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 คู่มือพัฒนาความรอบรู้ทางสุขภาพ ในการเฝูาระวังการฆ่าตัวตาย
ในผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน  อ าเภอปัว 
จังหวัดน่านเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพด้าน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ท่ีดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน รวมถึง
สามารถน าคู่มือนี้ไปเป็นแนวทางในการด าเนินการดูแลและเฝูาระวัง
การฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ และสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ
และประชาชนในพื้นท่ีในการปูองกันปัญหาการฆ่าตัวตายต่อไป  
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สารบัญ 



  
1 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

การสังเกตปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 

1. การด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การกินผิดปกติ อาจจะกินมาก
ขึ้นกว่าเดิม หรือบางคนก็ตรงข้าม คือกินน้อยลง เบื่ออาหาร ซูบ
ผอมลงท้ังๆท่ีไม่มีปัญหาทางร่างกายบางคนมีอาการท้องอืดท้องเฟูอ  

2. การนอน อาจจะมีการนอนหลับมากกว่าปกติ เช่น มีอาการง่วง 
เหงา ซึม เซื่อง อยากนอนตลอดเวลา หรือบางคนก็ตรงข้ามคือนอน
ไม่หลับ ตกใจต่ืนตอนดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้อีก บางคนอาจมี
อาการฝัน ร้ายติดต่อกันบ่อย ๆ  

3. อารมณ์ผิดปกติ หงุดหงิดบ่อยขึ้น เศร้าซึม เคร่งเครียด ฉุนเฉียว 
วิตกกังวลมากขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็น ได้และสร้างความล าบากใจ
ให้กับคนรอบข้าง  

4. พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เคยเป็นคนร่าเริงแจ่มใส ช่าง
พูด ช่างคุย ก็กลับซึมเศร้า เงียบขรึม ไม่พูดไม่จา บางคนก็หันไปพึ่ง
ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ เป็นต้น บางคนอาจเคยพูดน้อยก็กลาย เป็น
คนพูดมากหรือแสดงความสนใจในเรื่องเพศอย่างผิดปกติ 

5. มีอาการเจ็บป่วยทางกายซึ่งหาสาเหตุไม่พบ เช่น ปวดเมื่อย
ตามตัว ปวดศีรษะ ปวดกระดูก วิงเวียนศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น 

6. ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการคลินิกโรคเรื้อรัง แม้จะมาตรวจตามนัด
หลายครั้ง คุ้นชินกับสถานท่ี แต่ลึก ๆ แล้ว บางรายก็มีอาการตื่นเต้น 
บางรายก็หวาดกลัวกับหัตถการทางการแพทย์ ส่ิงท่ีแสดงออก เช่น 
มีความดันโลหิตสูงขึ้น เดินไปเดินมา ลุกขึ้นถามโน่นถามนี่  

 

 



  
2 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ความเครียด 

ความวิตกกังวล 

ซึมเศร้า 

รู้สึกลูกหลาน 

ไม่เคารพ 

รู้สึกตนเอง 

ถูกทอดทิ้ง 

รู้สึกตนเอง 

ไม่มีคุณค่า 

จู้จี้ขี้บ่น 

นอนไม่หลับ 



  
3 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

      
 
 
 
 
 

แนวทางการช่วยเหลือเม่ือผู้สูงอายุมีความเครียด 
 

 1. หลังจากสังเกตเห็นความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ หรือ
ผู้สูงอายุมาขอรับค าแนะน าเรื่อง เครียดวิตกกังวล นอกจากการกล่าว
ทักทายโดยท่ัวไป แล้วอาจเพิ่มความไว้วางใจจากผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ วิธีง่าย ๆ และให้ผลดี คือ การถามสาร
ทุกข์สุขดิบ จากนั้นให้ใช้ทักษะการส่ือสารเพื่อส ารวจปัญหาความเครียด
ท่ีเกิดขึ้นด้วยการถาม ค าถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้
ส ารวจและบอกเล่าความคิด ความรู้สึกของตนเอง  
 2. ใช้ทักษะในการส่ือสาร เช่น การทวนซ้ า หรือการสะท้อน
อารมณ์เพื่อยืนยันความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น ของผู้สูงอายุ และท าให้ผู้สูงอายุ
มองเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองชัดขึ้น  
 3. สรุปความเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจปัญหาโดยเฉพาะสาระ 
ส าคัญ  
 4. ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถเช่ือมโยงถึงท่ีมาของปัญหา เกิด
ความเข้าใจในปัญหาและยอมรับ ส่ิงท่ีเกิดขึน้ได้  
 5. การวางแผนในการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุมีทางเลือก ในการแก้ปัญหามากขึ้น ตระหนักถึงผลท่ีจะตามมา
จากการเลือกในการแก้ปัญหาในแต่ละทาง เช่น การให้ความรู้ การให้
ค าแนะน า การแนะแนวทาง การชักจูง การฝึกวิธีการจัดการกับ
ความเครียด เป็นต้น  
 
 

ความเครียด 



  
4 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

 
                                  
 
 
 
 

 มีแนวทางการช่วยเหลือเช่นเดียวกับปัญหาความเครียดแต่
ความวิตกกงัวลในผู้สงูอายุ บางอยา่งเป็นปัญหาการวิตกกงัวลไปเอง 
เช่น ความเป็นหว่งลกูหลาน ความกงัวลอนัเกิดจากปัญหาของตนเอง 
ควรแก้ท่ี ความคิดด้วยการสอนวิธีปรับความคิด ปรับมุมมองให้กว้าง
และอาจดึงลกูหลานเข้ามาสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้สงูอายุ กลา่ว
โดยสรุปวา่ ความวิตกกงัวลนัน้ ต้องรู้วา่เร่ืองอะไร แก้อยา่งไร ถ้าวิตก
กงัวลในเร่ืองท่ีแก้ไขไม่ได้ก็ให้คนอ่ืนช่วย แก้หรือให้ท าใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความวิตกกังวล 



  
5 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

                           
 
 
 
 
 

แนวทางการช่วยเสริมสร้างก าลังใจ 
 

 1. รับฟังปัญหาท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ระบายความรู้สึกคับ
ข้องใจ พร้อมจับประเด็นความรู้สึกทางลบ /ประเด็นท่ีเป็นปัญหา 
 2. แสดงความเห็นอกเห็นใจและให้ผู้สูงอายุทบทวนพฤติกรรม
การแสดงออกของตนเอง เช่น ให้ผู้สูงอายุถามตนเอง เช่น บ่นมาก
เกินไปหรือไม่ ให้ไปฟังคนอื่นบ่นว่าแล้วจะรู้สึกอย่างไร เป็นผู้ดุด่าว่า
กล่าวลูกหลานมากเกินไปหรือเปล่า เป็นผู้ให้ท่ีดีหรือไม่ ถ้าดี ให้อะไรได้
บ้าง เช่น งานบ้าน ดูแลหลาน ให้ความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้น 
 3. ให้ผู้สูงอายุช่วยคิดและหาทางออกของปัญหาร่วมกัน 
 4. ปรับวิธีคิด ไม่ควรยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง หรือเอาความคิด
ของตัวเองเป็นใหญ่หรือถูกต้องเสมอ พร้อมให้ข้อคิด เช่น “ให้คิดถึงอก
เขา ไม่ใช่คิดถึงแต่อกเรา”  
 5. ช่ืนชมและให้ก าลังใจ ด้วยการให้ผู้สูงอายุเล่าในเรื่องท่ีตนเอง
ภาคภูมิใจ หรือเคยท าส าเร็จมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รู้สึกลูกหลาน 

ไม่เคารพ 



  
6 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

 
 
 
 
 

 

แนวทางการช่วยเสริมสรา้งก าลังใจ  
(กลุ่มติดบ้าน/ติดเตียง) 

 

 1. ประสานเครือข่ายทางสังคมให้ดูแลช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน 
พร้อมพูดคุยให้ก าลังใจ 
 2. เมื่อไปเยี่ยมบ้าน ต้องพูดคุยและให้ก าลังใจ ถ้าไม่สะดวกใน
การไปเยี่ยมลูกหลาน ให้ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร หรือพูดคุยกับเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง เพื่อปูองกันความรู้สึกโดดเด่ียว และไร้ที่พึ่ง 
 3. บอกกับผู้สูงอายุว่า “เมื่อลูกหลานมาเยี่ยม ต้องไม่ไปบ่นว่า
ลูกหลานจึงจะท าให้ลูกหลานไม่รู้สึกว่าผู้สูงอายุจู้จ้ีขี้บ่น” 
 4. ชักชวนให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมท่ีสนใจต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพ 
 5. ต้ังค าถามเชิงบวก เพื่อให้ผู้สูงอายุมีหัวข้อในการสนทนา ท่ี
ไม่ใช่การบ่น การต าหนิการติเตียน เช่น การต้ังค าถามท่ีลูกหลานสนใจ 
หรือชวนพูดคุยเรื่องท่ีลูกหลานก าลังท าอยู่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

รู้สึกตนเอง 

ถูกทอดทิ้ง 



  
7 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

แนวทางการช่วยเสริมสรา้งก าลังใจ 
(กลุ่มติดสังคม) 

 

 1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุคบหาเพื่อนบ้าน พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนใน
วัยเดียวกันในชมรมผู้สูงอายุ หรือพูดคุยกับเพื่อนบ้าน และสร้างเครือ 
ข่ายกับคนในชุมชนให้มากท่ีสุด 
 2. ฝึกทักษะท่ีจ าเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้กับผู้สูงอายุ เช่น 
การให้การปรึกษา การเป็นผู้ฟังท่ีดี การลดอัตตา การส่ือสารอย่างสร้าง 
สรรค์ และการจัดการกับความเครียด 
 3. ชักชวนให้ผู้สูงอายุหันมาท ากิจกรรมทางศาสนา ศึกษาธรรมะ 
ปฏิบติัธรรม 
 4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมท่ีสนใจต่างๆตามความเหมาะ 
สม หางานอดิเรกท่ีชอบท า 
 5. แนะน าให้ผู้สูงอายุรู้จักเป็นผู้ฟังท่ีดี รู้จักพูดคุยอย่างสร้าง 
สรรค์ ไม่ต าหนิ ตัวอย่างเช่น การแนะน าผู้สูงอายุ เช่น การไปหาลูก 
หลานเมื่อคิดถึง ไม่เป็นการเสียศักด์ิศรี การไปเยี่ยมเยือนลูกหลานจะ
ช่วยสร้างสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับคน
รุ่นถัดไป 
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แนวทางการช่วยเหลือ 
 

 1. รับฟังผู้สูงอายุบ่นในช่วงแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ระบาย
ความไม่สบายใจหรือความคับข้องใจ 
 2. เป็นฝุายชวนคุย หมั่นซักถามเพื่อให้ผู้สูงอายุตอบค าถามและ
ลืมเรื่องราวต่างๆ ท่ีบ่นว่าไป 
 3. มีเทคนิคการต้ังค าถามท่ีดี ได้แก่ ค าถามท่ีให้ผู้สูงอายุคิดและ
ตอบ เป็นค าถามท่ีอยากรู้เพื่อน าไปเป็นประเด็นการคุย  
 4. ชักชวนหรือหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุท าซึ่งเป็นงานหรือกิจกรรม 
ท่ีท าแล้วเพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่นอยู่กับความคิดเดิมๆ อาจเป็นกิจกรรมท่ี
ผู้สูงอายุช่ืนชอบหรือกิจกรรมแปลกใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์แปลก
ใหม่และดึงความสนใจออกจากเรื่องท่ีบ่น 
 5. ไม่ชวนทะเลาะหรือเก็บเรื่องท่ีผู้สูงอายุบ่นมาเป็นอารมณ์แต่
พยายามท าความเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุท่ีมีลักษณะย้ าคิดย้ าท า
และติดอยู่กับอดีต ไม่ควรตอบโต้ด้วยอารมณ์ท่ีรุนแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จู้จี้ขี้บ่น 



  
9 คู่มือเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุโดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน 

                                               
 
 
 
 
 

แนวทางการช่วยเหลือ 
(กลุ่มติดเตียง)  

 
เน้นการเยี่ยมบ้านเปน็หลัก ต้องเน้นการฟงัและการให้ก าลังใจ ดังนี้  
 1. ให้ทักทาย สร้างสัมพันธภาพ มักพบเสมอว่าผู้สูงอายุกลุ่มติด
เตียงไม่ค่อยอยากพูดคุย ต้องพยายามให้ผู้สูงอายุพูดคุยเพื่อเล่า ระบาย 
ความทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ และบุคลากรควรรับฟังอย่าง
ต้ังใจ 
 2. ให้ผู้สูงอายุเล่าความภาคภูมิใจในอดีต เรื่องช่ืนชม ให้ก าลังใจ 
พร้อมกับค้นหาส่ิงท่ีดีๆในเรื่องเล่า 
 3. ถ้าไม่มีเรื่องเล่า ควรให้ผู้สูงอายุเล่าเรื่องราวของชุมชนในอดีต 
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน บุคคลส าคัญในชุมชน เป็นต้น  
 4. ประเมินปัญหาสุขภาพจิต/ภาวะซึมเศร้า หากพบปัญหาให้
ค าปรึกษาเบ้ืองต้นหรือส่งต่อ 
 5. ใช้เครือข่ายทางสังคมในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เช่น อสม. 
ชมรมผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 

รู้สึกตนเอง 

ไม่มีคุณค่า 
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แนวทางการช่วยเหลือ 
(กลุ่มติดบ้าน)  

 
เน้นการเยี่ยมบ้านเป็นหลัก แนวทางการช่วยเหลือต้องอาศัยทักษะการ
ส่ือสาร ดังนี้  

 1. ให้ทักทาย พูดคุย เพื่อสร้างสัมพันธภาพ และให้ก าลังใจ 
โดยปกติผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะรู้สึกดีใจท่ีมีคนมาเยี่ยม อยากพูดคุย อยาก
ทักทาย อยากเล่าเรื่องต่างๆให้ผู้อื่นฟังอยู่แล้ว 

 2. ให้ถามความเห็นในเรื่องท่ีผู้สูงอายุถนัด และให้เล่าเรื่องราว
ให้ฟัง พร้อมท้ังจดบันทึกเพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นว่าเรื่องท่ีเล่า มีคนสนใจ 
และส าคัญ 
 3. ให้ค้นหาศักยภาพ เพื่อประเมินความสามารถและส่งเสริม
ศักยภาพท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด  
 4. ประเมินส่ิงท่ีผู้สูงอายุบอกเล่าและท าให้เกิดการท ากิจกรรม
ตามท่ีเห็นสมควร 
 5. แนะน าและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม/
ชมรม/กลุ่มต่างๆ ในชุมชนโดยประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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แนวทางการช่วยเหลือ 
(กลุ่มติดสังคม)  

 
แนวทางการช่วยเหลือเน้นสร้าง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ดังนี้  

 1. ฝึกให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองในเรื่องง่าย เช่น กิจวัตร
ประจ าวัน งานบ้านเล็กๆ น้อย หรือการดูแลเด็กๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกเป็น
ภาระกับคนอื่น 
 2. ให้ผู้สูงอายุใกล้ชิดกับเพื่อนผู้สูงอายุคนอื่นๆ เพื่อฝึกให้เกิดการ
ช่วยเหลือกันเอง เช่น การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน จิตอาสาในรูปแบบ
ต่างๆเพื่อท าตนให้เป็นประโยชน์และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 3. ฝึกให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การต้ังชมรมต่างๆ และ
ชุมชนควรจัดเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงความคิดเห็น หารือในประเด็น
ต่างๆ เพื่อกระตุ้นสมองปูองกันภาวะสมองเส่ือม เป็นต้น 
 4. ฝึกให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ให้การปรึกษา/วิทยากร/นักจัดรายการ
วิทยุชุมชน ฯลฯ ให้ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจและเกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีพลังในการด าเนินชีวิตและปูองกัน
ภาวะซึมเศร้า 
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นอนไม่หลับ (พบในทุกกลุ่ม) 
แนวทางการช่วยเหลือ 

 

 1. หลังจากสร้างสัมพันธภาพถามสารทุกข์สุขดิบแล้ว ควรจะ
ประเมินลักษณะการนอนว่านอนประมาณกี่ช่ัวโมง โดยปกติผู้สูงอายุ
ควรนอนอย่างนอ้ย 4 - 6 ช่ัวโมงต่อคืนและติดต่อกันในช่วงเดียวกัน 
 2. ประเมินด้าน “คุณภาพ” หรือ “ปริมาณ” ของการนอนเพื่อ
จัดสาเหตุท่ีเกิดขึ้น ด้วยการให้ผู้สูงอายุลองนึกเปรียบเทียบดูกับการ
นอนว่า ช่วงใดท่ีรู้สึกว่าหลับไม่ดีเป็นช่วงไหน 
 3. ประเมินความรุนแรงของปัญหาการนอนท่ีเกิดขึ้นต่อว่ า 
“ก่อนหน้านี้ท่ีนอนได้มีปัญหาหรือไม่ นอนอย่างไร สาเหตุท่ีนอนไม่
หลับ” 
 4. กรณีของคุณภาพการนอนไม่ดีต้องพยายามหาสาเหตุท่ี
เกิดขึ้นและแก้ไขตามสาเหตุ โดยพบว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับ
มักจะเกิดจากการใช้สารกระตุ้นต่อจิตประสาท เช่น เหล้า บุหรี่ กาแฟ 
(ชา ชาเขียว ชาขาว โค้ก ช๊อกโกแลต เครื่องด่ืมชูก าลัง ฯลฯ ท่ีมี
คาเฟอีน) ปัจจัยกระตุ้นภายนอก เช่น แสง เสียง สะเทือน ส่ัน หนาว 
ร้อน ปัจจัยกระตุ้นภายใน เช่น เครียด ครุ่นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนาน ๆ 
หรือโรคเรื้อรังท่ีเป็น เช่น โรคเบาหวานท่ีต้องต่ืนบ่อยเพื่อปัสสาวะ 
 
 
 
 

นอนไม่หลับ 
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การเยี่ยมบ้านและการดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุที่บ้าน 

 การเยี่ยมบ้านและการดูแลเฝูาระวังผู้สูงอายุท่ีบ้านถือเป็น
กิจกรรมท่ีเป็นหัวใจส าคัญอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมเชิงรุกและเชิงลึก
ท่ีท าให้เห็นภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุ 
ต้องอาศัยทักษะหลาย  ๆ ด้าน เพื่ อ ให้ภารกิ จบรรลุเปูาหมาย 

กระบวนการเยี่ยมบ้าน ดังนี้ 

1. ระยะก่อนเย่ียมบ้าน วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ต้องก าหนดเป้าหมายและวางแผนในการเยี่ยมบ้าน ด้วยข้อมูล
พื้นฐานของผู้ปุวยสูงอายุ และวิธีการประเมินประเด็นต่อไปนี้ เช่น 
ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในขณะนี้มีอะไรบ้าง ปัญหาเร่งด่วน ท่ีควรได้รับการ
แก้ไข ภาวการณ์เจ็บปุวยทางกายและสภาพจิตใจมากน้อยเพียงใด 
สังเกตส่ิงท่ีจะบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและสมาชิกภายใน
ครอบครัว ความเห็น ความคาดหวัง มุมมอง ความสัมพันธ์สมาชิกแต่ละ
คน  การสนับสนุนทางสังคม ผู้ปุวยสูงอายุและญาติ มีแรงจูงใจ 
เปูาหมาย หรือความคาดหวังอะไร การดูแลทางสังคมจิตใจ ผู้สูงอายุมี
ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์อะไรบ้าง ท่ีเคยประสบ
ความส าเร็จหรือรู้สึกภาคภูมิใจ เป็นต้น  
2.  ระยะเย่ียมบ้าน  

 เป็นระยะการปฏิบัติในการประเมินทางด้านสังคมจิตใจ เพื่อให้
เกิดการดูแลเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ และให้การช่วยเหลือโดย
ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ ทักษะท่ีส าคัญในระยะนี้  ได้แก่ ทักษะใน
การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจให้เกิดขึ้น  ทักษะ
ในการกระตุ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและญาติพูดคุยและน าสู่การค้นหาปัญหา 

ทักษะการสะท้อนอารมณ์เพื่อรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ ท่ีได้
แสดงออกมาและเป็นการสะท้อนความรู้สึก ทักษะการทวนซ้ า เพื่อให้
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เข้าใจชัดเจนขึ้นในเรื่องท่ีต้องการขอความช่วยเหลือและเป็นการเน้นย้ า
ให้เข้าใจความต้องการของตนเอง ตลอดจนเข้าใจเนื้อหาท่ีเกิดขึ้น  การ
ประเมินสภาพอารมณ์ ภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 
ด้วย 2Q/9Q/8Q ถ้าพบว่ามีปัญหาให้ส่งต่อการรักษา 

3. ระยะหลังเย่ียมบ้าน  
    จะเป็นการทบทวน สรุปปัญหา และวางแผนติดตามหรือการ
เย่ียมในครั้งต่อไป 
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บทบาทของชุมชนในการดูแลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 

ให้การดูแล การเฝ้าระวัง การส่งเสริมกิจกรรม 

1. การออกเยี่ยมผู้สูงอายุติด
บ้านติดเตียง  

2. ไม่ทอดท้ิงให้ผู้สูงอายุอยู่
เพียงล าพัง  

3. ให้ความรักความเข้าใจ ให้
อภัยไม่ซ้ าเติมดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ  

4. ดูแลเอาใจใส่พูดคุยให้
ก าลังใจ ปลอบใจให้ค า 
แนะน าแก่สมาชิกในครอบ 
ครัว 

 

1.  คอยสอดส่องดูแล ฟังปัญหา สังเกตอาการ
ผิดปกติ ดูแลเฝูาระวังอย่างใกล้ชิดในผู้สูงอายุ
กลุ่มเส่ียง 

2. พูดคุยเพื่อค้นหาปัญหาสาเหตุท่ีท าให้ผู้สูงอายุ
มีความคิดฆ่าตัวตาย   

3.  มองเห็นปัญหาและร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น
ร่วมกันในชุมชน  

4. พยายามพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่หรือ
ความต้องการระหว่างผู้สูงอายุ   

5. ช้ีแนะธรรมะเพื่อให้เข้าใจความหมายของชีวิต 
สัจธรรมและใช้ยึดเหนี่ยวจิตสร้างก าลังใจให้                     
ผู้สูงอายุสู้ต่อไป  

6. เสาะหาแหล่งประโยชน์ท่ีสามารถช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ผู้สูงอายุได้  

1. เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีได้จัดขึ้นในชุมชน  

2.ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในวันส าคัญ
ต่างๆเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์กับผู้ 
สูงอายุ  

3. ชมรมผู้สูงอายุดูแลกันในชุมชน 
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บทบาทของครอบครัวในการดูแลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 

การสื่อสารพูดคุย 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การให้
ความส าคัญ 

การส่งเสริม
กิจกรรม 

การจัด
สภาพแวดล้อม 

ส่งเสริมความรู้
และทักษะ 

 1. มีการพูดคุย
ส่ือสารซึ่งกันและ
กันในครอบครัว 
โดยสม่ าเสมอ 

2. การให้ความ
เข้าใจและความ
สนใจต่อค าพูดผู้ 
สูงอายุ 

3. การสร้างความ
เข้าใจ ปรึกษา 
หารือร่วมกันใน
ครอบครัว 

 

1.การสังเกต
พฤติกรรมผิดปกติ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป
พฤติกรรมเดิม 

2. คอยดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมี
อาการซึมเศร้า 

3. การสังเกต
อาการผิดปกติ 
เช่น เศร้า ซึม 
แยกตัวบ่น
น้อยใจ บ่นปวด
ตามร่างกาย  

1. การให้ความรัก
และสร้างความ
อบอุ่นแก่ผู้สูงอายุ 

2. การเอาใจใส่แก่
ผู้สูงอายุสม่ าเสมอ 

3. การดูแลผู้สูง 
อายุอย่างใกล้ชิด 

4. การให้เวลาแก่
ผู้สูงอายุ  

5. การแสดงความ
รักด้วยการพูดจา
ท่ีดี หรือการกอด 

 

1.สมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ต่างๆกับผู้สูงอายุ 

2. จัดกิจกรรมร่วม 
กันในหมู่เครือ 

   ญาติอย่างพร้อม
หน้าพร้อมตา 

3. ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามี
คุณค่าใน
ครอบครัว 

   

1.การจัดสภาพ 
แวดล้อมให้
เหมาะสมให้มี
ความเส่ียงน้อย 
เช่น ฆ่าแมลงท่ีวาง
ไว้อย่างเปิด เผย 
การวางส่ิง ของมี
คมหรือส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีกระตุ้น
และง่ายต่อการใช้
ท าร้ายตนเองหรือ
ฆ่าตัวตาย   

1. สมาชิกใน
ครอบครัวต้องมี
ความรู้ และทักษะ
ในการดูแลเฝูา
ระวังการฆ่าตัวตาย
ในผู้สูงอายุ 
2) สมาชิกใน
ครอบครัวต้องมี
ความรู้ และทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้เบ้ืองต้น 
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การสื่อสารพูดคุย 
การสังเกต
พฤติกรรม 

การให้
ความส าคัญ 

การส่งเสริม
กิจกรรม 

การจัด
สภาพแวดล้อม 

ส่งเสริมความรู้
และทักษะ 

4. พูดคุยให้ก าลัง 
ใจแก่ผู้สูงอายุให ้
ค าปรึกษา 

5. หมั่นสอบถาม
พูดคุยแสดง
ความห่วงใยกัน
เสมอ 

6. เปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้แสดง
ความคิดเห็น 
ตามโอกาส 

 

4. เมื่อพบอาการ
ผิดปกติใหส่้งต่อ
น าเข้าสู่การ
รักษา 

6. การพาผู้สูงอายุ
ไปผ่อนคลายตาม
สถานท่ีต่าง ๆ  

 

 2. การจัดสภาพ 
แวดล้อมท่ีผ่อน
คลาย ปลอดโปร่ง 
ไม่อึดอัด หรือท า
ให้รู้สึกสบายใจ  
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บทบาทของเครือข่ายในชุมชน 

ในการดูแลเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1) จัดโครงการหรือกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อช่วยลดปัญหาการฆ่าตัว

ตายและการปุวยเป็นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 
 2) ประชุมวางแผนหารือกับองค์กรชุมชนในพื้นท่ี ถึงปัญหาแนวทางการ

เฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ 
  3) ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ

เฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุแก่หน่วยงานหรือชุมชนในพื้นท่ี  
 4) เชิญชวนผู้สูงอายุออกมาร่วมกลุ่มพบกันการท ากิจกรรมในชุมชน 
 5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุท่ีสามารถท าได้   
 6) อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุของกลุ่มผู้สูงอายุ ท้ังในด้านสถานท่ี งบประมาณ และ
บุคลากร ตามระเบียบกฎอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น  

ผู้น าชุมชน 

 1) สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน 
 2) สนับสนุนฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและเป็นความสนใจของผู้สูงอาย 
 3) ช่วยควบคุมดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน  
 4) เฝูาสังเกตการณ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าร่วมกันว่ามีความเส่ียงส่งผล

กระทบทางด้านจิตใจผู้สูงอายุหรือไม่ 
 5) ประสานหน่วยงานในพื้นท่ีเมื่อพบผู้สูงอายุกลุ่มเส่ียง 
 6) ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีต้องการรับการช่วยเหลือ 
 7) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตแกผู้่สูงอายุในชุมชน  
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เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

 1) หารูปแบบกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเพื่อท่ีจะได้ทราบปัญหาของแต่ละบุคคล
จะได้แก้ไขปัญหา  

 2) เฝูาระวังผู้สูงอายุ ติดตามงานการดูแลร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ    

 3) ให้บริการเฝูาระวัง รักษา ปูองกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู ในทุกมิติและ
ให้บริการอย่างเต็มความสามารถ 

 4) รับฟังปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่ีถูกต้อง   

 5) จัดหาผู้ดูแลให้กับผู้สูงอายุในรายท่ีมีปัญหา เช่น สมาชิกครอบครัว 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 

 6) การให้ความรู้ และทักษะในการดูแล เฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ หรือสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ  

 7) สนับสนุนความรู้ ทักษะให้ผู้สูงอายุในการปูองกันการฆ่าตัวตาย ให้
ค าปรึกษาผู้ท่ีมีภาวะวิกฤต 

อาสาสมัครสาธารณสุข 

 1) บันทึกปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละครอบครัว และแจ้งเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง และผู้น าชุมชนให้ทราบถึงสถานการณ์ทุกหลังคาเรือนท่ีมี
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยเพื่อเตรียมแก้ไข 

 2) ประเมินภาวะเครียด และภาวะซึมเศร้า ความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย
ในผู้สูงอายุ    

 3) ประสานส่งต่อสถานบริการสาธารณสุข หรือแจ้งผู้น า ผู้ใหญ่บ้านท่ี
เกี่ยวข้อง 

 4) ติดตามผู้สูงอายุเป็นระยะ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการรักษา และเพื่อ
ปูองกันการฆ่าตัวตาย 
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 5) เยี่ยมเยียน ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจ ญาติ หรือสมาชิกครอบครัวใน
การดูแล  

 6) สอดส่องดูแลผู้สูงอายุท่ีอยู่ในความรับผิดชอบแต่ละหมวดและแจ้งให้
ลูกหลานดูแลเป็นกรณีพิเศษ  

 7) สอบถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวหาวิธีแก้ไขหรือส่งต่อเพื่อให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเข้ามาร่วมแก้ไข  

 8) ช่วยเหลือในการเข้าหารับฟังเรื่องราวของผู้ปุวยด้วยความต้ังใจ  
 9) ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการ

เฝูาระวังดูในครอบครัวท่ีมีภาวะเส่ียงในการฆ่าตัวตาย 
ผู้สูงอายุ  

 1) เป็นส่ือกลางให้กับชุมชน เกี่ยวกับการแจ้งข่าว ท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุท่ีมี
ปัญหา  

 2) ให้ความช่วยเหลือตามความสามารถ ให้ก าลังใจ พูดคุยแลกเปล่ียน  
 3) รับฟังปัญหาชวนพูดคุยบ่อย ๆ  
 4) ชวนท ากิจกรรม ท่ีชุมชนจัดขึ้น  
 5) พบปะเย่ียมเยียนผู้สูงอายุร่วมกับเครือข่ายในชุมชน 

พระสงฆ์  
 1) ใช้แนวทางพระพุทธศาสนาแนะน าให้ก าลังใจเพื่อให้เสริมพลังใจใน

การด าเนินชีวิตต่อไป 

 2) สอดส่องดูแลผู้สูงอายุท่ีมีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย 
 3) ประสาน ส่งต่อ เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล 
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ให้ความส าคัญ 

ส่ือสารพูดคุย 

สังเกตพฤติกรรม 

ส่งเสริมกิจกรรม 

จัดสภาพแวดล้อม 

ครอบครัว 
ประเมิน 2Q / 8Q 

รูปแบบการเฝูาระวังการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ  
โดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน อ.ปัว จ.น่าน 

อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้าน 

สอดส่องพฤติกรรม 

ปรับทัศนคติครอบครัว 
ให้ความรู้ 

ติดตามต่อเนื่อง 

ประเมิน/คัดกรอง 2Q /9Q/8Q 

ประสาน/ส่งต่อ 

หน่วยบริการสาธารณสุข 

ชุมชน/เครือข่าย 

แสดงความคิดเห็น/วางแผน 

ร่วมในการตัดสินใจ 

ร่วมในการด าเนินงาน 

ร่วมในการติดตาม 

ร่วมในการพัฒนา 

+ve 

ส่งต่อ 

-ve 

ปกติ 

+ve ส่งต่อ 

หาแนวทางการดูแลร่วมกัน หาแนวทางการดูแลร่วมกัน 

สนับสนุน 

แจ้งข้อมูล 
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