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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการศึกษา ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในทางพระพุทธศาสนา
๒) เพือ่ ศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในสังคมไทย และ ๓) เพือ่ น�ำเสนอรูปแบบการรักษาสุขภาพจิต
เชิงพุทธบูรณาการ
ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในทางพระพุทธศาสนา มี ๓ รูปแบบ
คือ การป้องกันจิต การรักษาจิต และการพัฒนาจิต ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นฐานความคิดสองแนวคิด คือ แนวคิดแรก
เป็นแนวคิดที่ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมรักษา ประคับประคองสภาพจิตของตนเองให้มีความตั้งมั่น
ให้มคี วามมัน่ คง ไม่ให้ซดั ส่ายไปตามอารมณ์ทมี่ ากระทบเข้า ให้ตงั้ มัน่ ไว้โดยชอบ แนวคิดทีส่ อง เป็นแนวคิด
ที่ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน ส�ำรวมระมัดระวังจิตไม่ตกเป็นทาสของกิเลสทั้งหลายมีอวิชชา เป็นต้น
หรือ ไม่ให้ถูกครอบง�ำด้วยอกุศลมูลทั้ง ๓ อย่าง คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง ซึ่งเป็นมูลเหตุ
แห่งการกระท�ำความไม่ดีทั้งหลายต่อไป ประการที่สอง รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในสังคมไทย
พบว่า ๑) พระสงฆ์ ได้ด�ำเนินการตามรูปแบบและกระบวนการที่ผสมผสาน คือ การผสมผสานระหว่าง
วิธกี ารท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแก่พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย ในฐานะทีเ่ ป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
และการรักษาด้วยใช้ธรรมบ�ำบัดควบคูก่ นั ไปกับการประกอบพิธกี รรมทางศาสนาตามปกติ ๒) จิตแพทย์
มีรูปแบบการรักษา ๓ วิธี คือ การใช้ยา การช็อตด้วยไฟฟ้า และการบ�ำบัดจิต ๓) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มีรปู แบบการรักษา ๒ วิธี คือการให้ยาและการให้คำ� ปรึกษา ๔) หมอพืน้ บ้านมีรปู แบบการรักษาสุขภาพ
จิตของหมอพื้นบ้าน ๓ วิธีการ ได้แก่ การรักษาด้วยการให้ค�ำปรึกษา การนวด และการใช้สมุนไพร
ประการทีส่ าม รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ มี ๔ วิธกี าร ได้แก่ การป้องกัน การรักษา
การพัฒนา และความต่อเนื่องในการรักษาสุขภาพจิต เรียกว่า ‘PCDC MODEL’
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สรุปได้ว่า รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการ เป็นรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตที่
มีความยืดหยุ่นและผสมผสาน ระหว่างการรักษาด้วยวิธีการตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่ให้
ความส�ำคัญต่อการรักษาอย่างครบวงจร คือการป้องกัน การรักษา การพัฒนา และความต่อเนือ่ งในการ
รักษาสุขภาพจิต และการรักษาด้วยวิธกี ารแพทย์สมัยใหม่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการรักษาสุขภาพจิตตาม
พยาธิสภาพ หรือสภาพอาการที่แท้จริงของอาการป่วย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา การช็อตด้วยไฟฟ้า หรือ
กระบวนการจิตบ�ำบัดก็ตาม
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบ, การรักษาสุขภาพจิต, เชิงพุทธบูรณาการ

ABSTRACT
This research is a study model of Buddhist integrated mental health care with
the three objectives; 1) to study model of mental health care in Buddhism, 2) to study
model of mental health care in Thai society, 3) to present model of Buddhist integrated
mental health care.
From the research, it is found that the first, model of mental health care in
Buddhism is of three models: protection, care, and development which based on two
concepts; the first concept is concept of mental control of each people for stability of
mental, it does not swing into varies emotions both inside and outside that affected
its stability for right concentration, the second concept is concept of mental protection,
restrain mind from defilements such as ignorance, or it does was covered by roots of
bad actions; greed, hatred, and delusion. The second, model of mental health care in
Thai society; it is found that 1) for monks, they cared it by mixed model and process,
combination between counselling for peoples as Buddhist monks and Dhamma therapy
by proceeding them into theirs routine rituals, 2) for psychiatrist, they cared it by three
methods; medicating, sorting by electricity, and psychotherapy, 3) for officials of public
health organization, they have been models and process of mental health care into
two methods; medicating and counselling, meanwhile local doctor have three methods;
caring by counseling, massage, and using herbs. The third, model of Buddhist integrated
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mental health care has fours methods; protection, care, development, and continuation
of care. It is called ‘PCDC MODEL’.
To sum up, model of Buddhist integrated mental health care is pliability and
mixed model between the principles of Buddhist integration which focused on complete
mental health care; protection, care, development, and continuation of care, and model
of modern psychiatrist, which focused on symptom of disorder; medicating, sorting by
electricity, and psychotherapy.
Keywords: Model, Mental health care, Buddhist integrated.

บทน�ำ
รูปแบบการรักษาสุขภาพจิต (The model of Mental Health Care) เป็นรูปแบบการรักษา
โรคอย่างหนึ่งที่ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการรักษาทางจิต ควบคู่ไปกับการรักษาโรคทางกาย เพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติในสังคม ไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่นหรือเป็นภัยต่อผู้อื่นในสังคม
รูปแบบการรักษาสุขภาพทางจิตหรือผู้ป่วยทางจิตที่ด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาน
พยาบาลของรัฐหรือเอกชน เป็นการรักษาที่มีรูปแบบการรักษาแพทย์สมัยใหม่ หรือตามกระบวนการ
รักษาด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียว โดยให้ความสนใจต่อหลักการและวิธีการรักษาสุขภาพทางจิตในทาง
พระพุทธศาสนาน้อยมาก จนดูเหมือนว่า ในพระพุทธศาสนาไม่มีองค์ความรู้หรือไม่มีรูปแบบการรักษา
สุขภาพทางจิตปรากฏเลย ท�ำให้มิติทางพระพุทธศาสนาที่มีความลุ่มลึก ความรอบด้านและมีความ
เชือ่ มโยงกับสมุฏฐานของโรคและการบ�ำบัดอาการของโรคต่าง ๆ ทีค่ นในสังคมเผชิญอยู่ ขาดหายไปจาก
รูปแบบการรักษาสุขภาพทางจิตของแพทย์ในสมัยปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม การรักษาสุขภาพทางจิตในสมัยปัจจุบันนั้น แม้จะไม่ได้เน้นที่รูปแบบการรักษา
สุขภาพทางจิตในพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่กม็ รี ปู แบบ มีวธิ แี ละมีเป้าหมายในการรักษา เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ของผู้ป่วย หรือตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองที่ต้องการบ�ำบัดรักษาผู้ปว่ ยที่อยูใ่ นการปกครอง
ของตนเอง ให้มสี ขุ ภาพทางจิตทีด่ เี ป็นปกติเหมือนดังเช่นบุคคลทัว่ ไป ให้มคี วามสามารถในการด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของค�ำว่า “สุขภาพจิตที่ดี” ขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization) ที่ได้ให้ค�ำนิยามของค�ำนี้ไว้ว่า หมายถึง “สถานะของ
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สุขภาพจิตที่ดี ที่แต่ละคนเข้าใจในศักยภาพของตนเอง สามารถเผชิญกับความกดดันตามปกติในชีวิต
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท�ำการสนับสนุนต่อชุมชนของตนเองได้”1 และ
สอดคล้องกับค�ำว่า สุขภาพที่ดี หมายถึง ความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปราศจากซึ่งโรคภัย
ไข้เจ็บ และค�ำว่า สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง การมีสภาพจิตใจที่มีสุขภาวะ (Well Being)
มองคนอื่นและโลกอย่างเข้าใจ สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับบุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมได้ในทางบวก
อย่างประสานกลมกลืน สามารถควบคุมชีวิตของตนเองและจัดการปัญหาชีวิตประจ�ำวัน สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้2 ดังนั้น การมีสุขภาพมีจิตที่ดี จึงเป็นความสมบูรณ์ทางจิตใจซึ่งปราศจากอาการ
โรคจิต โรคประสาทหรือลักษณะผิดปกติอื่น ๆ ทางจิตและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ
จากความหมายนี้ได้แสดงให้เห็นว่า การรักษาสุขภาพทางจิต เป็นการบูรณาการเอาศาสตร์
สองสาขา คือวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามาอยู่ในกระบวนการรักษา โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับการรักษาทางกาย ด้วยการหาสมุฏฐานของโรค อาการของโรค วินิจฉัย
โรคและให้การรักษาในเชิงประจักษ์อย่างถูกต้อง เพือ่ ให้อาการนัน้ ทุเลาหรือหายขาดไป ขณะทีก่ ารรักษา
ทางด้านสังคมศาสตร์ ให้ความส�ำคัญต่อการปรับปรุงสุขภาพจิต อารมณ์และสติปญ
ั ญา เพือ่ ให้บคุ คลนัน้
มีสภาวะปกติ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ และการรักษาสุขภาพทางจิตนั้น จะต้องด�ำเนินควบคู่ไปกับ
การรักษาสุขภาพทางกายด้วย ซึ่งสอดคล้องกับชนิดของโรคที่มีการจ�ำแนกเป็น ๒ ประเภท3 คือ
กายิกโรโค โรคทางกาย และเจตสิกโรโค โรคทางจิต การรักษาโรคกายจึงมีความสัมพันธ์กับการรักษา
โรคทางจิต และการรักษาโรคทางจิต ก็มคี วามสัมพันธ์กบั การรักษาโรคทางกายด้วย เพราะองค์ประกอบ
ของความเป็นบุคคลและการเกิดขึน้ ของโรคในตัวบุคคล มีความเกีย่ วข้ององค์ประกอบสองประการ ได้แก่
องค์ประกอบทางกายและองค์ประกอบทางจิตด้วย การรักษาโรคทางจิตจึงไม่สามารถละเลยการรักษา
โรคทางกายได้
1

ความหมายของค�ำว่า “สุขภาพจิตดี” in World Health Organization: What is mental health? แหล่ง
ที่มา: [ออนไลน์] Www. Who.int./features/qi/62/en [26 กันยายน 2558].
2
วิทยากร เชียงกูล, อธิบายศัพท์จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :
สายธาร, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๒-๑๕๓.
3
องฺ.จตุกฺก (บาลี) ๒๑/๑๕๗/๑๙๑., องฺ.จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๕๗/๒๑๗.
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รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ เป็นรูปแบบการบ�ำบัดรักษาโรคทางจิตทีบ่ รู ณาการ
หลักการและวิธีการรักษาในพระพุทธศาสนา เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาสุขภาพจิต
เพื่อให้ผลของการรักษาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ คือผู้ป่วยหายจากอาการของโรค อย่างสิ้นเชิง ผู้ป่วยรู้
และเข้าใจสมุฏฐานของโรค และสามารถปฏิบัติตนหรือด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ การศึกษาวิจัย
ครัง้ นี้ จึงเสมือนหนึง่ เป็นการสืบทอดองค์ความรูใ้ นพระพุทธศาสนาทีม่ อี ยูใ่ ห้คงบทบาทและความส�ำคัญ
ต่อสังคมชาวพุทธในสังคมไทยต่อไป
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตตามที่ปรากฏในคัมภีร์ส�ำคัญใน
พระพุทธศาสนา คือพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการศึกษาที่ใช้การเก็บรวมรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลส�ำคัญ ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พระสงฆ์ จิตแพทย์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหมอพื้นบ้าน ที่ได้ด�ำเนินการรักษาสุขภาพทางจิตของตน และวิธีการรักษา
สุขภาพทางจิต ซึ่งด�ำเนินการอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน ทั้งในสถานพยาบาลที่ด�ำเนินการตามรูปแบบ
การศึกษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ และการรักษาด้วยการรักษาแบบแพทย์พนื้ บ้านหรือแพทย์ทางเลือก
และเป็นการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบการรักษาสุขภาพทางจิตที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน
ด้วยการบูรณาการระหว่างการรักษาสุขภาพจิตตามหลักการในทางพระพุทธศาสนา และการรักษาสุขภาพ
ทางจิต ที่ด�ำเนินการอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้ได้รูปแบบการรักษาสุขภาพทางจิตในเชิง
พุทธบูรณาการ อย่างชัดเจน
ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือการศึกษาท�ำความเข้าใจกับรูปแบบ
และกระบวนการรักษาสุขภาพทางจิตในพระพุทธศาสนาให้ถกู ต้อง การศึกษาท�ำความเข้าใจกับรูปแบบ
และกระบวนของการรักษาสุขภาพทางจิตของพระสงฆ์ จิตแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแพทย์
พื้นบ้านในสังคมไทย การบูรณาการ หรือผสมผสานรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตที่ด�ำเนินการอยู่ใน
สังคมไทยปัจจุบันในเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อให้ได้รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการ
ที่เหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพทางจิตในทางพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย
๓. เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการ
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ปัญหาการวิจัย
๑. พระพุทธศาสนา มีรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตอย่างไรบ้าง ?
๒. พระสงฆ์ จิตแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหมอพื้นบ้านในสังคมไทย มีรูปแบบการรักษา
สุขภาพจิตอย่างไรบ้าง ?
๓. รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ ควรเป็นอย่างไร มีความเหมาะสมกับ
สังคมไทยหรือไม่ เพียงไร ?

ขอบเขตการวิจัย
๑. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วยความหมาย ประเภท ชนิด รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตตามหลัก
การแพทย์สมัยใหม่ ตามหลักการในพระพุทธศาสนาทีป่ รากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีรท์ เี่ กีย่ วข้อง และ
ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการรักษาสุขภาพจิต จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านพื้นที่ศึกษา พื้นที่การศึกษาในงานวิจัยเรื่องนี้ คือจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
ความเจริญ มีขนาดใหญ่ มีความส�ำคัญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และมีกลุ่ม
เป้าหมาย ที่เป็นพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตแพทย์ และแพทย์พื้นบ้านที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการ
รักษาผู้ป่วยโรคทางจิตที่โดดเด่นเป็นจ�ำนวนมาก
๓. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
		 ๑) พระสงฆ์ที่ด�ำเนินการรักษาโรคทางจิต
จ�ำนวน ๕ รูป
		 ๒) จิตแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ
จ�ำนวน ๒ คน
		 ๓) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐ
จ�ำนวน ๕ คน
		 ๔) แพทย์พื้นบ้านที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยทางจิต จ�ำนวน ๒ คน
		 ๕) ผู้ที่หายป่วยจากการรักษาสุขภาพจิต
จ�ำนวน ๕ คน
							
		
รวมทั้งหมด
๑๙ คน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเชิงภาคสนาม (Qualitative Research)
เน้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในภาคสนาม ดังนี้
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
การเก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จะได้รวมรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก
วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย ต�ำราทางวิชาการ วารสารและหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหมาย ชนิด
ประเภท รูปแบบ วิธีการและเป้าหมายการรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการ
		 ๑.๑ การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูล
		 การจัดหมวดหมูแ่ ละการตรวจสอบข้อมูล ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการจัดแบ่งประเภท
ของข้อมูลให้ตรงตามสารบัญทีก่ ำ� หนดไว้ หลังจากทีไ่ ด้ขอ้ มูลมาครบถ้วนแล้ว ถ้ามีสว่ นใดทีย่ งั ไม่สมบูรณ์
จะตรวจสอบและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยการค้นคว้าจากเอกสารและลงไปสัมภาษณ์อีกครั้ง เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องและครบถ้วนทุกอย่าง ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบ
ข้อมูลอาจจะด�ำเนินการไปพร้อมกัน
		 ๑.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล
		 การวิเคราะห์ข้อมูล ด�ำเนินการตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล แต่ใน
ขัน้ นีจ้ ะได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้เรียบเรียงไว้ตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ เพือ่ จะได้บรู ณาการรูปแบบการ
รักษาสุขภาพจิตในพระพุทธศาสนา กับรูปแบบการรักษาสุขภาพในสังคมไทย จะช่วยให้ผลการวิจัย
มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
		 ๑.๓ การน�ำเสนอผลการวิจัย
		 การน�ำเสนอผลการวิจยั หลังจากด�ำเนินการตามขัน้ ตอนข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะจัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

ผลการศึกษา
รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ สามารถสังเคราะห์รูปแบบตามหลักของ
ความเพียร ๔ ประการ หรือปธาน ๔ ประการ เรียกว่ารูปแบบ PCDC หรือ “PCDC MODEL”4 ดังนี้
4
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๑) การป้องกัน (Protection) รูปแบบนี้ เป็นรูปแบบที่ต้องด�ำเนินการก่อนในเบื้องต้นที่โรค
จิตเวชจะเกิดขึ้น ตรงกับหลักธรรมข้อแรกของความเพียร ๔ คือ สังวรปธาน หมายถึงการป้องกันจาก
ภาวะเสี่ยงที่จะเป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดัน
ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงภายในครอบครัว ปัญหายาเสพติด เป็นต้น
วิธีการป้องกันนี้ สามารถท�ำได้ในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม ในระดับปัจเจกบุคคล เน้นการรักษา
คุ้มครองจิตของตนเองตามหลักการของสติปัฏฐาน ๔5 ได้แก่ กาย เวทนา จิต และธรรม เพื่อให้มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยไตรสิกขา6 คืออธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา
ในระดับสังคม เน้นการรักษาด้วยการใช้ศีล วินัยหรือกฎกติกาของสังคม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้
เกื้อหนุนให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข โดยมีสถาบัน องค์กร หน่วยงานในชุมชนเป็นองค์กร
ท�ำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการป้องกันในระดับสังคม เป็นพลังทางสังคมอย่างหนึ่ง ของการ
ป้องกันสุขภาพจิตของคนในระดับปัจเจกบุคคล เช่น ควรมีหน่วยเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตภายในชุมชน
ท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษา แก่ผู้มีภาวะเสี่ยงที่จะประสบปัญหาทางสุขภาพจิต เป็นต้น
๒) การรักษา (Care) รูปแบบนี้ เป็นรูปแบบที่ต้องด�ำเนินการรักษา บ�ำบัด เยียวยา ตรงกับ
หลักธรรมข้อที่สองของความเพียร ๔ คือ ปหานปธาน หมายถึงการละ การก�ำจัด การจัดการโรคให้
หมดไป รูปแบบการรักษาให้ความส�ำคัญต่อการรักษาให้ตรงกับสมุฏฐานของโรคและอาการของโรค
อาจใช้หลายวิธีการ เช่น การให้ค�ำปรึกษา การให้ธรรมะ การใช้ยาสมุนไพร การใช้ธรรมบ�ำบัด การให้
ค�ำปรึกษา การใช้ยาและวิธีการแพทย์สมัยใหม่ เป็นต้น ซึ่งวิธีการรักษานี้ในเชิงพุทธบูรณาการสามารถ
ใช้ได้หลายวิธี เป็นแบบผสมผสาน ไม่จ�ำกัดวิธี ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพของผู้ป่วยทางจิตเป็นส�ำคัญ ดังนั้น
การรักษาตามวิธพี ทุ ธบูรณาการ จึงให้ความส�ำคัญต่อการรับฟัง การท�ำความเข้าใจ และการวินจิ ฉัยของ
จิตแพทย์ ของแพทย์ หรือของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรักษา ตลอดจนพระสงฆ์ที่อยู่ในกระบวนการ
รักษาเป็นส�ำคัญ เพราะการรักษาเป็นเพียงวิธีการ (methods) หรือเป็นเครื่องมือ (means) ไม่ใช่
เป้าหมาย (goals) ส่วนผลที่ได้รับ คืออาการหายป่วยจากโรคจิต การรักษาจึงสามารถเลือกใช้วิธีการ
ใดๆ ก็ได้ตามความเหมาะสม
๓) การปรับปรุง/พัฒนา (Development) รูปแบบนี้ ตรงกับหลักธรรมข้อที่สามของความเพียร
๔ คือภาวนาปธาน หมายถึงการส่งเสริม พัฒนา ให้คนในองค์กร หน่วยงาน ชุมชน สังคมหรือ
5
6
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ประเทศชาติ มีสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดี นั่นคือต้องมีวิธีการพัฒนาคนให้ได้พัฒนาตนเองด้วย
หลักการและวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม การพัฒนาเชิงพุทธให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาใน ๔ ด้าน
ที่เรียกว่า ภาวนา ๔ คือ การพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาปัญญา และการพัฒนาตาม
กระบวนการของไตรสิกขา เพื่อให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ถ้าเน้นการพัฒนาจิตโดยตรง คือ การพัฒนา
ด้วยสมถะ เพื่อให้จิตสงบ ตั้งมั่น และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบ หรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
๔) ความต่อเนื่องและความยั่งยืน (Continuation & Sustainable) รูปแบบนี้ ตรงกับหลักธรรม
ข้อที่สี่ของความเพียร ๔ คือ อนุรักขนานุปธาน ความเพียรคือการตามรักษาความดีให้คงอยู่ต่อเนื่อง
ตลอดไป ในเชิงพุทธบูรณาการ วิธีการนี้ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ
ไม่ให้ขาดช่วงหรือเหินห่างจากการรักษาและการติดตามผลของการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วย
วิธีการสมัยใหม่ ด้วยวิธีการให้ยา การช็อตด้วยไฟฟ้า การให้ค�ำปรึกษา หรือด้วยวิธีการของแพทย์
พื้นบ้านก็ตาม ความต่อเนื่องของวิธีการรักษาสุขภาพจิต หรือกระบวนการจิตบ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง
จะท�ำการรักษาสุขภาพจิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิใ์ นการรักษาสูง และไม่มโี อกาสเสีย่ ง
ที่จะกลับมาเป็นผู้ป่วยทางจิตอีก
รูปการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ เรียกว่า “PCDC MODEL” คือรูปแบบของการป้องกัน
(Protection) รูปแบบของการรักษา (Care) รูปแบบของการพัฒนา (Development) และรูปแบบของ
ความต่อเนือ่ งและความยัง่ ยืน (Continuation & Sustainable) หมายความว่า รูปแบบการรักษาสุขภาพ
จิตในเชิงพุทธบูรณาการนั้น จะต้องท�ำเป็นแบบครบวงจร ไม่สามารถละเลยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้
เพราะรูปแบบ PCDC เป็นรูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ว่ ย จิตแพทย์ พระสงฆ์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติของผู้ป่วย ตลอดจนคนในชุมชน องค์กรหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
ทางจิต
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แผนภูมิที่ ๑ : แสดงรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ “PCDC MODEL”

จากแผนภูมนิ ี้ แสดงให้เห็นว่า การรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการ
รักษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน การพัฒนา และความต่อเนื่องของรูปแบบ
ในการรักษาด้วย เพราะในทางพระพุทธศาสนานั้น มองปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ ดังนั้น รูปแบบการรักษาเชิงพุทธบูรณาการ จึงให้ความส�ำคัญ
ต่อการป้องกันโรค การรักษาโรค การพัฒนาหรือปรับปรุงพฤติกรรม และความต่อเนือ่ งของกระบวนการ
รักษาด้วย และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ พระพุทธศาสนามองว่า สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติหรือความปกติของสภาวะจิตของบุคคลได้ การรักษาจิต
การป้องกันจิต การพัฒนาจิต และการตามรักษาจิตให้มสี ภาพทีเ่ หมาะสม สมบูรณ์ดว้ ยกุศลธรรมจึงเป็น
ประเด็นส�ำคัญตามหลักการของพระพุทธศาสนา
ดังนั้น รูปแบบ PCDC MODEL จึงเป็นรูปแบบของการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการที่เป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นหรือที่ค้นพบจากการบูรณาการระหว่างหลักการ
ในพระพุทธศาสนากับการรักษาสุขภาพทางจิตที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยซึ่งสามารถใช้เป็นรูปแบบ
ในการด�ำเนินการรักษาสุขภาพของคนในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม
กระบวนการและรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ เป็นการรักษาสุขภาพจิตในที่
เน้นการบูรณาการหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เข้าไปเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการรักษา
ทัง้ กระบวนและรูปแบบ โดยกระบวนการให้ความส�ำคัญต่อมิตดิ า้ นหลักการ บุคคล หน่วยงานและชุมชน
ที่เป็นพลังขับเคลื่อนการรักษาสุขภาพจิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านรูปแบบให้ความส�ำคัญ
ต่อการรักษาตามหลักการของปธานหรือความเพียร ๔ อย่าง ทีเ่ รียกว่า “PCDC MODEL” คือ การป้องกัน
(Protection) การรักษา (Care) การปรับปรุง/พัฒนา (Development) ความต่อเนื่องและความยั่งยืน
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ของการรักษา (Continuation & Sustainable) เพือ่ ให้การรักษาสุขภาพจิตด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อผู้มีปัญหาทางจิตอย่างแท้จริง ดังนั้น รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ
ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการน�ำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานในการรักษา
สุขภาพจิต และเป็นส่วนประกอบส�ำคัญในการรักษาสุขภาพจิต ซึง่ ความจริงนัน้ รูปแบบการรักษาสุขภาพ
จิตที่ด�ำเนินการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการด�ำเนินการโดยพระสงฆ์ จิตแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือหมอ
พืน้ บ้าน ก็ลว้ นแต่ได้นำ� เอาหลักการในทางพระพุทธศาสนาเข้าไป ส่วนส�ำคัญในกระบวนการและรูปแบบ
การรักษาสุขภาพจิตอยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่ ไม่ได้เน้นกระบวนการและรูปแบบในเชิงพุทธบูรณาการโดยตรง
เท่านั้น
ดังนั้น กระบวนการและรูปแบบที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นความพยายามในการน�ำเอา
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระบวนการและรูปแบบที่น�ำเสนอมานี้ตั้งอยู่บนฐานของหลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาที่ส�ำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และการพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์
โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นภาวนา ๔ สติปัฏฐาน ๔ หรือไตรสิกขาก็ตาม โดยมีความสอดคล้องกับหลักการ
และวิธีการของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และรูปแบบการรักษาสุขภาพจิตที่ด�ำเนินการ
อยู่ในสังคมไทย
โดยเฉพาะการรักษาสุขภาพจิตในทางพระพุทธศาสนานั้น ให้ความส�ำคัญกับหลักของความ
เพียรชอบ ๔ เพราะเมือ่ บุคคลมีความเพียรชอบ คือความเพียรทีถ่ กู ต้องแล้ว ย่อมสามารถท�ำกิจกรรมใดๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุถึงความส�ำเร็จหรือประโยชน์ได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�ำงานเพื่อส่วนตน หรือเพื่อส่วนรวมก็ตาม เพราะหลักการทางพระพุทธศาสนา ถือว่า คนจะล่วงทุกข์
หรือจะประสบความส�ำเร็จได้ ก็เพราะความเพียรพยายามของตนเอง

สรุปผลการศึกษา
ประการแรก รูปแบบการรักษาสุขภาพทางจิตในทางพระพุทธศาสนา ในมิตขิ องพระพุทธศาสนา
มีอยู่ ๓ รูปแบบ ได้แก่
		 ๑) รูปแบบของการป้องกันสุขภาพจิต (Model of Mental Health Protection) มิติในทาง
พระพุทธศาสนา เน้นการป้องกันมิให้อกุศลธรรม คือความชั่ว ความไม่ดีทั้งหลายมิให้เกิดขึ้นในจิตของ
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ตนเอง ถ้าเป็นการรักษาสุขภาพจิตของคนในสังคม เน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่จะเกิดขึ้นที่มีผล
กระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
		 ๒) รูปแบบของการรักษาสุขภาพจิต (Model of Mental Health Care) มิตใิ นทางพระพุทธศาสนา เน้นการรักษา คือการรักษาจิต การประคับประคองจิต การละจิตจากบาปธรรมทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว ด้วยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ในกระบวนการรักษาสุขภาพจิต
หมายถึงการด�ำเนินการรักษา การบ�ำบัด การรักษา ปัญหาทางสุขภาพจิตของผู้ป่วยทางจิตให้หาย
เป็นปกติ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข
		 ๓) รูปแบบของการพัฒนาสุขภาพจิต (Model of Mental Health Development) มิติใน
ทางพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนาสุขภาพจิต ตามหลักของภาวนา ๒ อย่าง ได้แก่สมถภาวนา และ
วิปัสสนาภาวนา ภาวนา ๔ อย่าง หรือการพัฒนาจิตตามหลักของความเพียรชอบ ๔ ประการ ซึ่งก็เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของมรรคมีองค์ ๘ ส่วนในกระบวนการรักษาสุขภาพจิตของคนในสังคม รูปแบบนี้
เน้นการพัฒนาจิตและการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพจิต
ของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็น จิตแพทย์ นักจิตบ�ำบัด นักสังคมสงเคราะห์ก็ตาม เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดี
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ และคนรอบข้างมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาอย่างจริงจัง
ซึ่งรูปแบบทั้ง ๓ นี้ ตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดในการรักษาสุขภาพจิตในทางพระพุทธศาสนา ๒
แนวคิด ได้แก่ แนวคิดในการควบคุมรักษาจิต และแนวคิดในการส�ำรวมป้องกันจิต แนวคิดแรก
เป็นแนวคิดที่ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมรักษา ประคับประคองสภาพจิตของตนเองให้มีความตั้งมั่น
ให้มีความมั่นคง ไม่ให้ซัดส่ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบเข้า ให้ตั้งมั่นไว้โดยชอบ แนวคิดที่สอง
เป็นแนวคิดที่ให้ความส�ำคัญต่อการป้องกัน ส�ำรวมระมัดระวังจิตไม่ตกเป็นทาสของกิเลสทั้งหลาย
มีอวิชชา เป็นต้น หรือ ไม่ให้ถกู ครอบง�ำด้วยอกุศลมูลทัง้ ๓ อย่าง คือ ความโลภ ความโกรธ และความหลง
ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการกระท�ำความไม่ดีทั้งหลายต่อไป
ประการที่สอง รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในสังคมไทย ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้
ได้ศกึ ษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในสังคมไทย ประกอบด้วยพระสงฆ์ จิตแพทย์ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
และหมอพื้นบ้าน จากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่การศึกษา ท�ำให้ทราบว่า พระสงฆ์ที่ได้ด�ำเนินการรักษา
สุขภาพจิตของประชาชนนัน้ ได้ดำ� เนินการตามรูปแบบและกระบวนการทีผ่ สมผสาน คือ การผสมผสาน
ระหว่างวิธกี ารท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาแก่ประชาชน ในฐานะทีเ่ ป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา และ
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การรักษาด้วยใช้ธรรมบ�ำบัดควบคู่กันไปการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามปกติ ในขณะที่การรักษา
โรคทางจิตเวชตามหลักการของแพทย์สมัยใหม่ในปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ วิธี คือการรักษา
ด้วยยา การรักษาด้วยไฟฟ้า และการบ�ำบัดทางจิต รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ซึ่งในที่นี้ หมายถึงบุคคลผู้ท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ป่วยทางจิต เช่น นักจิตบ�ำบัด นักสังคม
สงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการรักษาอยู่ ๒ วิธี ซึ่งสอดคล้องตามการรักษาของ
จิตแพทย์ คือการใช้ยา และการให้ค�ำปรึกษา และการรักษาของหมอพื้นบ้าน มีอยู่ ๓ วิธี ได้แก่
การรักษาด้วยการให้ค�ำปรึกษา การนวด และการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณพื้นบ้าน โดยวิธีการ
ทั้ง ๓ นี้ด�ำเนินการควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ป่วยมีความผ่อนคลาย คลายความเครียด ความวิตกกังวล
ซึ่งสามารถท�ำให้อาการป่วยทางจิตหายไป คล้ายกับกระบวนการจิตบ�ำบัดของจิตแพทย์ที่ด�ำเนินการ
อยู่ในปัจจุบัน
ประการทีส่ าม รูปแบบและกระบวนการ การรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการ กระบวนการ
รักษาสุขภาพจิตเชิงพุทธบูรณาการ สามารถบูรณาการใน ๔ มิติ หรือ ๔ ด้าน คือมิติของหลักการ มิติ
ของบุคคล มิติของหน่วยงาน และมิติของชุมชน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ มีหลักธรรมและวิธีการ
ในทางพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในทุกกระบวนการ และมีการบูรณาการอยู่ในกระบวนการท�ำงาน
เพื่อรักษาสุขภาพจิตของคนในสังคม ท�ำให้ผู้ป่วยทางจิตได้รับการรักษา การดูแลเอาใจใส่จากบุคคล
และทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี และสามารถอยูร่ ว่ มกับคนอืน่ ในสังคมได้อย่างปกติ ส่วนรูปแบบ
การรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการ สามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบของการรักษาสุขภาพจิต
เชิงพุทธบูรณาการ ที่เรียกว่า “PCDC MODEL” คือรูปแบบของการป้องกัน (Model of Protection)
รูปแบบของการรักษา (Model of Care) รูปแบบของการพัฒนา (Model of Development) และ
รูปแบบของความต่อเนื่องและความยั่งยืน (Model of Continuation & Sustainable) หมายความว่า
รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการนั้น จะต้องท�ำเป็นแบบครบวงจร ท�ำอย่างต่อเนื่อง
ไม่สามารถละเลยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ เพราะรูปแบบของ PCDC เป็นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย จิตแพทย์ พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ญาติของผู้ป่วย ตลอดจนคน
ในชุมชน องค์กรหรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิต
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ข้อเสนอแนะ
จากผลของการศึกษาวิจัยในเรื่อง “รูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในเชิงพุทธบูรณาการ” ที่ได้น�ำ
เสนอมาแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
๑. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
		 ๑) สถาบันสงฆ์ ในที่นี้ หมายถึงคณะสงฆ์ที่มีอยู่ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะ
ต�ำบล เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะหน และมหาเถรสมาคม ควรมีนโยบาย
ยุทธศาสตร์และแผนการในการท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยทางจิตร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่น
อย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยที่มีอยู่ในท้องถิ่นและชุมชน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเน้นไปที่ระดับเจ้าอาวาสของแต่ละวัด ที่จะต้องตระหนักถึงปัญหาของคนใน
ชุมชน และหาทางแก้ไขร่วมกันกับคนในท้องถิ่นอย่างจริงจัง เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ปัญหา สัมผัสและ
รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นอย่างดี
ย่อมจะท�ำให้การท�ำงานของพระสงฆ์มีความส�ำเร็จสูง
		 ๒) หน่วยงานภาครัฐ ในที่นี้ หมายถึง โรงพยาบาล ส�ำนักงานสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์
สถานีอนามัย ที่มีอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย จะต้องมีแผนการด�ำเนินงาน และโครงการ
ที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของคนในแต่ละท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทางจิต ดูเหมือนว่าจะเป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชแต่เพียงอย่างเดียว
ซึ่งมีอยู่เฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น ยังมีไม่ทั่วถึง ท�ำให้ผู้ป่วยทางจิตบางส่วนไม่ได้รับการรักษาและ
เป็นภาระแก่ครอบครัวอย่างเดียว ดังนั้น หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ควรจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย
ทางจิตอย่างเป็นระบบ และทัว่ ถึง แล้วมีแผนการรักษาอย่างเป็นระบบ โดยประสานงานกับโรงพยาบาล
จิตเวชที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยทางจิตมีความทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
		 ๓) หน่วยงานภาคเอกชน ในที่นี้หมายถึง สมาคม มูลนิธิ องค์กรการกุศล บริษัท ห้างหุ้นส่วน
ต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน ท้องถิน่ อ�ำเภอหรือจังหวัด ควรจะได้เข้ามามีสว่ นในการสนับสนุนส่งเสริมให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพระสงฆ์ เพราะภาคเอกชนเหล่านี้มีศักยภาพ
มีความสามารถในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถ้าเอกชนได้เข้ามาร่วมด้วย
จะท�ำให้การท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐและพระสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าหมาย
ในการรักษาสุขภาพของผู้ป่วยทางจิตอย่างแท้จริง
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๒. ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อ						
ส�ำหรับประเด็นข้อเสนอแนะการศึกษาจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
		 ๑) ควรศึ ก ษารู ป แบบการรั ก ษาสุ ข ภาพจิ ต ในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ เหตุ ผ ลที่ ค วรศึ ก ษาเรื่ อ งนี้
เพราะในปัจจุบันนี้สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีจ�ำนวนผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตามล�ำพัง
เป็นจ�ำนวนมาก การศึกษาเรื่องนี้จะช่วยให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
		 ๒) ควรศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เหตุผลที่ควรศึกษาเรื่องนี้
เพราะในปัจจุบันนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ประสบปัญหาทางจิตมีมากขึ้นตามล�ำดับ เพราะประสบปัญหา
ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ ท�ำให้มีความเครียด และแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เช่น
การดื่มสุรา การเล่นการพนัน การค้ายาเสพติด การโจรกรรม เป็นต้น การศึกษาในประเด็นนี้ จะช่วย
ให้การได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจของผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นระบบ
		 ๓) ควรศึกษารูปแบบการรักษาสุขภาพจิตในครอบครัวที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เหตุผลที่ควร
ศึกษาในประเด็นนี้ เพราะปัจจุบันนี้ ครอบครัวไทยมีความเปราะบางมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่มี
ความพร้อมในด้านการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ท�ำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น เช่น การหย่าร้าง การทะเลาะวิวาท
ความรุนแรงในครอบครัว ความเครียดของสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น การศึกษาเรื่องนี้ จะช่วยให้ได้
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาทางจิตของสมาชิกในครอบครัวที่ประสบปัญหา จะท�ำให้การแก้ปัญหา
อื่น ๆ ที่แต่ละครอบครัวก�ำลังเผชิญอยู่ด้วย
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