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1.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา:  การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยจิตเภทแบบบูรณาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 

2.คําสําคัญ : ผูปวยจิตเภท, การสงเสริมคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ,ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

3.สรุปผลงานโดยยอ 

การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูปวยจิตเภทแบบบูรณาการ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เปนการดูแลผูปวยอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตผูปวยนอนใน รพ. จนกระทั่งจําหนายภายใตหลักการของ Continuing Careและการสงตอผูปวยให

ชุมชนมีสวนรวมในการดูแล โดยการเย่ียมบานของทีมรวมกับหนวยงานในชุมชนสงผลใหผูปวยจิตเภทและญาติ มี

การดูแลตนเองครอบคลุมในทุกมิติ กาย จิต สังคม ทั้งน้ีเพื่อชวยลดภาวะแทรกซอนและความเสี่ยงตางๆที่อาจ

เกิดข้ึนจากโรค  มีกําลังใจในการรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันในครอบครัวและสังคมได

อยางปกติสุขและลดคาใชจายในการรักษาแบบผูปวยในได 

 

4.ชื่อและท่ีอยูขององคกร:กองจิตเวชและประสาทวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

5.สมาชิกทีม:    พ.อ. เจษฎา  ย่ิงวิวัฒนพงษ  รอง ผอ.กจว.รพ.รร.6 

 พ.ท.หญิง วรัญญาโลสุยะ  หน.พยาบาลแผนกพยาบาลจิตเวชฯ 

 ร.อ.หญิง เสาวรส  คงคลาย  นายทหารสังคมสงเคราะห กจว.รพ.รร.6 

6.เปาหมาย: 

 เพื่อใหผูปวยจิตเภทไดรับการดูแลอยางตอเน่ืองแบบบูรณาการ ทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

รักษา และการฟนฟูสภาพ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันใน

ครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุขผูปวยและญาติมีความเขาในในเรื่องโรค  การดูแลตนเอง  รวมมือในการรักษา  

ลดอาการกําเริบของโรค ลดการ Re- admitted และยังชวยลดคาใชจายในการนอนโรงพยาบาล 

 

7.ปญหาและสาเหตุโดยยอ: 

 ปญหาสุขภาพจิตเปนปญหาที่สําคัญของประเทศไทย โดยพบวาประชากร 1 ใน 5 ของประเทศมีปญหา

สุขภาพจิตเพิ่มข้ึนและมีแนวโนมสูงข้ึนทุกป ซึ่งไมเพียงสงผลกระทบตอตัวผูปวยโดยตรงเทาน้ัน แตรวมไปถึงญาติ 

ผูดูแลและบุคคลในสังคม นอกจากน้ียังพบวาผูปวยจิตเภท ยังขาดโอกาสและแรงสนับสนุนทางสังคม ทําใหเปนตก

เปนเหย่ือในรูปแบบตางๆหรือเสี่ยงตอการกอคดีอุกฉกรรจ สวนญาติหรือผูดูแลผูปวยไดรับผลกระทบดานสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม เปนโรคที่กอใหเกิดภาระสูงตอการดูแล สงผลใหญาติมีความทอแทเบื่อหนาย หมดหวังและ

กําลังใจในการรักษา นอกจากน้ีผูปวยมักมีอาการกําเริบซ้ําบอยซึ่งมีผลกระทบตอความรุนแรงของอาการมากข้ึน 

ดังน้ันการดูแลผูปวยกลุมน้ีจะตองไดรับการรักษาและดูแลตอเน่ืองจากคนในครอบครัวและในชุมชน โดยอาศัยแนว

ทางการดําเนินงานและการติดตามเย่ียมผูปวยแบบมีสวนรวมของครอบครัวและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อให

ผูปวยสามารถอยูในสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 กองจิตเวชและประสาทวิทยา ใหบริการการดูแลรักษาผูปวยที่ มีอาการทางจิตเวช สุราและยาเสพติด ทั้ง

แบบผูปวยนอกและผูปวยใน โดยผูปวยกลุมโรคสําคัญที่พบเปนลําดับ 1 คือ โรคจิตเภท ( Schizophrenia ) และ

ในปงบประมาณ 2563 ไดมีการจัดทําโครงการเย่ียมบาน – เย่ียมใจในผูปวยจิตเภทและครอบครัว พบวาผูปวยจิต
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เภทและครอบครัวสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคมและ ไมกลับมานอนปวยซ้ําในระยะเวลา  3 เดือน 

ชวยลดคาใชจายในการรักษาแบบผูปวยในได ดังน้ันกองจิตเวชฯ จึงจัดทําโครงการตอเน่ืองทุกป 

 

8.กิจกรรมการพัฒนา: 

          1.ประชุมช้ีแจงบุคลากรภายในทีมช้ีแจงวัตถุประสงคและวิธีดําเนินงาน 

2. นําแนวทางการดูแลผูปวยกลุมโรค Schizophrenia ตามFlow Continuing Careof Schizophrenia  มาใชใน

การดูแลต้ังแตผูปวย admit  จนกระทั่งจําหนายออกจาก รพ. 

3.คัดเลือกผูปวยที่จะติดตามเย่ียมบานโดยทีมสหสาขา มีคุณสมบัติ ไดแกเปนกลุมผูปวยที่ไดรับการ

วินิจฉัยวาปวยดวยโรค Schizophrenia มีปญหาในการดูแลตนเอง การสนับสนุนจากญาติ และมีความเสี่ยงที่จะ 

re-admit ซ้ํา  มีความยินยอมใหทีมสหสาขาติดตามเย่ียมบานได 

4. ลงเย่ียมบานตามแผน 

5. ติดตามการมา F/U ตามนัดที่ OPD 

6. เก็บขอมูลและตัวช้ีวัด วิเคราะหขอมูลและประเมินผล 

  

9.ตัวชี้วัด / ผลการดําเนินงาน (Performance  Indicator) 

 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 
1.อัตราการเย่ียมบานผูปวยจิตเภทกลุมเปาหมายหลังจําหนาย 1 

ครั้ง/ราย  
100% 

 

100% 

(20 ราย) 

100% 

(32 ราย) 

100% 

(35 ราย) 

2.ความสามารถในการใชชีวิตทั่วไป (GAF Scale) >70% 72% 73.59% 75.14% 

3.ผูปวยจิตเวชไมกลับมาปวยซ้ําภายใน  3 เดือน >80% 90% 100% 100% 

4.ความพึงพอใจของผูปวย/ญาติ เมื่อติดตามเย่ียมบาน >85% 100% 100% 100% 
 

10.บทเรียนท่ีไดรับ: 

      1.ผูปวยไดรับการดูแลตอเน่ืองจากคนในครอบครัวและในชุมชน โดยอาศัยแนวทางการดําเนินงานและการ

ติดตามเย่ียมผูปวยแบบมีสวนรวมของครอบครัวและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ  

      2. ผูปวยจิตเภทไดรับการดูแลแบบองครวม ลดปญหาทางสังคมและครอบครัว เชน  ลดภาระของญาติในการ

ดูแลผูปวย มีความสัมพันธในครอบครัวดีข้ึน 

      3. บุคลากรมีการทํางานรวมกันระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ   

 

11. การติดตอกับทีมงาน: 

พ.ท.หญิง วรัญญาโลสุยะ  หน.พยาบาลแผนกพยาบาลจิตเวชฯ  รพ.พระมงกุฎเกลา 

Tel.0 8 9-1170209เ บ อ ร โ ท ร ภ า ย ใ น  9 3226, E-mail :losuya.wl@gmail.com
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 D/C 

การดูแลรักษา

ผูปวยโรค

Schizophrenia 

KPI                  

- อัตราการรับปวย

ซํ้าใน 28 วัน       

- วันนอนเฉล่ีย 

Clinical Tracer   

of Quality 

Top 5              

-  จํานวนผูปวย      

-  Cost 

IPD 

 OPD 

งานวิจัย            

ผลของ 

Program 

เตรียม 

จําหนายตอ

พฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของ

ผูปวยจิตเภท 

Wellness 

Program 

นวัตกรรม    

Health –     

Education       

ผูปวยและ

ญาติขณะอยู

ในหอผูปวย 

คูมือ      

จัดคูมือ     

ทํา D/C 

Planning      

6 Session 

การ Re Admit 

FU 

FU 

KPI    

เย่ียมบาน     

โครงการ       

เยี่ยมบาน      

เยี่ยมใจ           

ในผูปวย    

จิตเวชและ

ครอบครัว 

1. โครงการอบรม       

ทางวิชาการเรื่อง         

การพยาบาลผูปวย         

ที่ไดรับการรักษา        

ดวยยาทางจิตเวช         

2. โครงการเสริม  

สรางคุณภาพชีวิต

และการสนับสนุน

ทางสังคมแกผูปวย

และญาติ 

Flow Continuing Care of Schizophrenia 


