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แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 

ประเภท ( / ) Oral presentation (R2R)        ประเภทหน่วยงาน ( / )รพช.  

การเสนอผลงาน   ( / ) ไม่เคยน ำเสนอ เผยแพร่มำก่อน   

ชื่อเรื่อง กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนอย่ำงต่อเนื่องตำมรูปแบบไตรพลัง  
          อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ทีมผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

   1. นำงจุฑำทิพย์ นุ่นด้วง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 2. น.ส.กมลทิพย์ สิทธิชัย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
   3. นำงยุพิน จันทร์แดง   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 4. น.ส.รัชน ูสมเก้ือ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  
หน่วยงาน งำนให้ค ำปรึกษำ กลุ่มงำนกำรพยำบำล โรงพยำบำลควนขนุน อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
เบอร์โทร มือถือ 089-878-5227 ,074-682071-4 ต่อ172 E-mail jutatip_6087@hotmail.com 

บทคัดย่อ   

กำรวิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับกำรวิจัยและพัฒนำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่ำงต่อเนื่องในชุมชนด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ ต.ค.2559 ถึง ก.ค.2563 มีผู้เข้ำร่วมวิจัย
3 กลุ่มคือ ทีมสหวิชำชีพสุขภำพจิตเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ อ.ควนขนุน กลุ่มผู้น ำชุมชนและญำติ และกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคจิต(F20-29) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 148 รำย ขั้นตอน 1)ระยะกำรวำงแผน
เชิงพัฒนำ ส ำรวจปัญหำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์สุขภำพจิตในอ.ควนขนุน โดยทีมสหวิชำชีพ ใช้กระบวนกำร
สุนทรียสนทนำ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและกระบวนกำรระดมสมอง เพ่ือค้นหำสำเหตุและโอกำสกำรพัฒนำ
ระบบฯ ตำมกรอบแนวคิดกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ใช้หลัก 3C ได้แก่ Client, Caregiver 
และCommunity และทบทวนปัญหำตำมกรอบแนวคิดระบบบริกำรสุขภำพจิตในชุมชน  4 ระบบ คือระบบ
เยี่ยมบ้ำน กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงในชุมชนและระบบบริกำรจิตเวชฉุกเฉิน เมื่อได้ข้อ
ค้นพบและโอกำสพัฒนำ วำงแผนด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพของทีมเชิงบูรณำกำร 2) 
ระยะปฏิบัติกำรชุมชน ด ำเนินกำรตำมแนวทำงพัฒนำระบบฯ ที่วำงไว้ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยเกิดกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพจิตในชุมชนทั้ง       4 ระบบ 3) กำร
ติดตำมเสริมพลังและเรียนรู้ร่วมกัน ประเมินผลของกำรพัฒนำระบบฯโดยใช้แบบติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวช
เรื้อรังในชุมชน ติดตำมเยี่ยมที่ 1 และ 6 เดือน และวำงแผนกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง 4) กำรสะท้อนกำร
เรียนรู้และถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินกำร วิเครำะห์ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ พัฒนำและด ำเนินกำรต่อเนื่องทุก
ระบบทั้งในระบบบริกำรสุขภำพและชุมชน   

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ เกิดควำมร่วมมือกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรแบบไตรพลังของกลุ่มทีมสหวิชำชีพ
สุขภำพ กลุ่มผู้น ำชุมชน และญำติผู้ป่วย ผ่ำนกำรหนุนเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร
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พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ(พชอ.)  ตั้งแต่ปี 2560 - 2563 พบว่ำกำรด ำเนินกำรกำรที่เห็นผลกำร
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่ำงชัดเจนในด้ำนอำกำรทำงจิต กำรกินยำ ผู้ดูแล/ญำติ  กำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน กำร
ประกอบอำชีพ สัมพันธภำพในครอบครัวและกำรใช้สำรเสพติด ส่วนด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรสื่อสำรและ
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้เท่ำเดิม  และผลของกำรติดตำมผู้ป่วยในปี 2560 – 2562 พบผู้ป่วยจิตเวชมีอัตรำ
ก ำเริบซ้ ำลดลงอย่ำงชัดเจน เท่ำกับร้อยละ 2.32, 5.26 และ 2.63 ตำมล ำดับ 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบไตรพลัง 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

นำงจุฑำทิพย์ นุ่นด้วง พยม. นำงสำวกมลทิพย์ สิทธิชัย พยม.    
  นำงยุพิน จันทร์แดง พยม. นำงสำวรัชนู สมเกื้อ พยบ. 

โรงพยำบำลควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
บทน า 
 โรคจิตเป็นกำรเจ็บป่วยที่เรื้อรัง ใช้เวลำในกำรรักษำนำน หำกรักษำไม่ต่อเนื่อง จะท ำให้เกิดอำกำร
ก ำเริบซึ่งส่งผลควำมรุนแรง ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และสังคม ส ำหรับอ ำเภอควนขนุนมีผู้ป่วยโรคจิต
ตั้งแตป่ี 2560- 2562 เท่ำกับ 365, 392 และ 421 รำยตำมล ำดับ ทั้งนี้พบว่ำอัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรเท่ำกับร้อย
ละ 64.37, 69.14 และ 74.25 ตำมล ำดับ โดยในปี 2559 พบอัตรำก ำเริบซ้ ำร้อยละ 2.80 จำกกำรวิเครำะห์
และทบทวนปัญหำกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน พบว่ำส่วนใหญ่เกิดจำกผู้ป่วยรับประทำนยำไม่
สม่ ำเสมอ หยุดยำเอง ผู้ดูแลเกิดควำมเบื่อหน่ำย ชุมชนหวำดกลัว นอกจำกนี้ยังพบว่ำทีมสุขภำพจิต ยังไม่มี
ระบบและแนวทำงที่ชัดเจนในกำรติดตำมผู้ป่วยในชุมชน ส่งผลให้มีผู้ป่วยจิตเวชมีอำกำรก ำเริบซ้ ำ ท ำร้ำยผู้อื่น 
กำรดูแลผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจส ำคัญ และเป็นปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรป้องกันกำรก ำเริบซ้ ำได้ 
นอกจำกนี้นโยบำยกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตของกระทรวงสำธำรณสุขและส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ ที่ก ำหนดและสนับสนุนให้มีกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังต่อเนื่องในชุมชน โดยบูรณำกำรกำรท ำงำนที่
ใช้ชุมชนเป็นฐำน ประชำชนเป็นศูนย์กลำง และสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอ ำเภอควนขนุนด้วย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่ำงต่อเนื่องในชุมชนด้วยกระบวนกำร

มีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 

วิธีการศึกษา กำรด ำเนินกำรครั้งนี้ ใช้กระบวนกำรกำรวิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research: PAR) ร่วมกับกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development: R&D) เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยใช้เวลำ
ในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 3 ปี 9 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2559 ถึงกรกฎำคม 2563 โดยมีผู้เข้ำร่วมวิจัย
จ ำนวน 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคจิต (F20-29) กลุ่มทีมสหวิชำชีพสุขภำพจิตเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอ
ควนขนุน และกลุ่มผู้น ำชุมชนและญำติ โดยกำรคัดเลือกผู้เข้ำร่วมโครงกำรแบบเฉพำะเจำะจง  โดยผู้เข้ำร่วม
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โครงกำรยินดีและสมัครใจเข้ำร่วมกิจกรรมตลอดกำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำรครั้งนี้ แบ่งกำรด ำเนินกำรหลัก
เป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะการวางแผนเชิงพัฒนา โดยเริ่มจำกกำรส ำรวจปัญหำ วิเครำะห์สถำนกำรณ์
สุขภำพจิตในอ ำเภอควนขนุน โดยทีมสหวิชำชีพ ใช้กระบวนกำรสุนทรียสนทนำ (Appreciative Inquiry) กำร
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกระบวนกำรระดมสมอง เพ่ือค้นหำสำเหตุ และโอกำสกำรพัฒนำระบบบริกำรฯ 
ตำมกรอบแนวคิดกำรดูแลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โดยใช้หลัก 3 C ซึ่งพบว่ำ ผู้ป่วย (Client) 
รับประทำนยำไม่สม่ ำเสมอ หยุดยำเอง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสพยำเสพติด ผู้ให้กำรดูแล (Caregiver) รู้สึก
เบื่อหน่ำย เป็นภำระ และชุมชน (Community) รู้สึกหวำดกลัวต่ออำกำรก ำเริบ และจำกกำรทบทวนระบบ
บริกำรสุขภำพจิตในชุมชน 4 ระบบ พบว่ำ ระบบเยี่ยมบ้ำนและติดตำมในชุมชนยังไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
ไม่ได้ใช้แบบติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง  ไม่ได้ติดตำมหลังจ ำหน่ำยออกจำกรพ.จิตเวชฯ ไม่มีรถ เยี่ยม
บ้ำน ผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน ระบบฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ยังไม่ได้จัดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพเมื่ออำกำรสงบ ไม่มีกำร
จัดแยกประเภทผู้ป่วย และกลไกของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.) ไม่ได้มีส่วนร่วมใน
กำรด ำเนินกำร ระบบกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงในชุมชน ไม่ได้ใช้เครื่องมือเพ่ือเฝ้ำระวังก่อนอำกำรก ำเริบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และระบบบริกำรจิตเวชฉุกเฉิน ยังไม่ได้น ำเครื่องมือประเมินระดับควำมรุนแรงมำด ำเนินกำร
อย่ำงจริงจัง กำรประสำนส่งต่อไม่เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ เจ้ำหน้ำที่ไม่ม่ันใจในกำรจ ำกัดพฤติกรรมของ
ผู้ป่วย เมื่อได้ข้อค้นพบและโอกำสในกำรพัฒนำร่วมกัน ทีมสหวิชำชีพได้ด ำเนินกำรก่อนกำรด ำเนินกำรใน
ชุมชน โดย เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำศักยภำพของทีม ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์ร่วมกับ
กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย กำรก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย มอบหมำย
ผู้รับผิดชอบ วำงแผนกำรจัดกำรระบบยำนพำหนะ พัฒนำศักยภำพของทีมเชิงบูรณำกำร วำงแผนจัดโครงกำร
ให้ควำมรู้กำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชและกำรจ ำกัดพฤติกรรม กำรประเมินและใช้แบบประเมินเยี่ยมบ้ำน แบบ
ประเมินก่อนอำกำรก ำเริบ และแบบประเมินควำมรุนแรงของอำกำร กำรเตรียมผู้ป่วยและญำติ โดยชี้แจงให้
ทรำบถึงแนวทำงกำรติดตำมเยี่ยมในชุมชน วำงแนวทำงกำรส่งต่อข้อมูลและผู้ป่วย วำงแผนจัดโครงกำรให้
ควำมรู้เรื่องโรคจิตส ำหรับญำติและผู้ป่วย  
          ระยะปฏิบัติการชุมชน ด ำเนินกำรตำมแนวทำงพัฒนำระบบฯ ที่วำงไว้ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร

และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย ได้แก่ ทีมสหวิชำชีพสุขภำพจิต แกนน ำชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และญำติผู้ป่วย เกิดระบบระบบเยี่ยมบ้ำนโดยกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย สร้ำงควำมเข้ำใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติที่ต้องด ำเนินกำรก่อน ระหว่ำง และหลังเยี่ยมบ้ำน กำรก ำหนดแผนและกำรติดตำม

เยี่ยมบ้ำนตำมวัน เวลำและกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ กำรบูรณำกำรกำรใช้รถร่วมกับทีมเยี่ยมบ้ำนแบบไร้รอยต่อ 

มีกำรใช้แบบติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 9 ด้ำนในปี 2560 - 2561 และมีกำรใช้แบบติดตำมเยี่ยม

ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 10 ด้ำน ในปี 2562 มีกำรประเมินสภำพปัญหำและควำมต้องกำร วำงแผนให้กำร

ช่วยเหลือ ส่งต่อตำมบริบทท้องที่ และตอบกลับผลกำรเยี่ยมให้แก่รพ.จิตเวชสงขลำฯ จัดท ำทะเบียนผู้ป่วย 
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ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลแยกตำมพ้ืนที่รพ.สต. จัดท ำระบบนัดเข้ำคลินิกโรคจิตทุกวันพฤหัสบดี ก ำหนดวันนัด

ส่งกลับพบจิตแพทย์ที่รพ.พัทลุง ประสำนจองคิวล่วงหน้ำให้ผู้ป่วยได้ไปตำมวันและเวลำที่ก ำหนด หลังพบ

จิตแพทย์จะมีใบตอบกลับสรุปผลกำรรักษำส่งกลับมำพร้อมกับผู้ป่วย คัดเลือกผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงตำมเกณฑ์

ที่จะเยี่ยม ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคจิตเยี่ยมบ้ำน ท ำระบบนัดติดตำมเยี่ยมในชุมชนที่ระยะเวลำ 1 และ 6 เดือน 

พัฒนำระบบฟ้ืนฟูสมรรถภำพ จัดแยกประเภทผู้ป่วยในกำรเฝ้ำระวัง ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน

โดยเน้นกลไกของพชอ. ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนใน

กำรดูแลผู้ป่วยเมื่อจ ำหน่ำยมำอยู่บ้ำน โดยควำมร่วมมือจำกทีมบุคลำกรทั้งรพ.สต. สสอ. รพ.ควนขนุน รพ.

พัทลุง อบต. เทศบำล รพ.จิตเวชสงขลำรำชนครินทร์ และทีมภำคีเครือข่ำยในชุมชน ระบบกำรเฝ้ำระวังควำม

เสี่ยงในชุมชน จัดอบรมให้บุคลำกรในเครือข่ำยเรียนรู้กำรเฝ้ำระวังติดตำมผู้ป่วยในชุมชน สำมำรถประเมิน

ผู้ป่วยได้เบื้องต้นและส่งต่อข้อมูลให้กับรพ.ควนขนุนและจัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยจิตเภท ญำติผู้ดูแลและ อส

ม.ในกำรประเมินปัจจัยเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือเฝ้ำระวังก่อนอำกำรก ำเริบ 5 Red Flag และจัดกำรระบบบริกำร

จิตเวชฉุกเฉิน น ำเครื่องมือประเมินระดับควำมรุนแรงมำใช้ จัดอบรมให้ทีมเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ มีทักษะและ

มั่นใจในกำรจ ำกัดพฤติกรรม ฟ้ืนฟูควำมรู้และขั้นตอนกำรน ำส่งบุคคลที่มีควำมผิดปกติทำงจิตเข้ำสู่กำรรักษำ  

สร้ำงเครือข่ำยกำรดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน ท ำแนวทำงกำรประสำนงำนกับเครือข่ำยทั้งในและระบบ

สำธำรณสุขอย่ำงเป็นระบบในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน เช่น อสม. เทศบำล กู้ภัย ต ำรวจ เป็นต้น  และในปี 

2563 ปรับเปลี่ยนระบบกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนแบบ New Normal เพ่ือป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของ

โควิด-19 โดยใช้ระบบกำรสื่อสำรด้วยโทรศัพท์ ทั้งกำรสนทนำและสะท้อนข้อมูล และสื่อสังคมออนไลน์ทั้งไลน์ 

และเฟซบุ๊ค ในกำรติดตำมพูดคุย ให้ค ำปรึกษำดุจญำติมิตรกับผู้ป่วยและญำติ ปรับระบบกำรเติมยำใกล้บ้ำน

ใกล้ใจด้วย Drug Refer Mobile  

ระยะการติดตามเสริมพลังและเรียนรู้ร่วมกัน จำกกำรด ำเนินกำรทีมผู้ด ำเนินกำร ได้ติดตำมเยี่ยม

เสริมพลังกำรด ำเนินกำรในชุมชนด้วยทีมไตรภำคี ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มทีมสหวิชำชีพสุขภำพจิต กลุ่มผู้น ำ

ชุมชน และญำติผู้ป่วยด้วยกระบวนกำรประเมินผลกำรด ำเนินหลังปฏิบัติกำร (After Action Review: AAR) 

กำรสะท้อนกำรเรียนรู้ (Reflection) ทุกเดือน และทุก 6 เดือน ประเมินผลของกำรพัฒนำระบบบริกำรดูแล

ต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนโดยใช้แบบติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ติดตำมเยี่ยม

ที ่1 และ 6 เดือน ประเมินผลลัพธ์ และวำงแผนกำรพัฒนำระบบอย่ำงมีคุณภำพและต่อเนื่อง  

ระยะการสะท้อนการเรียนรู้และถอดบทเรียน จำกกำรด ำเนินกำรในแต่ละปี ทีมผู้ด ำเนินกำรได้
ด ำเนินกำรจัดเวทีกำรถอดบทเรียน และสะท้อนผลกำรด ำเนินกำร รวมทั้งสกัดขุมควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือ
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เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนสุขภำพจิตของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอควนขนุน วิเครำะห์ปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จและถอดบทเรียน พัฒนำและด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกระบบทั้งในระบบบริกำรสุขภำพและชุมชน   
 กำรด ำเนินกำรครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณด้วยแบบติดตำมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และ
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ จ ำนวน และร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสนทนำกลุ่ม 
กำรวิเครำะห์หลังกำรด ำเนินกำร กำรถอดบทเรียน กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ    
ผลการศึกษา กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่ำงต่อเนื่องตำมรูปแบบไตรพลังใน

อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกิดควำมร่วมมือกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรแบบไตรพลังของกลุ่มทีมสหวิชำชีพ

สุขภำพ กลุ่มผู้น ำชุมชน และญำติผู้ป่วย ผ่ำนกำรหนุนเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (พชอ.)   

ตำรำงที่ 1. ประเภทและผลลัพธ์กำรติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน โรงพยำบำลควนขนุน 
จ ำแนกตำมประเภทกลุ่มเสี่ยง จ ำนวน 148 คน   

ประเภทผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่ม
เสี่ยง ที่ติดตำมเยี่ยมบ้ำน(รำย) 

ปีงบประมำณ  
2560 2561 2562 2563 

(1ต.ค.62-31ก.ค.
63 

โครงกำร สปสช. 15 15 13 13 
จ ำหน่ำยจำกรพ. จิตเวชสงขลำฯ 14 15 17 11 
จิตเวชซับซ้อน 14 8 8 5 
รวม 43 38 38 29 
ก ำเริบซ้ ำ(คน) 1 2 1 1 
อัตรำกำรก ำเริบซ้ ำ  2.32 5.26 2.63 4.34 

ตารางท่ี 2 ผลกำรติดตำมเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ ำนวน 148 คน ในปี 2563 

แบบติดตำมเยีย่มบ้ำน  
ร้อยละผลกำรตดิตำม (เดือนท่ี 1) ร้อยละผลกำรตดิตำม (เดือนท่ี 6) 

1 คะแนน   2 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน   2 คะแนน 3 คะแนน 
1.ด้ำนอำกำรทำงจิต 91.90 5.40 2.70 97.30 2..02 0.68 
2.ด้ำนกำรกินยำ 91.89 4.73 3.38 94.60 4.05 1.35 
3.ด้ำนผู้ดูแล/ญำต ิ 94.60 4.05 1.35 97.30 2.02 0.68 
4.ด้ำนกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน 94.59 4.73 0.68 97.97 1.35 0.68 
5.ด้ำนกำรประกอบอำชีพ 88.52 4.05 7.43 91.22 3.38 5.40 
6.ด้ำนสัมพันธภำพในครอบครัว 93.92 4.73 1.35 97.30 2.02 0..68 
7.ด้ำนสิ่งแวดล้อม 99.32 0.68 0.00 99.32 0.68 0.00 
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แบบติดตำมเยีย่มบ้ำน  
ร้อยละผลกำรตดิตำม (เดือนท่ี 1) ร้อยละผลกำรตดิตำม (เดือนท่ี 6) 

1 คะแนน   2 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน   2 คะแนน 3 คะแนน 
8.ด้ำนกำรสื่อสำร 96.63 2.02 1.35 96.63 2.02 1.35 
9.ด้ำนควำมสำมำรถในกำรเรยีนรู้  97.30 2.02 0.68 97.30 2.02 0.68 
10.ด้ำนกำรใช้สำรเสพตดิ(บุหรี/่
สุรำ/ยำเสพติด 

83.83 4.73 11.44 86.50 8.10 5.40 

จำกกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2560 - 2563 พบว่ำ กำรด ำเนินกำรที่เห็นผลกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่ำง

ชัดเจน ได้แก่ กำรท ำกิจวัตรประจ ำวันของผู้ป่วยที่ท ำได้ดี เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 97.97 รองลงมำคือ  พบว่ำ

อำกำรทำงจิตของผู้ป่วยเกือบทั้งหมด ไม่มีอำกำรทำงจิต (ร้อยละ 97.30) เช่นเดียวกับกำรดูและของญำติและ

ด้ำนสัมพันธภำพในครอบครัวอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 97.30) ส่วนกำรกินยำของผู้ป่วยก็ดีขึ้นโดยมีกำรกินยำ

อย่ำงสม่ ำเสมอ ร้อยละ 94.60 แต่ยังมีผู้ป่วยมีกำรกำรใช้สำรเสพติดเป็นประจ ำน้อยกลับน้อยลงอย่ำงชัดเจน 

ลดลงเป็นร้อยละ 5.40  ส่วนด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรสื่อสำรและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ไม่ได้มีกำร

เปลี่ยนแปลงมำกนัก เนื่องจำกได้รับกำรจัดกำรและพัฒนำด้วยภำคีเครือข่ำยชุมชนและญำติ   

วิจารณ์ จำกกำรพัฒนำระบบบริกำรดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วยกระบวนกำรวิจัย
และพัฒนำ และกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบด้วยกำรมีส่วนร่วม ต้ังแตเ่ดือนตุลำคม 2560 พัฒนำต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำ 3 ปี และในปีที่4 พัฒนำระบบเยี่ยมบ้ำนแบบ New Normal เพ่ือป้องกันและควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19  ซึ่งสำมำรถพัฒนำระบบกำรดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนได้ครอบคลุมตำมแนวคิด
ของระบบบริกำรสุขภำพจิตชุมชนทั้งระบบเยี่ยมบ้ำน ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ กำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงในชุมชน และ
ระบบบริกำรจิตเวชฉุกเฉิน มีกำรใช้แบบติดตำมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนในกำรติดตำมดูแลครอบคลุมทั้ง 10 
ด้ำน ผลของกำรติดตำมผู้ป่วยในปี 2560 – 2562 พบมีอัตรำก ำเริบซ้ ำลดลงอย่ำงชัดเจน เท่ำกับร้อยละ 2.32, 
5.26 และ 2.63 ตำมล ำดับ จำกปัญหำไม่ยอมรับประทำนยำ หยุดยำเอง สอดคล้องกับไพจิตร (2561) ที่ศึกษำ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวช รพ.ปะเหลียน จ.ตรัง พบว่ำสิ่งที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
รักษำ คือกำรรับประทำนยำไม่ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับกำรศึกษำของวรสุดำ(2560) ที่ศึกษำกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพ(Service plan) สำขำสุขภำพจิตและจิตเวชรพ.โพนทอง ในกำรเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยจิตเวชที่มี
ปัญหำซับซ้อน พบว่ำผู้ป่วยและครอบครัวมีปัญหำเศรษฐกิจหรือขำดผู้ดูแลที่ดีและบำงรำยมีพฤติกรรมใช้สำร
เสพติด ส่วนแนวทำงช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอำกำรก ำเริบอันตรำยต่อตนเองและผู้อ่ืน ครอบครัว รพ.สต. ผู้น ำ
ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรดูแล มีแนวทำงในกำรส่งต่อผู้ป่วย ร่วมกับต ำรวจช่วยเหลือน ำส่งเข้ำระบบบริกำร
ร่วมกับโรงพยำบำล สอดคล้องกับงำนวิจัยของวรัทยำ(2556) ที่ศึกษำกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
รพ.ปลำปำก จ.นครพนมพบว่ำกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชจ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำกภำคี
เครือข่ำยที่เก่ียวข้องในกำรดูแลร่วมกัน 
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สรุป กำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่ำงต่อเนื่องตำมรูปแบบไตรพลังในอ ำเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ก่อให้เกิดกำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ระบบกำรดูแลและติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชใน
ชุมชนเกิดแนวกำรปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว ญำติ และ
ชุมชน ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดี สำมำรถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้   
ข้อเสนอแนะ ควรมีกำรติดตำมและประเมินระบบด ำเนินกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน 
และควรมีระบบกำรสะท้อนข้อมูลและผลกำรด ำเนินกำรผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อ ำเภออย่ำงต่อเนื่อง  
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