
จดหมายข่าว

เยียวยาจิตใจ

อาชาบำาบัด

	 อาชาบำาบดั	หรอืการนำามา้มาชว่ยในการบำาบดั	เรยีกวา่	

Hippo	therapy	ซึง่คำาวา่	Hippo	มาจากภาษากรกี	แปลวา่	“มา้”	

ส่วนคำาว่า	therapy	แปลว่า	“การบำาบัด”

	 มีงานวิจัยที่สนับสนุนให้เห็นถึงผลดีของอาชาบำาบัด	

มากพอสมควร	โดยมักได้ผลดีกับเด็กพิเศษกลุ่มท่ีมีความผิดปกติ

ด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ	 เช่น		

โรคสมองพิการหรือที่เรียกกันสั้นๆ	ว่า	ซีพี		(C.P.	ย่อมาจาก		

cerebral	palsy)	 นอกจากนี้ยังมีการนำามาใช้ในการบำาบัด	

กลุม่เดก็ออทสิตกิทีม่ปีญัหาทางดา้นการควบคมุการเคลือ่นไหว

ของรา่งกาย	ซึง่ไดผ้ลเปน็ทีน่า่พอใจเชน่กนั	การอยูบ่นหลงัมา้ไดด้	ี	

จะตอ้งมกีารทรงตวัทีด่	ีมสีมัผสัทีแ่นบแนน่กบัตวัมา้	คอืขาตอ้ง

หนีบไว้ข้างลำาตัวม้าตลอด	 และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการขี่ม้า		

ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะเปน็ทกัษะทีไ่ดเ้พิม่ขึน้จากการขีม่า้โดยอตัโนมตัิ

	 ศนูยอ์าชาบำาบดัตำาบลจวบ	อำาเภอเจาะไอรอ้ง	ไดจ้ดัตัง้	

ขึน้ในป	ีพ.ศ.	๒๕๕๖	ในชว่งแรกมมีา้	เพยีง	๑	ตวั	ซึง่ไดท้ดลอง	

การบำาบัด	กับเด็กออทิสติก	ในชุมชนที่สมัครใจ	ผลที่ได้	เด็กมี	

พัฒนาการท่ีดีข้ึน	สามารถเรียนรู้การจำาช่ือ	และพูดเป็นประโยคได้		

โดยใชร้ะยะเวลา	๕	เดอืนขึน้ไป	ภายใน	๑	ปขีึน้ไป	เดก็สามารถ

ขี่ม้าเองได้	ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของครอบครัวและประธานศูนย์เป็น

อย่างมาก	 ปัจจุบันมีม้าทั้งหมด	 ๗	 ตัว	 ประธานศูนย์ได้เข้า

ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศูนย์เฉพาะความพิการจังหวัด

นราธิวาส	 และคณะกรรมการศูนย์ฯ	 ได้เห็นความสำาคัญและ	

เหน็ความตัง้ใจของศนูยอ์าชาบำาบดั	ทีจ่ะชว่ยกระตุน้พฒันาการ

สาระสำาคัญในเล่ม

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

โดยการขี่ม้า	ให้กับเด็กออทิสติก	และเด็กบกพร่องทางสติปัญญา		

ทีอ่ยูใ่นศนูยเ์ฉพาะความพกิาร	อำาเภอเจาะไอรอ้ง	จงึรว่มบรูณาการ	

ขึ้นมาระหว่าง	ศูนย์อาชาบำาบัด	กับศูนย์เฉพาะความพิการจังหวัด

นราธิวาส	

	 โดยศูนย์อาชาบำาบัด	ต้ังอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี		๔๓/๑	หมู่	๑	ตำาบลจวบ	

อำาเภอเจาะไอร้อง	 จังหวัดนราธิวาส	 เปิดให้บริการ	 ทุกวันจันทร์

และวันพุธ	เวลา	๐๙.๐๐	น	ถึง	๑๒.๐๐	น.	มีสมาชิกท้ังหมด	๑๘	คน		

วิธีการบำาบัดโดยแยกประเภทของเด็กออกมาเป็น	๓	ประเภท	

๑.	เด็กออทิสติก	๒.	เด็กพิการด้านการเคลื่อนไหว	และ	

๓.	เด็กสมาธิสั้น

จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

เจาะไอร้อง



	

๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙๒

	 ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ	

ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย	 ความเสียหาย	 ทั้งต่อทรัพย์สินและร่างกาย	 เกิดความเครียด	 อาการซึมเศร้า		

กับทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์	 ซึ่งการดูแลสภาพจิตใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่ปกติเป็นสิ่งที่จำาเป็น

อยา่งยิง่	ระยะเวลาทีผ่า่นไปนัน้ถอืไดว้า่เปน็ตวัเยยีวยาตามธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุทีท่ำาใหป้ระชาชนมสีขุภาพชวีติ

ทีด่ขีึน้	เกดิแนวคดิ	แนวปฏบิตัริวมถงึเกดินวตักรรมเดน่ดา้นการดแูลทางดา้นสขุภาพจติ	ทีส่ามารถนำามาเปน็

แบบอยา่งสำาหรบัชมุชนอืน่	ศนูยส์ขุภาพจติที	่๑๒	เลง็เหน็ถงึความสำาคญัในการดแูลสขุภาพจติโดยชมุชนเอง	

จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการทำางานขึ้น	ในวันที่	๑๖-๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์	

อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานสุขภาพจิตและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิต	

	 ทั้งนี้ได้รับการตอบรับจากชุมชนในการเข้าร่วมทั้งสิ้น	๑๑	ชุมชน	ใน	๓	จังหวัด	(ปัตตานี	ยะลา	และ

นราธิวาส)	คือ	

	 ๑.		ผลการดำาเนนิงานศนูยเ์ยยีวยาเดก็และเยาวชนตน้แบบ	ตำาบลเนนิงาม	อำาเภอรามนั	จงัหวดัยะลา		

	 ๒.	 โครงการเยียวยาเด็กกำาพร้าและด้อยโอกาส	 ตำาบลห้วยกระทิง	 อำาเภอกรงปินัง	 จังหวัดยะลา			

	 ๓.	 การดำาเนินงานสุขภาพจิตชุมชน	 ชุมชนบ้านนิบง	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	

บ้านบันนังดามา	อำาเภอกาบัง	จังหวัดยะลา	

	 ๔.	 การดำาเนินงานสุขภาพจิตในชุมชนต้นแบบ	ตำาบลนาเกตุ	อำาเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	

	 ๕.	 การดำาเนินงานชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพจิต	ตำาบลทุ่งพลา	อำาเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี		

	 ๖.	 การดำาเนินงานสุขภาพจิต	ตำาบลนาประดู่	อำาเภอโคกโพธิ์	จังหวัดปัตตานี	

	 ๗.	 การดูแลสุขภาพจิตชุมชนต้นแบบ	ตำาบลสะดาวา	อำาเภอยะรัง		จังหวัดปัตตานี	

	 ๘.	 การดำาเนินงานสุขภาพจิต	ตำาบลพ่อมิ่ง	อำาเภอปานะเระ	จังหวัดปัตตานี	

	 ๙.	 การดำาเนินงานสุขภาพจิต	ตำาบลบ้านปล่องหอย	อำาเภอกะพ้อ	จังหวัดปัตตานี	

	 ๑๐.	ชุมชนดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก	อำาเภอยี่งอ		จังหวัดนราธิวาส	

	 ๑๑.	ชุมชนต้นแบบบ้านคลอแระ	ตำาบลบาเระใต้	อำาเภอบาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส	

	 	 	และจะมีการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนในครั้งต่อไป

สุขภาพจิตชุมชน
          ภายใต้สถานการณ์ชายแดนใต้



	

จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙ ๓

สุขภาพจิตชุมชน
          ภายใต้สถานการณ์ชายแดนใต้

ที่ ไม่ได้จบในห้องประชุม

Case Conference 

	 เมือ่วนัที	่๒-๓	มนีาคม	๒๕๕๙	ศนูยส์ขุภาพจติที	่๑๒	ไดด้ำาเนนิการจดัโครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารปรกึษาหารอื

เพือ่การดแูลชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใตท้ีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น		

(Case	Conference)	ณ	โรงแรมซีเอส	ปัตตานี	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	วัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายทั้งในและ	

นอกระบบสาธารณสขุแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิกีารดแูลชว่ยเหลอืแกไ้ขปญัหาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณค์วามไมส่งบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วม	 ทั้งหมด	 ๘๗	 คน	 ประกอบด้วยเครือข่าย	

ในระบบสาธารณสุข	 คือ	 อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและโรงพยาบาลชุมชน/ทั่วไป		

เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข	 คือ	 ครู	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

และแกนนำาชุมชน	

	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	 ๑๒	 ขอขอบคุณผู้วิพากษ์ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ	

คือ	 นายแพทย์ดำารง แวอาลี นายแพทย์ชำานาญการพิเศษโรงพยาบาลศูนย์ยะลา	 แพทย์หญิงธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง 

นายแพทยช์ำานาญการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายแพทย์โนราห ์ทศันสวุรรณ นายแพทยช์ำานาญการ	โรงพยาบาลนราธวิาส

ราชนครนิทร	์และนางประไพพรรณ นลิวงศ ์นกัจติวทิยาคลนิกิชำานาญการพเิศษ	โรงพยาบาลจติเวชสงขลาราชนครนิทร์	

และขอขอบคุณ	เครือข่ายที่นำาเสนอ	Case	ที่ยุ่งยากซับซ้อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนักจิตวิทยาและผู้ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่	 ได้แก่	 โรงพยาบาลโคกโพธิ์	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลปล่องหอย	 อำาเภอกะพ้อ	 จังหวัดปัตตานี		

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลพ่อมิ่ง	 อำาเภอปะนาเระ	 จังหวัดปัตตานี	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสะดาวา	

อำาเภอยะรัง	จังหวัดปัตตานี	โรงพยาบาลบาเจาะ	โรงพยาบาลยี่งอ	และโรงพยาบาลรือเสาะ	จังหวัดนราธิวาส		

	 ซึ่งทางพื้นที่ได้มีการนำาเสนอประวัติและอาการภาวะทางจิตของผู้ป่วยของแต่ละพื้นที่	 ยกตัวอย่างประวัติ	

และภาวะทางจิตของผู้ป่วยในตำาบลสะดาวา	 อำาเภอสะดาวา	 ซึ่งผู้ป่วยมีอายุ	 ๔๑	 ปี	 อาชีพรับจ้างขนไม้	 เป็นคนโต

ของครอบครัวซึ่งเป็นความหวังของครอบครัว	 จนกระทั่งไปเกณฑ์ทหารเมื่อ	 ๒๐	 ปีก่อน	 ไปหนึ่งเดือนก็หนีกลับบ้าน		

แล้วกลับไปในค่ายทหารก็ถูกทำาโทษ	ผู้ป่วยจึงกลับบ้านและไม่ไปค่ายทหารอีกเลย

	 ปัจจุบันผู้ป่วยแต่งงานมีลูกด้วยกัน	 ๓	 คนผู้ป่วยมีอาการทางจิต	 หูแว่ว	 พูดคนเดียว	 แต่สามารถทำางานได้		

ภรรยามีปัญหาทางสติปัญญา	LD	 ส่วนลูกทั้ง	 ๓	 คน	 มีพัฒนาการล่าช้า	 ผอม	 ขาดสารอาหาร	 อาศัยอยู่ในบ้าน	

ที่ค่อนข้างโทรมผุพัง	 เครือข่ายจึงได้ร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวนี้	 จนได้สร้างบ้านหลังใหม่และมีแผนในการดูแล	

อย่างครบวงจรทั้งครอบครัวต่อไป

Case Conference 



“สถานประกอบการในมติสิขุภาพจติ”

	 วยัทำางานถอืเป็นประชากรกลุม่ใหญท่ี่ครอบคลมุตัง้แตอ่ายุ	๑๕-๕๙	ปี		

สิง่ทีค่น้พบในประชากรกลุม่นีค้อืภาวะเครยีด	ซมึเศรา้	จากหลายๆ	สาเหต	ุเชน่	

จากอาชีพการงาน	 จากเพื่อนร่วมงาน	 ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแล	 แม้กระทั่ง

ภาระหนี้ท่ีเกิดข้ึน	 วัยทำางานกลุ่มท่ีควรได้รับการดูแลคือบุคลากรท่ีทำางาน	

ในสถานประกอบการ	 ด้วยเหตุนี้	 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี	 ๑๒	 จึงได้ดำาเนินงาน	

ด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำางาน	 คือ	 การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของ	

บุคลากรสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	 ภายใต้หัวข้อ		

“การให้การปรึกษาเบื้องต้น	(Basic	counseling)”	 เพื่อให้บุคลากรสุขภาพท่ี

ดูแลพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้น		

เช่น	ประเมินความเครียด	คัดกรองภาวะซึมเศร้า	เป็นต้น	โดยได้จัดกิจกรรม

ที่ผ่านมาในวันที่	๒๕-๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์

หาดใหญ	่ อำาเภอหาดใหญ	่ จังหวัดสงขลา	 โดยมีอาจารย์อัญชล	ี อินทรียงค์		

นกัวชิาการอสิระทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการใหค้ำาปรกึษา	มาบรรยายถา่ยทอด

ประสบการณใ์หก้บัตวัแทนบคุลากรในสถานประกอบการในเขตบรกิารสขุภาพ

ที่	๑๒	จำานวน	๑๙	สถานประกอบการ

๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙๔

	 เมือ่วนัที	่๑๘	มนีาคม	๒๕๕๙	ศนูยส์ขุภาพจติที	่	๑๒	

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่เด็กนักเรียน	

เพื่อติดตามการดูแลเยียวยาจิตใจและเฝ้าระวังปัญหา

สุขภาพจิตนักเรียน	 ณ	 โรงเรียนบ้านเกาะตา	 ทั้งนี้	

ขอขอบคุณผู้อำานวยการโรงเรียน	 และคณะครูโรงเรียน	

บ้านเกาะตา	 อำาเภอโคกโพธิ์	 จังหวัดปัตตานี	 ที่ให้	

ความรว่มมอืเปน็อยา่งดใีนการดำาเนนิโครงการรว่มกนัและ	

ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 แพทย์หญิงเบญจพร	 ปัญญายง	

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงธัญลักษณ์	 วั่นเลี่ยง	

นายแพทย์ชำานาญการ	และนายศิววงค์  เพชรรัตน์ นักจิตวิทยา	

โรงพยาบาลหาดใหญ่	 และหน่วยงานในพื้นที่ที่ร่วมกัน	

คัดกรองและดูแลเด็กนักเรียนที่มีภาวะสุขภาพจิตซับซ้อน

และให้แนวทางในการดูแลเด็กเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง

ติดตามการดูแล

เยียวยาจิตใจและเฝ้าระวัง

ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน

โรงเรียนบ้านเกาะตา 

อำาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



	 	

	 คนเราเกิดมาบนโลกนี้มีวิธีสรรหาความสุขในชีวิตที่	

แตกต่างกัน	บางคนสุขใจที่ได้ท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ	บางคน

สุขใจที่ได้ทำากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 ช็อปปิ้ง	 ทานข้าวนอกบ้าน		

ดูหนังฟังเพลง	แต่...นางมีสุข	(นามสมมุติ)	อาสาสมัครประจำา

หมู่บ้านตำาบลดอนรัก	 ความสุขของเธอคือการได้ดูแลลูกๆ		

ของเธอทัง้สอง	เดก็ชายเอ	(นามสมมตุ)ิ		อาย	ุ๑๓	ป	ีและเดก็ชายบ	ี	

(นามสมมตุ)ิ	อาย	ุ๑๒	ป	ีซึง่เดก็ทัง้สองคนพกิารแตก่ำาเนดิ	ขอ้ตดิ		

และผิดรูป	 หลังคด	 นั่งนานไม่ได้และเดินไม่ได้	 ทำากิจกรรม	

ได้ลำาบาก	ช่วยเหลือตนเองได้น้อย	อีกทั้งยังมีข้อจำากัดในเรื่อง

การหายใจ	มีอาการเหนื่อยหอบทั้งคู่	เด็กชายเอ	ซึ่งเป็นพี่ชาย	

สามารถลุกขึ้นมานั่งจากท่านอนได้	 ร่างกายแข็งแรงกว่า

น้องชาย	 ทำาให้มีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนใกล้บ้าน		

เวลาไปเรียนเพื่อนๆ	 จะช่วยกันอุ้มไปโรงเรียน	 ซึ่งเด็กชายเอ	

เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หกแล้ว	 แต่ไม่ได้เรียนต่อเพราะ

โรงเรียนระดับมัธยมอยู่ไกลบ้าน	 เดินทางไปเรียนลำาบาก		

สว่นเดก็ชายบผีูเ้ปน็นอ้งมรีา่งกายออ่นแอกวา่	ไมส่ามารถลกุขึน้	

มานัง่จากทา่นอนได	้รา่งกายออ่นแอ	นัง่ทรงตวัไมไ่ดต้อ้งนัง่พงิ

ฝาผนังบ้าน	ทำาให้ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ	

	 เมือ่ทมีสขุภาพจติโรงพยาบาลหนองจกิและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบลดอนรัก	 ประกอบด้วยพยาบาลจิตเวช	

พยาบาล	นกัจติวทิยา	นกักายภาพบำาบดั	รว่มกบัองคก์ารบรหิาร	

ส่วนตำาบลดอนรัก	 ได้ไปเยี่ยมบ้านและเข้าไปพูดคุยกับเด็กๆ		

ทัง้สองคน	ในชว่งแรกๆ	เดก็ๆ	มทีา่ทเีขนิอาย	แตเ่มือ่ไดเ้ขา้ไป

สรา้งสมัพนัธภาพกบัเดก็ๆ	เดก็ๆ	กเ็ริม่พดูคยุมากขึน้	จากการ

สงัเกตและพดูคยุ	เดก็ๆ	มสีหีนา้เรยีบเฉย	ไมค่อ่ยรา่เรงิเทา่ทีค่วร		

เด็กๆ	บอกว่ารู้สึกเหงาเพราะไม่มีกิจกรรมทำา	ไม่มีเพื่อนเล่น	

เมือ่ถามความตอ้งการของเดก็ๆ	เดก็ๆ	บอกวา่อยากไดข้องเลน่	

และท่ีนอนใหม่	เพราะท่ีนอนท่ีมีอยู่เก่าแล้วและบางมาก	เวลานอน

รู้สึกไม่สบายตัว	 อยากได้ที่นอนนุ่มๆ	 หนาๆ	 และในบ้าน	

ยงัมพีอ่ทีน่อนปว่ยเปน็อมัพาต	ชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด	้จากความ

ต้องการของเด็กๆ	 ที่อาจจะดูเหมือนว่าสิ่งที่เด็กๆ	 อยากได้

อาจจะไม่ได้มีราคาแพงมากมายเมื่อเทียบกับความต้องการ

ของคนอื่นๆ	 แต่สำาหรับเด็กๆ	 แล้ว	 สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าทาง

จิตใจมากนั่นก็คือที่นอนใหม่	 ของเล่นใหม่สำาหรับกระตุ้น

พัฒนาการ	 ซึ่งทางทีมเยี่ยมบ้านต้องขอขอบพระคุณบริษัท

โอสถสภาเป็นอย่างมากที่สนับสนุนงบประมาณในการให้

ความชว่ยเหลอืคนดอ้ยโอกาสในอำาเภอหนองจกิ	ยิง่โดยเฉพาะ	

ครอบครัวของนางมีสุข	 จากงบประมาณของโอสถสภาทำาให้

มีโอกาสได้ช่วยเหลือครอบครัวหลายๆ	 ครอบครัวรวมถึง

ครอบครัวนี	้ เมื่อทางทีมสุขภาพจิตได้มอบของเล่นและที่นอน	

ทุกคนในครอบครัวมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส	 แสดงอาการดีใจ

อย่างเห็นได้ชัดและกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ

และคนที่ดูมีความสุขที่สุดก็คือแม่	

จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙ ๕

ความสุขคือการ 

“ให้”

	 นางมีสุข	 เล่าว่าทุกวันเธอจะออกไปทำางานรับจ้างตาม

ร้านอาหาร	 เธอมีอาชีพที่ไม่แน่นอน	 แล้วแต่ว่าจะมีใครจ้าง		

ซึง่เวลาทีไ่ปทำางานกจ็ะใหแ้มช่ว่ยดแูลลกู	สว่นตนเองจะกลบัมา	

ที่บ้านในเวลากลางวัน	 เพื่อเอากับข้าวมาให้	 เวลาที่เธอพูดคุย	

เธอมีท่าทีที่เข้มแข็งมาก	 เธอใจเย็นและไม่แสดงอาการท้อแท้

อ่อนแอให้เห็น	 เธอบอกว่าถึงแม้ว่าชีวิตของเธอจะลำาบากและ	

ต้องเจอกับบททดสอบมากมาย	 เธอก็จะอดทน	 ยิ้มสู้เพื่อ	

พ่อแม่และลูกๆ	ของเธอท้ังสองคน	เวลาท่ีเธอต้องออกไปทำางาน

เหน่ือยๆ	เมื่อกลับมาที่บ้านได้เห็นหน้าลูกๆ	ได้เห็นหน้าพ่อแม่		

เธอก็รู้สึกมีความสุขและหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง	 ลูกคือ	

แก้วตาดวงใจที่ทำาให้เธอฮึดสู้และมีกำาลังใจในการดำาเนินชีวิต

และเธอกย็งัโชคดทีีม่เีพือ่นบา้นทีเ่ปน็มติร	คอยใหค้วามชว่ยเหลอื	

และเปน็กำาลงัใจใหเ้ธอมาโดยตลอด	สำาหรบัเธอความสขุของเธอ	

คือการเป็นผู้ให้	ความสุขของเธอคือการได้ดูแลห่วงใยคนท่ีเธอรัก	

นีค่งเปน็คำาตอบของคำาพดูทีด่ฉินัเคยไดย้นิวา่	มอืบนดกีวา่มอืลา่ง		

“การเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าเป็นผู้รับ”	 สำาหรับทีมสุขภาพจิต	

การมโีอกาสไดด้แูลครอบครวัทีล่ำาบาก	ดอ้ยโอกาสนัน้เปน็สิง่ทีเ่รา	

ไมอ่าจนิง่ดดูายไดแ้ละเราจะพยายามทำาทกุหนทางทีจ่ะสามารถ

ช่วยเหลือให้ครอบครัวเหล่าน้ีมีรอยย้ิม	มีความสุข	มีคุณภาพชีวิต	

ท่ีดีข้ึน	เพราะเราเช่ือว่าหากสังคมเต็มไปด้วยการให้การช่วยเหลือ	

การแบ่งปัน	 สังคมนั้นก็จะมีความสุข	 ท้ายนี้ขอขอบพระคุณ

บริษัทโอสถสภาเป็นอย่างมากที่สนับสนุนงบประมาณที่ทำาให้	

ความฝัน	 ความหวังของทีมสุขภาพจิตในการให้ความดูแล	

ช่วยเหลือประชาชน	 คนด้อยโอกาสเป็นจริงและทำาให้ความฝัน	

ความหวังของครอบครัวหนึ่งที่มีความยากลำาบาก	 ไม่มีโอกาส

เหมือนครอบครัวอื่นได้เป็นจริง	ทำาให้เกิดรอยยิ้ม	เกิดความสุข	

สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

นางสาวปัทมาวาตี  มะอิง นักจิตวิทยา โรงพยาบาลหนองจิก



กิจกรรม ๕ ส. 

ช่วยล่าหนู

ได้อย่างไร

	 หลายๆ	คนเข้าใจว่า	สำานักงาน..คือบ้านหลังที่	๒	ของเรา	ทุกเช้า	 เมื่อเดินทางมาทำางาน	และก้าวผ่าน

ประตูสำานักงาน	เราจะใช้ชีวิตอยู่กับการทำางาน	ณ	บ้านหลังที่	๒	หลังนี้	ถึง	๘	ชั่วโมง	แต่ละคนต่างคาดหวังว่า		

เมื่อมาทำางาน	อยากมคีวามสขุเหมอืนอยูท่ีบ่า้น	อยากพบกบับรรยากาศของการทำางานทีด่	ีเตม็ไปดว้ยความอบอุน่		

เพื่อนร่วมงานมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อกัน	สภาพแวดล้อมในที่ทำางาน	ดูสะอาดตา	มีความสวยงาม	

	 แตห่ลายทีท่ำางาน	มกัจะเตม็ไปดว้ย	วสัดอุปุกรณ	์ทีใ่ชใ้นการทำางาน	เอกสาร	เขา้ของเครือ่งใช้	ทัง้ทีเ่ปน็ของ

สำานกังาน	และของสว่นตวั	หากเราไมจ่ดัวาง	หรอืจดัใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง	กจ็ะทำาใหส้ำานกังานไมเ่ปน็ระเบยีบ	รกหรูกตา		

จะหาเอกสารสักชิ้นหนึ่ง	 ต้องใช้เวลานาน	 กว่าจะหาเจอ	 องค์กรของเรา	 จึงมีนโยบายที่จะจัดระเบียบสำานักงาน	

ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์	 หรือหนังสือเอกสารต่างๆ	 ให้เข้าที่เข้าทาง	 เป็นระเบียบเรียบร้อย	 สามารถค้นหาหรือ

หยิบใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	หลายๆ	องค์กร	เรียกวิธีการจัดการแบบนี้ว่า	กิจกรรม	๕	ส.	เมื่อองค์กรมีนโยบาย

ชดัเจน	เจา้หนา้ทีท่กุคนรว่มแรงรว่มใจ	พรอ้มทีจ่ะจดัสำานกังานใหน้า่อยูน่า่อาศยั	สวยงาม	เสมอืนเปน็บา้นหลงัทีส่อง	

ของเราจริงๆ	 พวกเราก็เริ่มลงมือทำา	 กิจกรรม	 ๕	 ส.	 เริ่มจากคัดแยกของใช้ที่ไม่จำาเป็นออก	 จัดตู้โต๊ะเก้าอี้		

ให้เข้าที่เข้าทางเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น	 เมื่อจัดไปทำาไป	 เราก็จะพบสิ่งของเหลือใช้ที่ไม่จำาเป็นจำานวนมาก		

แต่ที่แปลกไปกว่านั้น	 ตามซอกตู้หรือในมุมอับของสำานักงานบางที่	 กลับพบ	 เศษอาหาร	 และของใช้บางอย่าง		

ซึ่งของเหล่านั้น	ไม่น่าจะอยู่บริเวณนี้เลย?	บางครั้ง	เราค้นหาหนังสือ	กลับเจอหนังสือมีรอยขาดลิ่วหรือรอยแหว่ง	

อปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้	ทีเ่คยใชง้านเปน็ประจำา	มาวนันี้	ใชไ้มไ่ดเ้สยีแลว้	เปดิปดิไฟไมเ่ขา้	แตพ่อตรวจสอบ	พบเจอ		

สายไฟขาด	เลยต้องมา	หาสาเหตุ	ว่าใครเป็นตัวการสำาคัญ	ที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้

	 ดังนั้นการค้นหาความจริงจึงเกิดขึ้น	 และวันที่รอคอยก็มาถึง	 มีเสียงเล็กๆ	 จี๊ดๆ	 เล็ดลอดมาจากหลังตู้	

ทำาให้เรา	ต้องค้นหาที่มาของต้นเสียง	และเมื่อเราขยับตู้	เพื่อค้นหาเสียงนั้น	คำาตอบก็คือ	มันเป็นเสียง	ของลูกหนู		

ตัวเล็กๆ	ขนาด	ลำาตัวยาว	๓	นิ้ว	อ้วน	๒	นิ้ว		เราจึงวางแผนที่จะจับลูกหนูตัวนี้	ว่าจะจับมันได้อย่างไร	เพราะหน	ู

จะมีความไวในการวิ่งและซ่อนตัว	 ตามรูหรือตามช่องที่มันสามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างรวดเร็ว	 แต่ถึงกระนั้นเถอะ		

หนูตัวนี้ก็ไม่พ้นมือเรา	 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ถ้าหากเรา ไม่จัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้ กำาจัดของเหลือใช้

ที่ ไม่จำาเป็นออก ด้วยการทำา ๕ ส. เราอาจจะมีเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นอีกหลายตัว และเตรียมตัวต้อนรับสมาชิกใหม่ 

กันได้เลย จี๊ดๆ จี๊ดๆ….

    บุญฤกษ์  จิงา  นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๒

๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙๖



1.		ไม่อ้วนไม่ผอม	 	

2.		ดื่มน้ำาสะอาด	ทาครีม	กางร่ม

3.		อย่าดัดผม	อย่ายีผม	อย่าฉีดสเปรย์	

4.		อย่าแต่งหน้าสีสันจัดจ้าน	อย่าใส่ขนตาปลอม

5.		อย่าจีบปากจีบคอ	รอบริมฝีปากจะได้ไม่ย่น	

6.		อย่าหมกมุ่นเรื่องอดีต

7.		อย่าใส่ชุดเชยๆ	 ต้องกล้าลองใส่เส้ือผ้าแบบใหม่ๆ	 ท่ีไม่คุ้นเคย	

8.		ไม่กลัวเทคโนโลยี

9.		ทำาฟันให้สวยเสมอ	สุขภาพฟันต้องดี

	 (ข้อนี้ผมขอแถมหน่อยครับ	ต้องใช้ใหม่ขัดฟันไม่ให้มีเศษ	

	 อาหารในซอกฟันและกล่ินปากต้องไม่เหม็น	ปากหอมย่ิงดี	

	 น่าอยู่ใกล้ครับ)	

10.	มือเท้า	เล็บมือเล็บเท้า	สะอาด	ผิวเนื้อดีพอๆ	กับใบหน้า	

11.	อย่าสวมสร้อยทอง

	 (ผมก็สวมสร้อยคอทองคำาเพื่อนิมนต์หลวงพ่อทวด

	 วัดช้างให้	ไว้ติดตัวแต่ผมใส่ไว้ในเสื้อมิดชิดผมเลยไม่แก่)	

12.	นั่ง	เดินตัวตรง	มั่นใจในตัวเอง

13.		ออกกำาลงักายเบาๆ	ทกุวนั	(โอกาสหนา้ผมจะเขยีนใหอ้า่น

ครบัวา่การออกกำาลงักายเบาๆ	กบัการเคลือ่นไหวรา่งกาย

ตามปกติ	 เช่นการทำางานบ้าน	การเดินไปมาในที่ทำางาน	

ต่างกันอย่างไร	 เพราะหลายคนมักจะคิดเหมาเอาว่าฉัน

ทำางานบา้นซกัผา้กวาดบา้นถบูา้นหรอืฉนัเดนิไปมาในออฟ

ฟติวนัละหลายโตะ๊ขึน้ลงบนัไดดว้ยเปน็การออกกำาลงักาย

พอแล้ว	คนละเรื่องกันครับ)	

14.	อย่าลืมหายใจเข้าลึกๆ	และผ่อนหายใจออกยาวๆ

		 (เรื่องนี้ดีจริงครับผมปฏิบัติอยู่ทุกวันวันละหลายเวลาและ

ได้ผลดีจริงๆ	ต้องมาเขียนรายละเอียดกันแล้วครับ)

15.	อมยิม้ไวเ้สมอ	แมไ้มม่ใีครมอง	รอ่งทีม่มุปากจะไดไ้มค่ว่ำาลง	

ทั้งสองข้าง	ถ้าเป็นแล้วแก้ยากมาก		

16.	มีความรัก	

	 (รักพ่อ	รักแม่	รักลูก	รักเพ่ือนมนุษย์	รักสัตว์	รักส่ิงแวดล้อม)	

17.	มีความฝัน	มีความหวัง	และมีจินตนาการ	

	 ความจริงวันนี้ผมตั้งใจจะเขียนเรื่องการกินผลไม้ที่มีข้อกังขากันอยู่ว่า

กนิกอ่นหรอืหลงัอาหารถงึจะด ีผมหาขอ้มลูไวพ้รอ้มจะเขยีนแลว้แตบ่งัเอญิคณุ

พจนารถ เพื่อน Face book ของผมได้โพสต์เรื่อง ๔๐ วิธีทำาตัวไม่ให้ดู “แก่” 

นา่สนใจมากครบัและเปน็เรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพจติดดีว้ย เพราะใครกต็าม ที่

คนรักหรือเพื่อนหรือใครก็ตามบอกว่าดูเด็ก ดูไม่แก่ มักจะแอบยิ้มอยู่ ในใจอย่าง

มีความสุข ทำาให้สุขภาพจิตดี เพราะฉะนั้น วันนี้ผมขออนุญาตคัดลอก ๔๐ วิธี

ทำาตัวไม่ให้ดู “แก่” มาให้อ่านกัน ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นดุลยพินิจ

ของท่านครับ

อ่านต่อ
หน้า ๘

จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙ ๗

สุขภาพจิตดี  

๔๐ วิธีทำาตัวไม่

ให้ด ู“แก่”

18.	อ่านข่าว	ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย

19.	อย่าเรียกคนอื่น	ว่ามนุษย์ลุง	มนุษย์ป้า	หรือเฒ่าหัวงู	

20.	อย่าพูดจาซ้ำาซาก	

21.	รู้จักนิ่ง	และฟังคนอื่นบ้าง	

	 (บางคนชอบพูดแต่เรื่องอดีตของตัวเองซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า

น่าเบื่อ	...แก่)	

22.	เวลาไม่มีอะไรทำาอย่าฟุ้งซ่านให้นอนพัก	ตื่นมาจะสดชื่น

23.	อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้าน	อย่านินทาว่าร้าย		

24.	อยู่กับปัจจุบัน	คิดถึงอนาคต	ลืมอดีต

25.	หลงรักภรรยาหรือสามีตัวเองบ่อยๆ	ตามจีบกันทุกวัน	

26.	ใช้เงินเพื่อตัวเอง

27.	ดูแลตัวเองดีดี	อย่าดูถูกตัวเองว่าแก่แล้วไม่สำาคัญ		

28.		ออกงานกลางคนื	แตง่ตวั	สวยมากๆ	อาทติยล์ะอยา่งนอ้ย	

หนึ่งครั้ง	 เลือกดูหนังฟังเพลงรอบค่ำา	 เพื่อบรรยากาศและ

แต่งตัวงามงาม	 ดินเนอร์และดื่มเบาเบาก่อนหรือหลัง

ภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตเลิก	

29.	มีอารมณ์ขัน	

30.	พูดทะลึ่งบ้าง

31.	หัวเราะมากๆ	หัวเราะเสียงดังดัง		

32.		หดัปฏเิสธ	ไมท่ำา	ไมไ่ป	ไมเ่อาสิง่ทีไ่มช่อบ	ไมอ่ยากได้	ที่ๆ 		

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	 ไม่ต้องเก่งเอาที่ทำาแล้ว

สบายใจ		



๒ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘จดหมายข่าวปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ประจำาเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๕๙

38.	อยากเป็นหมอดู	ให้ไปเรียนหมอดู	อยากเต้นรำาให้ไปเต้นรำา	

อยากยิงปืนให้ไปหัดยิงปืน	(ผมอยากเป็นช่างตัดผมฟรีเพื่อ

ตัดให้คุณพ่อตอนนี้อายุ	104	ปีและคุณแม่ตอนนี้อายุ	98	ปี

และไปตัดให้คนอายุ	70	ปีขึ้นไปฟรีทุกคนผมจึงจะไปเรียน

ช่างตัดผมที่วิทยาลัยสารพัดช่าง	พอผมเกษียณอายุราชการ

ผมก็จะเป็นกัลบกตัดผมฟรี	 รับรองว่าไม่ว่างงานแน่นอน

ครับ)

39.	ละทิ้ง	ลาภยศ	สรรเสริญ	

40.		ทำาตัวเหมือนพระธาตุแช่แห้ง	 คือแวดล้อมไปด้วยน้ำาแต่	

ไม่เปียก	 รอบล้อมด้วยกิเลสและความชั่วร้ายแต่ไม่ทำาบาป

และไม่ชั่วร้ายตามเขา

ต่อจาก

หน้า ๗

๘

ขอบคุณบทความจาก

นายสายัณห์ อินทรศักดิ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

ซึ่งท่านมักจะใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวเขียนบทความ

ที่มีสาระและประโยชน์ใกล้ตัวแล้วโพสต์ลง Face book 

เช่นนี้สม่ำาเสมอ หากท่านใดสนใจสามารถติดตามได้ที่  

https://www.facebook.com/profile.

php?id=100011256633761

กองบรรณาธิการ	 เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่	๑๒	
สำานักงาน	 	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	๑๒	สงขลา			 ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
	 	 	 	 	 	 ๔๗๒	ถนนไทรบุรี	ตำาบลบ่อยาง	อำาเภอเมือง	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

จดหมายข่าว 	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	๑๒
เจ้าของ			 	 ศูนย์สุขภาพจิตที่	๑๒
ที่ปรึกษา		 	 นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย	จักรพันธุ์		 ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
	 	 	 	 นายแพทย์เจษฎา	โชคดำารงสุข		 	 อธิบดีกรมสุขภาพจิต
	 	 	 	 แพทย์หญิงพรรณพิมล	วิปุลากร		 	 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
	 	 	 	 นายแพทย์พงศ์เกษม	ไข่มุกด์		 	 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
	 	 	 	 นายแพทย์ณัฐกร	จำาปาทอง			 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
บรรณาธิการ		 แพทย์หญิงเพชรดาว	โต๊ะมีนา		 	 ผู้อำานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่	๑๒
ทีมจดหมายข่าววิชาการ	 นางสาวโนร์ไลลา	มะรือสะ,	นายซัมรี	เจะแต
ทีมจดหมายข่าวสารสนเทศ	 นางสาวฟาบีละห์	ยีเจะแว,	นายมะกอเซ็ง	ยายอ,	นายกนกศักดิ์	ศักดิ์คำาแหง,	นายวิทยา	หาดดี

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขยายเวลา ส่งผลงานเข้าประกวด

	 ศูนย์สุขภาพจิตท่ี	๑๒	เชิญชวนผู้ท่ีสนใจร่วมออกแบบประกวดไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์หน่วยงานโดยมีกรอบการออกแบบ	ดังน้ี

	 •	 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	เพื่อนำาไปใช้หรือใส่รายละเอียดในการออกแบบ	ได้ที่	www.mhc12.go.th
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