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มมุความรูด้า้นสขุภาพ 
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าจ านวนผู้ป่วย 
จติเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจติอ าเภอธาตุพนม มีแนวโน้ม
สูงขึน้  อัตราการขาดนัดปี 55-56 ร้อยละ 27 และร้อยละ 
31 ตามล าดับ   ท าให้ผู้ป่วยขาดยา ไม่สามารถควบคุมอาการ
ได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน 
 ทบทวนสาเหตุการขาดยา พบว่า 
 ไม่มาตามนัดจากปัญหาบ้านไกล ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางมาพบแพทย์ ไม่มีผู้ดูแล ครอบครัวและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลผู้ป่วยจติเวชน้อย 

ที่มา 



 
  เพื่อให้ผู้ ป่วยจิตเวชได้รับยาและการดูแล          
       อย่างต่อเน่ือง 
 ลดอัตราการก าเริบซ า้  
 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยา 
 ให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล 
 เพิ่มความพึงพอใจ 

 

วตัถุประสงค ์



 
  เป็นการศึกษาก่ึงทดลอง กับผู้ป่วยจิตเวชที่มารับ
บริการที่ ศูนย์สุขภาพใจใกล้บ้าน ทัง้ 9 ศูนย์ จ านวน 
319 ราย 
  ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.55 – 30 ก.ย.56 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 



 
  ทะเบียนผู้มารับบริการรายเดือน 
  แบบรายงานสถิติผู้ มีอาการก าเริบ 
  แบบประเมินความพึงพอใจ 
  รายงานการวิเคราะห์ต้นทุน 
  มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

เครือ่งมือทีใ่ช ้



มมุความรูด้า้นสขุภาพ 

 

 

 ทบทวนกระบวนการดูแลผูป่้วย ฯ ปัญหาที่พบในการท างาน 

 จดัประชุมคณะท างาน 

 จดัเวทีประชาคมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

  จดัอบรมใหค้วามรูเ้จา้หนา้ที่ ในการดูแลผูป่้วยจติเวช   

   ระดมสมอง ออกแบบระบบบริการ 
   พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฯ ใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   จดัตั้งศูนยสุ์ขภาพใจใกลบ้า้น 

  จดักิจกรรมเรยีนรูด้ว้ยนวตักรรม “12 เดือน12 กิจกรรม” 

  รวบรวมค่าใชจ้า่ยต่อครั้งในการมารบับรกิาร 

    ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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วิธีการด าเนินงาน 



วิธีการด าเนินงาน 

เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน 
  



สสจ.
นครพนม 

โรงเรียน 

วดั/ส านกั
สงฆ์ 

รพร.ธาตุ
พนม 

ผู้ ป่วย/
ครอบครัว/ชุมชน 

องค์กรชุมชน 
ผู้น าชุมชน/ 

อสม. 

รพ.สต.
ทกุแห่ง 

สสอ.ธาตุ
พนม 

เทศบาล/
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

สปสช. 

รพ.จิตเวช
นครพนม ฯ 

ภาคีเครือขา่ยการท างานดา้นสุขภาพจิต 



ภาคีเครือข่าย 
จัดกระบวนการสร้างกิจกรรม 

 
เพื่อนบ้านเพื่อนใจ 

อสม.คู่ใจ 
 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม 

ศูนย์สุขภาพใจ 
ใกล้บ้าน 

จัดกิจกรรมต่อเน่ือง 
ในชุมชน 

การด าเนินงาน 
สุขภาพจิตในชุมชน 

ส ารวจและคัดกรองผู้ป่วย 
โดย รพ./ รพ.สต./อสม. 

ติดตาม เฝ้าระวัง 
กลุ่มเส่ียง 

บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟู 

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วม 
และการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต 



วิธีด าเนินงาน 

 
จัดตัง้ศูนย์สุขภาพใจใกล้บ้านได้ 9 ศูนย์ 
ครอบคลุมการให้บริการ 14 รพ.สต. 
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วิธีด าเนินงาน 

 
จัดตัง้ศูนย์สุขภาพใจใกล้บ้านได้ 9 ศูนย์ 
ครอบคลุมการให้บริการ 14 รพ.สต. 
ผู้ป่วยอาการทางจิตสงบส่งเข้ารับบริการ
ในศูนย์สุขภาพใจใกล้บ้าน 319 ราย 
 มีพยาบาลวิชาชีพ /พยาบาลเวชปฏิบัติ 
เป็นผู้ดูแลศูนย์ 
 เปิดให้บริการเดือนละ 1 ครัง้ในการ
ตรวจรักษาและจ่ายยาจิตเวช 
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วิธีการด าเนินงาน  

 
  เจ้าหน้าที่ ผ่านการอบรมให้ความรู้ใน
การดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ทุก
เครือข่าย รพ.สต. 20 คน 
 ญาติ แกนน าชุมชน อสม.ผ่านการ
อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต จ านวน 
250 คน 
 ผู้ผ่านการอบรมมีความม่ันใจในการ
ดูแลผู้ป่วย 
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วิธีการด าเนินงาน 

จดักิจกรรมเรียนรู้ด้วยนวตักรรม 
 “12 เดือน12 กิจกรรม” 
 หมนุเวียนเดือนละครัง้ 
ในศนูย์สขุภาพใจใกล้บ้าน 
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 กลุ่มจิตบ าบัด 
 Supportive Group 
     ท าให้ผู้ป่วยได้แสดง
ความคดิเห็น แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
      รู้ปัญหาและอาการ
ผดิปกติให้การช่วยเหลอื     
     ได้รวดเร็ว 

1.กิจกรรมจิตบ าบดัประคบัประคองใจ 
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2.กิจกรรมกลุ่มยาใจ 

• เป็นกิจกรรมสร้าง
คุณค่าในตนเอง 
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เป็นกิจกรรมสรา้ง

คุณค่าในตนเอง 



มมุความรูด้า้นสขุภาพ เพือ่นช่วยเพือ่นย ้ าเตือน

ความจ า 

 ตน้แบบการปฏิบติัตวัท่ี

ดี 

 บา้นใกลก้นั ชวนกนัรบั

ยา 
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3.กิจกรรมกลุ่มเพื่อนใจ 



4.กิจกรรมสงบใจ 
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เป็นกจิกรรมสร้างเสริม
สมาธิ ผ่านเกมส์ เช่น 
     เกมส์ ตา หู จมูก ปาก  
     เกมส์ มือสลบั จับหู 
      



   5. กิจกรรม ม่วนอก ม่วนใจ 

เน้นกจิกรรมสนุกสนาน 
ร้องร า ท าเพลง  
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6. กิจกรรม ยืดกาย ยืดใจ 
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ออกก าลังกาย ยืดหยีดกล้ามเนือ้ ด้วยโยคะ 
จากเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย 



7.กิจกรรมพบหมอซ่อมใจ 
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ประเมินอาการและการดูแล 
ปรับแผนการรักษาให้เหมาะสม 
การวางแผนการดูแลต่อเน่ือง 

ตรวจรักษาโดยจิตแพทย์
ทุก 6 เดอืน 



8.กิจกรรมปลูกผกั ผูกใจ 
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 9.   กิจกรรม อสม.คู่ใจ 
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  อสม.1 คน รบัผดิชอบ 

ผูป่้วยจิตเวชท่ีอยู่ใกลบ้า้น 1 

คน ติดตามดูแลเรื่องการ

รบัประทานยาและคอยเตือน

การมารบัยาตามนดั หรือ  

รบัยาแทน 

 มีทะเบียน อสม.คู่ใจ 

พรอ้ม เบอรโ์ทร 

 อสม.คู่ใจ เยีย่มบา้น

ร่วมกบัทีม 



  10.กิจกรรม ซึมเศรา้เฝ้าใจ 
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  ประเมินสุขภาพจิตญาติ
ผูดู้แลผูป่้วย  129 ราย 

 ญาติมีภาวะซึมเศรา้ท่ีตอ้ง

รกัษาดว้ยยา  3 ราย  

 มีภาวะเครียดสูง 15 ราย 

 มีภาวะเครียดปานกลาง  

     27 ราย       

 

  ประเมินสุขภาพจิตผูป่้วย
จิตเวช 289 ราย 

 ภาวะซึมเศรา้รุนแรง 8 

ราย 

 ภาวะซึมเศรา้ปานกลาง 

10 ราย 

 



11.กิจกรรมเพือ่นบา้นเพือ่นใจ 
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มีเพือ่นบา้นเพือ่นใจ เป็น

จิตอาสาดูแลผูป่้วยจิตเวชท่ี

ไม่มีญาติ 12 ราย 

 พามาพบแพทย ์

 รบัยาแทน 

  

 



12.กิจกรรมเยีย่มบา้นเยีย่มใจ 
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กิจกรรมเยีย่มบา้นเยีย่มใจ (ต่อ) 
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ผลการศึกษา 
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ขอ้มูลท่ีศึกษา 

 ก่อนด าเนินการ  หลงัด าเนินการ 

ปี 2555 ปี 2556 

1.จ านวนผูป่้วยสุขภาพจิตและจิตเวช 368 319 

2.รอ้ยละผูป่้วยจิตเวชไดร้บัยาและการดูแล

อยา่งตอ่เน่ือง 

66.31 

(244/368 ราย) 

97.17 

(310/319 ราย) 

3.อตัราการก าเริบซ ้า รอ้ยละ 33.69 

(78/368 ราย) 

1.88 

(6 /319 ราย) 

4.เฉลี่ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางมารบัยา 

บาทตอ่รายตอ่ครัง้ (ค่าเฉล่ีย +SD ) 

178 +  96.98 22 +  27.48  

5.ครอบครวัและชุมชนมีสว่นรว่มในการดูแล 

รอ้ยละ 

59.10 

(219/368 ครอบครวั) 

95.61 

(305/319 ครอบครวั) 

6.ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาต ิรอ้ยละ 78 92.94 



การน าไปใชป้ระโยชน ์

 

 

 

 

  

 ผูร้บับริการและญาติ ไดร้บัระบบการดแูลท่ี

เขา้ถึงชุมชน ไดร้บัยาตอ่เน่ือง อาการไม่

ก าเริบ ลดค่าใชจ้า่ย 

 ชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนดแูลและ

แกปั้ญหาผูป่้วยจติเวช 

 ผูใ้หบ้ริการ มีระบบในการใหบ้ริการผูป่้วย  

จติเวชท่ีเป็นเอกลกัษณต์ามบริบทของพ้ืนท่ี 
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บทเรียนที่ไดร้บั 
 

 

 

 

 ใชก้ระบวนการท างานรว่มกับชุมชน สรา้งความเขม้แข็ง

แก่ชุมชนใหชุ้มชนมีความตระหนักว่าผูป่้วยจิตเวชเป็นปัญหา  

ของชุมชน ท่ีตอ้งร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือดูแล ท าใหผู้ป่้วย   

จิตเวชท่ีอยู่ในชุมชน ไดร้ับการดูแลอย่างต่อเน่ือง และท่ีส าคัญ

สรา้งความเขม้แข็งแก่ครอบครัวและชุมชน ส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน 

 โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นเพื่อนใจ อสม.คู่ใจ ช่วยดูแล

ผูป่้วยจิตเวชท่ีไม่มีญาติ มีการเสียสละเพื่อส่วนรวม ประชนชนมี

ส่วนรว่มในการด าเนินงาน มีการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

 

 

 

    

ภาคีเครือข่ายที่เขม้แข็ง การสนบัสนุน

ทรพัยากรในการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน 

รวมคน รวมเงิน รวมงาน ครอบครวัและชุมชน

มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารเห็น

ความส าคญั 
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สวสัด ี


