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คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

ก 

คํานํา 

 

ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเปนปญหาสําคัญปญหาหน่ึงของระบบสุขภาพประเทศไทย  

โดยประมาณการวาประชากร 1 ใน 5 มีปญหาสุขภาพจิต จากรายงานสถิติของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข พบวาประเทศไทยมีผูปวยจิตเวชที่มีอาการเริ่มตนถึงรุนแรง รอยละ 14.3 หรือ 7 ลานคน โดยเปน

ผูปวยโรคจิตเภทประมาณรอยละ 0.8 หรือ 400,000 คน โรคซึมเศราประมาณรอยละ 2.8 หรือ 1.4 ลานคน  

ในป พ.ศ.2556 พบวาอัตราการเขาถึงบริการผูปวยโรคจิตและโรคซึมเศรามีเพียงรอยละ 50 และรอยละ 33.34 

ตามลําดับ ยิ่งไปกวาน้ันการเขาถึงบริการจิตเวชเพื่อรักษาและฟนฟูสมรรถภาพตอเน่ืองในระบบบริการสุขภาพ 

ยังต่ํากวาที่ควรจะเปน ถึงแมวาจะมีความกาวหนาในการใหบริการสุขภาพจิตมากข้ึน มียาที่มีประสิทธิภาพข้ึนก็ตาม 

ปญหาสุขภาพจิตสงผลกระทบตอผูปวย ญาติ/ผูดูแลและบุคคลในสังคม โดยเฉพาะโรคจิตกอใหเกิดการตีตรา 

ความทุกขทรมาน สูญเสียความสามารถของผูปวย รวมทั้งกอใหเกิดภาวะอันตรายตอชุมชนและสังคม  
 

  กรมสุขภาพจิต จึงไดจัดทําโครงการลดชองวางการบริการผูปวยโรคจิต ระหวาง ป 2554-2555 

โดยไดนําแนวทางโปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิตขององคการอนามัยโลกมาปรับใหเหมาะสม

กับบริบทในสังคมไทย และทดลองนํารองในพื้นที่ตัวอยาง เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการ คุณภาพบริการและคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยโรคจิตในประเทศไทย ซ่ึงไดผลเปนนาพอใจ สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตจึงไดเริ่มกําหนด

พื้นที่นํารองในปงบประมาณ 2557 และขยายผลใหครอบคลุมทุกอําเภอทั่วประเทศ ในปงบประมาณ 2560  

โดยความรวมมือกับสถาบัน/ โรงพยาบาลจิตเวชที่รับผิดชอบเขตสุขภาพ รวมทั้งหนวยบริการสาธารณสุขในสังกัด

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
 

  กรมสุขภาพจิต โดยสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือวิทยากร

หลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิต สําหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข” น้ี จะเปนประโยชนตอ

ผูปฏิบัติงานในการจัดบริการเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิต และเปนการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพจิตและจิตเวชใหเกิดคุณภาพ สงผลลัพธที่ดีตอการใหบริการผูปวยจิตเวช ครอบครัวและชุมชนตอไป 

 

 

 

น.ต.  

 (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน) 

 อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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ข 

สารบัญ 

 
           หนา  
คํานํา   ก 

สารบัญ   ข 

คําชี้แจง   ค 

แผนการสอนที่ 1 ทัศนคติและองคความรู เรื่อง โรคจิต 1  

แผนการสอนที่ 2 ระบบการดูแลผูปวยโรคจติ 23 

แผนการสอนที่ 3 การคดักรอง การแจงผลการคดักรอง และใหสุขภาพจติศึกษา 33 

แผนการสอนที่ 4 ยาจติเวช ผลขางเคียงของยา และการชวยเหลือเบ้ืองตน 55 

แผนการสอนที่ 5 แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิต 61 

แผนการสอนที่ 6 การเฝาระวังการกลับเปนซํ้าและติดตามดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน 75 

บรรณานุกรม  105 

ภาคผนวก    

• ตัวอยางยารักษาอาการทางจิต 107 

• แบบสังเกตอาการดานจติใจ 114 

• แบบสังเกตผูปวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงตอการกอความรุนแรง 115 

• แบบคัดกรองโรคจติ 116 

• แบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 118 

• แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt Aggression Scale: OAS)  121 

• แบบสําหรับสงผูปวยเขารับการตรวจหรือรกัษาตอ 123 

• แบบประเมินกอนและหลังการอบรม  125 

• รายชื่อที่ปรกึษา วิทยากร ผูเขารวมประชุมและคณะทํางาน  128 
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ค 

คําชี้แจง 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิต สําหรับพยาบาล/นักวิชาการ

สาธารณสุข พัฒนาข้ึนโดยใชฐานองคความรูจากโครงการลดชองวางการบริการผูปวยโรคจิตในสังคมไทย  

ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยองคการอนามัยโลกเพื่อใหพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและ 

จิตเวชในเขตสุขภาพไดนําไปใชในการดูแลผูปวยโรคจิตอยางครบวงจร คูมือวิทยากรหลักสูตรน้ี มีแผนการสอน

ทั้งสิ้น 6 แผนการสอน กระบวนการฝกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี ประกอบดวย การบรรยาย การชมวิดิทัศน

กรณีศึกษา การแบงกลุมยอยอภิปราย และภาคปฏิบัติ ประกอบดวย การสาธิตและการแบงกลุมยอยฝกปฏิบัติ  
 

1. วัตถุประสงค 
  เพื่อใหวิทยากรมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการดูแลผูปวยโรคจิต สามารถถายทอดความรู

และทักษะใหแกพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุขเพื่อนําไปใชในการดูแลผูปวยโรคจิตในเขตสุขภาพได 

ซ่ึงวัตถุประสงคในแตละแผนการสอน มีดังน้ี 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอนท่ี 1 ทัศนคติและองคความรู เรื่อง โรคจิต 
วัตถุประสงค : เพื่อใหวิทยากรสามารถสรางทัศนคตทิางบวกเกี่ยวกับผูปวยโรคจิต สามารถถายทอดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับโรคจติใหแกผูเขารับการอบรม 

 

แผนการสอนท่ี 2 ระบบการดูแลผูปวยโรคจิต 
วัตถุประสงค : เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัระบบการดูแลผูปวยโรคจิตและ

บทบาทของสหวิชาชีพ 
 

แผนการสอนท่ี 3 การคัดกรอง การแจงผลการคัดกรองและใหสุขภาพจิตศึกษา 
วัตถุประสงค : เพื่อใหวิทยากรมีความรูความเขาใจและสามารถถายทอดความรูทักษะ ในประเด็น ดังน้ี 

1. การคนหา การคัดกรอง และการประเมินระดับความรุนแรงอาการโรคจิตในกลุมเสี่ยง หรือผูที่มี

อาการโรคจิตไดอยางถูกตอง 

2. การแจงผลการคดักรองและการใหสุขภาพจิตศึกษาแกผูปวยและญาตไิดถูกตอง เพื่อใหผูปวยไดรับ

การรักษาอยางเหมาะสมและอยางตอเน่ือง 

แผนการสอนท่ี 4 ยาจิตเวช ผลขางเคียงของยา และการชวยเหลือเบ้ืองตน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรู ในประเด็น ดังน้ี 

1. การรักษาโรคจิตเภทดวยยา  

2. ผลขางเคียงของยา 

3. การชวยเหลือเบ้ืองตน 
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ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนการสอน ประกอบดวย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 ภาคทฤษฎี ประกอบดวย 6 แผนการสอน ดงัน้ี 

  แผนการสอนที่ 1 ทัศนคติและองคความรู เรื่อง โรคจิต 

  แผนการสอนที่ 2 ระบบการดูแลผูปวยโรคจติ 

  แผนการสอนที่ 3 การคดักรอง การแจงผลการคดักรองและใหสุขภาพจิตศึกษา 

  แผนการสอนที่ 4 ยาจติเวช ผลขางเคียงของยา และการชวยเหลือเบ้ืองตน 

  แผนการสอนที่ 5 แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิต 

  แผนการสอนที่ 6 การเฝาระวังการกลับเปนซํ้าและติดตามดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน 

2.2 ภาคปฏิบัติ ประกอบดวย การฝกปฏิบัติ 4 เรื่อง ดังน้ี 

- การคดักรองโรคจติ 

- การแจงผลการคดักรองและใหสุขภาพจิตศึกษา 

- การใชแบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 

- การใชแบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt Aggression Scale: OAS)

แผนการสอนท่ี 6 การเฝาระวังการกลับเปนซ้ําและติดตามดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน 
วัตถุประสงค : เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรูและทักษะ ในประเด็น ดังน้ี 

1. การดูแลเฝาระวังการกลับเปนซํ้า 

2. การติดตามและดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน : การจัดทําทะเบียนและลงบันทึก

ฐานขอมูลผูปวยโรคจิตในพื้นที่รับผิดชอบ จําแนกประเภทผูปวยตามระดับอาการและแนวทาง 

การดูแลชวยเหลือจําแนกตามกลุมอาการ 

3. บทบาทของพยาบาล/บุคลากรสาธารณสุขในหนวยบริการสาธารณสุข (รพ.สต./รพช./รพท./

รพศ.) อสม./อสส./อสค.และญาติ/ผูดูแล 

4. เครื่องมือ/แบบฟอรมที่ใชในการติดตามผูปวยโรคจิตในชุมชน 

5. ข้ันตอนการติดตามเยี่ยมบาน 

  

  
 

แผนการสอนท่ี 5 แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิต 
วัตถุประสงค : เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรูเรื่องแนวทางการสงตอผูปวยโรคจติ 
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จ 

 

3. ระยะเวลาในการอบรม 
3.1 หลักสูตรสําหรับวิทยากร ใชระยะเวลา 3 วนั ประกอบดวย ภาคทฤษฏี 2 วันและการฝกซอมสอน 

(micro-teaching) 1  วนั 

3.2 หลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงาน ใชระยะเวลา 2 วัน ประกอบดวย ภาคทฤษฎี แบงกลุมยอยอภิปรายและ 

ฝกปฏิบัติ 
 

4. คุณสมบัติผูเขาอบรม 
4.1 คุณสมบัติสําหรับหลักสูตรวิทยากร มดีังน้ี 

 - พยาบาลวิชาชพีที่ผานการอบรมหลักสตูรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวชทั้ง 

ในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจติ 

 - พยาบาลปริญญาโท ในหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจติที่มีประสบการณในการเปนวิทยากร 

 - นักวิชาการสาธารณสุขที่มีประสบการณในการเปนวิทยากร 

 - สามารถเขารับการอบรมไดตลอดหลักสตูร 

4.2 คุณสมบัติสําหรับหลักสูตรผูปฏิบัติงาน มดีังน้ี 

 - พยาบาลวิชาชพี/นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต 

 - สามารถเขารับการอบรมไดตลอดหลักสตูร 
 

5. วิธีการฝกอบรม 
 5.1 การบรรยาย 

 5.2 การสาธิต 

 5.3 ชมวดีิทัศนกรณีศึกษา 

 5.4 การแบงกลุมยอยอภิปราย 

 5.5 การฝกปฏิบัต ิ
 

6. สื่อ/อุปกรณ 
 6.1 คูมือวิทยากรฯ/คูมือผูเขาอบรม 

 6.2 คอมพวิเตอร (สามารถใชกับ CD/ DVD ได) 

 6.3 เครื่องฉายภาพขามศีรษะ (LCD) 

 6.4 กระดาษ Flip chart และปากกา 

 6.5 แผน CD/ DVD กรณีศึกษา 

 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

ฉ 

หลักสูตรสาํหรับวิทยากร 

ตารางการอบรมวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบรกิารและดูแลผูปวยโรคจิต สําหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว.ด.ป. เชา บาย 
วันท่ี 
1  

พิธีเปด 

การประชุม 

ชี้แจงภาพรวม

แผนการสอน 

 

 

 

 

(1 ชม.) 

แผนการสอนที่ 1 

ทัศนคติและ 

องคความรู เรื่อง  

โรคจิต 

- พรบ.สุขภาพจติ 

 

(2 ชม.) 

แผนการสอนที่ 2 

ระบบการดูแล 

ผูปวยโรคจิต 

 

 

 

(1 ชม.) 

แผนการสอนที่ 3 

การคดักรอง  

การแจงผล 

การคดักรองและ 

ใหสุขภาพจิตศกึษา 

 

(2 ชม.) 

วันท่ี 
2 

แผนการสอนที ่4 

ยาจิตเวช

ผลขางเคียงของยา

และการชวยเหลือ

เบ้ืองตน 

 

 

(1 ชม.) 

แผนการสอนที่ 5 

แนวทางการสงตอ 

ผูปวยโรคจิต 

 

 

 

 

(1 ชม.) 

แผนการสอนที่ 6 

การเฝาระวัง

การกลับเปนซํ้า

และติดตามดูแล

ชวยเหลือผูปวย

โรคจิตในชุมชน 

 

(1 ชม.) 

ฝกซอมสอน 

(micro-teaching) 

 

 

 

 

 

(3 ชม.) 

วันท่ี 
3 

ฝกซอมสอน 

(micro-teaching) 

 

 

(3 ชม.) 

แนวทางการ

ดําเนินงานและ

การประเมินผล 

 

(2 ชม.) 

ปดการประชุม 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

ช 

 

หลักสูตรสาํหรับผูปฏิบัติงาน 

ตารางการอบรมหลักสตูรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิต สําหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข  
 

ว.ด.ป. เชา บาย 
วันท่ี 1  - ทัศนคติและ 

องคความรูเรื่อง  

โรคจิต 

- พรบ.สุขภาพจติ 

 

 

(2 ชม.) 

ระบบการดูแล

ผูปวยโรคจิต 

 

 

 

 

(1 ชม.) 

การคดักรอง 

การแจง 

ผลการคดักรอง 

และใหสุขภาพจิต

ศึกษา 

 

(1 ชม. 30 นาที) 

ฝกปฏิบัติ 
- การคดักรอง 

- การแจงผลการคดักรอง 

และใหสุขภาพจิตศึกษา 

 

 

(2 ชม.) 

วันท่ี 2  ยาจิตเวชและ

ผลขางเคียงของยา

และการชวยเหลือ

เบ้ืองตน 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ชม. 30 นาท)ี 

แนวทางการสงตอ

ผูปวยโรคจิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 ชม. 30 นาที) 

การเฝาระวังการ

กลับเปนซํ้าและ

ติดตามดูแล

ชวยเหลือผูปวย 

โรคจิตในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

(1 ชม.) 

- การใชแบบ

ติดตามผูปวย

จิตเวชเรื้อรังใน

ชุมชน 

- แบบประเมิน

พฤติกรรม

กาวราวรนุแรง 

(Overt 

Aggression 

Scale: OAS) 

 

(1 ชม.) 

อภิปราย

ซักถามและ 

ปดการประชุม 

 

7. การประเมินผลการฝกอบรม 

 7.1 ประเมินระหวางฝกอบรมโดยการสังเกต การซักถามและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

 7.2 ประเมินผลกอนและหลังการอบรม (Pre - Post test)  

 

 

 

 

 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

ซ 

8. วีดิทัศนประกอบการฝกอบรม  

บทที ่ ช่ือเรื่อง ระยะเวลา วัตถุประสงค 

1 เรื่องราวของคุณสมจติคณุสุมาล ี 10 นาท ี เพื่อปรบัทัศนคติผูเขารับการอบรม 

3 

 

การคดักรองดวยแบบคัดกรองโรคจิต/ 

 

เมื่อลูกของเราเปลี่ยนไป (นองฟา) 

10 นาท ี

 

16 นาท ี

- เพื่อใหเขาใจ พูดคุยปรับทัศนคติและคัดกรอง  

แจงผลได 

- เพื่อรูจักอาการและอาการแสดงออกของโรคจิต 

การใหสุขภาพจิตศกึษา 10 นาท ี เพื่อใหความรูและสามารถทําสุขภาพจิตศกึษาได 

4 การติดตามผลการรักษาและการขาดยา 10 นาท ี เพื่อใหสามารถตดิตามการรกัษาจากการขาดยา 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

 

1 

แผนการสอนที่ 1 

ทัศนคตแิละองคความรู เรื่อง โรคจติ 

(เวลา 2 ช่ัวโมง) 
 
วัตถุประสงค 

 เพื่อใหวิทยากรมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรคจิตและสามารถถายทอด

ความรูและทักษะใหแกพยาบาล/ นักวิชาการสาธารณสุขเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน การดูแลผูปวยโรคจิต 

ในเขตสุขภาพได 

 

เน้ือหาสาระ 
1.  ความเชื่อ ทศันคติทางบวกตอผูปวยโรคจิต 

2. ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคจิต 

- สถานการณ 

- นิยาม/ความหมายของโรคจิต 

- อาการและประเภทโรคจติ 

- การจาํแนกและวินิจฉัยโรคจิตเภท 

- สาเหตุของโรคจิตเภท 

- กลุมเสี่ยงตอการปวยเปนโรคจิตเภท 

- การดําเนินโรคจติเภท 

- ผลลัพธระยะยาวของโรคจิตเภท  

- เปาหมายในการรกัษาโรคจิตเภท 

- โรครวมทางกายและทางจิตเวชกับโรคจิตเภท 

- วิธีการรกัษาโรคจิตเภททีเ่ปนมาตรฐานในปจจุบัน  (ยา, ECT, Psychotherapy)   

3. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

- หลักการของ พระราชบัญญัตสิุขภาพจติ 

- ลักษณะของผูปวยตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจติ 

- แนวทางปฏิบัติในการนําผูปวยเขาสูการบําบัดรักษา 

- แนวทางปฏิบัติในการบําบัดรักษาผูปวย 

- Case ผูปวยตามพระราชบัญญัตสิุขภาพจิต 

 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

 

2 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 
กลุมใหญ  
เวลา 5 นาที 
 

กลุมยอย 5-6 คน 
เวลา 35 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุมใหญ 
เวลา 20 นาที 
 

 
กลุมใหญ 
เวลา 30 นาที 
 
 
 
 
 
กลุมใหญ 
เวลา 30 นาที 

1. วิทยากรเกริน่นําและสุมถามผูเขาอบรมวา “ทานทราบอะไรบาง

เกี่ยวกับโรคจิต หรือเคยไดยินเกี่ยวกับโรคจติวาเปนอยางไร?” 
 

2.  วิทยากรเปดวีดทิัศนกรณีศึกษา เรื่องราวของคุณสมจิตคุณสุมาล ี

แบงกลุมยอย ใหอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคดิเห็นดวยการ 

ตอบคําถามตามใบงาน 1 ดังน้ี 

- อาการของผูปวยคืออะไร 

- ครอบครัวทําอยางไรบางกับผูปวย 

- คนในชุมชนมีความรูสึกอยางไรกับผูปวย 

- การทํางานเปนทีมของทุกภาคสวนในการดูแลผูปวยโรคจิต 

- การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผูปวยโรคจิต   

จากน้ันวิทยากรสรุปความเชื่อ ทัศนคติทางบวกตอผูปวย 

โรคจิต ตามใบความรู 1 
 

3.  วิทยากรสุมถามผูเขาอบรมวา “ทานพบเห็นใครบางที่มีความ

ทุกขจากการเจ็บปวยจากโรคจติและใครที่มีสวนชวยเหลือผูปวย

โรคจิต”  ตามใบงาน 2 และสรุปตามใบความรู 2 
 

4. วิทยากรบรรยายตามใบความรู 3 ในประเด็นดังน้ี 

-  ทําไมโรคจิตจึงสาํคัญตอบุคลากรสุขภาพและคนในชุมชน  

-  ความหมายของโรคจิต  

-  อาการของโรคจติ  

-  สาเหตุของโรคจิตเภท 

-  การดําเนินโรคของโรคจติเภท 

5.  วิทยากรบรรยายเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

ตามใบความรู 4 และสรปุ อภิปราย ซักถาม 

 

 
 

- วีดีทัศน กรณีศึกษา 

เรื่องราวของคุณสมจติ

คุณสุมาลี (10 นาที) 

- ใบงาน 1 

 

 

 

ใบความรู 1 

 

 
 

- ใบงาน 2 

- ใบความรู 2 

 
 

ใบความรู 3 

 

 

 

 

 

ใบความรู 4 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 
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แผนการสอนท่ี 1 
ทัศนคติและองคความรู เรื่อง โรคจิต 

 

 
 

 

วิทยากรเกริ่นนําและสุมถามผูเขาอบรมถึงการรับรู หรือ

สถานการณการเจ็บปวยดวยโรคจิต ความเขาใจของผูเขา

อบรมและใหผู เขาอบรมจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ตามประเด็น ดังน้ี 

-  ทานเคยพบเห็นหรือรูจักคนที่เปนผูปวยโรคจิตหรือไม ? 

-  โรคจิตในความคิดทานคืออะไร ? 

-  ทานรูสึกอยางไรตอผูปวยโรคจิต ? 

หลังจากน้ันเปดวีดีทัศน เรื่องราวของคุณสมจิตคุณสุมาลี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

-   วิทยากรแบงกลุมผูเขาอบรม 5 – 6 คน ใหแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นตามใบงาน 1 

-  วิทยากรสรุป ความเชื่อ ทัศนคติทางบวกตอผูปวยโรคจิต 

         โรคจิตหากไดรับการรักษาเร็วและตอเน่ืองมีโอกาส

หายได แมบางรายจะเรื้อรังแตก็สามารถควบคุมอาการของ

ผูปวยใหเปนปกติได ผูปวยโรคจิตมีโอกาสที่จะกอใหเกิด

ปญหาแกครอบครัวหรือสังคมได หากไมไดรับการรักษาดูแลที่

ดีพอ ดังน้ัน พยาบาลที่มีความเขาใจ และมีความม่ันใจใน

กระบวนการรักษาผูปวยโรคจิต จะชวยใหผูปวยมีอาการดีข้ึน

และสามารถดํารงชีวิตอยูในครอบครัวและสังคมไดอยางมี

ความสุขตามสมควร  

 

 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 
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ใบความรู 1 

“ทานไดเห็นไดยินอะไรบางจาก.....วีดิทัศน/กรณีศึกษา” 

โดยวิทยากรดูวาไดประเด็นดังตอไปน้ีหรือไม 

   1.  อาการของผูปวยคืออะไร 

คุณสมจิต มีอาการคลุมคลั่ง เอะอะอาละวาด ถอดเสื้อผา  

วิ่งไปเรื่อยเปอย ทํารายชีวิตเปด ไก สุนัข 

คุณสุมาลี มีอาการพูดจากาวราวดาทอคนรอบขาง 

ทํารายบิดามารดา 

   2.  ความสําคัญของการรักษาและดูแลตอเน่ือง  

        การรักษาผูปวยโรคจิตไมเพียงแตการควบคุมอาการ

เทาน้ัน แตตองปองกันการกลับเปนซํ้า (Relapse) ของอาการ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการ

กลับเปนซํ้าคือ การไดรับยาไมสม่ําเสมอหรือขาดยา ดังน้ัน  

จึงใหความสําคัญกับการกินยาอยางสม่ําเสมอและการดูแล

ตอเน่ืองในชุมชน 

   3.  สัมพันธภาพกับครอบครัวและชุมชน  

ครอบครัว ทําอยางไรบางกับผูปวย  

ครอบครัวคุณสมจิต ลามโซเพื่อปองกันอันตรายตอผูปวย 

ครอบครัวคุณสุมาลี ไมมีความรูและยากจน ทําใหการรักษา

ของคุณสุมาลีไมตอเน่ือง 

คนในชุมชน มีความรูสึกอยางไรตอผูปวยทั้งสองคน 

พบวาสวนใหญมีความรูสึกทางบวก ดวยความรัก ความเมตตา 

ความสงสาร ตองการใหผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี  

แตความรูสึกทางลบก็มี เชน ความหวาดกลัว ความรูสึก 

ไมมั่นใจในการอยูรวมกันในสังคม ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญที่เรา

กําลังมาทําความเขาใจวาโรคจิตมันคืออะไร มันนากลัวจริง

หรือ และจะดูแลพวกเขาอยางไรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   4.  การทํางานเปนทีมของทุกภาคสวนในการดูแลผูปวย

โรคจิต โดยเฉพาะชุมชนที่มองเขาเปนสวนหน่ึงของสังคม ให

โอกาส เชน คุณสุมาลีไดรับการฟนฟูทางอาชีพ โดยเจาของ

รานอาหาร หรือการประสานงานขอเบ้ียยังชีพความพิการแก

คุณสมจิต 
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   5.  การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผูปวย
โรคจิต 
จากน้ันวิทยากรสรุป และใหผูเขาอบรมสะทอนความคิดดวย
การตอบคําถาม 

ใบความรู 2 
“ทานพบเห็นใครบางท่ีมีความทุกขจากการเจ็บปวย 
ดวยโรคจิต” 

  - จากการดูวีดทิัศน 
  - ประสบการณที่เคยพบหรือจากคําบอกเลาที่เคยไดยิน

ไดฟง 
จากน้ันวิทยากรสรุปใครบางท่ีเกี่ยวของตอความสําเร็จน้ี 
คนที่เคยปวยโรคจิต คําวาผูปวยมักจะถูกใชเวลาเขารักษาตัว
ในโรงพยาบาลแตถาอยูในชุมชน พวกเขา คือ มนุษยที่มี 
โรคจิตรวมดวยเพียงเทาน้ัน ผูที่เกี่ยวของในการชวยเหลือ
ผูปวยโรคจิตในชุมชน ไดแก  
จิตอาสา เชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) อาสาสมัครประจําครอบครัว 
(อสค.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ประจําหมูบาน (อพม.) อาสาสมัครกูชีพ อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 
บุคลากรสุขภาพ ตั้งแตหนวยใกลบานที่สุด คือ สถานีอนามัย 
(สอ .) โ ร งพยาบาลส ง เ ส ริ มสุ ขภ าพตํ า บล  (รพ .สต .) 
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
(สสอ .) โรงพยาบาลจังหวัด (รพท .) โรงพยาบาลจิตเวช 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แกนนําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (อปท.) เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
องคการบริหารสวนเทศบาล(อบท.) องคการบริหารสวน
จังหวัด (อบจ.) 
แกนนําชุมชน ทั้งที่เปนทางการ เชน ผูใหญบาน กํานัน 
และไมเปนทางการ เชน ปราชญทองถ่ิน ผูนําทางจิตวิญญาณ 
(พระ โตะอิหมาม ฯลฯ) 
หนวยงานอื่นๆ ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (พมจ.) ตํารวจ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สํานักทะเบียนราษฎร เปนตน 
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3. “ทานจะมีสวนรวมในการชวยเหลือผูปวยโรคจิตไดอยางไร ?” 
- การใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับโรคจิต 
- ความเทาเทียมและยอมรับในความเปนมนุษย ไมใชมอง

เปนเพียงคนปวยหรือผูปวยจากภาพลักษณที่เห็น แต
ตองมองผานความเจ็บปวยสูเบ้ืองหลังพวกเขาที่ดํารง
ความเปนมนุษยเฉกเชนเดียวกันกับเราทุกคน 

- การใหโอกาสใชชีวิตดวยกันในครอบครัวและชุมชน 
- การใหกําลังใจ  
- การเขาถึงระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการคนหา 

คัดกรอง การประเมินและวินิจฉัย การรักษาและการ
ฟนฟูสมรรถภาพโดยเฉพาะการติดตามตอเน่ืองและการ
ฟนฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 

- การเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผูปวยโรคจิต 

 

 

ใบความรู 3 
ทําไมโรคจิตจึงสําคัญตอบุคลากรสุขภาพและคนในชุมชน 
1.  ความชุก การสํารวจปญหาสุขภาพจิตในประชากรไทย  

ป 2552 พบวา ความชุกโรคจติคิดเปนรอยละ 1.2 หรือราว 
580,000 คน แตเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลผูปวยโรคจิต 
ที่เขารับบริการผูปวยนอกจากทุกโรงพยาบาล หนวยงาน 
ทบวง กรม ในปเดียวกัน พบเพียง 390,000 คน แสดงให
เห็นถึงชองทางการเขารับบริการในระบบสุขภาพของผูปวย
โรคจิตที่ยังคงมีอยูกวา รอยละ 33 (และในปงบประมาณ 
2560 พบคาการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิต คิดเปน 
รอยละ 72.21) 

2. ผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว สังคม 
- ผลกระทบตอตนเอง ไดแก สูญเสียสัมพันธภาพกับผูอื่น

ตกงาน การสูญเสียเงินหรือรายไดที่ลดลง การถูกละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ขาดโอกาสการมีสวนรวมใน
ชุมชน 

- ผลกระทบตอครอบครัว ไดแก การเปนภาระในการดูแล
ทําใหตองเสียเวลาประกอบอาชีพ เสียคาใชจายทาง 
การแพทย คายา เกิดความเครียดจากการดูแลผูปวย 

- ผลกระทบตอสังคม ไดแก ขาดภาษีรายไดจากผูปวย 
โรคจิต (กรณีไมไดทํางาน) สังคมไดรับผลกระทบจาก
พฤติกรรมที่ไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสมของผูปวย 
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ความหมายของโรคจิต 

โรคจิต เปนความผิดปกติของจิตใจ ซ่ึงการทํางานของจิตใจ 

เสียหนาที่ไปอยางเห็นไดชัดเจน จนทําใหบุคคลน้ันไมสามารถ

ดําเนินชีวิตอยางเปนปกต ิประกอบดวย อาการทัว่ไป 3

ประการ คือ 

1)  บุคลิกภาพเดิมของผูปวยเปลี่ยนไป เชน เคยเปนคนสะอาด

และสุภาพ ก็เปลี่ยนเปนสกปรกและหยาบคาย  

เคยเปนคนพูดนอยก็กลายเปนพูดไมหยุด ฯลฯ 

2)  ไมอยูในโลกของความจริง เชน มีอาการประสาทหลอน 

ไดยินเสียงคนดาตลอดเวลา ทั้งๆทีใ่นขณะน้ันไมมีใครดา

เขาเลย หลงผิดวามีคนคดิรายและกาํลังตามฆาเขา 

3)  ไมรูสภาวะตนเอง เชน ไมรูวาตนเองกําลังปวยจึงขัดขืน 

ไมยอมไปพบแพทย การขัดขืนบางครั้งรุนแรงจนถึงกับใชกําลัง 

 

 

 

 
อาการของโรคจิต  ประกอบดวย 

 ความผิดปกติดานความคิด เชน หลงผิดวาตนเองเปนใหญ

เปนโต เปนผูวิเศษ ระแวงวามีคนปองราย 

 ความผิดปกติดานการรับรู เชน ประสาทหลอน หูแวว  

ไดยินเสียงคน สัตว หรือเสียงแปลกๆ โดยไมมีตัวตน  

เห็นภาพหลอนเปนคน ผี สัตว 

 ความผิดปกติดานอารมณ เชน ยิ้มคนเดียว หัวเราะ รองไห 

โดยไมสมเหตุสมผล หรือเฉยเมยโดยไมสนใจใคร 

 ความผิดปกติดานการพูด เชน คําพูดสับสน พูดเพอเจอ 

 ความผิดปกติดานพฤติกรรมการแสดงออก เชน ไมสนใจ

ตนเอง ปลอยเน้ือตัวสกปรก แยกตัว พูดคนเดียว คลุมคลั่ง 

อาละวาดทํารายคน ทําลายขาวของ ไมนอน วุนวายรบกวน

คนอื่น 
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ใหผู เขาอบรมอานและสรุปวานายไฟมีอาการอะไรบาง  

ลงในกระดาษ 

  

สรุป ความผิดปกติทางความคิดของนายไฟ คือ ระแวง 

กลัวคนมาทําราย นายไฟคิดวา “บิดาเปนปศาจที่ตาม 

หลอกหลอน” 

 
 
 

 

 

 

ประเภทของโรคจิต 
โรคจิตที่พบบอย มีอยู 4 ชนิด คือ 

1.  โรคจิตเภท (Schizophrenia) เปนโรคจิตที่มีอาการ

รุนแรงที่สุด มีความเรือ้รงัและทําใหผูปวยเกิดความเสื่อม

ของบุคลิกภาพและความสามารถทัว่ๆ ไปไดมากทีสุ่ด ผูที่

ปวยดวยโรคน้ีมักจะตองรับการรักษาตลอดไป อาการที่

พบจะพบไดทั้งอาการหลงผิด หูแวว ประสาทหลอน และ

ความคดิที่ไมเปนระบบ 

2.  โรคหลงผิด (Delusional Disorder) อาการที่พบในโรคน้ีก็คือ

การมีความหลงผิดในบางเรื่อง เชน หลงผิดวาถูกปองราย

โดยใครบางคน แตมักจะไมพบความผิดปกติอื่นๆรวมดวย 

ในโรคน้ีบางครั้งเราจะดูลกัษณะภายนอกของผูปวยไมออก 

เพราะทุกอยางจะดูปกตดิีแตเมื่อไดฟงความคดิในเรื่องที่

ผูปวยหลงผิดก็จะสามารถมองเห็นความผิดปกติไดไมยาก 

3.  โรคจิตท่ีเกิดจากยาและสารเสพติด มักจะไดประวัต ิ

ของการเสพยา หรือสารเสพติด 

4.  โรคจิตท่ีเกิดจากความกดดันหรือความเครียดของชีวิต
มักจะเกิดข้ึนหลังจากมีเหตุการณที่ทําใหเกิดความเครียด

อยางรุนแรงในชวีิตของผูปวย 

 
 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94
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การวนิิจฉัยโรคจิตเภท 

มีลักษณะบงชี้อยางนอย 2 อาการ ใน 1 เดือน เปนมานาน  

6 เดือน 

 อาการหลงผิด 

 อาการประสาทหลอน 

 วลี ประโยคหรือหัวขอการพูดที่ไมตอเน่ืองกัน ทําให 

ฟงไมเขาใจวาผูปวยพูดหรือสื่อถึงเรื่องอะไร 

 พฤติกรรมไมอยูกับรองกับรอย อาจพบอาการวุนวาย 

 อาการทางลบ เชน สีหนาทื่อ เฉยเมย แยกตัวจากคนอื่น 
 

 
 

 
สาเหตุของโรคจิตเภท 

ปจจัยทางชีวภาพ  ประกอบดวย   
 สารสื่อประสาท (Neurotransmitters) เกิดจากการ 

ทํางานที่ผดิปกติหรือเกิดภาวะบกพรองของสารสื่อประสาท 
ในสมอง   

 กรรมพันธุ บุคคลที่มีญาติใกลชดิมีความผิดปกตทิางจิต 
มีความเสี่ยงที่จะเปนโรคจิตสูงกวากลุมที่ไมม ีเชน 
ประมาณรอยละ 1 ของประชากรทัว่ไป มีโอกาสตอ 
การเกิดโรคจติเภท แตลกูของผูปวยจิตเภทมีโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรค คดิเปนรอยละ 13 และพี่นองของผูปวย
โรคจิตเภทมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค คดิเปนรอยละ 9   

 ความผิดปกติของสมอง พบมีผูปวยจิตเภทจํานวนหน่ึง 
มีความผิดปกติของสมอง เชน มี ventricle โตกวาปกต ิ
ปริมาณเน้ือสมองนอยกวาปกต ิ

 ภาวะแทรกซอนตอนคลอด 
 การใชสารเสพตดิ ยาบางชนิดกระตุนหรือชวยเสริม 

ทําใหเกิดอาการของโรคจิตเภท เชน ยากลุมแอมเฟตามีน 
จะกระตุนใหเกิดอาการทางจิต ขณะที่ยากลุมอื่นๆ รวมทั้ง
กัญชา จะเปนตัวชวยเพิ่มโอกาสเสี่ยงตอการเกิดอาการทางจติ 

ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก 
 การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก   
 การถูกทารุณกรรมทางกายหรือจิตใจ 
 ความเครียดในการดาํเนินชีวิต ไดแก การเผชิญกบั 

ความขัดแยงอยางรุนแรงภายในครอบครวั การยายที่อยู
ใหมหรือการปรับเปลี่ยนสถานที่ทํางาน เปนตน   
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 แตความเครียดไมใชสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดความผิดปกติ

ของโรคจิตเภท ขณะเดียวกันจะเห็นไดวาปจจัยเหลาน้ีเปนเหตุ

กระตุนใหผูปวยมีอาการกําเริบหรือมีอาการเลวลง 
 

ปจจัยทางสังคม เชน ภาวะการตกงาน ปญหาทางเศรษฐกิจ

และความยากจน ปญหาความขัดแยงกับบุคคลอื่น ฯลฯ 

 

 
 

 
กลุมเสี่ยงตอการปวยเปนโรคจิตเภท 
 มีพอแม ญาติพี่นองเปนโรคจิตเภท 

 สมองถูกทําลาย และการทํางานของสมองเสื่อมถอย 

 การคลอดที่ผิดปกติ 

 ติดกัญชาตั้งแตอายุนอยๆ ติดยาบา ติดสารเสพติด 

 เคยปวย แตไมไดรักษาอยางตอเน่ือง 

 

 

 

การดําเนินโรคของโรคจิตเภท 

โรคจิตเภทสามารถแบงไดเปน 4 ระยะหลัก 

1. ระยะกอนปวย ซ่ึงอาจมีความผิดปกติที่พบได ไดแก  

การแยกตัว ไมคอยมีเพื่อนสนิท คิดหรือตัดสินใจแปลกไป

จากผูอื่น ทั้งน้ีสังเกตเห็นไดแตไมรบกวนการทาํหนาที่ 

ในชีวิตประจาํวัน 

2. ระยะกอนเกิดอาการทางจิต (prodromal state)  

ในชวงวัยรุนตอนตนและตอนปลาย ผูปวยจะเริ่มมีอาการ

แปลกจากเดิม จนเริ่มมีการบกพรองในการทาํหนาที ่

จากเดิม ไดแก การสนใจในสิ่งตางๆ ลดลง การแยกตัวจาก

สังคม ครอบครวั มีความบกพรองเรื่องการเรียนหรือ 

การทาํงาน อารมณแปรปรวนงาย มีความสนใจหรือ

หมกมุนในเรื่องตางๆ ที่พบบอยคือ ศาสนา ความเชื่อและมี

พฤติกรรมแปลกๆ เชน พูดคนเดียวในทีส่าธารณะ 
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3. ระยะมีอาการปวยทางจิต (active phase) มีอาการทาง

จิตชัดเจน ไดแก หลงผิด พฤติกรรมแปลกประหลาด 

ประสาทหลอนที่เดนชัดตามเกณฑการวินิจฉัยและบกพรอง

ในการใชชีวติประจาํวันชดัเจน เปนระยะที่ญาติหรือคนรอบ

ขางสังเกตเห็นอาการและนําเขาสูกระบวนการรักษา ถาระยะน้ี

ไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว ไมทิ้งไวนาน จะมีผลลัพธทีด่ ี

4. ระยะอาการคงท่ีและเหลืออาการบางสวน (residual 

phase) ผูปวยจะปราศจากอาการดานบวก อาการที่

หลงเหลือบางจะคลายระยะกอนเกิดอาการทางจิต แต

สังเกตไดวายังมีอาการหลงเหลือที่ไมปกติ บางครั้งมีอาการ

ดานลบ ไดแก สีหนาเรียบเฉย แยกตัว บกพรองทางสังคม 

และทํางานไมไดดังเดิม อาการเหลาน้ีจะสัมพันธกับจํานวน

ครั้งที่อาการกําเริบซ้ํา ยิ่งมีการกําเริบซ้ํามากข้ึนเทาไหรจะ

ยิ่งทําใหผูปวยมีอาการหลงเหลือมากข้ึนเทาน้ัน 

 
 

 
 

 
ผลลัพธระยะยาวของโรคจิตเภท 

    จากการศึกษาตั้งแตเริ่มตนจนถึง 5 ป พบวามีผลลัพธ 

ระยะยาวของโรคจิตเภท 4 แบบ 
1.  มีอาการทางจิตเพียงครั้งเดียวเมื่อหายแลวไมกลับเปน 

อีกเลย ประมาณรอยละ 8 
2.  มีอาการทางจิตหลายครั้งแตเมื่อหายจากอาการทางจิต

สามารถใชชีวิตไดปกติเหมือนกอนปวย ประมาณ 

รอยละ 39 
3.  มีอาการทางจิตหลายครั้งเมื่อหายจากอาการทางจิต 

มีความบกพรองทางจิตและมีอาการหลงเหลือ ประมาณ 

รอยละ 44.3 

4.  มีอาการทางจิตครั้งเดียวแตมีอาการหลงเหลือตลอด

และไมกลับมาสูอาการปกติ ประมาณรอยละ 8  
 

   ผลลพัธของอาการทางจติของโรคจิตเภทมีหลายแบบ สวนใหญ

มักมีอาการหลายครั้งและสวนมากไมกลับมาสูความปกต ิ
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เปาหมายในการรักษาโรคจิตเภท 

     เปาหมายในการรักษาโรคจิตเภทมีตั้งแตการคัดกรองและ

นําเขาสูการรักษาอยางรวดเร็ว การรักษาเพื่อควบคุมอาการ

ทางจิตที่รบกวนชีวิตผูปวย การลดการกําเริบซ้ําของอาการ 

ทางจิตที่ทําใหผูปวยมีอาการหลงเหลือและทํางานไมได  

การฟนฟูสมรรถภาพและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ฉะน้ันเปาหมายของการรักษาโรคจิตไมเพียงรักษาควบคุม

อาการเทาน้ัน แตการลดการกําเริบซ้ําของอาการและพัฒนา

คุณภาพชีวิตยังเปนหัวใจดวย โดยเฉพาะการลดการกําเริบซ้ํา 

( relapse) เปนสวนพื้นฐานในการทํา ใหสมองแยลง ซ่ึง 

สงผลลัพธที่ดีตอการรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ 

 
 

 

 
โรครวมทางกายและทางจิตเวชกับโรคจิตเภท 

 การใชสุราหรือสารเสพตดิ 

 ความคดิฆาตวัตาย/ ทํารายตนเอง 

 ภาวะสมองเสื่อม 

 ภาวะสับสนจากการเจ็บปวยทางกาย เชน Cerebral  

malaria, Sepsis, Head injury, Delirium, Electrolyte 

Imbalance 

 โรคทางกายทีพ่บรวม : โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง เอดส หรือการใชยาที่ทําใหเกิดอาการ

ทางจิต เชน สเตียรอยด 

อยางไรกต็ามในบางกรณจีะมีการแนะนําใหผูปวยไปตรวจ 

ทางกายบางอยางเพื่อที่จะวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง เชน 

ตรวจตอมไทรอยด ตรวจคลื่นสมอง MRI 
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วิธีการรกัษาโรคจิตเภทท่ีเปนมาตรฐานในปจจุบัน 
1. การรักษาโดยยา ปจจุบันการรักษาผูปวยโรคจิตเภทดวยยา

เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพดีกวาและสะดวกกวาวิธีอื่นๆ 

นอกจากน้ียังสามารถลดจํานวนครั้งและระยะเวลาการ

อยูโรงพยาบาล ทําใหผูปวยพรอมสําหรับการรักษา 

ด านจิ ตสั งคม  และปอ งกันการกลับ เข า รั กษา ใน

โรงพยาบาลซํ้าอีกดวย อยางไรก็ตามผูปวยสวนใหญ 

จะไมสามารถรักษาใหหายขาดได   

2. การรกัษาโดยไมใชยา มดีังน้ี 

 การรักษาดวยกระแสไฟฟา (Electroconvulsive 

therapy: ECT) จะไดผลดีสําหรับการรักษาผูปวย 

โรคจิตเภทในระยะเฉียบพลัน แตไมนิยมทําในทุกราย

เน่ืองจากตองใชเครื่องมือและตองมีสถานที่เฉพาะ 

 ก า ร รั ก ษ า ด ว ย จิ ต บํ า บั ด  สิ่ ง แ ว ด ล อ ม บํ า บั ด 

(Psychotherapy) ยังไมมีหลักฐานวิชาการที่นาเชื่อถือวา 

สามารถรักษาอาการโรคจิตเภทได เพราะไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของโรคจิตเภท แตจะชวยให

พวกเขาสามารถเรียนรู  มีวิธีการรับมือกับความ

เจ็บปวย ไดรับการจางงาน และหากไดรับการรักษา

รวมกับยาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เชน CBT, 

Milieu therapy 

 

 

 
ใบความรู 4 

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551  
ทําไมเราตองมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 
        พระราชบัญญัติสุขภาพจิต มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง

ผูที่มีความผดิปกติทางจติ และคุมครองสังคมจากผูมีความ

ผิดปกติทางจิต ซ่ึงมุงเนนการปกปองสิทธิของผูปวยจิตเวช 

ทั้งผูปวยจิตเวชทัว่ไปและผูปวยนิติจิตเวช (ผูปวยคดี) ใหไดรับ

การบําบัดรักษา และการคุมครอง โดยมกีระบวนการ

บําบัดรักษาใหเปนแนวทางเดียวกัน และผูปฏิบัติงานที่ดูแล

รักษาผูปวยก็ไดรับการคุมครองดวย 
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บุคคลท่ีมีความผิดปกติตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต  
พ.ศ.2551 ไดแกบุคคลท่ีมีลักษณะดังน้ี 

1. ผูท่ีมีภาวะอันตราย หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมา

เน่ืองมาจากความผิดปกติทางจติ ที่นากอใหเกิดอนัตราย

รายแรง ที่สงผลใหเกิดอนัตรายตอตนเอง ผูอื่น และ 

ตอทรพัยสิน 

2. มีความจําเปนตองไดรับการบําบัดรกัษา คือ ผูทีม่ีความ

ผิดปกติที่มีภาวะอันตราย ที่ขาดความสามารถในการ

ตัดสินใจใหความยินยอมรับการบําบัดรักษา ไมเขาใจ 

ความเจ็บปวยของตัวเอง ไมเขาใจแผนการบําบัดรักษา 

รวมถึงไมตระหนักถึงผลที่จะเกิดจากการปฏิเสธการบําบัด 

รักษาของแพทย 

    (ยกตัวอยาง กรณีศกึษา ดังรูปภาพทีใ่ชประกอบ) 

 

 

 
ขอปฏิบัติเมื่อพบเห็นผูที่มีอาการทางจิต 
1. สังเกต และเฝาระวังความผิดปกติทางจิต ตามอาการ

สําคัญ ไดแก หูแวว เห็นภาพหลอน หวาดระแวง 

ไรเหตุผล คิดวาตนเองมคีวามสามารถพิเศษ แตงกาย

แปลกกวาคนปกต ิทาํรายตัวเอง ทํารายผูอื่นหรือ  

อยากฆาตวัตาย เปนตน  

2. หากพบวามีอาการตามขอ 1 ท่ีรุนแรงและมีภาวะ
อันตราย ใหแจงกับพนักงานเจาหนาที่ ไดแก 

 บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่  

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 

 บุคลากรทางการแพทย ใน รพ.สต./สอ./รพช. 

 กํานัน ผูใหญบาน อบต.  

 พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ  

 สถาบันการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.) 1669 หรือมูลนิธฯิ  

เพื่อนําสงตัวผูปวยเขาสูการบําบัดรกัษา ซ่ึงสามารถสงไปรักษา

ในสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานบําบัดรักษาที่ใกลเคียง 
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อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 
1. สามารถนําตัวผูที่นาเชื่อวามีภาวะอันตราย หรือ

จําเปนตองไดรับการบําบัดรักษา จากในเคหะสถานได 

เน่ืองจากการรอหมายศาลจะเปนการชาตอการนําตัวสง

และนําตัวบุคคลน้ันสงสถานพยาบาลหรือสถานบําบัดรักษา

ใกลเคียง 

2. สามารถซักถามครอบครวัและชุมชนเกี่ยวกับความเจ็บปวย

และความสัมพันธในครอบครัวของผูที่มีความผดิปกต ิ

ทางจิตน้ัน 

3. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําได 

เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพจิารณา 

4. รองขอใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใหความ

ชวยเหลือได 

 

 
 

 
คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 
ประกอบดวย จิตแพทย 1 คน เปนประธานกรรมการ  

แพทย 1 คน พยาบาลจติเวช 1 คน นักกฎหมาย 1 คน 

นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะหทางการแพทย  

1 คน เปนกรรมการ 

บทบาทหนาท่ี  
1. ตรวจวินิจฉัย และประเมินอาการโดยละเอียด  

2. พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับการบําบัดรกัษาและผลการ

บําบัดรักษา 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

 

16 

 

 

ข้ันตอนการบําบัดรักษาผูปวยตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพจิต พ.ศ.2551  
1. การวินิจฉัยอาการเบ้ืองตน 

เมื่อผูปวยเขาสูสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษา 

ใหดําเนินการดังน้ี 

1.1 แพทย 1 คน พยาบาล 1 คน ตรวจวินิจฉัยและ

ประเมินอาการเบ้ืองตน  

1.2 บันทึกขอมูลลงในแบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัย

และประเมินอาการเบ้ืองตน (แบบ ตจ.1) ไมเกิน 48 ชั่วโมง

นับตั้งแตผูปวยมาถึง โดยสามารถแบงผลการวินิจฉัยอาการ

ของผูปวยได 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีท่ี 1 ผลการวินิจฉัยผูปวยที่อาการดีข้ึนหลังจากรักษา

เบ้ืองตน ไมตองเขารับการบําบัดรกัษาในสถานบําบัดรักษา  

ใหนําตัว/สงตวัผูปวยกลบั โดยแจงพนักงานเจาหนาที่หรือญาต ิ

กรณีท่ี 2 ผลการวินิจฉัยใหผูปวยตองไดรับการบัดรักษาใน

สถานบําบัดรักษา ใหดําเนินการบําบัดรักษาโดยคณะกรรมการ 

สถานบําบัดรักษาตรวจวนิิจฉัย และประเมินอาการ 

โดยละเอียด พรอมพจิารณาวิธกีารบําบัดรักษาหรอื  

สงตอไปยังสถานบําบัดรักษาอื่นเพื่อเขารับการบําบัดรักษา 

2. การวินิจฉัยอาการโดยละเอียด 
กรณีผูปวยตองเขารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษา 

ใหดําเนินการดังน้ี 

2.1 ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาตรวจรักษาและ

ประเมินอาการโดยละเอยีด ภายใน 30 วันนับตั้งแตไดรับตัว

บุคคลน้ันไว 

2.2 บันทึกขอมูลลงใน แบบการตรวจวินิจฉัยและ

ประเมินอาการคณะกรรมการสถานบําบัดรกัษา (แบบ ตจ.2)  

2.3 ออกคําสั่งใหบุคคลน้ันตองเขารับการบําบัดรักษาใน

สถานบําบัดรักษาตามคําสั่ง คณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 

(แบบ ตจ.3) หรือ สงตัวบุคคลน้ันไปยังสถานบําบัดรักษาอื่น

เมื่อไมมีภาวะอันตราย 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

 

17 

 

 
 

 
หลักเกณฑการตรวจวินิจฉัยทางนิติจิตเวช (ผูปวยคดี) 
1. พิจารณาวัตถุประสงค 

2. การตรวจทางจิตเวชของผูปวยนิติจิตเวชหรือผูปวยคดี 

โดยตรวจทั้งสภาพจิตและทางจิตวิทยา 

3. รวบรวมขอมูล  

4. วิเคราะหและตัดสินในที่ประชุม 

5. สรุปผลการวินิจฉัย ใน 2 กรณี ดังน้ี 

5.1 การวินิจฉัยทางคลินิก (Clinical diagnosis) 

5.2 การวินิจฉัยทางกฎหมาย (Legal diagnosis) 

5.2.1 ขณะตรวจ วิกลจริตและสามารถตอสูคดีได

หรือไม (วิ.อาญา14) 

5.2.2 ขณะประกอบคดี สามารถรูผิดชอบหรือบังคับ

ตนเองได (ม.65) 

5.2.3 ความเห็นหรือขอเสนอแนะ เชน ภาวะ

อันตราย (ม.48) 

6. การเตรียมตัวใหปากคํา : กลุมเตรียมตอสูคดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินผูตองหาคดีอาญา 
1.  เตรียมขอมูลใหพรอม 

 รายงานตํารวจ  

 คําใหการของพยาน 

 รายงานทางนิติเวช (ถามี)  

 ประวัติความเจ็บปวยทางจิตเวช 

 คําใหการของผูกระทําความผิด ฯลฯ 

2. เปรียบเทียบคําพูดของผูปวยกับขอมูลท่ีเราทราบ 
มากอน (โดยท่ีผูตองหาคาดไมถึง) 

3. ควรประเมินเร็วท่ีสุดหลังเกิดคดี 
 เพื่อปองกันการเรียนรูจากผูตองหาดวยกันหรือทนาย 

 เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของการประเมิน 

4. ผูสัมภาษณ 
 ควรมีความจริงใจและอธิบายวัตถุประสงคของ 

การประเมินและอื่นๆ  เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง 
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ผูปวยคดี/ ผูปวยนิติจิตเวช  
ตามกฎหมาย ป .วิอาญา ม .14 (จําเลยเปนผูวิกลจริต )  

ใหคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาวินิจฉัยอาการ และ

ประเมินความสามารถในการตอสูคดีของผูตองหา หรือจําเลย 

และรายงานตอพนักงานสอบสวนหรือศาล ภายใน 45 วัน 

นับตั้งแตวันที่ไดรับตัวไว และอาจขยายระยะเวลาไดอีกไมเกิน 

45 วัน โดยสามารถแบงผลการประเมินความสามารถในการ

ตอสูคดีไดเปน 2 กรณี คือ 

 กรณีท่ี 1 ตอสูคดีได  ใหแจงตอพนักงานสอบสวน

หรือศาลรับกลับ 

 กรณีท่ี 2 ตอสูคดีไมได ขอใหพนักงานสอบสวนหรือ

ศาลกํ าหนดวิ ธี ก าร เพื่ อการป อ งกันการหลบหนีหรื อ 

เพื่อปองกันอันตรายและใหการบําบัดรักษา โดยรายงานผล 

การบําบัดรักษาตอศาล ทุกๆ 180 วัน จนสามารถตอสูคดีได 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูปวยคดี/ ผูปวยนิติจิตเวช  
ตามกฎหมาย ป.วิอาญา ม.48 ศาลสั่งใหควบคุมตัวผูปวยคดี

ไปยังสถานบําบัดรักษา สถานบําบัดรักษารับผูปวยคดี 

ไวควบคุมและบําบัดรักษาโดยไมตองไดรับการยินยอม 

จากผูป วยคดีและรายงานผลการบํา บัดรักษาตอศาล 

ทุก 180 วัน จนกวาจะสามารถกลับสูสังคมโดยไมมีภาวะ

อันตราย หรืออาการทุเลา 
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การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยจิตเวชท่ัวไป และผูปวย 
นิติจิตเวช (ผูตองหาท่ีถึงกําหนดปลอยตัวแลว) 
 คณะกรรมการสถานบําบัดรักษามีคําสั่ งตามมาตรา  

29(2) ใหหัวหนาสถานบําบัดรักษา มีหนาที่ดังน้ี 

(1) แจงใหผูรับดูแลผูปวยรับตัวผูปวยไปดูแล 

(2) ในกรณีไมมีผูดูแล ใหแจงหนวยงานดานสงเคราะห

และสวัสดิการทั้งภาครัฐและเอกชน 

(3) แจงใหพนักงานเจาหนาที่ติดตามดูแล ประสานงาน

และชวยเหลือในการดําเนินการ 

     ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยตาม (1) และหนวยงานตาม (2) 

แลวรายงานตอคณะกรรมการสถานบําบัดรกัษาทราบ 

 

 

 
สิทธิผูปวย 
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิตไดกําหนดใหผูปวยมีสิทธิ ดังน้ี  

1. ไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย 

2. ไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับการเจ็บปวยและ 

การบําบัดรักษาเปนความลับ (การเปดเผยขอมูลจะ

กระทําไดก็ตอเมื่อเกิดกรณี (1) เกิดอันตรายตอผูปวย

และผูอื่น (2) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน (3) 

มีกฎหมายเฉพาะใหตองเปดเผย)  

3. ไดรับการตรวจวินิจฉัยตามมาตรา 20  

4. ไดรับการคุมครองในระบบประกันสุขภาพและ

ประกันสังคมและระบบอื่นๆ อยางเสมอภาคและเทา

เทียมกัน 
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สิทธิผูปวย (ตอ) 

1. การบําบัดดวยการผูกมัด กักบริเวณ หรือแยกผูปวย 
กรณีที่มีความจําเปนเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอ

ผูปวย บุคคลอื่นหรือทรัพยสินของผูอื่น ตองอยูภายใต 

การดูแลอยางใกลชิดของผูบําบัดรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. การรักษาทางจิตเวชดวยไฟฟา การกระทําตอสมอง
ระบบประสาท หรือดวยวิธีอ่ืนอาจมีผลตอรางกาย ไมกลับสู
สภาพเดิมอยางถาวร 

กรณีผูปวยใหความยินยอมเปนหนังสือ โดยรับทราบ

เหตุผลความจําเปน ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซอน และ

ประโยชนของการบําบัดรักษา 

กรณีฉุกเฉินหรือมีความจาํเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชน

ของผูปวย หากไมบําบัดอาจอันตรายถึงชีวติ ทั้งน้ีโดยความ

เห็นชอบเปนเอกฉันทของคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 

3. การทําหมันผูปวย 
ผูปวยใหความยินยอมเปนหนังสือ โดยรับทราบ

เหตุผลความจําเปน ความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะแทรกซอน และ

ประโยชนของการบําบัดรักษา 

4. การทําวิจัยใดๆ ตอผูปวย 
ผูปวยใหความยินยอมเปนหนังสือ และตองผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการที่ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม 

การวิจัยในคนของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงความยินยอมผูปวย

จะเพิกถอนเมื่อใดก็ได 
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การอุทธรณ 

กรณีคณะกรรมการสถานบําบัดรักษามีคําสั่งใหบุคคลน้ัน

ตอง เข า รับการ บํา บัดรักษาในสถานบํา บัดรักษาหรือ  

ใหบุคคลน้ันตองรับการบําบัดรักษาในสถานที่อื่นนอกจาก

สถานบําบัดรักษา เมื่อบุคคลน้ันไมมีภาวะอันตราย หรือมีการ

ขยายเวลาการบําบัดรักษา ตามความรุนแรงของความผิดปกติ

ทางจิต แตตองไมเกิน 90 วัน  

กรณีผูปวยหรือคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน ผูปกครอง  

ผู พิ ทั ก ษ  ผู อ นุ บ า ล  ห รื อ ผู ซ่ึ ง ป ก ค ร อ ง ดู แ ล ผู ป ว ย 

ไม เห็นดวยมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

อุทธรณ (ผานผูอํานวยการสถานบําบัดรักษา) ภายใน 30 วัน  

นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งดังกลาว ใหคณะกรรมการ

สถานบําบัดรักษาพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน

นับตั้งแตไดรับการอุทธรณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

อุทธรณใหเปนที่สิ้นสุด 
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แผนการสอนที่ 2 

ระบบการดูแลผูปวยโรคจติ 

(เวลา 1 ช่ัวโมง) 
 
วัตถุประสงค 
 

เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการดูแลผูปวยโรคจิตและบทบาทของสหวิชาชีพ 
 

เน้ือหาสาระ 
 
- สภาพปญหาของการดแูลรักษาโรคจิตของไทย  

- Stigmatization ตอระบบบริการผูปวยโรคจติ (การเขาถึงบริการ การบําบัดรักษา การดูแลตอเน่ือง) 

- รูปแบบของระบบบริการผูปวยโรคจิต 

- บทบาทของสหวิชาชีพที่เกี่ยวของและความรูทีค่วรมีกอนการดูแลผูปวยโรคจิต 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 
กลุมใหญ  
เวลา 10 นาที 
 
 
 
 

กลุมยอย 3-4 คน 
เวลา 20 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยากรนําเขาสูบทเรียนโดยการตั้งคําถาม “ทานมีความคดิเห็น

อยางไรตอระบบบริการโรคจิตที่มีอยูในปจจุบัน” และวิทยากร

บรรยาย ตามใบความรู 1 ในประเด็น “Stigmatization มีผล

ตอการเขาสูบริการอยางไร” 

 

2. วิทยากรใหผูเขาอบรมแบงกลุมยอย อภิปรายในประเด็นตอไปน้ี 

 “ทานคิดอยางไรกับการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตใน

ปจจุบัน” 

  “การพัฒนาบุคลากรตอระบบบริการโรคจิต บุคลากรของ

ทานมีความเชื่อมั่น มคีวามมั่นใจตอการใหบริการผูปวย 

โรคจิตมากนอยเพียงใด” 

 “ทานคิดวาเครื่องมือ/เทคโนโลยีเพียงพอหรือไม หรือ

ประยุกตใชในการปฏิบัตงิานไดดีเพียงใด” 

 “ทานมีปญหาอุปสรรคในการเขาถึงฐานขอมูลสารสนเทศ

ผูปวยโรคจิตเพื่อติดตามการรักษาผูปวยอยางไรบาง” 

ใบความรู 1 
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การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 
กลุมใหญ 
เวลา 15 นาที 
 

 
 

 
 

กลุมใหญ 
เวลา 15 นาที 
 

3. วิทยากรสุมถามผลการอภิปรายกลุมและบรรยาย 

ตามใบความรู 1 (ตอ) ในประเด็น 

 ปญหาการเขาถึงบริการ  

 ปญหาดานทักษะของบุคลากร ในการใหบริการทางสุขภาพจติ 

 ปญหาดานความรู/เทคโนโลยี 

 

4. วิทยากรสุมถามผูเขาอบรม 

“ทานคิดวาชุมชน/ญาต ิมีความสําคัญหรือมีสวนรวมในการดูแล

ผูปวยโรคจิตอยางไร”และบรรยายตามใบความรู 1 (ตอ) 

ในประเด็น 

 ชุมชน/ญาติและผูปวยขาดความตระหนักและไมมีสวนรวม 

ในการดูแลผูปวยโรคจติเวช 

 ปญหาการตดิตามรักษา/การเฝาระวังกลับเปนซํ้า 

 รูปแบบของระบบบริการผูปวยโรคจิตและบทบาทของ 

สหวิชาชีพทีเ่กี่ยวของและความรูที่ควรมีกอนการดูแลผูปวยโรคจิต 

วิทยากร สรุป อภิปราย ซักถาม 

ใบความรู 1 
 
 
 
 

 
 

ใบความรู 1 
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แผนการสอนท่ี 2 
ระบบการดูแลผูปวยโรคจิต 

 
 

 

 
 

 

วิทยากรเกริ่นนําและสุมถามผูเขาอบรมถึงสภาพปญหาการ

ดูแลรักษาผูปวยโรคจติของไทย และใหผูเขาอบรมแบง 

กลุมยอย 3-4 คน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ตามประเด็นดังน้ี 

 “ทานคิดอยางไรกับการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตใน

ปจจุบัน” 

 “การพัฒนาบุคลากรตอระบบบริการโรคจิต บุคลากรของ

ทานมีความเชื่อมั่น มคีวามมั่นใจตอการใหบริการผูปวย

โรคจิตมากนอยเพียงใด” 

 “ทานคิดวาเครื่องมือ/เทคโนโลยีเพียงพอหรือไม หรือ

ประยุกตใชในการปฏิบัตงิานไดดีเพียงใด” 

 “ทานมีปญหาอุปสรรคในการเขาถึงฐานขอมูลสารสนเทศ

ผูปวยโรคจิตเพื่อติดตามการรักษาผูปวยอยางไรบาง” 

 

 

 

 

ใบความรู 1 
Stigmatization ตราบาป 

“อคตขิองสังคมตอคนทีม่ีความเจ็บปวยทางจติ ที่แสดงออก

ดวยทาทีรังเกียจ เปนความเสื่อมเสียหรือนาอับอายทางสังคม 

การไมยอมรับ กีดกันการเขารวมในสังคม” 

 

Goffman,1963 
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Stigmatization มีผลตอการเขาสูบริการอยางไร 

ตราบาป คือ ทัศนคตใินดานลบตอผูปวยจิตเวช โดยไมมี

เหตุผลที่ไปที่มาชัดเจน เกิดจากภาพลักษณที่ถูกนําเสนอผาน

สื่อ ความเขาใจที่ผิดๆ หรือประสบการณที่เลวรายเฉพาะตัว

ของชุมชน 

ตราบาป ทาํใหเกิดการสกัดกั้นการยอมรับความเจ็บปวย

และการมารับการรักษาของผูปวยจิตเวช สงผลตอความ

เจ็บปวยตอเน่ืองและภาพที่เลวรายลงไปอีก 

 

 

 
 

 
จากการสาํรวจสํารวจวิทยาสุขภาพจติและจิตเวช ในโครงการ

สนับสนุนและสงเสริมการบริการครบวงจรสาํหรับผูปวยจิตเวช

ในพื้นที่เปาหมายเรงรัด ป 2555  แสดงใหเห็นวา  

 ถึงแมโรคจิตเวชจะมีความชุกถึงรอยละ 14  

ในประชากรไทย พบวาผูที่มีความเสี่ยงตอการเปนโรค 

จิตเวชไมไดรับการรักษาที่ควรจะเปน 

 ในจํานวนผูมีปญหาน้ัน ไดรับการดูแลรักษาเพียงแค 

รอยละ 11 ซ่ึงสวนใหญไดรับการรักษาแลวไมดีข้ึน  

การทานยาไมตอเน่ือง และไมไดรับการดูแลตอเน่ืองที่

บานหรือในชุมชน  

 ทั้งหมดน้ีสงผลตอความพิการทางสมองและการกําเริบซํ้า

บอย ๆ เปนภาระตอสังคม 

 

 

 

ปญหาการเขาถึงบริการ มีดังน้ี 

 ขาดการประชาสัมพันธเรื่องการเขาถึงบริการ 

การรักษาผูมีปญหาสุขภาพจติและจิตเวชใหแกประชาชน 

 ปญหาการกินยาไมตอเน่ืองของผูปวย  

(มีขอจํากัดของกรอบยาเวชภัณฑ ไมมียาเหมือน

โรงพยาบาลจิตเวช การเดินทางลําบาก  

ไมสามารถมารับยาได) 
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ปญหาดานทักษะของบุคลากรในการใหบรกิาร 

ทางสุขภาพจิต 
 แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปไมมั่นใจในการวินิจฉัยและรักษา

โรคทางจิตเวช 

 ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่มกีารปรับเปลี่ยน

โยกยาย/จํานวนไมเพียงพอ ทาํใหงานไมตอเน่ือง 

 ผูรับผิดชอบงานสุขภาพจิตในบางพื้นที่ขาดความรู  

ความมั่นใจในการดูแลผูปวยโรคจิต 

 

 

 
 

 
ปญหาดานองคความรู/เทคโนโลยี 

 การนําสือ่/องคความรูเทคโนโลยีตนแบบไปใช 

ยังไมสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทของแต

ละพื้นที่ได 

 การประชาสัมพันธ และการสื่อสารชองทางการเขาถึง

สื่อ/ องคความรูเทคโนโลยี 

 

 
 

 
ชุมชน ญาติ/ผูดูแล และผูปวยขาดความตระหนัก 

และไมมีสวนรวมในการดูแลผูปวยโรคจิต 
 ชุมชนขาดความรู ความเขาใจในโรคจิตและยังมี stigma 

กับผูปวยโรคจิต ไมยอมรบัผูปวยทําใหผูปวยขาดโอกาส

การมีสวนรวมในชุมชน 

 ผูปวยและญาติ/ ผูดูแล ขาดความรูในเรื่องการดแูล

ผูปวยอยางตอเน่ือง 
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ปญหาการติดตามรักษา/ การเฝาระวังกลับเปนซ้ํา 

 ที่อยูไมชัดเจน/ยายที่อยู  

 ไมสามารถ link ขอมูลผูปวยในฐานขอมูลกลางของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได 

 ขาดการติดตามการเฝาระวังผูปวยอยางตอเน่ือง 

 ไมมีการวางระบบการติดตามรกัษา/  

การเฝาระวังกลับเปนซํ้ารวมกับกับพื้นที่ฯ 

 

 

 
 
 

 
รูปแบบของระบบบริการผูปวยโรคจิต 
 อสม./อสส./อสค./จิตอาสา สอบถามอาการจากญาต ิ

ที่ใกลชิดหรือการสังเกตอาการของผูที่มีความเสีย่งเพื่อ 
คัดกรองอาการดานจิตใจเบ้ืองตน โดยใชแบบสังเกต
อาการดานจิตใจ 

 ในกรณทีีพ่บอาการดานจิตใจตั้งแต 2 คะแนนข้ึนไป  
อสม./อสส./อสค./จิตอาสา ควรประสานและสงตอเพื่อ 
คัดกรองดวยแบบคัดกรองโรคจิต 

 พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข ใน รพ.สต./ศูนยบริการ
สาธารณสุข คัดกรองดวยแบบคัดกรองโรคจิต หากพบวา
มีคะแนน 1 คะแนนข้ึนไป ใหสงสัยวาเปนโรคจิต และสง
ตอตามระบบบริการสขุภาพ (รพช./ รพท./ รพศ.) 

 พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข ใน (รพช./ รพท./ รพศ.) 
คัดกรองและประเมินอาการซํ้าดวยแบบคัดกรองโรคจิต 
หากพบวามคีะแนน 1 คะแนนข้ึนไป ใหสงสัยวาเปน 
โรคจิตและสงพบแพทย 

 แพทยทําการวินิจฉัยอาการวาเปนโรคจิตหรือไม  
ในกรณีที่แพทยวินิจฉัยและรักษาไมได ใหสงพบจติแพทย
เพื่อบําบัดรักษาจนอาการสงบ 

 เมื่ออาการทางจติสงบ จติแพทยสงผูปวยรับยาตอเน่ืองใน
พื้นที่ (รพช./ รพ.สต./ ศนูยบริการสาธารณสุข) 

 พยาบาล/ บุคลากรสาธารณสุขใน รพ.สต./ ศูนยบริการ
สาธารณสุข ทาํหนาที่ตดิตามเยี่ยมบานรวมกับ อสม./ 
อสส./ อสค./ จติอาสา ดแูลผูปวยเพื่อปองกันการกลับ 
เปนซํ้า และการฟนฟูสมรรถภาพทางจติ 
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บทบาทของสหวิชาชีพที่เกี่ยวของและความรูท่ีควรม ี
กอนการดูแลผูปวยโรคจิต  
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)/ 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)/ อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.)/ จิตอาสา 
• ปรับความเขาใจและทัศนคติเรื่องโรคจติ 
• การคนหาคดักรองผูที่สงสัยวามีอาการดานจิตใจ โดย

ใชแบบสังเกตอาการดานจิตใจ 
• ประสานและสงตอกรณผีลบวก 
• เฝาระวัง สังเกตอาการการกลับเปนซํ้าและสงเสริม

กิจกรรมอาชพี ในรายทีม่ีความเจ็บปวยเรื้อรัง 
 พยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข/เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

• การปรับทัศนคติและความเขาใจเรื่องโรคจติ 
• การคดักรองและประเมินอาการโดยใชเครื่องมือ 

คัดกรองและการสังเกตอาการ 
• การแจงผลการคดักรองและการใหสุขภาพจติศึกษา 
• สงตอผูปวยเพื่อรับการรกัษาเฉพาะทาง เมื่อมีภาวะ

ฉุกเฉินเรงดวน หรือไมสามารถดูแลได 
• ประสานความรวมมือฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน 

 พยาบาลจิตเวช  
• การปรับทัศนคติและความเขาใจเรื่องโรคจติ 
• การประเมินอาการโดยใชความเชี่ยวชาญทางจิตเวช 

เพื่อคัดแยกผูที่นาจะเปนโรคจิตจากการคัดกรอง 
• การแจงผลการคดักรอง และใหสุขภาพจิตศึกษา/ 

จิตบําบัดแบบประคับประคอง 
• ติดตามดูแลตอเน่ืองในโรงพยาบาลและชุมชน 
• การสงตอผูปวยเพื่อรับการรกัษาเฉพาะทาง เมื่อมี

ภาวะฉุกเฉินเรงดวน หรอืไมสามารถดูแลได 
• การเปนที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงดานสุขภาพจติ 

 แพทย           
• การปรับทัศนคต ิความเขาใจเรื่องโรคจิต 
• การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษา โดยเฉพาะ

การรักษาดวยยา 
• การติดตามผลการรักษาตอเน่ืองและการเฝาระวงัการ

กลับเปนซํ้าในชุมชน 
• การสงตอผูปวยเพื่อรักษาเฉพาะทาง เมื่อมีภาวะ

ฉุกเฉินเรงดวน หรือไมสามารถดูแลได 
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ระบบบริการท่ีผูปวยโรคจิตในสังคมไทยพึงไดรับ 

ประกอบดวย 4 กิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 :  กิจกรรมการประเมิน (Assessment) 

กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมการวินิจฉัย (Diagnosis) 

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมการใหการรักษา (Treatment) 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการการติดตามตอเน่ือง  

  (Follow-up) 

 

 

 

 

 
 

 
กิจกรรมที ่1: กิจกรรมการประเมิน (Assessment) 

 การคดักรองอาการโรคจติจากผูปวยและญาติหรอื

ผูดูแล 

  การประเมินระยะเวลาในการเจ็บปวย 

 การตรวจสอบความผดิปกติทางอารมณ 

 การประเมินโรคจติเวชหรือโรครวมทางกาย 

   

 
 
 

 

 
 
 

 
กิจกรรมที ่2: กิจกรรมการวินิจฉัย (Diagnosis) 

 การวินิจฉัยโรคจติ 

 การวินิจฉัยโรคจติเภทเรื้อรัง 

 การวินิจฉัยการกําเริบซ้ํา 
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กิจกรรมที ่3: กิจกรรมการใหการรกัษา (Treatment) 

 การใหสุขภาพจิตศกึษา 

 การรักษาดวยยา 

 การรักษาทางจติสังคมและการฟนฟูสมรรถภาพ 

 
 
 

 

 

 
กิจกรรมที ่4: กิจกรรมการติดตามตอเน่ือง (Follow-up)  

 การติดตามตอเน่ือง 

 การเยี่ยมบาน 

 การพิจารณาสงตอ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือ 
1.  ภาพพลกิโปรแกรมลดชองวางการบริการผูปวย 

โรคจิตในสังคมไทย 

2.  แบบสอบถามขอมูลบริการสุขภาพจิตเบ้ืองตนของ

สถานบริการ (Baseline assessment questionnaire)

ภาคผนวก ก-1  

3. แบบคัดกรองโรคจติ (Psychotic screening test) 

ภาคผนวก ก-2  

4.  แบบประเมินความสามารถโดยรวม Global 

Assessment of Function (GAF) ภาคผนวก ก-3  

5.  เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชดุยอ

ฉบับภาษาไทย (WHOQOL- BREF- THAI) 26 ขอ

ภาคผนวก ก-4  

6.  แบบบันทึก จ 1: แบบบันทึกการประเมินโรคจิต

รายบุคคล ภาคผนวก ข-1  
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7.  แบบบันทึก จ 2: แบบบันทึกการวินิจฉัยโรคจิต

รายบุคคล ภาคผนวก ข-2  

8.  แบบบันทึก จ 3: แบบบันทึกการดูแลรักษาและตดิตาม

ผูปวยโรคจิตรายบุคคล ภาคผนวก ข-3  

9. แบบบันทึก จ 4: แบบบันทึกการคัดกรองโรคจิตของ

พื้นที่ ภาคผนวก ข-4  

10. แบบบันทึก จ 5: แบบบันทึกการรักษาและติดตาม 

โรคจิตของหนวยบริการ ภาคผนวก ข-5 
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แผนการสอนที่ 3 

การคัดกรอง การแจ้งผลการคัดกรอง และให้สุขภาพจิตศกึษา 

เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที  
(บรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาท ี  ฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) 

 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้วิทยากรมีความรูค้วามเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู ้ทักษะ ในประเด็นดังนี้ 

1. การค้นหา การคัดกรอง และการประเมินระดับความรุนแรงอาการโรคจิตในกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการ
โรคจิตได้อย่างถูกตอ้ง 

2. การแจ้งผลจากการคดักรองและการให้สุขภาพจติศึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติได้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วย 
ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและอย่างต่อเน่ือง 

 
เน้ือหาสาระ 

1. การคดักรองโรคจติ  

: แบบคัดกรองโรคจิต 

: รูปแบบวิธีการใช้และการแปลผล 

2. การแจ้งผลจากการคดักรองและการให้สุขภาพจติศึกษาเพื่อจูงใจให้เข้ารบัการรักษา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
การแบ่งกลุม่/เวลา ขั้นตอน สื่อ/อุปกรณ ์
กลุ่มใหญ่  
เวลา 10 นาที 
 

 
กลุ่มใหญ่ 
เวลา 20 นาที 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยากรสุ่มถามผู้เข้าอบรมว่าเคยใช้แบบคัดกรองโรคจิตหรือไม่ 
เป็นอย่างไร ? และบรรยายถึงความส าคัญ วตัถุประสงค์ของ 
การใช้แบบคัดกรองโรคจติ  

 
2. วิทยากรเปิดวดีิทัศน์ เรื่อง การคดักรองด้วยแบบคัดกรองโรคจิต

และสุ่มถามผู้เข้าอบรมถึงความเข้าใจของการใช้แบบคัดกรอง 
โรคจิตหลังการชมวีดิทัศน ์

 
 
 
 

 
 
 

 
วีดิทัศน์เรื่อง 

การคัดกรองด้วย
แบบคัดกรอง 
โรคจิต/เมื่อลูก

ของเรา
เปลี่ยนไป  
(น้องฟ้า) 
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การแบ่งกลุม่/เวลา ขั้นตอน สื่อ/อุปกรณ์ 
กลุ่มใหญ่ 
เวลา 20 นาที 
 

 
กลุ่มย่อย 3 คน 
ฝึกปฏิบัติ 
เวลา 50 นาที 

 
กลุ่มใหญ่ 
เวลา 30 นาที 

 
กลุ่มใหญ่ 
เวลา 20 นาที 
 

 
แบ่งกลุ่ม 3 คน 
ฝึกปฏิบัติ 
เวลา 50 นาท ี

 
กลุ่มใหญ่ 
เวลา 10 นาที 

3. วิทยากรบรรยายตามใบความรู้ 1 ในประเด็น ดังนี ้
 การใช้แบบคัดกรอง/ประเมินโรคจิต 
 รูปแบบวิธีการใช้และการแปลผล 

 
4. วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม กลุ่มละ 3 คน ฝกึปฏิบัติการใช ้

แบบคัดกรองโรคจิตโดยใช้กรณีศึกษาที่ 1 และ 2 ตามใบงาน 1 
 
 
5. วิทยากรบรรยาย เรื่อง การแจ้งผลการคัดกรองและการให้

สุขภาพจิตศกึษา ตามใบความรู้ 2 
 
6. วิทยากรเปิดวดีิทัศน์ เรื่อง การให้สุขภาพจิตศกึษา 
 
 
 
7. วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม กลุ่มละ 3 คน ฝกึปฏิบัตกิารแจ้งผล

การคดักรองและให้สุขภาพจติศึกษา ตามใบงาน 2 
 
 
8. วิทยากรสรุป อภิปราย ซักถาม 
 

ใบความรู้ 1 
 แบบคัดกรอง

โรคจิต 

 
ใบงาน 1 

(กรณีศึกษา 1 
และ 2) 

 
ใบความรู้ 2 

 

 
วีดิทัศน์เรื่อง 

การให้
สุขภาพจิตศึกษา 

 
ใบงาน 2 
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แผนการสอนท่ี 3 การคัดกรอง การแจ้งผล 
การคัดกรอง และให้สุขภาพจิตศึกษา 

 

 

 

 
ใบความรู้ 1 

การคัดกรองโรคจิต 

        ปัจจุบันกรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแบบคัดกรอง

โรคจิตขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถใช้ 

คัดกรองผูท้ี่มีอาการผดิปกติทางจิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้มี

โอกาสเข้ารับการบ าบัดรกัษาได้เร็วขึ้น 

 

 

 

 

แบบคัดกรองโรคจิต 

แบบคัดกรองโรคจิต ประกอบด้วยข้อมูล 3 สว่น คือ 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย 

 ข้อมูลจากการสัมภาษณญ์าต ิ

 ข้อมูลจากการสัมภาษณผ์ู้ป่วย 
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การประเมินและคัดกรองโรคจิตจากผู้ป่วย 
และญาติหรือผู้ดูแล 

 

 A 1: การประเมินว่ามอีาการโรคจิตหรือไม ่
  วธิีการ : แบบคัดกรองโรคจิตของกรมสุขภาพจติ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย (ส่วนบนของแบบคัดกรอง) 

ระบุ ชื่อนามสกุล เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

สมรส อาชีพและค าอธิบายการใช้แบบคัดกรองโดยมี 

ความหมายวา่อาการที่มนีั้น ต้องมีอาการอยู่เรื่อยๆ 

อย่างน้อย 6 เดือนและมีอาการแสดงออกชดัเจน 

เป็นเวลา 1 เดือน 

 
 

 

 
 

อาการที่พบเห็นจากการสัมภาษณ์ญาติ 
 อาการในข้อ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 มีส่วนอยู่ในอาการ

ด้านบวก  

 อาการในข้อ 3 มีบางส่วนอยู่ในอาการดา้นอารมณ์ 

 อาการในข้อ 4 เป็นอาการที่จัดอยู่ในกลุ่มอาการด้านลบ 

 

 

 

อาการที่พบเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย 
1. อาการต่างๆ ที่สังเกตจากผู้ป่วยมักจะเด่นชดัในกลุ่ม

อาการดา้นบวก 

2. การก าหนดช่วงระยะเวลาที่มีอาการป่วยต้องมี

อาการผิดปกติมาเรื่อยๆ 6 เดือนและมีอาการเด่นชัด

อย่างน้อย 1 เดือน 
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ค าอธิบายแบบสัมภาษณ์ 

พูดเพ้อเจ้อ หมายถึง ลักษณะการพูดที่ผดิปกต ิ

ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

    1. พูดคนเดียวไปเรื่อยๆ 

    2. เปลี่ยนเรื่องพูดไปเรื่อยๆ เน้ือหาไม่สัมพันธก์ัน 

    3. พูดมากหรือพูดเรว็กว่าปกต ิ

 

 

 

แต่งตัวที่มีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม ได้แก่  

ความผิดปกติของการแตง่กาย ข้อใดข้อหน่ึง 

ดังต่อไปน้ี 

1. สวมเสื้อผ้าที่สกปรกโดยไม่ยอมเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่วันละหลายๆ ครั้ง 

2. ไม่สนใจความสะอาดของร่างกาย เช่น ไม่อาบน้ า 

หนวดเคราหรือผมเผ้ารุงรังสกปรก มคีราบไคล 

ตามตวั หรืออาบน้ าบ่อยๆ 

3. แก้ผ้าในที่สาธารณะ 

4. ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด และแต่งตัวด้วยเครื่องประดับ 

มากไปกว่าเดิมจนผดิกาลเทศะ เช่น แต่งชุดลิเก 

ซึ่งไม่ใช่งานเทศกาลตา่งๆ  
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ก้าวรา้ววุ่นวายท ารา้ยผูอ้ื่น ได้แก่ การอาละวาด

ท าลายข้าวของ ท าร้ายผูอ้ื่นโดยไม่มีเหตุผล 

แยกตัวเองออกจากสังคมไม่สุงสิงกับใคร หมายถึง 

พฤติกรรมข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

   1. เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง 

   2. แยกตัวเองอยู่คนเดียว ไม่สุงสิงกบัใคร 

 

 

 
หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมข้อใดข้อหน่ึง

ดังต่อไปน้ี 

1. หวาดระแวงกลวัคนจะมาปองร้ายหรือท ารา้ย 

2. คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งหรือถูกจับผิด 

3. ระแวงว่ามีคนคอยตดิตาม 

4. มีความคิดว่ามีอ านาจบางอย่างมาบังคับ 

5. คิดว่าคนรอบข้างมักนนิทาหรือพดูถึงตนเอง 

6. มีความเชื่อหรือมีความคิดที่ไม่มีเหตุผลและ 

ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรม 

7. สะสมอาวุธไว้ป้องกันตัวจากความระแวง 

 

 

 
คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา
ได้แก่ 

1. เป็นผู้วิเศษ มีอิทธิฤทธิ์ 
2. คิดว่าตนเองร า่รวย แจกจ่ายเงินโดยไม่มีเหตุผล 

อันสมควร 
3. คิดว่าตนเองเป็นบุคคลส าคัญหรือมีความสัมพนัธ์ 
   กับผู้สูงศักดิ ์
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หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน 

1. ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นตัวคนพูดหรือได้ยินเสียงที ่

ผู้อื่นไม่ได้ยิน 

2. เห็นภาพที่คนอื่นไม่เห็น 

3. พูดคนเดียวเหมือนโต้ตอบกับใครอยู ่ 

(ไม่มีคู่สนทนา) 

4. ท าตามเสียงแว่วที่สั่ง 

 

 

 
มีพฤติกรรมอื่นที่ผิดปกติจากคนทั่วไป 

1. หัวเราะหรือร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล 

2. อารมณ์เปลี่ยนไปมา 

3. กราบไหว้บ่อยโดยไม่มีเหตุผล 

4. เก็บสะสมสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ เช่น เศษขยะ 

เศษกระป๋อง เศษขวด ฯลฯ 

 

 

 

การแปลผลและการให้คะแนน 
ควรให้คะแนน แบบคัดกรองโรคจิตทั้งหมด 11 ข้อ 

โดยสัมภาษณ์ญาติผู้ป่วย 8 ข้อ และสัมภาษณ์ผู้ป่วย

หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 3 ข้อให้คะแนนดังนี ้

ตอบ ไม่มี     ให ้ 0 คะแนน 
ตอบ   มี      ให ้ 1 คะแนน 

การแปลผล : 1 คะแนนข้ึนไป ให้สงสัยว่าเป็นโรคจิต 

ควรให้ค าแนะน าที่เหมาะสม เช่น จากการสัมภาษณ์

ตามแบบคัดกรอง พบว่าอาจมีปัญหาทางสุขภาพจิต

ควรไปรับการตรวจประเมินเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลใกล้

บ้าน เป็นต้น 



 
คู่มือวิทยากรหลักสูตรการเข้าถึงบริการและดูแลผู้ป่วยโรคจิตส าหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข 

 

40 

 

 

 
การประเมินระยะเวลาในการเจ็บป่วย 

A2 : การประเมินระยะเวลาที่เป็น  
วิธีการ : “เป็นมานานกว่า 6 เดือนโดยมีอาการ

ต่อเน่ืองกัน อย่างน้อย 1 เดือน ใช่หรือไม่”  

ค าตอบ :  

 นานกว่า 6 เดือน ให้สงสัย schizophrenia  

 น้อยกว่า 6 เดือน แต่นานกว่า 1 เดือน ให้

สงสัย schizophreniform disorder  

 น้อยกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 1 เดือน ให้สงสัย 

Brief psychotic disorder และด าเนินการ

ตามกิจกรรมการวินิจฉัยต่อ 

 
 

 

 

 
การตรวจสอบความผิดปกติทางอารมณ์ 

A3: มีความผิดปกติทางอารมณ์หรือไม่ 
อาการโรคจิตต้องแยกจากโรคความผิดปกติทางอารมณ์ คือ  

 โรคซึมเศร้ารุนแรง 

 อาการแมเนีย (mania) 

วิธีการ:  
1. ประเมินอาการซึมเศรา้ : หากมีอาการหนึ่ง

อาการใดจาก 9 อาการอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ให้

ประเมิน Major depressive disorder 

2. ประเมินอาการ mania หากมีอาการหนึ่งอาการใด

ติดต่อกันหลาย ๆ วัน ให้ประเมิน Bipolar disorder 
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1. ประเมินอาการซึมเศร้า 
วิธีการ : หากมีอาการหนึ่งอาการใดจาก 9 อาการ

อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ใหป้ระเมิน Major depressive 

disorder  

 เบ่ือ ไม่สนใจอยากท าอะไร 

 ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 

 หลับยาก หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป 

 เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง 

 เบ่ืออาหาร หรือกินมากเกินไป 

 รู้สึกไม่ดีกับตวัเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือ  

ท าให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง 

 สมาธิไม่ดีเวลาท าอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟัง

วิทยุ  หรือท างานที่ต้องใช้ความตั้งใจ 

 พูดชา้ ท าอะไรชา้จนคนอื่นสังเกตเห็นได้หรือ

กระสับกระส่าย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนเคย 

 คิดท าร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะด ี

 
 

 

 
2. ประเมินอาการ mania 
วิธีการ : หากมีอาการหนึ่งอาการใดติดต่อกันหลาย ๆ วัน 

ให้ประเมิน Bipolar disorder 

 อารมณด์ีผิดปกต ิหรือหงุดหงิดง่ายผิดปกติ 
 รู้สึกมีเรี่ยวแรงมาก ท ากจิกรรมมาก 
 พูดมากเกินปกติ 
 มีพฤติกรรมที่ขาดความยบัยั้งชั่งใจ 
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การประเมินโรคจิตเวชหรือโรคทางกายรว่ม 

A4 : ประเมินว่ามีโรคจิตเวช/ทางกายรว่มดว้ยหรือไม่ 
การใช้สุราหรือสารเสพตดิ (เมาหรือขาดยา) 

 ความคดิฆ่าตวัตาย/ท ารา้ยตนเอง 
 ภาวะสมองเสื่อม  
 ภาวะสับสนจากการเจ็บป่วยทางกาย เช่น 

cerebral malaria, sepsis, head injury 
 โรคทางกายทีพ่บร่วม : โรคหลอดเลือดสมอง 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ หรือ 
การใช้ยาที่ท าให้เกิดอาการทางจิต เช่น  
สเตียรอยด ์

 

 

 

วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมชมวีดิทัศน์สาธิต 

การคดักรองโรคจติ 

เรื่อง การคัดกรองดว้ยแบบคัดกรองโรคจติ 

 

 

 
ใบงาน 1 ฝึกปฏิบัติการคัดกรองโรคจิต 

แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน แต่ละกลุ่มได้รับกรณีศึกษา 
กลุ่มละ 1 กรณี 

 ผู้เข้าอบรมอ่านประวัติผู้ป่วย ให้สมาชิกใน
กลุ่มแสดงเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องในเรื่อง 
เช่น ผู้ป่วย  ญาติ/เพื่อนผู้ป่วย สมาชิกที่เหลือ
แสดงเป็นพยาบาลที่ท าหน้าที่คัดกรอง ฯลฯ 

 ประเมินอาการต่างๆโดยใช้แบบคัดกรองโรคจิต 
 หลังจากนั้นช่วยกันสรุปความผิดปกติด้าน

ต่างๆ ของผู้ป่วย และน าเสนอผลการคัดกรอง 
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กรณีศึกษาที่ 1 

วิทยากรสรุปประเมินจากกรณีศึกษา ดังนี้ 

1. มีอาการพูดเพ้อเจ้อ 

2. หวาดระแวงไม่มีเหตุผล 

3. หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน 

4. ก้าวร้าว วุ่นวาย ท าร้ายผู้อื่น 

รวมคะแนนจากแบบคัดกรองได้ 4 คะแนน ถือว่า

ผิดปกติ 

 

 

 

 
กรณีศึกษาท่ี 2 

วิทยากรสรุปประเด็นจากกรณีศึกษา ดังนี้ 

1. แต่งกายลักษณะที่แปลก ไม่เหมาะสม 

2. แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร 

3. มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ผิดปกติจากคนทั่วไป 

รวมคะแนนจากแบบคัดกรองได้ 3 คะแนน ถือว่า

ผิดปกติ 
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ใบความรู้ 2 

ความส าคัญของการแจ้งผลการคัดกรองและ 
ให้สุขภาพจิตศึกษา 

      ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท 
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคจิตประเภทที่มีอาการเรื้อรัง
ซับซ้อนและพบได้บ่อยที่สุดของกลุ่มนี้ การรักษาด้วย
ยาเพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยโรคจิตเภทพบอัตราการ
ก าเริบซ ้าของโรคสูงกว่าการให้สุขภาพจิตศึกษา
ร่วมกับยารักษาโรคจิตการให้สุขภาพจิตศึกษา  
กลุ่มครอบครัวพบอัตราการก าเริบซ ้าของโรคต ่ากว่า
การให้รายบุคคล 
ส รุ ป ว่ า ก า ร ใ ห้ สุ ข ภ า พ จิ ต ศึ ก ษ า ค ร อบค รั ว 
มีความส าคัญต่อการลดอัตราการก าเริบซ ้าดีกว่า 
วิธีอื่นๆ ดั งนั้นเมื่อปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคจิต 
หากเป็นไปได้ควรให้กิจกรรมแบบกลุ่ม เพราะ
ประสิทธิภาพสูงกว่าและเกิดโอกาสพัฒนาขยาย
เครือข่ายทางสังคม 

 

 
 

 
วัตถุประสงค์ของการให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่องโรคจิตเภท 
1.  เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคจิตเภท/คนพิการทางจิตและญาติ

หรือผู้ดูแลได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิต 
ในประเด็นต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น สาเหตุ อาการ 
การรักษาและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก าเริบ 

2.  เพ่ือลดโอกาสก าเริบของผู้ป่วยโรคจิตเภท/คนพิการ
ทางจิตส่งผลให้ญาติลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ
ดูแล 
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3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างญาติ/ ผูดู้แล 

กับผู้ป่วยโรคจิตเภท/ คนพิการทางจติ ท าให้เกิด
สุขภาวะที่ดีในครอบครัว 

4.  เพื่อให้ญาต/ิ ผู้ดูแล ผู้ป่วยโรคจิตเภท  
คนพิการทางจติลดความรู้สึกคับข้องใจ รูว้ิธ ี
คลายเครียดด้วยตนเองและมีก าลังใจในการดูแล
กันและกัน 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
วิธีการสอนสุขภาพจิตศึกษา 

1.  ประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคจิตเภทของ
ผู้ป่วยและญาติ/ ผู้ดูแล 

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคจิตเภทในประเด็นที่จ าเป็น
อย่างถูกต้อง 

3.  ตรวจสอบความเข้าใจเกีย่วกับข้อมูลที่ผู้ป่วยและ
ญาติ/ ผูดู้แลได้รับ 
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ขั้นตอนการสอนสุขภาพจิตศึกษา 

 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูล/ประวัติ ของผู้ป่วยที่รับไว้ 

ในความดูแล 
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินปัญหาและความต้องการของ 

ผู้ป่วยอย่างครอบคลุม กอ่นการสอน 
สุขภาพจิตศกึษา (รา่งกาย จิตใจ อารมณ ์
สังคมจิตวิญญาณ และความรว่มมือใน
การกินยา) 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสอนสุขภาพจิตศึกษา 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลหลังการสอนสุขภาพจิตศึกษา 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกติดตามการด าเนินโรค การรักษา  

และความร่วมมอืในการปฏิบัติตาม
แผนการดูแล 

 

 

 

 
หัวข้อแผนการสอนสุขภาพจิตศึกษา 

ส าหรับโรคจิตเภท 
อาจใช้ภาพพลิก โปรแกรมลดช่องวา่งการบริการ
ผู้ป่วยโรคจิตในสังคมไทยประกอบแผนการสอนรว่มดว้ย 

 PSY 4: โรคจิตเภทคืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร  
          ทราบได้อย่างไรว่าป่วย 

 PSY 5: การรกัษาระยะสัน้ การรักษา  
         ระยะยาว สังเกตอาการเตือนก าเริบซ ้า 

 PSY 6: ผลข้างเคียงและการจดัการ 
 PSY 7: สาระส าคัญส าหรับผู้ป่วยและญาติ 
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สาระส าคัญของ PSY 4 

โรคจิตเภทเป็นความผิดปกติของสมองที่แสดงออก
ทางจิตใจและพฤติกรรม พบได้ประมาณ 5-10 คน 
ในทุกๆ 1,000 คน ผู้ชายมักเริ่มป่วยในช่วงอาย ุ 
18-30 ปี ผู้หญิงมักเริ่มป่วยในช่วงอายุ 20-40 ปี 
 พบว่าสมองของผู้ป่วยมีการท างานต่างจาก 

คนทั่วไป 
 ผลการศกึษาส่วนใหญ่ยังสนับสนุนว่ากรรมพันธุ ์

มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าให้ป่วย หมายความว่า  
ผู้ที่มีญาติป่วยเป็นโรคจิตเภท มีโอกาสป่วย 
เป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนทั่วไป เช่น เด็กที่เกิดจาก
พ่อหรือแม่ที่ป่วยเป็นโรคนี้หนึ่งร้อยคน จะมี
ประมาณ 7-8 คน ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท 
อย่างไรกต็าม มผีู้ป่วยจิตเภทส่วนหนึ่งที่ไม่มี
ประวัติครอบครัวเลย ผู้ป่วยและญาติไม่ควรโทษ
ตนเองหรือญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้ เพราะเราทราบ
ดีแล้วว่า โรคนี้ไม่ได้เกิดจากบุคลิกภาพที่อ่อนแอ
หรือการเลี้ยงดทูี่ไม่ดีของครอบครัว 

 

 

 
การวินิจฉัยโรคในปัจจุบันอาศัยข้อมูลจากผู้ป่วยและ
คน ใ ก ล้ ชิ ด  ร่ ว ม กั บ ก า ร คั ด ก ร อ ง ใ น ชุ ม ช น / 
หน่วยบริการใกล้บ้านและการสัมภาษณ์ทางคลินิก 
การตรวจร่างกาย และการตรวจสภาพจิตจากแพทย์
เป็นหลัก ยังไมม่ีเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะใดที่ใช้
ตรวจเพื่อบอกว่าป่วยเป็นโรคนี้ได้ การส่งตรวจพิเศษ
เพิ่มเติมจะท าในกรณีที่แพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยอาจมีโรค
ทางกายอื่นร่วมด้วยหรือเพื่อแยกโรคทางกายอื่นที่มี
อาการแสดงคล้ายโรคจิตเภทออกไป 
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การวินิจฉัยโรคจิตเภท ลักษณะบ่งชี้อย่างน้อย 2 
อาการ ใน 1 เดือน เป็นมานาน 6 เดือน 

 อาการหลงผิด 
 อาการประสาทหลอน 
 วลี ประโยค หรือหัวข้อการพดูที่ไม่

ต่อเน่ืองกันท าให้ฟังไม่เข้าใจวา่ผู้ป่วยพดู
หรือสื่อถึงเรื่องอะไร 

 พฤติกรรมไม่อยู่กับร่องกบัรอย อาจพบ
อาการวุ่นวาย อาการทางลบ เช่น  
สีหน้าทื่อ เฉยเมย แยกตัวจากคนอื่น 

 

 

 
PSY 5 : การรักษา 

การรกัษาระยะสั้น 
     ผู้ป่วยราวร้อยละ 60-70 มักมีอาการดีขึ้นเมื่อ
ได้รับยารักษาโรคจิต อย่างไรก็ตาม ยารักษาโรคจิต
เป็นยาที่ออกฤทธิ์ช้าโดยทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย 
2-3 สัปดาห์ กว่าที่จะเริ่มเห็นผลจากการเริ่มหรือ 
ปรับยาแต่ละครั้ง 
การรักษาระยะยาว 
     โรคจิตเภทจัดเป็นโรคเรื้อรังเช่นเดียวกับโรค
ลมชัก เบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยเพียง
ร้อยละ 10 เท่านั้นที่ดีขึ้นจนหายปกติและไม่มีการ
ก าเริบของโรคอีก แต่ผู้ป่วยที่เหลือแม้จะหายปกติ 
ดีแล้ว อาจมีการก าเริบของโรคเป็นครั้งคราวหรือใน
บางรายอาการทางจิตหลงเหลือบ้าง การกินยารักษา
โรคจิตอย่างสม ่าเสมอเป็นวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าสามารถลดอาการทางจิตและลดการก าเริบ
ของโรคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิต
ครั้งแรกจึงควรกินยาต่ออีกประมาณ 1-2 ปี หลังจาก
ที่หายเป็นปกติแล้ว 
      ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการสองครั้ งหรือมากกว่า 
ควรกินยาต่ออีกอย่างน้อย 5 ปีหรือตลอดชีวิต 
หลังจากที่หายเป็นปกติแล้ว 
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PSY 5 : การสังเกตอาการเตือนก าเริบซ ้า 

     อาการเบื้องต้น (early sign) ของผู้ป่วยโรคจิต
ดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ที่อาจพบได้ 
คือ สมาธิหรือความจ าไม่ดี ความคิดแล่นช้าเกินไป
ความคิดแล่นเร็วเกินไป วิตกกังวลหรือตึงเครียด
ซึมเศร้าหรือเบื่อหน่าย โกรธหรือหงุดหงิดง่าย 
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย นอนไม่หลับ รับประทาน
อาหารมากขึ้นหรือน้อยลง ไม่มีเรี่ยวแรงหรือไม่อยาก
ท าอะไร มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวเปลี่ยนไป 
ไม่ไว้วางใจหรือระแวงผู้อื่น 
     นอกจากนั้นญาติ /ผู้ดูแล อาจสังเกตว่าก่อน
อาการโรคจิตก าเริบ ผู้ป่วยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น 
แยกตัวมากขึ้น ความกระตือรือร้นในสิ่งต่าง ๆ ลดลง 
ตลอดจนการเรียนหรือการท างานของผู้ป่วยแย่ลง 
เป็นต้น 
     ส าหรับอาการเตือนที่พบบ่อยๆ คือ นอนไม่หลับ 
สูบบุหรี่มากขึ้น หงุดหงิดโดยไร้เหตุผล เก็บตัว 
     สรุป การสังเกตเห็นและแก้ไขอย่างรวดเร็ว อาจ
ช่วยหยุดยั้ งการเกิดอาการโรคจิตหรือช่ วยลด 
ความรุนแรงของอาการโรคจิตที่จะเกิดขึ้นได้ 
 

 

 

 
PSY 6 : ผลข้างเคียงและการจัดการ 

ทางเลือกที่แพทย์มักใช้ในการแก้ไขกับผลข้างเคียง
ของยารักษาโรคจิตเภท คือ 

1.  เปลี่ยนยา 
2.  ลดขนาดยาต่อวันลง 
3.  ลดขนาดยาทีร่ับประทานในแต่ละครั้ง  

แต่เพิ่มความถี่ของการกนิยาขึ้น  
(ขนาดยาต่อวันยังคงเท่าเดิม) 

4.  เพิ่มยาบางตัวที่สามารถลดผลข้างเคียงลง 
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การจัดการกับผลข้างเคียงของยา ดังนี้ 
1.  การรับประทานอาหารเพิ่ม : รับประทานอาหาร 

ที่ให้พลังงานน้อย เช่น ผกัหรือผลไม้ที่ไม่หวาน 
ลดอาหารมันและมีรสหวาน หลีกเลี่ยงการดื่มน า้หวาน
หรือน ้าอัดลม (น ้าเปล่าดทีี่สุด เนื่องจากไมใ่ห้
พลังงานเลย) 

2.  ท้องผูก : ออกก าลังกายและรับประทานอาหาร 
ที่มีกากมากๆ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ดื่มน ้ามากๆ 

3. มึนศีรษะ : ค่อยๆ ลุกจากท่านอนหรือท่านั่งชา้ๆ
หลีกเลี่ยงการอาบน ้าร้อนหรือเย็นเกินไป และ
หลีกเลี่ยงการดื่มสรุา 

 
 
 

 

 

 
4.  ง่วงนอน : ปรึกษาแพทยว์่าสามารถปรับยา 

ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดไปรบัประทานก่อนนอนได้
หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรเพิ่มเวลานอน
ตอนกลางคืน เพื่อให้สามารถท ากจิวัตรตา่งๆ  
ในเวลากลางวันได้ตามปกติ 

5.  ปากและคอแห้ง : ดื่มน ้าบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการดื่ม
สุราและกาแฟ (เพราะจะท าให้เสียน ้า) และเคี้ยว
หมากฝรั่งหรืออมลูกอมที่ไม่มีน ้าตาล 

6.  ผิวไหม้ : หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดๆ  
ใส่เสื้อผ้า สวมหมวก หรอืทาครีมกันแดด 
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PSY 7 : ข้อแนะน าส าหรับญาติในการดูแล 
ผู้ป่วยโรคจิตเภท 
1. ผู้ป่วยจ าเป็นต้องได้รับยาอย่างสม ่าเสมอเพื่อ

ป้องกันการกลับป่วยซ ้า ดังนั้นผู้ป่วยและญาติจึง
ควรตดิต่อรับยาที่โรงพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ 
ญาติควรดูแลให้ผู้ป่วยกนิยาอย่างต่อเน่ือง และ
ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่ม ลดหรือหยุดยา 

2. ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมกินยา ญาติควรชกัจูง โน้มนา้ว 
ให้ผู้ป่วยกินยา ถ้าไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์ ซึ่ง
แพทย์อาจให้ยาฉีดออกฤทธิ์ยาว (นาน 2-4 
สัปดาห์) แทน 

3. ญาติควรกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้ป่วยให้ท างาน
ตามก าลังและความสามารถที่มีอยู่ เพื่อฟื้นฟู
ความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาได้มากที่สดุ
เท่าที่จะท าได้ ไม่ควรให้ผูป้่วยอยู่เฉยๆ หรือมีเวลาวา่ง
มากเกินไป เพราะจะท าใหผู้้ป่วยเฉื่อยชา เกียจคร้าน 
ซึ่งจะเป็นภาระของญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างมาก 
ในอนาคต หลังการรักษาผูป้่วยอาจมีความสามารถ 
ในหลายๆ ดา้น เช่น การดูแลตนเองการท างาน 
การเข้าสังคมที่ลดลง 

 

 
 

 
4.  ควรปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนปกติ เปิดโอกาสให้

ผู้ป่วยได้พูดคุย ระบายปญัหา เพื่อผู้ป่วยและญาติ 
จะได้เข้าใจและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

5.  สนับสนุนและให้ก าลังใจผู้ป่วยให้สามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง โดยการรับฟังปัญหาของผู้ป่วย
อย่างตั้งใจและให้ค าปรึกษาแนะน า 

6.  ในกรณีที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น  
พูดคนเดียว กลัวคนมาท าร้าย ญาติไม่ควรตกใจ
หรือกลัว ควรพยายามชักจูงให้ผู้ป่วยหันไปสนใจ
สิ่งอื่น ญาติไม่ควรต าหนิติเตียนผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ถ้าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้รบกวนผู้อื่น 

7.  ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าสังคมกับคนทั่วไป 
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรบัตัวเข้ากับผู้อื่นได้  
โดยเริ่มจากการพดูคุยกบัคนในบ้านก่อน ไม่ควร
แยกตัวหรือเก็บตัวอยู่คนเดียว 
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PSY 7 : สาระส าคัญส าหรับผู้ป่วยและญาติ 

ส าหรับผู้ป่วยโรคจิต   
 ผู้ป่วยมีศักยภาพทีจ่ะหายจากโรคได ้
 ผู้ป่วยยังต้องพยายามท ากิจกรรมดา้นการเรียน  

การท างาน การเข้าสังคมอย่างสม ่าเสมอเท่าที่
เป็นไปได้  

 ปัญหาและความทุกข์ที่ก าลังเผชิญอยู่จะดีขึ้น 
หลังรับการรกัษา 

 ต้องรับยาอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง 
 ผู้ป่วยมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ที่เกี่ยวกับการรักษา 
 ผู้ป่วยต้องมีวิถีการด ารงชีวิตที่ท าให้สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง เช่น กินอาหารทีด่ีต่อสุขภาพ  
มีสุขอนามัยที่ดี ออกก าลงักายอย่างสม า่เสมอ 

 ออกก าลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์
ละ 3 ครั้ง 

 

 

 
PSY 7: สาระส าคัญส าหรับผู้ป่วยและญาติ 

ส าหรับญาติในการดูแลผู้ป่วยโรคจิต 
 เน้นย ้ าถึ งความส าคัญของการยอมรับผู้ป่ วย 
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และให้ผู้ป่วยเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ 
 สมาชิกในครอบครัวควรหลีกเลี่ยงการวพิากษ์วิจารณ์ 

ผู้ป่วยอย่างรุนแรง หรอืเข้าวุ่นวายจดัการทุกเรื่อง
ของผู้ป่วยและไม่ควรแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรต่อ
ผู้ป่วย เพราะมีการศกึษาสนับสนุนว่าท าให้ผู้ป่วย
โรคจิตเภทเกิดการก าเรบิซ ้าบ่อยๆ ดังนั้นญาติ
ควรมีทา่ทีเป็นมิตร ให้ความรกัความอบอุ่น 
แสดงความเข้าใจและสรา้งพลังใจต่อผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยโรคจิตมกัถูกกีดกัน แบ่งแยกอยู่เสมอ ทั้งที่
ความจริงแล้วควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป 

 การให้ผู้ป่วยไดใ้ช้ชวีิตกับครอบครัวหรือชุมชน 
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการช่วยเหลือดีกวา่ใชช้ีวิต 
ในโรงพยาบาล ควรหลีกเลี่ยงการรักษาผู้ป่วย 
ในโรงพยาบาลระยะยาว 
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แนวทางการลดความเครียดของบุคลากรที่ท า
หน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท/คนพิการทางจิต 

ยึดมั่นหลักการเกี่ยวกับทัศนะในการมองโลกด้านบวก ดังนี้ 
หลักการข้อที่ 1  การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท/ 
    คนพิการทางจติเป็นสิ่งสวยงามเสมอ 
หลักการข้อที่ 2 ถ้าเริ่มรู้สึกวา่มีเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิด 
  ความรู้สึกว่าการดูแลผู้ป่วยโรคจติเภท/ 
    คนพิการทางจติไม่ใชส่ิ่งสวยงาม “ให้ย้อนกลบั 
   ไปดูหลักการข้อที่ 1” 
 

 

 

 

 

วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมชมวดีิทัศน ์

เรื่อง การให้สุขภาพจติศกึษา 

 

 
 

 
ใบงาน 2 

ฝึกปฏิบัติ การแจ้งผลการคัดกรองและให้สุขภาพจิต
ศึกษา 
วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน 
คนที่ 1 เป็นผู้ป่วย 
คนที่ 2 เป็นพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข 
คนที่ 3 เป็นผู้สังเกตการณ์ 
         แต่ละกลุ่ม สลับกันฝึกปฏิบัติการแจ้งผลการ
คัดกรองและให้สุขภาพจติศึกษา 
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แผนการสอนที่ 4 

ยาจิตเวช ผลขางเคียงของยา และการชวยเหลือเบ้ืองตน 

(เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรู ในประเดน็ ดังน้ี 

1. การรักษาโรคจิตดวยยา  

2. ผลขางเคียงของยา 

3. การชวยเหลือเบ้ืองตน 

 

เน้ือหาสาระ 
- ยาจิตเวชและผลขางเคียง 

- ตวัอยางยารักษาโรคจิต  

- การรักษาผลขางเคียงและการชวยเหลือเบ้ืองตน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 
กลุมใหญ 
เวลา 1 ชม. 30 นาที 

1. วิทยากรบรรยายโดยใชวีดิทัศน เรื่อง การตดิตามผลการรักษา 

    และการขาดยา และบรรยายตาม ใบความรู 1 ในประเด็น ดังน้ี 

- ยาจิตเวชและผลขางเคียง 

- ตวัอยางยารักษาโรคจิต  

- การรักษาผลขางเคียงและการชวยเหลือเบ้ืองตน (ผูเขาอบรม 

  อาจแลกเปลี่ยนประสบการณของพยาบาลที่เคยพบอาการ 

  ขางเคียงของการรักษาดวยยารักษาโรคจติ) 

       

       วทิยากรใหผูเขาอบรมชมวีดิทัศน เรื่อง เมือ่ลูกของเรา 

       เปลี่ยนไป ชวงประเมินการรักษาตอเน่ือง 

 

2. วิทยากร สรุป อภิปราย และซักถาม   

- วดีทิัศน เรื่อง 

การติดตาม

ผลการรักษาและ

การขาดยา 

- ใบความรู 1 

 

 

 
วีดิทัศน เรื่อง 

เมื่อลูกของเรา

เปลี่ยนไป 
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แผนการสอนท่ี 4 
ยาจิตเวช ผลขางเคียงของยา  
และการชวยเหลือเบ้ืองตน 

 

 

 

 

 

 
 

 
วัตถุประสงค 

เพือ่ใหวิทยากรสามารถถายทอดความรูในประเด็น ดังน้ี 

1. การรักษาโรคจติดวยยา  

2. ผลขางเคียงของยา  

3. การชวยเหลือเบ้ืองตน 

 

 

 

 
ยารักษาโรคจิต 

 กลไกการออกฤทธิ์ของยาตานอาการโรคจิต คือ 

ยับยั้งฤทธิ์ของสารสื่อ dopamine  

 ยารักษาโรคจิตสวนใหญจะมีการดูดซึมคอนขางดี 

การกินรวมกับอาหารหรือยาลดกรดอาจลดการดูดซึม 

หลังจากดูดซึมยาจะไหลเวียนผานตับกอนที่จะไปสู 

สวนตางๆ ของรางกาย สวนใหญของยาจะถูกทําลาย 

ที่ตับโดยเอนไซม cytochrome P450 2D6 และขจัด

ออกทางไต 
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ยารักษาโรคจิต* มี 2 กลุม คือ 

• ยารักษาโรคจติกลุมดั้งเดมิ (Conventional 

antipsychotics) ไดแก Chlorpromazine, 

Haloperidol, Perphenazine, Fluphenazine เปนตน 

• ยารักษาโรคจติกลุมใหม (Atypical Antipsychotics) 

ไดแก Risperidone, Clozapine เปนตน 

 

*ตัวอยางยารักษาโรคจิตท่ีภาคผนวก 

 

 

 
การใชยารกัษาผูปวยโรคจิต 

• ระยะเฉียบพลัน เปนการใชยารักษาโรคจติทันท ี

หลังการประเมินวินิจฉัยพิจารณาใหยารักษาโรคจิต

เพียงชนิดเดียวในแตละครั้ง 

 

 

 

 

 

 

• ระยะเรื้อรัง สวนใหญควรไดรับยาในขนาดต่ํา ที่จะ

ชวยควบคุมอาการ  ยาออกฤทธิ์ระยะยาว  ยาตาน

อาการโรคจิตที่ออกฤทธิ์ยาวเหลาน้ีจะละลายในนํ้ามันพืช 

เชน นํ้ามันงา ฉีดเขากลามเน้ือหรือใตผิวหนังอยูไดนาน 

2-4 สัปดาห นิยมใชในผูปวยโรคจิตที่ตองกินยานาน

เพราะผูปวยมักกินยาไมสม่ําเสมอ อันเปนสาเหตุ

สําคัญที่ทําใหอาการกําเริบ ดังน้ันการรักษาโรคจิต

เรื้อรังควรเนน 

 ควรไดรับยาในขนาดต่ําที่ควบคุมอาการได เชน  

 haloperidol 5-15 mg/day  

 แนวโนมกินยาตลอดชวีิตเพื่อลดการกลับเปนซํ้า 

 ถาผูปวยไมรวมมือในการกินยา ควรใหยาฉีดรักษา

โรคจิต ชนิดออกฤทธิ์ยาว 
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การพิจารณาหยดุยารกัษาโรคจิต 
โรคจิตเรื้อรัง 
ถาผูปวยอาการดีตดิตอกนัเปนระยะเวลาหลายๆ ป  

อาจพจิารณาหยุดยาได โดยชั่งน้ําหนักระหวางความเสี่ยง

ที่โรคจะกลับมาเปนซ้ํากับผลขางเคียงที่จะเกิดข้ึน  

เมื่อกินยาตอไปในระยะยาว ถาเปนไปไดควรปรึกษา 

ทีมผูรักษาเพื่อรวมพิจารณาเรื่องการหยุดยารักษาโรคจติ 

 

 
 

 

 

ผลขางเคียงของยารักษาโรคจิต  

 สวนใหญมักมีการเคลื่อนไหวชา มือสั่น กลามเน้ือ

เกร็ง ตาเหลือก มักเกิดหลังไดรับยา 5-7 วัน การ

รักษาควรใหยาแกแพ เชน artane, benzhexol 

 ยาบางชนิดอาจพบอาการปากแหง คอแหง แนะนําให

จิบน้ําบอยๆ หรือเคี้ยวหมากฝรั่งหรืออมลูกอมที่ไมมี 

น้ําตาล 

 ยาบางชนิดอาจพบอาการตาพรามัวซ่ึงไมเปนอันตราย 

สวนใหญอาการจะลดลงเมื่อใชยาไปประมาณ 1-2 

สัปดาห ถาอาการยังไมดข้ึีนควรปรึกษาแพทย 

 ความดันโลหิตตก แนะนําใหลุกยืน น่ังอยางชาๆ เมื่อ

เปลี่ยนอิริยาบท 

 ยาสวนนอยอาจพบอาการผิวหนังไหมเมื่อถูกแสงแดด 

แนะนําใหใสเสื้อแขนยาว กางรมหรือทาครีมกันแดด 

 อาการงวงนอน ควรหลีกเลี่ยงการทํางานในที่สูง  

ใชเครื่องจักร หรือขับข่ีรถถายังงวงนอนมาก  

ควรพบแพทยเพื่อขอปรบัยา 

 มีน้ํานมหลั่งหรือประจําเดือนผิดปกติ อาการเหลาน้ี

อาจเกิดไดแตไมเปนอันตราย 

 สําหรับยาชนิด เชน  Clozapine อาจพบภาวะ 

เม็ดเลือดขาวต่ําระหวางการรักษาได  จึงควรมีการ

เจาะเลือดตามที่แพทยนัด ถาพบภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา

อาจจาํเปนตองหยุดยา 
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ผลขางเคียงการเคลื่อนไหว (Extrapyramidal 
Syndrom) ไดแก 

1. Parkinsonism มี ลั ก ษ ณ ะ ก ล า ม เ น้ื อ แ ข็ ง เ ก ร็ ง

เคลื่อนไหวชา หนาตาย มือสั่น น้ําลายไหล ตัวงอ 

หลังคุม เกิดภายใน 2-3 สัปดาหหลังจากเริ่มหรือ 

เพิ่มขนาดยา 

2. Tardive dyskinesia มีลักษณะลิ้นจุกปาก แกมพอง

เคี้ยวปาก ยนหรือหอริมฝปาก ไมสามารถควบคุม

กลามเน้ือของหนา มือ ลิ้นและปาก (buccolingual) 

มี ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ บ บ  choreiform, athetoid  

วาดแขนขาไปมา ลําตัวบิดไปมา อาการขยับหรือ 

การเคลื่อนไหวขากรรไกร 

3. Acute dystonia มีลักษณะกลามเน้ือมัดใหญเกร็งบิด

เกิดข้ึนภายในสัปดาหแรกที่ไดรับยา 

4. Akathisia มีลักษณะกระวนกระวายในใจ ถาอาการ

มากอาจทําใหผูปวย ยืน เดิน น่ั ง นอนไมติดที่  

อาจเห็นการซอยเทาไปมา 

 

การรักษาผลขางเคียงขางตน 
1. ปรับลดขนาดยารักษาโรคจิต 

2. พิจารณาเปลี่ยนเปนยารักษาโรคจิตที่ผลขางเคียง 

นอยกวา เชน risperidone 

3. พิจารณาใชยา anticholinergic หากจําเปนตองคง 

 ระดับยารักษาโรคจิตเพื่อควบคุมอาการ หรือในกรณีที ่

 ผลขางเคียงชนิด extrapyramidal มีความรุนแรง  

เกิดอาการอยางเฉียบพลัน และสงผลกระทบตอผูปวยมาก 
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แผนการสอนที่ 5 

แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิต 

(เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรูเรื่องแนวทางการสงตอผูปวยโรคจติ  

 

เน้ือหาสาระ 
1. แนวทางการสงตอผูปวยโรคจติ 

2. เกณฑการสงตอโรงพยาบาลจิตเวช 

3. เครื่องมือ เอกสารที่เกีย่วของในการสงตอ 

4. การสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลจติเวชเพื่อตดิตามดูแลตอเน่ืองในชุมชน 

5. การเตรียมครอบครัวและชุมชน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 

กลุมใหญ 
เวลา 10 นาที 

 
 

กลุมยอย 5-6 คน 
เวลา 20 นาที 

 
 
 
 

กลุมใหญ 
เวลา 20 นาที 

 
 
 

 

กลุมใหญ 
เวลา 10 นาที 

 

1. วิทยากรทักทาย เกริ่นนําทั่วไป และสุมถามผูเขาอบรม 2-3 คน 

“แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิตในเขตสุขภาพของทานเปน

อยางไร” 
 

2. วิทยากรใหแบงกลุมยอยอภิปรายในประเด็น “ปญหาการสงตอ

ในพื้นที่ของทานเปนอยางไร”  

3. วิทยากรสุมใหตวัแทนกลุมยอยนําเสนอ 1-2 กลุม และใหกลุม

อื่นๆ เพิ่มเติมในประเด็นที่แตกตาง 
 

 

4. วิทยากรบรรยายตามใบความรู 1 ในประเด็นดังน้ี 

- แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิต 

     -    เกณฑการสงตอโรงพยาบาลจิตเวช 

     -    เครื่องมือ เอกสารที่เกี่ยวของในการสงตอ 
 

5. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขาอบรมซักถาม ในประเด็นแนวทาง

และเกณฑการสงตอโรงพยาบาลจติเวช 

 

 
 
 

ใบงาน 1 
 
 
 
 

 

ใบความรู 1 
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การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 

กลุมใหญ 
เวลา 25 นาที 

 

6. วิทยากรบรรยายตามใบความรู 2 ในประเด็น  

- การสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อติดตามดูแล

ตอเน่ืองในชุมชน  

- การเตรียมครอบครวั และชุมชน 

ใบความรู 2 

กลุมใหญ 
เวลา 5 นาที 

7. วิทยากรสรุป อภิปรายและซักถาม  
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แผนการสอนท่ี 5  
แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิต 

 

 

 

 

 

 
 

 
วัตถุประสงค 

       เพือ่ใหวิทยากรสามารถถายทอดความรู  

เรื่อง แนวทางการสงตอผูปวยโรคจิต  

 

 
 

 
ใบความรู 1 

กระบวนการสงตอผูปวยโรคจิต 
1. อสม./อสส./อสค./จิตอาสา/แกนนําชุมชน คัดกรอง/

ประเมิน คนหาผูมีอาการโรคจิตในพื้นที่โดยใชแบบ

สังเกตอาการดานจิตใจของกรมสุขภาพจิต หากพบวา

คะแนนตั้งแต 2 คะแนน ใหสงสัยมีอาการดานจิตใจ 

และประสานสงตอ รพ.สต. 

2. พยาบาล/ นักวิชาการสาธารณสุข/ เจาพนักงาน

สาธารณสุขใน รพ.สต. คัดกรองซํ้าดวยแบบคัดกรอง

โรคจิตของกรมสุขภาพจิต พบวามีคะแนนเปน 0 ให

สุขภาพจิตศึกษาและเฝาระวัง  หากพบวาคะแนนโรค

จิตตั้งแต 1 คะแนน ใหสงสัยวาเสี่ยงตอการเปนโรคจิต 

และประสานสงตอ รพช.   
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3. พยาบาล/ผูรับผิดชอบในรพช. คัดกรองซํ้าดวยแบบ 

คัดกรองโรคจิตของกรมสุขภาพจิต พบวามีคะแนน

เปน 0 ใหสุขภาพจิตศึกษาและเฝาระวัง  หากพบวา

คะแนนโรคจิตตั้งแต 1 คะแนน ใหสงสัยวาเสี่ยงตอ

การเปนโรคจิต และสงพบแพทย 

4. แพทย/ แพทยสาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนง

สุขภาพจิตชุมชน)/ จิตแพทย ใน รพช. ใหการวินิจฉัย 

รั ก ษ า  แ ล ะ ติ ด ต า ม ต อ เ น่ื อ ง  ใ น ก ร ณี เ กิ น 

ขีดความสามารถของหนวยบริการ พิจารณาประสาน

สงตอ รพท./รพศ. ตามเกณฑการสงตอของแตละ

จังหวัด/ เขตสุขภาพ  

5. แพทย/ แพทยสาขาเวชศาสตรปองกัน (แขนง

สุขภาพจิตชุมชน)/ จิตแพทย ใน รพท./รพศ. ใหการ

วินิจฉัย  รักษา หรือใหการดูแลตามแนวทางการดูแล

ผู ป ว ย จิ ต เ ว ช ฉุ ก เ ฉิ น  ( Acute care) ห า ก เ กิ น 

ขีดความสามารถของหนวยบริการใหประสานสงตอ

กับโรงพยาบาลจิตเวชตามเกณฑการสงตอของแตละ

จังหวัด/ เขตสุขภาพ  

6. จิตแพทย ใน รพจ. ใหการวินิจฉัย รักษา จําหนายและ

สงตอพื้นที่เพื่อการดูแลตอเน่ือง 

หมายเหต ุแนวทางการสงตอผูปวยโรคจิตในหนวยบริการ

สาธารณสุข (รพ.สต./ รพช./ รพท./ รพศ.) ใหยึดตามแนว

ทางการสงตอของแตละจังหวัด/ เขตสุขภาพ 

 

 

 
ขอตกลงกอนการสงตอโรงพยาบาลจิตเวช 

1. ผูปวยตองไดรับการประเมินภาวะทางกายจาก

แพทย และไดรับการปรกึษาจากจิตแพทยในพื้นที่  

2. แพทย/ จิตแพทยในพื้นที่ประสานกับจิตแพทย

ในโรงพยาบาลจิตเวช 
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เกณฑการสงตอโรงพยาบาลจิตเวช 

ผูปวยโรคจิตที่ไดรับการประเมินวาเปนผูปวยที่มี

ความรุนแรง ยุงยาก ซับซอนในการรักษา โดยมีเกณฑการ

สงตอโรงพยาบาลจติเวช ดังน้ี 

1. ผูปวยโรคจิตที่ไดรับการรกัษาแบบผูปวยนอก  

เปนระยะเวลา 3 เดือน แลวอาการยังไมดีข้ึน เชน ผูปวย 

ที่มีปญหา Resistance จากการใชยา 

2. ผูปวยโรคจิตรวมกับภาวะผดิปกตจิากการใช 

สารเสพตดิหรือสรุาที่มีอาการทางจติ 

3. ผูปวยโรคจิตที่มีความเสี่ยงสูงตอการกอความ

รุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to 

Violence: SMI-V) ตามเกณฑจําแนกดังน้ี   

 3.1 มีประวัตทิํารายตวัเองดวยวธิีรุนแรงมุงหวัง

ใหเสียชีวิต  

 3.2 มีประวัตทิํารายผูอื่นดวยวธิีรุนแรง/ 

กอเหตุการณรุนแรงในชมุชน  

 3.3 มีอาการหลงผดิ มีความคิดทํารายผูอื่นใหถึง

แกชีวิตหรือมุงรายผูอื่นแบบเฉพาะเจาะจง เชน ระบุชื่อ

บุคคลที่จะมุงทําราย 

 3.4 มีประวัตกิอคดีอาญารนุแรง (ฆา พยายามฆา 

ขมขืน วางเพลิง)  

4. ผูปวยโรคจิตที่ไมมีภาวะแทรกซอนหรือโรครวม

ทางกายทีรุ่นแรงในขณะน้ัน  

5. ผูปวยโรคจิตตามเกณฑการสงตอของแตละ 

เขตสุขภาพ 
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การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ 
ท่ีสําคัญกอนการสงตอโรงพยาบาลจิตเวช 

กอนการสงตอผูปวยโรคจิตไปยังโรงพยาบาลจิตเวช  
ควรมีการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่
สําคัญ ดังน้ี 

1. ผูปวยท่ัวไป ตรวจ CBC, Electrolytes, DTX, 
O2 Sat 

2. ผูปวยเรรอน ตรวจ CBC, Electrolytes, 
BUN/Cr, LFT, CXR, Urine Substance, DTX, O2 Sat 

3. ผูปวยสูงอายุ ตรวจ CBC, Electrolytes, 
BUN/Cr,  LFT, EKG, DTX, O2 Sat 

4. ผูปวยใชแอลกอฮอล ตรวจ CBC, 
Electrolytes, BUN/Cr, LFT, DTX, O2 Sat 

5. กลุมผูปวยสารเสพติด ตรวจ CBC, 
Electrolytes, Urine Substance, DTX, O2 Sat 

ท้ังน้ีการสงตรวจทางหองปฏิบัติการและ 
การตรวจพิเศษข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทย/ จิตแพทย 

 
 

 
 

 

วัตถุประสงคของการตรวจทางหองปฏิบัติการและ 
การตรวจพิเศษ 

1. CBC เพื่อหาความผดิปกติของเลือด 
2. Electrolytes เพื่อตรวจหาระดับเกลือแรผิดปกต ิ

ในเลือด โดยเฉพาะ hyponatremia, hypernatremia, 
hypokalemia, hyperkalemia 

3. BUN/ Creatinine เพื่อแยก uremia, acute renal failure 
4. Liver enzyme (LFT) เพื่อแยก hepatitis, hepatic failure 
5. CXR เพื่อตรวจหาความผดิปกติของการทํางานของปอด 
6. Urine substance เพื่อตรวจหาสารเสพตดิ เชน 

ยาบา กัญชา 
7. EKG เพื่อตรวจหาความผดิปกติของการทํางานของ

หัวใจและหลอดเลือด 
8. DTX (FBS)  เพื่อตรวจหาระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด 

hypoglycemia และ hyperglycemia 

9. O2 Sat เพื่อตรวจหาปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด 
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เครื่องมือ/ เอกสารท่ีเกีย่วของในการสงตอ 

เครื่องมือ/ เอกสารที่เกี่ยวของในการสงตอผูปวย มี

ดังน้ี 

- แบบสังเกตอาการดานจติใจ 

- แบบคัดกรองโรคจติ 

- แบบ บส.08/โปรแกรม Thai refer/แบบฟอรม 

discharge planning  
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ใบความรู 2 

กระบวนการสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลจิตเวช 
เพ่ือติดตามดูแลตอเน่ืองในชุมชน 

1. แพทย พยาบาล และทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล 

จิตเวชประเมินอาการเมื่อพบวาผูปวยอาการทางจติดีข้ึน 

ใหเตรียมจําหนายผูปวย 

2. แพทย พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ประเมินวามี

ปญหายุงยากซับซอนหรือไม   

 ถาไมมีปญหาสามารถจําหนาย และสงตอขอมูลให

พื้นที่ดูแลตอเน่ือง โดยไดรับการยินยอมจากญาติ/ 

ผูดูแล 

 กรณีมีปญหายุงยากซับซอน ใหพยาบาลประสาน

ญาต/ิผูดูแล ภาคีเครือขายเพื่อเตรียมครอบครวั 

และชุมชนกอนจําหนาย 

3. ทีมสหวิชาชพีในโรงพยาบาลจิตเวช เตรียมขอมูลผูปวย 

ครอบครวัและชุมชน เพือ่เตรียมครอบครวัและชมุชน

ในการวางแผนจําหนาย 

4. ทีมสหวิชาชพีในโรงพยาบาลจิตเวช จําหนายผูปวย  

และสงตอพื้นที่ดูแลตอเน่ือง โดยใชแบบสําหรับสง

ผูปวยไปรับการตรวจหรอืรักษาตอ (บส.08)/ โปรแกรม 

Thai Refer/ ใบสงตอ/ แบบฟอรม Discharge 

planning 
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การเตรียมครอบครวัและชุมชน 

โรคจิตเปนโรคเรื้อรัง การเตรียมครอบครัวและ

ชุมชนเพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการดูแล

ที่ถูกตอง รวมถึงแหลงสนับสนุน แหลงชวยเหลือในชุมชน 

ทําใหครอบครัวและชุมชนมีความเขาใจ และมีความมั่นใจ 

เกิดกําลังใจ พรอมที่จะรับผูปวยกลับสูครอบครัวและ

ชุมชน 

 

วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหครอบครัวและชุมชนมีความรู ความเขาใจ มี

ทักษะในการดูแลผูปวยโรคจิตและลดอาการกําเริบ

หรือการกลับเปนซํ้า 

2. เพื่อใหครอบครัวและชุมชนยอมรับ และลดการตีตรา 

(Stigma) และใหผูปวยจิตเวชสามารถอยูรวมกับ

ครอบครัวและชุมชนได 

3.  เพื่ อส นับส นุนให ผู ป วย โรคจิ ต ได รั บการฟ นฟู

สมรรถภาพในชุมชน และสามารถทํางานไดตาม

ศักยภาพ  

4. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวยและลดภาระของญาติ 

 
 

 
 

 
ประเด็นสําหรับการเตรียมครอบครัวและชุมชน 
1. การปรับเปลี่ยนทัศนคติตอผูปวยโรคจิต 

2. ความรูเกี่ยวกับโรคจิต อาการ การรักษา ผลขางเคียง 

และการดูแลตอเน่ืองเพื่อเฝาระวังการกลับเปนซํ้า 

3. บทบาทครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูปวยโรคจิต 

4. แนวทางการดูแลผูปวยโรคจิตรวมกันของครอบครัว

และชุมชนแหลงดูแลชวยเหลือในชุมชน และการสงตอ

เครือขายสุขภาพ 
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การเตรียมความพรอมกอนการดําเนินงาน 
1. ศึกษาขอมูลผูปวยโรคจิตและวิเคราะหปญหา

ของครอบครัวที่มีผลตอสุขภาพและความ

เจ็บปวย 

2. ศึกษาขอมูลชุมชนโดยประสานเครือขายสุขภาพ

และประเมินสภาพแวดลอม รวมถึงเสนทางการ

เดินทางไปยังบานผูปวย 

3. ประชุมผูเกี่ยวของ (ทีมสหวิชาชีพ) เพื่อวางแผน

การ เตรี ยมครอบครั วและชุมชน  รวมทั้ ง

มอบหมายความรับผิดชอบ 

4. เตรียมวัสดุอุปกรณที่ จํ า เปนในการเตรียม

ครอบครัวและชุมชน เชน แบบประเมินตาง ๆ 

แผนพับความรูที่จําเปน เปนตน 

5. ประสานเครือขายเพื่อกําหนดวัน สถานที่และ

ผูเกี่ยวของในชุมชน เชน ผูนําชุมชน อสม. อบต. 

ญาต/ิ ผูดูแล (ตามบริบทของพื้นที่)  

 

 
 

 

การเตรยีมครอบครัว 
1. สรางความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว โดยการ

แนะนําทีมงาน แจงถึงวัตถุประสงคของการ 
ลงพื้นที่ในการเตรียมครอบครัว ใชวาจาสุภาพ
ในการสื่อสารและใหเกียรติ  

2. ประเมินทัศนคติ ความเขาใจและความคาดหวัง
ของครอบครัวตอตัวผูปวย โดยการรับฟงปญหา
ของญาติ/ ผูดูแล ใหไดระบายความทุกขยากใน
การดูแลผูปวย เกิดความไววางใจ เปดเผยขอมูล
ที่เปนประโยชนในการดําเนินงานใหความชวยเหลือ  

3. สํารวจขอมูลของผูปวยและญาติ/ ผูดูแลเพิ่มเติม 
เพื่อใชในการวางแผนการดูแลผูปวยโรคจิต  

4. ใหการปรึกษาปญหาสวนตัวที่อาจมีผลตอการ
ดูแลผูปวยแกญาติ/ ผูดูแล เชน ปญหาการดูแล 
ปญหาเศรษฐกิจ  และปญหาอื่น ๆ รวมถึง
แนวทางในการแกไขปญหา 
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5. ใหความรู ความเขาใจและเตรียมความพรอม
ของครอบครัวในการดูแล ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
เกี่ยวกับอาการปวยและการดูแลรักษา รวมทั้ง
เฝาระวังอาการกําเริบ และการกินยาตอเน่ืองของ
ผูปวยโรคจิต 

6. วางแผนการดูแลรวมกับครอบครัว โดยทาํความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของครอบครัว แสดงความเห็นใจ 
ใหกําลังใจ และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ครอบครวั  

7. ใหขอมูลแหลงดูแลชวยแหลือ สงตอเครือขาย
เพื่อการดูแลตอเน่ือง  โดยหนวยงานใหการ
ชวยเหลือ ไดแก  

 โรงพยาบาลชุมชน สถานบริการในระดับ
อําเภอที่รับการสงตอจากโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเพือ่การวินิจฉัยและ
การดูแลเบ้ืองตน การใหยาตอเน่ือง  
การประเมินรับรองความพิการกรณผีูปวย
รายเกา การเยี่ยมบาน การใหคําปรกึษา 
เปนตน 

 โรงพยาบาลระดับตติยภมูิ ไดแก 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่มี
บริการผูปวยในจติเวช หรือโรงพยาบาล 
จิตเวช กรณีผูปวยอาการกําเริบรุนแรงหรือ
กาวราวตองรับไวในโรงพยาบาล 

 สถานีตํารวจและศูนยนเรนทร เปนที่
ปรึกษาหรือชวยเหลือในการสงตอผูปวยไป
โรงพยาบาล กรณีผูปวยกาวราวรุนแรง  

 สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวดั  
ทําหนาที่จดทะเบียนคนพิการทางจิต  
และเปนแหลงความชวยเหลือสวัสดิการทาง
สังคมแกคนพิการ 

 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด เปนสถานที่
ฝกอาชีพสําหรับผูปวยอาการทางจิตสงบ
และพรอมเขาฝกอาชพี 
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บทบาทของญาติ/ ผูดูแลในการดูแลผูปวยโรคจิต  

เมื่อผูปวยอาการดีข้ึน จนสามารถจําหนายออก
จากโรงพยาบาลไดแลว ญาต/ิ ผูดูแล เปนบุคคลสําคัญ
ที่อยูใกลชิดกับผูปวยมากที่สุดในการดูแลผูปวยตอที่บาน 
ผูปวยโรคจิตจําเปนตองไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง
เพื่อปองกันอาการกําเริบซํ้า ญาต/ิ ผูดูแลจึงมีบทบาท
สําคัญ ดังน้ี  

1. ปฏิบัติตอผูปวยเหมือนคนปกติ ใชการสื่อสาร
ทางบวก ไมตําหนิ เปดโอกาสใหผูปวยไดพูดคุย 
ระบายปญหา รับฟงปญหาอยางตั้งใจ ใหคําปรึกษา
แนะนําเพื่อใหเกิดความเขาใจและไววางใจซ่ึงกันและกัน 

2. ดูแลการกินยาอยางสม่ําเสมอ เฝาระวังสังเกต
อาการขางเคียงหรือผิดปกติ และเมื่อพบอาการ
ผิดปกติควรปรึกษาแพทยกอน ไมควรเพิ่ม ลด หรือ
หยุดยาเอง 

3. ชวยเหลือสงเสริมหรือกระตุนการทํากิจวัตร
ประจําวัน  ดูแลสุขอนามัย เชน อาบนํ้า แตงตัว  
ตัดเล็บ ลางมือ รับประทานอาหาร ฯลฯ และการอยู
รวมกับครอบครัว เชน การจัดเก็บที่นอน การทําความ
สะอาดที่อยูอาศัย การลางจาน การซักผา การทิ้งขยะ 
การขับถาย ฯลฯ รวมทั้งประเมินสาเหตุของการไม
สนใจทํากิจวัตรประจําวันของผูปวยที่เกิดจากอาการ
เรื้อรังของผูปวยหรือเกิดจากฤทธิ์ขางเคียงของยา 

4. กระตุนและใหกําลังใจผูปวยใหทํางานตาม
กําลังและความสามารถที่มีอยู เพื่อฟนฟูความสามารถ
ใหกลับมาไดมากที่สุดเทาที่จะทําได  ไมควรใหอยูเฉยๆ 
หรือมี เวลาวางมากเกินไป เพราะจะทําใหผูปวย 
เฉ่ือยชา เกียจคราน ซ่ึงจะเปนภาระของญาติ/ ผูดูแล
ในระยะยาว  

5. สังเกตอาการ พฤติกรรม อารมณที่ผิดปกติ 
เชน พูดคนเดียว หงุดหงิด กาวราว หวาดระแวง 
กลัวคนมาทําราย ญาติ/ ผูดูแลไมควรตําหนิ หรือ
กระตุนอารมณของผูปวย หากอาการเกิดข้ึนบอย 
รุนแรง หรือมีความเสี่ยงตอการเปนอันตรายตอตนเอง
หรือผูอื่น ควรปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขใกลบาน 
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 6. กระตุนและสงเสริมใหผูปวยไดมีโอกาสเขา 

รวมกิจกรรมในครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อใหสามารถ

ปรับตัวเขากับผูอื่นได 

 

 
 

การเตรยีมชุมชน 
1. สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน โดยการ

แนะนําทีมงาน แจงวัตถุประสงคของการลงพื้นที่ใน

การเตรียมชุมชน ใชวาจาสุภาพในการสื่อสารและให

เกียรติ  

2. ประเมินทัศนคติ ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

โรคจิต โดยการพูดคุย รับฟงความคิดเห็น มุมมองตอ

ผูปวย ผลกระทบและความสําคัญของชุมชนที่มีตอ 

การดูแลผูปวย รวมทั้งใหความรู ความเขาใจเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดูแลและอยูรวมกับผูปวย

โรคจิต  

3. เตรียมความพรอม วางแผน กําหนดบทบาท

ผูเกี่ยวของ และหาแนวทางในการดูแลผูปวยโรคจิต

รวมกับชุมชน 

4. ใหขอมูลแหลงดูแลชวยแหลือ เพื่อสงตอ

เครือขายดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง  

5. ติดตามผลการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน 

หลังจากการเตรียมครอบครัวและชุมชน 

โดยสรุปการสงตอผูปวยโรคจิต การติดตามดูแล

ตอเน่ือง การเตรียมความพรอมครอบครัวและชุมชน  

มีความสําคัญตอการดูแลผูปวยโรคจิต ปองกัน 

การกําเริบและการปวยซํ้า สงผลใหไมกอความรุนแรง

ตอตนเอง และเกิดความปลอดภัยตอสังคม  มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  ไมเปนภาระของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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แผนการสอนที่ 6 

การเฝาระวังการกลับเปนซ้ําและติดตามดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน 

เวลา 2 ช่ัวโมง  

(บรรยาย 1 ช่ัวโมง ฝกปฏิบัติ 1 ช่ัวโมง) 
 

วัตถุประสงค 
 

 เพื่อใหวิทยากรสามารถถายทอดความรูและทักษะ ในประเด็นการเฝาระวังการกลับเปนซํ้าและติดตามดูแล

ชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน 

 

เน้ือหาสาระ 
 ผูปวยโรคจิตที่ขาดยา การรักษาไมตอเน่ือง ไมยอมรับการเจ็บปวย ใชสารเสพติด ขาดผูดูแลหรือผูดูแล 

ไมสามารถจัดการดูแลได เปนสาเหตุของการกลับเปนซํ้า อีกทั้งหนวยงานบางพื้นที่ยังมีปญหาฐานขอมูลผูปวยโรคจิต

ที่ไมครอบคลุม ซ่ึงมีผลตอการติดตามดูแลตอเน่ืองที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงควรใหความสําคัญกับการติดตามดูแล

ผูปวยโรคจิตในชุมชน โดยการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคจิต เชน การจัดทําทะเบียนและลงบันทึกฐานขอมูล

ผูปวยโรคจิตในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จําแนกประเภทผูปวยตามระดับอาการ แนวทางการเฝาระวังการกลับเปนซํ้า และ

การดูแลชวยเหลือจําแนกตามกลุมอาการ การติดตามเยี่ยมบาน เครื่องมือ/ แบบฟอรมที่ใชในการติดตามผูปวยโรค

จิตในชุมชน รวมทั้งบทบาทของพยาบาล/ บุคลากรสาธารณสุขในหนวยบริการสาธารณสุข  (รพ.สต./รพช./ รพท./

รพศ.)  อสม./ อสส./ อสค.และญาติ/ ผูดูแล 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 
กลุมใหญ 

เวลา 10 นาที 

 
กลุมใหญ 

เวลา 50 นาที 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยากรสุมถามผูเขาอบรมวา “ทานติดตามและ

ประเมินผลการดูแลผูปวยโรคจิตอยางไร”  
 

2. วิทยากรบรรยายตามใบความรู ในประเด็นดังน้ี 

 ความสําคัญของการดูแลเฝาระวังการกลับเปนซํ้า 

 การติดตามดูแลผูปวยโรคจิตในชุมชน โดยการ

พัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคจติ เชน การจัดทาํ

ทะเบียนและลงบันทึกฐานขอมูลผูปวยโรคจิตใน

พื้นที่ที่รับผิดชอบ จําแนกประเภทผูปวยตามระดบั

 
 

 
ใบความรู 
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การแบงกลุม/เวลา ข้ันตอน สื่อ/อุปกรณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

แบงกลุม 5-6 คน 
ฝกปฏิบัติ 

เวลา 60 นาที 
 

อาการ แนวทางการเฝาระวังการกลับเปนซํ้า และ

การดูแลชวยเหลือจําแนกตามกลุมอาการ 

 บทบาทของพยาบาล/ บุคลากรสาธารณสุขใน

หนวยบริการสาธารณสุข (รพ.สต./ รพช./ 

รพท./รพศ.)  อสม./ อสส./ อสค.และญาติ/ 

ผูดูแล 

 เครื่องมือ/ แบบฟอรมที่ใชในการติดตามผูปวย 

โรคจิตในชุมชน 

 ข้ันตอนการตดิตามเยี่ยมบาน 

 
3. แบงกลุมฝกปฏิบัติการใชแบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรัง

ในชุมชน และแบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง 

(Overt Aggression Scale: OAS)   

 

4. วิทยากรสุมถามผูเขาอบรมถึงผลการฝกปฏิบัติ สรุป 

อภิปราย ซักถาม 
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แผนการสอนที่ 6 

การเฝาระวังการกลับเปนซ้ําและติดตามดูแล

ชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน 

 

  
ใบความรู 

 ผูปวยโรคจิตมีแนวโนมการกลับเปนซํ้า เน่ืองจาก

ขาดยา การรักษาไมตอเน่ือง ไมยอมรับการเจ็บปวย  

ใชสารเสพติดหรือขาดผูดูแล รวมทั้งการจดัระบบการดูแล

ผูปวยโรคจิตยังขาดความตอเน่ืองเชื่อมโยงถึงในชุมชน จึง

จําเปนตองมีการติดตามเฝาระวังและดูแลชวยเหลือ โดยมี

แนวทางประเมินปจจัยเสี่ยงจากหลัก 2ย 1ส. (ญาต/ิ

ผูดูแล ยาและสารเสพตดิ) เพื่อวางระบบหรือรูปแบบเพื่อ

จัดการปจจัยเสี่ยงและปองกันการกลับเปนซํ้าในชุมชน 

นอกจากน้ีควรพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการสะทอนถึง

ปญหา  และวางแผนการติดตามดูแลตอเน่ืองระหวาง

โรงพยาบาลและเครือขายในเขตสุขภาพ 

 

    

 

การดูแลผูปวยโรคจิตตอเน่ืองในชุมชนและ 

เครือขายสุขภาพจิตในชุมชน 

   การดูแลผูปวยโรคจิตตอเน่ืองในชุมชนเปนหัวใจสําคัญ

ของการลดการกลับเปนซ้ําและเพิ่มผลลัพธในการใชชีวิต

ตามปกติของผูปวย การดูแลผูปวยโรคจิตจะตองดูทั้ง

ผูปวย ครอบครัวและชุมชน โดยสรางการมีสวนรวมของ

หนวยงานสาธารณสุขซ่ึงมีบทบาทในการรักษา รวมกับ

หนวยงานที่ เกี่ ยวของ ไดแก  ตํารวจ โรงเรียน วัด 

หนวยงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการอื่นๆ การดูแลจึงเปน

การทํางานรวมกันหลายภาคสวน และการดูแลที่สําคัญ 

เกิดในระดับของชุมชน มากกวาสวนอื่นๆ 
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      การดูแลผูปวยโรคจิตตอเน่ือง หมายถึง การดูแล
ชวยเหลือผูปวยโรคจิตภายใตสิ่งแวดลอมของผูปวย โดยมี
ทีมสุขภาพในชุมชน ไดแก เจาหนาที่ รพ.สต./รพช. 
รวมกับ อสม./อสส./อสค./จิตอาสา และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหการเฝาระวงั ติดตามเยี่ยมบานเพื่อประเมิน
ปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหอาการกลับเปนซํ้า การฟนฟู
สมรรถภาพและการสงเสริมการดูแลตนเองของผูปวยอยาง
ตอเน่ืองในชุมชน รวมทั้งประสานสงตอกรณีผูปวยที่มี
ภาวะจิตเวชฉุกเฉิน 

 

 

ความสําคัญของการดูแลเฝาระวังการกลับเปนซ้ํา 
  ทําไมการกลับเปนซํ้าจึงสําคัญตอผูปวยโรคจิต 
     การดําเนินโรคที่เรื้อรัง เปนๆ หายๆ ทาํใหโรคจิต
จําเปนตองมีการดูแลตอเน่ืองเพื่อปองกันการขาด 
การรักษา มีรายงานวจิัยวา สวนใหญผูปวยโรคน้ี (60%) 
ขาดยาหรือกินยาไมสมํ่าเสมอ และการขาดการรกัษา
ภายใน 1 ป ทําใหกลับเปนซ้ําไดถึง 60% เทียบกับการกิน
ยาตอเน่ืองซ่ึงมีการกลับเปนซ้ําแค 20% การกลับเปนซ้ํา
บอยๆ สงผลตอการบกพรองทางสมองและหนาทีก่ารงาน
ไมสามารถกลับสูภาวะปกติเหมือนกอนปวย 

 
    

 

การกลับเปนซํ้า หมายถึง การเริ่มกลับมามีอาการซ่ึง
สามารถสังเกตไดจากอาการที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการ
ใหบริการที่เปลี่ยนไปหรือระดับคะแนนที่เปลี่ยนแปลง 
ไดแก 

1. การมีอาการที่ สอว าอาจมีพฤติกรรมรุนแรง 
แกตนเอง ขาวของบุคคลอื่น 

2.  ความรูสึกเปนภาระที่เพิ่มข้ึนจากการควบคุมดูแล
อาการของญาต ิ

3.  การรับไวเพื่อรักษาในโรงพยาบาล 
4.  เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง ตามเกณฑติดตามผูปวย

จิตเวชเรื้อรังในชุมชน 
เปาหมายของโรคจิตยังเปนการลดการกลับเปนซ้ํา และ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชชีวิตประจําวันของผูปวย แตการ
กลับเปนซ้ํายังพบไดรอยละ 1.5 ตอเดือนสําหรับผูปวยใน
และรอยละ 3-4 ตอเดือนสําหรับผูปวยนอก 
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การกลับเปนซํ้าสงผลตอการสูญเสียเน้ือสมองสวนเทา

ในผูปวยโรคจิตเภท 

ผลจากการประเมินผูปวยโรคจิตเภทในระยะเริ่มแรก

ดวยการใช MRI scan และประเมินอีกครั้งดวยวิธีเดิม ใน

อีก 5 ปตอมาทําใหเห็นวามีการลดลงอยางตอเน่ืองและ

จํานวนมากของเน้ือสมองอยางชัดเจนในผูปวยเทียบกับ

คนปกติ การศึกษาน้ีบอกวาการเสื่อมลงของความคิด 

ความจํา การตัดสินใจอาจมาจากการเสื่อมถอยของสมอง

น่ันเอง 

 

 

 
ปจจัยที่สงผลตอการกลบัเปนซํ้า ไดแก 

1. การไดรับยาไมสมํ่าเสมอหรือการขาดยา ทั้งสอง

กรณีสงผลตอการกําเริบซ้ําของอาการไดในที่สุด 

มีรายงานวาการใชยาฉีดระยะยาว (Long acting 

antipsychotic) สามารถลดการกลับเปนซ้ําได

มากกวาการกินยาและการกินยาโดยมีการให

คําแนะนํา/ควบคุมดูแลจะสงผลดีตอการกลับเปนซ้ํา

นอยกวาการกินยาคนเดียว 

2.  การมีภาวะที่ทําใหผูปวยกังวลหรือขาดความม่ันใจ

ในการดูแลตนเอง 

3.  การขาดความสามารถในการทําหนาที่ไดปกติ

เหมือนผูอื่น 

4.  ญาติมีทาทีในดานลบตอผูปวยหรือทอดทิ้งไมดูแล 

    5. การใชสารเสพติด ไดแก บุหรี่ สุรา ยาบา กัญชา 
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การกลับเปนซํ้าท่ีพบไดบอย 

 การกินยาไมสมํ่าเสมอหรือขาดยา เปนสาเหตุที่

สําคัญในการกลับเปนซ้ําเปน 5 เทาของสาเหตุอื่นๆ 

 สาเหตุของการกินยาไมสมํ่าเสมอ ไดแก การมี

อาการกําเริบของโรค ทนฤทธิ์ขางเคียงของยาไมได

และการขาดความรู/ทัศนคติที่ดีในการกินยา 

การกินยาสมํ่าเสมอจะชวยลดความเสี่ยงของการกําเริบซํ้า

ของอาการทางจิต จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยดานน้ี

เปนพิเศษ 

 

    
 

 
ข้ันตอนการปองกันการกลับเปนซํ้า 

1. การคนหาสัญญาณเบ้ืองตนวาผูปวยกลับเปนซ้ํา

หรือไม 

2. การประเมินปจจัยดังกลาวที่เกี่ยวของกับการกลับ

เปนซํ้า 

    3.  การคนหาสาเหตุในการกลับเปนซ้ําโดยสวนใหญ

การกินยาไมสมํ่าเสมอเปนปจจัยสําคัญในการกลับเปนซ้ํา 

จึงควรดูแลและจัดการประเด็นทุกครั้ง 

 

   

 

การจัดการเพ่ือลดการกลับเปนซํ้า 

การดูแลทางสังคมจิตใจ 

 การสังเกตอาการและอาการขางเคียงจากยา 

 การปรับระยะเวลาการนัดเร็วข้ึน 

 การใหความรูเรื่องการกินยาแกผูปวยและญาติ 

 การสงตอเครือขายในชุมชนเพื่อดูแลการกินยา

ตอเน่ือง (home visit) 

 โปรแกรมการจัดการกินยาตอเน่ือง 

 การทําความคิดและพฤติกรรมบําบัด 
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การรักษาดวยยา 

 การปรับขนาดของยาเพื่อลดอาการขางเคียง 

 การใชยาฉีดระยะยาว ไดแก Fendec, Haldol 

Decanoate, Fluanxol Depot,  Clopixal Depot

และ Risperidol Consta 

เนนการดูแลทั้งดานยาและสังคมจิตใจพบวาหลาย

ตัวอยางสามารถนํามาเปนกลยุทธในการดาํเนินการลด

การกลับเปนซ้ําได ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิชาชีพ เชน 

แพทย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสขุ การปองกันการ

กลับเปนซ้ําที่ดีที่สุดคือ การมีกลยุทธประเมินการกินยา

ตอเน่ือง การจัดการที่ผสมผสานระหวางดานยาและสังคม

จิตใจจะดีกวาอยางใดอยางหน่ึง 

 

     

ความสมํ่าเสมอในการกนิยา 

      การกลับเปนซ้ําในเวชปฏิบัติมีปริมาณ 3 เทาเทียบกับ 

ที่ควรจะเปนเหตุผลหลักของการกลับเปนซ้ํา คือการกินยา

ไมสมํ่าเสมอ (poor adherence) ซ่ึงเปนสาเหตุมาจาก

การตัดสินใจที่บกพรองและการขาดการรับรูวาปวยของ

ผูปวยโรคจิตเอง นอกจากน้ีการไมตระหนักถึงความรูและ

ประโยชนที่ ไดจากการกินยายังเปนสาเหตุรองดวย 

ทําใหปฏิเสธที่จะกินยาสมํ่าเสมอ 

      จากภาพน้ีแสดงใหเห็นถึงอัตราการกินยาสมํ่าเสมอ

ของผูปวยกลุมตางๆ พบวาผูปวยโรคจิตจะมีอัตราการ 

กินยาสมํ่าเสมอนอยที่สุดประมาณ 58% ในขณะที่ผูปวย 

โรคซึมเศรา ประมาณ 65% และผูปวยที่ไมใชโรคจิตเวช

ประมาณ 76% (Cramer et al., 1998) 
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รูปแบบของความสมํ่าเสมอในการกินยา พบวาม ี 3 กลุม 

1. ผูปวยที่ประเมินจากวิธีตางๆ แลววามีการกินยา 

สมํ่าเสมอตลอดระยะเวลา 1 ปพบรอยละ 39 

2. ผู ป ว ย ที่ กิ น ย า ส มํ่ า เ ส ม อ บ า ง ค รั้ ง  (partial 

adherence) พบรอยละ 43 

   3. ผูปวยที่ขาดยาเปนประจํา  (poor adherence)  

พบรอยละ 18 ในกลุมที่ เปน partial และ poor 

adherence มีถึงรอยละ 61 และเปนกลุมเสี่ยงตอ

การกําเริบซ้ําทั้งคู 

 

       

 
การประเมินการกินยาสม่ําเสมอโดยผูรักษา 

       จากภาพน้ีพบวาผูรักษาอาจทาํการวินิจฉัยภาวะ 

กินยาสมํ่าเสมอผิดพลาดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ไดแก  

การนับเม็ดยาและการตดิเครื่องรับสัญญาณไวทีฝ่ากระปุก 

พบวา ผูปวยทีก่ินยาสมํ่าเสมอจะเหลือเพียงรอยละ 48 

และ 10.3 เทาน้ัน ฉะน้ันการประเมินการกินยาอาจตองใช

หลายกลวิธีและเปรียบเทียบกัน ผูรักษาอาจตองเปดใจ

และรับฟง ผูคัดกรองภาวะกินยาสมํ่าเสมอดวย 

 

 
 

รูปแบบการประเมินการกินยาตอเน่ือง 
มีหลากหลายวิธี ไดแก 

1.  การซักขอมูลจากญาติหรือผูดูแล 

2.  การสังเกตการมาผิดวันนัด 

3.  การนับเม็ดยา 

4.  การเจาะระดับยาในเลือด 

5.  การใช MPR 

6.  การใชแบบประเมินภาวะของ drug adherence 

ไดแก Morisky หรือ MARS 
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การจัดการกับภาวะการกินยาไมตอเน่ือง  
(Adherence intervention) 

     หลังจากประเมินพบวาผูปวยมีแนวโนมการขาดยาหรอื

กินยาไมตอเน่ืองแลวใหพิจารณาวาปญหาของการกินยาไม

ตอเน่ืองดังกลาวมาจากสาเหตุใดแลวจดัการที่สาเหตุน้ัน

บางครั้งอาจพบสาเหตุของการกินยาไมตอเน่ืองไดหลายวิธี

และจําเปนตองประสานงานกับหลายวิชาชพี ไดแก  

การเดินทางและคาใชจาย อาจพิจารณาการสงตอใกลบาน

หรือตามสิทธิของผูปวยเพื่อชวยเหลือใหไดรับยาตอเน่ือง 

     ในสวนของแพทย ปญหาที่เกี่ยวของมักเกิดจากอาการ

ทางจิตหรอืฤทธิ์ขางเคียงของยาอาจพจิารณาปรับขนาดยา

หรือมื้อยาเพื่อใหเหมาะสม ถาผูปวยไมยอมกินยาและขาด

การดูแลจากญาต ิการฉีดยาระยะยาวที่ออกฤทธิ ์1 เดือน

อาจเหมาะสมกวา เปนตน 

     ทีมสหวิชาชีพอาจใชกระบวนการสังคมจิตใจ ที่สําคัญ

มากที่สุด ไดแก การปรับทัศนคติและใหสุขภาพจิตศึกษา

เกี่ยวกับโรคและการดูแลตนเองที่สําคัญแกญาติและผูปวย

นอกจากน้ันการใหคําปรึกษาเรื่องยาในกรณีผูปวยมีปญหา

ในการใชหรือการสรางแรงจูงใจเชิงบวก การสรางการมี

สวนรวมในการตัดสินใจรักษาของผูปวย 

      ทีมจิตเวชเชิงรุกอาจพิจารณาการเยี่ยมบานรวมกับ

ทีมสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในกรณีผูปวยที่ซับซอนดวย

การใช ระบบเตือนเพื่ อกระตุนใหผู ป วยกินยาหรือ    

มาตามนัดการรักษาก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่แพรหลาย การเลือก

ระบบที่ชวยจัดการปญหาการกินยาไมตอเน่ือง ควรเปนไป

ตามสาเหตุของผูปวยและขอจํากัดของบริบทพื้นที่ 
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ระบบการติดตามผูปวยโรคจิตในชุมชน 

 
 
 

     
 

 

บทบาทของผูเกี่ยวของในการติดตามเฝาระวังและดูแล

ชวยเหลือผูปวยโรคจิตในชุมชน 

 การติดตามเฝาระวังและดูแลชวยเหลือผูปวย 

โรคจิตในชุมชน จําเปนตองอาศัยบุคลากรสาธารณสุขตั้งแต

ระดับ รพศ./ รพท./ รพช./ รพ.สต./ อสม./ อสส./ อสค./ 

จิตอาสา รวมทั้งญาต/ิ ผูดูแล ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ ดังน้ี 

1. พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุขในระดับ รพศ./ รพท./

รพช. /รพ.สต.   

 พยาบาล/ บุคลากรสาธารณสุขใน รพศ./ รพท./

รพช./ รพ.สต. เปนบุคลากรสาธารณสุขที่ใกลชิดกับผูปวย

โรคจิตในชุมชนมากที่สุด และใหการติดตามดูแลชวยเหลือ

ผูปวย โดยมีแนวทางการการติดตามดูแลผูปวยโรคจิต

ตอเน่ืองในชุมชน ดังน้ี 

1) จัดทําทะเบียนและลงบันทึกฐานขอมูลผูปวยโรคจติ

ในพื้นที่รับผิดชอบ และผูปวยที่รับสงตอมาจาก  

รพศ./ รพท./ รพช./ โรงพยาบาลจติเวช 
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     2) จําแนกประเภทผูปวยตามระดับอาการ เปน 3 กลุม

ดังน้ี     

     กลุมท่ี 1  สีเขียว ผูปวยโรคจิตระยะอาการคงที่ 

หมายถึง ผูปวยโรคจิตทีพู่ดคุยรูเรื่อง กินยาตอเน่ือง  

ดํารงชีวิตอยูในชุมชนได สามารถทาํกิจวตัรประจาํวนัดวย

ตนเองได และมีญาติ/ ผูดูแลใหการดูแลดี (ยาดี – ญาติ/ 

ผูดูแลดี)  

      กลุมท่ี 2 สีเหลือง ผูปวยโรคจิตที่มีอาการเปลี่ยนแปลง

และมีปจจัยเสี่ยง หมายถึง ผูปวยที่มีอาการกําเรบิซํ้ารวมกับ

มีปจจัยเสี่ยง (ญาติไมดี - ยาด,ี ญาติด ี- ยาไมด ีและใชสาร

เสพติด : 2ย. 1ส.) หรือมสีัญญานของอาการกําเรบิซํ้าจาก

การประเมิน 5 Red Flags เพียงขอใดขอหน่ึง  

      กลุมท่ี 3 สีแดง ผูปวยโรคจิตที่มีอาการรุนแรง และมี

ความเสี่ยงที่จะกอความรุนแรงตอตนเอง/ผูอื่น/ทําลาย

ทรัพยสิน  หมายถึง ผูปวยโรคจิตที่มีอาการรุนแรง  มีปญหา

การดูแลในเรื่องขาดยา ขาดผูดูแล ใชสารเสพติดหรือผูปวย

มีพฤติกรรมที่เสี่ยงจะกอความรุนแรงตอตนเอง/ผูอื่น/ 

ทําลายทรัพยสิน  (ญาติไมดี - ยาไมดี และใชสารเสพติด+

ความรุนแรง)  

     3) ติดตามเยี่ยมประเมินอาการ โดยใชแบบติดตาม

ผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน และแบบประเมินพฤติกรรม

กาวราวรุนแรง (Overt Aggression Scale: OAS) และให

สุขภาพจิตศึกษา/ จิตสังคมบําบัด แกผูปวย ญาติ/ ผูดูแล 

และชุมชน รวมทั้งวางแผนการดูแลตอเน่ือง       

      กรณีที่ใชแบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน หาก

พบดานที่ 1 (อาการทางจิต) เทากับ 2 คะแนนข้ึนไป ใหใช

แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt Aggression 

Scale: OAS) และใหการดูแลตามแนวทางการดูแลผูปวย

จิตเวชฉุกเฉินตามแนวทาง ดังน้ี 
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(1) กรณีกึ่งเรงดวน Semi-urgency (คะแนน OAS = 1) 

     พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข มีหนาที่ประเมิน

ผูปวยและสถานการณเบ้ืองตน ภายใน 24 ชัว่โมง การ

ควบคุมพฤติกรรมผูปวยดวยคําพูด (Verbal management) /

ประสานปรึกษาแพทยและ/หรือสงตอกรณทีี่มีปญหาใน

สถานที่เกิดเหตุ ประเมินอาการผูปวยซํ้าดวย แบบประเมิน

พฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt Aggression Scale: OAS)  

ทุก 8-12 ชัว่โมง ถาผูปวยอาการยังไมสงบแนะนําใหผูปวยมาพบ

แพทย หรือประสานแจง 1669 นําสงมายังโรงพยาบาลชุมชน 

(2) กรณีเรงดวน Urgency (คะแนน OAS = 2) 

           พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข ประสานแจง 1669 

เพื่อประสานการสงตอตามเกณฑระบบสงตอของแตละพื้นที่ 

(3) กรณีฉุกเฉิน Emergency (คะแนน OAS =3) 

          พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข พบวาเกินขีด

ความสามารถประสานแจง 1669 และหนวยงานที่เกีย่วของใน

พื้นที่ เพื่อประสานการสงตอตามเกณฑระบบสงตอของแตละ

พื้นที่ 

 
 
 

 
 

 

4) แนวทางการดูแลชวยเหลือกลุมผูปวยโรคจิตตามการ

จําแนกผูปวย ดังน้ี 

กลุม ท่ี 1 สี เ ขียว ผูปวยโรคจิตระยะอาการคงที่ 

หมายถึง ผูปวยโรคจิตที่พูดคุยรู เรื่อง กินยาตอเ น่ือง  

ดํารงชีวิตอยูในชุมชนได สามารถทํากิจวัตรประจําวันดวย

ตนเองได และมีญาติ/ ผูดูแลใหการดูแลดี (ยาดี – ญาติ/ 

ผูดูแลดี) 
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บทบาท กิจกรรม เครื่องมือ 
ระยะเวลาการ

ติดตาม 
อสม./อสส./ 

อสค./ 

จิตอาสา 

 ประเมินปจจัยเสี่ยง 

 ติดตามประเมินเยี่ยมใหกําลังใจญาติ/ผูดูแล โดย

การพูดคุยสรางสัมพันธภาพ สอบถามความ

เปนอยู การกินยา ฤทธิ์ขางเคียงของยา และการ

มารับยาตามนัด 

- แนวทางการประเมิน

ปจจัยเสี่ยง 

การกาํเริบซํ้า 2ย 1ส 

และแนวทาง

ประเมินอาการเตือน 

(5 Red Flags) 

อยางนอยเดือนละ 

1 ครั้ง 

รพ.สต.  ประเมินอาการผูปวย และวางแผนการดูแลชวยเหลือ  

 ใหสุขภาพจิตศกึษาแก ผูปวย/ญาต/ิผูดูแล 

เพื่อใหมีความรูเรือ่งโรค ยา อาการเตือน และให

ความสําคัญกับการกินยาตอเน่ือง  

- แบบติดตามผูปวย

จิตเวชเรื้อรังใน

ชุมชน  

- เดอืนที่ 1 และ 6 

ประเมินดานที่  

1 – 9  

- เดือนที่ 2 – 5 

ประเมินดานที่  

1 - 4 

 

รพช./รพท./

รพศ. 

 รวมกับ รพ.สต. ประเมินอาการผูปวย และ

วางแผนการดูแลชวยเหลือ 

 สุขภาพจิตศกึษาผูปวยและญาติ/ผูดูแล โดยให

ความรูเรือ่งโรค ยา อาการเตือน เพื่อใหผูปวยมี

ความรู เขาใจและตระหนักในการกินยา

ตอเน่ือง   

 การจดัการความเครียดของญาต ิ 

 การสรางแรงจูงใจในการกินยาเพื่อใหผูปวยมี

กําลังใจและรวมมือในการกินยาอยางตอเน่ือง 

- แบบติดตามผูปวย

จิตเวชเรื้อรังใน

ชุมชน  

- เดือนที่ 1 และ 6 

ประเมินดานที่  

1 – 9 

- เดือนที่ 2 – 5 

ประเมินดานที่  

1 - 4 
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กลุมท่ี 2  สีเหลือง ผูปวยโรคจิตที่มีอาการ

เปลี่ยนแปลงและมีปจจัยเสี่ยง หมายถึง ผูปวยที่มีอาการ

กําเริบซํ้ารวมกับมีปจจัยเสี่ยง (ญาติไมด ี- ยาด,ี ญาติด ี- ยา

ไมดี และใชสารเสพตดิ : 2ย 1ส) หรือมีสัญญานของอาการ

กําเริบซํ้าจากการประเมนิ 5 Red Flags เพียงขอใดขอหน่ึง 

 

บทบาท กิจกรรม เครื่องมือ 
ระยะเวลาการ

ติดตาม 
อสม./อสส./ อสค./ 

จิตอาสา 

- ประเมินปจจัยเสี่ยงและ

อาการเตือน 

- ติดตามเยี่ยมใหกําลังใจ

ญาต/ิผูดูแล 

- เฝาระวังอาการกําเริบของ

ผูปวย ประสานใหขอมูล  

รพ.สต. 

- แนวทางการประเมินปจจัยเสี่ยง

การกาํเริบซํ้า 2ย 1ส 

- แนวทางประเมินอาการเตือน  

(5 Red Flags) 

เฝาระวังและติดตาม

เยี่ยมอยางนอย 

เดือนละ 2 ครั้ง 

รพ.สต. - ประเมินอาการผูปวย และ

วางแผนการดูแลชวยเหลือ  

- ใหการปรกึษารายบุคคล/กลุม  

- สุขภาพจิตศึกษาในผูปวย/

ญาต/ิผูดูแล 

- กิจกรรมคลายเครียด  

- กิจกรรมการมีสวนรวมของ

ญาต/ิชมรมญาติผูปวยโรคจติ 

- แบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรัง

ในชุมชน  

- ทักษะจําเปนพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตของผูปวยโรคจติ 6 

ดาน 

- แบบประเมินพฤติกรรมกาวราว

รุนแรง (Overt Aggression 

Scale: OAS) 

- ทุก 1 เดือน 

- จนอาการคงที่ 

(ครบ 1 ป) 
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บทบาท กิจกรรม เครื่องมือ 
ระยะเวลาการ

ติดตาม 

 - หาแหลงสนับสนุนทางสังคม  

- การมีสวนรวมกจิกรรมของ

ชุมชน เพื่อลด stigma 

- เนนการฝกทักษะกิจวัตร

ประจําวัน (ADL: Activity of 

Daily Living)   

- สรางแรงจูงใจในการกนิยา

ตอเน่ือง  

- ทักษะจาํเปนพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตของผูปวยโรคจติ  

6 ดาน 

  

รพช./รพท./รพศ. - รวมกับ รพ.สต. ประเมินอาการ

ผูปวย และวางแผนการดแูล

ชวยเหลือ 

- ใหการปรึกษารายบุคคล/กลุม  

- สุขภาพจิตศึกษาในญาต/ิ ผูดูแล 

- กิจกรรมคลายเครียด  

- กิจกรรมการมีสวนรวมของญาติ/

ชมรมญาติผูปวยโรคจติ 

- หาแหลงสนับสนุนทางสังคม  

- การมีสวนรวมกจิกรรมของ

ชุมชน เพื่อลด stigma 

- กลุมจติสังคมบําบัดประคบัประคอง

สําหรับญาต/ิ ผูดูแล 

- สรางแรงจูงใจในการกนิยา

ตอเน่ือง  

- ทักษะจาํเปนพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตของผูปวยโรคจติ  

6 ดาน 

- แบบติดตามผูปวยจิตเวช

เรื้อรังในชุมชน  

- ทักษะจําเปนพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตของผูปวยโรคจติ 

6 ดาน 

- แบบประเมินพฤติกรรม

กาวราวรนุแรง (Overt 

Aggression Scale: OAS) 

- ทุก 1 เดือน 

- จนอาการคงที่ 

(ครบ 1 ป) 
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กลุมท่ี 3 สีแดง ผูปวยโรคจิตที่มีอาการรุนแรง และมีความ

เสี่ยงที่จะกอความรุนแรงตอตนเอง/ผูอื่น/ทําลายทรัพยสิน  

หมายถึง ผูปวยโรคจิตที่มีอาการรุนแรง มีปญหาการดูแลใน

เรื่องขาดยา ขาดผูดูแล ใชสารเสพติดหรือผูปวยมีพฤติกรรม

ที่เสี่ยงจะกอความรุนแรงตอตนเอง/ผูอื่น/ทําลายทรัพยสิน  

(ญาติไมดี - ยาไมดี และใชสารเสพติด+ความรุนแรง) 

บทบาท กิจกรรม เครื่องมือ 
ระยะเวลาการ

ติดตาม 
อสม./อสส./ อสค./ 

จิตอาสา 

- ประเมินปจจัยเสี่ยงและอาการ

เตือน 

- ติดตามเยี่ยมใหกําลังใจญาต ิ

- ประสานสงตอ 

- แนวทางการประเมิน

ปจจัยเสี่ยงการกําเริบซํ้า  

2ย 1ส และแนวทาง

ประเมินอาการเตือน  

(5 Red Flags) 

- เฝาระวังและ

ติดตามเยี่ยม 1 

สัปดาหหลังจําหนาย 

- ทุก 1 เดือน  

รพ.สต. - ประเมินอาการผูปวย และ

วางแผนการดูแลชวยเหลือ 

- ใหการปรึกษารายบุคคล/กลุม  

- สุขภาพจิตศึกษาในญาติ/ ผูดูแล 

- กิจกรรมคลายเครียด  

- กิจกรรมการมีสวนรวมของ

ญาต/ิชมรมญาติผูปวยโรคจิต 

- หาแหลงสนับสนุนทางสังคม  

- การมีสวนรวมกจิกรรมของ

ชุมชน เพื่อลดstigma 

 

- แบบติดตามผูปวยจิตเวช

เรื้อรังในชุมชน  

- ทักษะจําเปนพื้นฐานใน

การดํารงชีวติของผูปวย

โรคจิต 6 ดาน 

- แบบประเมินพฤติกรรม

กาวราวรนุแรง (Overt 

Aggression Scale: OAS) 

- เฝาระวังและ

ติดตามเยี่ยม 1 

สัปดาหหลังจําหนาย 

- ทุก 1 เดือน 
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- สรางแรงจูงใจในการกนิยา

ตอเน่ือง 

- ทักษะจาํเปนพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตของผูปวยโรคจติ  

6 ดาน 

- ประสานสงตอ รพช./รพท./รพศ. 

ตามระบบสงตอ 

รพช./รพท./รพศ. - รวมกับ รพ.สต.และหนวยงานที่

เกี่ยวของในการประเมินอาการ

ผูปวย และวางแผนการดแูล

ชวยเหลือ 

- ใหการปรึกษารายบุคคล/กลุม  

- สุขภาพจิตศึกษาในญาต/ิ 

ผูดูแล  

- กิจกรรมคลายเครียด  

- กิจกรรมการมีสวนรวมของ

ญาต/ิชมรมญาติผูปวยโรคจิต 

- หาแหลงสนับสนุนทางสังคม  

- การมีสวนรวมกจิกรรมของ

ชุมชน เพื่อลด stigma 

- กลุมจติสังคมบําบัด

ประคับประคองสําหรับญาต/ิ 

ผูดูแล  

- สรางแรงจูงใจในการกนิยา

ตอเน่ือง  

- ทักษะจาํเปนพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิตของผูปวยโรคจติ  

6 ดาน 

- ประสานสงตอ รพจ. ตามระบบ

สงตอ 

 

 

 

- แบบติดตามผูปวยจิตเวช

เรื้อรังในชุมชน  

- ทักษะจําเปนพื้นฐานใน

การดํารงชีวติของผูปวย

โรคจิต 6 ดาน 

- แบบประเมินพฤติกรรม

กาวราวรนุแรง (Overt 

Aggression Scale: OAS) 

- เฝาระวังและ

ติดตามเยี่ยม 1 

สัปดาหหลังจําหนาย 

- ทุก 1 เดือน  

- เมื่อมีอาการ

เปลี่ยนแปลง 

(ตามเกณฑติดตาม

ผูปวยจิตเวชเรื้อรัง

ในชุมชน) ให

ติดตามเยี่ยมทุก  

2 สัปดาห 

 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

  

92 

 5. สรุปผลการตดิตาม ตามแบบตดิตามผูปวยจติเวช

เรื้อรังในชุมชน  

 

 
 

2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  

(อสม.)/อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)/ อาสาสมัคร

ประจําครอบครัว (อสค.)/ จิตอาสา 
อสม./อสส/อสค./จิตอาสา เปนผูที่ใกลชิด

ผูปวยโรคจิตในชุมชนมากที่สุด  จึงเปนบุคคลที่เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงหรืออาการกําเริบของผูปวย มักพบวา

ผูปวยอาจมีปจจัยเสี่ยง ปจจัยกระตุนที่สงผลตออาการ

กําเริบซํ้า ดังน้ันอสม./อสส/อสค./จิตอาสา จึงควรมีการ

ประเมินปจจัยเสี่ยง ตามแนวทางการประเมินปจจัย

เสี่ยงการกําเริบซํ้า (2ย 1ส) และแนวทางประเมิน

อาการเตือน (5 Red Flags) ดังน้ี 

 

 

 

2.1 แนวทางการประเมนิปจจัยเสี่ยงการกําเริบซ้ํา 
(2ย 1ส) 

1. การกินยา  

 ไมกินยา 

 กินยาไมสม่าํเสมอ 

 กินยาสม่าํเสมอ 

2.  ญาติ/ ผูดูแล 

 ขาดผูดูแล 

 มีปญหาในการดูแล 

 ไมมีปญหาในการดูแล 

3. การใชสารเสพติด(บุหรี่/สุรา/สารเสพตดิอื่นๆ) 

 ใชประจํา 

 ใชบาง 

 ไมใช 
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2.2 แนวทางประเมินอาการเตือน (5 Red Flags) 

5 Red Flags “ไมหลับไมนอน เดินไปเดินมา  
พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว เที่ยวหวาดระแวง”  
ซ่ึงมีอาการดังน้ี  

1. ไมหลับไมนอน : มีปญหาการนอน นอนไมหลับ  

ไมยอมนอน หลับๆตื่นๆ  

2. เดินไปเดินมา : ผุดลุกผดุน่ัง น่ังไมติด เดินไปเดินมา  

มีพฤติกรรมแปลกๆ  

3. พูดจาคนเดียว : พูด ยิ้ม หัวเราะคนเดียว 

4. หงุดหงิดฉุนเฉียว : อารมณแปรปรวน เดี๋ยวดีเดีย๋วราย 

หงุดหงิดงาย ฉุนเฉียว 

5. เท่ียวหวาดระแวง : มีอาการหวาดระแวง  คดิวาคนไมหวังดี 

นินทาวาราย มคีนคอยติดตาม คอยทําราย และถูกกลั่นแกลง 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 การจัดการกับปจจัยเสี่ยง และอาการเตือน 
แนวทางการจัดการกับปจจัยเสี่ยงและอาการเตือนสําหรับ 

อสม./อสส./อสค./จิตอาสา มีดังน้ี 

1. การกินยา 
 ประเมินเรื่องการกินยา หากพบวา มีปญหาการ

กินยาไมสม่ําเสมอ หรือไมกินยาประสานสงตอ

ขอมูลแกเจาหนาที่ รพ.สต. 

 ติดตามเยี่ยมใหกําลังใจผูปวยในการกินยา 

ใหกําลังใจญาติ/ ผูดูแลในการดูแลผูปวย 

2. ญาต/ิผูดูแล กรณีมีปญหาญาติ/ผูดูแล 

 สงตอขอมูลแกเจาหนาที่ รพ.สต. 

 ขอความรวมมอืแกนนําในชุมชนในการรวมวาง

แผนการดูแล เชน ผูใหญบาน กํานัน อบต. 

เทศบาล และประสานสงตอขอมูลใหแกเจาหนาที่ 

รพ.สต. 

 การติดตามเยี่ยมใหกําลังใจและใหการชวยเหลือ 

 เฝาระวัง สังเกตอาการ 
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3. การใชสารเสพติด (บุหรี่/สุรา/สารเสพตดิอ่ืนๆ) 
 แนะนําญาต/ิ ผูดูแล เรื่อง “การลด/เลิกใชสารเสพตดิ 

(บุหรี่/สุรา/สารเสพตดิอืน่ๆ)” 
 สังเกตอาการ และประสานสงตอขอมูลแกเจาหนาที่ 

รพ.สต. 
4. อาการเตือนตามแนวทางการประเมินอาการเตือน  

(5 Red Flags) 
เมื่อพบอาการขอใดขอหน่ึง ใหประสานสงตอขอมูลแก

เจาหนาที่ รพ.สต. 

 

 
 

 

3. ญาต/ิ ผูดูแล 
    3.1 การเฝาระวังสังเกตอาการผิดปกติและการดูแล
ชวยเหลือผูปวยโรคจิต 
      ญาต/ิ ผูดูแลเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูปวยโรคจิตมากที่สุด 

เพราะเมื่อผูปวยอาการดข้ึีน จนสามารถจําหนายออกจาก

โรงพยาบาลไดแลว ญาต/ิ ผูดูแลจะเปนบุคคลสําคัญในการ

ดูแลผูปวยตอที่บาน เน่ืองจากผูปวยโรคจิตจําเปนตองไดรับยา

อยางสม่ําเสมอเพื่อปองกนัการกลับปวยซํ้า ดังน้ันญาติ/ผูดูแล

จึงควรมีการเฝาระวังสังเกตอาการผดิปกติและใหการดูแล

ชวยเหลือผูปวย ใหผูปวยกินยาอยางตอเน่ือง และควรปรึกษา

แพทยกอนเพิ่ม ลด หรือหยุดยา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

       1. การดูแลเรื่องการกินยาตามแผนการรักษา ญาติ/ 

ผูดูแลควรชักจูง โนมนาวใหผูปวยกินยาตามแผนการรักษา 

ถาไมไดผลใหปรึกษาแพทย/ เจาหนาที่ รพ.สต.   

       2. ญาติ/ผูดูแลควรกระตุน ใหกําลังใจผูปวย และปฏิบัติ

ตอผูปวยเหมือนคนปกติ สงเสริมใหผูปวยทํางานตามกําลังและ

ความสามารถที่มีอยู เชน การดูแลตนเอง การทํางาน การเขา

สังคม 

       3. เปดโอกาสใหผูปวยไดพูดคุย ระบายปญหา โดยเริ่ม

จากการพูดคุยกับคนในบานกอน ไมควรแยกตัวหรือเก็บตัวอยู

คนเดียว 
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    4. สนับสนุนและใหกําลังใจผูปวยใหสามารถแกไข

ปญหาดวยตนเอง โดยการรับฟงปญหาของผูปวยอยางตั้งใจ 

และใหคําปรึกษาแนะนํา 

 5. ในกรณีที่ผูปวยแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เชน  

พูดคนเดียว กลัวคนมาทําราย ญาติไมควรตกใจหรือกลัว ควร

พยายามชักจูงใหผูปวยหันไปสนใจสิ่งอื่น ญาติไมควรตําหนิ 

ติเตียนผูปวย โดยเฉพาะถาพฤติกรรมที่เกิดข้ึนไมไดรบกวน

ผูอื่น 

 6. เฝาระวังไมใหผูปวยใชสารเสพติด (บุหรี่/สุรา/ 

สารเสพติด/อื่นๆ) 
 

 
     

 

 
3.2 การจัดการความเครียดของญาติ/ ผูดูแล 
        เน่ืองจากผูปวยโรคจิตมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือกําเริบซํ้า 

มีพฤติกรรมที่ไมแนนอน ซ่ึงญาติ/ผูดูแลเปนผูที่ตองดูแลผูปวย

อยางใกลชิด ตองใชชีวิตรวมกับผูปวยซ่ึงอาจกอใหเกิด

ความเครียดกับญาติ/ผูดูแล หรือทุกคนในบาน จึงมีแนว

ทางการจัดการความเครียดของญาต/ิผูดูแล ดังน้ี 

        1. ระบายความทุกขใจ ปรึกษากับคนที่ไววางใจ หรือ

บุคลากรทางสาธารณสุข 

        2. ใหคิดถึงสิ่ งดีๆ ที่มีอยู ในตัวผูปวย และใหโอกาส  

ไมตัดสินคุณคาของผูปวยจากพฤติกรรมรุนแรงที่ผูปวยกระทํา  

ใหอภัย ทําความเขาใจวาผูปวยมีพฤติกรรมรุนแรง เพราะมีอาการ

ทางจิต 

        3. เข า ใ จและยอมรั บปญหาที่ เ กิ ด ข้ึนกับตน เอง 

ครอบครัว มองวาญาติ/ผูดูแลผูปวยอื่นก็มีความทุกขเชนกัน 

การเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางญาติ จะ

ไดรับกําลังใจ ความรูและวิธีการปรับตัว ปรับใจไดดีข้ึน 

       4. มีความหวัง ใหกําลังใจตนเอง “สักวันหน่ึงจะดีข้ึน” 

“รักษาเขาใหดีข้ึน อยาทอแท ตองอดทนตอไป”    

5.  ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่เหมาะสมกับตนเอง  
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       6.   ทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกเพื่อผอนคลายจิตใจ เชน 

ดูแลตนไม ฟงเพลง ออกกําลังกาย เปนตน 

7.  ถาญาติ/ผูดูแล มีความเครียดสูงมากหรือสงผลกระทบ

อยางมากตอตนเองและครอบครัว ควรปรึกษาเจาหนาที่เพื่อ

ขอรับการชวยเหลือดานสุขภาพจิต 

 เครื่องมือติดตามผูปวยโรคจิตในชุมชน 
1. ทะเบียนผูปวยโรคจิตในชุมชน 

 2. แนวทางการประเมินปจจัยเสี่ยงการกําเริบซํ้า (2ย 1ส) 

     3. แนวทางประเมินอาการเตือน (5 Red Flags) 

     4. แบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  

     5. แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt  

        Aggression Scale: OAS) 

หมายเหตุ  เครื่องมือติดตามผูปวยโรคจิตในชุมชนอยู ใน

ภาคผนวก 

 
     

 
 
     

 

 

ข้ันตอนการติดตามเยีย่มบาน 
    1. ข้ันเตรียมการ 

 ศึกษาขอมูลประวัติผูปวยกอนเยี่ยมบาน 

 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที ่เพื่อนัดหมายเวลา 

 เตรียมเครื่องมือตดิตามผูปวยโรคจิตในชุมชน 

     2. ข้ันดําเนินการเยี่ยมบาน 

 สรางสัมพันธภาพ แนะนําตัวและวตัถุประสงค 

 ประเมินภาวะสุขภาพจิต อารมณและสอบถามปญหา 

สิ่งสําคัญคือ ตองประเมินความคิดอยากทาํรายคนอื่น

หรือฆาตัวตายทกุครั้ง กรณีผูใชบริการมีภาวะเครยีดจากปญหา

ตางๆ 

- ประเมินอาการดานอื่นๆ ของผูปวยตามแบบติดตาม

ผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง

ดานอื่นๆ ที่อาจพบขณะลงเยี่ยมบาน ทีมระดับชุมชน/ทีมระดับ

อําเภอปฏิบัติตามแนวทางการติดตามผูปวยโรคจิตในชุมชน  
- นัดหมายการเยี่ยมบานครั้งตอไป 
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ตัวอยางคําพูด 

“วันน้ีเปนอยางไรบางคะ”  

“อยูบานมีอะไรทําใหหนักใจหรือเปลาคะ”  

“มีอะไรไมสบายใจหรือเปลาคะ”  

“คุณมีความรูสึกเบ่ือหนาย ทอแท จนไมอยากมชีีวิตอยู

หรือไมคะ”  

“คุณมีความระแวงหรือตัง้ใจอยากแกลงหรือทํารายคนอื่น

หรือไม”  

   3. สรุปผลการเยี่ยมบาน 

      - สรุปผลการติดตามเยี่ยมบานและบันทึกขอมูลตามระบบ

ของหนวยงาน 
 

 

แนวทางการตดิตามผูปวยโรคจิตในชุมชน สําหรับพยาบาล/ บุคลากรสาธารณสุข 
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การติดตามเย่ียมผูปวย 
 ติดตามเยี่ยมผูปวยโรคจติ 1 ป โดยตดิตามเยี่ยมครั้งแรกภายใน 1 เดือน หลังผูปวยไดรับการรกัษา  

ผลคะแนนจากแบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ดานอาการหรือดานการกินยาหรือดานญาต/ิ ผูดูแล  

ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

ผลการประเมิน การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

ดานที่ 1 (อาการ) หรือ  

ดานที่ 2 (การกินยา) 

หรือดานที ่3 (ญาต/ิ

ผูดูแล) 

1 คะแนน ติดตามอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง อสม. 

/อสส./อสค./

จิตอาสา/ 

รพ.สต. 

2 คะแนน - ใหการชวยเหลือเบ้ืองตนตามปญหา  

- เฝาระวังอาการกําเริบ  

- หากประเมินพบในดานที่ 1 (ดานอาการทางจิต) 

ใหประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (OAS) และ

ปฏิบัติตามแนวทางการจดัการผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน

ในชุมชน  

- ตดิตามเยี่ยมอยางนอยทุก  2 สัปดาห 

- หากอาการไมดีข้ึนสงตอหรือสงปรึกษากับ

จิตแพทย 

อสม. 

/อสส./อสค./

จิตอาสา/ 

รพ.สต./รพช. 

3 คะแนน ใหการชวยเหลือตามปญหา  

- เฝาระวังอาการกําเริบอยางใกลชดิ  

- หากประเมินพบในดานที่ 1 (ดานอาการทางจิต) 

ใหประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง OAS และ

ปฏิบัติตามแนวทางการจดัการผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน

ในชุมชน  

- ติดตามเยี่ยมอยางนอยทุก 1 - 2 สัปดาห 

- หากอาการไมดีข้ึนสงตอหรือสงปรึกษากับ

จิตแพทย 

 

 

 

อสม. 

/อสส./อสค./

จิตอาสา/ 

รพ.สต./

รพช./รพท./

รพศ./รพจ. 
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พบอยางนอย 2 ดาน 

(อาการ/การกินยา/ญาต)ิ 
 

3 คะแนน - ใหการชวยเหลือตามปญหา  

- เฝาระวังอาการกําเริบอยางใกลชดิ  

- หากประเมินพบในดานที่ 1 (ดานอาการทางจิต) 

ใหประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง :  OAS และ

ปฏิบัติตามแนวทางการจดัการผูปวยจิตเวชฉุกเฉิน

ในชุมชน  

- สงตอหรือสงปรึกษากบัจิตแพทย  

- ตดิตามเยี่ยมอยางนอยทุก 1 - 2 สัปดาห 

อสม. 

/อสส./อสค./

จิตอาสา/ 

รพ.สต./

รพช./รพท./

รพศ./รพจ. 

ดานที่ 1-9 ในเดือนที่ 6  ≤ 9 คะแนน ควรประเมินซํ้าทุก  6 เดือน                                                       

>9 คะแนน ใหสง รพช. เพื่อประเมิน ICF 

รพ.สต. 

รพช. 

หมายเหตุ : การประเมินดานที่ 1-4 ประเมินทุกเดือน (โดยดานที่ 4 เปนการประเมินสมรรถนะเพื่อวางแผนการ

ฟนฟูผูปวยเบ้ืองตน) 

  
 

 

 

 

 

การใชแบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  
การติดตามผูปวยโรคจิตในชุมชนภายหลังจากการ

จําหนายผูปวยตอเน่ือง ภายใน 1 ป (2 สัปดาห  

1 เดือน 2 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)  

โดยทีมเครือขายในพื้นที ่ตามแบบติดตามผูปวยจติเวช

เรื้อรังในชุมชน ดังน้ี 
 

แบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 
1. ดานอาการทางจิต 
1. ไมมีอาการ หมายถึง  ผูปวยรูเรื่อง  ชวยตนเองได  

ดํารงชีวิตในชุมชนได 

2. มีบาง หมายถึง  ผูปวยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากเดิม 

มีอยางนอย 10 วันใน 1 เดือน 

3. มีบอย หมายถึง ผูปวยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากเดิม 

มีมากกวา 10 วัน ใน  1 เดือน 

หมายเหต ุ ถาพบ 2 คะแนนข้ึนไป ใชแบบประเมิน

พฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt Aggression 

Scale: OAS) เพื่อประเมินผูปวยรวมดวยทุกครั้งเพื่อ

เฝาระวังความเสี่ยง 
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2. ดานการกินยา   

1. สม่ําเสมอ หมายถึง การรับประทานยาครบทุกวัน  

ตามที่แพทยสั่ง 

2. ไมสม่ําเสมอ หมายถึง รับประทานยาไมครบ ตาม

คําสั่งแพทย แตยังมกีารรับประทานยาเปนบางเวลา 

3. ไมกินยา หมายถึง ไมรับประทานยาเลยทุกมื้อ 

3. ดานผูดูแล/ ญาต ิ

1. ดี คือ มีผูดูแลหลัก เปนคนในครอบครัว มศีักยภาพใน

การดูแล 

2. ปานกลาง คือ มีผูดูแล เปนคนนอกครอบครัว 

3. ปรับปรุง คือ ไมมีผูดูแล หรือผูดูแลไมมีศักยภาพเพยีงพอ 

4. ดานการทํากิจวัตรประจําวัน 

1. ทําได หมายถึง ผูปวยสามารถทาํกิจวตัรประจาํวันได

ดวยตนเอง 

2. ทําไดบาง  หมายถึง ผูปวยสามารถทํากิจวตัร

ประจําวันได แตตองมีคนคอยชวยเหลือ 

3. ทําไมได  หมายถึง ผูปวยไมสามารถทํากิจวตัร

ประจําวันไดเลย 

5. ดานการประกอบอาชีพ 

1. ทําได  หมายถึง ผูปวยมีรายไดจากอาชีพหรือสามารถ

ชวยครอบครวัในการประกอบอาชีพไดทุกครั้ง 
2. ทําไดบาง  หมายถึง ผูปวยสามารถชวยครอบครัวใน

การประกอบอาชีพไดแตตองมคีนกระตุน 

3. ทําไมได หมายถึง ผูปวยไมสามารถชวยครอบครัวใน

การประกอบอาชีพไดเลย 

6. ดานสัมพันธภาพในครอบครัว 

1. ดี  คอื ครอบครวัมีการชมเชย ใหกําลังใจ มองผูปวย

ในดานบวกสวนใหญ 

2. ปานกลาง คือ ครอบครัวมีการชมเชยบาง แตยังพบ 

การดุดา ตกัเตือน ดาวาบางครั้ง 

3. ปรับปรุง คือ ครอบครัวมีปฏิสัมพันธดานลบ ไดแก 

การติเตือน  ดูถูก ดาวา และบางครั้งผูปวยรูสึกไมเปน

ตัวของตวัเองหลายครั้ง 
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 7. ดานสิ่งแวดลอม 
1. ดี คือ มีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง  

2. ปานกลาง คือ มีที่อยูอาศัย แตแยกออกจากครอบครัว

อยูคนเดียวหรือมีที่อาศัยเปนครั้งคราว 

3. ปรับปรุง คือ  ไมมีที่อยูอาศัย เรรอน 
8. ดานการสื่อสาร 
1. ดี คือ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นได 

2. ปานกลาง คือ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผูอื่นไดเปนครั้งคราว 

3. ปรับปรุง คือ ไมพูดคยุกับใครเลย 

9. ดานความสามารถในการเรียนรูเบ้ืองตน 

1. ดี คือ บอกครั้งเดียวหรือสองครั้งสามารถทําตามได 

2. ปานกลาง คือ สอนซํ้าๆ จึงสามารถทําตามได 

3. ปรับปรุง คือ สอนเทาไรก็จําไมไดทําไมได 

หมายเหตุ  เดือนท่ี 1 และ 6 ประเมินดานท่ี 1-9 

     เดือนที่ 6 หากพบวา ≤ 9 คะแนน ควรประเมินซํ้า

ทุก 6 เดือน  

                > 9 คะแนน ใหสง รพช. เพื่อประเมิน ICF 

     เดือนท่ี 2, 3 4 และ 5 ประเมิน 1-4 ดาน 
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แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง  
(Overt Aggression Scale: OAS) 

1. พฤติกรรมกาวราวรนุแรงตอตนเอง 
    (1) กึ่งเรงดวน (Semi-urgency) OAS = 1 คะแนน 
    (2) เรงดวน (Urgency) OAS = 2 คะแนน    
         ขีดขวนผิวหนัง ตตีนเองดึงผม โขกศีรษะ ตัวเองเปน

รอยขนาดเล็ก 

    (3) ฉุกเฉิน (Emergency) OAS = 3 คะแนน     
          ทํารายตนเองรุนแรง เชน มีรอยช้าํ มรีอยกรีดลึก

เลือดออก หรือมีการบาดเจ็บอวัยวะภายในหรือหมดสต ิ

2. พฤติกรรมกาวราวรนุแรงตอผูอื่นท้ังทางคําพูด  
และการแสดงออก 
     (1) กึ่งเรงดวน (Semi-urgency) OAS = 1 คะแนน 

          หงดุหงิด สงเสียงดัง ตะโกนดวยความโกรธหรือ

ตะโกนดา ผูอื่นดวยถอยคําไมรุนแรง 

     (2) เรงดวน (Urgency) OAS = 2 คะแนน    
           ดาคําหยาบคาย ใชคําสกปรกรุนแรง แสดงทาทาง

คุกคาม เชน ถลกเสื้อผา ทําทาตอยลม หรอืกระชากคอเสื้อ

ผูอื่น พุงชน เตะ ผลักหรอืดึงผมผูอื่นแตไมไดรับบาดเจ็บ 

     (3) ฉุกเฉิน (Emergency) OAS = 3 คะแนน   
          พูดขมขูจะทํารายผ ูอื่นช ัดเจน เชน ฉันจะฆาแก ฯลฯ

ทํารายผูอื่นจนไดรับบาดเจ็บ เชน ช้ํา เคล็ด บวม เกดิบาดแผล

กระดูกหักหรือเกิดการบาดเจ็บของอว ัยวะภายใน หร ือหมด

สติ ฯลฯ 

3. พฤติกรรมกาวราวรนุแรงตอทรัพยสิน 
     (1) กึ่งเรงดวน (Semi-urgency ) OAS = 1 คะแนน 

          ปดประตูเสียงดงั รื้อขาวของกระจัดกระจาย 
     (2) เรงดวน (Urgency) OAS = 2 คะแนน   
           ขวาง เตะ ทุบวตัถุหรือสิ่งของ  

     (3) ฉุกเฉิน (Emergency) OAS = 3 คะแนน   
          ทําสิ่งของแตกหักกระจดักระจาย เชน ทบุกระจก 

ขวางแกว จาน มีด หรือสิ่งของที่เปนอันตรายหรอืจุดไฟเผา

ฯลฯ  
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 การแปลผลคะแนน : 

การตัดสินระดับความกาวราวรุนแรงจะพิจารณาใชคะแนน

สูงสุดตามที่ประเมินไดตามลักษณะพฤติกรรม เพยีงคาเดียว

เทาน้ัน และคะแนนระดับความรุนแรงที่ประเมินไดมี

ความหมายดังน้ี 

1. กึ่งเรงดวน (Semi-urgency) OAS = 1 คะแนน 
หมายถึง ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงที่ยังสามารถรับ

ฟงคําเตือนแลวสงบลงได ซ่ึงจะถูกจัดอยูในกลุมปานกลาง 

(Moderate) ตองจัดการภายใน 24 ชั่วโมง 

2. เรงดวน (Urgency) OAS = 2 คะแนน หมายถึง ผูปวย

มีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงที่เริ่มควบคุมตนเองไมได มีทาที

ที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ผูอื่น และทรัพยสิน ซ่ึงจะถูก

จัดอยูในกลุมหนัก ตองจดัการภายใน 2 ชัว่โมง 

3. ฉุกเฉิน ( Emergency) OAS = 3 คะแนน หมายถึง 

ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงที่ไมสามารถควบคุม

ตนเองได จนเกิดอันตรายตอตนเองหรือผูอื่นหรือทรัพยสิน 

ซ่ึงจะถูกจัดอยูในกลุมหนักมาก ตองจดัการทันททีนัใด 

 

 
 

 

ใบงาน 

1. วิทยากรแบงกลุมยอย 5-6 คน ใหผูเขาอบรมฝกปฏิบัติการ 

ใชเครื่องมือตดิตามผูปวยโรคจิตในชุมชน 

1) แบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  

2) แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt 

Aggression Scale: OAS)  

2. วิทยากรสุมถามการฝกปฏิบัติ อภิปราย ซักถาม 
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ภาคผนวก 
 

 
 

- ตัวอยางยารักษาอาการทางจิต 

- แบบสังเกตอาการดานจิตใจ  

- แบบสังเกตผูปวยจิตเวชท่ีมีความเสี่ยงตอการกอความรุนแรง 

- แบบคัดกรองโรคจิต 

- แบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน  

- แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt Aggression Scale: OAS) 

- แบบสําหรับสงผูปวยเขารับการตรวจหรือรักษาตอ (บส.08) 

- แบบประเมินกอนและหลังการอบรม   หลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิต  

  สําหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข 

- รายช่ือวิทยากร ผูเขารวมประชุม ท่ีปรึกษาและคณะทํางาน 
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ตัวอยาง ยารักษาอาการทางจิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Hadol, Halop, Halolop, Haloperidal 

ลักษณะ เม็ดกลมเล็กสีเหลือง (2 มิลลิกรัม)  

           เม็ดกลมเล็กสีฟา (5 มิลลิกรัม)  

           เม็ดกลมเล็กสีขาว (10 มิลลิกรัม)  

วัตถุประสงค ใชรกัษาอาการทางจติ และผูที่มีปญหาพฤติกรรม เชน 

กาวราว มีพฤติกรรมรุนแรง  

ขนาด 2 มิลลิกรัม 5 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา งวงซึม ตัวทื่อ ลิ้นแข็ง ปากแหง คอแหง  

กลืนลําบาก หนามืด ใจสัน่ ตาพรามัว เปนตน  

ขอพึงระวัง หมั่นสังเกตอาการที่เกิดจากฤทธิ์ขางเคียงของยา หากมี

อาการดังกลาวมากจนผูปวยไมสามารถดาํเนินชีวิตไดตามปกต ิ 

ควรรีบมาพบแพทย หามหยุดหรือปรับยาเอง 

 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

 
2. ไธโอริดาซีน (Thioridazine) 

ลักษณะ เม็ดเคลือบกลมสีเขียวออน (25 มิลลิกรมั)  

           เม็ดเคลือบกลมสีนํ้าตาล (50 มิลลิกรัม)  

           เม็ดเคลือบกลมสีเขียว (100 มิลลิกรัม)  

วัตถุประสงค ควบคุมอาการทางจิต ควบคุมอาการทางประสาท เชน 

เครียด วิตกกังวลนอนไมหลับ  

ขนาด 25 มิลลิกรัม 50 มิลลิกรัม 100 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา มีผื่นข้ึน นํ้าหนักเพิ่ม ปสสาวะคั่ง บวม  

การมองเห็นภาพเปนสีนํ้าตาล งวงซึม ความดันโลหิตต่ํา ปากแหง 

ทองเสีย  

ขอพึงระวัง สังเกตอาการฤทธิ์ขางเคียงของยา ระวังการเกิดอุบัติเหตุ

ในการลกุเปลี่ยนทา เมื่อมีอาการหนามืด มึนศีรษะ หามหยุดหรือปรับ

ยาเอง 
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3. ไตรฟลูโอเพอราซีน (Trifluoperazine) 

ลักษณะ แคปซูลสีขาวฟา หรือเม็ดกลมสีฟา  

วัตถุประสงค รักษาอาการทางจิต  

ขนาด 2 มิลลิกรัม 5 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา ตัวทื่อ ลิ้นแข็ง ปากแหง คอแหง กลืนลําบาก 

หนามืดเปนลม ใจสั่น ตาพรามวั เกิดอาการแพแสง  

ขอพึงระวัง สังเกตฤทธิ์ขางเคียงของยา หามหยุดหรือปรับยาเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ริสเพอริโดน ควิกเล็ท (Risperidone Quicklet) 

ลักษณะ เปนยาเม็ดรูปกลมขาว เน้ือยุยงายเมื่อถูกความชื้น  

วัตถุประสงค ใชรกัษาโรคจิตเภทชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง  

ขนาด 1-2 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน หลังอาหารทันท ี 

ฤทธ์ิขางเคียงของยา งวงซึม ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ลุกข้ึนหนามืด 

มือสั่น ทองผูก อาหารไมยอย คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง บวม นํ้าหนัก

ตัวเพิ่ม แตจะพบอาการขางเคียงนอย  

ขอพึงระวัง หามหยุดหรือปรับยาเอง 
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5. โคลซาปน (Clozapine) 

ลักษณะ ยาเม็ดไมเคลือบ  

วัตถุประสงค ใชรกัษาอาการทางจติ  

ขนาด 25 มิลลิกรัม 100 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน หลังอาหาร  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา งวงซึม นํ้าลายไหลมาก ปากแหง คอแหง 

ทองผูก นํ้าหนักตัวเพิ่ม (พบบอย) มีไข หัวใจเตนเร็ว เม็ดเลือดขาวต่าํ 

ลุกข้ึนหนามืด  

ขอพึงระวัง ติดตามผลของการตรวจระดับเม็ดเลือดขาวเปนชวงๆ  

ใหระวังอุบัติเหตุลมจากการลุกข้ึนหนามืด การเตนของหัวใจผิดปกต ิ

หามหยุดหรือปรับยาเอง  

ขอเพ่ิมเติม มักเปนยาตานโรคจติที่ใชในกรณีของอาการของโรค

รุนแรงหรือเปนโรคจิตที่เรื้อรัง ยากแกการรักษา ไมใชเปนยารักษา

อาการทางจติตวัแรก เน่ืองจากมีปญหาทําใหเม็ดเลือดขาวต่ําได  

จึงจําเปนตองเจาะเลือดเปนระยะ สวนใหญประมาณ 1 ครั้งตอเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ฮาลดอล เดคาโนแอส (Haldol decanoate) 

ลักษณะ เปนยาฉีดเขากลามเน้ือ  

ช่ือการคา Halodec  
วัตถุประสงค ใชรกัษาโรคจิตเภทเรื้อรัง  

ขนาด หลอดละ 50 มิลลิกรัม หรือ 100 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลาฉีด ตามแพทยสั่ง สวนใหญประมาณ 2-4 อาทิตยตอการฉีดหน่ึงครั้ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา งวงซึม อาการสั่น ตัวแข็ง นํ้าลายไหล 

เคลื่อนไหวชา กระสับกระสาย นอนไมหลับ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ  

ขอพึงระวัง เปลี่ยนทาชาๆ ถามีอาการมึนงง หรือปวดศีรษะจาก 

ความดันโลหิตต่ํา หามหยุดหรือปรับยาเอง 
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กลุมยารักษาอาการวิตกกังวล 

7. แอตติแวน (Ativan) 
ลักษณะ เม็ดกลมเล็กสีขาว (1 มิลลิกรัม)  

เม็ดกลมเล็กสีฟา (0.5 มิลลิกรัม)  

ช่ือสามัญ lorazepam  
ช่ือการคา Ativan, loramed, ora  
วัตถุประสงค ลดอาการวิตกกังวล ชวยใหนอนหลับ  

ขนาด 0.5 มิลลิกรัม 1 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา งวงซึม เวียนศีรษะ กลามเน้ือไมมีแรง เดินเซ  

ขอพึงระวัง สังเกตอาการที่เกิดจากฤทธิ์ขางเคียงของยา ระมัดระวัง 

ในการทาํงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หญิงที่กําลังตั้งครรภและใหนมบุตร 

ไมควรกินยาน้ี หามหยุดหรือปรับยาเอง 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. ทรานซีน (Tranxene) 

ลักษณะ แคปซูลสีชมพูขาว  

ช่ือสามัญ Dipotassium Chlorazepate  
ช่ือการคา Tranxene, Trancon  
วัตถุประสงค ใชคลายความวติกกังวล ผูที่นอนไมหลับ  

ขนาด 5 มิลลิกรัม 10 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา มึนงง สับสน งวงนอน  

ขอพึงระวัง ไมควรทํางานกับเครื่องจักร และขับข่ียานยนต หามหยุด

หรือปรับยาเอง 
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9. ไดอะซีแพม (Diazepam) 

ลักษณะ ยาเม็ด ยาฉีด  

ช่ือการคา Valium  
วัตถุประสงค ใชรกัษาอาการวิตกกังวล นอนไมหลับ  

ขนาด 2 มิลลิกรัม 5 มิลลิกรัม และ 10 มิลลิกรัม ยาฉีด 10 มิลลิกรัม/ 2 ซีซี 

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา งวงนอน ซึมเศรา ออนเพลีย วิงเวียน ปากแหง 

ปวดศีรษะ หลงลืม  

ขอพึงระวัง ถาใชเปนประจําอาจทําใหเกิดอาการติดยา หามหยุดหรือ

ปรับยาเอง 

 

 
 

กลุมยารักษาอาการซึมเศรา 
10. ฟูล็อกซ (Fulox) 

ลักษณะ เปนยาเม็ดรูปรี สีเขียว  

ช่ือสามัญ Fluoxetine  
ช่ือการคา Prozac, fulox, Oxetine, Oxsac, Flutine  
วัตถุประสงค รักษาอาการซึมเศรา  

ขนาด เม็ดละ 20 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน หลังอาหารเชา  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา คลื่นไส อาเจียน กระวนกระวาย นอนไมหลับ 

วิตกกังวล ปวดศีรษะ ตัวสั่น งวง ซึม ปากแหง เหงื่อออก ทองเสีย 

นํ้าหนักลด เบ่ืออาหาร  

ขอพึงระวัง ไมควรรับประทานเกินเวลาหลังเที่ยงวัน กินยาพรอม

อาหารหามหยุดหรือปรบัยาเอง 
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11. อะมิทริบไทลิน (Amitriptyline) 

ลักษณะ ยาเม็ดเคลือบสีแดง  

ช่ือการคา Tryptanol, Trypta  
วัตถุประสงค ใชรกัษาอาการซึมเศรา  

ขนาด 10 มิลลิกรัม 25 มิลลิกรัม และ 50 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา ความดันต่าํ งวงซึม ปากแหง การรับรสผดิปกต ิ

ทองผูก ปสสาวะคั่ง  

ขอพึงระวัง  
     ถาไดรับยาเกินขนาดอาจเกิดอาการหัวใจเตนผิดจังหวะได  

                         หามหยุดหรือปรับยาเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยานอนหลับ 

12. เอมา (AMA) 

ลักษณะ เม็ดเคลือบทรงกลมสีเหลือง  

ช่ือสามัญ Amobarbital + Chlorpromazine  
วัตถุประสงค เปนยานอนหลับ บางครั้งใชเปนยาคลายกังวลที่แรง  

ขนาด 25 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน กอนนอน หรือเวลานอนไมหลับ ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา ผื่นคัน เวียนศีรษะ งวงนอน หนามืด หายใจ

ลําบาก อาจเกิดตับอักเสบ  

ขอพึงระวัง หามกินยาเกินขนาดที่แพทยสั่ง หากนอนไมหลับตอง

ปรึกษาแพทยในการปรับเปลี่ยนยา 
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กลุมยาลดอาการขางเคียงของยาทางจิตเวช 

13. เบนซเฮ็กซอล (Benzhexol) 
ลักษณะ เม็ดกลมเล็กสีขาว  

ช่ือการคา ACA, Artane  
วัตถุประสงค ใชลดอาการขางเคียงของยาตัวอื่นๆ ที่ทําใหการ

เคลื่อนไหวผิดปกติ  

ขนาด 2 มิลลิกรัม 5 มิลลิกรัม  

จํานวน ตามแพทยสั่ง  

เวลารับประทาน ตามแพทยสั่ง  

ฤทธ์ิขางเคียงของยา ปากแหง มึน ตาพรา มานตาขยาย กลัวแสง 

คลื่นไส ทองผูก นอนไมหลับ งวงซึม ปสสาวะออกยาก  

บางรายอาจกระตุนการดื่มนํ้ามาก และมีอาการหลงลืมงาย มึนงง  

ขอพึงระวัง หามหยุดหรือปรับยาเอง อาจมีฤทธิท์ําใหเคลิบเคลิ้ม 

สบายใจ ซ่ึงนําไปสูการกนิยาเพิ่มได จึงจําเปนตองเฝาระวังในผูปวย 

ที่ใชยาเกินความจําเปน 
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ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 

1. ดานอาการทางจิต 
1. ไมมีอาการ หมายถึง  ผูปวยรูเร่ือง  ชวยตนเองได  ดํารงชีวิตในชุมชนได 

2. มีบาง หมายถึง  ผูปวยมีพฤติกรรมท่ีผิดปกติจากเดิม มีอยางนอย 10 วันใน 1 เดือน 

3. มีบอย หมายถึง ผูปวยมีพฤติกรรมท่ีผิดปกติจากเดิมมีมากกวา 10 วัน ใน  1 เดือน 

หมายเหต ุ ถาพบ 2 คะแนนขึ้นไป ใชแบบประเมินพฤตกิรรมกาวราวรุนแรง (Overt 

Aggression Scale: OAS) เพื่อประเมินผูปวยรวมดวยทุกคร้ังเพื่อเฝาระวังความเส่ียง 

            

2. ดานการกินยา   
1. สม่ําเสมอ หมายถึง การรับประทานยาครบทุกวัน  ตามท่ีแพทยส่ัง 

2. ไมสม่ําเสมอ หมายถึง รับประทานยาไมครบ ตามคําส่ังแพทย แตยังมีการรับประทานยา 

   เปนบางเวลา 

3. ไมกินยา หมายถึง ไมรับประทานยาเลยทุกมื้อ 

            

3. ดานผูดูแล/ ญาติ 
1. ดี คือ มีผูดูแลหลัก เปนคนในครอบครัว มีศักยภาพในการดูแล 

2. ปานกลาง คือ มีผูดูแล เปนคนนอกครอบครัว 

3. ปรับปรุง คือ ไมมีผูดูแล หรือผูดูแลไมมีศักยภาพเพียงพอ 

            

4. ดานการทํากิจวัตรประจําวัน 
1. ทําได หมายถึง ผูปวยสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง 

2. ทําไดบาง  หมายถึง ผูปวยสามารถทํากิจวัตรประจําวันได แตตองมีคนคอยชวยเหลือ 

3. ทําไมได  หมายถึง ผูปวยไมสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดเลย 
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หัวขอการติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 9 ดาน 

ครั้งท่ี 
1 

ครั้งท่ี 
2 

ครั้งท่ี 
3 

ครั้งท่ี 
4 

ครั้งท่ี 
5 

ครั้งท่ี 
6 

ครั้งท่ี 
7 

ครั้งท่ี 
8 

ครั้งท่ี 
9 

ครั้งท่ี 
10 

ครั้งท่ี 
11 

ครั้งท่ี 
12 

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป 

5. ดานการประกอบอาชีพ 
1. ทําได  หมายถึง ผูปวยมีรายไดจากอาชีพหรือสามารถชวยครอบครัวในการประกอบ 

   อาชีพไดทุกคร้ัง 
2. ทําไดบาง หมายถึง ผูปวยสามารถชวยครอบครัวในการประกอบอาชีพไดแตตองมีคนกระตุน 

3. ทําไมได หมายถึง ผูปวยไมสามารถชวยครอบครัวในการประกอบอาชีพไดเลย 

            

6. ดานสัมพันธภาพในครอบครัว 
1. ดี  คือ ครอบครัวมีการชมเชย ใหกําลังใจ มองผูปวยในดานบวก สวนใหญ 

2. ปานกลาง คือ ครอบครัวมีการชมเชยบาง แตยังพบ การดุดา ตักเตือน ดาวา บางคร้ัง 

3. ปรับปรุง คือ ครอบครัวมีปฏิสัมพันธดานลบ ไดแก การติเตือน  ดูถูก ดาวา และบางคร้ัง      

   ผูปวยรูสึกไมเปนตัวของตัวเองหลายคร้ัง 

            

7. ดานสิ่งแวดลอม 
1. ดี คือ มีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลง  

2. ปานกลาง คือ มีท่ีอยูอาศัย แตแยกออกจากครอบครัวอยูคนเดียวหรือมีท่ีอาศัยเปนคร้ังคราว 

3. ปรับปรุง คือ  ไมมีท่ีอยูอาศัย เรรอน 

            

8. ดานการสื่อสาร 
1. ดี คือ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืนได 

2. ปานกลาง คือ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืนไดเปนคร้ังคราว 

3. ปรับปรุง คือ ไมพูดคุยกับใครเลย 

            

9. ดานความสามารถในการเรียนรูเบ้ืองตน 
1. ดี คือ บอกคร้ังเดียวหรือสองคร้ังสามารถทําตามได 

2. ปานกลาง คือ สอนซ้ําๆ จึงสามารถทําตามได 

3. ปรับปรุง คือ สอนเทาไรก็ จําไมไดทําไมได 
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 หมายเหต ุ เดือนท่ี 1 และ 6 ประเมินดานท่ี 1-9 

                          เดือนที่ 6 หากพบวา ≤ 9 คะแนน ควรประเมินซํ้าทุก 6 เดือน 

                                                     > 9 คะแนน ใหสง รพช. เพื่อประเมิน ICF 

                           เดือนท่ี 2, 3 4 และ 5 ประเมิน 1-4 ดาน 
 

คําแนะนํา/การชวยเหลือ 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

   ลงช่ือผูประเมิน.................................................... 
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แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง (Overt Aggression Scale: OAS) 

 
 

 

 

 

 

 

   ล ักษณะพฤติกรรม
กาวราวรุนแรง 

พฤติกรรม/ระด ับความกาวราวร ุนแรง 
3.ฉุกเฉิน (Emergency) 

OAS = 3 คะแนน 
2.เรงดวน (Urgency) 
OAS = 2 คะแนน 

1.กึ่งเรงดวน 
(Semi-urgency) 

OAS = 1 คะแนน 

1. พฤติกรรมกาวราว

รุนแรงตอตนเอง 
ทํารายตนเองรุนแรง เชน  

มีรอยช้ํา มรีอยกรดีล ึกเล ือดออก 

หร ือมีการบาดเจ็บอวัยวะภายใน

หรือหมดสต ิ

ขีดขวนผิวหนัง ตีตนเอง 

ดึงผม โขกศีรษะตัวเอง 

เปนรอย ขนาดเล ็ก 

  

2. พฤติกรรมกาวราว

รุนแรงตอผ ูอื่นทั้งทาง

คําพูด และการแสดงออก 

พูดขมขูจะทํารายผ ูอื่นช ัดเจน 

เชน ฉันจะฆาแก ฯลฯ ทาํราย

ผ ูอื่น จนไดรับบาดเจ็บ เช น ช้ํา 

เคล ็ด บวม เกดิบาดแผล

กระดูกหัก หรือเกิดการบาดเจ็บ

ของอว ัยวะภายในหร ือหมดสติ 

ฯลฯ 

ดาคําหยาบคาย ใช คําสกปรก 

รุนแรง แสดงทาทางคุกคาม 

เชน ถลกเส ื้อผ า ทำทาตอยลม 

หรือกระชากคอเส ้ือผูอื่น พุงชน 

เตะ ผล ักหร ือดึงผมผ ูอื่นแต

ไมไดรับบาดเจ็บ 

หง ุดหงิดส งเส ียงดัง

ตะโกนดวยความ 

โกรธหรอืตะโกนดา 

ผ ูอื่นดวยถอยคำไม 

รุนแรง 

3. พฤติกรรมกาวราว

รุนแรงตอทรัพย ส ิน 
ทําสิ่งของแตกหักกระจดักระจาย 

เชน ท ุบกระจก ขวางแกว จาน 

มีด หร ือสิ่งของที่เปนอันตราย

หรือจ ุดไฟเผา ฯลฯ 

ขวาง เตะ ทุบวตัถุ หร ือ

สิ่งของ 
ปดประตูเส ียงดัง 
รื้อขาวของกระจดั 

กระจาย 
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การแปลผลคะแนน : 

          การตัดสินระดับความกาวราวรุนแรงจะพิจารณาใชคะแนนสูงสุดตามที่ประเมินไดตามลักษณะ

พฤติกรรมเพียงคาเดียวเทาน้ัน และคะแนนระดับความรุนแรงที่ประเมินไดมีความหมาย ดังน้ี 

 1. กึ่งเรงดวน (Semi-urgency) OAS = 1 คะแนน หมายถึง ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงที่ยัง

สามารถรับฟงคาํเตือนแลวสงบลงได ซ่ึงจะถูกจัดอยูในกลุมปานกลาง (Moderate) ตองจัดการภายใน 24 ชัว่โมง 

 2. เรงดวน (Urgency) OAS = 2 คะแนน หมายถึง ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงที่เริ่มควบคุม

ตนเองไมได มีทาทีที่อาจเกิดอันตรายตอตนเอง ผูอื่น และทรัพยสิน ซ่ึงจะถูกจัดอยูในกลุมหนัก ตองจัดการ

ภายใน 2 ชั่วโมง 

 3. ฉุกเฉิน (Emergency) OAS = 3 คะแนน หมายถึง ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราวรุนแรงที่ไม

สามารถควบคุมตนเองได จนเกิดอันตรายตอตนเองหรือผูอื่นหรือทรัพยสิน ซ่ึงจะถูกจัดอยูในกลุมหนักมาก  

ตองจัดการทันที่ทันใด 
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แบบสําหรับสงผูปวยเขารับการตรวจหรือรักษาตอ 

แบบสําหรับสงผูปวยไปรับการตรวจหรอืรักษาตอ 

    HN……………………....……..    

เลขที.่..........................................     วันที่.......................เดือน..........................................................พศ......................... 

จาก.................................................................................................. (โทรศพัท................................................................) 

ถึง...................................................................................................................................................................................... 

               พรอมหนังสือน้ี   ขอสงผูปวยชื่อ...............................................................................เพศ............................. 

อายุ....................ป   อยูบานเลขที่....................................หมูที่......................ถนน........................................................... 

ตําบล..................................................อําเภอ........................................................จังหวดั................................................. 

สถานที่ใกลเคียง   คือ........................................................................................................    มาเพื่อโปรด 

□ รับไวรักษาตอเน่ือง               □  ตรวจชันสตูร               □  คุมสังเกตุ                □  ขอทราบผล   

1. ประวัติการปวยในอดตี  และประวัติครอบครวั................................................................................................................. 

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

2. ประวัติการปวยปจจุบัน..................................................................................................................................................... 

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

3. ผลการตรวจชันสูตรทางหองทดลองที่สาํคัญ...................................................................................................................... 

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

4. การวินิจฉัยโรคข้ันตน.......................................................................................................................................................... 

5. การรักษาที่ไดใหไวแลว........................................................................................................................................................ 

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

6.สาเหตุที่สง............................................................................................................................................................................. 

7. รายละเอียดอื่นๆ.................................................................................................................................................................. 

( ถาเปนโรคติดตอ     □  แจงความแลว     □  ยังไมไดแจง ) 

    

       ลงช่ือ    ........................................................................ 

    

                 ...................../....................../..................... 
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แบบแจงผลการตรวจ การรักษาหรือสงผูปวยกลับ 

เลขที่ ......................................    วันที่ ................. เดือน ..................................................... พ.ศ. .......................... 

จาก ..................................................................................................... ( โทรศัพท ....................................................) 

ถึง ................................................................................................................................................................................ 

 ตามที่ทานไดสงผูปวยชื่อ ............................................................................................................................... 

อายุ .......................... HN............................. เลขที่บัตรประชาชน....................................................... เพศ ............... 

มาเพื่อดําเนินการตามประสงคน้ัน ขอสงรายละเอียดมาเพื่อทราบ ดังน้ี 

1. ผลการชันสูตร ที่สาํคญั 

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

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

2. การวินิจฉัยโรคข้ันสุดทาย 

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

3. การรักษา / การดาํเนินการ

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

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

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

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

4. ขอใหดําเนินการดังน้ี 

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

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

 

 

(ลงช่ือ)……………………………………………………                                     
  ผูใหขอมูล
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แบบประเมินกอนและหลังการอบรม 

หลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิต สําหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข 

1. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับโรคจิต 

ก. เปนภาวะท่ีมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากปกติ การรับรูผิดปกติ ไดแก หูแวว  

ข. เกิดจากสาเหตุทางความเครียดเปนหลัก 

ค. จะมีผลตอการรักษา เพราะการรับรูการเจ็บปวยของตนเองบกพรอง 

ง. ควรแยกจากสาเหตุทางกายอื่นๆ  

2. ปญหาการเขาถึงบริการโรคจิตในสังคมไทย เกิดจากขอใด 

ก. การรับรูความเจ็บปวยบกพรอง ทําใหผูปวยไมยอมมารับการรักษา 

ข. ญาติขาดความรู ความเขาใจในอาการของผูปวย 

ค. แพทยยังขาดความรูความเขาใจธรรมชาติของโรคและการรักษา 

ง. ถูกทุกขอ 

3. อาการในขอใดท่ีแยกโรคจิตเภท ออกจากโรคจิตอื่นๆ 

ก. อาการดานลบ ไดแก สีหนาเรียบเฉย แยกตัว ไมมีสัมพันธภาพทางสังคม 

ข. อาการดานบวก ไดแก หูแวว ภาพหลอน  

ค. อาการหวาดระแวง หลงผิดคิดวามีคนมาทําราย 

ง. อาการหงุดหงิด หรือซึมเศรา 

4. รูปแบบการดูแลผูปวยโรคจิตในสงัคมไทย ควรมีลักษณะอยางไร 

ก. การคัดกรองและประเมินคนท่ีมีความเสี่ยงในชุมชน 

ข. การใหพยาบาลจิตเวชประเมินและวินิจฉัยโรคจิตเบื้องตนได 

ค. เมื่อแพทยในโรงพยาบาลชุมชนวินิจฉัยได ก็สงผูปวยตอใหจิตแพทยรักษาทันที 

ง. ผูปวยโรคจิตท่ีอาการกําเริบนอยกวา 3 ครั้ง ควรพิจารณาหยุดยาเมื่อรักษาไประยะเวลาหนึ่ง 

5. ขอใดไมใชบทบาทของพยาบาล/ นักวิชาการสาธารณสุขท่ีเก่ียวกับเรื่องโรคจิต  

ก. การปรับทัศนคติและความเขาใจเรื่องโรคจติ 

ข. การคัดกรองและประเมินอาการโดยใชเครื่องมือคัดกรองและการสังเกตอาการ 

ค. การแจงผลการคัดกรอง การใหสุขภาพจิตศึกษา 

ง. สงตอผูปวยเพ่ือรับการรักษาเฉพาะทางใหเร็วท่ีสุด เมื่อผูปวยมีอาการกําเริบ 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

 

126 

6. การใชแบบคัดกรองโรคจิต ขอใดถูกที่สุด 

ก. แบบคัดกรองนี้ใชไดต้ังแตอายุ 10 ปขึ้นไป 

ข. ควรมีการแนะนํา ปรบัทัศนคติ กอนการใชแบบคัดกรอง 

ค. ถามีอาการต้ังแต 3 ขอ ขึ้นไป ถือวาผลการคัดกรองเปนบวก 

ง. ถูกทุกขอ 

7. หัวขอใดสําคัญที่สุดเก่ียวกับการดูแลรักษาตนเองของผูปวยโรคจิต   

ก. การเขาถึงบริการโรคจติ 

ข. รูไดอยางไรวาเกิดอาการโรคจิต 

ค. การรับการรักษาตอเนื่อง ไมขาดยา 

ง. การฟนฟูสมรรถภาพ 

8. คําแนะนําสําหรับญาติในการดูแลผูปวยจิตเวชที่สําคัญ คือ 

ก. การอยาใหผูปวยรูสึกเครียด 

ข. ผูปวยไมควรทํางานหนัก ควรพักผอนใหเต็มท่ี 

ค. ควรกํากับดูแลผูปวยใหใชชีวิตใหเหมือนคนปกติ 

ง. ผูปวยควรมีสวนรวมในการดูแลตนเอง เชน กินยาดวยตนเอง 

9. ขอใดสําคัญสําหรับการจัดการอาการขางเคียงท่ีเกิดจากยาตานโรคจิต 

ก. เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ใหหยุดยาแลวไปพบแพทย 

ข. ถามีคอแข็ง น้าํลายไหล ใหไปพบจิตแพทยเพ่ือปรับยาทันที 

ค. ถามีปากขยับไปมา ใหปรับยาแกตัวแข็งเพ่ือลดอาการท่ีเปน 

ง. แนะนําการจัดการฤทธ์ิขางเคียงดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองหยุดยา 

10. ปจจัยท่ีสงผลตอการกลับเปนซํ้าของโรคจิต ไดแก  

ก. การใชยาเสพติด 

ข. การขาดยาหรือกินยาไมสม่ําเสมอ 

ค. รับการรักษาแลวแตอาการยังไมดีขึ้น 

ง. ถูกทุกขอ 
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11. กอนการสงตอผูปวยโรคจิตไปยังสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช เรื่องใดท่ีหนวยบริการตองให

ความสําคัญเปนอันดับแรก เพ่ือใหการสงตอมีประสิทธิภาพ 

ก. ตองไดรับความเห็นชอบจากญาติและผูปวย 

ข. มีการประสานการสงตอระหวางแพทย/ จิตแพทยในพ้ืนท่ีกับสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช 

ค. มีการใหความรูแกญาติ/ผูดูแลกอนสงตอผูปวย 

ง. ไมเปนผูปวยท่ีมีปญหารุนแรง ยุงยาก ซับซอน 

12. การจําหนายผูปวยโรคจิตท่ีมีปญหารุนแรง ยุงยาก ซับซอน จากสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช

กิจกรรมใดที่ควรทําเปนกิจกรรมแรก เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการดูแลผูปวยตอเนื่องในชุมชน 

ก. การวางแผนจําหนวยผูปวย 

ข. การเตรียมการฟนฟูสมรรถภาพ 

ค. การเตรียมครอบครัวและชุมชน 

ง. การแจงแหลงชวยเหลือทางสังคม 

13. กระบวนการในการจําแนกประเภทของผูปวยโรคจิตตามระดับอาการใชเครื่องมืออะไร 

ก. แบบประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรง  

ข. แนวทางการประเมินปจจัยเสี่ยงการกําเริบซํ้าและแนวทางการประเมินอาการเตือน 

ค. แบบติดตามผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 

ง. ขอ ก. และ ข. 

14. การติดตามประเมินพฤติกรรมกาวราวรุนแรงของผูปวย ถาคาคะแนน OAS เทาใด 

พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุขควรประสานแจง 1669 หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสงตอ

ตามเกณฑระบบสงตอของแตละพ้ืนท่ี 

ก. 0-1 คะแนน 

ข. 1-2 คะแนน 

ค. 2-3 คะแนน 

ง. 3-4 คะแนน 

15. ผูปวยโรคจิตท่ีมีอาการรุนแรง มีปญหาการขาดยา ขาดผูดูแล ใชสารเสพติด หรือมี

พฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอการกอความรุนแรงจําแนกเปนผูปวยกลุมใด 

ก. สีแดง 

ข. สีสม 

ค. สีเหลอืง 

ง. สีเขียว 
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รายช่ือวิทยากร ผูเขารวมประชุม และคณะทํางาน 
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการหลักสูตรวิทยากรโรคจิต โรคซึมเศรา ยาเสพติดและฆาตัวตาย ระยะท่ี 1 

ระหวางวันท่ี 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 
ณ โรงแรมมารวย การเดน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

    

วิทยากร   
1. แพทยหญิงพันธุนภา กิตตริัตนไพบูลย ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

2. นายแพทยธรณินทร กองสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

3. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ ์ รองผูอํานวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

4. แพทยหญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1 

5. นางเสาวลักษณ  สุวรรณไมตร ี รองผูอํานวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

6. นางจินตนา  ลี้จงเพิ่มพูน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ/โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

7. รศ.ดร.สมพร  รุงเรืองกลกิจ รศ. ม.ขอนแกน 

8. พญ.หทัยชนนี  บุญเจริญ นายแพทยชํานาญการพิเศษ รพ.สวนปรุง 

9. พญ.สรสพร  จูวงษ  นายแพทยชํานาญการ รพ.สวนสราญรมย  

ผูเขารวมประชุม   
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา   

10. นพ.ปทานนท  ขวัญสนิท นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 

11. นางเพลิน  เสี่ยงโชคอยู พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

12. นางอรษา  ฉวาง  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

13. นางลูกจันทร  วิทยถาวรวงศ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

14. นางสาวสาวิตร ี สุริยะฉาย พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

สํานักยุทธศาสตรสุขภาพจิต   
15. นางกนกวรรณ  สุดศรีวิไล นักวิชาการสถิติชาํนาญการ 

16. นางสาวธัญวรรณ  สุลําปง  นักวิชาการสาธารณสุข 

สถานบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี   
17. นายอภิชาต ิ เรณูวัฒนานนท นายแพทยชํานาญการ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา   
18. นางสาวอนงคนุช  ศาโศรก  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย   
19. นางภัทราจิตต  ศักดา  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ   
20. นางวาสนา  เหลาคงธรรม รองผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

21. พญ.กนกกาญจน  วิโรจนอุไรเรือง นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 
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22. นางไพรตัน  ชมพูบุตร หัวหนาศูนยฝกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

23. นางสาวสุปราณ ี พิมพตรา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

24. นางวิมาลา  เจริญชัย  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

25. นางสาวพลับพลึง  หาสุข  พยาบาลวชิาชพีปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร   
26. นางสาวกรองกาญจน แกวชัง  นายแพทยชํานาญการ 

27. นางศิริภรณ  ชัยศร ี พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร   
28. นางสาวมันฑนา  กิตตพิีรชล นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา   
29. นางนงนุช  คะพิมพภิบาลบุตร พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช จังหวัดลพบุรี   
30. นางโชติพร  พันธุวัฒนาชัย พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม   
31. นางสุภาพร  สุโพธิ ์ พยาบาลวชิาชพี 

โรงพยาบาลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
32. นางนาฏจุฑา  รัตนสมบัต ิ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลบานบึง จังหวัดชลบุรี   
33. นางสาวพรจติต  ทองบัณฑิต พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปตตานี   
34. นางนูรียะ  มามะ  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลรามาธิบด ี
35. นายแพทยวัชรพล สกุลวิโรจน แพทยประจําบาน  

36. นายแพทยพฤทธิ ์ ทองเพ็ญจันทร แพทยประจําบาน 

สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต   
37. นางกฤษณา  จันทรตร ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

38. นางสาวอุษา  ลิ่มซ้ิว  นักจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการ 

39. นางสาวชดิชนก  โอภาสวัฒนา นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 

40. นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

41. นางสาวธนเนตร  ฉันทลักษณวงศ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

42. นางชาดา  ประจง  นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

43. นางสาวพัชรินทร  ศิริวิสุทธิรตัน นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 

44. นางสาวนารีรตัน  พิศหนองแวง นักวิชาการสาธารณสุข 

45. นางสาวอรวรรณ  รอดนุช  นักวิชาการสาธารณสุข /ยาเสพติด 
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46. นางสาวศรีแพร  หนูแกว  นักวิชาการสถิต ิ  

47. นางพาริณ ี ปลัดปกครอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

48. นายกฤตเมธ  ตุมฉาย  นักวิชาการอิสระ โครงการ ผรส. 

49. นางสาวจินตนา  กันทนงค นักวิชาการสาธารณสุข 

50. นางสาวอุษา  เขตรเข่ือน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

51. นางธันยพร  เสรีลัดดานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

52. นางสาววราภรณ  อุทธารนิช พนักงานพิมพ ส.3 

53. นางสาวภรณทิพย เชิดชูสุวรรณ นักจัดการงานทัว่ไป 
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รายช่ือแขกผูมีเกียรติ วทิยากร ผูเขารวมประชุม และคณะทํางาน 
ประชุมปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการหลักสูตรวิทยากรโรคจิต โรคซึมเศรา ยาเสพติดและฆาตัวตาย ระยะท่ี 2 

ระหวางวันท่ี 15 - 16 ธันวาคม  2557 
ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพมหานคร 

    

วิทยากร    
1. แพทยหญิงพันธุนภา กิตตริัตนไพบูลย ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

2. นายแพทยธรณินทร กองสุข  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

3. นายแพทยบุรินทร สุรอรุณสัมฤทธิ ์ รองผูอํานวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

4. แพทยหญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1 

5. นางเสาวลักษณ  สุวรรณไมตร ี รองผูอํานวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

6. นางจินตนา  ลี้จงเพิ่มพูน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ/โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

7. แพทยหญิงสรสพร จูวงษ  นายแพทยชํานาญการ/มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8. นายแพทยอนุชิต  หิรัญกิตต ิ นายแพทยชาํนาญการ โรงพยาบาลวารินชําราบ 

9. แพทยหญิงกมลเนตร วรรณเสวก โรงพยาบาลศิรริาช 

 

ผูเขารวมประชุม   
สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา   

10. นางเพลิน  เสี่ยงโชคอยู พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

11. นางอรษา  ฉวาง  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

12. นางลูกจันทร  วิทยถาวรวงศ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

13. นางสาวสาวิตร ี สุริยะฉาย พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลศรีธัญญา   
14. นางสาวอนงคนุช  ศาโศรก  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลสวนปรุง   
15. นางทิพศมัย  ทายะรักษ ี พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย   
16. แพทยหญิงสรสพร จูวงษ  นายแพทยชํานาญการ 

17. นางภัทราจิตต  ศักดา  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ   
18. พญ.กนกกาญจน  วิโรจนอุไรเรือง นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 

19. นางสาวสุปราณ ี พิมพตรา พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

20. นางสาวพลับพลึง  หาสุข  พยาบาลวชิาชพีปฏิบัติการ 
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โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร   
21. นางศิริภรณ  ชัยศร ี พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

22. นางสาวนันทนภัส ชนะกุลอภิวัฒน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครินทร   
23. นางสาวมันฑนา  กิตตพิีรชล นายแพทยชํานาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา   
24. นางนงนุช  คะพิมพภิบาลบุตร พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม   
25. นางเรณ ู  อินตะพันธุ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม   
26. นางนพวรรณ  อูปคํา  พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   
27. นางนาฏจุฑา  รัตนสมบัต ิ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี
28. นางอําพัน  หิรัญอุทก พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 

สวนเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ (สคสช.) 
29. นางกนกวรรณ  สุดศรีวิไล นักวิชาการสถิติชาํนาญการ 

30. นางสาวธัญวรรณ  สุลําชิง  นักวิชาการสาธารณสุข 

สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต   
31. นางสาวอุษา  ลิ่มซ้ิว  นักจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการ 

32. นางสาวชดิชนก  โอภาสวัฒนา นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 

33. นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

34. นางสาวธนเนตร  ฉันทลักษณวงศ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

35. นางชาดา  ประจง  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

36. นางสาวพชัรินทร  ศิริวิสุทธิรตัน นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 

37. นางสาวนารีรตัน  พิศหนองแวง นักวิชาการสาธารณสุข 

38. นางสาวอรวรรณ  รอดนุช  นักวิชาการสาธารณสุข 

39. นางสาวศรีแพร  หนูแกว  นักวิชาการสถิต ิ

40. นางพาริณ ี ปลัดปกครอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

41. นายกฤตเมธ  ตุมฉาย  นักวิชาการอิสระ โครงการ ผรส. 

42. นางสาวจินตนา  กันทนงค นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

43. นางสาวเกศสุดา  ภูมาลี  เจาพนักงานธรุการชาํนาญงาน 

44. นางสาวเปมิกา  ติงสมบัติยุทธ นักจัดการงานทัว่ไป 
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รายชื่อผูเขารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อทบทวน 
หลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข 

ระหวางวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558  
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต 

------------------------------ 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายแพทยบุรินทร    สุรอรุณสัมฤทธิ ์ รองผูอํานวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

2. นางเสาวลักษณ    สุวรรณไมตร ี นักจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจติ 

3. นางสาวธนเนตร     ฉันทลักษณวงศ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ สํานักบริหารระบบบรกิารสุขภาพจติ 

4. นางชาดา     ประจง  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจติ 

5.  นางประเทือง        ลออสุวรรณ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 

6. นางสาวอัญชลี     ศรีสุพรรณ       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 

7. นางสาวปรียารัตน    สุขสมภูมิ       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลศรีธัญญา 

8. นางพาริณี           ปลัดปกครอง     นักวิเคราะหนโยบายและแผน    สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
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รายชื่อที่ปรึกษาและคณะทํางาน ปงบประมาณ 2557 
รายช่ือท่ีปรึกษา 

1. นายแพทยวิวัฒน  ยถาภูธานนท  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจติ 

2. นายแพทยเจษฎา   โชคดํารงสุข  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

3. นายแพทยพงศเกษม ไขมุกด  รองอธิบดีกรมสุขภาพจติ 

4. นายแพทยธรณินทร      กองสุข              ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์

5. แพทยหญิงพันธุนภา     กิตตริัตนไพบูลย   ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

6. นายแพทยบุรินทร    สุรอรุณสัมฤทธิ ์  รองผูอํานวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพ 

7. แพทยหญิงบุญศิริ     จันศิริมงคล    ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1 

 

คณะทํางาน 
1. นางเสาวลักษณ     สุวรรณไมตร ี  นักจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ ประธาน 

          คณะทํางาน 

2. นางสาวธนเนตร     ฉันทลักษณวงศ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  

3. นางสาวชดิชนก   โอภาสวัฒนา  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  

4. นางสาวชนิกรรดา  ไทยสังคม  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

5. นางสาวพัชรินทร  ศิริวิสุทธิรตัน    นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ   

6. นางสาวจินตนา  กันทนงค  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

7. นางพาริณ ี  ปลัดปกครอง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน    

8. นางสาวนารีรตัน  พิศหนองแวง  นักวิชาการสาธารณสุข  

9. นายกฤตเมธ  ตุมฉาย   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. นางสาววราภรณ  อุทธารนิช  พนักงานพิมพ ส.3 

11. นางสาวเกศสุดา  ภูมาลี   เจาพนักงานธรุการชาํนาญงาน 

12. นางสาวพรทพิย  เชิดชูสุวรรณ  นักจัดการงานทัว่ไป 

13. นางสาวเปมิกา  ติงสมบัติยุทธ  นักจัดการงานทัว่ไป 

14. นางสาวอุษา  ลิ่มซ้ิว   นักจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการ  เลขานุการคณะทํางาน 

15. นางชาดา      ประจง   นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ ผูชวยเลขานุการ 

         คณะทํางาน 
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รายช่ือวิทยากร  ผูเขารวมประชุม และคณะทํางาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรวิทยากรเรื่อง การเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิต 

สําหรับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
   ระหวางวันท่ี 19 – 21 กันยายน 2560 

ณ โรงแรมนารายณ สีลม กรุงเทพมหานคร 
 

รายช่ือวิทยากร 
1. นายแพทยบุรินทร  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบริการสุขภาพจิต 

2. นางเสาวลักษณ     สุวรรณไมตรี       รองผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

3. นางสาวอุษา     ลิ่มซ้ิว   สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

4. นางสาวธนเนตร    ฉันทลักษณวงศ   สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจติ 

5. นายวีร               เมฆวิลัย             สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

 

ผูเขารวมประชุม 

โรงพยาบาลศรีธัญญา 

1. นางระวิวรรณ      เติมวาณิช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    

2. นางสาววีร ี แดงประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

3. นางนุชนาถ         ไชยเจริญ          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 

4. นางสาวอัญชลี ศรีสุพรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

5. นางสาวสาวิตร ี แสงสวาง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

6. นางอรษา   ฉวาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สถาบันกัลยาณราชนครินทร 
7. นางยุพิน ตุมโหมด  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร  
8.  นายณภัทร  วรากรอมรเดช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
9. นางสาวสุภัทรา กอนคําดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

โรงพยาบาลสวนปรุง 
10. นางทิพศมัย  ทายะรังสี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย 
11. นางสาวอาภรณ    สุวรรณเจษฎาเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
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โรงพยาบาลแกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
12. นางสุภาพร        สุโพธิ์                      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
13. นางสาวราณ ี      อาชาเจริญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
14. นางสาวชิดชนก    โอภาสวัฒนา            นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 

15. นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ 

16. นางสาวพัชรินทร  ศิริสุทธิรัตน นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 

17. นางพัทธนันท สอนวงษ  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

18. นางสาวชลลดา    จารุศิริชัยกุล นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัตกิาร 

19. นางสาวชุรีภรณ    เสียงล้ํา นักวิชาการสาธารณสขุ  

20. นางสาวนารีรัตน   พิศหนองแวง           นักวิชาการสาธารณสขุ   

21. นายกฤตเมธ  ตุมฉาย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

22. นายวีระยุทธ  มายุศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

23. นางสาวมนัญญา เหรียญตระกูล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

24. นางสาวสุวิมล อูเงิน พนักงานพิมพ ส.3 
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รายช่ือวิทยากร  ผูเขารวมประชุม และคณะทํางาน 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการดูแลผูปวยโรคจิต โรคซึมเศราและโรคติดสุรา 

หลักสูตรท่ี 1 หลักสูตรการดูแลชวยเหลือผูปวยโรคจิต 
   ระหวางวันท่ี 1-3 พฤศจิกายน 2560 

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร 
 

รายช่ือวิทยากร 
1. นายแพทยบุรินทร  สุรอรุณสัมฤทธิ์  ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบริการสุขภาพจิต 

2. นางเสาวลักษณ     สุวรรณไมตรี       รองผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

3. นางสาวอุษา     ลิ่มซ้ิว   สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

4. นางสาวธนเนตร    ฉันทลักษณวงศ  สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจติ 

5. นายวีร              เมฆวิลัย             สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

 

ผูเขารวมประชุม 

โรงพยาบาลศรีธัญญา 

1. นางระวิวรรณ      เติมวาณิช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ    

2. นางสาววีร ี แดงประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

3. นางปณฑารีย ประสาทศรี          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 

4. นางเพลิน เสี่ยงโชคอยู พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 

สถาบันกัลยาณราชนครินทร 
5. นางยุพิน ตุมโหมด  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
6. นางสาวสุภัทรา กอนคําดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

โรงพยาบาลสวนปรุง 
7. นางทิพศมัย  ทายะรังสี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย 
8. นางสาวอาภรณ    สุวรรณเจษฎาเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
9. นางสาวชิดชนก    โอภาสวัฒนา            นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ 

10. นางสาวชนิกรรดา ไทยสังคม นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ 

11. นางสาวพัชรินทร  ศิริสุทธิรัตน นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 
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12. นางพัทธนันท สอนวงษ  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 

13. นางสาวชลลดา    จารุศิริชัยกุล นักวิชาการสาธารณสขุปฏิบัตกิาร 

14. นางสาวชุรีภรณ    เสียงล้ํา นักวิชาการสาธารณสขุ  

15. นางสาวนารีรัตน   พิศหนองแวง           นักวิชาการสาธารณสขุ   

16. นายกฤตเมธ  ตุมฉาย นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

17. นายวีระยุทธ  มายุศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

18. นางสาวสุวิมล อูเงิน พนักงานพิมพ ส.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คูมือวิทยากรหลักสูตรการเขาถึงบริการและดูแลผูปวยโรคจิตสําหรับพยาบาล/นักวชิาการสาธารณสุข 

 

139 

รายชื่อที่ปรึกษาและคณะทํางาน  ปงบประมาณ 2560 

รายช่ือท่ีปรึกษา 
1. นายแพทยวิวัฒน  ยถาภูธานนท  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจติ 

2. นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองรตัน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

3. นายแพทยพงศเกษม ไขมุกด  รองอธิบดีกรมสุขภาพจติ 

4. นายแพทยบุรินทร    สุรอรุณสัมฤทธิ ์  ผูอํานวยการสํานักบริหารระบบบริการสุขภาพ 

 

คณะทํางาน 
1. นางเสาวลักษณ     สุวรรณไมตร ี  นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ         ประธานคณะทํางาน 

2. นางสาวอุษา  ลิ่มซ้ิว   นักจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการพิเศษ 

3. นางสาวชดิชนก   โอภาสวัฒนา  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ  

4. นางสาวชนิกรรดา  ไทยสังคม  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ 

5. นางสาวพัชรินทร  ศิริวิสุทธิรตัน    นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ   

6. นายวีร  เมฆวิลัย   นักจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการ 

7. นางสาวชลลดา  จารุศริิชัยกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

8. นางสาวชรุีภรณ  เสียงล้ํา   นักวิชาการสาธารณสุข 

9. นางสาวนารีรตัน  พิศหนองแวง  นักวิชาการสาธารณสุข  

10. นายกฤตเมธ  ตุมฉาย   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. นายวีระยุทธ  มายุศิร ิ   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

12. นางสาววราภรณ  อุทธารนิช  พนักงานพิมพ ส.3 

13. นางสาวมนัญญา  เหรียญตระกูล  เจาพนักงานธรุการชาํนาญงาน 

14. นางสาวสวุิมล  อูเงิน   พนักงานพิมพ ส.3 

15. นางสาวธนเนตร     ฉันทลักษณวงศ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ  เลขานุการคณะทํางาน 

16. นางพัทธนันท  สอนวงษ  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     ผูชวยเลขานุการและ

                คณะทํางาน 
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