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Service   Profile 
งานจิตเวช โรงพยาบาลแก่งคอย 

บริบท  (Context) 
ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose)   : 

         งานจิตเวช มีความมุ่งหมายใหบ้ริการบ าบดัรักษาผูมี้ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช แบบครบวงจร เป็นองคร์วม ให้
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแล  ลดรอยต่อและเพิ่มการเขา้ถึงการรักษา   โดยมีเป้าหมายใหผู้รั้บบริการไดรั้บการ
ดูแลครอบคลุมตามปัญหาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ผูรั้บบริการมีความรู้ สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ใหมี้สุขภาพ
กาย/ จิต แขง็แรง  
โดยเนน้การสร้างเสริมสุขภาพจิต  และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน  

  ข.   ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)   : 
     - ใหบ้ริการดูแลทางสังคม จิตใจและบริการใหค้  าปรึกษาแก่ผูป่้วย/ผูม้ารับบริการ/กลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหา 
         สุขภาพจิต/ผูรั้บบริการท่ีส่งต่อมาจากคลินิกอ่ืนๆเช่น โรคเร้ือรัง /สูงอาย ุ การติดสารเสพติด  สุรา  บุหร่ี 
          ปัญหาครอบครัว  ความรุนแรงในวยัรุ่น/ เด็กและสตรี  ปัญหาเร่ืองเพศ  ปัญหาทอ้งไม่พร้อมในวยัรุ่น  
          ติดเกม ปัญหาความเครียดในหญิงตั้งครรภท่ี์คลินิกANC  ปัญหาพฒันาการเด็ก ในเขตอ าเภอแก่งคอย  
          และผูป่้วยจิตเภทท่ี Refer back  มาจาก รพ.สระบุรี ทุกวนัในเวลาราชการ 
      - บริการส่งเสริมพฒันาการและสร้างเสริมสุขภาพจิตทุกช่วงวยั   
       -ดูแลติดตามเยีย่มบา้น 
       -ผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาซบัซอ้นหรืออาการก าเริบจะไดรั้บการส่งต่อไปโรงพยาบาลสระบุรี   
       -มีการจดัให้ผูป่้วยซ่ึง Refer back มาจากรพ.สระบุรีไดพ้บจิตแพทยปี์และ 1 คร้ัง 

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานส าคญั  : 
- ผู้ป่วย ไดรั้บการดูแลรักษาท่ีรวดเร็ว ปลอดภยั ต่อเน่ือง ไดม้าตรฐาน รับทราบขอ้มูลท่ีจ าเป็นครบถว้น มีส่วน
ร่วมในการวางแผนการรักษาไดรั้บการพิทกัษสิ์ทธ์ิและศกัด์ิศรี  
- ญาติ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผูป่้วย สามารถติดต่อส่ือสารกบัเจา้หนา้ท่ีไดต้ามความตอ้งการและไดรั้บขอ้มูล
การดูแลขอ้มูลการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีจ าเป็นครบถว้น  

 ง.   ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคญั  : 
การประสานงานเร่ืองการบริหารยาและการจดัเตรียมเคร่ืองมือ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ถูกตอ้ง ครอบคลุม 
ครบถว้น ปลอดภยั  มีการประสานงานท่ีดี รวดเร็ว ไดรั้บการส่งต่อขอ้มูลและการส่งต่อผูป่้วยอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นและปฏิบติัตามขอ้ก าหนด   

 
 



   

จ . ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน  : 
จิตเวชเด็ก 

แผนภูมทิี ่ จ านวนผู้รับบริการในคลนิิกสุขภาพใจ(เด็ก)/ราย 
 
จ านวนผู้รับบริการคลนิิกสุขภาพใจ(เด็ก) 

 
ปี 2560 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2560 
 
 ตัวช้ีวดั 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 
2556 2557 2558 2559 2560 

1.เด็กวยัแรกเกิด – 5 ปีท่ีมีพฒันาการล่าชา้
ไดรั้บการกระตุน้/ดูแลต่อเน่ือง 

80% - 61.66% 71.42% 83.33% 68.75% 

2. นกัเรียนท่ีมีปัญหาIQ/EQ ไดรั้บการดูแล/
ส่งต่อ 

70% 16.5% 39.7% 46.7% 58.7% 20.3% 

 
วเิคราะห์ตัวช้ีวดั 
1. อตัราเด็กวยัแรกเกิด – 5 ปีท่ีมีพฒันาการล่าชา้ไดรั้บการกระตุน้/ดูแลต่อเน่ือง   เป้าหมาย  80%                 



   

         ในปี 2557 – ปี 2558 ผลปฏิบติังานไม่ไดต้ามเป้าหมาย เน่ืองจาก ผูป้กครองไม่ให้ความส าคญักบัการกระตุน้
พฒันาการเท่าท่ีควร ขาดนดั ไม่มารักษาต่อเน่ือง ส่งตวัไปพบแพทยท่ี์รพ.สระบุรีผูป้กครองไม่พาเด็กไป ท าใหเ้ด็กยงัมี
พฒันาการล่าชา้ และผูป้ฏิบติังาน มีภาระงานอ่ืน ไม่สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งเตม็ท่ีจึงท าใหป้ฏิบติังานไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
          ในปี 2559 เป้าหมาย  80% ผลการปฏิบติังานได ้83.33%  เน่ืองจาก ไดมี้การติดตามกระตุน้ใหผู้ป้กครองเห็น
ความส าคญัของการกระตุน้พฒันาการเด็กใหมี้พฒันาการท่ีสมวยั มีการใหก้ารบา้นแก่ผูป้กครองในการฝึกพฒันาการเด็กท่ี
บา้น หากเด็กขาดนดัจะมีการโทรศพัทส์อบถามพูดคุยกบัผูป้กครองหรือประสานใหร้พ.สต.ติดตามเยีย่มบา้น           ใน
กรณีท่ีส่งตวัเด็กไปพบแพทยท่ี์รพ.สระบุรี จะมีการโทรศพัทไ์ปสอบถามการรักษาต่อเน่ืองจากผูป้กครอง อยา่งนอ้ย 3 
เดือน /คร้ัง 
2.อตัรานกัเรียนท่ีมีปัญหาIQ/EQ ไดรั้บการดูแล/ไดรั้บการส่งต่อ    เป้าหมาย  70% 
         ในปี 2556- 2559 เป้าหมาย  70 % ผลการปฏิบติังานได ้40.4%  เน่ืองจาก ผูป้ฏิบติัไม่สามารถตรวจคดักรอง IQ/EQ 
เด็กวยัเรียนไดท้ั้งหมด  

 
กระบวนการการดูแลเด็กทีม่ปัีญหาทางด้านการเรียน 
                                         
 
                                             
                         ครูคดักรองเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน 
                                             
  นกัจิตวิทยา ประเมิน/คดักรอง/ใหค้ าแนะน าแก่ครู/ผูป้กครอง         
                                            
                                                                                                         
                                                                                                         
เดก็ไม่มีปัญหาIQ2EQ 
                                                                                                                                                                           
ครูส่งเสริม                                                                                                                                              
การเรียน 
ตามศกัยภาพ                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                         
 
                                                                                                        

 

จดัอบรมครูในพ้ืนท่ีอ าเภอแก่งคอยทุกโรงเรียน 

      เด็กมีปัญหาการเรียน/อารมณ์/พฤติกรรม 

กมุารแพทย ์

จิตแพทยเ์ด็ก 

ใชโ้ปรแกรม1 to 5 Piano รักษาโดยโฮมีโอพาธีย ์

ครูบนัทึกพฤติกรรม/การเรียน 

ครู/นกัจิตวทิยาร่วมประเมินผลการเรียน
โปรแกรม1 to 5 Piano 



   

 
 
ตารางที ่ แสดง 5อนัดับโรคของสุขภาพจิตและจิตเวชรพ.แก่งคอย 
 
ปี 2556 ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี2560 

1.Schizophrenia 
1. Generlalize 
anxiety disorder 

1. Generlalize 
anxiety disorder 

1. Generlalize 
anxiety disorder 

1. Generlalize 
anxiety disorder 

2.MDD 2.MDD 2.MDD 2.MDD 2.MDD 

3.Organic mental 
disorder 

3. Schizophrenia 3. สารเสพติด 3. สารเสพติด 3. สารเสพติด 

4. Generlalize 
anxiety disorder 

4.Alcohol 4. Schizophrenia 4.พฒันาการทกัษะการ
เรียนรู้ 

4.พฒันาการทกัษะการ
เรียนรู้ 

5. Bipolar 
5. Organic mental 
disorder 

5. Organic mental 
disorder 

5. Schizophrenia 5. Schizophrenia 

 
 

แผนภูมทิี.่ยอดผู้รับบริการคลนิิกสุขภาพใจ 
 

 



   

     ฉ.   ประเด็นคุณภาพทีส่ าคญั  (Key Quality Issues)   : 
 ความปลอดภยั ความถูกตอ้ง มีมาตรฐาน ป้องกนัการขาดยาและภาวะแทรกซอ้น       
            ดูแล แบบองคร์วม  ต่อเน่ือง  และเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลต่อเน่ืองในชุมชน        

                                                                 
      ช.   ความท้าทายและความเส่ียงทีส่ าคญั จุดเน้น  : 

ความท้าทาย-จุดเน้น  
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมใน การดูแลผูป่้วยจิต  

ความเส่ียงทีส่ าคญั 
             การขาดยา 
 

      ซ.   ศักยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏบัิติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี
          มีคลินิกสุขภาพใจผา่นเกณฑป์ระเมินคุณภาพการใหก้ารดูแลทางจิตสังคมระดบั รพช. 
ผา่นการประเมินระดบั 2  มีหอ้งใหค้  าปรึกษา 1 หอ้ง และหอ้งท่ีจะใชจ้ดัคลินิกสุขภาพใจเพื่อนดัตรวจรักษา  
รับยา แบบ one stop service ซ่ึงเป็นหอ้งเอนกประสงคใ์ชร่้วมกบัคลินิกอ่ืนๆแต่สลบัวนักนั  
โดยของคลินิกสุขภาพใจจดัในวนัองัคารท่ี 2 ของเดือน 
         แพทย์ มีกุมารแพทยเ์ป็นแพทยผ์ูรั้บผดิชอบดูแลระบบงานจิตเวชทั้งหมดจ านวน 1 คน    
         พยาบาล    มีพยาบาลวชิาชีพระดบัช านาญการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชผูใ้หญ่(PGผูใ้หญ่) จ านวน 2 คน

ปฏิบติังานทุกวนัในเวลาราชการ 1 คน อีก1คนปฏิบติังานท่ีตึกผูป่้วยในชาย  
                           มีพยาบาลวชิาชีพระดบัช านาญการเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก(PGเด็ก) จ านวน1 คน 
                           ปฏิบติังานในตึกผูป่้วยในหญิง 
          นักจิตวทิยา   มีนกัจิตวิทยาคลินิกจ านวน 1 คน ปฏิบติังานในเวลาราชการ 
          การปฏิบัติงาน  
        1.กรณีวนัคลินิกสุขภาพใจ กุมารแพทยอ์อกตรวจในวนัองัคารท่ี 2 ของเดือน 
         ซ่ึงจดัแบบ one stop service มีพยาบาล PG ผูใ้หญ่ 2 คน นกัจิตวทิยาคลินิก 1 คนดูแลร่วมกนั  
         2.กรณีหากผูป่้วยมาไม่ตรงนดัใหส่้งซกัประวติัคดักรองท่ีห้องเบอร์ 14 ก่อนส่งพบแพทยท่ี์OPD   
         โดยมี PG ผูใ้หญ่ 1 คน นกัจิตวทิยาคลินิก 1คนร่วมดูแล 
         3. เยีย่มบา้น/กิจกรรมในโรงเรียนทุกวนัศุกร์ 
การบริหารบุคลากร 
         งานจิตเวชข้ึนตรงต่อกลุ่มการพยาบาลโดยมีหวัหนา้พยาบาลคอยควบคุมก ากบัและติดตาม 
         บุคลากรทั้งพยาบาลและนกัจิตวทิยา 
         มีการมอบหมายงาน  โดยยดึถือปฏิบติัตามกฎระเบียบและWI ของกลุ่มการพยาบาล 



   

         มีการก าหนด JD  และ JS  
         มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานแทนกรณี PGผูใ้หญ่ ติดราชการหรือลา    
         มีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทุก 6 เดือน 
         ประเมิน Competency  ของบุคลากรทุกระดบัและพฒันาส่วนขาดในแต่ละดา้น   
         กระตุน้ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้ร่วมกิจกรรมคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ                       

 
           
 
 
 
 
 

จากลกัษณะงานมีข้อจ ากดัดังนี้ 
 

1. คลินิกสุขภาพใจมีหอ้งปฏิบติังาน 1 หอ้งเม่ือมีผูป่้วยใหค้  าปรึกษาซอ้นกนั 2 คน 
     ตอ้งหาท่ีใหค้  าปรึกษาท่ีอ่ืน อาจเป็นโตะ๊ท่ีส ารองไวห้นา้หอ้งเบอร์ 14 หรือท่ีศาลาโรงรถ 
2. คลินิกสุขภาพใจยงัไม่มีประตูหลงัท่ีจะใชห้ลบหนีกรณีเกิดเหตุการณ์ผูป่้วยท าร้ายร่างกาย 
3. สถานตรวจและกระตุน้พฒันาการใชร้ะเบียงหนา้ตึกผูป่้วยในชายซ่ึงเปิดโล่ง คนเดินไปมาตลอด 
4. พยาบาลวชิาชีพช านาญการเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรพ.แก่งคอยมี3คน  
     แต่อีก 2 คน ยงัไม่ไดรั้บผิดชอบงานจิตเวชอยา่งเตม็ท่ีเน่ืองอยูเ่วร 8 
5. คลินิกสุขภาพใจยงัไม่ไดแ้ยกผูป่้วยจิตเภทและโรคซึมเศร้าออกจากกนั  
     การตรวจในคลินิกเดียวกนัท าใหผู้ป่้วยซึมเศร้าวิตกกงัวล 
 

จากลกัษณะงานมีข้อเด่นดังนี้ 
1. การมีกุมารแพทยแ์ละนกัจิตวิทยาคลินิก ท าใหก้ารดูแลจิตเวชเด็กด าเนินไปไดดี้ 
2. สามารถท าแผนล่วงหนา้ขออตัราก าลงัจากกลุ่มการพยาบาล 
     ขอพยาบาลวชิาชีพช านาญการเฉพาะทางการ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชได ้
3. มีการประสานงานท่ีดีกบัเครือข่าย 
 

 
 



   

 อปุกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ 
 แบบคดักรองสารเสพติด 
 คู่มือการดูแลทางจิตสังคม  
 คู่มือการเยยีวยาจิตใจเม่ือเกิดภยัพิบติั  
 คู่มือการเลิกบุหร่ี สุรา และ Alcohol withdrawal 
 คู่มือแนวทางการดูแลผูป่้วยโรคจิตเภท  
 ของเล่นประเมินและส่งเสริมพฒันาการ 
 แนวทางการดูแลผูท่ี้เส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย 
  แนวทางการคดักรองผูป่้วยจิตเวช 
 แนวทางการใหบ้ริการยาเดิม 
  แนวทางการใหบ้ริการยาโดยเครือข่าย 

  แบบทดสอบทางจิตวทิยาคลินิก 
 อุปกรณ์ในการจ ากดัพฤติกรรม เช่น ผา้ผกูมดั 
 แบบประเมินต่างๆ เช่น แบบประเมินภาวะซึมเศร้า แบบประเมินความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตาย แบบประเมินจิตเภท 
  แนวปฏิบติัการช่วยเหลือดา้นสุขภาพจิตในภาวะวกิฤติ 
  การนดัหมายผูป่้วย 
 แนวทางปฏิบติัในการดูแลรักษาผูป่้วยภาวะถอนพิษสุรารุนแรง 

                                                          

บุคลากรสามารถใช้อปุกรณ์ต่างๆทีม่อียู่ได้  
  มีการตรวจสอบความพร้อมใชแ้ละปรับปรุงใหท้นัสมยัมีการอบรมฟ้ืนฟูปีละ 1 คร้ัง 

 การน าเทคโนโลยมีาใช้   
ใชโ้ปรแกรม Hos xp ในการลงบนัทึกขอ้มูลการ   
  

ฌ.ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง 
กลุ่มผู้ป่วยและญาติ 

ส่งเสริมการดูแลตนเองท่ีบา้นโดยการให้ค  าแนะน าแก่ญาติหรือผูดู้แล ติดตามเยีย่มบา้นผูป่้วยจิตเภทอยา่งนอ้ย 1 
คร้ัง/ปี ใหค้  าปรึกษาทางโทรศพัท ์

         
  



   

ญ. แผนปฏบัิติการ จุดเน้น : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดบัที่ปฏิบัตไิด้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พฒันาระบบการดูแลผู้ป่วย 
1.พฒันาการดูแลการกระตุน้ส่งเสริมพฒันาการเด็กท่ี
มีพฒันาการล่าชา้ในเขตอ าเภอแก่งคอย 

วตัถุประสงค์  : 
      -เพ่ิมศกัยภาพเดก็ท่ีมีพฒันาการล่าชา้ใหส้ามรถ
ดูแลตนเองได ้
      -เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองหรือผูดู้แล/ครู 
กจิกรรมพฒันา 
      -ใหค้วามรู้เร่ืองพฒันาการเดก็และการกระตุน้และ
ส่งเสริมพฒันาการแก่ผูป้กครองหรือ  ผูดู้แล/ครู 
       -กระตุน้และส่งเสริมสมาธิของเดก็โดยการใช้
เปียโน 1 to 5 
 
      
 
 
 
 
 
 

อตัราเด็กท่ีมีพฒันาล่าชา้
ไดรั้บการกระตุน้และ
ส่งเสริมพฒันาการ ในเขต
อ าเภอแก่งคอย 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
ท าได้

36.1%   

- - - - - - - 20.3
% 

% % % 15.18
% 



   

 
 
 
 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
พฒันาระบบการดูแลผู้ป่วย 
 2. พฒันาระบบการดูแลผูป่้วยซึมเศร้า 
วตัถุประสงค์ : 
    - เพ่ือคดักรองคน้หาผูป่้วยซึมเศร้าในชุมชนให้
สามารถเขา้ถึงบริการได ้
กจิกรรมพฒันา 
-ใหค้วามรู้เร่ืองโรคซึมเศร้าแก่ชุมชน ใหค้วามรู้ทาง
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว 
- จดัอบรมผูน้ าชุมชนและแก่นน า อสม. 
- ใหค้วามรู้ในโรงเรียนตน้แบบ OCOSโดยใชแ้ก่นน า
นกัเรียน/โรงงานอุตฯ 
-จดัระบบการส่งต่อผูป่้วยจากชุมชนสู่ รพ.ช ,รพ.ศ 

 อตัราการเขา้ถึงบริการผูป่้วยโรค
ซึมเศร้าเท่ากบัหรือมากกวา่43% 

เท่ากบั
หรือ
มากกวา่
50% 
ที่ท าได้ 
52.80% 

- 
     
    

- 
 

- 
 

- 
    
  

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

สะสม52.80 
 

 
 
 
 



   

 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดบัที่ปฏิบัตไิด้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
3.การป้องกนัและเฝ้าระวงัการติดเช้ือโรงพยาบาล 
วตัถุประสงค์ :  
-เพ่ือใหผู้ป่้วยปลอดภยัไม่ติดเช้ือจากการรักษาพยาบาล 
กจิกรรมพฒันา 
-เจา้หนา้ท่ีเตรียมกระดาษช าระและถงัขยะไวใ้หผู้ป่้วย
กรณีร้องไหส้ัง่น ้ามูกน ้าลาย มีอ่างลา้งมือใหบ้ริการ 
- ใชห้ลกั U/P และ Isolation - Pre Caution ในการให้
การดูแล 
-บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
-ติดแผน่ป้ายใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและญาติเร่ืองการลา้ง
มืออยา่งถูกตอ้งใกลอ่้างลา้งมือ 
-มีน ้ายาลา้งมือ/ผา้เช็ดมือ/ผา้เช็ดมือในหอ้งให้
ค าปรึกษา 
 

 
 
: อตัราการติดเช้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

≤ 2% 
 
 
ท าได้0% 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 

 

 

 

 

 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 

 

 

 

 

 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 

 
 
0% 

 
 
 
 



   

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั เป้าหมาย 

ระดบัที่ปฏิบัตไิด้ 

2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

พฒันาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 
4.ป้องกนัการขาดยาผูป่้วยจิตเภท 
วตัถุประสงค์ :  
-เพ่ือไม่ใหผู้ป่้วยอากาก าเริบหรือกลบัเป็นซ ้า  
-มีระบบเช่ือมโยงเครือข่ายผูดู้แลในชุมชนใหอ้ยูใ่นชุมชน   
ไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี 
 
กจิกรรมพฒันา 
- คน้หาปัญหาของกลุ่มขาดยาและกลุ่มเส่ียงโดย 
  การเยี่ยมบา้น 
-ประชุม/ปรึกษาหาแนวทางการดูแลกบัผูป้กครอง/
ผูดู้แล/อสม./รพ.สต./แก่นน าชุมชนหาทางช่วยเหลือ/
ดูแลไม่ใหผู้ป่้วยขาดยา 
-มีการรับยาแทนโดยเจา้หนา้ท่ีจากรพ.สต./อสม./จิต
อาสา 
-อบต.ท่ีมีศกัยภาพจดัรถรับส่งผูป่้วยจิตมารพ. 
 
 

 
- อตัราการขาดยาของผูป่้วย
จิตเภทในคลินิก 

 
0% 

 
ท าได้
3.67% 

 
0.5 

 
0 
 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
- 

 
0.17 

 
 



   

ฎ.วตัถุประสงค์  ตวัช้ีวดั  การพฒันา  : 

ประเดน็คุณภาพที่ส าคัญ/
ความท้าทายที่ส าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

1.ผา่นเกณฑป์ระเมิน
คุณภาพการใหก้ารดูแล
ทางจิตสงัคมระดบั รพช. 

ผา่นระดบั 1 ผา่นระดบั 2 
 
 

- จดัตั้งคณะกรรมการ มี
ผูรั้บผิดชอบและมีระบบ
การใหก้ารดูแลทางสงัคม
จิตใจจดักิจกรรม
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

2.ผูป่้วยจิตยงัไม่ไดรั้บยา
เร่ร่อนในชุมชนในเขต ม.
8,9,10,11 ต.ตาลเด่ียว 

 

ผูป่้วยจิตเร่ร่อนในเขต
ไดรั้บยา 
 

อตัราผูป่้วยจิตเร่ร่อนใน
เขตไดรั้บยา 80% 

 ส ารวจคดักรองโรคจิตเภท
ในเขตและหาแนวทางการ
ดูแลรักษา 

3.ความสมบูรณ์ของ 
เวชระเบียน 

เพ่ือใหเ้วชระเบียนของ
ผูป่้วยมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอในการา
ประกอบการ
รักษาพยาบาล 

อตัราความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียน  
(เป้าหมาย 80%) 
 

ปรับแบบฟอร์มการบนัทึก
เวชระเบียนใหค้รอบคลุม 
มีผูรั้บผิดชอบในการตรวจ
เวชระเบียนก่อนคืนศูนย์
ขอ้มูล 
 

4.การป้องกนัและเฝ้าระวงั
ติดเช้ือในโรงพยาบาล 

เพ่ือใหผู้ป่้วยปลอดภยัไม่
ติดเช้ือจากการ
รักษาพยาบาล 
 

  - อตัราการติดเช้ือ 
(เป้าหมาย ≤ 2 %) 

 -จดัZoneแยกผูป่้วยติดเช้ือ
แยกจากคลินิก 
-ใหค้วามรู้แก่ผูป่้วยและ
ญาติ ติดแผน่ใหค้วามรู้การ
ลา้งมือท่ีถูกตอ้งใกล้



   

ประเดน็คุณภาพที่ส าคัญ/
ความท้าทายที่ส าคัญ 

เป้าหมาย/วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ กจิกรรมพฒันา 

บริเวณอ่างลา้งมือ/การ
ป้องกนัการแพร่กระจาย
เช้ือ 
- มีอ่างลา้งมือ  สบู่เหลว
และกระดาษเช็ดมือ ใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ี/ผูป่้วยและญาติ 

5.ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 

เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการ 

อตัราพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ (เป้าหมาย 
80%) 

 

-มีกล่องรับความคิดเห็น
ของผูรั้บบริการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ตวัช้ีวดั 

 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 
1. ร้อยละ 8ของผูท่ี้มีปัญหาสมาธิสั้น

เขา้ถึง บริการ 
N=12,787 
ความชุก 
1,036 ราย 

0.5 2.9 2.4 1.2 0.1 

2. อตัรานกัเรียนท่ีมีปัญหาIQ/EQไดรั้บ
การส่งต่อหรือไดรั้บการดูแล 

70% 16.5 39.7 46.7 58.7 36.1 

3. อตัราอตัราการเขา้ถึงบริการของผูป่้วย
โรคซึมเศร้า 

>50 % 5.21 8.23 12.16 30.6 52.80 

4. อตัราการเขา้ถึงบริการของผูป่้วยโรค
จิต/โรคจิตเภท 

68% 5.67 47.09 48.02 52.4 67.24 

5. ร้อยละของผูพ้ยายามฆ่าตวัตายไม่
กลบัไปท าร้ายตวัเองซ ้า(ภายใน1ปี) 

80 60 68 
 

72 80 93.54 

6. อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จไม่เกิน6.3/
แสนต่อแสนประชากร 

 

6.3/แสน 9.43 
 

8.03 9.1 9.3 11 

7. อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ไม่ต ่ากวา่ 

80% 80.3% 81.3 84 82 83 

8. .อตัราผูสู้บบุหร่ีในคลินิกเลิกบุหร่ี
สามารถเลิกไดส้ าเร็จ(6เดือน) 

30% - 24.44 9.13 12.04 11.15 

9. อตัราผูเ้ลิกสุราในคลินิกเลิกสุรา 50% - 20.34 15.15 9.70 9.15 



   

สามารถเลิกไดส้ าเร็จ(6เดือน) 
 
 
 

ส่ิงทีภ่าคภูมใิจ  
.ผ่านเกณฑ์การประเมนิคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตขั้นที ่2 
รับการประเมินจากรพ.ศรีธญัญา  พ.ศ.2560 ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตขั้นท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CQI การพฒันาการดูแลต่อเน่ืองต่อเน่ือง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 



   

 อตัราผู้ป่วยจิตเภทในคลนิิกไม่ได้รับยาต่อเน่ืองนานเกนิ  เดือน

16.6

10.76

2.83
4.44 3.7 3.67
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 high light 

 
 
 
 

การดูแลให้ผู้ป่วยจิตเวชรับยาต่อเน่ือง 
• จากปัญหาการรับยาไม่ต่อเน่ือง จึงไดมี้การค้นหาปัญหาโดยการออกเยี่ยมบ้านพบปัญหาดงัน้ี  
• 1.ผูป่้วยอยูค่นเดียวขาดผูดู้แลจ าวนันดัไม่ได ้ 
• 2. ผูดู้แลสูงอายมีุโรคประจ าตวั  
• 3.มีปัญหาค่าใชจ่้าย ตอ้งเหมารถพาผูป่้วยมา  
• 4. ผูดู้แลมีภาระลางานไม่ได ้ 



   

•  5.ระยะทางไกลบางคนข่ีจกัรยานมาจากชะอม  
•  6.กลวัอนัตรายระหวา่งเดินทางเช่นผูป่้วยเคยกระโดดรถ  
• 7.ผูป่้วยไม่ยอมรับความเจบ็ป่วย  
•  เม่ือทราบปัญหาดงักล่าวจึงน ามาประชุมหารือกนัในเครือข่าย  จึงเกดิกระบวนการ  
• 1.การรับยาแทนโดยเครือข่าย(high light)  
•  2.อบต.ท่ีมีศกัยภาพจดัสรรสนบัสนุนรถในการเดินทางของผูป่้วย  
•  3.จิตอาสา/อสม.พาผูป่้วยมารับยา หรือรับยาแทน  

จากการติดตามผูป่้วยท่ีรับยาแทนโดยเครือข่ายพบวา่ มีผูป่้วยอาการก าเริบซ ้ าจ  านวน 2 ราย จึงน าปัญหามาวเิคราะห์ 
พบวา่ ผูป่้วยบางรายไดรั้บยาล่าชา้.จากจนท.รพสต.ไม่ไดไ้ปใหย้าผูป่้วยดว้ยตวัเองแต่ฝากคนรู้จกัไปอีกต่อ จึงปรับการท างานดงัน้ี 

1. มีการก าหนดวธีิปฏิบติัของการรับยาแทนโดยเครือข่าย 
2. มีการติดตามหลงัจ่ายยาออกจากรพ. 
3. จดัท าแบบฟอร์มการประเมินสัญญาณชีพ น ้าหนกั อาการเตือนของผูป่้วยให้รพ.สต.ประเมินก่อนมารับยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. กระบวนการส าคญั Key  Process   
 
 
 

 

 



   

กระบวนการหลกั 
 
 
 
 
 
 

2 
2. บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการส าคญั  (Key Processes) 

1. การบริการก่อนตรวจและ
รอตรวจ 

 การคดักรองประเมิน
อาการทางจิตและ
ภาวะแทรกซอ้นทางกาย 

 การสัมภาษณ์ประวติัและ
วนิิจฉยัปัญหาทางสังคม 

 การใหก้ารช่วยเหลือ
ผูป่้วยจิตเวชฉุกเฉิน 

 ประเมินภาวะเส่ียง 
 วดัสัญญาณชีพ 
 การใหสุ้ขภาพจิตสุข

ศึกษาแก่ผูรั้บบริการ 
 การใหค้  าปรึกษาแบบ

ประคบัประครอง 
 ลงบนัทึกรายงาน 

 
 

2 .การตรวจวินิจฉยัและการ
บ าบดัรักษา 

3 .การบริการหลงัตรวจ 

 การตรวจวินิจฉยัการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคทางจิต
เวช/สั่งการรักษา 

 บริการยาเดิม 
 บริการยาโดยประสาน

ทางเครือข่าย 
 การนดัหมาย 
 การใหข้อ้มูลความรู้แก่

ผูป่้วยและญาติ เก่ียวกบั
การดูแลรักษาและการ
ปฏิบติัตวั 
 

 

 ใหบ้ริการปรึกษาปัญหา/ การ
ใหค้  าปรึกษาแบบ
ประคบัประคองแบบ
รายบุคคล/ครอบครัว(รวม
ผูป่้วยใน) 

 มีPsychosocial clinic 
 มีคลินิกกระตุน้พฒันาการ 
 การส่งต่อ 
 การรับเป็นผูป่้วยในใน

โรงพยาบาล(โรคซึมเศร้า) 
 ใหค้  าปรึกษาเร่ืองยาทางจิตเวช 
 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

••การให้บริการทางสังคม
จิตใจในคลนิิกสุขภาพใจ 
1. การประเมินความ

เส่ียงแรกรับ 
-  ขอ้มูลจากแฟ้มประวติั 
-  การซกัประวติั ตรวจ
ร่างกาย 
-การประเมินทางสังคม
จิตใจโดยใชเ้คร่ืองมือ
ทางจิตวทิยา 
-  ประเมินอาการ อาการ
แสดง 
-  ตรวจชนัสูตร ตรวจ
พิเศษ 
-  การบนัทึกขอ้มูล 

 
 
-  ผูป่้วยไดรั้บการคดั
กรอง/ประเมินความเส่ียง
อยา่งถูกตอ้งตั้งแต่แรกรับ 
-  ผูป่้วยท่ีมีความเส่ียง
ไดรั้บการรักษาอยา่ง
ถูกตอ้ง 

 
 
-  ผูป่้วยเป็นอนัตรายต่อ
ตนเอง/ผูอ่ื้น/ทรัพยสิ์น 
 

 
 
-  อุบติัการณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
การประเมินความเส่ียง
ผดิพลาด เช่นผูป่้วยท าลาย
ทรัพยสิ์น เช่นเผาบา้น/ท า
ร้ายตนเอง/ฆ่าตวัตาย/ท า
ใหผู้อ่ื้นหรือเจา้หนา้ท่ี
ไดรั้บบาดเจบ็/ฆ่าผูอ่ื้น 
 

2. การดูแลผูป่้วยกลุ่ม
เส่ียง/ผูป่้วยภาวะวกิฤติ 
-  ภาวะแทรกซอ้นทาง
กายเช่น  

-  ผูป่้วยกลุ่มเส่ียง/ภาวะ
วกิฤติ ไดรั้บการดูแลให้
ปลอดภยัและไม่เกิด
ภาวะแทรกซอ้น 

-ผูป่้วยเสียชีวติ 
-ผูป่้วยฆ่าตวัตาย 
-ผูป่้วยไดรั้บบาดเจบ็      
จากการผกูมดั 

-  อตัราตาย 
-  อตัราการฆ่าตวัตาย 
-  อตัราผูป่้วยไดรั้บ 
บาดเจบ็จากการผกูมดั 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ความดนัโลหิตสูง 
 เบาหวาน 
 สารเสพติด 
โรคทางสมอง 
หรือมีปัญหาทางสังคม
เช่นถูกทอดทิ้ง 
 
 
 

-  ผูป่้วยกลุ่มเส่ียงท่ีมี
ปัญหาซบัซอ้นไดรั้บการ
ดูแลตามมาตรฐาน 
อยา่งต่อเน่ือง 
-  มีแนวทางการปฏิบติั
ในการดูแลผูป่้วยกลุ่ม
เส่ียงครอบคลุมเช่นมีการ
ประสานแหล่งช่วยเหลือ
ทางสังคม 
 
 
 

-ผูป่้วยถูกท าร้ายร่างกาย 
-ผูดู้แล Burden 
- ผูป่้วยถูกทอดทิ้ง 
-ผูป่้วยท าร้ายผูอ่ื้น 

-อตัราผูป่้วยถูกท าร้าย  
ร่างกาย 
-  อตัราเจา้หนา้ท่ีถูกท าร้าย 
-  อตัราผูป่้วยถูกทอดทิ้ง 
-  อตัราความพึงพอใจ 

3. การใหค้  าปรึกษา 
3.1.รับผูรั้บบริการ  
        v 
3.2.ส ารวจประเมิน
สภาพจิตและปัญหา 
          v 
3.3.การดูแล

-  ผูรั้บบริการไดส้ ารวจ
ตนเองจนเกิดความเขา้ใจ
ตนเอง 
-สามารถน าไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาของตนเองได ้
ปรับตวั เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีไม่พึง

 -ผูป่้วยฆ่าตวัตาย 
-ผูป่้วยท าร้ายตนเอง 
 
 
 
 

-  อุบติัการณ์การผูป่้วยฆ่า
ตวัตาย/ท าร้ายตนเอง/หนั
ไปใชส้ารเสพติด 
 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหา 
          v 
3.4.ยติุบริการ/ดูแล
ต่อเน่ือง/ส่งต่อ 

ปรารถนา จดัการชีวิตได้
อยา่งเหมาะสม 

4. การส่งต่อผูป่้วยไป
รพศ.สระบุรี 
-  การประสานงาน 
-  การเตรียมผูป่้วย 
-  การบนัทึกขอ้มูล 
-  วธีิการน าส่ง 

-  ผูป่้วยไดรั้บการส่งต่อ
ทั้งร่างกาย/จิตใจและ
ขอ้มูลอยา่ง ถูกตอ้ง  
ครบถว้น  
 
 

-  มีภาวะอนัตรายหรือ
อุบติัเหตุขณะส่งต่อ 
-  การใหข้อ้มูลส่งต่อผดิ 
-  ขาดการประสานงาน
กบัรพ.ท่ีจะยา้ยไป 

-  จ านวนขอ้ผิดพลาดท่ี
สะทอ้นกลบัจากผูรั้บ
ผลงาน 

5. การวางแผนจ าหน่าย
ผูป่้วยซึมเศร้าทั้งของ 
OPD ,IPD 
-  การเตรียมจ าหน่าย 
-  การติดตามหลงัการ
จ าหน่าย 
 
 

-  ผูป่้วยและครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการวางแผน
จ าหน่าย 
-  ผูป่้วยไดรั้บความรู้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ
ตนเองและครอบครัว 
-ผูป่้วยมีความรู้ในการ
ดูแลตนเองหลงัจ าหน่าย 

-ในผูป่้วยนอกไม่ได้
ค่อยๆลดยาตา้นเศร้า/
หยดุยากะทนัหนัท าให้
เกิดซึมเศร้ากลบัซ ้ า 
-  นดัตรวจ ผดิวนั 
   ผดิคลินิก 
-แบบฟอร์ม HHC ไม่
สมบูรณ์ 

-  อตัราการ Re-laps ใน
ผูป่้วยซึมเศร้า  
-  อตัราการเยีย่มบา้นไม่
ครบตามเกณฑ ์
 
 
 
 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

 
 
 
 
 
6.การส่งเสริมสุขภาพจิต
และ EMPOWERMENT
ผูป่้วยและญาติ 
-  การใหค้  าปรึกษาและ 
การประเมินความรู้ก่อน
กลบับา้น 
-  การติดตามหลงั
จ าหน่าย 

 
 
 
 
 
-  ผูป่้วยและญาติมีความรู้
การดูแลตนเองและการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต และ
สามารถจดัการปัญหาได ้
 

 
 
 
 
 
-  บนัทึกในการติดตาม
ผูป่้วย/ญาติหรือผูดู้แล
ไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจน 
หรือไม่บนัทึก เช่น 
เบอร์โทรศพัท ์ ท่ีอยูท่ี่
สามารถติดต่อได ้
 
 

 
 
 
 
 
- อุบติัการณ์การขาดนดั/
ขาดยา 
 
 
 
 

••การผสมผสานการดูแล
ทางสังคมจิตใจร่วมกบั
บริการสุขภาพอ่ืนๆ 
1.สุขภาพจิตศึกษาแบบ
ต่างๆเช่น รายบุคคล  
รายกลุ่ม  

 
 
 
- ผูป่้วยและญาติ/
ประชาชนทัว่ไป ชุมชน
สังคมมีความรู้ความ

 
 
 
การจดัการกบัอารมณ์
ไม่เหมาะสม 

 
 
 
อุบติัการณ์ความรุนแรงใน
ครอบครัว 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

Self Help Group  
การรณรงค ์
  

เขา้ใจ มีทศันคติท่ีถูกตอ้ง 
มีทกัษะจ าเป็นในการ
ส่งเสริม ป้องกนั 
บ าบดัรักษา และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ เพื่อน าไป
ดูแลสุขภาพจิตตนเอง ผู ้
ใกลชิ้ด และชุมชนสังคม 

2.การเยีย่มบา้น 
-ประสานนดัหมาย
ผูรั้บบริการ/รพ.สต./ผูน้ า
ชุมชน/อสม 
-เตรียมขอ้มูล/เวชภณัฑ์/
แบบประเมิน/แบบฟอร์ม
เยีย่มบา้น 
-พูดคุย/แนะน าตวั/บอก
วตัถุประสงคก์ารเยีย่ม 
-ประเมินสังเกตอาการ/
สภาพแวดลอ้มความ
เป็นอยู/่ซกัถามขอ้มูล/

สามารถประเมิน
ผูรั้บบริการและ
สภาพแวดลอ้ม/ติดตาม
ผลการรักษา 

แบบฟอร์ม HHC ไม่
สมบูรณ์ท าใหไ้ม่
สามารถเยีย่มได ้
 

อตัราการเยีย่มบา้น1คร้ัง/ปี
เป้าหมาย 100% 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ปัญหา 
-ใหค้  าแนะน า/ใหก้ าลงัใจ 
-บนัทึกรายงานเยีย่มบา้น 
3.การสนบัสนุนทาง
สังคม 
-ประสานใหข้อ้มูลแหล่ง
สนบัสนุน 

-ผูรั้บบริการไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ 
เอกชน มูลนิธิ ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ ท่ีอยูอ่าศยั ดา้น
กฎหมาย ดา้นสวสัดิการ 
สิทธิประโยชน์ บริการ
เฉพาะทางอยา่งเตม็ท่ี 

-เกิดความขดัแยง้ในกร
ประสานงาน/ล่าชา้/
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

-อตัราความพึงพอใจของ
ชุมชน 
-ชุมชนเขม็แขง็ 

4.การดูแลทางสังคม
จิตใจในระดบัชุมชน 
-จดับริการสุขภาพจิต 
เชิงรุก 
-ใหค้วามรู้จิตอาสาเพื่อ
งานสุขภาพจิต 
-ออกหน่วยสุขภาพจิต
เคล่ือนท่ีเม่ือเกิดวกิฤต
ชุมชนเช่น อุปาทานหมู่

-เพื่อดูแลสุขภาพจิตคน
ในชุมชน/สร้างความ
ร่วมมือในชุมชนในการ
สนบัสนุนงาน
สุขภาพจิต/ดูแลผูป่้วยท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชท่ีกลบัสู่ชุมชน 

-Stigma 
-การไม่ยอมรับผูป่้วยใน
ชุมชน 

-อตัราความพึงพอใจของ
ชุมชน 
-ชุมชนเขม็แขง็ 



   

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

ระบาด/ภยัพิบติั 
 
 
กระบวนการคู่ขนาน 

กระบวนการส าคัญ 
(KeyProcess) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key Risk) 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญ 
(Performance Indicator) 

1. การตอบสนองความ
ตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ 

-  การใหข้อ้มูล 
-  พฤติกรรมบริการ 

ผูป่้วยและญาติพึงพอใจ
ในบริการ 

-  ขอ้ร้องเรียนเร่ือง
พฤติกรรมบริการ 

อตัราความพึงพอใจของ
ผูป่้วยและญาติ 

2. การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 

-  การอบรม/ประชุม 

-  บุคลากรมีความรู้ความ
เช่ียวชาญและทกัษะใน
การปฏิบติังาน 
-  บุคลากรไดรั้บ
การศึกษา/อบรม 
พฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

-  บุคลากรไม่ผา่นเกณฑ์
การประเมินความรู้/
ทกัษะ/ศกัยภาพ 

ร้อยละของบุคลากร
ทางการพยาบาลท่ีผา่น
เกณฑก์ารประเมิน
ศกัยภาพ 

 3.  การสร้างเสริม -  การท างานเป็นทีม   ขาดการท างานเป็นทีม -  อตัราความพึงพอใจใน



   

บรรยากาศในการท างาน
ของบุคลากร 

บรรยากาศการท างาน 

4.  การพิทกัษสิ์ทธิ -  ผูป่้วยพึงพอใจ  -  ผูป่้วยไม่ไดรั้บการ
พิทกัษสิ์ทธิ 

 -  อุบติัการณ์ ขอ้ร้องเรียน
เก่ียวกบัสิทธิผูป่้วย 

 
 
3.  กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ( 12 กิจกรรม ) 

กจิกรรมทบทวน วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม 
ความคลอบ

คลุม 
กรณีตวัอย่าง 

การเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ 

1. ทบทวนขา้งเตียง Conferen
ce 

เม่ือพบ
ปัญหา 

พยาบาล 
แพทย ์
นกัจิต 

ทบทวนทุก
รายท่ีมี
ปัญหา 

การดูแลผูป่้วยจิตเภท
ท่ีมีแนวโนม้ขาดยาใน
คลินิก 

มีการดูแลแบบต่อเน่ือง
ร่วมกบัรพ.สต. เช่น
ติดตามหรือมารับยา
แทน 

2. ทบทวนเม่ือส่ง
ต่อ, ขอยา้ย, ปฏิเสธ
การรักษา 

Conferen
ce 

ทบทวน
ทุกคร้ังท่ี
มีการส่ง
ต่อ 

แพทย ์
นกัจิต
พยาบาล 

PCT 
หน่วยงาน 

ผูป่้วยไม่สามารถมา
พบแพทยท่ี์รพ. 

ขอยา้ยตามสิทธิการ
รักษาญาติขอรับยาแทน 

3. ทบทวนการใช้
ขอ้มูลวิชาการ 

ทบทวน 1 คร้ัง PCT CPG ท่ีมีอยู่ การดูแลผูป่้วยจิตเภท
ปรับยา มีการ
วิเคราะห์ตวัช้ีวดัโยง
เขา้หา Risks ต่าง ๆ 

ปรับเปล่ียนแนวทางการ
ดูแลเพ่ิมเติม 

4. ทบทวนตวัช้ีวดั หวัหนา้ 2  คร้ัง  /   พยาบาล ตวัช้ีวดัทุก การวิเคราะห์ตวัช้ีวดั ทบทวนตวัช้ีวดั 



   

กจิกรรมทบทวน วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม 
ความคลอบ

คลุม 
กรณีตวัอย่าง 

การเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ 

พาท า 1 สปัดาห ์ นกัจิตวิทยา ตวัของ
หน่วยงาน 

5. ทบทวนการติด
เช้ือในโรงพยาบาล 

Quality 
Round 

1 คร้ัง พยาบาล 
ICWN 

หน่วยงาน 

ผูป่้วย  
ทุกราย 

 ติดตามในรายท่ีไดรั้บ
ยา clozapine 

ทบทวน ตามแนวทาง
การดูแลผูป่้วยรับยา 
clozapine 

6. ทบทวน
ความคลาดเคล่ือน
ทางยา/ผลไม่พึง
ประสงคจ์ากยา 

Conferen
ce 
 

ทุกคร้ังท่ี
มี

อุบติัการ 

แพทย,์ 
เภสชั, 
พยาบาล 

ทุกราย ผูป่้วยไดรั้บยาไม่ครบ
นดั  
ยาฉีดขาด 

-ทบทวนแนวทางการ
ใหย้า 

7. ทบทวน
เหตุการณ์ส าคญั 

หวัหนา้
พาท า 

1 คร้ัง พยาบาล 
นกัจิต 

PCT ถูกตามท่ี ERแต่ไม่มี 
PG อยูท่ี่รพ.เน่ืองจาก
ออกเยี่ยมบา้น 

ใหบ้ริการทางโทรศพัท์
แทน 

8. ทบทวนเวช
ระเบียน 

Conferen
ce 

1 คร้ัง แพทย,์ 
พยาบาล 
นกัจิต 

ความ
สมบูรณ์
ของเวช
ระเบียน 

การตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเวช
ระเบียนจิตเวช 

ใชข้อ้มูลของOPD 

9. ทบทวนการใช้
ทรัพยากร 

จดัท า
แผน

ประจ าปี 

1 คร้ัง พยาบาล 
นกัจิต 

บุคลากร
งบประมา
ณอุปกรณ์
เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้

เคร่ืองมือคดักรอง     
ไม่พอเพียงและไม่
เป็นรูปแบบเดียวกนั 

จดัท าเพ่ิมและปรับให้
รูปแบบเดียวกนั 



   

กจิกรรมทบทวน วธีิการ ความถี่ ผู้เข้าร่วม 
ความคลอบ

คลุม 
กรณีตวัอย่าง 

การเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ 

10. ทบทวนค า
ร้องเรียน 

Pre-Post 
Conferen
ce 

2 คร้ัง 
 
 

 

พยาบาล 
 

 

อาคาร
สถานท่ี 

 
 

-  เพดานน ้าฝนร่ัว 
- บานเฟ๊ียมช ารุด 

-  ทีม ENV ด าเนิน
การศึกษาปัจจยัท่ีท าให้
เพดานร่ัว,รอด าเนินการ
เปล่ียนบานเฟ๊ียม 

 



   

 
กลุ่มประชากรทางคลนิิกที่ส าคัญ  (Key clinical Population) 

1. ผูป่้วยจิตเภท 
2. ผูป่้วยซึมเศร้า/สมองเส่ือม/วิตกกงัวล 
3. ผูป่้วยท่ีติดสุรา/บุหร่ี 
4. เดก็ท่ีมีพฒันาการล่าชา้ /บกพร่องการเรียน 
 

บทเรียนจากการพฒันา 
เร่ือง  พฒันาระบบการประสานงานเครือข่ายในชุมชน/รพ.สต./รพช./รพศ.ให้ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
ปัญหา/โอกาสพฒันา 
          การประสานงานในเครือข่ายตามระบบราชการล่าชา้ เน่ืองจากใชร้ะบบใบส่งตวัแบบเก่า เม่ือมีปัญหาตอ้งเขียนใบ
ส่งตวัใหผู้ป่้วยและญาติน าไปรักษาต่อ ซ่ึงผูป่้วยจิตเวชมีปัญหาการไม่ร่วมมือรักษา ญาติพามาล าบาก ตอ้งจบัมดั ต่อสู้
กนั หรือตอ้งหาต ารวจจ ากดัพฤติกรรมมา ซ่ึงท าความยุง่ยากใหผู้ดู้แลและญาติ จึงไม่พาผูป่้วยรักษา 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหก้ารดูแลรวดเร็วทนัต่อปัญหา 
2. ผูป่้วยและญาติไม่รู้สึกวา่ถูกทอดท้ิง 
3. ผูป่้วยไม่ขาดยา 

ตวัช้ีวดั 
 อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  80% 
การปรับปรุง/เปล่ียนแปลง 

1. หลงัประเมินผูป่้วย ใชโ้ทรศพัท ์/Email หรือ Line ส่งรูปและรายงานอาการประสานกบัพยาบาลจิตเวช
รพ.สระบุรี   

2. พยาบาลน าขอ้มูลรายงานแพทยร์ายงานจิตแพทย ์
3. ต่อโทรศพัทใ์หคุ้ยกบัจิตแพทยโ์ดยตรง 
4. จิตแพทยส์ั่งการรักษาและนดั F/U 
5. รพช. เขียนใบส่งตวั แลว้ Scan ใบส่งตวัส่ง mail ใหร้พ.สระบุรีเพื่อท าเร่ืองเบิกยา 
6. พยาบาลจิตเวชรพ.สระบุรีเบิกยาจากหอ้งยารอไว ้
7. พยาบาล Refer รพ.แก่งคอยไปเอายาท่ีคลินิกสุขภาพใจรพ.สระบุรี 
8. กรณีผูป่้วยอยูท่ี่บา้น พยาบาลจิตเวชรพ.แก่งคอยโทรศพัทใ์นจนท.รพ.สต.มารับยาใหผู้ป่้วย 

 
ผลลพัธ์  ต.ค.59 – ก.ย.  2560 

อตัราความพึงพอใจของผูรั้บบริการ = 83%  
 
 
 



   

3. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
6.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพที่เสร็จส้ินแล้ว) 

ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน เป้าหมาย กจิกรรม 
การรับใหม่ ศึกษาขอ้มูลจาก
แฟ้มประวติั/ประเมินทาง
สังคมจิตใจ 

เพื่อการประเมินสภาพปัญหาและ 
ความตอ้งการของผูป่้วย 

มีการคดักรอง/ประเมินสภาพผูป่้วยโดย
ใชเ้คร่ืองมือด าเนินงาน 
                                                                                                 
เลือกแบบประเมินตามปัญหาของ
ผูรั้บบริการ 
                                                                                                        
ST-5,9Q,8Q,Audit,แบบคดักรองโรคจิต 
                                                                                                         
 

การใหค้  าปรึกษา เพื่อส่งเสริมและป้องกนัปัญหา
สุขภาพจิต 

การด าเนินการในPsychosocail clinic 

ประสานแหล่งใหค้วาม
ช่วยเหลือ 

คุณภาพชีวติท่ีดี ผูป่้วยรู้สึก
ปลอดภยั ไม่เร่ร่อนและท าผิด
กฎหมาย 

ประสานหาแหล่งท่ีอยูแ่ละรักษาเช่น 
บา้นพกัเด็กและสตรี วดัพระบาทน ้าพุ 
สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพึ่ง 

ใหก้ารดูแลตามปัญหาท่ีพบ   
กรณีดีข้ึนติดตามผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ป้องกนัการกลบัเป็นซ ้ าหรืออาการ
ก าเริบ 

การเยีย่มบา้น การติดตามโดยเครือข่าย 

กรณีไม่ดีข้ึน ใหส่้งต่อรพศ. เพื่อรับการวนิิจฉยั รักษาบ าบดัโดย
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ประสานงานทางโทรศพัทล่์วงหนา้ก่อน
ส่งต่อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  กจิกรรมพฒันาคุณภาพที่ท าได้ดใีนรอบปีที่ผ่านมา 
การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวัด 

1.พฒันาการดูแลผูป่้วยจิตในคลินิก
สุขภาพใจ 

ผูป่้วยจิตไดรั้บการติดตามเพ่ือไม่ให้
ขาดนดัและรับยาต่อเน่ือง  
มีการรับยาแทนโดยเครือข่าย 

อตัราผูป่้วยจิตในคลินิกสุขภาพใจไม่ไดรั้บ
การดูแลต่อเน่ือง(หรือขาดยา)เป็น  0% 
ผลลพัธ์            ปี 2555  =  16.6 % 
                         ปี 2556  =   10.76 % 
                         ปี 2557   =  2.83  % 

ปี 2558  =   4.44% 
ปี 2559  =   3.7% 
 ปี 2560  =   3.67% 

 
 
 

2. พฒันาระบบการดูแลนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาIQ /EQไดรั้บการส่งต่อหรือไดรั้บ
การดูแล 
 

-จดัอบรมครูในอ าเภอแก่งคอย
ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
-ครูคดักรองส่งมาใหน้กัจิตประเมิน 
-ส่งพบกมุารแพทยรั์กษา 
-ไม่ดีข้ึนREFER พบจิตแพทยเ์ดก็ 

 อตัรานกัเรียนท่ีมีปัญหาIQ /EQไดรั้บการส่งต่อ
หรือไดรั้บการดูแลเป้าหมาย 70% 

 

ผลลพัธ์   ปี 2557   =  -  % 
               ปี 2558   =   100 % 
               ปี 2559  =  98.75% 
                  ปี 2560   =  36.1% 
 

3.พฒันาการเขา้ถึงบริการโรคซึมเศร้า คดักรองซึมเศร้าในคลินิกโรคเร้ือรัง/
ANC/OPD/ชุมชน 

อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จไม่เกิน5.9/แสน 
ผลลพัธ์   ปี 2558  =  7.38  /แสนประชากร 
               ปี 2559   =   9.43 /แสนประชากร 
               ปี 2560   =  11 /แสนประชากร 
 

4. พฒันาการสร้างความพึงพอใจ
ผูป่้วยและญาติ 
 

-  ส่งเสริมพฤติกรรมบริการท่ีดี 
-  ส่งเสริมความคิดเชิงบวก 

อตัราความพึงพอใจ >80% 
ผลลพัธ์            ปี 2555   = 78.15% 
                         ปี 2556   = 80.3  % 
                         ปี 2557   =  83  % 
 

5.การประเมินคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพจิต 

ปฏิบติัตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพจิตขั้นท่ี 2 

 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
การพฒันาคุณภาพที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตวัช้ีวดั 
1. พฒันาการเขา้ถึงบริการของผูป่้วย
โรคซึมเศร้า 

-ใหค้วามรู้เร่ืองโรคซึมเศร้าแก่ผูใ้หแ้ละ
ผูรั้บบริการ 
-คดักรองผูป่้วยในชุมชนและโรงพยาบาล 
- ท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 

-  อตัราอตัราการเขา้ถึงบริการ
ของผูป่้วยโรคซึมเศร้ามากกวา่
ร้อยละ 31 
 

2. พฒันาการเขา้ถึงบริการของผูป่้วย
โรคจิตเภท 

- ใหค้วามรู้เร่ืองโรคจิตเภทแก่จนท./อสม.และ
ผูรั้บบริการ 
- คดักรองผูป่้วยในชุมชน 
- ท าป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 
 

-  อตัราอตัราการเขา้ถึงบริการ
ของผูป่้วยโรคจิตเภทร้อยละ
75 
 
 

3.พฒันาการดูแลเดก็ท่ีมีพฒันาการไม่
สมวยัไดรั้บการกระตุน้/ดูแลต่อเน่ือง 

-จดัระบบเช่ือมโยงการดูแลเดก็ .เดก็ท่ีมีพฒันาการไม่สมวยั
ไดรั้บการกระตุน้/ดูแล
ต่อเน่ือง(เป้าหมาย 80 %) 
 

4.พฒันาความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน อตัราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 80% 



   

5.พฒันาการป้องกนัทอ้งไม่พร้อม -ร่วมกิจกรรมทอ้งไม่พร้อมกบั คปสอ.และ
โรงเรียน 

อตัราการคลอดในมารดาอายุ
15-19ปี 
 (เป้าหมาย ไม่เกิน50ต่อ
ประชากรอาย1ุ5-19ปีพนัคน) 
 

6.พฒันาการเยี่ยมบา้นในผูป่้วยท่ีอยู่
ในคลินิกสุขภาพใจ 

-วางแผนเยี่ยมบา้นร่วมกบัทีม HHC อตัราการเยีย่มบา้น1คร้ัง/ปี
(ผูป่้วยในคลินิกสุขภาพใจ)
90% 

7.พฒันาระบบยาความคลาดเคล่ือน
ทางยา 

-ติดตามการใหย้าและใชย้าทุกกระบวนการ อตัราการเกิดความ
คลาดเคล่ือนทางยา
(Administrating  Error )1/1
พนัใบสั่งยา 

 
 
 
 
 
แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตัวช้ีวัด 

1.พฒันาการดูแลผูป่้วยจิตในคลินิก
สุขภาพใจ 

ผูป่้วยจิตไดรั้บการติดตามเพ่ือไม่ให้
ขาดนดัและรับยาต่อเน่ือง 

อตัราผูป่้วยจิตในคลินิกสุขภาพใจขาดนดั
เป็น  0% 
 

2. พฒันาการสร้างความพึงพอใจ
ผูป่้วยและญาติ 
 

-  ส่งเสริมพฤติกรรมบริการท่ีดี 
-  ส่งเสริมความคิดเชิงบวก 

อตัราความพึงพอใจ >80% 
 
 

3. พฒันาการเขา้ถึงบริการของผูป่้วย
โรคซึมเศร้า 

-ใหค้วามรู้เร่ืองโรคซึมเศร้าแก่ผูใ้ห้
และผูรั้บบริการ 
-คดักรองผูป่้วยในชุมชนและ
โรงพยาบาล 

-  อตัราอตัราการเขา้ถึงบริการของผูป่้วย
โรคซึมเศร้ามากกวา่ร้อยละ 50 
 

4..พฒันาการดูแลเดก็ท่ีมีพฒันาการ
ไม่สมวยัไดรั้บการกระตุน้/ดูแล
ต่อเน่ือง 

-จดัระบบเช่ือมโยงการดูแลเดก็ .เดก็ท่ีมีพฒันาการไม่สมวยัไดรั้บการ
กระตุน้/ดูแลต่อเน่ือง(เป้าหมาย 80 %) 
 

5.พฒันาความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 

-ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน 

อตัราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน 80% 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการพฒันาต่อเน่ือง 

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตวัช้ีวดั 
7.พฒันาการเยี่ยมบา้นในผูป่้วยท่ีอยู่
ในคลินิกสุขภาพใจ 

-วางแผนเยี่ยมบา้นร่วมกบัทีม HHC อตัราการเยีย่มบา้น1คร้ัง/ปี
(ผูป่้วยในคลินิกสุขภาพใจ)
100% 

8. พฒันาระบบบริหารความเส่ียง 
 
 

-  พฒันาทกัษะการคน้หาความเส่ียง, การ
ประเมินวิเคราะห์, การจดัการกบัความเส่ียงและ
การประเมินผล 

อุบติัการณ์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน 

9.พฒันาเพ่ือป้องกนัความ
คลาดเคล่ือนทางยา 

-การบริหารท่ีครอบคลุมในกระบวนการทุก
ขั้นตอนและทุกประเภทของทางท่ีใหย้าสู่ผูป่้วย 
-การเฝ้าระวงัอาการไม่พึงประสงคข์องยา High 
alert drug  Drug Interaction 
 

อตัราความคลาดเคล่ือนทางยา
(Administrating  Error ) 1/1
พนัใบสัง่ยา 

 
 

 
 
 
 

. พฒันาระบบเวชระเบียน 
-  แบบบนัทึกเวชระเบียน 
-  การบนัทึกเวชระเบียน 

6.พฒันาการป้องกนัทอ้งไม่พร้อม -ร่วมกิจกรรมทอ้งไม่พร้อมกบั 
 คปสอ.และโรงเรียน 

อตัราการคลอดในมารดาอาย1ุ5-19ปี 
 (เป้าหมาย ไม่เกิน50ต่อประชากรอาย1ุ5-
19ปีพนัคน) 
 



   
 


