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บทนำ�

	 ปญัห�ก�รใชส้�รเสพตดิหรอืส�รเมทแอมเฟต�มนี	เปน็ปญัห�ใหญท่ีม่กี�ร
แพรร่ะบ�ดไปทัว่โลก	พบว�่	ประช�กรกว�่	35	ล�้นคนเสพส�รนี	้และมคีว�มรนุแรง
สูงขึ้นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	 ส�รกลุ่มเมทแอมเฟต�มีนที่แพร่ระบ�ดม�กท่ีสุดมี	 4	 ลักษณะคือ	 
1)	 ชนิดเม็ด	 หรือ	 ย�บ้�	 ซึ่งมีส�รเมทแอมเฟต�มีนประม�ณ	 10-30%	 2)	 ชนิด
เกร็ด	หรือ	“ไอซ์”	มีส�รเมทแอมเฟต�มีน	ประม�ณ	90%	3)	ชนิดผง	และ	4)	ชนิด 
นำ้�มันข้น	 ในประเทศไทยพบว่�	 ผู้ใช้	 “ย�บ้�”	 มีอ�ยุน้อยลงในกลุ่มเย�วชนอ�ยุ	
15-19	ปี	และอ�ยุตำ่�กว่�	15	ปี	มีก�รใช้	“ไอซ์”	ม�กขึ้น	ซึ่งคว�มรุนแรงม�กกว่�	
“ย�บ้�”	หล�ยเท่�
	 ก�รใช้เมทแอมเฟต�มีน	 มีคว�มสัมพันธ์กับก�รเกิดอ�ก�รท�งจิต	 หรือ
เรียกว่�เกิด	“ภ�วะโรคจิตเวชส�รเสพติด”	ซึ่งเมื่อส�รดังกล่�วผ่�นเข้�สู่สมอง	มีผล
ทำ�ใหส้�รสือ่นำ�ประส�ท	หรอื	ส�รโดป�มนี	ในสมองผดิปกติ	เกดิอ�ก�รท�งจติแบบ
มีภ�วะหว�ดระแวง	ได้แก่	อ�ก�รหลงผิด	ประส�ทหลอน	ซึ่งจะนำ�ไปสู่พฤติกรรมที่
ใชค้ว�มรนุแรง	มกี�รทำ�ร�้ยตนเอง	ทำ�ร�้ยบคุคลใกลช้ดิ	ทีม่กัจะเหน็ในข�่วปจัจบุนั
อยู่เป็นประจำ�	จ�กข้อมูลของ	National Survey on Drug Use and Health	ปี	
ค.ศ.	2012	คว�มชุกของประช�กรที่ป่วยด้วยโรค	SMI	นั้น	คิดเป็นร้อยละ	4.1	ของ
ประช�กรทั่วไปทั้งหมดที่มีอ�ยุ	18	ปีขึ้นไป	โดยพบม�กที่สุด	ในช่วงอ�ยุ	26-49	ปี	 
รองลงม�คืออ�ยุ	 18-25	 ปี	 พบม�กในผู้ป่วยคดีด้�นนิติจิตเวชถึง	 3	 เท่�	 ในกลุ่ม
ของผู้ป่วยโรค	SMI	นั้น	พบว่�มีร้อยละ	5-15	ที่ส�ม�รถก่อเหตุรุนแรงกับชุมชนได้	 
ในอีกก�รศึกษ�	พบผู้ป่วยด้วยโรคจิตเวชที่เสี่ยงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	(Serious	
Mental	Illness	With	High	Risk	to	Violence)	ได้ถึงร้อยละ	20	ของผู้ป่วยจิตเวช	

ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/

สารเสพติด

บทที่ 1
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ปัจจัยที่ทำ�ให้อัตร�ก่อคว�มรุนแรงสูงกว่�ปกติ	 ได้แก่	 ก�รข�ดก�รรักษ�ต่อเนื่อง	
ปัญห�ก�รใช้ส�รเสพติด	 และก�รไม่รับรู้คว�มเจ็บป่วย	 เป็นคว�มเส่ียงเพ่ิมต่อก�ร
ก่อคว�มรุนแรง
	 โดยพบว่�ผูก้อ่เหตมุปีระวัติเป็นผูป่้วยจติเวชสรุ�/ย�/ส�รเสพติดทีเ่คยเข�้
รกัษ�ในโรงพย�บ�ลจติเวชม�ก่อน	แตผู่ป้ว่ยข�ดก�รรกัษ�ตอ่เนือ่ง	ข�ดย�	ไมย่อมรบั
ก�รเจ็บป่วย	 หรือข�ดผู้ดูแลที่มีศักยภ�พ	 ฯลฯ	 ประกอบกับระบบก�รดูแลผู้ป่วย
จิตเวชยังข�ดฐ�นข้อมูลที่ครอบคลุมและก�รติดต�มดูแลต่อเนื่องที่มีประสิทธิภ�พ	
ทำ�ให้ผู้ป่วยเหล่�นี้ข�ดก�รรักษ�ต่อเนื่อง	 กลับม�ป่วยซำ้�และบ�งร�ยอ�จจะก่อ
อันตร�ย	ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	
	 กรมสขุภ�พจติ	เลง็เหน็คว�มจำ�เปน็ในก�รสนบัสนนุก�รพัฒน�ระบบก�ร
ดแูลผูป้ว่ยจติเวชสรุ�/ย�/ส�รเสพตดิทีม่คีว�มเสีย่งสงูต่อก�รกอ่คว�มรุนแรง	เพ่ือให้
ผูป้ว่ยกลุม่น้ีไดร้บัก�รดแูลอย�่งตอ่เนือ่ง	โดยแลกเปลีย่นประสบก�รณก์�รดแูลผูป้ว่ย
จติเวชและระดมคว�มคดิจ�กหนว่ยบรกิ�รสงักดักรมสขุภ�พจติ	เพือ่จดัทำ�แนวท�ง
ก�รดแูลผูป้ว่ยจติเวชสรุ�/ย�/ส�รเสพตดิทีมี่คว�มเสีย่งสงูตอ่ก�รกอ่คว�มรนุแรง	โดย
มุ่งหวังให้เกิดระบบก�รติดต�มดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่�งต่อเนื่องและมีประสิทธิภ�พ	
เชื่อมโยงกับเขตสุขภ�พได้ม�กยิ่งขึ้น	

คว�มหม�ยของโรคจิตเวชร่วม

	 ก�รเจ็บป่วยด้วยโรคท�งจิตเวชตั้งแต่สองโรคขึ้นไป

William และ Cohen

	 “Comorbidity”	เปน็คำ�ท่ีใชก้นัทัว่ไปเมือ่มกี�รเกดิขึน้รว่มกนัของโรคหรือ
อ�ก�ร
	 “Dual	 diagnosis”	 บ่งชี้ให้เห็นคว�มสัมพันธ์กันระหว่�งสองโรคนี้	 
โดยเฉพ�ะส�เหตุก�รเกิดร่วมกัน

SAMHSA

	 “Co-occurring	 disorders	 (COD)”	 ภ�วะท่ีโรคจิตเวชเกิดข้ึนในขณะ 
ท่ีผู้ป่วยมีปัญห�เร่ืองสุร�หรือส�รเสพติด
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แนวคิดเรื่องโรคร่วม: Co-occurring disorders (COD)

แนวคิดที่ 1: ความสำาคัญของโรค (relative importance)

	 โรคร่วมหม�ยถึงโรคท่ีเกิดร่วมกับโรคหลัก	 (index	 condition)	 โดยโรค

หลักเป็นอ�ก�รสำ�คัญที่ม�พบแพทย์	หรือขึ้นอยู่กับแพทย์เฉพ�ะท�งด้�นใด

 	 complication	หม�ยถึงโรคที่เกิดขึ้นต�มม�

 	 multicomorbidity	 หม�ยถึงก�รมีโรคร่วมหล�ยโรคร่วมกันทั้ง 

โรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลัน	โดยไม่ส�ม�รถระบุได้ว่�โรคใดเป็นโรคหลัก

 	 multimorbidity	 หม�ยถึงก�รมีโรคสองโรคที่ต่�งกันโดยชัดเจน 

เกิดขึ้นร่วมกัน	โดยไม่ส�ม�รถบอกได้ว่�โรคใดม�ก่อนกัน

แนวคิดที่ 2: การดำาเนินโรค (Chronology)

 	 ชว่งเวล�	(time	span)	และ	ลำ�ดบัก�รเกดิ(sequence)	เปน็สิง่สำ�คญั

 	 ช่วงเวล�หนึ่งอ�จมีโรคท�งจิตเวชสองโรคเกิดขึ้นแต่ไม่จำ�เป็นต้องเกิด

ขึ้น	ณ	เวล�เดียวกันก็ได้

 	 ลำ�ดับก�รเกิดก่อนหลังของโรคร่วมก็มีคว�มสำ�คัญในแง่ต้นเหตุ	

พย�กรณ์โรค	และก�รรักษ�

แนวคิดที่ 3: ภาระโรคร่วมและภาพรวมของผู้ป่วย (morbidity burden and 

patient complexity)

	 ภ�ระโรคทีร่วมไปถงึก�รสญูเสยีจ�กคว�มเจบ็ปว่ยและผลกระทบตอ่ผูป้ว่ย	

ซึ่งสัมพันธ์กับผลลัพธ์สุขภ�พ	คว�มส�ม�รถก�รทำ�ง�น

	 เครื่องมือที่ใช้จำ�แนกผู้ป่วยต�มกลุ่มโรค	อ�ยุ	และเพศ	เช่น	Diagnosis- 

Related	 Groups	 (DRGs)	 ใช้ประเมินคว�มรุนแรงของโรคร่วมโดยมีวัตถุประสงค์

หลกัเพือ่แสดงคว�มเช่ือมโยงระหว�่งโรคต�่ง	ๆ 	กบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อทรัพย�กร

ก�รดูแลสุขภ�พ	มีผลต่อก�รตัดสินใจท�งคลินิก	 เวล�ที่ใช้	 และทรัพย�กรก�รดูแล

สุขภ�พ
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คว�มหม�ยเฉพ�ะของโรคร่วม

Angold	และคณะ	ได้แบ่งโรคจิตเวชร่วมออกเป็น	2	ชนิด	ได้แก่

	 1.	 Homotypic	 comorbidity	 ที่เป็นภ�วะโรคร่วมในกลุ่มวินิจฉัยโรค

เดียวกัน	เช่น	ก�รติดส�รเสพติดสองชนิด	(เสพกัญช�และดื่มสุร�	หรือโรคซึมเศร้�	

major	depressive	disorders	และ	dysthymia)

	 2.		Heterotypic	 comorbidity	 ท่ีเป็นภ�วะโรคร่วมจ�กโรคที่ต่�งกลุ่ม

วินิจฉัยโรค	เช่น	ก�รติดส�รเสพติดและโรคซึมเศร้�	เป็นต้น

ส�เหตุของโรคร่วมจิตเวชและส�รเสพติด

	 1.	 Direct	causal	relationship

  	 ปัญห�สุขภ�พจิตเป็นส�เหตุของปัญห�ก�รเสพส�รเสพติด

  	 ปัญห�ก�รเสพส�รเสพติดเป็นส�เหตุของปัญห�สุขภ�พจิต

	 2.		Indirect	causal	relationship

	 3.		Common	factors

  	 ปัจจัยท�งก�ยภ�พ	 (Biological	 factors):	 Neurotransmitter	

function,	genetic	factors

  		ปัจจัยบุคลิกภ�พ	(Individual	factors)

  		ปัจจัยท�งสังคมส่ิงแวดล้อม	(Social	and	environmental	factors)
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ผลกระทบจ�กโรคจิตเวชร่วม

	 แมใ้นผูท้ีม่เีพยีงปญัห�สขุภ�พจติห�กมกี�รเสพส�รเสพติดแล้วจะยิง่ทำ�ให้

อ�ก�รท�งจิตเพิ่มขึ้นจนป่วยได้

 	 ก�รเสพส�รเสพติดในผู้มีปัญห�สุขภ�พจิตจะ

  	 	เพิ่มคว�มก้�วร้�ว	หุนหันพลันแล่น	และควบคุมตัวเองไม่ได้

  	 	เพิ่มอ�ก�รวิตกกังวล	ซึมเศร้�	และคว�มเสี่ยงก�รทำ�ร้�ยตัวเอง

 	 โรคร่วมยังทำ�ให้สุขภ�พก�ยแย่ลง	 เพิ่มปัญห�สังคม	 ปัญห�กฎหม�ย	

และปัญห�เศรษฐกิจ

 	 ในสถ�นก�รณ์ที่แย่กว่�นั้น	 อ�จลงท้�ยด้วยก�รทำ�ร้�ยตัวเอง

หรือพฤติกรรมต่อต้�นสังคม	 ไม่ได้รับก�รยอมรับจ�กครอบครัว	 สังคม	 ไร้ที่อยู่

อ�ศัย	 และเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ก่อกวนสังคม	 ฉีดส�รเสพติดเข้�เส้น	 

มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย	หรือฆ่�ตัวต�ย

คำ�จำ�กัดคว�ม

 ผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด	หม�ยถึง	ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัยว่�

เป็นผู้เสพ	(Abuse)	หรือผู้ติด	(Dependence)	ที่มีอ�ก�รท�งจิตจ�กโรคแทรกหรือ

โรคร่วมท�งจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติด

โรคจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด ประกอบด้วย

 1.  โรคแทรกทางจติเวชสรุา/ยา/สารเสพตดิ เชน่ โรคจติจาการใชสุ้รา/ยา/

สารเสพติด Substance/Alcohol induced psychosis (F1x.5)

 2.  โรคร่วมทางจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด เช่น โรคจิตเภทร่วมสุรา/ยา/

สารเสพติด (F20.xx+F10.xx-F19.xx), กลุ่มโรคความผิดปกติทางอารมณ์ (Moods 

Disorder) (F3x.xx), กลุ่มโรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) 

 ผูป้ว่ยจติเวชสรุา/ยา/สารเสพตดิ ทีม่คีว�มเสีย่งสูงต่อก�รกอ่คว�มรนุแรง	

หม�ยถึง	ผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติด	ที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	

ต�มเกณฑ์ก�รวินิจฉัยอย่�งน้อย	1	ข้อขึ้นไป
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เกณฑ์ก�รจำ�แนกผูป่้วยจติเวชสรุ�/ย�/ส�รเสพตดิทีมี่คว�มเสีย่งสงูตอ่

ก�รก่อคว�มรุนแรง 

	 ผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติดที่มีคว�มเส่ียงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	

หม�ยถึง	 ผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติดที่ได้รับก�รวินิจฉัยต�ม	 ICD-10	 หรือ	

DSM-V	 ที่มีภ�วะอันตร�ยสูงหรือที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อให้เกิดอันตร�ยสูงต�ม

เกณฑ์ดังนี้	

 	 มีประวัติทำ�ร้�ยตัวเองด้วยวิธีรุนแรงมุ่งหวังให้เสียชีวิต	

 	 มีประวัติทำ�ร้�ยผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ก่อเหตุก�รณ์รุนแรงในชุมชน	

 	 ผูป้ว่ยทีม่อี�ก�รหลงผดิ	มคีว�มคดิทำ�ร�้ยผูอ้ืน่ใหถ้งึแกช่วีติหรอืมุง่ร�้ย

ผู้อื่นแบบ	เฉพ�ะเจ�ะจง	เช่น	ระบุชื่อบุคคลที่จะมุ่งทำ�ร้�ย	

 หมายเหตุ: ถ้�มีข้อใดข้อหนึ่งให้ถือเป็นผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพ

ติดที่มีคว�มเส่ียงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	 และต้องให้ก�รบริก�รดูแลช่วยเหลือ

ต�มรูปแบบของผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง	 ยุ่งย�ก	 ซับซ้อน	 (3S)	 โดยแพทย์จะต้องเป็น 

ผู้วินิจฉัยดังนี้
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 ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง	ยุ่งยาก	ซับซ้อน	(3S)	คือ	ผู้ป่วยที่ได้รับก�รวินิจฉัย

เป็นโรคท�งจิตเวชต�มเกณฑ์	ICD-10	และมีภ�วะดังต่อไปนี้	อย่�งน้อย	1	ข้อ

	 1.	 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�และไม่ใช้ย�แบบผู้ป่วยนอก	เป็นระยะ

เวล�	3	เดือนแล้ว	อ�ก�รยังไม่ดีขึ้น

	 2.	 ผู้ป่วยที่ต้องก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด้วยวิธีก�รท่ีเฉพ�ะเจ�ะจงและ 

เข้มข้นแบบผู้ป่วยใน

	 3.	 ผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�แบบผู้ป่วยใน	3	ครั้งใน	1	ปี	

	 4.	 ผู้ป่วยที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเป็นอันตร�ยต่อตนเองหรือผู้อื่น	 หรือมี

พฤติกรรมพย�ย�มฆ่�ตัวต�ยภ�ยใน	1	ปี	ก่อนม�โรงพย�บ�ล	

	 5.	 	ผูป้ว่ยภ�วะโรครว่มทีเ่กีย่วข้องกบัก�รใชส้�รเสพตดิหรอืสรุ�มปีญัห�

พฤติกรรม	อ�รมณ์	สังคมอย่�งรุนแรง	(ผู้ป่วยคลินิก	COD)	

	 6.	 	ผู้ป่วยที่มีปัญห�ด้�นนิติจิตเวช	หรือได้รับก�รส่งต่อจ�กกระบวนก�ร

ยุติธรรมหรือคว�มเป็นธรรมท�งสังคม	(ต�ม	พ.ร.บ.สุขภ�พจิต)	เช่น	ผู้ป่วยที่ถูกล่วง

ละเมิดท�งเพศ	หรือถูกท�รุณกรรมท�งก�ย	(ผู้ป่วยนิติจิตเวช)

	 7.	 ผู้ป่วยที่มีปัญห�เร่ืองก�รวินิจฉัยและก�รวินิจฉัยแยกโรคท�งจิตเวช	

ต้องเข้�รับก�รสังเกตแบบผู้ป่วยใน	(ผู้ป่วย	Admit)

	 8.	 ผู้ป่วยที่รับไว้รักษ�แบบผู้ป่วยใน	และมีภ�วะแทรกซ้อนท�งก�ย

	 9.	 ผู้ป่วยที่รับไว้รักษ�แบบผู้ป่วยในและมีปัญห�ท�งสังคม	ได้แก่	ผู้ป่วย	

re-admit	 ภ�ยใน	 1	 เดือน,	 ผู้ป่วยล่�มขัง,	 ญ�ติปฏิเสธ/ไม่เข้�ใจ,	 ชุมชนปฏิเสธ,	 

ผู้ป่วยเร่ร่อน,	ผู้ป่วยไม่มีญ�ติ

	 10.	ผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษ�แบบผู้ป่วยในแต่อ�ก�รท�งจิตไม่ดีขึ้นภ�ยใน	 

15	วัน
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ร�ยละเอียดของเกณฑ์ผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติด 

ที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง (SMI-V)

1.	มีประวัติทำาร้ายตัว

เองด้วยวิธีรุนแรงมุ่ง

หวังให้เสียชีวิต

2.	มีประวัติทำาร้าย 

ผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ 

ก่อเหตุการณ์รุนแรง 

ในชุมชน

3.	มีอาการหลงผิด	 

มีความคิด	ทำาร้าย

ผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิต	

หรือมุ่งร้ายผู้อื่น

แบบเฉพาะเจาะจง

4.	เคยมีประวัติ

ก่อคดีอาญารุนแรง

(ฆ่า	พยายามฆ่า

ข่มขืน	วางเพลิง)

	ยิงตัวเองด้วยปืน

		แขวนคอ

	ตั้งใจกระโดดจ�กที่

สูงเพื่อให้เสียชีวิต	

เช่น	กระโดดตึก/ 

กระโดดสะพ�น/ 

กระโดดนำ้�ต�ย

	กินย�ฆ่�แมลง/ 

กินส�รเคมี/ 

นำ้�ย�ล้�งห้องนำ้�/ 

ย�เบื่อหนู

	กินย�เกินขน�ด 

ฆ่�ตัวต�ยใช้มีดหรือ

ของมีคมฟัน	 

แทงเฉือน	 

ป�ดตัวเอง

	ใช้อ�วุธ	มีด 

หรือของมีคม	หรือ

ส่วนของร่�งก�ย

ทำ�ร้�ยผู้อื่น 

จนได้รับบ�ดเจ็บรุนแรง

หรือเลือดออกภ�ยใน

หรือมีก�รแตกหัก 

ของอวัยวะในร่�งก�ย

	รัดคอผู้อื่น	หรือทำ�ให ้

ผู้อื่นจมนำ้�

	เจตน�ชน	 

หรือทับด้วยย�นยนต์

	จี้ตัวประกัน

	ปล้น

	มีคว�มคิด 

จะทำ�ร้�ยผู้อื่น 

ให้ถึงแก่ชีวิต	 

หรือมุ่งร้�ยผู้อื่น

หวังให้บ�ดเจ็บ

ส�หัสหรือเสียชีวิต	

โดยระบุบุคคล 

ที่มุ่งจะทำ�ร้�ย

	หว�ดระแวง 

มีคนจะม�ทำ�ร้�ย	

และพกอ�วุธ 

ไว้กับตัว

	ฆ่�คนอื่น 

ให้ถึงแก่ชีวิต

	พย�ย�ม 

ฆ่�คนอื่น 

จนได้รับ 

บ�ดเจ็บรุนแรง 

แต่ไม่เสียชีวิต

	ข่มขืนกระทำ�

ชำ�เร�บุคคลอื่น

	ว�งเพลิงจน

ทรัพย์สิน 

เสียห�ย
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1.	มีประวัติทำาร้ายตัว

เองด้วยวิธีรุนแรงมุ่ง

หวังให้เสียชีวิต

2.	มีประวัติทำาร้าย 

ผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ 

ก่อเหตุการณ์รุนแรง 

ในชุมชน

3.	มีอาการหลงผิด	 

มีความคิด	ทำาร้าย

ผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิต	

หรือมุ่งร้ายผู้อื่น

แบบเฉพาะเจาะจง

4.	เคยมีประวัติ

ก่อคดีอาญารุนแรง

(ฆ่า	พยายามฆ่า

ข่มขืน	วางเพลิง)

	ทำ�ให้ตัวเองจมลง

ในนำ้�เพื่อให้ห�ยใจ

ไม่ได้

	ทำ�ให้ย�นยนต์ชน	

หรือทับต�ย	 

(เช่น	รถไฟ	รถยนต์	 

รถมอเตอร์ไซด์	

หรือย�นยนต ์

อื่นๆ	ที่ถูกกระทบ

แล้วส�ม�รถทำ�ให้

เสียชีวิตได้	เป็นต้น)

	ใช้วัตถุระเบิด 

ใส่ตัวเอง

	ใช้ควันไฟ	เปลวไฟ

รมตัวเองให้ห�ยใจ

ไม่ออก

	พกอ�วุธปืน	หรือ

ระเบิด	หรือของมีคม	

พร้อมก่อเหตุรุนแรง

	ขว้�งป�สิ่งของที่เป็น

อันตร�ย(เช่น	มีด	

ขว�น	ระเบิด	หิน)

	อ�ละว�ดทำ�ล�ย

สิ่งของหรือเผ�สิ่งของ	

หรือทรัพย์สิน 

เสียห�ย



10 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

1.	มีประวัติทำาร้ายตัว

เองด้วยวิธีรุนแรงมุ่ง

หวังให้เสียชีวิต

2.	มีประวัติทำาร้าย 

ผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ 

ก่อเหตุการณ์รุนแรง 

ในชุมชน

3.	มีอาการหลงผิด	 

มีความคิด	ทำาร้าย

ผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิต	

หรือมุ่งร้ายผู้อื่น

แบบเฉพาะเจาะจง

4.	เคยมีประวัติ

ก่อคดีอาญารุนแรง

(ฆ่า	พยายามฆ่า

ข่มขืน	วางเพลิง)

	ใช้ของแข็ง	โลหะ	

ไม้	ทำ�ร้�ยตัวเอง

เพื่อให้เสียชีวิต

	มีพฤติกรรมที่มุ่ง

หวังให้เสียชีวิต	

เช่น	ทำ�ให้ไฟฟ้�ดูด	

เอ�ศีรษะโขกหรือ

กระแทกพื้น	ผนัง	

หรือของแข็ง	หรือ

ใช้หมอนอุดจมูก	

เป็นต้น

	ปล้นทรัพย์	ชิงทรัพย์

	ลวนล�ม	จับหน้�อก	

ก้น	หรือ	อวัยวะเพศ

ผู้อื่น

	ทำ�อน�จ�ร	 

เปลือยก�ย	 

หรือเปิดเผยอวัยวะ

เพศของตนต่อหน้�

ส�ธ�รณะ

	บุกรุกบ้�นเพื่อทำ�

อันตร�ยผู้อื่น

	 หมายเหตุ	ถา้มขีอ้ใดขอ้หนึง่ ถอืว�่เป็นผูป่้วยโรคจิตเวชทีม่คีว�มเสีย่งสงู

ต่อก�รเกิดคว�มรุนแรง



11แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

เครื่องมือท่ีใช้: แบบคัดกรอง/แบบประเมิน/แบบติดต�ม/แบบบันทึก

ข้อมูลผู้ป่วย SMI-V* 

	 1.	 แบบคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชสุร�/	 ย�/	 ส�รเสพติดท่ีมีคว�มเส่ียงสูงต่อ

ก�รก่อคว�มรุนแรง

	 2.	 แบบประเมินคว�มก้�วร้�ว	(Overt	Aggression	Scale)	

	 3.	 แบบประเมนิระดบัคว�มรนุแรงของคว�มเสีย่งตอ่ก�รก่อคว�มรนุแรง

ในผู้ป่วยจิตเวชไทย	(Prasri	Violence	Severity	Scale:	PVSS)

	 4.	 แบบประเมินก�รฆ่�ตัวต�ย	(8Q)

	 5.	 แบบตดิต�มผูป่้วยจติเวชสรุ�/	ย�/	ส�รเสพตดิทีม่คีว�มเสีย่งสงูตอ่ก�ร

ก่อคว�มรุนแรง	(SMI-V)	ในชุมชน	9	ด้�น

*หมายเหตุ	เครือ่งมอืทีใ่ช	้:	แบบคดักรอง/แบบประเมนิ/	แบบตดิตาม/แบบบนัทกึ

ข้อมูล	อยู่ในภาคผนวก



12 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด 

ในชุมชน

พรบ.สุขภ�พจิตกับผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติด

หลักการ

	 พระร�ชบญัญตัสิขุภ�พจติ	พ.ศ.	2551	ประก�ศใช้เมือ่วันท่ี	21	กมุภ�พันธ	์

2551	บัญญัติขึ้นม�เพื่อ

	 1.		คุ้มครองสิทธิผู้ป่วย	ให้ได้รับก�รบำ�บัดรักษ�ต�มม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์

	 2.		คุ้มครองสังคมจ�กอันตร�ยท่ีอ�จจะเกิดข้ึนจ�กผู้ท่ีมีคว�มผิดปกติท�งจิต

บุคคลที่มีคว�มผิดปกติท�งจิตที่ต้องได้รับก�รบำ�บัดรักษ�

ต�มพระร�ชบัญญัติสุขภ�พจิต พ.ศ.2551

1.		 ผู้ที่มีภาวะอันตราย

 	 พฤติกรรมที่แสดงออกม�จ�กคว�มผิดปกติท�งจิต

 	 มีอันตร�ยต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น	และต่อทรัพย์สิน

 	 น่�จะก่อให้เกิดอันตร�ยร้�ยแรง

2.		 มีความจำาเป็นต้องได้รับการบำาบัดรักษา

 	 ข�ดคว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจให้คว�มยินยอมในก�รบำ�บัดรักษ�

 	 ไม่เข้�ใจลักษณะคว�มเจ็บป่วยของตัวเองซึ่งต้องได้รับก�รรักษ�

 	 ไม่เข้�ใจลักษณะและส�ระสำ�คัญของแผนก�รรักษ�ที่แพทย์เสนอ

 	 ไม่ตระหนักถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจ�กก�รท่ีตนตัดสินใจรับก�รรักษ�ของแพทย์

บทที่ 2



13แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ข้อปฏิบัติเมื่อพบเห็นผู้ที่มีอ�ก�รท�งจิต

	 1.		 สังเกต	และเฝ้าระวังอาการของความผิดปกติทางจิต

	 ไดแ้ก	่หแูวว่	เหน็ภ�พหลอน	หว�ดระแวงไรเ้หตุผล	อย�กฆ�่ตัวต�ย	ทำ�ร้�ย

ตัวเอง	ทำ�ร้�ยผู้อื่น	พูดจ�ก้�วร้�ว	พูดจ�เพ้อเจ้อ	แยกตัวเอง	ออกจ�กสังคม	คิดว่�

ตนเองมีคว�มส�ม�รถพิเศษเหนือคนอื่น	แต่งก�ยแปลกกว่�ปกติ

	 2.		 หากมอีาการรนุแรง	และมภีาวะอนัตรายหรอืจำาเปน็ต้องได้รบัการบำาบดั

รักษาโปรดแจ้งบุคคลต่อไปนี้

 	 พนักง�นเจ้�หน้�ที่	ได้แก่	บุคล�กรท�งก�รแพทย์	(รพ./รพ.สต.)

 	 พนักง�นฝ่�ยปกครอง	 ได้แก่	 กำ�นัน	ผู้ใหญ่บ้�น	อบต./เทศบ�ลหรือ	

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ

 	 เจ้�หน้�ที่สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ

สิทธิผู้ป่วย

	 ได้รับก�รบำ�บัดรักษ�ต�มม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์	 โดยคำ�นึงถึงศักดิ์ศรี

คว�มเป็นมนุษย์

	 1.		ไดร้บัก�รปกปิดขอ้มลูก�รเจบ็ป่วยและก�รบำ�บดัรักษ�ไวเ้ปน็คว�มลบั

	 2.		ได้รับก�รคุ้มครองจ�กก�รวิจัย

	 3.		ได้รับก�รคุ้มครองจ�กระบบประกันสุขภ�พ	ประกันสังคม	และระบบ

อื่นๆ	อย่�งเสมอภ�ค



14 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ชุมชนมีส่วนร่วมในก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้อย่�งไร

	 1.		ช่วยกันดูแล	ติดต�มให้ผู้ป่วยกินย�อย่�งต่อเนื่อง

	 2.		ร่วมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยจ�กก�รถูกเอ�เปรียบจ�กสังคม

	 3.		เฝ้�ระวังสังเกตอ�ก�ร	 ห�กผิดปกติหรือมีอ�ก�รกำ�เริบให้รีบแจ้งต่อ

เจ้�หน้�ที่

	 4.		ส่งเสริมอ�ชีพ	ห�ง�นอดิเรกให้ทำ�	เพื่อฝึกสม�ธิและให้ผู้ป่วยมีร�ยได้

	 5.		ให้กำ�ลังใจผู้ป่วยและสนับสนุนให้ผู้ป่วยส�ม�รถเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

พัฒน�ชุมชนได้

มาตรา	22	บคุคลทีมี่คว�มผดิปกตทิ�งจติในกรณใีดกรณหีนึง่	ดงัตอ่ไปนี	้เปน็บุคคล

ที่ต้องได้รับก�รบำ�บัดรักษ�

	 1.		มีภ�วะอันตร�ย

   	 อันตร�ยต่อตนเอง	ต่อผู้อื่น	และต่อทรัพย์สิน

   	 พฤติกรรมที่แสดงออกม�จ�กคว�มผิดปกติท�งจิต

   	 น่�จะก่อให้เกิดอันตร�ยร้�ยแรง

	 2.		มีคว�มจำ�เป็นต้องได้รับก�รบำ�บัดรักษ�

   		ข�ดคว�มส�ม�รถในก�รตัดสินใจ	ให้คว�มยินยอมในก�รรักษ�

   		 ไม่เข้�ใจลักษณะคว�มเจ็บป่วยของตัวเองซึ่งต้องได้รับก�รรักษ�

   		 ไม่เข้�ใจลักษณะและส�ระสำ�คัญของแผนก�รรักษ�

    	 ไม่ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รท่ีตัวเองตัดสินใจหรือไม่รับ

ก�รรักษ�

มาตรา	23 ผูใ้ดพบบคุคลซึง่มพีฤตกิรรมอนัน�่เชือ่ว�่บุคคลนัน้	มลัีกษณะต�มม�ตร�	

22	ให้แจ้งต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่พนักง�นฝ่�ยปกครอง	หรือตำ�รวจโดยไม่ชักช้�



15แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ผังไหลก�รเฝ้�ระวัง และก�รนำ�ส่ง ผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติด

เข้�สู่ระบบก�รบำ�บัด



16 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ผังไหลบทบ�ทของเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รบำ�บัดรักษ�



17แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 



18 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ผังขั้นตอนก�รนำ�ส่งผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติด  

ที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต�ม พรบ.สุขภ�พจิต



19แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

สัญญ�ณเตือนก�รก่อคว�มรุนแรง (กรมสุขภ�พจิต 2561)

	 1.		ขีดข่วนหรือกรีดตัวเองเป็นรอยแผล

	 2.		ส่งเสียงดังหรือตะโกนด่�ผู้อ่ืนด้วยคำ�หย�บค�ยรุนแรง

	 3.		ข่มขู่จะทำ�ร้�ยผู้อ่ืน

	 4.		ทำ�ร้�ยผู้อ่ืนจนได้รับบ�ดเจ็บ

	 5.		พกพ�หรือสะสมอ�วุธโดยไม่สมเหตุสมผล

	 6.		ร้ือหรือขว้�งป�ข้�วของกระจัดกระจ�ย

	 7.		ทำ�ล�ยส่ิงของจนแตกหัก

เกณฑ์ก�รคัดแยกคว�มรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน

อาการหลัก:	คลุ้มคลั่ง/ภาวะทางจิตประสาท/อารมณ์

เกณฑ์การประเมิน:

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต	(วิกฤต	แดง)

 	 มีอ�วุธ

 	 มีพฤตกรรมก้�วร้�วอย่�งรุนแรง	ทำ�ร้�ยคนอ่ืนหรือตนเอง	ทำ�ล�ยข้�วของ

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน	(เร่งด่วน	เหลือง)

 	 มีอ�ก�รกระวนกระว�ย	อยู่ไม่นิ่งอย่�งม�ก

 	 มีพฤติกรรมก้�วร้�วท�งกิริย�หรือว�จ�	 เช่น	 ด่�ว่�เสียงดัง	 เอะอะ	

อ�ละว�ด	คลุ้มคลั่ง	ไม่ร่วมมือ

 	 มีพฤติกรรมขู่หรือมีทีท่�ข่มขู่ว่�จะทำ�ร้�ยผู้อื่นหรือตนเอง	หรือว่�จะ

ทำ�ล�ยข้�วของ

 	 มพีฤตกิรรมพย�ย�มจะทำ�ร�้ยผูอ่ื้นหรอืตนเอง	หรือจะทำ�ล�ยข�้วของ



20 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง	(ไม่รุนแรง	เขียว)

 	 มีอ�ก�รกระวนกระว�ย	อยู่ไม่นิ่ง	

 	 มีพฤติกรรมแปลกๆ	เช่น	พูดคนเดียว	พูดไม่รู้เรื่อง	หว�ดระแวง	กลัว

คนม�ทำ�ร้�ย

 	 มีแนวโน้มท่ีจะเกิดพฤติกรรมก้�วร้�วหรือเป็นอันตร�ยต่อตนเองและ

ผู้อื่นได้

 	 ผู้ป่วยที่ประสบสถ�นก�รณ์วิกฤตและคว�มเครียดอย่�งรุนแรง

ผู้ป่วยทั่วไป	(ทั่วไป	ขาว)

 	 ไม่มีอ�ก�รกระวนกระว�ย	

 	 มีอ�ก�รหงุดหงิดแต่ไม่ก้�วร้�ว

 	 มีอ�ก�รท�งจิตที่ไม่รุนแรง

 	 ร่วมมือในก�รรักษ�	และให้ประวัติเองได้

ผู้รับบริการสาธารณสุขอื่น	(อื่นๆ)

 	 เป็นผู้ป่วยท่ีรักษ�ท�งจิตเวชม�ก่อน	 แต่มีอ�ก�รเปล่ียนแปลงเล็กน้อย	

เช่น	มีผลข้�งเคียงเล็กๆน้อยๆ	จ�กย�

 	 ร่วมมือในก�รรักษ�	และส�ม�รถสื่อส�รได้อย่�งดี
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	 	 กระบวนก�รดแูลผูป้ว่ยจติเวชสรุ�/ย�/ส�รเสพติดท่ีมคีว�มเส่ียงสูงต่อ

ก�รก่อคว�มรุนแรง	ในสถ�บัน/โรงพย�บ�ลจิตเวช	มีกระบวนก�รให้บริก�ร	ดังนี้

 	 แผนกผู้ป่วยนอก

 	 แผนกผู้ป่วยใน

ก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติดท่ีมีคว�มเส่ียงสูงต่อก�รก่อ

คว�มรุนแรง (SMI-V) แผนกผู้ป่วยนอก

	 1.	 พย�บ�ลจิตเวชคัดกรองเบื้องต้นผู้ป่วยที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�ร

ก่อคว�มรุนแรง	 (SMI-V)	 ที่	 OPD	 ER	 คลินิกพิเศษ	 ต�มเกณฑ์ก�รคัดกรอง 

ผู้ป่วย	SMI-V	เมื่อคัดกรองแล้วพบว่�ผู้ป่วยมีอ�ก�รหรือพฤติกรรมในข้อใดข้อหนึ่ง 

อย่�งน้อย	1	ข้อ	หม�ยถึงเป็นผู้ป่วย	SMI-V	และตรวจสอบว่�ผู้ป่วยมีคดีหรือไม่	

	 2.	 จิตแพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษ�ผู้ป่วย	SMI-V	และพิจ�รณ�	Admit	

หรือส่งต่อจิตเวชชุมชนเพื่อประส�นเครือข่�ยในก�รดูแลต่อเนื่อง

	 3.	 ผูร้บัผิดชอบบรกิ�รผูป่้วยนอกทำ�สญัลกัษณท์ีแ่ฟม้ว�่เปน็ผูป้ว่ย	SMI-V	

	 4.	 จิตแพทย์และพย�บ�ลจิตเวชประเมินระดับอ�ก�ร	 และระดับคว�ม

รุนแรงผู้ป่วย	SMI-V	โดยใช้แบบประเมิน	CGI-S	และ	OAS/PVSS

	 5.	 ทีมสหวิช�ชีพประเมินระดับคว�มรุนแรง	 และปัญห�จิตสังคม	 

(Psychosocial)	 ยุ่งย�ก	 ซับซ้อน	 พิจ�รณ�ให้ก�รดูแลรูปแบบเฉพ�ะ	 เช่น	 Case	

Management	

	 6.	 รวบรวมข้อมูลจัดทำ�ทะเบียน	 SMI-V	 ของหน่วยง�น/คีย์ข้อมูลลงใน

โปรแกรมฐ�นข้อมูล	SMI-V

กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด 

ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

บทที่ 3
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 7.	 กรณีผู้ป่วยไม่ได้รับไว้รักษ�แบบผู้ป่วยใน	 จิตแพทย์จะนัดให้ม�รักษ�
ต่อเนื่อง	ห�กผู้ป่วยไม่ม�ต�มนัด	เจ้�หน้�ที่แผนกผู้ป่วยนอกจะมีก�รติดต�มเพื่อให้
ม�รับก�รรักษ�ต่อเนื่อง	ภ�ยใน	1	–	2	สัปด�ห์	
	 8.	 ถ�้ตดิต�มผูป่้วยไดแ้ตไ่มม่�รกัษ�	/ตดิต�มได้และไปรกัษ�ทีอ่ืน่/ติดต�ม
ไม่ได้	ผู้รับผิดชอบ	(ง�นจิตเวชชุมชน/ฝ่�ยพัฒน�เครือข่�ย)	จะประส�นเครือข่�ย/
ติดต�มดูแลต่อเนื่องต�มกระบวนก�รติดต�มใกล้ชิด	

ก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติดท่ีมีคว�มเส่ียงสูงต่อก�รก่อ

คว�มรุนแรงแผนกผู้ป่วยใน

	 1.	 ผู้ป่วย	SMI-V	รับไว้รักษ�เป็นผู้ป่วยใน	จิตแพทย์	พย�บ�ล/พย�บ�ล
ผู้จัดก�รร�ยกรณี	ประเมินอ�ก�ร	ระดับคว�มรุนแรง	และปัญห�สังคมจิตใจยุ่งย�ก	
ซับซ้อน	พิจ�รณ�ให้ก�รดูแลแบบเฉพ�ะ	เช่น	Case	management	ดังนี้
  	 ระดับ	Mild	to	Moderate	ให้ก�รดูแลต�มสภ�พปัญห�	
  	 ระดบั	Severe	และมปีญัห�สงัคมจติใจยุง่ย�ก	ซับซ้อน	ใหก้�รดูแล
แบบ	Case	management	หรือก�รดูแลเฉพ�ะร�ยผู้ป่วย	SMI-V
	 2.	 ก�รดแูลแบบ	Case	management	/	ก�รดแูลเฉพ�ะร�ยผูป้ว่ย	SMI-V	
ประกอบด้วย
  	 ประเมิน/	ประชุมทีม/วิเคร�ะห์และสรุปปัญห�คว�มต้องก�รของ
ผู้ป่วยและญ�ติ
  	 กำ�หนดแผนกิจกรรมก�รรักษ�พย�บ�ลและก�รว�งแผนจำ�หน่�ย
  	 ให้บริก�รต�มแผนก�รดูแล/ติดต�ม	กำ�กับและปรับปรุงแผนต�มปัญห�
	 3.	 ทีมสหวิช�ชีพร่วมประเมินและสรุปผลก�รดูแล/ฟ้ืนฟูสมรรถภ�พ 
ผู้ป่วย	และเตรียมคว�มพร้อมครอบครัว	เครือข่�ย	ชุมชน	โดยมีแผนก�รดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่องในชุมชนร�ยบุคคล
	 4.	 จิตแพทย์/ทีมสหวิช�ชีพ	พิจ�รณ�และจำ�หน่�ยผู้ป่วย
	 5.	 ง�นจิตเวชชุมชน/ฝ่�ยพัฒน�เครือข่�ย	ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้เครือข่�ย	
โดยมีใบ	Refer/แบบบันทึก/โปรแกรมก�รส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
	 6.	 ติดต�มผู้ป่วยหลังจำ�หน่�ยภ�ยใน	 7	 วัน	 และติดต�มต่อเนื่อง	
1/3/6/9/12	เดือน
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**ผู้เสพ/ติดที่มีอ�ก�รท�งจิตรักษ�ต�มม�ตรฐ�นกรมสุขภ�พจิต

รพ.สต.
รพ.เฉพาะทาง
กรมสุขภาพจิตรพช./รพท./รพศ.

ประวัติ/พบผลประเมินการเสพสารเสพติด/ตรวจปัสสาวะ 
พบสารเสพติด	และประวัติ/พบผลประเมินด้านจิตเวช

แพทย์วินิจฉัย
ICD-10

ประเมินภาวะทางจิตรุนแรง 
ข้อใดข้อหนึ่ง	*

อาการทางจิตทุเลา
และเสพน้อยลง

ติดตามประเมินอาการเพื่อเฝ้าระวังอาการทางจิตกำาเริบ	และการกลับเป็นซำ้า	Remission	อย่างน้อยเวลา	1	ปี

*1.	มีอาการก้าวร้าวรุนแรง	ไม่สามารถดูแลได้			
2.	มีอาการทางจิตเวชรุนแรงรักษาแล้วไม่ดีขึ้น

BA,BI/MI,MET/MATRIX/
CBT/Family	therapy/	

COD education 
8-12	ครั้ง	/	<=3	เดือน

OPD	RX IPD	RX

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

OPD	<=	4	เดือน
IPD	<=	1	เดือน
- BA, BI 
-	MI,	MET	
-	MATRIX
-	CBT
- Satir’s 
- Family	therapy
- COD education 
-	Medication
-	ECT	
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ผังไหล กรณีผู้เสพ/ติด ที่มีอ�ก�รท�งจิต เข้�สู่กระบวนก�รระบบบริก�ร

อ.ส.ม. รพ.สต. รพช./รพท./รพศ.

ประเมินอาการ 
ถ้าพบผิดปกติ
-	ส่งต่อ	รพช.

ติดตามประเมินอาการเพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซำ้า
หลัง	Remission	อย่างน้อยเวลา	1	ปี	

บำาบัด	ฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตาม 
การรักษาต่อเนื่องจนครบเกณฑ์	Remission

ส่งพบแพทย์	วินิจฉัย	
บำาบัด	ฟื้นฟูฯ

ตามมาตรฐานกรมฯ

ส่งพบแพทย์	ประเมิน	 
วินิจฉัย	บำาบัด	ฟื้นฟูฯ
ส่งต่อรพ.เฉพาะทาง

ผู้เสพ/ติด
ที่ไม่มีอาการ

ทางจิต
	รักษาตาม

มาตรฐานกรม
การแพทย์

**ผู้เสพ/ติด
ที่มีอาการ 
ทางจิต

รักษาตาม
มาตรฐาน

กรมสุขภาพจิต

รพ.เฉพาะทาง 
กรมวิชาการ

รพ. 
ธัญญรักษ์
ผู้ป่วย 
เสพติด
เรื้อรัง

รพ.จิตเวช
ผู้ป่วย 
เสพติด
อาการ 
ทางจิต

ไม่ทุเลา	/
รุนแรง

คน้หาคดักรองเบือ้งตน้
-	แบบคัดกรอง
	 โรคซึมเศร้า	2q
-	แบบคัดกรองโรคจิต
-	เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
	 ต่อตัวเอง/ผู้อื่น	
	 ตาม	พรบ.สุขภาพจติ

-	แจ้งผล
-	ให้สุขภาพจิต
ศึกษา

-	ช่วยเหลือ
ครอบครัว	รร.	
ชุมชน

-ประสาน 
ประชารัฐ

-ส่งต่อสถาน
พยาบาล

-	แจ้งผล
-	ให้สุขภาพจิตศึกษา
-	BA/BI
-	ช่วยเหลือครอบครัว	
รร.	ชุมชน

-	ประสานประชารัฐ

-	urine	สารเสพติด
-	ประเมินภาวะ
	 ทางจิตเวช
-	แบบคัดกรอง
	 ความรุนแรง
	 สารเสพติด	
-	เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
ต่อตัวเอง/ผู้อื่น	 
ตาม	พรบ.สุขภาพจิต

-	แบบประเมินผู้ป่วย 
ที่มีพฤติกรรมรุนแรง

-	แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า	
	 2q	8q	9q
-	แบบคัดกรองโรคจิต
-	แบบคัดกรองสารเสพติด	
	 สธ.V2
-	เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
	 ต่อตัวเอง/ผู้อื่น	ตาม	
	 พรบ.สุขภาพจิต

-	urine	สารเสพติด
-	แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า	
	 2q	8q	9q
-	แบบคัดกรองโรคจิต
-	แบบคัดกรองสารเสพติด	
	 สธ.V2
-	เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
	 ต่อตัวเอง/ผู้อื่น	
	 ตาม	พรบ.สุขภาพจิต
-	แบบประเมินผู้ป่วยที่มี
	 พฤติกรรมรุนแรง
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ผู้ป่วยที่มารับบริการ	OPD/ER

พยาบาล
วิชาชีพ

แพทย์

-	พยาบาลวิชาชีพ
-	กลุ่มพัฒนาข้อมูล
	 และสารสนเทศ	
	 กรมสุขภาพจิต

คัดกรองเบื้องต้นผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
	 มีประวัติทำ�ร้�ยตนเองด้วยวิธีรุนแรงมุ่งหวังให้เสียชีวิต
	 มีประวัติทำ�ร้�ยผู้อื่นด้วยวิธีรุนแรง/ก่อเหตุก�รณ์รุนแรงในชุมชน
	 มีอ�ก�รหลงผิด	มีคว�มคิดทำ�ร้�ยผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตหรือมุ่งร้�ยผู้อื่นแบบเฉพ�ะเจ�ะจง		
	 เช่น	ระบุชื่อบุคคลที่จะมุ่งร้�ย
	 เคยมีประวัติก่อคดีอ�ญ�รุนแรง	(ฆ่�	พย�ย�มฆ่�	ข่มขืน	ว�งเพลิง)

มีคดีหรือไม่

ผู้ป่วยสุร�/ย�/ส�รเสพติดที่ม�รับบริก�ร

ตรวจรักษ�	และประเมินคว�มเสี่ยง

ประเมินคว�มเสี่ยงก�รเกิด 
คว�มรุนแรงหรือไม่	(แบบประเมิน	 

OAS/PVSS)

ทำ�สัญลักษณ์ที่แฟ้มและส่งข้อมูล 
ไปยังทะเบียนกล�ง	SMI-v	ของกรมสุขภ�พจิต

Admit	
หรือไม่

เข้�ระบบก�รติดต�ม	(Close	follow	up)	+
	ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้เครือข่�ย

ม�ต�มนัดหรือไม่

OPD ติดต�มได้ม�ตรวจ

ประส�นเครือข่�ย

ติดต�มได้ไม่ม� ติดต�มได้และรักษ�ที่อื่น ติดต�มไม่ได้

ส่งพบแพทย์

-	แนวท�งก�รติดต�มผู้ป่วย	SMI-v

ดูแลต�ม	Flow	ผู้ป่วย
จิตเวชสุร�/ย�เสพติดที่มีคว�มเสี่ยงสูง
ต่อก�รก่อคว�มรุนแรงแบบผู้ป่วยใน	

(IPD:SMI-V)

-	ทะเบียนผู้ป่วย	SM-vI	ของหน่วยง�น
-	ทะเบียนผู้ป่วย	SMI-v	
	 ของกรมสุขภ�พจิต

ระบบบริก�รปกติ

ดูแลต�ม	Flow	 
ผู้ป่วยมีคดี

มี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่มี

ใช่

ใช่

ใช่

ติดต�มผู้ป่วยเพื่อม�รับก�รรักษ�ต่อเนื่อง	
ภ�ยใน	1	สัปด�ห์

ผังไหลก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติดที่มีคว�มเสี่ยงสูง 

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง แบบผู้ป่วยนอก สำ�หรับโรงพย�บ�ลจิตเวช



27แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ไม่ใช่

ใช่

ผู้ป่วยสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูง 
ต่อการก่อความรุนแรงที่รับไว้

ให้บริก�รต�มระเบียบปฏิบัติก�รรับ 
ผู้ป่วยไว้รักษ�แบบผู้ป่วยใน

ทีมสหวิชาชีพ

ทีมสหวิชาชีพ

แพทย์/ทีมสหวิชาชีพ

OPD/จิตเวชชุมชน/ 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

จิตเวชชุมชน/ 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

ทีมสหวิชาชีพ

จำ�หน่�ยผู้ป่วย

ผู้ป่วย	follow	up	 
โรงพย�บ�ลจิตเวชหรือไม่

เข้�สู่ระบบ 
ก�รติดต�ม	

คู่มือจำ�หน่�ยผู้ป่วย

แผนก�รดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
ในชุมชนร�ยบุคคล

-	ก�รแจ้งข้อมูลผู้ป่วยให้เครือข่�ย
-	ก�รติดต�ม
-	ระบบก�รส่งต่อกรณีฉุกเฉิน

แบบฟอร์มก�รติดต�ม 
เยี่ยมผู้ป่วย	smi-v

Care	map/CPG/Matrix
BA/BI/Satir/CBT/MI/MET

ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้เครือข่�ย

ติดต�มผู้ป่วยหลังจำ�หน่�ย 
อย่�งน้อย	1	ครั้ง	ภ�ยใน	1	เดือน

ทำ�แผนก�รดูแลผู้ป่วยร�ยบุคคลต่อเนื่อง 
ในชุมชนโดยสหวิช�ชีพ+เตรียมคว�มพร้อม

ครอบครัว	เครือข่�ย	ชุมชน

-	แนวท�งก�รดูแลผู้ป่วย	SMI	
	 ต่อเนื่องในชุมชน
-	ส่งแบบติดต�มเยี่ยมผู้ป่วยหลัง
	 จำ�หน่�ยให้ผู้รับผิดชอบ
	 ในเครือข่�ย

-	ใบ	refer
-	แผนก�รดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
	 ในชุมชนร�ยบุคคล

ผังไหลก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ส�รเสพติด ที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รก่อ

คว�มรุนแรง แบบผู้ป่วยใน และก�รติดต�มหลังจำ�หน่�ยสู่ชุมชน



28 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ผู้ป่วยสุรา/ยา/สารเสพติด 
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อ 

ความรุนแรงที่รับไว้

ติดต�มได้ไม่ม�รักษ� ติดต�มได้และรักษ�ที่อื่น ติดต�มไม่ได้

มีข้อมูลผู้ป่วยใน	รพจ.อื่น	 
หรือในทะเบียนกล�ง	SMI-v	 

กรมสุขภ�พจิตหรือไม่

นักสังคมสงเคร�ะห ์
ประส�นหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง/ 

เครือข่�ยท�งสังคม 
เพื่อก�รติดต�มผู้ป่วย

กรณีเสียชีวิต:	 
จำ�หน่�ยออกจ�กระบบ

กรณีสูญห�ย:	บันทึกข้อมูลผู้ป่วย 
สูญห�ยในทะเบียน	ของกรมสุขภ�พจิต	

ประส�นญ�ติเพื่อแจ้งคว�ม

ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กับ	
รพ.จิตเวช	แม่ข่�ยในพื้นที่

ให้บริก�รต�มกระบวนก�ร

เข้�สู่ระบบก�รติดต�มใกล้ชิด	
(Close	follow	up)

OPD

จิตเวชชุมชน/ 
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

ทีมเครือข่าย 
ในพื้นที่

ทีมโรงพยาบาล 
จิตเวช/ 

ทีมเครือข่าย 
ในพื้นที่

ทีมเครือข่าย 
ในพื้นที่

ทีมสหวิชาชีพ

ส่งข้อมูลให้เครือข่�ย 
ในพื้นที่ติดต�มผู้ป่วย

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้�น	ประเมินอ�ก�ร	
ปัญห�/อุปสรรคในก�รรักษ�	และสร้�ง

แรงจูงใจให้ผู้ป่วยเข้�รับก�รรักษ�

กลับเข้�รับก�รรักษ� 
ต่อหรือไม่

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้�น	ให้รักษ� 
เบื้องต้น	และสร้�งแรงจูงใจ 
ให้ผู้ป่วยเข้�รับก�รรักษ�

รับก�รรักษ�ต่อหรือไม่

ประส�นเครือข่�ย 
นอกระบบส�ธ�รณสุข	 
นำ�ผู้ป่วยเข้�รักษ�ต�ม	 

พรบ.รับไว้

-	แบบสรุปข้อมูลผู้ป่วย
-	แนวท�งก�รติดต�ม
	 ผู้ป่วย	smi-v

-	แบบสรุปข้อมูลผู้ป่วยไม่ได้

ได้

ไม่

ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

ผังไหลก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ส�รเสพติด ที่มีคว�มเสี่ยงสูง 

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง กรณีผู้ป่วยไม่ม�รับบริก�รต่อเนื่องที่โรงพย�บ�ลจิตเวช



29แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ผู้ป่วยสุรา/สารเสพติด 
ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง

ประส�นเครือข่�ยในพื้นที่

นำ�ส่ง	รพช/รพศ./รพท.	
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนสถ�นบำ�บัดรักษ�

ก�รบำ�บัดเบื้องต้นแบบฉุกเฉิน	(Acute	care)

บันทึกข้อมูลใน	ตจ.1

ต้องเข้�รับก�รรักษ�ในโรงพย�บ�ลจิตเวช

โรงพย�บ�ลจิตเวช

ตรวจวินิจฉัย
และประเมินอ�ก�รโดยละเอียด

บันทึกข้อมูลใน	ตจ.2

ออกคำ�สั่งให้บุคคลนั้นต้องเข้�รับก�รรักษ�	
(บันทึกข้อมูลใน	ตจ.3)

อ�ก�รดีขึ้นภ�ยใน	
30	วัน	หรือไม่

อ�ก�รดีขึ้นภ�ยใน	
48	ชั่วโมง	หรือไม่

แพทย์	1	คน	และพย�บ�ล	1	คน	ตรวจวินิจฉัย 
และประเมินอ�ก�รเบื้องต้น	 

(แยกคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	 
และประเมินอ�ก�รท�งจิต+v2)

ดูแลต�ม	Flow	ผู้ป่วย
จิตเวชสุร�/ย�เสพติดที่มีคว�มเสี่ยงสูง

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง

ส่งตัวให้บุคคลเข้�รับก�รบำ�บัดรักษ�
ในสถ�นที่อื่นเมื่อไม่มีภ�วะอันตร�ย	

(บันทึกข้อมูลใน	ตจ.3)

เมื่ออ�ก�รทุเล�
กรณีผู้ป่วยคดีแจ้งเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนำ�ตัวส่งศ�ล/เรือนจำ�/ทัณฑสถ�น

ให้นำ�กลับ/ส่งตัวกลับ	
สู่ชุมชน/สถ�นสงเคร�ะห์/

โดยแจ้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่	หรือญ�ติ

ไม่ต้องเข้�รับก�รรักษ� 
ในสถ�นบำ�บัดรักษ�

นำ�ส่งโรงพย�บ�ลท�งก�ย

-	พนักง�นเจ้�หน้�ที่	
	 (บุคล�กรท�งก�รแพทย์	
	 ในสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุข
-	พนักง�นฝ่�ยปกครอง	
	 (กำ�นัน/ผู้ใหญ่บ้�น)
-	ตำ�รวจ/อบต.
-	สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉิน	(สพฉ.)  
1669	(มูลนิธิฯ	กู้ชีพ	กู้ภัย)

เสี่ยงต่อก�รก่อ
คว�มรุนแรง

มีอ�ก�รท�งก�ย

ดีขึ้น

ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น

ส่งต่อ

ผังไหลก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชย�/ส�รเสพติดที่มีคว�มเสี่ยงสูง 

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง สำ�หรับ รพศ./รพท./รพช.



30 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

	 ผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติดที่มีคว�มเส่ียงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	

(SMI-V)	 เป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีก�รดำ�เนินโรคเรื้อรังและมีอ�ก�รกำ�เริบซำ้�	 โดยมีปัจจัย

กระตุน้ทีก่อ่ใหเ้กดิพฤตกิรรมรนุแรง	คอื	ผูป้ว่ยข�ดย�รับประท�นย�ไมต่่อเนือ่ง	หรือ

ไม่ยอมรับประท�นย�	 ดื่มสุร�/ใช้ส�รเสพติด	 มีอ�ก�รหลงผิด	 หว�ดระแวง	 หูแว่ว	 

มีอ�รมณ์โกรธรุนแรง	 ฯลฯ	 ดังนั้นก�รดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องมีก�รดูแลในรูปแบบ 

ที่เฉพ�ะ	 มีคว�มเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อป้องกันอ�ก�รกำ�เริบและกลับไปก่อ 

คว�มรุนแรงซำ้�	สำ�หรับก�รรักษ�ผู้ป่วย	SMI-V	จำ�เป็นต้องได้รับก�รรักษ�โดยใช้ย�

ร่วมกบัก�รดแูลฟืน้ฟทู�งสงัคมจติใจ	(Psychosocial	Rehabilitation	Intervention)	 

ดังนี้	

 1.		Psychological	Intervention
	 	 1)		Cognitive	Behavioral	Therapy
	 	 2)		Supportive	Therapy
	 	 3)		Family	Intervention
	 	 4)		Psychoeducation	Intervention
	 2.	Social	Intervention
	 	 1)		Daily	Living	Skill	Programms
	 	 2)		Programms	Aimed	at	Employment	
	 3.	Service	Level	Intervention
	 	 1)		Assertive	Community	Treatment	(ACT)
	 	 2)		Intensive	Case	Management	(ICM)
	 	 3)		Case	Management	(CM)

การดูแลฟื้นฟูทางสังคมจิตใจผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/ 

สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง

บทที่ 4



31แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

	 4.	Intervention	with	Specific	Subpopulation

	 	 1)		SMI	with	dual	diagnosis

	 	 2)		“Homeless”	with	SMI

	 จ�กก�รทบทวนข้อมูลผู้ป่วย	SMI-V	ของกรมสุขภ�พจิต	ในช่วงปี	2559	-	

2560	พบว่�ผู้ป่วยจิตเภท	(Schizophrenia)	เป็นกลุ่มใหญ่ที่ก่อคว�มรุนแรง	โดยมี

ปจัจยัก�รใชส้รุ�/ส�รเสพตดิ	และก�รข�ดก�รรกัษ�	ข�ดย�	มปีญัห�ท�งสังคมจิตใจ

ยุ่งย�ก	ซับซ้อน	ทำ�ให้มีอ�ก�รกำ�เริบและก่อเหตุคว�มรุนแรง	ซึ่งก�รดูแลในระบบ

ปกติอ�จจะยังไม่เพียงพอสำ�หรับกลุ่มนี้	 จึงได้นำ�ระบบก�รจัดก�รร�ยกรณี	 (Case	

Management)	 ม�ใช้สำ�หรับผู้ป่วยจิตเภท	 (Schizophrenia)	 ที่มีปัญห�ก�รใช้ 

ส�รเสพติดและมีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	โดยมีวัตถุประสงค์	คือ

	 1.		ผูป้ว่ย	SMI-V	ไดร้บับรกิ�รดแูลรกัษ�ทีม่คีณุภ�พ	สะดวก	รวดเรว็	และ

มีประสิทธิภ�พต่อเนื่อง	

	 2.		ทมีสหวชิ�ชพีมกี�รประส�นง�น	คว�มรว่มมอื	และก�รทำ�ง�นเป็นทมี

ในก�รดูแลผู้ป่วย	SMI-V	ให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน	

	 3.		มีก�รจัดสรรทรัพย�กรท�งก�รแพทย์อย่�งเหม�ะสม	 ลดก�รสูญเสีย

เวล�	 วัสดุอุปกรณ์และลดคว�มซำ้�ซ้อนของง�นหรือกิจกรรมที่ไม่จำ�เป็น	ทำ�ให้เกิด

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ในก�รดูแลผู้ป่วย	SMI-V

	 4.		บุคล�กรทีมสหวิช�ชีพได้เพิ่มพูนคว�มรู้และทักษะในก�รจัดก�รร�ย

กรณีผู้ป่วย	SMI-V

หมายเหตุ	:  ร�ยละเอียดศกึษ�จ�ก	คูม่อืก�รดแูลผูป้ว่ยจิตเภททีม่ปีญัห�ก�รใชส้�ร

เสพติดและมีคว�มเสี่ยงสูง	ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	(SMI-V)	โดยใช้ก�ร

จัดก�รร�ยกรณี	สำ�หรับสถ�บัน/โรงพย�บ�ลจิตเวช	สังกัดกรมสุขภ�พจิต



32 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ตัวอย่�ง ก�รดูแลผู้ป่วยจิตเภทท่ีมีปัญห�ใช้ส�รเสพติดและมีคว�มเส่ียงสูง 

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง โดยใช้ก�รจัดก�รร�ยกรณี (Case Management)

 เมื่อผู้ป่วย	SMI-V	เข้�สู่กระบวนก�รรักษ�	จะมีก�รประเมินระดับอ�ก�ร
ท�งจิต	ระดับพฤติกรรมคว�มรุนแรง	และปัญห�สังคมจิตใจของผู้ป่วย	SMI–V	เพื่อ
จำ�แนกกลุม่อ�ก�ร	คว�มรนุแรง	ยุง่ย�ก	ซบัซอ้น	ซึง่มคีว�มสำ�คญัในก�รว�งแผนจดั
ระบบก�รดูแลผู้ป่วย	SMI-V	แต่ละร�ย	โดยใช้แบบประเมินอ�ก�รท�งจิต	(Clinical	 
Global	 Impression)	 แบบประเมินระดับพฤติกรรมก้�วร้�วรุนแรง	 เช่น	 แบบ
ประเมินพฤติกรรมก้�วร้�วรุนแรง	(Overt	Aggression	Scale:	OAS)	แบบประเมิน
ระดบัคว�มเสีย่งตอ่ก�รกอ่คว�มรนุแรงในผูป้ว่ยจติเวช	(Prasri	Violence	Severity	
Scale:	PVSS)	ของโรงพย�บ�ลพระศรมีห�โพธิ	์(ร�ยละเอยีดในภ�คผนวก)	หรือแบบ
ประเมินอื่นๆ	ต�มคว�มเหม�ะสม
	 ก�รจัดบริก�รดูแลผู้ป่วย	SMI-V	แบ่งเป็น	2	รูปแบบต�มกลุ่มเป้�หม�ย	ดังน้ี
	 1.	 ผู้ป่วย	 SMI-V	 ที่มีคว�มรุนแรงระดับเล็กน้อย	 (Mild)	 ถึงป�นกล�ง	
ให้ก�รดูแลรักษ�ตั้งแต่ก่อนรับผู้ป่วยไว้ในโรงพย�บ�ลจนกระทั่งจำ�หน่�ย	 และดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน	โดยใช้ระบบ	Discharge	Planning	และส่งต่อเครือข่�ยเพื่อดูแล
ต่อเนื่องในชุมชน	(ต�ม	flow	ก�รดูแลผู้ป่วย	SMI-V	ในบทที่	2)
	 2.	 ผู้ป่วย	SMI-V	ที่มีคว�มรุนแรงระดับม�ก	(Severe)	ให้ก�รดูแลรักษ�
ต�มกลุ่มโรคตั้งแต่ก่อนรับผู้ป่วยไว้ในโรงพย�บ�ลจนกระทั่งจำ�หน่�ย	และดูแลต่อ
เนื่องในชุมชนโดยใช้ก�รจัดก�รร�ยกรณี	 (Case	Management)	 ก�รว�งแผน
จำ�หน�่ย	(Discharge	Planning)	และก�รสง่ตอ่ใหก้บัเครอืข�่ย	(Referral	System)	
มีพย�บ�ลวิช�ชีพทำ�หน้�ที่เป็นพย�บ�ลผู้จัดก�รผู้ป่วยร�ยกรณี	 (Nurse	 Case	
Manager)	โดยคว�มรว่มมอืของทมีสหวิช�ชพี	(Collaborative	Team)	ในก�รดแูล
ผูป้ว่ยรว่มกันต�มแผนก�รดแูลผูป่้วยท�งคลินกิ	(Clinical	Pathway/Care	Map)	ที่
กำ�หนดโดยทีมสหวิช�ชีพซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อส�รระหว่�งทีมในก�รใช้เป็นแนวท�ง
ก�รดูแลผู้ป่วยร่วมกันต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพ	 เพื่อให้ผู้ป่วยและญ�ติได้รับก�รดูแล
ครอบคลุมและต่อเนื่องแบบองค์รวมต�มปัญห�คว�มต้องก�รของผู้ป่วยและญ�ติ

แต่ละร�ย	



33แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

 แผนการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก	(Clinical	Pathway)	สำาหรับผู้ป่วยจิต

เภททีม่ปีญัหาใชส้ารเสพตดิและมีความเสีย่งสูงตอ่การก่อความรนุแรง ได้กำ�หนด

เป้�หม�ยก�รดูแลต�ม	Staging	3	ระยะ	คือ	Acute	phase,	Stabilization	phase	

และ	Recovery	phase	(Stable	phase) เปา้หมายการดแูลผูป่้วยจิตเภททีม่ปัีญหา

ใช้สารเสพติดและมีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงตาม	Staging	3	ระยะ	

 I.	 	Acute	phase ประกอบด้วย	3	phases	ต�มเป้�หม�ยดังนี้	

	 	 1.	Initial	phase	(day	0	–	day	14)

	 	 	 1)		ผู้ป่วยมีอ�ก�รท�งจิตลดลง	หลังได้รับก�รรักษ�ภ�ยใน	14	วัน	

(BPRS	≤	36)	

	 	 	 2)		ผู้ป่วยมีอ�ก�รภ�วะถอนพิษสุร�และส�รเสพติดลดลง	 เช่น	

MINDS	

	 	 	 3)		ผู้ป่วยปลอดภัยจ�กก�รทำ�ร้�ยตนเอง	ผู้อื่น	และทรัพย์สิน

	 	 	 4)		ผู้ป่วยปลอดภัยจ�กอ�ก�รไม่พึงประสงค์จ�กก�รใช้ย�	 หรือ

ภ�วะแทรกซ้อน

 	 2.		Interim	phase	(day	15	–	day	28)

		 		 	 1)		ผู้ป่วยได้รับก�รฟื้นฟูต�มสมรรถภ�พต�มคว�มบกพร่อง	

		 		 	 2)		ไม่พบอุบัติก�รณ์คว�มเสี่ยง	ท�งคลินิก	

  3.		Pre-discharge	phase	(day	29	–	day	45)

	 		 	 1)	 ผู้ป่วยจิตเภทมีอ�ก�รท�งจิตสงบก่อนจำ�หน่�ย	(BPRS≤	36)

	 		 	 2)	 ผู้ป่วยจิตเภทมีคว�มส�ม�รถโดยรวมก่อนจำ�หน่�ย	 โดยมี

คะแนน	GAF	≥	71

	 		 	 3)	 ไม่พบอุบัติก�รณ์คว�มเสี่ยงท�งคลินิก

	 		 	 4)	 ผู้ป่วยจิตเภทท่ีได้รับก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พต�มคว�มพร่อง 

มีคะแนน	ICF	ลดลง

	 		 	 5)	 ญ�ติผู้ดูแลผู้ป่วยรู้สึกมีภ�ระก�รดูแลลดลงพร้อมรับผู้ป่วย 

กลับบ้�น
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 II.	 Stabilization	phase	(หลังจำ�หน่�ย	–	6	เดือน)
	 	 1.		ผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนม�รับบริก�รต�มนัด
	 	 2.		ผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนไม่กลับม�รักษ�ซำ้�ภ�ยใน	28	วัน
	 	 3.		ผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนไม่กลับม�รักษ�ซำ้�ภ�ยใน	180	วัน
	 	 4.		ผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนมีคะแนน	GAF	ไม่ตำ่�กว่�ก่อนจำ�หน่�ย
	 	 5.		ญ�ติผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนรู้สึกมีภ�ระก�รดูแลลดลง
 III.	Recovery	phase	(หลัง	6	เดือน	–	1	ปี)
	 	 1.		ผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนได้รับก�รติดต�มต่อเน่ืองครบ	1	 ปี	 มีค่�คว�ม
ส�ม�รถโดยรวมมีคะแนน	GAF	≥	71
	 	 2.		ผูป้ว่ยจิตเภทซบัซ้อนส�ม�รถอยูใ่นชมุชนได้เปน็ระยะเวล�ม�กกว�่	
1	ปี	
	 	 3.		ผู้ป่วยจิตเภทซับซ้อนมีคุณภ�พชีวิตระดับดีขึ้นไป	

องค์ประกอบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต�มเป้�หม�ยในแต่ละระยะของผู้ป่วยมีดังน้ี

	 1.		ระบบการดูแลต่อเนื่องครบวงจรจากโรงพยาบาลจิตเวชสู่ชุมชน
	 	 1.1	 ระบบก�รจัดก�รร�ยกรณี	(Case	management)
	 	 1.2	 ระบบก�รว�งแผนก�รจำ�หน่�ย	(Discharge	planning)
	 	 1.3		ระบบส่งต่อ	(Referral	System)
	 2.		เครื่องมือ/อุปกรณ์	
	 	 2.1	 แผน	 Clinical	 Pathway	 สำ�หรับผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญห�ใช้
ส�รเสพติดและมีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	 ระยะ	 Acute	 phase,	 
Stabilization	phase,	and	Recovery	phase	(Stable	phase)	
	 		 2.2	 แบบบันทึกก�รเปลี่ยนแปลง	(Variance	record	form)
 	 3.		แบบประเมินผู้ป่วย	(screening)	และแบบวัดผลลัพธ์การดูแล
		 		 3.1		แบบประเมิน	BPRS,	HoNOS,	PANSS,	CGI
		 		 3.2		แบบประเมิน	OAS,	PVSS
	 		 3.3		แบบประเมิน	ICF

	 		 3.4		แบบประเมิน	GAF,	SF	(Social	Functioning)



35แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 

ก�รดูแลผูป่้วยจติเวชสรุ�/ ย�/ ส�รเสพตดิทีม่คีว�มเสีย่งสงูตอ่ก�รกอ่

คว�มรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน

	 ก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุร�/	 ย�/	 ส�รเสพติดท่ีมีคว�มเส่ียงสูงต่อก�รก่อ

คว�มรุนแรงต่อเนื่องในชุมชนมีคว�มสำ�คัญม�ก	 เนื่องจ�กผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มนี้ห�ก 

ข�ดย�	ไมไ่ดร้บัก�รรกัษ�ตอ่เนือ่ง	จะทำ�ให้มอี�ก�รกำ�เรบิ	หรอืห�กมกี�รใชส้�รเสพตดิ 

ร่วมด้วยมีโอก�สที่จะก่อคว�มรุนแรงหรืออันตร�ยต่อตนเอง	ครอบครัว	ชุมชนและ

สงัคมม�กขึน้	จงึตอ้งมรีะบบตดิต�มดแูล	เฝ�้ระวงัอย�่งใกล้ชดิและต่อเนือ่งในชมุชน	

โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญ	คือ	ระบบส่งต่อ	ระบบส�รสนเทศ	(Information)	และ

ระบบก�รติดต�มดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองทุกร�ย	 โดยใช้กระบวนก�รเยี่ยมบ้�นของทีม

จิตเวชชุมชนและเครือข่�ยที่มีระบบก�รทำ�ง�นที่เชื่อมโยงกันต�มต�ร�ง	ดังนี้

กิจกรรม โรงพยาบาลจิตเวช เครือข่าย
1.	 ก�รแจ้ง

ข้อมูลผู้ป่วย

ให้เครือข่�ย

	 ท�งโทรศัพท์:	คว�มถี่ขึ้นกับ

แต่ละพื้นที่

	 สื่อส�รผ่�นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	เช่น	SINAP,	

ThaiCoC,	E-mail,	Home	

Health	Care	online,	 

Himpro,	หนังสือร�ชก�ร,	Fax	

(กรณีหน่วยง�นตรง	:	คว�มลับ)

	 แบบส่งต่อข้อมูลเครือข่�ย

	 ส่ือส�รผ่�นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	เช่น	

SINAP,	ThaiCoC,	

E-mail,	Home	

Health	Care	

online,	Himpro,	

หนังสือร�ชก�ร

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุรา/ยา/สารเสพติด 

ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน

บทที่ 5
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กิจกรรม โรงพยาบาลจิตเวช เครือข่าย
2.	 ก�รติดต�ม 	 มีก�รติดต�มเยี่ยมผู้ป่วยหลัง

จำ�หน่�ยอย่�งน้อย	 
1	ครั้ง	ภ�ยใน	1	เดือน

	 ห�กผู้ป่วยข�ดนัด	มีก�รติดต�ม
ภ�ยใน	1	สัปด�ห์

	 โรงพย�บ�ลจิตเวชติดต�มข้อมูล
ก�รดูแลรักษ� 
ผู้ป่วยทุก	3	เดือน	เป็นเวล�
อย่�งน้อย	1	ปี	หลังจ�กนั้น
ติดต�มทุก	6	เดือน

	 ลงติดต�มเยี่ยมพร้อมทีมระดับ
อำ�เภอและระดับชุมชน	กรณีที่
เป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่ยุ่งย�ก
ซับซ้อน	เช่น	ผู้ป่วยคดีก่อเหตุ
รุนแรงในชุมชน	ผู้ป่วยพย�ย�ม
ฆ่�ตัวต�ยซำ้�หรือผู้ป่วยที่อยู่ใน
คว�มสนใจของสังคม	(ข่�ว,สื่อ)	
เป็นต้น

	 นัด	Follow	up	กับ 
จิตแพทย์/ผู้เช่ียวช�ญ
ด้�นจิตเวชทุก	1	เดือน

	 ห�กผู้ป่วยข�ดนัด	 
มีก�รติดต�มภ�ยใน	
1	สัปด�ห์

	 มีก�รติดต�มเยี่ยม 
ผู้ป่วยอย่�งน้อย	1	คร้ัง
ต่อ	1	เดือนร่วมกับ
ทีมในชุมชน

	 มีก�รประเมินติดต�ม
และเฝ้�ระวังคว�ม
เสี่ยงของผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่จะเกิดขึ้น 
อย่�งต่อเนื่องพร้อม
ให้คว�มช่วยเหลือ
ที่เหม�ะสมต�ม
แผนก�รดูแล	(Care	
Plan)

3.	 ระบบก�ร
ส่งต่อกรณี
ฉุกเฉิน

จัดให้มีช่องท�งด่วนสำ�หรับ	 
รับ/ส่งต่อ	ระหว่�งโรงพย�บ�ล
จิตเวชและเครือข่�ย	

ประส�นง�นปรึกษ� 
ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเพื่อ
ให้ผู้ป่วยได้รับก�รรักษ�
ที่เหม�ะสม	รวดเร็ว	
ปลอดภัย

4.	 กรณีส่งต่อ
ก�รรักษ�
นอกเขต

ให้ส่งต่อก�รรักษ�เฉพ�ะ 
โรงพย�บ�ลจิตเวชในเขต

กรณีโรงพย�บ�ล 
เครือข่�ยมีจิตแพทย์
ควรแจ้งให้โรงพย�บ�ล
จิตเวชในพื้นที่ทร�บ 
เพื่อก�รติดต�มต่อเนื่อง
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ผู้ป่วย	SMI-V	จำาหน่ายจาก	รพจ.

ประส�นและส่งข้อมูล 
ให้เครือข่�ย

คว�มรุนแรง

อ�ก�รสงบ

ดูแลต่อเนื่องในชุมชน

สมุดสุขภ�พ 
ประจำ�ตัวผู้ป่วย

แบบบันทึกก�รติดต�มเยี่ยม
Care	Transition	Program	

(CTP)

แผนก�รดูแลร�ยบุคคล	
(Care	plan)	แบบประเมิน

อ�ก�รท�งจิต
คู่มือ	พรบ.	สุขภ�พจิต	 

พ.ศ.2551

แผนก�รดูแล 
จิตเวชฉุกเฉิน
ระบบส่งต่อ

ประเมินอ�ก�ร	:	OAS

ปรึกษ� 
ส่งต่อต�มระบบ
ส�ธ�รณสุข
รพช./รพท./
รพศ./รพจ.

แบบบันทึก 
ก�รติดต�มเยี่ยม	 
Care	Transition	 
Program	(CTP)

ใบส่งต่อผู้ป่วย

ร�ยง�นผลก�รติดต�มต่อเนื่อง 
ในชุมชน

รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./ 
หน่วยบริการสาธารณสุข

รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./ 
หน่วยบริการสาธารณสุข

รพช./รพ.สต./ 
หน่วยบริการสาธารณสุข 

และผู้เกี่ยวข้อง

รพช./รพ.สต./ 
หน่วยบริการสาธารณสุข 

และผู้เกี่ยวข้อง

ติดต�มเยี่ยม/ประเมิน 
คว�มเสี่ยง/เฝ้�ระวัง

ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยต�ม
แผนก�รดูแลร�ยบุคคล

ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

ผังไหลก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ ย�/ ส�รเสพติดที่มีคว�มเสี่ยงสูง 

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อเนื่องในชุมชน โดย รพจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
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อธิบ�ยผังไหล

	 เมื่อผู้ป่วย	 SMI-V	 อ�ก�รทุเล�	 จะจำ�หน่�ยออกจ�กโรงพย�บ�ลจิตเวช	

โดยส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้เครือข่�ยเพื่อดูแลต่อเนื่องในชุมชน

	 1.		โรงพย�บ�ลจติเวชประส�นใหข้อ้มลูกับเครือข่�ย	โดยใช้โปรแกรมต่�งๆ	

เช่น	SINAP,	Thai	COC,	E-mail,	Home	health	care	online,	Himpro,	หนังสือ

ร�ชก�ร,	Fax,	ใบส่งตัว	ให้กับพื้นที่ที่ดูแล	

	 2.	 	ทีมจิตเวชชุมชน	/ฝ่�ยพัฒน�เครือข่�ย	ติดต�มเยี่ยม	ประเมินคว�ม

เสี่ยง	และเฝ้�ระวัง	ผู้ป่วยหลังจำ�หน่�ย	อย่�งน้อยภ�ยใน	1	เดือน	หรือ	Follow	up	

1	เดือน	หลังจำ�หน่�ย	ติดต�มข้อมูลก�รรักษ�ผู้ป่วยทุก	3	เดือน	เป็นเวล�อย่�งน้อย	

1	ปี	หลังจ�กนั้นติดต�มทุก	6	เดือน	หรือต�มบริบทของแต่ละพื้นที่ในก�รติดต�ม

เยี่ยมบ้�นและประเมิน

		 3.		กรณีพบผู้ป่วยมีคว�มรุนแรงระดับป�นกล�ง/สูง	 พ้ืนท่ีประส�นง�น/

ปรกึษ�/สง่ตอ่ขอ้มลูผู้ป่วยเพือ่ให้ผูป่้วยไดร้บัก�รรกัษ�ทีเ่หม�ะสม	รวดเร็ว	ปลอดภัย	

โดยโรงพย�บ�ลจิตเวชจัดให้มีช่องท�งด่วนสำ�หรับ	รับ/ส่งต่อผู้ป่วย	SMI-V	

	 4.	 	กรณีผู้ป่วยมีคว�มรุนแรงระดับน้อยให้ติดต�มดูแลต�มแผนก�รดูแล

ของบุคคล

	 5.		บันทึกและร�ยง�นผลก�รติดต�มในชุมชน	 ต�มระบบติดต�มใน

โปรแกรมต่�งๆที่แต่ละพื้นที่กำ�หนดไว้

	 ผูป้ว่ยจติเวชสรุ�/	ย�/	ส�รเสพตดิท่ีมคีว�มเสีย่งสงูต่อก�รกอ่คว�มรนุแรง

ในชุมชน	 ที่ข�ดก�รติดต�มดูแลต่อเนื่องในชุมชน	 ข�ดย�	 ใช้ส�รเสพติด	 มักจะมี

พฤติกรรมก้�วร้�วรุนแรง	คลุ้มคลั่ง	ซึมเศร้�	ทำ�ร้�ยตัวเอง	ที่อ�จเป็นอันตร�ยต่อตัว

เองหรอืตอ่ผูอ่ื้นได	้ถอืเป็นภ�วะฉกุเฉินท�งจติเวช	ซึง่ตอ้งไดร้บัก�รช่วยเหลอือย�่งเรง่

ดว่นเพือ่คว�มปลอดภยัของทกุฝ�่ย	ก�รกำ�หนดบทบ�ทหน�้ทีต่�่งๆ	ของผูเ้กีย่วขอ้ง

ในชุมชนจึงมีคว�มสำ�คัญ
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บทบ�ทหน้�ที่ต่�งๆ ของผู้เกี่ยวข้องในชุมชน

	 1.	 ญ�ติ/อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข/บุคคลที่พบเหตุ	 ประเมินสถ�นก�รณ์

และคว�มรนุแรงของผูป้ว่ยจติเวชย�เสพตดิทีม่อี�ก�รกำ�เรบิ	เฝ�้ระวงั	สงัเกตอ�ก�ร

เตอืน	อ�ก�รกำ�เรบิ	ก�รควบคมุพฤตกิรรมผู้ปว่ยดว้ยคำ�พูด	(Verbal	Management)	

หลกีเลีย่งปจัจยักระตุน้	จดัสิง่แวดลอ้มใหป้ลอดภยั	ประส�นและส่งต่อข้อมลูกบัอ�ส�

สมัครส�ธ�รณสุขและเจ้�หน้�ที่โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล

	 2.		เจ้�หน้�ที่	 รพ.สต.	มีก�รติดต�มดูแล	 เฝ้�ระวัง	ประเมินอ�ก�รเตือน	

และประเมินระดับคว�มรุนแรง	ต�มแบบประเมินพฤติกรรมก้�วร้�วรุนแรง	(Overt	

Aggression	Scale)	ก�รควบคุมพฤตกิรรมผูป่้วยดว้ยคำ�พดู	(Verbal	Management)	

ให้ก�รดูแลรักษ�เบื้องต้นต�มระดับพฤติกรรมก้�วร้�วรุนแรง	 ดูแลติดต�มผู้ป่วย

กินย�ต่อเนื่องในชุมชน	 ประส�นปรึกษ�แพทย์และหรือส่งต่อกรณีที่มีปัญห�และ

ประส�นง�นบุคล�กร	ในโรงพย�บ�ลชุมชน

	 3.		แกนนำ�/ผูน้ำ�ชมุชน	เจ�้หน�้ที	่แจง้เหตหุรือชว่ยประส�นง�นเจ้�หน�้ท่ี

ตำ�รวจ	ช่วยเจรจ�ต่อรองหลังจ�กผู้ป่วยห�ยป่วยแล้วลงเยี่ยมให้กำ�ลังใจ

	 4.		เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจมีหน้�ที่ควบคุมสถ�นก�รณ์ดูแลคว�มปลอดภัยร่วม

เจรจ�ต่อรอง

	 5.		เจ�้หน�้ท่ีกูช้พีมหีน�้ท่ีชว่ยเหลอืเจ�้พนกัง�นในก�รระงับเหตุเปน็ผูช่้วย

เจ้�พนักง�นในก�รควบคุมสถ�นก�รณ์ในที่เกิดเหตุช่วยนำ�ผู้ป่วยส่งโรงพย�บ�ล

	 6.		เทศบ�ลและองคก์�รบรหิ�รสว่นตำ�บลควรจะมนีโยบ�ยและสนบัสนนุ

งบประม�ณสนับสนุนบุคล�กร	รถและสวัสดิก�รต่�งๆ
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เอกส�รอ้�งอิง

กรมสุขภ�พจิต	 กระทรวงส�ธ�รณสุข.	 คู่มือก�รดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีมีคว�มเส่ียงสูง

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง	(Serious	Mental	Illness	with	High	Risk	to	 

Violence:	 SMI-V)	 สำ�หรับสถ�บัน/โรงพย�บ�ล	 สังกัดกรมสุขภ�พจิต.	

2560.

บญุศิร	ิจนัศริมิงคล	และพนัธุน์ภ�	กติตริตันไพบูลย.์	แนวปฏบิติั:	ก�รดูแลภ�วะฉุกเฉิน

ท�งจติเวชในผูม้ปีญัห�ส�รเสพตดิกลุม่แอมเฟต�มนี.	เชยีงใหม:่	แผนง�น

วิช�ก�รพัฒน�รูปแบบก�รดูแลผู้เสพส�รเสพติดในชุมชน;	2556.

พนัธุน์ภ�	กติตริตันไพบลูย.์	2560.	ก�รประชมุวชิ�ก�รสขุภ�พจติน�น�ช�ตคิรัง้ที	่16:	 

“ซึมเศร้�...เร�คุยกันได้”	 SYMPOSIUM:	 ระบบก�รดูแลโรคซึมเศร้� 

ในผู้ป่วยสุร�และส�รเสพติด;	 4	 สิงห�คม	 2560	 ณ	 โรงแรมมิร�เคิล	 

แกรนด์คอนเวนชั่น	กรุงเทพมห�นคร.
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ภ�คผนวก
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ตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผู้ป่วยเคยมีประวัติดังต่อไปนี้หรือไม่

1.	มีประวัต ิ
การฆ่าตัวตาย	 
โดยตั้งใจจะให้เสีย
ชีวิต	หรือไม่	หาก
ตอบว่า	“มี”	ให้
ถามต่อว่า..กระทำา
ด้วยวิธีอะไร?

2.	มีประวัติการก่อ
ความรุนแรงทำาร้าย
ผู้อื่นหรือสร้างความ
รุนแรงในชุมชน

3.	มีอาการ 
หลงผิด	 
มีความคิด
ทำาร้ายผู้อื่น 
ให้ถึงแก่ชีวิต
หรือมุ่งร้าย 
ผู้อื่นแบบ
เฉพาะเจาะจง

4.	เคยมีประวัติ
ก่อคดีอาญา
รุนแรง	 
(ฆา่พยายาม
ฆ่า	ข่มขืน	 
วางเพลิง)

 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี

 ยิงตัวเองด้วยปืน
 แขวนคอ
 ตั้งใจกระโดดจ�กที่
สูงเพื่อให้เสียชีวิต	
เช่น	กระโดดตึก/
กระโดดสะพ�น/ 
กระโดดนำ้�ต�ย

 กินย�ฆ่�แมลง/กิน
ส�รเคมี/นำ้�ย�ล้�ง
ห้องนำ้�/ย�เบื่อหนู

 ใช้อ�วุธ	มีด	หรือ
ของมีคม	หรือส่วน
ของร่�งก�ยทำ�ร้�ย 
ผู้อื่นจนได้รับบ�ด
เจ็บรุนแรง	หรือ
เลือดออกภ�ยใน	
หรือมีก�รแตกหัก
ของอวัยวะใน
ร่�งก�ย

 รัดคอผู้อื่น	หรือ
ทำ�ให้ผู้อื่นจมนำ้�

 มีคว�มคิดจะ
ทำ�ร้�ยผู้อื่นให้
ถึงแก่ชีวิต	หรือ
มุ่งร้�ยผู้อื่น
หวังให้บ�ดเจ็บ
ส�หัส	หรือเสีย
ชีวิต	โดยระบุ
บุคคลที่มุ่งจะ
ทำ�ร้�ย

 หว�ดระแวง
มีคนจะม�
ทำ�ร้�ย	และพก
อ�วุธไว้กับตัว

 ฆ่�คนอื่นให้
ถึงแก่ชีวิต

 พย�ย�มฆ่�
คนอื่นจนได้
รับบ�ดเจ็บ
รุนแรงแต่ไม่
เสียชีวิต

 ข่มขืน
กระทำ�ชำ�เร�
บุคคลอื่น

 ว�งเพลิงจน
ทรัพย์สิน 
เสียห�ย

แบบคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชสุร�/ย�/ส�รเสพติดที่มีคว�มเสี่ยงสูง 

ต่อก�รก่อคว�มรุนแรง
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ตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผู้ป่วยเคยมีประวัติดังต่อไปนี้หรือไม่

 กินย�เกินขน�ด 
ฆ่�ตัวต�ย

 ใช้มีดหรือของมีคม
ฟัน	แทง	เฉือน	 
ป�ดตัวเอง

 ทำ�ให้ตัวเองจมลในนำ�้
เพ่ือให้ห�ยใจไม่ได้

 ทำ�ให้ย�นยนต์ชน	
หรือทับต�ย	(เช่น	
รถไฟ	รถยนต์	รถ
มอเตอร์ไซด์	หรือ
ย�นยนต์อื่นๆ	ที่ถูก
กระทบแล้วส�ม�รถ
ทำ�ให้เสียชีวิตได้	
เป็นต้น)

 ใช้วัตถุระเบิดใส ่
ตัวเอง

 ใช้ควันไฟ	เปลวไฟรม
ตัวเองให้ห�ยใจไม่ออก

 ใช้ของแข็ง	โลหะ	ไม้	
ทำ�ร้�ยตัวเองเพื่อให้
เสียชีวิต

 เจตน�ชน	หรือทับ
ด้วยย�นยนต์

 จี้ตัวประกัน
 ปล้น
 พกอ�วุธปืน	หรือ
ระเบิด	หรือของมีคม	
พร้อมก่อเหตุรุนแรง

 ขว้�งป�สิ่งของที่เป็น
อันตร�ย	(เช่น	มีด	
ขว�น	ระเบิด	หิน)

 อ�ละว�ดทำ�ล�ย
สิ่งของหรือเผ�
สิ่งของหรือทรัพย์สิน
เสียห�ย

 ปล้นทรัพย์	ชิงทรัพย์
 ลวนล�ม	จับหน้�อก	
ก้น	หรืออวัยวะเพศ
ผู้อื่น

 ทำ�อน�จ�ร	เปลือย
ก�ยหรือเปิดเผย 
อวัยวะเพศของตน 
ต่อหน้�ส�ธ�รณะ

 มีพฤติกรรมที่มุ่งหวัง
ใหเ้สยีชวีติ	เชน่	ทำ�ให้
ไฟฟ้�ดูด	 เอ�ศีรษะ
โขกหรอืกระแทกพืน้	
ผนัง	 หรือของแข็ง	
หรอืใชห้มอนอดุจมกู	
เป็นต้น

 บุกรุกบ้�น	 เพื่อทำ�
อันตร�ยผู้อื่น

 หมายเหตุ	ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่�เป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�ร

เกิดคว�มรุนแรง
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แบบประเมินพฤติกรรมก้�วร้�วรุนแรง

(OAS : Overt Aggression Scale for objective rating of verbal  

and physical aggression)

คำาแนะนำา	:  แบบประเมินชุดนี้	 ใช้สำ�หรับก�รประเมินลักษณะพฤติกรรมก้�วร้�ว

รุนแรงของผู้ป่วยต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นที่แสดงออกม�ทั้งท�งคำ�พูด

และก�รกระทำ�	 หรือต่อทรัพย์สิน	 โดยให้พย�บ�ลทำ�ก�รประเมิน

พฤติกรรมของผู้ป่วยที่แสดงออกขณะปัจจุบันต�มร�ยก�รที่ระบุไว้ใน

แบบประเมิน	และให้คะแนนต�มระดับที่ประเมินได้

ลักษณะพฤติกรรม

ก้าวร้าวรุนแรง

พฤติกรรม/ระดับความก้าวร้าวรุนแรง คะแนนที่

ประเมินได้ระดับ	3 ระดับ	2 ระดับ	1 ระดับ	0

1. พฤติกรรม
ก้�วร้�วรุนแรง
ต่อตนเอง

ทำ�ร้�ยตนเอง
รุนแรง	เช่น	มี
รอยชำ้�	มีรอย	
กรีดลึกเลือด
ออก	หรือมีก�ร
บ�ดเจ็บของ
อวัยวะภ�ยใน	
หรือ	หมดสติ	
ฯลฯ

ขีดข่วน
ผิวหนัง	 
ตีตนเอง	 
ดึงผม	 
โขกศีรษะ	
กรีดตัวเอง
เป็นรอย	
ขน�ดเล็ก

ไม่พบ ...............
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ลักษณะพฤติกรรม

ก้าวร้าวรุนแรง

พฤติกรรม/ระดับความก้าวร้าวรุนแรง คะแนนที่

ประเมินได้ระดับ	3 ระดับ	2 ระดับ	1 ระดับ	0

2. พฤติกรรม
ก้�วร้�ว	รุนแรง
ต่อผู้อื่นทั้งท�ง
คำ�พูด	และก�ร
แสดงออก

พูดข่มขู่จะ
ทำ�ร้�ยผู้อื่น
ชัดเจน	เช่น	 
ฉันจะฆ่�แก	
ฯลฯ

ทำ�ร้�ยผู้อื่น	 
จนได้รับ 
บ�ดเจ็บ	 
เช่น	ชำ้�	เคล็ด
บวม	เกิด
บ�ดแผล	 
กระดูกหัก	
หรือเกิดก�ร
บ�ดเจ็บ 
ของอวัยวะ
ภ�ยใน	 
หมดสติ	ต�ย	
ฯลฯ

ด่�คำ� 
หย�บค�ย	 
ใช้คำ�
สกปรก	
รุนแรง

แสดง
ท่�ท�ง
คุกค�ม	
เช่น	ถลก
เสื้อผ้�	
ทำ�ท่�ต่อย
ลม	หรือ
กระช�กคอ
เสื้อผู้อื่น	
พุ่งชน	เตะ	
ผลัก	หรือ	
ดึงผมผู้อื่น
แต่ไม่ได้รับ
บ�ดเจ็บ

หงุดหงิด
ส่งเสียง
ดังตะโกน
ด้วยคว�ม
โกรธหรือ
ตะโกนด่�	
ผู้อื่นด้วย
ถ้อยคำ�ไม่	
รุนแรง

ไม่พบ ...............

................

3. พฤติกรรม
ก้�วร้�ว	รุนแรง
ต่อทรัพย์สิน

ทำ�ส่ิงของ
แตกหัก
กระจัดกระจ�ย	
เช่น	ทุบกระจก	
ขว้�งแก้ว	จ�น	
มีด	หรือสิ่งของ
ที่เป็นอันตร�ย	
หรือจุดไฟ	เผ�	
ฯลฯ

ขว้�งป�/
เตะ/ทุบ	
วัตถุ	หรือ
สิ่งของ

ปิดประตู
เสียงดัง	 
รื้อข้�วของ
กระจัด	
กระจ�ย

ไม่พบ

................
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แบบประเมินระดับคว�มรุนแรงของคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง

ในผู้ป่วยจิตเวชไทย (Prasri Violence Severity Scale : PVSS)

HN……..............….วันที่........../.............../..........	ผู้ประเมิน.................................

คำาชี้แจงสำาหรับผู้ประเมิน	 :	 แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือคว�มรุนแรงของ

คว�มเส่ียงต่อก�รเกดิคว�มรนุแรงตอ่ตนเองและผูอ้ืน่ของจิตเวช	อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อก�รติดต�มเฝ้�ระวังและประเมินผลก�รบำ�บัดรักษ�ผู้ป่วย

วิธีการใช้แบบประเมิน	:	โปรดถ�มข้อมูล	จ�กผู้ป่วย	ญ�ติ	และห�ข้อมูลแวดล้อม	

ร่วมกับก�รสังเกตอ�ก�รผู้ป่วย

ในช่วง	1	สัปดาห์	ที่ผ่านมาจนถึงวันที่ประเมิน	ว่�	ผู้ป่วยมีอ�ก�รหรือพฤติกรรม

อย่�งไร	 เพื่อพิจ�รณ�ประเมินให้คะแนนต�มระดับคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรมของ

ผู้ป่วยม�กที่สุด

ข้อ ความรุนแรง คะแนน ลักษณะพฤติกรรมที่บ่งชี้ คะแนนที่ได้

1 พฤติกรรม

ก�รใช้

ส�รเสพติด	

เช่น	สุร�	

ย�บ้�	กัญช�

ส�รระเหย	

เป็นต้น	

(>	1	ชนิด)

0 ไม่ได้ใช้

1 ใช้แต่ส�ม�รถทำ�ง�นหรือปฏิบัติกิจวัตรประจำ�

วันได้

2 ใช้ในปริม�ณม�กและบ่อยจนไม่ส�ม�รถ

ทำ�ง�น	หรือปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วันได้	แต่ไม่มี

พฤติกรรมรุนแรงต่อคน	หรือ	สิ่งของหลักจ�ก

ก�รใช้

3 ใช้ในปริม�ณม�กและบ่อย	จนถึงขั้นติดสุร�	

หรือ	ส�รเสพติดนั้น	และ	มีพฤติกรรมรุนแรงต่อ

คน	หรือสิ่งของหลังจ�กก�รใช้
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ข้อ ความรุนแรง คะแนน ลักษณะพฤติกรรมที่บ่งชี้ คะแนนที่ได้

2 คว�มคิด	 และ

ก�รพย�ย�ม	

ทำ�ร้�ยตนเอง

0 ไม่มีคว�มคิดอย�กทำ�ร้�ยตนเอง	 ไม่มีพฤติกรรม	

พย�ย�มทำ�ร้�ยตนเอง

หม�ยเหตุ	

:	ห�กข้อ

นี้	ประเมิน

ได้	คะแนน	

1	-	4

โปรดดู

ก�รแปรผล

เฉพ�ะ

ของระดับ

คว�มเสี่ยง

ต่อก�ร

ก่อคว�ม

รุนแรง

ต่อตนเอง

1 มีคว�มคิดอย�กทำ�ร้�ยตนเอง	หรือ	คิดว่�ต�ยไป

คงจะดีกว่�

2 ไดว้�งแผนหรอืเตรยีมก�รทีจ่ะทำ�ร�้ยตนเอง	เชน่	

ห�อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในก�รฆ่�ตัวต�ยม�รวมไว้	 พูด

สั่งล�	เขียนจดหม�ยหรือมอบสมบัติที่มีให้ผู้อื่น

3 ได้พย�ย�มทำ�ร้�ยตัวเองแต่ไม่ตั้งใจที่จะทำ�ให้

ต�ย	หรอือ�จใช้วิธกี�รทีไ่ม่รนุแรง	ไมท่ำ�ให้ถงึต�ย

เช่น	กรีดแขน	กินย�แก้ปวด	หรือ	กินส�รเคมี

หรือกินย�นอนหลับในปริม�ณม�ก

4 ไดพ้ย�ย�มฆ่�ตวัต�ยโดยค�ดหวังต้ังใจ	ทีจ่ะทำ�ให้

ต�ย	 โดยใช้วิธีก�รรุนแรงซึ่งมีโอก�สฆ่�ตัวต�ย

สำ�เร็จ	เช่น	ใช้ปืนยิง

ร�ดนำ้�มันจุดไฟเผ�	ใช้ไฟฟ้�ช็อต	แขวนคอ

ใช้ของมีคมแทง	วิ่งให้รถชน	กระโดดจ�กที่สูง

3 ก�รแสดง

ท่�ท�ง

คุกค�ม

ข่มขู่ผู้อื่น

0 ไม่มี

1 แสดงออกถึงก�รพูดด่�ทอด้วยคำ�รุนแรง

ตะโกน	แผดเสียง	พูดจ�ถ�กถ�ง

ค�ดโทษ	ข่มขู่จะทำ�ร้�ยผู้อื่น	แต่ยังไม่ลงมือ

2 แสดงกิริย�ท่�ท�งที่กำ�ลังจะจู่โจม	ทำ�ร้�ยผู้อื่น

ร่วมกับมีอ�รมณ์โกรธ	เช่น	กระทืบเท้�	กำ�หมัด

เดินตรงเข้�ม�ใกล้	ชี้หน้�	ต�ขว�ง	หน้�บึ้ง

เคลื่อนตัวเข้�ม�ใกล้ผู้อ่ืนแต่ยังไม่ลงมือทำ�ร้�ย

ผู้อื่น

3 มีก�รแสดงท่�ท�งคุกค�ม	ข่มขู่ผู้อื่นที่ชัดเจน

ทั้งคำ�พูดและกิริย�ท่�ท�ง	(ทั้งข้อ	1และ	2)
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ข้อ ความรุนแรง คะแนน ลักษณะพฤติกรรมที่บ่งชี้ คะแนนที่ได้

4 ก�รแสดงออก	

ท � ง อ � ร ม ณ์ 	

พฤติกรรม	 ที่

ห ว � ด ร ะแว ง	

ว่�ผู้อื่น	 จะม�

ทำ�ร้�ย

ไม่เป็นมิตร

0 ไม่มี

1 ไม่แน่ใจ	เนื่องจ�กก�รแสดงออกไม่ชัดเจน

แต่ญ�ติหรือผู้ประเมินสงสัยว่�

ผู้ป่วยมีอ�ก�รดังกล่�ว

2 มีอ�ก�รหว�ดระแวงชัดเจน	 ทั้งท�งคำ�พูดและ

พฤติกรรม	 แต่ยังไม่ลงมือกระทำ�รุนแรง	 เช่น	 

พกอ�วุธ	 หันมองซ้�ยขว�	 ระวังตัวอย่�งม�ก	

เป็นต้น

3 ต่อสู้หรือจู่โจมเป้�หม�ยที่หว�ดระแวง

5 พฤติกรรม

รุนแรง	และ

ก�รทำ�ร้�ย

ผู้อื่น

0 ไม่มีท้ังพฤติกรรมและคว�มคิด	 หรือว�งแผนที่

จะทำ�ร้�ยผู้อื่น	 ถ้�ตอบ	 “ไม่มี”	 ในข้อน้ี	 ไม่ต้อง

ตอบข้อ	6-9

1 มีคว�มคิดหรือพูดถึงแผนที่จะทำ�ร้�ยคนอื่น	 

แต่ยังไม่เฉพ�ะเจ�ะจงว่�เป็นใคร

2 มีคว�มคิดหรือพูดถึงแผนที่จะทำ�ร้�ยผู้อื่นหรือ

มีคว�มคิดอย�กจะข่มขืนจะฆ่�ผู้อื่น	 โดยระบุ

บุคคลใดคนหน่ึงหรือบอกว่�จะเผ�ที่ใดที่หนึ่ง	 

แต่ยังไม่ลงมือทำ�

3 ลงมือกระทำ�รุนแรงต่อผู้อื่น	หรือเผ�	หรือทำ�ล�ย

สิ่งของ	หรือมีพฤติกรรม	ถำ้�มอง

เล่น	หรือโชว์อวัยวะเพศของตนเอง

ต่อหน้�ส�ธ�รณะหรือไม่
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ข้อ ความรุนแรง คะแนน ลักษณะพฤติกรรมที่บ่งชี้ คะแนนที่ได้

6 เป้�หม�ยของ

ก�รกระทำ�

รุนแรง

1 ก�รกระทำ�รุนแรงต่อสิ่งของอย่�งเดียวไม่ได้

ทำ�ร้�ยผู้อื่น

2 กระทำ�รุนแรงต่อผู้ช�ย

3 กระทำ�รนุแรงตอ่ผูห้ญงิหรอืเดก็	ผูส้งูอ�ยมุ�กกว�่	

60	ปีขึ้นไป	หรือผู้พิก�ร

4 ก�รกระทำ�รุนแรงทั้งต่อสิ่งของ	และผู้ช�ย	ผู้หญิง	

ผู้สูงอ�ยุ	ผู้พิก�ร	หรือเด็กที่ม�กกว่�	1	คนขึ้นไป

7 ส่วนของ

ร่�งก�ย

ที่ใช้กระทำ�

รุนแรง

และอุปกรณ์

ที่ใช้ร่วมกับ

ก�รกระทำ�

รุนแรง

1 ใช้ป�กกัด	ใช้ศีรษะโขลก	หรือกระแทก

ใช้มือ	ผลัก	ตบ	ตี	ต่อย	บีบ	ผู้อื่น

*หมายเหตุ

ห�กประเมิน

ได้	4	คะแนน

ให้ถือว่�

มีคว�มเสี่ยง	

ต่อก�ร

ก่อคว�ม

รุนแรง

ต่อผู้อื่น

ในระดับสูง

2 2	ใช้เข่�	 เท้�	 เตะ	ถีบ	กระทืบ	ผู้อื่น	แต่ไม่ได้ใช้

อ�วุธ

3 3	ใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของมีคม	หรือมีก�รลวนล�ม

ท�งเพศ	เช่น	กอด	จบู	จบัหน�้อก	หรือ	ของสงวน

ผู้อื่น	แต่ยังไม่ข่มขืน

4*	 ใชอ้ปุกรณท์ีเ่ปน็ของมคีม	หรอือ�วธุ	เชน่	มดี	ด�บ	

ปืน	เพื่อทำ�ร้�ยผู้อื่น/หรือ	ตั้งใจเผ�	ว�งเพลิงเพื่อ

สร้�งคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินและบุคคล/หรือ	

มีก�รข่มขืนกระทำ�ชำ�ผู้อื่น
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ข้อ ความรุนแรง คะแนน ลักษณะพฤติกรรมที่บ่งชี้ คะแนนที่ได้

8 ผลที่เกิดขึ้น	

จ�กก�รกระทำ�

รุนแรง

1 สิ่งของมีก�รแตกหัก	พัง	เสียห�ย	ใช้ก�รไม่ได้	แต่

ไม่มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บ

*หมายเหตุ	

ห�กประเมิน

ได้	5	คะแนน	 

ให้ถือว่�

มีคว�มเสี่ยง

ต่อก�ร

ก่อคว�ม

รุนแรง

ต่อผู้อื่น

ในระดับสูง

2 มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บ	มีรอยฟกชำ้�	เคล็ดขัดยอก	ปวด

ต�มร่�งก�ย	แต่ไม่มีแผล	ไม่มีเลือดออกม�

3 มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บ	มีแผล	มีเลือดออก	ต้องรับก�ร

รักษ�จ�กสถ�นพย�บ�ล	 แบบผู้ป่วยนอก	 หรือ	

แผนกฉุกเฉิน

4 มผีูไ้ด้รบับ�ดเจบ็อย�่งรนุแรง	มกี�รเสียเลอืด	หรือ

แตกหักของอวัยวะในร่�งก�ย

อย่�งรุนแรง	จนต้องรับไว้รักษ�ในโรงพย�บ�ล

5*	 มีผู้เสียชีวิต

9 ก�รแสดงออก	

ถึงคว�ม

เห็นอกเห็นใจ

เหยื่อที่

เป็นผลจ�ก

ก�รกระทำ�

รุนแรง

1 ผู้ป่วยแสดงคว�มรู้สึกผิด	 เสียใจจ�กก�รกระทำ�

ของตน	 เช่น	 ร้องไห้	 ยอมรับผิด	 แสดงอ�ก�ร

ขอโทษ	ผู้ได้รับผลจ�กก�รกระทำ�ของตน

2 ผูป้ว่ยไมแ่สดงอ�รมณค์ว�มรูส้กึทีชั่ดเจน	ว�่เสยีใจ	

หรือโกรธ	 สีหน้�เฉยเมยไม่สนใจว่�มีผู้ใดหรือส่ิง

ใดได้รับผลกระทบจ�กก�รกระทำ�รุนแรงของตน

3 ผู้ป่วยแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่ข�ดคว�มเห็นอก

เห็นใจ	 ผู้ได้รับผลกระทบจ�กก�รกระทำ�รุนแรง

ของตนอย่�งชัดเจน	ไม่รู้สึกผิด	ยังมีอ�รมณ์โกรธ

หรือ	พูดถึงคว�มรู้สึกสะใจ	ที่ได้รับกระทำ�รุนแรง

ต่อผู้อื่น

รวมคะแนน
ภ�พรวมคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อผู้อื่น	น้อย	ป�นกล�ง	สูง

คว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อตนเอง	(ข้อ	2)	น้อย	ป�นกล�ง	สูง
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ก�รแปรผล

ภาพรวมความเสยี่	งต่อความรุนแรงต่อผู้อนื่	คะแนนต่ตำาสุด	0	คะแนน	คะแนน

สูงสุด	32	คะแนน

 	คะแนน	0	-	5	คะแนน	หม�ยถึง	มีคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อ

ผู้อื่น	ระดับเล็กน้อย

 	คะแนน	6	-	13	คะแนน	หม�ยถึง	มีคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง

ต่อผู้อื่น	ระดับป�นกล�ง

 	คะแนน	14	-	32	คะแนน	หม�ยถึง	มีคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง

ต่อผู้อื่น	ระดับสูง

การแปรผลเฉพาะของระดับความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในการฆ่าตัวตาย

ทีไ่ดจ้ากการประเมนิคำาถามเฉพาะขอ้	2	หากประเมนิพบวา่ได้คะแนน	≥	1ในขอ้นี้

ให้ใช้เกณฑ์นี้ในการพิจารณาร่วมด้วย

 	คะแนน	1	คะแนน	มีคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อตนเองระดับ

เล็กน้อย

 	คะแนน	2	-	3	คะแนน	มีคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อตนเอง

ระดับป�นกล�ง

 	คะแนน	4	คะแนน	มีคว�มเส่ียงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อตนเองระดับสูง

	 ในก�รร�ยง�นผลก�รประเมิน	 ควรร�ยง�นภ�พรวมของคะแนน	 และ

เกณฑ์ของข้อ	2	ด้วย	ดังนั้นผู้ป่วยจะได้รับก�รจัดระดับคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�ม

รุนแรงต่อคนอื่นและคว�มเสี่ยงต่อคว�มรุนแรงต่อตนเอง	เช่น	ห�กผู้ป่วยได้รับก�ร

ประเมินคะแนนของข้อ	 2	 ได้	 3	 คะแนน	 และรวมคะแนนทั้งหมดของข้ออื่นได้	 5	

คะแนน	จะแปรผลว่�ผู้ป่วยมีคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อตนเองระดับป�น

กล�ง	และคว�มเสี่ยงต่อก�รก่อคว�มรุนแรงต่อผู้อื่น	ระดับเล็กน้อย
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แบบติดต�มผู้ป่วยจิตเวชที่มีคว�มเสี่ยงสูงต่อก�รก่อคว�มรุนแรง 

(SMI-V) ในชุมชน 9 ด้�น (สำ�หรับผู้ป่วยโรคจิต)

ชื่อผู้ป่วย.......................................น�มสกุล..............................ID............................

ชื่อญ�ติ..........................................หน่วยง�น............................อำ�เภอ......................

จังหวัด...........................................................

หัวข้อการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ

เสี่ยงสูงฯ	ในชุมชน	9	ด้าน

เดอืน

ที่	1

เดอืน

ที่	2

เดือน

ที่	3

เดือน

ที่	4

เดือน

ที่	5

เดือน

ที่	6
1.	 ด้านอาการทางจิต
1.	 ไม่มีอ�ก�ร	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยรู้เรื่อง	 ช่วย

ตนเองได้	ดำ�รงชีวิตในชุมชนได้
2.	 มีบ้�ง	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิด

ปกติจ�กเดิม	 มีอย่�งน้อย	 10	 วันใน	 1	
เดือน

3.	 มีบ่อย	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิด
ปกตจิ�กเดมิมมี�กกว�่	10	วนั	ใน	1	เดอืน	
หม�ยเหต	ุถ�้พบ	2	คะแนนขึน้ไป	ใชแ้บบ
ประเมนิพฤตกิรรมก�้วร�้วรนุแรง	(Overt	
Aggression	Scale	:	OAS)	เพือ่ประเมนิผู้
ปว่ยร่วมด้วยทุกคร้ังเพ่ือเฝ้�ระวังคว�มเส่ียง

2.	 ด้านการกินยา	
1.	 สมำ่�เสมอ	หม�ยถึง	ก�รรับประท�นย�ค

รบทุกวัน	ต�มที่แพทย์สั่ง
2.	 ไม่สมำ่�เสมอ	 หม�ยถึง	 รับประท�นย�

ไม่ครบ	 ต�มคำ�สั่งแพทย์	 แต่ยังมีก�รรับ
ประท�นย�เป็นบ�งเวล�

3.	 ไม่กินย�	 หม�ยถึง	 ไม่รับประท�นย�เลย
ทุกมื้อ
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หัวข้อการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ

เสี่ยงสูงฯ	ในชุมชน	9	ด้าน

เดอืน

ที่	1

เดือน

ที่	2

เดือน

ที่	3

เดือน

ที่	4

เดือน

ที่	5

เดือน

ที่	6
3.	 ด้านผู้ดูแล/ญาติ	
1.	 ด	ีคือ	มีผูด้แูลหลกั	เปน็คนในครอบครวั	มี

ศักยภ�พในก�รดูแล	
2.	 ป�นกล�ง	 คือ	 มีผู้ดูแล	 เป็นคนนอก

ครอบครัว	
3.	 ปรับปรุง	คือ	ไม่มีผู้ดูแล	หรือ	ผู้ดูแลไม่มี

ศักยภ�พเพียงพอ
4.	 ด้านการทำากิจวัตรประจำาวัน 
1.	 ทำ�ได้	หม�ยถึง	ผู้ป่วยส�ม�รถทำ�กิจวัตร

ประจำ�วันได้ด้วยตนเอง	
2.	 ทำ�ได้บ้�ง	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยส�ม�รถทำ�

กิจวัตรประจำ�วันได้	 แต่ต้องมีคนคอย 
ช่วยเหลือ	

3.	 ทำ�ไม่ได้	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยไม่ส�ม�รถทำ�
กิจวัตรประจำ�วันได้เลย

5.	ด้านการประกอบอาชีพ
1.	 ทำ�ได้	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยมีร�ยได้จ�กอ�ชีพ

หรือคว�มส�ม�รถช่วยครอบครัวในก�ร
ประกอบอ�ชีพได้ทุกครั้ง

2.	 ทำ�ได้บ้�ง	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยส�ม�รถช่วย
ครอบครัวในก�รประกอบอ�ชพีไดแ้ตต่อ้ง
มีคนกระตุ้น	

3.	 ทำ�ไม่ได้	 หม�ยถึง	 ผู้ป่วยไม่ส�ม�รถช่วย
ครอบครัวในก�รประกอบอ�ชีพได้เลย
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หัวข้อการติดตามผู้ป่วยจิตเวชที่มีความ

เสี่ยงสูงฯ	ในชุมชน	9	ด้าน

เดอืน

ที่	1

เดอืน

ที่	2

เดือน

ที่	3

เดือน

ที่	4

เดือน

ที่	5

เดือน

ที่	6
6.	 ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว	
1.	 ดี	คือ	ครอบครัวมีก�รชมเชย	ให้กำ�ลังใจ	

มองผู้ป่วยในด้�นบวก	ส่วนใหญ่	
2.	 ป�นกล�ง	 คือ	 ครอบครัวมีก�รชมเชย

บ้�ง	 แต่ยั งพบ	 ก�รดุด่ � 	 ตัก เตือน	 
ด่�ว่�	บ�งครั้ง	

3.	 ปรับปรุง	 คือ	 ครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์
ด้ �นลบ	 ได้ แก่ 	 ก�รติ เตื อน 	 ดู ถู ก	 
ด่�ว่�	 และบ�งครั้งผู้ป่วยรู้สึกไม่เป็นตัว
ของตัวเองหล�ยครั้ง

7.	 ด้านสิ่งแวดล้อม	
1.	 ดี	คือ	มีที่อยู่อ�ศัยเป็นหลักแหล่ง	
2.	 ป�นกล�ง	คือ	มีที่อยู่อ�ศัย	แต่แยกออก

จ�กครอบครัวอยู่คนเดียวหรือมีท่ีอ�ศัย
เป็นครั้งคร�ว	

3.	 ปรับปรุง	คือ	ไม่มีที่อยู่อ�ศัย	เร่ร่อน
8. ด้านการสื่อสาร	
1.	 ดี	 คือ	 สนทน�แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นกับผู้

อื่นได้	
2.	 ป�นกล�งคอื	สนทน�แลกเปล่ียนคว�มคดิ

เห็นกับผู้อื่นได้เป็นครั้งคร�ว	
3.	 ปรับปรุง	คือ	ไม่พูดคุยกับใครเลย	
9.	 ดา้นความสามารถในการเรยีนรู้เบือ้งตน้	
1.	 ดี	คือ	บอกครั้งเดียวหรือสองครั้งส�ม�รถ

ทำ�ต�มได้	
2.	 ป�นกล�ง	 คือ	 สอนซำ้�ๆ	 จึงส�ม�รถทำ�

ต�มได้	
3.	 ปรับปรุง	คือ	สอนเท่�ไรก็	จำ�ไม่ได้	ทำ�ไม่ได้
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หมายเหตุ		 เดือนที่	1	และ	6	ประเมินด้านที่	1	–	9	

	 เดือนที่	6	ห�กพบว่�	<	9	คะแนน	ควรประเมินซำ้�ทุก	6	เดือน	

	 	 >	9	คะแนน	ให้ส่ง	รพช.	เพื่อประเมิน	ICF	

 เดือนที่	2,	3,	4	และ	5	ประเมิน	1-	4	ด้าน	

คำาแนะนำา/การช่วยเหลือ

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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ใบคว�มรู้

อ�ก�รเตือนท�งจิตและปัจจัยกระตุ้นที่เสี่ยง 

ต่อก�รเกิดพฤติกรรมรุนแรงส�หรับญ�ติและผู้ดูแล

 การเกิดอาการกำาเริบทางจิต	 เป็นก�รแสดงอ�ก�รของโรคอีกครั้งหลัง

จ�กได้รับก�รรักษ�จนอ�ก�รดีข้ึนแล้ว	 ก�รเกิดอ�ก�รกำ�เริบซำ้�ของผู้ป่วยจะมี

อ�ก�รเตือนก่อนเสมอ	 โดยมีปัจจัยกระตุ้นทำ�ให้ผู้ป่วยควบคุมตัวเองไม่ได้	 ซึ่งอ�จ

เกิดอันตร�ยต่อตนเองและผู้อื่น

ปัจจัยกระตุ้นที่เสี่ยงต่อก�รเกิดพฤติกรรมรุนแรง

	 1.		ผู้ป่วยข�ดย�	 รับประท�นย�ไม่ต่อเน่ือง	 หรือไม่ยอมรับประท�นย�	

ทำ�ให้อ�ก�รท�งจิตกำ�เริบ

	 2.	 ผู้ป่วยเม�สุร�หรือใช้ส�รเสพติด

	 3.		ผู้ป่วยมีอ�ก�รหลงผิด	ระแวงว่�จะถูกทำ�ร้�ย	กลัวหรืออ�จหลงผิดว่�

มีอำ�น�จ

	 4.	 ผู้ป่วยมีอ�ก�รหูแว่ว	ได้ยินเสียงสั่งให้ทำ�ร้�ยผู้อื่น

	 5.		ผู้ป่วยอยู่ในภ�วะอ�รมณ์โกรธรุนแรง	อ�จเกิดจ�กถูกขัดใจ	คนอื่นพูด

ผิดหู

	 6.		ผู้ป่วยอ�จเลียนแบบทำ�ต�มผู้อื่น

ลักษณะสำ�คัญของผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อก�รเกิดพฤติกรรมรุนแรง

 		เคยก่อพฤติกรรมรุนแรงม�ก่อน

 		มพีฤตกิรรมก�้วร�้ว	/มคีว�มขัดแยง้รนุแรงกบัคนรอบข�้ง	เชน่	ทะเล�ะ

วิว�ท	ด่�ทอ

 		มีอ�วุธ
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อ�ก�รเตือนหรือสัญญ�ณเตือนก่อนมีพฤติกรรมรุนแรง

 1.	 ลักษณะก�รแสดงออกของผู้ป่วย
		 ด้�นคำ�พูด	 ได้แก่	 พูดหย�บค�ย	 ไม่ยอมรับก�รเจ็บป่วย	 ปฏิเสธ 

ก�รป่วยจิต
		 ด้�นอ�รมณ์	ได้แก่	หงุดหงิด	โกรธง่�ย	เอ�แต่ใจตนเอง	ด้ือไม่ฟังใคร
		 ด�้นพฤติกรรม	ไดแ้ก	่สหีน�้เคร่งเครยีด	ต�ขว�ง	ส�ยต�ไมเ่ป็นมติร	

เดินอ�ดๆ	กระทืบเท้�	เปิด-ปิดประตแูรง	อยูไ่มน่ิง่	กระสบักระส�่ย	
หงุดหงิด	 มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจ�กเดิม	 เช่น	 ซึมเศร้�	 เก็บตัว	 
เงียบขรึมกว่�ปกติ	พกพ�อ�วุธ	ทำ�ล�ยของ

	 2.	 ก�รดูแลตนเองในกิจวัตรประจำ�วัน	 ได้แก่	 ไม่สนใจตัวเอง	 ไม่อ�บนำ�้- 
แปรงฟัน	ออกนอกบ้�น	กล�งคืนไม่นอน
	 3.	 อ�ก�รท�งจิตกำ�เริบ	 ได้แก่	 มีอ�ก�รหลงผิด	 หูแว่ว	 พูดคนเดียว	
หว�ดระแวง

ก�รจัดก�รเบื้องต้นในก�รดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันก�รเกิดพฤติกรรม

รุนแรง

	 1.	 เรียกชื่อผู้ป่วยด้วยเสียงนุ่มนวล	ให้ผู้ป่วยได้รู้สึกตัว	ได้สติ
	 2.	 ห�กผู้ป่วยส�ม�รถควบคุมอ�รมณ์ตัวเองได้บ้�ง	 พูดคุยให้ผู้ป่วยได้
ฉุกคิด	เตือนสติ
	 3.	 อยู่ห่�งๆ	ชั่วคร�ว	ไม่เข้�ใกล้ผู้ป่วย	เฝ้�สังเกตพฤติกรรมผู้ป่วย
	 4.	 ห�กผู้ป่วยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น	 อยู่ห่�งจ�กผู้ป่วยประม�ณ	 1	 เมตร	
และให้ขอคว�มช่วยเหลือจ�กเพื่อนบ้�น	เจ้�หน้�ที่	รพสต.	อปพร.	ตำ�รวจ	เป็นต้น	
เพื่อส่งต่อผู้ป่วยรับก�รรักษ�ที่โรงพย�บ�ล

เอกส�รอ้�งอิง

	 1.	 กลุ่มพัฒน�วิช�ก�รและจัดก�รคว�มรู้	 สถ�บันกัลย�ณ์ร�ชนครินทร์.	
แนวท�งก�รดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงสำ�หรับญ�ติและผู้ดูแล	มปป.
	 2.	 โรงพย�บ�ลศรีธัญญ�.	 คู่มือสุขภ�พจิตศึกษ�ในผู้ป่วยจิตเภทสำ�หรับ
บุคล�กรสหวิช�ชีพ.	โรงพย�บ�ลศรีธัญญ�	ประจำ�ปี	2555.
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แบบประเมินก�รฆ่�ตัวต�ย (8Q)

คำาชี้แจง	 :	 โปรดเลือกคำ�ตอบที่ตรง/ใกล้เคียงกับคว�มรู้สึกจริงของท่�นม�กที่สุด	

(โปรดตอบให้ครบทุกข้อ)	 ในช่วง	 2	 สัปด�ห์ที่ผ่�นม�	 ท่�นมีอ�ก�รหรือคว�มรู้สึก

นึกคิด	ดังข้อคำ�ถ�มต่อไปนี้หรือไม่

คำาถาม ไม่ใช่ ใช่
1.	 ในเดือนที่ผ่�นม�รวมทั้งวันนี้คิดอย�กต�ยหรือคิดว่�ต�ยไปจะดีกว่� 0 1
2.	ตัง้แตเ่ดอืนกอ่นจนถงึวนันีอ้ย�กทำ�ร�้ยตวัเองหรอืทำ�ใหต้วัเองบ�ดเจบ็ 0 2
3.	ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้คิดเกี่ยวกับก�รฆ่�ตัวต�ย	 (ถ้�ตอบว่�คิด

เกี่ยวกับก�รฆ่�ตัวต�ยให้ถ�มต่อ....)

0 6

-	 ท�่นส�ม�รถควบคุมคว�มอย�กฆ�่ตวัต�ยทีท่�่นคดิอยูน่ัน้ไดห้รอืไม่ ได้ ไม่ได้
-	 บอกไม่ได้ว่�คงจะไม่ทำ�ต�มคว�มคิดนั้น	ในขณะนี้ 0 8

4.	ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้มีแผนก�รที่จะฆ่�ตัวต�ย 0 8
5.	ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันน้ีได้เตรียมก�รท่ีจะทำ�ร้�ยตัวเองหรือเตรียม

ก�รจะฆ่�ตัวต�ยโดยตั้งใจว่�จะให้ต�ยจริง	ๆ

0 9

6.	 ตั้งแต่เดือนก่อนจนถึงวันนี้ได้ทำ�ให้ตนเองบ�ดเจ็บ	 แต่ไม่ตั้งใจที่ทำ�ให้

เสียชีวิต

0 4

7.	ตัง้แตเ่ดอืนก่อนจนถงึวนันี	้ไดพ้ย�ย�มฆ�่ตวัต�ย	โดยค�ดหวงั/ตัง้ใจที่

จะให้ต�ย

0 10

8.	ตลอดชีวิตที่ผ่�นม�ท่�นเคยพย�ย�มฆ่�ตัวต�ย	 0 4
รวมคะแนน

	 หมายเหตุ	ตั้งแต่	 1	 คะแนนขึ้นไป	 ถือว่�มีแนวโน้มที่จะฆ่�ตัวต�ยในปัจจุบัน

ควรได้รับก�รบำ�บัดรักษ�และดูแลต�มระดับคว�มรุนแรง	ซึ่งแบ่งได้	ดังนี้

คะแนน	1-8	คะแนน		 หม�ยถึง		 แนวโน้มที่จะฆ่�ตัวต�ยระดับน้อย

คะแนน	9-16	คะแนน		 หม�ยถึง		 แนวโน้มที่จะฆ่�ตัวต�ยระดับป�นกล�ง

คะแนน	>	17	คะแนน		 หม�ยถึง		 แนวโน้มที่จะฆ่�ตัวต�ยระดับรุนแรง
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ก�รดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีคว�มเสี่ยงฆ่�ตัวต�ย

แนวท�งก�รจัดก�รต�มระดับค่�คะแนน	ดังนี้

คะแนน	8Q	=	1	-	8	คะแนน

	 1.		ประเมินอ�ก�รท�งจิตเวชที่สำ�คัญ	ได้แก่	หลงผิด	หว�ดระแวง	หูแว่ว

	 2.	 ตดิต�มเฝ�้ระวงัพฤตกิรรมทำ�ร�้ยตนเองโดยแนะนำ�ให้ญ�ตดิแูลใกลช้ดิ

คะแนน	8Q	=	9	-	16	คะแนน

	 1.		ประเมินอ�ก�รท�งจิตเวชที่สำ�คัญ	ได้แก่	หลงผิด	หว�ดระแวง	หูแว่ว

	 2.		ให้ก�รช่วยเหลือท�งสังคมจิตใจช่วยแก้ไขปัญห�ทุกข์ใจที่เร่งด่วน

	 3.		แนะนำ�ใหญ้�ตดิแูลใกลช้ดิและใหค้ว�มรูแ้กญ่�ติเร่ืองวธีิก�รชว่ยเหลอื

และเฝ้�ระวังที่ถูกต้อง

	 4.		ติดต�มประเมินอ�ก�รทุกสัปด�ห์	ห�กมีอ�ก�รรุนแรงม�กขึ้น

ให้ปรึกษ�โรงพย�บ�ลเครือข่�ย

คะแนน	8Q	>	17	คะแนน

	 1.	ควรรับไว้รักษ�ในโรงพย�บ�ล	และเฝ้�ระวังอ�ก�รอย่�งใกล้ชิดตลอด	

24	ชั่วโมง

	 2.		ประเมินอ�ก�รท�งจิตเวชที่สำ�คัญ	ได้แก่	หลงผิด	หว�ดระแวง	หูแว่ว

	 3.		ให้ก�รช่วยเหลือท�งสังคมจิตใจช่วยแก้ไขปัญห�ทุกข์ใจที่เร่งด่วน

	 4.		ห�กมีคว�มเสีย่งตอ่ก�รฆ�่ตวัต�ยไมล่ดลง	พจิ�รณ�ปรกึษ�หรอื	สง่ต่อ

โรงพย�บ�ลจิตเวช
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ชื่อ-สกุล.............................................................	เพศ	(		)	หญิง	(		)	ช�ย	อาย.ุ..............ปี	

ทีอ่ยู.่........................................................................โทรศพัท์...........................................

คำาแนะนำา	 จงทำ�เครื่องหม�ย		 ลงในช่อง	มี	 หรือ	 ไม่มี	 ต�มสัญญ�ณเตือนก�รก่อ 

คว�มรนุแรงทีไ่ดจ้�กก�รสงัเกต/	สมัภ�ษณ	์ในช่วง 2 สปัดาห์จนถึงปจัจบุนั 

สัญญาณเตือนการก่อความรุนแรง มี ไม่มี
1.	 ขีดข่วนหรือกรีดตัวเองเป็นรอยแผล
2.	 ส่งเสียงดังหรือตะโกนด่�ผู้อื่นด้วยคำ�หย�บค�ยรุนแรง
3.	 ข่มขู่จะทำ�ร้�ยผู้อื่น
4.	 ทำ�ร้�ยผู้อื่นจนได้รับบ�ดเจ็บ
5.	 พกพ�หรือสะสมอ�วุธโดยไม่สมเหตุสมผล
6.	 รื้อหรือขว้�งป�ข้�วของกระจัดกระจ�ย
7.	 ทำ�ล�ยสิ่งของจนแตกหัก

การแปลผล:

	 มสีญัญ�ณเตอืน	1	ข้อข้ึนไป	หม�ยถึง	มคีว�มเสีย่งต่อก�รกอ่คว�มรนุแรง	ให	้อสม.	

แจ้งบุคล�กรส�ธ�รณสุขในพื้นที่	เพื่อประเมินซำ้�และให้ก�รดูแลรักษ�ต่อไป
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คณะผู้จัดทำ�
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ร�ยชื่อคณะทำ�ง�น

ที่ปรึกษ�

น�ว�อ�ก�ศตรีนพ.บุญเรือง	 ไตรเรืองวรวัฒน์	 อธิบดีกรมสุขภ�พจิต

น�ยแพทย์พงศ์เกษม	 ไข่มุกด์	 รองอธิบดีกรมสุขภ�พจิต

แพทย์หญิงพันธุ์นภ�	 กิตติรัตนไพบูลย์	 น�ยแพทย์เชี่ยวช�ญ

	 	 สถ�บันพัฒน�ก�รเด็กร�ชนครินทร์	เชียงใหม่

	 	 ผู้จัดก�รแผนง�นก�รพัฒน�ระบบก�รดูแล	

	 	 ผู้มีปัญห�ก�รดื่มสุร�	(ผรส.),	(สสส.)

น�ยแพทย์บุรินทร์	 สุรอรุณสัมฤทธิ์		 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รระบบบริก�รสุขภ�พจิต	

แพทย์หญิงบุญศิริ		 จันศิริมงคล	 ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลจิตเวชสงขล�ร�ชนครินทร์

แพทย์หญิงจันทก�นต์	 อยู่เย็น	 น�ยแพทย์ชำ�น�ญก�ร

	 	 สถ�บันจิตเวชศ�สตร์สมเด็จเจ้�พระย�

ทีมคณะทำ�ง�น

น�งหทัยรัฐณ์		 ว�รินทร์		 นักสังคมสงเคร�ะห์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

	 	 โรงพย�บ�ลศรีธัญญ�	

น�งลูกจันทร์	 วิทยถ�วรวงศ์	 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร  

	 	 สถ�บันจิตเวชศ�สตร์สมเด็จเจ้�พระย�

น�งส�วพรรณนิภ�		 แสนปัญญ�	 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 สถ�บันกัลย�ณ์ร�ชนครินทร์

น�งรัชนี		 ไพรสวัสดิ์		 นักสังคมสงเคร�ะห์ชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชนครสวรรค์ร�ชนครินทร์		

น�งทิพศมัย		 ท�ยะรังษี		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�รพิเศษ

	 	 โรงพย�บ�ลสวนปรุง	

น�งวันทน�		 ทิพย์มณเฑียร		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลสวนสร�ญรมย์	
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น�งส�วยุวดี		 ทองหนูนุ้ย		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชสงขล�ร�ชนครินทร์	

น�งศิริภรณ์		 ชัยศรี		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชนครร�ชสีม�ร�ชนครินทร์		

น�งเพชรรัชต์		 มหกิตติ์ไพศ�ล		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชขอนแก่นร�ชนครินทร์	

น�งส�วเส�วลักษณ์		 บุตรช�ติ		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชนครพนมร�ชนครินทร์	

น�งอัมพร		 สีล�กุล		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลพระศรีมห�โพธิ์	

น�ยวิรัช		 วัฒน�		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชเลยร�ชนครินทร์	

น�ยม�นพ		 ชัยวงษ์		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชสระแก้วร�ชนครินทร์	

น�ยนันทยุทธ		 หะสิตะเวช		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 สถ�บันสุขภ�พจิตเด็กและวัยรุ่นร�ชนครินทร์

น�งส�วปุณยนุช		 ฝ�งขันธ์		 พย�บ�ลวิช�ชีพปฏิบัติก�ร

	 	 สถ�บันพัฒน�ก�รเด็กภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

น�งเนตรชนก		 รักษ�วงศ์		 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

	 	 โรงพย�บ�ลยุวประส�ทไวทโยปถัมภ์	

น�งวรรณ�	 ขวัญเมือง	 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร	

	 	 โรงพย�บ�ลจิตเวชนครสวรรค์ร�ชนครินทร์

น�งส�วส�วิตรี	 สุริยะฉ�ย	 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร   

	 	 สถ�บันจิตเวชศ�สตร์สมเด็จเจ้�พระย�	
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ทีมบริห�รจัดก�ร

น�งกฤษณ�	 จันทร์ตรี	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	

น�งวีณ�	 บุญแสง	 นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

น�ยวิศิษย์ศักดิ์	 ทวีวัฒนปรีช�	 พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร

น�งธันยพร	 เสรีลัดด�นนท์	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	

น�งส�วศรีแพร	 หนูแก้ว	 นักวิช�ก�รสถิติ	 	

น�งส�วอุษ�	 เขตรเขื่อน	 นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน	

น�งส�วพนิด�		 สีน�เวช	 นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข




