
รายละเอียดการส่งผลงานนำเสนอ  
มหกรรมวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน  
1. ประเภท Oral presentation  

1.1 [ ] เรื่องเล่า  1.2 [ ]  ] CQI (Clinic)  1.3 [  ]CQI (Non-Clinic)  1.4 [  ]R2R  1.5 [  ]วิจัยฉบับสมบูรณ์  
2. ประเภท Poster presentation  

2.1 [  ]นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์  2.2[✓] CQI (Clinic) 2.3 [  ] CQI (Non-Clinic) 2.4 [  ] R2R  2.5 [  ] วิจัยฉบับ
สมบูรณ์  
3. ประเภท นำเสนอ แสดงภาพถ่าย 

 3.1 [   ] ในชุมชน   3.2 [   ] ในสถานบริการ  
4. ประเภท นำเสนอ ฉายภาพยนตร์  

4.1 [   ] หนังส้ัน  
5. ประเภท หน่วยงาน  

5.1 [  ] รพ.สต../ศสม.  5.2 [✓] รพช. รพท.  5.3 [  ] สสอ./สสจ.  
6. การนำเสนอผลงาน  

6.1 [✓] ไม่เคยนำเสนอ เผยแพร่มาก่อน    6.2 [   ] เคยเผยแพร่(พัฒนาต่อยอด) 
6.3 [  ] ผลงานที่เคยได้รับรางวัลของรพ.สต.-ศสม./รพช./สสอ. และสสจ.       

1) [   ] ชนะเลิศ     2) [   ] รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง     3) [   ] รองชนะเลิศอันดับสอง   4) [   ] ชมเชย 
7. ช่ือเรื่อง   การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนของ รพ.ศรีบรรพต 
8. ทีมผู้นำเสนอผลงานวิชาการ  

1) ช่ือ – สกุล น.ส. กัญญา พรหมมาณพ     ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
2) ช่ือ – สกุล นางเกษร ชูสวัสดิ์             ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
3) ช่ือ – สกุล น.ส. สุปราณี ฤทธิรงค์      ตำแหน่ง     เภสัชกรชำนาญการ 
4) ช่ือ – สกุล .............................................       ตำแหน่ง      ......................................... 
5) ช่ือ – สกุล .............................................        ตำแหน่ง      .......................................... 

9. หน่วยงาน 

 1) [   ] รพ.สต../ศสม. 2) [✓] รพช. รพท. 3) [  ] สสอ./สสจ.  อำเภอ ...............................................   
10. เบอร์โทร  089-4684025           E-mail      suthasinee.iew@gmail.com   
11. เนื้อหาโดยย่อ (บทคัดย่อ)  
12. รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม ประกอบด้วย  

1) ช่ือเรื่อง ........................................................................................   
2) ช่ือเจ้าของผลงานและสังกัด ........................................................ 
3) บทนำ  ........................................................................................  
4) วัสดุและวิธีการ............................................................................. 
5) ผลการวิจัย/ศึกษา....................................................................... 
6) วิจารณ์/ข้อเสนอแนะ................................................................      
7) สรุป............................................................................................  
8) เอกสารอ้างอิง .......................................................................... 
 



1. ประเภท CQI : Clinic 

    ชื่อผลงาน : การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน รพ.ศรีบรรพต 
2. คำสำคัญ : ผู้ป่วยจิตเวช  

3. ชื่อและที่อยู่ขององค์กร :  น.ส. กัญญา พรหมมาณพ  นางเกษร ชูสวัสดิ์ และ ภญ.สุปราณี ฤทธิรงค์ 

                                          โรงพยาบาลศรีบรรพต  จ.พัทลุง 

4. บทนำ :  ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่สำคัญของอำเภอศรีบรรพตซึง่ไมไ่ด้ส่งผลกระทบเฉพาะตัว

ผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยก็ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

เป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาระสูงในการดูแล ส่งผลให้ญาติมีความท้อแท้ เบ่ือหน่าย หมดความหวัง และ

กำลังใจในการรักษา ประกอบกับหากอาการของผู้ป่วยไม่คงที ่ อาการกำเริบบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิด 

อันตรายต่อผู้อื่นและชุมชน นอกจากนี้ผู้ป่วยจิตเวชมักขาดโอกาสและการสนับสนุนในสังคม  

               ที่ผ่านมารพ.ศรีบรรพตมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในรพ. ส่วนการดำเนินงานการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาผู้ป่วยบางรายมีอาการกำเริบ และไมไ่ด้รับ

การรักษาอย่างต่อเนือ่ง ผู้ดูแลเกิดความเครียด จึงมีการกำหนดกิจกรรมการส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยจิต

เวชในชุมชน ได้แก่การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยจิตเวช กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน การดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยา

ต่อเนื่อง ร่วมแก้ปัญหาด้านยาให้กับผู้ป่วย การเฝ้าระวังและจัดการปัจจัยเส่ียงต่อการกำเริบ ส่งเสริม 

ปัจจัยที่ทำให้ญาติและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เช่ือมโยงข้อมูลในการส่งต่อในกรณีทีม่ีภาวะฉุกเฉิน 

ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้บริบทและส่ิงแวดล้อมของผู้ป่วย โดยมีทีมสุขภาพในชุมชน ร่วมกับ

เครือขา่ยชุมชนในการดูแล  

 

5. เป้าหมาย :  เพือ่เพิ่มอัตราผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการทางจิต และอัตราการรับประทานยาต่อเนือ่ง 
              :   เพื่อลดความเครียดของผู้ดูแล 

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ป่วยไม่มีอาการทางจิต > 80 

: ร้อยละผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้  > 90 

: ร้อยละผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง > 80 

: ร้อยละผู้ดูแลมีความเครียดระดับปานกลางขึ้นไป < 20 

6. กระบวนการดำเนินงาน (PDCA) 
   กิจกรรมพัฒนารอบ 1  ปีงบประมาณ 2561 
  1. จัดทำทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชของอ.ศรีบรรพต 

2. ติดตามปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยและออกเยี่ยมบ้าน 

3. ประเมินความเครียดผู้ดูแลโดยใช้แบบประเมินความเครียด 5 ข้อ (ST-5) การแปลผล คะแนน 0-

4 เครียดเล็กน้อย 5-7 เครียดปานกลาง 8-9 เครียดมาก 10-15 เครียดมากที่สุด 

  



ปัญหาที่พบ 

1. เนื่องจากจนท.รพ.ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชจึงได้ข้อมูลที่ไมไ่ด้สะท้อน

ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริง  

2. ผู้ดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคและยาที่ใช้ในการรักษาทำให้ไม่ได้ดูแลให้ผู้ป่วย

รับประทานยาอย่างจริงจัง 

3. พบผู้ดูแลมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า 2 ราย 

 

         กิจกรรมพัฒนารอบ 2 ปีงบประมาณ 2562  วิเคราะห์ปัญหาและปรับแผนการดำเนินงาน 

1. ประสานรพ.สต.ในเขตรับผิดชอบเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านร่วมกัน และมีอสม.ร่วมด้วย เพื่อให้

ผู้ป่วยและผู้ดูแลเกิดความไว้วางใจสามารถเล่าปัญหาที่แท้จริงได้อย่างตรงไปตรงมา 

2. จัดอบรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องโรคและการใช้ยาให้กับผู้ดูแลและ อสม. เพื่อให้มีความรู้และ

ทักษะที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ 

3. ส่งต่อผู้ดูแลที่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาที่โรงพยาบาล 

 

ปัญหาที่พบ 

1. ผู้ป่วยจิตเวชยังมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมในชุมชน บางคนไม่กล้าให้คนในชุมชนรู้ว่าทานยารักษา

โรคจิตเวชเพราะกลัวจะได้รับการังเกียจ หรือคนในชุมชนแสดงอาการหวาดกลัว ทำให้ผู้ป่วยไม่

รับประทานทานยาและไมม่ารับการรักษาอย่างตอ่เนื่อง 

2. ผู้ดูแลมีความเครียดจากการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเดินทางมารับยาทีร่พ. 
 

กิจกรรมพัฒนารอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

1. จัดอบรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องโรคและการใช้ยา โดยขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำในชุมชน อส

ม. ผู้ดูแล และประชาชนที่สนใจ โดยเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ป่วยจิตเวชที่สามารถควบคุมอาการ

ได้แล้ว 

2. ออกเยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจผู้ดูแลและร่วมแก้ปัญหาในการดูแลผู้ป่วย เช่นผู้ป่วยที่ไม่สามารถ

เดินทางมารับยาที่รพ.ได้ก็ประสานกับรพ.สต.เพื่อส่งมอบยาไปที่รพ.สต.และให้ผู้ดูแลเดินทางมารับ

ที่รพ.สต.  

 
 



    7. ผลการดำเนนิงาน    
 

ตารางแสดงผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด เป้าหมาย
(ร้อยละ) 

ปีงบประมาณ
2560 

 

ปีงบประมาณ
2561 

ปีงบประมาณ
2562 

ปีงบประมาณ
2563 

ผู้ป่วยไม่มีอาการทางจิต >80 53.33 73.33 78.57 93.33 

ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ >90 71.43 80 85.71 100 

รับประทานยาต่อเนื่อง >80 46.67 66.67 64.29 86.67 

ผู้ดูแลมีความเครียดระดับปานกลาง
ขึ้นไป 

<20 N/A 40 35.71 13.33 
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กราฟเส้นแสดงร้อยละผู้ ป่วยที่ไม่มอีาการทางจติ และร้อยละผู้ ป่วยที่รับประทานยา
ต่อเนื่อง

เป้าหมาย ร้อยละผู้ ป่วยไม่มีอาการทางจิต ร้อยละผู้ ป่วยรับประทานยาต่อเน่ือง



 
       8. ข้อเสนอแนะ  

         1. จัดกิจกรรมเพือ่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล 

         2. ติมตามและประเมินความเครียดผู้ดูแลที่มีความเครยีดระดับปานกลางขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง 

    9. สรุป 

การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งรพ.สต. ผู้นำ

ชุมชน อสม. และผู้ดูแลผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถคุมอาการของโรคได้ มีการรับประทานยา

อย่างต่อเนื่อง และลดความเครียดในผู้ดูแล จากผลการดำเนินงานพบว่าในปีงบประมาณ 2563 ร้อยละของ

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางจิต เป็น 93.33 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย คือมากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละของผู้ป่วยผู้ป่วย

สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เป็น 100 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย คือมากกว่าร้อยละ 90 ร้อยละผู้ป่วยรับประทาน

ยาต่อเนื่อง เป็น 86.67 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย คือมากกว่าร้อยละ 80 และ ร้อยละผู้ดูแลมีความเครียดระดับ

ปานกลางขึ้นไป เป็น 13.33 ซึ่งบรรลุค่าเป้าหมาย คือน้อยกว่าร้อยละ 20 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรม

การเยี่ยมบ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรค การใช้ยา และการปฏิบัติตัวต่อ

ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้นำชุมชน อสม. ผู้ดูแลและประชาชนที่สนใจ การติดตามแก้ปัญหาเรื่อง

ยาให้กับผู้ดูแล การประเมินความเครียดผู้ดูแล ให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษากรณีผู้ดูแลมีแนวโน้มเป็นโรค

ซึมเศร้า 
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กราฟเส้นแสดงร้อยละผู้ ป่วยที่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ และร้อยละผู้ดูแลที่มี
ความเครียดระดับปานกลางขึน้ไป

เป้าหมายผู้ ป่วยสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัได้
เป้าหมายผู้ดูแลมีความเครียดระดบัปานกลางขึน้ไป
ร้อยละผู้ ป่วยสามารถท ากิจวตัรประจ าวนัได้


