
การพฒันาระบบการดแูลผู้ป่วยจิตเวช 
 รพ.ปลาปาก 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 



การจดัอนัดบัความสญูเสียปีสขุภาวะของประชากรไทย ปี  2547  



ปัญหาสขุภาพจิตของ อ.ปลาปาก 

  ปี 2555  ผูป่้วย 130 คน  = 237.79  ต่อแสน 

  อตัราการขาดยา ร้อยละ 20.6  ,  

    อตัราการก าเริบ 8.24 , ผูป่้วยถกูล่ามขงั 1 
ราย 

  ยงัไม่มีระบบการดแูลผูป่้วยจิตเวชท่ีชดัเจน 

 



ระบบการดแูลผูป่้วยจิตเวชเดิม เป็นอย่างไร 

  ขาดผูท่ี้รบัผิดชอบงานท่ีชดัเจน  

  ไม่มีคลินิกเฉพาะโรค 

  แนวทางในการดแูลผูป่้วยไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน   

  ระบบฐานข้อมลูผูป่้วยจิตเวชไม่ชดัเจน  

  ขาดการดแูลต่อเน่ืองในชุมชนอย่างเป็นระบบ 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพฒันาระบบการดแูลผู้ป่วยจิตเวชใน
พื้นท่ี อ าเภอปลาปาก  

 

2. เพ่ือให้ผูป่้วยจิตเวชในพื้นท่ีได้รบัการดแูลท่ี         
 เหมาะสม และมีคณุภาพ 

 



 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 



 
วิธีด าเนินการวิจยั   

 
  รปูแบบการวิจยั   

      การวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action  research) 

      ระยะเวลาด าเนินการ   ต.ค.55 – พ.ค. 56 

  กลุ่มตวัอย่าง   

      ผูป่้วยท่ีขึ้นทะเบียนรกัษา 130 คน 

      บคุลากร รพ.+รพสต.12 คน 

 



 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      1) แบบประเมินการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั  

            (ACIC Version 3.5 ฉบบัภาษาไทย )    

     2) แบบประเมินความรู้ของบคุลากร   

     3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการ    
     1) แผนการให้ความรู้ส าหรบักลุ่มผูป่้วยและญาติ  

     2) เอกสารประกอบการอบรมบคุลากร  

     3)  Clinical Practice Guideline   

 



ขัน้ตอนการด าเนินการ 

1.  วิเคราะหส์ถานการณ์   
     - ทบทวนระบบร่วมกบัทีมผูด้แูลผูป่้วย โดยใช้

กระบวนการสนทนากลุ่ม   

     - ประเมินระบบการดแูลผูป่้วยจิตเวช โดยใช้แบบ
ประเมินการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั  (ACIC) 



 
 

    2) การวางแผนก่อนการวิจยั  

  
     - เตรียมความพร้อมของทีมดแูลผู้ป่วย 
     - การเตรียมเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั  
     - การเตรียมผูป่้วยและญาติ 



               มีทีมผูด้แูลเฉพาะ 
 

 

 

      อมรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี 
 

 

 

 

 

      3.  การปฏิบติัการวิจยั 



จดัตัง้คลินิกจิตเวช 

                               

 



กระบวนการให้ความรู้ในผูป่้วยและญาติ 

 



มีการตรวจรกัษาตาม CPG 

การจดัระบบยาโดยเภสชักร 



  พฒันาระบบการส่งต่อ 

  ปรบัปรงุระบบฐานข้อมูลผูป่้วย  

  สร้างเครือข่ายการดแูลต่อเน่ืองในชุมชน 

 



4)  การติดตามและประเมินผล 

        -  ทีมผูด้แูลผูป่้วยร่วมประเมินระบบ หลงัด าเนินการ 
3 เดือน และ 6 เดือน 

        - ใช้แบบประเมินการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั (ACIC) 

        -  ประเมินความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติ หลงั
ด าเนินการ 6 เดือน  

        -  การประเมินความรู้ของบุคลากร โดยใช้สถิติ  Pair 
T- test   

 



 
การวิเคราะหข้์อมลู 

 
 วิเคราะหข้์อมูลของคะแนนระดบัความรู้บุคลากรก่อน 
และ หลงัการอบรม โดยใช้สถิติ  Pair T- test  

 ประเมินระบบการดแูลผูป่้วยจิตเวช โดยการใช้ แบบ
ประเมินการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รงั (ACIC) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ   

 ประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ   

 



ผลการศึกษา 

1. ผลการสนทนากลุ่ม( Focus Group)  
      - วิเคราะหส์ถานการณ์ปัญหาสขุภาพจิตในพื้นท่ี  

      -  ทบทวนระบบการดแูลผูป่้วยแบบเดิม  

      - ร่วมเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุระบบการ
ดแูลผูป่้วย 

      - ร่วมกนัประเมินตามกรอบ ACIC 

 



 

2.  ผลการประเมินความรู้ของบคุลากร 
      ค่าความแตกต่างของระดบัความรู้ ของบุคลากร  ก่อนและหลงัการเข้าอบรม   มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  

 การ
ทดสอบ 

กลุ่ม
ตวัอย่าง 

(N) 

ค่าเฉล่ีย 
(X) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

t Sig. 

ก่อนการ
อบรม 

12 10.17 2.406  

7.541 

 

.000* 

หลงัการ
อบรม 

12 14.67 2.060 



 
 

 

 

3. ผลการประเมินระบบการดแูลผู้ป่วยจิตเวช 

(Assessment of Chronic Illness Care ; ACIC ) 



หมวด(องค์ประกอบ) สรุปคะแนนประเมนิ 

ก่อน หลงั 
การจดัการระบบบริการสุขภาพ (คะแนนเตม็ 11 ) 2.25 9.50 

การประสานงานกบัชุมชน (คะแนนเตม็ 11 ) 1.33 7.00 
การสนับสนุนการดูแลตนเองของผู้ป่วย(คะแนนเตม็11 ) 0.50 8.75 

การสนับสนุนการตดัสินใจ (คะแนนเตม็ 11 คะแนน) 1.00 9.00 

การออกแบบระบบการให้บริการสุขภาพ(คะแนนเตม็ 11) 1.83 9.50 

ระบบเวชระเบียน (คะแนนเตม็ 11) 2.20 9.80 

การบูรณการขององค์ประกอบการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง 0.67 9.50 

ร้อยละของคะแนนรวมทั้งหมดของโครงการ 12.72 81.88 

คะแนนเฉลีย่ของทั้งโครงการ 1.40 9.01 



 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของผูร้บับริการ 
 



 
 

ความพึงพอใจ X S.D. แปลผล 

การบริการผู้ป่วยโดยแยกตรวจในคลินิกเฉพาะโรค 4.60 0.62 พงึพอใจมากที่สุด 

การจัดกิจกรรมกลุ่มของผู้ป่วยและญาติ 4.13 0.73 พึงพอใจมาก 

การให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิต 4.33 0.61 พึงพอใจมาก 

การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเอง 4.47 0.63 พึงพอใจมาก 

การให้ค าแนะน าด้านการใช้ยา 4.47 0.51 พึงพอใจมาก 

การให้ค าแนะน าด้านการดูแลต่อเน่ืองและการนัด
ติดตามการรักษา 

4.50 0.63 พึ ง พ อ ใ จ ม า ก
ที่สุด 

ความเหมาะสมของเวลาในการจัดตั้งคลินิกจิตเวช 4.33 0.61 พึงพอใจมาก 

ความพงึพอใจโดยภาพรวม 4.40 0.63 พงึพอใจมาก 



5.ผลลพัธด้์านคณุภาพการดแูลผูป่้วย 



กราฟแสดงผลลพัธด้์านคณุภาพการดแูลผูป่้วย 



 
ข้อเสนอแนะ 

 
  เพ่ือให้ผลการศึกษาวิจยัเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และมี
ความยัง่ยืน จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการและติดตาม 
ประเมินระบบอย่างต่อเน่ือง ทุก 3-6 เดือน 

 ในการดแูลต่อเน่ืองผูป่้วยจิตเวชในชุมชนให้ครอบคลมุแบบ
องคร์วม ควรจะต้องมีความร่วมมือ และการเช่ือมโยงกบั
ภาคีเครือข่ายอ่ืนมากขึน้   

ควรมีการท าการศึกษาวิจยัต่อ  เน้นในเร่ือง การดแูลผูป่้วย
จิตเวชต่อเน่ืองในชมุชน สร้างความร่วมมือและมีการ
เช่ือมโยงกบัภาคีเครือข่ายอ่ืนๆมากขึน้  

 

 

 

 



    ขอขอบคุณ 
 -  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครพนม 
 -  รศ.ดร.สมจติ  แดนสีแก้ว   
    อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 -  บุคลากรที่เกี่ยวข้องทกุท่าน 
 -  ผู้ป่วยจติเวชและญาต ิ


