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Background: The numbers of patients with schizophrenia and other psychotic disorders who received psychiatric service
at Mahasarakham hospital during 2014 - 2016 were 1007, 1024, and 1095 respectively. Although these disorders were prevalent,
relapse rates have not yet been identified. Objectives: To study relapse rates of schizophrenia and other psychotic disorders at
Mahasarakham Hospital. Methods: This was a retrospective descriptive study. Data of patients diagnosed with ICD-10 F20-F29
schizophrenia and other psychotic disorders during October 1st 2016 - September 30th 2017 were retrospectively collected from
medical records. Relapse was defined as the psychiatric visit with a CGI-S score higher than 4. Results: There were 1,069 patients
included into the study. Schizophrenia (F20) accounted for 838 patients (78.4%) with male predominance (64.2%). Mean age was
43.5 ±13.1 years. Relapse was found in 78 patients (7.3%). Major reasons for relapse were discontinuation of medication (35.9%),
and substance use (32.1%). Most patients with relapse (60.3%) still received outpatient treatment, 32% were referred and only
7.7% received inpatient treatment. Conclusion: Relapse rate of schizophrenia and other psychotic disorders at Mahasarakham
hospital was 7.3%.
Keywords: Relapse rate, Schizophrenia and other psychotic disorders

บทคัดย่อ
ภูมิหลัง: ผู้ป่วยด้วยโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลมหาสารคาม ในปีงบประมาณ 2557 - 2559 มีจ�ำนวน 1,007
1,024 และ 1,095 รายตามล�ำดับ แม้ว่าจะพบโรคนี้ได้มาก แต่ก็ยังไม่มี
การศึกษาอัตราการก�ำเริบซ�้ำของโรคในผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ วัตถุประสงค์:
เพื่อหาอัตราการก�ำเริบซ�้ำของโรคในผู้ป่วยจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ที่มารับ
การรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการศึกษา
เชิ ง พรรณนาแบบย้ อ นหลั ง ประชากรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ม ารั บ
การรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามที่ได้รับการวินิจฉัยและลงรหัสโรค
ด้วย ICD-10 รหัส F20-F29 โรคจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ ทัง้ หมด เก็บข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ท�ำการศึกษา
โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย โดยก�ำหนดนิยามของการก�ำเริบ
ซ�้ำจากค่าคะแนน CGI-S ที่มากกว่า 4 ผล: ผู้ป่วยจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,069 ราย
เป็น F20 schizophrenia จ�ำนวน 838 ราย (ร้อยละ 78.4) เป็นเพศชาย
จ�ำนวน 686 ราย (ร้อยละ 64.2) อายุเฉลี่ย 43.51 ปี (± SD 13.06) ผู้ป่วย
ที่มีอาการก�ำเริบซ�้ำ มีจ�ำนวน 78 ราย อัตราการก�ำเริบซ�้ำของโรคในผู้ป่วย
จิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคามเป็น ร้อยละ 7.3 มีสาเหตุ
อาการก�ำเริบซ�้ำจากขาดยา ร้อยละ 35.9 และมีการใช้สารเสพติด ร้อยละ
32.1 ผู้ป่วยที่มีอาการก�ำเริบซ�้ำได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกถึงร้อยละ

60.3 ส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าร้อยละ 32.0 และ
รับไว้รกั ษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผูป้ ว่ ยในร้อยละ 7.7 สรุป: อัตราการก�ำเริบซ�ำ้
ของโรคในผู้ป่วยจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคามเป็น
ร้อยละ 7.3
ค�ำส�ำคัญ: อัตราการก�ำเริบซ�้ำ ผู้ป่วยจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ

บทน�ำ

โรคจิตเภท (Schizophrenia)1 คือ กลุ่มอาการของโรคที่มีความ
ผิ ด ปกติ ข องความคิ ด ท� ำ ให้ ผู ้ ที่ ป ่ ว ยมี ค วามคิ ด และการรั บ รู ้ ไ ม่ ต รงกั บ
ความเป็นจริง เกิดผลเสียต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน เช่น การดูแลตนเอง
การใช้ชวี ติ ในสังคม มีการศึกษาในประชากรทัว่ ไปทีต่ พี มิ พ์ในปี ค.ศ. 20072
พบว่า ความชุกชั่วชีวิตของผู้ป่วยโรคจิตเภท (lifetime prevalence of
schizophrenia) อยู่ที่ร้อยละ 0.87 สอดคล้องกับอีกการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา1 ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนโดยสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ (NIMH :
National Institute of Mental Health) พบว่า ความชุกของโรคจิตเภท
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.6 - 1.9 หรือประมาณร้อยละ 1 ซึง่ หมายถึง ในจ�ำนวนคน
100 คน มี 1 คนที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคจิตเภทในระหว่างช่วงชีวติ ซึ่งปัจจัย
ทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเกิดโรคนี้1 ในประเทศไทย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561
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การเก็บข้อมูลของกรมสุขภาพจิตจนถึงปีงบประมาณ 2560 มีการเก็บข้อมูล
ของโรคจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ ร่วมกัน และรายงานผลในการตรวจราชการ
เป็นกลุ่มโรคดังกล่าว ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ส่วนใหญ่ เมื่อมีการก�ำเริบซ�้ำ
เกิดขึ้น เพิ่มโอกาสในการนอนโรงพยาบาล ต้องไปพบแพทย์ถี่มากขึ้น
นอนโรงพยาบาลนานขึ้น ใช้ยาหลายชนิดหรือปริมาณสูงขึ้น ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลลดลง3 และส่งผล
ต่อการท�ำหน้าทีโ่ ดยทัว่ ไปลดลง4 กลายเป็นกลุม่ โรคเรือ้ รังและการทีม่ ผี ปู้ ว่ ย
เรือ้ รังในครอบครัว ชุมชน ส่งผลให้เกิดภาระโรค (DALY)5 ของประเทศสูงขึน้
นโยบายด้านสุขภาพในปัจจุบันจึงส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูในการดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้มากขึ้น เพื่อลดภาระโรคในอนาคตที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากสถิตจิ ำ� นวนผูม้ ารับบริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม มีผปู้ ว่ ย
จิตเภทและโรคจิตอื่นๆ มารับบริการที่โรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2557
- 2559 มีจ�ำนวน 1, 0076 1, 0247 และ 1, 0958 รายตามล�ำดับ ในจ�ำนวน
ดั ง กล่ า วมี ผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ้ อ งส่ ง ตั ว ไปเพื่ อ รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลจิ ต เวช
ขอนแก่นราชนครินทร์ ในปี พ.ศ. 25599 จ�ำนวน 111 ราย มีทั้งผู้ป่วย
รายใหม่ และผู้ป่วยที่มีอาการก�ำเริบซ�้ำ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ โดยยังไม่มี
การศึกษาอัตราการก�ำเริบซ�้ำของโรคในผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาอัตราการก�ำเริบของโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ
เพื่อหาแนวทางในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ต่อไป

วัตถุและวิธีการ

การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (retrospective
descriptive study) โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง หมดในปี ง บประมาณ
2560 ทัง้ หมด เพือ่ ทราบอัตราการก�ำเริบซ�ำ้ ของโรคจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ
ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม ประชากรที่ศึกษา ได้แก่
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามที่ได้รับการวินิจฉัยและ
ลงรหัสโรคด้วย The International Statistical Classification of
Diseases and Related Health Problems, 10th revision (ICD-10)
รหัส F20-F29 ทั้งหมด เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560 ท�ำการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียน
ผู้ป่วย ข้อมูลที่ท�ำการศึกษา แบ่งเป็นข้อมูลทั่วไป เพศ อายุ รหัสโรคในการ

วินิจฉัย กับคะแนน Clinical global illness of severity (CGI-S)10
รูปแบบการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ ได้แก่ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ส่งตัวไปรับ
การรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า นอกจากนี้ยังมีการเก็บ
สาเหตุที่มีการก�ำเริบซ�้ำในผู้ป่วยที่มีคะแนน CGI-S มากกว่า 4 ว่าเกิดจาก
ปัจจัยใด ประเมินความรุนแรงของอาการป่วยด้วยแบบประเมิน CGI-S
โดยเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล จิตแพทย์ และนักจิตวิทยาทีค่ ลินกิ ทีไ่ ด้รบั การอบรม
ท� ำ ความเข้ า ใจ มี ก ารประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งผู ้ ป ระเมิ น ทุ ก คน
ที่เกี่ยวข้องว่ามีความเที่ยงของการประเมิน ที่เลือกใช้แบบประเมินนี้
เนื่องจากใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก โดยแบบประเมินนี้แม้จะไม่มีตัวเลข
ที่ชัดเจนถึงค่าความไวและความจ�ำเพาะ แต่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
การวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การใช้ Odds ratio และใช้ Chi-square เพือ่ เปรียบเทียบ
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ที่จุดตัดคะแนน CGI-S มากกว่า
4 คะแนน ก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติ p-value < 0.05 การศึกษานี้ได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาล
มหาสารคาม

ผล

ข้อมูลทัว่ ไป ในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษา มีผปู้ ว่ ยทีม่ ารับบริการแผนกผูป้ ว่ ย
นอกจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,069 ราย ที่เข้าเกณฑ์การศึกษา โดยมีผู้ที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท จ�ำนวน 838 ราย (ร้อยละ 78.4), delusional
disorder จ�ำนวน 13 ราย (ร้อยละ 1.2), brief psychotic disorder จ�ำนวน
113 ราย (ร้อยละ 10.6), schizoaffective disorder จ�ำนวน 38 ราย
(ร้อยละ 3.6), other psychotic disorder not due to a substance
or known physiological condition จ�ำนวน 9 ราย (ร้อยละ 0.8)
และ unspecified psychotic not due to a substance or known
physiological condition จ�ำนวน 58 ราย (ร้อยละ 5.4) ผู้ป่วยเพศชาย
จ�ำนวน 686 ราย (ร้อยละ 64.2) อายุเฉลี่ย 43.51 ปี (± SD 13.06)
โดยผู้ป่วยอายุน้อยสุด 14 ปี อายุมากที่สุด 89 ปี (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลทั่วไป
เพศ

ชาย
หญิง
ชนิดของโรคจิต
- schizophrenia (โรคจิตเภท)
- delusional disorder
- brief psychotic disorder
- schizoaffective disorder
- other psychotic disorder not due to a substance or known
		 physiological condition
- unspecified psychotic not due to a substance or known
		 physiological condition

จ�ำนวน

ร้อยละ

1,069
686
383
1,069
838
13
113
38
9

100
64.2
35.8
100
78.4
1.2
10.6
3.6
0.8

58

5.4

ในจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมดมีผปู้ ว่ ยทีม่ คี ะแนน CGI-S มากกว่า 4 มีจำ� นวน 78 ราย (ร้อยละ 7.3) ในจ�ำนวนนีม้ สี าเหตุอาการก�ำเริบซ�ำ้ จากขาดยาจ�ำนวน
28 ราย (ร้อยละ 35.9) ใช้สารเสพติดจ�ำนวน 25 ราย (ร้อยละ 32.1) รับประทานยาไม่ถูกต้องจ�ำนวน 8 ราย (ร้อยละ 10.2) มีความเครียดหรือสิ่งเร้าอื่นๆ
จ�ำนวน 7 ราย (ร้อยละ 9) มีปัญหาการนอนหลับจ�ำนวน 5 ราย (ร้อยละ 6.4) และมีโรคทางกายแทรกซ้อนจ�ำนวน 5 ราย (ร้อยละ 6.4) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คะแนน CGI-S และสาเหตุที่อาการก�ำเริบ (CGI-S มากกว่า 4)

ข้อมูล CGI-S
ค่าคะแนน CGI-S
1. ปกติไม่ได้มีอาการ (normal, not at all ill)
2. สงสัยอาจมีอาการป่วย (borderline mentally ill)
3. ป่วยเล็กน้อย (mildly ill)
4. ป่วยปานกลาง (moderately ill)
5. ป่วยชัดเจน (markedly ill)
6. ป่วยรุนแรง (severely ill)
7. ป่วยรุนแรงมากที่สุด (among the most extremely ill patients)
สาเหตุอาการก�ำเริบ (CGI-S มากกว่า 4)
1. ขาดยา
2. มีการใช้สารเสพติด
3. รับประทานยาไม่ถูกต้อง
4. มีความเครียดหรือสิ่งเร้าอื่นๆ
5. มีปัญหาการนอนหลับ
6. มีโรคทางกายแทรกซ้อน

จ�ำนวน

ร้อยละ

1,069
132
130
378
351
61
10
7
78
28
25
8
7
5
5

100
12.3
12.2
35.4
32.8
5.7
0.9
0.7
100
35.9
32.1
10.2
9
6.4
6.4

จากจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอาการก�ำเริบซ�้ำ ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจ�ำนวน 47 ราย (ร้อยละ 60.3) ผู้ป่วยในจ�ำนวน 6 ราย (ร้อยละ 7.7)
และได้รับการส่งไปรักษาตัวต่อจ�ำนวน 25 ราย (ร้อยละ 32.0) โดยผู้ป่วยที่มีคะแนน CGI-S 5 คะแนน ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกเป็นส่วนใหญ่จ�ำนวน
47 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด แบบผู้ป่วยในจ�ำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของผู้ป่วยในทั้งหมด และได้รับการส่งตัวไปรับการ
รักษาต่อจ�ำนวน 10 รายคิดเป็นร้อยละ 32 ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ผู้ป่วยที่มีคะแนน CGI-S 6 คะแนน ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 ของผู้ป่วยในทั้งหมด และได้รับการส่งตัวไปรับการรักษาต่อจ�ำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 32 ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่วนผู้ป่วยที่มี
คะแนน CGI-S 7 คะแนนทั้งหมด 7 ราย ได้รับการส่งต่อทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 28 ของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 รูปแบบการรักษาที่ผู้ป่วยที่มีอาการก�ำเริบซ�้ำได้รับแยกรายคะแนน

ข้อมูลรูปแบบการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ
รูปแบบการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ
ผู้ป่วยนอก
คะแนน CGI-S 5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
ผู้ป่วยใน
คะแนน CGI-S 5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน
ส่งไปรักษาตัวต่อ
คะแนน CGI-S 5 คะแนน
6 คะแนน
7 คะแนน

จ�ำนวน
(ร้อยละ)
78 (100)
47 (60.3)
47 (100)
0
0
6 (7.7)
4 (66.7)
2 (33.3)
0
25 (32.0)
10 (40.0)
8 (32.0)
7 (28.0)

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยทีม่ คี ะแนน CGI-S มากกว่า 4 พบว่า ผูป้ ว่ ยทีม่ คี า่ คะแนนดังกล่าวมีผลต่อการรักษาทัง้ แบบผูป้ ว่ ยนอกลดลง
0.3 เท่า (odd ratio 0.3, 95%CI 0.2 - 0.4, p < 0.01) และการส่งตัวไปรับการรักษาต่อเพิ่มขึ้น 2.7 เท่า (odd ratio 2.7, 95%CI 1.6 - 4.5, p < 0.01)
รวมถึงการรักษาแบบผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < 0.01) (ตารางที่ 4)

ปีที่ 43 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561
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ตารางที่ 4 จ�ำนวนผู้ป่วยที่มีคะแนน CGI-S ตัดมากกว่า 4 และรูปแบบการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ

รูปแบบการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ

CGI-S ≤ 4

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ส่งตัวไปรับการรักษาต่อ

วิจารณ์

การศึกษานีพ้ บว่า อัตราการก�ำเริบซ�ำ้ ของผูป้ ว่ ยจิตเภทและโรคจิต
อืน่ ๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามเกณฑ์ CGI-S มากกว่า 4 เป็นร้อยละ
7.3 ซึง่ ต�ำ่ กว่าการศึกษาก่อนหน้านีท้ พี่ บว่า ผูป้ ว่ ยจิตเภทหลังได้รบั การรักษา
มีอตั ราการก�ำเริบซ�ำ้ ใน 1 ปี ร้อยละ 16 - 23 และผูป้ ว่ ยจิตเภททีม่ อี าการป่วย
1 ครั้ง (1 episode) มีอัตราการก�ำเริบซ�้ำร้อยละ 25 เมื่อติดตามต่อเนื่อง
อย่างน้อย 5 ปี แต่หากหยุดการรักษาอัตราการก�ำเริบซ�้ำเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า1
และหากเป็นอัตราการก�ำเริบซ�ำ้ ตลอดชีวติ สูงถึงร้อยละ 7011 ผลของการศึกษา
ที่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะประชากรในการศึกษาแตกต่างกัน เนื่องจาก
ในการศึกษานีใ้ ช้กลุม่ ประชากรเป็นผูป้ ว่ ยจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ ไม่ได้เลือก
เฉพาะผู้ป่วยจิตเภทอย่างเดียว และไม่ได้เลือกเฉพาะประชากรที่เป็น
โรคจิตเภทที่มีอาการป่วย 1 ครั้ง (1 episode) นอกจากนี้เกณฑ์ในการ
ก�ำหนดอาการก�ำเริบซ�ำ้ ไม่ใช่เกณฑ์เดียวกัน แม้จะใช้คำ� นิยามในการก�ำเริบ
ซ�้ำเหมือนกันก็ตาม
จากการศึกษานี้พบว่า สาเหตุที่ท�ำให้เกิดการก�ำเริบซ�้ำเกิดจาก 1)
การขาดยา สอดคล้องกับการศึกษาของ Emsley4 ของ Suzuki12 และของ
Porcelli11 ที่พบว่า การใช้ยาไม่ต่อเนื่องหรือขาดยา เพิ่มความเสี่ยงต่อการ
ก� ำ เริ บ ซ�้ ำ ของโรคมากขึ้ น ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาในแคนาดาของ
Zipursky13 พบว่า หากใน 1 ปี ผู้ป่วยขาดการรักษาต่อเนื่องมีอัตราการ
ก�ำเริบซ�้ำร้อยละ 77 และเพิ่มมากขึ้นมากกว่า ร้อยละ 90 ใน 2 ปี
หากเปรี ย บเที ย บกั บ กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ยาสม�่ ำ เสมอ 2) การใช้ ส ารเสพติ ด
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Gupta14 ที่พบว่าการใช้สารเสพติดเพิ่ม
การก�ำเริบซ�้ำของโรคและเพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลซ�้ำ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ San15 ทีก่ ล่าวว่า การเลิกใช้สารเสพติดกลุม่ กัญชาเป็นปัจจัย
ป้องกันการก�ำเริบซ�้ำของโรคได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมของ
Morriss16 ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการก�ำเริบซ�้ำที่เกี่ยวเนื่องกับการขาดยา
เป็นความห่างของการนัดแต่ละครั้ง ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้เก็บข้อมูลเรื่อง
ความห่างของการนัด
จากจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอาการก�ำเริบซ�้ำ ผู้ป่วยที่มีคะแนน
CGI-S 5 คะแนน ได้รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ความร่วมมือในการรักษายังดีและมีญาติดูแล แม้จะมีบางส่วนที่ต้องได้รับ
การรักษาแบบผูป้ ว่ ยในและส่งต่อ เนือ่ งมาจากญาติกงั วลใจ ไม่สามารถดูแล
ได้ ผู้ป่วยที่มีคะแนน CGI-S 6 คะแนน มักพบว่าความร่วมมือในการรักษา
ไม่ดี จึงไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และได้รับการส่งต่อ
มากกว่ารับรักษาเป็นผูป้ ว่ ยใน เนือ่ งจากโรงพยาบาลมหาสารคามดูแลผูป้ ว่ ยใน
ได้ในระยะเฉียบพลัน 24 - 72 ชั่วโมง หากผู้ป่วยอาการไม่สงบหรือ
มีแนวโน้มอาการรุนแรงต้องส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ
สูงกว่า ส่วนผู้ป่วยที่มีคะแนน CGI-S 7 คะแนนได้รับการส่งต่อทั้งหมด
จากการศึกษานี้ยังพบว่า การใช้ค่าคะแนน CGI-S มากกว่า 4
คะแนน สามารถช่วยในการตัดสินใจของแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชน
ในการรักษาและพิจารณาส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษาได้ดีขึ้น เมื่อเปรียบ
เที ย บก่ อ นและหลั ง มี ก ารใช้ ค ่ า คะแนน CGI-S คื อ ก่ อ นมี ก ารใช้ แ ละ
การอธิบาย การประเมิน CGI-S มีผปู้ ว่ ยได้รบั การส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชน
ในปีงบประมาณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 4017 ของผูป้ ว่ ยโรคจิตเภทและโรคจิต
อืน่ ๆ ทัง้ หมดทีม่ ารับการรักษา เมือ่ เริม่ มีการใช้และตรวจสอบความเชือ่ มัน่
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CGI-S > 4

843
0
148

47
6
25

Odd ratio
0.3
2.7

95% CI
0.2-0.4
1.6-4.5

p-value
<0.01
<0.01
<0.01

ของการประเมินคะแนนแล้วเริ่มมีการเก็บข้อมูลเพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นในปีงบประมาณ 2559 นั้นพบว่า มีการส่งต่อมาจากโรงพยาบาล
ชุมชนเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 658 ของผูป้ ว่ ยโรคจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ ทัง้ หมด
ที่มารับการรักษา และในช่วงระยะเวลาที่ท�ำการศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
72.8 ของผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ทั้งหมดที่มารับการรักษา
ทางผู้ศึกษาจึงได้น�ำผลการศึกษาในครั้งนี้เพื่อจัดท�ำเกณฑ์ในการพิจารณา
การจัดล�ำดับความเร่งด่วนของการเข้าตรวจในแผนกผูป้ ว่ ยนอกทีห่ อ้ งตรวจ
แผนกสุ ข ภาพจิ ต จิ ต เวชและยาเสพติ ด ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
เกณฑ์การพิจารณาส่งตัวผูป้ ว่ ยไปรับการรักษาต่อภายในจังหวัดมหาสารคาม
ทั้งจากโรงพยาบาลชุมชนมายังโรงพยาบาลมหาสารคาม และจากโรง
พยาบาลมหาสารคามไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาของ Shibasaki18 ที่ใช้ค่าคะแนน CGI-S ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป
ในการดูอัตราการก�ำเริบซ�้ำของผู้ป่วยจิตเภทที่นอนโรงพยาบาลซ�้ำ ในการ
ศึกษาการตอบสนองหลังการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า

สรุป

มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,069 ราย ทีเ่ ข้าเกณฑ์การศึกษา ในจ�ำนวน
ผู้ป่วยทั้งหมดมีผู้ป่วยที่มีคะแนน CGI-S มากกว่า 4 ซึ่งจากการศึกษา
ให้ผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนดังกล่าวคือผู้ป่วยที่มีอาการก�ำเริบซ�้ำ มีจ�ำนวน
78 ราย การศึกษานี้จึงพบว่า อัตราการก�ำเริบซ�้ำของผู้ป่วยจิตเภทและ
โรคจิตอื่นๆ ในโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นร้อยละ 7.3 การแก้ไขปัญหา
การขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง และการแก้ไขไม่ให้มีการใช้สารเสพติด
การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างถูกต้อง การให้ความรู้และความเข้าใจ
กับญาติ ครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับโรค การรักษาอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ จะลดอัตราการก�ำเริบซ�้ำในผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ได้
การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัด คือ กลุ่มประชากรเป็นผู้ป่วยจิตเภทและ
โรคจิตอืน่ ๆ ไม่ได้เลือกเฉพาะผูป้ ว่ ยจิตเภทอย่างเดียว ท�ำให้อตั ราการก�ำเริบ
ซ�้ำที่ได้ไม่ใช่ของโรคจิตเภทอย่างเดียว ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงอัตรา
การก�ำเริบซ�้ำของผู้ป่วยจิตเภทต่อไป และการศึกษานี้ไม่ได้เลือกเฉพาะ
ประชากรที่เป็นโรคจิตเภทที่มีอาการป่วย 1 ครั้ง (1 episode) การศึกษา
ต่อไปอาจศึกษาอัตราการก�ำเริบซ�้ำของผู้ป่วยจิตเภทเปรียบเทียบระหว่าง
ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยครั้งเดียวกับหลายครั้ง
ปัจจัยที่มีผลต่อการก�ำเริบซ�้ำอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการขาดยา
เป็นความห่างของการนัดแต่ละครั้ง ซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้เก็บข้อมูลเรื่อง
ความห่างของการนัด ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับความห่างของการนัด
ทีม่ ผี ลต่อการก�ำเริบซ�ำ้ ของโรคต่อไป เพือ่ น�ำมาปรับในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ต่อไป นอกจากนี้ควรมีระบบการติดตามผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัดร่วมด้วย
ควรมีกระบวนการในการคัดกรองและเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
เลิกใช้สารเสพติดในผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตอื่นๆ ทุกราย เพื่อลดอัตรา
การก�ำเริบซ�้ำ
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