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เน้ือหาโดยย่อ 

โรคจิตเภทเป็นความเจบ็ป่วยทางจิตท่ีรุนแรง มีสภาพการเจบ็ป่วยเร้ือรัง มีปัญหาซบัซอ้น การดูแลผูป่้ายจิต

เภทท่ีมีภาวะซับซ้อนและมีอาการกาํเริบ ซ่ึงมกัจะแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีรุนแรง มีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งติดตามเยีย่มบา้น เพื่อประเมินส่ิงท่ีเป็นปัญหา การจดัการดูแลของครอบครัว และส่ิงท่ีส่งผลใหผู้ป่้วยมีอาการ

กาํเริบซํ้ า การเยี่ยมบา้น เป็นกระบวนการดาํเนินงานวิธีการหน่ึงท่ีทาํให้ทราบปัญหาเชิงลึก การทาํงานร่วมกัน

ของสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชนทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จในการดูแลผูป่้วยจิตเภทท่ีมีปัญหาซบัซอ้น  

ผลจากการประเมินร่วมกนัของทุกฝ่าย พบว่า ผูป่้วยรายน้ีมีปัญหารับประทานยาไม่สมํ่าเสมอและหยุดยา

เอง การใชส้ารเสพติดซํ้ า การปรับตวัเขา้สังคม ทีมสหวิชาชีพลงไปพูดคุยกบัครอบครัว หาทางออกปัญหาร่วมกนั 

ผลสรุปเก่ียวกบัการดูแลต่อเน่ืองคือ ใหลุ้งกบัป้าดูแลการรับประทานยาต่อหนา้ พามารับยาตามนดัโรงพยาบาล อสม 

กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ตาํรวจ ช่วยสอดส่องการใชส้ารเสพติด รพ.สต.บา้นคลองใหญ่ ยินยอมให้มาฝึกอาชีพเป็นคน

สวน ดูแลความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ โดยได้รับค่าจ้างรายวนัจากการทาํของบประมาณมาให้โตยนักสังคม

สงเคราะห์รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ พยาบาลติดตามเยี่ยมผูป่้วยหลงัจาํหน่าย 1 เดือน นัดติดตามต่อเน่ืองทุก

เดือนโดยทาํขอ้ตกลงร่วมกันว่าญาติต้องมาด้วยทุกคร้ัง การเยี่ยมบ้านคร้ังท่ี4-พยาบาลจิตเวชลงเยี่ยมร่วมกับ

เจา้หนา้ท่ีรพ.สต.คลองใหญ่ ผูป่้วยสีหนา้สดช่ืน ร่างกายสะอาด พูดจาสุภาพแจง้ว่าหยบิยารับประทานเองทุกม้ือ ไม่

มีอาการขา้งเคียงจากยา ไม่กลบัไปใชส้ารเสพติด ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองไดโ้ดยกรีดยาง สามารถดูแลบุตรไดโ้ดย

ไปรับส่งโรงเรียนทุกวนั มาตามนดัและรับยาต่อเน่ืองทุก 2 เดือนท่ีโรงพยาบาล  

 

mailto:tanormjai@gmail.com


1 .ช่ือผลงาน  การจัดการรายกรณผู้ีป่วยจิตเวชทีก่่อความรุนแรงในชุมชน  

2 .ผู้จัดทาํผลงาน   นางถนอมใจ ดิษฐรักษ ์  พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ โรงพยาบาลป่าพะยอม และคณะ  

 เบอร์โทร 0807119953 

3.บทนํา 

โรคจิตเภทเป็นความเจ็บป่วยทางจิตท่ีรุนแรง มีสภาพการเจ็บป่วยเร้ือรัง มีปัญหาซับซ้อนตอ้งเขา้รับ การ

รักษาในโรงพยาบาลบ่อยๆ และเม่ือกลบัเขา้สู่ชุมชนมกัมีปัญหาในการดาํเนินชีวิต ไดรั้บการดูแลท่ีไม่ถูกตอ้งหรือ

ขาดผูดู้แล ขาดการเอาใจใส่ ทาํใหก้ารรักษาไม่ต่อเน่ือง เกิดอาการกาํเริบ ก่อความรุนแรงต่อครอบครัว ชุมชน และมี

ปัญหาในการใชชี้วิตในชุมชน ทาํให้ผูป่้วยตอ้งกลบัมารักษาในโรงพยาบาลดว้ย Re-admit ส่งผลกระทบต่อทั้งตวั

ผูป่้วย ครอบครัว และชุมชน  

จากการดาํเนินการคน้หาและนาํผูป่้วยโรคจิตเภทเขา้รับการบาํบดัรักษาในโรงพยาบาลป่าพะยอมพบว่า

จาํนวนผูป่้วยมีจาํนวนเพิ่มข้ึนในปี 2561, 2562, 2563   จาํนวน 65, 67, 87 คน พบอตัราการกาํเริบซํ้ าและเป็นผูป่้วย

จิตเวชฉุกเฉินจาํนวน 11, 11 และ  7 คน ตามลาํดบั  ส่วนใหญ่มีปัญหาการรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ ขาดยา การ

กลบัไปใชส้ารเสพติดซํ้ า จากการทบทวนขอ้มูลผูป่้วยจิตเวชท่ี refer ดว้ยอาการกาํเริบ มกัเป็นผูป่้วยรายเดิมชํ้ าๆ    

ในเดือนมกราคม 2563 ไดรั้บการประสานจากพยาบาลจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ว่ามี

ผูป่้วยชายไทยวยั 27 ปี มารับการรักษา มีประวติัเขา้รับการรักษาตั้งแต่ปี 2560-2563 เขา้ออกโรงพยาบาลจาํนวน 5 

คร้ัง ล่าสุด 20 มกราคม 2563 เขา้รับการรักษาดว้ยอาการพดูคนเดียว ทาํลายขา้วของ ประสาทหลอน ขู่จะทาํร้ายผูอ่ื้น 

ทุบทาํลายท่อและแทง็กป์ระปาหมู่บา้น  ถูกส่งตวัไปรักษาโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เป็น case readmit 

ภายใน 6 วนัจากคร้ังท่ี 4 เป็น case SMIV ท่ีก่อความรุนแรงในชุมชน Admit คร้ังล่าสุดจาํนวน 36 วนั จึงเป็นท่ีมา

ของทีมในการเขา้มาจดัการกบัปัญหาดงักล่าวร่วมกนั  

4.วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาระบบการดูแลและติดตามผูป่้วยจิตเวชท่ีมีภาวะซบัซอ้นและก่อความรุนแรงในชุมชน  

5.วิธีการศึกษา 

  -เกบ็รวบรวมขอ้มูลและประเมินผลทุก 6 เดือนโดยมีระยะเวลาดาํเนินการคือ เมษายน 2562-มีนาคม 2564 

  6.สรุปผลงาน 

การดูแลผูป่้ายจิตเภทท่ีมีภาวะซบัซอ้นและมีอาการกาํเริบ ซ่ึงมกัจะแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ี

รุนแรง มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งติดตามเยี่ยมบา้น เพื่อประเมินส่ิงท่ีเป็นปัญหา การจดัการดูแลของครอบครัว ส่ิงท่ี

ส่งผลใหผู้ป่้วยมีอาการกาํเริบซํ้า 

การเยี่ยมบา้นคร้ังท่ี 1  - พบว่าหลงัจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลได ้1 เดือน ผูป่้วยบอกว่าอาการตนเองเป็น

ปกติแลว้ หยุดยาเองบางตวัทาํให้มีอาการคอแข็ง เดินตวัแข็ง นํ้ าลายไหล จึงหยุดยาเองทั้งหมด จากการสอบถาม

เพิ่มเติมพบวา่เจอปัญหาดงัน้ี 

1. ผูป่้วยรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอและหยุดยาเอง เบ่ือหน่ายการรับประทานยา ไม่ตระหนักและเขา้ใจ

ประโยชน์ของการรับประทานยาต่อเน่ือง เม่ือไม่มีอาการผดิปกติคิดเองวา่หายจากการเจบ็ป่วย 



2. บุคคลในครอบครัว ผูป่้วยอาศยัอยู่กับยาย ยายอายุมากแลว้แต่มีลุงและป้าอยู่บา้นติดกันไม่ได้ดูการ

รับประทานยา ขาดการตระหนักในการดูแลการรับประทานยา ให้ผูป่้วยหยิบยากินเอง ไม่ได้ตรวจสอบว่า

รับประทานยาทุกม้ือหรือไม่ สอบถามนานๆคร้ัง และไม่ไดดู้ใบนดั ไม่ไดก้ระตุน้เตือนในการมารับยาท่ีโรงพยาบาล

ตามนดั 

3. การกลบัไปใชส้ารเสพติดซํ้ าหลงัจากออกจากโรงพยาบาลได ้1 เดือน จากสาเหตุดงักล่าวนาํไปสู่การ 

readmit 

การเยี่ยมบ้านคร้ังท่ี 2 – หลังจากผูป่้วยจาํหน่ายจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 เดือน 

ประสานเจา้หน้าท่ีรพ.สต.คลองใหญ่ลงเยี่ยมครอบครัวร่วมกบัพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลป่าพะยอม เพื่อสืบคน้

ปัญหาเชิงลึกวา่ปัญหาคืออะไรท่ีนาํไปสู่อาการจิตเวชฉุกเฉิน และการ Re-admit พบวา่ 

1. ติดตามเร่ืองการดูแลการรับประทานยา โดยให้ป้าและลุงดุแลการรับประทานยาทุกม้ือ สามารถทาํได ้ 1  

เดือนบอกว่ามีภาระไม่สามารถดูแลได ้ให้ผูป่้วยหยิบยารับประทานเอง ผูป่้วยกินยาไม่สมํ่าเสมอและหยดุยาเอง ไม่

ไปรับยาตามนดัท่ีโรงพยาบาล 

2. ญาติใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่หลงัจากออกจากโรงพยาบาลผูป่้วยประพฤติตวัดี ช่วยเหลืองานบา้นบา้งเป็นคร้ัง

คราว บุคคลในครอบครัวไวว้างใจขอเอารถจกัรยานยนตไ์ปใช ้เร่ิมออกเท่ียว กลบับา้นไม่ตรงเวลา ขอเงินยายและ

กลบัไปใชส้ารเสพติดซํ้า เม่ือโดนยดึรถและไม่ใหเ้งินใชจึ้งกา้วร้าว อาละวาดขู่จะทาํร้ายคนอ่ืน พดูคนเดียว กลางคืน

ไม่นอน ไม่ไดเ้สพยาจึงคลัง่เอาพร้าไปฟันท่อและแท็งกป์ระปาหมู่บา้น ญาติผูกมดัและนาํตวัไปรักษาโรงพยาบาล

จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เขา้ออกโรงพยาบาล 2 คร้ังในรอบหน่ึงเดือนและ readmit หลงัจาํหน่ายจากโรงพยาบาล

ได ้6 วนั 

3. ผูป่้วยมีปัญหาในในการใชชี้วิตร่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคม ถูกมองว่าเป็นข้ียา กา้วร้าว  ไม่มีใครอยากเขา้

ใกล ้จึงประชดชีวิต ทาํส่ิงท่ีสังคมไม่ตอ้งการโดยเสพสารเสพติดเพิ่มข้ึน ทาํลายขา้วของ เอะอะอาละวาดเม่ือไม่ได้

ดัง่ใจ ขู่จะทาํร้ายบุคลอ่ืน 

จากปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดซํ้ าๆมาตลอด ทีมสหวีชาชีพซ่ึงประกอบไปดว้ย พยาบาลจิตเวชชุมชน รพ.จิตเวช

สงขลาราชนครินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวชรพ.ป่าพะยอม เจา้หน้าท่ีรพ.สต.บา้นคลองใหญ่ ตาํรวจ 

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น พชอ. อสม.  ลงเยีย่มบา้นเตรียมครอบครัวและชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือในการดูแลผูป่้วย 

การเยีย่มบา้นคร้ังท่ี 3  

1. ประสานงานเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายมาร่วมประชุมพร้อมกนั สรุปปัญหาของผูป่้วยรายน้ี คือ 

- การรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอและหยดุยาเอง 

- การใชส้ารเสพติดซํ้า 

- การใชชี้วิตร่วมกบับุคคลอ่ืนในชุมชน เพื่อนบา้นหวาดกลวัจะมีพฤติกรรมรุนแรงซํ้า ไม่กลา้

มาสุงสิงกบัผูป่้วยเหมือนเดิม 



2. ทีมสหวีชาชีพลงไปพูดคุยกบัครอบครัว เพื่อเจาะประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนพบว่า ไม่มีผูดู้แลหลกั ผูป่้วย

อาศยัอยูก่บัยายตั้งแต่เลก็ๆจากพ่อแม่เลิกรากนั กลบัมาหาบา้งนานๆคร้ัง ไม่มีใครดูแลเร่ืองการรับประทานยา ปล่อย

ให้ผูป่้วยหยิบยารับประทานเอง ไม่ไดส้อบถามการรับประทานยาทุกม้ือ ไม่ไดดู้บตัรนดั ผูป่้วยไม่มารับยาตามนดั 

หาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนัโดยลุงและป้าจะเป็นผูดู้แลให้ผูป่้วยมารับประทานยาต่อหนา้ทุกม้ือ การพามารับยาท่ี

โรงพยาบาลตามนดั  การดุแลและแยกกลุ่มเพื่อนท่ีจะมาชกัชวนให้ใชส้ารเสพติดซํ้ า ไม่ให้ใชจ้กัรยานยนตโ์ดยจะ

เกบ็กญุแจใหมิ้ดชิด 

3. อาสาสมคัรสาธารณสุขจะช่วยสอดส่องและตกัเตือนกลุ่มเพื่อนท่ีจะมาชกัชวนผูป่้วยไปเสพยา เพราะเป็น

ลูกหลานในหมู่บา้นดว้ยกนั โดยร่วมกบักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ตาํรวจ พชอ  จดัทาํโครงการ TO BE NUMBER ONE นาํ

เยาวชนกลุ่มเส่ียงเขา้อบรมร่วมกบัอาํเภอ เพื่อช่วยลดการใชส้ารเสพติดในชุมชน 

4. เจา้หน้าท่ีรพ.สต.บา้นคลองใหญ่ ยินยอมให้ผูป่้วยมาฝึกอาชีพโดยรับเป็นคนสวนดูแล ตดัแต่ง รดนํ้ า

ตน้ไมภ้ายในรพ.สต.หลงัจากผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลและมีอาการคงท่ีแลว้ โดยไดรั้บค่าจา้งรายวนัจากงบท่ีนกั

สงัคมสงเคราะห์รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ทาํโครงการของบประมาณมาให ้

5 . พ ย าบ าล จิ ต เว ช โร งพ ย าบ าล ป่ าพ ะ ย อ ม ติ ด ต าม เยี่ ย ม ห ลังจ าก ผู ้ป่ ว ย จําห น่ าย จ าก รพ .จิ ต                            

เวชสงขลาราชนครินทร์ 1 เดือนและนดัรับยาต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาลทุกเดือน โดยทาํขอ้ตกลงร่วมกนัว่าญาติตอ้งมา

ดว้ยทุกคร้ัง 

   การเยีย่มบา้นคร้ังท่ี 4 

พยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลป่าพะยอมร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีรพ.สต.บา้นคลองใหญ่ ติดตามเยี่ยมบา้นพบผูป่้วย

นัง่อยูบ่นบา้นกบัยายและป้า พูดคุยทกัทาย ประเมินสีหนา้ท่าทาง พฤติกรรมของผูป่้วยพบว่า สีหนา้สดช่ืน ร่างกาย

สะอาด พดูจาสุภาพนอบนอ้ม ผูป่้วยแจง้วา่หยบิยากินเองทุกม้ือ ไม่มีอาการขา้งเคียงจากการรับประทานยา ไม่เคยใช้

สารเสพติดใดๆตั้งแต่จาํหน่ายจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ไม่ด่ืมเหลา้ สูบบุหร่ีวนัละ5-10มวน ยาย

และป้าแจง้ว่าผูป่้วยต่ืนไปตดัยางเองทุกวนั หลงักลบัจากตดัยางไปส่งลูกท่ีโรงเรียนทุกเชา้ ไม่ไดอ้อกไปมัว่สุมกบั

กลุ่มเพื่อนละแวกบา้น ไม่หายออกจากบา้น ทาํแปลงปลูกผกัสวนครัวขา้งบา้นและรดนํ้ าผกัทุกวนั กล่าวช่ืนชม ให้

กาํลงัใจ สร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเอง สามารถบอกถึงโทษของสารเสพติดและการกลบัไปใชส้ารเสพติดซํ้ า  มี

วิธีการในการปฏิเสธเม่ือถูกชกัจูงให้ใชส้ารเสพติด แนะนาํอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว นัดติดตาม

อาการและรับยาต่อเน่ืองทุก2เดือนท่ีโรงพยาบาล มาตามนดัทุกคร้ัง 
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จาํนวนวนั Admit

ผลจากการท่ีทีมสหวิชาชีพลงมาร่วมมือในการช่วยแกปั้ญหาและดูแลผูป่้วยรายน้ีพบการเปล่ียนแปลงของ

การAdmit ดงัน้ี 

จากกราฟดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ เม.ย. - ก.ย.2562 มีการ Admit จาํนวน 1 วนั สาเหตุจากผูป่้วยรับประทาน

ยาไม่สมํ่าเสมอและหยดุยาเอง ต.ค. 2562- มี.ค. 2563 มีการ Admit จาํนวน 4 วนั สอบถามและคน้หาปัญหาเชิงลึก

พบว่าผูป่้วยไม่รับประทานยา กลบัไปใชส้ารเสพติดซํ้ าทาํให้เกิดอาการกาํเริบ เขา้ออกโรงพยาบาลหลายคร้ัง และ

นาํไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีรุนแรงต่อครอบครัว ชุมชน ส่งไปAdmit โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จาก

ปัญหาดงักล่าวทีมสหวิชาชีพร่วมกบัภาคีเครือข่ายสุขภาพลงพื้นท่ีเตรียมครอบครัว ชุมชนเพื่อสืบคน้ปัญหาเชิงลึก 

วางแผนหาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั เม่ือผูป่้วยจาํหน่ายจากโรงพยาบาลเม่ือ มกราคม 2563 พบการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนดงัน้ี 

• ผูป่้วยรับประทานยาสมํ่าเสมอ มารับยาตามนัดทุกคร้ัง ไม่กลบัไปใช้สารเสพติดซํ้ า ไม่พบอาการ

กาํเริบตลอดระยะเวลา 8 เดือนท่ีผ่านมา มีความมุ่งมัน่ในการทาํงานต่ืนมาตดัยางเองทุกวนั อดีต

ภรรยาให้ความไวว้างใจให้นาํบุตรอาย ุ4 ปีมาดูแล รับส่งไปโรงเรียนทุกวนั ตั้งเป้าหมายชีวิตไวว้่าจะ

ดูแลบุตรใหไ้ดเ้รียนหนงัสือมากท่ีสุด จะสัง่สอนบุดรไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

• ครอบครัวและชุมชน ลดความกงัวล ความกลวัในการดุแลผูป่้วยจิตเวช มีแนวทางในการดูแลและ

รับมือกบัสถานการณ์ท่ีมีผูป่้วยจิตเวชฉุกเฉินได ้เพื่อนํามาเขา้สู่กระบวนการรักษาได้ สามารถอยู่

ร่วมกนัไดอ้ยา่งปกติสุขในชุมชน 

• ผูป่้วยสีหนา้สดช่ืน แจ่มใส อยูร่่วมกบับุคลอ่ืนในชุมชนได ้ 

 

 



7. ข้อเสนอแนะและแนวคดิเพ่ือการพฒันา 

• การดูแลผูป่้วยจิตเวชมีปัญหาท่ีหลากหลายและยุ่งยากซับซ้อน การดูแลและประสานความร่วมมือ

จากสหวิชาชีพ จะช่วยใหง้านขบัเคล่ือนไปไดเ้ร็วข้ึนและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

• เป็นตน้แบบในการบริหารจดัการดุแลผูป่้วยจิตเวชอ่ืนๆในพื้นท่ี ทาํให้ผูป่้วยจิตเวชมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน  สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข  ไม่มีปัญหาความรุนแรงในพื้นท่ี  ชุมชนให้โอกาส

และยอมรับผูป่้วยมากข้ึน 

• สามารถนาํมาถอดบทเรียนกบัผูป่้วยโรคเร้ือรังรายอ่ืนท่ีมีปัญหาการดูแลท่ียุง่ยากซบัซอ้นได ้

• วางแผนเยีย่มบา้นผูป่้วยจิตเวชใหไ้ดค้รบร้อยเปอร์เซ็นตใ์นปี 2565 
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