
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 ปีที ่10 ฉบับที ่1 มกราคม - มีนาคม 2563  

156 

แนวทางการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวชตามแบบแผนด้านสุขภาพของกอร์ดอน 
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บทน า  
 การประเมินภาวะสุขภาพ เป็นข้ันตอนแรกของ
กระบวนการพยาบาล และถือว่าเป็นข้ันตอนที่ส าคัญมาก
เน่ืองจากในการวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยน้ัน จ าเป็น
จะต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามสภาพความ
เป็นจริงของผู้ป่วย และครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ พยาบาลจึงต้องมีกรอบการ
ท างานที่ได้มาจากแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล และองค์
ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  
แนวคิดแบบแผนด้านสุขภาพ (Functional Health Pattern) 
ของกอร์ดอน เป็นแนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพที่ได้รับ
การยอมรับและถูกน ามาประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลอย่าง
กว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดแบบแผนสุขภาพพัฒนาข้ึน
โดย มาจอรี่ กอร์ดอน (Marjory Gordon) ในปี 1987  จาก
ความเชื่อที่ว่าบุคคลจะมีภาวะสุขภาพดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กับ
ความปกติ (function) หรือความผิดปกติ (Dysfunction) 
เป็นการประเมินพฤติกรรมทางสุขภาพของผู้รับบริการที่
เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาหน่ึง แต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้รับบริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบด้วยแบบ
แผนสุขภาพ 11 แบบแผน (Gordon,1994) เพ่ือประเมิน
ภาวะสุขภาพของผู้รับบริการได้เป็นองค์รวม  
 สถาบันการศึกษาทางการพยาบาลในประเทศไทย 
ได้น าแนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพ 11 แบบแผนของ
กอร์ดอน มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชา
โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม  ปัจจุบัน มีต ารา
ทางการพยาบาลและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ จ านวนมาก 
ทีเ่ขียนไว้เกี่ยวกับการแนวคิดการประเมินภาวะสุขภาพ 11 
แบบแผนของกอร์ดอน  โดยส่วนใหญ่จะเขียนในลักษณะ
ของการประเมินสุขภาพผู้ รับบริการทางกายในการ
ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานมากกว่าการเขียนในเชิง
เฉพาะเจาะจงตามลักษณะของผู้ป่วยแต่ละประเภท  
โดยเฉพาะในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชซึ่งผู้รับบริการจะมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากผู้ป่วยทางกายทั่วไป การ
รวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งพบว่าในต ารา
ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยังมีการกล่าวถึงน้อย

มากเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน
ในการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช  
  การประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวชน้ัน 
พยาบาลต้องบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเรื่องโรคและอาการ
ทางจิตเวช ความสามารถในการสัมภาษณ์และซักประวัติ
ผู้ป่วยทางจิต  ซึ่งต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญในการ
สื่อสารเพ่ือการบ าบัดเป็นส าคัญ   จึงนับเป็นความซับซ้อน
และท้าทายส าหรับพยาบาลวิชาชีพที่ยังขาดประสบการณ์ใน
การดูแลผู้ป่วยจิตเวช หรือนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกภาคปฏิบัติ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการน าแนวคิดแบบ
แผนสุขภาพของกอร์ดอนไปประยุกต์ใช้ ได้เหมาะสมและ
ถูกต้อง ในการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ที่จะน ามาก าหนดปัญหาทางการ
พยาบาลและวางแผนการพยาบาลได้ตรงตามภาวะสุขภาพ
ของผู้ป่วยจิตเวช  ในขณะที่ เอกสาร/ ต าราวิชาการที่
เกี่ยวข้องยังมีน้อยและยากต่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม   
ดังน้ัน ผู้เขียนจึงได้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งจากเอกสาร ต ารา
วิชาการ และประสบการณ์การท างานในการประยุกต์ใช้
แบบแผนด้านสุขภาพของกอร์ดอนในการประเมินพฤติกรรม
ทางสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช เพ่ือเผยแพร่เป็นแหล่งความรู้ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานทางการพยาบาล และนักศึกษาพยาบาล           
 แบบแผนด้านสุขภาพ (Functional Health 
Pattern)  ของกอร์ ดอน  แบ่ ง ออก เป็น  11 แบบแผน 
ประกอบด้วย แบบแผนด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพและการ
ดูแลสุขภาพ แบบแผนด้านโภชนาการและการเผาผลาญ
สารอาหาร  แบบแผนด้านการขับถ่าย  แบบแผนด้าน
กิจกรรมและการออกก าลังกาย แบบแผนด้านสติปัญญาและ
การรับรู้ แบบแผนด้านการพักผ่อนนอนหลับ แบบแผนด้าน
การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์ แบบแผนด้านบทบาทและ
สัมพันธภาพ  แบบแผนด้านเพศและการเจริญพันธ์ุแบบแผน
ด้านการปรับตัวและการทนทานต่อความเครียด และ แบบ
แผนด้านคุณค่าและความเชื่อ โดยในการประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
และจิตเวชในแต่ละแบบแผน   มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
____________________________________________________________________________________________ 
1อาจารย์พยาบาลประจ า หัวหน้าสาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
2อาจารย์พยาบาลประจ า สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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แบบแผนที่ 1 การรับรู้และการดูแลสุขภาพ          
 การรับรู้สุขภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินความคิดความเข้าใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาวะ
สุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะต่อโรคและอาการเจ็บป่วยทาง
จิตที่ผู้ป่วยเป็น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
 ตัวอย่างค าถามที่ควรใช้ในการประเมินการรับรู้
ภาวะสุขภาพตนเองของผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล  เช่น “พอจะ
บอกถึงสาเหตุที่คุณต้องมาโรงพยาบาลได้หรือไม่” “ช่วยเล่า
ให้ ฟั งห น่อย  ไ ด้ ไหม ว่ า เกิ ดอะไร ข้ึน  คุณ ถึง มาอ ยู่ที่
โ ร งพยาบาลครั้ ง น้ี” “คุณคิด ว่าการที่ คุณต้องมาอ ยู่
โรงพยาบาลเพราะอะไร” “ญาติทราบไหมคะว่าผู้ป่วย ไม่
สบายครั้งน้ีเป็นอะไร” เป็นต้น    
 การดูแลสุขภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติขณะเจ็บป่วยทางจิต ทั้งในขณะ
ผู้ป่วยอยู่บ้านและขณะอยู่โรงพยาบาล รวมถึงการปฏิบัติตัว
เพ่ือการดูแลตนเองในอนาคตเมื่อกลับไปอยู่บ้านว่า ผู้ป่วย
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วย
ที่ปฏิเสธการเจ็บป่วยมักไม่ปฏิบัติตัวตามแผนการรักษา เช่น 
ไม่รับประทานยาต่อเน่ือง ไม่ไปพบแพทย์ตามนัด ขาด
ความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตน หรือมีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติ
เน่ืองจากคิดว่าตนเองไม่ได้เจ็บป่วยทางจิต  นอกจากน้ีผู้ป่วย
บางรายหยุดยาเองเน่ืองจากไม่สุขสบายหรือทุกข์ทรมานจาก
ผลข้างเคียงจากยา หรือผลข้างเคียงจากยาน้ันเป็นอุปสรรค
ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ เช่น ง่วง
มาก เวียนศีรษะ ปากคอแห้ง พูดไม่ชัด เป็นต้น   ตัวอย่าง
ผู้ป่วยรายหน่ึงที่มีอาชีพขับรถแทกซี่บอกว่า “กินยาแล้วง่วง
ขับรถไม่ ไ ด้  อันตราย จะให้ห ยุดงานก็ ไม่ มี เ งินเลี้ ย ง
ครอบครัว”     
 ตัวอย่างค าถามที่ควรใช้ในการประเมินเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ ได้แก่ “อยู่ที่บ้านคุณรับประทานยาอย่างไร 
ใครเป็นคนจัดให้” “ยาหมดหรือเมื่อแพทย์นัด คุณได้กลับมา
พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งหรือไม่”  “โดยส่วนใหญ่มารับยา
เองหรือมีใครมารับยาแทน” “เคยหยุดยาเองหรือกินบ้างไม่
กินบ้าง หรือมีการปรับยาเองไหม” “เมื่อกลับบ้านทราบไหม
คะว่าต้องดูแลตัวเองอย่างไร” “พอจะบอกถึงอาการเตือน
ก่อนที่จะมีอาการก าเริบได้ไหมคะ” “ถ้าหากคุณมีอาการ....
เมื่อกลับไปอยู่บ้านคุณจะท าอย่างไร” “คุณด่ืมกาแฟ หรือ
สูบบุหรี่ หรือใช้สารเสพติดไหมภายหลังออกจากโรงพยาบาล
ไปอยู่ที่บ้าน” “เวลาที่คุณออกไปท างาน คุณดูแลตัวเองเรื่อง
การรับประทานยาอย่างไร ”  เป็นต้น     
 นอกจากน้ี ควรมีการประเมินการรับรู้ของญาติ
เก่ียวกับการเจ็บป่วยทางจิตของผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองต้ังแต่ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลจนถึง
กลับไปอยู่บ้าน  

แบบแผนที่ 2 โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร 
 ผู้ ป่ วยจิ ต เ วชส่ วนใหญ่มั กมีปัญหาในการ
รับประทานอาหาร เช่น รับประทานน้อยเกินไป หรือ
รับประทานมากเกินไป  ดังน้ันการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารที่ถูกต้องจึงมีความส าคัญอย่างมาก  
ปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่พบบ่อยในผู้ป่วยจิต
เวช  ได้แก ่  
  - ผู้ป่วยจิตเภทชนิดคาทาโทนิค (Schizo- 
phrenia Catatonic Type)   ผู้ ป่ วยจิต เภทช นิด น้ี  จะมี
ลักษณะน่ิงเฉย ไม่เคลื่อนไหว ไม่ท าอะไร ไม่รับประทาน
อาหาร และจะน่ังเฉย ท่าเดียวนาน ๆ ทั้งวัน  
  -  ผู้ ป่ ว ยที่ มี ค วามผิดปก ติ ด้ านการกิ น  
Bulimia Nervosa, Anorexia Nervosa 
  - ผู้ป่วยติดสารเสพติด (Substance related 
psychotic  disorder)   
  - ผู้ป่วยทางจิตที่มีภาวะหลงผิด หวาด - 
ระแวง  เช่น  หล งผิด ว่ามี คนปอง ร้ าย  ( Persecutory 
Delusion)  คนวางยาพิษในอาหาร   
  - ผู้ป่ วยซึมเศร้า (Depressive disorder)  
มักซึมเศร้าจนไม่อยากรับประทานอาหาร เบื่ออาหาร                 
  - ผู้ป่วยสมองเสื่อม (Dementia) ปัญหาของ
ผู้ป่วยสมองเสื่อมพบได้ทั้งสองลักษณะ คือ ไม่รับประทาน
อาหารเพราะเ ข้าใจ ว่าตนเองรับประทานแล้ว หรื อ
รับประทานอาหารวันละหลายๆ มื้อ เน่ืองจากหลงลืมจ า
ไม่ได้ว่าตนเองได้รับประทานไปแล้ว    
  - ภาวการณ์ด่ืมน้ ามากผิดปกติ ในผู้ป่วยโรค
จิต (Polydipsia in Patient with Psychosis)       
 
แบบแผนที่ 3 การขับถ่าย   
 แบบแผนน้ีควรประเมินทั้งจ านวนครั้งของการ
ขับถ่าย และความสามารถในการดูแลตนเองในการขับถ่าย 
เน่ืองจากผู้ป่วยอาจมีปัญหาท้องผูก ท้องเดิน ปัสสาวะ
ล าบาก ซึ่ ง เกิดไ ด้จากผลข้างเคียงจากยาทางจิตเวช 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ ไ ด้รับยาลิเทียม ควรเฝ้าระวังภาวะ 
Lithium intoxication เช่ น มีอาการท้อง เ ดิน คลื่น ไส้  
อาเจียน และ  ประเมินว่าผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองในการ
ขับถ่ายและการท าความสะอาดอย่างไร หรือต้องมีคน  
ผู้ป่วยบางรายใช้ห้องน้ าแล้วไม่ราด ไม่ล้างท าความสะอาด  
บางรายปัสสาวะ/ อุจจาระเรี่ยราดในที่สาธารณะ หรือในที่ที่
ไม่ใช่ที่ในการขับถ่าย เช่น อ่างล้างมือ  บางรายมีพฤติกรรม
แปลกประหลาด เช่น เล่นอุจจาระ หรือกินอุจจาระของ
ตนเอง                                
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แบบแผนที่ 4 กิจวัตรประจ าวันและการออกก าลังกาย 
 ผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่มีการสูญเสียหน้าท่ีในการ
ดูแลตนเอง เช่น ผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ที่มีความพร่อง
ทางสติปัญญาและการรู้คิด ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด เป็นต้น   
ปัญหาที่พบ ได้แก่ การไม่อาบน้ าเป็นเวลานาน (อาจเป็น
เดือนหรือเป็นปี)  ผู้ป่วยมักมีลักษณะเกียจคร้าน ไม่ท าอะไร 
ส่วนใหญ่จะกินกับนอน ไม่สนใจท ากิจวัตรประจ าวัน ไม่
ท างานบ้าน ไม่ออกก าลังกาย ท้ังที่เมื่อก่อนเคยท า ซึ่งอาการ
เหล่าน้ีมักส่งผลกระทบตามมาหลายอย่าง เช่น ความรู้สึก
เป็นภาระของญาติหรือผู้ ดูแล ความสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครัว  ซึ่งโดยส่วนใหญ่ครอบครัวจะมองว่าผู้ป่วยข้ีเกียจ 
นิสัยไม่ดี งอมืองอเท้า ไม่ช่วยเหลือตัวเอง  ทั้งที่พฤติกรรม
เหล่าน้ีเป็นอาการทางจิตอย่างหน่ึงที่เรียกว่า “อาการด้าน
ลบ” (negative symptoms)    
 นอกจากน้ีควรประเมินลักษณะการเคลื่อนไหวที่
ผิดปกติทั้งที่เป็นพฤติกรรมผิดปกติ แปลกประหลาด ท่าทาง
แปลกๆ เ ช่ น  Catalepsy , Waxy flexibility, Catatonic 
stupor, Stereo type, พฤติกรรมวุ่นวาย (agitation) เดินไป
มาไม่หยุด ผู้ป่วยที่มีอาการของ Extra pyramidal symptom  
เช่น กระสับกระส่าย (Akathisia) แข็งเกร็ง (Acute dystonia) 
การเคลื่อนไหวเชื่องช้า (Akinesia) อาการคล้ายพาร์กินสัน 
(Parkinson liked syndromes)  เป็นต้น                                                            
 
แบบแผนที่ 5  สติปัญญาและการรับรู้  
 แบบแผนน้ีส าหรับผู้ป่วยจิตเวช เน้นการประเมิน
สภาพจิตในมิติด้านเชาว์ปัญญาและการรู้คิด (Cognition) 
ได้แก่    
  1. การรู้สึกตัว (Conscious) เช่น สับสน เบลอๆ  
  2. การคิด (Thought)  ประเมินทั้งรูปแบบ
ความคิดและเน้ือหาความคิด โดยผู้ป่วยโรคจิตมักมีอาการ
หลงผิด หวาดระแวง  เป็นต้น  
   3. การรับรู้ (Perception)  ประเมินอาการ
ประสาทหลอน (Hallucination) และแปลสิ่งเร้าผิด (Illusion) 
  4. การรับรู้เวลา สถานที่ บุคคล (Orienta- 
tion) ผู้ป่วยที่มักพบว่ามีปัญหา Disorientation โดยเฉพาะ
ผู้ป่วย Dementia, Delirium              
  5. ความจ า (Memory) โดยเฉพาะในผู้ป่วย
สมองเสื่อม (Dementia)     
  6. สมาธิและความสนใจ (Attention and 
concentration) ผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่สมาธิ/ ความสนใจ
ไม่ค่อยดี เช่น ผู้ป่วยที่ซึมเศร้า กังวล ผู้ป่วย mania    
  7. คว าม รอบรู้ ทั่ ว ไ ป  ( Fund of know- 
ledge) ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังมักมีความเสื่อมถอยในด้านความ
รอบรู้ทั่วไปเน่ืองจากไม่สนใจข่าวสาร สิ่งรอบตัวต่าง ๆ 

  8. การคิดนามธรรม (Abstract thinking) 
มักพบความผิดปกติ  ผู้ป่วยทางจิตชนิด Organic psychosis  
ผู้ป่วย Dementia  ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  9. การตัดสินใจ (Judgment) ผู้ป่วยบางราย
มีอาการหุนหันพลันแล่น  มีการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม  
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือผลกระทบที่รุนแรงตามมาได้           
   ตัวอย่างค าถามที่ ใช้ ในการประเมิน
เกี่ยวกับอาการประสาทหลอน (Hallucination) ได้แก่  
“คุณเคยได้ยินเสียงพูด ในขณะที่ไม่มีใครเลยบ้างมั้ย” “คุณ
เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นบ้างมั้ย” 
   ตัวอย่างค าถามที่ ใช้ ในการประเมิน
เกี่ยวกับเน้ือหาความคิด ได้แก่ “คุณใช้เวลาไหนในการท า
ความสะอาดร่างกายตัวเอง” “คุณรู้สึกล าบากไหมในการ
ตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ”  
 
แบบแผนที่ 6 การพักผ่อนนอนหลับ  
 ปัญหาการนอนในผู้ป่วยจิตเวชพบได้ทั้งนอน
น้อยเกินไปหรือนอนมากเกินไป  เช่น  ผู้ป่วยที่นอนน้อย พบ
ได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะหวาดระแวง กลัว วิตกกังวลสูง 
ซึมเศร้า  หรือในผู้ป่วย Mania ที่อยู่ในระยะคลุ้มคลั่ง ที่มี
กิจกรรมมาก  นอนไม่กี่ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเพียงพอ หรือ ใน
ผู้ป่วยสมองเสื่อม ผู้ป่วย Delirium ที่มักสับสนเรื่องเวลา 
เป็นต้น 
 ส่วนผู้ป่วยที่นอนมากเกินไป พบบ่อยในผู้ป่วยที่
ได้รับยาปริมาณสูง หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวชเป็นครั้ง
แรก  หรืออาจพบในผู้ป่วยที่มีความเสื่อมถอยที่ไม่สนใจ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม นอนทั้งวัน หรือผู้ป่วยซึมเศร้าบาง
รายมีลักษณะที่นอนมากกว่าปกติแทนที่จะนอนไม่หลับ      
 
แบบแผนที่ 7 การรับรู้ตนเองและอัตมโนทัศน์                                                                                  
         ปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชที่มักพบในแบบแผนน้ี 
เช่น ความรู้สึกด้อยคุณค่า ไร้ค่า รู้สึกตนเองเป็นภาระคนอื่น 
รู้สึกถูกตีตราว่าเป็นคนบ้า เป็นต้น   แบบแผนน้ีเป็นการ
ประเมินความคิด ความรู้สึกต่อตนเอง การมองตนเอง   
 ตัวอย่างค าถามท่ีใช้ในการประเมิน เช่น “คุณคิด
ว่าตนเองเป็นคนอย่างไร” “คิดว่าคนอื่นมองคุณอย่างไร” 
เป็นต้น              
 
แบบแผนที่ 8  บทบาทและสัมพันธภาพ  
 ผู้ป่วยจิตเวชมักมีความบกพร่องในการท าหน้าที่
ด้านการท างานและด้านสังคม  ผู้ป่วยไม่สามารถคงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ซึ่งเป็นผลมาจากอาการของโรคเอง
และบุคลิกภาพด้ังเดิมของผู้ป่วย ปัญหาที่พบได้บ่อย ได้แก่ 
ผู้ป่วยมักมีปัญหากับเพ่ือนร่วมงาน ท างานไม่ได้ ลาออกจาก
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งาน  เปลี่ยนงานบ่อย  มีพฤติกรรมแยกตัว ไม่เป็นมิตร 
หวาดระแวง หลงผิดคิดว่ามีคนจะท าร้าย  เป็นต้น  
 
แบบแผนที่ 9 เพศและการเจริญพันธุ์  
 แบบแผนน้ีควรประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในเพศสัมพันธ์ การเจริญพันธ์ุ รวมถึงภาวะกามวิปริต 
(Paraphilia) เช่น การมีความต้องการทางเพศลดลง ซึ่งอาจ
เป็นผลจากการด่ืมสุราเป็นเวลายาวนานและอาจเกิดจาก
ผลข้างเคียงจากยาทางจิต  การมีความต้องการทางเพศ
เพ่ิมข้ึน ซึ่งมักพบในระยะอาการก าเริบของผู้ป่วย Mania  
หรืออาจเป็นผลจากการใช้สารเสพติด ท าให้ขาดสติและ
ความยับย้ังชั่งใจ อาจพบภาวะเต้านมโตในเพศชายหรือ
ตรวจพบน้ านมไหลในเพศหญิงที่ไม่ได้ต้ังครรภ์  บางรายอาจ
ถูกทารุณกรรมทางเพศ (Sexual abuse)  เป็นต้น  
 
แบบแผนที่ 10  การปรับตัวและการเผชิญกับความเครียด 
 ควรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเครียด/วิตกกังวล
ในปัจจุบัน รวมถึงความวิตกกังวล/คับข้องใจที่ผ่านมา  
แบบแผนการปรับตัวต่อปัญหา กลไกทางจิตที่มักใช้เมื่อเกิด
ความเครียด แหล่งสนับสนุนทางสังคม บุคคลที่ผู้ป่วย
ไว้วางใจและมักไปปรึกษาเมื่อมีปัญหา  นอกจากน้ีควร
ประเมินสภาพจิตด้านอารมณ์ (Mood/ Affect)  อย่าง
ละเอียด  ผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงอาจมี
ความคิดฆ่าตัวตายได้ 
 
แบบแผนที่ 11  ความเชื่อ   
 ควรประเมินว่าผู้ป่วยและครอบครัวมีความเชื่อ
อย่างไรเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต บางรายยังมีความเชื่อ
ว่าการเจ็บป่วยทางจิตเกิดจากไสยศาสตร์ หรือถูกท าคุณไสย   
รวมถึงประเมินความคิด/ ความเชื่อเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วย
ทางจิต บางรายเชื่อว่าต้องไปรดน้ ามนต์/ แก้บน/ รับขันธ์   
บางรายก็เชื่อว่าต้องไปบวชพระ หรือแต่งงาน จึงจะหายโดย
ไม่จ าเป็นต้องกินยาตามแพทย์สั่งหรือรักษาในโรงพยาบาล 
    
บทสรุป      
        ในการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยจิตเวช
ตามแนวคิด 11 แบบแผนด้านสุขภาพของกอร์ดอนตาม
แนวทางที่ เรียบเรียงมาน าเสนอน้ี  ให้มีประสิทธิภาพ 
พยาบาลควรฝึกการต้ังค าถามและการบันทึกข้อมูล  โดย
เป็นค าถามที่เฉพาะเจาะจง เน้นการประเมินสภาพจิต การ
คิดรู้ การตัดสินใจ ตลอดจนอาการแสดงทางกายที่เกี่ยวข้อง/ 
น ามาสู่อาการทางจิต และควรหลีกเลี่ยงค าถาม “ท าไม” 
เพราะจะได้ค าตอบที่เป็นเพียงเหตุผลที่ผู้ป่วยคิดในขณะที่
ตอบเท่าน้ัน นอกจากน้ันพยาบาลควรรวบรวมข้อมูลทั้งจาก

ตัวผู้ป่วยและครอบครัว/ผู้ดูแล เน่ืองจากผู้ป่วยจิตเวชบาง
รายอาจไม่ให้ความร่วมมือ หรืออยู่ในสภาวะทางจิตที่ไม่
สามารถรับรู้ตนเองตามความเป็นจริง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
การประเมินแบบแผนที่เกี่ยวกับสภาวะจิตใจ และอารมณ์   
ส าคัญอย่างย่ิงพยาบาลต้องบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องโรคและอาการแสดงทางจิตเวช 
การสัมภาษณ์และซักประวัติทางจิตเวช การทดสอบสภาพ
จิต และการใช้เครื่องมือประเมินทางสุขภาพจิตต่าง ๆ   และ
พยาบาลควรมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบ าบัด 
เพ่ือให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความไว้วางใจ ให้ความ
ร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปใช้ในการวางแผนการพยาบาล 
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก บุคคลคือ “องค์รวม”  
ที่ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิต
วิญญาณ ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ พยาบาลจึงไม่ควร
ละเลยในการประเมินภาวะสุขภาพในมิติทางด้านร่างกาย 
เช่นเดียวกับการประเมินในผู้ป่วยโรคทางกายทั่วไป เพ่ือ
น าไปสู่การจ าแนกภาวะการเจ็บป่วยทางกายและทางจิตที่
ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถวางแผนการพยาบาลได้สอดคล้อง/ 
ตรงกับสภาพปัญหาจริงของผู้ป่วยจิตเวช 
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