ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) โรงพยาบาลกะพ้อ
ใบไม้ยงั เปลีย่ นสี นาทียงั เปลีย่ นไป
ชื่ อเจ้าของผลงาน นางสาวนูรมา สแลแม งานสุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลกะพ้อ โทร 089-4676216
วัตถุประสงค์ :
การพัฒนารู ปแบบการติดตามเพื่อติดตามผูป้ ่ วยโรคจิตในชุมชน (F20-F29) ในอาเภอกะพ้อทั้ง 9
ด้าน ซึ่งเป็ นเป้าหมายในการดูแลผูป้ ่ วยโรคจิตที่บา้ น ทั้งเรื่ องการรับประทานยา การติดตาม ผูด้ ูแลสามารถ
สังเกตอาการและพฤติก รรมอันตรายได้ เพื่อลดอาการก าเริ บของผูป้ ่ วย และการค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่ใน
ชุมชนโดยเครื อข่ายในชุมชน
เป้ าหมาย
ผูป้ ่ วยจิตเภท (F20-F29) ในอาเภอกะพ้อ
ตัวชี้วดั
-ผูป้ ่ วยมารับยาอย่างต่อเนื่อง >80%
-อัตราผูป้ ่ วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตได้รับการส่งต่อ <5%
-การเข้าถึงบริ การโรคจิตไม่ต่ากว่าร้อยละ 45 (จังหวัด)
ปัญหาและเหตุผล
โรคจิตเภท โดยอาการสาคัญของโรคนี้ คือ มีความคิด การรับรู ้ อารมณ์และพฤติกรรมที่ผิดปกติมี
ความคิดไม่ตอ่เนื่อง หู แว่ว ประสาทหลอน หลงผิด หวาดระแวง ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้ แยกตัว
ออกจากสังคมไม่ค่อยดูแลตนเองเหมือนหลุดไปจากความเป็ นจริ ง ส่ งผลเสี ยต่อการดาเนิ นชีวิตประจาวัน
โรคนี้ พบได้ร้ อยละ1 ของประชากร ทั่วโลกพบหลายสิ บล้านคน ปั จ จุบันปั ญหาสุ ขภาพจิต และจิ ตเวชมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ วทั้งประชากรทัว่ โลก โดยพบว่าโรคจิตเภทเป็ น โรคที่พบได้มากที่สุด โดยจาก
ทัว่ โลกมีผทู ้ ี่ป่วยด้วยโรคนี้ถึง 26 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยพบว่าจิตเภทเป็ นโรคทาง จิตเวชที่พบมากที่สุด
เป็ นอันดับ 1 จากข้อมูลสานักบริ หารระบบบริ การสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิตคาดการณ์ว่า มีผปู ้ ่ วยโรคจิตทัว่
ประทศ 421,298คน และมีเพียงครึ่ งหนึ่ งของ ผูป้ ่ วยจิตเภทที่เข้าถึงการบาบัดรักษาได้โดยร้อยละ 90 หรื อ
ประมาณ 288,806 คน ของ ผูป้ ่ วยอยู่ในประเทศกาลังพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงการบาบัด รั กษา และ1ใน3มี
ประวัติกลับเข้ามารักษาซ้ าและมีอาการรุ นแรงตลอดชีวิต และที่เหลือ จะมีอาการเรื้ อรังตลอดชีวิต

โรคจิตเภท จัดเป็ นความผิดปกติทางจิ ตเวชในกลุ่มโรคจิตที่พบบ่อยที่สุด หากไม่ได้รับการรักษา
หรื อรักษาไม่ต่อเนื่อง จะเกิดความเสื่อมถอยทางความคิดและพฤติกรรมอย่างมาก มีผลถึงการรับรู ้ อารมณ์
และพฤติกรรมและสังคม ส่ วนใหญ่แล้วอาการทุเลาลงจะเหลืออาการหลงเหลืออยู่และมีอาการกาเริ บเป็ น
ช่วงๆ ยิง่ ป่ วยบ่อยครั้งก็จะยิง่ มีอาการหลงเหลือมากขึ้น หรื อมีความเสื่อมลงเรื่ อยๆ การรักษาโรคจิตเภทจึงมี
เป้ าหมายเพื่อรั ก ษาให้หายหรื อบรรเทาป้ องกัน ไม่ให้เกิ ด ป่ วยซ้ า โดยการรั บประทานยาอย่างต่ อเนื่ อ ง
หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทาให้เกิดอาการกาเริ บและฟื้ นฟูสมรรภาพ ผูด้ ูแลมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการดูแลผูป้ ่ วย
ทั้งการรักษากิจวัตรประจาวันและการใช้ชีวิตในชุมชน การติดตามและประเมินอาการของผูป้ ่ วยขณะใช้ชีวิต
ในชุมชน การประเมินและติดตามจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการดูแลผูป้ ่ วยจิตเภทอย่างเหมาะสมที่สุด
(Department of Mental Health. Mental Health of Thailand from 2012- to 2013 Bangkok. Office of Mental
Health ; 2014)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาพบว่ า อัตราผูป้ ่ วยจิตเวชได้รับยาอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปี 25592560 ได้ร้อยละ 78.6,67.53 ลดลงมาเรื่ อยๆ จึงเป็ นปัญหาสาคัญเมื่อผูป้ ่ วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่ องทาให้มี
อาการป่ วยทางจิตกาเริ บขึ้น หน่วยงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลกะพ้อเล็งเห็นความสาคัญที่จะพัฒนาระบบ
การดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช ผูป้ ่ วยได้มีการติดตามผูป้ ่ วยช้าเกินกาหนด และไม่ได้ประเมินอาการทุกด้านของผูป้ ่ วย
ผูป้ ่ วยที่ ข าดการั ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ องมากกว่า 3 เดื อ นโดยเฉพาะผูป้ ่ วยโรคจิ ต ที่ เ กิ ด จากยาเสพติ ด การ
รับประทานยาไม่สม่าเสมอ ไม่มาพบแพทย์ตามนัด ญาติยงั ขาดความรู ้ในการประเมินอาการก่อนกาเริ บและ
แหล่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปัญหาทั้งหมดส่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยและผูด้ ูแลและการรักษา
กิจกรรมพัฒนา
การดาเนินงานครั้งที่1 ตั้งแต่ปี 2557-2560
1.ประชุมทีมนาทางคลินิก (PCT) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาการขาดยาในผูป้ ่ วยจิตเภท เพื่อให้
สามารถเข้ารับบริ การในคลินิกจิตเวช
2.การประชุ มที มนสคให้ค วามรู ้ เรื่ องโรคทางจิ ต เวช โดยมีก ลุ่ม เป้ าหมายเจ้าหน้าที่ ร พสตที่
รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ในอาเภอกะพ้อ
3.จัดตั้งทีมสุขภาพจิตในการดูแลติดตามผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยพยาบาล
จิตเวช นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.
4.พัฒนาระบบการนัดโดยจัดกลุ่มนัดตามโซนรพสตเพื่อสะดวกในการรับส่ งกรณี ที่ไม่สามารถมา
โรงพยาบาลได้ดว้ ยเหตุผลใดๆก็ตาม

5.พัฒนาระบบการติดตามก่อนถึงวันนัดโดยมีการประสานไปยังรพสตที่มีการรับผิดชอบผูป้ ่ วยให้มี
การแจ้งล่วงหน้าก่อนนัด
6.ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยขาดนัดจะมีการแจ้งไปยังรพสตที่ รับผิดชอบและมีก ารประสานงานกับอสม.ที่
รับผิดชอบและผ่านการอบรมการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชในชุมชนเป็ นผูต้ ิดตาม
7.ประสานที ม EMS ในการน าส่ งผูป้ ่ วยในกรณี ที่มีอาการทางจิ ต ก าเริ บและไม่ส ามารถน าส่ ง
โรงพยาบาลได้โดยมีทีมสุขภาพจิตเป็ นผูป้ ระเมินสถานการณ์และมีการประสานงานกับแพทย์ผดู ้ ูแล
8.จัดช่องทางด่ วนพิเศษให้กบั ผูป้ ่ วยจิ ตเวชเมื่อประเมิน แล้วพบว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็ น
อันตรายต่อตัวผูป้ ่ วยและผูร้ ับบริ การอื่นๆ
9.มีก ารจัด ทาสมุ ดประจาตัว เพื่อบันทึ กความก้าวหน้าของผูป้ ่ วยที่ มารับบริ การทุ กครั้งและญาติ
สามารถบันทึกอาการและเฝ้าระวังสัญญาณอันตรายของโรค ความก้าวหน้าของการรักษาหรื อผลการรักษา
อาการข้างเคียงจากยา การฟื้ นฟูสภาพ ผลลัพธ์ของผูป้ ่ วย ประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดซ้ า
10.จัดกิจกรรมให้ความรู ้ญาติผดู ้ ูแลในการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวชและทากลุ่มบาบัดในผูด้ ูแลผูป้ ่ วยจิตเวช
ผูป้ ่ วยจิตเวชและแกนนาชุมชน การจัดทากิจกรรม (Self Care)
11.เยี่ยมบ้านเพื่อสร้ างสัมพัน ธภาพอย่า งอย่างต่ อ เนื่ องในกลุ่มที่ มี stigma ในใจและไม่ก ล้ามา
โรงพยาบาลเพื่อให้ผปู ้ ่ วยไว้วางใจและมีทศั นคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาล
12.ปรับระบบการนัดให้ผปู ้ ่ วยจิตเวชโดยนัด 3 เดือนครั้ง พบแพทย์และรับยาในเดือนที่1เดือนที่ 2
และเดือนที่ 3 ทีมสุขภาพจิตรพและรพสตจะเป็ นผูต้ ามจ่ายยาฉีดและยากินให้ที่บา้ นพร้อมทั้งประเมินอาการ
และอาการเปลี่ยนแปลงพร้อมบันทึก
13.พัฒนาระบบกับการติดตามเยีย่ มบ้านผ่านช่องทางด่วน
-สร้างกลุ่ม Line สุขภาพจิต
-ผ่านทางโทรศัพท์
-ติดตามทางสมุดประจาตัวผูป้ ่ วย
-จัดทาทะเบียน การลงเยีย่ มบ้านให้แก่รพสต

การดาเนินงานครั้งที่2 ปี 2561-2562
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ เกิดกระบวนการใหม่ ได้แก่
1.เนื่องจากโรงพยาบาลกะพ้อ มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนแพทย์บ่อยครั้ง ทางทีมงานสุขภาพจิต จึงได้
จัดทาและกาหนดมารตราฐานในการดูแลผูป้ ่ วยจิต เภท เช่น การดูแล รักษา การจ่ายยา แนวทางการจัดการ
ผูป้ ่ วยฉุกเฉินทางจิตเวช และการติดตาม
2.กาหนดให้มีการประชุมทีมงานสุขภาพจิต ปี ละ 1-2 ครั้ง หรื อแล้วแต่ตามความเร่ งด่วน
3.การทากลุ่มผูด้ ูแลผูป้ ่ วยจิ ตเภท ได้แก่ ผู ้ดู แล/ผูน้ าชุ มชน เช่น กานัน ผูใ้ หญ่ บา้ น /ผูน้ าศาสนา/
สมาชิกอบต. เพื่อหาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยจิตเภทในชุมชนเพื่อป้องกันอาการกาเริ บและอาการกาเริ บซ้ า ที่
สาคัญการค้นหาผูป้ ่ วยโรคจิตรายใหม่ในชุมชม
4.การปรับปรุ งสมุดประจาตัวผูป้ ่ วย ให้ง่ายในการติดตามดูแล ระหว่างแพทย์และพยาบาล ที่สาคัญ
สมุดประจาตัวเป็ นเครื่ องมือสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผูด้ ูแล ในส่วนหนึ่งของสมุดประจาตัว ผูด้ ูแลต้องมี
การประเมินอาการผูป้ ่ วยขณะอยูบ่ า้ น เนื่องจากผูด้ ูแลใช้ชีวิตกับผูป้ ่ วยตลอดเวลา
5.แนะนาญาติ ให้รู้จกั เฝ้ าระวัง สังเกตในการป่ วยแต่ละครั้งซึ่งมัก จะมีสัญญาณเตือนให้เรารู ้ว่าเรา
กาลังจะกลับไปมีอาการป่ วยอีกครั้ง ซึ่งได้แก่การที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง สิ่ งที่เราคิดหรื อพูด ดังนั้นการ
ระบุว่าสิ่งนี้มีอะไรบ้างจึงเป็ นประโยชน์ โดยเราอาจคิดว่าร่ วมกับคนที่รู้จกั เราดี และให้เขียนบันทึกไว้ การ
ทาเช่นนี้จะช่วยให้เราสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นว่าเรากาลังจะล้มป่ วยอีกครั้ง เพื่อที่เราจะได้ขอความช่วยเหลือ
ทันเวลา ทางทีมได้ออกแบบเครื่ องมือการสังเกตอาการผูป้ ่ วย ปฏิทินเตือนอันตราย โดยการสังเกตจากสีหน้า
และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
6.การออกแบบเครื่ องมือ ติดตามผูป้ ่ วยจิตเภท (F20-F29) โดยอ้างอิงจากโปรแกรมการติดตาม ของ
ศู น ย์ติ ด ตามผูป้ ่ วยโรคจิ ต (F20-F29) ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การก่ อ ความรุ นแรงในชุ ม ชน (SMI-V) ของ
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสี มา โดยนาเอา 2 อย่าง 1.แบบติดตามผูป้ ่ วยจิตเวชเรื้ อรังในชุมชน 9 ด้าน 2.
Care plan ทางทีมได้ประสานผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน IT รพ.กะพ้อ ในการออกแบบเครื่ องมือ mcc-alert ตัวนี้ เพื่อ
การดูแลผูป้ ่ วยจิตเภท โดยการ เพิ่มการติดตามผูป้ ่ วยขึ้น โดยที่ รพ.สต.แต่ละพื้นที่ สามารถรับรู ้จานวนและ
การมารับบริ การของผูป้ ่ วยจิตเภทในรพ.กะพ้อได้ และสามารถลงข้อมูลติดตามผ่าน web รพ.กะพ้อ โดยมี
รหัสแต่ละพื้นที่ ผูป้ ่ วยได้ท้ งั 9 ด้าน/ care plan /และ การติดตามรายวันในแต่ละพื้นที่ผ่านไลน์ โปรแกรม
โดยที่แอดมิน (ผูร้ ับผิดชอบงานจิตเวชรพ.กะพ้อ ) จะนาข้อมูลลงโปรแกรม ระบบจะสามารถแจ้งเตือนเป็ น
รายวันได้ โดยไม่ตอ้ งเปิ ดทะเบียน สามารถลงโปรแกรมได้ทุกด้านอย่างครอบคลุม

กลยุทธการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดเวลาการเปิ ดแฟ้มข้อมูล การติดตามสะดวก รับรู ้ขอ้ มูลทั้งการนัดหมาย การ
ค้างยาฉีด เป็ นต้น
การวัดผลและผลการเปลีย่ นแปลง
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย 2560

2561

2562

67.53

95.11

91.1

<5%

3.49

2.6

3.33

45%

79.8

82.69

84.11

อัตราผูป้ ่ วยจิตเวชได้รับยา 80 %
อย่างต่อเนื่อง
อัตราผูป้ ่ วยจิตเวชที่มี
อาการกาเริ บทางจิตได้รับ
การส่งต่อ
การเข้าถึงบริ การโรคจิต
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 45
(จังหวัด)

โอกาสพัฒนา
ความสาเร็ จของงานนี้คือ การทางานเป็ นทีม ทั้งสหวิชาชีพและเครื อข่ายในชุมชน
-การพัฒนาระบบการติดตามผ่านไลน์ ปัจจุบนั ยังมีชื่อปรากฏอยู่ เพื่อป้ องกันสิ ทธิของผูป้ ่ วย อนาคตอาจจะ
ใช้โค๊ตในการทาแทนชื่อผูป้ ่ วย และการลงข้อมูลผ่านโทรศัพท์ทนั ทีเมื่อลงเยีย่ มบ้าน

