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บทคัดยอ
การดูแลผูป ว ยจิตเวชในชุมชนสวนใหญเปนหนาทีข่ องญาติหรือผูด แู ลขาดการมีสว นรวมของชุมชน
ในการดูแลผูป ว ย ผูว จิ ยั จึงทําการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแลผูป ว ยจิตเวชในชุมชน ในเขต
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคอนสวรรค ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร กลุม ตัวอยาง คือ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนคัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 35 คน กลุมตัวอยางเขารวม
กิจกรรมการวางแผนแบบมีสวนรวมโดยการสนทนากลุม และดําเนินงานตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ (PAOR) ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2558 เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมินสมรรถภาพผูป ว ย
จิตเวชแบบสอบถามและแบบทดสอบความรู วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบผลตางคาเฉลี่ยกอนและหลังการพัฒนาโดยใช Paired sample t-test, Stuart and Maxwell Test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวารูปแบบการ
ดูแลผูป ว ยจิตเวชในชุมชนโดยการมีสว นรวมมี 4 ดานคือ ดานประชาชน ดานภาคีเครือขาย ดานกระบวนการ
และดานการพัฒนาและเรียนรู การประเมินผลหลังการพัฒนารูปแบบ พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบัติในการดูแลผูปวยจิตเวชอยูในระดับมาก (X̄= 2.65, SD. = 0.42) และความรูอยูในระดับมาก
(X̄ = 16.40, SD. = 1.61) ซึ่งโดยรวมเพิ่มขึ้นจากกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
ผลการประเมินสมรรถภาพผูปวยจิตเวชหลังการพัฒนาผูปวยจิตเวชมีคะแนนการประเมินสมรรถภาพเพิ่ม
ขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.368) ปจจัยความสําเร็จ เกิดจากการมีสวนรวมของชุมชนใน
การออกมาตรการ และใชมาตรการนัน้ ภายในชุมชน และยังมีการดําเนินกิจกรรมเครือขายดูแลผูป ว ยจิตเวช
รวมกันในชุมชนอยางจริงจัง
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Abstract
Psychiatric care for patients in the community was mainly of relatives or caregivers, but also a
lack of community involvement in patient care. This research aimed to develop a psychiatric patient’s care
model in the community, in the catchment area of Baankonsawan Tambon Health Promoting Hospital,
Tambon Phai, Rattanaburi district, Surin province. Thirty-five samples were purposive from the group of
people who were involved in taking care of psychiatric patients in the community. Four steps of action
research (planning, action, observation and reflection; PAOR), community participation and focus groups
were used in the process of research methodology. All of the samples participated in the planning activities
and joined in four processes of action research. This study was conducted from March to August 2015.
The data were collected using the performance of patients with a psychiatric assessment form, questionnaires and knowledge assessment. The qualitative data was analyzed by a content analysis method. The
quantitative data was analyzed by descriptive statistics. Paired sample t-test and Stuart Maxwell test were
used to compare the results before and after the developed model, and the level of statistical significance
is 0.05. The research found that the psychiatric patients’ care model in the community consisted of 4
parts; 1) people in the community, 2) the parties to the network, 3) the processing, and 4) the developing and learning. After evaluation, the development patterns, it found that the mean difference score of
samples practical patient care psychiatry and knowledge were in good levels, which the overall increase
significantly from before the development (p<0.05). Psychiatric patients’ performance evaluation scores
after the development of psychiatric patients’ model increased but not statistically significantly (p-value
= 0.368). The key success factors of the care model development for psychiatric patients consisted of the
results from the participation of the community in the design and implementation of action within the
community. There are also conducting psychiatric patient care network sharing in the community very
seriously.
Keyword: The Development, Care, Psychiatric, Participatory
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บทนํา
ผูป ว ยจิตเวชหมายถึงผูท มี่ อี าการทางจิตหรือ
พฤติกรรมที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดความทุกขทรมาน
หรือมีความบกพรองในกิจวัตรตางๆ มีความผิดปกติ
ทางความคิด อารมณ พฤติกรรมและสติสมั ปชัญญะ
สงผลใหบุคคลนั้นไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจํา
วันของตนเองได ผูปวยจิตเวชมี 3 ระดับ ตามการ
ประเมินสมรรถภาพผูป ว ยจิตเวชของสมพร รุง เรือง
กิจและคณะ (2547) ดังนี้ ระดับที่ 1 เปนผูปวยที่มี
อาการรุนแรง ชวยเหลือตนเองไมได รบกวนความ
สงบของผูอ นื่ หรืออยูต ามลําพังไมยงุ กับใคร ระดับที่ 2
ผูปวยที่มีอาการทุเลาปานกลาง ชวยเหลือตนเองได
บาง และอยูร ว มกับผูอ นื่ ไดบา งแตยงั มีอาการทางจิต
เหลืออยู ระดับที่ 3 ผูปวยที่มีอาการทุเลาลงมาก พึ่ง
ตนเองไดหรือประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได และอาจ
ชวยเหลือผูอื่นได ผูปวยที่อยูในชุมชนไดอยางปกติ
เปนผูป ว ยระดับที่ 3การดูแลผูป ว ยจิตเวชในปจจุบนั
เนนการจําหนายผูป ว ยกลับสูค รอบครัวโดยเร็วทีส่ ดุ
รวมถึงการลดระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล
ใหสั้นลง ทําใหผูปวยระดับที่ 2 และ 1 ตองมาอยู
ในชุมชนเร็วกวากําหนดสงผลใหสังคมมีทัศนคติที่
ไมดีตอผูปวยจิตเวช ผูปวยจิตเวชเกิดความรูสึกดอย
ในคุณคาตนเอง ขาดความมั่นใจรูสึกวาสังคมรอบ
ตัวไมยอมรับ เกิดการแยกตัวจากสังคมเปนภาระ
ใหครอบครัวมากขึ้น (อภิชาต อภิวัฒนพร, 2556)
โรคจิตเวชแบงออกไดหลายประเภท โดยถือเอา
สาเหตุและอาการเปนตัวกําหนดโรคนัน้ ๆ โรคจิตเวช
ที่พบบอยไดแก โรคจิตเภท โรคซึมเศรา โรคอารมณ
สองขั้ว โรคกังวลทั่ว โรคออทิสซึ่ม ความผิดปกติ
ที่เกิดจากการใชสารเสพติดและโรคสมองเสื่อม แต
โรคจิตเวชที่พบบอยที่สุดคือ โรคจิตเภท ซึ่งพบรอย
ละ 1 ของประชากร ผูป ว ยจิตเวชมีสาเหตุทวั่ ไปของ

การเกิดโรคคือ1)พันธุกรรม มักพบวาญาติทมี่ ผี ปู ว ย
เปนโรคจิตเวชมักจะมีโอกาสเปนโรคสูงกวาบุคคล
อื่นทั่วไป และ 2)พื้นอารมณที่ติดตัวมาของบุคคล
ซึ่งจะมีผลตอสภาพจิตใจและบุคลิกภาพ
ขอมูลของผูปวยโรคทางจิตเวชในระดับ
ประเทศพบวาในป พ.ศ.2552 – 2556 มีอัตราปวย
2,266.01, 2,346.22, 2,608.85, 2,848.52 และ
2,977.14 ต อ ประชากรแสนคนตามลํ า ดั บ จาก
สถิติดังกลาวจะเห็นไดวาอัตราผูปวยจิตเวชมีแนว
โนมเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน กลาวเฉพาะในจังหวัด
สุรนิ ทรมอี ตั ราปวยในชวงเวลาเดียวกัน คือ 3,718.13,
5,033.51, 4,667.14, 2,272.76 และ 1,495.40 ตอ
ประชากรแสนคน ตามลํ า ดั บ แม ว  า อั ต ราป ว ย
ของผูปวยจิตเวชในชวงเวลาดังกลาวมีแนวโนม
ลดลง แตก็ มีค วามรุ นแรงของป ญ หา คื อ อัต รา
การฆาตัวตายที่สูงถึง 6.77 ตอประชากรแสนคน
ซึ่ ง เกิ น เกณฑ ที่ ป ระเทศกํ า หนด คื อ 6.30 ต อ
ประชากรแสนคน (กรมสุขภาพจิต, 2557) ปญหา
สุขภาพจิตไมใชปญหาเฉพาะบุคคลและครอบครัว
เทานัน้ แตมผี ลกระทบทัง้ ทางตรงและทางออมไดแก
สูญเสียทรัพยากรบุคคลเกิดปญหากับสังคม (กษมา
พลดวงนอก, 2551) และสูญเสียงบประมาณทั้ง
ในการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางจิตซึ่งตองไดรับ
การดูแลรักษาเปนเวลานานโดยผูปวยทางจิตสวน
ใหญเปนผูปวยที่มีรายไดนอยจึงตองเปนภาระของ
รัฐบาลและไดรบั การชวยเหลือจากภาครัฐอยางมาก
(สกาวรัตน พวงลัดดา, ชนกานต เนตรสุนทร, สุจนิ ต
ฐิติพิเชฐกุล และจันทร ยี่สุนศรี, 2556) ถาชุมชนมี
สวนรวมแลวจําทําใหผลกระทบเหลานีล้ ดลง ทําให
ผูปวยอยูในชุมชนไดนานขึ้น และอาจสงผลอัตรา
การกลับเปนซํ้าลดลง
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ปจจุบันอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทรมีผู
ปวยจิตเวชรวม 436 คน (โรงพยาบาลรัตนบุร,ี 2557)
คิดเปนอัตราปวย484.44 ตอประชากรแสนคนใน
จํานวนนี้ 19 คน (คิดเปนอัตราปวย 514.48 ตอ
ประชากรแสนคน) อยูใ นเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานคอนสวรรค (รพ.สต.)
ซึ่งพบผูปวยจิตเวชขาดยาฆาตัวตายสําเร็จจํานวน
1 คน ในป พ.ศ.2556 พยายามฆาตัวตาย จํานวน 1
คน ในป พ.ศ.2557 ผูปวยถูกลามขัง จํานวน 1 คน
และผูปวยจิตเวชที่ไมไดรับการรักษาจํานวน 3 คน
ในจํานวน 4 หมูบาน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานคอนสวรรค, 2557) กระบวนการดูแลผู
ปวยจิตเวชในชุมชนของสถานบริการสาธารณสุข
ในเขตอําเภอรัตนบุรี คือ 1.เมื่อรับสงตอจากโรง
พยาบาลชุมชนแลวโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลจะทําหนาที่ติดตามเยี่ยมผูปวยที่บานปละ 1
ถึง 2 ครั้งตามความจําเปน 2.โดยมีญาติเปนผูดูแล
ผูปวยในการรับประทานยาในแตละวัน และ 3.พบ
แพทย ตรวจรับยาตามนัดซึ่งผลการดําเนินงานดวย
กระบวนการดังกลาวยังพบผูป ว ยขาดยาขาดคนดูแล
ทําใหอาการกําเริบในระดับ รพ.สต.ไมมีพยาบาล
เฉพาะทางดานสุขภาพจิต เจาหนาที่ในการดําเนิน
งานนอย ชุมชนไมใหความสําคัญในการดูแลผูปวย
กลุมนี้ ไมคิดวาเปนปญหาของชุมชน การประสาน
งานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไมไดรับความรวม
มือจากขอมูลสรุปผลการดําเนินงานสุขภาพจิตของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคอนสวรรค
พบวาในป 2556 มีผูปวยที่ขาดยาทําใหอาการกําเริบ
ฆาตัวตาย จํานวน 1 คน และอีก 1 คนอาการกําเริบ
เอะอะ อาละวาด และสงตัวไปรับการรักษาโรง
พยาบาลรัตนบุรี จํานวน 2 ครั้งในผูปวยคนเดิม การ
ขาดยาอาจเปนผลมาจาก 1.อัตรากําลังเจาหนาที่ไม
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เพียงพอที่จะติดตามเยี่ยมบานผูปวย 2.ญาติผูปวย
ไมมีการประเมินสมรรถภาพของผูปวย 3.ไมมีเครือ
ขายในการเยี่ยมบานที่ชัดเจนเพื่อใหความรูแนะนํา
การใชยาในป 2557 รพ.สต.บานคอนสวรรคได
ทําการเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรังตางๆ โดยเฉพาะกลุม
โรคทางจิตเวชในทุกหมูบานจํานวน 4 หมูบาน ได
รับการเยี่ยมบานแลวทั้งสิ้น 14 รายสวนอีก 5 ราย
ไมไดรับการเยี่ยมบานคิดเปนรอยละ 73.68 (โรง
พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคอนสวรรค,
2557) รพ.สต.บานคอนสวรรค รับผิดชอบ 4 หมูบ า น
แตละหมูบานมีปญหาผูปวยจิตเวชที่มีความรุนแรง
และแตกตางกันดังนี้ คือ บานคอนสวรรคหมู 5
เปนหมูบานที่มีผูปวยจิตเวชจํานวนมากที่สุด บาน
คอนสวรรค หมูที่ 10 มีผูปวยฆาตัวตาย พยายามฆา
ตัวตาย และผูปวยขาดยาจนอาการกําเริบ บานนา
อุดมหมูท ี่ 7 พบผูป ว ยจิตเวชทีม่ โี รคอืน่ รวมดวยไมมี
ผูดูแล และบานสี่เหลี่ยมหมูที่ 6 พบผูปวยจิตเวชถูก
ลามขัง ผูปวยพยายามฆาตัวตาย และผูปวยที่ไมได
รับการรักษา โดยเฉพาะบานสี่เหลี่ยม หมูที่ 6 มีผู
ปวยจิตเวชจํานวนมากทีส่ ดุ คือ 11 คนสาเหตุมาจาก
แอลกอฮอล ยาเสพติด การหยาราง และอื่นๆ
นอกจากนี้ ผ ลการสํ า รวจเก็ บ ข อ มู ล การ
สั ม ภาษณ ข ณะเยี่ ย มบ า นเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการ
ดูแลผูป ว ยจิตเวชของญาติผปู ว ย พบวา 1.ญาติผปู ว ย
ตองการให อสม. ผูน าํ ชุมชน อปท. และกลุม อืน่ ๆ ใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยชวยเหลือ
ดานสังคม ดานการรักษา การปองกันการกลับเปน
ซํา้ เพือ่ สงเสริมใหเกิดความสําเร็จในการบําบัดรักษา
ผูปวย 2.ญาติผูปวยตองการการสนับสนุนเครื่องมือ
ที่จะชวยในการดูแลผูปวยจิตเวชและ 3.ญาติยังมี
ทัศนคติไมดตี อ การดูแลและสงเสริมสุขภาพจิตของ
ผูปวย การดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนสวนใหญเปน
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หนาที่ของญาติแตยังขาดการมีสวนรวมของชุมชน
ในการดูแลผูป ว ยซึง่ ถาชุมชนมีสว นรวมในการดูแล
ผูปวยจะสงผลใหการบําบัดรักษาเปนไปอยางตอ
เนื่องและมีอาการทุเลาลง (ประไพร บัวคอม, 2552)
ผลจากการศึกษาการดูแลผูปวยจิตเวชกับ
การมีสวนรวมของชุมชนในดานตางๆ ไดแสดง
ใหเห็นถึงแนวโนมของคุณภาพชีวิตของผูปวยที่มี
ทิศทางที่ดีขึ้น และทําใหผูปวยจิตเวชไดรับการดูแล
อยางตอเนื่องลดโอกาสการกลับเปนซํ้าหรืออาการ
กําเริบลงได (ประไพร บัวคอม, 2552) การพัฒนา
รูปแบบการดูแลผูป ว ยจิตเวชทําใหชมุ ชนมีแผนการ
ดําเนินงานในการดูแลผูป ว ยจิตเวชแตละกลุม อาการ
ตามความรุนแรง (สุทธิศักดิ์ นรดี, 2555)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการมี
สวนรวมของชุมชนมีความสําคัญตอการดูแลผูป ว ย
จิตเวชในชุมชนประกอบกับขอมูลการการศึกษาเชิง
สํารวจสะทอนใหเห็นวาในชุมชนขาดการมีสวน
รวมในการดูแลผูปวยจิตเวชเห็นไดจากการที่ญาติ
ผูปวยตองการใหผูมีสวนเกี่ยวของในชุมชน เชน
อสม. ผูนําชุมชน อปท.เขามามีสวนรวมในการดูแล
ผูป ว ยเพือ่ สงเสริมใหการรักษาประสบผลสําเร็จและ
การสรางเสริมการมีสวนรวมสามารถแกไขปญหา
ดังกลาวไดผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบของการดูแลผู
ปวยจิตเวชในชุมชนเพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ในการคนหาวิเคราะหสภาพปญหาสุขภาพจิตการ
สรางแนวทางการพัฒนาและจัดทําแผนดําเนินการ
ดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนซึ่งจะสงผลใหเกิดการ
จัดการรวมกันของคนในชุมชนจนสงผลใหผูปวยที่
มีอาการดีขึ้นสามารถชวยเหลือตนเองได ซึ่งจะสง
ผลตอบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในการดํารงชีวติ
ประจําวัน ลดภาระคาใชจา ยในระดับครัวเรือน และ
ประเทศชาติ จึงควรมีรูปแบบการดูแลที่เหมาะสม

วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไปเพื่อศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานคอนสวรรค ตําบลไผ
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
วัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1) เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชน สภาพ
ปจจุบนั ปญหาและความตองการการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน
2) เพือ่ ศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน
3) เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามรูปแบบ
การดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน
4) เพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ ของ
การดําเนินงานตามรูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชใน
ชุมชน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ใ ช รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ
การ (Action Research) 4 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ
Kemmisและ McTaggart ไดแกการวางแผน การ
ลงมือปฏิบัติ การสังเกตผล และการสะทอนผล
พื้นที่ดําเนินการวิจัย คือ ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากรและกลุม ตัวอยาง คือ บุคคลทีม่ ี
สวนเกีย่ วของกับการดูแลผูป ว ยจิตเวชในพืน้ ทีร่ บั ผิด
ชอบของ รพ.สต.บานคอนสวรรค ตําบลไผ อําเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทรประกอบดวย ผูนําชุมชน
ญาติผูปวย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.) สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.)
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และผูนําตามธรรมชาติในชุมชน
2) เกณฑ คั ด เลื อ กกลุ  ม ตั ว อย า ง คื อ ผู  ที่ มี
สวนเกี่ยวของในการดําเนินงานดูแลสุขภาพจาก
ทุกภาคสวนเปนแกนนําชุมชนในหมูบาน สมัคร
ใจ และสามารถเขารวมการทําวิจัยครั้งนี้จนครบ
กระบวนการได จํานวน 35 คน ประกอบดวย ผูใ หญ
บานและผูชวยผูใหญบาน 3 คน สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล 1 คน คณะกรรมการชมรมผูสูง
อายุในหมูบาน 10 คน อสม. 17 คน ญาติผูปวย 11
คน และผูนําทางธรรมชาติในชุมชน 3 คน
3) หมูบ า นทีด่ าํ เนินการวิจยั เปนหมูบ า นทีม่ ี
ผูปวยจิตเวชขาดยาไมไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง
พยายามฆาตัวตาย คือ บานสี่เหลี่ยม หมูที่ 6 ตําบล
ไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
การพิทักษสิทธิ์ผูใหขอมูล
การวิ จั ย ได คํ า นึ ง ถึ ง ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละความ
มี คุ ณ ค า ของผู  ร  ว มวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอนการวิ จั ย การ
ดําเนินงานวิจัยจะไมกอใหเกิดอันตรายหรือคุกคาม
ตอรางกาย จิตใจและวิญญาณผูรวมวิจัย ผูวิจัยได
ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอนการศึกษา ใหโอกาสซัก
ถามขอสงสัยตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเขา
รวมวิจัย การยินยอมรวมวิจัย และงานวิจัยนี้ไดรับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 0063/2558
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพ เปนแบบบันทึกการสนทนากลุม ซึ่ง
ดัดแปลงประเด็นคําถามจากงานวิจัยของสุทธิศักดิ์
นรดี (2555) แบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติงานใชใน
การสังเกตการปฏิบัติงานแตละขั้นตอนและสังเกต

73

พฤติกรรมผูเ ขารวมประชุมของการประชุมกลุม ยอย
(Focus Group)
2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณไดแก
2.1) แบบสอบถามเกีย่ วกับการปฏิบตั ใิ นการ
ดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนแบงเปน 2 สวนคือ
สวน 1 ขอมูลคุณลักษณะของประชากร
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการ
ศึกษา และตําแหนงหรือหนาที่ในชุมชน
สวนที่ 2 แบบสอบถามระดับการปฏิบัติใน
การดูแลผูปวยจิตเวชในระดับชุมชน เปนลักษณะ
คําตอบเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
จํานวน 20 ขอ โดยแบงเกณฑการใหคะแนนตาม
ระดับการปฏิบัติ 3 ระดับคือระดับมาก ระดับปาน
กลางและระดับนอย (รัศมีพันธลาภ, 2545 อางอิง
จาก Best, 1977)
2.2) แบบทดสอบความรู  เ กี่ ย วกั บ โรค
จิตเวช และการดูแลผูป ว ย จํานวน 20 ขอทีผ่ วู จิ ยั สราง
ขึ้น โดยประยุกตจากการวัดคะแนนระดับความรู
Learning for Mastery ของ Bloom (1968)
2.3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินผูปวย
จิตเวช มี 2 สวน คือ แบบประเมินสมรรถภาพผู
ปวยจิตเวชใชแบบประเมินของสมพร รุง เรืองกลกิจ
และคณะ (2547) และแบบติดตามเยีย่ มผูป ว ยทีบ่ า น
ดัดแปลงจากแบบรายงานการดูแลผูปวยทางจิตใน
ชุมชนจากงานวิจัยของสุทธิศักดิ์ นรดี (2555)
การสร า งเครื่ อ งมื อ และการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยการ
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กับโรคจิตเวชและการดูแลผูปวยจิตเวชสรางขอ
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คําถามตามขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัย
และนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูก
ต อ งครบถ ว นตามกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย และให
ผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องมือและโรคทางจิตเวช
จํานวน 3 ทานเปนผูตรวจสอบความสอดคลอง
เชิงโครงสรางและเนื้อหาปรับปรุง และทดลองใช
เครื่องมือเก็บขอมูลกับผูดูแลผูปวยจิตเวช อสม.
และผูนําชุมชนในพื้นที่ที่มีความใกลเคียงกันทาง
ดานประชากรไดแกพื้นที่บานคอนสวรรค หมู 10
ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทรหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ไดดังนี้การดูแลผูปวยจิตเวช
ในชุมชนไดหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เทากับ 0.79 ดาน
ความรูเรื่องโรคจิตเวชและการปฏิบัติในการดูแลผู
ปวยจิตเวช ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น KR-20
เทากับ 0.73 ในสวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการตรวจ
สอบความถูกตองของขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกตและ
การสัมภาษณโดยยึดเทคนิคการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา (Triangulation Techniques) ทั้งทาง
ดานขอมูล (Data) ดานผูศึกษา (Investigator) และ
ดานวิธีการ (Methodological)
ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การวิ จั ย ผู  วิ จั ย ได กํ า หนดวิ ธี
ดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะคือ
1) ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการกอนการวิจัย
ทําการคัดเลือกชุมชนและศึกษาชุมชนเพื่อใหผูวิจัย
ไดทราบขอมูลพืน้ ฐานของชุมชนและเปนการยืนยัน
วาชุมชนทีเ่ ลือกศึกษามีปญ
 หาเรือ่ งผูป ว ยจิตเวชจริง
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของบูรณาการ
นักวิจัยเขากับชุมชนโดยการเขาไปทาความคุนเคย
เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบานสภาพ
เศรษฐกิจผูน าํ และประวัตศิ าสตรของชุมชนเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนการสํารวจขอมูลเบื้องตน

ของหมูบ า นจํานวนผูป ว ยจิตเวชเตรียมทีมผูร ว มวิจยั
และทําความเขาใจกับเครือ่ งมือโดยเฉพาะขอคําถาม
การสนทนากลุมอยางละเอียดถองแทเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอยางชัดเจนและตรงกันระหวางผูวิจัย
กับผูรวมวิจัย
2) ระยะที่ 2 การดําเนินการวิจยั ประกอบดวย
4 ขั้นตอนคือ
ขั้ น ตอนที่ 1 การวางแผน (Planning)
วิเคราะหสถานการณสภาพปญหาอุปสรรคและขอ
เสนอแนะในการดําเนินงานดูแลผูปวยจิตเวชใน
ชุมชนเปนการใชกระบวนการเรียนรูอยางมีสวน
รวมโดยใชกระบวนการสนทนากลุม เพื่อระดม
สมองเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนดวยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเปนรูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวช
ในชุมชน
ขั้ น ตอนที่ 2 การปฏิ บั ติ ก าร (Action)
เป น การจั ด กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก าร/
กิจกรรมที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ไดแกอบรมใหความ
รู, ประชาสัมพันธในชุมชน, การสรางและดําเนิน
งานของเครือขายการดูแลผูปวยจิตเวช, ระบบการ
จัดเก็บขอมูล, ระบบติดตามผูปวยขาดนัด, การจัด
ระบบการประเมิน และติดตามผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการณ (Observing)
เปนขั้นตอนเขารวมสังเกตการณการนิเทศตรวจ
เยี่ยมสนับสนุนใหคําแนะนําเก็บรวบรวมผลที่ได
จากแผนงานกิจกรรมโดยผูว จิ ยั และทีมรวมวิจยั เปน
ผูสนับสนุน (Facilitator) และรวมประชุมผลการ
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflecting) เปนการสะทอนผลในการพัฒนารูปแบบ
การดูแลผูป ว ยจิตเวชในชุมชนในวงรอบการสนทนา
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กลุมยอย (Focus Group) และสัมภาษณ (Interview)
เพื่อหาปจจัยแหงความสําเร็จ นอกจากนั้นยังเพื่อ
นําขอสรุปและขอเสนอแนะที่เปนจุดออนที่ตอง
ปรับปรุงแกไขและจุดแข็งที่ตองเสริมพลังพัฒนา
อยางตอเนื่องมากําหนดทิศทางรวมกันและเปน
แนวทางในการปรับแผนใหม
3) ระยะที่ 3 การสรุ ป และประเมิ น ผล
ทําการทดสอบหลังการพัฒนากับกลุม ผูเ ขารวมวิจยั
ประเมินผลการดําเนินโครงการที่ไดจัดสรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
คุณลักษณะทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการเปรียบ
เทียบคาเฉลี่ยผลตางคะแนนความรู และการปฏิบัติ
การดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนกอนและหลังการ
พัฒนา ใชสถิติ Paired sample T-test นําเสนอผล
ตางคาเฉลี่ย และชวงเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (95%CI)
และการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถภาพผู
ปวยจิตเวช 3 ระดับกอนและหลังการพัฒนาดวย
สถิติ Stuart Maxwell test โดยกําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดย
การวิเคราะหเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบวา
ระยะเตรียมการจากการวิเคราะหสถานการณ พบวา
1. บริบทของชุมชนจากการศึกษาสภาพ
บริบทของบานสี่เหลี่ยม ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร พบวา มีประชากร 1,176 คน 208
หลังคาเรือน รานคา 6 ราน โรงเรียนประถมศึกษา
1 แหง วัด 1 แหง สถานะดานสุขภาพ ผูปวยโรค
เบาหวาน จํานวน 11 คน ผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง จํานวน 46 คน ผูปวยโรคเบาหวานและความดัน
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จํานวน 8 คน ผูพ กิ ารทุกประเภท จํานวน 19 คน (คิด
เปนอัตราปวย 935.37, 3,911, 680.27, 1,615.65 ตอ
ประชากรแสนคน ตามลําดับ) และแยกเปนผูพิการ
ทางจิตใจและพฤติกรรม จํานวน 11 คน ยังไมได
รับการขึ้นทะเบียนผูพิการทางจิตใจและพฤติกรรม
จํานวน 3 คน ปจจุบนั การดูแลผูป ว ยจิตเวชในชุมชน
เปนหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขรวมกับญาติ
และ อสม.ที่รับผิดชอบหลังคาเรือนนั้นๆ นโยบาย
ในการดูแลผูปวยจิตเวชในระดับจังหวัดและอําเภอ
มุงเนนในดานการปองกันไมเกิดความเจ็บปวยดวย
โรคจิตเวชในกลุม ตางๆ สวนดานการรักษานัน้ แพทย
และพยาบาลจิตเวชเปนผูดําเนินการ ซึ่งมุงเนนการ
ใชยาในการรักษาบําบัด ดวยจํานวนจิตแพทยที่ไม
เพียงพอตอการดูแลรักษาผูปวยจิตเวช โรงพยาบาล
รัตนบุรีไมมีจิตแพทย ไมมีพยาบาลจิตเวชชุมชน
เฉพาะทาง สงผลใหการดูรักษาผูปวยใหครอบคลุม
ทุกมิติในการรักษานั้นเปนไปไดยาก จึงทําใหผูปวย
จิตเวชมีโอกาสเกิดอาการกําเริบจากการขาดยา คิด
ทําราย ตัวเอง ทํารายผูอื่น จากการวิเคราะหสภาพ
ปญหารวมกันเห็นไดวาปญหาในการดูแลผูปวย
จิตเวชทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีปจ จัยหลายดานไมวา จะเปน 1)
ดานบุคลากรทีท่ าํ หนาทีใ่ นการดูแลไมเพียงพอ ภาระ
งานมาก ขาดการติดตามงาน 2) ดานเครือขาย เครือ
ขายที่สนับสนุนและรวมทํางานมีนอย ไมตอเนื่อง
ไมใหความสําคัญ ไมคิดวาเปนปญหาของชุมชน 3)
ดานงบประมาณ ขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
ชุมชน 4) ดานระบบ/วิธีการ ขาดการสื่อสารที่ดีกับ
หนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ การประสานงาน ขาดการ
คืนขอมูลสูชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. บริบทดานประชากร จากการประเมิน
การดู แ ลผู  ป  ว ยจิ ต เวชในชุ ม ชนด า นความรู  โ ดย
ใช แ บบทดสอบความรู  โ รคจิ ต เวชและการดู แ ล
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แบบสอบถามการมีสวนรวมการปฏิบัติในการดูแล
ผูปวย 4 ดาน และแบบประเมินสมรรถภาพผูปวย
จิตเวช พบวา ระดับความรูกอนการพัฒนาอยูใน
ระดับปานกลาง ( X̄ = 15.49) ระดับการมีสวนรวม
กอนการพัฒนารวม 4 ดานอยูในระดับนอย (X̄ =
1.55) ผูปวยจิตเวชระดับที่ 1 กอนการพัฒนาจํานวน
2 คน
ระยะดําเนินการพบวา
1.ดานการสรางการมีสวนรวมโดยเริ่มจาก
การนําขอมูลจากการศึกษาบริบทและสภาพปญหา
นําเสนอใหชุมชน ผูเกี่ยวของในการทําวิจัยทราบ
เพื่อใหตระหนักถึงปญหามากยิ่งขึ้น ไดแลกเปลี่ยน
แนวความคิดและมุมมองสรุปไดวาชุมชนและภาคี
เครือขายตองชวยกันในการแกไขปญหาโดยใชการ
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารรวมกับกระบวนการ
สนทนากลุมแบบมีสวนรวม ที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ปรับทัศนคติตอผูปวย มีการ
ประชุมจัดทําแผนในการดําเนินงานโดยการประยุกต
ใชการจัดทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เพื่อการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ทําใหเกิด
แผนการดําเนินงานในระดับพื้นที่
2. การใหความรูเ พือ่ สรางความตระหนักตอ
สภาพปญหาการดูแลผูปวยในชุมชน โดยเจาหนาที่
รพ.สต.และพยาบาลจิตเวชประจําโรงพยาบาลและ
จัดทําคูมือการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน
3. การสรางเครือขายมีการแบงหนาที่รับ
ผิดชอบในการติดตามเยี่ยมบานผูปวยและญาติทุก
สัปดาหในผูปวยที่มีผลการประเมินสมรรถภาพ
ระดับ 1 และทุกเดือนในผูปวยระดับ 2 และ 3 สราง
เครือขายในชุมชนในการติดตามผูป ว ยขาดนัดรับยา
จัดทําแผนเยีย่ มบานโดยเครือขาย ปญหาทีพ่ บคือการ
ขาดทักษะในการเยีย่ มบานและการดูแลของทีมเครือ

ขาย จึงเปนโอกาสในการพัฒนาในวงรอบตอไป
สรุปผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน พบวา ความรูหลังการ
พัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชมีระดับความรู
อยูในระดับมาก (X̄=16.40)โดยมีคะแนนผลตางคา
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น .91 คะแนน (95%CI .48-1.38) การ
สนทนากลุม และการสัมภาษณบางสวนเขาใจวาเปน
หนาทีร่ บั ผิดชอบของทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ ยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติ การแกไขปญหาเฉพาะหนาแต
ก็ตองเรียนรู “เพราะผูปวยก็เปนลูกหลานในชุมชน
ของเรา อนาคตอาจเปนตัวเรา ลูก หลานหรือญาติพี่
นองเราก็ได” ระดับการมีสวนรวมหลังการพัฒนา
อยูในระดับมากในทุกดาน (X̄= 2.65) โดยมีผลตาง
คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.10 คะแนน (95%CI0.87-1.32)
ดานที่มีระดับการมีสวนรวมเฉลี่ยมากที่สุดคือดาน
ภาคีเครือขาย (X̄ = 2.75) รองลงมาคือดานการจัด
กระบวนการและดานประชาชน (X̄ = 2.67,2.63)
และดานที่มีระดับการมีสวนรวมเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ
ดานการเรียนรูและพัฒนา (X̄ =2.53) สมรรถภาพ
ผูปวยจิตเวชหลังการพัฒนาแตกตางจากกอนการ
พัฒนาอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติ (P-value= 0.368)
โดยผูปวยมีอาการดีขึ้น 2 คนคือ ผูปวยที่มีผลการ
ประเมินอาการอยูในระดับ 1 เปลี่ยนเปนผูปวยที่มี
ผลการประเมินอาการอยูในระดับ 2 จํานวน 1 คน
และผูปวยที่มีผลการประเมินอยูในระดับ 2 เปลี่ยน
เปนผูปวยที่มีผลการประเมินอาการอยูในระดับ 3
จํานวน 1 คน
ระยะสรุปผลและประเมินผลพบวา
เมือ่ ดําเนินการตามกิจกรรม/แผนปฏิบตั กิ าร
ทีก่ าํ หนดไวเรียบรอยแลว ไดมกี ารประเมินและถอด
บทเรียนสรุปคําสําคัญเพื่อนําไปสูรูปแบบหรือแนว
ปฏิบัติที่ดีของการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน บาน
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สี่เหลี่ยม ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร
คือ การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในชุมชน การ
มีกิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน การเครือขาย
ติดตามเยี่ยมบาน การสรางกฎเกณฑมาตรการทาง
สังคม การประเมินสมรรถภาพของผูปวย ระบบ
เตือนติดตามผูปวยขาดนัด การสนับสนุนดานงบ
ประมาณในการดําเนินงานจากกลุม กองทุนตางๆ
ทั้งในและนอกชุมชน

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชใน
ชุมชนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปน
ผลใหชุมชนรวมกันดําเนินกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ
เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นารู ป แบบ
การดู แ ลผู  ป  ว ยเกิ ด ความสํ า เร็ จ การจั ด กิ จ กรรม
ใหฝกปฏิบัติดวยการมีสวนรวมตั้งแตการคนหา
ปญหา การวางแผน การดําเนินการ และติดตาม
ประเมิน จะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับสุภางค จันทวานิช ได
อธิบายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนวิธีการเรียน
รูจ ากประสบการณโดยอาศัยการมีสว นรวมอยางเขม
แข็งจากทุกฝาย
กระบวนการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวย
จิตเวชในชุมชน เนนกระบวนการสรางการมีสวน
รวมของชุมชน ผูวิจัยเริ่มจากการพูดคุยกลุมยอย
แลวขยายตัวเปนเครือขาย แจงใหผูมีสวนเกี่ยวของ
เขาใจ นัดพบปะพูดคุยกันครั้งแรกเพื่อเตรียมการ
วิจัย คนหาปญหาเลือกกลุมเปาหมายที่ตรงกับสิ่ง
ที่คาดหวังใหเกิดขึ้น สรางแนวความคิดที่ตรงกัน
พรอมที่จะแกไขปญหาไปดวยกันแตละคนเขารวม
โครงการดวยความสมัครใจ เก็บรวบรวมขอมูล
คนหาศักยภาพของกลุมเปาหมายที่มีอยูเดิมทําให
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เกิ ด ความคาดหวั ง อยากจะพั ฒ นากิ จ กรรมของ
ตนเอง สอดคลองกับสุทธิศักดิ์ นรดี (2555) ที่ศึกษา
การมีสวนรวมในการพัฒนาการดูแลปวยจิตเวชใน
ชุมชน พบวา การสรางการมีสวนรวมโดยประยุกต
ใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรรวมกับการสนทนา
กลุมยอย ทําใหชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอนตั้งแต
การวางแผน การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล
สงผลใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการดูแล
ผูปวยจิตเวชในชุมชนทั้ง 4 ดาน และสอดคลอง
กับการวิจัยของนัยนา ดวงศรี(2551)ไดศึกษาการมี
สวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูป ว ย
โรคจิตเรือ้ รังในชุมชน พบวาครอบครัวผูป ว ยโรคจิต
เรือ้ รังในชุมชนและแกนนําชุมชนมีความสามารถใน
การระบุปญหาการดูแลและการคนหาวิธีการดูแล
ผูปวยโรคจิตเรื้อรังในชุมชนโดยการจัดตั้งเครือขาย
การกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละบุคคล ซึ่งหลัง
ดําเนินการทําใหผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนไดรับ
การดูแลดีขึ้นครอบครัวและชุมชนใหการยอมรับ
และเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น
ดานความรูพบวา คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
หลังการพัฒนาเมื่อนํามาเปรียบเทียบกอนและหลัง
การพัฒนาพบวาความรูเ รือ่ งโรคจิตเวชและการดูแล
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <
0.05) กิจกรรมที่มีผลทําใหผูเกี่ยวของมีความรู คือ
การอบรมใหความรูรูปแบบการสอนแบงกลุมยอย
ไมเกิน 10 – 12 คน ระหวางการสอนสามารถซัก
ถามได เพือ่ สรางความเขาใจทีต่ รงการ นําไปสูก ารหา
แนวทางแกไขปญหาทีเ่ ปนแนวทางเดียวกัน มีความ
สอดคลองกับการวิจัยของบัวทอง สถาน (2556) ได
ศึกษารูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชนกรณี
ศึกษาโยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใหความรู
พบวาแกนนําสามารถคัดกรองผูปวยและจัดลําดับ
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ความสําคัญผูปวยที่มีปญหาซับซอนและผูปวยที่มี
ปญหาไมซบั ซอนได สงผลใหงา ยตอการจัดการดูแล
ที่เหมาะสม
ดานการมีสว นรวม พบวา ผลการศึกษาหลัง
การพัฒนา เมื่อนําคาคะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบ
กอนและหลังการพัฒนาพบวาการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติในการดูแลผูปวยจิตเวชมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของประไพร บัวคอม (2552) และกรอง
จิต วลัยศรี (2551) การมีสว นรวมของชุมชนตอการ
ดูแลผูป ว ยจิตเวชสงผลใหผปู ว ยจิตเวชไดรบั การดูแล
อยางตอเนื่องและมีอาการทุเลาลงได
ดานการประเมินสมรรถภาพผูปวยจิตเวช
พบว า ผลการประเมิ น สมรรถภาพผู  ป  ว ยจิ ต เวช
หลังการพัฒนามีความแตกตางจากกอนการพัฒนา
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05 , p = 0.368 )
สอดคลองกับการวิจัยของสุทธิศักดิ์ นรดี (2555) ได
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยจิตเวชแบบ
มีสวนรวมในชุมชน โดยการประยุกตใชแผนที่ทาง
เดินยุทธศาสตร ในการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมใน
การดูแลผูป ว ยจิตเวชในชุมชน กลุม เปาหมายมีแผน
ปฏิบัติการและรูปแบบในการดูแลผูปวยจิตเวชที่
เหมาะสมคือการประเมินสมรรถภาพผูป ว ยจิตเวชมี
การเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ หรือเปลีย่ นระดับ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย และผลกระทบที่ มี
ตอการมีสวนรวมในการดูแลผูปวยจิตเวชในชุมชน
และควรศึกษาหาแนวทางการสรางความยั่งยืนของ
โครงการทีไ่ ดจากการจัดทําแผนแบบมีสว นรวมและ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการใหมีความตอเนื่องเกิดความ
ยั่งยืนตอไป

2. ควรศึกษาในผูปวยจิตเวชเฉพาะราย โดย
เฉพาะผูป ว ยทีม่ รี ะดับความสามารถในการดํารงชีวติ
ในระดับที่ 1 หรือผูปวยจิตเวชที่มีปญหาซับซอน
เพื่อใหทราบถึงปญหาของการดูแลผูปวยรายบุคคล
และนําขอมูลจากผูปวยแตละบุคคลมาวิเคราะห
รวมกันในชุมชนหรือเครือขาย เพือ่ หาแนวทางแกไข
ปญหารวมกัน
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