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Service Profile : คลินิกจิตเวช 
(มีนาคม 2560) 

1. บริบท ( Context ) 
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
ความมุ่งหมาย ( Purpose ) : ผู้ป่วยโรคจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ได้รับบริการตาม

มาตรฐานวิชาชีพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
ข. ขอบเขตบริการ  (Scope of Service): 
ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชครอบคลุม 4 มิติ คือส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟู 

สภาพ ตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ของกรมสุขภาพจิต ในระดับโรงพยาบาลชุมชน 
จัดบริการคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช ให้บริการผู้ป่วยโรคทางจิตเวช 8 กลุ่ม ได้แก่ โรคจิต โรค
ซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคปัญญาอ่อน โรคจิตจากสารเสพติด สมองเสื่อม ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต
อ่ืน ๆ  และผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายส าเร็จ  จัดบริการศูนย์พ่ึงได้ : OSCC ให้การ
บ าบัดรักษา กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การกระท ารุนแรงใน
ครอบครัว เด็ก สตรีและผู้พิการ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก จัดบริการปรึกษาสุขภาพผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช (Psychosocial clinic) จัดบริการเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) ให้แก่ประชาชนในอ าเภอพรหมพิราม  

ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี : 
ศักยภาพในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
 ด้านผู้ปฏิบัติงาน ทีมสหวิชาชีพให้บริการ 

● แพทย์ประจ าคลินิก ผ่านการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต
ชุมชนตามหลักสูตรของแพทย์สภา 

● มีเภสัชกรประจ าคลินิกให้บริการปรึกษาเรื่องแนวทางการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวช  

● พยาบาลวิชาชีพจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช และพยาบาลวิชาชีพ ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
4 เดือน เป็นผู้รับผิดชอบงานหลัก 

●  จิตแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจประเมินผู้ป่วยในคลินิก
สุขภาพจิต และจิตเวช 3-4 เดือน/ครั้ง 

● มีแนวทางการปรึกษา(Consult) แพทย์เฉพาะทางจิตแพทย์กรณีผู้ป่วยจิตเวชที่มี
อาการรุนแรง หรือซับซ้อน ตามแนวทางService plan 

   ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี  

● จัดท าแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในคลินิก เพื่อสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยระหว่างทีมสหวิชาชีพ 
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● มียาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเวชตามบัญชียาจิตเวชของ 
Service plan 

● มี Application Line เป็นช่องทางการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีผู้ป่วยที่มี
อาการรุนแรงและซับซ้อน 

● ได้รับการสนับสนุน คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน เอกสาร แผ่นพับ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 และกรม
สุขภาพจิต 

ข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

● ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ 

● ไม่มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก 

● ไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง เช่นนักกิจกรรมบ าบัด นักจิตวิทยาคลินิก 
แนวทางแก้ไข 

 มีจัดท าโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวช โดยจัดบริการให้มี
จิตแพทย์จาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกตรวจผู้ป่วยจิตเวชที่คลินิกจิต
เวชโรงพยาบาลพรหมพิราม ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง  

 ร่วมกับคณะกรรมการ Service plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ในระดับจังหวัด 
และระดับเขต จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและผู้ใหญ่ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 มีช่องทางการปรึกษา ประสานงานกับโรงพยาบาลจิตเวชแม่ข่าย เช่น โรงพยาบาล
สวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

 สนับสนุนให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ของโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตบริการสุขภาพที่2  

 
ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ (กลุ่มผู้รับผลงาน/ความต้องการผู้รับผลงาน) 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ : 

กลุ่มผู้ใช้บริการ ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ผู้ป่วย - ได้รับการรักษาต่อเนื่อง ไม่มีอาการก าเริบซ้ า 
- ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช แนวทางการรักษา และค าแนะน าการปฏิบัติ 
  ตัวที่ถูกต้อง 
- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา  
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- ได้รับการต้อนรับที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์/ทีมสหวิชาชีพ 
- ได้รับความสะดวก บริการที่ประทับใจ 
- การรักษาความลับ ไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย  

ญาติ/ครอบครัว - ผู้ป่วยไม่มีอาการก าเริบซ้ าของโรค ควบคุมอาการของโรคได้ 
- ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช แนวทางการรักษา และการปฏิบัติตัว 
  ที่ถูกต้อง 
- มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา 
- ญาติ/ผู้ดูแล มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
- ได้รับความสะดวกในการรับบริการ และบริการที่ปลอดภัย 

 

 

 

ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 

ผู้รับผลงาน ความต้องการในการประสานงานภายใน 

องค์กรแพทย์ - บันทึกประวัติและสัญญาณชีพครบถ้วน 

- ซักประวัติ ประเมินอาการ/ประเมินสภาพจิตผู้ป่วยถูกต้องเพ่ือประสิทธิภาพในการ

รักษา 

- การสื่อสารปัญหาและผลการประเมินผู้ป่วยให้แพทย์ทราบเพ่ือสะดวกในการ

วินิจฉัยโรค 

ผู้ป่วยนอก - ประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงานกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต 

- เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเรื่องการดูแลผู้ที่มีปัญหา 

  สุขภาพจิต 

- สนับสนุนแบบประเมินปัญหาทางสุขภาพจิต/เอกสารความรู้ต่างๆ 

ห้องคลอด - ประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงาน ประเมินปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้บริการปรึกษา

กรณีตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/ท้องไม่พร้อม 

- เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้เจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลหญิงตั้งครรภ์/ครอบครัวที่มี

ปัญหาสุขภาพจิต 

- สนับสนุนแบบประเมินปัญหาทางสุขภาพจิต/เอกสารความรู้ต่างๆ 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน - ประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงานกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ท าร้ายตนเอง 
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กลุ่มผู้ใช้บริการศูนย์พ่ึงได้(OSCC) 

- เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเรื่องการดูแลผู้ที่มีปัญหา 

  สุขภาพจิต 

- สนับสนุนแบบประเมินปัญหาทางสุขภาพจิต/เอกสารความรู้ต่างๆ 

ผู้ป่วยใน - ประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงานกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ท าร้ายตนเอง 

ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้า 

- เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเรื่องการดูแลผู้ใช้บริการที่มี

ปัญหาสุขภาพจิต ,สนับสนุนแบบประเมินปัญหาทางสุขภาพจิต/เอกสารความรู้ต่างๆ 

ห้องยา - ติดตามประเมินผู้ป่วยจิตเวชรับยาต่อเนื่อง 

- ติดตามประเมินอาการข้างเคียงจากยาต้านโรคจิต 

- แจ้งเภสัชกรกรณีพบผู้ป่วยแพ้ยา 

ฝ่ายชันสูตร - ระบุชื่อ-สกุลผู้ป่วย ถูกต้องตรงกับสิ่งส่งตรวจ 

- ลงบันทึกการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในโปรแกรม HOSxP ถูกต้องครบถ้วน 

- ประสานงานทางโทรศัพท์กรณีต้องการผลการตรวจทางห้องปกิบัติการด่วน 

คลินิกโรคเรื้อรัง - ประสานส่งต่อระหว่างหน่วยงานกรณีผู้ป่วยมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ประเมินภาวะ

ซึมเศร้าและให้ค าปรึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  

ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : (ต่อ) 

ผู้รับผลงาน ความต้องการในการประสานงานภายใน 

 - เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้เจ้าหน้าที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพจิตในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- สนับสนุนแบบประเมิน เอกสารความรู้ทางสุขภาพจิต 



5 

 

งานสิทธิประโยชน์ 
(งานประกัน

สุขภาพ) 

- ตรวจสอบสิทธิการรักษาผู้ป่วยให้ถูกต้อง 

- ให้ค าแนะน า ประสานส่งผู้ใช้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา/ขึ้นทะเบียนสิทธิการ

รักษาให้ถูกต้องตามสิทธิผู้ป่วย 

งานบริการ 
- งานบุคลากร 
- งานเงิน 
- งานพัสดุ 

- ยานพาหนะ 
- ซ่อมบ ารุง 

 

- ขออนุญาตประชุมอบรม/ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักร้อนตามระเบียบ 

- บันทึกเอกสาร /หลักฐานการเบิก-จ่ายงบประมาณ ตามระเบียบถูกต้องครบถ้วน 

- บันทึกเอกสาร/หลักฐานขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างตามระเบียบถูกต้องครบถ้วน 

- ส่งแบบค าร้องขอใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงานตามข้อก าหนด 

- ส่งแบบฟอร์มซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ บันทึกรายละเอียดครบถ้วน 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลในเขต  
อ าเภอพรหมพิราม 

สนับสนุนทางวิชาการ และนิเทศติดตามงานสุขภาพจิต-จิตเวช 
สนับสนุนแบบประเมินทางสุขภาพจิตต่างๆ 

 
ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ ( Key Quality issues )  
ผู้ใช้บริการ 
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคจิตได้รับการรักษาต่อเนื่อง ลดอาการก าเริบซ้ า 
2. กลุ่มผู้ท าร้ายตนเองได้รับการดูแลต่อเนื่อง ไม่ท าร้ายตนเองซ้ า 
3. กลุ่มผู้ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ และได้รับการส่ง

ต่อช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ผู้ใช้บริการคลินิกPsychosocial clinic มีแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง 
บุคลากร 
1. พัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    

และให้บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต 
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงที่ส าคัญ  
ความท้าทาย 
1. ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการรักษาต่อเนื่องตามมาตรฐาน 
2. ผู้ป่วยโรคจิตให้ความร่วมมือในการักษาด้วยยา และรับการรักษาต่อเนื่อง 
3. ผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพตามมาตรฐา 
4. ลดอัตราการพยายามท าร้ายตนเอง และฆ่าตัวตายส าเร็จ 
5. ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) 
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6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

1. ความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) 
1.1 ความเสี่ยงทางคลินิกทั่วไป (Common Clinical Risk)  
 1.1.1 การระบุตัวผู้ป่วยผิดคน 
 1.1.2 ซักประวัติ ตรวจประเมินสภาพจิตผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 
 1.1.3 เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มต า และสัมผัสสารคัดหลั่ง 
 1.1.4 ผู้ป่วยไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา 
 1.1.5 แบบประเมินด้านสุขภาพจิตไม่พร้อมใช้ 
1.2 ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk)   
 1.2.1 ผู้ป่วยซึมเศร้า/ผู้ป่วยโรคจิตท าร้ายตนเอง 
 1.2.2 ผู้ป่วยโรคจิตท าร้ายผู้อ่ืน หรือท าลายสิ่งของ 
 1.2.3 ผู้ป่วยโรคจิตอาการก าเริบจากขาดยา 
 1.2.4 ผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวรุนแรง 
 

 2. ความเสี่ยงทั่วไป (non-clinical risk) 
 2.1 การเปิดเผยความลับผู้ป่วย 

  2.2 ผู้รับบริการไม่พึงพอใจการบริการ, การรักษา, มีข้อร้องเรียน 
  2.3 ผู้ป่วยและญาติไม่ได้รับข้อมูลด้านการรักษา 
  2.4 โปรแกรมบริการไม่สามารถใช้งานได้ 
  2.5 พ้ืนเปียก/ผู้ป่วยลื่นล้ม 
  2.6 ผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่อง 
  2.7 ไฟฟ้าดับ 
  2.8 น้ าประปาไม่ไหล 
  2.9 โทรศัพท์สายในเสีย 
  2.10 หลังคารั่ว 
 

ฉ. ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน : 
งานสุขภาพจิตและจิตเวช อยู่ในโครงสร้างของคลินิกพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาล  ให้บริการ

กลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาต่อเนื่องในคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชทุกวันศุกร์ ในเวลาราชการ 
และให้บริการปรึกษา ประเมินปัญหาสุขภาพจิตด้วยแบบประเมินต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาทาง
สุขภาพจิต ทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือ
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คนไข้ ให้บริการสอดคล้องตามการดูแลผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan)
สาขาจิตเวช โดยยึดมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต สถิติผู้ใช้บริการที่ส าคัญ  
มีดังนี้ 
 
 
 
 

 

ผู้ใช้บริการ 

ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
2560 

(มีค.60) 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

1. ผู้ป่วยโรคจิต(F20-F29) 195 1,068 169 1,272 178 1,311 204 1,261 240 1,129 237 689 
2. โรคซึมเศร้า 
   ( F32, F33, F34.1 และ F38, F39) 

67 289 42 412 65 560 78 692 202 745 201 568 

3. โรควิตกกังวล (F40-F49) 75 253 52 180 44 191 69 351 123 310 63 163 
4. Dementia ( F00, F01, F02 ,F03) 8 31 4 20 6 11 4 13 2 3 11 22 
5. ภาวะปัญญาอ่อน    ( F70-79) 2 2 2 2 1 12 4 7 3 9 4 9 
6. โรคสมาธิสั้น      (F 90 – F98) 2 2 0 0 4 4 3 3 10 25 7 12 
7. ภาวะออทิสติก (F84)   2 2 1 14 1 6 1 3 1 1 0 0 
8. พัฒนาการล่าชา้ (F80-F83) 32 32 4 6 8 9 18 18 7 8 7 7 
9. Suicide Ideation / Attempt  34 34 48 96 21 42 20 38 8 16 14 14 
10. Suicide complete 5 5 8 8 3 3 6 6 3 3 2 2 
11. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) 27 27 25 25 22 40 17 24 18 20 12 12 
12. MCATT 22 22 73 73 43 43 37 37 20 20 3 3 
รวม 471 1,767 428 2,108 352 2,232 461 2,453 637 2,289 561 1,480 

 
จากข้อมูลผู้ใช้บริการพบผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในคลินิกมีแนวโน้มเข้ารับบริการเพ่ิมมากข้ึน

เนื่องจากมีการพัฒนาระบบมาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งในระดับปฐมภูมิและ ระดับทุติย
ภูมทิ าให้ประสิทธิภาพการค้นหา คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยโรคทางจิตเวชเข้าสู่กระบวนการรักษาได้มากข้ึน   

ในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชเด็กพบการวินิจฉัยในแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป และส่งต่อไปยังสถานบริการ
ที่สูงกว่า เช่น โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ เชียงใหม่  เนื่องจากหน่วยงานยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะด้านในการ
ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็ก เช่น การประเมินพัฒนาการ กิจกรรมบ าบัด กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ เป็นต้น  
 

ช. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : 
1. การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยโรคจิต ในคลินิกจิตเวช 
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● ความส าคัญของการรักษาผู้ป่วยโรคจิต คือผู้ป่วยได้รับยารักษาโรคจิตต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันอาการก าเริบซ้ า ปี 2555  พบผู้ป่วยโรคจิตอาการก าเริบซ้ ารุนแรง พบ
สาเหตุมาจากผู้ป่วยมีพฤติกรรมไม่ร่วมมือในการรักษาด้วยยา เช่น หยุดรับประทาน
ยาเอง ลดจ านวนมื้อยา รับประทานยาไม่ถูกต้องเนื่องจากอ่านหนังสือไม่ออก  ในปี 
2556 คลินิกจิตเวชจึงได้พัฒนาคุณภาพสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยา  โดยมี
กิจกรรมสุขภาพจิตศึกษา ฝึกทักษะการจัดยา การใช้สัญลักษณ์สีซองยาบอกเวลา
รับประทานยา และปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย/ผู้ดูแล 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการรักษาต่อเนื่อง  
ร้อยละ 91.42 ใช้ยารักษาโรคจิตตามแผนการรักษา ร้อยละ 86.66 ไม่พบอาการ 
ก าเริบซ้ าร้อยละ 91.25  ในด้านการจัดบริการ มีแบบประเมินความร่วมมือในการ 
รักษาด้วยยา มีแบบประเมินอาการเตือนอาการก าเริบ ใช้ติดตามเพ่ือเฝ้าระวังการ 
ใช้ยา และอาการก าเริบของผู้ป่วยโรคจิตในคลินิกจิตเวช    ปี 2559 พัฒนา 
นวัตกรรม แผงยาประจ าสัปดาห์ร่วมกับให้มี อสม.ก ากับการรับประทานยาในผู้ป่วย 
โรคจิตที่มีอาการก าเริบซ้ ารุนแรงจากการขาดยา ท าให้ผู้ป่วยไม่มีอาการก าเริบซ้ า 
รุนแรง ต่อเนื่อง นาน 3 เดือน หลังออกจากโรงพยาบาล 

 
2. การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  

 การป้องกันและลดอาการก าเริบซ้ าในผู้ป่วยโรคจิตจากการขาดการรักษาต่อเนื่อง 
โดยจัดกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการรับยาต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคจิตในหน่วย
บริการปฐมภูมิ คัดเลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาอุปสรรคในการมารับยาต่อเนื่องที่คลินิก
สุขภาพจิต โรงพยาบาลพรหมพิราม ประสานข้อมูลส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ให้ผู้ป่วยรับยาต่อเนื่องที่หน่วยบริการปฐมภูมิ เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2557 จนถึง
ปัจจุบัน  

ผลลัพธ์การด าเนินงาน พบว่า ปี 2557 – 2559 ผู้ป่วยโรคจิตกลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับยาต่อเนื่อง ร้อยละ 90.00 ,94.88 และ 91.42 ตามล าดับ อาการทางจิตสงบ 
 ร้อยละ 87.50,89.75 และ88.57 ไม่พบผู้ป่วยโรคจิตกลุ่มเป้าหมายมีอาการก าเริบ 
ซ้ ารุนแรง 

 การเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์วิกฤต จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตในอ าเภอพรหมพิราม พบว่าสถานการณ์ไฟไหม้เกิดความ
รุนแรง และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ทีมสุขภาพจิต
อ าเภอพรหมพิรามจึงร่วมมือกับโรงพยาบาลสวนปรุง จัดกิจกรรมโครงการการ
พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมรับภาวะวิกฤตสุขภาพจิต(MCATT)  อ.พรหม
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พิราม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเตรียมความพร้อมก่อนเกิด
สถานการณ์วิกฤต โดยวิเคราะห์สถานการณ์เสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่ อ.พรหมพิราม 
ก าหนดสถานการณ์วิกฤต ซ้อมแผนปฏิบัติงานในสถานการณ์จ าลอง สร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงกระบวนการท างานของชุมชนให้ปฏิบัติเป็นแผนเดียวกันเมื่อเกิด
สถานการณ์วิกฤต  และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม MCATT ให้มีความรู้ทักษะการ
ปฐมพยาบาลด้านจิตใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที  
            ผลลัพธ์ท าให้มีแนวทางการปฏิบัติงานของทีมMCATT ร่วมกับทีม EMS
ขณะเกิดสถานการณ์วิกฤต เกิดกระบวนท างานที่บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์วิกฤต เชื่อมโยงกระบวนการท างานเป็นทีมเดียวกันภายใต้
การบริหารงานของผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เป็นรูปแบบการ 
ปฏิบัติงานในขณะเกิดสถานการณ์วิกฤตของอ าเภอพรหมพิราม เพื่อลดความสูญเสีย 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบสถานการณ์วิกฤต และส่งเสริมป้องกันปัญหา 
สุขภาพจิตต่อไป 

3. ประเด็น Holistic Care, Humanized Health Care    

 ให้บริการโดยยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพ 6 ข้อ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 9 ข้อ 

 ติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชนร่วมกับเครือข่ายในชุมชน เช่นการเยี่ยม

บ้านผู้ป่วยในรายที่มีปัญหาซับซ้อน ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เช่น ประสานผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ จัด

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยส าหรับผู้ป่วย ติดตามการขึ้นทะเบียนผู้พิการ

และการได้รับเบี้ยยังชีพ 

 
2. กระบวนการส าคัญ (Key Processes)  
Flow Chart/ รูปแสดงกระบวนการส าคัญของหน่วยงาน 
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2. แผนภูมิกระบวนการท างาน กระบวนการดูแลผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ 
(ผู้ป่วยเข้ารับบริการทันเวลา เหมาะสม มปีระสิทธิภาพ) 

- ให้บริการคลินิกสุขภาพจติและจติเวช ห้องเบอร์ 22  
- เตรียมแฟ้มประวตัิผู้ป่วย ประเมนิติดตามความต้องการ 
  การช่วยเหลือของผู้ป่วยตาละราย 
- ให้บริการแบบกึ่ง One stop service 

การประเมินผู้ป่วย 
(ผู้ป่วยได้รับการประเมินปญัหาถูกต้องครบถ้วน) 

- ซักประวัติ ประเมินสัญญาณชีพ ประเมินปัญหา ความ 
  ต้องการการช่วยเหลือของผู้ป่วยตาละราย เช่น ตรวจ 
  ประเมินสภาพจติ(MES) ประเมนิการใช้ยา 
- ติดตามประเมินปัญหาความต้องการการดูแลต่อเนื่อง 
- บันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัติและโปรแกรมHOSxP 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

1.การเข้าถึงการบริการ - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
คัดกรองโรคจิตและโรคซึมเศร้า 
- ประชากรกลุ่มเสี่ยง จากการคัด
กรอง ได้รับบริการสุขภาพจิตศึกษา
เบื้องต้น  

1. อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
โรคจิต 
2. อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
ซึมเศร้า 
3. มาตรฐานการบริการ 

การดูแลผู้ป่วย 

การวางแผนดูแลผู้ป่วย 
- ส่งผู้ป่วยพบแพทย์ ให้การตรวจรักษา 
- ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและครอบครัว 
  เกี่ยวกับการรักษาท่ีผู้ป่วยได้รับ และ 
  ผลด-ีผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
- ใช้กระบวนการพยาบาลวางแผนดูแลผูป้่วย 
- ประสานงานส่งข้อมลูผู้ป่วยในกรณสี่ง 
  ผู้ป่วยเข้ารับบริการหน่วยงานอื่น  เช่น อุบัติเหต ุ
  ฉุกเฉิน ,ผู้ป่วยใน ,X-Ray 
 

การวางแผนจ าหน่าย 
-  ผู้ป่วยท่ีควบคมุอาการได้ นัด 2 – 3 เดือน 
- ผู้ป่วยระหว่างปรับยา เริ่มการรักษา นัด 2 สัปดาห ์
- แนะน าการสังเกตอาการเตือนอาการก าเริบ 
- แนะน าการรับประทานยา ผลดขีองการกินยา 
  ผลเสียของการหยดุยา 
- ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน /ให้ข้อมูลการส่งต่อ 
- แนะน าแหล่งขอความช่วยเหลือในชุมชน 
- ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
  ให้หน่วยบริการปฐมภูม ิ
 

การให้ข้อมูลเสริมพลัง 
(ผู้ป่วยและครอบครัวดูแลสุขภาพตนเองได้) 
- ให้ค าแนะน าหลังตรวจ ก่อนกลบับ้าน 
- สุขภาพจิตศึกษาก่อนพบแพทย ์
- ให้ค าปรึกษารายบุคคล 
- กิจกรรมกลุม่บ าบัด 
- แนะน าการใช้สมุดบันทึกประจ าตัวผู้ป่วย 

การดูแลต่อเนื่อง 
- ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยใหห้น่วยบริการปฐมภมูิ  
 เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน 
- ประสานหน่วยงาน อบต. ผู้ใหญบ่้าน ก านัน  
  เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
- ติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์ กรณผีู้ป่วยขาดนดั 
- สร้างเครือข่ายในชุมชน จัดตั้งชมรมจติอาสา 
  ดูแลผู้ป่วยจติเวชในชุมชน 
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- ประชากรกลุ่มเสี่ยง ที่ผลการคัด 
กรองโรคจิตและโรคซึมเศร้าเป็นกลุ่ม
สงสัย ที่ได้รับการส่งต่อเพ่ือวินิจฉัย 
และรักษา   
- หน่วยบริการทุติยภูมิและปฐมภูมิ มี  
การจัดบริการตามมาตรฐานบริการ  
สุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต  

สุขภาพจิตและจิตเวช ในระดับ 
ทุติยภูมิอยู่ในระดับ 1   
4. มาตรฐานบริการสุขภาพจิต 
และจิตเวช ในระดับปฐมภูมิ อยู่ 
ในระดับ 2    

2. การส่งต่อรักษา –  
วินิจฉัย-รักษา 

- ผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการก าเริบซ้ า 
รุนแรงได้รับการส่งต่อวินิจฉัย-รักษา  
-ผู้ป่วยกลุ่มโรคทางจิตเวชที่ส าคัญ
ได้รับการประเมินและดูแลตาม
แนวทางเวชปฏิบัติ 

1. ร้อยละการก าเริบซ้ ารุนแรง
ในผู้ป่วยโรคจิต 
2. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยโรค
จิตนอกเครือข่ายบริการ 

3. การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

มีแนวทางและเกณฑ์การส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตามแนวทางเวช
ปฏิบัติ 

1. ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชที่มีโรค
ร่วมเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ
ได้รับการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตามแนวทางเวช
ปฏิบัติ 
   - ผู้ป่วยเบาหวาน 
   - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
   - ผู้ป่วยไขมันในเส้นเลือดสูง 
   - ผู้ป่วยไทรอยด์ 
2. ผู้ป่วยที่รับประทานยา
Lithium และ Clozapine 
ได้รับการตรวจติดตามทาง
ห้องปฏิบัติการ 

4. การประเมินผู้ป่วย - ผู้ป่วยโรคจิตเภท และโรคจิตเรื้อรัง
ได้รับการติดตมประเมินอาการก าเริบ
ซ้ า 
- ผู้ป่วยซึมเศร้าได้รับการประเมิน 9Q 
เพ่ือติดตามการด าเนินโรค 

1. อัตราการก าเริบซ้ าในผู้ป่วย
โรคจิต 
2. อัตราการท าร้ายตัวเองใน
ผู้ป่วยซึมเศร้า 

 
 

กระบวนการส าคัญ  สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ  ตัวช้ีวัดส าคัญ  
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(Key Process)  (Process Requirement)  (Performance Indicator)  
4. การประเมินผู้ป่วย(ต่อ) - ผู้ป่วยโรคจิตเภท และโรคจิตเรื้อรัง

ได้รับการทบทวนการตรวจรักษาโดย
ผู้ที่ช านาญกว่า 
- ผู้ป่วยท าร้ายตัวเองได้รับบริการ
ปรึกษาสุขภาพเพ่ือป้องกันการท าร้าย
ตัวเองซ้ า 

3. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตได้รับการ
ตรวจประเมินซ้ าโดยจิตแพทย์
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ 3 ปี  
4. ร้อยละผู้ป่วยพยายามท าร้าย
ตัวเองที่รักษาแบบผู้ป่วยใน
ได้รับการประเมินความคิดท า
ร้ายตัวเองซ้ า 

5. เกณฑ์การตรวจ/
วินิจฉัย 

-แพทย์วินิจฉัยได้ถูกต้องตาม ICD 10 
- ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการประเมิน
สภาพจิตถูกต้องและส่งปรึกษาแพทย์
ดูแลรักษาต่อเมื่อพบอาการผิดปกติ 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตรายใหม่
ได้รับการตรวจรักษาโดย
จิตแพทย์ 
2.ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตที่มีอาการ
ซับซ้อนได้รับการตรวจประเมิน
โดยจิตแพทย์ 

6. การให้ข้อมูลและเสริม
พลัง 

ผู้ป่วย/ญาติได้รับความรู้เรื่อง 
- โรคทางจิตเวชที่ส าคัญ 
- การปฏิบัติตัวเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 
- ความรู้เรื่องปัจจัยกระตุ้นอาการ
ก าเริบซ้ าและการป้องกัน 
-ความรู้เรื่องการใช้ยา และการสังเกต
อาการข้างเคียงจากยา 
- การสังเกตอาการเตือนอาการก าเริบ
ซ้ า 

1. ร้อยละการก าเริบซ้ ารุนแรง
ในผู้ป่วยโรคจิต 
2. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเภทและ
โรคจิตเรื้อรังมีอาการก าเริบซ้ า
จากการขาดยา 
3. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยโรค
จิตนอกเครือข่ายบริการ 
4. ร้อยละการรักษาต่อเนื่องทุก 
3 เดือน ของผู้ป่วยโรคจิตเภท
และโรคจิตเรื้อรัง 
5. ร้อยละการท าร้ายตัวเองซ้ า
ภายใน 1 ปี ของผู้ป่วยที่มี
ประวัติท าร้ายตัวเอง 

7. การดูแลรักษาผู้ป่วย - ผู้ป่วยจิตเวช ได้รับการดูแลรักษา 
พยาบาลอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรม
สุขภาพจิต 
 

1 ร้อยละหน่วยบริการทุติยภูมิ 
และปฐมภูมิจัดบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช กรมสุขภาพจิต 
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กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

7. การดูแลรักษาผู้ป่วย
(ต่อ) 

ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพจิต 
และเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มี
มาตรฐาน 

2. อัตราการพยายามท าร้าย
ตัวเองลดลง 
3. อัตราการท าร้ายตัวเองส าเร็จ
ลดลง  

8. การสื่อสาร - ผู้ป่วยและญาติรับทราบข้อมูลเรื่อง
โรคและการดูแลที่ถูกต้อง 
-ทีมสหวิชาชีพได้รับการส่งต่อข้อมูล
การดูแลผู้ป่วยและติดตามการดูแล
รักษาได้ถูกต้องทันเวลา 
-มีระบบการประสานการดูแล
เชื่อมโยงกับรพ.สต.เครือข่าย 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเภทและ
โรคจิตเรื้อรังมีอาการก าเริบซ้ า
จากการขาดยา 
2. ร้อยละการรักษาต่อเนื่องทุก 
3 เดือน ของผู้ป่วยโรคจิตเภท
และโรคจิตเรื้อรัง 
3. ร้อยละการท าร้ายตัวเองซ้ า
ภายใน 1 ปี ของผู้ป่วยที่มี
ประวัติท าร้ายตัวเอง 

9.การประเมินซ้ า - การประเมินสัญญาณเตือนอาการ
ก าเริบ 
- การประเมินอาการข้างเคียงจากยา 
- การประเมิน 9 Q  
- การประเมินความเสี่ยงต่อการท า
ร้ายตัวเอง 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเภทและ
โรคจิตเรื้อรังมีอาการก าเริบซ้ า
จากการขาดยา 
2. ร้อยละการรักษาต่อเนื่องทุก 
3 เดือน ของผู้ป่วยโรคจิตเภท
และโรคจิตเรื้อรัง 
3. ร้อยละการท าร้ายตัวเองใน
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

10. การวางแผนจ าหน่าย -มีระบบประสานข้อมูลผู้ป่วยให้
พยาบาลสุขภาพจิตทราบเมื่อ Admit 
- ทีมสหวิชาชีพ/ผู้ป่วย/ญาติมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่ Admit 
ก่อนจ าหน่าย 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเภทและ
โรคจิตเรื้อรังมีอาการก าเริบซ้ า
จากการขาดยา 
2. ร้อยละการรักษาต่อเนื่องทุก 
3 เดือน ของผู้ป่วยโรคจิตเภท
และโรคจิตเรื้อรัง 
3. ร้อยละการท าร้ายตัวเองใน
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ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
(Performance Indicator) 

11. การวางแผนการรักษา -ผู้ป่วย โรคจิตได้รับการวางแผนการ
รักษาที่ครอบคลุม ปัญหาและได้รับ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเภทและ
โรคจิตเรื้อรังมีอาการก าเริบซ้ า
จากการขาดยา 
2. ร้อยละการรักษาต่อเนื่องทุก 
3 เดือน ของผู้ป่วยโรคจิตเภท
และโรคจิตเรื้อรัง 
3.. ร้อยละการท าร้ายตัวเองใน
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
4. ร้อยละการท าร้ายตัวเองซ้ า
ภายใน 1 ปี ของผู้ป่วยที่มี
ประวัติท าร้ายตัวเอง 

 
กิจกรรมทบทวนที่ผ่านมา : (ทบทวน 12 กิจกรรม....เลือกมาในกิจกรรมที่ส าคัญและสอดคล้องกับ
บริบทของหน่วยงาน) 
 

การทบทวน การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ 
1.การทบทวนการดูแล
ผู้ป่วย 
 ( C3THER+HELP ) 
Care : การดูแล การตรวจ
วินิจฉัย รวมทั้งการรักษาผู้ป่วย 
Communication : การ
สื่อสารสองทางระหว่างผู้ป่วย 

1.ทบทวนผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต   
  ปี 2559 :  ผู้ป่วยหญิงไทยวัยชรา วินิจฉัย โรคจิตเภท รักษาด้วยยา  
รักษาโรคจิตต่อเนื่อง นานากกว่า 10 ปี 3 เดือนก่อนมาญาติรับยาแทน  
ให้ประวัติผู้ป่วย มีอาการเค้ียวปากซ้ าๆ ดุนลิ้นบางครั้ง    
 Care : แพทย์ให้การวินิจฉัยผู้ป่วยมีผลข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต มี
อาการผิดปกติทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถควบคุมได้ของลิ้นและปาก
(buccolingual) เรียกว่าTardive Dyskinesia  
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ญาติ และทีมผูดู้แลอยา่ง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ประสานงานระหว่าง
โรงพยาบาลและแหล่งบริการ
สุขภาพใกล้บ้านด้วย 
Continuity : การวางแผนให้
ผู้ป่วยและญาติสามารถดแูล
ตนเองที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากน้ียังหมายถึงการ
ติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ 
Team คือ การร่วมกันดูแล
ผู้ป่วยโดยสหสาขาวิชาชีพ 
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างครอบคลุม 

 Communication : ให้สุขภาพจิตศึกษาญาติผู้ป่วยเรื่อง อาการ 
ข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต ท าให้ผู้ป่วยมีอาการเคี้ยวปากซ้ าๆ และดุน 
ลิ้น ให้ข้อมูลการปรับแผนการรักษา เพื่อแก้ไขอาการข้างเคียงที่
เกิดข้ึน ,ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยผ่านศูนย์เยี่ยมบ้านเพ่ือประสานข้อมูลให้ รพ.
สต. ทราบและติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน 
 Continuity : แนะน าญาติผู้ป่วยสังเกตอาการทางจิต และอาการ 
ข้างเคียงจากยารักษาโรคโรคจิต หลังปรับแผนการรักษา แนะน าอาการ 
ผิดปกติท่ีญาติต้องพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ก่อนวันนัด นัดติดตามและ 
ประเมินผลการรักษา 30 วัน  
Team : ซักประวัติ อาการและอาการแสดงของผู้ป่วย ส่งพบแพทย์และ
เภสัชกร ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยผ่านศูนย์ HHCเพ่ือประสานข้อมูลให้ รพ.สต. 
ทราบข้อมูลและติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
Human resource : น าข้อมูลผู้ป่วยปรึกษาจิตแพทย์ ,เฝ้าระวังอาการ  

 
 

การทบทวน  การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์  
1.ทบทวนการดูแลผู้ป่วย 
 ( C3THER+HELP ) 
Human resource คือ การ
เพิ่มความรู้และทักษะในการ
ดูแลของทีมงานในการดูแล
ผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ 
Environment & Equipment 
คือ การจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ผู้ป่วย รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสมให้มคีวามปลอดภัย 
และสุขสบาย 
Record คือ การบันทึกเวช
ระเบียนและข้อมลูต่างๆ ของ
ผู้ป่วยให้ครบถ้วนสมบรูณ ์
Holistic คือ การดูแลแบบองค์
รวมทั้งทางด้าน จิตใจ สังคม 
จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม
ของผู้ป่วย 
Empowerment คือการเสรมิ

ข้างเคียงจากยารักษาโรคจิตในผู้ป่วยรายอื่นที่ได้รับยาชนิดเดียวกัน เป็น
ระยะเวลานาน 
Environment & Equipment : ฝึกทักษะการจัดยาให้ญาติผู้ป่วย และ
แนะน าให้ญาติจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทาน แนะน าการใช้สมุดประจ าตัว
ผู้ป่วย เพื่อสังเกตอาการทางจิต อาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิตและ
อาการผิดปกติท่ีต้องมาพบแพทย์ 
Record : บันทึกข้อมูล อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยในแฟ้มเวช
ระเบียน, โปรแกรมให้บริการ HOSxP, แบบติดตามผู้ป่วยในชุมชนของ
ศูนย์ HHC ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
Holistic care : ผู้ป่วยอยู่บ้านกับลูกชายอีกคน ญาติที่มารับยาแทนให้
ข้อมูลลูกชายผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยดี ซักถามการรับประทานยาของผู้ป่วย
สม่ าเสมอ และสังเกตพบอาการผิดปกติของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
ชื่นชมญาติท่ีดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
Empowerment: ให้สุขภาพจิตศึกษาญาติผู้ป่วยเรื่อง โรคจิตเภท การ
รักษา อาการ และการสังเกตอาการผิดปกติ แนะน าแหล่งขอความ
ช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ เช่น รพ.สต. อสม. และหมายเลข
โทรศัพท์ คลินิกพิเศษ แนะน าญาติที่มารับยาแทนผู้ป่วยให้แนะน า
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พลังอ านาจแก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวในการดูแลอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
Lifestyle คือ การดูแลผู้ป่วย
โดยค านึงถึง แบบแผนการ
ด าเนินชีวิต และข้อจ ากัดทาง
สิ่งแวดล้อม 
Prevention & Patient Right 
คือ การป้องกันการกลับเป็นซ้ า 
และการค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วย 

ข้อมลูที่ได้รับกับลูกชายที่อยู่กับผู้ป่วยด้วย และให้ญาติช่วยสังเกต
อาการผู้ป่วยร่วมด้วย 
Lifestyle: ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านกับลูกชาย แนะน าให้ญาติบอก
ต่อข้อมูลกับลูกชายที่ดูแลผู้ป่วย 
Prevention & Patient Right: แนะน าให้ญาติตระหนักถึงความส าคัญ
ของการรักษาต่อเนื่องของผู้ป่วย เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ า และ ส่ง
ต่อข้อมูลผู้ป่วยผ่านศูนย์ HHCเพ่ือประสานข้อมูลให้ รพ.สต. ทราบ
ข้อมูลและติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชน 
   ผลลัพธ์ ปัจจุบันผู้ปว่ยได้รับการรักษาเพ่ือควบคุมอาการทางจิตและ
ลดอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิตโดยการเปลี่ยนกลุ่มยา  จากการ
ติดตามผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่อง ไม่พบอาการกลับ
เป็นซ้ า  อาการข้างเคียงจากยาลดลง และสามารถดูแลกิจวัตร
ประจ าวันส่วนตัวได้ 
 
 
 
 

 
 

การทบทวน  การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์  
1.ทบทวนการดูแลผู้ป่วย 
 ( C3THER+HELP ) 
Care : การดูแล การตรวจ
วินิจฉัย รวมทั้งการรักษา
ผู้ป่วย 
Communication : การ
สื่อสารสองทางระหว่าง
ผู้ป่วย ญาติ และทีมผู้ดูแล
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ประสานงานระหว่าง
โรงพยาบาลและแหล่ง
บริการสุขภาพใกล้บ้าน
ด้วย 

2. ทบทวนการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มคีวามเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ า 
   ปี 2560 : ผู้ป่วยชายไทยวยัท างาน การวินิจฉัยโรค จิตเภท ชนิด
หวาดระแวง เคยถูกด าเนินคดีเนื่องจากท าร้ายร่างกายผู้ป่วย ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคจิตชนิดรับประทาน แต่ผู้ป่วย
รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง แพทย์จึงปรับแผนการรักษาโดยใช้ยาฉีดออก
ฤทธิ์ระยะยาว จนท. รพ.สต.ให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยไปรับบริการฉีดยาไม่
ต่อเนื่อง และขาดการรักษา 
   ประเด็นที่ทบทวน ผู้ป่วยรับการรักษาไม่ต่อเนื่องเสี่ยงต่อการกลับเป็น
ซ้ า 
  Care : ผู้ป่วยโรคจิตเภท เปา้หมายการรักษาคือผู้ป่วยได้รับการรักษา
ต่อเนื่องเพ่ือปองกันการกลับเป็นซ้ า 
  Communication : สื่อสารข้อมูลผู้ป่วยในทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์
ประจ าคลินิกจิตเวช เภสัชกร พยาบาลจิตเวช พยาบาลวิชาชีพใน รพ.
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Continuity : การวางแผน
ให้ผู้ป่วยและญาติสามารถ
ดูแลตนเองที่บ้านได้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ 
Team คือ การร่วมกันดูแล
ผู้ป่วยโดยสหสาขาวิชาชีพ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
อย่างครอบคลุม 
Human resource คือ 
การเพ่ิมความรู้และทักษะ
ในการดูแลของทีมงานใน
การดูแลผู้ป่วยอย่าง
สม่ าเสมอ 
Environment & 
Equipment คือ การจัด 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย 
รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสมให้มีความ 
ปลอดภัย และสุขสบาย  

สต. เพื่อร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วย ให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยเพ่ือร่วมวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 
  Continuity : วางแผนให้ผู้ป่วยได้รับยาฉีดต่อเนื่องทุกเดือน คลินิกจิต
เวชเบิกยาให้ จนท.รพ.สต. ติดตามผู้ป่วยฉีดยาต่อเนื่อง ที่ รพ.สต. 
ประสาน อบต.ช่วยสนับสนุน ก ากับให้ผู้ป่วยได้รับการฉีดยาต่อเนื่องทุก
เดือน 
 Team: หลังจากทีมสหวิชาชีพร่วมวางแผนการรักษาผู้ป่วยพบว่า 
ผู้ป่วยไม่มาฉีดยาตามวันนัด  ไม่ค่อยอยู่บ้าน ตามผู้ป่วยไม่พบในวันนัด
ฉีดยา ทราบข้อมูลว่าผู้ป่วยไปรับเงินสวัสดิการผู้พิการทุกเดือนที่ อบต. 
จึงประสานข้อมูลไปที่ อบต. เพ่ือสนับสนุน ก ากับให้ผู้ป่วยได้รับการฉีด
ยาต่อเนื่องทุกเดือน  
 Human resource : ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ วิเคราะห์ปัจจัย(RCA)ที่
ผู้ป่วยรับการรักษาไม่ต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข และสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง ประสาน อสม. ครอบครัวผู้ป่วย ชุมชน ช่วยดูแล 
เฝ้าระวัง ปัจจัยที่มีผลกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการกลับเป็นซ้ า เช่นการใช้สุรา 
ยาเสพติด 
 Environment & Equipment: ผู้ป่วยไม่มีครอบครัว มีบ้านเป็นของ
ตนเอง แต่ไม่ค่อยอยู่บ้าน ให้ข้อมูลว่าออกไปหาเพ่ือน ไปอยู่บ้านเพื่อน
บ่อยๆ กลับมาบ้านแม่บางครั้ง แนะน าพ่ีสาวผู้ป่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วย
รับประทานยา และไปรับการฉีดยาตามวันนัด พร้อมกับสังเกตอาการ
ผิดปกติของผู้ป่วยที่ต้องแจ้ง จนท.สาธารณสุข  เพ่ือป้องกันการกลับ
เป็นซ้ าที่รุนแรง  
 Record : บันทึกผลการทบทวนผู้ป่วย บันทึกข้อมูลในแฟ้มเวชระเบียน 
โปรแกรมบริการ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อใช้สื่อสารการดูแล ผู้ป่วย 

 
 
 

การทบทวน  การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์  
Holistic คือ การดูแลแบบ
องค์รวมทั้งทางด้าน จิตใจ 
สังคม จิตวิญญาณ และ
สิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย 
Empowerment คือการ

ระหว่างทีมสหวิชาชีพ   
Holistic : ผู้ป่วยไม่มีผู้ดูแลหลักในการช่วยน าผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา
ต่อเนื่อง และป้องกันปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการกลับเป็นซ้ า จึงได้ร่วมกับ 
จนท.รพ.สต. และ อสม. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพื่อให้ข้อมูลกับพ่ีสาว
ผู้ป่วยเรื่องความส าคัญของการรักษาต่อเนื่อง พบว่าผู้ป่วยและพ่ีสาวมี
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เสริมพลังอ านาจแก่ผู้ป่วย
และครอบครัวในการดูแล
อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
Lifestyle คือ การดูแล
ผู้ป่วยโดยค านึงถึง แบบ
แผนการด าเนินชีวิต และ
ข้อจ ากัดทางสิ่งแวดล้อม 
Prevention & Patient 
Right คือ การป้องกันการ
กลับเป็นซ้ า และการ
ค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วย 

สัมพันธภาพที่ขัดแย้งกัน จึงแนะน าให้หาบุคคลที่ผู้ป่วยไว้วางใจช่วย
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยรับการรักษาต่อเนื่อง 
Empowerment: แนะน าพ่ีสาวผู้ป่วย และ อสม. สังเกตอาการผิดปกติ
ของผู้ป่วยที่ต้องรายงาน จนท.สาธารณสุข หรือน าผู้ป่วยไปพบแพทย์  
Lifestyle: ผู้ป่วยไม่มีครอบครัว ไม่มีรายได้ประจ าจากการประกอบ
อาชีพ มักจะไม่ค่อยอยู่บ้าน จึงประสาน จนท.อบต. ช่วยน าผู้ป่วยไปรับ
การฉีดยาท่ี รพ.สต.ต่อเนื่องทุกเดือน ในวันที่ผู้ป่วยมารับเงินสวัสดิการผู้
พิการ 
Prevention & Patient Right: ติดตามการได้รับยาฉีดของผู้ป่วยทุก
เดือน และอาการที่แสดงถึงการกลับเป็นซ้ า 
   ผลลัพธ์การทบทวน  ผู้ป่วยได้รับการติดตามให้ได้รับยาฉีดต่อเนื่อง
ทุกเดือน ยังไม่พบอาการแสดงถึงการกลับเป็นซ้ า หรือพฤติกรรมที่เป็น
อันตราย  

2.การทบทวนข้อคิดเห็น/
ข้อร้องเรียนผู้ใช้บริการ 

จากข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ในเรื่อง
สถานที่บริการคับแคบ และรอตรวจรักษานาน ได้พัฒนาดังนี้ 
- ระบบนัดผู้ป่วยโดยเฉลี่ยจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในแต่ละวันไม่
เกิน 30 ราย เพ่ือลดความแออัดของสถานที่และลดระยะเวลารอนาน 
- จัดกิจกรรม ระหว่างผู้ป่วยรอแพทย์ตรวจรักษา เช่น สุขภาพจิตศึกษา 
กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช วาดภาพระบายสี เกมส์คลาย
เครียด พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากเดิม 

3.การทบทวนการส่งต่อ/
ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา 

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชผ่านมา ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ซับซ้อน 
หรือไม่สามรถควบคุมอาการได้ ส่งไปรักษาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาล
สวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทางไกล ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง
ส าหรับครอบครัวผู้ป่วย ปัจจุบันมีแนวทางการปรึกษา(Consult) แพทย์
เฉพาะทางจิตแพทย์กรณีพบผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง หรือซับซ้อน 
ตามแนวทางแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ(Service plan) และส่ง
ผู้ป่วยรับการรักษาต่อเนื่องพบแพทย์เฉพาะทางได้ที่โรงพยาบาลพุทธชิน
ราชและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ท าให้ผู้ป่วยและญาติได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น ลดจ านวนการส่งต่อนอกเครือข่ายสถานบริการ  
ปี2557 – 2559 ร้อยละ 0.87(3) ,1.01(4) และ0.47(2) ตามล าดับ 

การทบทวน  การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์  
4. ทบทวนการตรวจรักษา การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาล
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โดยผู้ช านาญกว่า 
- ทบทวนการตรวจรักษา
ผู้ป่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์ 

พรหมพิราม ปี 2559 ทบทวนการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์
จาก รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง 
ตัวอย่างการทบทวน 
วันที่ทบทวน วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
1. จิตแพทย ์รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ านวน 1 คน   
2. แพทย์ประจ าคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช รพ.พรหมพิราม   
  จ านวน 1 คน  
3. พยาบาลจิตเวช คลินิกจิตเวช รพ.พรหมพิราม จ านวน 2 คน 
4. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช   
  จ านวน 3  คน 
5. ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย       จ านวน 1 คน  
ประเด็นการทบทวน  
1. ซักประวัติอาการส าคัญและอาการแสดงทางจิตเวช  
2. ให้การวินิจฉัยโรค  
3. การตรวจประเมินสภาพจิต(Mental status examination)   
4. ทบทวนการรักษา เช่น ประเมินอาการ ปรับยา และประเมินอาการ 
ข้างเคียงจากยา  
5. ประเมินความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเวช  
4. แผนการดูแลต่อเนื่อง 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  
ผลการทบทวน  
1. ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์   
จ านวน 15  ราย    
•ผู้ป่วยโรคจิต (F20- F29 ) จ านวน 14  ราย   
•ผู้ป่วยซึมเศร้า (F32-F39) จ านวน    1 ราย  
•ผู้ป่วยรายใหม่               จ านวน    5 ราย   
  ผลลัพธ์การทบทวน    
•ตรวจประเมินสภาพจิต จ านวน  15 ราย  
•ปรับแผนการรักษาผู้ป่วยซึมเศร้า  จ านวน 1  ราย  
•พิจารณาหยุดยารักษาโรคจิต โดยแนะน าให้ หยุดใช้ยาลดความอ้วน  
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การทบทวน การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ 
. ทบทวนโดยผู้ช านาญกว่า 
- ทบทวนการตรวจรักษา
ผู้ป่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์ 

psychosis จากการใช้ Alcohol  โดยพิจารณาจาก อาการทางจิตหาย
เร็วหลังหยุดดื่มสุรา และอาการผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
รักษาโรคจิตในขนาดต่ า วางแผนการรักษาให้หยุดดื่มสุรา หากหยุดได้ 
อาการทางจิตสงบ ให้การรักษาต่อเนื่อง 6 – 12 เดือน   
รายที่ 2 จาก Schizophrenia >>> Schizophrenia with 
Secondary depress พิจารณาให้ยาต้านเศร้ารับประทาน 
•แผนการรักษาส าหรับผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน 
1. วางแผนให้รับยาต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(Continuous long life) จ านวน 3 ราย 
2. ผู้ป่วยมีอาการทางจิตจากการดื่มสุรา แนะน าให้ 
หยุดดื่มสุรา หากหยุดได้ต่อเนื่องกัน 6 เดือน อาการทางจิตสงบ 
พิจารณาลดยารักษาอาการทางจิตได้  จ านวน 1 ราย 
3. ผู้ป่วยที่ป่วยมานานมากกว่า 10 ปี  มีอาการ 
ข้างเคียง Parkinsonism จากการใช้ยารักษาโรคจิต แนะน าให้แผนการ
รักษาโดยให้ญาติจัดยาให้รับประทาน พิจารณาให้การรักษาตามอาการ
เพ่ิมเติมเท่าที่ท าได้ ,ฝึกทักษาการเข้าสังคม(Social skill, Group 
therapy) • ผู้ป่วย ที่มอีาการทางจิตหลงเหลือ จ านวน 1 ราย      
ให้ประวัติรับประทานยา ฉีดยาสม่ าเสมอตามแผนการรักษาของแพทย์  
พิจารณาให้ติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมินการรับประทานยา 
• แผนการรักษาอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต  
อาการ Akathisia พิจารณาให้ยา Propranolol(10) รับประทาน  
1X3 pc 
ตัวอย่างการตรวจประเมินสภาพจิต 
General appearance : Poor eye contact ,cogwheel 
                              Poor oral hygiene ,Akathisia 
Speech: Coherence, Relevant, increase, Blocking,  
             Normal flow 
Mood and affect : Mild restrict affect, Appropriate 

จ านวน  1 ราย  
•ทบทวนการวินิจฉัยโรค จ านวน  2  ราย 
รายที่ 1 จาก Schizophrenia >>> R/O Substance induce  
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Thought : No delusion 
Perception : Denial hallucination  
Orientation : Disorientation to time, Good  
Memory and Concentration : Good remote, recent  
Intelligent and General Knowledge : good  
Judgment and Insight : ทราบว่าป่วยเป็นโรคจิต,คิดว่ามี  
                       อาการหูแว่วจากการใช้สารเสติด/รถล้ม  
Suicide : Denial death wish, Denial suicide idea 

 
การทบทวน การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ 

5. การทบทวนเหตุการณ์
ส าคัญ การค้นหาและ
ป้องกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงส าคัญที่พบ 
1. ผู้ป่วยจิตเวชถูกล่ามขัง 
    - ปี 2555 ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิต
เวช ผลลัพธ์ คือ สามรถปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชได้ส าเร็จ จนถึง
ปัจจุบัน  
2. ผู้ป่วยจิตเวชอาการก าเริบจากการขาดยา 
   - ปี 2556 กิจกรรม CQI การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา
ของผู้ป่วยโรคจิต “กินยาครบ ไม่พบอาการก าเริบซ้ า”  และนวัตกรรม 
“กล่องสีซองยา บอกเวลา กินยาถูกต้อง”   ผลลัพธ์คือ ผู้ป่วยโรคจิตให้
ความร่วมมือในการรักษาด้วยยามากขึ้น และค้นพบโอกาสพัฒนาเรื่อง
การสร้างความมือกับครอบครัว และชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่
บ้าน ปี 2559 พัฒนานวัตกรรม แผงยาประจ าสัปดาห์ ร่วมกับการ
ก ากับการรับประทานยาโดย อสม. ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ า
ภายใน 28  วัน ผลลัพธ์ ผู้ป่วยโรคจิตเภทเป้าหมายไม่มีอาการก าเริบซ้ า
ต่อเนื่องนาน 3 เดือน -ปัจจุบัน 
 - ปี 2556 – ปัจจุบัน ผู้ป่วยโรคจิตมีอุปสรรคไม่สามารถมารับยา
ต่อเนื่องในโรงพยาบาลได้ CQI เรื่อง การพัฒนารูปแบบการรับยา
ต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคจิตในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผลลัพธ์ ท าให้ผู้ป่วย
โรคจิตกลุ่มเป้าหมายได้รับยาต่อเนื่องและลดอาการก าเริบซ้ า  

6.การทบทวนการเฝ้าระวัง
การติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ขณะให้บริการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ   
1. ขณะให้บริการผู้ป่วยยึดหลัก Standard Precaution  
 2. ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการถูกของมีคมทิ่มต า ขณะ 
ปฏิบัติงาน 
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ผลคือ ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ไม่พบอุบัติการณ์บุคลากรถูกของมีคม 
ทิ่มต า หรือติดเชื้อจากผู้ป่วยขณะให้บริการ หรือผู้ป่วยติดเชื้อใน 
โรงพยาบาลจากการใช้บริการ  

7.การทบทวนการเฝ้าระวัง
ความคลาดเคลื่อนทางยา 

- ปี 2556 กิจกรรมCQI การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยา 
ของผู้ป่วยโรคจิต  นวัตกรรม “กล่องสีซองยา บอกเวลา กินยาถูกต้อง”   
ผลลัพธ์คือ ผู้ป่วยโรคจิตให้ความร่วมมือในการรักษาด้วยยามากขึ้น และ 
ค้นพบโอกาสพัฒนาเรื่องการสร้างความมือกับครอบครัว และชุมชนใน 
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน 
- ปี 2559 พัฒนานวัตกรรม แผงยาประจ าสัปดาห์ ร่วมกับการก ากับ
การรับประทานยาโดย อสม. ในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ าภายใน 
28  วัน ผลลัพธ์ ผู้ป่วยโรคจิตเภทเป้าหมายไม่มีอาการก าเริบซ้ าต่อเนื่อง
นาน 3 เดือน -ปัจจุบัน 

 

การทบทวน การพัฒนาที่เกิดขึ้น และผลลัพธ์ 
8. การทบทวนการดูแล
ผู้ป่วยจากเหตการณ์ส าคัญ 

 

9.การทบทวนความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน 

ปรับปรุงเวชระเบียนผู้ป่วยจิตเวช ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องติดตาม
และบันทึกตามแนวทางการบันทึกเวชระเบียน ได้แก่ การประเมิน
สภาพจิต ประเมินความร่วมมือการกินยา ประเมินอาการเตือนก่อน
อาการก าเริบ และประเมินอาการข้างเคียงจากยารักษาโรคจิต 

10.การทบทวนการใช้
ความรู้ทางวิชาการ 

1. อบรมฟ้ืนฟูทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพ เพ่ือเตรียมความเมื่อผู้ป่วยเกิด
ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 
2. เข้าร่วมทบทวนความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ส าคัญ 
 เช่น MI, Sepsis, COPD, Stroke  DM  โดยทีม PCT  
3. ส่งผลงานแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการท่ี คป.สอ.พรหมพิราม/ 
R2R ระดับประเทศ/HAC มน.และโรงพยาบาลพุทธชินราช  
4. ประชุมวิชาการตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
5. จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยรายโรค 
  - ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
  - ผู้ป่วยกลุ่มเด็กและสตรีถูกกระท ารุนแรง 

11.การทบทวนการใช้
ทรัพยากร 

บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบาย  5 ส. เพื่อประหยัด
ทรัพยากร และพลังงาน  
ผลลัพธ์คือ บุคลากรตื่นตัวในกิจกรรม 5 ส. และร่วมรับการประเมิน
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มาตรฐาน 5 ส.จากคณะกรรม ENV 
12.การทบทวนเครื่องชี้วัด ทบทวนตัวชี้วัดในส่วนของกรมสุขภาพจิต/ผู้ตรวจราชการ/ยุทธศาสตร์

จังหวัด/งานส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย/ศูนย์ช่วยเหลือสังคม/
MCATT  สรุปผลงานประจ าปี วิเคราะห์โอกาสพัฒนาจากผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
2560 

(มีค.60) 

1.คุณภาพมาตรฐานบริการ
สุขภาพจิตและจติเวช 
***ปี 2560 ปรับมาตรฐานใหม ่
3 ด้าน 8 มาตรฐาน 

ระดับ 1 อย่าง
น้อย 6 ด้าน 
(8 ด้าน ) 

ระดับ 1 
6 ด้าน 

ระดับ 1 
7 ด้าน 

ระดับ 1 
7 ด้าน 

ระดับ 1 
 

ระดับ 1 
 

ระดับ 1= 6
มาตรฐาน 
ระดับ 2= 1
มาตรฐาน 
ระดับ 3= 1
มาตรฐาน 

2.หน่วยบริการปฐมภูมจิัดบริการ
สุขภาพจิตและจติเวชคณุภาพตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ100 
ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ100 

3.อัตราการมียาจิตเวชตามบญัชี
ยาจิตเวชใน รพช.  

ร้อยละ100 NA NA 80.00 97.15 97.15 97.15 

4.อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
โรคจิต(F20-29) 
*** ปี 2560 ใช้ICD10 : F20 

ร้อยละ 65 NA 
58.20 

(356 ราย) 
60.98 

(371 ราย) 
90.78 

(391 ราย) 
95.01 

(409 ราย) 
75.25*** 
(320 ราย) 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 
(มีค.60) 

15.ผู้ป่วยท่ีรับประทานยา
Lithium และ Clozapine 
ได้รับการตรวจตดิตามทาง
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ 80 NA NA NA NA 66.66 
รายงายผล 
1 ครั้ง/ปี 

16.พัฒนาคุณภาพโดยใช้
เครื่องมือ CQI,การวิจัย
,นวัตกรรม 

≤ 1 เรื่อง CQI  
1 เรื่อง 
 

CQI  
1 เรื่อง 
 

CQI  
1 เรื่อง 
R2R 
 1 เรื่อง 

CQI  
1 เรื่อง 

นวัตกรรม 
1 เรื่อง 

โครงร่าง 
วิจัย

ระบาด
วิทยาการ
ท าร้าย

5.อัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วย
ซึมเศรา้ 

ร้อยละ 50 10.87 29.92 31.99 18.53 40.44 
52.35 

(640 ราย) 
6.ร้อยละการรักษาต่อเนื่องทุก 3 
เดือน ของผู้ป่วยโรคจิตเภทและ
โรคจิตเรื้อรัง 

≥ ร้อยละ 70 86.90 91.47 90.71 86.90 82.87 92.65 

7.ร้อยละผู้ป่วยโรคจติเภทและโรค
จิตเรื้อรังมีอาการก าเริบซ้ าจาก
การขาดยา 

≤ ร้อยละ 10 5.65 3.53 4.35 3.53 3.36 3.37 

8.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยจติเวชที่
มีอาการก าเริบซ้ า 

≤ ร้อยละ 5 1.89(5) 2.50(7) 0.87(3) 1.01(4) 0.47(2) 2.1(5 ) 

9.อัตราการพยายามท าร้ายตัวเอง ≤ 40:แสนปชก. 35.8 43.32 25.21 22.82 34.64 16.21 
10.อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.5:แสนปชก 5.79 9.12 3.44 6.85 9.23 2.31 
11.ผู้ป่วยซึมเศร้าท าร้ายตัวเอง 0 ราย 0 0 0 1 1 0 
12.ร้อยละการท าร้ายตัวเองซ้ า
ภายใน 1 ปี ของผู้ป่วยท่ีมีประวัติ
ท าร้ายตัวเอง 

0 ราย 0 2 0 2 0 0 

13.ร้อยละผู้ป่วยพยายามท าร้าย
ตัวเองที่รักษาแบบผู้ป่วยในได้รับ
การประเมินความคิดท ารา้ย
ตัวเองซ้ า 

≥ ร้อยละ 80 78.95 89.65 96.43 91.66 80.00 100 

14.อัตราความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

≥ ร้อยละ 85 87.30 83.50 87.70 88.75 95.50 
รายงายผล 1 

ครั้ง/ปี 
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ตัวเองและ
การฆ่าตัว

ตาย 

 
 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 
.....เลือก KPIs ในตารางที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หรือบรรลุเป้าหมาย น าเสนอในรูปแบบ PDCA ….  

การพัฒนาคุณภาพระบบงานบริการสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มการรักษาต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคจิตเภทและ
โรคจิตเรื้อรัง 

โรคจิตเป็นความผิดปกติของจิตใจ ซึ่งการท างานของจิตใจเสียหน้าที่ไปอย่างชัดเจน 
จนท าให้บุคคลนั้นไม่สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นปกติต้องรับการรักษาตลอดไปท าให้ผู้ป่วย
เกิดความเสื่อมของบุคลิกภาพ และความสามารถท่ัวไปได้มากเป้าหมายการรักษาผู้ป่วยโรค
จิต(psychosis) คือลดการกลับเป็นซ้ า(Relapse) และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของผู้ป่วย  ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการกลับเป็นซ้ าคือการได้รับยาไม่สม่ าเสมอหรือขาดยา 
ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับการรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอและการรักษาต่อเนื่องเพ่ือ
ควบคุมอาการทางจิตที่รบกวนชีวิตผู้ป่วย ที่ส าคัญคือการลดอาการก าเริบซ้ าของโรค  พบ
ปัญหาการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องยังไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยโรคจิตขาดการรักษาต่อเนื่องปี 2555 
ร้อยละ 13.10   ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการก าเริบซ้ า ร้อยละ 5.65 ทีมงานจึงต้ังใจ พัฒนางาน
โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (P-D-C-A) ให้ผู้ป่วยโรคจิตได้ รับยาต่อเนื่อง 
ควบคุมอาการทางจิตได้ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 เป้าหมาย : ผู้ป่วยโรคจิตได้รับยาต่อเนื่อง ลดอาการก าเริบซ้ า  
 กิจกรรมการด าเนินงาน 

 ระยะที่ ๑  ศึกษาข้อมูล และวางแผนการด าเนินการ 
- พัฒนาระบบนัดผู้ป่วย  
- วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการขาดการรักษาของผู้ป่วยโรคจิต  
- ก าหนดกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการก าเริบซ้ า 
- ก าหนดช่องทางการติดตามผู้ป่วยที่ขาดนัดการรักษา 
- พัฒนารูปแบบการรักษาและติดตามผู้ป่วยโรคจิตที่รับยาในหน่วยบริการ 
  ปฐมภูมิ  
- พัฒนานวัตกรรมสร้างความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในกลุ่มผู้ป่วยโรจิต 

 ระยะที่  ๒ การด าเนินกิจกรรม ตามกิจกรรมที่ก าหนด 
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 ระยะที่ ๓ ติดตามผลและประเมินผล ต่อเนื่อง ทุก 3 เดือน และสรุปผล
แยกเป็นรายปี  

ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หลังการพัฒนา พบอัตราการรักษาไม่ต่อเนื่องของผู้ป่วยจิตเภทและโรคจิตเรื้อรังลดลง อัตรา
การก าเริบซ้ าลดลง ยังพบอาการก าเริบซ้ าในผู้ป่วยกลุ่มวัยท างาน สาเหตุเนื่องจาก ไปท างาน
ต่างจังหวัด มีพฤติกรรมใช้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และรับประทานยาไม่สม่ าเสมอ  ทีมสหวิชาชีพ
วางแผนวิเคราะห์ปัญหาเป็นรายบุคคล เพื่อจัดบริการดูแลให้เหมาะสมตามปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วย  
 

4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
.....เลือก KPIs ในตารางที่มีแนวโน้มที่แย่ลง  หรือไม่บรรลเุป้าหมาย น าเสนอในรูปแบบ PDCA   

 การพัฒนาคุณภาพบริการเพือ่เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
 โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญ และน ามาซึ่งความสูญเสียแก่ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาติ จากการทบทวนผลการด าเนินงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าที่ผ่านมาของอ าเภอ
พรหมพิราม พบว่าอัตราการเข้าถึงบริการยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด คณะท างานจึงวิเคราะห์
ปัญหาสาเหตุการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พบสาเหตุ ดังนี้ 1)การวินิจฉัยโรค 2) การค้นหาและ
คัดกรอง ทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบงานจึงพัฒนาบริการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 เป้าหมาย : เพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
 กิจกรรม  

การวินิจฉัยโรค 

แผนภูมิแสดงร้อยละการก าเริบซ้ าของผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรื้อรัง รพ.พรหมพิรามปี 2555 – มีค.2560 
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 ทบทวนวิชาการเรื่องแนวทางการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
-  ผู้ป่วยที่มีผลการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 9Q positive 
-  ผู้ป่วยท าร้ายตัวเอง 
- บันทึกผลการวินิจฉัยในโปรแกรมบริการเพื่อให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็น 
  ปัจจุบัน 

 ประสานทีมองค์กรแพทย์ เรื่องแนวทางการวินิจฉัย  สื่อสารข้อมูล และความส าคัญ
ของการวินิจฉัยโรค  

การค้นหาคัดกรอง 

 วิเคราะห์อัตราการเข้าถึงบริการบริการผู้ป่วยซึมเศร้า แยกราย หน่วยบริการปฐมภูมิ 
เพ่ือกระตุ้นให้พ้ืนที่ทราบเป้าหมายการค้นหาผู้ป่วยซึมเศร้าเพ่ิม 

 ก าหนดกลุ่มเสี่ยง และกระตุ้นให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ค้นหาคัดกรอง ตามกลุ่มเสี่ยง 

 ติดตามทะเบียนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับบริการต่อเนื่องในโรงพยาบาลพุทธชินราช  
การติดตามผล 

 ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลการด าเนินงาน และควบคุมทะเบียนผู้ป่วย 

 ติดตามอัตราการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รายไตรมาส สะท้อนผลการ
ด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบงานทราบ เพ่ือหาโอกาสพัฒนางานต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากผลการด าเนินงาน หลังการทบทวน วิเคราะห์สาเหตุและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข พบว่า
ผลลัพธ์การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  

แผนภูมิแสดงร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าอ าเภอพรหมพิราม ปี 2555 – มีค.2560 
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5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 
 

 1. พัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่เสี่ยง 
การฆ่าตัวตายยังเป็นปัญหาที่ส าคัญในแง่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนื่องจากการสูญเสีย

ทรัพยากรมนุษย์ และปัญหาสังคมต่างๆที่ตามมาจากการฆ่าตัวตาย องค์การอนามัยโลก พบว่าโดย
เฉลี่ยแล้วการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายแต่ละครั้ง มีผลกระทบต่อคนใกล้เคียงอย่างน้อย 6 คน   

 
 
 

จากการทบทวนสถิติการฆ่าตัวตาย ของประชาชนในอ าเภอพรหมพิรามที่ผ่านมา พบว่าอัตรา
การฆ่าตัวตายส าเร็จ เกินกว่าเป้าหมายที่กรมลสุขภาพจิตก าหนดไว้ คือ 6.5 : 100,000 ประชากร 
สาเหตุของการฆ่าตัวตายมาจากความกดดันจากสภาพปัญหาต่างๆ โดยแยกออกเป็นปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวหรือคนรัก ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาเรื่องการเรียน ปัญหา
เรื่องการท างาน และปัญหาสุขภาพ ปี 2560 คณะท างานสุขภาพจิตอ าเภอพรหมพิรามได้ร่วมกัน
วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหา คือ การเข้าถึงบริการของผู้ที่มีความคิดท าร้าย
ตัวเอง และแนวทางการเฝ้าระวังการท าร้ายตัวเองในชุมชน  จึงพัฒนางานหารูปแบบการป้องกันการ
ฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่เสี่ยง โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่พบปัญหาการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงเป็น
พ้ืนที่ด าเนินกิจกรรม  
 วัตถุประสงค์ : พัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่เสี่ยง 
 กิจกรรมการด าเนินงาน 

 คืนข้อมูลการท าร้ายตัวเองในพ้ืนที่อ าเภอพรหมพิราม และในพื้นที่เสี่ยง 

 สนทนากลุ่มแกนน าในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 พัฒนารูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วมที่
พัฒนาขึ้น 

 ติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

แผนภูมิแสดงอัตราการท าร้ายตัวเองของประชาชนในอ าเภอพรหมพิราม 
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 สรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินงาน : เดือน มกราคม 2560 – กรกฎาคม 2560  

 
 2. ศึกษาพฤติกรรมการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายของประชาชนในอ าเภอพรหม
พิรามโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย 
 วัตถุประสงค์ : บรรยายลักษณะ ความถี่ การกระจายและแนวโน้มของพฤติกรรมการท าร้าย
ตัวเองและการฆ่าตัวตายของประชาชนในอ าเภอพรหมพิราม 
 กิจกรรการด าเนินงานเพ่ือควบคุมป้องกัน 

 ศึกษาย้อนหลัง (Retrospective study) จากแบบรายงานการท าร้ายตัวเองและ
การฆ่าตัวตาย DS506 ย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2556 – 2559  

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และสถิติในการวิจัย  

 น าข้อมูลจากการวิจัยพัฒนาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาการท าร้ายตัวเองและการ
ฆ่าตัวตาย ในพ้ืนที่อ าเภอพรหมพิราม 

ระยะเวลาด าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2560 
 


