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1.บทน ำ 

หลักการและเหตุผล  
 
      โรคจิตจัดว่ำเป็นกลุ่มโรคส ำคัญกลุ่มหนึ่งของโรคทำงจิตเวช เนื่องจำกผู้ป่วยโรคจิตมักมีอำกำรทำงจิตรุนแรงใน
บรรดำโรคจิตทั้งหมด โรคจิตเภท (Schizophrenia) จัดว่ำเป็นโรคส ำคัญมำกโรคหนึ่ง เนื่องจำกโรคนี้พบได้บ่อย มี
อุบัติกำรณ์ในประชำกรทั่วไป 0.1-0.5 ต่อ 1,000 คน ควำมชุก 2.5-5.3 ต่อ 1,000 คน ( มำโนช หล่อตระกูลและ
ปรำโมทย์ สุคนิชย์ , 2544:118) โดยเฉพำะในภำคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีควำมชุกถึงร้อยละ 1.2 ( อภิชัย มงคล
และคณะ , 2543:79) จำกรำยงำนของกรมสุขภำพจิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2547 พบจ ำนวนผู้ป่วยโรคจิตทั่ว
ประเทศ 520 , 013, 474 , 005 และ 423,078 คน ตำมล ำดับ (กรมสุขภำพจิต, 2547) จำกรำยงำนโรงพยำบำลจิต
เวชขอนแก่นรำชนครินทร์ จ ำนวนผู้ป่วยรับใหม่ในปีงบประมำณ 2546 มีผู้ป่วยโรคจิตเภทจ ำนวน 1,513 คน ใน
ปีงบประมำณ 2547 มีจ ำนวน 1,712 คน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจ ำนวนผู้ป่วยจิตเภทที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี โดยผู้ป่วยมักมี 
life-time prevalence ประมำณร้อยละ 0.5-1.0 ท ำให้ผู้ป่วยเกิดกำรสูญเสีย กำรท ำหน้ำที่ ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมำก 
เนื่องจำกเริ่มป่วยตั้งแต่อำยุยังน้อย และมีกำรด ำเนินโรคแบบเรื้อรังในผู้ป่วยส่วนใหญ่ ( มำนิต ศรีสุรภำนนท์ , 
2544:1) โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ จะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยให้กับผู้ป่วยจิตเภทเหล่ำนี้ที่เข้ำรับกำรรักษำ
ในโรงพยำบำล เฉลี่ย 9,446.17 บำท / รำย (โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์, 2547) เนื่องจำกต้องมีกำร
รักษำติดต่อกันยำวนำน ต้องใช้ยำและเครื่องมืออ่ืนๆ รวมถึงกำรบ ำบัดในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งโรงพยำบำลจะต้องใช้
ต้นทุนของหอผู้ป่วยที่สูงกว่ำต้นทุนกำรรักษำโรคจิตประเภทอ่ืนถึง 17 เท่ำ ซึ่งท ำให้รัฐบำลต้องสูญเสียงบประมำณ
เป็นจ ำนวนมำกทุกปีส ำหรับรักษำผู้ป่วยจิตเภทเหล่ำนี้ ( วิวัฒน์ ยถำภูธำนนท์ , 2536) 
  
       กำรด ำเนินโรคจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีควำมผิดปกติของควำมคิด อำรมณ์ กำรรับรู้และพฤติกรรม มี
อำกำรหลงผิด และบำงครั้งมีอำกำรประสำทหลอนร่วมด้วย นอกจำกนี้ผู้ป่วยจะมีบุคลิกภำพเปลี่ยนไป ไม่สนใจ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม กำรแต่งกำยสกปรกและแปลก มีพฤติกรรมแยกตัวเอง ยิ้มหัวเรำะคนเดียว และบำงครั้งมี
อำกำรรุนแรงเห็นได้อย่ำงชัดเจน เช่น กำรท ำร้ำยตนเองหรือผู้อื่น ท ำลำยข้ำวของ พฤติกรรมก้ำวร้ำว และทะเลำะ
วิวำท ( สมภพ เรืองตระกูล , 2545 ) อำกำรดังกล่ำวท ำให้ผู้ป่วยไม่สำมำรถด ำเนินช  ีวิตได้อย่ำงปกติ มักเกิดปัญหำ
ด้ำนกำรตัดสินใจ กำรไม่สำมำรถควบคุมตนเอง และเกิดปัญหำควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืนตำมมำ จ ำเป็นต้องได้รับกำร
บ ำบัดรักษำที่เหมำะสม โรงพยำบำลต้องรับภำระในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทมำกข้ึนเพ่ือให้ทันกับจ ำนวนผู้ป่วยที่เพ่ิม
มำกขึ้นในแต่ละปี ฉะนั้นหน่วยงำนบริกำรทำงสุขภำพจิตจะต้องพัฒนำวิธีกำรบ ำบัดให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือของประชำชน 
  
       กำรพัฒนำคู่มือปฏิบัติกำรทำงคลินิกนี้ เป็นกำรวำงแผนในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทของทีมสหวิชำชีพ โดยมี
เป้ำหมำยให้ผู้ป่วยจิตเภทที่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ได้รับกำรรักษำที่เป็นมำตรฐำน
ของแต่ละวิชำชีพ โดยกำรพัฒนำรูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทตั้งแต่ตั้งแต่มำรับบริกำรที่โรงพยำบำล จนกระทั่ง
จ ำหน่ำยกลับไปด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชน ผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวข้องกับบุคคลหลำยฝ่ำย เช่น องค์กร
แพทย์ กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก กลุ่มกำรพยำบำล กลุ่มงำนจิตวิทยำ กลุ่มงำนสังคมสงเครำะห์ กลุ่มงำนเภสัชกรรม หน่วย
แพทย์ทำงเลือก กลุ่มงำนนิติจิตเวช กลุ่มงำนฟื้นฟูสมรรถภำพ กลุ่มงำนโภชนำกร ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้มีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนและประสำนงำนกันตลอดเวลำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยจิตเภทได้ตำมควำม
เหมำะสม และด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนตำมปกติ 



 
 
วัตถุประสงค์  
 
      1. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภท ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ให้มี
ประสิทธิภำพและได้รับบริกำรต่ออย่ำงต่อเนื่อง  
      2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่ป่วยในระยะเริ่มแรกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือป้องกันกำร
เจ็บป่วยเรื้อรัง  
 
 
ขอบเขตของคู่มือ 
 
      เป็นแนวทำงในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภท ที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ตั้งแต่
โรงพยำบำลจนถึงชุมชนของแต่ละวิชำชีพ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผังกระบวนกำร (Flow 
chart) และ แผนกำรดูแลผู้ป่วยของทีมสหวิชำชีพ (Care Map)  
 
 
นิยามศัพท ์ 
      ผู้ป่วยจิตเภท  หมำยถึง  ผู้ป่วยที่มำรับบริกำรในโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ และได้รับกำร
วินิจฉัยโดยแพทย์ว่ำเป็นโรคจิตเภท  
      ผู้ป่วยจิตเภทท่ีป่วยเป็นครั้งแรก หมำยถึง ผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล และได้รับกำรวินิจฉัยจำก
จิตแพทย์ว่ำป่วยเป็นโรคจิตเภทในครั้งที่ 1  
      ผู้ป่วยจิตเภทท่ีกลับมารักษาซ้้าภายใน 6 เดือน หมำยถึง ผู้ป่วยจิตเภทที่จ ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำลแล้ว 
ภำยหลังกลับเข้ำมำรักษำพยำบำลซ้ ำภำยใน 6 เดือน โดยไม่ได้วำงแผนด้วยโรคเดิม  
      ทีมสหวิชาชีพ หมำยถึง ทีมผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทตั้งแต่ในโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ ถึงเครือข่ำย
ผู้ปฏิบัติงำนสุขภำพจิตในชุมชน ได้แก่ แพทย์ พยำบำล เภสัชกร นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ นักอำชีวะบ ำบัด 
นักโภชนำกำรบ ำบัด เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เป็นต้น  
      แนวทางการดูแลผู้ป่วย ( Clinical Practice Guideline) หมำยถึง กำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทร่วมกันของทีมสห
วิชำชีพอย่ำงครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ในโรงพยำบำลถึงชุมชน โดยส่งต่อเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนสุขภำพจิตในชุมชนให้
ดูแลต่อเนื่อง  
      เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่รับผิดชอบงำนสุขภำพจิตและปฏิบัติงำน ณ. 
สถำนีอนำมัย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลชุมชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และโรงพยำบำลจังหวัด  
 
 
วิธีด้าเนินการ  
 
      1. ส ำหรับผู้ป่วยจิตเภททีม่ำรับบริกำร ณ. กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก ให้ด ำเนินกำรตำมผังกระบวนกำรท ำงำน (Flow 
Chart) ส ำหรับพยำบำลผู้ป่วยนอก  



      2. ในกรณีเป็นผู้ป่วยใน ด ำเนินกำรใช้ Care Map เฉพำะผู้ป่วยจิตเภทรำยใหม่เท่ำนั้น โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
         2.1 เมื่อตึกผูป้่วยในรับผู้ป่วยจิตเภทรำยใหม่ ให้เขียนขั้นกระดำนเพื่อเป็นกำรสื่อสำรให้ทุกวิชำชีพทรำบว่ำมี
ผู้ป่วยที่ต้องใช้แนวทำงกำรดูแลของทีมสหวิชำชีพ โดยเขียนอักษรให้ชัดเจนว่ำ Care Map อยู่ตรงกลำง และตำมด้วย 
ชื่อ สกุลของผู้ป่วย  
         2.2 พยำบำลประจ ำตึกจะจัดแบบฟอร์ม Care Map ใส่ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วย ให้ทุกวิชำชีพดูแลผู้ป่วยตำม
กำรวำงแผนร่วมกัน และสำมำรถปรับเพิ่มเติมได้ หำกคิดว่ำแผนที่เขียนไว้ไม่เหมำะสมกับผู้ป่วย ภำยหลังกำร
ปฏิบัติกำรดูแลตำมแผนให้บันทึก ผลกำรปฏิบัติ ผลลัพธ์ควำมแปรปรวนและชื่อผู้ให้บริกำรด้วย  
         2.3 เมื่อสหวิชำชีพพบว่ำมีปัญหำในกำรบริกำรผู้ป่วย และพิจำรณำว่ำสมควรจัดประชุมทีมสหวิชำชีพ ให้แจ้ง
ให้พยำบำลในตึกผู้ป่วยทรำบ เพ่ือพยำบำลจะเป็นผู้ประสำนงำน ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประชุมกับทุก
วิชำชีพ  
         2.4 ประชุมสหวิชำชีพ ตำมแผนที่ก ำหนด และให้ทุกวิชำชีพปรับแผนกำรดูแลตำมมติที่ประชุม  
         2.5 ภำยหลังจ ำหน่ำยผู้ป่วย ให้เก็บรำยงำน Care Map ไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยโดยให้อยู่หลัง Nursing Care 
Plan  
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
      1. มีแผนกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทและครอบครัวโดยทีมสหวิชำชีพ ตั้งแต่โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์
จนถึงชุมชน  
      2. เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนทำงคลินิกแก่ผู้ป่วยจิตเภทที่เหมำะสมและมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนกำร
ดูแลผู้ป่วยจิตเภท  
      3. ทีมสหวิชำชีพมีกำรสื่อสำรกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภทในทิศทำงเดียวกัน  
 

บทที่ 2 ควำมรู้เกี่ยวกับโรคจิตเภท 

กำรพัฒนำคู่มือกำรปฏิบัติงำนทำงคลินิก ( Clinical Practice Guideline) ส ำหรับผู้ป่วยจติเภท ได้มีกำร
ทบทวนเอกสำรและเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับคู่มือ ดังนี้  
     1. ควำมหมำยของโรคจิตเภท  
     2. สำเหตุของโรคจิตเภท  
     3. อำกำรของโรคจิตเภท  
     4. ชนิดของโรคจิตเภท  
     5. กำรรักษำโรคจิตเภท  
     6. แนวคิดเรื่อง Clinical Practice Guideline  
 
ความหมายของโรคจิตเภท  
     โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็นควำมผิดปกติของสมองอย่ำงหนึ่ง อำกำรที่ส ำคัญ คือ มีควำมผิดปกติใน
กำรคิด (Thinking) มีควำมผิดปกติในกำรรับรู้ มีอำรมณ์ที่ไม่เหมำะสมหรืออำรมณ์ทื่อ กำรวินิจฉัยต้องอำศัย

http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/schiz_lession2.aspx


อำกำรเป็นหลัก และกำรวินิจฉัยต้องอำศัยอำกำรหลำยๆ อำกำรท่ีเกิดข้ึนพร้อมกัน มำกกว่ำจะใช้อำกำรใด
อำกำรหนึ่งเพียงอย่ำงเดียว (สุชำติ พหลภำคย์, 2546)  
 
สาเหตุของโรคจิตเภท  
     ในกำรตั้งสมุฏฐำนวิทยำของจิตเภท สุชำติ พหลภำคย์ (2547) อธิบำยไว้ว่ำ โรคจิตเภทเป็นควำมผิดปกติ
ทำงจิตชนิดหนึ่งที่มีชนิดย่อยๆ หลำยชนิด ( heterogeneous) จึงไม่ทรำบสำเหตุที่แท้จริงของจิตเภท 
โดยทั่วไปกำรอธิบำย สมมุติฐำนวิทยำของจิตเภทว่ำเป็น “stress-diathesis model” กล่ำวคือ บุคคลอำจจะ
มีควำมไวต่อกำรเจ็บป่วย ( vulnerability) ที่จ ำเพำะ ควำมไวต่อกำรเจ็บป่วยที่จ ำเพำะรวมเรียกว่ำ diathesis 
เมื่อมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นควำมเครียดบำงอย่ำงมำกระทบ จะท ำให้อำกำรของจิตเภทก่อตัวจนแสดงอำกำร 
diathesis และควำมเครียดอำจจะเป็นสำเหตุทำงชีวภำพหรือทำงสิ่งแวดล้อมหรือทั้งสองอย่ำง สิ่งแวดล้อมก็ยัง
เป็นได้ท้ังทำงชีวภำพ เช่น กำรติดเชื้อ หรือทำงจิตวิทยำ เช่นภำวะครอบครัวที่เครียด หรือญำติใกล้ชิดถึงแก่
กรรม รำกฐำนทำงชีวภำพของ diathesis อำจจะถูกดัดแปลงโดยอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทำงอัตตำ ( 
ego) และกำรพัฒนำทำงสังคม เช่น กำรใช้ยำในกำรท ำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจ (abuse) ควำมเครียดทำงจิต
สังคมและอุบัติเหตุ ในขณะนี้เรำเชื่อว่ำ stress-diathesis model เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในกำรน ำสำเหตุต่ำงๆ ที่
ค้นพบมำอธิบำยเชิงสมมุติฐำนวิทยำของจิตเภท  
     สำเหตุต่ำงๆ ของจิตเภท มักแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สำเหตุทำงชีวภำพ สำเหตุทำงพันธุกรรม และ
สำเหตุทำงจิตสังคม ดังต่อไปนี้ คือ  
     1. สำเหตุทำงชีวภำพ  
        1.1 สมมติฐำน dopamine ผู้ป่วยจิตเภทมี dopaminergic system ของสมองท ำงำนมำกเกินไป 
(hyperactivity)  
        1.2 สำรถ่ำยทอดประสำทอ่ืนๆ ที่อำจผิดปกติจนเป็นสรีรพยำธิวิทยำของจิตเภทนอกเหนือจำก 
dopamine ได้แก่  
            1.2.1 Norepinephrine อำจจะท ำงำนมำกเกินในผู้ป่วยจิตเภท นอกจำกนี้ยำ amphetamine ซ่ึง
สำเหตุท ำให้เกิดอำกำรคล้ำยจิตเภทชนิดระแวงก็ออกฤทธิ์ทั้งต่อ neuron ชนิด dopamine และชนิด 
noradrenaline  
            1.2.2 Gamma-aminobutyric acid ( GABA) เป็นตัวยับยั้งกำรถ่ำยทอดประสำท ถ้ำ GABA 
ท ำงำนน้อยลง dopamine จะท ำงำนมำกเกิน  
        1.3 ประสำทพยำธิวิทยำ ( Neuropathology) มีอยู่ 2 ชนิดคือ  
            1.3.1 กำรศึกษำทำงประสำทเคมี ( neurochemistry) ผลกำรศึกษำพบว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวน 
D2 receptor ใน basal ganglia และ hippocampus ในสมองคนไข้จิตเภทที่เสียชีวิตแล้ว  
            1.3.2 กำรศึกษำทำง morphometry ของสมองของคนไข้หลังเสียชีวิตแล้ว พบว่ำมีกำรเสื่อม 
degeneration แบบหนึ่งเกิดขึ้นที่ limbic system และ basal ganglia ลักษณะของกำรเสื่อมที่พบคือมี 
gliosis จ ำนวน neuron ลดลงและปริมำตรของเนื้อสมองบริเวณนั้นๆ ลดลง  
        1.4 Brian imaging กำรศึกษำด้ำนประสำทพยำธิวิทยำในต้นศตวรรษที่ 19 จะไม่พบควำมผิดปกติของ
สมองในผู้ป่วย Schizophrenia ท ำให้ Schizophrenia ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม functional disorders แต่กำรศึกษำ
อย่ำงกว้ำงขวำงในช่วงหลำยทศวรรษท่ีผ่ำนมำท ำให้พบควำมผิดปกติหลำยแห่งในสมองของผู้ป่วย เช่น กำร
กว้ำงขึ้นของ lateral ventricle, กำรมีปริมำณลดลงของ amygdale และ hippocampus, กำรมีปริมำณ
เพ่ิมข้ึนของ basal-ganglia nuclei, กำรท ำงำนลดลงบริเวณ frontal lobes  



        1.5 สรีรวิทยำไฟฟ้ำ ( Electrophysiology) กำรศึกษำคลื่นไฟฟ้ำสมองของผู้ป่วยจิตเภท จ ำนวนหนึ่งมี
ควำมผิดปกติ กล่ำวคือ สมองมีสภำพไวต่อกำรถูกกระตุ้น เช่น ถ้ำหำกกระตุ้นด้วยกำรให้อดนอนแล้วบันทึก
คลื่นไฟฟ้ำของสมองจะพบคลื่นไฟฟ้ำชนิด spike เพ่ิมขึ้น ควำมผิดปกติชนิดอ่ืนๆ ที่พบคือ คลื่นไฟฟ้ำชนิด 
alpha ลดลง ส่วน theta และ delta เพ่ิมข้ึน นอกจำกนี้ คลื่นไฟฟ้ำของสมองอำจจะคล้ำยของโรคลมบ้ำหมู
หรืออำจจะพบควำมผิดปกติดังที่กล่ำวมำอยู่ที่สมองซีกซ้ำยซีกเดียวก็ได้  
        1.6 กำรติดเชื้อ เช่น ภำวะฤดูกำลขณะคลอดมักจะมีกำรติดเชื้อไวรัส และผู้ป่วยจิตเภทผู้ใหญ่มักจะพบ
เป็นกลุ่ม (cluster) ตำมสภำพภูมิศำสตร์ ฤดูที่ผู้ป่วยอยู่โรงพยำบำลก็มักเป็นช่วงที่มีกำรติดเชื้อไวรัส ขณะป่วย
จะพบ atypical lymphocyte อย่ำงไรก็ตำมจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีหลักฐำนที่แน่ชัดกว่ำนี้ที่แสดงว่ำมีกำร
ติดเชื้อเกิดขึ้น เช่น ไม่สำมำรถถ่ำยทอดกำรติดเชื้อในสัตว์ทดลอง ไม่พบ infectious particle เป็นต้น 
หลักฐำนเท่ำที่มีอยู่ท ำให้เกิดกำรแปลผลไปต่ำงๆ นำนำ เช่น infectious agent ท ำให้เกิดทั้งอำกำรทำงจิตเวช
และภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ infectious agent ท ำให้เกิด autoimmune ต่อสมองส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นกำร
เฉพำะ หรือจิตเภทเป็น primary immune disorder ที่ท ำให้เกิด autoimmune disorder ต่อสมอง  
        1.7 Psychoendocrinology มีกำรค้นพบว่ำผู้ป่วยจิตเภทมีควำมผิดปกติของ endocrine 
dysregulation ที่เก่ียวข้องกับทำงจิตเวช เช่น พบว่ำผู้ป่วยจิตเภทมีระดับ luteinizing hormone (LH) และ
ระดับ follicle stimulating hormone (FSH) ในขณะ baseline ลดลง ในชว่งที่เริ่มป่วย และขณะที่ป่วยเป็น
โรคจิตเภท  
 
     2. สำเหตุทำงพันธุศำสตร์  
        สมมติฐำนทำงพันธุศำสตร์ของผู้ป่วยจิตเภทมีควำมไวที่จะเป็นจิตเภท สิ่งแวดล้อมทั้งทำงจิตวิทยำและ
ทำงชีวภำพจะท ำหน้ำที่เป็นควำมเครียดที่กระตุ้นกำร Expression ของยีนส์จนท ำให้เกิดอำกำรของโรคจิตเภท 
ขณะนี้ได้มีกำรค้นพบ marker ที่อยู่บนโครโมโซมท่ี 5 ว่ำน่ำจะเชื่อมโยงกับจิตเภทแต่ยังไม่ได้รับกำรยืนยัน
อย่ำงกว้ำงขวำง  
        ข้อมูลทำงพันธุศำสตร์ที่พบคือ ควำมชุกของจิตเภทในประชำกรคือร้อยละ 1 Monozygotic twin 
concordance rate ของจิตเภทสูงที่สุดคือ ร้อยละ 47 บุตรที่ทั้งบิดำและมำรดำเป็นจิตเภทจะมีควำมชุก ร้อย
ละ 40 ฝำแฝด dizygotic twin ของผู้ป่วยจิตเภทมีควำมชุกร้อยละ 12 บุตรที่บิดำมำรดำคนใดคนหนึ่งเป็นจิต
เภทมีควำมชุกร้อยละ 12 เช่นเดียวกัน พี่น้องของจิตเภทแต่ไม่ใช่ฝำแฝดกันมีควำมชุกร้อยละ 8  
        ได้มีกำรศึกษำจนพบว่ำฝำแฝดไข่ใบเดียวกันที่คนหนึ่งถูกแยกให้เลี้ยงโดยบิดำมำรดำบุญธรรมก็มีอัตรำ
กำรเป็นจิตเภทเท่ำกับฝำแฝดที่ถูกเลี้ยงโดยบิดำมำรดำที่แท้จริง เช่นนี้ แสดงว่ำพันธุกรรมมีอิทธิพลมำกกว่ำ
สิ่งแวดล้อม  
 
     3. สำเหตุทำงจิตสังคม  
        3.1 ทฤษฎีทำงด้ำนจิตวิเครำะห์ กล่ำวถึงควำมบกพร่องทำงจิตที่ส ำคัญจนท ำให้เป็นจิตเภทคือกำรจัด
ระเบียบของอัตตำ ( ego organization) ผิดปกติอย่ำงมำกจนกระทบกระเทือนต่อกำรตีควำม (interpret) 
เกี่ยวกับควำมเป็นจริง ( reality) และกระทบกระเทือนต่อกำรควบคุมแรงขับ (drive) เช่น sexual drive และ 
aggressive drive เพรำะในวัยเด็ก ผู้ป่วยจิตเภทมีควำมสัมพันธ์ที่ไม่สนิทดีกับมำรดำ หรือทำรกบำงคนใน
ขณะนั้นมีควำมกังวลเพรำะมีมำรดำที่วิตกกังวลเหมือนกัน ทั้งควำมสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับมำรดำ คือเด็กไม่สำมำรถ
พัฒนำตนเองให้พ้นระยะ oral phase ที่เป็นระยะกำรพ่ึงพิงและสนิทกับมำรดำ ควำมสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับมำรดำ
ท ำให้เด็กเกิดควำมรู้สึกเกลียดชัง ต่อต้ำนและก้ำวร้ำว จนท ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมำรดำและทำรกบิดเบี้ยว 



ท ำให้กำรพัฒนำรูปแบบบุคลิกภำพไม่เหมำะสม และไวต่อควำมเครียด  
        3.2 Learning theory อธิบำยว่ำในขณะที่ยังเด็กอยู่ ผู้ป่วยได้กำรคิดอย่ำงไม่มีเหตุผลโดยเลียนแบบมำ
จำกบิดำมำรดำ ซึ่งอำจจะมีปัญหำทำงจิตใจอยู่ด้วย และมีควำมบกพร่องในทักษะทำงสังคม เนื่องจำกไม่
สำมำรถเรียนรู้ได้ดีพอ เป็นเหตุให้ควำมสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่ำงบุคคล  
        3.3 ทฤษฎีทำงด้ำนครอบครัว อธิบำยด้วยเหตุผล 4 ข้อคือ  
            3.3.1 มำรดำที่เป็นสำเหตุของโรคจิตเภท (Schizophrenic mother) จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ 
เข้ำไม่ถึงจิตใจของบุตร ( emotional withholding) ครอบง ำบุตร ( domineering) และมีทัศนคติไม่ยอมรับ
บุตร ท ำให้เมื่อโตขึ้นมีควำมขัดแย้งทำงใจเกี่ยวกับกำรไว้วำงใจผู้อื่น จะโกรธผู้อื่น มำรดำยังอำจจะมีลักษณะว่ำ
ปกป้องบุตรจนเกินไปหรือปฏิเสธบุตรอย่ำงชัดเจน ทฤษฎีนี้เน้นกำรกล่ำวโทษมำรดำเพียงฝ่ำยเดียวโดยไม่มอง
บริบทอื่นๆ จึงไม่ได้รับควำมเชื่อถือในปัจจุบัน  
            3.3.2 กำรสื่อสำรภำยในครอบครัวเป็นแบบ double bind communication เป็นกำรสื่อสำรชนิด
ทีบ่ังคับบุตรให้อยู่ในสถำนกำรณ์ที่ต้องเลือก 2 ทำง ทำงเลือกในแต่ละทำงมีควำมขัดแย้งในตัวมันเองก่อให้เกิด
ควำมรู้สึกเจ็บปวดทนไม่ได้พอๆ กัน และไม่ว่ำจะเลือกทำงใดก็ผิด แต่ต้องเลือกและไม่ให้โอกำสวิพำกษ์วิจำรณ์
ใดๆ บิดำมำรดำมักจะพูดแบบคลุมเครือ ไม่เที่ยวตรง ( imprecise)  
            3.3.3 บิดำมำรดำอยู่ด้วยกันแบบ marital schism กล่ำวคือ บิดำมำรดำอยู่ด้วยกันเพรำะต้องพ่ึงพิง
กัน แต่เป็นกำรพ่ึงพิงกันอย่ำงมีพยำธิสภำพ คือมีควำมขัดแย้งกันอย่ำงชัดเจน ขำดควำมไว้วำงใจและขำดกำร
สื่อสำรกัน หรือครอบครัวมีลักษณะเป็นแบบ skewed family คือบิดำมำรดำฝ่ำยหนึ่งจะสนิทสนมกับบุตรเพศ
ตรงกันข้ำมอย่ำงมำกผิดปกติ  
            3.3.4 บิดำมำรดำอยู่ด้วยกันแบบ Marital skew คือบิดำมำรดำสัมพันธ์กันอย่ำงมีควำมเบ้ไปสู่ฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่ง ซ่อนควำมไม่ลงรอยกันอย่ำงเรื้อรัง แต่กลับแสดงภำพที่ประสำนกัน ( harmony) ให้เห็น มีบิดำ
หรือมำรดำคนหนึ่งเป็น dominant ส่วนบิดำหรือมำรดำอีกฝ่ำยหนึ่งยอมเจ็บปวด ( masochistic)  
ผู้ป่วยเมื่อกลับไปอยู่ท่ีบ้ำน อำกำรจิตเภทอำจจะก ำเริบกลับ (relapse) ได้เร็ว ถ้ำประสบกับภำวะที่มีกำรแสดง
ทำงอำรมณ์ ( expressed emotion หรือ EE) ภำวะนี้หมำยควำมว่ำภำยในครอบครัวของผู้ป่วยจิตเภทมีกำร
สื่อสำรชนิดต ำหนิติเตียน ( criticism) มีกำรเกลียดชังเป็นปรปักษ์ ( hostility) มีกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกันมำก
เกินไป ( over involvement)  
        3.4 ทฤษฎีทำงสังคม นักทฤษฎีบำงท่ำนได้เสนอแนะไว้ว่ำ กำรท ำให้เป็นอุตสำหกรรม และกำรท ำให้เป็น
เมือง เป็นควำมเครียดถึงข้ันเป็นสมุฏวิทยำและมีผลต่อกำรด ำเนินโรคของจิตเภท  
 
 
อาการของโรคจิตเภท  
     โรคจิตเภท T.J. Crow (1980) ได้แบ่งควำมผิดปกติเป็น 2 กลุ่มอำกำรหลัก คืออำกำรทำงบวก (positive 
symptoms) และอำกำรลบ (negative symptoms) ( สมพร บุษรำทิจ , ศิรริัตน์ คุปติวุฒิ , 2540:7-9)  
     1. กลุ่มอำกำรด้ำนบวก (Positive symptoms) ได้แก่  
        - อำกำรประสำทหลอน (hallucinations)  
        - อำกำรหลงผิด (delusions)  
        - ควำมคิดผิดปกติ (thought disorders)  
        - พฤติกรรมผิดปกติ (behavioral disorganization)  
        - ประโยคค ำพูดฟังไม่รู้เรื่อง ใช้ศัพท์แปลกๆ ( Disorganized Speech)  



        - นิ่งไม่เคลื่อนไหว อยู่ในท่ำทำงแปลกๆ หรือเอะอะโวยวำย ( Catatonia)  
     2. กลุ่มอำกำรด้ำนลบ (Negative symptoms) เป็นอำกำรที่แสดงถึงกำรไม่ท ำหน้ำที่ หรือท ำหน้ำที่ลดลง 
ซึ่งหน้ำที่นี้ได้เคยมีอยู่ในระยะก่อนเกิดโรค อำกำรในกลุ่มนี้ ได้แก่  
        - สีหน้ำอำรมณ์เฉยเมย (blunting of affect)  
        - ชวีิตไม่มีจุดหมำย หมดควำมกระตือรือร้นในชีวิต (avolition)  
        - ไม่มีสัมพันธภำพกับใคร (lack of socialization)  
        - ไม่พูดหรือพูดน้อย (alogia)  
        - ไม่ยินดียินร้ำย (anhedonia)  
        - บกพร่องทำงเชำวน์ควำมคิด ( cognitive deficit)  
 
 
ชนิดของโรคจิตเภท  
     1. Paranoid Schizophrenia (F 20.0)  
        จิตเภทชนิดหวำดระแวง เป็นจิตเภทที่พบได้มำกท่ีสุดในเกือบทุกส่วนของโลก อำกำรทำงคลินิกที่เด่นๆ 
ก็คือ อำกำรหลงผิด ซึ่งมักเป็นชนิดหวำดระแวงอย่ำงคงท่ี โดยปกติจะมีอำกำรประสำทหลอนร่วมด้วย 
โดยเฉพำะอำกำรหูแว่ว และพบควำมแปรปรวนของกำรรับรู้ ส ำหรับควำมคิดผิดปกติทำงอำรมณ์ ควำมตั้งใจ 
(Volition) ค ำพูดและอำกำร กำรเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ( Catatonia ) ไม่ใช่อำกำรส ำคัญ  
 
     2. Hebephrenic Schizophrenia (F 20.1)  
        เป็นโรคจิตเภทชนิดหนึง่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงอำรมณ์เป็นอำกำรเด่น อำกำรหลงผิดและประสำท
หลอนจะเป็นช่วงสั้นๆ และมีลักษณะแตกกระจำย พฤติกรรมคำดกำรณ์ไม่ได้และขำดควำมรับผิดชอบ และพบ 
mannerisms (อำกำรท ำท่ำทำงซ้ ำๆ) ได้บ่อย อำรมณ์มีลักษณะตื้นๆ (Shallow) และแสดงอำรมณ์ไม่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยหัวเรำะคิกคักหรือยิ้มให้กับตนเอง หรือท่ำทำงหยิ่งท ำหน้ำตำบูด
เบี้ยว mannerisms ท ำตลก บ่นว่ำตนเองมีโรคใดโรคหนึ่งอยู่และพูดวลีซ้ ำๆ ส ำหรับควำมคิดของผู้ป่วยมี
ลักษณะไม่เป็นระบบ (disorganized) และพูดจำไม่ต่อเนื่องท ำให้ฟังไม่รู้เรื่อง ผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะแยกตัวตำม
ล ำพังและพฤติกรรมดูเหมือนจะไร้จุดหมำยและควำมรู้สึกจิตเภทชนิดนี้เริ่มแสดงอำกำรครั้งแรกระหว่ำงอำยุ 
15-25 ปี กำรพยำกรณ์โรคไม่ดีเพรำะอำกำร negative symptoms เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะอำกำรไม่
แสดงอำรมณ์และควำมตั้งใจ นอกจำกนี้พบว่ำควำมแปรปรวนทำงอำรมณ์และควำมตั้งใจ และควำมผิดปกติ
ของควำมคิดเป็นอำกำรเด่น อำจพบอำกำรประสำทหลอนและหลงผิดแต่ไม่ใช่อำกำรเด่น แรงขับของจิตใจและ
ควำมคิดตกลงใจแน่วแน่จะหำยไปและไม่มีเป้ำหมำย ดังนั้นพฤติกรรมของผู้ป่วยจึงดูไร้จุดหมำยและไม่มี
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยมีแนวคิดตื้นๆ เกี่ยวกับศำสนำ ปรัชญำ และแนวคิดนำมธรรมอ่ืนๆ ท ำให้ผู้ฟังติดตำม
เรื่องรำวได้ล ำบำก  
     3. Catatonic schizophrenia (F 20.2)  
อำกำรเด่น คือ กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยและจิตใจ (Psychomotor) ผิดปกติ อำจมีกำรเคลื่อนไหวมำก 
(hyperkinesias) สลับกับอำกำรซึมเคลื่อนไหวน้อย (Stupor) หรืออำกำรเคลื่อนไหวตำมค ำบอก (automatic 
obedience) สลับกับอำกำรดื้อไม่ท ำตำม (negativism) อำกำรเด่นของกลุ่มนี้ได้แก่  
        3.1 ไม่เคลื่อนไหวทำงกำย  
        3.2 มีกำรเคลื่อนไหวทำงกำยมำก และอย่ำงไม่มีจุดมุ่งหมำยและไม่อยู่ภำยใต้อิทธิพลของสิ่งเร้ำภำยนอก



ร่ำงกำย  
        3.3 Negativism อย่ำงรุนแรง  
        3.4 เคลื่อนไหวแบบประหลำดพิกล เช่น อยู่ในท่ำประหลำดไม่เหมำะสม  
        3.5 Echolalia หรือ Echopaxia  
     4. Undifferentiated schizophrenia (F20.3)  
        เป็นสภำวะเข้ำได้กับเกณฑ์ทั่วไป ส ำหรับกำรวินิจฉัยโรคจิตเภท แต่อำกำรไม่เข้ำกับจิตเภทชนิดย่อยใน
รหัส F20.0 – F 20.2 หรือมีอำกำรของชนิดย่อยเหล่ำนั้นมำกกว่ำ 1 อย่ำง แต่อำกำรไม่เด่นพอที่จะวินิจฉัยเป็น
ชนิดย่อยชนิดใดชนิดหนึ่ง  
     5. Post-schizophrenic depression (F 20.4)  
        เป็นสภำวะซึมเศร้ำซึ่งอำจจะเป็นนำน และเกิดตำมหลังโรคจิตเภท อำกำรของโรคจิตเภทบำงอย่ำงต้อง
คงอยู่แต่ไม่เด่น อำกำรเหล่ำนี้อำจเป็นแบบ positive หรือ negative ก็ได้แต่แบบหลังพบได้มำกกว่ำ  
     6. Residual schizophrenia (F 20.5)  
        เป็นโรคจิตเภทที่มีลักษณะเรื้อรัง มีกำรด ำเนินโรคตั้งแต่ระยะต้น (คือ มีอำกำรของโรคจิตเภทตั้งแต่ 1 
ครั้งข้ึนไป) ถึงระยะท้ำยอย่ำงชัดเจน ลักษณะของโรคจิตเภทชนิดนี้ คือ มีอำกำร negative symptoms อย่ำง
ยำวนำน      7. Simple schizophrenia  
        เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย อำกำรค่อยเป็นค่อยไปแต่ด ำเนินไปเรื่อยๆ ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมที่แปลกประหลำด 
ไม่สำมำรถท ำตำมสิ่งที่สังคมต้องกำรและควำมสำมำรถทั้งหมดเสื่อมลงไป อำกำรหลงผิดและประสำทหลอนไม่
ชัดเจน อำกำรโรคจิตไม่ชัดเจนเหมือนจิตเภทชนิดอ่ืน จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีอำกำรโรคจิตที่ชัดเจนน ำมำก่อน 
ควำมบกพร่องของสังคมที่เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จะตำมมำด้วยอำกำรเร่ร่อน ผู้ป่วยสนใจแต่เรื่องรำวของตนเอง เกียจ
คร้ำนและไร้จุดหมำย  
 
 
การรักษาโรคจิตเภท  
     กำรรักษำโรคจิตเภทประกอบด้วย (สุชำติ พหลภำคย์, 2546, 2547)  
     1. กำรรับไว้รักษำภำยในโรงพยำบำล ผู้ป่วยจิตเภทที่ต้องให้กำรรักษำภำยในโรงพยำบำลจะมีลักษณะ
ต่อไปนี้คือ มีปัญหำในกำรวินิจฉัย ผู้ป่วยมีอำกำรรุนแรงจนพฤติกรรมเสียระบบ ( disorganized) และไม่
เหมำะสมจนไม่สำมำรถจัดหำควำมต้องกำรพ้ืนฐำนให้ตนเอง ผู้ป่วยอำจจะฆ่ำตัวตำยหรือท ำร้ำยผู้อื่น  
     2. กำรรักษำทำงกำย ( somatic treatment)  
กำรใช้ยำ antipsychotic ท ำให้อำกำรโรคจิตดีขึ้น แต่ไม่ได้ท ำให้จิตเภทหำย ผู้ป่วยต้องรับกำรรักษำนำน โดยมี
หลักกำรคือ รักษำอำกำรเฉียบพลัน และให้ยำระยะยำวเพ่ือป้องกันกำรกลับเป็นซ้ ำ  
        กำรรักษำด้วยกำรท ำให้ชักด้วยไฟฟ้ำ ( ECT) วิธีนี้ได้ผลสู้ยำต้ำนโรคจิตไม่ได้ แต่จะใช้ได้ผลดีมำกส ำหรับ
จิตเภทชนิด catatonia และผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถใช้ยำต้ำนโรคจิต  
        กำรรักษำด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น จิตศัลยกรรม ( psychosurgery) โดยเฉพำะ frontal lobotomy ปัจจุบัน
ไม่ใช้วิธีนี้ในกำรรักษำจิตเภทแล้ว  
     3. กำรรักษำทำงจิตสังคม แม้ว่ำยำต้ำนโรคจิตจะเป็นหลักในกำรรักษำจิตเภท แต่กำรรักษำทำงจิตสังคมจะ
ช่วยเพิ่มพูน ท ำให้อำกำรทำงจิตดีขึ้น กำรรักษำจึงควรจะกระท ำควบคู่กันไปทั้งกำรรักษำด้วยยำ และกำรรักษำ
ทำงจิตสังคม  
        จิตบ ำบัด โดยใช้แนวคิดทฤษฎีต่ำงๆมำใช้ในกำรบ ำบัด เช่น พฤติกรรมบ ำบัด ( Behavioral therapy)  



        กลุ่มบ ำบัด ( Group Therapy)  
        ครอบครัวบ ำบัด เพื่อให้ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย  
     เป้ำหมำยของกำรรักษำมี 3 ประกำรคือ  
     1. รกัษำอำกำรให้หำยหรือบรรเทำลง (symptoms reduction) เช่น กำรรักษำด้วยยำ กำรช็อกด้วย
ไฟฟ้ำ  
     2. ป้องกันไม่ให้กลับป่วยซ้ ำอีก (prevention of relapse) เช่น กำรท ำจิตบ ำบัดแบบบุคคลหรือกลุ่ม  
     3. กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ท ำให้คุณภำพชีวิตดีขึ้น (rehabilitation) เช่น เกษตรกรรมบ ำบัด อำชีวบ ำบัด จัด
โปรแกรมให้ควำมรู้ กำรให้ค ำปรึกษำ จิตบ ำบัดแบบประคับประคอง  
     กำรรักษำผู้ป่วยจิตเภท ควรให้กำรรักษำอย่ำงเต็มที่ตั้งแต่ครั้งแรกจะเป็นผลดีที่สุด กล่ำวคือ ร้อยละ 90 จะ
หำยจำกอำกำรเจ็บป่วย ถ้ำทิ้งไว้นำนอำกำรก ำเริบครั้งต่อมำจะรักษำไม่ได้ผลดีเท่ำกับกำรรักษำครั้งแรก และ
ยิ่งเป็นมำกครั้งต้องใช้เวลำรักษำนำนขึ้น นอกจำกนี้ ผู้ป่วยจิตเภทที่เกิดอำกำรก ำเริบบ่อยครั้ง กำรท ำงำนของ
สมองจะเสื่อมถอยลง โดยพบว่ำเนื้อสมองสีเทำ (Gray matter) จะมีปริมำณลดลง ท ำให้ผู้ป่วยมีควำม
ยำกล ำบำกในกำรคิด กำรตัดสินใจอย่ำงมำก ( สมพร บุษรำทิจ และธีรศักดิ์ สำตรำ , 2546) ซึ่งส่งผลต่อกำร
บ ำบัดทำงจิตสังคม  
 
 
แนวคิดเรื่อง Clinical Practice Guideline (CPG) (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, 2546)  
     CPG คือข้อมูลวิชำกำรเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจของผู้ประกอบวิชำชีพ CPG ที่ดีมีรูปแบบกำรจัดท ำและ
น ำเสนอท่ีชัดเจน เช่น กำรระบุสภำพปัญหำทำงคลินิกที่จะน ำไปใช้ กำรทบทวนควำมรู้วิชำกำร ข้อเสนอแนะ
ในกำรดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งควำมหนักแน่นของข้อเสนอแนะแต่ละข้อ  
     CPG ที่มีกำรท ำในโรงพยำบำลทั่วๆ ไป เป็นกำรน ำ CPG หรือข้อมูลวิชำกำรท่ีมีอยู่ แล้วมำทบทวนว่ำจะ
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รูปแบบง่ำยๆอำจจะอยู่ในลักษณะของนโยบำยทำงคลินิก Flow chart 
หรือแปลงให้ไปอยู่ในรูปของกำรน ำไปวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วยคือ Care Map  
     Gap Analysis เป็นเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมให้มีกำรน ำข้อมูลวิชำกำรไปใช้ได้ง่ำยขึ้น เริ่มด้วยกำรพิจำรณำว่ำ
สิ่งที่ปฏิบัติอยู่กับสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะใน CPG หรือข้อมูลทำงวิชำกำรมีควำมแตกต่ำงกันตรงไหน อย่ำงไร ถ้ำ
จะปรับปรุงโดยมีควำมเป็นไปได้มำกท่ีสุดเพ่ือลดควำมแตกต่ำงกัน จะท ำได้แค่ไหน อย่ำงไร  
     Gap Analysis ท ำให้เรำปรับปรุงคุณภำพได้มำกขึ้น ท ำให้เรำใช้เวลำส่วนใหญ่มำคิดว่ำจะท ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงไร  
     ทีมท่ีท ำ CPG ไว้แล้ว ก็น ำ Gap Analysis มำใช้เพ่ือทบทวนว่ำสิ่งที่ก ำหนดไว้นั้นมีตรงไหนที่ยังท ำไม่ได้ ถ้ำ
จะท ำให้ได้จะต้องท ำอย่ำงไร ทีมท่ียังไม่ได้ท ำ CPG หรือมีเรื่องที่อยำกจะปรับปรุงแต่ยังไม่สำมำรถท ำ CPG ได้ 
ก็สำมำรถใช้ Gap Analysis มำทบทวนโดยอำศัยข้อมูลวิชำกำรท่ีคนอ่ืนท ำไว้มำพิจำรณำ เป็นกำรเดินทำงลัด 
และไม่ต้องเสียเวลำถกเถียงว่ำจะเขียน CPG อย่ำงไร  
     Care Map คือเครื่องมือในกำรวำงแผนกำรดูแลผู้ป่วยเฉพำะโรคเฉพำะรำย Care Map เป็นชื่อกำรค้ำ ชื่อ
ทั่วไปคือ Clinical pathway Care Map จะระบุผลลัพธ์ที่คำดหวัง intervention ที่จะให้แก่ผู้ป่วยในช่วงเวลำ
ต่ำงๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ้นกำรดูแลผู้ป่วยในครั้งนั้น ช่วงระยะเวลำที่กล่ำวถึงอำจจะเป็นชั่วโมง วัน หรือ
สัปดำห์ แล้วแต่ acuteness ของผู้ป่วย Care Map อำจจะใช้เป็นเพียงสิ่งเตือนใจ หรืออำจจะใช้เพื่อกำร
บันทึกร่วมด้วยก็ได้  
     เหตุผลส ำคัญท่ีพูดถึงเรื่องนี้คือกำรดูแลรักษำผู้ป่วยอย่ำงเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของวิชำกำร เป็นสิ่งที่จะท ำ



ให้เรำอธิบำยแก่สังคมได้ว่ำเรำมีควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้ประกอบวิชำชีพ  
     ควำมรู้ทำงวิชำกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วเท่ำไร เรำยิ่งจ ำเป็นต้องติดตำมและ
น ำมำสู่กำรปฏิบัติกิจกรรมที่เรำคุ้นเคยคือกำรท ำ Journal club เพียงขยับต่อมำอีกนิดเดียวจะกลำยเป็น gap 
analysis และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดูแลผู้ป่วย  
     ควรเริ่มต้นด้วยกำรพิจำรณำว่ำมีโรคหรือสภำวะอะไรบ้ำงที่เรำเห็นว่ำมีโอกำสปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เช่น โรค
ที่มีภำวะไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นบ่อย หรือผลกำรรักษำไม่ดี หรือมีค่ำใช้จ่ำยสูง  
     ใช้ gap analysis เพ่ือดูว่ำจะปรับปรุงตรงไหน อย่ำงไร กำรปรับปรุงอำจจะเป็นเรื่องของกำรจัดระบบ
บริกำรใหม่ กำรส่งต่อ กำรมีแบบบันทึกที่เป็น check list หรือ flow chart หรืออำจจะเป็น Care Map 
แล้วแต่ควำมเหมำะสมในแต่ละกรณี เมื่อใช้กันไปแล้วระยะหนึ่ง อำจจะมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับควำมเป็นไปได้มำกข้ึน เมื่อเหมำะสมแล้วหำเวลำว่ำงๆ มำเขียนสรุปสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่ ก็จะเป็น 
CPG ที่เรำปฏิบัติอยู่จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยจิตเภท 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับพยาบาลผู้ป่วยนอก 

 
      
1. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทรำยใหม่มีอำกำรดีข้ึนและผู้ป่วยจิตเภทรำยเก่ำเกิดอำกำรก ำเริบซ้ ำลดลง  
 

http://www.jvkk.go.th/newweb/CPG/schiz_lession3.aspx


2. ค้าจ้ากัดความ  
   2.1 ผู้ป่วยจิตเภทรำยใหม่ หมำยถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับกำรรักษำ และได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรคจิตเภท
จำกที่ใดมำก่อน  
    2.2 ผู้ป่วยจิตเภทหลังจ ำหน่ำยมีอำกำรก ำเริบซ้ ำภำยใน 3 เดือน หมำยถึง ผู้ป่วยที่ได้รับกำรบ ำบัดจนอำกำร
ทำงจิตทุเลำและจ ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำล มีอำกำรก ำเริบซ้ ำภำยใน 3 เดือน หลังจ ำหน่ำยออกจำก
โรงพยำบำล  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
   เป็นผู้ป่วยจิตเภทรำยใหม่และรำยเก่ำตำมค ำจ ำกัดควำมในข้อ 2 ที่มำรับบริกำรที่กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก  
 
4. เครื่องชี้วัด  
   4.1 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทรำยใหม่ที่มำรักษำต่อเนื่องภำยใน 6 เดือน 70 % ขึ้นไป  
   4.2 ร้อยละของผู้ป่วยจิตเภทที่ Admit ครั้งที่ 1 หลังจ ำหน่ำยที่มำรักษำต่อเนื่อง ภำยใน 6 เดือน 70 % ขึ้น
ไป  
 
5. สูตรเครื่องชี้วัด  
 

    
6. ผังกระบวนการท้างาน( Flow Chart )  
 
  



 
 
7.แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับพยาบาลผู้ป่วยนอก  
 
   กรณีผู้ปว่ยใหม่  
      1. ออกใบตรวจรักษำ ตรวจร่ำงกำย และวัดสัญญำณชีพในรำยที่วัดได้  
      2. คัดกรองอำกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ในรำยที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรงไม่
สำมำรถควบคุมตัวเองได้ จะจ ำกัดพฤติกรรมไว้ที่ห้องฉุกเฉิน  
      3. ซักประวัติและประเมินอำกำรทำงคลินิกด้วยแบบประเมินภำวะแทรกซ้อนทำงกำยส ำหรับพยำบำล/
แพทย์ กรณีมีอำกำรฉุกเฉิน จัดเข้ำช่องทำงฉุกเฉินเร่งด่วนให้ได้พบแพทย์ ภำยใน 15 นำที และดูแลให้ได้รับ
กำรรักษำตำมค ำสั่งแพทย์ทันที  
      4. ในรำยที่แพทย์วินิจฉัยว่ำเป็นโรคจิตเภทจะท ำแบบประเมินสมรรถนะผู้ป่วยและประเมินอำกำรต่อจน
ครบ 6 เดือน  
      5. ให้สุขภำพจิตศึกษำแก่ผู้ป่วยและญำติโดยใช้ MEDTHOD Model  
      6. กรณีไม่รับไว้รักษำในโรงพยำบำล ออกใบนัด เน้นให้มำพบแพทย์ตำมนัด โดยติดสติ๊กเกอร์สีเขียวที่บัตร
ประจ ำตัวผู้ป่วยและซองประวัติผู้ป่วยพร้อมติดข้อควำมระบุวันครบประเมินอำกำร 6 เดือน วันที่...................



และจะแกะออกเมื่อครบ 6 เดือนส่วนที่ใบนัดระบุคลินิก SC Visit ที่............เมื่อผู้ป่วยมำพบแพทย์ครั้งต่อไป 
งำนเวชระเบียนจะท ำกำรค้นซองเอกสำรแนบกับใบตรวจรักษำมำด้วยทุกครั้ง  
      7. กรณีไม่มำตำมนัดจะใช้ระบบติดตำมผู้ป่วย เน้นเฉพำะในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น 
อุดรธำนี หนองคำย มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด โดยตำมภำยหลังวันนัด 7 วัน ทำงโทรศัพท์ จดหมำย หรือ
ประสำนโซนจังหวัดในกำรติดตำม  
      8. ลงทะเบียนเก็บข้อมูลไว้ส ำหรับกำรประเมินผลครบ 6 เดือน  
 
   กรณีผู้ป่วยเก่า  
      1. ตรวจร่ำงกำย วัดสัญญำณชีพในรำยที่วัดได้  
      2. คัดกรองอำกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน ในรำยที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรงไม่
สำมำรถควบคุมตัวเองได้ จะจ ำกัดพฤติกรรมไว้ที่ห้องฉุกเฉิน  
      3. ในรำยที่มีอำกำรก ำเริบซ้ ำหลังจ ำหน่ำยภำยใน 3 เดือน โดยมีพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง มีหูแว่ว ภำพ
หลอน หวำดระแวงกลัว มีควำมคิดหลงผิด ให้ใช้แบบประเมินสมรรถนะผู้ป่วยและแบบประเมิน
ภำวะแทรกซ้อนทำงกำยส ำหรับพยำบำล/แพทย์ พร้อมทั้ง จัดเข้ำช่องทำงฉุกเฉินเร่งด่วนให้ได้พบแพทย์ภำยใน 
15 นำที และดูแลให้ได้รับกำรรักษำตำมค ำสั่งแพทย์ทันท ี 
      4. ให้ควำมรู้แก่ผู้ป่วยและญำติในเรื่องกำรปฏิบัติตัว  
      5. ออกใบนัด เน้นกำรมำพบแพทย์ตำมนัดและติดสติ๊กเกอร์สีเขียวที่บัตรประจ ำตัวผู้ป่วย กรณีมีอำกำร
ก ำเริบซ้ ำหลังจ ำหน่ำยแต่ไม่รับไว้รักษำในโรงพยำบำล ถ้ำไม่มำพบแพทย์ตำมนัดจะใช้ระบบติดตำมผู้ป่วย
เฉพำะในเขตรับผิดชอบ เช่นเดียวกับผู้ป่วยใหม่  
      6. ในรำยที่มีปัญหำยุ่งยำก ซับซ้อน ส่งเข้ำปรึกษำหำรือในทีมสหวิชำชีพ  
      7. ในรำยที่มีอำกำรก ำเริบซ้ ำหลังจ ำหน่ำยให้มีกำรติดตำมเฝ้ำระวัง 3 เดือนโดยติดสติ๊กเกอร์สีเขียว ระบุ “ 
R” ไว้ที่บัตรผู้ป่วย และที่ซองประวัติผู้ป่วย พร้อมลงทะเบียนไว้เพื่อกำรประเมินผล ถ้ำใน 3 เดือนอำกำรดีขึ้น
ให้ยุติกำรเฝ้ำระวังและแกะสติ๊กเกอร์ระบุ “ R ” ออก คงไว้เฉพำะสติ๊กเกอร์สีเขียวทั้งที่บัตรประจ ำตัวผู้ป่วย
และท่ีซองประวัติ  
      8. ในรำยที่ Refer รับยำใกล้บ้ำน ให้ส่งต่อใบ Refer ไปยังส ำนักงำนผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรจังหวัดที่
รับผิดชอบเพื่อส่งใบ Refer ให้เครือข่ำยและติดตำมว่ำผู้ป่วยไปรับบริกำรหรือไม่  
 
   กรณีผู้ป่วย Admit  
      1. ส่งเอกสำรและน ำญำติไปติดต่อที่ Admit Center เพ่ือท ำสัญญำอยู่รักษำเป็นผู้ป่วยใน  
      2. โทรศัพท์แจ้งให้ตึกผู้ป่วยในทรำบก่อนน ำส่ง โดยมีกำรส่งต่อข้อมูลให้ตึกผู้ป่วยในทรำบดังนี้  
         2.1 แจ้งชื่อ - สกุลผู้ปว่ย  
         2.2 แจ้งอำกำรส ำคัญและกำรดูแลช่วยเหลือที่ให้แล้วขณะรอที่ห้องฉุกเฉิน ก่อนน ำส่งตึก  
         2.3 แจ้งกำรเฝ้ำระวังต่อเนื่อง โดยท ำกำรติดสีที่ป้ำยชื่อผู้ป่วยก่อนน ำผู้ป่วยส่งตึก ดังนี้  
            2.3.1 พฤติกรรมก้ำวร้ำว ติดสีเขียว  
            2.3.2 พฤติกรรมหลบหนี ติดสีแดง  
            2.3.3 ซึมเศร้ำ ฆ่ำตัวตำย ติดสี เหลือง  
      3. น ำผู้ป่วยและญำติ พร้อมด้วยเอกสำรและยำส่งตึกผู้ป่วยใน  
 



   กรณีหน่วยงานภายนอกประสาน  
      เพ่ือส่งผู้ป่วยมำรับกำรรักษำ ให้ปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรบริกำรรับ Refer จำกหน่วยงำนอ่ืน  
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับแพทย์ 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคจิตเภท ทั้งในแง่ของ ควำมหมำย สำเหตุ อำกำรและ
อำกำรแสดง กำรด ำเนินโรค  
   1.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยำจิตเวช ทั้งในแง่ของ ประเภทของยำ วิธีใช้ ผลข้ำงเคียง 
อำกำรพิษจำกยำ วิธีกำรใช้และกำรบริหำรยำ  
   1.3 ผู้ป่วยมีควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยของกำรรักษำ ทั้งในแง่ของ กำรพยำกรณ์โรค ควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำน กำรดูแลตัวเองขณะอยู่ที่บ้ำน รวมถึงกำรจัดกำรกับอำรมณ์ ควำมคิด และพฤติกรรม  
   1.4 ผู้ป่วยมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติดูแลตัวเอง ขณะอยู่ในชุมชน สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยที่
ชุมชนให้กำรยอมรับ และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรรักษำด้ำนจิตสังคม  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
   2.1 ผู้ป่วยจิตเภท  
   2.2 ญำติ / ผู้ดูแลผู้ป่วย  
 
3. เครื่องชี้วัด  
   3.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทกลับมำรักษำซ้ ำในโรงพยำบำล ภำยใน 6 เดือน (ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ) 
ไม่เกินร้อยละ 10  
   3.2 จ ำนวนวันเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ Refer ด้วยโรคทำงกำยหลังจำกรับไว้รักษำไม่เกิน 5 วัน  
   3.3 จ ำนวนวันนอนเฉลี่ยของกำรอยู่รักษำของผู้ป่วยโรคจิตเภทไม่เกิน 30 วัน  
4. สูตรเครื่องชี้วัด  



    
 
5. ผังกระบวนการท้างาน (Flow Chart)  
 



   



   



 
6. แนวทางในการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับแพทย์  
   6.1 ประเมินอำกำรทำงกำย จิต สังคมของผู้ป่วย และให้กำรวินิจฉัยตำมระบบกำรจ ำแนกโรคแบบสำกล 
(ICD-10)  
   6.2 พิจำรณำส่งตรวจต่ำงๆ ทำงห้องปฏิบัติกำรตำมควำมเหมำะสมเพ่ือประกอบกำรวินิจฉัย  
   6.3 ประเมินควำมรุนแรงตำมสภำพอำกำรของผู้ป่วยเช่น Suicide precaution/ aggression 
assessment  
   6.4 พิจำรณำรักษำด้วยยำหรือรักษำด้วยวิธีกำรอ่ืนตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ ให้กำร
ปรึกษำจิตสังคมบ ำบัด  
   6.5 ตรวจประเมินสภำพร่ำงกำยและสภำพจิตเพื่อดูกำรเปลี่ยนแปลงของอำกำร กำรตอบสนองต่อกำรรักษำ 
และผลข้ำงเคียงจำกยำ และปรับเปลี่ยนกำรรักษำให้เหมำะสม  
   6.6 พิจำรณำส่งตรวจพิเศษต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม เพ่ือประกอบกำรวินิจฉัย และติดตำมผลกำรรักษำ  
   6.7ประเมินทัศนคติต่อกำรรับประทำนยำและเตรียมควำมพร้อมในกำรกลับไปด ำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและ
ชุมชน  
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับพยาบาลผู้ป่วยใน 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินภำวะด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณ เพ่ือกำรวำงแผนกำร
พยำบำลแบบองค์รวม (Holistic Care)  
   1.2 ผู้ป่วยได้รับกำรบ ำบัด รักษำ ตำมแนวทำงกำรรักษำ และแผนกำรพยำบำลที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำ 
อำกำรและควำมต้องกำร  
   1.3 ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินผลกำรรักษำ พยำบำล และปรับเปลี่ยนแผนกำรรักษำตำมควำมจ ำเป็น เร่งด่วน
ของปัญหำ อำกำร โดยเน้นควำมปลอดภัย และอำกำรทำงจิตทุเลำเร็วที่สุด  
   1.4 ญำติผู้ป่วยได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องโรค กำรรักษำ และแนวทำงรักษำขณะผู้ป่วยอยู่ใน
โรงพยำบำล  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
   2.1 ผู้ป่วยจิตเภทรับไว้รักษำในโรงพยำบำลครั้งที่ 1  
   2.2 ผู้ป่วยจิตเภทที่กลับมำรักษำซ  ้ำภำยใน 6 เดือน  



   2.2 ญำติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท  
 
3. เครื่องชี้วัด  
   3.1 ผู้ป่วยจิตเภทที่รับกำรรักษำท่ีตึกผู้ป่วยใน Refer ไปรับกำรรักษำด้วยโรคทำงกำยภำยใน 5 วัน ไม่เกิน
ร้อยละ 5  
   3.2 จ ำนวนวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยจิตเภทอยู่รักษำในโรงพยำบำล ไม่เกิน 30 วัน  
   3.3 ผู้ป่วยจิตเภทกลับมำรักษำซ้ ำภำยใน 28 วัน ไม่เกินร้อยละ 10  
 
4. สูตรการค้านวณตัวชี้วัด 
 

  
 
5. ผังกระบวนการท้างาน (Flow Chart)  



   



 
6. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับพยาบาลผู้ป่วยใน  
   6.1 ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร ค ำสั่งกำรรักษำเวชภัณฑ์และผู้ป่วยว่ำถูกต้องหรือไม่  
หำกไม่ถูกต้องประสำนงำน Admit center  
   6.2 รวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินภำวะด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม และจิตวิญญำณของผู้ป่วยและครอบครัว
จำกญำติ โดยใช้แบบบันทึกประวัติรับใหม่ และแบบประเมินเพื่อวำงแผนกำรจ ำหน่ำย  
   6.3 ปฐมนิเทศ และให้ข้อมูลผู้ป่วยและญำติเก่ียวกับโรค และกำรรักษำ ตลอดจนแนวทำงกำรรักษำพยำบำล
ขณะผู้ป่วยอยู่รักษำในโรงพยำบำล  
   6.4 ให้ญำติตัดสินใจเซ็นยินยอมให้ผู้ป่วยรับกำรรักษำในโรงพยำบำล และกำรรักษำด้วยไฟฟ้ำ (F.ET.003) 
โดยก่อนให้ญำติเซ็นยินยอม พยำบำลเป็นผู้ให้รำยละเอียดข้อมูลตำมเอกสำรจนญำติและพยำบำลเข้ำใจ
ตรงกัน  
   6.5 ให้ญำติตรวจสอบทรัพย์สินที่ติดตัวมำกับผู้ป่วยให้ครบ พร้อมกับเซ็นรับทรัพย์สินกลับบ้ำนในใบ รพจ. 4 
ในช่องสิ่งของที่ผู้ส่งตัวคนไข้รับกลับไป  
   6.6 เปิดโอกำสให้ญำติซักถำมข้อสงสัย (ถ้ำมี)  
   6.7 จัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรบ ำบัด (มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช หน้ำ 11)  
   6.8 ประเมินอำกำรทำงจิตผู้ป่วย โดยใช้แบบประเมินอำกำรทำงจิตและประเมิน SAVE (Sucide, Accident 
Violence, Escape) Precaution เมื่อพบว่ำ ผู้ป่วยมีควำมเสี่ยง มีกำรสื่อสำรโดย ติดสติ๊กเกอร์ที่ป้ำยชื่อผู้ป่วย 
เขียนกระดำน สมุดบันทึก กำรวัดสัญญำณชีพและส่งต่อด้วยวำจำ เวรต่อเวร  
   6.9 ปฏิบัติกำรพยำบำล ตำมแผนกำรพยำบำลและแผนกำรรักษำ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหำ ควำมต้องกำร
ของผู้ป่วย และให้ข้อมูลแผนกำรรักษำ และแผนกำรจ ำหน่ำย เพื่อให้ผู้ป่วยร่วมมือในกำรรักษำพยำบำล  
   6.10 คัดกรองผู้ป่วย เพื่อพบแพทย์ ตำมปัญหำอำกำร ควำมต้องกำรของผู้ป่วย และครอบครัว โดยพิจำรณำ
ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน  
   6.11 สร้ำงสัมพันธภำพเพ่ือกำรบ ำบัดรักษำและประเมินอำกำรทำงจิต ควำมต้องกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญำณ ควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเอง ควำมเสี่ยงเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย  
   6.12 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยำตำมแผนกำรรักษำ พร้อมทั้งสังเกตผลและฤทธิ์ข้ำงเคียงของยำ และลงบันทึกใน
รำยงำน เพ่ือสังเกตกำรเปลี่ยนแปลง  
   6.13 ให้กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วย โดยเฉพำะกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงด้ำนร่ำงกำย เช่น ทักษะกำรดูแล
ตนเอง ด้ำนควำมสะอำดร่ำงกำยและกำรจัดกำรกับฤทธิ์ข้ำงเคียงของยำ และฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงด้ำนจิตใจ 
เช่น ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหวำดระแวงจำกประสำทหลอนทำงหู โดยกำรให้ข้อมูลที่เป็นจริง ให้ควำมมั่นใจถึง
ควำมปลอดภัย ตลอดจนกำรขอควำมร่วมมือจำกทีมพยำบำล  
   6.14 ในกรณีที่ผู้ป่วยอำกำรทำงจิตสงบพร้อมจ ำหน่ำยกลับบ้ำนได้ ถ้ำพบว่ำมีปัญหำซับซ้อน เช่น กลับมำ
รักษำซ้ ำในโรงพยำบำลภำยใน 3 เดือน กลับมำรักษำซ้ ำครั้งที่ 10 ขึ้นไป มีประวัติล่ำมขัง หรือมีปัญหำในชุมชน 
ญำติมีแนวโน้มทอดทิ้ง จะประสำนงำนส ำนักผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรจังหวัด เพื่อเตรียมควำมพร้อมและติดตำม
เยี่ยมผู้ป่วยอย่ำงต่อเนื่องในชุมชน  
   6.15 ในกรณีไม่มีปัญหำซับซ้อน ประสำนงำนส ำนักผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรจังหวัด ในกรณีผู้ป่วย จิตเภทที่
กลับมำรักษำซ้ ำใน 5 เดือน หรือผู้ป่วยจิตเภทรำยใหม่ เพื่อส่งต่อให้เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนสุขภำพจิตติดตำม
เยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวอย่ำงต่อเนื่อง ขณะด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนต่อไป  
 



 
 

 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทส้าหรับเภสัชกร 

 
 
     แนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคจิตเภทส ำหรับเภสัชกรนั้นจะมีลักษณะที่คล้ำยคลึงกับกำรดูแลผู้ป่วยด้วย
โรคอ่ืนทั่วๆไป ดังนี้  
1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับยำถูกต้องตำมค ำสั่งกำรรักษำของแพทย์  
   1.2 เพ่ือไม่ให้เกิด หรือลดกำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำซึ่งมีผลกระทบต่อ คุณภำพชีวิตของ
ผู้ป่วย  
   1.3 เพ่ือให้ผู้ป่วยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ยำที่ถูกต้อง  
   1.4 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำ หรือรับยำอย่ำงต่อเนื่อง  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยโรคจิตเภททั้งประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ได้รับกำรส่งต่อ  
จำกพยำบำลผู้ป่วยใน หรือบริกำรก่อนและหลังพบแพทย์ว่ำมีปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำ คือ  
   2.1 ไม่เข้ำใจวิธีกำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง  
   2.2 เกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ  
 
3. ตัวช้ีวัด  
   3.1 ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีปัญหำเกี่ยวข้องกับกำรใช้ยำ ซึ่งได้รับกำรส่งต่อจำกพยำบำลผู้ป่วยใน หรือบริกำร
ก่อนและหลังพบแพทย์ ได้รับกำรแนะน ำ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง 100 %  
   3.2 ผู้ป่วยที่เกิดอำกำรสงสัยแพ้ยำได้รับกำรติดตำมและเข้ำสู่กระบวนกำรเฝ้ำระวัง 100%  
 
4. สูตรการค้านวณ  
 

  



 
5. ผังกระบวนการท้างาน (Flow Chart) 
แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภท ส้าหรับเภสัชกร  



     
 
6. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยของเภสัชกร พอจะสรุปได้ดังนี้  



   6.1 รับผู้ป่วยจำกพยำบำลผู้ป่วยใน หรือบริกำรก่อนและหลังพบแพทย์  
   6.2 จัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วย  
   6.3 จ่ำยยำให้ผู้ป่วย หรือเจ้ำหน้ำที่หอผู้ป่วย (กรณีท่ีเป็นผู้ป่วยใน) และในกรณีท่ีเป็น ผู้ป่วยนอกซึ่งมีปัญหำ
เกี่ยวกับกำรใช้ยำ ให้ค ำแนะน ำควำมส ำคัญและวิธีกำรใช้ยำที่ถูกต้อง  
   6.4 ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยในที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ยำ จัดกลุ่มให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ยำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง  
   6.5 หรือในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำหรือแพ้ยำให้ ด ำเนินกำร ตำมวิธีปฏิบัติใน
กำรรำยงำนเมื่อพบผู้ป่วยแพ้ยำ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  
กำรติดตำมประเมินอำกำรข้ำงเคียงท่ีเกิดจำกกำรใช้ยำของผู้ป่วย โดยใช้ ระบบ Spontaneous reporting 
system ซึ่งเป็นระบบกำรติดตำมอำกำรอันไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำภำยหลังจำกกำรเกิดอำกำร โดยมี
กิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  
      1) รับกำรประสำนงำนจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์ เช่น แพทย์ พยำบำลที่ดูแลผู้ป่วย เมื่อพบหรือสงสัยว่ำ
ผู้ป่วยเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ  
      2) ติดตำม ประเมิน และน ำเสนอผลกำรประเมินอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำให้แพทย์ผู้ให้กำรรักษำ
ผู้ป่วยรับทรำบ เพื่อพิจำรณำออกบัตรแพ้ยำ หรือกำรรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ  
      3) บันทึกและรำยงำนอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำที่พบ  
      4) ออกบัตรแพ้ยำ และบันทึกในเวชระเบียน  
      5) ให้ค ำแนะน ำผู้ป่วย หรือญำติเกี่ยวกับกำรดูแลตนเอง เรื่องอำกำรไม่พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำ  
   6.6 ประสำนงำนกับโรงพยำบำลชุมชนเพ่ือขอข้อมูลยำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำส่งต่อผู้ป่วยไปรับกำรรักษำ
ต่อเนื่อง ณ โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลใกล้บ้ำน ในกรณีท่ีแพทย์ หรือพยำบำลผู้ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วย
ร้องขอ  
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับนิติจิตเวช 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ผู้ป่วยคดีไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนะโจทก์ จ ำเลย ผู้ต้องหำ ผู้เสียหำย ได้รับกำรตรวจวินิจฉัยโรค 
บ ำบัดรักษำตำมข้ันตอนของโรงพยำบำล  
 
 
2. ค้าจ้ากัดความ  



   “ ผู้ป่วยคดี ” หมำยถึง ผู้ป่วยที่ส่งตัวมำตรวจวินิจฉัย บ ำบัดรักษำ โดยกระบวนกำรยุติธรรม ไม่ว่ำจะเป็น
โจทย์ จ ำเลย ผู้ต้องหำ หรือพยำน  
   “ ถูกส่งตัว ” หมำยถึง มีหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมถึงผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลฯ  
   “ ตรวจวินิจฉัย ” หมำยถึง กำรตรวจสภำพจิตโดยแพทย์ ตรวจทำงจิตวิทยำโดยนักจิตวิทยำ และ /หรือ ซัก
ประวัติละเอียดโดยนักสังคมสงเครำะห์ เพ่ือกำรลงควำมเห็นในประเด็นกำรวินิจฉัยโรคและควำมสำมำรถใน
กำรต่อสู้คดี รวมถึงกำรมีควำมเห็นว่ำผู้ป่วยสำมำรถใช้ชีวิตในสังคมได้  
   “ บ ำบัดรักษำ ” หมำยถึง กำรรักษำโดยกำรใช้ยำ หรือวิธีกำรอ่ืนใดต่อผู้ป่วย รวมถึงกำรพยำบำล กิจกรรม
กลุ่มบ ำบัดต่ำงๆ  
   “ กระบวนกำรยุติธรรม ” หมำยถึง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมยุติธรรม คือ พนักงำนสอบสวน อัยกำร 
ศำล ส ำนักงำนคุมประพฤติ สถำนพินิจฯ และกรมรำชทัณฑ์  
   “ โจทก์ ” หมำยถึง ผู้ฟ้อง ผู้กล่ำวหำ ผู้ฟ้องควำมในศำล  
   “ จ ำเลย ” หมำยถึง ผู้ถูกฟ้องควำม  
   “ ผู้ต้องหำ ” หมำยถึง บุคคลที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดทำงอำญำแต่ยังมิได้ถูกฟ้องศำล  
   “ พยำน ” หมำยถึง หลักฐำนอ้ำงอิง เครื่องพิสูจน์ ข้อเท็จจริง  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย  
   ผู้ป่วยจิตเภทที่มีคดี และญำติผู้ดูแล  
 
4. เครื่องชี้วัด  
   - ผู้ป่วยจิตเภทที่มีคดีได้รับกำรตรวจรักษำอย่ำงต่อเนื่องจนกว่ำจะสู้คดีได้ 100 %  
 
5. สูตรเครื่องชี้วัด  

    
 
6. กระบวนการท้างาน (Flow chart) แนวทางการดูแลผู้ป่วยคดีโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราช
นครินทร์  
  



  
7. แนวทางการปฏิบัติ 
   7.1 ผู้ให้บริกำรรับค ำร้องและตรวจสอบเอกสำร  
   7.2 ให้บริกำรตำมประเภทค ำร้อง/ เอกสำร จัดท ำเป็นหนังสือรำชกำร เพื่อน ำเสนอผู้อ ำนวยกำร/ ผู้รับมอบ
อ ำนำจ ลงนำมอนุมัติ  
   7.3 ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับอนุมัติ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับนักจิตวิทยา 



 
 
1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริกำรทำงจิตวิทยำที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
   1.2 ผู้รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจจำกบริกำรทำงจิตวิทยำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
2. กลุ่มเป้าหมาย  
   ผู้ป่วยจิตเภท และญำติ หรือผู้ดูแลผู้ป่วย  
3. เครื่องชี้วัด  
   3.1 ให้บริกำรทำงจิตวิทยำแก่ผู้ป่วยนอก 100 %  
   3.2 กำรบริกำรทดสอบ แปลผลและวินิจฉัยทำงจิตวิทยำแก่ผู้ป่วยในแล้วเสร็จภำยใน 3 วัน  
ท ำกำร 90 %  
   3.3 กำรบริกำรทดสอบ แปลผลและวินิจฉัยทำงจิตวิทยำแล้วเสร็จภำยใน 1 วันท ำกำร ในกรณีเร่งด่วน 90 
%  
   3.4 กำรให้บริกำรกลุ่มศิลปบ ำบัดแก่ผู้ป่วยในทุกวันอังคำร 80 %  
   3.5 กำรให้บริกำรทำงจิตวิทยำในชุมชนตำมกำรร้องขอ 80 %  
4. สูตรค้านวณ  

 
5. ผังกระบวนการการท้างาน (Flow Chart)  



  
6. แนวทางปฏิบัติ 
   แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภท OPD, IPD  
   1. รับแจ้งขอรับกำรบริกำรทำงจิตวิทยำจำกแพทย์/บริกำรก่อนและหลังพบแพทย์ / ตึกผู้ป่วยใน  
   2. ประเมินควำมพร้อมของผู้ป่วยเพื่อพิจำรณำให้กำรบริกำร  
   3. ให้บริกำรทำงจิตวิทยำตำมท่ีแพทย์ร้องขอ  
   4. กรณีให้บริกำรทำงจิตวิทยำไม่ครบกระบวน จะมีนัดหมำยครั้งต่อไป  
   5. รำยงำน/สรุปผลกำรให้บริกำรทำงจิตวิทยำ  
   แนวทางการดูแลผู้ป่วยในชุมชน รับการร้องขอจากตึกผู้ป่วย/ส้านักผู้ช่วยผู้อ้านวยการ/หน่วยงาน
ภายนอกให้ออกเยี่ยมชุมชน  
   1. ให้บริกำรทำงจิตวิทยำตำมท่ีร้องขอ  
   2. รำยงำนผลกำรให้บริกำรให้หน่วยงำนที่ร้องขอทรำบ  
 
 
 

 



 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับนักสังคมสงเคราะห์ 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ป่วยนอกรำยใหม่ / ญำติ ทุกรำยได้รับค ำแนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรดูแลตนเอง 
(ในเวลำรำชกำร)  
   1.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภท/ ญำติที่ตึกผู้ป่วยใน ส่งมำให้นักสังคมสงเครำะห์ได้รับกำรช่วยเหลือตำมสภำพ
ปัญหำ  
   1.3 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ำรับกำรบ ำบัดทำงสังคมแบบกลุ่ม มีแนวทำงในกำรจัดกำรกับอำรมณ์และ
จัดกำรกับปัญหำ  
   1.4 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ำรับกำรให้ค ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฎี REBT ร่วมกับดนตรีบ ำบัดสำมำรถ
สร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อ่ืนและมีแนวทำงในกำรจัดกำรกับอำรมณ์และจัดกำรกับปัญหำ  
   1.5 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ำรับกำรฟ้ืนฟู สมรรถภำพทำงสังคมด้วยดนตรีสำมำรถสร้ำง  
สัมพันธภำพกับผู้อ่ืนได ้ 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
   2.1 ผู้ป่วยจิตเภท  
   2.2 ญำติผู้ป่วยจิตเภท  
 
3. เครื่องชี้วัดการดูแลผู้ป่วยจิตเภท ของกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  
   3.1 ผู้ป่วยจิตเภท ผู้ปว่ยนอกรำยใหม่ / ญำติ ทุกรำย ได้รับค ำแนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรดูแลตนเอง 
100%  
   3.2 ผู้ป่วยจิตเภท / ญำติ ทีท่ำงตึกผู้ป่วยในส่งมำให้นักสังคมสงเครำะห์ ได้รับกำรช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำ
ทุกรำย  
   3.3 ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ำรับกำรบ ำบัดทำงสังคมแบบกลุ่มมีแนวทำงในกำรจัดกำรกับอำรมณ์และจัดกำรกับ
ปัญหำมำกกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์  
   3.4 ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ำรับกำรให้ค ำปรึกษำแบบกลุ่มตำมทฤษฏี REBT ร่วมกับดนตรีบ ำบัดสำมำรถสร้ำง
สัมพันธภำพกับผู้อ่ืนและมีแนวทำงในกำรจัดกำรกับอำรมณ์และจัดกำรกับปัญหำมำกกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต ์ 
   3.5 ผู้ป่วยจิตเภทที่เข้ำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงสังคมด้วยดนตรี สำมำรถสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อ่ืนได้
มำกกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต ์ 
   3.6 ผู้ป่วยจิตเภทตึกผู้ป่วยในที่มีปัญหำซับซ้อนได้รับกำรติดตำมเยี่ยมในชุมชนตำมร้องขอ 90 %  
4. สูตรค้านวณ ข้อ3.3 - 3.5  



    
5.ผังกระบวนการท้างานกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  

  
6. ผังกระบวนการท้างาน  
 
   6.1 การดูแลผู้ป่วยจิตเภทผู้ป่วยใน กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  



  
   6.2 การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน  



  
 
7. แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเภท  
   7.1 บริการผู้ป่วยนอก  
      1 ) ให้กำรสัมภำษณ์ผู้ป่วยจิตเภท และวินิจฉัยทำงสังคม  
      2) ให้ค ำแนะน ำ/ ค ำปรึกษำตำมสภำพปัญหำ  
      3) กรณีผู้ป่วยมีคดีและแพทย์ต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม นักสังคมสงเครำะห์ด ำเนินกำรซักประวัติละเอียด 
ตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริกำรสังคมสงเครำะห์จิตเวช ( S-SW-005)  
      4) กรณีผู้ป่วยมีปัญหำค่ำรักษำพยำบำลให้กำรสงเครำะห์ค่ำรักษำพยำบำลตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนบริกำร
สังคมสงเครำะห์จิตเวช ( S-SW-005)  
      หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยมำรับกำรรักษำนอกเวลำรำชกำรพยำบำลจะเป็นผู้ด ำเนินกำรซักประวัติแทนนัก



สังคมสงเครำะห์จำกนั้นรวบรวมข้อมูลส่งนักสังคมสงเครำะห์ในวันท ำกำร  
   7.2 บริการผู้ป่วยใน  
      1) กำรท ำกลุ่มบ ำบัดทำงสังคม กลุ่ม REBT และดนตรีบ ำบัด กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภำพทำงสังคมด้วยดนตรี 
โดยนักสังคมสงเครำะห์ส่งเกณฑ์ประเมินให้พยำบำลที่ตึก คัดเลือกผู้ป่วยใน  
      2) ให้บริกำรสังคมสงเครำะห์จิตเวช เช่น กำรติดต่อญำติผู้ป่วยจิตเวช กำรประชำสัมพันธ์ตำมญำติทำง
สื่อมวลชน กำรอนุเครำะห์ค่ำรักษำให้กับผู้ป่วยในกรณีรักษำโรคทำงกำย กำรสงเครำะห์ค่ำยำนพำหนะ กำร
สงเครำะห์ผู้มีรำยได้น้อย กำรสอบทะเบียนรำษฎร์ กำรส่งผู้ป่วยเข้ำสถำนสงเครำะห์ โดยปฏิบัติงำนตำมคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนบริกำรสังคมสงเครำะห์จิตเวช ( S-SW-005)  
      หมายเหตุ กรณีผู้ป่วยเร่ร่อน ไม่มีญำติ/ไม่สำมำรถให้ประวัติได้ ให้ตึกผู้ป่วยประสำนนักสังคมสงเครำะห์
เพ่ือหำข้อมูลเพิ่มเติมเม่ือผู้ป่วยพร้อม  
   7.3 บริการสังคมสงเคราะห์จิตเวชชุมชน  
      1) จิตเวชชุมชนในเขตตรวจรำชกำรที่ 10 และ 12 ด ำเนินกำรร่วมกับส ำนักงำนผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโซน
จังหวัด  
        1.1) กำรเตรียมครอบครัว/ชุมชนก่อนจ ำหน่ำยกรณีผู้ป่วยมีปัญหำซับซ้อน โดยนักสังคม  
สงเครำะห์ท ำหน้ำที่ศึกษำหำข้อมูลจำกครอบครัว/ชุมชนและน ำมำวิเครำะห์วำงแผนแก้ไขปัญหำทำงสังคม เช่น 
ให้กำรปรึกษำครอบครัว กำรบ ำบัดฟื้นฟูในชุมชน ประสำนทรัพยำกรทำงสังคม เป็นต้น  
        1.2) ส่งผู้ป่วยกลับภูมิล ำเนำ กรณีญำติไม่สำมำรถมำรับได้ โดยนักสังคมสงเครำะห์ท ำหน้ำที่เป็นผู้
ประสำนทรัพยำกรทำงสังคม และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกับญำติตลอดทั้งส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิตใน
พ้ืนที่ช่วยดูแลต่อเนื่อง  
        1.3) กำรเยี่ยมบ้ำนเพ่ือติดตำมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชนกรณีผู้ป่วยมีปัญหำซับซ้อน  
        1.4) ช่วยให้กำรวินิจฉัยทำงสังคม และสวัสดิกำรรักษำและสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยจิตเภท  
        1.5) ให้กำรปรึกษำครอบครัว กรณีผู้ป่วยมีปัญหำขัดแย้งในครอบครัว  
      2) จิตเวชชุมชนนอกเขต  
        2.1) ประสำนเครือข่ำยให้กำรช่วยเหลือตำมสภำพปัญหำที่พบ เช่น กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงสังคม  
        2.2) กำรส่งต่อเพ่ือกำรดูแลต่อเนื่องในชุมชน  
 
   เกณฑ์ผู้ป่วยเข้ากลุ่มทางสังคมส้าหรับผู้ป่วยจิตเภท  
      1. มีอำกำรทำงจิตสงบ  
      2. สื่อสำรรู้เรื่องเข้ำใจ ไม่รบกวนกลุ่ม  
      3. สมัครใจเข้ำกลุ่ม  
      หมายเหตุ กำรน ำกลุ่มบ ำบัดทำงสังคมให้น ำผู้ป่วยจำกตึกต่ำงๆ มำท ำกลุ่มร่วมกัน  
 
 
 

 
 
 



 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับงานอาชีวะบ้าบัด (กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ) 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทได้รับกิจกรรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพที่สอดคล้องเหมำะสมตำมศักยภำพของผู้ป่วย  
   1.2 เพ่ือให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกำรดูแล และฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วย  
   1.3 เพ่ือให้ผู้ป่วยสำมำรถด ำเนินชีวิตในชุมชนตำมศักยภำพของตนเอง  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
   2.1 ผู้ป่วยโรคจิตเภท  
   2.2 ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท  
 
3. เครื่องชี้วัด  
   3.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีทักษะ/ควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 คงท่ีร้อยละ 15 และลดลงร้อยละ 5  
   3.2 ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่สิ้นสุดบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ได้รับบริกำรครบกระบวนกำรฟื้นฟู  
สมรรถภำพ  
ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่เข้ำรับกำรฝึกทักษะกำรด ำเนินชีวิตในชุมชนจ ำลองสำมำรถท ำงำนได้ตำมศักยภำพของ
ตน  
ร้อยละ 90 ของผู้รับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  
 
4. สูตรเครื่องชี้วัด 



   
 
5. ผังกระบวนการท้างาน (Flow Chart)  



        
 
6. แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภท  
   6.1 ผู้ป่วยมำรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  
      1) ผู้ป่วยนอก (OPD) รับจำกกำรส่งปรึกษำปัญหำโดยแพทย์ พร้อมใบตรวจรักษำ  
      2) ผู้ป่วยใน (IPD) รับจำกกำรคัดกรองเบื้องต้นของเจ้ำหน้ำที่ตึกผู้ป่วยใน  
      3) ผู้ป่วยชุมชน รับจำกกำรร้องขอโดยกำรประสำนของพยำบำลสุขภำพจิตชุมชน พร้อมเอกสำรเครือข่ำย  
      4) เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนฟื้นฟูสมรรถภำพ รับรำยชื่อผู้ป่วย ในข้อ 1) – 3) พร้อมจัดท ำทะเบียนประวัติผู้ป่วย 
(ใหม่ ) ลงในทะเบียนประวัติ และร.พ.จ .19 เพ่ือบันทึกรำยชื่อผู้ป่วยลงในทะเบียนรับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 
ก่อนเข้ำกลุ่มกิจกรรม  
   6.2 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนฟื้นฟูสมรรถภำพ รับผู้ป่วยพร้อมเอกสำรจำกเจ้ำหน้ำที่ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
ชุมชน เพื่อตรวจสอบเอกสำรของผู้ป่วยให้ถูกต้องตรงกัน  
   6.3 นักอำชีวบ ำบัด / เจ้ำหน้ำที่อำชีวบ ำบัด ประเมินศักยภำพผู้ป่วยแต่ละรำยเพ่ือวำงแผนกำรฟ้ืนฟูฯ โดยใช้
แบบประเมินศักยภำพในกำรท ำกิจกรรม พร้อมคู่มือประกอบกำรประเมินศักยภำพ และพิจำรณำอำกำรทำง
จิตผู้ป่วยที่มำรับกำรฟ้ืนฟูฯ ในกรณีผู้ป่วยมีอำกำรทำงจิตไม่สงบ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนฟ้ืนฟูสมรรถภำพไม่สำมำรถ
ควบคุมดูแลได้ สื่อสำรแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบทรำบทันที  



   6.4 กรณีอำกำรทำงจิตสงบ นักอำชีวบ ำบัด / เจ้ำหน้ำที่อำชีวบ ำบัด วำงแผนกำรฟ้ืนฟูฯผู้ป่วย โดยวิเครำะห์
ข้อมูลจำกทะเบียนประวัติ กำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต และผลกำรประเมินศักยภำพเพ่ือวำงแผน กำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพว่ำผู้ป่วยควรได้รับกำรแก้ไขหรือเสริมทักษะใด โดยใช้คู่มือวิเครำะห์กิจกรรม คู่มือแผนกำรสอน
กิจกรรม ประกอบกำรให้กิจกรรมที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถ บันทึกกำรวำงแผนกำรให้กิจกรรมจำกกำร
รวบรวมปัญหำและข้อมูลโดยลงรหัสกิจกรรมตำมคู่มือแผนกำรสอนกิจกรรมลงใน ร.พ.จ .19  
   6.5 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนฟื้นฟูสมรรถภำพ ให้กิจกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภำพตำมกำรวำงแผน โดยลงรหัสกิจกรรม
ตำมคู่มือแผนกำรสอนในทะเบียนรำยชื่อผู้ป่วยรับมำฟื้นฟูสมรรถภำพ พร้อมจัดผู้ป่วยแต่ละรำยเข้ำกลุ่ม
กิจกรรมตำมแผน โดยใช้คู่มือแผนกำรสอนกิจกรรม ขณะผู้ป่วยเข้ำกลุ่มกิจกรรม ต้องมีกำรประเมินศักยภำพ
ระหว่ำงด ำเนินกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ป่วยทุกครั้งทุกรำย และประเมินทักษะตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละ
แผนกำรสอน เพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรมตำมกำรวำงแผนด้วยแบบบันทึกประเมินผลกำรพัฒนำกิจกรรมกลุ่ม
บ ำบัด  
     ระหว่ำงท ำกิจกรรมหำกผู้ป่วยไม่สำมำรถท ำกิจกรรมได้ตำมกำรวำงแผน จะมีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่
เหมำะสมทันที พร้อมบันทึกลงในแบบบันทึกประเมินผลกำรพัฒนำกิจกรรมกลุ่มบ ำบัด และทะเบียนรำยชื่อ
ผู้ป่วยรับมำฟื้นฟูสมรรถภำพ  
     ในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) มำรับกำรฟื้นฟูฯ มีกำรสื่อสำรให้เจ้ำหน้ำที่ตึกผู้ป่วยในและผู้ป่วยทรำบว่ำจะต้องมี
กำรฟ้ืนฟูฯต่อเนื่อง เพื่อให้ครบตำมกำรวำงแผน โดยกำรบันทึกลงในสมุดส่งผู้ป่วยเข้ำกลุ่มอำชีวบ ำบัด – 
เกษตรกรรมบ ำบัด  
     ในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ไม่มำรับกำรฟ้ืนฟูฯอย่ำงต่อเนื่อง บันทึกสำเหตุลงในแบบบันทึกประเมินผลกำร
พัฒนำกิจกรรมกลุ่มบ ำบัดและ ร.พ.จ .19  
     ในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) มำรับกำรฟื้นฟูฯ แต่ละครั้ง เจ้ำหน้ำที่ตึกผู้ป่วยในเป็นผู้มำรับและส่งผู้ป่วย พร้อม
สมุดส่งผู้ป่วยเข้ำกลุ่มอำชีวบ ำบัด – เกษตรกรรมบ ำบัด และแบบบันทึกพฤติกรรมผู้ป่วยขณะเข้ำกลุ่ม
กิจกรรมบ ำบัด พร้อมทั้งตรวจนับจ ำนวนผู้ป่วย และตรวจสอบเอกสำรให้ถูกต้องตรงกัน  
     หมายเหตุ  
       - ผู้ป่วยนอก (OPD) : ผู้ป่วยมำรับบริกำรฟื้นฟูฯ ด้วยตนเอง  
       - ผู้ป่วยชุมชน : ติดตำมเยี่ยมกับเครือข่ำยและส่งต่อให้เครือข่ำยด ำเนินกำรตำมกำรวำงแผน  
   6.6 นักอำชีวบ ำบัด / เจ้ำหน้ำที่อำชีวบ ำบัด ประเมินศักยภำพผู้ป่วยก่อนสิ้นสุดบริกำรฟ้ืนฟูฯ ด้วยแบบ
ประเมินศักยภำพในกำรท ำกิจกรรม ผู้ป่วยที่ได้รับกำรฟ้ืนฟูฯไม่ครบตำมกำรวำงแผน บันทึก N/A (ไม่ได้
ประเมิน) ลงในแบบประเมิน  
   6.7 นักอำชีวบ ำบัด / เจ้ำหน้ำที่อำชีวบ ำบัด สิ้นสุดบริกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วย โดยพิจำรณำจำก ผล
คะแนนกำรประเมินศักยภำพทั้ง 3 ระยะ กรณีได้รับบริกำรครบตำมกำรวำงแผน จะสิ้นสุดบริกำรฟื้นฟูฯ ถ้ำผล
คะแนนกำรประเมินไม่ดีข้ึนจะพิจำรณำกำรวำงแผนและปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ ส่วนกรณีผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในที่ได้รับบริกำรไม่ครบตำมกำรวำงแผน เนื่องจำกจ ำหน่ำยโดยแพทย์ หลบหนี ถึงแก่กรรม มำรับกำร
ฟ้ืนฟูฯ ไม่ต่อเนื่องหรือไม่สม่ ำเสมอเกิน 1 เดือน จะพิจำรณำสิ้นสุดบริกำร โดยบันทึก ข้อมูลลงใน ร.พ.จ.19 
ส่วนผู้ป่วยในชุมชนจะพิจำรณำร่วมกับทีมสหวิชำชีพ  
   6.8 เมื่อสิ้นสุดบริกำรฟ้ืนฟูฯ ของผู้ป่วยแต่ละรำย จะมีกำรสื่อสำรกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบให้ทรำบและ
บันทึกวันที่สิ้นสุดบริกำรฟ้ืนฟูฯ ลงในแบบบันทึกพฤติกรรมผู้ป่วยขณะเข้ำกลุ่มกิจกรรมบ ำบัด ร.พ.จ.19 และ
ทะเบียนรำยชื่อผู้ป่วยรับมำฟ้ืนฟูสมรรถภำพ  
   6.9 กรณีสิ้นสุดบริกำร ครบกระบวนกำรฟ้ืนฟูฯ ตำมกำรวำงแผน จะมีกำรติดตำมประเมินผลผู้ป่วย  



       1) ผู้ป่วยใน ติดตำมประเมินผลร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ตึกผู้ป่วยเพื่อเตรียมควำมพร้อมผู้ป่วยสู่ชุมชน  
       2) ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยชุมชนติดตำมประเมินผลผ่ำนเครือข่ำยในชุมชน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับฝ่ายโภชนาการ 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทได้รับกำรประเมินภำวะโภชนำกำร  
1.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทได้รับอำหำรถูกต้อง  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
2.1 ผู้ป่วยจิตเภท  
2.2 ญำติผู้ป่วยจิตเภท  
 
3. เครื่องชี้วัด  
3.1 ผู้ป่วยจิตเภทได้รับกำรประเมินภำวะโภชนำกำร 100 %  
3.2 ผู้ป่วยจิตเภทได้รับอำหำรถูกต้อง 100 %  
 
4. สูตรการค้านวณ 
 

  
5. ผังกระบวนการท้างาน(Flow Chart)  



 

     
 
6 . แนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับโภชนาการ  
   6.1 จัดเตรียมอำหำรตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมกับภำวะสุขภำพของผู้ป่วยโดยพิจำรณำจำกค่ำ
ดัชนีมวลกำย (Body Mass Index หรือ BMI) ดังนี้  
      1) BMI ต่ ำกว่ำ 19  
      2) BMI มำกกว่ำ 25  
      3) มีภำวะแทรกซ้อนจำกโรคทำงกำย  
   ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับคุณค่ำทำงโภชนำกำรและสำรอำหำรอย่ำงพอเพียง โดยติดตำม ประเมินค่ำ BMI ใน
ผู้ป่วยรับใหม่ทุกรำย 
   6.2 จัดอำหำรตำมหลักโภชนำกำรตำมแนวทำงกำรรักษำของแพทย์  
   6.3 ติดตำมกำรรับประทำนอำหำรของผู้ป่วยในกลุ่มที่มีปัญหำในข้อ 5.1 อย่ำงน้อยสัปดำห์ ละ 1 ครั้ง ว่ำ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของร่ำงกำยหรือไม่  
   6.4 ให้ค ำแนะน ำเรื่องกำรรับประทำนอำหำรให้ครบสำรอำหำรหลัก 5 หมู่ แก่ผู้ป่วยใน  
กลุ่มเสี่ยงข้อ 5.1 แก่ผู้ป่วย และญำติ  
 
 
 
 

 



 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับหน่วยการแพทย์ทางเลือก (การให้การปรึกษา) 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ผู้รับบริกำรกำรปรึกษำเข้ำใจปัญหำ สำเหตุและมีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทำงที่เหมำะสม  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
   2.1 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรประเมินจำกแพทย์/พยำบำล  
   2.2 ผู้ป่วยที่มำขอรับบริกำรปรึกษำโดยตรงด้วยตนเอง  
 
3. เครื่องชี้วัด  
   3.1 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก ขึ้นไป 80%  
   3.2 กำรเกิดภำวะแทรกซ้อนจำกกำรให้บริกำร 0%  
   3.3 ผู้รับบริกำรที่ได้รับบริกำรแพทย์ทำงเลือกถูกต้องตรงตำมควำมต้องกำร 90%  
   3.4 ควำมถูกต้องของกำรให้บริกำรแพทย์ทำงเลือกตำมขั้นตอน 80%  
4.สูตรเครื่องชี้วัด 



  
5. ผังกระบวนการท้างาน(Flow Chart) 



  
6.แนวทางการปฏิบัติ  
   6.1 ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินจำกแพทย์/พยำบำลว่ำสมควรได้รับกำรปรึกษำ  
   6.2 แพทย์/พยำบำลคัดกรองผู้ป่วยที่ไม่มีอำกำรก้ำวร้ำว มีสมำธิ สำมำรถนั่งอยู่กับที่ได้ประมำณ 1 ชั่วโมง  
   6.3 ให้บริกำรให้กำรปรึกษำ กรณีที่ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ แจ้งแพทย์/พยำบำลให้ทรำบทันที  
   6.4 บันทึกกำรให้กำรปรึกษำ  
   6.5 กรณีผู้ป่วยใน ติดต่อให้เจ้ำหน้ำที่ตึกผู้ป่วยมำรับผู้ป่วยกลับตึก  
   6.6 กรณีผู้ป่วยนอก (ตึก OPD ส่งต่อ)  
      1) ผู้ป่วยมีอำกำรผิดปกติ เจ้ำหน้ำที่ที่หน่วยกำรแพทย์ทำงเลือกน ำผู้ป่วยและเอกสำรส่งพบแพทย์ที่ OPD  
      2) ผู้ป่วยอำกำรปกติ ให้กลับบ้ำนได้  
   6.7 กรณีผู้ป่วยนอกมำขอรับกำรปรึกษำเอง ( walk in)  
      1) ผู้ป่วยมีอำกำรผิดปกติ เจ้ำหน้ำที่หน่วยกำรแพทย์ทำงเลือก น ำผู้ป่วยและเอกสำรส่งพบแพทย์ที่ OPD  
      2) ผู้ป่วยอำกำรปกติให้กลับบ้ำนได้  
 
 



 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับกลุ่มงานทันตกรรม 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้บริกำรทันตกรรมผู้ป่วยจิตเวช  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้ป่วยจิตเภท  
 
3. เครื่องชี้วัด  
3.1 ผู้ป่วยเข้ำใจถึงวิธีดูแลสุขภำพในช่องปำกและฟัน และแปรงฟันได้ถูกวิธี 40%  
3.2 อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนขณะหรือหลังท ำหัตถกำร 0%  
 
4.สูตรค้านวณ 
 

  
5. ผังกระบวนการท้างาน(Flow Chart) 



  
 
6. แนวทางการปฏิบัติ  
   เจ้ำหน้ำที่ไปรับผู้ป่วยที่ตึก พร้อมแฟ้มประวัติ ตึกละไม่เกิน 5 คน (ตำมตำรำงวันที่ก ำหนด) มำที่ห้อง
กิจกรรมกลุ่มที่กลุ่มงำนทันตกรรม เมื่อผู้ป่วยพร้อมแล้ว ทันตบุคลำกรแนะน ำตัวเอง และท ำควำมรู้จัก เพ่ือให้
เกิดควำมสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ป่วย เสนอหัวข้อเรื่องที่จะท ำกลุ่มให้ผู้ป่วยทรำบ และให้ผู้ป่วยได้ดูภำพยนตร์ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่สอน พร้อมอธิบำยถึงกำรดูแลสุขภำพในช่องปำกและฟัน กำรแปรงฟันที่ถูกวิธี บอกถึงโรคใน
ช่องปำกและสำเหตุของกำรเกิดโรคทั้งโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ วิธีรักษำและป้องกันกำรเกิดโรค สำธิตกำร
แปรงฟันที่ถูกวิธี  
   ฟันบน โดยกำรเอำแปรงแนบขอบเหงือก เอียงขนแปรง 45 องศำ แล้วปัดขนแปรงลง  
   ฟันล่าง โดยกำรเอำแปรงแนบขอบเหงือก เอียงขนแปรงท ำมุม 45 องศำ ในลักษณะคว่ ำแปรงแล้วปัดขึ้น  
   ฟันด้านบดเคี้ยวของฟันหลังบนและล่าง แปรงถูไปมำหลำยๆ ครั้ง โดยใช้เวลำแปรงประมำณ 3 นำที แล้ว
น ำผู้ป่วยไปปฏิบัติกำรแปรงฟันจริง โดยเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลแนะน ำจนกว่ำจะเสร็จสิ้นกำร แปรงฟัน แล้วลง
บันทึกในแบบประเมินกำรแปรงฟันว่ำถูกต้องหรือไม่ แล้วน ำผู้ป่วยเข้ำรับกำรตรวจในห้องปฏิบัติกำรว่ำมีปัญหำ



สุขภำพเหงือกและฟันหรือไม่ ถ้ำมีก็จะแจ้งให้ผู้ป่วยทรำบในอำกำรที่พบ และวิธีรักษำ ถ้ำผู้ป่วยยอมรับกำร
รักษำ ก็จะท ำกำรรักษำให้ แล้วให้ค ำแนะน ำและลงบันทึก ในกรณีผู้ป่วยไม่ยอมรับกำรรักษำ หรือไม่มีปัญหำ
สุขภำพปำกและฟัน ก็ลงบันทึกพร้อมน ำผู้ป่วยกลับตึก  
   ผู้ป่วยตรวจสุขภำพปำกก่อนท ำ ECT เจ้ำหน้ำที่ตึกน ำผู้ป่วยพร้อมแฟ้มประวัติไปที่กลุ่มงำน ทันตกรรม เพ่ือ
ตรวจสภำพในช่องปำกว่ำมีปัญหำของโรคฟัน หรือเหงือกอักเสบหรือไม่ เมื่อพบแล้วลงรำยละเอียดในใบบันทึก
พร้อมให้ค ำแนะน ำในกำรดูแลสุขภำพในช่องปำก แล้วเจ้ำหน้ำที่น ำผู้ป่วยกลับตึก  
 
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเภทส้าหรับพยาบาลจิตเวชชุมชน 

 
 
1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้  
1.2 เพ่ือให้ผู้ป่วยจิตเภทได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง  
1.3 เพ่ือป้องกันอำกำรก ำเริบซ้ ำของผู้ป่วยจิตเภท  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย  
2.1 ผู้ป่วยจิตเภท  
2.2 ญำติผู้ป่วยจิตเภท  
2.3 ผู้น ำชุมชน อสม.  
2.4 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข  
 
3. เครื่องชี้วัด  
3.1 ผู้ป่วยจิตเภท Admit ครั้งที่ 1 และ Readmit ภำยใน 6 เดือนหลังจ ำหน่ำยออกจำกโรงพยำบำลได้รับกำร
ติดตำมเยี่ยมโดยเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนสุขภำพจิตอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 70.0 (5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)  
3.2 ผู้ป่วยจิตเภทที่ Refer ไปโรงพยำบำลใกล้บ้ำนได้รับยำที่โรงพยำบำลใกล้บ้ำน ร้อยละ 70.0  
3.3 ผู้ป่วยจิตเภทกลับมำรักษำซ้ ำเป็นผู้ป่วยในภำยใน 6 เดือน ไม่เกินร้อยละ 10.0  
 
4. สูตรการค้านวณ  



     
 
5. ผังกระบวนการหลักในการดูแลผู้ป่วย (Flow Chart)  

 
 
6. แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเภท  
   6.1 ผู้ป่วยจิตเภทมารับบริการที่กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  
       ในกรณีไม่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในและต้องรับยากับโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
       1) ญำติผู้ป่วยยินยอมให้เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนสุขภำพจิต (ระดับสอ./รพช./รพท./รพศ.) ติดตำมเยี่ยม
ครอบครัวผู้ป่วยในชุมชน  
       2) พยำบำล OPD ให้ญำติหรือผู้ป่วยเซ็นยินยอม สอบถำมบ้ำนที่อยู่อำศัยที่เป็นปัจจุบัน และสถำน
บริกำรใกล้บ้ำน ลงในใบตรวจรักษำ  
       3) ส่งใบตรวจรักษำมำที่ส ำนักงำนผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรจังหวัด (สนผ.)  
       4) สนผ.ประสำนงำนไปยังเครือข่ำยใกล้บ้ำนเพื่อติดตำมเยี่ยมผู้ป่วย พร้อมส่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วย



ให้เครือข่ำยทรำบ  
       5) สนผ.ติดตำมผลกำรติดตำมเยี่ยมจำกเครือข่ำยและบันทึกผลกำรติดตำมเยี่ยมในทะเบียนเมื่อครบ 1,3 
และ 6 เดือน  
       6) ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหำในกำรดูแล เช่น ไม่ร่วมมือในกำรรับประทำนยำใช้สำรเสพติด อำกำรก ำเริบซ้ ำ 
มีอำกำรจำกผลข้ำงเคียงของยำ เครือข่ำยปรึกษำกับ สนผ. เพื่อประสำนงำนกำรรักษำกับโรงพยำบำลชุมชน 
หรือมำรับบริกำรกับโรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์  
       ในกรณีที่ผู้ป่วยอาการทางจิตดีขึ้นสามารถไปรับบริการ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน  
       1) ตรวจสอบกำรบันทึกของพยำบำลผู้ป่วยนอกท่ีสอบถำมควำมพร้อมของผู้รับบริกำร เมื่อผู้รับบริกำร
ยินยอม และกำรน ำใบ refer ไปตัดสิทธิกำรรักษำเพ่ือให้ผู้ป่วยไปรับบริกำรที่โรงพยำบำลใกล้บ้ำน  
       2) ตรวจสอบใบ refer ที่ให้กับ สนผ. ว่ำมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน  
       3) สนผ. ลงทะเบียนและส่งใบ refer ให้กับแม่ข่ำยโรงพยำบำลที่ refer ทำงไปรษณีย์  
       4) ภำยหลังกำร refer ครบ 1 เดือน จะติดตำมแม่ข่ำยโรงพยำบำลที่ refer ว่ำผู้ป่วยไปรับยำที่
โรงพยำบำลหรือไม่ และจะติดตำมซ้ ำ กรณียังไม่ไปรับยำ และให้แม่ข่ำยโรงพยำบำลประสำนงำนเพ่ือติดตำม
ผู้ป่วยกับเครือข่ำยในชุมชน  
       5) ลงทะเบียนกำรรับยำในทะเบียนเดิมของผู้ป่วย  
   6.2 ผู้ป่วยจิตเภทที่รับไว้รักษำที่ตึกผู้ป่วยใน  
       6.2.1 กรณีตึกผู้ป่วยในร้องขอให้ประสำนงำนหรือติดตำมเยี่ยม  
            1) นิเทศงำนกำรพยำบำลตำมตึกผู้ป่วยโซนจังหวัด และรับฟังปัญหำทำงกำรพยำบำลผู้ป่วยและ
ร่วมกันด ำเนินงำนแก้ไข  
            2) กระตุ้น ส่งเสริมให้พยำบำลประจ ำตึกผู้ป่วยส่งใบร้องขอให้ติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน (F-AS-
001) ในกรณีเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหำซับซ้อน เช่น กลับมำรักษำซ้ ำภำยใน 3 เดือน เป็นผู้ป่วยในครั้งที่ 10 ขึ้นไป มี
ประวัติล่ำมขัง หรือมีปัญหำครอบครัว ชุมชนปฏิเสธผู้ป่วยมแีนวโน้มทอดทิ้งผู้ป่วย เป็นต้น  
            3) ประเมินปัญหำผู้ป่วยและครอบครัว รวบรวมข้อมูล ควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้อง และวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน ร่วมกับพยำบำลประจ ำตึกหรือทีมสหวิชำชีพ  
            4) ประสำนงำนกับเครือข่ำยในพ้ืนที่ที่ติดตำมเยี่ยม เพื่อร่วมติดตำมเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยในชุมชน  
            5) ปฏิบัติงำนตำมแผนกำรบ ำบัด รักษำผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน (F-AS-007) และประเมินผล
กำรบ ำบัด และส่งต่อแนวทำงกำรดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนแก่เครือข่ำย  
            6) พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรติดตำมเยี่ยมต่อเนื่อง หรือยุติกำรติดตำมเยี่ยมโดยพิจำรณำจำก
อำกำรทำงจิตของผู้ป่วยดีขึ้น ไม่เกิดปัญหำแก่ผู้ป่วยในกำรด ำรงชีวิตในครอบครัวและชุมชน ศักยภำพของ
เครือข่ำยในพ้ืนที่สำมำรถดูแลผู้ป่วยในชุมชนได้ โดยมีช่องทำงให้เครือข่ำยสำมำรถปรึกษำกำรรักษำ พยำบำล
กับพยำบำลจิตเวชชุมชนตลอดเวลำ  
            7) จัดท ำรำยงำนและแจ้งให้พยำบำลประจ ำตึกทรำบ (ทั้งกำรส่งต่อด้วยวำจำและส่งส ำเนำสรุป
รำยงำนผลกำรติดตำมเยี่ยม)  
            8) สรุปรำยงำนกำรติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนในแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก  
       6.2.2 ผู้ป่วยจิตเภทที่จ ำหน่ำยทุกรำย  



            1) พยำบำลจิตเวชชุมชนตรวจสอบใบยินยอมให้เครือข่ำยติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน 
ถ้ำพบว่ำยินยอมให้ติดตำมเยี่ยมจะด ำเนินกำรต่อไปในข้อ 2)ถ้ำไม่ยินยอมจะไม่ด ำเนินกำรใดๆ  
            2) ส่งต่อข้อมูลกำรรักษำให้แก่เครือข่ำยทรำบ เพื่อติดตำมเยี่ยมต่อเนื่องภำยหลังจ ำหน่ำย 1,3,6 
เดือน และลงทะเบียนกำรส่งข้อมูล  
            3) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกับเครือข่ำย ลงบันทึกผลกำรติดตำมเยี่ยมในทะเบียนกำรส่งข้อมูล  
 
   6.3 ในกรณีเป็นที่ปรึกษำแก่เครือข่ำยเนื่องจำกผู้ป่วยวิกฤตหรือมีปัญหำซับซ้อนในชุมชน  
       6.3.1 เป็นที่ปรึกษำในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยจิตเภทขณะด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยมีช่องทำงในกำรปรึกษำ 
ทำงโทรศัพท์ หรือกำรมำพบพยำบำลจิตเวชชุมชนด้วยตนเอง  
       6.3.2 ประเมินอำกำรทำงจิตโดยใช้ Mental status examination เป็นแนวทำงกำรสอบถำมในประเด็น
ที่ส ำคัญ ประสำนงำนกับแพทย์โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นรำชนครินทร์ เพ่ือทรำบและพิจำรณำกำรรักษำ 
และประสำนงำนให้เครือข่ำยทรำบ  
       6.3.3 ในกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องจัดทีมสุขภำพจิตเพ่ือประเมินปัญหำวำงแผนให้กำรดูแลรักษำ จะ
ด ำเนินกำรจัดทีมสุขภำพจิตติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวในชุมชน เช่น ผู้ปว่ยล่ำมขังหรือมีปัญหำในกำร
ดูแลมำก ภำยหลังกำรติดตำมเยี่ยมจะประสำนแพทย์โรงพยำบำลจิตเวชขอนแก่นฯ เพื่อพิจำรณำกำรรักษำ
และส่งต่อให้เครือข่ำยทรำบ  
ในกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องรับกำรรักษำเป็นผู้ป่วยในของโรงพยำบำลจิตเวช ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ตึกผู้ป่วย
นอกเพ่ือทรำบอำกำร และเตรียมพร้อมในกำรรับผู้ป่วยเมื่อมำรับบริกำรที่ตึกผู้ป่วยนอก  
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