็คือ มันเป็นเสียง ของลูกหนู
ตัวเล็กๆ ขนาด ลำ�ตัวยาว ๓ นิ้ว อ้วน ๒ นิ้ว  เราจึงวางแผนที่จะจับลูกหนูตัวนี้ ว่าจะจับมันได้อย่างไร เพราะหนู
จะมีความไวในการวิ่งและซ่อนตัว ตามรูหรือตามช่องที่มันสามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงกระนั้นเถอะ
หนูตัวนี้ก็ไม่พ้นมือเรา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ถ้าหากเรา ไม่จัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้ กำ�จัดของเหลือใช้
ที่ ไม่จำ�เป็นออก ด้วยการทำ� ๕ ส. เราอาจจะมีเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกหลายตัว และเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่
กันได้เลย จี๊ดๆ จี๊ดๆ….

				

บุญฤกษ์ จิงา นักจัดการงานทั่วไปชำ�นาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒

จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

สุขภาพจิตดี
๔๐ วิธีทำ�ตัวไม่
ให้ดู “แก่”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

๗

ความจริงวันนี้ผมตั้งใจจะเขียนเรื่องการกินผลไม้ที่มีข้อกังขากันอยู่ว่า
กินก่อนหรือหลังอาหารถึงจะดี ผมหาข้อมูลไว้พร้อมจะเขียนแล้วแต่บงั เอิญคุณ
พจนารถ เพื่อน Face book ของผมได้โพสต์เรื่อง ๔๐ วิธีทำ�ตัวไม่ ให้ดู “แก่”
น่าสนใจมากครับและเป็นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพจิตดีดว้ ย เพราะใครก็ตาม ที่
คนรักหรือเพื่อนหรือใครก็ตามบอกว่าดูเด็ก ดูไม่แก่ มักจะแอบยิ้มอยู่ ในใจอย่าง
มีความสุข ทำ�ให้สุขภาพจิตดี เพราะฉะนั้น วันนี้ผมขออนุญาตคัดลอก ๔๐ วิธี
ทำ�ตัวไม่ ให้ดู “แก่” มาให้อ่านกัน ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นดุลยพินิจ
ของท่านครับ

ไม่อ้วนไม่ผอม
ดื่มน้ำ�สะอาด ทาครีม กางร่ม
อย่าดัดผม อย่ายีผม อย่าฉีดสเปรย์
อย่าแต่งหน้าสีสันจัดจ้าน อย่าใส่ขนตาปลอม
อย่าจีบปากจีบคอ รอบริมฝีปากจะได้ไม่ย่น
อย่าหมกมุ่นเรื่องอดีต
อย่าใส่ชดุ เชยๆ ต้องกล้าลองใส่เสือ้ ผ้าแบบใหม่ๆ ทีไ่ ม่คนุ้ เคย
ไม่กลัวเทคโนโลยี
ทำ�ฟันให้สวยเสมอ สุขภาพฟันต้องดี
(ข้อนี้ผมขอแถมหน่อยครับ ต้องใช้ใหม่ขัดฟันไม่ให้มีเศษ
อาหารในซอกฟันและกลิน่ ปากต้องไม่เหม็น ปากหอมยิง่ ดี
น่าอยู่ใกล้ครับ)
10. มือเท้า เล็บมือเล็บเท้า สะอาด ผิวเนื้อดีพอๆ กับใบหน้า
11. อย่าสวมสร้อยทอง
(ผมก็ ส วมสร้ อ ยคอทองคำ � เพื่ อ นิ ม นต์ ห ลวงพ่ อ ทวด
วัดช้างให้ ไว้ติดตัวแต่ผมใส่ไว้ในเสื้อมิดชิดผมเลยไม่แก่)
12. นั่ง เดินตัวตรง มั่นใจในตัวเอง
13. ออกกำ�ลังกายเบาๆ ทุกวัน (โอกาสหน้าผมจะเขียนให้อา่ น
ครับว่าการออกกำ�ลังกายเบาๆ กับการเคลือ่ นไหวร่างกาย
ตามปกติ เช่นการทำ�งานบ้าน การเดินไปมาในที่ทำ�งาน
ต่างกันอย่างไร เพราะหลายคนมักจะคิดเหมาเอาว่าฉัน
ทำ�งานบ้านซักผ้ากวาดบ้านถูบา้ นหรือฉันเดินไปมาในออฟ
ฟิตวันละหลายโต๊ะขึน้ ลงบันไดด้วยเป็นการออกกำ�ลังกาย
พอแล้ว คนละเรื่องกันครับ)
14. อย่าลืมหายใจเข้าลึกๆ และผ่อนหายใจออกยาวๆ
(เรื่องนี้ดีจริงครับผมปฏิบัติอยู่ทุกวันวันละหลายเวลาและ
ได้ผลดีจริงๆ ต้องมาเขียนรายละเอียดกันแล้วครับ)
15. อมยิม้ ไว้เสมอ แม้ไม่มใี ครมอง ร่องทีม่ มุ ปากจะได้ไม่คว่�ำ ลง
ทั้งสองข้าง ถ้าเป็นแล้วแก้ยากมาก
16. มีความรัก
(รักพ่อ รักแม่ รักลูก รักเพือ่ นมนุษย์ รักสัตว์ รักสิง่ แวดล้อม)
17. มีความฝัน มีความหวัง และมีจินตนาการ

18. อ่านข่าว ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
19. อย่าเรียกคนอื่น ว่ามนุษย์ลุง มนุษย์ป้า หรือเฒ่าหัวงู
20. อย่าพูดจาซ้ำ�ซาก
21. รู้จักนิ่ง และฟังคนอื่นบ้าง
(บางคนชอบพู ด แต่ เ รื่ อ งอดี ต ของตั ว เองซ้ำ� แล้ ว ซ้ำ � เล่ า
น่าเบื่อ ...แก่)
22. เวลาไม่มีอะไรทำ�อย่าฟุ้งซ่านให้นอนพัก ตื่นมาจะสดชื่น
23. อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้าน อย่านินทาว่าร้าย
24. อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงอนาคต ลืมอดีต
25. หลงรักภรรยาหรือสามีตัวเองบ่อยๆ ตามจีบกันทุกวัน
26. ใช้เงินเพื่อตัวเอง
27. ดูแลตัวเองดีดี อย่าดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วไม่สำ�คัญ
28. ออกงานกลางคืน แต่งตัว สวยมากๆ อาทิตย์ละอย่างน้อย
หนึ่งครั้ง เลือกดูหนังฟังเพลงรอบค่ำ�  เพื่อบรรยากาศและ
แต่งตัวงามงาม ดินเนอร์และดื่มเบาเบาก่อนหรือหลัง
ภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตเลิก
29. มีอารมณ์ขัน
30. พูดทะลึ่งบ้าง
31. หัวเราะมากๆ หัวเราะเสียงดังดัง
32. หัดปฏิเสธ ไม่ท� 
ำ ไม่ไป ไม่เอาสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ไม่อยากได้ ทีๆ่
ไม่อยากไป โดยไม่ต้องมีเหตุผลและไม่ต้องเกรงใจใคร
33. อยู่กับใครแล้วเครียด เรื่องมาก หัวใจเต้นแรง หัวใจเต้น
ไม่เป็น จังหวะ หัวใจเต้นแปลกเพราะไม่สบายใจขอให้
ออกห่างและเลิกอยู่ใกล้คนนั้นอีก
34. อย่าเข้าสังคมที่ตัวเองอึดอัด ไม่ว่าสังคมนั้นจะดีหรือ
มีชื่อเสียงว่าดีเพียงใด
35. เลือกมีเพื่อนสนิทน้อยๆ ดีกว่า (เน้นคุณภาพเพื่อน ไม่เน้น
ปริมาณเพื่อนนะครับ)
36. เลิกคิดที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา ใครไม่เข้าใจก็ปล่อยไป
เพราะเราไม่ว่าง ไม่มีเวลา
37. หาความรู้และฝึกทักษะใหม่ใหม่ ไม่ต้องเก่งเอาที่ทำ�แล้ว
สบายใจ
อ่านต่อ

หน้า ๘

๘๒ ปีจดหมายข่
บที่ ๒นวาคม
ประจำ�เดื๒๕๕๘
อนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙
ที่ ๘ ฉบัาบวปีที่ ท๑ี่ ๘ตุลฉบัาคม-ธั
ต่อจาก
หน้า ๗

38. อยากเป็นหมอดู ให้ไปเรียนหมอดู อยากเต้นรำ�ให้ไปเต้นรำ� 
ขอบคุณบทความจาก
อยากยิงปืนให้ไปหัดยิงปืน (ผมอยากเป็นช่างตัดผมฟรีเพื่อ
ตัดให้คุณพ่อตอนนี้อายุ 104 ปีและคุณแม่ตอนนี้อายุ 98 ปี
นายสายัณห์ อินทรศักดิ์
และไปตัดให้คนอายุ 70 ปีขึ้นไปฟรีทุกคนผมจึงจะไปเรียน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ช่างตัดผมที่วิทยาลัยสารพัดช่าง พอผมเกษียณอายุราชการ
ซึ่งท่านมักจะใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวเขียนบทความ
ผมก็จะเป็นกัลบกตัดผมฟรี รับรองว่าไม่ว่างงานแน่นอน
ที่มีสาระและประโยชน์ใกล้ตัวแล้วโพสต์ลง Face book
ครับ)
39. ละทิ้ง ลาภยศ สรรเสริญ
เช่นนี้สม่ำ�เสมอ หากท่านใดสนใจสามารถติดตามได้ที่
40. ทำ�ตัวเหมือนพระธาตุแช่แห้ง คือแวดล้อมไปด้วยน้ำ�แต่
https://www.facebook.com/profile.
ไม่เปียก รอบล้อมด้วยกิเลสและความชั่วร้ายแต่ไม่ทำ�บาป
php?id=100011256633761
และไม่ชั่วร้ายตามเขา

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขยายเวลา ส่งผลงานเข้าประกวด

ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๑๒ เชิญชวนผูท้ ส่ี นใจร่วมออกแบบประกวดไวนิลเพือ่ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานโดยมีกรอบการออกแบบ ดังนี้
• ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ดูแลรับผิดชอบ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
• ดูแลงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
• ดูแลงานเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
• ขนาด ๒๓๐ x ๕๐๙ ซม.
• มีรูป logo หน่วยงาน
• สามารถศึกษารายละเอียดและเนื้อหาทางด้านวิชาการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
        ฯลฯ เพื่อนำ�ไปใช้หรือใส่รายละเอียดในการออกแบบ ได้ที่ www.mhc12.go.th
ส่งไฟล์ภาพเข้าร่วมประกวดได้ทาง mhc12dmh@gmail.com หรือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ เลขที่ ๓๐๐/๑๒๗-๑๒๘
ซ.ออมทอง ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
ร่ ว มส่ ง ผลงานได้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ จ นถึ ง วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๙ และประกาศผลในวั น ที่ ๑๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mhc12.go.th
โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
รองชนะเลิศ ๒,๐๐๐ บาท และ รองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
จดหมายข่าว
เจ้าของ
ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ
ทีมจดหมายข่าววิชาการ
ทีมจดหมายข่าวสารสนเทศ
กองบรรณาธิการ
สำ�นักงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ณัฐกร จำ�ปาทอง
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา
ผู้อำ�นวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
นางสาวโนร์ไลลา มะรือสะ, นายซัมรี เจะแต
นางสาวฟาบีละห์ ยีเจะแว, นายมะกอเซ็ง ยายอ, นายกนกศักดิ์ ศักดิ์คำ�แหง, นายวิทยา หาดดี
เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ สงขลา  
ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
๔๗๒ ถนนไทรบุรี ตำ�บลบ่อยาง อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทร : ๐๗๔-๓๒๔๗๘๑-๒ โทรสาร : ๐๗๔-๓๒๔๗๘๑
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒ ปัตตานี

เลขที่ ๓๐๐/๑๒๗-๑๒๘ ม.๔ ซ.ออมทอง  ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๕๐๓๖๓  โทรสาร ๐๗๓-๓๑๒๘๓๘
E-mail : mhc12dmh@gmail.com
Website : mhc12.go.th

