
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

แบบสอบถามและแบบประเมินการศึกษาวจัิย เร่ือง กจิกรรมการด าเนินชีวติกบัความสุข  

ในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวดัเชียงใหม่ 

 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั เพื่อศึกษาระดบัความสุขในผูป่้วยจิตเภท กบัระดบั

ความสามารถและระดบัความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวติ โดยกิจกรรมการด าเนินชีวติ

แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ การดูแลรักษาตนเอง (Activities of daily living) การท างาน (Work) และ

กิจกรรมยามวา่ง (Leisure) โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะน าไปวเิคราะห์ผลในภาพรวม ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย หรือ

อนัตรายใดๆแก่ผูต้อบ 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน และการใหข้อ้มูลเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการวจิยัคร้ังน้ี 

ค าช้ีแจง 

 ในการศึกษาวจิยัน้ี แบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 ส่วนท่ี 2 ดชันีช้ีวดัความสุขของคนไทยฉบบัสั้น 15 ขอ้ 

 ส่วนท่ี 3 แบบประเมินความสามารถในการประกอบกิจกรรมการด าเนินชีวิต (The Canadian 

Occupational Performance Measure: COPM) 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. วนั เดือน ปี เกิด  ……………………………………………………………  

2. อาย ุ   (     )  20-30  ปี         (     )  41-50  ปี         

(     )  31-40  ปี        (     )  51-60 ปี 

3. เพศ   (   )   ชาย  (   )   หญิง 

4. ชนิดของโรคจิตเภท     …………………………………………………………………… 

5. สถานภาพการสมรส (   ) โสด  (   ) คู่   (   ) ม่าย           

(   ) หยา่    (   ) แยกกนัอยู ่

6. ระดบัการศึกษา (   )   ไม่ไดเ้รียน  (   )   ประถมศึกษา (   )   มธัยมศึกษา 

(   )   อนุปริญญา  (   )   ปริญญาตรี  (   )   อ่ืนๆ(ระบุ)……… 

7. ศาสนา  (   )   พุทธ  (   )   คริสต ์  (   )   อิสลาม 

   (   )   พราหมณ์-ฮินดู (   )   ซิกข ์  (   )   อ่ืนๆ(ระบุ)……… 

8. อาชีพ   (   )   วา่งงาน  (   )   คา้ขาย  (   )   รับจา้ง  

(   )   เกษตรกรรม (   )   รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ   

(   )   อ่ืนๆ(ระบุ)…………………………………………… 

9. รายไดจ้ากการท างาน (ต่อเดือน)  

(   )   ต ่ากวา่ 5,000 บาท  (   )   5,000 - 10,000 บาท   

(   )   10,001 - 20,000 บาท (   )   มากกวา่ 20,000 บาท   

10. จ านวนคร้ังท่ีมารับการรักษา  …………………………  คร้ัง 
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11. บทบาทท่ีรับผดิชอบภายในครอบครัว (เลือกไดม้ากกวา่ 1) 

(   )   พอ่  (   )   แม่   (   )   ลูก 

(   )   พี่/นอ้ง  (   )   ปู่ /ยา่/ตา/ยาย (   )   ลุง/ป้า/นา้/อา 

(   )   อ่ืนๆ(ระบุ)……………………... 

12. ผูดู้แลหรือช่วยเหลือ   (   )   มี           บุคคลนั้นคือ …………………………… 

(   )   ไม่มี 

13. โรคประจ าตวั   (   )   มี          โปรดระบุ ……………………………… 

(   )   ไม่มี 
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ส่วนที ่2  ดัชนีช้ีวดัความสุขคนไทยฉบับส้ัน Thai Happiness Indicators (THI –15) 

ค าช้ีแจง  กรุณากาเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีมีขอ้ความตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด  

ค าถามต่อไปน้ีจะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา ใหท่้านส ารวจตวั ท่าน

เองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านวา่อยูใ่นระดบัใด และตอบลง 

ในช่องค าตอบท่ีเป็นจริงกบัตวัท่านมากท่ีสุด โดยค าตอบจะมี 4 ตวัเลือก คือ  

ไม่เลย      หมายถึง      ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองนั้น ๆ  

เลก็นอ้ย      หมายถึง       เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกหรือเห็นดว้ยในเร่ืองนั้นๆเพียงเลก็นอ้ย  

มาก       หมายถึง     เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆมาก หรือเห็นดว้ยกบัเร่ืองนั้นๆมาก 

มากท่ีสุด      หมายถึง      เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกหรือเห็นดว้ยในเร่ืองนั้นๆมากท่ีสุด 
 

ขอ้ท่ี  คำ าถาม ไม่เลย เลก็นอ้ย มาก มาก
ทำำ่ีสำุด 1  ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านมีความสุข  

 

     

2  ท่านรู สึกภำูมิใจใน
ตนเอง 

     

3  ท่านตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆเพือ่ให้สามารถดำ าเนำิน 
ชีวติและทำ างานได ้

    

4  ท่านพึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของท่าน  

 

    

5  ท่านมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนบา้น  

 

    

6  ท่านรู้สึกประสบความส าเร็จและความกา้วหนา้ในชีวติ  

 

    

7  ท่านมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ  

 

    

8  ถา้ส่ิงต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั ท่านจะรู้สึกหงุดหงิด  

 

    

9  ท่านสามารถปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัต่าง ๆ ดว้ยตวัท่านเอง  

 

    

10  ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหา  

 

    

11  ท่านมีความสุขกบัการริเร่ิมงานใหม่ ๆ และมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหส้ าเร็จ  

 

    

12  ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน ์ 

 

    

13  ท่านมีเพ่ือนหรือญาติพ่ีนอ้งคอยช่วยเหลือท่านในยามท่ีท่านตอ้งการ  

 

    

14  ท่านมัน่ใจวา่ชุมชนท่ีท่านอยูอ่าศยัมีความปลอดภยัต่อท่าน  

 

    

15  ท่านมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียด  

 

    
 

เม่ือรวมคะแนนทุกขอ้แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑป์กติท่ีก าหนดดงัน้ี  

คะแนน 33 – 45 คะแนน  หมายถึง   มีความสุขมากกวา่คนทัว่ไป (good) 
คะแนน 27 – 32 คะแนน  หมายถึง   มีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป (fair) 
26 คะแนน หรือนอ้ยกวา่  หมายถึง   มีความสุขนอ้ยกวา่คนทัว่ไป (poor)  
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ส่วนที ่3  แบบประเมินความสามารถในการท ากจิกรรมส าหรับผู้ป่วยจิตเวช  
(The Canadian Occupational Performance Measure: COPM) 
 

Performance areas 
ระดบัความสามารถ
ในการท ากจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ
ต่อการท ากจิกรรม 

ไม่มโีอกาสได้ท ากจิกรรม
นี ้(โปรดระบุเหตุผล) 

A: Activities of Daily Living    
 1. Grooming    

2. Oral hygiene    
3. Bathing/Showering    
4. Toileting    
5. Dressing    
6. Feeding and eating    
7. Medication routines    
8. Health maintenance    
9. Socialization    
10. Functional communication    
11. Community mobility    
12. Emergency response    

รวมคะแนน    
 

 คะแนนเฉล่ีย ดา้น Activities of Daily Living 
1. ระดบัความสามารถในการท ากิจกรรม ....... คะแนน หารดว้ยจ านวนกิจกรรมท่ีท า = …… คะแนน 
2. ระดบัความพึงพอใจต่อกิจกรรม ……. คะแนน หารดว้ยจ านวนกิจกรรมท่ีท า = …… คะแนน 
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Performance areas 
ระดบัความสามารถ
ในการท ากจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ
ต่อการท ากจิกรรม 

ไม่มโีอกาสได้ท ากจิกรรม
นี ้(โปรดระบุเหตุผล) 

B: Work and Productive activities    
1. Home management    

 a. Clothing care    
 b. Cleaning    
 c. Meal preparation    
 d. Shopping    
 e. Money management    
 f. Household maintenance    
 g. Safety procedure    

2. Care of others    
3. Education activities    
4. Vocational activities    

 a. Vocational exploration    
 b. Job acquisition    
 c. Work or job performance    
 d. Volunteer participation    

รวมคะแนน    
C: Leisure activity    

1. Leisure exploration    
2. Leisure performance    

รวมคะแนน    
 

 คะแนนเฉล่ีย ดา้น Work and Productive activities 
1. ระดบัความสามารถในการท ากิจกรรม ......... คะแนน หารดว้ยจ านวนกิจกรรมท่ีท า = …… คะแนน 
2. ระดบัความพึงพอใจต่อกิจกรรม ……. คะแนน หารดว้ยจ านวนกิจกรรมท่ีท า = …… คะแนน 

 คะแนนเฉล่ีย ดา้น Leisure activity 
1. ระดบัความสามารถในการท ากิจกรรม ........ คะแนน หารดว้ยจ านวนกิจกรรมท่ีท า = …… คะแนน 
2. ระดบัความพึงพอใจต่อกิจกรรม ……. คะแนน หารดว้ยจ านวนกิจกรรมท่ีท า = ……… คะแนน 
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ข้อมูลเกีย่วกบัแบบประเมินที่ใช้คัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นฉบับภาษาไทย (Mini-Mental State Examination หรือ 
MMSE-Thai 2002, TMSE)(คณะกรรมการจดัท าแบบทดสอบสภาพสมองเบ้ืองต้นฉบับ
ภาษาไทย, 2542) 

เป็นเคร่ืองมือส าหรับวดัระดบั Cognitive state ในผูป่้วยท่ีมีความพิการทาง
สมองป ระกอบด้วย  5 ส่ วน  11 ข้อค าถ ามทดสอบ  6 ด้ าน คือ  Orientation, 
Registration, Attention, Calculation, Recall แ ล ะ  Language มี  ค ะ แ น น  0 - 30 
คะแนนใช้เวลาในการท าแบบทดสอบประมาณ  5 - 10 นาทีศึกษาผลการทดสอบ
พบว่าสามารถแยกผูป่้วยสองกลุ่มอาการได้ คือ Organic dementia และ Function 
psychiatric disorder รวมถึงมีการศึกษามาตรฐานในการวินิจฉยัภาวะสมองเส่ือมกบั
ภาวะ  Delirium ได้ค่าความไว  (Sensitivity) เท่ ากับ ร้อยละ  87 ค่าความจ าเพาะ 
(Specificity) เท่ากบัร้อยละ 82 มีจุดตดัท่ี คะแนน 23 จาก 30 คะแนน 

ในงานวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบทดสอบTMSE เพื่อใช้เป็นแบบประเมินในการ
ก าหนดเกณฑ์คดัเขา้ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะตอ้งมีคะแนนความรู้ความเขา้ในค่าปกติ 
คือในกรณีไม่ได้เรียนหนังสือจะต้องได้คะแนนไม่ต ่ ากว่า 15 คะแนน , เรียน
ระดับประถมศึกษาได้คะแนนไม่ต ่ ากว่า 18 คะแนนและเรียนระดับสูงกว่า
ประถมศึกษาไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 23 คะแนน 

2. Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) 
(พนัธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย,์ 2544) 
 การใช้แบบประเมิน SOFAS คือการให้คะแนนโดยนักกิจกรรมบ าบัด
โรงพยาบาลสวนปรุง ซ่ึงจะเป็นการประเมินรายบุคคลโดยเฉพาะในระดับ
ความสามารถของการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและการท ากิจกรรม ท่ีมิไดมี้ผลกระทบ
โดยตรงจากอาการทางจิต การประเมินโดยใช้คะแนน SOFAS นั้นจะประเมินใน
ช่วงเวลาจริง ณ ขณะรับการบ าบดัรักษาและประเมินโดยนกักิจกรรมบ าบดั และอาจ
สามารถใช้ประเมินระดบัการท ากิจกรรมในช่วงเวลาอ่ืนๆได ้อาทิ การประเมินซ ้ า
หลงัจากการใหก้ารบ าบดัรักษาในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

พิ จารณ าหน้ า ท่ีท างสั งคมและหน้า ท่ี การงานอย่างต่อ เน่ื อง จาก มี
ความสามารถในหนา้ท่ีดีเลิศจนถึงมีความบกพร่องในหน้าท่ีอย่างมาก รวมถึงความ
บกพร่องในหน้าท่ีอนัเกิดจากข้อก าจดัทางร่างกายหรือความบกพร่องอนัเกิดจาก
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ความเจบ็ป่วยทางจิต จะประเมินเฉพาะความบกพร่องในหนา้ท่ีท่ีเป็นผลโดยตรงจาก
ปัญหาสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ส่วนผลท่ีเกิดจากการขาดโอกาสและขอ้จ ากดัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจะไม่น ามาพิจารณาร่วมดว้ย 

หลักเกณฑ์ (หมายเหตุ : ใช้ค่าระหว่างกลางของหลักเกณฑ์ตามความ
เหมาะสม เช่น 45, 68, 72) 

  ระดบัการใหค้ะแนน 
91 – 100 มีความสามารถในหนา้ท่ีดีเยีย่มในหลายกิจกรรมอยา่งรอบดา้น 
81 – 90 มีความสามารถในหนา้ท่ีทุกดา้นดี ทั้งดา้นหนา้ท่ีทางการงานและหนา้ท่ีทาง

สังคม 
71 – 80 มีความบกพร่องในหนา้ท่ีทางสังคม การงาน หรือโรงเรียนนอ้ยมาก (เช่น มี

ความขดัแยง้กบัคนอ่ืนนานๆที ท างานของโรงเรียนไม่ทนับางคร้ัง) 
61 – 70 มีความยากล าบากในการปฏิบติัหน้าท่ีทางสังคม การงานหรือโรงเรียนบา้ง 

แต่หนา้ท่ีโดยรวมยงัดีอยู ่สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีมีความหมายไดบ้า้ง 
51 – 60 มีความยากล าบากในการปฏิบติัหนา้ท่ีทางสังคม การงาน หรือโรงเรียนปาน

กลาง (เช่น มีเพื่อนนอ้ย มีขอ้ขดัแยง้กบักลุ่มหรือผูร่้วมงาน) 
41 – 50 มีความยากล าบากในการปฏิบติัหนา้ท่ีทางสังคม การงานหรือโรงเรียนอยา่ง

มาก (เช่น ไม่มีเพื่อน หรือ ไม่สามารถปฏิบติังานได)้ 
31 – 40 มีความบกพร่องในหนา้ท่ีหลายดา้น เช่น การงาน โรงเรียน ความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัว (เช่น ผูป่้วยซึมเศร้าจนหลีกเล่ียงเพื่อนฝงู ไม่สนใจครอบครัวและ
ไม่สามารถท างานได ้กรณีเด็กท่ีชอบตีเด็กท่ีตวัเล็กกวา่ ด้ือท่ีบา้น และสอบ
ตกท่ีโรงเรียน) 

21 – 30 ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้นเกือบทุกดา้น (เช่น นอนทั้งวนั ไม่มีงาน
ท า ไม่มีบา้น หรือไม่มีเพื่อน) 

11 – 20 ไม่สามารถดูแลสุขอนามยัส่วนตวัไดน้านๆที ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
ไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพา 

1–10 ไม่สามารถดูแลสุขอนามยัส่วนตวัไดเ้ลย ไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีโดย
ไม่ท าอนัตรายต่อตวัเองหรือผูอ่ื้น หรือโดยไม่มีการช่วยเหลือจากภายนอก 
(เช่น การดูแลจากพยาบาล) 

0 ขอ้มูลไม่เพียงพอ 
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ค าอธิบายหัวข้อทีใ่ช้ในแบบประเมิน COPM (หทยัชนก อภิโกมลกร ,2547) 

A. กิจวตัรประจ าวนั หรือกิจกรรมการดูแลรักษาตนเอง Activity of Daily Living : 

ประกอบดว้ย 

1. การประทินโฉม (Grooming) หมายความรวมตั้งแต่การจดัหาให้ได้มา และการใช้

อุปกรณ์ต่างๆในการแต่งตวั ไดแ้ก่ อุปกรณ์ก าจดัขน (มีดโกน เคร่ืองโกนหนวด ครีม 

ฯลฯ) การแต่งหนา้และการลา้งเคร่ืองส าอาง การอาบน ้า หวผีม แต่งผม การดูแล เล็บ

มือและเทา้ การดูแลผวิหนงั ใบหู ดวงตา และการใชน้ ้ายาดบักล่ิน 

2. การดูแลช่องปาก (Oral hygiene)หมายความรวมตั้งแต่ การจดัหาให้ไดม้า และการใช้

อุปกรณ์ต่างๆในการดูแลช่องปาก ตั้งแต่การแปรงฟัน บว้นปาก ใชไ้หมขดัฟัน หรือ

แมแ้ต่การดูแลฟันปลอม (ถา้มี) 

3. การอาบน ้ า (Bathing/Showering)หมายความรวมตั้งแต่การจดัหาให้ไดม้าและการใช้

อุปกรณ์ต่างๆในการอาบน ้ า ตั้งแต่การใช้สบู่ การลา้งตวั เช็ดตวั การทรงท่า/ทรงตวั

ขณะอาบน ้า และการเคล่ือนยา้ยตวั เพื่อไปอาบน ้า 

4. การใชห้้องน ้ า(Toileting)หมายความรวมตั้งแต่การจดัหาให้ไดม้าและการใชอุ้ปกรณ์

ต่างๆในการใชห้อ้งน ้ า ตั้งแต่การถอด/สวมเส้ือผา้ การทรงท่า/ทรงตวั ขณะใชห้อ้งน ้ า 

การท าความสะอาดร่างกาย การท าความสะอาดหลงัการขบัถ่าย การเคล่ือนยา้ยตวั 

และอาจรวมถึงการดูแลพิเศษอ่ืนๆ หากผูรั้บบริการตอ้งใช้สายสวนปัสสาวะ หาก

ผูรั้บบริการตอ้งใชส้ายสวนปัสสาวะหรือท าโคลอสโตมี 

5. การดูแลอุปกรณ์ส่วนบุคคล (Personal device care)การท าความสะอาด การดูแลและ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น เคร่ืองช่วยฟัง แวน่ตา คอนแทคเลนส์ เคร่ืองดาม 

อวยัวะเทียม ยา หรืออุปกรณ์คุมก าเนิด เป็นตน้  

6. การแต่งตัว (Dressing)หมายถึงการสวมใส่เส้ือผา้ ท่ีรวมตั้ งแต่การเลือกเส้ือผา้ท่ี

เหมาะกับกาลเทศะจนถึงกระบวนการใส่/ถอดเส้ือผา้ เคร่ืองประดับ รองเท้า อาจ

รวมถึงการใส่/ถอดอุปกรณ์ช่วยหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ (ถา้มี) 

7. การรับประทานอาหาร (Feeding and eating)หมายความรวมตั้งแต่การจดัอาหาร ตั้ง

โต๊ะ เลือกอุปกรณ์ การน าอาหาร หรือเคร่ืองด่ืมจากภาชนะมาถึง การดูด การเค้ียว 
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การกลืน ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การส าลกั การไอ และยงัรวมถึง การ

จดัหาอาหารบ ารุงร่างกายพิเศษอ่ืนๆดว้ย 

8. การรับประทานยา (Medication routines)หมายความรวมตั้งแต่ การจดัหายา การเปิด

ปิดภาชนะบรรจุ การรับประทานยา ตามระยะเวลาแลปริมาณท่ีก าหนด รวมถึงการ

สังเกตและรายงานอาการขา้งเคียงหลงัจากรับประทานยา 

9. การดูแลสุขภาพ (Health maintenance)หมายถึงการสร้าง พฒันา และการคงไวซ่ึ้ง

พฤติกรรมในการหลีกเล่ียงป้องกนัการเจ็บไขไ้ดป่้วย การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การ

ออกก าลงักาย การควบคุมอาหาร การลดปัจจยัเส่ียง เป็นตน้ 

10. การเขา้สังคม (Socialization)คือการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆอย่างเหมาะสมกบั

วถีิทางสังคมและวฒันธรรม ตามความตอ้งการของตนเอง 

11. การส่ือสาร (Functional communication)หมายถึง การใช้เคร่ืองมือต่างๆเพื่อรับและ

ส่งขอ้มูล ได้แก่ เคร่ืองเขียน (จดหมาย โทรเลข) โทรศพัท์ โทรสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด 

คอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบต่างๆท่ีใช้ขอความช่วยเหลือเม่ือฉุกเฉิน และเคร่ืองช่วย

ต่างๆส าหรับผูพ้ิการทางการส่ือสาร เช่น อกัษรเบรลล ์การส่ือสารส าหรับคนหูหนวก 

ฯลฯ 

12. การเคล่ือนยา้ยตวั (Functional mobility)หมายถึง การเคล่ือนยา้ยจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ี

หน่ึง เช่น การเคล่ือนยา้ยตวับนเตียง การใชล้อ้เขน็ การเคล่ือนยา้ยตวัจากลอ้เขน็ไปยงั

ท่ีต่างๆเช่น เตียง  รถ หอ้งน ้า และอ่ืนๆ 

13. การเคล่ือนยา้ยตวัและการเดินทางภายในชุมชน (Community mobility)ท่ีรวมถึงการ

คมนาคม ทั้งการเดินทางโดยพาหนะส่วนตวัและบริการของรัฐ 

14. การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency response)ได้แก่การตระหนักถึงภยนั

อนัตรายท่ีเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใด หรือท่ีไม่คาดหมายไวไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงทีและแสดง

ปฏิกิริยาตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อลดอนัตรายเหล่านั้นได ้

B. งานหรือกิจกรรมท่ีมีผลผลิต (Work and Productive activities)โดยอาจเป็นการท า

เพื่อหาเล้ียงชีพหรือเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือแก่สังคมประกอบดว้ย 

1. การดูแลบ้าน  (Home management)ได้แ ก่  การจัดหา การดูแล รักษาส่ิ งของและ

ส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัท่ีอยูใ่นความครอบครองของตนเอง หรือของครอบครัว 
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a. การดูแลเส้ือผา้ (Clothing care) ซ่ึงรวมถึง การจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่การซัก (ซกัมือ หรือใช้เคร่ืองซกัผา้) การพบั การรีด การจดัเก็บ และ

การซ่อมแซมเส้ือผา้ 

b. การจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าความสะอาด (Cleaning) 

ตั้งแต่การเก็บกวาด การทิ้งขยะ การดูดฝุ่ น การถูพื้น การขดัถู ลา้งหนา้ต่าง ท าความ

สะอาดกระจก จดัเตียง 

c. การเตรียมอาหาร และการลา้งและจดัเก็บ (Meal preparation and Clean up) กิจกรรม

น้ีจะเร่ิมตั้งแต่การวางแผนให้ไดอ้าหารท่ีมีคุณค่าตามตอ้งการ (โดยเฉพาะกลุ่มท่ีตอ้ง

ควบคุมอาหารเป็นพิเศษ เช่น มีความดนัโลหิตสูง เบาหวาน เป็นตน้) การเตรียม การ

จดัโต๊ะ เดินโต๊ะ การเปิด-ปิดภาชนะ ตูแ้ละล้ินชกั การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร 

การท าครัว การลา้งและการจดัเก็บ (ทั้งอาหารและอุปกรณ์) 

d. การจดัเตรียมส่ิงท่ีตอ้งการซ้ือ การเลือกและการซ้ือ การเลือกใช้วิธีจ่าย (Shopping)  

(เช่น เงินสด หรือเครดิต) กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การต่อรองราคา การตกลง

เร่ืองสินเช่ือ เป็นตน้ 

e. การจดัการการเงิน (Money management) จะเร่ิมตั้งแต่การจดัท างบประมาณการใช้

จ่าย การใชจ่้าย และการใชบ้ริการธนาคาร 

f. การดูแลรักษาบ้าน  (Household maintenance)บริเวณบ้าน สนาม เคร่ืองใช้ต่างๆ 

ยานพาหนะ และขา้วของอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบา้น 

g. การรู้จกัวิธีการและด าเนินการเพื่อความปลอดภยั ป้องกันภัย และอุบติัเหตุต่างๆ 

(Safety procedure) 

2. การดูแลเด็ก คู่ครอง พ่อแม่ หรือบุคคลอ่ืนๆ (Care of others) เช่น การดูแลทางร่างกาย 

(หาอาหารให้ ท าความสะอาดร่างกาย ฯลฯ) การอบรมสั่งสอน การส่ือสาร การจดัหา

กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัให ้เป็นตน้ 

3. ความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลใหม่ (Education activities) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ เช่น การเขา้โรงเรียน การเรียนรู้จากชุมชน หรือการเรียนรู้จากการท างาน ซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่การส ารวจความสนใจของตนเองวา่ อยากเรียนรู้ในเร่ืองอะไร การเขา้ชั้นเรียน การ

เรียนรู้ ผา่นงานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือการเรียนรู้จากกลุ่ม 
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4. กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพ (Vocational activities) ไดแ้ก่ 

a. การส ารวจความถนัด ความสนใจ และการพัฒนาทักษะ เพื่อการเลือกอาชีพท่ี

เหมาะสม (Vocational exploration) 

b. การให้ไดม้าซ่ึงงานท่ีตอ้งการ (Job acquisition) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การหาโอกาสและเลือก

งานท่ีตอ้งการ สมคัรงานและการสัมภาษณ์  

c. คือ ประสิทธิภาพในการท างาน (Work or job performance) ทั้ งในแง่เวลา และ

ผลงาน และพฤติกรรมในการท างานอ่ืนๆ 

d. การเป็นอาสาสมคัร หรือท างานโดยไม่ได้รับค่าจา้ง (Volunteer participation) เพื่อ

ประโยชน์ของคนอ่ืน กลุ่มต่างๆ หรือเพื่อสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง 

C. กิจกรรมท่ีท าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในของตนเอง เพื่อให้เกิดความ

เพลิดเพลิน ความผ่อนคลาย ความสนุกสนาน หรือเพื่อแสดงตวัตนของตนเอง ท่ีท า

บ่อยท่ีสุด หรือท าเป็นประจ า (Leisure activity) 

1. การส ารวจหาความสนใจ ทกัษะ และโอกาสในการท ากิจกรรมเพื่อการนนัทนาการ 

(Leisure exploration) 

2. การวางแผนและการท ากิจกรรมนนัทนาการกบักิจกรรมอ่ืนๆได ้และการจดัหาการ

ดูแลอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมนนัทนาการ (Leisure performance) 
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