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บทคัดย่อ
โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่อง อาจต้องการการดูแลตลอดชีวิต
เพราะเป็นโรคทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และความเสือ่ มของบุคลิกภาพจะลดลงเรือ่ ย ๆ ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะ
มีการรับรู้ความเป็นจริงเสียไป ทำ�ให้เกิดอาการหูแว่ว ประสาทหลอน ก้าวร้าว อารมณ์ซึมเศร้า ไม่สนใจ
ดูแลตนเอง ไม่สนใจประกอบอาชีพ และผูป้ ว่ ยโดยส่วนใหญ่มกั จะไม่ยอมรับความเจ็บป่วยส่งผลให้ไม่ยอม
เข้ารับการรักษา รับประทานยาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้มีอาการทางจิตรุนแรง
มากขึ้น ในปัจจุบันพบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคทางจิตเวชที่ต้องกลับมามีอาการซ้ำ�หรือกลับมารักษา
ซ้ำ�ถึงร้อยละ 70 ดังนั้นผู้ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช ควรที่จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการ
กลับมารักษาซ้ำ�ในโรงพยาบาล
กิจกรรมการพยาบาลในระบบการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคทางจิตเวช มีความสำ�คัญและความ
จำ�เป็นเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเริม่ ตัง้ แต่แรกรับจนจำ�หน่ายออก
จากโรงพยาบาล ซึง่ ต้องเป็นการปฏิบตั งิ านร่วมกันกับทีมสุขภาพทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยโรคทางจิตเวช โดยวิธี
การส่งต่อผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยพร้อมที่จะกลับบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง ลด
การกลับมารักษาซ้�ำ ในโรงพยาบาลและสามารถอยูร่ ว่ มกับชุมชนได้นานทีส่ ดุ ทัง้ นีผ้ ลลัพธ์ทตี่ อ้ งการคือเพือ่
ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน
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Abstract
Psychiatric diseases are chronic diseases that require continuing care. Some may
require lifelong care in cases of diseases that cannot be cured. The deterioration of
personality will occur gradually after each illness. Furthermore, patients will not recognize
the underlying reality causing symptoms of hallucinations, aggression, depression, poor
hygiene, and unemployment. In fact, most patients will refuse to accept the fact of the
illness, resulting in refusal of treatment and intermittent drug use, leading to even more
severe symptoms. Currently, it is found that, in Thailand, 70% of psychiatric patients
undergo recurrent treatment. Therefore, it is important that psychiatric patients receive
continuing care to prevent recurrence of hospitalization.
Nursing activities in the continuing care system for psychiatric patients are important,
guidelines for effective continuing care are needed. Continuing care should be continually
given from admission until discharge from the hospital. The ability to provide this care for
psychiatric patients requires the cooperation of the healthcare team. It is also important
that, when patients are ready to go home, they are given appropriate referrals for the
provision of continuing care in order to reduce readmission, and to allow patients to live
in the community as long as possible. The desired result is to achieve a better quality of
life for patients, family, and their communities.
Keywords: psychiatric patient, recurrence, psychiatric nurse
โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งโรคทาง
จิตเวชทีพ่ บได้บอ่ ยคือ โรคจิตเภท โรควิตกกังวล
โรคซึมเศร้า โรคจากการติดสารเสพติดหรือติด
แอลกอฮอล์ หรือแม้กระทั่งความเครียดก็จัดว่า
เป็นกลุม่ โรคทางจิตรูปแบบหนึง่ และจากรายงาน
ของกรมสุ ข ภาพจิ ต ผู้ ป่ ว ยมารั บ บริ ก ารด้ า น
จิ ต เวชประจำ � ปี ง บประมาณ 2559 ทั้ ง หมด
1,100,423 คน พบว่ามีผปู้ ว่ ยโรคจิตเภทจำ�นวน
241,838 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 โรควิตกกังวล
2...
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จำ�นวน 156,146 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19 โรค
ซึมเศร้าจำ�นวน 98,960 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99
โรคลมชักจำ�นวน 69,390 คน คิดเป็นร้อยละ 6.31
โรคสมองเสือ่ มจำ�นวน 19,766 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.80 ติดสารเสพติดจำ�นวน 65,057 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.91 ติดแอลกอฮอล์จ�ำ นวน 56,887
คน คิดเป็นร้อยละ 5.171 โรคทางจิตเวชเป็นโรค
เรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องและเป็น
เวลานาน บางครัง้ อาจต้องดูแลตลอดชีวติ เพราะ
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การรักษาให้หายขาดเป็นไปได้ยาก และความเสือ่ ม
ของบุคลิกภาพจะลดลงเรือ่ ย ๆ หลังป่วยแต่ละครัง้ 2
ซึง่ ผูป้ ว่ ยจะมีการรับรูค้ วามเป็นจริงเสียไป (out of
reality) ทำ�ให้เกิดอาการหูแว่ว ประสาทหลอน
ก้าวร้าว อารมณ์ซมึ เศร้า ไม่สนใจดูแลตนเอง ไม่
ทำ�งานและผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับความ
เจ็บป่วยส่งผลให้ไม่ยอมรับการรักษา ไม่รบั ประทาน
ยาอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จากพฤติกรรมเหล่านีส้ ง่ ผล
ให้มอี าการรุนแรงมากขึน้ ทำ�ให้ในปัจจุบนั พบว่าใน
ประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยจิตเวช ทีต่ อ้ งกลับมามีอาการ
ซ้�ำ หรือกลับมารักษาซ้�ำ จำ�นวนมากถึงร้อยละ 703
ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยโรคทางจิตควรทีจ่ ะได้รบั การดูแลอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่แรกรับตลอดจนหลังออกมาจาก
โรงพยาบาลไม่ตา่ งจากผูป้ ว่ ยฝ่ายกาย เพือ่ ป้องกัน
การกลับมารักษาซ้ำ�ในโรงพยาบาล4 ซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าการกลับเป็นซ้�ำ ส่งผลให้
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยลดลง
รวมทั้งมีผลต่อความคิด ความเชื่อในการดูแล
ตนเอง บกพร่องในการทํากิจวัตรประจําวัน การ
ทาํ หน้าทีใ่ นครอบครัว การงานและสังคม อีกทัง้
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติแย่ลง และ
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาซ้ำ�อีกด้วย5 จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวจึงจาํ เป็นต้องหาสาเหตุและแนวทาง
ในการแก้ปัญหากลับเป็นซ้ำ�โดยการส่งต่อข้อมูล
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไปยังสถานบริการ
สุขภาพใกล้บ้าน และเครือข่ายของสถานบริการ
นัน้ ๆ ในชุมชน เพราะชุมชนเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ าํ คัญ
ในการดูแลผูป้ ว่ ย ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลอย่าง
ต่อเนือ่ งส่งผลให้การกลับเป็นซ้�ำ ลดลงได้6

สาเหตุของการกลับมารักษาซ้ำ�ของผู้ป่วย
จิตเวช
1. ผู้ป่วยมีความเข้าใจเรื่องโรค ยาจิตเวช
และกระบวนการรักษาไม่ถกู ต้อง จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่าผู้ป่วยไม่ทราบถึงสาเหตุของ
โรคจิตเภททีอ่ าจส่งผลต่อการรักษา เช่น สาเหตุ
จากความไม่สมดุลของชีวเคมีในสมอง พันธุกรรม
ความเครียด และการใช้สารเสพติด รวมถึงไม่
ทราบข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียงของยาและวิธีการรับ
ประทาน7, 2
2. ผูป้ ว่ ยขาดความตระหนักในการรับประทาน
ยา ผูป้ ว่ ยมักลืมรับประทานยา หรือการรับประทาน
ยาไม่ตอ่ เนือ่ งเป็นสาเหตุส�ำ คัญ ทัง้ นีจ้ ากงานวิจยั
ของ Choorat ทีพ่ บว่าพฤติกรรมการรับประทาน
ยาในผูป้ ว่ ยจิตเภททีก่ ลับมารักษาซ้�ำ ในผูป้ ว่ ยจิตเภท
ทีม่ ปี ระวัตไิ ม่กนิ ยา รับประทานยาไม่ครบตามขนาด
รับประทานยาไม่สม่�ำ เสมอ และไม่ตระหนักถึงการ
กินยาต่อเนือ่ ง ซึง่ ทัง้ นีพ้ บว่าสาเหตุการกลับเป็นซ้�ำ
เกิดจากผูป้ ว่ ยขาดความรูเ้ กีย่ วกับโรค ผูป้ ว่ ยจิตเภท
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา
ทางจิต และการจัดการกับอาการข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้
จากการใช้ ย า และขาดความตระหนั กในการ
รับประทานยา และนอกจากนี้ยังพบว่าจากการ
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและ
ชุมชนไม่สามารถกระทำ�ได้อย่างครอบคลุมและเป็น
ระบบ ยังไม่สามารถให้การดูแลต่อเนื่องได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยอาจเกิดได้จากการติดตามผู้ป่วย
จิตเวชในชุมชนทีไ่ ม่ตอ่ เนือ่ ง ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยจิตเวช
ไม่ได้มาพบแพทย์ตามนัด การรับประทานยาไม่
สม่�ำ เสมอ และขาดทักษะต่าง ๆ ในการใช้ชีวติ ใน
ชุมชนและมีโอกาสกลับไปรักษาซ้�ำ ในโรงพยาบาล
มากขึน้ 8
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3. ผูป้ ว่ ยไม่ยอมรับความเจ็บป่วย ผูป้ ว่ ยมัก
ไม่ยอมรับว่าตนเองมีอาการทางจิต ดังนัน้ จึงไม่เห็น
ความสำ�คัญของการทีต่ อ้ งรับประทานยาอย่างต่อเนือ่ ง
ไม่เข้ารับการรักษา จากการทบทวนวรรณกรรมพบ
ว่าผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั ปฏิเสธว่าตนเองมีอาการทาง
จิต มักบอกว่าทีต่ นเองไม่สามารถควบคุมอารมณ์
ได้เกิดจากปัญหาในครอบครัว เกิดจากคนรอบข้าง
การใช้สารเสพติด เมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาล
คาดหวังว่าตนเองจะได้รบั การรักษาอาการทีเ่ ป็นอยู่
จนหาย และไม่ต้องรับประทานยาหรือกลับมา
รักษาอีก7,2
4. ความเครียดของผูป้ ว่ ย ความเครียดทีเ่ กิด
ขึ้นในชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการกำ�เริบ
โดยผู้ป่วยเกิดความเครียดจากคำ�พูดหรือการกระ
ทำ�ของคนในครอบครัวมากระตุน้ อารมณ์ และจาก
อารมณ์ ข องตั ว ผู้ ป่ ว ยเอง พบว่ า การจั ด การ
ความเครียดไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
มีอาการทางจิตกำ�เริบซ้ำ� และความขัดแย้งใน
ครอบครัว ครอบครัวไม่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย
ตลอดจนมีทศั นคติไม่ดตี อ่ ผูป้ ว่ ย มีการแสดงออก
ทางอารมณ์รนุ แรง และการตำ�หนิวพิ ากษ์วจิ ารณ์
ผูป้ ว่ ย เหล่านีม้ ผี ลต่อการกลับมารักษาซ้�ำ 2,8
จากปัญหาดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้ผ้ปู ่วย
กลับมารักษาซ้�ำ ในโรงพยาบาล พยาบาลเป็นกลุม่
คนที่มีบทบาทสำ�คัญในระบบการดูแลต่อเนื่องใน
ผู้ท่มี ีปัญหาจิตเวชเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ปู ่วยมีอาการ
กำ�เริบกลับมารักษาซ้�ำ ในโรงพยาบาล เกิดการดูแล
ทีต่ อ่ เนือ่ งเพือ่ ให้เกิดคุณภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัวต่อไป พยาบาลจะใช้กลวิธีต่าง ๆ เช่น
การสอน การสาธิต การให้ค�ำ ปรึกษา เป็นต้น รวม
ทัง้ เป็นผูท้ ม่ี อบหมายให้บคุ ลากรทีมพยาบาลต่าง ๆ
มี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ต ามแผนการพยาบาล โดย
4...
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พยาบาลทำ�หน้าทีใ่ นการประเมินปัญหา วิเคราะห์
และวินจิ ฉัยปัญหา วางแผนและกำ�หนดเป้าหมาย
การให้ความรูห้ รือดำ�เนินตามแผน และประเมินผล
เพือ่ ประเมินผูป้ ว่ ยและผูด้ แู ลก่อนจำ�หน่ายออกจาก
โรงพยาบาล รวมไปถึงมีการประสานงานผูป้ ว่ ยไป
ยังหน่วยงานหรือแหล่งประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม โดยเป็นสื่อกลางในการส่งต่อให้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยกับทีม
การพยาบาล และทีมสุขภาพ มีการให้ความรูแ้ ก่
เครือข่ายผูด้ แู ล เช่น องค์กรในชุมชน ผูน้ �ำ ชุมชน
ทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ6 และ
สุดท้ายพยาบาลมีหน้าทีใ่ นการลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มผูป้ ว่ ย
จิตเวช เพื่อติดตามดูแลประเมินอาการผู้ป่วย
จิตเวชอย่างต่อเนื่องและให้การช่วยเหลือผู้ป่วย
จิตเวชและผูด้ แู ลทีบ่ า้ น รวมถึงสอบถามการปรับ
ตัวหรือวิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ ซึ่งหากผู้ป่วยจิตเวช
และผูด้ แู ลไม่สามารถแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ได้ พยาบาล
จะช่วยหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
ตามลักษณะทีพ่ บ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
นัน้ ๆ ได้ อาจพิจารณาส่งต่อ เป็นการปฏิบตั ริ ว่ ม
กันระหว่างผูป้ ว่ ย ครอบครัว ญาติและทีมสุขภาพ
ซึ่งพยาบาลมีส่วนสำ�คัญอย่างมากในการพัฒนา
ระดับความสามารถในด้านต่าง ๆ ของผูป้ ว่ ยจิตเวช
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวได้ในชุมชน การ
ติดตามผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนจึงนับเป็นบทบาท
สำ�คัญของพยาบาลจิตเวชชุมชน8
จากที่กล่าวข้างต้นพยาบาลมีบทบาทสำ�คัญ
ในการช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชมีความสามารถทำ�
หน้าทีด่ า้ นต่าง ๆ ได้เหมือนกับคนอืน่ ๆ ช่วยให้ผปู้ ว่ ย
จิตเวชมีกระบวนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม
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ทีด่ ี ได้รบั การดูแลทีถ่ กู ต้องเหมาะสม สามารถดำ�รง
ชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความหมายท่ามกลางการเจ็บป่วย
ทีร่ กั ษาไม่หายขาด และช่วยให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชมีความ
สามารถในการทำ�หน้าทีท่ างสังคม รับมือและปรับ
ตัวกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีวติ
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี

บทบาทของพยาบาลในการดูแลต่อเนื่อง
ผู้ป่วยจิตเวช
การดูแลต่อเนือ่ ง เป็นกระบวนการส่งเสริม
การดูแลผูป้ ว่ ยภายหลังการจำ�หน่าย เป็นการดูแล
ทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ พัฒนาความสามารถของผูป้ ว่ ยใน
การดูแลตนเองตามศักยภาพทีม่ อี ยู่ เน้นให้ผปู้ ว่ ย
แสวงหาและใช้แหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ในการดูแล
ตนเอง ซึ่งการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพนั้น
จำ�เป็นต้องได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล (รพ.สต.) และทีบ่ า้ นของผูป้ ว่ ย ซึง่ การดูแล
ที่บ้านเป็นการดูแลที่สำ�คัญภายหลังจำ�หน่ายจาก
โรงพยาบาล โดยทีมสุขภาพได้มีการวางแผน
จำ�หน่ายร่วมกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว และเพือ่ การ
ให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง จึงจำ�เป็นต้องมีการดำ�เนิน
การและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ที่เน้น
การมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ จากแผนการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัวอย่าง
ต่อเนือ่ งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไป
สู่โรงพยาบาลเครือข่ายทีมสุขภาพ และสถานี
อนามัย ได้กล่าวไว้วา่ การดูแลอย่างต่อเนือ่ งมีจดุ
มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ การดำ�รงรักษาและ
คงสภาวะสุขภาพทีด่ ี ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูแลรักษา
ทีย่ ง่ั ยืนและต่อเนือ่ งแบบบูรณาการโดยมุง่ เน้นการ

ดู แ ลแบบองค์ ร วม เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป่ ว ย
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
อย่างยัง่ ยืน ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งช่วยให้ผู้ป่วย
และครอบครัวมีความพึงพอใจมากขึน้ ลดอัตราการ
เข้ารับการรักษาซ้�ำ (readmission) ช่วยให้ผปู้ ว่ ย
ได้พกั รักษาในโรงพยาบาลในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ประโยชน์ ใ นบริ ก ารด้ า น
สุขภาพอย่างเหมาะสม9
การดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวช เป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันความเจ็บป่วย
ทางจิตเพือ่ ดำ�รงภาวะสุขภาพจิตของผูป้ ว่ ยจิตเวช
ครอบครัว ชุมชนและบุคคลในสังคมทั่วไป ให้
สามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ
ให้การบำ�บัดรักษาแบบทันทีทนั ใด โดยระดมกำ�ลัง
จากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงหรือเรื้อรัง เน้นการ
บำ�บัดในทีเ่ กิดเหตุหรือทีบ่ า้ นเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลช่วยเหลือตนเองของผูป้ ว่ ยจิตเวช ครอบครัว
และชุมชน ให้สามารถปรับตัวและใช้ชวี ติ ร่วมกัน
อย่างผาสุก ซึง่ ในระยะทำ�ให้คงสภาพ (Stabilization phase) เน้นทีก่ ารเสริมสร้างการปรับตัวของ
ผูป้ ว่ ยในชุมชน การเตรียมความพร้อมครอบครัว
และชุมชนในการดูแลผูป้ ว่ ย ป้องกันไม่ให้ปว่ ยซ้�ำ
อีก โดยดูแลให้ยาต่อเนือ่ ง ลดปัจจัยกระตุน้ เช่น
ความเครียด สารเสพติด สิง่ แวดล้อม เป็นต้น ใช้
ยาในขนาดเดิมทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอาการดีขน้ึ และนานถึง
6 เดือน เพือ่ ป้องกันอาการกำ�เริบซ้�ำ ให้ค�ำ ปรึกษา
ครอบครัว ลดการแสดงอารมณ์เสียต่อกัน ลด
ความคาดหวัง ลดการควบคุมผูป้ ว่ ยมากเกินไป มี
กลุ่มช่วยเหลือกันสำ�หรับครอบครัว (Self–help
group) จัดระเบียบการดำ�รงชีวิต ประสานกับ
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หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อจดทะเบียน
ผูพ้ กิ าร ตลอดจนขอความช่วยเหลือจากภาครัฐที่
เกีย่ วข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยทัง้ หมด
นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชได้รบั
การบริการอย่างต่อเนือ่ งในชุมชน ให้ผปู้ ว่ ยจิตเวช
มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือการที่ลดอาการกำ�เริบหรือ
การกลับมาเป็นซ้�ำ สามารถดูแลตนเอง ไม่ขาดยา
ลดภาระของญาติผ้ดู ูแล และสามารถอยู่ร่วมกับ
คนในสังคมได้
กิจกรรมการพยาบาลในระบบการดูแลต่อ
เนือ่ งผูป้ ว่ ยจิตเวชมีความสำ�คัญและความจำ�เป็นใช้
เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพ เริม่ ประเมินตัง้ แต่แรกรับจนจำ�หน่าย
ออกจากโรงพยาบาลซึง่ ปฏิบตั ริ ว่ มกันกับทีมสุขภาพ
ทีใ่ ห้การดูแลผูป้ ว่ ยโดยการส่งต่อผูป้ ว่ ยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
อยูใ่ นชุมชนได้นานทีส่ ดุ ส่งผลให้เกิดความต่อเนือ่ ง
ในการรักษา จากการทบทวนวรรณกรรมการ
พัฒนาแผนจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยโรคจิตเวช โรงพยาบาล
จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์10 และมาตรฐาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต11
ได้กล่าวถึงบทบาทของผูป้ ฏิบตั พิ ยาบาลขัน้ สูงสาขา
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Advanced
Practice Nurse in Psychiatric and Mental
Health Nursing: APN) ในระบบการดูแลต่อเนือ่ ง
ผูป้ ว่ ยจิตเวช ดังนี้
1. การวางแผนจำ�หน่ายผูป้ ว่ ยจิตเวช: พยาบาล
จะมีหน้าทีต่ ง้ั แต่รวบรวมและจัดทำ�ทะเบียนผูป้ ว่ ย
จิตเวช ประเมินความต้องการการดูแลทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม คาดการณ์ลว่ ง
หน้าถึงปัญหาสุขภาพหรือความต้องการการดูแล
สุขภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหลังการจำ�หน่าย ประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจและทักษะของผูป้ ว่ ย
6...
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และครอบครัวเกีย่ วกับโรคทีเ่ ป็น เพือ่ เป็นข้อมูลใน
การวางแผนกำ�หนดกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสม
ผสมผสานกิจกรรมการช่วยเหลือ การสอน ให้ค�ำ
ปรึกษา ฝึกฝนทักษะการดูแลตนเองตามแผนการ
รักษาทีจ่ �ำ เป็น รวมทัง้ การจัดหาอุปกรณ์ เครือ่ งใช้
หรือยากลับบ้าน โดยการดัดแปลงกิจกรรมให้
เหมาะสมกับสภาพของผูป้ ว่ ยแต่ละคน
2. การส่งต่อผูป้ ว่ ยอย่างเป็นระบบ: ประสาน
งานผู้ป่วยไปยังหน่วยงานหรือแหล่งประโยชน์ท่ี
เกีย่ วข้องตามความเหมาะสม โดยเป็นสือ่ กลางใน
การส่งต่อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผูป้ ว่ ยกับทีมการพยาบาล และทีมสุขภาพ มีการให้
ความรู้แก่เครือข่ายผู้ดูแล เช่น องค์กรในชุมชน
ผูน้ �ำ ชุมชนทุกระดับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้านเพื่อให้การดำ�เนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิตเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
3. การเยีย่ มบ้าน: พยาบาลลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มผูป้ ว่ ย
และปฏิบตั กิ ารพยาบาลตามแผน ซึง่ เป็นการปฏิบตั ิ
ร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว ญาติและทีม
สุขภาพ โดยทัว่ ไปพยาบาลวิชาชีพเป็นผูม้ บี ทบาท
สำ�คัญต่อการปฏิบัติตามแผนจำ�หน่ายโดยมีหน้าที่
เป็นผู้วางแผนปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้สำ�เร็จ
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การสอน การสาธิต การให้
คำ�ปรึกษา เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ท่มี อบหมายให้
บุคลากรทีมพยาบาลต่าง ๆ มีส่วนร่วมปฏิบัติตาม
แผน
จากที่กล่าวข้างต้นพยาบาลมีบทบาทสำ�คัญ
ในการช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยจิตเวชมีความสามารถทำ�
หน้าทีท่ างสังคมเหมือนกับคนอืน่ ๆ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยมี
กระบวนการฟื้นฟูส มรรถภาพทางจิตสังคมที่ดี
สามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความหมายท่ามกลาง
การเจ็บป่วยทีร่ กั ษาไม่หายขาด และช่วยให้ผปู้ ว่ ย
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จิตเวชมีความสามารถในการทำ�หน้าที่ทางสังคม
รับมือและปรับตัวกับผลกระทบ สามารถดำ�รงชีวติ
อยูไ่ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
นอกจากบทบาทของพยาบาลจิ ต เวชใน
โรงพยาบาลทีม่ คี วามสำ�คัญในระบบการดูแลผูป้ ว่ ย
จิตเวชอย่างต่อเนือ่ ง พยาบาลจิตเวชทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในชุมชนก็เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าประสบการณ์การปฏิบตั ิ
บทบาทพยาบาลในการให้บริการในโรงพยาบาล
ชุมชน12 พยาบาลมีบทบาท ดังนี้
1. การรักษาพยาบาล
		 1.1 ผู้คัดกรอง ประเมินคัดกรองความ
เจ็ บ ป่ ว ย วิ นิ จ ฉั ยโรคหรื อ ความเจ็ บ ป่ ว ยของ
ประชาชน เพือ่ การรักษาพยาบาล ให้บริการเชิงรุก
		 1.2 ผูร้ กั ษาพยาบาลเบือ้ งต้น ปฏิบตั กิ าร
รักษาพยาบาลในคลินิกบริการแก่ประชาชนใน
ชุมชนตามขีดความสามารถ รักษาพยาบาลเชิงรุก
แก่ผปู้ ว่ ยจิตเวชทุกประเภทในเขตรับผิดชอบ
		 1.3 ผูส้ ง่ ต่อ ส่งต่อผูป้ ว่ ยในกรณีทเ่ี กินขีด
ความสามารถ เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมตาม
ระบบ
		 1.4 ผูต้ ดิ ตามประเมินผล ติดตามผลการ
รักษาผูป้ ว่ ยจิตเวชทีเ่ จ็บป่วย ดูแลช่วยเหลือในการ
ปรับตัว และการดูแลตนเองขณะเจ็บป่วยและใน
ระยะพักฟืน้
2. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
		 2.1 ผู้คัดกรอง คัดกรองวินิจฉัย ผู้ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ประเมินภาวะสุขภาพ
จิต และการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม
		 2.2 ผูใ้ ห้ความรู้ ให้ความรูแ้ ก่ครอบครัว
ให้เกิดความเข้าใจ และยอมรับภาวะสุขภาพของ

ผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต สนับสนุนการปฏิบัติตน
ตามแผนการรักษา และการฟืน้ ฟูสภาพจิต 		
		 2.3 ผูใ้ ห้ค�ำ ปรึกษา ให้ค�ำ ปรึกษาแก่ผทู้ ม่ี ี
ปัญหาทางจิตเวช และบุคคลทีอ่ ยูใ่ นภาวะเสีย่ ง
		 2.4 ผูส้ ง่ ต่อ ส่งต่อผูม้ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต
ในรายทีม่ ปี ญ
ั หารุนแรง
		 2.5 ผู้ติดตามประเมินผล ติดตามดูแล
และประเมินผลผูม้ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิต แก้ไขปัญหา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการรั ก ษาแพทย์ แ ละการ
พยาบาล
3. การฟืน้ ฟูสภาพ ให้บริการฟืน้ ฟูสภาพเชิงรุก
แก่บคุ คลในครอบครัว
4. ผูป้ ระสานความร่วมมือ ร่วมมือกับคนใน
ชุมชนเพือ่ ให้มสี ว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมมือ
กับคนในชุมชนดำ�เนินการตรวจสุขภาพ ให้บริการ
ปรึกษา แนะนำ� ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทีพ่ บ
ประสานการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชเพื่อการรักษาที่
เหมาะสม
5. ผูส้ นับสนุนกิจกรรมสุขภาพในชุมชน
6. ผู้วางแผนสำ�รวจชุมชน สำ�รวจข้อมูล
ประชากรทุกคนในทุกครัวเรือน โดยเก็บข้อมูล
ประชากร สังคม และเศรษฐกิจ และข้อมูลเกีย่ ว
กับสิง่ แวดล้อมและการติดตามเยีย่ มบ้าน
7. ผู้จัดระบบข้อมูลข่าวสาร ใช้การบันทึก
เป็นแฟ้มอนามัยครอบครัว บัตรสรุปสภาวะสุขภาพ
และสมุดประจำ�ตัวผูป้ ว่ ย
8. ผูต้ ดิ ตามเยีย่ มคนปกติปลี ะครัง้ ติดตาม
เยี่ ย มผู้ ป่ ว ยที่ น อนพั ก รั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาล
ติดตามเยีย่ มผูป้ ว่ ยทีแ่ พทย์คดิ ว่าจำ�เป็นต้องสังเกต
อาการต่อ เพื่อทราบข้อมูลที่จำ�เป็นในการให้การ
ดูแลต่อ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจิตเวชเรื้อรังที่
ควบคุมได้ไม่ดี ตลอดจนจัดสิง่ แวดล้อมของผูป้ ว่ ย
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เข้าใจพฤติกรรม ครอบครัว เพือ่ ปรับกลยุทธ์ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวช
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะสำ�คัญของ
พยาบาลจิตเวชในการป้องกันการกลับมีอาการซ้ำ�
ของผู้ป่วยจิตเวช คือ การให้ผู้ป่วยจิตเวชและ
ครอบครัวเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม มีคณ
ุ ภาพ
การดูแลสุขภาพเริ่มตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วย ขณะมี
อาการเจ็บป่วย และช่วงฟืน้ ฟูสภาพ โดยกระทำ�
อย่างต่อเนื่องเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้การรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพ ซึ่งในบทบาทการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
อย่างต่อเนือ่ ง จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทีมสุขภาพ ผูป้ ว่ ย ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย
ทางสุขภาพ โดยเฉพาะการทำ�งานประสานกัน

ระหว่ า งพยาบาลจิ ต เวชที่ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ
ตติยภูมหิ รือทุตยิ ภูมโิ ดยทำ�หน้าทีช่ ว่ ยเหลือให้ผปู้ ว่ ย
จิตเวชมีอาการทางจิตลดลง เตรียมความพร้อมใน
การทำ�หน้าที่ทางสังคมเหมือนกับคนอื่น ๆ ช่วยให้
ผูป้ ว่ ยมีกระบวนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม
ทีด่ สี ามารถดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี และเมื่อผู้ป่วยเหล่านี้มีความพร้อมที่จะ
กลับบ้านหรือสามารถดูแลตนเองได้ ผูป้ ว่ ยเตรียม
พร้อมจะกลับบ้าน กลับชุมชน ดำ�เนินการส่งต่อให้
พยาบาลจิตเวชในชุมชนหรือพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในส่วนของโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิเพื่อดูแล
ผูป้ ว่ ยเหล่านีต้ อ่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถดำ�รงชีวติ
อยูก่ บั ครอบครัว ชุมชน สังคมของตนเองได้อย่าง
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป
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