
สรุปผลการดาํเนินงานสุขภาพจิตประจาํป 2553

งานบริหาร

อัตรากาํลัง นางกมลวรรณ ตาตะคุ   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
ผูรับผิดชอบตามหนวยงาน

 1.  ER นางสาวนวพร สุภาพพันธ
      2.  OPD นางสาวไอยริน คงชัยกุล

 3.  LR นางสาวทิพวัลย ขันเกษตร
 4.  Ward 1 นางวิภารัตน ลิมสวัสดิ์
 5.  Ward 2 นางสาวรัชนี แสงพันธ

เจตจาํนง
ใหบริการผูปวยที่มีปญ หาดานสุขภาพจิตแบบองครวม อยางมีมาตรฐาน ผูรับบรกิารพึงพอใจ

ขอบเขตบรกิาร
1. บริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัยและปญหาสขุภาพจิต 
2. ใหก ารบําบัดทางจิต เชน  Satir, CBT, Empowerment ,REBT,Resilience ฯลฯ
3.  ใหคําปรึกษาเจาะเลือดดวยความสมัครใจ (VCT) และนัดเขาโครงการกินยาตานไวรัส ( ARV)
4.  ประเมนิและคัดกรองเกี่ยวกับ ภาวะเครียด,โรคซึมเศรา และการฆาตัวตาย, ดัชนีชี้วัดความสุขและอ่ืนๆ 
5. รับ Consult case จากหนวยงานอ่ืน เม่ือพบผปู วยที่มปีญ หาดานสุขภาพจติ เชน คลินกิโรคเร้ือรัง 
    (TB, DM,COPD,Asthms) หรือ หญิงตั้งครรภทมี่า ANC ,งานยาเสพติด, งานกายภาพบําบัด, PCU
6. งานติดตามดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน ( Home Health Care )
7. ทีมที่ปรกึษากลุมจิตอาสา/มิตรภาพบําบัด เชน กลมุ พลังรักษหัวใจอําเภอสอยดาว
8. เกบ็และรายงานขอมูลดังตอไปนี้

8.1  รง.506 DS
8.2 Home Health Care
8.3  จํานวนผูปวยที่มีปญ หาสุขภาพจิต 8 อันดับโรค เชน  โรคซึมเศรา, โรควิตกกังวล และอ่ืนๆ
8.4  จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับการเยีย่มบาน
8.5  เก็บและบันทกึขอมูลผูปวยโรคเอดส  (Nap programe)  สงขอมูลทาง website คือ 

WWW.nsho.go.th
8.6  เก็บและบันทกึขอมูลแบบรายงาน 506.DS ผานทางWeb site คือ www.suicithai.com
8.7 เก็บและบนัทกึขอมูลเฝาระวังโรคซึมเศรา (Off line) และสงผาน www.thaidepression.com
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 9.    บริการชวยเหลือเด็กและสตรีทถีู่กกระทํารุนแรง ( OSCC, One stop service crisis center ) 
 10.  บริการจิตเวชฉุกเฉิน ( MCC, Mental health crisis center )

11.  บริการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ( End of life care )

งานวิชาการ

1. อบรมโครงการพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับรพศ./รพช./รพสต./PCU
2. ประชุมโครงการสัมมนาประเมนิผลการดําเนินงานสุขภาพจิตและประเมินผลการบูรณาการงานสุขภาพจิต

และจิตเวชสูเครือขายนอกระบบสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 9
3. ประชุมเครือขายดําเนนิงานโครงการรักษาผูปวยจิตเวชอยา งตอเนื่องในโรงพยาบาลชุมชน
4. อบรมโครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพแกนนําในชุมชนในการปองกัน เฝาระวังปญ หาโรคซึมเศราและ

ความเส่ียงตอการพยาบาลฆาตัวตายจังหวัดจนัทบุรี
5. ประชุมเกี่ยวกบังานสุขภาพจิตคือ งานโรคซึมเศรา งานฆาตัวตาย งานพัฒนาส่ือสารสารสนเทศ การ

รายงานทางสุขภาพจิตและการพัฒนาบรกิารทางจติเวช
6. อบรมการโปรแกรมสารสนเทศการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา  
7. วิทยากรอบรมโครงการบูรณาการพัฒนาศกัยภาพแกนนําในชุมชนในการปองกัน เฝาระวังปญหาโรค

ซึมเศราและความเส่ียงตอการพยายามฆาตวัตายจงัหวัดจันทบุรี
8. วิทยากรอบรมโครงการปรับเปลยี่นพฤติกรรมกลุม Metabolic อําเภอสอยดาว
9. วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสาในร้ัวโรงเรียนระดับประถมศึกษาของอําเภอสอยดาว
10.  กรรมการตัดสินคดัเลือก อสม.ดีเดน สาขางานสุขภาพจิตและจิตเวชของอําเภอสอยดาว
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งานบริการ
1.  การคัดกรอง จํานวน

( คน/คร้ัง )
     1.1  คัดกรองผูปวยที่มีภาวะเครียด

เครียดผิดปกติ
3,483

32
     1.2  คัดกรองผูปวยที่มีภาวะโรคซึมเศรา
            ผูปวยที่มีภาวะโรคซึมเศรามากกวา 7 คะแนน

652
78

     1.3  คัดกรองผูที่เส่ียงตอการฆาตัวตาย
            เส่ียงตอการฆาตัวตาย

78
28

     1.4  คัดกรองผูปวยที่มีภาวะวิตกกังวล
            วิตกกังวลที่ผิดปกติ

295
12

     1.5  คัดกรองโรคซึมเศราในกลุมผูสูงอายุปวยดวยโรคเร้ือรัง 331
     1.6  จํานวนผูสูงอายุที่มีโรคเร้ือรัง 5 โรคที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติ (9Q>7)  35
     1.7  จํานวนผูสูงอายุที่มีโรคเร้ือรัง 5 โรคที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติ (9Q>7) ไดรับการติดตามประเมินซํ้าตอเนื่อง  
            ครบ 4 คร้ัง  (ดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศรา 9Q หรือ 8Q)

13

     1.8  คัดกรองโรคซึมเศราในกลุมเส่ียงกลุมอื่นๆ  504
     1.9  จํานวนกลุมเส่ียงอื่นๆที่มีผลการคัดกรองที่ผิดปกติไดรับการติดตามประเมินซํ้าตอเนื่องครบ 4 คร้ัง
             (ดวยแบบคัดกรองโรคซึมเศรา 9Q หรือ 8Q)

17

2.  การใหคําปรึกษา/การบําบัดทางจิต คน/คร้ัง
      2.1  การใหคําปรึกษาตรวจเลือดเพื่อความสมัครใจ (Voluntary Counseling Testing) 415/415
      2.2  การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย 126/126
      2.3  การใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพจิต 324/324

2.4  การใหคําปรึกษารายครอบครัว ( Family counseling ) 586/614
2.5  การใหคําปรึกษาที่ใชการนึกคิดและการปรับพฤติกรรมในการสงเสริมสุขภาพจิตและพฤติกรรมทางบวก ( CBT) 236/289

      2.6  การบําบัดทางจิตแบบ Satire model 16/23

2.7  การเสริมสรางความเขมแข็งทางจิตใจ  ( Resilience ) 1,451/1,625
      2.8  การเสริมสรางความเขมแข็งทางครอบครัว ( Empowerment ) 1,451/1,625
3.  การใหสุขภาพจิตศึกษา คน/คร้ัง

3.1  การใหความรูทางสุขภาพจิตแกประชาชนทั่วไป ( นักเรียน วัยทํางาน วัยทอง ผูสูงอายุ ญาติผูปวย คูสมรส ฯลฯ 1,050/17

3.2  การใหความรูทางสุขภาพจิตในกลุมเส่ียง (หญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด ผูปวยโรคเร้ือรัง) 12/28

3.3 การใหความรูแกญาติผูปวยจิตเวช 24/24
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งานบริการ
4.  การใหบริการสุขภาพจิตอ่ืนๆ คน/คร้ัง
      4.1  การใหบริการคลายเครียด
      4.2  บริการวิกฤติสุขภาพจิตและจิตเวชฉุกเฉิน (MCC)
      4.3  บริการชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรง (OSCC)
      4.4  การดูแลผูปวยระยะสุดทาย (End of life care)

1,625/1,690
12/18
5/5

45/48
5.  ใหคําปรึกษาทางโทรศัพท (Hot line) 56
6.  การติดตามผลทางโทรศัพท 92
7.  การสงตอผูที่มีปญหาสุขภาพจิต 7/8
9.  การเผยแพรความรูดานสุขภาพจิต
      9.1  วิทยากร

คน/คร้ัง
1,050/17

10. การดูแลตอเนื่องที่บาน (Home Health care) ครอบครัว/คน

     10.1  บริการเย่ียมบานผูปวยที่จําหนายจากโรงพยาบาลพระปกเกลา
     10.2  บริการเย่ียมบานผูปวยที่จําหนายจากโรงาพยาบาลสอยดาว
     10.3 บริการเย่ียมบานผูปวยที่จําหนายจากโรงพยาบาลนอกเขต
      10.4 ผูที่พยายามฆาตัวตายไดรับการเย่ียมบานภายใน 15 วัน

15/42
32/65
2/6

43/52
11. เฝาระวังกลุมเสี่ยงอ่ืนๆและบันทึกขอมูลทาง Website คน
     11.1  ประเมินความเครียดเจาหนาที่   ( 2 คร้ัง )
     11.2  ประเมินความพึงพอใจในการทํางาน  ( 2 คร้ัง )
     11.3  บันทึกขอมูลผูปวยที่ใหคําปรึกษาตรวจเลือดดวยความสมัครใจ (Voluntary counseling testing)
     11.4  บันทึกขอมูลผูพยายามฆาตัวตาย ทาง Website คือ www.suicidethai.com
     11.5  บันทึกขอมูลบูรณาการระบบสารสนเทศการใหบริการผูติดเช้ือเอดส/ผูปวยเอดส www.nsho.go.th
     11.6  บันทึกขอมูลเฝาระวังโรคซึมเศรา  (Off line) สงผาน Website  คือ www.thaidepression.com

304
304
415
56

304
652

12.  ผูปวยทางจิตเวชที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสอยดาว คน/คร้ัง
     12.1  โรคจิต
     12.2  โรควิตกกังวล
     12.3  โรคซึมเศรา
     12.4  โรคปญญาออน

12.5  โรคลมชัก
12.6  โรคจิตอื่นๆ

524/553
180/194
132/145
18/19

266/292
299/310

13.  ผูพยายามทํารายตนเองทั้งหมด 
      13.1  จํานวนผูที่ฆาตัวตายสําเร็จ / ไมสําเร็จ

13.2  จํานวนผูที่ฆาตัวตายสําเร็จคร้ังแรก / มากกวา 1 คร้ัง
     13.3   จํานวนผูที่พยายามฆาตัวตายคร้ังแรก / มากกวา 1 คร้ัง

56 คน
13/43
8/5 

46/10
14.  จํานวนผูปวยที่ไมไดมาตามนัด 22คน
15.  จํานวนผูปวยตองการรับบริการแตเจาหนาที่ไมอยู (ลา/ประชุม/อบรม) 37คน/12คร้ัง
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วิเคราะหขอมูลเชิงระบาดวิทยาปญหาสุขภาพจิตป2553 

บริบทของอําเภอสอยดาว
• ส่ิงแวดลอมและชุมชนที่อยูอาศัยเปล่ียนแปลง
• แรงงานอพยพยายถ่ิน/แรงงานตางดาว
• โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลาง
• การแขงขันทางสังคมและเศรษฐกิจ
• การเขาถึงการรักษาโรคซึมเศรานอย
• สถาบันครอบครัวลมเหลว/ครอบครัวแตกแยก/หยารางสูง
• คานิยม/ทัศนคติทางสังคมเปล่ียน/ความแตกตางฐานะทางสังคม
• แนวตะเข็บชายแดนกัมพูชา/ยาเสพติด/บอนการพนัน

มีจํานวนประชากร 68,795 คน  จํานวน 70 หมูบาน  5 ตําบล

สถานการณการฆาตัวตายของอําเภอสอยดาวเปรียบเทียบภายในจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. พยายามฆาตัวตาย

(คน )
ฆาตัวตายสําเร็จ

(คน )
พยายามฆาตัวตายซํ้า

(คน )
ลําดับความรุนแรงของ

พื้นที่
ป2547 15 4 - -

ป2548 48 16 2 3

ป2549 51 6 6 7

ป2550 52 6 1 8

ป2551 55 6 1 8

ป2552 43 11 5 2***

ป2553 43 13 10 3***

สถานการณการทํารายตนเองซํ้า ป2547-2553

0 2 4 6 8 10 12

2548

2549

2550

2551

2552

2553

ทํารายตนเองซํ้าสําเร็จ
ทํารายตนเองซํ้า
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เปรียบเทียบพ้ืนที่พยายามทํารายตนเอง แยกรายป

สถานการณความรุนแรงการพยายามทํารายตนเองป2553

หมายเหต ุ อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ คิดเปน 18.90/แสนประชากร

อําเภอสอยดาว
(คน)

เดือน ฆาตัวตายทั้งหมด ทําสําเร็จ ทําซํ้า

ตางอําเภอ
(คน)

ตางจังหวัด
(คน)

กัมพูชา
(คน)

เพศชาย
(คน)

เพศหญิง
(คน)

ต.ค. 5 3 - - 1 (สําเร็จ1) - 2 4
พ.ย. 2 - - - - 1 - 3
ธ.ค. 4 - - 2 - 1 4 3
ม.ค. 4 - - - - - 1 3
ก.พ. 6 1 - - - - 3 3
มี.ค. 3 3 1 - - - 1 2
เม.ย. 4 1 - - 2 (สําเร็จ1) - 4 2
พ.ค. 4 1 - - - - 1 3
มิ.ย. 4 1 1 - - - 3 1
ก.ค. 5 1 1 - - - 4 1
ส.ค. 4 2 - - - 1 2 2
ก.ย. 6 - - - - - 1 5

0

5

10

15

20

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ปะตง
ทับชาง
ทุงขนาน
ทรายขาว
สะตอน
นอกเขต
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สาเหตุทํารายตนเองสําเร็จ ป2553

  ปญหานอยใจ/ขัดแยง/ทะเลาะกับบุคคลในครอบครัว 7 คน

  ปญหาหนี้สิน 1 คน

  เบื่อหนายตนเอง ปวยดวยโรคเร้ือรัง 2 คน

  ไมทราบสาเหตุที่แทจริง (มีอาการทางประสาท) 1 คน

  ไมทราบสาเหตุ 1 คน

  เครียด 1 คน

วิธีการทํารายตนเองสําเร็จ ป2553

• ผูกคอ 5 ราย
• กินสารกําจัดแมลง   2 ราย
• กินสารกําจัดวัชพืช 6 ราย

ผลการดําเนินงานเฝาระวังการฆาตัวตายและโรคซึมเศรา
• สถิติป2553 แนวโนมพบวา มีผูพยายามทํารายตนเองซํ้าเพิ่มมากขึ้น บางรายพยายามทํารายตนเองถึง 5 คร้ัง 
• ผูพยายามฆาตัวตายสําเร็จยังไมลดลงแตกลับเพิ่มจํานวนมากขึ้น 
• เฝาระวังผูที่มีปญหาโรคซึมเศราเพือ่ใหเขาถึงบริการมากขึ้น แตผูที่พยายามทํารายตนเองกลับไมใชผูปวยดวยโรคซึมเศรา
• ผูพยายามทํารายตนเองสําเร็จดวยโรคเร้ือรังนอยกวาป 2552 พบเพียง 2 รายเทานั้น 
• กลุมผูปวยโรคเร้ือรังสาเหตุที่ทําใหตัดสินใจทํารายตนเอง เกิดจากความเบื่อหนายตนเองที่ตองดูแลเร่ืองการกินยา มาพบ

แพทยตามนัด การกําเริบของโรค ปญหาเร่ืองเงินทอง รายไดไมพอใช รวมทั้งเครียดจากปญหาภายในครอบครัว 
       ขาดคนดูแล
• ผูที่พยายามทํารายตนเองหรือทํารายตนเองสําเร็จมักเกิดจากอารมณช่ัววูบ ทะเลาะเบาะแวงกับคนใกลชิดและมักใชความ

รุนแรงในครอบครัว หรือมีประวัติเคยใชยาเสพติด ด่ืมAlcohol ติดหนี้ เลนการพนัน
ครอบครัวแตกแยก/ลมเหลว/ขาดความอบอุน 

• ปจจัยจากส่ิงแวดลอมภายนอกเปนตัวกระตุนเชน ปญหาทางเศรษฐกิจและบริบททางสังคม
• พบผูปวยมีปญหาความเครียด/โรคซึมเศรา/จิตเภทเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากปญหาใชสารเสพติด
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ปญหาและอุปสรรค
ดานบุคลากร
• เจาหนาที่รับผิดชอบทํางานหลายดาน ทําใหทํางานยังไมเต็มที่
• การทํางานไมครอบคลุมทุกดาน เชน สงเสริม,ปองกัน,ฟนฟู
• เจาหนาที่หนวยปฐมภูมิมีภาระงานมาก/ขาดความรูและความเช่ียวชาญดานจิตเวช
• ขาดความรูความชํานาญดานการวิเคราะหปญหาของพื้นที่
• ยังทํางานไมบูรณาการรวมกับหนวยงานราชการอื่นอยางเต็มที่
       (กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย ,กระทรวงมหาดไทย)
• เย่ียมบานไมครอบคลุม

ดานบริบทพ้ืนที่
• พื้นที่ติดแนวชายแดนกัมพูชา มีบอนการพนัน /ปญหายาเสพติด / Alcohol 
• แรงงานตางดาว เชน กัมพูชา, พมา, ลาว
• โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กถึงกลาง  เกิดการอพยพแรงงานยายถ่ิน/ ประชากรแฝง
• ความสัมพันธในครอบครัวและความรวมมือของชุมชนลดลง
• ความแตกตางของชนช้ันและรายได
• ทัศนคติ/คานิยมทางสังคมเปล่ียนแปลง
• Teenage pregnancy / OSCC เพิ่มมากขึ้น

ดานระบบการทํางาน
• ระบบการเฝาระวังและการติดตามผูปวยยังทําไดไมเต็มที่
• ฐานขอมูลดานโรคจิตยังไมครอบคลุมของแตละพื้นที่ เชนฐานขอมูลของกลุมที่เจ็บปวย/กลุมเส่ียงที่ชัดเจน 
• การคัดกรองคนหาผูปวยยังทําไดไมครอบคลุม
• กลุมผูปวยที่ทํารายตนเองสําเร็จอยูนอกเหนือระบบเฝาระวัง จะพบการทํารายตนเองที่เกิดขึ้นกะทันหัน 
• ยังไมมีการประชุมปญหาการทํางานที่เปนระบบคปสอ.
• ขาดการกํากับ ประเมินผล และติดตามงาน

ดานผูปวย
• ผูปวยที่มีปญหาดานสุขภาพจิตยังเขาถึงการใหบริการนอย
• ผูปวยโรคจิตไมยอมกินยา/ขาดนัด/ญาติทอดทิ้งไมสนใจ
• ทัศนคติของผูที่พยายามฆาตัวตาย มักคิดวาตนเองไมไดเจ็บปวย ไมจําเปนตองมาพบแพทยตามนัด
• ผูปวยมีอาชีพทางการเกษตร /รับจาง เศรษฐานะคอนขางตํ่า มีรายไดนอย
• ไมตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาตอเนื่อง เชน ไมมีคนมาสง สวนใหญซ้ือยาจากคลินิก/รานขายยาในตลาดหรือใน

หมูบาน หางาย
• รักษาดวยตนเองหรือพูดคุยปรึกษาจากเพื่อนบาน
• ยายที่อยู/รับจางทํางานที่อื่น เชน รับจางเก็บผลไม
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แผนการดําเนินงานดานสุขภาพจิตป 2554

1. แบงพื้นทีใ่นการแกไขปญหาตามสภาพความรุนแรงและทํางานเชิงรุกในพื้นที่ที่มีปญหาสุขภาพจิตมากที่สุด
      คือเขตตําบลทับชาง และเขตตําบลปะตง
2. นําเสนอสถานการณความรุนแรงและปญหาสุขภาพจิตใหนายอําเภอ องคการบริหารสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน  
      ประชาชนในพื้นที่รับทราบปญหา
3. จัดสรางฐานขอมูลผูปวยที่มีปญหาดานสุขภาพจิต และเช่ือมโยงเครือขายใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
       สวนราชการ หรือ หนวยงานคปสอ.สอยดาว
4. แกไขปญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ รวมกับหนวยราชการอื่นๆที่เก่ียวของและทํางานเชิงรุกมากขึ้น
5. สงเสริมสุขภาพจิตในครอบครัวเพื่อใหเกิดครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็งและเกิดการทํางานแบบตอเนื่อง ย่ังยืน โดยใช

งบประมาณจากกองทุนสุขภาพของทองถ่ิน อาศัยความรวมมือของผูนําชุมชน และประชาชนในพื้นที่
6. เพิ่มเครือขายการเฝาระวัง การคัดกรอง การรักษา การฟนฟูสภาพเยียวยาจิตใจ โดยมีการเช่ือมโยงขอมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว 

ผานทาง E-mail ,FTP,Telephone
7. จัดต้ังคลินิกจิตเวช เพื่อใหผูปวยที่มีปญหาดานสุขภาพจิตสามารถเขาถึงบริการไดมากขึ้นและมารักษาตอเนื่อง

อุปสรรคของการดําเนินงานสุขภาพจิตป2554

 เนื่องจากบุคลากรขาดแคลน เจาหนาที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตมีคนเดียว ไมสามารถทํางานเชิงรุกไดเต็มที ่
      ถาเขาไปทํางานรวมกับเจาหนาทีใ่นชุมชน  ไมมีคนมาทํางานแทน ทําใหผูปวยที่มารับการบริการในโรงพยาบาล
      ไมไดรับการดูแลชวยเหลือและใหคําปรึกษาอยางเต็มที่

โครงการบูรณาการงานสุขภาพจิต คปสอ.สอยดาวป 2554

โครงการ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา
ดําเนินการ

1.  รณรงคงานสัปดาหสุขภาพจิต เจาหนาที/่ประชาชนทั่วไป 7 วัน
2. พลังเครือขายอาสาเยียวยาจิตใจ อสม./ผูนําชุมชน/พระ/ดีเจ/ครู/นักเรียน/เยาวชน/สาธารณสุข/อปท./

สตรีอาสา/จิตอาสา จํานวน  70  คน 
2 วัน

3. ESAE : การปฐมพยาบาลจิตใจ เบื้องตน เจาหนาที่คปสอ.สอยดาว จํานวน  30 คน 2 วัน
4. ประชุมทีมงานเย่ียมบาน เจาหนาทีค่ปสอ.สอยดาว  จํานวน 25 คน

จํานวน 2 คร้ัง ๆละ 1 วัน
2  วัน

5. ประชุมเครือขายการทํางานสุขภาพจิต เจาหนาที่คปสอ.สอยดาว  จํานวน 25 คน 
จํานวน 2 คร้ัง ๆละ 1 วัน 

2  วัน
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กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ รพศ. รพท. รพช และ PCU เปนแนวทางที่จัดทําขึ้น เพื่อ
นําไปใชในการพัฒนาระบบบริการ โดยใหนําแนวทางดังกลาวมาใชในการประเมินเพื่อหาโอกาสพัฒนา ระบบบริการสามารถสรุปได
เปน 5 ดานดังนี้

กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับรพศ. รพท. รพช. และPCU

ผลการนิเทศงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลสอยดาว

ผลการนิเทศ ระดับข้ัน เหตุผล
1.  ดานบุคลากร ขั้นที่ 1 พยาบาลผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชผานการอบรม

หลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 4 เดือน) หรือปริญญา
โทสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

2.  ดานสถานที่ ขั้นที่ 1 มีการเปดบริการคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวชรวมกับคลินิกอื่นๆใน
โรงพยาบาล โดยมีการกําหนดวันเวลาใหบริการชัดเจน เพื่อให
ผูใชบริการสามารถเขาถึงไดงาย

3.  ดานระบบบริการ
     3.1  การตรวจวินิจฉัย ขั้นที่2 สามารถใหการวินิจฉัย Common disease 8 โรค คือโรคจิต โรควิตก

กังวล โรคซึมเศรา โรคปญญาออน ผูปวยระบบประสาท
ผูปวยฆาตัวตายและปญหาสุขภาพจิตอื่นๆไดตามบริบทของ
โรงพยาบาล

     3.2  การใหการดูแลทางสังคมและจิตใจ ขั้นที่2 มีผูรับผิดชอบการใหการดูแลทางสังคมและจิตใจ มีการจัดระบบการ
ใหการดูแลทางสังคมและจิตใจในโรงพยาบาล

    3.3  การสงเสริมปองกันดานสุขภาพจิต ขั้นที่ 2 เพราะมีการจัดงานสงเสริมปองกันดานสุขภาพจิตใหแกผูปวยจิตเวช

บริการสุขภาพจิตและจิตเวชครบวงจร

1. ดาน
บุคลากร

2. สถานท่ีบริการ
3. ระบบบริการ
  3.1  การตรวจวินิจฉัยและการบําบัด
3.2 การใหการดูแลทางสังคมจิตใจ
3.3 การสงเสริม
3.4  ระบบยา

4. ดานการสงตอ 5. ดานการติดตามดูแล
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และญาติในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนที่เปนกลุมเส่ียงตามบริบทของ
พื้นที่ โดยเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในงานจิตเวช
ของโรงพยาบาล

    3.4  ระบบยา ขั้นที่ 1 เพราะมีการสํารวจความตองการ และบริหารจัดการใหผูปวยในเขต 
รับผิดชอบไดรับยาจิตเวชเพื่อรักษาตอเนื่อง มีระบบติดตามการใชยา
ตอเนื่องของผูปวย เพื่อลดความคลาดเคล่ือนทางยามีเภสัชกรรวมใน
ทีมดูแลผูปวยสามารถใหคําแนะนํา/ใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชยาจิต
เวชแกผูปวย/ญาติ/บุคลากรอื่นๆ ไดมีการบันทึกประวัติการใช
ยาจิตเวชของผูปวยเฉพาะรายและมีการนําไปใชประโยชนใน
กระบวนการรักษา

4.  ดานการสงตอ ขั้นที่ 1 มีการสงตอผูปวยแบบทางเดียว
5.  ดานการติดตามดูแล ขั้นที่ 1 มีการติดตามดูแลผูปวยที่คลินิกจิตเวชของโรงพยาบาล แตขาดความ

สมบูรณของการบันทึกเวชระเบียน

แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลสอยดาว ป 2554

เนื่องจากระดับคะแนนมาตรฐานระบบบริการงานสุขภาพจิตและจิตเวชอยูขั้นที่ 3 จะตองพัฒนาดังตอไปนี้

แผนพัฒนา ระดับข้ัน การดําเนินงาน
1.  ดานบุคลากร ขั้นที่ 3 พยาบาลผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชผานการอบรม

หลักสูตรเฉพาะทางพยาบาลจิตเวช (หลักสูตร 4 เดือน) หรือปริญญา
โทสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และมีแพทยทําหนาที่การ
บําบัดรักษาผูปวยจิตเวชภายในโรงพยาบาลใหเปนไปอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

2.  ดานสถานที่ ขั้นที่ 3 จะตองมีการจัดต้ังคลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช  แยกเฉพาะเปน
สัดสวนจากงานผูปวยนอก /จัดสถานที่ใหบริการแบบผูปวยในแก
ผูปวยจิตเวชตามบริบทของแตละโรงพยาบาล

3.  ดานระบบบริการ
     3.1  การตรวจวินิจฉัย ขั้นที่ 3 แพทย สามารถใหการวินิจฉัย common disease ทั้ง 8 โรค ตาม

บริบทของโรงพยาบาล/รักษาเบื้องตนแบบผูปวยในแกผูปวยที่ไดรับ
การวินิจฉัยในโรคขางตนได มีการจัด เฝาระวังความเส่ียงทางคลินิกที่
สําคัญของโรงพยาบาล มีการทบทวนการดูแลผูปวยในโรคทางจิตเวช
ที่สําคัญของโรงพยาบาล

     3.2  การใหการดูแลทางสังคมและจิตใจ ขั้นที่ 3 มีผูรับผิดชอบการใหการดูแลทางสังคมและจิตใจ มีการจัดระบบการ
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ใหการดูแลทางสังคมและจิตใจในโรงพยาบาลจะตองบูรณาการงาน
ดูแลทางสังคมและจิตใจใหเขาไปยูในงานระจํา ของงานบริการทุก
สวนของโรงพยาบาล

    3.3  การสงเสริมปองกันดานสุขภาพจิต ขั้นที่ 3 การจัดการงานสงเสริมปองกันดานสุขภาพจิตใหแกผูปวยจิตเวช ญาติ
ผูปวย ประชาชนที่เปนกลุมเส่ียงและประชาชนที่จัดอยูในกลุมปกติ 
โดยเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมในงานจิตเวชของ
โรงพยาบาล

    3.4  ระบบยา ขั้นที่ 3 จุดเนนใหเกิดการติดตามประเมินผลการใชยา และการนําผลที่ไดมา
วิเคราะหเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริการ มีตัวช้ีวัดระดับ
กระบวนการและผลผลิตที่บงบอกถึงผลสําเร็จ มีการรวบรวมขอมูล 
หรือตัวช้ีวัดตางๆและนํามาวิเคราะหประมวลผล มีการนําผลการ
วิเคราะหที่ไดไปใชประโยชนในการติดตามประเมินผล การปรับปรุง
หรือการพัฒนาการดําเนินงาน มีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดานยา เชน 
การใหขอมูลความรู การใหคําแนะนําดานยาจิตเวช แกประชาชน 
ผูปวย ญาติ หรือบุคลากรอื่นๆ

4.  ดานการสงตอ ขั้นที่ 3 การรับและสงตอผูปวยโดยการส่ือสารปญหาและความตองการของ
ผูปวยรวมทั้งสงตอขอมูลที่จําเปนใหแกรพท./รพศ. เพื่อใหขอมูล
ดังกลาวนั้น เปนแนวทางในการดูแลผูปวยรวมกัน

5.  ดานการติดตามดูแล ขั้นที่ 3 มีระบบฐานขอมูลผูปวยจิตเวช จัดระบบการติดตามดูแลผูปวยจิต
เวชทั้งที่คลินิกจิตเวชของโรงพยาบาล และติดตามไปในชุมชน
มากกวารอยละ 80 สามารถสรางเครือขายการดูแลผูปวยจิตเวชใน
ชุมชนไดอยางเหมาะสม ตามบริบท และความตองการของประชาชน
ในพืน้ที่รับผิดชอบ

แผนการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องที่บานป 2554

1. ประชาสัมพันธCOCเชิงรุก เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับการดูแลผูปวยที่บานที่ตองอาศัยความรวมมือ การชวยเหลือของ
ประชาชนและองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่

2. สรางเครือขายการดูแลผูปวยทีเ่ปนระบบและครอบคลุม โดยบูรณาการหลายหนวยงานเขามาชวยดูแล เชน อปท./อบต./
ผูนําชุมชน/เครือขายจิตอาสา/อสม./สตรีอาสา/แกนนําเยาวชน
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ปญหาและอุปสรรคในการเยี่ยมบาน

ปญหา/อุปสรรค วิธีแกไข รอดําเนินการ
1.  ไมมีคนขับรถ - แพทยขับรถเองพรอมทีม - แพทยเยี่ยมบานลาออกขาดคนขับรถ เสนอ

  คณะกรรมการบริหารจัดคนขับรถให
2.  วันท่ีไปเยี่ยมบานแพทยเหลือตรวจนอย - แพทยชวยตรวจประมาณ 15.00น. 

ออกเยี่ยมจนถึง 18.00 น.
3. ปญหาเศรษฐกิจ คารถไปF/U ของจิตเวช - ประสานกับคณะกรรมการบริหารรพ./อปท.เกี่ยวกับ

  การจัดรถบริการไปสงหรือรับยา
4.  การเปลี่ยนสายสวนปสสาวะ
     สายNG Tube

- ใหสถานีอนามัย/PCU เปลี่ยนสายให 
ไมตองยายผูปวยมารพ.

5.  เบิกสายSuctionไดนอย - ประสานหองยาเพื่อสํารวจความตองการใชในพื้นท่ี
6. เขียนแผนท่ีไมตรงบานผูปวย - เนนจุดสังเกตงายและบุคคล/สถานท่ีสาํคัญใน

   หมูบาน 
7. เขียนท่ีอยูหลังจําหนายผิด

ตามหาผูปวยไมพบ
- ปรับแบบฟอรมใหมเพิ่มช่ือ-ท่ีอยูพรอมหมายเลข
   บัตรประชาชนของผูดูแลท่ีบาน

8. เบอรโทรศัพทญาติท่ีใหไว ติดตอไมได 
    ปดโทรศัพท

- ปรับแบบฟอรมใหมเพิ่มช่ือ-ท่ีอยูพรอมหมายเลข
   บัตรประชาชนของผูดูแลท่ีบาน

9. ประสานสงขอมูลทางFTP ไปยังพื้นท่ี
ไมไดรับ

- โทรศัพทแจงกอนพรอมสงขอมูลผานFTP 
   Connection ผาน SSJ

10. ขอมูลท่ีฝากไวLocker หายเหมือนเดิม - สงขอมูลทางFTP,E-mail
11. เขียนจุดท่ีสงัเกตงายไมครอบคลุม - เนนจุดสังเกตงายและบุคคล/สถานท่ีสําคัญใน

  หมูบานบรรยายสถานทสี่ําคัญ
12. ขอมูลสงทาง FTP ไมสามารถเปดได
      คนละ version

- แจงศูนยคอมพิวเตอรลงVersionเดียวกัน

13. ผลการเยี่ยมบานเปดอานไดทางFTP - สามารถเปดอานไดหมดทุกหนวยงาน
14. ปรับปรุงแบบฟอรมการบันทึกเยี่ยม
      บานใหม

- สามารถบันทึกไดครอบคลุมมากยิ่งข้ึน

15. ขาดคนแทนกรณีท่ี Centerไมอยู 
เชนลาหรือประชุม

- ประชุมทีมเพื่อหาคนท่ีทํางานแทนCenter

16. แพทยไมระบุลงไปวา  HHC - พยาบาลพิจารณาเองวาสมควรสง
HHCหรือไม

17. ออกเยี่ยมวันอังคาร Center ติดประชุม - เพิ่มวันเยี่ยมคือวันพฤหัส เพราะPCU
บางแหงติดการใหบริการผูปวย
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18. ไมไดจัดเวรระบุวาเปนเวรใครเยี่ยมบาน ปรึกษาหัวหนากลุมการพยาบาล 
แบงความรับผิดชอบตามหนวยงานเวียนกันออก


