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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาต้นแบบและทดสอบผลของโปรแกรมกลุ่มจิตบ�ำบัดที่เน้นการแสดงออก ส�ำหรับ
ผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
วัสดุและวิธีการ : ใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนา ตามมาตรฐานการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต
ท�ำการทดสอบและปรับปรุ งครั้งที่ 1 กับผูป้ ่ วยในโรคจิตเภทจ�ำนวน 10 คน โดยมุ่งเน้นปรับโปรแกรมให้
เหมาะสมกับผูป้ ่ วยในและใช้งานง่าย จากนั้นน�ำมาทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยในโรคจิตเภท จ�ำนวน 18 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สุ่ มโดยการจับคู่ระดับอาการทางจิต คะแนนพฤติกรรมก้าวร้าว อายุและเพศ
ที่ใกล้เคียงกัน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าว โดยประเมินก่อนและหลังการบ�ำบัด
วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาและทดสอบค่าที
ผล : โปรแกรมกลุม่ จิตบ�ำบัดที่เน้นการแสดงออก ส�ำหรับผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ที่พฒั นาขึ้น
มีความตรงตามเนื้อหา และสอดคล้องกันระหว่างกิจกรรมกลุ่มและวัตถุประสงค์ โปรแกรมประกอบด้วย
การด�ำเนินกลุ่ม 10 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้งติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่าในกลุ่ม
ทดลองค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมก้าวร้าว ระยะหลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.9 ± 1.4) ลดลงจากคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมก้าวร้าว ระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.8 ± 1.0) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่มควบคุมที่ ได้รับการรักษาตามปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติ กรรม
ก้าวร้าว ระยะหลังการทดลองต�่ำกว่ากลุม่ ควบคุม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.5 ± 1.2) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สรุป : ต้นแบบโปรแกรมกลุ่มจิตบ�ำบัดที่เน้นการแสดงออก ส�ำหรับผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
เหมาะส�ำหรับใช้ในการป้องกันและลดพฤติกรรมก้าวร้าวของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทได้ โปรแกรมนี้สามารถเป็ น
การเพิ่มทางเลือกในการบ�ำบัดรักษาผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ร่ วมกับการรักษาตามมาตรฐาน
ต่อไป
ค�ำส� ำคัญ : กลุ่มจิตบ�ำบัด การบ�ำบัดที่เน้นการแสดงออก พฤติกรรมก้าวร้าว โรคจิตเภท
ผูน้ ิพนธ์ประสานงาน : พัชริ นทร์ อรุ ณเรื อง
E-mail : pata4321@gmail.com
39

Journal of Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry 2020; 14(1)

ORIGINAL ARTICLE

DEVELOPMENT OF PROTOTYPE AND EFFECTIVENESS FOR
GROUP EXPRESSIVE THERAPIES PROGRAM IN PERSONS WITH
SCHIZOPHRENIA WHO HAVE AGGRESSIVE BEHAVIOR
Patcharin Arunruang*
*Clinical Psychologist , Galyarajanagarindra Institute
Received : March 17, 2020
Revised : March 29, 2020
Accepted : March 31, 2020

Abstract
Objective: To develop a prototype of the Group Expressive Therapies Program for schizophrenia with
aggressive behavior and to assess the effectiveness of the program.
Material and Methods: This study was research and development based on the Guidelines of Mental
Health’s Innovative Knowledge and Technology Development. The first program evaluation involved
10 patients with schizophrenia. This initial evaluation aimed for improvement of program relevancy to
in-patients and its feasibility. Then, the program was implemented with 18 schizophrenic patients. Using
the matching approach, the patients were randomly assigned to experimental and control groups. The
two groups were matched based on their psychotic symptom scored, aggressive behavior scored, age,
and gender. The Overt Aggression Scale was used to assess the patients’ aggressive behaviors at before
and after the program implementation. The descriptive statistics and t-test were used to analyze the data.
Results: The Group Expressive Therapies Program for schizophrenia with aggressive behavior demonstrated
decent content validity and practicality. The program consisted of ten sessions, 90 minutes per session, 3
times per week for 4 consecutive weeks. Findings revealed that for the experiment group, the mean scores
of aggressive behavior at the posttest (mean = 0.9, SD = 1.4) were statistically significant lower than the
mean scores at the pretest (mean = 9.8, SD = 1.0). In comparison with the control group (received the
treatment as usual), the posttest scores of the experimental group were statistically significant lower than
those in the control group (mean = 8.5, SD = 1.2).
Conclusion: The prototype of the group expressive therapies program for individuals with schizophrenia
who have aggressive behavior demonstrates effectiveness in reducing the patients’ aggressive behaviors.
It should be considered as an optional intervention for schizophrenia with aggressive behavior and further
standardized treatments.
Keywords: group psychotherapy, expressive therapies, aggressive behaviors, schizophrenia
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แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช COVID-19
ใน Cohort Ward
ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ไพโรจน์ สุขเกิด1 ธีระศักดิ์ อาคา2 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1,2

นายธีระศักดิ์ อาคา
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผู้นาเสนอ

บทนา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกติดเชือ้ และเสียชีวิตเป็ นจานวนมาก สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์ เป็ นหน่วยงานที่รบั ผิดชอบดูแลผูป้ ่ วยนิติจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 โดยมียอดเตียงผูป้ ่ วย จานวน
13 เตียง จากสถิตขิ องผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ที่ได้รบั การรักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตัง้ แต่เดือนเมษายน - มิถนุ ายน พ.ศ. 2564 มียอดผูป้ ่ วย
ติดเชือ้ สะสมจานวน 12 ราย PUI 7 ราย ทีมบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสายสนับสนุนต่างๆ ได้จดั ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วย โดยมีทีมวิศวกร
ทางการแพทย์และทีม IC ประจาสถาบันฯ เป็ นผูว้ างระบบในการดูแล รวมถึงได้รบั การบริจาคหุน่ ยนต์ในการสื่อสารกับผูป้ ่ วย รถ Negative Pressure ในการ
เคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการฝึ กซ้อมจับผูป้ ่ วยทีม่ ีอาการทางจิตและไม่ให้ความร่วมมือ การรับ-ส่งต่อผูป้ ่ วย การสวมใส่และการถอดชุด
PPE เพื่อหาแนวทางในการดูแล และหาวิธีปฏิบตั ิทดี่ ีที่สดุ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ไปสูผ่ อู้ ื่น

วัตถุประสงค์

ผลการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ใน
Cohort Ward ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
2. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 ไปสูผ่ อู้ ื่น

แนวทางการดูแลผู้ป่ วยจิตเวช COVID-19 ใน Cohort Ward ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ประกอบด้วย 1) การจัดการด้านโครงสร้าง 2) การเตรียมรับ Refer 3) ความพร้อมของทีมผูด้ แู ล 4) การดูแล
ใน Cohort Ward 5) การบริ ห ารจัด การกรณี ผู้ป่ วยจิ ต เวช COVID-19 มี อาการก้า วร้า วหรื อรุ น แรง
6) การเตรียมจาหน่าย

วั ส ดุ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ขัน้ ตอนในการพัฒนาใช้หลัก Plan Do Check Act
ประกอบด้ว ย 1) จัด ประชุม ที ม เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาแนว
ทางการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ใน Cohort Ward 2)
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง 3) กาหนดเนือ้ หา 4) จัดทา
ต้นร่างแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ใน Cohort
Ward 5) นาไปทดลองใช้ 6) จัดประชุมทีมเพื่อประเมินผล
นาไปทดลองใช้ 7) ปรับแก้เนือ้ หาตามข้อเสนอแนะของทีม
8) ประกาศใช้ใ น Cohort Ward 9) ประเมิ น ผลโดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยใน Cohort Ward
ระหว่าง เม.ย. ถึง มิ.ย.2564 จานวน 53 ราย วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ

ภายหลังการปฏิบัติ งานตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ใน Cohort Ward พบว่า
1) ผูป้ ่ วยเข้าเกณฑ์ PUI ที่มีการกักตัว ทาการ Swab หาเชือ้ COVID -19 ตามแนวปฏิบตั ิ Day 1, Day 5,
Day 13 หลังรับไว้ ไม่มีการติดเชือ้ เพิ่มขึน้ 2) ผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ที่รบั ไว้ ไม่มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง
สามารถจาหน่ายกลับบ้านได้ มีเพียง 1 ราย ที่สงสัยมีการติดเชือ้ ที่ปอดให้ Refer ไปตรวจรักษาต่อ ร.พ.
ทางกาย และ 3) บุคลากรที่ให้การดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ทัง้ หมด ไม่มีการติดเชือ้

สรุ ปและข้อเสนอแนะ
การปฏิบตั ิตามแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยจิตเวช COVID-19 ใน Cohort Ward สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 ไปสูผ่ อู้ ื่นได้ อาจมีการฝึ ก
ทบทวน การฝึ กปฏิบตั ิการใส่ชดุ PPE ทัง้ ทีมบุคลากรทางการแพทย์และสายสนับสนุน ฝึ กการจับผูป้ ่ วยที่ไม่รว่ มมือ และจัดทาแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เป็ นปั จจุบนั เสมอ

เอกสารอ้างอิง
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์. (2564). สถิติผรู้ บั บริการ. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, กรมสุขภาพจิต.

พัฒนารู ปแบบการจัดการความวิตกกังวล
ในผู้ป่วยจิตเวชที>รักษาด้ วยไฟฟ้ า
นางสุดสาคร จํามั>น
แบบ New Normal
สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์
บทนํ า การระบาดของโรค COVID-19 ที>ยั ง ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบบริ การและ
กระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่ างมาก สถาบันกัลยาณ์ ราชนคริ นทร์ ดูแลผู้ป่วยแรกรั บและกักตัว
14 วัน บางรายจําเป็ นต้ องรั กษาด้ วยไฟฟ้ าในช่ วงกักตัว เนื> องจากเสี>ยงต่ อการทําร้ ายตนเองและ
ผู้อ> ืน มีความกลัวและวิตกกังวลต่ อการรั กษา รวมถึงญาติเยี>ยมไม่ ได้ จึงส่ งผลต่ อร่ างกายและจิตใจ

วัตถุประสงค์ เพื>อลดความวิตก ผลการวิจัย หลังจบโปรแกรมการจัดการความวิตก
กั ง วล พบว่ าระดั บ ความวิ ต กกั ง วลลดลง ก่ อนเข้ า
โปรแกรมคะแนนความวิตกกังวลอยู่ระดับปานกลางถึง
มากที>สุดคิดเป็ นร้ อยละ 50 หลังเข้ าโปรแกรมฯพบว่ า
วัสดุและวิธีการ
ระดับความวิตกกังวลลดลง อยู่ในระดับไม่ วิตกกังวล
เป็ นการพัฒนาคุ ณภาพอย่ างต่ อ เลยถึงระดับปานกลางคิดเป็ นร้ อยละ 73.8

กังวลเกี>ยวกับการรั กษาทางจิตเวช
ด้ วยไฟฟ้ าในผู้ป่วยจิตเวช

เนื> อง กลุ่มตัวอย่ างผู้ป่วยที>รักษา
ด้ วยไฟฟ้ าทังd เพศชายและหญิงทังd
ผู้ ป่ วยนอกและใน จํ า นวน 42
ราย ดําเนินการเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม 2564 โปรแกรมฯ
ประกอบด้ วย 6 กิจกรรม ใช้ แบบ
ประเมิ น ระดั บ ความวิ ต กกั ง วล
(Facial Scale) วั ด ก่ อนและหลั ง
โดยแจกแจงความถี>หาค่ าร้ อยละ

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ การจัดการความวิตกกังวล สามารถลดความวิตกกังวลเกี>ยวกับ
การรั กษาด้ วยไฟฟ้ าในผู้ป่วยจิตเวชได้
ข้ อเสนอแนะ -ควรทําวิจยั แต่ เน้ นผู้ป่วยกลุ่มโรคเดียวกัน

การรักษาด้วยไฟฟ้ าภายใต้
การระงับความรู้สึกวิถนี ิวนอร์มอลนางสาวศิริพรรณ ธนันชัย
บทนา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ผู้นาเสนอ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า ทาให้เกิดผลกระทบในการให้บริการหลายด้าน ทางสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์จงึ ได้มีการวางแผนและ
ปรับเปลี่ยนการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยใช้กระบวนการ PDCA พัฒนารูปแบบขัน้ ตอนการเตรียม ขณะรักษา และหลังรักษา ตาม
แนวทางปฏิบตั ิในการประเมินผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรูส้ กึ ปี 2562 และแนวทางปฏิบตั ิการดูแลผูป้ ่ วยที่ตดิ เชือ้ หรือสงสัยว่าติดเชือ้ ไวรัส covid -19 ในการระงับ
ความรูส้ กึ ปี 2563 ของราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้การดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้าสามารถดาเนินการได้ตามปกติ และไม่เกิดการ
แพร่กระจายเชือ้ ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วย โดยทบทวนผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาจากแบบฟอร์มบัน ทึกการรักษาด้วย
ไฟฟ้าทัง้ สามระยะของการรักษา

วัตถุประสงค์
1.

2.

เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลให้การพยาบาล
ผูป้ ่ วยจิตเวชที่ได้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้า
ภายใต้การระงับความรูส้ กึ ในช่วงการแพร่
ระบาดของเชือ้ Covid-19
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรคระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วย

ผลการวิจัย
จากการติดตามผลการดาเนินงานจากแบบฟอร์มการประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษาด้วยไฟฟ้า
พบว่าไม่มีการติดเชือ้ covid-19 ในผูป้ ่ วยที่ได้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้า และไม่พบการรายงานว่ามีผปู้ ่ วยที่
ได้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้า ติดเชือ้ ทางเดินหายใจอื่นหลังได้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้า

วัสดุและวิธีการ
กลุม่ ตัวอย่างคือผูป้ ่ วยที่รกั ษาด้วยไฟฟ้า จานวน 2,348 ราย
ระยะเวลาดาเนินงานตัง้ แต่เดือนเมษายน 2563 – เดือนเมษายน 2564
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1.ผูป้ ่ วยที่มีคาสั่งให้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้า จะต้องได้รบั การกักตัวให้ครบ 14 วัน หากจาเป็ นต้องรักษาฉุกเฉินเร่งด่วนต้องรักษาเป็ นรายสุดท้าย
2. ขัน้ ตอนการรักษาผูป้ ่ วยจะได้รบั การติดตามสัญญาณชีพตามมาตรฐาน
3. การดูแลทางเดินหายใจจะใช้อปุ กรณ์ชว่ ยหายใจโดยต่อ HEPA Filter สวมถุงพลาสติกคลุมบริเวณใบหน้าและศีรษะผูป้ ่ วยระหว่าง silicone mask และ circuit
breathing system เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรคไปสูบ่ รรยากาศ
4. อุปกรณ์ยางกันกัดใช้แบบ single use หลังทากระตุน้ ให้บว้ นยางกันกัด และกระตุน้ ให้กลืนนา้ ลายเอง เลี่ยงการดูดเสมหะ ให้ O2 canular low flow
5. ติดตามสัญญาณชีพต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการติดตามสัญญาณชีพ จนครบเวลาส่งผูป้ ่ วยกลับตึก
6. ด้านบุคลากรทางการแพทย์จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทุกคน

สรุปและข้อเสนอแนะ
การพัฒนารูปแบบการดูแลให้การพยาบาลผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้าภายใต้การระงับความรูส้ กึ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ Covid-19 สามารถป้องกันและ
ลดการติดเชือ้ ทางเดินหายใจในบุคลากรทางการแพทย์และผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยไฟฟ้า ทัง้ นีท้ ีมผูจ้ ดั ทาได้มีการวางแผนในการพัฒนาต่อไปเกี่ยวกับขัน้ ตอนใน
การให้บริการผูป้ ่ วยรักษาด้วยไฟฟ้าแบบผูป้ ่ วยนอก

เอกสารอ้างอิง
1. แนวทางปฏิบตั กิ ารดูแลผูป้ ่ วยที่ตดิ เชือ้ หรือสงสัยว่าติดเชือ้ COVID-19 ในการระงับความรูส้ กึ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย มีนาคม 2563
2. คาแนะนาทางเวชปฏิบตั ใิ นการประเมินผูป้ ่ วยก่อนการระงับความรูส้ กึ ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย มิถนุ ายน 2562

รูปแบบการพยากรณ์สถานการณ์ของผู้ป่วย
นิตจิ ติ เวชของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
วัตถุประสงค์

ผลการวิจัย

เบ็ญจมาศ พฤฒารา ศ.ม.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

สถานการณ์ผปู้ ่ วยนิติจิตเวช ปี 2562 จานวน 120 คน (376 ราย)
ศึกษารูปแบบการพยากรณ์ทางสถิติท่ี ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 40-49 ปี สถานภาพโสด มีท่ีอยู่ในเขต
เหมาะสมสาหรับการพยากรณ์โรค
สุขภาพที่ 13 วินิจฉัยว่าป่ วยกลุ่มโรค F20-F29 โรคจิตเภทฯ 63 คน
สถานการณ์การเข้ารับบริการ และ
(188 ราย) พบมากคือโรค F20 สิทธิการรักษาชาระเงินเอง แหล่ง
พยากรณ์แนวโน้มของผูป้ ่ วยนิติจิตเวช นาส่งมาจากศาล ประเภทคดี พรบ.ฟื ้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ผลการหารูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม คือ วิธีการทาให้เรียบ
วัสดุและวิธีการ
เครื่องมือเป็ นแบบบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยฯ ด้วย Exponential Smoothing แบบ Winters' Additive ผลการ
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้อมูลผูป้ ่ วยนิติจิตเวช พยากรณ์ผปู้ ่ วยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทุกปี คาดว่าน่าจะมีผปู้ ่ วย ปี
2563–2564 จานวน 221 คน (556 ราย) และ 264 คน (719 ราย)
เดือน ตุลาคม 2559–กันยายน 2562
รับบริการสูงสุดในไตรมาส 4 เดือนกันยายน จานวน 38 คน
ใช้เทคนิคพยากรณ์อนุกรมเวลา 6 วิธี
(60 ราย) และ 42 คน (74 ราย) กลุ่มโรคที่พบมากที่สดุ คือ
หารูปแบบวิธีการพยากรณ์ทางสถิติท่ี
เหมาะสม วัดค่าความถูกต้องของการ F20-F29 จานวน 71 คน (268 ราย) และ 82 คน (338 ราย)
พยากรณ์ดว้ ยค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) และนามา
พยากรณ์แนวโน้มเดือนตุลาคม2562 –
กันยายน 2564

สรุ ปและข้อเสนอแนะ

ควรมีการวางแผนพัฒนาระบบบริการ บริหาร เอกสารอ้างอิง อังคณา จัตตามาศ และพิมพ์ปวีณ์
จัดการงบประมาณ เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ มะณีวงค์. การพยากรณ์สถานการณ์การพบผูป้ ่ วยทางด้าน
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับจานวนผูป้ ่ วย
จิตเวชในผูส้ งู อายุเขตพืน้ ที่เฝ้าระวังผูป้ ่ วยของอ.หัวหิน
นิติจิตเวชที่เพิ่มขึน้
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์. วารสารสังคมศาสตร์. 2558; 4:92-100.(4)

การพยากรณ์สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มา
รับบริการที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
บทนำ

ปั ญหาสุขภาพจิตเป็ นปั ญหาที่สาคัญของประเทศ หากเราทราบสถานการณ์ความชุก
ของผูป้ ่ วยโรคจิตเภท จะช่วยให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลบาบัดรักษาอย่างถูกต้อ งเหมาะสม เพื่อลด
อาการ ความรุ นแรงที่อาจเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ การคาดการณ์แนวโน้ม การพบผูป้ ่ วยโรคจิตเภทใน
อนาคต เป็ นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางาน และวางแผนระบบบริการของประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

ชื่อผู้วิจัย

วิภาพร สิทธิจนั ทร์1 วท.บ.
เบ็ญจมาศ พฤฒารา2 ศ.ม.
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1,2

ผลกำรวิจัย

ศึก ษารู ป แบบสมการการพยากรณ์ท างสถิ ติ ท่ี เ หมาะสม พบว่าวิธีการทาให้เรียบด้วย Exponential Smoothing
ส าหรั บ การพยากรณ์ ผู้ป่ วยโรคจิ ต เภท และพยากรณ์ แบบ Winters' Additive มีความเหมาะสมในการนามา
แนวโน้มของผูป้ ่ วยโรคจิตเภทของสถาบันฯ
พยากรณ์ ผลการพยากรณ์ผปู้ ่ วยโรคจิตเภท ปี 2564–2565
จานวน 11,366 คน (12,765 ราย) และ 11,362 คน (12,834
วัสดุและวิธีกำร
ราย) รับบริการสูงสุดในไตรมาส 3 เดือนเม.ย. จานวน 1,029
ศึกษาวิธีการพยากรณ์ทางสถิติดว้ ยข้อมูลทุติยภูมิอนุกรมเวลา คน (1,147 ราย) และ 1,028 คน (1,153 ราย) รหัสโรคจิต
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ข้อมูลผูป้ ่ วยโรคจิตเภทมารับบริการที่สถาบัน เภทที่พบมากที่สดุ คือ F20.0 จานวน 8,509 คน (9,623
ฯ จานวน 36 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 60 – ก.ย. 63 โดยใช้เทคนิค ราย) และ 8,667 คน (9,843 ราย)
การพยากรณ์อนุกรมเวลาทัง้ 7 วิธีหารูปแบบวิธีการพยากรณ์ฯ
ที่เหมาะสมและนามาพยากรณ์แนวโน้ม เดือนต.ค.63-ก.ย.65

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผ ลการวิ เ คราะห์ วิ ธี การท าให้ เ รี ย บด้ ว ย Exponential
Smoothing แบบ Winters' Additive มีความเหมาะสมใน
การนามาพยากรณ์แนวโน้มผูป้ ่ วยโรคจิตเภท เนื่องจากมีค่า
MAPE ต่า ผลการพยากรณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ทุกปี โดยจะ
น าผลการพยากรณ์ ม าเป็ นข้ อ มู ล ในการวางแผนการ
ดาเนินงานโครงการ/กิ จกรรม พัฒ นาระบบการให้บริการ
ผูป้ ่ วย บริหารจัดการงบประมาณ อัตรากาลัง เวชภัณ ฑ์ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึน้

เอกสำรอ้ำงอิง
เบ็ญจมาศ พฤฒารา, วิภาพร สิทธิจนั ทร์. การพยากรณ์สถานการณ์การพบผูป้ ่ วยทางด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวชที่มารับบริการที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์; 2562.(1)

